
 



 



 



 

 အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ) သည် ြမန်မာိုင်ငံမှ သမုိင်းေကာင်း ေန က်ခံ 

ကဲွြပားသည့် တုိင်းရင်းသူ အမျိးသမီးအဖဲွအစည်းေပါင်း ၁၃ ဖဲွြဖင့် ဖဲွစည်းထားသည်။ ၁၉၉၉ ခုှစ် 

ဒီဇင်ဘာ လ ၉ ရက်ေနတွင် တည်ေထာင်ဖဲွစည်းခဲ့သည်။ အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ) 

သည် အမျိးသမီးများ၏ ဘဝအဆင့်အတန်း တုိးတက်ြမင့်မားလာေစေရးှင့် အရည်အချင်း ြပည်ဝ 

ေစေရးအတွက်သာမက အရည်အချင်းြမင့်တင်ြခင်း၊ စည်းုံးချ်းကပ်ြခင်း၊ သုေတသနြပြခင်းှင့် 

မှတ်တမ်းတင်ြခင်းများမှတဆင့် ဒီမုိကေရစီလပ်ရှားမ၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် အမျိးသားြပန်လည်သင့် 

ြမတ်ေရး အပါအဝင် ကအားလံုးတွင် အမျိးသမီးများ ပုိမုိပါဝင်လုပ်ကုိင်လာေစေရးအတွက် 

ဦးတည်ေဆာက်ရက်လက်ရှိသည်။ 

 

ရည်ရယ်ချက်များ 

¨ အမျိးသမီးများ စွမ်းရည်ြမင့်မားေရးှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

¨ ကျား/မ တန်းတူေရး 

¨ အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မှင့် ခဲွြခားဆက်ဆံမအားလံုး ပေပျာက်ေရး 

¨ လူမကအသီးသီးှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချသည့် အဆင့်တုိင်းတွင် အမျိးသမီးများပါဝင်လာေရး 

¨ ငိမ်းချမ်းေရး၊ ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ဒီမုိကေရစီေရး 



 

အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ) 

ေလွးပုိးငယ် 

တဲွဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး(၂) 

အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၃၀ ရက်ေန

ညေန ၇း၀၀ - ၈း၃၀ (ြမန်မာစံေတာ်ချန်ိ) 

ဦးေအာင်ထူး 

ဥပေဒအေထာက်အကူြပ ကွန်ရက်တည်ေထာင်သူ 

ဖက်ဒရယ်ဥပေဒ အကယ်ဒမီ ေကျာင်းအုပ်ကီး 

 

ေန ်ေဖာဝါး 

LAIN နည်းပညာအေထာက်အကူြပအဖဲွ ဒါုိက်တာ 

ကရင်နီြပည်နယ် ဖဲွစည်းပုံမူကမ်း ေရးဆွဲေရးေကာ်မတီ တာဝန်ခံ 

 

ေန ်ေမဦး 

အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ) 

နည်းပညာအ ကံေပး



 

တဲွဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး(၂) 

အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ) 



 

 အားလံုးပဲ မဂလာပါရှင့်။ 

 ဖက်ဒရယ်စနစ် သေတညဖ်ို ြပညန်ယဖ်ွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒက ဘယ်ေလာက်ထိ အေရးကီး 

လဲဆုိတာကုိ ေဆွးေွးိုင်ဖိုအတွက် ဒီေနတွင် ပညာရှင်များကုိ ဖိတ်ကားထားပါသည်။ 

 ဒီေနတွင် ဆရာဦးေအာင်ထူး (ဥပေဒ အေထာက်အကူြပ ကွန်ရက်တည်ေထာင်သူ၊ ဖက်ဒရယ်ဥ 

ပေဒ အကယ်ဒီမီ ေကျာင်းအုပ်ကီး)၊ ဆရာမေန ေ်ဖာဝါး (LAIN နည်းပညာ အေထာက်အကူြပအဖွဲ 

ဒါိုက်တာ၊ ကရင်နီြပညန်ယ် ဖွဲစည်းပံုမူကမ်းေရးဆဲွေရး ေကာ်မတီ တာဝန်ခံ) ှင့် ဆရာမေန ်ေမဦး 

(ဥပေဒပညာ ရှင်၊ ကျား-မတန်းတူေရးကို တစုိက်မတမ်တ် ေတာက်ေလာက်ေြပာလာသူ၊ WLB နည်းပ 

ညာအ ကံေပး) တုိကုိ ဖိတ်ေခထားပါသည်။  

 ဤ စကားဝိုင်းကုိ ကည့်ေနသူ ြပည်သူလထူု ှင့် ပရသိတ်အေပါင်းတိုကုိ မဂလာပါလို ပထမ 

ဦးစွာ တ်ဆက်လိုပါသည။် ကျမတိုအေနြဖင့် အန ဂတ်ဖက်ဒရယြ်ပည်ေထာင်စုကုိ တည်ေဆာက် 

လိုတာ ြဖစ်သည့်အတွက်ေကာင့်မို တန်းတူေရးလို ေြပာသည့်အခါတွင် တိုင်းရင်းသားတန်းတူေရးက 

လူမျိးစုတန်း တူေရး၊ အမျိးသမီးတန်းတူေရးပဲ ေြပာေြပာ ပီးြပည့်စုံသည့် တန်းတေူရးကုိ တစုိက်မတ် 

မတ်လပု်လာသည့် အမျိးသမီးအဖွဲ ြဖစ်ပါသည်။ အမျိးသမီးများအဖွဲချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ) သည် 

ေရးေကာက်ပွတဲွင် ဝင်ပိင်ပီး ိုင်ငံေရးပါတအီြဖစ် မေကာ်ြငာထားေပမဲ့လည်း ကျမတိုကုိယတ်ိုင်က 

အမျိးသမီးိုင်ငံေရးအဖွဲအစည်းြဖစ် သည်ဆုိတာကုိ ကျမတိုကုိယတ်ိုင် ေကာ်ြငာထားပီး ြဖစ်သည်။ 

ဒါေကာင့်မို စတင်တညေ်ထာင်ကတည်းက ကျမတို အမျိးသမီးများအဖွဲချပ် (ြမနမ်ာိုင်ငံ) သည် ဒီအ 

မျိးသားများ ှင့် တန်းတေူတာ်လနှ်ေရးတွင် ပါဝင်လာပီး အေရးကီးသည့် အခန်းကတွင် အမျိးသမီး 

များ၏ ေခါင်းေဆာင်မ အခန်းကေတွကုိ ြမင့်တင်ိုင်ဖိုအတွက် ဗျဟာများကုိစ်းစားပီး ဆုံးြဖတ် 

ချက်ချမတှ်သည့်ေနရာတွင် တစုိက်မတ်မတ် ပါဝင်လာသည့် အမျိးသမီးအဖွဲအစည်း ြဖစ်ပါတယ်လို 

မိတ်ဆက်ေပးချင်ပါတယ်။ ကျမတိုသည် ေတာ်လနှ်ေရးကုိ အမျိးသမီးများအဖွဲချပ် (ြမနမ်ာိုင်ငံ) စတင် 

တည်ေထာင်စဥ်ကတည်းက ၁၉၉၉ ခုှစ်ကတည်းက ှစ်ေပါင်းများစွာကတည်းက တစုိက်မတ်မတ် 

လုပ်ေဆာင် လာခဲ့သည့် အမျိးသမီးအဖွဲအစည်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဒီလိုလပု်လာခဲ့သည့် အမျိးသမီးအဖွဲအစည်းြဖစ်သည့်အတွက် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုဟု ေြပာ 

သည့်အခါတွင် ဘယလ်ိုြပည်ေထာင်စုမျိးကုိ ကျမတိုကတည်ေဆာက်ချင်သလဲ ြငင်းခံုမ၊ ေဆွးေွးမေတွ 

အများကီးလုပခ်ဲ့သည်။ အထူးသြဖင့် ဗမာလူမျိးကီးဝါဒေတွ မရှိေအာင်၊ ခွြဲခားဆက်ဆံမေတွ မရှိေအာင် 

အမျိးသမီးေတွကုိဖိှပိ်သည် ့ ဓေလထ့ံုးတမ်း အေလ့အကျင့် မရှိေအာင် ကျမတိုက တစုိက်မတ်မတ် 

ေြပာဆုိလာသည့် အမျိးသမီးအဖွဲြဖစ်သည်။ အားလံုးက ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်မည် 

ေြပာေသာလ်ည်း ကျမတို ေတာ်လနှ်ေရးဘုံရည်မနှ်းချက် တစ်ခုတည်းြဖစ်သလား၊ မြဖစ်ဘူးလား ဆုိတာ 

ကုိ ကျမတိုကုိယ်တိုင် ဆန်းစစ်ဖိုလိုအပ်ပါသည်။ အဲ့ဒါေကာင့်မို ဒီေနတွင် ကျမတိုသည် ဖက်ဒရယ်စနစ် 

သေတည်ိုင်ဖို  ြပညန်ယဖ်ွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ အေကာင်အထညေ်ဖာ်စုိ ေခါင်းစဥ်ြဖင့် ဆက်လက် 

ေဆွးေွးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 



 

ဥပေဒအေထာက်အကူြပ ကွန်ရက်တည်ေထာင်သူ 

ဖက်ဒရယ်ဥပေဒ အကယ်ဒမီ ေကျာင်းအုပ်ကီး 



 

ေမးခွန်း ၁။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာ ဘာကုိဆိုလိုတာလဲ။ ဖက်ဒရယ်စနစ်လို ေြပာပီဆိုလိုရိှရင် 

ဖက်ဒရယ် ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ ှင့် ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ ဘယ်လိုကွာြခားမရိှလဲ။ 

 

ဦးေအာငထ်ူး -  

 ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ ေန က်ေမးခွန်းများတွင် ရှင်းြပပါမည်။ အချနိ်အကန်အသတ်ေကာင့်ပါ။ 

ဖက်ဒရယ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ ှင့် ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ ကွာြခားတာထက် စာရင် 

ဘယ်လို ဆက်စပ်သလဲဆိုတာကုိ ရှင်းြပလိုသည်။ ဥပမာ - ကေနဒါိုင်ငံကုိ ကည့်မည်ဆိုလင် ဗဟုိ 

ချပ်ကုိင်မများတ့ဲအေြခခံကေန ဖက်ဒရယ်ုိင်ငံ ြဖစ်လာသည်။ ဖက်ဒရယ်ုိင်ငံ၏ ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံ 

ဥပေဒတွင် ြပစ်မဆိုင်ရာဥပေဒများှင့် ပတ်သက်ပီးေတာ့ ဥပေဒြပဌာန်းခွင့်ကုိ ဖက်ဒရယ်အဆင့် 

သီးသန်အခွင့်အေရး (Exclusive Rights) ဆိုပီးေတာ့ အပ်ှင်းထားသည်။ သုိေသာ် ြပည်နယ်ေတွမှာ 

ဆိုရင် တရားမမများှင့်ဆိုင်သည့် ဥပေဒကုိ အဓိကကျင့်သုံးသည်။ အဲ့လိုခွဲထားသည်။ လက်ေတွ 

တွင် ြပစ်မဆိုင်ရာြဖစ်ေစ၊ တရားမမဆိုင်ရာြဖစ်ေစ ပူးတဲွအားလံုးနီးပါကုိ ြပည်နယ် (သုိမဟုတ်) 

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ေဒသရအဆင့် တရားုံးများတွင် စစ်ေဆးမြပလုပ်သွားသည်။ ဒါသည် ကေနဒါ 

ိုင်ငံ၏တရားုံးတွင် ဖက်ဒရယ်၏လည်ပတ်မ ြဖစ်သည်။ ကေနဒါိုင်ငံ၏ ကိွဘတ်ြပည်နယ် 

ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင် သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၏ ထူးြခားချက်ကုိ အဓိကထင်ဟတ်သည်။ 

ဥပမာ - ြပည်နယ်အတွင်းတွင် အာဏာများကုိ ဘယ်လိုခွဲေဝ ကျင့်သုံးသလဲ၊ လူတစ်ဦးချင်းအခွင့်အ 

ေရးေတွကုိ ဘယ်လိုအပ်ှင်းသလဲ၊ ေရးေကာက်ပဲွ ဘယ်လိုကျင်းပသလဲ၊ ြပည်လံုးကတ်ဆခံယူ 

ပဲွကုိ ဘယ်လိုကျင်းပသလဲ။ ေန က်ပီးေတာ့ ကိွဘက် မှာ Charter of Human Rights in Freedom 

ကုိ ကိွဘက်ြပည်နယ်က အတည်ြပခွင့်ရှိသည်။ ကိွဘက်၏ ထူးြခားချက်သည် ကိွဘက်တွင် 

ြပင်သစ်လူမျိးများအဓိကေနထိုင်သည့်အတွက် ြပင်သစ်ုံးသုံးဘာသာစကားကုိ ြပဌာန်းခွင့်ရှိသည်။ 

အဲ့ဒါအြပင် ကိွဘက်၏ ထူးြခားချက်သည် အြခားဖက်ဒရယ်ိုင်ငံတွင် မေတွရသည့်အချက်က 

ကေနဒါိုင်ငံ၏ တရားုံးလွတ်ေတာ်ချပ်၊ အြမင့်ဆံုးတရားုံးလွတ်ေတာ်ချပ်တွင် တရားသူကီး (၉) 

ဦးရှိသည့်အနက် (၃) ဦးကုိ ကိွဘက်ြပည်နယ်ကေန ေစလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါကေတာ့ ကေနဒါ 

အေကာင်းြဖစ်သည်။ ေန က်ပီးေတာ့ အာေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကုိ 

အကျ်းချပ် ေြပာပါမည်။ အာေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုသည် ဖက်ဒရယ်တည်ေဆာက်သည့်အခါ 

ကေနဒါနဲမတူဘူး။ သူသည် ဖက်ဒရယ်ကုိ ေအာက်ေြခြပည်နယ်ေတွကေန စတင်ေပလာပါသည်။ 

Confederation ကေန ဖက်ဒရယ်ေြပာင်းသွားသည်။ အဲ့ေတာ့ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၏ အချပ် 

အြခာဥပေဒသည် Surpreme of the Law of the Land ဖဲွစည်းပုံကုိ။ ြပင်သစ်အေတွးအေခ 

ပညာရှင် ေမာင်စတန်ကျ ေြပာသည့် တုိင်းြပည်အာဏာကုိ ခွဲြခားကျင့်သုံးဖုိ၊ Seperation of Pow-

er ကုိ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ှင့် အညီ ကမာမှာ ပထမဆံုး စတင်ကျင့်သုံးတာ အာေမရိကန်ြပည် 

ေထာင်စု။ အဲ့ေတာ့ အဲ့ဒီဖဲွစည်းပုံကီးတွင် တစ်ဦးချင်းစီလွတ်လပ်မ အေြခခံအခွင့်အေရးေတွကုိ 

အများစုြပဌာန်းထားသည်။ အဓိကအားြဖင့် ြပင်ဆင်ချက် (၁၀) ချက်၊ ပထမဆံုး ြပင်ဆင်ချက် (၁၀) 



 

ချက် နဲ အာမခံေပးထားသည်။ ပီးေတာ့ ထူးထူးြခားြခား လွတ်လပ်တ့ဲစီရင်ေရးကုိ တရားလွတ် 

ေတာ်ချပ်ကေန အထပ်ထပ်ေဖာ်ေဆာင်သည်။ ေန က်ပီးေတာ့ ဖက်ဒရယ်အဆင့် အေြခခံကုိ 

ကျင့်သုံးတယ်ဆိုပီးေတာ့ ဖဲွစည်းပုံမှာအဲ့လို ြပဌာန်းထားသည်။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ှင့် 

ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံ ဘယ်လိုဆက်စပ်လဲဆိုေတာ့ ဆက်စပ်ပုံဆက်စပ်နည်း အမျိးမျိးရှိသည်။ ဥပမာ - 

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၏ လူဝီစယားန း ြပည်ေထာင်စု၏ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ (၂၆) 

တွင်  State Soverigentiy ဆိုတာ လိုလာသည်။ အဲဒ့ါဘာလဲဆိုေတာ့ ြပည်နယ်ေတွမှာ အချပ်ြခာ 

အာဏာရပုိင်ခွင့်ရှိသည်။ ဆိုလိုတာက လွတ်လပ်တ့ဲအုပ်ချပ်ပုိင်ခွင့်က ြပည်နယ်ေတွြဖစ်တယ် 

ဆိုတာကုိ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင် ြပဌာန်းထားသည်။ အဲ့ေတာ့ ဖက်ဒရယ်နဲ ဘယ်လို 

ဆက်စပ်လဲဆိုေတာ့ အချပ်အြခာအာဏာ၏ အစိတ်အပုိင်းကုိ ြပည်နယ်ကေနပီး ြပည်ေထာင်စုကုိ 

လွဲလိုက်ပီဆိုတ့ဲ သေဘာမျိးကုိ Delegated Power အေနြဖင့် သုံးသည်။ အဲ့ဒါအေမရိကန်ြပည် 

ေထာင်စုြဖစ်သည်။ ေန က်ဆက်စပ်မကုိ ဆွီဇာလန်ိင်ုငံကုိ ေြပာချင်တယ်။ ဆရာတုိိုင်ငံ တုိင်းရင်း 

သားလူမျိးစုေတွ အများဆံုးေမာ်မှန်းတ့ဲ သေဘာကျတ့ဲ ဆွီဇာလန် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒမှာ သူရဲ 

ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ (၃) တွင် အတိအလင်းြပထားသည်။ Candon (ကန်တုန်) ဆိုပီးေတာ့ 

The Candons are sovereign in source are an sovereignty is not limited by the constitu-

tion ဆိုပီးသုံးထားသည်။ ဆိုလိုချင်တာကေတာ့ ဖက်ဒရယ်ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒက ကန်သတ် 

မထားသည့် အရာမှန်သမ Candon is an sovereign ကန်တုန်၏ အချပ်အြခာအာဏာပုိင်သည်။ 

ကန်တုန်ြပည်နယ်၏ အချပ်အြခာအာဏာပုိင်တယဆ်ိုေတာ့ အသိမှတ်ြပပီးေတာ့ ကန်တုန်၏ 

ြပည်နယ်၏ ဖဲွစည်းပုံမှာေရးဆွဲပီး ြပန်လည်ကျင့်သုံးကသည်။ အချနိ်အကန်အသတ်ေကာင့် 

ေန က်ဆံုးတစ်ခုေြပာချင်တာက ဂျာမနီိုင်ငံ ြဖစ်သည်။ ဂျာမနီိုင်ငံသည်လည်းပဲ ဖက်ဒရယ် ှင့် 

ြပည်နယ်များ အဓိကဆက်စပ်သည်။ ဘယ်မှာဆက်စပ်လဲဆိုေတာ ့ အထက်လွတ်ေတာ် 

(ဘွန်းတက်စတိွက်) တွင် သီးြခားေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းမဟုတ်ပဲနဲ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်ေတွ 

ဂျာမနီမှာ လင်းဒါးလို ေခတ့ဲ (၁၆) ြပည်နယ်ရှိသည်။ အဲ့ဒီ (၁၆) ြပည်နယ်တွင် ဒီမုိကေရစီ နည်းကျ 

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခံထားရသည့် အစိုးရေတွရှိသည်။ အဲ့အစိုးရေတွက ဖက်ဒရယ်၏ အထက် 

လွတ်ေတာ် ဘွန်းတက်စတိွက်မှာ အထက်လွတ်ေတာ်အဖဲွဝင်များအြဖစ် သွားတက်ထိုင်ပီးေတာ့ 

အထက်လွတ်ေတာ်ှင့် ြပည်နယ်ှင့် တုိက်အစ်စလန်း လုပ်ထားသည်။ အဲ့လိုနည်းအားြဖင့် ဖက်ဒ 

ရယ်ှင့် ြပည်နယ် ဆက်စပ်တယ်လို ေြဖပါရေစ။  

 

 

 

 

 



 

ေမးခွန်း ၂။ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒသည် လက်ရိှေတာ်လှန်ေရးတွင် ဘာေကာင့်အရးကီး 

သလဲ။ ေတာ်လှန်ေရးကုိလပ်ုိုင်ဖုိအတွက် ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ေဆာက်ိုင်ဖုိအတွက် ဖက်ဒရယ်ဆို 

တာသည် ကျမတုိိုင်ငံရဲ ိုင်ငံေရးြပဿန ကုိ ေြဖရှင်းိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် ကျမတုိ 

ယံုကည်ထားတာ ြဖစ်သည်။ အဲ့လို ယံုကည်မအေပအေြခခံပီး ဒီေတာ်လနှ်ေရးအေရအတွက် 

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒက ဘာေကာင့်ရိှထားသင့်သလဲ။ ြပည်နယ်ဖဲွစည်း 

ပုံအေြခခံဥပေဒကလဲ ဘာေကာင့်ရိှထားသင့်သလဲ။     

 

ဦးေအာငထ်ူး - 

 WLB က FCDCC ဖဲွစည်းပုံကုိ မေမ့ေသးသည့်အတွက် ဆရာဝမ်းသာပါတယ်။ လက်ေတွမှာ 

ဆရာထင်တာက WLB က FCDCC ကုိ ေမ့ထားတာ ကာသွားပီ။ အခုထုတ်ေဖာ်ေြပာသည့်အတွက် 

ဝမ်းသာတယ်။ WLB ကလည်း ကုိယ့်မူဝါဒကုိ ြပန်လည်စ်းစားသုံးသပ်သင့်သည်ဟု ပဏာမေြပာ 

ချင်သည်။  

 ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒသည် လက်ရှိေတာ်လှန်ေရးကာလတွင် ဘာေကာင့် 

အေရးကီးသလဲ။ ဘယ်လိုအေရးကီးသလဲ။ သိပ်ေကာင်းတ့ဲ ေမးခွန်းပဲ။ သုိေသာ် WLB ေခါင်းေဆာင် 

များေရာ၊ ကေန workshop တက်လာကသည့် ကျေန ့် မိတ်ေဆွများ ှင့် ေခါင်းေဆာင်များကုိ 

စ်းစားေစချင်သည်။ ြပည်နယ်ကားကာလ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကုိ ေရးသည့်ကိစသည် အခုမှ 

မဟုတ်ပါဘူး။ WLB ကလဲ ြပန်စ်းစားကည့်ရင် သိမှာပါ။ ကေန တက်ေနသည့် အမျိးသမီးေခါင်း 

ေဆာင်ကီး ှစ်ေယာက်လဲ သတိရပါလိမ့်မယ်။ ဆရာ့လက်ထဲတွင် စာအုပ်အတိအကျရှိသည်။ အဲ့ဒါ 

ဘာလဲဆိုေတာ့ ြပည်နယ်များ၏ ဖဲွစည်းပုံမူကမ်း ြဖစ်သည်။ ဒီထဲမှာေရးထားတ့ဲ ခုှစ်ေတွကေတာ့ 

၂၀၀၆ ကေန စသည်။ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ ၁၃ မှာ ေန က်ဆံုးတင်လိုက်သည်။ ၁၀ ှစ်ေကျာ် 

လုပ်ခဲ့တာကုိ စာအုပ်နဲေဖာ်ြပလိုက်တာ ြဖစ်တယ်။ ဒါေပမ့ဲ ေမးခွန်းကုိေြဖရရင် လက်ရှိ ေတာ်လှန် 

ေရးအတွက် အကျိးရှိသလားဆိုရင် သိပ်ပီးေတာ့ အကျိးမရှိိုင်ဘူး။ ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ့ ဒီစာ 

အုပ်ထဲမှာ ပုံမှန်ကာလေတွမှာ စစ်ေကာင်စီကုိတုိက်ခိုက်ပီး ြဖတ်ချပီးေတာ့မှ လွတ်ေြမာက်သွား 

မည့်ကာလမှာ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်ေတွက သုံးစွဲမည့်ဖဲွစည်းပုံကုိသာ ေရးဆွဲထားခဲ့တာြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် လက်ရိှေတာ်လှန်ေရးကာလမှာ အသုံးဝင်ဖုိကေတာ်ေတာ်နည်းပါမည်။ ဒါဆိုဆရာပွင့်ပွင့် 

လင်းလင်းေဆွးေွးတာ ြဖစ်သည်။ ဆိုေတာ့ အဲ့တုန်းကအေြခအေနသည် ြပည်နယ်ကားကာလ 

ဖဲွစည်းပုံကုိ ေရးဆွဲခွင့်မရခဲ့ဘူး။ သုိေသာ် ကေန ေရးဆွဲခွင့်ရေနပီ။ အဲ့ဒါကုိ အေလးအနက်ထားပီး 

ြပန်စ်းစားေစချင်တယ်။ အဲ့ေတာ့ ေစာနက ေလွးပုိးငယ် ေဆွးေွးသွားသလိုပဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ်၊ 

စစ်ေကာင်စီကုိတုိက်ေနသည့် လက်ရှိကားကာလမှာပဲ ဖက်ဒရယ်အဆင့်၊ ြပည်နယ်အဆင့်ေတွမှာ 

ကားကာလဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအေြခအေနမှ ြပည်နယ်ကားကာလ 

ဖဲွစည်းပုံေပလာလင် ေတာ်လှန်ေရးအတွက် တကယ့်ကုိအကျိးရှိပါမည်။ ဘယ်လိုအေြခအေနမျိး 

တွင် ကားကာလ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကုိ ချဥ်းကပ်မလဲဆိုေတာ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ် 



 

တွင် တန်ဖုိးရှိတ့ဲ ြပဌာန်းချက်တစ်ချိပါရှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ြပည်နယ်ေတွမှာ အချပ်အြခာ 

အာဏာရှိေကာင်း အသိမှတ်ြပြခင်းသည် သိပ်ေကာင်းသည်။ ဒါသည် လူများစုကီးပါဝင်တ့ဲ အထူး 

သြဖင့် အဲန်အဲလ်ဒီေခါင်းေဆာင်များပါတ့ဲ ၂၀၂၀ ေရးေကာက်ပဲွ ရလဒ်ေန က်ခံကေနပီးေတာ့မှ 

ဖက်ဒရယ် ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ်ကုိ အသိမှတ်ြပတာ ဒါသိပ်ေကာင်းတယ်။ တန်ဖုိးရှိသည်။ ေန က် 

ဥပမာတစ်ခုက ေြမယာှင့် သဘာဝသယံဇာတစီမံပုိင်ခွင့်တွင် ြပည်နယ်ေတွကုိ အပ်ှင်းထားတာ။ 

သိပ်ေကာင်းတယ်။ တအားေကာင်းတယ်။ တြခားတစ်ချိလဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုေကာင်းတ့ဲ အချက်ေတွ 

ရှိသည်။ သုိေသာ် ပီးခဲ့သည့် ၁ ှစ်ခွဲ အတွင်းတွင် ကားကာလဖဲွစည်းပုံနဲ မေဖာ်ေဆာင်ဘူး။ 

ြပဿန က။ ဘာနဲေဖာ်ေဆာင်လဲဆိုေတာ့ ကားကာလဖဲွစည်းပုံဆိုင်ရာ အစီအမံ (Arrangement) 

ဆိုပီး ေဖာ်ေဆာင်သည်။ ြပန်စ်းစားကည့်ပါ။ အဲ့မှာ WLB ေခါင်းေဆာင်လဲပါသည်။ ြပန်စ်းစား 

ေစချင်တယ်။ အဲ့ေတာ့ မေရမရာ၊ တ်ေထွးမေတွ ြဖစ်ခဲ့တယ်။ သံသယေတွ ကီးထွားခဲ့တယ်။ 

ကျေန ့်မိတ်ေဆွ ေခါင်းေဆာင်များ ြပန်စ်းစားကည့်ပါ။ ကမာမှာ အစီအမံဆိုတာမရှိဘူး။ အစီအမံ 

ဆိုတာနဲ တုိင်းြပည်မိင်ကီး (၃) ရပ်ကုိ ကျင့်သုံးတာ ဘယ်ိုင်ငံမှာမှ မရှိဘူး။ ဆိုေတာ့ အစီအမံနဲ 

သွားတ့ဲခါကျေတာ့ အရင်းခံြပဿန တစ်ချိကုိ ေဆွးေွးပါတယ်။ အဲ့ေတာ့ ေရှေန က်ဆန်ကျင်ဖုိ 

လိုတ့ဲအချက်ေတွ ရှိတယ်။ ပဋိညာဥ်၏ ပထမမူ (First Version) တွင် အစိတ်အပုိင်း (၁) ှင့် (၂) 

သည် တစ်ခုနဲ တစ်ခု ဆန်ကျင်သည်။ အစိတ်အပုိင်း (၁) တွင် ြပည်နယ်ေတွမှာ အချပ်အြခာ 

ရှိတယ်လို သုံးတယ်။ အစိတ်အပုိင်း (၂) မှာ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရသည် အမျိးသားညီွတ် 

ေရးတုိင်ပင်ခံေကာင်စီနဲ ညိိင်းပီးေတာ့ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်၊ ြပည်နယ်အဆင့်၊ တုိင်းေဒသကီး 

အဆင့်ေတွမှာ အုပ်ချပ်ေရးအစီအမံကိစေတွကုိ ေဆာင်ရက်ပုိင်ခွင့် ရှိသည်။ အဲ့ေတာ့ ဒီှစ်ခုက 

ေတာ့ တစ်ခုနဲ တစ်ခု ဆန်ကျင်ေနသည်။ အစိတ်အပုိင်း (၁) ကုိ လက်ခံရင် အစိတ်အပုိင်း (၂) က 

ကျင့်သုံးလို မရဘူး။ ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးကိစသည် ဖက်ဒရယ်နဲ မဆိုင်ဘူး။ ရှင်းရှင်းလင်းပဲ။ အဲ့လို 

ဆန်ကျင်တ့ဲကိစြဖစ်တ့ဲအခါကျေတာ့  လက်ေတွမှာ အဲန်ယူဂျ၏ီ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနေတွကမှ 

ခွင့်ြပေရး စီမံချက်များချသည်။ ြပည်နယ်အားလံုး လမ်း ခံသွားသည့်အခါကျေတာ့ ကရင်နီြပည် 

နယ်မှာရှိတ့ဲ KNPP (ကရင်နီအမျိးသား တုိးတက်ေရးပါတီအဖဲွ) က ကရင်နီအစိုးရနဲ ထိပ်တုိက် 

ြပဿန တက်ေရာ။ ချက်ြခင်းကန်ကွက်သည်။ ဒါသည် မြဖစ်သင့်ပဲြဖစ်တ့ဲ ြပဿန ြဖစ်သည်။ 

အဲ့ဒါကုိ ေြဖရှင်းိုင်ဖုိကိးစားလိုက်တာနဲ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ် ဒုတိယ မူကမ်းေပလာ 

သည်။ Second version ၏ အစိတ်အပုိင်း (၂) အပုိဒ် (၄၃) တွင် ြပည်နယ်အဆင့် 

အုပ်ချပ်ေရးစီမံချက်ေတွကုိ ေရးဆွဲအတည်ြပ ြပဌာန်းတယ်ဆိုတ့ဲ အချက်ြပတ်သွားသည်။ 

ေကာင်းသည်။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ပဲ ကျန်သည်။ ဒါသည် ေကာင်းတဲ့လကဏာြဖစ်သည်။ ဖက်ဒ 

ရယ်အဆင့်မှာေနသည့် အဲန်ယူဂျကီ ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးေတွကုိ ဝင်စွက်ဖက်ခွင့် မရှိေတာ့ဘူးလို 

အဓိပါယ်သက်ေရာက်သည်။ ဒါကုိကိဆိုသည်။ ဒါေပမ့ဲ ြပဿန တက်လာသည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိ 

ကေရစီကိစရပ်ေတွကုိ ဥပေဒေကာင်းရပ်ကေန ချဥ်းကပ်သည်။ ပဋိညာဥ်ဆိုပီးေတာ့မှ မေရမရာတ့ဲ 

ဘက်ကေနသွားချဥ်းကပ်ေတာ့ အဲ့ဒီမှာစပီး ဥပေဒြပဿန တက်သည်။ ဥပေဒေကာင်းကေန 

ချဥ်းကပ်ရင် ေရှကတစ်ခုရှိခဲ့တာကုိ ေန က်ကတစ်ခုထပ်ေပလာမယ်ဆိုရင် ေန က်ကတစ်ခုမှာ 



 

ေရှကတစ်ခုဖျက်လိုက်ပီဆိုတာကုိ အတိအလင်းေရးရသည်။ အဲ့ေတာ့ ၁၉၅၃ ြပည်နယ်ဥပေဒတည် 

ရှိခဲ့တာကုိ ၂၀၁၀ ဥပေဒက ဖျက်လိုက်ပီ ဆိုတာကုိ အတိအလင်းေရးရသည်။ ဒါသည် ဥပေဒ 

သဘာဝြဖစ်သည်။ သုိေသာ် ဆရာက ဒုတိယမူကမ်းကုိ ေသချာကည့်သည့်အခါ ပထမမူကမ်းကုိ 

ဖျက်လိုက်ပီဆိုတာ မပါဘူး။ ြပဿန ကီးကီးပဲ။ အခုချနိ်မှာမဖျက်သိမ်းပဲ တစ်ချနိ်ချနိ် ဖက်ဒရယ် 

အစိုးရက ပထမမူကမ်းကုိ ြပန်လည်ကျင့်သုံးလိုရမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားဘယ်လို ြငင်းလိုရမလဲ။ ဒါက 

မေရရာတ့ဲဟာကုိ ပထမ သာဓက ြဖစ်သည်။ ဒုတိယ သာဓက ကေတာ့ ြပည်ေထာင်စုကုိဘယ်လို 

ဖဲွစည်းမလဲ။ သိပ်အေရးကီးသည်။ ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံအတွက် အရမ်းကုိအေရးကီးသည်။ ပထဝီနဲ 

ဖဲွစည်းမလား။ လူမျိးကုိ အေြခခံဖဲွစည်းမလား။ ေဒသနယ်ေြမတုိးမလား။ ှစ်ခု၊ သုံးခု နဲ ဖဲွစည်း 

မလား၊ ေပါင်းမလား။ အဲ့ေတာ့ FCDCC ၏ ဒုတိယ မူကမ်းမှာေတာ့ြဖင့် ရှင်းရှင်းေလးပါတယ်။ 

အမျိးသားြပည်နယ်နဲ အမျိးသားများြပည်နယ် ေပါင်းဖဲွသွားမည်။ ြပဿန က ဖက်ဒရယ်ဒီမုိက 

ေရစီပဋိညာဥ်မှာ ဘာမှမပါဘူး။ အဲ့အခါကျေတာ့ အဲန်ယူဂျ၏ီ ဖက်ဒရယ်ေရးရာဝန်ကီးမှ မေကွး 

ြပည်ေထာင်၊ ပဲခူးြပည်ေထာင်၊ စစ်ကုိင်းြပည်ေထာင် စပီးေတာ့ ြပည်ေထာင်ကိစေတွ ြဖစ်လာေတာ့ 

KIO က အဖဲွဝင်ပါထားတ့ဲ KPICT က NUCC ကေန ုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ KPICT အတွင်းေရး 

မှး၏ အင်တာဗျးကုိြပန်ကည့်ပါ။ အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီ၏ မေရရာမေတွေကာင့် မြဖစ်သင့်ပဲ 

ြဖစ်တ့ဲြပဿန ပဲ။ တတိယ သာဓက တစ်ခုကေတာ့ တရားစီရင်ေရးနဲဆိုင်တယ် သိပ်ကုိအေရးကီး 

သွားပီ။ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုတုိင်း၏ အသက်ေသွးေကာြဖစ်ပါတယ်။ ကျေန ့် မိတ်ေဆွေခါင်း 

ေဆာင်ကီးများ စ်းစားေစချင်တယ်။  

 တရားစီရင်ေရးနဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ လက်ေတွေြပာမည်။ ကေန ကုိဂျင်မီ၊ ကုိဖိးေဇယျာ 

ေသာ်တုိ အပါအဝင် (၄) ေယာက်လံုးကုိ ေသဒဏ်ေပးလိုက်တယ်။ ဒါတရားစီရင်ေရးနဲ ၁၀၀ 

ရာခိုင်န်းဆိုင်သည်။ ဆိုေတာ့ ေသဒဏ်စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာကုိ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်မှာ ထားမလား။ 

ြပည်နယ်ေတွမှာ ထားမလား။ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီ ပဋိညာဥ်က ဘာမှကုိမချဥ်းကပ်တာ။ အစ 

အဆံုး အကုန်လံုးြပန်ကည့်ပါ။ မူှစ်ခုလံုးကုိြပန်ကည့်ပါ။ ကေန အကုန်လံုးစ်းစားလာကတယ်။ 

ဗဟုိအစိုးရက လံုးဝကုိ ချပ်ကုိင် ထားတယ်။ ဗဟုိမှာေနပီးေတာ့မှ အကုန်လံုးကုိေသဒဏ်ေပးတယ်။ 

ေသဒဏ်စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာကုိ ြပည်နယ်ေတွမှာထားရှိသင့်တယ်။ ဆိုေတာ့ စ်းစားချက်ေတွ 



 

ပုိပီးအားေကာင်းလာတယ်။ သုိေသာ် လည်း ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ်မှာ ဒီအချက်ေတွပါမ 

လာဘူး။ ဆိုေတာ့ အဲ့အချက်ေတွကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ဖုိ တုိင်းရင်းသားြပည်နယ်ေတွမှာ အချပ် 

အြခာ ကျင့်သုံးတ့ဲအေြခခံကေန ကားကာလ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ အြမန်ေပလာမယ်ဆိုရင် 

ေတာ့ြဖင့် ေတာ်လှန်ေရးအတွက် တကယ့်ကုိ ထိေရာက်အကျိးရှိလိမ့်မည်လို တင်ြပချင်ပါတယ်။  

 

ေမးခွန်း ၃။ ကျမတုိ ေတာ်လှန်ေရးေအာင်ြမင်ဖုိအတွက် ဖက်ဒရယ်ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒက 

အေရးကီး သလို ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒသည်လည်း အေရးကီးပါတယ်။ ြပည်နယ်များရဲ 

ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒမရိှဘူးဆိုရင် တကယ့်တကယ်လက်ေတွမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ အေကာင် 

အထည် ေဖာ်ိုင်ဖုိ အခက်အခဲြဖစ်ေစတယ်။ ကျမတုိိုင်ငံ၏ သမုိင်းေကာင်းကုိ ြပန်ကည့်မယ်ဆိုရင် 

အဲန်အဲလ်ဒီလက်ထပ်ကတည်းက (၅) ှစ်တာ အုပ်ချပ်သည့်ကာလတွင် ဖက်ဒရယ်အတုအေယာင် 

ေတွလုပ်ခဲ့တ့ဲ အေနအထားမှာရိှခဲ့တယ်။ ကျမတုိိုင်ငံမှာ တကယ့် တကယ်ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု 

စနစ် ေပေပါက်ိုင်ဖုိအတွက် ြပည်နယ်ေတွရဲ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒရိှရမည့် အေနအထားမှာ 

ရိှရပါမယ်။ ကရင်နီြပည်နယ်ဆိုရင် သူဟာနဲသူ စေနတ့ဲအေနအထားမှာ ရိှတယ်။ ကရင်ေတွလဲ 

ကရင်ေတွအစုအဖဲွကေန သူဟာနဲသူ စေနတ့ဲအေနအထားမှာ ရိှေနတယ်။ ဒါေပမ့ဲ ေတာ်လှန်ေရး 

အေရအားေကာင်းိုင်ဖုိအတွက် ြပည်နယ်ေတွတုိင်းက ဘာေတွကုိလုပ်ေဆာင်သင့်သလဲ။ ခုန 

ဆရာမ ေန ်ေမဦးေြပာသလိုပဲ ဗမာတုိင်းရင်းသားေတွက ဘယ်လိုစ်းစားချက်ေတွနဲ ဘယ်လိုစတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖုိ လိုအပ်သလဲဆိုတာ ကျမတုိကုိ ေဆွးေွးေပးဖုိဖိတ်ေခလိုပါတယ်။  

 

ဦးေအာငထ်ူး - 

 ြမန်မာတုိင်းရင်းသားေတွက ေန ်ေမဦးေြပာတာနဲဆက်စပ်ပီး ရာန်းြပည့်ေသချာတာေပါ။့ 

ြမန်မာတုိင်းရင်းသားေတွမှာ လံုးဝတာဝန်ရှိတယ်။ ြမန်မာြပည်နယ် ဖဲွစည်းေပေပါက်လာေရး။ 

 ဆရာကေတာ့ ဒီေနရာမှာ ဗမာလိုမသုံးဘူး။ ြမန်မာလိုသုံးတယ်။ ဘာေကာင့်လဲ ဆရာလဲ 

ြမန်မာ လူမျိးတစ်ေယာက် ြဖစ်တယ်။ ဆိုေတာ့ ြမန်လဲြမန်၍ မာလဲမာေသာ လူမျိး။ ြမေစတီ 

ေကျာက်စာ ေခတ်ကတည်းက ြမန်မာစာသုံးန်း ထားတယ်။ အဲ့ဒါေတွေကာင့် တုိက ြမန်မာလို 

လက်ခံထားတယ်။ ြမန်မာဘုရင်ပဲရှိတယ်။ ဗမာဘုရင်မရှိဘူး။ ဒါ ဆက်စပ်မိလိုေြပာြပတာပါ။ 

ဒါေကာင့်မုိ ဆရာက ြမန်မာြပည်နယ်လိုသုံးပါတယ်။  

 ေန က်တစ်ခုက WLB ၏ တဲွဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ေြပာသွားတ့ဲ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒများ ှင့် ပတ်သက်ပီးေတာ့ NUCC, NUG, CRPH တုိပဲ စ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ဦးတစ် 

ေယာက်ချင်းစီလဲ စ်းစားရမယ် ဆိုသည့်စကားသည် ေယဘုယျအားြဖင့် သိပ့်ကုိမှန်သည်။ 

ဒါဆရာတုိ ြငင်းစရာအေကာင်းမရှိဘူး။ သုိေသာ် တကယ်လိုသာ ဒီကေနအချနိ်မှာ၊ ေလာေလာ 

ဆယ်မှာ၊ စစ်ေကာင်စီကုိဆန်ကျင်တ့ဲအချနိ် မှာ NLD, CRPH, NUG, NUCC တုိဟာ စစ်ေကာင်စီကုိ 



 

တုိက်ေနရင်းနဲ မှန်ကန်တ့ဲဖက်ဒရယ်လမ်းေကာင်းကုိ လက်ေတွတည်ေဆာက်မယ်ဆိုရင် ေတာ်လှန် 

ေရးက ေသချာေပါက်ေအာင်လိမ့်မည်လို ဆရာက အဲ့လိုေြပာချင်တယ်။ အဲ့ေတာ့ အဲ့အေြခခံက 

ေနပီးေတာ့မှ ေလွးပုိးငယ် ကုိယ်တုိင်စ်းစားသင့်တာက ခုန ေန ်ေဖာဝါး ေထာက်ြပတ့ဲအချက် 

“ပါးစပ်ကပဲ လက်ေတွမပါဘူး။ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု၏  sense ကုိ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်က 

ေပးလိုက်မယ်ဆိုရင်... သူက လက်ေတွကုိမေြပာရဲဘူး။ ဆရာကေြပာရဲတယ်။ 

 ဥပမာဆိုရင် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ်မှာ ခင်ဗျား အစီအမံဆိုတ့ဲစကားလံုးကုိ 

သုံးထားတယ်။ အစီအမံဆို တာ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ မဟုတ်ဘူး။ အစီအမံမှာ ဘာပါဝါမှမရှိဘူး။ 

ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒမှာ ပါဝါရှိတယ်လို ဘယ်ေလာက်ပဲ ေြပာေနေြပာေန ကရင်နီြပည်နယ်မှာ 

ရှိတ့ဲ ေခါင်းေဆာင်ေတွက န းလည်သေဘာေပါက်ေကာင်း ေပါက်လိမ့်မယ်။ ေပါက်ကလာလိမ့် 

မယ်။ လက်ေတွကေတာ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ်မှာ အစီအမံသုံးထားသည်။ ကရင်နီမှာလဲ 

ကရင်နီ၏ဖဲွစည်းပုံကုိ အစီအမံနဲ ဆက်သွားေနမယ်ဆိုရင် ေကျာ်ရခက်သည်။ အခုချက်ြခင်းချ 

မှတ်ကည့်ပါ။ အစီအမံဆိုသည့် စကားလံုးသည် ငါတုိ အင်မတန်ပါဝါရှိသည့် ဖဲွစည်းပုံအဆင့်ကုိ 

တက်ေတာ့မယ်၊ ကားကာလ ဖက်ဒရယ်အေြခခံဖဲွစည်းပုံ ေရးေတာ့မယ်၊ ြပည်နယ်ေတွမှာလဲ 

ြပည်နယ်ကားကာလဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒေရးပါလို အခုေလာေလာဆယ် ိုင်ငံေရးအရ 

တာဝန်ရှိေနသည့် ပုဂိလ်များ တညီတ ွတ်ထဲေြပာလိုက်။ ြပည်နယ်ေတွမှာ ပိင်တက်လာက 

မယ်။ အဲ့ဘက်ေနပီးေတာ့မှ WLB က ေခါင်းေဆာင်များ NUCC မှာ ပါေနကတယ်။  ခင်ဗျားတုိကုိယ် 

တုိင် စ်းစားဖုိအချနိ်ေရာက်လာပီ။ ဘာေကာင့် အဲ့ဒါကီးကုိေရေနရမှာလဲ။ လူတုိင်းမှာတာဝန်ရှိ 

တယ် သုိေသာ် သူတုိမှာပုိတာဝန်ရှိတယ်။ လူထုက တခဲနက်ေထာက်ခံ တာ။ အများစု ေထာက်ခံေန 

ကတယ်။ လှလိုက်ကတ့ဲေငွေတွ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာြဖစ်လို ခင်ဗျားက အစီအမံလိုတပ်ေန 

တာလဲ။ ဘာအေကာင်းရှိလဲ။ ဆရာြမင်တာ ဘာအေကာင်းမှမေတွရဘူး။ ဒါကုိ ပဏာမ ေဆွးေွး 

ပါရေစ။  

 ကယ်အခု ခုနကေမးခွန်းကုိ ေြဖပါမယ်။ အာဏာခွဲေဝတာနဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ ြပည်နယ်ဖဲွ 

စည်းပုံအေြခခံဥပေဒကုိ ဘယ်လိုထည့်သွင်းမလဲ စ်းစားမယ်။ အရင်ဆံုးစ်းစားရမှာက ဆရာတုိ 

တုိင်းြပည်က သင့်ေတာ်တ့ဲဖက်ဒရယ်စနစ်က ဘယ်လိုဖက်ဒရယ်စနစ်မျိးလဲ။ အဲ့ေတာ့ ြပည်နယ် 

ေတွမှာ အချပ်အချာအာဏာရှိတ့ဲ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ ကျင့်သုံးမလား၊ မကျင့်သုံးဘူးလား။ ဒါနဲပဲ 

ဆိုင်သွားတယ်။ ကျေန ့်အေနြဖင့် ုိးုိးေြပာရမယ်ဆိုရင် ကျင့်သုံးသင့်တယ်လို ယံုကည်တယ်။ 

အချက် (၃) ချက်နဲပဲ ေြပာချင်တယ်။  



 

 (၁) သမုိင်းေကာင်းမှာ ှစ်ေပါင်းရာေထာင်ချ ီ သမုိင်းေကာင်းေန က်ခံကုိ ြပန်ကည့်ရင် 

ြမန်မာမဟုတ်ေသာ တုိင်းရင်းသားြပည်နယ်ေတွသည် သူဟာနဲသူ တုိင်းြပည်ိုင်ငံအဆင့် တည် 

ေဆာက်တ့ဲအဆင့်ကုိ ေရာက်ချင်မှေရာက်မယ်။ သမုိင်းေကာင်းမှာ သူနယ်ေြမ၊ သူေဒသ၊ သူအကီး 

အကဲနဲ လွတ်လပ်စွာတည်ခဲ့ကတယ်။ ဒါအားလံုးလို ေြပာလိုရတယ်။ တုိင်းရင်းသား အားလံုးသည် 

သူသမုိင်းေကာင်းနဲသူ ရှိခဲ့ကတယ်။ ထင်ရှားဆံုး သာဓကေြပာရလင် ကရင်နီြပည်။ ၁၉၄၇ ဖဲွစည်း 

ပုံ အေြခခံဥပေဒတွင် သွယ်ဝိုက်ပီးေတာ့ ကရင်နီြပည်၏လွတ်လပ်မကုိ အသိမှတ်ြပေပးထားသည်။ 

ဆိုလိုချင်တာက အချပ်အြခာအာဏာသည် ြပည်နယ်ေတွမှာ ရှိတယ်။ သမုိင်းေကာင်းအရ ကည့် 

လင်ေန ်။ 

 (၂) ပင်လံုစာချပ်ကုိကည့်။ ပင်လံုစာချပ်သည် လူမျိးနဲဆက်စပ်ေသာ်ြငားလဲ ပထဝီအေြခခံ 

နဲချပ်သည်။ အဲ့ဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း တုိပါလာကပီးေတာ့ တုိင်းေဒသကီးပါလာပီး 

ေတာ့မှ လွတ်လပ်ေရးယူခဲ့ကတာြဖစ်တယ်။ ဒါေကာင့် ပင်လံုစာချပ်က သူတုိေဒသေတွမှာရှိတ့ဲ 

အချပ်အြခာအာဏာကုိ အသိမှတ်ြပချပ်ခဲ့တာ။ ဒီအချက် (၂) ချက်အရ တုိင်းရင်းသားြပည်နယ် 

ေတွမှာ အချပ်အြခာအာဏာရှိတ့ဲဖက်ဒရယ်က သွားကုိသွားရမှာြဖစ်သည်။  

 (၃) အဲ့ဒါမသွားပဲ ေြပာင်းြပန်သွားတယ်။ တုိင်းြပည်အချပ်အြခာအာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့်မှာပဲ 

ထားသည်။ သမုိင်းဆိုးပဲ။ ၁၉၆၂ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပီးကတည်းက စတင်ကျင့်သုံးလိုက်တာ 

ှစ်ေပါင်း (၆၀) ရှိသွားပီ။ တုိင်းြပည်အချပ်အြခာအာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့်က ကုိင်သွားလိုက်တာ။ 

ကျေန ်တုိ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကုိ သွားတ့ဲအခါမှာ ြပည်ေထာင်စုဖဲွစည်းပုံ ပါဝင်တ့ဲ ြပည်နယ် 

ေတွမှာ အထူးသြဖင့် တုိင်းရင်းသားြပည်နယ်ေတွမှာ အချပ်အြခာအာဏာရှိတ့ဲ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ 

ကျင့်ကုိကျင့်သုံးရေတာ့မှာ။ ေြပာင်းြပန်စ်းစားရေတာ့မှာ။ အဲ့ေတာ့ ဒီဟာကုိလက်ခံရင် Division of 

Power အလုပ်မြဖစ်ဘူး။ ပထမဟာကုိလက်ခံထားလင် Division of Power အလုပ်မြဖစ်ေတာ့ဘူး။ 

ဆိုေတာ့ ဖက်ဒရယ်အဆင့်နဲ ြပည်နယ်အဆင့်ကုိ ညာဘက် နဲ ဘယ်ဘက်လို သေဘာထားေပးပါ။ 

ဖက်ဒရယ်အဆင့်က ဘယ်ေလာက်ယူသင့်သလဲ၊ ြပည်နယ်အဆင့်က ဘယ်ေလာက်ယူသင့်သလဲ 

ဒီလိုစ်းစားလိုကုိ မရေတာ့ဘူး။ ဒါြဖင့် ဘယ်လိုစ်းစားရမလဲ။ Delegation of Power အာဏာကုိ 

လွဲေြပာင်းေပးအပ်လိုက်တာ။ ြပည်နယ်ေတွမှာရှိတ့ဲ အချပ်အြခာအာဏာေတွနဲက ြပည်နယ်အား 

လံုး၏ အကျိးစီးပွားအလိုငှာ ဖက်ဒရယ်အဆင့်ကုိ လွဲေြပာင်းအပ်ှင်းလိုက်တာ။ Delegation of 

Power ၊ Transfer of Power သေဘာမျိးပဲ စ်းစားရေတာ့မယ်။ အဲ့ဒါ အေြခခံကျတယ်လို တင်ြပပါ 

ရေစ။  

 သာဓက ဆရာေြပာပါမယ်။ ၁၉၆၆ ခုှစ်တွင် ပထမဦးဆံုးေတာ့ တပ်ေပါင်းစုကစသည်။ 

ဖက်ဒရယ်ေရးဆွဲေရးြဖစ်စ် ၁၉၉၀ ကေနစသည်။ ၁၉၆၆ ခုှစ်တွင် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံ 

အမျိးသားေကာင်စီလိုေခတ့ဲ NCUB ကေန ပထမမူကမ်းအြဖစ် အတည်ြပလိုက်သည် ဖက်ဒရယ် 

ဖဲွစည်းပုံမှာ ဒီစံထားချက်ကုိသုံးထားသည်။ ဆိုလိုချင်တာက ြပည်နယ်ေတွက အချပ်အြခာအာ 

ဏာကုိပုိင်သည်။ သုိေသာ် ဖက်ဒရယ်တစ်ခု၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်ြဖစ်တာေကာင့် အကုန်လံုး 



 

၁၀၀ ရာခိုင်န်း အလကားမရဘူး။ Sovereignty အြပည့်အဝမရှိဘူး။ တချိကိစရပ်ေတွမှာ တရား 

ေရးနဲပတ်သက်လာလင် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တရားလွတ်ေတာ်ချပ်တွင် အခွင့်အာဏာအပ် 

ှင်းရမည်။ အဲ့လို အခွင့်အာဏာအပ်ှင်းတာနဲပဲ ြပည်နယ်များအားလံုး၏ အကျိးစီးပွားအတွက် 

ြဖစ်သည်။ ဆိုေတာ့ အဲ့တုန်းကေရးဆွဲခဲ့တ့ဲ ပထမမူကမ်းတွင် ဖက်ဒရယ်တရားုံးေတွကုိလွဲအပ် 

လိုက်တ့ဲ စီရင်ထံုးအာဏာ (၇) ချက်ရှိတယ်။ (၁) ဖဲွစည်းအုပ်ချပ်ပုံ အေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ အြငင်း 

ပွားမှင့် တုိင်တန်းမများ။ ဒါကုိ ဖက်ဒရယ်ကုိလွဲလိုက်မယ်။ (၂) ြပည်နယ်အချင်းချင်း ကားထဲမှာ 

အြငင်းပွားမ။ ြပည်နယ်အချင်းချင်းကားထဲမှာ အြငင်းပွားေတာ့ ဟုိဘက်ြပည်နယ်တရားုံးချပ်၊ 

ဒီဘက်ြပည်နယ် တရားုံးချပ်က ဆံုးြဖတ်လိုမရဘူး။ အဲ့ကိစကုိ ဖက်ဒရယ်ကုိလွဲမယ်။ (၃) ြပည် 

နယ်တစ်ခုှင့် အြခားြပည်နယ်တစ်ခု၏ ြပည်နယ်သားတုိကားတွင် ြဖစ်ပွားေသာမခင်းများ။ ဥပမာ 

ဆိုကပါစို။ ကရင်ြပည်နယ်၏ ြပည်နယ်သားတစ်ေယာက်နဲ မွန်ြပည်နယ်၏ အစိုးရနဲ ြပဿန ြဖစ် 

တယ်။ ဘယ်ဘက်မှာစစ်မလဲ။ အဲ့လိုအြငင်းပွားလာလင်။ (၄) ြပည်နယ်တရားုံးချပ်တစ်ခုမှ အြခား 

ြပည်နယ်တရားုံးချပ်တစ်ခုကုိ လွဲေြပာင်းစစ်ေဆးေသာမူခင်း။ ဆိုကပါစို တစ်ဖက်ကတင်လာ 

တယ် ရှမ်းြပည်နယ်နဲ ကချင်ြပည်နယ်ကားထဲမှာ ြပဿန ြဖစ်တယ်။ ြပဿန ြဖစ်တ့ဲ ပုဂိလ်ှစ် 

ေယာက်လံုးကလည်း တစ်ေယာက်က ကျေန ်ကချင်ြပည်နယ်မှာ စစ်ချင်တယ်။ မဟုတ်ဘူး။ အြခား 

တစ်ေယာက်ကလဲ ကျေန ်ရှမ်းြပည်နယ်မှာ စစ်ချင်တယ်။ ဆိုေတာ့ ဘယ်သူကစစ်မလဲ။ ဖက်ဒရယ် 

တရားုံးက စစ်မယ်။ (၅) ြပည်နယ်တရားုံးတစ်ခုနဲ အြခားြပည်နယ်တရားုံးတစ်ခုကား 

စီရင်ပုိင်းခွင့်အာဏာနဲ ပတ်သက်သည့် အြငင်းပွားမများ။ ရှစ်ေလးလံုးအေရးေတာ်ပုံအတွင်းမှာ 

ကျေန ်တုိအပါအဝင် လူထုအများစုက မိေပမှာ အကီးအကျယ် ရန်သူနဲစစ်အာဏာရှင်ေတွကုိ 

ငိမ်းချမ်းစွာဆြပ တုိက်ပဲွဝင်ေနကသည့်အချနိ်မှာ ေတာထဲမှာ အကီးအကျယ်ချေနကသည်။ အဲ့ဒါ 

မွန်ြပည်သစ်ပါတီနဲ ေကအဲန်ယူနဲ အကီးကျယ်ချေနကသည်။ အဲ့ေတာ့ မွန်ြပည်သစ်ပါတီဥကဌကီး 

ိုင်ေရကျင်က ကျေန ်နဲရင်းှီးေတာ့ ြပန်ေြပာြပတယ်။ ငါတုိ ကရင်ကုိချလိုက်တာ (၁၀) ှစ်စု 

ေဆာင်းထားတ့ဲလက်နက်ကီး အကုန်ကုန်သွားတယ်။ တစ်လေတာအတွင်းမှာ အကုန် ကုန်သွား 

တယ်။ ဘယ်ေလာက်ေကကဲွစရာေကာင်းလဲ။ ဒါေကာင့်မုိ (၂၄) ရာက ကရင်ကေြပာတယ် ကရင် 

ပုိင်တယ်။ မွန်ေြပာတယ် မွန်ကပုိင်တယ်။ တရားစီရင်ေရးနဲဆံုးြဖတ်တာ မရှိေတာ့ဘူး။ အဲ့လိုကိစမျိး 

ြဖစ်လာလင် အန ဂါတ်ဖက်ဒရယ်မှာ စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာကုိ ဖက်ဒရယ်တရားလွတ်ေတာ်ချပ်ကုိ 

ေပးမယ်။ (၆) ုိင်ငံြခားကုမဏီများ ှင့် ြပည်တွင်းကုမဏီများ (သုိမဟုတ်) ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင် 

စုတုိကား ချပ်ဆိုေသာ စာရက်စာတမ်းကုိအေကာင်းြပ၍ ေပေပါက်ေသာ အြငင်းပွားမများ။ 

ိုင်ငံြခားကုမဏီကိစပါလာသည်။ ဖက်ဒရယ်ကုိပုိမည်။ (၇) လူမဲွြဖစ်တာနဲ ေဒဝါလီခံတာ။ လူမဲွြဖစ် 

တယ်။ ေဒဝါလီခံတယ်။ ြပည်ေထာင်စုတဝှမ်းလံုးကုိ အ ကံးဝင်ေစချင်တယ်။ ဒါေကာင့်မုိ ဖက်ဒရယ် 

ကုိပုိတယ်။ အဲ့ဒီအချက် (၇) ချက်က လွဲရင် ြပည်နယ်များအားလံုး၏ အကျိးစီးပွားအတွက် ဖက်ဒ 

ရယ်ကုိလွဲလိုက်တ့ဲ အခွင့်အာဏာ (၇) ချက်က လွဲရင် ကျန်တ့ဲအာဏာေတွအားလံုး ြပည်နယ်ေတွမှာ 

အချပ်အြခာအာဏာရှိတယ်။ ြပည်နယ်တရားုံးချပ်ေတွမှာ စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာ အြပည့်အဝ 

ရှိတယ်။ ယေန လက်ေတွနဲစ်းစားလင် သိပ်ကုိက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တ့ဲ ှစ်ေပါင်း ၁၉၉၀ ကေနစ 



 

တွက်မည်ဆိုလင် ှစ် ၂၅-၃၀ ေလာက် ရှိသွားပီ။ အဲ့ကတည်းက ဆွဲခဲ့တ့ဲဟာက ယေနအချနိ်မှာ 

လာကုိက်သည်။ ေသဒဏ်စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာကုိ ြပည်နယ်တရားုံးချပ်ေတွမှာ ထားရှိကျင့်သုံး 

ဖုိလိုလာပီ။ ဆိုးဆိုးရားရားလုပ်လိုက်တ့ဲ ကုိဂျင်မီ၊ ကုိဖိးေဇယျာေသာ် (၄) ေယာက် အပါအဝင် 

အြခားဟာေတွ လာေတာ့မယ်။ ေန င်ကုိ ေသဒဏ်ကုိ ဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာ ထားကုိမထားသင့် 

ေတာ့ဘူး။  

 အရင်တုန်းကဆွဲခဲ့တ့ဲ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံေကာင်းေတွကုိ ြပန်ေလ့လာေစချင်ပါတယ်။ ဒါသည် 

တရားစီရင်ေရးနဲပတ်သက်လာလင် ပထမအေြခခံြဖစ်သည်။ ဒုတိယအေြခခံက အချပ် အြခာအာ 

ဏာပုိင်သည့် တုိင်းရင်းသားြပည်နယ်ေတွက ြပည်ေထာင်စုတရားလွတ်ေတာ်ချပ်ကုိ တရားသူကီး 

ေရးချယ်ေစလွတ်ဖုိ ြဖစ်တယ်။ ကျေန ်တုိ တုိင်းြပည်သမုိင်းေကာင်းက ကေနဒါ ထက်လဲခုိင်တယ်။ 

သမုိင်းမှာ လွတ်လပ်စွာတည်ရှိခဲ့ကတ့ဲ တုိင်းရင်းသားြပည်နယ်ေဒသေတွ ဘုရင်အဆင့်၊ တုိင်းိုင်ငံ 

အဆင့် ေရာက်ချင်မှေရာက်မယ်။ သုိေသာ် သူဟာနဲသူ ေစာ်ဘွား၊ အကီး အကဲအြဖစ်နဲ လွတ်လပ် 

စွာေနခဲ့ကတယ်။ အဲ့ဒါက အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုထက်လဲ သာတယ်။ ဆွီဇာလန်ထက်လဲ 

သာတယ်။  

 တရားစီရင် ြပဿန ေတာက်ေလာက် တရားစီရင်ေရးကုိ ဖဲွစည်းပုံရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိ 

သည်ြဖစ်ေစ၊ ၁၉၆၂ ခုှစ် ေနဝင်းေခတ်ကတည်းက ေတာက်ေလာက်ကုိင်ပီးေတာ့ တရားစီရင် 

ေရးနဲ ဆလိုင်းတင်ေမာင်ကုိ သတ်ခဲ့တာ။ အဲ့ဒါကီးကုိ ေတာ်လှန်ေရးအဖဲွ အစည်း ဘယ်အဖဲွအစည်း 

ကမှ လွတ်လပ် ဘက်မလိုက် ထက်ြမတ်ပီးေတာ့မှ လိုအပ်တ့ဲ အရင်းအြမစ်ေတွကုိ ြဖည့်ဆည်းပီး 

ေတာ့မှ တရားစီရင်ေရးကုိ ေပေအာင်လုပ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်ေတာ်လှန်ေရးအဖဲွအစည်းကမှ ဘယ် 

တုန်းကမှ စီမံေရးချလုပ်ခဲ့တာ မရှိဘူး။ ရာစုှစ် တစ်ဝက်နီးပါးကာေတာ့မှ သမုိင်းတစ်ပတ်ြပန်လည် 

လာတယ်။ စိတ်မေကာင်းစွာပဲ ကုိဂျင်မီတုိအဖဲွကုိ သတ်ပစ်လိုက်ကတယ်။ တရားစီရင်ေရးနဲ 

သတ်ပစ်လိုက်ကတယ်။ အဲ့လိုသတ်ပစ်လိုက်ေတာ့ အကီးအကျယ် စစ်ေကာင်စီကုိ အြပတ်ချမယ် 

ြဖစ်လာကတယ်။ ေသွးေကွးဆပ်မယ်ဆိုတာ ြဖစ်လာကတယ်။ ဒါေပမ့ဲ တရားစီရင်ေရးကုိ အသစ် 

ြပန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိး ကားရတာ ေတာ်ေတာ့ကုိနည်းတယ်။ စိတ်မေကာင်းစရာကီး။ 

  ကေနဒါကေန ကိွဘတ်ြပည်နယ်ခွဲမထွက်ေစချင်ေအာင်။ ကိွဘတ်မှာ ေရအိုင်၊ ေရတွင်း 

ေတွရှိတယ်။ စက်ုံအလုပ်ုံေတွ အများကီးပဲ။ ဖက်ဒရယ်တရားလွတ်ေတာ်ချပ်ကုိ တရားသူကီး 

(၃)ဦး ဖက်ဒရယ်အဆင့်ကုိ ြပည်နယ်ကေန ေစလတ်ခွင့်ကုိေပးထားသည်။ ဘာြဖစ်လို ကျေန ် 

တုိြပည်ေထာင်စုက မစ်းစားရမှာလဲ။ ကျေန ်တုိ အန ဂါတ်ဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စုမှာ ြပည် 

ေထာင်စုဖဲွစည်းပုံမှာ ပါဝင်သည့်ြပည်နယ်ေတွမှာ အချပ်အြခာအာဏာရှတိယ်။ အချပ်အြခာ 

အာဏာရှိသည့် ြပည်နယ်များ၏ အကျိးစီးပွားအလိုငှာ ဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စု တရားလွတ်ေတာ် 

အဆင့်ကုိ အခွင့်အာဏာအပ်ှင်းလိုက်တယ်။ ဒါပဲ။ ေန က်သာဓက တစ်ခုေြပာြပမယ်။ ိုင်ငံြခား 

ေရးကုိ ကျေန ်တုိကည့်မယ်။ စ်းစားချက်ေတွ ေြပာင်းရေတာ့မယ်။  

 



 

 ဘာအေကာင့် အဲ့လိုမစဥ်းစားတာလဲ။ ဘာေကာင့် ဗဟုိထိန်းချပ်မ ဘက်ကုိ ဆက်သွားချင် 

ေနရတာလဲ။ ကျေန ်တုိမှာ idea ရှင်းဖုိလိုတယ်။ 

 

 

 

 

 



 

ေမးခွန်း (၁)  

 အများစုက ဘုံရည်မှန်းချက်ြဖစ်တ့ဲ စစ်အာဏာရှင်ြပတ်ကျဖုိသာအဓိကဆိုပီး တုိင်းရင်းသား 

လူမျိးစုေတွအတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်တ့ဲ တန်းတူေရးနဲ ကုိယ်ပုိင်ြပဌာန်းခွင့်/ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့် 

ေတွ၊ ိုင်ငံေရးအရ ကတိကဝတ်ေတွ၊ ကားကာလ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ေပေပါက်ေရးေတွ၊ 

တုိင်းရင်းသားတန်းတူေရးအတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်တ့ဲ ဗမာြပည်နယ်/ယူနစ် ေဖာ်ေဆာင်ဖုိေတွ၊ 

အာဏာခွဲေဝကျင့်သုံးေရး မိင်သုံးရပ်ေတွ စတာေတွကုိေတာ့ စစ်အာဏာရှင်ြပတ်ကျပီးမှ ဆက် 

လုပ်ကရမယ့်အရာေတွတာဝန်ေတွအြဖစ် အများစုက ယံုကည်က လက်ခံကတယ်ေပါေ့န ်။ 

အဲ့ေတာ့ စစ်အာဏာရှင်ြပတ်ကျပီးမှ ဒီအရာေတွကုိဆက်လုပ်သင့်တာလား? စစ်အာဏာရှင် ြပတ် 

ကျဖုိ ဒီအရာေတွက အေရးကီးအစိတ်အပုိင်းေတွမှာ ပါဝင်ပါသလား? ဒါေတွမပါဘဲ စစ်အာဏာရှင် 

ြပတ်ကျိုင်ပါမ့လား? သိချင်ပါတယ်။ 

ေမးခွန်း (၂)  

 စစ်အာဏာရှင်ြပတ်ကျေအာင်သာ အရင်လုပ်။ စစ်အာဏာရှင်ြပတ်ကျပီးရင်ေတာ့ ငါတုိ 

မင်းတုိလိုချင်တာေပးပါမ့ယ်ဆိုတ့ဲ ဘယ်သူမှမပုိင်ခဲ့တ့ဲဖက်ဒရယ်နဲ ြပည်ေထာင်စုေတွကုိ ငါတုိလူမျိး 

စုကပုိင်တယ်ဆိုတာမျိးနဲ ငါတုိေပးမှရမယ်ဆိုတာမျိးကုိ လူမျိးကီးဝါဒဆန်ဆန် ေြပာဆိုကတာေတွ 

ေတွရပါတယ်။ တချိတုိင်းရင်းသားေတွကလည်း လူမျိးစုတစုက သူတုိလိုချင်တာေပးမှရမယ် လို 

လည်း ယူဆချက်တချိေတွရပါတယ်။ တချိကလည်း စစ်အာဏာရှင်ြပတ်ကျပီးလို ဒီမုိကေရစီ 

ြပန်ရမှ ဖက်ဒရယ်ေပးလိုရမယ် ဖက်ဒရယ်ယူလိုရမယ်လို ေြပာကတယ်။ ေရးေကာက်ပဲွြပန်ကျင်း 

ပပီးမှ မဲထည့်ကပီး မဲခွဲဆံုးြဖတ်ပီးမှ ဖက်ဒရယ်ေပးသင့်မေပးသင့် ဆံုးြဖတ်ကမယ် လိုလည်း 

အများစုကေြပာကတယ်။ ဒီလိုမျိးေတွေြပာကေတာ့ တကယ်ပဲ ဖက်ဒရယ်အတွက် ေရးေကာက်ပဲွ 

မှာ မဲထည့်ပီး ဖက်ဒရယ်ကုိယူလိုရတာလား? ေပးလိုရတာလား သိချင်ပါတယ်။ 

ေမးခွန်း (၃)  

 ဒီမုိကေရစီနဲဖက်ဒရယ်ကုိ ေကျာသားရင်သားအြဖစ်ေတာင် ခွဲြခားြမင်ေနကပီး တချိကဆို 

ဖက်ဒရယ်ကုိ ခွဲထွက်ေရး အြဖစ်အခုထိြမင်ေနကတာ ေတွရပါတယ်။ ဟုိတေနက ဖက်ဒရယ်နဲ 

ဒီမုိကေရစီအေကာင်းကုိ ိုင်ငံေရးစာေရးဆရာ ေရးတင်ထားတာေတွရပါတယ်။ အဲ့စာထဲမှာ 

ေတာ်လှန်ေရးေအာင်ရင်ေတာင် ဖက်ဒရယ်ရခဲ့ရင် ဒီမုိကေရစီပါလာပါမ့လား? ြမန်မာြပည်အတွက် 

ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ စစ်ဘုရင်ေတွအကား အာဏာခွဲေဝထားတ့ဲ အမျိးသားြပည်ေထာင်ေတွများ 

ြဖစ်ေနမလား? ဖက်ဒရယ်ြဖစ်တာေကာင့် ကုိယ်ပုိင်ြပဌာန်းခွင့်နဲ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရိုင်ေပမယ့် 

စစ်အုပ်စုကီးေအာက်မှာေနရတာနဲ စစ်ဘုရင်ေလးေတွေအာက်မှာေနရတာ ဒါပဲကွာမယ်ထင်တယ်။ 

လူအခွင့်အေရး လူနည်းစုအခွင့်အေရးနဲ လွတ်လပ်ခွင့်ေတွ ဒီမုိကေရစီအခွင့်အေရးေတွ အြပည့်အဝ 

ရမှရကပါမ့လားလို ေတာ်ေတာ်ကီးစိတ်ပူမိတယ်လို စိတ်ပူပူနဲ ေရးသား ြဖန်ေဝထားတာ ေတွရ 

ဖတ်ရပါတယ်။ အဲ့အတွက်ေကာင့်မုိ ဒီစာဆရာ စိုးရိမ်သလိုမျိး အန ဂတ်ဖက်ဒရယ်မှာ ြဖစ်လာိုင် 

မလား? ဆိုတာလည်း အေလးအနက် သိချင်မိပါတယ်။ 



 

ဦးေအာငထ်ူး -  

 စစ်အာဏာရှင်ြပတ်ကျပီးမှလား။ ဒီကိစက ေတာ်ေတာ်အေရးကီးတ့ဲကိစ ြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်ေတာ်ေတာ်များများ ေြပာေနတာရှိသည်။ အထူးသြဖင့် အဲန်အဲလ်ဒီနဲ ဆက်စပ် 

သည့် ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်ေတွ အကုန်လံုးနီးပါးက အဲ့လိုေြပာေနကတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ေတွကုိ 

အရင်တုိက်မယ်။ ပီးမှ ဖဲွစည်းပုံ၊ ဖက်ဒရယ်ကိစေတွကုိ သွားမယ်ဆိုတာမျိး။ ကျေန ်တုိြမင်တာက 

ေတာ့ စစ်အာဏာရှင်ေတွကုိ ထိေရာက်စွာတုိက်ိုင်ေရးအတွက် ကေနကာလမှာကုိက ကားကာလ 

ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒက ဖက်ဒရယ်အဆင့်၊ ြပည်နယ်အဆင့်ေတွမှာ အပိင်းအရင်းေပလာဖုိ 

လိုတယ်။ ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ့ ေရှပုိင်းမှာ ကျေန ်တင်ြပသွားခဲ့တယ်။ ေလာေလာဆယ်မှာ 

ြပဿန ေတွ ေပေနတယ်။ အနီးကပ်ဆံုးေြပာမယ်ဆိုရင် အဲန်ယူဂျ၊ီ အဲန်ယူစီစီ အဓိကတုိက်အား၊ 

စည်းလံုးတုိက်အားက ေကအိုင်အိုမှာရှိတယ်။ မှန်တယ် ကရင်ြပည်နယ်မှာ တုိက်ပဲွေတွ ေတာ်ေတာ် 

များများ ေပလာတယ်။ သုိေသာ် ေကအဲန်ယူက ေပလစီမရှင်းေသးဘူး။ ေကအဲန်ယူက တစ်ိုင် 

ငံလံုးပစ်ခတ်ရပ်စဲေရး လက်မှတ်ထိုးထာတာကုိ မဖျက်ေသးဘူး။ အဲ့ေတာ့ ှစ်ခွ ကစားေနသလိုြဖစ် 

သည်။ တစ်ဖက်ကေတာ့ မှန်တယ် အဲန်အဲလ်ဒီ၊ အဲနယ်ူစီစီ၊ အဲန်ယူဂျ၊ီ စီအာပီအိတ်ရှ် ကုိ လက်တဲွ 

ထားသည်။ အြခားတစ်ဖက်မှာ အဲန်စီေအလမ်းေကာင်းကုိ မြပတ်ေသးသည့်အတွက် စစ်ေကာင်စီနဲ 

တစ်စံုတစ်ရာ လက်တဲွထားသလိုြဖစ်တယ်။ ေပလစီ က မြပတ်ဘူး။ ေပလစီြပတ်ပီးေတာ့မှ 

ရန်သူကုိ ေသချာတုိက်ေနသည့် ကရင်နီြပည်နယ်က အစီအမံစာနဲသွားပီး ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ 

အဆင့်ကေန မတက်လာဘူး။ အဲ့ကားထဲမှာ ခုနက ေြပာတ့ဲ အဲန်ယူဂျ၏ီ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနက 

statement နဲ ဟုိလုပ်ဒီလုပ်ဆိုေတာ့ ေဒသခံ၏ ပဋိညာဥ်က တက်လာတယ်။ အဲ့ဒါကုိ ပါးစပ်နဲ 

ြငင်းပီးေြဖရှင်းတာပဲရှိပီး ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ေြဖရှင်းတ့ဲအဆင့်ကုိ မရှိဘူး။ ယံုကည်မ 

ြပဿန တက်သည်။ အခုပုိဆိုးတာက နီးကပ်ဆံုးလိုေြပာလိုရတ့ဲ ေကအိုင်အို ေန က်ခံကေနမှ 

KPICT ေန က်ခံကမှ ယာယီ သမတဒူဝါလရှီး နဲ ဆက်စပ်ထားတ့ဲ KPICT က NUCC ကေန ထွက် 

သွားပီ။ ဆိုလိုချင်တာက ကုိယ်လုပ်မယ်လိုစ်းစားတာ။ ကားကာလဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒကုိ 

အသည်းအသန်ေဆွးေွး တင်ြပေနတာသည် စစ်ေကာင်စီနဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ အြပတ်တုိက် 

ိုင်ေရးြဖစ်တယ်။ PDF ေတွတုိက်တာ တန်ဖုိးထားတယ်။ ေလးစားတယ်။ အသိမှတ်ြပတယ်။ 

ဒါေပမ့ဲ PDF ေတွတုိက်ုံသက်သက်နဲ စစ်ေကာင်စီကုိိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာမျိး ဟုတ်ပါမ့လား။ 

သူတုိကီးပဲ အဓိက အေသခံတုိက်ခုိင်းတ့ဲ ပုံစံမျိးသွားတ့ဲစ်းစားချက်က သဘာဝကျပါမ့လား။ ဥပမာ 

- ဝတပ်ပုိင်းတစ်ခုလံုး ငိမ်ေနတယ် ေြမာက်ပုိင်းမှာ။ ဝြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတီက လက်နက် 

ကုိင် တုိက်အင်အား (၃) ေသာင်းေကျာ်ရှိတယ်။ ြပည်သူစစ်နဲေပါင်းရင် (၅) ေသာင်းေလာက်ရှိတယ်။ 

ဘာေကာင့် တပ်ကီးကငိမ်ေနလဲ။ စ်းစားပါ။ ေြမာက်ပုိင်း မဟာမိတ် (၃) ဖဲွရှိတယ်။ ULA, ကုိး 

ကန်၊ TLA ပါတယ်။ ဒီအဖဲွေတွက ရန်သူကုိ ထိထိေရာက်ေရာက် မတုိက်ိုင်ဘူး။ ိုင်ငံေရးြပဿန  

ေတွ ရှိတယ်။ ိုင်ငံေရးြပဿန ကုိေြဖရှင်းဖုိ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံနဲရှင်းရမယ်။ ဖိတ်ေခရမည်။ အခု 

ULA က ေခသည် confederation တ့ဲ။ Confederation နဲ တုိင်းရင်းသားြပည်နယ်ေတွမှာ 

အချပ်အြခာအာဏာရှိတ့ဲ ြပည်ေထာင်စုမှာ ပါတာနဲ ဘာကွာ တာလဲ ဆိုတာကုိ ေဆွးေွးလိုရတာပဲ။ 



 

ေဆွးေွးပီး ဘာေကာင့် ိုင်ငံေရးအာမခံချက်ေတွမေပးတာလဲ။ ိုင်ငံေရး အာမခံချက်ေတွ အြပည့် 

အဝေပးပီး ဒီအင်အားစုကီးေတွက ေတာ်လှန်ေရးမှာ ပါဝင်လာေအာင်လုပ်ြခင်းက ပုိပီး မထိေရာက် 

ဘူးလား။ ပဋိညာ်မှာ ဘာအာမခံချက်မှမပါဘူး။ ဘာတ့ဲအပုိင်းကုိ ကျေန ်တုိ အေရှ ပုိင်းမှာေဆွး 

ေွးခဲ့ပီးပါပီ။ တန်ဖုိးထားပါတယ်။ အဲ့ဒါေတွကလွဲရင် ကျန်တ့ဲဟာေတွက ေဝဝါးေနတယ်။ 

တ်ေထွးေနတယ်။ ေရှေန က်ဆန်ကျင်ေနတယ်။ ယံုကည်မက ြပဿန တက်လာတယ်။ 

ပဋိညာဥ်နဲ ယံုကည်မကုိရှာလို မရဘူး။ ယံုကည်မရှာလိုရေအာင် ကားကာလဖဲွစည်းပုံ အေြခခံ 

ဥပေဒနဲသွား ဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာလဲ ရှိမယ်။ ြပည်နယ်အဆင့်မှာလဲ ရှိမယ်ဆိုရင် ယံုကည်မ 

တည်ေဆာက်ရင် သိပ်တုိးတက်သွားမယ်။ နံပါတ် (၁) ေမးခွန်းက အခုလုပ်ဖုိလိုတယ်။  

 နံပါတ် (၂) ေရးေကာက်ပဲွနဲ ဖက်ဒရယ်ေပးရမှာ မဟုတ်ေသးဘူး။ ေရးေကာက်ပဲွကုိယ် 

တုိင်က ြပဿန ရှိတယ်။ ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ေရးရပီးကတည်းက ေရးေကာက်ပဲွက မဲအများဆံုးရသူ 

အိုင်ရစတမ်းစနစ် (Majority of democracy) တနည်းအားြဖင့် (First Past the Post (သုိ) Win-

ner Take All) နဲ သွားသည်။ ြမန်မာလူမျိးေတွ အများဆံုးေထာက်ခံတ့ဲ ပါတီက အိုင်ရသွားသည်။ 

၁၉၄၇ ခုှစ် ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒေအာက် တွင် ဗုိလ်မှးချပ်ေတွအားလံုးက ဗမာေတွ။ တုိင်းြပည် 

အာဏာကုိ တကယ်ချပ်ကုိင်သွားတယ်။ အဲ့ဒီေရးေကာက်ပဲွကပဲ အခုထိဆက်လက်ကျင့်သုံးတယ်။ 

၂၀၂၀ ေရးေကာက်ပဲွမှာလဲ အဲ့လိုပဲကျင့်သုံးတယ်။ အဲ့ဒါဒီမုိကေရစီလား။ မှန်ပါတယ် အဲ့ဒါ ဒီမုိက 

ေရစီ၏ အေရးပါတ့ဲအပုိင်းြဖစ်သည်။ ြငင်းလိုမရဘူး။ လက်ခံရမှာြဖစ်တယ်။ ဒါေပမ့ဲ အဲ့ဒီ ဒီမုိကေရစီ 

အတုိင်းသွားရင်ေတာ့ ခင်ဗျား ဘယ်ေတာ့မှ တုိင်းရင်းသားေတွ ကုိယ်ပုိင်ြပဌာန်းခွင့်ကုိ တကယ်တမ်း 

အကာအကွယ်မရဘူး။ အမဲတမ်း Permanent minority ြဖစ်မယ်။ အဲ့ေတာ့ သူတုိကုိ ကုိယ်စား 

ြပပီး လွတ်ေတာ်ထဲမှာ ဥပေဒြပဌာန်းိုင်ဖုိက သူတုိအသံကုိ ကုိယ်ကကုိယ်စားြပပီးေတာ့မှ သူတုိ 

ြပည်နယ်ေရး၊ အခွင့်အေရးတုိ ဥပေဒ ြပဌာန်းိုင်ဖုိက မြဖစ်ိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကေန လူထုကီး 

ကုိယ်တုိင် စ်းစားဖုိလိုတာက ခင်ဗျားတုိလိုချင်တ့ဲ ဒီမုိကေရစီကဘာလဲ။ Majority Democracy 

အတွက် သက်သက်ပဲလား။ အဲ့ဒါဆိုရင်ေတာ့ ခင်ဗျားတုိ ဘယ်ေတာ့မှ ြပည်တွင်းစစ်ကုိ ငိမ်းိုင်မှာ 

မဟုတ်ဘူး။ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အင်အားစုေတွက ရှိတာနဲ ခံချေနကမှာလား။ စစ်ေကာင်စီ 

ြပတ်ကျသွားမယ်ဆိုရင်ေတာင် ခုနကေြပာတ့ဲ Majority democracy ကုိ ကျင့်သုံးတ့ဲ အစိုးရ 

တက်လာ မယ်ဆိုရင်ေတာင် ခံချေနကအံုးမယ်။ ဘယ်ေတာ့မှ ြပည်တွင်းစစ်ငိမ်းဖုိ မြဖစ်ိုင်ဘူး။ 

ုိင်ချင်မှုိင်မယ်။ ခံချေနကအံုးမှာ။ ဒီမုိကေရစီကုိ စ်းစားေနသည့်အခါတွင် ှစ်ဖက်မစ်းစား 

ရမည်။ Majority သက်သက်ကုိပဲမစ်းစားပဲ တုိင်းရင်းသားေတွရဲ ကုိယ်ပုိင်ြပဌာန်းခွင့်ကုိ အာမခံ 

ချက်ေပးိုင်သည့် ဒီမုိကေရစီကုိ စ်းစားဖုိလိုမည်။  

 နံပါတ် (၃) တတိယေမးခွန်းကုိ ကျေန ်န းလည်တာကေတာ့ တုိင်းရင်းသား ခုခံစစ်ဆင်ွဲ 

ေနတ့ဲအဖဲွမှာ အချိက စစ်ဘုရင်ေတွလို ြဖစ်ေနကတယ်။ သူတုိေအာက်မှာ ေနရေတာ့မှာလား။ 

ကျေန ်တုိိုင်ငံက ိုင်ငံသားေတွကားထဲမှာ ကုိယ်လိုချင်တ့ဲဖက်ဒရယ်၊ ကုိယ်ေမာ်မှန်းတ့ဲ ဖက်ဒ 

ရယ်၊ ြမန်မာိုင်ငံ၏ သမုိင်းေကာင်းနဲ ဖက်ဒရယ်  လက်ေတွအေြခအေနကုိ ေြဖရှင်းိုင်တ့ဲ ဖက်ဒ 



 

ရယ်က ဘယ်လိုဖက်ဒရယ်မျိးလဲ ရှင်းဖုိလိုတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံနဲ သင့်ေတာ်ေသာ ဖက်ဒရယ်အေြခခံ 

(၅) ရပ်ကုိ ကျေန ်ေဆွးေွးသွားမည်။  

 (၁) ဥပေဒစိုးမုိးေရးအေြခခံကေန လူအခွင့်အေရးကုိဦးတည်သည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်။ ဥပေဒ 

စိုးမုိးေရးနဲ လူအခွင့်အေရး ဆက်စပ်မကုိ န းလည်ဖုိ လိုအပ်လာသည်။  

 (၂) တရားစီရင်ေရး အေရးကီးမ။ လွတ်လပ်ဘက်မလိုက်ထက်ြမတ်ပီးေတာ့ လိုအပ်တ့ဲ 

အရင်းြမစ်ေတွ ြဖည့်ဆည်းေပးခံထားရတ့ဲ တရားစီရင်ေရးကုိ ြပန်လည်သုံးသပ်ပုိင်ခွင့်သည် Judici-

ary Review ကုိ ကျင့်သုံးသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီ ပဋိညာဥ်မှာပါတ့ဲ ဖဲွစည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒစနစ်။ သိပ်ေကာင်းပါတယ်။ ဒါေပမ့ဲ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ၏ ေသာ့ချက်က Limited 

government (အစိုးရအာဏာကုိ ကန်သတ်ရမည်။) အစိုးရအာဏာကုိကန်သတ်သည့် ြပဌာန်းချက် 

တစ်ခုမှမပါဘူး။ အစိုးရအာဏာကုိ အဓိကကန်သတ်တာက တရားုံးေတွြဖစ်တယ်။ တရားုံး 

ေတွမှာ အာဏာြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း Judiciary review ြဖစ်ရမည်။  

 (၃) ိုင်ငံေရးပါတီအပါအဝင် လူထုအသင်းအဖဲွေတွ၊ CSOs ေတွ လွတ်လပ်စွာတည်ရှိ 

လပ်ရှားမကုိ အာမခံတ့ဲ ဖက်ဒရယ်စနစ်ြဖစ်ရမည်။  

 (၄) ြမန်မာြပည်နယ်အပါအဝင် (ြမန်မာြပည်နယ် ဖဲွကုိဖဲွစည်းရမည်)။ ြပည်နယ်အတွင်း 

မှာရှိတ့ဲ ေဒသခံဌာန တုိင်းရင်းသားအသီးသီး (၂၀၂၀ ေရးေကာက်ပဲွရလဒ်က အားနည်းချက်ေတွ 

ေရှာင်လိုရေအာင်) ကုိ ကုိယ်စားြပပီး ဒီမုိကေရစီနည်းကျကျ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းခံရမည်။ 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ တာဝန်ခံမကုိကျင့်သုံးတ့ဲ အစိုးရများရှိတ့ဲြပည်နယ်များနဲ ဖဲွစည်းထားသည့် 

ဖက်ဒရယ်စနစ်။ ြပည်နယ်ေတွမှာ အာဏာရှင်ေတွမရှိရဘူး။ မရှိသင့်ဘူး။ ရှိလင်လည်း ချပ်ငိမ်း 

ရမည်။ ဒီမူမျိးနဲ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ အေြခခံရမည်။  

 (၅) ြမန်မာြပည်နယ်အပါအဝင် အချပ်အြခာအာဏာကုိကျင့်သုံးသည့် တုိင်းရင်းသားြပည် 

နယ်ေတွ ြပည်ေထာင်စုကုိ စုေပါင်းတည်ေထာင်ထားသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်။ ဒီလိုဖက်ဒရယ်စနစ်မျိး 

သွားလင် စစ်အာဏာရှင်ေတွေအာက်မှာ ေနရမှာလားဆိုတ့ဲေမးခွန်းက ေမးစရာမလိုေတာ့ဘူး။  

 



 

LAIN နည်းပညာအေထာက်အကူြပအဖဲွ ဒါိုက်တာ 

ကရင်နီြပည်နယ် ဖဲွစည်းပုံမူကမ်း ေရးဆွဲေရးေကာ်မတီ တာဝန်ခ ံ



 

ေမးခွန်း ၁။ အမျိးသမီးများကုိဖိှိပ်ထားသည့် ဓေလ့ထံုးတမ်းများရိှေနပီး အဲဒါေတွကုိဖယ်ရှားိုင် 

ရန်  ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒထဲမှာ ထည့်သွင်းြပဌာန်းဖုိလိုအပ်သလဲဆိုတာှင့် ဖက်ဒရယ် 

မ ှင့်ပတ်သက်ပီး တုိင်းရင်းသားတန်းတူခွင့်များ အာမခံချက်ရိှေစရန် မည်သည့်အရာများြပ 

ဌာန်းပီး ေဆွးေွးေဆာင်ရက်သလဲ၊ အာမခံချက်ရိှေအာင်ြပဌာန်းသလဲ။  

 

ေန ်ေဖာဝါး -  

 ကျမတုိ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံမှာ ေခတ်အဆက်ဆက် ြမန်မာိုင်ငံ၏အေနအထားအရ 

တစ်ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကုိသွားေသာေကာင့် တုိင်းရင်းသားအခွင့်အေရးေတွက အမဲတမ်း ေန က် 

ကျကျန်တာ၊ အခွင့်အေရးေတွဆံုးံးခဲ့ရတာေတွ ရှိတယ်။ ဒီေအာက်မှာဘဲ ကျမတုိ လူနည်းစုြဖစ် 

သည့် ဌာေနတုိင်းရင်းသားကစ ြပည်နယ်မှာရှိေနတ့ဲ မတူကဲွြပားတ့ဲလူမျိးစု၊ အုပ်စုကစ အမျိးသမီး 

ေတွက ဒါေတွအကုန်လံုးကုိ အာမခံချက်ေပးိုင်ရန်၊ ပါဝင်မေတွကုိ အေသးစိတ်ေရးဆွဲထား 

သည့်အပုိင်းေတွ ရှိတယ်။ ဘယ်လိုမျိးစ်းစားထားသလဲဆိုေတာ့ ကျမတုိက တစ်ခုချင်းဆီ အခန်း 

ကကုိ အေြခခံမှင့် အေြခခံအခွင့်အေရးေတွကုိ တိတိကျကျ အမျိးသမီးေတွကုိ ကာကွယ်ေပး 

ဖုိက ခွဲြခားမမရှိတာကစ ေန က်ပီး ြပည်နယ်မှာရှိေနသည့် မတူကဲွြပားသည့် လူမျိးစု၊ ဌာနီ 

မျိးွယ်စု ကစ သူတုိ အခွင့်အေရးေတွ ကာကွယ်ေပးိုင်တာေတွ၊ ေန က်ပီး ိုင်ငံေရး အခွင့်အ 

ေရးကစ ပါဝင်ိုင်တ့ဲအရာေတွက ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံမှာ အတိအကျ ြပဌာန်းေပးထားတယ်။ 

ေန က်တစ်ခုက ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံလိုေြပာရင် ဥပေဒမှာဘဲြဖစ်ြဖစ် လတ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွ 

ေတွကစ အမျိးသမီး၊ လူနည်းစုေတွရဲ ( ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ ကျမတုိြပည်နယ်က အြခားြပည် 

နယ်ှင့် မတူသည့်မျိးွယ်စွာရှိပီး ဘာသာစကားေတွလည်း များစွာရှိတ့ဲအခါ) ဒါေတွ ကစ 

အေြခခံစ်းစားပီး ဖဲွစည်းပုံမှာ မတူညီသည့်လူမျိးစု၊ မျိးွယ်စုကစ အုပ်ချပ်ေရးေတွမှာ ပါဝင် 

လာိုင်ဖုိကုိ ြပဌာန်းမကုိ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးှင့် လူနည်းစုပါဝင်လာိုင်ေရးကုိလည်း ဖဲွစည်း 

ပုံမှာ ထည့်သွင်းြပဌာန်းထားတာမျိးေတွ လုပ်ထားတယ်။ အမျိးသမီးေတွ ပါဝင်မေတွကုိလည်း 

အတိအကျြပဌာန်းသလို အဆင့်ဆင့် ေရးချယ်တင်ေြမာက်မည့် ေနရာမှာပါလာမည့် စနစ်၊ ချာနယ် 

ေတွကစ တိတိကျကျ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံမှာ ေရးဆွဲထားတာရှိတယ်။ ဒါကေတာ့ မူကမ်းထဲမှာ 

ေပါ။့ ြပည်ေထာင်စုကုိကျေတာ့ ေယဘုယျအားြဖင့် တစ်ိုင်ငံလံုးတုိင်းတာသည့် အေြခခံပီး 

ေပးသွားိုင်မယ်။ သုိေသာ် ြပည်နယ်တစ်ြပည်နယ်ှင့် တစ်ြပည်နယ် မတူသည့်အေနအထားမှာ 

သူတုိမှာရှိေနတ့ဲြပဿန ၊ identity ေတွကလည်း မတူညီတ့ဲအတွက်ေကာင့် ြပည်နယ်ရဲ 

ဖဲွစည်းပုံချင်းကေတာ့ အထဲမှာပါေနတ့ဲ အေြခခံြပဌာန်းချက် ဥပေဒေတွက တူေနမှာမဟုတ်ဘဲ 

ကုိယ့်ေဒသ ကုိယ့်ြပည်နယ်ှင့် လိုက်ေလျာပီးေတာ့ ဒီြပည်နယ်မှာရှိတ့ဲ လူထုေတွကုိ အာမခံေပး 

ိုင်တ့ဲ အဲ့လိုမျိးေတာ့ အာမခံတ့ဲြပဌာန်းချက်ေတွကုိ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံမှာ ေရးဆွဲ ြပဌာန်းေပးတာ 

ေပါေ့န ်။ ဒါမှသာလင် ဒီလူေတွရဲ ိုင်ငံေရးအခန်းကေတွမှာ ပါဝင်လာိုင်မယ် ဒီလူနည်းစုေတွ 

ရဲ လူမျိးစုေတွကုိ ကာကွယ်မေတွြဖစ်လာိုင်မှာကုိ ဒါေတွကစ အေြခခံစ်းစားပီးေတာ့ ကျမတုိ 

ထည့်သွင်း ေရးဆွဲတာေတွကုိေတာ့ လုပ်ပါတယ်။  



 

ေမးခွန်း ၂။ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်ဟု တည်ေဆာက်ိုင်ဖုိအတွက် ဒီေတာ်လှန်ေရးအေရမှာ ြပည် 

နယ်ေတွရဲ အေရးပါပုံှင့်ပတ်သက်ပီး ဘယ်ေလာက်ထိ ထည့်သွင်းစ်းစားထားပီး ေတာ်လနှ်ေရး 

အေရကုိ ဒီထက်မကပုိပီးြမန်ဆန်ေအာင် ေရိုင်ေအာင် လုပ်ေနသလဲဆိုတာကုိ ဆရာမေန ေ်ဖာဝါး 

အေနြဖင့် ဖလှယ်ေပးဖုိ ဖိတ်ေခလိုပါတယ်။  အထူးသြဖင့် ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံ အာမခံချက်ရိှမှ ဘယ် 

လိုဖက်ဒရယ်မျိးကုိ ြပည်နယ်တွင်းထဲမှာ အေကာင်အထည် ေဖာ်လိုရိုင်မလဲ။  

 

ေန ်ေဖာဝါး - 

 လက်ရိှေတာ်လှန်ေရးအတုိင်းအတာနဲ ချန်ိမယ်ဆိုရင် ကရင်နီြပည်က ခုနကေြပာသလိုဘဲ 

ယခင်ကတည်းက ေတာ်လှန်ေရးကုိ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်သလို လက်ရှိမှာလည်း ထဲထဲဝင်ဝင် 

ပါပီးသွားေနကတယ်။ သုိေသာ် ခုနကေြပာသလို ဒီေတာ်လှန်ေရးထဲကုိ အားလံုး ထဲထဲဝင်ပါလာမ 

မရှိရင် ဒီေတာ်လှန်ေရးမပီးိုင်ဘူးေပါေ့လ ဆိုေတာ့ အားလံုးထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာိုင်ဖုိ ဆိုတ့ဲ 

ကက အေရးကီးတယ်။ အားလံုးပါဝင်လာိုင်ဖုိလိုေြပာရင် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီကုိ တည် 

ေဆာက်ကမယ်ဆိုတ့ဲအေြပာက အေရးပါလာတယ်။ လက်ရှိေတာ်လှန်ေရးမှာ ကရင်နီက ထဲထဲဝင် 

ဝင်ပါလာတယ်ဆိုတာကလည်း ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိသွားမယ် ဆိုတာကုိ ယံုကည်ချက်နဲ 

ကျမတုိကပါလာတာ ြဖစ်တယ်။ အဲ့ေတာ့ အခက်အခဲြဖစ်ေနတာက ကျမတုိက ဘာကုိသွားြပန် 

ြမင်ေနလဲဆိုေတာ့ တကယ့်တကယ် NUG မှာဘဲေြပာေြပာ NUCC မှာဘဲေြပာေြပာ ပါေနတ့ဲလူေတွ 

ထဲမှာ ကအကုန်လံုးက ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီကုိသွားမယ်ဆိုတ့ဲ ပါးစပ်အားြဖင့်သာပါေနပီး sense 

က အတိအကျပါမလာေနတ့ဲြပဿန ေတွက ဒီဖက်ဒရယ်ကုိသွားမယ့်ေနရာမှာ အခက်အခဲ ြဖစ်ေန 

တယ်။ ပါးစပ်ဘဲပါတယ် စိတ်က လိုလိုလားလားမပါေနဘူး။ ကျမတုိြပည်နယ်အေနနဲဆိုရင် အား 

လံုးပါဝင်လာိုင်ဖုိဆိုရင် ကျမတုိြပည်နယ်၊ တုိင်းေတွအားလံုးက လက်ရှိိုင်ငံေရးပဋိပကသည် 

အားလံုးနဲဆိုင်တယ်ဆိုတ့ဲ  sense of belong ကုိ ကျမတုိက ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ဖုိကုိ ြပည်နယ်ေတွ 

အားလံုးပါဝင်လာိုင်ဖုိကုိ ြပည်ေထာင်စုေပးမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဒီေတာ်လှန်ေရးက ေအာင်မယ့် အေန 

အထားမှာရှိတယ်။ လက်ရှိက ဒီလိုအေနအထားေတွ မရှိေနသည့်အတွက် ပါတ့ဲသူကပါေနပီး 

အားလံုးကပါေနတ့ဲ အေနအထားေတွမရှိဘူး။ ဒီကားထဲမှာ ကျမတုိြပည်နယ်က ဘာလိုဒီလိုသွား 

ေနသလဲလိုေြပာရင်ေရာ ြပည်ေထာင်စုကုိ တည်ေဆာက်မယ်ဆိုလိုလည်း ကျမတုိသီးြခား 

ကရင်နီြပည်နယ်ကေန ဒီအတုိင်းအတာထိကုိ ကျမတုိေရာက်လာတယ်။ ြပည်နယ်အားေကာင်းမှ 

ြပည်ေထာင်စုအားေကာင်မှာ ြဖစ်တ့ဲအတွက် ကျမတုိ ဒါတူတူသွားကမယ်ဆိုတ့ဲ သေဘာတရားနဲ 

ဒီမှာ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါလာတယ်။ ဒီကားထဲ ေတာ်လှန်ေရးကုိသွားရင်းနဲ ကျမတုိြပည်နယ်ကုိ 

တည်ေဆာက်ရမယ့်က၊ ညီွတ်ရမယ့်ကကုိ ကျမတုိကေတာ့ ဒီကားကာလမှာ သွားေနရင်း 

နဲ တည်ေဆာက်ကတယ်။ ဒါက ကျမတုိသည် ေန က်ဆံုးချနိ် ေတာ်လှန်ေရးေအာင်တ့ဲ အချနိ်ကျရင် 

ကျမတုိ ြပည်နယ်က အဆင်သင့်ြဖစ်သွားမယ် ေန က်ဆံုး ကျမတုိြပည်နယ်တစ်ခုကဘဲ တုိက်ခိုက်ခံ 

ေနရတယ် အြခားြပည်နယ်က လပ်ရှားမမရှိဘူး ကျမတုိြပည်နယ်ကဘဲ လပ်ရှားေနတယ် 



 

ဆိုရင်ေတာင်မှ ကျမတုိြပည်နယ်ထဲမှာရှိေနတ့ဲ ဖဲွစည်းမေတွကုိ သွားမှာြဖစ်တယ်။ ေန င်တစ်ချနိ် 

အတွက်ြဖစ်ရင်လည်း လက်တေလာမှာ ကျမတုိေတွြပင်ရတ့ဲဟာေတွရှိတယ်။ အဲ့ေတာ့ ခုန 

ေြပာသလို ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံက ေန င်တစ်ချနိ်အတွက် ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်မယ် သုိေသာ် လက်ရှိ 

ေတာ်လှန်ေရးမှာ သွားေနတ့ဲအချိေသာအရာသည် ဒီဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒက အေထာက်အကူြပ 

သလို ကျမတုိ လက်ရှိြပည်နယ်မှာ ကာလမှြပင်ဆင်ရမည့် အုပ်ချပ်ေရး၊ ဥပေဒြပေရး ၊ တရားစီရင် 

ေရးအစ ဒါေတွကုိ ကိစားပီးလုပ်ေနတယ်။ ဒါေတွက ဒီေတာ်လှန်ေရးတစ်ခုထဲတင် မဟုတ်ဘဲ 

ကုိယ့်ြပည်နယ်ကုိလည်း တည်ေဆာက်သွားတယ်။ ကုိယ်ြပည်နယ်မှာရှိတ့ဲ သူေတွကုိလည်း 

ကာကွယ်သွားိုင်ဖုိကုိလည်း ရည်ရယ်ပီး ဒီကားကာလအတွက်လည်း လက်ရှိြပင်ဆင် သွားေနတာ 

ေတွရိှတယ်။ ဒီမှာက ခုနကကျမေြပာသလို ဒီြပည်ေထာင်စုအတုိင်းအတာ အေြခအေနကလည်း 

ဒီေတာ်လှန်ေရးကုိ ေအာင်ြမင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီကုိ သွားမယ်ဆိုတ့ဲ sense 

ြပည့်ြပည့်ဝဝရှိဖုိ လိုတယ်။ လက်ရှိမှာက ခုနက ဆရာဦးေအာင်ထူးေြပာသလို ပါးစပ်ကေြပာပီး 

လက်ေတွမှာက ချာတာမှာလည်းမရှင်းရှင်းနဲ ကျမတုိြပည်နယ်ကုိလည်းလာပီး ြပည်နယ်ေဒသရ 

အုပ်ချပ်ေရးထိ လာပီး ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်တာမျိးေတွရှိလာတာက ေတာ်လှနေ်ရးအတွက် အခက် 

အခဲြဖစ်တယ်။ ြပည်နယ်အားေကာင်းဖုိအတွက်ကုိေတာ့ ြပည်နယ်တုိင်းက သွားဖုိေတာ့လိုတယ်။ 

ဒါမှသာ စုစုစည်းစည်းနဲ တုိက်တွန်းိုင်မည့်အေနအထားလည်း ြဖစ်တယ်။ ဒါမှလည်း ေတာ်လှန်ေရး 

ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မှာြဖစ်သလို ဖက်ဒရယ်အှစ်သာရကုိ ဒီမှာအေြခခံပီးေနတယ်ဆိုတာပါဘဲ ။  

 

ေမးခွန်း ၃။ အဓိက ြမန်မာိုင်ငံမှာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကုိ တကယ့်ကုိ တည်ေဆာက်ိုင်ဖုိ 

အတွက် ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒမှာ အာဏာခွဲေဝမကုိ ဘယ်လိုပုံစံမျိးေတွကုိ ထည့်သွင်း 

စ်းစားပီးေတာ့ ဒီလိုမျိး ြပည်နယ်ေတွရဲ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒေပေပါက်ိင်ုဖုိအတွက် ဘယ်လို 

လုပ်ေဆာင်သင့်တယ်လို ဆရာမအေနနဲ အ ကံြပသုံးသပ်လိုပါသလဲ။    

 

ေန ်ေဖာဝါး -  

 ဟုတ်က့ဲပါ။ ြပည်ေထာင်စုှင့် ြပည်နယ်အာဏာခွဲေဝမလိုေြပာပီဆိုရင် လူေတွက sensitive 

ြဖစ်ကတယ်။ ေပးလိုက်ရမယ့်ဟာ ြပည်နယ်ေတွကုိ ေပးလိုက်ရမယ့်ဟာေတွက သူတုိအုပ်ချပ်မကုိ 

ေလျာ့သွားမလားဆိုတ့ဲ ဟာေတွကုိ စ်းစားကတယ်။ အေြခခံအားြဖင့် တကယ်စ်းစားရမှာက 

အာဏာခွဲေဝမထက်စာရင် လုပ်ပုိင်ခွင့်ေပါ။့ အထူးသြဖင့် ြပည်ေထာင်စုက သူနဲဆိုင်တ့ဲ အေကာင်း 

အရာေတွနဲ သက်ဆိုင်တ့ဲလုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာက ြပည်ေထာင်စုမှာရှိပီး ြပည်နယ်ေတွက အဓိက 

ေနစ်ှင့်အမေြဖရှင်းရမည့် ကုိယ့်ြပည်သူရဲလိုအပ်မနဲ သက်ဆိုင်တ့ဲဟာမျိးေတွကေတာ့ ြပည်နယ် 

ရဲလုပ်ပုိင်ခွင့်မှာ အြပည့်အဝြပဌာန်းေပးဖုိေတာ့ လိုအပ်တယ်။ ဘာကုိသွားေြပာလိုရသလဲဆိုရင် 

ြပည်ေထာင်စုအေနနဲဆိုရင် ြပည်ေထာင်စုတစ်ဝှမ်းှင့် သက်ဆိုင်တာကုိ လုပ်ဖုိလိုတယ်။ ေန က်မှ 

တစ်ြပည်ှင့်တစ်ြပည်နယ်ကား ညီတ်မကုိလုပ်ေဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းများြဖစ်တ့ဲ ဒီလိုမျိး 



 

လုပ်ရမည့်ကရဲ သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်ေတွကုိ လုပ်ရမည့် တာဝန်ေတွက ြပည်ေထာင်စု 

မှာ သွားရမှာြဖစ်တယ်။ ခုနက ဆရာဦးေအာင်ထူးေြပာသလို ြပည်နယ်တစ်ခုက လုပ်လိုက်တ့ဲ 

အရာက သူနဲ ဆက်စပ်ေနတ့ဲြပည်နယ်က ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မေတွ ရှိလာမယ်ဆိုရင် ဒါက 

ြပည်နယ်အချင်းချင်းကား အြငင်းပွားတ့ဲဟာေတွြပဿန ေတွကုိ ေြဖရှင်းဖုိက ြပည်ေထင်စုတစ်ခု 

လံုးရဲ ညီတ်မကုိလည်းထိခိုက်လာိုင်တယ်။ ဒီလိုမျိး အေကာင်းအရာေတွက ြပည်ေထာင်စု 

ကေနသွားပီး ကျန်ေသာလုပ်ပုိင်ခွင့်ေတွ အထူးသြဖင့် ြပည်နယ်ေတွကုိ ေပးဖုိလိုတယ်။ ဘာလိုလဲ 

ဆိုေတာ့ ြပည်နယ်သည် သူလူထုှင့် အနီးဆံုးေနတာြဖစ်တ့ဲအတွက် သူြပည်နယ်မှာရှိတ့ဲ ပဋိပက 

ေတွ ၊ ေဒသ၊ လူမျိး  အေြခအေန၊ ေြမယာ ၊ ကာကွယ် ရမည့် သူလူထုေတွရဲ အေြခအေနကုိသိတ့ဲ 

အတွက် ဒီလိုလုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိေတာ့ ြပည်နယ်ကုိေပးသင့်တယ်။ ြပည်ေထာင်စုသည် သူယူရမည့် 

အရာသည် တစ်ိုင်ငံလံုး ှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရာကုိယူပီး ကျန်တ့ဲဟာကုိသာ ြပည်နယ်ေတွကုိ 

ခွင့်ေပးမယ်ဆိုရင် ြပည်နယ်ကလည်း ဒီြပည်ေထာင်စုြပဌာန်းမေတွနဲအညီ ကုိယ့်ြပည်နယ်ကလည်း 

လိုအပ်သည့် သီးသန်ြပဌာန်းမေတွနဲ အေြခခံအေနနဲလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ဒါကလည်း ဖက်ဒရယ်၏ 

အှစ်သာရြဖစ်သလို ြပည်နယ်မှာလည်း သူရဲြပဌာန်းခွင့်ေတွ အြပည့်အဝရမယ်၊ အချပ်အြခာ 

အာဏာကလည်း သူသူကအလိုက် ြဖစ်လာမယ်ဆိုရင်ေတာ့  အထူးသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသည်  

မတူကဲွြပားတ့ဲလူေတွနဲ စုဖဲွတည်ေဆာက်ထားတ့ဲ ြပည်နယ်တစ်ြပည်နယ်ှင့် တစ်ြပည်နယ် identi-

ty ကအစမတူတ့ဲအတွက် ြပည်နယ်ကုိ သီးသန်လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေပးလုပ်ထားပီး ြပည်ေထာင်စု 

ကုိ သွားမယ်ဆိုရင် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကုိ အှစ်သာရေကာင်းေကာင်း တည်ေဆာက်သွားမှာ 

ြဖစ်သလို ကျမတုိြမန်မာိုင်ငံကီးမှာဘဲေြပာေြပာ ြပည်ေထာင်စုကီးမှာဘဲေြပာေြပာ ေနထိုင်တ့ဲ 

သူက ဒါသည် ငါတုိနဲဆိုင်တယ်၊ ငါတုိသည်လည်း ငါတုိရဲကမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတယ်။ ငါတုိမှာလည်း 

ငါတုိရဲ Identity ကုိ ကာကွယ်ပုိင်ခွင့်ရှိတယ်။ ငါဆို ေြမယာေတွ၊ လူနည်းစုအခွင့်အေရးကုိ 

ကာကွယ်လိုရတယ်ဆိုတာအြပင် ြပည်ေထာင်စုှင့် ငါတုိကလည်း တူတူသွားတယ် တူတူ 

တည်ေဆာက်ကတယ် ေြပာတာမျိးေတွြဖစ်လာတယ်။ ဒါေကာင့် ြပည်ေထာင်စုသည် သူနဲဆိုင်တ့ဲ 

တစ်ြပည်ေထာင်စုလံုးှင့်ဆိုင်တ့ဲ ၊ ြပည်နယ်အချင်းချင်း အြငင်းပွားတာေတွ၊ ြပည်နယ် 

အချင်းချင်းကား ညီတ်မေတွကုိ တည်ေဆာက်ိုင်ဖုိကိစေတွ ေန က်ပီး ကျမတုိေြပာေနတ့ဲ Uni-

formity ဘဲ ေြပာမလား၊ ေငွေကးကမျိးေတွက ြပည်ေထာင်စုမှာ အဓိကကုိင်ပီး ေန က် 

တစ်ခုက ုိင်ငံတကာဆက်ဆံေရးမျိးမှာ ဒါမျိးေတွက ြပည်ေထာင်စုေလာက်ဘဲယူထားပီး ကျန် 

တာေတွသည် ြပည်နယ်ကုိေပးလိုက်ပီး တိကျတ့ဲြပဌာန်းမကုိလည်း ြပည်ေထာင်စုှင့် ြပည်နယ် 

ဖဲွစည်းပုံမှာလည်း တိတိကျကျြပဌာန်းထားမယ်ဆိုရင် ေန င်တစ်ချနိ်မှာ ြပဿန မတက်လာဘူး။ 

ြပည်ေထာင်စုမှာလည်း တိတိကျကျြပဌာန်းပီးသားြဖစ်သလို ြပည်နယ်ေတွရဲ ဖဲွစည်းပုံမှာလည်း 

ြပဌာန်းပီးသားဘဲ ဒီအာဏာခွဲေဝမနဲ အြငင်းပွားစရာမရှိေတာ့ဘူး။ ကျမ အစက နိဒါန်းပျိးထား 

သလိုဘဲ အာဏာခွဲေဝမလိုေြပာရင် ဘယ်လုပ်ပုိင်ခွင့်ကဘယ်မှာရှိရင် ကျမတုိက အလုပ်ကုိ ထိထိ 

ေရာက်ေရာက် ကျမတုိလူထုကုိ ကာကွယ်မေပးိုင်မလဲ၊ လူထုေတွရဲလိုအပ်ချက်ကုိ ေြဖရှင်းေပး 

ိုင်မလဲဆိုတာကုိ အေြခခံစ်းစားမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ြပည်နယ်ကုိ ေပးလိုက်လိုလည်း ြပည်ေထာင်စု 



 

ကီးတွက်က ဘာမှြဖစ်မသွားဘူး။ ဒါက ြပည်ေထာင်စုအတွက် ပုိပီးအားေကာင်းလာတ့ဲ အေနအ 

ထားရှိတယ်ဆိုတာကုိ ေထာက်ြပပီးေတာ့ေဆွးေွးလိုတယ်။ အထူးသြဖင့် ကျမတုိစ်းစားရမှာက 

ဖဲွစည်းပုံတစ်ခုရဲေအာက်မှာ ကျမတုိ တာဝန်ဝင်ယူပီး အုပ်ချပ်ေရးယရားေတွကုိယူမယ့် ြပည်သူ 

ဝန်ေဆာင်မကုိေပးတ့ဲအတွက် လူထုကုိ ဘယ်လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိ ဘယ်အစိုးရကုိ ဒီြပည်နယ်ရဲ လုပ်ပုိင် 

ခွင့်မှာ ေပး၊ ြပည်ေထာင်စုရဲ လုပ်ပုိင်ခွင့်မှာေပးရင် ဒီဝန်ေဆာင်မက ပုိပီးြမန်ဆန်တယ်၊ ပုိပီး 

ထိေရာက်တယ်ဆိုတာကုိ ဒီလိုမျိးကုိစ်းစားပီး လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိေပးတယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဒီလိုမျိးနဲ 

အေြခခံစ်းစားရင်ေတာ့ ဒါက အေကာင်းဆံုး ြဖစ်တယ်။ အာဏာဆိုတ့ဲ  Political role နဲ တစ်ခုနဲ 

ငါအုပ်ချပ်ပီး ဘယ်လိုလွမ်းမုိးမယ်ဆိုတာထက် ငါ ဒီအုပ်ချပ်ေရးေနရာမှာ ေရာက်လာပီ ဒီလုပ်ပုိင် 

ခွင့်အာဏာက လူထုကုိ ဘယ်ေလာက်ကာကွယ်မေပးမလဲ၊ ဘယ်လိုဝန်ေဆာင်မေပးမလဲ ဆိုတာကုိ 

အေြခခံပီး အာဏာခွဲေဝမေတွကုိ သတ်မှတ်ပါ။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

တက်ေရာက်သူ ေမးခွန်း 

 

ေမး - လက်ရိှ ေတာ်လှနေ်ရးကာလမှာ ေတာ်လှနေ်ရးအေရြမန်ဆန်ေအာင် ဘယ်လို လုပ်ေဆာင် 

သင့်သလဲ ဒီ ေတာ်လှန်ေရးအေရမှာ ေြပာတ့ဲအခါ စစ်အာရှင်စနစ် အြမန်ြပတ်ကျိုင်ေရးအတွက် 

ကုိ အရင်လုပ်ရမယ် ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ေန က်မှေြပာ အခုချနိ်မှာလာမေြပာနဲ။ အဲ့လိုဘဲ NLD လက် 

ထကမှာလည်း ဒီမုိကေရစီအရင်လုပ်မယ် ဖက်ဒရယ်ေန က်မှလို ေြပာတဲ့အယူအဆေတွလည်း 

ရိှတ့ဲအေပမှာ ဆရာမအေနနဲ ဘယ်လိုမျိး သုံးသပ်ချက်ေပးလိုပါသလဲ။  

 

 

 ဒီ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ တည်ေဆာက်မယ်ဆိုတ့ဲ အချက်တစ်ချက်ှင့် ၂၀၀၈ ကုိ 

ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတ့ဲ အချက်ေကာင့်သာ ကျမတုိက သပိတ်ကာလကေနစပီး ဒီေတာ်လှန်ေရးထဲကုိ 

ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာရသလိုဘဲ NUG မှာပါဝင်ေနတ့ဲ တုိင်းရင်းသားအစုအဖဲွ အသီးသီးြဖစ်ြဖစ် 

NUG မှ ကုိယ်စားြပပီးပါသွားတ့ဲ တုိင်းရင်းသားေတွကလည်း ဒီအချက် (၂) ချက်ေကာင့်သာ 

စုမိသွားတာ ြဖစ်တယ်။  

 တကယ်လို ဖက်ဒရယ်မသွားဘူး စစ်အာဏာရှင်တစ်ခုဘဲတုိက်မယ် ပီးမှ ေန က်မှ 

ရှင်းမယ်ဆိုတ့ဲဟာက ှစ်ေပါင်းများစွာတုိင်း ေန က်မှ ေန က်မှဆိုတ့ဲဟာက ြဖစ်မလာတ့ဲအခါမှာ 

ခုနကေြပာသလိုဘဲ အခုကတည်းက တိတိကျကျကုိ ဒီေပမှာ ယံုကည်လက်ခံထားဖုိလိုတယ်။ 

ေန က်မှဆိုတာထက် အခုကတည်းက ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကုိသွားမယ်ဆိုတ့ဲ ဟာက အခုက 

တည်းကရှိမှဘဲ ေတာ်လှန်ေရးက ြမန်ြမန်ပီးဆံုးမယ်လို အ ကံြပလိုပါတယ်။  

 



 



 

အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ) 

နည်းပညာအ ကံေပး



 

ေမးခွန်း ၁။ ြမန်မာုိင်ငံရဲအေနအထားအရ ဗမာမဟတုတ်ဲ့တိငု်းရင်းသားေတွကလညး်ပဲ ှစ်ေပါင်းများစွာ 

ေဘး ဖယ်ကျ်ခံထားရတယ။် ဒါအ့ြပင် အမျိးသမီးများကိယု်တိငု်ကလည်းပဲ ကျမတိုဆုိရင် အမျိးသမီးေတ ွ

ြဖစ်တဲ့အခါမှာ ဒတုိယုိငင်သံားအြဖစ် ဆက်ဆံခံေနရတဲ့အချန်ိမှာ ဒါေတွကိုဖယ်ရှားေပးုိင်ဖုိ အမျိးသမီး 

ေတွအေပ  လူနည်းစု (minority) အခွင့်ေရးေတအွေပမှာေကာ တကယ့်ကို ပီးြပည့်စံုတဲတ့န်းတူေရးကိ ု

ရရိှုိင်ဖုိအတကွ် ြပည်နယ်ေတွရဲ ဖဲွစည်းပုံအေြခအခံဥပေဒေတွထဲမှာ ဘာေတွကိအုဓိကထားပီး ြပဌာန်း 

ထားဖုိလုိအပ်သလဲ၊ တကယ့်ကို ဖက်ဒရယ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒေတွထဲမှာေရာ ဘာေတွကိအုဓိက 

ထားပီး ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒမှာ အာမခံချက်ရိှေအာင် ထားရမယ့်အေနအထားမျိးမှာ ဘာေကာင့်လုိအပ် 

သလဲဆုိတာကို ကျမတိုကိနု းလည်ေအာင် ဖလှယေ်ပးဖုိ ဖိတ်ေခပါတယ်။ အထူးသြဖင့် ဖက်ဒရယ် 

ြပည်ေထာင်စု ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒေတွထဲမှာ အေြခခံမူနဲ ဘာေတွကိုထည့သွ်င်းစ်းစားပီးေတာ့၊ 

ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒေတွထဲမှာ ဒီလုိမျိး ခဲွြခားဆက်ဆံမမရိှေအာင် ၊ ဓေလ့ထုံတမ်းအရ ခဲွြခား 

ဆက်ဆံမမရိှေအာင် ဘာေတွကို အဓိကထားြပဌာန်းထားသင့်သလဲ။ ဘယ်လုိကာွြခားမရိှေအာင် ြပဌာန်း 

ထားေပးသင့်သလဲ။ 

 

ေန ်ေမဦး  -  

 ခုနတုန်းကဆရာ ဦးေအာငထူ်းက ုိင်ငတံကာြပညေ်ထာင်စုုိငင်ံေတွရဲ ဖဲွစည်းပုံေတနဲွအတ ူ ြပည် 

ေထာင်စုုိငင်ံအဖဲွဝငေ်တနဲွ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်အသီးသီးရဲ ဘယ်လုိချတိ်ဆက်မရိှသလဲဆုိတာကိ ုဥပမာ 

ေပးပီးေြပာသွားတယ်။ ကျမတို တိုင်းြပည်အတွက်စ်းစားတဲ့အခါမှာ ကွကက်ွက်ကငွ်းကွင်း ြမငုိ်င်လိမ့်မယ် 

အေထာက်အကြူဖစ်လိမ့်မယ။် အထူးသြဖင့် ဖဲွစည်းပုံမှာ အမျိးသမီးေတွအတွက် တန်းတူေရး၊ လူနည်းစ ု

များအတကွ် တန်းတူေရးကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ဖုိ ဖဲွစည်းပုံဆုိင်ရာြပဌာန်းချက်ေြပာတဲ့အခါမှာ ကျမတို 

ြပည်ေထာင်စုဖဲွစည်းပုံရဲ အခန်းက၊ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံရဲ အခန်းက သေဘာေပါကတ်ယဆုိ်ရင် ခုနက 

ေြပာတဲ့အချက်ေတကွို ေဆွးေွးညိိင်းကတဲ့အခါမှာ အေထာကအ်ကူြဖစ်မယ်လုိ ယံုကညတ်ယ်။ ြပည် 

ေထာင်စုတညေ်ဆာက်မယ် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒလုိတယ်လုိ  ေြပာတဲအ့ခါမှာ ြပည်ေထာင်စုဖဲွစည်းပုံ 

အေြခအခံဥပေဒကို ေရးဆဲွတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူမှအြငင်းမပွားကဘူး။ တိုင်းြပည်မှာ ြပည်ေထာင်စုစနစ်နဲ 

သွားသည်ြဖစေ်စ၊ တစ်ြပညေ်ထာင်စနစ်နဲသွားသည်ြဖစေ်စ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို လုိချင်ကတယ်။ 

ရိှရမယ်လုိလည်း ကျမတိုက သေဘာထား၊ သေဘာတရားအရ သေဘာတူတယ်။ အြငင်းပွားစရာြဖစေ်န 

တာက ဒကီေနအထိ သေဘာတူချက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရိှေနတာက ြပညေ်ထာင်စုအဖဲွဝင် ြပည်နယေ်တွ 

ဟာ သူတို သက်ဆုိင်ရာ  ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ရိှသင့်မရိှသင့်ဆုိတာကို အြငင်းပွားတာေတွ 

ြဖစ်ေနတယ်။ ြပည်ေထာင်စစုနစ်နဲ ချတီတ်ကမယ်လုိဆုံးြဖတ်ထားတဲ့ ဗမာမဟတု်တဲ ့ တိုင်းရင်းသားေတွ 

ကေတာ့ ြပည်နယအ်သီးသီးရဲ ဖဲွစည်းပုံေရးဆဲွဖုိဆုိတာ ဘယ်သူကိုမှလည်း ေမးဖုိမလုိဘူး၊ တိုင်ပင်စရာ 



 

မလုိဘူး။ ေရးဆဲွရမယ်ဆုိတဲန့ းလည်မက ရိှထားပီးတာ တစ်ုိင်ငံလုံးအတိငု်းအတာနဲ ြပညေ်ထာငစ်ုကီး 

ထဲမှာ စုဖဲွေနထုိင်ကတဲအ့ခါ ြပည်ေထာင်စအုဖဲွဝင် ြပညန်ယ်ဖဲွစည်းပုံေရးဆဲွတဲ့အခါ အြငင်းပွား ဖွယေ်တွ 

ြဖစ်လာတာေပါ။့ ကျမြမင်တာက ပထမ (၁) ချက်က ဖဲွစည်းပုံရဲအှစ်သာရ အေရးပါပုံြမင်တယ် န းလည် 

တယဆုိ်ရင် အြငင်းပွားစရာ အေကာင်းေလျာတ့ယ်။ ဖဲွစည်းပုံမှာ ဘယ်လုိြပဌာန်းမလဲဆုိတာကို လက်ေတွ 

ကျကျ စ်းစားမယ်။  ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံေရးဆဲွတာက အေဲလာက်ကီး ေြပာစရာမရိှဘူး။ သုိေသာ် ြပည်နယ် 

ဖဲွစည်းပုံမှာ အြငင်းပွားမကရိှေတာ့  ဘာေကာင့် ြပည်နယဖဲွ်စည်းပုံကို ေရးဆဲွကသလဲ ။ ေရးဆဲွဖုိလုိသလဲ၊ 

ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံေရးဆဲွေရးလုိ ဆုိတဲ့အခါမှာ များေသာအားြဖင့် အြခားြပညေ်ထာငစ်မှုာ ခုန ဦးေအာင်ထူး 

ဥပမာေပးခ့ဲတဲ့ ြပညေ်ထာငစ်ုေတွမှာေရာ အြခားြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံေရးဆဲွခ့ဲတဲ့ သမုိင်းေန က်ခံေတကွို 

ေလ့လာရင် အေကာင်းအရင်းေတွရိှတယ်။ အဓိကအားြဖင့် ၂ ခုေလာက်ကို ေကာက်ုတ်လုိရတယ်။ 

 တစ်ခုက သမုိင်းအကာင်းအရ  ခုန ဦးေအာင်ထူးေြပာသလုိ တချိြပည်နယေ်တွဟာ သူတိုရဲြဖစ ်

တည်မက အရင်လာတာ။ ပီးေတာ့မှ ြပည်ေထာင်စကုို စဖဲွုကတယ်ဆုိတဲ့အခါမှာ သူတိုရဲအချပ်အြခာအာ 

ဏာပုိင်မကို အသိအမှတ်ြပတာ၊ အချပ်အြခာအာဏာပုိင်မကို သုံးဆဲွတဲ့အခါမှာ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 

ကိုြပဌာန်းပီး သုံးဆဲွတာ ဒါကသဘာဝအေလျာက် န းလည်ယူလုိရတဲ့ကိစ ဒါဟာသမုိင်းေကာင်းအရြဖစ် 

တယ်။  

 ေန က်တခု ြပည်နယ်ဖဲွစညး်ပုံရိှဖုိ စ်းစားလာရတဲ့အေကာင်းအရင်းက  ထိေရာကတ်ဲ့လုပ်ငန်း 

အလုပ်လုပ်ုိင်ဖုိအတွက် (ဖက်စင်နယ်) စီမံခန်ခဲွအုပ်ချပ်တဲ့ကိစအဝဝမှာ ပုိပီးစနစတ်ကျရိှဖုိ ပုိပီးထိ 

ေရာက်ဖုိ ပုိပီး တာဝန်ယူမတာဝန်ခံမ ေကာင်းမွန်ဖုိ၊ အားေကာင်းဖုိဆုိတဲ့ရည်ရယ်ချက်ေတွနဲ လုပ်ငန်းပုိင်း 

မှာ အေထာက်ကူြဖစတ်ယ် အေထာက်အကြူဖစ်မယ်လုိ ယူဆကတယ်။ ဒီအတွကေ်ကာင့် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ ထားကတယ်။ ကျမတိုတိငု်းြပည်မှာလည်း ဒီ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒက ေရးဆဲွတယ်ဆုိ 

တာ သဘာဝကျတယ်။ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒေရးဆဲွပီး အစကေန တိငု်းြပည်သစ်၊ ုိင်ငံသစက်ိုထူေထာင် 

ပီး စနစ်သစ်ကိုလည်း ကျင့သုံ်းရမှာြဖစ်တယ်။ တစ်ြပညေ်ထာင်ကေန ြပည်ေထာင်စုစနစ် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥ 

ပေဒကို အေရးပါတယ်လုိြမငတ်ယဆုိ်ရင် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒထဲမှာ ဒီလုိြပဌာန်းချကေ်တွမှာ တန်းတေူရး 

နဲပတ်သကတ်ဲ့ ြပဌာန်းချကေ်တွက ကျမတိုအလုပ်ြဖစေ်ြမာက်ဖုိအတွက် သမုိင်းေကာငး်ကိုလည်း အသိမှတ် 

ြပ ထည့်သွင်းစ်းစားတာ တဖက်ကလည်း စီမံခန်ခဲွအုပ်ချပ်တဲ့ လုပ်ငန်းအဝဝမှာ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမ 

အားေကာင်းေအာင် ထိေရာက်ြမန်ဆန်မရိှေအာင်  ဘယ်လုိြပဌာန်းချကေ်တွက ကျမတိုရည်မှန်းတဲ့ ြပည် 

ေထာင်စုကို အေကာင်အထည်ေဖာုိ်ငတ်ဲ့ အေထာကအ်ကူြပမလဲဆုိတာကို လမ်းန်မလဲဆုိတာ ကျမယူဆ 

တယ်။ တန်းတူမနဲပတ်သက်ပီးေတာ့ စ်းစားတဲအ့ခါမှာ ပထမဦးဆုံးက  FCDCC ဆရာ ဦးေအာင်ထူးတို 

ကိုတိငု် ပါဝင်ခ့ဲဖူးတဲ့ ဖဲွစည်းပုံေရးဆဲွတဲ့ြဖစစ်် အထူးသြဖင့် ပထမအကိမ် စစ်အာဏာသိမ်းပီးေန က်ပုိင်း 

အတိုက ် အခံအင်အားစု၊ ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစေုတကွ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲတဲ့လုပ်ငန်းြဖစ်တယ်။  ဒီဖဲွစည်းပုံ 

မူကမ်း ေတွကို ြပန်ကည့်မယ်ဆုိရင် ေန က်ဆုံး FCDCC မူကမ်းမှာအထိေပါေ့လ အေြခခံမ တစဦ်းတစ် 



 

ေယာက်ချင်းစီရဲ အခွင့်အေရး၊ အုပ်စု အခွင့်အေရး၊ လူမျိးစုပဲြဖစ်ြဖစ်၊ အုပ်စုအခွင့အ်ေရးကို အာမခံတာ 

အေြခခံ အခွင့်အေရးေတွနဲ ြပဌာန်းထားတာြဖစ်တယ်။ ဒအီထဲမှာမှ ကျမတိုအမျိးသမီးေတွရဲ အခွင့်အေရး 

အမျိးသမီး အခန်းကကို ြပဌာန်းတာရိှတယ်။ ဖက်ဒရယ်ရှာတာမှာဆုိရင် အေြခခံမူ၊ အခွင့်အေရးေတကွိ ု

အသိအမှတ်ြပ ြပဌာန်းဖုိဆုိတာက သေဘာထားရိှတယ်။ ဒါေတကွိုကည့်လုိက်ရင် ြပည်ေထာင်စုဖဲွစည်းပုံ 

ထဲမှာ အခွင့ေ်ရးူေထာင့က်ေနပီးေတာ့ ုိငင်ံသားအခွင့ေ်ရးေထာင့်၊ အမျိးသမီးေတွရဲတန်းတေူရး 

အမျိးသမီးအခွင့ေ်ရး စတာေတွကိုစ်းစားတယ်။ ဒါဟာအဆန်းမဟုတ်ဘူး။ အထူးသြဖင့်   ေန က်ပုိင်းုိငင် ံ

သစ်ေတွမှာ ကျမတို ေတွရမယ် ြပဌာန်းချက်ေတကွို ဒါေတွက ကျမတိုသမုိင်းေန ကေ်ကာင်း ြဖတ်သန်းလာ 

ခ့ဲရတာေတွကို  ထည့်သွင်းစ်းစားပီးေတာ့ အန တရြဖစ်ခ့ဲတာေတွ၊ နစ်န ခ့ဲတာေတွကို ြပန်ကုစားဖုိ 

ြဖည့်စွက်ပီးေတာ့ ြပည့်ြပည့စ်ံုစံုရိှေအာင ် တစ်ချိဖဲွစည်းပုံေတကွ အြခားဖဲွစည်းပုံေတွထက် ပုိပီးြပည်စံု 

ေအာင် ြဖည့စ်ွက်ြပဌာန်းတာကို ေတွရမယ်။ ေတာငအ်ာဖရိကုိင်ငံရဲ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိရင် 

ေတာေ်တာ်ေလး ြပည့်ြပည့်စံစုံု ြပဌာန်းထားတာကို ေတွရမယ်။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုဖဲွစည်းပုံထက် ၊ 

ေတာငအ်ာဖရိက ဖဲွစည်း ပုံက အထူးသြဖင့် သမုိင်းေန က်ေကာင်းမှာ ြဖစ်ခ့ဲတဲအ့ေကာင်းအရာေတကွိ ု

အေြခခံပီးေတာ့ ြပန်ကစုားတဲ့အေနနဲ အန ဂတ်မှာ ဒအီြဖစ်မျိးေတေွရှာင်ရှားုိငေ်အာင်ဆုိတဲ့ ရည်ရယ်ချက် 

နဲေရာ ြပည့်ြပည့်စံုစံေုလး ြဖည့်စွကြ်ပဌာန်းတာကိ ု ကျမတိုေတွရမယ်။ ကျမတိုတိငု်းြပည်မှာလည်း 

အဲ့သလုိမျိးစ်းစားုိင်ဖုိ လုိမယ်လုိြမငတ်ယ်။ ဒါ ြပညေ်ထာင်စုအဆင့်မှာ ေန ကတ်ခါ ြပညေ်ထာင်စုစု 

ဖဲွရတဲ့ အေကာင်းအရင်းမှာ မတူကွဲြပားစံုလင်မေတွရိှလုိ အေကာင်းအရင်းေတာ ့ အများကီးရိှမယေ်ပါ။့ 

သုိေသာ် အေကာင်းအရင်းေတွအများ ကီးထဲက မတူကွဲြပားစံုလင်မေတွရိှလုိ ဒီအထဲမှာမှ လူမျိး၊ ဘာသာ၊ 

ကိုးကွယယ်ံုကည်မ၊ ေြပာတဲ့စကား ဘာညာ ဒါေတေွပါ ့ ဒါေတွေကာင့် ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကိုစ်းစား 

တာလည်း ြဖစ်တယ်။  

 ဒါက ေယဘုယျ ကျမအေနနဲ ေဆွးေွးချင်တာြဖစတ်ယ။် သမုိင်းေန ကေ်ကာင်း အေတွအ ကံ 

ေတကွိုအေြခခံပီးေတာ့ ြပန်ကုစားုိင်ဖုိစ်းစားပီး ြပဌာန်းတာရိှသလုိ  ကျမတိုအန ဂတ်ကို ေဖာ်ေဆာင်ုိင ်

ဖုိကိုလည်း ြပဌာန်းရတာရိှတယ်။ ကျမတို ုိငင်ံေရးသမုိင်းကည့်ရင် မညီမခ့ဲတာ၊ မတရားခ့ဲတာ၊ ုိင်ထက်စီး 

နင်းြပခ့ဲတာ လမ်းမုိးဖုိကိးစားခ့ဲတာ၊ ဒါေတွကို ကျမတိုက ေရှာင်ရမှာြဖစတ်ယ်။ ဒါေတကွိုေရှာင်ပီးေတာ ့



 

တန်းတေူရး၊ လူမျိး၊ ဘာသာ၊ လိင်စတိ်ခံယကူွဲြပားမ၊ ခဲွြခားမ အားလုံးမရိှတဲ့ဟာကိုအေြခခံပီး တန်းတူေရး 

ကို ေဖာ်ေဆာင်ဖုိဆုိတဲ့အခါမှာ အခွင့်ေရးေတွကို အာမခံြပဌာန်းြခင်းအားြဖင့် ြပည်ေထာင်စုမှာေရာ၊ ြပည ်

နယ်မှာေရာ တန်းတေူရးကိ ု လမ်းန် အေထာက်အကေူပးမယ်လုိ ကျမအေနနဲ ပထမဦးဆုံး ေဆွးေွး 

လုိပါတယ်။ 

 

ေမးခွန်း ၂။ တစိုက်မတ်မတ် ဗမာြပည်မှာပါဝင်ေနတဲ့ ဗမာလူမျိးစုေတွရဲ ဖကဒ်ရယအ်ေရးလုိ ေြပာတဲအ့ခါ 

မှာ ဗမာေတွလည်းပဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိးတခုြဖစတ်ယ၊် ဒါေကာင့ ် ဗမာြပည်နယ်ဆုိတဲ့ပါဝင်မကို ဘယ်လုိ 

ပုံစံမျိးနဲ ေဖာ်ေဆာင်လုိရသလဲ၊ တစ်ချိရဲအေတွးအေခေတွက ဘယ်လုိြမင်သလဲဆုိေတာ ့ဖဲွစည်းပုံ အေြခ 

ခံဥပေဒလုိေြပာရင ် နငတ်ိုနဲဆုိင်တယ်၊ ြပည်နယ်ေတွပဲလုပ်ပါ၊ ငါတိုတိငု်းနဲမဆုိင်ဘူး၊ ခုေလာေလာဆယ ်

ြမန်မာြပည်မှာက တိငု်းနယ်/ြပည်နယ် ဆုိပီးေတာ့မှ ခဲွြခားအုပ်ချပ်ေနတဲအ့ေနအထားမှာ ရိှတဲ့အခါကေတာ့ 

တိုင်းေတွမှာေနတဲ့ ဗမာအများစုေတွသည် ြပည်နယ်ေတရဲွ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိတာက ြပည်နယ်ေတွ 

ပဲ သက်ဆုိင်တယ် ငါတိုနဲမသက်ဆုိင်ဘူး။ မင်းတိုြပည်နယမှ်ာ ေနတဲ့သူေတွပဲလုပ်ကပါ ငါတို အားေပးတယ် 

ဆုိတဲ့ပုံစံမျိး ေြပာဆုိေနတဲအ့ေနအထားမှာရိှတယ်။ သုိေပမယ့်လုိ ကျမတိုန းလညတ်ဲ့ ဖက်ဒရယ်ဆုိတာ 

သည် ြပည်နယတ်ိုင်း ဖကဒ်ရယ်ယူနစ်တိငု်း ၊ တိုင်းလုိပဲေခေခ ဘာလုိပဲေခေခ ယူနစတ်ိုင်းမှာ ရန်ကုန် 

ေခေခ၊ မေလးေခေခ အဲ့ဒီမှာရိှေနတဲ့ ြပည်သူလူထု၊ အဲ့ဒီမှာ ရိှေနတဲ့အစိုးရက ဖက်ဒရယအ်စိုးရလုိ 

ေြပာပီဆုိရင် သူရဲ ဖဲွစည်းပုံနဲသူ သူရဲ ြပည်သူလူထုကို အုပ်ချပ်ရမယ့် အေနအထားမှာရိှရမယ်ဆုိတာကို 

န းလည်တယ်။ ဒါေကာင့်မုိ လက်ရိှကာလမှာဆုိရင ်ေတာလှ်န်ေရးအေရကို ပုိေရုိင်ဖုိအတွက် ဖက်ဒရယ် 

စနစ်ေတွပုိပီး သေတည်ုိငဖုိ်အတွက် ြပည်နယ်ေတွရဲ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒလုိ ေြပာတဲအ့ခါမှာ   ဗမာ 

တိုင်းရင်းသားေတွက ဘယ်ေလာက်ထိ အေရးပါသလဲ။ 

 

ေန ်ေမဦး  -  

 ဖဲွစည်းပုံေထာင့်ကပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ြပည်ေထာင်စုေထာင့်ကပဲြဖစ်ြဖစ် သာမန် ဗမာစာဖတ်တတ်၊ ဗမာ 

စကားန းလညတ်ဲ့လူေတွ န းလည်ေလာက်မယ့်အဆင့နဲ် ကျမေရးတာေတွရိှတယ်။ ေရးပီး အားလုံး 

ဖတ်ုိင်မယ့ေ်နရာေတွမှာ မေဝထားတာေတရိှွတယ်။ အလုိဲမေဝလုိက်တဲအ့ေပမှာ ကျမ အြမငေ်တာ့ြဖစ ်

တယ် သုိေသာ်လည်း ဒတီိုငး်ြပည်ရဲ ုိငင်ံေရးအခင်းအကျ်းတခုမှာ ကာလကာြမင့်စာွပါဝင်ခ့ဲတဲ့ လူတစ် 

ေယာကအ်ေနနဲေရာ ၊ ဘာသာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာမှာ ေလ့လာေနတဲ့ လူတစေ်ယာကအ်ေနနဲေရာ သုံးသပ်ပီး 

ေရးတာြဖစတ်ယ်။ ဗမာြပညန်ယ်ကိစ ၊ ဗမာလူမျိးေတွရဲ ြပည်ေထာင်စုထဲပါဝင်တဲ့ ကိစကလည်း ကျမတို 

ြပည်ေထာင်စတုညေ်ဆာက်မယ်လုိ ေြပာတဲအ့ခါမှာ ဗမာမဟုတတ်ဲတ့ိုင်းရင်းသားေတ ွ ေြပာလာတာေတာ့ 

ကာပီေပါေ့လ။ ဒါကလည်း သူတိုရဲြဖစတ်ည်မအေပမှာ ဖိိှပ်ခဲွြခားဆက်ဆံခံရတဲ့ အေြခအေနေတွရိှလာ 



 

တဲ့အခါမှာ ဒီုိင်ငံထဲမှာေနမယ်ဆုိရင် ၊ ဒီပထဝီထဲမှာေနကမယ်ဆုိရင် ဘယ်လုိေနမှ သူတိုအတွက ်

အဆငေ်ြပမလဲ၊ ဒီပထဝီထဲက အခင်းအကျ်းေတွ  ပဋပိကေတွ ချပ်ငိမ်းုိင်ဖုိဆုိရင ် ဘယ်လုိမျိးမှအဆင် 

ေြပမလဲ စ်းစားတဲ့အခါမှာ ဗမာမဟုတတ်ဲတ့ိုင်းရင်းသားေတကွ ေတာက်ေလျာက် ခဲွြခားဖိိှပ်ခံရတဲ့အတကွ် 

ဒါေတွကို စ်းစားတယ်။ သူတိုရဲြဖစတ်ည်မအေပမှာ ခဲွြခားဆက်ဆံခံရတဲ့အတကွ်ေကာင့် ဖိိှပ်ခဲွြခား 

ဆက်ဆံခံရမ ေတွကကင်းလတ်ေအာင် ပုိမုိေကာင်းမွန်တဲ့ အခင်းအကျ်းြဖစေ်အာင် စ်းစားကတယ်။ 

စ်းစားတဲအ့ခါမှာ ြပညေ်ထာင်စုစနစ်ကိ ု စ်းစားတယ်။ ဒါကလည်း တဖက်ကကည့်ရင ် သဘာဝကျတယ်။ 

လွတ်လပ်ချငတ်ယ်၊ ကိယု့အ်ခွင့်အေရးနဲကိယုေ်နချငတ်ယ်၊ လူမျိးဂုဏ်သိကာနဲ ထည်ထည်ဝါဝါေနချင်တဲ့ 

အခါ ဒါေတွစ်းစားတယ်။ ဒါေပမယ့် တစ်ဖကက် ဒီပထဝီနယ်နမိတ်ကီးထဲမှာ သမုိင်းတုန်းက ဘယ်လုိပဲရိှခ့ဲ 

ရိှခ့ဲ အဂလိပ် ကိုလုိနီေတကွ သွတ်သွင်းပီးေတာ ့ ြမန်မာုိငင်ံကီးြဖစ်လာတယ်။ ဒီ နယ်နမိတ်ကီးထဲ 

အတတူေူနကတဲ့ကာလမှာ  ဒီနယ်နမိတ်ကီးရဲ ြပဿန ကိုေြဖရှင်းဖုိ နည်းလည်းရှာတာကို ြပည်ေထာင်စု 

စနစ်က သင့ေ်တာတ်ယ်လုိ ြမင်တာ ကျမတိုကီးြမငလုိ်မရဘူး။ ဒီနယ်နိမိတ်ထဲ ေနမယ့်သူအားလုံး 

အထူးသြဖင့် ဗမာလူမျိးေတကွလည်း ဒီြပဿန ရဲ အေြဖကိုရှာဖုိ အားလုံးကစ်းစားေနတဲ့ ဒစီနစ်ဟာ 

ငါတိုအတွကေ်ရာ ဘယ်လုိရိှသလဲ ၊ ငါတိုရဲ အခန်းကကေရာ ဘယ်လုိြဖစ်သင့်သလဲဆုိတာ သူတိုစ်းစား 

ရမယ်။ ဗမာေတစွ်းစားရမယ် ကျမတိုကလည်း ဗမာေတနဲွတတူေူနရာမှာ ြဖစတ်ဲ့အခါမှာ ဗမာကိစ 

ဗမာေြပာမယ် ကရင်ေြပာစရာမလုိဘူးေပါ ့ ဒါေတွလည်းရိှလာတယ်။ ဒါေပမယ့် အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ 

ြပည်ေထာင်စုရဲြပဿန  ဒီုိင်ငံရဲြပဿန ကို ြပညေ်ထာင်စုစနစ်နဲ စုဖဲွတည်ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့် ရှင်းုိင်ဖုိ 

ကိးစားတာြဖစတ်ယ်။ ဗမာလူမျိးရဲ အခန်းကကပါတယ်။  

 ဆရာမေဖာဝါးေြပာခ့ဲတဲ ုိငင်ံေရးစတိ်ဆှင့် ခုန ဆရာေအာင်ထူးေြပာခ့ဲတဲ့ ေကာင်းမွန်တဲ့အချက် 

အလက်ေတွပါတဲ့ ချကတ်ာေတွ ေရးဆဲွတယ်၊ ဟိအုရင်က FCDCC ေရးဆဲွတယ်၊ စာရကေ်ပမှာြပ၊ ဒီဟာေတ ွ



 

ေြပာပီးေတာ့ အစည်းေဝးေတွမှာ စကားလုံးေတွ တငွတ်ငွ်ကျယ်ကျယ် ေဈးေပါေပါေြပာပီးေတာ့ လကေ်တွ 

အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆုိတဲ့အခါမှာ ကျးကျေကျာေ်ကျာ ် လုပ်တာေတ၊ွ ေစာေ်စာ်ကားကား လုပ်တာေတွ 

ချိးေဖာကတ်ာေတွ ကျမတို ေတွရတယ်။ ဒါဟာ ကျမတို ခုန ဆရာမေဖာဝါးေြပာတဲ့ ုိငင်ံေရးစတိ်ဆ၊ 

စိတေ်စတန ၊ ဒီတိငု်း ြပညမှ်ာ ကျမတို ေအးအတူပူအမ ငိမ်းချမ်းစွာ ယ်ှတွေဲနထုိင်မယ့် စတိ်ဆရိှမရိှ၊ 

ဟုတ်မဟတု်ဆုိတာကို  ေမးခွန်းထုတ်ဖုိလုိတယ်လုိ ကျမြမင်တယ်။ အေဲတာ့ ြပည်ေထာင်စုစနစ်နဲ တည် 

ေဆာက်မယ်၊ ဖဲွစည်းပုံေတွ ေရးဆဲွကမယ်ဆုိတဲ့အခါမှာ ခုန ဆရာ ေအာင်ထူးက လည်း စ်းစားဖုိေြပာတယ်၊ 

ဘယ်ပုံနဲ စုဖဲွမလဲဆုိတာ ဒါ အဓိကကျတယ်၊ အေြခခံကျတယ်။ လူမျိးအေြခြပ ြပညေ်ထာင်စုနဲသွားမလာ၊ 

ပထဝီအေြခြပစုဖဲွတဲ့ ြပညေ်ထာင်စုနဲသွားမလာ၊ သုိမဟုတ် ကျမတိုရဲ ုိငင်ံအခင်းအကျ်းြဖစ်ခ့ဲတဲ့ 

သမုိင်းေန က်ေကာင်းအရ၊ တစ်ချိြပည်နယေ်တကွ လူမျိးအေြခြပစုဖဲွတာရိှမယ်။ တစ်ချိြပညန်ယေ်တွက 

ေတာ့ ပထဝီအေြခြပ စုဖဲွတာြဖစ်မယ် ဒါကလည်းအသစမ်ဟုတ်ဘူး၊ စ်းစားခ့ဲပီးတာြဖစ်တယ်။ ေသချာတာ 

က ကျမတိုရဲ ြပညေ်ထာင်စစုုဖဲွမမှာ ကိုယ်ပုိင်ြပဌာန်းခွင့ရိှ်တဲ့ အစုအဖဲွေတွြဖစ်မယ်။ အဲဒီ ကိုယ်ပုိင်ြပဌာန်း 

ခွင့်ကိုကျင့်သုံးတာ လူမရိှတဲ့ြပည်နယက် ကျင့်သုံးလုိမရဘူး။ လူကကျင့်သုံးရ မှာြဖစတ်ယ်။  

 ဗမာက ဘယ်ကကပါမလဲ ဘယ်ေထာင့်က သူပါမလဲဆုိတာ ဗမာေတေွရးချယ်ဖုိလုိတယ်။ 

ေသချာတာက လက်ရိှ တိငုး် (၇) တိုင်းကေန ဗမာမဟတု် တဲ့တိငု်းရင်းသာေတွ ကိယု့်ဘာသာေရးဆဲွက 

တိုင်းေတကွမလုိဘူး။ ေလာေလာဆယ် ဗမာက ြပညန်ယ် မရိှဘူး နံပါတ် (၁) တစ်ချက် တိုင်း (၇) တိုင်း ကစိ 

မေြပာပဲ ြပည်နယေ်တွ ကိုယ့်ဘာသာေရးဆဲွက ဗမာေတွကကစိမရိှဘူး အဲပုံစံဆုိေတာ့ ဘာကိုဆုိလုိ 

ရည်န်းရာ ေရာက်သလဲဆုိေတာ့ တိုင်း (၇) တိုင်း က ဗမာြပည်နယ်ပုံစံမျိး သုိမဟတု် ဗမာ တိငု်း ပုံစံမျိး 

ြဖစ်တယ်။ အဲလုိဆုိရင်လည်း အဲသလုိ ရှင်းရှင်းေြပာလုိရတယ်။ ကျမန းလညတ်ာက ဗမာေတွက ဒီလုိယူဆ 

တယ ်ဒီလုိယူမယ်ဆုိတာကို ရှင်းရှင်းေြပာရင် ကျမတိုညိမယ်။ ုိငင်ံေရးစကားဝုိင်းမှာ။ ဒါေပမယ့ ်ဟိုလုိလုိ ဒီ 

လုိလုိေြပာေနတဲ့ ကိစက ဆရာမေဖာဝါး ေြပာသလုိပဲ ကျမတိုသွားချငတ်ဲ့ပန်းတိုငက်ို မေရာက် ခရီးမတွင်ဘူး 

ြဖစ်ေနတယ်၊ အဟန်အတားေတြွဖစ်ေနတယ်။ အင်အားစစုည်းဖုိဆုိလည်း မယ်မယ်ရရစုစည်းလုိမရ သွားက 

မယ်ဆုိလည်း ကျမတိုသွားလုိမရဆုိေတာ့ ကျမတို နံပါတ် (၁) စုဖဲွမလား မစုဖဲွဘူးလာ၊ ဘယ်သူကိုမှ ကျမ 

တို အတင်းအဓမစုဖဲွရမယလုိ် ေြပာလုိမရဘူး။ ကချငက်ိုေြပာလုိမရသလုိ ကရငက်ိုလည်းေြပာလုိမရဘူး၊ 

ဗမာကိုလည်းေြပာလုိမရဘူး။ သုိေသာ် စုဖဲွမယ်လုိေြပာပီးတဲ့သကာလမှာ ဟိုလုိလုိဒီလုိလုိ တိုင်း (၇) တိငု်းက 

ဗမာ တိုင်းလုိလုိ ဗမာ ြပညန်ယ်ဖဲွဆုိ ေတာ့ ကရင်ဝငေ်ြပာစရာမလုိဘူး။ တိငု်း (၇) တိုင်း ကိစကျေတာ့ 

တိတေ်နတယ်။  

 အခု NUG ဝန်ကီးကလည်း ေြပာတယ်၊ အုပ်ချပ်ေရးကိစ ကျေန ်တို ြပည်နယေ်တွမှာ ဝင်မလုပ်ဘူး။ 

တိုင်းထဲမှပဲလုပ်တယ်။ ဒါဟာ ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကိုဆနက်ျင်တဲ့ အေတွးအေခြဖစတ်ယ။် ြပည်ေထာင်စုကိုစု 

ဖဲွတဲ့အခါမှာ ဗဟိုအစိုးရက ဘာမှဝငေ်ြပာလုိမရဘူး။ အခု ေတာ်လှန်ေရးကာလမှာ ကျေန ်တို ကျမတိုက 

လက်ရိှဒီတိငု်းေတေွပါေ့န ် ေန ငတ်စ်ချန်ိမှာ ြပညေ်ထာငစ်ုအဖဲွဝငအ်ေနနဲ ပါဝင်လာမယ့် လက်ရိှေတာ်လှန်း 



 

ေရးကာလမှာ အစိုးရ သက်သက်မှတ်မှတ်၊ အာဏာပုိင် သက်သက်မှတ်မှတ်မရိှလုိ ကျမတိုက NUG အစိုးရပဲ 

ြဖစ်ြဖစ် ဘာအစိုးရပဲ ြဖစ်ြဖစ ် ဝင်ေရာက်ပီး စီမံခန်ခဲွလုပ်ဖုိလုိတယ်ဆုိရင် ကျမတိုေဆွးေွးရမယ် ဒကီိစကို 

ဘာြဖစ်လုိလည်းဆုိရင် ြပညေ်ထာင်စုရဲအှစ်သာရြဖစ်နဲ ြပည်နယေ်တွရဲကိယု်ပုိင်ြပဌာန်းခွင့်ကို အခုမကျင့် 

သုံးရင် အခုအဲ့ဒီမူကို ကျမတိုမကိုင်ထားရင် ေရှမှာလည်း ကျမတိုကိငု်မယဆုိ်တာ အာမခံမရိှဘူး။ ၁၉၄၇ မှာ 

ကတိကဝတေ်တွနဲ လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲကတယ်။ ှစေ်ပါင်း (၇၀)ေကျာ ် ြပညတ်ငွ်းစစ်ြဖစတ်ယ ် မလုံ 

ေလာက်လုိ။ အဒဲါကို အခုကေတာ့မှ ဟိဟုာလုိလုိဒဟီာလုိလုိ ေြပာပီးေတာ့ ေန ကမှ်လုပ်မလုိလုိလုပ်တာ 

ဟာ ကျမတို ြပညေ်ထာငစ်ုြဖစ်ဖုိ အလားအလာမေသချာဘူး။ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံကိစ၊ ြပည်ေထာင်စုဖဲွစည်းပုံ 

ကိစ ဒီကိစှစ်ခုလုံးဟာ ကျမတိုဖဲွမလား မဖဲွဘူးလား ြပည်ေထာင်စုစုဖဲွမယ်ဆုိရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ 

အတိငု်းအတာတခုေတာ့ ကျမတို တစေ်ယာက်ကိတုစေ်ယာက် စတိ်ချယံုကည်လုိရတဲ ့ကတိဝန်ခံမမျိး ထိထိ 

ေရာကေ်ရာက် အလုပ်တွဲ လုပ်လုိရတဲ့ ယံုကည်မမျိးြဖစ်ဖုိလုိတယ်။ ြပညေ်ထာင်စုကို ဆန်ကျငတ်ဲ့စကားေတွ 

ရည်ရယ်၍ြဖစေ်စ ၊ မရည်ရယ်ပဲြဖစေ်စ ေြပာေနတာဟာ အဲ့ဒီ အစုအဖဲွေတွရဲစိတ်ထဲမှာ ဘာေတွရိှေနလဲဆုိ 

တာ မေသချာရင်ေတာင် သံသယြဖစေ်စတယ်။ ဆရာဦးေအာင်ထူးေြပာသလုိပဲ မရှင်းမလင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ 

ယံုကည်မတည်ေဆာက်မှာကို မတည်ေဆာက်ုိငတ်ဲ့အြပင် ရိှထားပီးသား အကန်အသတ်နဲ ယံုကည်မ 

ေတာင် ပျတ်ဖုိရိှတယ်ဆုိတာကို  ေြပာချငတ်ယ်။ ဖဲွစည်းပုံဆုိတာ အေရးကီးတယ်။ ဒီကိစက တစဦ်းတစ် 

ေယာက်ချင်းစတီိုင်းက ေြဖရမယ့်ကိစ ြဖစတ်ယ်။ 

 

ေမးခွန်း ၃။ ြပည်သူလူထုနဲအနီးဆုံးရိှတာမုိ ြပည်နယ်ေတွရဲ အုပ်ချပ်ပုိင်ခွင့် အာဏာခဲွေဝမ အခန်းကမှာ 

ြပည်နယေ်တကွို ပုိပီးအပ်ှင်းထားသင့တ်ယ်ဆုိတဲ ့ အေကာင်းအရာေတကွို ေဖာ်ြပထားတာြဖစတ်ယ်။ 

သုိေပမယ့်လုိ ကျမတိုုိငင်ံမှာက န းလည်ထားတာ ြပည်ေထာင်စုလုိေြပာလုိကတ်ဲ့အခါမှာ လူမျိးကီးဝါဒကို 

ဖယ်ရှားုိင်ဖုိဆုိရင် ြပည်နယေ်တွရဲဖဲွစည်းပုံမှာ ဘယ်လုိအာမခံချက်မျိးေတွ ထားရိှသင့်သလဲ။ 

 

ေန ်ေမဦး  -   

 အချပ်ြခာအာဏာခဲွတဲက့ိစက ြပည်ေထာင်စုရဲအသကေ်သွးေကာ ဗဟိကုျတဲအ့နစ်သာရ ြဖစ်တယ်။ 

အာဏာခဲွတဲ့အေကာင်းအရငး်က ကျမဆုိရင် သငတ်န်းေပးတဲ့အခါ၊ အတန်းေတွသင်ြပတဲ့အခါမှာ အမဲတမ်း 

ေြပာတယ် ြပညေ်ထာင်စုစနစ်က အာဏာခဲွတယ ် စနစတ်ကျရိှဖုိ အာဏာကို ခဲွေဝကျင့်သုံးတဲအ့ေကာင်းအ 

ရင်းက ုိငင်ေံရးသိပံေထာင့်ကပဲ ကည့်ကည့် ၊ ဥပေဒေထာင့်ကပဲ ကည့်ကည့် စမံီခန်ခဲွတဲ့ ပညာရပ် 

ေထာင့်ကပဲ ကည့်ကည့် အာဏာကိုခဲွေဝကျင့်သုံးတာဟာ ပုိပီးထိေရာကတ်ယ်။ အာဏာဟာ တစေ်နရာ 

ထဲမှာ အစုလုိက်အ ပံလုိက်မရိှတာဟာ ပုိပီးေတာ့အရာယ်နည်းတယ်။  

 ုိင်ငေံရးသိပံေထာင့် မှာဆုိ (power correct) ကျမတို ေတာကေ်လျာကေ်ြပာလာတာ 



 

ုိင်ငံ ေရးအေတွးအေခအရ ကျမတိုက အာဏာကိုခဲွသုံးတယ်။ ဒါေပမယ့်  ြပညေ်ထာင်စုမှာ အာဏာခဲွသုံးရ 

တဲ့အေကာင်းအရင်းက ေစာေစာက ဆရာတို / ဆရာမတို ေြပာခ့ဲသလုိပဲ ကျမတိုြပည်ေထာင်စု စုဖဲွမနဲ 

ဆုိင်တယ်။ အချပ်အြခာအာဏာပုိင်ေတွက စုဖဲွကျတဲ့ြပည်ေထာင်စုထဲမှာ  အာဏာတစ်ချိကို ြပညေ်ထာငစ်ု 

တစ်ခုအတွက် အာဏာခဲွသုံးပီးေတာ့ အချပ်ြခာအာဏာပုိင်ေတွက သူတိုရဲကိစအဝဝကို သူတိုဘာသာသူတို 

စီမံအုပ်ချပ်ဖုိ အာဏာတစ်ချိကို ယူသုံးတာြဖစတ်ယ်။ ဒလုိီန းလည်တယ်ဆုိရင် ဆရာမ ေဖာဝါး အ ကံြပ 

ေဆွးေွးသလုိပဲ ဖဲွစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒေလ့လာသူေတွ၊ ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကိေုလ့လာသူေတကွ သင့ေ်တာ် 

တယ်လုိြမငတ်ာက ကျမတို အာဏာခဲွတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူအတွက ် ဘယ်လုိလုပ်ေဆာငမ်လဲဆုိတာ စ်းစား 

တဲ့အခါမှာ ဘယ်လုိလုပ်ပုိငခွ်င့်အာဏာကို လုိသလဲေပါ။့ ဘယ်သူကလုပ်မလဲ ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်မှာလဲ 

ဆုိတာ ဘယ်လုိ လုပ်ပုိင်ခွင့အ်ာဏာမျိးလုိသလဲ စ်းစားရတာ ပုိပီးရှင်းလင်းတယ်။ အဲလုိစ်းစားတဲအ့ခါမှာ 

ေလာဘလည်းနည်းမယ်။ တခါတေလ ြပည်နယေ်တကွလည်း ြပည်နယ်ေထာင်ကည့်ပီးေတာ့ သူတိုရဲ 

အချပ်ြခာအာဏာလုိြမငတ်ဲအ့ခါမှာ ယူထားချငတ်ယ်။ တစ်ချိလူေတကွလည်း ြပညေ်ထာင်စုအစိုးရမှာေနပီး 

အဲဒီအာဏာကို သုံးရမယ့်ပုံစံနဲညိပီး စကားေြပာတဲအ့ခါမှာ တက်ုိင်သေလာက ် ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ 

အတွကက်ို ယခူျငတ်ယ်။ ဒါေပမယ့် အခုကျမတိုေဆွးေွးေနတဲ့ အခင်းအကျ်းက ကျမတိုတညေ်ဆာက်မယ့် 

ြပည်ေထာင်စု ြပည်သူလူထုအတွကစ််းစားလုိက်ရင် ကျမထင်တာ  ပုိပီးသဒါပုိေကာငး်မယ်။  

 ြပည်နယ်မှာဘာေတွလုိသလဲ၊ ေသချာတာက အချပ်အြခာအာဏာကိကုျင့်သုံးတာ ြပညန်ယ်အတွင်း  

ကိုယ်ပုိငြ်ပဌာန်းခွင့က်ို လက်ေတွအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မှာ ြပည်နယ်နယ်နိမိတအ်တွင်း စီမံခန်ခဲွအုပ်ချပ် 

တာ၊ ဝန်ေဆာင်မေပးတာ၊ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ပီးေတာ့  ကိုယ်ပုိငြ်ပဌာန်းခွင့်ဆုိတာကို လက်ေတွလုပ်မှာ 

ြဖစ်တဲ့အတွကေ်ကာင့် တစဖ်က်က ြပညေ်ထာင်စုတညေ်ဆာက်မယ်ဆုိရင် ြပညေ်ထာင်စုစနစ်ထဲမှာ ဒီမုိက 

ေရစီဆုိတာရိှတယ်။  ဒီြပည်နယ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲ ဒီမုိကေရစီကိအုေြခခံပီး အလုပ်လုပ်ရမှာြဖစ်တဲအ့ခါမှာ 

စစတုန်းက ဆရာ ဦးေအာင်ထူး ေြပာသွားတဲ့ အေမရိကန်ြပညေ်ထာငစ်ုမှာဆုိရင် မိငကီး (၃) ခုနဲ 

အာဏာကိခဲွုေဝကျင့်သုံးပီးေတာ့ ြပည်နယ်ကိစအဝဝကိ ု ြပည်နယ်သူြပည်နယ်သားက သူတိုရဲ အချပ်ြခာ 

အာဏာကို အစိုးရဖဲွပီးေတာ့ ကျင့်သုံးေစမှာြဖစ်တယ်။ အုပ်ချပ်ေရးအာဏာ၊ တရားစီရငေ်ရးအာဏာ၊ 

ဥပေဒြပေရးအာဏာ ဒါေတကွို ြပည်နယ်က ြပည်နယအ်တိငု်းအတာနဲ လုပ်ုိင်ဖုိလုိတယ်။ အဲဒါေတွကို 

ဘယ်လုိလုပ်မလဲဆုိတာ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံမှာ ေြပာမှာြဖစ်တယ်။ ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးကိစ၊ ဝန်ကီးချပ်စ 

နစ်နဲသွားမလား၊ ြပည်နယ်အကီးအကဲ အေမရိကန်ြပညေ်ထာင်စုဆုိရင် (governor) တစ်ချိြပညန်ယေ်တွဆုိ 

(Minister) အေခအေဝ ဘယ်လုိရိှမလဲဆုိတာေတာ့ ကျမမေြပာတတ်ဘူး။ သုိေသာ် ကျမတို ဘယ်လုိပုံစံ 

မျိးနဲသွားမလဲဆုိတာ ဒီြပညန်ယ်အတွင်းက ြပည်သူလူထုက ေရးချယ်မှာြဖစ်တယ်။ ဒကီိစအဝဝက ြပည်နယ် 

ဖဲွစည်းပုံထဲပါမယ်။ အဲေတာ့ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံမှာ အုပ်ချပ်ေရးကိစ၊ တရားစီရင်ေရးကစိ၊ ဥပေဒြပေရးကိစ 

အဓိကစ်းစားမယ်။  

 အဲလုိ စ်းစားပီးေတာ့မှ ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကို သူစနစရဲ်အနစ်သာရကို ြပည်နယတ်စ်ခု ချင်းစီမှာ 



 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ဖုိ ကျမတိုရဲအေတွအ ကံအရဆုိရင် ၂၀၀၈ ဖဲွစည်းပုံပဲြဖစ်ြဖစ် အရင်က ၄၇ ဖဲွစည်းပုံ 

မှာပဲြဖစ်ြဖစ် ဇယားသစ(်၁) ဇယား(၂) ဆုိပီး ဇယားေတခဲွွပီးေတာ့ ဗဟိအုစိုးရလုပ်ပုိင်ခွင့်၊ ြပည်နယ်အစိုးရ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်ဆုိပီး ေပးထားေပမယ့်လည်း တစ်ဖက်ကလည်း ချေီှ င်ထားတဲ့ ြပဌာန်းချက်ေတွရိှတယ်။ 

ြပည်နယအ်တကွ် ေပးထားတဲ့ဇယားဟာ ေသေသချာချာအသက်ဝင်မရိှရဲလား၊ ဇယားမှာပါတဲ့ လုပ်ပုိင်ခွင့် 

အာဏာေတွကို ြပညန်ယေ်တွကိယု်၌က  မသုံးခ့ဲတာေတွရိှတယ်။ ဒါေပမယ့် အဲလုိမလုပ်ခ့ဲတဲ့အေပမှာ ကျမ 

တိုရဲ ြပည်ေထာင်စုကီး ြဖစ်မလာတာကို ေတွရမယ်။  

 ဆရာ ဦးေအာင်ထူးေြပာသလုိပဲ တရားစီရငေ်ရးကိစက အင်မတန်အေရးကီးတယ်။ ြပည်ေထာင်စ ု

တညတ်ံ့ခုိင်မဲဖုိအတွက်၊ တိုးတတေ်အာငြ်မင်ဖုိအတွက်၊ ြပည်နယတ်စ်ခုစီရဲ  လတလ်ပ်စွာ တရားစီရင်ပုိင် 

ခွင့်ဟာ ြပည်နယ်ေတွရဲ ကိယု်ပုိင်ြပဌာန်းခွင့်ြဖစတ်ယ်။ ြပည်နယ်ဖဲွစည်းပုံအရ၊ ြပညန်ယေ်တွရဲ ကိယု်ပုိင်ြပ 

ဌာန်းခွင့်ှင့အ်ညီ တရားစီရင်ေရးကိေုဆာင်ရကတ်ဲ့အခါမှာ ြပည်နယ်မှာ အြမင့်ဆုံးြဖစ်တဲ့ တရားံုးကဆုံး 

ြဖတ်လုိက်ရင် ဒီမှာပဲဒီကိစပီးတာမျိးြဖစ်ရမယ်။ ြပညေ်ထာင်စုအှစ်သာရကိ ု ြပညန်ယတ်စ်ခုစီက ေဖာ် 

ေဆာင်မှသာ ြပညေ်ထာင်စဆုိုတာကီးက အေကာင်အထည်ေပလာမှာြဖစတ်ယ်။ 

 

ေမးခွန်း ၄။ လက်ရိှေတာ်လှန်ေရးကာလမှာ ေတာ်လှန်ေရးအေရြမန်ဆန်ေအာင် ဘယ်လုိလုပ်ေဆာင်သင့် 

သလဲ။ ေတာ်လှန်ေရးအေရလုိေြပာတဲ့အခါမှာ  စစ်အာဏာရှင်စနစ် အြမန်ြပတ်ကျုိင်ဖုိအတွက်ကို အရင် 

လုပ်ရမယ် ဖက်ဒရယ်ဆုိတာေန က်မှေြပာ အဲလုိပဲ NLD လက်ထပ်မှာဆုိရင်လည်း ဒီမုိကေရစီ နည်းကျ 

ေအာင် အရင်လုပ်မယ် ပီးမှ ဖက်ဒရယ်ဆုိတာေန က်မှေြပာဆုိတဲ့ အယူအဆေတကွ အများကီးရိှေနတဲအ့ 

ေပမှာ ဆရာမ ေန ေ်မဦးေကာ ဆရာမ ေန ်ေဖာဝါး အေနနဲေရာ ဘယ်လုိသုံးသပ်ချက်မျိး မှတ်ချက်မျိး 

ေပးချင်သလဲဆုိတာ  မှတ်ချက်ေပးဖုိ ဖိတ်ေခလုိပါတယ်။ 

 

ေန ်ေမဦး -  



 

 တိုတိတုတုတ်ုတေ်ပါေ့လး ကျမတို အာဏာရှင်ကိတုိကု်မယ်လုိေြပာတဲ့အခါမှာ တိုက်ဖုိအတွက် 

အင်အားစုတယ်၊ ကိုယဟ်ာကိုတိုက်ကဆုိရင် ကိုယက်ိကုိုယ်လုပ်ရငေ်တာ့လည်း လုပ်ကေပါ။့ ဒါေပမယ့် 

ကျမတိုက အင်အားစုစည်းပီး ဒီအာဏာရှငစ်နစ်ကို ဖိဖျက်မယ် ဖိဖျက်ရတဲ့အေကာင်းရင်းက လက်ရိှ 

အာဏာရလူေတွကို အြမငက်ပ်ိုးသက်သကေ်တာ့မဟတု်ဘူး။ ကျမတိုလုိချငတ်ဲ့အန ဂတ်ကို တညေ်ဆာက် 

ဖုိအတွက် ြဖစတ်ယ်လုိယူဆရင် စုစည်းရမယ်။ စုစည်းတဲအ့ခါမှာ ဒီစစတ်ပ်ကိုလာတိကု်က ပီးရင် မင်းတို 

လုိချင်တာေတေွြပာကမယ် ေဆွးေွးကမယ်ဆုိတာမျိးနဲေတာ့ စုစည်းလုိမရဘူးလုိထင်တယ်။ ကျမကိုလည်း 

အဲလုိလာစုလုိမရဘူး။ အဲလုိပဲ တစ်ြခားလူေတွကိုလည်း စလုိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျမတိုက လက်ရိှအာဏာရှင် 

ကိုလည်း ပိေအာင်မတိကု်ုိင်ဘူး။ လုိချင်တဲအ့န ဂတက်ိလုည်း မတညေ်ဆာက်ုိင်ဘူး။  

 



 



 


