
ျပည္သူေတြကုိ ဒုကၡမ်ိဳးစုံေပးေနတ့ဲ အစုိးရ

(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္)

ကပ္ေဘးဒုကၡ အႏၱရာယ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိေၾကာင္း ေျပာေလ့ရွိၾကပါတယ္။

- သဘာဝတရားရဲ႕လႈပ္ရွားေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ကပ္ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္

- လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ကပ္ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္

သဘာဝတရားရဲ႕လႈပ္ရွားေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ကပ္ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္ေတြထမဲွာ ငလ်င္လႈပ္တာ၊ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲတာ၊

ဆူနာမီလိႈင္း၊ ေလျပင္းမုန္တုိင္း၊ အပူလိႈင္း၊ မိုးေခါင္တာ၊ ေတာမီးေလာင္တာ၊ ေရႀကီးတာ၊ ေျမၿပိဳတာ၊ ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔တိရစာၦန္မ်ားကေန

ကူးစက္တဲ့ေရာဂါမ်ား စသျဖင့္ အမ်ိဳးစံုပါတယ္။

လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ေတြထမဲွာ စစ္ပြဲေတြ၊ ႏ်ဴကလီးယား၊ ဓါတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ

မေတာ္တဆမႈေတြ၊ ဆည္တမံက်ိဳးေပါက္တာ၊ အေဆာက္အအုံၿပိဳက်တာ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ မေတာ္တဆမႈေတြ

(သေဘၤာနစ္တာ၊ မီးရထားခ်င္း တုိက္မိတာ၊ ေလယာဥ္ပ်ံ ပ်က္က်တာ၊ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကား ျမစ္ထထဲုိးက်တာ စသျဖင့္)

ပါဝင္ပါတယ္။

ဒီကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ေတြရဲ႕ ထူးျခားမႈကေတာ့ နာရီပုိင္းအတြင္းမွာ လူ႔အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မွန္သမွ်ကို အတံုးအ႐ုံးနဲ႔

ဘံုးဘံုးလကဲ်သြားေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္စြမ္းရွိတာပါပ။ဲ

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူထုကေတာ့ ဒီလိုျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြကို “ကပ္ႀကီးသံုးပါး” (၁။ သတၱႏၱရကပ္ = လက္နက္ေဘးျဖင့္

ေသေက်ပ်က္စီးေသာကာလ။ ၂။ ေရာဂႏၱရကပ္= ေရာဂါေဘးျဖင့္ ေသေက်ပ်က္စီးေသာကာလ။ ၃။ ဒုဗိၻကၡႏၱရကပ္ = ငတ္မြတ္ျခင္း

ေဘးျဖင့္ ေသေက်ပ်က္စီးေသာကာလ) လုိ႔ အစဥ္အလာအားျဖင့္ သိရိွနားလည္ မွတ္သားထားၾကပါတယ္။ အုပ္စုိးမင္းလုပ္သူေတြ

တရားပ်က္လို႔ ဒီလိုဒုကၡဆုိးေတြ ေပၚရတာလုိ႔လည္း ေျပာတတ္ဆုိတတ္ပါတယ္။ အုပ္စုိးသူေတြ တရားပ်က္မႈကလည္း

စံခ်ိန္တင္ေလာက္ပါတယ္။

ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ျပည္သူေတြရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ေဘးဒုကၡေပါင္းစံုကို စာရင္းခ်ၾကည့္ရင္ အဓိကအားျဖင့္ အုပ္စုိးသူေတြေၾကာင့္

ျဖစ္ရတယ္ဆုိတာ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။



“သတၱႏၱရကပ္”လုိ႔ ေခၚႏိုင္တဲ့ “ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး” ျဖစ္ေနခဲ့တာ လြတ္လပ္ေရး သက္တမ္းနဲ႔အမွ် ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီ မဟုတ္ပါလား။

အခုထိ ရပ္စႏဲုိင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသးပါဘူး။ အခုလည္း တတုိင္းျပည္လံုးအႏွံ႔ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေရႀကီးေရလွ်ံေဘးဒုကၡကလည္း

အုပ္စိုးသူေတြရဲ႕ အျမင္တုိမႈ၊ မုိက္မမဲႈ၊ တနပ္စားႀကံမႈေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားလာရတဲ့ တုိက္႐ုိက္အက်ဳိးဆက္ ရလဒ္ေတြပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႀကီးေရလွ်ံတာဟာ အဓိကအားျဖင့္ သဘာဝသစ္ေတာႀကီးေတြ ျပဳန္းတီးပ်က္စီးကုန္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

သဘာဝသစ္ေတာႀကီးေတြ ဘာေၾကာင့္ ျပဳန္းတီးရသလ။ဲ အဓိကအားျဖင့္ (မဆလ) အစုိးရ၊ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရနဲ႔

လက္ရွိႀကံ႕ဖြံ႔အစိုးရတုိ႔ အဆက္ဆက္ မဆင္မျခင္ခုတ္လွဲ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ႕ဖြံ႔အစိုးရက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေဘးအႏၱရာယ္ေတြကို ဆင့္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္တဲ့

ကူညီမႈမ်ိဳးေလးေတြေလာက္သာ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ျပေနပါတယ္။

ဒါဟာ ဘာနဲ႔တူသလဆဲုိရင္ ေနာက္ကြယ္ကေန သူတုိ႔လုပ္ႀကံဖန္တီးခဲ့တဲ့ မိတၱီလာ၊မႏၱေလးတို႔မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးတဲ့ အၾကမ္းဖက္

လူရမ္းကားေတြရဲ႕ မီး႐ိႈ႕၊လုယက္၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ရကဲ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနသလိုမ်ိဳးပါပဲ။ ျပည္သူေတြ ေရေဘး

ဒုကၡႀကံဳေနတာကုိ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းကာလမွာတုန္းကလို ဘာေတြမ်ား အျမတ္ထုတ္ဦးမလဲ မသိႏုိင္ပါဘူး။

လိႈင္သာယာမွာေတာ့ က်ဴးေက်ာ္တအဲိမ္ေတြကို မိုးတြင္းကာလႀကီးမေရွာင္ အစိုးရက ဖ်က္ဆီးပစ္ေနပါတယ္။

ေရေဘးဒုကၡနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ထိေရာက္ၿပီး က်ယ္ျပန္တဲ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈနဲ႔ ေနရာခ်ထားမႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ထိထိေရာက္ လုပ္ဖို႔

အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါကို ျပင္ပက လူမႈပရဟိတကူညီေရးသမားေတြရဲ႕ ကူညီမႈေလာက္နဲ႔ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါဘူး။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေရေဘးဒုကၡကယ္ဆယ္ေရးကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဆဲြယ္ေရးနဲ႔

တကိုယ္ေရတကာယ မိမိနာမည္ႀကီးေရးေလာက္သက္သက္ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ တကယ့္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးျဖစ္ဖုိ ႔ လိုပါတယ္။

ျပည္သူေတြကေတာ့ ျပည္သူခ်င္း စာနာကူညီမႈေတြ စြမ္းသေလာက္လုပ္ေနၾကပါၿပီ။

သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း ျပင္ဆင္မႈျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း မိုးေလဝသနဲ႔

ဇလေဗဒပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္က သတိေပးေနပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဆင့္အတန္းဟာ ဟုိးေအာက္ဆံုးအဆင့္ ၁၀ ႏုိင္ငံထမဲွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။

ဇြန္နဲ႔ဇူလုိင္လအတြင္း တႏုိင္ငံလံုးေနရာအႏံွ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ ႀကီးႀကီးမားမား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားလာေနတာပါ။

အစိုးရထုတ္ျပန္တဲ့သတင္းအရဆုိရင္ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး ၆ ခုနဲ႔ ျပည္နယ္ ၅ ခုမွာ ျဖစ္ပြားေနတာပါ။ ဒါဟာ



တႏုိင္ငံလံုးနီးပါး ေရေဘးဒုကၡႀကံဳေနရတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ လူေသဆံုးမႈကလည္း ဆယ္အခ်ိဳ႕ ရွိလာေနပါၿပီ။ ရွမ္းျပည္နယ္

(ေျမာက္ပုိင္း)၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ထကဲ နမ့္ေပါ့ေခ်ာင္းတံတားႀကီး က်ိဳးက်မႈမွာတင္ ငါးေယာက္ေသဆံုးၿပီး၊ သံုးေယာက္ ဒဏ္ရာ

ရရိွခဲ့ပါတယ္။

စပါးသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးဧက (၃၁၄၅၄၃) ေရနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္ပါ။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊

ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ဟာ အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခံစားေနရတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

စဥ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး နစ္ျမဳပ္ဧက ျပန္ေပၚဧက ထိခုိက္ဧက ပ်က္စီးဧက
၁ ေနျပည္ေတာ္ ၂၃ ၂၃ - -
၂ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၂၃၆၁၅ ၂၃၆၀၇ ၈၂၅၉ ၃၅၂၉
၃ ကရင္ျပည္နယ္ ၃၇၄ - - -
၄ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၁၀၉၉၅၈ ၆၉၉၆၉ ၄၉၇၇၇ ၁၈၃၁၇
၅ ပခဲူူးတိုင္းေဒသႀကီး ၇၁၃၇၇ ၁၃၂၇ ၁၃၂၇ ၇၄၆
၆ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၁၀၂၂ ၁၀၂၂ ၁၀၂၂ -
၇ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၃၃၅၈ ၅၅၃ ၆၀ ၃
၈ မြန္ျပည္နယ္ ၈၀၀ - - -
၉ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၂၄၂၃၅ ၂၉၁၅ ၂၁၇၁ ၁၄၄၀

၁၀ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၃၅၉၄ ၈၄၉ - -
၁၁ ရွမ္းျပည္နယ္ ၁၃၀၉၆ ၅၀၈၄ ၆၄၁ ၆၇
၁၂ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ၅၃၀၉၁ - - -

၃၁၄၅၄၃ ၁၀၅၃၄၉ ၆၃၂၅၇ ၂၄၁၀၂

ဒီစာရင္းက ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ စာရင္းသာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆမဲို႔ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ

စာရင္းက ဆက္လက္တုိးမ်ားလာေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို စပါးစုိက္ပ်ိဳးမႈ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈက ေနာင္ႏွစ္မွာ ဆန္စပါးရွားပါးမႈကို

ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအေနနဲ႔ လက္ရွိကာလ ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ကပ္ေဘးဒုကၡ

ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဟန္ျပမဟုတ္ဘ၊ဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္သလုိ၊

ေရွ႕မွာႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြအတြက္လည္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ဟာ တုိင္းျပည္ပိုင္ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ သယံဇာတေတြကို ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းလုိ

ထုခြဲေရာင္းခ်ၿပီး ရသမွ်ဘ႑ာေငြကို ခုိးဝွက္ထားၾကပါတယ္။ ဒီလို ခိုးဝွက္ထားမႈေတြနဲ ႔ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြကေတာ့ အုပ္စိုးသူေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးမႈအျပင္ ဒီလိုမဆင္မျခင္ ခုိးဝွက္ခုတ္ထုတ္ေရာင္းခ်မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့



ဒုကၡေတြကိုပါ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ရင္စီးခံေနရျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုကို ဒုကၡမ်ိဳးစံုေပးေနသူေတြဟာ

လက္ရွိႀကံ႕ဖြံ႔အစုိးရနဲ႔ အုပ္စုိးသူ အဆက္ဆက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အုပ္စုိးေနသမွ် ျပည္သူေတြ ဆင္းရတဲြင္းနက္ၿမနဲက္၊

နစ္ၿမနဲစ္ေနရမွာပါ။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုဖိႏွိပ္အုပ္စုိးေနသူေတြကို အကုန္အစင္ တြန္းလွန္ဖယ္ရွား ၿဖိဳဖ်က္ပစ္မွသာလွ်င္

လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဒုကၡမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဆင္းရႏဲြံအုိင္အတြင္းကေန လြတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မယ္။


