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ရကျးဇူးတင်လွှာ

ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်မဟုတ်ေည့် စာဖတ်ေူများနှင့် လူငယ်စာဖတ်ပေိတ်ေတ်များအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ
နှင့် စိတ်ေင်စားဖွယ်ောရကာင်းရော စာအုပ်တစ်အုပ်အပဖစ် ‘ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒအရြကာင်း ရဆွးရနွးြကစုိ’့ 
ကာတွန်းစာအုပ်ကို ဖန်တီးထုတ်ရေောတွင် ပါေင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေူများ အားလံုးကို ရကျးဇူးတင်ေှိပါေည်။ 

အထူးေပဖင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒဆိုင်ော အရြကာင်းအောများကို စိတ်ေင်စားဖွယ်ော အချက်အလက်များပဖင့်  
ဇာတလ်မ်းတစ်ပဒုပ်မာ ရပါရ့ပါပ့ါးပါး ဖတရ်ှုေလွယက်ရူစေန ်ရေးေားရပးခ့ဲေည့ ်ဇာတည်ွှနး်ဆောမ Charmaine 
Rodrigues ကို ရကျးဇူးတင်ေှိပါေည်။ ထုိ့ ပပင် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ရှုပ်ရထွးလှရော ယဉ်ရကျးမှုေရဘာတေားများ
ကို ရပါ်လွင်ထင်ဟပ်ရစေည့် ဇာတ်ရကာင်များ၏ ေရုပ်ကို အစွမ်းကုန် ဖန်တီးရေးဆွဲရပးမှုတိုအ့တွက် ကာတွန်း
ဆော ကိုကာကကီးကိုလည်း ရကျးဇူးများစွာတင်ေှိပါေည်။ 

‘ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒအရြကာင်း ရဆွးရနွးြကစုိ့’  ကာတွန်းစာအုပ်၏ အပပင်အဆင်၊ အခင်းအကျင်းနှင့် 
ဒီဇုိင်းပုံစံ များ တွင် ရမထွဋ်ပန်မိုးနှင့် အိပွင့်ေှီဇံ တို့၏ အားစုိက်ရဆာင်ေွက်ရပးခဲ့မှုများအား လည်း အေိအမှတ် 
ပပုပါေည်။ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရလျှာက် ေူမတို့၏ အရေးပါေည့် ပံ့ပိုးမှုများ၊ အကကံပပုချက် များ နှင့် 
စိတ်ေှည်မှုများအတွက်လည်း ရကျးဇူးတင်ပါေည်။ 

ထပ်မံ၍ရကျးဇူးအထူးတင်ေှိေမည့်ေူများမှာ ‘ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒအရြကာင်း ရဆွးရနွးြကစုိ့’ ကာတွန်း 
စာအုပ် မူြကမ်းရေးဆဲွရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရလျှာက် ထဲထဲေင်ေင်ပါေင်ခ့ဲ ြကေည့် MyConstitution အစီအစဉ်မှ 
လုပ်ရဖာ်ကိုင်ဖက်များအားလံုးပင် ပဖစ်ေည်။ အထူးေပဖင့် ကာတွန်းစာအုပ်ရေးဆွဲေန် စုရပါင်းအားပဖင့် 
အကကံဉာဏ်များ စုစည်းောတွင်ရော်လည်းရကာင်း၊ ဇာတ်ညွှန်းစာေားရေးေားောတွင်ရော်လည်းရကာင်း၊ 
မတူကွဲပပား စံုလင်ေည့် ရနာက်ခံေမိုင်း၊ ရဒေခံလူမှုယဉ်ရကျးမှုတိုန့ှင့် လုိက်ရလျာ်ညီရထွ ထင်ဟပ်မှု ေှိရစ ေန် 
အထပ်ထပ် အခါခါ ပပန်လည်ဆန်းစစ်မှုများပပုလုပ်ောတွင်ရော်လည်းရကာင်း၊ လူငယ်များအတွက် အေံုးေင် 
ရစမည့် စာအုပ်ပဖစ်ရစေန် ဂရုပပုရဆာင်ေွက်ောတွင်ရော်လည်းရကာင်း အဖွဲ့ေားများမှ အားစုိက် ထုတ် 
ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါေည်။ ထုိ့ရြကာင့် ကာတွန်းစာအုပ်အား ယခုကဲ့ေုိ့ ရကာင်းမွန်စွာ ရေးေားထုတ်ရေောတွင် 
စုရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုအားနှင့် MyConstitution အဖွဲ့ေားများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အထူးအရေးပါလှပါေည်။ 

ရနာက်ဆုံးအရနပဖင့် ဤကာတွန်းစာအုပ်ထုတ်ရေနုိင်ေန် ပံ့ပိုးရပးခဲ့ ြကေည့် ရနာ်ရေနုိင်ငံပခားရေးေန်ကကီးဌာန၊ 
လူဇင်ဘာ့ခ်နုိင်ငံ၊ ဖင်လန်နုိင်ငံနှင့် ဆွီဒင်နုိင်ငံအစုိးေတို့အားလည်း ရကျးဇူးတင်အပ်ပါေည်။ ၎င်းတို့၏ 
ပံ့ပိုးကူညီမှုမေှိပါက ဤကာတွန်းစာအုပ် ထုတ်ရေေန်ရော်လည်းရကာင်း MyConstitution အစီအစဉ်အား 
ရဆာင်ေွက်ေန်လည်းရကာင်း ပဖစ်နုိင်မည်မဟုတ်ရပ။ 
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ဆောမက ေားတိုေ့မီးတိုက့ို ကကီးလာေင် ဘာရတွပဖစ်ချင်တာလဲဆိုတာ 
ေိချင်ရနတာြကာပပီ။

ေားကရတာ့ 
လယ်ေမားကကီး

လုပ်မယ် ...

ေားက ေဲ 
ပဖစ်ချင်တယ် ...

ေမီးက ဆော၀န် 
လုပ်မယ် ...

ေမီးက ေမ္မတ
လုပ်မယ် ...

ဇဲွ ၀တ်မှုန် ပိုင်ပိုင် ဆိုဖီယာ
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စိတ်ေင်စားစောရကာင်းလုိက်တာ ေမီး ဆိုဖီယာ။ ေမီးက ဘာပဖစ်လုိ ့
ေမ္မတပဖစ်ချင်တာလဲ ဆောမကို ရပပာပပပါအုံး။

ေူကလူရတွကို 
ဘာလုပ်ပါဆိုပပီး 

ခိုင်းချင်လုိ ့ရနမှာရပါ ့
 ဆောမ 

နင်က အဲဒါလုပ်

ေူက  
ဒါလုပ်

မဟုတ်ဘူးဆောမ ...
ေမီးေမ္မတပဖစ်ချင်တာက 

လူရတွေဲ့ ဘေရတွကို 
ပိုရကာင်းရအာင် လုပ်ချင်လုိ။့
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 ဒါရပမယ့် ဆောမ ... 
ေူက ေမ္မတလုပ်လုိ ့ေလုိလ့ား။

ေူက မိန်းကရလးရလ။ 
ပပီးရတာ့ ေူက အေမ်းလည်း 

ငယ်ရေးတယ် ...

အဲဒါအေမ်းရကာင်းတဲ့ 
ရမးခွန်းပဲ ဇဲွ ...

အဲဒီရမးခွန်းေဲ့အရပဖကို ေားတိုေ့မီးတို ့
ဘယ်မှာေှာလုိေ့လဲ ေိြကလား။

အွန် ဟာဟင်
အဲ
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အဲဒီအရပဖကို ဆောမတိုနုိ့င်ငံေဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒနဲ့ တပခားဥပရဒရတွမှာ 
ဘယ်ေူကေမ္မတ ပဖစ်နုိင်တယ် - ေမ္မတကို ဘယ်လုိရေွးချယ်တယ် - ပပီးေင် 

ေမ္မတေဲ့အလုပ်က ဘာရတွလဲ ဆိုတာကို ရပပာထားတယ်ကွယ့် ...
ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ ဆိုတာဘာလဲ ေားတိုေ့မီးတို ့ေိြကလား။

ရကာင်းပပီ။ ရကျာင်းကိုပပန်ေွားေရအာင် ...
ပပီးေင် စာြကည့်တိုက်ကိုေွားပပီး ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပ ရဒစာအုပ်ကို ြကည့်ြကမယ်။ 

မေိဘူး ဆောမ
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ရကာင်းပပီ။ ရပပာေမယ်ဆိုေင် ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒဆိုတာက
 ဆောမတို ့နုိင်ငံ ေဲ့ အရပခခံတည်ရဆာက်ပုံနဲ့ တူတယ်။ 

ဆောမ  တို ့အိမ်တစ်အိမ ်ရဆာက် မယ်  ဆိုေင် 
အိပ်ခန်း က ဘယ်နှစ်ခန်းပါမယ်၊ မီးဖိုရချာင်နဲ့ 

ရေချ ိုးခန်း က   ဘယ်နားမ ှာ၊ ပပီးေင် အိမ်ကို 
အုတ်နဲ့ရဆာက်မှာလား ေစ်ေားနဲ့  ရဆာက်မှာလား 

စေပဖင့် ရဆာက်မယ့် ပုံစံအရေးစိတ် 
ေိဖိုလုိ့တယ် မဟုတ်လား ...

ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒဆိုတာက အဲဒီလုိဘဲ ... ဆောမတိုနုိ့င်ငံကို ဘယ်လုိဖွဲ့စည်းမယ်၊ ဘယ်ေူက နုိင်ငံကို 
ဦးရဆာင်မယ်၊ ပပီးရတာ့အဲဒီလူရတွနဲ့ အဖွဲ့ရတွ ဘယ်လုိရပပာြကဆိုြက၊ အပပန်အလှန် ဆက်ေွယ်ြကေမယ် 

ဆိုတာရတွကို ရပပာပပထားတယ်။ ပပီးရတာ့ ေူတိုရ့တွက ဆောမတို့ ပပည်ေူလူထုအတွက် 
ဘယ်လုိ အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်း ေှင်းပပရပးထားတယ်။ 



ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒအရြကာင်း ရဆွးရနွးြကစုိ့

10

ဥပရဒရတွဆိုတာက ဆောမတိုနုိ့င်ငံမှာေှိတဲ့ လူတိုင်းကို 
ဘာရတွကလုပ်လုိေ့တယ် ဘာရတွကလုပ်လုိ ့မေဘူး 
ဆိုပပီးရတာ့ ရပပာထားတဲ့ စည်းကမ်းရတွလုိမျ ိုးရပါ ့...

ဥပရဒရတွကို ဆောမတိုအ့ားလံုးက လုိက်နာကျင့်ေံုးေေလုိ 
ေမ္မတကလည်းအဲဒီအတိုင်းလုိက်နာေမှာပဖစ်တယ်။ 

ဆောမက ေမီးတိုနုိ့င်ငံေဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အရပခခံဥပရဒနဲ့ 
တပခားဥပရဒရတွကို ြကည့်ေမယ်လုိ ့ရပပာတယ်။ 

ဒါရပမဲ့ ဥပရဒဆိုတာဘာလဲ ဆောမ။
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ဒါရပမဲ့ အဲဒီဥပရဒဆိုတာက ဘယ်ကရန 
ရောက်လာတာလဲဆောမ။

ေားတိုေ့မီးတို ့ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒကို ြကည့်ေင် ဥပရဒဆိုတာ 
ဘယ်ကရနလာပပီးရတာ့ ဘယ်ေူရတွက လုပ်ေလဲဆိုတာ 

ရပပာထားလိမ့်မယ်။ 

ေမီးရတွ့တယ် ဆောမ ... 
ေမီးတိုေ့ဲ့လွှတ်ရတာ်က ဥပရဒရတွကို 

လုပ်တာဆိုပပီး ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒက 
ရပပာထားတယ်။ 

ဥပရဒကိ ုဘယေ်လုူပေ်လဲဆုိတာ 
ေားတို ့ေမီးတိုထဲ့က 

တစ်ရယာက်ရယာက်ေှာရတွ့လား။ 
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12

‘လွှတ်ရတာ်’ ဆိုတာ ဘာကို
ရပပာတာလဲ ဆောမ။

ကမ္ဘာမှာေှိတဲ့နုိင်ငံအများစုမှာ လွှတ်ရတာ်ဆိုတာ ေှိြကတယ်ကွယ့်... 
လွှတ်ရတာ်အမတ်ရတွဆိုတာ တစ်နုိင်ငံလံုးရနောအနှံ့ကရန ရောက်လာြကပပီးရတာ့ 

ဆောမတို့ ပပည်ေူလူထုအတွက်အရေးကကီးတဲ့ အရြကာင်းရတွကို 
ရဆွးရနွးြကတယ်။ ေူတိုက့ လွှတ်ရတာ်မှာ အရပခအတင်ပငင်းခုံပပီး ဥပရဒရတွကို 

ရေးဆွဲပပဋ္ဌာန်းြကတယ်ရလ ...
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ရနာက်ပပီးရတာ့ လွှတ်ရတာ်အမတ်ရတွက
 အစုိးေအဖွဲ့ေင်ရတွ အလုပ်ကို ရကာင်းရကာင်း လုပ်ြကဖိုက့ိုလည်း 
ရစာင့်ြကည့်ေတယ်။ လွှတ်ရတာ်မှာ အစုိးေကိုရမးခွန်းရတွ ရမးပပီး 

ပပည်ေူ့ဘဏ္ဍာရငွရတွကို ရကာင်းရကာင်း ေံုး၊ မေံုးရတာင် 
စစ်ရလ့ေှိြကတယ် ...

‘အစုိးေ’ ဆိုတာဘာလဲ 
ဆောမ။

ကမ္ဘာရပါ်မှာေှိတဲ့ နုိင်ငံရတွအားလံုးမှာ အစုိးေဆိုတာ ေှိတယ်။ 
အဲဒီ အစုိးေ  ရတွ ကို နုိင်ငံကို   အုပ်ချုပ်မယ့်လူရတွ စုရပါင်းပပီး 

ဖွဲ့ထား  တယ်ကွယ့်။ အစုိးေ  ဆိုတာက ဆောမတို ့အားလံုး 
လံုလံုပခုံပခုံ  ရနေဖိုနဲ့့ ရကျာင်းတို၊့ ရဆးရံု တိုလုိ့မျ ိုး  အရပခခံ 
လုိအပ်ချက် ရတွ အားလံုးေဖိုအ့တွက် လုပ်ရပးြကေတယ်။ 

ဥပမာ ဆိုေင် ဆောမတိုက့ို ကာကွယ်ရပးမယ့် ေဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ 
တပ်မရတာ်ကို ထားေှိ ဖို ့လုပ်ေတယ်။
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ဒါရြကာင့် ေမီးကေမ္မတပဖစ်ချင်တာ ဆောမ ...
 ဘာပဖစ်လုိလဲ့ဆိုရတာ့ ေမ္မတက အစုိးေေဲ့ အကကီးဆုံး - ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား ဆောမ။

 ေမီးော အစုိးေေဲ့  အကကီးဆုံးပဖစ်ေင် လူရတွအားလံုးအတွက် ရကာင်းမယ့်ဟာရတွ 
လုပ်ရပးနုိင်မှာ။ 

အဲဒါဟုတ်လုိလ့ားဆောမ။
 ေားြကားဖူးတာက အစုိးေေဲ့အကကီးဆုံးဆိုတာ 

ေန်ကကီးချုပ်တဲ့ - ေမ္မတမဟုတ်ဘူး။ 
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ဟုတ်တယ်ကွယ့် ...
တချ ို့နုိင်ငံရတွမှာ ေူတိုအ့စုိးေေဲ့ အကကီးအကဲပဖစ်တဲ့ 

ေမ္မတ တစ်ရယာက် ေှိြကတယ် ...

နုိင်ငံတိုင်းမှာ 
ေူ့တိုနုိ့င်ငံေဲ့အစုိးေကို 

ဦးရဆာင်မယ့်ေူရတွကို ရခါ်တဲ့ နာမည်ရတွက 
မတူဘူးရလ ...

ဟုတ်လား 
ဆောမ ...
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တချ ို့နုိင်ငံရတွမှာြကရတာ့ 
ေူတိုအ့စုိးေေဲ့အကကီးအကဲပဖစ်တဲ့ 

ေန်ကကီးချုပ် တစ်ရယာက် ေှိြကတယ် ...
 ေမ္မတပဲထားထား ေန်ကကီးချုပ်ပဲထားထား 

ဒီနှစ်မျ ိုးစလံုးမှာ ေူတိုက့ို ကူညီမယ့် 
ကျန်းမာရေး၊ ေုိမ့ဟုတ် ပညာရေး 

ေုိမ့ဟုတ် စီးပွားရေးစတဲ့ ကိစ္စ 
အေီးေီးရတွကို တာေန်ယူပပီးလုပ်ရပးေတဲ့ 

ေန်ကကီးရတွ ေှိြကတယ် ...

တချ ို့နုိင်ငံမှာဆို ေမ္မတနဲ့ေန်ကကီးချုပ် 
နှစ်ရယာက်စလံုးရတာင် ေှိရနပပန်ရော ...

နုိင်ငံတိုင်းမှာ အဲဒီလုိမတူညီတဲ့ 
လူရတွနဲ့အဖွဲ့ရတွ အတူတကွ 

အလုပ်လုပ်ြကတဲ့ မတူတဲ့ 
စနစ်ပုံစံရတွ ေှိြကတယ် ...

တချ ို့နုိင်ငံမှာက ေမ္မတ ဒါမှမဟုတ် ေန်ကကီးချုပ်နဲ့ ေန်ကကီးရတွက 
လွှတ်ရတာ်အထဲမှာ ရဆွးရနွးဖို ့ေွားထုိင်ေတယ်။ တချ ို့နုိင်ငံမှာရတာ့ 

အစုိးေက လွှတ်ရတာ်နဲ့က ေတ်ေတ်စီ ေှိရနေတယ် ...
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အဲဒီရတာ့ နာမည်ကအရေးမကကီးဘူးကွယ့်၊ ေားတို ့ေမီးတို ့...
ပိုအရေးကကီးတာက ဆောမတိုေ့ဲ့ ရခါင်းရဆာင်ရတွက ဘာရတွ 

လုပ်ြကတယ်၊ ေူတိုက့ို ဘယ်လုိ ရေွးချယ်ထားတယ်၊ ေူတို ့ဘယ်လုိ အတူတူ 
အလုပ်လုပ်ြကတယ်ဆိုတာနဲ့ ေူတိုရ့တွ နုိင်ငံအတွက် မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ရတွကိုပဲ 

လုပ်ြကဖို ့ဆောမတို ့ပပည်ေူရတွက ဘယ်လုိလုပ်လုိေလဲ ဆိုတာရတွပဲ။ 

အဲဒါဘာကိုရပပာတာလဲဆောမ။
 ေားက ေမ္မတနဲ့ အစုိးေဆိုတာ ေူတို ့
လုပ်ချင်တာ ဘာမဆုိလုပ်လုိ ့ေတယ်လုိ ့

ထင်ထားတာရလ ...

မဟုတ်ဘူးကွယ့် ...
အဲဒါ လံုးေမမှန်ဘူး။ ေမ္မတနဲ့ ေူေဲ့အစုိးေက 

နုိင်ငံကို ရကာင်းတဲ့ နည်းလမ်းရတွနဲ့ အုပ်ချုပ်ေမယ် 
ဆိုပပီး ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒမှာ ပပဋ္ဌာန်းထားဖို ့လုိ
တယ်။ အဲဒီမှာ အစုိးေက ဘာရတွ လုပ်လုိေ့တယ်၊ 
ဘာရတွက လုပ်လုိမ့ေဘူး ဆိုပပီး ရပပာထားတယ်။
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ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒက အစုိးေအရနနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အလုပ်ရတွကို လုပ်ေရအာင်လုိ ့
တပခားအဖွဲ့ရတွကို လည်း ဖွဲ့ထားရေးတယ် ...

တချ ို့နုိင်ငံမှာဆိုေင် လွှတ်ရတာ်က 
အစုိးေလုပ်ရနတဲ့ အလုပ်ကို တားဆီးလုိ့

ေတဲ့ အာဏာရတွေှိတယ်။

ဟုတ်လားဆောမ ... အဲဒါဆို 
လွှတ်ရတာ်က ေမ္မတ ဒါမှမဟုတ် 
ေန်ကကီးချုပ်ရတွနဲ့ ေရဘာမတူလုိ ့

ေတာရပါရ့နာ်။

ေမီး ဆိုဖီယာရပပာတာ မှန်တယ် ...  
ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒမှာ ဘယ်လုိ ရပပာထားတယ်ဆိုတဲ့ အရပါ်မှာ မူတည်တယ်။  နုိင်ငံရကာင်းဖိုအ့တွက် 

လွှတ်ရတာ်ကရန ေရဘာတူထားတဲ့ အလုပ်ရတွ ကိုပဲ ေမ္မတအရနနဲ့ လုပ်ဖို ့လွှတ်ရတာ်မှာ 
အာဏာရတာ်ရတာ်များများ ေှိနုိင်တယ်။ 
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နုိင်ငံအများစုမှာ အစုိးေက ဖွဲ့စည်းပုံ အရပခခံ 
ဥပရဒနဲ့ တပခားဥပရဒရတွကို လုိက်နာရစဖို ့အတွက် 

တေားရုံး ရတွ က လုပ်ရပးတယ်။ ‘တေားရုံး’ ဆိုတာ 
ဘာလဲ ဆောမ။

တေားရုံးရတွက ေမ္မတနဲ့အစုိးေအပါအေင် တစ်ရယာက်ရယာက်က 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရတွကို ချ ိုးရဖာက်မ ှု ေှိ၊ မေှိ ဆုံးပဖတ်ရပးေတယ်။ 
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ေား နားမလည်ဘူးဆောမ ...

ပပီးရတာ့ ‘ဒိုင်လူကကီး’
ရတွေဲ့  ဆုံးပဖတ်ချက်ချရပး

တာကို လုိချင်ြကတယ်။ 

ရကာင်းပပီ။ ေားရဘာလံုးကစားတဲ့အခါ လုိက်နာေမယ့် စည်းမျဉ်းရတွ ေှိတယ်ရလ။ ဥပမာအားပဖင့် တပခား 
ကစားေမားရတွကို တိုက်ခိုက်တာ မလုပ်ေဘူး၊ ရဘာလံုးကို ေားေဲ့လက်နဲ့ ကိုင်လုိ ့မေဘူး၊ ထိလုိမ့ေဘူး။ 

ေားက ဒီစည်းကမ်းရတွကို မလုိက်နာဘူးဆိုေင် ... 

ဒိုင်လူကကီးဆီက ပပစ်ဒဏ်ရဘာရပးတာ ခံေနုိင်တယ်။ 
တေားရုံးဆိုတာလည်း ဒိုင်လူကကီးလုိပဲကွယ့် ...

လူရတွအရနနဲ့ တစ်ရယာက်ရယာက်က 
‘စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရတွ’ ကို မလုိက်နာဘူးလုိ ့ထင်ေင် 

ေူတိုက့ တေားရုံးကို ေွားြကတယ်။

ဆောမတိုနုိ့င်ငံမှာဆိုေင် စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းရတွကို ဖွဲ့စည်းပုံ အရပခခံ

ဥပရဒနဲ့ တပခားဥပရဒရတွမှာ 
ရတွ့ေမှာ ပဖစ်တယ်။ 
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ေားအ ရနနဲ့ ရဘာလံုးက ဂိုးထဲေင်ေွားပပီလုိ ့ထင်ရပမယ့် တပခားအေင်းက ဂိုးတိုင်နဲ့ပဲ 
ထိတယ်ဆိုပပီး ထင်ရနတာမျ ိုးရပါ ့...

ရကာင်းပပီ ...
တေားရုံးမှာဒိုင်လူကကီးလုိပဲ ဆုံးပဖတ်ချက်ချရပးတဲ့ တေားေူကကီး
ရတွ ေှိြကတယ်။ နှစ်ဖက်စလံုးက ေူတိုမ့ှန်တယ်လုိ ့ဘာရြကာင့် 

ထင်တာလဲ ဆိုတာကို တေားေူကကီးရတွကို ရပပာပပ ေတယ်။ 
တေားေူကကီးက ဥပရဒမှာ ရပပာထားတာကို ြကည့်ပပီး ဥပရဒထဲက
အတိုင်း ဆုံးပဖတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်ေတယ်။ အဲဒီ ဆုံးပဖတ်ချက်ကို 

ေမ္မတနဲ့ အစုိးေကရတာင် လုိက်နာဖို ့လုိတယ်။

ဟုတ်လား 
ဆောမ ...

အဲဒါက အပပင်မှာ 
ဘယ်လုိလုပ်တာလဲ။
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အဲဒါဆို ေားဒိုင်လူကကီး 
ပဖစ်ချင်တယ်။

ဇဲွက တေားေူကကီးပဖစ်ချင်တာကို ရပပာတာ
လုိ ့ထင်တယ်။ 

ဒါဆို နင်က တေားေူကကီး ပဖစ်ချင်တာရပါ ့...

အစုိးေက ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ခွင့်ပပုမထားတဲ့အော တစ်ခုခုကို လုပ်မိပပီဆိုေင် 
တေားရုံးရတွက အစုိးေကို ရပပာလုိ ့ေတယ် ...

ရနာက်ပပီးရတာ့ ဆောမတို ့ေားတိုေ့မီးတိုလုိ့ လူရတွအရနနဲ့ အစုိးေက အလုပ်ရတွကို 
ရကာင်းရကာင်း မလုပ်ဘူး ဒါမှမဟုတ် နုိင်ငံအတွက် မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ရတွ မလုပ်ဘူးလုိ ့

ထင်ေင် ရနာက်ရေွးရကာက်ပွဲမှာ အဲဒီအစုိးေ ထွက်ေွားေရအာင်လည်း ဆန္ဒမဲရပးနုိင်တယ်။
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ရေွးရကာက်ပွဲရတွ … 
ပမန်ပမန်ရောက်ချင်လုိက်တာ။ 

ဆောမတိုနုိ့င်ငံအပါအေင် 
နုိင်ငံအများစုမှာ အေက် 

၁၈ နှစ်ပပည့်ပပီးတဲ့ေူရတွက 
လွှတ်ရတာ်မှာ ကိုယ့်ကို 

ကိုယ်စားပပုမယ့် 
ကိုယ်စားလှယ်ရတွကို 

ရေွးရပးေတယ်။ 

တစ်ခါတရလဆိုေင် ေမ္မတ ဒါမှမဟုတ် ေန်ကကီးချုပ်ပဖစ်လာမယ့် ေူကိုရတာင် 
ရေွးရပးေတယ်။ အဲလုိရေွးတာကို ေတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်အလုိက် ကျင်းပရလ့ေှိတဲ့ 
ရေွးရကာက်ပွဲမှာ ဆန္ဒမဲရပးပပီး ရေွးနုိင်တယ်။ ေားတိုေ့မီးတိုအ့ရနနဲ့ ကိုယ့်ေဲ့ 

အစုိးေနဲ့လွှတ်ရတာ်ရတွ လုပ်တာကို ေရဘာကျတယ်ဆိုေင် ေူတိုက့ို 
ရနာက်တစ်ကကိမ် မဲရပးနုိင်တယ်။ ဒါရပမဲ့ ေူတိုလု့ပ်တာကို မကကိုက်ဘူးဆိုေင်ရတာ့ 

တပခားလူကို ရေွးလုိေ့တယ် ...
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‘ဆန္ဒမဲ’ ဆို
တာ ဘာလဲ ဆောမ။

ဆန္ဒမဲရပးတယ်ဆိုတာက နင့်ကို ကိုယ်စားပပုမယ့် 
ေူကို ရေွးတာကိုရပပာတာ။ ငါတိုရ့တွ 

ငါတိုေ့ဲ့ရကျာင်းေားရကာင်စီ ကိုယ်စားလှယ်ရတွကို 
နှစ်တိုင်း မဲရပးရေွးေေလုိမျ ိုးရလ။ 

မဲရုံကိုေွားပပီး နင်ရေွးချင်တဲ့ေူေဲ့နာမည် ရဘးမှာ 
အမှန်ပခစ်ရပးလုိက်ရုံဘဲ။ 

အဲဒါကို  ‘ရေွးရကာက်ပွဲ’ လုိရ့ခါ်တယ် ...

ဆောမ ... 
နုိင်ငံရေးပါတီရတွက ရေွးရကာက်ပွဲမှာ 

ဘယ်လုိ ပါြကတာလဲဟင် ...
ေမီးက ြကားရတာ့ ြကားဖူးရပမယ့် ေူ

တို ့ဘာလုပ်လဲဆိုတာ မေိဘူး။ 
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နုိင်ငံရေးပါတီဆိုတာက လွှတ်ရတာ် ဒါမှမဟုတ် ရဒေန္တေအစုိးေမှာ ရေွးခံချင်တဲ့ 
လူရတွကို စုစည်းရပးထားတာ။ နုိင်ငံကို ဘယ်လုိပုံစံနဲ့ အုပ်ချုပ်ေင့်တယ်ဆိုပပီး 

တူညီတဲ့ စိတ်ကူးေှိတဲ့ လူစုပပီး ရေွးရကာက်ပွဲမှာ အရေွးခံေဖို ့ကကိုးစားြကတယ်။ အဲဒါမှ 
အစုိးေ ဒါမှမဟုတ် လွှတ်ရတာ်မှာ ေူတိုရ့တွ အတူတူ အလုပ်လုပ်နုိင်ြကမှာရပါ။့

ရေွးရကာက်ပွဲဆိုတာ အားလံုးက ေမီးကို ေမ္မတပဖစ်ဖို ့
ရေွးချယ်ရပးတာလား။

ဟုတ်လားဆောမ ...
အဲဒီလုိလည်းမဟုတ်ရေးဘူး ေမီးဆိုဖီယာ ... 

ဆောမတိုနုိ့င်ငံမှာ ေမ္မတကို တိုက်ရိုက် မဲမရပးဘူးကွယ့် ..
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ဟုတ်တယ် ေားတို ့ေမီးတိုရ့ေ။ ဆောမတိုနုိ့င်ငံမှာ ေားတို ့ေမီးတိုက့ လွှတ်ရတာ်မှာ 
ကိုယ့်ကို ကိုယ်စားပပုမယ့်ေူကို မဲရပးေမယ်။ ပပီးရတာ့မှ လွှတ်ရတာ်မှာေှိတဲ့ေူရတွက 

ေမ္မတပဖစ်မယ့်ေူကို ရေွးချယ်ေတာ ...

ကိုယ်စားပပုတယ်ဆိုတာက အဲဒီကိုယ်စားလှယ်ရတွ နင်တိုရ့ဒေမှာ ေှိတဲ့လူရတွေဲ့ 
အရေးကကီးတယ်လုိ ့ထင်တဲ့ ကိစ္စရတွကို ေိရအာင် အေင်လုပ်ေတယ်။ ပပီးေင် အဲ့ဒီ

အချက်ရတွကို လွှတ်ရတာ်မှာ ရဆွးရနွးဖိုအ့တွက် ေံုးြကတယ်။

‘ကိုယ်စားပပုတယ်’ 
ဆိုတာ ဘာလဲ ဆောမ
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ဆောမ၊ ေမီးဖတ်ဖူးတာက တချ ို့နုိင်ငံရတွမှာ နုိင်ငံေဲ့မတူတဲ့ရဒေရတွအတွက် 
ေီပခားအစုိးေနဲ့ လွှတ်ရတာ်ရတွ ေှိတယ်ဆို ... အဲဒါမှန်လားဆောမ။

အဲဒါပဖစ်နုိင်တယ်ကွယ့်။ တချ ို့နုိင်ငံရတွမှာ 
ပပည်ရထာင်စုအစုိးေနဲ့ လွှတ်ရတာ်ရတွေှိေလုိ 
တိုင်းရဒေကကီးနဲ့ ပပည်နယ်ရတွမှာလည်း ေူတို့

အစုိးေရတွနဲ့ လွှတ်ရတာ်ရတွ ေှိြကတယ်။ 

အင်း ... အဲဒါက ဖက်ဒေယ်စနစ်ေဲ့
လက္ခဏာတစ်ေပ်ပဲကွယ့်။ 

ဒါရပမဲ့ တပခားလက္ခဏာရတွ 
အများကကီးေှိရေးတယ်။ 

အဲဒါက 
‘ဖက်ဒေယ်စနစ်’ 

လုိ ့ရခါ်တဲ့ဟာလား 
ဆောမ။

ဘယ်လုိမျ ိုးလဲ ...  
ဆောမ။
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နုိင်ငံတချ ို့မှာဆိုေင် လွှတ်ရတာ်နှစ်ေပ် ေှိြကတယ်။ 
များရောအားပဖင့် လွှတ်ရတာ်တစ်ေပ်က တိုင်းရဒေကကီး 

ဒါမှမဟုတ် ပပည်နယ်ရတွကို ကိုယ်စားပပုဖို ့ပဖစ်တယ်။ 
တပခားလွှတ်ရတာ်တစ်ေပ်က တစ်နုိင်ငံလံုးအတွက် 

ကိုယ်စားပပုတယ်။ 

ရအာက်လွှတ်ရတာ်

အထက်လွှတ်ရတာ်
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ဥပမာရပပာေေင် ရဒေဆိုင်ော အစုိးေ ဒါမှမဟုတ် လွှတ်ရတာ် 
အဖွဲ့ေင်ရတွက ေားတိုေ့မီးတိုေ့ဲ့ ရဒေပတ်ေန်းကျင်မှာ 

ရကျာင်းအေစ်တို၊့ ရဆးရုံတို၊့ လမ်းတို၊့ ကစားကွင်းတို ့လုိအပ်လား၊ 
မလုိအပ်ဘူးလားဆိုတာ ပိုပပီး ရကာင်းရကာင်းေိတာကိုး ...

တချ ို့နုိင်ငံရတွက မတူညီတဲ့ အစုိးေအဆင့်ေှိတာကို ပိုပပီးကကိုက်ြကတယ်။ 
ဘာလုိလဲ့ ဆိုရတာ့ ေပ်ေွာအဆင့်အုပ်ချုပ်ေူရတွက အဲ့ဒီ ရဒေက လူရတွနဲ့ 

ပိုနီးနီးကပ်ကပ်ေှိပပီး ရဒေေဲ့လုိအပ်ချက်ကိုလည်း ပိုနားလည်ြကတယ်ရလ။ 
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ဒါဆို ေမီးက 
ေမီးေဲ့ရဒေမှာေမ္မတပဖစ်ချင်တယ်။ 

ရကာင်းတယ် ေမီးေတ်မှုန်ရေ ...
ဒါက နုိင်ငံကို ဖက်ဒေယ်နုိင်ငံအပဖစ် 
ေတ်မှတ်နုိင်ဖို ့ဘာလုပ်ေတယ်ဆိုတဲ့ 
ဥပမာနည်းနည်းပဲ ေှိရေးတယ်ကွယ့်။ 

ဒီအရြကာင်းကို ဆောမတိုေ့ဲ့ 
ရနာက်အတန်းမှာ ရပပာေရအာင်ရနာ် ...

ေမီးဆိုဖီယာအရနနဲ့ ေမ္မတမပဖစ်ခင် အစုိးေရတွ လက်ရတွ့မှာ 
ဘယ်လုိ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ပိုေိနုိင်ဖို ့ရဒေန္တေအစုိးေမှာ 

ေမီးအေင် ပါေင်နုိင်တယ် ...

ဒါရပမဲ့ ဆောမ။ 
ဆိုဖီယာက ရကာင်မရလး ငယ်ငယ်ရလးပဲ ေှိရေးတာ။ 

ေူကရေွးရကာက်ပွဲမှာ ပါနုိင်မှာမိုလုိ့လ့ား။
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ပိုင်ပိုင်ရေ ...
ဆောမတိုေ့ဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ တန်းတူပဖစ်ပပီး တစ်ရယာက် 
နဲ့ တစ်ရယာက်တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးရတွ ေှိတယ်လုိ ့ရပပာထား တယ်။  ရယာကျ်ားရလး 

ဒါမှမဟုတ် မိန်းကရလးပဖစ်လုိ ့ဆိုတာနဲ့ပဲ မတူတဲ့ပုံစံနဲ့ ဆက်ဆံလုိမ့ေဘူး။ 

ဟုတ်တယ်ပိုင်ပိုင်။ ငါရတာင် ေိတယ် ...
ငါက မိန်းကရလးမိုလုိ့ ့ငါက့ို ေမ္မတမပဖစ်ရအာင် လုပ်မယ်ဆိုေင် အဲဒါကို 

‘ခွဲပခားဆက်ဆံတယ်’ လုိ ့ရခါ်တယ်တဲ့ ...
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ငါတိုနုိ့င်ငံမှာ မိန်းကရလးပဖစ်လုိ၊့ ရယာကျ်ားရလးပဖစ်လုိ၊့ 
လူမျ ိုး၊ကိုးကွယ်တဲ့ဘာော၊ ယဉ်ရကျးမှုတစ်ခုခုရြကာင့် ဒါ
မှမဟုတ် ဆင်းေဲချမ်းောလုိဆ့ိုပပီး လူရတွကို ခွဲပခားဆက်ဆံ

လုိ ့မေဘူးတဲ့။ 

ငါအ့ရမနဲ့အရဖက ပိုက်ဆံအများကကီးမေှိဘူး။ 
ဒါရပမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒက ငါတိုက့ို အတူတူပဲ ဆက်ဆံခံေမယ်လုိ ့ရပပာထား

တယ်။ ငါရကျာင်းတက ်လုိေ့တယ် ပပီးေင် အလုပ်ရကာင်းရကာင်းလည်း ေနုိင်တယ်။ ငါ
ကကိုးစားလုိေ့ှိေင် ေမ္မတ ရတာင် ပဖစ်နုိင်ရေးတယ်။ 
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ဟုတ်တယ်ကရလးတို.့..
 ဆောမတို ့ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒမှာ 

‘နုိင်ငံေားတိုေ့ဲ့ အရပခခံအခွင့်အရေး’
ဆိုတာပါတယ်။ ကမ္ဘာရပါ်မှာေှိတဲ့ 

နုိင်ငံအားလံုးနီးပါးမှာလည်း ပါြကတယ်ကွယ့်။ 
‘အခွင့်အရေး’  

ဆိုတာ ဘာလဲဟင် 
ဆောမ။

ကမ္ဘာရပါ်မှာေှိတဲ့လူတိုင်းမှာ ‘အခွင့်အရေး’ ဆိုတာ ေှိတယ်။ 
ဆောမတိုအ့ားလံုးဟာ လူပဖစ်တဲ့အတွက် အကျ ိုးခံစားေမယ့် အောရတွ 
ေှိတယ်။ တစ်ခါတရလ အဲဒါကို လူရတွက ‘လူ့အခွင့်အရေး’ လုိ ့ရခါ်ြက

တယ်။ ဘာပဖစ်လုိလဲ့ဆိုရတာ့ လူေားတိုင်းမှာေှိလုိပ့ဲ။ 
ဥပမာအားပဖင့် ကရလးရတွ အားလံုးရကျာင်းတက်နုိင်ေမယ်။ 

အဲဒါကို ပညာေင်ြကားခွင့်လုိ ့ရခါ်တယ် ...
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ဆောမတို ့ဖျားလုိဆ့ိုေင် ဆောေန်နဲ့ ပပနုိင်ေမယ်။ ရဆးရောက်ဖို ့
လုိအပ်ေင် ရဆးရတွ ေေမယ်။ အဲဒါကို ကျန်းမာရေးအခွင့်အရေးလုိ ့

ရခါ်တယ် ...

ေားအရဖက ေတင်းရထာက်လုပ်တာ။ အရဖ 
ရပပာတာက ဒီနုိင်ငံမှာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် 

ေှိတယ် တဲ့။ အဲဒါမှန်လား ... ဆောမ။
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ဆောမတိုနုိ့င်ငံမှာေှိတဲ့ လူတိုင်း ခံစားေမယ့် အခွင့်အရေးရတွကို 
ဖွဲ့စည်းပုံရပခခံဥပရဒမှာေှိတဲ့ နုိင်ငံေားများေဲ့ အရပခခံအခွင့်အရေးမှာ 

ရဖာ်ပပထားတယ်ကွယ့်။ ေားတိုေ့မီးတိုအ့ားလံုး အဲဒါကို 
မပဖစ်မရန ဖတ်ေင့်တယ်။ 

အဲဒါမှန်တယ်ကွယ့် ေားရလး...    ဆောမတိုနုိ့င်ငံမှာ မီဒီယာက 
အရေးကကီးတဲ့ အလုပ် လုပ်ေတယ်။ အစုိးေက ဘာရတွ လုပ်ရနေလဲ

ဆိုတာ မီဒီယာကတစ်ဆင့် ဆောမတို ့ေိေတယ်ရလ။ လူရတွကို 
ရမးခွန်းရတွရမးပပီး ဆောမတိုအ့ားလံုးကို ပပန်ရပပာပပရပးတယ်ရလ။ 

ဆောမ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒမှာ ေားတိုလုိ့ချင်တာ 
အားလံုးကို ရတာင်းဖို ့အခွင့်အရေးေှိလား။
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အေမ်းရကာင်းတဲ့ရမးခွန်းပဲေား။ ေားစဉ်းစားြကည့်ရလ။ ရကျာင်းမှာ ဆို
ေင် ရတာင် ေားရပပာချင်တာ အားလံုးကို ရပပာလုိ ့မေဘူး။ ဆဲလုိ ့မေဘူး၊ 

တစ်ရယာက်ကို တစ်ရယာက် နာမည်ရပပာင်ရခါ်လုိ ့မေ ဘူး။ 
စကားရပပာ ချင်ေင် လက်ရထာင်ေမယ်။ တစ်ခါတရလ ကိုယ့်ေဲ့

အခွင့်အရေးကို ဘယ်လုိ ကျင့်ေံုးနုိင်တယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ရပးမယ့် 
စည်းမျဉ်း ရတွလုိတယ်။ စကားရပပာဆိုဖို ့အခွင့်အရေး အပါရပါ ့...

တစ်ခါတရလရတာ့ အစုိးေက အခွင့်အရေးရတွကို ကန့်ေတ်ဖို ့ကကိုးစားရလ့ေှိတယ်။ ဒါရပမဲ့လည်း အဲဒါက 
တေားမျှတမှုေှိ မေှိဆိုတာကို ဆုံးပဖတ်ရပးဖို ့တေားရုံးကို ရတာင်းဆိုနုိင်တယ်။ ဥပမာအားပဖင့် ဆောမတိုေ့ဲ့

ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒက အတူတကွ စုရေးခွင့်နဲ့ ဆန္ဒထုတ်ရဖာ်ခွင့်ေှိတယ်လုိ ့ရပပာထားတယ်။ 

ဆောမ ေိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရပပာပပေေင် အစုိးေက ရလယာဉ်ကွင်းရဆာက်ဖို ့ဆိုပပီး ေစ်ပင်ရတွ ခုတ်တာကို 
ေပ်ကွက် မှာ ေှိတဲ့လူရတွက ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒထုတ်ရဖာ်ပွဲရတွ လုပ်ချင်တယ်။ ပမို့ရတာ်ေန်က 

ဆန္ဒ ရဖာ်ထုတ် တာ ကို တားဖို ့ကကိုးစားရပမယ့် ...
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တေားရုံးက အဲဒီလုိ တားဆီးဖို့ ကကိုးစားတာဟာ ‘ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒနဲ့ မကိုက်ညီဘူး’ ဆိုပပီး 
အမိန့်ချ လုိက်တယ်။ ဘာပဖစ်လုိလဲ့ဆိုေင် အဲဒီလုိ ေူတိုေ့ဲ့ လွတ်လပ်စွာ စုရေးခွင့်ကို မတေား 

ကန့်ေတ်တာရြကာင့် ပဖစ်တယ်။ 

တစ်ခါတရလရတာ့ အကန့်အေတ်ရတွကို ခွင့်ပပုထားတယ်။ ေမီးဆိုဖီယာ ... 
ဆောမတိုေ့ဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒမှာ ေမ္မတပဖစ်နုိင်တဲ့ေူေဲ့အေက်ကို ကန့်ေတ် ထား  တယ် 

ဆိုတာ ေိလား။

ဟုတ်လားဆောမ။
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ဟုတ်တယ်ကွယ့် ...
နုိင်ငံအများစုမှာရတာ့ ေမ္မတအပဖစ် ယှဉ်ပပိုင်နုိင်ဖို ့
အေက် ၂၀ ဒါမှမဟုတ် ၂၅ နှစ် ပပည့်ဖို ့လုိတယ်။ 

တချ ို့နုိင်ငံမှာဆို ေမ္မတပဖစ်ဖို ့ဒီထက် အေက်ကကီးဖို ့လုိတယ်။ 
ဒီနုိင်ငံမှာဆိုေင် အနည်းဆုံး အေက် ၄၅ နှစ် ပပည့်ဖို ့လုိတယ်။ 
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ဘုေားရေ ... 
ဟုတ်လား
ဆောမ

ရအးဟုတ်တယ် ေမီးရေ ...
ေမီးအတွက် အေမ်းြကာရေးတယ်လုိ ့ထင်မယ်ဆိုတာ ဆောမေိပါတယ်။ 

ဒါရပမဲ့ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ နုိင်ငံအတွက် အကျ ိုးေှိတဲ့ အလုပ်ရတွမှာ ပါေင်လုိေ့ရေးတယ်။ 
ဒါက ေမီး ကို ရခါင်းရဆာင်ရကာင်းပဖစ်ဖိုလ့ည်း ကူညီရပးလိမ့်မယ်။ ရေွးရကာက်ပွဲမှာ မပပိုင်ခင် 

ေပ်ေွာ လူထုနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အလုပ်ရတွမှာ ဘယ်လုိပါေင်လုိေ့တယ်ဆိုတာ ေားတိုေ့မီးတိုထဲ့က 
တစ်ရယာက် ရယာက် စဉ်းစားလုိေ့လား။



ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒအရြကာင်း ရဆွးရနွးြကစုိ့

40

ေမီးကရတာ့ ဒီနှစ်ရကျာင်းေားရကာင်စီအတွက် အရေွးခံချင်တယ်။ 
အဲဒီနည်းနဲ့ လူရတွက ဘာလုိချင်တယ်၊ ဘာရြကာင့် လုိချင်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ဖို ့လူရတွေဲ့ 

အေံကို ဘယ်လုိနားရထာင်ေေလဲဆိုတာကို ရလ့ကျင့်နုိင်မှာ ...

ပပီးရတာ့ ရကျာင်းေားရကာင်စီ အဖွဲ့ေင်ရတွနဲ့ ဘယ်လုိ အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာ၊ 
ေမီးအရေးကကီးတယ်လုိ ့ထင်တဲ့ ကိစ္စရတွမှာ အလုပ်လုပ်ဖို ့ေူတိုက့ို ဘယ်လုိ 

တိုက်တွန်းေမလဲ ဆိုတာရတွကို ေင်ယူနုိင်မှာ။ 
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ေားအရမက ရဒေန္တေ အမျ ိုးေမီးအဖွဲ့မှာ ပါတယ်။ အရမတိုက့ တကယ်ကို 
အရေးကကီး တဲ့ အလုပ်ရတွ လုပ်ြကတယ်။ ေားတိုေ့ပ်ေွာမှာ အမျ ိုးေမီးရတွ 

ကကုံရတွ့ ရနေတဲ့ အခက်အခဲရတွကို နားလည်ဖိုအ့တွက် ရဒေန္တေအစုိးေအောေှိရတွနဲ့ 
အလုပ် လုပ်တဲ့ ဟာမျ ိုးရတွရပါ။့ 

တချ ို့အရမရတွက အမျ ိုးေားရတွနဲ့ တန်းတူအလုပ်လုပ်ရပမယ့် အမျ ိုးေားရတွထက် 
လစာနည်းြကတယ်။ အမျ ိုးေမီးရတွ ထုိက်ေင့်တဲ့ လုပ်ခလစာရတွ ေဖို ့အတွက် ကူညီရပးဖို ့အရမတိုက့ 

အစုိးေအောေှိရတွကို ရတာင်းဆိုြကတယ် ...

အရမတိုက့ ရဒေက ေဲနဲ့ အောေှိရတွနဲ့ ပူးရပါင်းပပီးရတာ့  ရယာကျ်ား အနုိင်ကျင့်တာခံေတဲ့ မိန်းမရ တွ ကို 
လည်း ကူညီတယ်။ မနှစ်တုန်းကဆို အမျ ိုးေမီးရတွကို ပိုရကာင်းတဲ့ အကာအကွယ် ရပးနုိင်ရအာင် ဥပရဒရတွ 

ရပပာင်းရပးဖို ့ေားတို ့ရဒေေဲ့လွှတ်ရတာ်အမတ်နဲ့ ရတွ့ ပပီး ရပပာခဲ့ ြကတယ်။ 



ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒအရြကာင်း ရဆွးရနွးြကစုိ့

42

အဲဒါအေမ်းကို အရေးကကီးတဲ့ အလုပ်ပဲ 
ေား ...

ေမီးအရဖကရတာ့ အင်ဂျင်နီယာရလ။ ေမီးတိုေ့ဲ့ ေဘာေပတ်ေန်းကျင်ကို ကာကွယ်ဖို ့ကကိုးစားရန တဲ့ 
အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့မှာ လုပ်ရနတာ။ ေမီးတို ့ရဒေမှာ ေစ်ပင်ရတွ အများကကီး ခုတ်ြကတယ်။ 

အရဖ က ဘယ်ေစ်ပင်ရတွကို ဘယ်ရလာက်ခုတ်လုိ ့ေတယ်ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းရတွကို လုိက်နာရအာင် 
ေစ်ပင်ခုတ်တဲ့ လူရတွနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်။ အရဖက ေမီးတို ့ရဒေက တိေိစ္ဆာန်ရတွကို 

ကာကွယ်ဖို ့အတွက်လည်း လုပ်တယ်။ 
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ေားအရဖက ေဲပါ။ 
ဒါရြကာင့် ေားလည်း ကကီးလာေင် ေဲတစ်ရယာက် ပဖစ်ချင်တယ်။ 

ဒါရပမဲ့ ေဲက ေပ်ကွက ် လူထုေဲ့ အဖွဲ့လား ဒါမှမဟုတ် အစုိးေေဲ့အဖွဲ့လား ဆောမ။

မိုက်တယ် ... 
 တိေိစ္ဆာန်ရလးရတွကို ကာကွယ် ရပးနုိင်တာ 

အေမ်းရကာင်းတာပဲ။ ေားေဲ့ အစ်ကိုက တက္ကေုိလ်မှာ တိေိစ္ဆာန်
ရဆးကုဆောေန်ပဖစ်ဖို ့အတွက် ရကျာင်းတက်ရနတယ်။  ေူက 

တိေိစ္ဆာန် ရတွ  ကို ကူညီေတာကို ကကိုက်တယ်။
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အေမ်းရကာင်းတဲ့ ရမးခွန်းပဲ ဇဲွ ... 
လူရတွအားလံုးဥပရဒကို လုိက်နာရစဖိုက့ ေဲရတွမှာ တာေန်ေှိတယ်။ 

ေူတိုက့ အစုိးေေန်ထမ်းရတွပဲ။ ဒါရပမဲ့ ေူတိုေ့ဲ့ အလုပ်က ေပ်ေွာ
လူထုနဲ့ ဆောမတိုေ့ဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ဖို ့ပဖစ်တယ်။ 

တပခားအစုိးေေန်ထမ်းရတွလုိပဲ ေဲရော၊ ဆောမတိုအ့ားလံုးကပါ 
ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒကို ရလးစားေမယ်၊ ပပီးရတာ့ ေဲက ဆောမတို ့

ေဲ့အခွင့်အရေးရတွကိုလည်း ရလးစားေမယ်။ ဆိုလုိတာက လူတိုင်းလုိပဲ 
ေူတိုလ့ည်း စည်းမျဉ်းရတွကို လုိက်နာဖို ့လုိတယ်။ 
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အဲဒါတေားမျှတတာပဲ။ 
အေမ်းရကာင်းတဲ့ အလုပ်ပဲ! 

ဟုတ်တယ်ကွယ့်။ 
တစ်ရယာက်ေဲ့အခွင့်အရေးကို တစ်ရယာက်က ရလးစားပပီး လံုပခုံတဲ့ဘေရတွကို ေဖို၊့ တစ်ရယာက်နဲ့ 
တစ်ရယာက် ရလးရလးစားစားနဲ့ တန်းတူဆက်ဆံြကဖို ့ဆောမတိုအ့ားလံုးမှာ တာေန်ရတွေှိတယ်။ 

ေမီးဆိုဖီယာက ကကီးလာေင် ဆောမတိုအ့တွက် ပိုရကာင်းတဲ့ ဘေရတွကို ေရအာင် 
လုပ်ရပးချင်တယ်ဆိုရတာ့ ဆောမက အေမ်းေမ်းောတယ်။ ဒါရပမဲ့ ဆောမတိုအ့ားလံုးလည်း 

ဘာပဲလုပ်လုပ် အဲဒီလုိလူရတွေဲ့ ဘေရတွကို ပိုရကာင်းရအာင် လုပ်ရပးနုိင်မယ်လုိ ့ရမျှာ်လင့်တယ်။ 

ရကာင်းပပီ ေားတို ့ေမီးတို။့ 
ကဲ အိမ်ပပန်ြကစုိ!့

ကဲ ... ေားတို ့ေမီးတိုရ့ေ  မနက်ပဖန်ကျမှ 
အတန်းမှာ ပပန်ရတွ့ ြကမယ်ရနာ်။ 

ဟုတ်ကဲ့ဆောမ ...

ပပီး၏
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ဒီမိုကရေစီနှင့် ရေွးရကာက်ပွဲဆုိင်ော အကူအညီရပးရေးနုိင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (International 
IDEA) ေည် ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင် ရေေှည်တည်တံ့ရော ဒီမုိကရေစီစနစ် ရပါ်ထွန်းရေးကို အရထာက်
အပံ့ရပးေန် ေည်မှန်း ရဆာင်ေွက်ရနေည့် အစုိးေများအြကား ချိတ်ဆက်ရဆာင်ေွက်ရနရော                      
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ပဖစ်ပါေည်။ အလွှာ အေီးေီးေှိ ဒီမိုကေက်တစ်နုိင်ငံရေး အင်စတီကျုးေှင်းများ
နှင့် ပဖစ်စဉ်များ တည်ရဆာက်ေန်၊ အကာအကွယ် ေေှိေန်နှင့် အားရကာင်းရစေန် ရထာက်ပံ့ရပးလျှက်                                  
ေှိပါေည်။ International IDEA ၏ရမျှာ်မှန်းချက်မှာ ဒီမိုကရေစီ ပဖစ်စဉ်များ၊ အင်အားစုများနှင့် အင်
စတီကျုးေှင်းများေည် အားလံုးပါေင်နုိင်ပပီး တာေန်ခံယူမှုလည်းေှိကာ ရေေှည်တည်တံရောဖွံ့ ပဖိုးမှု 
ရဆာင်ကျဉ်းရပးနုိင်ေည့် ကမ္ဘာတစ်ခုတည်ရဆာက်ေန် ပဖစ်ပါေည်။

International IDEA ေည် ရေွးရကာက်ပွဲဆိုင်ော၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ တည်ရဆာက်ပခင်းဆိုင်ော
နှင့် နုိင်ငံရေးပါေင်ခွင့်နှင့် ကိုယ်စားပပုခွင့်လုပ်ငန်းများကို အဓိက ေံုးပိုင်းခွဲပခားလျက် ရဆာင်ေွက်
ပါေည်။ ကျား-မ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လူတိုင်းအကျုံးေင် ပါေင်ခွင့်ေှိပခင်း၊ ပဋိပက္ခကို အရလးထား ဂရုပပု
ပခင်းနှင့် ရေေှည်တည်တံ့ရော ဖွံ့ ပဖိုးပခင်းအရြကာင်းအောများကို လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလံုးတွင် 
ထည့်ေွင်း လုပ်ရဆာင်လျှက်ေှိပါေည်။ International IDEA ေည် နုိင်ငံတကာ ဒီမိုကေက်တစ်
အရလ့အကျင့်ရကာင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာ၍ အေိပညာ ရပးပခင်း၊ ဒီမိုကေက်တစ်အင်အားစုများ
ကို ဒီမိုကရေစီပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုစွမ်းေည်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ော ရထာက်ပံ့ရပးပခင်း၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဒီမို
ကရေစီတည်ရဆာက်ပခင်းဆိုင်ော အရြကာင်းအောများတွင် လူအများ ေိေှိနားလည် ရဆွးရနွးနုိင်မည့် 
အခင်းအကျင်း ပပင်ဆင်ရပးပခင်း စေည်တိုက့ို ပဖည့်ဆည်းရပးလျှက် ေှိပါေည်။

International IDEA ေည် စရတာ့ဟုမ်းပမို့တွင် ရုံးစုိက်ပပီး အာဖေိက၊ အာေှ-ပစိဖိတ်၊ လက်တင် အ
ရမေိကနှင့် ကာရေဘီယံရဒေများတွင် ရုံးများဖွင့်လှစ်ထားေှိပါေည်။ International IDEA ေည် 
ကုလေမဂ္ဂတွင် အပမဲတမ်း ရလ့လာေူနှင့် Eurepean Union ၏ အေိအမှတ်ပပု အဖွဲ့အစည်း လည်း 
ပဖစ်ပါေည်။ 

<http://idea.int>  



MyConstitution
MyConstitution စီမံကိန်းေည် ပမန်မာနုိင်ငံေှိ ဒီမိုကရေစီအေွင်ကူးရပပာင်းရေးနှင့် ရေေှည် တည်တံ့ 
ရော ပငိမ်းချမ်းရေး၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ေပ်အပဖစ် ပပည်တွင်း၌ အေိပညာပပည့်ေေည့် 
ဖွဲ့စည်းပုံ အရပခခံ ဥပရဒဆိုင်ော ယဉ်ရကျးမှုတစ်ေပ် ပဖစ်ထွန်းရပါ်ရပါက်လာရေးကို ဦးတည် ရဆာင်ေွက် 
လျက်ေှိပါေည်။ ပမန်မာနုိင်ငံ ေှိ အကျ ိုးစီးပွားပတ်ေက်ဆက်နွယ်ေူများ၏ရတာင်းဆိုချက်များကို
အရပခခံကာ အရပခခံဥပရဒရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါေင်ေူများအတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်မှ 
အကကံရပး ေန်ရဆာင်မှုများကိုလည်း ရပးအပ်ပါေည်။ MyConstitution စီမံကိန်းေည် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 
ေမိုင်းရြကာင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာချက်များမှ ေေှိေည့် အရတွ့အကကုံများကို အရပခခံကာ ဖွဲ့စည်းပုံ 
အရပခခံဥပရဒနှင့်ဆက်စပ်ေည့် ကိစ္စေပ်ပပဿနာများကို ရလ့လာ ပခင်း နှင့် ရဆွးရနွးပွဲစကားေိုင်းများ
ပပုလုပ်ပခင်း စေည့် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ပံ့ပိုးရပးပါေည်။

MyConstitution စီမံကိန်းကို ဖင်လန်နုိင်ငံပခားရေးေန်ကကီးဌာန၊ လူဇင်ဘာ့ခ်အစုိးေ၊ ရနာ်ရေ 
နုိင်ငံပခား ရေး  ေန်ကကီး ဌာန နှင့် ဆွီဒင်အစုိးေတိုမ့ှ ပံ့ပိုးကူညီေည်။ 
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