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ကပ္ဆုိးႀကီးကုိ စစ္ခင္းတုိက္ခုိက္ၾက 

                                                                        စာတည္းအဖြဲ႕ 
 

                                                     

                                
 

သမိုင္းတေလွ်ာက္ အစိုးရမ်ားက စီးပြားေရး စစ္ေရး စတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို  မိမိအက်ိဳးမထိခိုကေ္ရး ရႈေထာင့္ကပဲ ၾကည့္ၿပီးလုိသလုိ 
လပု္ၾကံထုတ္ျပန္ခဲ့တာေတြ ရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ ဗမာျပည္မွာ ကို႐ိုနာပိုးမေတြ႕ဆိုတ့ဲ အစိုးရရ႕ဲေၾကညာခ်က္ေတြကုိ မယံုတဝက္၊ယုံတဝက္ 
နားေထာင္ေနခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူလထုူကို ၂၄-၃-၂၀၂၀ မနက္မွာေတာ့ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ၂ ဦး ေတြ႕႐ွိၿပီဆိုတ့ဲသတင္းဆိုးက လႈပ္ႏိႈးလိုက္ပါ 
တယ္။ ျပည္သျူပည္သားေတြအၾကားမွာ ႐ုတ္႐ုတ္ရက္ရကေ္တြ ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔ၾကားရပါတယ္။ ဒီကေန႕မွာလည္း ေရာဂါပိုးရွိသူတဦး 
ကို ထပ္မံေတြ႕ရွိရျပန္ပါၿပီ။ 

 ေရာဂါေဘးရင္ဆိုင္ေနရသူေတြ ေရာဂါျဖစ္သူေတြ၊ ျဖစ္မျဖစ္ မသေိသး မေသခ်ာေသးသူေတြ၊ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးေနရသူ 
ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာမိသားစုမ်ားရ႕ဲ ရုပ္ပုိင္းစိတ္ပိုင္း ဖိအားနဲ႔ဒုကၡက ၾကီးပါတယ္။ စာနာပါတယ္။ သူတုိ႔ကို အျပစ္ရွိသူအျဖစ္ သေဘာထား 
ပစ္ပယ္တာ မ်ဳိးမျဖစ္သင့္ပါ။ ဒါေပမ့ဲ ဒီေရာဂါ ဘာလို႔၊ ဘယ္လိုေရာက္လာတယ္ဆိုတာကုိေတာ့ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာမွာ ဒီေရာဂါ စ 
ျပန္႔ေနၿပီဆိုကတည္းက ဗမာျပည္မွာ ဘာေတြ ျပင္ဆင္မႈလပု္ခဲ့သလ။ဲ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေငြဘယ္ေလာက္သံုးခဲ့သလ။ဲ ရခိုင္ျပည္ဘက္ 
မွာ စစ္ကိုတိုးခ်႕ဲတုိက္ၿပီး ေရာဂါေဘးကိုေတာ့ ေက်ာေပးထားတယ္မဟုတ္လား။ 

 အခု ေရာဂါျဖစ္သူႏွစ္ေယာက္အထမဲွာ တေယာက္က အေမရိကန္က ျပန္လာတာျဖစ္ၿပီး၊   ေနာက္တေယာက္က အဂၤလန္ကျပန္ 
လာတာ ျဖစ္ပါသတ့ဲ။ သူတို႔တေတြ နယ္စပ္ျဖတ္ ခုိးဝင္လာတာမဟုတပ္ါဘူး။ ေလယာဥ္ပ်ံစီးၿပီးဝင္လာတာပါ။ ေလဆိပ္ေတြမွာ စစ္ေဆးမႈ 
လုံေလာက္ထိေရာကမ္ႈ ရွိခဲ့ရ႕ဲလား။ နယ္စပ္ေတြမွာ ေရေရရာရာ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆးတာ၊ ကန္႔သတ္တာေတြမ႐ွိဘဲ ဗမာျပည္ 
ဘက္ကို ဒလေဟာဝင္ခြင့္ျပဳေနတယ္ဆိုတာ နယ္စပ္ေနျပည္သေူတြ အားလံုး သိၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီကေန ေဒသ အာဏာပိုင္ေတြက 
ေငြယူစားေသာကေ္နၾကတာလည္း အားလံုး အသပိါ။ 

 ဒါေၾကာင့္  ဗမာျပည္မွာ ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိသ ူ၂ ေယာက္သာ ရွိတယ္။ သူတို႕လည္း  ျပန္သက္သာလာေနတယ္ဆုိတာေလာက္ 
န႕ဲ စိတ္ခ်ႏိုင္တဲ့အေနအထားမဟုတပ္ါဘူး။ နယ္စိတ္ဂိတ္အသီးသးီကေန နည္းလမ္းေပါင္းစုံန႕ဲ ဝင္လာေနသူေတြထဲက ေရာဂါပိုးရွိသေူတြ 
ထပ္မံေတြ႕ရွိလာႏိုင္ပါေသးတယ္။ အခုေရာဂါေတြ႕ရွိထားသူ ႏွစ္ဦးကေန ကးူစကခ္ံရတ့ဲ လူနာေတြလည္း ရိွႏိုင္ပါေသးတယ။္ ေရာဂါကပ္ 
ဟာ ဗမာျပည္ကုိလည္း စတင္တိုက္ခိုက္လာၿပီလို႕ သေဘာထားရမွာပါ။ အနည္းဆုံး ႏွစ္ပတၾ္ကာမွ ေရာဂါလကၡဏာျပတာျဖစ္လို႕ကူးစက္ 
မႈ ဘယေ္လာက္အထိပ်ံ႕ႏွံ႕ေနၿပီဆိုတာ မသေိသးပါ။ ေသခ်ာတာက ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး WHO က ကပ္ေရာဂါႀကီး Pandemic အ 
ျဖစ္ ေၾကညာထားတာျဖစ္လုိ႕ အႏၱရာယ္အလြန္ႀကီးတယ္ဆိုတာပါပ။ဲ ဗမာျပည္လူထုအတြင္း ႐ုတ္႐ုတ္ရက္ရက္ျဖစ္တ့ဲအေနအထားေတြ 
စိတပ္ူပန္မႈေတြ ယခုရွိေနသလို ထပ္မံလည္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါေသးတယ္။ နာဂစ္တနု္းက ျပည္သူေတြ ၁ သနိ္း ၄ ေသာင္းေလာက္ အ 
ကာအကြယ္မဲ့ ေသခဲ့ဖူးၿပီ။ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားက ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတၿ္ပီး ၂၀၀၈  နာဂစ္ေျခဥကို အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ဖူးၿပီ။ ထိုစဥ္က အ 
ဖိႏိွပ္ခံ ျပည္သအူခ်င္းခ်င္းသာ မရိွ ရွိတာ မွ်ေဝကူညီ ကယ္ဆယေ္ရးလုပ္ငန္းေတြ  တျပည္လံုး အင္တုိက္အားတိုက္ လုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 

 စိတပ္်က္စရာစစ္ပြဲကုိ ရပ္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကမၻာကုိ စစ္ပြဲဆင္ႏႊေဲနတဲ့ ေရာဂါဆုိးကို တုိက္ခိုက္ၾကပါဆိုတဲ့ ကုလသမဂၢ အ 
ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရ႕ဲ ပန္ၾကားခ်က္ဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ပါတယ္။ တကမၻာလုံးသုိ႕   ရည္ရြယ္ေျပာတ့ဲ ဒီ ပန္ၾကား 
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ခ်ကမ္ွာ ဗမာျပည္အတြက္လည္း ပါပါတယ္။ ဗမာျပည္က ျပည္တြင္းစစ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ခုိက္လာ တုိကခ္ုိက္ေနဆဲ ႏုိင္ငံျဖစ္တာ 
မုိ႕ ပုိၿပီး အက်ဳံးဝင္ပါတယ္။ ဆူနာမီကပ္ေဘးတုန္းက အင္ဒိုနီးရွား အာေခ်းျပည္နယ္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲ ျပႆနာကုိ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္း ေျပ 
လည္ေအာင္ေျဖရွင္းဖုိ႕ လမ္းစေပၚခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာက စစ္အုပ္စု Standard Army ဆိုတာက ရခုိင္မွာ ဗံုးမိုးရြာေကာင္းေနဆဲပါ။  
အခုလု ိတုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေသနတ္သံေတြ ရပ္စသဲင့္ပါၿပီ။ 

 WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈအဖြဲ႕ႀကီးက ကိုဗစ္၁၉ ေရာဂါကပ္ဆုိးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အေျခအေနေတြကို တင္ျပေပးေန 
သလုိ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ၊ သတေိပးႏႈိးေဆာ္ခ်ကေ္တြ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ။္ ဒီအခ်က္ေတြကုိ တျခားတျခား တိုင္းျပည္ 
မ်ားနည္းတူ ဗမာႏိုင္ငံကလည္း အေလးထားလုိကန္ာဖို႕လုိအပ္ပါတယ။္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုိက္နာသင့္တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ ျပည္ 
သေူတြအေနန႕ဲလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ဒီေရာဂါကပ္ကို ကိုယ့္အရင္ခံစားရၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ 
ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကဳံေတြကိုေလ့လာၿပီး  သင္ခန္းစာ ယူတန္ယူသလုိ အတုယူစရာရွိလည္း အတုယူရမွာပါ။အေတြ႕အၾကဳံေတြ 
ထမဲွာ ေရာဂါ ပိုးရွိမရွိ စစ္တာကုိ လက္ဦးမႈရွိရွိ ထုလုိက္ထည္လိုက္ လုပ္ဖို႔လည္း ပါ ပါတယ။္ 

 အတုယူစရာေတြက ႏိုင္ငံတကာမွာသာ မကပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ရွိပါတယ။္ အခု လတ္တေလာမွာကိုပဲ ဗိုင္းရပ္စ္ တိုက္ 
ဖ်ကေ္ရးမွာ ပါဝင္ဖုိ႕ ကုိယ့္ဆႏၵအရ တင္ျပေတာင္းဆိုလာတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ၊ ႏွာေခါင္းစည္းေတြ သင္လိုအပ္ရင္ ယူပါဆုိၿပီး လွဴဒါန္းတ့ဲ ႏိုင္ 
ငံသားေတြ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ေပၚေပါက္လာေနပါၿပီ။ အသံခ်႕ဲစက္ေတြန႕ဲ ျပည္သူကုိ က်န္းမာေရးအသိ ျဖန္႕ေဝေပးသေူတြလည္း ရွိေနပါ 
ၿပီ။ ရိကၡာအခက္အခမဲရွိေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ ၾကဳိးပမ္းမယ့္သူေတြလည္း စတင္ေပၚလာေနပါၿပီ။ 

 အားေကာင္းခ်ကေ္တြကို ပိုမိုဖြံ႕ျဖဳိးေစရပါမယ္။ ျပည္သူကုိ အားေပးရပါမယ။္ ႏႈိးေဆာ္ရပါမယ။္ ျပည္သူလထုူတရပ္လံုး စည္းလံုး 
ညီၫြတ္စြာ ပူးေပါင္းလက္တြဲရပါမယ။္ 

 ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးနဲ႕ ကုသေရးအတြက္ အုပ္စိုးသူမ်ားက အစစအရာရာ လက္ေတြ႕ တာဝန္ယေူျဖရွင္းေပးရမွာပါ။ ကာ 
ကြယေ္ရးန႕ဲကုသေရးေတြမွာ စရိတ္စကမတတ္ႏိုင္သမူ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးတာေတြလည္း လပု္ေပးရမွာပါ။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အ 
သပိညာရွင္မ်ားကိ ု ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း လြတ္လပ္စြာ တင္ျပခြင့္ ေထာက္ျပေဝဖန္ခြင့္ေပးကာ တေလးတစား သေဘာထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။   
အုပ္စိုးသမူ်ားက ျပည္သ႕ူအက်ဳိးအတြက္ တကယ္တမ္း တာဝန္ယေူဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆုိရင္ ျပည္သူမ်ားဘက္က ပူးေပါင္းလက္တြဲ ဝန္း 
ရံလာမွာ မုခ်ျဖစ္ပါတယ။္ စက္ရုံေတြမွာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေရာဂါအကာအကြယ္ အစီအမံမ်ား စီစဥ္ေပးရမယ္၊ ကူးစက္မႈ အႏၱ 
ရာယ္ၾကီးတဲ႔ စက္ရုံေတြဆုိရင္ အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ခလစာမပ်ကခ္ြင့္ေပးျပီး စက္ရုံ ေခတၱနားေပးရမယ္။ အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ 
ျဖဳတ္တာ လပု္ခြင့္မေပးပါန႕ဲ။ လုပ္ငန္းေတြနားထားစဥ္ သင့္ေတာ္တဲ့ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးဖို႕လိုပါတယ္။ ထုတ္ 
လပု္ေရးန႕ဲ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ထိန္းသိမ္းလည္ပတဖ္ို႕ ဘယ္လုိစီမံခန္႕ခြဲမလဲဆိုတာ အေလး 
အနက္ထားၿပီး စီမံခန္႕ခြဲသင့္ပါတယ။္  ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း႐ိုင္းပင္းသလို တတိုင္းျပည္လုံး အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပါတီအားလုံးက 
တိုင္းျပည္အက်ဳိး ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္း႐ိုင္းပင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႕သင့္တဲ့အခ်ိန္ပါ။ မ်ကေ္မွာက္အခ်ိန္ဟာ ေရာဂါကပ္ဆုိးႀကီးကုိ 
တကမၻာလံုးက လူသားေတြ ခုခံယဥွ္ျပဳိင္ တုိကခ္ိုက္ေနရတ့ဲအခ်ိန္ပါ။ 

 ဗမာျပည္စစ္မ်က္ႏွာမွာလည္း ျပည္သူတရပ္လံုး အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး လမူ်ဳိးဘာသာမေရြး ဒီကပ္ဆိုးႀကီးကုိစည္းလုံးညီၫြတ္စြာ 
ပူးေပါင္းလက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္ဖို႕ အခ်ိန္က်ေရာက္လာပါၿပီ။ 

 ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္န႕ဲရင္ဆိုင္ၿပီး စြမ္းအားကနု္ ယွဥ္ျပဳိင္တိုက္ခိုက္သြားၾကရမွာပါ။   ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈ ထိ 
ခိုကေ္အာင္ အလြန္အကၽြံစိုးရိမ္တာ မေကာင္းေပမယ့္ နည္းနည္းေလးမွ သတိေပါ့ေလ်ာ့လို႕ မရပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ တတိုင္းျပည္လံုး ဦးစား 
ေပးလုပ္ငန္းက လူသားတိုင္း အသက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္ရ႕ဲ စြမ္းပကားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ဖို႕ပါ။  

                 စာတည္းအဖြဲ႕ 
                                                                                           အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ 
                                                                                               ၂၅-၃-၂၀၂၀ 
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                     ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးတုိ႕ကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ 

အျမန္အေရးယူလုပ္ေဆာင္ရန္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ား၏ 

ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ 

(၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ 

 
 

                                   

                                                       

 

 

  

 

 ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္အလုပ္သမားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔အခါ မိမိတို႔ျပည္သမူ်ားအတြက္ တာဝန္ တရပ္ကိုလပု္ေဆာင္ရမည့္ အ 
ေနအထားတခုသို႔ ေရာက္႐ွိေနသည္။ ဤေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႐ွိေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တုိက္ပြ၏ဲ  ေ႐ွ႕တန္းစစ္မ်ကႏ္ွာတြင္ လိုအပ္ 
သည့္လပု္ငန္းအားလုံးကုိေဆာင္႐ြက္ကာ အလုပ္သမားလူတန္းစားႏွင့္ လူထုလူ႕အလႊာတုိ႔၏က်န္းမာေရးႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ 
ရန္ ေရာက္႐ွိေနၾကပါသည္။ 

 အခက္အခေဲပါင္းေျမာကျ္မားစြာအၾကားတြင္ ဤတိုကပ္ြဲကုိ ရင္ဆုိင္တိုက္ပြဝဲင္ေနၾကေသာ ဆရာဝန္၊သနူာျပဳ၊ ေဆး႐ံုႏွင့္က်န္းမာ 
ေရးတပ္ဖြဲ႔တို႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရင္မွ လႈိက္လွစဲြာ ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါ သည္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ CoVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္၏ဒဏ္ကုိခံေနရေသာ ေရာဂါ႐ွင္မ်ားႏွင့္ တထပ္တည္းတသားတည္း သူတုိ႔တေတြ ေရာ 
ဂါ အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။ ေရာဂါ၏ဒဏ္ကုိ အျပင္းဆံုး ခံၾကရသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ကာ အ 
ကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပို႔ေဆာင္ေစလႊတ္ၾကေသာႏိုင္ငံမ်ား- ဥပမာ တ႐ုတ္၊ က်ဴးဘား၊ ႐ု႐ွား-တို႕ကို အ 
ေလးျပဳအပ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ဥေရာပဘုံအဖြဲ႔ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ မေတြ႕ရဘဲ လုံးဝ ျခားနားေနသည္ကုိသတိျပဳမိပါသည္။ 

 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေဘး မေပၚေပါက္မီက သ႐ိွိထားရေသာ အရင္း႐ွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏က်န္းမာေရးစနစ္တြင္  ခၽြတယ္ြင္းခ်က္ႀကီးမ်ား ဆိုး 
႐ြားစြာ ႐ွိေနခဲ့ေၾကာင္းကို ဤ CoVID-19 ကပ္ေဘးက ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေဖာ္ထုတ္ျပသလ္ုိက္သည္။  ဤခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားမွာ မေတာ္တ 
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ဆ ေပၚထြက္လာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယင္းတို႔မွာ အစိုးရမ်ားက ကုိင္စြဲလပု္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ဧရာမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အလပု္အေကၽြးျပဳေရး၊ 
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အစုမ်ားကို အေထာက္အကျူပဳေရးအတြက္  လူထုက်န္းမာေရးကုိ စီးပြားေရးဆန္ေစျခင္းႏွင့္  ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ေစျခင္း ဆုိ 
သည့္ လူထုဆန္႔က်င္ေရးေပၚလစီသေဘာထားမ်ားကို ကိုင္စြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေပၚလစီမွာ ျပည္သူလူထုမ်ား လို 
အပ္ေနေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေ႐ွာက္မႈတို႔အတြက္ ယေန႔တည္႐ွိေနေသာ ထက္ျမက္လွသည့္သပိၸံနည္းပညာစြမ္းရည္ 
မ်ားကုိ အစြမ္းျပယေ္အာင္လပု္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 ယေန႔ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္အေနအထားက ကပ္ပါးေသြးစုပ္ေကာင္ဆန္ေသာအရင္း႐ွင္းစနစ္၏လကၡဏာကို ေဖာ္ထုတျ္ပသလုိက္ 
ၿပီး ဆိုရွယလ္စ္စနစ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလုိအပ္ခ်က္အေပၚတြင္ အေျချပဳသည့္ ဗဟုိမွ သပိၸံနည္းက်စီမံကိန္း  ေရးဆြဲျခင္းစနစ္တုိ႔၏ အားသာ 
မႈႏွင္ ့ယင္းစနစ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္အခါတိုင္မႈတုိ႔ကို အထင္အ႐ွား ေဖာ္ျပ ေနပါသည္။  ဤသို႔ေသာစီမံကိန္းမွာ အေျခခံက်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ေရးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေဆးဝန္ထမ္းသူနာျပဳမ်ား၊ ေဆးဝါး၊ စမ္းသပ္ 
ခန္း၊ ေဆးပညာစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးအတြက္ အစဥ္အၿမႏဲွင့္ အေရးေပၚလုိအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး  လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေပသည္။ 
 ယခုကုိ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ပြားမႈသည္ နဂိုကတည္းကတည္႐ွိေနေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကို ပိုဆိုးလာေစၿပီး စီးပြားေရးကပ္ 
ႀကးီ ေနာက္တႀကမိ္ေပၚေပါကမ္ည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေစသည္။ ဧရာမ အရင္းအႏွီးႀကီးမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ဘ႑ာေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို လကဝ္ါးႀကီးအုပ္အစုမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ လုပ္ေနၾကေသာအစိုးရမ်ားသည္  “ညီညြတ္ေရး”  ေႂကြးေၾကာ္ 
ေနၾကသည့္အၾကားမွပင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း၏  ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကုိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထပုခုံးေပၚသို႔ တင္ေပးရန္ 
နည္းလမ္း႐ွာေနၾကပါသည္။ အလုပ္သမားႏွင့္ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ထပ္မံေပးဆပ္ျခင္း မျပဳသင့္ေတာ့ပါ။ 

 ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔၏ တာဝန္႐ွိမႈကို အကာအကြယေ္ပးရန္အတြက္ “တဦးခ်င္းတာဝန္႐ွိမႈ” ဆို သည့္ဆင္ေျခကို အသံုးမျပဳ 
သင့္ပါ။ ယေန႔ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေနေသာ ေျခလွမ္းမ်ားတြင္ လက္ဝါးႀကးီအုပ္အစုမ်ားကို   အေထာက္အကျူပဳသည့္ ေပၚလစီကုိ ဆန္႕က်င္ 
တိုက္ပြဝဲင္ရန္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းေပၚလစီသည္ ျပည္သူလူထု၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္က်န္းမာေရးတို႔ကို အရင္း႐ွင္အျမတ္အစြန္းအတြက္ 
ယဇ္ပူေဇာ္သည့္ေပၚလစီကို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တုိကပ္ြဲဝင္ရန္လည္းပါဝင္ပါသည္။ 

 ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္အလုပ္သမားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ယခုကပ္ေဘးကုိေျဖ႐ွင္းရန္အတြက ္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ လုိအပ္ 
ေသာနည္းနာအားလံုးကို အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ 

◎ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအားျဖည့္ရန္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အစံုျဖင့္ ေဆး 
အဖြဲ႔ႏွင့္သူနာျပဳအဖြဲ႔ဝင္မ်ားခန္႔ထားရန္။ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ အေရးေပၚေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ(ICUs)ႏွင့္ သေုတနျပဳ အ 
ဖြဲ႔မ်ား အျပည့္အဝလည္ပတ္လုပ္ ကုိင္ႏိုင္ေစရန ္အေပၚထပ္အေဆာက္အအုံလိုအပ္ခ်က္ အားလံုးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။ 

◎ ႏိုင္ငံေတာ္က အမ်ားျပည္သူလိုအပ္ေသာ ေရာဂါအကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား (ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိတ္၊ ပိုးသတ္ေဆးစသည္)ကုိ အခ 
မဲ ့အျမန္ထုတေ္ပးရန္ႏွင့္ ဤအေပၚမွအျမတ္ထုတေ္နျခင္း တုိ႔ကိုတိုက္ဖ်က္ရန္။ ေဆး႐ံုမ်ားကို ေပးဆပ္ျခင္းႀကးီစြာျဖင့္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႕တိုက္ 
ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ အကာအကြယပ္စၥည္းမ်ားေပးရန္။ 

◎ အမ်ားျပည္သူ လုပ္သားလူ႕အလႊာ၏ ဝင္ေငြႏွင့္  အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ ္ေပးရန္။ ကို႐ိုနာေရာဂါ ကပ္ေဘးအတြက္   လုပ္ 
ေဆာင္ေလဟန္ေဆာငၿ္ပီး အျမတေ္တြထုတေ္နေသာ အရင္း၏ ဖုံုးကြယ္ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ လစာအခြင့္အေရး၊ အလုပ္ခ်ိန္အခြင့္အေရး၊ ခြင့္ 
ယမူႈအခြင့္အေရး၊ အျခားအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို နင္းေခ်ေနျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္  အလုပ္သမားတို႔၏လပု္ငန္းခြင္ကို အ 
ကာအကြယ္ေပးရန္။ 
◎ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟေူသာ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား လပု္ခြင့္ မ 
ျပဳရန္။ 
◎ ယေန႔အေျခအေနတြင္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ား႐ွိျပည္သူမ်ား၏ဘဝေနထိုင္မႈကို ပိုမိုခကခ္ေဲစေသာ၊ ပိုမိုမတရားသည့္အျပင္ ရာဇဝတ္မႈ 
ေျမာကသ္ည့္ စီးပြားေရးအရ ကန္႔သတ္ပိတပ္င္ျခင္းအားလုံးကို အဆံုးသတ္ရန္။ ျပည္သူအေပါင္း၏ ဘဝႏွင့္က်န္းမာေရးတို႔ကုိ ကာကြယ္ 
ရန္ လုိအပ္သည္မွန္ သမွ်ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

◎ ေနတုိးအဖြဲ႔ကလုပ္ေနသက့ဲသို႕ေသာ နယ္ခ်႕ဲသမားစြက္ဖက္မႈႏွင့္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအားလံုးကို မိမိတုိ႔က ဆန္႔က်င္သည္။ ျပည္သူ႔ အ 
ရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူ႔လူမႈ ဖူလံုေရးစသည့္ ျပည္သူ႔လုိအပ္ခ်ကမ္်ားအတြက္ အသုံးျပဳရမည္။ 
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ေဆာလစ္ဒ္နက္တြင္စာရင္းဝင္ေသာပါတီမ်ား 
 

၁။ အယ္လေ္ဘးနီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၂။ အာဂ်င္တီးနားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၃။ အာေမးနီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄။ ၾသစေၾတးလ်ားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၅။ ၾသစႀတီးယားေလဘာပါတီ 
၆။ အဇာဘိုငဂ္်န္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၇။ ဘဂၤလားဒက္႐ွ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၈။ ဘယ္လဂ္်ီယမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၉။ ဘရာဇီးလ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၁ဝ။ ၿဗတိိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၁၁။ ၿဗတိိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသစ္ 
၁၂။ ဘူလေ္ဂးရီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၁၃။ ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၁၄။ ခ်ီလီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၁၅။ ခ႐ုိေအး႐ွားဆို႐ွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီ 
၁၆။ က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၁၇ ဆိုက္ပရပ္စ္ AKEL 
၁၈။ ဘုိဟးီမီးယားႏွင့္မိုေရးဗီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၁၉။ ဒိန္းမတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၂ဝ။ အီဂ်စ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၂၁။ ဖင္လန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၂၂။ ညီညြတ္ေသာေဂ်ာ္ဂ်ီယာကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၂၃။ ဂ်ာမန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၂၄။ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၂၅။ ဟန္ေဂရီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၂၆။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၂၇။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(မာ့ကစ္္ဝါဒ) 
၂၈။ အီရန္က်ဴေဒးပါတီ 
၂၉။ အိုင္ယာလန္အလပု္သမားပါတီ 
၃ဝ။ အိုင္ယာလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၃၁။ အစၥေရးလ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၃၂။ အီတလီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၃၃။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(အီတလီ) 
၃၄။ ေဂ်ာ္ဒန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၃၅။ ကာဇက္စတန္ဆို႐ွယ္လစ္လႈပ္႐ွားမႈ 
၃၆။ ကုိရီးယားအလပု္သမားပါတီ 
၃၇။ လစ္သူေယးနီးယားဆို႐ွယ္လစ္ပါတီ 
၃၈။ ေမာ္လ္တာကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၃၉။ မကၠဆီကုိကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄ဝ။ မကၠဆီကုိေပၚျပဴလာဆို႐ွယ္လစ္ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း 
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၄၁။ နီေပါလ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄၂။ ေနာ္ေဝးကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄၃။ နယ္သာလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄၄။ ပါကစၥတန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄၅။ ပါလက္စတိုင္းျပည္သူ႔ပါတီ 
၄၆။ ပါလက္စတိုင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄၇။ ပါရာေဂြးကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄၈။ ပုိလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄၉။ ေပၚတဂူီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၅ဝ။ ဖီလိပိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ[PKP 1930] 
၅၁။ ႐ုိေမးနီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၅၂။ ႐ု႐ွားျပည္ေထာင္စုကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၅၃။ ႐ု႐ွားအလုပ္သမားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၅၄။ ဆုိဗီယက္ယနူီယံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၅၅။ ယူဂိုစလားဗီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီသစ္ 
၅၆။ ဆားဘီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၅၇။ စလုိဗက္ကးီယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၅၈။ ေတာင္အာဖရိကကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၅၉။ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၆ဝ။ စပိန္အလုပ္သမားမ်ားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၆၁။ ကတာလိုနီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၆၂။ ဆြာဇီလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၆၃။ ဆီြဒင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၆၄။ ဆူဒန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၆၅။ ဆီးရီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၆၆။ ဆီးရီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ပူးေပါင္း) 
၆၇။ တူရကီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၆၈။ ယူကရိန္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၆၉။ ယူကရိန္းကြန္ျမဴနစ္မ်ားသမဂၢ 
၇ဝ။ အေမရိကန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၇၁။ ဗနီဲဇြဲလားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
အျခားပါတီမ်ား 
၁။ ဘူလေ္ဂးရီးယားကြန္ျမဴနစ္သမဂၢ 
၂။ ျပင္သစ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒျပန္လည္နာလန္ထူေရးဝင္႐ိုး 
၃။ ေပၚတိုရီကုိကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
၄။ ဆြစ္ဇာလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
 

 

      Solidnet.org ဝက္ဘ္ဆိုကမွ္ရယူပါသည္။ 
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ဖရက္ဒရစ္ အိန္ဂယ္ အႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ေမြးေန႕ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း 

ခင္ေအးၾကည္ျမ 

 

ကမၻာ့ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ေခါင္းေဆာင္ႀကးီ ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂယ္ဟာ ဂ်ာမနီျပည္၊ ႐ုိင္းျပည္နယ္ ဘာမင္ၿမိဳ႕မွာ ၁၈၂၀ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ 
မွာ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္လုိ႔ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ဟာ အိန္ဂယ္ရဲ႕ အႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ။္ အိန္ဂယရ္႕ဲအဒဲီ    

ေမြးေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳတဲ့အေနန႕ဲ ဒီစာတမ္းကေလးကုိ ျပဳစုလိုက္ပါတယ။္ 
 
 

                                             

 

 အိန္ဂယ္ဟာ မာ့ကစ္္ဝါဒကို စတင္ထေူထာင္ခဲ့သူမ်ားအနက္ တဦးျဖစ္သလို တကမၻာလုံးရွိ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားနဲ႔ လုပ္သားျပည္ 
သမူ်ားရ႕ဲ ေတာ္လွန္ေရး ေရွ႕ေဆာင္ဆရာႀကီးလည္းျဖစ္ၿပီး၊ မာ့က္စ္ရ႕ဲ ရင္းႏီွးတဲ့ တိုက္ေဖာ္တုိက္ဖက္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဂ်ာမနီျပည္၊  ႐ိုင္း 
ျပည္နယ၊္ ဘာမင္ၿမိဳ႕(ယခုအခါ Uda ၿမိဳ႕) စက္႐ံုပုိင္ရွင္မိသားစုတခုမွ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္တယ္။ ၁၈၃၄ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီမွာ Aibeite အ 
လယ္တန္းေက်ာင္းမွာ တကေ္ရာက္ပညာသင္ယူတယ္။ ၁၈၃၇ အလယ္တန္းေက်ာင္းမၿပီးဆံုးမီမွာ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးကို လက္ေတြ႔ 
သြားေရာကေ္လ့လာသင္ယူရၿပီး၊ ၁၈၃၈ - ၁၈၄၀ မွာ၊ Bremen လုိ႔ေခၚတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီတခုမွာ သင္တန္းသားတေယာက္အေနနဲ႔ 
ေလ့က်င့္သင္ယူတယ္။  အဲဒီကာလအတြင္း ႀကိဳးႀကိဳးစားစား  ေလ့လာသင္ယေူနစဥ္ တုိးတက္တ့ဲအေတြးအေခၚမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕မိကာ အဲဒီ 
ေခတ္ရ႕ဲ ရက္ဒီကယ္လိုင္းတခုျဖစ္တ့ဲ “ဂ်ာမန္လူငယ္မ်ား” ဆုိတဲ့ စာေပအသင္းအဖြဲ႔နဲ႔ ဆက္သြယ္မႈထူေထာင္ၿပီး၊ “ဂ်ာမန္သတင္းစဥ္” မွာ 
ေတာ္လွန္တ့ဲ ဒီမုိကရက္တစ္အေတြးအေခၚဘက္ တမိ္းညႊတ္တဲ့ ကဗ်ာလကၤာမ်ားနဲ႔ စာတမ္းမ်ားေရးသားတယ္။ ၁၈၄၁ ခုႏွစ္မွာ ဘာလင္ 
သြားၿပီး စစ္မႈထမ္းတယ္။ အဒဲီကာလမွာ ဘာလင္တကၠသုိလ္အဘိဓမၼာသင္တန္းကုိ လိုက္တက္ရင္း လူငယ္ဟီဂယ္ဂုိဏ္းသား ျဖစ္လာၿပီး 
စိတဝ္ါဒအဘိဓမၼာသမားျဖစ္တဲ့ ဖရက္ဒရစ ္ဝီလီဟမ္ ဂ်ိဳးဇက္ ရွ႕ဲလင္ (Fredrich Wilhelm Josef Schelling) ကိုေဝဖန္တဲ့ တုိကပ္ြဲမွာ ပါ 
ဝင္လာပါတယ္။ 

 ၁၈၄၂ စက္တင္ဘာမွာ စစ္မႈထမ္းကာလ ျပည့္သြားၿပီး ၿဗိတိန္မန္ခ်ကစ္တာကုိ ထြက္လာတယ္။ အဲဒီမွာ သူ႔အေဖနဲ႔တျခားလမူ်ား 
ပူးေပါင္းထူေထာင္ထားတဲ့ အုိမင္ - အိန္ဂယ္ ခ်ည္ထည္စက္႐ံု(Omen-Engels cotton mill) အေရာင္းအဝယ္ဌာနမွာ အလုပ္ဝင္ လုပ္ 
တယ္။ အဒဲီကာလမွာ အဂၤလိပ္အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆမံႈကုိ ထူေထာင္လိုကၿ္ပီး အလပု္သမားမ်ားရ႕ဲ ေနထိုင္မႈဘ၀ကို 
နကန္က္နနဲဲ စူးစမ္းေလ့လာမႈလုပ္ႏိုင္ခ့ဲသလုိ အရင္းရွင္စနစ္ကုိလည္း နီးနီးကပ္ကပ္ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္ႏုိင္ခဲ့တယ။္ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း 
အဂၤလိပ္စံတင္ေဘာဂေဗဒက်မ္းမ်ားနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒက်မ္းမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာ သုေတသနျပဳႏုိင္လိုက္တယ္။ ၁၈၄၄ မတ္ 
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လ၊ “ဂ်ာမန္ျပင္သစ္ ႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္း” မွာ “ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒေဝဖန္ခ်က္” အညႊန္းကို ေဖာ္ျပလုိက္တယ္။ ၎စာတမ္းမွာ အရင္းရွင္စီး 
ပြားေရးစနစ္ကို နက္နက႐္ႈိင္း႐ႈိင္း ေဝဖန္သံုးသပ္ထားတယ္။ အိန္ဂယ္ဟာလည္း စိတ္ဝါဒသမားမွ ႐ုပ္ဝါဒသမားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး 
ေတာ္လွန္တ့ဲ ဒီမုိကရက္တစ္တေယာက္မွ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသုိ႕ လံုးဝေျပာင္းလဲသြားေတာ့တယ္။ ၁၈၄၄ ၾသဂုတ္လ ဂ်ာမနီသုိ႔ အျပန္ ခရီးအ 
တြင္း ပရဲစ္မွာ မာ့က္စ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုမိၿပီး ႀကးီျမတ္တဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ား စတင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဒဲီႏွစ္ စက္တင္ဘာနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း 
“မြန္ျမတ္တ့ဲ မိသားစု” (The Holy Family) က်မ္းကုိ ျပဳစုလိုက္တယ္။  ဒီစာအုပ္မွာ လူငယ္ ဟဂီယ္ဂုိဏ္းရ႕ဲ ဆႏၵစြဲျဖစ္တဲ့ စိတ္ဝါဒကို ေဝ 
ဖန္ကာ သမုိင္း႐ုပ္ဝါဒရ႕ဲ အေျခခံမူတခ်ိဳ႕ကုိ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိျပထားတယ္။ ၁၈၄၅ မွာ “အဂၤလိပ္အလုပ္သမားလူတန္းစားရ႕ဲ အေျခအေန” 
ဆုိတဲ့ စာအုပ္ကိုျပဳစုတယ္။ စာအုပ္ရ႕ဲအႏွစ္သာရေတာ့ သမုိင္း႐ုပ္ဝါဒအျမင္အရ အရင္းရွင္စနစ္ကို ေဝဖန္သံုးသပ္ထားၿပီး၊ ပစၥည္းမဲ့လူ 
တန္းစားရ႕ဲအခန္းက႑ကုိ သုံးသပ္ေဝဖန္ေဆြးေႏြး တင္ျပထားတယ္။ ၁၈၄၅ - ၁၈၄၆ မွာ မာ့ကစ္္နဲ႔ပူးတြဲကာ “ဂ်ာမန္အေတြးအေခၚအယူ 
ဝါဒ”( The German Ideology) ဆိုတ့ဲ က်မ္းကု ိေရးသားျပဳစုတယ္။ ဒီစာအုပ္ဟာ ႐ုပ္ဝါဒသမုိင္းအျမင္ကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္  စနစ္ 
တက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တင္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္။  ၁၈၄၆ ႏွစ္ဆန္းကာလမွာ မာ့က္စ္နဲ႔ ပူးတြဲၿပီး ဘရပ္ဆဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဆက္သြယ္ေရး 
ေကာ္မရွင္ကုိ စတင္ထေူထာင္ၿပီးေနာက္ အဒဲီေကာ္မရွင္ရ႕ဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ပရဲစ္ကို ထြကခ္ြာလာၿပီး  အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ 
အတြင္းရွိ မွားယြင္းတ့ဲ အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းကို တုိက္ပြဲ ဆင္ေတာ့တယ္။ ၁၈၄၇ မွာ မာ့ကစ္္နဲ႔အတူ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီကုိ ထူေထာင္ၿပီး တရားမွ်တမႈအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲလ္ိုက္တယ္။  အဲဒီဇြန္လမွာ က်င္းပတဲ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
ရ႕ဲ ပထမအႀကမိ္ညီလာခံကို တက္ေရာကၿ္ပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရ႕ဲ လပု္ငန္းစဥ္မူၾကမ္းအျဖစ္ “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ခံယူခ်က္မ်ား” (Communist Creed) 
ကုိ ေရးသားျပဳစုတယ္။ ေနာင္မွာ ဒါကို အမည္ေျပာင္းလုိက္ၿပီး “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ မူမ်ား”  ( Communist Principle)  ဆိုတဲ့ ေနာက္ထပ္လုပ္ 
ငန္းစဥ္တရပ္ ေရးသားျပန္တယ္။ အဲဒီႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကုိ မာ့ကစ္္နဲ႔အတူ တက္ေရာက္တယ္။ ညီလာခံ 
က သိပၸံနည္းက် ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရ႕ဲ ပထမဆုံး အႀကမိ္ လပု္ငန္းစဥ္သေဘာေဆာင္တဲ့ စာတမ္းတခုကို မာ့ကစ္္န႕ဲအတူ ပူးတြေဲရးသားျပဳစုဖို႕ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရတယ။္ ဆုိလုိတာက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရ႕ဲလပု္ငန္းစဥ္ ---- ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း (The Manifesto of 
Communist Party) ေရးသားျပဳစုဖုိ႔ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာပါပ။ဲ 

 ၁၈၄၈ ဧၿပီ လဆန္းမွာ ဂ်ာမနီသုိ႔ ျပန္သြားၿပီး  ဂ်ာမန္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ကာ  “႐ုိင္းသတင္းစာသစ္”     ထေူထာင္ေရးမွာ အ 
ေထာက္အကူ ျပဳေပးတယ္။ ဒီသတင္းစာကုိ ကူညီျခင္းအားျဖင့္ သူဟာ ဂ်ာမန္ေတာ္လွန္ေရးကို တြန္းေဆာ္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီ 
မုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးေရးနဲ႔ စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြကေ္နျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။   ၁၈၄၉ ေမလနဲ႔ ဇူလိုင္ 
လ အတြင္းမွာ ဂ်ာမနီအေနာက္ေတာင္ပုိင္း ပုန္ကန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ ပါဝင္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္သီးေအာင္ႏွံမ်ား ကာကြယ္ထိန္း 
သမိ္းေရးအတြက္ ကုိယ္တုိင္ ၄ ႀကိမ္တုိင္တိုင္ စစ္ေျမျပင္မွာ ပါဝင္တိုကပ္ြဲဝင္ခဲ့တယ္။ ၁၈၄၉ ဇူလုိင္လ၊ ဂ်ာမန္ေတာ္လွန္ေရး ႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီး 
ေနာက္ လန္ဒန္ကုိ ေရာက္သြားၿပီး “ဂ်ာမန္လယ္သမားစစ္ပြဲ” “ဂ်ာမန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တန္ျပန္ေတာ္လနွ္ေရး” စတ့ဲ က်မ္းမ်ားကို  ေရးသား 
ျပဳစုေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ မာ့က္စ္နဲ႔အတူ နိဂံုးခ်ဳပ္တယ္။ ၁၈၅၀ ႏုိဝင္ဘာမွာ အဒဲီကာလရ႕ဲ စီးပြားေရးအက်ပ္ အ 
တည္း အခက္အခမဲ်ားက လြတ္ကင္းေရးအတြက္ အထူးသျဖင့္ မာ့က္စ္မိသားစု တအိမ္ေထာင္ကို    စီးပြားေရးအရ ကူညီႏုိင္ေရးအတြက္ 
မန္ခ်ကစ္တာ အေရာင္းအဝယ္လပု္ငန္းဘက္ ထပ္မံေရာက္သြားၿပီး ၁၈၇၀ အထိ လန္ဒန္မွာ ေတာကေ္လွ်ာကေ္နထိုင္သြားတယ္။  

 ဒီအႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အေရာင္းအဝယ္လပု္ငန္းမွအပ က်န္တ့ဲအခ်ိန္မ်ားကို က်ယ္ေျပာလွတဲ့ သေဘာတရား စူးစမ္းေလ့လာေရး 
မွာ အသံုးျပဳပါတယ။္ သဘာဝသိပၸံျပႆနာေတြအျပင္ စစ္ေရးသေဘာတရားေတြကိုလည္း အေလးဂ႐ုျပဳ စူးစမ္းေလ့လာ သုေတသနျပဳ 
တယ္။ သူဟာ မာ့က္စ္ဝါဒဆုိင္ရာ စစ္ေရးသိပၸံအေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ေရးအတြက္ မ်ားျပားလွတဲ့ စစ္ေရးစာတမ္းမ်ားကို ေရးသားျပဳစုခဲ့တယ္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း အေျမာက္အျမားကိုလည္း ျပဳစု 
ခဲ့ေသးတယ။္ ၁၈၇၀ စက္တင္ဘာမွာ စီးပြားေရးကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ကာ လန္ဒန္ကုိ ျပန္လာၿပီး၊ ႏုိင္ငံတ 
ကာ အလပု္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္အေရြးခံရတယ္။ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ဆိုသလို ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ စပိန္၊ အီ 
တလီတုိ႔ရ႕ဲသတင္းဆက္သြယ္ေရး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရင္း ႏုိင္ငံတကာ အလပု္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း အေခ်ာင္ဝါဒဆန္႔ 
က်င္ေရးတုိက္ပြဲမွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊတဲယ္။ ၁၈၇၁ ျပင္သစ္မွာ ပဲရစ္ဘံုအဖြဲ႔ေတာ္လနွ္ေရးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သူဟာ ျပင္သစ္ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕က အ 
လပု္သမားလူတန္းစားရ႕ဲ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို ျမင့္ျမင့္မားမားခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး၊ ဘံုအဖြဲ႔ရ႕ဲေတာ္လွန္ေရး ႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီးေနာကမ္ွာ 
လည္း အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ နက္နက္နနဲဲ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့တယ။္ ၁၈၇၃ ကစတင္ၿပီး သဘာဝ အႏုပဋိေလာမ သုေတသနျပဳမႈကုိ စ 
တင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မ်ားျပားလွတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္စုမ်ား ျပဳစုကာ အဲဒီကာလက သဘာဝသိပၸံ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈကို 
အႏုပဋေိလာမ႐ုပ္ဝါဒရ႕ဲ ေယဘုယ်ေပါင္းခ်ဳပ္ခ်က္အျဖစ္ ေရးသားခဲ့တယ။္ (ဒီလက္ေရးစာမူမ်ားကုိ သူကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္မွာ“သဘာ 
ဝ အႏုပဋေိလာမ” အမည္နဲ႔ တည္းျဖတ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားပါတယ္။) ၁၈၇၇ - ၇၈ မွာ ဂ်ဴးရင္းဆန္႔က်င္ေရးက်မ္း (Anti- Duhring) ကို 
ေရးသားျပဳစုၿပီး မာ့ကစ္္ဝါဒ အဘိဓမၼာ၊ ႏ္ိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒနဲ႔ သပိၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒတို႔နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စနစ္တက် သိပၸံနည္းက် 
ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိျပလိုက္တယ္။  ၁၈၈၃ မတ္ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ မာ့က္စ္ကြယ္လြန္သြားေတာ့ ကြယ္လြန္သြားေလၿပီျဖစ္တ့ဲ တုိက္ေဖာ္တ္ိုကဖ္က္ 
ရ႕ဲ မၿပီးဆုံးေသးတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ “အရင္းက်မ္း” ဒုတိယတြဲနဲ႔ တတိယတြဲတုိ႔ကို အဓိက ကို္ယ္အာ ဉာဏ္ 
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အားထုတ္ကာ စုစည္းတည္းျဖတ္ခဲ့တယ္။ (မာ့က္စ္ရ႕ဲသမီးလည္းျဖစ္ မာ့က္စ္ရ႕ဲအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္း လုပ္ခဲ့တဲ့ အယ္လီနာမာ့က္စ္ရဲ႕ 
အကူအညီမ်ားနဲ႔ ၎ ၂ တြဲကို ၁၈၈၅ နဲ႔ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္မ်ားမွာ အသီးသီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ ေဝႏုိင္ခဲ့တယ။္) ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆက္ဆိုသလုိ “အိမ္ 
ေထာင္စု၊ ပုဂၢလိကနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရ႕ဲ မူလအစ” (၁၈၈၄)၊ “လူးဝစ္ဖ်ဴးဝါးဘတ္နဲ႔ ဂ်ာမန္စံတင္အဘိဓမၼာရ႕ဲ နိဂံုး” (၁၈၈၈)၊ “၁၈၉၁ ဆုိရွယ္ဒီ 
မုိကရက္ပါတီရ႕ဲ လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္း ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္” (၁၈၉၁)  “ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္ လယ္သမားျပႆနာ”   (၁၈၉၄)၊ “ျပင္သစ္လူတန္း 
စားတုိကပ္ြဲ-နိဒါန္း” (၁၈၉၁) စတ့ဲ အေရးပါတဲ့ က်မ္းအေျမာက္အျမားကို ေရးသားျပဳစုပါတယ္။ဒီက်မ္းမ်ားဟာ မာ့က္စ္ဝါဒအဘိဓမၼာ၊ သိပၸံ 
နည္းက်ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒနဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား နည္းပရိယာယ္အေတြးအေခၚကို ႂကြယဝ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတကေ္စလုိက္ပါတယ္။  

 တခ်ိန္တည္းမွာ ကမၻာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈရ႕ဲ ႀကီးေလးတဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးကို ညႊန္ျပလႈံ႕ေဆာ္ကာ မာ့က္စ္ဝါဒအေျခခံ အုတျ္မစ္ 
ေပၚမွာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အလုပ္သမားပါတီမ်ား ခိုင္မာလာေစဖုိ႕န႕ဲ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္လာေစဖုိ႕ အကူအညီေပးခဲ့လို႕ ႏိုင္ငံတကာ ပစၥည္းမဲ့ လူ 
တန္းစားရ႕ဲ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပဆရာႀကးီနဲ႔ အတုိင္ပင္ခံ အႀကံေပးအရာရွိျဖစ္လာတယ္။ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္မွာ သူရ႕ဲ 
အေလးဂ႐ုျပဳမႈနဲ႔ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမႈေအာကမ္ွာ အႏုိင္ႏုိင္ငံအလုပ္သမားလူတန္းစား ႏုိင္ငံေရးပါတမီ်ားဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾက 
ၿပီး ဒုတိယ အင္တာေနရွင္နယ္ကုိ ထူေထာင္လုိက္ၾကတယ။္ ၁၈၉၅ ၾသဂုတ္လ ၅ ရကေ္န႔ လန္ဒန္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တယ္။ 

 သူကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ သူ႔စ်ာပနမွာ Wilhelm Liebknecht ဝီလ္ဟမ္လိုက္ဘ္နက္က “စ်ာပနမွာ လူအနည္းအက်ဥ္းသာပါေပ 
မယ့္ ဒီအနည္းအက်ဥ္းဟာ အေထာင္အေသာင္းေသာလမူ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား၊ ကမၻာတဝန္းလုံးကုိ ကိုယစ္ားျပဳသူမ်ား-ျဖစ္ၾက 
တယ္…………သူဟာ လမ္းညႊန္ျပသူနဲ႔ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသူျဖစ္႐ံုသာမက သူဟာေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ စစ္သားႀကီးလည္း ျဖစ္ 
တယ္။ သူ႔ရ႕ဲခႏၶာကုိယ္တခုလံုးဟာ သေဘာတရားနဲ႔ လကေ္တြ႕ေပါင္းစပ္မႈရ႕ဲထင္ဟပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္” လို႔ အိန္ဂယ္ကို ျမင့္ျမင့္မားမား တန္ 
ဖုိးျဖတ္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ 

 ဒီႏွစ ္ ၂၀၂၀  ဟာ မာ့ကစ္္ရ႕ဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ တုိက္ေဖာ္တိုက္ဖက္လည္း ျဖစ္ကာ မာ့က္စ္ဝါဒကို  မာ့က္စ္န႕ဲ အတူတကြ ထူ 
ေထာင္ခဲ့တ့ဲသူလည္းျဖစ္၊ ကမၻာ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားနဲ႔ အလုပ္သမားလူတန္းစား အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားရ႕ဲ ေတာ္လွန္ေရး ေရွ႕ေဆာင္ လမ္း 
ျပနဲ႕ ဆရာႀကီးလည္းျဖစ္၊ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္းျဖစ္တဲ့ ဖရက္ဒရစ္ - အိန္ဂယ္ရ႕ဲ အႏွစ ္၂၀၀ ျပည့္ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာ 
ေဖာ္ျပခဲ့သလို သူဟာ  ၁၈၂၀  ႏုိဝင္ဘာ ၂၂  ရက္ေန႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၂၀  ဟာ အိန္ဂယအ္တြက္ အထူးအမွတ္ရစရာ ႏွစ္တ 
ႏွစ္ ျဖစ္ေနပါတယ။္ 

 အေျခအေန အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ ေရာကရ္ွိေနၾကတဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတရီ႕ဲ ေျမေအာက္ ပါ 
တီ ဝင္မ်ား၊ရေဲဘာ္မ်ား၊ လငူယ္မ်ားအေနနဲ႔ မာ့က္စ္ဝါဒေလ့လာေရးမ်ားကုိ သႏၷိ႒ာန္ရွိရွိ လပု္ေဆာင္သြားၾကဖုိ႔  ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းလိုက္ပါ 
တယ္။ 
                                                                        မာ့က္စ္ဝါဒ၊လနီင္ဝါဒ၊ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚအဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ 

                                                                                    ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ 

ကုိးကား။ ။ (၁) ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ အဘိဓာန္သစ္၊ ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ (တ႐ုတ္ဘာသာ) (၂) မာ့က္စ္ဝါဒ အဘိဓာန္ႀကးီ၊ ၂ဝ၁၉ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ (တ႐ုတ္ဘာသာ) 
                                                                                            ခင္ေအးၾကည္ျမ ေမ၊ ၇ ရက္၊ ၂၀၂၀။ 
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     ဘုရားတည္ၿပီးရင ္

     ျငမ္းေတြေတာ့ ဖ်က္ရတာပဲ 
         ေမာင္မုိးဦး 
 
- 
  

 

 

 ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရတာ ႏွစ္ ၇ဝ ေက်ာ္ၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာလည္းႏွစ္ ၇ဝ ေက်ာ္ၿပီ။ အုပ္စိုးသူေတြရ႕ဲဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 
အဖိႏွိပ္ခံေတြက ေခါင္းငုံ႔မခံဘဲ ခုခံတြန္းလနွ္တဲ့ စစ္ပြဲျဖစ္တယ္။ အုပ္စိုးသူဘက္ကလည္း မ်ိဳးဆက္တဆက္ၿပီးတဆက္ အဆက္မျပတ္ ဖိ 
ႏွိပ္ စုိးမိုးႏိုင္သလို အဖိႏွိပ္ခံေတြဘက္ကလည္း မ်ိဳးဆက္တဆက္ၿပီးတဆက္ ခုံခံဆန႔္ က်င္ႏိုင္လို႔ လည္း ေရရွည္စစ္ပြဲျဖစ္ေနတာပါပ။ဲ 
 အဂၤလိပ္နယ္ခ်႕ဲသမားရ႕ဲကြၽန္ဘဝ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ရ႕ဲ ကြၽန္ဘဝက လြတ္ေျမာက္လိုတဲ့  အမ်ိဳးသားစိတ္ (လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ေန 
ထိုင္ လပု္ကုိင္စားေသာက္ႏိုင္တဲ့ဘဝ၊ ဒီမုိကေရစီအခြင့္ အေရးျပည့္ဝတ့ဲဘဝ၊ တန္းတရူည္တူအခြင့္အေရးရွိတဲ့ဘဝ၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္ 
တီးႏိုင္တဲ့ ဘဝ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ဘဝ၊ ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ဘဝတုိ႔ကို ရရွိလိုတ့ဲ  ျပင္းျပတဲ့စိတ္) ဟာ ဗမာျပည္မွာ   ေနထုိင္ေနတဲ့ လမူ်ိဳး 
ေပါင္းစုံမွာ ဘဝေပးအသိအရ တညီတၫြတ္တည္း ရိွလာတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈရရွိလာပါတယ္။ 
 အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈအားနဲ႔ လက္ေတြ႕ဘဝကုိ ျဖတ္သန္းလံုးပန္းတ့ဲအခါမွာ လြတ္လပ္ေရးလည္း ရရွိခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္ 
ေရး  ရၿပီးတ့ဲေနာက္ တုိင္းျပည္ကုိ ဘယ္လုိထူ ေထာင္မယ္ဆိုတာမွာ သေဘာထားကြာဟမႈေတြ ရွိလာတယ။္ ဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္နယခ္်႕ဲ 
သမားဟာ မစားရတ့ဲအမဲ -သဲနဲ႔ပက္တ့ဲအလုပ္ကုိလုပ္ခဲ့တယ။္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္လိုက္တယ္။ အမ်ိဳးသားစည္း 
လုံးညီၫြတ္မႈ အက္ေၾကာင္းေပၚခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္ေရးကိုေပးလိုက္တယ္။ 
 လြတ္လပ္ေရး ရရိွလာတ့ဲအခါမွာ  အာဏာရရွိလာတဲ့ လူေတြဟာ အဖိႏွိပ္ခံဘဝကေန ဖိႏွိပ္သူလူတန္းစားဘဝကို ေျပာင္းသြားပါ 
တယ္။ အဂၤလိပ္နယခ္်႕ဲသမား က်င့္သံုးတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကို ဆက္ခံလုိက္တယ။္    အဂၤလိပ္နယ္ခ်႕ဲသမား ကုိလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေန 
ရာမွာ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံအစားထုိးလိုက္တယ္။ အဂၤလပိ္နယခ္်႕ဲသမားေနရာကို ျပည္တြင္းျဖစ္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္း 
ရွင္လူတန္းစားက အစားထိုးဆက္ခံလိုက္တယ္။ 
 ဗမာျပည္ဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ကုိလုိနီႏိုင္ငံဘဝကေန ကုိလိုနီတပိုင္း၊ ပေဒသရာဇ္ တပိုင္းတုိင္းျပည္ဘဝကုိ က်ေရာက္သြားရပါ 
တယ္။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈဟာလည္း ၿပိဳကြဲသြားပါေတာ့တယ္။ တမ်ိဳးသားလံုးရည္မွန္းထားတဲ့၊လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ သာယာ ဝ 
ေျပာတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားတ့ဲ၊ တန္းတမူႈရိွတဲ့ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကုိယဖ္န္တီးႏိုင္တဲ့   ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသစ္တခု ထူေထာင္မယ္ဆိုတာဟာ 
လည္း အေကာင္အထည္မေပၚလာေတာ့ပါ။ ဗမာျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုႀကးီ ခံစားႀကဳံေတြလိုကရ္တာက အမ်ိဳးသားၿပိဳ 
ကြမဲႈနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
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 အာဏာရဖဆပလအစိုးရဟာ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲဝင္ကာလတုန္းက အတူတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေပၚ ငါနဲ႔မတ၊ူ ငါ့ 
ရန္သူလုိ သေဘာပိုက္လာပါတယ္။  ဖဆပအစိုးရကုိ ေဝဖန္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကို လက္ဦးမႈရွိရွိ ဖမး္ဆီးဖိႏွိပ္ ေခ်မႈန္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာကေန 
ျပည္တြင္းစစ္  ျဖစ္လာပါတယ္။  ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္လာေတာ့ ဖဆပလ အစိုးရက သူ႔ကို ခုခံ ဆန႔္က်င္သူေတြကုိ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူေတြ၊ 
ေရာင္စုံသပူုန္ေတြဆိုၿပီး သုံးႏႈန္းပါတယ္။ အဓိပၸာယ္က ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြအျဖစ္ အသိအမွတမ္ျပဳတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာႀကီး သခင္ 
ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရ႕ဲသူမနာကုိယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးကုိ ဖဆပလအစိုးရက ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ။္ ဒီအျပင္ မတရားအသင္းေတြအျဖစ္ 
ေၾကညာပါတယ။္ 
  ျပည္သူလူထုဘဝ၊ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုရ႕ဲဆႏၵေတြကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး လူမ်ိဳးစုံ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊  ႏုိင္ 
ငံေရးရည္မွန္းခ်ကန္ဲ႔ လႈပ္ရွားေနတ့ဲ အင္အားစုအားလံုးဟာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ရ႕ဲပဋပိကၡဟာ ဖိႏိွပ္အုပ္စိုး 
သူအစိုးရနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံဘဝကလြတ္ေျမာက္ဖို႔  ႐ုန္းကန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြျဖစ္ေနတ့ဲ ပဋိပကၡျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဓိကပဋိပကၡဟာ 
ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒီအဓိကပဋပိကၡရ႕ဲအဓိကဘက္ဟာ ဖိႏိွပ္အုပ္စိုးသူ အစိုးရအဆက္ဆက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ဒါေၾကာင့ ္ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စေဲရးဟာ အုပ္စိုးသူအစိုးရအဆက္ဆက္ရ႕ဲ ခ်မွတ္တ့ဲ  ေပၚလစီ အရပ္ရပ္ေပၚ မူတည္ပါတယ္။ အုပ္စိုး 
သူအစိုးရအဆက္ဆက္က ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမယ္လို႔ မူဝါဒမခ်မွတ္ မလုပ္ေဆာင္ မ 
ခ်င္း ျပည္တြင္းစစ္ဟာရွည္ၾကာေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 အုပ္စိုးသေူတြျဖစ္တ့ဲ ဖဆပလအစိုးရကအစ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စေဲရး၊ ျပည္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ 
ေဆာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သေဘာခ်င္းတၾူက၊ သေဘာထားကိုက္ညီၾကပါတယ္။    အဲဒါကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကို ဆူပ ူ
ေသာင္းက်န္းသူ၊ အျမစ္ျပတ္ရွင္းပစ္ရမယ့္သူလုိ႕ သေဘာထားတာပ။ဲ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္ခ်အညံ့ခံရင္ခံ၊ မခံရင္အေခ်မႈန္းခံရမယ္ဆုိတဲ့ 
မူဝါဒကိ ုတေလွ်ာက္လုံးက်င့္သံုးခဲ့ၾကတာ ကေန႔အထိပါပ။ဲ 
 ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရက လက္နက္နဲ႔ဒီမိုကေရစီလဲမယ္ဆိုတနု္းက ရခိုင္ဘက္မွာ ဦးစိႏၲာအဖြဲ႕တဖြဲ႕လုံး၊ မြန္လက္နက္ကိုင္ တဖြဲ႕ 
လုံး (ႏုိင္ေ႐ႊက်င္မွအပ)၊ ျပည္သူ႔ရေဲဘာ္ တဖြ႕ဲလံုး၊ ရွမ္းျပည္ဘက္မွာ “ပအမဖ”တဖြဲ႕လုံး လကန္က္အပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ   အဲဒီအဖြဲ႕ အ 
စည္းေတြ လက္နကခ္်အလင္းဝင္တယ္ဆုိတာပဲ အဖတ္တင္ၿပီ းဒီမိုကေရစီလည္းမရဘဲ အဖြဲ႕အစည္း ဖ်က္သိမ္းတာခံလိုက္ရတယ။္ 
 ဒါေၾကာင့္ ဒီအင္အားစုေတြထကဲ တခ်ိဳ႕ဟာ တနည္းနည္းနဲ႔ျပန္လည္ဖြဲ႕တည္ၾကၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ  ဆက္လက္ 
ဆင္ႏႊၾဲကျပန္တယ္။ 
 ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလေ္နဝင္းစစ္အုပ္စုအာဏာသမိ္းၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စၿဲပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ 
ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးကိစၥေဆြးေႏြးစဥ္မွာပဲ ဗိုလ္ေနဝင္းက ေဆြးေႏြးပြဲကို  တဖက္ 
သတ္ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ။္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားၿပီးတဲ့ေနာကမ္ွာ ဗမာျပည္ေနရာအႏွွံ႔မွာ လက္နကကုိ္င္ တပ္ဖြဲ႕ အသစ္ေတြ 
ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလငူယ္  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ပါဝင္လာၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္း 
ျပည္နယ၊္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းဝိေသသတုိင္းနဲ႔ ရခိုင္ေဒသတုိ႔မွာ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအသစ္ေတြ ထပ္မံေပၚေပါက္လာပါ တယ္။ 
 ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ  ေစာဟန္တာသာေမႊးေခါင္းေဆာင္တ့ဲ ေက၊အာရ္၊စီအဖြဲ႕၊ သခင္စိုးေခါင္းေဆာင္တဲ့ 
အလနံီပါတီ(ကြန္ျမဴနစ္ပါတ၊ီ ဗမာျပည္) နဲ႔ အလံနီပါတီအႏြယ္ေတြ တသုတၿ္ပီးတသုတ္ လက္နက္ခ်အည့ံခံပါတယ္။ ဥပေဒေဘာင္ထဲ ဝင္ 
လာတယ။္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔  ႀကိဳဆုိခံရတာပရဲွိပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းဖ်က္သိမ္းခံရတယ္။ တပ္ 
ဖ်က္သိမ္းပစ္တာခံရတယ္။ 
 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ မဆလ-တပါတီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန႔္က်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ တုိကပ္ြဝဲင္တဲ့ ၊  လူထုအံုႂကြမႈ အ 
ေရးအခင္းႀကးီ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ။္ ဗိုလ္ေနဝင္းႏႈတမ္ိန႔္နဲ႔  ဗုိလ္ေစာေမာင္က နဝတကုိဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းတယ္။ လူထႀုကီးကိုေသြး 
ေခ်ာင္းစီး ႏိွမ္နင္းခဲ့တယ္။ 
 ဒီအေရးအခင္းမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အပါအဝင္ လူအမ်ားအျပား အသတ္ခံရ၊ ဖမ္းဆးီ ႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ်ခံရ၊   လက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးထဲေရာက္သေူရာက၊္ မကဒတ ကုိထူေထာင္သူက ေထာင္၊ ျပည္ပထြက္ၿပီးတမိ္းေရွာင္သူကေရွာင္၊ ျပည္ပမွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ 
အဖြဲ႕အစည္းသစ္ေတြထူေထာင္သူကေထာင္ၾကသလုိ၊ ျပည္တြင္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ သစ္ေတြ ထေူထာင္သူကေထာင္ၾကပါတယ္။ 
 တကယ္ေတာ့ ဒါေတြအားလုံးဟာ (၈) ေလးလုံး လူထုအံုႂကြမႈႀကီးရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အသီးအပြင့္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ နဝတ စစ္အစိုးရ 
က ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ထူေထာင္မယ္၊ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္  ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြကို  မွတ္ပုံ 
တင္ေစပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဘက္က မဆလတျဖစ္လဲ တစညပါတီကုိထူေထာင္တယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီးဘက္က အင္အားစုေတြအေနနဲ႔ ဒီ 
ခ်ဳပ္ပါတီ၊ လူေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတုိ႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပား ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ စည္းကမ္း ကန႔္သတ္မႈအရ ႏိုင္ငံေရးပါတအီေတာ္မ်ားမ်ား ဖ်က္သမိ္းခံရပါတယ။္    ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပပါ 
တယ္။ ဒီခ်ဳပ္ အျပတ္သတ္အႏိုင္ရပါတယ္။ နဝတစစ္အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျငင္းဆန္ပါတယ္။ 
 ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ အႏိုင္ရပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြ စုစည္းကာ လႊတ္ေတာ္ေခၚၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ဖို႔လုံးပန္းမႈကို နဝတ က ၿဖိဳခြဲၿပီး လူဖမ္းပြဲ 
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ေတြ လပု္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ျပည္ပထြက္ခြာၿပီး အမ်ိဳးသားၫႊန႔္ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႕တာေတြ လုပ္လာပါတယ္။  လက္ 
နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ စုစည္းၾကၿပီး DAB ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု ေပၚလာ 
တယ္။ နယစ္ပ္ေဒသႏိုင္ငံေရးေပၚလာတယ္။ 
 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ကုိးကန႔္လြတ္ေျမာကေ္ဒသကတပ္ေတြ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ခြဲထြကပ္ါတယ္။ ဧၿပီလမွာ ဝ ေဒသ 
နဲ႔ ဝ တပ္ဖြဲ႕ေတြက  ခြဲထြက္ပါတယ္။ ဆက္တိုက္ဆိုသလုိပဲ ၈၁၅ စစ္ေဒသ (ေနာင္မွာမိုင္းလားအဖြ႕ဲ) ခြဲထြက္တယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္ 
က ၁ဝ၁ စစ္ေဒသကလည္းခြဲထြက္သြားပါတယ္။ အဒဲီလုိခြဲထြက္တဲ့တပ္ေတြကုိ နဝတစစ္အစိုးရက  သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ သီးျခားတပ္ဖြဲ႕ 
ေတြအျဖစ္ အသိအမွတျ္ပဳတယ္။ အဲဒီအဖြဲအစည္းေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးလုပ္ၿပီး အထူးေဒသေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးတယ္။ 
 ဒီအေတြ႕အႀကဳံအရ နဝတစစ္အစိုးရဟာ  လကန္က္ကိုင္တုိကပ္ြဲဝင္ေနတ့ဲ  အဖြဲ႕အစည္းေတြကို   ေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳၿပီး ကြဲထြက္တဲ့ 
အင္အားစုနဲ႔တပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ သီးျခားတပ္ဖြဲ႕ေတြအျဖစ္ အသိအမွတျ္ပဳၿပီး တဖြဲ႕ခ်င္းနဲ႔   အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရးနဲ႔ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးလုပ္တယ္။ အထူးေဒသေတြ သတ္မွတ္ေပးတယ္။ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ပါ၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို    ေနာက္ 
တက္လာတဲ့အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးပါဆုိၿပီး လုပ္တယ္။     ဒီလိုနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အမ်ားအျပား 
ေပၚလာတယ္။ အဒဲီအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိစီးပြားေရးလပု္ငန္းေတြခ်ေပးတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းထဲ ပါဝင္လာေအာင္လမ္းဖြင့္ေပးတယ္။ 
ဒီနည္းနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ ႏြံနစ္ပ်ကစ္ီးေအာင္ နဝတ က လပု္ေဆာင္ပါတယ္။  
 တဖက္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလပု္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အတုိင္းအတာႀကးီတဲ့ထိုးစစ္ ဆင္ပါတယ္။ ျဖတ္ ၄ 
ျဖတစ္နစ္နဲ႔ စစ္ဆင္ပါတယ္။ အဲဒီအက်ိဳးဆက္ကေတာ့ နယ္စပ္တဖက္ႏိုင္ငံထမဲွာ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ အလွ်ိဳလွ်ိဳ ေပၚေပါက္လာတာပါပ။ဲ 
 နဝတစစ္အစိုးရကို နအဖစစ္အစိုးရအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းပါတယ္။ စစ္အုပ္စုမွာ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊနံပတ္ (၁) ေနရာရလာပါတယ္။ န 
ဝ တ လက္ထက္က စတင္က်င္းပတဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္အမ်ိဳးသားညီလာခံဆုိတာကုိလည္း ရပ္ဆုိင္းလိုက္၊ က်င္းပလိုကန္ဲ႔  မာရသြန္ ညီလာခံ 
ႀကးီက်င္းပပါတယ။္ အခ်ိန္ကနု္လပူန္းေအာင္လုပ္ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ အတည္ျပဳႏိုင္ေအာင္လုပ္တယ။္ လူသိန္းနဲ႔ ခ်ီ 
ၿပီး ေသဆုံးေစတဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းတုိက္ခတ္ခ်ိန္မွာ အဓမၼအတည္ျပဳတာေၾကာင့္လည္း  နာဂစ္အေျခခံဥပေဒလို႔ လူသမိ်ားပါတယ္။ စစ္အုပ္ 
စုနဲ႔  သူ႔အႏြယေ္တြမွအပ ဘယ္သူမွလက္မခံတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ။   စစ္အုပ္စုဟာ ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ႀက့ံဖြံ႕ကုိ ေနာက္မ်ိဳး 
ဆက္  စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုအသြင္ ထူေထာင္လိုက္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ပါတျီဖစ္တဲ့ တစညပါ 
တီကုိလည္း ဆက္ထားပါတယ္။ ဒီလုိစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စည္း႐ုံးေရးအရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ ဘက္စုံ 
ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ၂ဝ၁ဝ မွာေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကုိ လက္မခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲမဝင္ပါ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ႀက့ံဖြံ႕ပါတီ အႏိုင္ရပါတယ္။ ေ႐ြးေကာကပ္ြအဲၿပီး အဆင့္ဆင့္လႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚေပါကပ္ါတယ္။ သမၼ 
တဦး(ဗိုလ္)သနိ္းစိန္အစိုးရ တက္လာပါတယ။္ ပထမအႀကမိ္လႊတေ္တာ္အစည္းအေဝးတခုမွာ မတရားသင္းဥပေဒပုဒ္မကုိ ႐ုပ္သမိ္းဖို႔အဆို 
တင္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အ့ဲဒီအဆိုအပယ္ခံရပါတယ္။ 
 ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္လို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြေပၚလာၿပီး အစိုးရသစ္ ဖြဲ႕လာႏိုင္တာေၾကာင့္ 
၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို စစ္အပု္စုက အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ၿပီးျဖစ္လို႔    စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြ ကန႔္လန႔္ကာေနာက္ကြယ္ကုိ ဝင္ 
သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ အတိုက္အခံအင္အားစုအားလုံးက ၉ဝ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ဆုပ္ကိုင္ထားၿမျဲဖစ္ေတာ့ သမၼ 
တ ဦး (ဗိုလ္) သိန္းစိန္အစိုးရ အက်ပ္ေတြ႕ပါတယ။္ တခ်ိန္တည္းမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးလုပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေနာက္တက္ 
လာတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတာလပု္ဖို႔ေျပာထားတာေၾကာင့္လည္း ဦး(ဗိုလ္)သနိ္းစိန္အစိုးရ အက်ပ္ေတြ႕ပါတယ္။ 
 အပစ္အခတ္ရပ္ထားတဲ့  အဖြဲ႕ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီ 
လို  ဖြဲ႕ဖို႔ လက္ခံတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကာခ်ဳပ္ရ႕ဲ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ ေရာက္သြားတ့ဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးစရာ မလိုေတာ့ေပမယ့္ 
နယျ္ခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕နဲ႔   ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္လက္မခံတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။  ဒီလိုသမၼတဦး (ဗိုလ္)သနိ္း 
စိန္ အက်ပ္ေတြ႕ေတာ့ ကာခ်ဳပ္က အပစ္အခတ္ရပ္ထားတ့ဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႕ ျပည္သူ႔စစ္လုပ္ဖုိ႔ ျငင္းဆန္တဲ့  အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ  ထိ 
ေတြ႕မႈျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ တေက်ာ့ျပန္တိုက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ဒီခ်ဳပ္ဟာ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတေ္႐ြးေကာကပ္ြဲကို ဝင္ေရာကဖ္ို႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။  ဒါဟာ ဒီခ်ဳပ္ကုိ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚ တင္ေပး 
လိုက္တဲ့ (၈) ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ ႀကးီျမတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအဓိပၸာယ္ကုိ ေသးသိမ္သြားေအာင္ ဒီခ်ဳပ္ကလုပ္လုိက္တာပါ 
ပ။ဲ ၉ဝ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက တခနဲက္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵကုိ ေက်ာခိုင္းလုိက္တာလည္း ျဖစ္သြားပါတယ္။ ၈၈ 
ခုႏွစ္ကစၿပီး ေသအတူ ရွင္အတူ လက္တြဲ တုိကပ္ြဲဝင္ခဲ့တဲ့ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔လည္း လက္တြဲျပဳတ္သြားပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ထကဲို ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ဟာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္ ေခါင္းလွ်ိဳမိလ်က္သား   ျဖစ္ 
သြားပါေတာ့တယ္။ 
 သမၼတဦး(ဗိုလ္)သနိ္းစိန္အစုိးရက အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြကို အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးမလုပ္ရေသးတဲ့ 
အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ထေိတြ႕ေအာင္လပု္ေဆာင္ပါတယ။္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ကာခ်ဳပ္မူ(၆) ခ်ကခ္်မွတ္ပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စေဲရးစာခ်ဳပ္ (NCA) သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕ တ 
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ခ်ိဳ႕ လက္မွတ္မထိုးပါ။   အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ကုိးကန႔္အဖြဲ႕၊ တအာင္းပေလာင္အဖြဲ႕ ( TNLA) ၊ ရခုိင္တပ္မေတာ္ (AA) အဖြဲ႕ေတြ တက္ခြင့္မ 
ေပးပါ။ အဲ့ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္ေရးမလုပ္ႏိုင္ဘဲ အျပတ္ေခ်မႈန္းမယ္လို႔ ကာခ်ဳပ္က သေဘာထားပါတယ္။ ဒါဟာ  အစိုးရအဆက္ 
ဆက္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေခ်မႈန္းေရးနည္း ျဖစ္ပါတယ္။    အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ကုိ တနည္းနည္းနဲ႔ ခ်ိဳထားလုိကၿ္ပီး ဦးတည္ခ်က္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း 
တခ်ိဳ႕ကုိ ဝုိင္းပတပ္ိတ္ဆို႔ေခ်မႈန္းတ့ဲ နည္းအတိုင္း လုပ္တာပါပ။ဲ 
 သမၼတ ဦး(ဗိုလ္)သနိ္းစိန္အစိုးရဟာ တဖက္မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ပိုခိုင္ၿမေဲအာင္လုပ္ပါတယ္။ အဒဲါကေတာ့ 
အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္စနစ္ ထားတာပါပ။ဲ အဲဒီ   အၿမတဲမ္းအတြင္းဝန္ဆုိသေူတြကို စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အ 
တြက္ အာမခံႏိုင္တဲ့ အရပ္သားဗ်ဴ႐ုိကရကေ္တြကုိသာ ခန႔္ထားတာပါ။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး  လုပ္ေဆာင္မယ္။ 
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မယ၊္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မယ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိတဲ့ လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ုံးခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ 
အစိုးရဟာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္။ အႏိုင္ရပါတယ္။ လႊတေ္တာ္ေခၚအစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံဆိုတဲ့ ေနရာ 
တခုကုိ ဖန္တီးႏိုင္တယ။္အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တာမသရိေပမယ့္ စစ္အုပ္စုနဲ႔ဒီခ်ဳပ္ ေစ့စပ္ ရင္ၾကား 
ေစ့ပုံေပၚပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္တြင္းမွာ ဆူဆူညံညံသံေတြထြက္လာတယ္။ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔လက္တြဲခဲ့တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလမ္းခြဲသြားတယ္။ 
 ဒီခ်ဳပ္အစုိးရက NCA လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္ခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကုိ ပထမလုပ္မယ။္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္တာ ေနာက္မွလုပ္ 
မယ္ဆုိၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံဆုိတာကုိလုပ္တယ္။ ခရီးမေပါကပ္ါ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလည္း ဘာမွျဖစ္မလာပါ။ သမၼတဦး (ဗိုလ္) သိန္း 
စိန္က သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သုိ႔၊ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္မွ သမၼတဦးဝင္းျမင့္သို႔ ဆိုတဲ့ အေျပာင္းအလေဲတြေတာ့ ေတြ႕ရပါတယ္။ 
 ေျပာင္းလဲျခင္းမက ေျပာင္းလဲသြားတာကေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ပါပ။ဲ    ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေနရာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေနရာကုိပါ 
ယူလုိက္ကတည္းက ဒီခ်ဳပ္ပါတီအလုပ္ လုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ပါ။ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဘဝကေန စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားထမဲွာ စစ္ဝတစ္ုံ မ 
ဝတ္ထားတ့ဲ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တေယာက္ဘဝကို ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ဘဝ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ  ရကရ္က္စက္စက္ 
ဆင္ႏႊဲသူဘဝကုိ ေျပာင္းသြားတာပါပ။ဲ ICJ ကိစၥမွာလည္း စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္က်င့္သံုးတဲ့ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူ၊ အဖ်က္သမား၊အၾကမ္း 
ဖက္သမားကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးသေဘာထားကို အတက္ႂကြဆုံးေထာက္ခံအားေပးျခင္းျဖင့္ စစအ္ုပ္စုကုိအလုပ္အေကြၽးျပဳေနတယ္။ 
 ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒က ဒီလိုလုပ္ေလေလ ဒီခ်ဳပ္ဟာလူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ ပုိၿပီးကင္းကြာသြားေလျဖစ္မွာပါပ။ဲ လတ္တေလာ အက်ိဳး 
ဆက္တခုကေတာ   ့ျပည္တြင္း ဒီခ်ဳပ္လႈပ္ရွားမႈကုိ အေထာက္အကျူပဳတဲ့ အေဝးေရာက္ အမ်ိဳးသားၫြန႔္ေပါင္းအစိုးရရ႕ဲဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက ္
တာစိန္ဝင္း ကပု္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းနဲ႔ျပည္တြင္းကုိျပန္ဝင္လာရတာပါပ။ဲ 
 ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္ စစ္အုပ္စုဟာ စစ္ေရးဘက္မွာ လက္နက္ခ်အညံ့ခံၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပဲ လိုလားသလုိ ႏိုင္ငံေရးဘက္မွာလည္း ဦး 
ၫြတ္ ဒူးေထာက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိပဲ လိုလားတာေတြ႕ရပါတယ။္   စစ္အုပ္စုဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကို ခုိင္ၿမဲ 
ေအာင္ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ စစ္ေရးဘက္မွာ တပ္ကို လက္ကိုင္တုတ္တပ္ပီသသည္ထက္ပီသေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ စစ္အုပ္စုအႏြယ္ 
ဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတအီဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း ထူေထာင္ေနပါတယ။္ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီတို႔၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတို႔၊ ပါတီ 
ႏိုင္ငံေရးတုိ႔  ဆိုတာေတြနဲ႔လည္း အေတြးအျမင္ေတြ ရႈပ္ေထြးေအာင္လပု္ေနတယ။္     ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးတယ္ အ 
ေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကုိရွည္ၾကာသည္ထက္ရွည္ၾကာေအာင္လုပ္ေနပါတယ္။ 
 ဒီခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိၿပီး စစ္အုပ္စုနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိပဲ ဦးစားေပး လုပ္ေနတာေတြဟာ လမူ်ိဳးစုံ  ျပည္သူလူထု 
ႀကးီရဲ႕ဘဝနဲ႔ဆႏၵကို ေက်ာခိုင္းလိုက္တာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။    အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတုိ႔မွာလုိ ဒီမိုကရက္တစ္နဲ႔ ရီပတ္ဗလစ္ကန္၊ 
ကြန္ဆာေဗးတစ္နဲ႔ ေလဘာပါတီတုိ႔ တလွည့္စီ အာဏာယူသလို ဗမာျပည္မွာလည္း ႀက့ံဖြံ႕နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္  တလွည့္စီအာဏာယဖူို႔ ဒီခ်ဳပ္က ေမွ်ာ္ 
လင့္ေနရင္ စိတ္ကူးယဥ္တာပျဲဖစ္မယ္။ စစ္အုပ္စုက လက္ေတြ႕က်က်ပကဲ်င့္သံုးလိမ့္မယ။္ စစ္အုပ္စုမွာ ဘုရားတည္ၿပီးရင္ ျငမ္းဖ်က္ပစ္တဲ့ 
အေတြ႕အႀကဳံေတြအေတာ္မ်ားခဲ့ၿပီပ။ဲ 
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    သမုိင္းအေကြ႕အခ်ိဳးေလမ်ားလား 
                                                   ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း 
 
 
 တိုက္ဆိုင္လုိက္တာ - 
 ကမၻာ့စီးပြားေရးကပ္ ျပင္းထန္နက္ရႈိင္းလာေနတာ၊      
 ကမၻာ့ရာသီဥတုေတြ ေဖာကျ္ပန္ဆိုးဝါးလာေနတာ၊       
 ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါ ကမၻာအႏွံ႕ျပန္႕ပြားလာတာ၊ ကမၻာမွာ စီးပြားေရးအရ စစ္ေရးအရ အားအႀကီးဆံုးလို႔ဆိုရမယ့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ 
ငံမွာ ထရမ့္ပ္လို ႐ူး႐ူး-႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္တတတ္ဲ့ လက္ယာစြန္းဘီလ်ံနာ သူေဌးႀကီးတေယာက္ သမၼတတကျ္ဖစ္ေနတာ၊ 
ေနာက္ၿပီး သူ႔သက္တမ္းတိုးေရးအတြက္ ေ႐ြးေကာကပ္ြဲကာလနဲ႔ နီးလာေနတာ။                     

 ကမၻာအႏွံ႔မွာ လူေတြဟာ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ေ႐ွ႕မွာ ထိုင္လုိက္တုိင္း၊ ေရဒီယုိသတင္းကိုနားေထာင္လိုက္တိုင္း၊ သတင္းစာကုိ 
ေကာက္ကုိင္လုိက္တိုင္း၊ မနက္လကဖ္ကရ္ည္ဆုိင္မွာလူစံုလိုက္တိုင္း၊ ကုိဗစ္သတင္းနဲ႔ခ်ည့္အစခ်ီေနၿပီး မိသားစုထမင္းဝိုင္းအပါ လူစံုတိုင္း 
ဒီေရာဂါအေၾကာင္းပဲ ေျပာေနၾကတဲ့အျဖစ္ ကုိဆုိက္ေနပါတယ္။ 

 ဒါဟာတိုက္ဆုိင္လိုက္တာလို႔ ေျပာေကာင္းေျပာႏိုင္ေပမယ့္ ဒီေရာဂါကဆက္လာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္အပ်ကေ္တြကေတာ့ 
တိုက္ဆိုင္တာမဟုတ္ေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

 တကမၻာလုံး ေရာဂါေဘး၊ အငတ္ေဘး၊ စီးပြားပ်က္ကပ္ေဘး စတာေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္လာေနရတာေတြဟာ တိုက္ဆိုင္တာ မဟုတ္ပါ 
ဘူး။ ကိုဗစ္ေရာဂါခံစားရသူနဲ႔ ဒီေရာဂါေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ဆံုးပါးသူ အေရအတြက္အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အလပု္လကမ္ဲ့ ျဖစ ္
မႈႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတာ (အလုပ္သမားဦးေရရ႕ဲ ၂၅%အထက္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္)၊ ဘဏ္လပု္ငန္းေတြ ပံုက်ေတာ့မတတ္ျဖစ္ေနတာ 
(ေဝါလမ္းမႀကီးကို ေဒဝါလီလမ္းမႀကီးလုိ႔ ေခၚရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ နီးကပ္လာေနတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကပါတယ္)၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ လူ 
မည္းေတြနဲ႔ လက္္တင္ႏြယ္လူမ်ိဳးေတြအေပၚ တဖက္သတဖ္ိႏွိပ္မႈေတြေပၚလာတာ စတာေတြက နီယိုလစ္ဘရယဝ္ါဒရ႕ဲ ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈနဲ႔ ဆုိ 
႐ွယ္လစ္စနစ္သာလွ်င္ဆုိတာကုိ ေပၚလြင္ထင္႐ွားလာေစတယ္လို႔ မီဒီယာေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းေတြမွာ ေဝဖန္သုံးသပ္သူေတြ အ 
တြက္ ခိုင္မာတ့ဲ အကိုးအကား၊ အေထာက္အထားေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ 

 

 

 

                                  

 

 

 ဒါေတြနဲ႔တခ်ိန္တည္း ကမၻာႀကီးမွာျမင္ေတြ႕ေနရတ့ဲ ျဖစ္ရပ္တခုကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစုအကုန္ပိုင္းေလာက္တုန္းက ေခတ္စားခဲ့တ့ဲ 
နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆုံးခန္းတုိင္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုဗီယက္အုပ္စု ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ဓန႐ွင္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ 
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ပညာတတ္တခ်ိဳ႕အၾကားမွာ ေခတစ္ားလာတဲ့ ဒီ-နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒက ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္လိုက္တဲ့ ဒီအယူအဆမွာ ကမၻာႀကီးအဖို႔ (အရင္း 
႐ွင္စနစ္မွတပါး)“တျခားေ႐ြးစရာမ႐ွိေတာ့ဘူး”၊“သမိုင္းဟာဆံုးခန္းတိုင္သြားၿပီ”စတဲ့ အယူအဆမ်ိဳးေတြပဲ လႊမ္းမိုးေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာက 
ကြန္ျမဴနစ္ေတြေလွ်ာက္တဲ့လမ္းေၾကာင္းဟာ ေခတန္ဲ႔မေလ်ာ္ညီေတာ့ဘူး၊ ႐ိွေနတဲ့စနစ္နဲ႔ အာဏာရထားသူေတြကုိ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဖယ္ 
႐ွားမယ္ဆုိတာမ်ိဳး မေတြးၾကနဲ႔ေတာ့လုိ႔ ဆိုခ်င္ၾကတာပါ။ သူတုိ႔အဆိုအရေတာ့ လူျဖဴအန္ဂလိုဆကၠဆြန္ေတြ(Anglo Saxon) ေဖာ္ထုတ္ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ ့ အရင္း႐ွင္ဒီမိုကေရစီစနစ္သာလွ်င္ ကမၻာေပၚမွာအေကာင္းဆံုးစနစ္၊ ကမၻာဆံုးတုိင္ တည္ၿမမဲယ့္စနစ္လို႔ ဆုိခ်င္ၾကတာ 
ျဖစ္ပါတယ။္ အဒဲီကာလတုန္းက ဒီအယူအဆေတြကို တြင္တြင္ေျပာၿပီး ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္လပု္ခဲ့ၾကသူေတြထမဲွာ ၿဗိတိန္က မာဂရက္ 
သက္ခ်ာ နဲ႔ အေမရိကန္က ေရာ္နယ္လ္ရီဂင္၊ ဟီလာရီကလင္တန္၊ နဲ႔ေဒၚနယထ္ရမ့္ပ္တို႔ ပါပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕စဥ္းစားနည္းက ကမၻာႀကီးကုိ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံကပဲ သူ႔လက္ေထာကႏ္ိုင္ငံတခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ ခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သြားေတာ့မယ္ ဆိုတာျဖစ္ပါတယ။္ အေမရိကန္အင္ပါယာႀကီးလုိ႔ 
ေတာင္ ဆုိသူကဆုိၾကပါေသးတယ။္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေနာကႏ္ိုင္ငံေတြဟာ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားတနု္းက စီးပြားေရးထိုင္းမိႈင္းမႈႀကးီက ျပန္ 
လည္နာလန္ထေူနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္လုိ႔လည္း မိုးႀကီးေလႀကီး စကားေတြေျပာေနႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ေပၚေပါက္လိုက္ 
တဲ့ ကမၻာ့ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းႀကးီ ေပၚလာေတာ့ သူတို႔တေတြကို တိခနဲ ႏႈတ္ပိတ္သြားရပါတယ္။ “သမိုင္း ဆံုးခန္းတိုင္သြား ၿပီ” 
အယူအဆဝါဒျဖန္႔ပြဲႀကီးဟာလည္း ဒီလုိနဲ႔ပဲ ဆုံးခန္းတုိင္သြားရပါတယ္။ 

  

 ဒီေတာ့ လက္ယာစြန္းသမားေတြနဲ႔ ေခါင္းမာလွတဲ့ ထရမ့္တို႔လုိ နီယိုလစ္ဘရယ္ပေဂးႀကီးေတြဟာ နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒအသစ္ 
တခုကုိ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ပြဲထုတရ္မလဲလို႔ ေခါင္းကုတ္စဥ္းစားေနၾကပါတယ္။ တီထြင္မယ့္လူကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလာ 
ေလာဆယ္ဆယ္ ဒီလုိအေျခအေနကေန ႐ုန္းထြကဖ္ို႔နဲ႔ လာမယ့္ေ႐ြးေကာကပ္ြမဲွာ ျပန္အေ႐ြးခံရဖုိ႔ ႀကိဳးစားရတဲ့ထရမ့္ပ္ဟာ ကုိဗစ္-၁၉အပါ 
ကေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ျပည္တြင္းေရး အက်ပ္အတည္းေတြအတြက္ တ႐ုတ္အေပၚပုံခ်တာ၊ စစ္ေအး 
စစ္ပြဲ အသစ္တခု ထပ္မံဖန္တီးဖို႔ႀကိဳးစားေနတာေတြ လပု္ေနပါတယ္။ တပါတည္းမွာ ဒီလို ကိုဗစ္ေရာဂါနဲ႔ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကို အ 
ခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အာဏာတည္ၿမေဲရးလုပ္လုိသေူတြအတြက္ စံျပလူမိုက္တေယာက္ျဖစ္ရတာကုိလည္း သူ႔ကိုယ္သူ ဂုဏ္ယေူနပါတယ္။ 
  

 ထရမ့္ပ္ဂုဏ္ယူတာကိုလည္း အျပစ္မဆိုသာပါဘူး။ ဗမာျပည္က အာဏာရစစ္အုပ္စုနဲ႔ အစိုးရတုိ႔ဟာ ဒီလုိအခက္အခနဲဲ႔ ဒုကၡ မ်ိဳး 
စံုထေဲန လူထုကိုအာ႐ံုလႊဖဲို႔အတြက္ ထရမ့္ပ္ကိုအတုယၿူပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ထိုးစစ္ေတြျမွင့္္တင္ေနတာ၊ ဘာသာေရး-လူမ်ိဳးေရး အဓိက 
႐ုဏ္းေတြ အခ်ိန္မေ႐ြးဖန္တီးလို႔ရေအာင္ အေျခအေနေတြျပင္ဆင္ေနတာ စတဲ့လပု္ရပ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ လူထုကိုအာ႐ံုလွည့္ျဖားေနၾကပါတယ္။ 
တနည္းေျပာရရင္ ဒီအာဏာရထပိ္သီးေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို ကုိ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ရန္က ကယ္တင္ဖို႔ထက္ မိမိအာဏာလက္မလြတေ္ရးကုိ 
ပိုအေလးထားလပု္ေနၾကပါတယ။္ ဒီလုိကာလမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈကယ္တင္ေရးစရိတ္ထက္ သူတုိ႔စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ကုိ အဆ 
မ်ားစြာတိုးျမွင့္ေနတာဟာ သာဓကတခုပါပ။ဲ 

  

 ဒီလုိအေျခအေနမွာ သဘာဝက်စြာပဲ သူတို႔ေနာက္လိုက္ေတြ၊ ငဖားေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လူ႔အလႊာ အသီးသီးကသမဂၢေတြ၊ ဘာ 
သာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚထြက္လာ၊ အစြမ္းျပလာႏိုင္စရာ အႏၱရာယေ္တြ႐ွိပါတယ။္ ျပည္သူလူထုဘက္ကေတာ့ ဒီေရာဂါနဲ႔ 
စီးပြားေရးအခက္အခဲ ႀကံဳရမႈေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မိမိတို႔ခ်င္း စည္းလံုးမႈေတြတည္ေဆာက္တာ၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ဖြဲ႔စည္းမႈေတြ 
ျပင္ဆင္တာ၊ ျပဳလပု္တာေတြနဲ႔ စရပါေတာ့မယ္။ လုပ္သင့္ပါၿပီ။ အႏၱရာယ္ဟာ မိုးကပု္စက္ဝိုင္းဟုိဘကမ္ွာ တည္႐ွိေနတာ မဟုတ္ေတာ့ 
ပါဘးူ။ 

 

        ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း 
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ကုိဗစ ္၁၉ အႏၱရာယ္ 

ရဲေဘာ္ေအာင္ေသာ္ 

 
 ကိုဗစ္ ၁၉ ဟာ အုပ္စိုးသူအစိုးရက သတိႀကီးႀကီး၊ အေျမာ္အျမင္ႀကးီႀကီးထားၿပီး အစြမ္းကုန္ အင္အားစိုက္ထုတက္ာကြယ္ တုိက္ 
ဖ်က္တာမ်ိဳး မလုပ္ခဲ့ရင္ သမိုင္းမွာ အဆိုးဆံုး ေရာဂႏၱရကပ္ႀကီးအျဖစ္ က်ေရာက္လာႏိုင္တာမို႔ အထူးစိုးရိမ္မိပါတယ္။ 
 ကိုဗစ္ ၁၉ က တကမၻာလုံးကို ၿခိမ္းေျခာကေ္နခ်ိန္မွာ AA ကုိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ မတရားအသင္းအျဖစ္ စစ္တပ္နဲ႔ အ 
စိုးရက ေၾကညာလုိက္တယ။္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္က ေသေရးရွင္ေရး အေရးႀကီးေနခ်ိန္မွာ   ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ 
အင္တာနက္ ဆက္လက္ျဖတ္ေတာကၿ္ပီး သတင္းအေမွာင္ခ်ထားတယ္။ ဒါဟာ ရခိုင္မွာ စစ္တိုးတုိကမ္ယ္ဆိုတာ အခ်က္ျပတာပ။ဲ ရခိုင္ရြာ 
သားနဲ႔ ေအေအကို  အတူတူ သေဘာထားၿပီး  မတရားတဲ့ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းမႈေတြကို  စစ္တပ္က အရင္ကတည္းက လုပ္ခဲ့ရာမွာ  အခု  မတ 
ရားအသင္းပုဒ္မတပ္ၿပီး တုိးလုပ္မယ့္လကၡဏာပ။ဲ   ဒါ့ေၾကာင့္ အခုလုိ ကပ္ေဘး အႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ သိပ္ 
စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ 
  

                                                                                               

    

 

  

 

 တိုင္းျပည္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္မွာ အုပ္စိုးသူ ပေဒသရာဇ္လူတန္းစားအတြင္း အာဏာလုေနၾကလုိ႔ လြတ္လပ္ေရးဆံုးရွဳံးခဲ့တ့ဲ 
သင္ခန္းစာကုိ သတရိေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု တသိန္းခြဲခန္႕  ေသေၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို အဓမၼအတည္ျပဳတ့ဲ ရက္ 
စက္တ့ဲ စစ္အာဏာရွင္လပု္ရပ္မ်ိဳးကို ေနာက္ထပ္ မျမင္ေတြ႔လုိပါ။   ဗမာျပည္ဟာ ကုိဗစ္ ၁၉ လူနာကို ေနာက္က်ၿပီး ေတြ႔ခဲ့ရေပမယ့္ 
အဆိုးဆုံးျဖစ္ လာႏိုင္ေလာက္တ့ဲ အေျခခံမ်ားစြာရွိေနတဲ့အတြက္ အထူးသတိေပးခ်င္ပါတယ။္ 

 ညေနေစာင္း စက္ရုံဆင္းခ်ိန္မွာ  ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး စက္ရုံကထြက္လာတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို ၾကည့္ပါ။   ဘယ္ေလာက္ အႏၱရာယ္ 
ႀကးီတယ္ဆုိတာ အားလုံးေတြးၾကည့္ သႏိိုင္ပါတယ္။   ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ပခံုးခ်င္းထိ၊ ေက်ာခ်င္းကပ္၊ ရင္ခ်င္းအပ္စီးၾကရတဲ့ ဆင္းရဲသား 
ျပည္သူေတြရဲ့ အႏၱရာယ္ကို ေတြးၾကည့္ပါ။ ဒါေတြအတြက္ အစိုးရက ဘယ္လို စိီစဥ္ထားပါသလ။ဲ ဘယ္သူမွ ဘာမွ မသရိပါ။  ဘာအစီ အ 
စဥ္မ ွမရွိေသးဘူးလုိ႔ ယူဆရပါတယ္။ 



18 
 

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ ထရံတခ်ပ္သာျခားၿပီး ေနထုိင္ၾကတ့ဲ မိသားစုေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ကုိယပ္ိုင္ အိပ္ခန္းနဲ႔ မေနႏုိင္၊ 
အခန္းမဖြဲ႔ဘဲ အိပ္ၾကရတ့ဲ မိသားစုေတြ ေျမာက္ျမားစြာရွိပါတယ။္    အိမ္ေအာကမ္ွာ ဗြက္အုိင္ေရအိုင္ႀကီးေတြ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ ရွိေနတတ္ 
တဲ့ အိမ္ေတြ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေရစီးေရလာ မေကာင္းတဲ့ ေနာက္ေဖး  ေရေျမာင္းေတြ၊ ေရေျမာင္းႏႈတခ္မ္းမွာတည္ထားတဲ့ ဂုံနီအိတ္စုတ္ ကာ 
ထားတဲ့ အိမ္သာေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ရပ္ကြကေ္တြမွာ မျမင္ခ်င္မွအဆံုးပါ။ ဒီလိုေနရာ ကုိဗစ္ ၁၉ ေရာက္လာရင္ ဘာေတြ ျဖစ္မလဲ။ 
 ကိုဗစ္ ၁၉ ဟာ  ျပည္ေတာ္ျပန္ဝင္လာသူေတြက စပါလိမ့္မယ။္ အထိန္းသမိ္း လကမ္ဦးရင္ တျပည္လုံး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရာက္ 
ပါလမိ့္မယ္။  တရြာလုံး အိမ္သာတလုံးမွ မရိွတဲ့ ေတာရြာေတြ၊ အိမ္သာနည္းနည္းပဲ ရွိေသးတဲ့ ေတာရြာေတြကို ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာက္ရင္ ဘာ 
ေတြျဖစ္မလ။ဲ တရြာလုံးမွာ ေရတြင္းတတြင္းပရဲွိၿပီး  အဒဲီတြင္းကေရကုိ တရြာလံုးသုံးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဘာျဖစ္မလ။ဲ   တခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာ အဝီ 
စိတြင္း ဘံုဘိုင္တခုတည္းက ေရကို တရြာလုံးက မိသားစုရာနဲ႔ခ်ီ သုံးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ရြာေတြမွာ ေခ်ာင္းထကဲ လက္ယက္ေရတြင္းထကဲ ေရ 
ကို တရြာလုံး ေသာကပ္ါတယ္။ ရြာအမ်ားစုမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိပါဘူး။ 

 ပလပ္စတစ္မိုးကာေလး မခုိင့္တခိုင္နဲ႔ ေနၾကရတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြရ႕ဲေနရာမွာ ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္ခဲ့ရင္ေတာ့ မေတြး 
ဝ ံ့စရာ အေျခအေနပါပ။ဲ    ကပ္ေရာဂါႀကးီ က်ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ရခိုင္ကုိ စစ္တုိးတုိကဖ္ို႔ျပင္ဆင္ေနတာဟာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားအားလုံးကုိ အ 
ေပ်ာကရ္ွင္းဖို႔  ၾကိဳ းစားေနသလုိ ရွိပါလိမ့္မယ။္ ဒါထက္ဆုိးဝါးတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရွိေတာ့မယ္မထင္ဘူး။ 

 ကပ္ေဘးနဲ့ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာေတာင္ စစ္အုပ္စုဟာ အာဏာအက်ိုးစီးပြားအတြက္ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လယ္သမားေတြကို အ 
ၾကမ္းဖကဖ္ိႏွိပ္တာ (ေအာင္သေျပ) ေက်ာင္းသားေတြကို အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တာ (ကမာရြတ္ တရားရုံးအတြင္း) ေတြ ေျဗာင္လုပ္လာတယ္။ 
ကာလံုေခၚ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခိုင္းၿပီး စစ္တပ္ကုိ အာဏာအပ္ဖို႕ တုိက္တြန္းေနတယ။္ 

 ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပတ္ျပတ္သားသား ကုိင္တြယ္တဲ့ တရုတႏ္ိုင္ငံဟာ ပထမဆံုး  ကပ္ေဘးက်ေရာက္ၿပီး လဥူီးေရ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ 
ငံျဖစ္ေပမယ့္ ကပ္ေဘးကို ထနိ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတြေဝေႏွာင့္ေႏွးခဲ့တဲ့ အီတလီႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဒုတိယ 
အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝေနဆပဲါ။   ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တုိင ္ဘာမွ မလုပ္တတ္ေတာ့ပါဘးူလို႔  မ်က္ရည္  ေတာက္  
ေတာက္ က်ယူရပါတယ္။ အီတလီ ေရာက္ေနတဲ့ ဗမာတေယာကက္ ျပည္တြင္းေနမိတ္ေဆြေတြကုိ ငိုယိုၿပီးသတေိပးပါတယ။္ မင္းတုိ႔ အ 
ျပင္မထြက္ၾကပါနဲ႔ကြာ။ ငါေတာင္းပန္ပါတယ္။ အားလုံးေသကုန္ၾကလိမ့္မယ္တဲ့။ ဒါဟာ သူတုိ႔ သင္ခန္းစာကေန ထြက္ေပၚလာတ့ဲ ေစတ 
နာနဲ႔ သတိေပးခ်က္ပါ။ 

 ဗမာျပည္ဟာ အမ်ားႀကီးေနာက္က်ၿပီးမွ ကပ္ေဘးကုိ ရင္ဆုိင္ရတယ္။ ကုိယ့္ေရွ႕က သင္ခန္းစာေတြကို ျမင္ေနရတယ္။ ေရႊထက္ 
အဖိုးတန္တဲ ့ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေတြ  ရေနတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဒါေတြကို အလဟႆျဖဳန္းတီးၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ စစ္ခင္းဖို႔ျပင္ဆင္ေနတာ ကုိ 
ေတြ႔ ရလို႔ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ 

 ၿဗိတနိ္ႏိုင္ငံဟာ အေသအေပ်ာက္ ၃၀၀ ေက်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ့္ျပင္မထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္လိုကပ္ါတယ္။ ဒါကို သိပ္ေနာက္က် 
လြန္းတယ္လို႔ အီတလီ၊ စပိန္က ပညာရွင္ေတြက ေဝဖန္ၾကပါတယ။္ ဗမာျပည္လုိ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ပိတ္ဆုိ႔မိန္႔ဟာ သူတို႔ထက္ ပိုေစာလုပ္ဖုိ႔ 
လိုပါတယ။္ ဘာ့ေၾကာင့္လဆဲိုေတာ့ သူတုိ႔လိုခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာထက္ ဗမာျပည္မွာ အခက္အခဲ ပိုႀကီးမားႏိုင္စရာ ရွိလို႕ပါပဲ။ 

 ဗမာျပည္မွာ အခု ခ်င္းျပည္နယ္ တးီတိန္န႕ဲ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ႕ရွိသူ ဝင္ေရာက္ထိေတြ႕ခဲ့တဲ့ ရြာကုိ ပိတ္ပင္ကန္႕သတ္တာ လပု္လာၿပီ။ 
ေရႊစကေ္တာ္ က်ဳိက္ထီး႐ိုး ပြဲေတာ္ေတြ ပိတ္လိုက္ၿပီ။     တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြ ေရာဂါအႏၲရာယ္ အနီးကပ္လာမွ ဒါမွမဟုတ ္အသည္းအသန္ျဖစ္ 
ခ်ိန္က်မွ လိုကပိ္တ္တာဟာ မလံုေလာကပ္ါဘူး။   အလုပ္မသြားဖို႔၊ ရုံးပိတ္ဖို႔၊ အလုပ္ေတြပိတ္ဖို႔ အခုအခ်ိန ္အမိန္႔ထတ္ုရင္ေတာင္ ေနာက္ 
က်ေနပါၿပီ။ ဒီေလာက္နဲ႔ မလံုေလာက္ေတာ့ပါဘးူ။  Community Quarantine နဲ႔ မလုံေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ lock down 
လပု္မွ ေတာ္ကာက်မွ အေျခအေနပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဆင္းရဲတဲ့ ဗမာႏုိင္ငံမွာ ေျဖရွင္းရခက္တ့ဲ အခက္အခေဲတြ သိပ္မ်ား၊ သိပ္ႀကးီ 
မားမွာမို႔ ေစာေစာစီးစီး ႀကိဳလုပ္ရင္ေတာင္ ေနာက္က်ဦးမွာပါ။ ဗမာျပည္မွာ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးလုိ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အခုခ်ိန္မွာကို  အိမ့္ျပင္မ 
ထြကရ္ အမိန္႔ထုတ္သင့္ပါၿပီ။ ရန္ကုန္မွာ ဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါပုိးရွိသူ သြားလာလႈပ္ရွားခဲ့တာလည္း အားလံုးအသိပါ။ ခုခ်ိန္ထုတ္ထားမွ  ေနာက္ 
၂ ပတ၊္ ၃ ပတ၊္ ၄ ပတ္ ၾကာတဲ့ အခ်ိန္မွာ တကယ္အသက္ဝင္ႏိုင္မွာပါ။    ေလာ့ေဒါင္းလုပ္ၾကတာ ေနာက္က်ရင္ လက္ဦးမႈရွိရွိ မလုပ္ရင္ 
အဲဒီႏိုင္ငံ အထိနာတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကဳံေတြက သက္ေသျပထားၿပီးပါၿပီ။     ဒါေၾကာင့္ အေလးထား တင္ျပေနရတာပါ။ 
အိမ္ျပင္မထြက္ရလို႕ ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္ရင္ေတာင္ အိမ္သားေတြထမဲွာ ေရာဂါကးူစကၿ္ပီး ေသဆံုးတာမ်ဳိး ရွိေနႏိုင္ေသးတာပါ။ ေနာက္က 
ေျဖရွင္းရမယ့္ျပႆနာေတြကို အစုိးရအေနန႕ဲအခ်ိန္မီလိုက္လုပ္ႏုိင္ပါ့မလားဆိုတာေတာ့ စဥ္းစားတြက္ဆထားဖို႕လိုတယ။္  ဒါေပမ့ဲ အစိုးရ 
အေနန႕ဲ ဒါေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႕ ျပင္ဆင္ၿပီး ႏုိင္နင္ေအာင္ ၾကဳိးစားေဆာင္ရြကရ္မွာပါ။ 

 ျဗိတနိ္လုိ၊ အီတလီလုိ၊ စပိန္လုိ ႏို္င္ငံေတြမွာ အိမ့္ျပင္မထြကရ္ အမိန္႔ဒီေန႔ထုတ္ရင္ ဒီေန႔ အတည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆို 
ေတာ့ သူတို႔ဆီမွာ မိသားစုတိုင္းဟာ တလစာ ရိကၡာေလာက္ေတာ့ ဝယ္ယူစုေဆာင္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရိွပါတယ။္ ဗမာႏိုင္ငံမွာ တပတ္စာ 
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ရိကၡာေတာင ္ဝယ္ယူစုေဆာင္းႏိုင္စြမ္း မရိွတဲ့ ဆင္းရဲသားေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါ။   တရက္စာေတာင္ ႀကိဳမဝယ္ႏိုင္တဲ့ မိသားစုေတြ အမ်ားႀကးီရွိပါ 
တယ္။   မနက္လင္းတာနဲ႔ ထမင္းအုိးနဲ႔ ဟင္းအုိးကုိ အေပါင္ထားၿပီး ရတဲ့ေငြကို ကားခအျဖစ္သံုး အလုပ္ဆင္း၊ ညေနအလုပ္ျပန္ေတာ့မွ ထ 
မင္းအိုး ဟင္းအိုးကို ျပန္ေရြးၿပီး ခ်ကျ္ပဳတ္စားေသာကရ္တဲ့ မိသားစုေတြရွိတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိပါတယ္။ အဲသလုိ လေူတြကို အိမ္အျပင္ 
မထြက္ရ အမိန္႕ထုတ္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရက တာဝန္ယူရပါလိမ့္မယ။္ အစိုးရက သူတုိ႔ အတြက္ စားစရာေပးရပါမယ္။  အခု ေရာဂါကုသေရး 
အတြက္ အသံုးျပဳဖို႕ ေငြေၾကးျပင္ဆင္ထားတယ္လို႕ ၾကားရတယ္။  ျဖစ္လာမွ သုံးတာထက္ မျဖစ္ခင္၊ ေရာဂါ ကူးစက္မႈ မက်ယ္ျပန္႕ခင္က 
တည္းက လိုအပ္တဲ့သုံးစြမဲႈေတြ လပု္သြားရမွာပါ။     တိုကပ္ြဲေတြရပ္ၿပီး စစ္ပြဲအတြက္ သံုးမယ့္ေငြေတြကို အဲသလုိလေူတြအတြက္  စားနပ္ 
ရိကၡာ ခြဲတမ္းခ်ေပးရပါမယ္။ ဘဏ္မွာထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြေတြကို အဒဲီအတြက္ သံုးရပါမယ္။   အစိုးရဆီက ပါမစ္ေတြ၊ အထူး 
ကမုၸဏီ ထေူထာင္ခြင့္ရထားသူေတြ၊ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လိုင္စင္ အမ်ိဳးမ်ဳိးရထားတဲ့လူေတြဆီက အလွဴ ခံသင့္တာခံ၊  အခြန္ တိုးေကာက္ 
သင့္တာေကာက္ၿပီး ဆင္းရဲသားေတြကို အိမ္တိုင္ရာေရာကစ္ားနပ္ရိကၡာ ခြဲေဝပို႔ေပးရပါလမိ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာကေန ရႏိုင္သမွ် အကူအညီ 
ကို ေတာင္းခံရပါလမိ့္မယ္။   ေငြေရးေၾကးေရးအကူအညီ၊ က်န္းမာေရးအကအူညီ၊ အၾကံဥာဏ္အကူအညီ ရႏိုင္သမွ် ယူရပါမယ္။ တရုတ္၊ 
ရုရွား၊ က်ဴးဘားလို အခု ကမၻာကို အကအူညီေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ ဗမာနဲ႔ဆက္ဆံေရး ေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတြပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္အဖြ႕ဲ 
အ စည္းဆီက မဆို အကူအညီရယူသင့္ပါတယ။္ 

 အစိုးရကသာာ တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖိဖိစီးစီးလုပ္ရင္ ျပည္သူေတြက ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကမွာပါ။ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အ 
စည္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြထဲကေန ကူညီခ်င္သေူတြ ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ လူငယ္ေတြ အသက္စြန္႔ ကူညီၾကပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရက 
တကယ္ စြန္႔စြန္႔စားစားဦးေဆာင္ရင္ စည္းစည္းလံုးလုံးနဲ႔ အသက္စြန္႔အလုပ္လပု္မယ့္ လငူယ္ေတြ ဗမာျပည္မွာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ။္  
တရုတ္လို ျပတ္သားမွ ဗမာဟာ ကပ္ေဘးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မွာပါ။ အီတလီလုိ ေႏွာင့္ေႏွးရင္ တတိုင္းျပည္လုံး ျပဳတျ္ပဳတ္ျပဳန္းသြားႏိုင္ပါ 
တယ္။  ဒါအေရးႀကီးပါတယ္။ မွားလုိ႔ မျဖစ္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်ကပ္ါ။ 

 စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္မွာ ေၾကာကၿ္ပီး အလုပ္ေတြ ရပ္တာ၊ ပိတ္ဆို႔တာ ေႏွာင့္ေႏွးရင္ လူေတြ အေျမာက္အျမားေသေၾကၿပီး ပိုဆုိး 
တဲ့ စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္မႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ။္ တႏိုင္ငံလံုး ကပ္ေဘးႀကီးပ်ံ႕ႏွံ႔ပါလိမ့္မယ။္အစိုးရက ဘာမွမကူညီဘဲ မျပင္ဆင္ဘဲ ေရာ 
ဂါကို မထိန္းႏိုင္ေတာ့မွ ရုတ္တရက္ ပိတ္ဆို႔လိုက္ရင္ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြကို အိမ္ထမဲွာ ပိတ္သတ္သလုိရွိပါလိမ့္မယ္။    အစိုးရက အ 
စားအစာမေပးႏိုင္ရင္ ဗုိက္ဆာတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔အတြက္ အစားအစာကို သူတုိ႔ဖာသာ ထြက္ရွာပါလိမ့္မယ္။ 

 အငတ္ေဘးက်ေရာက္သူဟာ အသက္ေဘးကို မေၾကာကပ္ါဘူး။    ဆန္႕က်င္မႈေတြ၊ ပုန္ကန္မႈေတြ၊ အံုၾကြမႈေတြ ေပၚေပါက္လာ 
ႏိုင္ပါတယ္။   ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ေရာဂါကူးစကခ္ံ စက္႐ုံေတြမွာ အလုပ္သမားမ်ားက အႏၲရာယ္ေဘးကို ေျဖရွင္းေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုလႈပ္ 
ရွားတာေတြ ရွိေနပါတယ္။   ( အိႏၵိယမွာလည္း ျမဳိ႕ျပဆင္းရဲသားမ်ားက အစားအစာ ရရိွေရး ေတာင္ဆိုမႈေတြ ေလာေလာဆယ္မွာကို ျဖစ္ 
ေပၚေနတယ။္ ဗမာျပည္မွာလည္း ဒီေန႕ကုိပဲ အလပု္သမားဆႏၵျပမႈေတြ ေပၚလာေနၿပီ။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနန႕ဲ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခ့ဲ 
တဲ့ COVID -19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာလို "ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကာလအတြင္း အလပု္ 
သမားေတြဘက္က ဆႏၵမျပဖုိ႔ သေဘာတူညီခ်ကရ္ရွိခဲ့တယ္"ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ခ်ည္ၿပီးတုတၿ္ပီးလုပ္တာမ်ိဳး၊ လုံျခဳံေရးအေၾကာင္းျပ အၾကမ္း 
ဖကဖ္ို႔ ျပင္ဆင္ထားတာမ်ိဳးေတြ မလပု္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ 

 ဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ တရားနည္းလမ္းက်တ့ဲကိစၥျဖစ္လုိ႕ မ်က္ႏွာလႊထဲားလုိ႕ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲသလို အုံႂကြမႈေတြ ျဖစ္လာရင္ 
လည္း ဒါဟာ အံုႂကြသူေတြရ႕ဲတာဝန္မဟုတ္ဘူး။ စီမံခန္႔ခြဲမႈည့ံဖ်င္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရ႕ဲတာဝန္သာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ။္ 
 

         ရဲေဘာ္ေအာင္ေသာ္   

              ၂၅-၃-၂၀၂၀ 
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AA နဲ႔ ULA အဖြဲ႕ကုိ မတရားအသင္းနဲ႔အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္  

အစုိးရက ေၾကညာလုိက္တာရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအဓိပၸာယ္ 
                                                                                    ကုိေထြး 
 ၂၀၂၀ မတ္လ ၂၃ ရကေ္န႔မွာ ရကၡိဳင္တပ္မေတာ္ (AA) နဲ႔ ၎ရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္United 
League of Arakan (ULA) တုိ႔ကို  ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက မတရားသင္း နဲ႔ အၾကမ္းဖကအ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ေၾက 
ညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸာယ္ကုိ သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ ေအာကပ္ါအတိုင္း ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ၁။ ဒီခ်ဳပ္ဟာ အစိုးရတာဝန္ယူၿပီးကတည္းက စစ္အုပ္စုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုလကန္က္ကုိင္နဲ႔ လက္နက္မကိုင္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားရ႕ဲၾကားမွာ တည္ရွိေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ ႏွစ္ဦး 
ႏွစ္ဖက္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိစြာ ေက်နပ္ ေအးခ်မ္းမႈရွိေအာင္ မေျဖရွင္းခဲ့ဘဲ  စစ္အုပ္စုဘက္က သာသာထိုးထိုး ရပ္ၿပီးသာ ေျဖရွင္းခဲ့တာ  ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဒီအခ်က္က ထပ္မံေဖာ္ျပလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ၂။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစမု်ား၊ လူမ်ိဳးစုအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အားလံုးအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေတာင္းဆို   တုိက္ပြဲဝင္ရာမွာ 
လက္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုင္စြဲ လပု္ေဆာင္ေနသလိုမ်ိဳး  စစ္အုပ္စုက ခ်မွတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
အရသာ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊(၂၀၀၈ ေျခဥကုိ ေအာကမ္က်ိဳ႕ဘဲ) ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္တုိက္ပြဲဝင္တဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ 
မ်ား အားလံုးဟာ  တရားမဝင္ဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသာ ျဖစ္တယ္လ ို႔သတမ္ွတ္ၿပီး   ျပတ္သားစြာ တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ၃။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ (NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ လပု္ေဆာင္သြားၾကဖို႔နဲ႔ မရႏုိင္တာမ်ားကို မေတာင္း 
ဆိုၾကဖို႔)၊ NCA  ၃ ႏွစ္ေျမာက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗိုလခ္်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ရ႕ဲ မိန႔္ခြန္းမ်ားအတိုင္း တေသြမတိမ္း လိုက္ 
နာၿပီး NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း တိတိက်က် လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္တဲ့နည္းလမ္းအတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မ 
လိုက္နာဘဲ မိမိတုိ႔လိုလားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုေနမႈကုိ စြန႔္လႊတ္ၾကဖို႔ ေတာင္းဆုိလိုကတ္ာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ၄။ NCA  လက္မွတမ္ထိုးၾကေသာ က်န္ လူမ်ိဳးစု လကန္က္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔    မိမိတုိ႔ေတာင္းဆိုခ်က္အတုိင္း ဆက္ 
လက္ ေတာင္းဆိုၿပီး တိုက္ပြဲဝင္မလား၊ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသာ  လုိက္နာေဆာင္႐ြက္မလားဆိုတာကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကဖို႔ အခ်ိန္ 
နီး ကပ္ေနၿပီျဖစ္၍ မိမိတုိ႔ေတာင္းဆိုခ်ကေ္တြကုိ ဆက္လက္ကိုင္စြဲၿပီး ေတာင္းဆိုေနမယ္ဆိုပါက   AA/ULA တုိ႔ကို အေရးယူသလို အေရး 
ယခူံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း နမူနာအျဖစ္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ၅။ ခ်ဳပ္လုိက္ရင ္  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကို လက္ခံၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းက ဝင္/ျပင္ လမ္းမ်ိဳး 
လိုက္လွ်င္လိုက္၊  အဲသလုိမလိုက္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးဒီမုိကေရစီ အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေတာင္းဆုိေနလွ်င္     ဒါမွမဟုတ္ 
တိုက္ပြဝဲင္ေနလွ်င္ေတာ့ လုံးဝခြင့္မျပဳဘဲ မတရားသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္သာ သတ္မွတေ္ခ်မႈန္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အုပ္စုနဲ႔ တ 
သေဘာတည္း ရပ္တည္ေၾကညာလိုက္တာပါ။  ဗမာျပည္မွာ ကမာၻ႔စံခ်ိန္ခ်ိဳးထားတ့ဲ ျပည္တြင္းစစ္ႀကးီဟာ ဒီလိုမတရားသင္း ေၾကညာတာ 
ေတြနဲ႔ စခဲ့တာမို႔ အခု ဒီေၾကညာခ်က္ကိစၥကိုလည္း အစိုးရရ႕ဲျပည္တြင္းစစ္အေပၚသေဘာထားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လုိ႔ပဲ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 
 ဒီေၾကညာခ်က္ဟာ အပစ္အခတရ္ပ္စေဲရး  ေဆြးေႏြးေနၾကတ့ဲ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးအတြက္ ေတြေဝ 
တြန႔္ဆုတ္မေနၾကနဲ႔လို႔ သတေိပးလိုက္တဲ့ေခါင္းေလာင္းသံျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။  NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္ 
ရန္ စစ္အပု္စုနဲ႔ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ျပတ္သားစြာ ဖိအားေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ။္မၾကာလွတဲ့ ေရွ႕ခရီးအတြင္းမွာ NCA အတိုင္း လိုက္ပါ 
သြားသူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္မလား  (ဒါမွမဟုတ္) အၾကမ္းဖက္ နဲ႔ မတရားသင္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုကပ္ါသူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္မလား 
ဆိုတာကို ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပၾကရေတာ့မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတ္လ ၂၈ ရက္ကတည္းက လက္နက္နဲ႔အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ကာ ဥပေဒေဘာင္အ 
တြင္းက ေမာင္းထုတ္တာခံခဲ့ရတယ။္၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွာ မတရားသင္းအျဖစ္ တရားဝင္ေၾကညာတာခံခဲ့ရၿပီး ဒီေန႔အထိလည္း ဒီအတုိင္း ဆက္ 
လက္ရပ္တည္ကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးတို႔အတြက္ စစ္အုပ္စုကုိ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစု ံျပည္ 
သူလူထုႀကီးနဲ႔အတ ူျပတ္သားစြာ ဆန႔္က်င္တုိကပ္ြဲဝင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ။ 
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ေရာဂါကာကြယ္ေရးမွာ  

ဘယ္သူေတြကုိဦးစားေပးၿပီး 

ဘာေတြစဥ္းစားျပင္ဆင္မလဲ                                       
     ေအာင္ထက္ 

 

 ဗမာျပည္ရ႕ဲ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါျပႆနာဟာ မ်က္စိေအာက္မွာပဲ (တတုိင္းျပည္လုံး လက္ေတြ႕အရ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ခုခံကာ 
ကြယေ္နရတာအပါအဝင္) သိသိသာသာႀကီး ႀကီးထြားလာေနပါတယ္။  ေရာဂါေတြ႕သူ လက္ရွိနည္းေနေသးေပမယ့္ အက်ယ္အျပန႔္ ကူး 
စကၿ္ပီဆုိရင္ ေတာမီးေလာင္သလို တဟနု္းဟနု္း ေတာက္ေလာင္ၿပီး အားလုံး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းေအာင္ ဖ်ကဆီ္းႏိုင္စြမ္းႀကးီတ့ဲ ေရာဂါဆိုးပါ။ 
လက္ရွိ အစပ်ိဳးအခ်ိန္မွာ ဒီေလာက္ပဲ ရွိေနေပမယ့္ ေနာက္တဆင့္ ကူးစက္ၿပီ  ဆုိတာနဲ႔ ေရာဂါေတြ႕ရွိသူ အေရအတြက္ ဝုန္းခနဲ တက္လာ 
တတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ့အေတြ႕အႀကဳံေတြက ျပသေနပါတယ္။   ဒါက ဖ်က္ဆးီသတ္ျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ႀကီးမားလြန္းတဲ့ေရာဂါ၊ ၊ ႏိုင္ငံတကာ 
က ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ အတတ္ပညာေတြ လိုက္မမီတဲ့ ေရာဂါ၊  ဒီေရာဂါနဲ႔ရင္ဆိုင္တိုးမိတ့ဲ ေရွ႕တန္းေရာက္ ထိပ္သီးႏိုင္ငံႀကးီ 
ေတြပင္ ၿပိဳၿပိဳလဲလ ဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ဘက္စုံေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ေနတဲ့၊ အေျခပ်က္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ဗမာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ နဂါးမင္းကို စစ္ၿပိဳင္ 
ရမယ့္ သူဖုန္းစားပမာ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ဘက္ေပါင္းစုံက လည္မ်ိဳညႇစ္ အသတ္ခံရေတာ့မယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္ေန 
ပါၿပီ။ 
 ေရာဂါေတြ႕ရွိသူ ၂၁ဦးနဲ႔ ေသဆံုးသူ ၁ ဦးဆုိတဲ့အထမဲွာ ဘယ္လိုအလႊာကဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါတယ္၊  ျပည္တြင္းက်မွ ထပ္ပြားတဲ့ 
ေဝဒနာသည္ေတြဟာ ဘယ္လုိလူေတြျဖစ္တယ္၊    ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ စသျဖင့္ သူတုိ႔တေတြ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ၊ စုေဆာင္း 
ထုတ္ျပန္တာ အခိုင္အမာ သံုးသပ္တင္ျပတာ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။     တာဝန္ရွိသေူတြက အစီအစဥ္ရွိဟန္လည္း မေဖာ္ျပပါဘူး။ အခ်က္ 
အလက္နဲ႔ အမွန္တရားကို ေၾကာက္ၾကေပသကုိးလို႔ သာေအာက္ေမ့ရေတာ့မွာပါ။ 

 

 

 

                              

 

 သူတုိ႔က စစ္ဗိုလေ္တြ၊ ဗိုလ္ထြက္ေတြ အမ်ားႀကးီပါတ့ဲ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ “ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရး ေကာ္မတီ”ဆုိတာကို   ဖြဲ႕စည္း 
လိုက္ပါတယ္။   အဲဒီေနာက္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဒီေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စကားထြက္ေျပာတာ လပု္ပါတယ။္ သူေျပာတဲ့အထဲမွာ အထင္ 
ရွားဆုံးကေတာ့ အစုိးရဘက္က ဘယ္လို ေငြထုတ္သံုးမယ္၊ ဘာေတြ လုပ္ေပးမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ တခုမွမပါဘဲ   ျပည္သူလူထုေတြကုိသာ 
ဘာေတြလပု္ၾက၊ ဘာေတြမလုပ္ၾကနဲ႔ ဆိုတာေတြ ေတာင္းဆိုတာပါပ။ဲ   သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ ခ႐ိုနီေတြ၊ သူေဌးႀကီးေတြဆီက အစိုးရက ေငြ 
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ေကာက္ခံ၊ ဟိုသူေဌးႀကီးေတြက ( အစိုးရကိုမ်က္ႏွာလုပ္ လိုလုိ႔ပျဲဖစ္ေစ) ေငြေတြထည့္ၾကတာေတြ ျမင္ေတြ႕ေနရေပမယ့္ ဗမာျပည္ရ႕ဲ စစ္ 
ခ႐ုိနီႀကီးေတြ အမ်ားစုကေတာ့ တျခားဘံုတခုမွာ ေရာကေ္နသလား ေအာက္ေမ့ရပါတယ္။ (တဦးစ ႏွစ္ဦးစ သေူဌးႀကီးေတြနဲ႔  ျပည္သူ အ 
လႊာေပါင္းစုံက လႉဒါန္းထည့္ဝင္ေနၾကတာေတာ့ ေတြ႕ရပါတယ္။) 

 ဒီေန႔လုိ လူေတြရဲ႕အသက္ကိုကယ္ဖို႔အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနခ်ိန္မွာ အစိုးရနဲ႔စစ္တပ္တုိ႔ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔  ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ 
လေူတြ တရၾကမ္းသတေ္နၾကပါတယ္။   ဒီလုိကာလႀကီးမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို -တနည္း လူသတပ္ြဲကို- တရားဝင္ဆင္ႏႊႏဲိုင္ေအာင္ မတရား 
သင္းေၾကညာတာေတြလုပ္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ စစ္ခင္းေနပါတယ္။ သင္းတို႔မရွက္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ရွက္စရာပါ။ 

 ျပည္သေူတြဟာ ငတျ္ပတ္မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ၊ အစာေရစာရွားပါးမႈေတြအျပင္ မတရားသတ္ ျဖတ္ခံရမယ့္အႏၲရာယ္ကုိလည္း 
ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ဒီလုိ တႏိုင္ငံလုံး ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္ က်ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမွာ အလုပ္သမားေတြဟာ ေနရာအႏွံ႔ သပိတ္တုိက္ပြဲ  ဝင္ေန 
ၾကပါတယ္။  ဒီလုိ တုိက္ပြဝဲင္တာ မိမိတို႔ ဆုံးရႈံးနစ္နာခ့ဲရေသာ မိမိတုိ႔နဲ႔ထိုက္တန္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ကုိ ျပန္လည္ရရွိေရး   ေတာင္းဆုိ 
တာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ လံုးဝ ဆီေလ်ာ္ပါတယ္။  အစိုးရနဲ႔ (နယ္စပ္ဂိတ္ေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတ့ဲ) စစ္တပ္တို႔ဟာ အလုပ္သမားေတြကို လပု္ခ 
မရွင္းဘဲ ထြကေ္ျပးတ့ဲ၊ စက္႐ုံေတြပိတၿ္ပီး ထြက္ေျပးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားက လာ ေသြးစုပ္သေူတြကို အေရးယူရမယ့္အစား   အလုပ္သမားေတြကုိ 
သာ မ်က္ေစာင္းတခခဲဲလပု္၊ မီဒီယာေတြကိ ုရန္တရွာရွာလပု္ေနပါတယ္။    အလပု္ရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေခ်းေငြေပးဖို႔ စဥ္းစားထား 
ေပမယ့္၊ အလုပ္သမားေတြကုိနစ္နာေၾကးေပးဖို႔၊ လူမႈဖူလုံေရးေၾကးေပးဖို႔ မစဥ္းစားေသးပါဘးူ။  ဒါေတြထက္ ပုိဆိုးတာက ကုိ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ 
ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္သူလူထုအုံႂကြမႈေတြ၊ သပိတ္ေတြကုိႏွိမ္နင္းဖ ို႔ျပင္ဆင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တေလာေလးကမွ ဖြဲ႕စည္းလုိက္တ့ဲ 
Corona- virus Disease 2019( COVID-19)ထနိ္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚ တုံ႕ျပန္ေရးေကာ္မီတီ ဆိုတာရ႕ဲလပု္ငန္း စာရင္းမွာဆိုရင္ လူမႈ 
ကြန္ရက္ေပၚ ေရးသူေတြကုိ အေရး ယူရန္ဆိုတာမ်ိဳးေတြေတာင္ ပါဝင္ပါတယ။္ 

 လယ္သမားေတြဆုိရင္လည္း  တျခားႏိုင္ငံကုိသြားၿပီးအလုပ္လုပ္ရာကျပန္လာတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္တဲ့ အၾကား 
က ကိုယ့္ဆီကထြက္ရမယ့္သီးႏွံေတြ ျပည္ပမထြက္ရလုိ႔ဒုကၡေရာကၾ္ကမယ့္ အေရးကိုလည္း အပူႀကီးပူေနၾကရပါတယ္။ တကယ္က်ေတာ့ 
ငတၾ္ကၿပီဆုိရင္ သူတို႔သာမက တျပည္လုံး ငတ္ၾကမွာပါ။    အိမ္နီးနားခ်င္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီလုိ အႏၲရာယ္ေတြအတြက္ 
လယ္သမားေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ေပးေနပါၿပီ။ ဗမာျပည္ရ႕ဲအေျခအေနက လယ္သမားဒုကၡေရာကရ္င္ အလုပ္သမား 
နဲ႔ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရမဲ်ားလည္း ဒုကၡေရာက္တတ္တာပါပ။ဲ သံဃာေတာ္မ်ားေတာင္ ဆြမ္းျပတ္လပ္တာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ 
ျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း ၾကားရပါတယ။္ 

 စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ဗမာျပည္မွာ အခု  ေဖာ္ျပထားသလုိ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းကပ္(ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္)၊ လက္နကေ္ဘးဆိုး 
အႏၲရာယ္ကပ္(သတၱႏၲရကပ္)၊ အနာေရာဂါေဘးဆုိး(ေရာဂႏၲရကပ္) ဆိုတဲ့ ကပ္ႀကးီသုံးပါးစလုံး ဆုိကေ္ရာက္မယ့္ အႏၲရာယႀ္ကီးပါတယ။္ 
တတုိင္းျပည္လံုး COVID 19  တိုကဖ္်က္ေရးအတြက္  ညီၫြတဖ္ို႔လိုအပ္ခ်ိန္မွာ  ၂၀၀၈ ေျခဥဟာ  ႀကီးစြာေသာ အဟန႔္အတား  ျဖစ္ေနပါ 
တယ္။ (“အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈေကာ္မတီ” ဆိုတာထမဲွာ စစ္အရာရွိေတြ စစ္ဗုိလ္လူထြက္ေတြ အမ်ားစု ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းေပးရတာလည္း ဒါ 
ရ႕ဲေဖာ္ျပခ်က္တခုပါ။) ရင္ၾကားေစ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဟာ စစ္ခ႐ိုနီအက်ိဴးစီးပြားကို မထိပါးရဲတ့ဲအတြက္ အဖိႏွိပ္ခံအေျခခံလူတန္းစားရ႕ဲအသက္ 
အုိးအိမ္လုံၿခဳံေရးကို ျပတ္ျပတ္သားသား အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ ျဖစ္ရတယ္။ 

 တကယ္က်ေတာ့ စားစရာမရွိတဲ့  အလပု္သမား၊ လယ္သမားေတြကုိ ကြာရန္တင္း ခ်မယ့္အစား  အရပ္သားေတြကို လိုက္ သတ္ 
ေနတဲ့ အစိုးရစစ္သားေတြကုိ ကြာရန္တင္းခ်တာက ပုိၿပီး လက္ေတြ႕က်၊ တရားမွ်တ၊ အက်ိဳးရွိပါလမိ့္မယ။္ 

                                                                                                                                  

 

            ေအာင္ထက္ 
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       ေတာ္လွန္ေသာ ပညာတတ္.........ရုိးမကုိေက်ာ္လွ်င္ 

                                                                                 ၿငိမ္းေမာင္ဦး 
  - 

                                                                          

  

 

 

(၁)အစျပဳခ်က္........ 
 စစ္ဖိနပ္ ဖိႏိွပ္ေရးယႏၲရားေအာက္မွာ ပညာတတ္လူတန္းစားက လာတ့ဲ သူတေယာက္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီ ဆုိ 
ရင္..မိမိဘဝကိုေလးေလးနကန္က္ သံုးသပ္ျပီး ျပတ္သားတဲ့သႏၷိ႒ာန္ခ်လုိက္တဲ့ျဖစ္စဥ္တခုေတာ့ ျဖတ္သန္းရေပလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ 
သ ူေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးရ႕ဲ အစျပဳခ်က္....ပထမစာမ်က္ႏွာရ႕ဲ နိဒါန္းမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာ စာမ်က္ႏွာေပါင္း မ်ားစြာ 
ရွိေသးတယ။္ ေတာ္လွန္ေရးမီးေတာက္မီးလွ်ံထမဲွာ ျဖတ္သန္းရင္း မိမိကုိယ္ကိုေဆးသားတင္ရဦးမယ္။ 

 (၂) ေတာ္လနွ္ေသာ ပညာတတ္အတြက္ လမ္းညႊန္....... 

 ကမၻာၾကီးကုိေတာ္လွန္ေျပာင္းလမဲယ့္သူဟာ မိမိကုိယ္ကုိ အရင္ဦးစြာေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရမယ္....ဓနရွင္ေပါက္စဗီဇက ပါလာတဲ့ 
ေတာ္လွန္ေရးမဆန္တ့ဲ အေတြးအေခၚေတြကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ကာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား  အေတြးအေခၚကုိ 
စိုက္ထူၿပီး ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ။္ (လ႕ူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အႏွံ႕အျပားရွိေနတဲ့ ဓနရွင္ေပါက္စ အေတြးအေခၚမ်ားရ႕ဲ႐ိုက္ခတ္မႈက 
လည္း အၿမရဲွိေနတာေၾကာင့္) ဒါဟာ တသက္တာ ေန႕စဥ္ကိစၥျဖစ္တယ။္ ရပ္တည္မႈ..ရွင္းရမယ္ ျပတ္ရမယ။္ တိုးတက္တဲ့အဘဓိမၼာကို အ 
ပတ္တကုတ္ေလ့လာဆည္းပူးႏွလုံးသြင္းျပီး အလပု္လမ္းညႊန္ ရေအာင္ လုပ္ရမယ။္  မိမိကိုယ္ကို တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ေတာင္းဆိုျပီး ေတာ္ 
လနွ္တ့ဲအေတြးအေခၚကုိ တည္ေဆာကရ္မယ္။ အေတြးအေခၚ လြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ 
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 ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚဘကမ္ွာလည္း အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုန႕ဲမကင္းမကြာ ျဖစ္ေနေစရမယ္။ မိမိရ႕ဲအခက္အခေဲတြကို ျပည္သူ 
လူထုရဲ႕ ဘဝအခက္အခေဲတြ၊ အတိတ္ပစၥဳပၸန္ ရဲေဘာ္မ်ား ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခေဲတြရ႕ဲ အစြယ္အပြားအျဖစ္ မွတ္ယူရမယ္။ ေတာ္လွန္ 
ေရး လက္ေတြ႕ထမဲွာ ဘဝတခုလံုးကိုျမွဳပ္ႏံွကာ အသက္ေသြးေခၽြးေပးျပီး.. ေနာက္ဆံုးႏွလံုးခုန္သံအထိ တုိကပ္ြဲဝင္သြားရမယ္။ 

 “ ေတာ္လနွ္ေရးသမားဆိုတာ စြန္႔လႊတ္မႈနဲ႕ အစခ်ီတယ္...စြန္႔လႊတ္မႈနဲ႔ရွင္သန္တယ္၊ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ ဒါမွမဟုတ္.... 
ေနာက္ဆုံးေသြးတစက္က်န္တ့ဲအထိ ဘဝတသက္တာကုိ စြန္႕လႊတ္ေပးဆပ္ရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္တယ္....”   

 ေဖာက္ျပန္တဲ့  အုပ္စိုးသူလူတန္းစားကို  ေတာ္လနွ္ရတ့ဲ စစ္ပြဲဆိုတာမ်ဳိးကလည္း ရက္စက္တယ္၊ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္လွတယ္။ 
ေသြးအိုင္ေတြထြန္းတာေတြ... ေသြးေခ်ာင္းစီးတာေတြ ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သလို ေသြးညီွနံ႔ေတြ.. ယမ္းေငြ႕ေတြနဲ႔ သိပ္သည္း မြန္းက်ပ္ေနတ့ဲ 
ဘဝကုိလည္း ျဖတ္သန္းရတယ္ ။ အက်ည္းတန္လွတဲ့မီးေလာင္တစျပင္မွာလုိပဲ.... ရန္သူရ႕ဲ ျဖတ္ေလးျဖတမ္ွာ ငတ္ျပတမ္ႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခ့ဲ 
ရတတ္တယ။္ . ေနာက္ဆံုး.....ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဆုိတာ ဓားေတာင္ကုိ ေက်ာ္ၿပီး မီးပင္လယ္ကို ျဖတ္ရဲသေူတြပ။ဲ ျမက္ႏုကို  စားျပီး 
ဆက္လကရ္ွင္သန္တိုက္ပြဲဝင္ခ႕ဲတဲ့ သရူေဲကာင္း ေတြ..   .ဝမ္းကိုက္ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါဆုိးေတြေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ရေဲဘာ္ေတြဟာ ေတာ္ 
လနွ္ေရးရ႕ဲ အနီေရာင္ စာမ်က္ႏွာေတြအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္တယ။္ ခ်ဳပ္ရင္ ..ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာ ရိုကခ္်က္ျပင္းတယ္။ ေတာ္လွန္တ့ဲ 
ပညာတတ္ဟာ ယုံၾကည္ခ်က္စြဲၿမၿဲပီး ရရဲင့္မွ အေျမာ္အျမင္ရွိမွ သမိုင္း လွပႏိုင္လမိ့္မယ္။ တရုတ္စကားပံုတခု ရွိတယ္..“.  က်ားေအာင္းတ့ဲ 
ဂူထကုိဲ မဝင္ဘဲ က်ားကေလးေတြကို မရႏိုင္ ” တဲ့..။ 

 “ ပညာတတ္ဆုိရင ္ေလွ်ာ္ခြာသလုိ နာနာထု နာနာေတ၊ တလႊာျပီးတလႊာ ခြာႏိုင္မွေတာ္ရံုက်တယ္ ” 

 ဒါကေတာ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္တေယာက္ျဖစ္တ့ဲ ရေဲဘာ္ေအာင္ၾကီးရ႕ဲ မွတ္ခ်ကျ္ဖစ္ပါတယ။္   (ေတာ္ 
လနွ္တ့ဲ ပညာတတ္တေယာက္အေနနဲ႔ ေတာ္လနွ္ေရးခရီးၾကမ္းမွာ လိုက္ပါႏိုင္ဖို႔  မိမိကုိယ္ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ျမင့္ျမင့္မားမား ေတာင္း 
ဆိုဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆုိတာကုိ ရည္ညႊန္းျပီးေျပာလိုက္တာပါ။ ) သူကိုယ္တုိင္လည္း တခ်ိန္က ..  ရန္ကနု္တကၠသ္ုိလ္ သမိုင္းဂုဏ္ထူးတန္းက 
ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသားတေယာက္ ..ေနာကေ္တာ့ ေတာ္လွန္တဲ့ပညာတတ္တေယာက္အျဖစ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလကေ္တြ႕ထမဲွာ ကာလ တ 
ခ်ိဳ႕ ျဖတ္သန္းျပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ ဗဟုိေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သူတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ။္ ......၁၉၆၉-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၄)ရကေ္န႔က .....ႁပြန္ 
တန္ဆာျမိဳ႕ အေနာက္ဘက္(၂) မိုင္အကြာ ရႏဲြယ္ေခ်ာင္းေဘး.. ငါးေျပမစားက်က္ တိုကပ္ြမဲွာက်ဆံုးသြားခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ။္ ရန္သရူ႕ဲ ဝိုင္း 
ပတ္ ပိတ္ဆို႕တုိက္ခိုက္တာခံေနရေပမယ့္ က်ည္ဆန္ကုန္တ့ဲအထိ ခုခံတိုက္ခိုက္ျပီး ေနာက္ဆံုး ေသနတဒ္င္နဲ႔ ရန္သူကုိ အနီးကပ္ ရင္ဆုိင္ 
သတ္ပုတ္တိုကခ္ိုက္ရင္း က်ဆုံးသြားရတာပါ။  ဒီတုိက္ပြဲမွာ ထူးျခားတာက..... သရူေဲကာင္းကလည္း ေတာ္လွန္တဲ့ပညာတတ္....   သစၥာ 
ေဖာက္ လက္နက္ခ် သတင္းေပးလုပ္သူကလည္း ပညာတတ္တဦး ျဖစ္ေနတာပါပ။ဲ 

 အေတြးအေခၚတည္ေဆာက္ေရးရ႕ဲအေရးၾကီးမႈ.. 
 “ ေတာ္လနွ္ေရးထမဲွာ ဧည့္သည္ေတြလည္းရွိတတ္တယ္ ” (ဗိုလ္ေဇယ်) 

 (၁၉၆၆ ) ရခိုင္ရိုးမေရာက္စဥ္က သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္ထဲမွာပါတဲ့ သူ႕ရ႕ဲ မွတ္ခ်ကျ္ဖစ္ပါတယ။္ .... (ေတာ္ 
လနွ္ေရးသမားတေယာက္အဖို႔ အေတြးအေခၚတည္ေဆာက္ေရးဟာ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ဦးေႏွာက္နဲ႔ႏွလံုးသားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သလုိ ျဖစ္လို႕ 
တန္ဖိုးထားရမယ့္ကစိၥ ျဖစ္တယ္။ အေတြးအေခၚတည္ေဆာက္ေရးဆိုတာ ေသြးသစ္ေလာင္းတာပ။ဲ     ဓနရွင္ေပါကစ္ အေတြးအေခၚေတြ 
ဟာ ..ငွကဖ္်ားပိုးလုိ.. မိမိကုိ တရံမလပ္တိုကခ္ိုက္ေနတယ္...ဆုိတာ သေဘာေပါက္ထားရမယ္။  ကိုယ္က မတိုက္ႏိုင္ရင္ သူက ကုိယ့္ကုိ 
အႏိုင္ယူသြားမွာပ။ဲ ေနာက္ဆုံး ေတာ္လနွ္ေရးဝိညာဥ္ ပ်က္သုဥ္းျပီး အမွန္တရားနဲ႔ ေဝးျပီးရင္းေဝးသြားလိမ္မယ္။ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ကင္းကြာ 
သြားလိမ့္မယ္။ ေတာ္လနွ္ေရးရ႕ဲ ဧည့္သည္ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။) ..စတ့ဲ အတြင္းသေဘာေတြကုိ ရည္ညႊန္း လိုက္တာလို႔နားလည္မိပါတယ္။ 
 

၂ 
 ရခုိင္ရိုးမခရီးစဥ္မွာ သူ႕ရဲ႕ ရိုးသားမႈ ၊ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံမႈ ၊ ပါတီတည္ေဆာကေ္ရး တပ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္  ၾကီးမားတ့ဲ 
အက်ိဳးျပဳမႈေတြေၾကာင့္ ရခိုင္ရေဲဘာ္ေတြ ျပည္သေူတြရ႕ဲ ႏွလုံးသားကုိ ကုိင္လႈပ္ႏိုင္ခဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။ သူျပန္သြားေတာ့ရေဲဘာ္ေတြက.. တ 
သသ လြမ္းက်န္ရစ္ပါတယ္။ 
 ( “ဗိုလ္ဇယ် ” ..ဆုိတာ တကယေ္တာ့ တခ်ိန္က ေတာ္လနွ္တ့ဲ ပညာတတ္တေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သူပါ။ သူဟာ ရန္ကန္ုတကၠသုိလ္ရ႕ဲ 
ဗကသ အမႈေဆာင္တဦး။၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံမွာ ဗိုလ္ေဇယ်ေခၚ ကိုလွေမာင္ဟာ ဗကသအဖြဲ႕ဝင္တဦးအေနန႕ဲ မႏၲေလးမွာ ေရာက္ 
ရွိေနခ့ဲၿပီး နယခ္်႕ဲအဂၤလိပ္တို႕လက္ခ်က္န႕ဲ မႏၲေလး အာဇာနည္(၁၇) ဦးတို႕ က်ဆံုးခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းမွာ သူလည္း  ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရရိွ 
ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ေဇယ်ဟာ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္မွာ ဗကသ ဥကၠ႒ ပါ။ ရေဲဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ျဖစ္သလုိ ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္မွာ မဂၤလာဒုံ ဗိုလ္သင္ 
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တန္းေက်ာင္းရ႕ဲ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ နယ္ခ်႕ဲဆန္႔က်င္ေရးသမိုင္းမွာ အစဥ္အလာရွိတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္...ဗမာျပည္ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္တေယာကျ္ဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၈.ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁၆)ရက္ေန႔ တုိက္ပြမဲွာ က်ဆံုးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ) 

 (၃)သရူေဲကာင္းနဲ႔ သစၥာေဖါက္........ 

 ေတာ္လွန္တ့ဲ သူရေဲကာင္းေတြအျဖစ္ အသက္စြန္႕ျပီးတုိကပ္ြဲဝင္သြားၾကတဲ့ ပညာတတ္ရေဲဘာ္ေတြ သမိုင္းစာမ်ကႏ္ွာေပၚမွာ ရွိခဲ့ 
ဖူးတယ္။   ရုိးမေတြေပၚမွာ ကတၱရာလမ္းမေတြေပၚမွာ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထမဲွာ သူတို႕...ေသြးနဲ႔ ေမာ္ကြန္းထုိးခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ရေဲဘာ္ 
ေတြဆုိရင္ လွ် ိဳ႕ဝွကေ္ရးလိုအပ္ခ်က္အရ ေသတ့ဲတုိင္ အမည္မေဖၚခဲ့ ရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳးေတြပင္ရွိခဲ့တယ္။ သူတို႔အားလံုးဟာ မိမိကိုယ္ကို တင္း 
တင္းက်ပ္က်ပ္ ေတာင္းဆိုျပီး ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလလဲာတ့ဲ အေတြးအေခၚ လြတ္ေျမာက္သူေတြ...ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္  အသက္စြန္႔ရဲသူ 
ေတြ ျဖစ္တယ္။ ပါတီနဲ႔ ျပည္သူကုိ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္တဲ့သူတို႔ဟာ ၾကးီျမတ္စြာရွင္သန္ခဲ့သေူတြျဖစ္တယ္။ေတာ္လနွ္ေရး မိုးသက္မုန္တိုင္း 
ထမဲွာ ပါတနီဲ႔ မခြဲမခြာအတရူွိေနခဲ့တယ္။ သခင္ဗဟိန္း၊ ဗုိလေ္ဇယ်၊ ရေဲဘာ္ေအာင္ၾကီး....အစရွိတ့ဲေတာ္လနွ္တဲ့ပညာတတ္ေတြဟာ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ေရွ႕က လမ္းျပခဲ့တဲ့ၾကယ္တာရာေတ ြျဖစ္တယ။္ သူတုိ႔ကို စံနမူနာျပဳျပီးေလ့လာအတုယူၾကရမယ္....ထိုက္တန္တဲ့   ဂုဏ္ျပဳမႈေတြ 
လပု္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ 
 ဒါေပမ့ဲ   သမိုင္းထဲက ပညာတတ္ ဆိုသူ တခ်ိုဳ႕ကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးခရီးကို ဆံုးေအာင္ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ   လမ္းခုလတမ္ွာပဲ 
ေတာ္လွန္ေရးကုိစြန္႔ခြာသြားၾကတယ္။ ဗိုလ္ေဇယ် ေျပာတဲ့ ေတာ္လနွ္ေရးထဲက ဧည့္သည္ဆိုတဲ့သူေတြ....  တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရန္သ႕ူစစ္ဖိနပ္ 
ေအာက္ကုိ ေျပးဝင္.. လက္နက္ခ် သစၥာေဖါက္ဘဲြ႕ကို ခံယျူပီး ပါတီန ဲ႔ေတာ္လွန္ေရးကို ေခ်မႈန္းဖို႔ စိတေ္ရာကိုယ္ပါ လပု္လာၾကတယ္။ ရန္ 
သရူ႕ဲ  ဝါဒျဖန္႔ စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ပါတီနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကုိ အပုပ္ခ်တ့ဲစာေတြေရးတာမ်ိဳးေတြကိုလည္း သဲၾကီးမၾဲကီး အျငဳိးၾကးီစြာ လုပ္ၾက 
တယ္။ 
 ဒါေတြကို ၾကည့္ၿပီး သင္ခန္းစာအျဖစ္ ထုတ္ယႏူိုင္တာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။  ဒီေန႔  ေတာ္လွန္ေရးသမား မနကဖ္န္ သစၥာေဖာက္ 
ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာ ေရွာင္တခင္ ျဖစ္သြားတာမဟုတ္ဘးူ ။ ရပ္တည္မႈ ေျပာင္းသြားလုိ႔ ျဖစ္တယ။္ သူ႕မွာ ျဖစ္စဥ္ေတြရွိတယ္။  သူတုိ႔ဟာ 
ေတာ္လွန္ေရးထဲကိုေရာက္လာေပမယ့္ ဓနရွင္ေပါက္စဗီဇက ပါလာတဲ့ အေတြးအေခၚကို မစြန္႕လႊတ္ႏိုင္ဘူး၊   မွားယြင္းတဲ့ အေတြးအေခၚ 
ေတြ ကိုမတိုကႏ္ိုင္ဘူး ။ တဦးခ်င္းဝါဒေတြ ရွင္သန္လာျပီး မိမိကုိယ္ကိုဗဟိုျပဳမႈေတြျဖစ္လာတယ။္ မိမိကိုယ္ကို အထင္ၾကီး.. ေသြးနားထင္ 
ေရာက္လာတယ။္ နည္းနည္းေလးလုပ္ျပျပီး မ်ားမ်ား အသိအမွတ္ျပဳတာခံခ်င္တယ္။ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ စည္းရံုးမႈမဲ့တဲ့လုပ္ဟန္ေတြ 
မ်ားလာျပီး ဒီမိုကေရစီဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကို ခ်ိဳးေဖါက္ၾကတယ။္ ခ်ဳပ္ရင္...ေတာ္လနွ္ေရးရဲ႕အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေလာကဓံကုိ 
မခံႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ ပါတနီဲ႔ေတာ္လွန္ေရးကိုအဆိုးျမင္ျပီး ကိုယ္လြတ္ရုန္းဖို႔လပု္လာၾကေတာ့တယ္။ 

 ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဥကဌၠသခငဇ္င္ေျပာဖူးတာေလးသတိရမိတယ။္ 

 “ ေတာ္လနွ္ေရးအေျခအေန ဆိုးရြားၿပီး ခက္ခဲက်ပ္တည္းလာခ်ိန္မွာ လယ္သမားဘဝက လာတဲ့ ရေဲဘာ္ေတြက  ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပဲ 
တပ္ထြက္ခ်င္တယ္ အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္ ဆိုျပီး ေျပာလာတယ။္...ပညာတတ္ဆုိသေူတြကေတာ့   ေတာ္လနွ္ေရးကုိ စြန္႔ခြာဖို႔ သေဘာတရား 
ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးု ထူေထာင္တာ အရင္လပု္ျပီး သူတုိ႔ရ႕ဲ ေဖာက္ျပန္တဲ့ဇာစ္ျမစ္အေတြးအေခၚကို ဖုံုးကြယ္ဖို႔ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္တတ္္ၾက 
တယ္။ ” 

 (၄) နိဂံုး 

 ျမိဳ႕ကလာတဲ့သူေတြ ေတာခိုဖို႔ေရာက္လာေတာ့ ရခုိင္ရိုးမက ကြန္ျမဴနစ္ရေဲဘာ္ေဟာင္းၾကီးက လႈိက္လႈိက္လွၾဲကိဳဆိုရင္း အားေပး 
စကားေျပာတယ္။ “ ဝတၳဳထဲကကြန္ျမဴနစ္ဇာတ္လိုက္ေတြနဲ႔ ေတာထဲက လယ္သမားကြန္ျမဴနစ္ၾကးီေတြ မတူတာေတြေတြ႕လုိ႔  စိတမ္ပ်က္ 
ပါနဲ႔ ..ဆီေဆးပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကို အနီးကပ္ၾကည့္လုိကရ္သလုိေပါ၊့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဆြဲျခစ္ထားတ့ဲ စုတ္ခ်ကေ္တြနဲ႔အတူ နားလည္ရ ခက္ 
တဲ့ အေရာင္ေတြရ႕ဲ  ေပါင္းစပ္မႈကုိ ေတြ႕ရလိမ့္မယ။္  သူတို႔နဲ႔ အတူတူ ျဖတသ္န္းရင္း သူတို႔ဆီမွာ ေလ့လာသင္ယူစရာေတြ ေတြ႕လာလိမ့္ 
မယ။္ ” 
 ခ်ဳပ္ရင္..လူတန္းစားဗီဇကပါလာတဲ့ အေတြးအေခၚဆိုတာ ေတာ္လနွ္ေျပာင္းလဲလုိ႔ရတယ္။ ေျပာင္းလဖဲို႕လည္း မုခ်လိုအပ္တယ္။ 
ေတာ္လွန္တ့ဲ ပညာတတ္လူတန္းစားဟာ   အလုပ္သမား လယ္သမားေတြနဲ႔ တသားတည္းေနျပီး အေတြးအေခၚ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မိမ ိ
ကိုယ္ကိုေတာ္လွန္ေျပာင္းလသဲြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ မိမိတို႕ကိုင္စြဲေနတ့ဲ မာ့က္စ္ဝါဒကုိယ္၌က ေတာ္လွန္တဲ့ အဘိဓမၼာပဲ မ 
ဟုတ္ပါလား.......။ 
 

           ျငိမ္းေမာင္ဦး 
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 အို...မိတ္ေဆြရယ္---ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ။္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္-မိတ္ေဆြရယ္။ 
 တမနက္ခင္း အိပ္မကက္လန္႔အႏိုး၊ မိစၦာေတြ အိမ္ထဲ၀င္လာေနၾကျပီ။ 
 အို...မိတ္ေဆြရယ္--ႏႈတ္ဆကခ္ဲ့ပါတယ္။ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္-မိတေ္ဆြရယ။္ 
 ေျပာကက္်ားအဖြဲ႕ရယ္ ကၽြန္ေတာ္လိုကခ္ဲ့ပါရေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ သည္းညည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 
 အို...မိတ္ေဆြရယ္--ႏႈတ္ဆကခ္ဲ့ပါတယ္။ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္--မိတ္ေဆြရယ္။ 
 တကယ္လုိ႔မ်ား၊ တာ၀န္ေတြ သြားထမ္းေဆာင္ရင္း၊ ကၽြန္ေတာ္က်ဆုံးသြားရင္၊ 
 ကၽြန္ေတာ္ကို ဟိုး-ေတာင္အျမင့္ဆီ ေခၚယူသြားပါ။ အလွဆံုးပန္းေလးတပြင့္ တင္ထားေပးပါ။ 
 အို...မိတ္ေဆြရယ္--ႏႈတ္ဆကခ္ဲ့ပါတယ္။ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္--မိတ္ေဆြရယ္။ 
 အဒဲီအရပ္ကုိ လာလည္သူမ်ားကို ဒီပန္းေလး ဘယ္ေလာက္လွတယ္ဆိုတာ ေျပာျပလုိက္ပါဦး။ 
 အို...မိတ္ေဆြရယ္--ႏႈတ္ဆကခ္ဲ့ပါတယ္။ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္--မိတ္ေဆြရယ္။ 
 ကၽြန္မတုိ႔မိသားစု တရုတ္ျပည္ေရာကစ္ တရုတ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားက လႊင့္ထုတ္တဲ့ (ထိုစဥ္က) ယူဂိုဆလပ္ရုပ္ရွင္(တံတား)  ထဲက 
ဇာတ္၀င္သီခ်င္းပါ။ တရုတ္မႈျပဳထားတာပါ။ (မွတခ္်က္။ တရုတ္က သူ႔ႏိုင္ငံမွာျပတ့ဲ ႏိုင္ငံျခားကားအားလံုးကုိ တရုတ္သံျပန္သြင္းျပီးမွ ျပသ 
ပါတယ။္) လက္ဆြဲဘာဂ်ာေလးေနာက္ခံနဲ႔ ဒီသီခ်င္းဟာ တရုတ္ျပည္မွာ အေတာ္ေခတ္စားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း တရုတ္ကားမ်ားမွာ အထူး 
သျဖင့္ က်ဆံုးသြားတဲ့ သူရေဲကာင္းဇာတ္ကားေတြမွာ ျပန္ၾကားရတတပ္ါတယ္။ 
 ဇာတ္လမ္းကလည္း တရုတ္လူမ်ိဳးအႀကိဳက္ ေျပာက္က်ားဇာတ္လမ္း။      ယူဂိုစလပ္သမၼတႀကီး တးီတုိးရ႕ဲ ဘ၀တစိတ္တပိုင္းကုိ 
ဇာတ္လမ္းဖြဲ႕ထားတာလို႔ ဆိုပါတယ။္    ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလ- ယူဂိုစလပ္ကုိ နာဇီဂ်ာမနီတပ္မ်ား၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္စဥ္က တီးတိုးက 
ျမိဳ႕ျပေျပာက္က်ားတပ္ကေလးဖြဲ႕ျပီး အဲဒီဂ်ာမန္တပ္ေတြကုိ နည္းပရိယာယ္ေပါင္းစံုသုံး-တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာေတြကုိ ဇာတ္လမ္းဆင္ ရိုက္ထား 
တဲ့ကားပါ။ အဒဲီကားထမဲွာ ေျပာက္က်ားရေဲဘာ္ေလးတဦးက က်န္ရေဲဘာ္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရင္း က်ဆံုးခါနီးမွာ ေနာက္ခံေတး အ 
ျဖစ္လႊင့္ခဲ့တဲ့သခီ်င္းေလး။ 
 ေဖေဖက အဒဲီကားကုိ သိပ္ႀကိဳက္တာ။ ႀကိဳက္မွာေပါ့။ မာရွယ္တီးတုိးက.... ေဖေဖရ႕ဲသူရေဲကာင္းကိုး။ ေဖေဖက မာရွယ္တးီတုိးနဲ႔ 
ပုဂၢဳိလ္ေရးအရလည္း သိကၽြမ္းခဲ့ပါတယ္။ 
 ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဖဆပလအစိုးရ ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျငိမ္း  ေခါင္းေဆာင္သြားခဲ့တဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံသြား  စစ္ဖကေ္လ့လာေရး 
အဖြဲ႕မွာ ေဖေဖက ဒုတိယေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါသြားျပီး ယဂူိုစလပ္မွာ တလနီးပါးေနခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီမွာ မာရွယ္တီးတိုးနဲ႔ သိခဲ့တာပါ။ အဲ 
ဒီကာလ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိေတာ့ ေဖေဖက သူစာအုပ္မွာ အျပည့္အစုံေရးျပီးျဖစ္ပါတယ္။(ဗိုလမ္ွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ။ ကုိယ္တိုင္ေရး 
အတၳဳပြတိၱေပါင္းခ်ဳပ္။---ဆုိင္းစုမွသည္မန္ဟုိင္းဆီသို႕။-ယဥ္မ်ိဳးစာေပ။ႏွာ၁၉၇-၂၀၀)။ 
 အဒဲီထမဲွာ ေဖေဖက  မာရွယ္တီးတိုးကို  ယူဂုိစလပ္ျပည္သူေတြကို  ေခါင္းေဆာင္ျပီး၊ ဂ်ာမန္ဖက္ဆစ္ေတြကို တြန္းလွန္တုိက္ခိုက္ 
မႈမ်ားအေပၚ အေတာ္သေဘာက်ေလးစားေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ဆုိဗီယက္တို႔နဲ႔ကြဲျပီး ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႕က်င္ေရးသမားႀကီးအျဖစ္ အေမရိကန္ 
က ေျမွာက္စားလာမႈအေပၚ မေက်မလည္ျဖစ္လာတာေတြ ေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ 
 အဒဲါ ေဖေဖ ပထမအႀကိမ္ မာရွယ္တီတိုးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတာပါ။ 
 ဒုတိယအႀကမိ္(၁၉၅၅)မွာ မာရွယ္တီးတို းဗမာျပည္လာလည္စဥ္ေတြ႕တာပါ။ အဒဲီစာအုပ္ထမဲွာေတာ့ မပါဘးူ။ေဖေဖေမ့သြားဟန္ 
ရွိတယ္။ 
 ၂၀၁၂ ေဖေဖ  ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ေဖေဖအေၾကာင္း စာအုပ္ေတြထပ္ထုတဖ္ို႔ ကၽြန္မက စဥ္းစားမိျပီး ျပည္တြင္းက မိတေ္ဆြမ်ား 
ကတဆင့္ ေဖေဖဓာတ္ပံုအေဟာင္း၊ သတင္းစာေတြထဲက ေဖေဖသတင္းမ်ား စုေဆာင္းေပးဖုိ႔ ေျပာမိပါတယ။္       ဆက္သြယ္ေရးေတြက 
လည္း အေတာ္ေခ်ာင္လာလို႔၊ ဓာတပ္ံုအေဟာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စုမိလိုက္ပါတယ္။  စုေဆာင္းေပးတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရပါ 
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တယ္။ 
 အဒဲီထမဲွာပါလာတဲ့ ပံုတပံုကေတာ ့--၁၇-၁-၅၅ လို႔ေန႕စြဲတပ္ထားတ့ဲ---ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန ႔ ေမျမိဳ႕  ေျမာက္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
မ ွယူဂိုစလပ္သမၼတႀကီး မာရွယ္တီးတိုးအား ညစာထမင္းစားပြဲျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံရာတြင္ ယူဂိုစလပ္သမၼတႀကီး မာရွယ္တီးတိုးက ဗိုလမ္ွဴး 
ခ်ဳပ္သေရစည္သူေက်ာ္ေဇာအား ယူဂိုစလပ္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပထမတန္းဘြဲ႕တံဆပိ္အပ္ႏွင္းစဥ္။---ဆိုတဲ့ စာတန္းနဲ႔ ေဖေဖကုိ့ မာရွယ္တီး 
တိုးက ရင္ပတမ္ွာ တံဆပိ္ခ်ိတေ္ပးေနတဲ့ပံု။ 
 အဒဲီပံုေတြ႕လိုက္ေတာ ့ကၽြန္မေရးဖို႔က်န္ေနတ့ဲအေၾကာင္းအရာတခုကို သတိရလာပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔မိသားစု ေဖေဖရတဲ့ဘြ႕ဲတံ 
ဆပိ္ေတြ လက္ေဆာင္ပစၥည္း အကုန္ခ်ေရာင္းရတဲ့ျဖစ္စဥ္ပါ။ 
 မာရွယ္တးီတိုးေပးတာ ေရႊတံဆိပ္တင္ မကပါဘူး။ေရႊစီးကရက္ဘူး တဘူးပါ ပါပါတယ။္ 
 ေဖေဖက ကၽြန္မတုိ႕တေတြ ၁၉၇၆  ခုႏွစ္ ေတာခုိစဥ ္လြတ္ေျမာက္ရတဲ့အေၾကာင္းကုိ သူ႕စာအုပ္မွာ ေရးစဥ္က   (အထကပ္ါစာ 
အုပ္ -ႏွာ ၃၀၃-၃၀၄) ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က ကၽြန္မတို႔ အိမ္ႀကီးတလံုး ၀ယ္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း ေရးထားပါတယ။္      ေဖေဖ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ပင္စင္ 
ယစူဥ္ကစလို႔ ကၽြန္မတို႔မိသားစုေနခဲ့တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းဆီဆံုလမ္းအိမ္ေလးကုိေရာင္းျပီး ေျမာင္းျမလမ္းအိမ္ကို ၀ယ္တာပါ။ အဲဒီအိမ္အတြက္ 
လိုေငြေတြကို အခုနေျပာတ့ဲပစၥည္းေတြ အကနု္ခ်ေရာင္းျပီး၀ယ္တာ။ အိမ္မွာရွိသမွ်ပစၥည္း ကုန္ပါတယ္။  ေဖေဖ့ ဂ်ပန္ဓားရွည္ႀကီးကုိ ဂ်ပန္ 
သရံံုးက ေငြ(၁၀၀၀)က်ပ္နဲ႔ လာယူသြားပါတယ္။ မာရွယ္တီးတုိး ေပးထားတာေတြ၊၊ ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ(ဘူဂါနင္၊ ကရူးေရွာဖ့္) တုိ႔ 
ရ႕ဲ လကေ္ဆာင္ေတြ၊  ကေမၻာဒီးယားဘရုင္ သီဟာႏုရ႕ဲလကေ္ဆာင္ေတြ၊   ေဖေဖ ႏိုင္ငံျခားခရီးေတြ သြားတုန္းက ရလာတဲ့ လက္ေဆာင္ 
ပစၥည္း၊ ပန္ခ်ီကားေတြ၊ ေျမာက္ပိုင္းတပ္ ေတာင္ပိုင္းတပ္ အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြမွာ ရထားတဲ့လကေ္ဆာင္ေတြ၊  ေမေမ့ မိသားစုပိုင္ ပစၥည္း 
ေတြ ရွိသမွ်အကုန္ပါ။ တခ်ိဳ႕မိတ္ေဆြေတြက ေငြေပးထားျပီး ပစၥည္းကိုမယူၾကလုိ႔ ေနာက္က လုိကပ္ို႔ရပါတယ္။ 
 ဒါေပမ့ဲ ဒီ  အိမ္ႀကီးကို၀ယ္လိုက္ေတာ့ ေဖေဖက သားသမီးေျမးမ်ားနဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ေနေတာ့မယ္လို႔ အထင္ေရာက္သြား 
ေစပါေတာ့တယ။္ ဒီေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ေဖေဖကုိ ေစာင့္ၾကည့္တာ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဒီလို ေရာင္းပစ္လိုကရ္တာ 
ေတြဟာ သမိုင္း၀င္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္လို႕ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔  တမိသားစုလံုး  ေတာ္လွန္ေရးခရီးကို ေခ်ာေခ်ာေမာ 
ေမာ ေလွ် ာက္လမွ္းႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူအမ်ားႀကီးေပးခဲ့တာျဖစ္လို႔ ထုိက္တန္ပါတယ္လုိ႕သာ ဆိုခ်င္ပါေတာ့တယ္။ 
          လွေက်ာ္ေဇာ။၁၆-၅-၂၀၂၀။ 
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ကုပ္ခြစီးထားတ့ဲ စစ္အုပ္စု ကုိ ခါခ်နင္းေခ်ပစ္လုိက္ဖုိ႔ 
                                           (ေဇာ္လတ္) 

 
 

 

 
 “ျပည္တြင္းစစ္ရ႕ဲ အႂကြင္းအက်န္မ်ား” ဆုိတဲ့ မွတ္တမ္း႐ုပ္သံကို ၾကည့္လိုက္ရပါတယ္။ 

 ခ်မ္းသာႂကြယဝ္လွတဲ့ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတေယာက၊္ အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလခ္်ဳပ္ႀကးီေဟာင္းတေယာက္တို႔နဲ႔အတူ 
ေျခတဖက္ျပတ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္ျပတ္္ေနတဲ့ တပ္သား၊ ဒုတပ္ၾကပ္၊ တပ္ၾကပ္ စတ့ဲ အျခားအဆင့္ မ်ားရ႕ဲ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ။္ 
ဗိုလခ္်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားကေတာ့ ခံစားမႈ မရွိတ့ဲမ်က္ခြက၊္ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈကင္းတ့ဲ အသေံတြ ငါနဲ႔ ငါ့မိသားစု လြတ္ ရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့ ကိုယ္ 
လြတ႐္ုန္းၾကတ့ဲ စကားေတြပဲ သူတို႔ဆီက ၾကားရပါတယ္။ ေအာကေ္ျခ တပ္ဗိုလ္တပ္သား အမ်ားစုႀကီးအတြက္၊ တုိင္းျပည္အတြက္  ဘာ 
လပု္မယ္ဆိုတ့ဲ စကားကုိ ေလးေလးနကန္ကေ္ျပာဆုိသြားတာ မရွိပါဘူး။ 

 ယေန႕ဗမာျပည္မွာ ဖံုးကြယ္လို႔မရတ့ဲ အခ်င္းအရာ ၂ ခုရွိပါတယ္။ 

 ပထမတခုက စစ္အုပ္စုဝင္ ထိပ္သီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အမ်ားစု (တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆနဲဲ႔ အၿငိမ္းစား) ရ႕ဲ ထားစရာမရွိေအာင္ ခ်မ္း 
သာႂကြယဝ္မႈျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယတခုကေတာ့ အမ်ားတကာ့ အမ်ားစုႀကီးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးရ႕ဲ ကုန္းေကာက္စရာမရွိတဲ့ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ 
ပျဲဖစ္ပါတယ္။ 
  

                                                                            

 ျငင္းကြယ္လို႔မရေအာင္ အထုပ္နဲ႔ အထည္နဲ႔ကလည္းျဖစ္ေန၊ တိုင္းသျိပည္သ၊ိ ကမာၻသိ လည္း ျဖစ္ေနေတာ့..... “ သူတုိ႔ ေျပာသ 
ေလာက္ ခ်မ္းသာႂကြယဝ္မႈ မရိွႏိုင္ပါဘူး၊    ဒါေပမဲ့  တုိ႔မ်ားလို အဆင့္အတန္းရွိၾကတ့ဲ သူေတြထမွဲာေတာ့ တုိ႔မိသားစုရ႕ဲ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ 
ဟာလည္း အတိုင္းအတာတခုအထေိတာ့ ေရာက္ရိွေနတယ္လုိ႔ပဲ အမွန္အတိုင္း ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔  ဗိုလ္ေ႐ႊမန္းက  သူခိုးေသေဖာ္ 
ညႇိၿပီး ေျဖာင့္ခ်က္တဝက္ ေပးသြားတာၾကားရပါတယ္။ 
 (ဒုဗုိလခ္်ဳပ္ႀကီးၿငိမ္း) ဗိုလ္စိုးေမာင္ကေတာ့ ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပဲ သူမ်ားကို လက္ညႇိဳးထုိးသလိုလုိနဲ႔ သူလည္း ဒီပုတ္ထဲက ဒီပပဲါ ဆို 
တာကို ေဖာ္ျပသြားပါတယ္။   သူ႔အေျပာကေတာ့ “တပ္ဆိုတာ ခ်မ္းသာစရာမရွိဘူး။     ဒီေကာင္ေတြ ခ်မ္းသာ သြားတဲ့ေကာင္ဟာ တပ္မ 
ေတာ္သားမပီသဘူး၊ တပ္မေတာ္သားဆိုတာ မွ်မွ်တတပ၊ဲ သူလည္း ရိကၡာဖိုးေငြ ငါးမတ ္ကိုယ္လည္း ငါးမတ္ပ။ဲ  သူ ငါးက်ပ္ရရင္ အရာရွိ 
လည္း ငါးက်ပ္ပ၊ဲ အတူတပူဲ ၊ လပု္ပိုင္ခြင့္ေလးတစ္ခုပပဲိုတယ၊္ အဲဒီအေပၚမွာ လုပ္စားသြားတာ” တဲ့။ 
 သူတုိ႔ပါးစပ္က ထြက္ၾကလာတဲ့ စကားေတြနဲ႔ သူတုိ႔  ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ေတြကို ခ်ိန္ထုိး ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ပ ဲ “  ( သူတို႕ လကခ္ံနား 
လည္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္သားစံခ်ိန္အရကုိပဲ) တပ္မေတာ္သား မပီသတဲ့ေကာင္ေတြ” ဆုိတာ သိသာေနၿပီ။ တိုင္းမႉး - တပ္မမႉးနဲ႔ အထက္ 
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မခ်မ္းသာတဲ့ စစ္ဗိုလ္ ဘယႏ္ွေယာက္ရွိသလ။ဲ သူတုိ႔လည္း တုိင္းမႉး -တပ္မမႉးဆုိတဲ့ အဆင့္ကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ျဖစ္လာတဲ့ 
အခါ သူတို႔ပခုံးေပၚက အဆင့္အတန္းနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ လုပ္စားၾကလုိ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာတာ.....  လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေတြပဲ မဟုတ္ပါ 
လား။ 
 ဒီ လက္ေတြ႕ကုိ သူတို႔   ေျပာတဲ့စကားနဲ႔  ျပန္ခ်ဳပ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူတုိ႔ေျပာတဲ့စကားက  “တပ္ဆုိတာ ခ်မ္းသာစရာ မရွိဘူး”၊ 
လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္က  တပ္က ထပိ္သီးဆိုတ့ဲစစ္ဗိုလ္မွန္သမွ်ဟာ“လုပ္ပိုင္ခြင့္ကေလးတခုပဲ ပိုတယ္” ဆိုတဲ့ ေကာင္ေတြမဟုတ္လား။  အဒဲီ 
လပု္ပိုင္ခြင့္နဲ႔လပု္စားၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယဝ္ေနၾကသူေတြျဖစ္ေနတယ္။ “ခ်မ္းသာတဲ့ေကာင္က တပ္မေတာ္သား မပီသဘူး”ဆုိတဲ့ စကား ခ်ိန္ 
ထိုးလိုက္ေတာ့ ခ်မ္းသာႂကြယဝ္ေနတဲ့  ထပိ္သီးဆုိတဲ့ စစ္ဗိုလ္မွန္သမွ်ဟာ   “တပ္မေတာ္သား ပီသတ့ဲ ေကာင္ေတြမဟုတ္ဘူး၊   လုပ္စား 
ၾကတဲ့ေကာင္ေတြသာျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ အရွင္းသားအထင္သား ေပၚလြင္ေနတယ္ မဟုတ္ပါလား။ 
 ေအာကေ္ျခတပ္သားေတြရ႕ဲ အသံကုိ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ေနစရာ အိမ္မေျပာနဲ႔ “စက္ဘးီေတာင္စီးစရာမရွိဘးူ” – ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
က်ေတာ့ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဘဝ “ ညီမွ်ျခင္း ဘယ္ရွိမလဗဲ်ာေနာ္” – “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေအာက္ေျခကေတာ့ ဗလာနတၳိဘဝပါပဲ” – “တပ္မေတာ္ ဝင္ 
မယေ္ျပာတာနဲ႔ ပါးပိတ္႐ိုက္တာ”  – -   “ငါနဲ႔လြတ္ ၿပီးေရာ ခိုင္းႏြားသေဘာေပါ့ဗ်ာ။  ကြ် န္ေတာ္တုိ႔က ခိုင္းေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ခိုင္းခဲ့ 
တယ္၊ က်ိဳးကန္းျပတေ္တာက္တဲ့ဘဝလည္းေရာက္ေရာ လႊင့္ပစ္တာပ၊ဲ ဘယ္ေလာက္ ရင္နာ ဖို႔ေကာင္းသလဲ”- “စစ္တပ္ကုိ စိတန္ာတယ္” 
တဲ့။ 
 ဒီစကားရပ္ေတြကို ေျပာတဲ့သူေတြက ေအာကေ္ျခအဆင့္ ဒုတပ္ၾကပ္ -  တပ္ၾကပ္ႀကီးေတြ ျဖစ္တယ္။ ေျခတဖက္ ျပတ္သူ - ႏွစ္ 
ဖက္လံုးျပတေ္နသူေတြျဖစ္တယ။္ သူတို႔ထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ ဘူတာစဥ္လည္ၿပီး ေတာင္းရမ္းရတဲ့ “သူေတာင္းစားဘဝ” ေရာက္ခဲ့ရဖူးသူ၊ အိမ္ 
သာေစာင့္လုပ္ရသူ။ ပုလင္းခြံအိတ္ခြံ ဝယေ္ရာင္းလပု္ရသူစသျဖင့္ ဘဝစုံပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ မ်က္ဝန္းနဲ႔ သူတုိ႔စကားေတြမွာ ခံျပင္းနာ 
ၾကည္းမႈေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွကေ္နတာ အထင္သားျမင္ရတယ္။ 
 စစ္တပ္ထဲက စကား တခုရွိေသးတယ္။ “အၾကပ္ေကာင္းမွ တပ္ေကာင္းမယ္” ဆိုတာ အခုေတာ့ တပ္ေကာင္း မေကာင္းကေတာ့ 
အားလုံး သတိဲ့ အတိုင္းပ။ဲ   အၾကပ္ေတြဘဝ ဘယ္လုိမွ မေကာင္းရွာတာကေတာ့ အဲဒီ မွတ္တမ္းတင္႐ုပ္သံကုိ ၾကည့္တာနဲ႔ အေသအခ်ာ 
သႏိိုင္ပါတယ္။ 
 အဒဲီလို ရင္ဖြင့္ေနၾကတ့ဲ ဘဝနဲ႔ ကုိယ္ခႏၶာ ေျခမဲ့လက္မဲ့ တပ္ၾကပ္ေဟာင္း - တပ္ၾကပ္ႀကီးေဟာင္းေတြရဲ႕ သြင္ျပင္၊ ေနအိမ္ စတာ 
ေတြနဲ႔ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလေ္႐ႊမန္း၊ ဗုိလ္စိုးေမာင္၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ရ႕ဲ နန္းေတာ္တမွ်အိမ္ႀကးီ အိမ္ေကာင္းေတြ သူတုိ႔ ဇ 
နီး၊ သားသမီးေတြရဲ႕ အိမ္ရာ တိုက္တာေတြ၊ တန္ဖိုးႀကီး နာမည္ႀကီး တံဆိပ္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ ရတဲ့  အၿငိမ္းစား 
လစာ က်ပ္ သိန္း၁၀၀ နဲ႔ တပ္ၾကပ္ပင္စင္ က်ပ္ ၉၉၈၀၀၊... ဗိုလ္ေ႐ႊမန္းေျပာသလုိ  အခု ရရွိတဲ့ပင္စင္ေငြဟာ မိမိတို႔ အုိနာစာအတြက္ လုံ 
ေလာက္ မႈရွိပါတယ္၊ အဆင္ေျပပါတယ္ --- ဆိုတ့ဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ စကားေတြနဲ႔ ႏႈိင္း ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ “ ညီမွ်ျခင္း ဘယ္ရွိမလဗဲ်ာ ေနာ္” 
ဆိုတဲ့  နာၾကည္းေၾကကြစဲြာ  ေျပာလိုက္တဲ့ ခလရ ၃၅ က ေျခေထာက္ တဖက္ ျပတေ္နတ့ဲ တပ္ၾကပ္ေဟာင္း ဦးျမင့္စိုးရ႕ဲ စကားဟာ ယေန႔ 
စစ္တပ္ထဲက မတရားမႈကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနပါေတာ့တယ္။ 
 ဗိုလေ္႐ႊမန္းက ဒီလို ေလေျပထိုးပါတယ။္ “တခါတခါ  အဒဲီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ ရွက္မိပါတယ္” တဲ့။ (“တခါ တခါ” တ့ဲ၊ အ 
ၿမတဲမ္းေတာ့ မရွက္ဘူးေပါ့) သူ ဆက္ေျပာထားတာက “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးနဲ႔ ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ ရေဲဘာ္ရ႕ဲ ပါဝင္မႈ၊ ျမင့္ျမတ္မႈဟာ.. အတူတူ 
ပါပဲ၊ အခုလို ဆူႀကဳံနိမ့္ျမင့္ တအားျဖစ္ေနတ့ဲ ကိစၥမ်ိဳး မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ပိုင္း၊ မူဝါဒပိုင္း၊ ဥပေဒပိုင္းကုိ  ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး 
ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္” တဲ့။ 
 သူ႔စကားကို ၂ ပုိင္းခြဲၾကည့္ရေအာင္ပါ။ “ဗိုလခ္်ဳပ္မႈးႀကီးနဲ႔ ေအာကေ္ျခရေဲဘာ္ရ႕ဲ ပါဝင္မႈနဲ႔ ျမင့္ျမတမ္ႈဟာ အတူတူ ပါပဲ” တဲ့။ 
 အဒဲီပါဝင္မႈနဲ႔ျမင့္ျမတ္မႈေတြက ဘယ္သူမွမျမင္ဖူးလို႔ ဘယ္သမူွ မသိပါဘးူ။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို တုိက္၊ ျပည္သူ 
ကို ဖိႏွိပ္၊ ျပည္သူကုိ သတျ္ဖတ္ မုဒိမ္းက်င့္၊ ျပည္သူ႕အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြ ဖ်က္ဆီးေနသူေတြကို ျမင့္ျမတ္တယ္လို႕ မျမင္ဘ ဲျမင္ျမတ္မႈ ရ႕ဲ 
ဆန္႕က်င္ဘက္ အျဖစ္သာ ျမင္ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ။္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရ႕ဲ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈနဲ႔ ေအာကေ္ျခ ရေဲဘာ္ထုရ႕ဲဆင္းရမဲြဲျပာက်မႈက 
ေတာ့ နန္းေတာ္နဲ႔ တဲကုပ္လုိ၊ မိုးနဲ႔ ေျမလို ခရီးေဝးလြန္းလွတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့  တပ္ေအာက္ေျခထု တခုလုံး၊ တတိုင္းတျပည္လံုး 
က အထင္အရွား ျမင္ထားသိထားပါတယ္။ ဒါက ပထမပိုင္းပါ။ 
 ဒုတိယပိုင္းျဖစ္တဲ့ ...“ အခုလုိ ဆူႀကဳံနိမ့္ျမင့္ တအားျဖစ္ေနတဲ့ ကစိၥမ်ိဳး မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ပိုင္း၊ မူဝါဒပိုင္း၊ ဥပေဒ 
ပိုင္းကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္” ဆိုတဲ့ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ။္ 

 ေသခ်ာတာေတာ့ ထပိ္သီးစစ္ဗိုလခ္်ဳပ္ႀကးီေတြနဲ႔ ေအာကေ္ျခတပ္ဗိုလ္တပ္သားအမ်ားစုႀကီးအၾကားမွာ အဆင့္ ေနရာအရ၊ ခံစား 
စံစားမႈအရ၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈအရ ႀကးီမ်ားက်ယ္ျပန႔္စြာ အျခားနားႀကီး ျခားနားေနတာကို ဗုိလ္ေ႐ႊမန္းရ႕ဲ ဒီအသုံးအႏႈန္း (ဆႀူကဳံနိမ့္ျမင့္ တ 
အားျဖစ္ေနတ့ဲကိစၥမ်ိဳး) က အတိအလင္း ဝန္ခံလိုက္တဲ့ အခ်က္ပါပ။ဲ“ဆူႀကဳံနိမ့္ျမင့္ တအားျဖစ္ေနတ့ဲကိစၥမ်ိဳး” တဲ့။ ဒီစကားၾကားေတာ့ လူ 
႐ႊင္ေတာ္ ဦးခ်စ္စရာေျပာတဲ့ ျပက္လံုး သြားသတိရတယ္။ “ေ႐ႊမန္းက အသံေကာင္းဟစ္တယ္” တဲ့။ စစ္တပ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းစာမွာ ဗုိလ္ 
ေ႐ႊမန္းကို “သဖန္းသးီပုပ္”တ့ဲ။ ဒါကေတာ့ စစ္အုပ္စ ုတစ္ၿခံထဲေပါက္ အခ်င္းခ်င္းက ေႁမြ - ေႁမြခ်င္း ေျပာတာေရးတာပါ။ 
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 ေနာက္  တဆက္တည္းအခ်က္က “လပူုဂၢိဳလ္ပိုင္း၊ မူဝါဒပိုင္း၊ ဥပေဒပိုင္းကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္”  ဆိုတ့ဲ 
ေျပာဆိုခ်က္က စစ္တပ္ႀကီးဟာ အဘက္ဘက္က ခြၽတ္ၿခဳံက် ပုပ္ပြေနတာျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ စကားလုံး တမ်ိဳး သုံးၿပီး ဝန္ခံဖြင့္ဟ 
သြားတာပျဲဖစ္ပါတယ္။      တပ္ထမဲွာ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ “လ၊ူ မူဝါဒနဲ႔ ဥပေဒေတြ” ဟာ ထပိ္သီး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကးီေတြကုိ အကန႔္အသတ္မရွိ 
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစၿပီး ေအာက္ေျခ တပ္ဗိုလ္တပ္သားထုႀကီးကို ဆင္းရမဲြျဲပာက်ေနေစတယ္ ..ဆိုတဲ့ ပုပ္သုိးမႈကုိ အဖန္ဖန္ တလဲလျဲဖစ္ေစ 
တယ္ဆိုတာပါပ။ဲ “ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္”ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္မွန္းသိလ်က္န႕ဲ မဂၤလာယူတာ၊ လူထုကို မဲဆြယ္ 
တဲ့ ေလသပံစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက အခါအားေလ်ာ္စြာ သုံးသပ္ တင္ျပေရးသားခ်ကေ္တြမွာ ပါဝင္တဲ့ “စစ္အုပ္စုဟာ  တပ္မေတာ္ကုိ  ကပု္ခြစီး 
ထားၿပီး တစ္လက္ကိုင္တပ္၊ ခါးပိုက္ေဆာင္အျဖစ္ ေစစားေနတယ္” ဆိုတ့ဲေထာကျ္ပခ်က္ဟာ ဒီအခ်က္ပျဲဖစ္ပါတယ္။ 
 ဒါဟာ ဘက္တဖက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ 
 အျခားဘက္တဖက္ကေတာ့ စစ္အုပ္စုဟာ သူတို႔ကပု္ခြစီးထားတ့ဲ စစ္တပ္ႀကီးကို ျပည္သူလူထုဘက္ ေသနတ္ေျပာင္း လွည့္ထား 
တာမ်ဳိး အဆကမ္ျပတ္ျဖစ္ေနေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အခ်က္ပါပ။ဲ စစ္အုပ္စုကေတာ့ သူ႔တို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ အာဏာနဲ႔ဥစၥာဓန ခ်မ္းသာ 
ႂကြယဝ္မႈ သားစဥ္ေျမးဆက္ ရွည္ၾကာေစဖို႔ စစ္တပ္ႀကီးကုိ ကုပ္ခြစီးထားၿပီး ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ လုပ္ထားရမယ္။   ျပည္တြင္းစစ္ကို 
မရပ္စဘဲဲ ဆက္ၿပီး ထနိ္းသိမ္း ေမြးျမဴထားရမယ္...ဆုိတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ လက္မလႊတစ္တမ္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ဆုပ္ကိုင္ထားတယ္။ 
စစ္အုပ္စုက ဒီ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကုိ မစြန႔္လႊတ္သမွ် ...ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စႏဲိုင္မွာ မဟုတ္ဘးူ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ မ 
ဟုတ္ ဘးူ။ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လည္း တည္ဆာက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ထို႔အတူ ေခတမ္ီတုိင္းျပည္လည္း ဘယေ္တာ့မွ တည္ေဆာက္ 
ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
 တဖက္မွာေတာ့ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကးီေတြတစုကေတာ့ ခ်မ္းသာၿမခဲ်မ္းသာေနမယ္။ ေအာက္ေျခ တပ္ဗိုလ္တပ္သား 
ထႀုကီးဟာ ဆင္းရၿဲမဲဆင္းရေဲနမယ္။ 
 ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆက္လကရ္ွည္ၾကာေစတဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုက ဆင္းရဲတြင္းဘဝထဲက မတက္ႏိုင္ဘ ဲနစ္ သထက္သာ 
နစ္ဖို႔သာရွိပါတယ။္ 
 ဒါေၾကာင့္   “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး - ဒီမိုကေရစီေရး - စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု - ေခတ္မီတိုင္းျပည္ထေူတာင္ေရး - တိုင္းျပည္နဲ႔ 
လူထု ေကာင္းစားေရး စတ့ဲ မြန္ျမတ္ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ”  ရွိတ့ဲ ဘယ္သူမဆို၊   ဘယ္အင္အားစုမဆို စစ္အုပ္စုကို အကုန္အစင္ တိုက္ဖ်က္ 
ေရးကုိ ဦးတည္ရမယ္။  စစ္အုပ္စုက ကုပ္ခြစီးထားတာခံရတဲ့၊ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ဘဝက် ေရာက္ေနတဲ့၊ တလက္ကုိင္တပ္ဘဝ က်ေရာက္ 
ေနတဲ့ စစ္တပ္ႀကီးကို ျပည္သူလူထုဘက္ ေသနတ္ေျပာင္းမလွည့္ဘဲ စစ္အပု္စုဘက္ လွည့္လာေစဖို႔  ေအာက္ေျခ တပ္ဗိုလ္တပ္သားထုကို 
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းက်င္လည္စြာ စည္း႐ုံးၾကရပါလမိ့္မယ္။ 
 ဒီ မွတ္တမ္း႐ုပ္သံကေတာ့....... စစ္တပ္အေပၚ စစ္အုပ္စုက ကုပ္ခြစီးထားတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္၊ တလက္ကုိင္တပ္သဖြယ၊္ ခါးပိုက္္ 
ေဆာင္တပ္သဖြယ္ အသုံးခ်ခံေနရတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္မွန္ကုိ  တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုအတြက္၊ လူထုအစိတ္အပိုင္းျဖစ္တ့ဲ   ေအာက္ေျခတပ္ဗိုလ္ 
တပ္သားထုတို႕အတြက္ တကြက္ဆုိတစ္ကြက္ လႈပ္ႏႈိး ဖြင့္ခ်ျပသြားတာေတာ့အမွန္ပါပဲ။ 
 တခ်ိန္က စစ္အုပ္စု “နံပတ္သံုး” ပါဆိုတဲ့ ဗိုလေ္႐ႊမန္း ပါးစပ္ကေန လက္ရွိစစ္တပ္ထဲမွာျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး (မဖုံး 
ႏိုင္မကြယႏ္ိုင္ဘ ဲ) အခုလို ဝန္ခံသြားပါတယ္။ 
 “ တိုက္ပြဲေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္လက္  အဂၤါေတြ စြန႔္လႊတခ္ဲ့ရတယ္ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါမ ွ သူတို႔ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ လွည့္မၾကည့္ၾက 
ဘူး၊ အဒဲီအတြက္ စိတမ္ေကာင္းျဖစ္တယ္၊ စိတန္ာတယ္ဆုိတဲ့ ဒီစကားသံေတြဟာ တကယ္အဲလို အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးနဲ႔ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ စိတ္ 
နာစရာေတြပါပ၊ဲ မေက်နပ္စရာေတြပါပ။ဲ ဒီအျဖစ္မ်ိဳးေတြမျဖစ္သင့္ဘူး” တဲ့။ 
 တကယ္ေတာ့    သူကုိယတ္ိုင ္စစ္တပ္ထိပ္သီးေနရာ ရွိတုန္းကလည္း ဒီလုိစကားမ်ိဳး သူ႔ပါးစပ္က တလုံးတပါဒမွ် မေျပာခဲ့ပါဘူး။ 
ဗိုလေ္႐ႊမန္းလုိပါပ၊ဲ အျခားထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြလည္း မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ရသမွ် အဆီအႏွစ္ကို မွိန္းၿပီး တုတ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခုမွ အသံ 
ေကာင္းဟစ္ျပေနတာပါ။ 
 ဒါေၾကာင့္   စစ္အုပ္စုဝင္ေဟာင္းေတြ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေဟာင္းေတြအေနန႕ဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို သံေယာဇဥ္တြယမ္ေနဘဲ ျပည္ 
သနူ႕ဲအတူ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္မွသာ လူထရု႕ဲ  ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကုိ ျပန္လည္ရရွိလာႏိုင္စရာ အေၾကာင္း ရွိပါလိမ့္မယ္။ ေအာက္ 
ေျခ တပ္ဗိုလ္ တပ္သားထုအေနနဲ႔ လုပ္သင့္တာကေတာ့ အဲဒီလုိ မညီမွ်တာေတြ၊ စိတန္ာစရာေတြ ၊ မေက်နပ္စရာေတြကုိ အင္အားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလစဲုစည္းၿပီး မိမိတုိ႔ ကပု္ေပၚခြစီးထားတဲ့၊ တပ္မေတာ္ႀကီးကို ခါးပိုကေ္ဆာင္ တပ္သဖြယ္ လပု္ထားတ့ဲ စစ္အုပ္စုကို ခါခ်  နင္းေခ်ပစ္ 
လိုက္ဖို႔ပါပ။ဲ 

                                                                                                                              ၃၁ မတ ္၂၀၂၀ 
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ေပးကားေပး၏ မရ-  

ေကြ် းကားေကၽြး၏ မဝ -  

မျဖစ္ပါေစနဲ႕ 

 

                                                           ညဳိစိန္ဝင္း 

 

  

 

 ကိုဗစ္၁၉ ကပ္ေရာဂါဆုိးကုိ ကမၻာတဝန္းက လူသားေတြ ရင္ဆိုင္တိုကခ္ိုကေ္နရပါတယ္။ စတင္ရင္ဆိုင္တုိကခ္ိုကခ္်ိန္ကစၿပီး 
ကမၻာေပၚက ႏိုင္ငံအသီးသးီရ႕ဲ အစိုးရေတြဟာ ကုိယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္ျပည္သေူတြအတြက္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြေတြကို ထုတ္ၿပီး ျပည္သူ 
ေတြကုိ ေထာကပ္ံ့တာေတြလုပ္ရပါတယ္။ မလုပ္ရင္ မျဖစ္ပါ။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲအစိုးရတုိင္း မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ တာဝန္ ဝတၱ 
ရားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိုင္းျပည္န႕ဲျပည္သူအတြက္ ေသေရးရွင္ေရး အေရးႀကီးေနခ်ိန္ ဒါကိုမလုပ္ရင္ အစိုးရဆိုတဲ့ နာမည္န႕ဲေတာင္ မ 
ထိုက္တန္တဲ့ အုပ္စိုးသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသြားမွာပါ။ မလုပ္တဲ့အစိုးရေတြဟာ သမိုင္းဇာတ္ခုံေပၚက ပုံပ်ကပ္န္းပ်က္ လြင့္စင္သြားႏိုင္တ့ဲ 
ျပည္သူ႕ဒဏ္ခတမ္ႈမ်ဳိးန႕ဲ ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္စရာအေၾကာင္း ရွိပါတယ္။ ကိုဆိုဗိုအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်တာမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ကာလအတြင္း အစိုးရ ကိုင္ 
တြယပ္ုံကို ျပည္သူေတြ မေက်နပ္တာလည္း အေၾကာင္းရင္းတခ်က္ ျဖစ္ပါတယ။္ ကိုဗစ္ကာလ ကုိယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္ျပည္သူကုိ အစိုးရ 
ေတြက ျပန္လည္ကူညီေထာက္ပံ့ရာမွာ အစိုးရတရပ္န႕ဲတရပ္ ကူညီေထာက္ပံ့တဲ့အတိုင္းအတာ၊ ေစတနာ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈေတြ မ 
တူညီၾကပါဘူး။ မတူတဲ့အေလ်ာက္ ျပည္သူအေပၚ အက်ဳိးသကေ္ရာက္မႈေတြလည္း ျခားနားသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေစတနာ၊ တာဝန္ယမူႈ၊ စီမံ 
ခန္႕ခြဲမႈေတြ ေကာင္းရင္ေကာင္းသေလာက္ ျပည္သူေတြအေပၚမွာ အက်ဳိးရွိေစပါတယ္။ (တိုင္းျပည္မွာ ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ 
က်န္းမာေရး ပညာေရးစနစ္ေတြ ခ်ည့္နဲ႕မႈ၊ အားသာမႈေတြကလည္း တိုင္းျပည္တျပည္န႕ဲတျပည္ မတူၾကပါ။ ကိုဗစ္၁၉ ကပ္ဆုိးကုိ ခုခံ ကာ 
ကြယရ္ာမွာ က်န္းမာေရးစနစ္ အားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ျပည္သူေတြကုိ ပိုၿပီး တာဝန္ယူႏိုင္ၾကပါတယ။္ က်န္းမာေရးစနစ္ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိး 
တက္တယ္လို႕ အျပင္ပန္းထင္ရေပမယ့္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာလ လကေ္တြ႕မွာ ျပည္သူတရပ္လုံးအတြက္ ထိထိေရာကေ္ရာက္ တာဝန္ခံမေပး 
ႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ေတြ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္လာတာလည္း ရိွပါတယ္။)ကုိဗစ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကာလအတြင္းမွာေတာင္ ကုိယ္က်ဳိးစီး 
ပြားကုိ ဖက္တြယ္အျမတ္ထုတ္လိုတဲ့အစိုးရမ်ဳိးေတြလည္း ရွိေနတတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ 

 ကိုဗစ္ေရာဂါဆိုးကုိ ဗမာျပည္က ရင္ဆုိင္ရတာဟာ တျခားတိုင္းျပည္ေတြန႕ဲႏႈိင္းစာရင္ ေနာက္က်ပါတယ္။ တဖကက္ ၾကဳိတင္ျပင္ 
ဆင္ခ်ိန္ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္အတြင္း ေရာဂါပိုးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္တားဆီးေရးမွာ လစ္ဟင္းခ်ကေ္တြ ရွိ 
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ခဲ့ပါတယ္။ ကိုဗစ္ကပ္ဆိုးကုိ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ ျပည္သူလူထုကုိ တာဝန္ယူကူညီေျဖရွင္းရာမွာလည္း ဗမာအစိုးရက တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ 
ေနာက္က်ပါတယ္။ လကဥ္ီးမႈရွိရွိ ျပည္သူေတြအတြက္ ကုိဗစ္ခုခံကာကြယ္ေရးမွာ ေငြဘယ္ေလာက္ထုတ္သံုးမယ၊္ ဘယ္လို ေထာက္ပ့ံ 
မယ္ဆုိတာ ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ အဲဒါအစား ေအေအကုိ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာကာ ရခိုင္စစ္ပြဲကုိ သႀဲကီးမႀဲကီး ဆက္ 
တိုက္ပါတယ္။ အစိုးရတရပ္အေနန႕ဲ ျပည္သူအေပၚ အမွန္တကယ္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိ/မရွ ိတိုင္းတာရာမွာ ဒီအခ်က္က အဓိက က် 
ပါတယ။္ ဒီလို ရခုိင္ျပည္သူေတြကုိ မ်ကႏ္ွာလႊခဲပဲစ္ လုပ္ေနရင္းက သၾကၤန္ကာလအတြက္ ဝင္ေငြပုံမွန္မရိွတဲ့ ျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ 
တာတခ်ဳိ႕ လပု္မယ္လို႕ ေၾကညာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေၾကညာတဲ့အခ်ိန္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ကူညီေထာကပ္ံ့ေနတ့ဲ ေဆာင္ရြက္မႈ 
ေတြက အေတာ္ေလး အရွိန္ရေနပါၿပီ။ ကိုယ့္ေဒသအတြက္ ကုိယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆန္တအိတ္ ဆီတပုံး စသျဖင့္ ကူညီတာေတြ၊ 
က်ပ္ေငြ ရွစ္သိန္းေပးရတဲ့ ပိုးသတေ္ဆးဖ်န္းကိရိယာေတြ ဝယ္ယေူဆာင္ရြက္ေပးတာကအစ က်ပ္ေငြ သနိ္း ၈ ေထာင္ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိၿပီး 
လူတေထာင္ေက်ာ္ စစ္ေဆးေပးႏိုင္တဲ့ ကိုဗစ္ ၁၉ စစ္ေဆးတဲ့ ကိရိယာကို ဝယ္ယူလွဴဒါန္းတာ၊ အႏုပညာရွင္ေတြအပါအဝင္ ျပည္သူ 
ေတြက ဆန္၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ၾကက္သြန္ စသျဖင့္ လွဴဒါန္းေနၾကတာေတြ ရွိေနၾကပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္ ကူညီမႈထက္ အစိုးရရ႕ဲ 
ျပည္သူအေပၚ တာဝန္ယူမႈ ကူညီမႈက ေနာက္က်ခဲ့ပါတယ္။ 

 ဒါ့အျပင ္ ဧရာဝတီတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေစာင့္ၾကည့္လနူာေတြအတြက္ ၁၄ ရက္ စားေသာက္ေရးကိုေတာင္ အၿမဲတမ္း တာဝန္ 
မယႏူိုင္ဘူးလုိ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိတာလည္း ဒီကာလအတြင္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္လူနာေတြအတြက္ ရပ္ရြာျပည္သူေတြက 
ကိုယ့္ဘာသာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေနရတာေတြ ဗမာျပည္ အႏွံ႕အျပားမွာ ရွိေနပါတယ္။ အလုပ္သမား ေထာင္ခ်ီတဲ့အေရအတြက္နဲ႕ ကိုဗစ္ 
ေရာဂါကုိ မေၾကာက္ႏိုင္ဘ ဲလူစုလေူဝးနဲ႕ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပေနရတာေတြ ဒီကာလအတြင္း ရွိေနပါတယ။္ ဒီအခ်ိန္မွာ အစိုးရက လပု္ 
ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးရန္ပုံေငြထဲက ေငြယူၿပီး ေခ်းငွား အကူအညီေပးဖုိ႕ ျပင္လာပါတယ။္ (ဒါဟာ ေလာဂ်စ္အရကုိ ေဖာက္ 
ျပန္ပါတယ။္ အလုပ္ရွင္ရိွလို႕ အလုပ္သမားရွိတာ မဟုတပ္ါဘူး။ အလုပ္သမားမရွိရင္ အလုပ္ဆိုတာလည္း မရွိဘူး၊ အစြန္းထြက္တန္ဖိုး 
လည္း ထုတ္ယူလ့ုိမရဘူး၊ အျမတ္အစြန္းဆိုတာလည္း မျဖစ္ေပၚဘူး၊ အရင္းဆိုတာလည္း မတုိးပြားႏိုင္ဘူး။) ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြ 
ဘက္က မေက်နပ္ခ်က္ေတြ ထြက္လာပါတယ။္ သန္းန႕ဲခ်ီတဲ့ အလုပ္သမားေတြက လူမႈဖူလံုေရး ရန္ပုံေငြေတြ ထည့္ဝင္ထားၾကရတာပါ။ 
ဒီေငြေတြကုိ ယူငင္အသုံးျပဳရာမွာ အလပ္ုသမားေတြအတြက္ ဘာလုပ္ေပးမယ္မေျပာဘဲ အလုပ္ရွင္ေတကြကို ကူညီမယေ္ျပာတာကို မခံ 
မရပ ္ ႏိုင္ျဖစ္ၾကတာပါ။ အခုေတာ့ အလပု္သမားေတြ အလုပ္မရပ္စရဲေအာင္ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က ကူညီၿပီး အလုပ္သမားအေရး ေျဖ 
ရွင္းတာ၊ ဒါေတြအတြက္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး အစိုးရဘက္က လွည့္ပတေ္ျပာဆုိတဲ့ အသံထြက္လာပါတယ္။  

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အခြန္အေကာက္ေလွ်ာ့တာ၊ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့တာ၊ အေရးေပၚရန္ပံုေငြထူေထာင္ ကယ္မေရးလုပ္ 
ေပးတာ၊ အခြန္ေပးခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္း ပယ္ဖ်က္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးတာေတြ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ။္ တဖကမ္ွာက် အလပု္သမားေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ ႏွိမ္ 
နင္းဖို႕ ျပင္ဆင္လာတဲ့ အာေဘာ္ေတြ ေဖာ္ျပလာပါတယ။္ 

 ကိုဗစ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရတ့ဲဒီလိုကာလမွာ အလပု္သမားေတြ ျပည္သေူတြရ႕ဲ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈေတြ သပိတ္ေမွာက္တာ 
ေတြဟာ ဗမာႏိုင္ငံမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ရိွပါတယ္။ ဒီကာလမွာမို႕ ဒါကို ႏွိမ္နင္းမယ္ဆုိရင္ အင္မတန္ညံံ့ဖ်င္းတ့ဲ 
အစိုးရျဖစ္သြားမွာပါ။ ဒီလို ေရာဂါေဘးရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ အလုပ္သမားေတြ ေသမွာမေၾကာက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုတယ္ဆိုတာ သူတို႕ဘဝက 
ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါကို ေၾကာက္ေပမယ့္ ငတရ္င္း အေသမခံႏိုင္လို႕ပါ။ သူတို႕ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြဟာ ဆေီလ်ာ္ 
သင့္ျမတ္ပါတယ္။ တရားပါတယ္။ ဒါကုိ ဖိႏွိပ္ႏိွမ္နင္းမႈဆုိတဲ့ သေဘာထားကသာ မတရားတာပါ။ ဖိႏွိပ္ရမွာ မဟုတပ္ါဘူး။ သူတုိ႕အခက္ 
အခေဲတြကို ေျဖရွင္းေပးရမွာပါ။ ဒီကာလ ဒီလို ကိုဗစ္ေရာဂါပိုးကုိ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ လူစုလူေဝးန႕ဲစုၿပီး ဆႏၵျပရတ့ဲ အလပု္သမားေတြရ႕ဲ 
က်န္းမာေရးဟာ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးတာပါ။ အလပု္သမားေတြကုိ အလပု္ခြင္မွာ ယာယီအနားေပးၿပီး အိမ္မွာ အေနခိုင္းရမွာပါ။ ဒီ 
ကာလမွာ အလုပ္သမားေတြအတြက္ လုံေလာက္တ့ဲ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံေပးထားရမွာပါ။ ဒါကို ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ 
ေသးခင္ သၾကၤန္ကာလ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိသူ ျပည္သူေတြအတြက္ ရိကၡာတခ်ဳိ႕ ေထာက္ပံ့ေပးမယ္လုိ႕ ေၾကညာလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ 
စက႐္ုံအလုပ္႐ုံက အလုပ္သမားေတြေရာ အက်ဳံးဝင္သလား။ ဒီကာလမွာ လူမႈဖူလံုေရးရန္ပုံေငြန႕ဲ သူတုိ႕ကို ကူညီတာ လပု္ေပးဦးမွာလား။ 
ဒါေတြမရွင္းေသးပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္သေူတြ စစ္ေျပးေရွာင္ေတြအတြက္ ဘယ္လို ကူညီေထာက္ပံ့မယ္ ဆိုတာမပါေသးပါဘူး။ အဲလုိ မပါရင္ 
ကူညီေထာကပ္ံ့မႈဟာ ကြက္ၾကားမိုးရြာသလိုသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အခက္အခရဲင္ဆိုင္ရမယ့္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူေတြအေရး တကယ္ 
တမ္း ေျဖရွင္းေပးမယ္ဆုိရင္ ရခိုင္ျပည္သူေတြအေရး အလပု္သမားျပည္သူေတြအေရး မပါဝင္ဘဲန႕ဲ ဘယ္လုိမွ ျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့ ေျဖ 
ရွင္းမႈမဟုတပ္ါဘူး။ 

 သၾကၤန္ကာလအတြင္း ဝင္ေငြပုံမွန္မရွိတ့ဲ ျပည္သူေတြ အေထာက္အပံ့ရတာ ဝမ္းသာၾကဳိဆုိပါတယ။္ ျပည္သူေတြ ရရွိတာကုိ 
ျပည္သူ႕ဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ဝမ္းေျမာက္တာပါ။ ျပည္သူေတြရ႕ဲ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ လိုကေ္လ်ာလာမႈအေပၚ ၾကဳိဆုိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ မလုံ 
ေလာက္ေသးပါဘူး။ လံုေလာက္တဲ့ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဆန္ရွစ္ျပည္န႕ဲ ျပည္ေတာ္သာဖို႕ေဝးလို႕။ အိမ္ေထာင္တစု 
မိသားစု တလစာေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမလုံေလာကပ္ါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရေတြဟာ ျပည္သေူတြအတြက္ ေငြလုံးေငြရင္း ပမာဏ 
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ႀကးီမားစြာနဲ႕ေထာက္ပံ့ေနပါတယ။္ ဗမာအစိုးရအတြက္ေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံက ေငြေရးေၾကးေရးဘကမ္ွာလည္း အကအူညီေပးလာတာေတြ 
ရွိပါ တယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႕ အုိင္အမ္အက္ဖ္တို႕ကလည္း ေခ်းေငြေပးမယ္လို႕ ေျပာထားပါတယ။္ ျပည္တြင္းကလည္း ျပည္သူေတြ 
လွဴ ဒါန္းတာ ရွိေနပါတယ္။ ျပည္သေူတြ ထည့္ဝင္ထားတဲ့ အစိုးရဘ႑ာေငြေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕တုိင္းျပည္ေတြဟာ 
ဒီလိုကာလမွာ တိုင္းျပည္ အေႂကြးအတင္ခံၿပီး ျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီေနၾကတာေတြေတာင္ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္သ႕ူအက်ဳိး 
အဓိကထားရင္ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကာလမွာ အစိုးရက ဒါထက္ပိုမိုတ့ဲေငြေၾကးပမာဏ သုံးစြဲၿပီး ျပည္သူကို ကူညီလို႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ရရိွလာတဲ့အကူအညီန႕ဲ မလံု ေလာက္ေသးတာေၾကာင္ ့ ျပည္သေူတြအေနန႕ဲ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားရဦးမွာပါ။ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါန႕ဲ 
ယဥွ္ျပဳိင္တိုက္ခိုကေ္နဆဲကာလမွာ ျပည္သေူတြအေန႕ဲ ပူးေပါင္းေရး ညီၫြတ္ေရးဆႏၵ အရင္းခံထားပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေသေရးရွင္ေရးကာ 
လမွာ အလုပ္သမားေတြ မိမိတို႕ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆုိေနၾကသလုိ ျပည္သူေတြအေနန႕ဲ မိမိတုိ႕ရသင့္ရထိုက္တာေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈ 
ထားရင္ မရေသးရင္ တဖက္ကလည္း ေတာင္းဆိုေနရဦးမွာပါ။ 

 ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးကို ခုခံတုိက္ပြဲဝင္ေနရစဥ္ကာလအတြင္း                                                             

   - ေသနတ္သံေတြ ရပ္စေဲပးပါ။          
 - အလုပ္သမား လယ္သမားအေရးကုိ ထထိိေရာက္ေရာက္ တာဝန္ယူမႈရွိရွိ ေျဖရွင္းေပးပါ။ ေထာက္ပံ့ေပးပါ။  
 - သၾကၤန္ကာလ ကူညီေထာက္ပံေရးသာမက ကိုဗစ္ဗုိင္းရပ္စ္ကာလမွာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြန႕ဲ အစိုးရက ျပည္သူကုိ ျပန္လည္ 
ေထာက္ပံ့ေပးပါ။             
 - ရခိုင္စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြအပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္သေူတြအေရး ေျဖရွင္းေပးပါ။ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါ။   
 - ကိုဗစ္ေရာဂါ ကသုေရးမွာ အခမဲ့ ေဆးဝါးကုသေရးစနစ္ကို စီမံခန္႕ခြဲေပးပါ။ ဗိုင္းရပ္ၤကူးစက္သူ လူနာအေရအတြက္ မ်ားလာ 
မယ့္အေရး ၾကဳိတင္တြက္ခ်က္ၿပီး ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားရမွာပါ။       - 
 ဗိုင္းရပ္စ ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွာ အသက္အႏၲရာယ္အမႈမထားဘဲ တာဝန္ယူေနၾကတဲ့ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ 
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းန႕ဲ သူ႕မိသားစုအတြက္ ဒီကာလအတြင္း အထူးေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ရႈေငြ ေပးအပ္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ပါ။ 

 - အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြကို ျပည္သ႕ူလက္ထဲ တကယ္တမ္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေရာက္ရွိေစေအာင္ တရားမွ်တတ့ဲ စီမံ ခန္႕ 
ခြဲမႈကို စီစဥ္ေပးပါ။ အခု ျပည္သူေတြက ဒီအခ်က္အေပၚ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလာေနပါတယ္။ မႏၲေလးက တခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္ 
ေတြမွာ အစိုးရေပးတဲ့ ဒီလို အေထာက္အပံ့အကူအညီလိုခ်င္ရင္ ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ေပးမွ ရမယ္-ဆုိၿပီး အျမတ္ထုတ္ဖို႕ ၾကံတယ္ဆိုတ့ဲ 
သတင္းေတြလည္း ထြက္လာေနပါတယ္။ 

 ဗိုင္းရပ္စ ္ေရာဂါဆုိးကုိ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ ကာလအတြင္း ေပးကားေပး၏ မရ၊ ေကၽြးကားေကြ် း၏ မဝ- ဆိုတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး မၾကဳံေတြ႕ 
ခ်င္ေတာ့ပါ။ 
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စစ္အုပ္စုနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္တုိ႕ အေနနဲ႕ ဘယ္လမ္းေရြးခ်ယ္မွာလဲ 
                                     ေစာအယ္ထူး 
 
 

 ၂၀၂၀ ေဖေဖၚဝါရီလမွာစတင္က်င္းပတ့ဲ ဒုတိယ အ 
ႀကမိ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးမွာအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးကိစၥကိို ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။   

 ဒီအစည္းအေဝးမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယစ္ားလွယ္ဆိုသူ စစ္ဗိုလ္တခ်ိဳ႕က ေမာကမ္ာရိုင္းပ်စြာ လႊတေ္တာ္တရပ္လုံးကို ေစာ္ 
ကားသြားပါတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲဒီအမူအက်င့္ဟာ အင္မတန္ေအာက္တန္းက်ၿပီး သိကၡာမဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔က သူတို႕လုိခ်င္တ့ဲ သမိုင္းအခ်က္အ 
လက္တခ်ိဳ႕ကို ဆြဲထုတ္ျပီး ဟနိ္းေဟာက္ၿခိမ္းေျခာက္သြားပါေသးတယ္။     အ့ဲဒီ စစ္ဗိုလ္တစုဟာ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေႁမွာက္ထားသူ 
ေတြမဟုတ္ဘဲ စစ္အပု္စုရ႕ဲ အေစအပါးေတြသာ ျဖစ္ပါတယ။္ စစ္အုပ္စုက တပ္မေတာ္ကုိ ထားရာေန၊ ေစရာသြား၊ ခို္င္းတာလုပ္၊ ခံမေျပာနဲ႔  
ဆိုတဲ့ ပုံစံက် လက္ကုိင္တုတတ္ပ္ျဖစ္ေအာင္ ေသဆိုေသ၊ ရွင္ဆိုရွင္ရတဲ့အထိ နာခံေနေအာင္ စစ္စည္းကမ္းေတြ၊ အမိန္႔ေတြ ဆိုတ့ဲ အရာ 
ေတြနဲ႔ ဖုံးကြယ္ၿပီး ပုံသြင္းထားပါတယ္။ 

 တပ္ထဲမွာ အရာရွိ (ဒုဗိုလ္ကအစ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအထိ) ေတြဟာ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ အခြင့္ထူးခံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။   အရာခံ၊ 
အၾကပ္တပ္သားေတြကေတာ့ အခိုင္းေစခံေတြျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ကို တင္းက်ပ္တဲ့ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၱရားအျဖစ္တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ 
အ့ဲဒီတပ္ထဲမွာ တရားမွ်တမႈတို႔၊ တန္းတူမႈတို႔၊ ဒီမိုကေရစီတုိ႔ဆိုတာ အေငြ႕အသက္ေတာင္ မရိွပါ။ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ ျဖစ္အင္ကိုပဲ ၾကည့္ပါ။  
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 အတြင္းေရးမွဴး (၁) ၊ တပ္မေတာ္ေထာက္လမွ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စတဲ့ ရာထူးႀကီးေတြ 
တသီတတန္းႀကးီနဲ႔ တန္ခိုးအလြန္ထြားခ့ဲတာပါ။ ဒီေလာက္တန္ခုိးထြားေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္တေယာက္ဟာ ခ်ကခ္်င္း အက်ဥ္းသားဘဝကို က် 
ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရတာဟာအမိန္႔မနာခံလုိ႔ျဖစ္ရတာပါ ဆိုၿပီး ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကုိယ္တုိင္ အရွက္မရွိ၊ သိကၡာမဲ့စြာ ဝန္ခံေျပာဆိုပါ 
တယ္။ အလားတပူဲ ဗိုလေ္အာင္မင္းလည္း စကားတခြန္းေၾကာင့္ သိကၡာအက်ခံၿပီး ကာခ်ဳပ္ကုိ အေျပးအလႊားေတာင္းပန္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ 
တပ္ထဲမွာ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွဥ္းဆက္ဆံေရးပဲ ရိွပါတယ။္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ေလးစားလုိက္နာတဲ့ဆက္ဆေံရးမ်ိဳး မရွိပါ။ 
ဒီလိုအေလ့အက်င့္မ်ိဳးနဲ႔ ယဥ္ပါးခဲ့ရတဲ့ စစ္ဗိုလ္တခ်ိဳ႕ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမာက္မာရိုင္းပ်၊ သိကၡာမဲ့စြာ ျပဳမူဆက္ဆံတာဟာ အဆန္းမ 
ဟုတ္ဘူးလုိ႔ဆိုရမွာပ။ဲ 

 စစ္အုပ္စုက်င့္သံုးေနတ့ဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအက်ိဳးျပဳတဲ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို အထိအပါးမခံႏိုင္ဘူး။ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 
သြားမယ္ဆိုတာကို ကာခ်ဳပ္က မၾကာခဏ ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္ဗိုလ္အားလုံးအတြက္ ႏႈတ္မိန္႔ျဖစ္ပါတယ။္ အဲဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးကိစၥေတြမွာ ဘယ္စစ္ဗုိလ္တဦးတေယာကမ္ွ ေထာက္ခံမမဲေပးရပဲါဘူး။အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကစိၥေတြနဲ႔ ပတ္ 
သက္ရင္လည္း ကာခ်ဳပ္က မူ ၆ ခ်က္ ခ်ထားပါတယ္။ အဲဒါဟာ တပ္တြင္းရွိေနတဲ့ ဗိုလ္ေတြအတြက္ေရာ၊ တပ္ျပင္ေရာက္ေနတဲ့ စစ္ဗုိလ္ 
ထြကေ္တြအတြက္ပါ ႏႈတ္မိန္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ တေသြမတိမ္းလို္က္နာေနၾကရေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကေမာက္ကမေတြ 
ျဖစ္ေနတာပါပ။ဲ 
 ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရသူကို အာဏာလႊေဲျပာင္းေပးမယ္၊ စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားကုိျပန္မယ္ဆိုၿပီး ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ 
ကတိေပးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရာထူးကို ပထမဆံုးရရွိခဲ့သူဟာ စစ္အုပ္စုရ႕ဲႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ အရူးအလပု္ခံလုိက္ရတဲ့ အစဥ္အ 
လာ တပ္မေတာ္မွာရွိေနပါတယ။္ စစ္အုပ္စုရ႕ဲ ေဖာကျ္ပန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြက မ်ားျပားလပွါတယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္ျမင္သြားတာကေတာ့ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရ႕ဲ ေတာ္လွန္မွန္ကန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ လက္နက္ 
ကိုင္အင္အားစုေတြ စည္းစည္းလုံးလံုး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ကာ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ပါဝင္လာလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ 
ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လနွ္ေရးဟာ ျပည္သူ႔ေတာ္လနွ္ေရးျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူေတြရ႕ဲ ေအာင္ပြဲျဖစ္တယ။္ ဒါေပမဲ့ ဒီသမိုင္းမွန္ကို ဗိုလ္ 
ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး လပု္ပစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ္လွန္ေရး စတင္တဲ့ေန႔ကိုလည္း 
တပ္မေတာ္ေန႔ဆုိၿပီးလပု္ေနပါတယ္။ 

 အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈၿပိဳကြၿဲပီး ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုဥ္း၊ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြဆုံးရွဳံးလို႔ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရတာကုိ ကြန္ 
ျမဴနစ္ေတြေၾကာင့္၊ ေရာင္စုံသပူုန္ေတြေၾကာင့္လို႔ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္က လုပ္ႀကံေျပာဆုိပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စေဲရး၊ ျပည္တြငး္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာလည္း အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္က လက္နက္ခ်ေရး၊ အျပဳတ္ေခ်မႈန္းေရးသေဘာထားပဲ တသမတ္တည္းခ်မွတ္ ဆပု္ 
ကိုင္ထားတာက...ကေန႔အထပိဲ။ ျပည္သေူတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးန႕ဲ အမ်ဳိးသားတန္းတူခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ အုပ္စိုးသူမ်ားက 
ျပည္တြင္းစစ္ခင္းကာ ႏွိမ္နင္းလာလို႕ ျပည္သူေတြက ျပန္လည္တြန္းလွန္တဲ့စစ္ဟာ ေတာ္လနွ္ေရးစစ္ပြဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ စစ္အုပ္စုက 
နားမလည္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးတာပါပဲ။ သူတို႕အေနန႕ဲ ျဖတေ္လးျဖတ္စနစ္ဆုိတာ 
စစ္ဆင္ေရးလုပ္တ့ဲအခါမွာ ျပည္သူလထူုအသက္အုိးအိမ္ ဘယ္ေလာကေ္သေက် ပ်က္စီးဆုံးရႈံးပါေစ ဂရုစိုက္ဖို႔မလိုဘူး။ စစ္ေရးရည္မွန္း 
ခ်ကေ္တြအတြက္ ျပည္သူလူထုကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံဖို႔ပါပဲ။ ျပည္သူေတြကို အစုလုိက္ အျပဳံလိုက္ လက္ရဇဲက္ရဲ 
သတ္ျဖတရ္ဲတဲ့ စစ္အုပ္စုရ႕ဲ ျပစ္မႈႀကးီမ်ားကလည္း မ်ားျပားလပွါတယ္။ 

 လက္ရွိအေျခအေနမွာ ရခုိင္ေဒသအပါအဝင္ အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈ မရိွတဲ့ေဒသေတြမွာ တပ္မေတာ္ရ႕ဲရက္စကမ္ႈေတြဟာ ျဖတ္ 
ေလးျဖတရ္႕ဲ လက္ေတြ႕ေဖာ္ျပခ်ကပ္။ဲ တကယ္ေတာ့ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ကုိ စစ္အုပ္စုက ဗမာတျပည္လုံးအႏွံ႕မွာ ေဒသလိုက္ကြကၿ္ပီး 
က်င့္သုံးခဲ့တာၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အတိအက်ေျပာရရင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရလက္ထက္ကစခဲ့တာပါ။ ဒီေလာက္ လူေတြဘဝပ်က္ ေသ 
ေက်၊ ၿမိဳ႕ရြာေတြပ်က္စီး၊ အိုးပစ္၊အိမ္ပစ္္ျဖစ္ေနတာေတာင္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕တုိ႔၊ တပ္မေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွ 
သူတို႔က ျပည္သူလူထုကုိကာကြယဖ္ုိ႔၊ ေဒသလုံၿခဳံေအးခ်မ္းဖုိ႔ တပ္မေတာ္က တာဝန္အရ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါလုိ႔ ေျပာေနပါေသးတယ္။ 
 ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တုန္းက အာဏာရႏိုင္ငံေရးပါတီမွာ အကြဲအၿပေဲတြျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္လို႔ တပ္မေတာ္က အေျခအေန 
တည္ၿငိမ္သြားေအာင္ တာဝန္ယူထိန္္္္္းသိမ္းလုိက္ၿပီး အိမ္ေစာင့္အစိုးရဖြဲ႕ရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ တကယ္က ဝတ္စုံျပည့္ အစမ္းေလ့က်င့္တ့ဲ 
စစ္အာဏာသမိ္းမႈျဖစ္တယ္ဆုိတာလူတုိင္းသိတ့ဲျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္တယ။္ 

 ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗုိလေ္နဝင္းစစ္အုပ္စုက အၿပီးအာဏာသိမ္းပါတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ျပည္ 
ေထာင္စုၿပိဳကြဲမယ့္အႏၱရာယ္ရွိလာလုိ႔ တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းတာလုိ႔ဆိုတယ္။ တကယ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထူေထာင္ဖို႔ 
ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာနဲ႔ ဘ႑ာကို လကဝ္ါးႀကီးအုပ္ဖုိ႔ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီစစ္အာဏာသမိ္းတဲ့ေန႔ကုိ ေတာင္သလူယ္သမားေန႔ 
ဆိုၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီမတိုင္ခင္က ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ဟာ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္တယ။္ 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔စစ္အာဏာသမိ္းမႈကို တကသနဲ႔ ဗကသက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တ့ဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ၆၂၊ 
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၆၃ စာသင္ႏွစ္ ျပန္စေတာ့ (အ့ဲဒီတုန္းက စာသင္ႏွစ္ကုိ ဇြန္လမွာစတင္ၿပီး မတ္လမွၿပီးဆုံးတယ္) ဗိုလေ္နဝင္းစစ္အုပ္စုက တင္းက်ပ္တ့ဲ 
အေဆာင္စည္းကမ္းေတြခ်မွတ္လာတယ္။ ဒါကို ၁၉၆၂ ဇူလုိင္ ၇ ရကေ္န႔ မနက္ပိုင္းကစၿပီး ညေနပုိင္းအထိ တကသရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္မႈန႕ဲ 
ေက်ာင္းသားမ်ားက ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ မွန္တန္းက်စြာ ကန္႕ကြက္ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရတဲပ္ဖြဲ႕ဝင္တခ်ိဳ႕ ဝင္လာၿပီး 
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို အၾကမ္းဖကဖ္မ္းဆီးရာက ေက်ာင္းသားေတြလည္း တကသအေဆာက္အဦကုိ စုရုံးေရာက္ရွိလာၿပီး ရဲ 
တပ္ဖြဲ႔န႕ဲအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေတာ့တာပ။ဲ  မၾကာခင္မွာပဲ စစ္တပ္တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕ ေရာက္လာၿပီး တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းဘက္ ေက်ာင္းဝင္းတ 
ေလွ်ာက ္ ေနရာယူလိုကပ္ါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြလည္း တကသအေဆာက္အဦဘက္နဲ႔ အဓိပတိလမ္းမေပၚ ျပန္စုရုံးလာၾကတယ္။ 
ဝင္းတံခါးကိုလည္း ပိတ္ထားေစာင့္ၾကပ္ေနၾကတယ္။ ေၾကြးေၾကာ္သေံတြလည္းေၾကြးေၾကာ္ၾကတယ္။ ဝင္းတံခါးအုတ္တုိင္ေပၚ တက္ၿပီး 
လည္း တရားေဟာတာေတြလုပ္ၾကတယ္။ 

  ေမွာင္ရီပ်ိဳးလာခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္တပ္က စစ္ေျမျပင္မွာ ပစ္နည္းခတ္နည္းအတိုင္း ေက်ာင္းသားေတြကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ 
သတ္ျဖတေ္တာ့တာပ။ဲ ေနာက္ေန႔ ဇူလုိင္လ ၈ ရကေ္န႔ နံနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာေတာ့ တကသ အေဆာက္အဦကုိ မုိင္းခြဲဖ်က္ဆးီ 
ပစ္လုိက္တယ္။ နံနက္ ၈ နာရ ီသတင္းေၾကညာခ်ိန္မွာေတာ့ ဓားဓားခ်င္း၊ လံွလွံခ်င္းယွဥ္မယ္ဆုိတဲ့ လူမိုက္စကားကို ဗိုလ္ေနဝင္းက အသံ 
လႊင့္ေျပာသြားတယ္။ ဒီ ၁၉၆၂ ဇူလုိင္ ၇ အေရးအခင္းဟာ ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာတာျဖစ္တယ္။ 
တပ္မေတာ္ဟာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ လက္နကမ္ဲ့လူစုလေူဝးကို ပစ္သတ္တဲ့ ပြဲဦးထြကပ္ြဲလည္း ျဖစ္တယ္။ 

 တျခားဘက္တဖက္ကေျပာရရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ျပည္သူလူထုက လက္မခံဘဲ အသက္ေသြးေခၽြး ေပးၿပီး ဆန္႔က်င္တယ္ 
ဆိုတဲ့ သမုိင္းမွတ္တိုင္ျဖစ္တယ္။ အ့ဲဒီေန႔ကစၿပီး ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သုံးတ့ဲ စစ္အပု္စုန႕ဲ ဒီမုိကေရစီလိုလားတဲ့ တန္းတူ 
ညီမွ်မႈ၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကုိယဖ္န္တီးမႈကုိ လုိလားေတာင့္တတဲ့ လမူ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုတုိ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡဟာ အဓိပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ဒီျဖစ္ 
စဥ္ဟာ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္လာၿပီးျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္ရ႕ဲသမိုင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ 

 ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ ထမင္းငတ္ေနတ့ဲရခုိင္လူထုကုိ တပ္မေတာ္က အစုလုိကအ္ၿပဳံလိုက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ 
စနစ္ကို တရားဝင္ေအာင္ စစ္အုပ္စုက မဆလပါတီကို ဖြဲ႕စည္းတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ခ်မွတ္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ စစ္အာဏာ 
ရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္တ့ဲ ၇၄-၇၅-၇၆ အလပု္သမားနဲ႔ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းေတြ ေပၚခဲ့တယ။္ ဒါကုိ စစ္အုပ္စုက ဆူပူမႈလို႔ သတ္မွတ္ 
တယ္။ အထက္အမိန္႔အရဆိုၿပီး တပ္က လူအုပ္ႀကီးကို ရကရ္က္စက္စက္ ပစ္သတ္တာပ။ဲ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္၊ ေထာင္ခ်တာလည္း အမ်ားအ 
ျပားပ။ဲ တခ်ိန္တည္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ျဖတ္ေလးျဖတစ္နစ္နဲ႔ တိုက္ေနတဲ့ စစ္ရွိန္ကုိလည္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသနဲ႔ ပခူဲးရုိးမေဒသ 
တုိ႔မွာ ျမွင့္တင္လုိက္တယ္။ ရွမ္းျပည္စစ္မ်က္ႏွာဘက္ကုိလည္း တုိးခဲ် ႕လုိက္တယ္။  

 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး အံုၾကြလာၿပီး ဒီမုိကေရစီနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္ပြဝဲင္တယ္။ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအံုၾကြမႈ 
ၾကးီအျဖစ္ သမုိင္းတြင္တယ္။ ဒါကုိ ဗိုလ္ေနဝင္းက ေနာင္ကို လူစုလေူဝးနဲ႕ဆူဆူပူပူလပု္ၾကလို႕ စစ္တပ္ပါဝင္လာရင္ မသက္သာဘူးသာ 
မွတေ္ပေတာ့။ စစ္တပ္ဆုိတာ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ပစ္တယ္။ မိုးေပၚေထာင္ပစ္တာ မပါဘူး..ဆိုတဲ့လူမိုက္စကားနဲ႔ တပ္မေတာ္ကုိ ႏႈတ္မိန္႔ 
ေပးသြားတယ။္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အ့ဲဒီအမိန္႔ကို တေသြမတိမ္း လုိက္နာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကနု္ၿမိဳ႕န ဲ႔ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕မွာ 
ေသြးေခ်ာင္းစီးသြားပါတယ္။ 

 ရွစ္ေလးလုံး လူထုအံုၾကြမႈၿပီးေနာက္ နဝတ၊ နအဖ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွာ စစ္အုပ္စုတြင္း နံပတ္တစ္ ေနရာကုိ ဗိုလ္ 
သန္းေရႊ ရရွိလုိက္တယ္။ လူေျပာင္းသြားေပမယ့္ မူမေျပာင္းပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးၿမကဲ်င့္သံုးတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း ျဖတ္ 
ေလးျဖတစ္နစ္နဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္တုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကုိ ဒုကၡသည္ေတြ သိန္းခ်ီၿပီးေရာက္သြားပါတယ္။ 
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး လို႔ေခၚတဲ့ သံဃာ့အေရးအေရးအခင္းကိုလည္း တပ္မေတာ္က ေသြးေခ်ာင္းစီးႏွိမ္နင္းခဲ့တယ။္ ဂ်ပန္ 
သတင္းေထာက္ကုိ စစ္သားတေယာက္က ပစ္သတ္တဲ့ဓာတ္ပုံဟာ ကမၻာေက်ာ္သြားပါတယ္။ 

 စစ္အုပ္စုက ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို အခ်ိန္ယူၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ အဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့တယ။္ စည္းကမ္းျပည့္ဝတ့ဲ 
ပါတီ စံုဒီမုိကေရစီစနစ္တုိ႔၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတို႔၊ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးတို႔..ဆုိတာ စကားအျဖစ္ ေျပာေနတာျဖစ္တယ္။ တကယ့္ အ 
တြင္းသေဘာက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခိုင္ၿမဖဲို႔နဲ႔ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား လည္ပတ္္္္္္္္္္္္္္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 
ႀက႕ံဖြံ႕ ပါတီအႏိုင္ရၿပီး သမၼတဦး (ဗိုလ္) သိန္းစိန္က ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရအသြင္နဲ႔ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စီမံပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ လႊတ္ 
ေတာ္လည္း ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရားကေတာ့ လည္ပတၿ္မဲ လည္ပတ္ေနပါတယ္။ ဒါကုိ 
ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ 

 ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရပါတယ္။ အစိုးရ ဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းပါတယ္ဆုိတာကို လက္ခံ 
လုိက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အာဏာရ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရနဲ႔ အာဏာပိုင္ျဖစ္တဲ့ကာခ်ဳပ္တို႔ ဖက္စပ္အစိုးရဖြဲ႕ေနရတာပ။ဲ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပ 
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ေဒကို လူထုဆႏၵနဲ႔အညီ ျပင္ႏိုင္ဖ်က္သမိ္းႏိုင္ရင္ စစ္အာဏာစနစ္န႕ဲ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား လည္ပတမ္ႈဟာ ပ်က္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
လႊတ္ေတာ္ထမဲွာ စစ္အုပ္စုရ႕ဲအေစအပါး စစ္ဗုိလ္တေယာက္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ရင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး 
ၿခိမ္းေျခာက္ ဟိန္းေဟာက္တာ အ့ဲဒါေၾကာင့္ပ။ဲ 

 ဗမာျပည္ဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္ကစၿပီး ႏိုင္ငံတကာေရးရာေတြမွာ အိႏိၵယ၊ တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ တတန္း 
တည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘက္မလိုက္ၾကားေနေရးအုပ္စု လႈပ္ရွားမႈမွာ အေတာ္အေရးပါခဲ့ပါတယ။္ ကေန႔ ႏိုင္ငံတကာမွာက်င့္သုံးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း 
စြာ အတူယဥွ္တြဲေနထိုင္ေရး မူႀကီး ၅ ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ကမကထျပဳ လုံးပန္းရာမွာ အိႏၵိယ၊ တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွားတုိ႔န႕ဲအတူ ပါဝင္ 
ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွာ ဦးသန္႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အေရြးခံရတာဟာ ဘက္မလိုက္ ၾကားေနေရးအုပ္စုက ႏိုင္ငံ 
တကာဆက္ဆံေရးမွာ အရွိန္ၾသဇာႀကီးေနတာနဲ႔ အ့ဲဒီအုပ္စုမွာ ဗမာျပည္က အေရးပါတဲ့အခန္းက ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့လုိ႔ပါပ။ဲ စီးပြားေရးမွာလည္း 
အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အေတာ္ အဆင့္အတန္းရွိခဲ့ပါတယ။္ ဒါေပမ့ဲ ဗိုလ္ေနဝင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္အုပ္စုက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အာဏာန႕ဲဘ႑ာကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္သိမ္းပုိက္လုိကၿ္ပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စုိးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္လိုက္တာမွာ၊ ၂၆ ႏွစ္ အၾကာမွာေတာ့ ဗမာ 
ျပည္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအႏုံခ်ာဆံုးတိုင္းျပည္ (LDC) စာရင္းဝင္သြားပါတယ္။ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြန႕ဲ သ႕ူေရာင္းရင္း (ခရိုနီ)ေတြကေတာ့ က်ိက်ိ 
တက္ ခ်မ္းသာသြားပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကုိ အသက္ေပးကာကြယ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြက ေသသူေသ၊ ဒုကၡိတျဖစ္သူျဖစ္၊ 
ဘဝပ်က္သပူ်က္ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုႀကီးကေတာ့ ဖြတေ္က်ာျပာစုဘဝ ျဖစ္သြားပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ 
က်င့္သုံးခဲ့တာ အႏွစ္ ၆ဝ နီးပါး ရွိလာတဲ့အခါမွာေတာ့ က်ရွဳံးႏုိင္ငံ (အႏုံခ်ာဆုံးအစိုးရအုပ္စုိးတ့ဲတုိင္းျပည္) ျဖစ္ဖို႔ နီးကပ္ေနပါၿပီ။ ဗိုလခ္်ဳပ္ 
ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့တဲ့ ဟိုလူလာလည္း မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရ၊ ဒီလူလာလည္း မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရတဲ့အစိုးရေတာ့ ျဖစ္ေနတာအမွန္ပဲ။ 

 ျပည္တြင္းန႕ဲ ျပည္ပေရာက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္သိန္းသန္းခ်ီတဲ့ တိုင္းျပည္၊ အလပု္သမား သန္းခ်ီၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ အလုပ္ရွာ 
ထြကရ္တဲ့တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီေလာက္ တုိင္းျပည္ခၽြတ္ၿခဳံက်သြားေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ သူ႔တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက 
တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ကာကြယ္ေနတယ္လို႔ အရွကမ္ရွိ၊ သိကၡာမဲ့စြာ ေျပာေနတုန္းပါပ။ဲ 

 တကယ္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္သမိုင္းဟာ ေတာ္လနွ္တ့ဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထု 
ႀကးီရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းျဖစ္တယ။္ တုိးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ၊ ေတာ္လနွ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ 
ဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုႀကီးန႕ဲအတူ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တန္းတူေရး၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္ 
ေသြးေခၽြးေပါင္း မ်ားစြာေပးၿပီး တိုကပ္ြဝဲင္ေနတဲ့သမိုင္းျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ သမုိင္းပင္မေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္တယ။္ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ စစ္ 
အုပ္စုအဆက္ဆက္ ေရးေန၊ ေျပာေနတဲ့သမိုင္းဟာ သမိုင္းေရစီးေၾကာင္းထဲက ေဖာက္ျပန္တဲ့ ေရျပန္ဝကဲေလးမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ။္ 

 ဘယ္လူပုဂၢိလ္မဆို၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြ႕ဲအစည္းမဆို သ႕ူသမုိင္းတာဝန္ကုန္ဆုံးရင္ သမိုင္းက သူ႕ကို မလုိအပ္ေတာ့ရင္ တိမ ္
ေကာေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကတာခ်ည္းပ။ဲ ေရရွည္တည္ရွိေနမွာက သမိုင္းဖန္တီးတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုျဖစ္တယ္။ ကေန႕ စစ္အာ 
ဏာရွင္စနစ္ကို အျပတ္သားဆံုး ဆန္႔က်င္တာဟာ လမူ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုႀကီးပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို အာဏာရ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရန႕ဲ အာဏာ 
ပုိ္င္ စစ္အပု္စုတုိ႔ ျမင္ဖုိ႔ လိုတယ္။ 

 ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ကိုရပ္စဖဲို႕ေတာင္းဆိုခ်က္န႕ဲ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားခ်ကမ္်ားက အျပန္ 
အလနွ္ အားျဖည့္ေပးေနၾကပါတယ္၊ လူသားတရပ္လုံး ကုိဗစ္-၁၉ (COVID-19) အႏၱရာယန္ဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရတ့ဲအခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က စစ္ပြဲေတြရပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္တယ္။ ဗမာျပည္မွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး အင္ 
အားစုေတြကလည္း ျပည္သူလူထုရ႕ဲသေဘာထားကို ထင္ဟပ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ရပ္စဖဲုိ႔ ေတာင္းဆုိေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကမၻာ့ ျပည္ 
သမူ်ားန႕ဲ ဗမာျပည္သူလူထုရ႕ဲ သေဘာထားကုိ ထင္ဟပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အာဏာရ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရန႕ဲ အာဏာပုိ္င္စစ္အုပ္စုတုိ႔ ေရြးစရာလမ္းက ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ လူလူခ်င္းသတေ္နတဲ့စစ္ပြဲကုိ ရပ္စၿဲပီး အင္ 
အားစုအားလုံးန႕ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလက္တြဲၿပီး လူသားတရပ္လံုးရ႕ဲအႏၱရာယ္ ကိုဗစ္-၁၉ ကုိ ရင္ဆိုင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုဗစ ္ ၁၉ ကပ္ေရာ 
ဂါဆိုးကုိ ဥေပကၡာျပဳၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကုိ တုိးခ်႕ဲမလားဆိုတာပါပ။ဲ စစ္လား - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား၊ ကပ္လား - ရွင္သန္မႈလား၊ တကိုယ္ 
ေကာင္းဝါဒ လား - ျပည္ခ်စ္ဝါဒလား စစ္အပု္စုေရြးပါ။ အာဏာရ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရန႕ဲ အာဏာပိုင္စစ္အုပ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့လမ္းအေပၚမူတည္ၿပီး 
သမိုင္းက သူတို႔ကို စီရင္ပါလိမ့္မယ္။ 

           ေစာအယ္ထူး 
             ၂၈၊၃၊၂၀။ 
- 
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     စစ္အုပ္စုနဲ႔ကုိဗစ္ ၁၉ 
                                                           ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ 
 
 ဗမာျပည္မွာ စစ္ခ႐ုိနီေတြ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ မလုပ္တ့ဲ၊ ႏွစ္သီးစား စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြ ဝင္ၿပီး ေနရာမယတ့ဲူ က႑ 
ဆိုလုိ႔ မရွိသေလာက္နီးပါးပ။ဲ အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနရ႕ဲ ႐ံုးခ်ဳပ္ေတြမွာနဲ႔ ေက်ာင္းအပု္ရာထူးေတြမွာေတာင္ သူတို႔ ဝင္ေရာက္ေနရာရယူ 
ထားတာရွိတယ္။ က်န္းမာေရးဌာနကိုေတာင္ သူတို႔ ဝင္ေရာက္ေနရာယဖူို႔ ႀကိဳးပမ္းတာ ရွိခဲ့ဖူးေသးတယ္။ 

 သူတုိ႔ရဲ႕ အထက္က စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကလည္း အခြင့္ထူးခံ ဥစၥာ စည္းစိမ္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေန႐ံု အားမရေသးဘဲ   ဥကၠ႒ႀကီး 
ေတြ ႏိုင္ငံအႀကီးအကႀဲကီးေတြ ဆုိၿပီး ျပည္သူလူထရုဲ႕ လက္အုပ္ခ်ီခံ အ႐ိုေသခံ ခ်င္ၾကေသးတယ္။ 
 ႏွစ္စဥ္ ဘတဂ္်က္ေရးဆြဲရာမွာ စစ္သုံးစရိတ္ဟာ ပညာေရး က်န္းမာေရး ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထက္ မ်ားစြာေက်ာ္ေနတာကို လူထုက အ 
စဥ္တစိုက္ ေထာက္ျပေဝဖန္လာမႈေၾကာင့္သာ (လစ္ဘရယ္ -  ခ႐ုိနီ) ဖကစ္ပ္အစိုးရလက္ထက္ ပညာ- က်န္းမာ အသုံးစရိတ္ အေတာ္ အ 
တန္ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါ ဗမာျပည္ေရာက္လာေတာ့ ဗမာျပည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္ဟာ   ရွိသမွ်ခြန္အားေလးနဲ႔ အားထုတ္႐ုန္း 
ကန္ တိုက္ဖ်က္ၾကရတာပါ။ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တိုက္စစ္မႉးမ်ား၊ ႏိုးၾကားမႈရွိတ့ဲလမူ်ိဳ:ေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထု၊  (ေဒၚလာ 
စားမဟုတ္တဲ့) ပရဟိတအက်ိဳးေဆာင္ လထုူလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔၊ လပူုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ဘယ္သူ႔ တုိက္တြန္းမႈမွမပါ  ဘာအက်ိဳးမွ 
မေမွ်ာ္ကုိးဘ ဲေရွ႕တန္းထြက္လာၾကပါတယ။္   (စကားခ်ပ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆုိတဲ့ စံက်တဲ့လူတန္းစား ဖိႏွိပ္ေရးကိရိယာကို - ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
ဆိုတဲ့ မြန္ျမတ္တဲ့ ဗီဇစိတဓ္ာတ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖို႔ႀကံတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေဗာ္လံဒီယာ ဆုိတဲ့ စိတ္ကးူစံကိုလည္း ၾသခ်မိပါရ႕ဲ) ေ႐ြးေကာကခ္ံအစိုးရနဲ႔ 
စစ္တပ္ဟာ (ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ)   ေျခဥျပင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း စကားရည္လုပြဲ လုပ္ေကာင္းတုန္း၊ ေဒၚစုက ေပၚျပဴလာ နယ္လွည့္လူ 
ထေုတြ႕ဆံုပြဲေတြ လုပ္ေကာင္းတုန္း၊ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ဗမာျပည္တံခါးေပါက္ကို ေခါက္လာပါတယ။္    ေျခဥျပင္ေရး လႊတေ္တာ္တြင္း ၉ 
ရကၾ္ကာ မခဲြဲမႈ (၂၀ မတ္ ၂၀၂၀) မွာၿပီးဆုံးတယ္။   အဲဒီေန႔မွာပဲ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းနဲ ႔ ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀ သံုးစြမဲယ္လုိ႔ ေ႐ြးေကာကပ္ြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာတယ။္ 
 (၂၃ မတ္ ၂၀၂၀) ဗမာျပည္မွာ ကုိ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ရွိသူ ၂ ဦး စေတြ႕ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ပါတယ္။   အုပ္စိုးသူအစိုးရမင္းမ်ား 
ဟာ ျပည္သူလူထု အသက္အႏၲရာယ္ လံုၿခဳံေရးထက္ စစ္ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ေရး ထိခိုကမွ္ာကုိ ပိုပူပန္ေနၾကတယ္။ ေက်ာင္း 
ပိတဖ္ို႔ ေတာင္းဆုိတ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဖိႏွိပ္တယ္။ အလုပ္သမားေတြကို  တရားမဲ့ အလုပ္ျဖဳတ္ေနတာကုိ  ဆန႔္က်င္တဲ့ အလုပ္သမား 
ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးပုဒ္မ ဆုိတာနဲ႔ တရားစြဲတယ္။  ခ႐ိုနီစက႐္ုံကုိ ဆန႔္က်င္တဲ့ လယ္သမားကို ပစ္ 
ခတဖ္မ္းဆီးတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ သတင္းသမားေတြကုိ ဖိႏွိပ္မႈေတြ တိုးလုပ္လာတယ။္ 
 AA ကုိ မတရားသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ေၾကညာကာ ရခိုင္ေဒသမွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ထိုးစစ္ အရွိန္ျမႇင့္ေနတယ။္ 
ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ အရပ္သားျပည္သူေတြကိုပါ သတ္ျဖတ္ရင္းက တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာကေ္နတ့ဲအသြင္ ပုံေဆာင္ခ်င္ေနတဲ့ ျပစ္ 
တင္ရႈတ္ခ်ရမယ့္ စစ္အုပ္စုရ႕ဲေၾကးစားတပ္ကုိ ေဒၚစုက ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳေနတယ္။ 
 (၃၁ မတ္ ၂၀၂၀) ေန႔မွာ ကုိ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ ပထမဆုံးေသဆုံးမႈ သတင္းထုတျ္ပန္တယ္။  အဲဒီေန႔မွာပဲ ေဒၚစုဦးေဆာင္တဲ့  အမ်ိဳး 
သားအဆင့ ္ေကာ္မတရီ႕ဲအျပင္ ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ပူးေပါင္းထားတ့ဲ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး ေကာ္မ 
တီ ဆုိတာကုိဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပန္တယ္။ 
 ဗမာျပည္လို  ဆင္းရမဲြဲေတၿပီး  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ  ည့ံဖ်င္းတဲ့  ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ  စရိတ္စကႀကီးတဲ့ ေရာဂါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္မလပု္ႏိုင္ပါဘူး။ ဓာတ္ခြဲခန္းေတာင္မွ WHO နဲ႔ တ႐ုတ္က ေထာက္ပံ့ထားတာပါ။   (စကားခ်ပ္။ ဗိုလခ္်ဳပ္မႉးႀကီးဆိုသူက 
သူတုိ႔ စစ္တပ္မွာလည္း လူတေထာင္ေက်ာ္ ဓာတ္ခြဲႏိုင္တဲ့  စက္ႀကးီ ၂ လံုး ရွိေၾကာင္း အသားလြတ္ ႂကြားလုံးထုတ္ေနေသးေပမယ့္ လူထု 
ကေတာ့ က်န္းမာေရးဘက္မွာလည္း စစ္တပ္က အခြင့္ထူးခံေနတယ္လုိ႔ ျမင္ေနၾကတာပါ။) ဒါ့ေၾကာင့္ လူစုလူေဝးမလုပ္ဖို႔၊ ေစာင့္ၾကည့္လူ 
နာ သးီျခားထားဖို႔ကုိပဲ အဓိကထား စီမံခန္႕ခြဲေနရတာပါ။ 
 ၂၃ မတ္ မွ ၂၉ ဧၿပီ - တလေက်ာ္အတြင္း အတည္ျပဳလူနာ ၁၅၀ ဦး၊ ေသဆံုး ၆ ဦး ရွိသြားပါၿပီ။ ဗိုင္းရပ္စ္က ပ်ံ႕ႏွံ႔လို႔ေကာင္းတနု္း 
ပါ။  ဇြန္ - ဇူလိုင္ ေလာက္မွာ အျမင့္ဆုံး ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ဆမႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။  ကုိဗစ္ ၁၉  စတင္ခဲ့တ့ဲ တ႐ုတ္ျပည္မွာေတာ့ 
ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း တိုကဖ္်က္ႏိုင္လိုကၿ္ပီး လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ပတ္ေနပါၿပီ။ ကမာၻ႔စက္႐ုံႀကီးလို႔တင္စားခံရတဲ့ တ႐ုတ္ရ႕ဲေထာကပ္ံ့ေရး ကြင္း 
ဆက္ ျပန္ေကာင္းလာမႈ၊ ကမာၻတဝန္း လက္ခစားအလုပ္႐ုံေတြ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ပိတသိ္မ္းေနရခ်ိန္မွာ  ဗမာျပည္မွာ အမွာစာေတြ တုိးလာ 
မႈေၾကာင့္၊ ဗမာျပည္က ေခြၽးတပ္စက္႐ုံေတြဟာ စက္႐ုံမပိတ္ခ်င္ၾကျပန္ဘူး။ ဒီေနရာမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏိုင္တာက ....အလပု္သမား 
ေတြကုိ တရားမဲ့ အလုပ္ထုတ္ၿပီး စက္႐ုံေတြပိတ္သိမ္းမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာလည္း အလုပ္ရွင္ေတြရ႕ဲ ေငြထုပ္ေဖာင္းဖို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ခုတဖန္ အ 
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လပု္သမားေတြ အလုပ္မဆင္းရင္ အလုပ္ထုတ္ခံရမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာလည္း အရင္းရွင္ေတြရ႕ဲ ေငြထုပ္ေဖာင္းဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္   
ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ 
 ကိုဗစ္ ၁၉ ဗမာျပည္ထ ဲမပ်ံ႕ႏွံ႔ ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ိန္ အမ်ားႀကီးရခဲ့ေသာ္လည္း အုပ္စိုးသူလူတန္းစား (လစ္ဘရယ္ + ခ႐ုိနီ) မ်ား 
အတြက္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ICJ ရင္ဆိုင္ေရးနဲ႔၊ ေ႐ြးေကာကပ္ြဲႏိုင္ေရးက ပိုအေရးႀကီးေနပါတယ္။ လစ္ဘရယမ္်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ စစ္အုပ္စုဝံသာႏု 
ႏိုင္ငံေရး သမဝါယမျပဳေနတယ္။ 
 ကိုဗစ္ ၁၉ ကမာၻနာ ျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြ နဲ႔ အတူ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ ပါလာတယ္။ ေစာေစာပိုင္းတနု္းက ဗိုင္းရပ္စ္ 
ပိုးေတြဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံက ျပန္လာသူေတြထဲက အေတြ႕ရမ်ားေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ထုိင္း၊ တ႐ုတ္  စတဲ့ အာရွႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕က ျပန္ 
လာသေူတြထမဲွာလည္း ေတြ႕လာရတယ္။   ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ ပိတ္လုိက္တာ နယစ္ပ္ဂိတ္ပိတ္တာ ေနာက္လည္းေနာက္က်တယ္၊ ပရမ္း 
ပတာလည္းႏိုင္တယ္။ ဒလေဟာဝင္ေရာက္မႈကုိ စနစ္တက်စီမံခန႔္ခြဲမႈ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ ထန္ိးခ်ဳပ္မႈတံတုိင္း က်ိဳးေပါက္ေတာ့တယ္။ 
 ျပည္တြင္းမွာ လူူစုလူေဝးေတြမလုပ္ဖို႔ (သၾကၤန္ပြဲေတာ္ဖ်က္သမိ္းတာ အပါအဝင္) တားျမစ္တာနဲ႔အတူ သၾကၤန္အလုပ္ပိတ္ရက္ နဲ႔ 
ေရာၿပီး စက႐္ုံ အလုပ္႐ုံေတြ ပိတ္လုိက္ေသာ္လည္း -  ဘာျပင္ဆင္မႈမွ မရွိဘဲ အလ်င္စလို ျပန္ဖြင့္ျပန္တယ္။   ဒါဟာ  ဒုတိယအႀကိမ္ က်ိဳး 
ေပါက္မႈပ။ဲ 
 ၂၄ ဧၿပီ ည ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကုိဗစ္ပိုးေတြ႕ လူနာအမွတ္ ၁၄၄ ဟာ ရန္ကနု္ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္မွ  အလုပ္သမား    ၉၀၀၀ 
ေက်ာ္ရွိတဲ့ ခ်န္းရီ ဖိနပ္စက္႐ုံမွ ဘာသာျပန္ဝန္ထမ္း ျဖစ္ေနတယ္။ အဒဲီစက္႐ုံဟာ ၂၅ ဧၿပီမွာ စက႐္ုံျပန္ဖြင့္ၿပီး အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ 
အလပု္ျပန္ဆင္းတယ္လို႔ ဆုိတယ။္ ရန္ကုန္တိုင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဆုိသူက ဧၿပီ ၂၀ - ၂၄ အတြင္း ရန္ကနု္တိုင္းအတြင္း စက္႐ုံ ၉၀၀ 
ေက်ာ္စစ္ၿပီး၊ ၇၀ ေက်ာ္ က်န္းမာေရးသတမ္ွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စုံေၾကာင္း ေျပာတယ္။  ၂၅ ဧၿပီမွာ စက္႐ုံအလပု္႐ုံ ရာခ်ီ ျပန္လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းမ်ားကဆိုတယ္။ 
 ကိုဗစ္ ၁၉ တိုက္ဖ်က္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚစုရ႕ဲ အေရးေပၚဖြင့္လစွ္ထားတဲ့ Facebook 
အေကာင့္ (၁၈ ဧၿပီ) မွာ ယခုလိုေဖာ္ျပထားတယ္။ 
 "မရွိမျဖစ္လပု္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္၊ အလုပ္သမားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ခေလွ်ာ့ ခ်ျခင္းမ်ားလည္း မျဖစ္ရေအာင္၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လုိအပ္သလုိ ၫႊန္ၾကားညႇိႏႈိင္းပါမည္။" 
 "အလုပ္ဆင္းသူမ်ား က်န္းမာေရး ၫႊန္ၾကားခ်ကမ္်ားႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ သြားလာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား လပု္ငန္း 
မ်ား ညႇိၿပီးလုပ္သြားမည္။ " 
 အတိုင္ပင္ခံရ႕ဲ ဖဘေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ  အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက 
တမ်ိဳး၊ က်န္းမာဝန္ႀကးီဌာနက တဖုံ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစိုးရမ်ားက တနည္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကတျခား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ဗ်ဴ 
႐ိုကေရစီယႏၲရားကတသြယ္ တေက်ာင္းတဂါထာ တ႐ြာ တပုဒ္ဆန္းဆိုသလုိ ထင္သလုိ လုပ္ေနၾကပါတယ။္ 
 ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏိုင္တာက - ဗမာျပည္မွာ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေနတဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားကို မၿဖိဳခ်ဘဲ  ကုိဗစ ္၁၉ လုိ ကပ္ 
ကာလသာမက ဘယ္ကာလမွာ ျဖစ္ျဖစ္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လယ္ယာလပု္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံေတြအပါအဝင ္စီးပြားေရး က႑ 
ကို ေကာင္းမြန္ ႏိုင္နင္းေအာင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ မကိုင္တြယ္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာပါပ။ဲ   သယံဇာတ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံနဲ႔၊ 
အခရာက်တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကးီမ်ားကို အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ မထားရွိႏိုင္ရင္ စစခ္႐ိုနီ ေခတ္ပ်က္သေူဌးမ်ား ျပဳ 
သမွ် ႏုရတဲ့ဘဝ ျဖစ္မွာပါပ။ဲ  လယ္ယာေျမေတြ ခ႐ိုနီပိုင္ျပဳထားတာကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ေရးနဲ႔ လယ္သမားကေလး စီး 
ပြားေရးကုိ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ မေပးႏိုင္ရင္ အမ်ိဳးသားအရင္းအႏွီးလည္း စုေဆာင္းမိမွာမဟုတ္၊  အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ   ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ 
သားျပႆနာ လည္းႀကီးထြားေနဦးမွာပါပ။ဲ 
 ကိုဗစ္လြန္ကာလ စီးပြားေရး ဘယ္လို နာလန္ထေူအာင္ လုပ္မလ။ဲ ဒီျပႆနာကုိ ကမာၻနဲ႔တဝန္း ရင္ဆိုင္ၾကရမွာပါ။ ဗမာျပည္ စီး 
ပြားေရး အဆင္ အကြက္ျဖစ္တဲ့ (ျပည္ပမွာ လက္ေဝခံလုပ္ ျပည္တြင္းမွာလကဝ္ါးႀကီးအုပ္တဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရး) ကုိ မေျပာင္း 
လႏဲိုင္ရင္ - ကမာၻ႔အခင္းအက်င္းသစ္နဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ စီးပြားေရးဗ်ဴဟာ မထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရင္ -၂၀၀၈ ေအာက္ ဘယ္ရင္ၾကားေစ့ ၫြန႔္ေပါင္း အ 
စိုးရျဖစ္ျဖစ္ အက်ပ္အတည္း ႀကီးပါလမိ့္မယ္။       စစ္ပြဲေတြ ဆက္တုိကေ္နသေ႐ြ႕၊ အလုပ္သမား လယ္သမားေတြရ႕ဲ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ေျပ 
လည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္သေ႐ြ႕ ကုိဗစ္ေရာဂါကို ရင္ဆိုင္တုိက္ဖ်က္ေရးမွာ စြမ္းအားျပည့္ျပည့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ရင္ဆုိင္ႏိုင္မွာ မ 
ဟုတ္၊ ကပ္ေရာဂါကို ဆုံးရႈံးမႈအနည္းဆုံးနဲ႔ ေက်ာ္နင္းႏိုင္မွာ မဟုတ၊္   ဒါသာမက စီးပြားေရး ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရး အက်ပ္အတည္း စုံလာရင္ 
လူ ထုအုံႂကြမႈမ်ားကို တားရမွာမဟုတ္ပါ။ 
 ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါကပ္ဆုိးႏွင့္တကြ စစ္သံုးစစ္ ( စစအု္ပ္စ ု- စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ - စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၱရား) ကုိ အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳး 
ေပါင္းစုံ ျပည္သူမ်ား စည္းစည္းလံုးလုံး တိုက္ပြဲဝင္ၾကပါ။ 
                                                                                                               ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ ( ဧၿပ ီ၂၀၂၀) 
------ 
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                          ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္န႕ဲ ေဈးကြက္စီးပြားေရး 
                                                                                  ၾကည္ဝင္း 

  
 
 အေမရိကန္နိုင္ငံဟာ ကုိရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူနဲ႕ ေသဆုံးသူအေရအတြက္ ကမၻာမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္တယ။္ ေမလ ၁၄ ရက္ 
ေန႕စာရင္းအရ ကူးစက္ခံရသူ ၁.၄ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း ၈၅, ၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ။္ ျပန္ေကာင္းလာသူ အေရအတြက္က ၃ 
ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ။္ 
 ေရာဂါကပ္ေဘးခံရသလို စီးပြားေရးလည္း အထိနာေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ မတ္လအကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ အေမရိကန္စီးပြားေရး 
သုံးပုံတပုံေလာက္ ပိတ္ထားေနရၿပီျဖစ္တယ္။ ေနာက္လည္း ပိတ္ကနု္မွာေတြ ရိွတယ္။ အလုပ္လကမ္ဲ့က ၂၅% ရွိေနၿပီ။ ၃၀% ေက်ာ္ 
အထ ိ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းၾကတယ္။ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္း အစုိးရတရားဝင္စာရင္းအရ အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ ေလွ် ာက္ထားသူ ၂၆.၅ 
သန္းရွိတယ။္ ဒါဟာ အေမရိကန္ အလုပ္သမားအင္အား စုစုေပါင္း ၁၆၅ သန္းရ႕ဲ ၁၆.၅% ျဖစ္တယ။္ 

 ဒါေပမ့ဲ ကုိဗစ္ေရာဂါကပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရး အထိနာ အက်ပ္ဆုိက္တာျဖစ္တယ္လို႔ဆုိရင္ မမွန္ပါဘးူ။ အေမရိကန္ 
စီးပြားေရးဟာ ခ်ည့္န႕ဲၿပီး ကြဲရွလြယ္ျဖစ္ေနတာ ကိုဗစ္ေဘး မက်ခင္ကတည္းက ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၉ ေႏွာင္းပိုင္း ၉ လေလာက္ ဆက္တိုက္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းသြားတယ္။ ကနု္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းမွာလည္း တံု႕ဆိုင္းေနတာျဖစ္တယ္။ ထရမ့္ရ႕ဲ ၂၀၁၈ - ၁၉ ကုန္သြယေ္ရး စစ္ပြဲ 
ေၾကာင့ ္ကနု္သြယေ္ရးကလည္း မေကာင္းပါ။ အေမရိကန္ရ႕ဲ အိမ္ေထာင္စုလုိက္ စားသုံးမႈကလည္း ခ်ည့္န႕ဲလာေနတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
၂၀၁၉ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ အလယ္အလတ္တန္းစား မိသားစုေတြထဲက အေႂကြးဝယ္ကဒ္ ဆုံးရႈံးရသ ူ(ေႂကြးမဆပ္နိုင္ေတာ့သူ) ၉% နီးပါး ျမင့္ 
တက္လာတယ္။ ကား အရစ္က်အေႂကြးဝယ္သူ ၇ သန္း အေႂကြးရႈံးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်ာက္ႏႈတ္ခမ္းေရာကေ္နတ့ဲ အေမရိကန္စီးပြားေရး 
ကို ကုိဗစ္က ခပ္ျမန္ျမန္ျပင္းျပင္း တြန္းခ်လုိက္တာပဲလုိ႔ ေျပာနိုင္ပါတယ္။ 

 စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္လာေတာ့ အစိုးရက ဝင္ကယဖ္ို႔ လုပ္ရပါေတာ့တယ။္ စီးပြားေရးႏႈိးထေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ 
ထရီလ်ံေက်ာ္ သုံးစြမဲယ့္ ဥပေဒတရပ္ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act- CARES Act) ကို အေမရိကန္ 
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္က ခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ။္ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြကုိ ေငြေထာက္ပံ့တာပါေပမယ့္ ထုံးစံအတိုင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
ႀကးီေတြ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးေတြ စတာေတြကို အဓိက ေထာက္ကူေပးသြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ စီးပြားကပ္တုန္းကလုိပေဲပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီ 
တႀကမိ္ ပမာဏက ဘီလ်ံမွ်သာ မဟုတေ္တာ့၊ ထရီလ်ံအဆင့္ ေရာက္သြားပါၿပီ။ တနည္းေျပာရရင္ ခ်ည့္န႕ဲရပ္ဆုိင္းသြားတ့ဲ ေဈးကြက္စီး 
ပြားေရး ျပန္အားေကာင္းလည္ပတ္လာဖို႔ ေထာက္ကေူပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အရင္းရွင္စနစ္က အမႊမ္းတင္ေနတ့ဲ၊ ကယ္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အဒဲီလြတ္လပ္ေဈးကြက္စီးပြားေရးက ကုိဗစ္ေရာဂါကပ္ေဘးကုိ 
ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးျပဳခဲ့သလဲဆုိတာကို စူးစမ္းၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
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 ေဆး႐ုံမ်ား 
 သမၼတေရာ္နယ္ရီဂင္လက္ထက ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မွာ နီယိုလစ္ဘရယ္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို စတင္ အ 
သက္သြင္းခဲ့တယ္။ အဒဲီအခ်ိန္ကစလုိ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈအပိုင္းမွာ နီယုိလစ္ဘရယ္ ေဈးကြကစ္ီးပြားေရးစနစ္ဟာ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန႔္ျပန႔္န႕ဲ နကရ္ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္သြားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မတိုင္မီက အျမတ္အစြန္းမယူတဲ့ ျပည္သ႕ူေဆး႐ုံစနစ္ဆိုတာ အေတာ္ 
မ်ားမ်ားရွိခဲ့တယ။္ တျခားေဆး႐ုံေတြပါေပါင္းရင္ တနိုင္ငံလံုးမွာ ေဆး႐ုံခုတင္ေပါင္း ၁.၅ သန္း ရွိတယ္။ ဒီကေန႕မွာေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က 
ထက္ လူဦးေရက သန္း ၁၀၀ တုိးလာေပမယ့္ ေဆး႐ုံကုတင္ စုစုေပါင္းက ၉၂၅, ၀၀၀ ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ ခုတင္ ၅၀၀, ၀၀၀ ေလ်ာ့ 
သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြင္းဆက္ေဆး႐ုံလုပ္ငန္းႀကီးေတြက 'ေဈးကြက္စြမ္းရည္ရွိေရး'အတြက္ အျမတ္အစြန္းမရတဲ့ ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုစနစ္ 
ေတြကုိ ဝယ္ယူပိတ္ပစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလို ေလ်ာ့က်သြားရတာ ျဖစ္တယ္။ 

 တကုိယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား 
 အသက္ရွဴစက္၊ မ်ကႏ္ွာဖုံး၊ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံန႕ဲ ပိုးသတေ္ဆးေတြေတာင္မွ အေမရိကန္မွာ ဘာေၾကာင့္ ရွားပါးေနရပါသလ။ဲ 
ေဈးကြက္ရ႕ဲေျဖရွင္းနည္းေၾကာင့္ပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာကတည္းက ဒီပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္ေရးကို အာရွ၊ လက္တင္အေမရိ 
က န႕ဲ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္တို႔မွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ထုတ္လုပ္ၿပီး အေမရိကန္နိုင္ငံထဲ ျပန္သြင္း 
လာရင္ ကနု္က်စရိတ္ ပိုသက္သာၿပီး အျမတ္အစြန္းလည္း ပုိရတယ္။ အခုဆုိရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ N95 မ်က္ႏွာဖုံးန႕ဲ ခြဲစိတ္ခန္းသုံး မ်က္ 
ႏွာဖုံး တရက္မွာ ၁၁၅ သန္းထုတ္လုပ္နိုင္ပါတယ္။ 

 အလပု္လကမ္ဲ့ခံစားခြင့္ 
 ေရွ႕တန္းေရာက္စီးပြားေရးေတြထဲမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္အတြက ္ေငြအနည္းဆုံးသံုးတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံပဲ 
ျဖစ္တယ္။ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ကုန္က်စရိတရ္႕ဲ သုံးပုံတပုံသာသာေလာက္ပဲ ေထာကပ္ံ့တယ္။ ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ား 
ဆိုရင္ အဲဒီေလာက္ေတာင္ မရပါဘးူ။ ႏႈိင္းယဥွ္ခ်က္အရ အမ်ားဆုံးေပးတယ္ဆုိတဲ့ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယမ္ွာေတာင္ တပတ္ကို ၄၅၀ 
ေဒၚလာပဲ ရတယ္။ တလဆိုရင္ ၁, ၈၀၀ ေဒၚလာပါ။ ၿမိဳ႕တြင္း အလယ္အလတ္အိမ္ငွားခက တလ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ န႕ဲအထကရ္ွိတယ္။ 
အဲဒီ မေလာက္မင ခံစားခြင့္ကလည္း ၆ လပဲရွိတာပါ။ 

 သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ယာယီန႕ဲပုတ္ျပတ္အလုပ္သမားေတြက်ေတာ့ အဒဲီခံစားခြင့္ မရိွၾကပါဘူး။ အခု ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ CARES 
Act မွာေတာ့ အဲဒီလုိ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ခံစားခြင့္ ၄ လစာ ေပးထားတာ ေတြ႕ရတယ။္ ဒီအလုပ္သမားေတြအတြက္ ခံစားခြင့္ကုိ 
သူတုိ႔ကို ငွားရမ္းခိုင္းေစတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ကုန္က်ခံရမွာပါ။ အခုေတာ့ အစိုးရက ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြန္ေငြထဲကေန က်ခံေပးလိုက္တာ 
ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာလည္း ေဈးကြကစ္ီးပြားေရးက ကုမၸဏီႀကီးေတြ အဒဲီလိုအလုပ္သမားမ်ိဳးေတြရဲ႕ အလုပ္သမားခံစားခြင့္အတြက္ ရန္ပုံေငြ 
ထည့္စရာမလုိေအာင္ ခြင့္ျပဳထားေပးလို႔ ျဖစ္တယ။္ 

 က်န္းမာေရးခံစားခြင့္ 
 ဒီကေန႕အေမရိကန္ရဲ႕ ေဈးကြက္စီးပြားေရး နိဗၺာန္ဘုံႀကးီ ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာဟာ အလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရးအာမခံေၾကး 
ကို ေရွာင္လႊေဲနလို႔ ရေနတယ္။ အလုပ္သမား ၃၇ သန္းဟာ က်န္းမာေရးအာမခံ မရိွဘူး။ ၈၇ သန္းကေတာ့ က်န္းမာေရးအာမခံ မလံု 
ေလာက္ဘူး။ သန္းတခ်ိဳ႕ကေတာ့ က်န္းမာေရးစရိတ္မွာ တႏွစ္ကို ေဒၚလာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိက ကုန္က်ခံေနရတယ္။ 

 လစာန႕ဲေဆးခြင့္ 
 ကမၻာမွာ အခ်မ္းသာဆုံးအေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အႀကီးဆုံး ကုမၸဏီႀကးီ ၅၀၀ ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၉ ႏွစ္အတြင္းမွာ အစုရွယ္ယာရွင္ 
ေတြကုိ ကိုယ့္အစုရွယ္ယာကုိယ္ျပန္ဝယ္တာ (stock buybacks) န႕ဲ အစုရွယ္ယာအျမတ္ေငြ ခြဲေဝေပးတာဟာ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ ၁ 
ထရီလ်ံ ေက်ာ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတို႔ကုမၸဏီက အလုပ္သမားေတြကေတာ့ တႏွစ္မွာ လစာနဲ႕ေဆးခြင့္က ၆ ရက္ပဲ ရပါတယ။္ ဒါေတာင္ 
သမဂၢကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္ရွိတဲ့ အလုပ္႐ုံက အလုပ္သမားေတြပဲ ရၾကတာ ျဖစ္တယ။္ အမ်ားစုကေတာ့ လစာမဲ့ေဆးခြင့္ ဒါမွမဟုတ ္ ဘာ 
ခြင့္မ ွမရၾကပါဘူး။ ဖ်ားရင္ အလပု္ထြက္ တျခားအလုပ္ရွာဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေဈးကြက္ေျဖရွင္းနည္းပါ။ ဥေရာပန႕ဲ အျခားမွာေတာ့ 
လစာန႕ဲခြင့္ဟာ စုစုေပါင္း ရက္ ၃၀ ေလာကရ္ွိပါတယ္။ ထရမ့္ရ႕ဲ အေမရိကန္ေဈးကြက္စနစ္မွာေတာ့ မရပါ။ အခုအခ်ိန္ လုပ္ငန္းအေတာ္ 
မ်ားမ်ားပိတ္ထားရခ်ိန္ အိမ္မွာပေဲနေနရခ်ိန္မွာ အဒဲီသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ CARES Act ကပဲ တာဝန္ယူ 
ကနု္က်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ။္ 

 CARES Act ရ႕ဲ ဘီလ်ံ ၅၀၀ တန္ 'ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြအတြက္ ဆိုရွယ္လစ္(ျပည္ေတာ္သာ)စနစ္'ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြ 
အတြက္ CARES Act က ေဒၚလာ ၅၀၀ ဘီလ်ံ ခြဲတမ္းခ်ထားတယ္။ (နည္းနည္းပိုေသးတဲ့လုပ္ငန္းေတြအတြက္က ေဒၚလာ ၃၆၇ ဘီလ်ံပါ။) 
အဲဒီေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြက တကယေ္ကာ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၅၀၀ လိုရ႕ဲလား။ ခြဲေဝေပးတာကိုေကာ ဘယ္သကူ ႀကီးၾကပ္မွာလ။ဲ 
ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြကို ဥပမာၾကည့္ရေအာင္ပါ။ 
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 ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြက ေဒၚလာ ၅၈ ဘီလ်ံ ခြဲတမ္းရပါတယ္။ တဝက္တိတိက ျပန္ဆပ္စရာမလုိတဲ့ ဂရန႔္ေငြ (grant) ပါ။ ဘာ 
စည္းကမ္း ကန႔္သတ္ခ်က္မွ မရွိပါဘူး။ ေနာက္တဝက္ကေတာ့ ေခ်းေငြ ျဖစ္တယ္။ ဂရန႔္ေငြကိုေတာ့ ခပ္သြက္သြက္ပဲ ယူလုိကၾ္ကပါတယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ ေခ်းေငြကို မယူၾကေသးဘူးတဲ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အဲဒီေခ်းေငြကိုလည္း ဂရန႔္ေငြအျဖစ္ ေျပာင္းေပးဖို႔ အဆုိျပဳထားတာကုိ 
ကြန္ဂရက္က ဒီႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာကမ္ွာ သေဘာတူလာမလားလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာလို႔ ဆုိတယ္။ 

 ဒီေလေၾကာင္းလုိင္းေတြလက္ထဲမွာ ေလာေလာဆယ္ ေငြဘယေ္လာကရ္ွိေနသလဲဆုိတာကိုလည္း ဘယ္သူကမွ မေမးၾကဘဲ အ 
ခုလို ဘီလ် ံဆယ္နဲ႕ခ်ီၿပီး ပက္ခနေဲပးလိုက္တာ ျဖစ္တယ။္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက အဲဒီေလေၾကာင္းလိုင္းေတြက သူတို႔ရ႕ဲအစုရွယ္ယာရွင္ေတြ 
န႕ဲ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေတြကုိ စေတာ့ျပန္ဝယ္တာန႕ဲ အစုရွယ္ယာအျမတ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၄၅ ဘီလ်ံထက္မနည္း ခြဲေဝေပးခဲ့တာပါ။ 
ကိုယ္ျပန္ဝယ္တဲ့ စေတာ့ေတြဟာ ေဈးကြက္ထျဲပန္ေရာက္တာလည္း ရွိေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီစေတာ့ေဈးကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေနသူ 
ေတြ၊ ကုမၸဏီရဲ႕အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေတြန႕ဲ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာေတြလက္ထ ဲ ေရာက္သြားၾကတာ ျဖစ္တယ္။ နည္းပညာကမုၸဏီႀကီး 
ေတြမွာေတာ့ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေတြန႕ဲ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာေတြလက္ထဲ ေရာက္သြားတဲ့ အဒဲီျပန္ဝယ္တဲ့ စေတာ့ေတြဟာ ၇၀% အ 
ထိ ရွိတယ္။ ဥပမာ ပန္းသးီ (Apple) ကုမၸဏီၾကည့္ပါ။ 

 ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားန႕ဲ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ မဟာဆုိရွယ္လစ္(ျပည္ေတာ္သာ) စနစ္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြအတြက္ ခြဲ 
တမ္းရတဲ့ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၅၀၀ ဟာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးေတြန႕ဲ အရိပ္ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ (ေငြေၾကးေဈးကြက္ထဲ ေဈးကစား အျမတ္အစြန္း 
ရွာတ့ဲ အရန္အတားရန္ပုံေငြ hedge funds၊ စေတာ့အေရာင္းအဝယေ္တြ စီမံခန႔္ခြဲေပးတ့ဲ ကုမၸဏီေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏံွမႈဘဏ္ေတြ၊ အရင္း 
အႏွီးေတြ စုေပါင္းၿပီး စေတာ့ေဈးကြက္မွာ ေရာင္းဝယ္တဲ့ကုမၸဏီေတြ စသျဖင့္) အတြက္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က ပံ့ပိုးေပးမယ့္ ေဒၚလာ 
ထရီလ်ံ ေပါင္းမ်ားစြာန႕ဲ ယွဥ္လိုက္တဲ့အခါ ဘာမွ မဟုတေ္တာ့ပါဘးူ။ (စကားခ်ပ္။ ။ အမ်ားဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ပညာေရး စတာေတြမွာ 
ဘတ္ဂ်က္တိုးသုံးေရး သူေဌးဝင္ေငြခြန္တိုးေကာက္ေရး စတဲ့ ျပဳျပင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တကယ့္ဆိုရွယ္လစ္လကၡဏာ အစီအစဥ္မ်ား 
ျဖစ္သေယာင္ ဒီမိုကရက္မ်ားက ဆိုရွယ္လစ္တံဆိပ္ကပ္ မဲဆြယ္တယ္၊ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ေတြကလည္း သိလ်ကန္ဲ႔ တကယ့္ ဆုိရွယ္လစ္ 
မေျပာနဲ႔ အတုေတာင္ လက္မခံဘူး ဆိုတ့ဲသေဘာ နဲ႔ ဆန္႔က်င္တယ္။) 

 ၂၀၀၈ တုန္းက ဘဏ္ေတြကုိ ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ ဗဟုိဘဏ္က ေဒၚလာ ၄ ထရီလ်ံ ပံ့ပုိးေပးခဲ့တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒၚ 
လာ ၆ ထရီလ်ံေက်ာ္ ဗဟိုဘဏ္က ပ့ံပိုးေပးထားပါၿပီ။ ဒါေတာင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက ၿပိဳလမဲႈ ျဖစ္ေသးတာ မဟုတပ္ါ။ ဗဟိုဘဏ္က ဘဏ္ 
လပု္ငန္းေတြသာမက အေႂကြးဝယ္ကဒ္ကမုၸဏီေတြ၊ အေပါင္လပု္ငန္းကုမၸဏီေတြ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ဝယ္ထားသေူတြကိုပါ ပံ့ 
ပိုးေပးေနပါၿပီ။ ဒါတင္မက ဆင့္ပြား (derivatives) ေတြ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုပါ အကူအညီ ေပးေနၿပီျဖစ္တယ္။ ေနာင္ 
ဆိုရင္ေတာ့ ဘ႑ာေဈးကြက္ကို ထူမဖို႔အတြက္ စေတာ့ရွယ္ယာေတြပါ ဝင္ဝယ္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ဗဟိုဘဏ္ကေတာ့ စေတာ့ 
ရွယ္ယာေတြ အေရာင္းအဝယ္ဝင္လုပ္ေနတာ ႏွစ္တခ်ိဳ႕ရွိၿပီျဖစ္တယ္။ 

 အျမတ္ေငြကုိ ေဈးကြက္က မဟုတ္ဘဲ အစိုးရက တိုးျဖည့္ေပးေနတာ အခြန္အေကာက္ေပၚလစီန႕ဲ ဗဟိုဘဏ္ရ႕ဲ ေငြေၾကးေပၚလ 
စီေတြဟာ အေထြေထြစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေရးကိရိယာေတြအျဖစ္ အထင္ကရ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ေတြက ဆိုခဲ့ၾကတယ။္ အခုကေတာ့ 
အဲဒါဟာ မီဒီယာေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက ဖန္တီးထားတဲ့ လုပ္ဇာတျ္ဖစ္သြားပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ အေကာက္အခြန္ န႕ဲ 
ဗဟိုဘဏ္ေပၚလစီ ကရိိယာေတြဟာ အျမတ္ေငြထဲ ေငြေတြ ေရွာေရွာရွဴရွဴ စီးဝင္သြားဖို႔အတြက္ သြယ္တန္းေပးထားတဲ့ ပိုက္သဖြယ္ 
ျဖစ္ေနတာပါ။ 

 သူတုိ႔ဟာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကးီေတြရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္ (ျပည္ေတာ္သာ) စနစ္အတြက္ စီးေတာ္ယာဥ္ေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အရင္းရွင္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္န႕ဲ သူ႕အစိုးရက သူတို႔န႕ဲဆိုင္တာကုိပဲ ဂ႐ုစိုက္ေဖးမပါတယ။္ က်န္ျပည္သူေတြကုိေတာ့ ထရမ့္ရ႕ဲအဆုိအရ 'ေဈးကြက္' က တာဝန္ 
ယပူါလိမ့္မယ္တဲ့။ 

                                                                                                                ၾကည္ဝင္း 

                                                                                                                                ၁၅ - ၅ - ၂၀၂၀ 

                ref: On Market Solutions to the Covid-19 Crisis by Jack Rasmus 
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            တပ္မဟာအစား၊ ေဆး႐ံုမ်ားျပင္၊ 
              က်ည္ဆန္အစား၊ ေဆးဝါး စာအုပ္ 
                                            ေမာင္လွဝင္း 

                                           
 

 ဗမာျပည္ဟာ ဆင္းရၿဲပီး မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ႏိုင္ငံပ။ဲ ကိုဗစ္ ၁၉ ခုခံတုိက္ဖ်က္ေရးကာလမွာ ဒီတုိင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက 
တျခားျပည့္စုံတဲ့ႏိုင္ငံေတြထက္ ပိုမ်ားတယ္။ က်န္းမာေရးေဆးကုသေရးစနစ္ ပိုၿပီး လုံေလာက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြေတာင္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ 
ကုသေရးဆိုင္ရာ သုေတသနေတြ၊ စမ္းသပ္မႈေတြ၊ တီထြင္ႀကံဆမႈေတြ ဒီကာလအတြင္း ပုိမို ႀကိဳးပမ္းလာရတယ္။ ေရာဂါ ကာကြယ္ ကုသ 
ေရးစနစ ္အားနည္းခ်က္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ပုိမ်ားတ့ဲဗမာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြဟာ အခက္အခဲကို ေမွ်ာ္ေတြးပူပန္ၿပီး ကုိယလု္ပ္ႏိုင္မယ္ ထင္ 
တာေလးေတြ ကိုယ့္ဘာသာ တီထြင္ႀကံဆ လုပ္ကိုင္ရတာေတြ ရွိလာတယ။္ 

 မ်ကေ္မွာက္ကမၻာမွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ထုတ္လပု္မႈ ကြင္းဆက္ႀကိဳ းစနစ္ကို ႏိုင္ငံအသီးသီးက လိုကန္ာေနရတယ္။ ဒါ့အျပင္ အ 
ေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပစတ့ဲ ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ေရာဂါစမ္းသပ္ေရးနဲ႔ အကာအကြယ္ပစၥည္းေတြကုိ ေဈးႀကးီေပးတဲ့နည္း အတင္းျဖတ္ယူ 
နည္းေတြသံုးကာ ဝယ္ယေူနတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေနတာက ေရာဂါကာကြယ္ေရးဝတ္စုံေတြ ဗမာျပည္စက္႐ုံမွာ ထုတ္လုပ္ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္႐ုံကို ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ တျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ ေရာဂါကာကြယေ္ရးဝတ္စုံေတြ အေရးႀကီးလိုလာခ်ိန္ 
ေလယာဥ္နဲ႔ တျခားတိုင္းျပည္ပို႔တယ္။ ကုိယ့္ႏိုင္ငံကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဝတစ္ုံမေျပာနဲ႔ ႏွာေခါင္းစည္းေတာင္ သူမ်ားႏိုင္ငံကုိ မွီခိုမွ ရ 
တယ္။ 

 ဒါေပမ့ဲ ျပည္သူေတြ ခက္ခက္ခဲခဲ တီထြင္ႀကံဆလုိ႔ ေအာင္ျမင္လာတာေတြလည္း ရွိတယ္။ Prototype mini ventilator အသက္ 
ရွဴကူစက္ဆုိရင္ လူငယ္လူႀကီးတစု ဝိုင္းဝန္းႀကေံဆာင္လုိ႔ ေအာင္ခဲ့တယ္။ ေစာင့္ၾကည့္နဲ႔ သံသယလူနာမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ အ 
ေထာက္အကူျပဳ ယာဥ္တစီးကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ဗမာအင္ဂ်င္နီယာတဦးက စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေပးတယ္။ က်ပ္သနိ္းတခ်ဳိ႕ကနု္တ့ဲေငြကုိ သူ႔ဘာ 
သာ စိုက္ထုတ္လုပ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ မံု႐ြာ နည္းပညာေက်ာင္းသားမ်ားက အလိုအေလ်ာက္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းကရိိယာကို တီထြင္ 
ထုတ္လုပ္ၿပီး အစိုးရကုိ လွဴတယ္။ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆရာဝန္တဦးက Face Mask (က်န္းမာေရးသုံး မ်ကႏ္ွာအကာအကြယ္)ေတြကို အ 
လြယ္တကူဝယရ္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ထုတ္လပု္တယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လူငယ္ေလးေတြကလည္း Anti Cov Hand Sanitizer က်န္းမာေရးသုံး 
လက္သန႔္ေဆးရည္ဘူးေတြ တီထြင္ထုတ္လုပ္လိုက္ၾကတယ္။ ဗမာျပည္မွာ တီထြင္ဖန္တီးဖို႔ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းေတြ 
ကအစ ရွာေဖြဝယ္ယူဖို႔မလြယ္ဘးူ။ တခုခု စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံႏုိင္မွရတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈကို အ 
က်ယ္အျပန႔္ ထတ္ုလုပ္ျဖန႔္ခ်ိဖို႔ဆိုရင ္ေငြေၾကးရွိသူက(ဒါမွမဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတခု (ဒါမွမဟုတ္ )အစိုးရတုိ႔က ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ လုိ 
တယ္၊ အားေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒါသာမက ဒီလုိ ဖန္တီးမႈေတြ အမ်ားအျပားေပၚလာေအာင္ကို အစိုးရက လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတာ လုပ္သင့္ 
တယ္။ ဒါမွသာ ပိုမိုထိေရာကတ့ဲ္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ အမ်ားအျပားကို တိုင္းျပည္က ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို ဒီဘက္မွာလည္း 
သုံးစြဲရမယ္။ ဒါက ကိုဗစ္ေရာဂါကာကြယ္တိုက္ဖ်က္အတြင္းက လုိအပ္ခ်က္တခုသာ ျဖစ္တယ္။ 

 ဗမာျပည္ရ႕ဲကပ္ဆိုးေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားစြာ ရွိေသးတယ္။ ငါ့စကားႏြားရ ေျပာလို႔မျဖစ္ဘူး။ ေလဆိပ္ 
ဝင္လာတဲ့ ခရီးသည္ေတြကို ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါရွိ မရိွ စစ္ေဆးတဲ့စနစ္အေၾကာင္းေမးတဲ့အခါ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက အားလုံးေကာင္း 
တယ္။ လာၾကည့္လွည့္။ ၾကည့္တဲ့သူ ဖ်ားသြားေစရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ။္ တကယ္က ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္ေတြကေတာင္ ေလဆပိ္ရ႕ဲ က်န္း 
မာေရးစစ္ေဆးမႈစနစ္ ညံ့ဖ်င္းေၾကာင္း ေဝဖန္သြားခဲ့တာ အားလံုးအသိပါ။ သူ႔ အစီအမံ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ဂိတ္ကပဲ ကိုဗစ္ေရာဂါပိုး သယ္ 
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ေဆာင္ သူ ျဖတ္ဝင္ခဲ့ၿပီး တးီတိန္က်မွ ေရာဂါေတြ႕တာ မဟုတ္လား။ လူနာအမွတ္(၁) နဲ႔ အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့ရတ့ဲ ဆရာဝန္၊ လူနာရ႕ဲမိခင္၊ 
လနူာက လက္ထပ္မယ့္ဇနီးတို႕ကိုေတာင္ ေရာဂါပိုးရွိမရိွ အခ်ိန္မီ စစ္မေပးခဲ့ဘူးမဟတ္ုလား။ ေဝဖန္ေတာင္းဆိုလုိ႔ အခ်ိန္ေနာက္က်ၿပီး 
စစ္ေပးမ ွအမွတ္(၁) လနူာရ႕ဲမိခင္ဟာ လနူာအမွတ္ ၂၃ အျဖစ္ ေရာဂါပိုး ေတြ႕လာရတယမ္ဟုတ္လား။  

 က်န္းမာေရးဝန္ႀကးီဌာနက ေဆး႐ုံသုံးကာကြယ္ကုသေရးပစၥည္းေတြ အလုံအေလာက္ ေပးထားၿပီလို႔ေျပာတယ္။ ဘာပစၥည္းမွ 
မလုံေလာက္ဘူးလုိ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေနတ့ဲဆရာဝန္ေတြက ေအာ္ေနတယ္။ လက္ေတြ႕ကုသေနတဲ့ ဆရာဝန္ဆရာမေတြ ကာကြယေ္ရး 
ဝတစ္ုံမရွိလို႔ ပလပ္စတစ္စေတြနဲ႔ ေျခေထာကပ္တ္ၿပီး ကာကြယ္ေနရတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ တက္လာတယ္။ စစ္ကုိင္းတိုင္းက လူနာရာခ်ီ ၾကည့္ 
ေပးေနရတဲ့ ေဆးခန္းေတြမွာ ကာကြယေ္ရးဝတ္စုံကို ကုိယ့္ဘာသာ ခ်ဳပ္ဝတ္ေနရတယ္။ အေမရိကန္လုိ ႂကြယ္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြေတာင္ 
ကိုဗစ္ ၁၉ ခုခံတိုက္ဖ်ကေ္ရးအတြင္း ကုသေရးကိရိယာေတြ မလုံေလာက္လုိ႔ ဂြၽမ္းျပန္ေနတယ္။ မလုံေလာက္ေၾကာင္း ဝန္ခံေနရတာ 
လည္း ၾကားရတယ။္ လတ္တေလာ ကုိဗစ္ ၁၉ ေရာဂါျဖစ္ေနသူေလာက္ပဲ ၾကည့္လို႔မရဘးူ။ ေရွ႕အတြက္ ေရာဂါကူးစက္လာႏိုင္ေျခကို ႀကိဳ 
တင္စဥ္းစားၿပီး စီမံျပင္ဆင္ထားရမယ။္ 

 ကိဗုစ္၁၉ ေရာဂါကို ရင္ဆိုင္ရတာဟာ တကယ္က ေရာဂါပိုးကုိ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ၿပီး တိုကခ္ိုက္ေနရတာျဖစ္တယ္။ ဒီတုိက္ပြဲရ႕ဲ ေရွ႕ 
တန္းစစ္မ်ကႏ္ွာမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ၊ ဆရာဝန္ေတြ သူနာျပဳေတြက တပ္ဦးကေန တိုကပ္ြဝဲင္ရတယ။္ သူတို႔အတြက္ လိုအပ္တ့ဲ 
အကာအကြယေ္တြ လက္နက္ကရိိယာေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္သေူတြက ျဖည့္ဆည္းတပ္ဆင္ေပးရမယ။္ ဒီအတြက္ အတတႏ္ိုင္ဆံုး ေထာကပ့ံ္ 
ေပးႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြကို သုံးစြဲရမယ္။ တဖက္ကလည္း ျပည္သူေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ လယ္သမားေတြကို ကိုဗစ္ေရာဂါ 
ဆိုးကို ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ကာလအတြင္း ေထာက္ပံ့ကူညီတာေတြ လုပ္ရမယ္။ တကယ္က ကိုဗစ္ ၁၉ ကို ရင္ဆုိင္တုိကပ္ြဲဝင္တယ္ ဆိုရာမွာ 
အေရးအႀကီးဆုံးက ကိုယ့္ျပည္သူအသက္ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးပ။ဲ 

 ဒါေပမ့ဲ ခက္ေနတာက ဗမာျပည္ဟာ စစ္သုံးစရိတ္ ဦးစားေပးႏိုင္ငံျဖစ္ေနတယ္။ စစ္ဘတ္ဂ်က္ကို စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္တပ္ဘက္က 
ေတာင္းရင္ မျငင္းမဆန္ ေရွာေရွာရွဴရွဴထုတ္ေပးရတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတယ။္ စစ္သံုးစရိတ္ဟာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဘက္က အသံုးစရိတ္ 
ေတြထက္ ပိုမ်ားေနပါတယ္။(၂၀၁ရ-၁၈ ဘတ္ဂ်က္မွာ ကာကြယေ္ရးဌာန အသုံးစရိတ္က ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္တခုလုံးရ႕ဲ ၁၄ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့ပါတယ။္ ဒီအထဲက စစ္စရိတ္ကုိ 
တႏွစ္ထက္တႏွစ္ တုိးေတာင္းေနတာပါ။ ၂၀၁၈- ၁၉ တနု္းက အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၃၂၆၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ေတာင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ က် 
ေတာ့ က်ပ္ ၃၃၈၅ ဒသမ ၈၂ ျဖစ္လာပါတယ္။) ေခတ္မီ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္၊ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေရးကို အ 
ေၾကာင္းျပၿပီး လက္နက္ႀကီးေတြ၊ တိုက္ေလယာဥ္ေတြ၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ဝယခ္်င္တုိင္း ဝယ္တယ္။ ေရငုပ္သေဘၤာေတာင္ ဝယ္ေသး 
တယ္။ ဒီ ဝယ္ယေူရးအေပၚက စစ္တပ္ထိပ္သီးတခ်ိဳ႕ အက်ိဳးအျမတ္ ရရိွတာေတြ၊ တခ်ိဳ႕ေငြေတြ သူတို႔အိတ္ကပ္ထ ဲ တနည္းနည္းနဲ႔ 
ေရာက္သြားတာေတြ ရိွတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ စစ္သုံးစရိတ္စာရင္းေတြကို တျခား ဘယ္စာရင္းစစ္ကမွ စစ္ေဆးခြင့္မရွိပါဘူး။ 

 ခုတေလာ ၾကားသိရတ့ဲသတင္းတပုဒ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ SY-400 တာတိုပစ္ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားကုိ စစ္အုပ္စုက မွာၾကား ဝယ္ 
ယူထားတယ္ဆုိတာပ။ဲ မၾကာမီ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္တခ်ိဳ႕ကို လက္ခံရရွိေတာ့မယ္။ ဒါေတြကို ဘယ္မွာ သုံးမလ။ဲ ထုံးစံ 
အတိုင္း ျပည္တြင္းစစ္မွာ သုံးမွာပ။ဲ ျပည္ပ ဘယႏ္ိုင္ငံနဲ႔မွ စစ္တိုကစ္ရာ မရိွေသးဘူး။ လက္နက္တပ္ဆင္ရာမွာ စစ္အုပ္စုက ဆင္ေျခအျဖစ္ 
ဖန္တီးထားတ့ဲ မွန္းဆရန္သူဆုိတာပဲ ရွိတယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ တေလွ်ာက္လုံး တိုကေ္လယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ လကန္က္ႀကီးေတြကို 
ျပည္တြင္းစစ္မွာ သုံးလာခဲ့တာ ဒီေန႔အထိပ။ဲ မ်က္ေမွာက္ အစိုးရကလည္း ရခုိင္စစ္ပြဲမွာ ေလယာဥ္ေတြအသုံးျပဳဖုိ႔ ခြင့္ျပဳေပးလုိက္တယ္။ 
ေအေအကုိ အျပဳတ္ေခ်မႈန္းခိုင္းလုိက္တယ္။ လက္ေတြ႕မွာ ရခိုင္ျပည္သူေတြကုိ ေသမိန႔္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီလုိ သုံးတ့ဲအခါ 
တိုင္း ျပည္သေူတြရ႕ဲ အသက္အုိးအိမ္ေတြေတြ အမ်ားဆံုးပ်ကစ္ီးဆုံးရႈံးရတယ္။ ကုိဗစ္ ၁၉ ကုိ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ကာလအတြင္းမွာကုိပဲ ၾကည့္။ 
ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၂၅ ရက္အတြင္း မင္းေအာင္လႈိင္စစ္ေၾကးစားတပ္ေတြရ႕ဲ ေလယာဥ္မွတုိက္ခိုက္မႈ လက္နက္ႀကးီပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရပ္ 
သား ၂၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့တယ္။ ဒဏ္ရာရသူ အမ်ားအျပားရွိတယ္။ ႐ြာလံုးကြၽတ္ မီးေလာင္ျပာက်ခဲ့တယ္။ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ တရကတ္ည္း 
မွာပဲ ရခိုင္ျပည္နယ ္ေက်ာကေ္တာ္ၿမိဳ႕အနီး တိုက္ပြဲမွာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား က်ား/မ ၅ ဦးေသဆံုးခဲ့ရတယ။္ 
ဒါဟာ လကန္က္ႀကီးနဲ႔ ပစ္တာ၊ ေလယာဥ္နဲ႔ပစ္တာေတြေၾကာင့္ ေသဆံုးတဲ့ အရပ္သားစာရင္းကုိသာ ေျပာတာျဖစ္တယ္။ ဒီထက္အရင္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ဇရပ္ေတြ၊ ႐ြာေတြေပၚမွာ ဗုံးႀကပဲစ္ခတ္တာေတြေၾကာင့္ အရပ္သား က်ားမ ကေလး 
သငူယ္ သက္ႀကီး႐ြယအ္ို အေျမာက္အျမား ေသဆံုးခဲ့ၾကတယ္။( ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြ ပ်ကစ္ီးဆုံးရႈံးခဲ့ရတယ္။) တျခား လက္နက္ 
ငယေ္တြနဲ႔ ပစ္သတ္တာပါ ေပါင္းခ်ဳပ္ေျပာရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေၾကးစားစစ္တပ္က အရပ္သားျပည္သူေတြအေပၚ သတ္ျဖတ္ေနမႈဟာ 
လမူ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ေနတယ္လုိ႔ေတာင္ ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္တယ္။  

 စစ္အုပ္စုရ႕ဲ ေၾကးစားတပ္ဟာ ေအေအ တပ္ဖြ႕ဲနဲ႔ စစ္ခင္းေနတာမဟုတ္ဘဲ ရခိုင္ျပည္သူေတြနဲ႔ စစ္ခင္းေနတာလားလုိ႔ ေမးရ 
ေတာ့မွာပ။ဲ စစ္အုပ္စု ေၾကးစားစစ္တပ္ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေစတီပုထိုးေတြ၊ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္ 
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အဦေတြသာ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ်င္သြားမယ္။ မိသားစုအလိုက္ ရင္နင့္နာၾကည္းဖြယ္ ဇာတ္လမ္းေတြဟာ ရခုိင္ျပည္သူေတြရ႕ဲ 
ရင္ထမဲွာ ဘယေ္တာ့မွ ေမ့ေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ဘးူ။ သူတို႔လကန္ကႀ္ကးီေတြနဲ႔ေလယာဥ္ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ဝယေ္လေလ ျပည္သူေတြ 
ေသေလေလ ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ တာတိုပစ္ ပဲ့ထနိ္းဒုံးက်ည္ျဖစ္ျဖစ္ ေလယာဥ္ေပၚက စက္ေသနတ္နဲ႔ ဗုံးက်ည္ေတြျဖစ္ျဖစ္ လက္ 
နကႀ္ကီးက်ည္ေတြျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သေူတြအတြက္ေတာ့ ေသမင္းတမန္ေတြပ။ဲ ျပည္သူေတြဟာ ကိုယ့္ကုိသတ္မယ့္ လက္နက္ေတြဝယ္ဖုိ႔ 
အစိုးရကို ဘ႑ာေတာ္ေငြ ဆက္သေနရသူေတြ ျဖစ္လာတယ္။ 

 အခု တကမာၻလံုးစစ္ပြဲေတြ ရပ္ထားၾကဖို႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ပန္ၾကားေနတ့ဲကာလမွာကုိပဲ ဗမာျပည္မွာ 
ေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ၊္ ရွမ္းျပည္နယန္ဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွာ တိုကပ္ြဲေတြ ဆက္လက္တိုက္ေနၾကဆျဲဖစ္တယ္။ ကိုဗစ္ေရာ 
ဂါကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ ျပည္သူကို ေထာက္ပံ့ကူညီဖို႔ တာဝန္ရွိတဲ့အစိုးရက သူတို႔အစိုးရဟာ ဆင္းရပဲါတယ္ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြဆီက ျပန္ 
အလွဴ ခံေနတယ္။ ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ စစ္အုပ္စုရ႕ဲေၾကးစားတပ္ကေတာ့ အစိုးရဆီက တဆင့္ရယူထားတ့ဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ ဝယ္ 
ထားတဲ့ လက္နက္က်ည္ဆန္ေတြ အရမ္းကာေရာသုံးျဖဳန္းၿပီး ျပည္သူေတြကုိ သတ္ျဖတေ္နပါၿပီ။ 

 ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ ကိုဗစ္ေရာဂါ တိုကဖ္်ကေ္ရး ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွာ ဆရာဝန္ သူနာျပဳ ေဆးလပု္သားေတြဟာ မလုံ 
ေလာက္တဲ့ က်န္းမာေရးလက္နက္ကရိိယာေတြနဲ႔ ကိုဗစ္ ၁၉ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရ႕ဲလက္ထကဲေန ကုိယ့္ျပည္သူေတြရ႕ဲ အသက္ကုိ ခက္ခက္ခခဲဲ 
ျပန္လည္လုယေူနရပါတယ္။ 

 ဒီအခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္တာက ဓားေသြးဖို႔ မဟုတ္ပါ။ က်န္းမာေရးအတြက္ အားေမြးႏိုင္ဖို႔ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ လုိအပ္ 
တာက ေလယာဥ္ပ်ံ၊ တာတိုပစ္ဒုံးက်ည္၊ လက္နက္ႀကးီမဟုတ္ပါ။ ေရာဂါပိုးစစ္ေဆးေရးစက္ကိရိယာေတြ၊ အသက္ရွဴကစူကေ္တြ၊ ေဆး႐ံု 
သုံး ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံေတြနဲ႔ ကုသေရးပစၥည္းကိရိယာေတြ၊ ေဆးဝါးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ လူသတလ္က္နက္ေတြ အလိုမရွိပါ။ 
က်န္းမာေရးလက္နက္ကရိိယာေတြသာ လံုေလာက္ဖို႔ လုိပါတယ။္ ဒီအခ်ိန္မွာ လူသတ္တဲ့ ေသြးစြန္းလက္ကုိ မလိုလားပါ။ ျပဳစုကုသေရး 
လက္ကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္အားထားပါတယ္။ 

 ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာရ႕ဲ “စစ္မဲ့ကမာၻ” ကဗ်ာထဲက အတိုင္း လူသားေကာင္းက်ိဳးကိုပဲ ဦး႐ြက္ပန္ဆင္ရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ ေသနတ္သံ 
ေတြ စပဲါေစ။ ေစတနာရွင္ သူနာျပဳေတြရ႕ဲ ဖလမ္ီးအိမ္ေလးေတြ လင္းလက္ေနပါေစ။ 

စကေ္သနတ္အား 
ခုတျ္ဖတ္႐ိုက္ခ်ိဳး၊ ထက္ပိုင္းက်ိဳးေစ 
မိုးပ်ံခံတပ္၊ အၿမီးျပတေ္စ 
တပ္မမ်ားလည္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿပီးေစ 
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ႐ုပ္သိမ္းပ်က္ေစ 
လက္နက႐္ုံကုိ၊ သံရည္က်ိဳေစ 
တိုက္ေလယာဥ္ပ်ံ၊ က်ည္ဆန္ယမ္းမ်ား 
စစ္အင္အားဟူ၊ အႏုျမဴဗုံး 
လုံးဝဖယရ္ွား၊ ဖ်က္ဆီးထား၍ 
ဓားမွထယ္သြား ေျပာင္းရမည္။ 
ထိုေရာခါဝယ္ 
တပ္မဟာအစား၊ ေဆး႐ံုမ်ားျပင္ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တည္ထားရမည္ 
က်ည္ဆန္အစား၊၊ ေဆးဝါးစာအုပ္ 
ထုတ္လုပ္ပစ္မည္ 
စစ္ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ကုန္မခံ၍ 
ေနရန္ေဂဟာ၊ တုိက္တာအိမ္ေဆာက္ 
အေျမာက္အစား၊ လယ္သမားအတြက္ 
လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ ခုတ္ေမာင္းသြားသည္ 
လူသားေကာင္းက်ိဳး ျပဳရန္တည္း။ 
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ကပ္ေရာဂါန ့ဲေနာက္ဆက္တြဲ  

ေကာင္းက်ဳိးဆုိးကြက္ေတြ 
                                                 သိန္းထြန္းႏိုင္ 

 

 ကမာၻ ့သမိုင္းမွာ ကပ္ေရာဂါေတြ ေပၚလာၿပီးရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚထြက္ 
လာေလ့ရွိတာကို ေတြ ့ရပါတယ္။ ၁၄ ရာစုႏွစ္မွာ ေပၚလာတဲ့ ေသမင္းတမန္ ပလိပ္ေရာဂါ (the Black Death) ေၾကာင့္ မြန္ဂိုအင္ပါယာ 
က်ဆံုးတယ္။ ပိုးလမ္းမ ကနု္သြယေ္ရးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္သြားတယ္လို ့ဆိုၾကတယ္။ အခုလည္း တရုတရ္႕ဲ ၂၁ ရာစု ပုိးလမ္းမစီမံကိန္း 
န ဲ့တိုက္တိုက္ဆုိင္ဆိုင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းမွာ အေျပာင္းအလေဲတြ ရိွလာပါလမိ့္မယ္။ 
တရုတ္န ဲ့အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးမွာ ႀကးီမားတ့ဲ အေျပာင္းအလျဲဖစ္လာမယ္။ ဒီအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးနဲ ့ တျခားႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ဆက္ဆံ 
ေရးေတြလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာမယ္။ ၂၀၁၉ ကိုရုိနာဗိုင္းရပ္စ္က တရုတ္နဲ ့အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ပံုရိပ္ကို ထခိိုက္ေစလမိ့္မယ္ 
လို ့တခ်ဳိ ့က သုံးသပ္ၾကတယ္။ 

 

 

 

 ပထမကမၻာစစ္အတြင္း ေပၚထြက္လာတဲ့ စပိန္တုပ္ေကြး (Spanish flu) ေၾကာင့္လည္း ႀကီးမားတဲ့   ႏိုင္ငံေရးနဲ ့က်န္းမာေရးစနစ္ 
အေျပာင္းအလေဲတြ ၾကံဳရပါတယ္။   ၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားတ့ဲ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူဦးေရဟာ တကမၻာလံုး 
အေနနဲ ့သန္း ၅၀ ကေန သန္း ၁၀၀ အထိ ရွိတယ္လို ့ခန ့္မွန္းၾကတယ္။ ဒီကပ္ေရာဂါကို စပိန္တုပ္ေကြးလုိ ့ေခၚၾကေပမယ့္  စပိန္မွာ စျဖစ္ 
ပြားတဲ့ ေရာဂါမဟုတ္ပါဘူး။  စပိန္က ၁၉၁၄-၁၉၁၈ ကမၻာ့စစ္ပြဲမွာ မပါဘးူ။ ဒါေၾကာင့္ ေရာဂါကပ္အေၾကာင္း သတင္းေတြ လြတ္လြတ္လပ္ 
လပ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္တယ္။ သူ ့ႏိုင္ငံတြင္းက အေျခအေနကို ပံုမွန္တင္ျပႏုိင္အား ေကာင္းတာနဲ ့ပဲ လူသိမ်ားၿပီး စပိန္တုပ္ေကြးလုိ ့မဆီမဆုိင္ 
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နာမည္ရ သြားတာပါ။ ဒီကပ္ေရာဂါမွာလည္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ တပ္ေတြ ခ်ီတက္သြားလာမႈေတြက ေရာဂါျပန္ ့ေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္း 
ရင္းပ ဲျဖစ္တယ္လို ့ဆိုၾကတယ္။ 
 စပိန္တပု္ေကြးေၾကာင့္ အိႏိၵယမွာ ေသဆံုးသူေပါင္း ၁၇ သန္းခန္ ့ရွိတယ္။  အေမရိကန္ ကိုလိုနီျဖစ္တ့ဲ ဖိလစ္ပိုင္မွာ (အေမရိကန္ 
ဘက္ကေန စစ္တိုက္ေပးမယ့္သူေတြကိုသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတာေၾကာင့္) ဖိလစ္ပိုင္လမူ်ဳိး ရစွ္ေသာင္းေလာက္ ေသဆုံးရတယ္။ 
 အိႏိၵယမွာ ဂႏၵီကုိယ္တိုင္ ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီး သူ ့ေခၽြးမနဲ ့ေျမးေလးကေတာ့ အသက္ဆုံးရရွာတယ။္ ရုရွားမွာ  လီနင့္ ညာ လက္ 
ရံုး လို ့ေျပာႏိုင္တဲ့ ဗဟုိအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ယာေကာ့ဗ္ဆဗားဒေလာ့ဗ္ ဆံုးပါးသြားတယ္။ ေတာင္အာဖရိက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နဲ  ့ဆီြဒင ္
က မင္းသားတပါးလည္း ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရတယ။္ အေမရိကန္သမၼတ ဝုဒရိုး ဝယ္လ္ဆင္နဲ  ့ၿဗိတိသွ်  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္    ေဒးဗစ္ 
လြိဳက ္ေဂ်ာ့ခ်္တို ့ေရာဂါကူးစက္ခံရတယ။္ ဂ်ာမနီက ကိုင္ဇာဘုရင္လည္း ကူးစကခ္ံရတယ္။ 

 ဗမာျပည္မွာေတာ့ အိႏိၵယ စစ္တပ္ေတြရိွတဲ့ ေမၿမိဳ ့နဲ ့ဗန္းေမာ္မွာ ၁၉၁၈ ဇူလိုင္လနဲ ့ၾသဂုတ္လေတြမွာ  ေရာဂါကူးစက္သေူတြကို 
ပထမဆုံး ေတြ ့ရတယ္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကုန္အထိ အခ်က္အလက္ေတြအရ ဗမာျပည္မွာ လူေပါင္း ေျခာကေ္သာင္းေလာက္ ေသ 
ဆံုးရတယ္။ အဲဒီကာလမွာ ဗမာျပည္လူဦးေရက ကုိးသန္းေက်ာ္ ဆယ္သန္းနီးပါး ရွိပါတယ္။ ဗမာျပည္အေရးအတြက္ အဂၤလန္သြားတ့ဲေဖ၊  
ပု၊ ရွိန္ထဲက ဦးထြန္းရွိန္ဟာလည္း စပိန္တုပ္ေကြးနဲ ့ ကြယ္လြန္တယ္လို ့ သံုးသပ္သူေတြ ရွိေပမယ့္ ဦးထြန္းရွိန္က ၁၉၁၉   ဇူလိုင္လမွာ ဘိ 
လပ္ကုိ ထြက္သြားတာျဖစ္ၿပီး ၁၉၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းမွာ ဗမာျပည္ကို ျပန္ေရာကပ္ါတယ္။ ဗမာျပည္ ျပန္ေရာက္ၿပီး သုံးလေက်ာ္  ေလး 
လ နီးပါး တတုိင္းျပည္လုံး ( ၿမိဳ ေ့ပါင္း ၄၀ ေက်ာ္၊ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕အရ ၿမိဳ႕ေပါင္း  ၆၀ ေက်ာ္) လွည့္လည္ေဟာေျပာတာေတြ လုပ္ပါ 
ေသးတယ္။ အဲသလုိ လုပ္ေနရင္းကေန ၂၃ ရက္ ေမလ ၁၉၂၀ မွာ အျပင္းဖ်ားၿပီး ဇြန္လ ၂ ရကေ္န ့မွာ ကြယ္လြန္ပါတယ္။   ဘိလပ္ကေန 
တပု္ေကြးပါလာတာေတာ့ ဟုတ္မယမ္ထင္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာ ေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္ရင္း ကူးစက္ခံရသလား ဆုိတာေတာ့ စဥ္းစားစရာပါ။ 
ဦးထြန္းရွိန္ရဲ ့စ်ာပန မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကို လန္ဒန္အတ္ ဦးအုန္းေမာင္ ရိုက္ကူးၿပီး ဗမာ့ရုပ္ရွင္ရ႕ဲအစလို ့သတမ္ွတ္တာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ဦး 
ထြန္းရွိန္ဆံုးပါးတဲ့အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဘိလပ္ခရီးမွာ ဦးသိန္းေမာင္ ပါလာတယ။္ ၁၉၂၀ ေက်ာင္းသားသပိတ္နဲ ့အတူ ဗမာျပည ္ႏုိင္င ံ
ေရးလည္း အရွိန္အဟုန္ ႀကးီမားလာပါတယ္။ 
 အိႏိၵယမွာ ဂႏၵီ နာမည္ရလာတာ၊ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းလာတာေတြ 
ဟာ စပိန္တုပ္ေကြးရ႕ဲေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ေတြလို ့ဆိုၾကတယ္။ တကမာၻလံုး အတိုင္းအတာနဲ ့ႀကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈကေတာ့ ျပည္ 
သ ူ့က်န္းမာေရးစနစ္ ေပၚထြက္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ေခတ္သစ္ ျပည္သ ူ့က်န္းမာေရးစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲတာ တျခားသူ မဟုတ္ပါ 
ဘူး၊ လီနင္ပါပ။ဲ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ျပည္သူ ့က်န္းမာေရးစနစ္က ဆိုဗီယက္ရုရွားမွာ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေပၚေနၿပီ။ 
ျပည္သူ ့က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို  ၿမိဳ႕ေတြမွာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးကုိ ဝန္ 
ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဆိုဗီယက္စနစ္ ၿပဳိကြၿဲပီးေနာက္ပုိင္း ရုရွားမွာ အရင္းရွင္စနစ္ ျပန္လည္စုိးမုိးသြားခဲ့တယ။္ ျပည္သူ႕က်န္းမာ 
ေရးစနစ္ဟာလည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဘ႑ာအရင္း ႀကီးစုိးလာမႈန႕ဲအတူ အလြန္အားနည္းသြားခဲ့တယ။္) 
 စပိန ္တုပ္ေကြး မေပၚခင္က ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ မည္မည္ရရ က်န္းမာေရး ေပၚလစီ မရွိပါဘူး။   ဆရာဝန္ေတြကို စနစ္တက် တာဝန္ 
ေပးႏိုင္တဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ မရွိဘူး၊  စနစ္တက် ပ်ဳိးေထာင္ေမြးထုတ္မႈ မရွိဘူး။  ပုဂၢလိက ကုိယ္ပိုင္ ေဆးခန္းေတြနဲ ့ ပရဟိတအဖြဲ ့အစည္း၊ 
ဘာသာေရးအဖြဲ ့အစည္းေတြရ႕ဲ  ရန္ပုံေငြနဲ  ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးတာသာ ရွိပါတယ္။    လူထု အမ်ားစုက က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာကမ္ႈ မရရွိပါဘူး။ 

 ထြန္းသစ္စ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံေတာ္က လူထုတရပ္လုံးကုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ကို ကမာၻေပၚမွာ ပထမဆုံး တည္ 
ေထာင္လိုက္ပါတယ္။  သိပၸံပညာရွင္ေတြနဲ ့အလုပ္သမားေတြ အခိုင္အမာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ စ 
နစ္ကသာ ျပည္သူလူထုကို ဖိစီးတဲ့ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ၊ ေရာဂါဘယနဲ ့ မသန္ ့ရွင္းမႈကုိ အဆုံးသတ္ႏိုင္မယ။္     လူထုလက္ထဲကို ေဆးဝါးေတြ 
ထည့္ေပးႏိုင္မယ္လို ့လနီင္က ဆိုတယ္။   ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွာ ဆိုဗီယက္အစိုးရက အနာဂတ္ ဆရာဝန္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ခ်မွတပ္ါတယ။္ ဆရာ 
ဝန္ေတြအေနနဲ ့မနာက်န္းမႈကုိ ျဖစ္ေစတ့ဲ အလပု္အကိုင္နဲ ့လမူႈဘဝဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာႏိုင္စြမ္းရွိရမယ။္  ေရာဂါကုသႏိုင္ 
ရံုမက ကာကြယ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း အၾကျံပဳႏိုင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပါ။   ဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ကမာၻတဝန္းမွာ တျဖည္း 
ျဖည္း န ဲ ့ခ်မွတ္လာတယ္။ ေဆးပညာအသစ္က ဇီဝေဗဒနဲ ့ စမး္သပ္မႈ ရႈေထာင့္ကသာမက လူမႈေဗဒ ရႈေထာင့္ကေနပါ  ျဖစ္ရမယ္ ဆုိတဲ့ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ ့ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ ၿပီးတဲ့အခါ စက္မႈလပု္ငန္း ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ  ႏုိင္ငံေတာ္က 
ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ျပည္သူ ့က်န္းမာေရးစနစ္ေတြ ေပၚလာတယ္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး ေပၚထြက္လာတယ္။ 
 အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္သူ ့က်န္းမာေရးစနစ္ေတြ ေပၚထြက္လာေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သုံးဆယခ္န္႕ကာလအတြင္း စီးပြားေရး 
တုံ႕ေႏွးေနမႈကို အဖတ္ဆယ္ဖုိ႕ အမ်ားျပည္သူအတြက္ သံုးေငြကို ျဖတေ္တာက္တဲ့ ၿခဳိးၿခံေခ ြ်တာေရးေပၚလစီက်င့္သံုးတာ၊  လစ္ဘရယ္ ဝါ 
ဒသစ္ အေဆာက္အဦ ဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလေဲတြအတြင္း က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းေတြကုိ ပုဂၢလိကပုိင္ ေျပာင္းပစ္တာ၊ ဆင္းရဲ 
ခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားလာတာတို႕ေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္ေတြ မ်ားစြာရွိေသးတာကို အခုလို ကပ္ဆုိက္ခ်ိန္မွာ ပုိမုိ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ 
လာရတယ္။ လက္တဆုပ္စာ အုပ္စိုးသေူတြရ႕ဲငေတမာဖို ့အေရး လုပ္ၾကတာေတြလည္း ဖံုးမရဖိမရ ေပၚလာတယ္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အ 
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ဖြဲ ့ႀကီး (WHO) ရဲ ႕ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တကမာၻလံုးမွာ ကိုဗစ္ -၁၉ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူက ႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ ေသဆံုး 
သူက တသိန္းေက်ာ္ၿပီ။ ဒီလုိအေျခအေနမွာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတၾ္က၊  ကုမၸဏီေတြကို ကယ္တင္ဖို  ့လုပ္ၾကတဲ့ အစိုးရေတြရွိ 
သလုိ ျပည္သူပိုင္ လုပ္ဖို  ့ႀကိဳ းစားၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ေရာဂါကပ္ဆိုက္မႈ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္မွာပဲ အီတလီႏိုင္ငံ လြန္ဘာဒီက ကုမၸဏီ 
တခုက အေမရိကန္ကုိ သန္းတဝက္ခန္႕ရွိတ့ဲ ကုိဗစ္ - ၁၉ စမ္းသပ္ေရး ပစၥည္းေတြ တင္ပိ ု့ ေရာင္းခ်တယ္လုိ ့သရိတယ္။  ကာကြယေ္ဆး 
အၿပိဳင္ရွာၾကတဲ ့အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြဟာ ေဆးဝါးကုမၸဏီေတြကို အလုအယက္ ဝယ္ယဖူို ့၊ မူပိုင္ခြင့္ေတြနဲ ့ခ်ဳပ္ကုိင္ဖို ့လုပ္ေနၾကတယ္။ ေဒၚ 
နယ္ထရမ့္က ဂ်ာမန္ကမုၸဏီတခုကုိ ကုိဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး မူပိုင္ခြင့္အတြက္ ပုိက္ဆံအေျမာက္အျမားေပးမယ္လို ့ကမ္းလွမ္းတယ။္ 

 ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါဟာ လူ ့အဖြဲ႕အစည္းတရပ္လံုးရဲ႕ျပႆနာ ျဖစ္တယ္။ လူတဦးတေယာကရ္ဲ ့ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။  လူထုတရပ္ 
လံုး ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ျပႆနာျဖစ္လို ့ စုေပါင္းေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာပါ။ စပိန္တပု္ေကြး ကပ္ေရာဂါကုိ တုံ ့ျပန္ တုိကပ္ြဲဝင္ရင္း အနာဂတ္ ကပ္ 
ေရာဂါေတြကို အႏိုင္ယူႏိုင္ဖို႕ လီနင္က ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူ ့က်န္းမာေရးစနစ္ဟာ ျပည္သူလထူုကုိယ္ 
တုိင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ဳပ္ကုိင္စီမံတ့ဲ က်န္းမာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲန႕ဲဆကစ္ပ္ေနတာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 

 ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ထုတ္လပု္ေရး ႏုိင္ငံတကာ့လကၡဏာေဆာင္မႈန႕ဲ ႏိုင္ငံအသးီသီး တရြာတပုဒ္ဆန္း အမ်ဳိးသားလကၡဏာ 
ေဆာင္မႈအၾကား ပ႗ိပကၡကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါ။ က်န္းမာေရးဆုိတာ သိပၸံပညာ ရလဒ္အေပၚသာ မူတည္တာမဟတ္ုဘဲ လူတန္းစားတုိက္ပြဲ ရ 
လဒ္ အေပၚမွာလည္း မူတည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ။္   အဒဲီအခ်က္မ်ားကို ဆုပ္ကုိင္ရင္းန႕ဲ အႏိုင္ႏုိင္ငံက ျပည္သေူတြဟာ မိမိတို႕ ရင္ဆိုင္ေန 
ရတဲ့ ကိုဗစ္ - ၁၉ ကပ္ေရာဂါကို လူသားမ်ဳိးႏြယ္တရပ္လုံးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရာမွာ တုိင္းျပည္အားလုံးမွ ျပည္သမူ်ား ေသြးစည္းၾက  ဆုိတဲ့ 
စိတဓ္ာတ္ကို ျမွင့္တင္ၾကရပါမယ္။ 

 ဧၿပီလ ၂၂  ရက္ေန ့ဟာ လီနင္ရဲ႕အႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ ေမြးေန  ့ျဖစ္ပါတယ္။ လီနင္ ထူေထာင္ခဲ့တ့ဲ ျပည္သူ ့က်န္းမာေရးစနစ္   ပုိမုိ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ၾကရဦးမွာပါ။ 
 

 

 

ကိုးကား။ 
Pandemics, Politics and the Spanish Flu 
https://thetyee.ca/…/…/09/15/Pandemics-Politics-Spanish-Flu/ 
Pandemics show how the free market fails u 
https://jacobinmag.com/…/coronavirus-covid-19-capitalism-fr… 
How COVID-19 will reshape global politics 
https://ipolitics.ca/…/how-covid-19-will-reshape-global-po…/ 
How a pandemic struck a British PM and changed the world. No, not this one 
https://www.cbc.ca/news/world/spanish-flu-politics-1.5527145 
Lessons from the Spanish Flu of 1919: internationalism and people before profit 
https://www.counterfire.org/…/20976-lessons-from-the-spanis… 
How the 1918 flu pandemic revolutionized public health 
How the 1918 Flu Pandemic Revolutionized Public Health 

 

 

 

 

 



49 
 

 

                                               ေသြးစုပ္မႈ နဲ႔ သိမ္းပုိက္မႈ 
                                                  လွေသာင္း 
 

                    (ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားမ်ားေန႕ အထ္ိမ္းအမွတ္ ေဆာင္းပါး) 
 

 စီးပြားေရး စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး စေသာ ထုတ္လုပ္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း က႑အသီးသီးက  စကရံု္အ 
လပု္ရုံ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ မိမိတုိ႔ဘဝ ရွင္သန္တိုးတက္ေရးအတြက္ အမွီျပဳစရာအျဖစ္ လုပ္ခ လစာ ႏွင့္ ဝင္ေငြကေလးမ်ား ရရွိႏုိင္ဖုိ႕ ကာ 
ယ ဉာဏ လုပ္အားမ်ား စိုက္ထုတ္ အသက္ေမြးရသူ မ်ား၊ တခ်ိန္တည္းမွာ အိမ္ေထာင္စု အသီးသီးအတြင္း ခ်က္ျပဳတ္ ေလွ်ာ္ဖြပ ္သန္႔ရွင္း 
မြမ္းမံျခင္း၊ ကေလးလမူမယမ္်ားကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ လူႀကးီသူမမ်ားကုိ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာကျ္ခင္း စတဲ့လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္း မရွိမျဖစ္ 
အလပု္မ်ားကို လပု္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အိမ္ရွင္မန႕ဲ"မွီခိုသူ" အိမ္သားမ်ားဟာ အရင္းရွင္စနစ္ ထုတ္လပု္ေရး ဆက္ဆံမႈအရ ၾကည္႔ရင္ လူအဖြဲ႔ 
အစည္း ဥစၥာဓနမွန္သမွ်ကုိ ဖန္တီးသမူ်ား၊ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္သင့္သမူ်ား ျဖစ္ပါတယ။္ 

 အရင္းရွင္စနစ္ ေသြးစုပ္မႈသဏၭာန္ ေထြျပားသထက္ေထြျပားလာတဲ့ မ်ကေ္မွာက္ေခတ္မွာ စကရ္ုံ အလုပ္ရုံ လုပ္သားမ်ားဟာ 
ယာယီ က်ပန္းလကၡဏာ ဆန္သထက္ ဆန္လာတယ္၊ စက္ရုံ အလုပ္ရုံ ျပင္ပ လုပ္သားမ်ား၊ အရန္လုပ္သားတပ္ ျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႔ျပ ေက်းလက္ 
အလပု္လကမ္ဲ့မ်ား၊ "ကိုယ္ပိုင္လပု္ငန္း" လုပ္ကုိင္သူမ်ား (ဥပမာ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ပစၥည္း ပို႔ေပးသူမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လပု္သား 
မ်ားန႕ဲ တျခား ယာယီ က်ပန္းလုပ္သား "တေန႔လုပ္တေန႔စားမ်ား")၊ အိမ္ေထာင္တြင္း အလုပ္လပု္ကိုင္သူမ်ားဟာ ဓနရွင္လူတန္းစား တ 
ရပ္လုံးရ႕ဲ ေသြးစုပ္မႈယႏၱရားအတြင္း တနည္းတဖုံနဲ႔ ေသြးစုပ္ခံေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဒဲီလူ႔အလႊာဝင္မ်ားကုိ အလုပ္သမား လူ 
တန္းစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ႀကိဳ းေၾကာင္းဆေီလ်ာ္မႈ ရွိသထက္ရွိလာပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ ဒီအင္အားဟာ "ျပည္သူ" "အဖိႏွိပ္ခံ 
ျပည္သူ" ဆိုတာနဲ႔ ထပ္တူ က်လုနီးပါး ျဖစ္သထက္ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

 ဓနရွင္လူတန္းစား တရပ္လုံးလက္ထဲ ဥစၥာဓနမ်ား စုပုံ သြားတာမွာ ေသြးစုပ္မႈနည္းန႕ဲသာမက သိမ္းပိုက္မႈနည္းလည္း ပါဝင္ ပါ 
တယ္၊ ဒီႏွစ္ခုဟာ တခုန႕ဲတခု ဆက္စပ္ အမွီျပဳေနၿပီး သဏၭာန္လည္း မ်ားျပားပါတယ္။ 

 သိမ္းပိုကမ္ႈ သဏၭာန္ေတြထမဲွာ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္အရ ကုိလိုနီနယ္ေျမ သမိ္းပိုက္တယ၊္ က်ဳးေက်ာ္စစ္ဆင္ သမိ္းပိုက္တယ္၊ ေဈးကြက္ 
သမိ္းပိုက္တယ္၊ လက္ဝါးႀကးီအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္အရ လယ္ယာေျမ သိမ္းပိုက္တယ္၊ အမ်ားဆိုင္ရာဘ႑ာေငြကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ သုံးစြဲကာ 
ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ကိုယ့္ေငြကိုယ္ထုတ္စနစ္ က်င့္သံုးေစၿပီး ျပည္သူ႔လပ္ုအားရလဒ္နဲ႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္တယ္၊ အိမ္ေထာင္ 
တြင္း အလပု္ကိစၥ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ သြားလာေရးကစိၥ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ အလုပ္ကရိိယာ ျပင္ဆင္ေရး ေလ့လာေရးကစိၥ စ 
တာေတြကို ကုိယ့္ဘာသာ ေျဖရွင္းေစျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္အားရလဒ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္တယ္၊ အလပု္သမားရပိုင္ခြင့္အမ်ိဳးမ်ိး (ဥပမာ 
အလပု္ခ်ိန္ရွစ္နာရီ ကန္႔သတ္ခြင့္၊ လပု္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္ လုံၿခဳံခြင့္၊ လုပ္ခမပ်က္ ေဆးခြင့္၊ လမူႈေရးကိစၥ ေျဖရွင္းခြင့္၊ နားေနခြင့္၊ ကုိယ္ လက္ 
သန္႔စင္ခြင့္ အေပါ့အပါးသြားခြင့္၊ အေရးေပၚကာလ ဘဝလုံၿခဳံစြာ ရပ္တည္ေရး လုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ရရွိခြင့္ စတဲ့ လုပ္သား 
န႕ဲဝန္ထမ္း အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိး ) ကုိ မေပးဘထဲားျခင္း ရုပ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ သိမ္းပိုက္တယ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီးကာ လူအမ်ားအျပား 
ကို ေျပာင္းေရႊ႔ေစျခင္း သတ္ျဖတ္ျခင္း လုယက္ျခင္း အဘက္ဘက္က ကန္႕သတ္ျခင္းနည္းျဖင့္ ျပည္သူေတြရ႕ဲအသက္အိုးအိမ္ သယံဇာတ 
နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ တန္းတူခြင့္မ်ားကုိ သိမ္းပိုက္တယ္၊ စတာစတာ ေတြပါဝင္ပါတယ။္ 

 လုပ္သားျပည္သမူ်ားအေနန႕ဲလက္ရွိစနစ္ေအာကမ္ွာ ေသြးစုပ္ျခင္း သိမ္းပုိကျ္ခင္းခံထားရတဲ့ လယ္ယာေျမ ဥစၥာဓန လပု္အားရ 
လဒ္န႕ဲ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိဖို႔ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနအလုိက္ ေတာင္းဆိုတာဟာ လတ္တေလာေတာင္းဆုိခ်က္ အေရးေပၚ 
ေတာင္းဆုိခ်က္သေဘာ တိုက္ပြဲဝင္ေတာင္းဆိုခ်က္သေဘာ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိစနစ္ကုိ ဖာေထး ျပဳျပင္ အလွဆင္ေပးတ့ဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ 
သေဘာမဟုတပ္ါ။ 

 ဥပမာ ကုိဗစ္ ကပ္ ေရာဂါ အႏၱရာယ္ ႀကီးထြားေနစဥ္မွာ အလုပ္သမားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႕ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအဖို႔ "ေရြးခ်ယ္စ 
ရာ" အျဖစ ္အိမ္မွာေနရင္း အငတ္ေဘးန႕ဲ ေသေဘးကို ရင္ဆိုင္မလား၊ လုပ္ခြင္ေတြအတြင္း ေရာဂါအႏၱရာယ္ လုံၿခဳံေရးခ်ိဳ႕တဲ့ တ့ဲအေျခအ 
ေနမွာ အလပု္လပု္ရင္း ေရာဂါကူးစက္မႈေဘးနဲ႔ ေသေဘးကို ရင္ဆိုင္မလား ဆုိတာကုိ လက္ရွိစနစ္က ေရြးခ်ယ္ခိုင္းထားပါတယ္၊ ဒါဟာ 
(ႀကိမ္တုတ္နဲ႔ အရိုကခ္ံမလား၊ ဝါးရင္းတုတ္နဲ႔ အရိုက္ခံမလား ဆိုတာမ်ိဳးလို) အဓိပၸာယ္မရွိတဲ ့"ေရြးခ်ယစ္ရာ" မွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စိုးသူ 



50 
 

နဲ႔ ဓနရွင္လူတန္းစားလက္ထဲ စားစရာ ေနစရာ ကနု္ပစၥည္းမ်ား အပိုအလွ်ံ စုပုံေနပါလ်က္ ဥစၥာဓနဖန္တီးသူ လုပ္သားမ်ားထဲမွ ဘဝရပ္ 
တည္ေရး အက်ပ္အတည္း ေတြ႕ေနသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာ သဘာဝမက်ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေန 
နဲ႔ အေရးေပၚကာလမွာ ဒါအတြက္ လတ္တေလာ ေတာင္းဆုိတိုက္ပြဝဲင္ၾကရပါမယ။္ ဒီတိုက္ပြဲမ်ားကို ကပ္ ေရာဂါအႏၱရာယ္ အေၾကာင္းျပ 
ၿဖိဳခြင္းတာဟာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူအေပါင္းကုိ အေရခြံႏွစ္ထပ္ခြာဖို႕ အလပု္သမားလူတန္းစားကုိ ႏွိပ္ကြပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္ 
သူလူထုတရပ္လံုးက အလုပ္သမားတိုကပ္ြဲမ်ားကို အားေပးဝန္းရံဖို႕ လိုပါတယ။္ ဗမာျပည္ ကာယဉာဏ အလပု္သမားလူတန္းစား အေန 
န႕ဲ ျပည္တြင္းရွိ ကမၻာ႔ ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔မႈကြင္းစက္သႀံကိဳ းစနစ္စကရ္ုံမ်ားမွာ အေထြေထြ ဘဝအေတြ႕အႀကဳံ၊ ျပည္ပရွိ စက္ရုံ လုပ္ငန္း 
ခြင္မ်ားမွာ အေထြေထြ ဘဝအေတြ႔အႀကဳံ စတာေတြ ရရွိတာအျပင္ သတင္းအခ်ကအ္လက္ နည္းပညာမ်ားနဲ႔လည္း တစုံတရာ ထေိတြ႔ 
ႏိုင္တာေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ လတ္တေလာေတာင္းဆုိခ်က္ဆိုင္ရာ တိုကပ္ြဲမ်ားမွာ ႏႈိင္းယဥွ္ကုိးကား စဥ္းစား အသုံးခ်စရာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ပိုမိုၾကြယ္ဝလာၿပီလို႔ ယူဆရပါတယ။္ မ်က္ေမွာက္ေခတမ္ွာ ေရွ႕တန္းေရာက္ တိုင္းျပည္မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားရ႕ဲဘဝေတြ 
ေတာင္ နိမ့္က်လာကာ "တတိယကမၻာ" ဆန္သထက္ ဆန္လာတာေၾကာင့္ ကမၻာ့အလုပ္သမားမ်ား အျပန္အလနွ္ နားလည္စာနာမႈ၊ တိုက္ 
ပြဲဝင္ ေသြးစည္းမႈဟာ တိုးတက္လာေနပါၿပီ။ ဒါကို ဟန္႔တားဖို႔ အဓိကဦးတည္တဲ့ အဖုံဖံုေသာ ဓနရွင္ အမ်ိဳးသားေရးေရွာ္ဗင္ဝါဒ လႈံ႕ေဆာ္ 
ခ်ကေ္တြကို ဆန္႔က်င္ရပါမယ။္ 

 အလပု္သမားလူတန္းစားက ေသြးစုပ္သူ သိမ္းပိုက္သူမ်ားအေပၚ လတ္တေလာ ေတာင္းဆုိတိုက္ပြဲဆင္မႈမ်ားဟာ "သိမ္းပိုက္သူ 
မ်ားဆီမွ အရာအားလုံးကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပိုင္ျပဳလုပ္ေရး" တည္းဟေူသာ အလုပ္သမားလူတန္းစား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ 
က်ဆင္ႏႊမဲယ့္ ဆိုရွယ္လစ္အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ တဆက္တစပ္တည္း ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီအေျခအေနေရာက္မွ လကရ္ွိ အနိ႒ာရုံနဲ႔ ျပႆနာႀကီးမ်ား 
ကို အရင္းခံအရ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာပါ။ 

 ဒီအေျခအေနအေပၚ ေမွ်ာ္မွန္း အားထုတ္ခ်ကမ္်ားဟာ "သာယာဝေျပာေသာ ေလာကသစ္ တည္ေဆာက္လုိတဲ့ မြန္ျမတ္တဲ့ စိတ္ 
ထား" သက္သက္ကို အေျခခံထားတာ မဟုတပ္ါ။ လက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ လက္ရွိ အနိ႒ာရုံ နဲ႔ ျပႆနာႀကီးမ်ားကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ 
အသုံးခ်ႏိုင္တဲ့ သိပၸံန႕ဲနည္းပညာဆုိင္ရာအခ်က္အလကမ္်ား၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ခ်ဳပ္ကိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား အေတာ္ 
အတန္ ျပည့္စုံစြာရွိေနၿပီျဖစ္တ့ဲအျပင္ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရား၊ အေတြ႔အၾကဳံ ရိွေနၾကတ့ဲ အင္အားစုမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ ေခတ္မီ 
အလိုအေလ်ာက္စနစ္ စကမ္်ား အမာထည္ အေပ်ာ႔ထည္မ်ားဟာ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းရ႕ဲဦးေႏွာကမ္်ား ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ေသြးစုပ္ ဖိႏွိ္ပ္သူ 
လူတန္းစားက အျမတ္အစြန္းရေရး၊ အာဏာစိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိကထားကာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေၾကာင့္သာ သမိုင္းတိုးတက္မႈမွာ အ 
တားအဆီး ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ "သိမ္းပိုက္သမူ်ားဆမီွ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျခင္း" ဆိုတာ အာဏာျပႆနာျဖစ္ၿပီး ခက္ခေဲပမယ့္ လက္ 
ေတြ႕က်ပါတယ။္ လက္ရွိစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ အလွဆင္ဖို႔ ႀကိဳ းစားမႈေတြကေတာ႔ လက္ေတြ႔က်သေယာင္သာရွိၿပီး အေဟာင္းသံသရာထဲ တဝဲ 
လည္လည္ ျဖစ္ေစမယ့္ စိတ္ကူးယဥ္မႈမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဗမာျပည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အပါအဝင္ ကမၻာေပၚရွိ ဓနရွင္အာဏာရွင္စနစ္မ်ားဟာ အရင္းရွင္စနစ္ ေရခံေျမခံေပၚ အမွီျပဳ 
ေပါက္ဖြား ရွင္သန္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္န႕ဲ စစ္အုပ္စုတုိ႕ ဆုိတာကလည္း စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ဓနရွင္လူတန္း 
စားကို ကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ၿပီး ၎လူတန္းစားရ႕ဲအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အာဏာရယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ 
ဖ်က္သိမ္းေရးဟာ အရင္းရွင္စနစ္ ဖ်က္သမိ္းေရးနဲ႔ ခြဲလုိ႔မရပါ၊ ခြဲဖို႔ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ပင္ကို္ယ္ကိုေတာင္ အၿပီး 
အပိုင ္ဖ်က္သမိ္းလို႔ ရမွာမဟုတ္၊ တနည္းတဖုံနဲ႔ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေစပါလမိ့္မယ္။ အလုပ္သမားလူတန္းစားကို အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္ 
သမိ္းေရးမွာ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ုံးၾကရပါမယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေတာ္လွန္ေရးရ႕ဲ ေရွ႕ေဆာင္ 
လူတန္းစား(ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား)ကို ေတာ္လနွ္ေရးအသိ၊ ေတာ္လွန္ေရးစိတဓ္ာတ္န႕ဲ ေတာ္လွန္ေရးကို ေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ စည္းလံုးေရး 
အင္အားတရပ္ ထူေတာင္သြားေရးကုိ မုခ်လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕ လုိပါတယ။္ အလပု္သမားလူတန္းစားေခါင္းေဆာင္တဲ့၊ အလုပ္သမား လယ္ 
သမား မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး က်န္လူတန္းစားအသီးသီးပါဝင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဆင္ႏႊႏဲိုင္မွသာ ဗမာ 
ျပည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ဆင္းရမဲြဲျပာက်ေအာင္၊ တိုင္းျပည္ကို အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံဘဝက်ေရာက္ေအာင္ 
ဖိႏိွပ ္ေသြးစုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးတိုင္ျဖဳိခ်ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ၾကမွာပါ။ 

 လူတန္းစားမ်ား တစတစ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတ့ဲအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ လူတန္းစားအာဏာဆိုတာလည္း သမိုင္းဇာတ္ 
ခံုေပၚမွ အလုိအေလ်ာက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ။္" 

           လွေသာင္း 
                     ၂၀၂၀ ဧၿပီ ၂၉ 
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 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္မွ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀) ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့တရား႐ုံး(World Court ) သို႕ 
တရားစြဲဆုိ တင္ပို႕ျခင္း ခံေနရေပသည္။ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ(Genocide )စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံက တရားလုိ ျပဳလုပ္စြဲဆိုျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္၍ ရင္ဆုိင္ထုေခ် ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ ဤအေျခအ 
ေနတြင္ အမႈ၏သေဘာသဘာဝ၊ သ႐ုပ္သကန္အမွန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုး၊ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတမ္ႈခုံ႐ုံး၊ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇ 
ဝတမ္ႈ စသည္တို႕၏ အတိမ္အနက္ကိုလည္ သိရွိရန္ လုိအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ 

 ICJ (International Court of Justice ) ဆိုတာဘာလဲ။ 
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 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံး ICJ သည္ ကုလသမဂၢ၏ ပင္မတရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ- 
ဟဂိ္ျမဳိ႕ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနန္းေတာ္တြင္ တည္ရွိသည္။ (၂၆-၆-၁၉၄၅ ) တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမဳိ႕တြင္ တည္ေထာင္ 
ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ ပဋညိာဥ္စာတမ္းအရ တည္ေထာင္ထားေသာ တရား႐ုံးျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတုိင္းသည္ ICJ ၏ အဖြဲ႕ 
ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၉၃) ႏုိင္ငံ ရွိသည္။ လက္ရွိ တရား႐ုံးဥကၠ႒မွာ အဗၺဒူကာဝီယူဆြပ္ ျဖစ္သည္။ ICJ ကို ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီတုိ႕မွ ေရြးခ်ယေ္ပးေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၅) ႏိုင္ငံမွ တရားသူႀကီး (၁၅) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
တရားသႀူကီးမ်ား၏ သက္တမ္းမွာ (၉) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ထပ္မံေရြးခ်ယခ္ံႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ (၃) ႏွစ္တြင္ တႀကမိ္ (၅) ဦးစီ ေရြးခ်ယ္သည္။ 

 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈခုံ႐ုံး ICC (International Criminal Court) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ခုံ႐ုံးသည္ ႏုိင္ငံတကာ 
အစိုးရမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တရား႐ုံးျဖစ္သည္။ ICJ နည္းတူ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ဟိဂ္ျမဳိ႕တြင္ ႐ုံးထိုင္သည္။ ICC သည္ လည္း ICJ 
နည္းတူ လမူ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတမ္ႈ( Genocide ) လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ (Crime against Humanity ) ႏွင့္ စစ ္
ရာဇဝတ္မႈ (War crime ) မ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္သည္။ ICC ကို ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Rome Statute) အရ တည္ေထာင္ၿပီး (၁-၇-
၂၀၀၂ ) တြင္ စတင္အသက္ဝင္သည္။ ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံစံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္(Multinational treaty) ျဖစ္ၿပီး ICC 
၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ကိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံစာတမ္း ျဖစ္သည္။ ေရာမ သေဘာတစူာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရး 
ထိုး႐ုံမွ်မက အတည္ျပဳၿပီးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ICC အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ ICC တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ(၁၂၃) ႏိုင္ငံ ပါဝင္သည္။ 

 ျမန္မာႏိငု္ငံသည္ ICC အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမဟုတ္ေပ။ICJ ႏွင့္ ICC ကြျဲပားျခားနားခ်က္။ ICJ သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီး၏ 
ပဋညိာဥ္စာတမ္း( U N Charter ) အရ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ICC က ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Rome Statute) 
အရ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ICC သည္ ရာဇဝတ္ေကာင္တဦးခ်င္းအလိုက္ တရားစီရင္သည္။ ICJ က အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ အ 
ခ်င္းခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အမႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္။ (၂) ႐ုံးစလုံးက ကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း (သို႕) ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း 
(သုိ႕) စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သည့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တခုလုံးကို ထိခိုကပ္်က္စီးေစသည့္ ရာဇဝတမ္ႈႀကီးမ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္စီရင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ေရာမသေဘာတစူာခ်ဳပ္အရ ICC ႏွင့္ ICJ တုိ႕က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ကုိင္တြယစ္ီရင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ 
ဆိုခ်က္မွာ ေအာကပ္ါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ 

 လူမ်ဳိးတံုးသတျ္ဖတ္မႈ (Geonocide ) ။ ယင္းကုိ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး တိုင္းရင္းသားအႏြယ္တခု၊ လူမ်ဳိးတစု(သို႕မဟုတ္) ဘာသာေရး 
အစု အဖြဲ႕တခုကုိ တခုလုံးျဖစ္ေစ၊ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်ကျ္ဖင့္ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ 
သည္။ အပိုဒ္ (၆) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေျမာက္သည္။ 

 (၁) အစုအဖြဲ႕တခု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သတ္ျခင္း။ 

 (၂) အစုအဖြဲ႕တခု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို စိတ္ပိုင္း႐ုပ္ပိုင္းအရ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ခံစားရေစရန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 (၃) အစုအဖြဲ႕တခု၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယိုယြင္းမႈကို ရည္ရြယ္ၾကံေဆာင္၍ အဖြဲ႕၏ အေျခအေနကုိ ထိခိုက္ေစရန္ စနစ္တက် 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 (၄) အစုအဖြဲ႕အတြင္း ေမြးဖြားျခင္းကို တားျမစ္ရန္ ရည္ရြယ၍္ အမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္း။ 

 (၅) အစုအဖြဲ႕တခုမွ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အျခားအစုအဖြဲ႕သုိ႕ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း။ 

 ဤအပိ္ုဒ(္၆) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ လမူ်ဳိးတုံး သတျ္ဖတ္မႈ ကာကြယေ္ရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး ညီလာခံႀကီး၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ားအတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

 လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ(Crime against Humanity) အပိုဒ္(၇) တြင္ မည္သည့္အရပ္သား အစုအ 
ေဝး(Civilian Population) ကုိမဆုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕( သို႕မဟုတ္) ခ်ိန္ရြယ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းကုိ 
ဆိုလုိသည္။ ယင္းတြင္ သီးျခားျပစ္မႈ (၁၆) မ်ဳိး ပါဝင္သည္။ 

(၁) လူသတ္မႈ(murder) 
(၂) လူ(သို႕မဟုတ္) တိရစၧာန္ကို အစုလိုက္အျပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ(Extermination) 
(၃) ကြ် န္ျပဳျခင္း (Enslavement) 
(၄) ေနရာေဒသတခုရွိ လူဦးေရအစုအေဝးကို အျခားတေနရာသုိ႕ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊နယ္ႏွင္ျခင္း၊(Deportation or Forcible 
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Transfer of Population) 
(၅) ဖမ္းဆးီခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း (သုိ႕မဟတ္ု) ပုဂၢဳိလ္ကိုးကြယ္မႈကုိ ျပင္းထန္စြာ ဖယ္ရွားျခင္း၊ (Imprisonment or other severe 
deprivation of physical liberty) 
(၆) ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း(Torture) 
(၇) အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း(Rape) 
(၈) လိင္ကြ်န္ျပဳျခင္း(Sexual slavery ) 
(၉) ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အတင္းအက်ပ ္ေစခိုင္းျခင္း(Enforced Prostitution) 
(၁၀) အတင္းအက်ပ္ ကိုယ္ဝန္ရေစျခင္း(Forced Pregnancy) 
(၁၁) အတင္းအက်ပ္ သင္းကြပ္ျခင္း(Enforced Sterilization) 
(၁၂) လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ(sexual violence ) 
(၁၃) လူမ်ဳိး၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအရ မေတာ္မတရားျပဳျခင္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း(Persecution ) 
(၁၄) လူမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း(Enforced disappearance of Person) 
(၁၅) လူမ်ဳိး ခြဲျခား ဖိႏွိပ္ျခင္း(Apartheid) 
(၁၆) အျခား လမူဆန္သည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား(Other inhumane acts) 

စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား             

 အပိုဒ္(၈)တြင္ စစ္ရာဇဝတမ္ႈမ်ားကို သတ္မွတျ္ပ႒ာန္းထားရာ လကန္က္ကိုင္ပဋိပကၡသည္   ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား (သုိ႕မဟုတ္) 
ႏိုင္ငံတခုရိွ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအခ်င္းခ်င္းၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡဟု အမ်ဳိးအစားလိုက၍္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ အပိုဒ္(၈) 
တြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ(၇၄) မ်ဳိး ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႀကးီေလးေသာ ျပစ္မႈမ်ားမွာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဂ်ီနီဗာညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိး 
ေဖာက္မႈပင ္ျဖစ္သည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းကို ႏိုင္ငံခ်င္းျဖစ္ပြားသည့္ လကန္က္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္သာ က်င့္သုံးသည္။ ဤအပိုဒ္(၃) တြင္ ဂ်ီနီ 
ဗာ သေဘာတူညီခ်ကႏ္ွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မဟုတေ္သာ လကန္က္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ သတမ္ွတ္သည့္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိ 
ပကၡ (International armed conflict ) တြင္ စစရ္ာဇဝတမ္ႈ ေျမာကေ္စသည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွာ ေအာကပ္ါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

(၁) ရည္ရြယခ္်ကျ္ဖင့္ သတျ္ဖတ္ျခင္း(Willful Killing) 

(၂) ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း(Torture) 

(၃) လူမဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈ(Inhumane treatment) 

(၄) ဇီဝေဗဒ စမ္းသပ္မႈတြင္ အသုံးျပဳျခင္း(Biological experiments) 

(၅) အႀကီးအက်ယ္ နာက်င္ခံစားရေစရန္ ရည္ရြယေ္ဆာင္ရြက္ျခင္း(Willfully causing great suffering) 

 (၆) ပစၥည္းကုိ မေတာ္မတရားသိမ္းပိုကျ္ခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း (Destruction and appropriation of property) 

 (၇) ရန္ဘက္အင္အားစုမ်ားတြင္ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း(Compelling service in hostile forces) 

 (၈) တရားမွ်တေသာ တရားခြင္ျဖင့္ မစစ္ေဆးျခင္း(Denying a fair trial) 

 (၉) တရားမဝင္နယ္ႏွင္ျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း(Unlawful Deportation and transfer) 

 (၁၀) တရားမဝင ္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသ္ိမ္းျခင္း(Unlawful confinements) ဓားစာခံျပဳျခင္း(Taking hostages) 

 ေရာမသေဘာတစူာခ်ဳပ္ အပိုဒ္(၃) ႏွင့္ (၁၉၄၉) ဂ်ီနီဗာ ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္အရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ 
ငံတြင္း လကန္က္ကိုင္ ပဋပိကၡ(Non-international armed conflicts) တြင္ စစ္ရာဇဝတမ္ႈ ေျမာကေ္စေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ 
ေအာကပ္ါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ 

 (၁) လူသတ္မႈ(Murder) 

 (၂) ကုိယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းျဖတ္ေတာကျ္ခင္း(Mutilation) 
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 (၃) ရက္စကၾ္ကမ္းၾကဳတစ္ြာ ဆက္ဆျံခင္း(Cruel treatment ) 

 (၄) ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စကျ္ခင္း (Torture) 

 (၅) လူပုဂၢဳိလ္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးအေပၚ ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားျခင္း(Outrage upon personal dignity) 

 (၆) ဓားစာခံျပဳျခင္း(Taking hostages) 

 (၇) တရားမဝင ္သတ္ျဖတ္ ေထာင္ခ်ျခင္း(Sentencing or execution without due process ) 

 

 ထို႕အျပင္ အပိုဒ္(၈) တြင္ အျခားျပစ္မႈ ၅၆ မ်ဳိးကုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ၃၅ မ်ဳိးမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပဋိပကၡကို ၫႊန္း 
ဆိုၿပီး (၂၁) ခုမွာ ျပည္တြင္းျဖစ္ပြားေသာ ပဋပိကၡအတြက္ သတမ္ွတခ္်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပစ္မႈမ်ားတြင္ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကုိ 
တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္သမူ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ အႀကီးအက်ယ္ မေတာ္တဆ ေသေက်ပ်က္စီးေစျခင္း(သို႕) 
ထခိိုက္ဆုံးရႈံးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူအမ်ားကုိ မိမိပိုင္နက္မ်ားသုိ႕ အတင္းအက်ပ္သြတ္သြင္းျခင္း၊ သစၥာေဖာက္ဖ်ကသ္တျ္ဖတ္ျခင္း 
(သုိ႕) ဒဏ္ရာရေစျခင္း၊ ခိုလႈံေနထိုင္ခြင့္ ျငင္းပယျ္ခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ေျမလျုခင္း၊ အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ အသားပုပ္ေဆြးေစသည့္ က်ည္ဆန္ 
မ်ား သံုးစြဲျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ အျခားသဏၭာန္မ်ဳိးစုံ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ ပဥၥမ အမ်ဳိး 
အစားျဖစ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား(Crime of aggression) ကို အပိုဒ္ (၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ICC တြင္ ဤ 
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြကရ္န္ အခြင့္အာဏာမရွိေသးေသာေၾကာင့္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ 

 

တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆန္႕က်င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား(Offerences against the adminstration of Justice ) 

 အပိုဒ္(၇) တြင ္ ICC တရား႐ုံးေရွ႕ ေရာက္ရိွေနသည့္အမႈမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်ကရ္ွိရွိ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤျပစ္မႈမ်ားတြင္ မမွန္ သက္ေသခံမႈ၊ တရား႐ုံးအရာရွိ (သို႕) သကေ္သကို ၾသဇာလႊမ္းမိုး အက်င့္ပ်က္ 
ေစမႈ၊ တရား႐ုံးအရာရွိကို ေစာ္ကားမႈ၊ တရား႐ုံးအရာရွိအျဖစ္ တံစိုးလက္ေဆာင္ လကခ္ံမႈတုိ႕ ပါဝင္သည္။ 

 

သနစ္ပုံအျဖစ္စုံဇာတ္လမ္း(သို႕မဟုတ္) သမိုင္းေနာကခ္ံ 

 အမွန္စင္စစ္ ဤဇာတ္လမ္း၏ လက္သည္တရားခံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဆက္ဆက္၏ စစ္တပ္ျဖစ္သည္။ စကတည္းက ယဥ္ 
သကုိဟု ေျပာရမလုိပင္....။ ၁၉၄၈၊ မတ္လ (၂၈) ရက္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး စတင္သည့္အခ်ိန္ကတည္းက အစိုးရစစ္တပ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ 
ရာဇဝတ္မႈ မ်ဳိးစုံတုိ႕မွာ ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္လွ်င္ ဖဆပလ စစ္တပ္၊ မဆလ စစ္တပ္၊ နဝတ- 
နအဖ စစ္တပ္အသီးသီးသည္ ယခုလက္ရွိ တပ္မေတာ္နည္းတူ ICJ သုိ႕ ပို႕ေဆာင္ခံရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္....။ ၁၉၄၈ ျပည္ 
တြင္းစစ္ စကတည္းက အစိုးရစစ္တပ္ က်င့္သံုးကုိင္စြဲခဲ့သည့္ေပၚလစီမွာ “အကုန္လ၊ု အကုန္ရႈိ႕၊ အကနု္သတ္” ေပၚလစီ ျဖစ္သည္။ ယခု 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ခံစားေနရပါသည္ဆိုေသာ ဒုကၡမ်ဳိးစုံမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ကတည္းက ဗမာျပည္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးစုံ၊ အမ်ဳိး 
သားျပည္သူမ်ဳိးစုံ ရင္စည္းခံခဲ့ရသည့္ ငရခဲန္းဇာတ္လမ္းမ်ားအနကမ္ွ ဇာတ္ဝင္ခန္းအခ်ဳိ႕သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အေျခ 
အေနမ်ားအရႏွင့္ ဥစၥာဓနႂကြယဝ္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းအေပၚ ၾသဇာတိကမၠ ရိွမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္တြင္းစစ္ ရာဇဝတ္မႈ 
ႀကးီမ်ား ကမၻာ့တရား႐ုံးသို႕ မေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 မ်ကေ္မွာက္ အေျခအေနတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (၇) သနိ္းေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႕ ထြက္ေျပးတမိ္းေရွာင္ေနရသည္မွာ မျငင္း 
ကြယ္သာ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလုံးတြင္ ဖက္ဆစ္လက္သစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ 
ထား၍ တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေစရန္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား လႈံ႕ေဆာ္ဖန္တးီခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ 
လ၊ ဗမာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိတၳီလာျမဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး လူသတ္ပြဲႀကီးမွာ အစိုးရၾသဇာခံ ဖက္ဆစ္လက္သစ္ 
မ်ား၏ ဖန္တီးလႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ၿပီး အာဏာရဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ မသိက်ဳိးကြ်န္ျပဳမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ျပန္႕ပြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕ 
မွာ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္သည္...ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္...စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား အပထား၊ “ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူသည့္ အမည္ကုိပင္ သံုးစြဲႏိုင္ခြင့္မရွိ၊ 
ဘဂၤလီဟုသာ ေခၚေဝၚသံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ မီးရႈိ႕လုယက္မႈ စ 
သည့္ ရာဇဝတ္မႈႀကးီမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲသံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ျမည္ဟည္းေပါက္ကြဲေနခ်ိန္၌ ရုိဟင္ဂ်ာ တ 
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သန္းနီးပါး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႕ ထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္းမွာ ျမန္မာအစုိးရအဖုိ႕ မဖံုးႏုိင္မဖိႏိုင္၊ မေထြးႏုိင္မမ်ဳိႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ျပႆနာႀကီးတ 
ခ ုျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ စစ္တပ္က စြပ္စြဲခ်က္မ်ား အားလုံးကုိ ျငင္းဆုိသည္။ ဘဂၤါလီမမ်ားမွာ အသားမည္း အရုပ္ဆိုးလွသျဖင့္ မုဒိမ္းက်င့္ 
ရန္မဆုိထားႏွင္ ့လက္ဖ်ားႏွင့္ပင္ မတုိ႕ခ်င္၊ ေကာက္ရုိးတမွ်င္ပင္ မပ်က္စီးဟု ဘူးခံျငင္းဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရက ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ 
ငံတကာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းေရးမစ္ရွင္မ်ားကို အဝင္မခံ၊ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိ၊ ျပည္တြင္းေရး ျဖစ္သည္ဟေူသာ မႏၲန္ကို ဥဳံ 
ခံ၍ တြင္တြင္စုတ္ၿပီး ျငင္းသည္။ ကုလသမဂၢကုိပင္ အဝင္မခံေတာ့။ စအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း၊ ဒုသမၼတကို စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဦး 
ေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းေစသည္။ 

 အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ အျခင္းျဖစ္ပြားရာသုိ႕ ေစလႊတ္၍ အျဖစ္မွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သင့္ခဲ့သည္။ ေက်ာသားရင္သားမဟူ...အျပစ္ရွိသူကို အ 
ေရးယူခဲ့လွ်င္ ျပႆနာ ဤမွ် ႀကီးထြားမလာႏိုင္။ ဘူးတလံုးေဆာင္ အိုေတာင္မဆင္းရဲ-ဟူသည့္မူကုိ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႕က ေခါင္းမာ 
မာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ စင္စစ္ အင္းဒင္လူသတ္ပြဲႏွင့္ ကေလး(၂) ေယာက္ ေပၚလစီတုိ႕မွာ ေရာမသေဘာတူ စာခ်ဳပ ္အပိုဒ္(၆) ပါ လူမ်ဳိး 
တုံး သတ္ျဖတ္မႈ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျငင္းမရသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ “ေမာင္ေမာင္ ေခၚ 
တနု္းက ဗ်ာမထူးခဲ့သျဖင့္...ေအာင္ေက်ာ္ေခၚခံရကာ”ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ကုိယ္တုိင္ ဝင္ေရာက္ရင္ဆိုင္ရသည္အထိ ျပႆနာ 
ႀကးီမားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ICJ ၾကားနာမႈကာလ၊ ထုေခ်ခ်ကမ္်ားႏွင့္ ကနဦးအေရးယူေဆာင္ရြကမ္ႈ ICJ တ ရား ခြင္တြင္ တရားလို ဂမ္ဘီယာအစိုးရဘက္မွ 
ကမၻာေက်ာ္ Foley Hoag Law Firm အဖြဲ႕ႀကီးက တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္းေရွ႕ေန အဖြဲ႕ႀကီးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အ 
ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အုန္းကြ်န္းေရျပင္ပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အႏိုင္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ပါေမာကၡ(William Schabas) ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ေခ်ပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ 
စြပ္စြဲခ်ကမ္်ားကို ဘူးခံျငင္းကြယ္သည့္ ဗ်ဴဟာကို စြန္႕လႊတလုိ္က္ၿပီး မလမိ့္တပတ္ ထုေခ်သည္။ ဂ်ီႏိုဆုိက၏္ အဓိကအဂၤါရပ္မွာ “ရည္ရြယ္ 
ခ်ကရ္ွိရွိ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းျခင္း” Intend to destroy ျဖစ္သည္။ သတ္ျဖတခ္ံရသူ အေရအတြက္မွာ ပဓာနမဟုတ္။ ၁၉၆၅ အင္ဒိုနီးရွား 
လူသတ္ပြဲႀကးီတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ (၁.၂)သန္းေက်ာ္ သတ္ျဖတေ္ခ်မႈန္းခံရသည္။ မလကၠာေရလက္ၾကားအတြင္း အ 
ေလာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႕ေနသျဖင့္ သေဘၤာပင္ ခုတ္ေမာင္းမရ။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ခမာျပည္သူ တသန္းေက်ာ္အသတ္ခံရသည္။ လမူ်ဳိးတူ 
ခ်င္း ႏိုင္ငံေရးအရ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဂ်ီႏိုဆိုကမ္ဟုတ္၊ စစ္ရာဇဝတမ္ႈႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတမ္ႈသာ ျဖစ္ 
သည္။ ရဝမ္ဒါလူသတပ္ြဲႀကီးမွာ ဟူတူႏွင့္ တြတ္ဆီတို႕အၾကား မ်ဳိးျဖဳတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတျ္ဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္က ျမန္မာလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အာဆာေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အရပ္သားမ်ားကို မခြဲျခားႏိုင္ဘဲ 
သတ္ျဖတျ္ခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေခ်ပသည္။ သို႕ရာတြင္ အင္းဒင္ လူသတ္ပြႀဲကးီမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်ကရ္ွိရွိ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ 
ေၾကာင္း မျငင္းကြယ္သာ ေပၚေပါက္ေနသည္။ သို႕ျဖင့္ (၂၃-၁-၂၀၂၀) တြင္ ICJ တရား႐ုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ား (Provisional Measure ) ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ႏိုင္ငံတခုအေနျဖင့္ စဥ္းစားလွ်င္ အရွက္ကြဲရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တရားႏွင့္ လူ 
သားမ်ဳိးႏြယ္စုဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ရာစုႏွစ္ဝကေ္က်ာ္မွ် လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ခိုးဆုိးလုယက္ေသာင္းက်န္းေနသူမ်ား ကမၻာ့တရားခြင္ တင္ 
ခံရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ရပါေပသည္။ 

 ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ICJ ကုိ ထုေခ်ရာတြင္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၌ စစ္ဘက္ဆု္ိင္ရာ တရားစီရင္ေရး ရိွ 
ေၾကာင္း၊ စစ္တရား႐ုံးမ်ားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႕ကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။ သူမေျပာသလုိ စစ္ခုံ႐ုံးမ်ား 
က တရားမွ်တမႈေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ပါ့မလား။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စစ္ခုံ႐ုံးမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းနည္းစစ္ေဆးကာ ခုခံေခ်ပခြင့္မရွိ 
ေသာ ျပည္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတခ္ဲ့သည္မွာ စစ္အာဏာရွင္တို႕၏ အစဥ္အလာ ဓေလ့ထံုးတမ္းတခု ျဖစ္သည္။ စစ္ဘက္ဆိုင္ 
ရာ တရားစီရင္ေရးတြင္ ယခင္က ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အကဥ္ပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာခဲ့သည္။ 

 အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္ အကဥ္ပေဒသည္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၁၉၅၉ 
ခႏွုစ ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အကဥ္ပေဒအမွတ္ ၄၃ အျဖစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာ 
တပ္မေတာ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခံႏိုင္သည့္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဥပေဒတရပ္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ အိႏၵိယ တပ္မေတာ္ဥပေဒကုိ 
မွီျငမ္းခဲ့သည္ဟု ယူဆဖြယ္ ရွိပါသည္။ အခန္းေပါင္း (၁၈) ခန္း ပါရွိၿပီး အခန္း(၁၀) တြင္ စစ္ခုံ႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသး 
စိတ ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ (၂၂-၆-၁၉၆၀ ) တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တပ္မေတာ္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ အမွတ္-(၆၃/၆၀ ) ျဖင့္ ထုတ ္
ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ဤ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္ဥပေဒအရ ဤအက္ဥပေဒကို လိုက္နာသူမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ စစ္ဘက္နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
ျပစ္မႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးစီရင္ပုံမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စစ္တရား႐ုံးမ်ားလုိကန္ာရမည့္ က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ စြဲခ်ကမ္်ားကုိ စုံ 
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စမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္တရား႐ုံးျဖင့္ အမႈမ်ား စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းတုိ႕ကို အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္ ဥပ 
ေဒျဖင့္ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ရွိေပသည္။ 

 သို႕ရာတြင္ ဤစံခ်ိန္မီ တပ္မေတာ္ အကဥ္ပေဒႀကးီကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအမွတ္ 
(၂၅/၂၀၁၀ ) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္အတြက္ တရားမွ်တမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ သေဘာသဘာဝမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ 
မူလ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္ဥပေဒပုဒ္မ - ၁၃၀ ကို စစ္အာဏာရွင္တို႕က (၄-၁၁- ၂၀၁၀) တြင္ ပယဖ္်ကခ္ဲ့သည္။ အဆုိပါ ပုဒ္မ-၁၃၀ မွာ 
ေအာကပ္ါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 ၁၃၀။ ။ (၁) တည္ဆဲအျခားတရားဥပေဒတြင္ မည္သို႕ပင ္ ပါရိွေစကာမ ူ စစ္တရား႐ုံးက ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း၊ သို႕တည္းမ 
ဟုတ္ တရားေသလႊတ္ျခင္း ခံရသူတဦးအား၊ ထပ္တူျဖစ္သည့္ ျပစ္မႈ၊ သုိ႕တည္းမဟုတ္ ထပ္တူျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအတြက္၊ 
ရာဇဝတ္ တရား႐ုံးက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၾကဳိတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထပ္မံ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္သည္။ 

 (၂) ဤအက္ဥပေဒအရ စစ္တရား႐ုံးက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသူတဦးကို ျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၈၂၊ ၈၅၊ ၈၆ သို႕တည္းမ 
ဟုတ္ ပုဒ္မ ၈၇ တို႕အနက္ ပုဒ္မ တခုခုအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသူတဦးကုိ ျဖစ္ေစ၊ ထပ္တျူဖစ္သည့္ ျပစ္မႈအတြက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ထပ္တူျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ရာဇဝတ္တရား႐ုံးက စစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္လွ်င္ 
ထိုတရား႐ုံးသည္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတရ္ာတြင္ အဆိုပါ ျပစ္မႈအတြက္ ထိုသူခံရၿပီးျဖစ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ေထာက္ရႈ၍ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 ဤပုဒ္မအရ စစ္ဘက္တရား႐ုံး တခုခု၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်နပ္ေသာ အရပ္ဖက္ ရာဇဝတ္တရား႐ုံးက သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳ 
ခ်ကျ္ဖင္ ့ ျပန္လည္စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဤပုဒ္မကို စစ္အာဏာရွင္တုိ႕က ပယ္ဖ်က္ၿပီးသည့္အျပင္ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၉၄ အရ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ပင္လွ်င္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ 
တြင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္မရိွေပ။ 

 မူလ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အကဥ္ပေဒပုဒ္မ- ၂၁၁ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

 ၂၁၁။ ။ (၁) စစ္ဘက္ အယူခံတရား႐ုံး ရွိရမည္။ ထုိစစ္ဘက္ အယူခံ တရား႐ုံး၏ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ေအာကပ္ါအတုိင္း ျဖစ္ 
ရမည္။ 

 (က) ႏိုင္ငံေတာ္ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဤကစိၥအလို႕ငွာ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားဝန္ႀကးီမ်ားထမဲွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရြးခ်ယ္ 
ေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ 

 (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ တရားဝန္ႀကီးက ဤကိစၥအလို႕ငွာ တပ္မေတာ္ရွိ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ေအာက္ မနိမ့္ေသာ အရာရွိမ်ားထမွဲ 
အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေသာ အရာရွိမ်ား။ ထုိ႕ျပင္- 

 (ဂ) အစိုးရအမႈထမ္းမဟုတ္သည့္ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခန္႕အပ္သူမ်ား၊ ယင္းပုဒ္မကုိ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးဥပေဒအဖြဲ႕ ဥပေဒအမွတ္ (၂၅/၂၀၁၀) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးခဲ့သည္။ 

 ၂၁၁။ ။ (၁) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယေ္ရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဤကိစၥအလို႕ငွာ အမိန္႕စာျဖင့္ 
အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ အရာရွိတဦးဦးကျဖစ္ေစ စစ္ဘက္အယူခံတရား႐ံုးကို ဗိုလမ္ွဴးႀကီးအဆင့္ေအာက္မနိမ့္သည့္ အရာရွိႀကးီ သံုးဦး 
ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

 (၂) စစ္ဘက္အယူခံတရား႐ုံး၏ ကိစၥအဝဝကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဤကိစၥအလုိ႕ငွာ အမိန္႕စာျဖင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ အရာရွိတဦးဦးကျဖစ္ေစ စစ္ဘက္အယူခံဌာနကို ဖြဲ႕ 
စည္းေပးရေပမည္။ 

 သို႕ျဖစ္ရာ ဤကဲ့သို႕ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အကဥ္ပေဒကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ အေျခအေနတြင္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လူ႕အခြင့္ 
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ေဝးစြ...ျပည္တြင္း တရား 
စီရင္ေရးစနစ္၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားျဖင့္ပင္ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္မွာ အလွမ္းကြာေဝးလပွါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ ။ 

            သုေတသီ 
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ဗမာျပည္ လစ္ဘရယ္လက္သစ္ ေမေဒးသဝဏ္လႊာ 

                                                                     ညီေဌးေက်ာ္ 
 
------ 
  

                  ၂၀၂၀ ေမ ၁ (ေမေဒး ကမာၻ႔အလုပ္သမားေန႔) သဝဏ္လႊာမွာ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က COVID 19 ကာလ ဗမာျပည္ အလုပ္ 
သမားအေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ယခုလုိ ေဖာ္ျပထားတယ။္  

             "(အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္) ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထတ္ုရန္ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ ဆူပူဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြား 
ေစရန္ ေဘးက ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာတတ္သည္ကုိလည္း အထူးသတျိပဳၾကရန္ လုိမည္ျဖစ္ပါသည္"။ 
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 "ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ ---- အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးတဲ့ အလပု္ရွင္ေတြကလည္း အလုပ္သမားေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ 
မိတဖ္က္ျဖစ္လို႔---ဟန္ခ်က္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတကေ္ရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
တယ္"။ 
 လိုရင္းကို ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ - အလုပ္ရွင္ေတြဟာ အလုပ္သမားကို အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးတ့ဲ မရွိမျဖစ္မိတ္ဖကျ္ဖစ္တယ္ 
(ေက်းဇူးရွင္ေပါ့)။ (အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္ ဥပေဒနဲ႔မညီသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစ 
ရန္ ေဘးက ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္ေနတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒါလား ေမေဒးသဝဏ္လႊာ။ ဓားဓားခ်င္း လွံလွံခ်င္းတုိ႔၊ ဆူဆပူူပူလုပ္ရင္ မသက္သာဘူးမွတ္တို႔ဆိုတဲ့ အေသထြက္သြားတဲ့ အာ 
ဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္း ေလအတိုင္းပ။ဲ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြကို ႏိုငင္ံေရး ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ေနသူေတြလုိ႔ 
တံဆိပ္ကပ္ၿပီး (ေနာက္ဆိုအၾကမ္းဖက္သမား ဆိုၿပီးလာဦးမယ္) ၿခိမ္းေျခာကေ္နပါေရာလား။ 

  

 ဒါ့ထက္အရင္ ၂၁ ဧၿပီ ၂၀၂၀ ေဒၚစု လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ျပန္တ့ဲ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ယခုလုိ ေဖာ္ျပထားတယ။္ 
"ULA/AA အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ရခုိင္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အ 
သက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ထနိ္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာကႏ္ိုင္ရန္အတြက္ အသက္စြန႔္၍ ႐ြပ္႐ြပ္ခြၽံခြၽံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ 
တပ္မေတာ္သား အရာရွိစစ္သည္အားလံုးကို အသိအမွတျ္ပဳ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါသည္" တဲ့။ 

 အန္ကယ္တုိ႔ စစ္အုပ္စုမင္းဆက္ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းရေလေအာင္ ရခုိင္ျပည္သူေတြရ႕ဲအသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ မီးေလာင္ 
တိုက္သြင္းေနတ့ဲ ေၾကးစားတပ္ အရာရွိစစ္သည္အားလုံးကုိ လစ္ဘရယၿ္ငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္က ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေနပါတယ္။ ေၾကးစားတပ္ 
ကို စိတန္ဲ႔ေကာ ႐ုပ္နဲ႔ပါ (ျပစ္မွားဖို႔ေဝးစြ) ပူေဇာ္ပသေနတာပါ။ ယခုေဆာင္းပါးမွာ အလုပ္သမားအေရး အဓိကထားေျပာမွာျဖစ္လုိ႔ ဒီကစိၥ 
ကို ဒါေလာက္ပဲ ထားလိုကပ္ါဦးမယ္။ 

 COVID 19 ဒဏ္ကို တကမာၻလုံးခံေနရတာပါ။ ယခုအထိ ကူးစကပ္်ံ႕ႏွံ႔မႈ အရွိန္ေကာင္းတုန္းပါ။ အခံရဆုံးကေတာ့ အေျခခံလူ 
တန္းစားေတြျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမား လယ္သမား လက္လုပ္လကစ္ားေတြပါပ။ဲ စက႐္ုံအလုပ္႐ုံပိတ္သမိ္းမႈနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ တုိးပြားမႈ 
ဟာ ဒီကာလအတြင္း ကမာၻတဝန္း လဦူးေရ ၂၅ သန္းေလာကရ္ွိမယ္လုိ႔ ILO က ခန႔္မွန္းပါတယ။္ ဗမာျပည္တခုတည္း ကြကျ္ဖစ္ေနတာ 
မဟုတ္ပါဘးူ။ 
  

 ျပႆနာက အလုပ္သမားေတြရ႕ဲ လုပ္ခြင္တည္ၿမေဲရးနဲ႔ လုပ္ခြင္အႏၲရာယ္ကင္းေရးအတြက္ ရပုိင္ခြင့္ေတာင္းဆုိတာကို အာဏာ 
တပိုင္းရ အုပ္စိုးသူေတြက အျပစ္တင္ေနတာ ျဖစ္တယ။္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ရႈံးမယ့္စက႐္ုံေတြက် ၿပီးစလြယပ္ိတပ္စ္တယ္။ ျမတ္မယ့္စက္ 
႐ုံေတြက် ဇြတ္ျပန္ဖြင့္ေနတယ္။ ဆူပူလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဘးက ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားနဲ႔ ဝန္း 
ရံသမူ်ားကုိ စြပ္စြဲေနတယ္။ အလပု္သမားေတြမွာ အငတ္ေဘးေကာ ကပ္ေဘးေကာအျပင္ မင္းေဘးစုိးေဘးပါ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။ 
 ILO သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဝင္ေငြတေန႔လုပ္ခ ေဒၚလာ ၁.၉ ေအာက္ဆုိရင္ အလြန္ဆင္းရ၊ဲ ေဒၚလာ ၃.၁ ေအာက္ဆုိရင္ အေတာ္ 
အတန္ဆင္းရဲလုိ႔ သတ္မွတပ္ါတယ္။ ဗမာျပည္အလုပ္သမားတေယာက္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ တေန႔ က်ပ္ ၄၈၀၀ (၃.၃ ေဒၚလာခန႔္ပါ - ၁၅၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔တြက္တယ္) အေတာ္အတန္ဆင္းရစဲာရင္းက လြတ္႐ုံရိွပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အလုပ္သမားတိုက္ပြေဲတြရ႕ဲ ေအာင္သီးေအာင္ႏွံ 
အျဖစ ္ရရိွလာတ့ဲ လုပ္ခလစာပါ။ 

  

 ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ိဳု႕ရ႕ဲ တလစာအနိမ့္ဆံုးလပု္ခ (အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္) ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာ - ၉၈.၈၈ 
ေဒၚလာ၊ ေလာ - ၁၃၀ ေဒၚလာ၊ ဗီယက္နမ္ - ၁၄၅၊ ကေမၻာဒီးယား - ၁၇၀၊ မေလးရွား - ၂၄၈ ၊ ထုိင္း - ၂၉၅ ေဒၚလာ။ WB ကေဖာ္ျပတ့ဲ 
စီးပြားေရးလပု္ရန္ (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္) လြယ္ကူေသာႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း (၂၀၁၉)မွာ ဗမာျပည္က အဆင့္ ၁၇၁ ျဖင့္ ေအာက္ဆံုးတန္းမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံု (လမ္း တံတား ေရ မီး) ည့ံဖ်င္း၊ ေျမေဈးႀကီး (ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေျမယာဘဏ္ မရွိ)၊ ဥပေဒလုပ္ထုံးလပု္နည္း 
မရွင္း၊ ႀကိဳ းနီစနစ္ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေႏွာင့္ေႏွးတာအျပင္၊ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈမရိွ၊ လက္နက္ကုိင္ပဋပိကၡ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
ေၾကာင့ ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူ ခံေနရျခင္း စတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI ဆိုတာ ဘ႑ာအရင္း တင္ပို႔တာပါ။ ျမတ္လို႔တင္ပို႔တာပါ၊ မရိွမျဖစ္မိတ္ဖက္မို႔လို႔ တင္ပို႔တာမဟုတ္ 
ဘူး။ မျမတရ္င္ (အရင္းအႏွီးမတုိးပြားရင္) မျမႇဳပ္ႏွံဘူး။ ရႈံးမယ္ထင္ရင္ (ေငြထုပ္မွအပ) ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ ေထာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အျမတ္ 
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ရဖုိ႔ဆိုရင္ ဗမာျပည္လိုႏိုင္ငံအဖို႔ တျခားအခ်က္အလက္ေတြ မျပည့္စုံတ့ဲအတြက္ လပု္အားခကို ေဈးႏိွမ္ရပါတယ္။ ဒါဟာ အရင္းရွင္ေဘာဂ 
ေဗဒရ႕ဲ အရႈံးအျမတ္တြက္ခ်က္မႈပါ။ မရိွမျဖစ္မိတ္ဖြဲ႕ေနတာ မဟုတပ္ါဘူး။ အရင္းနဲ႔လပု္အား အလုပ္ဆုိတာ မေျပၿငိမ္းႏိုင္ေသာ မရွိမျဖစ္ 
ရန္ဘက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒါ့ေၾကာင့္ မေလာက္မငလုပ္ခနဲ႔ အလပု္သမားက အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုလာရင္ အုပ္စိုးသူ (လစ္ဘရယ္+စစ္အုပ္စု) အစိုးရမင္း 
မ်ားက လုပ္ငန္းရွင္ေတြရ႕ဲ ပိုက္ဆံအိတေ္ဖာင္းပြေရးအတြက္ ႏိွပ္ကြပ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္အလုပ္သမား လူတန္းစားဟာ ျပည္တြင္းက လက္ 
ေဝခ ံဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပိုရိတ္ ဘ႑ာအရင္းရွင္ႀကီးမ်ားရ႕ဲ ပူးေပါင္းေသြးစုပ္မႈကို ခံေနရတာပါ။ 

  

 အရင္းတင္ပို႔တာ(FDI)မွာ - အတတ္ပညာႏွင့္စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ စက္ကိရိယာ၊ တန္ဖိုးျဖည့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း၊ ေဈးကြက္ေဝစု (ကနု္ အ 
မွတ္တံဆိပ္နဲ႔ အမွာစာ) စတ့ဲ စြမ္းအားစုေတြအေပၚ ေဒၚလာနဲ႔တန္ဖိုးသင့္ၿပီး တင္ပို႔တာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ေရာင္းေပးတာပါ။ လုပ္ငန္း 
ရွင္က အဆင္ေျပတဲ့ႏိုင္ငံမွာ (ဥပမာ - စင္ကာပူ) လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ ဘဏ္ႀကီးမ်ားထံမွေငြေခ်းၿပီး ထတ္ုလုပ္ေရးကြင္းဆက္မ်ား (လက္ခြဲ 
ကန္ထ႐ိုကမ္်ား) မွတဆင့္ ပစၥည္းမွာယူ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာ - စင္ကာပူမွာမွတ္ပုံတင္၊ အေမရိကန္ထံမွေငြေခ်း၊ 
ဗမာျပည္မွာစက႐္ုံေထာင္၊ ဂ်ပန္ကစက္မွာ၊ တ႐ုတ္ကအထည္တင္သြင္း၊ ဥေရာပသမဂၢကိုတင္ပို႔) ကိုယ္က စက႐္ုံေနရာထုိင္ခင္းနဲ႔ လုပ္ 
အားပဲ စိုက္ရတာပါ။ လပု္အားကရတ့ဲ ေဝစုက ဗမာျပည္လို ေဈးအေပါဆံုး အလုပ္ၾကမ္းသမား ႏိုင္ငံဘဝမွာ အနည္းဆုံးျဖစ္ေနပါတယ။္ 
ဗမာျပည္ရဲ႕ ျပည္ပပို႔ကနု္ ၂၀၁၈-၁၉ (၁၁ လခြဲအတြင္း) ေဒၚလာ ၁၅.၇၉၅ ဘီလီယျံဖစ္ၿပီး၊ လယ္ယာ သားငါး သစ္ေတာ သတၳဳ တြင္း 
ထြကဓ္ာတ္ေငြ႕နဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတို႔ ပါဝင္တယ္။ ဒီအထဲမွာ EU သုိ႔ တင္ပို႔တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက ပို႔ကနု္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၄ ဘီ 
လ်ံေက်ာ္ ပါဝင္တယ္။ အထူးအခြင့္အေရး GSP ေပးထားတဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ ပုံမွန ္ ၁၇.၂၄% အစား ၅% ေအာက္ပဲ ေဆာင္ခြင့္ 
ရထားတယ္။ လြတ္လပ္ေစ်းကြက္လို႔ဆိုေပမယ့္ အခြန္အတုတ္ရယ္၊ ကန႔္သတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ရယ္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအသာစီး ယူထား 
တာပါ။ 

 ရန္ကုန္တိုင္းမွာပင္ CMP လက္ခစားစက္႐ုံ ၅၀၀ ခန႔္ရွိၿပီ (တ႐ုတ္ ၂၆၃ ၊ ကုိရီးယား ၆၄ ၊ ျမန္မာ ၉၂ ႏွင့္ အျခား) အလပု္သမား 
၅ သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအသင္း သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ (၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ) ေျပာပါတယ္။ WB ကမာၻ႔ဘဏ္စာတမ္းအရ - 
ဗမာျပည္မွာ အလုပ္သမားအင္အား ၃၄ သန္း အနက္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြမွာ ၁ သန္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္းမွာ ၃၃ သန္း ျဖစ္တယ္။ ဒီအ 
ထမဲွာ လယ္သမား ၈.၅ သန္း၊ လယ္ယာလုပ္သား ၄ သန္း၊ အေသးစားနဲ႔အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၂.၅ သန္း၊ မိသားစုလုပ္ငန္းမွာ ၆ 
သန္း၊ အလုပ္႐ုံစက႐္ုံမ်ားမွာ ၂ သန္း၊ က်န္တာက ျပည္ပထြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း နဲ႔ပ်ံက် ျဖစ္တယ္။ (VOA သတင္း) ဗမာျပည္ အေျခခံ လူတန္း 
စားေတြရ႕ဲ စားဝတ္ေနေရးဘဝ ၿငိမ္းခ်မ္းလုံၿခဳံတည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေျမာက္ေရးကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရင္ တုိင္းျပည္ဟာ က 
ေသာင္း ကနင္း ျဖစ္ေနဦးမွာပါပ။ဲ 

  

 ဗမာျပည္ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ဟာ အမီွအခိုကင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း မရိွပါဘးူ။ စစ္အစိုးရ အ 
ဆက္ဆက္ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရကအ္ာဏာ တည္ၿမေဲရးအတြက္ ကိုလုိနီသခင္ေဟာင္းႏိုင္ငံမ်ားကို မွီခုိေနရတဲ့ တိုင္းျပည္ေရာင္းစားတ့ဲ လက္ေဝခံ 
စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္းရွင္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

 တိုင္းျပည္ရ႕ဲ လယ္ယာ စက္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဝန္ေဆာင္မႈ နဲ႔ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ မွန္သမွ် ေမာင္ပိုင္စီး လက္ဝါး 
ႀကးီအုပ္ကာ၊ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးကုိ ဒူးေထာက္ဖိတေ္ခၚတယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားတဲ့ မမွ်မတ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားနဲ႔ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပ႒ာန္း 
ကာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အက်ိဳးစီးပြားကို အကာအကြယ္ျပဳထားတယ္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ တရားဝင္ေအာင္ျပဳထားတယ။္ ယခု အခ်ိန ္
မွာ တုိင္းျပည္ဟာ ကပ္ေဘး အငတ္ေဘး စစ္ေဘး ေဘးသုံးေဘးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ စစ္အုပ္စုမင္းဆက္က ျပည္တြင္းစစ္ကုိ တိုးခ်႕ဲေန 
ခ်ိန္မွာ လစ္ဘရယ္အုပ္စိုးသူက အလုပ္သမား - လယ္သမား အေျခခံလူတန္းစားေတြကုိ ႀကိမ္းေမာင္းေနပါတယ္။ မတရားတဲ့ ဥပေဒ အ 
မိန႔္အာဏာမွန္သမွ် ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူမ်ားရ႕ဲတရားတဲ့အခြင့္အေရးကုိ (ျပည္တြင္း 
ျပည္ပ) အကာအကြယေ္ပးတဲ့ ဥပေဒ အမိန႔္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အစားထိုးဖုိ႔လိုပါတယ္။ အဒဲီလိုျဖစ္မွ (သမၼတႀကီးေျပာသလို) 
ဟန္ခ်က္ညီ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီတာဝန္ကုိ ေက်းဇူးရွင္အေတြးအေခၚနဲ႔လုပ္လုိ႔မရပါ။ လပု္ရင္ ေျမာင္းထကဲ တက္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။ 

                                                                                                              ညီေဌးေက်ာ္  

              (၄ ေမ ၂၀၂၀) 

 



60 
 

 

                                     သူခိုးဓားရုိးကမ္းမိလ်က္သားျဖစ္သြားၿပီ 

                                                      တာမလာထူး 
 

 ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာဟာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္တယ။္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔မေျဖရွင္းဘဲ အၾကမ္းဖက္ စစ္ 

ေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့ရာက- ကေန႔အထိ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာပါပ။ဲ 

 ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြရရွိဖုိ႔၊ တန္းတူေရးေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကုိယဖ္န္တီးေရးကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ဖို႔...အခ်က္အလက္နဲ႔ စနစ္တက်တင္ျပေတာင္းဆိုတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖဆပလအစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအရ အေက်အလည္ 

ေဆြးေႏြးမႈမလုပ္ဘဲ အလစ္အငိုက္ယူ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္ရာက ျပည္တြင္းစစ္စတင္တာပ။ဲ အစိုးရရ႕ဲအၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆးီႏွိပ္ 

ကြပ္မႈကို စနစ္တက်ျပန္လည္ အင္အားစုစည္းၿပီး ရရာလက္နက္နဲ႔ ျပန္လည္ခုခံတဲ့ အင္အားစုေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ ေတြ 

ျဖစ္လာၾကတာပါပ။ဲ ဒီလိုေတာ္လနွ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ဖဆပလအစိုးရက ေတာ္လနွ္ေရး ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအျဖစ္ သေဘာမထားဘဲ ဆူပူ 

ေသာင္းက်န္းသူလုိ႔ သတမ္ွတပ္ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖဆပလအစိုးရဟာဆရာႀကီးသခင္ကုိယေ္တာ္မိႈင္းရ႕ဲ သမူနာ၊ ကုိယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးမႈေတြလပု္ဖုိ႔ေတာင္းဆိုတာကုိအျပတ္ပျဲငင္းပယ္ၿပီး အျပဳတ္တိုကေ္ခ်မႈန္းေရးကိုပဲ စိုက္လိုက္မတ္တတ္ လုပ္ပါတယ္။ 

 ဖဆပလအစိုးရဟာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ မတရားအသင္းအျဖစ္ေၾကညာပါတယ။္ မတရားအသင္း 

ဥပေဒပုဒ္မေတြ ျပ႒ာန္းပါတယ။္ ဒီဥပေဒေတြေၾကာင့္ မတရားအသင္းေၾကညာခံရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဥပေဒပအဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ ္

သြားပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒပအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေထာက္ခံဆက္သြယ္သူ မည္သူတဦးတေယာက္ကုိျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ရပ္ကုိျဖစ္ 

ေစ အစိုးရက ဖမ္းဆးီႏွိပ္ကြပ္ ေထာင္ခ်ႏိုင္တာျဖစ္သြားပါတယ။္ ဒီဥပေဒေတြဟာ တဖကေ္စာင္းနင္းႏုိင္ၿပီး တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ မတရားတ့ဲ 

ဥပေဒေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီဥပေဒေတြကုိ တည္ဆဲဥပေဒအျဖစ္ ဖဆပလအစိုးရ၊ ေတာ္လနွ္ေရးေကာင္စီအစိုးရ၊ နဝတ၊ နအဖအစိုးရ၊ ႀကံ႕ဖြံ႕ 

အစိုးရ၊ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရစတဲ့စတဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္က က်င့္သုံးေနပါတယ။္ 

 ရည္ရြယ္ခ်က္က လကန္က္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကုိ လကန္က္မကိုင္တ့ဲ ေတာ္လနွ္ေရးအင္အားစုေတြ၊ ျပည္သူ လူ 

ထေုတြ၊ သတင္းသမားေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႕ေတြက ဆက္သြယေ္ထာကခ္ံမႈမလုပ္ေအာင္ ကန္႔သတ္ပိတပ္င္တာ ျဖစ္တယ္။ 

ဥပေဒတြင္းအင္အားစုက ဥပေဒပအင္အားစုကို မေထာက္ခံရ ဆုိတာပါပ။ဲ အုပ္စုိးသူ အစိုးရအဆက္ဆက္ရ႕ဲ အႀကီးဆံုးရည္ရြယခ္်က္က 

ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုႀကီး အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားေရးပါပ။ဲ အေၾကာင္းကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ 

စတင္ကတည္းက-ကေန႔အထိ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကုိ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုႀကီးက ေထာက္ခံအားေပးေနလုိ႔ပါပဲ။ ေထာက္ 

ခံမႈ တိုးတက္လာမွာကုိလည္း အုပ္စိုးသူအစိုးရမ်ားက ေၾကာက္လုိ႕ပါပ။ဲ 

 တည္ဆဥဲပေဒေတြအရ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးလုပ္ေဆာင္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရဟာ တရားဥပေဒေရးရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ၊ ႏုိင္ငံေရးရာ 

ကစိၥအားလံုးမွာ မတရားမႈေတြတုိးပြားေအာင္ လပု္မိလ်က္သား ျဖစ္ေနပါတယ။္ ဖဆပလအစိုးရကအစ စစ္အစုိးရအဆက္ဆကတ္ုိ႔ဟာ 

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စၿဲပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာကေ္ရးကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းေရးသေဘာထား လုံးဝ မရွိၾကပါ။ ဒီခ်ဳပ္ထကဲ 

အစိတ္အပိုင္းတခ်ဳိ႕ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရေျဖရွင္းဖုိ႔ သေဘာထားရွိေကာင္းရွိခဲ့ႏိုင္ေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဟာ ယခင္အစုိးရေတြ ခင္းတ့ဲလမ္းကုိ 

ဆက္ေလွ် ာက္မိတာရယ္၊ ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ခ်က္ရယ္တုိ႕ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးကစိၥမွာပဲ ခ်ာလည္ရိုက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ 

ေဆြးေႏြးဖုိ႔ေနေနသာသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ပုိၿပီး ရကစ္က္၊ ပုိၿပီး ျပင္းထန္ေစတာေတာင္ ျဖစ္ေနပါတယ။္ နဝတစစ္အစုိးရ လက္ထက္က 

စခဲ့တဲ့ “အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးနဲ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလပု္ပါ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတာကုိ ေနာက္တက္တဲ့ အစုိးရနဲ႔မွ လုပ္ပါ” ဆိုၿပီး မလိမ့္တပတ္ 

နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ကုိ အပစ္အခတ္ရပ္တယ္ဆုိၿပီး ေျခခ်ဳပ္ခ်ထားလိုက္တယ္။ ဒီလို အပစ္ရပ္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြကုိ စည္းရုံးေရးမလုပ္ရ၊ 

ဘ႑ာေငြေၾကးမေကာက္ခံရ၊ လူသစ္ ထပ္မံမစည္းရုံးရဆိုတဲ့ ကန္႔သတခ္်က္ေတြန႕ဲ ခ်ဳပ္ထားလိုက္တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္ထားတဲ့ အဖြ႕ဲ 

ေတြကို စီးပြါးေရးလုပ္ခြင့္ ေပးလုိက္တယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေရးႏြံထဲ နစ္ေအာင္ လုပ္လုိက္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ 

ဟာ မိမိစည္းရုံးေရးနယ္ေျမထဲရွိတဲ့ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထနုဲ႔ကင္းကြာသြားေအာင္ စစ္အစိုးရက လပု္လုိကတ္ယ။္ ေလာင္းကစား ကာစီႏို၊ 
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အျပာေရာင္ ႏိုက္ကလပ္ စတာေတြကို တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးထားတ့ဲ အထးူဇုန္နယေ္တြ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ အပစ္အခတ္ 

မရပ္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြကုိေတာ့ ျဖတ္ေလးျဖတစ္နစ္နဲ႔ ရက္ရက္စက္စက္စစ္ဆင္တယ။္ ေဒသလုိက္ ဝိုင္းပတ္္္္္္္္္္္္္္္္္ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ေခ်မႈန္းတာ လုပ္တယ။္ 

စစ္ဆင္ေရးသတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ေဒသတြင္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ လမူ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုကို စစ္တပ္က တရားမဲ့ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး၊ ရိုက္ႏွက္၊ သတ္ 

ျဖတ္တာေတြ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ကေန႔ ရခုိင္ေဒသမွာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးသတ္ျဖတတ္ဲ့ကစိၥမ်ိဳးဟာ ဗမာျပည္ေနရာအႏွံ႕အျပားမွာ စစ္အစိုးရ 

အဆက္ဆက္ လုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥျဖစ္ၿပီး လုပ္ေနဆဲကိစၥ ေနာက္လည္းဆက္လုပ္မယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက လမူ်ိဳးစုံျပည္သူလူထႀုကီး 

က ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကို မေထာက္ခံ၊မကူညီရေဲအာင္ လုပ္လုိတဲ့သေဘာထား သူတုိ႕မွာ အၿမဲရွိေနလုိ႔ပါပ။ဲ ဒါေပမ့ဲ အက်ိဳး 

ဆက္ကေတာ့ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ကုိ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုက အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ၿပီး ပုိၿပီး ရြံရွာမုန္းတီးတာျဖစ္ေစတာပါပဲ။ ဗမာ 

ျပည္ တျခားေဒသေတြမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး လုပ္ထားၿပီး ရခိုင္ေဒသကုိ ကြကၿ္ပီး စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ ေဒသမွာ အပစ္ 

အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ ဥပေဒပအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဥပေဒတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီ အဖြဲ႕အစည္း 

ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယစ္ားလွယ္ေတြ၊ လမူ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုေတြက AA ကို မေထာက္ခံ၊ မကူညီႏုိင္ေအာင္ မတရားအသင္း ဥပေဒနဲ႔ ကန္႔ 

သတ္ထားလုိက္ပါတယ္။ တဖက္မွာ မတရားအသင္း ေၾကညာထားခံရတဲ့ AA နဲ႔ ဆက္သြယပ္တ္သက္တယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲလုိကရံု္နဲ႔ 

မည္သူ႕ကုိမဆို ဖမ္းဆီး၊ရုိကႏ္ွက္၊ ညွဥ္းဆသဲတျ္ဖတ္ႏုိင္တယ္။ ဖမ္းဆီး တရားစြဲ ေထာင္ခ်ႏုိင္တယ္။ 

  ရခုိင္ေဒသမွာ AA မေပၚခင္ကတည္းက တပ္မေတာ္က တရားလက္လြတ္ ရက္ရက္စကစ္က္ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒီလုိ ရိုင္းစုိင္းယုတ္ 

မာတ့ဲတပ္ကုိ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကခ်ီးက်ဴး ေထာက္ခံ အားေပးတာဟာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရၾကမၼာငင္ဖုိ႔ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဗမာျပည္တျပည္လုံးရွိ လူမ်ိဳး 

စုံျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒပ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္အင္အားစုမ်ား၊ 

အပစ္အခတ္မရပ္တဲ့အင္အားစုမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား စတ့ဲအင္အားစုအားလုံး..လိုလားေတာင့္တေနတာက တျပည္လုံး ႁခြင္းခ်က္ 

မရိွ အပစ္အခတရ္ပ္စၿဲပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ ဒီခ်ဳပ္အေပၚ ေမွ်ာ္ 

လင့္ခဲ့ၾကတယ။္ 

 ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရ႕ဲထုတ္ျပန္ခ်က္သေဘာထားဟာ သူခိုးဓားရုိးကမ္းတာ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး သေဘာထား 

သာ ျဖစ္တယ္လို႕ေျပာရင္ ကေလးကလား ဆန္ပါလမိ့္မယ္။ ဒါဟာ ဒီခ်ဳပ္ရ႕ဲကံၾကမၼာနဲ႔ တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ပါတယ။္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးကိစၥနဲ႔ တုိက္ရုိက္သက္ဆိုင္ပါတယ။္ ဒီကိစၥမွာ စစ္အုပ္စုဘက္ကလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီန႕ဲ အင္အားစုမ်ားရဲ႕ ကၾံကမၼာက အဆိုးဘက္ 

သို႕ တမိ္းၫြတ္သြားဖို႕သာ ရွိပါတယ။္ 

                                               

                                                                                                                                                                                                                          

                     တာမလာထူး 

                                                                                                                     ၄၊ ၅၊ ၂၀၂၀။ 
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                         ဘဝတူမ်ားရ႕ဲကြင္းဆက္ႀကိဳး ကြန္ရက္ 

                                          ဝင္းေအာင္ 
 
 
 ကမၻာ့ အရင္းရွင္ေခတမ္ွာ အဖိႏိွပ္ခံ ဘဝတူ ျပည္သမူ်ားအၾကား အျပန္အလနွ္ စာနာမႈ ကူညီမႈ ဝန္းရံမႈမ်ား သဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ 
ရွိေနပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ လက္ဝါးႀကးီအုပ္ ဘ႑ာအရင္းေခတ္-- ကမၻာ့ ကနု္စည္ ကြင္းဆက္ႀကိဳးကြန္ရက္အတြင္းမွာ အဖိႏိွပ္ခံ 
ဘဝတူ ျပည္သမူ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈက ပုိမို နီးကပ္လာတယ္။ ေသြးစည္းႏိုင္ဖို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိ မ်ားျပားလာပါတယ္။ 

 မ်ကေ္မွာက္ေခတဟ္ာ ဓနရွင္လူတန္းစားက ႀကီးစိုးတဲ့ေခတျ္ဖစ္လုိ႔ လူမႈဘဝနဲ႔ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ ဓနရွင္အျမင္ ရပ ္
တည္ခ်က္နဲ႔ ပုံေဖာ္နားလည္မႈေတြကလည္း လႊမ္းမိုးေနတာ သဘာဝက်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမိုင္းျဖစ္ေပၚတိုးပြားမႈနဲ႔အတူ အလပု္သမား လူ 
တန္းစားရ႕ဲ အရည္အေသြးဟာလည္း ဓနရွင္ေတာ္လနွ္ေရးေခတ္တနု္းက အေျခအေနထက္ အမ်ားႀကီး ရင့္က်က္တုိးတက္လာတယ္၊ 
လႊမ္းမိုးေနတဲ့ ဓနရွင္အျမင္မ်ားဟာ လူမႈလကေ္တြ႕ဘဝမ်ားနဲ႔ မကိုက္ေတာ့တဲ့အျပင္ ဖီလာဆန္႔က်င္ အဟန္႔အတား ျဖစ္လာတယ္၊ ဒါ 
ေၾကာင္ ့အလုပ္သမားလူတန္းစားအျမင္မ်ားဟာလည္း လူတန္းစားတိုက္ပြဲအတြင္း တိုးတက္လာတယ္။ ဒါဟာလည္း အလားတူ သဘာဝ 
က်ပါတယ္။ တကယ္ကေတာ႔ အလုပ္သမားလူတန္းစားအျမင္မ်ား သိပၸံနည္းက်ေဖာ္ထုတျ္ခင္း ျဖန္႔ခ်ိျခင္းဆုိတာကုိယ္၌က လူတန္းစား 
တိုက္ပြဲသဏၭာန္တမ်ိဳးမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ။္ 

                   

 

 

 လက္ရွိစနစ္အတြင္းမွာကုိပဲ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားကို အမ်ားစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈအား အေျခခံတ့ဲအျခင္း 
အရာမ်ား ( ဥပမာ ရပ္ရြာ ဘုံအေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးလကၡဏာ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း က်ရာေနရာမွ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္မႈ၊ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စုေပါင္းတာဝန္ယူမႈ၊ အခက္အခဲကုိ စုေပါင္းေက်ာ္လႊားမႈမ်ား)၊ ဘဝတမူ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုးတက္ 
ေရးကုိ အေျခခံတ့ဲ အျခင္းအရာမ်ား (ဥပမာ လူမႈဘဝအတြင္း အဖိႏွိပ္ခံ ဘဝတူ ကံၾကမၼာတူမ်ား အခ်င္းခ်င္း စာနာမႈ ကူညီမႈ ဝန္းရံမႈ၊ 
လြတေ္ျမာက္ေရး အေရးေတာ္ပုံမ်ားအတြင္း တုိကပ္ြဲဝင္ေသြးစည္းမႈ၊ ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈေအာက္က ဗမာျပည္သမူ်ားနဲ႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေအာက္က ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္စာနာမႈ၊ အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္စစ္ ဆန္႔က်င္ေရးကာလက ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ားနဲ႔ 
အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ စာနာမႈ တိုကပ္ြဲဝင္ ေသြးစည္းမႈ) ရွိေနပါတယ္။ ဒီအျခင္းအရာမ်ားဟာ လက္ရွိစနစ္ အေပၚ 
ေတာ္လွန္တဲ႔နည္းနာအျဖစ္၊ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ လူတန္းစားမဲ့ကာလအတြက္ အစို႔အေညွာက္အျဖစ္၊ တည္ရွိေနပါတယ္။ ဒီတည္ရွိမႈဟာ 
လက္ရွိစနစ္ရ႕ဲေလထုေအာက္မွာ အကန္႔အသတ္ ခံေနရတယ္။ ဒါေပမ့ဲ တဦးခ်င္းပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈ၊ တစုခ်င္း ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ 
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အေျခခံတဲ့ကိစၥမ်ားကေတာ့ လက္ရွိစနစ္အတြင္း လႊမ္းမိုးေနပါတယ။္ ဒါေတြကလည္း လက္ရွိစနစ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်ကျ္ဖစ္တ့ဲ 
"မိမိ" နဲ႔ "သူမ်ား" အၾကား တစိမ္းတရံဆန္မႈ (alienation) ဆုိတဲ့ သဘာဝေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 လက္ရွိ ကမၻာ႔အရင္းရွင္စနစ္ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားရ႕ဲ မိမိႏုိင္ငံ မဆင္းရမဲွ ခ်မ္းသာလာမွ ကမၻာ႔အဆင့္မီ 
ျဖစ္လာမွ "သူမ်ား"အႏိုင္က်င့္မခံရမွာ ဆိုတဲ့စိတ္ဟာ လကရ္ွိအရင္းရွင္လူမႈစနစ္အတြင္း မိမိအိမ္ေထာင္ မဆင္းရမဲွ ခ်မ္းသာလာမွ "သူ 
မ်ား" အႏိုင္က်င့္မခံရမွာ ဆိုတဲ့ စိတ္လုိပါပ။ဲ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ ဓနရွင္အေတြးအေခၚတမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ။္ ဘယ္ႏုိင္ငံက ဘယ္လုိ အႏိုင္က်င့္ 
တာပျဲဖစ္ျဖစ္ ဒီအႏိုင္က်င့္မႈကုိ ဆန္႕က်င္ရမွာပါပ။ဲ အႏိုင္က်င့္မႈေတြမွာ နယ္ခ်႕ဲႏိုင္ငံမ်ားရ႕ဲ အႏိုင္က်င့္မႈႀကးီမ်ားကို အဓိကထား ဆန္႕က်င္ 
သြားဖို႕ လိုပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ႀကီးႏိုင္ငယ္ၫွဥ္းျဖစ္ေစတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းတဲ့နည္းန႕ဲ မ 
လြတေ္ျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကုိလည္း ၫႊန္ျပသင့္ပါတယ္။ ၫႊန္ျပေပးရမွာပါ။ ဓနရွင္ေပါကစ္န႕ဲအလယ္အလတ္အလႊာထမဲွ တုိးတက္တဲ့အ 
စိတ္အပုိင္းကို ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ၊ တိုင္းျပည္ မဆင္းရေဲစလုိသမူ်ားကိုေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးထမဲွာ ဝန္းရံသူ သို႔မဟုတ္ ကူညီသူ သုိ႔မဟုတ္ 
မဟာမိတ္အင္အားအျဖစ္ ပါဝင္လာေအာင္ သိမ္းသြင္းရပါမယ။္ ဓနရွင္ေပါကစ္ပညာတတ္မ်ားကုိ သိမ္းသြင္းတဲ့သေဘာလိုပါပ။ဲ လေူတြ 
ဘဝရပ္တည္ေရး အျမင့္တက္လွမ္းေရး ႀကိဳ းစားမႈ ယဥွ္ၿပိဳင္မႈေတြမွာ တဦးခ်င္းတိုးတက္လုိမႈေတြ၊ ဆႏၵပိုင္းအရ ပါဝင္ေနမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ 
"ဝမရွိဘဲ ဝိလုပ္လို႔မရ " ဆိုတဲ့ ပကတိဘာဝတရားကသာ လကေ္တြ႕ျဖစ္စဥ္ေတြရ႕ဲ သဘာဝန႕ဲ အက်ိဳးဆက္ကုိ ျပ႒ာန္းတာပါ။ အထူး 
သျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ အရင္းရွင္စနစ္ေအာကမ္ွာ တဦးခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြရ႕ဲရလဒ္ ဘယ္လိုပရဲွိပါေစ၊ တခုလုံး အေထြေထြ ရလဒ္ကေတာ႔ 
ခ်မ္းသာသူ လူဦးေရက နည္းသထကန္ည္းၿပီး ဆင္းရဲသူလူဦးေရက မ်ားသထက္မ်ားလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြအသီးသီးရွိ 
လေူတြအၾကားမွာလည္း ဒီအတိုင္းပါပ။ဲ ကမၻာ႔ ႏုိင္ငံေတြအၾကားမွာလည္း ဒီသေဘာပါပ။ဲ 

 ကမၻာ႔အရင္းရွင္စနစ္ေခတ္မွာ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာလာတယ္ဆုိတာ ျပည္သူအမ်ားစု အထူးသျဖင့္ လုပ္သားလူတန္းစားရ႕ဲ ဘဝအဆင့္ 
(သဏၭာန္အရသာမဟုတ္) အႏွစ္သာရအရ ျမင့္မားလာဖို႔ထက္ ေရေပၚဆီလူတန္းစား ၾကီးပြားလာဖို႔ ကမၻာ႕အဆင့္မီ စူပါသူေဌးႀကီးမ်ား 
မ်ားျပားလာဖို႔ သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စူပါ ဆင္းရဲသားမ်ား ၊ လမ္းေဘးနဲ႔ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားေတြမွာ ေနထုိင္အိပ္စက္ကာ ျဖစ္သလို 
အသက္ေမြးရသူမ်ား မ်ားျပားလာဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာကၿ္ပီး မိမိႏိုင္ငံထက္ ႏိႈင္းယဥွ္ခ်က္အရ ပိုဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အားနည္းခ်က္ 
အေပၚ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အျမတ္ထုတေ္စဖို႔လည္း ျဖစ္တယ္။ စီပြားေရး ႏိုင္ငံေရး စတဲ့ လူမႈပါဝါ သာလြန္ခ်က္ေတြဟာ အျမတ္ရရွိေရး အ 
တြက္ အသုံးခ်ဖို႔ အေျခခံ အရင္းအႏွီးေတြပါ။ အျမတ္မထုတ္ခ်င္လည္း ထုတ္ေနမွ အရင္းရွင္စနစ္အတြင္းမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ပါတယ္။ 

 ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ ထြန္းေတာက္စဥ္ကာလမွာ ဓနရွင္ႀကးီလူတန္းစားဟာ မိမိရရိွတ့ဲ လကဝ္ါးၾကီးအုပ္ အျမတ္ထမဲွ တစိတ္တပိုင္း 
ကို ၿဗိတိသွ်  အလုပ္သမားလူတန္းစားထမဲွ လက္တဆုပ္စာ အေပၚလႊာကို ေဝမွ်ေပးကာ သိမ္းသြင္းဝယ္ယူတာမ်ိဳး ရိွတယ္။ ဒီလို အျခင္း 
အရာမ်ိဳးဟာ တျခားအင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြဆီ ကူးစက္သြားတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး အေမရိကန္ပါဝါ ထြန္းေတာက္စဥ္ 
ကာလမွာလည္း လက္တဆုပ္စာ အလုပ္သမားမင္းညီမင္းသားအလႊာကို ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲတယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားလုိ ေရနံသူေဌး 
ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ဒီလို ေဝမွ်မႈမ်ိဳးနဲ႔ အလတ္တန္းစားအလႊာတရပ္ကို ထိန္းထားေပးတာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေသးငယ္တဲ့ အျခင္းအရာပင္ 
လွ်င္ စီးပြား ကပ္ေတြအတြင္းမွာ ပ်ကျ္ပယ္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ 

 အရင္းရွင္စနစ္အရ ထုတ္လုပ္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုတာ ေဈးအေပါဆံုး၊ အခြင့္အေရးေပးစရာမလုိဆုံး၊ ကုိယျ္ပဳသမွ် ႏုရမယ့္ ပုံစံ 
အက်ဆံုး ျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေအာက္ရွိ လုပ္အားကုိ ဝယ္ယူအသုံးခ်မွာပါပ။ဲ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံစနစ္အရဆိုရင္ (ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒမ်ား 
ေအာကမ္ွာ၊ ႏိုင္ငံျခားသားကို တင္းက်ပ္တဲ့ ဥပေဒမ်ားေအာကမ္ွာဆိုရင္) အဲဒီ လုပ္အားစံမ်ိဳးက မိမိ(အိမ္ရွင္ႏိုင္င)ံ ထက္ ပိုမုိဆင္းရဲတ့ဲ 
ႏိုင္ငံေတြက လာတဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြရဲ႕လုပ္အားနဲ႔ အကိုက္ညီဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ (ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ တရားဝင္ လက္မွတ္ 
ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အတြက္ေတာင္မွ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္ပါတယ္။) မိမိႏိုင္ငံ(အိမ္ရွင္ႏုိင္င)ံ အတြင္းက ဆင္းရဲသား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
ေတြရ႕ဲ လုပ္အားနဲ႔လည္း အေတာ္အတန္ ကိုက္ညီပါတယ္။ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းမွာ သို႔မဟုတ္ မိမိေဒသအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သုိ႕မ 
ဟုတ္ ရပ္ေဝးမွလာသမူ်ားဟာ "တပါးသူ" တစိမ္း ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကိုယ္တိုင္က စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး အခ်က္အလက္၊ (အရင္း 
အျမစ္က်က် စစ္လိုက္ရင္) လူတန္းစားအခ်က္အလက္ ျဖစ္ပါတယ။္ ကိုယ္ကဖိတ္ေခၚမွလာမယ့္ အဆင့္ျမင့္လုပ္အားဆုိရင္ အိမ္နဲ႔ ေဝး 
ကြာေလ နယစ္ပ္ျဖတ္လာရေလ ေဈးႀကီးေပးရေလ အခြင့္အေရးေပးရေလပါ။ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံကလာတဲ႔သူျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံက လာ 
သျူဖစ္ေစ အဒဲီလူဟာ ခ်မ္းသာသူ၊ ဝိတ္ရွိသူဆုိရင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစုံတရာ အေရးေပးခံရပါတယ္။( ဒါေပမဲ့ အထူးအေျခအေန လုံၿခဳံ 
ေရး တင္းက်ပ္တဲ့အေျခအေနဆုိရင္ေတာ့ သူတို႔လည္း မ်ကႏ္ွာသာေပး မခံရတာမ်ိဳးေတာ့ ရွိတတ္တယ္။) ေလးပင္ညစ္ပတ္ အႏၱရာယ္ 
မ်ားတ့ဲ အလုပ္ေတြကို ဌာေနအလပု္သမားမ်ားက မလုပ္ခ်င္ေတာ့လို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ခိုင္းရတယ္ဆိုတာ ထုံးစံ 
ျဖစ္ေနသေယာင္ ေျပာေနတာ မွားပါတယ္။ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္က လုပ္ခပိုေဈးေပါ၊ ပုိခိုင္းေကာင္း၊ စြန္႔ပစ္ဖို ႔ ပိုလြယ္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လပု္သားေတြ အလြယ္တကူ ရႏိုင္ေနတာေၾကာင့္ ဌာေနအလုပ္သမားမ်ားကုိ ဦးစားမေပးေတာ့တာ၊ ပထုတ္တာ၊ လက္မခံေတာ့တာ ျဖစ္ 
တယ္၊ ၾကာလာေတာ့ ထုံးစံလုိျဖစ္သြားတာေပါ႔။ သာမန္ထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ စာရင္းကိုင္၊ ဆရာဝန္၊ သနူာျပဳ၊ အင္ဂ်င္နီယာစတ့ဲ အလုပ္ 
ေတြ အတြကေ္တာင္ ေစ်းသက္သာၿပီး ခိုင္းေကာင္းလုိ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားကုိ သံုးဖို႔ ဝန္မေလးပါ။ 
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 တိုင္းျပည္အမ်ားအျပားမွာ မိမိႏုိင္ငံသား/ ႏိုင္ငံျခားသား၊ အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိုဳးသား၊ ကေလး/လူအုိ၊ ဒုကၡသည္၊ ဒုကၡိတ စတ့ဲ အေန 
အထားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတဲ့ ဆင္းရဲသားမ်ားကို လုပ္အားကၽြန္ လိင္ကၽြန္အျဖစ္ ခိုင္းေစေနတဲ့ "ေျမေအာက္စကရ္ုံ" ပုံစံ၊ "လွ်ိဳ႔ဝွက္ အက်ဥ္း 
ေထာင္စက္ရုံ" ပံုစ ံလပု္ခြင္ေတြ ဘဝေတြ ရိွပါတယ။္ ေရလပု္သားမ်ား ပင္လယ္ျပင္မွာ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတခ္ံရတာမ်ိဳးက ဗမာျပည္ ငါး လုပ္ 
ငန္းခြင္မွာလည္း ရွိတယ။္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းမို႔ ညွာတာတယ္ဆိုတာ လုပ္ငန္းေသး အနည္းစုမွာကလြဲလို႔ မရွိပါဘူး။ ညွာတာတ့ဲထုံးစံ 
အျဖစ ္ မခံႏိုင္ပါဘူး။ အလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္း အေစးမကပ္ေစဖုိ႔ တခ်ိဳ႔ကုိ တမင္ မ်က္ႏွာသာေပးတာမ်ိဳးေတာ့ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္အား 
ရွားပါးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာင္ လုပ္ခတုိးေပးရင္ ထံုးစံျဖစ္သြားမွာစိုးလို႔ ဆုခ်ေငြ သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း အျဖစ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ 
ေပးၿပီး ဆြဲေဆာင္ပါတယ္။ 

 ႏိုင္င ံလူမ်ိဳး ဘာသာ ဓေလ့ သဘာဝ မတူတ့ဲ အလုပ္သမားအလႊာေတြအၾကား တူညီခ်က္ကို ေဘးဖယ၊္ ကြဲျပားခ်က္ကို ပုံႀကီးခ်႕ဲ 
ကာ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းမႈကို ဟန္႔တားဖို႔ အုပ္စုိးသူ၊ ေသြးစုပ္သူမ်ားက အၿမဲ ႀကိဳ းစားပါတယ။္ ဥပမာတခုကို သတိျပဳစရာ 
အေနနဲ႔ေျပာရရင္၊ ထိုင္းအစိုးက ဗမာျပည္ကလာတ့ဲ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားရပ္ကြက္ေတြမွာ ဒုစရိုကမ္်ားတယ္၊ ညစ္ပတ္တယ္ ေျပာတာမ်ိဳး 
ရ႕ဲရည္ရြယခ္်က္က ထိုင္းအလုပ္သမားနဲ႔ ထုိင္းျပည္သူေတြအတြင္းမွာ ဗမာျပည္ အလုပ္သမားေတြအေပၚ အထင္ေသးစိတ္ေပၚလာေအာင္၊ 
ဒီကတဆင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားနဲ႔ ဗမာျပည္အလပု္သမားၾကား ေသြးစည္းမႈကုိ ဟန္႔တားႏိုင္ေအာင္၊ အခ်င္းခ်င္း စာနာ ဝန္းရံ လက္ 
တြဲ သပိတ္ေမွာက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ပါပ။ဲ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ဝန္းရံလက္တြဲတာမ်ိဳးဟာ ရွားပါးေပမယ့္ ရွိေတာ့ ရွိပါတယ။္ သပိတ္၊ ဆႏၵျပပြဲ၊ 
ကန္႔ကြက္ပြဲ၊ အံုၾကြမႈ စတာမျဖစ္ေရး၊ ျဖစ္လာရင္ အႏုနည္း အၾကမ္းနည္းနဲ႔ ၿဖိဳခြဲေရးဟာ ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္သူေတြအတြက္ အလြန္အေရးႀကီး 
ပါတယ။္ (မျဖစ္ေအာင္ တို႕ေျပာသလုိ တုိ႕ေမတၱာရပ္ခံသလုိ လုပ္ပါလားဆိုတဲ့ အတိုက္အခံဘက္ေတာ္သား ဆိုသူမ်ားရဲ႕ အေျပာက 
လည္း လူထုအံုၾကြမႈကုိ ဝရုန္းသုန္းကားကိစၥအျဖစ္၊ အျမတ္ထုတ္ အက်ပ္ကုိင္စရာ ကရိိယာအျဖစ္ သေဘာထားတာျဖစ္လို႔ တုိးတက္တ့ဲ 
လကၡဏာ မေဆာင္ပါ။) ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႔ႀကီးေတြက က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ေတြကို ညစ္ပတေ္ပေရေနတဲ့ ဒုစရိုက္အုိးမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေလ့ရွိတ့ဲ 
ဗမာျပည္ အပု္စိုးသေူတြကလည္း ေဖာ္ျပပါ ထုိင္းကိစၥမ်ိဳးမွာ "ထုိင္းေတြက ဗမာေတြကို ႏွိမ္တယ္" ဆိုတာမ်ိဳး အေျခအေနအရ တိုကရ္ိုက္ 
မေျပာေပမယ့္ လူအမ်ားအျပားၾကားမွာ ေျပာသူကုိလႊတ္ထားေပးတာ ေဘးတီးေပးတာ ရွိပါတယ္။ တရုတ္ကို ေၾကာက္ေနရတယ၊္ တရုတ္ 
က ကိုယ့္နယ္ထဲ အလံလာစိုက္တယ္လို႕ ေျပာသူေတြကုိ လႊတေ္ပးတာမ်ိဳးပါပ။ဲ အမ်ိဳးသားေရး မခံခ်င္စိတေ္တြကို အုပ္စုိးသူမ်ားက 
သဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဦးေဆာင္ဆြေပးတာဟာ တကယ္ကေတာ့ တို႕တိုင္းျပည္ တို႕လမူ်ိဳးကုိ အထင္ေသးသူ ႏွိမ္သူ အႏိုင္က်င့္သူ တိုင္း 
တပါး ႏိုင္ငံေတြရ႕ဲရန္ကုိ ကာကြယ္ရင္ဆုိင္ဖို႕ တမ်ိဳးသားလုံး ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ တို႕ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာကမ္ွာ တို႕ကုိ နာခံၾကလုိ႔ ေျပာ 
ခ်င္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိဆြေပးတာမ်ိဳးဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သမူ်ားရ႕ဲ အျပန္အလွန္ စာနာမႈ ဝန္းရံအားေပးမႈကုိ အက်ိဳးယုတ္ေစပါတယ္။ 
ဒီကတဆင့္ တိုင္းျပည္အားလုံးမွ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား ေသြးစည္းမႈျဖင့္ ကမၻာ႔အရင္းရွင္စနစ္၊ နယခ္်႕ဲစနစ္ တုိကဖ္်ကေ္ရးကို အဟန္႔အ 
တား ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

 နယခ္်ဲ႔စနစ္အတြင္းမွာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံအသီးသီးဟာ ကမၻာ႔ပထဝီႏုိင္ငံေရး စစ္ေရးပါဝါ အထက္ေအာက္ တန္းစီမႈအတြင္း မိမိ အ 
ဆင့္ေနရာတကေ္အာင္ ရုန္းကန္ေနရတယ္၊ အေသးစားထုတ္လုပ္သေူလးမ်ားဟာ ဖယ္ရွားခံေနရတယ္၊ အရင္းရွင္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခခ ံ
ေပၚမွာ လုပ္ခစားအလုပ္အေပၚ ေသြးစုပ္မႈနဲ႔ (တန္ရာတန္ေၾကးမေပးတ့ဲ) သိမ္းပိုက္မႈေတြကို တကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအရ လုပ္ေန 
တယ္။ 

 မ်ကေ္မွာက္ ကမၻာ႔အရင္းရွင္စနစ္ရ႕ဲ ထုတ္လုပ္ေရးဟာ အဓိကအားျဖင့္ ကမၻာ႔ကုန္စည္ကြင္းဆက္ႀကိဳ း (သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ေရး 
ကြင္းဆက္ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ႀကိဳ း) စနစ္အရ လည္ပတ္ေနတယ္။ ဒီစနစ္ရ႕ဲအႏွစ္သာရက ခ်မ္းသာတဲ႔ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ 
သူတုိ႔ပိုင္ကမုၸဏီႀကးီမ်ားအေနနဲ႔ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လပု္သားျပည္သမူ်ားဆီက အစြန္းထြက္ဓန (တန္ဖိုးကြင္းဆက္အလိုက္) ကို ထုတ္ 
ယဖူို႔ပါပဲ။ ဒီစနစ္ကုိ ႏိုင္ငံစုံေကာ္ပိုရိတ္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ေနရာတကာမွာ လကေ္အာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ရံုးခြဲမ်ား ဖြင့္ကာ 
ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် အစစအရာရာ စီမံေနတယ္။ အျမတ္အစြန္း ျမက္ျမက္သာရလို႔ကေတာ့ လမ္းမေပါက္ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိတ့ဲ အစြန္အဖ်ား 
ေဒသ ေတာင္ထိပ္ေတြ လွ် ိုေျမာင္ၾကားေတြအေရာက္ ဧရာမစက္ႀကီးမ်ား စကရ္ုံႀကီးမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ ကမုၸဏီ 
ႀကးီမ်ားဟာ ေနာက္ခံ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးပါဝါနဲ႔ ဘ႑ာအရင္းပါဝါ အႀကီးအက်ယ္ ေတာင့္တင္းတာေၾကာင့္ ဆင္းရႏဲိုင္ငံေတြက အုပ္စိုးသူ 
ေရေပၚဆီလူတန္းစားဟာ သူတို႔ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ဒူးတုပ္သူအဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တံဆိပ္တံုးရိုကေ္ပးသူအဆင့္ လုံၿခဳံေရး စီစဥ္ေပးရသူအဆင့္ 
သာသာပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ "ႏိုင္ငံေတာ္(လကဝ္ါးႀကီးအုပ္) အရင္းရွင္စနစ္" ထေူထာင္ေရးအိပ္မက္ မမက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား 
အလိုက် ဘာေပၚလစီ ဘာဥပေဒ ေတြ ခ်မွတ္ေပးရမလဲဆိုတာပဲ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေနၾကရတယ္။ တဖက္မွာေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ 
မႈစကားကလည္း ျပည္သူလူထု ၾကားေအာင္ ေအာ္ေျပာေပးေနပါတယ္။ 

 ကမၻာ႔ ကုန္စည္ကြင္းဆက္ႀကိဳးစနစ္အရ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ဘ႑ာအရင္းဟာ ကမၻာမႈျပဳေနတဲ့ေခတ္မွာ ကြင္းဆက္ ႀကိဳးေပၚ မူ 
တည္ၿပီး အလြယ္တကူ စီးဆင္းေနပါတယ္။ ကြင္းဆက္ကြန္ရက္ကလည္း ထုတ္လုပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ က႑စံုတယ္၊ လုပ္ငန္းအရြယ္ စုံ 
တယ္၊ အမိ္တြင္းမႈလုပ္ငန္း စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴလုပ္ငန္းေလးမ်ားအထိ လကေ္အာက္ခံ ကန္ထရုိက္ေတြကတဆင့္ ျဖန္႔ၾကက္ထားပါတယ္၊ နာ 
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မည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လပု္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းေတြလည္း ေပၚလာပါတယ္။ ဗမာျပည္ လယ္ယာ စိုက္/ေမြး လုပ္ငန္းေတြလည္း အမွာစာ 
ၾကည့္လုပ္ရတဲ့ ကမၻာ႔ကုန္စည္ကြင္းဆက္ေဘာင္ထဲ ေရာက္သထက္ေရာက္လာေနၿပီ။ ဘယ္ေစ်းကြက္က ဘာသီးႏွံ ဘာအရည္အေသြးနဲ႔ 
တန္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ဝယ္မတဲ့ ဆိုတ့ဲသတင္း နားစြင့္ေနရၿပီ။ ကနု္စည္စီးဆင္းမႈ အဆင္မေျပရင္၊ ပိတ္ဆို႔ခံရရင္ သီးႏွံမ်ား ႏြားေကၽြးပစ္ရ 
တဲ့ အျခင္းအရာမ်ိဳးဟာ ဆင္းရႏဲိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္၊ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကာလမွာဆိုရင္ ခ်မ္းသာႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ျဖစ္ေပၚပါ 
တယ္။ 

 အရင္းနဲ႔ ကုန္စည္ဟာ ကြင္းဆက္ႀကိဳ းစနစ္ကြန္ရက္အရ စီးဆင္းေနတယဆုိ္လို႔ စီးပြားေရးဟာ တန္းတရူည္တူလကၡဏာ ဒီမိုက 
ေရစီလကၡဏာ ရွိေနတာမဟုတပ္ါ၊ ကြင္းဆက္ႀကိဳ းစနစ္ကြန္ရက္ ဘယ္ေလာက္ ရႈပ္ေထြးပါေစ၊ ကြင္းစက္ႀကိဳးအတြင္း အရင္းနဲ႔လုပ္ခစား 
အလပု္ ဆက္ဆံမႈက နယခ္်႕ဲစနစ္ဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဆိုလုိတာက ဒီဆက္ဆံမႈဟာ ကမၻာ႔ပထဝီႏိုင္ငံေရး စစေ္ရးပါဝါကုိ ထင္ဟပ္ပါ 
တယ္။ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွဥ္း သဘာဝ ရွိပါတယ္။ 

 အရင္းဟာ အိုင္တီေခတမ္ွာ ကမၻာတလႊား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အလ်င္အျမန္စီးဆင္းႏိုင္တယ္။ လုပ္အား (ေရႊ႕ေျပာင္းလပု္သား) 
စီးဆင္းမႈကေတာ့ အကန္႔အသတ္ ခံထားရတယ။္ (အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ နယ္ခ်႕ဲႏိုင္ငံႀကးီမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆႏဲိုင္ငံမ်ားရ႕ဲအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ 
ဒဏ္ခတပ္ိတ္ဆို႕မႈေတြ ကိုယစ္ားျပဳစစ္ပြဲေတြ မင္းေျပာင္းမင္းလႊေဲပၚလစီေတြ က်င့္သုံးတာပါပဲ) ဒီကြာဟခ်က္က ဆင္းရႏဲိုင္ငံမ်ားရ႕ဲ လုပ္ 
အားေစ်းေပါမႈကို ထိန္းထားတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အရင္းစီးဆင္းမႈန႕ဲအတ၊ူ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားေရာက္လာမႈန႕ဲအတူ စက္ရုံန႕ဲနည္းပညာ (အလကား 
ေပးတာမဟုတ္ဘူး၊ ဝယရ္တာ) တစုံလံုးလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာတာေၾကာင့္ ဆင္းရႏဲိုင္ငံမ်ားက အလပု္သမားရ႕ဲထုတ္လပု္ႏႈန္းဟာ ခ်မ္း 
သာႏိုင္ငံမ်ားက အလုပ္သမားရဲ႕ ထုတ္လပု္ႏႈန္းန႕ဲ သိပ္အမ်ားႀကီးကြာလွတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအခ်ကေ္တြကိုင္ၿပီး အျမတ္ မတန္တဆ 
ထုတ္ယူသြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈဆန္႔က်င္ေရးကအစ အလုပ္သမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ နယစ္ပ္ျဖတ္ 
ေက်ာ္ အလုပ္လပု္ခြင့္ျပဳေရးအဆံုး ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ထြက္လာတာပါ။ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းမႈဟာ ဆင္းရႏဲိုင္ငံမွ ႏႈိင္းယဥွ္ခ်က္အရ ခ်မ္း 
သာတဲ့ ႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းတာ မ်ားပါတယ္။ 

 လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား စက္ရုံပိတ္တယ္၊ အလပု္သမားေလွ်ာ့တယ္ ဆုိတာ အႏိုင္နဲ႔ပိုင္းတာ ကုန္က်စရိတေ္လွ်ာ့တာ၊ 
ေနာက္ေျခလမွ္းျပင္တာပါ။ ဒီလိုလုုပ္တာေၾကာင့္ပဲ ကမုၸဏီ အစုရွယ္ယာေဈးေတြ တက္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ေငြစိုက္ထုတ္၊ စြန္႔စြန္႔စား 
စား လုပ္ငန္းလည္ပတ၊္ ျမတရ္င္စံ ရႈံးရင္ခံ၊ဆိုတဲ့ အစဥ္အလာ အရင္းရွင္ေလာက ေလာဂ်စ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ေလးဆယအ္တြင္း ထင္ရွား 
လာတဲ့ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဘ႑ာအရင္းေခတ္ (ဘ႑ာမႈျပဳျခင္း financialization ေခတ္) မွာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ကုမၸဏီႀကးီမ်ားအတြက္ မ 
မွန္ေတာ့ပါ။ သူတုိ႔ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ဘ႑ာအရင္းအျမစ္ ေထာက္ပံ့မယ၊္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ရင္ ဗဟိုဘဏ္က ကယ္တင္မယ္ ဆုိတ့ဲ 
ေလာဂ်စ္ ျဖစ္လာတယ္။ ဘ႑ာေစ်းကြက္ (အေလာင္းအစား စီးပြားေရး၊ အတုအေယာင္ စီးပြားေရး) အတက္အက်န႕ဲ ကနု္စည္/ ဝန္ 
ေဆာင္မႈ ထုတ္လပု္ေရး (တကယ့္စီးပြားေရး) အတက္အက်အၾကား ကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိတာ၊ အက်ပ္အတည္းကပ္ျဖစ္ရင္ ဗဟုိဘဏ္က 
ကမုၸဏီႀကီးမ်ားကုိ ကယ္တင္တာ၊ အတိုးႏႈန္းေတြ ေလွ် ာ့ၿပီး ဘ႑ာေဈးကြက္ထဲ ေစ်းေပါတ့ဲ ေငြေၾကးေတြ ထိုးသြင္းေပးတာေတြဟာ 
ေနာက္ထပ္ အက်ပ္အတည္းကပ္ကို ဦးတည္ေစသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းက ကယ္တင္ေရးအစီအစဥ္ဆုိတာ လုပ္ 
ငန္းေသးကေလးမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ အလပု္သမားမ်ားအတြက္ လ်ာထားခ်က္က နည္းရတဲ႔အထဲ သတ္မွတ္ခ်ကေ္တြက မရႈပ္ရႈပ္ 
ေအာင္ မခက္ခကေ္အာင္ လုပ္ထားတာျဖစ္လို႔ သူတို႔အတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ပါ။ အလုပ္သမားလူတန္းစားအား ပိုမုိျပင္းထန္စြာ 
ေသြးစုပ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ပညာေရး သြားလာေရး စတ့ဲ အမ်ားဆိုင္ရာ ဘဝအခက္အခမဲ်ားကုိ ကိုယ့္ဘာသာ ေျဖရွင္းေစျခင္းအားျဖင့္ ဒီ 
အက်ပ္အတည္းေတြရ႕ဲ ဝန္ထပု္ဝန္ပိုးကုိ အဖိႏိွပ္ခံ ျပည္သေူတြအေပၚ ပံုခ်မွာျဖစ္တယ္။ 

 နယခ္်႕ဲစနစ္ဟာ ပိုမိုသည္းသန္ ျပင္းထန္လာေနတဲ့ သူ႔အက်ပ္အတည္းေတြကုိ ကနု္သြယ္ေရးစစ္၊ ၾသဇာခံနယ္ေျမ ျပန္လည္ခြဲေဝ 
ေရး ကမၻာစစ္ စတာေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနမွာ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာ ပ်က္သဥု္းမယ့္အႏၱရာယ္ကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ ကမၻာ့အလုပ္သမားန႕ဲ 
အဖိႏိွပ္ခံျပည္သူမ်ားဟာ ႏုိင္ငံေရးဇာတခ္ုံေပၚ အဓိကဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ တက္ေရာက္ၿပီး ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ ၿဖိဳဖ်က္ေရး တုိက္ပြဲ ဇာတ္ 
လမ္းမ်ား လႈပ္ရွားျပသဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုအခါ ကမၻာေပၚ ရွိ လုပ္အားစိုက္သူအေပါင္းရ႕ဲဘဝဟာ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း ထုတ္လုပ္မႈစနစ္အရ 
ကြင္းဆက္ႀကိဳးကြန္ရက္လို တေန႔တျခား ပုိမို ခ်ိတ္ဆကမ္ိလာေနတာေၾကာင့္ ကမၻာ့အလုပ္သမားန႕ဲ အဖိႏိွပ္ခံျပည္သူမ်ား ေသြးစည္းေရး 
ဟာ ပိုမိုျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ ပိုမို ဆန္လာပါတယ္။ 

                                                                                                                               ဝင္းေအာင္ 

           ၂၀၂၀-ေမ-၁၃။ 
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     ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး 
    အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၃) 

                 
                                                     A ၿငိမ္း 

 

                 

 

                               

 

 

 
 

 

ကုိဗစ္ ၁၉ ေၾကာင့္ ယာယီအသက္ရွဴေခ်ာင္သြားရတ့ဲဗမာႏုိင္ငံအစုိးရ 

 ICJ ကစိၥ ၂၀၂၀ ေမလ ၂၃ ရက္မွာ ဗမာဘက္က အစီရင္ခံစာတင္သြင္းလိုက္တာကုိ ဂမ္ဘီယာဘက္က ႀကိဳဆိုတာ ေတြ႕လိုက္ 
ရတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ခုတပတ္ ဗမာဘက္က တင္တ့ဲအထ ဲဘာေတြပါတယ္ဆုိတာ ဂမ္ဘီယာဘက္က ဘာမွမေျပာဘဲ သေဘာထားပဲ ထုတ္ 
ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္တာက ခုလုိေလွ် ာက္ထားေဖာ္ျပေနတာထက္ တကယ္ပဲ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတမ္ႈ မျဖစ္ေအာင္ ခိုင္မာတဲ့အေရး 
ယေူဆာင္႐ြက္မႈကို ျမင္ခ်င္တယ္။ စကားေတြထက္ လက္ေတြ႕လပု္ျပပါဆိုတဲ့သေဘာ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ေနာက္ covid 19 ေၾကာင့္ တရား 
႐ုံးလုပ္ငန္းေတြ ထခိိုက္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေနေတြ အလပု္လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲ အတားအဆးီေတြ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အဆိုလႊာတင္သြင္း 
တာ ၃ လ ေနာက္ေ႐ႊ႕ရမယ့္အေၾကာင္းေတြ ေျပာပါတယ္။ ဗမာဘက္ကလည္း အလားတူ ေ႐ႊ႕ရေတာ့မွာျဖစ္လုိ႔ ဗမာအစိုးရအဖို႔ အသက္ 
ရႉေခ်ာင္သြားခဲ့ပါတယ။္ ႀကခံ်ိန္ဖန္ခ်ိန္ေတြ ရလာပါတယ္။ ဒီအမႈႀကီးဟာ ႏွစ္ခ်ီၾကာပါလိမ့္မယ္လို႔လည္း ဂမ္ဘီယာဘက္က ေျပာထား 
တယ္ မဟုတ္ပါလား။ 

 ဒီတပတ္ ဗမာႏိုင္ငံအစိုးရဘက္က ဘာေတြဘယ္လုိေရးတင္လိုက္သလ။ဲ အားလုံးသခိ်င္ၾကမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သခိ်င္ပါ 
တယ္။ ခန႔္မွန္းလုိ႔ရတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ႀကိဳသိထားတဲ့ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ပါ။ ခု အဒဲီအခ်က္အလက္ေတြထဲက တ 
ခ်ိဳ႕ကိ ုေဝမွ်လိုက္ပါတယ္။ 

 ၂၈ - ၁ - ၂၀၂၀ ေန႕က ေဒၚစုၫႊန္ၾကားခ်ကန္႕ဲ နိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ဦးစီးၿပီး ရန္ကုန္မွာ ICJ ကိစၥ 
ႀကိတဝ္ိုင္းရွင္းလင္းပြဲတခု လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ DVB, VOA, RFA ျပည္တြင္း သတင္းဌာနေတြက အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ေတြန႕ဲ ေဆာင္းပါးရွင္ ၂၅ ဦး 
ခန႔္ကို ဖိတၾ္ကားတက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြ ျပင္ဆင္ထားတာေတြ ေျပာျပၿပီး အႀကဉံာဏ္ေတာင္းဆုိတာ လုပ္ခဲ့တယ္။ 'ႀကိတ္ဝိုင္း' 
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လို႔ နာမည္တပ္လိုက္ရတာက ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတာေတြကို လုံးဝ သတင္းျဖန႔္ခြင့္ မျပဳရလို႔ တားျမစ္လိုက္တာေၾကာင့္ပါ။ သူ တင္ျပသြား 
တဲ့ အထဲမွာ 

 - ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ ICJ ၾကားျဖတ္အစီအမံမ်ားအတုိင္း လိုက္နာမယ့္နည္းလမ္းရွိသလို ျပန္လည္ကန႔္ကြက္မယ့္နည္းလမ္း 
လည္း ရိွပါတယ္။ ဘယ္နည္းလမး္သုံးမလဆဲိုတာ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕နဲ႕ တိုင္ပင္ပါဦးမယ္။ 

 - အစိုးရက ဖြဲ႕ထားတဲ့ လြတ္လပ္ေသာ ရခုိင္စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ (ICOE) အစီရင္ခံစာကို ေထာက္ခံမႈရဖို႔ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ 

 - genocide လူမ်ိဳးတံုးသတျ္ဖတ္မႈမေျမာက္ဘူးဆိုတာ ႀကိဳ းစားခုခံေခ်ပမယ။္ 

 - UN ရ႕ဲ FFM အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕အစီရင္ခံစာဟာ အေျခအျမစ္လုံးဝမရွိ၊ ဒါေပမဲ့ မိမိတုိ႔အစိုးရကုိ အႏၲရာယ္ အေပး 
ႏိုင္ဆုံး ျဖစ္ေနေၾကာင္း။ 

 - စစ္တပ္ကုိ အကာအကြယေ္ပးေနတ့ဲအတြက္ DASSK လည္း အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း။ 

 - ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဝိဝါဒမကြဲျပားဘဲ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္န႕ဲ အားလံုးညီညီၫြတ္ၫြတ္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုေၾကာင္း စတာေတြ 
ပါပါတယ္။ 
 အထက္ပါအခ်က္ေတြၾကည့္႐ုံန႕ဲ သူတုိ႔အခက္အခဲ ဘယေ္လာကႀ္ကီးေၾကာင္း အသက္ရွဴက်ပ္ေနေၾကာင္း ျမင္သာပါတယ။္ ဒါက 
လည္း အမွန္တရားနဲ႕တရားမွ်တမႈအေပၚ အေျခခံေျဖရွင္းဖို႔မလုပ္ဘဲ စစ္တပ္ကုိ ကယ္တင္ေရးအေပၚ အေျခခံထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္လည္း စစ္တပ္က ေဒၚစုတက္ေရာက္ လုိကပ္ါေဆာင္႐ြကခ္ဲ့တာေတြကို လကခ္ံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကမ္ယ့္သေဘာ ေဖာ္ျပခဲ့ 
တယ္။ ICJ မွာ ေဒၚစု ရပ္ခံခဲ့တာဟာ တည္ၿမဲသန႔္ရွင္း အကြဲကစိၥကုိ သတရိခ်င္စရာပါ။ ထုိစဥ္က ဗုိလ္ေနဝင္းစစ္တပ္က တည္ၿမဲဘက္ 
ရပ္ကာ လူထုအေပၚ ဗုိလ္က်ရမ္းကားခဲ့တယ္။ ၆၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ရန္ကုန္ဘေဆြက ငါ့လေူတြ မေကာင္းတာ ငါသိတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႔ 
က ငါ့ရေဲဘာ္ေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး 'မီးဒုတ္' သတင္းစာထုတ္ကာ တည္ၿမဲကို ေထာက္ခံ၊ သန႔္ရွင္းကုိ ဆေဲရးအပုပ္ခ်ခဲ့တယ္။ ခုလည္း ေဒၚစု 
အေနန႕ဲ စစ္တပ္လုပ္ခဲ့တာေတြ မသိမဟုတ၊္ ဒါေပမဲ့ ေျဗာင္ပဲ စစ္တပ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာကပ္ိုင္းေဖာ္ျပခ်ကေ္တြ 
အရ စစ္တပ္လုပ္လာေနတာေတြနဲ႕ NLD ဒီခ်ဳပ္လပု္ေနတာေတြက ျပဒါးတလမ္းသံတလမ္း ျဖစ္ေနတယ္။ ရင္ၾကားေစ့လိုေဇာန႕ဲ စစ္တပ္ 
ကို အကာအကြယ္ေပးရင္း ေဒၚစုန႕ဲဒီခ်ဳပ္ဟာ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိုးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုၾကီးန႕ဲ ကင္းကြာလာတယ္။ လူထုဆန္႔က်င္ေရးေတြ စ 
လပု္လာၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တျပည္လုံးအေနအထားအရ ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာေနတ့ဲဒီခ်ဳပ္အဖို႔ ICJ ကစိၥေဆာင္႐ြက္ခ့ဲတာဟာ ေ႐ြးေကာက္ 
ပြဲမွာ ဗမာမဆဲႏၵရွင္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိုဳ႕ကုိ ဆြဲေဆာင္ထားခ်င္ထားနိုင္ပါလိမ့္မယ။္ ဒါေပမ့ဲ ေဒၚစုအေနန႕ဲ ဒီနည္းကုိသုံးၿပီး စစ္အုပ္စုကို သူ႕ 
ဩဇာေအာက္ ဆြမဲသြင္းနိုင္တာကေတာ့ ေသခ်ာေၾကာင္းပါ။ 

 

ကုိဗစ္၊ အပစ္ရပ္န႕ဲစစ္တပ္ 

 

 ကိုဗစ္ကာလမွာ ဘယသူ္ေတြ ဘယ္လိုေဖာ္ျပခဲ့ၾကသလဲ။ 

 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ထေပါက္ကြဲလုိက္တာ တကမၻာလံုး ေရွာ့ခ္ရကုန္ပါတယ။္ ကမၻာမွာ ဘယ္ဘာသာေရး နိမိတ္ဖတခ္်က္၊ အဆုိအ 
မိန႔္ကမွ ဒီလုိျဖစ္လာလိမ့္မယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ယုတစ္ြအဆုံး ကြၽန္ေတာ္တို႔အစဥ္အလာ သၾကၤန္စာထဲမွာေတာင္ မေတြ႕ရ၊ ျပည္ 
တြင္း ေဗဒင္လကၡဏာ ဆရာသမားေတြကလည္း ဘာမွ သတိမေပးလုိ႕မ်ားလားမသ၊ိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း ခပ္ေပါ့ေပါ့ပေဲနလိုက္ 
ဟန္တူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မတ္လ ၂၃ ရက္ ျပည္တြင္းမွာ လူနာစေတြ႕ၿပီဆိုတာေတာင္ ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္ေနတာကိုေတာ့ နားမလည္ 
ႏိင္ုေအာင ္ျဖစ္ခဲ့တယ။္ ကိုရိုနာထက္ ေျခဥျပင္တမ္းကစားရင္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္ဖို႕က ပိုအေရးႀကီးေနပုံရတယ္။ NLD  ဘက္ 
မွာ “ကမၼသကာ၊ ကံထားရာဟု၊ မ်ားစြာညုိွးမွိန္၊ မစိုးရိမ္န႕ဲ” ဆိုသလုိမ်ား သေဘာထားေနသလားမသိ၊ ဘာမွမတတႏ္ိုင္တဲ့ ကစိၥမို႔ ေခါင္း 
ေဆာင္ဘာေျပာမလ ဲေစာင့္ၾကတယ္။ ပါတီအေနန႕ဲ ဘာမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိ၊ လႈံ႕ေဆာ္တာ လႈပ္ရွားတာ မေတြ႕ရ၊ ဒီေတာ့ ပါတရီ႕ဲအ 
ခန္းက႑မရွိ၊ တကယ္လပု္ရင္ အရင္းအျမစ္ေတြကို တကယ္ထုတ္သုံးရေတာ့မယ့္အေျခအေနမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေယာက္ 
သာ ၇ ေထြမင္းသမီးလို ကေနတာ ျမင္ရတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူကလည္း သူတတ္သလို အသက္သာဆုံး အလြယ္ကူဆုံး ေဖာ္နည္းကားေတြ 
န႕ဲ ကပ္ႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းခိုင္းတာပဲ ေတြ႕ရတယ္။ 

 အစိုးရအေနန႕ဲ တုိင္းျပည္ဘ႑ာကုိ ျဖည့္ေပးေနတ့ဲ ျပည္ပေရာက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ေရာဂါရိွသူေရာ မရွိသပူါ တံခါး 
ဖြင့္လက္ခံတာ၊ တတန္ိုင္သမွ် မ်ကႏ္ွာေအာက္ခ်ၿပီး ေခၚသြင္းေနတာကုိေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမွာပါ။ 
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 ဒီကာလမွာ ျပည္သေူတြရ႕ဲ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ရဝဲ့ံစြာရင္ဆုိင္ရတ့ဲဲစိတ္ဓာတ္ေတြ အားရစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႏိုးထလာပါ 
တယ္။ တာဝန္သိစိတ္နဲ႕ ေရာဂါကူးမွာမေၾကာက္ ေသမွာမေၾကာက္ဘ ဲ ေသမင္းကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ အထးူသျဖင့္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ 
ႏွာက ေဆးဝန္ထမ္းေတြ၊ ေဗာ္လံဒီယာစိတ္န႕ဲတုိက္ပြဲခြင္ထဲဝင္လာၾကတ့ဲ(လူတန္းစားမေ႐ြး အသက္အ႐ြယမ္ေ႐ြး) ျပည္သေူတြကို ဂုဏ္ျပဳ 
ၾကရပါမယ္။ 

 စစ္တပ္ဘက္ကေကာ။ - 
 ဒီကာလ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ စစ္တပ္ေတြရ႕ဲအခန္းဝင္မႈေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ မီးန႕ဲကစားတာအက်င့္ပါေနၿပီျဖစ္တ့ဲ စစ္အုပ္စုလက္ 
ကိုင္တုတ္စစ္တပ္ကေတာ့ သူေျဖရွင္းေနက်နည္း သံုးၿပီး လပု္လာတယ္။ နာမည္ေကာင္းလည္းယူ၊ မ်က္စိလည္း လည္ကုန္ၾကေရာ့ ဆုိၿပီး 
စစ္တပ္က AAနဲ႔ ARSA ကို အၾကမ္းဖက္သမားလို႔သတမ္ွတ္လုိက္ၿပီး ၄င္းႏွစ္ဖြဲ႕မွအပ တျပည္လုံး အပစ္ရပ္မယ္လို႔ ေၾကညာလိုကပ္ါ 
တယ္။ ဒါမွလည္း ဒီကိုဗစ္ကာလမွာ စစ္ၿငီးေငြ႕ေနတဲ့သ႕ူတပ္လည္း အလွည့္က်နားႏိုင္၊ စစ္ေရးအရ သူတို႔ကုိ ဒုကၡအေပးဆုံး ျဖစ္ေနတ့ဲ 
AA ကိုလည္း ဖိတိုကႏ္ိုင္မွာပါ။ 

 AA ကုိတုိက္တဲ့အခါ ၾကည္းေရေလ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ မီးကုန္ယမ္းကနု္ တိုက္ခဲ့တယ္။ ၂ ဖက္စလံုးမွာ အမ်ိဳးသားေရးေတြ ပါ 
ေနတယ္။ ဒါကို သူတုိ႔ ေျပာတာဆိုတာ ေၾကညာတာေတြမွာ ေတြ႕ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္တို႔က ရခုိင္တပ္ကုိ ရခိုင္ျပည္သူ 
ေတြ မေထာကခ္ံရေဲအာင္ ျဖတ္ ၄ ျဖတစ္နစ္ က်င့္သုံးပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုကပ္ြဲကာလ ၅ ႏွစ္အတြင္း အရပ္သားေသဆံုးမႈ ၁၄၈ 
ေယာက္၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ၃၅၀၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁၆၀,၀၀၀ ခန႔္ စာရင္းထြက္လာပါတယ။္ AA န႕ဲဆက္ဆမံိလို႕ အႏွိပ္စက္ခံရ၊ အၾကမ္း 
ဖကဥ္ပေဒနဲ႕တရားစြခဲံရတ့ဲ အရပ္သားေတြလည္း မနည္းဘူး။ 

 ကိုဗစ္ကာလမွာပဲ ေၾကညာၿပီးတိုက္တဲ့ ရခုိင္ဘက္မွာတင္မက ၂ ဖက္သေဘာတူ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ကရင္ (KNU)၊ 
ရွမ္း (RCSS)၊ မြန္ (NMSP) ျပည္နယ္ဘက္ေတြမွာလည္း ေသနတ္သံေတြ ထြက္ေနဆ ဲ ျဖစ္တယ။္ လကမ္ွတ္မထုိးႏိုင္ၾကေသးေပမယ့္ ၂ 
ဖကစ္လံုးက အပစ္ရပ္မယ္ေၾကညာထားတဲ့ တအာင္း (TNLA) န႕ဲေတာင္ မေန႕က (ေမ ၂၉) ကြတ္ခိုင္ဘကမ္ွာ အျပင္းအထန္ တိုက္ခဲ့ၾက 
ပါေသးတယ။္ 
 ဘာ့ေၾကာင့ ္ဒီလိုတိုက္ေနရတာလဲ  

 - တိုက္ပြေဲတြရွိေနမွ စစ္အုပ္စုရ႕ဲ အခန္းဝင္မႈ ရိွေနႏိုင္တာမို႔ပ။ဲ သူတို႕အခန္းဝင္ေနမ ွႏိုင္ငံရ႕ဲ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး စတာ 
ေတြကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး ေရရွည္ အခြင့္ထးူခံျဖစ္ေနႏိုင္လို႔ပ။ဲ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း တတိုင္းျပည္လုံး ကုိဗစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေတြေရာက္ အက်ပ္အ 
တည္းေတြ ေတြ႕ေနသည့္တိုင္ ကုလတြင္း/ခ်ဳပ္က စစ္ပြဲေတြရပ္ထားၾကပါလို႔ ပန္ၾကားေနတ့ဲၾကားက စစ္ပြဲေတြ ရပ္မေပးတာပ။ဲ 

 ဒါ့ေၾကာင့္ ICJ က၊ UN က၊ HRW က EU, US က ရာဇသံေတြေပးေန - ဒဏ္ေတြခတ္ေနလည္း အလိုႀကးီတဲ့ စစ္အုပ္စုကေတာ့ 
မ်ကစ္ိကန္းတေစၦမေၾကာက္ ဆက္တိုက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္မိေၾကာင္းပါ။ 

 

ကုိဗစ္ ၁၉ နဲ႕ဗမာျပည္ 

- 

(၁) 
 လက္ရွိအစိုးရဟာ လက္ ၁၀ ေခ်ာင္းန႕ဲ ေခြးသန္း ၁၀ ေကာင္ကုိ ဖိထားရတဲ့ အေနအထား ေရာက္ေနတယ။္ ဟစ္ေႂကြးထားတ့ဲ 
လပု္ငန္းေတြက အမ်ားႀကီး - ဒီအထမဲွာ တတုိင္းျပည္လုံးန႕ဲဆုိင္တဲ့ NCA (၂၁ ရာစု ပင္လုံ) ဆိုတာႀကီးက ထိပ္ဆုံးမွာ ပါေနခဲ့တယ္။ အ 
ႀကမိ္ႀကိမ္လည္း ထိုင္ခဲ့ၾကၿပီ၊ ေငြကုန္လူပန္းျဖစ္ၿပီး ေရေရရာရာ ဘာရလဒ္ေကာင္းမွ မထြကခ္ဲ့ဘူး။ ေနာက္တခါထိုင္ဖို႔ ရကခ္်ိန္းကလည္း 
ေပးၿပီးရင္း ေပးလာခဲ့တာ ခုအခ်ိန္ ေရာက္လာခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ဒီတခါ ထိုင္ျဖစ္ရင္လည္း ရလဒ္ေကာင္း ထြက္စရာမျမင္၊ တိုင္းရင္းသားေတြ 
ဘက္မွာ ေျပာစရာဆိုစရာ ေတာင္းဆိုစရာေတြက မ်ားမ်ားလာခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမ့ဲ အစိုးရဘက္မွာ ေျပာစရာသာရွိၿပီး ေပးစရာ ဘာမွမရွိ။ ခု 
ကိုဗစ္ ၁၉ ႀကးီ ေပၚလာေတာ့ အစိုးရအတြက္ အေတာ္ဟန္က်သြားပါေတာ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုိဗစ္က အစိုးရကုိ ကယ္တင္လိုက္ျပန္ၿပီလုိ႔ 
ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ 
 

(၂) 
 ဗမာျပည္အဖို႔ ကိုဗစ္ကစိၥဟာ စာရင္းဇယားေတြေပၚမွာေတာ့ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ အသက္ရွဴေပါကေ္ခ်ာင္ေနေသးတယ္။ ဒီေနရာ 
မွာ ၂ ခ်က္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လုိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 
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 (၁) ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးနိုင္မႈ 

 (၂) ျပည္ပေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ျပန္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲေဖာ္ျပခ်က္ 

 

 (၁) လဦူးေရသန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိတ့ဲ ဗမာျပည္မွာ ေရာဂါရွိမရွိ ၃ ေသာင္းပဲ စစ္ႏုိင္ေသးတယ္။ စစ္ေဆးၿပီးသမွ် လူတသန္းမွာ ၄၆ 
ေယာက္ႏႈန္း စစ္ႏိုငခ္ဲ့တယ္။ လူဦးေရ သန္း ၂၇၀ ရွိတ့ဲ အင္ဒိုနီးရွားက လူတသန္းမွာ ၁၅၄ ဦး စစ္ေဆးနိုင္ၿပီး စင္ကာပူက လူတသန္းမွာ 
၁၆၂၀၃ ေယာကႏ္ႈန္း စစ္ေဆးနိုင္ခဲ့တယ္။ ကေမၻာဒီးယားက ဗမာျပည္ထက္ ၃ဆ၊ လာအိုက ၂ ဆ ပိုစစ္ေဆးႏိုင္တယ္။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ 
ေျပာႏိုင္တာက အာဆီယနံိုင္ငံေတြထမဲွာ စစ္ေဆးနိုင္စြမ္း ေအာက္ဆံုးတန္းမွာ ရွိေနခဲ့တယ။္ 

 အေသအေပ်ာက္စာရင္းမွာေတာ့ ၆ ဦးက မတက္ဘူး။ သိပ္ေကာင္းတယ္လို႕ဆိုႏိုင္တဲ့ရလဒ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ မႏၲေလးေဆး႐ုံႀကီးရိွ 
ေစာင့္ၾကည့္လူနာေတြထဲက ၃၉ ဦးေသဆုံးသြားတာမွာ ကုိဗစ္ေၾကာင့္ေသတာမဟုတ၊္ တျခားေရာဂါေတြနဲ႕ေသတာလို႔ ထုတျ္ပန္လိုက္ 
ျခင္း အေပၚမွာေတာ့ တယ္ဘဝင္မက်လွပါဘူး။ ဟုိေနရာ ဒီေနရာ လမ္းေဘးလဲက် ေသဆံုးေနတာေတြလည္း ကိုဗစ္ေၾကာင့္ဟုတ္မဟုတ္ 
စစ္ႏိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ 
 မစစ္ေသးလို႔ မေတြ႕ေသးတဲ့ ေနရာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွေနတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အႏၲရာယ္အရွိဆံုး ေနရာေတြ 
ကေတာ့ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေတြ၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြနဲ႕ စက္႐ုံအလပု္႐ုံေတြန႕ဲ ဆင္းရသဲားရပ္ကြက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 
 (၂) ျပည္ပျပန္မ်ားဘက္ၾကည့္ေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ဘကေ္ရာက္ေနသူေတြထဲက အမ်ားစုဟာ နယ္စပ္ဂိတ္အသီးသီးက ေခ်ာေခ်ာ 
ေမာေမာ ျပန္လာႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုင္းဂိတ္ေတြဘကမ္ွာေတာ့ ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ေတြ မ်ားတယ္။ သိန္းဂဏန္းျပန္မယ္ မွန္းထားေပမယ့္ ခု 
ေထာင္အခ်ဳိ႕ပဲ ျပန္ေရာကၾ္ကေသးတယ္။ႏိုင္ငံတကာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားရ႕ဲကၾံကမၼာလို ဗမာျပည္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားလည္း ေျပး 
မလြတ္ပါ။ 
 ဗမာျပည္ဟာ ျပည္တြင္းမွာ ကိုဗစ္န႕ဲပတ္သက္ၿပီး အေျခခံတည္ရွိေနမႈက ေကာင္းပါတယ။္ ျဖစ္လာသမွ် ကူးစက္မႈေတြက ျပည္ 
ပျပနန္႕ဲ နိုင္ငံျခားသားေတြဆီက ျမစ္ဖ်ားခံလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ လူထုကလည္း ႏိုးၾကားမႈရွိတယ္။ ခုတခါ အံုနဲ႕က်င္းန႕ဲ ျပန္ဝင္လာၾကၿပီး 
တိုင္းအသီးသီး ျပည္နယ္အသးီသီးကုိ ျပန္ၾကမွာမို႔ တစက္တမ်ကႏ္ွာ တႏိုင္ငံလံုး ျပန႔္သြားႏိုင္တ့ဲ အေနအထားပါ။ ခုပဲ အိႏၵိယက ျပန္လာ 
တဲ့ ပုိးကူးစကခ္ံထားရသူ ၁၇ ဦး သတင္းေတြ႕လုိက္ရေတာ့ ရင္မေနမတိယ္။ 

 

 (၃) ႏိင္ုငံတကာေရာက္ ဗမာျပည္သားေတြရ႕ဲ ကိုရိုနာကူးစက္ခံရမႈေတြကုိ စာရင္းဇယားျပဳစုၾကဖို႔ အေရးႀကီးတယ။္ အင္ဒီရားနား 
(ဖို႔ဝိန္း) မွာ ဗမာအလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ ပိုးေတြ႕ထားပါလ်က္ အလုပ္ဆင္းေနၾကရတာ ရင္နာစရာပါ။ ေမလ ၅ ရက္ RFA သတင္းအရ 
နယးူေယာ့ခ္မွာေသတ့ဲ ဗမာျပည္သားက ၂၀ ေလာကရ္ွိၿပီတဲ့။ အဂၤလန္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္းစတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေသ 
ဆုံးသြားတဲ့ ကူးစက္ခံေနရၿပီျဖစ္တ့ဲ ဗမာႏိုင္ငံသားေတြရ႕ဲ သတင္းေတြ အဆက္မျပတ္ ၾကားေနဖတေ္နရပါတယ္။ 

 ဗမာျပည္ဟာ သဘာဝေဘး (နာဂစ္) လူလုပ္ေဘး (၇ ရက ္ဇူလိုင္၊ စစ္ေတြဆန္လုပြဲ၊ ၇၄-၇၅-၇၆၊ ရွစ္ေလးလံုး၊ ျပည္တြင္းစစ္) 
ေတြမွာ အစုလုိက္အၿပဳံလိုက္ ေသခဲ့ေၾကခဲ့ရၿပီး ခုတခါ သဘာဝတပိုင္း - ေပါ့ဆမႈတပိုင္း ေရာဂါကပ္ေဘးမွာ ဘယ္ေလာက္ဆံုးရႈံးၾကရဦး 
မလ ဲမေျပာႏိုင္ေသး။ 

 ေရာဂါကာကြယေ္ရး၊ ကုသေရးဘက္ေတြမွာ အစိုးရလုပ္တတ္သေလာက္ လုပ္ႏိုင္သမွ်လုပ္ေနတာ ဘာမွ်မေျပာ၊ ေျပာရမယ့္ 
အခ်ိန္မဟုတ္။ အက်ိဳးရွိတယ၊္ ရလဒ္ေကာင္းထြက္တယ္ဆုိရင္ အသိအမွတ္ျပဳပါမယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကုိဗစ္ကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး ဒီကာလမွာ အေျခခံ 
လူတန္းစားေတြကုိ ဖိနင္းတာ တရားခံလပု္တာေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္တာေတြကိုေတာ့ တုံ႕ျပန္သြားရပါမယ္။ 

 

           A ၿငိမ္း 

                (၃၀ - ၅ -၂၀၂၀) 
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