Burma's Challenge
by Aung San

ဴမန္မာ့ စိန္ေခၞသံ

ဴမန္မာ့ စိန္ေခၞသံ နိဒၝန္းနဲႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏
အတၪႂပၯတၨိအကဵဥ္း
ယမင္းစာေပက ႎိုင္ငံေရး စာေပ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ အမႀတ္ (၂၈၂) နဲႛ ပံုႎႀိပ္ ဴဖန္ခ
ႛ ဵိလိုက္တဲ့၊
ေမာင္ဴမဦး ဴမန္မာဴပန္ခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တုိင္
အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ေရးသားခဲ့တဲ့ "ဴမန္မာ့ စိန္ေခၞသံ" (Burma's Challenge by
Aung San) စာအုပ္မႀ "နိဒၝန္းနဲႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၪႂပၯတၨိအကဵဥ္း" ကို
ဴပန္လည္ ကူးယူ လၿင့္ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဇနီးဴဖစ္သူ ေဒၞခင္ဳကည္ႎႀင့္ သားသမီး ၃ ဦးတုိႛ အတူတကၾ ရႀိစဥ္
အခၝက။

နိဒၝန္း
ဤစာအုပ္ငယ္သည္
ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ
ဂဵပန္
ကဵႃးေကဵာ္ေရးသမားတိုႛအား
ေမာင္းထုတ္႓ပီးသည့္ေနာက္
အထူးထူးေသာ
အေရးအခင္းမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ေဴပာဆိုခဲ့ေသာ က႗ႎု္ပ္၏ အေရးပၝေသာ ေဟာေဴပာခဵက္မဵားႎႀင့္ မိန္ႛခၾန္းမဵားကို စုစည္း
ေဖာ္ဴပထားခဵက္ တရပ္ဴဖစ္၍ ထိုေခတ္ ထိုကာလရႀိ ဴမန္မာဴပည္၏ အေဴခအေနမဵား၊
ဴပႍနာမဵားႎႀင့္ သေဘာ ဆႎၬမဵားကို ရႀင္းလင္း ေဖာ္ဴပ ထားေလသည္။ ဴမန္မာဴပည္၏
ဴပႍနာမဵားႎႀင့္ ဴဖစ္ရပ္မဵားကို ကမ္းကုန္လမ္းကုန္၊ သိုႛမဟုတ္ ႎိုင္ႎိုင္နင္းနင္း ကိုင္တၾယ္
သံုးသပ္ထားသည္
ဟူ၍ကား
မဆိုလိုေပ။
သိုႛေသာ္
ဴမန္မာဴပည္၏
လက္ရႀိ
အဴဖစ္အပဵက္မဵားႎႀင့္ ဴပႍနာမဵား၏ ေယဘုယဵ ေရႀႚ႟ႁခဵက္မဵားကိုမူ ေဖာ္ထုတ္
ႌၿန္ဴပေပးႎိုင္လိမ့္မည္ ဟူ၍ကား ေဴမၟာ္လင့္မိေပသည္။
တကမာၲလံုး သိသည့္အတိုင္း ဴမန္မာဴပည္သည္ ဒုတိယ ကမာၲစစ္ ႎႀစ္႒ကိမ္
ဴဖစ္ခဲ့ရသည္။ လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္က အဓိက စစ္ေဴမဴပင္ ဴဖစ္ခဲ့ရေသာ တ႟ုတ္ဴပည္မႀ လဲၾလ႖င္

ဂဵပန္ စစ္ဝၝဒီတိုႛအား ေကဵာ္ဳကားစၾာ ေတာ္လႀန္ တိုက္ခိုက္ႎိုင္ခဲ့ေသာ တိုင္းဴပည္
ႎႀစ္ဴပည္မႀာ ဖိလိပိုင္ႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္တိုႛပင္ ဴဖစ္ေသာ္လည္း ဴမန္မာဴပည္သည္ ယခုအခၝ
ဴပင္ပကမာၲ၏ ေမ့ေလဵာ့ဴခင္းကို ခံရေတာ့မတတ္ ဴဖစ္ေနရသည္။ တဖန္ တိုင္းဴပည္က
ငယ္႓ပီး လူဦးေရကလည္း မေဴပာပေလာက္ (၁၇ သန္းသာ ရႀိသည္) ေစကာမူ
ဴမန္မာဴပည္၏ စီးပၾားေရး အလားအလာမဵားသည္ ညံ့ဖဵင္းဴခင္း မရႀိသည့္ အဴပင္
ဴမန္မာဴပည္သည္
အေရႀႚဖဵားႎႀင့္
အေရႀႚေတာင္
အာရႀ၏
မဟာဗဵႃဟာတၾင္
မလၾဲမေရႀာင္သာေအာင္ ဴပင္ပ ကမာၲ႒ကီး၏ အထူးသဴဖင့္ ကမာၲ႒ကီးႎႀင့္ ကမာၲႛ
အေရႀႚဴခမ္းတၾင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖန္တီး ထိန္းသိမ္းထားေရး အတၾက္ အေရးတ႒ကီး
လိုလားေနသည့္ တိုင္းဴပည္မဵား၏ ပိုမို စိတ္ဝင္စားမႁႎႀင့္ ဖဵတ္လတ္ တက္႔ကေသာ
အာ႟ံုစိုက္မႁကို ေတာင္းဆိုလဵက္ ရႀိေပသည္။ သိုႛမဟုတ္ ေတာင္းဆိုထိုက္လဵက္
ရႀိေပသည္။ ဴမန္မာဴပည္သည္ ဘာဴဖစ္သည္၊ ဘာဴဖစ္ခဲ့သည္၊ ဘာဴဖစ္လိမ့္မည္၊ ဴပင္ပ
ကမာၲ႒ကီးသိုႛ ဴမန္မာဴပည္က ဘာကို ကမ္းလႀမ္းႎိုင္၍ ဴပင္ပ ကမာၲ႒ကီးမႀ ဘာကို
ဴပန္ရယူႎိုင္ရမည္ အစရႀိသည္တိုက
ႛ ို ယင္းတိုႛအေနဴဖင့္ သိထားရန္ လိုအပ္သည္။
ထိုႛေဳကာင့္ပင္ က႗ႎု္ပ္သည္ ဤစာအုပ္ငယ္၏ အမည္ကို 'ဴမန္မာ့ စိန္ေခၞသံ' ဟု
ေ႟ၾးခဵယ္ခဲ့ဴခင္း
ဴဖစ္သည္။
အဘယ့္ေဳကာင့္
ဆိုေသာ္
ဤစာအုပ္ငယ္သည္
ဗမာ့အေရးတည္း ဟူေသာ ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ ကမာၲ႒ကီး၏ အာ႟ံုစိုက္မႁ၊
နားလည္မႁ၊ ကိုယ္ခဵင္းစာမႁႎႀင့္ အဴပႂသေဘာဴဖင့္ ေထာက္ခံ အားေပးမႁတိုႛကို ႎႁိးေဆာ္ဴခင္း
ဴပႂသည္မႀာ သံသယဴဖစ္စရာ မလိုေသာေဳကာင့္ေပတည္း။

(ပံု) ေအာင္ဆန္း
ရန္ကုန္၊ ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၪႂပၯတၨိအကဵဥ္း
မေကၾးခ႟ိုင္ နတ္ေမာက္႓မိႂႚ၌ ၁၉၁၅ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛတၾင္
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကို ဖၾားဴမင္ခဲ့သည္။ ေကဵးလက္ပိုင္းရႀိ ေဳကးရည္တတ္ လူကံုထံ
မဵိႂး႟ိုးမႀ ဆင္းသက္သူ ဴဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဘိုးေဘးမဵားသည္ ထင္ရႀား
ေကဵာ္ဳကားေသာ မဵိႂးခဵႂစ္ ပုဂိၢႂလ္မဵား ဴဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ပထမဦးစၾာ
နတ္ေမာက္႓မိႂႚ ဴမန္မာ အထက္တန္းေကဵာင္းတၾင္ ပညာ သင္ဳကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္
တကၠသိုလ္တၾင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ဳကား၍ အဂႆလိပ္စာေပ၊ ေခတ္မီသမိုင္းႎႀင့္
ဝိဇၦာတန္းကို
ေအာင္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္
ႎိုင္ငံေရးသိပၯံ
ဘာသာမဵားကိုယူကာ
တကၠသိုလ္တၾင္ပင္
ဥပေဒတန္းကို
တက္ေရာက္
သင္ဳကားခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေစာပိုင္းကာလ ပညာေရး ခရီးလမ္းသည္ ဆုတံဆိပ္မဵား၊
ပညာသင္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးႎိုင္ဴခင္းဴဖင့္ ေတာက္ေဴပာင္မႁ ရႀိခဲ့ေသာ္လည္း တကၺသိုလ္သိုႛ
ေရာက္ရႀိလာခဵိန္တၾင္မႁ တိုင္းဴပည္တဝႀမ္းလံုး၌ ထင္ရႀားသည့္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္
တဦးအဴဖစ္ ႎိုင္ငံေရး စိတ္ထက္သန္မႁႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ပၝဝင္လာဴခင္းေဳကာင့္
ပညာေရး ခရီးလမ္းမႀာ မေဴဖာင့္ဴဖႃးဘဲ ဴဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေကဵာင္းသားတိုႛ၏ ရပိုင္ခၾင္မဵား၊
မေကဵနပ္ခဵက္မဵား အတၾက္ လံႁႛေဆာ္ေသာေဳကာင့္ တကၠသိုလ္မႀ ထုတ္ပစ္မည္ ဟူ၍
ႎႀစ္႒ကိမ္တိုင္တိုင္ ႓ခိမ္းေခဵာက္ ခံခဲ့ရသည္။ အကယ္အားဴဖင့္လည္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မႀ
သံုးႎႀစ္တာမ႖ ယာယီ ထုတ္ပယ္ဴခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဤသိုႛ ထုတ္ပယ္ခံရဴခင္းသည္ ၁၉၃၆
ခုႎႀစ္
အေစာပိုင္း၌
တဴပည္လံုးႎႀံႛ
ေကဵာင္းသား
သပိတ္႒ကီး
ေမႀာက္ခဲ့ရမႁ၏
ေလာေလာဆယ္ အေဳကာင္းရင္း တရပ္ ဴဖစ္သည္။ ယင္းေကဵာင္းသား သပိတ္႒ကီးတၾင္
သူသည္ ထင္ရႀားေသာ ေခၝင္းေဆာင္ တဦး ဴဖစ္ေပသည္။ ယင္းသပိတ္႒ကီးေဳကာင့္ တႎႀစ္
ပညာသင္ ပဵက္ခဲ့ရသည္။
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တၾင္ ပညာသင္ ႎိုႛေသာက္စိုႛရင္း သူသည္ အိုးေဝ မဂၢဇင္း
အယ္ဒီတာ အဴဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ၏
ဒုတိယဥကၺဌႎႀင့္ ဥကၺဌ အဴဖစ္၊ ဗမာႎိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢကို စတင္
ထူေထာင္သူ တဦးႎႀင့္ ဥကၠႉ အဴဖစ္ လည္းေကာင္း အထူးထူးေသာ ေကဵာင္းသား
အဖၾဲႚအစည္းမဵား၌ ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သည္။ ေကဵာင္းသား အဴဖစ္ဴဖင့္ပင္ ၁၉၁၈ ခုႎႀစ္
အေစာပိုင္းတၾင္ အစိုးရက ခန္ႛအပ္ေသာ ယူနီဗာစီတီ အက္ဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရး
ေကာ္မတီ၌ အဴခား ေကဵာင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္ တဦးႎႀင့္အတူ ပၝဝင္ခဲ့႓ပီး ယူနီဗာစီတီ
အက္ဥပေဒကို အေတာ္အတန္ တိုးတက္ ေကာင္းမၾန္လာေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ခဲ့သည္။
ယင္းအက္ဥပေဒကို ဴမန္မာဴပည္ ဥပေဒဴပႂ ေကာင္စီက ခဵမႀတ္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
ယင္းအက္ဥပေဒကို ၁၉၂၀ ခုႎႀစ္ႎႀင့္ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္တိုႛတၾင္ ေပၞေပၝက္ခဲ့သည္ ဴပည္လံုးႎႀံႛ

ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁမဵားႎႀင့္ သပိတ္ေမႀာက္မႁမဵား၏ ေရေသာက္ဴမစ္ပင္ ဴဖစ္ေပသည္။
သူသည္ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ဘဝတၾင္ အဂႆလိပ္ သတင္းစာ၊ ဴမန္မာ့
သတင္းစာမဵားသိုႛ ေဆာင္းပၝးမဵား ေပးပိုႛခဲ့သည္။ ထိုႛဴပင္ ထိုစဥ္က ဗမာပိုင္ ဗမာဦးစီး၍
အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ရက္သတၨပတ္လ႖င္ သံုး႒ကိမ္ ထုတ္ေဝေသာ အမဵိႂးသား
စာေစာင္ဴဖစ္သည့္ 'နယူးဘားမား' ဂဵာနယ္၏ အယ္ဒီတာ အဖဲၾႚတၾင္လည္း အတန္ဳကာ
ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ ခုႎႀစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတၾင္ သူသည္ ဥပေဒတန္း
တက္ေနရာမႀ ႟ုတ္တရက္ ခဵက္ဴခင္း ရပ္ပစ္လိုက္သည္။ ထိုသိုႛ ရပ္ပစ္လိုက္ဴခင္းမႀာ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ထိုစဥ္က တခုတည္းေသာ တက္႔ကသည့္၊ အမဵိႂးသားစိတ္ ဴပင္းဴပသည္ႛ
ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ ဴဖစ္ေသာ ဒိုႛဗမာ အစည္းအ႟ံုး (သခင္) ၌ ပၝဝင္၍ အမဵိႂးသား
လၾတ္လပ္ေရးတည္း ဟူေသာ မဵိႂးခဵစ္ လုပ္ငန္း အတၾက္ အလုပ္အေက႗း ဴပႂရန္
ဴဖစ္ေပသည္။
သူသည္ ယင္းႎိုင္ငံေရး ပၝတီတၾင္းသိုႛ ဝင္ေရာက္ခဵိန္ေလာက္မႀ စ၍ ၁၉၄၀ ခုႎႀစ္၊
ဳသဂုတ္လတၾင္ အဖမ္းမခံဘဲ တိုင္းဴပည္ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ ဆက္လက္
တိုက္ပဲၾဝင္ရန္ ေဴမလ႖ိႂး သၾားသည္ အထိ ယင္းပၝတီ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး အဴဖစ္
ထမ္း႟ၾက္ခဲ့သည္။ သူသည္ သခင္ ေခၝင္းေဆာင္ တဦး အဴဖစ္ ၁၉၃၉ ခုႎႀစ္
အေစာပိုင္းတၾင္ ဖမ္းဆီး ခဵႂပ္ေႎႀာင္ဴခင္း ခံရသည္။ ထိုစဥ္က ထုတ္ဴပန္ေသာ အစိုးရ
ေကဵညာခဵက္ အဆိုအရ 'အစိုးရအား အဳကမ္းဖက္၍ တၾန္းလႀန္ ႓ဖိႂခဵရန္ လုပ္ဳကံမႁ' ကို
ေခၝင္းေဆာင္သူ တဦးအဴဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရဴခင္း ဴဖစ္သည္။ သိုႛေသာ္ မဵားမဳကာခင္မႀာပင္
ဴပန္၍ လၾတ္လာခဲ့သည္။ သခင္ ပၝတီ၏ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး အဴဖစ္
သူအဴပင္းအထန္ လုပ္ခဲ့သည္မႀာ သံသယ ဴဖစ္စရာ မလိုေပ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဒိုႛဗမာ
အစည္းအ႟ံုး (သခင္ပၝတီ၏ တရားဝင္ အမည္) အား ယခု လုပ္ေနသည့္ အဖဵက္အဆီး
အေႎႀာင့္အရႀက္ လုပ္ငန္းမဵိႂးကို လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ေစရန္ ဖန္တီးခဲ့သူ သံုးဦး အနက္
တဦးဴဖစ္႓ပီး၊ ပၝတီ၏ အေရး႒ကီးေသာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ႎႀင့္ ေပၞလစီေပၝင္း မဵားစၾာကို
ေဖာ္ထုတ္ေရး အတၾက္ တဝန္ယူခဲ့သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ထိုစဥ္က အစိုးရ
မႀတ္တမ္းမဵား၌ ေရးသား ထားေလသည္။ ဗမာႎိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေတာင္သူ လယ္သမား
အစည္းအ႟ံုး၏ အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာင္မတီဝင္ အဴဖစ္လည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၃၉-၄၀ ခုႎႀစ္ အတၾင္း ေဒၝက္တာ ဗေမာ္ႎႀင့္ အတူ၊ ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္
တိုက္ပဲၾ ဝင္လိုဳကေသာ ပၝတီမဵား၊ အစိတ္အပိုင္မဵား စုစည္ထားသည့္ ဗမာ့
ထၾက္ရပ္ဂိုဏ္းကို ဦးေဆာင္ ဖဲၾႚစည္းရာတၾင္ အဓိက ပုဂၢိႂလ္ တဦး ဴဖစ္သည္။ သူသည္
ဗမာ့ ထၾက္ရပ္ဂိုဏ္၏ အတၾင္းေရးမႀႃး အဴဖစ္ ေဴမလ႖ိႂး သၾားခဲ့ရခဵိန္ အထိ
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင္ အိႎိၬယ အမဵိႂးသား ကၾန္ဂရက္ ပၝတီ၏
ဖိတ္ဳကားခဵက္ အရ ယင္းပၝတီ၏ ရမ္းဂၝး ညီလာခံသိုႛ တက္ေရာက္သည့္ သခင္

ကိုယ္စားလႀယ္ အဖဲၾႚကို ေခၝင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုႛေနာက္ အိႎၬိယဴပည္ရႀိ ဝၝယာ၊
ဗာရာဏသီ၊ အလ႞ာဟာဘတ္၊ အဂၢရာ၊ ေဒလီ၊ ပက္ရႀဝၝ၊ ခိုင္ဘာေတာင္ဳကား၊ လာအို၊
အမ္ရစ္ဆာ အာမက္ဒဘတ္၊ ဘံုေဘႎႀင့္ ကာလ္ကတၨား႓မိႂႚတိုႛသိုႛ ခရီးလႀည့္ခဲ့သည္။
အိႎိၬယဴပည္မႀ ဴပန္လာခဲ့ရ႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာဴပည္ အတၾင္း၌ နယ္ခဵဲႚ ဆန္ကဵင္ေရး၊
စစ္ဆန္ႛကဵင္ေရး လုပ္ငန္းမဵား အဴပင္းအထန္ ေဆာင္႟ၾက္ရင္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္
ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ၏ ကိုယ္စားလႀယ္ အဴဖစ္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီဝင္
အဴဖစ္ ကာလ အတန္ဳကာ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သည္။ သူႛအား ဖမ္းဆီးရန္ ဝရမ္း
ထုတ္လိုက္ရာတၾင္ သူသည္ ဝရမ္းကို တိမ္းေရႀာင္ကာ ေဴမလ႖ိႂးခဲ့သည္။ ဤသိုႛ
ဝရမ္းထုတ္သည့္ အတၾက္ လူငယ္တိုႛ အတၾင္း၌ မ႓ငိမ္မသက္ ဴဖစ္မႁမဵား ေပၞထၾက္
လာရေသာေဳကာင့္ ေနာင္အခၝတၾင္ ဝရမ္းကို ဴပန္လည္ ႟ုပ္သိမ္း ခဲ့ေစကာမူ သူသည္
ေဴမလ႖ိႂး၍ပင္ ေဆာင္႟ၾက္ ေနခဲ့သည္။
သူသည္ တ႟ုတ္ဴပည္ အမၿိႂင္႓မိႂႚသိုႛ တိုင္းဴပည္ လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲၾ အတၾက္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အဆက္အသၾယ္ႎႀင့္ အကူအညီ ရရႀိရန္ ထၾက္ခၾာ သၾားခဲ့႓ပီး၊
ယင္း႓မိႂႚရႀိ အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ ေဒသတၾင္ ႎႀစ္လခန္ႛ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုႛေနာက္
ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ရဲေဘာ္မဵား၏ စီစဥ္ေပးခဵက္ အရ၊ ဂဵပန္ႎႀင့္ အဆက္အသၾယ္ရကာ
ဂဵပန္တိုႛက လာေရာက္၍ သူႛအား တိုကဵိႂ႓မိႂႚသိုႛ ေခၞသၾားခဲ့သည္။ တိုကဵိႂ႓မိႂႚတၾင္ သံုးလခန္ႛ
ေနရ႓ပီးေနာက္ ဂဵပန္တိုႛ ေပးအပ္လိုက္ေသာ စီမံကိန္းကို ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ရဲေဘာ္မဵား
သိရႀိေစရန္ ၁၉၄၀ ခုႎႀစ္ အေစာပိုင္းတၾင္ ဴမန္မာဴပည္သိုႛ ဴပန္လာခဲ့ရသည္။
မဵားမဳကာခင္တၾင္ သူသည္ တိုကဵိႂသိုႛ ဴပန္သၾားခဲ့သည္။ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း၌ ေတာ္လႀန္
ထ႔ကေရးကို ေခၝင္းေဆာင္ႎိုင္ေရး အတၾက္ ဂဵပန္တိုႛ၏ စစ္သင္တန္းသိုႛ တက္မည့္ ပထမ
အသုတ္ လူငယ္တစုကို သူႎႀင့္ တပၝတည္း ေခၞေဆာင္ သၾားခဲ့သည္။
၁၉၄၂ ခုႎႀစ္ အေစာပိုင္းတၾင္ သူသည္ ဘန္ေကာက္႓မိႂႚသိုႛ ေရာက္ခဲ့႓ပီး ဂဵပန္တိုႛ၏
အကူအညီဴဖင့္ ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီအိုင္ေအ) ကို ထို႓မိႂႚ၌
ဖဲၾႚစည္းခဲ့သည္။ ဂဵပန္တိုႛ ဴမန္မာဴပည္ကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သည့္ အခၝတၾင္ သူသည္
ဂဵပန္တိုႛႎႀင့္ အတူ ဴမန္မာဴပည္သိုႛ ခဵီတက္ လာခဲ့သည္။ ဂဵပန္ဴပည္၌ ရႀိစဥ္ကပင္ သူႎႀင့္
သူႛရဲေဘာ္တိုႛသည္
ဂဵပန္တိုႛႎႀင့္
ပဋိပကၡ
ဴဖစ္ခဲ့ဳကသည္
ဴဖစ္ရာ
ဂဵပန္တိုႛ
ဴမန္မာဴပည္တၾင္းသိုႛ ခဵီတက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့႓ပီး၊ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႛအား ပို၍ ပို၍
ႎႀိပ္စက္ကလူ ဴပႂလာခဵိန္တၾင္မူ ပဋိပကၡ ဴဖစ္မႁသည္ ပိုမို ဴပင္းထန္ လာခဲ့ေလသည္။
သူသည္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းသိုႛ ဴပန္မဝင္ခင္ႎႀင့္ ဂဵပန္တိုႛ ရန္ကုန္ကို သိမ္းပိုက္
႓ပီးခဵိန္တိုႛတၾင္
ဂဵပန္
ဆန္ႛကဵင္ေရး
လုပ္ငန္းကို
စည္း႟ံုး
လုပ္ေဆာင္ရန္
႒ကိႂးစားခဲ့ေသာ္လည္း
အထမေဴမာက္ခဲ့ေခဵ။
သိုႛေသာ္
ဗမာ့
လၾတ္လပ္ေရး

တပ္မေတာ္တၾင္း၌ ဂဵပန္ ဆန္ႛကဵင္ေရး စိတ္ဓာတ္မဵား ရႀိေနေဳကာင္းကိုမူ တိုင္းဴပည္က
ေကာင္းစၾာ သိရႀိ ေနခဲ့ေပသည္။ ထိုအေဳကာင္းေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ထိုစဥ္က
ဂဵပန္စစ္ဗိုလ္
ဦးစီးေသာ
ဘီအိုင္အ၏
အာဏာဳသဇာဴဖင့္
စစ္ေနာက္ပိုင္းတၾင္
ဖဲၾႚစည္းခဲ့ေသာ 'ဘီအိုင္ေအ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖဲၾႚ' အခဵိႂႚ၏ အလၾန္အက႗ံ ဴပႂမႁတိုႛကို
ခဵက္ေကာင္းယူကာ ဘီအိုင္ေအ အေပၞ ဆန္က
ႛ ဵင္သည့္ ႎိုင္ငံေရး ရန္သူမဵား၏
မသမာေသာ အဳကံအစည္ ဴပႂမူခဵက္မဵားေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘီအိုင္ေအကို ဗမာ့
တပ္မေတာ္
(ဘီဒီေအ)
အဴဖစ္
ဴပန္လည္
ဖဲၾႚစည္းခဲ့သည္။
ကာကၾယ္ေရး
တပ္အင္အားကိုလည္း
ေလဵာ့ခဵခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းသည္
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး
အဆင့္ဴဖင့္ ဗမာ့ ကာကၾယ္ေရး တပ္မေတာ္ကို ႒ကီးမႀႃး ကၾပ္ကဲ ခဲ့ေလသည္။
၁၉၄၃ ခုႎႀစ္၊ မတ္လတၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းႎႀင့္ ေဒၝက္တာဗေမာ္တုိႛသည္
အဴခားပုဂၢႂိလ္ ႎႀစ္ဦးႎႀင့္အတူ၊ တုိကဵႂိ႓မိႂႚသုိႛ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ဳကားဴခင္း ခံခဲ့ရသည္။
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းမႀာ (ေမဂဵာဂဵင္နရယ္) ဗုိလ္ခဵႂပ္ကေလး အဆင့္သုိႛ တုိးဴမၟင့္ဴခင္း
ခံရသည္။ ဂဵပန္ဘုရင္ႎႀင့္ ေတၾႚဆုံခဲ့ရ႓ပီး၊ တတိယအဆင့္ တက္ေနတံဆိပ္ ခဵီးဴမၟင့္ဴခင္း
ခံခဲ့ရေလသည္။ တုိကဵႂိ႓မိႂႚမႀ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိလာခဲ့႓ပီးေနာက္၊ တုိကဵႂိဴပန္မဵားအား
ဂုဏ္ဴပႂသည့္
ဧည့္ခံပၾဲ
တခုတၾင္
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက
ဴမန္မာဴပည္သုိႛ
ေရာက္ရႀိလာေတာ့မည့္ လၾတ္လပ္ေရးသည္ အနည္းႎႀင့္ အမဵား အမည္ခံ လၾတ္လပ္ေရး
ဴဖစ္လိမ့္မည္ ဟူ၍ အရိပ္အ႕မက္အားဴဖင့္ ေဴပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိႛေနာက္ ဴမန္မာဴပည္
ကာကၾယ္ေရးႎႀင့္ သူကိုယ္တုိင္ ေသနာပတိ အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ေနေသာ ဘီဒီေအတုႎ
ိႛ ႀင့္
ပတ္သက္ေသာ ဴပႍနာမဵားကုိ တင္ဴပေရး အတၾက္ လၾတ္လပ္ေရး ဴပင္ဆင္မႁ
ေကာ္မရႀင္တၾင္ ပၝဝင္ ခန္ႛအပ္ဴခင္း ခံရသည္။ ထုိေနာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအား လၾတ္လပ္ေရး
ေပးသည္ဆုိေသာ အခမ္းအနားတၾင္ သူသည္ ေမဂဵာဂင္နရယ္ (ဗုိလ္ခဵႂပ္ကေလး)
အဆင့္ဴဖင့္ စစ္ဝန္႒ကီး ဴဖစ္လာခဲ့႓ပီး၊ လၾတ္လပ္ေရး တႎႀစ္ေဴမာက္သည့္ ေနႛတၾင္
ဂဵပန္အစုိးရက အပ္ႎႀင္းေသာ ပထမဆင့္ ရတနာတံဆိပ္ကုိ အဴခား ပုဂၢႂိလ္မဵားႎႀင့္အတူ
ရရႀိခဲ့ေလသည္။ သုိႛေသာ္ ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး ႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတၾင္
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အမည္ခံ ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရးကုိ ဖၾင့္ဟ တုိက္ခုိက္ရင္း၊ ဂဵပန္
ဆန္ႛကဵင္ေရး မိန္ႛခၾန္းကုိ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း မိန္ႛဳကားခဲ့ေလသည္။ ထုိမိန္ႛခၾန္းသည္
တုိကဵႂိ႓မိႂႚရႀိ ဂဵပန္အစုိးရ ရပ္ကၾက္၌ပင္ ဂယက္႟ုိက္ ေစခဲ့သည္ဟု အဆုိ ရႀိေပသည္။
၁၉၄၃ ခုႎႀစ္တၾင္ သူသည္ ဂဵပန္ ဆန္ႛကဵင္ေရး၊ ေတာ္လႀန္ေရး လုပ္ငန္းကုိ
စည္း႟ုံးရန္ ထပ္မံ ဳကံစည္ အားထုတ္ခဲ့ရာ ၁၉၄၄ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လတၾင္ ဖက္ဆစ္
ဆန္ႛကဵင္ေရး ဴပည္သူႛ လၾတ္လပ္ေရး အဖၾဲႚခဵႂပ္ကုိ ေအာင္ဴမင္စာၾ ဖၾဲႚစည္းႎုိင္ ခဲ့ေလသည္။
၁၉၄၄ ခုႎႀစ္ အကုန္ေလာက္တၾင္ သူသည္ မဟာမိတ္ စစ္ဌာနခဵႂပ္ႎႀင့္ အဆက္အသၾယ္

ရခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေနႛတၾင္ သူသည္ ဂဵပန္ စစ္ဝၝဒီတုိႛအား
တိတိလင္းလင္း ေတာ္လႀန္သည္။ ေတာ္လႀန္ေရး တုိက္ပၾဲကုိ ေရႀႚေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅
ခုႎႀစ္၊ စက္တင္ဘာလတၾင္ သူႎႀင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ပုဂၢႂိလ္ ၁၀ ဦးသည္ ကႎၬီ႓မိႂႚသုိႛ
သၾား၍ ႓ဗိတိသ႖ ဦးစီးမႁ ေအာက္ရႀိ ဴမန္မာ စစ္တပ္ႎႀင့္ (ပီဘီအက္ဖ္) ေခၞ မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့
တပ္မေတာ္ (ထုိစဥ္က ဂဵပန္ကုိ ေတာ္လႀန္သည့္ ဴမန္မာတု၏
ိႛ တပ္မေတာ္အမည္) ကုိ
ပူးေပၝင္းေရး အတၾက္ သေဘာတူ စာခဵႂပ္ ခဲ့ဳကသည္။ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရ၏ ကုိယ္စား
ေလာ့ဒီလူဝီေမာင္ ဘက္တန္က ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းအား ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ အဆင့္ဴဖင့္ ဗမာ့
တပ္မေတာ္ ဒုတိယ ေသနာပတိခဵႂပ္ (ဒပဵႃတီ အင္စပက္တာ ဂဵင္နရယ္) အဴဖစ္
ခန္ႛအပ္သည္။ သုိႛေသာ္ သူသည္ ရာထူးကုိ မိမိလက္ေထာက္ ပုဂၢႂိလ္မဵားထဲမႀ ပုဂၢႂိလ္
တဦးအား ခန္ႛအပ္ေစ႓ပီး တုိင္းဴပည္ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ ဆက္လက္ ႒ကိႂးပမ္းရန္
တပ္မေတာ္မႀ ထၾက္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လတၾင္ သူသည္ ဖက္ဆစ္
ဆန္ႛကဵင္ေရး ဴပည္သႛူ လၾတ္လပ္ေရး အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဥကၠႉ ဴဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိေနာက္
တဖန္ ကုိယ္စားလႀယ္ ေပၝင္း ၁,၃၀၀ ႎႀင့္ စတင္ ဖၾင့္လႀစ္ေသာ ေနႛတၾင္ လူထုပရိသတ္
တသိန္းနီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလ၌ ကဵင္းပသည့္ ဖဆပလ
အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ပထမေဴမာက္ ညီလာခံတၾင္ ဥကၠႉ အဴဖစ္ပင္ အေ႟ၾးခံရဴပန္သည္။ ၁၉၄၆
ခုႎႀစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတၾင္ ဘုရင္ခံ၏ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီ၌ ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ေရး
အတၾက္ ပုဂၢႂိလ္ ၁၁ ဦး၏ အမည္ကုိ တင္သၾင္းရန္ အေဳကာင္းဳကားဴခင္း ခံခဲ့ရသည္။
သုိႛေသာ္ ဘုရင္ခံထံမႀ ေကဵနပ္ေလာက္ေသာ စည္းကမ္းခဵက္မဵားကုိ မရေသာေဳကာင့္
သူသည္ အမည္ တင္သင
ၾ ္းခဵက္ကုိ ဴပန္လည္ ႟ုပ္သိမ္း ခဲ့ေလသည္။ သုေ
ိႛ သာ္ ယင္းသုိႛ
ဴပန္လည္ ႟ုပ္သိမ္းလုိက္ဴခင္းမႀာ သူႎႀင့္ သူဥကၠႉ အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ေနေသာ ဖဆပလ
အဖၾဲႚခဵႂပ္တုိႛ၏ ေနာက္ရႀိ ဴပည္သတ
ူ ု၏
ိႛ
အလုိအရ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း ဴဖစ္ေလရာ၊
႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံရႀိ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရကပင္လ႖င္ ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ လူထု ေထာက္ခံမႁ
ရရႀိပုံကုိ ႓ဗိတိသ႖ ပၝလီမန္ အတၾင္း၌ မလၾဲသာဘဲ ဝန္ခံခဲ့ရ႓ပီး၊ ဘုရင္ခံ၏ အမႁေဆာင္
ေကာင္စီတၾင္းသုိႛ ဝင္ႎုိင္ေစရန္ ဖဆပလ အတၾက္ တံခၝးဖၾင့္ထား ေနေသးဆဲပင္
ဴဖစ္ေပသည္။
▪-¤-▪

ဗမာ့ေတာ္လႀန္ေရး
". . . ကမာၲ ကုလသမဂၢ အပၝအဝင္ ကမာၲႛႎိုင္ငံ အားလံုးကို လၾတ္လပ္ေရး၊
တုိးတက္ေရးနဲႛ သာယာ ဝေဴပာေရး အတၾက္ တီထၾင္ ဖန္တီးမႁ ဴပႂမယ့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
ထၾန္းကားေစမဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး စနစ္ တရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႒ကိႂးပမ္းဳကဖိုႛ
တုိက္တၾန္းလိုက္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲႚ မိန္ႛခၾန္းကို ဖတ္ရေတာ့မႀ၊ အိႎၬိယ အမဵိႂးသား
ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး တဦး ဴဖစ္သူ ေန႟ူးက ကိုလိုနီ ေပၝက္စ ႎိုင္ငံေလးက အသက္ ၃၀
ေကဵာ္စသာ ရႀိေသးတဲ့ အမဵိႂးသား ေခၝင္းေဆာင္ တေယာက္ကို ဘာေဳကာင့္
ေလးစားရတယ္ ဆုိတာ အံ့ဳသမႁ ေဴပရတယ္ . . . " . . . [၁၉၄၅ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၂၉
ရက္ေနႛ ရန္ကုန္ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမ၌ ကဵင္းပေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ မဟာမိတ္ တပ္သားတု၏
ိႛ
အေရႀႚႎႀင့္ အေနာက္ အသင္း အစည္းအေဝးတၾင္ ေဴပာဳကားေသာ အမဵိႂးသား
ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ "ဗမာ့ေတာ္လႀန္ေရး" မိန္ႛခၾန္းကို ဗိုလ္ခဵႂပ္
ကိုယ္တုိင္ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ေရးသားခဲ့တဲ့ 'Burma's Challenge' by Aung San ကို
ေမာင္ဴမဦး ဴမန္မာဴပန္႓ပီး၊ ယမင္းစာေပက ႎိုင္ငံေရး စာေပ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ အမႀတ္ (၂၈၂) နဲႛ
ပံုႎႀိပ္ ဴဖန္ႛခဵိလိုက္တဲ့ 'ဴမန္မာ့ စိန္ေခၞသံ' စာအုပ္ကေန ဴပန္လည္ ကူးယူ လၿင့္တင္
ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။] (အင္း ... ဒီမိန္ႛခၾန္းပၝပဲ၊ သခင္တင္ဴမက 'ဗိုလ္ခဵႂပ္ႎႀင့္
အမႀားေတာ္ပံု' လိုႛ ေခၝင္းစဥ္ တပ္ခဲ့တာ။)

ဴပည္သူထူထုကို မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားေနေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း။

(၁၉၄၅ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေနႛ၊ ရန္ကုန္ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမ)
၁၉၄၂ ခုႎႀစ္၊ မတုိင္မီ အထိ ဴမန္မာဴပည္ဟာ ႎႀစ္ေပၝင္း ေဴမာက္ဴမားစၾာ ႓ဗိတိသ႖
အုပ္စုိးမႁေအာက္မႀာ ရႀိခဲ့ရတယ္။ ၁၉၃၉ ခုႎႀစ္၊ ႓ဗိတိန္နဲႛ ဴပင္သစ္ တုိင္းဴပည္တုက
ိႛ
ဂဵာမနီကုိ စစ္ေကဵညာတဲ့ အခၝ ဴမန္မာဴပည္ ဥပေဒဴပႂ ေကာင္စီကုိ လုံးဝ တုိင္ပင္ဴခင္း
မဴပႂဘဲ ဘုရင္ခံဟာ ဴမန္မာဴပည္ကုိ စစ္ပၾဲဝင္ တုိင္းဴပည္ အဴဖစ္ ေဳကညာခဲ့တယ္။
႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီနဲႛ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ ဒၝမႀမဟုတ္ ဒီအဓိပၯၝယ္မဵႂးိ
သက္ေရာက္တဲ့ စကားလုံး အတၾက္ တုိက္ခုိက္ ေနရပၝတယ္လုိႛ မစၤတာ ခဵိန္ဘာလိန္
(ထုိစဥ္က ႓ဗိတိသ႖ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္) က ကမာၲသိ ေဳကညာခဲ့တယ္။ ႓ဗိတိသ႖တုိႛရဲႚ
စစ္ရည္မႀန္းခဵက္မဵားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အိႎၬိယနဲႛ လုံးလုံးလဵားလဵား ဆုိင္ဴခင္း ရႀိ မရႀိ
ေတာင္းဆုိခဲ့တာကုိ မႀတ္မိေကာင္း မႀတ္မိဳက ေပလိမ့္မယ္။ ဴမန္မာဴပည္ကလဲ အလားတူ
ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ အဲဒီ အခၝတုန္းက ကဵႂပ္ဟာ အမဵား နားလည္ဳကတဲ့ နာမည္ဴဖစ္တဲ့
သခင္ပၝတီ၊ ဒၝမႀမဟုတ္ တရားဝင္ နာမည္ အေနနဲႛ ဒုိႛဗမာ အစည္းအ႟ုံးဝင္ တဦး
ဴဖစ္တယ္။ ဒီပၝတီရဲႚ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္ရဲႚ
အေဴခအေနနဲႛ
ကမာၲႛ
အေဴခအေနကုိ
တၾက္ခဵက္႓ပီး
ကဵႂပ္တုိႛ
တုိင္းဴပည္
လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီနည္း ကဵတဲ့ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းမယ္ ဆုိတဲ့
ရည္႟ၾယ္ခဵက္ အရ ပၝတီ အားလုံး ပၝဝင္တဲ့ ဗမာ့ ထၾက္ရပ္ဂုိဏ္းကုိ ဖၾဲႚစည္းဖုိႛ ေနာက္ဆုံး
အေနနဲႛ ကဵႂပ္တုိႛ ဆုံးဴဖတ္ လုိက္ဳကတယ္။ အဲဒီ ထၾက္ရပ္ဂုိဏ္းရဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃး
အဴဖစ္နဲႛလဲ အခဵိန္အတန္ဳကာ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့ပၝတယ္။ ႓ဗိတိသ႖တုက
ိႛ
ဒီမုိကေရစီ
နည္းကဵတဲ့
လၾတ္လပ္ေရး
အတၾက္
တုိက္ေနရပၝတယ္လုိႛ
ဆုိခဲ့ဳကသလုိ၊
ထၾက္ရပ္ဂုိဏ္း႒ကီး ကလဲ ဒီမုိကေရစီ နည္းကဵတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးဟာ မိမိတုိႛရဲႚ
ရည္မႀန္းခဵက္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္လုိႛ ေဳကညာ ခဲ့ပၝတယ္။ ကဵႂပ္မႀတ္မိသမ႖ ေဴပာရမယ္ ဆုိရင္
ဒီမုိကေရစီ နည္းကဵတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးကုိ သေဘာတရားေရး အရေရာ လက္ေတၾႚအရပၝ
တကယ္ ေပးပၝမယ္လုိႛ အာမခံမႀသာ ဒီမုိကေရစီ နည္းကဵတဲ့ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္
စစ္ထဲ ဝင္တုိက္ေရး ဆုိတာဟာ ကဵႂပ္တုိႛ အဖုိႛ ဆီေလဵာ္ သင့္ဴမတ္ ပၝလိမ့္မယ္လုိႛ
႓ဗိတိသ႖ အစုိးရကုိ ကဵႂပ္တုိႛ အသိေပး ေဳကညာ ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ စစ္ စတင္
ေဳကညာ လုိက္တာနဲႛ တခဵက္တည္း ကဵႂပ္တုိႛ ဗမာဴပည္ အတၾက္လဲ ဒီမုိကေရစီ
နည္းကဵတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးရဲႚ အေဴခခံမူေတၾကုိ လုိက္နာ ကဵင့္သုံးပၝလုိႛ ကဵႂပ္တုိႛ
ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံ ဥပေဒ ေရးဆၾဲေရး အတၾက္
တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္ ေခၞေပးပၝလုိႛ ေတာင္းဆုိ ခဲ့တာကုိေတာ့ ကဵႂပ္ မႀတ္မိပၝတယ္။
ကဵႂပ္တုိႛ ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ အသၾင္ ကူးေဴပာင္းေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အစီအမံ အခဵႂိႚကုိ
ေကာင္းေကာင္း မမႀတ္မိေတာ့ပၝဘူး။ ဴမန္မာဴပည္ ဥပေဒဴပႂ ေကာင္စီကေရာ အိႎၬိယ
ဥပေဒဴပႂ ေကာင္စီကပၝ ဒီသေဘာထားမဵႂိး အတုိင္း ဆုံးဴဖတ္ ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့

ကဵႂပ္တုိႛ ေတာင္းဆုိသံကုိ သူတုက
ိႛ
အေရး မစုိက္ခဲ့ပၝဘူး။ အဲဒီတုန္းက ဆုိရင္ ကဵႂပ္တုိႛ
အေနနဲႛ ဥေရာပတုိက္မႀာ ဴဖစ္ေနတဲ့ စစ္ဟာ နယ္ခဵဲႚ ဝၝဒီႎႀစ္ခု တခုနဲႛ တခု တုိက္ေနတဲ့
စစ္ပဲ။ ဘယ္လုိ ပန္ဳကား ေတာင္းဆုိတာမဵႂိး ကုိမႀ လက္ခံႎုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူးလုိႛ
ထင္ထင္ရႀားရႀား ဴမင္ခဲ့ဳကတယ္။ ဒၝေဳကာင့္လဲပဲ ေနာက္ဆုံး အေနနဲႛ ကဵႂပ္တုက
ိႛ
နယ္ခဵဲႚ
ဆန္ႛကဵင္ေရး၊ စစ္ဆန္ႛကဵင္ေရး တုိက္ပၾဲကုိ ေ႟ၾးခဵယ္ခဲ့ရတာပဲ။ ဒီလို မေ႟ၾးခဵယ္ခင္ကပဲ
ဴမန္မာဴပည္ ကာကၾယ္ေရး ဥပေဒ ထၾက္ေပၞလာတယ္။ အဓိပၯၝယ္ကေတာ့ ဴမန္မာဴပည္မႀာ
အနည္းအကဵဥ္း ရႀိေနတဲ ဒီမိုကေရစီ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကေလးကိုေတာင္ ခဵႂပ္ခဵယ္
ပစ္လိုက္တဲ့ သေဘာပဲ၊ ဒီစစ္ အေတာအတၾင္းကမႀ အေရႀႚပိုင္းကို ေရာက္လာခဲ့ဳကတဲ့
ပုဂိၢႂလ္ အခဵိႂႚ အေနႎႀင့္ စစ္မဴဖစ္ခင္တုန္းက ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ကို ႓ဗိတိန္က ဘယ္လို
အုပ္ခဵႂပ္ စိုးမိုးခဲ့တယ္ ဆိုတာကို အဴပည့္အဝ သိဳကမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီကိစၤနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး မတိုမရႀည္ကေလးေတာ့ ေဴပာဴပရလိမ့္မယ္။
႓ဗိတိန္သ႖ နယ္ခဵဲႚသမားတိုႛ အေနႎႀင့္ အဂႆလိပ္-ဴမန္မာ စစ္ပဲၾ ဆင္ႎၿဲ႓ပီး
ဴမန္မာဴပည္ကို သိမ္းယူခဲ့တယ္။ ပထမ စစ္ပဲၾဟာ ၁၉၂၁ ခုႎႀစ္၊ ဒုတိယကေတာ့ ၁၈၅၂
ခုႎႀစ္၊ တတိယနဲႛ ေနာက္ဆံုး စစ္ပဲၾက ၁၈၈၅ ခုႎႀစ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေနရာမႀာ ကဵႂပ္တိုႛ
တိုင္းဴပည္ကို က႗န္ဴပႂ ႎႀိပ္ကၾက္တဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တရားတယ္ မတရားတယ္ ဆိုတဲ့
ဴပႍနာကို ထည့္မေဴပာေတာ့ပၝဘူး။ တိုင္းဴပည္ တဴပည္ဟာ အဴခား တဴပည္ကို စိုးမိုး
အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ မရႀိဘူး ဆိုတဲ့ သမၳတ အဘရာဟမ္ လင္ကၾန္းရဲႚ စကားနဲႛပဲ ဴပည့္စံု
လံုေလာက္ ေနပၝတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဴမန္မာဴပည္ဟာ ဒီအခဵိန္က စ႓ပီး
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာနဲႛ လၾတ္လပ္ေရးကို ဆံုး႟ံႁး ခဲ့ရတာပဲ။
႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ ေရာက္ရႀိ မလာခင္က ဆိုရင္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရႀိေနခဲ့တဲ့
စနစ္ကေတာ့ သခင္ ဦးစီးတဲ့ စနစ္ရဲႚ အ႔ကင္းအကဵန္ အခဵိႂႚနဲႛ ေရာစပ္ေနတဲ့ ေဴမရႀင္
ပေဒသရာဇ္ စနစ္ ဴဖစ္တယ္။ အ႒ကီးအမႀႃး ဴဖစ္တဲ့ ဘုရင္ဟာ သက္ဦးဆံပိုင္
မင္းဧကရာဇ္ ဴဖစ္႓ပီး ေရေဴမကို သာမက ေကဵးေတာ္မဵိႂး က႗န္ေတာ္မဵိႂးေတၾရဲႚ
အသက္ကိုပၝ ပိုင္ဆိုင္သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဴမရႀင္ ပေဒသရာဇ္ လူအဖဲၾႚအစည္းရဲႚ ဴဖစ္႟ိုး
ဴဖစ္စဥ္ အတိုင္း စီးပၾားေရးဟာလည္း ေဴမယာ စီးပၾားေရးပဲ ဴဖစ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက
လူဦးေရဟာ အခုထက္ ပို႓ပီး နည္းတယ္။ လယ္ယာ လုပ္ငန္း စီးပၾားေရးဴဖစ္တဲ့
အတၾက္ေဳကာင့္ တေဳကာင္း၊ ေဴမရႀင္ပေဒသရာဇ္ လူႛအဖဲၾႚအစည္းရဲႚ အထူးထူးေသာ
ဂိုဏ္းကဲၾ အုပ္စုကဲၾေတၾ အခဵင္းခဵင္း မဳကာမဳကာ တိုက္ဳကတဲ့ ဴပည္တၾင္းစစ္ေတၾ၊
ဒၝမႀမဟုတ္ အိမ္နီးနားခဵင္း တုိုင္းဴပည္ေတၾနဲႛ တိုက္ရတဲ့ စစ္ေတၾေဳကာင့္လဲ တေဳကာင္း
ဒီလို လူဦးေရ နည္းခဲ့ရဴခင္း ဴဖစ္တယ္။ တခဵိန္တည္းမႀာလဲ ေဴမယာ မရႀိတဲ့
ဘယ္အိမ္ေထာင္စု အတၾက္ဴဖစ္ဴဖစ္ လုပ္ကိုင္ စားႎိုင္တဲက ေဴမ႟ိုင္းကၾက္ေတၾ

အႎႀံႛအဴပား ရႀိေနခဲ့ပၝတယ္။ ကဵႂပ္မႀတ္မိသေလာက္ ဆိုရင္ အဲဒီေခတ္က ေဴမယာစနစ္ဟာ
သံုးမဵိႂး ရႀိပၝတယ္။ ဓားမဦးခဵေဴမ (ဆိုလိုတာကေတာ့ ေဴမပိုင္ပၝပဲ။ ဘယ္ေဴမကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္
ဦးဦးဖဵားဖဵား ဓားနဲႛ ခုတ္ထၾင္ ရႀင္းလင္း မိတယ္ဆိုရင္ ဒီေဴမကို ပိုင္ဆိုင္ခၾင့္ ရပၝတယ္)၊
ေနာက္တမဵိႂးက ဘိုးဘပိုင္ေဴမ (ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ အေမၾခံလာသည့္ ေဴမ) နဲႛ
အရာေတာ္ေဴမ (အစိုးရေဴမ) တိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ အခဵိႂႚ လယ္သမားေတၾ
အေနနဲႛ တခဵိန္တည္းမႀာ ပေဒသရာဇ္ ေဴမက႗န္ေတၾ ဴဖစ္ခဵင္ ဴဖစ္ေနေပမယ္လိုႛ
လယ္လုပ္သူ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းဟာ ကိုယ္ပိုင္လယ္ ရႀိႎိုင္ဳကစရာ အေဳကာင္း ရႀိပၝတယ္။
အဲဒီတုန္းက ပေဒသရာဇ္ မႀႃးမတ္ ခန္ႛအပ္မႁဟာ အင္မတန္ ေပဵာ့ေဴပာင္းမႁ ရႀိတယ္။
မဵိႂး႟ိုး စဥ္လာအရ ဆက္ခံပိုင္ခၾင့္ ရႀိတယ္လိုႛ ပံုေသ သတ္မႀတ္ မထားဘူး။ ဘုရင့္
ေနာက္ေတာ္ပၝ ငယ္က႗န္ေတၾ ဴဖစ္ဴဖစ္ ပညာရႀိေတၾပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ အတန္းအစား မေ႟ၾး
ဒီရာထူးမဵိႂးကို ရႎိုင္တယ္။ ေနာက္႓ပီး အဲဒီေခတ္မႀာ ပညာေရးဟာ လူတိုင္း သင္ယူႎိုင္တဲ့
ပညာေရး ဴဖစ္တယ္။ ဴမန္မာဴပည္ ႓မိႂႚတိုင္း ႟ၾာတိုင္းရႀိ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾမႀာ သီတင္း
သံုးခဲ့ဳကတဲ့ သီတင္းသံုး ေနဆဲဴဖစ္တဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးမဵားက အခမဲ့
သင္ဳကားေပးတဲ့ ပညာေရး ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီတုန္းက ပညာခ႗န္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ဆိုရင္
ဘယ္သူပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ပေဒသရာဇ္ မႀႃးမတ္စုဝင္ ပုဂိၢႂလ္တဦး ဴဖစ္ဖိုႛ ေဴမၟာ္မႀန္းႎိုင္ပၝတယ္။
ဒၝေဳကာင့္ ေဴမရႀင္ ပေဒသရာဇ္ လူႛအဖဲၾႚအစည္းရဲႚ စီးပၾားေရးအရ ကဲၾဴပားမႁ မရႀိခဲ့ပၝဘူး။
ဴပည္သူ လူထု အစိတ္အပိုင္း အလံုးစံု အေပၞ ဳသဇာ လၿမ္းမိုးေနတဲ့ ဗုဒၭဘာသာရဲႚ
က႟ုဏာတရားရယ္၊ လူတိုင္း လူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ ေဴမကၾက္ေတၾ ရႀိဳကတယ္ ဆိုတဲ့
အခဵက္ရယ္၊ ကဵားမ မေ႟ၾး လူတိုင္း အခမဲႛ ပညာ သင္ယူတာရယ္။ အဲဒီေခတ္က
လယ္ယာ လုပ္ငန္း စီးပၾားေရးနဲႛ ေကဵး႟ၾာ ေနထိုင္မႁ ဘဝမႀာ ရႀိခဲ့တဲ့ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ
အေဴခခံရယ္ (အဲဒီတုန္းက ကိစၤ အရပ္ရပ္ အတၾက္ စိုက္ပဵိႂးေရး အတၾက္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊
ေရသၾင္းေရး အတၾက္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ လူႛအဖဲၾႚ အတၾင္းမႀာ ရႀိဳကတဲ့ လူအားလံုးရဲႚ ပူးေပၝင္း
အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္မႁကို လိုအပ္ပၝတယ္)၊ ကိုယ့္လင္သားနဲႛ အိမ္ေထာင္စုရဲႚ ဴပင္ပ
စီးပၾားေရး ဘဝမႀာ မယားဴဖစ္သူ အေနနဲႛ ဒိုးတူေဘာင္ဖက္ လက္တဲၾ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ
လိုအပ္တယ္ ဆိုတဲ့ အခဵက္ရယ္၊ ေဴမရႀင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ႒ကီးကဵယ္တဲ့
ကုန္သၾယ္ေရး လူတန္းစား မရႀိဘူးလိုႛ တၾက္ခဵက္ ဳကည့္ႎိုင္တဲ့ အဴပင္ ဗဟိုဦးစီး
အာဏာနဲႛ ဗဟိုဦးစီး ခဵႂပ္ကိုင္မႁကို ခက္လဲ သိပ္မခက္၊ လၾယ္လဲ သိပ္မလၾယ္ေစတာမိုႛ
လမ္းပန္း အဆက္အသၾယ္ အေနနဲႛ သင္ေလဵာ္ဴခင္း မရႀိေသးဘူးလိုႛလဲ တၾက္ခဵက္
ဳကည့္ႎိုင္ေစတဲ့ (အဲဒီတုန္းက လယ္ယာ လုပ္ငန္းဟာ အိမ္တၾင္း စားသံုးမႁ အတၾက္
သက္သက္ပဲ ဴဖစ္တယ္။)၊ လယ္ယာ လုပ္ငန္းနဲႛ အသက္ေမၾးတဲ့ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းဟာ
အိမ္တၾင္း စက္မႁလက္မႁ လုပ္ငန္းကေလးကို တဲၾလုပ္ရင္ အစားနဲႛ အဝတ္ ဖူလံုမႁ
ရႀိသေဘာက္ နီးနီးပၝပဲ။ ေနာက္႓ပီး လိုအပ္တဲ့ အဴခား ပစၤည္း အနည္းအကဵဥ္းကို
ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အပို ကုန္ပစၤည္းနဲႛ ဖလႀယ္ ယူႎိုင္ပၝတယ္။ (႒ကီးကဵယ္တဲ့

ဴပည္တၾင္း
ဴပည္ပ
ကုန္သၾယ္မႁ
မရႀိေသးတာရယ္၊
အဲဒၝေတၾနဲႛ
တဴခား
အခဵက္အလက္ေတၾကို စုေပၝင္း ဳကည့္လိုက္ရင္ ဴမန္မာ့ ေဴမရႀင္ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ဟာ
ကမာၲႛ ေဴမရႀင္ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ရဲႚ အေတာက္ေဴပာင္ဆံုး စနစ္ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ကဵႂပ္
ထင္ပၝတယ္။) ဴမန္မာ့ ေဴမရႀင္ ပေဒသရာဇ္ စနစ္မႀာ ဳကမ္းတမ္း ႟ိုင္းစိုင္းတဲ့ သၾင္ဴပင္
လကၡဏာ အမဵားအဴပား ရႀိခဲ့တယ္ ဆိုတာ သံသယ ဴဖစ္စရာ မလိုပၝဘူး။ ပေဒသရာဇ္
အရႀင္သခင္ အားလံုးလိုလိုဟာ သူတိုႛရဲႚ ပိုင္နက္ နယ္ေဴမမႀာ ရႀိတဲ့ ဴပည္သူေတၾ
အေပၞမႀာ အ႔ကင္းမဲ့ အာဏာ ရႀိဳကတယ္။ (ပေဒသရာဇ္ အရႀင္သခင္ တဦးဟာ
လူတေယာက္ကို သတ္ႎိုင္တယ္။ အဴပစ္ မဴဖစ္ဘူး။) လူတေယာက္ရဲႚ အသက္ကို
အနည္းငယ္သာ
တန္ဖိုးထားဳကတယ္။
(လူသတ္မႁ
ကဵႃးလၾန္သူ
တဦးဟာ
အသတ္ခံရသူဘက္ကို ကဵႂပ္အထင္ ေငၾသံုးပိႍာ ေလဵာ္ေဳကး ေပးႎိုင္ရင္ ဥပေဒရဲႚ
စက္ကၾင္းမႀ လၾတ္ႎိုင္တယ္) ဘယ္ဴပစ္မႁမဵိႂးကို ကဵႃးလၾန္ ကဵႃးလၾန္ ႒ကီးေလးတဲ့
အဴပစ္ဒဏ္ ေပးႎိုင္တယ္။ (အလၾန္ ေသးငယ္တဲ့ အဴပစ္ အတၾက္ ေသဒဏ္ အဴဖစ္
ရႎိုင္တယ္)။ ဥပေဒကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ အဴပစ္၊ ဒၝမႀမဟုတ္ လက္ခံထား႓ပီးသား ဓေလ့
ထံုးစံကို
ဆန္ႛကဵင္တဲ့
အဴဖစ္ကို
ကဵႃးလၾန္မိသူပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္၊
ဘုန္းေတာ္
အလၾန္႒ကီးဴမတ္ေတာ္မူေသာ အရႀင္သခင္၏ အ႓ငိႂအဴငင္ကို ခံရသူပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ထိုသူရဲႚ
ေဆၾမဵိႂးနဲႛ
အိမ္ေထာင္စုကိုပၝ
အဴပစ္ေပးႎိုင္တဲ့
စနစ္လဲ
ဴဖစ္တယ္။
သူတိုႛရဲႚ
အေရအတၾက္ဟာ နည္းေတာ့ နည္းပၝတယ္။ ဘဝရဲႚ နယ္ပယ္တိုင္းမႀာ သူတိုႛကို
အဆက္အဆံ မဴပႂဘဲ ဳကမ္းတမ္း ႟ိုင္းစိုင္းတဲ့ သၾင္ဴပင္ လကၡဏာေတၾကိုလဲ
ေတၾႚရပၝတယ္။ ဒၝေတၾကေတာ့ လူတန္းစား တခုက အဴခားတခု အေပၞ စီးပၾားေရး အရ
ခဵယ္လႀယ္ ေသၾးစုတ္မႁ နက္႟ိႁင္းစၾာ အဴမစ္မတၾယ္တာရယ္၊ လူတိုင္း စာေရးႎိုင္ ဖတ္ႎိုင္
ေနခဲ့ဳကတာရယ္၊ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေတၾ၊ အိမ္တၾင္းပုန္းမေတၾ၊ ေဴခေသးမ အစရႀိတာေတၾနဲႛ
ဴပည့္လ႖မ္းေနတဲ့ အေရႀႚပိုင္း (အဲဒီေခတ္မႀာေတာ့ အေနာက္ပိုင္းမႀာ ဒၝမဵိႂးေတၾ ရႀိႎိုင္စရာ
အေဳကာင္း ရႀိပၝတယ္) မႀာ ထူးထူးဴခားဴခား ရႀိေနတဲ့ ဗမာ အမဵိႂးသမီးေတၾရဲႚ ႒ကီးမားတဲ့
လၾတ္လပ္မႁရယ္ ေဴမရႀင္ ပေဒသရာဇ္ စီးပၾားေရးရဲႚ ကိုယ့္ဘာသာ ဖူလံုေအာင္ လုပ္တဲ့
လကၡဏာရယ္ ဒၝေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္။
အခုေခတ္ ႓ဗိတိသ႖ေတၾ ေရာက္လာတဲ့ အခၝမႀာေတာ့ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ရဲႚ
ဒီႎႀစ္သက္စရာ စီးပၾားေရး စနစ္ဟာ ဖဵက္သိမ္းဴခင္း ခံခဲ့ရေပမည့္ ပိုမိုေကာင္းမၾန္တဲ့
စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး စနစ္နဲႛ ဆီေလဵာ္စၾာ အစားထိုး မခံခဲ့ရပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ ကုန္သၾယ္ေရး
ဗဟို ဌာန၊ စက္မႁ လုပ္ငန္း အခဵက္အဴခာ ဌာနနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဗဟို ဌာနေတၾ အဴဖစ္
႓မိႂႚေပၝင္း မဵားစၾာကို ဴမစ္ကမ္း နဖူးေတၾ၊ ဓာတ္သတၨႂ တူးေဖာ္ရာ ေဒသေတၾ၊
လမ္းမ႒ကီးမဵား ဆံုရာနဲႛ ဆက္သၾယ္ေရး လမ္းေဳကာင္းဆံုရာ ေဒသေတၾမႀာ ဖန္တီး
တည္ေဆာက္ခဲ့လိုႛ ႓မိႂႚေတၾမႀာ ေခတ္သစ္ ကုန္သည္ စီးပၾားေရးနဲႛ စနစ္ဟာ

ေကဵးလက္ပိုင္းနဲႛ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေတၾမႀာ ပေဒသရာဇ္ ပစၤည္း ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို
လၾန္ကဲတဲ့ ခဵယ္လႀယ္ ေသၾးစုပ္မႁ စနစ္ အဴဖစ္ တမင္သက္သက္ ထိန္းသိမ္း
လက္ခံထားခဲ့တယ္၊ ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ ခဵယ္လႀယ္ ေသၾးစုတ္ေရး အတၾက္ အေထာက္အကူ
ရရႀိေအာင္ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ လူတိုင္း ပညာ သင္ယူႎိုင္တဲ့ စနစ္ကို ဖဵက္ဆီး ပစ္ခဲ့တယ္။
ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾကို ေခတ္မီနည္းနဲႛ အစားထိုး ပညာသင္ေပးဖိုႛ အားမထုတ္ဘဲ၊
ပေဒသရာဇ္ေခတ္ စိတ္ေန စိတ္ထားမဵိႂး ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾ ေခၝင္းထဲမႀာ
ဆက္လက္ တည္ေနေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ အခုဆိုရင္ လူတိုင္း စာတတ္တဲ့ လူရယ္လိုႛ
မရႀိေတာ့ပၝဘူး။ ၁၉၃၁ ခုႎႀစ္၊ သန္ေကာင္စာရင္း အရ ဴမန္မာဴပည္မႀာ စာတတ္သူ
ေယာကဵ္ား ဦးေရဟာ ၅၆ ရာခိုင္ႎႁန္း ရႀိ႓ပီး၊ မိန္းမဦးေရဟာ ၁၆ ဒႍမ ၅ ရာခိုင္ႎႁန္း
ရႀိခဲ့တယ္။ ဒၝဟာ ေလဵာ့ပၝး ဆုတ္ယုတ္ လာတာပဲလိုႛ နားလည္ဖိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အေရးအဖတ္ တတ္ေဴမာက္ဖိုႛ အတၾက္ အခၾင့္အေရး
အားလံုးလိုလို မရႀိေတာ့လိုႛ စာမတတ္သူ ဴပန္မဵားလာတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ပဲ ဴဖစ္တယ္။
အခုဆိုရင္ တကယ္ အေနနဲႛ စာဖတ္သူ ဦးေရဟာ ၁၉၃၁ ခုႎႀစ္မႀာ ရႀိခဲ့တဲ့
အေဴခအေနမဵားနဲႛသာ ဆိုင္တဲ့ ဂဏန္းမဵားထက္ အလၾန္တရာ ပိုမို ေလဵာ့နည္း
သၾားရပၝလိမ့္မယ္။ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀာ ေစာ္ဘၾားေတၾနဲႛ
ေကဵးလက္ပိုင္း မဵိႂး႟ိုးစဥ္ဆက္ သူ႒ကီးေတၾ အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္ကို
ဖဵက္သိမ္းပစ္မဲ့ အစား နယ္ခဵဲႚ ဗဵႃ႟ိုကေရစီ အတၾက္ အလၾန္တရာ ပိုမို ယဥ္ေကဵးတဲ့
နည္းအရ အခၾန္ေကာက္ေရးမႀာ အေထာက္အကူ ရေစဖိုႛနဲႛ နယ္ခဵဲႚ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ခိုင္မာ
ေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေရးအတၾက္ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ရဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား အဴဖစ္
ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ဒီေဟာင္းႎၾမ္း ရင့္ေယာ္ေနတဲ့ ဖိႎႀိပ္ေရး စနစ္ကို ထိန္းသိမ္း လက္ခံခဲ့တယ္။
ဒၝေပမဲ့ အခုဆိုရင္ ေကဵးလက္ပိုင္းကို ဆင္းဳကတဲ့ အရာရႀိေတၾဟာ ပိုမဵားလာတယ္။
ဒီအရာရႀိေတၾဟာ သူတိုႛ ပဲၾေတာ္တည္ဖိုႛနဲႚ အိမ္သံုးဖိုႛ အတၾက္ ဘဲေတၾ ဳကက္ေတၾ
ဳကက္ဥေတၾကို အလကား ေတာင္းယူဳကဴခင္း အားဴဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾရဲႚ
ဝင္ေငၾကေလးကို သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္ကေလးေတၾလို ကဵင့္႓ပီး တိုက္ခိုက္ လုယူ
ေနဳကတယ္။ မဳကာမဳကာလဲ ေကဵး႟ၾာ အမဵိႂးသမီး ကေလးေတၾကို ကာအိဴႎၬဖဵက္တာတိုႛ၊
အပဵိႂရည္ ဖဵက္တာတိုႛ လုပ္ေနဳကပၝလိမ့္မယ္။
၁၈၆၉ ခုႎႀစ္မႀာ ဆူးအက္ တူးေဴမာင္းကို ဖၾင့္လႀစ္ လိုက္တာနဲႛ တ႓ပိႂင္နက္ ကမာၲႛ
အႎႀႛံအဴပားမႀာ ဆန္ကို ထၾက္ကုန္ အဴဖစ္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ႎိုင္ဖိုႛ အတၾက္ ႓ဗိတိသ႖
ကုန္သၾယ္ေရး အရင္းအႎႀီးနဲႚ ဘဏ္ အရင္းအႎႀီးကို ေပၝင္းလိုက္႓ပီး လယ္ယာ လုပ္ငန္းကို
ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး သေဘာနဲႛ စက္မႁလုပ္ငန္း သေဘာ ဝင္လာေအာင္ ဖန္တီး
ခဲ့ဳကတယ္။ ဒီလိုနဲပ
ႛ ဲ ဴပည္တၾင္းနဲႛသာ ဆိုင္တဲ့ လယ္ယာ လုပ္ငန္း၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ဝမ္းစာ
ဖူလံု႟ံုသာ ထၾန္ယက္ စိုက္ပဵိႂးတဲ့ လုပ္ငန္းဟာ ေပဵာက္ကၾယ္ သၾားခဲ့ရတယ္။

အဲဒီေနာက္က ထပ္ခဵပ္ ပၝလာတာကေတာ့ ကုန္ေရာင္း ကုန္ဝယ္ လုပ္ငန္းမႀာ
အဴမတ္ရေရး အတၾက္ ေဴမယာနဲႛ ထၾန္ယက္ စိုက္ပဵိႂးေရးတိုႛကို အ႓ပိႂင္အဆိုင္
လုပ္လာ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္မႀာ၊ အထူးသဴဖင့္ ေအာက္ဴမန္မာဴပည္မႀာ အရင္းရႀင္ လယ္ယာ
လုပ္ငန္းဟာ ပထမဆံုး ေပၞထၾက္လာခဲ့တယ္။ အရင္းရႀင္ လယ္ယာ လုပ္ငန္း
ေပၞေပၝက္လာတာဟာ ပူးေပၝင္း လုပ္ကိုင္တဲ့ လယ္ယာ စနစ္ကို ပဵက္စီးေအာင္ လုပ္ပစ္
လိုက္တာပၝပဲ။ အစားထိုးတဲ့ အေနနဲႚ အ႓ပိႂင္အဆိုင္ သေဘာကို အားေပး လႁံႛေဆာ္
ခဲ့ပၝတယ္။ တခဵိန္တည္းမႀာလဲ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾကို စနစ္တကဵ ခၝးကဵိႂးေအာင္
လုပ္ပစ္ဖိုႛ အတၾက္ နယ္ခဵဲႚ ဗဵႃ႟ိုကေရစီနဲႛ တိုင္ပင္ ညၟိႎႁိင္း႓ပီး လုပ္ဳကံဳကတဲ့
ဘဏ္တိုက္ေတၾ၊ ကုန္သည္ေတၾ၊ ပဲၾစားေတၾ၊ အတိုး႒ကီးစား (ခဵစ္တီး) စသူေတၾကုိ
ေခၞသၾင္း လာခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲပ
ႛ ဲ ေတာင္သူ လယ္သမား စီးပၾားေရးဟာ ႓ဗိတိသ႖ ဘၸာနဲႛ
ကုန္သည္ အရင္းအႎႀီးတိုႛရဲႚ ခဵႂပ္ကိုင္မႁကို ခံခဲ့ရတယ္။ ဒီအခဵိန္က စ႓ပီး ေတာင္သူ
လယ္သမား စီးပၾားေရးဟာ ကမာၲႛ အရင္းရႀင္ စနစ္ ဴဖစ္ေပၞမႁရဲႚ အတက္အကဵ အတိုင္း
လိုက္႓ပီး ဴဖစ္လာခဲ့ရတယ္။ တခဵိန္တည္းမႀာလဲ ေကဵး႟ၾာ စက္မႁ လက္မႁ လုပ္ငန္းဟာ
႓ဗိတိသ႖ စက္မႁ အရင္းအႎႀီးရဲႚ ကုန္ေခဵာ ပစၤည္းေတၾကို မ႓ပိႂင္ဆိုင္ႎိုင္ဘဲ ပဵက္စီးခဲ့ရတယ္။
အဳကပ္ကိုင္ ဖဵက္ဆီးတာကိုလဲ ခံခဲ့ရတယ္။ ဒီလို ဴဖစ္ရတဲ့အတၾက္ ေတာင္သူ
လယ္သမားရဲႚ ဘဝနဲႛ ေတာင္သူ လယ္သမား စီးပၾားေရး ဘဝဟာ ဘဏ္တိုက္႒ကီးေတၾ၊
ကုန္သည္႒ကီးေတၾ၊ ေငၾတိုး႒ကီးစားေတၾ၊ ပဲၾစားေတၾ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အရာရႀိ စတဲ့
အစိတ္အပိုင္းေတၾ၊
စီးပၾားေရး
အင္အားစု၊
လူမႁေရး
အင္အားစုနဲႛ
သဘာဝ
အင္အားစုေတၾရဲႚ လုပ္ဳကံ ဖဵက္ဆီးမႁ၊ ဖိႎႀိပ္မႁ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ အ႓မဲတမ္း အကာကၾယ္မဲ့
ဴဖစ္ခဲ့ရတယ္။
တခဵိန္တည္းမႀာလည္း ေတာင္သူ လယ္သမားရဲႚ ေနထိုင္မႁ စရိတ္ဟာ ပို႓ပီး
ဴမင့္လာခဲ့တယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ေခတ္မီ အရင္းရႀင္ စီးပၾားေရး အေနနဲႛ
ေတာင္သူ လယ္သမား ေလာကထဲကို ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ လာခဲ့တဲ့ အဴပင္၊ လူခၾန္နဲႛ
သႍေမဓခၾန္ စတဲ့ ေဴမရႀင္ ပေဒသရာဇ္ အခၾန္စည္းဳကပ္မႁ စနစ္ေဟာင္းကို ထိန္းသိမ္း
လက္ခံထား႟ံု သာမက၊ ပိုမို ႒ကီးမားလာတဲ့ အခၾန္ ထမ္းေဆာင္ရမႁ တာဝန္္က ေတာင္သူ
လယ္သမားရဲႚ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးကို ထပ္မံ ႒ကီးေလးေစတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္လဲ ဴဖစ္တယ္။
ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ မတန္တဆ သီးစားခ ေပးရတာတိုႛ၊ အတိုးႎႁန္း တရားလၾန္႒ကီးတဲ့
အတၾက္ အေ႔ကးထပ္ထပ္ တင္ေနရတာတိုႛဟာလဲ ေတာင္သူ လယ္သမားရဲႚ ေကဵာေပၞ
ကဵေရာက္လာတဲ့ ေနာက္ထပ္တိုး ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးေတၾ ဴဖစ္တယ္။ ဒီလိုနဲႛပဲ ႓မိႂႚမႀာေနတဲႛ
ေငၾတိုး႒ကီးစားေတၾ၊ ပဲၾစားေတၾ၊ ကုန္သည္ေတၾ၊ အရာရႀိေတၾရဲႚ လက္ထဲကို ေတာင္သူ
လယ္သမားေတၾရဲႚ ေဴမေတၾ ကူးေဴပာင္း ေရာက္ရႀိခဲ့ရတယ္။ ဒီအခၝမႀာ လယ္ေတာမႀာ
မေနတဲ့ ေဴမရႀင္ဆိုတဲႛ လူတန္းစား တရပ္ ေပၞထၾက္လာခဲ့တယ္။ တ႓ပိႂင္တည္းမႀာလဲ

လယ္မပိုင္တဲ့ အရင္းမဲ့ လူတန္းစား တရပ္ ေပၞထၾက္ခဲ့တယ္။ ႓ဗိတိသ႖ အုပ္စိုးမႁနဲႛ အတူ
ပၝလာခဲ့တဲ့ အရင္းရႀင္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႁရဲႚ အဳကင္နာ ကင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေဳကာင့္
ဆင္းရဲ မဲၾေတ သၾားခဲ့ရတဲႚ ေကဵးလက္ပိုင္း လက္မႁ ပညာသည္ေတၾနဲႛ အတူ၊
လယ္မပိုင္တဲ့ အရင္းမဲ့ လူတန္းစားရဲႚ အစိတ္အပိုင္းဟာ ႓မိႂႚေပၞကို ေ႟ၿႚေဴပာင္း
တက္ခဲ့ဳကတယ္။ ေအာက္ဴမန္မာဴပည္ကို ဆင္းလာ ခဲ့ဳကတယ္။ ဦးေရ အေနနဲႛ အ႓မဲတမ္း
တိုးေနတဲႛ စက္မႁ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရင္းမႛဲ၊ လယ္ယာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရင္းမဲ့ရယ္လိုႛ
ဴဖစ္လာခဲ့တယ္။ စက္႟ံုေတၾ၊ အလုပ္႟ံုေတၾ၊ သတၨႂတၾင္းေတၾနဲႛ တဴခား အရင္းရႀင္
လုပ္ငန္းေတၾမႀာ ဝင္႓ပီး အခက္အခဲ အမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ရင္ဆိုင္ကာ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ဳကရတယ္။
ေဴမရႀင္ေတၾဟာ သူတိုႛရဲႚ လယ္ေဴမေတၾ ေကာင္းမၾန္ တိုးတက္ေရးကို လံုးလံုးလဵားလဵား
စိတ္ဝင္စားမႁ မရႀိဳကဘူး။ သူတိုႛ စိတ္ဝင္စားတာကေတာ့ သူတိုႛရဲႚ လယ္ထဲက သီးစား
လယ္သမားေတၾနဲႛ လယ္ယာ အလုပ္သမားေတၾကို ဆံုး႟ံႁး နစ္နာေစတဲ့ သီးစားခကို
ရရႀိဖိုႛပဲ ဴဖစ္တယ္။ တခၝ တခၝေတာ့ ဒီေဴမရႀင္ေတၾဟာ သူတိုႛပိုင္ ေဴမရႀိရာကို
အလည္ေရာက္ တတ္ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီလို ေရာက္လာတာမဵိႂးဟာ လုပ္ငန္း
သေဘာနဲႛ လာတာထက္၊ အမဲလိုက္ဖိုႛ အားလပ္ရက္ ခရီးထၾက္ဖိုႛ ဆိုတဲႛ သေဘာနဲႛ
လာတာက
ပိုကဲပၝတယ္။
လုပ္သင့္
လုပ္ထိုက္တဲ့
လုပ္ငန္းထက္
ေကဵး႟ၾာ
အမဵိႂးသမီးကေလးေတၾနဲႛ စားေကာင္း ေသာက္ဖၾယ္ကို ပို႓ပီး စိတ္ဝင္စားဳကတယ္။ ဒီလိုနဲပ
ႛ ဲ
ေခတ္သစ္ပိုင္းမႀာ ေတာင္သူ လယ္သမားထု တရပ္လံုး အေနနဲႛ နက္႟ိႁင္းလာေနတဲ့
စီးပၾားေရး ေသၾးစုပ္ ခဵယ္လႀယ္ ခံေနရတာကို ကဵႂပ္တိုႛ ဴမင္လာရပၝတယ္။ အမႀန္အားဴဖင့္
ဆိုေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ အရာရႀိမဵားရဲႚ အာဏာကို တရား ဥပေဒအရ ကန္ႛသတ္ထားတဲ့
အတၾက္၊ လူတဦး တေယာက္ကို စိတ္႟ူးေပၝက္တိုင္း သတ္မပစ္ႎိုင္တာကေတာ့ ရႀိပၝရဲႚ၊
ဒၝေပမဲ့လဲ ဒီေဒသ ဆိုင္ရာ အရာရႀိေတၾ၊ ေဴမရႀင္ေတၾ၊ ပဲၾစားေတၾဟာ၊ တရား႟ံုးေတၾနဲႛ
ပုလိပ္ရဲႚ
အကူအညီကို
ရယူ႓ပီး
သူတိုႛ
မလိုလားတဲ့
လူတေယာက္ကို
အေဴခအေနအလိုက္ တရားဝင္တဲ့ နည္းနဲႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ တရားမဝင္တဲ့ နည္းနဲႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊
လုပ္ဳကံ သတ္ႎိုင္ဳကပၝတယ္။ ေရႀးတံုးကေတာ့ အ႔ကင္းမဲ့ အာဏာက အဳကင္နာ
ကင္းစၾာနဲႛ အုပ္စိုးခဲ့တယ္။ ခုခဵိန္မႀာေတာ့ စီးပၾားေရး အာဏာက အလားတူ အဳကင္နာ
ကင္းစၾာနဲႛပဲ အုပ္စိုးပၝတယ္။ ေရ႒ကီးဴခင္း၊ ငတ္မၾတ္ ေခၝင္းပၝးဴခင္း၊ မိုးေခၝင္ဴခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္
မုန္တိုင္း ကဵဴခင္း စတဲ့ သဘာဝ အႎၩရာယ္ေတၾ လယ္ယာထၾက္ကုန္ ပစၤည္းရဲႚ
ေစဵးႎႁန္းကို ကုန္သည္နဲႛ ဘဏ္ အရင္းရႀင္ေတၾက မတရားသဴဖင့္ စီမံ ခန္ႛခဲၾေနတာေတၾ၊
ေဒသဆိုင္ရာ အရာရႀိေတၾရဲႚ မတရား ေတာင္းယူမႁနဲႛ ႎႀိပ္စက္ကလူ ဴပႂမႁေတၾ၊ သီးစားခ
အဆမတန္ ေတာင္းမႁ၊ အတိုး႒ကီးစားမႁေတၾ ဒီလို ကုန္းခံေနရဴခင္းမႀ လၾတ္ေအာင္
ေစာင့္ေရႀာက္ ကာကၾယ္ေပးရမယ့္ အစား၊ နယ္ခဵဲႚ ဗဵႃ႟ိုကေရစီဟာ ဘဏ္တိုက္မဵား၊
စီးပၾားေရး
လုပ္ငန္းမဵား၊
ေငၾအိတ္မဵားနဲႛ
ပခံုးခဵင္း
ယႀဥ္ေနတဲ့
ပုဂၢိႂလ္မဵားရဲႚ
ေနာက္တဲၾအဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တယ္။ ပုလိပ္၊ တရား႟ံုး၊ ေဴမယာနဲႛ ပတ္သက္တဲ့

တရားဥပေဒ၊ ရာဇဝတ္ ဥပေဒနဲႛ အခၾန္ေတာ္ ေကာက္ခံေရးေတၾဟာ ေတာင္သူ
လယ္သမားေတၾကို ခၝးကဵိႂးေအာင္ စနစ္ကဵကဵနဲႛ အမႀန္အား ဴဖင့္ေတာ့ 'တရားဝင္စၾာ' နဲႛ
လက္တဲၾ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့ဳကတယ္။ ဓားဴပ တိုက္မႁေတၾ၊ သူပုန္ ထမႁေတၾ၊ အဓိက႟ုဏ္းေတၾ
ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္မႀာ မဳကာမဳကာ ေပၞေပၝက္ရတာဟာ ဒၝေတၾေဳကာင့္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။
႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ရဲႚ တိုက္ခိုက္ ထိပၝးမႁကို ဴမန္မာဴပည္သူေတၾက တံုႛဴပန္ရာမႀာ
အဲဒီ တံုႛဴပန္ခဵက္ေတၾဟာ ဴပည္ပမႀာ ဴဖစ္ေနတဲ့ ကမာၲႛ အေရးအခင္းမဵားနဲႛ ဆက္စပ္မႁ
မရႀိဘဲ ႎိုင္ငံဴခား အုပ္စိုးမႁကိုသာ မဵက္ေစ့မႀိတ္႓ပီး ပကတိ စိတ္အတိုင္း အလိုအေလဵာက္
ဆန္ႛကဵင္
ပုန္ကန္ဳကတယ္
ဆိုတဲ့
သၸာန္နဲႛ
ပထမဦး
ေပၞထၾက္ခဲ့တယ္။
အမဵားအားဴဖင့္ေတာ့ ေတာင္သူ လယ္သမား ပုန္ကန္မႁတိုႛပဲ ဴဖစ္တယ္။ ပထမ အဂႆလိပ္ ဴမန္မာ စစ္ပဲၾ ႓ပီးခဵိန္က စ႓ပီး ဒီတိုင္းဴပည္မႀာ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚကို ဆန္ႛကဵင္ တိုက္ခိုက္တဲ့
ပုန္ကန္မႁ ေပၝင္းမဵားစၾာ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ပထမ အဂႆလိပ္ - ဴမန္မာ စစ္ပဲၾ အ႓ပီးမႀာ
ရခိုင္တိုင္းႎႀင့္ တနသႆာရီတိုင္းတိုႛကို ႓ဗိတိသ႖လက္ ေပးအပ္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီ အခဵိန္မႀာ
ရခိုင္နဲႛ တနသႆာရီမႀာ ရႀိဳကတဲ့ တိုင္းရင္းသားတိုႛဟာ ႓ဗိတိသ႖ အုပ္စိုးမႁကို ကန္ႛကၾက္
ဆန္ႛကဵင္ဖိုႛ ႒ကိႂးစား ခဲ့ဳကတယ္။ ဥပမာ တနသႆာရီတိုင္းမႀာ ပုန္ကန္ ထ႔ကမႁ တရပ္
ေပၞခဲ့တယ္။ ဒုတိယ အဂႆလိပ္ - ဴမန္မာ စစ္ပဲၾ အ႓ပီးမႀာလဲ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞမႀာ ရႀိတဲ့
တိုင္းရင္းသား ၆,၀၀၀ ေလာက္က ႓ဗိတိသ႖ေတၾကို ၂ ႎႀစ္ေကဵာ္ေကဵာ္ ဆန္က
ႛ ဵင္
တိုက္ပဲၾဝင္ခဲ့တယ္။ တတိယ အဂႆလိပ္ - ဴမန္မာ စစ္ပဲၾ အ႓ပီးမႀာလဲပဲ အထူးထူးေသာ
ေဒသႎၩရ ေခၝင္းေဆာင္မဵားရဲႚ ဦးေဆာင္မႁနဲႛ တိုင္းဴပည္ အႎံႀႛအဴပား ရႀိတဲ့ ဴပည္သူေတၾဟာ
႓ဗိတိသ႖ေတၾကို ၅ ႎႀစ္ခန္ႛ ခုခံ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီအခဵိန္က စ႓ပီး ပုန္ကန္
ထ႔ကမႁမဵား ဴပတ္ေတာင္း ဴပတ္ေတာင္း ေပၞထၾက္ လာခဲ့တယ္။ အေကဵာ္ဳကားဆံုး
ကေတာ့ ၁၉၃၀-၃၂ ခုႎႀစ္၊ သာယာဝတီ အေရးေတာ္ပံုပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ပထမ
ကမာၲစစ္႒ကီးရဲႚ စစ္႓ပီး အေဴခအေနမဵားထဲက ဴဖစ္ေပၞ ေပၝက္ဖၾားလာတဲ့ ပို႓ပီး
အသိစိတ္ရႀိတဲ့ အမဵိႂးသား လႁပ္ရႀားမႁ တရပ္လဲ ရႀိခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္းသား ဓနရႀင္နဲႛ ဓနရႀင္
ေပၝက္စ လူတန္းစားတိုႛက ဦးေဆာင္မႁ ဴပႂခဲ့တယ္။ အဲဒီ အခဵိန္မႀာ အရင္းမဲ့
လူတန္းစားဟာလဲ လူတန္းစား တရပ္ အေနနဲႛ ေပၞထၾက္ လာခဲ့တယ္။ အဲဒီ အခၝမႀာပဲ
မီးရထား အလုပ္သမား သပိတ္၊ ေရနံေဴမ သပိတ္၊ ဴပည္လံုးႎႀံႛ ေကဵာင္းသား သပိတ္ အစ
ရႀိတာေတၾကို ကဵႂပ္တိုႛ ေတၾႚခဲ့ရတယ္။ သိပ္႓ပီး အင္အား မေတာင့္ေသးေပမဲ့၊ ဴပည္လံုးအႎံႀႛ
မဟုတ္ေသးေပမဲ့၊ ဓနရႀင္ ေပၝက္စ ဴပႂဴပင္ေရး ဝၝဒီေတၾရဲႚ ဦးေဆာင္မႁ ေအာက္မႀာ
အလုပ္သမား သမဂၢ လႁပ္ရႀားမႁမဵိႂးေတၾ ေပၞထၾက္ ႒ကီးထၾား လာခဲ့တယ္။
႓ဗိတိသ႖ အုပ္စိုးမႁ စနစ္ဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ အဳကမ္းအားဴဖင့္ အဆင့္ သံုးဆင့္
ထား႓ပီး ကဵင့္သံုးခဲ့တယ္။ ပထမ အဆင့္ကေတာ့ ဗဵႃ႟ိုကေရစီ အုပ္ခဵႂပ္ေရး သက္သက္ပဲ။

ေနာက္တခၝ ဒိုင္အာခီလိုႛ ေခၞတဲ့ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို ဴပႉာန္းခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၃၇
ခုႎႀစ္က စ႓ပီး ေနာက္ဆံုး အဆင့္ဴဖစ္တဲ့ ဂုဏ္ပကာသနေတၾနဲႚ သိဒၭိတင္ထားတဲ့ ဒိုင္အာခီ
ပံုသၸာန္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးပၝပဲ။ အဆင့္ သံုးဆင့္ စလံုးမႀာပဲ ပၝးလၿာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ
မဵက္ႎႀာစာရဲႚ ေနာက္ကၾယ္မႀာ ပိုမို လစ္ဘရယ္ကဵေပမဲ့ ဗဵႃ႟ိုကေရစီကေတာ့ ရႀိ႓မဲ
ရႀိေနလဵက္ပၝပဲ။ ဒၝေပမဲ့ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ တိုင္းဴပည္ ဴဖစ္ေပၞ တိုးတက္ေရး
အတၾက္ လုပ္ေဆာင္စ အပိုင္းမႀာေတာ့ တစံုတရာေသာ တိုးတက္မႁ အခန္းက ပၝဝင္
ခဲ့ပၝတယ္။ မိမိရဲႚ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႁနဲႛ ခဵႂပ္ကိုင္မႁကို လၾယ္ကူေစဖိုႛ အတၾက္ ႓ဗိတိသ႖
နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ မီးရထားလမ္းေတၾ၊ လမ္းမ႒ကီးေတၾကို ဖၾင့္လႀစ္ ေပးခဲ့တယ္။ ဒၝဟာ
တနည္းတဖံု အားဴဖင့္ေတာ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို ဴပည္တၾင္းမႀာ ပိုမို လၾတ္လပ္စၾာနဲႛ
မဳကာခဏ ဆိုသလို သၾားလာ လႁပ္ရႀားႎိုင္စၾမ္း ရႀိေစခဲ့တာပၝပဲ။ ဴပည္သူေတၾ အေနနဲႚ
တဦးနဲႛ တဦး သိရႀိ နားလည္ေစတဲ့ အကဵိႂးေကဵးဇူး၊ တခုတည္းေသာ အမဵိႂးသားေရး
တည္တန္ႛ ခိုင္႓မဲမႁ အေႎႀာင္အဖဲၾႚ ႒ကီးပၾား တိုးတက္ေစတဲ့ အကဵိႂး ေကဵးဇူးေတၾကိုလဲ
တနည္းတဖံု အေနနဲႛ ရယူႎိုင္စၾမ္း ရႀိေစခဲ့ပၝတယ္။ တဖန္ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ မိမိရဲႚ
အုပ္ခဵႂပ္ေရးနဲႛ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးကို အေထာက္အကူ ရေစဖိုႛ အတၾက္
အရာရႀိငယ္ေတၾ၊ စာေရး စာခဵီေတၾ၊ ပဲၾစား အစရႀိသူေတၾ အဴဖစ္ အမႁထမ္းေဆာင္
ဳကရမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတၾထဲမႀ ေပၝင္းကူး ဆက္သၾယ္ေရး လူတန္းစား တရပ္ကို
လိုအပ္ခဲ့တယ္။ ဒီလူတန္းစားနဲႛ ပေဒသရာဇ္ မႀႃးမတ္ေဟာင္း အ႔ကင္းအကဵန္မဵားထဲက
ထုတ္ယူခဲ့တယ္။ ဒီလူတန္းစားကို ေခတ္မႀီ ပညာ အနည္အကဵဥ္း သင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲႛ
႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚစနစ္ ကိုယ္တိုင္က မိမိရဲႚ ႎိုင္ငံေရး ပညာနဲႛ အေထၾေထၾ ပညာရပ္ေတၾရဲႚ
အရင္းအဴမစ္ေတၾကို ဒီလူတန္းစား အတၾက္ ေထာက္ပ့ံ ေပးခဲ့ရတယ္။ ဒီလိုနဲႛပဲ
ဴမန္မာဴပည္မႀာ ေခတ္မႀီ ပညာေရး စီမံခဵက္ တရပ္ကို ဴပႉာန္း ေပးခဲ့တယ္။
ဒီအတိုင္းအတာ အထိ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို အထူးသဴဖင့္ လူလတ္တန္းစားေတၾကို
ဒီပညာေရးေဳကာင့္
အကဵိႂး
ဴဖစ္ထၾန္းေအာင္
လုပ္ေပးႎိုင္စၾမ္း
ရႀိခဲ့တယ္။
ဒီလူလတ္တန္းစားရဲႚ
တစိတ္တပိုင္းဟာ
ခဵမ္းသာ
႔ကယ္ဝလာခဲ့႓ပီး
အရာရႀိ၊
ဆန္စက္ပိုင္ရႀင္၊ ပဲၾစား၊ ကုန္သည္၊ ေငၾေခဵးစားသူ၊ ေဴမရႀင္ အစရႀိသူေတၾ အဴဖစ္ ႓ဗိတိသ႖
နယ္ခဵဲႚသမားဘက္ကို ပၝသၾားခဲ့ဳကတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကာလဳကာဴမင့္ လာတဲ့ အခၝကဵေတာ့
႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ တိုး႓ပီးရင္း တိုးလာတဲ့ မဵားဴပားတဲ့ လူလတ္တန္းစား
တိုင္းရင္းသားေတၾကို မိမိရဲႚ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဘာင္အတၾင္းမႀာ ဒၝမႀမဟုတ္ မိမိရဲႚ အမ၊ အစ၊
ေအာက္မႀာ လက္သင့္ မခံႎိုင္ေတာ့ဘဲ ဴဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေနာက္႓ပီး ပထမ ကမာၲစစ္႒ကီး
ဴဖစ္လာေတာ့ စစ္ထဲမႀာ ပၝဝင္ တိုက္ခိုက္လာဳကတဲ့ အတၾက္ ဆုလာဘ္ အေနနဲႛ ႓ဗိတိသ႖
အင္ပၝယာ၏ အစိတ္အပိုင္း တရပ္အဴဖစ္ တာဝန္ရႀိေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို
တိုးတက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမည္လိုႛ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံက သူႛကိုလိုနီ တိုင္းဴပည္ေတၾကို
ကတိဴပႂ ခဲ့ရတယ္။ စစ္႓ပီးတဲ့ အခၝကဵေတာ့ အဲဒီ ကတိအတိုင္း မေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဘဲ

ဴဖစ္ခဲ့တယ္။
စစ္ရဲႚ
႒ကီးမားလႀတဲ့
စီးပၾားေရး
အရ၊
လူမႁေရးအရ
အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁကလဲ
ဴပည္သူေတၾကို
အထူးသဴဖင့္
လူလတ္တန္းစားကို
ထိခိုက္ေစခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ လူလတ္တန္းစားဟာ အဲဒီတုန္းက ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ
ဗဵႃ႟ိုကေရစီရဲႚ ေဳကာက္စရာ ေကာင္းတဲႛ ဆန္ႛကဵင္မႁနဲႛ ရင္္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ ႓ဗိတိသ႖
နယ္ခဵဲႚ ဗဵႃ႟ိုကေရစီဟာ လူလတ္တန္းစား အထက္လၿာ တစိတ္တပိုင္းရဲႚ ေထာက္ခံမႁကို
ရရႀိခဲ့တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ လူလတ္တန္းစားဟာ တမဵိႂး တဖံုအားဴဖင့္ ေဳကာက္႟ၾံႚ ေပမဲ့လဲ
လူထုမဵားကို ခဵဥ္းကပ္ လာခဲ့ရတယ္။ ဒီလိုနဲႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ လူထုနဲႛ ခဵီ႓ပီး စည္း႟ံုးမႁ ရႀိတဲ့
အမဵိႂးသား လႁပ္ရႀားမႁဟာ ပထမဆံုး ေပၞေပၝက္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီ အခဵိန္မႀာ ႎိုင္ငံေရးဟာ
နယ္ခဵဲႚသမားေတၾနဲႛ တကၾ ေရႀး႟ိုး ဓေလ့ ထံုးစံေတၾကို စဲၾ႓မဲေနတဲ့ လူလတ္တန္းစား
အထက္လၿာရဲႚ မဵက္မုန္းကဵိႂးမႁကို ခံခဲ့ရတယ္။ ဒီအခၝတုန္းက ဒီမိုကေရစီ လၾတ္လပ္ခင
ၾ ့္
ဆိုတာဟာ
အႎိုင္ႎိုင္ေလာက္သာ
ရႀိတယ္လိုႛ
ကဵႂပ္ထင္ပၝတယ္။
လူေတၾဟာ
ေဟာေဴပာရာမႀာ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ေရးသားရာမႀာ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ လႁပ္ရႀားရာမႀာ ဴဖစ္ဴဖစ္ အလၾန္ႛ အလၾန္
သတိထား႓ပီး လုပ္ေဆာင္ ဳကရတယ္။ ဒီအခၝတုန္းက ႓ဗိတိသ႖ ႎိုင္ငံသား တဦးနဲႛ
ေဘးခဵင္းယႀဥ္ လမ္းေလ႖ာက္ဝံ့တဲ့သူပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ႓ဗိတိသ႖ ႎိုင္ငံသား တဦးကို
ေစ့ေစ့ဳကည့္ဝံ့သူပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဳကမ္းတေဴပးထဲ ထိုင္ဝံ့သူပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံသား တဦး
ေရႀႚကို ဖိနပ္စီး သၾားဝံ့သူပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ အဲဒီလူဟာ အင္မတန္ ရဲစၾမ္း သတိၨ ရႀိသူပဲလိုႛ
အထင္ခံရမယ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီေခတ္က တိုင္းဴပည္ ေခၝင္းေဆာင္ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္း႒ကီး
တပၝးဴဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၨမက ထိုစဥ္က ဴမန္မာဴပည္ ဘုရင္ခံဴဖစ္တဲ့
ဆာရယ္ဂဵီနယ္ ကရက္ေဒၝက္ကို 'ကရက္ေဒၝက္ ဴပန္သၾား' လိုႛ မိုးခဵႂန္းသံလို
ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ ဟစ္ေအာ္လိုက္တဲ့ အခၝမႀာ ဆိုရင္ ဴပည္သူ အားလံုးဟာ
မိမိတိုႛရဲႚ ရဲရင့္တဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ရဲႚ သတၨိေဴပာင္တဲ့ အသံကို ဳကားလိုက္ရတဲ့ အတၾက္
႟ိုးတၾင္းဴခင္ဆီ ခိုက္ေအာင္ လႁပ္ရႀား သၾားခဲ့ဳကတယ္။
ဒီလိုနဲႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ အမဵိႂးသား လႁပ္ရႀားမႁဟာ အေဴပာင္းအလဲေပၝင္း မဵားစၾာနဲႛ
ဳကံႂရတဲ့ တိုင္ေအာင္ ႒ကီးထၾား လာခဲ့တယ္။ အမဵိႂးသား လႁပ္ရႀားမႁ မီးေတာက္
မီးလ႖ံ႒ကီးဟာ အဲဒီအခဵိန္က စ႓ပီး ပံုသၸာန္ အမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ အ႓မဲတမ္း ေတာက္ေလာင္
ထိန္ညီး ေနခဲ့တယ္။ အမဵိႂးသား လႁပ္ရႀားမႁရဲႚ အဳကပ္ကိုင္မႁကို တံုႛဴပန္တဲ့ အေနနဲႛ ႓ဗိတိသ႖
နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဴပႂဴပင္မႁေတၾနဲႛ ဴပည္သူႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾကို ပို၍ ပို၍
ခဲၾေဝ ေပးခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒၝေတၾဟာ နက္႟ႁိင္းမႁ မရႀိဘဲ အေပၞယံေလာက္ပဲ
ဴဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ဴပည္သေ
ူ တၾ နယ္လန
ၾ ္လာ႓ပီလိုႛ ထင္မိတာနဲႛ တ႓ပိႂင္နက္ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ
စနစ္ရဲႚ သူႛမူရင္း ဇာတိ႟ုပ္ဟာ ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္း ဴပန္ေပၞ လာခဲ့တာပၝပဲ။ ဖိႎႀိပ္တဲ့၊
အဳကင္နာကင္းတဲ့ အေရးယူမႁေတၾနဲႛ ကိုင္လာေတာ့တာပဲ။ ဒီလိုနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛတေတၾဟာ
စစ္႒ကီး မဴဖစ္ခင္မႀာေတာင္ အာဏာရဲႚ စိုးမိုးမႁ ေအာက္က ဴဖတ္သန္း ခဲ့ရတယ္။ ဒီလိုနဲႛ

ကဵႂပ္တိုႛ တေတၾဟာ အစစ္အေဆး မရႀိဘဲ ေထာင္သၾင္း အကဵဥ္းခဵ ခံခဲ့ရတယ္။
ကဵႂပ္ကိုယ္တိုင္ ဒၝမဵိႂး ဳကံႂခဲ့ရတယ္။ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ ဆႎၬဴပပဲၾ တခုဟာ ပုလိပ္ေတၾရဲႚ
နံပတ္တုတ္နဲႛ ႟ိုက္ႎႀက္ ခံခဲ့ရတယ္။ ဒီအေရးအခင္းေဳကာင့္ ၁၉၃၈ - ၃၉ ခုႎႀစ္မႀာ
ေကဵာင္းသားေတၾ၊ အလုပ္သမားေတၾ၊ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾရဲႚ ကန္ႛကၾက္
သပိတ္ေမႀာက္တဲႛ အလိုအေလဵာက္ လႁပ္ရႀားမႁ တရပ္ဟာ အ႒ကီးအကဵယ္ ေပၞထၾက္
လာခဲ့ရတယ္။ (ဒီအေရးေတာ္ပံု မတိုင္ခင္ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္မႀာလဲ ဴပည္လံုးက႗တ္ ေကဵာင္းသား
သပိတ္နဲႛ မဳကာခင္မႀာပဲ ေရနံေဴမ သပိတ္မဵား ေပၞထၾက္ခဲ့တယ္) ဒီလႁပ္ရႀားမႁ
အတၾင္းမႀာပဲ ေနာက္ထပ္ ေပၞလာတဲ့ မႎၩေလး ဆႎၬဴပပဲၾဟာ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္က
ကဵႂပ္တိုတ
ႛ ေတၾ အေပၞ ဘယ္လို အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္။
စစ္ဴဖစ္လာေတာ့ ကဵႂပ္ေဴပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ သူႚအေနနဲႛ
ဒီမိုကေရစီနည္းကဵတဲ့ လၾတ္လပ္ေရး အေဴခခံမူေတၾ အတၾက္ စစ္ပဲၾ ဝင္ေနရပၝတယ္လိုႛ
ကမာၲသိ
အထင္အရႀား
ေဴပာဆိုေပမယ့္၊
ကဵႂပ္တိုႛ
တိုင္းဴပည္တၾင္းမႀာေတာ့
ဒီအေဴခခံမူေတၾကို ကဵင့္သံုးဖိုႛ ပဵက္ကၾက္တဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ ကဵႂပ္တိုႛတေတၾက နယ္ခဵဲႚ
ဆန္ႛကဵင္ေရး၊ စစ္ဆန္ႛကဵင္ေရး တိုက္ပဲၾကို ဆင္ႎဲၿလာတဲ့ အခၝမႀာ နယ္ခဵဲႚ ဖိႎႀိပ္မႁ မဵိႂးစံုဟာ
ကဵႂပ္တိုႛအေပၞ ခဵက္ဴခင္း ကဵေရာက္ လာခဲ့တယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အဖၾဲႚဝင္ေပၝင္း မဵားစၾာဟာ
အခဵိႂႚလဲ စစ္ေဆးခံရ႓ပီး၊ တခဵိႂႚကဵေတာ့လဲ အစစ္အေဆး မခံရဘဲ ေထာင္သၾင္း
ခံခဲ့ဳကရပၝတယ္။ တကယ္ကေတာ့ ကဵႂပ္ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တဲ့ ပၝတီရဲႚ အေရး႒ကီးတဲ့
ေခၝင္းေဆာင္မႀန္သမ႖နဲႛ
ဴမန္မာဴပည္ရႀိ
ဖက္ဆစ္
ဆန္ႛကဵင္ေရး
စစ္စစ္ဴဖစ္တဲ့
တခုတည္းေသာ လက္ဝဲ အင္အားစုကို ကဵႂပ္နဲႛ အတူ လက္တဲၾ ဖဲၾႚစည္းခဲ့ဳကတဲ့
ေခၝင္းေဆာင္မႀန္သမ႖၊
အေရး႒ကီးတဲ့
ဒီလို
ေခၝင္းေဆာင္မႀန္သမ႖ဟာ
အဖမ္းခံ
ခဲ့ဳကရတယ္။ (စစ္မဴဖစ္ခင္ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္တၾင္းမႀာ ကဵႂပ္တိုႛ တတ္ႎိုင္သမ႖
ဴပန္ႛႎႀံႛေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဖက္ဆစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး လက္ဝဲဝၝဒ ဴဖန္ႛဴဖႃးမႁ မႀန္သမ႖ကို
ကဵႂပ္တိုႛက ဝန္ခံ လုပ္ခဲ့ဳကတယ္။ တ႟ုတ္ဴပည္နဲႛ စပိန္ဴပည္မႀာ လုပ္သလို ဖက္ဆစ္
ဆန္ႛကဵင္ေရး ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပဲၾမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ စိတ္ဝင္စား လာေအာင္ ႒ကိႂးစား
လႁံႛေဆာ္ခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီအခၝတုန္းက ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ ခင္ဗဵားတိုႛ
သိတဲ့အတိုင္းပဲ တိတ္ပုန္းပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ေဴဗာင္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဖက္ဆစ္ စနစ္ရဲႚ ဘက္မႀာ
ရႀိေနခဲ့တယ္။) ကဵႂပ္ကိုလဲ ဖမ္းဖိုႛ လုပ္ေနတာပဲ။ ဒၝေပမဲ့ သိေကာင္း သိဳက ပၝလိမ့္မယ္။
ကဵႂပ္ ေဴမလ႖ိႂး ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက ထၾက္ရပ္ဂိုဏ္းမႀာ ပၝခဲ့ဳကတဲ့ ေဒၝက္တာ
သိန္းေမာင္နဲႛ ေဒၝက္တာ ဗေမာ္တိုက
ႛ
ဆႎၬရႀိခဲ့ရင္ ဂဵပန္ရဲႚ အကူအညီ ရယူႎိုင္တယ္လိုႛ
ကဵႂပ္တိုႛကို အေဳကာင္းအား ေလဵာ္စၾာ တိုတို ေဴပာခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဂဵပန္ အကူအညီ
လက္ခံသင့္ မသင့္ ဴပႍနာကို ေဆၾးေႎၾး ခဲ့ဳကတယ္။ တိုင္းဴပည္ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္
အနဲဆံုး အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ ဝၝဒ ဴဖန္ႛဴဖႃးေရးဟာ လိုအပ္တယ္။ မည္သည့္ အဴပည္ဴပည္
ဆိုင္ရာ အကူအညီကို ဴဖစ္ဴဖစ္ ထပ္ဆင့္႓ပီး ရမယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္လိုႛ အဲဒီ

အခၝတုန္းက အမဵားကပဲ သေဘာရ ခဲ့ဳကတယ္။ ဒီလိုရဖိုႛ ႒ကိႂးစား အားထုတ္တဲ့
ေနရာမႀာ ဴပည္တၾင္းကေန လုပ္လိုႛ မဴဖစ္ႎိုင္ဘူးလိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုး သေဘာတူ
ခဲ့ဳကတယ္။ ဒီကိစၤ အတၾက္ ကဵႂပ္တိုႛ လူတခဵိႂႚ အေနနဲႛ တ႟ုပ္ဴပည္ကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊
ယိုးဒယားကို ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဂဵပန္ကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ သၾားရလိမ့္မယ္။ ပထမ အေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ
တ႟ုတ္ဴပည္ကို ေ႟ၾးခဵယ္ခဲ့တယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အဆက္အသၾယ္ေတၾ အဲဒီမႀာ ရႀိထားလိုႛပဲ
ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဂဵပန္ အစိုးရရဲႚ ေတာင္းဆိုခဵက္ေဳကာင့္ တ႟ုတ္ ဴမန္မာ လမ္းမ႒ကီးကို
၁၉၄၀ ခုႎႀစ္၊ ဴပင္သစ္ဴပည္ ကဵဆံုး႓ပီးတဲ့ေနာက္ သံုးလတာ ပိတ္ထားရေတာ့မယ့္ အခဵိန္
ဴဖစ္ေနခဲ့ပၝတယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ ဝၝဒ ဴဖန္ႛဴဖႃးေရးနဲႛ အဴပည္ဴပည္
ဆိုင္ရာ အကူအညီဟာ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ လိုအပ္တယ္လိုႛ
သေဘာရေပမယ့္၊ အဓိက လုပ္ငန္းကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာပဲ လုပ္ရလိမ့္မယ္။
ဒီလုပ္ငန္းက ဘာလဲ ဆိုေတာ့ အမဵိႂးသား တိုက္ပဲၾ အတၾက္ လူထုေတၾကို
သိမ္းသၾင္းရမယ္လိုႛ ကဵႂပ္ ထင္ဴမင္ခဲ့တယ္။ စီမံကိန္း အဳကမ္း ကဵႂပ္ကိုယ္တိုင္
ေရးဆဲၾထားတာ ရႀိတယ္။ ဒၝကေတာ့ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာတဲ့ အတိုင္းအတာ အရ
႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ ဴပည္လံုးက႗တ္ လူထု ေတာ္လႀန္ေရး တိုက္ပဲၾပၝပဲ။
စကားအဴဖစ္ ေဴပာရမယ္ ဆိုရင္ အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ ဴဖစ္ေပၞ တိုးတက္မႁ ႒ကီးမား
ကဵယ္ဴပန္ႛတဲ့ အတိုင္း ဴပည္တၾင္း ဴဖစ္ေပၞ တိုးတက္မႁကိုလဲ ႒ကီးမား ကဵယ္ဴပန္ႛေအာင္
လုပ္ရမယ္။ ဒီလို လုပ္ရာမႀာ ေနာက္ဆံုး အေနနဲႛ အေထၾေထၾ သပိတ္အထိ
ဴဖစ္လာေစမယ္၊ စက္မႁလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမဵားနဲႛ ေကဵးလက္ပိုင္း အလုပ္သမားမဵားရဲႚ
ေဒသႎၩရ သပိတ္ေတၾ သီးဴခား သပိတ္ေတၾ တလံုး႓ပီး တလံုး ဆက္ေမႀာက္တဲ့ ပံုသၸာန္
ရႀိေစရမယ္။ ဴပည္သူေတၾ အေနနႛဲ အစုလိုက္ အဴပံႂလိုက္ အာဏာဖီဆန္တဲ့ အထိ
ေနာက္ဆံုးပိတ္ ဴဖစ္ေပၞလာေစမယ္။ လူထု ဆႎၬဴပပဲၾေတၾ၊ ခဵီတက္ပဲၾ အထိ ဴဖစ္ေပၞ
လာေစမယ္။ ႓ဗိတိသ႖ ကုန္ေခဵာ ပစၤည္းေတၾကို သပိတ္ေမႀာက္တဲ့ အေနနဲႛ ႓ဗိတိသ႖
နယ္ခဵဲႚ စနစ္ကို စီးပၾားေရး အရလဲ တိုက္ပဲၾ ဆင္ရမယ္။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနဲႛ
နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ
ကင္းတပ္ေတၾ
ပုလိပ္ေတၾနဲႛ
လမ္းပန္း
ဆက္သၾယ္ေရး
လမ္းေဳကာင္းေတၾကို ေဴပာက္ကဵား စနစ္နဲႚ ဝင္တိုက္ေပးရင္း ေဴပာခဲ့တဲ့တိုက္ပဲၾ
ပံုသၸာန္ေတၾကို အေထာက္အကူဴဖစ္ေစ႓ပီး ေနာက္္ဆံုး အ႓ပီးသတ္ အေနနဲႚ
ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ႓ဗိတိသ႖ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို လံုးလံုးလဵားလဵား သၾက္ခဵာပၝဒ လိုက္သၾားေအာင္
လုပ္ရမယ္။
အဲဒီအခၝကဵေတာ့
ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့
ကမာၲႛ
အေဴခအေနနဲႛ
အညီ
ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႚ အာဏာသိမ္းယူဖိုႛ အတၾက္ ေနာက္ဆံုးအားထုတ္ ဖန္တီးႎိုင္စၾမ္း
ရႀိဳကလိမ့္မယ္။ ေနာက္႓ပီး ႓ဗိတိသ႖အစိုးရရဲႚ လက္ေအာက္ခံစစ္တပ္ေတၾ၊ အထူးသဴဖင့္
႓ဗိတိသ႖ ႎိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတၾ အေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛဘက္ကို
ေဴပာင္းဝင္လာေစဖိုႛအတၾက္လဲ
အဲဒီအခဵိန္တုန္းက
ကဵႂပ္
ထည့္တၾက္ခဲ့တယ္။
ဒီစီမံကိန္းထဲမႀ ဂဵပန္ေတၾ ဴမန္မာဴပည္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ႎိုင္စရာ အေဳကာင္း

ရႀိတယ္ဆိုတာကိုလဲ ဴမင္ခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီေနရာမႀာ ကဵႂပ္အေနနဲႚ ရႀင္းလင္းဴပတ္သားတဲ့
အဴမင္မရႀိခဲ့ဘူး။ (ဴဖစ္ပဵက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ သူတိုႛကိုယ္ သူတိုႛ တဴခား လူေတၾထက္ ပို႓ပီး
တတ္သိ လိမၳာတယ္လိုႚ အထင္ခံရေအာင္ ႒ကိႂးစားေနသူ တခဵိႂႚတေလ ရႀိခဵင္
ရႀိပၝလိမ့္မယ္) ဒၝေပမဲ့ အဲဒီ အခဵိန္မႀာေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုးဟာ ေနရာတိုင္းမႀာလိုလို
႟ႁပ္႟ႁပ္ေထၾးေထၾး ဴဖစ္ေန ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ဆိုႎိုင္တဲ့ အခဵိန္ဴဖစ္ေဳကာင္း မႀတ္မိဳက
ပၝလိမ့္မယ္။ ကဵႂပ္ေဴပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း ကဵႂပ္ ရႀင္းရႀင္းဴပတ္ဴပတ္ မစဥ္းစားႎိုင္ခဲ့ဘူး။ ကဵႂပ္ရဲႚ
စီမံကိန္းထဲမႀာေတာ့ ခုန ကဵႂပ္ေဴပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း ကဵႂပ္ဟာ ဂဵပန္ ဝင္တိုက္မႀာကို
႒ကိႂတင္ဴမင္ဖိုႛ ဴမန္မာဴပည္ထဲ ဂဵပန္ ေရာက္မလာခင္ ဂဵပန္ႎႀင့္ ေစ့စပ္ အေရးဆိုဖိုႛ
႒ကိႂးစားဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ထဲ ဂဵပန္ ဝင္လာတာကို မတားႎိုင္တဲ့ အခၝကဵမႀပဲ
ကဵႂပ္တိုႛဟာ ဂဵပန္ကို ခုခံ တိုက္ခိုက္ဖိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ဴပင္ရမယ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒၝကေတာ့ ကဵႂပ္ရဲႚ မဟာ စီမံကိန္းပၝပဲ။ ဒၝေပမဲ့ ဒီစီမံကိန္းဟာ ကဵႂပ္တိုႛ ရဲေဘာ္
အေတာ္မဵားမဵားရဲႚစိတ္နဲႛ မေတၾႚဘဲ ဴဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘာ့ေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ဓနရႀင္ ေပၝက္စ လူတန္းစား ဇစ္ဴမစ္ဟာ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဆင္ႎၿဲရမယ့္ တိုက္ပၾဲတခု
မတိုင္ခင္မႀာ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႚ သတၨိရႀိရႀိ စဥ္းစား၊ ရဲရဲဝန္ႛဝန္ႛ ေဴပာဆိုသင့္ဳကတဲ့
တိုင္ေအာင္၊
ကဵႂပ္တိုႛ
ခပ္မဵားမဵားကို
တၾန္ႛဆုတ္
တၾန္ႛဆုတ္
ဴဖစ္ေစတဲ့
အတၾက္ေဳကာင့္ပၝပဲ၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ လူထုေတၾကို ႎႁိးဆၾေပးရတဲ့ လုပ္ငန္း အေနနဲႛ
အခဵိန္ယူလုပ္ရတဲ့ ခက္ခဲတဲ့ လုပ္ငန္းလို ဴဖစ္ေနေလေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္ရာမႀာ
ဒီဇစ္ဴမစ္ဟာ ကဵႂပ္တိုႛကို စိတ္ရႀည္ လက္ရႀည္ ရႀိလာေအာင္ ဖန္တီး မေပးႎိုင္တဲ့
အတၾက္ေဳကာင့္လဲ ဴဖစ္တယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုးလိုလိုဟာ လူထု လႁပ္ရႀားမႁတိုႛ၊
လူထုတိုက္ပဲတ
ၾ ိုႛ အေဳကာင္းကို ေဴပာဆို ေနဳကတဲ့ တိုင္ေအာင္ ဒီလႁပ္ရႀားမႁ၊
ဒီတိုက္ပဲၾေတၾရဲႚ
အာနိသင္ကို
သိပ္႓ပီး
သေဘာမေပၝက္ဳကပၝဘူး။
အဲဒီတံုးက
ကဵႂပ္တိုႛတေတၾဟာ လူထုေတၾရဲႚ တီထၾင္ ဖန္တီးေရး စၾမ္းအားနဲႛ ပတ္သက္တဲ့
အသိတရား မရႀိေသးပၝဘူး။ ယံုဳကည္ခဵက္လဲ မရိႀပၝဘူး။ အဲဒီလိုနဲႛပဲ ကဵႂပ္တိုႛ လက္ထဲမႀာ
ဘာလက္နက္မႀ မရႀိဘဲနဲႛ၊ ဘယ္လိုလုပ္႓ပီး ေဴပာက္ကဵား တိုက္ပၾဲ ဆင္ႎိုင္မႀာလဲလိုႛ
အေမးခံခဲ့ရပၝတယ္။ ကဵႂပ္ရဲႚ အေဴဖကေတာ့ ဓားဴပေတၾကေတာင္ တနည္းတဖံုနဲႛ
လက္နက္ရေအာင္ စီမံ ခန္ႛခဲၾႎိုင္တယ္ ဆိုရင္၊ (ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဆိုရင္ တခၝတခၝ
ဓားဴပဂိုဏ္း႒ကီး တခုဟာ လူတရာ ဴဖစ္ေစ၊ တရာေကဵာ္ ဴဖစ္ေစ ပၝဝင္တဲ့၊
ေဴပာက္ကဵားတပ္ တတပ္နီးနီး ရႀိတယ္) ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛေကာ ဘာ့ေဳကာင့္
မလုပ္ႎိုင္ရမႀာလဲ ဆိုတဲ့ အေဴဖပၝပဲ။ ဒၝေပမဲ့ ဒီအေဴဖကို ကဵႂပ္ရဲႚ ရဲေဘာ္ေတၾ
သေဘာေပၝက္ေအာင္ ကဵႂပ္ မရႀင္းႎိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီကိစၤ အတၾက္ ကဵႂပ္တိုႛထဲက
တေယာက္ေယာက္ ႎိုင္ငံဴခား သၾားရမယ္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကတယ္။ ေဴမေအာက္
လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ ေနတာဟာ ကဵႂပ္တဦးသာ ရႀိေနေလေတာ့ ဒီလုပ္ငန္း တာဝန္

အတၾက္ ကဵႂပ္ကိုပဲ ေ႟ၾးလိုက္ဳကတယ္။ အဲဒီအခဵိန္မႀာပဲ ေဒၝက္တာ ဗေမာ္တိုႛမႀ တဆင့္
ဂဵပန္ရဲႚ ကမ္းလႀမ္းမႁ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ နဲနဲ ခဵီတံုခဵတံု ဴဖစ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ကဵႂပ္တိုႛ
လက္ခံ လိုက္ဳကတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဂဵပန္က တနည္းတဖံု ကိစၤကို ေ႟ၿႚဆိုင္းလိုက္တဲ့
အတၾက္၊ ကဵႂပ္တိုႛ စိတ္ပဵက္ ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တဴခား တေနရာမႀာ ဳကားသိရတဲ့
အတိုင္း ဆိုရင္ ဂဵပန္ေတၾဟာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ 'မဟာမိတ္' ဆိုတဲ့ ကမ္းလႀမ္းခဵက္ကို လက္ခံဖိုႛ
ေဳကာက္႟ၾံႚ ေနခဲ့ဳကတယ္။ သူတိုႛက ကဵႂပ္တိုႛကို ေဘာ္လ္ရႀီဗစ္ေတၾလိုႛ ထင္တဲ့အတၾက္
ဒီလိုဟာမဵိႂးကို 'မဟာမိတ္' ဆိုတဲ့ ကမ္းလႀမ္းခဵက္ကို လက္ခံဖိုႛ ေဳကာက္႟ၾံႚ ေနခဲ့ဳကတယ္။
ဒၝေပမဲ့
ကဵႂပ္တိုႛက
ဂဵပန္လက္ခံတဲ့
အထိ
ေစာင့္မေနေတာ့ဘူး။
ကဵႂပ္ကို
တရုတ္ဴပည္သၾားဖိုႛ လၿတ္လိုက္ဳကတယ္။ တိုင္းဴပည္အတၾက္ အေကာင္းဆံုး ဴဖစ္မယ္
ဆိုတာကို လုပ္ဖိုႛ ကဵႂပ္ရဲေဘာ္ေတၾက တာဝန္ လဲၿအပ္လိုက္ဳကတယ္။ တ႟ုတ္ ဴမန္မာ
လမ္းမ႒ကီး ပိတ္ထားတဲ့ အတၾက္ ေရေဳကာင္းကေန တ႟ုတ္ဴပည္ကို သၾားခဲ့ရတယ္။ ဒီလို
သၾားတာဟာ အဓိပၯၝယ္ မရႀိေပမယ့္လိုႛ၊ ေနာင္အခၝမႀာ ဂဵပန္နဲႛ ေပၝင္းဖက္မိဖိုႛ
ဴဖစ္လာေစခဲ့ရတယ္။ တ႟ုတ္ဴပည္ရဲႚ အတၾင္းပိုင္းကို ပင္လယ္လမ္းကေန သၾားလိုႛ
မေရာက္ႎိုင္ပၝဘူး။ အမၿိႂင္႓မိႂႚကိုသာ ေရာက္ႎိုင္မယ္လိုႛ ကဵႂပ္ကို ေဴပာဳကတယ္။
အဲဒီကေန႓ပီး တ႟ုတ္ဴပည္ အတၾင္းပိုင္းကို အေရာက္သၾားဖိုႛ ကိုယ္ပိုင္ ဳကံအား ဖန္အား
အေပၞမႀာပဲ အားထားရမႀာ ဴဖစ္တယ္။ သၾားဖိုႛ ကဵႂပ္ ႒ကိႂးစားခဲ့တယ္။ အမိၾႂင္႓မိႂႚမႀာ ေန႓ပီး၊
(ကူလန္စုက႗န္းလိုႛ ေခၞတဲ့ အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ ေဒသမႀာ ကဵႂပ္ ေနခဲ့ရတယ္) အဲဒီလို
႒ကိႂးစားေနရင္း ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရႀိတဲ့ ကဵႂပ္မိတ္ေဆၾမဵားဟာ ဂဵပန္ေတၾနဲႛ ထပ္မံ
ဆက္သၾယ္မႁ ရခဲ့တယ္။ ဒၝနဲႛပဲ ကဵႂပ္နဲႛ ကဵႂပ္ ရဲေဘာ္မဵားဟာ ေနာက္ဆံုး တိုကဵိႂ႓မိႂႚကို
ေရာက္သၾား ခဲ့ဳကတယ္။
တိုကဵိႂ႓မိႂႚမႀာ ကဵႂပ္အေနနဲႛ အခဵည္းအႎႀီး ပင္ပန္းရတဲ့ အရာကို အစၾမ္းကုန္
လုပ္ခဲ့ရတယ္။ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ထၾက္ခၾာ မသၾားခင္ ဂဵပန္အေဳကာင္း ေရးထားတဲ့ စာအုပ္
အနည္းအကဵဥ္းကို ဖတ္ခဲ့တယ္။ တခဵိႂႚ စာအုပ္ေတၾမႀာ ပၝတဲ့ ဂဵပန္ ဆန္ႛကဵင္ေရး
အေရးအသား
အားလံုးလိုလိုဟာ
တကယ့္
အခဵက္မဵားထက္
ဝၝဒဴဖန္ႛတာက
ပိုကဲေနပၝလား
ဆိုတဲ့
ေတၾးေတာခဵက္နဲႛ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို
ႎႀစ္သိမ့္ေပမယ့္လိုႛလဲ
နည္းနည္းေတာ့
႟ၾံႚမိခဲ့တာပဲ။
ဘယ္လိုပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္
ကဵႂပ္ရဲႚ
ပထမဆံုး
အထင္အဴမင္ကေတာ့ စိတ္ေလးေနတာေတၾ မေဴပာက္ေသးေပမယ့္ သိပ္မဆိုလႀပၝဘူး။
ကဵႂပ္နဲႛ ေတၾႚရတဲ့ ဂဵပန္ေတၾဟာ ကဵႂပ္တိုႛ လူမဵိႂးလိုပဲ ႎႀစ္သက္စရာ ေကာင္းပၝတယ္။
ယဥ္ေကဵး ပၝတယ္။ ေဴပဴပစ္ ပၝတယ္။ သူတိုႛနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အေဳကာင္းအရာတိုင္းဟာ
အသစ္ကဵပ္ခ႗ပ္ေတၾပဲ ဴဖစ္ေနခဲ့ပၝတယ္။ သူတိုႛဟာ အင္မတန္ ဝီရိယ ရႀိဳကတယ္။
မဵိုးခဵစ္စိတ္ ရႀိဳကတယ္။ ဒီကိစၤေတၾမႀာ ဆိုရင္ ဘာမႀ ကန္ႛကၾက္ ေဴပာဆိုစရာ မရႀိပၝဘူး။
ကဵႂပ္တိုႛ တိုကဵိႂ ႓မိႂႚေရာက္တဲ့ အခၝမႀာ (၁၉၄၀ ခုႎႀစ္၊ ႎိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေနႛလိုႛ

ထင္ပၝတယ္)။ ဂဵပန္ဴပည္ဟာ ဂဵပန္ အင္ပၝယာရဲႚ အႎႀစ္ (၂၆၀၀) ဴပည့္ေဴမာက္
အထိမ္းအမႀတ္ပဲၾ႒ကီးကို ကဵင္းပ ေနခဲ့ပၝတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ ေရာက္႓ပီး ေနာက္တေနႛမႀာ
ကဵႂပ္တိုႛကို ဘုရင္နန္းေတာ္ေရႀႚ ေခၞသၾား႓ပီး မဵားစၾာေသာ ဂဵပန္ အမဵိႂးသား၊ အမဵိႂးသမီးနဲႛ
ကေလးေတၾ လုပ္ဳကတဲ့ အတိုင္း နန္းေတာ္ဘက္ကို မဵက္ႎႀာမူ႓ပီး ဦးႌၿတ္ခိုင္းပၝတယ္။
ဒၝကိုကဵႂပ္တိုႛ ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္ လုပ္႓ပီး မစဥ္းစားခဲ့ပၝဘူး။ ဘုရင္ကို ဘုရားလို
ဳကည္ညိႂဖၾယ္ရာ ပုဂၢိႂလ္ထူး ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဂဵပန္ေတၾ ယံုဳကည္သလို ကဵႂပ္အေနနဲႛ
မယံုဳကည္ခဲ့ဘူး။ ဘယ္လို ပံုသၸာန္မဵိႂးနဲႛပဲ ရႀိရႀိ ဘုရင္ စနစ္ကို ကဵႂပ္မ႒ကိႂက္ဘူး။ ဒၝေပမဲ့
ဒီလို ဦးႌၾတ္ဳကတာဟာ ဂဵပန္ လူမဵိႂးေတၾ အေနနဲႛ ဘုရင့္အေပၞ ထားရႀိတဲ့ ကိုင္း႟ႁိင္း
႟ိုေသမႁကို ေဖာ္ထုတ္ ဴပသဴခင္းပဲ ဴဖစ္တယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ေလာကဝတ္ ဴပႂတာပဲ
ဴဖစ္တယ္။ ဘုရင္ရဲႚ ေကဵးေတာ္မဵိႂး က႗န္ေတာ္မဵိႂး ဴဖစ္လိုတဲ့ သေဘာနဲႛ မဟုတ္ဘူး။
အခု အလုပ္ကိစၤ စပၝ႓ပီ။ ဳကံႂ႒ကိႂက္ရတဲ့ အေနနဲႛ ကဵႂပ္ဟာ ဂဵပန္ေတၾ အေဳကာင္း၊
အထူးသဴဖင့္ ဂဵပန္ စစ္ဝၝဒ အေဳကာင္းကို ပိုသိလာခဲ့တယ္။ ဂဵပန္ေတၾ ကဵႂပ္တိုႛနဲႛ ဘယ္လို
စခန္းသၾားတယ္ ဆိုတာကို ေဴပာမဴပခင္ ဂဵပန္ ယဥ္ေကဵးမႁကို ကဵႂပ္ ပထမဆံုး ရႀာေဖၾ
ေတၾႚရႀိရတာေတၾကို ေဴပာဴပပၝမယ္။ တိုကဵိႂ႓မိႂႚမႀာ ၂ ရက္ ၃ ရက္ေလာက္ ေန႓ပီးတဲ့ေနာက္
ကဵႂပ္တိုႛကို ေကဵးလက္ပိုင္း ေဟာတယ္ တခုသိုႛ ေခၞသၾားတယ္။ ဒၝနဲႛ ေဴပာရဦးမယ္။
ကဵႂပ္ရဲႚ 'အိမ္ရႀင္' ဟာ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီး ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္း ေဴပာဖိုႛ
ေမ့ေနပၝတယ္။
ဒီအခဵိန္တံုးက
သူဟာလဵိႂႚဝႀက္႓ပီးသၾားလာ
ေနထိုင္တဲ့
အရပ္သားတဦးဴဖစ္တယ္။ တိုကဵိႂ ေလယာဥ္ပဵံကၾင္းမႀာ ကဵႂပ္တိုႛကို လာ႒ကိႂတံုးက
သူက
ႛ ိုယ္သူ ဂဵပန္ ဴမန္မာအသင္းရဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ မင္နာမီ ပၝလိုႛ
မိတ္ဆက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ေကဵးလက္ပိုင္း ေဟာ္တယ္မႀာပဲ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီးက
မိန္းမယူခဵင္သလားလိုႛ ေမးတယ္။ (အဲဒီ အခဵိန္အခၝ အထိ ကဵႂပ္ဟာ ရာခိုင္ႎႁန္းဴပည့္
လူပဵိႂတဦး
ဴဖစ္ပၝတယ္)
ဒီစကားကို
ဳကားရေတာ့
ကဵႂပ္တိုႛဟာ
ရႀက္ရႀက္နဲႛ
မဵက္ႎႀာပဵက္သၾား႓ပီး မလိုခဵင္ဘူးလိုႛ ဴပန္ေဴပာ လိုက္ဳကတယ္။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီးရဲႚ
စကားလံုးေတၾကို
မႀတ္မိသေလာက္
ေဴပာရမယ္ဆိုရင္
ရႀက္စရာ
မရႀိပၝဘူး။
မိန္းမယူတာဟာ ေရခဵိႂးသလိုပၝပဲ။ ဒီလိုမိန္းမေတၾရဲႚ အတန္း တတန္း ရႀိတယ္လိုႛ
ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛက သူက
ႛ ို ေကဵးဇူးတင္ေဳကာင္း ေဴပာဴပ႓ပီး ဒီနည္း ဒီပံုမဵိႂးနဲႛ
ကဵႂပ္မေပဵာ္ခဵင္ပၝဘူးလိုႛ ဴငင္းဆိုခဲ့တယ္။ "ပထမဆံုး ကဵႂပ္တိုႛကို စိတ္ဓာတ္ ပဵက္ေစလိုတဲ့
သေဘာ သူတိုႛမႀာ ရႀိသလား" လိုႛ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဴပန္စဥ္းစားခဲ့တယ္။ တိုကဵိႂကို ကဵႂပ္တိုႛ
တခၝ ဴပန္ေရာက္ေတာ့လဲ ကဵႂပ္တိုႛကို ဒီလို အတန္းေတၾရႀိရာ ေခၞသၾားဳကတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ
ခရီးပန္း ေနပၝတယ္။ ေဟာ္တယ္ဴပန္႓ပီး အိပ္ခဵင္ပၝတယ္လိုႛ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးဆူဇူကီးနဲႚ
သူႚအေဖာ္ေတၾကိုေဴပာဴပေတာ့မႀ ကဵႂပ္တိုႛ တည္းခိုတဲ့ ေဟာ္တယ္ကို ဴပန္ပိုႛဳကတယ္။
အဲဒီလို ဒုတိယအ႒ကိမ္ ဴငင္းဆန္လိုက္႓ပီး ခဵိန္မႀ ဴမန္မာဴပည္ကို တိတ္တိတ္

ဴပန္ခဲ့တဲ့အထိ ကဵႂပ္တိုႛကို အဲဒီမိန္းမေတၾ ရႀိရာ အတန္းကို ထပ္မေခၞေတာ့ပၝဘူး။
ကဵႂပ္တိုႛဟာ ေကဵးလက္ပိုင္းမႀာ ရႀိတဲ့ ေဟာ္တယ္ကို ဴပန္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒီမိန္းမေတၾရဲႚ
အတန္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပထမဆံုး အ႒ကိမ္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီး ေဴပာစဥ္တံုးက ဆိုရင္
ဂဵပန္ အမဵိႂးသမီးေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စာအုပ္ေတၾမႀာ ဖတ္ခဲ့ရတဲ့ အေဳကာင္း
တခဵိႂႚတေလကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ သိရႀိလာဳကရတယ္။ ခဵက္ဴခင္း ဆိုသလိုပဲ ခိုင္လံုတဲ့
အေဳကာင္း အခဵက္သစ္ တခုကို ကဵႂပ္ေတၾႚရတယ္။ ဒီမိန္းမေတၾ အေဳကာင္းကို
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေဴပာဴပေနခဵိန္မႀာ ၆ ႎႀစ္ အ႟ၾယ္ေလာက္သာ ရႀိဦးမယ့္ ဂဵပန္ စားပဲၾးထိုးမေလး
တေယာက္ဟာ ကဵႂပ္တိုႛဆီကို လက္ဖက္ရည္ လာပိုႛတယ္။ မိန္းကေလးဟာ ပရိယာယ္
မာယာမရႀိ တကယ္ ႟ိုးသားတယ္ ဆိုတာ သိသာလႀပၝတယ္။ ဒီလို မိန္းခေလး
တေယာက္ေရႀႚမႀာ ေတာ္႟ုံတန္႟ံု လူတဦးဟာ ဒီမိန္းမေတၾ အေဳကာင္းကို ေဴပာဖိုႛ
တၾန္ႛသၾားပၝလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီးကေတာ့ စကား ရပ္ပစ္လိုက္ရမယ့္
အစား၊ မိန္းမတန္း ဘယ္မႀာ ရႀိသလဲလိုႛ ေမးေတာင္ ေမးလိုက္ေသးတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛဟာ
အနည္းအကဵဥ္း တုန္လႁပ္သၾားတယ္။ ဒၝမဵိႂးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛဟာ ယဥ္ပၝးေသးတာ
မဟုတ္ပၝဘူး။
ကဵႂပ္တိုႛဟာ
အိေ႑ႎၬ
လုပ္လၾန္းတယ္လိုႛလဲ
ထင္ရမလားဘဲ။
ရက္အနည္းငယ္ အဳကာမႀာ ကဵႂပ္တိုႛဟာ ေနာက္တ႟ၾာမႀာ ရႀိတဲ့ ေကဵးလက္ ေဟာ္တယ္
တခုကို ေဴပာင္းသၾားဳကဴပန္တယ္။ အဲဒီမႀာေတာ့ ဂဵပန္ဴပည္မႀာ မိန္းမသားတိုႛ အေပၞ
ဘယ္လုိ ဆက္ဆံတယ္ ဆိုတာကို ပို႓ပီး ေတၾႚရပၝတယ္။ ကဲ တိုတိုေဴပာရမယ္ ဆိုရင္
ဂဵပန္ေတၾနဲႛ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ ကိစၤေတၾကို ေဴပာမဴပခင္ ဂဵပန္ေတၾရဲႚ စိတ္ေန စိတ္ထားနဲႛ
ပတ္သက္လိုႛ အဴဖစ္အပဵက္ကေလး ႎႀစ္ခုေလာက္ ထပ္ေဴပာဴပပၝဦးမယ္။ တခၝမႀာ
ကဵႂပ္တိုႛဟာ ေပဵာ္ပဲၾစား႟ံု တခုခု စားေနဳကတယ္။ ကိုးရီးယား လူမဵိႂး တေယာက္လဲ
ရႀိေနတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ သူက
ႛ ို ကိုးရီးယား လူမဵိႂးမႀန္း မသိဳကဘူး ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး
ဆူဇူကီးကေတာ့ သူႛလက္ေခဵာင္းကေလးေတၾ ဴပတယ္။ ေနာက္႓ပီး အဓိပၯာယ္ နားလည္
မလည္ေမးတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛက မသိေဳကာင္း ေဴပာေတာ့ သူကေဴပာတယ္ "ဒၝဟာ
ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႚ ကိုးရီးယားေတၾကို မထီမဲ့ဴမင္ဴပႂတဲ့ သေဘာ ဴပတာပဲ ဴဖစ္တယ္။
ကိုးရီးယား တဦးကို ဴမင္ရင္ ကဵႂပ္တိုႛ ဒီလိုပဲ ဴပဳကတယ္။ ကဵႂပ္အေဖ ဆိုရင္ ကိုရီးယား
တေယာက္ဴမင္တဲ့ အခၝတိုင္း ေမာင္းထုတ္ ပစ္လိုက္တာပဲ။" ကိုရိးယားေတၾဟာ
ဘာေဳကာင့္ လၾတ္လပ္ေရး လိုခဵင္႓ပီး ဂဵပန္ေတၾဟာ သူတိုႛကို ဘယ္လို ဆက္ဆံတယ္
ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းကို ကဵႂပ္တိုႛ ခဵက္ခဵင္းပဲ နားလည္လိုက္ဳကတယ္။ ေနာက္အဴဖစ္အပဵက္
တခုကေတာ့ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီးဟာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ႓ဗိတိသ႖ ဆန္ႛကဵင္ေရး စိတ္ဓာတ္ကို
အသံုးခဵတဲ့ စကားမဵိႂး အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေဴပာတယ္။ သူေဴပာတဲ့ အထဲမႀာ ပၝတာ တခုကေတာ့
သူငယ္ငယ္တံုးက
ပထမ
ကမာၲစစ္႒ကီး
ဴဖစ္ေနတဲ့
ကာလမႀာ
သူဟာ
ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့႓မိႂႚမႀာ
အမႁထမ္းခဲ့တယ္။
အဲဒီတံုးက
တဲတလံုးထဲမႀာ
ရႀိတဲ့
ေယာကဵာ္းေရာ၊ မိန္းမေရာ၊ ကေလးေတၾေရာ အပၝအဝင္ ႟ုရႀား လူမဵိႂးေတၾကို သူဘယ္လို

သတ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းပဲ။ သူက ကဵႂပ္တိုႛ ဘက္ကို လႀည့္႓ပီး "ဒီအတိုင္းပဲ၊ မင္းတိုႛ
႓ဗိတိသ႖ လူမဵိႂးမႀန္သမ႖ကို မိန္းမေတၾကိုေရာ၊ ကေလးေတၾကိုပၝ၊ သတ္ပစ္ရမယ္" လိုႛ
ေဴပာတယ္။ အဲဒီတံုးက ကဵႂပ္ဟာ ႓ဗိတိသ႖ ဆန္ႛကဵင္ေရး စိတ္ဓာတ္ အလၾန္
ဴပင္းထန္ေနတဲ့ အခဵိန္ ဴဖစ္ေပမဲ့ ဒၝေလာက္ေတာင္ ဳကမ္းဳကႂတ္ ရက္စက္လိုတဲ့
စိတ္မရႀိဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ ေဴဖာင့္ခဵက္ ေပးရလိမ့္မယ္။ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီးရဲႚ
အရည္အခဵင္းလိုႛပဲ ဆိုရလိမ့္မယ္ သူဟာ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ႎူးညံ့တဲ့
စိတ္ကို သတိဴပႂမိခဲ့သူ ဴဖစ္႓ပီး ေနာင္အခၝမႀာ သိေဳကာင္း ဝန္ခံခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ကဲ - ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ လုပ္ငန္း အခု စပၝ႓ပီ။ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီးဟာ ပထမေတာ့
ကဵႂပ္ကို
တခၝခၝ
ေဴမၟာက္ေဴပာလိုက္
တခၝခၝ
ေခဵာက္ေဴပာလိုက္
လုပ္တယ္။
ရက္အတန္ဳကာ အထိ ကဵႂပ္ရဲႚ အကဵင့္စ႟ုိက္ကို ႎႁိက္ခ႗တ္ စစ္ေဆးဳကည့္ဖိုႛ
႒ကိႂးစားခဲ့တယ္။ တေလ႖ာက္လံုးမႀာပဲ ဂဵပန္ေတၾ သိခဵင္ ေနဳကတာက ကဵႂပ္ ဘာေဳကာင့္
တ႟ုတ္ဴပည္ လာခဲ့ရတယ္ ဆိုတာရယ္၊ ကဵႂပ္ဟာ ကၾန္ဴမႃနစ္ ဟုတ္ မဟုတ္ ဆိုတာရယ္၊
ဒၝမႀမဟုတ္ 'တ႟ုတ္ဴပည္ အေရးအခင္း'ကို ကဵႂပ္တိုႛ ဘယ္လို သေဘာထားတယ္
ဆိုတာရယ္တိုႛပဲ ဴဖစ္တယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း႒ကီးလဲ မဟုတ္၊ မုသားလဲ
မပၝေစဘဲ တတ္ႎိုင္သေလာက္ ႒ကိႂးစား ေဴဖခဲ့ရတယ္။ တ႟ုတ္ဴပည္ ထၾက္လာ
ခဲ့ရတာကေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႚ အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ အကူအညီ လိုခဵင္လိုႛပဲလိုႛ
ေမးသူတိုင္းကို ေဴပာဴပခဲ့တယ္။ ကဵႂပ္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ဟုတ္သလား မဟုတ္ဘူးလား ဆိုတဲ့
ေမးခၾန္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကဵႂပ္ အေဴဖကေတာ့ တိုင္းဴပည္ တဴပည္အေပၞ ဘယ္ႎိုင္ငံဴခား
တိုင္းဴပည္ရဲႚ စနစ္နဲႛပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဴဖားေယာင္းတာမဵိႂးကို ကဵႂပ္ မယံုဳကည္ဘူး၊ ကမာၲေပၞမႀာ
ရႀိတဲ့ စနစ္ အားလံုးကို ေလ့လာရမယ္ ထင္တယ္၊ ဒီစနစ္ေတၾထဲက အေကာင္းဆံုး
စနစ္ကို ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အေဴခအေနေတၾနဲႛ လုိက္ေလဵာ ညီေထၾဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္၊
ေနာက္႓ပီး ကၾန္ဴမႃနစ္ စနစ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဘာကို ဆန္ႛကဵင္တာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဒီစနစ္ရဲႚ
စီမံကိန္း စီးပၾားေရးဟာ အံ့ဳသဖၾယ္ရာ ေကာင္းပၝတယ္၊ ဂဵပန္ဴပည္ အပၝအဝင္ တဴခား
တိုင္းဴပည္ေတၾကေတာင္ အတုခိုးဳကရတယ္လိုႛ ေမးတဲ့ လူတိုင္းကို ေဴပာဴပခဲ့တယ္၊
"တ႟ုတ္ဴပည္ အေရးအခင္း" အေပၞ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ သေဘာထားနဲႚ ပတ္သက္တဲ့
ေမးခၾန္းကိုေတာ့
ကဵႂပ္တိုႛဟာ
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
အမဵိႂးသားေရး
တုိက္ပဲၾကိုပဲ
ပို႓ပီး
အေရးထားတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ရန္သူကို ဆန္ႛကဵင္သူ မႀန္သမ႖ဟာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
မိတ္ေဆၾပဲလိုႛ ႌၿန္ဴပ ေဴပာဆိုခဲ့တယ္။ ဒီေနာက္ဆံုး အေဴဖကလဲၾလိုႛ ကဵႂပ္ရဲႚ
ေဴဖဳကားခဵက္ေတၾကို ဂဵပန္ေတၾ နီးနီးစပ္စပ္ကေလးေတာင္ ေကဵနပ္ဳကတယ္လိုႛ ကဵႂပ္မ
ထင္ဘူး၊ အစကေန အဆံုးအထိ သူတိုႛဟာ ကဵႂပ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စိတ္ဒၾိဟ
ဴဖစ္ေနခဲ့တာဟာ ထင္ရႀားးပၝတယ္။ ကဵႂပ္ရဲႚ မဵိႂးခဵစ္စိတ္ကို ဖံုးကၾယ္ မထားခဵင္ဘူး
ဆိုတာရယ္၊ သူတိုႛရဲႚ အကူအညီနဲႛ ကဵႂပ္ရဲႚတိုင္းဴပည္ အတၾက္ တနည္းတဖံု

ေကာင္းေအာင္ လုပ္ခဵင္လိုႛ သူတိုႛနဲႛ ႛကဵႂပ္ ေပၝင္းတယ္ ဆိုတာရယ္၊ ကဵႂပ္အဖိုႛ ဴဖစ္ႎိုင္မယ္
ဆိုရင္ သစၤာတည္တဲ့ မဟာမိတ္ တဦး ဴဖစ္ခဵင္တယ္ ဆိုတာရယ္၊ ဒၝေတၾကို ကဵႂပ္အေနနဲႛ
အခၾင့္ဳကံႂတိုင္း ဂဵပန္ေတၾကို ေဴပာဴပခဲ့တယ္၊ ဂဵပန္ ခပ္မဵားမဵားဟာ ကဵႂပ္ရဲႚ မဵိႂးခဵစ္စိတ္ကို
ေလးစားဳကတယ္။ ဂဵပန္ေတၾရဲႚ အရည္အခဵင္းပဲလိုႛ ဆိုရပၝလိမ့္မယ္။ တစ္အခဵက္၊
ကဵႂပ္ဟာ ေငၾမမက္ဘူး။ ႎႀစ္အခဵက္၊ ကဵႂပ္ဟာ အာဏာ မမက္ဘူး။ သံုးအခဵက္က
ကဵႂပ္ဟာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဘဝကို မခင္ဘူး။ ဒီသံုးခဵက္ အရ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရႀိတဲ့
ဂဵပန္ တပ္မေတာ္ တခုလံုးဟာ ကဵႂပ္ကို ေလးစားဳကတယ္လိုႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ပထမဆံုး
ေသနာပတိ ဴဖစ္တဲ့ လက္ဖတင္နင္ ဂဵင္နရယ္ အီဒၝက သူက
ႛ ို ေဴပာဴပတယ္လိုႛ ေဒၝက္တာ
ဘေမာ္က ဆိုတယ္။ ကဵႂပ္ရဲႚလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တခဵိႂႚကိုလဲ တဴခား ဂဵပန္ တေယာက္က
"ေအာင္ဆန္းက ေဴဖာင့္တယ္၊ ဂဵပန္ေတၾ သူႛလို မေဴဖာင့္ရင္ သူဟာ အႎၩရာယ္
အရႀိဆံုးလူ ဴဖစ္ရမယ္၊ ဂဵပန္ ေပၞလစီ သိပ္မေဴဖာင့္တာဟာ ကံဆိုးတဲ့ အခဵက္ပဲ" လိုႛ
ေဴပာတဲ့ အေဳကာင္း ကဵႂပ္ သိရတယ္၊ ဒၝကေတာ့ ဒီေလာက္ပၝပဲ၊ ဘယ္လိုပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္ေပၝ့ေလ၊ ေစာေစာက ေဴပာေနတဲ့ အေဳကာင္း ဴပန္ေကာက္ရမယ္ ဆိုရင္
ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီးက ပထမေတာ့ ကဵႂပ္ကို စီမံကိန္း တခု ေဴပာဴပတယ္၊ ဒီေနာက္
ကဵႂပ္ကို အဂႆလိပ္လို ေရးခိုင္းလိုတယ္၊ ကဵႂပ္ကလဲ ေနာင္အခၝ ဒီစီမံကိန္းကို
ေဆၾးေႎၾးရမႀာပဲလိုႛ ထင္႓ပီး ႟ိုး႟ိုးသားသားနဲႛပဲ ေရးခဵလိုက္တယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ဒီစီမံကိန္းကို
ဘယ္ေတာ့မႀ
မေဆၾးေႎၾးရေတာ့ဘူး၊
ဒီစီမံကိန္းမႀာ
ဴမန္မာဴပည္ကို
ဝင္ေရာက္
တိုက္ခိုက္ရာမႀာ ရႀမ္းဴပည္နယ္ကိုသာ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ဖိုႛ ပိုင္းဴခား ကန္ႛသတ္ထားတဲ့
အေဳကာင္းေတၾ ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒၝဟာ စစ္ေရး စီမံကိန္း သက္သက္သာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ
သူႛလက္ေထာက္ကို ဒီစီမံကိန္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အနည္း အကဵဥ္းေလာက္ေတာ့
အနည္းနည္းနဲႛ ႒ကိႂးစား႓ပီး ေဴပာခဲ့တယ္၊ ေနာက္ပိုင္း အဴဖစ္အပဵက္ေတၾ အရ
အကဲခတ္ဳကည့္မယ္ ဆိုရင္ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ဆူဇူကီးဟာ ဒီစီမံကိန္းကို တိုကဵိႂ စစ္ဦးစီး
ဌာနခဵႂပ္ ယူသၾားတယ္လိုႛ ထင္တယ္၊ ေနာက္႓ပီး ကဵႂပ္ရဲႚ စီမံကိန္း အဴဖစ္နဲႛ
တင္ဴပေကာင္း တင္ဴပမႀာပဲ။ ဒၝေပမဲ့ ဒီစီမံကိန္းကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မဲ့ အပိုင္း
မထည့္ဘဲ ဴပန္လည္ ဴပင္ဆင္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရႀိတဲ့ ကဵႂပ္တိုႛ ရဲေဘာ္ေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္
ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ အတၾက္ ပိုမို ဴပည့္စုံတဲ့ စီမံကိန္း အဴဖစ္ ေနာက္ဆံုး ကဵႂပ္ကို ေပးတယ္၊ အဲဒီ
စီမံကိန္းကို ယူ႓ပီး ဗမာဴပည္ တိတ္တိတ္ဴပန္ခဲ့တယ္၊ ကဵႂပ္ ရဲေဘာ္ေတၾနဲႛ ေတၾႚ႓ပီး
ရႀင္းဴပတယ္၊ ဒီအခဵိန္မႀာ ကဵႂပ္ရဲေဘာ္ေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္ကို ဂဵပန္ေတၾ ဘယ္ေတာ့
ဝင္တိုက္မယ္ ဆိုတာ သိပ္သိခဵင္ ေနခဲ့ဳကတယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ကို ဂဵပန္
ဝင္တိုက္မယ္ ဆိုတဲ့ စဥ္းစားပံုကို သိပ္မ႒ကိႂက္တဲ့ အတၾက္ နဲနဲ အံ့အား သင့္သၾားတယ္။
ဴမန္မာဴပည္ကို ဂဵပန္ ဝင္တိုက္ရင္ ႓ဗိတိသ႖ေတၾဟာ နယ္စပ္မႀာ ဂဵပန္ေတၾနဲႛ တိုက္ခိုက္
ေနရလိမ့္မယ္ ဴဖစ္တဲ့ အတၾက္ နယ္စပ္မႀာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္
ေအာင္ဴမင္စၾာ ထ႔က တိုက္ခိုက္ဖိုႛ ခဵက္ေကာင္း ရလိမ့္မယ္လိုႛ ကဵႂပ္ရဲေဘာ္ေတၾက

ေတၾးဳကတယ္။ ဒီေတၾးပံု ေတၾးနည္းကို ကဵႂပ္အေနနဲႛ တိတိကဵကဵ သေဘာမေပၝက္ေပမဲ့
အဲဒီတံုးက ကဵႂပ္ရဲေဘာ္ေတၾ မႀန္ေကာင္း မႀန္လိမ့္မယ္လိုႛ ထင္ခဲ့တယ္။ အားလံုး
ဴဖစ္ပဵက္႓ပီးေနာက္ ခုေန အခၝမႀာေတာ့ ဒီေတၾးပံု ေတၾးနည္းဟာ ရယ္စရာပဲလိုႛ ေဴပာလိုႛ
ဆိုတာ လၾယ္ေနတာေပၝ့။ ဒၝေပမဲ့ ဟိုအခဵိန္တုန္းက ဆိုရင္ ကဵႂပ္တိုႛသာ မကဘူး၊
႓ဗိတိသ႖ေတၾကေတာင္ ေနာက္႓ပီး ကမာၲေပၞမႀာရႀိတဲ့ မဵားဴပားလႀတဲ့ လူေတၾလဲ ပၝေကာင္း
ပၝဳကလိမ့္မယ္၊ သူတိုႛတေတၾဟာ ဂဵပန္ကို အထင္ေသးဳက႓ပီး၊ အဲဒီတုန္းက ရႀိေနတဲ့
႓ဗိတိသ႖ရဲႚ အေနအထားကို အထင္႒ကီးဳကတယ္။ ေနာက္႓ပီး ကဵႂပ္ေဴပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ဓနရႀင္ေပၝက္စ ဇစ္ဴမစ္က ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အေတၾးအခၞကို မသိမသာ ဳသဇာ
လၿမ္းမိုးတာဟာ အေတာ္ကေလး ကဵယ္ဴပန္ႛတယ္။ ကဵႂပ္တိုကဟာ ကဵႂပ္တိုရ
ႛ ဲႚ
အခၾင့္အလမ္းကို အင္မတန္ ေသခဵာေအာင္ လုပ္ခဵင္တယ္။ စၾန္ႛစားရတာေတၾ
သိပ္မဵားမႀာကို အလိုမရႀိဘူး။ ဒၝဟာ ဴမန္မာဴပည္ကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ဖိုႛ ဂဵပန္ကို
ဘယ္နည္းဘယ္ပံု ကဵႂပ္တိုႛ ဖိတ္ေခၞလာတယ္ ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းပဲ။ ဖက္ဆစ္စနစ္
ေထာက္ခံေရးဘက္ စိတ္ယိုင္လိုႛ မဟုတ္ဘဲ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ႟ိုး႟ိုးအအ အမႀားေတၾနဲႛ
ဓနရႀင္ေပၝက္စ ေဳကာက္႟ၾံႚ တၾန္ႛဆုန္မႁေဳကာင့္ပဲ။
ဘယ္လိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ေပၝ့ေလ။ ဆက္ေဴပာရမယ္ ဆိုရင္ ဂဵပန္ေတၾဟာ ပထမ
ကတည္းက
ကဵႂပ္တိုႛနဲႛ
ထားခဲ့တဲ့
ကတိအားလံုး
ကဵိႂးပဵက္ခဲ့ဳတယ္။
ကဵႂပ္ရဲႚ
ေဟာေဴပာခဵက္ထဲမႀာ ဒၝေတၾ ထည့္ေဴပာေနရင္ သိပ္ရႀည္ သၾားပၝလိမ့္မယ္။ သူတိုႛရဲႚ သစၤာ
မတည္မႁ၊ သူတိုႛရဲႚ အေယာင္ေဆာင္မႁရယ္၊ သူတိုႛရဲႚ ေဖာက္ဴပန္တဲ့ အဴမင္၊ ေဖာက္ဴပန္တဲ့
အကဵင့္အဳကံနဲႛ သူတိုႛရဲႚ ငၝတေကာ ေကာမႁေတၾကို တိုးတိုး႓ပီး ကဵႂပ္တိုႛ လက္ေတၾႚအရ
သိလာရေတာ့တယ္။ အဲဒၝေတၾေဳကာင့္ ဟိုက ဂဵပန္ မဆန္ႛကဵင္တဲ့လူ ကဵႂပ္တိုႛထဲမႀာ
ရႀိေနရင္ေတာင္ ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုးဟာ ဂဵပန္ဴပည္မႀာ စစ္သင္တန္း တက္ေနတုန္းမႀာပဲ
ဂဵပန္ ဆန္ႛကဵင္သူေတၾ ဴဖစ္ကုန္ဳကတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛနဲႛ စိတ္သေဘာခဵင္း ေပၝင္းစပ္ မရဘဲ
ဘီအိုင္ေအ ဖဲၾႚစည္းလိုက္တဲ့ အထိ ဘီအိုင္ေအထဲ မပၝဘဲ ေနတဲ့ လူႎႀစ္ေယာက္ကို
ဖယ္လိုက္ရင္ ကဵႂပ္တိုႛအားလံုး ၂၇ ေယာက္ ရႀိခဲ့တယ္။ ကဵႂပ္ တိုကဵိႂ႓မိႂႚမႀာ မရႀိတုန္း
အခဵိန္မႀာ သူက
ႛ ိုယ္ေရးကိုတာ အေဳကာင္း ယုတၨိေဳကာင့္ အဲဒီႎႀစ္ဦး အနက္ တဦးက
ဆၾေပးတဲ့ အတၾက္ ကဵန္တဲ့ ၂၆ ေယာက္ဟာ ဂဵပန္ဴပည္မႀာပဲ ဂဵပန္ကို ဆန္ႛကဵင္
ထ႔ကဖိုႛနီးနီး ဴဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ရႎိုင္သမ႖ လက္နက္နဲႛ ခဵဖိုႛပဲ၊ (အဲဒီတုန္းက သူတိုႛဟာ
ေဖာ္မိုဆာက႗န္း ေတာင္ပိုင္းမႀာ ရႀိေနခဲ့ဳကတယ္)။ ကံေကာင္းခဵင္ေတာ့ ကဵႂပ္ဟာ
တိုကဵိႂကေန ေဖာ္မိုဆာကို ဴပန္ေရာက္လာ႓ပီး အခဵိန္မီ တားႎိုင္ခဲ့တယ္။
ကဲ ခပ္တိုတိုပဲ ဴဖတ္ေဴပာဳကပၝစိုႛ။ အဲဒီအခဵိန္ မေရာက္မီ ကဵႂပ္ယိုးဒယားမႀာ
ရႀိခဵိန္က ဴပင္ပအကူအညီအေပၞ အားမကိုးပၝနဲႛလိုႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရဲေဘာ္ေတၾဆီ

စာေရးပိုႛခဲ့တယ္၊ ဒီနည္းနဲႛ ဂဵပန္ေတၾရဲႛ စိတ္မခဵရပံုကို အရိပ္အ႕မက္ အေနနဲႛ
သိေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္၊
ယိုးဒယားဴပည္မႀာ
ဘီအိုင္အရဲႛ
ပထမအဴမႂေတကို
ကဵႂပ္တိုႛဖဲၾႚစည္းဳကတဲ့
အခၝနဲႛ
အဲဒီအခၝမတိုင္မီ
ကဵႂပ္ဟာကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
စစ္ေရးရဲေဘာ္ႎႀစ္သုတ္ကို ဴပန္လၿတ္လိုက္တယ္။ ဂဵပန္ကိုပၝ ဆန္ႛကဵင္ေရးအတၾက္ဴပင္
ထားဖိုႛပဲဴဖစ္တယ္။
အဲဒီတုန္းက
ကဵႂပ္ရဲႚစီမံကိန္းအရဆိုရင္
ဂဵပန္ဝင္ေရာက္
တိုက္ခိုက္ဖိုႛဟာ မေရႀာင္မလဲၿသာဘဲ ေသခဵာေန႓ပီဴဖစ္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ လၾတ္လပ္ေရးဟာ
ဂဵပန္ေဳကာင့္
ရတာမဵိႂးမဴဖစ္ေအာင္
လုပ္ဖိုႛ
လိုအပ္တဲ့အတၾက္
လၾတ္လပ္တဲ့
ဴမန္မာဴပည္အဴဖစ္ ေအာင္ဴမင္ ထေဴမာက္႓ပီဆိုတဲ့ အခဵက္ကိုဴပ႓ပီး ရင္ဆိုင္ႎိုင္ေစရန္
ကဵႂပ္တိုႚအေနနဲႚ လုပ္ႎိုင္ရင္ အရင္႓ပီးေအာင္ လုပ္ႎႀင့္ဖိုႛပဲ။ အဲဒီအတိုင္းဴဖစ္မလာရင္
ကဵႂပ္ရဲႚ
ေနာက္စီမံကိန္းက
ေဴမေအာက္လုပ္ငန္းပိုင္းကို
ဴပင္ဆင္ထား႓ပီး
အစုလိုက္အ႓ပံႂလိုက္
လႁပ္ရႀားဖိုႛပဲ၊
ဒၝဟာဴမန္မာဴပည္မႀာ
ဂဵပန္ဖက္ဆစ္ေတၾကို
ေကာင္းေကာင္း႒ကီး
လက္တၾန္ႛေအာင္
လုပ္ထားႎိုင္လိမ့္မယ္၊
ဒီလိုနဲႛ
ကဵႂပ္တိုႛဴပည္သူေတၾရဲႚ
ဒုကၡကိုသက္သာ
ေလဵာ့ပၝးေစဖိုႛပဲ၊
ဒီေနရာမႀာ
ကဵႂပ္ေတၾႚရတာကေတာ့ ဘီအိုင္ေအရဲႚအခန္းပဲ၊ ယုတ္စၾအဆံုး ဂဵပန္ေတၾအေနနဲႚ
မဟုတ္မဟတ္တာေတၾ၊ မေကာင္းတာေတၾ လုပ္လာတဲ့တိုင္ေအာင္ ဂဵပန္ကို ဴပန္ခဵဖိုႛ
တပ္မေတာ္ရႀိတယ္
ဆိုတဲ့အခဵက္နဲႛပဲ
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေရာ၊
ကဵႂပ္ရဲႚသံသယ၊
ကဵႂပ္ရဲႚစိတ္ေလးမႁကို
ခၾဲေဝခံစားေနဳကရတဲ့
ကဵႂပ္ရဲႚ
ရဲေဘာ္ေတၾကိုပၝ
ႎႀစ္သိမ့္ေစခဲ့ရတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း ရဲေဘာ္ေတၾအေနနဲႚ ဂဵပန္ဆန္ႛကဵင္ေရးကို
ဟုတ္ဟုတ္
ဴငားဴငား
မဴပင္ဆင္ႎိုင္ေသးတဲ့အတၾ္က္
တခၝစိတ္ပဵက္ရဴပန္တယ္၊
အဴဖစ္အပဵက္ေတၾ
အင္မတန္လဵင္ဴမန္စၾာ
လႁပ္ရႀားေနတယ္၊
အေရး႒ကီးတဲ့ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ
ေထာင္ထဲမႀာပဲ
ရႀိေနဳကေသးတယ္၊
ရဲေဘာ္မဵားမဵားဟာလဲ သူတိုႛရဲႚဓနရႀင္ေပၝက္စ လကၡဏာအတိုင္း ေတၾေဝေနဳကဆဲပဲ။
ကဵႂပ္တိုႛရန္ကုန္႓မိႂႚကို သိမ္းမိပၝ႓ပီ။ တေလ႖ာက္လံုးမႀာ ဴပည္သူေတၾအေပၞ
ထားရႀိကဵင့္႒ကံတဲ့ ဂဵပန္ရဲႚ အဴပႂအမူေဳကာင့္ အင္မတန္ကို စိတ္ညစ္ခဲ့ရတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛတတ္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသေလာက္ ဂဵပန္အာဏာပိုင္အခဵိႂႚကို တိုင္ဳကားကန္ႛကၾက္ေပမဲ့
အခဵည္းႎႀီးပၝပဲ၊
ကဵႂပ္တိုႛ
တပ္မေတာ္သားနဲႛ
ဂဵပန္စစ္သားေတၾရဲႚ
တိုက္မႁခိုးယက္မႁေတၾကလဲ ပိုမဵားလာတယ္။ ရန္ကုန္ကို ေရာက္တဲ့အထိ ကဵႂပ္ရဲႚ
တပ္ေတၾကို ကဵႂပ္အုပ္ခဵႂပ္ ကၾပ္ကဲခၾင့္ မရခဲ့ဘူး။ ကဵႂပ္ဟာ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီးဆူဇူကီးရဲႚ
အထက္တန္း စစ္ဦးစီးအရာရႀိ ေလာက္ပဲဴဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒၝနဲႚပဲ ကဵႂပ္တိုႛအခဵင္းခဵင္း ဂဵပန္ကို
ဆန္ႛကဵင္ေတာ္လႀန္ဖိုႛ
အမဵိႂးမဵိႂး
အ႒ကံအစည္ေတၾ
လုပ္ဳကတယ္။
ဒၝေပမဲ့
အရာခပ္သိမ္းဟာ
ရႁပ္ရႁပ္ေထၾးေထၾး
ဴဖစ္ေနတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛရဲေဘာ္ေတၾဟာ
တစုတေဝးတည္း မရႀိဳကဘူး။ ကဵႂပ္တိုႛမႀာဘယ္လို ဴပင္ဆင္ထားတာမဵိႂးမႀလဲ မရႀိဘူး။

ကဵုပ္တိုႛမႀာ
ဘယ္လိုဴပင္ဆင္ထားတာမဵိႂးမႀလဲမရႀိဘူး၊
ေနာက္ေတာ့
ခဵက္ဴခင္းပဲ
ဗုိလ္မႀႃး႒ကီးဆူဇူကီးက ကဵႂပ္ကိုေခၞ႓ပီး တပ္ေတၾကို ဦးစီးကၾပ္ကဲ႓ပီး ဧရာဝတီဴမစ္ရဲႚ
အေနာက္ဘက္ကမ္းအတိုင္း အထက္ဴမန္မာဴပည္ကို ခဵီတက္ဖိုႛ အမိန္ႚေပးလိုက္တယ္။
ဒၝေဳကာင့္ ကဵႂပ္ဟာ တပ္ေတၾနဲႛအတူ အထက္ဴမန္မာဴပည္ကို ခဵီတက္ခဲ့တယ္။
ဂဵပန္ေတၾအေပၞ ကဵႂပ္တိုႛ ဘယ္လိုသေဘာထားသင့္တယ္ ဆိုတာနဲႚ ပတ္သက္လိုႛ
ေထာင္တၾင္းမႀာရႀိခဲ့တဲ့ သခင္ေတၾထဲမႀာ သေဘာကဲၾလဲၾမႁ ရႀိတယ္လိုႛ အဲဒီေရာက္ေတာ့
ဳကားရတယ္။ တခဵိႂႛအခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ရိုးသားေဴဖာင့္မတ္တဲ့
ရဲေဘာ္ေတၾေတာင္
ဘယ္လိုသေဘာထားရမယ္
ဆိုတာလံုးလံုး
မသိဳကဘူး။
ဘာေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့
သူတိုႛရဲႚ
အဖိုးတန္ရဲေဘာ္ေတၾဟာ
ဂဵပန္ဘက္ကို
ဴမင္ဴမင္ထင္ထင္
ေရာက္ေနဳကလိုႚပဲ။
ဒၝေပမဲ့
ကဵႂပ္တိုႚရဲႚ
အေဴခအေနမႀန္နဲႚ
သေဘာထားအမႀန္ကို
သူတိုႛအားလံုး
သိႎိုင္ခဲ့ဳကမယ္ဆိုရင္
ဒီလိုရႁတ္ေတၾးမႁမဵိႂး
ဒီတုန္းကေပၞခဲ့မယ္လိုႛ
ကဵႂပ္မထင္ဘူး။
ဒၝေပမဲ့
ဴဖစ္ေနတာကေတာ့
ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာရႀိတဲ့ လက္ဝဲအင္အားစု အတၾင္းမႀာ ရႁတ္ေထၾးေနမႁလၿမ္းမိုးေနခဵက္ပဲ။
အဲဒီေနာက္ ေ႟ၿဘို႓မိႂႚကို ေရာက္ဴပန္ေတာ့ လက္ဝဲ အင္အားစုဝင္ သံုးဦး (သခင္စိုး၊
သခင္ဴမသၾင္နဲႛ အခု ကာလကတၨားမႀာ ရႀိတဲ့ ကိုသိန္းေဖ) ဟာ တ႟ုတ္ စစ္တပ္ေတၾနဲႛ
အတူ လိုက္သၾားဳကတယ္လိုႛ ပထမဆံုး အ႒ကိမ္ ဳကားရတယ္။ ဒၝဟာ ကဵႂပ္တိုႛ အတၾက္
အားရႀိစရာ သတင္းပဲ။ ဒၝေပမဲ့ ေနာက္ေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ ပဵက္သၾားတယ္လိုႛ ဳကားရတဲ့
အခၝမႀာ စိတ္ပဵက္ သၾားမိတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီအခဵိန္မႀာ စစ္ဆင္ေရးေတၾ ႓ပီးစီး
ကုန္႓ပီဴဖစ္တဲ့ အတၾက္ ကဵႂပ္ရဲႚ လက္ရႀိ စစ္ဦးစီးမႀႃး ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေဇယဵကို ကၾက္ကဲ
အုပ္ခဵႂပ္ေစ႓ပီး တပ္ေတၾကို ဗန္ေမာ္ ခဵီတက္ခိုင္းခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမႀာ ဳကံႂ႒ကိႂက္တုန္း
ေဴပာရဦးမယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ တပ္ေတၾဟာ ကဵႂပ္မပၝဘဲ ဗန္ေမာ္႓မိႂႚကိုခီတက္သၾားတုန္ုးမႀာ
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေဇယဵႎႀင့္
ကဵႂပ္ရဲႚ
စစ္ဦးစီးဌာနခဵႂပ္ဟာ
ဂဵပန္တပ္ေတၾနဲႚ
တိုက္ဳကခိုက္ဳကတယ္။
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေဇယဵနဲႛ
အဴခားရဲေဘာ္ေတၾ
အဖမ္းခံရ႓ပီး
အရိုက္အႎႀက္ခံဳကရတယ္။ ဂဵပန္ အရာရႀိတေယာက္ဓၝးခုတ္ခံရတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ပဲ။
ကံေကာင္းခဵင္ေတာ့
ကဵႂပ္တိုႚနဲႚပၝလာတဲ့
ဂဵပန္ဆက္သယ
ၾ ္ေရးအရာရႀိက
ဝင္႓ပီး
ဴဖန္ေဴဖတဲ့အတၾက္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေဇယဵနဲႛ ရဲေဘာ္ေတၾကို ဴပန္လၿတ္လိုက္တယ္။ ႎိုႛဴဖစ္ရင္
ကဵႂပ္တိုႛတပ္ေတၾဟာ အဲဒိကတည္းက ဂဵပန္ေတၾကို တိုက္ဳကဖိုႛပဲ။ ကဵႂပ္ဴပန္မဆင္းခင္
ဗန္ေမာ္ေရာက္တဲ့အခၝ တရုတ္ေတၾနဲႚ ပူးေပၝင္းဖိုႛအတၾက္ တရုတ္ဴပည္ထဲ ကူးဝင္ႎိုင္မဲ့
အေဴခ ရႀိ မရႀိ ကဵႂပ္တိုႛ စဥ္းစားတဲ့ အထိ ဴဖစ္ခဲ့ဳကတယ္။ အဲဒီအခၝတုန္းက
ကဵႂပ္ရဲႚစစ္ဦးစီးမႀႃးဴဖစ္႓ပီး အခုကဵႂပ္ရဲႚ လက္ေထာက္ဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး လႀေဖ
(ဗိုလ္လက္ဵာ) တာဝန္ခံ အုပ္ခဵႂပ္ေနရတဲ့ စစ္ေနာက္ပိုင္း အေဴခအေနေတၾကို သိရႀိႎိုင္ဖိုႛ
ကဵႂပ္ မႎၩေလးကို ဴပန္ဆင္းခဲ့တယ္။ အခု စစ္ေနာင္း စစ္မဵက္ႎႀာမႀာ ရႀိတဲ့ တပ္ေတၾကို

တာဝန္ခံ ကၾပ္ကဲေနရတဲ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေနဝင္းနဲႛ အတူ ဆင္းခဲ့တယ္။ မံု႟ၾာဘက္ကို
ကဵႂပ္တက္သၾားတဲ့ အခၝ မံု႟ၾာခ႟ိုင္ ယင္းမာပင္နားမႀာပဲ။ အခု ဖက္ဆစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး
ဴပည္သႛူ
လၾတ္လပ္ေရး
အဖဲၾႚခဵႂပ္
အေထၾေထၾ
အတၾင္းေရးမႀႃး
ဴဖစ္ေနတဲ့
သခင္သန္းထၾန္းနဲႛ ေတၾႚတယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ အလဵင္လိုေနတာလဲ တေဳကာင္း၊
လူစိမ္းေတၾလဲ ရႀိေနတာလဲ တေဳကာင္းေဳကာင့္ သခင္သန္းထၾန္းကို ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ
အေဴခအေနေတၾ အကုန္အစင္ ေဴပာမဴပႎိုင္ဘဲ အရိပ္အ႕မက္ေလာက္ပဲ ေဴပာခဲ့ရတယ္။
ေနာက္ေတာ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး လက္ဵာကို ပခုကၠႃမႀာ ထားခဲ့႓ပီး တိုင္းဴပည္တၾင္းဴဖစ္ေနတဲ့
အေဴခအေနေတၾကို
စုေဆာင္ႎိုင္ေရးနဲႛ
ကဵႂပ္တိုႛ
ဘာလုပ္ဳကမယ္ဆိုတာ
ဆံုးဴဖတ္ႎိုင္ေရးအတၾက္ ကဵႂပ္တိုႚရဲေဘာ္ေတၾနဲႚ ေတၾႚဖိုႛ မႎၩေလးကို တက္ခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့
ကသာခ႟ိုင္ ဝန္းသိုနဲႛ ေကာလင္း႓မိႂႚတိုႛက ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေနဝင္းနဲႛအတူ ဴပန္ေရာက္လာတဲ့
အခၝမႀာ ႟ႁပ္႟ႁပ္ေထၾးေထၾး ဴဖစ္ေနတယ္။ ဂဵပန္ စစ္ပုလိပ္ေတၾရဲႚ ေသာင္းကဵန္းမႁဟာ
ေတာ္ေတာ္ကို ႒ကီးစိုးေနတယ္။ အဲဒီအခဵိန္မႀာပဲ ကိုသိန္းေဖကို ဂဵပန္ေခတ္ အတၾင္း
ပထမဆံုးနဲႛ ေနာက္ဆံုး အ႒ကိမ္အဴဖစ္ ေ႟ၿဘိုမႀာ ေတၾႚရတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ သံုးေယာက္နဲႛ
အဴခားမိတ္ေဆၾ တေယာက္ပၝ မႎၩေလးကို အတူ ဆင္းလာခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ မႎၩေလး႓မိႂႚ
အနီးမႀာ ရႀိတဲ့ အမရပူရ႓မိႂႚမႀာပဲ ကဵႂပ္တိုႛ မိတ္ေဆၾ ကိုသိန္းေဖအား ဂဵပန္ စစ္ပုလိပ္ေတၾ
အဴပင္းအထန္ လိုက္ေနတာ ခံေနရေတာ့ ေဴမလ႖ိႂ သၾားရတယ္။ နာမည္တူဴဖစ္တဲ့ အဴခား
ကဵႂပ္တိုႛ ရဲေဘာ္တေယာက္ကို ဂဵပန္ စစ္ပုလိပ္က ဖမ္းလိုက္တယ္။ ရက္အေတာ္မဵားမဵား
အညၟဥ္းဆဲခံရတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အတင္းအဳကပ္ကို ဖိေဴပာမႁေဳကာင့္ ေနာက္ဆံုး
လၾတ္လာရတယ္။ သူႛအလဵင္ ကဵႂပ္တိုႛ လႁပ္ရႀားမႁထဲမႀာ ပၝတဲ့ ရဲေဘာ္ႎႀစ္ဦးဟာ
ဂဵပန္ေတၾရဲႚ ညၟဥ္းဆဲ ႎႀိပ္စက္တဲ့ ဒဏ္နဲႛပဲ ကၾယ္လၾန္ ခဲ့ဳကရရႀာတယ္။
ကဲ ထပ္႓ပီး အတိုခဵံႂး ေဴပာရရင္ ဂဵပန္ စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေအာက္မႀာပဲ ဴမန္မာဴပည္
အရပ္သား
အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖဲၾႚကို
ဖဲၾႚစည္းထူေထာင္ခဲ့တယ္။
ဘီအိုင္ေအ
(ဗမာ့လၾတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္)ကို ဘီဒီေအ (ဗမာ့ကာကၾယ္ေရး တပ္မေတာ္)
အဴဖစ္ဴပန္လည္
ဖဲၾႚစည္းခဲ့တယ္။
ကဵႂပ္ဟာ
ဘီဒီေအကို
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးအဆင့္နဲႚ
ဦးစီးကၾပ္ကဲရတယ္။ အဲဒီေနာက္ အမႁတမႁဴဖစ္ခဲ့တယ္။ ေကဵာက္ဆည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
ထိန္းသိမ္းမႁ ေကာ္မီတီဝင္ တဦး ဴဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ႓ဗိတသ႖ေခတ္ တရားသူ႒ကီးကို ဂဵပန္
စစ္ပုလိပ္ေတၾက
ဖမ္းတယ္။
ဒီတရားသူ႒ကီး
အေပၞ
မလိုမုန္းထားတဲ့
လူတေယာက္ယာက္ရဲႚ သတင္းေပးခဵက္ အရ ဂဵပန္ စစ္ပုလိပ္လက္ အပ္ရမဲ့ တယ္လီဖံုး
ေဳကးနန္း႒ကိႂးေတၾကို တရားသူ႒ကီး အိမ္မႀာ ေတၾႚရတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ပဲ။ တရားသူ႒ကီး
အဖမ္းခံရ႓ပီး အဓမၳ ေဴဖာင့္ခဵက္ ေပးခိုင္းလိုႛ (အခုလို အစၾပ္စဲၾ ခံရတဲ့ အတိုင္း ဒီလို
အလုပ္မဵိႂး
လုပ္မယ့္လူ
လံုးလံုးမဟုတ္ဘူး
ဆိုတာ
ဒီလူ
ကိုယ္တိုင္ထံမႀ
မဳကားမသိရခင္ကဘဲ ကဵႂပ္တိုႛ သိထားခဲ့ဳကတယ္။) ေဴဖာင့္ခဵက္ ေပးလိုက္ရတဲ့ အတိုင္း

ကဵႂပ္တိုႛတပ္ေတၾကို
ေနထိုင္စားေသာက္ေရးစရိတ္
ေထာက္ပ့ံေနတဲ့
'စစ္ဴပင္ဆင္မႁဗဵႃရို'လိုႛ ေခၞတဲ့ ကာကၾယ္ေရးဗဵႃရို တာဝန္ခံ ဒု-ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး(ထိုစဥ္က
ဗိုလ္)
ဘတင္တိုႛဟာ
ဂဵပန္ဆန္ႛကဵင္ေရး
လုပ္ငန္းလုပ္ဖိုႛ
အဲဒီတရားသူ႒ကီးနဲႚ
ပူးေပၝင္း႒ကံစည္ဳကပၝတယ္လိုႚ
ကဵႂပ္ကိုအေဳကာင္းဳကားပၝတယ္။
ဒၝဟာ
အေတာ္ရယ္စရာေကာင္းတဲ့
လုပ္႒ကံစၾပ္စဲခ
ၾ ဵက္ပဲ။
ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႚ
ဂဵပန္ဆန္ႛကဵင္တဲ့စိတ္သိုထား႓ပီး ဂဵပန္ကို ေတာ္လႀန္တိုက္ခိုက္ လိုဳကတယ္ဆိုတာ
မႀန္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဒီလိုမႀန္သည့္တိုင္ေအာင္ ဒီအမႁကေတာ့ အ႔ကင္းမဲလ
့ ိမ္တဲ့အမႁ၊
ဆင္တဲ့အမႁပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ကဵႂပ္ကလည္း ရိုးရိုးသားသားနဲႚပဲ ဒၝဟာမမႀန္ဘူး၊
မယံုဳကည္ရင္ ဗိုမႀႃး႒ကီးလက္ဵာနဲႚ သူႚလက္ေထာက္ကိုေမးႎိုင္တယ္လိုႚ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး
ဖူကီကို
ဴပန္ေဴပာတယ္။
ဒၝေပမဲ့
ဂဵပန္ေတၾက
အလိမ္မာသံုး႓ပီး
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးလက္ဵာကိုခဵန္႓ပီး ဘတင္ကိုေခၞသၾားတယ္။ ကဵႂပ္သိရတဲ့အတိုင္းကေတာ့
စစ္ေဆးေမးဴမန္ဖိုႛပဲ။
ဒၝေပမဲ့
ရက္အေတာ္လၾန္သၾားတဲ့အထိ
သူဴပန္မလာဘူး။
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးဖူကီကို
သူနဲႚပတ္သက္႓ပီး
ထပ္တလဲလဲ
စံုစမ္းတယ္
ဒီေနာက္
ဂဵပန္စစ္ဌာနခဵႂပ္ကို
ကန္ႚကၾက္စာပိုႚတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛ
ရဲေဘာ္တခဵိႂႚကလဲ
ဂဵပန္စစ္ပုလိပ္တပ္မႀႃး
ဆီသၾား႓ပီး
အတင္းအဳကပ္ေဴပာတယ္။
ေနာက္ဆံုးေတာ့
ႎႀစ္လေလာက္
အဳကာမႀာ
ဘတင္ကို
လၿတ္လိုက္တယ္။
ရက္အတန္ဳကာ
ဂဵပန္ညႀင္းပန္းႎႀိပ္စက္တာကို ခံခဲ့ရတယ္။ ဘီဒီေအရဲေဘာ္ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္
တေဳကာင္း၊ သူနဲႚပတ္သက္႓ပီး ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ထပ္တလဲလဲ စံုစမ္းခဵက္ေဳကာင့္တေဳကာင္း၊
ေနာက္ပိုင္းမႀာ အညႀင္းဆဲမခံရေတာ့ဘဲ အသက္နဲႚကိုယ္ တည္႓မဲေနရတာပဲ ဴဖစ္တယ္။
၁၉၄၃ ခုႎႀစ္၊ မတ္လမႀာ ေဒၝက္တာဗေမာ္နဲႚ အဴခားပုဂၢိႂလ္ႎႀစ္ဦးနဲႚအတူ၊
ကဵႂပ္ကိုတိုကဵိႂ႓မိႂႚက ဖိတ္ဳကားတဲ့ အေဳကာင္း႓ဗံႂးကနဲ ဳကားရတယ္။ (အဲဒီတုန္းက
ဂဵင္နရယ္တိုဂဵိႂ အေနနဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံေတာ္တရပ္မဳကာခင္ ထူေထာင္ေပးမယ္လိုႚ
ေဴပာခဲ့တယ္။ ဒၝမႀမဟုတ္ ဒီအဓိပၯာယ္မဵိႂေပၝက္တဲ့ စကားကိုေဴပာခဲ့တယ္။) ကဵႂပ္ကိုလဲ
ေမဂဵာဂဵင္နရယ္(ဗိုလ္ခဵႂပ္အဆင့္) တိုးဴမႀၟင့္ေပးတယ္၊ ဂဵပန္ဘုရင္ရဲႚ ေရႀႚေမႀာက္ကိုလဲ
ဝင္ရမယ္။ ဘဲၾႚတံဆိပ္လဲ အပ္ႎႀင္းခံရမယ္လိုႚေဴပာတယ္။ ဒၝနဲႚပဲ ကဵႂပ္ဟာအဴခား
ဧည့္သည္ေတာ္႒ကီး ၃-ဦးႎႀင့္အတူ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပၝမဵား ႓ခံရံ႓ပီး တိုကဵိႂ႓မိႂႚကို
သၾားခဲ့ဳကတယ္။
တိုကဵိႂေရာက္ေတာ့
ေဴပာထားတဲ့အတိုင္းပဲ
ကဵႂပ္တိုႚဟာ
ဘုရင္ေရႀႚေမႀာက္ေရာက္ခဲ့ဳကတယ္။
သင္ေလဵာ္ရာ
ဘဲၾႚတံဆိပ္ေတၾ
ႎႀင္းအပ္ခံခဲ့ဳကရတယ္။
ဂဵင္နရယ္တိုဂဵိႂနဲႚ
အစိုးရအဖဲၾႚဝင္ဝန္႒ကီးေတၾ၊
ဳကည္းတပ္ေရတပ္အရာရႀိေတၾနဲႚလဲ
ေတၾႚခဲ့ရတယ္။
ထမင္းစားပဲၾ႒ကီးတိုင္းကိုလဲ
တက္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ကို ၁၉၄၁ ဳသဂုတ္လ ၁ ရက္ေနႛမႀာ လၾတ္လပ္ေရး
ေပးမယ္ဆိုတာရယ္ ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႚ စာခဵႂပ္ေတၾ ဘာေတၾ ခဵႂပ္ဖိုႛရႀိတယ္ ဆုိုတာရယ္

ဒၝေတၾကို ေဖာ္ဴပေရးသားတဲ့ ဂဵင္နရယ္ တိုဂဵိႂရဲႚဴပန္တမ္းကို ယူ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ကို
ဴပန္ခဲ့ဳကတယ္။ ဒီခရီးမႀာဆိုရင္ ကဵႂပ္တိုႛကို ဴမန္မာဴပည္မႀာရႀိတဲ့ ဂဵပန္တပ္မေတာ္ ဒုစစ္ဦးစီးခဵႂပ္ ေမဂဵာဂဵင္နရယ္ အီဆိုမူရာ ဆိုသူက ေစာင့္ေရႀာက္ လိုက္ပၝခဲ့တယ္။
အီဆိုမူရာ
လိုက္လာတာဟာ
ကဵႂပ္တိုႚကို
တခဵိန္လံုး
စိတ္အေႎႀာက္အယႀက္ဴဖစ္ေစတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛအားလံုးဟာ
သူႚကေလးေတၾလို
ဴဖစ္ေနရတယ္။ တလမ္းလံုးမႀာ ဟုိဟာတား ဒီဟာတားနဲ့ တားလိုက္တဲ့အေသးအဖဲၾ
အား႒ကီးပၝပဲ။
အဴပန္ကဵေတာ့
ကဵႂပ္တိုႛ
မနီလာ႓မိႂႚမႀာ
ကိစၤေလးေတၾကလည္း
တရက္ဝင္ခိုတယ္။ မနီလာေဟာ္တယ္မႀာ တည္းခိုဳကတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္လမ
ူ ဵိႂးေတၾဟာ
စိတ္မခဵရဘူး၊
ဘာဘူးညာဘူးဆို႓ပီး
ကဵႂပ္တိုႛကို
အဴပင္မထၾက္ဖိုႛ
ေဴပာတယ္။
ေနာက္တေနႚ မနက္ကဵေတာ့ ကဵႂပ္တိုႚေဆးဂံု႓မိႂႚကို ေလယာဥ္ပဵံနဲ့ သၾားဳကတယ္။ ဒၝေပမဲ့
ေဆးဂံု႓မိႂႚေရာက္မႀပဲ ဂဵင္နရယ္ တိုဂဵိႂရဲႚ ဴပန္တမ္းဟာ မနီသာေဟာ္တယ္မႀာ ကဵန္ခဲ့မႀန္း
ေဒၝက္တာဗေမာ္ကလဲ
သတိရေလေတာ့တယ္။
ခဵက္ဴခင္းပဲ
အီဆိုမူရာကို
အသိေပးတယ္။
အီဆိုမူရာဟာ
သူႚကိုယ္သူ
သတ္ေသရေတာ့
မေလာက္ေဴပာေတာ့တာဘဲ။
မနီလာမႀာရႀိတဲ့
ဂဵပန္စစ္ဌာနခဵႂပ္ကို
သံ႒ကိႂးရိုက္
အေဳကာင္းဳကားဖိုႛ
သူႚကိုအ႒ကံေပးတဲ့
အခၝမႀာ
သူကဒၝေလာက္နဲႚ
မဴဖစ္ဘူး၊
သူနဲႛေဒၝက္တာဗေမာ္နဲႚ ဴပန္သၾားဳကမယ္လိုႚ ဆိုတယ္။ တကယ္ကဵေတာ့ အဲဒီတုန္းက
ေဒၝက္တာဘေမာ္ရဲႚ လက္ေထာက္သခင္ဴမနဲႚ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး အူေယဒၝတိုႛ အေနနဲႛ
မနီလာဴပန္႓ပီး ဴပန္တမ္းကို ရႀာဳကဖိုႛဴဖစ္သၾားတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီညေနမႀာပဲ ဴပန္တမ္းကို
ေဟာ္တယ္မႀာ
ရႀာေတၾႚတဲ့
အေဳကာင္း
မနီလာမႀ
ဝင္ယာလက္
သတင္းေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဒၝေတာင္မႀာ သခင္ဴမနဲႚ အူေယဒၝတိုႛဟာ ဴပန္တမ္းကို
သၾားယူဳကရေသးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒီကစၤနဲႚပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ေရာက္တဲ့
အခၝမႀာ
ေလသံေတာင္မဟဖိုႛ
ကဵႂပ္တိုႛကိုေဴပာတယ္။
ဘာေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့
ေလယာဥ္ပဵံ အင္ဂဵင္စက္ ဒုကၡေပးေနလိုႛ ေဆးဂံုမႀာ တရက္နားေနတဲ့အေဳကာင္း၊
အေဳကာင္းဳကား ထားတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ပဲ။ (ဘယ္ကိုအေဳကာင္း ဳကားသလဲေတာ့
ကဵႂပ္မသိဘူး) ကဵႂပ္တိုႛအားလံုး အဖိုႛေတာ့ ဒီလိုဴပာရာေခတ္တာ လိမ္ရညာရတာကို
နားမလည္ႎိုင္ပဲရႀိဳကတယ္။ လယ္လိုဴဖစ္ဴဖစ္ လၾတ္လပ္ေရးကေတာ့ ၁၉၄၃ ခုႎႀစ္
ဳသဂုတ္လ
၁
ရက္ေနႛမႀာ
အခဵိန္သင့္ေရာက္ခဲ့တာပဲ။
ဒၝေပမဲ့
ကဵႂပ္တိုႚဟာ
ဒီလၾတ္လပ္ေရးနဲႚ ပတ္သက္လိုႛ အဴမင္လဲၾမႀားမႁ မရႀိခဲ့ဳကပၝဘူး။္ လၾတ္လပ္ေရး ဴပင္ဆင္မႁ
ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႚဝင္ေတၾ
အေနနဲႚလဲ
ဒီလၾတ္လပ္ေရးဆိုတာ
ဘယ္လိုဟာနဲႚ
တူလိမ့္မယ္ဆိုတာကို ဳကားသိထား႓ပီး ဴဖစ္ေနေတာ့ ထုတ္မေဴပာရဲရင္သာေနရမယ္။
လၾတ္လပ္ေရးနဲႚ ပတ္သက္လိုႚ လဲၾမႀားတဲ့အယူအဆ မရႀိဳကဘူး။ ကဵႂပ္တိုကဵိႂက
ဴပန္လာတဲ့အခၝမႀာ ဧည့္ခံတဲ့ ပၾဲတခုလုပ္တယ္။ အဲဒီမႀာ ကဵႂပ္ကေရာက္လာမယ့္
လၾတ္လပ္ေရးဟာ အမည္ခံသာ ဴဖစ္မယ္လိုႛ အေတာ္႒ကီးကို ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ

ေဖာ္ထုတ္ေဴပာဆိုခဲ့ထား႓ပီး ဴဖစ္တယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ ရဲေဘာ္ေတၾကိုလဲ ေဴပာခဲ့တယ္။ ဒီလို
အညာအလိႁင္းပဲၾ႒ကီးကို
ဖၾင့္ခဵေဖာ္ထုတ္ဖိုႛနဲႚ
တခဵိန္တည္းမႀာလဲ
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ဖက္ဆစ္ဆန္ႛကဵင္ေရး သေဘာစစ္စစ္ကို သံသယလံုးဝ မဴဖစ္ေအာင္ ကမာၲသိဴပဖိုႛ
စဥ္းစားခဲ့ဳကတယ္။
ဒၝေဳကာင့္
ကဵႂပ္တိုႛသခင္သန္းထၾန္းရဲႚ
အိမ္မႀာထပ္ေတၾႚဳက႓ပီး
ဴပင္ဆင္သင့္တာေတၾ ဴပင္ဆင္႓ပီးရင္ ေတာ္လႀန္ဳကမယ္လိုႚ ဆံုးဴဖတ္ဳကတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ဴပင္ဆင္မႁေတၾဟာ
၁၉၄၃
ခုႎႀစ္အကုန္ေလာက္မႀာ
႓ပီးစီးလိမ့္မယ္လိုႛ
ကဵႂပ္တိုႛထင္ခဲ့ဳကတယ္။
ဒၝေပမဲ့
တကယ္ကဵေတာ့
လက္ရႀိအဴဖစ္အပဵက္ေတၾက
ေဖာ္ဴပေနဳကတဲ့အတိုင္းပဲ၊
အေတာ္ကို
အခဵိန္ယူရတယ္ဆိုတာ
အထင္အရႀား
သက္ေသဴပခဲ့တာပဲ။ အဲဒီအခဵိန္မႀာ ဂဵပန္ဆန္ႛကဵင္ေရးေဴမေအာက္ လုပ္ငန္းေတၾဟာ
တသီးတဴခားစီ ဴဖစ္႓ပီး ညီညၾတ္စည္းလံုးမႁ မရႀိဳကေသးဘူး။ တရုတ္ဴပည္နဲႚ အိႎၬယဴပည္မႀာ
ရႀိဳကတဲ့
ကဵႂပ္တိုႛရဲေဘာ္ေတၾကလဲ
အဆက္အသၾယ္မရေသးဘူး။
႒ကိႂတင္႓ပီး
ဴပင္ဆင္ထားရမယ္။ ရိကၡာဴပႍနာသယ္ယူ ပိုႚေဆာင္ေရးႎႀင့္ လမ္းပန္း ဆက္သၾယ္ေရး
ဴပႍနာေတၾကို
ကိုင္တၾယ္ရဖိုႛလဲ
ရႀိေသးတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛကို
အဆင္သင့္
အကူအညီေပးမယ္လိုႚ ကဵႂပ္တိုႛ သိထားတဲ့ ဴပည္သူေတၾကို စည္းရံုးသိမ္းသၾင္းဖိုႛလဲ
ရႀိေသးတယ္။ တိကဵတဲ့ ဂဵပန္ဆန္ႛကဵင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္ကို ဗဟိုဴပႂ႓ပီး
ဴပည္သူေတၾကို
စည္းရံုးသိမ္းသၾင္းဖိုႛ
ရႀိေသးတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚရိုးသားတဲ့
တိုင္းဴပည္သူဴပည္သား ေတၾအေပၞ ကဵေရာက္လာမယ့္ ဂဵပန္ေတၾရဲႚ ဴပန္လည္ တုံႛဴပန္မႁ
ဴပႂႎိုင္စရာ အခဵက္တိုင္းကိုလဲ ကဵႂပ္တိုႛ႒ကိႂဴမင္ထားဳကရမယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ တန္ဴပန္
အေရးယူရမယ့္ ကိစၤေတၾကိုလဲ ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားဳကရမယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ
အေနနဲႛ
ဴပင္စရာ
ကိစၤေတၾ
အမဵား႒ကီးပၝပဲ။
ဒီအခဵိန္မႀာပဲ
အိႎိၬယဴပည္ကို
မလာႎိုင္ဘူးလားလိုႛ သူက မႀာလိုက္တယ္။ ဒၝဟာ ဴဖစ္ႎိုင္စရာ အေဳကာင္းမရႀိပၝဘူး။
ကဵႂပ္တိုႛဟာ
ဂဵပန္ဆန္ႛကဵင္ေရး
လုပ္ငန္းကို
ေပၝက္ေပၝက္
ေဴမာက္ေဴမာက္
မလုပ္ရေသးဘူး။
ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ
ကဵႂပ္တိုႛထဲက
အေရး႒ကီးတဲ့
ေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ေယာက္ ေပဵာက္ေနတယ္ဆိုရင္ ဂဵပန္ဟာ ကဵႂပ္တိုႛအားလံုးကို
ဝိုင္းဖမ္းလိမ့္မယ္။ ဒၝမႀမဟုတ္ ဂဵပန္ဆန္ႛကဵင္ေရးလုပ္ငန္းေတၾကို ကဵႂပ္တိုႛလက္ေတၾႚ
အေနနဲႚလုပ္ႎိုင္စၾမ္း မရႀိေအာင္ ကဵႂပ္တိုႛကို ဂဵပန္စစ္ပုလိပ္က မဵက္ေဴခမဴပတ္
ေစာင့္ဳကည္လိမ့္မယ္လိုႛ
ကဵႂပ္ထင္တယ္။
အမႀန္ေတာ့လဲ
ကဵႂပ္တိုႛကိုေစာင့္
ဳကည့္ေနခဲ့တာပဲ။
ဒၝေပမဲ့
သိပ္ေတာ့
မတင္းဳကပ္ေသးဘူး။
ကဵႂပ္တိုႛဟာ
ကဵုႂပ္တိုႛရဲေဘာ္တဦးဴဖစ္တဲ့ ညိႂထၾန္းကို လၿတ္လိုက္တယ္။ ေနာင္အခၝမႀာ သူဟာရခိုင္မႀာ
ဂဵပန္ဆန္ႛကဵင္ေရးတိုက္ပၾဲကို ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ စည္းရံုး ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ခဲ့တယ္။
ဒီေနာက္
လေပၝင္းအေတာ္မဵားမဵား
အဴမင္ခဵင္းဖလႀယ္
ဳက႓ပီးတဲ့ေနာက္
ကၾန္ဴမႃနစ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႚ
ကဵႂပ္နဲႚဳသဂုတ္လဆန္းပိုင္းမႀာ
၄-ရက္က၊
၇ရက္ေနႛေလာက္အထိလိုႛ
ထင္တယ္။
ပဲခူးမႀာေတၾႚဳကတယ္။
ေဆၾးေႎၾးဳကတယ္

ဖက္ဆစ္ဆန္ႛကဵင္ေရးဴပည္သူႛ လၾတ္လပ္ေရးအဖဲၾႚ ထူေထာင္ဖိုႛနဲႚ အဖဲၾႚရဲႚ ပထမေကဵညာ
စာတမ္းမူဳကမ္းကို
ကဵႂပ္တင္ဴပတဲ့အတိုင္း
အတည္ဴပႂဳကတယ္။
အတူလက္တဲၾတိုက္ပၾဲဝင္ဖိုႛနဲႚ
စီမံကိန္းတရပ္လဲ
ေပၞထၾက္လာခဲ့တယ္။
အဲဒီေနာက္အခဵိန္မႀာ
ရႀိေနတဲ့အေဴခအေနက
ခၾင့္ေပးသေလာက္
ဖဆပလကိုလဲ
ကဵယ္ဴပန္ႚေအာင္
လုပ္ခဲ့ဳကတယ္။
အိႎၬိယဴပည္က
ေနာက္ထပ္ေစတမန္
ေရာက္လာဴပန္တယ္။ ဒီတခၝေတာ့ သူဟာဴမန္မာဴပည္ ေဴမာက္ပိုင္းမႀာ ဝင္ဂိတ္ရဲႚ
တပ္ေတၾနဲႚေတၾႚ႓ပီး အဖမ္းခံသၾားခဲ့တဲ့ ကဵႂပ္တိုႛတပ္က ရဲေဘာ္တေယာက္ဴဖစ္တယ္။
အဲဒီေနာက္ေတာ့
ေစတမန္ေတၾ
အေတာ္မဵားမဵားပဲ
ေရာက္ေရာက္လာခဲ့တယ္။
ခပ္မဵားမဵားကေတာ့ ဖက္ဆစ္ဆန္က
ႛ ဵင္ေရး ဴပည္သူႚလၾတ္လပ္ေရးအဖဲၾႚက ေစလၿတ္ခဲ့တဲ့
ရဲေဘာ္ေတၾပဲ။ သူတိုႛအားလံုး လိုလိုဟာ ဂဵပန္ေတၾကို သတ္ဴဖတ္ပစ္ဳကတဲ့အတၾက္
ဂဵပန္စစ္ပုလိပ္ေတၾ လိုက္ရႀာခံေနရတဲ့ ဖဆပလ အဖဲၾႚဝင္ အရပ္သားေတၾ စစ္သားေတၾပဲ
ဴဖစ္တယ္။ ဒၝနဲႚပဲ မဟာမိတ္တပ္ေတၾ မႎၩေလး႓မိႂႚနား အထိ ခဵိတက္လာတဲ့ထိ
ဆက္လုပ္ေနခဲ့ရတယ္။ ဒီအရင္ကေတာ့ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟနဲႛ ညိႂထၾန္းတိုႛဟာ
ရခိုင္မႀာ ေတာ္လႀန္ေရးအတၾက္ စည္းရံုးခဲ့ဳကတယ္။ အလားတူပဲ မႎၨေလးနားမႀာရႀိတဲ့
ကဵႂပ္တိုႛတပ္ေတၾကို ေဒသအလိုက္ ဂဵပန္ေတာ္လႀန္ေရး လုပ္ဖိုႛ ညၿန္ဳကားခဲ့တယ္။
အဲဒီေနာက္မတ္လ ၇-ရက္ေနႛမႀာ ကမာၲလံုးသိခဲ့တဲ့အတိုင္း ဂဵပန္ေတၾကို တဴပည္လံုးမႀာ
ေတာ္လႀန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဳကတယ္။
ဂဵပန္ေတၾဟာ စကတည္းကိုက ကဵႂပ္တိုႛကို အေတာ္သကႆာမကင္း ဴဖစ္ခဲ့တယ္။
ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အမည္ခံ လၾတ္လပ္တဲ့ အစိုးရ အဖဲၾႚထဲမႀာ ကဵႂပ္ စစ္ဝန္႒ကီး ဴဖစ္လာတဲ့
အခၝ ကဵႂပ္တိုႛနဲႛ အဴပန္အလႀန္ ဆက္သၾယ္လိုႛ မရႎိုင္တဲ့ စစ္မဵက္ႎႀာေတၾဆီ ကဵႂပ္တိုႛ
တပ္အားလံုးကို ဂဵပန္ေတၾက ပိုႛပစ္တယ္။ သူတိုႛဆီကို ကဵႂပ္ ခရီးလႀည့္ သၾားခဵင္တဲ့
အခၝမႀာလဲ ဂဵပန္ေတၾက ကဵႂပ္ကို ဒီလို မလုပ္ဖိုႛ တနည္းမဟုတ္ တနည္းနဲႛ ကန္ႛကၾက္ဖိုႛ
႒ကိႂးစားဳကတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္ စိတ္အေႎႀာင့္အရႀက္ မဴဖစ္ပၝဘူး။ ဘယ္နည္းနဲႛ ဴဖစ္ဴဖစ္
လုပ္ကိုင္ သၾားႎိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတၾ ကဵႂပ္မႀာ ရႀိတယ္။ ပထမေတာ့ ဂဵပန္ေတၾက
သင့္ေလဵာ္တဲ့ စစ္ေလ့ကဵင့္မႁလဲ မရႀိ၊ လက္နက္ ပစၤည္းစံုလဲ မရႀိတဲ့ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
မဵားဴပားလႀတဲ့ တပ္ေတၾကို တပ္စု၊ တပ္စိပ္ေတၾ အဴဖစ္ ခဲၾဴခားပစ္႓ပီး တဴပည္လံုးမႀာ အႎႀံႛ
ဴဖန္ႛပစ္တယ္။ ကဵႂပ္က အသာဳကည့္ ေနခဲ့တယ္ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကဵႂပ္ရဲႚ
သေဘာထားကုိ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဴပာဴပစမ္းပၝလုိႛ သူတုိႛရဲႚ လႀည့္စားေနကဵ အတုိင္း
ေတာင္းဆုိလာလုိႛ ကဵႂပ္ရဲႚ သေဘာထားကုိ ေဴပာဴပလုိက္ရင္ ကဵႂပ္ေဴပာတာဟာ
ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း သူတုိႛ အ႓မဲတမ္း ဆန္ႛကဵင္ ခဲ့ဳကတာပဲ။ ဒၝေဳကာင့္
သူတုိႛရဲႚ ဘာအဳကံေပး တင္ဴပခဵက္ကုိပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ကဵႂပ္ရဲႚ သေဘာထား ဘယ္လုိ
ရႀိတယ္ဆုိတာ ေဴပာစမ္းပၝလုိႛ ဆုိရင္ ကဵႂပ္ကေတာ့ အရံသင့္ပဲ သေဘာတူလုိက္တယ္။

ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ သူတုက
ိႛ ုိ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ ဘာအလုပ္ကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ကဵႂပ္
စီစဥ္ႎုိင္ေန႓ပီ ဴဖစ္လုိႛပဲ။ ဒၝနဲႛပဲ ဂဵပန္ေတၾဟာ အေကာင္းထင္လာေကာင္း ထင္လာပုံ
ရလာတယ္။ ဂဵပန္ေတၾဟာ ကဵႂပ္တုိႛ တပ္ေတၾကုိ ေနရာ အနည္းငယ္မႀာပဲ၊ တခၝ
ဴပန္စုစည္းထားဖိုႛ ႒ကိႂးစားဳကတယ္။ ဒၝကုိလဲ ကဵႂပ္က သေဘာတူလုိက္တာပဲ။ တုိတုိ
ေဴပာရမယ္ ဆုိရင္ ကဵႂပ္ဟာ သူတုိႛရဲႚ အဆုိဴပႂခဵက္ေတၾ စီမံကိန္းေတၾ အကုန္လုံးကုိ
သေဘာတူခဲ့တယ္။
ဴဖစ္တဲ့နည္းနဲႛလဲ
ဂဵပန္
ဆန္ႛကဵင္ေရး
လုပ္ငန္းေတၾကုိ
စီစဥ္ႎုိင္ခဲ့တယ္။ တခဵႂိႚ အစီအစဥ္ေလာက္သာ လုိေတာ့တယ္။ တိတိကဵကဵ ဆုိရရင္
ေနာက္ဆုံး တုိက္ပၾဲအတၾက္ လူထုေတၾကုိ ႒ကိႂတင္ ဴပင္ဆင္ထားရမဲ့ ကိစၤတခဵႂိႚနဲႛ
အဴပစ္ကင္းမဲ့တဲ့ ဴပည္သူေတၾ အေပၞ ဂဵပန္ေတၾ တုံႚဴပန္လာႎုိင္စရာ ရႀိတာကုိ တန္ဴပန္
အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛပဲ ဴဖစ္တယ္။
ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္နဲႛ ေဴပာက္ကဵား တပ္ေတၾ ဘာေတၾ
လုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘာေတၾ ေအာင္ဴမင္ခဲ့တယ္ ဆုိတာကုိေတာ့၊ အခဵိန္မရလုိႛ တသီးတဴခား
မေဴပာေတာ့ပၝဘူး။ ဒီအေဳကာင္း ဒီကိစၤေတၾကုိ အေသးစိတ္ကဵကဵကေလး အစီအစဥ္
အတုိင္း ထုတ္ဴပန္ သၾားႎုိင္မယ္လုိႛ ကဵႂပ္တုိႛ ေဴမၟာ္မႀန္း ထားပၝတယ္။ ကဵႂပ္တုိႛ
တပ္ေတၾဟာ ရန္သူနဲႛ တုိက္ပၾဲေပၝင္း တေထာင္ထက္ မနည္း တုိက္ခုိက္ ခဲ့ရပၝလိမ့္မယ္။
အခုဆုိရင္ ကဵႂပ္တုိႛတပ္ေတၾဟာ ေဴပာက္ကဵား တုိက္နည္းနဲႛ ပတ္သက္လာရင္
ကမာၲေပၞမႀာ ရႀိတဲ့ ဘယ္လုိ တပ္မဵႂိးနဲႛ မဆုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့တယ္လုိႛ ေဴပာႎုိင္ပၝတယ္။
စကားအဴဖစ္ ေဴပာရရင္ ဴမန္မာေတၾဟာ အစဥ္အလာ အေနနဲႛ ေဴပာက္ကဵား စိတ္ဓာတ္
ရႀိဳကသူေတၾ ဴဖစ္တယ္။ ၁၃ ရာစုႎႀစ္မႀာ ကူဘလုိင္ခန္ႛနဲႛ သူႛတာတား စစ္သားေတၾဟာ ခဵိနဲႛ
႓ပိႂပဵက္လုမတတ္ ဴဖစ္ေနတဲ့ ပုဂံမင္းဆက္ကုိ ႟ုတ္တရက္ ဝင္တုိက္တဲ့ အခၝတုံးက
ေႎႀးေကၾးေလးလံတဲ့ ဆင္ေတၾကုိ စီး႓ပီး ဓားေရး လႀံေရးမႀာ က႗မ္းကဵင္ လိမၳာဳကတဲ့
ဗမာ့တပ္ေတၾဟာ ကူဘလုိင္ခန္ရဲႚ ဴမၟားပစ္ေကာင္းတဲ့ ဴမင္းတပ္ကုိ မခံႎုိင္ဘဲ ဴဖစ္ခဲ့တယ္။
ဒၝေဳကာင့္
ေတာင္ဘက္ပုိင္းကုိ
ဆုတ္ခၾာရင္း
ဗမာေတၾဟာ
ေဴမလႀန္စနစ္ကုိ
သုံးခဲ့ဳကတယ္။ အရပ္သားေတၾကုိ အစုလုိက္ အဴပံႂလုိက္ ေ႟ၿႚေဴပာင္း ေစခဲ့တယ္။
ေဴပာက္ကဵား တုိက္ပၾဲ ဆင္ႎၿဲခဲ့တယ္။ ဒၝေဳကာင့္လဲပဲ ရိကၡာမရ ဘာမရဴဖစ္႓ပီး
ေနာက္ဆုံးမႀာေတာ့ ကူဘလုိင္ခန္ဟာ ဴမန္မာဴပည္ထဲက မတတ္သာဘဲ ဴပန္ဆုတ္
သၾားခဲ့ရတယ္။ အလားတူပဲ ၁၇ ရာစုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာဴပည္ ေတာင္ပုိင္းဆီမႀ မၾန္
အမဵႂိးသားေတၾရဲႚ ခဵီတက္ တုိက္ခုိက္မႁေဳကာင့္ တတုိင္းဴပည္လုံး ဖ႟ုိဖရဲနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ေရး
မဲ့ေနခဵိန္မႀာ အေလာင္းဘုရားဟာ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ ႎုိင္ငံေတာ္ကုိ ဴပန္လည္ စုစည္းဖုိႛ
႒ကိႂးစားခဲ့တယ္။ ပထမဆုံး ကေတာ့ သူဟာ ေဴပာက္ကဵားဗုိလ္ တေယာက္ပၝပဲ။
တုိင္းဴပည္တၾင္း ေဒသတုိင္းလုိမႀာလဲ သူႛလုိ ပုဂၢႂိလ္ေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိပၝတယ္။
ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူတုိႛ အားလုံးဟာ ေတာင့္တင္းတဲ့ အမဵႂိးသား ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ ဖၾဲႚစည္းဖုိႛ

ေပၝင္းလုိက္ဳကတာပၝပဲ။ ဒီလုိနဲႛ လုံးဝ အမဵႂိးသား တည္တန္ႛ ခုိင္မာမႁ ဆုိတာကုိ
ေအာင္ဴမင္ ရရႀိခဲ့ဳကတာပဲ။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ အတိတ္ ကာလတုံးက ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ မဵားစၾာေသာ
မဵႂိးခဵစ္ ပုဂၢႂိလ္ေတၾရဲႚ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ ဆန္ႛကဵင္ေရး ေဴပာက္ကဵား တုိက္ပၾဲေတၾ
အေဳကာင္းကုိ ေရာက္တတ္ရာရာ ေလ႖ာက္္ေဴပာ ခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။ အခု စစ္႒ကီးလဲ ဴဖစ္ပၝ႓ပီ။
ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႚလဲ ဖက္ဆစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး အဖၾဲႚ႒ကီးရဲႚ ေနာက္မႀာ ဴပည့္ဝတဲ့ အမဵႂိးသား
ခုိင္မာေရးကုိ
စည္း႟ုံး
သိမ္းသၾင္းခဲ့ပၝ႓ပီ။
အခုဆုိရင္
အားလုံး
တည္တန္ႚ
တညီတႌၾတ္တည္း ရႀိေနဳက႓ပီ။ ကဵႂပ္ရဲႚ တခုတည္းေသာ လၾတ္လပ္ေရး ပန္းတုိင္ဆီကုိ
လက္တၾဲ ခဵီတက္ဳကဖိုႛ ညီႌၾတ္ စည္းလုံး ေနဳကတာ ဴဖစ္တယ္။ နိဂုံးခဵႂပ္ အေနနဲႛ
ဂဵင္နရယ္ ဆာမၾန္ေတဂူစေတာ့ဖုိဒ္ (၁၂ နံံပတ္ တပ္မေတာ္ - ေသနာပတိ) ထံမႀ၊
ဒီေနႛမႀာပဲ ရရႀိတဲ့ စာနဲႛ မဟာမိတ္ တပ္မဵားရဲႚ ထိပ္တန္း အရာရႀိမဵား တက္ေရာက္တဲ့
လၾန္ခဲ့တဲ့ တနဂႆေႎၾေနႛက ကဵင္းပတဲ့ ေနႛလည္စာ စားပၾဲမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့တဲ့ ကဵႂပ္ရဲႚ
မိန္ႛခၾန္းထဲက အပုိင္း တခဵႂိႚကုိလဲ ကဵႂပ္ ဖတ္ဳကား ဴပလုိပၝတယ္။
၁၂ - နံပတ္ တပ္မေတာ္ ၂၈၁၇၃၀၊
ေသနာပတိခဵႂပ္ထံမႀ
မဵႂိးခဵစ္ဗမာ့တပ္မေတာ္
ေသနာပတိသုိႛ
ဂဵီအာရ္ ၁၀၄ ဘီတီ၊
၀၁၆၂၃။ ။ ယခုအခၝ ဂဵပန္တုိႛသည္ ဴမန္မာဴပည္ရႀိ သူတု၏
ိႛ
တပ္မေတာ္မဵား လက္နက္ခဵေရး အတၾက္ စည္းကမ္းခဵက္မဵားကုိ လက္ခံ
လုိက္ဳကပၝ႓ပီ။ အသင္တုိႛ တုိင္းဴပည္ လၾတ္လပ္ေရး၏ ေနာက္ဆုံး
အဆင့္မဵားတၾင္
မဵႂိးခဵစ္
ဗမာ့
တပ္မေတာ္
အေနဴဖင့္
ပၝဝင္
ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သည့္ အပုိင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အသင္ႎႀင့္ အသင္၏
တပ္မေတာ္သားတုိႛအား
ကဵႂပ္
ေကဵးဇူးလည္းတင္
ဝမ္းလည္းေဴမာက္ေဳကာင္း ဆႎၬဴပႂပၝသည္။ အ႓မဲတမ္း တပ္မဵားႎႀင့္
အသင္တုိႛ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဴခင္းသည္ မဵားမဳကာမီကပင္ ဂဵပန္တု၏
ိႛ
အဴပင္းအထန္ ထိခုိက္ ကဵဆုံးမႁကုိ ထိေရာက္စၾာ အေထာက္အပံ့
ဴပႂခဲ့ပၝသည္။ ဂဵပန္ ကဵႃးေကဵာ္ေရးသမား တုိႛအား ဆန္ႛကဵင္ကာ မိမိတိုႛ
တုိင္းဴပည္အား ယုိင္းပင္း ကူညီေရး အတၾက္ တပ္မေတာ္သား
အေပၝင္းအား ႎႁိးေဆာ္ေပးခဲ့ေသာ အသင္တု၏
ိႛ
မဵႂိးခဵစ္စိတ္ဓာတ္ကုိ
အနာဂတ္ ကာလတၾင္လည္း ဗမာ့ တပ္မေတာ္သားမဵား အဴဖစ္
ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရႀာက္လုိေသာ
ဆႎၬဴဖင့္
ထပ္မံ
စံနမူနာ
ဴပဳကလိမ့္မည္ဟု က႗ႎု္ပ္ ယုံဳကည္ပၝသည္။

ကဵႂပ္တုိႛ
တုိင္းဴပည္နဲႛ
မဟာမိတ္
ႎုိင္ငံေတၾရဲႚ
အေရးကိစၤမႀာ
ကဵႂပ္
ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တဲ့ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဵက္ေတၾကုိ အေလးထား႓ပီး ထုတ္ေဖာ္
ေဴပာဆုိခဲ့တဲ့ အတၾက္ မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္နဲႛ ေဴပာက္ကဵား တပ္သားမဵား ကုိယ္စား
အလၾန္ပဲ ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ ဒၝဟာ အသိအမႀတ္ဴပႂခဵက္ တရပ္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလုိ
အသိအမႀတ္ ဴပႂတာကုိ ကဵႂပ္နဲႛ ကဵႂပ္ရဲႚ တပ္ဖၾဲႚဝင္ အားလုံး အလၾန္ပဲ ဂုဏ္ယူဳက႓ပီး၊
ထုိက္သင့္တဲ့ အတုိင္း ဴပႂမူတဲ့ အတၾက္လဲ ဂုဏ္ယူ ဝင့္႔ကား မိဳကတယ္ ဆိုတာကုိ
ထုတ္ေဴပာစရာေတာင္
လုိမယ္
မထင္ပၝဘူး။
ခင္ဗဵားတုိႛ
သိတဲ့
အတုိင္းပဲ၊
ကဵႂပ္တုိႛတပ္ေတၾဟာ ေတာက္ေလ႖ာက္ တုိက္ပၾဲဝင္ခဲ့တယ္ ဆုိတာ သံသယ ဴဖစ္စရာ
မရႀိႎုိင္ပၝဘူး၊ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ 'မဵႂိးခဵစ္စိတ္ ရႀိေသာ' ဆုိတဲ့ နာမဝိေသသနကုိ
ထုိက္ထုိက္တန္တန္
ခံယူရရႀိတာပဲလုိႛ
ရဲရဲ႒ကီးဆုိလုိက္ပၝတယ္၊
ပထမအေနနဲႚ
ကဵႂပ္တုိႚဟာ အမႀားနဲႚ စခဵင္လဲ စခဲ့မိဳကလိမ့္မယ္၊ ကဵႂပ္တုိႚအေနနဲႚ အတိတ္မႀာတုန္းက
အမႀားတခဵႂိႚကုိ ကဵႃးလၾန္ခဵင္လဲ ကဵႃးလၾန္ ခဲ့မိလိမ့္မယ္၊ ကဵႂပ္တုိႚထဲက တဦး
တေယာက္ေသာ ပုဂၢႂိလ္ဟာ မႀားခဵင္လဲ မႀားမိ ခဲ့ေပလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္
ေဴပာႎုိင္ပၝတယ္၊ ႟ုိး႟ုိးေဴဖာင့္ေဴဖာင့္ ေစတနာ သန္ႛသန္ႛနဲႛ ေဴပာရမယ္ ဆုိရင္ ကဵႂပ္တုိႛဟာ
ဂုဏ္သိကၡာနဲႛ မဵိႂးခဵစ္စိတ္ရႀိမႁ ဆုိတဲ့ လမ္းေဳကာင္း ကေန႓ပီး တခၝဘူးမႀေတာင္ လၾဲေခဵာ္
ထၾက္မသၾားခဲ့ေဳကာင္း ကဵႂပ္ ေဴပာႎုိင္ပၝတယ္။ ဂဵပန္နဲႛ ကဵႂပ္တုိႛ ေပၝင္းခဲ့ဳကတဲ့
မႀတ္တမ္းကုိ ဳကည့္ရင္ေတာင္ ကဵႂပ္နဲႛ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတၾဟာ ဂုဏ္သိကၡာ ရႀိရႀိနဲႛ
ရပ္တည္ ရဲခဲ့ဳကတယ္၊ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဂုဏ္မဲ့ ေစတာ၊ တရားမမ႖တ ေစတာ၊
ဒၝမႀမဟုတ္ မဵႂိးခဵစ္စိတ္ ကင္းမဲ့ ေစတာတုိႛနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဘာမႀ မလုပ္ခဲ့တဲ့
အတၾက္ေဳကာင့္ပဲ။ အစဦး ကတည္းက ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းသူ ဴပည္သားေတၾ အေပၞမႀာ
ထားရႀိတဲ့ ဂဵပန္ေတၾရဲႚ စစ္ဝၝဒနဲႛ ဳကမ္းဳကႂတ္ ရက္စက္တဲ့ အဴပႂအမူေတၾကုိ ကဵႂပ္တုိႛ
မ႒ကိႂက္ေပမဲ့ ကဵႂပ္တုိႛဟာ သတိတရား လက္ကုိင္ထား႓ပီး သူတုိႛအေပၞ သည္းခံခဲ့တယ္၊
စိတ္ရႀည္ခဲ့တယ္၊ သူတုိႛဟာ ထားခဲ့တဲ့ ဂတိအတုိင္းကုိ ေရႀႚတၾင္ေရာ အေနာက္ကၾယ္ရာ
မႀာေရာ၊ ခဵႂိးဖဵက္ ေနခဲ့တယ္ ဆုိတာဟာ စကတည္းက ထင္ရႀားခဲ့ပၝတယ္။ ကဵႂပ္တုိႛနဲႛ
ပတ္သက္လုိႛေတာ့
သတ္မႀတ္႓ပီးသား
မဟာမိတ္
အေပၞမႀာ
သစၤာတရား
လက္ကုိင္ထားလုိတဲ့ စိတ္နဲႛ လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ ကုိပဲ နားလည္း ခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီလုိ
မဴဖစ္ေအာင္ တားဆီးခဲ့တာဟာ ဂဵပန္ေတၾ ကုိယ္တုိင္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတုိႛတေတၾဟာ
ကဵႂပ္တုိႛ အေပၞမႀာ သစၤာမဲ့႟ံု၊ ဟန္ေဆာင္ လႀည့္ဖဵား႟ုံ သာမက သူတုိႛနဲႛ
သေဘာတူ႓ပီးသား လုပ္ငန္း ကုိင္ငန္းထဲက ေပၞထၾက္လာတဲ့ တာဝန္ေတၾကုိ ကဵႂပ္တိုႛ
မလုပ္ႎုိင္တဲ့ အေဴခအေန ေရာက္ေအာင္လဲ သူတုိႛကပဲ ဖန္တီးခဲ့တယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ
ဆုိေတာ့ သူတုဟ
ိႛ ာ ကဵႂပ္တုက
ိႛ ုိ အရိပ္အေရာင္သာ ဴဖစ္တဲ့ ေလႀာင္ေဴပာင္စရာ ဴဖစ္တဲ့
လၾတ္လပ္ေရးကုိသာ ေပးခဲ့လုိႛပဲ။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ အေဴခခံ
ဒီမုိကေရစီ
အခၾင့္အေရးနဲႛ
အေဴခခံ
လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾ
မတည္ရႀိႎုိင္ေအာင္

ဖန္တီးခဲ့ဳကလုိႛပဲ။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ကဵႂပ္တုိႛ တပ္ေတၾကုိ ဘာမႀ ဴပည့္စုံေအာင္
တပ္ဆင္ မေပးဘဲ ဒၝမႀမဟုတ္ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ တပ္ေတၾကုိ သင့္ေလဵာ္ ေလဵာက္ပတ္စၾာ
စည္း႟ုံးဖု၊ိႛ စစ္ေလ့ကဵင့္မႁ ရႀိဖိုႛ၊ တပ္ဆင္မႁေတၾ ရႀိဖုိႛ ခၾင့္မဴပႂဘဲ ထားတဲ့အဴပင္
တခဵိန္တည္းမႀာလဲ သူတုိႛ ကုိယ္တုိင္အေနနဲႛ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္ကုိ ကာကၾယ္ႎုိင္စၾမ္း
ရႀိတယ္ ဆိုတာကုိလဲ မဴပႎုိင္ခဲ့ဳကလုိႛဘဲ။ ဒၝဟာ သူတုိႛအေနနဲႛ ဴပင္ဆင္ဖုိႛ အခဵိန္မရခဲ့လုိႛ
မဟုတ္ပၝဘူး။ တကယ္သာ စိတ္ဆႎၬ ရႀိမယ္ဆုိရင္ သုံးႎႀစ္ဆုိတဲ့ အခဵိန္ဟာ
တုိင္းဴပည္တဴပည္ရဲႚ ကာကၾယ္ေရး အတၾက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ဴပင္ဆင္ႎုိင္တဲ့
ကာလပဲ ဴဖစ္တယ္။ အဲဒီ သုံးႎႀစ္ အတၾင္းမႀာပဲ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံဟာ ဒီစစ္႒ကီး မစတင္မီက
ရႀိေနတဲ့ သူႛကာကၾယ္ေရး အေနအထားထက္ အတုိင္းထက္ အလၾန္ ပုိ႓ပီး ခုိင္မာ
ေတာင့္တင္းေအာင္ သူႛတပ္ေတၾကုိ ခဵဲႚႎုိင္ တပ္ဆင္ ႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ သုံးႎႀစ္
အတၾင္းမႀာပဲ ယူဂုိစလားဗီးယား တုိင္းဴပည္ကေလးဟာ ဘာမႀ မရႀိတဲ့ အေနမဵႂိး ကေန႓ပီး
သူႛရဲႚ တုိက္ခုိက္ေရး အင္အားစုနဲႛ တုိက္ခုိက္ေရး အစၾမ္းသတၨိကုိ ေဖာ္ထုတ္
ထူေထာင္ႎုိင္ခဲ့တယ္။
တကယ္
ဆုိေတာ့
စစ္ပၾဲတုိင္း၊
ေတာ္လႀန္ေရးတုိင္းမႀာပဲ
တုိင္းဴပည္တဴပည္ အေနနဲႛ (ဂဵပန္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛေတာင္ ဖယ္မထားပၝနဲႛ) ကုိယ္တုိင္
ကုိယ္ကဵ ဘာအင္အားမႀ မရႀိသေလာက္ နီးနီးကေန႓ပီး အခဵိန္တုိ အတၾင္းမႀာ ေအာင္ဴမင္
ထေဴမာက္တဲ့ အေနအထားမဵႂိးနဲႛေတာ့ ကုိယ့္တုိင္းဴပည္ ကုိယ္ကာကၾယ္ ႎုိင္ေလာက္တဲ့
အထိ
အားထုတ္ႎုိင္စၾမ္း
ရႀိတယ္ဆုိတဲ့
ဥပမာေတၾ
အမဵား႒ကီး
ရႀိပၝတယ္။
ဂဵပန္ေတၾကေတာ့ ဒီလုိ လုပ္မယ့္အစား သူတုိႛရဲႚ တိမ္လႀတဲ့ ဆင္ေဴခ အမဵႂိးမဵႂိးနဲႛ
ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ သူငယ္ႎႀပ္စား ဘဝကုိပဲ လက္ညႂိးထုိးဴပ႓ပီး သူတုိႛ အဴပစ္ သူတုိႛ ဖုံးခဲ့ဳကတယ္။
အဲဒီ ဆင္ေဴခကုိ လက္ကုိင္ထား႓ပီး ကဵႂပ္တုက
ိႛ ုိ ေတာင့္တင္း ခုိင္မာေအာင္ ဝတၨရား
အတုိင္း ကူညီ ေထာက္ပံ့ဖုိႛ မဆုိထားနဲႛ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ခုိင္မာ ေတာင့္တင္းေအာင္
လုပ္ဖိုႛကုိ ေတာင္မႀ ခၾင့္မဴပႂဳကဘူး။ ဒၝေပမဲ့ စစ္ေရး အတၾက္ လုိအပ္တယ္ ဆုိတဲ့
မလၾဲႎုိင္တဲ့ ပရိယာယ္ သုံး႓ပီး ကဵႂပ္တုိႛ ဴပည္သူေတၾဆီက အကုန္လုံးလုိလုိကုိ
ယူသၾားခဲ့တယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ ေခ႗းတပ္ အဆၾဲခံရတာရယ္၊ သူတုိႛရဲႚ ေခဵမႁန္းေရး
စစ္ယႎၩယားကုိ အားဴဖည့္ေပးရ၊ လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ေပးရတဲ့ အတၾက္ ဆင္းရဲ
ကဵပ္တည္းလာတာရယ္ အဲဒီလုိ ဒုကၡဴဖစ္ရတဲ့ အေဴခအေန မဵႂိးစုံေအာက္မႀာ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ
ဴပည္သူေတၾဟာ က႗န္လုပ္ ခံခဲ့ဳကရတယ္။
ဒီလုိ ပတ္ဝန္းကဵင္ အေဴခအေနမႀာ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ကဵႂပ္တုိႛ ေဴမ၊ ကဵႂပ္တုိႛ
ဴပည္ကုိ တကယ္တမ္း ခဵစ္သူမဵား အဴဖစ္၊ တရားမ႖တမႁကုိ ဴမတ္ႎုိးသူမဵား အဴဖစ္ သူတုက
ိႛ ုိ
လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္ဖုက
ိႛ
လၾဲလုိႛ တဴခား ဘာမႀ လုပ္စရာ မရႀိေတာ့ပၝဘူး။ အဲဒီ
ဂဵပန္ေတၾကို ေတာ္လႀန္ တိုက္ခိုက္တဲ့ ေနရာမႀာလဲ မဟာမိတ္တပ္မဵား အေနနဲႛ
ကဵႂပ္တိုႛကို အခဵိန္မီ လာေရာက္ ကယ္ဆယ္ႎိုင္မႀာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ကဵႂပ္တိုႛ

ေကာင္းေကာင္း႒ကီး
သိထားရင္း၊
ဒီလို
တိုက္ခိုက္တဲ့
အေလဵာက္
ခံရစရာ
ရႀိတာေတၾကိုလဲ
ရဲရဲ႒ကီး
ခံရမယ္
ဆိုတာကိုလဲ
သိထားရင္း၊
ေနာက္႓ပီး
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚတိုက္ပဲၾမႀာ ဘယ္လို ေစဵးဆစ္မႁမဵိႂးပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘယ္လို အေခဵာင္လိုက္တာမဵိႂးပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္ မလုပ္ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ္ကိုလဲ လက္ကိုင္ ဴပႂထားရင္း သတိဝိရိယ ထား႓ပီး
တိုက္ခိုက္ဳကတာပဲ။ ကဵႂပ္တိုႛဟာ မဟာမိတ္တပ္ေတၾ ဆီက ဘာကတိမႀ မရခဲ့ဘူး။
ကဵႂပ္တိုႛ သူတိုႛဘက္ကပဲ တိုက္ခဲ့ဳကတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သူတိုႛ တိုက္တာကို
တခုလံုး အေနနဲႛ ဴခံႂဳကည့္ရင္ တရားမ႖တတယ္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ယံုဳကည္လိုႛပဲ။ ဘာေဳကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ သူတိုႛ တိုက္တာကို တခုလံုး ဴခံႂဳကည့္ရင္ လူသားေတၾရဲႚ ေကာင္းကဵိႂး အတၾက္
ထမ္းေဆာင္တာပဲလိုႛ ယံုဳကည္လိုႛပဲ။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ အေနနဲႛ
စိတ္ခဵ လက္ခဵ လၾတ္လပ္ေရး ရႎိုင္၊ ထိန္းသိမ္းထားႎိုင္မယ္ တခုတည္းေသာ ကမာၲႛ
လၾတ္လပ္ေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး သစ္ဆီကို သူတိုႛတေတၾ ေရႀႚ႟ႁ ခဵီတက္ ေနတယ္လိုႛ
ကဵႂပ္တိုႛ ယံုဳကည္လိုႛပဲ။ ဘာ့ေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အမႀန္အားဴဖင့္လဲ ႓ဗိတိသ႖
ဴပည္သူေတၾနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ ဴပည္သူေတၾ အပၝအဝင္ ကမာၲႛဴပည္သူ အားလံုး အေပၞမႀာ
ကဵႂပ္တိုႛ ယံုဳကည္လိုႛပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒၝေဳကာင့္လဲ ကဵႂပ္တိုႛ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဳကတယ္။ တကမာၲလံုးက ဴမင္ခဲ့ဳကတဲ့ အတိုင္း
သတၨိေဴပာင္ေဴပာင္နဲႛ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဳကတယ္ ဆိုတာ သ့သယရႀိစရာ မလိုပၝဘူး။
ဴခံႂလိုက္ရင္ ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႛ ဂဵပန္ စစ္သား ႎႀစ္ေသာင္းထက္ မနည္း သတ္ဴဖတ္ခဲ့တယ္။
သံုႛပန္း အေတာ္မဵားမဵားကိုလဲ ဖမ္းမိခဲ့တယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ တပ္ေတၾအေနနဲႚ ေအာင္ဴမင္
ရရႀိခဲ့တဲ့ ထူးဴခားတဲ့ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ မဵားစၾာထဲက အထူးဴခားဆံုး ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ကို
ေဴပာဴပရမယ္ ဆိုရင္ ဂဵပန္ လက္ဖတင္ ဂဵင္နရယ္ (ဗိုလ္ခဵႂပ္) တဦးနဲႛ ေမဂဵာ ဂဵင္နရယ္
(ဗိုလ္ခဵႂပ္ကေလး) ႎႀစ္ဦး အပၝအဝင္၊ ဂဵပန္ (၅၄) နံပတ္ ဒီဝီဇံ တပ္မ႒ကီးရဲႚ အေရး႒ကီးတဲ့
အရာရႀိ အားလံုးလိုလိုကို ေခဵမႁန္း ပစ္ႎိုင္စၾမ္းရႀိတဲ့ အထိ ကဵႂပ္တိုႛ တပ္ေတၾဟာ
ေအာင္ဴမင္ ခဲ့ဳကတယ္။ အဲဒီ တိုက္ပၾဲမႀာ ကဵႂပ္တိုႛ တပ္ေတၾဟာ ေနာင္အခၝမႀာ မဟာမိတ္
တပ္ေတၾ လက္ကို ေပးအပ္လိုက္တဲ့ အေရး႒ကီးတဲ့ စာ႟ၾက္ စာတမ္းေတၾကို
အေတာ္မဵားမဵား ရရႀိခဲ့တယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ထူးဴခားခဵက္ကေလးေတၾကိုသာ ေ႟ၾးထုတ္
ဴပေနတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ အတၾင္း စစ္ဆင္ေရးေတၾရဲႚ ေအာင္ပဲၾကို
လၾယ္ကူေစတဲ့ ကဵႂပ္တိုႛ တပ္ေတၾရဲႚ တိုက္ပဲၾေတၾထဲမႀာ တဴခား ဥပမာေတၾကိုလဲ
အမဵား႒ကီး ဴပစရာ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခဵိန္မရႀိတဲ့ အတၾက္ ဒၝေတၾကို မေဴပာေတာ့ပၝဘူး။
ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္နဲႛ ကမာၲ႒ကီး အတၾက္ ကဵႂပ္တိုႛမႀာ တာဝန္ရႀိတဲ့ အပိုင္းကို ကဵႂပ္တိုႛ
လုပ္ခဲ့ပၝ႓ပီ။ ေနာက္႓ပီး မဟာမိတ္ တပ္ဖဲၾႚမဵားနဲႛ ေဴဖာင့္ေဴဖာင့္မတ္မတ္ ရဲေဘာ္ခဵင္း သဖၾယ္
လက္တဲၾ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့ပၝ႓ပီလိုႛပဲ ေဴပာဆိုရင္း ကိုယ္ကိုယ္ကို ေကဵနပ္လိုက္
ရပၝေတာ့မယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ တိုင္းဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးမႀာ အေထာက္အပံ့ ဴပႂခဲ့ဳကတဲ့

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ
မဟာမိတ္တပ္
အားလံုးရဲႚ
တန္ဖိုး
မဴဖတ္ႎိုင္တဲ့
ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾကို ကဵႂပ္ အေနနဲႛေရာ၊ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛပၝ၊ ေသးသိမ္ေအာင္
လုပ္မယ္ မဟုတ္ပၝဘူး။ ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုးဟာ သူတိုႛကို အသဲႎႀလံုးထဲကေန႓ပီး
ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ မဟာမိတ္ တပ္ေတၾထံမႀ အေထာက္အကူ ဒီထက္ပိုရရင္
ကဵႂပ္တိုက အေနနဲႛ ဂဵပန္ကို ပိုတိုက္ႎိုင္႓ပီး၊ မဟာမိတ္တပ္ေတၾနဲႚ ပိုထိေရာက္စၾာ ပူးေပၝင္း
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္မယ္လိုႛ အမႀန္အားဴဖင့္ ကဵႂပ္တိုႛ ထင္ဴမင္ ခဲ့ဳကေပမယ့္လိုႛ ဂဵပန္ကို
ကဵႂပ္တိုႛ တိုက္ရာမႀာ ေပးခဲ့တဲ့ အကူအညီေတၾ အတၾက္ သက္ဆိုင္ရာ မဟာမိတ္
အာဏာပိုင္ေတၾကိုလဲ ကဵႂပ္တိုႛ ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ အမႀန္ေတာ့လဲ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ မဵိႂးခဵစ္ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတၾ ေဆာင္႟ၾက္တဲ့ ေနရာမႀာ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ
ဴပႂဳကတဲ့ ဝိုင္းဝန္း ကူညီဳကတဲ့ ဴပည္သူေတၾရဲႚ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကိုလဲ
ေကဵးဇူးတင္ရမယ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛရဲႚ လုပ္ေဆာင္မႁေတၾဟာ ဆိုရင္ ရက္စက္
ဳကမ္းဳကႂတ္တဲ့ ဂဵပန္ေတၾရဲႚ တုံႛဴပန္မႁကို ကဵႂပ္တိုႛအတၾက္ ဝင္႓ပီး အ႓မဲတမ္း
ခံရေလာက္ေအာင္ အလၾန္ပဲ အဴငႃစူခံရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒၝေဳကာင့္လဲ တကယ္အားဴဖင့္ ကဵႂပ္တိုႛ အေတာ္ကေလး ေစာင့္ဆိုင္း ေနခဲ့ရတယ္။
ဒၝကိုသာ ထည့္မစဥ္းစားမိရင္ ဂဵပန္ေတၾရဲႚ လူသားေတၾနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ အမဵိႂးသားေတၾ အေပၞ
ကဵႃးလၾန္ခဲ့တဲ့ ႟ၾံရႀာဖၾယ္ရာ ရာဇဝတ္မႁေတၾေဳကာင့္ ဂဵပန္ေတၾကို ကဵႂပ္တိုႛ ထတိုက္တာ
ဳကာလႀေရာ့မယ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္တိုႛ ဂဵပန္ တိုက္ခိုက္လိုက္ရင္ ဴဖစ္ေပၞ
လာႎိုင္စရာရႀိတဲ့ ဴပည္သူေတၾရဲႚ အေဴခအေနကို ေတာ္ေတာ္ပဲ စိုးရိမ္မကင္း ဴဖစ္မိခဲ့တဲ့
အတၾက္ေဳကာင့္ ကဵႂပ္တိုႛ အလိုကဵ ဂဵပန္ေတၾကို တိုက္မယ္၊ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ေနာက္ဆံုး
တိုက္ပဲၾကို ဴပင္ဆင္တဲ့ ေနရာမႀာ ကဵႂပ္တိုႛ ဴပည္သူေတၾ အေပၞ ဴပန္ကဵေရာက္ လာစရာ
ရႀိတဲ့ ဂဵပန္ေတၾရဲႚ လက္စားေခဵေရး လုပ္ငန္းေတၾကို တန္ဴပန္ တိုက္ခိုက္ဖိုႛ အတၾက္
နည္းလမ္း အမဵိႂးမဵိႂး တိကဵ ဴပည့္စံုေအာင္ လုပ္ထားရ ပၝလိမ့္မယ္။
ဘယ္လိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ စစ္႒ကီးကေတာ့ ႓ပီးပၝ႓ပီ၊ ႎိုင္လဲ ႎိုင္လိုက္ပၝ ကဵႂပ္တိုႛ ဴမင္ဳကတဲ့
အတိုင္း ကမာၲႛ ဴပည္သူေတၾက ႎိုင္လိုက္ပၝ႓ပီ။ ၁၉၃၀ ခုႎႀစ္က စ႓ပီး ကမာၲ႒ကီးနဲႛ အပိုင္း
တပိုင္းမႀာ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ တဴခား တပိုင္းမႀာ ဴဖစ္ေစ၊ ေသၾးထၾက္သံယို ဴဖစ္ရတဲ့ ဆိုးဝၝးတဲ့
တိုက္ပဲၾေတၾကို
ေတၾႚခဲ့ရတယ္။
အဲဒီ
တိုက္ပဲေ
ၾ တၾဟာ
အေရႀႚပိုင္းမႀာေရာ
အေနာက္ပိုင္းမႀာေရာ ကမာၲႚ မီးေတာက္ မီးလ႖ံ႒ကီး တခု အဴဖစ္ ေပၝင္းစပ္လာခဲ့တဲ့ အထိ
ဴဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ကဵေေတာ့လဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ရပၝ႓ပီ။ ကမာၲႛ ကုလသမဂၢ႒ကီးက
တည္ေဆာက္ရမယ့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဟာ လႁပ္ရႀားေနတဲ့ တီထၾင္ ဖန္တီးမယ့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊
ကမႝာ႒ကီးရဲႚ
အစိတ္အပိုင္း
အားလံုးမႀာ
လၾတ္လပ္ေရး
တိုးတက္ေရးနဲႛ
သာယာဝေဴပာေရးကို တီထၾင္ ဖန္တီးမယ့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ဴဖစ္ပၝေစ။ သ႓ဂႂႇင္းလို
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးမဵိႂး၊ ဘယ္နည္းနဲႛ ဴဖစ္ဴဖစ္ မဴဖစ္လာပၝေစနဲႛလိုႛ ဆုေတာင္းပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္သူတိုႛနဲႛ
ပတ္သက္လိုႛေတာ့
ကဵႂပ္တိုႛ
ေရႀႚေမႀာက္မႀာ
ရႀိေလာက္တဲ့
ေလာေလာဆယ္ ဴပႍနာဟာ ဗမာ့ ကာကၾယ္ေရး တပ္မေတာ္ရဲႚ ဴပည့္စံု လံုေလာက္တဲ့
အဴမႂေတကို ဖဲၾႚစည္းဖိုႛပဲ။ ဒၝမႀလဲ ဆိုပၝေတာ့ လာမယ့္ ႎႀစ္ႎႀစ္၊ သံုးႎႀစ္ေလာက္မႀာ
ဴမန္မာဴပည္ဟာ ကဵန္ခဲ့တဲ့ ႓ဗိတိသ႖ ဓနသဟာယ ႎိုင္ငံေတၾနဲႛ အဆင့္ခဵင္းတူတဲ့ ဒိုမီနီယံ
ႎိုင္ငံ တႎိုင္ငံ ဴဖစ္လာ ပၝလိမ့္မယ္။ အနိမ့္ဆံုး အားဴဖင့္ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ကို ကာကၾယ္ဖိုႛ
အတၾက္
ဴပည့္စံု
လံုေလာက္တဲ့
ကာကၾယ္ေရး
အေဆာက္အအံု
တရပ္
တည္ေဆာက္ႎိုင္ပၝလိမ့္မယ္။
ဒၝေလာက္
အခဵိန္တိုကေလးမႀာ
ကိုယ့္ဟာကိုယ္
ကာကၾယ္ဖိုႛ အတၾက္ ေတာ္သင့္တဲ့ အေနအထားမဵိႂး ရရႀိလာေအာင္ ဴမန္မာဴပည္
အေနနဲႚလုပ္ႎိုင္စၾမ္း ရႀိဦးမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ဆင္ေဴခလဲႎိုင္၊ ေခဵပႎိုင္ဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့
ဒၝဟာ ကဵႂပ္တိုႛ ဴမန္မာဘာသာနဲႛ ရႀိတဲ့ 'လာခဵင္ အနီးကေလး၊ မလာခင္ ခရီးေဝး' ဆိုတဲ့
ဆို႟ိုးစကားကို ဴဖစ္ဴဖစ္၊ 'လိုလ႖င္ ဳကံဆ နည္းလမ္းရ' ဆိုတဲ့ အဂႆလိပ္ စကားပံုကိုပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္ ကဵႂပ္အဖိုႛ အမႀတ္ရေစပၝတယ္။ ဒီစစ္႒ကီးမႀာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စစ္႒ကီးမႀပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ကမာၲႚသမိုင္းရဲႚ နမူနာ ပံုစံေတၾထဲမႀပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ တိုင္းဴပည္သစ္တိုင္း
အေနနဲႛ ေတာ္လႀန္ေရး တရပ္ကို ေမၾးထုတ္ရတဲ့ ေဝဒနာ ခံစားခဵက္ေတၾ အတၾင္းမႀာပဲ
ေအာင္ဴမင္ ထေဴမာက္စၾာ ဖဲၾႚစည္း ထူေထာင္ခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့ အခဵက္၊ ဒၝမႀမဟုတ္
တည္ရႀိေနတဲ့ ႎႀစ္အနည္းငယ္မႀာပဲ လၿားကနဲ ခုန္ေကဵာ္႓ပီး ေအာင္ဴမင္စၾာ ဖဲၾႚစည္း
ထူေထာင္ခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့ အခဵက္၊ ဒီလို အခဵက္ေပၝင္း မဵားမဵားစားစားကို ကဵႂပ္ ဆဲၾထုတ္
ဴပႎိုင္ပၝတယ္။
႓ဗိတိန္ဴပည္မႀာေတာင္ပဲ အဆာကဵယ္လႀတယ္ ဆိုတဲ့ ပၝလီမန္ လၿတ္ေတာ္ဟာ
လုပ္လိုတဲ့ ဆႎၬသာ ရႀိတယ္ ဆိုရင္ ဘယ္ဥပေဒကို မဆို တရက္ အတၾင္းမႀာပဲ
အတည္ဴပႂ ဴပႉာန္းႎိုင္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ဒိုမီနီယံ အဆင့္* ဴမန္မာဴပည္ကို
ေရာက္မလာခင္ ဳကားဴဖတ္ ကာလမႀာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေရး အဖဲၾႚအစည္းေတၾရဲႚ
ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ အေနနဲႛ တိုင္းဴပည္ ကာကၾယ္ေရး အတၾက္ လုပ္ကိုင္တဲ့
လုပ္ငန္းေတၾမႀာ တက္တက္႔က႔က ဝိုင္းဝန္း ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဳကလိမ့္မယ္လိုႛ
ေဴမၟာ္လင့္ပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီး ေလာေလာဆယ္ အခဵိန္ အဖိုႛ ဆိုရင္ ဗမာ့ မဵိႂးခဵစ္
တပ္မေတာ္နဲႛ ေဴပာက္ကဵားေတၾရဲႚ၊ အမႀန္အားဴဖင့္ ကဵႂပ္တိုႛ ဴပည္သူေတၾရဲႚ အနိမ့္ဆံုး
ဆႎၬရမက္ကို ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုး ဴမင္ဳကရ ပၝလိမ့္မယ္။ ကဵႂပ္တိုႛဟာ အဲဒီ အနိမ့္ဆံုး
အေဴခအေနကိုပဲ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႚ ကဵႂပ္တိုႛ
တပ္ေတၾနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္တၾင္းမႀာ တည္ရႀိေနတဲ့ လက္ေတၾႚ အေဴခအေနမဵားကို
တကယ္တမ္း မႀန္ကန္စၾာနဲႛ ရင္ဆိုင္ ေနဳကဖိုႛပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝမႀသာ ဗမာ့ မဵိႂးခဵစ္
တပ္မေတာ္နဲႛ ေဴပာက္ကဵား ရဲေဘာ္မဵား၊ တိုင္းသူ ဴပည္သားမဵား အေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ

တိုင္းဴပည္ ကာကၾယ္ေရး
ဴဖစ္ပၝတယ္။

အတၾက္

ထမ္းေဆာင္ႎိုင္စရာ

အေဳကာင္း

ရႀိလိမ့္မယ္

ဒၝေပမဲ့ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တိုႛရဲႚ ဘယ္လို
ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵိႂးကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကဵႂပ္တိုႛ တပ္ေတၾနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ ဴပည္သူေတၾရဲႚ
အေဴခအေန၊ စိတ္ဓာတ္နဲႛ ဆႎၬရမက္ေတၾကို မႀန္မႀန္ကန္ကန္ နားလည္းထားဴခင္း မရႀိဘဲ
လုပ္ေဆာင္မိမယ္သာ ဆိုရင္ အနည္းဆံုး အေနနဲႛ ႓ဗိတိန္ဴပည္ေရာ ဴမန္မာဴပည္ပၝ
လိုခဵင္တဲ့
အဴပန္အလႀန္
ရည္မႀန္းခဵက္ကိုေတာင္
ရဳကမယ္
မဟုတ္ဘူးလိုႛ
ေဴပာရပၝလိမ့္မယ္။ ေပၞလာမယ့္ အကဵိႂးတရားကေတာ့ စစ္႒ကီး မဴဖစ္ခင္က ကဵႂပ္တိုႛ
ဴပည္သူေတၾနဲႛ ႓ဗိတိန္ဴပည္သူေတၾ ေမၾးဴမႃခဲ့ဳကတဲ့ ဆႎၬရမက္နဲႛ ေဴမၟာ္လင့္ခဵက္ေတၾ ပဵက္စီး
ကုန္ခဲ့ရတဲ့ အတိုင္းပဲ ေရႀႚဆက္႓ပီးပဲ ပဵက္စီး ေနဳကဦးမႀာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုဆိုရင္ ဒီလို
အဴဖစ္မဵိႂး ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ကဵႂပ္ ေဴမၟာ္လင့္ပၝတယ္။ အခုေလးတင္
႓ပီးဆံုးသၾားခဲ့တဲ့ စစ္႒ကီးကလဲပဲ ဒီဖဵက္ဆီးတဲ့ ေခတ္ကို ဴပည္ဖံုးကား ခဵလိုက္႓ပီလိုႛ
ယံုဳကည္ ေဴမၟာ္လင့္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ကဵႂပ္တိုရ
ႛ ဲႚ အေရးမႀာေရာ၊ တကမာၲလံုးရဲႚ
အေရးမႀာေရာ တိုးတက္တဲ့ ေရႀႚ႟ႁခဵက္ရႀိလိုႛ လိုအင္ဆႎၬ ရႀိေနဳကတဲ့ ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုး
အေနနဲႛ ဖက္ဆစ္ လူ႟ိုင္းေတၾရဲႚ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ လက္ထဲကေန႓ပီး ေနာက္ဆံုးအားဴဖင့္
အ႓ပီးအပိုင္ အခိုင္အမာ လုယရ
ူ ရႀိခဲ့တဲ့ ခဲခဲယဥ္းယဥ္း ေအာင္ပဲရ
ၾ ဲႚ အေဴခခံ
အုပ္ဴမစ္ေပၞမႀာ တည္တည္႓ငိမ္႓ငိမ္ အကဵိႂး ဴဖစ္ထၾန္းေစမယ့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး (ဝၝ)
ကဵႂပ္ေဴပာဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင္း သင္ခဵိႂင္းကုန္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး မဟုတ္ဘဲ တကမာၲလံုးရဲႚ
လၾတ္လပ္ေရး၊ တုိးတက္ေရးနဲႛ သာယာ ဝေဴပာေရး အတၾက္ တီထၾင္ ဖန္တီးမႁ ဴပႂမယ့္
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖိုႚ အတၾက္ ႓ဗိတိန္ လူမဵိႂးေတၾေရာ၊ ဗမာေတၾေရာ၊
အလားတူ လူမဵိႂးေတၾ အားလံုးေရာ ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုး လက္ခဵင္း တဲၾဳကပၝစိုႛ။
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေအာက္ေဴခမႀတ္ခဵက္။
* ဒိုမီနီယံ အဆင့္ ဆိုသည္ကို က႗ႎ္ုပ္ကိုကား ေဴပာဆိုရာ၌ ေဳကညာထား႓ပီး ဴဖစ္ေသာ
႓ဗိတိသ႖ ေပၞလစီကို အေဴခခံ႓ပီး ကိုးကား ေဴပာဆိုဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္။ ဒိုမီနီယံ အဆင့္နဲႛ
ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံတယ္၊ ကန္ႛကၾက္တယ္ ဆိုသည္ အထိ ဴငင္းခံု ေဆၾးေႎၾးမႁမဵိႂး
မပၝေသးေခဵ။ အဴဖစ္အပဵက္မဵား အရ ယခုထပ္႓ပီး ဖဆပလ၏ ေပၞလစီကို
ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုက္႓ပီးသည့္ ေနာက္မႀာေတာ့ ဤကိုးကားခဵက္
သက္သက္ အဴဖစ္သာ အဓိပၯာယ္ ေကာက္ယူသင့္ပၝသည္။ က႗ႎ္ုပ္ကပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္
ဖဆပလကပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဒိုမီနီယံ အဆင့္ကို လက္ခံသည္ သေဘာ သက္ေရာက္ေသာ
အဓိပၯာယ္ မဟုတ္ပၝ။

ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး ဴပႍနာ
" . . . ႎိုင္ငံေရးသည္ ယုတ္မာ ညစ္ေထးသည္ မဟုတ္။ ႎိုင္ငံေရးကို ယုတ္မာ
ညစ္ေထးေအာင္ လုပ္သူတိုႛသာလ႖င္ ယုတ္မာဴခင္းသာ ဴဖစ္ေပသည္။ . . . ႎိုင္ငံေရး
ဆိုတာ ဘာလဲဟု ေမးဖၾယ္ ရႀိလာပၝက က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ ပတ္ဝန္းကဵင္၌ ေပၞေပၝက္
ဴဖစ္ပၾားလဵက္ ရႀိေသာ အေဴခအေန ေပၞတၾင္ ေဴမၟာ္ေခၞ၍ ေဆာင္႟ၾက္ရမည္ ဴဖစ္ေသာ
အေရးကိစၤ သာလ႖င္ ဴဖစ္ေပ၏။ . . . " . . . [၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလ ၂၀ ရက္ေနႛ
ဖဆပလ ညီလာခံ႒ကီး၌ မိန္ႛဳကားေသာ ဥကၠႉ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ "ဗမာ့
လၾတ္လပ္ေရး ဴပႍနာ" မိန္ႛခၾန္းကို ဗိုလ္ခဵႂပ္ ကိုယ္တုိင္ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ
ေရးသားခဲ့တဲ့ 'Burma's Challenge' by Aung San ကို ေမာင္ဴမဦး ဴမန္မာဴပန္႓ပီး၊
ယမင္းစာေပက ႎိုင္ငံေရး စာေပ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ အမႀတ္ (၂၈၂) နဲႛ ပံုႎႀိပ္ ဴဖန္ႛခဵိခဲ့တဲ့ 'ဴမန္မာ့
စိန္ေခၞသံ' စာအုပ္ကေန ဴပန္လည္ ကူးယူ လၿင့္တင္ ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။]

အမဵိႂးသား ဝတ္စံုဴဖစ္တဲ့ ပုဆိုး၊ တိုက္ပံု အကဵႈတုဴိႛ ဖင့္ အမဵိႂးသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး
ဦးေအာင္ဆန္းကို ေတၾႚဴမင္ရပံု။

(၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလ ၂၀ ရက္ေနႛ ဖဆပလ ညီလာခံ)
ရဲေဘာ္တိုႛ ရာဇဝင္ စာတင္ရမည့္ ဤဴပည္သႛူ ညီလာခံ သဘင္႒ကီးသိုႛ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ဴပည္သႛူ
ကိုယ္စားလႀယ္မဵား အဴဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ေပသည္။ ဤသိုႛ စုေဝးရဴခင္းမႀာ ကမာၲသူ
ကမာၲသားတိုႛ ေရႀး႟ိုးစဥ္လာ ဉာဏ္မဵက္ေစ့ ကဵယ္စၾာဴဖင့္ ဴပႂလုပ္ ေဆာင္႟ၾက္ ခဲ့ဳကေသာ

နည္းနာ နိသ႖မဵား အတိုင္း ဴဖစ္ရကား ေလဵာ္ကန္ သင့္ဴမတ္ ေဴဖာင့္မတ္ေသာ
စုေဝဴခင္းေပတည္း။ ေရႀးပေဝသဏီက စ၍ ကမာၲသူ ကမာၲသားတိုႛသည္ ဴပႍနာ တခုကို
ေတၾႚဳကံႂရလ႖င္ ဤကဲ့သိုႛပင္ စုေဝး ေဆၾးေႎၾး ေဴဖရႀင္းခဲ့ဳကေပသည္။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ စည္းေဝးရာ
ေဒသသည္လည္း က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ရာဇဝင္တၾင္ ကဵက္သေရေရာင္ တေဴပာင္ေဴပာင္ဴဖင့္
ေကာင္းဴမတ္ေသာာ မဂႆလာ အေပၝင္းႎႀင့္ ဴပည့္စံုေသာေဳကာင့္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ မဂႆလာ
သဘင္သည္လည္း ကဵက္သေရ မဂႆလာ အဴဖာဴဖာႎႀင့္ ဴပည့္စံုပၝေပ၏ ဤသိဂႆုတၨရ
ကုန္းသည္ကား ေလးဆူဓာတ္ပံု ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္ဴမတ္႒ကီး တည္ရာ ဴဖစ္၏။
ေစတီေတာ္ဴမတ္႒ကီးသည္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ လူမဵိႂး၏ ေဝဴဖာေသာ ေစတနာေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏
မၾန္ဴမတ္ဆံုးေသာ ဆႎၬကို ေပၞလၾင္ေစဴခင္းငႀာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ ဴဖစ္ရာ ေ႟ၿေရာင္
တဖိတ္ဖိတ္ႎႀင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ေဴမၟာ္မႀန္းရာ အထၾတ္အထိပ္ ဴဖစ္ေသာ နဗၱာန္အသခႆတသိုႛ
ႌၿန္ဴပေတာ္မူရာ
ဴဖစ္သည့္
ဆီမီးတန္ေဆာင္႒ကီး
ဴဖစ္ေပေတာ့၏
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
ပတ္ဝန္းကဵင္ကို ဳကည့္ဴပန္ေသာ္ လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္အနည္းငယ္ အတၾင္းတၾင္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ
တိုင္းဴပည္ႎႀင့္ လူမဵိႂးတိုႛ၏ ကံဳကမၳာကို ဖန္တီးခဲ့ဳကေသာ အေရးေတာ္ပံုမဵား ဴဖစ္ေပၞရာ
ဌာနဴဖစ္ရကား ဤသေဘာသိုႛ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အမဵိႂးသား အတၾက္ အလၾန္ထူးဴခားစၾာ
ေလးစားဳကည္ညိႂရာ ဴဖစ္ေသာ က႗ႎု္ပ္တိုႛ လူမဵိႂးအတၾက္ အသက္ကို ပမာဏ မထားဘဲ
စၾန္ႛစားရန္ လာေရာက္ ခဲ့ဳကဖူးေပသည္။ အတိုခဵႂပ္မႀာ ဴမန္မာ အစ တေကာင္းက
ဆိုသကဲ့သိုႛ ဤေနရာ ဤေဒသသည္လည္း ကဵႂႎု္ပ္တိုႛ လူမဵိႂး၏ ရာဇဝင္တၾင္ အခၝခၝပင္
စာတင္ခဲ့ရေသာ အေရးေတာ္ပံုမဵား စတည္ရာ ေဒသပင္ ဴဖစ္ေပ၏ ေလးဆူဓာတ္ပံု
ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္ဴမတ္႒ကီးကို စတင္ တည္ေဆာက္ရာ အခဵိန္က စ၍ ယေနႛအထိ
ႎႀစ္ေပၝင္း ၂၅,၀၀၀ ခန္ႛမ႖ ရႀိေလ႓ပီ။ ဤမ႖ေသာ ကာလပတ္လံုး က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ရာဇဝင္
အဴဖစ္အပဵက္၊ က႗ႎု္ပ္တိုႛ လူမဵိႂးအတၾက္ သတၨိဗဵတၨိႎႀင့္ အံ့ဖၾယ္ဘနန္း သက္စၾန္ႛ႒ကိႂးပမ္း
အမႁထမ္းခဲ့ဳကသည့္ မေရမတၾက္ႎိုင္ေသာ သၾားေလသူ မဵိႂးခဵစ္ အေပၝင္းတိုႛႎႀင့္အတူ
ထိုပုဂၢိႂလ္တိုႛ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အေမၾအႎႀစ္တည္း ဟူေသာ အာဇာနည္စိတ္ စသည္တိုက
ႛ ို
က႗ႎု္ပ္တိုႛ ယခု အခဵိန္အခၝ၌ သတိရဳက ေပလိမ့္မည္။ သိုႛ သတိရဳကသည့္ အားေလဵာ္စၾာ
ထိုထိုေသာ အာဇာနည္ ပုဂၢိႂလ္ အေပၝင္းတိုႛအား က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ တခဏတာမ႖
အ႟ိုအေသဴပႂလ႖င္ ထိုထိုေသာ အာဇာနည္ ပုဂၢိႂလ္တိုႛ၏ အဆင့္အတန္းကို မီႀေအာင္
အားထုတ္ လံုးပမ္းဳကမည္။ ထိုသိုႛေသာ အာဇာနည္ ပုဂၢိႂလ္တို၏
ႛ လုပ္ငန္းကို ဆံုးခန္းတိုင္
ဆက္လက္၍ ေဆာင္႟ၾက္မည္ ဟူ၍ သစၤာဴပႂဳကပၝစိုႛ။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ လူမဵိႂးသည္
အမႀန္စင္စစ္ ႒ကီးပၾားတိုးတက္ တန္ခိုး ထၾက္ေပေတာ့မည္။
က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ဤကဲ့သိုႛ ရာဇဝင္ သေဘာ အေဴခခံကို နားလည္ကာ စုေဝး
မိဳကေလ႓ပီ။ သုိႛရာတၾင္ ဤစုေဝးဴခင္းသည္ ပထမ အ႒ကိမ္ မဟုတ္ေခဵ။ ၁၉၂၀ ခုႎႀစ္က
စ၍ ဤစိတ္ဆႎၬမဵႂိးႎႀင့္ စုေဝးခဲ့ဳကသည္မႀာ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ရႀိခဲ့ေလ႓ပီ။ အဘယ္ေဳကာင့္

စုေဝးခဲ့ဳကသတည္း။ ယခုလည္း အဘယ္ေဳကာင့္ စုေဝးဳကသနည္း။ က႗ႎု္ပ္တု၏
ိႛ
လူမဵႂိးသည္ ရာဇဝင္တေလ႖ာက္တၾင္ ႎုိင္ငံဴခားသားတုိႛ စုိးမုိးအုပ္ခဵႂပ္ က႗န္သေဘာက္
လုပ္ဴခင္းကုိ ပထမဆုံး ခံခဲ့ဳကရကား က႗ႎု္ပ္တုိႛမႀာ အဖက္ဖက္တၾင္ နင္းဴပား
ဴဖစ္ခဲ့ရဳကေသာေဳကာင့္ လူခဵင္းမတူ သူခဵင္းမမ႖ က႗ႎု္ပ္တုိႛ ဆႎၬအတုိင္း လူတန္းေစ့
ဘဝကုိ မေနႎုိင္ခဲ့ဳကေခဵ။ သုိႛအတၾက္ က႗ႎု္ပ္တုိႛလူမဵႂိးသည္ ဤကာလအေတာအတၾင္း
တဗုိလ္လဲက တဗုိလ္တက္၊ တတပ္ပဵက္က တတပ္စု၊ လူထုႎႀင့္ ခဵီ၍ က႗ႎု္ပ္တု၏
ိႛ ဆႎၬ
ဴပည့္ဝေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းစၾန္ႚစားခဲ့ဳကေပသည္။ က႗ႎု္ပ္၏ လၾတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းသည္
အတက္အဆုတ္ အဖဵက္အ႟ႁပ္ မည္မ႖ေလာက္ပင္ မဵားေစကာမူ တဴဖည္းဴဖည္း
အင္အား တုိးတက္ လာခဲ့ေလသည္။ အဆင့္ဆင့္ အုတ္ဴမစ္က စ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ
က႗န္တုိႛ ယခု အေဴခအေနသုိႛ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ ေရႀးယခင္က ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ေသာ
ပုဂၢႂိလ္မဵား၏ နည္းနာနိႍယဵ လုံလဥႍဟကုိ ယခုအခဵိန္တၾင္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ အထင္ေသး
အဴမင္ေသး ဴဖစ္ေကာင္း ဴဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သုိႛရာတၾင္ ကမာၲႛ ရာဇဝင္ကုိ ဳကည့္လ႖င္
လၾတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္း႒ကီး ကဲ့သိုႛေသာ တုိးတက္မႁသည္ မဵက္ေစ့တမႀိတ္ လ႖ပ္တပဵက္
အတၾင္းတၾင္ မဴဖစ္ႎုိင္။ အဆင့္ဆင့္ အေဴခအေနကုိ ဳကည့္႟ႁ႓ပီး လုံးပမ္းႎုိင္မႀ
တုိးတက္ေအာင္ ဴမင္မႁရႀိႎုိင္မည္ကုိ သတိဴပႂရဳက ေပလိမ့္မည္။ သုိႛဴဖစ္ေသာေဳကာင့္
က႗ႎု္ပ္တု၏
ိႛ လၾတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ တေခတ္ႎႀင့္ တေခတ္ အဴဖစ္သနစ္ အေဴခမႀန္ကုိ
ေဝဖန္႓ပီးမႀသာလ႖င္
ေဆာင္႟ၾက္ရမည္ကုိ
က႗ႎု္ပ္တုိႛ
နားလည္းဳကရေပမည္။
ဤကဲ့သိုႛအဴမင္မႀန္မႀသာလ႖င္ လၾတ္လပ္ေရး ေအာင္ပန္း ဆၾတ္လႀမ္းႎုိင္ေသာ အခဵိန္
ကဵေရာက္ေသာ အခၝ က႗ႎု္ပ္တုိႛသာမဟုတ္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ လူမဵႂိး တမဵႂိးလုံး အစဥ္အဆက္
သက္စၾန္ႛ
႒ကိႂးပမ္းမႁေဳကာင့္
က႗ႎု္ပ္တုိႛလူမဵႂိး
လၾတ္လပ္ေရးကုိ
ဴပန္လည္
ရယူႎုိင္ဳကေပသည္ ဟူ၍ သိရႀိ နားလည္ ႎုိင္ဳကေပလိမ့္မည္။ ယခု အခၝ၌ လၾတ္လပ္ေရး
ပန္းတုိင္သိုႛ မေရာက္ေသးေခဵ။ ပန္းတုိင္သုိႛ အေရာက္ က႗ႎု္ပ္တုိႛအားခဲ၍ သၾားဳကရ
ေပလိမ့္ဦးမည္။
ရဲေဘာ္တုိႛသည္
က႗ႎု္ပ္အား
ဤခက္ခဲေသာ
လမ္းခရီးတၾင္
ေရႀႚေဆာင္ေစလုိဳက၏။ က႗ႎု္ပ္ကုိ ဤကဲ့သုိႛ ယုံဳကည္အားထားမႁေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္
ေကဵးဇူးတင္ပၝ၏။ သုိႛေသာ္လည္း မကၾယ္မေထာင့္ ေဴဖာင့္မတ္စၾာ ေဴပာရမည္ဆုိလ႖င္
က႗ႎု္ပ္ေရႀႚေဆာင္မႁေဳကာင့္
ဴမန္ဴမန္ထက္ထက္
လၾတ္လပ္ေရး
ပန္းတုိင္သုိႛ
နီးကပ္လိမ့္မည္ ဟူ၍ ကတိေပးဴခင္းကုိ မဴပႂလုိေပ။ အဘယ္ေဳကာင့္ ဆုိေသာ္ လူတဦး
တေယာက္သည္ မည္မ႖ေလာက္ စၾမ္းပကား ရႀိေစကာမူ လူထု၏ အားေပးး႟ုိင္းပင္းမႁ
မရႀိဘဲလဵက္
ရာဇဝင္တၾင္ေလာက္ေသာ
လုပ္ငန္းမဵႂိးကုိ
ဴဖစ္ေဴမာက္ေအာင္
မေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဴခင္းေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပ၏။ ကမာၲႛ ရာဇဝင္တၾင္ အလၾန္ထက္ဴမက္ေသာ
ပုဂၢႂိလ္ထူးမဵား ရႀိခဲ့ဖူးပၝသည္။ သုိႛရာတၾင္ အနည္းငယ္ေသာ လူတစုက ရာဇဝင္ကုိ
မေဴပာင္းလဲ မဴပႂဴပင္ႎုိင္ေခဵ။

အထက္၌
ရာဇဝင္၏
ေဴပာင္းလဲမႁသည္
အဆင့္ဆင့္
အေဴခအေနကုိ
ေထာက္ခဵင့္လဵက္ တုိးတက္ခဲ့ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပခဲ့ဖူးေလ႓ပီ။ ရာဇဝင္တေလ႖ာက္ သတၨိ
ဗဵတၨိရႀိသူကုိ ဳကည္ညႂိေလးစား အားထား ဴပႂတတ္ေသာ လူမဵား၏ စိတ္ေစတနာကုိ
သိရႀိနားလည္ပၝ၏။ လူတဦးတေယာက္သည္ မိမိသတၨိ ဗဵတၨိကုိ လည္းေကာင္း၊
သူတပၝး၏ သတၨိဗဵတၨိကုိလည္းေကာင္း၊ ယုံဳကည္ အားကုိးမႀသာလ႖င္ ႒ကီးကဵယ္ခမ္းနား
အကဵႂိးမဵားေအာင္
ဴပႂလုပ္
ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မည္ကုိလည္း
သိရႀိ
နားလည္ပၝ၏။
သုိႛေသာ္လည္း သတၨိဗဵတၨိ ရႀိသူကုိ အရမ္းမဲ့ ဘုရားတဆူ ဂူတလုံးလုပ္ကာ အားထား
ေလးစား ကုိးကၾယ္ ေဴမၟာက္စားသည့္ အဴဖစ္ ေရာက္ေစခဲ့လ႖င္ ဘုရား အတုမဵား
ေပၞေပၝက္ ေစတတ္ေလသည္။ ဒုကၡမဵားေဴမာင္ ဤလူႛေဘာင္႒ကီးတၾင္ ဤကဲ့သိုႛ ဘုရား
အတုမဵားကုိ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ထပ္မံ အလုိ မရႀိဳကေတာ့ေခဵ။ သိုႛဴဖစ္ရကား က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္
က႗ႎု္ပ္တိုႛအားႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လၾတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းအတၾက္ ဒုိးတူေဘာင္ဖက္
လက္တၾဲလဵက္ ေဆာင္႟ၾက္ဳကပၝစိုႛ။ ဤသိုႛ ေဆာင္႟ၾက္ဳကမႀ သာလ႖င္ သတၨိဗဵတၨိ
ရႀိသူမဵားကုိ အဴမင့္ဴမတ္ဆုံးေသာ နည္းဴဖင့္ ေလးစားဳကည္ညႂိရာ ေရာက္ေပမည္။
ဤကဲ့သိုႛ ေဆာင္႟ၾက္မႀသာလ႖င္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ လုပ္ငန္း႒ကီး ႓ပီးစီး ေအာင္ဴမင္၍
က႗ႎု္ပ္တို၏
ႛ လၾတ္လပ္မႁကုိ ရဳကေပလိမ့္မည္။ သတၨိဗဵတၨိ ရႀိသူမဵားကုိသာ အားမကုိးမူ၍
လူတုိင္း လူတုိင္းပင္ မိမိကုိယ္တုိင္ သတၨိဗဵတၨိရႀိေသာ သူရဲေကာင္းမဵားဴဖစ္ေအာင္
စၾန္ႛစားရေပလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သိုႛ လၾတ္လပ္ေရး အစစ္ကုိ ခံစားခၾင့္ ရဳကေပလိမ့္မည္။
ဤကဲ့သိုႛ လၾတ္လပ္ေရး အစစ္ကုိ ခံစားႎုိင္ရန္ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ လၾတ္လပ္ေရး ပန္းတုိင္သိုႛ
ေရႀႚ႟ႁ၍ သၾားဳကပၝစိုႛ သိုႛဴဖစ္ရကား။ ေရႀႚေဆာင္ေရႀႚသၾား ပုဂၢႂိလ္မဵားက က႗ႎု္ပ္တိုအ
ႛ ား
အလၾန္အေရး႒ကီးေသာ တာဝန္ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္ရန္ ေပးအပ္ထားခဲ့သည္
ဴဖစ္ရာ က႗ႎု္ပ္တိုႛကလည္း ဤတာဝန္ကုိ ေကဵပၾန္စၾာ ထမ္း႟ၾက္ရေပလိမ့္မည္။
အဘယ္ကဲ့သိုႛ ထမ္း႟ၾက္ ဳကမည္နည္း ဟူ၍ ဴပႍနာေပၞလာ၏။ ဤဴပႍနာကုိ
မေဴဖရႀင္းမီ ဴပႍနာကုိ ေဴဖရႀင္းရာ ေဴဖရႀင္းေဳကာင္း သဲလၾန္စ အေပၝင္းတိုႛကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ
ပတ္ဝန္းကဵင္၌ ရႀာေဖၾသင့္သည္ ဟူ၍ ယူဆရေပမည္။ အဘယ္ေဳကာင့္ ဆုိေသာ္
ယခုေခတ္ အခၝ၌ ကမာၲသူ ကမာၲသားတိုႛ ရင္ဆုိင္ ေတၾႚဳကႂံေနရေသာ ဴပႍနာ
အေပၝင္းတိုႛသည္ တခုႎႀင့္တခု ေရာေထၾး ယႀက္တင္ ခၾဲဴခားဴခင္းငႀာ မစၾမ္းႎုိင္ေသာ
အေဴခအေနသိုႛ ေရာက္လဵက္ ရႀိေနေပသည္။ တနည္းအားဆုိေသာ္ ကမာၲ႒ကီး
တခုလုံးသည္
႟ုန္းရင္းဆန္ခတ္
ေနရာမလပ္ေအာင္
လႁပ္ရႀားေဴပာင္းလဲလဵက္
ရႀိေနေပသည္။ အမဵႂိးသားေရး။ လူမဵႂိး တမဵႂိးႎႀင့္ တမဵႂိး ဆက္သၾယ္ေရး၊ စီးပၾားေရး၊
ႎုိင္ငံေရး၊ ႒ကီးပၾားေရး၊ ယဥ္ေကဵးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အကဵင့္ေကာင္းေရး၊ စေသာ
ထုိထုိေသာ အေရးတိုႛသည္ စင္စစ္မႀာ ဤေရာေထၾး ယႀက္သန္းလဵက္ ရႀိေသာ ကမာၲႛ
ဴပႍနာ႒ကီး၏ အစိတ္အပိုင္း မဵားရႀိသည့္ အားေလဵာ္စၾာ ေခတ္ကာလႎႀင့္ ကိုက္ညီ၍
အစဥ္တစိုက္ သေဘာသၸာန္ ေဴပာင္းလဲလဵက္ရႀိဳကေပသည္။ သိုႛေဴပာင္းလဲလဵက္

ရႀိေသာေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ဤအေရး ဤကိစၤမဵားကို အသီးသီး အႍက အႍက
တခုႎႀင့္တ ခု မဆိုင္သကဲ့သိုႛ မဆင္ဴခင္ မစဥ္းစားဴခင္းငႀာ မဴဖစ္ႎိုင္ေတာ့ေခဵ။ ဤကိစၤ
ဥႍံု အလံုးစံုကို ဆင္ဴခင္စဥ္းစားေသာ အခၝ၌လည္း က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ ေခတ္မမႀီေသာ
အေတၾးေခၞ၊ ေနာက္ကဵ ကဵန္ရစ္ခ့ဲေသာ ဥပေဒတိုႛကို ေလႀနံဓားထစ္ လိုက္နာဴခင္းငႀာ
မဴဖစ္ႎိုင္ေတာ့ေခဵ။ က႗ႎု္ပ္တိုႛႎိုင္ငံတၾင္ ခုအခဵိန္အခၝ၌ ေခတ္ေဴပာင္း ေခတ္လဲၾရႀိေဳကာင္း
အဴငင္းမထၾက္ဘဲလဵက္ သဲသဲမဲမဲ ေရႀႚက အေတၾးအဆ ရႀိသူမဵား ရႀိဳကေပေသး၏။
အခဵိႂႚေသာ သူမဵားသည္ ယခုထက္ထိပင္ ယုတ္မာ ညစ္ေထးသည့္ ေရႀႚက
ႎိုင္ငံေရးမဵိႂးကို သိလဵက္ႎႀင့္ ဴဖစ္ေစ၊ မသိဘဲလဵက္ ဴဖစ္ေစ၊ လိုက္စားဳကေသးသည္။
ႎိုင္ငံေရးသည္ ယုတ္မာ ညစ္ေထးသည္ မဟုတ္။ ႎိုင္ငံေရးကို ယုတ္မာ ညစ္ေထးေအာင္
လုပ္သူတိုႛသာလ႖င္ ယုတ္မာဴခင္းသာ ဴဖစ္ေပသည္။
ႎိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲဟု ေမးဖၾယ္ရႀိသည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ သာမန္ ပုထုဇဥ္မဵား
ဴဖစ္ဳကေသာေဳကာင့္
ႎိုင္ငံေရးကို
မလုပ္သင့္။
ႎိုင္ငံေရးသည္
အလၾန္
ဴမင္ဴမတ္သည့္အတၾက္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛႎႀင့္ မတန္မရာ ေလးဴမတ္စၾာ ေဴမၟာ္႟ႁရန္သာလ႖င္
ရႀိသည္ဟူ၍ ဆိုရမည္ေလာ။ သိုႛတည္းမဟုတ္ ႎိုင္ငံေရးသည္ အခဵိႂႚေသာ လူလိမ္
လူညာတိုႛက ေတာအုံကနား၊ ေတာေကဵးသား၊ လူ႟ိုး လူအတိုႛကို အတိတ္ တေပၝင္စနည္း
ဘေဝၝတိုႛကို တၾင္တၾင္႒ကီး ေဟာေဴပာ၍ ထိုသူတိုႛ၏ မေနာ အ႒ကိႂက္ကို လိုက္၍
အငိုက္ကို ဖမ္း႓ပီးေနာက္ စားေပၝက္ ထၾင္ဳကသည့္ ကိစၤဟု ဆိုရမည္ေလာ။
ခရီးပမာ
ေဳကာက္မက္ဖၾယ္ေသာ
သိုႛတည္းမဟုတ္၊
ႎိုင္ငံေရးသည္
ကႎၩာရ
အႎၩရာယ္မဵားစၾာ ရႀိေသာ အေရးကိစၤ ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ မတတ္သာလ႖င္
ေရႀာင္ရႀားသင့္သည္ဟု ဆိုရမည္ေလာ။ သိုႛတည္းမဟုတ္ ႎိုင္ငံေရးသည္ က႗ႎု္ပ္တိုႚ
ေဴပာေလ့ေဴပာထ ရႀိသည့္အတိုင္း၊ ႎိုင္ငံေရး သေဘာအမႀန္မႀာ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ လူသားတိုႛႎႀင့္
မတန္မရာ ဴမင့္ဴမတ္လၾန္းသည္လည္း မဟုတ္ နိမ့္ကဵ လၾန္းသည္လည္း မဟုတ္။
မဵက္လႀည့္
ေဗဒင္လည္း
မဟုတ္။
အဂၢိရတ္လည္း
မဟုတ္။
ေဳကာက္မက္ဖၾယ္ေကာင္းေသာ ကႎၩာရ ခရီးလည္း မဟုတ္။ ဘယ္သူေသေသ
ငေတမာ႓ပီးေရာ စိတ္ေဇာ္ႎႀင့္ လုပ္ေသာ အေရးကိစၤလည္း မဟုတ္။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏
ပတ္ဝန္းကဵင္၌ ေပၞေပၝက္ ဴဖစ္ပၾားလဵက္ရႀိေသာ အေဴခအေနေပၞတၾင္ ေဴမၟာ္ေခၞ၍
ေဆာင္႟ၾက္ရမည္ ဴဖစ္ေသာ အေရးကိစၤသာလ႖င္ ဴဖစ္ေပ၏။ အတိုခဵႂပ္ဆိုရလ႖င္
ႎိုင္ငံေရးဆိုသည္မႀာ ေနႛစဥ္ႎႀင့္ အမ႖ လူႛေလာကတၾင္ ေတၾႚဳကံႂေနဳကရေသာ ကိစၤပင္
ဴဖစ္ေလသည္။ တနည္းအားဴဖင့္ဆိုေသာ္ ႎိုင္ငံေရး ဆိုသည္မႀာ လူကိစၤဟု ဆိုရေပမည္။
က႗ႎု္ပ္တိုႛ ေနမႁ၊ ထိုင္မႁ၊ စားမႁ၊ ေသာက္မႁ၊ အစုစုသည္ ႎိုင္ငံေရးပင္ ဴဖစ္၏။ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္
ႎိုင္ငံေရးကို မဆင္ဴခင္ မေတၾးေတာ မိေစကာမူ ႎိုင္ငံေရးသည္ က႗ႎု္ပ္တိုႎ
ႛ ႀင့္ အ႓မဲတေစ
ဆက္သၾယ္ေနသည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛအိမ္၊ ႟ံုး၊ အလုပ္႟ံု စသည္တိုႛ၌ ေပၞေပၝက္လဵက္ ရႀိသည္။

ဤဌာနမဵား၌ က႗ႎု္ပ္တိုႚသည္ ေနႚစဥ္ႎႀင့္ အမ႖ ႎိုင္ငံေရးကိုပင္ လုပ္ေနဳကရသည္။
အလုပ္သမားမဵားသည္ အခေဳကးေငၾ အတၾက္ အလုပ္ လုပ္ဳကရသည္။ ေတာင္သူ
လယ္သမားမဵားသည္လည္း ဝမ္းစာအတၾက္ လယ္ယာလုပ္ဳကရသည္။ စာေရးစာခဵီ
အမႁထမ္းသည္လည္း လစာေငၾ အတၾက္ အလုပ္လုပ္ရ၏။ ကုန္သည္ ပဲၾစား
စသည္တိုႛသည္လည္း အသီးသီးပင္ ဝင္ေငၾရရန္ အလုပ္ လုပ္ဳကရ၏။ အခဵႂပ္မႀာ
စားေသာက္ ေနထိုင္ေရး အတၾက္ပင္ ဴဖစ္၏။ အလုပ္သမားသည္ အခေဳကးေငၾကို
တိုးတက္၍ ရ႓ပီးလ႖င္ စားသာ ေသာက္သာေသာ ေဴခအေနကို ရလိုသည္။ ေတာင္သူ
လယ္သမားတိုႛသည္ မိမိတိုႛ၏ လယ္ေဴမတိုႛကို တိုးတက္ ေကာင္းမၾန္ေစ၍ သက္သာ
ေခဵာင္ခဵိလို၏။ စာေရး စာခဵီ အမႁထမ္း တိုႛသည္လည္း ႟ံုး၌လုပ္ရေသာ ဘဝထက္
ေခဵာင္ေခဵာင္လည္လည္ရႀိေသာ လၾယ္လၾယ္ကက
ူ ူ တိုးခဵဲႚ၍ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္
လိုဳက၏။ ဤကဲ့သိုႛ လူတိုင္း လူတိုင္း မိမိတို၏
ႛ
အခၾင့္အေရးကို ရယူလိုဴခင္းသည္
ႎိုင္ငံေရးပင္ ဴဖစ္၏။ သိုႛရာတၾင္ က႗ႎု္ပ္တိုႛႎႀင့္ ေနႛစဥ္အမ႖ ဳကံႂေတၾႚေနရေသာ ေနထိုင္
စားေသာက္မႁသည္ ေဴပာင္းလဲလဵက္ ရႀိသည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အားလံုး သက္သက္သာသာ
ေခဵာင္ေခဵာင္ခဵိခဵိ လူတန္းေစ့ေအာင္ ေနႎိုင္ေရး အတၾက္ အခၾင့္အေရး ပိုမို ရရႀိႎိုင္ေအာင္
က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ လၾတ္လပ္ေရးကို ေတာင့္တဳကေပသည္။ လၾတ္လပ္ေရး ဆိုရာ၌
ေနေရးထိုင္ေရး၊ လၾတ္လပ္မႁ၊ လူတဦးတေယာက္ အေနႎႀင့္ လည္းေကာင္း၊ တမဵိႂးလံုး
အေနႎႀင့္လည္းေကာင္း တိုးတက္ ႒ကီးပၾားေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ စီမံႎိုင္ေအာင္ လၾတ္လပ္မႀ
က႗ႎု္ပ္တို၏
ႛ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၨ အဆင့္အတန္း တိုးဴမၟင့္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ရန္
အတၾက္
လၾတ္လပ္မႁ
စသည္တိုႛကို
ဆိုလိုေပသည္။
ဤလၾတ္လပ္မႁ
ရယူလိုမႁသည္ပင္လ႖င္ ႎိုင္ငံေရးဴဖစ္၏။ သိုႛဴဖစ္ရကား ႎိုင္ငံေရးသည္ လူမႁေရးမ႖သာ
ဴဖစ္၏။ ႎိုင္ငံေရးကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ နားမလည္ႎိုင္စရာ အေဳကာင္းမရႀိေခဵ။ သိုႛပၝလဵက္ႎႀင့္
အခဵိႂႚေသာ သူမဵားသည္ ႎိုင္ငံေရးသည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္ဟု ဆိုဳက၏။
အခဵိႂႚကလည္း ႎိုင္ငံေရးသည္ ကိုးကၾယ္ေရး ဘာသာတရပ္ ဴဖစ္သကဲ့သိုႛ ဆိုဳကဴပန္သည္။
ထိုသူတိုႛ၏ အယူအဆတိုႛမႀာ အကဲၾကဲၾ အဴပားဴပား ရႀိဳကေပ၏။ ႎိုင္ငံေရးကို
ဘာသာတရား
ဴဖစ္သကဲ့သိုႛ
ေဴပာဆိုဳကသူမဵားမႀာ
ယုတ္မာ
ညစ္ေထးေသာ
ႎိုင္ငံေရးသမားမဵားပင္
ဴဖစ္ေပ၏။
ထိုသူတိုႛ၏
ရည္႟ၾယ္ခဵက္မႀာ
ဤကဲ့သိုႛ
႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္ လည္ဆယ္၍ ေဴပာဴခင္းအားဴဖင့္ ဴပည္သတ
ူ ိုႛ၏ စိတ္ကို ႟ႁပ္ေထၾးေစ၍
အေဳကာင္းအကဵိႂး အေကာင္းအဆိုးကို ေဝဖန္ဴခင္းငႀာ မစၾမ္းႎိုင္ေအာင္ လုပ္ဴခင္းမ႖သာ
ဴဖစ္ေပ အမႀန္မႀာ ထိုသူတိုႛ၏ ဴပႂလုပ္သမ႖သည္ ႎိုင္ငံေရး မဟုတ္။ မိမိတို၏
ႛ
အေကာက္ဉာဏ္ကို သံုး၍ မိမိတိုႛ ႒ကီးပၾားေရး တနပ္စား ႎိုင္ငံေရးပင္ ဴဖစ္၏။
ကိုးကၾယ္သည့္ ဘာသာေရးမႀာ လူအသီးသီးတိုႛ သက္ဝင္ယံုဳကည္မႁ ဴဖစ္၏။
ႎိုင္ငံေရးမႀာကား လူအသီးသီးတို၏
ႛ
ေပၝင္းသင္း ဆက္ဆံမႁ သိပၯံ အတတ္သာ ဴဖစ္၏။

သိပၯံ အတတ္ အေနအထားဴဖင့္ ႎိုင္ငံေရးသည္ လူအသီးသီးတိုႛ၏ အခၾင့္ေရးကို
ေစာင့္ေရႀာက္
ရေပလိမ့္မည္။
အခၾင့္အေရးမဵားတၾင္
လၾတ္လပ္စၾာ
ဘာသာ
ကိုးကၾယ္ႎိုင္မႁသည္လည္း ပၝဝင္ေလ၏။ ဤအခၾင့္ေရးမဵား ေပးရာ၌ပင္လ႖င္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ
ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ ကိုးကၾယ္သည့္ ဘာသာေရး ႎႀစ္ဌာန စပ္ဳကားတၾင္ စည္းတားရေပလိမ့္မည္။
အဘယ္ေဳကာင့္ ဆိုေသာ္ ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ ဘာသာေရးမႀာ သေဘာမတူ အမူကဲၾဴပား
တဴခားစီ
ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္တည္း။
ဘာသာေရးႎႀင့္
ႎိုင္ငံေရးကို
ေရာစပ္ပၝမူ
ဘာသာေရး၏ သေဘာတရားကို ဆန္ႛကဵင္ရာ ေရာက္ေပ၏ အေဳကာင္းမူကား
ဘာသာေရးသည္ ေနာင္တမလၾန္ ဘဝမဵားကို (ဝၝ) ေလာကုတၨရာကို ေရႀး႟ႁသည္
ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ေလာကအေရးႎႀင့္ မဵားစၾာ မသက္ဆိုင္ေခဵ။ ႎိုင္ငံေရးမႀာမူကား
ေလာကီေရးသာ
ဴဖစ္ေပ၏။
လုပ္ငန္းသေဘာမႀာ
လူမႁ
တိုးတက္ေရးႎႀင့္
ဘာသာေရးတိုႛသည္ အေဴခခံ သေဘာအားဴဖင့္ ဆန္ႛကဵင္စရာ အေဳကာင္း မရႀိဟု
ယူဆမိေပသည္။ ဘာသာတရားက သစၤာ၊ ေမတၨာႎႀင့္ သမၳာအာဇီဝ၊ သမၳကမၳႎၩ
စသည္တိုႛကို ေလးစားဳကေပသည္။ သိုႛပၝလဵက္လည္း ဘာသာတရား၏ နာမကို
အလဲၾသံုးစား ဴပႂဳက႓ပီးလ႖င္ လူတဦးသည္ တသီး၏ ဆင္ဴခင္တံုတရား ကင္းမဲ့ဴခင္းကို
အေဳကာင္းဴပႂ၍ မတရားေသာ အမႁတိုႛကို ဴပႂသည္ရႀိေသာ္ ပတ္ဝန္းကဵင္ရႀိ လူစုသည္
ထိုမတရားမႁကို လဵစ္လဵႃ႟ႁဴခင္း ဘယ္နည္းႎႀင့္မ႖ ဴပႂမည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍
ဘာသာကို အမီႀဴပႂ၍ အသက္ေမၾးသူတိုႛသည္ ဘာသာ၏ အမည္ဟု သံုးလဵက္ တရားဓမၳ
ဴဖစ္ေလဟန္
ေဟာေဴပာခဵက္
တခုကို
ဴပႂလ႖င္
လူအမဵားကို
နစ္နာေစမည္
ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ လူခဵမ္းသာမႁကို လိုလားသည့္ အားေလဵာ္စၾာ တားဴမစ္ရ
ေပလိမ့္မည္။ ဤဥပေဒသသည္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ထၾင္လိုက္ေသာ ဥပေဒ မဟုတ္ေခဵ။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
ရာဇဝင္တၾင္ အလၾန္ ထင္ရႀား ေကဵာ္ေဇာေသာ အေနာ္ရထာ ဘုရင္မင္းဴမတ္သည္
ဤဥပေဒသကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လိုက္လံ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ ဖူးေပသည္။ ရာဇဝင္ကို
ဳကည့္မူ ဘာသာတရားကို မႀီ၍ အသက္ေမၾး ဳကကုန္ေသာ သူတိုႛသာလ႖င္
႟ႁပ္ေထၾးေစဳက၏။
ဘာသာတရားကို
ဳကည့္ဴပန္မူ
ဤကဲ့သိုႛေသာ
လူမဵိႂးကို
အားေပးဴခင္းကို
ေတၾႚဴမင္ဳက
ေပလိမ့္မည္။
သိုႛေသာ္လည္း
အသီးသီးေသာ
ဘာသာတရားကို မီႀ၍ အသက္ေမၾးဳက ကုန္ေသာ သူမဵား ရႀိခဲ့ဖူးေလ႓ပီ။ ဥေရာပတိုႛ၌
ရဟန္းမင္း႒ကီးမဵားႎႀင့္
ဧကရာဇ္မင္းတိုႛ
အခဵင္းဴဖစ္ပၾားခဲ့ပံု၊
က႗ႎ္ုပ္တိုႛႎိုင္ငံ၌
အရည္း႒ကီးမဵားႎႀင့္
အေနာ္ရထာမင္းဴမတ္
အေရးေတၾႚပံု၊
အေနာက္ႎိုင္ငံ႒ကီးတိုႛ
နယ္ခဵဲႚရာတၾင္
သမၳာ
ကဵမ္းစာကိုင္သူတိုႛက
ေရႀႚသၾားလုပ္၍
အလံကိုင္သူႎႀင့္
ကုန္သည္တိုႛက
ေနာက္မႀ
လိုက္ရပံု
အေဳကာင္းစံုတိုႛကို
ေထာက္ထားလဵက္
မည္သည္ေဒသ ကာလ၍ မဆို ဘာသာတရားကို မီႀ၍ အသက္ေမၾးသူမဵား
ရႀိခဲ့ဖူးေဳကာင္းကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ သတိရဳက ေပလိမ့္မည္။ ယခု ဘာသာတရားကို မီႀ၍
အသက္ေမၾးသူမဵားဟု ဆိုရာ၌ ရႀင္းလင္းရန္ လိုေပေသးသည္။ ဘုန္း႒ကီးပင္ ေခၞေခၞ

ရဟန္းပင္ ေခၞေခၞ ႎႀစ္မဵိႂး ႎႀစ္စား ရႀိ၏။ တမဵိႂးမႀာ ဘာသာတရားကို မီႀ၍
အသက္ေမၾးသူမဵားသာ ဴဖစ္၍၊ ဘာသာတရား ဴပန္ပ
ႛ ၾား တိုးတက္ေရးကို သတိဴပႂဴခင္း၊
အားထုတ္ဴခင္း မရႀိေခဵ။ ဘာသာတရားႎႀင့္ ဆန္ႛကဵင္ေသာ အမႁမဵိႂးကိုပင္ ဴပႂဳက၏။
တမဵိႂးမႀာကား ဘာသာတရား တိုးတက္ ဴပန္ပၾားမႁကို ေလးစား၍ ေလာကီသားတိုႛ၏
အမႁကို ေရႀႚ႟ႁဴခင္း မရႀိေခဵ။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္တၾင္ သံဃာေတာ္ အရႀင္
သူဴမတ္မဵားသည္ ရာဇဝင္တေလ႖ာက္လံုး က႗ႎု္ပ္တိုႛ လူမဵိႂး၏ ေရႀႚက မားမားမတ္မတ္
ရပ္လဵက္ ဴမင့္ဴမတ္ေသာ အမႁမဵိႂးတိုႛသာ ဴပႂခဲ့ဳကေပသည္။ ေရႀးေခတ္မဵား၌ သံဃာေတာ္
အရႀင္သူဴမတ္မဵားသည္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ တမဵိႂးလံုးကို ပညာသင္ေပးရန္ တာဝန္မဵားကို
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဳကေပသည္။
ယခုေခတ္တၾင္ပင္
ေတာ႟ၾာမဵားတၾင္
သံဃာေတာ္
အရႀင္သူဴမတ္မဵား
ပညာသင္ေပးလဵက္
ရႀိေသာေဳကာင့္
ေဴမာက္ဴမားစၾာေသာ
အမဵိႂးသားတိုႛသည္ စာေပ တတ္ေဴမာက္ဳကေပသည္။ အခဵႂပ္မႀာ သံဃာေတာ္ အရႀင္
သူဴမတ္မဵား၏ ေစတနာ လံုႛလေဳကာင့္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ စိတ္ဓာတ္ ဴမင့္ဴမတ္မႁ၊ အသၾင္အဴပင္
ယဥ္ေကဵးမႁတိုႛသည္ အထူးသဴဖင့္ တိုးတက္ ခဲ့ဖူးေလသည္။ ထိုအေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္
က႗ႎ္ုပ္တို၏
ႛ
သံဃာေတာ္ အရႀင္သူဴမတ္မဵားသည္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ထူးကဲေသာ ေကဵးဇူး
ဥပကာယမဵားကို ခံေတာ္မူ ထိုက္ဳကပၝေပ၏။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ႎိုင္ငံတၾင္ မဵားေသာအားဴဖင့္
ဗုဒၭဘာသာကို
သက္ဝင္ယံုဳကည္
ကိုးကၾယ္ဳကသည္
ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္
အဴခားဘာသာတရားမဵားကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေဴပာလိုသည္မႀာ ႎႀစ္ေပၝင္း ႎႀစ္ေထာင့္ငၝးရာ
အတၾင္း လိမ္းကပ္၍ လာခဲ့ေသာ ေခဵးေညၟာင္တိုႛကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ ပၾတ္တိုက္ႎိုင္ခဲ့ပၝလ႖င္
ဗုဒၭသာသနာေရာင္သည္ ကမာၲေပၞတၾင္ အထၾန္းေဴပာင္ဆံုး ဴဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟူ၍
ယူဆရေပမည္။ သိုႛဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ယခု သံဃာေတာ္ အရႀင္သူဴမတ္မဵားအား
ေလ႖ာက္ထားလိုပၝသည္ ဘုရား။
အရႀင္သူဴမတ္မဵား ဘုရား
အရႀင္ဘုရားတိုႛသည္
အလၾန္ထူးကဲေသာ
ဗုဒၭသာသနာေတာ္ထမ္း၊
ရဟန္းဴမတ္မဵား ဴဖစ္ေတာ္မူဳကပၝသည္။ အရႀင္ဘုရားတိုႛက သာသနာေတာ္ေရာင္
ထၾန္းေဴပာင္ေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူဳကပၝ။ ကမာၲေလာက႒ကီးကို သာသနာေရာင္
အလင္းေပးေတာ္မူဳကပၝ။ သိုႛမႀာသာလ႖င္ ကမာၲသူ ကမာၲသားတိုႛသည္ ေမတၨာတရား
ပၾားမဵား၍ သမစိတၨႎႀင့္ ညီရင္းအကို ေမာင္ရင္း ႎႀမကဲ့သိုႛ ေနႎိုင္ဳကပၝလိမ့္မည္။
အရႀင္သူဴမတ္မဵားကို
တပည့္ေတာ္တိုႛ
ႎိုင္ငံတၾင္
သာမက
တကမာၲလံုးမႀာပင္
ေမတၨာတရား၊
သမစိတၨ
သေဘာထားတိုႛကို
ဴပႂဴပင္ႎိုင္ေသာ
စၾမ္းပကား
အရႀင္ဘုရားတိုႛမႀာ ရႀိပၝသည္။ ဤစၾမ္းပကားကို သံုးရာ၌ ေအာင္ဴမင္ေတာ္မူပၝလ႖င္
မႎုႍ လူတမဵိႂးလံုး အစဥ္အဆက္ ႎႀစ္ပရိေစၽဒ ရႀည္လဵားစၾာ ရႀိခိုး ပူေဇာ္ ဳကပၝလိမ့္မည္။

ဤကဲ့သိုႛ ေဆာင္႟ၾက္မႁသည္ သာသနာဘက္က ဳကည္၍ ဴမင့္ဴမတ္သည္သာ မဟုတ္ပၝ။
တပည္ေတာ္တိုႛ၏
ႎိုင္ငံႎႀင့္
လူမဵိႂးအတၾက္
အဴမင့္ဴမတ္ဆံုးေသာ
ႎိုင္ငံေရးကို
ေဆာင္႟ၾက္ရာလည္း ေရာက္ပၝသည္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တိုႛ ႎိုင္ငံတၾင္ အရပ္ရပ္ကို
႔ကေရာက္ေတာ္မူ႓ပီးလ႖င္
ေမတၨာတရား
ညီႌၾတ္ေရးတရားတိုႛကို
ေဟာဳကားေတာ္မူဳကပၝ။
ဴမင့္ဴမတ္ေသာ
လၾတ္လပ္ေရးတရားကိုလည္း
ေဟာေတာ္မူဳကပၝ။ ဴမင့္ဴမတ္ေသာလၾတ္လပ္ေရး ဆိုရာ၌ လၾတ္လပ္စၾာ သေဘာတရား
ကိုးကၾယ္ႎိုင္မႁ၊ လၾတ္လပ္စၾာ ကာလေဒသမေ႟ၾး ေဟာေဴပာႎိုင္မႁ ေဳကာက္႟ၾႚံစိုးရိမ္
ပူပန္ဴခင္းမႀ ကင္းလၾတ္မႁ၊ လူအလူန ဘဝမႀ လၾတ္ေဴမာက္မႁ၊ စသည္တိုႛဴဖစ္ပၝသည္။
အရႀင္သူဴမတ္တိုႛသည္ သံုးလူႚထၾဋ္ထား ဴမတ္ဘုရား ဳသဝၝဒ ေပးေတာ္မူခဲ့သည့္အတိုင္း
အပၯမာေဒန သမၱာေဒထ၊ မေမ့မေလဵာ့ဘဲ အစဥ္ထာဝရ အားထုတ္ဳကဖိုႛ တပည့္ေတာ္တိုႛ
ဗမာလူမဵိႂး တမဵိႂးလံုးကို ဆံုးမေတာ္မူဳကပၝဘုရား။ ဤသိုႛေသာ မိမိကိုယ္ကို မိမိသာလ႖င္
အားကိုးမႁဴဖင့္
တပည့္ေတာ္တိုႛ
လူမဵိႂးသည္
ေလာကုတ္ေလာကီ
ႎႀစ္လီအကဵိႂးအထူးမဵားကို
ခံစားႎိုင္ေအာင္
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဳကေပလိမ့္မည္။
အရႀင္ဴမတ္မဵား၌ ဤကဲ့သိုႛေသာ မၾန္ဴမတ္သည့္ တာဝန္ဝတၨရားမဵား ရႀိပၝသည္။
ဤမၾန္ဴမတ္ေသာ တာဝန္ဝတၨရားမဵားကို ေကဵပၾန္စၾာ ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူဳကပၝ ဘုရား။
တပည့္ေတာ္တိုႛမႀာ အရႀင္သူဴမတ္မဵားကို ႟ိုေသ ေလးဴမတ္စၾာ တိုက္တၾန္းစကား
ေလ႖ာက္ထားဴခင္းကိုသာ
ဴပႂႎိုင္ပၝသည္။
ေဆာင္႟ၾက္၍
တာဝန္
ေကဵပၾန္မည္
မေကဵပၾန္မည္ ဟူေသာ ဴပႍနာကို အရႀင္သူဴမတ္မဵားသာ ေဴဖရႀင္းႎိုင္ဳကေပလိမ့္မည္။
အရႀင္သူဴမတ္မဵားကို
ေလ႖ာက္ထား႓ပီး၍
က႗ႎ္ုပ္သည္
ႎိုင္ငံေရးကို
ဆက္ေဴပာရဦးမည္။ ႎိုင္ငံေရးကို ေဴပာ၍ မဆံုးေသးေခဵ။ စင္စစ္မႀာ ႎိုင္ငံေရးမည္သည္
႓ပီးဆံုးဴခင္းသိုႛ ေရာက္႓ပီဟူ၍ မရႀိႎိုင္ေခဵ။ အဘယ္ေဳကာင့္ ဆိုေသာ္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ သံသရာ၌
လည္ေန၍ ပဋိစၤသမုပၯၝဒ္ တရားေတာ္ဴမတ္ အတိုင္း အေဳကာင္းႎႀင့္ အကဵိႂး အတိတ္ႎႀင့္
ပစၤႂပၯန္၊ ပစၤႂပၯန္ႎႀင့္ အနာဂတ္၊ ဆက္စပ္၍ မရပ္မနား ရႀည္လဵားလႀေသာ ခရီးကို
တသၾားတည္း
သၾားေနရေပမည္။
ဤကဲ့သိုႛ
အေဳကာင္းတရား၊
အကဵိႂးတရား၊
အမဵိႂးအစားကို လိုက္၍ ဴဖစ္ပဵက္ ေနဴခင္းသည္ပင္လ႖င္ ႎိုင္ငံေရး ဴဖစ္၏။ ဥပမာအားဴဖင့္
ကမာၲေပၞတၾင္ စစ္ဴဖစ္ပာၾ းသည္မႀာ အ႒ကိမ္ေပၝင္း မဵားေလ႓ပီ။ စစ္သည္ ဘာေဳကာင့္
ဴဖစ္ရသည္။ စစ္ဴဖစ္ေသာ အေဳကာင္းေဳကာင့္ ဘယ္ကဲ့သိုႛေသာ အကဵိႂးတရား ရႀိသည္ကို
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ေဝဖန္ဳကပၝစိုႛ။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ မဳကာမီက ဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီးမႀ
လၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့ဳကေလသည္။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ႎိုင္ငံတၾင္ ႒ကီးကဵယ္စၾာ သတၨႎၩရကပ္
ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ေပ႓ပီ။ အေဳကာင္းတရားကား အဘယ္နည္း။ ဖက္ဆစ္ ဝၝဒသည္
အေဳကာင္းတရား
ဴဖစ္၏။
ဖက္ဆစ္ဝၝဒ
ဆိုတာ
ဘာလဲဟု
ေမးစရာရႀိ၏။
ဖက္ဆစ္ဝၝဒသည္ လၾန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႎႀစ္ေလာက္က အီတလီႎိုင္ငံတၾင္ စတင္

ေမၾးဖၾား႓ပီးေနာက္
ဂဵာမနီႎိုင္ငံတၾင္
႒ကီးဴပင္း၍
လာခဲ့ေပသည္။
ဤဝၝဒသည္
ကမာၲအရပ္ရပ္ ဴပန္ႛႎႀႛံ၍ ဂဵပန္ဴပည္၌လည္း အေစ့အေညၟာက္မႀ အပင္႒ကီး ေပၝက္ေလ႓ပီ။
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ႎိုင္ငံသိုႛပင္ ဆက္လက္၍ ေရာက္ခဲ့ဴပန္ေလသည္။ ဤဖက္ဆစ္ ဝၝဒ ဆိုသည္မႀာ
အရင္းရႀင္ ဝၝဒ၏ အဆိုးသၾမ္းဆံုးေသာ ဘဝသိုႛ ေရာက္ဴခင္းပင္ ဴဖစ္၏။ အရင္းရႀင္ဝၝဒ
ဆိုသည္မႀာ
ေငၾပင္ေငၾရင္း
အေဴမာက္အဴမား
စိုက္ထုတ္ႎိုင္ေသာ
သူတိုႛသည္
ကမာၲေပၞတၾင္ ႒ကီးႎိုင္ငယ္ ညၟင္းဆဲလိုသည့္ ယုတ္မာညစ္ဆိုး အသားစားဘီလူး
သေဘာမဵိႂးႎႀယ္ နယ္ခဵဲႚ၍ ႎႀိပ္စက္ကလူ ရန္မူေသာ တကိုယ္ေကာင္း တယူဝၝဒ
ဴဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေဳကာင့္ ဤကဲ့သိုႛ ယုတ္မာညစ္ ဆိုးဝၝဒမဵိႂးသည္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
လူႚေလာကကတၾင္ ေပၞေပၝက္လာရပၝသနည္းဟု ေမးဖၾယ္ရာရႀိ၏။ အေဴဖမႀာကား
အရင္းရႀင္တိုႛ၏ ဝိသမေလာဘ လႁံႛေဆာ္မႁေဳကာင့္ စီမံ ဖန္တီးေသာ အဓမၳ
တရားမဵားေဳကာင့္ဟု ဆိုလိုေပသည္။ အဘယ္ေဳကာင့္ ဆိုေသာ္ ဤကမာၲေလာကတၾင္
ကမာၲသူ ကမာၲသားတိုႛ သက္သာေခဵာင္ခဵိ လၾတ္လပ္စၾာ ေနထိုင္ စားေသာက္ႎိုင္ေအာင္
ပစၤည္းဥစၤာ ရတနာ အမဵိႂးမဵိႂး ရႀိပၝလဵက္ႎႀင့္ ေဝေနယဵတိုႛ၏ ခဵမ္းသာသုခကို
မေထာက္မထား
စီးပၾား
လာဘ္လာဘတိုႛကို
မိမိတိုႛခဵည္းသား
အဓမၳ
ဳကံႂးယူလိုေသာေဳကာင့္
ဆူဳကံႂနိမ့္ဴမင့္
အတန္အသင့္မဟုတ္ဘဲ
မိုးႎႀင့္ေဴမထဲ
ဴခားနားကဲၾခဵက္ရႀီေပသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ေမႀာက္ဴပန္ ဂ႗န္ထိုး အမဵိႂးမဵိႂးေသာ ဴပႍနာမဵား
ေပၞေပၝက္လာ႓ပီးလ႖င္ မရႀႃႎိုင္ မရႀိႂက္ႎိုင္ ဟိုက္ယုိင္၍ ႓ပိႂလဲ ေလေတာ့၏။ ဤအဓမၳ
ဝၝဒေဳကာင့္ ကမာၲေပၞတၾင္ လူတဦးႎႀင့္ တဦး လူမဵိႂး တစုႎႀင့္ တစု ႎိုင္ငံတခုႎႀင့္ တခု
ေမတၨာဓာတ္ မကူးႎိုင္ဘဲ ေလာဘ၊ ေဒၝသ၊ ေမာဟ၊ ေဟတုတရားတိုႛကိုသာ ပၾားမဵား၍
လာခဲ့ဳကေလသည္။ ဤဝၝဒဆိုးေဳကာင့္ တဖက္ကဳကည္ဴပန္လ႖င္ ေလာကဓာတ္ ပညာ
တိုးတက္လာခဲ့၏။ ေလာကဓာတ္ပညာ တိုးတက္ေလေလ ဤယုတ္မာေသာ ဝၝဒကို
လက္ကိုင္ထားသူတိုႛ အလဲၾသံုးစားဴပႂ၍ ယုတ္မာေလေလဴဖစ္သည္ကို ေတၾႚဴမင္ရေပ၏။
အရင္းရႀင္ ဝၝဒသမားတိုႛသည္ တဦးႎႀင့္ တဦး၊ တစုႎႀင့္တစု၊ တမဵိႂးႎႀင့္တမဵိႂး၊ တႎိုင္ငံႎႀင့္
တႎိုင္ငံ၊ တုပ ယႀဥ္႓ပိႂင္ေသာေဳကာင့္ တဏႀာ၊ မာန၊ ဒိႉိ၊ ပပဥၤတရား သံုးပၝး တၾင္တၾင္႒ကီး
နယ္ခဵဲႚေလေတာ့၏။ ေနာက္ဆံုး၌ အရင္းရႀင္ႎႀင့္ အလုပ္သမား၊ နယ္ခဵဲႚ ႎိုင္ငံမဵားႎႀင့္
လက္ေအာက္ခံ ႎိုင္ငံမဵား၊ အရင္းရႀင္ အခဵင္းခဵင္း၊ နယ္ခဵဲႚသမား အခဵင္းခဵင္း၊ ရန္သူခပင္း
တိုးပၾား၌ ကမာၲတခုလံုး ကိုးယိုးကားယား ကေမာက္ကမ ဴဖစ္လာေလေတာ့၏။
ဤသိုႛေသာ အေဳကာင္းတရားမဵားေဳကာင့္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ကမာၲေပၞတၾင္ ဤေခတ္ဆိုး႒ကီး၌
မဳကာခဏ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား၊ စစ္မက္မဵား ပၾားမဵားလဵက္ ရႀိေနရေပ၏။ ဤအရင္းရႀင္ဝၝဒ
ကမာၲေပၞတၾင္ ပဵံႚႎႀႚံေနသေ႟ၾႚ ကာလပတ္လံုး တနည္းအားဴဖင့္ ဆိုေသာ္ ဤအရင္းရႀင္
ဝၝဒ မေပဵာက္႓ပီးလ႖င္၊ ဴဗဟၳစိုရ္တရားတိုႛ အေဴခဴပႂေသာ ဆိုရႀယ္လစ္ဇင္ ေခၞ လူအမဵား
ေကာင္းစားေရး ဝၝဒ၊ လူထု ေကာင္းစားေရး ဝၝဒ၊ မဴပန္ပၾား မစည္ကားသေ႟ၾႚ
ကာလပတ္လံုး
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
ကမာၲေဴမတၾင္
အေထၾေထၾေသာ
ကပ္႒ကီးမဵား

ဆိုက္ေရာက္လဵက္ပင္
ရႀိဳကေပလိမ့္မည္။
အရင္းရႀင္
ဝၝဒတိုႛသည္
မိမိတိုႛ
တကိုယ္ေကာင္းအတၾက္ တိုးတက္၍ အဴမတ္မဵားမဵားကို နည္းအမဵိႂးမဵိႂး၊ ပရိယာယ္
အသၾယ္သယ
ၾ ္တိုႛဴဖင့္ ရယူဖိုႛကိုသာ ေရႀး႟ႁ လံုးပမ္းေနကာ အမဵား ေကာင္းစားေရး၊ ကမာၲႛ
ေကာင္းစားေရးကို မလိုလားႎိုင္ဳကေခဵ။ ထိုႛအတၾက္ မိမိတိုႛဝၝဒ အေဆာက္အဦ စယိုင္လဲ
႓ပိႂပဵက္လဵက္ ရႀိသည္ကို ဉာဏ္နီ ဉာဏ္နက္တိုႛဴဖင့္ ကဵားကန္လဵက္ ရႀိေနဳကေပ႓ပီ။ ဤသိုႛ
နယ္ခဵဲႚဝၝဒ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဆစ္ ဝၝဒ ဟူ၍
စိုင္းဴပင္းမႁကို က႗ႎ္ုပ္တိုက
ႛ
လည္းေကာင္း၊ အမည္ ႎႀစ္မဵိႂးဴဖင့္ ေခၞ႟ိုး ရႀိဳကေပသည္။
သိုႛစဥ္လဵက္ ဤဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီးတၾင္ အဘယ့္ေဳကာင့္ နယ္ခဵဲႚ ဝၝဒီတိုႛႎႀင့္
ဖက္ဆစ္တိုႛသည္ ရင္ဆိုင္၍ယႀဥ္႓ပိႂင္ တိုက္ခိုက္ဳကပၝသနည္းဟု ေမးဖၾယ္ရာရႀိ၏။
ဤသိုႛအခဵင္းခဵင္း
စစ္မက္ဴဖစ္ပာၾ းဴခင္းပင္လ႖င္
အရင္းရႀင္ဝၝဒ
သေဘာအတိုင္းပင္ဴဖစ္ေပ၏။ လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္အနည္းငယ္အတၾင္းက အဴဖစ္အပဵက္ကို
စစ္တၾက္ရမည္ဆိုေသာ္၊ ပထမကမာၲစစ္ ႓ပီးသည္ေနာက္ အဂႆလိပ္၊ ဴပင္သစ္၊ စေသာ
နယ္ခဵဲႚႎိုင္ငံတိုႛသည္
ဖက္ဆစ္ဝၝဒတိုႛကို
ေဴမၟာက္ေကာင္
ပင့္ထိုးအမဵိႂးမဵိႂး
အားေပးခဲ့ဳကေပသည္။
ထိုႛေဳကာင့္လည္း
အီတလီႎိုင္ငံသည္
အဘီဆီးနီးယား
တိုင္းဴပည္ကို သၾားေရာက္ ကဵႃးေကဵာ္ သိမ္းပိုင္ႎိုင္ခဲ့၏။ ဂဵပန္ဴပည္သည္ တ႟ုတ္ဴပည္၌
မတ္ခဵႃရီးယာနယ္ကို ႎႀိပ္စက္ကလူ တိုက္ခိုက္သိမ္းယူႎိုင္ခဲ့၏။ ထိုႛဴပင္ ဖက္ဆစ္ဝၝဒသည္
ဂဵာမနီဴပည္အစရႀိေသာ ဥေရာပႎိုင္ငံမဵားတၾင္ ေပၞေပၝက္ဴပန္႓ပီးလ႖င္ ကမာၲတခုလံုးကို
ပဵံႚႎႀႚံေလေတာ့၏။ ေနာက္ဆံုး၌ ကိုယ္ေမၾးသည့္ေမဵာက္ ကိုယ့္ဴပန္ေခဵာက္၊ သရဲေမၾးသည့္
ေအာက္လမ္းဆရၞာ
သရဲအစာ
ဴဖစ္ရဴပန္သကဲ့သိုႛ
နယ္ခဵဲႚႎိုင္ငံမဵားသည္
ဖက္ဆစ္ႎိုင္ငံမဵား၏
အံတုဴခင္းကို
ရန္ဴပႂရေလေတာ့၏။
ဤသိုႛမလၾဲသာ၍
ရန္ဴပႂရေသာ္လည္း ဆိုဗီယက္၊ ႟ုရႀား တ႟ုတ္ဴပည္ အစရႀိေသာ အမဵားေကာင္းစားေရး
ဒီမိုကရက္ လုပ္ငန္း႒ကီးမဵား တိုးတက္လဵက္ ရႀိေသာ ႎိုင္ငံမဵား၏ အကူအညီကို မယူဝံ့ဘဲ
တိုက္ခိုက္ဳကရာ သရဲႎႀင့္ လူ အားခဵင္းမတူသကဲ့သိုႛ အရႀႂံးရႀံႂး အကဲၾကဲၾ တဘံုးဘံုး
တလဲလဲ ရႀိဳကေသာေဳကာင့္ ဥေရာပတိုက္၊ အာရႀတိုက္ တလၿားတၾင္ ဖက္ဆစ္ဝၝဒီမဵား
သာလ႖င္ အႎိုင္ရဳက ေလေတာ့သည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ႎိုင္ငံအတၾက္ ဆိုရမူ ႓ဗိတိသ႖
နယ္ခဵဲႚသမားတိုႛသည္
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
လူမဵိႂး၏ဆႎၬကို
မေထာက္မထား
က႗ႎ္ုပ္တိုႎ
ႛ ိုင္ငံကိုလည္း ကာကၾယ္ႎိုင္အားမရႀိဘဲလဵက္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ လူမဵိႂးႎႀင့္ ပူးေပၝင္း၍
ကာကၾယ္ႎိုင္ေအာင္လည္း
မေဆာင္႟ၾက္
ပၝဘဲလဵက္
ဖက္ဆစ္
ဂဵပန္ကို
ရန္ဴပႂေလေတာ့၏။ စစ္ေဳကညာစဥ္ အခၝက ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ ဝၝဒသမားတိုႛသည္
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ လူမဵိႂးကို မိမိတိုႛႎႀင့္ ပူးေပၝင္း တိုက္ခိုက္လိုေသာ ဆႎၬ ရႀိလာေအာင္လည္း
မဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကေခဵ။ ထိုစဥ္အခၝ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ ဝၝဒသမားတိုႛက အတၨလန္တိတ္ ခဵာတာ
စာခဵႂပ္တၾင္ပၝရႀိေသာ စစ္ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵား၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵားသည္

႓ဗိတိသ႖ လက္ေအာက္ခံႎိုင္ငံ အိႎၬိယဴပည္၊ ဗမာဴပည္တိုႛႎႀင့္ မသက္ဆိုင္ေခဵ ဟူ၍
အတိအလင္း ဴငင္းဆိုခဲ့ဳကေပသည္။ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚသမားတိုႛသည္ စစ္တိုက္ရာတၾင္
လံုးဝ ဆံုး႟ႁံးဴခင္းတမ႖ေသာ ဘဝသိုႛ ေရာက္ခဲ့ဳကရေပသည္။ သိုႛေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌
မိမိတိုႛ ေစတနာကို ဆန္ႛကဵင္၍ ဆိုဗီယက္ ႟ုရႀာႎႀင့္ မဟာမိတ္ ဴပႂရေလေတာ့၏။ ဂဵပန္
ဖက္ဆစ္တိုႛကို အႎႀစ္ႎႀစ္ အလလက ဦးတည္ ဆန္ႛကဵင္ ခုခံတိုက္ခိုက္လဵက္ ရႀိေသာ
တ႟ုတ္ဴပည္ႎႀင့္လည္း
ပူးေပၝင္း
ေဆာင္႟ၾက္
ရေပေတာ့၏။
ကမာၲေပၞတၾင္
ဖက္ဆစ္ဝၝဒီတိုႛ၏ လၿမ္းမိုးဴခင္း ႓ခိမ္းေခဵာက္ဴခင္းကို ခံဳကရကုန္ေသာႎိုင္ငံ အသီးသီးရႀိ
လူထု႒ကီး၏ အင္အားကိုလည္း စု႟ံုး ဳကရေလသည္။ ဤသိုႛအားဴဖင့္နယ္ခဵဲႚ ဝၝဒီ
ႎိုင္ငံ႒ကီးမဵားသည္ ကမာၲေပၞရႀိ ဒီမိုကရက္ လူထု အင္အားကို ဳကည္ညိႂမႁ မရႀိဘဲလဵက္
အားကိုး အားထား မဟာမိတ္ ဴပႂဳကရေလေတာ့သည္။ ဤသိုႛ လူထု၏ အကူအညီကို
ယူဳကရာတၾင္ ေကဵးဇူးတင္ေသာ အေနအားဴဖင့္ အခၾင့္အေရး တန္ခိုး အာဏာမဵားပိုမို
ေပးဳကရဴပန္၏။ ဤေနရာ၌ အခၾင့္အေရးေပးဳကသည္ကို ဗရာဏသီခဵဲႚ၍ ေဴပာရန္
မလိုေခဵ။ မႀတ္သားရမည့္ အခဵက္မႀာ နယ္ခဵဲႚ စစ္ဝၝဒသည္ ဖက္ဆစ္ဝၝဒကို လူထု
အင္အားႎႀင့္ ႓ဖိႂဖဵက္ခဲ့၏။ ထို႓ဖိႂဖဵက္ရာတၾင္ မိမိလည္း ယိမ္းယိုင္ေတာ့၏။ လူထု၏
ဒီမိုကရက္ အင္အားမႀာကား ကမာၲေပၞတၾင္ တေနႛတဴခား ဒီေရအလား တိုးတက္ ႒ကီးမား
လာေပေတာ့၏။ လူတိုႛသည္ စစ္ကိုသာႎိုင္ေအာင္ တိုက္ခိုက္မည္ မဟုတ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
အကဵိႂး ေကဵးဇူးမဵားကိုလည္း ခံစားရန္ လံုးပမ္းလဵက္ ရႀိဳကေပသည္။ ဤသည္ကား
ဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး ႓ပီးေသာ အခဵိန္တၾင္ ေတၾႚဴမင္ရေသာ အေဴခအေနေပတည္း။
ဖက္ဆစ္ဝၝဒသည္ အဴမစ္တၾယ္လဵက္ပင္ ရႀိေသေသာေဳကာင့္ အသက္ရႀင္လဵက္ပင္
ရႀိေသး၏ အဴခားအဴခားေသာ ႎိုင္ငံမဵားတၾင္လည္း ဖက္ဆစ္ဝၝဒ၏ အရိပ္နိမိတ္မဵားသည္
ေပၞထၾက္လဵက္ပင္ ရႀိေသး၏ ဒီမိုကေရစီ စတင္ေပၞထၾန္းရာ ႓ဗိတိသ႖ ႎိုင္ငံ၌ပင္
ဆာေအာင္စဝပ္မိုဆလီ ေခၝင္းေဆာင္လဵက္ ရႀိေသာ ဖက္ဆစ္ ဝၝဒသမားမဵား ရႀိေသး၏
အတိုင္းတိုင္း အဴပည္ဴပည္ စီးပၾားေရး လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္ေသာ သူမဵားအဴဖစ္ဴဖင္
လည္းေကာင္း၊ ေဴမာက္ဴမားစၾာေသာ အသားညိႂ၊ အသားမဲ လူမဵိႂးတိုႛကို ဖိႎႀိပ္
ခဵႂပ္ခဵယ္သူမဵား အဴဖစ္ဴဖင့္ လည္းေကာင္း ေတၾႚရဴပန္ေလသည္။ စင္စစ္မႀာ ဖက္ဆစ္ဝၝဒ၏
ေရေသာက္ဴမစ္မဵားကို လံုးဝ မသုတ္သင္ ႎိုင္ေသးသေ႟ၾႚ ကာလပတ္လံုး (ဝၝ)
ကမာၲေပၞတၾင္ အားလံုးေသာ လူမဵိႂးတိုႛသည္ လၾတ္လပ္စၾာ ေနထိုင္ ပူးေပၝင္း ဆက္ဆံဴခင္း
မဴပႂႎိုင္သေ႟ၾႚ ကာလပတ္လံုး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို တည္႓မဲေအာင္ လုပ္ႎိုင္ဴခင္းငႀာ
စၾမ္းေဆာင္ႎိုင္ဳကမည္ မဟုတ္ေခဵ။
ယခုအခၝ၌
ႎိုင္ငံေပၝင္းစံု
ကုလသမဂၢကို
တည္ေထာင္႓ပီးသည္မႀာ
မဳကာလႀေသးေခဵ။ ယခုအခၝ၌ႎိုင္ငံေပၝင္းစံု ကုလသမဂၢကို တည္ေထာင္႓ပီးသည္မႀာ
မႀန္၏။ ၎ကုလသမဂၢ၏ ရည္႟ယ
ၾ ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ လုပ္ငန္းမဵားမႀာလည္း မၾန္ဴမတ္၍

ေထာပနာ ဳသဘာ ေပးထိုက္ပၝေပ၏။ ပထမ ကမာၲစစ္႒ကီး ႓ပီးသည့္ေနာက္
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ
ႎိုင္ငံေပၝင္းစံုအသင္း႒ကီးက
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္သည္ထက္
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေအာင္ အလၾန္ အားကိုးအားထား ဴပႂႎိုင္ေသာ
လုပ္ငန္း အဖဲၾႚမဵားကို ဖဲၾႚစည္းထားေလ႓ပီ။ ေရႀးအခၝကႎႀင့္ မတူ၊ ယခု ဖဲၾႚစည္း႓ပီး ႎိုင္ငံ
ေပၝင္းစံု ကုလသမဂၢတၾင္ အလၾန္အထူး တန္ခိုး အင္အားရႀိေသာ ဆိုဗီယက္ ႟ုရႀားႎႀင့္
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံမဵားလည္း ဝင္ေရာက္ဆာင္႟ၾက္လဵက္ ရႀိ၏။ စီးပၾားေရး၊
ဘၸာေရး၊ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတၾက္ ဘရက္ကင္ဝု(ဒ္) ေခၞ ကၾန္ဖရင့္
အစည္းအေဝး႒ကီးက ထူးကဲစၾာ စီမံ႓ပီး ဴဖစ္ေလသည္။ ခုအခၝ၌ ဤမ႖သာလ႖င္
ဴပႂလုပ္ေဆာင္႟ၾက္ ႎိုင္ေပသည္ဟု ကုလသမဂၢ လုိလားသူတိုႛက ေဴပာဳကေပလိမ့္မည္။
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ မႀတ္သားသင့္သည္မႀာ ဤႎိုင္ငံေပၝင္းစံု ကုလသမဂၢသည္ စစ္ေအာင္ဴမင္ေသာ
ႎိုင္ငံ႒ကီးမဵား၏ လက္ေအာက္ခံ ႎိုင္ငံမဵားရႀိ လက္ေအာက္ခံ လူမဵိႂးမဵား အတၾက္
မည္သိုႛမ႖ အစီအမံ မေဆာင္႟ၾက္ေသးေသာေဳကာင့္ ထိုထိုေသာ ႎိုင္ငံမဵားရႀိ လူမဵိႂးမဵား၏
ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး ေဴမၟာ္လင့္ခဵက္သည္ ေရႀးကကဲ့သိုႛ မေသမခဵာ မေရမရာပင္
ရႀိေပေသး၏။
ဤကဲ့သိုႛ
ေဝဖန္ရာတၾင္
က႗ႎု္ပ္တိုႛယံုဳကည္မႁ
နည္းသည္ဟူ၍
မယူဆေစလိုပၝ။ ယခင္ ကမာၲစစ္႒ကီး ႓ပီးစက ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လုပ္ငန္းမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍
႓ဗိတိသ႖ ရာဇဝင္ ဆရာတဦးက ဤသိုႛ ထင္ဴမင္ခဵက္ ေပးဖူး၏။ ႎိုင္ငံ အသီးသီးတိုႛ၏
ေခၝင္းေဆာင္တိုႛသည္ အဴဖစ္အပဵက္ ႒ကီးကဵယ္သေလာက္ အလႀမ္းကဵယ္ေအာင္
မလိုက္ႎိုင္ဳကေခဵ။ ထိုသူတိုႛသည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ထူေထာင္ဳက၏။ ႓ငိမ္းခဵမ္ေရးမႀာကား
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး အစစ္ မဟုတ္ေခဵ။ အေမရိကန္ ေစတနာရႀင္တိုႛပင္လ႖င္ အေဴပာအားဴဖင့္
လူမဵိႂး အသီးသီးတိုႛသည္ မိမိတိုႛ၏ ကံဳကမၳာကို မိမိတိုႛ ဖန္တီးႎိုင္ဳကသည္ဟု
ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမႀာမူ ရက္ဒ္အင္ဒီးယန္း လူမဵိႂးမဵား၊ အာဖရိက လူမဵိႂးမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ အခၝ ဤဝၝဒကို ကဵႂးေကဵာ္ေသာ သူတိုႛက လဵစ္လဵႃ႟ႁခဲ့၏။ အိႎၬိယႎႀင့္
အီဂဵစ္ဴပည္တိုႛတၾင္
အဂႆလိပ္တိုႛ
လၿမ္းမိုး႒ကီးစိုးလဵက္
ရႀိဳကသည္ကို
ေဳကာင္ေတာင္ဳကည့္ေနဳက၏။ လူတိုႛ၏ မူလဓေလ့သည္ မေ႟ၿႚ မေဴပာင္းသည္ကို
ေတၾႚရ၏။ ဥေရာပတိုက္မႀာပင္ ဒီမိုကေရစီဝၝဒအတၾက္ စိုးရိမ္စရာမရႀိဟု မဆိုႎိုင္ေသးေခဵ။
စစ္ေအာင္မႁသည္
ပေပဵာက္၍
စိတ္ပဵက္ဖၾယ္ရာ၊
မႎႀစ္႓မိႂႚဖၾယ္ရာေသာ
အေဳကာင္းမဵားသည္ ေပၞေပၝက္လဵက္ရႀိေနေပ႓ပီ ဟူ၍ ထင္ဴမင္ခဵက္ ေပးခဲ့ဖူးေလသည္။
သိုႛဴဖစ္ရကား
ယခုအခၝ၌
ကမာၲႛ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္
႒ကီးေလးေသာ
တာဝန္
ဝတၨရားသည္ ဆိုဗီယက္ ႟ုရႀား၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီးေပၞတၾင္
ကဵေရာက္လဵက္ ရႀိေနေပသည္။ ၎ႎိုင္ငံ႒ကီးမဵားသည္ ႎိုင္ငံေပၝင္းစံု ကုလသမဂၢကို
တည့္တည့္ မတ္မတ္ ေခၝင္းေဆာင္လဵက္ ကမာၲသူကမာၲသားတိုႛ ယံုဳကည္သက္ဝင္
အားကိုးအားထား ရာဴဖစ္ေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ဖန္တီးရေပလိမ့္မည္။ ဆိုဗီယက္
႟ုရႀားတၾင္ လူမဵိႂး အသီးသီးတိုႛသည္ အာဇာနည္ စိတ္ဓာတ္ႎႀင့္ မေသၾမဖၾယ္ ရဲရင့္စၾာ

မိမိတိုႛ ႎိုင္ငံတၾင္းတၾင္ လူထုေကာင္းစားေရး ဆိုရႀယ္လစ္ဇင္ ေခၞ ဝၝဒ အတိုင္း
မဆုတ္မနစ္ေသာ လံုႚလဥႍဟႎႀင့္ လံုးပမ္းဳကသည္ သာမက ဒုတိယ ကမာၲစစ္
အတၾင္းတၾင္ ဖက္ဆစ္ ရန္သူတိုႛကို ညီညာဖဵဖဵ ဝိုင္းဝန္း၍ ခုခံ ဖဵက္ဆီးဳကသည္မဵားကို
စဥ္းစားမိေသာ အခၝ က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ အားမတက္ဘဲ မေနႎိုင္ေတာ့ေခဵ။ ဆိုဗီယက္
႟ုရႀားကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ ဳကည္ညိႂမိ၏။ အားထားမိ၏။ ေဴမၟာ္ကိုးမိ၏။ လက္ေအာက္ခံ
ႎိုင္ငံမဵား၏ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ အရပ္ရပ္၌ အထူးသဴဖင့္ ဆန္ဖရန္ဆစၤကို
ကၾန္ဖရင့္၌ ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား အတၾက္ ဆိုဗီယက္႟ုရႀားကို ကိုးစားရာဟု ထင္မႀတ္မိ၏။
ဆိုဗီယက္႟ုရႀား အတၾင္း လူ၏ ခဵမ္းသာသုခကို မည္ကဲ့သိုႛ စီမံဖန္တီးခဵက္ ရႀိေဳကာင္း
လူ၏ လၾတ္လပ္မႁ အတၾက္ ေရႀႚတန္းက မားမားမတ္မတ္ ရပ္လဵက္ ေဴပာဆို
ေဆာင္႟ၾက္ေနေသာ အေမရိကန္ တိုင္းဴပည္၏ ေစတနာေဳကာင့္ အားတက္မိ၏။ သမၳတ
႟ုစဘဲ၏ အတၨလန္တိတ္ ခဵာတာ ေဝဖန္မႁ၊ သမၳတ သ႟ႁးမင္း၏ ႎိုင္ငံေရး ဝၝဒ ၁၂
ခဵက္တိုႛကို ဆင္ဴခင္မိ၍ ေဴမၟာ္ကိုးစရာဟု ထင္မိ၏ ပထမ ကမာၲစစ္႒ကီးႎႀင့္ ဒုတိယ
ကမာၲစစ္႒ကီးကို ေဴပာဆို ဴပႂလုပ္ခဵက္မဵားကို ေထာက္ေသာ္ ကမာၲႛ လၾတ္လပ္မႁ
အတၾက္ေခၝင္းေဆာင္ ဒီမိုကရက္ႎိုင္ငံ႒ကီးဟူ၍ ယူဆမိ၏။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ႎိုင္ငံတၾင္
ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မႀာ ဴပည္သူတိုႛကိုယ္တိုင္ ဴပည္သူႚတိုႛအကဵိႂးအတၾက္ အုပ္ခဵႂပ္ေသာ
အစိုးရဟု သမၳတ လင္ကၾန္း ေဴပာဆိုခဵက္ကို မဳကာခဏ ေဴပာဆိုခဲ့ဳကဖူး၏။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏
အိမ္နီးပၝးခဵင္း တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီး၏။ ႒ကီးမားေသာ တန္ခိုးအင္အားကို ဳကည့္႓ပီးလ႖င္
ဂုဏ္ယူမိ၏။
မိမိရန္သူကို
မဆုတ္မနစ္ေသာ
စိတ္ဓာတ္ဴဖင့္
ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ
တဦးတည္းႎႀိမ္နင္း၍ ေအာင္ဴမင္မႁကို ရယူသည့္အတၾက္ တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီးကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
ခဵီးမၾမ္းေထာပနာ ဳသဘာေပးရေပမည္။ ဥပမာမႀာ တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီး၏ ေအာင္ဴမင္မႁသည္
အာရႀတိုက္၏
လၾတ္လပ္မႁသာမက ကမာၲ၏ လၾတ္လပ္မႁအတၾက္ တိုက္ခိုက္
ေအာင္ဴမင္မႁဟူ၍
ယူဆရေပမည္။
တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီးသည္
ယခုအခၝ၌
ညီႌၾတ္ေရးလမ္းတၾင္ ေဴဖာင့္တန္း တည့္မတ္စၾာ သၾားေနဳက႓ပီ ဟူေသာ သတင္းကို
ဳကားသိရ၍ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ အလၾန္ဝမ္းေဴမာက္ ရေပမည္။ သိုႛအတၾက္ ဤမည္ေသာ ႎိုင္ငံ႒ကီး
သံုးႎိုင္ငံသည္ တဦးႎႀင့္ တဦး ဴငႃစူဴခင္း မရႀိဘဲ အတူတူ ေပၝင္းသင္း ဆက္ဆံ၍
ကမာၲေပၞတၾင္ မတရားမႁတိုႛကို ပေပဵာက္ေစ႓ပီးလ႖င္ အလင္းေရာင္ ေပး၍ လၾတ္လပ္မႁ
ခံစားႎိုင္ေသာ ေခတ္သစ္႒ကီး ထူေထာင္ႎိုင္ဳကပၝေစဟူ၍ ေဴမၟာ္လင့္အားထားရေပသည္။
ဤႎိုင္ငံ႒ကီး သံုးႎိုင္ငံသည္ ႎိုင္ငံေပၝင္းစံု ကုလသမဂၢကို ကမာၲႛ၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁ၊ ကမာၲ၏
လၾတ္လပ္မႁ
ေပၞေပၝက္
တည္႓မဲေစေအာင္
ေခၝင္းေဆာင္၍
ဤကုလသမဂၢသိုႛ
ႎိုင္ငံအသီးသီး၊ လူမဵိႂးအသီးတိုႛ၏ ေခၝင္းေဆာင္ အစစ္မဵားကို ဖိတ္ဳကား သင့္ဳကေပသည္။
စကား အလဵဥ္းသင့္၍ ေဴပာလိုသည္မႀာ အေရႀႚဖဵား ေကာ္မရႀင္ အဖဲၾႚ၌ အိႎၬိယႎိုင္ငံ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားကို ႓ဗိတိသ႖အစိုးရက ေ႟ၾးခဵယ္ ခန္ႛထားဴခင္းကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
ကန္ႛကၾက္ရေပမည္။ ႎိုင္ငံေပၝင္းစံု ကုလသမဂၢသိုႛ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ ႎိုင္ငံ ေခၝင္းေဆာင္

ကိုယ္စားလႀယ္မဵား
အဴဖစ္ဴဖင့္
တက္ေရာက္သင့္ဳကေပသည္။
ႎိုင္ငံေပၝင္းစံု
ကုလသမဂၢသည္ ကမာၲႛ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ကမာၲႛလံု႓ခံႂေရးအတၾက္ ထိထိေရာက္ေရာက္
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေသာ
အဖဲၾႚ႒ကီး
ဴဖစ္လိုခဲ့ပၝလ႖င္
ႎိုင္ငံ႒ကီး
ႎိုင္ငံငယ္
စက္ဆုပ္ဖၾယ္ေကာင္းေသာ
အတန္းအစား
ခဲၾဴခားမႁတိုႛကို
ပေပဵာက္ေအာင္
ဴပႂသင့္ဳကေပ႓ပီ။
ႎိုင္ငံ႒ကီးႎိုင္ငံငယ္ဆိုရာ၌
ဘယ္အေဳကာင္းကို
ေထာက္၍
ဆံုးဴဖတ္မည္နည္း။ အကဵယ္အဝန္းကို လိုက္၍ ဆံုးဴဖတ္မည္ေလာ။ အကဵယ္အဝန္းကို
လိုက္၍ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ပၝမူ အိႎၬိယဴပည္ကို အ႓မဲတေစ ႎိုင္ငံ႒ကီး ဟူ၍ ယူဆရေပမည္။
သိုႛရာတၾင္ အိႎၬိယကို ႎိုင္ငံ႒ကီး ဟူ၍ မယူဆဘဲ အိႎၬိယထက္ ေသးငယ္ေသာ
ဂဵပန္ႎိုင္ငံကို ႎိုင္ငံ႒ကီး ဟူ၍ အသိအမႀတ္ ဴပႂခဲ့ဳကေပသည္။ လူဦးေရကို လိုက္၍
ႎိုင္ငံ႒ကီးဟု ဆိုရမည္ေလာ။ သိုႛဆိုရမည္ ဆိုလ႖င္ အိႎၬိယဴပည္သည္ ႎိုင္ငံ႒ကီး
တခုပင္တည္း။ လူဦးေရ နည္းေသာ အီတလီႎိုင္ငံကို အဘယ္ေဳကာင့္ ႎိုင္ငံ႒ကီး ဟူ၍
ယူဆခဲ့ဳကေပသနည္း။ စင္စစ္မႀာ ႎိုင္ငံ႒ကီး ဆိုသည္မႀာ ေခတ္မႀီေအာင္ ႒ကီးပၾား
တိုးတက္ေသာ ႎိုင္ငံကို ဆိုလိုေပသည္။ ႟ုရႀားႎိုင္ငံသည္ အႎႀစ္ ၃၀၀ ခန္မ
ႛ ႖
တာတာလူမဵႂိးတိုႛ၏ လၿမ္းမိုးဴခင္းကို ခံရ၍ ေအာက္ကဵ ေနာက္ကဵ ဴဖစ္ခဲ့ရဖူးသည္။
သိုႛေသာ္လည္း ယခုအခၝတၾင္ ႎိုင္ငံေရး အေနႎႀင့္သာ ႒ကီးကဵယ္သည္ မဟုတ္။
ကမာၲေပၞတၾင္ ဆိုရႀယ္လစ္ ဝၝဒ အတိုင္း စီးပၾားေရး၊ ႒ကီးပၾားေရး၊ တိုးတက္ ဴပန္ႛပၾားရာ
ဴဖစ္သည့္ တဦးတည္းေသာ ႎိုင္ငံ ဴဖစ္ေပ၏။
ယခုအခၝ၌ ဂရိတ္ ႓ဗိတိန္ ေခၞ အဂႆလိပ္ႎိုင္ငံသည္ ဘယ္ကဲ့သိုႛေသာ
အေဴခအေနသိုႛ ေရာက္ရႀိခဲ့သနည္း ဟူ၍ ေမးဖၾယ္ရာ ရႀိ၏ ရႀင္းရႀင္းေဴပာလ႖င္
႓ဗိတိသ႖ႎိုင္ငံသည္ ႎိုင္ငံ႒ကီး မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ႓ဗိတိသ႖ အင္ပၝယာတၾင္ ေနဝင္သည္ မရႀိ
ဟူ၍ ဆို႟ိုးရႀိ၏။ ယခုအခၝ၍ စုပ္စုပ္ ေနမဝင္ေသာ္လည္း ေနဝင္စ ဴပႂေလ႓ပီ။ ယခင္
အခၝက ႓ဗိတိသ႖ အင္ပၝယာသည္ ႎိုင္ငံေရး မဵက္ေစ့၊ စစ္ေရး မဵက္ေစ့ အဴမင္ႎႀင့္သာ
႒ကီးကဵယ္သည္ မဟုတ္၊ စီးပၾားေရး၊ ဘၸာေရးတၾင္လည္း အင္ပၝယာတၾင္ သာမက
အင္ပၝယာ ဴပင္ပမႀာပင္ အမဵိႂးမဵိႂး ႒ကိႂးကိုင္လဵက္ ရႀိေပသည္။ ယခုအခဵိန္၌ ဤသိုႛ
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိ၏ လက္ေအာက္ခံ အိႎၬိယ၊ အီဂဵစ္ စေသာ ႎိုင္ငံမဵား၏ ေ႔ကး႓မီမဵား
ရႀိေသာေဳကာင့္ ႓ဗိတိသ႖ႎိုင္ငံသည္ ေငၾေဳကး အေထာက္အပံ့ ရရန္အတၾက္ အေမရိကန္
သမၳတ ႎိုင္ငံသိုႛ မဳကာခဏ ေခဵာ့ေမာ့၍ ေနရေပသည္။ ယခင္က ႓ဗိတိသ႖ႎိုင္ငံႎႀင့္
အေမရိကန္ ႎိုင္ငံတိုႛသည္ စီးပၾားေရး၊ ဘၸာေရးတိုႛတၾင္ ဂုဏ္တုဂုဏ္႓ပိႂင္ ဴပႂေသာ္လည္း
ယခုအခၝ၌ ႓ဗိတိသ႖ႎိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႎိုင္ငံအား လိမၳာေရးဴခား မဵက္ႎႀာခဵိႂေသၾး၍
ေဳကးေငၾမဵား ေခဵးငႀားပၝမည့္အေဳကာင္း ေတာင္းပန္ခယလဵက္ရႀိေပ၏။ အဴမင္အားဴဖင့္
႓ဗိတိသ႖ အင္ပၝယာသည္ တည္ရႀိလဵက္ပင္။ သိုႛေသာ္ဴငားလည္း အင္ပၝယာ အတၾင္းရႀိ
လက္ေအာက္ခံ ႎိုင္ငံမဵားသည္ အားဴဖစ္ရာေသာ အေဳကာင္းမဟုတ္၊ အားယုတ္ရာေသာ
အေဳကာင္းမဵား ဴဖစ္ေခဵသည္။ ႓ဗိတိသ႖ႎိုင္ငံသည္ ဤလက္ေအာက္ခံ ႎိုင္ငံမဵားကို ပိုေန႓မဲ၊

ကဵားေန႓မဲအတိုင္း တည္တနႛ္ေအာင္ ထားဴခင္းငႀာ စၾမ္းအားမရႀိေခဵ။ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ
ဝၝဒီသမားတိုႛသည္
ရာဇဝင္
သေဘာကို
နားလည္႓ပီးလ႖င္
ေခတ္မႀီေသာ
အေတၾးအေခၞႎႀင့္ ဤလက္ေအာက္ခံ ႎိုင္ငံမဵားကို လၾတ္လပ္ေရး အစစ္ေပးကာ မိမိပၝ
တဦးႎႀင့္ တဦ အားလံုး စိတ္ေရာကိုယ္ပၝ ပူးေပၝင္း၍ အတၨဟိတ၊ ပရဟိတ အကဵိႂး ႎႀစ္မဵိႂး
အတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္မည္ေလာ။ သိုႛတည္းမဟုတ္ ေရႀးေရႀးေသာ အင္ပၝယာတိုႛ၏
သၾားရာလမ္းသိုႛ ေကာက္ေကာက္ပၝေအာင္ လိုက္႓ပီး ယိုယၾင္းပဵက္စီးေသာ ဘဝသိုႛ
ေရာက္မည္ေလာ ဟူေသာ ဴပႍနာကို ႓ဗိတိသ႖ႎိုင္ငံက ပင္လ႖င္ ေစာလဵင္စၾာ ဆံုးဴဖတ္
ေဴဖရႀင္း ရေပလိမ့္မည္။ ဤဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး၏ ထူးဴခားေသာ အခဵက္မႀာ နယ္ခဵဲႚဝၝဒ
အသက္ဝင္ဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္။ အထူးသဴဖင့္ နယ္ခဵဲႚဝၝဒသည္ အာရႀတိုက္တၾင္
အသက္ထၾက္လု နီးေပ႓ပီ။ အာရႀတိုက္သည္ ယခင္ေခတ္ကႎႀင့္ မတူ တမူကဲၾဴပား
အင္အား တိုးတက္၍ ကမာၲႎိုင္ငံေရး နယ္တၾင္းသိုႛ ထယ္ထယ္ဝၝဝၝ ခဵည္းနင္း
ဝင္ေရာက္လဵက္ပင္ ရႀိေပမည္။ ႎိုင္ငံေပၝင္းစံု အဖဲၾႚ႒ကီးမဵား၌ အာရႀတိုက္ ႎိုင္ငမ
ံ ဵားကို
လစ္လဵႃ႟ႁ၍ မထည့္ဘဲ မေနႎိုင္ေတာ့ေခဵ။ အာရႀ အသံသည္ တဴဖည္းဴဖည္း
ကဵယ္လာခဲ့ေပသည္။
အင္ဒိုခဵိႂင္းနားတၾင္
လည္းေကာင္း၊
အင္ဒိုေနးရႀားတၾင္
လည္းေကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္တၾင္ လည္းေကာင္း၊ အိႎၬိယႎိုင္ငံတၾင္ လည္းေကာင္း၊ အာရႀ
အသံကို သၾင္းလဵက္ ရႀိဳကေပ႓ပီ။ အထူးသဴဖင့္၊ တ႟ုတ္ဴပည္တၾင္ အာရႀ အင္အားသည္
တိုးတက္လဵက္ ရႀိဳကေပ႓ပီ။ အာရႀ ညီႌၾတ္ေရးႎႀင့္ အာရ ႀအင္အားကို ကမာၲက
အသိအမႀတ္ ဴပႂရေပမည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အာရႀတိုက္သားမဵားကို အစဥ္ထာဝရ ႎႀိမ္နင္း၍
ေသၾးခဲၾဴခင္း
မဴပႂႎိုင္ေခဵ။
က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္
စုေပၝင္း၍
အာရႀေခတ္သစ္ကို
ထူေထာင္ဳကရမည္။ ဤအာရႀ ေခတ္သစ္မႀာ ဂဵပန္၏ အေရႀႚအာရႀ သာတူညီမ႖ေသာ
စီးပၾားေရး စနစ္ႎႀင့္ ထူေထာင္သည့္ အမည္မ႖သာ ဴဖစ္ေသာ ေခတ္သစ္ မဟုတ္ေခဵ။ ႎိုင္ငံ
တဦးက ႎိုင္ငံတဦး အေပၞတၾင္ လိုက္နာမည္ ဟူေသာ စနစ္ႎႀင့္ ေခတ္သစ္
ထူေထာင္ဴခင္း မဟုတ္ေခဵ။ အာရႀတိုက္သူ တိုက္သားတိုႛ၏ ညီႌၾတ္စၾာ ပူးေပၝင္း၍ အာရႀ
လူမဵိႂးမဵား၏ လၾတ္လပ္မႁ၊ လံုဴခံႂမႁ၊ တိုးတက္မႁ၊ စီမံ ဖန္တီးႎိုင္ေအာင္ ထူေထာင္ေသာ
ေခတ္သစ္႒ကီးပင္ ဴဖစ္၏။ ဤသိုႛ ေခတ္သစ္ ထူေထာင္ရာ၌ ပထမဦးဆံုး အာရႀတိုက္
ႎိုင္ငံ အသီးသီး တိုႛသည္ မိမိတိုႛ၏ လက္ငင္း ဴပႍနာမဵားကို ေဴဖရႀင္းႎိုင္ေအာင္
လံုးပမ္း၍ တေဴဖးေဴဖး တစစႎႀင့္ အာရႀတိုက္ ေဴပာင္းလဲ တိုးတက္မႁ၊ ကမာၲတခုလံုး၏
ေဴပာင္းလဲ တိုးတက္မႁ အတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ရေပလိမ့္မည္။ ထိုဴဖစ္ရပ္ကား က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
အာရႀတိုက္တၾင္ သာမက အာရႀတိုက္ အဴပင္ပ၌ မႀီတင္း ေနထိုင္ဳကေသာ ဖိႎႀိပ္
ခဵႂပ္ခဵယ္ဴခင္း ခံေနရသည့္ လက္ေအာက္ခံ လူမဵိႂးမဵားသည္ လၾတ္လပ္ေသာ ႎိုင္ငံမဵားရႀိ
ေစတနာေကာင္းရႀိ လူမဵားႎႀင့္ အတူပူးေပၝင္း ဆက္ဆံ႓ပီးလ႖င္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ လက္ငင္း
ဴပႍနာမဵားကို ေဴဖရႀင္းရ ေပလိမ့္မည္။ ထိေရာက္စၾာ ပူးေပၝင္း ဆက္ဆံဴခင္း မဴပႂႎိုင္လဵင္
တဦးႎႀင့္ တဦး ရင္းႎႀီးစၾာ ဆက္ဆံ၍ အဳကံဉာဏ္ ေတာင္းယူ သင့္ရေပေတာ့သည္။

ဤထင္ဴမင္ခဵက္မဵားကို
အာရႀတိုက္ရႀိ
လူမဵိႂးေပၝင္းစံုတိုႛ
သိစိမ့္ေသာငႀာ
ေခၞဴပဳကရေပမည္။ အင္ဒိုေနးရႀားႎႀင့္ အင္ဒိုခဵိႂင္းနား မဵိႂးခဵစ္ တိုင္းရင္းသားတိုႛသည္
အမဵိႂးမဵိႂးေသာ အခက္အခဲမဵားကို ေကဵာ္နင္း၍ မိမိတိုႛ လၾတ္လပ္ဴခင္း အတၾက္ အားထုတ္
လံုးပမ္းမႁကို ဴပႂလဵက္ ရႀိဳကေသာေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ လူမဵိႂး ကိုယ္စား ေကာင္းခဵီးဳသဘာ
ဴပႂလိုက္ပၝသည္။ ေတာေတာင္ ေရေဴမ ဴခားေနေသာ္လည္း က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ထိုအာဇာနည္
လူမဵိႂးမဵား၏ လၾတ္လပ္မႁ လုပ္ငန္းကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ လၾတ္လပ္မႁ လုပ္ငန္းတည္း ဟူ၍
သေဘာထားပၝသည္။
အေဳကာင္းမႀာ
က႗ႎ္ုပ္တိုႛလည္း
တိုႛလူမဵိႂးမဵားကဲ့သိုႛပင္
လၾတ္လပ္ေရ းအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းလ႖က္ ရႀိဳက ရေပေသာေဳကာင့္သည္။ ထိုလူမဵိႂးမဵားသည္
မိမိတိုႛ၏
လၾတ္လပ္ေရးကို
ဴပန္လည္ရယူရန္
အဓိႉာန္
ဴပႂထားသကဲ့သိုႛ
က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္လည္း မေသၾမေစာင္း အဓိႉာန္လမ္ေဟာင္းအတိုင္း ေသာင္းေသာင္းဖဵဖဵ
သၾားဳကမည္ဴဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရႀားႎႀင့္ အင္ဒိုခဵိႂင္းနားရႀိ အာဇာနည္ လူမဵိႂးမဵားတိုႛ
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
အသီးသီး
လၾတ္လပ္မႁ
အတၾက္
ယခုအခၝ၌
ရင္ေဘာင္တန္း
အားမထုတ္ႎိုင္ေသာ္လည္း
မဳကာမီ
က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္
သင္တိုႛႎႀင့္
ပူးေပၝင္း
ေဆာင္႟ၾက္မည္။
သင္တိုႛ၏
႒ကိႂးပမ္းမႁကို
ဆက္လက္
ေဆာင္႟ၾက္ဳကေလာ့။
သင္တိုႛသည္ ေအာင္ဴခင္း မဂႆလာ အဴဖာဴဖာႎႀင့္ ဴပည္စံုပၝေစဟု ဆုေတာင္းလိုက္ပၝ၏။
မဳကာဴမင့္မီ သင္တိုႛ၏ လိုအင္ဆႎၬႎႀင့္
တလံုးတဝတည္း ဴပည္စံုပၝေစ ဟူ၍
ဆုေတာင္းလိုက္ပၝသည္။ တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီး၏ အကဵိႂးအတၾက္ လည္းေကာင္း၊ အာရႀ၏
အကဵိႂးအတၾက္ လည္းေကာင္း၊ ကမာၲ၏ အကဵိႂးအတၾက္ လည္းေကာင္း၊ ႓မဲ႓မံစၾာ
ညီႌၾတ္ဳကပၝ ဟူ၍ တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီးရႀိ ေပၝက္ေဖာ္မဵား ဴဖစ္ေသာ မာရႀယ္ ခဵန္ေကရႀိတ္၊
ေမာ္စီတုန္း၊ ဂဵင္နရယ္ ခဵႃေတးႎႀင့္ အဴခား အဴခားေသာ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵားအား
က႗ႎု္ပ္တိုက္တၾန္း လိုပၝသည္။ တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီး၏ ရာဇဝင္အရ ဆက္ဆံခဲ့ဳကေသာ
႒ကီးေလးေသာ တာဝန္ဝတၨရားမဵားကို သတိရဳက႓ပီးလ႖င္ တ႟ုတ္ဴပည္႒ကီး အတၾက္
လည္းေကာင္း၊ အာရႀတိုက္ အတၾက္ လည္းေကာင္း၊ ကမာၲအတၾက္ လည္းေကာင္း၊
ေကဵ႕ပန္စၾာ ေဆာင္႟ၾက္ ႎိုင္ဳကပၝေစသတည္းဟု ႎႁိးေဆာ္လိုပၝသည္။ ဤသိုႛႎႁိးေဆာ္
တိုက္တၾန္း ရသည္မႀာ အိမ္နီးခဵင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁ၊ က႗ႎ္ုပ္တိုႛႎိုင္ငံ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁ၊ အာရ ႀ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁ၊
ကမာၲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁကို လိုလားေသာေဳကာင့္ ေကာင္းဴမတ္ေသာ ေစတနာ ေရႀႚထား၍
မဂႆလာစကား ေဴပာဳကာဴခင္း ဴဖစ္ေပသည္။ ထိုနည္းတူစၾာ အိႎၬိယ တိုင္းရင္းသားမဵားႎႀင့္
တကၾ မိမိတိုႛ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား ဴဖစ္ဳကကုန္ေသာ မဟတၨမဂႎၬီ၊ မစၤတာ ဂဵင္းနား၊
ပန္ဒစ္ဂဵဝၝဟလာေန႟ူး၊ မစၤတာ အိုက္ဇတ္ စသည္တိုက
ႛ ို ညီႌၾတ္စၾာဴဖင့္ မိမိတိုႛ၏
ေဴမၟာ္မႀန္းရာ ပန္းတိုင္သိုႛ တက္လႀမ္းႎိုင္ဳကပၝေစဟု တိုက္တၾန္းရေပမည္။
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၌ လာေရာက္ေနထိုင္ဳကကုန္ေသာ အိႎၬိယ တိုင္းရင္းသား၊
ေပၝက္ေဖာ္တ႟ုတ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ေဴပာလိုပၝသည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္

ထိုလူမဵိႂးအေပၞ၍ လည္းေကာင္း၊ ကမာၲေပၞရႀိ အဴခားဴခားေသာ လူမဵိႂးတိုႛအေပၞ၌
လည္းေကာင္း၊ ဣႍာ၊ မစၽရိယဗဵပၝဒ၊ အာဃာတတရား၊ သေဘာထားမဵား မရႀိေပ။
ႎိုင္ငံဴခားသားတိုႛသည္
က႗ႎု္ပ္တိုတ
ႛ ိုင္းရင္းရင္းသားမဵားတိုႛႎႀင့္
ဆိုးတူေကာင္းဘက္
ေအးအတူပအ
ူ မ႖ ေနထိုင္ဳကလိုလ႖င္ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ညီရင္းအကိုကဲ့သိုႛ သေဘာထား၍
ဳကည္ဴဖႃစၾာ လက္ခံမည္။ ႎိုင္ငံဴခားသားမဵားသည္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛကို မိတ္ေဆၾအိမ္နီးခဵင္း
သေဘာထားႎႀင့္ ကူညီ႟ိုင္းပင္းရန္ ဆႎၬရႀိပၝက က႗ႎ္ုပ္တိုႛကလည္း ကတညႂတ
ကုလား၊
တ႟ုတ္စေသာ
ကတေဝဒီတရားကို
႟ိုေသစၾာ
ေစာင့္ေရႀာက္မည္။
ႎိုင္ငံဴခားသားမဵားႎႀင့္
က႗ႎ္ုပ္တိုႛတိုင္း
ရင္သားမဵားကို
ကတံုးကတိုက္
လုပ္ေကာင္းလုပ္ေပလိမ့္မည္။ ကုလား၊ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံဴခားသားမဵားကို ၎တိုႛသည္
မမႀန္ေသာကတိ၊ မမႀန္ေသာ ကမ္းလႀမ္းဴခင္းအမႁမဵားကို ဴပႂေပလိမ့္မည္။ သိုႛအတၾက္
၎တိုႛ၏
အလႀည့္အပတ္ကို
မခံရေအာင္
သတိထားသင့္ဳကေပသည္။
ရႀင္းရႀင္းေဴပာရမည္ဆိုလ႖င္ ကုလားတ႟ုတ္စေသာ ႎိုင္ငံဴခားသားတိုႛသည္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
တိုင္းရင္းသားမဵား၏
မိတ္ေဆၾမဵားအဴဖစ္ဴဖင့္
ေနထိုင္ဳကမည္ေလာ၊
သိုႛတည္းမဟုတ္ရန္သမ
ူ ဵား
အဴဖစ္ဴဖင့္
ေနထိုင္ဳကမည္ေလာဟူ၍
ဆံုးဴဖတ္ရန္လိုေပသည္။
တခဵိန္တည္းတၾင္
မိတ္ေဆၾႎႀင့္
ရန္သူဟူ၍မဴဖစ္ႎိုင္။
ဥေရာပတိုက္သားမဵားအားေဴပာလိုသည္မႀာ
က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္
ယခုထက္ပင္မိတ္ေဆၾအေနႎႀင့္ လက္လႀမ္းလဵက္ရႀိဳကသည္ သိုႛရာတၾင္ ေရႀႚကကဲ့သိုႛပင္
သခင္ႎႀင့္က႗န္ သေဘာမဟုတ္ဘဲ တန္းတူသေဘာႎႀင့္ ေပၝင္းသင္းဆက္ဆံေသာ
၎တိုႛႎႀင့္
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
မိတ္ေဆၾမဵား
ဴဖစ္ႎိုင္ဳကေပလိမ့္မည္။
ယခုက႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏
ႎိုင္ငံတၾင္းေရးကို
စီစစ္ဳကပၝစို၊ႛ
ႎိုင္ငံတၾင္းေရးကို
မစီစစ္မီ
ကမာၲတခုလံုးကို
႓ခံႂ၍ေဝဖန္ရသည့္
အေဳကာင္းမႀာ
ကမာၲအ
ႛ ေရးႎႀင့္
ဴမန္မာ့အေရး
မည္မ႖ေလာက္ဆက္စပ္ေနသည္ကို
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
လၾန္ခဲ့ေသာ
သံုးေလးႎႀစ္အတၾင္း
ေတၾႚဳကံႂခဲ့ဳကသည့္အတိုင္း ကမာၲႛအေရးကို ပထမ ရႀင္းလင္း၍ ဴပခဲ့ရေပမည္။ ဤအခဵိန္
ဤအခၝ၌ ကမာၲေပၞတၾင္ လံုးဝလၾတ္လပ္ေသာ အခဵႂပ္အခဵာအာဏာ ပိုင္သေဘာရႀိေသာ
ႎိုင္ငံဟူ၍
ကမာၲအရပ္ရပ္တင
ၾ ္
မရႀိေတာ့ေခဵ။
က႗ႎ္ုပ္တိုက
ႛ ဲ့သိုႛ
နယ္ခဵဲႚဝၝဒီ
ႎိုင္ငံ႒ကီးတိုႛလက္ေအာက္ တၾင္ေရာက္ေနေသာ က႗န္သေဘာက္ႎိုင္ငံ ကေလးကို
မဆိုထားဘိ၊ လၾတ္လပ္ေသာ ႎိုင္ငံ႒ကီးငယ္ အသၾယ္သၾယ္တိုႛသည္ လည္း အထီးတည္း
လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ လံုလံု႓ခံႂ႓ခံႂ ေနဴခင္းငႀာ မစၾမ္းေတာ့ေခဵ။ ၁၉၄၀-ဴပည့္ႎႀစ္တၾင္
ဴပင္သစ္ဴပည္႒ကီး
ပဵက္စီးရပံုကို
ေထာက္႟ႁေသာ္
ႎိုင္ငံ႒ကီးမဵားသည္
ႎိုင္ငံငယ္ကေလးမဵားႎႀင့္ မဴခား ကဵႃးေကဵာ္ဝင္ေရာက္ဴခင္းေဘးမႀ မကင္းႎိုင္ေတာ့ေခဵ။
သိုႛဴဖစ္ရကား က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ လံု႓ခံႂေရးကို ႟ိုးမယ္ဖဲၾႚ၍ လၾတ္လပ္ေရးမေပးလို
မယူလိုဳကေသာ
အေဳကာင္းဴပခဵက္သည္
အနည္းငယ္မ႖
လံု႓ခံႂသည္မဆိုႎိုင္ေခဵ။
စင္စစ္မႀာ က႗ႎ္ုပ္တိုႛႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္ခဲ့ပၝမႁ က႗ႎ္ုပ္တိုႛမႀာလည္း မဟာမိတ္မဵားရႀိေပလိမ့္မည္။

က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ မဟာမိတ္မဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္း ဆက္ဆံ၍ က႗န္းကိုကိုင္းမႀီ
ကိုင္းကိုက႗န္းမႀီ
ဆိုသကဲ့သိုႛ
အသီးသီးတိုႛ၏
လံုဴခံႂမႁ၊
စီးပၾာၾ းေရး၊
႒ကီးပၾားေရးစသည္တိုႛအတၾက္ လၾတ္လပ္စၾာ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေစေသာငႀာ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္
လၾတ္လပ္ေရးကို ေတာင့္တဳက၏ ရယူလိုဳက၏။ သိမ္းပိုက္ထားလိုဳက၏။ ကမာၲေပၞတၾင္
ႎိုင္ငံ႒ကီးငယ္တိုႛ ဆက္သၾယ္မီႀခို အားထားရမည္ဆိုေသာ အခဵကႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္
လံုးဝလၾတ္လပ္ေရးဆိုေသာ
အခဵက္ႎႀစ္ခုကို
အဘယ္ကဲ့သိုႛစပ္ဟပ္မည္နည္းဟု
ေမးဖၾယ္ရာရႀိေပသည္။ ထီးထီးကဵန္ကဵန္ရႀိေသာ ႎုိင္ငံတဦးအေနႎႀင့္ ေနရဴခင္းထက္
ဴပည္ေထာင္စုတခုတၾင္
ပၝဝင္ပူးေပၝင္းေနရေသာ
ႎိုင္ငံအဴဖစ္က
သာ၍ပင္
မေကာင္းဘူးလားဟု လည္းေမးႎိုင္သည္။ ဤစကားသည္ မႀန္၏ဟု ေဴဖရေပမည္။
သိုႛေသာ္လည္း ဴပည္ေထာင္စု တစု ဖဲၾႚရာတၾင္ တဦးေသာ ႎိုင္ငံက တဦးေသာ ႎိုင္ငံကို
ပၝဝင္ ပူးေပၝင္းဴခင္း ဴပႂရမည္ဟု အတင္း မဴပႂလုပ္ဘဲလဵက္ ႎိုင္ငံ အသီးသီးတိုႛသည္
မိမိသဘာဝ အေလဵာက္ လၾတ္လပ္စၾာ ပၝဝင္ ပူးေပၝင္းဴခင္းသာ ဴဖစ္ေစရမည္။
ဥပမာအားဴဖင့္ ယခင္အခၝက ဆိုဗီယက္႟ုရႀား၏ အင္အားကို ေဳကာက္႟ၾႚံမႁေဳကာင့္
႓ဗိတိသ႖နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း
မစၤတာခဵာခဵီ
အဳကံေပးေသာ
ဥေရာပတိုက္
ဴပည္ေထာင္စုမဵိႂးသည္ လၾတ္လပ္စၾာ ပၝဝင္ပူးေပၝင္းလိုက္ေသာ ဴပည္ေထာင္စု မဟုတ္ေခဵ။
ဴပင္သစ္-အင္ဒိုနီးရႀား
ဴပည္နယ္မဵားႎႀင့္
က႗ႎု္ပ္တိုႛဴမန္မာ
ဴပည္နယ္တိုႛကို
မဳကာဴမင့္မီပူးေပၝင္း၍
အင္ဒိုခဵိႂင္းနားဴပည္ေထာင္စု
ဟူေသာ
အမည္နာမဴဖင့္
ဴပည္ေထာင္စုတခု တည္ေထာင္ရန္ လိုေကာင္းလိုေပလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သိုႛေဴပာဆိုရာ၌
ေလထဲ တိုက္အိမ္ေဆာက္ဴခင္း သေဘာမဵိႂးႎႀင့္ ေဴပာသည္မဟုတ္။ ဘာသာေရး၊
လူမဵိႂးေရး၊ လံု႓ခံႂေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ႒ကီးပၾားေရး အဖက္ဖက္တၾင္ ရာဇဝင္သေဘာအရ
အလၾန္နီးစပ္
ဆင္တူေသာ
တိုင္းဴပည္ႎိုင္ငံမဵား
ဴဖစ္ဳကရာ၊
၎တိုႛသည္
ဴပည္ေထာင္စုတခု ဴဖစ္လာႎိုင္ခဲ့ေပသည္။ သိုႛအတၾက္ မိမိ၏အမဵိႂးသား ကိစၤကိုသာမက
လူမဵိႂးတမဵိႂးႎႀင့္
တမဵိႂး၊
တႎိုင္ငံႎႀင့္တႎိုင္ငံ
နည္းလမ္းတကဵ
ပူးေပၝင္းဆက္ဆံ
ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းအားဴဖင့္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛအသီးသီးတိုႛ၏ အကဵိႂးယုတ္ဖိုႛေဝးစၾ၊ အမဵိႂးမဵိႂးေသာ
အကဵိႂးထူးမဵား ခံစားရန္ပင္ရႀိသည္ ဆိုလိုေပသည္။ ဤကဲ့သိုႛဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ပၝလ႖င္
အလၾန္ဴမင့္ဴမတ္ေသာ စံသာႎုရကၡိတ မိမိ၏အမဵိႂးကို မိမိေစာင့္သည့္ တရားႎႀင့္
ကမာၲသူကမာၲသားုတိုႛႎႀင့္
အကဵိႂးရႀိေအာင္
နည္းလမ္းတကဵ
ဆက္သၾယ္ေပၝင္းသင္းရာလည္း ေရာက္ေပသည္။ သိုႛမႀသာလ႖င္ ကမာၲတဝႀမ္းလံုးတၾင္
႓ငိမ္းခဵမ္းမႁ၊
လၾတ္လပ္မႁ၊
႒ကီးပၾားမႁ
ရႀိႎိုင္ေပလိမ့္မည္။
ယခုေလာကဓာတ္
ဆရာ႒ကီးတိုႛေတၾႛရႀိ႓ပီးဴဖစ္ေသာ
အႎုဴမႃဓာတ္အားကို
ကမာၲသူကမာၲသားတိုႛ
ခဵမ္းသာသုခကို ဴဖစ္ထၾန္းေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဳကေပလိမ့္မည္။ ထိုအခဵိန္အခၝသိုႛ
ေရာက္လ႖င္ လူႚစည္းစိမ္လူႚခဵမ္းသာကို ေပဵာ္ပိုက္ခဵမ္းေဴမႚစၾာ ခံစားႎိုင္ဳကေပလိမ့္မည္။
ကမာၲ
အရပ္ရပ္သည္လည္း
တရပ္ႎႀင့္
တရပ္အိမ္ဦးႎႀင့္
ဳကမ္းဴပင္

ခဵစ္ခင္စၾာပူးေပၝင္းဆက္ဆံႎိုင္ေသာ အိမ္နီးခဵင္းမဵား ဴဖစ္လာဳကေပလိမ့္မည္။ ထိုအခဵိန္
ထိုအခၝ၌ ကမာၲသူကမာၲသားတိုႛသည္ ကမာၲဦးကကဲ့သိုႛ ကမာၲႛအိမ္ေထာင္စု တခုတည္း
အေနႎႀင့္ ေအးခဵမ္းလၾတ္လပ္စၾာ ေနထိုင္ႎိုင္ဳကေပလိမ့္မည္။ ကမာၲႛရာဇဝင္အလာ
တိုးတက္မႁ အဖဵာဖဵာကို ဳကည့္႟ႁလ႖င္ တဴဖည္းဴဖည္း ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁကိုသာ
အားေပးေနသည္ကို
သတိဴပႂမိပၝလ႖င္
ဴပႍနာမည္မ႖ေလာက္ပင္
ရႀိေစကာမူ
မဵက္ဴမင္ကိုယ္ေတၾႚအဴဖစ္သိုႛ
မေရာက္ႎိုင္ဟူ၍
မဆိုႎိုင္ေခဵ။
ယခုအခဵိန္အခၝ၌
တကမာၲလံုး
ဤအေဴခအေနသိုႛ
မေရာက္ႎိုင္ေသးသည္မႀာ
မႀန္၏။
သိုႛရာတၾင္နီးစပ္နီးစပ္ရာႎိုင္ငံမဵား၊ လူမဵိႂးမဵား ပူးေပၝင္းေနဳကေသာ ရည္႟ၾယ္ခဵက္၊
စီမံခဵက္မဵားကို
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
အ႓မဲတေစဳကား
သိေနရေခဵ႓ပီ။
ဤသိုႛပူးေပၝင္း
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေအာင္ ေလာကဓာတ္ပညာအဴဖာဴဖာတိုႛက အားေပးလဵက္ရႀိေလသည္။
သိုႛရာတၾင္ လူတိုႛ၏ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ ေလာကဓာတ္ပညာ တိုးတက္သေလာက္
မဴမင့္ဴမတ္ေသးေသာေဳကာင့္
အဆင္ေဴပေအာင္
မေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဳကေသးရကား၊
အထင္မႀားအဴမင္မႀားပင္ ဴဖစ္ပၾားလဵက္ရႀိေသး၏။ တေနႛေသာအခၝ အဇ႙တၨသၸာန္
ဴမင့္ဴမတ္မႁႎႀင့္
ဗဟိဒၭသၸာန္တိုးတက္မႁတိုႛ
ကိုက္ညီေသာ
အခၝ
က႗ႎ္ုပ္တိုႛေဴမၟာ္မႀန္းရာဴဖစ္ေသာ
ကမာၲႛအိမ္ေထာင္စုဴဖစ္လာမည္မႀာ
မလဲၾဧကန္ဟု
ဆိုရေပမည္။ သိုႛဴဖစ္ဴငားေသာ္လည္း ဤေဴမၟာ္မႀန္းရာသိုႛ မေရာက္ႎိုင္မီ တႎိုင္ငံႎႀင့္တႎိုင္ငံ၊
တမဵိႂးႎႀင့္တမဵိႂး သင့္တင့္နီးစပ္ရာ ေပၝင္းသင္း ဆက္ဆံရေပလိမ့္မည္။ ဘယ္သူေသေသ
ငေတမာ႓ပီးေရားဆိုေသာ
စကားမဵိႂးႎႀင့္
ဴပႂလုပ္ႎိုင္ေသာ
အမဵိႂးသားတိုႛကိစၤဟူ၍
မရႀိႎိုင္ေတာ့ေခဵ။ ရာဇဝင္ အေဳကာင္းကို ဴပန္ေဴပာင္း၍ ဳကည့္မႀ အမဵိႂး၊ ဘာသာ၊
သာသနာတိုႛသည္ ရပ္တန္၍
ႛ
မေန၊ ေရာေႎႀာ ဴပန္ႛႎႀံႛလဵက္ရႀိ၏။ ဘယ္ႎိုင္ငံတၾင္မႀာ
လူမဵိႂးတမဵိႂးတည္း မရႀိေခဵ။ လူမဵိႂးတမဵိႂးတၾင္လည္း အမဵိႂးမဵိႂးေသာ ဘာသာတရားတိုႛကို
အားထားယံုဳကည္မႁ
ရႀိဳကဴပန္ေလသည္။
ဥပမာအားဴဖင့္
အေမရိကန္ႎႀင့္
႓ဗိတိသ႖တိုႛသည္
ဘာသာစကားတူ၏။
လူမဵိႂးတမဵိႂးတည္း
မဟုတ္ေခဵ။
ဆိုဗီယက္႟ုရႀားမႀာမူကား လူမဵိႂးခဵင္းတူ၏။ ဘာသာစကားခဵင္း မတူဳကေခဵ။ သိုႛဴဖစ္ရာကား
လူမဵိႂးဆိုသည္မႀာ
သုခဒုကၡအတူခံစားဳက၍
နီးနီးစပ္စပ္
အကဵိႂးခဵင္းထပ္႓ပီးလ႖င္
ႎႀစ္ပရိေစၽရႀည္လဵားစၾာ တမဵိႂးတစားတည္းပင္ဟု စိတ္ထားရႀိသူတိုႛကို တခုတည္းေပၝင္း၍
ေခၞေဝၞဴခင္းသာဴဖစ္ေပသည္။ အမဵိႂးအႎၾယ္ကိုးကၾယ္သည့္ ဘာသာတရား၊ ေဴပာဆိုသည့္
ဘာသာစကားတိုႛကို အေရးထားရမည္ဴဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မႀာ ေအးအတူပူအမ႖
ေကာင္းတူဆိုးဘက္
ေပၝင္းေဖာ္လဵက္
ေနလိုေသာအစဥ္အလာ
ဆႎၬအေပၞတၾင္
ဝံသာႎုရကၡိတတရားသည္ တည္ေနေပ၏။ ယခုေခတ္တၾင္ လူတမဵိႂးႎႀင့္တမဵိႂး ရင္းႎႀီးစၾာ
ဆက္သၾယ္မႁေဳကာင့္
အတိုင္းတိုင္းအဴပည္ဴပည္တင
ၾ ္
ႎိုင္ငံဴခားသားတိုႛသည္
မိမိတိုႛေရာက္ရႀိေနထုိင္ေသာ ႎုိင္ငံမဵားစၾာတၾင္ အမဵႂိးသားလုပ္လုိေသာ ဆႎၬရႀိပၝက
လုပ္ႎုိင္ေသာ အခၾင့္အေရးကုိ ေပးထားေပသည္။ ေရႀးအခၝက လူမဵႂိးေရးတရားေဳကာင့္

တမဵႂိးႎႀင့္တမဵႂိး ကၾဲဴပားဴခားနားခဲ့ဳကေလသည္။ ယခုအခၝ လူမဵႂိးေရးတရားသစ္ေဳကာင့္
တမဵႂိးႎႀင့္တမဵႂိး ရင္းႎႀီးစုစီးဳက ဴပန္ေပသည္။ ဤသည္ကုိ ေထာက္ဴခင္းအားဴဖင့္
အမဵႂိးသားအေရး ကိစၤ၏ အဓိပၯာယ္သည္ ေခတ္အားေလ႖ာ္စၾာ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲလဵက္
ရႀိေနသည္ကုိ သိရႀိသင့္ဳကေပသည္။ တနည္းအားဴဖင့္ ဳကည့္ဴပန္မူ မိမိအမဵႂိးကုိသာ
တဖက္သတ္စိတ္ထားႎႀင့္ ႒ကီးပၾားေစေသာ ဆႎၬရႀိ၍ ဖက္ဆစ္ဝၝဒေဳကာင့္ ဂဵာမနီလူမဵႂိးတိုႛ
ပဵက္စီးရပုံကုိ ဴမင္ဳက ရဴပန္၏။ ဂဵာမနီဴပည္တၾင္ ဂဵာမန္လူမဵႂိးတိုႛ၏ ဴပင္းဴပေသာ
မဵႂိးခဵစ္စိတ္ကုိ လမ္းေကာင္းသိုႛ မပိုႛဘဲ လမ္းမႀားသိုႛပိုႛေသာ ဖက္ဆစ္ဝၝဒီလူစုေဳကာင့္
အတိဒုကၡ ေရာက္ဳကရေပသည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ဝံသာႎုစိတ္ကုိ အလၾဲသုံးစားမဴပႂဘဲ (ဝၝ)
မဵႂိးခဵစ္စိတ္ကုိ အထိဒုကၡေရာက္ေအာင္ အသုံးမဴပႂဘဲလဵက္ အဴမင္ကဵယ္ကဵယ္ႎႀင့္
သေဘာ႒ကီးစၾာ
ေဆာင္႟ၾက္သင့္ဳကေပသည္။
က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏
အမဵႂိးသားအေရးကုိ
ကမာၲႛအဴမင္အာရႀအဴမင္ႎႀင့္ ဳကည့္႟ႁ႓ပီးခဲ့ေလ႓ပီ။ က႗ႎု္ပ္တို၏
ႛ အမဵႂိးသားလုပ္ငန္းမဵားမႀာ
အမဵႂိးသား လၾတ္လပ္ေရးကုိ ဴပန္လည္ရယူမႁအတၾက္ လုံးပမ္းရန္ ဴဖစ္ေပသည္။
မည္ကဲ့သိုႛ လုံးပမ္းဳကမည္နည္း။
ယခုအခဵိန္အခၝ၌ အသီးသီးေသာ နယ္ခဵဲႚႎုိင္ငံ႒ကီးမဵားသည္ အထူးသဴဖင့္
႓ဗိတိသ႖နယ္ခဵဲႚႎုိင္ငံသည္
အင္အား
ဆုတ္ယုတ္ခဲ့ေလ႓ပီ။
အာရႀတုိက္မႀာကား
အင္အားဴပည့္႓ဖိႂးလာေလ႓ပီ။ ႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံသည္ ႎုိင္ငံဴခားေရးရာ ကိစၤအဴဖာဴဖာတၾင္
အေမရိကန္၏
အကူအညီကုိ
ေတာင္းယူလဵက္ရႀိေနေပသည္။
အေမရိကန္
ဴပည္ေထာင္စုသည္
႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံကုိ
ကူညီယုိင္းပင္းခဲ့ေသာ္လည္း
စင္စစ္မႀာ
ကမာၲအရပ္ရပ္တၾင္
တန္ခုိးလုရန္
အမဵႂိးမဵႂိး
အဖုံဖုံ
ဤႎုိင္ငံ
၂-ခုသည္
စီမံေဆာင္႟ၾက္လဵက္ ရႀိဳကသည္ကုိ ေတၾႚရေပသည္။ ႓ဗိတိသ႖နယ္ခဵဲႚသမားတိုႛသည္
မိမိတိုႚအကဵႂိးကုိ ဳကည့္၍ စီးပၾားေရး ဘၸာေရးနယ္မဵားတၾင္ ေရႀႚသၾား လုပ္ႎုိင္ရန္
စုိင္းဴပင္းလဵက္ ရႀိဳကေလသည္။ ဤသိုႛ စုိင္းဴပင္းမႁကုိ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုက
ေငၾေခဵးဴခင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ႓ဗိတိသ႖ ပၝလီမန္တၾင္ ေဆၾးေႎၾးစဥ္က တ႒ကိမ္၊
ဘရက္တင္ဝုဒ္ ေငၾေခဵးစာခဵႂပ္ - ခဵႂပ္ဆုိစဥ္ကတ႒ကိမ္ ေတၾႚဴမင္ရေပသည္။ ႓ဗိတိသ႖
ႎုိင္ငံသည္ မိမိတိုႛ၏ စီးပၾားေရး ဘၸာေရး ခုိင္လုံရန္အတၾက္ လုံးပမ္းဳကသည္ကုိ
က႗ႎု္ပ္တိုႛ အဴပစ္ဆုိစရာမရႀိေခဵ။ က႗ႎု္ပ္တိုႛအဴပစ္ဆုိရန္ အခဵက္မႀာ ႎုိင္ငံခဵင္းတခုႎႀင့္
တခုေပၝင္း၍ အသီးသီး ဘၸာေရး ေခဵာင္လည္ စီးပၾားေရးနယ္ခဵဲႚလုိေသာ စိတ္ဴဖင့္
ဴပႂလုိေသာ
႓ဗိတိသ႖နယ္ခဵဲႚဝၝဒသမားတိုႛ၏
အဴပႂအမူမဵားကုိသာ
႟ႁတ္ခဵလုိဴခင္း
ဴဖစ္ေပသည္။
႓ဗိတိသ႖
ႎုိင္ငံတၾင္
ဆုိရႀယ္လစ္ဝၝဒီအမည္ခံေသာ
အခဵႂိႚေသာ
လူတိုႛပင္လ႖င္ ေခတ္မႀီေအာင္ မေတၾးမဴမင္ႎုိင္ဘဲ သမား႟ုိးကဵ ကဵဥ္းေဴမာင္းေသာ
စိတ္ဆႎၬေဟာင္း၊ စိတ္ဆႎၬေဆၾးမဵားဴဖင့္ ေဆာင္႟ၾက္လဵက္ပင္ ရႀိဳကေသး၏။ အတုိခဵႂပ္မႀာ
နယ္ခဵဲႚဝၝဒ၊ အရင္းရႀင္ဝၝဒတိုႛကုိ လုိက္ေနသေ႟ၾႚ ကာလပတ္လုံး အလုပ္လက္မဲ့ ဴပႍနာ၊

ေနထုိင္စားေသာက္မႁ ေခဵာင္ခဵိေရးဴပႍနာ စေသာ စီးပၾားေရး ႒ကီးပၾားေရးဴပႍနာတိုႛကုိ
ေဴဖရႀင္းႎုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခဵ။ သိုႛအတၾက္ စီးပၾားေရး၊ ဘၸာေရး နယ္ပယ္တၾင္ ႎုိင္ငံ
အသီးသီး ေကာင္းကဵႂိးအတၾက္ လၾတ္လပ္စၾာ ပူးေပၝင္း ဆက္ဆံမႁကုိ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အားေပးရ
ေပလိမ့္မည္။ ၎ႎႀင့္ ဆန္ႛကဵင္လ႖င္ ႟ႁပ္ခဵရ ေပလိမ့္မည္။ ႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံသည္ မိမိတိုႛ
ဴပည္ေထာင္စု အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံမဵားႎႀင့္ သာတူညီမ႖ စီးပၾားေရး ႒ကီးပၾားေရး တုိးတက္ဳကဖိုႛ
ေဆာင္႟ၾက္မည္ ဆုိလ႖င္ မိမိ၏ အကဵႂိးေကဵးဇူး ဴပည္ေထာင္စု အပၝအဝင္ ဴဖစ္ေသာ ႎုိင္ငံ
ဴပည္နယ္ အသီးသီးတိုႛ၏ အကဵႂိးေကဵးဇူးကုိ ဴဖစ္ထၾန္းေအာင္ လုပ္ႎုိင္ေပလိမ့္မည္။
႓ဗိတိသ႖ လူမဵႂိးမဵားက အလုပ္သမား အစုိးရကုိ လၾန္ခဲ့ေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္
ေဴမာက္မဵားစၾာေသာ မဲဆႎၬကုိ ေပး၍ တင္ေဴမၟာက္ဳကေသာ အခၝ က႗ႎုု္ပ္တိုႛသည္
ဤကဲ့သိုႛ စီမံ ဖန္တီးလိမ့္မည္ဟု ေဴမၟာ္လင့္ခဲ့၏။ အလုပ္သမား အစုိးရသည္
႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံတၾင္ သာမက အဴပည္အဴပည္ အနယ္နယ္တၾင္ပင္ ဆုိရႀယ္လစ္ဝၝဒကုိ
ထူေထာင္လိမ့္မည္ဟု ယုံဳကည္ခဲ့၏။
ဆုိရႀည္လစ္ ဝၝဒ ဆုိရာ၌ ဆုိရႀယ္လစ္ ဝၝဒ တခုလုံးကုိ ဆုိလုိ၏။ ဆုိရႀယ္လစ ္ဝၝဒ
အတုိင္း ကဵပ္ဴပည့္တင္းဴပည့္ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ေအာင္ ႓ဗိတိသ႖ အလုပ္သမား အစုိးရသည္
ရဲရင့္ေဴပာင္ေဴမာက္ ေဴဖာင့္မတ္ တည္ဳကည္စၾာ စီမံသင့္ေလသည္။ သိုႛေသာ္လည္း
က႗ႎု္ပ္တိုႛ အဴပင္ဘမ္းမႀ ေန၍ ဴမင္ရသည္မႀာ အလုပ္သမား အစုိးရသည္ စိတ္မပၝ့တပၝ
ေဳကာက္႟ၾႚံ႟ၾံႚ ေဆာင္႟ၾက္ေနသည္ကုိ ေတၾႚဴမင္ရေပသည္။ အခဵႂိႚ ကိစၤမဵား၌ ႓ဗိတိသ႖
အစုိးရသည္
ကၾန္ဆာေဗးတစ္
အစုိးရထက္ပင္
ေခတ္ေနာက္ကဵ
ေပေသး၏။
ဘရက္တင္ဝု(ဒ္) ေငၾေခဵး စာခဵႂပ္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္က
ေငၾေခဵးမႁႎႀင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ဆုိရႀယ္လစ္အစုိးရသည္ ကၾန္ဆာေဗးတစ္
ဂုိဏ္းသားတိုႛႎႀင့္ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚဝၝဒီ အရင္းရႀင္ ဝၝဒီသမားတိုႛ၏ အလုိကုိ လုိက္ေလဵာ၍
လုပ္ခဲ့ဳကသည္ကုိ ဆင္ဴခင္မိေသာ အခၝ အလၾန္ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလႀေပသည္။
ဤကဲ့သိုႛ ေဳကာက္ေဳကာက္႟ၾံႚ႟ၾႚံ ဆုတ္ဆုတ္ကန္ကန္ လုပ္ေနဳကလ႖င္ မိမိတိုႛ
ႎုိင္ငံအတၾက္
လည္းေကာင္း၊
အဴခားႎုိင္ငံအတၾက္
လည္းေကာင္း၊
မိမိတိုႛ
တသက္တာတၾင္ ရယူ႓ပီးေသာ အခၾင့္ေကာင္း႒ကီးကုိ ဆုိရႀယ္လစ္တိုႛသည္ ဆုံး႟ႁံးဳက
ေပလိမ့္မည္ဟု ဆုိရေပမည္။ မိမိတိုႛ အလုပ္သမား ပၝတီ ႓ပိႂပဵက္မည္သာမက
႓ဗိတိသ႖တိုႛ၏ ဂုဏ္ႎႀင့္ အကဵႂိးကုိ ထိခုိက္ေပလိမ့္မည္။ မိမိတိုႚ ထိထိေရာက္ေရာက္
မလုပ္ႎုိင္လ႖င္ မိမိတိုႛႎုိင္ငံတၾင္ ေပၞေပၝက္လဵက္ ရႀိေသာ ဴပႍနာ႒ကီးသည္ အထူး
႟ႁပ္ေထၾး၍ လာေပလိမ့္မည္။ ထုိသိုႛ ႟ႁပ္ေထၾးလာေသာ အခၝ ႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံတၾင္
ဴပည္တၾင္းေရး
အေရးေတာ္ပုံ
ေပၞေပၝက္ေကာင္း
ေပၞေပၝက္လာေပလိမ့္မည္။
ထုိမ႖ေလာက္ အေဴခအေန ဆုိးဝၝး လာလ႖င္ လက္ေအာက္ခံ ႎုိင္ငံမဵားသည္ မိမိတိုႛ၏
လၾတ္လပ္ေရးကုိ လက္ဝယ္သိုႛ သိမ္းယူဳကရ ေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေဳကာင့္ ဆုိေသာ္

ရာဇဝင္တၾင္ မဳကႂံစဖူး အင္အား အထူးရႀိေသာ အေဴခအေနသိုႛ ေရာက္ေနဳကသည္
သာမက
ကမာၲေပၞရႀိ
လူ႒ကီးမဵား၏
စိတ္ေကာင္း
ေစတနာႎႀင့္
အားေပး
အားေဴမၟာက္ဴပႂဴခင္းကုိလည္း ရယူေနဳကေသာေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပတည္း။ အထူးသဴဖင့္
အာရႀတုိက္တၾင္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရႎႀင့္ ႓ဗိတိသ႖ လူမဵႂိးတိုႛ ေတၾႚဳကႂံရမည္ ဴဖစ္ေသာ
အေရးကိစၤ႒ကီးေပတည္း။
သိုႛစဥ္လ႖က္ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္သည္ ကမာၲေပၞတၾင္ စီးပၾားေရး ေခၝင္းပုံဴဖတ္
အလုပ္၊ လက္ေအာက္ခံ ႎုိင္ငံမဵားတၾင္ စီးပၾားေရး ဓားဴပတုိက္မႁကုိ ဴပႂဆဲပင္ရႀိသည္ဟု
ဆုိရေပမည္။ ဤသိုႛ ဴပႂဴခင္းအားဴဖင့္ ႓ဗိတိသ႖နယ္ခဵဲႚစနစ္သည္ မိမိ၏သင္းခဵႂိင္းကုိ
မိမိတိုႛကုိယ္တုိင္ တူးဴခင္းမ႖သာ ဴဖစ္ေပမည္။ ဤနည္းအားဴဖင့္ ႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံသည္
ဴပန္လည္တုိးတက္မႁ မဴပႂႎုိင္ေခဵ။ မိမိ၏ မူလအေဴခအေန သိုႛေရာက္ရန္ လက္ေအာက္ခံ
ႎုိင္ငံမဵား၏
အကဵႂိးကုိ
ပုိမုိထိခုိက္
နစ္နာေစေသာ
အမႁမဵႂိးကုိ
ဗရမ္းဗတာဴပႂလဵက္ရႀိေနေပသည္။ ဤသိုႛဴပႂလုပ္သည္ကုိ အထက္၌ ေဖာ္ဴပ႓ပီးေသာ
ဘရက္တင္ဝု(ဒ္)ေငၾေခဵး စာခဵႂပ္ႎႀင့္ အေမရိကန္ထံမႀ ေငၾေခဵးရာတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရေပသည္။
က႗ႎု္ပ္တိုႛ
ဴမန္မာႎုိင္ငံ၌
ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရး
အမည္ဴဖင့္
ဆင္းမလား႓မိႂႚမႀ
လုပ္လာေသာ
စီမံခဵက္မဵားအတုိင္း
အဂႆလိပ္နယ္ခဵဲႚဝၝဒီ
အစုိးရသည္
စီးပၾားေရးဓဴမတုိက္မႁကုိ မသိမသာ ခုိးေဳကာင္ ခုိးဝႀက္ လုပ္လဵက္ရႀိေလသည္။
ဤစီမံခဵက္မဵားကုိ အေသးစိတ္ က႗ႎု္ပ္မရႀင္းလုိ။ အဳကမ္းအားဴဖင့္ အနည္းငယ္
ထင္ဴမင္ခဵက္
ေပးရေပလိမ့္မည္။
ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္
ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံႚေရး၊
ဴပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရး၊ ဴပႂဴပင္ထူေထာင္ေရး၊ ဟူ၍ ဴပႍနာ႒ကီးမဵားကုိ ေဴဖရႀင္းရန္
႓ဗိတိသ႖အစုိးရသည္ မည္ကဲ့သိုႛ စီမံသနည္း။ မိမိတိုႛ စီမံခဵက္မဵား အတၾက္ အတုိး မရႀိ
ဘိလပ္ အစုိးရထံမႀ ဘုရင္ခံက ေ႟ၿဒဂႆၝး ၈၇ သန္း ေခဵးယူ႓ပီး ဴဖစ္သည္ဟု ဳကားသိရ၏။
အတုိးမရႀိ ဟူေသာ အခဵက္ကုိ သတိခဵပ္ေစလုိသည္။ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရသည္
အေမရိကန္ႎုိင္ငံမႀ ၂ ကဵပ္အတုိးႎႀင့္ ေခဵးယူေနရသည့္ အခၝတၾင္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရက
ဴမန္မာဴပည္ အစုိးရကုိ အတုိးမယူဘဲ သဒၬၝဗလဝႎႀင့္ မည္ကဲ့သိုႛ ေခဵးႎုိင္ဳကသနည္း။
ရႀင္းရႀင္း ေဴပာရလ႖င္ ဤေဴမာက္ဴမားစၾာေသာ ေ႟ၿဒဂႆၝး ၈၇ သန္းသည္ ေခဵးေငၾလည္း
မဟုတ္၊ အတုိး မရႀိသည္လည္း မဟုတ္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရက ေငၾေခဵးသည္ ဆုိရာ၌
ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေခဵးေငၾကုိ ရသည္မဟုတ္၊ ကုန္ပစၤည္းကုိသာလ႖င္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ရသည္။
ထုိ ကုန္ဝတၪႂပစၤည္း တန္ဖုိး အေပၞတၾင္ အတုိး အဴမတ္ေငၾကုိ ထည့္႓ပီးသည္မႀာ
ထင္ရႀားေပသည္။ သိုႛအတၾက္ အတုိးမရႀိဘဲ ေခဵးငႀားသည္ ဟူေသာ ေဴပာဆုိခဵက္ကုိ
အရသာ ေတၾႚေအာင္ ဆားကေလးမဵက္မဵက္ခပ္႓ပီးမႀ မဵႂိရေပလိမ့္မည္။ ႓ဗိတိသ႖
ပၝလီမန္၌ ႓ဗိတိသ႖လူမဵႂိးတိုႛက အေမရိကန္ထံမႀ ေငၾေခဵးမႁႎႀင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစား
ေဆၾးေႎၾးဳကေသာ အခၝ မဵားစၾာ စုိးရမ္မကင္း ရႀိသည့္ လူမဵားကုိ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရက

ေခဵးေငၾေဳကာင့္ အေမရိကန္တိုႛက ႓ဗိတိသ႖တိုႛကုိ ႒ကိႂးကုိင္ႎုိင္ခၾင့္ မရႀိပၝဟု ထင္တလဲလဲ
ယုံဳကည္ေအာင္
ရႀင္းလင္း
ေဴပာဴပရေပ႓ပီ။
႓ဗိတိသ႖
ႎုိင္ငံတၾင္
အခဵႂိႚက
အေမရိကန္အစုိးရကုိ
စုိးရိမ္လၾန္းသည္။
စနစ္ကဵလၾန္းသည္ဟူ၍
အမဵႂိးမဵႂိး
အဴပစ္တင္ဳကေလသည္။ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရက ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေငၾေခဵးေသာအခၝ၌ မူကား
ေငၾေခဵးဴခင္းႎႀင့္ပတ္သက္၍ လုိက္နာရမည့္ အေဳကာင္းအခဵက္ တိုႛကုိပင္ မသိမသာ
ဴပႂလုပ္ထားေလသည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ သတိဴပႂသင့္သည္ကား ပထမ အခဵက္၌ ေ႟ၿဒဂႆၝး ၈၇
သန္းကုိ ႓ဗိတိသ႖ ႎုိင္ငံ၌ပင္ အသုံးဴပႂ၍ ဒုတိယ အခဵက္မႀာကား ဴမန္မာလူမဵႂိးတိုႛ အတၾက္
ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဴပႂဴပင္ထေ
ူ ထာင္ရန္ မဟုတ္မူ၍ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚဝၝဒီ အရင္းရႀင္ဝၝဒီတိုႛ
အကဵႂိးစီးပၾားကုိ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ သုံးမည္ ဴဖစ္ေသာ ေငၾပင္ေငၾရင္း ဴဖစ္ေပသည္။
ဴမန္မာႎုိင္ငံ လက္ရႀိ အစုိးရ စီမံခဵက္မဵားမႀာ ဆုိရႀယ္လစ္ ဝၝဒ စကားလုံးတိုႛကုိ
သုံး႓ပီးလ႖င္ အရင္းရႀင္ ဝၝဒက ေရႀးထုံး ေရႀးနည္းအတုိင္း ေကၾႚလည္ ေဳကာင္ပတ္ႎႀင့္
အဴမတ္အစၾန္း ရဖိုႛ ဴမန္မာ့ စီးပၾားေရးကုိ လက္ဝၝး႒ကီး အုပ္ဖိုႛပင္ ဴဖစ္ေပ၏။ ႓ဗိတိသ႖
အရင္းရႀင္တိုႛကုိ ေလဵာ္ေဳကး ေပးဖိုႛကား၊ စီမံ႓ပီးေလ႓ပီ။ က႗ႎု္ပ္တိုႛႎုိင္ငံ၌ တုိင္းသူ
ဴပည္သားတိုႚ အမဵႂိးမဵႂိး နစ္နာ ဆုံး႟ႁံးရသည့္ အတၾက္ ေလဵာ္ေဳကး ေပးမည္။
အေထာက္အပံ့
ေပးမည္ဴဖစ္ေသာ
စီမံခဵက္မဵားကုိ
မဳကားရေသးေခဵ။
သတိေပးလုိက္ေသာ အခဵက္တခုမႀာ က႗ႎု္ပ္တိုႛ တုိင္းဴပည္၌ ဴပာပုံတမ႖ ပဵက္စီးရေသာ
အေဳကာင္းမႀာ ႓ဗိတိသ႖တိုႛ ၁၉၄၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ထၾက္ေဴပးခၝနီး၌ ေဴမလႀန္ စံနစ္ဴဖင့္ ဖဵက္ဆီး
ခဲ့ဳကေသာေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဗုံး႒ကဲ ဖဵက္ဆီးခဲ့ဴခင္းေဳကာင့္ လည္းေကာင္း
ဴဖစ္ေပသည္။ မဵားေသာ အားဴဖင့္ ဤအေဳကာင္း ႎႀစ္ေဳကာင္းေဳကာင့္ ပဵက္စီးဳက
ရေလသည္။ ထိုႛအဴပင္ က႗ႎု္ပ္တိုႛႎုိင္ငံႎႀင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛလူမဵႂိး နစ္နာ ဆုံး႟ႁံးရသည္မႀာ
႓ဗိတိသ႖ အစုိးရသည္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ တုိင္းဴပည္ကုိ မကာကၾယ္ႎုိင္ဘဲ က႗ႎု္ပ္တိုႛကုိ
စၾန္ႛထား႓ပီးလ႖င္ တၾက္ေဴပး သၾားဳကေသာေဳကာင့္ဟု ဆုိရေပမည္။ ဤအခဵက္တုိ ႓ဗိတိသ႖
ပၝလီမန္၌ပင္ ဝန္ခံ႓ပီး ဴဖစ္ေပသည္။ က႗ႎု္ပ္မႀတ္မိသေ႟ၿႚ ေဴပာရလ႖င္ ဴမန္မာဴပည္
ကာကၾယ္မႁသည္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရက ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ၁၉၄၁ ခု၊ အေဴခအေနသိုႛ
ေရာက္ေအာင္ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ အတၾက္ ကုန္ကဵမည္ဴဖစ္ေသာ ေငၾေဳကးမဵားကုိ
ေပးလုိက္ေပသည္။ အရပ္စကားႎႀင့္ ေဴပာရလ႖င္ အလကားေပးသည့္ အေနႎႀင့္
ေခဵးငႀားေလသည္။
ေခဵးငႀားသည္
ဆုိရာ၌
ေနာက္ဆုံးတၾင္
ဴမန္မာႎုိင္ငံသူ
ဴမန္မာႎုိင္ငံသားတိုႛ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ဴဖစ္ေသာ အခၾန္ထဲမႀ ေပးဆပ္ရမည္ဴဖစ္၍
က႗ႎု္ပ္တိုႛလူထုထံမႀ အခၾန္ေတာ္ ေကာက္ခံဴခင္းပင္ ဴဖစ္ေလသည္။ လူထု၏အကဵႂိးရႀိလ႖င္
ေတာ္ပၝေသး၏။ ယခုမႀာမူကား လူထု၏အကဵႂိးအတၾက္မဟုတ္၊ ႓ဗိတိသ႖ အရင္းရႀင္တိုႛ၏
အကဵႂိးအတၾက္ သက္သက္ေလာက္ပင္ ဴဖစ္ေပ၏။ သိုႛအတၾက္ တုိက္႟ုိက္ေဴပာရလ႖င္
ဤေ႟ၿဒဂႆၝး ၈၇ သန္းသည္ ေခဵးေငၾမဟုတ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံသူ ႎုိင္ငံသား (ဝၝ) ဗမာလူထုထံမႀ

အတင္းေတာင္းယူေသာ
စစ္ေလ႖ာ္ေဳကးေငၾသာလ႖င္
ဴဖစ္၏။
က႗ႎု္ပ္တိုႛ
ဴပည္သူဴပည္သားတိုႛသည္
မိမိတိုႛနစ္နာဆုံး႟ႁံးမႁအတၾက္
အေဳကးေငၾ
ရဖိုႛေဝးစၾာ့
တန္ဆာဆင္ထားေသာ
စစ္ေလဵာ္ေဳကး
ေငၾကုိပင္
ေပးရေတာ့မည္။
က႗ႎု္ပ္တိုႛဴပည္သူဴပည္သားမဵားအတၾက္
ေလဵာ္ေဳကးေငၾေပးရန္
အဘယ့္ေဳကာင့္
မစီစဥ္ပၝေသး သနည္းဟု အစုိးရကုိေမးရာ အစုိးရက လၾန္ခဲ့သည့္ ၃ ႎႀစ္အတၾင္း
မိမိတိုႚသည္ တႎုိင္ငံ ႓မိႂင္ယံဴခားတၾင္ ရႀိေနေသာေဳကာင့္ လုိအပ္ေသာ အခဵက္ကုိ
မစုေဆာင္းရေသးပၝ။ စုေဆာင္းရေသာ္လည္း ထုိစဥ္အခၝက ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ လာေရာက္၍
ေလထီးႎႀင့္ ဆင္း႓ပီး ဴပည္သူတိုႛႎႀင့္ ေတၾႚဖိုႛ မဴဖစ္ႎုိင္ပၝဟု အူေဳကာင္ေဳကာင္ပင္ ဴပန္၍
ေဴဖလုိက္ေသး၏။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ တုိင္းဴပည္ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ ေငၾပင္ေငၾရင္း
လုိသည္မႀာ
မႀန္၏။
သိုႛေသာ္လည္း
က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္
တန္ဆာဆင္ထားေသာ
စစ္ေလဵာ္ေဳကး အဴဖစ္ဴဖင့္ ေပးရမည္ ဴဖစ္ေသာ ေငၾမဵား၊ စီးပၾားေရး လက္ဝၝး႒ကီး
အုပ္မႁမဵားႎႀင့္ တဖက္သတ္ အကဵႂိးရႀိမည္ ဴဖစ္ေသာ ေငၾပင္ေငၾရင္း စုိက္ထုတ္မႁမဵားကုိ
အလုိမရႀိေခဵ။
လယ္ယာ စုိက္ပဵႂိးေရး စီမံခဵက္၊ သစ္စီမံခဵက္၊ ဝယ္ယူ ဴဖန္ႛဴဖႃးေရး စီမံခဵက္
စသည္တိုႛႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေဴပာလုိသည္မႀာ အစုိးရက မက္ေလာက္ေသာ အဖုိးမဵားကုိ
ေပး၍ အားလုံးေသာ ပုိလ႖ံမည့္ ေကာက္ပဲသီးႎႀံတိုႛကုိ ဝယ္ယူမည္ဟု ဆုိထားဴပန္၏။
မက္ေလာက္ေသာ တန္ဖုိးမဵားကုိ ေတာင္သူ လယ္သမားမဵားအား ေပးမည္ေလာ။
အစုိးရအတၾက္ အဝယ္ေတာ္လုပ္မည့္ ႎုိင္ငံဴခား ကုမၯဏီ႒ကီးမဵားအား ေပးမည္ေလာဟု
ေမးရေပလိမ့္မည္။ အစုိးရက ေစဵးႎႁန္း ကန္ႛသတ္မည္ဟု ဆုိဴပန္၏။ ေစဵးႎႁန္း
ကန္ႛသတ္ဴခင္း စံနစ္ကုိ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ႒ကိႂက္ႎႀစ္သက္၏။ သိုႛရာတၾင္ ေစဵးႎႁန္း မကန္ႛသတ္မီ
ပလၾန္တန္ဖုိး ယုတ္ေလ႖ာ့လဵက္ ရႀိေသာ ေငၾေဳကး ဴပႍနာကုိ မေဴဖရႀင္းရမီ ေစဵးႎႁန္း
ကန္ႛသတ္လ႖င္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ေတာင္သူ လယ္သမားမဵား၏ ဇီကုိ ညစ္သည္ႎႀင့္
အတူတူပင္ဴဖစ္၏။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ေတာင္သူ လယ္သမားမဵား ဳကပ္တည္း ကဵဥ္းေဴမာင္းေသာ
ဘဝသိုႛ ေရာက္လ႖င္ ႎုိင္ငံတၾင္ ခုိးမႁ၊ တုိက္မႁ၊ ရာဇဝတ္မႁမဵား မဵားဴပား လာေပလိမ့္မည္။
လက္ရႀိ အေဴခအေနပင္ မည္မ႖ေလာက္ ဆုိးဝၝးေနသည္ကုိ ေဖာ္ဴပရန္ မလုိေခဵ။
အစုိးရစီမံကိန္းအရ ထၾက္ကုန္ဝင္ကုန္ကုိ အစုိးရက အုပ္ခဵႂပ္မည္ဟု ဆုိဴပန္၏။ ဤသိုႛ
အုပ္ခဵႂပ္ရာတၾင္
ဆုိဗီယက္႟ုရႀားတၾင္
အစုိးရက
အုပ္ခဵႂပ္နည္းမဵႂိးမဟုတ္၊
အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္ အဝယ္ေတာ္မဵားကုိ အသုံးဴပႂ႓ပီးလ႖င္ အုပ္ခဵႂပ္ရန္ ဴဖစ္ေလသည္။
ဤအဝယ္ေတာ္မဵားမႀာ
ႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီ႒ကီးမဵား
ဴဖစ္၏။
ဴမန္မာလူမဵႂိးတိုႚသည္
ထၾက္ကုန္ဝင္ကုန္ကိစၤတၾင္ က႗မ္းကဵင္လိမၳာဴခင္း မရႀိဟုဆုိထား၏။ အဳကံဉာဏ္ေပးလဵင္
ဴမန္မာလူမဵႂိးတိုႛ မလုပ္ႎုိင္စရာ အေဳကာင္းမရႀိေပ။ အစုိးရကဴပန္လည္စီမံ သင့္ေပသည္။
ဤမ႖သာမကေသး
ဂဵပန္
ေငၾစကၠႃကုိ
တန္ဖုိးမရႀိဟု
ေဳကညာခဲ့ေသာေဳကာင့္

တႎုိင္ငံလုံးတၾင္ အတိဒုကၡေရာက္ဳကရေပသည္။ အာရႀတုိက္ အေရႀႚေတာင္ဘက္ရႀိ
မဟာမိတ္မဵား သိမ္းပုိက္ထားေသာ နယ္မဵားတၾင္ တန္ဖုိး သင့္သေလာက္ထားပၝလဵက္ႎႀင့္
ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ အဘယ့္ေဳကာင့္ တန္ဖုိးလုံးလုံး မရႀိဟု ေဳကညာခဲ့ပၝသလဲ၊ ႓ဗိတိသ႖က
ထုိနယ္ကုိ အဘယ့္ေဳကာင့္ မဵက္ႎႀာ လုိက္ပၝသလဲ ဂဵပန္ ေငၾစကၠႃ ထပ္႓ပီး တုိးစရာ
အေဳကာင္းမရႀိသည္ ဴဖစ္၍ ထုိႎုိင္ငံမဵားမႀာကဲ့သိုႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္လည္း တန္ဖုိး
ေပးသင့္သည္။ ဴမန္မာဴပည္သူ ဴပည္သားတိုႛ၏ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား ႎုိင္ငံေပၝင္းစုံ
အဖၾဲႚဝင္မဵားတၾင္ ပၝဝင္၍ ဂဵပန္ဴပည္မႀ ဂဵပန္ ေငၾစကၠႃမဵား အတၾက္ ရထုိက္စရာ ရႀိေသာ
တန္ဖုိးကုိ ရႎုိင္ေအာင္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရက စီစဥ္ေပးသင့္သည္၊ ဤႎႀစ္ခဵက္ကုိ ႓ဗိတိသ႖
အစုိးရက စီစဥ္ေပးသင့္သည္။ ဤႎႀစ္ခဵက္ကုိ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရ အဘယ္ေဳကာင့္ စီစဥ္
မေပးႎုိင္သနည္းဟု ေမးလုိသည္။
ဤသိုႛ ပရိယာယ္ အမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚသမားတိုႛသည္ စီးပၾားေရး
ဖက္ဆစ္ဝၝဒကုိ ဴမန္မာဴပည္တၾင္ စုိက္ထူရန္ စီစဥ္ခဵက္ ရႀိေနဳကသည္။ ေငၾေဳကးတန္ဖုိး
ဆုတ္ယုတ္မႁ ဴပႍနာေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ တုိင္းဴပည္တၾင္ အလုပ္မရႀိသူ အေဴမာက္အဴမား
ေငၾသား ေငၾစကၠႃ မကုိင္ႎုိင္သူ အေဴမာက္အဴမား ရႀိ၏။ သိုႛစဥ္လဵက္ ဴပည္သတ
ူ ိုႛ
ေခဵာင္ခဵိေအာင္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရသည္ လၾတ္လပ္စၾာ ကုန္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးကုိ
အားမေပးဘဲ အဴခားႎုိင္ငံမဵားကုိ ခဵႂပ္ခဵယ္ထားေလသည္။ မိမိတိုႛ ႎုိင္ငံကလည္း အခဵိန္မီ
လုံေလာက္ေအာင္ ကုန္စည္ဝတၪႂ ပစၤည္း မေပးႎုိင္ဘဲလဵက္ တကုိယ္ေကာင္း ဳကံလုိေသာ
စိတ္ႎႀင့္ အဴခားႎုိင္ငံမဵားက ကုန္စည္ ဝတၪႂမဵား ပိုႛဴခင္းကုိ ပိတ္ပင္ထားေလသည္။
အန္နရာ ေခၞ ကုလသမဂၢ ကယ္ဆယ္ေရးႎႀင့္ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အဖၾဲႚကုိပင္
တားဴမစ္ ထားေလသည္။ ဤသိုႛေသာ စီမံခဵက္ဴဖင့္ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ ဝၝဒီတိုႛသည္ မိမိတိုႛ
အကဵႂိးကုိ ဴဖစ္ထၾန္းေစႎုိင္လိမ့္မည္ဟု ထင္မႀတ္ကာ ဴပႂလုပ္၏။ ေနာက္ဆုံး၌ မိမိတိုႛပင္
အကဵႂိးယုတ္မည္မႀာ သိသာႎုိင္ေပ၏။ ဥပေဒႎႀင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ေဴပာလုိသည္။
ဘုရင္ခံ၏ ကုိယ္စား တရားဝန္႒ကီး တေယာက္သည္ ဥပေဒသစ္ အခဵႂိႚကုိ ဴပႂထား၏။
၁၉၄၃ ခုႎႀစ္၊ အထူးတရားသူ႒ကီး အက္ဥပေဒ ၅ အရ အထူးတရားသူ႒ကီးတဦးသည္
သက္ေသထၾက္ခဵက္တိုႛကုိ အတုိခဵႂပ္မႀတ္သားရန္သာ လုိသည္။ တရားခံသည္လည္း
ေခၞလုိေသာ အေရး႒ကီးသည့္ သက္ေသမဵားကုိ ေခၞပုိင္ခၾင့္မရႀိ။ တရားသူ႒ကီးကသာ
လ႖င္ ေခၞပုိင္ခၾင့္ရႀိသည္ဟု ေဖာ္ဴပထား၏။ အခဵႂပ္မႀာ တရားသူ႒ကီး တေယာက္သည္
ေသးငယ္ေသာ ဴပစ္မႁမဵားတၾင္ တခဵက္လၿတ္ အမိန္ႚခဵသကဲ့သိုႛ လူသတ္မႁစေသာ
အမႁမဵားတၾင္
တခဵက္လၿတ္အမိန္ႚ
ခဵႎုိင္သည္ဟု
ဆုိရာေရာက္ေပသည္။
ေနာက္တခဵက္မႀာ
တရားသူ႒ကီး၏
အဴပစ္ေပးခဵက္ကုိ
ခံယူ႓ပီးသည့္ေနာက္
အယူခံႎုိင္ခၾင့္မရႀိေခဵ။
အဆုိပၝ
အက္ဥပေဒ
ပုဒ္မ
၆
(၁)
အရ
တရားလၿတ္ေတာ္ကပင္လ႖င္ ဴပန္လည္ စစ္ေဆးခၾင့္ မရႀိေခဵ။ ပုဒ္မ ၆ (၁) အရ ေသဒဏ္

ေပးေသာ အမႁ တမႁတၾင္ တရားဝန္႒ကီး တဦးသာ ဴပစ္မႁကုိ စစ္ေဆးႎုိင္သည္။
တနည္းအားဴဖင့္ ဆုိေသာ္ ေသဒဏ္ဴပစ္မႁက လၾဲ၍ အဴခားေသာ ဴပစ္မႁမဵား စေသာ
တရားခံတိုႛမႀာ အယူခံပုိင္ခၾင့္ မရႀိေသာ ဘဝသိုႛ ေရာက္ဳကဴခင္းပင္ ဴဖစ္၏။
၁၉၄၃ ခု၊ တရား႟ုံးေတာ္မဵား အေရးေပၞအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ -အရ
တရားခံတဦးသည္
ပထမတန္း၊
ဒုတိယတန္း၊
တတိယတန္း
အာဏာရႀိေသာ
တရားသူ႒ကီးမဵားက အဴပစ္ေပးေသာအခၝ အယူခံႎုိင္ခၾင့္မရႀိေခဵ။ တရားခံတဦးသည္
အထူးအာဏာရ တရားသူ႒ကီးက ဴပစ္မႁေပးေသာ အခၝ ေထာင္ဒဏ္ ငၝးႎႀစ္က
မေကဵာ္လၾန္လ႖င္ အယူခံႎုိင္ခၾင့္ မရႀိေခဵ။ တရားခံတဦးသည္ စက္ရႀင္တရားသူ႒ကီး၊
သိုႛမဟုတ္ ရာဘက္ စက္ရႀင္ တရားသူ႒ကီးက ဴပစ္မႁေပးေသာ အခၝ ေသဒဏ္
မဟုတ္လ႖င္ အယူခံပုိင္ခၾင့္ မရႀိေခဵ။ အထူး အာဏာရ တရားသူ႒ကီး႟ုံးမႀ ငၝးႎႀစ္ထက္
ေကဵာ္ေသာ
ေထာက္ဒဏ္
ေပးလ႖င္
တရားလၿတ္ေတာ္သိုႛ
မဟုတ္ဘဲ
စက္ရႀင္တရားသူ႒ကီး ႟ုံးသိုႛသာ အယူခံႎုိင္သည္။ ယခုအခၝ၌ စက္ရႀင္ တရားသူ႒ကီးသည္
အထူးတရားသူ႒ကီး ဴဖစ္ေနဴပန္ေသာေဳကာင့္ အလၾန္ အလုပ္မဵားရာ အယူခံမႁမဵားကုိ
ေသခဵာစၾာ စစ္ေဆးႎုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခဵ။
အထက္ပၝ ဥပေဒ ပုဒ္မ - ၁၄ အရ ပုလိပ္ကို ေဴဖာင့္ခဵက္ေပဴခင္းကို
သက္ေသထၾက္ခဵက္ယူ၍ တရားသူ႒ကီးမဵားက လက္ခံႎိုင္သည္။ ထိုႛဴပင္ အမႁ စံုစမ္းေရး
ပုလိပ္ အရာရႀိ၏ ထၾက္ဆိုခဵက္သည္လည္း တရားဝင္ဴပန္ေလ၏။ သိုႛအတၾက္
အမႁစံုစမ္းေရး ပုလိပ္အရာရႀိသည္ လူတေယာက္ကို မဖမ္းမီ မိမိတိုႛ အလိုရႀိေသာ
ထၾက္ခဵက္ရေအာင္ ပရိယာယ္အမဵိႂးမဵိႂးဴဖင့္ ေမးတတ္ေလသည္။ တရာခံတဦးသည္
ပုလိပ္အရာရႀိ၏
ခဵိန္းေဴခာက္မႁစသည္တိုက
ႛ ို
ေပၞေအာင္လုပ္ႎိုင္ရန္
အလၾန္ခဲ့ယဥ္သည္ဴဖစ္ရာ ပုလိပ္လက္ထဲ၌ ဤတိုးခဵဲႚအာဏာ ေပးထားဴခင္းသည္
အႎၨရာယ္မဵားစၾာ
ေပၞေပၝက္
ေစလိမ့္မည္။
တရားခံႎႀင့္ပုလိပ္
ႎႀစ္ဦးစကားကို
တရားသူ႒ကီးက
ဆံုးဴဖတ္ဖိုႛသာရႀိေပသည္။
မဳကာမီက
က႗ႎ္ုပ္သည္
႓ဗိတိသ႖
တရားစစ္ေဆးေရးစနစ္သည္ ဂဵပန္ကင္ေပတိုင္စနစ္ႎႀင့္ တူေနသည္ဟု ေဴပာခဲ့ဖူးေပ႓ပီ။
ယေနႛသည္အတိုင္းပင္ ထပ္၍ေဴပာလိုသည္။ အခဵႂပ္မႀာ ဤဥပေဒသစ္မဵားေဳကာင့္
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ဴပည္သူ ဴပည္သားမဵားကို ယုတ္မာေသာ ပုလိပ္မဵိႂးႎႀင့္ လက္စားေခဵလိုေသာ
တရားသူ႒ကီး လက္ထဲတၾင္ ဝကၾက္၍ အပ္ဴခင္းပင္ ဴဖစ္ေလေတာ့သည္။ ထိုမ႖မကေသး၊
တရား
စစ္ေဆးရာတၾင္
႓မိႂႚနယ္
အုပ္ခဵႂပ္ေရး
အရာရႀိမဵားက
ဝင္ေရာက္
စၾက္ဖက္သည္မဵားကိုလည္း က႗ႎ္ုပ္တိုႛ သိရႀိဳက၏။ ဤဥပေဒသစ္မဵားကို အေရးဳကံႂ၍
ယာယီသေဘာ လုပ္ရပၝသည္ဟု ဆိုဴပန္၏။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၌ လၾတ္လပ္မႁမဵားကို ဴပန္လည္
ရရႀိပၝလဵက္ အဘယ့္ေဳကာင့္ က႗ႎ္ုပ္တိုက ႎိုင္ငံတၾင္ မရႎိုင္ပၝသလဲ။ ႓ဗိတိသ႖တိုႛသည္

စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းဴဖင့္ ဴမန္မာမဵားကို ဂဵပန္လက္မႀ ကယ္ဖိုႛလာေရာက္
ပၝသည္ဟု ဆိုဳကသည္။ ဥပေဒသစ္မဵားႎႀင့္ စီးပၾားေရး စီမံခဵက္မဵားသည္ ႓ဗိတိသ႖တိုႛ၏
မၾန္ဴမတ္ေသာ ေစတနာ၏ ေရႀႚေဴပး နိမိတ္မဵား ဴဖစ္သေလာဟု ေမးလိုပၝသည္။
သိုႛဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ႎိုင္ငံရႀိ လူ ၁၇ သန္းတၾင္ ၁၇ ေယာက္မ႖သာ ဥပေဒ
အေဳကာင္းကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ဳကသည္ဟု ေဴပာဆိုဴခင္းသည္ ဆင္ေသကို
ဆိတ္သားေရဴဖင့္ ဖံုးမရသကဲ့သိုႛ ရႀိေခဵသည္။ ဤကဲ့သိုႛ ေဴပာဆိုမႁမဵိႂး ဴပခဲ့ေသာ္
ေလထီးႎႀင့္
ဆင္း႓ပီး
ေမးရမည္ေလာ
ဟူ၍
မေလာက္ေလး
မေလာက္စား
ေဴပာဆိုမႁမဵိႂးတိုႛသည္ အရာမေရာက္။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္တၾင္ ႓ဗိတိသ႖တိုႛကို
မုန္းတီးေသာ
စိတ္ဴဖစ္ေပၞေစရန္
ေဴမၟာက္ပင့္ဴခင္းသာလ႖င္
ဴဖစ္သည္ဟု
အာဏာပိုင္တိုႛအား က႗ႎ္ုပ္က သတိေပးလိုသည္။
အထက္၌ ေဖာ္ဴပခဲ့႓ပီးေသာ နည္းအမဵိႂးမဵိႂးဴဖင့္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ႎိုင္ငံတၾင္ စီးပၾားေရး
စိုက္ထူႎိုင္လိမ့္မည္ ေဴမၟာ္လင့္ဳက၏။ ဥပေဒအရ ဆိုႎိုင္ရန္ ဥပေဒကိုပင္ မိမိတိုႛ အလိုကဵ
ဴပင္လိုက္ေသး၏။ ဤမ႖မကေသး၊ ဘုရင္ခံကို လံုးဝ အာဏာေပး၍ အုပ္ခဵႂပ္ေစ၏။
ဥပေဒအရ ဆိုလ႖င္ ဘုရင္ခံသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ အာဏာရႀင္ ဴဖစ္၏။ ဤသိုႛေသာ
အေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္ ဘုရင္ခံႎႀင့္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ယခုအခၝ၌ သေဘာကဲၾလဲၾ ေနဳက၏။
က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္
မဴဖစ္ႎိုင္သည္ကို
မေတာင္းဆိုခဲ့ဳကေခဵ။
ဘုရင္ခံသည္
မိမိ၏
မိန္ႛခၾန္းမဵားတၾင္ အားလံုး ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ႒ကီးမဵား၏ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားဴဖင့္ မိမိ၏
အမႁေဆာင္ ေကာင္စီကို ဖဲၾႚလိုသည္ဟု အတန္တန္ ေဖာ္ဴပသည့္ အတိုင္း က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္
ဤကဲ့သိုႛေသာ ေကာင္စီကို ဖဲၾႚရန္သာ ေတာင္းဆိုခဲ့၏။ ဥပေဒအရ အမႁေဆာင္
ေကာင္စီဝင္ လူ႒ကီးမဵားသည္ ဘုရင္ခံကိုသာ လံုးဝ တာဝန္ ရႀိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ
ဝၝဒ အတိုင္း ေကာင္စီ ဖဲၾႚသူမဵားသည္ တစုတည္း တေပၝင္းတည္း တိုင္းသူဴပည္သား (ဝၝ)
လူထုကိုသာ တာဝန္ ရႀိေစသင့္သည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့၏။ စင္စစ္မႀာ က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ မူလ
ရည္႟ၾယ္ခဵက္ထက္ပင္ တထစ္ေလဵာ့၍ ေတာင္းဆိုဴခင္း ဴဖစ္၏။ မူလက က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္
အားလံုးေသာ အာဏာမဵားကို ေပးအပ္ဴခင္းခံရသည့္ ဗမာလူမဵိႂးမဵား ပၝဝင္ေသာ
ယာယီအမဵိႂးသား
အစိုးရကို
ေတာင္းဆိုခဲ့ေပသည္။
သိုႛရာတၾင္
အေပးအယူ
သေဘာမဵိႂးႎႀင့္ ကာကၾယ္ေရး၊ ႎိုင္ငံေရးရာ၊ ေတာင္႟ိုးနယ္မဵား ကိစၤတိုႛကို ဘုရင္ခံ
လက္ထဲ၌ ထားဴခင္းကို သေဘာတူသည္သာမက ေကာင္စီတၾင္ အခဵႂိႚ အဂႆလိပ္တိုႛကို
ထည့္ဴခင္းကိုပင္ လက္ခံ သေဘာတူ ခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္ခံ ခန္ႛအပ္ေသာ အမႁေဆာင္
ဝန္႒ကီးတဦး၏ လက္ထဲတၾင္ ဘၸာေရးကို ထားဴခင္းကို ပင္လ႖င္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
လိုက္ေလဵာခဲ့၏။ အခဵႂပ္မႀာ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ေတာင္းဆိုဴခင္းသည္ တခုပင္ ဴဖစ္သည္။
ဘုရင္ခံသည္ ဥပေဒအရ တိုင္းဴပည္ကို အုပ္ခဵႂပ္ရန္ တာဝန္ ရႀိေသာ္လည္း
ဒီမိုကေရစီဝၝဒ အတိုင္း အုပ္ခဵႂပ္ရန္ ေတာင္းဆိုဴခင္းမ႖သာ ဴဖစ္ေခဵသည္။ ဤသိုႛ

ေတာင္းဆိုရာ၌ က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ ဴပည္ထဲေရး ဌာနကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ အုပ္ခဵႂပ္လိုပၝသည္ဟု
ထည့္၍ ေဴပာခဲ့၏။ ဤသိုႛ ဴပည္ထဲေရး ဌာနကို ေတာင္းဴခင္းသည္ မေကာင္းေသာ
အဳကံႎႀင့္ ေတာင္းဴခင္း မဟုတ္၊ က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ ဘုရင္ခံ၏ ေစတနာကို ယံုဳကည္မိသည္
တေဳကာင္း၊ တိုင္းဴပည္၏ အေဴခအေန အစဥ္အလာကို ေထာက္႟ႁ၍ လည္းေကာင္း၊
ေတာင္းဆိုဴခင္း
ဴဖစ္ေပသည္။
ရဲေဘာ္တိုႛ
နားလည္သည့္
အတိုင္း
ဤေတာင္းဆိုခဵက္သည္ မဴဖစ္ႎိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုခဵက္ မဟုတ္၊ အသင့္အတင့္မ႖
ေတာင္းဆိုဴခင္း ဴဖစ္ေပသည္။ သိုႛေသာ္လည္း ဘုရင္ခံသည္ မိမိသာလ႖င္ သိေသာ
အေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ေတာင္းဆိုခဵက္ကို လက္မခံႎိုင္ဘဲ ဴငင္းဆိုခဲ့၏။
က႗ႎ္ုပ္တိုက
ႛ
အေပးအယူ သေဘာမဵိႂးဴဖင့္ ေလ႖ာ့ေပၝ့၍ ေတာင္းဆိုဴခင္းသည္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
စိတ္ဓာတ္ ညံ့ဴဖင္း၍ မဟုတ္၊ ယခုလို အခၝ၌ က႗ႎ္ုပ္တို၏
ႛ ႎိုင္ငံႎႀင့္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ လူမဵိႂး
အကဵိႂးကို
ဴမန္ဴမန္ထက္ထက္
သည္ပိုးခဵင္ေသာ
ဆႎၬအတၾက္
ဴဖစ္ေပသည္။
က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ အေရး႒ကီးေသာ ဌာနတိုႛကို ဘုရင္ခံ လက္ထဲ၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊
ဘုရင္ခံ ကိုယ္တိုင္ ေ႟ၾးခဵယ္ခန္ႛထားေသာ လူ႒ကီးမဵား၏ လက္ထဲ၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊
ထားဴခားအားဴဖင့္ တန္ခိုး အာဏာမဵားစၾာ မရႀိသည္ကို သိလဵက္ႎႀင့္ပင္ တိုင္းဴပည္
ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတၾက္ အကဵယ္အကဵယ္ မ႓ငိမ္းဖၾယ္ မဴဖစ္ေစရန္ ပူးေပၝင္း
ေဆာင္႟ၾက္ လိုေသာ ဆႎၬႎႀင့္ စကား ကမ္းလႀမ္းခဲ့ေလသည္။ သိုႛေသာ္လည္း က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
အလိုဆႎၬ အတိုင္း မဴဖစ္ခဲ့ေခဵ။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛႎိုင္ငံတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားသည္ အလၾန္သာယာ
နာေပဵာ္ဖၾယ္ ေကာင္းေသာ စကားလံုးမဵားကိုသာ သံုး႓ပီးလ႖င္ စီးပၾားေရး ဖက္ဆစ္ဝၝဒကို
ထူေထာင္ရန္ ႒ကိႂးစားေနဳကေပ႓ပီ။ ထိုႛအတၾက္ေဳကာင့္လည္း အာဏာပိုင္တိုႛလည္း
ယခုအခၝ၌ တိုင္းဴပည္၏ အေဴခအေန အဴဖစ္သနစ္ အကဵိႂး အေဳကာင္း အမႀန္တိုႛကို
သိလဵက္ႎႀင့္ပင္ မဵက္ေစ့စံုလံုး မႀိတ္၍ ဴပည္သူတိုႛ၏ (ဝၝ) လူထုဆႎၬကို ေဴပာင္ေဴပာင္႒ကီး
ဆန္ႛကဵင္ကာ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရႎႀင့္ ႓ဗိတိသ႖ လူမဵိႂးတိုႛကို က႗ႎ္ုပ္တို၏
ႛ လၾတ္လပ္မႁ အတၾက္
သၾားေရာက္ ရႀင္းလင္း ေဴပာဆိုဖိုႛ အခၾင့္အေရးတိုႛကိုပင္ မေပးေနသည္ သာမက
က႗ႎ္ုပ္တို၏
ႛ
ဂုဏ္သေရကို ပဵက္ေစေသာငႀာ (ဝၝ) က႗ႎ္ုပ္တို၏
ႛ
အင္အားကို
ဆုတ္ေစေသာငႀာ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ အမဵိႂးမဵိႂးႎႀင့္ ေဴပာဆို ဴပႂလုပ္လဵက္ ရႀိဳကေပသည္။
က႗ႎ္ုပ္တိုက
ႛ ိုလည္း မခံခဵင္ေအာင္ အမဵိႂးမဵိႂး ဆၾဳကေလသည္။ သိုႛေသာ္လည္း က႗ႎ္ုပ္တိုက
ႛ ို
ဆၾရမည္ မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ဆံုး၌ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ အႎိုင္ရမည္မႀာ ေသခဵာသည္ကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
သိ၏။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ အင္အားကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ သိသည္။ က႗ႎ္ုပ္တိုက
ႛ ို ေဴခလႀမ္းမႀားေအာင္ ဆၾ၍
မဴဖစ္ႎိုင္ေခဵ။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ အခဵိန္ကို ေ႟ၾး၍ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ လူထု႒ကီး မ႒ကိႂးပမ္းသင့္ေသာ
ေနရာတၾင္ မ႒ကိႂးပမ္းေစဘဲ ေဴဖာင့္ေဴဖာင့္တန္းတန္း လၾတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္လမ္းသိုႛ
ဆက္လက္ ခဵီတက္မည္။ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ လၾတ္လပ္ေရး ရေစရန္ ႒ကိႂးစားရာ၌ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ
သတိဴပႂရမည္မႀာ လၾတ္လပ္ေရးသည္ အကဵိႂးတရား မဟုတ္၊ လၾတ္လပ္ေရးသည္
က႗ႎိုပ္တိုႛ၏
ဆႎၬအတိုင္း
က႗ႎ္ုပ္တို၏
ႛ
ကံဳကမၳာကို
ဖန္တီးတိုင္ေသာ

အေဳကာင္းတရားမဵားသာ ဴဖစ္ေခဵသည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ လၾတ္လပ္ေရးကို ဟန္ဴပ
အေနႎႀင့္ အလိုမရႀိ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ကိုယ္ပိုင္ တန္ခိုးအာဏာ အခၾင့္အေရး မရႀိေသာ (ဝၝ)
အႎႀစ္မရႀိ အကာအတိ ဴဖစ္ေသာ လၾတ္လပ္ေရးကို က႗ႎု္ပ္တိုႛကိုယ္တိုင္ ဳကံႂေတၾႚဖူးသည္
ဴဖစ္၍ ၎လၾတ္လပ္ေရး အတုမဵိႂးအတၾက္ က႗ႎု္ပ္တိုႛထပ္မံ ႒ကိႂးပမ္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခဵ။
ရဲေဘာ္တိုႛ လၾတ္လပ္ေရး ဆိုသည့္ ေဝၝဟာရကိုသာ မဳကည့္႟ႁပၝႎႀင့္ ဤလၾတ္လပ္ေရးကို
အေဳကာင္းဴပႂ၍ လၾတ္လပ္မႁ အကဵိႂးတရားမဵားကို ခံစားႎိုင္ေအာင္ ယခုကပင္
ဤလၾတ္လပ္ေရးကို ပရိယာယ္အမဵိႂးမဵႂိးဴဖင့္ မသိမသာ ခဵႂပ္ခဵယ္မႁတိုႛကို ႒ကီးစၾာေသာ
သတိႎႀင့္ ကန္ႛကၾက္ရ ေပလိမ့္မည္။ ဤဴပႍနာမဵားကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ယခုအခၝ၌
တိုင္ပင္ေဆၾးေႎၾး
စဥ္းစားလဵက္
ရႀိဳကေလသည္။
သိုႛအတၾက္
ဘုရင္ခံသည္
အဴဖစ္သနစ္ကို ေရႀာင္ရႀား၍ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အဖဲၾႚခဵႂပ္ကို ႎိုင္ငံေရး တိုက္ပၾဲ နည္းစနစ္ဴဖင့္
စစ္ခင္းလိုပၝက ခင္းပၝေစ၊ စီးပၾားေရး ဖက္ဆစ္ဝၝဒ တိုက္နည္းကို သံုးလိုက သံုးႎိုင္ပၝေစ၊
သိုႛေသာ္လည္း က႗ႎု္ပ္တိုႛမႀာ မတုန္မလႁပ္ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္႓မဲစၾာႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေရး
ပန္းတိုင္သိုႛသာလ႖င္ ေရႀႚ႟ႁ႓ပီး ခဵီတက္လဵက ္ရႀိဳကသည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ဘုရင္ခံ၏
ေဴပာက္ကဵား တိုက္ပၾဲမဵား ႟ႁံးရမည္ကို ေသေသခဵာခဵာ သိ႓ပီးဴဖစ္၏။ အဘယ္ေဳကာင့္
ဆိုေသာ္ ေဴပာက္ကဵား တိုက္ပဲၾ နည္းစနစ္ကို လူထုက ေသာင္းေသာင္းဴဖဴဖ အားမေပးဘဲ
ေအာင္ဴမင္စာၾ အသံုးမဴပႂႎိုင္ေခဵ။ ဘုရင္ခံေနာက္၌ လူထုက မရႀိ၊ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အဖဲၾႚခဵႂပ္
ေနာက္၌သာ လူထု ရႀိသည္ကို သတိဴပႂဳကေလာ့။ ဤသိုႛေသာ အေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္
က႗ႎု္ပ္တိုႛ မည္ကဲ့သိုႛ စီစဥ္ ေဆာင္႟ၾက္ဳကမည္နည္း။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ဘယ္ကဲ့သိုႛ ေဴခလႀမ္း
လႀမ္းဳကမည္နည္း။
ရဲေဘာ္တိုႛ
က႗ႎု္ပ္တို၏
ႛ အဓိက ရည္႟ၾယ္ခဵက္သည္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အမဵိႂးသားတိုႛ၏ ကံဳကမၳာကို
က႗ႎ္ုပ္တိုက
ႛ ိုယ္တိုင္
ဖန္တီးႎိုင္ေသာ
အခၾင့္အေရးကို
ရယူရန္ဴဖစ္ေပသည္။
ဤအခၾင့္အေရးကို ရယူရန္ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရအား က႗ႎု္ပ္တိုႛ အေရးဆိုထားသည္မႀာ
အ႟ၾယ္ေရာက္သူတိုင္း
မဲေပႎိုင္ခၾင့္
ရႀိေသာ
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားကို
ခဵက္ဴခင္း
ကဵင္းပ႓ပီးလ႖င္ တိုင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္ကို အဴမန္ဆံုး ေခၞေပးရန္ ဴဖစ္သည္။
ဤတိုင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ
လၿတ္ေတာ္
မေခၞႎိုင္မီ
အတၾင္း
႓ဗိတိသ႖အစိုးရႎႀင့္
ဆက္သၾယ္ေဆၾးေႎၾးႎိုင္ေသာ အမဵိႂးသား အစုိးရအဖဲၾႚကို ဖဲၾႚစည္းေပးရန္ကိုလည္း
က႗ႎု္ပ္တိုႛ အဆိုဴပႂခဲ့ေပသည္။ သိုႛမႀသာလ႖င္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ဴပည္သူႛ လက္ထဲသိုႛ
လၾတ္လပ္ေရးရခဵိန္တၾင္ လံုးဝတန္ခိုး အာဏာ ေဴပားလဲ ေပးအပ္ရန္ အတၾက္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ
လိုသမ႖ေသာ အစီအစဥ္မဵားကို ကဵနစၾာ လုပ္ကိုင္ႎိုင္ေပလိမ့္မည္။ သိုႛေသာ္လည္း
႓ဗိတိသ႖ အစိုးရသည္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အမဵိႂးသား ဒီုမီနီယန္ အဆင့္အတန္းကို ေပးပၝမည္ ဟူ၍

မေရမရာေသာ
ကတိဴပႂ႓ပီးလ႖င္
စကၠႃဴဖႃ
စာတမ္း
အဆင့္အတန္းကိုပင္
ဘယ္အခဵိန္အခၝ ေပးမည္ ဟူ၍ တိတိကဵကဵ ေဖာ္ဴပထားဴခင္း မရႀိ၊ က႗ႎု္ပ္တိုႛ
အမဵိႂသားတိုႛ၏ လိုအင္ဆႎၬကို ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရတိုႛက မဴဖည့္သည့္အတၾက္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ
ဘာလုပ္ဳကမည္နည္း။ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို ေစာေစာ မဴပႂလုပ္လ႖င္ ဘယ္လိုစခန္း
သၾားဳကမည္လဲဟု ေမးဖၾယ္ရရႀိ၏ စင္စစ္မႀာ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရသည္ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမဵားကို
ေစာေစာ ကဵင္းပလိုပၝက ခဲယဥ္စရာ အေဳကာင္း မရႀိေခဵ။ ေဴခာက္လအတၾင္း စီစဥ္၍
ဴပႂလုပ္ႎိုင္၏ ေဴခာက္လ အတၾင္း မ႓ပီးစီးႎိုင္ဟု ဆိုလ႖င္ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ၌
လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ မရႀိဟု ဆိုရာေရာက္ေပသည္။ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ကဵင္းပရန္ ဘာမဵား
အထူးအေထၾ လုပ္စရာ ရႀိပၝသလဲ၊ မဲေပးႎိုင္ခၾင့္ ကိစၤကို ဆံုးဴဖတ္ဖိုႛရန္ မဲစာရင္းမဵား
လုပ္ရန္သာ ရႀိပၝသည္။ အသၾားအလာ လမ္းပန္းခရီးကို ယိုးမယ္ဖဲၾႚစရာ မရႀိပၝ။
ယခင္အခၝက
လမ္းပန္းခရီး
မေကာင္းသည့္
အထဲမႀာပင္
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵား
ဴပႂလုပ္လာဳကပၝသည္။ မဲေပးႎိုင္ခၾင့္ ကိစၤကို လၾယ္ကူစၾာ ဆံုးဴဖတ္ႎိုင္ပၝသည္။ ဤကိစၤႎႀင့္
ပတ္သက္၍ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ထင္ဴမင္ခဵက္မဵားကို ေပး႓ပီး ဴဖစ္ပၝသည္။ သည့္အဴပင္
ဘာအေဳကာင္း ရႀိေသးသလဲ၊ လၾတ္လတ
ၾ ္လပ္လပ္ မဲေပးႎိုင္ဖုိႛ အေဴခအေန ရႀိရမည္လိုႛ
ဆိုဴပန္သည္။ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပသည့္ အခဵိန္မႀာ တိုင္းဴပည္တၾင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
ရႀိရေပလိမ့္မည္။ ကမာၲအရပ္ရပ္ႎႀင့္ ႓ဗိတိသ႖ႎိုင္ငံတၾင္ ဴဖစ္ပၾားလဵက္ ရႀိသကဲ့သိုႛ
က႗ႎု္ပ္တိုႛ ႎိုင္ငံမႀာလည္း ခိုးသား ဓားဴပမႁမဵား ဴဖစ္ပၾားလဵက္ ရႀိသည္မႀာ မႀန္၏။ သိုႛရာတၾင္
အေရႀႚတလၿားတၾင္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ႎိုင္ငံသည္ အ႓ငိမ္းခဵမ္းဆံုးေသာ တိုင္းဴပည္ဟူ၍ က႗ႎု္ပ္တိုႛ
ဆိုလိုသည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အေဳကာင္းဴပခဵက္မဵားကို ေထာက္ထား၍ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားကို
ေစာေစာ ကဵင္းပႎိုင္ေဳကာင္း ထင္ရႀား၏။ သိုႛေသာ္လည္း ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမဵားကို
ကဵင္းပခဵင္မႀ ကဵင္းပ ေပလိမ့္မည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ဘာလုပ္ဳကမည္လဲ။ က႗ႎု္ပ္ ေဴပာခဵင္တာက
ရာဇဝင္ သေဘာ အရ ေခတ္သေဘာ အရ ဴဖစ္ေပၞေနသည့္ ကမာၲႛ ေဴခလႀမ္းတိုႛသည္
တလႀမ္းတည္း လႀမ္း႓ပီး သၾားေနမႀာဘဲ။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ လူထု အားေပး ကူညီ ႟ိုင္းပင္းမႁႎႀင့္
က႗ႎု္ပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ ဴပႂဴပင္ ထူေထာင္ဳကမည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ လၾတ္လပ္ေရး
ပန္းတိုင္သိုႛ အဘယ္ကဲ့သိုႛ ခဵီတက္ဳကမည္နည္း။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို
ဤညီလာခံသဘင္၌ တင္ဴပမည္ ဴဖစ္၍ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အကဵဥ္းအားဴဖင့္ ေဴပာလိုသည္မႀာ
ဤလုပ္ငန္း အစီအစဥ္သည္ အေတာ္အတန္ ဴပည့္စံုေသာ္လည္း က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္
အလႀမ္းမကဵယ္ဘဲ
အလယ္အလတ္
အေရး႒ကီးေသာ
လက္ငင္း
ဴပႍနာ
ေဴဖရႀင္းႎိုင္ေအာင္ ပထမဆံုး စတင္ ေဆာင္႟ၾက္ရေပလိမ့္မည္။ အေရး႒ကီးဆံုးေသာ
ကိစၤမဵားမႀာ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သၾယ္ေရး၊ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားေရး၊
ပညာေရး၊ အိမ္ေဆာက္ေရး၊ ကဵန္းမာေရး စသည္တိုႛ ဴဖစ္ေပသည္။ ဤအေရး
ဤကိစၤမဵားကို ေအာင္ဴမင္စၾာ ႓ပီးစီးႎိုင္ေအာင္ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္သည့္
သေဘာႎႀင့္ ေဆာင္႟ၾက္ဳကရ ေပလိမ့္မည္။

ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမဵား ကဵင္းပေစကာမူ က႗ႎု္ပ္တိုႛအလိုရႀိေသာ တိုင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ
လၿတ္ေတာ္ကို ေခၞေပးခဵင္မႀ ေခၞေပးေပလိမ့္မည္။ တိုင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္ကို
ေခၞေပးမႀ ဴဖစ္ႎိုင္သည္ မဟုတ္။ က႗ႎု္ပ္တို၏
ႛ
လုပ္ငန္းသေဘာအရ တိုင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ
လၿတ္ေတာ္ ဴဖစ္ေပၞ လာလိမ့္မည္ဟု နားလည္ သင့္ဳကေပသည္။ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမဵား
ကဵင္းပခဲ့ပၝလ႖င္ လူထု၏ အားေပးမႁဴဖင့္ (ဝၝ) လူထု၏ မဲဆႎၬေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္
ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမဵားတၾင္ အႎိုင္ရမည္မႀာ မလၾဲေပ။ ထိုအခၝ ကဵေရာက္လ႖င္ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္
႓ဗိတိသ႖ အစိုးရကို တိတိလင္းလင္း က႗ႎု္ပ္တိုႛ လိုအင္ဆႎၬကို မရရေအာင္
ေတာင္းဆိုရမည္။ ဤကဲ့သိုႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေသာ နည္းဴဖင့္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ လူမဵိႂး၏ ကံဳကမၳာကို
မဖန္တီးႎိုင္လ႖င္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ နည္းလမ္းသစ္ ထၾင္၍ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ တန္ခိုး အာဏာဴဖင့္
က႗ႎ္ုပ္တို၏
ႛ လၾတ္လပ္ေရးကို ရယူရန္ စိုင္းဴပင္းမည္။ နည္းသစ္ ဆိုရာ၍ စစ္႓ပိႂင္ အစိုးရ
တည္ေထာင့္ဴခင္းကို ဆိုလိုသည္ မဟုတ္။ ၎စစ္႓ပိႂင္ အစိုးရ တည္ေထာင္ဴခင္းထက္
လည္းေကာင္း၊ အႎုဴမႃဗံုးထက္ လည္းေကာင္း၊ အင္အားရႀိေသာ က႗ႎု္ပ္တိုႛ လူထုအားကို
မည္သည့္အားမ႖ ဆန္ႛကဵင္ႎိုင္မည္ မဟုတ္ေခဵ။
လူထုကို အဘယ္ကဲ့သိုႛ ကဵနစၾာ စည္း႟ံုးမည္နည္း။ အဘယ္ကဲ့သိုႛ ကဵနစၾာ
အသံုးဴပႂမည္နည္း ပထမဆံုး အမဵိႂးသားညီႌၾတ္မႁ ေရႀႚေဆာင္ ေရႀႚသၾားမဵား အဴဖစ္ပင္
က႗ႎု္ပ္တိုႛ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖဵက္ေရး ဴပည္သႛူ လၾတ္လပ္ေရး အဖဲၾႚခဵႂပ္ႎႀင့္ နယ္အဖဲၾႚမဵားကို
ဖဲၾႚစည္းေလ႓ပီ။ အဖဲၾႚခဵႂပ္ႎႀင့္ နယ္အဖဲၾႚမဵားကို ခိုင္ခန္ႛသည္ထက္ ခိုင္ခန္ႛေအာင္
စနစ္ကဵသည္ထက္ စနစ္ကဵနေအာင္ ဴပႂလုပ္ရေပလိမ့္မည္။ အဖဲၾႚခဵႂပ္၏ စီးမဵဥ္းမဵားကို
ဴပႂဴပင္ႎိုင္ေအာင္ ဤညီလာခံကို တင္ဴပ႓ပီးဴဖစ္ပၝသည္။ အမဵိႂးသား ညီႌၾတ္ေရး
ဆိုသည္မႀာ ေခၝင္းေဆာင္မဵားသာ ညီႌၾတ္ဴခင္းကို မဆိုလို။ လူမဵိႂး၊ ဘာသာ၊ ေယာက္ဵား၊
မိန္းမ၊ ဂိုဏ္ဂဏ မေ႟ၾးတႎိုင္ငံလံုး ဴပည္သူလထ
ူ
ုတရပ္လံုး အေဴပာသာမဟုတ္
အလုပ္ႎႀင့္တကၾ အမဵိႂးသားတိုႛ၏ အလိုဆႎၬမဵားကို ဴပည့္ဝႎိုင္ရန္ အမဵိႂးသားတိုႛ၏
လုပ္ငန္းမဵားတၾင္ ေသာင္းေသာင္းဴဖဴဖ စိတ္ေရကိုယ္ပို ညီႌၾတ္ဳကသည္ကို ဆိုလိုသည္။
အခဵိႂႚေသာ ပုဂၢိႂလ္မဵားက ဤအမဵိႂးသား
ညီႌၾတ္ေရးမဵိႂး ဴဖစ္ထၾန္းလာေအာင္
အားလံုးေသာ အဖဲၾႚဝင္မဵားသည္ အသီးသီး အသက မိမိတိုႛ အဖဲၾႚမဵားကို အမဵိႂးသား
အစည္းအ႟ံုးႎႀင့္ အတူ တလံုး တဝတည္း ေပၝင္းပစ္သင့္သည္ဟု ထင္ဴမင္ခဵက္
ေပးဳကသည္။ ဤပုဂၢိႂလ္မဵားက ဤသိုႛ ထင္ဴမင္ခဵက္ ေပးဴခင္းမႀာ အမဵိႂးသား လုပ္ငန္း႒ကီး
လုပ္ရာတၾင္ အဖဲၾႚမဵား အသီးသီး ရႀိဴခင္းသည္ အင္အားကို ယုတ္ေလဵာ့ေစသည္ ဟူ၍
စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းႎႀင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္ဴခင္းေဳကာင့္ ဴဖစ္ေလသည္။ သိုႛေသာ္လည္း
အဖဲၾႚမဵားကို ဖဵက္ပစ္ေစကာမူ ဴပႍနာ အမဵိႂးမဵိႂးေပၞတၾင္ ရည္႟ယ
ၾ ္ခဵက္အားဴဖင့္
တူေသာ သူမဵားသည္ အသီးသီး ရႀိဳကေပလိမ့္မည္။ သိုႛအတၾက္ အဖဲၾႚမဵား သီးဴခားရႀိသည္
မရႀိသည္မႀာ ပဓာန မဟုတ္။ ၎အဖဲၾႚတိုႛသည္ ဂုဏ္တု ဂုဏ္႓ပိႂင္၊ ပၝတီစိတ္၊ ပၝတီ

သေဘာမဵားႎႀင့္ အလုပ္ မလုပ္ဳကဴခင္းသာ အေရး႒ကီးဆံုး အခဵက္ ဴဖစ္သည္ဟု
ဆိုရေပမည္။ အမဵိႂးသား ဴပႍနာ အားလံုးကို ေဴဖရႀင္းရာ စိုင္းဴပင္းရာတၾင္ ပၝတီစိတ္
ပၝတီ သေဘာကို စၾန္ႛ၍ စည္းစည္းလံုးလံုး စိုင္းဴပင္း သင့္ဳကေပသည္။ မိမိတိုႛ၏
ထင္ဴမင္ခဵက္
ယူဆခဵက္မဵား
(ဝၝ)
မိမိတိုႛ၏
ဝၝဒမဵားကို
အမဵိႂးသား
အစည္းအ႟ံုးဝင္မဵားအား သာယာ ညၟင္းေပဵာင္း ေကာင္းေသာ နည္းလမ္းဴဖင့္သာ
နားလည္ လက္ခံေအာင္ ရႀင္းလင္း ေဴပာဴပဴခင္း အမႁကိုသာ ပၝတီဝင္မဵား အေနဴဖင့္
ဴပႂသင့္ေပသည္။ အတိုခဵႂပ္မႀာ ပၝတီဝင္မဵား၏ လုပ္ငန္းသည္ ပၝတီ သေဘာႎႀင့္ ပၝတီ
ကိစၤတၾင္ လုပ္ရန္မဟုတ္။ ဝၝဒ ဴပန္ႛပၾားမႁကိုသာ ဴပႂသင္ေပ၏။ ဤအတိုင္း ဆိုလ႖င္
ပၝတီမဵား ရႀိမႁက က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး၏ အင္အားကို ယုတ္ေလဵာ့ေစမည္
မဟုတ္ေခဵ။ ဤသေဘာ သၸာန္ကို အမႀန္စင္စစ္ နားလည္႓ပီးလ႖င္ ႟ိုးသား
ေဴဖာင့္မတ္စၾာ
အားထုတ္ဳကပၝမူ
က႗ႎု္ပ္တိုႛ
အမဵိႂးသား
ညီႌၾတ္မႁသည္
တဆင့္ထက္တဆင့္ တိုးဴမၟင့္ခိုင္ခံ့၍ မဳကာမီ မထိမ္းမယိုင္ ေကဵာက္စာတိုင္ကဲ့သိုႛ
တည္တန္ႛ ေပလိမ့္မည္။ ဤကား က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ပထမ လုပ္ငန္းတည္း။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ဒုတိယ
လုပ္ငန္းမႀာ ဝၝဒဴဖန္ႛဴဖႃးေရး ကိစၤ၊ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အဖဲၾႚခဲၾမဵား စည္း႟ုံးေရးကိစၤႎႀင့္ ဴပႂဴပင္
ထူေထာင္ေရး
ကိစၤမဵား
ဴဖစ္ေလသည္။
ဤကိစၤမဵားကို
ေကဵပၾန္ေအာင္
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ရန္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမဵား အလိုရႀိေပသည္။ ေစတနာ တခုႎႀင့္
မ႓ပီးေသး။ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ကိစၤမဵားကို စီမံ ဖန္တီးသင္ဳကား ဴပႎိုင္ေသာ
အရည္အခဵင္းမဵားလည္း ရႀိရေပလိမ့္မည္။ တနည္းဴဖင့္ဆိုေသာ္ အဖဲၾႚခဵႂပ္၏ ဗဟိုဌာနတၾင္
ကဵကဵနန ဖဲၾႚစည္းထားေသာ ႟ံုး႒ကီးတခု ရႀိရေပလိမ့္မည္။ ဤဗဟို႟ံုးက ႎိုင္ငံေရး၊
စည္း႟ံုးေရး လုပ္ငန္းမဵားကို စီမံႌၿန္ဴပ ေဆာင္႟ၾက္ ရေပလိမ့္မည္။ သိုႛအတၾက္
အမဵိႂးသား ဝန္ထမ္း အေနႎႀင့္ အရည္အခဵင္း ရႀိေသာ ပုဂၢိလ္မဵားစၾာ အလိုရႀိပၝသည္။
ဤလုပ္ငန္းမဵား အတၾက္ မိမိတိုႛ အရည္အခဵင္းကို ခဵင့္၍ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ကူညီ ႟ိုင္းပင္း
ေဆာင္႟ၾက္ရန္ အဆင္သင့္ ရႀိပၝလ႖င္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အဖဲၾႚခဵႂပ္ ဗဟို႟ံုးသိုႛ အဴမန္လာေရာက္၍
စာရင္းသၾင္း႓ပီးလ႖င္ အဴမန္ဆံုး စတင္ ေဆာင္႟ၾက္ဳကပၝရန္ က႗ႎု္ပ္ ေလးနက္စၾာ
တိုက္တၾန္း
လိုက္ပၝသည္။
ထိုထိုေသာ
ေစတနာ့
ဝန္ထမ္း
ပုဂၢိႂလ္မဵားကို
အဖဲၾႚခဵႂပ္ႎႀင့္တကၾ တႎိုင္ငံလံုးက ေကဵးဇူး တင္စၾာႎႀင့္ ဘယ္အခၝမႀ ေမ့လိမ့္မည္
မဟုတ္ေခဵ။
ဤမ႖ႎႀင့္ မ႓ပီးေသး။ အဖဲၾႚခဵႂပ္႟ုံးတၾင္ ေခတ္မီႀစၾာ ဝၝဒဴဖန္ႛခဵိဖိုႛ စက္ကရိယာ
တန္ဆာပလာမဵား ရႀိရေပလိမ့္မည္။ အဴခား အဴခားေသာ လိုအပ္သည့္ ဝတၪႂ
ပစၤည္းမဵားလည္း ရႀိရေပလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သိုႛ အလိုရႀိအပ္သည္မဵားကို ေဖာ္ဴပ႓ပီးေနာက္
ဆက္လက္၍ ေဴပာလိုသည္မႀာ လိုအပ္သည္မဵားကို ရႎိုင္ရန္ ရန္ပံုေငၾ လိုေဳကာင္းပင္
ဴဖစ္ပၝသည္။ ရန္ပံုေငၾ မရႀိလ႖င္ မဴဖစ္ႎိုင္ေခဵ။ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ေနာက္ေနာင္ကို ေငၾဝင္လမ္း

မႀန္မႀန္ရႀိေအာင္ (ဝၝ) အဝင္ႎႀင့္ အကုန္အကဵ မ႖တေအာင္ စီမံမည္။ သိုႛေသာ္လည္း
လူထု၏ အစည္းအ႟ံုး ဴဖစ္ေသာ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္ကို လူထုကပင္ ေထာက္ပံ့ရမည့္
တာဝန္ ရႀိပၝသည္။ အထက္၌ ေဖာ္ဴပ႓ပီးေသာ လုပ္ငန္းမဵားသည္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ
အမဵိႂးသားတိုႛ၏ လုပ္ငန္းမဵား ဴဖစ္ေခဵသည္။ ရဲေဘာ္တိုႛ အမဵိႂးသားတိုႛကို စည္း႟ံုး႓ပီး
စိုင္းဴပင္းဳကပၝစိုႛ။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ကံဳကမၳာကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ ဖန္တီးဖိုႛ အေရးသည္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏
အင္အားကို
က႗ႎု္ပ္တိုႛ
ယံုဳကည္လ႖င္
လက္တၾင္းမႀာပင္
ရႀိ၏။
က႗ႎု္ပ္တိုႛ
ေကာင္းကင္တမၾတ္ ဳကယ္ပင္ ဆၾတ္ႎိုင္ဳကေပမည္။ ဳကယ္ကိုပင္ ဆၾတ္ႎိုင္ဳကလ႖င္
ကမာၲေဴမေပၞမႀာ အဘယ့္ေဳကာင့္ လၾတ္လပ္ေရး ေအာင္ပန္းကို မဆၾတ္ႎိုင္ဘဲ ရႀိအံ့နည္း။
က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ညီႌၾတ္စၾာ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ကာယဗလ၊ ဉာဏဗလ၊ သတၨိ ဗဵတၨိႎႀင့္
က႗ႎု္ပ္တို၏
ႛ
ရာဇဝင္တၾင္ ကယ္တင္ႎိုင္မည့္ လၾတ္လပ္ေရး ေအာင္ဴမင္မႁ အတၾက္
ဆက္လက္ ႒ကိႂးပမ္းဳကမည္။
ရဲေဘာ္တိုႛ .…
ေဴခလႀမ္းမႀန္မႀန္ႎႀင့္ သၾားႎိုင္ရန္ စိတ္ေရာကိုယ္ပၝ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဳကေလာ့၊
က႗ႎု္ပ္တို၏
ႛ
လၾတ္လပ္ေရးကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ မဳကာဴမင့္မီ ရရႀိလိမ့္မည္ဟု တထစ္ခဵ
ယံုဳကည္ဳကေလာ့။
အပၯမာေဒန သေမၱာေဒထ။
▪-¤-▪

႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚစနစ္ကို ေဝဖန္ဴခင္း
". . . ကဵႂပ္တိုႛ ေကဵညာထားတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ေတၾ၊ ရည္မႀန္းခဵက္ေတၾကို လုပ္ကိုင္ႎိုင္ဖိုႛ
ကဵႂပ္တိုႛ အတၾက္ တရားဝင္ အခၾင့္အေရးေတၾ လမ္းဖၾင့္ေပးမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ
အခၾင့္အေရးေတၾကို ပထမဆံုး ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႚ အဴခား ဴပင္ဆင္စရာ ရႀိတာေတၾကို
ေဆာင္႟ၾက္ရမႀာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလိုႛ မဆိုလိုပၝဘူး . . . " . . . [၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ေမလ ၁၆
ရက္ေနႛ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္၏ ဒုတိယေဴမာက္ ဗဟိုဦးစီး အဖဲၾႚ အစည္းအေဝးတၾင္
ေဴပာဳကားေသာ ဥကၠႉ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ "႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚစနစ္ကို ေဝဖန္ဴခင္း"
မိန္ႛခၾန္းကို ဗိုလ္ခဵႂပ္ ကိုယ္တုိင္ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ေရးသားခဲ့တဲ့ 'Burma's Challenge'
by Aung San ကို ေမာင္ဴမဦး ဴမန္မာဴပန္႓ပီး၊ ယမင္းစာေပက ႎိုင္ငံေရး စာေပ ခၾင့္ဴပႂခဵက္
အမႀတ္ (၂၈၂) နဲႛ ပံုႎႀိပ္ ဴဖန္ခ
ႛ ဵိခဲ့တဲ့ 'ဴမန္မာ့ စိန္ေခၞသံ' စာအုပ္ကေန ဴပန္လည္ ကူးယူ
လၿင့္တင္ ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။]

၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္ေနႛ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္၏ ဒုတိယေဴမာက္ ဗဟိုဦးစီး အဖဲၾႚ
အစည္းအေဝးမႀာ ဖဆပလ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းက ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚစနစ္ကို
ေဝဖန္တဲ့ မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

(၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္ေနႛ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္၏ ဒုတိယေဴမာက္ ဗဟိုဦးစီး အဖဲၾႚ
အစည္းအေဝးတၾင္ ေဴပာဳကားေသာ မိန္ႛခၾန္း)
ဦးစီး အဖဲၾႚဝင္မဵား ခင္ဗဵား ….
ပထမေဴမာက္ ဖဆပလ ညီလာခံ႒ကီး ႓ပီးဆံုးခဲ့တာဟာ သံုးလ ေကဵာ္သၾားပၝ႓ပီ။ ဒီကာလ
အေတာအတၾင္း ဴပည္တၾင္းမႀာေရာ ဴပည္ပမႀာေရာ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား

ဴဖစ္ပၾားခဲ့တယ္ ဴပည္ပေရးမႀာ ဆိုရင္ ကမာၲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးရဲႚ အလားအလာေတၾဟာ
သိပ္ေကာင္းမလာေသးဘူး။ ကုလသမဂၢ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အတၾင္း အဴပင္မႀာ ေခတ္ကုန္ေန႓ပီ
ဴဖစ္တဲ့ အာဏာ ႎိုင္ငံေရး နည္းပရိယာယ္ေတၾဟာ အသၾင္သစ္နဲႛ ထင္ထင္ရႀားရႀား
ဴပန္ေပၞလာခဲ့တယ္၊ အင္အားခဵင္း အခဵိန္အဆ ညီေရးဆိုတဲ့ ေခတ္မမီႀေတာ့တဲ့
အယူအဆတိုႛ၊ ဳသဇာနယ္ပယ္ ဴပန္လည္ ခဲၾေဝဖိုႛ အခဵည္းအႎႀီး ႒ကိႂးစား ေနဳကတာတိုႛ၊
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ပတ္ဝန္းကဵင္ အေဴခအေနသစ္မဵားမႀာ ရပ္တည္ႎိုင္စၾမ္း မရႀိေတာ့တဲ့
ေဟာင္းႎၾမ္း ေဆၾးေဴမ့တဲ့ ေလာကကို ထူေထာင္ႎိုင္ဖိုႛ အခဵည္းႎႀီး ႒ကိႂးစား ေနဳကတာတိုႛ၊
အဲဒီလိုဟာေတၾဟာ ကမာၲႛ ႎိုင္ငံေရး ေလာကမႀာ တခၝဴပန္႓ပီး ေပၞလၾင္ ထင္ရႀား
လာဴပန္တယ္။ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံနဲႛ သူက
ႛ ို ေထာက္ခံသူေတၾက တဖက္၊ အဂႆလိပ္
အေမရိကန္ အစုက တဖက္၊ ဒီႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက္ဟာ ဴပင္းထန္တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
တိုက္ပဲၾေတၾကို ဆင္ႎၿဲ ေနဳကတယ္။ အဲဒီ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး တိုက္ပဲၾေတၾကို စစ္႒ကီး
ဴဖစ္လာေစမယ့္ တိုက္ပဲၾေတၾ အဴဖစ္ တဴခား ဘာမႀ မတတ္ႎိုင္ေအာင္ ရႀိေနဳကရတယ္။
ဖက္ဆစ္ ဝၝဒီ ရန္ကို အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ စပိန္ဴပည္ အေပၞ သေဘာထား၊ ဂရိစ္၊ တ႟ုတ္၊
အင္ဒိုနီးရႀား စတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾရဲႚ အေဴခအေန၊ ဒၝေတၾကလဲ သတ္သတ္မႀတ္မႀတ္
မရႀိေသးဘဲ မံႁဝၝးဝၝးပဲ ဴဖစ္ေနေသးတယ္။ ဒီလထဲမႀာ ကဵင္းပဖိုႛ စီစဥ္ သတ္မႀတ္ထားတဲ့
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ကၾန္ဖရင့္ကိုလဲ ကဵင္းပဖိုႛ လုပ္ေနတုန္းပဲ။ အဲဒီ ကၾန္ဖရင့္က ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
ဴပႍနာေတၾကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဴဖရႀင္းႎိုင္ေဳကာင္း ထင္ရႀားေအာင္ ဴပဖိုႛ
ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒီအခဵိန္မႀာပဲ
ႎိုင္ငံဴခားေရး
ဝန္႒ကီးေတၾရဲႚ
ကၾန္ဖရင္မႀာ
သေဘာကဲၾခဵက္ေတၾဟာ ႒ကီးထၾားလာတယ္။ တိုးပၾားလာတယ္။ ေလဵာ့ပၝးသၾားမယ့္
လကၡဏာ မဴပဘဲ ဴဖစ္ေနတယ္၊ ေနာက္ထပ္ ဴဖစ္လာမယ့္ စစ္ရဲႚ ထစ္ခဵႂန္းသံေတၾကို
သဲ့သဲ့ကေလးေတာ့ ဳကားရသလို ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ အဲဒီစစ္ဟာ ဆိုရင္ ေရတပ္သား ႎိုင္ငံ
ေရႀႚေဆာင္႒ကီး တဦးဴဖစ္တဲ့ ေလာ့ဒ္လူစီ ေမာင့္ဘက္တန္ရဲႚ စကားအရ 'အ႒ကီးအကဵယ္
ဖဵက္ဆီးမယ့္ အ႒ကီးအကဵယ္ ရက္စက္မယ့္ စစ္' ပဲ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ဆိုတယ္။
တကမာၲလံုးမႀာ လက္နက္ခဵင္း ထိသံတိုက္သံ ႔ကက္႔ကက္ညံေအာင္ ဴပင္းထန္တဲ့
အသံေတၾထဲက သိပ္မဳကာေသးခင္က ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ ဴမည္ထၾက္လာတဲ့
'လၾတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး' ဆိုတဲ့ စကားသံေတၾဟာ တဴဖည္းဴဖည္း ေပဵာက္သလို
ဴဖစ္႓ပီး သဲ့သဲ့ေလာက္ပဲ ဳကားေနရသလို ဴဖစ္ေနတယ္။
ကဵႂပ္ဟာ
အဴပစ္တင္တတ္တဲ့၊
အဆိုးဘက္ကိုခဵည္း
ဳကည့္တတ္တဲ့
လူတေယာက္ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ကမာၲေပၞမႀာ ရႀိေနတဲ့ ေဖာက္ဴပန္ေရးသမားေတၾဟာ
ဴပန္ေခၝင္းေထာင္ဖိုႛ အဴပင္းအထန္ ႒ကိႂးစားေနတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႛကို ကဵႂပ္
သတိေပး ရလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒၝဟာ လက္ရႀိ အခဵိန္မႀာ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ကမာၲ႒ကီးရဲႚ
ေယဘူယဵ အေဴခအေနပဲ ဴဖစ္တယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ဴပည္တၾင္း အေဴခအေနကေကာ

ဘယ္လိုလဲ။ ဆိုးလိုႛ ေကာင္းတုန္းပဲ ဆိုတာ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ထပ္ေဴပာရဦးမႀာပဲ။
အဴဖစ္အပဵက္ေတၾရဲႚ
႟ိုက္ပုတ္မႁဒဏ္ကို
ခံေနရတဲ့
ဴပည္သူေတၾဟာ
တခၝမႀ
မဳကံႂဘူးေအာင္ ဂယိမ္းဂယိုင္ ဴဖစ္ေနဳကတယ္။ ဒုကၡ ေဝဒနာ ခံစား ေနဳကရတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ရဲႚ အေဴခအေနကို ခပ္ရႀည္ရႀည္ကေလး သံုးသပ္ဴပဖိုႛကေတာ့ အခု
ေဴပာေနတဲ့ မိန္ႛခၾန္းရဲႚ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ပၝပဲ။ မေဴပာခင္မႀာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ လူႚအဖိုးတန္ ရဲေဘာ္
တဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးခဵစ္ေမာင္ ကၾယ္လၾန္တဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုး ေဳကကဲၾ
ဝမ္းနည္းေဳကာင္း တစုတေဝးတည္း ေဴပာဖိုႛ ေဴပာဆိုရပၝလိမ့္မယ္။ ဦးခဵစ္ေမာင္ဟာ
လၾန္ခဲ့တဲ့
တလခဲၾေလာက္
အထိ
ကဵႂပ္တိုႛ
အမဵိႂးသား
အဖဲၾႚအစည္း႒ကီးရဲႚ
အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မီတီနဲႛ ဗဟုိဦးစီး အဖဲၾႚထဲမႀာ ကဵႂပ္တိုႛကို တက္တက္႔က႔က
ကူညီခဲ့တယ္။ အခု ကဵႂပ္တိုႛ ကဵင္းပတဲ့ အစည္းအေဝးမႀာေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛဟာ သူႛကို
မေတၾႚဳကရေတာ့ဘူး။
လၾဲဳကရ႓ပီ။
ပူေဆၾးေသာက
ဴဖစ္ဳကရတဲ့
သူအ
ႛ ိမ္သူ
အိမ္သားေတၾကို လႁိက္လႁိက္လဲႀႛလႀဲႛ ဳကင္နာ ဂ႟ုဏာတရား ထားေဳကာင္း စာလၿာ
ပၝးရပၝလိမ့္မယ္။
၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ဧ႓ပီလ ၂၅ ရက္ေနႛ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာတုန္းက ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ဴပည္တၾင္း အေဴခအေန ပံုဳကမ္းကို ကဵႂပ္အေနနဲႛ အတိုခဵႂပ္ သံုးသပ္ဴပခဲ့တယ္။
အဲဒီတုန္းက ပိုက္ဆံရႀားတဲ့ အေဳကာင္း၊ ယႀဥ္ဳကည့္ရင္ စားသံုးကုန္ ပစၤည္း ေစဵးက ဴမင့္႓ပီး
စပၝးနဲႛ ဆန္ေစဵးက သိပ္ကဵေနတဲ့ အေဳကာင္း၊ လယ္ယာ လုပ္ငန္းဟာ ပံုပဵက္ ပန္းပဵက္
ဴဖစ္ေနတဲ့ အေဳကာင္း၊ သီးႎႀံထၾက္လဲ မေကာင္းတဲ့ အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း
အစားအစာ (ဆန္) အေဴခအေနဟာ ဆက္တိုက္ ဆုတ္ယုတ္ ပဵက္ဴပား ေနတဲ့အေဳကာင္း
တင္ဴပခဲ့တယ္။ ေနာက္႓ပီး ပညာေရး အေနနဲႛ ခဵိနဲႛ ေနရေဳကာင္း၊ ေနရာတကာမႀာ လစာ
ေထာက္ပံ့ေဳကးနဲႛ လုပ္ခမဵား အလၾန္အမင္း နိမ့္ကဵေနတဲ့ အေဳကာင္း၊ အစိုးရရဲႚ
အမႁထမ္းမဵား၊ လုပ္သားမဵားနဲႛ အစိုးရရဲႚေငၾေဳကး အေထာက္အမရတဲ့ ကုမၯဏီမဵား၊
ေကာ္ပိုေရးရႀင္းမဵားရဲႚ အမႁထမ္းမဵား လုပ္သားမဵား အဳကား ခဲၾဴခမ္း ခဲၾဴခမ္း လုပ္တဲ့
အဴပႂအမူေတၾ မဵားဴပားေနတဲ့ အေဳကာင္း၊ ဥပေဒတိုႛ စည္းကမ္းတိုႛ ဆိုတာလဲ ဴဖစ္ခဵင္တိုင္း
ဴဖစ္ေနတဲ့ အေဳကာင္း၊ ႎိုင္ငံေရး ညၟင္းပန္းမႁေတၾဟာ အလႀမ္း ကဵယ္လာတဲ့ အေဳကာင္း
ဴပည္သႛူ လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾဟာ အ႒ကီးအကဵယ္ နယ္ကဵဥ္း ေနေသးတဲ့ အေဳကာင္း၊
အေရးေပၞ ဥပေဒတိုႛ၊ ကာကၾယ္ေရး ဥပေဒတိုႛဟာ ဆင္လက္ တည္ရႀိေနတဲ့ အေဳကာင္း၊
ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾနဲႛ အလုပ္သမားေတၾထဲမႀာ မေဳကနပ္တဲ့ သေဘာေတၾ
ပၾားမဵား လာေနတဲ့ အေဳကာင္း၊ ေကဵာင္းစရာေတၾရဲႚ လခဟာ တေလ႖ာက္လံုးပဲ နည္းပၝး
ေနရ႓ပီး အခုဆိုရင္ ပိုဆိုးေနတဲ့ အေဳကာင္း၊ ဆရာတိုင္း လခ မရေသးတဲ့ အေဳကာင္း၊
အထူးသဴဖင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာသင္ ေကဵာင္းဆရာမဵား အေနနဲႛ အဆိုးဝၝးဆံုး
ခံစားေနရတဲ့ အေဳကာင္း၊ ခ႟ိုင္ေပၝင္း မဵားစၾာမႀာ ရႀိဳကတဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾရဲႚ

အေဴခအေနဟာ အညံ့ကေန အညံ့ဆံုး အေဴခအေန ေရာက္လာတဲ့ အေဳကာင္း၊
သူတိုႛမႀာ ဝမ္းစာ မလံုမေလာက္ ဴဖစ္ေန႓ပီး အစိုးရ ေခဵးေငၾ ဴပန္ဆပ္ဖိုႛ အခၾန္ေပးဖိုႛနဲႛ
မသံုးမဴဖစ္တဲ့ စားသံုးကုန္ ပစၤည္းေတၾ ဝယ္ဖိုႛအတၾက္ ဝမ္းစာ အကုန္လံုးကို ပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊
အခဵိႂႚကို ပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ခဵေရာင္း ေနရတဲ့ အေဳကာင္း၊ ေနရာ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ
ေကာက္ပဲသီးႎႀံ စိုက္ပဵိႂးသူေတၾဟာ သူတိုႛရဲႚ လယ္ယာေဴမမႀ ႎႀင္ထုတ္ ခံေနရတဲ့
ဆိုတဲ့
အေဳကာင္း၊
ဒၝေပမဲ့
အစိုးရကေတာ့
အခုထက္ထိ
ေမဵာခဵင္ရာေမဵာ
ေပၞလစီေနာက္ကို လိုက္ေနတဲ့ အေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ အေဴခအေနဟာ ႟ၿင္လန္း
ခဵမ္းေဴမ့ဖၾယ္ရာ
အေဴခအေနက
လဲၾရင္
ဴဖစ္ခဵင္ရာ
ဴဖစ္ေနတဲ့
အေဴခအေန
ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းေတၾကို တင္ဴပခဲ့တယ္။
အထက္ပၝ ကဵႂပ္ရဲႚ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အဳကမ္းဴပင္း
ေလ့လာ တင္ဴပခဵက္က္ု အစိုးရရဲႚ တရားဝင္ စာေစာင္ဴဖစ္တဲ့ 'နယူတိုင္းေအာ့ ဘားမား'
က ႎႀစ္ရက္ အဳကာမႀာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ အခန္းက ေန႓ပီး ဴပန္ေခဵပတာကို
ေတၾႚရတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ရဲႚ အေဴခအေနဟာ ႟ၿင္လန္း ခဵမ္းေဴမ့ဖၾယ္ မဟုတ္ဘူးလိုႛ
ဆိုတဲ့ ကဵႂပ္ရဲႚ တင္ဴပခဵက္ကို သေဘာတူတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပတယ္။ ဒၝေပမဲ့ လက္ရႀိ
အေဴခအေန ဴဖစ္ေပၞလာရတဲ့ အေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကဵႂပ္ရဲႚ စူးစမ္းရႀာေဖၾ
တင္ဴပခဵက္ကိုေတာ့ သေဘာမတူဘူးလိုႛ ေဖၞဴပထားတယ္။ ပိုက္ဆံရႀားတယ္ဆိုတဲ့
ကဵႂပ္ရဲႚအဓိပၯၝယ္ ဖၾင့္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ေလ့လာ သံုးသပ္ခဵက္ (ေလ့လာ

သံုးသပ္ခဵက္ ဟူေသာ စကားလံုးကို အထူးဴပႂသည့္ အေနဴဖင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းက
စာလံုးနက္ဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားသည္။) အရကား ယခင္ အခၝမဵားကထက္ပင္ ပိုက္ဆံ

ပိုေပၝေနသည္ကို ေတၾႚရေပသည္။ မည္မ႖အထိ ေပၝပၝသနည္း ဆိုေသာ္ ေစဵးႎႁန္းမဵား
အေနဴဖင့္ စစ္႒ကီး မတိုင္မီက ရႀိေသာ တန္ဖိုးနီးနီး ရႀိလာသည့္ အထိ ပိုက္ဆံ
အေတာ္မဵားမဵားကို သိမ္းဆည္း စုေဆာင္းပစ္ဴခင္းဴဖင့္ ပိုက္ဆံ လည္ပတ္ေနမႁထဲမႀ
ဖယ္ထုတ္ ပစ္သင့္သည္ဟု အေဴမၟာ္အဴမင္ ရႀိသည့္ စီးပၾားေရး ပၝရဂူ တဦးက တိုက္တၾန္း
လာရသည့္ အထိပင္ ဴဖစ္ေခဵသည္လိုႛ ေရးသား ေဖာ္ဴပထားတယ္။ ဒီေနရာမႀာ
ေဴဖာင့္ေဴဖာင့္႒ကီး ဆန္ႛကဵင္ေနတဲ့ ေလ့လာ သံုးသက္ခဵက္ ႎႀစ္ခုကို ေတၾႚရတယ္၊
ကဵႂပ္အေနနဲႛ ပိုက္ဆံ ရႀားတယ္လိုႛ ေလ့လာ သံုးသပ္တယ္။ နယူတိုင္းအာ့ ဘားမား
ကေတာ့ ပိုက္ဆံ မရႀားဘူးလိုႛ ေလ့လာ သံုးသပ္တယ္ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ လည္ပတ္ေနတဲ့
အထဲက ပိုက္ဆံ အေတာ္မဵားမဵားကို ထုတ္ပစ္ သင့္တယ္လိုႛ အေဴမၟာ္အဴမင္ ရႀိတဲ့
စီးပၾားေရး
ပၝရဂူ
တဦးကေတာင္
တိုက္တၾန္းတယ္
ဆိုတဲ့
အေဳကာင္းကို
ေဖာ္ဴပထားတယ္။ ႎႀစ္ဖက္စလံုးရဲႚ တင္ဴပခဵက္ေတၾဟာ ေလ့လာ သံုးသပ္ခဵက္ေတၾသာ
ဴဖစ္တယ္ ဆိုတာကို သိထားဖိုႛ လိုတယ္။ ကဲ - ကဵႂပ္အေနနဲႛ 'နယူတိုင္းေအာ့ ဘားမား'
ကိုတခုပဲ
ေမးခဵင္တယ္။
သူတိုႛရဲႚ
ေလ့လာ
သံုးသပ္ခဵက္ေတၾဟာ

ဘယ္အေဳကာင္းအခဵက္ေတၾ ေပၞမႀာ အေဴခခံ ပၝသလဲလိုႛ ေမးခဵင္တယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ
ရႀိတဲ့ သိပ္မမဵားလႀတဲ့ ႟ုပ္ရႀင္ေတၾ၊ ဴပဇာတ္ေတၾ ဳကည့္ဳကတဲ့ ပရိသတ္ကို တၾက္ခဵက္႓ပီး
ေလ့လာ သံုးသပ္လိုက္တာလား။ ႓မိႂႚထဲက ေစဵးတေစဵး သၾား႓ပီး ေတာင္ေမး ေဴမာက္ေမး
ေမး႓ပီး ပိုက္ဆံ လည္ပတ္မႁကို အကဲခတ္တာလား၊ ႟ုပ္ရႀင္ေတၾ ဴပဇာတ္ေတၾဟာ ဴပည္သူႛ
စီးပၾားေရး အေဴခအေနေတၾကို ယုတ္စၾအဆံုး ဴမန္မာဴပည္မႀာ ႟ုပ္ရႀင္ေတၾ ဴပဇာတ္ေတၾဟာ
ဴပည္သႛူ စီးပၾားေရး အေဴခအေနမႀန္ကို ႌၿန္ဴပတဲ့ အရာေတၾ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ
မသိဳကလိုႛဘဲလား။ ေနစဥ္ႎႀင့္အမ႖ အသက္ရႀင္ ေနထိုင္ဖိုႛ အတၾက္ ႟ုန္းကန္ လႁပ္ရႀား
ေနတဲ့ အတၾက္ ဒီလို ေနရာေတၾကို သၾားဖိုႛ စိတ္မကူးႎိုင္တဲ့ လူေတၾ ဒီတိုင္းဴပည္မႀာ
အမဵား႒ကီး ရႀိတယ္ ဆိုတာကို သူတိုႛ သိဳကရဲႚလား။ အခုလို အခဵိန္မႀာ ရန္ကုန္နဲႛ ႓မိႂႚ႒ကီး
တခဵိႂႚမႀာ ႟ုပ္ရႀင္ေတၾ၊ ဴပဇာတ္ေတၾ ဳကည့္ေနဳကတဲ့ ဒၝမႀမဟုတ္ ခဏ ခဏ ဳကည့္ေနဳကတဲ့
လူေတၾဟာ ေယဘုယဵ အေနနဲႛ အလတ္တန္းစားနဲႛ အထက္တန္းစားမဵားေတၾ ဴဖစ္တယ္။
ဆင္းရဲသား မဵားစၾာ အနက္က တကယ့္ လူနည္းစုကေလးသာ ဒီေနရာေတၾကို
သၾားႎိုင္ဳကတာ ဴဖစ္႓ပီး အဲဒီလို သၾားဳကတာဟာလဲ နက္ဖန္ကဵေတာ့ ေရာက္ရာပဲ ဆို႓ပီး
သူတိုႛရဲႚ ယိမ္းယိုင္ခဵိနဲႛ ေနတဲ့ အေဴခအေနကို ခဏပန္း ေမ့ေလဵာ့ သၾားေအာင္ ဳကံဖန္
စိတ္ေဴဖတဲ့ သေဘာနဲႛ သၾားဳကတယ္ ဆိုတာေတၾကို သူတိုႛ သိဳကရဲႚလား၊ ကဵႂပ္အေနနဲႛ
တဴပည္လံုး အႎႀံႛအဴပား ေရာက္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။ ေဒသေပၝင္း ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားမႀာ ရႀိတဲ့
လူေတၾရဲႚ တကယ့္ အေဴခအေနကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ သိထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။
တိုင္းဴပည္ တဴပည္လံုးကို ဴပန္မသိမ္းပိုက္ရ ေသးခင္မႀာပဲ (႓ဗိတိသ႖ စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးက
ဂဵပန္ ေငၾစကၠႃေတၾကို တရားဝင္ေငၾ အဴဖစ္မႀ ပဵက္ပဵယ္ ေဳကညာ လိုက္တဲ့ အခၝမႀာ
ေကဵးလက္ ေဒသပိုင္းမႀာ ရႀိတဲ့ လူေတၾအေနနဲႛ ဒီကိစၤကို မသိရေသးခင္ ႓မိႂႚေတၾမႀာ ရႀိတဲ့
ကိုယ္ကဵိႂးအတၾက္ ရဲရဲဝန္ႛဝန္ႛ စီးပၾားရႀာတဲ့ လူေတၾဟာ ေတာဆင္း႓ပီး သူတိုရဲႚေငၾ
စကၠႃေတၾနဲႛ ကုန္ပစၤည္းေတၾ လႀိမ့္ဝယ္ခဲ့တဲ့ အတၾက္ အေဴခအေနဟာ အတိုင္းမသိ
ဆိုးဝၝးလာတယ္ ဆိုတာကိုလဲ ကဵႂပ္သိပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္
ပထမေဴမာက္ ညီလာခံမႀာ ေဴပာခဲ့တဲ့ ကဵႂပ္မိန္ႛခၾန္းထဲမႀာ ခပ္တိုတိုကေလးေတာ့
ထည့္သၾင္း ေဴပာခဲ့တယ္။ 'နယူးတိုင္းေအာ့ ဘားမား' က ဘယ္လိုပဲ ေခဵပေခဵပ
ဴပည္သူေတၾ လက္ထဲမႀာ ပိုက္ဆံ မရႀိတာကေတာ့ အမႀန္ပဲ၊ အဆံုးမႀာေတာ့ စစ္မဴဖစ္ခင္
ကတည္းကပဲ ဴပည္သူ အမဵားစု အေနနဲႛ အလၾန္ဆင္းရဲ ဳကပ္တည္းေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ
ဥေရာပ
တိုက္သားနဲႛ
ႎိုင္ငံဴခားသားေတၾ
လိုလိုဴဖစ္တဲ့
အနည္းစုကေလးဟာ
ခဵမ္းသာခဲ့ဳက႓ပီး ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ရဲႚ ဓနဥစၤာ အမဵားစု႒ကီးဟာ သူတိုႛ လက္ထဲမႀာ
စုပံုေနခဲ့တယ္ ဆိုတာ ကဵႂပ္တိုႛ ေကာင္းေကာင္း႒ကီး သိဳကတာပဲ။ အခု အခၝမႀာ
ဒီအေနအထားဟာ အ႒ကီးအကဵယ္ ပို႓ပီး သိသာလာတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့
လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ ရက္ေလာက္မႀ ထုတ္ေဝတဲ့ ဘားမားေဂဇက္ အရ လူေနမႁစရိတ္ဟာ
စစ္မတိုင္ခင္က အဆင့္ထက္ ေလးဆ ပိုဴမင့္လာတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားတာေဳကာင့္ပဲ။

သူတိုႛဴပတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတၾ မႀန္တယ္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ သေဘာတူတဲ့ တိုင္ေအာင္ ေနာက္႓ပီး
အေရး႒ကီးတဲ့ လူသံုးကုန္ ပစၤည္းေတၾရဲႚ ေစဵးဟာ ေယဵဘူယဵ အေနနဲႛ ကဵဆင္းလာတယ္။
(ဒၝေပမဲ့ အေဳကာင္း အမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင့္ ကဵႂပ္ သံသယ ရႀိတယ္) လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ လက္ခံတဲ့
တိုင္ေအာင္ လူေနမႁ စရိတ္ဟာ ႒ကီးဴမင့္ ေနေသးတာပၝပဲ၊ အဲဒီ အခဵက္နဲအ
ႛ တူ
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ကဵဆင္းတာေတၾ၊ ဴပည္ပ ထုတ္ကုန္မဵား အေရာင္း မသၾက္တာေတၾ၊
က႗ဲႎၾား အသတ္အဴဖတ္ မဵားတာေတၾ၊ အိုးအိမ္မဵား၊ ပစၤည္းပစၤယမဵား၊ သယ္ယူ
ပိုႛေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမဵား ပဵက္စီး ကုန္တာေတၾ စတဲ့ စစ္ေဳကာင့္ ပဵက္စီးရတဲ့
အပဵက္အစီးေတၾ၊ ပို႓ပီး အကဵင့္ပဵက္လာတာေတၾ၊ အလဲၾသံုးစား လုပ္တာေတၾ၊ ကုန္ပစၤည္း
ဴဖန္ႛဴဖႃးရာမႀာ စနစ္ မကဵတာေတၾ၊ ဓားဴပ တိုက္မႁ တိုးလာတာေတၾ အစတဲ့ စစ္ဒဏ္
ခံရခဵက္ေတၾ၊ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ရဲႚ အဓိက ေကာက္ပဲသီးႎႀံ (ဆန္ႎႀင့္ စပၝး) ေစဵးႎႁန္း
နိမ့္ကဵတာ၊ လုပ္ခနည္းတာ၊ အစ ရႀိတာေတၾကို ယႀဥ္တဲၾ႓ပီး ဳကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္
အမႀန္တရားကို မဵက္ေမႀာက္ဴပႂဖိုႛ အသင့္ရႀိတဲ့ ဘယ္လို ပုဂၢိႂလ္မဵိႂး မဆို ပိုက္ဆံရႀားတယ္
ဆိုတာကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ တိုင္းသူ ဴပည္သားေတၾ လက္ထဲမႀာ ဘယ္နည္းနဲႛ မဆို ပိုက္ဆံ
မရႀိဘူး ဆိုတာကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ လက္ခံ သေဘာတူဳကမႀာပဲ၊ လည္ပတ္ေနတဲ့ ပိုက္ဆံ
ပမာဏ ဘယ္ေလာက္ ရႀိတယ္ ဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မဵားထံက ကဵႂပ္တိုႛ
တိတိကဵကဵ အင္မတန္ သိခဵင္ပၝတယ္။ ဒၝမႀ စစ္မတိုင္ခင္က အေဴခအေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ
ယႀဥ္ဳကည့္ႎိုင္မယ္၊ စစ္မတိုင္ခင္က ေငၾစကၠႃေတၾကို ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္တၾင္းမႀာ ဴပည့္လ႖ံ
ေနခဲ့တဲ့ ဂဵပန္ ေငၾစကၠႃေတၾနဲႛ အစားထိုး ခဲ့ရတဲ့ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁကို ဴဖစ္ေပၞေစခဲ့တဲ့
ဂဵပန္ေတၾရဲႚ သိမ္းပိုက္ အုပ္စိုးမႁေဳကာင့္ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ စီးပၾားေရးနဲႛ ဘၸာေရးဟာ
အ႒ကီးအကဵယ္ အေဴခပဵက္ ရတာကိုေရာ၊ ဘာကိုမႀ အစားဴပန္ မေပးဘဲနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ကုန္ပစၤည္းေတၾ၊ ေ႟ၿေတၾ ေငၾေတၾကို ဂဵပန္ စစ္ယႎၩရားက အ႒ကီးအကဵယ္ စားသံုး
ပစ္တာ၊ သိမ္းယူ သၾားတာကိုပၝ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ေမ့ပစ္လိုႛ မဴဖစ္ပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္
အရင္ကထက္ ေနာင္ ပိုက္ဆံေပၝပၝ ေသးတယ္လိုႛ ဆိုတာဟာ စစ္မတိုင္မီ ေခတ္ကထက္
ပိုမဵားေနတဲ့ တိုင္ေအာင္ ပိုက္ဆံ အေတာ္မဵားမဵားကို လည္ပတ္ေနတဲ့ အထဲက
႟ုပ္သိမ္းပစ္ဖိုႛ ဳကံစည္ရေလာက္သည့္ အထိ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္တၾင္းမႀာ ပိုက္ဆံေတၾ
သိပ္မဵား ေနတယ္လိုႛ အဓိပၯာယ္ မေကာက္ႎိုင္ပၝဘူး။ လည္ပတ္ေနတဲ့ ပိုက္ဆံရဲႚ
ပမာဏကို ေယဘူယဵ အားဴဖင့္ ရႀိေနတဲ့ တကယ့္ လူေနမႁ စရိတ္နဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး
အကဲခပ္ရ ပၝလိမ့္မယ္။ ဥပမာ အေနနဲႛ လက္ရႀိ လူေနမႁ စရိတ္ဟာ စစ္မဴဖစ္ခင္ကထက္
ႎႀစ္ဆနီးနီး ပိုမဵားေနတယ္ ဆိုရင္၊ ခၝတိုင္းထက္ ပိုက္ဆံ ပိုမဵားေနတယ္လိုႛ မဆိုႎိုင္ပၝဘူး။
ကဵႂပ္ေစာေစာက
ႌၿန္ဴပခဲ့တဲ့
အတိုင္းပဲ
ကဵႂပ္တိုႛ
တိုင္းဴပည္ရဲႚ
စီးပၾားေရးနဲႛ
ဘၸာေရးေတၾရဲႚ မ႖တ တည္႓ငိမ္မႁကို တိမ္းေစာင္းေအာင္ လုပ္လိုက္တဲ့၊ ေနာက္႓ပီး
လက္ရႀိ အေဴခအေနကို ပို႓ပီး ႟ႁပ္ေထၾးေအာင္ လုပ္လိုက္တဲ့၊ ဂဵပန္ သိမ္းပိုက္ အုပ္စိုးမႁ
ဆိုတဲ့၊ ကဵႃးေကဵာ္ စၾက္ဖက္မႁ အေဳကာင္းအခဵက္ကို ကဵႂပ္တိုႛ ေမ့ပစ္လိုႛ မရပၝဘူး။

ဒၝေဳကာင့္ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ေငၾေဳကး ေဖာင္းပၾမႁ အေဴခအေနကို ကိုင္တၾယ္တဲ့ ေနရာမႀာ
ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အမႀားဴပင္ လၾန္မသၾားဘိုႛ လိုအပ္ပၝတယ္။
တဖက္စၾန္းကေန
တဴခား
တဖက္စၾန္းကို
ေရာက္မသၾားဘိုႛ
လိုအပ္ပၝတယ္။
ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီကိစၤမႀာ ေငၾေဳကး ကဵံႂဝင္မႁ ဴဖစ္လာႎိုင္လိုႛပဲ။ ကဵႂပ္တိုႛ
နားလည္ထားတဲ့ ဴဖစ္ေနကဵ ကဵံႂဝင္မႁထက္ ပိုဆိုးတဲ့ ကဵံႂဝင္မႁ ဴဖစ္လာႎိုင္လိုႛပဲ အဲဒီလို
ဴဖစ္လာတဲ့ အခၝမႀာ ဆိုရင္ ေစဵးႎႁန္းေတၾဟာ မညီမညာ ဴဖစ္ေန၊ ဴမင္ေနဦးမႀာပဲ၊ ေနာက္႓ပီး
ေယဘူယဵ ဴပည္သူေတၾရဲႚ ဝင္ေငၾဟာ သိပ္႓ပီး နိမ့္လိမ့္မယ္။ ကဵႂပ္ရဲႚ ေလ့လာ
သံုးသပ္ခဵက္ အရဆိုရင္ အမႀန္အားဴဖင့္ စစ္မတိုင္ခင္ အဆင့္ထက္ေတာင္ ပို႓ပီး
နိမ့္လိမ့္ဦးမယ္။
အစိုးရကပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကဵႂပ္တိုႛကပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ မႀန္ကန္တဲ့ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ဴပည္တၾင္း
စီးပၾားေရးရာ အေနအထားနဲႛ ဘၸာေရးရာ အေနအထားကို တကယ္ သိလိုတဲ့
ဆႎၬရႀိတယ္ ဆိုရင္ ဴပဇာတ္ တခဵိႂႚတေလ၊ ႟ုပ္ရႀင္ တခဵိႂႚတေလရဲႚ ပရိသတ္၊ ဒၝမႀမဟုတ္၊
စားနပ္ရိကၡာ အတၾက္ ရရင္ေတာ္႓ပီ ဆို႓ပီး အမဵိႂးအစားကိုေရာ၊ အေရအတၾက္ကိုပၝ၊
အေလ႖ာ့႒ကီး ေလ႖ာ့ပစ္႓ပီး ေနႛစဥ္ လိုအပ္တာေလာက္ကိုပဲ ဝယ္ႎိုင္ေအာင္ အားထုတ္
ေနဳကရတဲ့ ေစဵထဲက လူအုပ္ တအုပ္၊ အဲဒၝေတၾကို ဳကည့္႓ပီး သံုးသပ္တဲ့ အေပၞယံ
ေလ့လာ သံုးသပ္မႁမဵိႂးနဲႛေတာ့ မဴဖစ္ဘူး။ မႀန္ကန္တဲ့ ပံုကားခဵပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးႎိုင္တဲ့၊
ပိုမိုနက္႟ိႁင္း႓ပီး ပိုမို ခဵက္ကဵတဲ့ ေလ့လာ စူးစမ္းမႁမဵိႂးနဲႛမႀ ဴဖစ္မယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ
လည္ပတ္ေနတဲ့ အထဲက ပိုက္ဆံ အေတာ္မဵားမဵားကို ဆဲၾဆုတ္ ပစ္ရမယ္ ဆိုရင္
အလတ္တန္းစားနဲႛ
ဆင္းရဲတဲ့
လူတန္းစားရဲႚ
လုပ္ခေတၾ၊
လခေတၾနဲႛ
ေထာက္ပံ့ေဳကးေတၾကို (အခုထိ အစိုးရ ခဵမႀတ္ထားသေလာက္) ဴဖတ္ခဵတာမဵိႂး
မဟုတ္ဘဲ အဴမတ္႒ကီးစားေတၾ၊ ကုန္ေလႀာင္တဲ့ သူေတၾ၊ ဴပည္ပကို ေငၾထုတ္ေနတဲ့ လူေတၾ
အစရႀိတဲ့ လူေတၾရဲႚ လုပ္ငန္းေတၾကို ခဵႂပ္ခဵယ္ တားဆီးပစ္မႀပဲ ဴဖစ္မယ္။ ေယဘူယဵ
အားဴဖင့္ ဴပည္သူေတၾ အတၾင္းမႀာ ပိုက္ဆံ လည္ပတ္ဖိုႛ အတၾက္ လူနည္းစု ဴဖစ္တဲ့
သူေဌးေတၾ သိုမီႀးထားတဲ့ အထဲက ပိုက္ဆံေတၾကို ထုတ္ပစ္တဲ့ အစီအမံေတၾကို ခဵမႀတ္
ေဆာင္႟ၾက္တဲ့ နည္းအရလဲပဲ ဴပည္သေ
ူ တၾရဲႚ လက္ရႀိ စီးပၾားေရး အေဴခအေနကို ကဵႂပ္တိုႛ
ဴပင္ဆင္ဴခင္း ဴပႂသင့္တယ္။
ကဲ - အခု ကုန္ပစၤည္းေတၾ ကိစၤကို ေဴပာပၝမယ္။ စပၝးေစဵးနဲႛ ဆန္ေစဵးေတၾဟာ
သိပ္ကဵေန႓ပီး
တဴခား
စားသံုးကုန္
ပစၤည္းေတၾကေတာ့
ႎိႁင္းယႀဥ္ခဵက္
အရ
ဴမင့္ေနတယ္လိုႛ ကဵႂပ္ ေဴပာခဲ့တယ္။ ဴမန္မာဴပည္ အေနနဲႛ တကမာၲလံုးမႀာ ဴဖစ္လာမယ့္
သေဘာလမ္းေဳကာင္းမႀ လၾတ္ကင္းေအာင္ ေရႀာင္ႎိုင္မႀာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ကဵႂပ္ေရာ
တဴခား လူေတၾေရာ သိဳကတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္ ဆိုခဵင္တာကေတာ့ အေရး႒ကီးတဲ့

ကုန္ပစၤည္းေတၾရဲႚ ေစဵးႎႁန္းေတၾကို ထုတ္လုပ္သေ
ူ တၾ အတၾက္ေရာ စားသံုးသူေတၾ
အတၾက္ေရာ ႎႀစ္ဖက္စလံုး အတၾက္ မ႖တမႁ ရႀိေအာင္ သတ္မႀတ္ ေပးရမယ္။ ေနာက္႓ပီး၊
စားသံုးကုန္ ပစၤည္းေတၾရဲႚ ေစဵးႎႁန္းနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အထၾက္ အမဵားဆံုး ဴဖစ္႓ပီး ကဵႂပ္တိုႛ
ဴပည္သူ အမဵားစု႒ကီး သာယာဝေဴပာဖိုႛ အတၾက္ အားထားေနရတဲ့ ထုတ္ကုန္ ပစၤည္းရဲႚ
ေစဵးႎႁန္းတိုႛရဲႚ လက္ရႀိ ကၾာဟခဵက္ဟာ ဘယ္စီးပၾားေရး ႟ႁေထာင့္ကပဲ ဳကည့္ဳကည့္
အမႀန္တကယ္ ဆိုေတာ့ မလိုလားအပ္တဲ့ အခဵက္ပဲ ဴဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းပၝပဲ။
ကဵႂပ္ဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင္း စားသံုးကုန္ ပစၤည္းေတၾရဲႚ ပမာဏကို တိုးဴမၟင့္တဲ့ နည္းေရာ
တဴခားနည္းေတၾ အရပၝ။ ေစဵးႎႁန္းေတၾကို ခဵပစ္ရမယ္။ တခဵိန္တည္းမႀာလဲ ေယဘုယဵ
အားဴဖင့္ ဴပည္သူေတၾ အတၾင္းမႀာ ပိုက္ဆံ လည္ပတ္ ေနေစဖိုႛ အတၾက္ လိုအပ္တဲ့
အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကို ဴပႂရမယ္။ စားသံုးသူ ကုန္ပစၤည္း ေစဵးေတၾဟာ
စစ္မတိုင္ခင္ အဆင့္ထက္ ပဵမ္းမ႖ဴခင္း အေနနဲႛ ၅ ဆ၊ ၆ ဆ ဴမင္ေနေပမဲ့ စပၝးေစဵး
ဆန္ေစဵးကိုေတာ့ စစ္မဴဖစ္ခင္ ေခတ္က ေစဵးနဲႛ အတူတူေလာက္ပဲ ဴဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရ
ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾဟာ စပၝးကို ၁၀၀ိ ေစဵးနဲႛ၊ ဆန္ကို ၅၄၀ိ ေစဵးေပး႓ပီး ဝယ္ေနဳကေတာ့
စပၝးကို ၂၃၀ ဆန္ကို ၆၀၀ ေစဵးေပး႓ပီး ဝယ္ေနဳကတဲ့ ပုဂၢလိက ကုန္သည္ တခဵိႂႚရဲႚ
ေစဵးထက္ေတာင္
သိပ္႓ပီး
နိမ့္ေနတယ္။
ဒီကိန္းဂဏန္းေတၾ
အတိုင္း
ေစဵးသတ္မႀတ္ထားလိုတဲ့ သေဘာ မရႀိပၝဘူးလိုႛ အစိုးရက ဆိုတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အစိုးရဟာ
အ႒ကီးဆံုး အဝယ္ေတာ္႒ကီး ဴဖစ္ေနေတာ့ အစိုးရ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ေပးတဲ့ ေစဵးဟာ
အနည္းနဲႛ အမဵား ဆိုသလို စံအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ေစဵး ဴဖစ္လာရတာေပၝ့။
အထၾက္ေလဵာ့တဲ့ ေဒသေတၾမႀာ စပၝးကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဆန္ကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ အစိုးရက အဝယ္
ရပ္ထားသင့္တယ္လိုႛ ဳကံႂတုန္း ေဴပာလိုက္ရဦးမယ္။ အထၾက္ေလဵာ့တဲ့ ေဒသေတၾလိုႛ
ဆိုလိုက္တဲ့ ေနရာမႀာ ဆန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ ထုတ္ေနကဵ အတိုင္း မထုတ္ႎိုင္တဲ့
ေဒသေတၾကိုသာ ကၾက္႓ပီး ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ သာမန္ အေဴခအေနမဵိႂးမႀာ ဆိုရင္
ပဲခူးခ႟ိုင္ဟာ ဆန္ အ႒ကီးအကဵယ္ဆံုး ထုတ္လုပ္တဲ့ ေဒသ တခုပဲ။ ဒၝေပမဲ့ အခုဆိုရင္
အဲဒီမႀာ ဆန္အေတာ္ပဲ ေလဵာ့ေနတယ္။ အထက္ ဴမန္မာဴပည္ ေဒသေပၝင္း
အေတာ္မဵားမဵား ဆိုရင္ ဆန္ လိုအပ္ေနတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ဆန္ကို ပိုလ႖ံတဲ့ ေဒသေတၾက
ပိုႛေပးရမယ္။ အစိုးရ အေနနဲႛ တဦးေကာင္းဖိုႛ အတၾက္ ကဵန္တဦးကို နစ္နာေစတဲ့
ေပၞလစီမဵိႂး မခဵမႀတ္သင့္ဘူး။
ဇန္နဝၝရီလတုန္းက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္ညီလာခံမႀာ လက္ရႀိေဴမယာ
ဴပႍနာနဲႛ
ပတ္သက္တဲ့
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္
တရပ္ကိုလဲ
ေအာက္ပၝအတိုင္း
ထည့္သၾင္းဆံုးဴဖတ္ခဲ့တယ္။

(က) အေရး႒ကီးေသာ ကုန္ပစၤည္းမဵား၏ ေစဵးႎႁန္း အဆင့္ကို
မီႀလာေစရန္
စပၝးေစဵးကို
ကဵပ္ေငၾ
၁၀၀
ထက္
မနည္း
သတ္မႀတ္ေပးရမည္။
(ခ) စံကိုက္ တင္းေတာင္း ဥပေဒကို စနစ္တကဵ ကဵင့္သံုး
ေဆာင္႟ၾက္ရန္။
(ဂ) အစိုးရ အေနဴဖင့္ ပိုလ႖ံေသာ စပၝးကိုသာ ဴပည္ပသိုႛ
ထုတ္ရန္။
(ဃ) အစိုးရ အေနဴဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားတိုႛထံမႀ စပၝး
တိုက္႟ိုက္ ဝယ္ယူရန္။
(င) ေအာက္ပၝ အခဵက္မဵားကို ေသခဵာေစရန္ အေရးယူ
ေဆာင္႟ၾက္သည့္ အေနဴဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စားလႀယ္မဵား
အပၝအဝင္ ဆန္ႎႀင့္ စပၝး ဝယ္ယူေရး ဘုတ္အဖဲၾႚ တခု ဖဲၾႚစည္းထားရမည္။
၁။ ပိုလ႖ံေသာ စပၝးကိုသာ ႎိုင္ငံဴခားသိုႛ ထုတ္ေရး။
၂။ အစိုးရ ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမႀ ရရႀိေသာ
အဴမတ္ကို ေဳကညာေရး။
၃။
ရရႀိေသာ
အဴမတ္မဵားကို
တိုက္႟ိုက္အားဴဖင့္
ေတာင္သူ လယ္သမားတိုႛ အကဵိႂးရႀိေစမည့္ ဌာနမဵား၌ သာလ႖င္
သံုးစဲၾေရး။
၄။ စပၝး ဝယ္ယူရာတၾင္ အတင္းအဳကပ္ ဝယ္သည့္
နည္းကို အသံုး မဴပႂေရး။
ေဴမယာ ဴပႍနာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ အတည္ဴပႂခဲ့တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ထဲမႀာ
အထက္ပၝ ေကာက္ႎႁတ္ခဵက္ဟာ သူႚဟာနဲႛ သူ ရႀင္းလင္း ေဖာ္ဴပ ထားသေလာက္
နည္းနည္းပဲ ဴဖစ္တယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ရႀင္းလင္းဴပဖိုႛ နည္းနည္းပဲ ကဵန္လိမ့္မယ္။ အစိုးရက
ဝယ္တာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ပုဂၢလိက ကုန္သည္က ဝယ္တာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ စိုက္ရ ပဵိႂးရတဲ့
လူေတၾအေနနဲႛ လက္ရႀိ စပၝးေစဵးနဲႛ ဆန္ေစဵးရဲႚ အကဵိႂး အဴမတ္ကို အဴပည့္အဝ
မခံစားႎိုင္ဘဲ ဴဖစ္ေနရတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုရင္ တင္းေတာင္းေတၾဟာ စံအဴဖစ္
သတ္မႀန္ မထားေတာ့ ေဒသတခုနဲႛ ေဒသတခု အ႟ၾယ္အစားခဵင္း မတူဘဲ ဴဖစ္ေနဳကလိုပဲ။
အစိုးရ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ ဳကားလူေတၾကသာ ဝယ္ယူ ေနဳကတဲ့ ေကာက္ပဲ
သီးႎႀံေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စိုက္ပဵိႂးသူေတၾ အေနနဲႛ ကဵပ္ေငၾ ငၝးဆယ္ အထက္ထိ
ကၾာဴခားမႁ ရႀိတဲ့ ေစဵးႎႁန္း အမဵိႂးမဵိႂးကို ရေနဳကရတယ္။ တကယ္မႀာေတာ့ စိုက္ပဵိႂးသူ
ေတာင္သူ လယ္သမား နည္းနည္းေလာက္သာ အစိုးရ ေစဵးႎႁန္း အဴပည့္အဝကို
ဒၝမႀမဟုတ္ ေပၝက္ေစဵးကို ရဳကတယ္။ စပၝးဝယ္တဲ့ ေနရာမႀာ အဳကပ္ကိုင္တဲ့ နည္း

သံုးတယ္ ဆိုတာေတၾကိုလဲ ကဵႂပ္တိုႛ သိရတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အခုထိ တရားဝင္
အေရးယူတာ မရႀိေသးေပမဲ့ အစိုးရ အေနနဲႛ လုပ္ခဵင္တဲ့ ဆႎၬရႀိရင္ ဒီလို အတင္း
အဳကပ္ကိုင္တာမဵိႂးကို တရားဝင္ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အခဵက္ကို
ကဵႂပ္တိုႛ သိထားရပၝလိမ့္မယ္။ စပၝးေဈး ၅၀၀ိ ေလာက္အထိ တိုးဴမၟင့္ေပးလိုႛ ဆိုတာဟာ
မလိုလားအပ္တဲ့ ကိစၤလိုႛ အစိုးရက ထင္တယ္ဆိုရင္လည္း အကဵိႂးအေဳကာင္း ဆီေလဵာ္
ညီႌၾတ္႓ပီး တရားမ႖တတဲ့ တခုတည္းေသာ အစားထိုး ေဆာင္႟ၾက္စရာ ရႀိတာကေတာ့
စီးပၾားေရးနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဆိုင္ရာ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္စရာေတၾကို တရားဝင္ ကဵင့္သံုး
ေဆာင္႟ၾက္တဲ့ နည္းအရ တဴခား အေရး႒ကီးတဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾရဲႚ ေစဵးႎႁန္း အဆင့္ကို
ခဵေပးဖိုႛပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တခု ဴဖစ္ေနတာကေတာ့ အစိုးရ အေနနဲႛ စပၝးေစဵးကို ကဵေအာင္
ဳကံစည္ အားထုတ္ေနခဵိန္မႀာ အဴခား အေရး႒ကီးတဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾကိုေတာ့ တက္ခၾင့္
ဴပႂထားတာမဵိႂး ဴဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာ ပဲဆီရဲႚ ေပၝက္ေစဵးဟာ စစ္မဴဖစ္မီ ေခတ္က
ေစဵးထက္ ရႀစ္ဆနီးပၝး ရႀိေနတယ္။ ဒီလို အဴဖစ္ သေဘာမဵိႂးဟာ ဒုကၡခံခဲ့ရတဲ့
ဂဵပန္ေခတ္ကို အမႀတ္ရ ေစတာကလဲၾလိုႛ တဴခား မရႀိပၝဘူး၊ ဴမန္မာဴပည္ကို ဂဵပန္ေတၾ
သိမ္းပိုက္ ထားတုန္းကလဲ အနဲႛနဲႛ အမဵား အလားတူ အေနအထားမဵိႂးပဲ၊ ရႀိခဲ့တာပဲ
လူေနမႁ စရိတ္ အစရႀိတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ စာရင္းဇယားေတၾ ကိန္းဂဏန္းေတၾ
'နယူးတိုင္းေအာ့ ဘားမား' က ေဖာ္ဴပလိုက္တာကိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ အေမး
လကၡဏာဴပ႓ပီး
လက္ခံတာမဵိႂးပဲ
ဴဖစ္ႎိုင္ပၝလိမ့္မယ္။
စာရင္း
ဇယားေတၾ၊
ကိန္းဂဏန္းေတၾကို တဦးတေယာက္ရဲႚ ဆင္ေဴခနဲႛ ကိုက္ညီေအာင္ စီစဥ္႓ပီး ဴပမယ္ဆိုရင္
ဴပႎိုင္တာပၝပဲ။ ဆင္ေဴခေတၾ ယုတၨိေဗဒေတၾဟာ အေဳကာင္းအကဵိႂး ဆင္ဴခင္မႁ ပကတိ
မႀန္ကန္မႁေတၾနဲႛ မတူဘူးလိုႛ အေတၾးအေခၞ ပညာရႀင္ တဦးက တခၝတုန္းက မႀတ္ခဵက္
ခဵခဲ့ဖူးပၝတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ အားလံုး ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ အေတၾႚအဳကံႂ အရ လၾန္ခဲ့တဲ့ သံုးလ၊
ေလးလေလာက္တုန္းကပဲ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ လူေနမႁ စရိတ္ဟာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ စစ္မဴဖစ္ခင္က
အဆင့္အတန္းထက္ ဆယ္ဆနီးပၝး ပိုဴမင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ သိဳကရတယ္။ တခဵိႂႚ အေနနဲႛ
ဴပန္ကဵလာတယ္ ဆိုေပမဲ့လဲ 'နယူတိုင္းေအာ့ ဘားမား' က ေရးဴခယ္ ဴပသလိုေတာ့
အကဵဴမန္တာမဵိႂး၊ နက္႟ိႁင္းတာမဵိႂး မရႀိပၝဘူး။ အဝတ္အစားနဲႛ အထည္အလိပ္ သၾင္းမႁ
အေနနဲႛ မႀန္မႀန္ တိုးတက္ လာေနတာကို ကဵႂပ္တိုႛ ခဵီးမၾမ္းပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ သေဘာႆေတၾ
ပိုဆိုက္လာ႓ပီး စားသံုးကုန္ေတၾ ပိုမဵားလာတဲ့ အခၝမႀာ လူေနမႁ စရိတ္ ေလဵာ့ကဵ
လာပၝလိမ့္မယ္လိုႛ ေတၾးတတ္တာက လဲၾ႓ပီး 'နယူတိုင္းေအာ့ ဘားမား' မႀာ ရႀိတဲ့ ကဵႂပ္တိုႛ
မိတ္ေဆၾေတၾဟာ
လူေနမႁ
စရိတ္
ေလဵာ့ပၝေအာင္
လုပ္တဲ့
တဴခားနည္းကို
မေတၾးႎိုင္ဳကပၝဘူး။ ေမႀာင္ခိုေစဵးနဲႛ အဴမတ္႒ကီးစား လုပ္တာေတၾ ေငၾေရာ ကုန္ပစၤည္းေရာ
ေလႀာင္ထားတာေတၾရဲႚ အကဵိႂး သက္ေရာက္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ဘယ္လို
ေဴပာဳကမလဲ။ လၾန္ခဲ့တဲ့ ေဴခာက္လေလာက္ ကတည္းက ရႀိေနခဲ့တဲ့ မလိုလားအပ္တဲ့
လမ္းပန္း ဆက္သၾယ္ေရး အေနအထား အေရး႒ကီးတဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾ ဴဖန္ႛေဝ

ေရာင္းခဵရာမႀာ မညီမမ႖ ဴဖစ္ေနမႁ၊ ရာဇဝတ္မႁ၊ အစ ရိႀတာေတၾ ထူေဴပာေနမႁနဲႛ
ပတ္သက္လိုႛ
ကဵႂပ္တိုႛ
ဘယ္လို
ေဴပာရမလဲ။
ကုန္ပစၤည္း
ေစဵးႎႁန္းေတၾနဲႛ
ပတ္သက္လိုႛေကာ ကဵႂပ္တိုႛ ဘယ္လိုႛ ေဴပာဳကမလဲ။ ဒၝေတၾ အဴပင္ ႎိုင္ငံဴခားက သၾင္းတဲ့
အဝတ္အစား၊ အထည္အလိပ္ေတၾ အေနနဲႛ အကုန္အစင္ တိုင္းဴပည္တၾင္း ေနရာ
အႎႀံႛအဴပား မေရာက္ဘူး ဆိုတာကိုေရာ အစိုးရ သိပၝရဲႚလား။
ကဲ၊ လယ္ယာ လုပ္ငန္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဳကည့္ဳကဦးစိုႛ။ ပံုပဵက္ ပန္းပဵက္
ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ေဴပာခဲ့တာကို 'နယူတိုင္းေအာ့ ဘားမား' အေနနဲႛ အဓိပၯာယ္
မေပၝက္ဘဲ အခက္အခဲ ရႀိေနတာကို ေတၾႚရပၝတယ္။ ဇန္နဝၝရီလတုန္းက ကဵင္းပခဲ့တဲ့
ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္ ညီလာခံမႀာ တဴခား ကိစၤေတၾ အဴပင္ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ
ဆံုးဴဖတ္ခဲ့တာကေတာ့ ေအာက္ပၝ အတိုင္းပဲ ဴဖစ္တယ္။ လယ္ယာ စိုက္ပဵိႂးသူေတၾရဲႚ
လက္ရႀိ အေဴခအေနကို သက္သာေစဖိုႛ အတၾက္ ဆံုးဴဖတ္တာပဲ ဴဖစ္တယ္။
ေဴမယာကိစၤ
ဴမန္မာဴပည္၏ စီးပၾားေရးသည္ အဓိက အားဴဖင့္ ေတာင္သူ
လယ္သမား စီးပၾားေရး ဴဖစ္သည္။ ထိုႛေဳကာင့္ အဓိက လုပ္ငန္း
တာဝန္သည္ ဂဵပန္တိုႛ သိမ္းပိုက္ထားခဵိန္ အတၾင္း အေဴခ အဴမစ္မႀ စ၍
ပဵက္စီး
သၾားခဲ့ရေသာ
ေတာင္သူ
လယ္သမား
စီးပၾားေရးကို
ေလာေလာဆယ္ အားဴဖင့္ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ ဴဖစ္သည္ က႗ဲ၊ ႎၾား
တိရစာၥန္မဵား၊
လယ္လုပ္
ကရိယာမဵားႎႀင့္
အဝတ္အစားမဵား
ရႀားပၝးဴခင္းေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အေရး႒ကီးေသာ ကုန္ပစၤည္းမဵား
ေစဵးႎႁန္း ဴမင့္မားမႁေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ထၾန္ယက္ စိုက္ပဵိႂး စရိတ္သည္
ဆယ္ဆအထိ
တက္လဵက္
ရႀိသည္။
သိုႛတေစလည္း
စပၝး
တင္းတရာလ႖င္ တန္ဖိုး အေနဴဖင့္ ကဵပ္ ၁၂၀ ဟူ၍ ေစဵးသတ္မႀတ္
ထားေလသည္။ ထိုႛေဳကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားတိုႛသည္ ေ႔ကးတင္
က႗န္ဴဖစ္ အေဴခသိုႛ ဆိုက္ရေစေတာ့မည့္ ႒ကီးေလးေသာ ေ႔ကး႓မီးမဵား၏
ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးေအာက္တၾင္ မိမိတိုႛအား ပိေနေစရန္ ဖန္တည္းလဵက္
ရႀိေသာ လယ္ယာ ထၾန္ယက္ စိုက္ပဵိႂးေရး လုပ္ငန္းကို စၾန္ႛပစ္လိုလဵက္
ရႀိဳကေပသည္။
ေတာင္သူ လယ္သမားတိုႛ၏ သာယာ ဝေဴပာေရးကို တိုးတက္
လာေစ႓ပီး လုပ္ငန္းခၾင္တၾင္ စိတ္ပၝ ဝင္စားႎိုင္စၾမ္း ရႀိေစရန္ ဟူေသာ

အဴမင္ဴဖင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္း ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတၾက္
အေဴခခံ အဴဖစ္ ေအာက္ပၝ အခဵက္မဵားကို ဤညီလာခံက တင္ဴပ
ေတာင္းဆို လိုက္သည္။
(၁) သီးစားကိစၤ
(က) ေငၾစကၠႃ အေဴပာင္းအလဲေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊ က႗ဲႎၾားႎႀင့္
လယ္လုပ္ ကရိယာမဵား ေလဵာ့ပၝး ေနမႁေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ထၾန္ယက္
စိုက္ပဵိႂးစရိတ္ ဴမင့္တက္ ေနမႁေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အေရး႒ကီးေသာ
ကုန္ပစၤည္း ေစဵးမဵား ဴမင့္တက္ေန႓ပီး သီးႎႀံမဵား မေအာင္ဴမင္မႁေဳကာင့္
လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူ လယ္သမားတိုႛ အေနဴဖင့္၊ ၁၉၄၅ - ၄၆ ခုႎႀစ္
အတၾက္ သီးစားခမဵား ေပးႎိုင္စၾမ္းရ ႀိေသာ အေနအထားတၾင္ မရႀိဳကေပ။
၁။
သီးစား
လယ္သမားတိုႛအား
သီးစားခ
ေပးရဴခင္းမႀ
ကင္းလၾတ္ေစမည့္ ဥပေဒကို ဴပႉာန္းရန္။
၂။ ၁၉၄၅ - ၄၆ ခုႎႀစ္ အတၾက္ လယ္ခန
ၾ ္ေတာ္ လံုးဝ
လၾတ္႓ငိမ္းခၾင့္ အမိန္ႛကို ထုတ္ေပးရန္။
(ခ) ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္ခဵက္မဵားကို ဝယ္ယူႎိုင္ရန္
အတၾက္ ထၾန္ယက္ စိုက္ပဵိႂးသူတိုႛ ေငၾေခဵးယူႎိုင္ရန္ ႟ၾာ႒ကီးမဵားတၾင္
လယ္ယာ
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ေငၾေခဵး
သမဝၝယမ
အဖဲၾႚမဵား
ထူေထာင္ေပးရန္။
(၄) ေတာင္သူ လယ္သမားေ႔ကး
ကဵန္ရႀိေနေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားတိုႛ၏ ေ႔ကး႓မီးမဵားကို
လံုးဝ ေလဵာ္ပစ္ရန္ႎႀင့္ ေငၾေခဵးစားဴခင္းကို ႒ကီးဳကပ္၍ စနစ္တကဵ
ဴဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒ တရပ္ကို ဴပႉာန္းေပးရန္။
(၅) က႗ဲႎၾား တိရစာၥန္
(က)
လက္ရႀိ
အခဵိန္တၾင္
က႗ဲႎၾားမဵား
ေလဵာ့နည္း
ေနေသာေဳကာင့္ ကဲ႗ ႎၾားသတ္ လိုင္စင္မဵား ထုတ္ေပးဴခင္းကို အ႓ပီးအပိုင္

ရပ္ပစ္၊ သိုႛမဟုတ္၊ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ပိုင္းဴခား သတ္မႀတ္၍ လိုင္စင္
ထုတ္ေပးဴခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္။
(ခ) ဴပည္ပမႀ က႗ဲႎၾားမဵားကို သၾင္းယူ၍ သင့္ေတာ္ေသာ
ႎႁန္းထားဴဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားတိုႛအား ေရာင္းခဵရန္။
(ဂ) က႗ဲႎၾား တိရစာၥန္ ေမၾးဴမႃေရး ဌာနမဵား ဖၾင့္လႀစ္ေပးရန္။
(ဃ) က႗ဲႎၾား ဝယ္ယူႎိုင္ရန္ အတၾက္ ႎႀစ္ရႀည္ ေခဵးေငၾမဵားကို
ထုတ္ေပး၍ အရစ္ကဵ ဴပန္ဆပ္ခၾင့္ ဴပႂရန္။
(၆) ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရး
(က) အနီးဆံုး သစ္ေတာမႀ ထင္းႎႀင့္ ဝၝးမဵားကို ေတာင္သူ
လယ္သမားတိုႛအား အခမဲ့ ခုတ္ယူခၾင့္ ဴပႂရန္။
(ခ) ေတာင္သူ လယ္သမားတိုႛအား မိမိတိုႛ ေနထိုင္ရာ
တဲအိမ္မဵားကို ဴပန္ေဆာက္ေရး အတၾက္ လံုေလာက္ေသာ သစ္မဵား
ခုတ္ယူခၾင့္
ဴပႂရန္၊
သစ္ေတာႎႀင့္
အလၾန္ေဝးသည့္
ေနရာ၌
ေနထိုင္ဳကသူတိုႛႎႀင့္ ပတ္သက္၍မူ အစိုးရက အကူအညီ ေပးရန္။
(ဂ) ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမဵား အတၾက္ အစိုးရက
ေငၾထုတ္ေခဵးရန္။
အထက္ပၝ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ ထဲမႀာ ေဴမရာ ဆိုင္ရာ လူဦးေရ (ေတာင္သူ
လယ္သမားေတၾ) ရဲႚ ႎႀစ္ရႀည္ လိုအပ္ခဵက္ေတၾ မပၝပၝဘူး။ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾရဲႚ
ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္ခဵက္ေတၾကိုသာ အထူး ေဖာ္ဴပထားတာပဲ ဴဖစ္တယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ
မိတ္ေဆၾေတၾ (နယူးတိုင္းေအာ့ ဘားမား) အေနနဲႛ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾရဲႚ
ဒီေလာေလာဆယ္ လိုအပ္ခဵက္ေတၾကို ဳကည့္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾ
အတၾက္ အစိုးရဟာ လယ္ေလာက္အထိ ဘယ္ေလာက္မဵားမဵား ေဆာင္႟ၾက္ ေပး႓ပီး႓ပီလဲ
ဆိုတာကို သူတိုႛ ဴမင္ဳကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လက္ရႀိ လယ္ယာ လုပ္ငန္းရဲႚ အေနအထားနဲႛ
ပတ္သက္လိုႛ "ပံုပဵက္ပန္းပဵက္" ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ကဵႂပ္ ေဖာ္ဴပရာမႀာ ဘာဆိုလိုတယ္
ဆိုတာကို နည္းနည္းပၝးပၝးေတာ့ သေဘာေပၝက္ သၾားဳကပၝလိမ့္မယ္။ အထက္က
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို ဳကည့္ရင္ ၁၉၄၅ - ၄၆ ခုႎႀစ္ အတၾက္ သီးစားခ ေပးေရး၊ ေဴမခၾန္ ေဴမခ
ေပးေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ေပၞလစီဟာ လံုးလံုးလဵားလဵား ရႀင္းလင္း ထင္ရႀား
ေနပၝတယ္။ "သီးစားခ မေပးေရး" "ေဴမခၾန္ ေဴမခ မေပးေရး" တိုက္ပဲၾေတၾ ဆင္ေနတယ္။
ဒၝမႀမဟုတ္ ဒီတိုက္ပၾဲေတၾဟာ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္နဲႛ ေယဘူယဵ အားဴဖင့္ ပတ္သက္
ေနပံုရတယ္လိုႛ ေဴပာဴခင္းဟာ ယုတ္စၾအဆံုး ေဴပာရမယ္ ဆိုရင္ အ႒ကီးအကဵယ္

ထင္ေယာင္ထင္မႀား ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္တာပဲ ဴဖစ္တယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ညီလာခံမႀာ ကဵႂပ္တိုႛ
အဳကံေပး တင္ဴပတာေတၾကို အစိုးရက အလဵင္အဴမန္ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္မႁ မဴပႂဘူး
ဆိုရင္ အခု ဴဖစ္ပဵက္ေနတာေတၾဟာ မေရႀာင္မလၿဲသာ ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္လိုႛ ဖဆပလ
အဖဲၾႚခဵႂပ္က ဴမင္သာေအာင္ ဴပထားပၝ႓ပီ။ တကယ္ ဆိုေတာ့ လက္ရႀိ အေဴခအေနဟာ
ပိုဆိုး မလာတဲ့ အတၾက္ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္ကို ေကဵးဇူး တင္သင့္ပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ ယခု အခဵိန္အထိ ကဵႂပ္တိုႛတေတၾဟာ ကဵႂပ္တိုႛ အတၾက္ အခၾင့္ေကာင္း ယူ႓ပီး
အေဴခအေနကို အသံုးခဵတာမဵိႂး မလုပ္မိေအာင္ အားထုတ္ခဲ့လိုႛပဲ။ ဒၝမႀမဟုတ္ ေခတ္ပဵက္
သူေႉးလုပ္ဖိုႛ မဳကံစည္ခဲ့လိုႛပဲ။ ကဵႂပ္တိုႛတေတၾ စားႎိုင္ဖိုႛ သာမက ကမာၲေပၞရႀိ
ငတ္မၾတ္ေနတဲ့ သန္းေပၝင္း မဵားစၾာေသာ လူေတၾပၝ စားႎိုင္ဖိုႛ အတၾက္ တိုးခဵဲႚ စိုက္ပဵိႂးေရး
လုပ္ငန္းကို တတ္ႎိုင္သမ႖ အဖက္ဖက္က လုပ္ကိုင္သၾားဖိုႛ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾမႀာ
တကယ္တမ္း ဆႎၬရႀိဳကသလို ကဵႂပ္တိုႛလဲပဲ ထက္ထက္သန္သန္ ဆႎၬ ရႀိဳကပၝတယ္။
ဒၝေပမဲ့ အထက္က ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀာ ကဵႂပ္တိုႛ ႌၿန္ဴပထားတဲ့ အတိုင္း တိုးခဵဲႚ
စိုက္ပဵိႂးႎိုင္ေစမယ့္ ႒ကိႂတင္ လိုအပ္ခဵက္ေတၾ မရႀိဘူး ဆိုရင္ ဆန္ေတၾ ထၾက္ေအာင္
ထုတ္လုပ္ဳကပၝ။ ဆန္ေတၾ ပိုထၾက္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ဳကပၝလိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ေတာင္သူ
လယ္သမားေတၾကို ေဴပာဖိုႛ ဆိုတာဟာ ေရမရႀိတဲ့ေခဵာင္း ငၝးဖမ္းခိုင္းတာမဵိႂး ဴဖစ္မႀာ
ေသခဵာတယ္။
ကဲ
ေတာင္သူ
လယ္သမားေတၾရဲႚ
ဒီေလာေလာဆယ္
လိုအပ္ခဵက္ေတၾကို ဴဖည့္စၾမ္း ေပးႎိုင္ဖိုႛ အစိုးရက ဘာေတၾ လုပ္ေပး႓ပီး႓ပီလဲ။ အစိုးရ
အေနနဲႛ စိုက္ပဵိႂးစရိတ္ ေခဵးေငၾ ၃ ကုေဋ ထုတ္ေခဵးဖိုႛနဲႛ ဖံုးဆိုးေဴမကို စိုက္ပဵိႂးေဴမ
ဴပန္ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ေဴမတဧက အတၾက္ ၁၂ ကဵပ္ႎႁန္းနဲႛ အမေတာ္ေဳကး ထုတ္ေခဵးဖိုႛ
ဆံုးဴဖတ္႓ပီး႓ပီ ဆိုတာ သံသယ ဴဖစ္စရာ မလိုပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ေငၾေခဵးလိုႛ ရေနကဵ
ေနရာေတၾ အခုအခဵိန္မႀာ လံုးဝ မရႀိဘဲ ဴဖစ္ေနတာက တေဳကာင္း၊ က႗ဲႎၾား၊ ထၾန္တံုး
ထၾန္တံနဲႛ အိုးေဴခ အိမ္ေဴခ အစရႀိတာေတၾ အ႒ကီးအကဵယ္ ပဵက္စီး ကုန္ရတာက
တေဳကာင္း၊ ကဵႂပ္တိုႛ ေဴမေပၞမႀာ ႎႀစ္႒ကိမ္တိုင္ စစ္ဴဖစ္ခဲ့ရလိုႛ ေပၞထၾက္လာတဲ့ တေဳကာင္း
ကိစၤေတၾကလဲ
တပံုတေခၝင္း
ရႀိေနတာေဳကာင့္လဲ
တေဳကာင္း၊
အဲဒီလို
အေဳကာင္းေတၾေဳကာင့္ အစိုးရဆီက ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ အကူအညီ ေပးတာကို ပိုရဖိုနဲႛ
တိုက္႟ိုက္ရဖိုႛ အတၾက္ အေဴခအေနက ႎႁိးေဆာ္ ေပးေနတဲ့ အထိ ေတာင္သူ
လယ္သမားေတၾရဲႚ စီးပၾားေရး ဘဝဟာ မထမ္းႎိုင္ မသိမ္းႎိုင္တဲ့ အေဴခဆိုက္ ေနရတယ္။
ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ စိုက္ခဵိန္ပဵိႂးခဵိန္ ေရာက္ေန႓ပီ ဴဖစ္လိုႛပဲ။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ လယ္သမား
ဘုရင္ခံ႒ကီး အေနနဲႛ စိုက္ပဵိႂးေရး လုပ္ငန္း တကယ္ မစတင္ခင္ ဴပင္ဆင္ဖိုႛ အမဵား႒ကီး
လုိအပ္တယ္ ဆိုတာကိုလဲ ေကာင္းေကာင္း႒ကီး သိမႀာ ေသခဵာလႀပၝတယ္။ မႀန္ပၝတယ္။
အမေတာ္ေဳကး တဧက ၁၂ ကဵပ္ ဆိုတာဟာ စကၠႃေပၞမႀာေတာ့ အင္မတန္
မက္ေမာစရာပၝပဲ။ ဒၝေပမဲ့ မႎႀစ္က လယ္လုပ္လုပ္ မလုပ္လုပ္၊ ဒီႎႀစ္ ဖံုးဆိုးေဴမကို
စိုက္ပဵိႂးေဴမ ဴဖစ္ေအာင္ ဴပန္လုပ္တဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမား အကုန္လံုးရဲႚ လက္ထဲကို

အဲဒီ အမေတာ္ေဳကးေတၾ တကယ္တမ္း ေရာက္မသၾားဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ရာခိုင္ႎႁန္း
အနည္းအကဵဥ္းသာ အကဵိႂး ရႀိပၝလိမ့္မယ္။ ခုခဵိန္အထိ သီးစား ဴပႍနာ အစရႀိတဲ့
ကဵန္ရႀိတဲ့ ဴပႍနာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴပင္ဆင္ စီစဥ္တာ မရႀိေသးပၝဘူး။ ဒီကိစၤနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး အစိုးရ အေနနဲႛ ဘာေဳကာင့္ ဒၝေလာက္ေတာင္ ေႎႀာင့္ေႎႀး ေနရတယ္
ဆိုတာကို သိခဵင္ပၝတယ္။ ဒီမိန္ႛခၾန္းကို ကဵႂပ္ေရးေနတုန္းမႀာပဲ ေမလ ၄ ရက္
ဘားမားေဂဇက္မႀာ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္၊ ေဴမယာ ပဋိပကၡ (အကဵဥ္းနည္း
စီရင္ပိုင္ခၾင့္) အက္ဥပေဒနဲႛ ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ဴပင္ဆင္ခဵက္ အက္ဥပေဒကို ကဵႂပ္ရတယ္။ ဒီလို
ဥပေဒေတၾ ထုတ္ဴပန္ရာမႀာ အစိုးရ အေနနဲႛ ဘာေဳကာင့္ ဒၝေလာက္ ဳကန္ႛဳကာ ေနရတယ္
ဆိုတာ ကဵႂပ္ မသိႎိုင္ေအာင္ကို ဴဖစ္ေနရပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ေကာ ဒီဥပေဒေတၾ
အေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ မၾဲဴပာကဵေနတဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾကုိ ဘယ္ေလာက္ အထိ
ကူညီႎုိင္မယ္ ဆုိတာကုိလဲ ဳကည့္ရပၝဦးမယ္။ ဒၝေဳကာင့္မုိႛလဲ 'သီးစားခ မေပးေရး' ေဴမခၾန္
မေပးေရး တုိက္ပၾဲေတၾ ရႀိေနရတာဟာ အံ့ဳသစရာ မဟုတ္ဘဲ ဴဖစ္ေနရတာပဲ။ ဒီေနရာမႀာ
ေဒသဆုိင္ရာ ဖဆပလ အဖၾဲႚေတၾရဲႚ တီထၾင္ လုပ္ေဆာင္ပုံေတၾကုိ ေဖာ္ဴပရပၝလိမ့္မယ္။
အစုိးရရဲႚ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾ ဥပေဒေတၾကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနမဲ့ အစား
ေဒသဆုိင္ရာ ဖဆပလ အဖၾဲႚေတ ၾအေနနဲႛ တီထၾင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဳကတဲ့ အတၾက္ ေဒသ
အေတာ္မဵားမဵားမႀာ ေဴမရႀင္ေတၾနဲႛ သီးစား လယ္သမားေတၾကုိ တဖက္နဲႛ တဖက္
ေဴပလည္ေအာင္ လုပ္ေပးႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလုိ တီထၾင္ လုပ္ေဆာင္ခဵက္သာ မရႀိဘူး ဆုိရင္
ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾ အတၾင္းမႀာ ဆုိး႟ၾားလာႎုိင္စရာ ရႀိပၝတယ္။ တကယ္ကေတာ့
ကဵႂပ္တုိႛ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾရဲႚ တကယ့္ အေဴခအေနေတၾကုိ တကယ္လဲ မသိဘဲ
စာနာတဲ့ စိတ္နဲႛ သေဘာေပၝက္ေအာင္လဲ မဳကည့္ဘဲ အတင္းအဳကပ္နီးနီး ေဴမခၾန္ေတၾ
လုိက္ေကာက္႓ပီး အေဴခအေန ပုိဆုိးေအာင္ လုပ္ေနတာဟာ အစုိးရပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဧ႓ပီလ
သတင္းစာ ကၾန္ဖရင့္မႀာ ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾဟာ သီးစားခေပးဖုိႛ အခၾန္ေဆာင္ဖု၊ိႛ
ေခဵးေငၾ ဴပန္ဆပ္ဖုိႛ အတၾက္ သူတုိႛရဲႚ ဝမ္းစာကုိပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ အကုန္လုံးကုိပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္
ေရာင္းဳကရတယ္လုိႛ ကဵႂပ္ေဴပာခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး 'နယူးတုိင္းေအာ့ ဘားမား' မႀာ ရႀိတဲ့
ကဵႂပ္တုိႛ မိတ္ေဆၾေတၾဟာ အလိမ္မာနဲႛ ႓ငိမ္ေန႓ပီး ဘာမ႖ မေဴပာ မဆုိဳကဘူး။ ဒၝေပမဲ့လဲ
ကဵႂပ္တုိႛ မိတ္ေဆၾေတၾက ေဴမခၾန္ မရရင္ တုိင္းဴပည္ ကိစၤ အဝဝကုိ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္စရာ
အေဳကာင္း မရႀိပၝဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္။ သူတုိႛ ေဴပာပုံက ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္က ေဴမခၾန္
တခုတည္းပဲ အခၾန္အဴဖစ္ ရစရာ ရႀိသလုိလုိ ဴဖစ္ေနတယ္။ အစုိးရ အေနနဲႛ လုပ္ကုိင္
ေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛ အခၾန္အတုတ္ ရႀိရမယ္ဆုိတာ သံသယ ဴဖစ္စရာ မလုိပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့
ကဵႂပ္တုိႛ မိတ္ေဆၾေတၾနဲႛ ကဵႂပ္တုိႛ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ အမႁသယ္ဴဖစ္တဲ့ အစုိးရဟာ
ေတာင္သူ လယ္သမားေတၾ ဆီက အခၾန္ေကာက္ရမယ္ ဆုိတဲ့ ေပၞလစီ တခုခုကုိ
မစဥ္းစား
ႎုိင္ေတာ့ဘူးလား။
အဴမတ္႒ကီးစားေတၾ၊
သုိေလႀာင္သူေတၾ၊
ေမႀာင္ခုိ
ေစဵးသည္ေတၾ၊ ႎုိင္ငံဴခားသုိႛ ကုန္တင္ပုိႛ ေရာင္းခဵတဲ့ သူေတၾ စတဲ့ ပုဂၢႂိလ္ေတၾ ဆီက

အခၾန္ေကာက္ဖုိႛ အစုိးရအေနနဲႛ ဘယ္လုိ ထက္ဴမက္တဲ့ ေဴခလႀမ္းမဵႂိးမဵား လႀမ္းခဲ့ပၝ႓ပီလဲ။
အဲဒီလုိ ပုဂၢႂိလ္ အေတာ္မဵားမဵားဟာ ေဴခရာေကာက္လုိႛ မရဘဲ လုံးလုံး႒ကီး
လၾတ္ေနဳကတယ္ မဟုတ္လား။ ေဴခရာ ခံမိသူေတၾသာ အစုိးရကုိ ေပးဳကရ႓ပီး
ေပးေတာ့လဲ သူတုိႛ ေပးစရာ ရႀိတာထက္ အင္မတန္ကုိ ေလ႖ာ့႓ပီး ေပးဳကတယ္
မဟုတ္လား။ ဒၝေပမဲ့ အစုိးရကေတာ့ ဒီလုိ အေဴဖရႀာရမယ့္ အစား ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ
ရႀိတဲ့ အလူးအလဲ ခံေနတဲ့ ဴပည္သူေတၾကုိပဲ ထပ္တလဲ ဖိေထာင္း ေနတယ္။ သူႛ အစုိးရ
လုပ္ေနတာေတၾနဲႛ ေကဵနပ္အားရမႁ မရႀိေသးဘဲ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္လာ႓ပီး သူႛ ကုိယ္သူ
ဆုိရႀယ္လစ္ တဦးပၝလုိႛ ဆုိေနတဲ့ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ တုိရီပၝတီဝင္ ဘုရင္ခံဟာ ႟ုိး႟ုိးေဴမယာ
ကိစၤထဲကုိ ႎုိင္ငံေရးေတၾ ေရာထည့္႓ပီးတဲ့ေနာက္၊ မဳကာခင္က ကဵင္းပသၾားတဲ့ သတင္းစာ
ကၾန္ဖရင့္မႀာ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ အေရးယူမယ္လုိႛ ႓ခိမ္းေခဵာက္ရက္တာကုိ ေတၾႚရပၝတယ္။
ကဵႂပ္တုိႛ
အေနနဲႛကေတာ့
ေဴမခၾန္ေတၾကုိ
ဘယ္လုိ
အတင္းအဳကပ္
ေကာက္တယ္တာေတၾ၊ တခဵႂိႚ ကိစၤေတၾမႀာ အဴပစ္မရႀိတဲ့ လူေတၾကုိ ပုလိပ္ေတၾက
ဘယ္လုိ ရက္ရက္စက္စက္ ညၟဥ္းဆဲ ႎႀိပ္စက္တယ္ ဆုိတာေတၾကုိ အေဳကာင္းစုံ
သိထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ 'နယူးတုိင္းေအာ့ ဘားမား' က ဓားဴပမႁဟာ လယ္ယာ လုပ္ငန္း
အဴခအေနကုိ ဒုကၡ ေပးေနတဲ့ အ႒ကီးဆုံး အရင္းဴမစ္ ဴဖစ္ဖုိႛ လကၡဏာ ရႀိတယ္လုိႛ
ေလ့လာ သုံးသပ္တယ္။ ေနာက္႓ပီး ဓားဴပမႁေတၾကို ေခဵမႁန္းပစ္ဖုိႛ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္
အေရးယူရမယ္။ အေရးယူဖုိႛလဲ ဴပင္ဆင္ေန႓ပီ။ မဳကာခင္ ဆင္းတုိက္ေတာ့မယ္လုိႛလဲ
ဆက္႓ပီး ေရးလုိက္တယ္။ ဒီကိစၤမႀာ ကဵႂပ္ေဴပာခဵင္တာက အဲဒီလုိ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္
အေရးယူတာေတၾဟာ ေအာင္ဴမင္မႀာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပဲ။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့
အခဵႂိႚ ေဒသေတၾမႀာ ေဒသဆုိင္ရာ ပုလိပ္ အဖၾဲႚဝင္ တခဵႂိႚအေနနဲႛ ဓားဴပေတၾနဲႛ
ေပၝင္းေနတယ္ ဆုိတာဟာ လူတုိင္းသိတဲ့ လ႖ႂိႚဝႀက္ခဵက္ ဴဖစ္ေနလုိႛပဲ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ
လခ နည္းနည္းသာရတဲ့ ပုလိပ္ေတၾနဲႛ ဴမန္ႎုိင္သေလာက္ ဴမန္ဴမန္႒ကီး ကုိယ့္တုိင္းဴပည္
ကုိယ္ဴပန္ခဵင္ဳကတဲ့ စစ္သားေတၾဟာ ဓားဴပေတၾကုိ လုိက္ရႀာ၊ လုိက္တုိက္ ေနလုိတဲ့စိတ္
မရႀိတာလဲ လူတုိင္း သိေနဳကလုိႛပဲ။ ဒၝေဳကာင့္လဲ လယ္ယာ လုပ္ငန္းဟာ ပုံပဵက္
ပန္းပဵက္ပဲ ဴဖစ္ေနရတာေပၝ့။
ႎုိင္ငံေရး
ညၟဥ္းပန္းမႁေတၾဟာ
ေဴခလႀမ္း
ကဵယ္ေနတယ္။
ဴပည္သူႚ
လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾဟာ ေလဵာ့ပၝးလဵက္ပဲ ရႀိေသးတယ္။ အေရးေပၞ ဥပေဒေတၾနဲႛ
ကာကၾယ္ေရး ဥပေဒဟာ ဆက္ရႀိေနတယ္ ဆုိတဲ့ ကဵႂပ္ရဲႚ တင္ဴပခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး
'နယူးတုိင္းေအာ့ ဘားမား' အေနနဲႛ အရံသင့္ ထားခဲ့႓ပီး ေကဵာ္သၾားတာကုိ သိရတာဟာ
စိတ္ဝင္စားစရာပၝပဲ။ ဒီတင္ဴပခဵက္ေတၾကုိ မဵက္ေစ့ရႀိသူ မႀန္သမ႖၊ နားရႀိသူ မႀန္သမ႖
ဴမင္ေန ဳကားေနရတဲ့ အတၾက္ လူတုိင္း သိေနတာမုိႛ အံ့ဳသစရာ မရႀိပၝဘူး။ ဖဆပလ
အဖၾဲႚခဵႂပ္ ညီလာခံမႀာ ေဴပာခဲ့တဲ့ ကဵႂပ္ရဲႚ ဥကၠႉ မိန္ႚခၾန္းထဲမႀာ တည္ရႀိေနဆဲ အေရးေပၞ

ဥပေဒေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ကဵႂပ္ထည့္သၾင္း ေဝဖန္ခဲ့တယ္။ အခု ဦးစီး အဖၾဲႚဝင္ေတၾရဲႚ
ေရႀႚေမႀာက္မႀာေတာ့ ကဵႂပ္တုိႛ ဴပည္တၾင္းမႀာ ရႀိဳကတဲ့ ႎုိင္ငံေရးသမားနဲႛ ဥပေဒကုိ လုိက္နာ
ေစာင့္ထိန္းတဲ့ ႎုိင္ငံေရးသမားနဲႛ ဥပေဒကုိ လုိက္နာ ေစာင့္ထိန္းတဲ့ ႎုိင္ငံသူ ႎုိင္ငံသား
အေတာ္မဵားမဵားဟာ ႎုိင္ငံေရး အရေရာ၊ ရာဇဝတ္ေဳကာင္း အရေရာ အမဵႂိးမဵႂိး အစၾပ္စၾဲ
ခံရ႓ပီး ကာကၾယ္ေရး ဥပေဒအရ အဖမ္းခံေနရ၊ အႎႀိပ္စက္ အညၟဥ္းပန္း ခံေနရတယ္
ထုတ္ေဖာ္
ေဴပာခဵင္တယ္။
တခဵႂိႚတေလကုိေတာ့
ေသဒဏ္ေပး႓ပီး
ဆုိတာကုိ
ခပ္မဵားမဵားကုိ ႎႀစ္ႎႀစ္ကေန တသက္တက႗န္း အထိ ေထာင္ဒဏ္ အဴပစ္ ေပးခဲ့႓ပီး
ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝဟာ အားလုံးကုန္ အကဵႂံးဝင္တယ္လုိႛ မဆုိႎုိင္ပၝဘူး။ ဘာေဳကာင့္လဲ
ဆုိေတာ့ ဒီီပုဂၢႂိလ္ေတၾဟာ ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲႚ အကူအညီကုိ ခံယူခဲ့တဲ့ ႎုိင္ငံေရးသမား၊
ဒၝမႀမဟုတ္ ႎုိင္ငံသူ ႎုိင္ငံသားေတၾရဲႚ အေရအတၾက္ကုိသာ ထုတ္ေဴပာတာ ဴဖစ္လုိႛပၝပဲ။
ကဵႂပ္ ဒီမိန္ႛခၾန္း အတၾက္ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာပဲ အစုိးရဟာ ကာကၾယ္ေရး ဥပေဒအရ
အဖမ္းအဆီးေတၾ ေသာက္ေသာက္လဲ လုပ္စ ဴပႂေနပၝ႓ပီ။ ဒၝမႀမဟုတ္ ဖမ္းဆီးဖိုႛ အမိန္ႛေတၾ
တၾင္တၾင္ ထုတ္ေနပၝ႓ပီ။ ကာကၾယ္ေရး ဥပေဒကုိ အလၾဲသုံးစား ဴပႂတဲ့ေနရာမႀာ ႟ႁတ္ခဵစရာ
ေကာင္းတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကုိလဲ ထုတ္ေဖာ္ ဴပရပၝလိမ့္မယ္။ ရာဇဝတ္မႁ
ကဵႂးလၾန္တယ္လုိႛ စၾပ္စၾဲခံရသူေပၝင္း မဵားစၾာကုိ ပထမ အေနနဲႛ ကာကၾယ္ေရး ဥပေဒအရ
ဖမ္း႓ပီး ၆ လ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ ထား႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဴပန္လၿတ္ရမယ့္ အစား ဆက္ခဵႂပ္ထား႓ပီး
ဳကံဖန္ အမႁရႀာတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္တာေတာင္မႀပဲ ဒီလုိ အမႁေတၾထဲမႀာ ခဵက္ဴခင္း ႟ုံးတင္
စစ္ေဆးႎုိင္တာ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ အမႁ စစ္ေဆးရာမႀာ ထုံးနည္းနဲႛ မညီတာေတၾ၊
ဒၝမႀမဟုတ္ ဒၝထက္ ပုိဆုိးတဲ့ အေနနဲႛ တရား ဥပေဒကုိ အလၾဲလၾဲ အေခဵာ္ေခဵာ္ ဴဖစ္ေအာင္
လုပ္တာေတၾ၊ ဒၝမဵႂိးေတၾကုိ ကဵႂပ္တုိႛ မဳကာမဳကာ ေတၾႚရတယ္။
အခု လဆန္းပုိင္းမႀာ အစုိးရက ဴပည္သႛူ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚရဲႚ တပ္ဖၾဲႚေတၾ
စစ္ေရးဴပတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမိန္ႛေတၾ ထုတ္ခ့ဲတယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ဒီအဖၾဲႚရဲႚ ဥကၠႉလဲ
ဴဖစ္တယ္။ တပ္ဖၾဲႚေတၾရဲႚ ေသနာပတိလဲ ဴဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ခ႟ုိင္
အသီးသီးရဲႚ အေဴခအေနေတၾကုိ စုံစမ္းဖုိႛ ကဵႂပ္တုိႛ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ (လုိအပ္ရင္
အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ အတူ) ေစလၿတ္ဖုိႛ လုပ္ေနတုန္းမႀာပဲ ဖဆပလ ကုိယ္စားလႀယ္
အဖၾဲႚ အေနနဲႛလဲ တုိင္းဴပည္တၾင္းမႀာ အေရးတ႒ကီး ဴဖစ္ေနတဲ့ ကိစၤ အသီးသီးနဲႛ
ပတ္သက္လုိႛ ဘုရင္ခံနဲႛ ေတၾႚဖုိႛ ဴပင္ဆင္ေနတုန္းမႀာပဲ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚကုိ
ညစ္ညမ္းေအာင္ လုပ္တဲ့ အစုိးရ ဴပန္တမ္းတခု ေပၞထၾက္လာခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့
ကဵႂပ္အေနနဲႛ မတတ္သာေတာ့ဘဲ တုံႛဴပန္႓ပီး ေဳကညာခဵက္ တေစာင္ ထုတ္တယ္။
သတင္းစာတုိက္ေတၾကုိ ပုိႛတယ္။ ဦးစီး အဖၾဲႚဝင္ေတၾ သိရေအာင္ ကဵႂပ္ရဲႚ တုံႛဴပန္
ေဳကညာခဵက္ထဲက လုိအပ္တဲ့ အပုိင္းေတၾကုိ ေအာက္ပၝ အတုိင္း ထပ္မံ တင္ဴပပၝတယ္။

"စစ္ေရးဴပသည့္ ရည္ရၾယ္ခဵက္မႀာ မည္သုိႛ ဴဖစ္ပၝသနည္းဟု ဴပန္တမ္းက ေမးခၾန္း
ထုတ္လုိက္႓ပီးေနာက္ အကယ္၍ ဴမန္မာ လူငယ္မဵားကုိ မိမိတုိႛ တုိင္းဴပည္အား
ကာကၾယ္ေရး အတၾက္ အသင့္ ဴပင္ဆင္ထားရန္ လုိသည္ ဆုိပၝက ဴမန္မာဴပည္ ကုိယ္ပုိင္
အုပ္ခဵႂပ္ေရး ရသည့္အခၝ ဴမန္မာ အစုိးရ၏ လုံးဝ ႒ကီးဳကပ္ ႒ကိႂးကုိင္မႁေအာက္သုိႛ
ထင္ထင္ရႀားရႀား ေရာက္ရႀိလာမည့္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ တၾင္းသုိႛ ဝင္ဴခင္းအားဴဖင့္
အသင့္ေတာ္ဆုံး ဴပင္ဆင္ဴခင္းကုိ ရရႀိႎုိင္မည္မႀာ ေသခဵာပၝသည္ဟု ဴပန္တမ္းက ဴပန္လည္
ေဴဖဳကား ထားေပသည္။ ဴပည္သႛူ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ စည္းမဵဥ္း ဥပေဒ
အခန္း ၁၊ အပုိဒ္ ၂ တၾင္ ေအာက္ပၝ အတုိင္း ေဖာ္ဴပ ထားေလသည္။"
"ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚ၏ ရည္မႀန္းခဵက္မဵားကား
(က) အေဳကာင္း အမဵႂိးမဵႂိးေဳကာင့္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္တၾင္
ဆက္လက္ တာဝန္ ထမ္းႎုိင္စၾမ္း မရႀိဳကေသာ မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့
တပ္မေတာ္သားေဟာင္းတုိႛအား
စုစည္းရန္ႎႀင့္
ဆက္သၾယ္ရန္၊
ဴမန္မာဴပည္ လုံးဝ လၾတ္လပ္ေရးကုိ တရားဝင္ နည္းလမ္းဴဖင့္ အရယူေရး
ဟူေသာ မူလ အေဴခခံ ရည္မႀန္းခဵက္ကုိ မဵက္ေဴခ မဴပတ္ေစေရး အတၾက္
အာ႟ုံစုိက္ရန္။
(ခ) မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမဵား တတ္သိထား႓ပီး
ဴဖစ္ေသာ အေဴခခံ စစ္ေလ့ကဵင့္ခန္းကုိ လဵစ္လဵႃ႟ႁ မထားေစေရး အတၾက္
အာ႟ုံစုိက္ရန္၊ စစ္ေလ့ကဵင့္ခန္းကုိ သင္ယူ ေလ့ကဵင့္ရန္ ဆႎၬလည္း ရႀိ၊
စိတ္လည္း ဝင္စားေသာ တုိင္းရင္းသားတုိႛအား သင္ယူ ေလ့ကဵင့္ႎုိင္စၾမ္း
ရႀိေစရန္။
(ဂ) ေယဘုယဵ အားဴဖင့္ ဴပည္တၾင္း၌ ရာဇဝတ္မႁ ႎႀိပ္ကၾပ္ေရးႎႀင့္
႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရးတၾင္ အစုိးရ အာဏာပုိင္မဵား၊ အဴခား
အဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ ဴပည္သမ
ူ ဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ရန္၊ ကူညီရန္၊
(ဃ) ေယဘုယဵ အားဴဖင့္ ဴပည္သူႛ အကဵႂိး စီးပၾား အတၾက္
လူမႁဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမဵားကုိ တဆင့္႓ပီး တဆင့္ ေဆာင္႟ၾက္ရန္။
(င) ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္လပ္သည့္ တုိင္းဴပည္ အဴဖစ္သုိႛ
ေရာက္ေသာအခၝ
အေဴခခံ
စစ္မႁကိစၤတၾင္
ကဵင့္သားရရႀိေသာ
စစ္သားမဵားကုိ ရရႀိေစရန္၊ ဖၾဲႚစည္း႓ပီးေသာ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကုိ
တဴဖည္းဴဖည္း တုိးခဵဲႚသည့္ အခၝ ဴဖစ္ေစ၊ နယ္ေဴမေဒသ လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖၾဲႚမဵား ဖၾဲႚစည္းသည့္ အခၝ ဴဖစ္ေစ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚမႀ
လုိအပ္ေသာ စစ္သားသစ္မဵား ဴဖည့္တင္းေပးရန္။

(စ) အနာဂတ္ ဴမန္မာဴပည္ ကာကၾယ္ေရး အတၾက္ အ႓မဲတမ္း
တပ္မေတာ္ တခုတည္းႎႀင့္ လုံေလာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဴပည္သူတိုႛ၏
လူတန္းစား ေပၝင္းစုံ ပၝဝင္သည့္ တပ္မေတာ္ တရပ္ကုိ လုိအပ္
ေပလိမ့္မည္။ ထုိႚေဳကာင့္ ယခု အခဵိန္မႀ စ၍ လူမဵႂိးမေ႟ၾး၊ လူတန္းစား
သုိႛမဟုတ္၊ ဘာသာမေ႟ၾး ပၝဝင္သည့္ ဴပည္သႛူ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚကုိ စည္း႟ုံး
ဖၾဲႚစည္းရန္။
(ဆ) ဗမာ့ တပ္မေတာ္သစ္ အတၾက္ စစ္သား စုေဆာင္းရာတၾင္
မပၝဝင္ေသာ မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းတုက
ိႛ ုိ စုစညး္ရန္၊
စည္း႟ုံးရန္ႎႀင့္ လုိအပ္ေသာ အကူအညီ ေပးရန္။
(ဇ) ခ႟ုိင္ အသီးသီးရႀိ ဆင္းရဲ ဳကပ္တည္း ေနေသာ၊ ဒုကၡ
ေရာက္ေနေသာ
စိတ္ပင္ပန္း
ေနေသာ၊
မဵႂိးခဵစ္
ဗမာ့
တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမဵားကုိ ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ရန္။
(စဵ) တုိက္ပၾဲတၾင္ ကဵဆုံးသၾားေသာ၊ သုိႛမဟုတ္၊ တုိက္ပၾဲ၌
ဒဏ္ရာရ႓ပီး
မသန္းမစၾမ္း
ဴဖစ္ဴဖစ္ေနရေသာ
မဵႂိးခဵစ္
ဗမာ့
တပ္မေတာ္သားတု၏
ိႛ
အိမ္ေထာင္စုမဵားႎႀင့္ မႀီခုိသူမဵားကုိ ကာကၾယ္
ေစာင့္ေရႀာက္ အကူအညီ ေပးရန္ သူတုိႛ ရထုိက္သည့္ အခၾင့္အေရး
အလုံးစုံ ရရႀိေရး အတၾက္ ကူညီရန္။
ဴပည္သႛူ ရဲေဘာ္တပ္ဖၾဲႚ၏ ရည္မႀန္းခဵက္မဵားသည္ ရႀင္းလင္း ထင္ရႀားသည္။ ဗမာ့
တပ္မေတာ္ထဲ ဝင္ေရးကုိ ဆန္ႛကဵင္ဴခင္း မရႀိေပ။ သုိႛေသာ္လည္း ဗမာ့ တပ္မေတာ္ထဲ
ဝင္ရန္ အစီအစဥ္ေတၾ ဘယ္မႀာ ရႀိပၝသနည္း။ ဤေနရာတၾင္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္တၾင္းသုိႛ
သၾင္းရန္
ကတိေပးခံရ႓ပီး
ေဆးစစ္၍လည္း
ေအာင္႓ပီးေသာ
မဵႂိးခဵစ္
ဗမာ့
တပ္မေတာ္သားမဵား အေရအတၾက္သည္ ပင္လ႖င္ လုိအပ္ေသာ အစီအစဥ္၊ သယ္ယူ
ပုိႛေဆာင္ေရး၊
ကူးသန္း
သၾားလာေရး
စသည္တုိႛ
မရႀိေသာေဳကာင့္
ဗမာ့
တပ္မေတာ္တၾင္းသုိႛ မေရာက္ဳကေသးေပ။ မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္၏ တာဝန္ ရႀိေသာ
အာဏာပုိင္တုိႛ အေနဴဖင့္ မိမိတုိႛ ဘက္မႀ ေဆာင္႟ၾက္စရာ ရႀိသည့္ ကႎၬီစာခဵႂပ္ပၝ
လုိအပ္ခဵက္တုိင္းကုိ ဴဖည့္စၾက္႓ပီး႓ပီ ဴဖစ္ေသာ္လည္း အဴခား တဘက္ကမူ စည္းကမ္းခဵက္
အေတာ္မဵားမဵား ဴဖည့္စၾမ္းရန္ ကဵန္ရႀိ ေနေသးသည္။ ဗမာ့ တပ္မေတာ္၏ အဴမင့္ဆုံး
အပုိင္းကုိ ဴပည့္ဝေအာင္ လုပ္႓ပီးသည့္ တုိင္ေအာင္ ေဆးစစ္ရာ၌ မေအာင္သူမဵား၏
ဴပႍနာ တည္ရႀိ ေနေပေသးသည္။ အစုိး အေနဴဖင့္ တာဝန္ တရပ္လုံးကုိ
မယူႎုိင္ေသာေဳကာင့္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ အေနဴဖင့္ ထုိပုဂၢႂိလ္တု၏
ိႛ
သက္သာ ေခဵာင္ခဵိေရးကုိ
ဂ႟ုတစုိက္ ဴပႂရန္ ရႀိေနသည္။ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚသည္ ကူညီသင့္ေသာ
အာဏာပုိင္မဵားအား တုိင္းဴပည္ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရးတၾင္ ကူညီရန္ ေကာင္းစၾာ

ဴပင္ဆင္ထားသည္။ သုိႛေသာ္လည္း ဤသုိႛေသာ အကူအညီကုိ အလုိမရႀိဟု က႗ႎု္ပ္တုိႛ
သိရႀိရေပသည္။
အစုိးရ ဴပန္တမ္းသည္ အဴခားေသာ အေဳကာင္းဴပခဵက္မဵားကုိလည္း ေဆၾးေႎၾး
ေဖာ္ထားသည္။ ယင္းသုိႛေသာ စစ္ေရးဴပမႁမဵား အဴခား ဴဖစ္ႎုိင္စရာ အေဳကာင္း ရႀိေသာ
အေဳကာင္းဴပခဵက္ ႎႀစ္ရပ္ေဳကာင့္ ေပၞေပၝက္လာရဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟု ဴပန္တမ္းက
ဆုိသည္။ ပထမ အခဵက္မႀာ တရားဝင္ အစုိးရအား ေတာ္လႀန္ တုိက္ခုိက္ရန္ စည္း႟ုံးဴခင္း
ဴဖစ္၍၊ ဒုတိယ အခဵက္မႀာ ႓ခိမ္းေခဵာက္ရန္ အတၾက္ ဴဖစ္ေစ တကယ္ လုပ္ေဆာင္ရန္
အတၾက္ ဴဖစ္ေစ ႎုိင္ငံေရး ပၝတီ တရပ္ အေနဴဖင့္ အသုံးခဵဴခင္း ဴပႂႎိုင္ေသာ ကုိယ္ပုိင္
တပ္မေတာ္ တခုကုိ စည္း႟ုံးဴခင္း ဴဖစ္သည္။ မည္သည့္ ကိစၤ၌ပင္ ဴဖစ္ေစ တည္ဆဲ
အာဏာအဖုိႛ အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေစသည္။ အစုိးရသည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းသည့္ အေဴခအေနမဵားကုိ
တည္ေဆာက္မိေအာင္ ဂ႟ုဴပႂ၍ ခုိင္႓မဲေသာ ေဴခလႀမ္းမဵားကုိ လႀမ္းရမည္။ သုိႛမႀသာ
ဤရာသီတၾင္ ဆန္စပၝးကုိ ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ စုိက္ႎုိင္မည္။ တရာမ႖တ လၾတ္လပ္ေသာ
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကုိ ဴမန္ႎုိင္သမ႖ ဴမန္စၾာ ကဵင္းပႎိုင္မည္ဟု အစုိရ ဴပန္တမ္းက
ဆုိေလသည္။ ဤေနရာတၾင္ ကဵႂပ္ အေနဴဖင့္ ေဴပာလုိသည့္ အခဵက္မႀာ စစ္မဴဖစ္ခင္က
ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္တၾင္ အေပဵာ္တမ္း တပ္မဵား တည္ရႀိခဲ့၍ ထုိသုိႛ တည္ရႀိခၾင့္ ဴပႂဴခင္းဴဖင့္
တည္ဆဲ အစုိးရကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရးကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊
အႎၩရာယ္ မဴဖစ္ေစခဲ့ပၝ ဟူ၍ ဴဖစ္ေပသည္။ အစုိးရ အေနဴဖင့္ ယင္းသုိႛေသာ
ေကာက္ခဵက္မဵားကုိ ခဵႎုိင္ဴခင္းသည္ မည္သုိႛေသာ လုံေလာက္သည့္ သက္ေသ
အေထာက္အထားမဵား ရႀိ၍ ဴဖစ္ပၝသနည္း။ ရႀိေနပၝက ေဖာ္ထုတ္၍ ထုံးတမ္းစဥ္လာ
ဥပေဒ အတၾင္း ဴပည္သႛူ ရဲႚေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚကုိ အေရးယူေလာ့ဟု က႗ႎု္ပ္ စိန္ေခၞလုိက္သည္။
သုိႛေသာ္ ယခု အခဵိန္ အထိပင္ အရပ္ထဲတၾင္ က႗ႎု္ပ္၏ လႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားႎႀင့္
မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားမႁမဵား မႀန္ကန္စၾာ အစီရင္ခံႎုိင္ဴခင္း မရႀိေသးေသာ စိတ္ကူးေပၝက္ရာ
ေရးတတ္သည့္ စုံေထာက္မဵား၏ လုပ္ဳကံ သတင္းမဵားကုိ စဥ္းစားတတ္သူ မည္သူမဆုိ
လက္ခံလိမ့္မည္။
လက္ခံႎုိင္မည္
မဟုတ္ေပ။
ေတာ္လႀန္ေရးေနႛတၾင္
က႗ႎု္ပ္
ေဴပာဳကားခဲ့သည့္ မိန္ႛခၾန္းကုိ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေစသည့္ မိန္ႛခၾန္း ဴဖစ္သည္ဟု အစုိးရ
သတင္းစာ ဴဖစ္ေသာ 'နယူးတုိင္းေအာ့ ဘားမား' က ေဖာ္ဴပခဲ့သည့္ အခၝက ဆုိလ႖င္
ထုိေနႛက တက္ေရာက္ ခဲ့ဳကသည့္ ေထာင္ေပၝင္း မဵားစၾာေသာ ပရိသတ္တုိႛ အေနဴဖင့္
ထုိသတင္း
ေရးသူဴဖစ္ေစ၊
ဳကားသူကုိ
ဴဖစ္ေစ၊
အဘယ္ေဳကာင့္
ဤသုိႛ
ဴဖစ္ရပၝေလသနည္း ဟူ၍ အံ့ဳသ မိဳကမည္မႀာ ေသခဵာေပသည္။ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္
တပ္ဖၾဲႚႎႀင့္ ပတ္သက္သူတုိႛသည္ ႓ခိမ္းေခဵာက္မႁကုိ ကဵႃးလၾန္ဴခင္းလည္း မရႀိ၊ တကယ့္
လုပ္ေဆာင္ဴခင္းမဵားလည္း မရႀိေဳကာင္း၊ တဴခား တဖက္တၾင္မူ အမႀားမႀာ အမႀန္
ဴဖစ္ေနရေဳကာင္း က႗ႎု္ပ္ ထပ္မံ ႌၿန္ဴပ လုိေပသည္။ ဤတုိင္းဴပည္တၾင္ တရားမ႖တ

လၾတ္လပ္ေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကုိ မည္သည့္ ပုဂၢႂိလ္ မည္သည့္ အဖၾဲႚအစည္းက
႓ခိမ္းေခဵာက္ဴခင္း ဴပႂႎုိင္ပၝသနည္း ဟူေသာ ဴပႍနာကုိ ေထာက္လႀမ္း စုံစမ္းရန္ ႎႀစ္ဦး
ႎႀစ္ဖက္ အဴပန္အလႀန္ သေဘာတူညီေသာ အဴပည္ဴပည္ ဆုိင္ရာ ေကာ္မရႀင္ တခု
တည္ေထာင္ ဖၾဲႚစည္းဳကရေအာင္ဟု ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ႓ဗိတိသ႖ အာဏာပုိင္တုက
ိႛ ုိေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ႓ဗိတိန္ဴပည္ရႀိ ႓ဗိတိသ႖ အာဏာပုိင္တုက
ိႛ ုိေသာ္ လည္းေကာင္း က႗ႎု္ပ္
စိန္ေခၞလုိက္သည္။
ယခုႎႀစ္ ရာသီ၌ ဆန္စပၝး ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ စုိက္ပဵႂိးေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊
မတ္လ ၄ ရက္ေနႛတၾင္ ဴပည္သႛူ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚ ဌာနခဵႂပ္က ထုတ္ဴပန္ေသာ ေအာက္ပၝ
ႌၿန္ဳကားခဵက္မဵားသည္ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚ၏ သေဘာထားကုိ ေဖာ္ဴပလုိက္ဴခင္း
ဴဖစ္ေပသည္။
စပၝးေဈး အလၾန္အမင္း နိမ့္ကဵမႁ၊ သုိႚမဟုတ္ ဓားဴပမဵား၏ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရး
ေႎႀာင့္ရႀက္မႁတုိႛေဳကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္တၾင္ စုိက္ပဵႂိးေရး ေလဵာ့ကဵခဲ့သည္ ဴဖစ္ရာ ငတ္မၾတ္
ေခၝင္းပၝးမႁ ေဘးအႎၩရာယ္ အေနဴဖင့္ က႗ႎု္ပ္တုိႛအား ႓ခိမ္းေခဵာက္လိမ့္မည္မႀာ သံသယ
ရႀိစရာ မလုိေပ။ ထုိႛေဳကာင့္ ခ႟ုိင္မဵားရႀိ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚ အားလုံးသည္ ၁။ ဓားဴပမႁ၊ လုယက္မႁ တားဆီးေရး အတၾက္ အေပဵာ္တမ္း
တပ္မဵား ဖၾဲႚဳကရမည္။
၂။ လုိအပ္ေသာ လယ္လုပ္ ကိရိယာမဵား ရႀာေဖၾ ရရႀိေရး
အတၾက္ ေတာင္သူ လယ္သမားတိုႛကုိ ကူညီရမည္။
၃။ အစုိးရထံမႀ တရားဝင္ အကူအညီ ေတာင္းဆုိေရး အတၾက္
အဴခား လူထု အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဳကရမည္။
၄။ အစုိးရ ေထာက္ပံ့သည့္ ကုန္ပစၤည္း အားလုံး တကယ္
လုိအပ္သူတုိႛ လက္သုိႛ ေရာက္ရႀိေအာင္ ႒ကိႂးစားဳကရမည္။
၅။ က႗ဲႎၾား လုယက္ ခုိးယူဴခင္းကုိ ဴဖစ္ေစ၊ သတ္ဴဖတ္ဴခင္းကုိ
ဴဖစ္ေစ၊ တားဆီးဳကရမည္။
၆။ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂၝမဵားကုိ တားဆီး ကာကၾယ္ရန္
အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းဴဖင့္ လက္ေတၾႚ အကူအညီ ေပးဳကရမည္။
၇။ ထၾန္ယက္ခဵိန္တၾင္ ကုိယ္တုိင္ ကၾင္းဆင္း ထၾန္ယက္ဳကရမည့္
ဴပည္သႛူ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား အေနဴဖင့္ ေကာင္းေသာ နမူနာကုိ
ဴပဳကရမည္။
၈။ ေတာင္သူ လယ္သမားတုိႛ လယ္ကၾင္းမဵားကုိ စၾန္ႛခၾာ႓ပီး
ထၾန္ယက္ဴခင္းကုိ
မဴပႂေတာ့ဳကပၝက
ဴမန္မာဴပည္
အေနဴဖင့္

႒ကီးကဵယ္ေသာ အႎၩရာယ္ႎႀင့္ ရင္ဆုိင္ ႓ခိမ္းေခဵာက္ ခံရလိမ့္မည္
ဆုိသည္ကုိ ႌၿန္ဴပဴခင္း အားဴဖင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းတၾင္ ပုိမုိ
စိတ္ဝင္စားမႁ ရႀိလာေအာင္ ပညာ ေပးဳကရမည္။
"အစုိးရ ဴပန္တမ္းက နိဂုံးခဵႂပ္ အားဴဖင့္ ေရးသား ေဖာ္ဴပပုံမႀာ ခ႟ုိင္ေပၝင္း
မဵားစၾာတၾင္ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚမႀ တပ္ဖၾဲႚမဵား အေနဴဖင့္ ႟ုိင္ဖယ္ အတုမဵား၊
ဘရင္းဂန္း အတုမဵားဴဖင့္ စစ္ေရးဴပ ေနဳကသည္ကုိ ႌၿန္ဴပရ ေပလိမ့္မည္။ အင္းစိန္
ခ႟ုိင္တၾင္ လက္ပစ္ဗုံး အစစ္မဵား ကုိင္၍ပင္ အလားတူ စစ္ေရးဴပမႁမဵား ဴပႂလုပ္
ေနဳကသည္။ ယင္းသုိႛေသာ ဴဖစ္ေပၞေနေသာ အေနအထားမဵႂိးကုိ ဥပေဒ ေစာင့္ထိန္းသူ၊
အဴမင္ကဵယ္သူ ႎုိင္ငံသားတုိႛ အေနဴဖင့္ အဘယ္ အေဳကာင္းေဳကာင့္ ဆက္လက္
လုိလားရဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္ဟု ဆုိလ႖င္ ထုိအေဳကာင္းဴပခဵက္သည္ မႀန္ကန္ေသာ
အေဳကာင္းဴပခဵက္ မဟုတ္ေခဵ" ဟူ၍ ဴဖစ္ေပသည္။
ဴပည္သႛူ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚမဵား အေနဴဖင့္ မည္သည့္ ေဒသတၾင္ မဆုိ လက္ပစ္ဗုံး
အစစ္မဵား ကုိင္၍ စစ္ေရးဴပဴခင္းမဵႂိးကုိ က႗ႎု္ပ္တုိႛ မဳကားဘူးေခဵ။ အကယ္၍ မႀန္သည္
ဆုိလ႖င္လည္း ယင္းသက္ဆုိင္သူေတၾကုိ ဖမ္းပၝ၊ ႟ုံးတင္ စစ္ေဆးဴခင္း မဴပႂဘဲ အခဵိန္
အကန္ႛအသတ္ မရႀိ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားမည့္ အစား ခဵက္ဴခင္း ႟ုံးတင္ စစ္ေဆးပၝဟု
အာဏာပုိင္တုိႛအား အဳကံ ေပးရလိမ့္မည္။
အထက္ပၝ လုပ္ပုံ လုပ္နည္းေတၾကုိ ဳကည့္မယ္ ဆုိရင္ အစုိးရဟာ ထင္သလုိ
ဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ထားတဲ့ ေခတ္တေခတ္ကုိ ထူေထာင္ဖုိႛ အတၾက္ ကာကၾယ္ေရး
အက္ဥပေဒနဲႛ အေရးေပၞ ဥပေဒေတၾကုိ ခဵက္ေကာင္းယူ အသုံးခဵဖိုႛ ရည္႟ၾယ္ေနတယ္
ဆုိတာ ထင္ထင္ရႀားရႀား ဴမင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ သူတုိႛ အေနနဲႛ
အုပ္ခဵႂပ္ႎုိင္စၾမ္း မရႀိဘူး ဆိုတာကုိ ဖုံးကၾယ္ပစ္ဖုိႛ အတၾက္ ဒီနည္း တနည္းတည္း ရႀိလုိႛပဲ၊
ဒီနည္းနဲႛမႀပဲ သူတုိႛရဲႚ ဥေရာပတုိက္သားႎႀင့္ တုိင္းရင္းသား အရင္းရႀင္ေတၾ အတၾက္
အခၾင့္သာေစတဲ့ တရားမ႖တ လၾတ္လပ္တဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကုိ ကဵင္းပႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တယ္။
ဒီေနရာမႀာ ကဵႂပ္ ေဴပာခဵင္တာကေတာ့ အပ္ခဵ မတ္ခဵ မစၾပ္စဲၾႎုိင္တဲ့ မႁန္ဝၝးဝၝး အမႁမဵႂိးေတၾ
ရႀိေနေပမဲ့ အစုိးရဟာ သူေဖာ္ဴပတဲ့ အေဳကာင္းအခဵက္ ႎႀစ္ခဵက္အရ ေယဘုယဵ အေနနဲႛ
ဴပည္သႛူ ရဲေဘာ္ တပ္ဖၾဲႚကုိ အေရးမယူႎုိင္ဘူး ဆုိတဲ့ အခဵက္ပဲ၊ စစ္မဴဖစ္ခင္က အစုိးရရဲႚ
လဵစ္လဵႃ႟ႁခဵက္ အရ ႎုိင္ငံေရး ပၝတီ တခုဟာ သူရဲႚ ဆန္ႛကဵင္ဘက္ေတၾကုိ
ဝၝးရင္းတုတ္နဲႛ ႟ုိက္တဲ့နည္းကုိ ခပ္ေဴပာင္ေဴပာင္ သုံးခဲ့တယ္။ အတိတ္ ကာလတုန္းက
တရားမ႖တ လၾတ္လပ္တဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကုိ တားဆီးဖုိႛ အတၾက္၊ ႓ခိမ္းေခဵာက္တာေတၾနဲႛ
တဴခား ပရိယာယ္ ေဝစုေတၾကုိ ကဵႃးလၾန္ခဲ့သူေတၾထဲက ပုဂၢႂိလ္ အေတာ္မဵားစၾာ၊ အခု

အစုိးရကုိ ေထာက္ခံေနဳကတဲ့ ပုဂၢႂိလ္ေတၾ၊ အရင္းရႀင္ေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိလဲ
ကဵႂပ္ ေဖာ္ထုတ္ ဴပလုိပၝတယ္။ အခုဆုိရင္ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္နဲႛ အေရႀႚပုိင္းမႀာ
စစ္႓ပီးသၾားတာ ၉ လနီးပၝး ရႀိသၾား႓ပီ ဒၝေပမဲ့ ကာကၾယ္ေရး အက္ဥပေဒနဲႛ အေရးေပၞ
ဥပေဒေတၾဟာေတာ့၊ တည္ရႀိ ေနေသးတာပဲ။ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္တၾင္းမႀာ ႓ဗိတိသ႖
စီးပၾားေရး ေဴခကုတ္ ဴပန္ရယူဖုိႛနဲႛ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္တၾင္းမႀာ တရားမ႖တ လၾတ္လပ္တဲ့
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ မကဵင္းပႎုိင္ေအာင္ အေဴခအေန ဖန္တီးဖုိႛ အတၾက္၊ အခုလုိ ဖိႎႀိပ္တဲ့
ဥပေဒေတၾကုိ ဆက္လက္ ထားရႀိေနရတာပဲ ဴဖစ္တယ္။ တဴခား ဘာအေဳကာင္းမဵား
အစုိးရ ေနာက္ကၾယ္မႀာ ရႀိပၝေသးသလဲ။ ဥေရာပ စစ္အ႓ပီး ၉ လ ဳကာ႓ပီးတဲ့ေနာက္၊
႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံမႀာ ဆုိရင္ေတာ့၊ ဒီလုိ အဴဖစ္မဵႂိးဟာ စဥ္းစားလုိႛ ရမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဘယ္လုိ
အစုိးရပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ခဵက္ဴခင္း ဂ႗မ္းပဵံ ကဵေစမဲ့ ကိစၤပဲ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္။ ဒၝမႀမဟုတ္ မစၤတာ
ခဵာခဵီ ေဴပာတဲ့ စကားအတုိင္း ဆုိရင္ ေမာင္းထုတ္ခံရမဲ့ ကိစၤပဲ။ ဒီအခဵက္ကုိ
ေပၞလၾင္ေအာင္ အဂႆလန္မႀာ ထုတ္ေဝတဲ့ 'နယူစ္ရီဗဵႃး' စာေစာင္ေတၾက အပုိဒ္ အခဵႂိႚကုိ
ကဵႂပ္ဖတ္ဴပမယ္။ (ဒီေနရာမႀာ ကဵႂပ္ေဴပာခဵင္တာကေတာ့ 'နယူးစ္ရီဗဵႃး' ဟာ လက္ဝဲ
စာေစာင္ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပဲ)။
ဆာေအာ့စ္ဝၝလ္ေမာ့စ္ေလ (႓ဗိတိသ႖ ဖက္ဆစ္ ေခၝင္းေဆာင္
ဴဖစ္သည္) ႎႀင့္ သူႛေနာက္လုိက္မဵား၏ လႁပ္ရႀားမႁႎႀင့္ ပတ္သက္၍၊
လၿတ္ေတာ္ထဲတၾင္ ေလႀာင္ေဴပာင္ သေရာ္မႁမဵား ေပၞေပၝက္ေသာေဳကာင့္၊
ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီး ဂဵိမ္းစ္႟ႁတာအက္ဒီက "မိမိ အေနဴဖင့္ ေမာ့စ္ေလ
တရား ေဟာေဴပာဴခင္းကုိ တစုံတရာ တားဴမစ္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊
သူႛကုိ ေစာင့္ဳကည့္ေနမည့္" အေဳကာင္း ကတိဴပႂ လုိက္ေလသည္။
တၾမ္ဒ႟ုိင္းဘတ္က "ဟစ္တလာဟာ ဒီလုိပဲ စခန္း သၾားခဲ့တာပဲ
မဟုတ္လား" ဟု ကဲ့ရဲႚသံ ဴပႂလုိက္သည္။
ဆုိရႀယ္လစ္ အမတ္ ဂၾန္လစၤက "အရပ္ထဲမႀာ ႎုိင္ငံေရး
အစည္းအေဝး လုပ္ရင္ ပုလိပ္ကုိ ႒ကိႂတင္ အေဳကာင္း ဳကားရမယ္လုိႛ
နည္းဥပေဒတရပ္
ဴပႉာန္း
ေပးပၝမည္လား"
ဟု
ေမးသည္။
ဆုိရႀယ္လစ္မဵားႎႀင့္ လစ္ဘရယ္လ္ အမတ္တုက
ိႛ
"မေပးနဲႛ မေပးနဲႛ" ဟု
ေအာ္လုိက္ဳကသည္။
တုိရီအမတ္တုက
ိႛ
"ဒၝဟာ
ဂတ္စတာပုိ
(ဟစ္တလာ၏ စစ္စံုေထာက္ အဖၾဲႚ) အလုပ္ပဲ" ဟု ေအာ္ဳကသည္။

မဵက္ႎႀာ နီလဵက္ရႀိေသာ ဂၾန္လၾစၤသည္ ဴပန္လည္ ဟစ္ေအာ္
ေဴပာဆုိရန္ လက္ဟန္ ေဴခဟန္ဴပ၍ ႒ကိႂးစားရာ၊ ဝုိင္းဝန္း ေအာ္ဟစ္ဴခင္း
ခံေနရသဴဖင့္ ညည္းညႃရင္း ထုိင္ခဵ လုိက္ရသည္။
'အက္ဒီက' "ဒီနည္းဥပေဒဟာ ေဆာင္႟ၾက္ရတဲ့ ေနရာမႀာ
အေတာ့္ကုိ ခက္ပၝလိမ့္မယ္" ဟု ဆုိ၏။ တုိရီ ပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္
အန္ေထာ္ႎုိအီဒင္က
"ဘယ္လုိပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္၊
ဒၝဟာ
အေတာ္ကို
မလုိလားအပ္တဲ့ အဳကံေပးခဵက္ပဲ" ဟု ႟ုတ္တရက္ ဝင္ေဴပာလုိက္ရာ၊
တုိရီ အမတ္မဵားက ဳသဘာ ေပးဳကေလသည္။
တုိရီ အမတ္ ဟယူးေမာ္လ္ဆန္က "ဂတ္စတာပုိ အဖၾဲႚ
ထူေထာင္ဖုိႛ ဆုိရႀယ္လစ္ အမဵားစုက ဳကံစည္ အားထုတ္ေနတာကုိ၊ ခုခံ
တၾန္းလႀန္ပၝမည္လား" ဟု ေမးေလသည္။ အက္ဒီက "ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ
ဒီမုိကေရစီမႀာ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္တဲ့ လက္နက္ကုိင္ လူနည္းစုကုိ
႒ကီးဳကပ္ ခဵႂပ္ကုိင္ဖုိႛ ဆုိတာဟာ အစုိးရက အာ႟ုံစုိက္ရမဲ့ ကိစၤ
ဴဖစ္ပၝတယ္" ဟု ဴပန္ေဴဖသည္။
ႎုိင္ငံဴခားေရး
ဝန္႒ကီး၏
သားဴဖစ္သူ
ဗုိလ္႒ကီး
ဖရက္ဒရစ္အက္ဒဝပ္ ႎုိဝယ္လ္ေဘကာ (ဘရင္းဖုႎ
ိႛ ႀင့္ စၤဝခဵစ္) က
"ဒီမုိကေရစီ စိတ္ဓာတ္ရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံသားေတၾဟာ စိတ္ပူပန္ ေနဳကပၝတယ္"
ဟု ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီး အက္ဒီအား သတိ ေပးလုိက္၏။
အက္ဒီက "သာမန္ ဥပေဒ မေဖာက္ဖဵက္ မကဵႃးလၾန္တဲ့
ႎုိင္ငံေရး အဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိ ဝင္စၾက္ဖက္ဖုိႛ အာဏာဟာ အခု အခၝမႀာ
မရႀိပၝဘူး။ ဒီတုိင္းဴပည္ဟာ လၾတ္လပ္တဲ့ တုိင္းဴပည္ ဴဖစ္ပၝတယ္" ဟု
ေဴဖဳကား၏။
မေကဵနပ္ဳကေသာ ေနာက္ခုံတန္းမဵားမႀ ေလဘာ အမတ္မဵားက
လၿတ္ေတာ္
ေ႟ၿႚဆုိင္းေရး
အဆုိင္တင္ရန္
႓ခိမ္းေခဵာက္ဳကသည္။
ဤနည္းသည္ မေကဵနပ္မႁ ရႀိလာသည့္ အခၝတုိင္း ေလဘာ အမတ္တုိႛ
အစဥ္အလာ အားဴဖင့္ အခၾင့္ေရး ယူ၍ ေဴပာဆိုေနကဵ နည္းလမ္း
ဴဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ ေမးခၾန္းမဵား ထပ္မံ ေမးဳကသည္။ အက္ဒီ၏
အေဴဖမႀာ "ဒီကိစၤကုိ ဂ႟ုတစုိက္ ေစာင့္ဳကည့္ ေနပၝတယ္။ ဒီလုိ

အနည္းစုရဲႚ လႁပ္ရႀားမႁက ဒီတုိင္းဴပည္ရဲႚ ဒီမုိကေရစီကုိ တၾန္းလႀန္
ခဵပစ္မယ္လုိႛ မထင္ပၝဘူး" ဟူ၍ပင္ ထပ္မံ ေဴဖဳကား သၾားေလသည္။
ဒၝေပမဲ့ 'လၾတ္လပ္တဲ့' တုိင္းဴပည္ မဴဖစ္ေအာင္ လုပ္လာတယ္လုိႛ ႓ဗိတိန္
ဴပည္ကတုိရီေတၾ၊ လစ္ဘရယ္လ္ေတၾနဲႛ ေလဘာေတၾ ဴပစ္တင္ ႟ႁတ္ခဵခဲ့တဲ့ ကိစၤမဵႂိး၊
တကယ္ပဲ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ ရႀိေန ဴဖစ္ေနသလား။ ကဵႂပ္တုိႚရဲႚ 'မလၾတ္လပ္တဲ့'
တုိင္းဴပည္မႀာ၊ သာမန္ ဥပေဒအရ ဳကည့္ရင္ေတာင္ပဲ၊ ကာကၾယ္ေရး အက္ဥပေဒနဲႛ
မလုိဘူးလုိႛ
ထင္ရႀားတဲ့
ေရႀႚေန႒ကီးေတၾက
အေရးေပၞ
ဥပေဒေတၾဟာ
ရႀိဖုိႛ
ယူဆဳကတယ္။
ဒီပုဂၢႂိလ္ေတၾရဲႚ
သေဘာထား
အရ
ဆုိရင္
ဥပေဒအတုိင္း
ေဴပာရင္ေတာင္၊ ကာကၾယ္ေရး အက္ဥပေဒဟာ အတည္ မဴဖစ္ႎုိင္ဘူးတဲ့။ ဘာေဳကာင့္လဲ
ဆုိေတာ့ ဒီအက္ဥပေဒကုိ ဂဵပန္နဲႛ စစ္မဴဖစ္ေသးခင္၊ ၁၉၄၀ ခုႎႀစ္မႀာ ဴပဌာန္းခဲ့လုိႛပဲ
ဴဖစ္တယ္။ ဒီအက္ဥပေဒရဲႚ ဴပဌာန္းခဵက္ေတၾထဲမႀာ ဥပေဒအရ ဥေရာပ စစ္လုသ
ိႛ ာ
အဓိပၯာယ္ပၝတဲ့ စစ္ကာလ အေတာ အတၾင္း အတၾက္ပဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အဓိပၯာယ္ရတဲ့
အေဳကာင္း ဆုိထားတယ္။ စစ္႓ပီးသၾား႓ပီ ဆုိတဲ့ ေနရာမႀာ ဒီပုဂၢႂိလ္ေတၾရဲႚ ေဴပာဆုိခဵက္
အရ၊ ဥပေဒ အေပၞ အေဴခမခံဘဲ၊ တကယ့္ အခဵက္ေပၞ အေဴခခံရမယ္တဲ့။ ဒၝေဳကာင့္
ဒီေရႀႚေန႒ကီးမဵားရဲႚ သေဘာထား အရဆုိရင္၊ ကာကၾယ္ေရးဘက္ ဥပေဒ သက္တမ္းေစ့ဖုိႛ
သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ကာလရဲႚ ေနာက္ပုိင္းမႀာ၊ ဘုရင္ခံ အေနနဲႛ ကာကၾယ္ေရး
အက္ဥပေဒကုိ အသုံးမဴပႂႎုိင္ေတာ့ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ဥပေဒအရ စစ္မ႓ပီးေသးဘူးလုိႛ ကဵႂပ္တုိႛ
ေဴပာသံ ဳကားရပၝတယ္။ ဥပေဒ ဆုိတာ ေနာက္ဆုံးမႀာေတာ့ လူက လုပ္တာပဲ ဴဖစ္တယ္။
႓ဗိတိသ႖ ဥေပဒ သေဘာတရားေတၾ အရေတာင္၊ ညီမ႖မႁနဲႛ တရား မႀန္ကန္မႁ အေဴခခံမႁ
လုိတာေတၾ ရႀိေနတယ္။ ကဲ ဒီအေဳကာင္းဴပခဵက္ေတၾ၊ ေခဵပခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႚ
ဒၝေလာက္ဆုိရင္ ေတာ္ေလာက္ပၝ႓ပီ။ ဒၝေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ အသုံးလဲ ကဵတာေတာ့
မဟုတ္ပၝဘူး။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ကဵႂပ္တုိႛဴပည္ဟာ လၾတ္လပ္တဲ့ တုိင္းဴပည္မႀ
မဟုတ္ဘဲကုိး၊ လက္ေအာက္ခံ တုိင္းဴပည္၊ ကုိလုိနီ တုိင္းဴပည္မႀာေတာ့ အားရႀိတဲ့လူက
ႎုိင္စ႓မဲပဲ။ ဒီမုိကေရစီ နည္းကဵတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးရဲႚ သူရဲေကာင္းေတၾ အေနနဲႛ၊
တကမာၲလုံးမႀာ ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ ဟစ္ေအာ္ ေ႔ကးေဳကာ္ ေနသလုိေတာ့
မဟုတ္ပၝဘူး။
ပညာေရးကုိလဲ ကဵကဵနန မထူေထာင္ႎုိင္ေသးဘူး။ ဂဵပန္စစ္ မတုိင္မီက
ေကာလိပ္ေတၾ၊ ေကဵာင္းေတၾမႀာ ရႀိခဲ့ဳက႓ပီး ဴဖစ္တဲ့ ေကဵာင္းသား အေတာ္မဵားမဵားကုိ
ခဵက္ဴခင္း ပညာသင္ ေပးဖုိႛ ဆုိတာဟာ စုံစမ္းေရး ေကာ္မတီရဲႚ အကူအညီကုိ မရရင္
အစုိးရ အေနနဲႛ မစဥ္းစားႎုိင္ဘူးလုိႛလဲ သိရတယ္။ အလၾန္အမင္း စာသံ ေပသံပၝတဲ့
လက္ရႀိ ပညာေရးကုိ ေဴပာင္းလဲပစ္ေရး၊ အခမဲ့ မသင္မေနရ မူလတန္း ပညာေရး၊

လၾတ္လပ္တဲ့ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ လၾတ္လပ္တဲ့ ႎုိင္ငံသားမဵားရဲႚ ပညာေရး အတၾက္ စီစဥ္
ဴပင္ဆင္ေရး၊ ကဵယ္ဴပန္ႛတဲ့ အသက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္း ပညာေရးနဲႛ စစ္မႁအတတ္ ဆုိင္ရာ
ပညာေရး အတၾက္ စီစဥ္ ဴပင္ဆင္ေရး စတဲ့ အ႓မဲတမ္း ပညာေရး ေပၞလစီကုိ ဴဖစ္ဴဖစ္၊
စုံစမ္း စစ္ေဆး စီစဥ္ ဴပင္ဆင္ဖုိႛ အစုိးရ အေနနဲႛ စုံစမ္းေရး ေကာ္မီတီ ခန္ႛတယ္ဆုိရင္
ကဵႂပ္အေနနဲႛ နားလည္ ႎုိင္ပၝလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခုရႀိေနတဲ့ ပညာေရး ကိစၤအတၾက္
ဆုိရင္ေတာ့ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ဘယ္လုိပဲ စိတ္ကူးဳကည့္ဳကည့္ ပညာေရး ေပၞလစီ စုံစမ္းေရး
ေကာ္မီတီ တရပ္ဖၾဲႚဖုိႛ လုိတယ္လုိႛ ေတၾးလုိႛ မရႎုိင္ဘဲ ရႀိတာကေတာ့ ေသခဵာပၝတယ္။
အခု ေလာေလာဆယ္ လုိအပ္ ေနတာေတၾကေတာ့ အင္မတန္ပဲ လၾယ္ကူ
ရႀင္းလင္းပၝတယ္။
သူတုိႛနဲႛ
ဆုိင္တဲ့
ဝတၨရားေတၾ
လုပ္ငန္း
တာဝန္ေတၾကုိ
စစ္မဴဖစ္ခင္ကလုိ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဖုိႛ အတၾက္ ဴမန္ႎုိင္သမ႖ ဴမန္ဴမန္ ေကာလိပ္ေတၾနဲႛ
ေကဵာင္းေတၾမႀာ ဆရာေတၾ ေကဵာင္းသားေတၾ တပည့္ေတၾကုိ ကဵႂပ္တုိႛ အလုိရႀိပၝတယ္။
အေဆာက္အဦေတၾ ရဖိုႛ အတၾက္ အခက္အခဲေတၾ ရႀိရင္ အသုံးဴပႂႎုိင္စရာ
ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾ၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ဓမၳာ႟ုံေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိတယ္။ ဒၝမႀမဟုတ္ ယာယီ
တဲေကဵာင္းေတၾကုိလဲ ေဆာက္ႎုိင္တယ္။ အစုိးရ အေနနဲႛ သစ္ဝၝးေပၝတဲ့ သစ္ေတာေတၾကုိ
သေဘာ အတုိင္း လုပ္ႎုိင္တဲ့ အတၾက္ ဒီလုိ ေကဵာင္းေတၾကုိ ေဆာက္ရတာဟာ
ခဲယဥ္းမယ္ မထင္ပၝဘူး။ အစုိးရ အေနနဲႛ ေကဵာင္းဆရာ အားလုံးကုိ လခ မေပးႎုိင္ဘူး
ဆုိရင္ တတ္ႎုိင္တဲ့ လူေတၾဆီက ေငၾရဖုိႛ ကဵႂပ္တုိႛ ရႀာေဖၾ ေပးႎုိင္ပၝလိမ့္မယ္။ ေကဵာင္းသုံး
စာအုပ္ေတၾ ရႀားပၝးတယ္ ဆုိရင္လဲပဲ ေကဵာင္းသုံး စာအုပ္ အသစ္ေတၾကုိ ဴပႉာန္းဖုိႛ
မလုိပၝဘူး။ ေကဵာင္းသုံး စာအုပ္ အေဟာင္းေတၾနဲႛပဲ ယာယီေလာက္ေတာ့ ဴဖစ္ႎုိင္ပၝတယ္။
ပညာေရး အတၾက္ အင္မတန္ ရက္ေရာတဲ့ ေငၾအေရအတၾက္ကုိ ခဲၾေဝ ခဵမႀတ္ေပးဖိုႛ
အစုိးရ အေနနဲႛ အစၾမ္းကုန္ ႒ကိႂးစားတဲ့ တုိင္ေအာင္ ေငၾလုိ ဦးမယ္ဆုိရင္ ပညာေရး
ရန္ပုံေငၾ ဘာေဳကာင့္ မဖၾင့္ပၝသလဲ။ ဴပည္သူႛအကဵႂိး ေဆာင္႟ၾက္လုိတဲ့ ပုဂၢႂိလ္
အမဵားအဴပားဟာ အစုိးရကုိ ကူညီဖိုႛ အဆင္သင့္ ရႀိေနဳကပၝလိမ့္မယ္။ ဒီလုိရန္ပုံေငၾ
ဖၾင့္ေရးဟာ အေဳကာင္း တခုခုေဳကာင့္ ဖၾင့္ခၾင့္ မရဘူး ဆုိရင္လဲ ပညာခၾန္လုိဟာမဵႂိး
ေကာက္ဖိုႛပဲ။ စိတ္တည္႓ငိမ္တဲ့ ပုဂၢႂိလ္ေတၾဟာ သူတုိႛရဲႚ သားသမီးေတၾ၊ ညီငယ္၊
ႎႀမငယ္ေတၾ ေဆၾမဵႂိးေတၾရဲႚ ပညာေရး အတၾက္ ဆုိေတာ့ မူအရ ကန္ႛကၾက္ဳကမႀာ
မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီနည္းနဲႛ ကဵႂပ္တုိႛဟာ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္၊ အကဵႂိးရႀိႎုိင္
ပၝလိမ့္မယ္။ ဂဵပန္ သိမ္းပုိက္ထားတဲ့ အခဵိန္ကာလ အေတာ အတၾင္းမႀာ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ
ကေလး
သူငယ္ေတၾဟာ
ပညာေရး
အဳကပ္အတည္း
ဳကံႂခဲ့ရတယ္။
ဒီအေဴခအေနအတိုင္း အကန္ႛအသတ္ မရႀိ ဆက္လက္ တည္ရႀိဦးမယ္ ဆုိရင္ ကဵႂပ္တုိႛ
အေနနဲႛ အဴမန္ဆုံး ႎုိင္ငံေရး လၾတ္လပ္မႁ ရလာတဲ့ တုိင္ေအာင္ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္နဲႛ
လူမဵႂိးရဲႚ ဴဖစ္ေပၞ တုိးတက္မႁ၊ ႒ကီးထၾားမႁ အတၾက္ အႎၩရာယ္ ရႀိပၝတယ္။ ဆယ့္ႎႀစ္လ
အေတာအတၾင္း ပညာေရးဘက္မႀာ အစုိးရရဲႚ 'မေသးတဲ့' ေအာင္ဴမင္ခဵက္ေတၾနဲႛ

ပတ္သက္တဲ့ ကိန္းဂဏန္း၊ စာရင္းဇယား တခဵႂိႚကုိ နယူးတုိင္း ေအာ့ဘားမားက
ေဖာ္ဴပတာကုိ ေတၾႚရပၝတယ္။ ဒီေနရာမႀာ အဲဒီ 'မေသးတဲ့' ေအာင္ဴမင္ခဵက္ ေတၾဟာ
ပထမ အားဴဖင့္ ေစတနာဝန္ထမ္း ပုဂၢႂိလ္မဵားနဲႛ ဖဆပလ စတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းမဵားရဲႚ
မေသးငယ္တဲ့ အားထုတ္ ေဆာင္႟ၾက္မႁေဳကာင့္ပဲ ဆုိတာကုိ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ အဲဒီ
'မေသးတဲ့' ေအာင္ဴမင္ခဵက္ေတၾကုိ ေဖာ္ဴပရာမႀာ အစုိးရကုိ ခဵီးကဵႃးဖုိႛ သိပ္မရႀိပၝဘူး။
တခဵိန္တည္းမႀာလဲ
စစ္မဴဖစ္ခင္တုန္းကေတာင္
ေနထုိင္
စားေသာက္ေလာက္တဲ့
လခရယ္လုိႛ ယူဆ မခံခဲ့ရတဲ့ ေငၾ ၂၅ိ ကုိပဲ ေကဵာင္းဆရာ အေတာ္မဵားမဵားဟာ
လခအဴဖစ္
ထုတ္ေနရတယ္
ဆုိတာဟာ
ဘယ္လုိနည္းနဲႛမႀ
မႀန္ကန္တယ္လုိႛ
မဆုိႎုိင္ပၝဘူး။ ဒီထက္ ပုိဆုိးတာကေတာ့ တကယ္တမ္း အလုပ္လုပ္ ေနဳကရေပမယ့္
တဴပားတခဵပ္မႀ မရတဲ့ ေကဵာင္းဆရာေတၾလဲ အမဵားအဴပား ရႀိေနေသးတယ္ ဆုိတဲ့
အခဵက္ပဲ။
ဒၝေဳကာင့္မုိႛ အလုပ္သမား၊ ေတာင္သူ လယ္သမား၊ ေကဵာင္းသား ဆရာေတၾနဲႛ
အစုိးရ အမႁထမ္းေတၾထဲမႀာေတာင္ မေကဵနပ္မႁေတၾ ႒ကီးထၾားေနတယ္ ဆုိတာဟာ
အံ့စရာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒလ သေဘႆာကဵင္း သပိတ္ေမႀာက္သမားေတၾကုိ ဳသဇာသုံး႓ပီး
သပိတ္လႀန္ေအာင္ လုပ္ေပးပၝလုိႚ 'နယူးတုိင္းေအာ့ ဘားမား' က ကဵႂပ္တုက
ိႛ ုိ
တုိက္တၾန္းတယ္။
သုိႛေသာ္ လူသားတုိႛ ခုိက္ရန္ ဴဖစ္ပၾားဳကဴခင္းကုိ တဖက္တည္း အေပၞ အဴပစ္ပုံ
မခဵသင့္ေဳကာင္း၊ ဆင္ဴခင္ တုိင္းထၾာတတ္သည့္ သေဘာ၊ အယူ မသီးေစသည့္
သေဘာထားကုိ အားေပး အားေဴမၟာက္ဴပႂရန္မႀာ လုိအပ္ေသာ အခဵက္ဴဖစ္ေဳကာင္း
က႗ႎု္ပ္တုိႛ အဳကံေပးလုိ ေပသည္။ ဤသုိႛေသာ သေဘာထားကုိ အားေပး အားေဴမၟာက္
ဴပႂသည့္ အေနဴဖင့္ ဦးေအာင္ဆန္းသည္ မိမိ ေခၝင္းေဆာင္မႁ အရည္အေသၾးမဵားကုိ
ေကာင္းစၾာ အသုံးဴပႂ သင့္ေပသည္။ နယူးတုိင္း ေအာ့ ဘားမားက အဲဒီလုိပဲ
ေရးလုိက္တယ္။ ကဲ ဒၝဴဖင့္ ဒီသပိတ္ေမႀာက္ အလုပ္သမားေတၾက ဘာေတၾ လုိခဵင္သလဲ၊
ဳကည့္ရေအာင္။
ဴဖန္ေဴဖ ေစ့စပ္ေရး ဘုတ္အဖၾဲႚ အစီရင္ခံစာ အရ ဆုိရင္ အဖၾဲႚ ႎႀစ္ဖၾဲႚစလုံးရဲႚ၊
ဆုိလုိတာက
သေဘႆာကဵင္း
အလုပ္သမား
သမဂၢနဲႛ
လခစား
သမဂၢေတၾရဲႚ
ေတာင္းဆုိခဵက္ အားလုံးလုိလုိဟာ ေငၾတန္ဖုိး အလုိက္ လုိက္ေလဵာေပးေရးနဲႛ ဆုိင္တယ္။
ေနာက္႓ပီး ဒီေတာင္းဆုိခဵက္ အားလုံးလုိလုိဟာ ရန္ကုန္မႀာ လူေနမႁစရိတ္ ႒ကီးဴမင့္ေနတဲ့
အဓိက အေဳကာင္းေဳကာင့္ပဲ ဴဖစ္တယ္။ ေတာင္းဆုိခဵက္ငယ္ ၁၉ခဵက္မႀာ အေတာ္အတန္
သေဘာတူညီခဵက္ ရဳကတယ္။ ၃ ခဵက္မႀာေတာ့ တပုိင္း တစေလာက္ပဲ သေဘာတူညီ

ဳကတယ္။ ကဵန္တဲ့ ၁၀ ခဵက္မႀာေတာ့ သေဘာတူညီခဵက္ မရဳကဘူး။ အဲဒီ ၁၀ ခဵက္ထဲမႀာ
၅ ခဵက္ဟာ အေရး႒ကီးတဲ့ သေဘာကၾဲလၾဲတဲ့ အခဵက္ေတၾပဲ။ တခုလုံးရဲႚ ဴပႍနာ
အ႟ႁပ္အေထၾးကေတာ့ လူေနမႁစရိတ္ ႒ကီးဴမင့္တယ္ ဆုိတဲ့ အခဵက္ပဲ။ အလုပ္သမားေတၾ
သပိတ္ ေမႀာက္ဳကရတာက ေဳကာင္းကဵႂိး မဆီေလဵာ္တဲ့ ေတာင္းဆိုခဵက္ကုိ ဖန္တီး႓ပီး
ေတာင္းခဵင္လုိႛ မဟုတ္ပၝဘူး။ သူတုိႛ အဖုိႛ စားေရး၊ ေနေရး ဖူလုံေစမယ့္ လုပ္ခေတၾ
ေထာက္ပံ့ေဳကးေတၾ ရဖုိႛအတၾက္ အဳကပ္ကုိင္ႎုိင္တဲ့ တခုတည္းေသာ လက္နက္ကုိပဲ
အားကုိး အားထား ဴပႂတာပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ အလုပ္သမားေတၾဘက္က
ေဳကာင္းကဵႂိး မဆီေလဵာ္ဘးူ ဆုိတဲ့ ဴပႍနာဟာ မရႀိပၝဘူး။ ဒီလုိဆုိရင္ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ
ဒၝမဵႂိး အလုပ္ရႀင္ေတၾ ကုိယ္တုိင္ဘက္မႀာ ရႀိ မရႀိ ေဴခရာခံဳကည့္ဖုိႛပဲ။ ကဵႂပ္တုိႛအေနနဲႛ
ဘယ္ဝၝဏိဇၦ ပဋိပကၡကုိပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဴမန္ဴမန္ ေဴပလည္ သၾားေစဖုိႛ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ ဳသဇာကုိ
သုံးဖိုႛအဆင့္သင့္ ရႀိတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အလုပ္ရႀင္ေတၾ ကုိယ္တုိင္ကလဲ မေဴပ႓ငိမ္းႎုိင္ဘူး
ဆုိတဲ့
သေဘာထားကုိ
ပယ္ရႀားဖိုႛနဲႛ
လက္ရႀိ
အေဴခအေနေတၾကုိ
ဳကည့္႓ပီး
ကုိယ့္အလုပ္သမားေတၾရဲႚ လုပ္ခကုိ တုိးဴမၟင့္ေပးဖုိႛ အတၾက္ တီထၾင္ လုပ္ေဆာင္
ရပၝလိမ့္မယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ အစုိးရကလဲ အလုပ္ရႀင္ေတၾကုိ အထင္မ႒ကီးတတ္ဖုိႛ
ဂ႟ုစုိက္ဳကည့္ရ ပၝလိမ့္မယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ သူတုိႛတေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္
အစုိးရကုိ ေကဵာ္႓ပီး ႓ဗိတိန္မႀာ ရႀိတဲ့ ဴမန္မာဴပည္ဆုိင္ရာ ႟ုံးနဲႛ တုိက္႟ုိက္
စကားေဴပာႎုိင္တဲ့
ပုဂၢႂိလ္ေတၾ
ဴဖစ္လုိႛပဲ။
တဴခား
ကိစၤေတၾမႀာလဲ
ဒီအတုိင္း
လုပ္ႎုိင္ဳကတယ္။ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ဒီကုမၯဏီေတၾကုိ အကဵႂိးသင့္ အေဳကာင္းသင့္
စဥ္းစားလာေအာင္ ဆၾဲေဆာင္ဖိုႛ အဆင္သင့္ပၝပဲ။ ဆႎၬရႀိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ တခဵိန္တည္းမႀာ
အစုိးရ အေနနဲႛလဲ ဳကားဝင္ဖုိႛ အဆင့္သင့္ ရႀိပၝလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေနရာမႀာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္
ဘယ္ေတာ့ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ တတ္ႎုိင္သေလာက္ အေဴခအေန ေကာင္းလာေအာင္ ဴပင္ဆင္
ေပးရပၝလိမ့္မယ္။ အစုိးရ အမႁထမ္းေတၾရဲႚ ရႀားပၝးစရိတ္ ေထာက္ပံ့တဲ့ စနစ္သစ္ဟာ
လခစား အေတာ္မဵားမဵားနဲႛ အံမဝင္ ေသးတာကုိလဲ ကဵႂပ္တုိႛ အာ႟ုံ စုိက္ေနပၝတယ္။
ဒၝဟာလဲ အစုိးရ အေနနဲႛ ထပ္မံ စဥ္းစားသင့္တဲ့ ကိစၤ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ကဵႂပ္တုိႛ ထင္တယ္။
ကဲ - ဒၝဟာ တခုလုံး ဴခံႂဴမင္ရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အေဴခအေနပဲ။ အခုလုိ
ရႀည္ရႀည္လဵားလဵား စီစစ္ သုံးသပ္ဳကည့္႓ပီးတဲ့ တုိင္ေအာင္ ကဵႂပ္အေနနဲႛ အေဴခအေန
တခုလုံးကုိ ဴပည့္ဴပည့္စုံစုံ႒ကီး တင္ဴပ႓ပီး႓ပီးလုိႛမဆုိႎုိင္ပၝဘူး။ ကဲ - ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ
ဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့
လက္ရႀိ
အေဴခအေနေတၾကုိ
ေဖာ္ဴပ႓ပီးတဲ့ေနာက္
ဘယ္လုိ
ေကာက္ခဵက္ေတၾ
ဆၾဲထုတ္ႎုိင္မလဲ။
ကဵႂပ္တုိႛ
ဆၾဲထုတ္ႎုိင္တဲ့
အဓိက
ေကာက္ခဵက္ကေတာ့ အစုိးရဟာ ဦးတည္ရာ ေရႀာက္လုပ္ေနတဲ့ ေပၞလစီကုိ
ကဵင့္သုံးေနတယ္ ဆုိတဲ့ အခဵက္ပဲ။ အစုိးရဟာ ဘာေဳကာင့္ ဒီေပၞလစီမဵႂိးကုိ လုိက္နာ
ကဵင့္သုံးေနသလဲ။ ကဵင့္သုံးစရာ ေပၞလစီ မရႀိဘူးလား။ အဲဒီ ဴပႍနာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ

အေဴဖႎႀစ္ခု ကဵႂပ္တုိႛ ေတၾႚရတယ္။ ပထမ အေဴဖကေတာ့ တကယ္တမ္း ဘာေတၾ
ဴဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ အစုိးရ လုံးလုံး မသိလုိႛ ဴဖစ္ရမယ္။ ဒီမႀာရႀိတဲ့ အစုိးရပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊
႓ဗိတိန္မႀာရႀိတဲ့
အစုိးရပဲဴဖစ္ဴဖစ္
အေဴခအေနနဲႛပတ္သက္႓ပီး
မမႀန္သတင္းေတၾ
ရေနတယ္ဆုိတဲ့ အခဵက္ကုိ မဳကာခဏ ဆုိသလုိ ကဵႂပ္တုိႛ သိရႀိေနရတဲ့ သူတုိႛရဲႚ
ထုတ္ဴပန္ခဵက္ အခဵႂိႚနဲႛ အဴပႂအမူ အခဵႂိႚအရ ဴမင္ႎုိင္ သိႎုိင္ ပၝတယ္။ ႓ဗိတိန္မႀာ ရႀိတဲ့
ဴမန္မာဴပည္ ဆုိင္ရာ႟ုံးဟာ ဴမန္မာဴပည္က ပုိႛေပးတဲ့ စုံေထာက္ သတင္းေတၾကုိပဲ
အ႓မဲတမ္း အားထား ေနရတယ္ ဆိုတာကုိ သိရလိုႛ တကယ္ပဲ သနားစရာ
ဴဖစ္ေနပၝတယ္။
ကဵႂပ္ရဲႚ
လူထု
တရားပၾဲေတၾ၊
လႁပ္ရႀားမႁေတၾကုိ
ေတာင္မႀပဲ
မႀန္မႀန္ကန္ကန္ သတင္း ေပးႎုိင္စၾမ္း မရႀိတဲ့ စုံေထာက္ ဌာန အေဳကာင္းကုိ ေစာေစာက
ကဵႂပ္ အနည္းအကဵဥ္း ေဴပာခဲ့ပၝေသးတယ္။ စုံေထာက္ သတင္းေတၾကုိ တနည္းနည္းနဲႛ
ဳကားရသိရတာ ဆုိရင္ စင္စစ္ ကဵႂပ္အဖိုႛေတာ့ အေတာ္ပဲ ရယ္စရာ ေကာင္းတယ္။
ကဵႂပ္အေနနဲႛ ဒီသတင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အမဵား႒ကီး မေဴပာခဵင္ပၝဘူး။ တခုေလာက္ပဲ
ေဴပာဴပပၝမယ္။ ဒီစုံေထာက္ေတၾဟာ ဘာေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာေတၾကုိ ႓ဗိတိသ႖
အစုိးရဆီ သတင္းမႀားေတၾ ပုိႛဳကဟန္ တူပၝတယ္။ ဒီထက္ အေရး႒ကီးတာကေတာ့
ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဘာေတၾ ဴဖစ္လိမ့္မယ္ ဆုိတာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ကဵႂပ္တုက
ိႛ
႓ဗိတိသ႖
အစုိးရထက္ ပုိသိဳကတာေပၝ့၊ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အနာဂတ္ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ
အဳကမ္းဖက္႓ပီး
ဒၝမႀမဟုတ္
အဳကမ္းဖက္မယ္လုိႛ
႓ခိမ္းေခဵာက္႓ပီး
ဳကံစည္
အားထုတ္လိမ့္မယ္လုိႛ တေလာက ႓ဗိတိသ႖ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ထဲမႀာ မစၤတာ
အင္ဒၝဆင္က ရည္မႀန္း ေဴပာဆုိခဲ့တဲ့ သတင္းဟာ လုံးဝ အေဴခအဴမစ္ မရႀိပၝဘူး။ ဒၝဟာ
ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အမဵႂိးသား လႁပ္ရႀားမႁ အင္အားနည္းလုိႛ မဟုတ္ပၝဘူး။ တကယ္လုိႛ
အင္အားနည္းတယ္ ဆုိရင္ေကာ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရ အေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ အေဴခအေနကုိ
'ထိန္းႎုိင္သိမ္းႎုိင္တဲ့' အေဴခမႀာ ရႀိတယ္လုိႛ ထင္ပၝသလား၊ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရ
အေနနဲႛေတာင္ပဲ ဗမာလူမဵႂိးေတၾရဲႚ သတၨိနဲႛ သေဘာထားကုိ ေကာင္းေကာင္း သိပၝတယ္၊
အခုဆုိရင္ ဗမာလူမဵႂိးေတၾဟာ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾရဲႚ အေတၾႚအဳကႂံနဲႛ အေလ့အကဵင့္
အရ စည္းကမ္းစနစ္ ကဵမႁ၊ စည္း႟ုံးမႁ ဆုိတဲ့ အရည္အေသၾးကုိ ထပ္ေလာင္း ရရႀိ
ေနဳကပၝ႓ပီ။ ေနာက္႓ပီး အစုိးရ အေနနဲႛ လက္နက္ပုန္း ၃၀,၀၀၀ ဴပန္ရတယ္လုိႛ ဆုိတဲ့
တုိင္ေအာင္
တုိင္းဴပည္
တဝန္းလုံးမႀာ
လက္နက္ေတၾ
ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာ
ရႀိေနေသးတယ္ ဆုိတာကုိလဲ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရက သိပၝတယ္။ အင္မတန္ကုိ စိတ္မခဵရတဲ့
စုံေထာက္ သတင္းေတၾကုိ အေလးထား႓ပီး မရႀိအပ္တဲ့ ပလၿားမႁတု၊ိႛ ဂုဏ္သိကၡာတုိႛ ဆုိတဲ့
မႀားယၾင္းတဲ့ အဴပႂအမူ မႀားယၾင္းတဲ့ သေဘာထား ရႀိေနမယ္ ဆုိရင္ ဒီလုိ ရႀိေနတာဟာ
ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ ေနာက္တၾန္ႛေစမယ္ မဟုတ္တဲ့ အဴပင္ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရေရာ၊
ကဵႂပ္တုိႛ
ကုိယ္တုိင္ပၝ
မဴမင္ေတၾႚလုိတဲ့
အေဴခအေနမဵႂိး
ေရာက္သၾားေအာင္
ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ ႎႁိးေဆာ္ေပးတဲ့ သေဘာ ဴဖစ္သၾားႎုိင္ဖိုႛ ေသခဵာသေလာက္

နီးနီးရႀိတယ္လုိႛ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရကုိ တကယ္ ႟ုိးသားတဲ့ စိတ္နဲႛ တဖက္ကလဲ အဳကံဉာဏ္
ေပးလုိက္ပၝရေစ။ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္ရဲႚ တာဝန္ရႀိ ေခၝင္းေဆာင္ တဦးအေနနဲႛ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားေရး ပဵက္ဴပားမႀာကုိ ကမာၲေပၞမႀာ ရႀိတဲ့ လူေတၾ စုိးရိမ္သလုိ
စုိးရိမ္တဲ့ လူတဦး အေနနဲႛ မလုိအပ္တဲ့ ခုိက္ရန္ဴဖစ္မႁ၊ မလုိအပ္တဲ့ တုိက္ပၾဲေတၾကုိ
သူမဵားထက္ပုိ႓ပီး မ႒ကိႂက္တဲ့ လူတဦး အေနနဲႛ၊ ေနာက္႓ပီး မဵားစၾာေသာ ပုဂၢႂိလ္ေတၾဟာ
႓ဗိတိန္နဲႛ မိတ္ေဆၾ ဴဖစ္လုိတဲ့ ဆႎၬရႀိဳကသလုိ ဴခႂံဳကည့္ရင္ အလားတူ ဆႎၬရႀိတဲ့ လူတဦး
အေနနဲႛ အခံရခက္တဲ့ အမႀန္တရားကုိ အခဵိန္ သိပ္မေႎႀာင္းခင္ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း
ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဖိုႛဆုိတာ ကဵႂပ္ရဲႚ တာဝန္ပဲ ထင္တယ္။
၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ဧ႓ပီလ ၅ ရက္ေနႛတုန္းက ႓ဗိတိသ႖ ေအာက္လၿတ္ေတာ္မႀာ
ဴမန္မာဴပည္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးဳကတဲ့ ဟန္ဘတ္ အစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္ေနရင္းက
ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အေဴခအေနမႀန္ကုိ သူတုိႛ သိပ္မသိဳကတဲ့ အေဳကာင္း မေတၾးဘဲ
မေနႎုိင္ေအာင္ ဴဖစ္မိတယ္။ ေဆၾးေႎၾးစဥ္ အတၾင္းမႀာ လၿတ္ေတာ္ အမတ္တဦးရဲႚ
ေဴပာဆုိခဵက္ အရ ဴမန္မာဴပည္ ဆုိင္ရာ အ႓မဲတမ္း အတၾင္းဝန္ဟာ အႎႀစ္ ၃၀ အတၾင္းမႀာ
ဴမန္မာဴပည္ကုိ ပထမဆုံး အ႒ကိမ္ သၾားေရာက္ လည္ပတ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ အေဳကာင္း
သိရတဲ့ အတၾက္ တကယ့္ကုိပဲ အံ့ဳသမိပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဥပမာေပၝ့ေလ၊ ၁၉၄၆
ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလ ၃ ရက္ေနႛထုတ္ 'နယူးစရီဗဵႃး' မႀာ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အေဴခအေနနဲႛ
ပတ္သက္တဲ့ တခဵႂိႚ အေဳကာင္းေတၾကုိ ဖတ္မိတဲ့ အခၝမႀာ ဆုိရင္ ႓ဗိတိသ႖ဴပည္သူေတၾ
အဖိုႛရာမႀာ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အေရး ကိစၤေတၾကုိ လုံးလုံးလဵားလဵား မသိဳကဘူး
ဆုိတဲ့အေဳကာင္း ပုိ႓ပီး သိရတာပဲ။ အဲဒီ လူ႒ကိႂက္မဵားတဲ့ စာေစာင္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတဲ့
ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဘာေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ အေဳကာင္းတခဵႂိႚကုိ ဦးစီး အဖၾဲႚဝင္မဵား သိဖိုႛ
ကဵႂပ္ဖတ္ဴပပၝမယ္။
"စုိးရိမ္စရာ ဴဖစ္ေနဴခင္းမႀာကား ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနပင္ ဴဖစ္သည္။ ေရႀႚမႀ
လမ္းေဳကာင္းဴပ သၾားေနသူမႀာ မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ေမဂဵာဂဵင္နရယ္
(ဗုိလ္ခဵႂပ္ကေလး) အဴဖစ္ ဦးစီး ကၾပ္ကဲေနသည့္ ေအာင္ဆန္း ဴဖစ္၍ သူသည္
ေလာ့ဒ္လူဝီ ေမာင့္ဘက္တန္ႎႀင့္ မဆက္သၾယ္မိခင္ အထိ အခဵိန္ အေတာ္ဳကာ
ဂဵပန္မဵားႎႀင့္ ေပၝင္းလာခဲ့သူ ဴဖစ္သည္။"
ယခု အခၝတၾင္ ေအာင္ဆန္းသည္ သူ၏ ဂုိဏ္းအား ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီဟု
ေခၞေနသည္။ နယ္ပယ္ ကဵယ္ဝန္းသည့္ ဴမန္မာဴပည္၏ အာဏာရႀင္ အဴဖစ္
သူႛလက္ထဲတၾင္သာ ေဴပာပေလာက္သည့္ ႎုိင္ငံေရး အဖၾဲႚအစည္း တရပ္ ရႀိေနေပသည္။

ရက္ေရာသည့္ ဘုရင္ခံ ေဒၞမန္စမစ္သည္ ဴမန္မာတုိႛအား ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္
ရပ္တည္ႎုိင္ေစရန္
အဴပင္းအထန္
႒ကိႂးစားလဵက္
ရႀိသည္။
သူသည္
သေဘာထား႒ကီးစၾာဴဖင့္ သူ၏ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီတၾင္ ရႀိသည့္ေနရာ ၁၁ ေနရာ
အနက္ ၇ ေနရာကုိ ေအာင္ဆန္း၏ ဖက္ဆစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး အဖၾႚဲခဵႂပ္သုိႛ ကမ္းလႀမ္းဴခင္း
ဴပႂခဲ့သည္။ ကမ္းလႀမ္းခဵက္ ပယ္ခဵခံရသည့္ အခၝတၾင္ ေဒၞမန္စမစ္သည္ ေနာက္အခၝ
လက္ခံႎုိင္ေရး အတၾက္ တံခၝး ဖၾင့္ေပးထားသည္။ ဦးပု ေခၝင္းေဆာင္ေသာ ဘုရင္ခံ၏
ႎုိင္ငံေတာ္ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပုံ စည္းမဵဥ္း ဥပေဒမဵားကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးလိမ့္မည္
ဴဖစ္ေပသည္။
ကဲ ဒီလုိဟာေတၾ ဳကားရရင္ ပထမေတာ့ ခင္ဗဵားတုိႛ ရယ္မိဳကမႀာပဲ၊ ဒၝေပမဲ့
ဒီမမႀန္တဲ့ သတင္းေတၾေဳကာင့္ ႓ဗိတိသ႖ ဴပည္သူေတၾ အတၾင္းမႀာ ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္မယ့္
ဴဖစ္ေပၞ လာဖၾယ္ရာ ရႀိတဲ့ အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁကုိ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဳကည့္
လုိက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ရယ္စရာ ဴပက္လုံး တခုလုိ သေဘာထား ႎုိင္စၾမ္း ရႀိေတာ့မႀာ
မဟုတ္ေတာ့ပၝဘူး။ အဲဒီလုိ သတင္းမႀားေတၾကုိ တန္ဖုိး ထားရမလား ဆုိ႓ပီး ႓ဗိတိသ႖
ဴပည္သူေတၾကုိပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ မစၤတာ ဟင္ဒၝကုိပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ကဵႂပ္ အဴပစ္ မတင္ပၝဘူး။ သူတုိႛ
ေနရာမဵႂိးမႀာ ကဵႂပ္ရႀိရင္လဲ ဒီလုိပဲ သေဘာထားမိမႀာ ပၝပဲ။ ဒၝေပမဲ့ အေဴခအေန တရပ္ကုိ
ဒီနည္းနဲႛ အမႀန္အကန္ ဴဖစ္ေအာင္ မေဴဖရႀင္းႎုိင္ပၝဘူး။ ေဴပလည္မႀာလဲ မဟုတ္ပၝဘူး၊
ကိစၤတုိင္းကုိ ထင္ထင္လင္းလင္း ရႀင္းဴပဖိုႛ အတၾက္ တခဵိန္တုန္းက ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ
႓ဗိတိန္ဴပည္ကုိ ဖဆပလ ကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚ တဖၾဲႚ အလည္အပတ္ သၾားေစဖိုႛ
ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စည္းကမ္းခဵက္ေတၾ ခဵလုိက္ပုံက
ကဵႂပ္တိုႛ ခရီးရဲႚ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ အေနနဲႛ ဘာမ႖ ထိေရာက္မႁ မရႀိေတာ့တဲ့ အထိ
ဴဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိ ပတ္ဝန္းကဵင္ အေဴခအေနေတၾေဳကာင့္ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ႓ဗိတိသ႖
အစုိးရရဲႚ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေလးအနက္ သံသယ ရႀိရတာဟာ
ဆီေလဵာ္တယ္လုိႛပဲ ထင္ပၝတယ္။ ပ႟ုိဂဵက္ေတၾ ဖၾဲႚ႓ပီး ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ ရႀိတဲ့ ႓ဗိတိသ႖
စီးပၾားေရး ေဴခကုတ္စခန္းကုိ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ခဵင္ ေနတယ္လိုႛ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရ
အေပၞ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ ရႀိေနတယ္။ ေနာက္႓ပီး ခုခဵိန္မႀာ လုပ္ခ
ဴဖတ္တာတုိႛဟာ ေပၞလစီတခုရဲႚ အစိတ္အပုိင္းေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛလဲ စၾပ္စၾဲေနဳကတယ္။
ဒၝေဳကာင့္မုိႚ ဒီပ႟ုိဂဵက္ေတၾဟာ ဘာနဲႛသၸာန္ တူတယ္ဆုိတာကုိ ကဵႂပ္တုိႛ သိလုိခဲ့ဴခင္း
ဴဖစ္တယ္။
ပ႟ုိဂဵက္ေတၾနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး
လုိအပ္တဲ့
သတင္းေတၾကုိ
ေပးဖိုႛ
ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ဴပည္သူေတၾ အေနနဲႛ မႀန္ကန္တယ္လုိႛ ယူဆတဲ့ အတုိင္း ေဝဖန္ဖုိႛ
အတၾက္
ပ႟ုိဂဵက္ေတၾ
အေဳကာင္း
ထုတ္ဴပန္ေပးဖိုႛ
ေတာင္းဆုိ
ခဲ့တယ္။
ထုတ္ဴပန္ေပးတဲ့အခၝမႀာလဲ
အခု
'နယူတုိင္း
ေအာ့ဘားမား'
လုိႛ
ေခၞတဲ့
'ရန္ကုန္လစ္ဘေရတာ' ဆုိတဲ့ သူတိုႚရဲႚ သတင္းစာမႀာ ပၝတဲ့ ေဆာင္းပၝးတခဵႂိႚနဲႛ ကဵႂပ္တုိႛ

ေမတၨာရပ္ခံခဵက္ကုိ လုိက္ေလဵာတဲ့အေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႚဆီကုိ တရားဝင္ပုိႚ ေပးခဲ့တဲ့
စာတန္းတခဵႂိႚအဴပင္ အစုံအလင္ေပးပုိႚဖိုႛ ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အစုိးရကေတာ့
ပ႟ုိဂဵက္ေတၾကုိ ေမႀာင္ခဵထားတုန္းပဲ။ ဒၝဟာ ကဵႂပ္တုတ
ိႛ ုိင္းဴပည္ရဲႚ အနာဂတ္ႎုိင္ငံေရး၊
ဒၝမႀမဟုတ္၊ အနာဂတ္စီးပၾားေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရရဲႚ ရည္ရၾယ္ခဵက္ပဲ
ဴဖစ္တယ္လုိႛ သေဘာထား ႎုိင္ေလာက္တဲ့အထိ ထပ္မံသကႆာ မကင္းဴဖစ္မိတာ
မႀန္ေဳကာင္း ထင္ရႀားေနပၝတယ္။
လၾန္ခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလတုန္းက ကဵင္းပခဲ့ခဲ့ ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲႚ ဴပည္လုံးက႗တ္
ညီလာခံ မိန္ႚခၾန္းမႀာ ဴမန္မာဴပည္ အစုိးရနဲႛ အစုိးရ ပ႟ုိဂဵက္ေတၾ အတၾက္ ႓ဗိတိသ႖
အစုိးရက ထုတ္ေခဵးခဲ့တဲ့ အတုိးမဲ့ ေခဵးေငၾ စတာလင္ေပၝင္ ၈၇ သန္းနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ
ကဵႂပ္အေနနဲႛ ေယဘုယဵ အားဴဖင့္ ေလ့လာ သုံးသပ္ ဴပခဲ့တယ္။ အခဵက္အလက္ အသစ္
တခဵႂိႚနဲႛ ကိန္းဂဏန္းသစ္ တခဵႂိႚ ထပ္မံ ရလာတဲ့ အတၾက္ အဲဒီ ကိစၤကုိ ထပ္မံ
ေဆၾးေႎၾးခဵင္ ပၝတယ္။ ဒီအခဵက္အလက္ သစ္ေတၾ ကိန္းဂဏန္းေတၾကုိ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ
ပုိသိရေလေလ၊ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရဟာ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္ရဲႚ စီးပၾားေရးမႀာ သူတုိႛရဲႚ
အေနအထား မပဵက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ကာကၾယ္ထားဖိုႛ အခဵိန္ရေရး အတၾက္
ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ ႎုိင္ငံေရး လၾတ္လပ္မႁကုိ အသိအမႀတ္ဴပႂဖိုႛ အခဵိန္ဆၾဲတဲ့ နည္းဗဵႃဟာ ခဵမႀတ္
ကဵင့္သုံး ေနတယ္ဆုိတာ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ပုိသိလာေလေလ ဴဖစ္ရတာပဲ။ ႓ဗိတိန္ဴပည္မႀာ
ဘယ္ႎုိင္ငံေရး ပၝတီပဲ အာဏာရရ၊ သူတိုႚရဲႚ အဓိကကိစၤဟာ မစၤတာခဵာခဵီရဲႚ
ေဴပာစကားအတုိင္း "ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ရတာကုိေတာ့ ဆုပ္ထားရမႀာပဲ" ဆုိတာမဵႂိး
ဴဖစ္ေနတာေပၝ့။
ကဵႂပ္တုိႛလုိခဵင္တာက
လုံးဝလၾတ္လပ္ေရးပဲ။
စီးပၾားေရး
လၾတ္လပ္မႁမရႀိရင္ ႎုိင္ငံေရး လၾတ္လပ္မႁ ဆုိတာဟာ ဴပက္ရယ္ ဴပႂစရာ ဴဖစ္မယ္။
အသားလၾတ္ ဟန္ဴပတာ ဴဖစ္မယ္။ ဒၝ့အဴပင္ တဴခားမဴဖစ္ႎုိင္ဘူး။
ကဲ - ႓ဗိတိသ႖ ေခဵးေငၾ ဆုိတာကုိ ဘယ္လုိ ခၾဲေဝသုံးမယ္ ဆုိတာ ေဴပာလုိပၝတယ္။
(က) ေသာ့ခဵက္ စက္မႁ လုပ္ငန္းေတၾ၊ ဴပည္သူတုိႛ အဖိုႛ
အသုံးဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ၊ အစုိးရ ဝန္ထမ္း အဖၾဲႚေတၾနဲႛ ရိကၡာ
ေထာက္ပံ့ေရးတုိႛ
အတၾက္
ေငၾလုံး
ေငၾရင္း
အသုံးစရိတ္ဟာ
စတာလင္ေပၝင္ ၆၂ သန္းထက္ နည္းနည္းေကဵာ္မယ္။ အဲဒီထဲက
စတာလင္ေပၝင္
၄၃
သန္းခၾဲနီးပၝးကုိ
႓ဗိတိန္ဴပည္မႀာ
သုံးမယ္။
စတာလင္ေပၝင္ ၁၉ သန္း ကုိ ဴမန္မာဴပည္မႀာ သုံးမယ္။
(ခ) ဆုတ္ခၾာ မသၾားခင္က ဴမန္မာဴပည္ အစုိးရကုိ ေပးစရာရႀိတဲ့
စတာလင္ေပၝင္း ၈ သန္း။

(ဂ) ဴမန္မာဴပည္ကုိ ကယ္တင္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ပထမ ၂ ႎႀစ္စာ ရသုံး
ခန္ႛမႀန္းေဴခ စာရင္းမႀာ ဴမန္မာဴပည္ အစုိးရရဲႚ ဘတ္ဂဵက္လုိေငၾကုိ ဴဖည့္ဖိုႛ
အတၾက္ စတာလင္ေပၝင္း ၁၅ သန္း ဴဖစ္တယ္။
အဲဒီအခဵက္ ၃ ခဵက္ကုိ ေပၝင္းလုိက္ရင္ စုစုေပၝင္း စတာလင္ေပၝင္ ၈၅ ဒႍမ ၄
သန္း ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီေခဵးေငၾလုိႛ ဆုိထားတာဟာ စတာလင္ေပၝင္း ၈၇ သန္း
မဟုတ္ဘဲ ၈၅ ဒႍမ ၄ သန္းပဲ ဴဖစ္တယ္။ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရက ဴမန္မာဴပည္ အစုိးရကုိ
ဒီဘၸာေငၾ ေပးရာမႀာ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ ၂ ခဵက္ ရႀိတယ္။
(၁) ဴမန္မာဴပည္ အစုိးရရဲႚ ဌာနဆုိင္ရာ လုိက္အပ္ခဵက္
သက္သက္ကုိ ဴဖည့္စၾမ္းဖိုႛနဲႛ၊
(၂) ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ စီးပၾားေရးကုိ ဴပန္လည္ တည္႓မဲေစဖုိႛပဲ။
ဴမန္မာဴပည္ အစုိးရဟာ ေအာက္ေဖာ္ဴပပၝ အတုိင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္႟ၾက္ေန႓ပီ
ဴဖစ္တယ္။
(က) ဒီေခဵးေငၾကုိ ဴမန္ႎုိင္သမ႖ ဴမန္ဴမန္ ဴပန္ဆပ္ဖိုႛ။
(ခ) ရံဖန္ရံခၝ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အခၾန္ေဆာင္ႎုိင္အား အဴပည့္ဝဆုံး
ရႀိတဲ့ အတုိင္းအတာ အထိ တုိက္႟ုိက္ခၾန္နဲႛ သၾယ္ဝုိက္ခၾန္ကုိ ဴမန္ႎုိင္သမ႖
ဴမန္ဴမန္ ေကာက္ခံဖိုႛ။
(ဂ) အခၾန္ေကာက္လုိႛ ရတဲ့ ဘၸာေငၾထဲက ထုတ္သုံးရတဲ့
အသုံးစရိတ္ မဟုတ္တဲ့ ကဵပ္ေငၾ အသုံးစရိတ္ကုိ ဴပည္တၾင္းမႀာ
အဴမင့္ဆုံး အတုိင္းအတာ အထိ ကဵပ္ေငၾ ထုတ္ေခဵးဴခင္း အားဴဖင့္
ဴမၟင့္တင္ေပးဖိုႛ။
(ဃ) ကုန္ပစၤည္း ေစဵးႎႁန္းဴဖစ္ဴဖစ္၊ လုပ္ခႎႁန္းဴဖစ္ဴဖစ္၊ အႎၩရာယ္
ဴဖစ္ေလာက္ေအာင္
တတ္မလာေစဘဲ
ရိကၡာ
အေထာက္အပံ့နဲႛ
အလုပ္သမားေတၾကုိ ရရႀိေနတဲ့ အတၾက္ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရး
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကုိ ေရႀႚလာမယ့္ အဆင့္ေတၾမႀာ လုံးဝ အနိမ့္ဆုံး
ဆုိတဲ့ အဆင့္ရဲႚ အထက္ေလာက္ အထိပဲ တုိး႓ပီး လုပ္ကိုင္သၾားဖိုႛ။
(င) ေစဵးႎႁန္း ႒ကီးဳကပ္ ခဵႂပ္ကုိင္ေရး၊ အစားအေသာက္
ထုတ္လုပ္မႁ ႒ကီးဳကပ္ ခဵႂပ္ကိုင္ေရးႎႀင့္ ရိကၡာ အေထာက္အပံ့ ပစၤည္း
ဴဖန္ႛဴဖႃး ႒ကီးဳကပ္ ခဵႂပ္ကိုင္ေရးေတၾကို အတည္ဴဖစ္ေစဖိုႛ။
ဒၝနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးက ႒ကီးဳကပ္ ခဵႂပ္ကိုင္ေနတာနဲႛ တခဵိန္တည္းမႀာ
ကဵႂပ္တိုႛတေတၾ၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾက ကဵသမ႖ စရိတ္ကို ခံ ဆိုတာမဵိႂး ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ
ေဴပာဴပထားခဵင္ပၝတယ္။ သံုးစဲၾတာဟာ ဴပည္သူေတၾရဲႚ ႒ကီးဳကပ္ ခဵႂပ္ကိုင္မႁ ေအာက္မႀာ

မရႀိေပမယ့္ ေခဵးေငၾေတၾကို
ဴပည္သူေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္။

ဴမန္ႎိုင္သမ႖

ဴမန္ဴမန္

ဴပန္ဆပ္ရမယ့္

လူေတၾကေတာ့

ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သံုးစဲၾခဲ့တဲ့ တိုင္းဴပည္ေတၾ
အတၾက္ စိတ္ခဵရပၝေစမယ္။ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးေတၾကို အကဵိႂး ဴဖစ္ထၾန္းစၾာနဲႛ
ေဆာင္႟ၾက္ ပၝေစမယ္။ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႚ သက္သာ ေခဵာင္ခဵိေရးကို အာ႟ံုဴပႂထားတဲ့
အဓိက ရည္မႀန္းခဵက္ကိုလဲ ရေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ ပၝေစမယ္လိုႛ ဴမန္မာဴပည္ အစိုးရက
တာဝန္ယူႎိုင္မႀပဲ ေငၾထုတ္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ အေဳကာင္း၊ အစိုးရရဲႚ ထုတ္ဴပန္ခဵက္ထဲမႀာ
ရႀင္းလင္း ေဖာ္ဴပထားတယ္ ဒီအေဴခအေနေတၾကို ေဴပလည္ေအာင္ လုပ္ႎိုင္ဖိုႛ အတၾက္
ဴမန္မာဴပည္ အစိုးရ အေနနဲႛ ပ႟ိုဂဵက္ (စီမံကိန္း) ဘုတ္အဖဲၾႚေတၾ ဖဲၾႚဖိုႛ တာဝန္ ယူခဲ့တယ္။
ဴမန္မာဴပည္ သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး ဘုတ္အဖဲၾႚေတၾ ဖဲၾႚဖိုႛ စနစ္တကဵ ဆက္သၾယ္
ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ အခၾင္အာဏာ ေပးထား႓ပီး မီးရထား ဘုတ္အဖဲၾႚ၊ ဴပည္တၾင္းေရေဳကာင္း
သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး ဘုတ္အဖဲၾႚ၊ ကုန္းလမ္း သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး ဘုတ္အဖဲၾႚေတၾနဲႛ
စံနစ္တကဵ ဆက္သၾယ္ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛပဲ။ ေကာက္ပဲသီးႎႀံ ပ႟ိုဂဵက္ ဘုတ္အဖဲၾႚ၊
သစ္လုပ္ငန္း ဘုတ္အဖဲၾႚ၊ ဴပည္သူႛ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး ဘုတ္အဖဲၾႚေတၾ ဖဲၾႚတယ္။
ဒီေနာက္ လ႖ပ္စ္ဘုတ္အဖဲၾႚ ဖဲၾႚတယ္။ စာ႟ၾက္ေပၞမႀာ ဘာေတၾပဲ ေရးထား ေရးထား
ဒီဘုတ္ အဖဲၾႚေတၾမႀာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မပၝဘဲ၊
႓ဗိတိသ႖ လူမဵိႂးေတၾက တရားဝင္ ပုဂၢိႂလ္ ဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ္၊ ဒီဘုတ္ အဖဲၾႚေတၾကို
စီမံ ခန္ႛခဲၾ ေနဳကတယ္လိုႛ ပ႟ိုဂဵက္ ဘုတ္အဖဲၾႚေတၾ ဖဲၾႚစည္း တည္ေဆာက္ပံုနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ ဒီဘုတ္အဖဲၾႚေတၾမႀာ ဘယ္သူေတၾ လူ႒ကီးလဲ ဆိုတာကို
သိခဵင္သူမဵား
ရႀိရင္ေတာ့
ဒီပ႟ိုဂဵက္ေတၾကို
ဘယ္သူေတၾ
ကိုင္တၾယ္
ေဆာင္႟ၾက္ေနတယ္ ဆိုတာက ကိုယ္တိုင္ပဲ သၾားဳကည့္ႎိုင္ပၝတယ္။
ကဲ ပ႟ိုဂဵက္ေတၾကို တခု႓ပီး တခု ဳကည့္ဳကရေအာင္၊ မီးရထား ဘုတ္အဖဲၾႚနဲႛ
ပတ္သက္လိုႛ၊ မီးရထား လုပ္ငန္းကို အစိုးရက ပိုင္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ အာဏာ
အေတာ္မဵားမဵား ရႀိတဲ့ မီးရထား ဘုတ္အဖဲၾႚက ႒ကီးဳကပ္ ကိုင္ထားတယ္ ဆိုတဲ့
အခဵက္ေလာက္ကိုပဲ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ စစ္မဴဖစ္ခင္ ကာလတုန္းကေတာင္ ဌာန တာဝန္ခံ
ဝန္႒ကီးဟာ သိပ္ဳသဇာ မရႀိပၝဘူး။ တကယ္ ဴဖစ္ေနတာကေတာ့ အခု မီးရထား
လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ ေနတာဟာ အရင္ကလိုပၝပဲ၊ ႓ဗိတိသ႖ေတၾ ဴဖစ္တယ္။
အမႀန္အားဴဖင့္ေတာ့ ဘုတ္အဖဲၾႚထဲမႀာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္ သိပ္မပၝတာဟာ
သိပ္နည္းတာေပၝ့။

စစ္မဴဖစ္ခင္ ကာလတုန္းက ဴပည္တၾင္း သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး အဖဲၾႚလို အဖဲၾႚမဵိႂး
မရႀိခဲ့ပၝဘူး။ တလံုး တစည္းတည္း ရႀိတဲ့ ဴပည္တၾင္း ေရေဳကာင္း သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး
စနစ္လဲ မရႀိခဲ့ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ဴပည္တၾင္း ေရေဳကာင္း သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရးရဲႚ အဓိက
အစိတ္အပိုင္းကေတာ့ ဧရာဝတီ ဖလိုတီလာ ကုမၯဏီရဲႚ လက္ထဲမႀာပဲ ရႀိခဲ့တယ္။ အဲဒီ
ဧရာဝတီ ကုမၯဏီဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ အ႒ကီးဆံုး ႓ဗိတိသ႖ အရင္းရႀင္ လုပ္ငန္း တခုပဲ
ဴဖစ္တယ္။ အခုဆိုရင္ ဧရာဝတီ ကုမၯဏီဟာ သံုးႎႀစ္တာ ကာလအဖိုႛ ဴပည္တၾင္း
ေရေဳကာင္း
သယ္ယူ
ပိုႛေဆာင္ေရး
ဘုတ္အဖဲၾႚရဲႚ
ကိုယ္စားလႀယ္
အဴဖစ္
လုပ္ကိုင္ေတာ့မယ္။ အစိုးရက စတာလင္ေပၝင္ ဒႍမ ၄ သန္း ထည့္႓ပီး ဧရာဝတီက
ဒႍမ ၆ သန္း ထည့္ဝင္တဲ့ အတၾက္ အရင္းအႎႀီး ထည့္ဝင္တဲ့ အခဵိႂးအစားဟာ ၈၀
အခဵိႂး ၂၀ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဘုရင္ခံနဲႛ ကုမၯဏီတိုႛဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို အသိမေပးဘဲ
သူတိုႛ သေဘာနဲႛ သူတိုႛ စာခဵႂပ္ ခဲ့ဳကတယ္။ စာခဵႂပ္ သက္တမ္းဟာ ၃ ႎႀစ္ ဴဖစ္တယ္။
ဒၝေပမဲ့ စာခဵႂပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခဵိန္မႀာေတာ့ ကုမၯဏီ႒ကီးက ဴမန္မာဴပည္မႀ ဴပည္တၾင္း
ေရေဳကာင္း သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းကို ဆက္လုပ္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္တယ္ ဆိုရင္
ကုမၯဏီဟာ ဘုရင္ခံ ထည့္ဝင္ထားတဲ့ ပစၤည္း အရပ္ရပ္ကို လၿဲယူႎိုင္တယ္။ လၿဲယူရာမႀာ၊
အဲဒီပစၤည္း အရပ္ရပ္ရဲႚ မူလတန္ဖိုးကို သတ္မႀတ္တဲ့ ႎႁန္းအရ ကုမၯဏီက တန္ဖိုးပၾန္းပဲ့
ဆုတ္ယုတ္သၾားခ ႎုတ္႓ပီး ေငၾေခဵရမယ္။ အဲဒီေနာက္ ပိုင္ဆိုင္မႁကို ကုမၯဏီ လက္လၿဲ
အပ္ရမယ္လိုႛ စာခဵႂပ္ထဲမႀာ ဴပႉာန္းထားတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ တကယ္လိုႛ
စာခဵႂပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခဵိန္မႀာ အဲဒီ ကုမၯဏီက ဴပည္တၾင္း ေရေဳကာင္း သယ္ယူ
ပိုႛေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းကို ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူးလိုႛ ဆံုးဴဖတ္ရင္ ကုမၯဏီ ထည့္ဝင္ထားတဲ့
အရပ္ရပ္ရဲႚ မူလတန္ဖိုးကို သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ႎႁန္းအရ ဘုရင္ခံက တန္ဖိုး ပၾန္းပဲ့
ဆုတ္ယုတ္သၾားခ ႎုတ္႓ပီး ေငၾေခဵရမယ္။ အဲဒီေနာက္ ဴပည္တၾင္း ေရေဳကာင္း သယ္ယူ
ပိုႛေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းက စနစ္တကဵ ဖဲၾႚစည္းထားတဲ့ ဘုတ္အဖဲၾႚမႀ တဆင့္ အစိုးရက
လုပ္ကိုင္သၾားမယ္။ တနည္းအားဴဖင့္ ဒီလုပ္ငန္းကို ဴပည္သူပိုင္ သိမ္းရမယ္လိုႛ
စာခဵႂပ္ထဲမႀာ ဴပႉာန္းထားတယ္။ မီးရထား လုပ္ငန္းကို ဴပည္သူပိုင္ လုပ္ႎိုင္တယ္ ဆိုရင္
ဒီလုပ္ငန္းကိုလဲ ဴပည္သူပိုင္ မလုပ္ႎိုင္စရာ ဘာအေဳကာင္း ရႀိသလဲ။ ဘုရင္ခံနဲႛ ဧရာဝတီ
ဖလိုတီလာ ကုမၯဏီတိုႛ ခဵႂပ္ဆိုဳကတဲ့ စာခဵႂပ္ဟာ ဘုရင္ခံနဲႛ ႓ဗိတိသ႖ ကုမၯဏီေတၾ
ခဵႂပ္ဆိုခဲ့ဳကတဲ့ စာခဵႂပ္တၾ အမဵား႒ကီးထဲက စာခဵႂပ္ တခုပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒီစာခဵႂပ္ေတၾဟာ
သေဘာအေနနဲႛ အတူတူပဲ။ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ သက္သာ ေခဵာင္ခဵိေစဖိုႛ အတၾက္
မဟုတ္ဘဲ ႓ဗိတိသ႖ အရင္းရႀင္ေတၾရဲႚ အကဵိႂးစီးပၾား အတၾက္ ဴမန္မာ့ စီးပၾားေရးကို
ဴပန္လည္ ထူေထာင္ဖိုႛ ဳကံ႟ၾယ္ခဵက္ပဲ ဴဖစ္တယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ဒီသေဘာတူ
စာခဵႂပ္ေတၾနဲႛ မပတ္သက္ခဵင္ မပၝဝင္ခဵင္ဘူး။ သေဘာတူ စာခဵႂပ္ရဲႚ ဥပေဒအရ ဆိုရင္
"လိမ္လည္ လႀည့္စားဴခင္းသည္ သေဘာတူခဵက္ကို ဖဵက္ဆီးဴခင္း ဴဖစ္သည္" လိုႛ
ဆိုတယ္။

အစိုးရဟာ စစ္ဖက္မႀ အမဵိႂးမဵိႂး အစားစား ရႀိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားေတၾ
အေတာ္မဵားမဵား႒ကီးကို အေမၾခံ လိုက္ရတယ္။ ကုန္းလမ္း သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး
ဘုတ္အဖဲၾႚရဲႚ လုပ္ငန္းကေတာ့ မီးရထားနဲႛ ဴပည္တၾင္း ေရေဳကာင္း သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး
ဘုတ္အဖဲၾႚေတၾ အသယ္အပိုႛ မႎိုင္မနင္း ဴဖစ္ေနတဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾကို ဝိုင္းဝန္း ကူညီ
သယ္ယူ ဴဖန္ႛဴဖႃး ေပးဖိုႛပဲ ဴဖစ္တယ္။ ေဒသ အသီးသီးက ရတဲ့ သတင္းေတၾ အရ
ကုန္းလမ္း သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး ဘုတ္အဖဲၾႚဟာ ဆိုးဝၝးတဲ့ အေဴခအေနက
လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ အေတာ္ ႟ုန္းကန္ လႁပ္ရႀား ေနရတယ္။
ေနာက္႓ပီးေတာ့ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ မီးရထားလမ္းသယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရးေတၾကို
႒ကီးဳကပ္တဲ့ စနစ္တကဵ ဆက္သၾယ္ လုပ္ကိုင္ေစတဲ့ အဖဲၾႚအဴဖစ္ ဴမန္မာဴပည္ သယ္ယူ
ပိုႛေဆာင္ေရး ဘုတ္အဖဲၾႚရယ္လိုႛ ရႀိတယ္။ အဲဒီ ဘုတ္အဖဲၾႚဟာ ဴဖန္ႛဴဖႃးေရး ဴပႍနာကို
ေဴပလည္ေအာင္ လုပ္ႎိုင္စၾမ္း ရႀိသင့္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴဖန္ႛဴဖႃးေရးပိုင္းမႀာ စီမံခန္ႛခဲၾပံု
ညံ့တယ္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ဝမ္းနည္းစၾာ သိရတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ ဴပည္သူေတၾ အငတ္ေဘး
ဳကံႂရတယ္ ဆိုရင္ အစားအေသာက္ ေလဵာ့ပၝးလၾန္းလိုႛ မဟုတ္ဘဲ ဴဖန္ႛဴဖႃးေရး ညံ့လိုပဲ
ဴဖစ္မယ္။
ကဲ - အခု ေကာက္ပဲသီးႎႀံ ပ႟ိုဂဵက္ အေဳကာင္း ဳကည့္လိုက္ ဳကဦးစိုႛ။
ေကာက္ပဲသီးႎႀံ ဘုတ္အဖဲၾႚဟာ ဆန္၊ ဆီထၾက္သည့္ အေစ့၊ ဝၝ၊ ပဲ၊ သဳကား၊ ဆားတိုႛနဲႛ
ဆိုင္တယ္။ သိဳကတဲ့ အတိုင္းပဲ ဆန္ဟာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အားကိုးရာ ဴဖစ္တယ္။ သာမန္
ကာလတုန္းက ဆိုရင္ ဧက ၁၂ သန္းခဲၾ စိုက္ႎိုင္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ မႎႀစ္က ကဵႂပ္တိုႛ
မခဵႂပ္ကိုင္ႎိုင္တဲ့ အေဴခအေနေဳကာင့္ ဧက ၆ ဒႍမ ၄ သန္းသာ စိုက္ပဵိိႂး ႎိုင္ခဲ့တယ္။
ဒၝေဳကာင့္ ေပၞထၾက္လာတဲ့ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁ အေနနဲႛ စပၝးတန္ခဵိန္ ၂,၇၅၀,၀၀၀ ပဲ
ထၾက္လာခဲ့တယ္။ သာမန္အားဴဖင့္ ဆိုရင္ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ဟာ စပၝး တန္သန္းေပၝင္း
၇သန္း ထုတ္လုပ္ႎိုင္႓ပီး တဝက္ကို ႎိုင္ငံဴခား တင္ပိုႛႎိုင္တယ္။ ဆန္အေနနဲႛ တင္ပိုႛတာပဲ။
ကဵန္တဲ့ တဝက္ကို ဴပည္တၾင္း စားသံုးဖိုႛ အတၾက္ လိုအပ္တယ္။ စပၝးေဟာင္း အေနနဲႛ
တန္ခဵိန္ ၅ ေသာင္း ရႀိတယ္လိုႛ အဆို ရႀိတယ္။ ဒီေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ စားသံုးဖိုႛ
အတၾက္ကေတာ့ လံုေလာက္တယ္။ ဘုရင္ခံက ဒီႎႀစ္ စပၝးပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဆန္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊
ႎိုင္ငံဴခား မပိုႛဘူးလိုႛ ေဴပာတယ္။ ဒၝေပမဲ့ သတင္းစာထဲမႀာ ပၝတဲ့ သတင္းေတၾ အဴပင္
႓ဗိတိသ႖ ပၝလီမန္ လၿတ္ေတာ္ကပၝ ဴပည္ပကို အေရအတၾက္ အေတာ္အတန္
ထုတ္လိုက္႓ပီး ဴဖစ္တဲ့ အေဳကာင္း ဝန္ခံထား႓ပီး ဴဖစ္တယ္။ ငတ္မၾတ္ ေခၝင္းပၝးမယ့္ ေဘးနဲႛ
အ႒ကီးအကဵယ္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကဵႂပ္တိုႛ လူသားေတၾ အတၾက္ ကဵႂပ္တိုႛဟာ တင္းဴပည့္
ကဵႂပ္ဴပည့္ ဝတၨရား သိသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ တိုင္းသူဴပည္သားေတၾ
ကိုယ္တိုင္ရဲႚ
လုိအပ္ခဵက္ကို
ေဴပလည္ေအာင္
မလုပ္ႎိုင္တဲ့
အေဴခအေနမႀာ

ရႀိေနရင္ေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ခဵင္ဦးေတာ့ ဴပင္ပ ကမာၲ ေရာက္သၾားဖိုႛ
ကဵႂပ္တိုႛ အစားအစာေတၾကို ပိုႎ
ႛ ိုင္တဲ့ အေနအထားမႀာ မရႀိႎိုင္ဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ ကဵႂပ္တိုႛ
တိုင္းဴပည္ရဲႚ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ေဒသမႀာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ တကယ္တမ္း အငတ္ေဘး
ဆိုက္လာမယ္ ဆိုရင္ ဘုရင္ခံ၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ႓ဗိတိန္ဴပည္မႀာ ရႀိတဲ့ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရရဲႚ
တာဝန္ပဲလိုႛ မႀတ္ယူရလိမ့္မယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ အတၾက္ အေသအလဲ လိုအပ္ေနတဲ့
ဆန္ေတၾကို တိတ္တိတ္ကေလး ႎိုင္ငံဴခား ပိုႛတာေတၾနဲႛ ဴဖန္ႚဴဖႃးေရး ညံ့ဖဵင္းတာေတၾ
ဆိုရင္
ကဵႂပ္တိုႛကို
႒ကီးမားတဲ့
စိုးရိမ္
ေဳကာင့္ဳကစရာေတၾ
ေပၞလာေအာင္
လုပ္လိုက္တာပဲ။
စပၝးကို ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဆန္ကို ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက တဆင့္ အစိုးရက
ဝယ္ယူတယ္။ ဒီကိုယ္စားလႀယ္ေတၾဟာ ဘယ္သူေတၾလဲ၊ စစ္မဴဖစ္ခင္က ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ဆန္လုပ္ငန္းကို စိုးမိုးခဲ့တဲ့ ႓ဗိတိသ႖ ကုမၯဏီေဟာင္းေတၾပဲ ဴဖစ္တဲ့ စတီးဘရားသား
ကုမၯဏီနဲႛ
အင္ဂလို
ဘားမား
ဆန္ကုမၯဏီေတၾပဲ
ဴဖစ္တယ္။
႓ဗိတိသ႖
ကိုယ္စားလႀည္ေတၾခဵည္းေတာ့လဲ
မဟုတ္ပၝဘူး။
ဴမန္မာ
ကုန္သည္ေတၾဟာလဲ
ယႀဥ္ဳကည့္ရင္ အေရးမပၝတဲ့ ေဒသေတၾမႀာ ရႀိတဲ့ စပၝး အ႔ကင္းအကဵန္ေတၾကို
လိုက္ေကာက္ခၾင္ေတာ့ ရဳကပၝတယ္။ စပၝးေစဵး တကဵယ္ (႟ူပီေငၾ ၁၈၀) ဴဖစ္႓ပီး၊
ဆန္ေစဵးကေတာ့ ကဵပ္ေငၾ ၅၁၀ ဴဖစ္တယ္။ အစိုးရနဲႛ သူက
ႛ ိုယ္စားလႀယ္ေတၾ အေနနဲႛ
သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ေစဵးႎႁန္းဟာ လက္ရႀိ လူေနမႁစရိတ္နဲႛ မမ႖မတ ဴဖစ္ေနတာကို
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ သိရိႀဳကတယ္။ အစိုးရက ဝၝကို တိုက္႟ိုက္ ဝယ္ယူတယ္။ ဒၝေပမဲ့
စတီးလ္ ကုမၯဏီက အစိုးရရဲႚ တရားဝင္ အဝယ္ေတာ္ အဴဖစ္နဲႛ ခဵိန္တယ
ၾ ္ စစ္ေဆး႓ပီး
ဝယ္ေပးရတယ္ ဆိုတာ သိဖိုႛ လိုတယ္။ စစ္မဴဖစ္ခင္တုန္းကေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ဟာ
ဝၝဖန္ဖိုႛ အတၾက္ ဝၝထုတ္ေပၝင္ တသိန္း ထုတ္လုပ္တယ္။ ဒီႎႀစ္ေတာ့ အထုပ္ေပၝင္း
၃၅,၀၀၀ ေလာက္ပဲ ထၾက္မယ္လိုႛ မႀန္းထားတယ္။
သစ္လုပ္ငန္း ပ႟ိုဂဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေရး႒ကီးဆံုးနဲႛ အဖိုးအတန္ဆံုး
သစ္ေတာထၾက္ ပစၤည္းဴဖစ္တဲ့ က႗န္းသစ္ကို၊ စတီးလ္၊ မဂၢရက
ီ ာ၊ ဖူးကားနဲႛ ဘံုေဘဘားမား
ထေရဒင္း ကမၯဏီေတၾက အစိုးရ အတၾက္ ထုတ္ေပးဳကရတယ္။ သိရသမ႖ ဆိုရင္
အရင္းအႎႀီးက ေဴခာက္ဆယ္အခဵိႂး အစား ေလးဆယ္ ဴဖစ္တယ္။ လုပ္ေနကဵ အတိုင္းပဲ
အငႀား လုပ္ကိုင္ခၾင့္ရတဲ့ ဴမန္မာေတၾဟာ ဒီသစ္ထုတ္ လုပ္ငန္းကို အနည္းအကဵဥ္း
ေလာက္ေတာ့ ကိုယ့္အခဵင္းခဵင္း ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ခၾင့္ ရဳကတယ္။ စစ္မဴဖစ္တုန္းက
ႎႀစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္ႎိုင္တဲ့ တန္ခဵိန္ဟာ ေလးသန္းခဲၾ နီးပၝး ရႀိခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲက ရႀစ္ဆယ္
ရာခိုင္ႎႁန္းကို ႓ဗိတိသ႖ ကုမၯဏီေတၾက ခုတ္ယူ႓ပီး သစ္စက္မႀာ ခဲၾစိတ္ ဴဖတ္ေတာက္

ေရာင္းခဵခဲ့ဳကတယ္။ ထၾက္သမ႖ သစ္ေတၾရဲႚ ေလးဆယ္ ရာခိုင္ႎႁန္းဴဖစ္တဲ့ ႒ကီးမားတဲ့
ေဝစုကို ဘံုေဘဘားမား ထေရးဒင္ ကုမၯဏီက ရတယ္။
ေရနံ လုပ္ငန္းကေတာ့ ႓ဗိတိသ႖ လူမဵိႂးေတၾရဲႚ လက္ထဲမႀာပဲ အားလံုးလိုလို ကဵန္ရႀိ
ေနဦးမဵာပဲ။ ေငၾ၊ ဝူဖရမ္း၊ သံဴဖႃ သတၨႂတၾင္း ေတၾလဲ ဒီအတိုင္းပဲ။ တခဵိႂႚ ႓ဗိတိသ႖
ကုမၯဏီေတၾဟာ သတၨႂတၾင္း ေဒသေတၾမႀာ လုပ္ငန္းေတာင္ စေနဳက႓ပီ။ ဆန္၊ သစ္နဲႛ
သတၨႂတၾင္း ေဒသေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ အေရးအ႒ကီးဆံုး လုပ္ငန္းေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္။
၁၉၄၂ ခုႎႀစ္မႀာ ႎိုင္ငံဴခား ပိုႛရတဲ့ ဆန္တန္ဖိုးဟာ ကဵပ္ (႟ူပီ) ေငၾ ၃၃ ကုေဋေလာက္
ရႀိခဲ့တယ္။ အဲဒီႎႀစ္မႀာပဲ က႗န္းသစ္တန္ဖိုး ၂ ကုေဋနီးပၝးကို ႎိုင္ငံဴခားမႀ ရရႀိခဲ့တယ္။
ႎိုင္ငံဴခားကို ေရနံ ေရာင္းတဲ့ အတၾက္ ရတဲ့ေငၾက ကဵပ္ ၅ ကုေဋနီးပၝး ရႀိခဲ့တယ္။ သတၨႂနဲႛ
သတၨႂေကဵာက္႟ိုင္းေတၾ ႎိုင္ငံဴခား တင္ပိုႛတဲ့ အတၾက္ ရရႀိတဲ့ ေငၾကေတာ့ ကဵပ္ ၂
ကုေဋခဲၾေကဵာ္ေကဵာ္ ဴဖစ္တယ္။ ဳကက္ေပၝင္ေစး တင္ပိုႛရတဲ့ အတၾက္ကေတာ့ ကဵပ္ေငၾ ၅
သန္းရတယ္။ ႎိုင္ငံဴခား တင္ပိုႛရတဲ့ အတၾက္ ရတဲ့ ပစၤည္းတန္ဖိုး အားလံုးကေတာ့
ကဵပ္ေငၾ ၄၃ ကုေဋ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေတၾဟာ စစ္မဴဖစ္ခင္က ထုတ္ကုန္ေတၾရဲႚ တန္ဖိုးကိုသာ
ေဖာ္ဴပဴခင္း ဴဖစ္တယ္။ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ စည္းစိမ္ ဥစၤာေတၾကို ပိုစနစ္ကဵတဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၞ
ဴဖစ္႓ပီး အစီအစဥ္ တကယ္ကဵတဲ့ နည္းနဲႛဆိုရင္ တိုးတက္ ထုတ္ႎိုင္တဲ့ အလားအလာ
အမဵား႒ကီး ရႀိတယ္ဆိုတာ ကဵႂပ္တိုႛ ထည့္တၾက္တာ မဟုတ္ေသးပၝဘူး။
အခု
ဆိုရင္
႓ဗိတိသ႖ေတၾဟာ
စက္မႁ
လုပ္ငန္းကိုေရာ
ကူးသန္
ေရာင္းဝယ္ေရးကိုပၝ လၿမ္းမိုး ခဵယ္လႀယ္ဖိုႛ ဴပန္ေရာက္လာပၝ႓ပီ။ ကဵႂပ္တိုႛကလဲ
မူလအတိုင္းပဲ ကုန္ဳကမ္းပစၤည္း ထုတ္တဲ့ တိုင္းဴပည္ ဴဖစ္ေနတယ္။
ဴပည္သူႚရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး ပ႟ိုဂဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛကေတာ့ နည္းနည္းပဲ
ေဴပာရင္ ပိုေကာင္းမယ္။ ကုန္ပစၤည္း အေတာ္မဵားမဵား ဒီတိုင္းဴပည္ကို ေရာက္လာတယ္။
ဒၝေပမဲ့ ကုန္ပစၤည္း အေတာ္အသင့္ ေမႀာင္ခိုေစဵးထဲ ေရာက္ကုန္တဲ့ အထိ အေတာ့္ကို
ကစဥ့္ကလဵား
ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ
သိရတယ္။
စိတ္မခဵရတဲ့၊
မ႟ိုးေဴဖာင့္တဲ့
အရာရႀိေတၾကိုေရာ ႟ၾံစရာေကာင္းတဲ့ တကိုယ္ေကာင္း ဳကည့္တဲ့ ကုန္သည္ေတၾကိုပၝ
အဴပစ္တင္ ရလိမ့္မယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေယဘုယဵ အေနနဲႛ ေဴပာရရင္ ဒီေထာက္ပံ့ေရး
ပစၤည္းေတၾကို ရတဲ့သူေတၾဟာ ဆင္းရဲတဲ့ လူေတၾ၊ အသံုးလိုတဲ့ လူေတၾ မဟုတ္တဲ့
အေဳကာင္း သိေစ လိုပၝတယ္။ ဴဖန္ႛဴဖႃးမႁဟာ မေကဵနပ္စရာ အေကာင္းဆံုးပၝပဲ။
ဴပည္သူလူထုရဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္ အစစ္ေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ မရႀိသေ႟ၾႚေတာ့
ဘုတ္အဖဲၾႚရဲႚ
ရည္႟ယ
ၾ ္ခဵက္ေတၾဟာ
ဘယ္လိုပဲ
အဓိပၯၝယ္
ဖၾင့္ထားေပမယ့္
ဴပည့္ေဴမာက္ႎိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူး။

လ႖ပ္စစ္
ပ႟ိုဂဵက္
(စီမံကိန္း)
နဲႛ
ပတ္သက္လိုႛ
ဘုတ္အဖဲၾႚ
မဖဲၾႚ
မစည္းရေသးဘူးလိုႛ
သိရတယ္။
လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား
ေပးေရးကို
ဴပည္သူပိုင္
လုပ္သင့္တယ္
ဆိုတာ
ထင္ရႀားတယ္။
အစိုးရ
အေနနဲႛ
လုပ္သင့္တယ္လိုႛ
သေဘာေပၝက္ပံု ရတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ကာလ အေတာ္ဳကာတဲ့ အထိ
လုပ္ကိုင္သၾားဖိုႛ ရည္႟ၾယ္႓ပီး လက္ရႀိ လိုင္စင္ကို အသစ္လဲေပးဖိုႛ အတၾက္ ႓ဗိိတိသ႖
အရင္းရႀင္ ကုမၯဏီ ဴပန္ထူေထာင္ေရးကို စိတ္အား သန္ေနဳကတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾက
ေတာင္းဆို ေနဳကတယ္။ အာအီးတီအင္အက္စ္ ကုမၯဏီ (ရန္ကုန္ ဓာတ္ရထားနဲႛ
လ႖ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးရး ကုမၯဏီ) ကို အထူးခ႗င္းခဵက္ ေပးတဲ့ အေနနဲႛ လုပ္ကိုင္
သၾားရဖိုႛ ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္ အေဳကာင္းဴပစရာ ဘာမဵား ရႀိလိုႛလဲ။ အစိုးရ အေနနဲႛ
႒ကီးကဵယ္တဲ့ အမႀားတရပ္ကို ေရႀာင္လိမ့္မယ္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ေဴမၟာ္လင့္တယ္။ အခုဆိုရင္
အာအီးတီဟာ
အစိုးရရဲႚ
ကိုယ္စားလႀယ္
အဴဖစ္နဲႛသာ
ေဆာင္႟ၾက္ေန႓ပီး
ဓာတ္အားေပးတဲ့ ေနရာမႀာ ေစဵးႎႁန္း အဆမတန္ ယူေနတယ္။ အရင္းရႀင္ ကုမၯဏီ
တခုအဴဖစ္ လုပ္ကိုင္ သၾားႎိုင္ဖိုႛ အစိုးရက ဒီကုမၯဏီရဲႚ လိုင္စင္ကို အသစ္ လဲလႀယ္ေပး မေပး ဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ဳကည္ဖိုႛပဲ ရႀိတယ္။
က႗ႎ္ုပ္ အေနနဲႛ အစိုးရ ပ႟ိုဂဵက္ (စီမံကိန္း) ေတၾကို ပိုအေသးစိတ္ ကဵကဵကေလး
ေဆၾးေႎၾး ခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ အေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ ေခဵာင္ခဵိေရး၊ တိုးတက္ေရးထက္
႓ဗိတိသ႖ အရင္းရႀင္ေတၾရဲႚ အကဵိႂးစီးပၾား ဴပန္လည္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးဖိုႛ ပို႓ပီး အာ႟ံု စိုက္ေနတယ္
ဆိုတာဟာလဲ ထင္ထင္ရႀားရႀား႒ကီး ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဒီဟာကို ခဏခဏ ထပ္ေဴပာဖိုႛ
မလိုပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ အစိုးရ အေနနဲႛ ႓ဗိတိသ႖ပိုင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတၾ အတၾက္
ေကဵနပ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လုပ္မေပးဘူးလိုႛ ထင္ေနတဲ့ ပုဂိၢႂလ္ အခဵိႂႚဟာ
႓ဗိတိသ႖ဴပည္မႀာေရာ၊ ကဵႂပ္တိုႛ ဆီမႀာေရာ ရႀိေနဳကေသးတယ္။ အစိုးရ အေနနဲႛ
တရားေသ သေဘာတရားကို လိုက္နာ႓ပီး စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပၝ လုပ္လိမ့္မယ္။ ပုဂၢလိက
လုပ္ငန္းေတၾကို
ဟန္ႛတားလိမ့္မယ္လိုႛ
မေဴမၟာ္လင္ဘူး
ဆိုတဲ့
အေဳကာင္း
ကၾန္ဆာေဗးတစ္ ပၝတီဝင္ ပၝလီမန္ လၿတ္ေတာ္ အမတ္ တဦးက မဵားမဳကာခင္ကပဲ
ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ တရားေသ သေဘာတရား ဆိုတာကေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛနဲႛ မပတ္သက္ပၝဘူး။
ဒၝေပမဲ့ ႓ဗိတိသ႖ အရင္းရႀင္ ကုမၯဏီေတၾရဲႚ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတၾကိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ
တိုင္းသူ ဴပည္သားေတၾရဲႚ သက္သာ ေခဵာင္ခဵိေရး တိုးဴမင့္လာေစဖိုႛ အတၾက္ ခဵႂပ္ခဵယ္
ထားသင့္တယ္လိုႛ ထင္ပၝတယ္။ မဟုတ္ပၝဘူးလိုႛ ဘယ္လိုပဲ ဆိုဆို ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရဟာ
'ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ႓ဗိတိသ႖တိုႛ၏ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးႎႀင့္ စီးပၾားေရးအရ ခဵယ္လႀယ္
လၿမ္းမိုးမႁကို
ဴပန္လည္
ထူေထာင္ေရး'
လုပ္ဖိုႛ
အတတ္ႎိုင္ဆံုး
႒ကိႂးစား
အားထုတ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အေဳကာင္း ေဴပာဴပႎုိင္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛမႀာ အေဳကာင္းဴပခဵက္ေတၾ
ခိုင္ခိုင္လံုလံု ရႀိေနပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့လ ပထမ ရက္တၨပတ္ အတၾင္း ႓ဗိတိသ႖

ေအာက္လၿတ္ေတာ္မႀာ
ဴမန္မာဴပည္နဲႛ
ပတ္သက္လိုႛ
ေဆၾးေႎၾးဳကတဲ့
သတင္း
အဴပည္အစံုကို ကဵႂပ္ အထူးဂ႟ုစိုက္႓ပီး ဖတ္ခဲ့တယ္။ ခဵာခဵီ အစိုးရမႀာ ဴမန္မာဴပည္
ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံဴခားေရးရာ ဌာန အတၾင္ဝန္ကေလး လုပ္ခဲ့တဲ့ မစၤတာ အာရ္၊ ေအ၊
ဘတၨလာ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိႂလ္က လက္ရႀိ ေလဘာ အစိုးရမႀာ ဴမန္မာဴပည္ ဆိုင္ရာ
အတၾင္းဝန္ကေလး ဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ အာသာဟင္ဒၝဆင္ ေဴပာသမ႖ ဆိုသမ႖ေတၾကို
ေကာင္းေကာင္း႒ကီး
ေထာက္ခံတာ
ေတၾႚရေတာ့
ကဵႂပ္အဖိုႛ
ေပၝ့႟ၿတ္႟ၿတ္႒ကီး
ဴဖစ္သၾားတယ္။ ဴမန္မာဴပည္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကၾန္ဆာေဗးတစ္ အစိုးရရဲႚ ေပၞလစီကိုပဲ
ဆက္လက္လိုက္လာ ကဵင့္သံုးေနတဲ့ အတၾက္ ေလဘာ အစိုးရကို ဝမ္းသာတဲ့
အေဳကာင္း တကယ္ပဲ ေဴပာရမလို ဴဖစ္ေနတယ္။ မစၤတာ အာသာဟင္ဒၝဆင္
ဴပန္ေဴဖတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ နည္းနည္း ကေလးမႀ မေကဵနပ္ဘူး။ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ မိတ္ေဆၾ
အမတ္တခဵိႂႚ တင္ဴပတဲ့ အေရး႒ကီးတဲ့ ႎိုင္ငံေရးနဲႛ စီးပၾားေရး အခဵက္အလက္ေတၾကို
ဟင္ဒၝဆင္ မေဴဖႎိုင္ဘဲ ဴဖစ္ခဲ့တယ္။
"က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ ထူးဆန္းေသာ ေဝၝဟာရမဵား၏ ေခတ္ေတၾင္ ေနထိုင္လဵက္
ရႀိဳကပၝသည္" လိုႛ ဟင္ဒၝဆင္ ကိုယ္တိုင္က ေဴပာဆိုခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ 'ပ႟ိုဂဵက္' ဆိုတဲ့
စကားလံုးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သူတိုႛ အဓိပၯာယ္ ဖၾင့္ပံုကို ကဵႂပ္အေနနဲႛ ရႀင္းလင္း
ေဖာ္ဴပႎိုင္တယ္ ဆိုရင္ ပၝလီမန္ လၿတ္ေတာ္ကို အကူအညီ ေပးႎိုင္ပၝလိမ့္မယ္။ သူတိုႛ
ကိုယ္တိုင္က 'ပ႟ိုဂဵက္' ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲႚ အဓိပၯာယ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ မေသမခဵာ
ဴဖစ္ေနတယ္ ဆိုရင္ "က႗ႎ္ုပ္သည္ ႎိုင္ငံေတာ္ ဆိုရႀယ္လစ္ စနစ္ကို သၾတ္သၾင္းေနဴခင္း
ဴဖစ္ပၝသည္" ဆိုတဲ့ ဘုရင္ခံရဲႚ ေဴပာဆုိခဵက္ အေပၞ သံသယ ဴဖစ္မိတဲ့ ကဵႂပ္တိုႛကို
တကယ္ဆိုေတာ့ အဴပစ္ မတင္သင့္ဘူေပၝ့။ တကယ္ကေတာ့ အခုေခတ္မႀာ ထူးဆန္းတဲ့
ေဝၝဟာရေတၾဟာ ေခတ္စားေနတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေဝၝဟာရေဳကာင့္ ကိုယ့္ဟာကို
အလႀည့္စားခံရတဲ့ အထိ မဴဖစ္သင့္ပၝဘူး။ ကဵႂပ္တိုႛဟာ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရရဲႚ 'ေဝၝဟာရ
မေစ့စပ္ မေသခဵာမႁ' နဲႛ အေတာ္ပဲ ရင္းႎႀီးမႁ ရႀိေနဳကပၝ႓ပီ။ သူတိုႛ အေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ
တိုင္းဴပည္ရဲႚ စီးပၾားေရးကို စိုးမိုးခဵယ္လႀယ္ဖိုႛ မရမေန လုပ္ဳကဦးမယ္ ဆိုရင္ သူတိုႛဟာ
အင္မတန္ ႒ကီးမားတဲ့ အမႀားကို ကဵႃးလၾန္မိတာပဲ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ကဵႂပ္အေနနဲႛ
အတတ္ႎိုင္ဆံုး အေလးအနက္ဴပႂ႓ပီး သူတိုႛကို သတိ ေပးလိုက္ရ ပၝလိမ့္မယ္။
အခုခဵိန္ဟာ သူတိုႛ အေနနဲႛ ဒစၤေရလီရဲႚ စကားအရ ဆိုရင္ေတာ့ "လုယက္တာေတၾ၊
အမႀား ကဵႃးလၾန္တာေတၾ" ကို ရပ္တန္းက ရပ္ခဵိန္ပဲ ဴဖစ္တယ္။
ကဲ ဒၝေတၾဟာ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ကို 'ဴပန္လည္ထူေထာင္' ဖိုႛ အတၾက္ ႓ဗိတိသ႖
အစိုးရက ထေဴမာက္ ေအာင္ဴမင္တဲ့ အထိ ႒ကိႂးစား တည္ေဆာက္သၾားမယ့္ ပ႟ိုဂဵက္ေတၾ
အေဳကာင္းပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒီလို သိရႀိလာရတဲ့ အတၾက္ သူတိုႛ ေခၞေနဳကတဲ့ အတိုင္း

'လၾတ္လပ္ေရး' ဒၝမႀမဟုတ္ 'ဒိုမီနီယံအဆင့္ ဆိုတဲ့ ႓ဗိတိသ႖ရဲႚ အစီအစဥ္ကို
မေရာက္မခင္ ဘုရင္ခံရဲႚ တဦးတည္း အုပ္စိုးေရး ကာလ ဘာေဳကာင့္ လိုအပ္တယ္
ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္ဟာ ထင္ထင္ရႀားရႀား ေပၞလၾင္ လာေတာ့တာပဲ။ ဒၝတၾင္
မကေသးပၝဘူး၊ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ တနည္းမဟုတ္ တနည္းနဲႛ သိလာဳကတဲ့ ေဴမဴမင့္ေဒသနဲႛ
ေဴမဴပန္ႛေဒသကို ခၾဲဖိုႛ၊ နယ္ဴခားေဒသ အုပ္ခဵႂပ္ေရးနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ ကဵန္ရႀိတဲ့ ေဒသကို
ခဲၾပစ္ဖိုႛ၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ သူတိုႛ ႒ကိႂက္သလို စီမံ ဴပႂဴပင္လိုႛရတဲ့ သူတိုႛရဲႚ
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို
မကဵင္းပႎိုင္ခင္
ႎိုင္ငံေရး
ညၟဥ္းပန္းမႁ၊
ႎိုင္ငံေရး
ေဴခ႟ႁပ္မႁ
ကာလတရပ္ကို
ဖန္တီးဖိုႛ
'တိတ္တိတ္ပုန္း'
ဳကံစည္
အားထုတ္ခဵက္ေတၾဟာ
ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ စီးပၾားေရးနဲႛ အေရႀႚေတာင္ အာရႀရဲႚ စီးပၾားေရးကို လၿမ္းမိုး ခဵယ္လႀယ္ေရး
ဆိုတဲ့ နယ္ခဵဲႚ ေသနဂႆဗဵႃဟာ အေပၞမႀာ အေဴခဴပႂတဲ့ ေပၞလစီနဲႛ အတူ တဲၾလာတဲ့
အခဵက္ေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝဟာ အိႎၬိယ ဴပႍနာကို ေဴပလည္ေအာင္ လုပ္ဖိုႛနဲႛ
အေရႀႚေတာင္ အာရႀမႀာ သူတိုႛရဲႚ နယ္ခဵဲႚ အေဴခခံ စခန္းအဴဖစ္ အိႎၬိယဴပည္ကို အသံုးခဵဖိုႛ၊
႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ အေနနဲႛ ဘာေဳကာင့္ ေတာင့္တ ေနရတယ္၊ ဘယ္ပံု ဘယ္နည္းနဲႛ
ေဴမၟာ္မႀန္း ေတာင့္တေနတယ္ ဆိုတဲ့ အခဵက္ပဲ။ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ အေနနဲႛ သူႚနယ္ခဵဲႚ
စီမံကိန္း ေအာင္ဴမင္ ထေဴမာက္ေအာင္ လုပ္ႎိုင္ မလုပ္ႎိုင္၊ ဒၝမႀမဟုတ္၊ အမဵိႂးသားေရး
ဝၝဒ လက္ကိုင္ထားတဲ့ အိႎၬိယ အေနနဲႛ စီမံကိန္းဘက္က လိုက္ဖိုႛ သေဘာတူ မတူ
ဆိုတာက ကိစၤ ဴဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ (ဂ႗န္ဘူးလ္) ဒၝမႀမဟုတ္၊
တဴခား ဥေရာပ တိုက္သားေတၾ တိုက္ခိုက္ ေဴပာဆိုဳကသလို သစၤာ မတည္တဲ့
အဲလ္ဘီယၾန္ (ေရာမ - ေခၝမလိုႛ ေခၞေသာ ႓ဗိတိန္၏ အမည္) ဟာ ေခၾးဘီလူးကို
မလၾတ္တမ္း သဲသဲမဲမဲ ခဲတတ္တဲ့ ဇဲၾနပဲနဲႛ ပံုသၸာန္ တမဵိႂး ဴဖစ္ေပမဲ့လဲ ပိုေန႓မဲ
ကဵားေန႓မဲ အတိုင္း ထိမ္းသိမ္းထားဖိုႛ ဴဖစ္ႎိုင္စရာ ရႀိတာမႀန္သမ႖ကို ႒ကိႂးစား
လုပ္လိမ့္မယ္။ အစၾမ္းကုန္ လုပ္လိမ့္မယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ပကတိ တည္ရႀိေနတဲ့
အတားအဆီးနဲႛ ဝင္မေဆာင့္ရခင္ ဒီအတိုင္း လုပ္ရလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမဵိႂး
ရႀိေနလိုႛပဲ။
ဴမန္မာဴပည္၊ ႓ဗိတိန္ဴပည္နဲႛ ကမာၲတဝႀမ္းလံုးမႀ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾရဲႚ
ဦးတည္ သၾားေနခဵက္ အရ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ လၾတ္လပ္ေရးကို အခဵိန္ အဳကာ႒ကီး
ဆဲၾထားလိုႛ မရႎိုင္ဘူး ဆိုတာ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရက သိတယ္။ ေနာက္႓ပီး ဒီလို ဆဲၾထားတဲ့
အတၾက္ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾ အရ ထိခိုက္ခံရမႀာဟာ သူတိုႛရဲႚ အကဵိႂးစီးပၾားသာ
ဴဖစ္ေပလိမ့္မယ္ ဆိုတာကလဲ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရက သိတယ္ ဒီေတာ့ စီးပၾားေရး အရေရာ၊
စစ္ေရး အရပၝ၊ အေရးပၝတဲ့ ေႎႀာင္႒ကိႂးေတၾကို ဴပန္ကိုင္ထားတာနဲႛ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ
႓ဗိတိသ႖ လက္ထဲမႀာ ရႀိတဲ့ အာဏာကို ဴမန္မာလက္ထဲ လၿဲေဴပာင္းေပးတယ္ ဆိုတဲ့
႟ုပ္ဴပေကာင္းတဲ့ ကိစၤကိုေတာ့ လုပ္ရလိမ့္မယ္လိုႛ သူတိုႛ အေနနဲႛ အခု ထင္ဴမင္

ေနဳကတယ္။ ဒၝေပမဲ့ သူတိုႛဟာ 'ယံုဳကည္လၿဲ အပ္ခံလိုက္သူ' အေနအထားမႀာ ရႀိေနဖိုႛ
အသင့္ မဴပင္ဆင္ရေသးဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ အဲဒီလို အေနအထားေတၾ အတၾက္ လံုးဝ
ဴပင္ဆင္ မ႓ပီးခင္မႀာ ဆိုရင္ အခဵိန္ဆဲေ
ၾ နမႀာပဲ။ ဒၝဟာ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ အေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛ
တိုင္းဴပည္တၾင္မႀာ ေနာက္႓ပီး ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္အတၾက္ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ အခဵိန္တိုေရး
နည္းပရိယာယ္ ဴဖစ္တယ္ ဆိုတာ ထင္ရႀားပၝတယ္။ သူတိုႛ လုပ္ႎိုင္မယ္ ဆိုရင္ သူတိုႛဟာ
ဴမန္မာဴပည္ကို အီဂဵစ္ဴပည္လို ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဵင္ဳကတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့
ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ရဲႚ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ အနာဂတ္ ႎိုင္ငံေရး အတၾက္ စီစဥ္ ဴပင္ဆင္တဲ့
ေနရာမႀာ အခဵိန္ဆဲၾေနပံုနဲႛ အဲဒီ အခဵိန္ အေတာအတၾင္းမႀာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ဴပည္တၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့
အေဴခအေနကို ပဵက္စီး ယိုယၾင္းေအာင္ လုပ္ေနပံုကလဲၾရင္ တဴခား ဘာေဴပာစရာမဵား
ရႀိဦးမႀာတဲ့လဲလိုႛ ေမးယူရမႀာ ဴဖစ္လိုႛပဲ။ ကဵႂပ္တိုႛဟာ တကယ္ လၾတ္လပ္ေရးကိုပဲ
လိုခဵင္တယ္။ ေရာင္ဴပား စကၠႃ လၾတ္လပ္ေရး၊ အတုအေရာင္ လၾတ္လပ္ေရး မလိုခဵင္ဘူး။
တကယ္ လၾတ္လပ္ေရးလိုႛ ဆိုတဲ့ ေနရာမႀာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ႎိုင္ငံေရး ကံဳကမၳာကို စီမံ
ဖန္တီးႎိုင္႟ံု
သာမက၊
ကဵႂပ္တိုႛ
တိုင္းဴပည္ရဲႚ
စီးပၾားေရးနဲႛ
ကာကၾယ္ေရးကို
ကဵႂပ္တိုႛဘာသာ စီမံဖန္တီးမႁလဲ ဴပႂႎိုင္မယ့္ လၾတ္လပ္ေရးမဵႂိးကို ဆိုလိုတာပဲ။ ႓ဗိတိသ႖
ပၝလီမန္မႀာ အမတ္တေယာက္ ေဴပာသလိုပဲ ကဵႂပ္တိုႛ လၾတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခၝ
"ဴမန္မာဴပည္အား ဂရိတ္႓ဗိတိန္က စစ္ေရးအရ လၿမ္းမိုးထားလိမ့္ဦးမည္ ဟူေသာ
သံသယမဵိႂး မပၝေသာ" လၾတ္လပ္ေရးမဵိႂးကို ကဵႂပ္တိုႛ ရလိုတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ ကဵႂပ္တိုႛ
အေနနဲႛလဲ ႓ဗိတိန္ရဲႚ စီးပၾားေရး စိုးမိုးမႁကို မလိုခဵင္ဳကပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာဴပည္ အေပၞမႀာ
ထားရႀိတဲ့ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတၾဟာလဲ ေကဵနပ္စရာ မရႀိဘူ။
ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အနာဂတ္ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အစိုးရ ထုတ္ဴပတ္ခဵက္
တေစာင္ကို ကဵႂပ္ ရထားတယ္။ အဲဒီအထဲက ေကာက္ႎႁတ္ခဵက္ အနည္းအကဵဥ္းကို
ေဖာ္ဴပပၝမယ္။
'မည္သည့္
တိုင္းဴပည္မ႖
အတိုက္အခိုက္
မခံရေအာင္
လုပ္ထားရန္
မတတ္ႎိုင္ေခဵ။ မည္သည့္ တိုင္းဴပည္ ဴဖစ္ေစ မိမိ၏ ကာကၾယ္ေရး အတၾက္ အဴခားေသာ
တိုင္းဴပည္မဵား အေပၞ လံုးဝ မႀီခို အားထားဴခင္း ဴပႂႎိုင္ဳကမည္ မဟုတ္ေခဵ။ အကဵိႂးဆက္
အားဴဖင့္ အင္ပၝယာ႒ကီး၏ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းသည္ ၁၉၃၉ ခုႎႀစ္တၾင္ပင္ ေတၾး၍
မရႎိုင္ေလာက္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အထိ စစ္အင္အား တိုးခဵဲႚ ေနခဲ့သည္။ ယခုအခၝတၾင္
ဓနသဟာယ ႎိုင္ငံမဵား၏ ေရႀႚေမႀာက္ရႀိ ဴပႍနာမႀာ အဴပန္အလႀန္ အားဴပႂႎိုင္မည့္
အဴမင္ဆံုး အေရအတၾက္ကို ရရႀိေရး အတၾက္ အသင့္ေလဵာ္ဆံုး တၾက္ခဵက္၍ မိမိတိုႛ၏
စစ္အင္အားမဵားကို ေပၝင္းစပ္ေပးရန္ ဴဖစ္ေပသည္။

ဤသိုႛဴဖင့္ ဴမန္မာဴပည္ အဖိုႛ ဆိုလ႖င္ အနည္းဆံုး စစ္အင္အား ဴဖည့္ရန္ ေဒသႎႀင့္
ခဲယမ္း မီးေကဵာက္မဵား ထားရႀိရာ အဓိက လက္နက္တိုက္သည္ မဴငင္းသာေသာ ပထဝီ
အေနအထား အရ အိႎၬိယဴပည္တၾင္ ရႀိေနေပသည္။ ေဘးတဖက္တၾင္ ရႀိေသာ
အိႎၬိယဴပည္သည္ ဴမန္မာဴပည္၏ လံုဴခံႂေရး ကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္၍လည္း တကယ္ပင္
အကဵိႂးခဵင္း စပ္လဵက္ ရႀိသည္။ အိႎၬိယသည္ အဴပန္အလႀန္ ကာကၾယ္ေရး ကိစၤႎႀင့္
ပတ္သက္၍ အသင့္ေလဵာ္ဆံုး ေဆာင္ဳကဥ္းရန္ အဆင္သင့္ ဴဖစ္သေလာက္နီးနီး
ရႀိေနလိမ့္မည္ပင္ ဴဖစ္သည္။ သိုႛေသာ္ ဤသိုႛေသာ သေဘာတူညီခဵက္မဵိႂးတၾင္ ႎႀစ္ဖက္
ရႀိေနသည္။ ထိုႛဴပင္ စစ္႓ပီးေခတ္ ကမာၲၲသစ္တၾင္ ဤသိုႛေသာ သေဘာတူညီခဵက္ ပို၍
ကဵယ္ဴပန္ႛေသာ လံုဴခံႂေရး အဖဲၾႚအစည္းႎႀင့္ အံဝင္ေအာင္လည္း လုပ္ရေပမည္။ စစ္
ဆိုသည္မႀာ ေပၞလစီ၏ အကဵိႂး သက္ေရာက္မႁ ဴဖစ္သည္။ တိုင္းငယ္ ဴပည္ငယ္တခု
အဴဖစ္ ဴမန္မာဴပည္သည္ ရန္သူ၏ ပထမဆံုး အ႒ကိမ္ တိုက္ခိုက္လာမႁကို ခုခံရန္ႎႀင့္
ေႎႀာင့္ေႎႀးေအာင္ လုပ္ရန္ အတၾက္ စစ္အင္အား ဴဖည့္ထားဴခင္းထက္ ပို၍ မည္သည္
အရာကိုမ႖ လုပ္ႎိုင္မည္ မထင္ေပ။ မဟာမိတ္မဵား မရႀိဘဲ ဴမန္မာဴပည္သည္ ပိုမို
အင္အား႒ကီးမားေသာ
ရန္သူကို
စစ္ေဴမဴပင္၍
အႎိုင္တိုက္ႎိုင္မည္
ဟူေသာ
ေဴမၟာ္မႀန္းခဵက္ဴဖင့္ တိုက္ခိုက္ႎိုင္မည္ မဟုတ္ေခဵ။ ထိုႛေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သည္
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ထိန္းသိမ္းရန္ အတၾက္ အေရႀႚပိုင္း၌ ဖဲၾႚစည္းမည့္ ေဒသဆိုင္ရာ
အဖဲၾႚအစည္း တခုခု အေပၞတၾင္ မူလအားဴဖင့္ ယံုဳကည္ အားထားရလိမ့္မည္။ စစ္တိုက္
ေနခဵိန္၌
သာမက
ေဳကာက္စရာ
ေကာင္းေသာ
စစ္အားဴဖင့္
ေဴဖရႀင္းမႁကို
ေရႀာင္ရႀားႎိုင္ရန္ နည္းလမ္း ရႀာေဖၾ ေတၾႚရႀိႎိုင္မည့္ ေကာင္စီ အစည္းအေဝး၌ပၝ
ဓနသဟာယ အတၾင္းရႀိ တိုင္းဴပည္မဵား၏ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႁ အေပၞတၾင္ ဒုတိယအားဴဖင့္
ယံုဳကည္ အားထားရလိမ့္မည္ ဴဖစ္ေပသည္။ ဴမန္မာဴပည္၏ မူရင္း စစ္ အင္အားသည္
ရုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ဴခင္းကို ခုခံႎိုင္ေသာ အာမခံခဵက္ထက္ ပိုလၾန္ႎိုင္မည္
မဟုတ္ေခဵ။
ထိုႛေဳကာင့္ တဖက္တၾက္ အကူအညီ ေရာက္ရႀိလာသည္ အထိ ကဵႃးေကဵာ္
တိုက္ခိုက္လာသူမဵားကို
ဟန္ႛတားထားရန္ႎႀင့္
တိုင္းဴပည္
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို
ထိန္းသိမ္းထားရန္ စၾမ္းေဆာင္ႎိုင္မည့္ စစ္အင္အား တရပ္ ထားရႀိေရး၊ အဴခား
တဖက္တၾင္ ဴမန္မာဴပည္၏ အခၾန္ေတာ္ ဝင္ေငၾထဲမႀ ထုတ္ႎုတ္ အကုန္အကဵခံႎိုင္မည့္
ကာကၾယ္ေရး အသံုးစရိတ္ အတၾက္ ႎႀစ္စဥ္ သံုးစဲၾေငၾ သတ္မႀတ္ေရး၊ ထိုသိုႛေသာ
ကိစၤႎႀစ္ရပ္ကို ခဵိန္ဆ၍ ေဆာင္႟ၾက္ရန္ ဴပႍနာ ရႀိေနေပသည္။
အနည္းငယ္ေသာ ('အနည္းငယ္ေသာ' ကို
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက စာလံုးမဲဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထား၏) အခဵိန္ကာလ အတၾင္း၌ မဆို
ယခု

အခၝ၌

မည္သည့္

ဴမန္မာဴပည္ အေနဴဖင့္ ပထမ ကိစၤအတၾက္ လံုေလာက္ေသာ တပ္အင္အားကို
ဴဖည့္စၾမ္းႎိုင္ရန္ အခၾင့္အလမ္း အနည္းငယ္သာ ရႀိေပသည္။ ဳကားကာလတၾင္
ဴမန္မာဴပည္သည္ ကဵန္တိုင္းဴပည္မဵား ဴဖစ္ေသာ ဓနသဟာယ အဖဲၾႚဝင္ တိုင္းဴပည္မဵား
အေပၞ၌ လည္းေကာင္း၊ အေရႀႚေတာင္ အာရႀတၾင္ ထူေထာင္မည္ ဴဖစ္သည့္ အဴပည္ဴပည္
ဆိုင္ရာ လံုဴခံႂေရး အဖဲၾႚအစည္း အေပၞ၌ လည္းေကာင္း၊ မႀီခို အားထားရ ေပလိမ့္မည္။
ဤအခဵက္အရ ဓနသဟာယ အတၾင္းရႀိ အဴခား ေဒသမဵားမႀ လက္နက္ကိုင္
တပ္မဵားသည္ ဴမန္မာဴပည္၌ တပ္စဲၾေနဴခင္းကို ဴဖစ္ေစလိမ့္မည္။ မေရႀာင္မလဲၿသာပဲ စီမံ
ေဆာင္႟ၾက္
လာရေပလိမ့္မည္။
ဤသိုႛေသာ
စီမံ
ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္တိုႛသည္
မည္သည့္နည္းႎႀင့္မ႖
တဖက္သတ္
ဴဖစ္လိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။
ဴမန္မာဴပည္၌
အေစာင့္တပ္မဵား အဴဖစ္ မိမိတိုႛ တပ္မဵားကို ခဵထားရန္ အဴခား တိုင္းဴပည္တိုႛက ဆႎၬ
မရႀိသကဲ့သိုႛပင္ ဴမန္မာဴပည္ကလည္း ထိုတပ္မဵားကို လက္ခံလိုစိတ္ ရႀိႎိုင္မည္
မဟုတ္ေခဵ။ ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက္စလံုးက ဴပႍနာကို သ႟ုပ္မႀန္စၾာ မဵက္ႎႀာ မူဳကရေပလိမ့္မည္။
ကဲဒၝေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္ ကာကၾယ္ေရး အတၾက္ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရက
ရည္မႀန္းထားတဲ့ ဴပင္ဆင္ လဵာထားခဵက္ေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္။ "မည္သည့္ တိုင္းဴပည္မ႖
အတိုက္မခံရေအာင္ လုပ္ထားရန္ မတတ္ႎိုင္ေခဵ"၊ တဲ့ ဟုတ္ပၝတယ္။ ဒီအခဵက္ဟာ
႓ဗိတိန္ဴပည္နဲႛ ဟပ္မိပၝတယ္။ "မည္သည့္ တိုင္းဴပည္ပင္ ဴဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ ကာကၾယ္ေရး
အတၾက္ အဴခားေသာ တိုင္းဴပည္မဵား အေပၞ လံုးဝ မႀီခို အားထားဴခင္း ဴပႂႎိုင္ဳကမည္
မဟုတ္ေခဵ" တဲ့။
ဒၝဟာလဲ အ႔ကင္းမဲ့ မႀန္ကန္တဲ့ အခဵက္ပၝပဲ။ ကဵႂပ္တိုႛ ကာကၾယ္ေရး အတၾက္
ကဵႂပ္တိုႛဟာ တဴခားသူေတၾ အေပၞ လံုးလံုးလဵားလဵား မႀီခို မေနႎိုင္ပၝဘူး "ဴမန္မာဴပည္
အဖိုႛဆိုလ႖င္ အနီးဆံုး စစ္အင္အားဴဖည့္ရာ ေဒသႎႀင့္ ခဲယမ္း မီးေကဵာက္မဵား ထားရႀိရာ
အဓိက လက္နက္တိုက္သည္ မဴငင္းသာေသာ ပထဝီ အေနအထားအရ အိႎၬိယ
ဴပည္တၾင္ ရႀိေနေပသည္" တဲ့။ တ႟ုတ္ဴပည္မႀာ မရႀိဘူးလား။ အေရႀႚေတာင္ အာရႀမႀ
မရႀိဘူးလား။ ဒီဟာရဲႚ ေနာက္ကၾယ္မႀာ ရႀိတဲ့ စီမံကိန္း တခုလံုးကေတာ့ အေရႀႚေတာင္
အာရႀ စိုးမိုးေရးဴဖစ္တဲ့ နယ္ခဵဲႚ ေသနဂႆ ဗဵႃဟာပဲ။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ႓ပိႂင္ဘက္ဴဖစ္လာ
ႎိုင္စရာရႀိတဲ့ တ႟ုတ္ဴပည္ကို ႎႀိမ္နင္းဖိုႛ ရည္႟ယ
ၾ ္တာပဲ ဴဖစ္မယ္။ အေရႀႚေတာင္
အာရႀအတၾက္ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ႓ဗိတိသ႖ရဲႚ ဒီလို ေသနဂႆဗဵႃဟာကို ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ
သေဘာေပၝက္ ဳကတယ္ဆိုရင္ အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံေရး ေလာကမႀာ စည္းလံုး
ညီႌၾတ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကဵတဲ့ တ႟ုတ္ဴပည္ရယ္လိုႛ ေပၞထၾက္လာမႀာကို ႓ဗိတိန္ဟာ
ဘာေဳကာင့္ မလိုလားရသလဲ ဆိုတာ ကဵႂပ္တိုႛ နားလည္ ႎိုင္လာပၝလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္ ကဵႂပ္တိုႛဟာ အမဵိႂးသား ဝၝဒီ ဴဖစ္တဲ့ အိႎၬိယဴပည္နဲႛ အဴပန္အလႀန္ ကာကၾယ္ေရး

ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အသင့္ေလဵာ္ဆံုး ေဆာင္ကဵဥ္းဖိုႛ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို မဆန္ႛကဵင္
ဳကပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ဒီကိစၤဟာ အမဵိႂးသား အိႎၬိယဴပည္နဲႛ အမဵိႂးသား ဴမန္မာဴပည္တိုႛက
ေဆၾးေႎၾး ဆံုးဴဖတ္ရမယ့္ ကိစၤ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ ႎႀစ္ဴပည္ အဳကားမႀာ နယ္ခဵဲႚဝၝဒီ
႓ဗိတိန္က ဒိုင္လူ႒ကီး ဝင္လုပ္ဖိုႛ မလိုပၝဘူး။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ တဖက္တၾင္ အကူအညီ
ေရာက္ရႀိလာသည္ အထိ ကဵႂးေကဵာ္ တိုက္ခိုက္ လာသူမဵားကို ဟန္ႛတားရန္ႎႀင့္
တိုင္းဴပည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ စၾမ္းေဆာင္ႎိုင္မည့္ စစ္အင္အား တရပ္
ထားရႀိေရး၊ အဴခား တဖက္တၾင္ ဴမန္မာဴပည္၏ အခၾန္ေတာ္ ဝင္ေငၾထဲမႀ ထုတ္ႎုတ္
အကုန္အကဵခံ ႎိုင္မည့္ ကာကၾယ္ေရး အသံုးစရိတ္ အတၾက္ ႎႀစ္စဥ္ သံုးစဲၾေငၾ
သတ္မႀတ္ေရး၊ ဤသိုႛေသာ ကိစၤႎႀစ္ရပ္ကို ခဵိန္ဆ၍ ေဆာင္႟ၾက္ရန္ ဴပႍနာ
ရႀိေနေပသည္လိုႛ ဆိုဴပန္တယ္။ အမဵား လက္ခံထားတဲ့ ေသနဂႆဗဵႃဟာတိုႛ၊ ဘၸာေရးတိုႛ
စတဲ့ ႟ႁေတာင့္ကေန ဳကည့္ရင္ေတာ့ ဒီသံုးသပ္ခဵက္ဟာ မႀန္သလိုလိုပဲ။ ဒၝေပမဲ့
လဵင္လဵင္ဴမန္ဴမန္႒ကီး တိုးတက္လာ ေနတဲ့ အႎုဴမႃ ဓာတ္အား ေလာက႒ကီးနဲႛ ကမာၲစစ္နဲႛ
လ႖ပ္တဴပက္ လႁပ္ရႀား တိုက္ခိုက္မႁေတၾရဲႚ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ ဆိုရင္ေတာ့ အလဵင္အဴမန္
ေပၝက္ကဲၾ ပဵက္စီးသၾားမႀာပဲ။ ဒီေနရာမႀာ အစိုးရဟာ တိုက္႟ိုး တိုက္စဥ္နည္းေတၾနဲႛ
အ႓မဲတမ္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ေတၾဘက္ကသာ ဳကည့္႓ပီး စဥ္းစားေနတယ္။ မူလဴဖစ္တဲ့
နယ္ခဵဲႚ ဘၸာေရးဘက္ကသာ ေန႓ပီး စဥ္းစားေနတယ္။ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္လာတဲ့
ရန္သူကို ခဵီတက္ေနတဲ့ အဆင့္ အတိုင္းမႀာေရာ၊ စစ္ေနာက္ပိုင္းကပၝ တတ္ႎိုင္သမ႖
နည္းလမ္ေတၾနဲႛ ခုခံ တိုက္ခိုက္ဖိုႛ စည္း႟ံုး သိမ္းသၾင္းထားတဲ့ ဴပည္သူ တရပ္လံုးရဲႚ
အလားအလာေတၾကို ဘယ္သၾားထားမလဲ။ ရန္သူရဲႚ ေအာင္ဴမင္မႁတိုင္းကို ရန္သူ
အေသအေပဵာက္ အဆံုးအ႟ံႁး မဵားမဵားရေအာင္ လုပ္႓ပီးမႀ ေအာင္ပဲၾခံႎိုင္ေအာင္ ခုခံ
တိုက္ခိုက္ဖိုႛ စည္း႟ံုး သိမ္းသၾင္းထားတဲ့ ဴပည္သူ တရပ္လံုးရဲႚ အလားအလာေတၾကို
ဘယ္သၾားထားမလဲ။ ဴပည္သူ တရပ္လံုးကို စည္း႟ံုး႓ပီး သတိတရား ရႀိေအာင္နဲႛ
ကိုယ့္တိုင္းဴပည္ရဲႚ
ကာကၾယ္ေရး
အတၾက္
တက္တက္႔က႔က
ပၝဝင္
တိုက္ခိုက္လာေအာင္ ႎိူးဆၾေပးတာ မရႀိရင္ေတာ့ ဘယ္ကမႀ အကူအညီ ေရာက္မလာခင္
ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ဟာ တခဏ အတၾင္းမႀာပဲ ရန္သူရဲႚ စိုးမိုးမႁေအာက္ ေရာက္သၾား
ပၝလိမ့္မယ္။ ေလတပ္နဲႛ သံခဵပ္ကာ တပ္ေတၾရဲႚ အကူအညီကို မရရင္လဲ ဘယ္အ႓မဲတမ္း
တပ္ေတၾကမႀ ေခတ္မႀီ လက္နက္ေတၾ၊ ေခတ္မႀီ သယ္ယူ ပိုႛေဆာင္ေရး ပစၤည္းေတၾနဲႛ
အတင္းဖိ႓ပီး ဝင္တိုက္လာရတဲ့ ရန္သူကို ခံတိုက္ႎိုင္စၾမ္း ရႀိမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီေနရာမႀာ
ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ နားလည္ထားဖိုႛကေတာ့ ဒီအႎုဴမႃေခတ္မႀာ စစ္ဴဖစ္လာမယ္ ဆိုရင္
ေဳကညာ႓ပီးမႀ တိုက္တဲ့ စစ္မဵိႂးဴဖစ္မႀာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပဲ။ စစ္ဟာ မေရမရာ
ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဴဖစ္လာ႓ပီးမႀ ေဳကညာ ရတာမဵိႂးပဲ ဴဖစ္မယ္။

အခုဆိုရင္ ကဵႂပ္သိရသေလာက္ ေလတပ္နဲႛ သံခဵပ္ကာ တပ္ေတၾဖဲၾႚဖိုႛ
ကာကၾယ္ေရး ဌာနမႀာ အစီအစဥ္ လံုးလံုး မရႀိဘူး။ ဒီတပ္ေတၾ မရႀိရင္ ကမာၲေပၞမႀာလဲ
ဘယ္တိုင္းဴပည္ရဲႚ လက္နက္ကိုင္ တပ္ေတၾပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကိုယ့္တိုင္းဴပည္ကိုယ္ ကာကၾယ္ဖိုႛ
အတၾက္ အနိမ့္ဆံုး လံုေလာက္တဲ့ အင္အား ရႀိတယ္လိုႛ မဆိုႎိုင္ဘူး။ ဒီတပ္ေတၾ ဖဲၾႚစည္းဖိုႛ
မလၾယ္ဘူး ဆိုတာ ကဵႂပ္သိပၝတယ္။ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဖိုႛ လိုတယ္ဆိုတာကို
ကဵႂပ္သိပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီး ဒီတပ္ေတၾ ဖဲၾႚဖိုႛဆိုရင္ ႎိုင္ငံေတာ္ အသံုးစရိတ္ အေတာ္
ကုန္ကဵမယ္။
ဴပည္သူေတၾဘက္ကလဲ
အေတာ္
အားထုတ္
လံုးပမ္း
ရမယ္
ဆိုတာေတၾကိုလဲ ကဵႂပ္ သိပၝတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဒီတပ္ေတၾ ကဵႂပ္တိုႛ လက္ထဲမႀာ
ရႀိထားရမယ္။
ကဵႂပ္တိုႛ
အေနနဲႛ
တကယ္တမ္း
စိတ္ထက္ထက္သန္သန္နဲႛ
အားသၾန္ခၾန္စိုက္ လုပ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ဆိုပၝေတာ့ ၅ ႎႀစ္ အတၾင္းေလာက္မႀာ အမဵိႂးသား
ကာကၾယ္ေရး အတၾက္ အနိမ့္ဆံုး လံုေလာက္တဲ့ စီမံခဵက္ မဟုတ္ေသးတဲ့ တိုင္ေအာင္
လံုလံုဴခံႂဴခံႂ ရႀိေလာက္႓ပီ ဆိုတဲ့ အသိကို အေတာ္ကေလး ရလာႎိုင္ပၝလိမ့္မယ္။ ႓ဗိတိသ႖
အစိုးရက ဒၝကို မလုပ္ႎိုင္ဘူးလိုႛ ဆိုရင္ ကဵႂပ္တိုက
ႛ ို ခဵက္ဴခင္း အာဏာလၿဲေပးပၝလိုႛ
ကဵႂပ္တိုႛက ေဴပာရမႀာပဲ။ အမဵိႂးသား ကာကၾယ္ေရး အတၾက္ ႓ဗိတိန္ဴပည္မႀာ ႓ဗိတိသ႖
လူမဵိႂးေတၾ စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္စၾမ္း ရႀိဳကသလို သူတိုႛထက္ ပိုမသာတဲ့ တိုင္ေအာင္
ကဵႂပ္တိုႛလဲပဲ စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္စၾမ္း ရႀိတယ္ ဆိုတာကို ထင္ထင္ရႀားရႀား ဴပရလိမ့္မယ္။
ေရဝိုင္းေနတဲ့ ႓ဗိတိန္ဴပည္ရဲႚ အေနအထားဟာ ခံတပ္လို ဴဖစ္ေန႓ပီး ဴမန္မာဴပည္မႀာေတာ့
နယ္စပ္ေတၾကို ရန္သူက ဘယ္ေနရာက ဴဖစ္ဴဖစ္ ဴဖတ္ေကဵာ္ႎိုင္တဲ့ အေနအထား
ရႀိေနတယ္လိုႛ ေဝဖန္တဲ့ လူေတၾ ရႀိခဵင္ ရႀိမယ္။ အခုေခတ္ စစ္တိုက္ပံု တိုက္နည္းမႀာ
ေလတပ္ အင္အားရဲႚ တေနႛတဴခား တိုးတက္ အေရးပၝလာတဲ့ အခဵက္ကို ကဵႂပ္တိုႛ
စဥ္းစားဳကမယ္ ဆိုရင္ ဒီေစာဒက တက္ခဵက္ဟာ ယုတၨိ မတန္ေတာ့ပၝဘူး စစ္တိုက္ပံု
တိုက္နည္းတဲ့ ပတ္သက္တဲ့ သိပၯံ ပညာပိုင္း၊ အတတ္ ပညာပိုင္းမႀာ ႒ကိႂတင္
မမႀန္းဆႎိုင္ေလာက္ေအာင္ တိုးတက္လာစရာေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိတယ္။ ဥပမာဆိုရင္
ကုန္းတပိုင္း ေရတပိုင္း စစ္ဆင္ေရးဟာ ပိုကဲ ဴဖစ္ေပၞလာ ႎိုင္စရာ အေဳကာင္း ရႀိတယ္။
ဒၝေတၾကို
စဥ္းစားဳကည့္ဳကမယ္
ဆိုရင္
ဒီေစာဒက
တက္ခဵက္ဟာ
ယုတၨိ
မတန္ေတာ့ပၝဘူး။ အခုေတာင္ပဲ စစ္တကၠသိုလ္ေတၾမႀာ ခန္ႛဴငား ထယ္ဝၝ႓ပီး ပညာရႀိ
ဆန္ေနဳကတဲ့ ကထိကေတၾရဲႚ ဳကည္းေဳကာင္း၊ ေရေဳကာင္း ေသနဂႆဗဵႃဟာနဲႛ စစ္တိုက္ပံု
တိုက္နည္း ဆိုရာ မူလ သေဘာတရားေပၝင္း ေဴမာက္မဵားစၾာကို လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္အနည္းငယ္
အတၾင္းမႀာပဲ
ေယာင္မႀား
ကုန္ေလာက္ေအာင္
လဵင္ဴမန္႓ပီး
႒ကီးမားလႀတဲ့
အတတ္ပညာပိုင္း သိပၯံပညာပိုင္း တိုးတက္မႁက မမႀတ္မိႎိုင္ေလာက္ကို အဴမစ္က လႀန္႓ပီး
ေဴပာင္းလဲ ေပးေန႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ အင္မတန္ ေခတ္မႀီ တိုးတက္ေနတဲ့ တိုက္ပံု
တိုက္နည္းေတၾ ေပၞေပၝက္ေနတဲ့ အခုလို ကာလမႀာ ႓ဗိတန္ဴပည္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဴမန္မာဴပည္ပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္ ဘယ္တိုင္းဴပည္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘယ္သဘာဝ ပံုသၸာန္ ေဆာင္တဲ့ ခံတပ္မဵိႂးကိုမႀ

မႀီခို အားထားလိုႛ မရႎိုင္ပၝဘူး။ ေနာက္ဆံုးမႀာေတာ့ သဘာဝ အတားအဆီးကို
ဴဖတ္ေကဵာ္လိုႛ မရဘူး ဆိုတာဟာ မဟုတ္ပၝဘူး။ လူေတၾရဲႚ ခုခံ တိုက္ခိုက္အားဟာ
သဘာဝ အတားအဆီးထက္ ပိုေကာင္းတယ္လိုႛ ဆိုထားတဲ့ စစ္ေရး ေသနဂႆဗဵႃဟာနဲႛ
ပတ္သက္တဲ့ လူတိုင္းသိ ဆို႟ိုးကား တခုေတာင္ ရႀိတယ္ မဟုတ္ပၝလား။ ခင္ဗဵားတိုႛမႀာ
ေလတပ္ေတၾ၊ သံခဵပ္ကာ တပ္ေတၾ ရႀိေနလဵက္နဲႛေတာင္ ခင္ဗဵားတိုႛ တိုင္းဴပည္ဟာ
အႎုဴမႃဗံုး အႎၩရာယ္ ဘာေဳကာင့္ ကဵေရာက္ႎိုင္စရာ ရႀိတာလဲလိုႛ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ေဝဖန္ေရးသမားေတၾက ေမးခဵင္ ေမးဳကပၝလိမ့္မယ္။ အခုဆိုရင္ အေမရိကန္ႎႀင့္
ဆိုဗီယက္ယူနီယံတိုႛကလဲၾရင္ ဘယ္တိုင္းဴပည္ကမႀ အႎုဴမႃဗံုးရဲႚ လဵိႂႚဝႀက္ခဵက္ေတၾကို
မသိဳကေသးဘူး ဆိုတာဟာ ပထမ ထင္ရႀားတဲ့ အခဵက္ပဲ။ ဒုတိယ ထင္ရႀားတဲ့
အခဵက္ကေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းဴပည္ တဴပည္တည္းမႀာ ဒီလိုဗံုးမဵိႂးေတၾ ထုတ္လုပ္ဖိုႛလဲ
မလၾယ္ဘူး။ ဘၸာေရး အရလဲ မလၾယ္ဘူး ဆိုတာပဲ။ အႎုဴမႃဗံုး ထုတ္လုပ္ေရး အတၾက္
မပၝမဴဖစ္တဲ့ သတၨႂလိုႛ ကဵႂပ္သိရတဲ့ ယူေရနီယံ သတၨႂကို ကမာၲအႎံႀႛ အေထာက္ပံ့ဖိုႛဟာ
ကမာၲ အရပ္ရပ္မႀာ အသစ္ထပ္မံ ေတၾႚရႀိလာတဲ့ တိုင္ေအာင္ အခဵိန္အတန္ဳကာ အထိ
အကန္ႛအသတ္ ေတာ္ေတာ္ပဲ ရႀိေနဦးမယ္ ဆိုတာက တတိယ ထင္ရႀားခဵက္ ဴဖစ္တယ္။
စတုတၪ
ထင္ရႀားခဵက္ကေတာ့
တိုင္းဴပည္႒ကီး
အခဵိႂႚအေနနဲႛ
ဘယ္ေလာက္ပဲ
လ႖ိႂႚဝႀက္ထားေပမဲ့
အႎုဴမႃဓာတ္အား
လ႖ိႂႚဝႀက္ခဵက္ေတၾကို
လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္
ထိန္းသိမ္းထားမႁဟာ အေႎႀးနဲႛ အဴမန္ ကဵိႂးေပၝက္လိမ့္မယ္ ဆိုတာပဲ။ အႎုဴမႃဗုံး လုပ္တယ္
ဆုိရင္ အႎုဴမႃဗုံးရဲႚ အဖဵက္သတၨိ တားဆီးေရး နည္းလမ္းကုိလဲ ရႀာလုိႛ ေတၾႚလိမ့္မယ္
ဆုိတာက ပဥၤမ ထင္ရႀားခဵက္ပဲ ဴဖစ္တယ္။ ေနာက္တခုက ဘာလဲဆုိေတာ့ ဴဖစ္ႎုိင္ဖၾယ္ရာ
အေဳကာင္းရႀိမႁ၊ ဒၝမႀမဟုတ္၊ ဴဖစ္လာဖၾယ္ရာ ရႀိမႁလုိႛေတာင္ ဆုိလုိက္ ခဵင္ေသးတယ္၊
အဲဒၝကေတာ့ အႎုဴမႃဓာတ္အား လ႖ႂိႚဝႀက္ခဵက္ေတၾကုိ ေယဘုယဵ ပုိင္ဆုိင္လာဳကတာနဲႛ
အမ႖ ဒုတိယ ကမာၲစစ္ အတၾင္းမႀာတုန္းက ဓာတ္ေငၾႚသုံးတဲ့ တုိက္ပၾဲမဵႂိး မလုပ္ခဲ့သလုိ
ေနာင္လာမဲ့ စစ္႒ကီးမႀာလဲ အႎုဴမႃဗုံးကုိ လုံးလုံး အသုံးဴပႂခဵင္မႀ ဴပႂဳကလိမ့္မယ္။
ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ႎႀစ္ဖက္စလုံး ေဳကဴပႂန္းသၾားမႀာ ဴဖစ္လုိႛပဲ၊ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္တုဟ
ိႛ ာ
ဒီလုိ အႎၩရာယ္မဵႂိး မကဵေရာက္ရေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကာကၾယ္ဖိုႛ လုိအပ္တဲ့
အစီအမံေတၾကုိ လုပ္ရမႀာပဲ။ ဒီကိစၤမႀာ ဆုိရင္ တဴခား လၾတ္လပ္တဲ့ တုိင္းငယ္
ဴပည္ငယ္ကေလးေတၾ လုပ္ႎုိင္ဳကသလုိ ကဵႂပ္တုိႛလဲပဲ အလားတူ လုပ္ႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒၝေပမဲ့ ဴဖစ္ႎုိင္ဖၾယ္ရာ အေဳကာင္းရႀိတယ္ ဆုိတာေတၾဟာ အားလုံး အေနနဲႛ
ဴဖစ္လာႎုိင္မယ္လုိႛ မဆုိႎုိင္ပၝဘူး။ အဆုံးမႀာေတာ့ ဘယ္သူဟာ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ ရန္သူ
ဴဖစ္ႎုိင္တဲ့ အလားအလာ ရႀိသလဲ၊ တ႟ုတ္လား၊ ယုိးဒယားလား၊ အင္ဒုိခဵႂိင္းနားလား၊
မေလးရႀားလား၊
ဒၝမႀမဟုတ္
အေမရိကန္လား၊
ဳသစေဳတးလဵားလား၊
ဆုိဗီယက္ယူနီယံလား၊ အာဖရိကလား၊ ကဵႂပ္တုိႛဟာ တ႟ုတ္၊ အင္ဒုိခဵႂိင္းနား၊ ယုိးဒယား၊

မေလးရႀား၊ အင္ဒုိနီးရႀား၊ ဖိလိပုိင္ စတဲ့ တုိင္းဴပည္ေတၾနဲႛ မဟာမိတ္ ဴဖစ္တယ္ဆုိရင္
ဘာဴဖစ္မလဲ၊ ဒီတုိင္းဴပည္မႀာေရာ အာ႟ုံစုိက္ ေဆာင္႟ၾက္ရမဲ့ ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာ
ဴပႍနာေတၾ မရႀိဳကဘူးလား။ ကဵႂပ္တုိႛမႀာ လုပ္စရာ ရႀိသလုိပဲ သူတုဆ
ိႛ ီမႀာလဲ တုိင္းဴပည္
ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ တုိင္းဴပည္ ဴပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတၾ
ရႀိေနမႀာေပၝ့။ ဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး အ႓ပီးမႀာ တကမာၲလုံးက အထင္ကရ ရရႀိလုိက္တဲ့
သင္ခန္းစာ တရပ္ကေတာ့ ဘယ္နယ္ခဵဲႚ ကဵႃးေကဵာ္ေရးသမား ႎုိင္ငံကမႀ စစ္ႎုိင္ေအာင္
တုိက္ႎုိင္မႀာ မဟုတ္ဘူး။ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ရေအာင္ လုပ္ႎုိင္မႀာ မဟုတ္ဘူး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
ရေအာင္ လုပ္ႎုိင္ဖိုႛ ဆုိရင္ ပုိေဝးလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ အခဵက္ပဲ။ ေနာက္႓ပီး တုိင္းဴပည္႒ကီး
တခုခု၊ ဒၝမႀမဟုတ္ တုိင္းဴပည္႒ကီး တခဵႂိႚရဲႚ အကူအညီ အေထာက္အမ တခုခုကုိ မရဘဲ၊
ဒၝမႀမဟုတ္၊ တုိင္းဴပည္႒ကီး တခဵႂိႚ ဳကားေနမယ္ ဆုိတာကုိ မသိရဘဲ ဘယ္တုိင္းဴပည္ကမႀ
စစ္ဴပႂတာကုိ အားကုိးအားထား ဴပႂမႀာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာဟာလဲ သင္ခန္းစာ တရပ္ပဲ၊
ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဒီလုိအခဵက္ေတၾ မရႀိဘဲ စစ္တုိက္မိရင္ အဲဒီ စစ္တုိက္တဲ့
တုိင္းဴပည္ဟာ စစ္ေရးအရေရာ ႎုိင္ငံေရး အရပၝ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသဒၝမဵႂိး
ဴဖစ္မႀာေဳကာင့္ပဲ။ တကယ္ေတာ့လဲ တုိင္းငယ္ ဴပည္ငယ္ကေလးေတၾ အခဵင္းခဵင္း
စစ္ဴဖစ္တာမဵႂိးကေတာ့ သူႚအခဵိန္နဲႛ သူ မႀန္မႀန္ ရႀိေနမႀာပဲ။ ဒီလုိ စစ္ဴဖစ္ရတာဟာလဲ
တုိင္းဴပည္႒ကီး တဴပည္ဴပည္ရဲႚ အလုိကဵ လုိက္လုပ္တာပဲ ဴဖစ္ရမယ္။ ဳကားဝင္
ဴဖန္ေဴဖတာကုိ ခၾင့္ဴပႂဳကရလိမ့္မယ္။ ကမာၲႛ ကုလသမဂၢ နာမည္ကုိ ခံ႓ပီး ဒုိင္လူ႒ကီး
လုပ္လာဖၾယ္ရာ ရႀိပၝတယ္။ အားနည္းတဲ့ တုိင္းဴပည္ တဴပည္ဴပည္ရဲႚ နယ္စပ္ေဒသကုိ
ဝင္တုိက္တဲ့ စစ္လုပ္ဳကံမႁမဵႂိး ရႀိခဵင္လဲ ရႀိလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီလုိ ဝင္တုိက္တာဟာ
အေရး႒ကီးတဲ့ စစ္ေရး ကိစၤထက္ အတုိက္ခံရတဲ့ တုိင္းဴပည္ထံမႀ ဒၝမႀမဟုတ္၊ တဴခားတုိင္း
ဴပည္ထံမႀ လုိက္ေလဵာခဵက္ တခုခု ရရႀိဖိုႛ အတၾက္ ႎုိင္ငံေရး လႀည့္ကၾက္ ပုံသၸာန္ တခု
အေနနဲႛ တၾက္ခဵက္တာက ပုိကဲပၝလိမ့္မယ္။ အမႀန္ကေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛဟာ ဒီလုိ
ဳကႂံ႒ကိႂက္မႁမဵႂိးကုိ တုိက္ဖဵက္ပစ္ဖိုႛ အသင့္ဴပင္ ထားရလိမ့္မယ္။ ေနာက္႓ပီး ခုခဵိန္က
စတင္႓ပီး လုိအပ္တဲ့ ဴပင္ဆင္မႁေတၾ လုပ္ဖိုႛအတၾက္ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ အဴပည့္အဝ
လၾတ္လပ္ေရး ရမယ္ဆုိရင္ ဒီလုိ "ဳကႂံ႒ကိႂက္" မႁကေလးေတၾကုိ ကဵႂပ္တုိႛဘာသာ ကဵႂပ္တုိႛ
တုိက္ခုိက္ တၾန္းလႀန္ ပစ္ႎုိင္စရာ ရႀိပၝတယ္။ "မည္သည့္ အနည္းငယ္ေသာ အခဵိန္ကာလ
အတၾင္း၌ မဆုိ ဴမန္မာဴပည္ အေနဴဖင့္ ပထမကိစၤ အတၾက္ လုံေလာက္ေသာ
တပ္အင္အားကုိ
ဴဖည့္စၾမ္းႎုိင္ရန္
အခၾင့္အလမ္းအနည္းငယ္သာ
ရႀိေပသည္။
ဒီေနရာမႀာလဲ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ထပ္ေဴပာလုိက္ရဦးမယ္။ ကဵႂပ္တုိႛလက္ထဲ အာဏာခဵက္ခဵင္း
လၿဲေပးပၝ။ အခဵိန္အနည္းငယ္အတၾင္းမႀာ အလားတူကိစၤကုိ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ အတၾက္
လုံေလာက္တဲ့ စစ္အင္အားကုိ ရေအာင္ လုပ္ႎုိင္တယ္ ဆုိတာ ကဵႂပ္တုိႛ ထင္ထင္ရႀားရႀား
ဴပလုိက္ပၝ့မယ္။ အမႀန္ကေတာ့ ဒီေနရာမႀာ မဵက္ေမႀာက္ေခတ္ စစ္ေတၾရဲႚ အေဳကာင္းကုိ
ေဆၾးေႎၾးေနတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ အဲဒီ စစ္ေတၾဟာ ဴဖစ္လာတာနဲႛ တ႓ပိႂင္နက္ အဆုံးစၾန္မႀာ

ဟုိဘက္ ဒီဘက္ တုိင္းဴပည္ အမဵားအဴပား ပၝဝင္လာ႓ပီး ကမာၲစစ္ အသၾင္ကုိ
ေဆာင္လာလိမ့္မယ္။ ဒီလုိ ဴဖစ္လာတယ္ ဆုိရင္ ကဵႂပ္တုိႛဟာ ထီးထီးခဵည္း ဴဖစ္ေနမယ္
မဟုတ္ပၝဘူး။"
ဘယ္နည္းနဲႛ မဆုိ ဴမန္မာဴပည္ အေနနဲႛ စစ္ဴဖစ္လာခဲ့ရင္ အကူအညီ
ေရာက္မလာခင္ အနိမ့္ဆုံး အားဴဖင့္ ကာကၾယ္ေရးေတၾကုိ ဴပင္ဆင္ထားဖုိႛ အခၾင့္အလမ္း
အဴပည့္အဝ ရႀိရမယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ တဴခား တုိင္းဴပည္ေတၾက တပ္ေတၾ
ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ တပ္လာခဵထားတဲ့ တုိင္ေအာင္ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ဴပင္ပ
အကူအညီကုိ လုိအပ္ေနေသးတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ပဲ။ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ ခဵထားတဲ့
တပ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီတပ္ေတၾ ရႀိေနတာဟာ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္ရဲႚ ကာကၾယ္ေရး
အတၾက္ လုိလားအပ္၊ မလုိလားအပ္၊ ဒၝမႀမဟုတ္ အေထာက္အကူ ဴဖစ္ မဴဖစ္ ဆုိတာကုိ
ေဘးခဵိတ္ ထားရမႀာပဲ။ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္ရဲႚ စီးပၾားေရးနဲႛ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ
ေပၞလစီ အေပၞ စုိးမုိးဖိုႛ အတၾက္ေတာ့ လုံးဝ မဴဖစ္ေစရဘူး။ ဴမန္မာဴပည္ ကာကၾယ္ေရး
ဌာနရဲႚ
ရည္မႀန္းထားတဲ့
စီမံကိန္းကုိ
ကဵႂပ္တုိႛ
အေနနဲႛ
ထပ္ဖန္တလဲလဲ
စစ္ေဆးဳကည့္မယ္ ဆုိရင္ ႓ဗိတိသ႖ရဲႚ ႟ုိးသားမႁ ဆုိတာကုိ ကဵႂပ္တုိႛ အ႒ကီးအကဵယ္
သံသယ မဴဖစ္ဘဲ မေနႎုိင္ပၝဘူး။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဒုတိယ ကမာၲစစ္ အတၾင္း
႓ဗိတိသ႖ေရာ ကဵႂပ္တုိႛပၝ ခၝးသီးတဲ့ အေတၾႚအဳကႂံမဵား ရရႀိခဲ့ဳက လင့္ကစား ႓ဗိတိသ႖တုိႛနဲႛ
ပတ္သက္လုိႛ သူတုိႛ အေနနဲႛ အဲဒီ သင္ခန္းစာကုိ ရယူလုိက္ဳက႓ပီလုိႛ ဆုိႎုိင္တဲ့
အရိပ္အေဴခမဵႂိးကုိ ကဵႂပ္တုိႛ မေတၾႚရလုိႛဘဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ
ပတ္သက္လုိႛ သူတုိႛ စခန္း သၾားေနပုံဟာ ယုတ္စၾအဆုံး ေဴပာရရင္ စိတ္မပၝ့တပၝ
ႎုိင္လၾန္းတယ္လုိႛ ကဵႂပ္တုိႛ ထင္ပၝတယ္။ တကယ္ကေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး သူတုိႛ လုပ္ေနပုံဟာ သူတုိႛရဲႚ နယ္ခဵဲႚ ေပၞလစီနဲႛ အဴပည့္အဝ ကုိက္ညီ
ေနတယ္လုိႛ
ထင္ေနဳကပုံပၝပဲ။
ကဵႂပ္အေနနဲႛ
႒ကိႂတင္
နိမိတ္ဖတ္ႎုိင္တယ္လုိႛ
ဟန္မေဆာင္ေပမဲ့ ဒီေပၞလစီဟာ အဆုံးမႀာေတာ့ သူႛဟာသူ ပဵက္ဴပယ္သၾားမယ္ ဆုိတာ
အထင္အရႀား ဴပပၝလိမ့္မယ္လုိႛ ကဵႂပ္အေနနဲႛ မေတၾးမထင္ဘဲ မေနႎုိင္ပၝဘူး။ ဒီေနရာမႀာ
စကားညၟပ္
အေနနဲႛ
ထပ္႓ပီး
ေဖာ္ဴပရမဲ့
အခဵက္ကေတာ့
၁၉၄၅
ခုႎႀစ္၊
စက္တင္ဘာလတုန္းက ကဵႂပ္နဲႛ ေလာ့ဒ္ ေမာင့္ဘက္တန္နဲႛ သေဘာတူ ခဵႂပ္ဆုိခဲ့တဲ့
ကႎၬီစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵႂိႚ
စည္းကမ္းခဵက္ေတၾနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး
႓ဗိတိသ႖ဘက္က
ဴဖည့္စၾမ္းေပးစရာေတၾ ရႀိေနေသးတယ္ ဆုိတဲ့ အခဵက္ပၝဘဲ။ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္
အေပၞမႀာေတာ့ ပုဂၢႂိလ္တဦး အဴဖစ္၊ ေရတပ္မေတာ္သား တဦး အဴဖစ္၊ ႎုိင္ငံေရး
ေခၝင္းေဆာင္ တဦးအဴဖစ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ မိတ္ေဆၾ တဦးအဴဖစ္၊ ေလးစားမႁ၊ ဴမတ္ႎုိးမႁ
အေတာ္ရႀိပၝတယ္။
ေရႀႚဆက္လဲ
ရႀိေနဦးမႀာပၝဘဲ။
ဒၝေပမဲ့
လုံးလုံးလဵားလဵား
သေဘာတူထား႓ပီးသား ဴဖစ္တဲ့ မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္သားေတၾ၊ အရာရႀိ

အရာခံေတၾကုိ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ထဲမႀာ လက္ခံ ခန္ႛအပ္ မထားေသးတဲ့ အခဵက္နဲႛ ကဵႂပ္တုိႛ
ေတာင္းဆုိထားတဲ့ စစ္ေလ့ကဵင့္ေရး အတၾက္၊ ဴပင္ဆင္မႁေတၾ သိပ္ေႎႀာင့္ေႎႀးေနတဲ့
အခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုေ
ိႛ တာ့ သူနဲႛ ဆန္ႚကဵင္ဘက္က အဴဖစ္ ေဴပာရလိမ့္မယ္။
ကဵဆုံးတဲ့ ဒၝမႀမဟုတ္၊ ဒဏ္ရာရတဲ့ မဵႂိးခဵစ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္သားမဵား အတၾက္
ေလဵာ္ေဳကးေပးဖိုႛ ကိစၤ၊ အဖက္ဖက္မႀာ စစ္အေတၾႚအဳကံႂ ရႀိ႓ပီး အရည္အခဵင္း ဴပည့္ဝတဲ့
႓ဗိတိသ႖ အရာရႀိေတၾကုိ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ထဲမႀာ ခန္ႛထားဖိုႛ စတဲ့ တဴခား ကိစၤေတၾဟာ
သူႛလူမဵႂိးရဲႚ ႟ုိးသား ေဴဖာင့္မတ္မႁနဲႛ တရားမ႖တစိတ္ ရႀိမႁ အေပၞမႀာ မလုိလားအပ္တဲ့
ဴပစ္တင္ဖၾယ္ရာ အမႁမဵႂိး၊ သက္ေရာက္ႎုိင္ပၝလိမ့္မယ္၊ ကႎၬီစာခဵႂပ္ပၝ စည္းကမ္းခဵက္ေတၾနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး စာထဲမႀာသာ ထိန္းသိမ္း လုိက္နာတာ မဟုတ္ေစဘဲ တကယ့္
သေဘာအရပၝ ထိန္းသိမ္း လုိက္နာဖိုႛ အတၾက္ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ပၝလုိႛ ဒီကေန႓ပီး
သူႛကုိ ပန္ဳကားလုိက္ပၝတယ္။ ဒီလုိ ပန္ဳကားတဲ့ နည္းကုိ သုံးလုိက္ရတာဟာလဲ
ကႎၬီစာခဵႂပ္ အတုိင္း အဴပည့္အဝ ဴဖစ္ေပၞလာေရး အတၾက္ ဴမန္ေအာင္ လုပ္ဖိုႛဆုိရင္
ဒီနည္းပဲ ရႀိတယ္လုိႛ ထင္ဴမင္တဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ပဲ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ ဂဵပန္
စစ္တကၠသုိလ္ (ေလ) က ဴပန္ေရာက္လာတဲ့ ဗမာ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ ဴပႍနာကလဲ
ရႀိေသးတယ္လုိႛ ထင္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒၝဟာ အလဵဥ္းသင့္လုိႛ ေဴပာတာပၝ။ ကဲ ႓ဗိတိန္ေတၾရဲႚ ႟ုိးသားမႁ ဆုိတဲ့ ဴပႍနာကုိ ဴပန္ေကာက္ဳကရေအာင္။
ဴမန္မာဴပည္
အေပၞ
ထားရႀိတဲ့
႓ဗိတိသ႖
အစုိးရရဲႚ
ရည္႟ၾယ္ခဵက္
သေဘာထားဟာ ႟ုိးသားပၝတယ္ ဆုိရင္ ဒီဖိႎႀိပ္တဲ့ အေရးေပၞ ဥပေဒေတၾ၊ ကာကၾယ္ေရး
အက္ဥပေဒ ဆုိတာေတၾဟာ ဘာေဳကာင့္ ရႀိေနရေသးသလဲ။ လူထု႒ကိႂက္ မဟုတ္တဲ့၊
လူထု ကုိယ္စား မဴပႂတဲ့၊ အာဏာလဲ မရႀိဘဲ ဘုရင္ခံ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီ အေနနဲႛ
ဘာေဳကာင့္ ရႀိေနရေသးသလဲ။ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အတၾက္ ေဳကညာဖိုႛ ကိစၤဟာ
ဘာေဳကာင့္ ဒၝေလာက္ ေႎႀာင့္ေႎႀးေနရတာလဲ။ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲႚ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ
ဆႎၬကုိ ဘာေဳကာင့္ ဒၝေလာက္ေတာင္ အဓိပၯၝယ္ ပဵက္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေနရသလဲ။
ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ ဆႎၬဟာ ရႀင္းလဲ ရႀင္းတယ္။ ပၾင့္လဲ ပၾင့္လင္းတယ္။ ကဵႂပ္တုိႛ လုိခဵင္တာဟာ
အမဵႂိးသား အစုိးရပဲ။ အဓိက ႎုိင္ငံေရး အဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိလဲ ကုိယ္စားဴပႂတဲ့ အစုိးရ
ဴဖစ္ရမယ္။ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ ဴပည့္သူတုိင္း မဲဆႎၬ ေပးပုိင္ခၾင့္ ရႀိတဲ့ လူတုိင္းလဲ မဲဆႎၬ
ေပးပုိင္ခၾင့္ ရႀိမႁအေပၞ အေဴခခံ႓ပီး ကဵင္းပမယ့္ တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ
ကာလအတၾင္း ကာကၾယ္ေရးနဲႛ ႎုိင္ငံဴခားေရး အပၝအဝင္ ကိစၤ အရပ္ရပ္မႀာ အာဏာ
အဴပည့္အဝရႀိတဲ့ အစုိးရလဲ ဴဖစ္ရမယ္။ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ အမဵႂိးသား အစုိးရကုိ
လုိခဵင္တယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဒီနည္းလမ္းကသာ ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္လည္
ထူေထာင္ေရး၊ ဴပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အတၾက္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ တခုတည္းေသာ
ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္း ဴဖစ္လုိႛပဲ။ ပဲ့ကုိင္ ဦးစီးအဴဖစ္ အမဵႂိးသား အစုိးရ မရႀိရင္ ယခု

အခဵိန္အထိ ထင္ထင္ရႀားရႀား ဴမင္ေနရတဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾ အရ ႓ဗိတိသ႖ အကဵႂိး
စီးပၾားေတၾေတာင္ ထိပၝး ခံေနရတာကုိ ေတၾႚရတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ ကဵႂပ္တုိႛဟာ
ဘယ္ႎုိင္ငံဴခား အရင္းအႎႀီးကုိပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘယ္ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းကုိပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဴငင္းပယ္ဖိုႛ
မရႀိပၝဘူး။ ပထမေဴမာက္ ဖဆပလ ညီလာခံ႒ကီးမႀာ ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ စီးပၾားေရး
ေပၞလစီနဲႛ လူမႁေရး ေပၞလစီဟာ ရႀင္းလင္း ဴပတ္သား လႀပၝတယ္။ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ စီးပၾားေရး
ေပၞလစီ လူမႁေရး ေပၞလစီေတၾရဲႚ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ထဲမႀာ ဆုိရင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းကုိ
အားေပးဖိုႛ ဆုိတဲ့ အခဵက္တရပ္ ထည့္ထားတယ္။ ေငၾစကၠႃနဲႛ ဘၸာေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့
ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ ေပၞလစီမႀာ ပၝတဲ့ အခဵက္ တခဵက္ကေတာ့ "အမဵႂိးသား အကဵႂိးစီးပၾားကုိ
ထိပၝးေစတဲ့ လုိက္ေလဵာခဵက္မဵႂိး မပၝဘဲ အသက္သာဆုံးေသာ ေစဵးကၾက္မဵားမႀ
ႎုိင္ငံဴခားေငၾမဵား ေခဵးယူရန္" လုိႛ ပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ စီးပၾားေရး ကိစၤမဵားနဲႛ
ပတ္သက္တဲ့ ညီလာခံ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မႀာ ေအာက္ပၝ အတုိင္း ေဖာ္ဴပထားတယ္။
(၁) မိမိ၏ အမဵႂိးသား ဆုိင္ရာ အေဴခအေနႎႀင့္ ကုိက္ညီသည့္ လမ္းေဳကာင္း
အတုိင္း ဴပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဵိန္မႀ စ၍ ဴမန္မာဴပည္သူႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတုိႛ အတၾက္
စီးပၾားေရး အရ ဴမင့္မားမႁ ရႀိလာေစရန္ ဟူေသာ ရည္မႀန္းခဵက္ အရ အဴမင္ဴဖင့္ မည္သည့္
ႎုိင္ငံဴခား အရင္းအႎႀီး ဴဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ႎုိင္ငံဴခား ကုမၯဏီ ဴဖစ္ေစ၊ ဴမန္မာဴပည္၏
ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး နယ္ပယ္၊ စက္မႁလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ တု၌
ိႛ
ဝင္ေရာက္
လုပ္ကိုင္လုိပၝက ၎တုိႛပုိင္ အရင္းအႎႀီး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႎႁန္းအား ဴမန္မာဴပည္သူတုက
ိႛ
ပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ ရႀိေစရမည္။ ဤသုိႛ ပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ ရႀိဴခင္းကုိ သေဘာမတူပၝက ၎တုိႛအား
ဝင္ေရာက္ လုပ္ခၾင့္ မဴပႂသင့္ဟု ဤညီလာခံက ယူဆေဳကာင္း။
(၂) အိႎၬိယဴပည္ အေနဴဖင့္ ႓ဗိတိန္ႎႀင့္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုတုိႛသုိႛ ထရိတ္
ေကာ္မရႀင္နာမဵား
(စီးပၾားေရး
အာဏာ
လၿဲအပ္ခံရေသာ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား)
ေစလၿတ္ခၾင့္ ရရႀိသကဲ့သုိႛ ဴမန္မာဴပည္ အေနဴဖင့္လည္း အိႎၬိယ ထရိတ္ ေကာ္မရႀင္နာမဵား
အဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္ကဵေသာ ဴမန္မာ ထရိတ္ ေကာ္မရႀင္နာမဵား အိႎၬိယ၊ ႓ဗိတိန္ႎႀင့္
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုတုိႛသုိႚ ေစလၿတ္ခၾင့္ ရရႀိသင့္သည္ဟု ဤညီလာခံက
ယူဆေဳကာင္း။
အဲဒီေတာ့ ကဵႂပ္တုိႛ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ေပၞလစီမႀာ ဒီလုိ ေဖာ္ဴပထားလဵက္
သားနဲႛေတာင္ ဘုရင္ခံရဲႚ တကုိယ္ေတာ္ စုိးမုိး အုပ္ခဵႂပ္မႁက သက္ေသ အထင္အရႀား
ဴပထားတဲ့ အတုိင္း ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရ အေနနဲႛ ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္ရဲႚ ဴပန္လည္
ထူေထာင္ေရး ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဘာေဳကာင့္ သူတုက
ိႛ ုိယ္တုိင္ လုံးဝ တာဝန္
ယူခဵင္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ကဵႂပ္တုိႛ နားမလည္ႎုိင္ေအာင္ ဴဖစ္ေနရတာေပၝ့။ ကဵႂပ္တုိႛ

အေနနဲႛ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေကာက္ခဵက္ ဆၾဲတုိင္း ေပၞထၾက္လာတဲ့ တခုတည္းေသာ
ေကာက္ခဵက္ကေတာ့ ေနာက္ထပ္ တဖန္ ဴဖစ္ေပၞလာဦးမယ့္ နယ္ခဵဲႚ လၿမ္းခုိးမႁ
ဴပႍနာသာပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေဳကာင့္မုိႛလဲ လုံးဝ လၾတ္လပ္ေရး လုိခဵင္တယ္။ ႓ဗိတိသ႖
နယ္ခဵဲႚစနစ္ ေဘာင္အတၾင္းမႀာ ဆုိရင္ ဘယ္လုိ အဆင့္အတန္းကုိ ပဲရရ မလုိခဵင္ဘူးလုိႛ
ယခု ကဵႂပ္တုိႛ ေဴပာေနရတာပဲ။ ဒၝေပမဲ့ ဒီလုိေဴပာတဲ့ အတၾက္ ကဵႂပ္တုိႛတေတၾဟာ
႓ဗိတိသ႖နဲႛ မိတ္ေဆၾ မဴဖစ္လုိဘူးလုိႛ မဆုိလုိပၝဘူး။ ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက္ အဴပန္အလႀန္
အကဵႂိးရႀိရႀိ မရႀိရႀိ ႓ဗိတိသ႖နဲႛ မပူးေပၝင္း မေဆာင္႟ၾက္လုိဘူးလုိႚလဲ မဆုိလုိပၝဘူး။
ကဵႂပ္တုႎ
ိႛ ုိင္ငံရဲႚ လုံးဝ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ အသိအမႀတ္ ဴပႂမယ္ဆုိရင္ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ
႓ဗိတိသ႖ ဓနသဟာယ အဖၾႚဲထဲ ဝင္ဖိုႛေတာင္ ခဵမႀတ္ ေ႟ၾးခဵယ္မယ္လုိႛ ကဵႂပ္
ေဳကညာထား႓ပီး ပၝ႓ပီ။ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ႓ဗိတိန္ဴပည္နဲႛ ႓ဗိတိသ႖ လူမဵႂိးေတၾနဲႛ
မိတ္ေဆၾအဴဖစ္ ခဵစ္ဳကည္ ဴပႂစု ပဵႂိးေထာင္လုိတဲ့ ဆႎၬ ရႀိေနပၝ ေသးတယ္လုိႛ တခၝထပ္ပီး
ေဴပာရမႀာပဲ။ ဒီသေဘာထားကုိ ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ထင္ရႀားေအာင္
လုပ္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလို လုပ္ခဲ့တာဟာလဲ အမဵိႂးသား အစိုးရနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ
ထားခဲ့တဲ့
သေဘာထား
အလ႖င္း
မပၝေစတဲ့
ကဵႂပ္ရဲႚ
ေလ႖ာ့ေလ႖ာ့ေပၝ့ေပၝ့
ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾ အရ၊ ထင္ရႀား ေနပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အမဵိႂးသား အစိုးရနဲႛ ပတ္သက္တဲ့
သေဘာထားကို လံုးလံုးလဵားလဵား စၾန္ႛလိုက္တဲ့ အဓိပၯာယ္ေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဘုရင္ခံရဲႚ
ပုဂၢိႂလ္အရ အုပ္စိုးမႁဟာ ဥပေဒအရ ရႀိေနေပမဲ့ ဒီအုပ္စိုးမႁကို အေဆာင္အေယာင္
အေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီ နည္းကဵေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ ဒီအုပ္စိုးမႁ ကိုယ္တိုင္က
ဴပည္သူေတၾ အတၾက္ တာဝန္ ယူႎိုင္စၾမ္း ရႀိရမယ္လိုႛသာ ကဵႂပ္တိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။
ေနာက္႓ပီး ကာကၾယ္ေရးနဲႛ ႎိုင္ငံဴခားေရး ကိစၤေတၾ အပၝအဝင္ ကိစၤ အားလံုးကို
ဘုရင္ခံရဲႚ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီလက္သိုႛ လၿဲအပ္ ေပးရမယ္။ တကယ္လို ဴမန္မာေတၾ
လက္ထဲကို ကာကၾယ္ေရး ကိစၤနဲႛ ႎိုင္ငံဴခားေရး ကိစၤ လၿဲအပ္ေပးတဲ့ ေနရာမႀာ
မေကဵာ္လၿားႎိုင္တဲ့ အခက္အခဲေတၾ ရႀိေနမယ္ ဆိုရင္ (ရႀိမယ္လိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႚ
မဴမင္ပၝဘူး) တဴခားကိစၤ အားလံုးကို ဴမန္မာေတၾ လက္ထဲ လၿဲအပ္ ေပးရမယ္လိုႛသာ
ကဵႂပ္တိုႛ
ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။
ဒၝေဳကာင့္မိုႛ
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾဟာ
ရႀင္းေနပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီး ဘုရင္ခံရဲႚ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္ အရ ဖဆပလက ပုဂၢိႂလ္
ဆယ့္တစ္ဦးကို စာရင္း တင္ခဲ့တယ္။ ဒီပုဂၢိႂလ္ဟာ အဲဒီ အခၝတုန္းက ႎိုင္ငံေရး
အဖဲၾႚအစည္း႒ကီးေတၾရဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္ အစစ္ေတၾ အဴဖစ္ တင္ဴပခံသူေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္။
ဒၝ့အဴပင္ ဘုရင္ခံက ေရၾးခဵယ္ လဵာထားတဲ့ ပုုဂၢိႂလ္ေတၾလဲ ရႀိတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ တရားဝင္
သတင္းစာေတၾ၊ ေပးစာေတၾနဲႛ ထုတ္ဴပန္ခဵက္ေတၾထဲမႀာ ထပ္ဴပန္တလဲလဲ ေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အဲဒီ အေဳကာင္းဴပခဵက္ေတၾ ေစာဒက တက္ခဵက္ေတၾ ရႀိေနပၝလဵက္နဲႛ
ဘုရင္ခံရဲႚ အမႁေဆာင္ (ဝန္႒ကီးမဵား) ေကာင္စီထဲမႀာ ပၝဖိုႛ အမည္သၾင္းတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾ
အနက္ ၇ ဦးပဲ လက္ခံမယ္ ဆိုတဲ့ ဘုရင္ခံရဲႚ ကမ္းလႀမ္းခဵက္ကို ကဵႂပ္တိုႛက

ပယ္ခဵတယ္လိုႛ ဆိုတာက တမဵိႂး၊ ကဵႂပ္တိုႛက ဝန္႒ကီးေနရာ ၁၁ ေနရာ လိုခဵင္တယ္လိုႛ
ဆိုတာက တဖံု၊ အဲဒီလို ကမာၲက နားလည္ေအာင္ ထပ္တလဲလဲ ေဴပာခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့
ဒီလို အမႀန္တရားကို ကန္ႛလန္ႛတိုက္႓ပီး ေဴပာေနလိုႛ ႓ဗိတိန္ရဲႚ အကဵိႂးစီးပၾား ဘက္ကေရာ၊
ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ အကဵိႂးစီးပၾား ဘက္ကေရာ ဘယ္ဘက္ကဳကည့္ဳကည့္ အေဴခအေနဟာ
ေဴပလည္ သၾားႎိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေနရာမႀာ ဘုရင္ခံရဲႚ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီမႀာ
ပၝဝင္ေရး ဴပႍနာနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ေပၞလစီ အေပၞ မထင္ရႀားတဲ့ အရင္းရႀင္
ပၝတီတခုက အေဳကာင္းအခဵက္ မခိုင္လံုဘဲ ေဝဖန္ထားတာကို ဳကားဴဖတ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးရ
ပၝလိမ့္မယ္။
ဒီေဝဖန္ခဵက္ဟာ
႓ဗိတိသ႖
နယ္ခဵဲႚ
စနစ္ရဲႚ
ေဴခလႀမ္းမဵားနဲႛ
တထပ္တည္းလိုပၝပဲ။ ဒီပၝတီကို ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္႒ကီး အေပၞမႀာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
႒ကီးမားလႀတဲ့ ဴပည္သူ လူထု႒ကီးက သူရဲေကာင္း တေယာက္ အဴဖစ္နဲႛေရာ၊ ေခၝင္းေဆာင္
တေယာက္ အဴဖစ္နဲႛေရာ၊ မယူဆဳကေပမယ့္ ႎိုင္ငံဴခား အရင္းရႀင္ တခဵိႂႚကေတာ့ သူကို
ဴပည္ပမႀာ ေဴမၟာက္လားပင့္လား လုပ္ေနဳကပၝတယ္။ အဲ့ဒီ ပုဂၢိႂလ္ဟာ တဖက္က
ဖဆပလဘက္ကို လက္လႀမ္းထား႓ပီး ေနာက္လက္ တဖက္ကိုေတာ့ ဘုရင္ခံဘက္
ဆန္ႛတန္းထားတယ္။ အဲဒီလိုနဲႛပဲ ယုန္နဲႛအတူ ေဴပး႓ပီး အမဲလိုက္ေခၾးေတၾနဲႛ အတူ
အမဲလိုက္ဖိုႛ ေဴမၟာ္မႀန္းေနတာ ဴဖစ္တယ္။ ဘုရင္ခံေနာက္ကို သူလိုက္သၾားရင္ ကဵႂပ္တိုႛက
ဘယ္လိုမႀ မေအာက္ေမ့ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႛ သူႛစကား ကမ္းလႀမ္းထားခဵက္နဲႛ
ပတ္သက္လိုႛ ဘာမႀ လုပ္စရာ မလိုေတာ့ဘူး ဆိုတာကေတာ့ ေသခဵာ သၾားတာေပၝ့။
သူက
ႛ ို အေခဵာင္သမား တေယာက္အဴဖစ္ ကဵႂပ္တိုႛ ႟ႁတ္ခဵ လိုက္ပၝတယ္။
ကဲ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ဴပည္တၾင္း အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေတာ္ရႀည္ရႀည္
ဴပန္လည္ သံုးသပ္႓ပီး႓ပီ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ေရႀႚမတိုး ေနာက္မဆုတ္ ဴဖစ္ေနတဲ့ လက္ရႀိ
အေဴခအေနကို ေကဵာ္လၿားဖိုႛနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အမဵိႂးသား လၾတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္ဆီကို
လဵင္လဵင္ဴမန္ဴမန္ ခဵီတက္ဖိုႛ အတၾက္ ဘာေတၾ လုပ္ဳကမလဲ ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး
ကဵႂပ္ရဲႚ သေဘာထား ဘယ္လို ရႀိသလဲလိုႛ ေမးခဵင္ ေမးဳကပၝလိမ့္မယ္။ ကဵႂပ္ရဲႚ
သေဘာထားကေတာ့ အရႀင္းကေလးပၝပဲ။ ကဵႂပ္ရဲႚ သေဘာထားကို လ႖ိႂႚဝႀက္ထားလိုတဲ့
ဆႎၬ
လံုးလံုး
မရႀိလိုႛပၝဘဲ။
ကဵႂပ္တိုႛ
ေဳကညာထားတဲ့
ရည္႟ၾယ္ခဵက္ေတၾ၊
ရည္မႀန္းခဵက္ေတၾကို လုပ္ကိုင္ႎိုင္ဖိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ အတၾက္ တရားဝင္ အခၾင့္အေရးေတၾ
လမ္းဖၾင့္ေပးမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ အခၾင့္အေရးေတၾကို ပထမဆံုး ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႛ အဴခား
ဴပင္ဆင္စရာ ရႀိတာေတၾကို ေဆာင္႟ၾက္ရမႀာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလိုႛ မဆိုလိုပၝဘူး။
ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္မႀာ ဴဖစ္ခဲ့႓ပီးတဲ့ အတိုင္းပဲ အခု အခၝမႀာ
ဆိုရင္ ကဵႂပ္တိုႛတေတၾဟာ ဥပေဒတၾင္းနည္း သက္သက္နဲႛ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ပန္းတိုင္ကို
ေရာက္ႎိုင္မယ္
မဟုတ္ဘူးလိုႛ
ထင္ေနဳကတဲ့
အတၾက္ေဳကာင့္ပဲ။
ကဵႂပ္တိုရ
ႛ ဲႚ
လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ ဥပေဒပ တိုက္ပဲၾကိုလည္း လိုအပ္လာတယ္ ဆိုရင္ ကဵႂပ္တိုႛ

ဴပင္ဆင္ ထားရလိမ့္မယ္။ ဒီလို ဥပေဒပ တိုက္ပဲၾဟာ မေရႀာင္မလၿဲသာတဲ့ တိုက္ပဲၾ
ဴဖစ္တယ္လိုေ
ႛ တာ့ အဓိပၯာယ္ မသက္ေရာက္ပၝဘူး။ ဒီတုိက္ပဲၾ ဴဖစ္လာေစမည့္ လမ္းကို
ေ႟ၾးမလား၊ မဴဖစ္ေစမည့္ လမ္းကို ေ႟ၾးမလား ဆိုတာဟာ ႓ဗိတိသ႖ေတၾ အေပၞ
တည္ေနပၝတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္မႀာ ဒီတခၝထပ္႓ပီး လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ပၾဲ
ေပၞလာတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီတိုက္ပဲၾရဲႚ ပမာဏ အတိုင္းအဆ၊ ဒၝမႀမဟုတ္
အကဵယ္အဝန္းကို ကဵႂပ္အေနနဲႛ ဴမင္သာႎိုင္စၾမ္း လံုးလံုးရႀိမႀာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို
ခုခဵိန္က စ႓ပီး ကဵႂပ္ တိတိလင္းလင္း ဝန္ခံရပၝလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ယခုအထိ
ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္မႀာ ေတၾႚဳကံႂ ႓ပီးခဲ့တာေတာ့ ပို႓ပီး ႒ကီးကဵယ္လိမ့္မယ္၊ ပို႓ပီး
ဴပင္းထန္လိမ့္မယ္လိုႛ ကဵႂပ္ ေဴပာႎိုင္ပၝတယ္။ ဘက္စံုတဲ့ တိုက္ပဲၾနဲႛ အတူ ေရႀႚကို
ခဵီတက္ဳကရလိမ့္မယ္။ ပန္းတိုင္ေရာက္တဲ့ အထိ ေဆာင္ဳကဥ္း ဳကရမယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္
ခုထက္ပို အနစ္နာခံဳကဖိုႛ တေယာက္မကဵန္ အသင့္ ဴပင္ဆင္ ထားဳကရမယ္။ ဒီလို
တိုက္ပဲၾမဵိႂး ဴဖစ္လာခဲ့မယ္ ဆိုရင္ တကယ္လိုႛမဵား ဒီတိုက္ပဲၾ အတၾက္ သူႚအေနနဲႛ
အဆင္သင့္ မဴဖစ္ေသးဘူးလိုႛ ထင္ေနတယ္ ဆိုရင္ ဘယ္သူႛကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ေနာက္ခဵန္
ေနရစ္ဖိုႛ ကဵႂပ္ လိုလိုလားလား ခၾင့္ဴပႂပၝမယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ဆိုရင္ေတာ့ အမဵိႂးသား
လၾတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္ဆီကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခဵီတက္ သၾားလိုဳကတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾရဲႚ လမ္ေဳကာင္း
အတိုင္း မလိုက္ပၝဘဲ ႟ိုး႟ိုးသားသား ေဘးထၾက္ သၾားတာမဵိႂး ဆိုရင္ အဲဒီလုိ ပုဂၢိႂလ္မဵိႂးကို
ကဵႂပ္အေနနဲႛ ေသၾဖည္သၾားတဲ့ လူရယ္လိုႛ ထင္ဴမင္မယ္ မဟုတ္ပၝဘူး ကမာၲၲသူ
ကမာၲၲသားေတၾရဲႚ မဵက္ေမႀာက္မႀာ ကဲ့ရဲႚသ႓ဂႈႂဟ္ ခံရေအာင္လည္း လုပ္မယ္ မဟုတ္ပၝဘူး။
ဒီလို ေဴပာတာကို ဦးစီး အဖဲၾႚဝင္မဵား သေဘာတူလိမ္မယ္လိုႛ ကဵႂပ္ ယံုဳကည္ပၝတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ လမ္းခၾဲ သၾားဳကတာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဆက္သၾယ္ ေႎႀာင္ဖဲၾႚထားမႁဟာ
ဒီကိစၤေဳကာင့္ ကဲၾပဵက္ သၾားလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ကဵႂပ္ထင္ပၝတယ္။ ေနာင္အခၝ
ကဵႂပ္တိုႛ ဴပန္လည္ စည္းလံုလာရမယ့္ အခဵိန္မႀာ တခၝထပ္႓ပီး လက္တဲၾ ေဆာင္႟ၾက္
သၾားဳကရဦးမယ္လိုႛ ကဵႂပ္ထင္ပၝတယ္။ ကဲ ဒီတိုက္ပၾဲ ဴပႍနာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အယူအဆ
မမႀားရေအာင္ ကဵႂပ္ထပ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾး ခဵင္ပၝတယ္။
လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲၾဟာ ဘယ္ပံုသၸာန္ကို ေဆာင္မလဲ။ ယခုလို အဆင့္မႀာ
တခု႓ပီး တခု ဆက္ကာ ဆက္ကာ အလဵင္အဴမန္ ဴဖစ္ေပၞ သၾားေစမယ့္ လၾတ္လပ္ေရး
တိုက္ပၾဲရဲႚ ပံုသၸာန္ အလံုးစံုကို ဳကည့္႟ႁ စဥ္းစားဆင္ခဵင္ဖိုႛ ဆိုတာဟာ အင္မတန္ကို
ေစာလၾန္း ေနပၝတယ္။ မႀန္ေဴပာင္းနဲႛ ဳကည့္မႀသာ ဴမင္ရမဲ့ စကၠႃဴဖႃ စီမံကိန္းရဲႚ
အလားအလာေတၾ ဆိုတဲ့ ဘုရင္ခံရဲႚ ဆင္ဴခင္ ယူဆပံုမဵိႂးနဲႛ တူေနပၝလိမ့္မယ္။ တိုက္ပဲၾ
ပံုသၸာန္ဟာ လူထုနဲႛ ခဵီ႓ပီး အခၾန္ မေပးေရးတိုႛ၊ လူထုနဲႛ ခဵီ႓ပီး ေမႀာက္တဲ့ သပိတ္တိုႛနဲႛ
ေပၝင္းစပ္ တၾဲဖက္လာတဲ့ လူထုနဲႛ ခဵီ႓ပီး အာဏာ ဖီဆန္မႁဆိုတဲ့ ပံုသၸာန္လဲ
ဴဖစ္ႎိုင္တယ္။ စစ္႓ပိႂင္ အစိုးရ ထူေထာင္တဲ့ ပံုသၸာန္လဲ ဴဖစ္ႎိုင္တယ္။ ေယဘုယဵ

အေနနဲႛ ဳကားဖူး ဳကံႂဖူးေသးတာ မဟုတ္ဘဲ တဴခား ပံုသၸာန္ေတၾလဲ ဴဖစ္ႎိုင္တာပဲ။
တခဵိန္တည္းမႀာ ပံုသၸာန္ တခုထက္ ပို႓ပီး တဲၾဖက္ ဴဖစ္ေပၞတာလဲ ရႀိႎိုင္ပၝတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ တကယ့္ အဴဖစ္ကို လက္ခံသူေတၾ၊ အမႀန္တကယ္ အညမည အဴမင္နဲႛ
ဳကည့္သူေတၾ ဴဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေဴပာ့ေပဵာင္းမႁ မရႀိတဲ့ အယူအဆ၊ ဒၝမႀမဟုတ္ လႁပ္ရႀားမႁ
မရႀိတဲ့ အယူအဆ တခုကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ႎႀစ္ခုကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ခဵမႀတ္ မထားႎိုင္ပၝဘူး။
အသက္ဝင္ လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ေသနဂႆဗဵႃဟာနဲႛ နည္းပရိယာယ္ရဲႚ လမ္းႌၿန္မႁကို ခံယူ
လုပ္ေဆာင္ သၾားရပၝလိမ့္မယ္။ တခဵိႂႚလူေတၾ လုပ္ေနဳကသလို 'ကဵႂပ္တိုႛ စစ္႓ပိႂင္ အစိုးရ
ေထာင္မယ္' လိုႛ ေအာ္ေနတာဟာ အကဵိႂးမထူးပၝဘူး။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ စစ္႓ပိႂင္
အစိုးရပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘယ္အေဴခအေနပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ အဳကံအစည္ ထုတ္႟ံုသက္သက္၊
ေဳကညာ႟ံု
သက္သက္နဲႛ
ေပၞမလာႎိုင္ပၝဘူး။
ဒၝမႀမဟုတ္
အေခဵာင္သမားလိုႛ
ကဵႂပ္ေဴပာဆို ရည္ႌၿန္းခဲ့တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ အေနနဲႛ တခဵိန္တုန္းက ဟိတ္ထုတ္႓ပီး ေဳကညာခဲ့တဲ့
ဗလာခဵီ ႓ခိမ္းေခဵာက္မႁလို ဟာမဵိႂးနဲႛလဲ ေပၞမလာႎိုင္ပၝဘူး။ စင္႓ပိႂင္မႀာ ဴပည္သူေတၾရဲႚ
ေထာက္ခံ အားေပးမႁနဲႛ ႒ကီးထၾားလာတာ၊ ဴဖစ္ေပၞ တိုးတက္လာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဴပည္သူေတၾရဲႚ ေထာက္ခံမႁ မရဘဲနဲႛ စစ္႓ပိႂင္ အစိုးရလိုႛ ဟစ္ေအာ္ ေနတာမဵိႂးေတၾဟာ
ဘလာယမ္းေတာင့္နဲႛ ပစ္တာပဲ ဴဖစ္တယ္။ ပစ္တာပဲ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္။ ကဲ - ဒၝဴဖင့္ တိုက္ပဲၾ
ေပၞလာတယ္ ဆိုရင္ တိုက္ပဲၾဟာ အဳကမ္းဖက္တဲ့ တိုက္ပဲၾ ဴဖစ္မလား။ ဒၝမႀမဟုတ္
အဳကမ္းမဖက္တဲ့ တိုက္ပဲၾ ဴဖစ္မလား။ ကဵႂပ္တိုႛ အလိုႛဆိုရင္ေတာ့ တိုက္ပဲၾကို ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ
ဆင္ႎၿဲတဲ့ တိုက္ပဲၾေဘာင္ အတၾင္းမႀာပဲ ထားမယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛဟာ
အဳကမ္းဖက္တာတိုႛ ေသၾးထၾက္သံယို ဴဖစ္တာတိုႛကို လံုးလံုးလဵားလဵား မလိုလားလိုႛပဲ။
(ဒၝေပမဲ့ ဒီမလိုလားဘူး ဆိုတာဟာလဲ ကဵႂပ္တိုႛ ဘက္မႀာသာ တာဝန္ ရႀိေနတာ
မဟုတ္ပၝဘူး။ ကဵန္တဖက္မႀာလဲ တာဝန္ ရႀိေနပၝတယ္။ ဘယ္လို အခၝမဵိႂးမႀာ ကဵႂပ္တိုႛ
တိုက္ပဲၾတရပ္ ဆင္ႎၿဲရမယ္လိုႛ ဆံုးဴဖတ္သင့္သလဲ။ ဒၝဟာလဲ ကဵန္တဖက္မႀာ တာဝန္
ရႀိေနပၝတယ္။) ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ဴပန္မထိန္းႎိုင္တဲ့ တိုက္ပဲၾမဵိႂးကို အေလာတ႒ကီး
မဆင္ႎၿဲသင့္ဘူး။ ဆင္ႎၿဲမယ္လဲ မဟုတ္ဘူး။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ
ဥပေဒေဘာင္တၾင္း အခၾင့္အလမ္းေတၾကို ထပ္မံ႓ပီး အစၾမ္းကုန္တဲ့ အထိ ႒ကိႂးစား
သံုးစၾဲသၾားမႀာ ဴဖစ္လိုႛပဲ။ (တကယ္လိုႛ ကဵန္တဖက္က ကဵႂပ္တိုႛကို ႟ုတ္တရက္
တိုက္ခိုက္႓ပီး လက္ဦးမႁရဖိုႛ အတၾက္ မဴဖစ္မေန လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္ဳကမလဲ။ ဒီလို
ဆိုရင္ေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛဟာလဲ ဒီအလားအလာ အတၾက္အဆင္သင့္ပဲ။ ယာယီ ႟ႁပ္ေထၾးမႁ
အနည္းအကဵဥ္းေတာ့ ရႀိခဵင္ ရႀိမယ္။ အနစ္နာ မခံထိုက္ဘဲ အနစ္နာ ခံရတာမဵိႂးလဲ
အနည္းအကဵဥ္း ရႀိခဵင္ ရႀိမယ္။) ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ အဆိုးဆံုး အလားအလာ အပၝအဝင္
အလားအလာ မႀန္သမ႖ရဲႚ ပမာဏကို ဳကည့္႟ႁ ဆင္ဴခင္ရပၝလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္
ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ အဆင္သင့္ မဴဖစ္ဘဲ ရႀိေနမယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ကဵႂပ္ထင္ပၝတယ္။
(ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ထိုးစစ္ စတင္ မလုပ္မႀာကေတာ့ အမႀန္ပၝပဲ။ ဘာေဳကာင့္လဲ

ဆိုေတာ့ တဴခားဟာေတၾထက္ ပို႓ပီး ကဵႂပ္တိုႛ လိုလားတာကေတာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးပဲ
ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးပဲ လိုခဵင္တယ္။ တဴခား ဘာမႀ မလိုခဵင္ဘူး။ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးပဲ
ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ ပန္းတိုင္ကို ေခဵာေခဵာေမၾႚေမၾႚနဲႛ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲပ
ႛ ဲ
ေရာက္လိုဳကပၝတယ္။)
ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ
ကဵႂပ္တိုႛ
အေနနဲႛ
ေရႀာင္ႎိုင္စရာ
အေဳကာင္းရႀိမယ္
ဆိုရင္
႓ဗိတိသ႖
ဴပည္သူေတၾရဲႚ
ရန္သူ
ဴဖစ္သၾားမႀာကို
ေရႀာင္ခဵင္ပၝတယ္။ ရန္သူ မဴဖစ္လိုပၝဘူး။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛတေတၾဟာ
အေတၾးအေခၞ အားနည္းတယ္။ ဒၝမႀမဟုတ္ တကယ့္ အဴဖစ္နဲႛ ကိုက္ညီေအာင္
မေတၾးတတ္ဘူးလိုႛ
မႀားမႀားယၾင္းယၾင္း
ယူဆမႀာေဳကာင့္
ဴဖစ္တယ္။
အခုဆိုရင္
ကဵႂပ္အေနနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အဆင္သင့္ ဴဖစ္ေနမႁကို မတတ္သာဘဲ ေဖာ္ဴပ လိုက္ရတယ္။
ဴပင္ဆင္မႁေတၾ ပို႓ပီးေတာင္ လုပ္ဖိုႛ လိုတယ္ ဆိုတာကိုလဲ မတတ္သာဘဲ ေဖာ္ဴပ
လိုက္ရပၝတယ္။
ဒီအေတာ အတၾင္းမႀာ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္ဟာ အလုပ္သမား၊ ေတာင္သူ
လယ္သမား၊ ေကဵာင္းဆရာမဵား စသည္တိုႛရဲႚ ေဒသဆိုင္ရာ တိုက္ပဲၾတိုင္းမႀာ လႁပ္ရႀား
တက္႔ကစၾာ စိတ္ဝင္စား ေနမည္ဴဖစ္႓ပီး သူတိုႛရဲႚ ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္ခဵက္မဵား၊
ဆႎၬမဵားကို ရရႀိေအာင္ ဴဖစ္သမ႖ ကူညီသၾားမည္ ဴဖစ္တယ္။
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
စည္း႟ံုးေရးနဲႛ
လႁပ္ရႀားမႁ
လုပ္ငန္းကိုလဲ
ထပ္မံ
အင္အား႒ကီးလာေအာင္ တည္တံ့ ခိုင္႓မဲေအာင္ လုပ္ဳကရလိမ့္မယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ
ယာယီအားဴဖင့္ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ စည္းမဵဥ္းေတၾရဲႚ အကူအညီနဲႛသာ လုပ္ဆာင္
ေနခဲ့တဲ့ အတၾက္ ဇန္နဝၝရီလမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ဖဆပလ ညီလာခံ႒ကီးမႀာ အ႓မဲတမ္း ဴဖစ္တဲ့
ဖဲၾႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု စည္းမဵဥ္း ဥပေဒကို ခဵမႀတ္ ဆံုးဴဖတ္ဳကဖိုႛပဲ။ ဒၝေပမဲ့လဲ
ကဵႂပ္တိုႛတေတၾဟာ အခဵိန္လု လုပ္ခဲ့ရတဲ့ အတၾက္ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္
ခဵႎိုင္တဲ့ အထိ မေရာက္ခဲ့ဳကဘူး။ ညီလာခံ႒ကီးက အာဏာ အပ္ခဲ့တဲ့ အတိုင္း ကဵႂပ္တိုႛ
ကိုယ္တိုင္ ဴပန္လည္ စဥ္းစား ဴပင္ဆင္ ခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဒီဖဲၾႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံ
ဥပေဒကို ဦးစီး အဖဲၾႚ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ ယခု ထပ္မံ တင္ထားပၝ႓ပီ။ ပတ္ဝန္းကဵင္ အေဴခအေန
အမဵိႂးမဵိႂးကို စဥ္းစား ေဝဖန္ ဳကည့္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ဖဆပလ အဖဲၾႚဟာ
ပၝတီေပၝင္းစံု ပၝဝင္တဲ့ အမဵိႂးသား တပ္ေပၝင္းစု ဴဖစ္တဲ့ မထင္ရႀားတဲ့ ပံုသၸာန္နဲႛ ပို႓ပီး
ခိုင္မာတဲ့ ရႀင္းလင္းတဲ့ အေဴခခံေပၞမႀာ ရပ္တည္သင့္တယ္။ တနည္းအားဴဖင့္ ဆိုရရင္
အဖဲၾႚဝင္ အေနနဲႛ တဦးခဵင္းေရာ၊ အစုလိုက္ေရာ၊ ပၝဝင္တဲ့ တိကဵတဲ့ လူထု အေဴခခံေပၞမႀာ
ရပ္တည္ သင့္တယ္လိုႛ ထင္ဴမင္တယ္။ ဒီေတာ့ လူထု အေနနဲႛ အဖဲၾႚဝင္ အဴဖစ္ ပၝဝင္ဴခင္း
မရႀိဳကတဲ့ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ အဖဲၾႚအစည္းေတၾ ဖဆပလ ထဲမႀာ တည္ရႀိ ေနဳကတာဟာ
တိကဵတဲ့ အမဵိႂးသား အဖဲၾႚအစည္း႒ကီး၊ လူထုေတၾရဲႚ အမဵိႂးသား အဖဲၾႚအစည္း႒ကီး အဴဖစ္

ဖဆပလရဲႚ ဴဖစ္ေပၞ တိုးတက္လာေရးနဲႛ မကိုက္ညီဘူးလိုႛ ထင္တယ္။ လူေတၾရဲႚ
အမဵိႂးသား အဖဲၾႚအစည္းဟာ လက္ရႀိ အခဵိန္မႀာ ဆိုရင္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ လက္ေတၾႚလဲကဵ႓ပီး
သမိုင္းေရးရာ အရလဲ လမ္းႌၿန္ထားတဲ့ တခုတည္းေသာ အမဵိႂးသား တပ္ေပၝင္းစုရဲႚ
ပံုသၸာန္မႀန္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ အခု ဦးစီးအဖဲၾႚ အစည္းအေဝးမႀာ တင္ဴပထားတဲ့
ဖဲၾႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံ ဥပေဒထဲမႀာ ဆိုရင္ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီေတၾ ဝင္လာဖိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ
ဴပႉာန္း မထားဘူး။ တခဵိန္တည္းမႀာလဲ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီေတၾရဲႚ ပကတိ တည္ရႀိေနမႁေတၾ
ဖဵက္သိမ္း ပစ္ပၝလိုႛ ဒီပၝတီေတၾကို အတင္း ေတာင္းဆိုဖိုႛ ဆိုတာဟာလဲ တကယ့္ ဘဝနဲႛ
ကိုက္ညီတဲ့ သေဘာထား ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ မထင္ပၝဘူး။ ပၝတီဝင္ေတၾဟာ တဦးခဵင္း
အေနနဲႛပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂး အဖဲၾႚအစည္းဝင္တိုႛ၊ အလုပ္သမား၊ ေတာင္သူ
လယ္သမား စတဲ့ လူထု အဖဲၾႚအစည္းဝင္တိုႛ အေနနဲႛပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဖဆပလထဲ ဝင္လာဳက
ပၝလိမ့္မယ္။ ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႛ လူထု အဖဲၾႚအစည္းေတၾကို ဖဆပလထဲမႀာ အစုလိုက္
အဖဲၾႚလိုက္ ဆက္သၾယ္ ပၝဝင္ ေစတာဟာ ဒီအဖၾဲႚအစည္းေတၾ အေနနဲႛ လူထု
အဖဲၾႚအစည္းေတၾ
ဴဖစ္လိုႛသာ
မဟုတ္ပၝဘူး
ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ
သမိုင္းဆိုင္ရာ
အေဴခအေနေတၾကို ဒီအတိုင္းပဲ လုပ္ရမယ္လိုႛ ႌၿန္ဴပေနလိုႛလဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝဟာ
ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲႚ ဖဲၾႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံ ဥပေဒနဲႛ ပတ္သက္သမ႖ ေဴပာရတာပဲ
ဴဖစ္တယ္။
ဖဆပလ အဖဲၾႚ႒ကီးရဲႚ စည္း႟ံုးေရးကို တည္တံ့ ခိုင္မာေအာင္နဲႛ အင္အား
ေတာင့္တင္းေအာင္ တဴခား ဘာေတၾ လုပ္ဖိုႛ ရႀိပၝေသးသလဲ။ ဖဆပလ အဖဲၾႚ႒ကီးရဲႚ
လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို ပို႓ပီး ေကဵ႕ပန္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဖိုႛ အတၾက္ ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႛ
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ စီမံ ခန္ႛခဲၾေရး လုပ္ငန္းေတၾနဲႛ တဴခား လုပ္ငန္းေတၾကို ခဵက္ဴခင္းလက္ငင္း
ေလ့လာ သင္ဳကားရမယ္။ ထူေထာင္ရမယ္။ ဖဆပလ အဖဲၾႚရဲႚ ဌာနခဵႂပ္မႀာ အလုပ္လုပ္ဖိုႛ
ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမဵားကို ဖိတ္ေခၞတံုးက ဆိုရင္ ညီလာခံ ကာလ အတၾင္းမႀာပဲ ပုဂၢိႂလ္
အေတာ္မဵားမဵားဟာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖိုႛ ေရာက္လာ ခဲ့ဳကတယ္။ အဲဒီတုန္းက
ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ သူတိုႛရဲႚ လုပ္အားကို အကဵိႂး ဴဖစ္ထၾန္းေအာင္ အသံုးခဵႎိုင္စၾမ္း
မရႀိခဲ့ပၝဘူး။ အခုဆိုရင္ ေစတနာ ဝန္ထမ္း ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ပိုမို႓ပီး လိုေနပၝတယ္။ ဌာနခဵႂပ္မႀာ
ဆိုရင္ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေရတို စီမံကိန္း တရပ္ ခဵမႀတ္ ထားလိုက္ပၝ႓ပီ။ ကဵႂပ္တိုႛ
သေဘာေတာ့ နယ္ဖဆပလေတၾက လၿတ္လိုက္တဲ့ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းေတၾ၊ ဒၝမႀမဟုတ္၊
နယ္ဖဆပလေတၾရဲႚ
ေထာက္ခံ႓ပီး
လၿတ္လိုက္တဲ့
ေစတနာႛ
ဝန္ထမ္းေတၾကို
စစ္ေဆး႓ပီးတဲ့ေနာက္ လက္ခံထားတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို လိုအပ္တဲ့ သင္တန္းေပး႓ပီး
အလုပ္သင္ အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ဌာနခဵႂပ္မႀာ ထားဖိုႛပၝပဲ။ သင္တန္းခဵိန္ ကုန္ဆံုးတဲ့
အခၝမႀာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ဖဆပလ အဖဲၾႚေတၾမႀာ အေတာ္မဵားမဵားကို ဴပန္လည္ ခန္ႛအပ္
ေနရာ ခဵထားေပး႓ပီး အခဵိႂႚကိုေတာ့ ဌာနခဵႂပ္မႀာ ထပ္မံ သင္တန္း ေပးဦးမယ္။

သင္တန္းေပးတံုးမႀာ ဌာနခဵႂပ္ အတၾင္းေရးမႀႃး အဖဲၾႚကို အကူအညီ ေပးဳကရ ပၝလိမ့္မယ္။
ဒီလိုနဲႛ အလႀည့္ကဵအားဴဖင့္ ဒီပုဂၢိႂလ္ကို ထပ္မံ သင္တန္း ပိုအဆင့္ဴမင့္တဲ့ သင္တန္းေတၾ
ေပးရင္း တဖၾဲႚ႓ပီး တဖဲၾႚ သင္တန္းေတၾကို ဆက္လုပ္သၾားမယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ဖဆပလ
ဝန္ထမ္း လုပ္ငန္း အတၾက္ ေစတနာႛ ဝန္ထမ္း ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ထပ္မံ႓ပီး ဖိတ္ေခၞ
လိုက္ပၝတယ္။ ပိုမဵားလာေလ ေကာင္းေလပၝပဲ။ ကဵႂပ္ရဲႚ ဥကၠႉ မိန္ႛခၾန္းမႀာ အနည္းအကဵဥ္း
ထည့္သၾင္း ေဴပာဳကားခဲ့တဲ့ ဖဆပလ အေနနဲႛ လုပ္ကိုင္သၾားမယ့္ သမဝၝယမ လုပ္ငန္း
စတဲ့ အဴပႂသေဘာ လုပ္ငန္းေတၾ ရႀိေနတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ ေနာက္႓ပီး လၾတ္လပ္ေရး
တိုက္ပဲၾ ဆက္လက္ ဆင္ႎၿဲသၾားဖိုႛ အေဳကာင္း ရႀိတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္လဲ ဒီပုဂၢိႂလ္ေတၾကို
ပို႓ပီး အလိုရႀိ ေနပၝတယ္။ တိုင္းဴပည္ အႎႀံႛအဴပားမႀာ သမဝၝယမ လုပ္ငန္းေတၾ
ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ အခဵိန္သင့္ ေနပၝ႓ပီ။ လံုးလံုးလဵားလဵား ေလဵာ္ကန္ေနပၝ႓ပီ။ ဒီလုပ္ငန္းဟာ
ကဵႂပ္တိုႛ ဴပည္သူေတၾရဲႚ ႎႀလံုသားထဲကို ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္လိုစိတ္၊ စည္းစည္းလံုးလံုး
ေနထိုင္
လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ေတၾ
သၾင္းေပးပၝလိမ့္မယ္။
ဒၝတၾင္
မကေသးဘူး။
ကဵစ္ကဵစ္လစ္လစ္
သံုးစဲၾတတ္မႁ
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ
လုပ္မႁ၊
တီထၾင္
ဖန္တီး
႒ကိႂးပမ္းတတ္မႁေတၾ
ရႀိလာေအာင္လဲ
အားေပး
အားေဴမၟာက္
ဴပႂပၝလိမ့္မယ္။
ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္မႀာ အရင္းအႎႀီး သိပ္ရႀားပၝး ေနခဵိန္မႀာ
သမဝၝယမ လုပ္ငန္းဟာ တိုင္းဴပည္ရဲႚ သာယာဝေဴပာေရးကို ဴမၟင့္တင္ေပးဖိုႛ အတၾက္
အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းပဲ ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္း၊ အဆံုးမႀာေတာ့ အရင္းအႎႀီးကို
ဖန္တီးေပးတဲ့
ေနရာဟာ
လုပ္အားပဲ။
ဒိုႛရဲႚ
လုပ္အားပဲ
ဴဖစ္တယ္
ဆိုတဲ့
အေဳကာင္းေတၾကို ဴပည္သူေတၾဟာ အလုပ္လုပ္ရင္း သိလာ နားလည္လာမႀာ ဴဖစ္လိုႛပၝပဲ။
ဒီလို လုပ္ရင္းနဲႛ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ရန္ပံုေငၾ ရႀာတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကို
လုပ္သၾားမယ္။ စနစ္တကဵ မႀတ္ပံုတင္ေရး ဴဖစ္တဲ့ အင္မတန္ ႒ကီးမားတဲ့ ဴပႍနာကို
ေဴပလည္ေအာင္
ေဆာင္႟ၾက္မယ္။
ဒၝေပမဲ့
ဒီအလုပ္အဴပင္
ဒီဦးစီး
အဖဲၾႚ
အစည္းအေဝးမႀာပဲ အဖဲၾႚခဲၾေတၾ အမဵား႒ကီး ထား႓ပီး လုပ္ငန္း တာဝန္ေတၾ အမဵား႒ကီး
လုပ္ေဆာင္ သၾားရမယ္။ ဴပန္လည္ စည္း႟ံုးေရး ေကာ္မရႀင္ အဖဲၾႚ တရပ္ကိုလဲ ခဵက္ဴခင္း
ဖဲၾႚသင့္တယ္၊ အစည္းအေဝး ႓ပီးဆံုးတာနဲႛ တ႓ပိႂင္နက္ ေကာ္မရႀင္ အဖဲၾႚေတၾ အေနနဲႛ
လုပ္သၾားစရာ ရႀိတဲ့ မဵားဴပားလႀတဲ့ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတၾကို တဆက္တည္း ေဆာင္႟ၾက္
သၾားသင့္ပၝတယ္။ ဒီေကာ္မရႀင္ အတၾက္ လၿဲအပ္ ေပးရမယ့္ စည္းကမ္းခဵက္ေတၾကို
ဒီအစည္းအေဝးမႀာပဲ စဥ္းစား သၾားဳကပၝမယ္။ ဒီအစည္းအေဝး ကာလ အတၾင္းမႀာပဲ
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ စည္း႟ံုးေရးနဲႛ လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္းေတၾ တိုးတက္ ေကာင္းမၾန္လာဖိုႛ အတၾက္
ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ထပ္မံ ႌၿန္ဳကားႎိုင္ ပၝလိမ့္မယ္။ လိုအပ္တဲ့ အဳကံဉာဏ္မဵားလဲ
ေပးႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေဴမၟာ္လင့္ပၝတယ္။

ရဲေဘာ္တိုႛ၊ ဒၝေတၾဟာ ခင္ဗဵားတိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ ရႀိတဲ့ လုပ္ငန္း
တာဝန္ေတၾပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေတၾကို လုပ္ဖိုႛ ပဵက္ကၾက္ဖိုႛ မဴဖစ္ပၝဘူး။ ဘာေဳကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ ဒီလုပ္ငန္း တာဝန္ေတၾကို လုပ္ဖိုႛ ကဵႂပ္တိုႛအေနနဲႛ ပဵက္ကၾက္ဳကတယ္ ဆိုရင္
ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္၊ ကဵႂပ္တိုႛ လူမဵိႂးနဲႛ အထူးသဴဖင့္ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ သမိုင္းအတၾက္
ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ဝတၨရား ပဵက္ကၾက္တာပဲ ဴဖစ္လိမ့္မယ္။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ေဴပာသင္တာ
ရႀိသည့္ အတိုင္းကို အကုန္ ေဴပာခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ခင္ဗဵားတိုႛကို ပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊
ကမာၲ႒ကီးကို ပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဖံုးလား ကၾယ္လား လုပ္စရာ ဘာမႀ မရႀိပၝဘူး။ ေနာက္႓ပီးေတာ့လဲ
ကဵႂပ္တိုႛမႀာ လ႖ိႂႚဝႀက္ထားစရာ ဘာမႀ အေဳကာင္းမရႀိဘူး ဆိုတာကို ခင္ဗဵားတိုႛေရာ
ကဵႂပ္ေရာ သိဳကပၝတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛမႀာ ေနာက္ဆံုး ခဵရဴပရမယ့္ အႎိုင္ဖဲလဲ မရႀိပၝဘူး။
ရဲေဘာ္တိုႛရဲႚ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ အရ သေဘာတူခဵက္ အရ ကဵႂပ္အေနနဲႛ သက္ဆိုင္သူ
ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ထပ္ေလာင္း ေဴပာဆို ရပၝလိမ့္မယ္။ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ခဵစ္ဳကည္ေရး
အတၾက္ လက္ကမ္း ေနဆဲပၝပဲ။ ေလာေလာဆယ္ ဴပႍနာေရာ ေရရႀည္ ဴပႍနာေရာ
ႎႀစ္ရပ္စလံုးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဴပလည္ေအာင္ လုပ္လိုတဲ့
ဆႎၬ ရႀိေနဆဲပၝပဲ။ ဒီလို အခဵိန္မႀာ ကဵႂပ္တိုႛဟာ အသင့္ ဴပင္ဆင္ထား႓ပီးတဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
ေဘာင္အတၾင္းမႀာ ရႀိေနဳကပၝတယ္။
▪-¤-▪

လက္ရႀိ အေဴခအေနႎႀင့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မဵား
". . . ဒၝဟာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ညီႌၾတ္မႁနဲႛ စည္း႟ံုးမႁ အေပၞမႀာ တည္ေနတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ပတ္ဝန္းကဵင္မႀာ ရႀိတဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို မႀန္မႀန္ကန္ကန္ တၾက္ဆႎိုင္စၾမ္း ရႀိမႁ
အေပၞမႀာ တည္ေနတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အင္အားနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ခဵႂိႚတဲ့ခဵက္ေတၾကို အစဥ္
သတိရႀိရႀိ သိရႀိ႓ပီး ေကာင္းတာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဆိုးတာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကဵႂပ္တိုႛ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ
ေပၞထၾက္လာမယ့္ အဲဒီ အဴဖစ္ေတၾရဲႚ အလားအလာ မႀန္သမ႖ အတၾက္ အဆင္သင့္
ဴပင္ဆင္ ထားႎိုင္စၾမ္း ရႀိမႁ အေပၞမႀာလဲ တည္ေနတယ္။ . . . " . . . [၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊
ဳသဂုတ္လတၾင္ ကဵင္းပသည့္ ဖဆပလ ဦးစီးအဖဲၾႚ အစည္းအေဝး၌ ေဴပာဳကားေသာ ဥကၠႉ
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ "လက္ရႀိ အေဴခအေနႎႀင့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မဵား" မိန္ႛခၾန္းကို
ဗိုလ္ခဵႂပ္ ကိုယ္တုိင္ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ေရးသားခဲ့တဲ့ 'Burma's Challenge' by Aung
San ကို ေမာင္ဴမဦး ဴမန္မာဴပန္႓ပီး၊ ယမင္းစာေပက ႎိုင္ငံေရး စာေပ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ အမႀတ္
(၂၈၂) နဲႛ ပံုႎႀိပ္ ဴဖန္ႛခဵိခဲ့တဲ့ 'ဴမန္မာ့ စိန္ေခၞသံ' စာအုပ္ကေန ဴပန္လည္ ကူးယူ လၿင့္တင္
ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။]

အိႎၬိယ အမဵိႂးသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဂဵဝၝဟာလာ ေန႟ႁး (Jawaharlal Neru) နဲႛ ဴမန္မာ
အမဵိႂးသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း။

(၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လတၾင္ ကဵင္းပသည့္ ဖဆပလ ဦးစီးအဖဲၾႚ အစည္းအေဝး၌
ေဴပာဳကားေသာ ဥကၠႉ မိန္ႛခၾန္း)

(၁) ဴပည္သမ
ူ ဵား၏ အေဴခခံ ေတာင္းဆိုခဵက္မဵား
ရဲေဘာ္တိုႛ ….
ကမာၲႛ
အဴဖစ္အပဵက္ေတၾနဲႛ
ဆက္စပ္႓ပီး
ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ
တည္ရႀိေနတဲ့
အေဴခအေနကို
ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ
အတၾက္
ဒီေနႛမႀာ
ကဵႂပ္တိုတ
ႛ ေတၾ
တခၝထပ္႓ပီး
ဆံုဳကရတာပၝပဲ။ ကဵႂပ္တိုႛ ႎိုင္ငံရဲႚ အေဴခခံ လိုလားခဵက္ေတၾဟာ ဘာလဲ ဆိုတာ
ရဲေဘာ္တိုႛ ေကာင္ေကာင္း႒ကီး သိဳကပၝတယ္။ ဒၝေတၾဟာ ဘာလဲ ဆိုေတာ့ ပထမ
အခဵက္က တာဝန္ခံ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ အာဏာ အဴပည့္အဝ အပ္ႎႀင္းခံရတဲ့ ေနာက္႓ပီး
ကဵႂပ္တိုႛ တိုင္းဴပည္မႀာ ရႀိတဲ့ အဓိက ႎိုင္ငံေရး အသင္း အဖဲၾႚေတၾကို ကိုယ္စားဴပႂတဲ့
ဳကားဴဖတ္ အမဵိႂးသား အစိုးရတရပ္ ဖဲၾႚစည္းဖိုႛဘဲ၊ ဒုတိယ အခဵက္ကေတာ့ အ႟ၾယ္ေရာက္
သူတိုင္း မဲဆႎၬ ေပးခၾင့္ရႀိတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ႒ကီး ကဵင္းပေပးဖိုႛပဲ။ တတိယ အေနနဲႛက
အဲဒီလို တိုင္းဴပည္က ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမာက္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ အေနနဲႛ
ႎိုင္ငံဴခားသား ႒ကိႂးကိုင္မႁကို ကင္းလၾတ္တဲ့ တိုင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ လၿတ္ေတာ္ကို ဖဲၾႚစည္းရမယ္
ဆိုတဲ့ အခဵက္ ဴဖစ္တယ္။ လၾတ္လပ္တဲ့၊ အမႀီခိုကင္းတဲ့၊ ဴမန္မာဴပည္ အတၾက္ ဖဲၾႚစည္း
အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံ ဥပေဒ ေရးဆဲၾဴပႉာန္းဖိုႛပဲ။ ဒၝေတၾဟာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ရႀင္းလင္း လၾယ္ကူတဲ့
ေတာင္းဆိုခဵက္၊ လိုလားခဵက္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဴမန္မာ ဴပည္သူေတၾက ဒီအေဴခခံ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾကို သေဘာေပၝက္
ႎိုင္ဳကရဲႚလား။ သိႎိုင္ ဳကပၝတယ္လိုႛ ကဵႂပ္ ထင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒၝဟာ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ
ညီႌၾတ္မႁနဲႛ စည္း႟ံုးမႁ အေပၞမႀာ တည္ေနတယ္။ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ပတ္ဝန္းကဵင္မႀာ ရႀိတဲ့
အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို မႀန္မႀန္ကန္ကန္ တၾက္ဆႎိုင္စၾမ္း ရႀိမႁ အေပၞမႀာ တည္ေနတယ္။
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အင္အားနဲႛ ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ ခဵႂိႚတဲ့ခဵက္ေတၾကို အစဥ္ သတိရႀိရႀိ သိရႀိ႓ပီး
ေကာင္းတာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဆိုးတာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကဵႂပ္တိုႛ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ ေပၞထၾက္လာမယ့္ အဲဒီ
အဴဖစ္ေတၾရဲႚ အလားအလာ မႀန္သမ႖ အတၾက္ အဆင္သင့္ ဴပင္ဆင္ ထားႎိုင္စၾမ္း ရႀိမႁ
အေပၞမႀာလဲ တည္ေနတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛက အားေလဵာ္စာၾ
ဴဖစ္လာတာပဲလိုႛ သေဘာ မထားဘဲ အမဵိႂးသားေရးပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ႎိုင္ငံတကာ အေရးပဲ
ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကမၳပိုင္း အေဴခအေနပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကတၨားပိုင္း အေဴခအေနပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ အေဴခအေန
တရပ္မႀာ ရရႀိလာတဲ့ ဘယ္အခၾင့္အလမ္းမဵိႂးကို မဆို ကဵႂပ္တိုႛ အဖိုႛ အကဵိႂးရႀိေအာင္
အသံုးခဵ သၾားႎိုင္စၾမ္း ရႀိရမယ္ ဆိုတာဟာ သံသယ ဴဖစ္စရာ မလိုပၝဘူး။ ဒီလိုမႀပဲ ကဵႂပ္တိုႛ
အေနနဲႚ လံုးဝ ေအာင္ဴမင္ႎိုင္ရမယ္၊ အခဵိန္မီ ေအာင္ဴမင္ႎိုင္မယ္။ ကဵႂပ္ ဴမင္တဲ့ အတိုင္း
ဆိုရင္ေတာ့ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ အေဴခအေန တရပ္လံုးဟာ သိပ္မဳကာခင္မႀာပဲ ေနာက္႓ပီး
ဴဖစ္ခဵင္ ဴဖစ္ႎိုင္တဲ့ အေနနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာနဲႛပဲ ကဵႂပ္တိုႛ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတၾ ေအာင္ဴမင္စၾာ

လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ အတၾက္ အေထာက္အပံ့ ေပးႎိုင္မယ့္ အခၾင့္အလမ္း ရႀိေနပၝတယ္။
ကဵႂပ္အေနနဲႛ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတၾရဲႚ ဴပႍနာေတၾကို ေယဘုယဵ အေနနဲႛ
ပထမ ေဆၾးေႎၾးပၝမယ္။ အမဵိႂးသား လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲၾ ဴပႍနာေတၾကို အတိအကဵ
အေနနဲႛ ေဆၾးေႎၾးပၝမယ္။ ကဲ ပထမမႀာေတာ့ ႎိုင္ငံတကာ အေဴခအေနနဲႛပဲ စဳကပၝမယ္။
(၂) ႎိုင္ငံတကာ အေဴခအေန
ႎိုင္ငံတကာ အေဴခအေနကို ခဲၾဴခမ္း စိပ္ဴဖာဳကည့္ရာမႀ အခၾင့္အလမ္း သာေနတဲ့
အေဴခအေနပိုင္းကို ပထမ ဳကည့္ဳကရေအာင္။ အခု ေဴပာမႀာေတၾဟာ အေရးပၝတဲ့
အေဴခအေန တခဵိႂႚ ဴဖစ္တယ္။ အဓိက ဴဖစ္တဲ့ ဖက္ဆစ္ႎိုင္ငံ အားလံုး လံုးဝ ႟ံႁးနိမ့္သၾားတဲ့
အခဵက္ ဖက္ဆစ္ ဝၝဒ အေပၞ ဒီမိုကေရစီ နည္းကဵတဲ့ အယူဝၝဒဟာ လၿမ္းမိုး ႒ကီးမားစၾာ
ေအာင္ဴမင္တဲ့ အခဵက္ ကမာၲ တဝႀမ္းလံုးမႀာ လက္ဵာ အက႗ံဝၝဒ အေနနဲႛ ေယဘုယဵ
သုတ္သင္ ဖယ္ရႀား ခံရတဲ့ အခဵက္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုနဲႛ ဆိုဗီယက္ ဆိုရႀယ္လစ္
ဴပည္ေထာင္စု သမတႎိုင္ငံေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ကမာၲႛ အင္အား အ႒ကီးဆံုး ၂ ႎိုင္ငံ
တက္တက္႔က႔က ပၝဝင္လဵက္ ရႀိတဲ့ ပိုမို အင္အား ႒ကီးမားလာတဲ့ ကမာၲႛ ကုလသမဂၢ႒ကီး
ေပၞထၾက္လာတဲ့ အခဵက္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဴပည္တင
ၾ ္းစစ္ ေမႀာင္ထု႒ကီး လက္ရႀိ အခဵိန္မႀာ
သန္းေနေပမယ့္ တ႟ုတ္ဴပည္ အေနနဲႛ ကမာၲႛ ကုလသမဂၢထဲမႀာ ႒ကီးငၝး႒ကီး ႎိုင္ငံ တႎိုင္ငံ
အေဴခအေနကို တိုးတက္ ရရႀိလာတဲ့ အခဵက္ အင္ဒိုနီးရႀားမႀာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲၾ
ဴဖစ္ပၾားေနဴခင္း၊ အင္ဒိုခဵိႂင္းနားရဲႚ ဴဖစ္ေပၞ တိုးတက္ဆဲ လၾတ္လပ္ေရး၊ ဖိလိပိုင္ရဲႚ
လၾတ္လပ္ေရး၊ လၾတ္လပ္တဲ့ အမႀီအခိုကင္းတဲ့ အိႎၬိယ ဴဖစ္လာဖိုႛ ရႀိဴခင္း၊ (အိႎၬိယဴပည္မႀာ
႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လက္ရႀိ အစီအစဥ္ေတၾကို ရည္ႌၿန္း ေဴပာဆိုတာ
မဟုတ္ပၝဘူး) မေလးယား အေနနဲႛ ႎိုင္ငံေရး ႎိုးဳကားလာဴခင္း၊ ယိုးဒယားမႀာ ႎိုပဵိႂ
တိုးတက္တဲ့ ယိုးဒယားပၝတီ တရပ္ ေပၞထၾက္လာဴခင္း၊ ေဂဵာ္ဒန္ လၾတ္လပ္ေရးကို
မေရႀာင္မလဲသ
ၾ ာပဲ အသိအမႀတ္ ဴပႂရေစတဲ့ အေရႀႚအလယ္ပိုင္း ေဒသရဲႚ အင္အား
တိုးတက္ ႒ကီးထၾားေနတဲ့ အမဵိႂးသားေရး ဝၝဒ၊ အီဂဵစ္ဴပည္ကို ကာလရႀည္ဳကာစၾာ
သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ႓ဗိတိသ႖တပ္ေတၾ အီဂဵစ္ဴပည္မႀ ဆုတ္ခၾာသၾားရဴခင္း၊ ဆီးရီးယားနဲႛ
ပၝလက္စတိုင္းမႀာ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾ အစရႀိတဲ့ ေတၾႚႎိုင္ ဴမင္ႎိုင္တဲ့
အာရႀတိုက္ရဲႚ အင္အား ႎိုးဳကား တိုးတက္လာပံုေတၾ၊ ေနာက္႓ပီး အေရႀႚဥေရာပမႀာ
ဒီမိုကေရစီသစ္ ေအာင္ပဲၾေတၾ ဆင္ေနဴခင္း၊ အေနာက္ ဥေရာပမႀာ သမၳတႎိုင္ငံေတၾ
ထၾန္းကားလာေနဴခင္း၊ ႓ဗိတိန္မႀာ ေလဘာပၝတီ ေအာင္ပဲၾခံဴခင္း၊ အာဖရိကတိုက္ရဲႚ
တိုးတက္လာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ထၾန္းကားမႁ၊ ႓ဗိတိသ႖ ဒိုမီယံ တိုင္းဴပည္ေတၾ၊ အထူးသဴဖင့္
ဳသစေဳတးလဵ တိုင္းဴပည္ရဲႚ ဖၾံႚ႓ဖိႂး တိုးတက္ လၾတ္လပ္ေရး အစရႀိတဲ့ ေတၾႚႎိုင္ ဴမင္ႎိုင္တဲ့
ကမာၲႛ ဴပည္သူေတၾရဲႚ ဒီမိုကေရစီ ထၾန္းကားေရး ႒ကိႂးပမ္း ေနပံုေတၾ၊ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ

အေရးကို တစတစ ကမာၲ သိေအာင္ လုပ္ေနပံုေတၾ၊ ႎိုင္ငံတကာ အေရးကိစၤေတၾမႀာ
ဆိုဗီယက္ယူနီယံရဲႚ တိုးတက္ေရး ပၝလာေနတဲ့ အင္အားနဲႛ အေနအထား၊ အေမရိကန္
ဴပည္ေထာင္စုရဲႚ ဆယ္ႛႎႀစ္ခဵက္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ေပၞလစီ အစရႀိတဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾဟာ
ႎိုင္ငံတကာ အေဴခအေနအရ အခၾင့္အလမ္း သာေစတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾ အဴဖစ္
တည္ရႀိ ေနပၝတယ္။
ကဲ အခၾင့္ မသာေစတဲ့ လက္ကို ဳကည့္ဳကရေအာင္။ ဖက္ဆစ္ စပိန္ဴပည္
ရႀိေနတယ္။ ေမာ္စေလရဲႚ ဖက္ဆစ္အဖဲၾႚ ႓ဗိတိန္ဴပည္မႀာ ရႀိေနတယ္။ ေလဘာ
နယ္ခဵဲႚသမားေတၾ ႓ဗိတိန္ဴပည္မႀာ ရႀိေနတယ္။ ကူမင္တန္ လက္ဵာဂိုဏ္းသားေတၾ
ရႀိေနတယ္။ အိႎၬိယနဲႛ ဴမန္မာဴပည္တိုႛမႀာ အိႎၬိယ အရင္းရႀင္ေတၾ ရႀိေနတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ
အေရးကိစၤႎႀင့္
ကိုလိုနီဆိုင္ရာ
အေရးကိစၤေတၾမႀာ
ေဖာက္ဴပန္ေရးသမားေတၾနဲႛ
ခပ္ေဴပာင္ေဴပာင္ ေပၞထၾက္လာတဲ့ ဖက္ဆစ္ ဝၝဒီေတၾကို ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ စနစ္နဲႛ
အေပၝင္းအပၝေတၾက အားေပးအားေဴမၟာက္ ဴပႂေနတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ အရင္းရႀင္
လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္ အဖဲၾႚ႒ကီးမဵားဴဖစ္တဲ့ ထရပ္စ္ေတၾ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနတယ္။
နယ္ပယ္အလိုက္ လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္ အဖဲၾႚ႒ကီးမဵား ဴဖစ္တဲ့ ထရပ္စ္နဲႛ ကၾန္ဘိုင္း ဆိုတဲ့
အဖဲၾႚသစ္ေတၾ ေပၞေပၝက္ေနတယ္။ ႎိုင္ငံတကာဝၝဒနဲႛ ဴဖန္ႛဴဖႃးေရး လုပ္ငန္းေတၾဟာ
အဲဒီအဖဲၾႚေတၾ လက္ထဲမႀာ ရႀိေနတယ္။ ေနာက္႓ပီး အင္အားခဵင္း အခဵိန္အဆ ညီမ႖မႁနဲႛ
ဳသဇာ လၿမ္းမိုးမႁ နယ္ပယ္ေတၾ စတဲ့ အာဏာႎိုင္ငံေရး ဆိုတဲ့ နည္းေဟာင္းဟာ
ဴပန္ေပၞေနတယ္။ ကမာၲရဲႚ ကဵယ္ဴပန္ႛတဲ့ အစိတ္အပိုင္း အေနနဲႛ အကဲဴဖတ္လိုႛ
မရႎိုင္ေအာင္ မိမိရဲႚ အင္အားခဵိနဲႛမႁကို ယာယီ ဖံုးကၾယ္ထားႎိုင္တဲ့ ႓ဗိတိသ႖
နယ္ခဵဲႚစနစ္ရဲႚ ကာယ ဆိုရာ လကၡဏာ၊ ကိုလိုနီတပိုင္း တိုင္းဴပည္မဵား ဆက္လက္
တည္ရႀိေနတယ္။ တ႟ုတ္ဴပည္မႀာ မညီမႌၾတ္ဘဲ ဴဖစ္ေနတယ္။ အိႎၬိယဴပည္မႀာ ဟိႎၬႃမူစလင္ မညီမႌၾတ္ ဴဖစ္ေနတယ္။ ယိုးဒယားမႀာ ဒီမိုကေရစီ တင္းဴပည့္ ကဵပ္ဴပည့္ မရႀိဘဲ
ဴဖစ္ေနတယ္။ တစံုတရာေသာ ဗမာ ဆန္ႛကဵင္ေရး စိတ္ဓာတ္ ယိုးဒယားမႀာ ရႀိေနတယ္။
ယိုးဒယားနဲႛ အေရႀႚေတာင္ အာရႀမႀာ ႓ဗိတိသ႖ စက္ပုန္း ခုတ္မႁ ရႀိေနတယ္။ အင္ဒိုနီးရႀား
အတၾက္ အဴပႂသေဘာရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံတကာ အေထာက္အကူ မရႀိဘဲ ဴဖစ္ေနတယ္။
မေလးယားမႀာ ပံုသၸာန္ ကင္းမဲ့တဲ့ လူမဵိႂးေရး ဴပႍနာ ေပၞေနတယ္။ ပၝလက္စတိုင္းမႀာ
အေတာ့္ကို ေဴဖရႀင္းလိုႛ မရတဲ့ အေဴခအေန ရႀိတဲ့အထိ၊ အေရႀႚအလယ္ပိုင္း ေဒသမႀာ
ေဖာက္ဴပန္ေရးသမားေတၾ ေခၝင္းေထာင္ေနဆဲ ဴဖစ္တယ္။ ႎိုင္ငံတကာ အေရးကိစၤမဵားမႀာ
ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ဝင္ပၝမလားႎိုင္ေအာင္ ဳကံစည္ လုပ္ကိုင္ ေနဳကတယ္။ အေမရိကန္
ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ဖဵက္ဆီးလိုႛ မရႎိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနနဲႛ ဆိုဗီယက္ ဆန္ႛကဵင္ေရး
ေရတပ္ ရႀိေနတယ္။ အဖိႎႀိပ္ခံ၊ အခဵယ္လႀယ္ခံ ဴပည္သူေတၾ (တခၝတရံ မိမိတိုႛ၏
ဴပည္သူမဵားပင္လ႖င္ အပၝအဝင္) ရဲႚ သဘာဝကဵတဲ့၊ တရားမႀန္ကန္တဲ့ ပုန္ကန္

ေတာ္လႀန္မႁေတၾကို ႎႀိမ္နင္းဖိုႛ အတၾက္ အဓိကအားဴဖင့္ အိႎၬိယ တပ္သားေတၾ၊ အာဖရိက
တပ္သားေတၾ အေနနဲႛ အသံုးခဵခံရတဲ့ အထိ၊ ကမာၲႛ အဖိႎႀိပ္ခံ အခဵယ္လႀယ္ခံ
ဴပည္သူေတၾ
အခဵင္းခဵင္းဟာ
ခဏခဏ
ဆက္သၾယ္မႁ၊
အဴပႂသေဘာ
ဆက္သၾယ္မႁမရႀိဳကဘူး။
မ႖တညီညၾတ္တဲ့
အကဵိႂးတူေပၞလစီလဲ
မရႀိဳကဘူး။
ဒၝေတၾအားလံုးဟာ ဖက္ဆစ္အႎၨရာယ္ အ႔ကင္းအကဵန္ေတၾရႀိေနတယ္ ဆိုတဲ့အခဵက္ကို
ေဖၞဴပေနတာ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေတၾဟာ ႎိုင္ငံတကာ အဴခအေနရဲႚ အခၾင့္မသာတဲ့
လကၡဏာသၾင္ဴပင္မဵားကို ဴဖစ္ေပၞေစတယ္။
ကမာၲႛ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္မႀာ ဆိုရင္ တဖက္က ဆိုဗီယက္ယူနီယံနဲႛ
အဴခားတဖက္က အဂႆလိပ္ အေမရိကန္တိုႛဟာ သေဘာထားခဵင္း မတူဘဲ မဋိပကၡ
ဴဖစ္မႁေတၾ ပိုတိုးေနတယ္။ အာရႀတိုက္မႀာ ဆိုရင္ တ႟ုတ္ဴပည္နဲႛ အေရႀႚအလယ္ပိုင္း
ေဒသဟာ အဴပင္းထန္ဆံုး ေနရာေတၾပဲ။ ဴမန္မာဴပည္ အပၝအဝင္ အေရႀႚေတာင္ အာရႀနဲႛ
အိႎၬိယတိုႛဟာလဲ တန္းတူ လိုက္ေနတယ္။ အေရးတယူ ဦးစားေပးခံရတဲ့ ေနရာေတၾပဲ။
တကယ္လိုႛသာ
တတိယကမာၲစစ္
ဴဖစ္လာ႓ပီး
အာရႀတိုက္ဟာ
အထူးသဴဖင့္
တ႟ုတ္ဴပည္ဟာ စစ္စတင္ရာနဲႛ အဓိက စစ္ေဴမဴပင္ ဴဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ကဵႂပ္အဖိုႛ
အံ့ဳသစရာ ရႀိမယ္ မဟုတ္ပၝဘူး။ အာရႀတိုက္ ဒၝမႀမဟုတ္ အထူးသဴဖင့္ တ႟ုတ္ဴပည္ဟာ
ဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီးရဲႚ အစ ဴဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီတခၝ ဆိုရင္ေတာ့ စစ္စတင္တဲ့
ေနရာသာဴဖစ္မႀာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဓိက စစ္ေဴမဴပင္ေတာင္ ဴဖစ္ခဵင္ ဴဖစ္လာလိမ့္မည္။
ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အာရႀတိုက္မႀာေရာ၊ ေတာင္အာဖရိကနဲႛ ေတာင္အေမရိက
တိုက္မႀာေရာ အထူးသဴဖင့္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ပိုင္ဆိုင္လာေနတဲ့ အာရႀတိုက္မႀာ ဆိုရင္
ေနာက္႓ပီးေတာ့ အာရႀတိုက္ရဲႚ ႟ႁပ္ေထၾးတဲ့ ပထဝီဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံေရး (ပထဝီဆိုင္ရာ
အေနအထားရဲႚ အဆံုးအဴဖတ္ကို ခံေနရတဲ့ အာရႀတိုက္ ႎိုင္ငံေရး) ထဲမႀာ
တနည္းမဟုတ္ တနည္းနဲႛ ေထၾးလုံးရစ္ပတ္ ပၝဝင္ေနဳကရာ ဴဖစ္တဲ့ အာရႀတိုက္မႀာ ဆိုရင္
တႎိုင္ငံနဲႛ တႎိုင္ငံ ေဴခထိုးတာေတၾ အ႓ပိႂင္အဆိုင္ ႒ကဲဳကတာေတၾနဲႛ တိုက္ပဲၾေတၾဟာ ပို႓ပီး
စိတ္အားသန္စရာ ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ပို႓ပီး ဴပင္းထန္ ထက္ဴမက္ လာလိမ့္မယ္။ ဒီလိုနဲႛ
တတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး ဴဖစ္ဖိုႛ လမ္းခင္း ေပးလိမ့္မယ္။ (ဒၝေပမဲ့ တတိယ ကမာၲစစ္႒ကီးဟာ
မေရႀာင္မလၿဲသာဘဲ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛေတာ့ မဆိုလိုပၝဘူး။ အခုရက္ အနည္းငယ္
အတၾင္းမႀာ တ႟ုတ္ဴပည္မႀ ေရာက္လာတဲ့ ဆိုဝၝးတဲ့ လကၡဏာ ရႀိတဲ့ သတင္းေတၾနႛဲေရာ၊
သေဘာထား တခဵိႂႚနဲႚပၝ၊ ကဵႂပ္အေနနဲႛ ဖီလာ ဴဖစ္ေနတယ္။ ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္
တိုက္ဳကမယ့္ စစ္ပဲၾမဵိႂးဟာ ေတာ္ေတာ္နဲႛ ဴဖစ္လာမယ္ မဟုတ္ပၝဘူးလိုႛ ကဵႂပ္အခိုင္အမာ
ယူဆတယ္။ အႎုဴမႃဓာတ္အားကို လက္ကိုင္ဴပႂ႓ပီး စားနပ္ရိကၡာနဲႛ စီးပၾားေရးကို
လက္ကိုင္ဴပႂ႓ပီး ပုတ္ခတ္တာကို လက္သံုးလုပ္႓ပီး၊ တႎိုင္ငံႎႀင့္ တႎိုင္ငံ သံတမန္နည္း
အရ ဆက္ဆံဴခင္း အားဴဖင့္ ေယဘုယဵ အေနနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး အတၾက္ သစ္လၾင္႓ပီး

အဓိပၯၝယ္ ပိုေလးနက္တဲ့ ႎိုင္ငံေရး ပရိယာယ္ေတၾ၊ စည္း႟ံုး သိမ္းသၾင္းမႁေတၾသာ
ရႀိေနလိမ့္မယ္လိုႛ ကဵႂပ္အခိုင္အမာ ယူဆေနပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္ကိုယ္ကဵႂပ္ ႒ကိႂတင္
နိမိတ္ဖတ္ႎိုင္တဲ့ လူရယ္လိုႛေတာ့ မဆိုႎိုင္ပၝဘူး၊ ႎိုင္ငံတကာ အေရး ကိစၤေတၾမႀာ
ဒီအတိုင္း ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛလဲ အာမ မခံႎိုင္ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ကဵႂပ္အဖိုႛ ဴမင္ႎိုင္တဲ့
ဟာကေတာ့ ဒီသေဘာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။)
ကဵႂပ္အထင္ ေဴပာရရင္ေတာ့ အေရႀႚအလယ္ပိုင္း ေဒသ၊ ဥေရာပတိုက္နဲႛ
အေရႀႚဖဵား
ေဒသေတၾမႀာ
သက္ဆိုင္ရာ
ဳသဇာနယ္ပယ္
ခဲၾေဝယူဖိုႛအတၾက္
ဆိုႀဗီယက္ယန
ူ ီယံနဲႛ အဂႆလိပ္ - အေမရိကန္ ႎိုင္ငံ႒ကီးေတၾဟာ အေရႀႚေတာင္ အာရႀကို
စိုးမိုးဖိုႛ အတၾက္ အဂႆလိပ္ - အေမရိကန္ ပူးတဲၾဂိုဏ္းရဲႚ လႀံသၾား ဴဖစ္ပံုရတယ္။
အေမရိကန္
ဴပည္ေထာင္စုကေတာ့
သိလဵက္နဲႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္
မသိလိုႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္
ေနာက္တန္းမႀာပဲ ရႀိေနတယ္။ ဒီလိုနဲႛပဲ အခုအခၝမႀာ ဆိုရင္ အဳကမ္းအားဴဖင့္ေတာ့
ကမာၲ႒ကီးဟာ အဓိက ဂိုဏ္း႒ကီး ႎႀစ္ဂုိဏ္း အဴဖစ္ ကဲၾေနရတယ္။ တဖက္မႀ
လၾတ္လပ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုေတၾ၊ ေနာက္တဖက္မႀာ လၾတ္လပ္ေရး
ဆန္ႛကဵင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ ေဖာက္ဴပန္ေရး အင္အားစုရယ္လိုႛ ကဲၾေနတယ္။
ဒၝမႀမဟုတ္ ကမာၲသစ္ အတၾက္ အင္အားစုနဲႛ ကမာၲေဟာင္း အတၾက္ အင္အားစု
ကဲၾေနဳကတယ္။ စကားအဴဖစ္ ဆိုရရင္ ေယဘုယဵ ေဴပာဆိုေနဳကတဲ့ အတိုင္း
ကၾန္ဴမႃနစ္ဝၝဒနဲႛ ဒီမိုကေရစီ ကဲၾေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီသစ္နဲႛ ဒီမိုကေရစီေဟာင္း
ကဲၾေနတာပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကၾန္ဴမႃနစ္ ႟ႁေဒၝင့္ကပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊
ကၾန္ဴမႃနစ္ မဟုတ္တဲ့ ႟ႁေဒၝင့္ကပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘယ္႟ႁေဒၝင့္ကပဲ ဳကည့္ဳကည့္၊ ကမာၲေပၞမႀာ
ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသမႀာမႀ ကၾန္ဴမႃနစ္ စနစ္ကို ေအာင္ဴမင္စၾာ ထူေထာင္ႎိုင္တဲ့
အလားအလာ ေလာေလာဆယ္ အေနနဲႛ မရႀိေသးလိုႛပဲ။ ႓ပိႂင္ဘက္ပၝတီ အဖဲၾႚအစည္းေတၾ
မရႀိဘဲ တခုတည္းေသာ အာဏာရ ပၝတီဴဖစ္တဲ့ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ ရႀိရာ ဆိုဗီယက္
ယူနီယံမႀာေတာင္ ကၾန္ဴမႃနစ္ေတၾ ကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံခဵက္ အရ ကၾန္ဴမႃနစ္ စနစ္သိုႛ
ခဵီတက္ေရးရဲႚ ပထမမူလ အဆင့္ကိုသာ ေအာင္ဴမင္ ရရႀိ ေနပၝေသးတယ္။ ဘယ္အခဵိန္
ဘယ္အခၝမႀာ ကၾန္ဴမႃနစ္ စနစ္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးလာႎိုင္မယ္၊ လာလိမ့္မယ္ ဆိုတာကိုလဲ သူတိုႛ
တိတိကဵကဵ ႒ကိႂတင္ မေဴပာႎိုင္ဳကေသးပၝဘူး။ ေကဵာ္ဳကားတဲ့ တ႟ုတ္ ကၾန္ဴမႃနစ္
ေခၝင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုန္းရဲႚ ေရးသားခဵက္ကို ကိုးကား ေဖာ္ဴပပၝမယ္။ ဆိုရႀယ္လစ္ စနစ္
(ကၾန္ဴမႃနစ္စနစ္ မဟုတ္ေသးဘူး) ကို ဒီမိုကေရစီမႀ တဆင့္သာလ႖င္ ရရႀိႎိုင္ေပမည္။
ဤအခဵက္သည္ မဴငင္းႎိုင္ေသာ မာ့က္စ္ဝၝဒ၏ လက္သံုး စကားပင္ ဴဖစ္သည္

(ေလးနက္ေစလိုသဴဖင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက စာလံုးမဲမဵားဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားဴခင္း
ဴဖစ္ပၝသည္) တ႟ုတ္ဴပည္တၾင္ ဒီမိုကေရစီ အေရးအတၾက္ တိုက္ပဲၾ ကာလသည္ အလၾန္

ရႀည္လဵားလိမ့္မည္ အတိုခဵႂပ္ အားဴဖင့္ ဆိုရလ႖င္ ဓနရႀင္သစ္ သေဘာသဘာဝ ရႀိေသာ

ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လႀန္ေရး မပၝဘဲ ယင္းေတာ္လႀန္ေရးကို ဴဖတ္သန္းသၾားဴခင္း မဴပႂဘဲ၊
ယေနႛ တ႟ုတ္ဴပည္၏ ကိုလိုနီတပိုင္း ပေဒသရာဇ္တပိုင္း အပဵက္အစီးမဵား အဳကားတၾင္
ဆိုရႀယ္လစ္ စနစ္ကို ထူေထာင္ရန္ ဆိုသည္မႀာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္သာ
ဴဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ကၾန္ခဵန္တန္ (ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီရဲႚ နာမည္ကို တ႟ုတ္လို ေခၞတာ)
အေနဴဖင့္ အရင္းရႀင္ စနစ္ကို ညၟာတာ ေထာက္ထားဴခင္း ဴပႂ႟ံုသာမက၊ အရင္းရႀင္ စနစ္
ဴဖစ္ေပၞ တိုးတက္မႁကို တကယ္အားဴဖင့္ အားေပး ဴမၟင့္တင္ေနဴခင္းမႀာ အဘယ္ေဳကာင့္
ဴဖစ္ပၝသနည္း ဟူေသာ အခဵက္ကို အခဵိႂႚေသာ ပုဂၢိႂလ္တိုႛသည္ နားမလည္ႎိုင္ဘဲ
ရႀိေနဳကေပသည္။ ထိုပုဂၢိႂလ္အား က႗ႎ္ုပ္တိုက
ႛ
ဤသိုႛသာ ေဴပာဆိုမည္ ဴဖစ္ေပသည္။
နိုင္ငံဴခား နယ္ခဵဲႚ စနစ္ႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား ပေဒသရာဇ္ စနစ္တိုႛ၏ ဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္မႁကို
ပယ္ဖဵက္၍ ထိုေနရာ၌ အရင္းရႀင္ စနစ္ ဴဖစ္ပၞမႁႎႀင့္ အစားထုိးဴခင္းသည္ ေရႀႚတက္လႀမ္းမႁ
တရပ္ ဴဖစ္႟ံု သာမက လိုအပ္ေသာ ေဴခလႀမ္းလည္း ဴဖစ္ေပသည္။ ဤေဴခလႀမ္းသည္
ဓနရႀင္မဵားကိုသာ မက၊ အရင္းမဲ့မဵားကိုပၝ ေကာင္းကဵိႂး ဴပႂေပလိမ့္မည္။ တ႟ုတ္ဴပည္
အေနဴဖင့္ မလိုလားသည့္ အရာမႀာ အလၾန္ အင္အားနည္းေနသည့္ တိုင္းရင္းသား
အရင္းရႀင္ စနစ္ မဟုတ္မူဘဲ၊ ႎိုင္ငံဴခား နယ္ခဵဲႚ စနစ္ႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား ပေဒသရာဇ္
စနစ္ပင္ ဴဖစ္ေပသည္။) အဲဒီေတာ့ အခု ကမာၲတဝႀမ္းလံုး ဝၝဒေရးရာ တိုက္ပဲၾ
ဆင္ေနတာဟာ ကၾန္ဴမႃနစ္ ဝၝဒနဲႛ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘဲ ကဵႂပ္ေဴပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း
ဒီမိုကေရစီသစ္နဲႛ ဒီမိုကေရစီေဟာင္းပဲ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ ရႀင္းေနပၝတယ္။ ဒီဝၝဒေရးရာ
တိုက္ပဲၾဟာ မူလ အေနနဲႛ ႟ုပ္ဝတၪႂ ဆိုင္ရာ အကဵိႂးစီးပၾား အခဵင္းခဵင္း တိုက္ပဲၾကို
အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီး ဴဖစ္ေပၞလာတာပဲ။ တဆင့္ခံ အေနနဲႛ အခဵင္းခဵင္း သိရႀိမႁနဲႛ နားလည္မႁ
ကင္းမဲ့ဴခင္းရဲႚ အကဵိႂးတရား အဴဖစ္ ေပၞလာတာပဲ။
အဓိက ဂိုဏ္းႎႀစ္ဂုဏ္း အဴဖစ္ ကမာၲ႒ကီးကို အဳကမ္းအားဴဖင့္ အခုလို
ခဲၾဴခားလိုက္တဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဒီေနရာမႀာ အေသးစိတ္ ထပ္႓ပီး စစ္ေဆး
ဳကည့္္ရလိမ့္မယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အခုအခဵိန္က စ႓ပီး ဘယ္ေနရာ၊
ဘယ္အခဵိန္မႀာ မဆို ဒီလိုခဵည္းပဲ ရႀိလမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ ရႀင္းလင္း ႟ိုးသားတဲ့ အယူအဆကို
ကဵႂပ္တိုႛ အေနနဲႛ အလၾယ္တကူ မခံယူသင့္လိုႛဘဲ။ ကမာၲတဝႀမ္းလံုးမႀာပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ နယ္ပယ္
အလိုက္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ လူမဵိႂး အလိုက္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘယ္ကိစၤ အေနနဲႛပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္
ဒီအ႟ိုးခံဴဖစ္တဲ့ ဒၝမႀမဟုတ္ လိုတာထက္ ပို႓ပီး အ႟ိုးခံ ဴဖစ္ေကာင္း ဴဖစ္တဲ့
ေနရာခဵထားပံုမဵိႂးကို ဴဖစ္ေစ ဴပန္လည္ ေနရာခဵထားပံုကို ဴဖစ္ေစ၊ ေႎႀာင့္ေႎႀးေအာင္
လုပ္ေနတဲ့၊ လမ္းလၾဲသၾားေအာင္ လုပ္ေနတဲ့၊ ႟ိုက္ခဵိႂး ဖဵက္ဆီးေနတဲ့ ဴပင္းထန္ေအာင္
လုပ္ေနတဲ့၊
စၾက္ဖက္ႎိုင္တဲ့
အင္အားစုေတၾနဲႛ
စၾက္ဖက္ႎိုင္တဲ့
ပတ္ဝန္းကဵင္
အေဴခအေနေတၾဟာ အေတာ္မဵားမဵား ရႀိေနဳကတယ္။ ရႀိလဲ ရႀိေနဳကလိမ့္ဦးမယ္လိုႛ
ကဵႂပ္ထင္ပၝတယ္။ ယခုအခၝမႀာ ဂိုဏ္႒ကီး ႎႀစ္ဂိုဏ္းဆိုတဲ့ အ႟ိုးခံဴဖစ္႓ပီး တညီတည္း

ဴဖစ္ေနတဲ့ ပံုကားခဵပ္ အဴဖစ္ ကမာၲ႒ကီးကို ဴမင္ဳကမယ္ ဆိုရင္ အညမညနည္း
မကဵ႟ံုသာမက အခဵက္အလက္ အေနနဲႛလဲ မမႀန္ဘူး။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ႕ခင္းခဵက္
ဴဖစ္ႎိုင္စရာ ရႀိတဲ့ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံကလဲၾရင္ ဘယ္တိုင္းဴပည္မႀာဆို အနည္းဆံုး
တိုင္းဴပည္ ႎႀစ္မဵိႂး ႎႀစ္စား ရႀိေန႓ပီး တမဵိႂးတစားက သမိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရး
အင္အားစုေတၾကို
ေရႀႚတက္လႀမ္းဖိုႛ
အေထာက္အပံ့
ဴပႂေနတယ္။
ကဵန္တမဵိႂး
အင္အားစုေတၾကို
ဟန္ႛတား႓ပီး
တစားကေတာ့
သမိုင္းဆိုင္ရာ
တိုးတက္ေရး
ေႎႀးေကၾးေအာင္ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အခဵက္ကို ကဵႂပ္တိုႛ လဵစ္လဵႃ႟ႁ မထားႎိုင္လိုႛဘဲ။
နယ္ခဵဲႚသမားေတၾအေနနဲႚ
အမဵိႂးသားေရး
အရံအတားေတၾကို
ဴဖတ္ေတာက္
ရႀင္းလင္းပစ္႓ပီး တလံုးတစည္းတည္း ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုတဲ့ လကၡဏာ ရႀိေနေပမယ့္၊
ဒီနယ္ခဵႚဲသမားေတၾထဲမႀာ အခက္အခဲေတၾ၊ ဆန္ႛကဵင္ဘက္ ဴဖစ္မႁေတၾ တၾန္ႛဆုတ္မႁေတၾ
အမဵားအဴပား ရႀိေနတယ္။ အခဵင္းခဵင္း တဦးနဲႛ တဦးလဲ ဒီအတိုင္း ဴဖစ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့
အေရး႒ကီးတဲ့ အခဵက္ကိုလဲ ကဵႂပ္တိုႛ လဵစ္လဵႃ႟ႁလိုႛ မရႎိုင္ဘူး။ ဘယ္နည္းနဲႛ ဴဖစ္ဴဖစ္
သူတိုႛတေတၾဟာ သူတိုႛ တိုင္းဴပည္ အသီးသီးရဲႚ အကဵိႂးစီးပၾားထက္ နည္ခဵဲႚ လူတန္းစားရဲႚ
အကဵိႂးစီးပၾားကို ပိုအာ႟ံု စိုက္တယ္လိုႛ ေဴဗာင္ထ မေဴပာရဲဳကပၝဘူး။ ဘာေဳကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ အထူးသဴဖင့္ သူတိုႛဟာ အႎုဴမႃ အင္အားေလာက္ ဴပင္းထန္တဲ့ ဴပည္သူႛ ေဒၝသ၊
ဒၝမႀမဟုတ္ ဴပည္သူႛ တီထၾင္ ဖန္တီးေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾရဲႚ မေရမတၾက္ႎိုင္ေအာင္၊
မတိုင္းဆႎိုင္တဲ့
အလားအလာေတၾနဲႛ
အကဵိႂးတရားေတၾရဲႚ
ေရႀႚေမႀာက္မႀာ
အထိတ္တလန္ႛနဲႛ ေဳကာက္ဒူး တုန္ေနဳကလိုႛပဲ။ တကမာၲလံုးမႀာ ရႀိတဲ့ အႎုဴမႃဗံုးေတၾရဲႚ
အကဵိႂး သက္ေရာက္မႁေတၾဟာ ဒီဴပည္သူႛ ေဒၝသ၊ ဒၝမႀမဟုတ္၊ ဴပည္သူေတၾရဲႚ တီထၾင္
ဖန္တီးတဲ့
႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾကို
မယႀဥ္ႎိုင္ပၝဘူး။
တနည္းအားဴဖင့္ေတာ့
ဒီနယ္ခဵဲႚသမားေတၾဟာ သူတိုႛရဲႚ ဴပည္သူ အသီးသီးနဲႛ ကမာၲႛ ဴပည္သူေတၾကို
ေဳကာက္႟ၾံဳကတယ္။ ခပ္ေဴပာင္ေဴပာင္ ထၾက္လာ႓ပီး သူတိုႛရဲႚ သၾင္ဴပင္ လကၡဏာကို
မဴပရဲႚဳကပၝဘူး။ ဒီလို အကဵပ္အတည္း ကာလမႀာ တခဵိႂႚ နယ္ခဵဲႚသမားေတၾဟာ ဆိုရင္
ကိုယ့္တိုင္းဴပည္မႀာေရာ၊ ကိုယ့္ပိုင္နက္ ေဒသေတၾမႀာေရာ၊ ကမာၲေပၞမႀာပၝ ဴဖစ္ေပၞလာေန၊
တိုးတက္လာေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾကို တနည္းတဖံုနဲႛ လက္နက္ခဵ အညံ့ခံ
လိုက္ဳကတယ္။ ဒၝေပမဲ့ နယ္ခဵဲႚသမား အမဵားစုကေတာ့ ရႀံႂးတာကို ဝန္မခံဳကေသးပၝဘူး။
သူတိုႛတေတၾဟာ သူတိုႛရဲႚ ကစားနည္းေဟာင္း႒ကီး ဴဖစ္တဲ့ တူတူပုန္းတန္း ကစားနည္းကို
အသံုးဴပႂဳကည့္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဵင္ ေနဳကတယ္။ တခဵိႂႚ နယ္ခဵဲႚသမားေတၾကေတာ့ ခပ္မာမာပဲ။
တိုးတက္ေနတဲ့ သမိုင္းရဲႚ အင္အားစုေတၾကို အဖက္ဖက္ကေန႓ပီး အဴပႂတိုက္ပစ္
လိုဳကတယ္။ ဒီလို စၾန္ႛစားမယ္ ဆိုရင္ သူတိုႛပဲ ပဵက္စီး သၾားလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ တကယ္တန္း
ဴဖစ္လာမယ့္ အလားအလာကို ရင္ဆိုင္ ဝံ့ဳကတယ္။ အဲဒီေတာ့ တခၝထပ္႓ပီး ကမာၲႛ
နယ္ခဵဲႚဂိုဏ္း အေဳကာင္း အဳကမ္းသေဘာ ေဴပာရမယ္ ဆိုရင္ ဒီဂိုဏ္အတၾင္းမႀာ သံုးမဵိႂး

သံုးစား ရႀိတယ္။ လစ္ဘရယ္လ္ အမဵိႂးအစား၊ ကဵင္လည္ ပၝးနပ္တဲ့ အမဵိႂးအစားနဲႛ
ထိန္းမႎိုင္ သိမ္းမရ ဂမူးရႀႃးထိုး အမဵိႂးအစားေတၾပဲ။
ဒီေတာ့ ကမာၲ႒ကီးကို ဂိုဏ္း႒ကီး ႎႀစ္ဂိုဏ္း ဴဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေနဆဲ ဴဖစ္တဲ့
ေနရာ ခဵထားမႁဟာ တက္လိုက္၊ ကဵလိုက္၊ ေရႀႚတိုး ေနာက္ငင္ဴဖစ္လိုက္၊ အခဵင္းခဵင္း
ခဵႂပ္ထားလိုက္၊ လၿတ္ထားလိုက္ ဴဖစ္ေနတာကို ကဵႂပ္တိုႛ ေတၾႚဳကရလိမ့္မယ္။ ဒီလို
ဴဖစ္ေပၞ ေနမႁေတၾဟာ အင္မတန္ ရႀည္လဵားတဲ့ ဴဖစ္စဥ္တရပ္ ဴဖစ္လိမ့္မယ္။ တေနရာနဲႛ
တေနရာ၊ တခဵိန္နဲႛ တခဵိန္ မတူဘဲ ရႀိဳကလိမ့္မယ္။ ဒီလိုနဲႛ ဖိႎႀိပ္တဲ့ ဂိုဏ္းနဲႛ အဖိႎႀိပ္ခံ
ဂိုဏ္းရယ္လိုႛ ကမာၲ႒ကီး အေနနဲႛ ဂိုဏ္႒ကီး ႎႀစ္ဂိုဏ္း အဴဖစ္ အလၾယ္တကူ
ဴမင္ႎိုင္ေလာက္တဲ့ အ႟ုိးခံကဵကဵနဲႛ အေဴခခံကဵကဵ ကဲၾမသၾားခင္မႀာ ႎိုင္ငံတကာ
သေဘာအလိုက္၊
နယ္ပယ္
သေဘာအလိုက္၊
လူမဵိႂးဆိုင္ရာ
အစုအေဝး
သေဘာအလိုက္၊ ဴဖစ္ေပၞ တိုးတက္မႁေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိေနမယ္လိုႛ ကဵႂပ္တိုႛ ေဴမၟာ္မႀန္း
ထားရမယ္။ အဲဒီလို အဴမင္မဵိႂးအရ ကဵႂပ္တိုႛတေတၾဟာ သမိုင္းတေလ႖ာက္မႀာ
ရယူသင့္တဲ့ ေနရာကို ရယူဖိုႛ၊ မႀန္တဲ့ဘက္မႀာ ရႀိဖိုႛ၊ သတိမူမိ ဳကရလိမ့္မယ္။
တခဵိန္တည္းမႀာလဲ မလိုအပ္တဲ့ အကဵဥ္းအဳကပ္ေတၾ အမဵား႒ကီး ေတၾႚေစႎိုင္တဲ့
ေပဵာ့ေဴပာင္းမႁ မရႀိတဲ့၊ မလႁပ္သာ မယႀက္သာတဲ့ အေနအထားမဵိႂးကို ဴပန္ဴပင္လိုႛ မရတဲ့
အထိ ေရာက္မသၾားေအာင္ လုပ္ဳကရမယ္။
ဒီ ကမာၲနဲႛ ခဵီတဲ့ ပဋိပကၡကို ေနာက္ဆံုးမႀာ ဘယ္လို ေဴဖရႀင္းဳကမလဲ၊ ဒီကိစၤဟာ
ဘယ္သူ ဘယ္ဝၝမႀ တိတိကဵကဵ ႒ကိႂတင္ အတတ္မေဟာႎုိင္တဲ့ အနာဂတ္ရဲႚ
အဝန္းအဝုိင္းမႀာပဲ ရႀိတယ္။ ဒၝေပမဲ့လဲ ဴဖစ္လာႎုိင္မယ့္ တခဵႂိႚ လမ္းေဳကာင္းေတၾကုိေတာ့
အကဲခတ္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေဴမၟာ္မႀန္း ဳကည့္ရင္လဲ ဴမင္သာႎုိင္ပၝတယ္။
(ကဵႂပ္ဴမင္သေလာက္ ေဴပာရရင္ေတာ့ ဟုိတေဴပာက္ ဒီတေဴပာက္ အေနနဲႚ
ထင္ရႀားတဲ့ ဆုံး႟ႁံး နစ္နာမႁ တခဵႂိႚတေလ ရႀိေပမဲ့ ႎုိင္ငံတကာ အေဴခအေန
တရပ္လုံးကေတာ့ ကဵႂပ္တုိႛ အဖုိႛ အခၾင္အ
့ လမ္း သာေနေစတုန္းပၝပဲ။) စစ္ဟာ
အထူးသဴဖင့္ ေခတ္သစ္စစ္ဟာ တိတိကဵကဵ ဆုိရရင္ ဒီ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ကမာၲစစ္ဟာ၊
ကမာၲေပၞမႀာ ရႀိတဲ့ မဵားဴပားလႀတဲ့ လူေတၾကုိ ပညာေပးလုိက္႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စစ္ရဲႚ
ဴပာပုံေတၾထဲက ထၾက္လာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ အသက္ရႀင္ ေနေသးတယ္။
ဒၝဟာ သံသယ ရႀိစရာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ အ႒ကီးအကဵယ္ အားနည္း သၾားတယ္။
ေနာက္႓ပီး ႓ဗိတိန္နဲႛ အေမရိကတုိက္တုိႛရဲႚ ဴပည္သူေတၾ အပၝအဝင္ ကမာၲႛ ဴပည္သူ
အေပၝင္းရဲႚ ဒီမုိကေရစီ ထၾန္းကားေစတဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ အ႒ကီးအကဵယ္ ဴဖစ္ပၾား
ေပၞထၾက္လာေန႓ပီ ဴဖစ္တယ္။ နယ္ခဵဲႚ စနစ္အဖုိႛ ေခတ္ကုန္ လာေနပၝ႓ပီ။

ဒၝေပမဲ့ (ဒီ - ဒၝေပမဲ့ ဆုိတာဟာ အေတာ္႒ကီးမားတဲ့ ဒၝေပမဲ့) ပဲ ထင္တုိင္းလဲ
မဴဖစ္ဘူး။ လၾဲခဵင္လဲ လၾဲတတ္ပၝတယ္၊ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ လုံးလုံးလဵားလဵား အ႓ပီးအပုိင္
အေရးနိမ့္ သၾားေသးတာ မဟုတ္ဘူး၊ နယ္ခဵဲႚစနစ္ အနည္းဆုံး ပုံပန္း လကၡဏာ အေနနဲႛ
အင္အား ရႀိေနေသးတယ္။ (ေနာက္႓ပီး နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ အလၾယ္တကူ လက္နက္ခဵ
အ႟ႁံးေပးမႀာ မဟုတ္ဘူး။ သူကုိ မတုိက္ဘဲနဲႛလဲ အ႟ႁံးေပးမႀာ မဟုတ္ဘူး။ နယ္ခဵဲႚစနစ္ဟာ
သူႛ တည္႓မဲေရး အတၾက္ ေနာက္ဆုံး ေဴမကတုတ္အခဵႂိႚ ဇၾဲေကာင္းေကာင္းနဲႛ ဆၾဲ႓ပီး
တုိက္လိမ့္မယ္။ အသက္ငင္ေနတဲ့ အထိ တုိက္လိမ့္မည္။) ကဲ ဒၝဴဖင့္ နယ္ခဵဲႚစနစ္ရဲႚ
ေသနဂႆဗဵႃဟာႎႀင့္ နည္းပရိယာယ္ေတၾဟာ ဘာဴဖစ္မလဲ။ တုိးတက္လာေနတဲ့ ကမာၲႛ
ဒီမုိကေရစီသစ္ကုိ ဖဵက္ဆီးပစ္ဖုိႛ ေဴမၟာ္မႀန္းထားပၝသလား။ မထားတာ အမႀန္ပၝပဲ။
နယ္ခဵဲႚဂုိဏ္းထဲမႀာ ရႀိတဲ့ ဂဵႂိးကပ္ေနတဲ့ တခဵႂိႚ နယ္ခဵဲႚသမားေတၾကသာ ဒီလုိ စိတ္ကူးမဵႂိး
အတုိင္း စခန္း သၾားဳကလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမဲ့ နယ္ခဵဲႚသမား အေတာ္မဵားမဵားကေတာ့
ဒီလုိလုပ္ဖုိႛ မေဴမၟာ္မႀန္းဳကဘူး။ ဒီလမ္းေဳကာင္း အရ အႎုိင္ယူဖုိႛ မေဴမၟာ္မႀန္းဳကဘူးလုိႛ ကဵႂပ္
ယုံဳကည္တယ္။
ဒၝဴဖင့္ရင္
နယ္ခဵဲႚစနစ္ရဲႚ
တကယ့္
ရည္မႀန္းခဵက္နဲႛ
အဓိက
ရည္မႀန္းခဵက္က ဘာလဲ၊ အဓိက ရည္မႀန္းခဵက္ကေတာ့ တဴခား မဟုတ္ပၝဘူး။
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထိန္းသိမ္း ကာကၾယ္ဖုိႛပဲ ဴဖစ္တယ္။ ေရႀးက ရႀိ႓မဲအတုိင္း မေပဵာက္မပဵက္
ထိန္းသိမ္းထားဖုိႛပဲ ဴဖစ္တယ္။ ကမာၲ လၿမ္းမုိးေရးကုိ ဆက္လက္ ရႀည္လဵားေအာင္
လုပ္ဖိုႛပဲ ဴဖစ္တယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဂမူးရႀႃးထုိး အကဵဆုံး၊ ေသၾးထၾက္သံယုိ အဴဖစ္
ဆုံးစစ္၊ ေသဴခင္းႎႀင့္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ စစ္မဵႂိးကုိ တုိက္ရတဲ့ အထိ ဒီကမာၲ႒ကီးမႀ လုံးဝ
ကၾယ္ေပဵာက္ မသၾားဖုိႛ အတၾက္ နယ္ခဵဲႚစနစ္ အေနနဲႛ ဘယ္နည္းနဲႛဴဖစ္ဴဖစ္၊
ဘယ္လုိပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ခုခံ ကာကၾယ္ဖိုႛပဲ ဴဖစ္တယ္။ နယ္ခဵဲႚစနစ္ဟာ
ကမာၲ႒ကီးကုိ ဆက္လက္ လၿမ္းမုိး ေနေသးေရး ဆုိတဲ့ ေဴမၟာ္မႀန္းခဵက္ကုိ သေဘာကဵ
လက္ခံေနတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဝၝဒဴဖန္ႛခဵီေရး လက္နက္ဴဖစ္တဲ့ အ႒ကီးဆုံး
လက္နက္ကုိ လက္ဝယ္ ရရႀိထားလုိႛပဲ ဴဖစ္တယ္။ အဲဒီ လက္နက္ကုိ ကုိင္႓ပီး ကမာၲ႒ကီးရဲႚ
႒ကီးမားတဲ့ အစိတ္အပုိင္းနဲႛ သူရဲႚ တုိင္းသူ ဴပည္သားေတၾကုိ ယာယီအားဴဖင့္ အနည္းဆုံး
အေနနဲႛ တစုံတရာ ကာလ အထိ လမ္းမႀား လုိက္မိေအာင္ လုပ္ႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ
နယ္ခဵဲႚစနစ္က ေဴမၟာ္လင့္ထားလုိႛပဲ။ အႎုဴမႃနဲႛ အဳကပ္ကုိင္တာတုက
ိႛ ို လုပ္မယ္။
တဆက္တည္းမႀာပဲ ကမာၲ အရပ္ရပ္မႀာ ရႀိဳကတဲ့ ေဖာက္ဴပန္ေရးသမားေတၾ၊ သတၨိ မရႀိတဲ့
လူေတၾ၊ ေတၾေဝ ယိမ္းယုိင္ေနတဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတၾ၊ အထူးထူးေသာ တုိင္းရင္းသား
အရင္းရႀင္ေတၾနဲႛ အဴပည္ဴပည္ ဆုိင္ရာ အရင္းရႀင္ေတၾရဲႚ ဂုိဏ္းအတၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့
မဟာမိတ္ အသစ္ေတၾ ပုိမဵားလာေအာင္ ရႀာေဖၾတာေတၾ လုပ္မယ္။ ဒီလုိ လုပ္တဲ့အတၾက္
ကာလ အပုိင္းအဴခား အေနနဲႛ အားထားစရာ အင္အားသစ္ေတၾ ထပ္႓ပီး ရလာမယ္လုိႛ
နယ္ခဵဲႚစနစ္က
ေဴမၟာ္မႀန္းထားဴပန္တယ္။
အထူးသဴဖင့္ ဴဖစ္ႎုိင္တဲ့ ေနရာဆုိရင္
ဘယ္မႀာပဲဴဖစ္ဴဖစ္
ေသၾးခၾဲ
အုပ္ခဵႂပ္တဲ့
နည္းေဟာင္း႒ကီးကုိပဲ
ဴပန္သုံးဖုိႛ

ေဴမၟာ္မႀန္းထားတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲႛ ပုံသၸာန္ အမဵႂိးမဵႂိးကုိ ေဆာင္႓ပီး သူႛကုိယ္သူ
ထိန္းသိမ္း
ကာကၾယ္ထားဖုိႛ
ေဴမၟာ္မႀန္းထားတယ္။
ပုံသၸာန္
အေနနဲႛ
အနည္းအကဵဥ္းေတာ့ လစ္ဘရယ္လ္ ဴဖစ္လာမယ္။ ဒၝေပမဲ့ နယ္ခဵဲႚစနစ္ရဲႚ အေဴခခံကဵတဲ့၊
ဒၝမဟုတ္၊ မရႀိမဴဖစ္ အေရး႒ကီးတဲ့ အကဵႂိးစီးပၾားနဲႛ အေနအထားကုိ ထိခုိက္ေစမဲ့
အတုိင္းအတာ အထိေတာ့ လစ္ဘရယ္လ္ ဴဖစ္မႀာ မဟုတ္ဘူး၊ (နယ္ခဵဲႚစနစ္ အေနနဲႛ
ကဵဆုံး ကၾယ္ေပဵာက္သာၾ းဖုိႛ ေလာေလာဆယ္ အလားအလာကုိ ရင္ဆုိင္ရခဵိန္
မေရာက္ေသးဘူး ဆုိရင္ေတာ့ အနည္းဆုံး အဲဒီ အခဵိန္ မေရာက္မီ အထိ နယ္ခဵဲႚစနစ္ရဲႚ
အေဴခခံ အကဵႂိးစီးပၾားနဲႛ အေနအထား ကိစၤ အတၾက္ ႒ကီးမားတဲ့ စစ္ေရး တိုက္ပၾဲဟာ
ရႀိလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေနရာမႀာ ကဵႂပ္တုိႛ သတိဴပႂ မႀတ္သားဖိုႛကေတာ့ နယ္ခဵဲႚ
စနစ္ဟာ ကၾယ္ေပဵာက္စရာ ရႀိရင္ အား႒ကိႂး မာန္တက္ ခုခံ တုိက္ခုိက္႓ပီးမႀ
ကၾယ္ေပဵာက္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္။ ခုခဵိန္ဟာ နယ္ခဵဲႚစနစ္ အေနနဲႛ ခဵက္ဴခင္း လက္ငင္း
ေသေဘးနဲႛ ႓ခိမ္းေခဵာက္ ခံေနရတာ မဟုတ္ေသးဘူး ဆုိတဲ့ အခဵက္ပဲ။ ကမာၲ႒ကီးကုိ
ဆက္လက္ စုိးမုိးေရး အတၾက္ ႒ကီးကဵယ္တဲ့ စစ္ေရးတုိက္ပၾဲကုိ နယ္ခဵဲႚစနစ္က မဆင္ႎၿဲဘဲ
ေနလိမ့္မယ္ ဆုိတယ္ ဘာေဳကာင့္လဲ) ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဆင္ႎၿဲႎုိင္တဲ့
အေဴခအေနမႀာ မရႀိလုိႛပဲ။ အဴပင္ပမ္း အေနနဲႛ စီးပၾားေရး အရ အင္အား ရႀိတယ္လုိႛ
ဆုိရတဲ့ တုိင္ေအာင္ (ကဵႂပ္ ဆုိေနတာက အထူးသဴဖင့္ ႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚစနစ္ကုိ ေဴပာတာ
မဟုတ္ဘူး၊ ေယဘုယဵ အားဴဖင့္ နယ္ခဵဲႚစနစ္ကုိ ေဴပာေနတာပဲ ဴဖစ္တယ္) အခု အခၝမႀာ
နယ္ခဵဲႚစနစ္ဟာ စစ္႓ပီးကာလရဲႚ အတုိက္အခံ ဴဖစ္မႁေတၾ၊ ကိုက္ညီေအာင္ မညၟိႎုိင္မႁေတၾ၊
အံေခဵာ္မႁေတၾ အစရႀိတဲ့ ေဴဖရႀင္း မရႎုိင္တဲ့ ဝဲဂယက္ထဲ ကဵေနတယ္။ နယ္ခဵဲႚစနစ္ဟာ
အမႀန္အားဴဖင့္ ဆုိရရင္ စီးပၾားေရးအရ ေသေနရတဲ့ အဳကားမႀာ လူးလၾန္ႛ အသက္ရႀင္
ေနရတယ္။ တနည္းဆုိရရင္ ခဵႃခဵာေနတဲ့ ဘဝမႀာ ရႀိေနတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အထူးသဴဖင့္
အဆုံးစၾန္ ေဴပာရရင္ သူႛတုိင္းဴပည္တၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့ ဴပည္သူေတၾနဲႛ ကမာၲႛ ဴပည္သူေတၾဟာ
သူတိုႛ အ႒ကီးကဵယ္ဆုံး အဆီးအတား ဴပႂေနဳကတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့
ဴပည္သူေတၾဟာ ယခုအခၝမႀာ စစ္ေဳကာင့္ ပင္ပန္းႎၾမ္းနယ္႓ပီး စစ္ကုိ ႓ငီးေငၾႚေနဳကလုိႚဘဲ။
အ႓ပိႂင္အဆုိင္
ရန္ဴပႂတာကုိ
႓ငီးေငၾႚေနဳကလုိႚဘဲ။
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကုိ
လုိခဵင္႓ပီး
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးရမယ္ဆုိရင္ ဘယ္နည္းနဲႚ ဴဖစ္ဴဖစ္ ရယူခဵင္ ေနဳကလုိႛပဲ။ ကမာၲေဟာင္းကုိ
ထိန္းသိမ္းထားဖုိႛ လုံးဝ စိတ္မဝင္စားဘဲ သူတုက
ိႛ ုိ အကဵႂိး ဴဖစ္ထၾန္းေစမယ့္ ဒၝမႀမဟုတ္
သူတုက
ိႛ ုိ လူလူသူသူ ဴပန္ဴဖစ္ေအာင္ ေဴမၟာ္လင့္ခဵက္ ေပးႎုိင္မယ့္ ကမာၲေဟာင္းနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး ေသၾးထၾက္သံယုိ မဴဖစ္လုိဳကလုိႛပဲ။ ဒီေတာ့ အႎုဴမႃ ဓာတ္အား
အစရႀိသည္တုက
ိႛ ုိ ရႀာေဖၾ ေတၾႚရႀိေပမဲ့ နယ္ခဵဲႚစနစ္ဟာ မိမိ တည္႓မဲဖုိႛ အတၾက္ ႒ကီးမားတဲ့
စစ္ေရး တုိက္ပၾဲကုိ မဆင္ႎုိင္ဘူး။ ဆင္မႀာလဲ မဟုတ္ဘူး။ နယ္ခဵဲႚစနစ္ဟာ အထက္က
ေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့ အထူးထူးေသာ ပရိယာယ္ေတၾနဲႛ တုိင္းဴပည္ အခဵင္းခဵင္း ဆက္ဆံ ေဴပာဆုိမႁ
ပုံသၸာန္ေတၾ အရ ေဆာင္႟ၾက္ သၾားႎုိင္စၾမ္း ရႀိတယ္ဆိုတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ

လိမ္လည္ေနတဲ့ ဘဝင္ဴမင့္မႁ အေပၞမႀာ အဓိက အားဴဖင့္ ေဴမၟာ္လင့္ အားကုိး ဴပႂေနတယ္။
တနည္းဆုိရင္ တတိယ ကမာၲစစ္ဴဖစ္လာဖႛုိ မေသခဵာပၝဘူး။ ဘယ္နည္းနဲႛဴဖစ္ဴဖစ္
အေဝး႒ကီး ေဝးပၝေသးတယ္။
ဒၝေပမဲ့ သမုိင္းကေတာ့ နယ္ခဵဲႚစနစ္ကုိ ဒဏ္ခတ္လုိက္ပၝ႓ပီ။ နယ္ခဵဲႚစနစ္ရဲႚ
ကံဳကမၳာကုိ မဴပႂဴပင္သာ မေဴပာင္းလဲသာေအာင္ ခဵိပ္တံဆိပ္ ခတ္ႎႀိပ္ လုိက္ပၝ႓ပီ။
ဒီအလားအလာကုိ
ဆင္ဴခင္မိတဲ့
အတၾက္
(ေလာေလာဆယ္
ဴဖစ္မယ့္
အလားအလာေတာ့ မဟုတ္ဘူး) နယ္ခဵဲႚသမားဟာ ေဳကာက္ဒူး တုန္ေနရတယ္။
ေသၾးေလ ေခဵာက္ခဵားလာတယ္။ တခၝတခၝ မေတၾးေတာ မဆင္ဴခင္ႎုိင္ေအာင္ ဴဖစ္႓ပီး
မုိက္မဲမႁေတၾ ကဵႃးလၾန္လာတယ္။ အားလၾန္႓ပီး ကုိယ့္ဟာကုိယ္ မထိန္းႎုိင္ ဴဖစ္လာတယ္။
ဒီလုိနဲႛ
သူအလၾန္ေဳကာက္လန္ႛ
စုိး႟ၾံႚေနတဲ့
သူႛဇာတ္သိမ္းရမယ့္
အခဵိန္ကုိ
ဴမန္ဆန္ေအာင္ လုပ္ေနတာ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒၝဟာ ပုံကားခဵပ္ရဲႚ မဵက္ႎႀာတဘက္သာ
ဴဖစ္တယ္။ တဴခားဘက္မႀာေတာ့ တုိးတက္လာေနတဲ့ တုိက္ပၾဲဝင္ ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့ ကမာၲႛ
ဒီမုိကေရစီသစ္
ေတၾဟာလဲ
အမႀားလုပ္ေနဳကတယ္။
တခၝတခၝ
႒ကီးမားတဲ့
အမႀားေတၾကုိလဲ
လုပ္ေနဳကတယ္။
ဒၝဟာ
သူတုိႚကုိ
နယ္ခဵဲႚစနစ္
အလစ္ဝင္ဖမ္းႎုိင္ေအာင္ အခၾင့္အလမ္း ဖန္တီး ေပးေနတာဘဲ။ ဒီလုိနဲႚ နယ္ခဵဲႚစနစ္ဟာ
တည္႓ငိမ္မႁ၊
ဒၝမႀမဟုတ္
စိတ္မခ႗တ္ယၾင္းမႁကုိ
ဴပန္ရလာတယ္။
ဒၝေဳကာင့္မုိႚ
နယ္ခဵဲႚစနစ္ဟာ သူႚဉာဏ္ပညာ အေဴမာ္အဴမင္ရဲႚ ႒ကီးမားတဲ့ အစိတ္အပုိင္းကုိ
ဆက္လက္ကုိင္ထားႎုိင္ေသးတာကုိ ေတၾႚရတယ္။ မဵားမဳကာခင္က ဆုိရင္ ကမာၲမႀာေရာ၊
ကဵႂပ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာေရာ လက္လၾတ္ ဆုံး႟ႁံးသၾားရတဲ့ အေဴခအဴမစ္နဲႛ ဂုဏ္သိကၡာ
အခဵႂိႚကုိ နယ္ခဵဲႚစနစ္ အေနနဲႛ ဴပန္ရေအာင္ လုပ္ႎုိင္စၾမ္း အနည္းအကဵဥ္း ရႀိလာခဲ့တယ္။
ေယဘုယဵ အားဴဖင့္ ဒၝဟာ အစဥ္ေဴပာင္းလဲေနတဲ့ ကမာၲ႒ကီးရဲႚ ကဵယ္ဴပန္ႛတဲ့
ပုံကားခဵပ္႒ကီးက ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ မဵက္ေမႀာက္မႀာ ယခု ဖၾင့္ခဵ ဴပလုိက္တဲ့ အလားအလာေတၾပဲ
ဴဖစ္တယ္။ ဟုိတေဴပာက္ ဒီတေဴပာက္ ဆၾေပးမႁ၊ ေဖာက္ဖဵက္မႁေတၾ အနည္းအကဵဥ္း
ရႀိေနတဲ့
တုိင္ေအာင္
ဆက္လက္
ဴဖစ္ေပၞေနမယ့္
ကမာၲႛ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးရဲႚ
အလားအလာေတၾပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဴပည္ဴပည္ ဆုိင္ရာ တုိးတက္ ေကာင္းမၾန္မႁနဲႛ
အမဵႂိးသားေရးရာ တုိးတက္ ေကာင္းမၾန္မႁကုိ ေအာင္ဴမင္ ရရႀိေစမယ့္ ဴဖစ္ႎုိင္ဖၾယ္ရာ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး အလားအလာေတၾပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိရင္ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ဟာ
စစ္နဲႛ ႓ခိမ္းေခဵာက္ခဵင္ ႓ခိမ္းေခဵာက္ႎုိင္တယ္ ဆုိေပမဲ့ သူတာဝန္ယူ ေနရတဲ့ ဴပည္တၾင္း
ဴပည္ပ ဴပႍနာေတၾဟာ ဴပည့္လ႖မ္းေနတဲ့ အဴပင္ အထက္က ကဵႂပ္ တင္ဴပခဲ့တဲ့
အေဳကာင္းဴပခဵက္ေတၾကလဲ ရႀိေနတဲ့ အတၾက္ အေထၾေထၾ ထုိးစစ္ကုိ ဆင္ႎုိင္မႀာ
မဟုတ္လုိႛဘဲ။ ဆင္မႀာလဲ မဟုတ္လုိႛဘဲ။ (ယခု အခၝမႀာ ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီသစ္ေတၾ အဖုိႛ

ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ အေဳကာင္း ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္နဲႛလဵင္လဵင္ဴမန္ဴမန္နဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ
ဴဖစ္ေပၞ တုိးတက္ဖုိႛ ဴဖစ္ႎုိင္စရာ ရႀိေနတယ္။ ဒီမုိကေရစီသစ္ေတၾ အဖုိႛ မုိက္မဲတဲ့
အမႀားအယၾင္းေတၾ မကဵႃးလၾန္မိရင္ ဘယ္နည္းနဲႛ ဴဖစ္ဴဖစ္ ႟ႁံးနိမ့္စရာ မရႀိပၝဘူး၊
ဘာေဳကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ ႎုိင္ငံေရး စည္း႟ုံးေရး အေဴခအေနေတၾဟာ
ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ဴပည့္ဝတဲ့ ဒၝမႀမဟုတ္၊ လဵင္ဴမန္တဲ့ ေအာင္ပၾဲေတၾကုိ ရႎုိင္စၾမ္း
အေဴခခံမဵား ဴဖစ္႓ပီး၊ တကယ္လုဒ
ိႛ ီလုိ ေအာင္ပၾဲေတၾကုိ ရႎုိင္စၾမ္း မရႀိေသးတဲ့ တိုင္ေအာင္
အေရးနိမ့္မႁကုိ ေရႀာင္တိမ္းႎုိင္မႀာ ဴဖစ္လုိႛပဲ။ အေရးနိမ့္မႁကုိ ေရႀာင္ႎုိင္ မေရႀာင္ႎုိင္ ဆုိတဲ့
ကိစၤဟာ တဴခားသူ အေပၞ မတည္ဘဲ ကိုယ့္အေပၞမႀာသာ တည္လုိႛပဲ ဴဖစ္တယ္)။
ဒၝေပမဲ့ ဴဖစ္ႎုိင္စရာ ရႀိဴခင္း ဆုိတာဟာ ဴဖစ္ရန္ရႀိဴခင္း မဟုတ္ဘူး။ သူႛဘာသာ
သူတကယ္ ဴဖစ္လာဖႛုိ ေသခဵာမႀာ မဟုတ္ဘူး။ ဴဖစ္ႎုိင္စရာ ရႀိဴခင္း အေပၞမႀာ က႗ႎု္ပ္တုိႛရဲႚ
ေဴမၟာ္မႀန္းခဵက္ကုိ အေဴခဴပႂႎုိင္မႀာ မဟုတ္ဘူး။ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ ေအာင္ပၾဲ အတၾက္ သာမက
ကဵႂပ္တုိႛ ကိုယ္တုိင္ အေရးနိမ့္မယ့္ အေရးကုိ ေရႀာင္ရႀားႎုိင္ဖုိႛ အထိပၝ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ
ယုံဳကည္ အားကုိးရမယ္။ ကဵႂပ္တုိႛရဲႚ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္နဲႛ ႒ကိႂးပမ္း အားထုတ္မႁ
ကဵႂပ္တိုႛရဲႚ အင္အားနဲႛ အဆင္သင့္ ဴပင္ဆင္ထားမႁေတၾကုိ ယုံဳကည္ အားကုိးရမယ္။
အမဵႂိးသားေရးနဲႛ ႎုိင္ငံတကာေရး အရ ကမၳပုိင္းနဲႛ ကတၨားပုိင္း အရ၊ ကုိယ့္လုပ္ငန္း
တာဝန္ေတၾဟာ
ဘာဴဖစ္သင့္တယ္၊
ကုိယ့္အင္အား
ဘယ္ေလာက္႒ကီးတယ္၊
ကုိယ့္အင္အား ဘယ့္ေလာက္ ေပဵာ့ညံ့တယ္ ဆုိတာကုိ ႒ကီးမားတဲ့ အသိတရားနဲႛ သိရႀိ
နားလည္႓ပီး ကုိယ့္အင္အား ႒ကီးမားမႁနဲႛ ခဵႂိႚတဲ့မႁ ဘယ္ေလာက္ ရႀိတယ္၊ ကုိယ့္ကုိယ္
ဆန္ႚကဵင္မယ့္ အေဳကာင္းဴခင္းရာ၊ ေထာက္ကူမယ့္ အေဳကာင္းဴခင္းရာ ဘာေတၾ ရႀိတယ္
ဆုိတာကုိ သိရႀိ နားလည္႟ုံ သာမက အဲဒီလုိ သိရႀိ နားလည္သမ႖ကုိ အေကာင္းဆုံး
အကဵႂိး ဴဖစ္ထၾန္းေအာင္ အသုံးခဵတဲ့ တကယ္လက္ေတၾႚနဲႛ စိတ္အား ထက္ထက္သန္သန္
အသုံးခဵတဲ့ ပုဂၢႂိလ္ေတၾ၊ ဒီလုိပုဂၢႂိလ္ေတၾသာလ႖င္ အေရးနိမ့္မႀာကုိ ေရႀာင္ႎုိင္ရည္ရႀိ႓ပီး
ေအာင္ပၾဲ အတၾက္ အဆင္သင့္ ဴပင္ဆင္ထားႎုိင္ရည္ ရႀိဳကမႀာပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝဟာ
ကဵႂပ္တုိႛ ေဴပာဆုိေနကဵ "ပၝရမီထူးကဲသူ" ဆုိတာရဲႚ အဓိပၯာယ္ အစစ္ပဲ။ ဒၝနဲႛ
ပတ္သက္လုိႛသဘာဝ အေလဵာက္ ဴဖစ္တဲ့ ထူးကဲတဲ့ အရည္အခဵင္းမဵႂိး၊ ဒၝမႀမဟုတ္
နတ္သိဳကားေပးတဲ့ ထူးကဲတဲ့ အရည္အခဵင္းမဵႂိး ဆုိတာ မရႀိပၝဘူး။ ကဵႂပ္ေတာ့
မယုံဳကည္ဘူး။ ဒီ မဂႆလာနဲႛ ဴပည့္စုံတဲ့ မဵက္လႀည့္ စကားလုံးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမဵႂိးမဵႂိး
အဓိပၯာယ္ ဖၾင့္ထားဳကတယ္။ အတုိင္းအဆ မရႀိ ဒဏ္ခံႎုိင္တဲ့အားလုိႛ ဆုိတာလဲ ရႀိတယ္။
ပၝရမီ ထူးကဲတယ္ ဆုိတာဟာ တဴခားလူေတၾ အမႀတ္မဲ့ ဴဖစ္ေနတာကုိ ဴမင္တတ္
ေတၾႚတတ္တာလုိႛ ဆုိတာလဲ ရႀိတယ္။ အႎႀစ္သာရ သေဘာ ေဴပာရရင္ေတာ့ လူရဲႚ
တီထၾင္ ဖန္တီးေရး စၾမ္းအားကသာလ႖င္ သူႛကုိယ့္သူ၊ သူႛ နကၡတ္တာရာေတၾ၊ သူႛသမုိင္း၊
သူႛကမၳေတၾ ဴဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး ေပးတာပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ သူႛအေနနဲႛ

သူႛပတ္ဝန္းကဵင္မႀာ ရႀိေနတဲ့ အေဳကာင္းဴခင္းရာေတၾနဲႛ အင္အားစုေတၾကုိေတာ့ ပစ္ပယ္လုိႛ
မရဘဲ ထည့္တၾက္ရမယ္ ဆုိတာကေတာ့ သံသယ ရႀိစရာ မလုိပၝဘူး။ အလုပ္၊ အလုပ္၊
အလုပ္၊ လႁပ္ရႀား၊ လႁပ္ရႀား၊ ကုိယ့္အား ကုိယ္ကုိး၊ ကုိယ့္အား ကုိယ္ကုိး၊ ကုိယ္အား
ကုိယ္ကုိး။ ဒၝဟာ လူဖန္တီးလုိႛ ေပၞထၾက္လာတဲ့ ဘယ္လုိ ေအာင္ပၾဲအတၾက္ မဆုိ
ရႀိအပ္တဲ့ တင္းဳကပ္တဲ့ အဖုိးတန္တဲ့ အခဵိန္မေ႟ၾး မႀန္ကန္တဲ့ ဥပေဒသပဲ ဴဖစ္တယ္။
တနည္းအားဴဖင့္ ဆုိရရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားကုိး သူကုိသာ ဘုရားသခင္က ကူညီ
မစပၝလိမ့္မယ္။ ဒၝဴဖင့္ ေယဵဘုယဵ အားဴဖင့္ေရာ သီးဴခား အားဴဖင့္ေရာ ႎုိင္ငံတကာ
႟ႁေဒၝင့္က ဳကည့္တဲ့ အေနနဲႛ ဘယ္လုိ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတၾကုိ ဒီမုိကေရစီသစ္က ခဵမႀတ္
ေပးသင့္ပၝသလဲ။ ဒီမုိကေရစီ သစ္မဵား အေနနဲႛ (၁) ကုိယ့္သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မႀာ ရႀိတဲ့ ဴပည္တၾင္း ဒီမုိကေရစီ
အင္အားစုေတၾ ညီႌၾတ္ စည္းလုံးေအာင္ ပထမ ႒ကိႂးပမ္းရမည္။
(၂) ကမာၲ႒ကီးရဲႚ ကဵႂပ္တုိႛ ေနတဲ့ ေဒသ အစိတ္အပုိင္းမႀာ ပုိမုိ
ရင္းရင္းႎႀီးႎႀီး နားလည္မႁရႀိဖုိႛ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁနဲႛ ဆက္စပ္
ေဆာင္႟ၾက္မႁ တုိးတက္ ပၾားမဵားလာဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္းရမယ္။ အမဵႂိးသား အိႎၬိယ၊
ဒီမုိကေရစီ
အေရႀႚေတာင္
အာရႀတုိႛနဲႛ
အခဵင္းခဵင္း
ဴပႍနာ
ရႀိေနတာေတၾကုိ ေဴဖရႀင္းဖုိႛ အတၾက္ အဴပန္အလႀန္ အားထုတ္
႒ကိႂးပမ္းရမယ္။
(အင္ဒုိနီးရႀားကုိ
ပုိမုိ
တက္တက္႔က႔က
စိတ္ဝင္စားရမယ္။ ေထာက္ခံ ကူညီရမယ္။)
(၃)
အာရႀတုိက္ရဲႚ
ကဵန္တုိင္းဴပည္မဵားနဲႛ
အထူးသဴဖင့္
ကဵႂပ္တုအ
ိႛ ဖုိႛ တ႟ုတ္ဴပည္နဲႛ အဆက္အသၾယ္ လုပ္ရမယ္။ နားလည္မႁ
ရႀိေစရမယ္။
(၄) ကမာၲႛ အခဵယ္လႀယ္ခံ၊ အဖိႎႀိပ္ခံ ဴပည္သေ
ူ တၾ အားလုံး
လက္တၾဲ႓ပီး ကမာၲႛ နယ္ခဵဲႚစနစ္ကုိ တၾန္းလႀန္ ႓ဖိႂခဵဖုိႛ အတၾက္ ႒ကိႂးပမ္း
အားထုတ္မႁေတၾကုိ ဆက္စပ္ ေပးရမယ္။ နားလည္မႁ ရႀိေအာင္
လုပ္ရမယ္။
(၅) ကမာၲႛ ဒီမုိကေရစီ ဴပည္သူေတၾနဲႛ ပုိမုိ႓ပီး ညီရင္း အကုိလုိ
ခဵစ္ဳကည္ ရင္းႎႀီးေအာင္ လုပ္ရမယ္။ (ကဵႂပ္တုိႛ အေနနဲႛ ႓ဗိတိန္နဲႛ
အေမရိကန္ ဴပည္သူေတၾနဲႛ ညီရင္း အကုိလုိ ခဵစ္ဳကည္ရမယ္။)
(၆) နယ္ခဵဲႚသမားေတၾရဲႚ ပရိယာယ္ ေထာင္ေခဵာက္တၾင္း
ကဵမသၾားေအာင္ ဟန္တ
ႛ ားႎုိင္ဖုိႛ အတၾက္ ပုိမုိ႓ပီး သတိရႀိရမယ္။ ႎုိးဳကားမႁ
ရႀိရမယ္။
နယ္ခဵဲႚစနစ္
အခၾင့္ေကာင္း
ရေစႎုိင္မယ့္
႒ကီးမားတဲ့
အမႀားေတၾကုိ
မလုပ္မိေစဘဲ
ေရႀာင္ရႀားႎုိင္ဖုိႛ
အတၾက္
ပိုမုိ႓ပီး
သတိရႀိရမယ္။ ႎုိးဳကားမႁ ရႀိရမယ္။ နယ္ခဵဲႚ စနစ္ရဲႚ မႀားယၾင္းမႁေတၾ၊

ဒၝမႀမဟုတ္ မုိက္မဲမႁေတၾ၊ ဒၝမႀမဟုတ္၊ ဆန္ႛကဵင္ဘက္ ရႀိမႁေတၾကုိ
အခၾင့္အလမ္း
အနည္းအကဵဥ္း
ရတာပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊
ရသေလာက္
အသုံးခဵႎုိင္ေအာင္ ႒ကိႂးစားဖုိႛ အတၾက္ ပုိမုိ႓ပီး သတိရႀိရမယ္။
ကဲ၊ ဒၝေတၾဟာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႚ လဵင္လဵင္ဴမန္ဴမန္ တုိးတက္ ေကာင္းမၾန္လာမႁကုိ
ထိန္းသိမ္း႓ပီး လုံးဝ လၾတ္လပ္တဲ့ ကမာၲၲသစ္ တရပ္ တည္ေဆာက္ ထူေထာင္ဖုိႛ အတၾက္
ဒီမုိကေရစီသစ္မဵားရဲႚ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတၾပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။
[ဤတၾင္ 'ဴမန္မာ့ စိန္ေခၞသံ' ႓ပီးပၝ႓ပီ။]
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