
 
မတ်လ ၃၀ ၊ ၂၀၁၇ 
 ပြ ည်ေထာငစု်�ုိငင်သူံ �ုိငင်သံားများအေပါငး်ရငှ။် 
က�နမ်တုိ� အမျ�ိးသားဒမုိီကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ်က ၂၀၁၅ �ုိဝငဘ်ာလက ကျငး်ပတ့ဲ ေရးွေကာက်ပဲွရဲ� 
ရလဒအ်ရ ၂၀၁၆ ခု�ှစ် ၃၀ ရက်ေန� မတ်လမှာ �ုိငင်ံ့ရဲ� အစုိးရတာဝနေ်တွကုိ စတင်ပ� းီေတာ့ 
ထမး်ေဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒကိီစ�ေတွန�ဲ ပတ်သက်လုိ� က�နမ်တုိ�မှာ ပြ ည်သူလူထကုို အစီရငခံ်ရမယ့် 
တာဝန်ရှိပါတယ်။ က�န်မတို�ရဲ� ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� းီဌာနအသီးသီးန�ဲ တုိငး်/ပြ ည်နယ် အစိုးရများ 
အသီးသီးဟာ မမိိတို�ရ�ဲ ေဆာင်ရက်ွချက်ေတွ၊ မိမိတို�ရင်ဆိုငခ့ဲ်ရတဲ့ စိနေ်ခ�မ�ေတွန�ဲ မိမိတို�ရဲ� 
အနာဂတ်အတက်ွ ရည်မှနး်ချက်ေတွကုိ တင်ပြ ပ� းီဖြ စ်ပါတယ်။ 
  
အ့ဲေတာ့ က�နမ်အေနနဲ�ေတာ့ ကိစ�က� းီသံုးရပ်ကုိ အဓိကထားပ� းီေတာ ့တင်ပြ သွားချင်ပါတယ်။ 
က�နမ်တုိ� ကိစ�က� းီသံုးရပ်ဆိုတာ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ� က�န်မတုိ� အမျ�ိးသားဒမုိီကေရစီအဖွဲ�ချ�ပဟ်ာ 
ေရွးေကာက်ပဲွ မတိုငခ်ငက် ပြ ည်သူလူထုကုိ ေပြ ာငး်လဲချနိတ်န်ပ� ဆီိုပ� းီေတာ့ က�န်မတို� 
စည်း�ုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒေီတာ ့အခုေပြ ာင်းလဲချနိတ်န်ပ� ဆီိုတ့ဲ ကိစ�နဲ�ပတ်သကလုိ်� က�နမ်တုိ� 
ဘယ်ေလာက်ခရးီေရာက်သလ ဲဆိုတာကုိ စမး်သပ်ဖုိ� လုိပါတယ်။ ေပြ ာင်းလဲတယ်ဆိုတာ 
အဓိကအားဖြ င့် စနစကုိ်ေပြ ာင်းလဲခြ ငး်နဲ� စိတဓ်ါတက်ို ေပြ ာင်းလဲခြ ငး် �ှစ်ခုဖြ စ်ပါတယ။် 
ဒ�ှီစ်ခစုလံုးမှာ ပြ ည်သူေရာ၊ အစိုးရေရာ ပါဝင်ရပါတယ်။ ပြ ည်သခူျည်းပလဲည်း လုပ်လုိ�မရပါဘူး။ 
အစုိးရချည်းပဲလည်း လုပ်လို�မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့် စနစ်နဲ� ပတ်သက်လုိ�ကေတာ့ 
အစုိးရကေနပ� းီေတာ့ ဦးေဆာင်သွားရမှာဖြ စပ်ါတယ်။ 
  
ဒေီတာ့ က�န်မတို�ဟာ စနစ်ကုိေပြ ာင်းလဲဖုိ�ဆိုတာဟာ အ�ှစ်ငါးဆယ်ေကျာ် ကေနပ� းီေတာ့ 
အမြ စ်တွယ် ခဲ့တဲ့ စနစ်တစ်ခကုို ေပြ ာင်းလဲရတာဖြ စ်ပါတယ်။ ဒလုိီ ေပြ ာင်းလဲတဲ့ေနရာမှာ က�န်မတို� 
အဓိက ရညရ်ယ်ွချက်ဟာ အစုိးရဆိုတာဟာ ပြ ည်သူလူထုေတွအတက်ွ ဖြ စရ်မယ်ဆိုတာကုိ 
ထငရှ်ားေအာင်လုိ� လုပ်ဖို�ပါပဲ။ ဒေီတာ့ အစုိးရဟာ ပြ ည်သ�ူအတွက်လား၊ ပြ ည်သူဟာ 
အစုိးရသံုးဖို�အတက်ွလား ဆိုတာကုိ ဘာက ထင်ရာှး ေစလဲဆိုေတာ့ ပြ ည်သူေတွအေနနဲ� 
အစုိးရအေပ�မှာ အမြ င်ဖြ စပ်ါတယ်။ ပထမဦးဆံုး အားဖြ င့် က�နမ်ယံုက� ည်တာကေတာ့ 
အခု�ှစ်အတငွး်မှာ ပြ ညသူ်ေတွဟာ အစိုးရကုိ ေက� ာက်ဖုိ� မလုိဘးူဆိုတာ အများက သိလာတယ်လို� 
က�နမ်ထင်ပါတယ်။ ဒဟီာကုိ တိုးတက်မ� တစ်ခုလုိ�ပဲ က�န်မကေတာ့ ယဆူပါတယ်။ 
 ပြ ည်သူကေနပ� းီေတာ့ အစုိးရကိုေက� ာက်ဖုိ� မဟုတပ်ါဘူး။ က�နမ်တို� ရည်ရယ်ွတာကေတာ့ 
 ပြ ည်သူက အစုိးရကုိ ေလးစားဖုိ�၊ တန်ဖုိးထားဖို�၊ ယုံက� ည်ဖုိ�ပါပဲ။ ဒအီဆင့် ေရာက်တဲ့ အထိေတာ့ 
က�နမ်တုိ�ဆက်ပ� းီ က� �ိးစားသွားရမာှပါ။ 
  
အခုအချနိအ်ခါမှာဆိုလုိ�ရှိရင ်ပြ ည်သူလူထကုို အကာအကွယ်ေပး�ုိငမ်ယ့် ဥပေဒေတွပြ ဌာန်းတဲ့ 
တစ်ချနိတ်ည်းမှာ ပြ ည်သူလူထုကုိ ဖိ�ိှပ်ရာေရာက်တ့ဲ ဥပေဒေတွကုိလည်း က�နမ်တို� ေပြ ာင်းလဲသင့် 
တာကုိ ေပြ ာင်းလဲတယ်၊ ဖယ်ရာှးသင့်တာကုိ ဖယ်ရာှးခ့ဲပါတယ်။ ဒါဟာ စနစ်ကိုေပြ ာင်းလဲခြ ငး်ရဲ� 
ေခြ လှမ်းတစလှ်မ်း ဖြ စ်ပါတယ်။ ပြ ည်သူေတွကေတာ ့စိတ်ဓါတကုိ် ေပြ ာင်းလဲလား မေပြ ာငး်လဲလား 
ဆိုတာဟာ ပြ ည်သူေတ ွကုိယ်တုိငသိ်မှာပါပဲ။ 
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က�နမ်တုိ� အစုိးရအဖဲွ�ဝငေ်တအွေနနဲ� စိတ်ဓါတက်ို ေပြ ာင်းလဲခြ ငး်ဆိုတာဟာ က�န်မတုိ� 
အဂတတိရား ေလးပါးမှ ကငး်ဖုိ�ပါပဲ။ တချိ��က အဂတိတရားဆိုတာဟာ ေငွေရးေက� းေရးန�ဲ 
ပတ်သကတ်ယ် လုိ�ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒါေက� ာင့် က�နမ် မက� ာခဏ သတိေပးရပါတယ်။ အဂတတိရား 
ေလးပါး ဆိုတာ ဆ��၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟ။ ဒီေတာ့၊ အစုိးရတာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာငတ့ဲ် 
ပုဂ�ိ�လ်များဟာ ဆ��၊ ေဒါသ ကင်းရမယ်ဆိုတာ မိမိတုိ�ချစ်ခငတ့ဲ် ပဂု�ိ�လ်များ၊ မိမိတို�နဲ� 
နးီစပ်တဲ့ပုဂ�ိ�လ်များရဲ� အကျ�ိး အတက်ွကို က� ည့်ပ� းီေတာ့ မလပ်ုရဘူး။ အမှနတ်ရားကုိပ ဲ
 က� ည့်ပ� းီေတာ့ လပ်ုရမယ်။ ဒါ ဆ��ဂတိ ကငး်ခြ ငး်ဆိုတာ ဒါပဲဖြ စ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆယူံမ ှ
အဂတတိရားနဲ� မကင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကုိယ့်ရဲ� အသုိငး်အဝုိင်းရဲ� အကျ�ိးကုိက� ည့်ပ� းီေတာ ့
လုပ်ေဆာင်တဲ့ပုဂ�ိ�လ်များဟာ �ုိငင်ရဲံ�အကျ�ိးမက� ည့်ဘဲနဲ� ကုိယ့်ရဲ�အသုိငး်ဝိုငး်၊ ကုိယ့်ရဲ� မိသားစု၊ 
ကုိယ့်ရဲ� မိတေ်ဆမွျားရဲ� မျက်�ှာက� ည့်ပ� းီ လပ်ုတယ်ဆိုတာဟာ ဒါဟာလည်း 
အဂတတိရားတစ်မျ�ိးပါပဲ။ 
  
ေဒါသဂတိ ဆိုတာကေတာ့ ကုိယ်မက� �ိက်တဲ့သူေတွ၊ မချစ်မ�ှစ်သက်တဲ့သူေတကုိွ �ိှမ်တာ၊ 
ဒကု�ေရာက်ေအာင ်လုပတ်ာ၊ နည်းအမျ�ိးမျ�ိးန�ဲ ပြ ဿနာရှာတာ ဒဟီာေတွလညး် က�နမ်တို�အစုိးရက 
ကငး်တယ်လုိ� က�န်မ ယံုက� ည်ပါတယ်။ ဘယာဂတိ ဆိုတာကေတာ့ စုိးရိမေ်က� ာင့်ကျမ�က 
ကငး်ေဝးခြ ငး်ပါ။ ဒါကေတာ့ အဓကိ အေရးက� းီတာကေတာ့ က�န်မတို�ရဲ� ပြ ည်သူေတွ 
စုိးရိမေ်က� ာင့်ကျမ�မှ ကငး်ေဝးဖုိ�လည်း လိုပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အစုိးရဆိုတာလည်း 
စုိးရိမေ်က� ာင့်ကျမ� ကေန ကငး်ရမယ်။ ေပြ ာရမယ်ဆိုရင ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကုိ လုပရ်ရဲမယ။် 
လုပ်သင့်လုပ် ထိုက်တာကုိ မလုပ်ရ ဲလို�ရိှရင ်�ုိငင်ံတစ်�ုိငင်ရဲံ� အုပ်ချ�ပေ်ရးတာဝန်ကုိ 
မယူသင့်ပါဘူး။ 
  
က�နမ်တုိ� အခုတစ်�ှစ်အတငွး်မှာဆိုရင ်စိနေ်ခ�မ�အများက� းီန�ဲ က� �ံ ေတွ�ခ့ဲရပါတယ်။ 
အားလံုးကသိတဲ့ အတိုငး်ပဲ က�နမ်တို� �ုိငင်ဟံာ စီးပွားေရးအရ ခ�တ်ခ� �ံ ကျေနတယ်။ 
ေနာက်ပ� းီေတာ့လည်း က�နမ်တုိ��ိုငင် ံဟာ လွတလ်ပေ်ရးရတဲ့အချနိက်ေန စပ� းီေတာ့ အခုထ ိ
အပြ ည့်အဝ င� မ်ိးချမး်ေရးဆိုတာ မရရိှခဲ့ေသးပါဘူး။ က�န်မတို�အတွက် အမျိ�းသားရင်က� ားေစ့ေရးန�ဲ 
 င� မ်ိးချမး်ေရး ဆိုတာဟာ အင်မတန်မ ှအေရးက� းီပါတယ်။ ဒဟီာကေတာ့ ဒတုယိကိစ�ရပ်က� းီပါပဲ။ 
ဒါေပမယ့် ကစိ�ရပ်ေတွက တစ်ခုနဲ� တစ်ခ ုဆိုတာဟာ ဆက်��ယ်ေနပါတယ်။ 
  
က�နမ်တုိ� အမျ�ိးသားရင်က� ားေစ့ေရးရရိှဖုိ�၊ င� မ်ိးချမး်ေရးရရှိဖို�ဆုိလုိ�ရှိရင ်အဂတတိရား ကင်းစငရ် 
မယ်။ က�နမ်တုိ�ဟာ က�န်မတုိ� �ုိငင်အံတငွး်မှာရိှတဲ့ အဖဲွ�အစည်း၊ အစုအဖဲွ� အသီးသီးန�ဲ 
ဆက်ဆတ့ဲံေနရာမှာ ဆိုရင ်ကိုယ်က� �ိက်သည်ဖြ စ်ေစ၊ မက� �ိက်သည် ဖြ စ်ေစ အမနှတ်ရားကုိ 
ေရှ���ပ� းီေတာ ့လုပ်ကုိငဖုိ်� လုိပါတယ်။ 
  
က�နမ်တုိ�ရဲ� အစုိးရအေနန�ဲ ဒါေတာ့ ပြ ည်သူလူထကု သံုးသပ်ရမာှပါ။ က�နမ်အမြ ငမှ်ာေတာ့ ဒ ီ
တစ်�ှစ် အတငွး်မာှ ဘယ်အဖဲွ�အစည်း၊ ဘယ်ပုဂ�ိ�လ်ကုိမှ တိုက်ခုိက်ခ့ဲတာ၊ ေစာငး်ေမြ ာင်းခ့ဲတာ၊ 
ေစာင်းချတိ ်ပ� းီေတာ ့ေဝဖန်ခ့ဲတာ မရိှပါဘူး။ က�နမ်တုိ� ေပြ ာစရာရိှရငေ်တာ့ တည့်တည့်ပဲ 
ေပြ ာပါတယ်။ 
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ဒါေပမယ့် ဘယ်ေတာ့မ ှက�န်မတို�ဟာ အဖဲွ�အစည်းတစ်ခု၊ ပုဂ�ိ�လ်တစ်ခုကုိ က�နမ်တို�ရဲ� ပုဂ�ိ�လ်ေရး 
မလုိလားချက်ကုိ အေခြ ခံပ� းီေတာ ့မလုပသ်င့်တ့ဲကိစ�ကုိ လုပမှ်ာမဟုတပ်ါဘူး။ ဒလုိီ မလုပ်လုိ�ရှိရင၊် 
ဒလုိီ လမ်းစ�ကုိ်မသွားလုိ�ရှိရင ်အမျ�ိးသား ရင်က� ားေစ့ေရးဆုိတာ ရ�ုိငမှ်ာ မဟုတပ်ါဘူး။ 
  
ဒ�ုိီငင်ထံမှဲာ အဖဲွ�အစည်းအမျ�ိးမျ�ိး ရှပိါတယ်။ တိုငး်ရငး်သားမျ�ိးစုံရှိပါတယ်။ ဘာသာ ကုိးကွယ်တဲ့ 
ပုဂ�ိ�လ်ေတ ွမျိ�းစုံရှိပါတယ်။ ဒေီတာ ့က �န်မတို�ဟာ တစ်ကယ်ပဲ အမျ�ိးသားရင်က� ားေစ့ေရးကုိ 
လုိလားတယ် ဆိုလုိ�ရိှရငေ်တာ့ အားလံုးကုိ ဆက်ဆံတ့ဲေနရာမှာ မ�မ�တတရိှရမယ်။ 
  
ပုထုဇ�်လူသားများ ဖြ စ်တဲ့အေလျာက် ကုိယ်က� �ိက်တ့ဲဟာ မက� �ိက်တဲ့ဟာ ရှိတာေပါ။့ ကုိယ် 
ပုိပ� းီေတာ့ ေမတ� ာထားတ့ဲ ပဂု�ိ�လ်ေတွ ရှိမယ်။ ေမတ� ာမထားတ့ဲပုဂ�ိ�လ်ေတရွှမိယ်။ ဒါေပမယ့် ဒါ 
အစုိးရ တစ်ရပ်ရဲ� အလုပထ်မဲာှ ဒလုိီခံစားချက်ေတွဟာ ပါဝငလ်ာစရာ အေက� ာင်းမရှိပါဘူး။ 
  
က�နမ်တုိ� ေရွးေကာက်ပွဲစညး်�ုံးေရးကာလတနုး်က ပြ ည်သူလူထကုို ေပြ ာခ့ဲပါတယ်။ အမျိ�းသား 
ဒမုိီကေရစအီဖွဲ�ချ�ပ်ကုိ မေဲပးပါ။ က�နမ်တို� ကုိယ်စားလှယ်ေတွဟာ မဟုတမ်မှနတ်ာ လုပလုိ်�ရှိရင ်
က�နမ်တုိ� ကုိယ်တုိင ်တာဝနယူ်ပ� းီေတာ့ လပ်ုသင့်လုပထ်ိုက်တာကုိ လုပ်ပါမယ်ဆိုပ� းီေတာ ့က�န်မတို� 
ကတိေပးခ့ဲပါ တယ။် ဒကီတအိတိုငး်လည်း က�နမ်တုိ� ေဆာင်ရက်ွခ့ဲပါတယ်။ 
  
ဒတီစ်�ှစ်အတငွး်မှာ က�န်မတို� အဖဲွ�ဝငေ်တွထကဲ က�နမ်တုိ� ခန်�အပ်ထားတ့ဲ ပဂု�ိ�လ်ထကဲ တိုငး်ပြ ည် 
ရဲ� တာဝန်ကုိ မေကျပွနဘူ်းလို� က�န်မတို�မြ င်ခ့ဲတာရိှပါတယ။် ဒါမမှဟတု ်က�န်မတုိ�ပါတရီဲ� စည်းမျ�း် 
စည်းကမ်းေတကုိွ မလုိက်နာတာေတွလည်း က�နမ်တုိ�ေတွ�ခ့ဲရပါတယ်။ အ့ဲဒလုိီ ပုဂ�ိ�လေ်တွကုိလညး် 
က�နမ်တုိ� စည်းမျ�်းစည်းကမ်းအရ အေရးယပူါတယ်။ ေနာင်လညး် ဒလုိီပဲ ဆက်ပ� းီေတာ ့
လုပ်သွားမှာပါ။ ဘာဖြ စ်လုိ�လဲဆိုေတာ့ �ုိငင်တံစ်�ုိင်င ံေချာေမွ�ဖုိ� အတက်ွဆိုလုိ�ရှိရင ်က�န်မတို�ဟာ 
ဆ��ကတိအရ ကိုယ်နဲ� နးီစပ်တဲ့လူေတွကုိ မကာကွယ်သင့်တဲ့အချနိမှ်ာ ကာကွယ်ေနလုိ� မဖြ စ်ပါဘူး။ 
  
ဒေီတာ့ က�န်မတို� အမျိ�းသားရင်က� ားေစ့ေရးန�ဲ င� မ်ိးချမး်ေရးဆိုတာဟာ ဆက်��ယ်ေနတယ် 
ဆိုတာကေတာ့ ထူးထးူေထေွထွ ေပြ ာဖုိ�လုိမယ်လို� မထငပ်ါဘူး။ င� မ်ိးချမး်ေရးဖြ စ်စ�်ဟာ 
လွယ်တဲ့ဖြ စ်စ�် မဟုတပ်ါဘူး။ ဒါေပမယ့် က�နမ်တုိ�အတက်ွ ေမ�ာ်လင့်ချကေ်တ ွအများက� းီ 
ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြ င် ့ဆိုလုိ�ရှိရင ်အခုရကပုိ်ငး်အတွငး်မာှဆိုလုိ�ရှိရင ်က�နမ်တုိ� 
ဒတုယိပငလံု်ညီလာခံအတက်ွ ေမ�ာ်လင့်ချကေ်တွ အများက� းီ တိုးပွားလာပါတယ်။ 
  
သုိ�ေသာ်ငြ ားလည်း ေမ�ာ်လင့်ချကဆ်ိုတာ ေမ�ာ်လင့်ချကပဲ်။ ေမ�ာ်လင့်ချကဆ်ိုတာဟာ က�န်မတို� 
လက်ထမဲာှ ဆုပ်ရထားတ့ဲကိစ� မဟုတေ်သးပါဘူး။ အရာတစ်ခု မဟုတပ်ါဘူး။ က�နမ်တုိ� 
ဆက်ပ� းီေတာ့ က� �ိးစားရပါမယ်။ ဒ ီင� မ်ိးချမ်းေရးလမး်သာွးတဲ့အခါမှာ အခြ ားလမ်းေတ ွသွားသလုိပဲ 
ေရှ�ကုိ တက်ရတာ ေတွလည်း ရှိတယ်။ တစ်ခါတစေ်လ ရပ်ေနရတာေတွလည်း ရှတိယ်။ 
တစ်ခါတစေ်လလည်း နည်းနည်း ပြ န်ပ� းီေတာ့ ေနာက်ဆတ်ုရတာေတလွည်း ရှိတယ်။ ဒါေပမယ့် 
က�နမ်တုိ�ရဲ� ပနး်တိုငက် ဘာလဲဆုိတာ က�န်မတို�က ရှငး်ရငှး်လငး်လငး် သပိါတယ်။ ပနး်တိုငက် 
ဘာလဲလုိ� ရှငး်ရငှး်လင်းလငး်သိလုိ� က�နမ်တို� ဆက်ပ� းီေတာ့ ဒပီနး်တိုငက်ို ချတီက်သွားမာှ 
 ဖြ စ်ပါတယ်။ 
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ဒဟီာ င� မ်ိးချမး်ေရးပနး်တိုင။် အမျိ�းသားပြ နလ်ည်ရင်က� ားေစ့ေရးပနး်တိုင။် က�န်မတို� ဒလုိီ 
အမျ�ိးသား ရင်က� ားေစ့ေရးအတွက် လုပ်တဲ့အခါမှာ၊ င� မ်ိးချမး်ေရးအတက်ွ လပ်ုတဲ့အခါမှာ 
ကမ�ာတစ်ဝမှး်က က�နမ်တို� မိတေ်ဆွေတွရ�ဲ ေထာက်ပ့ံမ�၊ ကညီူမ�၊ စာနာမ�ကုိ က�နမ်တုိ� 
တန်ဖိုးထားပါတယ်။ သုိ�ေသာ်ငြ ား လည်း က�နမ်တုိ� �ုိငင်ရဲံ� တာဝနေ်တကုိွ က�န်မတို� ကုိယ်တိုငသ်ာ 
ထမး်ေဆာင်ရမယ်။ က�န်မတို��ိုငင်ရဲံ� လုိအပခ်ျက်ေတွကုိ က�နမ်တို�က နားအလည်ဆုံးပဲ။ က�နမ်တို� 
ဒလုိီအပ်ချက်ေတကုိွ ဖြ ည့်ဆည်းတဲ့ ေနရာမှာလည်း မနှက်နတ့ဲ်လမ်းကုိ က�နမ်တို� ေရွးချယ်�ုိငတ်ဲ့ 
အရည်အချငး်ရှိတယလုိ်� က�န်မ လံုး၀ ယံုက� ည်ပါတယ်။ ဒါဟာ စိတဓ်ါတပ်ါပဲ။ 
  
က�နမ်တုိ�ရဲ� ပြ ည်သူ ပြ ည်သားေတွဟာလည်း ဒလုိီ ကုိယ့်ကုိကုိယ် ယံုက� ည်မ� ရှိေစချငပ်ါတယ်။ 
အချ�ိ� သိပ� းီသားဖြ စ်မှာပါ။ က�န်မတို�ရဲ� ပြ ည်သူများဟာ ဘယေ်လာက်အထ ိဒလုိီသတငး်ေတွကုိ 
လုိက်ပ� းီေတာ့ နားေထာင်က� တယ်။ ေဝဖန်က� တယ်။ ေလ့လာက� တယ်ဆိုတာကေတာ့ က�နမ်က 
မသိပါဘူး။ 
  
က�နမ်တုိ� ရခုိင်ပြ ည်နယ်အေရးကိစ�နဲ� ပတ်သက်လုိ�ဆိုလုိ�ရှိရင ်ကမ�ာ့ကုလသမဂ� လူ�အခွင့်အေရး 
ေကာင်စီကေနပ� းီေတာ ့မြ န်မာ�ုိငင်နံ�ဲ ပတ်သက်လုိ� ဆုံးဖြ တ်ချက်တစခု်ချခဲ့ပါတယ်။ ဒဟီာကုိ 
က�နမ်တုိ� လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ လက်မခခ့ဲံတာဟာ က�နမ်တုိ� ကုလသမဂ�ကုိ မေလးစားလို�လဲ 
မဟုတဘူ်း။ ဒကုီလသမဂ� လူ�အခွင့်အေရးေကာင်စထီမဲာှ ပါဝငတ့ဲ် �ုိငင်ေံတွကုိ က�နမ်တို� 
မိတေ်ဆွအဖြ စ်န�ဲ မမြ င်လုိ�လဲ မဟတ်ုဘူး။ ဆုံးဖြ တခ်ျကဟ်ာ က�န်မတို��ိုငင်နံ�ဲ မကုိက်ညီဘူးလုိ� 
က�နမ်တုိ� ယူဆလုိ� လက်မခံတာပါ။ က�န်တို� �ုိငင်နံ�ဲ ကုိက်ညီတယ်လုိ� ယူဆတ့ဲအက� ဉံာဏ်ေတွဆိုရင ်
က�နမ်တုိ�ဟာ ေကျးဇူးတငစွ်ာနဲ� လက်ခမှံာဖြ စပ်ါတယ်။ ဒလုိီ အက� ဉံာဏ်ေတွ 
အေကာင်အထည်ေဖာဖုိ်�လည်း က�န်မတို� အတတ်�ုိငဆ်ုံး က� �ိးစားသွားမာှ ဖြ စ်ပါတယ။် ဒေီတာ့ 
က�နမ်တုိ� အခု တစ်�ှစ်အတငွး် လုပခ့ဲ်တဲ့ ကိစ�ရပ်အားလုံးဟာ �ုိငင်ရဲံ� အနာဂတက်ို က�နမ်တုိ� 
ေရှ���ပ� းီေတာ ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ 
  
တဒ �ဂ လတတ်ေလာ အများက� �ိက်မယ့်ကစိ�ေတ ွဆိုပ� းီေတာ့လည်း က�နမ်တုိ� ေရွးမလုပ်ပါဘူး။ 
တဒ �ဂ လတတ်ေလာ ဩဘာေပးမယ့်ကိစ�ေတဆွိုပ� းီေတာ့လည်း က�နမ်တုိ� ေရွးပ� းီေတာ့ 
မလုပခ့ဲ်ပါဘူး။ လုပသ်င့် လုပထ်ိုက်တဲ့ကိစ�ေတွကုိ က�နမ်တုိ� စွန�်စားပ� းီေတာ့ လပ်ုခဲ့ပါတယ်။ 
စွန�်စားတယ်လုိ� က�န်မ ေပြ ာရခြ င်းဟာ လူ�ဘဝမှာဆိုလုိ�ရှိရင ်ဘာကိစ�ပဲလုပလု်ပ်၊ ဘယ်လုိ 
အကျ�ိးဆက် ဖြ စ်လာမယဆ်ိုတာ တိတကိျကျ တက်ွလုိ�မရပါဘူး။ ဒေီတာ့ က�နမ်တုိ�ရဲ� 
ေမ�ာ်လင့်ချကန်ဲ� က�န်မတုိ�ရ�ဲ ယံုက� ည်ချက်န�ဲ က�န်မတုိ� ကုိငစဲွ်ထားတဲ့ မူဝါဒေတွအေပ�မှာ 
အေခြ ခံပ� းီေတာ့ က�နမ်တုိ� လုပ်သင့်လုပ်ထိက်ုတယ်လုိ� ထင်တဲ့ ကိစ�ေတွကုိ လုပ်သာွးမှာ 
 ဖြ စ်ပါတယ်။ အခုလညး် လပ်ုခဲ့ပါတယ်။ 
  
ဒကိီစ� ဒါန�ဲပတ်သကလုိ်�လည်း ပြ ည်သူလထူဟုာ က�နမ်တုိ�ကုိ စမး်သပ်�ုိငပ်ါတယ်။ က�နမ်တို�ရဲ� 
အေခြ အေနဟာ ပြ ည်သူလူထ ုလုိချငတ်ဲ့အေခြ အေန ဟုတမ်ဟုတဆ်ိုတာကုိလည်း ဆုံးဖြ တ်ပုိငခွ်င့် 
 ပြ ည်သူမှာ ရှိပါတယ်။ င� မ်ိးချမး်ေရးန�ဲ ပတ်သက်လုိ�ကေတာ့ က�န်မတို��ုိငင်ဟံာ တိုငး်ရငး်သား 
လူမျ�ိးေပါငး်များစွာန�ဲ ဖဲွ�စည်းထားတဲ့�ုိငင်မုိံ�လုိ� ေတာ်ေတာ်မှ ��ပ်ေထွးတဲ့ သိမ်ေမွ�တဲ့ 
ကိစ�ေလးေတွကုိ က�နမ်တုိ� ကုိငတွ်ယ်ရပါတယ်။ ရငဆုိ်င်ရပါတယ်။ သို �ေသာ ်ငြ ားလည်း 
မတူကဲွပြ ားမ�ဆိုတာဟာ က�န်မတုိ�အတက်ွ အကျ�ိးရှိ�ုိငတ်ဲ့ အငမ်တန်မ ှကျယ်ပြ န�်တဲ့ 
သယံဇာတက� းီတစ်ခပဲုလုိ� က�န်မေတာ့ ဒလုိီပဲမြ ငပ်ါတယ်။ က�နမ်တုိ� မတူကွဲပြ ား မ�ေတွအေပ�မှာ 
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အေခြ ခံပ� းီေတာ့ က�နမ်တုိ��ိုငင် ံပုိပ� းီေတာ့ တိုးတက်ေအာငလုိ်�၊ ပုိပ� းီေတာ့ က�န်မတို��ိုငင် ံ
ဖံွ�ဖ� �ိးေအာငလ်ို� က�နမ်တုိ� လုပ်�ုိငမ်ယ်ဆိုတာလည်း အဓိကယံုက� ည်ပါတယ်။ ဆိုေတာ့ အမျ�ိးသား 
ရင်က� ားေစ့ေရးန�ဲ င� မ်ိးချမး်ေရးအတက်ွ လပ်ုတ့ဲ ေနရာမှာလည်း ဒ ီအဂတတိရား (၄) 
ပါးကငး်ဖုိ�လုိပါတယ်။ ဆ��၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟ။ မက� �ိက်လုိ� မလုပတ်ာတို�၊ က� �ိက်လုိ� 
လုပ်တာတုိ�၊ ေက� ာက်လုိ�လုပ်တာတုိ�၊ ဒါမှမဟုတ ်အသိတရားကင်းမ့ဲလို� လုပ်တာတုိ�၊ မလုပတ်ာတို� 
ဒါေတွအားလံုးဟာ အဂတတိရားေတပွါပဲ။ ဒါေတွကေန ကင်းစငဖုိ်� အစုိးရတစ်ရပ်ဟာ အငမ်တန်မှ 
 က� �ိးစားရပါလိမ့်မယ်။ 
  
အရင�ှ်စ်က က�နမ်တုိ� အမျ�ိးသားဒမုိီကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ်ဟာ အစုိးရတာဝနကုိ် စပ� းီထမး်ေဆာင်ပ� းီ 
ကာလမက� ာခင် မြ နမ်ာ့�ှစ်သစကူ်းအချနိမှ်ာလည်း က�နမ်ပြ ည်သူလူထကုို မနိ်�ခွနး်တစ်ရပ် 
ေပြ ာခ့ဲပါတယ်။ အဲဒမှီာ က�နမ် ကတိတစ်ခုေပးခ့ဲပါတယ်။ 
  
က�နမ်တုိ� ပြ ည်သူအေပ�မှာ ေမတ�ာထားမယ်။ �ုိငင်အံေပ�မှာ သစ�ာေစာင့်မယ်။ ဒါဟာ က�နမ် 
အဓိက ေပြ ာချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ�ရပ်က� းီ (၃) ခုထဲက ေနာက်ဆုံးေမြ ာက် ကိစ�ရပ်ဖြ စ်ပါတယ်။ 
 ပြ ည်သူ အေပ�မှာ ေမတ� ာထားမယ်ဆိုတာ ပြ ည်သူရ�ဲဘ၀ ဖံွ�ဖ� �ိးတိုးတက်ေရးအတက်ွ က�န်မတို� 
အတတ်�ုိငဆ်ုံး က� �ိးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ�ါယ်ေရာက်တယ်။ ဘာဖြ စ်လုိ�လဲဆုိေတာ့ ေမတ�ာ 
ထားတယ်ဆိုတာ ပါးစပ်ေပြ ာ�ုံနဲ� မပ� းီပါဘူး။ တကယ့်ကုိ ေမတ�ာထားတယ်ဆိုလုိ�ရှိရင ်ကုိယ် 
ေမတ� ာထား တဲ့ ပုဂ�ိ�လ်များရဲ� ဘ၀ေနေရး ပုိပ� းီေတာ ့ေကာင်းမွနေ်အာငလုိ်�၊ 
စိတေ်အးချမ်း�ုိငေ်အာငလုိ်�၊ ကိုယ်ကျနး်မာ �ုိငေ်အာငလုိ်� ဒလုိီဟာေတွကုိလုပ်ေပးမှ 
တကယ်ေမတ�ာရှိရာ ေရာက်ပါတယ်။ ေမတ�ာရှိပါတယ်၊ ေမတ�ာရှိပါတယ်လုိ� ပါးစပ်ကေပြ ာပ� းီေတာ့ 
တကယ်ေတာ့ ထထိိေရာက်ေရာက် ဘာမှမလုပ်ဘးူ ဆိုလုိ�ရှိရင ်ဒေီမတ� ာဟာ 
စကားလံုးတစ်ခပဲုဖြ စ်ပါတယ်။ တကယ်ထေိရာက်တ့ဲအငအ်ား မဟုတပ်ါဘူး။ အဲေတာ ့က�နမ်တုိ� 
 ပြ ည်သူအေပ�မှာ ေမတ� ာထားမယ်လို� က�န်မတို� ကတိပြ �သွားတဲ့အတိုငး်ပဲ တတ်�ုိငသ်မ� ပြ ည်သူ�ရဲ� 
ဘဝတုိးတကေ်ရးအတက်ွ လုပခ့ဲ်ပါတယ်။ ဘယေ်လာက်ထ ိေအာင်မြ ငတ်ယ်၊ မေအာင်မြ ငတ်ယ် 
ဆိုတာကေတာ့ ေစာေစာက က�နမ်ေပြ ာတ့ဲအတိုငး်ပဲ က�န်မတို� ဝန်က� းီဌာန အသီးသီးက 
တင်ပြ ပ� းီပါပ� ။ီ 
  
က�နမ်အေနနဲ� အေလးထားတ့ဲ ကိစ�ေလးတချိ��ကုိပဲ အခုေပြ ာသွားချငပ်ါတယ်။ ပြ ည်သူအေပ�မှာ 
ေမတ� ာ ထားတယ်ဆုိတာ ပြ ည်သူ�ရဲ� ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရးကုိ က�နမ်တို� အထူးဂ�ုပြ �ဖုိ�လုိပါတယ်။ 
ဒါေက� ာင့်မုိ�လုိ� အခု က�နမ်တုိ�ရဲ� ဒ�ှီစ်ဘတဂ်ျက်ထဲမာှဆိုလုိ�ရှိရင ်ပညာေရးနဲ� 
ကျနး်မာေရးအတွက်ကုိ အထူး က�နမ်တုိ� သံုးထားတာ ရိှပါတယ။် အရငတု်နး်ကန�ဲမတူေအာငလ်ို� 
ပုိမိုပ� းီေတာ့ သုံးစွဲထားပါတယ်။ ေနာက်ပ� းီေတာ့ ဒသံုီးစဲွတဲ့ေငမွျားဟာ အလဟဿ 
မဖြ စ်ေစဘူးဆိုတာလည်း က�နမ်တုိ� အာမခံ�ုိငပ်ါတယ်။ အခု ဒတီစ်�ှစ် အတငွး်မာှကုိ က�နမ်တုိ�ရ�ဲ 
 ပြ ည်သူ�ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�ဟာ တိုးတက်တ့ဲ ��နး်ဟာ အငမ်တနမှ် မြ နပ်ါတယ်။ 
တုိးတက်တယ် ဆိုတာဟာ ကမ�ာကေတာင်မ ှအသအိမှတ်ပြ �ရေလာက်ေအာင် တိုးတက်ပါတယ်။ 
ထငထ်င်ရှားရာှး ကိစ� တစ်ခုကေတာ့ တဘီီ၊ ေနာက်ပ� းီေတာ့ ငက်ှဖျား၊ HIV AIDS နဲ� ပတ်သက်တဲ့ 
ဒေီရာဂါက� းီ (၃) ခု တိုကဖ်ျက်ေရး စီမံကိနး်ေပါ။့ တစ်ကမ�ာလံုးကေန ပါဝငေ်နတဲ့ 
စီမကိံနး်က� းီမာှဆိုလုိ�ရှိရင ်က�နမ်တုိ��ိုငင်ရဲံ� တိုးတက်မ�ဟာ အ့ံမခနး်ပါပဲဆိုပ� းီေတာ ့Global funds 
ဆိုတ့ဲ ဒေီရာဂါက� းီ (၃)ခုကုိ တိုက်ဖျက်မ�အတွက် ထေူထာင်ထားတ့ဲ 
ကမ�ာေ့ငွေရးေက� းေရးအဖဲွ�ကေနပ� းီေတာ့ က�န်မတို�ကုိ ချးီမမ်ွးရပါတယ။် 
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အရငတ်န်ုးကဆိုလုိ�ရှိရင ်မြ နမ်ာ�ုိငင်ဟံာ ဒေီရာဂါက� းီ (၃) ခု တုိက်ဖျက်မ�မှာ ေနာက်ဆုံးနားက 
ရှိေနေပမယ့် အခုဆိုရင ်ကမ�ာအ့ဆင့်န�ဲကုိ ထိပ်တနး်ကုိ တက်လာပ� ဆီိုပ� းီ ချးီမွမး်ရပါတယ်။ 
ချးီမွမး်တယ် ဆိုတာကလည်း စကားနဲ�တင်မဟုတပ်ါဘူး။ ဒါေက� ာင့်မုိ�လုိ� ေနာင် (၃) 
�ှစ်မာှဆိုလုိ�ရှိရင ်က�န်မတို�ကုိ အေမရိကနေ်ဒ�လာ သနး် ၅၀၀ နဲ� ေထာက်ပ့ံမယ်။ ဒကိီစ�ေတ ွ
ဆက်ပ� းီေတာ့ လပ်ုသွားဖုိ� ေထာက်ပ့ံမယ ်ဆိုပ� းီေတာ ့ေပြ ာခ့ဲပါတယ်။ ဒါ က�န်မအေနနဲ� 
ေကျနပ်စရာေတထဲွမှာ တစ်ခပုါ။ 
  
ေနာက်တစ်ခ ုက�န်မတို� ေကျနပ်စရာေတွထဲမှာ ဘာရိှလဲဆိုေတာ့ က�န်မတို�ရဲ� လမ်းပမ်းဆက်သွယ ်
ေရးေတ ွအငမ်တန်မှ ေကာင်းလာပါတယ်။ မ�ှစ်တုနး်က က�နမ်တုိ�ရဲ� စီးပွားေရး ေပ�လစီေတွ 
မူဝါဒေတွ ချမှတ်တဲ့အခါမှာ အေရးက� းီဆုံးဟာ အလုပအ်ကုိငဖ်နတ်းီေရးပဲလို� က�န်မတို� 
ေပြ ာခ့ဲပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒတီစ်�ှစ်အတငွး်မှာ က�နမ်တုိ� ဘာေတွ�ခ့ဲရလဲဆိုေတာ့ 
လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ေရး ေကာငး်သွားပ� ။ီ လ�ပ်စစ်မးီ ရသာွးပ�  ီဆိုလုိ�ရှိရင ်အလုပအ်ကုိင ်
ဖနတီ်းေရးဟာ ပုိပ� းီေတာ့ တိုးတက် လာတယ်။ လျင်မြ နလ်ာတယ်။ ပြ ညသူ်ေတကွလည်း 
မိမတိို�ကုိယ်တုိင ်မမိိဘာသာ အလုပ်အကုိငေ်တကုိွ ဖနတီ်း�ုိငတ်ဲ့ခငွ့်လည်း ရလာတယ်။ 
ေနာက်ပ� းီေတာ့ လပ်ုငနး်ရငှေ်တွဘက်က လည်း ဒီလုိ လမး်ပနး်ဆက်သွယ်ေရးေကာငး်တဲ့ေနရာ၊ 
လ�ပ်စစ်မးီရတဲ့ေနရာမှာဆုိလုိ�ရှိရင ်ရငး်�ီှးမြ ��ပ်�ံှချင်တဲ့စိတ် ေတွဖြ စ်လာတယ်။ 
  
ဒေီတာ့ ဒါေက� ာင့်မုိ� က�နမ်တုိ� အခုကေနစပ� းီေတာ့ အလုပ်အကုိငဖ်နတ်းီေရးနဲ� လမ်းပနး် 
ဆက်သွယ်ေရးန�ဲ တန်းတ ူလ�ပ်စစ်မးီရရှေိရးကုိ က�နမ်တုိ� အဓိကထားပ� းီေတာ့ လပ်ုသွားမှာ 
 ဖြ စ်ပါတယ်။ ဒလုိီလုပ်တဲ့ ေနရာမှာ က�နမ်တုိ�ဟာ �ုိငင်ကုိံ တည်ေဆာက်တ့ဲေနရာမှာ ပြ ည်သူကုိ 
အကျ�ိးပြ �မယ့် စမံီကနိး်ေတကုိွ အေကာငအ်ထည် ေဖာ်တဲ့ေနရာမှာ �ုိငင်ံ့ဘ�ာေတာ်ေငွကုိ 
မှနမှ်နက်နက်န ်တိတကိျကျသံုးစဲွဖို� လုိပါတယ်။ ဒါန�ဲလည်း ပတသ်က်လုိ� က�န်မတို� အင်မတနမှ် 
ဂုဏ်ယူ�ုိငပ်ါတယ်။ 
  
က�နမ်တုိ� တုိငး်�ှင့်  ပြ ည်နယ်တစ်ချ�ိ�မှာဆုိလုိ�ရှိရင ်အရင်�ှစ်တနုး်က ချထားခ့ဲတဲ့ ဘ�ာေငေွတွ 
အရငတ်န်ုးကေနပ� းီေတာ့ စပ� းီသားစီမကိံန်းေတနဲွ�ပတ်သကလုိ်� ေသေသချာချာ ေလ့လာပ� းီေတာ့ 
ေဆာင်ရွကတ်ဲ့အခါမှာ ေငွပုိေတ ွအများက� းီရခဲ့ပါတယ်။ �ုိငင်ံ့အတကွ ်မလုိအပ်တဲ့ေငေွတွ 
အလဟာသ မဖြ စ်သွားပါဘူး။ မလုိအပ်ဘဲန�ဲ ဘာေငမှွ အလဟာသ မဖြ စသွ်ားပါဘူး။ ဒါေပမယ့် 
ဒလုိီလုပ်ခြ ငး် အားဖြ င် ့က�နမ်တို� စီမံကိနး်ေတရွဲ� အဆင့် နမိ့်သွားလားဆိုေတာ့ မနမ့်ိသွားပါဘူး။ 
ပုိလည်း မြ င့်လာပါတယ။် ဘာဖြ စ်လုိ�လည်းဆိုေတာ့ က�နမ်တုိ�ဟာ အဆင့်မေီရးကုိလညး် 
အဓိကထားပ� းီေတာ့ လပ်ုပါတယ်။ 
  
တချိ��တုိငး်�ှင့် ပြ ညန်ယ်ေတမှွာဆိုလုိ�ရိှရင ်ပိုလ�ေံငဟွာ နနဲေဲနာေနာ မဟုတ်ပါဘူး။ သနး်နဲ�ချီပ� းီ 
ေတာ့ကုိ ပိုတာေတွရှိပါတယ်။ သနး်မဟုတဘဲ် ဘီလီယမ်န�ဲချီပ� းီေတာ့ ပိုတာေတွလညး် ရှပိါတယ်။ 
အ့ဲေတာ့ က�နမ်တုိ� ဒေီနရာမှာလည်း ေကျနပ်စရာ တစ်ခုပါပဲ။ ပြ ည်သူလူထရုဲ� ဘ�ာေငွကုိ 
ကုိယ်ပုိငေ်ငလွို က�နမ်တုိ� မသံုးပါဘူး။ ပြ ည်သူ�ေငဟွာ ပြ ည်သူ� ေငွပဲ။ �ုိငင်ံ့ေငဟွာ �ုိငင်ံ့ေငပဲွ 
�ုိငင်ံ့ဘ�ာပဲ။ �ုိငင်ရဲံ� အရငး်အမြ စ်ပဲ ဆိုပ� းီေတာ့ က�နမ်တုိ� ေသေသချာချာ ကုိ တာဝန်ရှိစွာနဲ� 
က�နမ်တုိ�သံုးခဲ့ပါတယ်။ အ့ဲဒေီတာ့ က�နမ်တုိ� ဒါဟာလည်း �ုိငင်ံ့အေပ�မှာ သစ�ာေစာင့်တယ် 
ဆိုတ့ဲအတိုငး်ပါပဲ။ �ုိငင်ံအေပ�မှာ သစ�ာေစာင့်တာ နဲ� ပြ ည်သူအေပ�မှာ ေမတ�ာထားတာဟာ 
တကယ်ေတာ့ ခွဲခြ ားလို�မရပါဘူး။ 
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�ုိငင်အံေပ�မှာ သစ�ာေစာင့်တယ်ဆိုရင ်ပြ ည်သူအေပ�မှာ ေမတ� ာထားရမယ်။ ပြ ည်သူရဲ� 
တုိးတက်ေရး အတွက်ကုိ စွမး်ေဆာငရ်မယ။် ဒေီတာ့ ပြ ည်သူအေပ�မှာ ေမတ�ာထားတယ်ဆိုရင ်
�ုိငင်အံေပ�မှာလည်း သစ�ာေစာင့်ရမယ်။ ဒါမှသာ အစုိးရတစ်ခရုဲ�တာဝနဟ်ာ ေကျပွနမှ်ာ 
 ဖြ စ်ပါတယ်။ အ့ဲဒေီတာ ့က�န်မတို� အမျိ�းသား ဒမုိီကေရစီအဖဲွ�ချ�ပ်အစုိးရအေနန�ဲ၊ က�န်မက 
အမျ�ိးသားဒမုိီကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ် အစိုးရလုိ� ေပြ ာတ့ဲအခါမှာ အားလံုးကုိ သတေိပးချငတ်ာကေတာ့ 
အမျ�ိးသားရင်က� ားေစ့ေရး အစုိးရလို� ေပြ ာချင်ပါတယ်။ 
  
က�နမ်အမျ�ိးသားဒမုိီကေရစီ အဖွဲ�ချ�ပ်အစိးုရလုိ� ေပြ ာရခြ င်းအေက� ာင်းဟာ က�နမ်တုိ�ပုိငတ်ဲ့ အစိုးရ 
လုိ� ေပြ ာချင်လုိ�မဟုတပ်ါဘူး။ က�နမ်တုိ� တာဝန်ယူပါတယဆ်ိုတာကုိ ေပြ ာချငတ်ာ ဖြ စ်ပါတယ်။ 
က�နမ်တုိ� စတက်ကတည်းက အမျိ�းသားရင်က� ားေစ့ေရးကုိ ဦးတည်တ့ဲအစိုးရဆိုတာ က�န်မ 
အမျ�ိးသား ဒမုိီကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ် ပါတဝီငေ်တွန�ဲတင် ဖွဲ�ထားတဲ့အစုိးရ မဟုတပ်ါဘူး။ 
အဖဲွ�အစည်းအသးီသီးက ပုဂ�ိ�လ်ေတနွ�ဲ စုေပါင်းပ� းီေတာ့ ဖဲွ�ထားတ့ဲအစုိးရ ဖြ စ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 
က�နမ်တုိ�အေနနဲ� ပြ ည်သူ� အတွက်ရှိတဲ့ အရည်အချငး်ေတွ အားလံုးကုိ အေကာငး်ဆုံးဖြ စ်ေအာင ်
က�နမ်တုိ� သံုးချငပ်ါတယ်။ 
  
ဒေီတာ့ က�န်မတို� ေရွးထားတ့ဲ ဝန်က� းီများဟာ အားလံုး အေတာ်ဆုံးလား အေကာငး်ဆုံးလား 
ဆိုတာဟာ ဒါေတာ့လည်း အချနိက်ပဲ ပြ သွားမာှပါ။ တစ်ချ�ိ�က တုိးတက်မ� ပုိေ�ှးတယ်၊ တစ်ချ�ိ�က 
တုိးတက်မ� ပုိမြ နတ်ယ်။ ဒါေပမယ့် တစခ်ျ�ိ�ေတွကလည်း ေရာက်ေနတ့ဲေနရာနဲ� သင့်ေတာ်ချငမှ် 
သင့်ေတာ်မယ။် ဒါေတွကေတာ့ က�န်မတို� က� ည့်ပ� းီေတာ့ ေပြ ာငး်သင့်ေပြ ာင်းထိုက်တာကုိ 
ေပြ ာင်းရမှာပဲ။ ဒါ ပြ ည်သူေတွကလည်း ဒကိီစ�ေတကုိွ သပုိိငခွ်င့်ရှိပါတယ်။ အစိုးရတစ်ခဟုာ 
ဘာလုပေ်နလဲ။ ဘယ်လုိ ရညရ်ယ်ွချက်ရှိလဲ ဆိုတာဟာ ပြ ည်သူဟာ သိပုိငခွ်င့်ရိှပါတယ်။ ပြ ည်သူကုိ 
မေပြ ာဘူးဆိုတာ တစ်နည်း အားဖြ င့် ပြ ည်သူကုိ မယံုက� ည်ဘူး မေလးစားဘူး၊ ပြ ည်သူမှာ 
အရည်အချငး် မရှိဘူးလုိ� သတမှ်တ်သလုိပါပဲ။ 
  
ဒါေက� ာင့် ပွင့်လငး်မြ ငသ်ာမ�ရဲ� အေခြ ခံအားဖြ င့် ပြ ည်သူကုိ ေလးစားခြ ငး်ပဲ ဖြ စ်ပါတယ်။ 
ပွင့်ပွင့်လငး်လငး် ေပြ ာတယ်ဆုိတာဟာ ပြ ည်သူဟာ ေပြ ာသင့်ေပြ ာထိုက် သိသင့်သိထိုက်တဲသ့မုိူ�လုိ 
ေပြ ာတယ်ဆိုတဲ့ အဓပိ�ါယ်ေရာက်ပါတယ်။ ဒါေက� ာင့်မုိ� အစုိးရေကာငး်များအားလံုးရဲ� အေခြ ခံဟာ 
ပွင့်လငး်မြ င်သ့ာမ�နဲ� တာဝန်ယူမ�ပဲ ဖြ စ်ပါတယ်။ ဒပွီင့်လငး်မြ ငသ်ာမ�နဲ� တာဝနယူ်မ�ကုိ က�နမ်တုိ� 
လက်ကုိင်ပ� းီေတာ့ ဒတီစ်�ှစ်အတငွး်မှာ တတ်�ုိင ်သေလာက် ပြ ည်သူ�အကျ�ိးန�ဲ �ုိငင်အံကျိ�းအတက်ွ 
ထမး်ေဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြ ည်သူေတအွားလံုး တိုးတက်သင့်သေလာက် တုိးတက်ချငသ်ေလာက် 
မတုိးတက်ေသးဘူးဆိုတာလည်း က�နမ်တုိ� သိပါတယ်။ 
  
ဒတီစ်�ှစ်ဆိုတာဟာ တကယ်ေတာ့ သိပ်ပ� းီေတာ့ရှည်က� ာတ့ဲကာလမဟုတပ်ါဘူး ဒလုိီပဲ က�နမ်တို� လုိ 
စနစ်အေပြ ာင်းအလ�ဲကုိ ဖြ တသ်နး်ခ့ဲရတဲ့ တစ်ချ�ိ��ုိငင်ကံ ပုဂ�ိ�လ်များန�ဲ က�န်မေဆးွေ�ွးဖးူပါတယ်။ 
ေဆွးေ�ွးတဲ့အခါမှာ ၂ လ ၃ လ ေလာက်က ေဆွးေ�ွးဖြ စ်ပါတယ်။ ေဆွးေ�ွးတဲ့အခါမှာ 
ေတာ်ေတာ်များများ က ေပြ ာပါတယ်။ က�နမ်တုိ� �ုိငင်ရံ�ဲ တိုးတက်��နး်က အေတာ်မြ န်ပါတယတ့ဲ်။ 
သူတို��ုိငင်ေံတမှွာဆုိရင၊် တစ်ချိ���ုိငင်ေံတွမာှဆိုရင ်က�နမ်တုိ� တုိးတက်��နး်ေလာက် 
တုိးတက်မ�ရေအာင ်၃ ၊ ၄ �ှစ်ေတာင်မှ က� �ိးစားရပါတယ်လုိ� ေပြ ာခ့ဲတာ ရိှပါတယ်။ ဒလုိီ 
ေပြ ာတ့ဲအခါကျေတာ့လညး် က�နမ်တို� အားတက်ပါတယ်။ 
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အားတက်တယ်ဆိုတာဟာ ေကျနပ်ပ� းီေတာ့၊ ေတာ်လှပ� ဆီိုပ� းီေတာ့ အားတက်တာမျိ�းမဟုတပ်ါဘူး။ 
က�နမ်တုိ� ဆက်ပ� းီေတာ့ က� �ိးစားရကျိ�းနပ်တယ်ဆိုတ့ဲ အသိနဲ� အားတက်မ�ဖြ စ်ပါတယ်။ 
  
က�နမ်တုိ� အရင�ှ်စ်တုနး်က အမျ�ိးသားဒမီိုကေရစအီဖဲွ�ချ�ပ်ဟာ �ုိငင်ံ့ရဲ� တာဝနကုိ် စပ� းီေတာ့ 
ယူစ�အ်ခါတန်ုးကဆိုလုိ�ရှ်ိရင ်က�နမ်တို� ေပြ ာင်းလဲချနိတ်န်ပ� ဆီိုတ့ဲ ေဆာင်ပုဒန်�ဲ ယူခ့ဲပါတယ။် 
အဲဒေီတာ့ က�နမ်တုိ� အခု တစ်�ှစ်က� ာပ� ဆီိုေတာ ့ေဆာငပ်ဒုကုိ်လည်း က�နမ်တို� နဲနေဲပြ ာင်းပ� းီေတာ့ 
သွားရရင ်ေကာင်းမယ်လုိ� က�နမ်ထင်ပါတယ်။ အဒဲေီတာ့ က �န်မစ�း်စားပါတယ်။ 
ဘယ်လုိေဆာင်ပုဒ ်မျ�ိးန�ဲ ဆက်သွားရငေ်ကာငး်မလဆဲိုေတာ့ တုိတိုတုတတု်တန်�ဲ 
အဓိပ�ာယ်ေပ�လွငေ်အာင ်“ ပြ ည်သူန�ဲအတူ” လုိ� က�နမ်တုိ�ဆက်ပ� းီ ေတာ ့ဒခီရီးလမ်းကုိ 
 ပြ ည်သူန�ဲအတူ ေလ�ာက်သွားချငပ်ါတယ်။ 
  
ဒလုိီ ပြ ည်သူန�ဲအတူ ေလ�ာက်သွားချငတ့ဲ်အခါမှာ အခုေခတ်ေပါေ့နာ် �ုိငင်တံကာမှာသံုး��နး်ေနတဲ့ 
ေဝါဟာရ ေလးတစ်ခုေပါ။့ အ့ဲဒါဟာ �ုိငင်ရဲံ�ပိငုဆ်ိုင်မ�ေပါ။့ ေပြ ာချင်တာက �ုိငင်တုိံငး် �ုိငင်တံိုငး်ဟာ 
ကုိယ့်ရဲ� ကိစ�ေတ၊ွ ကုိယ့်ရဲ�ပြ ဿနာေတွ၊ ကုိယ့်ရဲ�တိုးတက်မ�ေတွအတက်ွကုိ ကုိယ့်ဖာသာကုိ 
တာဝန်ယူ�ုိငခွ်င့် ရှိရမယ။် လုပ်ပိုငခွ်င့်ရှိရမယ။် ပုိင်ဆိုငမ်�ေပါ။့ ဒါေပမယ့် ပိုငဆ်ိုငမ်�ဆိုတာကလည်း 
တစ်ချနိတ်ည်းမှာပဲ တာဝန်ယူမ�လုိ�လည်း ေပြ ာလုိ�ရပါတယ်။ 
  
က�နမ်တုိ��ိုငင်ရဲံ�ကိစ�ေတွအတက်ွကုိ ပြ ညသူ်နဲ� အတူတ ူတာဝန်ယူမယ်။  ပြ ည်သူနဲ� အတူတူ 
က�နမ်တုိ� ဒတီာဝန်ေတွကုိ ထမ်းေဆာင်မယ်။ က�န်မတုိ�အေနနဲ� ဒတီာဝန်ေတွကုိ ေကျပွနဖုိ်�အတက်ွ 
 ပြ ည်သူရ�ဲအားကုိ က�နမ်တို�ယူသလုိ က�နမ်တို�ရဲ�စွမ်းအားေတအွားလံုးကုိလည်း ပြ ည်သူေတ ွ
အတက်ွ က�န်မတို�သံုး ပါမယ်ဆိုတဲ့စိတဓ်ာတနဲ်� ပြ ည်သူန�ဲအတူ က�နမ်တုိ� ေနာက်�ှစ်ကုိ 
ချတီက်သွားချငပ်ါတယ်။ အဲ့ဒလုိီချတီက် သာွးတဲ့အခါ က�နမ်တုိ� ပြ ည်သူပြ ည်သားအားလံုး၊ 
 ပြ ည်ေထာငစု်�ုိငင်သူံ �ုိငင်သံားများ အားလံုးဟာ ဝိုငး်ဝနး်ပ� းီေတာ့ ပံ့ပိုးကူညီက�  လိမ့်မယ်လို� 
က�နမ်တုိ� ေမ�ာလ်င့်ပါတယ်။ 
  
 ပြ ည်သူများရဲ� ေလးစားမ� ပြ ည်သူများရဲ� ယံုက� ည်မ�ဆိုတာ က�နမ်တုိ� အလကားရတ့ဲကိစ� မဟုတ ်
ပါဘူး။ လုပယူ်မရှတဲ့ကိစ�ပါ။ က�နမ်တို�အေနနဲ� ရပုိငခွ်င့်ရှိပ� ီးလုိ�လည်း မသတမှ်တပ်ါဘူး။ 
  
သုိ�ေသာ်ငြ ားလည်း ပြ ည်သေူတွရ�ဲ ေလးစားမ�၊ ပြ ည်သူေတွရဲ�ေထာက်ခံမ�၊ ပြ ည်သူေတွရဲ� ယံုက� ည်မ� 
ရေအာင်လုိ� ဆထက်ထမး်ပိုး တိုးပ� းီေတာ ့က�န်မတုိ�တစ်ေန�ထက်တစ်ေန� 
 က� �ိးစားသွားပါမယ်လုိ�ေတာ ့က�န်မရရဲဲက� းီ ကတိပြ ��ိုငပ်ါတယ်။ က�န်မ�ုိငင်ေံရးေလာကကုိ 
ဝငလ်ာကတည်းကအတိုငး် က�နမ် တစ်ခတုည်းေသာ ကတိတစ်ခုကုိ ပြ �မယ်။ 
  
က�နမ်အေကာင်းဆုံးလုပမ်ယ်။ က�နမ် အေကာငး်ဆုံးထကေ်တာ့ ပိုပ� းီေတာ့ လပ်ုလုိ� မရဘူး။ က�န်မ 
အေကာင်းဆုံးက �ုိငင်ံအတက်ွ ပြ ည်သူအတက်ွ မလံုေလာက်ဘူးဆိုရင ်ပုိပ� းီ လုံလံုေလာက်ေလာက် 
 ပြ ည့်ပြ ည့်စံုစံု လုပေ်ပးမယ့် ပုဂ�ိ�လ်၊ အဖဲွ�အစည်းတစခု်က တာဝန်ယူမယ်ဆိုလုိ�ရှိရင ်က�နမ်တုိ�ဟာ 
ေနာက်ဆတ်ုေပးဖို� အဆငသ်င့်ပါပဲ။ 
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ဒါဟာ အစိုးရတိုငး် ဒမုိီကေရစီတိုငး်ဟာ စွဲစဲွမ�  ဲမ� နဲားလည်ေနရမယ့် ကိစ�တစ်ခုဖြ စ်ပါတယ်။ 
ဒမုိီကေရစ ီအစိုးရဆိုတာ ထာဝရမဟုတ်ပါဘူး။ အစ�အ်မ� �ုိဲငင် ံကုိ အုပ်ချ�ပ်သွားဖုိ�မဟုတပ်ါဘူး။ 
အစ�အ်မ�  ဲငါတုိ�သာ ေတာ်တယ။် ငါတုိ�ေလာက်ေတာ် တဲ့သူဘယ်သမှူမရှိဘူးဆိုပ� းီေတာ ့
ရပ်တည်သွားဖုိ� မဟုတပ်ါဘူး။ ဒမုိီကေရစီ အစုိးရဆိုတာဟာ အနိစ�တရားကုိ အမ� ပဲဲ 
သံုးသပ်ေနရမှာဖြ စ်ပါတယ်။ က�နမ်တုိ�ဟာ မမ� ဲခြ ငး် ဆိုတ့ဲ �ုိငင်ေံရးသေဘာတရားအရ 
အစုိးရရ�ဲအေခြ အေနဟာ ပြ ည်သူလူထ ုက� ည်ဖြ �သေလာက်ပဲ ခိုငမ်ာမယ် ဆိုတာကုိ လက်ခံတယ်။ 
 ပြ ည်သူေတွအေနနဲ� က�န်မတို� အစုိးရကို ေသေသချာချာ ေလ့လာပါ။ ေဝဖန်သင့်တာလည်း 
ေဝဖန်ပါ။ က�န်မတုိ�နဲ� ကူညီေဆာင်ရက်ွ ေပးသင့်တာေတွလည်း ကူညီေဆာင်ရွက ်ေပးက� ပါ။ 
  
နဂံုိးချ�ပ်အေနနဲ� က�န်မတုိ� ပြ ည်သူကုိ ေကျးဇူးတင်တယ်လုိ� ေပြ ာချင်ပါတယ်။ တစ်�ှစ်အတငွး်မှာ 
က�နမ် သတိပြ �မိတာကေတာ့ တစ်ချိ��အဖဲွ�အစည်းေတွ၊ အစုအဖွဲ�ေတ၊ွ ပုဂ�ိ�လ်ေတွက က�နမ်တုိ�ကုိ 
ဘယ်လုိပ ဲေပြ ာေပြ ာ က�န်မတုိ�ပြ ည်သူေတကွ က�န်မတုိ�ကုိ နားလည်မ� ေပးခ့ဲတယ်။ က�န်မတို�ကုိ 
ဝနး်ရခ့ဲံတယ်။ က�န်မတို�ကုိ လုပခ်ျငတ့ဲ်ကိစ�ေတွကုိလုပ်�ုိငဖုိ်� တတ်�ုိငတ်ဲ့ဘက်က ကူညေီပးခဲ့တယ်။ 
  
အားလံုးသိတဲ့ကိစ�တစ်ခုဆိုလုိ�ရှိရင ်က�န်မတို�ရ�ဲ ရင်က� ားေစ့ေရးန�ဲ င� မ်ိးချမး်ေရး စငတ်ာအတွက် 
 ပြ ည်သူေတွကုိ အလှ�ခံလုိက်တဲ့အခါ ကာလတုိတို ေလးအတွငး်မှာ အခုဆိုလုိ�ရှိရင ်က�နတ်ို�ဟာ ၁၄ 
ဘီလီယံ ကျပေ်တာင်မ ှရရိှေနပါပ� ။ီ ဒရီနပံု်ေငွကုိဝိုငး်ပ� းီထည့်က� တ့ဲအထဲမှာ 
လုပ်ငနး်ရငှ်က� းီေတွတင ်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြ ည်သူေတလွည်း ပါပါတယ်။ က�နမ်သေဘာအကျဆုံးက 
ဟုိနားက ငါးေထာင်၊ ဒနီားက တစ်ေသာငး်၊ တတ�ုိ်ငရ်င ်တတ်�ုိငသ်လုိ ပြ ည်သူေတွက 
ဝုိငး်ဝနး်ပ� းီေတာ ့က�န်မတို� ဝန်းရံက� တာ။ အ့ဲဒါဟာ င� မ်ိးချမး်ေရးရနပံု်ေငွအတက်ွတငွ ်မဟုတ်ပါဘူး။ 
က�နမ်တုိ� က� �ိးပမ်းမ�ေတအွတက်ွ အငမ်တနမှ် အားဖြ စေ်စပါတယ်။ 
  
ဒလုိီပဲ ပြ ည်သူတိုငး် ပြ ည်သူတိုငး်ဟာ တတ�ုိ်ငတ့ဲ်ဘက်က တတ်�ုိငသ်ေလာက် က�နမ်တုိ�အစုိးရ 
အတက်ွ ေဆာင်ရွက်ေနတ့ဲလုပ်ငနး်အပိုငး်ေတ ွေအာင်မြ ငေ်အာင်လုိ � ဝနး်ရေံပးမယ်ဆိုလုိ�ရှိရင ်
က�နမ်တုိ� �ုိငင်ဟံာ တုိးတက်ဖုိ�လံုး၀ေသချာတယ် လုိ�ေပြ ာ�ုိငပ်ါတယ်။ က�န်မတို� 
ရဲ�ေနာင်မျိ�းဆက်များဟာ ဒအီချနိ ်ကာလ ပြ န်က� ည့်ပ� းီေတာ့ ငါတုိ� �ုိငင်ံက� းီအတက်ွ 
အလငး်ေရာငသ်နး်ခ့ဲတဲ့ကာလဟာ ဒီကာလပါပဲလုိ� မလဲွမေသွ ေပြ ာ�ုိငပ်ါတယ်၊ 
ယံုက� ည်ပါတယ်လုိ�ေပြ ာရင်းန�ဲ နဂံုိးချ�ပ်ပါတယ်။ 
  
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ 

 

 

 

 

 




