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အခုတေလာ မွတ္မွတ္ရရျဖစ္ေနမိတာက ဆရာမဂ်ဴးရဲ႕ ေအာက္ေျခသန္းတစ္ေထာင္ (Paul Collier ရဲ႕ The
Bottom Billion) စာအုပ္ပါ။
အေၾကာင္းကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတြမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေဆာင္ရြက္ ရတဲ့အခါ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ (တစ္နည္းအားျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ)၊
ဆင္းရဲတြင္းကေန ႐ုန္းထြက္ ရာမွာ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တားဆီးသည့္
ေထာင္ေခ်ာက္(Development traps) ေတြ အေၾကာင္းကို သိခြင့္ရလိုက္လို႔ပါ။
အဲဒီအခက္အခဲ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြက
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ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡေထာင္ေခ်ာက္
သဘာ၀သယံဇာတ ေထာင္ေခ်ာက္
ဆိုး၀ါးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ေထာင္ေခ်ာက္
ႏိုင္ငံငယ္ေလးတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းေနျခင္းဟူေသာ ေထာင္ေခ်ာက္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာရစ္သွ် (Mauritius)၊ မာဒါဂတ္စ္ကာ(Madagasca) စတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားက အဲဒီေထာင္ေခ်ာက္ေတြကေန
႐ုန္းထြက္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သလို ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ၊ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြထဲမွာ ပိတ္မိေနဆဲျဖစ္တဲ့
မာလာ၀ီ၊ ဇဲစတဲ့ အာဖရိကႏိုင္ငံငယ္မ်ားကို ဥပမာေပးထားပါတယ္။
အာဖရိကႏိုင္ငံငယ္ေတြကို ဥပမာေပးထားတယ္ဆိုေသာ္ျငားလည္း အဲဒီေခါင္းစဥ္ေလးခုကိုျမင္႐ံုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ျမန္မာျပည္ဟာလည္း အဲဒီအခက္အခဲေတြနဲ႔ အဲဒီေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ပိတ္မိေနတယ္ဆိုတာကို ျငင္းလို႔ရမယ္
မထင္ပါဘူး။
ဟုတ္ပါတယ္ “Paul Collier ရဲ႕ စာရင္းအရ အဲဒီေထာင္ေခ်ာက္ေတြက မလြတ္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံ ၅၈ ႏိုင္ငံရိွ
ပါသတဲ့” ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ေပါ့။ မပါခံႏိုင္႐ိုးလား “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ဟာ
ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡျဖစ္ တဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္နံပတ္၁ထဲမွာ တ၀ဲ၀ဲလည္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီေလ”။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးရဲ႕ စစ္အသံုးစရိတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေတြ မည္ေရြ႕မည္မွ်
ပြန္းပဲ့ေန သလဲ။ စစ္ရဲ႕ ဓားစာခံအျဖစ္နဲ႔ အသက္ေတြ ေသြးေတြ ဘယ္ေလာက္ ေပးဆပ္စေတးခဲ့ၾကရသလဲ။
စစ္ေဘးဒုကၡသည္
ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးေတြ ဘယ္ေလာက္
ထိခိုက္ၾကရသလဲ။
ႏုနယ္လွတဲ့ အဲဒီကေလးေတြမွာ စိတ္ဒဏ္ရာေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနမလဲ” ဆိုတာေတြကို
ေတြးၾကည့္႐ံု နဲ႔တင္ အနာဂတ္အတြက္ အေတာ္ေလး ရင္ေလးစရာ ေကာင္းေနပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း
စစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡပင္လယ္
ေ၀ေနၾကရတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြေရာ၊ စစ္ရဲ႕ဒုကၡကို တိုက္႐ိုက္မခံစားရတဲ့ျပည္သူေတြေရာ
အဲဒီျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခ်င္ၾကေသာ္လည္း အခုလတ္တေလာအထိေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ပဋိပကၡေတြနဲ႔
မၿငိမ္သက္သလို ယမ္းေငြ႕ေတြ ေ၀ေနဆဲပါ။
ပတၱျမား၊ ကၽြန္းသစ္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တို႔လို သဘာ၀သယံဇာတေတြ ေပါမ်ားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေထာင္ေခ်ာက္နံပတ္ ၂ ျဖစ္တဲ့ သဘာ၀သယံဇာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆိုတာကလည္း
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလို၊ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းလို သာဓကေတြ အထင္အရွား ရိွေနတယ္ေလ။ “ဖြံ႕
ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ထုတ္ယူသံုးစြဲရတာ ဓမၼတာျဖစ္ေပမယ့္ ေရွ႕မ်ဳိး
ဆက္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အေမြအႏွစ္ျဖစ္တဲ့ အဲဒီ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကို ထုတ္ယူသံုးစြဲတဲ့အခါ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ
လြဲေခ်ာ္ညံ့ဖ်င္းရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိး အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွာ မဟုတ္ဘဲ ေလလြင့္
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ကုန္ဆံုးသြားမယ္ဆိုတာကိုလည္း အလြန္သတိျပဳစရာ
ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါ။
အဲဒီေထာင္ေခ်ာက္ေတြမွာ Black hole လို႔ေခၚတဲ့ အာကာသထဲက မျမင္ရသည့္ ဆြဲငင္အားေတြလို
အထဲက်သြားရင္
ျပန္တက္လာဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ခက္ခဲေပမယ့္ ႀကိဳး
စားရင္ျပန္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိလိုက္ရလို႔ အနည္းငယ္ စိတ္သက္သာရာ ရမိပါတယ္။
မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ (Mobile Banking)၊ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း(Electricity)ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
(Jobs)
ေတြက ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အေျခခံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသလို၊
ကမၻာမွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အဆိုးဆံုး ျဖစ္ရာကေန
သင္ခန္းစာယူၿပီး
ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ေစဖို႔ အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိလိုက္ရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး (အထူးသျဖင့္ အခြင့္အာဏာ လက္၀ယ္ရိွသူမ်ား) လည္း
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး အားလံုး တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားၾကပါက အဲဒီေထာင္ေခ်ာက္
၄ ခုမွာ က်ေရာက္
ေနတဲ့ ေအာက္ေျခ သန္းတစ္ေထာင္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၅၈ ႏိုင္ငံစာရင္းမွ အျမန္ဆံုး
လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း။ (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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