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မတ္လ ၂၀၁၆ / အတြဲ(၁) အမွတ္ (၃)

စကၤာပူ ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း (၄) ရပ္

မင္းေသ့

ဒီေဆာင္းပါးဟာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္တယ္။ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈေဗဒနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္တယ္။
စီးပြားေရးကုိ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္တယ္ဆုိတာကုိလည္း အက်ဥ္းသေဘာျပထားတယ္။
တုိေတာင္းတယ္။ က်စ္လစ္တယ္။ ထိထိမိမိရွိတယ္။ လုိရင္းကုိသာ ေရးသားတင္ျပထားတယ္။ ဖတ္ရတာ
မအီဘူး။
ဒီလုိ ရွင္းလင္းတ့ဲ အေရးအသားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးစာေပေတြ ထြက္လာရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲလုိ႔ မွတ္ခ်က္ျပဳမိပါတယ္။

အယ္ဒီတာ
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စကၤာပူ ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း (၄) ရပ္

အေၾကာင္းေလးပါး

စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ပက္သက္ေသာ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ ေအာင္ျမင္သြားရ

ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း ၃ ရပ္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎မွာ -

(၁) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပထဝီအေနအထား

(၂) လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္

(၃) ဘာသာစကား

(၄) ေခါင္းေဆာင္မႈ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

(၁) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပထဝီအေနအထား

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ တည္ေနရာကုိ ၾကည့္ပါ။ မလကၠာေရလက္ၾကား၏ ထိပ္ဝတြင္ တည္ရိွေနသည္။ မလကၠာ

ေရလက္ၾကားဆုိသည္မွာ ကမာၻ႕ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၏ အဓိက ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း

ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေရလက္ၾကားမွ ေန႔စဥ္ သန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ကုန္စည္တန္ခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕

ရည္ အေျမာက္အျမား ျဖတ္သန္းသြားလာေနရသည္။ ကမာၻ႕ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အတူပါလာေသာ

ကုန္စည္အမ်ဳိးမ်ား ျဖန္႔ခ်ိရာ၊ ထုတ္လုပ္ရာ၊ ဝန္ေဆာာင္မႈေပးရာ ဌာနအျဖစ္ စကၤာပူက သူ႕ႏုိင္ငံကုိ ဖန္တီးထား

သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖင့္ ၾကီးပြားရာ ၾကီးပြားေၾကာင္းေတြကုိ ဖန္တီးထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ သေဘၤာက်င္းဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္စည္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ဘ႑ာေငြ

ဖလွယ္ေရးဌာနအျဖစ္ပါ စကၤာပူက မလကၠာေရလက္ၾကားေဒသကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ၾကီးစိုးထားႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ

မလကၠာေရလက္ၾကားတြင္ စကၤာပူတစ္ခုတည္း ရိွသလား ဆုိေတာ့။ မဟုတ္ပါ။ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔

လည္း အျပဳိင္တည္ရိွေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာ့ေၾကာင့္ စကၤာပူကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္း နိမ့္ေနရသနည္း။ အေျဖကား

လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ပံု ကြာဟျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

(၂) လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္

ေခတ္သစ္လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ (၂) မ်ဳိးျဖင့္ အံဝင္ခြင္က်ရွိေစရမည္။

၎မွာ - (၁) နည္းပညာ ႏွင့္ (၂) အုိင္တီ တုိ႔ျဖစ္သည္။ အုိင္ဒီယာအသစ္တို႔ေပါက္ဖြားရာ ေရခံေျမခံကုိ ေကာင္း

စြာ ဖန္တီးေပးရမည္။ အုိင္ဒီယာအသစ္တုိ႔ ေပါက္ဖြားရာ ေရခံေျမခံမွာ ပညာေရးအေပၚ အေျခခံ၍ ထြက္ေပၚလာ

သည္။ ပညာေရးသည္ သူ႕ခ်ည္းသက္သက္တည္ေဆာက္ရံုျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးျပဳဖုိ႔ ေႏွး

ေကြးတတ္သည္။ နည္းပညာႏွင့္ အိုင္တီကုိ ပညာေရးျဖင့္ တြဲဖက္ေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေခတ္သစ္ ဦးေႏွာက္

အရင္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ပညာေရးတြင္ စကၤာပူက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ အဆုိပါ ပညာ

ေရးသည္ လက္ေတြ႕အေပၚအေျခခံ၍ အနာဂတ္ကုိ ေရွးရႈေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
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သယံဇာတအားျဖင့္ ဘာမွ မရိွေသာ ႏိုင္ငံက လူကုိ အေျချပဳ၍ ႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္သြားသည္။ လူဟုဆုိရာ

မွာလည္း မိမိႏိုင္ငံအတြင္းက လူကုိခ်ည္း က်ဥ္းေျမာက္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္သည္ မဟုတ္။

ကမာၻၾကည့္ၾကည့္၍ လူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ေမြးထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ ေမြးထုတ္၍ မရႏိုင္ေသး

ေသာ လူ႕အရင္းမ်ားကုိ ေမြးစားသည္။ ေပ်ာ္ေအာင္ထားသည္။ ေနခ်င့္စဖြယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ စီရင္ေပး

ထားသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တစ္ျခမ္းေစာင္းျခင္း မဟုတ္။ ပညာကုိ ေမြး,စား ျခင္း ျဖစ္သည္။

အရွည္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လူ႕အရင္းကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ စကၤာပူက အားမကုိး။

မူဝါဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ တံခါးဖြင့္ေပးသည္။ လူေတာ္မ်ား ေနေပ်ာ္ေသာ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ပညာလူသားမ်ား

ကုိ ကုိယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤကား စကၤာပူ၏ လူ႕အရင္းဖန္တီးေရး

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပညာအရင္း ေမြးျမဴရာ အစီအမံလည္း ျဖစ္သည္။

(၃) ဘာသာစကား

လီကြမ္ယုက ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈကုိ ဘာသာစကားျဖင့္ မခ်ီႏိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒတုိ႔ ၾကီးစိုးေနခ့ဲစဥ္

ကြန္ယက္ကမာၻ၏ ျဖစ္တည္မႈကုိ အေျမာ္အျမင္ရိွရိွၾကည့္ျမင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္သာ စီးပြားေရး

လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့လွ်င္ စကၤာပူသည္ မန္ဒရင္းကုိသာ နံပါတ္ (၁) ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားဖက္အျဖစ္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ လီကြမ္ယုက အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကုိ နံပါတ္

(၁) ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထုိေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ရိုက္ခတ္မႈ မ်ားလည္း ၾကံဳခဲ့ရသည္။ လီကြမ္ယုသည္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္ၾကည့္

ႏိုင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ မလကၠာေရလက္ၾကားတြင္ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံမ်ား

ထက္ ေခါင္းတစ္လံုးသာသြားျခင္းသည္ ဘာသာစကား၏ အားသာခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဂလုိဘယ္ႏိုင္ငံသား

မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ အလြယ္ကူဆံုး စကၤာပူကုိ ဘာသာစကားျဖင့္ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဖာက္သည္မ်ားအား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ဆက္ဆံ၊ သြားလာေစသည့္ အားသာခ်က္ကုိ ဘာသာစကားက

အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ပင္ ျဖစ္သည္။ စကၤာပူက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ တရားဝင္ရံုးသုံး ဘာသာစကား

အျဖစ္ ျပဌာန္းစဥ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ၌ အဂၤလိပ္စာကုိ ကၽြန္စာ၊ တိရိစာၦနကထာအျဖစ္ ပညတ္သည့္ကာလကုိ

ႏိွဳင္းယွဥ္စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရရဲျခင္း အေၾကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္မည္။

(၄) ေခါင္းေဆာင္မႈ

လီကြမ္ယု၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မႈဟု မည္သူကမွ် မသတ္မွတ္ေခ်။

သုိ႔ေသာ္ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ တစ္ခ်က္ ရိွသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္မဟုတ္ေသာ လူတစ္ေယာက္ထံမွ

ဒီမုိကေရစီစံျပႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္သမၼတအဆက္ဆက္က အဘယ့္ေၾကာင့္ အၾကံညံမ်ား ရယူ

ေနရသနည္း။ လီကြမ္ယုသည္ အေမရိကန္သမၼတအဆက္ဆက္က သူ႕၏အျမင္ႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ တေရး

တယူ အာရုံစိုက္ နားေထာင္ခဲ့ရသည္။
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အၾကံဥာဏ္ဟူသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တုိက္ရိုက္သက္ဆုိင္ပါသေလာ။ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္

ရန္ လုိသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ လီကြမ္ယုသည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ သူ႕ပါတီႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္

ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လီ၏ ဦးေဆာင္မႈကား စကၤာပူကုိ လူလားေျမာက္မႈထက္သာလြန္ေသာ အေျခအေန

ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ျပီ။ စကၤာပူျပည္သူက ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ ေခတ္မီမႈကုိ ခံတြင္းေတြ႕ေနၾကျပီ။ စီးပြားေရးကို

အပ်က္ယြင္းမခံႏိုင္။ အစုိးရအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ လက္ရိွအေနအထားမ်ား ယုိင္နဲ႔သြားမွာကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း အေၾကာင္းက လီကြမ္ယု၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လီကြမ္ယု

က ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ဝါဒျဖင့္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္ မဟုတ္။ ရလဒ္ျဖင့္ ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။ လီကြမ္ယုသာ

လက္ေတြ႕သမားမဟုတ္ဘဲ အိုင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီတစ္ခုခုကုိ စြဲျမေဲသာ လူသားျဖစ္လွ်င္ ယေန႔စကၤာပူဟူသည္

ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရိွ။

လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ (ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ေသာ)၊ ဝါဒမွဳိင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္သည့္ အိုင္ဒီယာ

အေပၚ အေျခခံ၍ လီက စကၤာပူကုိ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လီ၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကုိ ေယဘုယ်ေလ့လာ

ၾကည့္လွ်င္၊

 ပညာရွင္လုိေတာ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား၊

 ႏိုင္ငံေရးသမားထက္ ေျမာ္ျမင္၊ ဆုံးျဖတ္ရေဲသာ ပညာတတ္၊

 ေတာ္လွန္ေရးသမားထက္ ျပတ္သားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား၊

 အုိင္ဒီယာသမားထက္ေတာ္ေသာ လက္ေတြ႕သမား၊

 လက္ေတြ႕သမားထက္သာေသာ အုိင္ဒီယာသမား၊

လီကြမ္ယုသည္ ေလယူရာ ယိမ္းသူ မဟုတ္။ အစြဲတရားျဖင့္ မိမိအုိင္ဒီယာကုိ ေက်ာက္ခ်ထားသူ မဟုတ္။

လက္ေတြ႕ကင္းေသာ အေတြးသမားသက္သက္လည္း မဟုတ္။ လက္ေတြ႕ကုိသာ ေရွးရႈေသာ အုိင္ဒီယာမ့ဲ

သမားလည္း မဟုတ္။ ယခု လီကြမ္ယုသည္ အခြင့္အလမ္းကုိ ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံကုိ

တည္ေဆာက္ခဲ့သူ။ သူ႕မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားထက္ ပိုေသာ သံတမန္အရည္အေသြးရိွသည္။ ဂလုိဘယ္ေခတ္

မတုိင္မီကပင္ ေရွးရုိးအယူအဆမ်ားမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္

တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ရန္ အေျခခံရမည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားရွိသည္။ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံကား တူညီ

ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မိမိတြင္ ရွိသည့္ အားသာခ်က္ကုိ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ဖုိ႔သာ လုိသည္။ စကၤာပူ

သည္ ပထဝီအေနအထားအရ အားသာခ်က္ကုိ ပညာအရင္း၊ မူဝါဒအစီအရင္မ်ားျဖင့္ အသုံးမခ်ႏုိင္ပါက ယခု

ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ မရိွတာေတြကုိ ေဘးဖယ္ထား၊ ရွိထားတ့ဲ အရာကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ျပီး

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္သြားသည့္ အုိင္ဒီယာကုိ ခ်ီးက်ဴးရမည္။ ေလးစားရမည္။ ျမန္မာအတြက္

ကား စံျပႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးနည္းနာ တစ္ရပ္ ရမည္ဟု ယူဆရသည္။


