
● ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း 
 
ဖက္ဒရယ္မူေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားအစီအစဥ္ကိ ုအခမ္းအနားမွဴး ပါလီမန္အတြင္း၀န ္ဦးသိန္းစိန္က ေၾကညာၿပီးေနာက ္
အခမ္းအနားအစီအစဥ ္(၃) အရ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင-္ 
“လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ ဒီကေန႔ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုေ၀းၾကတာဟာ ျပည္နယ္မ်ားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕က တင္ျပတဲ ့
ဖက္ဒရယ္မူကုိ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္လုိသေဘာထားတယ္ဆုိတာကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပဖို႔ 
အစိုးရအဖြဲ႕ရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့ ္ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပဖို႔ အခ်ိန္မေရာက္ေသးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာထားကုိ ဒီကေန႕ 
ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ေဖာ္မေျပာေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္။ 
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲကိ ုကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုစီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေ၀းၾကတာဟာ 
ျပည္နယ္မ်ား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕က တင္ျပတဲ ့ဖက္ဒရယ္မူကိ ုေဆြးေႏြးၾကဖို႔ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူနဲ႔ပတ္သက္လို႔ 
ဘယ္လိုသေဘာထားတယ္ဆိုတာကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ရ႕ဲေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ 
တာ၀န္ရွိပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့ ္ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပဖို႔ အခ်ိန္မေရာက္ေသးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာထားကုိ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ေဖာ ္
မေျပာေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာတ့ဲအခါ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္။ 
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲကိ ုကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလုိစီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ 
ကၽြန္ေတာ့္အစည္းအေ၀းအဖြင့္မိန္႔ခြန္းကိ ုေျပာၿပီးတဲ့ေနာက ္ရွမ္းျပည္နယ္ဥကၠ႒ စ၀္ခြန္ခ်ိဳက ဖက္ဒရယ္မူကိ ု
တင္သြင္းပါလိမ့္မယ္။ 
ဒီ ဖက္ဒရယ္မူကုိ (၁) ဒူး၀ါးေဇာ္လြန္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ (၂) ကပၸတိန ္မန္းတံုးႏံုး၊ 
ခ်င္းအထူး၀ိေသသတုိင္းကိုယ္စား လွယ္၊ (၃) ဦးထြန္းျမင့ ္(ေတာင္ႀကီး)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ (၄) ဦးစိန္၊ 
ကယားျပည္နယ္ကိုယစ္ားလွယ္တို႔က ေထာက္ခံၾကပါလိမ့္မယ္။ 
ဒီမိန္႔ခြန္းႏွစ္ရပ္ကုိ ေျပာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက ္ေဆြးေႏြးပြဲကိ ုမတ္လ ၁ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ညေန ၆နာရ ီအထိ 
ေရႊ႕ဆိုင္းထားပါမယ္။ ဒီလုိေရႊ႕ဆိုင္းထားတာဟာ တျခားေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ျပည္နယ္ဥကၠ႒ႀကီး စ၀္ခြန္ခ်ိဳနဲ႔ ဒူး၀ါးေဇာ္လြန္း၊ ကပၸတိန္မန္းတံုးႏံုး၊ ဦးထြန္းျမင့္၊ ဦးစိန္တို႔ တင္ျပေျပာၾကားသြားတဲ ့
အခ်က္ေတြကိ ုပမညတ၊ ဖဆပလ၊ ရပလဖ၊ ပထစေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င္မ်ားက 
ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အခ်ိန္ေပးခ်င္တာေၾကာင့္မို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ မတ္လ ၁ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ ညေန ၆နာရ ီဒီေနရာမွာပ ဲအစည္းအေ၀းကိ ုျပန္စတဲ့အခါ (၁) 
ပမညတ၊ (၂) ဖဆပလ၊ (၃) ရပလဖ (၄) ပထစအဖြဲ႕ေတြ႕ုိ ကိုယ္စားျပဳတဲ ့ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီက အခု ေဖာ္ျပထားတဲ ့
အစီအစဥ္အတိုင္း ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထားရွိတဲ ့အဖြဲ႕ရ႕ဲ သေဘာထားမ်ားကိ ုတင္ျပပါလိမ့္မယ္။ 
ဒီႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ အစိုးရအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕ရ႕ဲ ကိုယ္စား 
အဂၢမဟာသီရိသုဓၶမ ေဒါက္တာဘဦးက အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ရ႕ဲ သေဘာထားကုိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ 
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ ဒီကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ေျပာလို႔ၿပီးတ့အဲခါ (၁) ျပည္နယ္မ်ားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕မ ွ
ကိုယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦး၊ (၂) ပမညတ ကုိယ္စားလွယ္သံုးဦး။ (၃) ဖဆပလ ကုိယ္စားလွယ္သုံးဦး၊ (၄) ရပလဖ 
ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦး၊ (၅) ပထစကုိယ္စားလွယ ္သံုးဦးနဲ႔ (၆) အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၀င ္လူႀကီးမ်ားပါ၀င္တ့ဲ ေကာ္မတီတစ္ခုကိ ု
ဖြဲ႕ေပးပါတယ္။ 



ဒီေကာ္မတီမွာ ကၽြန္ေတာ္က နာယကလုပ္ပါမယ္။ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ အဒဲီေကာ္မတီက ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ 
ေဆြးေႏြးစရာ ရွိတဲ့အခ်က္ေတြကိ ုေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါ ရရွိတဲ ့သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိ ုဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ 
အစီရင္ခံပါလိမ့္မယ္။ ေစ့စပ္လို႔ မရႏိုင္တဲ ့သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိရင္လည္း ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာပဲ အစီရင္ခံပါမယ္။ 
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ ဒီအစီအရင္ခံစာကုိၾကည့္ၿပီးမွပ ဲေနာက္ထပ္ ဘာေတြဆက္ၿပီး လုပ္သြားၾကမယ္ဆုိတာကိ ု
ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဆက္လက္ၿပီးတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကပါမယ”္ ဟု ပဏာမ ေျပာၾကားခဲ့သည့္။ ထို႔ေနာက ္ဦးႏုက 
ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တ့ံခုိင္ၿမေဲရးအတြက္ အေရးႀကီးပံုကိ ုအက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္- 
ဒီေန႔ကစၿပီး ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးမယ့ ္ျပႆနာဟာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ 
ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္တ့ံခုိင္ၿမေဲရးပျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာႀကီးကိ ုျပည္ေထာင္စုႀကီးစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲဲ ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြရ႕ဲ လက္ထက္မွာမ ွေက်ေက်လည္လည္ ေျဖရွင္းသြားေအာင ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ 
ေနာက္လက္ထက္ေတြမွာေတာ ့ဘယ္နည္းနဲ႔မ ွေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တစ္ထစ္ခ် ယူဆထားသလုိ 
လူႀကီးမင္းမ်ားလည္း ယူဆထားၿပီးၿပီဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီးသာ ၿပိဳကြဲသြားမယ္ဆိုရင ္
ျပည္နယ္သားေတြအတြက္ေရာ၊ ျပည္မသားေတြအတြက္ေရာ၊ ဘယ္သူ႔အတြက္မွ အျမတ္ထြက္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
အရႈံးသာထြက္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တထစ္ခ် ယူဆထားသလိ ုလူႀကီးမင္းမ်ားလည္း ယူဆထားၿပီးၿပီဆုိတာ 
ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာမ်ားကိ ုေျဖ႐ွင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိ ု
စတင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ ့ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ ္တို႔ အေပၚမွာ က်ေရာက္ေနတ့ဲ တာ၀န္ႀကီးေတြကိ ုအၿမတဲမ္း 
မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္သတိထားလုိပါတယ”္ ဟု သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက ္
ေဆြးေႏြးမည့္ပံုစံႏွင့ ္ပတ္သက္၍လည္း- 
ေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ အၾကမ္းအားျဖင့ ္ႏွစမ္်ိဳးႏွစ္စားရွိပါတယ္။ တမ်ိဳးကေတာ ့ရန္သူအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး၊ 
တျခားတမ်ိဳးကေတာ ့မိသားစုခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစ ုေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ ရန္သူအခ်င္းခ်င္း စားပြဲခံုမွာ ထုိင္ၿပီး 
ေဆြးေႏြးၾကတဲ ့ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးနဲ႔ မတူပါဘူး…. မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၾကတဲ ့ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးက…. 
ဒီမိသားစုထဲမွာပါၾကတဲ ့ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတေတြဟာ ကိုယ္လုိတာေတြ ကိုယ္တင္ျပၾကတယ္။ အဒဲီလိုတင္ျပတဲ့အခါမွာ 
သေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြ ရွိေနရင္၊ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး သေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြကိ ု
ညႇိႏႈိင္းၾကတယ္။ 
အခုေဆြးေႏြးပြဲဟာ မိသားစုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုမိသားစုထမဲွာ ပါေနၾကတဲ ့လူႀကီးမင္းတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အသီးသီးဟာ ကိုယ့္ရ႕ဲ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကုိ အကုန္လံုးထုတ္ၿပီး တင္ျပၾကတာေပါ့။ အဒဲီလိုတင္ျပတဲ့အခါမွာ 
သေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိရမွာေပါ့။ 
အဒဲီသေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြကိ ုကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ အက်ိဳး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာင္လာေနာက္သားကေလးေတြရ႕ဲအက်ိဳး၊ 
ျပည္ေထာင္စုႀကီးရ႕ဲ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မရရေအာင္ ညႇိႏႈိင္းၾကရမွာပ။ဲ 
လူႀကီးမင္းမ်ားနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခုိင္ၿမေဲရး၊ လြတ္လပ္ေရးတည္တံ့ခုိင္ၿမေဲရး၊ 
ဒီမိုကေရစီတည္တ့ံခုိင္ၿမေဲရး ေတြကို အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္တဲ ့နည္းေကာင္းလမ္းေကာင္းေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ရွာခ်င္ပါတယ္။ 
ဒီနည္းေကာင္းလမ္းေကာင္းေတြကုိ ရွာတဲ့အခါမွာ ျပည္မသားေတြေရာ၊ ျပည္နယ္သားေတြပါ မ်က္ျခည္မျပတ္သင့္တဲ ့
အခ်က္ႀကီးတစ္ခ်က္ကိ ုကၽြန္ေတာ္ျပလိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ တျခားဟာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွာေဖြတဲ ့
နည္းလမ္းေတြဟာ တရားမွ်တေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ညီမွ်ေရးဆိုတဲ ့ေလာကပါလတရားသုံးပါးနဲ႔ ျပည့္စံုေနတဲ ့
နည္းလမ္းေတြျဖစ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပျဲဖစ္ပါတယ”္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက ္ေအာက္ပါစကားျဖင့ ္ဦးႏုသည္ 
၄င္း၏မိန္႔ခြန္းကိ ုနိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္သည္- 



အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေနတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးရ႕ဲ မိုက္မမဲႈေၾကာင့ ္
အင္မတန္အ႐ုပ္ဆိုးလွတဲ ့ကၽြန္ဘ၀ကုိ ျပန္ေရာက္မသြားရေလေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး ကိုယ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ 
ဥာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔” 
 

• ၀န္ႀကီးစ၀္ခြန္ခ်ိဳ  
 
၀န္ႀကီးစ၀္ခြန္ခ်ိဳက ျပည္နယ္မ်ားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒အေနျဖင့ ္
ဖက္ဒရယ္မူတင္သြင္းသည့္ မိန္႔ခြန္းကိ ုေျပာၾကားခဲ့သည္။ စ၀္ခြန္ခ်ိဳက ဖက္ဒရယ္မူတင္သြင္းရာတြင ္
လက္ရွိျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ေပၚလာပုံကိ ု၁၉၄၇ တြင ္ပင္လံုညီလာခံမွစ၍ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ကာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရးႏင့္ွပတ္သက္၍ (၁) တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိျခင္း၊ (၂) ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင ္
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္႐ွိျခင္း၊ (၃) လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက ္ျပည္ေထာင္စုက ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ႏုိင္ျခင္း ဆိုသည့္ 
အခ်က္သုံးခ်က္အေပၚ အဓိက ထား၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရးကုိ ပင္လံုညီလာခံ၍ သေဘာ 
တူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက ္ေတာင္တန္းေဒသစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕က စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ကလည္း 
အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ရန ္ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၄၇ ေမလတါင ္
က်င္းပေသာ ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံတြင္လည္း လူမ်ိဳးစုမ်ား တန္းတူရ႐ွိေရးမူႏွင့ ္ထိုတန္းတူေရးအေပၚ 
အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္တည္ေဆာက္ ေရးလမ္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့ ္တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင ္
အေျခခံဥပေဒကိစၥစဥ္းစားၾကစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က ္ခနုစ္ခ်က္ကိ ုအက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ 
၀န္ႀကးီစ၀္ခြန္ခ်ိဳက ပဏာမ ေျပာၾကားခဲ့သည္- 
ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကုိ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ရသည့္ အေျခအေနကုိ ၀န္ႀကီးစ၀္ခြန္ခ်ိဳက - 
“ဒီအခ်ိန္္အခါမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကလည္း႐ႈပ္ေထြးၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ 
လုပ္ႀကသံတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရတဲ့အတြက္ တစ္ျပည္လံုးယူက်ံဳးမရ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျဖစ္ေနရတဲ့အခ်ိန ္ျဖစ္ေတာ ့
လြတ္လပ္ေရးအတြက ္ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ စိတ္မခ်မ္းမသာစရာေလးေတြ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္မို႔ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ရ႕ဲ အေျခကိ ု
တုိင္းတစ္ပါးက ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ၾကရမွာပဆဲိုၿပီး ခပ္ျမန္ျမန္နဲ႔ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ 
အေျခခံဥပေဒကုိ အျငင္းပြားမႈမထားဘ ဲအလ်ဥ္စလိ ုလက္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ျပည္နယ္ေတြအားလံုး ယံုၾကည္ကိုးစားခဲ့တဲ ့ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရေတာ့မယ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ျဖင့ ္
တို႔တေတြဟာ မိမိကံၾကမၼာ မိမိဖန္တီးၿပီး တိုးတက္တဲ့ျပည္နယ္ေတြ ေပါင္းထားတဲ ့
ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာေတာ့မယ္ဆိုတာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္သားေတြ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလံုးေတြရ႕ဲ ၀မ္းထ ဲ
ကိန္းေအာင္းၿပီး အေမွ်ာ္လင့္ႀကီးေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့ ္လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ၁၄ ႏွစ္ခရီး၊ ျပည္မက ေနာင္ေတာ္ေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕ေလွ်ာက္လာတ့ဲအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေ တြ ကၽြနေ္တာ္တို႔ရ႕ဲ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြဟာ အျပည့္အ၀မရွိမွန္း သိလာခဲ့ရပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိ ုအစြမ္းကုန ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိသာခံစားေနရပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ ကုိယ္စားျပဳတာမဟတု္ေတာ့ဘ ဲျပည္မလို႔ေခၚတ့ဲ 
ဗမာျပည္ေဒသေတြကိ ုအဓိက ကိုယ္စားျပဳလာတာ ေတြ႕ျမင္လာၾကရပါတယ္။ ျပည္နယ္မ်ားကေတာ ့ျပည္မနဲ႔ 
ညီမွ်မႈမရွိခဲ့တဲ့အတြက ္စြမ္းအားရွိသေလာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခြင့္မရွိခဲ့လုိ႔ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ခဲ့ပါဘူး။ 
ဒီလုိဘာေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုရင ္ျပည္ေထာငစ္ုရယ္လို႔ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းၾကတဲ့အခါ ျပည္နယ္ရသင့္ရထုိက္တ့ဲလူမ်ိဳးစုမ်ားကိ ု
ျပည္နယ္အဂၤါနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုအတြက ္႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္လူထုအတြက ္



ကယားျပည္နယ္႐ွိၾကသလုိ ျပည္မလူထုအတြက္လည္း ျပည္နယ္တနယ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ ့တန္းတူညီတူအေျခခံအေပၚ 
ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမရွိလို႔ပလဲို႔ ဆိုတာ သက္ေသျပေနပါတယ္။ 
ပင္လုံညီလာခံရ႕ဲ အႏွစ္သာရ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရ႕ဲ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ုအဓိကထားၿပီး 
တန္းတူညီတူဖြဲ႕စည္းစုေပါင္းရန ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာၾကရင ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဟာ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးကိ ု
ကိုယ္စားျပဳတဲ ့အစိုးရပ ဲျဖစ္ရမွာပါပ။ဲ 
အခုေတာ့ ျပည္မလူထုအတြက ္ျပည္နယ္တစ္နယ္ဖြဲ႕စည္းေရးမႀကိဳးစားဘ ဲျပည္မအျဖစ ္ဆိုၿပီးထားေလေတာ ့ျပည္မရ႕ဲ 
အခြင့္အာဏာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ အခြင့္အာဏာ ေရာေထြးစုေပါင္းၿပီး စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္လာေတာ့ကာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္က 
ေလွ်ာက်လာၿပီး တစ္ျပည္ေထာင္စုိးမိုးမႈစနစ္သို႔ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ ကူးေျပာင္းလာတာ ေတြ႕႐ွိရပါတယ္။ 
သည္အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္မ်ားဟာ တစ္ေန႔တျခားတာ၀န္ရွိတဲ ့ျပည္မက 
ျပည္မအစိုးရအေပၚမွာ သံသယရိွရွိလာပါတယ္။ ဒီသံသယေတြဟာ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ၀င၀္င္လာလုိ႔ ကေန႔ ျပည္နယ္မ်ားဟာ 
ျပည္မအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္လာၾကရပါတယ္။ ကေန႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ ့
ျပည္ေထာင္စုပုံသ႑ာန္ဟာ ျပည္နယ္မ်ားရ႕ဲ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္မယ့္ပံုစုံမ်ိဳး၊ ညီမွ်ေသာ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္မ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ျမင္လာခဲ့ၾကရပါတယ္။ 
လက္ရွိျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒနိဒါန္းႏွင့ ္အဒဲီနိဒါန္းကိ ုအေျချပဳၿပီး 
ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ ့ေနာက္ပိုင္းေတြ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး စိစစ္လိုက္ပါရင ္ေ႐ွ႕နဲ႔ေနာက ္မကိုက္ညီတာေတြ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ … အေျခခံဥပေဒထဲက အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပရမယဆုိ္ရင ္
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၂ အရ ျပည္မဟာ အျခားျပည္နယ္မ်ားနည္းတ ူျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င ္တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ 
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၈ အရ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုအနန႕ဲ စိုးမိုးအာဏာလႊမ္းလာလို႔ 
ျပည္နယ္မ်ားဟာ တကယ္ပ ဲမေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အမွန္မွာ ဒီပုဒ္မရ႕ဲ အတြင္း အႏွစ္သာရဟာ ျပည္မဟာ 
နယ္တစ္နယ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သင့္ေပမယ့္ ျပည္မဟာ ျပည္ေထာင္စုအာဏာမ်ားလက္၀ယ္ရရွိၿပီး 
အဒဲီအာဏာေတြနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚမွာ စိုးမိုးလႊမ္းၿခံဳလာတယ္လို႔ ျပည္နယ္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကပါတယ ္ဟု 
လည္းေကာင္း ၀န္ႀကီးစ၀္ခြန္ခ်ိဳက တင္ျပခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးစ၀္ခြန္ခ်ိဳတင္ျပသည့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ- 
ျပည္နယ္မ်ားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဖြဲ႕စည္းပံ ုပံုသ႑ာန္ကိ ု
တင္ျပအစီရင္ခံရပါရင-္ 
(၁) ျပည္မကိ ုျပည္နယ္တစ္နယ္ ဖြဲ႕စည္းေရး၊ 
(၂) လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ ္အာဏာအတူေပးေရး၊ 
(၃) လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပည္နယ္တိုင္းျပည္နယ္တိုင္း တူညီေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေပးေရး 
(၄) ျပည္နယ္မ်ားက မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လႊအဲပ္ေသာအာဏာမ်ားကိ ုျပည္ေထာင္စုဗဟုိအစိုးရသို႔ ကန္႔သတ္ေပး၍ 
က်န္အာဏာမ်ားကိ ုျပည္နယ္မ်ားတြင ္ထားရွိေရး ျဖစ္သည္ဟ ုတင္ျပသြားသည္။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒူ၀ါးေဇာ္လြန္ - 
“လြတ္လပ္ေရးမရမီအခ်ိန္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးအရယူၿပီးေသာ စပ္ကူးမတ္ကူးအခ်ိန္တြင ္ေတာင္တန္းေဒသ 
လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ေသာ ႐ွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း အစ႐ွိတဲ ့လူနည္းစုမ်ားက လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခါ ဘယ္လိုျပည္ေထာင္စုမ်ိဳးကိ ု
ဖြဲ႕စည္း၍ ေနထိုင္လိုေၾကာင္း ဗမာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိ ုမိမိတို႔ ဆႏၵအႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ 
အမွန္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုမွာ အေတာ္ကြဲလြဲေနျခင္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္း 
၀မ္းနည္းဖြယ္မေက်နပ္မႈအမ်ိဳ းမ်ိဳး ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ 



…၁၉၄၇ ေဖေဖာ၀္ါရီလ ေတာင္ပိုင္း႐ွမ္းျပည္ ပင္လံုၿမိဳ႕၌ က်င္းပတဲ ့အမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ 
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံု၍ လြတ္လပ္ေရးရလာတဲ့အခါ တန္းတူညီမွ်ေရးကိ ု
အဓိက အေျခခံထား၍ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းေရး ေဆြးေႏြးနားလည္မႈ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ၄င္းအျပင ္၁၉၄၇ ခုႏွစ ္ဏၿပီလ 
ေမၿမိဳ႕မွာ မစၥတာရီး (ခ) ၀ီလ်ံ (Lt.Col.D.R.Rees Williams) ေခါင္းေဆာင္ေသာ 
နယ္စပ္ေဒသစံုစမ္းေရးေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္တြင္လည္း ရွမ္း၊ ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့ ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၌ မိမိတို႔ျပည္နယ္မ်ားအတြက ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိရန ္ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ 
သို႔ေသာ္အမ်ားႏွင့ ္သက္ဆုိင္ေသာ ဌာနအခ်ိဳ႕ကိ ုျပည္ေထာင္စုဗဟိုအစုိးရသို႔ လႊအဲပ္ရန္သေဘာတူေၾကာင္းစသည္ျဖင့ ္
ရွမ္း၊ ကခ်င္မ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵကုိ ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတာင္တန္းသားလူနည္းစုမ်ားရ႕ဲ လိုအင္ဆႏၵအရဆိုလွ်င ္
ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ပင ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက ္ဒူ၀ါေဇာ္လြန္းက ၄င္း၏မိန္႔ခြန္းကုိ 
ေအာက္ပါအတိုင္း နိဂံုးခ်ဳပ္စကားျဖင့ ္အဆံုးသတ္လိုက္သည္- 
ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဖက္ဒရယ္ေခၚတ့ဲ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန ္အဆိုျပဳျခင္းဟာ လူမ်ိဳးေရးကို 
ႏႈိးဆြေပးေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ confederation ေခၚတဲ ့အလြန္ျမင့္မားတဲ ့ျပည္ေထာင္စဖုြဲ႕ရန ္အေရးဆိုျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ 
အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကိ ုတကယ္ရယူႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသာ မွန္ကန္သည္ဟု 
ယံုၾကည္ၾကျခင္းျဖစ္သည့္အတြက ္တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ”္ 
ဒုတိယေျမာက ္ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသ ူခ်င္းအထူး၀ိေသသတိုင္းကုိယ္စားလွယ္ ကပၸတိန ္မန္းတံုးႏံုးကလည္း- 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုရယ္လို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ 
ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာမွာ က်င္းပတဲ ့တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာသက္ေရာက္တဲ ့ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ု
အေျခခံဥပေဒကုိ တင္ျပစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ၀ုိင္း၀န္းေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ဒီဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စုသေဘာထားမ်ားနဲ႔ အညီ 
လက္ခံက်င့္သံုးသြားႏုိငလိ္မ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့ ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ ျဖစ္မလာဘူးလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ 
လြတ္လပ္ၿပီးစအခါ ရၿပီးလိ ု၁၄ ႏွစ္အေတာ္အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ ့
ျပည္နယ္ေတာင္တန္းေဒသေတြရ႕ဲ မူလကိုယ္ပိငု္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြဟာ ေပ်ာက္ကြယ္ရေတာ့မလုိ ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမင္တာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၾကတဲ့အခါမွာ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႀကီး ပီပီသသျဖစ္ေအာင ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၾကေစလုိပါတယ္။ ဒီလိုမ ွမျပင္ဆင္ရင ္ထပ္တလဲလ ဲ
ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာဦးမွာပ။ဲ အခ ုကၽြန္ေတာ္တင္ျပသလိ ုျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းတဲ့မူကိ ုလက္ခံမ ွ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳမႈအာဏာဆုိတဲ ့အဓိက မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ ့အာဏာသံုးရပ္ကုိ 
တန္းတူမွ်တမႈရွိေအာင ္ခြဲေ၀ၿပီး ဗဟိုျပည္ေထာင္စုကိ ုသင့္ေလ်ာ္တဲ ့အာဏာေတြသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖင့ ္စစ္မွန္တဲ ့
ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ”္ ဟူ၍ ေထာက္ခံတင္ျပသြားသည္။ 
 
 
ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) 
 
ဖက္ဒရယ္မူကုိ တတိယေျမာက္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသ ူ႐ွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ ္ဦးထြန္းျမင့ ္(ေတာင္ႀကီး) ကလည္း- 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တင္ျပတဲ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူရ႕ဲ အႏွစ္သာရဟာ ဘာလဲဆိုရင္ တန္းတူေရးပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 
…ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုိလားခ်က္ကိ ုအ႐ွင္းဆံုးစကားလုံးနဲ႔ ေဖာ္ျပရရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာ၊ ႐ွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ 



မြန္၊ ရခိုင္၊ ညီအစ္ကိ ုမိသားစုေတြဟာ တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံၾကပါစို႔၊ တန္းတူညီတ ူခံစားၾကပါစို႔လို႔ ဆိုလိုက္ျခင္းပင ္
ျဖစ္ပါတယ္။ 
..ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ က်ဆံုးသြားၿပီးတဲ့ေနာက ္ဆက္လက္ေရးဆြဲၾကတ့ဲအခါ အေျခခံဥပေဒဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုလားတဲ ့
အေျခခံဥပေဒမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူနဲ႔ ကြဲလာတယ္ဆုိတာကေတာ့ ထင္႐ွားပါတယ္။ ဖဆပလ 
ပဏာမညီလာခံက ေရးဆြဲတဲ ့အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ယွဥ္တြဲဖတ္ၾကည့္ရင ္ကြဲျပားမႈေတြ တပံုတေခါငး္ႀကီး ေတြ႕ရပါမယ္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မ႐ွိတဲ့ေနာက ္ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ ္ဦးႏ ုအမွဴးျပဳတဲ ့ဗမာေခါင္းေဆာင္းေတြအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ 
ဆက္လက္ၿပီး ယံုၾကည္ကိုးစားခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ ပါ႐ွိတဲ ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလြန္အမင္း 
အေလးအနက္မထားခဲ့ပါဘူး။ ေကာင္းေကာင္းလည္း နားမလည္ခဲ့ၾကပါဘူး။ အခုအထိ အေျခခံဥပေဒမွာ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ႐ွိသည့္ တိုင္ေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့သကဲ့သုိ႔ letter and spirit of the constitution 
ဥပေဒစကားလုံးနဲ႔ စိတ္ေစတနာ ခြဲျခားနားလည္ၿပီး က်င့္သံုးသြားရင္ျဖင့္ေအာင္ႏိုင္မွာပလဲို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဒဲီလုိ စိတ္ထား အဒဲီလုိ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ဒီအေျခခံဥပေဒႀကီးကိ ု
သေဘာတူလက္ခံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပိုင္ခြင့္႐ွိတဲ့အခြန္ေတာ္ေငြကုိပ ဲေထာက္ပံ့ေၾကးဆိုၿပီး ႏွစ္စဥ္လက္ျဖန္႔ခံေတာင္းေနရတာလည္း အေမာပ။ဲ 
အခ်ိန္မီမရလုိ႔ ျပည္နယ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အခက္အခႀဲကံဳရေပါင္းလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ 
အဒဲီေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရ တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္ေတြကုိ မီးရထားကုန္တြဲႀကီးေတြလုိ 
သေဘာထားၾကတယ္။ ဗမာျပည္မက အလြန္တရာအနစ္နာခံၿပီး ပင္ပန္းႀကီးစြာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ဒ႐ြတ္တိုက္ 
ဆြဲေနသလုိယူဆၾကတယ္။ အဒဲီပုဂၢိဳလ္ေတြကိ ုကၽြန္ေတာ္အစီရင္ခံလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူဟာ 
ခင္ဗ်ားတို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိ ုဒီေလာက္ပင္ပန္းႀကီးစြာနဲ႔ ဒ႐ြတ္တုိက္ဆြဲ မေနေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိ ု
ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ၁၃ ႏစ္ွလံုးလံုး ဆြဲခဲ့တဲ ့ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ခရီးထင္သေလာက္ မေပါက္ပါဘူး။ 
ကိုယ့္စြမ္းအင္ကိုယ့္လံု႕လနဲ႔ပ ဲသြားပါရေစ။ 
တခါေသဘူးပ်ဥ္ဖိုးနားလည္ ဆိုတဲ့ စကားပံုလိ ုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ ္ပါတီတစ္ခုရ႕ဲ စိတ္ေစတနာအေပၚ 
ယံုၾကည္ကုိးစားေနလို႔ မရေတာပါဘူး။ လူဆိုတာ သခၤါရပါ။ ပါတအီဖြဲ႕ႀကီးလည္း မတည္ၿမပဲါဘူး။ ဒါေၾကာင့ ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
အခြင့္အေရးေတြကိ ုအျဖဴအမ ဲခြဲျခားၿပီး ေရပက္မ၀င္ေအာင ္ေရးဆြဲထားဖို႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။” 
ဟူ၍  ဦးထြန္းျမင့္က တင္ျပခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ အာဏာခြဲေ၀ေရးႏွင့ ္ပတ္သက္၍လည္း ၄င္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ လက္႐ွ ိျပည္ေထာင္စုဟာ 
ျပည္ေထာင္စုစစ္မဟုတ္ဘ ဲကေနဒါလို႔ အေပ်ာ့စားျဖစ္ေနပါတယ္။…အဒဲီကေနဒါနည္းျဖစ္တဲ ့အာဏာခြဲေ၀ေရးပံုစံကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ စမ္းသပ္ခဲ့တာ ၁၃ ႏွစ ္ရွိလာပါၿပီ။ ဒီပံုစံမ်ိဳးကိ ုကၽြန္ေတာ္တို႔ မလိုလားေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့ ္ဆြဇ္ဇာလန္၊ 
ၾသစေၾတးလ်၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံျပည္ေထာင္စုမ်ားမွာကဲ့သို႔ ဗဟိုကုိ အာဏာသတ္မွတ္ေပးၿပီး က်န္အာဏာမ်ားကိ ု
ျပည္နယ္မ်ားသို႔ လႊအဲပ္ရန္ တင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရတဲ ့မူလအေၾကာင္းအရင္းက ဘာလဆုိဲရင ္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က တစ္ရပ္ကုိ 
ထိန္းကြပ္ဖုိ႔ပျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့ ္သေဘာတရားအရ အာဏာတူေပးဖို႔ လိုလာပါတယ္။ 
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမွာေတာ့လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မထားလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ လူဦးေရနဲ႔ နယ္အက်ယ္အ၀န္းခ်င္း မတူညီတဲ ့
ျပည္နယ္ေတြေပါင္းစည္းထားတဲ ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဟာ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုွာ ထား႐ွိတဲ ့
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က်ေတာ ့တစ္ရပ္ႏွင့္တစ္ရပ္ ထိန္းကြပ္႐ုံမက ေတာ့ဘူး။ ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲ အခြင့္အေရးကိ ု
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြလည္း ပါလာပါတယ္။ ….ျပည္ေထာင္စုထမွဲာ လူဦးေရ အင္မတန္မ်ားတ ဲ
ျပည္နယ္လူဦးေရနည္းတဲ ့ျပည္နယ္ေတြပါ၀င္ေနတဲ့အတြက ္လူဦးေရအေပၚ အေျခတည္တ့ဲ ဒီမိုကေရစ ီ



သေဘာတရားတစ္ခုတည္းထားလွ်င ္လူဦးေရမ်ားတဲ ့ျပည္နယ္ႀကီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ စိတ္ထားမေကာင္းရင ္
ျပည၏္နယ္ငယ္ေတြ အေပၚ အစဥ္အၿမ ဲအႏိုင္က်င့္လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေနမွာ မလြဲဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့ ္ေနာက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ ္
ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအလုိက ္ဖြဲ႕ဏည္းလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ လူဦးေရနည္းသည္ ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ 
ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ အညီအမွ်နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းရပါတယ္။” ဟူ၍ တင္ျပသြားသည္။ 
 

 ကယားျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္ မဟာသေရစည္သူ ဦးစိန္။  

သဘာပတိႀကီး ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၾကြေရာက ္လာၾကတ့ဲ လူမ်ိဳးစုအသီးသီးမွ 
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား။ ဖက္ဒရယ္မူကိစၥကိ ုမေျပာၾကားမ ီပဏာမအားျဖင္ ့မဂၤလာစကား ျမြက္ၾကားပါရေစ။ 
က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္၊ ဣႆရိယဂုဏ္ေတြကုိ သိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း 
ၾကည္ၫုိ ေလးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ဒါအျပင ္မၾကာမီက ပုပၸါးေတာင္ျမတ္မွာ (၄၉)ရက ္ဥပုသ္ေဆာင္ဝင ္တရားအား ထုတ္ၿပီး မဟာသမၼာသေမၺာဓိဆုျမတ္ကုိ 
ပနဆ္င္တဲ့အေၾကာင္း ေရစက္ခ်အမွ်ေပးေဝစာတမ္း မွာ ေတြ႔ရွိဖတ္ၾကည့္ရလို႔ အထူးဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ 
သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚယူၾကပါတယ္။ 
ဒီစကားဟာ အမွန္စကား၊ သစၥာစကားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသစၥာဆိုရတ့ဲအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔တကြ 
ၾကြေရာက္လာၾကတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ က်န္ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားဟာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး 
က်ေနာ္မ်ား ရည္မွန္းေတာင့္တတ့ဲဆုအတုိင္း ခလုတ္မထိ ဆူးမၿငိဘ ဲမိသားစုစိတ္ဓါတ္ျဖင္ ့အလြယ္တကူ ၿပီးေျမာက ္
ျပည့္စံုပါေစလို႔ ပဏာမစကားျဖင္ ့ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ 
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ လူႀကီးမင္းမ်ား သိရွိၿပီးျဖစ္ေတာ္မူတဲ့အတုိငး္ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင ္
ျပည္ေထာင္စုသမတႏိုင္င ံတည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ ေတာင္တန္းေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင ္သေဘာတူညီခ်မွတ္ခဲ့တ့ဲ ပင္လံုညီလာခံရ႕ဲ အေျခခံသေဘာတရားအနက္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားက အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ။္ 
ဒီအရင္းအျမစ္ကိ ုအေျခခံၿပီး ေပါက္ဖြားလာတဲ ့ျပည္ေထာင္စုသမတႏိုင္င ံဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒဟာလည္း 
မူအားျဖင္ ့မဇၩိမပဋိပဒါလမ္းစဥ္အရ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာလိ ုတည့္မတ္ေနပါတယ္။ တည့္မတ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ တရားမွ်တျခင္း၊ 
လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းဆိုတဲ ့ေလာကပါလတရားနဲ႔ သြန္းလုပ္ထားတ့ဲခ်ိန္ခြင္လွ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ 
ဘယ္အခါ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္အခါဘသုံဲးသံုး အျမတဲည့္မတ္ေနရပါမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘ ဲလက္်ာဖက္ယိမ္းယိုင္ရင ္
ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳး၊ ဧကရာဇ ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳး၊ သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳးသို႔ မသိမသာ ေျပာင္းလ ဲ
သြားတတ္ပါတယ္။ 
ဒီလုိေျပာင္းလသဲြားရင ္ကာေမသ ု‘ကာမသုခလကံ’ဆုိတဲ့ ကာမဂုဏ္စည္းဇိမ္ေတြယစ္ အေပ်ာ္အပါးေတြမ်ားၿပီး 
တိုင္းျပည္ကိ ုေအးခ်မ္းသာယာေအာင္ မေပးႏုိင္စြမ္းဘ ဲေမာဟတရားဖိစီးေနတဲ ့ေဗာဓိသာရတုိ႔ရ႕ဲ စည္းဇိမ္မ်ိဳး 
ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ မလုိလားအပ္၊ မက်င့္သံုးအပ္တဲ ့သတိထားအပ္တ့ဲ 
လက္်ာလမ္းစဥ ္အစြန္းထြက္တဲ့တရားျဖစ္ပါတယ္။ 
တဖန္ ဒီ တည့္မတ္တဲ့ခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ လက္ဝဖဲက္ ယိမ္းျပန္ရင္လည္း အတၱကုလမတၱာနေသာကဆုိတဲ ့ေက်ာမြဲ 
လူတန္းစားေတြကိ ုအက်ိဳးျပဳသေယာင္ေယာင္နဲ႔ ေပးသမွ်ယူ၊ ခိုင္းသမွ်လုပ္၊ ထားသလိုေန၊ ေကြၽးေလာက္စား၊ 
ရက္စက္ခ်င္သလုိ ရက္စက္၊ ေဟာ့ရမ္းခ်င္သလုိ ေဟာ့ရမ္း၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ခ်င္သလိ ုၾကမ္းၾကဳတ္၊ ဖိႏွိပ္ခ်င္သလိ ုဖိႏွိပ္၊ 



ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်င္သလိ ုခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန ဒိဌိတရားေတြက ဖုံးလႊမ္းလာေတာ့ ဖက္ဆစ္ဆန္မွန္း မသိဆန္၊ 
ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာ၊ အာဏာရွင္ျဖစ္မွန္းမသ ိျဖစ္လာၾကာေတာ့ ဒါေတြကိ ုအေကာင္းထင္ၿပီး Eichman တုိ႔လို လူေတြေမြး၊ 
စည္းဇိမ္ေတြယစ္ေထြးတဲ ့ဟစ္တလာစည္းဇိမ္မ်ိဳး ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ 
မလိုလားအပ္၊ မက်င့္သံုးအပ္တဲ့၊ သတိထားအပ္တဲ ့လက္ဝလဲမ္းစဥ ္အစြန္းထြက္တရားျဖစ္ပါတယ္။ 
သဘာပတိႀကီးနဲ႔ ေခါင္းေဆာငႀ္ကီးမ်ားခင္ဗ်ား။ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း အဓိကထားၿပီး အုတ္ျမစ္ခ် 
တည္ေဆာက္လာခ့ဲတဲ ့ျပည္ေထာင္စုသမတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဟာ မူအားျဖင္ ့မဇၩိမပဋိပဒါ ဒီမိုကေရစ ီျပည့္ျပည့္ဝဝ 
ေပးထားရမယ့္ လမ္းစဥ္၊ ေတာင္တန္းေဒသကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္တဲ ့
ျပည္မေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတဲ ့လမ္းစဥ္အရ မူခ်ေပးလာတ့ဲ ဗဟိုလမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
သို္႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ ္ေတာ္မ်ားတင္ျပသြားသလုိ (၁၃)ႏွစ ္(၁၃)မိုး 
လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးလာၾကတ့ဲအခါ တည့္မတ္ေန ရမယ့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ မူလအေနအထားမ်ိဳ းမဟုတ္ေတာ့ဘ ဲဘယ္ဖက ္
ယိမ္းခ်င္သလုိလို၊ ညာဖက္ယိမ္းခ်င္သလိုလိ ုဟိုယိမ္းဒီယိမ္း ယိမ္းေနတာကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါကို သတိဆုိတဲ့ 
ပဇၨဥ္တရားနဲ႔ မွတ္ေက်ာက္တင္ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ မူလအေျခခ ံေလာကပါလတရားျဖစ္တဲ ့မွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ 
ညီမွ်ျခင္းဆိုတဲ့ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ အေျခခ ံဥပေဒ ခဏခဏဝင္တိုက္ ဝင္ေဆာင့္မိတဲ့အတြက္ မူမမွန္ေတာ့ဘဲ ဥပေဒပုဒ္မေတြ 
တတုိက္ထတုိဲက္၊ တပြတ္ထဲပြတ ္ပြတ္တိုက္ပါမ်ားေတာ ့မူလအတုိင္းမျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဘယ္ယိမ္းညာ ယိမ္းျဖစ္ၿပီး 
တည့္မတ္ျခင္း မရွိေတာ့တာေတြကိ ုေတြ႔ျမင္လာရပါတယ္။ 
ဒီလုိခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို ေတြ႔လာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္း၊ သခင္ျမ၊ မန္းဘခိုင္၊ 
ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္၊ ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ိဳ၊ ဦးဘဝင္းတို႔ရ႕ဲ ေသြးနဲ႔ေခြၽးနဲ႔ဇြဲနဲ႔ မေလွ်ာ့ေသာ လံု႔လနဲ႔ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး၊ 
တရားမွ်တေရး၊ လြတ္လပ္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ ့ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာျဖင္ ့စစ္မွန္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ 
မစစ္မမွန္တဲ ့ပံုပန္းသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ေျပာင္းလလဲာေနၿပီဆိုတာကုိ ဉာဏ္မ်က္ေစ့ျဖင္ ့ၾကည့္ဖို႔ပင္မလိုေတာ့ပါဘူး။ 
သာမန္မ်က္ေစ့နဲ႔ဘ ဲကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ျမငေနၾကရလုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အမိန္႔ရွိသလုိ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျပိဳကြဲေတာ့မလား၊ 
ပ်က္စီးေတာ့မလားဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔တကြ ျပည္ေထာင္စုသားတုိင္း ယူၾကံဳးမရ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က် ပူပင္ေသာက ျဖစ္ေန 
ၾကရပါတယ္။ 
ဒါေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ေလွ်ာက္လာရတ့ဲ (၁၃)ႏွစ္ခရီးမွာ ဆန္းစစ ္ေတြ႔ၾကံဳေနရတဲ ့ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အခ်က္အလက္ေတြပါဘ။ဲ 
ဒီလုိတျဖးေျဖးျပိဳပ်က္ေနတဲ ့ပံုမွားျပည္ေထာင္စုႀကီးကိ ုစြန္႔လႊတ္ၿပီး မူလပံုမွန္ျဖစ္တဲ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူနဲ႔ 
ကုစားလုိက္ရင ္က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈေတြဟာ အလုိလိုပေပ်ာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွာ 
တကယ့္မိသားစုစိတ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိ ုသာယာဝေျပာ တည္တန္႔ေအာင ္ထိန္းသမ္ိးေစာင့္ေရွာက္သြားႏိုင္လိမ္ ့မယ္လုိ႔ 
က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။ 
ဒီေတာ့ မူလခ်ထားတဲ ့ေလာကပါလတရားအေျခခံျပဳတဲ့မူအရ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စတဲ ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကိ ုခ်စ္ခင္ေသာအားျဖင့္၊ ေလးစား 
ၾကည္ၫုိေသာအားျဖင့္၊ သစၥာရွိေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲသာသနာေတာ္ကုိ(၂၅ဝဝ)ပတ္လံုး ထိန္းသိမ္း 
လာခဲ့ၾကတ့ဲအစဥ ္အလာလုိ၊ သာသနာေတာ့(၅ဝဝဝ)ပတ္လံုး က်န္တဲ့အခ်ိန္မ်ားမွာလည္း ေနာက္လူေနာက္သားမ်ား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမွာလိ ုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားေစခ်င္ပါတယ္။ 
ဒါဟာ ဘာလဲဆိုရင ္ေလာကုတၱရာနိဗၺာန ္ေရာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း လမ္းစဥ ္အုတ္ျမစ္ကိ ုသာသနာ(၅ဝဝဝ) 
တည္ပါေစဆုိၿပီး သုတ္၊ ဝိနည္း၊ အဘိဓမၼာဆိုတ့ဲ ပိဋကတ ္သံုးပံုျဖင္ ့ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင ္သတ္မွတ ္
ေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို မွန္ကန ္တည့္မတ္တဲ့မ ူခ်မွတ္ေပးေတာ္မူၿပီး (၄၅)ဝါပတ္လံုး သာသနာေတာ္ကိုျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ 



ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူၿပီး စံလြန္ေတာ္မူတယ္ ဆိုရင္ဘ ဲ
ရဟႏၲာျမတ္မ်ားမွအပ က်န္ရဟန္းေတာ ္သံဃာေတာ္မ်ား ဝမ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ၿပီး ယူၾကံဳးမရ ငိုေၾကြးၾကပါတယ္။ 
ဒီေတာ့ တုဘရရဟန္းႀကီးက “ငါ့ရွင္တို႔ ဘာလုိ႔ငိုရသလ။ဲ မငိုနဲ႔။ ဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံတာ ဒို႔အတြက ္ပိုေကာင္းတယ္။ ဒါမ ွဒို႔ 
ထင္သလုိေနရမယ္။ သူရွိတုန္းက အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြ မ်ားတယ္။ ဘာကေလးဘလုဲပ္ရင ္သူက လုိက္လိုက္ၿပီး 
ဟန္႔တားတယ္။ ဝိနည္းေတာ္အသစ္ေတြ အသစ္ေတြထုတ္ထုတ္ၿပီး ပညတ္တယ္။ ခုေတာ ့ဒို႔ထင္သလုိေန၊ ထင္သလိ ု
လုပ္ရေတာ့မယ္။ မငိုၾကတဲ့။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္သာေနၾက၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ ္လြတ္လပ္စြာေနၾက”ဆိုၿပီး လိုက္ေဟာလိုက္ 
ေျပာလိုက္ၿပီး ဝါဒျဖန္႔တယ္။ 
ဒါကို ရွင္မဟာကႆပ ရဟန္းေတာ္အရွင္ျမတ္ႀကီးက ျမင္ေတာ့ ဒီလိုလႊတ္ထားရင ္သာသနာေတာ္ႀကီး ထိခိုက္ေတာ့မယ္၊ 
ပ်က္စီးေတာ့မယ္၊ ျပိဳပ်က္ေတာ့မယ္ဆိုတာကုိ ျမင္ေတာ္မူတာနဲ႔ က်န္တဲ ့ရမႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ားကိ ုတိုင္ပင္ေတာ္မူၿပီး 
(၃)လအတြင္း ရဟန္း (၅ဝဝ)နဲ႔ ပထမသဃၤာယနာ တင္ေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ဒီလုိနဲ႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကိ ုေတြ႔တိုင္းေတြ႔တိုင္း၊ မူရင္းကိ ုထိခိုက္လာတုိင္း သာသနာ့ဒါယကာအမည္ခ ံမင္းမ်ားက 
ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး အရန္းအရွင္ျမတ္မ်ားနဲ႔တိုင္ပင္ညိွႏိႈင္းၿပီး သာသနာေတာ္ကိ ုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ဒါဟာ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္ေတာ္အထိ (၅)ႀကိမ္တိတိျဖစ္ပါတယ္။ 
ခရစ္ယာန္သာသနာမွာလည္းဘ ဲသမာက်မ္းစာအေဟာင္းမ ွသမာက်မ္းစာ အသစ္သို႔ မူရင္းမပ်က္ေစဘ ဲသာသနာကိ ု
ေစာင့္ထိန္းခဲ့တယ္ဆုိတာ သိရပါတယ္။ ဒီလို သာသနာေတာ္ေတြကိ ုသုတ္၊ ဝိနည္း၊ အဘိဓမၼာျဖင္ ့ခ်ဳပ္ကိုင္၍ 
ထြန္းေတာက္ လာသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖက္ကလည္း သီရိဓမၼာေသာကမင္းလက္ထက္၊ မိလိႏၷမင္းႀကီးလက္ထက္စတ့ဲ 
သာသနာျပဳမင္းမ်ားဟာ ေလာကပါလ တရားနဲ႔အညီ ေက်ာကသားလည္းသား၊ ရင္ကသားလည္းသား မခြဲျခားဘ ဲ
အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့၍ တိုင္းသူျပည္သားလူအမ်ားမွာ ေရထိတဲ ့ပဒုမၼာၾကာလုိ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေလာကီအက်ိဳးစီးပြား၊ 
ေလာကုတၱရာအက်ိဳး စီးပြားမ်ားကိ ုစိတ္ခ်လက္ခ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ကြၽန္ဘဝက လြတ္ေျမာက္လာၿပီးသည့္ေနာက ္က်ေနာ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္မွာလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင ္
စရိယသုံးပါး က်င့္သံုးလာခဲ့တဲ့အတြက ္ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ပိဋကတ္ေတာ ္မူမမွန ္ခ်ိဳ႕ယြင္းတိမ္းပါးရွိသည္မ်ားကိ ုမူရင္းမျပတ ္
ျပန္လည္ျပဳျပင ္စက္တင္ပံုႏွိပ္ထားရွိႏိုင္ရန ္ေထရ္ႀကီး ဝါႀကီးျဖစ္ေတာ္မူၾကတ့ဲ ဝိနယဓရပိဋကဂႏၲာရ၊ ဘ႑ာ ဂါရိက 
အရွင္ျမတ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပညာရွိလူပုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေထရဝါဒႏိုင္ငံမ်ားမ ွရဟန္းပညာရွ ိ
လူပညာရိွမ်ားအား ပင့္ဖိတ္လို႔ ဤမွ်မင္းေပါင္းစံု၊ သံဃာေတာ္ေပါင္းစံုၾကြေရာက္ ဆ႒သံဃာယနာတင္ေတာ္မူၾကသည္မွာ 
အံ့မခမ္း ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ ဆင္ယင္က်င္းပ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မွာလည္း လူႀကီးမင္းမ်ားအသျိဖစ္ပါတယ္။ 
ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲအဆုံးအမကိ ုပိဋကတ္ေတာ္က ုေဆးေက်ာသုတ္သင္ သဂၤါယနာတင္ခဲ့သလိ ုက်ေနာ္မ်ားရ႕ဲ ဖြဲ႔စည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒကုိလည္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ထားတ့ဲ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူအတုိင္း 
တိက်မွန္ကန္ေအာင္ စီစစ္လ်က ္ျပည္မ/ ျပည္နယ္အသီးသီးမ ွေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္သြားေပးပါလို႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလိုအစီရင္ခ ံပန္ၾကားရင္း ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္ကိ ုခြၽင္းခ်က္မရိွ ေလးနက္စြာျဖင္ ့ေထာက္ခံလုိပါတယ္။ 
ဒီလုိေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ျပည္မရွ ိေနာင္ေတာ္မ်ားကိ ုမုန္းတီးလို႔၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိ ုပ်က္ျပားေအာင ္
ကြၽန္ဘဝေရာက္ေအာင္ အျပင္ပပေယာဂေတြေၾကာင့္ဆိုတဲ ့စြပ္စြဲခ်က္ေတြအားလုံးဟာ လံုးဝမမွန္ကန္ေၾကာင္းကိ ု
ရိုးသားစြာ ဝန္ခံလိုပါတယ္။ 
က်ေနာ္မ်ားဟာ ျပည္မေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားနဲ႔အတ ူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကလို႔ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကိ ုရလာၾကတ့ဲအတုိင္း 
ပါရမီျဖည့္ဖက ္ဆိုးတူေကာင္းဖက္ျဖစ ္ၾကပါတယ္ဆိုတာ မေမ့မေလ်ာ့ေသာသတိတရား လက္ကိုင္ထားၿပီး 



မိသားစုစိတ္ဓါတ္ျဖင္ ့တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိေစမယ္ ့လြတ္လပ္တဲ့ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိ ုဖန္တီးၾကပါစို႔လို႔ ပန္ၾကားျခင္းသာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီလုိပန္ၾကားျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ အစီရင္ခံရမယ္ဆိုရင္ ဒီ(၁၃)ႏွစ ္(၁၃)မိုးမွာ 
ျပည္နယ္မ်ားရ႕ဲ အခက္အချဲပႆနာေတြကိ ုဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေတြ႔ ၾကံဳလာတဲ့တိုင္ေအာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ သန္႔ရွင္းစြာျဖင္ ့
မျဖစ္ျဖစတ္ဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးေနတာကိုလည္း က်ေနာ္မ်ား လက္ေတြ႔ေတြ႔ၾကံဳေနရပါတယ္။ 
ဤကိစၥမွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္၊ မလိုက္ေလ်ာႏုိင္တဲ့ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္။ ျဖစ္ႏိုင္၊ လိုက္ေလ်ာႏုိင္တဲ ့ေလာကပါလတရားကုိ 
ထိန္းသိမ္းဖို႔ျဖစ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အေပါင္းအပါ ျပည္မရွ ိေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကိ ုယံုၾကည္ကိုးစားစြာျဖင္ ့ျဖစ္ေျမာက ္
ေအာင္ျမင္ေအာင ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါလို႔ လံုးဝပံုအပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲေစတနာကိ ုဤမွ်နဲ႔ဘ ဲသိေလာက္ပါၿပီ။ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ညီမွ်ေရးကိ ု
အစြမ္းကုန္ ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ ့ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေအာင ္ဝိုင္းဝန္းၿပီး ပါရမီအျပန္အလွန္ျဖည့္ၾကပါလို႔ 
ညီငယ္အေနျဖင္ ့တိုက္တြန္းရင္း ခ်မ္းသာသုခအေပါင္းနဲ႔ ျပည္စံုၾကပါေစဆိုတာ ဆုေတာင္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။ ။ 
ၾသဘာသံမ်ား  
 
ဦးထြန္းျမင့္က ဖက္ဒရယ္မူကိ ုေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက ္ဖက္ဒရယ္မူကုိ ေနာက္ဆံုး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူမွာ 
ကယားဦးစိန ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းက- 
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္စံထြန္း၊ သခင္ျမ၊ မန္းဘခိုင္၊ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ 
ဦးဘ၀င္းတို႔ရ႕ဲ ေသြးနဲ႔ ေခၽြးနဲ႔ ဇြဲနဲ႔ မေလ်ာ့ေသာလံု႕လနဲ႔ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ 
လြတ္လပ္ေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ၿပီး တည္ေဆာက္တဲ ့ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာျဖင့ ္စစ္မွန္ျခင္းမရွိေတာ့ဘ ဲမစစ္မမွန္တဲ ့
ပံုပန္းသ႑ာန္မ်ိဳးသို႔ ေျပာင္းလလဲာေနၿပီဆိတုာကုိ ဥာဏ္မ်က္စိျဖင့ ္ၾကည့္ဖို႔ပင ္မလိုေတာ့ပါဘူး  သာမန္မ်က္စိနဲ႔ပ ဲ
ကြင္းကြင္းကြက္ကြက ္ျမင္ေနၾကရလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ ္အမိန္႔ရွိသလုိ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲေတာ့မလား၊ 
ပ်က္စီးေတာ့မလားဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔တကါ ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္း ယက်ံဳးမရ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ပူပင္ေသာက 
ျဖစ္ေနၾကရပါတယ”္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက ္ကယားဦးစိန္က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက ္
ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ႀကီး ပ်က္စီးမည့္အေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္လာသည့္အတြက ္
ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက ္သံုးလအတြင္းမွာပင ္ပထမသဂၤါယ နာတင္ခဲ့ပံ၊ု ထို႔ေနာက္လည္း 
ခၽြတ္ယြင္းခ်က္႐ွိတ္ုငး မူရင္းကိ ုထိခိုက္လာတုိင္း သာသနာ့ဒါယကာအမည္ခံမင္းမ်ားက ဦးစီး၍ 
သဂၤါယနာတင္ခဲ့ၾကသည္မွာ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္အထိ ငါးႀကိမ္႐ွိခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုလက္ထက္တြင္လည္း 
ဆ႒သဂၤါယနာတင္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား ႐ွိပံုကုိ ကယားဦးစိန္က ႐ငွ္းလင္းတင္ျပၿပီးေနာက္- 
“ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ အဆံုးအမကို ပိဋကတ္ေတာ္ကုိ ေဆးေၾကာသုတ္သင္သဂၤါယနာတင္ခဲ့သလိ ုကၽြန္ေတာ္မ်ားရ႕ဲ 
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ထားတဲ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္မူအတုိင္း 
တိက်မွန္ကန္ေအာင္ စီစစ္လ်က ္ျပည္မျပည္နယ္အသီးသီးမ ွေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ၿပီး 
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားေပးပါလို႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ”္ ဟူ၍ တင္ျပသြားသည္။ 
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(၁၊ ၃၊ ၁၉၆၂)ရက္ေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမ ွတင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 
ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင ္
အခမ္းအနားမွဴး။ ။မစခင ္က်ေနာ ္စကား တခြန္းႏွစ္ခြန္းေလာက္ အစီရင္ခံခ်င္ပါတယ္။ 
အခ ုက်ေနာ္တုိ႔ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ တာဝန္ခံကိုယ္စားလွယ္အသီးသီး ေျပာၾကမယ့္စကားေတြဟာ အင္မတန္ဘဲ 
အေရးႀကီးတဲ ့စကားေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီေတာ့ က်ေနာ ္စိတ္ကူးထားတာက ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ့စကားေတြကိ ု
တေန႔ထ ဲျပြတ္သိပ္ၿပီးေတာ ့အၿပီးေျပာလိုက္ျခင္းအားျဖင္ ့အက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္မထင္ပါဘူး။ 
ဒီစကားေတြကိ ုတေန႔ကုိ(၂)ဦးစီေလာက္၊ (၂)ဦးစီေလာက္၊ အဒဲီလို (၂)ရက(္၃)ရက္ ခြဲၿပီးေတာ ့ေျပာမယ္။ ၿပီးေတာ ့
ေျပာတဲ့ေန႔ေတြကိုလည္း ၾကားထမဲွာ (၅)ရက္စီေလာက္ (၅) ရက္စီေလာက္ ျခားျခားၿပီးေတာ ့က်ေနာ္တို႔အခုလိ ု
ေပးသြားမယ္ဆုိလို႔ရွိရငျ္ဖင္ ့ေျပာသြားတဲ ့အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္ေနတဲ့ကုိယ္စားလွယ္အသီးသီးကေရာ၊ 
တိုင္းျပည္ကေရာ အင္မတန္ေလးေလးစားစား သူတုိ႔ေလ့လာႏုိင္ဖို႔ အခ်ိန္ရလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ ္ဒီလိုယုံၾကည္ပါတယ္။ 
အလုိဲယံုၾကည္တဲ့အတုိင္းဘ ဲဒီကေန႔ဆုိလို႔ရွိရင ္က်န္ေသးတဲ့ကုိယ္စားလွယ္(၅)ဦး ကို တႀကိမ္ထ၊ဲ တေန႔ထ၊ဲ တခါထ ဲ
အၿပီးမေျပာလိုက္ေစဘဲနဲ႔ က်ေနာ္ဒီကေန႔ ပထမ ပမညတ ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿပီးတဲ့အခါက်လို႔ဆိုလို႔ရိွရင ္ဖဆပလ 
ကိုယ္စားလွယ္၊ ႏွစ္ဦးေျပာၿပီးေတာ ့က်ေနာ္တို႔ ဒီကေန႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကိ ုခဏရုတ္သိမ္းထားခ်င္ပါတယ္။ 
ၿပီးတဲ့အခါက်လို႔ဆိုလုိ႔ရွိရင္ျဖင္ ့ၾကားမွာ (၅)ရက္ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ မတ္လ(၇)ရက္ ေန႔က်ေတာ့မ ွ(၆)နာရ ီဒီအခ်ိန္မွာဘ ဲ
က်ေနာ္တုိ႔ ဒီေနရာမွာ ျပန္ၿပီးေတာ ့ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကိ ုျပန္လည္စတင္က်င္းပပါ့မယ္။ 
အဒဲါေၾကာင္ ့အခ ုပမညတ ကုိယ္စားလွယ္ ၾကြၿပီးေတာ့ေျပာပါ။ 
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ေလးစားအပ္ေသာ သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ ေလးစားအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စ ုလူမ်ိဳးေပါင္းစံ ုညီေတာ ္ေနာင္ေတာ ္
ကိုယ္စားလွယ္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား။ ျပည္ေထာင္စ ုဗိသုကာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
တည္ေဆာက္ခဲ့တ့ဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံ ုခ်စ္ၾကည္ေသြးစည္းေရး ဗိမၼာန္ႀကီးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲလက္ထက္မွာ အေတာ္ဘ ဲ
ယိုင္နဲ႔လ်က္ ရွိေနပါၿပီ။ 
လူသားတုိ႔ရ႕ဲ ေနာင္တေခတ္ဆိုတဲ ့ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ အစိပ္မွ်ပင ္ဆက္လက္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့အတြက္ မိဘအေမြကိ ု
မရိုေသတတ္တ့ဲ သားဆိုးသမီးဆိုးမ်ားအျဖစ္နဲ႔ က် ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ ရာဇဝင္မွာ တာဝန္မကင္း ျဖစ္ေနၾကရပါၿပီ။ 
တာဝန္ကိ ုအခ်ိန္မွီျပန ္လည္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကရန္အတြက ္အခုလုိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံ ုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးကိ ုႀကီးစြာေသာ 
ေနာင္တ၊ နက္နေဲသာ မိသားစုစိတ္ဓါတ္ႏွင္ ့က်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ လိႈက္လဲွစြာ ခံယူပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔အားလံုးဟာ တစိမ္းတရံဆံလူေတြမဟုတ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ ျပႆနာကိ ုက်ေနာ္တုိ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင္ ့ေဝဖန္ေဆြးေႏြးပါရေစ။ အမွားမ်ား ရွိရင္လည္း နက္နက္နနဲဝဲန္ခံပါရေစ။ 
တေယာက္ရ႕ဲခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကိ ုတေယာက္က မိသားစ ုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ဟႏိုင္ပါေစ၊ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါေစလို႔ က်ေနာ္က 
ခုကတည္းက ၾကိဳတင ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမာွရွိတဲ ့လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလံုးဟာ အေတာ္ဘ ဲမေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး လႈပ္ရွားထၾကြလ်က ္
ရွိေနၾကပါတယ္။ ဗမာကလည္း ဗမာလိုမေက်နပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ကရင္ကလည္း ကရင္နည္းနဲ႔ မေက်မလည္နဲ႔ ရွမ္းကလည္း 
ရွမ္းလိ ုက်ိတ္မႏိုင္ခမဲရျဖစ္ၿပီး ထို႔အတူ အျခားလူမ်ိဳးစုအသီးသီးတို႔ကလည္း ကိုယ့္ဘဝ ကုိယ့္ဆႏၵမျပည့္ႏိုင ္
ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ 



ဒါေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာၾကရသလဆုိဲတာကုိ နက္နက္နနဲ ဲျပန္ၿပီးစစ္ေဆးဖို႔ရန္ဟာ ပထမျပႆနာႀကီးျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ 
က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မ ူဖြဲ႔ စည္းေရးဆိုတာလည္း ‘အရင္းစစ ္အျမစ္ေျမက’ဆိုသလုိ ဒီ အေထြေထြ 
မေက်နပ္မႈႀကီးကဘဲ အေၾကာင္းခံေပါက္ဖြားလာတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီျပႆနာႀကီးဟာ ဥပေဒေၾကာင္း ရွာေဖြ ရံုမွ်၊ 
ဖြဲ႔စည္းပံုဖြဲ႔စည္းနည္းဆိုတဲ ့ပံုစံမွားလို႔ဆိုရံုမွ်နဲ႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မ ွျပည့္ဝတဲ့စစ္ေဆးခ်က ္မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီေတာ ့ျပည့္ဝတဲ ့
စစ္ေဆးခ်က္ရရိွေအာင ္က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲဘဝမွာ တကယ္ေတြ႔ထ ိခံစားလာရတ့ဲ အျဖစ္မနွ ္ဘဝမွန ္ရာဇဝင္အေၾကာင္း 
အရသာ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ၾကတယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ယူဆပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ ပမညတရ႕ဲ အဆင့္ဆင့္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကိ ုဒီလုိတင္ျပပါရေစ။ 
၁။ က်ေနာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း မေက်နပ္မႈ၊ မယံုၾကည္မႈအေျခခံမ်ားဟာ မေန႔တေန႔ကမွစၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘးူ။ 
ေရွးပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္မ်ားကစၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စုပံုလာခဲ့ၾကတဲ ့အေမြဆိုး အႏွစ္ဆုိးႀကီးမ်ားဘ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔လူမ်ိဳးစုေတြ၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းေတြ စပ္ဟပ္လို႔မရေအာင္ ေသြးကြဲခဲ့မႈေတြ၊ ရန္သူလိ ုမုန္းတီးမႈႀကီးေတြ 
ျဖစ္ေအာင ္ထိုးႏွက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသေူတြဟာ ေခတ္သစ္ ေခတ္ေဟာင္း ပေဒသရာဇ္ေတြ၊ နယ္ခ်ဲ႕ေတြရ႕ဲ 
ရာဇဝင္တေလွ်ာက ္လုပ္ခဲ့ၾကတဲ ့လက္ခ်က္ႀကီးေတြသာျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ ပထမဆုံး နစ္နစ္နာနာႀကီး 
ေကာက္ခ်က္ခ်ထားဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
ဒီေလာက္ႀကီးက်ယ္တဲ ့ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ရာဇဝင္ျဖစ္ရပ္ႀကီးကိ ုေမ့ေပ်ာက္ေနၾကၿပီး၊ အခ်င္းခ်င္းကိုဘ ဲရန္သူလိုထင္မွားၿပီး 
စြပ္စြဲေခ်ပေနၾကမယ္ဆုိရင ္ျပႆနာဟာ ဘယ္ေတာ့မ ွမေျပလည္ႏုိင္ပါဘူး။ ဗမာေၾကာင့္ဘ၊ဲ ကရင္ေၾကာင့္ဘ၊ဲ 
ရွမ္းေၾကာင့္ဘဆုိဲၿပီး ရန္သူကိ ုရန္သူ႔ေဘာင္အတြင္းမွာမရွာဘ ဲရန္သူကိ ုမိတ္ေဆြေဘာင္တြင္းမွာဘ ဲလွည့္ရွာၿပီး 
အခ်င္းခ်င္းကိ ုရန္သူလိုထင္မွားေနသမွ် ေနာက္ဆုံး ရန္သူ႔အၾကိဳက ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးျပိဳကြဲေရးမွာဘ ဲ
နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည့္ရင္းႏွီးေရးျပႆနာကိ ုဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ ့ရာဇဝင္ဒုဒယ္အေျခခံေပၚမွာမရွာေဖြဘ၊ဲ 
(တနည္းအားျဖင္ ့ရန္သူမွန္းသိသည့္အေျခခံေပၚမွာ အေျဖမွန္မရွာေဖြဘ)ဲမိတ္ေဆြကိ ုရန္သူလုပ္ၿပီးေတာ ့အေျဖရွာရင ္
က်ေနာ္တုိ႔ ကေန႔ခံစားေန ၾကရၿပီျဖစ္တဲ ့ဒုက ၡမ်ိဳးထက္ ႀကီးက်ယ္ျပင္းထန္တ့ဲဒုက ၡမ်ိဳးေတြကိ ုဆက္လက္ခံစားၾကရဦးမယ ္
ဆိုတာ က်ေနာ္ အတိအလင္းဘဲ တင္ျပပါရေစ။ 
၂။ ျပည္ေထာင္စုဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံ ုခ်စ္ၾကည္ ေသြးစည္းေရးကိ ုကြၽန္ေခတ္မွာ 
နယ္ခ်ဲ႕ကိ ုရန္သူထားၿပီး ရွာေဖြတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တုိ႔ေခတ္မွာ ဖက္ဆစ္ဝါဒကိ ုရန္သူထားၿပီး 
တည္ေဆာက္ခဲ ့ပါတယ္။ စစ္ႀကီးၿပီး ေနာက ္အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးမွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားကိ ု
ရန္သူထားၿပီး အျပင္းအထန္ ၾကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္သူကုိ ရန္သူလိုအေျခခံၿပီး အေျဖမွန္ရွာေဖြခဲ့ၾကျခင္းရ႕ဲ 
ေအာင္ပြဲအထြဋ္အထိပ္ဟာ (၁၉၄၇)ခုႏွစ ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတဲ ့ရာဇဝင္ေက်ာ ္
‘ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႀကီး’ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ရန္သူမွန္းသိတဲ့အခ်ိန္မွာ အေျဖမွန္ထြက္တယ္ဆိုတဲ ့ရာဇဝင္သခၤန္းစာႀကီးတရပ္ပါဘ။ဲ ဒါေၾကာင့္လည္း နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔ 
ဖက္မွာ ႀကီးစြာအရံႈးထြက္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေပၚမွာ ဒင္းတို႔ ႀကီးစြာမေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ရန္သူကိ ုရန္သူလုိသိတဲ ့ယေန႔ႏုိင္ငံတကာမွာရွိတဲ ့အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကုိ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားဟာ ခဏခဏ 
လုပၾ္ကံသတ္ျဖတ္ေနၾကသက့ဲသို႔ နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစမ်ားဟာလည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံ ုေသြးစည္း 
ညီၫြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတဲ့တကြ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကိ ုဦးဦးဖ်ားဖ်ား လုပ္ၾက ံ
သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 



သူတုိ႔ရေဲသြးနဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ ့လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးဟာ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးေအာင္ပန္းကိ ု
ဆင္ျမန္းရရွိသည္ထ ိေတာင့္ခံႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ လံုးဝမေက်နပ္ခဲ့ပါဘူး။ 
အမ်ိဳးသားညီ ၫြတ္ေရးကိ ုနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဆက္လက္ျဖိဳခြဲလ်က္ပင္ေနခဲ့ပါတယ္။ ‘ေလဘာအစုိးရ’က 
ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ ဘိလပ္ပါလီမန္မွာတင္စဥ္က ကမၻာ့နယ္ခ်ဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကီး 
ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း‘ဆာဝစၥတန္ခ်ာခ်ီ’က“ဗမာျပည္ကိ ုလြတ္လပ္ေရးေပးျခင္းဟာ 
ဗမာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ေသြးေခ်ာင္းစီးေစျခင္းဘ ဲျဖစ္လိမ့္မယ္”လုိ႔ အတိအလင္းဘဲ နိမိတ္ဖတ္ 
ႀကိမ္းဝါးခဲတ့ာကိ ုက်ေနာ္တို႔ယၡဳတိုင ္ၾကားေယာင္ေနၾကပါလိမ့္ဦးမယ္။ 
အဒဲီလုိ ခ်ာခ်ီဟာ ႀကိမ္းဝါးၿပီး သူ႔ရ႕ဲ Tulok တို႔ Campbell တို႔ဆုိတဲ့ သူသွ်ိဳဒလန္ေတြ၊ ျပည္တြင္းလက္ပါးေစေတြကိ ု
ေမြးထုတ္ၿပီး ႀကီးစြာေသာသူ႔ၾသဇာနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ရက္ေပါင္း(၁ဝဝ)အတြင္းမွာဘ ဲလူမ်ိဳးေပါင္းစံ ုလူတန္းစား 
ေပါင္းစံုပါဝင္တဲ ့ျပည္တြင္းစစ္ပြဲႀကီးကိ ုဖန္တီးေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔ရ႕ဲ စီမံကိန္းအတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ ့
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေသြးစည္းညီၫြတ္ပြဲဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံ ုခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္ေနၾကရတ့ဲ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲႀကီးအျဖစ္နဲ႔ 
ဒီကေန႔တိုင္ေအာင္ ေသြးေခ်ာင္းစီးေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
၃။ က်ေနာ္တို႔ဟာ အဒီဲအခ်ိန္ကစၿပီး ရန္သူေပ်ာက္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ အခ်င္းခ်င္းကိ ုရန္သူထင္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ရန္သူေပ်ာက္ေလ 
အခ်င္းခ်င္းရ႕ဲ ေသြးကိုေသာက္လို႔မဝေလျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ဇာတ္တူသားခ်င္း စစ္ခင္းသတ္ျဖတ ္ဟသၤာကိုးေသာင္း 
ဇာတ္ကိ ုခင္းေနၾကတဲ့ဘဝကုိ က်ေနာ္တို႔ လံုးဝေရာက္ေနၾကရပါၿပီ။ 
၄။ အဒဲီလိုအခ်ိန္အခါမွာ အာဏာရ ဖဆပလပါတီအတြက္ ရာဇဝင္မွာ တာဝန္အႀကီးဆံုးအခ်ိန္ပါဘ။ဲ ‘မင္းႏွင့္ျပည္သ ူ
အမိုက္ခ်င္းတူရမည္’ဆုိတာ ဘယ္ရာဇဝင ္ဘယ္က်မ္း ဂန္မွာမ ွမရွိစေကာင္းပါဘူး။ ‘ျပည္သူေတြမမုိက္၊ မင္းေတြသာ 
မိကု္ရုိးထံုးစံရွိၿပီး မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ား’ဟူ၍သာ ရာဇဝင္မွာ ဒဏ္ခတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ‘တပည့္မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း’၊ 
‘သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္း’၊ ‘တိုင္းျပည္မေကာင္း အစိုးရေခါင္း’ ဟူ၍သာ အဖုံဖံုေသာ နီတိက်မ္းမ်ားမွာ 
အဆုိျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခတ္သစ္ႏုိင္ံေရးက်မ္းဂန္မ်ားအရလည္း ‘ဒီမိုကေရစီအစုိးရတိုင္း တိုင္းျပည္ကိ ုတာဝန္ခံရမယ’္ 
ဆိုတ့ဲက်င့္ထံုးအတိုင္း အစိုးရဟာ တာဝန္အရွိဆုံးျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ 
ဒီလုိ (၁ဝ)ႏွစ္ (၁ဝ)မိုး တာဝန္အရိွဆံုး ဖဆပလအစုိးရအတြက္ ျပည္တြင္းစစ ္ဗေလာင္ဆူေနတ့ဲကာလမွာ ရန္သူကိ ု
မိတ္ေဆြထင ္မိတ္ေဆြကိ ုရန္သူထားၿပီး၊ တပါတီအာဏာရွင္နည္းေရာ၊ စစ္ဝါဒနည္းေရာ နည္းမ်ိဳးစံ ုအေထြေထြ ဖိႏွိပ္ေရး 
လုပ္ငန္းႀကီးကိ ုခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ 
‘ငါနဲ႔မတ ူငါ့ရန္သ’ူဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ငါနဲ႔မတူတဲ့သူေတြဆုိရင ္ျပည္နယ/္ျပည္မ မေရြးေတာ့ပါဘူး။ ဥပေဒတြင္း 
ပါလီမန္တြင္းက တရားဝင္လိုင္စင္ရ အတုိက္အခံကိုေသာ္မ ွသက္သာခြင့္မေပးခဲ့ပါဘူး။ ေသခ်င္ေစာ္နံေအာင ္
ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ေလးေလာင္းျပိဳင္၊ ငါးေလာင္းျပိဳင ္အသတ္ခံပြဲေတြနဲ႔ ဦးေအာင္သာတုိ႔အပါအဝင ္ျပည္နယ/္ျပည္မမေရြး 
ပူေဇာ္ပသခ့ဲၾကရပါတယ္။ 
ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီထံုးတမ္းစဥ္လာအရ က်င္းပခဲ့ၾကရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွန္သမွ်ဟာ လည္း အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း 
ျပည္နယ/္ျပည္မမေရြး သတ္ပြဲ၊ ျဖတ္ပြဲ၊ ဖမ္းပြဲ၊ ေဆာ ္ပြဲ၊ မဲခိုးပြဲႀကီးေတြအျဖစ္နဲ႔သာ ဇာတ္သိမ္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ စီးပြားေရး 
လူမႈေရးေတြမွာလည္း ‘ငါနဲ႔မတ ူငါ့႔ရန္သ’ူေတြကိ ုေဘးခ်ိတ္ၿပီး ‘ငါနဲ႔ တူတဲ့ ငါ့လူ’ေတြကုိသာ ျပည္နယ/္ျပည္မ မေရြး 
အခြင့္ထူးခ ံလူတန္းစားတရပ္အျဖစ္နဲ႔ ေျပာင ္ေျပာင္ႀကီး ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေတြျဖစ္လာေတာ ့ေသြးခြဲေရး 
တေစၧႀကီးဟာလည္း ျမိဳင္ျမိဳင္ဆိုင္ဆိုင ္သြက္သြက္ လက္လက္ႀကီး ဝင္ေရာက္က်က္စားလာပါေတာ့တယ္။ ဗမာ(၆)ကြဲ၊ 
ကရင္(၄)ကြဲ၊ ရွမ္း(၃)ကြဲ၊ ကခ်င-္ခ်င္း(၂)ကြဲ၊ ရခိုင္(၅)ကြဲ၊ မြန(္၃)ကြဲဟူ၍ အကြဲမ်ိဳးစံုေအာင ္ေသြးခြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ 



အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားမွာဆိုရင ္ပေဒသရာဇ္အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ျပည္သူေတြကိ ုအမ်ားႀကီးႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ဒါေတြကုိ က်ေနာ္တင္ျပေနရတာဟာ အတိတ္ကိ ုအျငိဳးနဲ႔ ျပန္ၿပီးတူးေဖာ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုနဲ႔ 
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ကိုလည္း ပညာရွိပီပ ီအနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလုိ ဝန္ခံေျပာဆိုၾကၿပီးပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး 
ရာဇဝင္သခၤန္းစာအျဖစ္နဲ႔သာ အေလးအနက္ခံယူႏုိင္ၾကဖို႔ အလြန္သန္႔ရွင္းတဲ့ဓမၼဒိ႒ာန ္ေစတနာနဲ႔ က်ေနာ ္ျပန္လည္ 
တင္ျပေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ 
၅။ အဒဲီအဆင့္အေျခအေနေရာက္လာတ့ဲအခါမွာ လူမ်ိဳးစံုေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးဟာ ျပိဳကြဲသည္ထက္ ျပိဳကြဲလာၿပီး 
‘ႏြားကြဲေတာ့ က်ားကိုက’္ ဆိုတာလုိ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမား-ကူမင္တန္က်ဴးေက်ာ္ေရးစစ္တပ္မ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စ ု
အေရွ႔ျခမ္းနဲ႔ အေရွ႔ေျမာက ္ပိုင္းေဒသအားလံုးလိုလိုကုိဘ ဲလက္ရဇဲက္ရနဲဲ႔ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္လာၾကသည္အထိ ျဖစ္ေပၚ 
လာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕တို႔ရ႕ဲ ဗမာျပည္အေပၚ က်ဴးေက်ာ္မႈႀကီးဟာ ေျပာင္ေျပာင္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ္ ့လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္းေတြ အကြဲကြဲအျပျဲပနဲဲ႔ အားနည္းေနတဲ့ဘဝႀကီးမို႔ က်ေနာ္တို႔ ဖဆပလ အစိုးရဟာ ရန္သူကုိ 
မိတ္ေဆြလုပ္ၿပီးေတာ ့ဒီျပႆနာကုိေျဖရွင္းဖို႔ အကူအညီေတာင္းခဲ့ရပါတယ္။ “အမ်ိဳးအမည္မသိေသာ ႏုိင္ငံျခားတပ္ေတြ 
ဗမာျပည္ေျမေပၚေရာက္ေနပါတယ္”လုိ႔ “အိမ္ေပၚတက္လာတဲ ့သူခိုး”ကို “သားမတ္ေလာင္းပါ”လို႔ ေျပာၿပီး၊ 
ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွာ လိမ္ၿပီးေၾကညာခဲ့ရပါတယ္။ 
အဒဲီအခါမွာ ‘ဆေဲလ ကေဲလ၊ မန္းေလ ျပေဲလ’ဆုိတဲ့အတုိင္း အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားေခါင္းေဆာင္တဲ ့‘ဆီးတိုး’ 
စစ္အုပ္စုက ေနာက္ဆုတ္မသြားဘ ဲသာလို႔ပင ္ေရာင့္တက္ၿပီးေတာ ့အခုအခါ အားလံုးသိေနၾကၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း 
ဖံုးထားစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ လက္နက္ကုိင္တိုက္ခုိက္ေနၾကတ့ဲ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္းမွာဘ ဲဗမာအခ်ိဳ႕၊ ကခ်င္အခ်ိဳ႕၊ 
ရွမ္းအခ်ိဳ႕၊ ကရင္အခ်ိဳ႕နဲ႔ မြန္အခ်ိဳ႕တို႔အတြင္းမွာပင ္တိတိလင္းလင္း ထိုးေဖာက္စည္းရံုးလာၾကပါတယ္။ 
“ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကိ ုမေၾကာက္ဘူးလား”၊ “ဗမာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႀကီးကိ ုမ ေၾကာက္ဘူးလား”ႏွင္ ့
တေစၧအမ်ိဳးမ်ိဳးေျခာက္ျပၿပီး လက္နက္ေငြေၾကးအဖံုဖံုနဲ႔ ထိုးႏွက္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ရ႕ဲတန္ျပန္ေတာလ္ွန္ေရးအေျခခံစခန္းေတြကိ ု
အခိုင္အမာ ခ်မွတ္လာၾကပါၿပီ။ ႏြားကြဲေလ က်ားဆြဲေလ ျဖစ္ကုန္ၾကပါၿပီ။ ဒီအေျခအေနကိ ုက်ေနာ္တုိ႔ 
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လို႔၊ အားနာေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ အေျခအေနကုိ အေလးအနက္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျပႆနာကိ ု
ရရဲႀဲကီး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရပါလိမ့္မယ္။ 
၆။ အဒဲီလိုအေျခအေနဆုိးေတြကုိ ဆိုက္လာေအာင္ တဟုန္တည္း တြန္းပို႔လိုက္တာဟာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္
ဖြဲ႔ခဲ့မိတာ/မဖြဲ႔ခဲ့မိတာဆုိတဲ ့ပံုစံျပႆနာဟာ အရင္းခံလား၊ ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေလွ်ာက္ဒုက ၡေပးေနတဲ ့အေမရိကန ္
နယ္ခ်ဲ႕ဂိုဏ္းႀကီးရ႕ဲ ပေယာဂနဲ႔ အုပ္စိုးသူေတြရ႕ဲ သေဘာထားမွား၊ လုပ္ခ်ကမ္ွားဟာ အရင္းခံလားဆုိတာ သေဘာေပါက ္
ရွင္းေလာက္တန္ပါရက္နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ မရွင္းခဲ့ပါဘူး။ 
နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြရ႕ဲဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႀကီးေတြနဲ႔တကြ ဒီကေန႔တိုင္ေအာင္ (၁၄) ႏွစ္လံုးလံုး လူတန္းစားေပါင္းစံု၊ 
လူမ်ိဳးေပါင္းစံ ုပါဝင္ေသြးေခ်ာင္းစီးေနၾကရတဲ ့ျပည္တြင္းစစ္ပြဲႀကီးကိ ုကြယ္ေပ်ာက္ပစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒစာအုပ္ထကဲ 
ပံုစံတခုတည္းေၾကာင့္သာလုိ႔ ဇြတ္အျငင္းပြားၿပီးေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔မ ွသဘာဝက်တ့ဲ၊ ဓမၼဒိ႒ာန္က်တဲ ့
စစ္ေဆးခ်က ္မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ 
အဒဲီလုိ ဆိုခဲ့တဲ့အေျခအေနဆုိးမ်ားကသာ ဗမာလူမ်ိဳးစုတခုလံုးကုိ ရွမ္းလူမ်ိဳးစုတခုလံုးက ရန္သူထင္ေစခဲ့ပါတယ္။ 
ရွမ္းလူမ်ိဳးစု၊ ကရင္လူမ်ိဳးစု၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုတခုလံုးကိုလည္း ဗမာလူမ်ိဳးစုက ရန္သူထင္ေစခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီလိုနဲ႔ 
လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ၊ လူမ်ိဳးငယ္ဝါဒတို႔ရ႕ဲ ပဋိပက ၡကို လြန္စြာျပင္းထန္ေစခ့ဲပါတယ္။ 
၇။ ေနာက္ဆံုး ‘ကရင္တက်ပ-္ဗမာတက်ပ’္၊ ‘ရွမ္းတက်ပ္-ဗမာတက်ပ္’ဆိုတ့ဲ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြဟာ မိုးမႊန္လာၿပီး 
ကြဲအက္ေရး၊ ခြဲထြက္ေရးအသံေတြဟာလည္း ဆူတက္လာခဲ့ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားအတြက ္‘မ်က္ျဖဴဆုိက္ေလ 
ဆရာၾကိဳက္ေလ’ ျဖစ္လာပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕အႏၲရာယ္ေတြ ပတ္ခ်ာဝိုင္းေနတ့ဲ ဒီေန႔ကမၻာမွာ တိုင္းျပည္တိုင္း 



ပိုမိုသိပ္သည္းစြာ စုစည္းေရးၾကိဳးစားေနရတဲ့ကာလမွာ ဗမာျပည္ေထာင္စုက ကြဲအက္ေရး၊ခြဲထြက္ေရးအသံေတြဟာ 
နယ္ခ်ဲ႕တို႔အတြက ္ဘင္သံ၊ ခရာသံမ်ားအျဖစ္နဲ႔ ၾကိဳဆိုသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ လက္ဝအဲယူသည္းသမားေတြကလည္း ကြဲအက္ေရး၊ခြဲထြက္ေရးတရား ေတြနဲ႔ ‘မီးေလာင္ရာ ေလပင္’့ 
လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့အတြက ္ဗမာျပည္လူမ်ိဳးစုႀကီးႏွင္ ့ဗမာျပည္အစိုးရအတြက္ တာဝန္မကင္းျဖစ္ရေလျခင္းလို႔ 
က်ေနာ္တုိ႔ မ်ားစြာ ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္ရပါတယ္။ ရိုးသားလွတဲ ့ေနာင္ေတာ္လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက ္က်ေနာ္တို႔ မ်ားစြာစိတ္ထ ိ
ခိုက္မိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီးရယ္လို႔ ဖြဲ႔ၿပီးတဲ့ေနာက ္လူမ်ိဳးစုမ်ားရ႕ဲအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရာဇဝင္မွာ 
ေျပာပေလာက္ေအာင ္ဘာတခုမ ွေဆာင္ရြက္မေပးရေသးမ ီစိတ္ဝမ္းအကြဲႀကီးကြဲ ရေလျခင္းလို႔ မ်ားစြာအသနဲာမိပါတယ္။ 
တနည္းအားျဖင္ ့ရန္သူကလည္း လက္ဦးေလျခင္းလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ ည့ံဖ်င္းပံုဘဝ မ်ားကိုမ်ားစြာ ေဒါသျဖစ္မိပါတယ္။ 
၈။ အခုေတာ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုတာ ေပၚလာပါၿပီ။ ဒီျပႆနာဟာ အခုမ ွမိုးေပၚကက် ေပၚလာတ့ဲ ျပႆနာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ ္ရွည္လ်ားစြာတင္ျပလာခဲ့တဲ ့ရာဇဝင္သမုိင္းႀကီးရ႕ဲျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ ေနာက္ဆံုး 
ေရပြက္တခုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာမွာ မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ရွိပါတယ္။ တဖက္က ဒီလုိျဖစ္ခဲ့ရတာေတြ အကုန္လံုးဟာ 
ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္မဖြဲ႔မိခဲ့လို႔ဆိုတ့ဲ ရိုးသားတဲ့လူမ်ိဳးစုမ်ားရ႕ဲ ပံုစံအေပၚမွာေကာက္ခ်က္ခ်တဲ ့ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာနဲ႔ 
‘လကြယ္သန္းေခါင ္မိုးေမွာင္ေတာအုပ’္ဆိုတဲ့ကာလဆုိးႀကီးထမဲွာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဖြဲ႔ရန ္ေတာင္းဆိုေစၿပီး ‘မရရင ္
ခြဲထြက္ခဲ့ၾက’ဆိုတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕မ်က္ႏွာရယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ဒီလို မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ကိ ုတခ်ိန္ထဲမွာ ထင္ထင္ရွားရွား စစ္ေဆး 
ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 
၉။ ဒါေၾကာင္ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုတဲ ့ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ျပည္သူ႔ မ်က္ႏွာဖက္၊ ရိုးသားေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားရ႕ဲ 
မ်က္ႏွာဖက္က ပံုစံျပႆနာအျဖစ္နဲ႔ တင္ျပတာကိ ုက်ေနာ္တို႔တေတြဟာ ညီအကုိရင္းခ်ာ မိသားစုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ 
စိတ္ရွည္ရွည္ ဇြဲေကာင္းေကာင္း နဲ႔ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ေျဖရွင္းညိွႏိႈင္းရန ္လိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တဖက္က 
နယ္ခ်ဲ႕မ်က္ႏွာျဖစ္တဲ ့ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေရးျပႆနာ ကိုေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသားဘ ဲရင္ဆိုင္ခုခံၾကရလိမ့္မယ္လုိ႔ 
က်ေနာ္တုိ႔ယူဆပါတယ္။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္တို႔ညီအကိ ုလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း အေထြေထြမ ေက်နပ္မႈႀကီးဟာ ေနာက္ဆုံး 
ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္ဖြဲ႔စည္းေရးမ ူတင္ျပေတာင္းဆိုလာသည္အထိ ဘယ္လုိ အတိတ္-ပစၥဳပၸန ္ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းမွေ 
ပၚေပါက္လာသည္ကုိ ရန္သ/ူမိတ္ေဆြ ခြဲၿပီး က်ေနာ ္တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ 
အခုဒုတိယအခ်က္အျဖစ္နဲ႔အခုလုိအေျခအေနမွာ ‘ရွမ္းမူ’ေခၚေခၚ(သုိ႔)‘ျပည္နယ္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔မ ွတင္ျပတဲ့မူ’ 
ေခၚေခၚ၊ ျပည္မရ႕ဲေခါင္းေဆာင္မႈကိ ုအေျခခံၿပီး၊ ျပည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းေရးမူကိ ုပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ Confederation ဆန္တ့ဲ 
ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူကိ ုဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါလွ်င ္ေစတနာမေျမာက္ေသာ္လည္း ကာယကံေျမာက္အားျဖင္ ့ျပည္ေထာင္စ ု
ျပိဳကြဲေရးသာ ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔က လံုေလာက္တ့ဲအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားနဲ႔ ညိွႏိႈင္းတင္ျပပါရေစ။ 
၁။ တန္းတူညီမွ်မႈ အေျခခံႏွင္ ့ျပည္နယ္မ်ားအား ေပါင္းစုဖြဲ႔စည္းထားျခင္းကိ ုျပည္ေထာင္စုဟ ုေခၚပါသည္။ 
အဒဲီစာေၾကာင္းဟာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံက်မ္းတိုင္းမွာ ပါေလ့ရွိတဲ ့ေယဘူယ်အဓိပၸါယ ္ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အဒဲီသေဘာတရားကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔က်တဲ့အခါမွာ ကမၻာေပၚမွာဒီကေန႔ရွိေနၾကတ့ဲ ျပည္ေထာင္စ ု
ႏုိင္ငံတုိင္းဟာ ဆိုဗီယက္၊ အေမရိကန္၊ ဆီြဇာလန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေတာင္အာဖရိကစသျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရ႕ဲ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားအရသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရာဇဝင္ျဖစ္စဥ ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ ္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရ႕ဲအေျခခံအဂၤါ တူၾကေပမယ့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္နဲ႔ 
ေပါင္းစည္းပံ ုလက ၡဏာမ်ားဟာ မတူၾကပါဘူး။ ဒါဟာ ရာဇဝင္သက္ေသႀကီးပါဘ။ဲ 
သေဘာတရားက ဒီလုိဆိုတဲ့အတြက္ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုဘ ဲတပံုထဲ၊ တနည္းထ ဲျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုဗီယက္မွာ 
ဆိုဗီယက္အေျခအေနနဲ႔ ဆိုဗီယက္နည္းအရသာ ဖြဲ႔ထားပါတယ္။ အလားတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း 



အေမရိကန္ျပည္ ရာဇဝင္ျဖစ္စဥ္အရ တခ်ိဳးထတဲခ်ီထဲမဟုတ္ဘဲ အဆင့္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အလားတူ 
အေျခခံျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားမွာလည္း သူတို႔ရ႕ဲဘဝအေျခအေနအရ လက္ေတြ႔မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးေတာ ့ခ်ဥ္းကပ္ပံ ု
အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ လူအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ ကင္းၿပီး တန္းတူညီမွ် ဆိုရွယလ္စ္စနစ္ 
ဘဝမွာျဖင္ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္အျဖစ္ဆံုးဆိုတ့ဲ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွာကိုဘဲ အခုအသစ္ေရးဆြဲတဲ့ ျပည္ေထာင္စ ု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းသစ္ႏွင္ ့ဆိုပါလွ်င ္(၄)ခုရွိပါလိမ့္မယ္။ (၁၉၁၈)ခုႏွစ ္ဇူလိုင ္Constitution ၄င္းေနာက္(၁၉၂၄)ခုႏွစ ္
Constitution ၄င္းေနာက ္(၁၉၃၆)ခုႏွစ ္စတာလင္ Constitution ႏွင့္ယၡဳေရးေနဆ ဲConstitution အသစ္တုိ႔ဘဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဒဲီ ရာဇဝင္သက္ေသမ်ားအရ က်ေနာ္တို႔ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင္ ့
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ရာႏုိင္ငံရ႕ဲ ရာဇဝင္ျဖစ္စဥ္အရ ေပါင္းလည္းေပါင္းေနၾကရန္ႏွင္ ့ညီလည္း 
ညီၫြတ္ၾကရန္ဟူ၍ လက္ေတြ႔ ဘဝေတာင္းဆိုခ်က္မာ်းအရ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာႏွင္ ့ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
‘ေပါင္းသာေပါင္း၍ မညီၫြတ္ၾကရန္’မဟုတ္ဘ ဲ‘ေပါင္းလည္းေပါင္းၾက ညီလည္း ညီၫြတ္ၾက’မူမ်ားနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းကိ ုရက္ေပါင္း(၁ဝဝ)ျပည့္ေအာင္ပင ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာမစမ္းသပ္ရေသးမီ၊ ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြလုပ္-မိတ္ေဆြကုိ 
ရန္သူထင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး ပြက္ပြက္လန္ေအာင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့တာပါဘ။ဲ ဒီကေန႔ထိပါဘ။ဲ 
‘ကမၻာမီးေလာင ္သားေကာင္ခ်နင္း’ဆိုတဲ့ ဘဝဆုိးႀကီးထမဲွာ စာရြက္ေတြေပၚက ပံုစံဟာ မွားေနပါၿပီလို႔ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လုိ 
လြယ္လြယ္နဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါ့မလ။ဲ 
ေလးေလးနက္နက ္ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္နဲ႔ ညိွညိွႏိႈင္းႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမ ွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး တခနဲက ္
ေသြးစည္းညီၫြတ္ၾကစဥ ္(၁၉၄၇)ခ ုေမလ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံႀကီးမွာ ‘တစ္သံုးလံုးေကာ္မတ’ီက ေရးဆြဲတင္ျပခဲ့တဲ ့
ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုမူမ်ား၊ သေဘာထားမ်ားဟာ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲလက္ေတြ႔ဘဝနဲ႔ ဘယ္ကေလာက္ကိုက္ညီေအာင္ ရင္းရင္း 
ႏွီးႏွီးညိွႏိႈင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ရာဇဝင္ေၾကာင္းကိ ုျပန္ေျပာင္းသတိရၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 
ထိုစဥ္က ဗမာျပည္မကိုျပည္နယ္တခုအျဖစ္ဖြဲ႔ရန္ျပႆနာမေပၚခဲ့ၾကတာဟာလည္း က်ေနာ္တို႔နားမလည္လုိ႔(သို႔)သတိမ်ား 
လစ္သြားၾကလို႔လား (သို႔)အျခား လံုေလာက္ေသာ ရာဇဝင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးေၾကာင္း အေထာက ္
အထားမ်ားေၾကာင့္လား စသည္ျဖင္ ့ဓမၼဒိ႒ာန္က်က် ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ ျပည္မဟာ ျပည္နယ္တခ ု
မဟုတ္ခဲ့ေတာ့သည္ႏွင္ ့က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အဂၤါဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးခဲ့ေလၿပီလား။ သို႔မဟုတ္ ပံုစံက 
မွန္ေသာ္လည္း ပေယာဂမ်ား၊ အေျခအေနမ်ား၊ အုပ္စိုးသူတို႔ရ႕ဲသေဘာထားနဲ႔လုပ္ရပ္က မွားခဲ့ၾကလို႔လား စသျဖင္ ့
က်ယ္ျပန္႔တဲ ့စစ္ေဆးမႈကိ ုျပဳၾကရပါလိမ့္မယ္။ 
၂။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုက မူလစကတည္းက နယ္ခ်ဲ႕ ပေဒသရာဇ္စနစ္ရ႕ဲ အေမြဆိုးအေမြႏွစ္ေတြကိ ုခံယူၿပီး 
တန္းမညီ၍ မတုိးတက္ေသာလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ေဒသမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားကိ ုေပါင္းစု၍ ျပည္မကိုအေျခခံကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရတဲ ့
ျပည္ေထာင္စ ုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ လက္ေတြ႔ဘဝျဖစ္ပါတယ္။ 
အဒဲီလုိအေျခမွာ ျပည္မႀကီးက ႀကီးစြာေသာတာဝန္ႏွင္ ့မွန္ကန္ေသာသေဘာထားမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ျပည္နယ္လူမ်ိဳးစုမ်ား 
အားလံုးႏွင္ ့တန္းတူရည္တ ူေသြးစည္းညီၫြတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔မွာ တန္းတူညီမွ် 
ျဖစ္လာေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးၿပီး စုေပါင္းတည္ေဆာက္ၾကဖို႔လုိပါတယ္။ အဒဲါဟာ ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ ရာဇဝင္ေပးတာဝန္ 
ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတာဝန္ေတြကုိ က်ေနာ္တို႔ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ငဲ့ၾကဘ ဲရန္သူေပ်ာက္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကရတာနဲ႔ 
အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ တန္းတူညီမွ်အေျခသို႔ ေရာက္ေအာင ္မျမွင့္တင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ 
အလုိဲ မူလအေျခဆိုးမွာဘ ဲလက္ေတြ႔ရုပ္ဘဝသေဘာေတြကိ ုေဘးခ်ိတ္ၿပီး အတင္းဘဲ တန္းတူညီမွ်ျပည္နယ္ေတြအျဖစ္နဲ႔ 
အားလံုး ျခံခတ္ၾကေစၿပီး ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္ဆိုသည္ကုိ ဖြဲ႔စည္းၾကေစရမည္ဆိုရင္ ‘ညီၫြတ္လို၍ ေပါင္းရန’္ မဟုတ္ဘ ဲ



‘ျပိဳကြဲလို၍သာ ေပါင္းရန္’ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တန္းတူညီမွ်မျဖစ္ေသးတဲ ့ရပု္ဘဝအေျခခံေပၚမွာ ပို၍သာ ကြဲျပားျခားနားေစတဲ ့
နည္းနဲ႔ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ေပါင္းစည္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 
၃။ အဒဲီလိုျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မ်ိဳးဟာ သိပ္သည္းစုစည္းတဲ့ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳး ျဖစ္မလာဘ၊ဲ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြအေျခခံတဲ ့
ျခံစည္းရိုးအတြင္းက ကြာေပါက္၊ ဟာေပါက္၊ ထိုးေပါက္၊ ေဖာက္ေပါက္ေတြ အျပည့္ပါလာတဲ ့ျပည္ေထာင္စုသာ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဆိုသည္မွာ Confederation လို႔ေခၚတ့ဲ ျပည္နယ္ေပါင္းခ်ဳပ္မ်ား အဖြဲ႔ကို၊ ျပည္နယ ္
ေပါင္းခ်ဳပ္မ်ားဖက္ကိ ုတိမ္းေစာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။အဒဲီလိုျပည္ေထာင္စုမ်ိဳး ဟာ အင္မတန္ရန္မ်ားလွတဲ ့ဒီကေန႔ကမၻာမွာ 
(အထူးသျဖင္ ့ဒီကေန႔အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ) ဘယ္နည္းနဲ႔မ ွအသက္ရ–ႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ လြယ္လြယ္နဲ႔ 
သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ 
၄။ ဒီလို ဟာေပါက္၊ ကြဲေပါက္ေတြ ျပည့္ဝေနတဲ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မ်ိဳးကိ ုက်ေနာ္တို႔ အခုလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ၊ ဒီလို 
ဟာေပါက္၊ ကြာေပါကေ္တြနဲ႔ျပည့္ဝေနတဲ ့ျပည္ေထာင္စ ုစစ္စစ္မ်ိဳးကိ ုက်ေနာ္တို႔အခ ုဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳ းမွာ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ 
ေတာင္းဆိုေနၾကပါသလ?ဲ ရွင္းရွင္းကေတာ့ခင္ဗ်ာ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံး ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ 
ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စစ္ေရးအၾကပ္အတည္းေတြနဲ႔ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနတဲ ့ကာလဆုိးႀကီးမွာ ေျပာင္းလဲ 
ဖြဲ႔စည္းၾကရန္ေတာင္းဆိုေနတာဘျဲဖစ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းေတြ သတ္ျဖတ္ၾကလို႔ မဆံုးႏုိင္ေသးတ့ဲကာလ၊ ညီအကုိလူမ်ိဳး 
အခ်င္းခ်င္း ေသြးခ်င္းသားခ်င္းေတြ ေမတၱာစိတ္ကင္းၿပီး ရြံရွာမုန္းတီး မယံုၾကည္ေနၾကတ့ဲကာလ၊ အဒဲီလုိကာလမ်ိဳးမွာ 
ကိုယ့္ျခံကိုယ္ခတ္ၾကစို႔ရ႕ဲဆိုရင ္ေမတၱာနဲ႔လမ္းခြဲၾကတာမဟုတ္ဘ ဲအာဃာတေတြနဲ႔ လမ္းခြဲ ၾကရတာ၊ ျခံခတ္ၾကရတာသာ 
ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုညီၫြတ္ေရးဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔မ ွေရရွည္ခံမယ္ မဟုတ္ဘူး။ မိတ္ေဆြပီသသူခ်င္းပင ္ကေတာက္ကဆ 
ျဖစ္တုန္း လမ္းမခြဲေသးဘ၊ဲ အရွည္ေမွ်ာ္ၿပီး ခ်စ္တုန္းမွာသာ လမ္းခြဲေလ့ရွိၾကပါတယ္။ 
၅။ ထို႔ထက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးကေတာ့ အေမရိကန‘္ဆီးတိုး’ရ႕ဲ စစ္အေျခခံစခန္းေတြဟာ ျပည္ေထာင္စ ု
နယ္ေျမအတြင္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဝင္ေရာက ္ထိုးေဖာက္ၿပီး ျပည္မအတြင္းမွာေရာ၊ လူမ်ိဳးစုအတြင္းမွာေရာ 
ခ်မွတ္ေမႊေႏွာက္ျခင္းခံေနရတဲ ့ကာလမ်ိဳးမွာ ျပည္ေထာငစ္ုစစ္စစ္ဆုိၿပီး ကြာေပါက ္ဟာေပါက္ေတြနဲ႔ျခံခတ္ၾကရင ္က်ေနာ ္
တို႔ရ႕ဲျပည္ေထာင္စုဟာ ေရတိမ္နစ္ရေတာ့မယ္လို႔ က်ေနာ ္ရိုးသားစြာစိုးရိမ္မိပါတယ္။ 
က်ားလက္ကုိ ဝ,ကြက္၍ အပ္သက့ဲသို႔ အေျခအေနဆုိးကိ ုဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ယေန႔ ကြန္ဂိုး၊ လားအိုး၊ သံုးကြဲ 
ေလးကြဲအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ဂ်ာမဏီႏွစ္ခု၊ ကိုရီးယား ႏွစ္ခု၊ ဗီယက္နမ္ႏွစ္ခုတုိ႔ရ႕ဲ ျဖစ္ေနပံုမ်ားမွ က်ေနာ္တို႔ သခၤန္းစာ 
ထုတ္ယူၾကဖို႔ အထူးဘ ဲလိုပါလိမ့္မယ္။ 
၆။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ ့ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဝါဒနဲ႔ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ထူေထာင္မႈ 
အေျခအေနဟာ (၁၄)ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဘယ္လိုမ ွတည္ၿငိမ္မႈ၊ အနည္ထိုင္မႈ မရရွိခဲ့ေသးပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စ ု
ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ခိုင္မာတည္ျမေဲရးဟာ ၄င္းရ႕ဲ အမာခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ ့တူညီတ့ဲ၊ တည္ၿငိမ္တဲ ့စီးပြားေရးဝါဒနဲ႔ အနယ္ထိုင ္
လာတ့ဲ စီးပြားေရးထူေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚမွာ မုခ်တည္ေနပါတယ္။ အရင္းရွင္စီးပြားေရးဝါဒနဲ႔ ထူေထာင္မႈေပၚမွာဘဲ 
အေျခခံခံ၊ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးဝါဒအားျဖင့္အျခခံခ ံျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလံုးမွာ စီးပြားေရးဝါဒအားျဖင္ ့တူညီမႈႏွင္ ့
ခြဲေဝလုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားျဖင့္လည္း အနယ္ထိုင္မႈ ရွိရပါလိမ့္မယ္။ 
ျပည္မက တည့္မတ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔တဲ့ကူညီမႈမ်ား ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ေခတ္သစ္စီးပြားေရး 
ထူေထာင္မႈမ်ားမွာ မိမိရ႕ဲေျခေထာက္ေပၚမွာမိမ ိလံုးဝရပ္တည္ၿပီး မိမိရ႕ဲအစြမ္းသတၱိနဲ႔ခ်ီတက္လို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးတဲ့ဘဝမွာ 
ရွိၾကေသးတဲ ့ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္စတဲ့ျပည္နယ္မ်ားကိ ုျပည္မနဲ႔အတူ Mutual Development Basis 
လို႔ေခၚတ့ဲ အတူတကြ တိုးတက္ႀကီးပြားေရးအေျခခံေပၚမွာ မ်ားစြာၾကိဳးပမ္းောဆင္ရြက္ရန ္လိုပါေသးတယ္။ အခုအခါ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒက ရည္ၫႊန္းတဲ ့စီးပြားေရးဝါဒနဲ႔ ဆိုက္ေရာက္ ေနရတဲ့စီးပြားေရးဘဝဟာ မ်ားစြာ 
ကြာျခားလ်က္ရွိၿပီး ဘယ္လိုမ ွဖမ္းလို႔ဆုပ္လို႔မရေအာင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ လုပ္ငန္းအားျဖင့္လည္း 



အနည္ထုိင္မႈ ဘာတခုမွမျပႏိုင္ေသးပါဘူး။ အဒဲီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ ့လူမ်ိဳးငယ္ဝါဒနဲ႔ အေပၚစီး 
လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ အေျခခံတို႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ ကိုယ္စီကိုယ္င ွျခံခတ္ျပိဳင္ဆိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဗဟိုစည္းခ်က္နဲ႔ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ Centre of Unity and Leadership လို႔ေခၚတ့ဲဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ်ာ့လ်ဲၿပီး စြးပြားေရးအားျဖင္ ့
ပိုမိုျပိဳကြဲဖို႔ရာသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 
အဒဲီလုိ အမာခံအုတ္ျမစ္ကစၿပီး ျပိဳကြဲျခားနားကုန္ၾကရင ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ ပတ္တုပ္လို႔မရေအာင္ ျပိဳကြဲဖို႔ပါဘဲ။ 
အရင္းရွင္စနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္စနစ ္စသျဖင္ ့တျပည္နယ္နဲ႔တျပည္နယ္ ေဝွ႔ၾက ခတ္ၾက၊ အပပေယာဂ 
မ်ားကိ ုဖိတ္ေခၚၾကသည့္ ဘဝသို႔တုိင္ေအာင္ ဆိုက္ေရာက္ကုန္ႏုိင္ပါတယ္။ အတူတကြ 
တိုးတက္ႀကီးပြားေရးအေျခခံေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ အားလံုးဟာ (၅)ႏွစ္စီမ ံကိန္း (၃)ႀကိမ္မွ်ႏွင္ ့အစြမ္းကုန္ညီၫြတ္စြာ 
ၾကိဳးပမ္းထူေထာင္ႏိုင္ၾကပါမ ွျပည္နယ/္ျပည္မ ညီမွ်တဲ့အေျခခံနဲ႔ အနာဂတ္ကုိ ေကာင္းစြာခ်ီတက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ 
၇။ ၄င္းေနာက ္အေၾကာင္းျပခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ညီအကုိ လူမ်ိဳးစုမ်ားရ႕ဲ စာေပအႏုပညာ၊ သိပၸံပညာစတဲ ့
ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းဟာ ေၾကကြဲဝမ္းနဖဲြယ္ရာႀကီး နိမ့္က်ေနေသးျခင္းဘျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကိ ုျမင့္တင္ေစရန္မွာ 
ျပည္နယ/္ျပည္မ အတူတကြ တိုးတက္ျမွင့္တင္ေရးလမ္းစဥ္ေတြကုိ ျပည္မကဘ ဲေခါင္းေဆာင္မႈေပးၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔တဲ ့
အကူအညီေတြနဲ႔ ဆြဲေခၚျမွင့္တင္ေပးရန ္မ်ားစြာလိုေပလိမ့္မယ္။ ဒီနယ္ပယ္မွာ ျပည္မက ျပည္နယ္ေတြကုိ တကယ္တမး္ 
အားျဖည့္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ျပည္မက ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲလူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိ ုစီမံကိန္း 
အရပ္ရပ္နဲ႔ တကယ္သေဘာထားႀကီးႀကီး အနစ္နာခံကာ အကူအညီေတြေပးၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြကိ ုသာဓကထားရန ္
မ်ားစြာအေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒီလို အေျခခ ံသေဘာထားေတြကုိ ေထာက္ထားၿပီးေတာ့လည္း ျပည္မကိ ုျခံခတ္ေစၿပီး 
ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ အလွမ္းမေဝးကြာေစသင့္ေပလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ယူဆပါတယ္။ နစ္နာစရာရွိရင ္ျပည္နယ္ေတြကသာ ပိုၿပီး 
နစ္နာကုန္ပါလိမ့္မယ္။ 
၈။ အေရးအႀကီးဆံုးအေၾကာင္းျပခ်က္တရပ္ကိ ုထပ္မံတင္ျပလိုပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ ့တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ 
ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး ျပႆနာႀကီးဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးဟာ 
လံုးဝစိတ္ခ်ရၿပီလို႔ ဘယ္ႏိုင္ငံႀကီးေတြကမွ ဧကန္တရားအျဖစ္နဲ႔ အာမခံခ်က္မေပးေသးပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အလားအလာမွ်သာ ျပဆိုၾကပါေသးတယ္။ အေကာင္အထည္ျဖစ္ေပၚလာရန္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအားလံုး ဝိုင္းဆံုၾကိဳးပမ္းေန 
ၾကဆကဲာလမွာရွိပါေသးတယ္။ အျခားေဒသမ်ားမွာစိတ္မခ်ရသည္ထက္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွေဒသႏုိင္ငံမ်ားဟာ 
နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားရ႕ဲ စားက်က္ေဟာင္းနဲ႔ ‘ဆီးတိုး’စတဲ ့စစ္အေျခခ ံစခန္းမ်ားကိ ုအခိုင္အမာတပ္စြဲရာေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ 
က်ဴးေက်ာ္ေရးစစ္မ်ားကိ ုအခ်ိန္မေရြး ေမွ်ာ္လင့္ကာကြယ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ 
အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ ့ယိုးဒယား၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားရ႕ဲအေျခကိုၾကည့္ပါ။ ၿပီးေတာ ့
အေမရိကန္ကူမင္တန္တပ္မ်ား (၃)ႏိုင္ငံခြၿပီး က်ဴးေက်ာ ္ထားပံုကုိလည္းၾကည့္ပါ။ အဒဲီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ျပည္ေထာင္စ ု
ကာကြယ္ေရးအတြက ္ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ညီၫြတ္မႈဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ 
ကိုယ္အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္လို႔ အားမရႏိုင္ေသးသလုိျဖစ္ေနရတ့ဲဘဝမို႔သာေပါ့။ သို႔မဟုတ္ပါက အေမရိကန္ ကူမင္တန ္
က်ဴးေက်ာ္ေရးစစ္အၾကြင္းေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းဘ ဲရငွ္းလင္းသြားေအာင္ ဝိုင္းအံုတိုက ္ခိုက္ရမယ့္အေျခအေနႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ 
၉။ ေနာက္အေၾကာင္းျပခ်က္တခုကေတာ ့မည္သည့္တျပည္ေထာင္ႏုိင္ငံမွာဘျဲဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည့္ ျပည္ေထာင္စ ုႏုိင္ငံမွာဘဲ 
ျဖစ္ျဖစ ္လူမ်ိဳးစုအမ်ားအျပားရွိရာမွာ အေရအတြက္ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အရည္အခ်င္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း 
တိုးတက္ ျမင့္မားတဲ့လူမ်ိဳးစုႀကီး တခုဟာ အျခားေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားရ႕ဲအက်ိဳးစီးပြားအတြက ္
ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရစျမဘဲျဲဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီေနရာမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကိ ုခြဲျခားကန္႔သတ္ရန္လည္း အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္လို႔ က်ေနာ ္ရရဲႀဲကီး 
ဝန္ခံပါတယ္။ 



သို႔ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မႈကေတာ့ ရွိရစျမဘဲျဲဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ ေနာင္ေတာ‘္ဟန္’လူမ်ိဳးစု၊ ဆိုဗီယက္ျပည္မွာ 
ေနာင္ေတာ္ ‘ရုရ’ွလူမ်ိဳးစ ုစသျဖင့္ အေရးေတာ္ပံုအဆက္ဆက္ ေတာ္လွန္ေရးအဝဝမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့ၾကရိုး 
ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဟာ ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံကုိ သိမ္းပိကု္မယ္ၾကံရင္ ေခါင္းေဆာင္လူမ်ိဳးစုႀကီးနဲ႔ 
အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားအားလံုး အျပင္းအထန္ ရန္တိုက္ေသြးခြဲပစ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အဒဲီနည္းနဲ႔ ေခါင္းေဆာင ္ကင္းျပတ ္
ဆိတ္သုဥ္းေစၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဘက္ေတာ္သား လူမ်ိဳးစုအျဖစ ္ေရာက္ေအာင ္သိမ္းသြင္းေလ့ရိွပါတယ္။ ၄င္းအတြက္ 
လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ၊ လူမ်ိဳးငယ္ဝါဒမ်ားကိုလည္း ေဖာက္သြင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ယ ၡဳလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္
ကိုသာ ဖြဲ႔ရရင္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကလည္း နနဲမဲွမရွိေသးတဲ့ကာလမွာ ျပည္နယ/္ျပည္မ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အဆက္ျဖတ္ေရးဘဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ပခံုးခ်င္းတိုက္၊ လူခ်င္းရိုက္ဆုိတဲ ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ိဳးကိ ုနယ္ခ်ဲ႕တို႔က 
မုခ်ေျမွာက္ပင္ ့ဖန္တီးေပးမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
၁ဝ။ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ ေနာက္ဆုံးအေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ ့ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝင္ သခၤန္းစာအရ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ု
အေျခခံဥပေဒ တရပ္ကိ ုအမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အတက္ၾကြဆုံးအခ်ိန္မွာ ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန ္အသီးအပြင့္အျဖစ္နဲ႔ ေရးဆြဲ 
ျပဌာန္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မ ွသူတလူ ငါတမင္း ဖရိုဖရ ဲအမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးေတြျပိဳကြဲၿပီး အခ်င္းခ်င္း 
အာဃာတေတြ မီးေတာက္ေနခ်ိန္မွာ ေရးဆြဲရိုးလည္းမရွိပါဘူး။ အေျခခံသေဘာကုိ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္ရိုးလည္း မရွိပါဘူး။ 
ဒါဟာ ကမၻာ့က်င့္စဥ္ႀကီးပါဘ။ဲ အဒဲီလိုအခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရင္လည္း မေအာင္ျမင္တဲ့အျပင ္မင္းျပိဳင္ 
စိုးျပိဳင္မ်ားပင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ 
အဒဲီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲအေျခခံဥပေဒကုိ အခုလိ ုျပည္ေထာင္စုမွာ မီးေလာင္-ေရေမ်ာျဖစ္ေနေသးတဲ့ကာလမွာမ ွအေျခခ ံ
ကစ၍ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလၾဲကမယ္ဆိုရင ္ဘယ္နည္းနဲ႔မ ွသင္ေ့တာ္မယ ္မဟုတ္ေၾကာင္းကိ ုက်ေနာ္တို႔ ဒါ ထပ္ေလာင္း 
တင္ျပေနျခင္းဘျဲဖစ္ပါတယ္။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဆိုတဲ့မူဟာ အခုလုိအေျခအေနမ်ိဳး မွာ 
ဘယ္နည္းနဲ႔မွမသင့္ေလ်ာ္ေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေရးရာ၊ ျပည္တြင္းေရးရာရႈေဒါင့္မ်ား ကေနၿပီး အေၾကာင္း(၁ဝ)ခ်က္မွ် 
ျပခဲ့ၿပးီျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၄) ရက္ေန႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး အဖြင့္ေန႔မွာ ဖယ္ဒရယ္မူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီး 
ေစာခြန္ခ်ိဳနဲ႔တကြ ျပည္နယ ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရ႕ဲ ေျပာဆိုတင္ျပခ်က္ေတြကိ ုက်ေနာ္တုိ႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံ ုၾကားနာခဲ့ရပါၿပီ။ 
ပြင့္လင္းတဲ ့အသႏဲွလံုးႏွင့္လည္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ အဒဲီလိုသံုးသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒရႈေဒါင့္ကဘဲ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ျပဳပါရန ္က်ေနာ္ေတာင္းပန္ပါရေစ။ 
အေျခခံဥပေဒရႈျမင္ပံုအရ က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟာ ‘ဖယ္ဒရယ္စစ္စစ္မူနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သေဘာ 
ကြဲလြဲခ်က္ဟာ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေနရာ(၃)ေနရာရိွေနတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ ေကာင္းစြာ ရိပ္စားမိလာပါတယ္။ 
ပထမေနရာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ ျပည္ေထာင္စုဟာ ျပည္မကိ ုအေျခခံၿပီး ျပည္နယ္မ်ားကိ ုစုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ ့
ဖယ္ဒရယ္မူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းဟာ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရ႕ဲ ႏိငု္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစတဲ ့
တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈရာဇဝင္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းမွာ ဘဝနဲ႔ဟပ္ၿပီးေတာ ့သဘာဝက်က်ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ 
က်ေနာ္တုိ႔က ေလးနက္စြာယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ 
ျပည္မကိုအေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔ျခင္းဟာ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးအတြက္ Center of Unity and Leadership လို႔ေခၚတ့ဲ 
ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈႏွင္ ့ညီၫြတ္ေရးစုစည္းခ်က္နဲ႔သာ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔က အေလးအနက္ 
ယံုၾကည္တယ္။ လက္ေတြ႔ၾကည့္ပါ။ ျပည္နယ္မ်ားအနက ္တခ်ိဳ႕က ရာဇဝင္အရ ျပည္နယ္သေဘာေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
တခ်ိဳ႕က ျပည္နယ္ဘဝကုိ ကူးေျပာင္းဖန္တီးေနရဆဘဲျဲဖစ္ပါေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕က အခုမ ွျပည္နယ္ဘဝကုိ ထူေထာင္ရန ္
ျပင္ဆင္ေတာင္းဆိုေနရဆဘဲဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးစုမ်ားကေတာ ့တျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင္ ့ေရာေထြးယွက္တင ္



ေနထုိင္ရဆဘဲဝမွာဘ ဲရွိပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျဖစ္စဥ္တို႔ဟာလည္း ယ ၡဳမ ွစတင္သေႏၶယူေနရဆ၊ဲ 
ေျပာင္းလေဲနရဆဘဲဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ရာဇဝင္အရ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတေလွ်ာက္မွာ ျပည္မဗမာလူမ်ိဳးစုက အေရအတြက္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
အရည္အေသြးအားျဖင့္လည္းေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ တည္ေနဆ ဲစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစနစ္အရလည္း 
ေခါင္းေဆာင္ခ်ီ တက္ရမယ့္အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကိ ုထိန္းေက်ာင္း ခ်ီတက္ရမယ္ ့
တာဝန္ဟာလည္း ျပည္မမွာ ရာဇဝင္အရ ပိုၿပီးတာဝန္ရွိေနပါတယ္။ 
အဒဲီလုိ အေနအထားမ်ားအရ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ျပည္မကိ ုဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈႏွင္ ့
ညီၫြတ္ေရး စုစည္းျခင္းအျဖစ္နဲ႔ အေျခခံၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ား၊ ေဒသမ်ားကိ ုစုေပါင္းကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲါ 
က်ေနာ္တုိ႔က ရာဇဝင္အရ ဘဝျဖစ္စဥ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္တယ္ရယ္လို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား က်ေနာ္တို႔က 
လက္ခံယံုၾကည္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ ျပည္နယ္ညီအကိုေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကေတာ ့ျပည္မဟာ ျပည္ ေထာင္စုအာဏာကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီး 
ျပည္နယ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားကိ ုလႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္တယ္၊ ပဏၰာဆက္နယ္ေတြအျဖစ္နဲ႔ အႏုိင္က်င့္တယ္လို႔ယူဆတယ္။ 
ဒါေၾကာင္ ့ျပည္နယ/္ ျပည္မေတြအားလုံးအသီးသီး ကိုယ့္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာနဲ႔ကုိယ ္တန္းတူရည္တူရွိၾကၿပီး 
ဗဟိုျပည္ေထာင္စုကိ ုစုေပါင္းဖြဲ႔စည္းရမယ္။ သေဘာဆႏၵအရသာ အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးရမယ္။ အဒဲီလို ျပည္ေထာင္စ ု
စစ္စစ္မူမ်ိဳးကိုသာ အလုိရွိတယ္။ အေမရိကန္၊ ဆြီဇာလန္၊ ဆိုဗ ီယက္ယူနီယံစတဲ ့အေျခခံသေဘာမ်ိဳ းျဖစ္ေစရမယ္လုိ႔ 
ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားၾကပါတယ္။ 
တနည္းအားျဖင္ ့Confederation ဆန္ဆန ္ဖြဲ႔စည္းရမယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ ျမန္မာလိုျပန္ေတာ ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအရ 
ျပည္နယ္ေပါင္းခ်ဳပ ္ဖြဲ႔ရမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဒဲီလိုကြဲလြဲေနျခင္းဟာ ပထမေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ဆြီဇာလန္၊ 
ဆိုဗီယက္ယူနီယ ံျပည္ေထာင္စ ုဖြဲ႔စည္းလာပံ ုရာဇဝင္ျဖစ္စဥ္ဘဝနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ေထာင္စ ု
သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာပံ၊ု သေႏၶတည္လာပုံျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ မ်ားစြာျခားနားမႈရွိပါတယ္။ ‘ပညာရွ ိသတိျဖစ္ခ’ဲ ဆိုသလုိ က်ေနာ ္
အနည္းငယ္ ဇာတ္ေၾကာင္း ျပန္ပါရေစ။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒဟာ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲႀကီးက ေပါက္ဖြား 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုစစ္ပြဲႀကီးမတိုင္မ ီၿဗတိိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔ ရ႕ဲလက္ေအာက္မွာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္နဲ႔ 
သူ႔ရာဇဝင္ျဖစ္စဥ္နဲ႔သ ူသီးျခားစီရွ ိခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္ခံႏွင္ ့သူ႔ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့သီးျခားစီရွိခဲ့ပါတယ္။ (၁၇၇၆)ခ ု
ဇူလိုင္လ (၄)ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲႀကီး ေၾကညာစာတမ္းႀကီးကိ ုထုတ္ျပန္တဲ့အခါမွာလည္း 
စစ္ေၾကညာပိုင္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပိုင္ခြင့္၊ မိမိတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိ မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္စတဲ ့
အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုလံုးဝပိုင္တ့ဲ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင ္ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္နဲ႔ေၾကညာရၿပီး၊ လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲႀကီးကိ ု
ႏႊခဲဲ့ၾကျခငး္ျဖစ္ပါတယ္။ စတကည္းက အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္နဲ႔ သီးျခားထူေထာင္၍ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
၄င္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲႀကီးကိ ုပိုမိုထိေရာက္စြာခုခံတိုက္ခိုက ္ႏုိင္ၾကေရးအတြက္ (၁၇၇၇)ခ ု
ႏိုဝဘၤာလ(၁၅)ရက္ေန႔မွာ Article of Convention ေခၚတ့ဲ ျပည္နယ္ေပါင္းခ်ဳပ္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတရပ္ကုိ ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး 
(၁၃)ျပည္နယ္ဟာ ျပည္နယ္အလိုက္ သီးျခားလက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ (၁၈၇၁)ခ ုမတ္လ(၁)ရက္ေန႔မွာ ေမရီလန္း 
ျပည္နယ္က ေနာက္ဆံုး လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ပထမဆံုးပုဒ္မ(၃) ခုမွာဘ ဲအေမရိကန ္
ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ Confederation ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္တုိင္း အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာနဲ႔ လံုးဝ လြတ္လပ္ခြင္ ့
ရွိေၾကာင္း၊ ဘံုရန္သူကုိ စုေပါင္းတိုက္ခိုက္ေရးအတြက ္ခုိင္မာေသာမဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းမႈကိ ုA Firm League of Friendship 



အျဖစ္နဲ႔ ပုဒ(္၃)အရေပါ့ေလ A Firm League of Friendship အျဖစ္နဲ႔ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း စသျဖင္ ့အထင္အရွား ပါရွိပါတယ္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ Confederation က အစျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အရွား ျပပါတယ္။ 
ဒီေနာက္ (၁၇၈၇)ခ ုေဖေဖၚဝါရီလ(၂၁)ရက္ေန႔ ကြန္ဂရက္က်မ ွConfederation ဖြဲ႔ စည္းပံုမွ်ႏွင္ ့
ျပည္ေထာင္စုအင္အားဟာ မလုံေလာက္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔(၁၇၈၇)ခ ု
ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔မွာ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ကုိ ဥကၠ႒ တင္ၿပီး Convention ႀကီးတခုလုပ္ၿပီးေတာ ့
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကိ ုေရးဆြဲခဲ ့ၾကပါတယ္။ ထိုဥပေဒသစ္ကိ ုျပည္နယ္အလုိက ္အသီးသီးက 
ျပန္လည္လက္ခံအတည္ျပဳၿပီး (၁၇၈၉)ခ ုမတ္လ(၄)ရက္ ေန႔ကစၿပီးေတာ့ အသက္သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အဒဲီ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရာဇဝင္က က်ေနာ္တုိ႔ကိ ုဘာသခၤန္းစာမ်ား ေပးခဲ့ပါသလ။ဲ 
၁။ မူလကတည္းက အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ ္စတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
၂။ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာအရျပည္နယ္ေပါင္းခ်ဳပ္ေခၚတဲ ့Confederation ဆုိတာက စဖြဲ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
၃။ သို႔ေသာ္လည္း ဘဝနဲ႔မလံုေလာက္ မကိုက္ညီတဲ့အခါမွာ တဆင့္ေလွ်ာ့ၿပီး Federation ဆုိတာ ဖြဲ႔ခဲ့ရပါတယ္။ 
၄။ ရာဇဝင္ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာဘဲ Decenteralization ကေနၿပီးေတာ ့Centeralization ကို တေျဖးေျဖး ဦးတည္လာတာကုိ 
ေတြ႔ရပါတယ္။ 
၅။ အာဏာပိုင္သမတစနစ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ညီၫြတ္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ 
ျဖစ္လာပါတယ္။ 
အဒဲါ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းသာ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ညီၫြတ္ေရးစုစည္းခ်က္အတြက ္တစံုတခုေသာ 
အာမခံအႏွစ္သာရတခု မုခ်တပ္ဆင္ပါရွိရစျမဘဲဆဲိုတာ အေလးအနက္ လက္ခံယံုၾကည္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ ဆြီဇာလန္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ ရာဇဝင္ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း အၾကမ္းဖ်င္းေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ လက္ရွ ိ
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒဟာ (၁၈၇၄)ခုႏွစ္ကစၿပီး အလြန္ရွည္လ်ားေသာျဖစ္စဥ္မ ွေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ရာဇဝင္စပုံကလည္း အဲ့လ္ပ္စ္ေတာင္တန္းႀကီးရ႕ဲပတ္လည္မွာ သူ႔ရာဇဝင္နဲ႔သူ၊ သူတို႔ေျပာဆိုတ့ဲဘာသာစကားကုိယ္စီနဲ႔ 
သီးသီးျခားျခား အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင ္ျပည္နယ္ေလးေတြအျဖစ္နဲ႔ ရာဇဝင္စတည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ ္
တိုက္ခိုက္ေရးသမား ဘံုရန္သူမ်ားကိ ုစုေပါင္းခုခံကာကြယ္ေရးအတြက္ Confederation ေခၚတဲ ့ျပည္နယ္ေပါင္းခ်ဳပ္တခုကုိ 
စတင္ ေမြးဖြားေစခဲ့ပါတယ္။ Federal Diet ဆုိတာဖြဲ႔ၿပီးေတာ ့ျပည္နယ္ကုိယ္စီက အညီအမွ် ကိုယ္စားလွယ္ 
ေစလႊတ္ၿပီးေတာ ့(၈)ႏွစ္တႀကိမ ္ေတြ႔ဆုံၾကပါတယ္။ ဒီလိုသာ ေတြ႔ဆုံၾကတယ္။ အမွန္ကေတာ ့တႏွစ္တႀကိမ ္
ေတြ႔ဆုံၾကပါတယ္။ ဒီလိုသာေတြ႔ဆံုၾကတယ္၊ အမွန္ကေတာ ့တနယ္နဲ႔တနယ္ သံသယႀကီးစြာနဲ႔ၾကည့္ၿပီး Federal Diet ရ႕ဲ 
အဆုံးအျဖတ္ဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲအေပၚမွာ တရားဝင ္အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ 
ကြဲကြဲျပားျပားဘတဲည္ေနခဲ့တာပါဘ။ဲ ဒါေၾကာင့္လည္း (၁၈၇၁)ခ ုေနာက္ပိုင္းမွာ ျပင္သစ္က်ဴးေက်ာ္ေရးသမားမ်ားဟာ 
ဆီြဇာလန္ျပည္ေထာင္စုကုိ လြယ္ကူစြာဘ ဲသိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ရွိရင္းစြဲ အေျခခံျပည္နယ္ေတြ ကိုယ္ပိုင ္အခ်ဳပ္အျခာ 
အေနအထားေတြ၊ ေဒသဓေလ့ထံုးစ ံအေနအထားေတြနဲ႔ ငါ့ျပည္နယ္မ ွငါ့ျပည္နယ္ဆိုတဲ ့စိတ္ဓတ္ေတြကုိ ျပင္သစ ္
စစ္ဘုရင ္နပိုလီယ ံဘုိနာပတ္ဟာ အာဏာနဲ႔ ရိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး နယ္သစ္ေတြကိုသတ္မွတ္ၿပီးေတာ ့Prefecture 
လို႔ေခၚတ့ဲ ျပည္နယ္ေပါင္း(၁၈)ခုကိ ုသတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားအစိုးရနဲ႔ အာဏာပိုင ္အမ်ိဳးသား အစိုးရ 
အဖြဲ႔တရပ္ကိ ုဖြဲ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဒဲါကို ရာဇဝင္မွာ Felbatic သမတႏိုင္ငံအေျခခံဥပေဒလုိ႔ ေခၚတြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ (၁၇၉၈)ခ ု
ဧၿပီလ(၁၂)ရက္ ေန႔မွာ ျပဌာန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဆြီဇာလန္ႏုိင္ငံရ႕ဲ မိမိရ႕ဲမူလဘူတ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပုိင ္ျပည္ နယ္ခြဲျခားေရးစိတ္ဟာ ရာဇဝင္နဲ႔ခ်ီၿပီး 
ျပင္းထန္ေနေတာ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ မ်ားစြာေသာ ျငင္းခုန္မႈ ပဋိပက ၡေတြျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ေတာ့ ျပည္သူေတြကိ ု
ပထမဆုံးဗီတိုအာဏာ စတင္အပ္တ့ဲ (၁၈ဝ၂)ခ ုေမလ Constitution ကို ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ဗိတိုဥပေဒအရ 



အသက္(၂ဝ)ျပည့္တဲ ့တိုင္းသူျပည္သားတုိင္း အေျခခံဥပေဒတည္ျပဳေရးအတြက ္မေဲပးေစခဲ့ပါတယ္။ မဆဲႏၵရွင္ေပါင္း 
(၇၂၄၅၃)က သေဘာတူမေဲပးပါတယ္။ (၉၂၃၃၂)က သေဘာမတူမ ဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ (၁၆၇၁၇၂)က ၾကားေနခဲ့ပါတယ္။ 
အဒဲီ ၾကားေနတဲ့မမဲ်ားဟာ သေဘာတူတဲ ့မမဲ်ားျဖစ္တယ္လို႔ဆုိၿပီးေတာ ့အဒဲီအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳေၾကာင္း 
ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ 
မူလအေျခခံဥပေဒနဲ႔စာရင ္အခုျပင္ဆင္တဲ့အေျခခံဥပေဒဟာ အနည္းငယ ္ေအာင္ျမင္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့နပိုလီယံဟာ 
သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ဃေညအသည လုိ႔ဆိုတဲ့ ျပည္နယ္ပိုင္းကိ ုသီးျခားအေျခခံဥပေဒကိုယ္စ ီေရးဆြဲျပဌာန္းေပးျပန္တယ္။ 
အဒဲါကို ျဖန္ေျဖေရးဥပေဒလို႔ေခၚၿပီး (၁၈ဝ၃)ခ ုေဖေဖၚဝါရီလ(၁၉)ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေနာက္ဆံုး နပိုလီယံအာဏာက်ေတာ့ အဒီဲအေျခခံဥပေဒလည္း ပ်က္စီးခဲ့တာပါဘ။ဲ (၁၈၁၅)ခ ုၾသဂုတ ္လ(၇)ရက္ေန႔မွာ 
ျဖန္ေျဖေရးအေျခခံဥပေဒကိ ုရပ္ဆုိင္းၿပီး မူလအတုိငး္ တိုက္ရိုက္ျပန္လည္ ထူေထာင္ကာ (၂၂)ခုေသာ Canton တုိ႔ဟာ 
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က ္လို႔ဆိုတ့ဲ Federal Agreement ကို လုိက္နာပါတယ္ဆိုၿပီး က်မ္းက်ိန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ျပည္နယ္တုိင္းက အေရးပိုင္သံအမတ္ႀကီးေတြကုိ ေတြ႔ဆံုတ့ဲ တိုက္ရိုက္လႊတ္ေတာ္ပါဘ။ဲ 
ဆြီဇာလန္ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေတြ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ အလြန္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့လ်ဲလ်ဲဖြဲ႔ထားတဲ ့
Confederation တခုပါဘ။ဲ အဒဲါ ေနာက္ဆံုးေတာ ့ကိုယ့္ျပည္ နယ္နဲ႔ကုိယ ္သီးျခား ေရွးက်က်အတိုင္း ေနလိုတဲ ့
Federalist ေတြနဲ႔၊ ဒါေတြအကုန္ဖ်က္ၿပီး တခုတည္းေသာ ညီၫြတ္ေသာဒီမိုကေရစီႏုိင္င ံထူေထာင္လိုတ့ဲ Radicalist 
ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၃ဝ)ေက်ာ္မွ် အျငင္းပြားမႈ ပဋိပက ၡမႈႀကီးေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြ Canton လည္း 
ထြက္ကုန္ၾကပါတယ္။ (၁၈၄၆)ခုႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပါေလေရာ။ 
Centerban Canton ေတြ အေရးရံႈးနိမ့္ၿပီးတဲ့ေနာက ္ခြဲထြက္တ့ဲျပည္နယ္ေတြကုိ Confederation ထမဲွာ ျပည္လည္ 
ဝင္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ရာဇဝင္မွာ ဆြစ္အမ်ိဳးသားညီ ၫြတ္ေရးေအာင္ပြဲအျဖစ္နဲ႔ အဒဲီျပည္တြင္းစစ္ကိ ုအသိအမွတ္ 
ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဒဲီလို ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ရသည္မွစၿပီး (၁၈၄၈)ခုႏွစ္မွာ Diet ဟာ ဒီေန႔အေျခခံဥပေဒႀကီးကိ ု
စတင္ေရးဆြဲခဲ့ေစခဲ့တာပါဘ။ဲ 
အဒဲီအေျခခံဥပေဒဟာလည္း ေရွးမူနဲ႔ေခတ္သစ္မ ူစုေစည္းေရးမ(ူ၂)ခုကိ ုေစ့စပ္ ျဖန္ေျဖထားတဲ့ဥပေဒပါဘ။ဲ အဒဲီ 
ဆြီဇာလန္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒသစ္နိဒါန္းမွာ ဘယ္လိုဆိုပါသလဲဆိုရင ္“ဘုရားသခင္ရ႕ဲ အလိုဆႏၵအတုိင္း 
ျပည္နယ္ေပါင္းခ်ဳပ္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ဟုဆိုအပ္ေသာ ဤဆြီဇာလန္ (Confederation) သည္ ဆြီဇာလန္အမ်ိဳးသားတို႔ 
ဂုဏ္က်က္သေရနဲ႔တကြ ညီၫြတ္ေရးအင္အားေတာင့္တင္းေရးကိ ုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက ္Federal Constitution 
ကို ျပဌာန္းလိုက္ေပသည္။” လို႔ Confederation နဲ႔ Federation ကုိ ေစ့စပ္ေရာေမႊၿပီး သူတို႔ရာဇဝင္ဘဝျဖစ္စဥ္နဲ႔ 
ကိုက္ညီေအာင ္လုပ္ေဆာင္ထားတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ 
အဒဲီမွာလည္း Confederation ဟာ စကတည္းက အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပုိင ္ျပည္နယ ္Canton ေတြနဲ႔ စတင္ၿပီးေတာ ့
ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္ဆုိတာရယ္၊ တေျဖးေျဖး Centeralization ဆိုတ့ဲ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ညီၫြတ္ေရးစုစည္းခ်က္ဆီသုိ႔ 
ေရြ႕လ်ားလာတယ္ဆိုတာရယ္ အဒဲါ က်ေနာ္တို႔ ေကာင္းမြန္စြာေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ရာဇဝင္ျဖစ္စဥ္ကုိေတာ ့က်ေနာ ္ေျပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ 
မဟာေအာက္တုိဘာ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးက စတင္ေပါက္ဖြားေပးခဲ့ျခင္းပါဘ။ဲ (၁၉၁၈)ခုႏွစ ္Constitution အရ 
ရုရွျပည္မႀကီးကိ ုအေျခခံၿပီးေတာ ့ေခါင္းေဆာင္ဖြဲ႔ စည္းခဲ့တာပါဘ။ဲ ထို႔ေနာက္ (၁၉၂၄)ခုႏွစ ္Constitution မွာ ျပည္နယ္ 
(၄)ခ ုပါဝင္လာၿပီး (၁၉၃၆)က်ေတာ့ (၁၆)ျပည္ေထာင္စုနယ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံရ႕ဲ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ 
ညီၫြတ္ေရး စုစည္းခ်က္ဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစာႏုိင္ငံေရးအာဏာပုိင္စနစ္နဲ႔ ဆိုရွယလ္စ္စီးပြားေရး 
လူမႈအေဆာက္အအံုႀကီးဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 



ဒါေၾကာင့္လည္း ေတာင္ႀကီးဦးထြန္းျမင့္တို႔၊ ဒီေန႔ျပည္နယ္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ႀကီးတို႔ ဟာ အလိုရွိတဲ့ဟာေတြအကုန္လံုးအျပင ္
လူမ်ိဳးစုေရးရာျပႆနာမွာ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္း ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင ္ကမၻာမွာ စံယူရေလာက္ေအာင ္အခြင့္အေရး 
အျပည္အစံု ထည့္သြင္းျပဌာန္းႏုိင္ျခင္းဘျဲဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမတႏုိင္ငံေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေဒသေတြ၊ လူမ်ိဳးစုေဒသေတြစသျဖင္ ့လူမ်ိဳးႀကီး/ငယ္ေပါင္း(၁၈၁)မ်ိဳး၊ ဘာသာစကားႀကီး ေပါင္း(၅၅)မ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ 
ဘာသာေပါင္း(၂၂)မ်ိဳးကို တကယ္တန္းတူညီမွ်ဖြဲ႔စည္းၾကရၿပီး ေလာကနိဗၺာန္ထူေထာင္ေနၾကျခင္းဘျဲဖစ္ပါတယ္။ 
ဆိုဗီယက္နဲ႔ျမန္မာျပည္ေထာင္စ ုႏွစ္ျပည္ေထာင္ကလြဲရင ္ကမၻာမွာ ဘယ္ျပည္ေထာင္စုမွာမွမရွိတဲ ့ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္နဲ႔တကြ 
လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးမ ွလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကုိယ ္
လံုးဝဖန္တီးေရးအတြက ္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္စတဲ ့အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစပါတယ္။ 
ကမၻာမွာရွိေသးတဲ ့အျခားျပည္ေထာင္စုမ်ားကိုေတာ ့က်ေနာ္မေျပာလိုပါဘူး။ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေတာင္အာဖရိက 
မ်ားအေၾကာင္းကေတာ့ အဂၤလိပ္ရွင္ဘုရင္သစၥာခံတ့ဲ ဒိုမီနီယံျပည္ေထာင္စုမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက ္က်ေနာ ္ဒီေနရာမွာ အထူး 
မေျပာလိုပါဘူး။ 
အဒဲီေတာ့ ခ်ဳပ္လိုက္ရင ္ဗမာျပည္မကိုအေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းတာဟာ ႏုိင္ငံတကာ ျပည္ေထာင္စုမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာပုံရာဇဝင္အရလည္းေကာင္း၊ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ညီၫြတ္ေရးစုစည္းခ်က္အတြက ္ဒီအခ်ိန္ဒီအခါမွာ 
ဒီလုိဘဖဲြဲ႔စည္းရမယ္ဆိုတာ ဘဝကုိက ေပးတ့ဲပစၥည္း၊ ဘုရားကိုက ေပးတဲ့ပစၥည္းဘဆဲိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ေတာ ့
အေလးအနက္ ယံုၾကည္တယ္။ 
ဒါေပမယ္ ့ကမၻာ့ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး ဗမာျပည္မွလူမ်ိဳးစုႀကီးက ျပည္နယ္မ်ားကိ ုအႏုိင္က်င္ ့
ထားတာလားလုိ႔ အေျခခံဥပေဒေၾကာင္းအရဘ ဲစစ္ေဆးၾကည့္ရေအာင္။ 
၁။ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားနဲ႔ ေရြးေကာက ္
တင္ေျမွာက္ေစၿပီး ဗဟိုအစိုးရကိ ုေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သို႔ကလို ေရြးခ်ယ္သည့္ေနရာမွာလည္း ျပည္နယ္မ်ားမ ွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ပါဝင္ထည့္သြင္းျခင္း၊ 
၂။ လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလံုး ညိွႏိႈင္းသေဘာတူခ်က္အရ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ကုိ ေရြး ေကာက္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ 
၃။ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေငြဥပေဒၾကမ္းမ်ိဳးမွတပါး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္ 
ဥပေဒျပဳေရးတြင ္အာဏာတန္းတူျဖစ္ျခင္း၊ 
၄။ ကမၻာ့ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတိုင္း ျပည္ေထာင္စုညီၫြတ္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီးကာကြယ္ျပဌာန္းရမယ္ ့ျပဌာန္းခ်က ္
(၆)ရပ္အနက္ တရပ္ျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးစုႀကီးက လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားကိ ုမထိပါးႏိုင္ရန ္ျပည္ေထာင္စုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က 
ေရြးခ်ယ္ေသာဗဟုိ အစိုးရမွာ ျပည္နယ္ေကာင္စီမ ွကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္နဲ႔ ပူးေပါင္း 
ဖြဲ႔စည္းေစျခင္း၊ ညီတူညီမွ် တာဝန္ရွိေစျဖင္း၊ 
၅။ ျပည္နယ/္ျပည္မႏွင္ ့ျပည္နယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပဋိပက ၡမ်ား၊ မေက်လည္ခ်က္မ်ားကိ ုဥပေဒေၾကာင္းအရ လံုးဝ 
လြတ္လပ္စြာ ေျဖရွင္းအဆံုးအျဖတ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ အာဏာေပးအပ္ထားျခင္း၊ 
၆။ ျပည္ေထာငစ္ုပါလီမန္မွာ သံုးပံုႏွစ္ပံ ုသေဘာတူညီခ်က္ရမွသာ အေျခခံဥပေဒကိ ုျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း၊ 
၇။ ရာဇဝင္အစဥ္အလာအရ၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာအရ ျပည္နယ္အျဖစ ္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေသာ 
ျပည္နယ္ကုိ ခြဲထြက္ခြင့္ကိ ုမူအားျဖင္ ့အပ္ႏွင္းထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုဟာ မူအရ၊ ပံုစံအရ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာနဲ႔ 
ကိုက္ညီေၾကာင္းကိုသာ အေလးအနက္ထားၿပီး ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရရ႕ဲအာဏာကုိ 
လက္ေတြ႔ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္၊ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အင္အားစုတို႔ရ႕ဲ သေဘာထားမွား၊ လုပ္ရပ္မွားႀကီးေတြ 



အတြက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြက တာဝန္မခံႏိုင္ပါဘူး။ အဒဲါကေတာ ့Subjective Factor လုိ႔ေခၚတဲ ့ကတၱားပိုင္း 
ဆိုင္ရာျပႆနာပါ။ ႏုိင္ငံေရးအရ ရရဲတဲင္းတင္းစာရင္းရွင္းပစ ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ 
သာဓကအားျဖင့္ ပထစအစိုးရ တက္ၿပီးတဲ့ေနာက ္မလံုေလာက္တဲ့အေၾကာင္း တခ်က္ျပၿပီး ျပည္မကဘဲိနက္၊ ျပည္နယ ္
လူမ်ိဳးစုကဘဲိနက္ရယ္လို႔ ခြဲစိတ္ပစ္ခဲ့ျခင္းဟာလည္း ကာယကံေျမာက္အားျဖင္ ့ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအာဏာနဲ႔ 
ဗဟိုျပည္ေထာင္စုညီၫြတ္ေရးကုိ ခြဲစိတ္ပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက ္က်ေနာ္တုိ႔ မ်ားစြာစိတ္နာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း 
က်ေနာ္တုိ႔မွာ ပါလီမန္မွာ တေကာင္တၿမီးမ ွမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင္ ့က်ေနာ္တုိ႔ ဒါကို က်ိတ္မွိတ္ၿပီး သည္းခံလိုက္ရပါတယ္။ 
အဒဲီေတာ့ ပထမကြဲလြဲခ်က္ေနရာက ျပည္မကိ ုအေျခခံၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းျခင္းဟာ ရာဇဝင္ျဖစ္စဥ္နဲ႔ 
ဘဝအေျခအေနအရ မွန္ကန္ကိုက္ညီတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔က ရိုးသားစြာယံုၾကည္တယ္။ 
ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရ႕ဲ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ညီၫြတ္ေရးစုစည္းခ်က္နဲ႔ အခုအခ်ိန္အခါမွာ အင္မတန္အဖိုးတန္တဲ ့စီမံခ်က ္
တရပ္ျဖစ္တယ ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အေလးအနက္ခံယူတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ ျပည္ေထာင္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားရ႕ဲ Federal အစစ္ 
အဆုိျပဳခ်က္ေတြကိ ုနားေထာင္ရင္း ေလ့လာရင္းနဲ႔ အေမရိကန္၊ ဆီြဇာလန္တို႔ ရ႕ဲ ဟိုေရွးတုန္းက ရာဇဝင္အစက အလြတ္ 
ေလ်ာ့လ်ဲစြာဖြဲ႔စည္းလာဖူးတဲ ့Confederation ပံုစံေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔အဖို႔ ၾကားေယာင္ျမင္ေယာင္ျဖစ္လာပါတယ္။ 
ျပည္နယ္ညီေနာင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက လက္ရွ ိဒီပံုဖြဲ႔စည္းထားျခင္းဟာ ျပည္မက ျပည္နယ္လူမ်ိဳးစုေတြကိ ုခ်ဳပ္ခ်ယ ္
လႊမ္းမိုးထားတယ္လို႔ယုံၾကည္တယ္။ အဒဲီလို က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ သေဘာကြဲလြဲေနပါတယ္။ ဒါဟာ ပထမကြဲလြဲခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒုတိယကြဲလြဲခ်က္က ရပ္တည္မႈျခားနားေနခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ Stand Point လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ 
က်ေနာ္တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုတြင္း လူမ်ိဳးစုေရးရာနဲ႔ပတသ္က္လုိ႔ ဒီကေန႔လက္ငင္းျပႆနာ Order of the Day ဟာ 
ျပည္မကိ ုျပည္နယ္ဖြဲ႔ရန္မဟုတ္ေသး၊ ျပည္နယ္ရထိုက္ေသာလူမ်ိဳးစုမ်ား ျပည္နယ္ရေရးနဲ႔ ျပည္နယ္ရရွိေရးလူမ်ိဳးစုမ်ား 
လံုးဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးျမွင့္တင္မႈဘလုိဲ႔ က်ေနာ္တို႔ယူဆပါတယ္။ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ 
မိမိတုိ႔ဘဝရပ္တည္မႈမွာ အေျခမခံဘ ဲအားလံုးေသာျပႆနာေတြဟာ ျပည္မကိ ုျပည္နယ္တခုလုပ္လိုက္ရင ္ကိစၥအားလံုး 
ေအးကုန္မယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။ အဒဲီလို Stand Point က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ျခားနားေနပါတယ္။ 
တတိယကြဲလြဲခ်က္ကေတာ ့ျပႆနာခ်ဥ္းကပ္ပံုခ်င္း ျခားနားခ်က ္Approach ဘျဲဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က လူမ်ိဳးစု 
ျပႆနာမ်ားနဲ႔တကြ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံး ေသာင္မတင္ေရမက်နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စစ္ေရးမွစၿပီးေတာ ့
အၾကပ္အတည္းဆိုက္ေနရတာေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕ပေယာဂနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပက ၡေတြကုိ မရွင္းမလင္းႏိုင္သမွ် ဆက္လက္ 
ခံစားေနရဦးမယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔က အေလးအနက္ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ဒီျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေရးဟာ လက္ငင္း 
ပထမ၊ ျပႆနာအဝဝ ၿငိမ္းခ်မ္းညီၫြတ္စြာေျဖရွင္းေရးဟာ ဒုတိယလုိ႔ က်ေနာ္တို႔က ဒီလိုဘခဲ်ဥ္းကပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ 
ျပည္နယ ္ေနာင္ေတာ္ရေဲဘာ္ႀကီးမ်ားကေတာ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူအရ ကိုယ့္ျခံကုိယ္ခတ္ၾကေရးသည္ ပထမ၊ 
ျပႆနာအဝဝ ေနာက္က်မ ွတန္းတူညီမွ်ေျဖရွင္းေရးသည္ ဒုတိယလုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ အဒဲီလို ျပႆနာ 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာလည္း က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဝမ္းနည္းစြာ ျခားနားေနပါတယ္။ 
အဒဲီလုိ ျခားနားကြဲလြဲခ်က္မ်ားဟာ (၃)ေနရာမွာ ခြဲျခားေတြရွိခံစားလာခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ျပည္နယ ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ အျပန္အလွန ္တဦးနဲ႔တဦး ညီ ရင္းအကုိ မိသားစုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ဆႏၵတူသေဘာေပါက္ၾကေစရန္ ကူညီ 
ၾကိဳးစားၾကမည္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ကူညီၾကိဳးပမ္းပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဆိုတဲ့မူဟာ အခုလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ် 
မသင့္ေတာ္ေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပေရးရာရႈေဒါင့္မ်ားနဲ႔ႏ ိုင္ငံတကာ အေျခခံခံဥပေဒမ်ားမ ွက်ေနာ္တုိ႔ 
အေၾကာင္းျပကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ညိွႏိႈင္းတင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ကိ ုေစာဒကတက္စရာ တခုက်န္ပါလိမ့္မယ္။ “ဒါျဖင့္ရင ္
ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူဟာ ဗမာျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွမထုိက္တန္ေတာ့ဘူးလား”လို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ 
ျမန္မာျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ အနာဂတ္ ရာဇဝင္ေတြမွာ ျပည္မ/ျပည္နယ္အားလံုး တကယ္တန္းတူညီမွ် 



အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၾကမယ့္ကာလကုိ မုခ်ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီလိုေျပာခ်င္ပါတယ္။ 
‚ကာလကေတာ့ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စ ုဆိုရွယ္လစ္သမတႏုိင္ငံေတာ္ကိ ု
ထူေထာင္ႏုိင္ၾကတဲ့ကာလဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တဦးနဲ႔တဦး၊ တတန္းစားနဲ႔တတန္းစား၊ လူမ်ိဳးစုတခုနဲ႔တခု၊ ျပည္နယ္တခုနဲ႔တခ ု
ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအားျဖင္ ့လံုးဝ ေခါင္းပံုျဖတ ္ေသြးစုပ္မႈကင္းတဲ ့ဆိုရွယ္လစ္ လူမႈအေဆာက္အအုံ 
ထူေထာင္ႏုိင္ၾကတဲ့အခါမွာ ယေန႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသမတႏိုင္ငံမွာက့ဲသို႔ ျပည္နယ္အားလံုး လူမ်ိဳးစုအားလံုးတို႔ဟာ 
တကယ္တန္းတူညီမွ်အေျခခံေပၚမွာ အစြမ္းကုန ္လြတ္လပ္စြာ တိုးတက္မႈ ရရွိၾကမည္မွာ မုခ်ပါဘ။ဲ 
ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလံုး ဘယ္ကဲ့သို႔ တန္းတူညီမွ် အျပည့္အဝရွိတယဆုိ္တာ 
ဆိုဗီယက္ယူနီယံဟာ ဘယ္ရန္သူ ဘယ္မိတ္ေဆြကမ ွအျပစ္မထြက္ႏိုင္ေတာ့တဲ ့ကမၻာ့လက္ေတြ႔ သက္ေသ 
ျပခ်က္ၾကီးအျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ အဒဲီလိုထူေထာင္ရတဲ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဆိုရင ္က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ 
အျငင္းပြားစရာလည္း မလိုေတာ့ပါဘူး။ တမ်ိဳးသားလံုးရ႕ဲ လူမႈေတာ္လွန္ေရးတိးုတက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း သဘာဝက်က် 
ေပၚထြက္လာမယ့္ ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရာဇဝင္ကိုက ေပးအပ္လာတ့ဲ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ခင္ဗ်ာ ဒီေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒဟာ 
အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးေတာ္လွန္ေရးႀကီးကသာ သဘာဝက်က်ညီၫြတ္စြာ သီးပြင့္ေပါက္ဖြားေပးသကဲ့သို႔ အနာဂတ ္
ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကလည္း အနာဂတ္ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကုိ သဘာဝက်က် ေပါက္ဖြား သီးပြင္ ့
ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဆိုခဲ့တဲ ့ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ ေထာင္စုစနစ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကူးေျပာင္း 
ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက ္ျပည္တြင္းျပည္ပအလား အလာမ်ားက ေကာင္းစြာျပေနပါတယ္။ ထိုကာလဟာ မေဝးေတာ့ဘူးလုိ႔ 
က်ေနာ္တုိ႔ ယံု ၾကည္ယူဆပါတယ္။ ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုလူငယ္တို႔ရ႕ဲ လူသားအစဥ္အဆက္မွာဘ ဲျမန္မာျပည္ေထာင္စ ု
ဆိုရွယ္လစ္သမတႏိုင္ငံေတာ္ဟာ မုခ်ျဖစ္ေပၚရေတာ့မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ 
ယေန႔က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ/္ျပည္မရွ ိျပည္သူအားလံုးတို႔ဟာ ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ေထာင္စုကိ ုဦးတည္ခ်ီတက္ၾကရင ္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစ ီထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ုတက္ညီလက္ညီနဲ႔ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ရန္သာ 
လက္ငင္း အေရးႀကီး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေလးစားစြ ာတင္ျပလိုပါတယ္။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္တို႔ ေစာဒကတက္စရာတခ ုဆက္လက္က်န္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ ထိုအခ်က္ကေတာ့ လက္ရွ ိ
ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိ ုလက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ဘာမွျပင္စရာ 
မလိုေတာ့ဘူးလားလုိ႔ ေမးစရာရွ ိေနပါတယ။္ အေျဖကေတာ ့လက္ရွိအေနအထားနဲ႔ပံုစံအတြင္းမွာ ျပင္စရာေတြ 
အေတာ္ဘရဲွ ိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ရာဇဝင္ေၾကာင္းနဲ႔တကြ လိုက္နာျပဳျပင္အပ္တဲ ့အေျခခံမူမ်ားကိ ု
က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ လူမ်ိဳးစုေရးရာ အၾကံေပးစာတမ္းမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ထိုအက်ယ္စာတမ္းကို သဘာပတိႀကီး 
နဲ႔တကြ လူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအားလံုးထ ံက်ေနာ္တုိ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေဝငွကမ္းလွမ္းမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခ်ိဳ႕ကိ ုေဖာ္ထုတ္တင္ျပလိုပါတယ္။ ယေန႔ျပႆနာဟာ 
ျပည္မဧရိယာကုိ ျပည္နယ္တခုဖြဲ႔ေရးေတာင္းဆိုရန္မဟုတ္၊ ျပည္နယ္ရထိုက္ေသာလူမ်ိဳးစုမ်ား ျပည္နယ္ရရွိေရးႏွင္ ့
ရရွိထူေထာင္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား အားလံုး တန္းတူညီမွ်အေျခခံတြင္ရပ္တည္ေစၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အေရးမ်ား 
အျပည့္အဝ ရရွိေရးသာ အဓိကျဖစ္တယ္။ 
ဒီအတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔က ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအစုိးရတြင ္ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စတုာဝန္ခံမ်ားအျဖစ ္
အာဏာအျပည့္အစံုရရွိထိမ္းရြက္ေစျခင္း၊ ေနာက္တခ်က ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ျပည္နယ္မ်ား အာဏာခြဲေဝေရး၌ ျပည္နယ္မ်ား၏ 
လံုးဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးမူေပၚတြင ္တိက်ျပတ္သားမႈရရွိေစေရး၊ ေနာက္တခ်က္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ား 
အတြင္းရွ ိသယံဖာတပစၥည္းမ်ားထုတလ္ုပ္ေရးတြင ္ျပည္ေထာင္စုအေျခခ/ံျပည္နယ္အေျခခံဟာ ခြဲျခားၿပီး စီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့
စနစ္တက် ဆက္စပ္လုပ္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းေကာ္မရွင္၊ ျပည္နယ္အလိုက္ စီမံကိန္း 



ေကာ္မရွင္မ်ားကိ ုဥပေဒအရ အခိုင္အမာဖြဲ႔စည္း၍ ဆက္စပ္လုပ္ောဆင္သြားေရး။ ေနာက္တခ်က ္ျပည္ေထာင္စ ု
တိုးတက္ႀကီးပြားမႈ ရန္ပံုေငြႀကီးတရပ ္ဖြင့္လွစ္၍ တရားဝင္ထည့္ဝင္ျခင္း၊ တရားဝင္ထုတ္ယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေစရန္နဲ႔ 
၄င္းအျပင ္ျပည္ေထာင္စုက ျပည္နယ္မ်ားသို႔ အထူးေထာက္ပံ့ေငြမ်ား သီးျခားေပးအပ္ေရး။ ေနာက္တခ်က္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ထမ္းအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ကိ ုသီးျခားထားရွိေရးနဲ႔ထိမ္းခ်ဳပ္ျပဳျပင္ေရး။ ေနာက္တခ်က္ ဂ်ပန္စစ ္
ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔တကြ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားကိ ုျပည္နယ္မ်ားအျမန္ဆံုးတိုး တက္ႀကီးပြားေရးအတြက ္
ျပည္မထက္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုခံစားခြင့္ေပးေရး။ ေနာက္တခ်က ္ျပည္နယ္ေကာင္စီမ်ားကိ ုျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာအ္ဆင့္အတန္းသို႔ ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ ျပည္နယ္ဥကၠ႒မ်ားကိ ုလြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ျပဳေရး။ 
ေနာက္တခ်က ္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္မ်ား သီးျခားလုပ္ေဆာင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေစေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စ ုျပည္နယ ္
အခြန္ေတာ္ ခြဲေဝေရးတြင ္အတိအက်ညိွႏိႈင္းသတ္မွတ္ေရး။ ေနာက္တခ်က ္လက္ရွိျပည္ေထာင္စုဥပေဒစာရင္းမွာ ေျမယာ၊ 
သစ္ေတာ၊ သတၱဳတြင္း၊ ေရနံတြင္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈထူေထာင္ေရးမ်ားနဲ႔ အျခားညိွႏိႈင္းရရွိေသာဘာသာရပ္မ်ားကိ ု
ျပည္နယ/္ျပည္မ စုေပါင္းသက္ဆိုင္ေသာ တတိယစာရင္းတြင ္ထည့္သြင္းရန္ႏွင္ ့ျပည္နယ္တိုင္းသည္ အထက္ပါ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ဗဟိုျပည္ေထာင္စအုစိုးရ၏ဝါဒႏ်င့္ဆန္႔က်င္လွ်င ္လံုးဝလြတ္လပ္စြာလုပ ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္၊ အက်ိဳး ခံစားခြင္ ့
ရရွိေစခြင့္။ ေနာက္တခ်က္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ ေျမယာစနစ္ျပဳျပင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္း ျပည္နယ္တိုင္းသည္ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္
ျပည္နယ္တုိင္းအတြက္ လံုးဝလြတ္လပ္ခြင့္ရရိွေစေရးႏွင္ ့ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ စီးပြားေရး လူမႈေရး စေသာ(ဘုတ္ႏွင့္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း)မ်ားတြင ္ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တန္းတူရည္တူ အျပည့္အဝပါဝင္ရရွိေစေရး။ ေနာက္တခ်က ္
ျပည္နယ္မ်ားတြင ္ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဝါဒႏွင့္အညီ အသိပညာတုိးတက္ေရးအတြက ္လူမ်ိဳးစုဘာသာအလုိက ္
သီးျခားအသံလႊင့္ရံုမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ရရွိေစေရး။ ေနာက္တခ်က ္ျပည္နယ္တုိင္း ပေဒသရာဇ္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ 
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ စစ္ဝါဒဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈဝါဒဖယ္ရွား၍ ဒီမိုကေရစီဘဝကုိ ျပည့္ဝစြာျဖည့္တင္းေပးေရး ေနာက္ဆံုးတခ်က ္
အေရးအႀကီးဆံုးညိွႏိႈင္းရမည့္အေျခခံတရပ္မွာ အနာဂတ္တြင ္ျမန္မာျပည္ေထာင္စ ုဆိုရွယ္လစ ္သမတႏုိင္င ံ
ထူေထာင္ေရးအတြက္ လက္ရွ ိအေျခခံဥပေဒႏွင္ ့ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင ္တိက်ျပတ္သားေသာ 
ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားကိ ုအျပည့္အစံုထည့္သြင္းျပဌာန္းေရးပငါျဖစ္ပါတယ္။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင ္ျပင္ဆင္ရန ္လိုအပ္ေသာအခ်က္အခ်ိဳ႕ကိ ု
က်ေနာ္တင္ျပလို႔ၿပီးပါၿပီ။ က်န္ၾကြင္းေသာအခ်က္မ်ား မူမ်ားမွာ က်ေနာ္တို႔ေဝငွမယ့္စာတမ္းအက်ယ္မွာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ 
ဒါအျပင ္ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္နယ္မ်ား၏ အစိုးရအာဏာကုိ အေရးတႀကီးအေျခအေနမ်ားရ႕ဲ သိမ္းယူႏုိင္ခြင္ ့
ႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ ယ ၡဳအစိုးရက ျပင္ဆင္ရန္ၾကံရြယ္ထားခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ လံုးဝ သေဘာမတူႏုိင္ပါဘူး။ 
အထင္မွား အျမင္မွားေတြျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒ မွာရိွတဲ ့ပုဒ္မ(၉၄)အရအတုိင္းပင ္ဆက္လက္ 
ထားရွိသင့္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ယူဆပါတယ္။ 
ထို႔ျပင ္ျပည္နယ္မ်ားခြဲထြက္ခြင့္ရရွိေရးမူနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မူအားျဖင္ ့ျပည္ေထာင္စ ုအဂၤါႏွင့္အညီ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ 
ကမၻာမွာေတာ ့ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ျမန္မာျပည္မွာဘ ဲရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားအရ 
ထိုအခြင့္အေရးကို လက္ေတြ႔အသုံးျပဳရန ္မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မေလ်ာ္ကန္ေသးေၾကာင္း အားလံုး သေဘာေပါက ္
လက္ခံၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 
ဒါေၾကာင္ ့ဒီျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား အေက်အလည္ ညိွႏိႈင္းၾကရၿပီး ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး 
အခိုင္အမာ စုစည္းညီၫြတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါရန ္က်ေနာ္တို႔ အထူး ေမတၱာရပ္ခ ံ
ပါတယ္။ 



သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂံုးအားျဖင္ ့က်ေနာ္တို႔ ပမညတရ႕ဲ သေဘာထားမ်ားကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း လိုရင္းကိ ုဒဲ့ဒိုးဘဲ 
ထပ္မံတင္ျပပါရေစ 
(၁) ယေန႔ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေနအရ ‘ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ’္ဆိုသည့္မကူို ထူေထာင္ရင ္Confederation 
ဆန္ဆန္ျဖစ္လာၿပီး ျပည္ေထာင္စုညီၫြတ္ေရးထက္ တစတစအားျဖင္ ့ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေရးကိုသာ အားေပးရာေရာက ္
ပါလိမ့္မည္။ ဒါေၾကာင္ ့က်ေနာ္တို႔ သေဘာမတူႏုိင္ပါ။  
(၂) ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ ့(၁၄)ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕ သမားတို႔ရ႕ဲပေယာဂေတြ၊ 
အုပ္စိုးသူတို႔ရ႕ဲသေဘာထားမွားေတြ လုပ္ရပ္မွားေတြေၾကာင္ ့ျပည္နယ္လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း ျပည္သူမ်ားအားလံုးနဲ႔အတ ူ
မ်ားစြာနစ္နာေနရသည္ကိ ုက်ေနာ္တို႔အထူးလိႈက္လဲွစြာ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အေလးအနက ္နာက်ည္းပါသည္။ 
၄င္းအတြက္ ယ ၡဳျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံ ုပံုစံအတြင္းမွာဘ ဲအေနအထားအတြင္းမွာဘ ဲအစြမ္းကုန ္လိုက္ေလ်ာျပင ္
ဆင္ေပးရန္ က်ေနာ္တို႔ လံုးဝသေဘာတူညီပါတယ္။ 
(၃) ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အေျခခံတဲ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္နဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္ကုိ အေျခခံတဲ ့
ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္တို႔ ရွိပါတယ္။ ၄င္းတြင ္လူတဦးနဲ႔ တဦး၊ လူတန္းစားတရပ္နဲ႔တရပ္၊ လူမ်ိဳးစုတခုနဲ႔တခု၊ 
ျပည္နယ္တခုနဲ႔တခ ုဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္မႈရိွေနတဲ ့အရင္းရွင္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ ့ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဆုိတာဟာ 
ပံုစံအားျဖင့္သာရိွ၍ အႏွစ္သာရကေတာ့ အတုသာျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရာဇဝင္နဲ႔တကြ အျခား 
အရင္းရွင္ျပည္ေထာင္စုရာ ဇဝင္မ်ားက ကမၻာတြင ္ေကာင္းစြာသက္ေသခံခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့
ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကိ ုပံုစံမွ်ေရာ အႏွစ္သာရမွာေရာ တကယ္အလုိရွိပါရင ္ျမန္မာျပည္ေထာင္စ ုဆိုရွယ္လစ္ သမတႏုိင္င ံ
ထူေထာင္ေရးဆီသုိ႔သာ ဦးတည္ ခ်ီတက္ၾကပါလို႔ အေလးအနက္တိုက္တြန္းပါတယ္။ ‘လသာတုန္း ဗိုင္းငင္’ဆိုတဲ့ 
စကားအရ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေနကလည္း ထိုပန္းတိုင္သုိ႔ ပို႔ေဆာင ္လ်က္ရွိေနသည္ကုိ အညီအၫြတ ္စုေပါင္း 
အသုံးခ်ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ 
(၄) ယ ၡဳက်င္းပလ်က္ရွိတဲ ့လူမ်ိဳးစုေပါင္းစံုညိွႏိႈင္းဖလွယ္ေရးပြဲႀကီးကိ ုအျပန္အလွန္ လြတ္လပ္စြာ ညိွႏိႈင္းဖလွယ္ေရးပြဲ 
အျဖစ္နဲ႔သာ က်ေနာ္တုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳပါရေစ။ တဦးနဲ႔တဦး အက်ပ္ကိုင္ၿပီးေတာ ့တစံုတခုေသာအဆုံးအျဖတ္ကုိ 
ရေအာင္လုပ္တဲ့ပြဲအျဖစ္နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ မလုပ္ပါရေစနဲ႔။ က်ေနာ္တုိ႔ မပါပါရေစနဲ႔။ က်ေနာ္တို႔မယံုၾကည္ပါဘူး။ လက္မခံပါဘူး။ 
(၁၉၇၄)ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခ ံႀကီး ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက ္ဒီတႀကိမ္သာ မ်က္ႏွာခ်င္း ျပန္ဆိုင္ရတာကိုး။ ‘တခါ တက္ဆံ၊ 
ဆယ္ခါလန’္မျဖစ္ေစဘဲ အေျပေျပအလည္လည္ အထပ္ထပ္ အျပန္ညိွႏိႈင္းေရးတြင္သာ အဆုံးသတ္သင့္ပါတယ္။ 
ဒီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးကိ ုအဖက္ဖက္က မွ်တတဲ့အစီအမံေတြနဲ႔ သေဘာထားႀကီးႀကီးထားၿပီး က်င္းပရန ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
(၅) ထိုေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခ်က္မ်ားကိ ုဆိုင္ရာဆိုင္ရာတုိ႔က ျပန္လွန္သံုးသပ္ၾကၿပီးတဲ ့ေနာက(္၁၉၆၃)ခုႏွစ္ႏွစ္ဦးမွာ 
‘ျပည္ေထာင္စုညီၫြတ္ေရးညီလာခံသဘင္ႀကီး’ ထပ္မံက်င္းပၿပီး၊ ထပ္မံညိွႏိႈင္းၾကၿပီး၊ အစံုအညီလည္း တက္ေရာက္ေစၿပီး 
အနယ္ထိုင္ၾကတ့ဲအခါမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ လိုရင္းသေဘာထား(၅)ရပ္ကုိ 
ဒဲ့ဒိုးတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။ ယ ၡဳလိ ုတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေသြးခ်င္းသားခ်င္းမ်ား စံုညီေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေရးသဘင္ႀကီးမွာ 
ပမညတ အဖြဲ႔ႀကီးရ႕ဲကိုယ္စား ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခြင့္ရရွိပါ သျဖင္ ့သဘာပတိႀကီးႏွင့္တကြ အားလံုးေသာ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္ အေပါင္းတို႔အား အထူးလိႈက္လဲွစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း အစီရင္ခံရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ။ 
 

ဖဆပလ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘေဆြ။ 



သဘာပတိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္ ့ေသြးခ်င္းသားခ်င္း ညီရင္းအကိုျဖစ္ၾကတဲ ့ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္အေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား။ ညီေတာ္ 
ေနာင္ေတာ္ အားလံုးႏွင္ ့ယ ၡဳလို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရတဲ့အတြက ္က်ေနာ ္အထူးဘဲ ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ ့ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုမူႀကီးကိ ုစဥ္းစားရဖို႔ 
ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ နားလည္ပါတယ္။ 
အဂၤလိပ္ကိုလုိနီလက္ေအာက္ခံဘဝမွာ တကြဲတျပားစီျဖစ္ခဲ့ရတဲ ့ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ေတြဟာ ပင္လံုညီလာခ့မွာ 
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ ္ျပန္လည္ၿပီးေတာ ့က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုခြင္ ့ရခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင ္ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ၿပီးေတာ ့ေရးဆြဲခဲ့တဲ့အေျခခံဥပေဒ၊ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္ေတြအားလံုး 
ေၾကေၾကညက္ ညက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး အားလံုးသေဘာတူတညီတၫြတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့တဲ့အေျခခံဥပေဒ အဒဲီ 
အေျခခံဥပေဒရဲ႕အေျခခံမူႀကီးကိ ုလြယ္လြယ္နဲ႔ျပင္ဆင္ရင ္မွားလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ့အေနနဲ႔ရိုးသားစြာ ယံုၾကည္မိပါတယ္။ 
အေျခခံဥပေဒရဲ႕အေျခခံမူႀကီးကိ ုေျပာင္းလဖဲို႔မလိုလားတာေၾကာင္ ့ယ ၡဳလိုညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံ ု
ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ဖို႔မလိုဘူးလို႔ က်ေနာ္မဆိုလိုပါဘူး။ ထင္ျမင္ယူဆလြဲမွားမႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား အကယ္၍ 
ရွိရင္လည္း မိသားစုနည္းနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခ်စ္ခ်စ္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္မ ွ
အေရးႀကီးပါတယ္။ မိသားစုနည္းနဲ႔သာ က်ေနာ္တို႔ေျဖရွင္းရင ္က်ေနာ္တုိ႔ျပည္ေထာင္စုဗမာ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ ့
ျပႆနာရယ္လို႔ မရွိဘူးလို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ စြဲစြဲျမျဲမဲ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 
ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရမွ္း၊ ဗမာေတြဟာ တေဆြတမ်ိဳးထျဲဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ကိုလိုေခတ္က နယ္ခ်ဲ႕တို႔ရ႕ဲ 
ေသြးခြဲမႈေတြေၾကာင္ ့ေဆြရင္းမ်ိဳးရင္းေတြျဖစ္ၾကေပမယ္ ့နယ္ခ်ဲ႕တို႔က က်ေနာ္တုိ႔ကိ ုတကြဲတျပားစီျဖစ္ေအာင္ ခြဲခဲ့ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ေဆြမ်ိဳးသား ခ်င္းေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ေပါင္းမိျပန္ေတာ့လည္း 
စိမ္းသလုိလိုျဖစ္ခဲ့ရျပန ္ပါတယ္။ 
အဒဲီလုိ ျပည္ေထာင္စုအသစ္ထူေထာင္ၿပီး ျပန္ေပါင္းခါစမွာ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ မ်ိဳးဆိုတာ အနည္းနဲ႔အမ်ားရွိတာ 
မထူးဆန္းပါဘူး။ ဒါဟာ ဓမၼတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ေစ တနာသန္႔သန္႔မိသားစုစိတ္ေတြနဲ႔ အဒဲီအထင္အျမင္ 
လြဲမွားမႈေတြကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ဆိုတာ ကုိလည္း က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ရိုးရိုးသားသား ယံုၾကည္ပါတယ္။ 
ခုတက္ေရာက္လာတဲ ့ညီေတာ္ေနာင္ေတာ ္ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးေတြအားလံုးဟာ ဒီစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးေတြ ရွိၿပီးသား 
ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အထူး ေျပာဖို႔မလိုပါဘူး။ မိသားစုစိတ္ဓါတ္ရွိတ့ဲလူေတြမ်ားလို႔သာ(၁၉၄၈)ခ ုႏွစ္က 
က်ေနာ္တုိ႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးျပိဳလဖဲို႔ လက္တလုံးသာလိုေတာ့တ့ဲအေျခအေနဆုိးႀကီးကိ ုညီေတာ္ေနာင္ေတာ္ေတြအားလံုး 
ယံုယုံၾကည္ၾကည္လက္တြဲၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့တဲ ့သာဓကဟာ အထင္အရွားရွိခဲ့ပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့
အခုျဖစ္ေပၚေနတ့ဲျပႆနာ ေတြကိုလည္း ေခ်ာေခ်ာေမာေမာနဲ႔ျပည္လည္ေအာင္ အမွန္ေျဖရွင္းႏုိင္ရမယ္လုိ႔ က်ေနာ့္အ 
ေနနဲ႔ စြဲစြဲျမျဲမဲ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ ျပႆနာရပ္မ်ားကိ ုေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရ႕ဲ အေျခအေနနဲ႔ 
ကိုက္ညီေအာင ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ အေျခအေနကုိသာ အဓိကၾကည့္ၿပီး ေျဖရွင္းသင့္တယ္လို႔လည္း 
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ယံုၾကည္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ္ ့ကမၻာမွာရိွတဲ ့အျခားႏုိင္ငံေတြရ႕ဲ ျဖစ္ခဲ့ပ်က္ခဲ့တဲ ့အျဖစ္အပ်က္အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားကိ ုက်ေနာ္တို႔ မေလ့လာရဘူးလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ အဒဲါနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အျခားႏုိင္င ံ
အသီးသီးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပ်က္ခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြကုိလည္း 
က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔လည္း ေကာင္းတယ္ဆိုတာ က်ေနာ ္
ရိုးရိုးသားသားေျပာလိုပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့ျပည္ေထာင္စ ုဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံေတာ္ေတြကုိလည္း 
က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့လာၾကည့္ရမယ္။ 



ႏုိင္ငံအသီးသီးရ႕ဲ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုေတြဟာ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ား သိၾကတဲ့အတိုင္းဘဲ ေယဘူယ်အားျဖင္ ့ႏွစ္မ်ိဳး 
ႏွစ္စားရွိတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရတယ္။ တမ်ိဳးကေတာ ့ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ ့
စည္းစည္းရံုးရံုးျဖစ္တဲ ့တျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ ္ဘြင္းဘြင္းဘ ဲတင္ျပပါရေစ။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏိုင္ငံေတြဟာ အမ်ားအားျဖင္ ့
ဗ်ံက်သမား ႏုိင္ငံသားမ်ိဳးေတြသာ အမ်ားစ ုေနထိုင္တဲ ့ႏုိင္ငံေတြမွာ ခပ္မ်ားမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို က်ေနာ္တို႔ၾကည့္ပါ။ ဥေရာပတုိက္ကလာတ့ဲ၊ ႏုိင္ငံတကာအရပ္ကလာတ့ဲ 
ကူးေျပာင္းလာတဲ ့တိုင္းရင္းသားေတြ ခ်ည္းလိုလိုျဖစ္တာကိ ုက်ေနာ္တုိ႔ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ဆီြဇာလန္ျပည္မွာဆိုရင္လည္း 
ျပင္သစ္၊ အီတလီနဲ႔ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံသားေတြဟာ မိမိတုိ႔ မူရင္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ခြဲခြါၿပီး ဗ်ံက်လိုျဖစ္ေနတာကိ ု
က်ေနာ္တုိ႔ေတြရပါလိမ့္မယ္။ ၾသစေၾတးလ်ား ျပည္ေထာင္စုဆိုရင္လည္း တကြၽန္းသမားေတြ၊ ဗ်ံက်သမားေတြက 
ထူေထာင္တဲ့ျပည္ေထာင္စုျဖစ္တယ္ဆုိတာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ကေနဒါျပည္ေထာင္စုမွာရွိေနတ့ဲ 
ႏိုင္ငံသားေတြဟာလည္း နယ္ခံတိုင္းရင္းသားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အဂၤလန္နဲ႔ျပင္သစ္က ေရၾကည္ရာ ျမကႏ္ုရာဆုိသလိ ု
ေျပာင္းလာၾကတဲ ့လူေတြဘျဲဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီေတာ ့ညီေတာ္ေနာင္ေတာ ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားက ေမးခ်င ္
ေမးၾကပါလိမ့္မယ္။ “ဆုိဗီယက္ရုရွားနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္င ံတခ်ိဳ႕မွာေကာ ဒီလို ဗ်ံက်ေတြနဲ႔ခ်ည္း ဖြဲ႔စည္းထားတာဘလဲား”လို႔ 
ေမးခ်င္ေမးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေမးမ်ိဳးသာေပၚလာရင ္က်ေနာ ္တိုတုိတုတ္တုတ္နဲ႔ဘဲ ေျဖပါရေစ။ 
ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးဦးစီးၾကိဳးကိုင ္မႈပံုစံခ်င္း မတူၾကပါဘူး။ 
က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲပါလီမန္ဒီမိုကေရစီနည္းနဲ႔ သူတို႔လိုမလုပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔မတ ူတမူထူးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံကိ ု
အခုက်ေနာ္တို႔ကိစၥမွာ ထည့္ၿပီး မေျပာလိုပါဘူး။ ဒီေလာက္ဘ ဲက်ေနာ္ေျဖလိုပါတယ္။ 
ေနာက္တခ်က္ကုိ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားက ေမးခ်င္ေမးႏုိင္ပါေသးတယ္။ “ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကယား၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ 
ဗမာေတြဟာ ရာဇဝင္အရ တုိင္းရင္းသားေတြျဖစ ္တယ္။ ေဆြမ်ိဳးခ်င္း ရင္းျခာေတြျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင္ ့အဂၤလိပ္လက္မ ွ
လြတ္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံကုိထူေထာင္တဲ့အခါမွာ တျပည္ေထာင္စနစ္နဲ႔မဟုတ္ဘ ဲယ ၡဳလို ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ 
တည္ေထာင္ရသလဲ”လုိ႔ ေမးခ်င္ေမးႏုိင္ပါတယ္။ အဒဲါကေတာ ့ရွင္းပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ မိသားစုတေတြဟာ အဂၤလိပ ္
ကိုလုိန ီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္လက္ေအာက္မွာ တကြဲတျပားစီေနခဲ့ရပါတယ္။ လူခ်င္းခြဲထားယံုသာမက စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္လည္း 
ေသြးခြဲခံခဲ့ရပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့က်ေနာ္တို႔တေတြ ျပန္ေပါင္းထုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံသစ္ကိ ုျပန္လည္တည္ေထာင္တဲ့အခါမွာ 
အစမွာ စိမ္းသလိုျဖစ္ေနခဲ့ရပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့တျပည္ေထာင္စနစ္ကိ ုက်ေနာ္တုိ႔ၾကိဳက္ခ်င္ေပမယ္ ့ျပည္ေထာင္စုစနစန္ဲ႔ 
အစပ်ိဳးခဲ့ရပါတယ္။ အိႏၵိယမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းဘဲ စၿပီးပ်ိဳးၿပီးေတာ ့ထူေထာင္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာ 
ေတြ႔ရတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ကမၻာေပၚမွာ လက္ရွိရွိေနတဲ ့ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ေတြကိ ုက်ေနာ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင ္ျပည္ေထာငစ္ုစနစ္အေပၚ ျပည္တည္ခါစက ထားခဲ့ေပမယ့္ သူတုိ႔ရ႕ဲသေဘာထားေတြဟာ 
အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလလဲာတာကုိ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအသြင္ကိ ုေဆာင္ထားရေပမယ္ ့လက္ေတြ႔ 
အာဏာကုိခြဲေဝသံုးစြဲရတဲ့အခါမွာ တျပည္ေထာင္စနစ္ဖက္ကိ ုအားသန္လာတာ က်ေနာ္တုိ႔ေတြရပါတယ္။ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္သမားေတြဟာ ဘာျဖစ္လို႔ သေဘာထားေျပာင္းလခဲဲ့ရသလ။ဲ ျပည္ေထာင္စုေတြကုိ 
တည္ေထာင္ကာစမွာ လူေတြဟာ စိတ္ေနသေဘာထား က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္းနဲ႔ ငါ့ဟာမ ွငါ့ဟာဆိုတဲ ့
အတၱဟိတသေဘာထားေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ တျပည္အေနနဲ႔ ရွိရွိသမွ်အာဏာေတြကုိ ျပည္နယ္ေတြက 
ခပ္မ်ားမ်ားခြဲယူခ်င္တဲ့ဟာ မထူးဆန္းပါဘးူ။ လုပ္ရင္းလုပ္ရင္းလက္ေတြ႔က်ေတာ့ အဒဲီလို အာဏာေတြကိ ု
အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာျဖစ္ေအာင္ ခြဲစိပ္ၿပီးေပးလိုက္ရျခင္းဟာ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးကိ ုျခံဳငံုၿပီးေတာ ့တာဝန္ယူရတ့ဲ 
ဗဟိုအစုိးရအဖို႔ အင္အားခ်ိနဲ႔ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးရ႕ဲ ကာကြယ္ေရးကိ ုတိုးတက္ေကာင္း 



မြန္ခိုင္ခန္႔စိတခ္်ရေအာင္လည္း မလုပ္ႏိုင္၊ စီးပြားေရးကိုလည္း တိုးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္မလုပ္ႏုိင္၊ 
အျခားလူမႈေရးေတြကုိလည္း အင္တိုက္အားတုိက္မလုပ္ႏုိင္ဘ၊ဲ တိုင္းျပည္သာ ေအာက္တန္းက် 
ေနာက္တန္းက်ႏုိင္ငံဘဝကုိ ေလွ်ာ့က်ဆင္းသြားေနတာကုိေတြ႔ရပါတယ္။ အဒဲီေတာ ့တိုင္းျပည္ကိ ုတေန႔တျခား 
ေရနဲ႔ငါးလိုျဖစ္သြားမွာ ေၾကာက္လာရပါတယ္။ ‘ဖိုးသူေတာ္လေဲတာ့ ေတာင္ေဝွးမထူႏုိင’္ ဆိုသလုိ ျဖစ္သြားမွာ 
ေၾကာက္လာရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအသြင္ကိ ုေဆာင္ထားရေပမယ့္ တျပည္ေထာင္စနစ ္ခပ္ဆန္ဆန ္ျဖစ္ေအာင ္
ျပည္နယ္ေတြက ျပည္ေထာင္စုဗဟုိအစိုးရကိ ုအာဏာေတြ တစတစနဲ႔ေျပာင္းလေဲပးလာရတာကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွာလည္း ေယဘူယ်အားျဖင္ ့မ(ူ၂)မူရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စ ု
ဗဟိုအစုိးရရ႕ဲအာဏာေတြကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး ျပည္ နယ္ေတြကိ ုၾကြင္းက်န္တဲ့အာဏာေတြ ေပးထားတဲ့မူက တမူ၊ 
ျပည္နယ္အာဏာေတြကိ ုအကန္႔အသတ္နဲ႔ျပဌာန္းထားၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာငစ္ုဗဟိုအစုိးရကိ ုအေတာမသတ္ ၾကြင္းက်န ္
တဲ့အာဏာေတြ ေပးထားတဲ့မူက တမူ။ အဒဲီလို ေယဘူယ်အားျဖင္ ့မ(ူ၂)မူရွိပါတယ္။ ပထမမူအရဆုိရင ္ဗဟိုအစုိးရက 
အားနည္းၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရေတြက အာဏာပိုရွိပါတယ္။ ဒုတိယမူအရဆုိရင ္ျပည္နယ္အစိုးရေတြက အားနည္းၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဗဟိုအစုိးရက အင္အားေတာင့္တင္းျခင္းရွိပါတယ္။ 
ယေန႔ကမၻာေပၚမွာရွိရွိသမွ် ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏုိင္ငံေတာ္ေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္တ့ဲ အခါမွာ ပထမျပည္ေထာင္စ ု
အမ်ိဳးအစားက ဒုတိယျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးအစားဘက္ကုိ အေျခခံဥပေဒျပင္တ့ဲနည္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မ်ားရ႕ဲ 
စီရင္ဆုံးျဖတ္ေပးတဲ့နည္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစဥ္အလာနည္းေတြနဲ႔ 
သိသိသာသာႀကီးေျပာင္းလလဲာတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင္ ့ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခုလံုး 
အင္အားေတာင့္တင္းေအာင ္ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအစုိးရကိုသာ အင္အား 
ျဖည့္တင္းေပးေနတဲ့အခ်ိန္အခါျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အဒဲါဟာ လူေတြ အျမင္မွန္ရလာၿပီး 
တကမၻာလံုးက လက္ခံေျပာင္းလလဲာတဲ ့မွန္ကန္တဲ ့ျပည္ေထာင္စုလမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ခုေခတ္ဟာ ႏုိင္ငံတိုင္းက တမ်ိဳးသားလံုးစီးပြား ဥစၥာတိုးတက္ေရးနဲ႔ တမ်ိဳးသားလံုးရ႕ဲ 
လံုျခံဳေရးကိ ုအဓိကဦးစားေပးေနရတဲ့ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့တျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ရရင္လည္း ျဖစ္ရမယ္၊ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖစ္ရရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုဗဟုိအစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္အလုပ္လုပ္ျဖစ္ေအာင ္ျပည္နယ္မ်ားက 
လို လိုခ်င္ခ်င္နဲ႔ ဗဟိုအစုိးရကိ ုအင္အားျဖည့္တင္းေပးေနရတဲ့ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ျပည္ေထာင္စုဗမာႏုိင္ငံရ႕ဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္၍ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္တခ်ိဳ႕က 
ဗမာျပည္မကိ ုအျခားျပည္နယ္မ်ားနည္းတ ူျပည္နယ္တခုအျဖစ ္ဖြဲ႔စည္းပါလားလို႔ အၾကံေပးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ 
အဒဲီအၾကံေပးခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္၍ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲသေဘာထားကိ ုက်ေနာ ္တင္ျပလိုပါတယ္။ 
ဗမာျပည္မကိ ုျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းဖို႔သဘာဝက်တယ္လို႔ဆုိရင ္က်ေနာ္တို႔က ဖြဲ႔စည္း ဖို႔ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴလက္ခံခ်င္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ္ ့ဗမာျပည္မကုိ ျပည္နယ္တခုအေနနဲ႔ မထူ ေထာင္ေစဘဲ ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအစုိးရလက္ေအာက္မွာ လက္ရွ ိ
အေျခခံဥပေဒအရ တုိက္ရိုက ္သိမ္းပိုက္ထားပါ။ ဗမာျပည္မဟာ ေရေျမအေနအထားအရ သဘာဝအေလ်ာက္ အျခား 
ျပည္နယ္ေတြထက ္ပိုမိုတုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အလုိမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုရဲ႕အလိုဆႏၵနဲ႔ 
အတူတူဘျဲဖစ္ပါတယ္။ တႀကိမ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုေျပာတာကေတာ့ “လူတဦးတေယာက္ဟာ ေျခ၊လက္ အစရွိတဲ ့
ကိုယ္အဂၤါရပ္ေတြဟာ အခ်ိဳးက်က်တိုးတက္မွ ၾကည့္လို႔လွမယ္။ ထိုနည္းတ ူျပည္ေထာင္စုမွာလည္း ေဒသအားလုံး 
ညီတူညီမွ်တိုးတက္ႏိုင္မ ွတင့္တယ္လွပႏုိင္မယ”္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီရည္ရြယ္ခ်က္အရ ျပည္နယ္ေတြ 
တိုးတက္မႈရွိၿပီး ျပည္နယ္ေတြထက ္တိုးတက္မႈရွိၿပီးျဖစ္တဲ ့ဗမာျပည္မက က်န္ျပည္နယ္အားလုံးရ႕ဲ တိုးတက္မႈကိုပါ 
ပါဝင္တာဝန္ယူေစသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ဗမာျပည္မကုိ ျပည္နယ္ဖြဲ႔ေရး မေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 



ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္တုိ႔ခင္ဗ်ား။ ထူးျခားတဲ ့က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲအေျခအေနအရ ဗမာျပည္မကိ ုျပည္နယ္မလုပ္ခဲ့တာ 
မွန္ကန္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ယူဆပါတယ္။ အကယ္၍ ဗမာျပည္မကုိသာ ျပည္နယ္ေပးမိရင ္ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံရ႕ဲ 
အေျခအေနဟာ တမ်ိဳးတဖံုေျပာင္း လသဲြားစရာရွိပါတယ္။ ဗမာျပည္မကလည္း “ငါဟာ ျပည္နယ္တခုဘဲ”ဆုိၿပီးေတာ ့
အျခား ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲထူေထာင္ေရးကိ ုတာဝန္ယူခ်င္မွယူပါလိမ့္မယ္။ “ဗမာျပည္နယ္မွ ဗမာျပည္နယ”္ဆုိတဲ့ 
က်ဥ္းေျမာင္းတဲ ့စိတ္ဓါတ္ေတြေပၚလာၿပီး ရွိရွိသမွ် မိမိအင္အားကိ ုအျခားျပည္ နယ္ေတြအတြက ္ေဝမွ်မသံုးဘ ဲ
ဗမာျပည္နယ္တခုထမဲွာသာ အလုံးစံုဖိသံုးခ်င ္သံုးလာပါလိမ့္မယ္။ 
ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုအစိုးရကုိေပးထားတဲ့အာဏာေတြဟာ အခုလိုရိွခ်င္မ ွလည္း ရွိပါလိမ့္မယ္။ 
အျခားျပည္နယ္ေတြက ေတာင္းလာသလုိ ဗမာျပည္နယ္ကလည္း အာဏာေတြကိ ုေတာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ 
လက္ရွိအေျခခံဥပေဒရ႕ဲ တတိယဇယားမွာပါတဲ ့ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ျပည္နယ္ကုိ ခြဲျခားေပးထားတဲ ့ဥပေဒျပဳစာရင္း 
ေတြဟာလည္း ခုအတိုင္း ျဖစ္ခ်င္မ ွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဒဲီလိုသာျဖစ္သြားရင ္ျပည္ေထာင္စုဗမာႏုိင္ငံရ႕ဲ ဗဟိုအစုိးရဟာ 
အလြန ္အင္အားခ်ိနဲ႔တဲ ့ရုပ္ျပဟန္ျပအစိုးရသာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဗမာျပည္နယသ္ာ သူ႔သဘာဝ ဝတၳဳပစၥည္း၊ 
သူ႔အခြန္အေကာက္ေတြနဲ႔သူ၊ သူ႔ထူေထာင္ေရးအတြက္သူ လိႈင္လိႈင္ႀကီး သံုးစြဲ ႏိုင္ၿပီးေတာ ့တျခားေဒသေတြမွာေတာ့ 
အဂၤလိပ္ေခတ္တုန္းကလိ ုနစ္နာေနမွာ စိုးရိမ္ရပါ တယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာလည္း ၾကာရင ္ဝါးအစည္းေျပသလိ ု
ျပိဳကြဲယိုင္လသဲြားမွာလည္း စိုးရိမ္မိပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့ဗမာျပည္မကိ ုျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းခြင္ ့မေပးခဲ့တာဟာ 
အလြန္မွန္ကန္တယ္၊ သဘာဝက်တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိ ုအစပ်ိဳးခဲ့တဲ ့ကို လိုနီျပည္နယ(္၁၃)ျပည္နယ္ဟာ “ငါ့ဟာမွ 
ငါ့ဟာ၊ ငါ့ေဒသသာ အခ်ဳပ္အခ်ာျဖစ္ရမယ္၊ ငါ့ေဒသ လုပ္ခ်င္တိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ရမ ွေကာင္းမယ”္ဆိုတဲ့ 
သေဘာနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိ ုစတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့အခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ 
ေထာင္စုႏုိင္ငံမွာ အေျခအေနအရ အေမရိကန္သမတႀကီးကိ ုသူ႔သက္တမ္း(၄)ႏွစ္အတြင္း မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ 
အာဏာရွင္ဆနဆ္န္ျဖစ္ေအာင ္အေျပာင္းအလျဲဖစ္လာပါတယ္။ တနည္းအားျဖင္ ့ျပည္နယ္ေတြဟာ ျပယုဂ္သေဘာဘ ဲ
ရွိေတာ့တယ္။ အေမရိကန္သမတထံမွာသာ အာဏာအမ်ားဆံုးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင္ ့ေလ်ာ့ရ ိေလ်ာ့ရ ဲ
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဘဝမ ွလက္ေတြ႔မွာ ဗဟုိက တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ ့တျပည္ေထာင္စနစ္ဆန္ဆန္ 
ျဖစ္လာတာေတြ႔ရပါတယ္။ ကမၻာေပၚရွ ိျပည္ေထာင္စုႏုိင္င ံအသီးသီးက သိသိသာသာႀကီး ယ ၡဳအခါ ေျပာင္းလေဲနပါတယ္။ 
ေခတ္ကိ ုဆန္႔က်င္ၿပီး ေခတ္ကိ ုေနာက္ျပန ္မဆြဲသင့္ေတာ့ပါဘူး။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကိ ုၿဗိတိသွ်ဓနသဟာယ ျဖစ္ေအာင္လည္း က်ေနာ္တို႔ 
စိတ္မကူးထိုက္ပါဘူး။ ၿဗိတိသွ်ဓနသဟာယႏုိင္ငံေတြဟာ ပထမမွာ ကိုလိုနီ၊ ၿပီးေတာ ့ဒိုင္အာခီ၊ ၿပီးေတာ ့ဒိုမီနီယံ၊ ၿပီးေတာ့ 
ကိုယ့္မင္း ကိုယ့္ခ်င္း လံုးဝ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တစတစနဲ႔ အစည္းေျပကုန္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ျပည္ေထာင္စုျမန ္
မာႏိုင္ငံဟာလည္း ၿဗိတိသွ်ဓနသဟာယႏုိင္ငနံဲ႔မတူပါဘူး။ ၿဗိတိသွ်ဓနသဟာယဆုိတာဟာ နယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ထူေထာင္ခဲ့တဲ ့
ႏုိင္ငံေတြကိ ုစုစည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းလည္း လူစိမ္း တရံစာေတြလုိ ဆက္ဆံၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ ေသြးခ်င္း သားခ်င္းေတြ စိတ္တူသေဘာတူနဲ႔ သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ 
ႏိုငင္ံျဖစ္ပါတယ္။ က် ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတခုအေနနဲ႔တည္ျမေဲအာင ္အင္အားတေန႔တျခား ပိုမိုတိုးတက္ေတာင့္ 
တင္းေအာင္သာ က်ေနာ္တုိ႔ေရွ႔ရႈသင့္ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံနဲ႔က်ေနာ္တို႔ႏိုင္င ံမတူတဲ ့အခ်က္တခ်က္ကိ ုက်ေနာ ္ထပ္ၿပီး 
တင္ျပလုိပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုၾကည့္ရင ္အဒဲီ ျပည္ေထာင္စုထမဲွာရွိတဲ ့ျပည္နယ္ေတြဟာ 
မ်ားေသာအားျဖင္ ့နယ္ေျမဧရိယာအက်ယ္အဝန္းအရ မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္တာေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ 
ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံမွာက်ေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္တခုနဲ႔တခုဟာ နယ္ေျမဧရိယာအက်ယ္အဝန္းခ်င္းေရာ၊ 



လူဦးေရခ်င္းေရာ အင္မတန္ကြာျခားပါတယ္။ ႀကီးတဲ့ျပည္နယ္က သိပ္ႀကီးၿပီး ေသးငယ္တဲ့ျပည္နယ္က အလြန္မွ 
ေသးငယ္ပါတယ္။ အဒဲါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲဆိုရင ္ျပည္ေထာင္စုဗမာႏုိင္ငံရ႕ဲ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုဖြဲ႔စည္းနည္းဟာ 
အေမရိကန္လိ ုေဒသအလုိက္မဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီလို နယ္ေျမေဒသ 
အေလ်ာက္ နယ္ေျမေဒသအက်ယ္ အဝန္းခ်င္းလည္း ကြာျခား၊ လူဦးေရခ်င္းလည္း ကြာျခားတာေၾကာင္ ့
လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔ စည္းဖို႔ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခဲ့တဲ့အခါမွာ ျပည္နယ္တိုင္းကိ ုအမတ္ဦးေရ ညီတူညီမွ် မေပး 
ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အဒဲီအခ်က္ကိ ုတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မာွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကဖူးတဲ ့ညီေတာ ္ေနာင္ေတာ္တိုင္း 
အသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့လူဦးေရအရ ရသင့္ရထုိက္တာထက္ ျပည္ နယ္ေတြအတြက္ 
လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရကိ ုပိုမိုၿပီး သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထူးျခားတဲ ့က်ေနာ္တို႔အေျခအေနအရ 
လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္အားလံုးက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္တဲ့အမတ္ဦးေရဟာ ျပည္မက 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တ့ဲ အမတ္ဦးေရထက္ ခုခ်ိန္မွာလည္း ပိုေနတာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ 
ကမၻာ့အစဥ္အလာအရဆုိရင ္လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအလိုက ္အမတ္ဦးေရကိ ုအတိအက် သတ္မွတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ 
ဒါေပမယ္ ့က်ေနာ္တုိ႔ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုငင္ံမွာေတာ့ ဒီအစဥ္အလာအတုိင္း အတိအက် မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ျပည္နယ္ေတြကုိ 
အခြင့္အေရးပုိေပးလိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ သာမန္ရသင့္ရထိုက္တဲ့အမတ္ဦးေရထက ္
ပိုရေအာင္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာ အထင္အရွားဘျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒီထူးျခားခ်က္ေတြဟာလည္း အျခားျပည္ေထာင္စုႏိုင္င ံ
ေတြနဲ႔မတူပါဘူး။ ထူးျခားတဲ ့ျပည္ေထာင္စုဗမာႏုိင္ငံရ႕ဲ အေျခအေနအရ စီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေနာက ္ထူးျခားတဲ ့အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံရ႕ဲ 
ဗဟိုအစုိးရအဖြဲ႔မွာ ျပည္နယ္ေတြကုိကိုယ္စားျပဳတဲ့ဝန္ႀကီးေတြ ပါဝင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ကမၻာ့ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားရ႕ဲ 
အေျခခံဥပေဒကုိ က် ေနာ္တို႔ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘယ္ျပည္ေထာင္စုမွာမ ွျပည္နယ္ေတြကုိ ဒီလိုအခြင့္အ ေရး 
မေပးခဲ့ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံမွာသာ ထူးျခားတဲ့အေျခအေနအရ ဗဟုိအစိုးရ အဖြဲ႔ထမဲွာ 
ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကိ ုပါဝင္ေစတဲ ့အခြင့္အေရးမ်ားေပးထားတာရွိပါ တယ္။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒအရ 
ျပည္နယ္ဥကၠ႒တို႔ဟာ အလုိအေလ်ာက ္သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြက္သာ တာဝန္ခံရတ့ဲဝန္ႀကီး၊ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္နယ္ေတြအတြက္ တာဝန္ခံရ တဲ့ဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္ရပါမယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ ထူးျခားတဲ့အေျခအေနအရ အဲဒီလို ထူးျခားတဲ့အစီအစဥ္ေတြ လုပ္တာဟာ က်ေနာ္တို႔ ၾကိဳက္ပါတယ္။ 
အဒဲီအစီအစဥ္ေတြကိ ုမျပင္ထိုက္ဘူးလို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က အဒဲီအစီအစဥ္ေတြ မမွန္ဘူး၊ 
လက္ေတြ႔မွာ အခက္အခရဲွိတယ္၊ ၿပီးေတာ ့ကဘဲိနက္အစိုးရအဖြဲ႔တခုအေနနဲ႔ ရွိသင့္ရိွထိုက္တ့ဲ စုေပါင္းတာဝန္ယူမႈကိ ု
လည္း ဖ်က္ရာေရာက္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ အဒဲီလိုယူဆၿပီး ျပည္နယ္ဥကၠ႒မ်ားကိ ုျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွာ 
မပါဝင္ေစခ်င္ၾကပါဘူး။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အေျခခံဥပေဒကိ ုေရးဆြဲခဲ့စဥ္အခါက ကဲဘိနက ္အစိုးရအဖြဲ႔တခုအတြက္ 
အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခ်က္ဟာ စုေပါင္းတာဝန္ယူမႈျဖစ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔သိခဲ့ပါတယ္။ 
ျပည္နယ္ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့သူဟာ ျပည္ေထာင္စုဗဟုိအစိုးရကိ ုဖြဲ႔ စည္းခြင့္ရတဲ့ပါတီနဲ႔ 
ပါတီတူခ်င္းျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္ဆိုတာကုိလည္း က်ေနာ္သိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ျပည္နယ္ေတြကုိ ျပည္ေထာင္စုဗဟုိအစိုးရရ႕ဲ 
တာဝန္ဝတၱရားတို႔အျပင ္အခြင့္အေရးပါ ေပးခ်င္ရင္၊ ၿပီးေတာ ့ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလည္း ျဖစ္ေစခ်င္ရင ္ဒီနည္းကလြဲၿပီး 
တျခားနည္းလည္းမရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ရိုးရိုးသားသားယံုၾကည္ပါတယ္။ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ေၾကာင္ ့အလုိအေလ်ာက္ကြဲျပားေနတဲ ့ျပည္နယ္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိ ုျပည္မပါတီမ်ားကိ ု
ဆက္ဆံသလုိ မဆက္ဆံသင့္ပါဘူး။ ကမၻာ့ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီမ်ားရ႕ဲ စုေပါင္းတာဝန္ယူမႈကိ ုတင္းတင္းၾကပ္ၾကပ ္
ဆုပ္ကုိင္လိုက္နာဖို႔ က်ေနာ္တို႔အတြက ္မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ မိသားစုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားကိုလိုက္ေလ်ာသင့္ပါတယ္။ 



စုေပါင္းတာ ဝန္ယူမႈကုိ နာခ်င္နာပါေစ၊ အနာခံၿပီး လိုက္ေလ်ာသင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ဘ၊ဲ 
(Convention) တနည္းအားျဖင္ ့သေဘာတူထံုးတမ္းတခုကိ ုက်ေနာ္တုိ႔တီထြင္ၿပီး လုပ္ရင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ 
ပါတီခ်င္းမတူတဲ့ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေတြကိ ုအခ်ိဳ႕ကိစၥမွာ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ အစည္းအေဝးက 
ဖယ္ေပးတ့ဲနည္းျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစသ္ူက ၾကိဳတင္ေမတၱာရပ္ခံၿပီး ေရွာင္ခိုင္းတဲ့နည္းျဖစ္ေစ 
လုပ္စမ္းၾကည့္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အစိုးရရ႕ဲ အဓိက လ်ိ ႔ဳဝွက္ခ်က္မ်ားဟာ ကာကြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ စီးပြားေရး 
အေျပာင္းအလႏွဲင္ ့ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အေရးေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥမ်ိဳးမွာ သိက ၡာသမာဓိ ရွိသူတုိင္း 
ႏႈတ္လုံၾကမွာအမွန္ပါဘ။ဲ ဝန္ႀကီးေစတနာရွိသူတိုင္း ႏႈတ္လံုၾကရမယ့္တာဝန္၊ တိုင္းျပည္ကိ ုသစၥာရွိရမယ့္တာဝန္မ်ားကိ ု
သိရွိမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ ့ဒီကိစၥမွာ သိပ္မစိုးရိမ္ပါဘူး။ 
က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ ့သေဘာတူစာတမ္းကိုသာ စမ္းၾကည့္ေစလိုပါတယ္။ ျပည္နယ္ဥကၠ႒မ်ားကိ ုျပည္နယ္ေကာင္စီက 
လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ေရြးခ်ယ္ေပးတာကိ ုႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ 
လက္ခံသင့္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ရိုးရိုးသားသားယံုၾကည္ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ‘ျပည္နယ္တနယ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႏိုင္မနင္း ကေမာက္ကမျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဗဟုိအစိုးရက 
ယံုၾကည္ပါက၊ ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ အထက္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူမယ္ဆိုရင္ သမတက ျပည္နယ္တနယ္ရ႕ဲ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိ ုမိမ ိရ႕ဲလက္ေအာက္သို႔ တိုက္ရိုက္သိမ္းသြင္းထားရွိႏိုင္တယ္။ ျပည္နယ္မ်ားကိုေပးထားတဲ ့
ဘယ္ဘာသာရပ္အတြက္မဆိ ုဥပေဒကုိလည္း ျပဳႏုိင္တယ’္လုိ႔ အိႏၵိယအေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတာရွိပါတယ္။ 
အဒဲီအေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ (ကယ္ရီလာ)ဆိုတဲ့ျပည္နယ္ရ႕ဲ အာဏာကိ ုအိႏၵိယဗဟုိအစိုးရက ဝင္သိမ္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ 
အိႏၵိယျပည္မွာက်င့္သံုးခဲ့တဲ ့ဒီနည္း ခပ္ဆန္ဆန္ျဖစ္တဲ ့အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကိ ုအခ်ိဳ႕ ဗမာျပည္မွာလည္း 
လုပ္ခ်င္ေနတာ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရပါတယ္။ 
ဒီဥပေဒမ်ိဳးကိ ုက်ေနာ္တို႔ဗမာျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမွာ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ အက်ိဳးျဖစ္ မွာထက ္အက်ိဳးယုတ္ဖို႔ 
ပိုမ်ားပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း သံသယပိုျဖစ္လာ ၿပီးေတာ ့စိတ္ဝမ္းပိုကြဲသြားမွာ က်ေနာ ္အင္မတန္မ ွ
စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဗဟုိအစိုးရက ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကိ ုအျမၿဲခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သလုိျဖစ္သြားတာ 
မေကာင္းပါဘူး။ မိသားစ ုစိတ္ဓါတ္ကိ ုထိခုိက္မွာ က်ေနာ ္အလြန္ဘ ဲေၾကာက္ပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့လက္ရွိအေျခခ ံ
ဥပေဒပုဒ္မ(၉၄)ကိုဘဲ လက္ရွိအတုိင္း ဆက္ထားဖို႔ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔လိုလားပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ လူမ်ိဳးစု 
လႊတ္ေတာ္ရယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ကိ ုက်ေနာ္တုိ႔ လက္ ခံထားပါတယ္။ အဒဲီလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကိ ု
အာဏာေပးပံုေပးနည္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္ကို ခန္႔ထားတဲ့ကိစၥ၊ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ 
သက္ဆိုင္တ့ဲအဆိုမ်ားကိ ုျပဳႏုိင္တဲ့ကိစၥ၊ အဒဲီကိစၥႏွစ္ရပ္ကလြဲရင ္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရ႕ဲ က်န္အာဏာအားလံုးဟာ 
အတူတူဘျဲဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ ့လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ကုိလက္ခံထားတဲ့ႏုိင္ငံေတြကိ ုက်ေနာ္တို႔ 
ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အနက္ တျပည္လံုးမဆဲႏၵရွင္အားလံုးကိ ုလူဦးေရအလုိက ္
အညီအမွ်ကိုယ္စားျပဳတဲ ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုသာ ဒီအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အဒဲီမူဟာ 
ကမၻာကလက္ခံထားတဲ ့ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီမူျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘ႑ာေရးအာဏာကုိ အမ်ားျပည္သူလူထုအားလံုးက တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ကိုသာ လႊအဲပ္တာဟာ 
မူအမွန္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ကိုတာဝန္ခံတဲ့အစိုးရအ ဖြဲ႔မ်ားရွိတဲ ့တိုင္းျပည္မွာ ဒီနည္းကလြဲၿပီး တျခား 
လိုက္နာက်င့္သံုးရန္နည္းမရွိပါဘူး။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိ ုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကသာ ခန္႔ရေပမယ့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားလိ ု
က်ေနာ္တုိ႔ျပည္နယ္ေတြက အခြင့္ေရးမဆံုးရံႈးပါဘူး။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားဟာလည္း အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စ ု



အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ အလိုအေလ်ာက္ပါဝင္ခြင့္ေပးထားတာရွိပါတယ္။ အျခား ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားမွာ ျပည္နယ္မ်ားကိ ု
ဒီအခြင့္အေရးမ်ိဳး ေပးမထားပါဘူးဆိုတာကိုလည္း ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္တို႔အသိဘျဲဖစ္ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ နိဂံုးမခ်ဳပ္မ ီအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ကိ ုဆက္ၿပီး တင္ျပလိုပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုမူဟာ မွန္ကန္သလား”ဆိုတ့ဲ ေမးခြန္းကိ ုက် ေနာ ္ေျဖခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ 
ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒကိ ုအတည္ျပဳခဲ့ တဲ့ (၁၉၄၈)ခ ုဇႏၷဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔ထ ိအဂၤလိပ္ဘုရင္ခံဟာ 
အထင္အရွား တည္ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔အခုလုိ ျပည္ေထာင္စုေခတ္၊ စုစည္းတဲ့ေခတ္ရတဲ့ေနရာမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ 
အဓမၼမႈ လံုးဝမပါခဲ့ပါဘူး။ အားလံုးသေဘာတူဖြဲ႔စည္းခဲ့တာဟာ ဘယ္သူမ ွမျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ 
ျပည္ေထာင္စုေတြရ႕ဲထံုးတမ္းစဥ္လာေတြနဲ႔အညီ(၁)ျပည္ေထာင္စုတာဝန္ယူရမယ္ ့လုပ္ငန္း ဘာသာနဲ႔ (၂)ျပည္နယ္မ်ားနဲ႔ 
သက္ဆိုင္တ့ဲ လုပ္ငန္းဘာသာရပ္မ်ားကိ ုအေျခခံဥပေဒမွာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒိအျပင ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ 
ျပည္နယ္ေတြဟာ ဥပေဒအရ ေပးထားတ့ဲ အာဏာမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈရွိလာရင ္အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ 
အဓိပၸါယ္ရွင္း လင္းေပးမယ္ ့တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ အဒဲီအဂၤါရပ္ေတြဟာ 
ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္တခုရ႕ဲ အဓိကအဂၤါရပ္ေတြဘျဲဖစ္ပါတယ္။ တကမၻာလံုးမွာရွိတဲ ့အေျခခံဥ ပေဒပါရဂူအားလုံးက 
သတ္မွတ္ထားတ့ဲ အဂၤါ(၅)ရပ္စလုံးနဲ႔ ကိုက္ညီတာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုဗမာႏုိင္ငံရ႕ဲ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဟာ 
စစစ္စ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ အတိအလင္းေျပာလိုပါတယ္။ 
ၾကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကိ ုျပည္ေထာင္စုမွာထားသင့္သလား၊ ဒါမွမဟုတ ္ျပည္ နယ္ေတြမွာ ထားသင့္သလား’ဆိုတာဟာ 
ျပည္ေထာင္စုတခုနဲ႔တခ ုမတူၾကပါဘူး။ သက္ ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုက မိမိရ႕ဲအေျခအေနအရ ထားခ်င္ရာမွာ 
ထားႏိုင္ပါတယ္။ အဒဲါဟာ ကမၻာေက်ာ ္ႏိုင္ငံေရးပါရဂူ၊ ဥပေဒေရးရာပါရဂူအားလုံးရ႕ဲ တူညီတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ 
ေထာင္စုႀကီးကိ ုအင္အားေတာင့္တင္းေစခ်င္ရင္၊ ၿပီးေတာ ့ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္မႈကိ ုထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ရင ္အဒဲီအာဏာကိ ုျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွာသာ ထားရပါမယ္။ 
ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိ ုေလ်ာ့ေလ်ာ့လ်ဲလ်ဲျဖစ္ေစခ်င္ရင ္အဒဲီအာဏာကုိ ျပည္နယ္ေတြမွာ ထားရပါမယ္။ ၾကိဳက္ရာကိ ု
မိမိတုိ႔တိုင္းျပည္အေျခအေနအရ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုမူကိ ုမပ်က္ႏုိင္ပါဘူး။ ၾကြင္းက်န္အာ 
ဏာမ်ားကိ ုဗဟိုအစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွာ ထားရင္လည္း ျပည္ေထာငစ္ုစစ္ပါတယ္။ ၾကြင္းက်န္အာဏဏာမ်ားကိ ု
ျပည္နယ္မ်ားမွာ ထားရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုစစ္ပါတယ္။ ၾကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကိ ုဗဟုိအစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွာ 
ထားမိတာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသြားၿပီဆိုတာမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ မၾကားဖူးပါဘူး။ အခုမ ွအထူးအဆန္း 
ၾကားေနရပါတယ္။ က်ေနာ့္သေဘာကေတာ့ ေလ်ာ့ေလ်ာ့လ်ဲလ်ဲ ခ်ိခ်ိနဲ႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဗမာ ႏုိင္ငံမ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ 
ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ ့ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံမ်ိဳးသာ ျမင္လိုပါတယ္။ 
ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ျပည္ေထာင္စုမ ွခြဲထြက္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကိုလည္း အနည္းငယ ္
ေျပာလိုပါတယ္။ အဒဲီအခြင့္အေရးကိ ုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္စက လက္ခံခဲ့ေပမယ့္ ခုအခါ 
ေခတ္မမွီေတာ့ပါဘူး။ အဒဲီ မူမမွန္တဲ ့သေဘာတရားကုိ လြန္ခဲ့တ့ဲႏွစ္ေပါင္း(၁ဝဝ)ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက 
အေမရိကန္သမတႀကီး အီဘရာဟန္လင္ကြန္းဟာ ခြဲထြက္ေရးဝါဒါကိ ုတိုက္ဖ်က္သူျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အႀကီးအက်ယ္ 
တိုက္ၿပီး တိုက္ဖ်က္ခဲ့ရပါတယ္။ အဒဲီလို မူမမွန္တ့ဲခြဲထြက္ေရးဝါဒကိ ုတိုက္ဖ်က္ခဲ့တာေၾကာင္ ့အီဘရာဟန္လင္ကြန္းဟာ 
ရာဇဝင္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးအျဖစ္ျဖင္ ့ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံေနရပါတယ္။ 
က်ေနာ္အခုလိုတင္ျပေနျခင္းဟာ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲစဥ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့မူတခုကို ဖ်က္ပစ္ရမယ္လို႔ 
ေတာင္းဆိုေနျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္တည္ခါစက ေပးၿပီးသားအခြင့္အေရးေတြကိ ုမူအားျဖင္ ့ဘယ္အခြင့္အေရးကိုမ ွ
မရုတ္သိမ္းထိုက္ဘူးလိ ုက်ေနာ့္အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အလ်ဥ္းသင့္လို႔သာ က်ေနာ္ထည့္ေျပာေနတာကုိ 
အထင္အျမင္မမွားေစလိုပါဘူး။ 



ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္တို႔ဟာ မိသားစုမ်ားအေနနဲ႔ ျပန္လည္ လက္တြဲၿပီးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့တာဟာ 
(၁၄)ႏွစ္ခန္႔ရိွခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီလို ေပါင္းသင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့တ့ဲ ေနရာမွာ အထင္အျမင္အယူအဆလြဲမွ ၷးမႈေတြလည္း 
ရွိသင့္သေလာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြကုိ က်ေနာ္တင္ျပခဲ့တဲ့အတုိင္းဘ ဲက်ေနာ္တို႔တေတြဟာ 
မိသားစ ုနည္းနဲ႔သာေျဖရွင္းရင ္မေျပလည္ႏုိင္တဲ့ျပႆနာဆိုလုိ႔ ရွိမယ္လို႔ က်ေနာ္မထင္ပါဘူး။ အ လုပ္လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အခါမွာ 
အမွားေတြလည္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံပံုဆက္ဆံနည္း ေတြမမွန္ကန္တာ၊ ည့ံဖ်င္းတာ၊ မယဥ္ပါး 
မလိမၼာတာေတြလည္း ရွိသေလာက္ ရွိမွာပါဘ။ဲ ဒါေပမယ္ ့အဒဲီလုိ လိမၼာေရးျခားမရွိတဲ့၊ တိုင္းရင္းသားညီရင္းအကိုလိ ု
မဆက္ဆံတတ္တဲ ့‘ငါးခံုးမ’ေတြေၾကာင္ ့က်ေနာ္တုိ႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ မေမွာက္သင့္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ တေတြ 
မိသားစုစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔နည္းလမ္းရွာေဖြၿပီး‘ေျခမမေကာင္း ေျခမ’ဆုိသလို မေကာင္း သူေတြကိ ုသြန္သင္သင့္တာ 
သြန္သင္၊ ဆံုးမသင့္တာ ဆံုးမ၊ အေရးယူသင့္တာ အေရးယူသြားရင ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ 
အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြလည္း ပေပ်ာက္သြားမယ္လို႔ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ 
ၿပီးေတာ ့‘ေဝးတသက္သက္၊ နီးတက်က္က်က’္ဆုိသလို တအူတံုဆင္း တျပည္ ေထာင္တြင္းမွာဘလဲ ဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။ 
တက်က္က်က္ျဖစ္တာေၾကာင့္ က်ေနာ ္အစမွာေတာ ့စိတ္ထိခိုက္ စိတ္ဆင္းရမဲိပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့အသဲလိုျဖစ္ရတာဟာ 
လူသားတုိ႔ရ႕ဲ ဓမၼတာမို႔ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း တေယာက္နဲ႔တေယာက္ သည္းခံၿပီးေတာ ့ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔သာ ေပၚလာတဲ ့
တက်က္က်က္ျပႆနာေတြကိ ုေျဖရွင္းၾကရင္မေျပလည္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ 
ညီေတာ္ေနာငေ္တာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မတိုးတက္မဖြံ႔ျဖိဳးဘ ဲေအာက္တန္းေနာက္တန္း 
က်ေနသလုိ ဗမာျပည္မ ွတခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာလည္း အလြန္ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ေနပါေသးတယ္။ အဒဲီ 
ေအာက္တန္း ေနာက္တန္းက်ၿပီး မဖြံျဖိဳးေသးတဲ့ေနရာေဒသအားလုံးကိ ုက်န္ေဒသအားလုံးနဲ႔ ညီတူတိုးတက္လာေအာင ္
က်ေနာ္တုိ႔ အေသအလဲအဆင္းရခဲံၿပီးၾကိဳးစားၾကဖို႔လိုပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လက္တြဲၿပီး ၾကိဳး စားၾကရင ္
မေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း ဘာမွမရိွပါဘူး။ အခုအခါ ျပႆနာေတြ အလြန ္မ်ားေနေပမယ္ ့က်ေနာ္တို႔တေတြဟာ 
ေသြးခ်င္းသားခ်င္း ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားအေနျဖင္ ့ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခ်စ္ခ်စ္ၾကည္ၾကည္ စည္းစည္းရံုးရံုးနဲ႔သာ 
ေျဖရွင္းၾကဖို႔လိုပါတယ္။ 
ဒါေပမယ္ ့အထင္အျမင္လြဲမွားေနတဲ့ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္ ေထာင္စုဗမာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကိ ု
အင္အားခ်ိနဲ႔သြားေအာင္ မျပဳမိေစဖို႔ တျပည္ေထာင္စုလံုး အင္အားေတာင့္တင္းေရး၊ တျပည္ေထာင္စုလုံးရ႕ဲစီးပြား 
ပိုမိုေတာင့္တင္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုသ/ူျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးအတြက ္တရားမွ်တေရး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မျပိဳကြဲေရးနဲ႔ 
လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စ ုဗမာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္တန္႔ခုိင္ျမေဲရးကိုေတာ ့ေရွ႔ရႈၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ 
လိုတယ္ဆုိတာကိုဘဲ က်ေနာ ္ေလးေလးနက္နက္တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။ ။ 
 
 


