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အားလံုးကိုႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီညေနဧည့္ခံပြဲကိုႂကြေရာက္လာၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။  

ကမာၻ႔စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔က က်န္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္တုန္းကဆိုတာကြၽန္ေတာ္သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလိုနည္းန
ည္း ေနာက္က်ၿပီးမွ က်င္းပရတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီပြဲဟာ အေရးႀကီးတဲ့ပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္က်ေနလည္း
ပဲ က်င္းပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ “ဒီႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔စာန
ယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ အခမ္းအနားတစ္ခု ျ မန္မာႏ္ိုင္ငံမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ ဘာလို႔က်င္းပသင့္တာပါလဲ” မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုးမွာ 
ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ အေျဖရိွမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနန႔ဲကေတာ့ ႐ိုးရွင္းတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုလို႔ ေျ ပာခ်င္ပါ
တယ္။ ဒီႏ္ိုင္ငံကလူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဘယ္ေလာက္အထိစြန္႔လြတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကသလဲဆိုတာေတြ၊ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ လြတ္လပ္မႈကို 
တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ႀကိဳးစားပမ္းစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသလဲဆိုတာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တကယ္
ကို အင္မတန္ေလးစား အားက်ပါတယ္။ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွ စ္တာကာလအတြင္း ျ မန္မာႏိုင္ငံဟာ အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာခဲ့တယ္ဆို
တာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနေသးတယ္ဆုိတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံၾကမယ္
လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္တဲ့အခါ လိုအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ ဥပေဒေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ ေကာ
င္းမြန္တဲ့ တရားေရးစနစ္တစ္ခု၊ ဒါေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ အတိအက်ေျပာရ
မယ္ဆိုရင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံအု
တ္ျမစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခဲ့သူေတြထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေသာမတ္စ္ဂ်က္ဖာဆန္ ေျ
ပာခဲ့ဖူးတာ ရိွပါတယ္။ အဲဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လြတ္ေျမာက္မႈဆိုတာ ဦးတည္ခ်က္မေပ်ာက္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္လို႔ မရ
တဲ့ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပၚ မူတည္ပါတယ္” တဲ့။ ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီးအမီွအခိုကင္းတဲ့ မီဒီယာ ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဘာလို႔ 
အေရးပါရတာလဲ။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ ဒီမိုကရက္တစ္လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ တိက်ၿပီး အမီွ
အခိုကင္းတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္ေတြရရိွဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒုတိယကေတာ့ အာဏာရိွသူေတြကို အမွန္ေျပာရဲတာဟာ လြတ္လပ္ၿပီး အမီွအခို
ကင္းတဲ့ စာနယ္ဇင္းျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရိွသူေတြရဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ခေရေစ့တြင္းက်စူးစမ္းၿပီး လိုအပ္ရင္ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးခြန္း
ထုတ္တာဟာ လြတ္လပ္ၿပီး အမီွအခိုကင္းတဲ့ စာနယ္ဇင္းျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအေနန႔ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွေ
စတာဟာ လြတ္လပ္ၿပီး အမီွအခိုကင္းတဲ့ စာနယ္ဇင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနန႔ဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေၾကာင္းကို စာနယ္ဇင္းေတြက 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မေဖာ္ျပႏိုင္ရင္ ဒီအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္မလဲ။ အခုဆိုရင္ ကမာၻတစ္ဝန္းက ေ နရာေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားမွာ လြတ္လပ္ၿပီး အမီွအခိုကင္းတဲ့စာနယ္ဇင္းေတြဟာ စိန္ေခၚမႈေတြန႔ဲရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္၊ အတိုက္အခိုက္ေတာင္ ခံေနရပါတ
ယ္။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံမွာလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ကထက္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ပိုၿပီးရိွလာေနတဲ့ အခ်ိန္တြင္းမွာပဲ က်န္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အန
ည္းငယ္ အတြင္းမွာေတာ့ သတင္းေထာက္ေတြအေပၚအေရးယူမႈေတြ႔လာရပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို အေ
လးထားသူေတြအတြက္ စိုးရိမ္စရာေတြျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းန႔ဲ မကိုက္ညီဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္န႔ဲသိတဲ့ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားစြာက ယံုၾကည္ၾကတဲ့ ကိုလိုနီေခတ္က ဥပေဒတစ္ခ်ဳိ႕၊ စစ္အ
စိုးရေခတ္က ဥပေဒတစ္ခ်ဳိ႕၊ မၾကာခင္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒတစ္ခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ဒီအခန္းထဲက မိတ္ေဆြတစ္ခ်ဳိ႕အပါအဝင္ သတင္းေထာက္ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္၊ ႏိွပ္ကြပ္ခံခဲ့ရတယ္၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ သတင္းသမားေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔န႔ဲ ၿ
ခိမ္းေျခာက္ဖို႔အတြက္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တုိ႔၊ မတရားအသင္းဥပေဒတို႔၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ တို႔လို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မတစ္ခ်ဳိ႕ကို အသံုးခ်ေနတာ မိ
တ္ေဆြတို႔အားလံုးသိၾကပါတယ္။ အခုဆိုရင္သတင္းစာေတြဟာ ဘ႑ာေရးအေျခအေနအရ ဆက္ၿပီးရပ္တည္ ဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈအခ
က္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာ မိတ္ေဆြတို႔က ကြၽန္ေတာ့္ထက္ပိုၿပီးသိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စကားမစပ္ ဒီျပႆနာဟာ ျမ
န္မာႏိုင္ငံမွာခ်ည္းပဲ ရင္ဆိုင္ေနရတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ကမာၻတစ္ဝန္းမွာရင္ဆိုင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရမီဒီယာကလည္း 
အၿပိဳင္ထုတ္ေဝ အခြင့္အေရးယူေနၿပီး ေ တာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မတရားဘူးလို႔ခံစားရတဲ့ ျ မန္မာႏိုင္ငံလို ေ နရာမ်ဳိးမွာေတာ့ တကယ့္ျပႆ
နာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ သတင္းစာေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈန႔ဲ ရင္ဆိုင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိတ္ေဆြတို႔ေတြ၊ 
မိတ္ေဆြတို႔လို႔ ပုဂၢဳိလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ ကေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ၿပီး အမီွအခိုကင္းတဲ့ မီဒီယာေတြဆက္လက္ရပ္တည္ေ
ရးအတြက္ ရဲရဲရင့္ရင့္န႔ဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက တာကေတာ့ သတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။  



စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲေတြကို ကြၽန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းသတိထားမိသလို မီဒီယာေတြထဲမွာ တကယ္ကိုစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ သတ
င္းေဆာင္းပါးေတြ၊ အေရးႀကီးတဲ့သတင္းေဆာင္းပါးေတြ မၾကာခဏ ဖတ္ရတဲ့အတြက္လည္း ဒီအမွန္ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ေ ကာင္းေ
ကာင္းႀကီး သတိထားမိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့အလုပ္ေတြ၊ မိတ္ေဆြတို႔လုပ္မယ့္အလုပ္ေတြဟာ ပိုၿပီးခိုင္မာ အားေကာင္းတဲ့ 
ဒီမိုကေရစီန႔ဲ ပိုၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ႏို င္ငံတည္ေဆာက္ရာမွာ မရိွမျဖစ္အေရးပါလွပါတယ္။ ရဲရင့္ၿပီးေတာ္တဲ့ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ စာရင္း
ရွည္ႀကီးတစ္ခုရိွပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာသာအခ်ိန္ရရင္ ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီညအေနန႔ဲေတာ့ သတင္းေထာက္ႏွစ္ေ
ယာက္အေၾကာင္းကိုပဲ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ကိုဝလံုးန႔ဲ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အလုပ္ေၾကာင့္ ပူလစ္ဇာဆု 
လက္ခံရယူဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေရာက္ရိွေနတဲ့အတြက္ ဒီညေတာ့ သူတို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔န႔ဲအတူ ရိွမေနႏိုင္ပါဘူး။  

ေနာက္ဆံုးအေနန႔ဲ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မိတ္ေဆြတု႔ိႏိုင္ငံကိုေရာက္တာ သံုးႏွစ္ၾကာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျ မန္မာႏိုင္ငံက ရင္ဆိုင္ေ
နရတဲ့စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားစြာက ကြၽန္ေတာ့္ကို ေန႔တိုင္းသတိေပးေနသလို စာနယ္ဇင္းေလာကန႔ဲ အျခားေသာ နယ္ပယ္ထဲက မိတ္ေ
ဆြတို႔လို ထူးျခားေျပာက္ေျမာက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးေတြ၊ ေတာက္ပတဲ့အနာဂတ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ရဲရင္မႈမ်ားစြာန႔ဲ အံၾသရေလာ
က္ေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးေတြကိုလည္း ေန႔တိုင္းသတိထား အမွတ္ရေန မိပါတယ္။ ဒီညဟာဆိုရင္ျဖင့္ ျမန္
မာႏိုင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္ၿပီး အမီွအခိုကင္းတဲ့ မီဒီယာအတြက္ မိတ္ေဆြတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ အလုပ္အေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ားစြာေလး
စား အားက်မႈေတြ န႔ဲ အခိုင္အမာ ဆက္လက္အားေပး ေထာက္ခံသြားမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ကို မိတ္ေဆြတို႔အတူ မွ်ေဝခြင့္ရ
ရိွတဲ့ အခြင့္အေရးေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညပြဲေလးကို အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီး ႂ ကြေရာက္လာၾကတဲ့အတြက္ ေ က်းဇူးတင္ေၾကာင္းကိုလ
ည္း ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါတယ္။  

### ၿပီး ###


