မတ်လ ၃၀ ၊ ၂၀၁၇
ြပည်ေထာင်စ�ု ိုင်ငံသူ �ိုင်ငံသားများအေပါင်းရှင်။
က�န်မတို� အမျိ�းသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ်က ၂၀၁၅ �ိုဝင်ဘာလက ကျင်းပတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲရဲ�
ရလဒ်အရ ၂၀၁၆ ခု�ှစ် ၃၀ ရက်ေန� မတ်လမှာ �ိုင်ငံ့ရဲ� အစိုးရတာဝန်ေတွကို စတင်�ပီးေတာ့
ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ�ေတွနဲ� ပတ်သက်လို� က�န်မတို�မှာ ြပည်သူလူထုကို အစီရင်ခံရမယ့်
တာဝန်ရှိပါတယ်။ က�န်မတိ�ု ရဲ� ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနအသီးသီးနဲ� တိုင်း/ပ
ြ ည်နယ် အစိုးရများ
အသီးသီးဟာ မိမိတို�ရဲ� ေဆာင်ရွက်ချက်ေတွ၊ မိမိတ�ို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ စိန်ေခ�မ�ေတွနဲ� မိမိတ�ို ရဲ�
အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက်ေတွကို တင်ြပ �ပီးြဖစ်ပါတယ်။
အဲ့ေတာ့ က�န်မအေနနဲ�ေတာ့ ကိစ� �ကီးသုံးရပ်ကို အဓိကထားပ
� ီးေတာ့ တင်ြပသွားချင်ပါတယ်။
က�န်မတို� ကိစ� �ကီးသုံးရပ်ဆိုတာ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ� က�န်မတို� အမျိ�းသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ်ဟာ
ေရွးေကာက်ပွဲ မတိုင်ခင်က ြပည်သူလူထုကို ေပ
ြ ာင်းလဲချိန်တန်�ပီဆို�ပီးေတာ့ က�န်မတိ�ု
စည်း�ုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီေတာ့ အခုေ ြပာင်းလဲချိန်တန် �ပီဆိုတဲ့ ကိစ�နဲ�ပတ်သက်လို� က�န်မတို�
ဘယ်ေလာက်ခရီးေရာက်သလဲ ဆိုတာကို စမ်းသပ်ဖို� လိုပါတယ်။ ေပ
ြ ာင်းလဲတယ်ဆိုတာ
အဓိကအားဖ
ြ င့် စနစ်ကိုေ ြပာင်းလဲြခင်းနဲ� စိတ်ဓါတ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း �ှစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။
ဒီ�ှစ်ခုစလုံးမှာ ြပည်သူေရာ၊ အစိုးရေရာ ပါဝင်ရပါတယ်။ ြပည်သူချည်းပဲလည်း လုပ်လို�မရပါဘူး။
အစိုးရချည်းပဲလည်း လုပ်လ�ို မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့် စနစ်နဲ� ပတ်သက်လို�ကေတာ့
အစိုးရကေနပ
� ီးေတာ့ ဦးေဆာင်သွားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီေတာ့ က�န်မတိ�ု ဟာ စနစ်ကိုေ ြပာင်းလဲဖို�ဆိုတာဟာ အ�ှစ်ငါးဆယ်ေကျာ် ကေနပ
� ီးေတာ့
အမ
ြ စ်တွယ် ခဲ့တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ေပ
ြ ာင်းလဲရတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒီလို ေပ
ြ ာင်းလဲတဲ့ေနရာမှာ က�န်မတိ�ု
အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အစိုးရဆိုတာဟာ ြပည်သူလူထုေတွအတွက် ြဖစ်ရမယ်ဆိုတာကို
ထင်ရှားေအာင်လ�ို လုပ်ဖို�ပါပဲ။ ဒီေတာ့ အစိုးရဟာ ြပည်သူ�အတွက်လား၊ ြပည်သူဟာ
အစိုးရသုံးဖို�အတွက်လား ဆိုတာကို ဘာက ထင်ရှား ေစလဲဆိုေတာ့ ြပည်သူေတွအေနနဲ�
အစိုးရအေပ�မှာ အမ
ြ င်ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး အားဖ
ြ င့် က�န်မယုံ �ကည်တာကေတာ့
အခု�ှစ်အတွင်းမှာ ြပည်သူေတွဟာ အစိုးရကို ေက
� ာက်ဖို� မလိုဘူးဆိုတာ အများက သိလာတယ်လို�
က�န်မထင်ပါတယ်။ ဒီဟာကို တိုးတက်မ� တစ်ခုလို�ပဲ က�န်မကေတာ့ ယူဆပါတယ်။
ြပည်သူကေနပ
� ီးေတာ့ အစိုးရကိုေ �ကာက်ဖို� မဟုတ်ပါဘူး။ က�န်မတို� ရည်ရွယ်တာကေတာ့
ြပည်သူက အစိုးရကို ေလးစားဖိ�ု ၊ တန်ဖိုးထားဖို�၊ ယုံ �ကည်ဖို�ပါပဲ။ ဒီအဆင့် ေရာက်တဲ့ အထိေတာ့
က�န်မတို�ဆက်�ပီး �ကိ�းစားသွားရမှာပါ။
အခုအချိန်အခါမှာဆိုလို�ရှိရင် ြပည်သူလူထုကို အကာအကွယ်ေပး�ိုင်မယ့် ဥပေဒေတွြပဌာန်းတဲ့
တစ်ချိန်တည်းမှာ ြပည်သူလူထုကို ဖိ�ှိပ်ရာေရာက်တဲ့ ဥပေဒေတွကိုလည်း က�န်မတို� ေပ
ြ ာင်းလဲသင့်
တာကို ေပ
ြ ာင်းလဲတယ်၊ ဖယ်ရှားသင့်တာကို ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ စနစ်ကိုေ ြပာင်းလဲြခင်းရဲ�
ေခ
ြ လှမ်းတစ်လှမ်း ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်သူေတွကေတာ့ စိတ်ဓါတ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲလား မေပ
ြ ာင်းလဲလား
ဆိုတာဟာ ြပည်သူေတွ ကိုယ်တိုင်သိမှာပါပဲ။
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က�န်မတို� အစိုးရအဖွဲ�ဝင်ေတွအေနနဲ� စိတ်ဓါတ်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းဆိုတာဟာ က�န်မတို�
အဂတိတရား ေလးပါးမှ ကင်းဖို�ပါပဲ။ တချိ��က အဂတိတရားဆိုတာဟာ ေငွေရးေက
� းေရးနဲ�
ပတ်သက်တယ် လို�ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒါေက
� ာင့် က�န်မ မက
� ာခဏ သတိေပးရပါတယ်။ အဂတိတရား
ေလးပါး ဆိုတာ ဆ��၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟ။ ဒီေတာ့၊ အစိုးရတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်တဲ့
ပုဂ�ိ�လ်များဟာ ဆ��၊ ေဒါသ ကင်းရမယ်ဆိုတာ မိမိတ�ို ချစ်ခင်တဲ့ ပုဂ�ိ�လ်များ၊ မိမိတို�နဲ�
နီးစပ်တဲ့ပုဂ�ိ�လ်များရဲ� အကျိ�း အတွက်ကို �ကည့်�ပီးေတာ့ မလုပ်ရဘူး။ အမှန်တရားကိုပဲ
�ကည့်�ပီးေတာ့ လုပ်ရမယ်။ ဒါ ဆ��ဂတိ ကင်းြခင်းဆိုတာ ဒါပဲြဖစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံယူမှ
အဂတိတရားနဲ� မကင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ� အသိုင်းအဝိုင်းရဲ� အကျိ�းကို �ကည့်�ပီးေတာ့
လုပ်ေဆာင်တဲ့ပုဂ�ိ�လ်များဟာ �ိုင်ငံရဲ�အကျိ�းမက
� ည့်ဘဲနဲ� ကိုယ့်ရဲ�အသိုင်းဝိုင်း၊ ကိုယ့်ရဲ� မိသားစု၊
ကိုယ့်ရဲ� မိတ်ေဆွများရဲ� မျက်�ှာ �ကည့်�ပီး လုပ်တယ်ဆိုတာဟာ ဒါဟာလည်း
အဂတိတရားတစ်မျိ�းပါပဲ။
ေဒါသဂတိ ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ်မ �ကိ�က်တဲ့သူေတွ၊ မချစ်မ�ှစ်သက်တဲ့သူေတွကို �ှိမ်တာ၊
ဒုက�ေရာက်ေအာင် လုပ်တာ၊ နည်းအမျိ�းမျိ�းနဲ� ြပဿနာရှာတာ ဒီဟာေတွလည်း က�န်မတိ�ု အစိုးရက
ကင်းတယ်လို� က�န်မ ယုံ �ကည်ပါတယ်။ ဘယာဂတိ ဆိုတာကေတာ့ စိုးရိမ်ေ �ကာင့်ကျမ�က
ကင်းေဝးခ
ြ င်းပါ။ ဒါကေတာ့ အဓိက အေရးက
� ီးတာကေတာ့ က�န်မတိ�ု ရဲ� ြပည်သူေတွ
စိုးရိမ်ေ �ကာင့်ကျမ�မှ ကင်းေဝးဖိ�ု လည်း လိုပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အစိုးရဆိုတာလည်း
စိုးရိမ်ေ �ကာင့်ကျမ� ကေန ကင်းရမယ်။ ေပ
ြ ာရမယ်ဆိုရင် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ရဲရမယ်။
လုပ်သင်လ
့ ုပ် ထိုက်တာကို မလုပ်ရဲ လို�ရှိရင် �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံရဲ� အုပ်ချ�ပ်ေရးတာဝန်ကို
မယူသင့်ပါဘူး။
က�န်မတို� အခုတစ်�ှစ်အတွင်းမှာဆိုရင် စိန်ေခ�မ�အများက
� ီးနဲ� �ကံ�ေတွ�ခဲ့ရပါတယ်။
အားလုံးကသိတဲ့ အတိုင်းပဲ က�န်မတိ�ု �ိုင်ငံဟာ စီးပွားေရးအရ ခ�တ်�ခံ�ကျေနတယ်။
ေနာက်�ပီးေတာ့လည်း က�န်မတို��ိုင်ငံ ဟာ လွတ်လပ်ေရးရတဲ့အချိန်ကေန စပ
� ီးေတာ့ အခုထိ
အပ
ြ ည့်အဝ �ငိမ်းချမ်းေရးဆိုတာ မရရှိခဲ့ေသးပါဘူး။ က�န်မတိ�ု အတွက် အမျိ�းသားရင် �ကားေစ့ေရးနဲ�
�ငိမ်းချမ်းေရး ဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ အေရးက
� ီးပါတယ်။ ဒီဟာကေတာ့ ဒုတိယကိစ�ရပ် �ကီးပါပဲ။
ဒါေပမယ့် ကိစ�ရပ်ေတွက တစ်ခုနဲ� တစ်ခု ဆိုတာဟာ ဆက်��ယ်ေနပါတယ်။
က�န်မတို� အမျိ�းသားရင် �ကားေစ့ေရးရရှိဖ�ို ၊ �ငိမ်းချမ်းေရးရရှိဖို�ဆိုလ�ို ရှိရင် အဂတိတရား ကင်းစင်ရ
မယ်။ က�န်မတို�ဟာ က�န်မတို� �ိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ အဖွဲ�အစည်း၊ အစုအဖွဲ� အသီးသီးနဲ�
ဆက်ဆံတဲ့ေနရာမှာ ဆိုရင် ကိုယ် �ကိ�က်သည်ြဖစ်ေစ၊ မက
� ိ�က်သည် ြဖစ်ေစ အမှန်တရားကို
ေရှ����ပီးေတာ့ လုပ်ကိုင်ဖို� လိုပါတယ်။
က�န်မတို�ရဲ� အစိုးရအေနနဲ� ဒါေတာ့ ြပည်သူလူထုက သုံးသပ်ရမှာပါ။ က�န်မအမ
ြ င်မှာေတာ့ ဒီ
တစ်�ှစ် အတွင်းမှာ ဘယ်အဖွဲ�အစည်း၊ ဘယ်ပုဂ�ိ�လ်ကိုမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ၊ ေစာင်းေမ
ြ ာင်းခဲ့တာ၊
ေစာင်းချိတ် �ပီးေတာ့ ေဝဖန်ခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ က�န်မတို� ေပ
ြ ာစရာရှိရင်ေတာ့ တည့်တည့်ပဲ
ေပ
ြ ာပါတယ်။
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ဒါေပမယ့် ဘယ်ေတာ့မှ က�န်မတိ�ု ဟာ အဖွဲ�အစည်းတစ်ခု၊ ပုဂ�ိ�လ်တစ်ခုကို က�န်မတို�ရဲ� ပုဂ�ိ�လ်ေရး
မလိုလားချက်ကို အေခ
ြ ခံ�ပီးေတာ့ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ�ကို လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို မလုပ်လို�ရှိရင်၊
ဒီလို လမ်းစ�်ကိုမသွားလို�ရှိရင် အမျိ�းသား ရင် �ကားေစ့ေရးဆိုတာ ရ�ိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီ�ိုင်ငံထဲမှာ အဖွဲ�အစည်းအမျိ�းမျိ�း ရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားမျိ�းစုံရှိပါတယ်။ ဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့
ပုဂ�ိ�လ်ေတွ မျိ�းစုံရှိပါတယ်။ ဒီေတာ့ က �န်မတိ�ု ဟာ တစ်ကယ်ပဲ အမျိ�းသားရင် �ကားေစ့ေရးကို
လိုလားတယ် ဆိုလ�ို ရှိရင်ေတာ့ အားလုံးကို ဆက်ဆံတဲ့ေနရာမှာ မ�မ�တတရှိရမယ်။
ပုထုဇ�်လူသားများ ြဖစ်တဲ့အေလျာက် ကိုယ် �ကိ�က်တဲ့ဟာ မက
� ိ�က်တဲ့ဟာ ရှိတာေပါ့။ ကိုယ်
ပို �ပီးေတာ့ ေမတ� ာထားတဲ့ ပုဂ�ိ�လ်ေတွ ရှိမယ်။ ေမတ� ာမထားတဲ့ပုဂ�ိ�လ်ေတွရှိမယ်။ ဒါေပမယ့် ဒါ
အစိုးရ တစ်ရပ်ရဲ� အလုပ်ထဲမှာ ဒီလိုခံစားချက်ေတွဟာ ပါဝင်လာစရာ အေက
� ာင်းမရှိပါဘူး။
က�န်မတို� ေရွးေကာက်ပွဲစည်း�ုံးေရးကာလတုန်းက ြပည်သူလူထုကို ေပ
ြ ာခဲ့ပါတယ်။ အမျိ�းသား
ဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ်ကို မဲေပးပါ။ က�န်မတိ�ု ကိုယ်စားလှယ်ေတွဟာ မဟုတ်မမှန်တာ လုပ်လို�ရှိရင်
က�န်မတို� ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူ�ပီးေတာ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ပါမယ်ဆို�ပီးေတာ့ က�န်မတိ�ု
ကတိေပးခဲ့ပါ တယ်။ ဒီကတိအတိုငး် လည်း က�န်မတို� ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်�ှစ်အတွင်းမှာ က�န်မတိ�ု အဖွဲ�ဝင်ေတွထဲက က�န်မတို� ခန်�အပ်ထားတဲ့ ပုဂ�ိ�လ်ထဲက တိုင်းြပည်
ရဲ� တာဝန်ကို မေကျပွန်ဘူးလို� က�န်မတိ�ု ြမင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် က�န်မတို�ပါတီရဲ� စည်းမျ�်း
စည်းကမ်းေတွကို မလိုက်နာတာေတွလည်း က�န်မတို�ေတွ�ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ပုဂ�ိ�လ်ေတွကိုလည်း
က�န်မတို� စည်းမျ�်းစည်းကမ်းအရ အေရးယူပါတယ်။ ေနာင်လည်း ဒီလိုပဲ ဆက်�ပီးေတာ့
လုပ်သွားမှာပါ။ ဘာဖ
ြ စ်လ�ို လဲဆိုေတာ့ �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံ ေချာေမွ�ဖို� အတွက်ဆိုလို�ရှိရင် က�န်မတိ�ု ဟာ
ဆ��ကတိအရ ကိုယ်နဲ� နီးစပ်တဲ့လူေတွကို မကာကွယ်သင့်တဲ့အချိန်မှာ ကာကွယ်ေနလို� မဖ
ြ စ်ပါဘူး။
ဒီေတာ့ က�န်မတိ�ု အမျိ�းသားရင် �ကားေစ့ေရးနဲ� �ငိမ်းချမ်းေရးဆိုတာဟာ ဆက်��ယ်ေနတယ်
ဆိုတာကေတာ့ ထူးထူးေထွေထွ ေပ
ြ ာဖိ�ု လိုမယ်လို� မထင်ပါဘူး။ �ငိမ်းချမ်းေရးဖ
ြ စ်စ�်ဟာ
လွယ်တဲ့ြဖစ်စ�် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေပမယ့် က�န်မတို�အတွက် ေမ�ာ်လင့်ချက်ေတွ အများက
� ီး
ရှိပါတယ်။ အထူးသဖ
ြ င့် ဆိုလို�ရှိရင် အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို�ရှိရင် က�န်မတို�
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံအတွက် ေမ�ာ်လင့်ချက်ေတွ အများက
� ီး တိုးပွားလာပါတယ်။
သို�ေသာ်ြငားလည်း ေမ�ာ်လင့်ချက်ဆိုတာ ေမ�ာ်လင့်ချက်ပဲ။ ေမ�ာ်လင့်ချက်ဆိုတာဟာ က�န်မတိ�ု
လက်ထဲမှာ ဆုပ်ရထားတဲ့ကိစ� မဟုတ်ေသးပါဘူး။ အရာတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ က�န်မတို�
ဆက်�ပီးေတာ့ �ကိ�းစားရပါမယ်။ ဒီ �ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းသွားတဲ့အခါမှာ အခ
ြ ားလမ်းေတွ သွားသလိုပဲ
ေရှ�ကို တက်ရတာ ေတွလည်း ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ေလ ရပ်ေနရတာေတွလည်း ရှိတယ်။
တစ်ခါတစ်ေလလည်း နည်းနည်း ြပန်�ပီးေတာ့ ေနာက်ဆုတ်ရတာေတွလည်း ရှိတယ်။ ဒါေပမယ့်
က�န်မတို�ရဲ� ပန်းတိုငက
် ဘာလဲဆိုတာ က�န်မတိ�ု က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပါတယ်။ ပန်းတိုငက
်
ဘာလဲလို� ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလို� က�န်မတိ�ု ဆက်�ပီးေတာ့ ဒီပန်းတိုငက
် ို ချီတက်သွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။
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ဒီဟာ �ငိမ်းချမ်းေရးပန်းတိုင်။ အမျိ�းသားပ
ြ န်လည်ရင် �ကားေစ့ေရးပန်းတိုင်။ က�န်မတိ�ု ဒီလို
အမျိ�းသား ရင် �ကားေစ့ေရးအတွက် လုပ်တဲ့အခါမှာ၊ �ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် လုပ်တဲ့အခါမှာ
ကမ�ာတစ်ဝှမ်းက က�န်မတိ�ု မိတ်ေဆွေတွရ�ဲ ေထာက်ပံ့မ�၊ ကူညီမ�၊ စာနာမ�ကို က�န်မတို�
တန်ဖိုးထားပါတယ်။ သို�ေသာ်ြငား လည်း က�န်မတို� �ိုင်ငံရဲ� တာဝန်ေတွကို က�န်မတိ�ု ကိုယ်တိုင်သာ
ထမ်းေဆာင်ရမယ်။ က�န်မတိ�ု �ိုင်ငံရဲ� လိုအပ်ချက်ေတွကို က�န်မတို�က နားအလည်ဆုံးပဲ။ က�န်မတိ�ု
ဒီလိုအပ်ချက်ေတွကို ြဖည့်ဆည်းတဲ့ ေနရာမှာလည်း မှန်ကန်တဲ့လမ်းကို က�န်မတိ�ု ေရွးချယ်�ိုင်တဲ့
အရည်အချင်းရှိတယ်လို� က�န်မ လုံး၀ ယုံ �ကည်ပါတယ်။ ဒါဟာ စိတ်ဓါတ်ပါပဲ။
က�န်မတို�ရဲ� ြပည်သူ ြပည်သားေတွဟာလည်း ဒီလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံ �ကည်မ� ရှိေစချင်ပါတယ်။
အချိ�� သိ �ပီးသားဖ
ြ စ်မှာပါ။ က�န်မတိ�ု ရဲ� ြပည်သူများဟာ ဘယ်ေလာက်အထိ ဒီလိုသတင်းေတွကို
လိုက်�ပီးေတာ့ နားေထာင် �ကတယ်။ ေဝဖန် �ကတယ်။ ေလ့လာက
� တယ်ဆိုတာကေတာ့ က�န်မက
မသိပါဘူး။
က�န်မတို� ရခိငု ်ြပည်နယ်အေရးကိစ�နဲ� ပတ်သက်လို�ဆိုလို�ရှိရင် ကမ�ာ့ကုလသမဂ� လူ�အခွင့်အေရး
ေကာင်စီကေနပ
� ီးေတာ့ ြမန်မာ�ိုင်ငံန�ဲ ပတ်သက်လို� ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခုချခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာကို
က�န်မတို� လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ လက်မခံခဲ့တာဟာ က�န်မတို� ကုလသမဂ�ကို မေလးစားလို�လဲ
မဟုတ်ဘူး။ ဒီကုလသမဂ� လူ�အခွင့်အေရးေကာင်စီထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ �ိုင်ငံေတွကို က�န်မတို�
မိတ်ေဆွအြဖစ်န�ဲ မမ
ြ င်လ�ို လဲ မဟုတ်ဘူး။ ဆုံးြဖတ်ချက်ဟာ က�န်မတိ�ု �ိုင်ငံန�ဲ မကိုက်ညီဘူးလိ�ု
က�န်မတို� ယူဆလို� လက်မခံတာပါ။ က�န်တို� �ိုင်ငံန�ဲ ကိုက်ညီတယ်လို� ယူဆတဲ့အ �ကံဉာဏ်ေတွဆိုရင်
က�န်မတို�ဟာ ေကျးဇူးတင်စွာနဲ� လက်ခံမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို အက
� ံဉာဏ်ေတွ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို�လည်း က�န်မတိ�ု အတတ်�ိုင်ဆုံး �ကိ�းစားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေတာ့
က�န်မတို� အခု တစ်�ှစ်အတွင်း လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ�ရပ်အားလုံးဟာ �ိုင်ငံရဲ� အနာဂတ်ကို က�န်မတို�
ေရှ����ပီးေတာ့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တဒဂ� လတ်တေလာ အများက
� ိ�က်မယ့်ကိစ�ေတွ ဆို�ပီးေတာ့လည်း က�န်မတို� ေရွးမလုပ်ပါဘူး။
တဒဂ� လတ်တေလာ ဩဘာေပးမယ့်ကိစ�ေတွဆို �ပီးေတာ့လည်း က�န်မတို� ေရွး�ပီးေတာ့
မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ�ေတွကို က�န်မတို� စွန�် စားပ
� ီးေတာ့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
စွန�် စားတယ်လို� က�န်မ ေပ
ြ ာရခ
ြ င်းဟာ လူ�ဘဝမှာဆိုလို�ရှိရင် ဘာကိစ�ပဲလုပ်လုပ်၊ ဘယ်လို
အကျိ�းဆက် ြဖစ်လာမယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ တွက်လ�ို မရပါဘူး။ ဒီေတာ့ က�န်မတို�ရဲ�
ေမ�ာ်လင့်ချက်နဲ� က�န်မတို�ရဲ� ယုံ �ကည်ချက်နဲ� က�န်မတို� ကိုင်စွဲထားတဲ့ မူဝါဒေတွအေပ�မှာ
အေခ
ြ ခံ �ပီးေတာ့ က�န်မတို� လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်လို� ထင်တဲ့ ကိစ�ေတွကို လုပ်သွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ အခုလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ� ဒါနဲ�ပတ်သက်လို�လည်း ြပည်သူလူထုဟာ က�န်မတို�ကို စမ်းသပ်�ိုင်ပါတယ်။ က�န်မတိ�ု ရဲ�
အေခ
ြ အေနဟာ ြပည်သူလူထု လိုချင်တဲ့အေခ
ြ အေန ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလည်း ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်
ြပည်သူမှာ ရှိပါတယ်။ �ငိမ်းချမ်းေရးနဲ� ပတ်သက်လို�ကေတာ့ က�န်မတိ�ု �ိုင်ငံဟာ တိုငး် ရင်းသား
လူမျိ�းေပါင်းများစွာနဲ� ဖွဲ�စည်းထားတဲ့�ိုင်ငံမို�လို� ေတာ်ေတာ်မှ ��ပ်ေထွးတဲ့ သိမ်ေမွ�တဲ့
ကိစ�ေလးေတွကို က�န်မတို� ကိုင်တွယ်ရပါတယ်။ ရင်ုငဆ
ရိ် ပါတယ်။ သို �ေသာ်ြငားလည်း
မတူကွဲြပားမ�ဆိုတာဟာ က�န်မတို�အတွက် အကျိ�းရှိ�ိုင်တဲ့ အင်မတန်မှ ကျယ်ြပန်�တဲ့
သယံဇာတက
� ီးတစ်ခုပဲလို� က�န်မေတာ့ ဒီလိုပဲြမင်ပါတယ်။ က�န်မတို� မတူကွဲြပား မ�ေတွအေပ�မှာ

5

အေခ
ြ ခံ �ပီးေတာ့ က�န်မတို��ိုင်ငံ ပို�ပီးေတာ့ တိုးတက်ေအာင်လ�ို ၊ ပို �ပီးေတာ့ က�န်မတိ�ု �ိုင်ငံ
ဖွံ��ဖိ�းေအာင်လ�ို က�န်မတို� လုပ်�ိုင်မယ်ဆိုတာလည်း အဓိကယုံ �ကည်ပါတယ်။ ဆိုေတာ့ အမျိ�းသား
ရင် �ကားေစ့ေရးနဲ� �ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် လုပ်တဲ့ ေနရာမှာလည်း ဒီ အဂတိတရား (၄)
ပါးကင်းဖို�လိုပါတယ်။ ဆ��၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟ။ မက
� ိ�က်လို� မလုပ်တာတို�၊ �ကိ�က်လို�
လုပ်တာတိ�ု ၊ ေက
� ာက်လ�ို လုပ်တာတို�၊ ဒါမှမဟုတ် အသိတရားကင်းမဲ့လို� လုပ်တာတို�၊ မလုပ်တာတို�
ဒါေတွအားလုံးဟာ အဂတိတရားေတွပါပဲ။ ဒါေတွကေန ကင်းစင်ဖို� အစိုးရတစ်ရပ်ဟာ အင်မတန်မှ
�ကိ�းစားရပါလိမ့်မယ်။
အရင်�ှစ်က က�န်မတို� အမျိ�းသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ်ဟာ အစိုးရတာဝန်ကို စပ
� ီးထမ်းေဆာင် �ပီး
ကာလမက
� ာခင် ြမန်မာ့�ှစ်သစ်ကူးအချိန်မှာလည်း က�န်မြပည်သူလူထုကို မိန်�ခွန်းတစ်ရပ်
ေပ
ြ ာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ က�န်မ ကတိတစ်ခုေပးခဲ့ပါတယ်။
က�န်မတို� ြပည်သူအေပ�မှာ ေမတ� ာထားမယ်။ �ိုင်ငံအေပ�မှာ သစ�ာေစာင့်မယ်။ ဒါဟာ က�န်မ
အဓိက ေပ
ြ ာချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ�ရပ် �ကီး (၃) ခုထဲက ေနာက်ဆုံးေမ
ြ ာက် ကိစ�ရပ်ြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်သူ အေပ�မှာ ေမတ� ာထားမယ်ဆိုတာ ြပည်သူရဲ�ဘ၀ ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရးအတွက် က�န်မတိ�ု
အတတ်�ိုင်ဆုံး �ကိ�းစားသွားမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ�ါယ်ေရာက်တယ်။ ဘာဖ
ြ စ်လို�လဲဆိုေတာ့ ေမတ� ာ
ထားတယ်ဆိုတာ ပါးစပ်ေ ြပာ�ုံနဲ� မပ
� ီးပါဘူး။ တကယ့်ကို ေမတ� ာထားတယ်ဆိုလို�ရှိရင် ကိုယ်
ေမတ� ာထား တဲ့ ပုဂ�ိ�လ်များရဲ� ဘ၀ေနေရး ပို�ပီးေတာ့ ေကာင်းမွန်ေအာင်လို�၊
စိတ်ေအးချမ်း�ိုင်ေအာင်လ�ို ၊ ကိုယ်ကျန်းမာ �ိုင်ေအာင်လ�ို ဒီလိုဟာေတွကိုလုပ်ေပးမှ
တကယ်ေမတ� ာရှိရာ ေရာက်ပါတယ်။ ေမတ� ာရှိပါတယ်၊ ေမတ� ာရှိပါတယ်လ�ို ပါးစပ်ကေပ
ြ ာပ
� ီးေတာ့
တကယ်ေတာ့ ထိထိေရာက်ေရာက် ဘာမှမလုပ်ဘူး ဆိုလို�ရှိရင် ဒီေမတ� ာဟာ
စကားလုံးတစ်ခုပဲြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်ထိေရာက်တဲ့အင်အား မဟုတ်ပါဘူး။ အဲေတာ့ က�န်မတို�
ြပည်သူအေပ�မှာ ေမတ� ာထားမယ်လို� က�န်မတိ�ု ကတိြပ�သွားတဲ့အတိုင်းပဲ တတ်�ိုင်သမ� ြပည်သ�ူ ရဲ�
ဘဝတိုးတက်ေရးအတွက် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ေလာက်ထိ ေအာင်ြမင်တယ်၊ မေအာင်ြမင်တ
ယ်
ဆိုတာကေတာ့ ေစာေစာက က�န်မေပ
ြ ာတဲ့အတိုင်းပဲ က�န်မတိ�ု ဝန် �ကီးဌာန အသီးသီးက
တင်ြပ �ပီးပါပ
� ီ။
က�န်မအေနနဲ� အေလးထားတဲ့ ကိစ�ေလးတချိ��ကိုပဲ အခုေ ြပာသွားချင်ပါတယ်။ ြပည်သူအေပ�မှာ
ေမတ� ာ ထားတယ်ဆိုတာ ြပည်သူ�ရဲ� ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးကို က�န်မတို� အထူးဂ�ုြပ�ဖို�လိုပါတယ်။
ဒါေက
� ာင့်မို�လို� အခု က�န်မတို�ရဲ� ဒီ�ှစ်ဘတ်ဂျက်ထဲမှာဆိုလို�ရှိရင် ပညာေရးနဲ�
ကျန်းမာေရးအတွက်ကို အထူး က�န်မတို� သုံးထားတာ ရှိပါတယ်။ အရင်တုန်းကနဲ�မတူေအာင်လ�ို
ပိုမို�ပီးေတာ့ သုံးစွဲထားပါတယ်။ ေနာက် �ပီးေတာ့ ဒီသုံးစွဲတဲ့ေငွများဟာ အလဟဿ
မဖ
ြ စ်ေစဘူးဆိုတာလည်း က�န်မတို� အာမခံ�ိုင်ပါတယ်။ အခု ဒီတစ်�ှစ် အတွင်းမှာကို က�န်မတို�ရဲ�
ြပည်သ�ူ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�ဟာ တိုးတက်တဲ့ ��န်းဟာ အင်မတန်မှ ြမန်ပါတယ်။
တိုးတက်တယ် ဆိုတာဟာ ကမ�ာကေတာင်မှ အသိအမှတ်ြပ�ရေလာက်ေအာင် တိုးတက်ပါတယ်။
ထင်ထင်ရှားရှား ကိစ� တစ်ခုကေတာ့ တီဘီ၊ ေနာက်�ပီးေတာ့ ငှက်ဖျား၊ HIV AIDS နဲ� ပတ်သက်တဲ့
ဒီေရာဂါက
� ီး (၃) ခု တိုက်ဖျက်ေရး စီမံကိန်းေပါ့။ တစ်ကမ�ာလုံးကေန ပါဝင်ေနတဲ့
စီမံကိန်း �ကီးမှာဆိုလို�ရှိရင် က�န်မတို��ိုင်ငံရဲ� တိုးတက်မ�ဟာ အံ့မခန်းပါပဲဆို �ပီးေတာ့ Global funds
ဆိုတဲ့ ဒီေရာဂါက
� ီး (၃)ခုကို တိုက်ဖျက်မ�အတွက် ထူေထာင်ထားတဲ့
ကမ�ာ့ေငွေရးေက
� းေရးအဖွဲ�ကေနပ
� ီးေတာ့ က�န်မတိ�ု ကို ချီးမွမ်းရပါတယ်။

6

အရင်တုန်းကဆိုလို�ရှိရင် ြမန်မာ�ိုင်ငံဟာ ဒီေရာဂါက
� ီး (၃) ခု တိုက်ဖျက်မ�မှာ ေနာက်ဆုံးနားက
ရှိေနေပမယ့် အခုဆိုရင် ကမ�ာ့အဆင့်န�ဲ ကို ထိပ်တန်းကို တက်လာပ
� ီဆို�ပီး ချီးမွမ်းရပါတယ်။
ချီးမွမ်းတယ် ဆိုတာကလည်း စကားနဲ�တင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေက
� ာင့်မို�လို� ေနာင် (၃)
�ှစ်မှာဆိုလို�ရှိရင် က�န်မတိ�ု ကို အေမရိကန်ေဒ�လာ သန်း ၅၀၀ နဲ� ေထာက်ပံ့မယ်။ ဒီကိစ�ေတွ
ဆက်�ပီးေတာ့ လုပ်သွားဖို� ေထာက်ပံ့မယ် ဆို�ပီးေတာ့ ေပ
ြ ာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ က�န်မအေနနဲ�
ေကျနပ်စရာေတွထဲမှာ တစ်ခုပါ။
ေနာက်တစ်ခု က�န်မတိ�ု ေကျနပ်စရာေတွထဲမှာ ဘာရှိလဲဆိုေတာ့ က�န်မတိ�ု ရဲ� လမ်းပမ်းဆက်သွယ်
ေရးေတွ အင်မတန်မှ ေကာင်းလာပါတယ်။ မ�ှစ်တုန်းက က�န်မတို�ရဲ� စီးပွားေရး ေပ�လစီေတွ
မူဝါဒေတွ ချမှတ်တဲ့အခါမှာ အေရးက
� ီးဆုံးဟာ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးေရးပဲလို� က�န်မတိ�ု
ေပ
ြ ာခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီတစ်�ှစ်အတွင်းမှာ က�န်မတို� ဘာေတွ�ခဲ့ရလဲဆိုေတာ့
လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ေရး ေကာင်းသွားပ
� ီ။ လ�ပ်စစ်မီး ရသွားပ
� ီ ဆိုလို�ရှိရင် အလုပ်အကိုင်
ဖန်တီးေရးဟာ ပို�ပီးေတာ့ တိုးတက် လာတယ်။ လျင်ြမန်လာတယ်။ ြပည်သူေတွကလည်း
မိမိတ�ို ကိုယ်တိုင် မိမိဘာသာ အလုပ်အကိုင်ေတွကို ဖန်တီး�ိုင်တဲ့ခွင့်လည်း ရလာတယ်။
ေနာက်�ပီးေတာ့ လုပ်ငန်းရှင်ေတွဘက်က လည်း ဒီလို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးေကာင်းတဲ့ေနရာ၊
လ�ပ်စစ်မီးရတဲ့ေနရာမှာဆိုလ�ို ရှိရင် ရင်း�ှီးြမ��ပ်�ှံချင်တဲ့စိတ် ေတွြဖစ်လာတယ်။
ဒီေတာ့ ဒါေက
� ာင့်မို� က�န်မတို� အခုကေနစပ
� ီးေတာ့ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးေရးနဲ� လမ်းပန်း
ဆက်သွယ်ေရးနဲ� တန်းတူ လ�ပ်စစ်မီးရရှိေရးကို က�န်မတို� အဓိကထားပ
� ီးေတာ့ လုပ်သွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တဲ့ ေနရာမှာ က�န်မတို�ဟာ �ိုင်ငံကို တည်ေဆာက်တဲ့ေနရာမှာ ြပည်သူကို
အကျိ�းပ
ြ �မယ့် စီမံကိန်းေတွကို အေကာင်အထည် ေဖာ်တဲ့ေနရာမှာ �ိုင်ငံ့ဘ�ာေတာ်ေငွကို
မှန်မှန်ကန်ကန် တိတိကျကျသုံးစွဲဖို� လိုပါတယ်။ ဒါနဲ�လည်း ပတ်သက်လို� က�န်မတိ�ု အင်မတန်မှ
ဂုဏ်ယ�ူ ိုင်ပါတယ်။
က�န်မတို� တိုင်း�ှင့် ြပည်နယ်တစ်ချိ��မှာဆိုလို�ရှိရင် အရင်�ှစ်တုန်းက ချထားခဲ့တဲ့ ဘ�ာေငွေတွ
အရင်တုန်းကေနပ
� ီးေတာ့ စပ
� ီးသားစီမံကိန်းေတွန�ဲ ပတ်သက်လို� ေသေသချာချာ ေလ့လာပ
� ီးေတာ့
ေဆာင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ေငွပိုေတွ အများက
� ီးရခဲ့ပါတယ်။ �ိုင်ငံ့အတွက် မလိုအပ်တဲ့ေငွေတွ
အလဟာသ မဖ
ြ စ်သွားပါဘူး။ မလိုအပ်ဘဲန�ဲ ဘာေငွမှ အလဟာသ မဖ
ြ စ်သွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့်
ဒီလိုလုပ်ြခင်း အားဖ
ြ င့် က�န်မတို� စီမံကိန်းေတွရဲ� အဆင့် နိမ့်သွားလားဆိုေတာ့ မနိမ့်သွားပါဘူး။
ပိုလည်း ြမင့်လာပါတယ်။ ဘာဖ
ြ စ်လို�လည်းဆိုေတာ့ က�န်မတို�ဟာ အဆင့်မီေရးကိုလည်း
အဓိကထားပ
� ီးေတာ့ လုပ်ပါတယ်။
တချ�ိ �တိုင်း�ှင့် ြပည်နယ်ေတွမှာဆိုလို�ရှိရင် ပိုလ�ံေငွဟာ နဲနဲေနာေနာ မဟုတ်ပါဘူး။ သန်းနဲ�ချီ�ပီး
ေတာ့ကို ပိုတာေတွရှိပါတယ်။ သန်းမဟုတ်ဘဲ ဘီလီယမ်န�ဲ ချီ�ပီးေတာ့ ပိုတာေတွလည်း ရှိပါတယ်။
အဲ့ေတာ့ က�န်မတို� ဒီေနရာမှာလည်း ေကျနပ်စရာ တစ်ခုပါပဲ။ ြပည်သူလူထုရဲ� ဘ�ာေငွကို
ကိုယ်ပိုင်ေငွလို က�န်မတို� မသုံးပါဘူး။ ြပည်သ�ူ ေငွဟာ ြပည်သူ� ေငွပဲ။ �ိုင်ငံ့ေငွဟာ �ိုင်ငံ့ေငွပဲ
�ိုင်ငံ့ဘ�ာပဲ။ �ိုင်ငံရဲ� အရင်းအမ
ြ စ်ပဲ ဆို �ပီးေတာ့ က�န်မတို� ေသေသချာချာ ကို တာဝန်ရှိစွာနဲ�
က�န်မတို�သုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ က�န်မတို� ဒါဟာလည်း �ိုင်ငံ့အေပ�မှာ သစ�ာေစာင့်တယ်
ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ �ိုင်ငံအေပ�မှာ သစ�ာေစာင့်တာ နဲ� ြပည်သူအေပ�မှာ ေမတ� ာထားတာဟာ
တကယ်ေတာ့ ခွဲြခားလို�မရပါဘူး။
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�ိုင်ငံအေပ�မှာ သစ�ာေစာင့်တယ်ဆိုရင် ြပည်သူအေပ�မှာ ေမတ� ာထားရမယ်။ ြပည်သူရဲ�
တိုးတက်ေရး အတွက်ကို စွမ်းေဆာင်ရမယ်။ ဒီေတာ့ ြပည်သူအေပ�မှာ ေမတ� ာထားတယ်ဆိုရင်
�ိုင်ငံအေပ�မှာလည်း သစ�ာေစာင့်ရမယ်။ ဒါမှသာ အစိုးရတစ်ခုရဲ�တာဝန်ဟာ ေကျပွန်မှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ က�န်မတိ�ု အမျိ�းသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ်အစိုးရအေနနဲ�၊ က�န်မက
အမျိ�းသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ် အစိုးရလို� ေပ
ြ ာတဲ့အခါမှာ အားလုံးကို သတိေပးချင်တာကေတာ့
အမျိ�းသားရင် �ကားေစ့ေရး အစိုးရလို� ေပ
ြ ာချင်ပါတယ်။
က�န်မအမျိ�းသားဒီမိုကေရစီ အဖွဲ�ချ�ပ်အစိုးရလို� ေပ
ြ ာရခ
ြ င်းအေက
� ာင်းဟာ က�န်မတို�ပိုင်တဲ့ အစိုးရ
လို� ေပ
ြ ာချင်လ�ို မဟုတ်ပါဘူး။ က�န်မတို� တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတာကို ေပ
ြ ာချင်တာ ြဖစ်ပါတယ်။
က�န်မတို� စတက်ကတည်းက အမျိ�းသားရင် �ကားေစ့ေရးကို ဦးတည်တဲ့အစိုးရဆိုတာ က�န်မ
အမျိ�းသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ် ပါတီဝင်ေတွနဲ�တင် ဖွဲ�ထားတဲ့အစိုးရ မဟုတ်ပါဘူး။
အဖွဲ�အစည်းအသီးသီးက ပုဂ�ိ�လ်ေတွန�ဲ စုေပါင်း�ပီးေတာ့ ဖွဲ�ထားတဲ့အစိုးရ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ
က�န်မတို�အေနနဲ� ြပည်သူ� အတွက်ရှိတဲ့ အရည်အချင်းေတွ အားလုံးကို အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင်
က�န်မတို� သုံးချင်ပါတယ်။
ဒီေတာ့ က�န်မတိ�ု ေရွးထားတဲ့ ဝန် �ကီးများဟာ အားလုံး အေတာ်ဆုံးလား အေကာင်းဆုံးလား
ဆိုတာဟာ ဒါေတာ့လည်း အချိန်ကပဲ ြပသွားမှာပါ။ တစ်ချိ��က တိုးတက်မ� ပိုေ�ှးတယ်၊ တစ်ချိ��က
တိုးတက်မ� ပိုြမန်တယ်။ ဒါေပမယ့် တစ်ချိ��ေတွကလည်း ေရာက်ေနတဲ့ေနရာနဲ� သင့်ေတာ်ချင်မှ
သင့်ေတာ်မယ်။ ဒါေတွကေတာ့ က�န်မတိ�ု �ကည့်�ပီးေတာ့ ေပ
ြ ာင်းသင့်ေ ြပာင်းထိုက်တာကို
ေပ
ြ ာင်းရမှာပဲ။ ဒါ ြပည်သူေတွကလည်း ဒီကိစ�ေတွကို သိပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အစိုးရတစ်ခုဟာ
ဘာလုပ်ေနလဲ။ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်ရှိလဲ ဆိုတာဟာ ြပည်သူဟာ သိပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ြပည်သူကို
မေပ
ြ ာဘူးဆိုတာ တစ်နည်း အားဖ
ြ င့် ြပည်သူကို မယုံ �ကည်ဘူး မေလးစားဘူး၊ ြပည်သူမှာ
အရည်အချင်း မရှိဘူးလိ�ု သတ်မှတ်သလိုပါပဲ။
ဒါေက
� ာင့် ပွင့်လင်း ြမင်သာမ�ရဲ� အေခ
ြ ခံအားဖ
ြ င့် ြပည်သူကို ေလးစားခ
ြ င်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ေပ
ြ ာတယ်ဆိုတာဟာ ြပည်သူဟာ ေပ
ြ ာသင့်ေြပာထိုက် သိသင့်သိထိုက်တ့သ
ဲ ူမ�ို လို
ေပ
ြ ာတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ�ါယ်ေရာက်ပါတယ်။ ဒါေက
� ာင့်မ�ို အစိုးရေကာင်းများအားလုံးရဲ� အေခ
ြ ခံဟာ
ပွင့်လင်းြမင့်သာမ�နဲ� တာဝန်ယူမ�ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီပွင့်လင်းြမင်သာမ�နဲ� တာဝန်ယူမ�ကို က�န်မတို�
လက်ကိုင်�ပီးေတာ့ ဒီတစ်�ှစ်အတွင်းမှာ တတ်�ိုင် သေလာက် ြပည်သူ�အကျိ�းနဲ� �ိုင်ငံအကျိ�းအတွက်
ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ ြပည်သူေတွအားလုံး တိုးတက်သင့်သေလာက် တိုးတက်ချင်သေလာက်
မတိုးတက်ေသးဘူးဆိုတာလည်း က�န်မတို� သိပါတယ်။
ဒီတစ်�ှစ်ဆိုတာဟာ တကယ်ေတာ့ သိပ်�ပီးေတာ့ရှည် �ကာတဲ့ကာလမဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုပဲ က�န်မတိ�ု လို
စနစ်အေပ
ြ ာင်းအလ�ဲကို ြဖတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ တစ်ချိ���ိုင်ငံက ပုဂ�ိ�လ်များနဲ� က�န်မေဆွးေ�ွးဖူးပါတယ်။
ေဆွးေ�ွးတဲ့အခါမှာ ၂ လ ၃ လ ေလာက်က ေဆွးေ�ွးြဖစ်ပါတယ်။ ေဆွးေ�ွးတဲ့အခါမှာ
ေတာ်ေတာ်များများ က ေပ
ြ ာပါတယ်။ က�န်မတို� �ိုငင် ံရ�ဲ တိုးတက်��န်းက အေတာ်ြမန်ပါတယ်တဲ့။
သူတ�ို �ိုင်ငံေတွမှာဆိုရင်၊ တစ်ချိ���ိုင်ငံေတွမှာဆိုရင် က�န်မတို� တိုးတက်��န်းေလာက်
တိုးတက်မ�ရေအာင် ၃ ၊ ၄ �ှစ်ေတာင်မှ �ကိ�းစားရပါတယ်လို� ေပ
ြ ာခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဒီလို
ေပ
ြ ာတဲ့အခါကျေတာ့လည်း က�န်မတို� အားတက်ပါတယ်။
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အားတက်တယ်ဆိုတာဟာ ေကျနပ် �ပီးေတာ့၊ ေတာ်လှ�ပီဆို�ပီးေတာ့ အားတက်တာမျိ�းမဟုတ်ပါဘူး။
က�န်မတို� ဆက်�ပီးေတာ့ �ကိ�းစားရကျိ�းနပ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ� အားတက်မ�ြဖစ်ပါတယ်။
က�န်မတို� အရင်�ှစ်တုန်းက အမျိ�းသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချ�ပ်ဟာ �ိုင်ငံ့ရဲ� တာဝန်ကို စပ
� ီးေတာ့
ယူစ�်အခါတုန်းကဆိုလို�ရှိ်ရင် က�န်မတို� ေပ
ြ ာင်းလဲချိန်တန်�ပီဆိုတဲ့ ေဆာင်ပုဒ်န�ဲ ယူခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီေတာ့ က�န်မတို� အခု တစ်�ှစ် �ကာပ
� ီဆိုေတာ့ ေဆာင်ပုဒက
် ိုလည်း က�န်မတိ�ု နဲနဲေ ြပာင်း�ပီးေတာ့
သွားရရင် ေကာင်းမယ်လို� က�န်မထင်ပါတယ်။ အဲဒေီတာ့ က �န်မစ�်းစားပါတယ်။
ဘယ်လိုေဆာင်ပုဒ် မျိ�းနဲ� ဆက်သွားရင်ေကာင်းမလဲဆိုေတာ့ တိုတိုတုတ်တုတ်န�ဲ
အဓိပ�ာယ်ေပ�လွင်ေအာင် “ြပည်သူနဲ�အတူ” လို� က�န်မတို�ဆက်�ပီး ေတာ့ ဒီခရီးလမ်းကို
ြပည်သူနဲ�အတူ ေလ�ာက်သွားချင်ပါတယ်။
ဒီလို ြပည်သူန�ဲ အတူ ေလ�ာက်သွားချင်တ
ဲ့အခါမှာ အခုေခတ်ေပါ့ေနာ် �ိုင်ငံတကာမှာသုံး��န်းေနတဲ့
ေဝါဟာရ ေလးတစ်ခုေပါ့။ အဲ့ဒါဟာ �ိုင်ငံရဲ�ပိုင်ဆိုင်မ�ေပါ့။ ေပ
ြ ာချင်တာက �ိုင်ငံတိုင်း �ိုင်ငံတိုင်းဟာ
ကိုယ့်ရဲ� ကိစ�ေတွ၊ ကိုယ့်ရဲ�ြပဿနာေတွ၊ ကိုယ့်ရဲ�တိုးတက်မ�ေတွအတွက်ကို ကိုယ့်ဖာသာကို
တာဝန်ယ�ူ ိုင်ခွင့် ရှိရမယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။ ပိုင်ဆိုငမ် �ေပါ့။ ဒါေပမယ့် ပိုင်ဆိုင်မ�ဆိုတာကလည်း
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တာဝန်ယူမ�လို�လည်း ေပ
ြ ာလိ�ု ရပါတယ်။
က�န်မတို��ိုင်ငံရဲ�ကိစ�ေတွအတွက်ကို ြပည်သူနဲ� အတူတူ တာဝန်ယူမယ်။ ြပည်သူနဲ� အတူတူ
က�န်မတို� ဒီတာဝန်ေတွကို ထမ်းေဆာင်မယ်။ က�န်မတို�အေနနဲ� ဒီတာဝန်ေတွကို ေကျပွန်ဖို�အတွက်
ြပည်သူရဲ�အားကို က�န်မတိ�ု ယူသလို က�န်မတိ�ု ရဲ�စွမ်းအားေတွအားလုံးကိုလည်း ြပည်သူေတွ
အတွက် က�န်မတိ�ု သုံး ပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်န�ဲ ြပည်သူန�ဲ အတူ က�န်မတို� ေနာက်�ှစ်ကို
ချီတက်သွားချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒလ
ီ ိုချီတက် သွားတဲ့အခါ က�န်မတို� ြပည်သူြပည်သားအားလုံး၊
ြပည်ေထာင်စ�ု ိုင်ငံသူ �ိုင်ငံသားများ အားလုံးဟာ ဝိုင်းဝန်း�ပီးေတာ့ ပံ့ပိုးကူညီ �က လိမ့်မယ်လ�ို
က�န်မတို� ေမ�ာ်လင့်ပါတယ်။
ြပည်သူများရဲ� ေလးစားမ� ြပည်သူများရဲ� ယုံ �ကည်မ�ဆိုတာ က�န်မတို� အလကားရတဲ့ကိစ� မဟုတ်
ပါဘူး။ လုပ်ယူမှရတဲ့ကိစ�ပါ။ က�န်မတို�အေနနဲ� ရပိုင်ခွင့်ရှိ�ပီးလို�လည်း မသတ်မှတ်ပါဘူး။
သို�ေသာ်ြငားလည်း ြပည်သူေတွရဲ� ေလးစားမ�၊ ြပည်သူေတွရဲ�ေထာက်ခံမ�၊ ြပည်သူေတွရဲ� ယုံ �ကည်မ�
ရေအာင်လို� ဆထက်ထမ်းပိုး တိုး�ပီးေတာ့ က�န်မတို�တစ်ေန�ထက်တစ်ေန�
�ကိ�းစားသွားပါမယ်လို�ေတာ့ က�န်မရဲရဲ �ကီး ကတိြပ��ိုင်ပါတယ်။ က�န်မ�ိုင်ငံေရးေလာကကို
ဝင်လာကတည်းကအတိုင်း က�န်မ တစ်ခုတည်းေသာ ကတိတစ်ခုကို ြပ�မယ်။
က�န်မအေကာင်းဆုံးလုပ်မယ်။ က�န်မ အေကာင်းဆုံးထက်ေတာ့ ပို �ပီးေတာ့ လုပ်လို� မရဘူး။ က�န်မ
အေကာင်းဆုံးက �ိုင်ငံအတွက် ြပည်သူအတွက် မလုံေလာက်ဘူးဆိုရင် ပို�ပီး လုံလုံေလာက်ေလာက်
ြပည့်ြပည့်စုံစုံ လုပ်ေပးမယ့် ပုဂ�ိ�လ်၊ အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုက တာဝန်ယူမယ်ဆိုလ�ို ရှိရင် က�န်မတို�ဟာ
ေနာက်ဆုတ်ေပးဖို� အဆင်သင့်ပါပဲ။
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ဒါဟာ အစိုးရတိုင်း ဒီမိုကေရစီတိုင်းဟာ စွဲစွဲ �မဲ�မဲနားလည်ေနရမယ့် ကိစ�တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဆိုတာ ထာဝရမဟုတ်ပါဘူး။ အစ�်အ�မဲ�ိုင်ငံ ကို အုပ်ချ�ပ်သွားဖို�မဟုတ်ပါဘူး။
အစ�်အ�မဲ ငါတိ�ု သာ ေတာ်တယ်။ ငါတိ�ု ေလာက်ေတာ် တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးဆို�ပီးေတာ့
ရပ်တည်သွားဖို� မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဆိုတာဟာ အနိစ�တရားကို အမ
� ဲပဲ
သုံးသပ်ေနရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ က�န်မတို�ဟာ မမ
� ဲြခင်း ဆိုတဲ့ �ိုင်ငံေရးသေဘာတရားအရ
အစိုးရရဲ�အေခ
ြ အေနဟာ ြပည်သူလူထု �ကည်ြဖ�သေလာက်ပဲ ခိုင်မာမယ် ဆိုတာကို လက်ခံတယ်။
ြပည်သူေတွအေနနဲ� က�န်မတိ�ု အစိုးရကို ေသေသချာချာ ေလ့လာပါ။ ေဝဖန်သင့်တာလည်း
ေဝဖန်ပါ။ က�န်မတို�နဲ� ကူညီေဆာင်ရွက် ေပးသင့်တာေတွလည်း ကူညီေဆာင်ရွက် ေပးက
� ပါ။
နိဂုံးချ�ပ်အေနနဲ� က�န်မတို� ြပည်သူကို ေကျးဇူးတင်တယ်လို� ေပ
ြ ာချင်ပါတယ်။ တစ်�ှစ်အတွင်းမှာ
က�န်မ သတိြပ�မိတာကေတာ့ တစ်ချိ��အဖွဲ�အစည်းေတွ၊ အစုအဖွဲ�ေတွ၊ ပုဂ�ိ�လ်ေတွက က�န်မတို�ကို
ဘယ်လိုပဲ ေပ
ြ ာေပ
ြ ာ က�န်မတို� ြပည်သူေတွက က�န်မတို�ကို နားလည်မ� ေပးခဲ့တယ်။ က�န်မတိ�ု ကို
ဝန်းရံခဲ့တယ်။ က�န်မတိ�ု ကို လုပ်ချင်တဲ့ကိစ�ေတွကိုလုပ်�ိုင်ဖို� တတ်�ိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီေပးခဲ့တယ်။
အားလုံးသိတဲ့ကိစ�တစ်ခုဆိုလို�ရှိရင် က�န်မတိ�ု ရဲ� ရင် �ကားေစ့ေရးနဲ� �ငိမ်းချမ်းေရး စင်တာအတွက်
ြပည်သူေတွကို အလှ�ခံလိုက်တဲ့အခါ ကာလတိုတို ေလးအတွင်းမှာ အခုဆိုလို�ရှိရင် က�န်တ�ို ဟာ ၁၄
ဘီလီယံ ကျပ်ေတာင်မှ ရရှိေနပါပ
� ီ။ ဒီရန်ပုံေငွကိုဝိုင်း�ပီးထည့် �ကတဲ့အထဲမှာ
လုပ်ငန်းရှင် �ကီးေတွတင် မဟုတ်ပါဘူး။ ြပည်သူေတွလည်း ပါပါတယ်။ က�န်မသေဘာအကျဆုံးက
ဟိုနားက ငါးေထာင်၊ ဒီနားက တစ်ေသာင်း၊ တတ်�ိုင်ရင် တတ်�ိုင်သလို ြပည်သူေတွက
ဝိုင်းဝန်း�ပီးေတာ့ က�န်မတိ�ု ဝန်းရံ �ကတာ။ အဲ့ဒါဟာ �ငိမ်းချမ်းေရးရန်ပုံေငွအတွက်တွင် မဟုတ်ပါဘူး။
က�န်မတို� �ကိ�းပမ်းမ�ေတွအတွက် အင်မတန်မှ အားဖ
ြ စ်ေစပါတယ်။
ဒီလိုပဲ ြပည်သူတိုင်း ြပည်သူတိုင်းဟာ တတ်�ိုင်တဲ့ဘက်က တတ်�ိုင်သေလာက် က�န်မတို�အစိုးရ
အတွက် ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့လုပ်ငန်းအပိုင်းေတွ ေအာင်ြမင်ေအာင်လို � ဝန်းရံေပးမယ်ဆိုလို�ရှိရင်
က�န်မတို� �ိုင်ငံဟာ တိုးတက်ဖို�လုံး၀ေသချာတယ် လို�ေ ြပာ�ိုင်ပါတယ်။ က�န်မတိ�ု
ရဲ�ေနာင်မျိ�းဆက်များဟာ ဒီအချိန် ကာလ ြပန် �ကည့်�ပီးေတာ့ ငါတို� �ိုင်ငံ �ကီးအတွက်
အလင်းေရာင်သန်းခဲ့တဲ့ကာလဟာ ဒီကာလပါပဲလို� မလွဲမေသွ ေပ
ြ ာ�ိုင်ပါတယ်၊
ယုံ �ကည်ပါတယ်လ�ို ေ ြပာရင်းနဲ� နိဂုံးချ�ပ်ပါတယ်။
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

