
1 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

ရက္ခိုင ့်နခိုင့်ငံတ  ့်အခပ့်မက့်  

(သခိုို့မဟို ့်) 

ဝ န ို့ ရခခိုင့် ခိုို့အကက ြား ခွ ထကွ့်တရြားအခပ့်မက့် က ွ ခခ ြားချက့် 

 

မင့်ြားတသ  - တ ရြား ယ့် 

7 အ ောကတ် ိုဘောလ  2021 

 

ဗျိုပပ ့် 

ခွွဲထွက်ရ ေးအိပ်မက ် ဘယ်သူမက်…။ မမန်မ ာ့နိိုင်ငရံ ေးသမိိုင်ေးကိို ရလာ့လ ကကညာ့် င ် ခွွဲထွက်ရ ေးအိပ်မက် မက်ခွဲာ့တွဲာ့ 

မပည်နယ်ရတွ   ိခွဲာ့ပါတယ်။ ခွွဲထွကရ် ေးတရဆေအရမခ က်ခံ တွဲာ့အိုပ်ဆိုနွဲဲ့ ခွွဲထွကရ် ေးအိပ်မကမ်က်တွဲာ့အိုပ်ဆိုရတွဟ  

အချင်ေးချင်ေးအကက ေး ပဋိပကခမြဆ်ခွဲာ့ပါတယ်။ လက်နက်ကိိုင်ပဋိပကခအထိ ကူေးသွ ေးလိိုဲ့၊ မမန်မ မပည်ဟ  အခိုအချနိ် 

အထိ အဆိိုေးရကျ ာ့သသံ  က ရိုန်ေးမထွက်နိိုင်ရသေးပါ။ ဆဆ်အဆိိုေး ရခတရ်န ှောင်ေးပိိုင်ေးက လရတွမ   ခွွဲထွကရ် ေးနွဲဲ့ 

ပတ်သက်ပပ ေး သ ေးရကျ မြတ်ခံထ ေးလိိုက်ကက ပါတယ်။ အ ပ်သ ေးအဆိိုေး တက်လ တွဲာ့အချနိ ် အပိိုင်ေးအမခ ေးက လ 

မ  လည်ေး၊ ပငိမ်ေးချမ်ေးရ ေးဒိိုင်ယ ရလ ာ့ခ် မြဆဆ်ဉ်မ   ခွွဲထွက်ရ ေးနွဲဲ့ပတ်သက်ပပ ေး ဘယ်သူမ  မရမပ ရတ ာ့ပါ။ ခွွဲထွက်ြိိုဲ့ 

မမြဆ်နိိုငရ်တ ာ့ဘူေး၊ အတတူကွ ဘယ်လိို ရပါင်ေးဆည်ေးပပ ေးရနကကမလွဲဆိိုတ ကိိုသ  ဆဉ်ေးဆ ေးလ ခွဲာ့ကကဟန်တူပါတယ်။ 

သိိုဲ့ရသ ်လည်ေး ကိိုယာ့ကကမမ  ကိိုယ်ြန်တ ေးခွငာ့် ဆိိုတ ရနှောက်မ   ကိိုယ်ပိိုင်မပဋ္ဌ န်ေးခွငာ့အ်ထိ အမပညာ့်အဝ 

 ည်မ န်ေးချက်ရတွကရတ ာ့   ိပါတယ်။ ဒါကရတ ာ့ လူမျ ိေးဆိုလက်နက်ကိိုင်အြွွဲွဲ့အ ေးလံိုေးလိိုလိိုမ   ကိိုယ်ပိိုင်မပဋ္ဌ န်ေးခွငာ့် 

  ိြိိုဲ့ဆိိုတ ကိို  ည်မ န်ေးချက်အရနနွဲဲ့ ထ ေး  ိတ ရတွွဲ့ ပါတယ်။ ကိိုယ်ပိိုင်မပဋ္ဌ န်ေးခွငာ့က်ိို self-determination လိိုဲ့ 

အနက်မပန်ပါတယ်။ တချ ိွဲ့ကလည်ေး self-determination ကိိုပွဲ လံိုေးဝ လတွ်လပရ် ေးလိိုဲ့ အနက်မပန်ပါတယ်။ လံိုေးဝ 

လွတ်လပ်ရ ေးဆိိုတ  တနည်ေးအ ေးမြငာ့် မပည်ရထ င်ဆိုကရန ခွွဲထွကပ်ပ ေး ကိိုယ်ပိိုင်အမျ ိေးသ ေးနိိုင်ငံ ထူရထ င်ရ ေးပွဲ မြဆ် 

ပါတယ်။  

e 
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ခွ ထွ က့်တရြားအခ ပ့်မက့် 

အတိတသ်မိိုင်ေးမ   ခွွဲထွကရ် ေးအပိ်မက ် ကက ေးကက ေးမက်ခွဲာ့တွဲာ့ မပည်နယ်ရတွ   ိပါတယ်။ အွဲသညာ့်မပည်နယ်ရတွ ထွဲမ   

ဗမ မပည်မနွဲဲ့ တရိုတ်နိိုငင်ံအကက ေးက မပည်နယ်ရတွ ပါဝင်ပါတယ်။ သူတိိုဲ့ဟ  ကိုန်ေးတွင်ေးပိတ်မပည်နယ်ရတွ လိိုဲ့ 

ရမပ နိိုင်ပါတယ်။ ကမ်ေးရိိုေးတန်ေးနယ်   ည်လျ ေးဆွ  ပိိုင်ဆိိုင်တွဲာ့  ခိိုင်ကရတ ာ့ အတိတ်သမိိုင်ေးမ   ခွွဲထွက်ရ ေးအသံ သိပ် 

မထွက်ခွဲာ့ဘူေး ထင်ပါတယ်။ ကချင်နွဲဲ့   မ်ေးဟ  ခွွဲထွက်ရ ေးအ ဂျင်ဒါကိို တင်တွဲာ့ ဦေးရဆ င်မပည်နယ်ရတွ မြဆ်ခွဲာ့ပါ 

တယ်။ ဒ ရနဲ့အချနိ်မ  ရတ ာ့ ကချင်နွဲဲ့   မ်ေးဟ  ခွွဲထွက်ရ ေးအ ဂျင်ဒါကိို မတငရ်တ ာ့ပါ။ ဒါဆိို  ခိိုင်က တင်သလ ေး။ 

 ခိိုင်မပည်နယ်ကိို ဆဆ်ရ ေးအ  အ  လွှမ်ေးမိိုေးထ ေးနိိုင်ပပ ေး၊ နိိုင်ငရံ ေးအ   ခိိုင်အမျ ိေးသ ေးရတွအရပေါ်မ   ဩဇ   ိတွဲာ့ 

ရအရအ -  ခိိုငာ့်တပ်မရတ ်ဟ  ခွွဲထွကရ် ေး အိပ်မက်   ိဟန်တူပါတယ်။ ရအရအ ွဲွဲ့ မူဝါဒမ   ကိိုယ်ပိိုင်မပဋ္ဌ န်ေးခွငာ့်  ြိိုဲ့ 

 ည်မ န်ေးချက်ထ ေးတ ရတွွဲ့ ပါတယ်။ ကိိုယ်ပိိုင်မပဋ္ဌ န်ေးခွငာ့်  ည်မ န်ေးချက် ွဲွဲ့ ရနှောက်ကွယမ်  ၊  ခိိုငာ့အ်ိပ်မကပ်ါ ပါ  ိရန 

တ ကိို သတိချပ်သငာ့်ပါတယ်။ ဒ ရနဲ့အချနိ်မ   ခွွဲထွက်ရ ေးအိပ်မက ်မက်နိိုင်တ  ဘယ်သူ မြဆ်နိိုင်မလွဲ။  

ဒ ရန  မ   လက်နက်ကိိုင်အြွွဲွဲ့ရတွထွဲမ   အင်အ ေးအကက ေးဆံိုေး လူမျ ိေးဆိုလက်နက်ကိိုင်အြွွဲွဲ့ရတွထွဲက ဝ ရဒသအရ ေး 

ကိို  ခိိုင်အရ ေးနွဲဲ့ နိှိုင်ေးယ ဉမ်ပချင်ပါတယ်။  

ဝ တေသ အ တခ ခခ ံအချက့်အ လက့်မျ ြား 

ဝ ရဒသဟ  ယခိုရလ ရလ ဆယ် လက်နက်ကိိုင်တပ်အင်အ ေးအကက ေးဆံိုေးရသ  လူမျ ိေးဆိုလက်နက်ကိိုင်ရတွထွဲမ   

ပါဝင်ရနပါတယ်။ ဝရဒသဟ  ကိုန်ေးတငွ်ေးပိတ် ရဒသ တဆ်ခိုမြဆ်တယ်လိိုဲ့ ရမပ နိိုင်တယ်။ ကိုန်ေးတငွ်ေးပိတ်လိိုဲ့ ရမပ တ  

က ပင်လယ်ကမ်ေးရိိုေးတန်ေး ထွကရ်ပါက်မ  ိတွဲာ့ရဒသမြဆ်ပါတယ်။ ဝရဒသဟ  သံလွင်မမဆ်နွဲဲ့ တရိုတ်မပည်နယ်ဆပ်မျဉ်ေး 

အကက ေးမ   ရမခကိုတ်ယူထ ေးတွဲာ့ ဝလူမျ ိေးဆို ရဒသ တဆ်ခိုမြဆပ်ါတယ်။ အရမခခံအ ေးမြငာ့် ဆိိုက်ပျ ိေးရ ေးကိို အရမခမပ ပပ ေး 

  င်သန် ပ်တည် တယ်။ အထူေးသမြငာ့် ဘိန်ေးဆိိုကပ်ျ ိေးမှို မြဆထ်ွန်ေးတွဲာ့ ရဒသမြဆ်တယ်။ ဘနိ်ေးအရပေါ် မ  ခိိုပပ ေး ဝ ရဒသ ွဲွဲ့ 

ဆ ေးပွ ေးရ ေးဓနအင်အ ေးကိို တညရ်ဆ က်ထ ေးတယ်။ လူမျ ိေးအ ေးမြငာ့် တရိုတဟ်န်လူမျ ိေးဆိုနွယ်ရတွထွဲမ   ပါဝင်တယ်။ 

တရိုတ်မမန်မ နယ်ဆပ်မျဉ်ေးမ   တည ် ိရပမယာ့် တရိုတ်နွဲဲ့ ကိုန်သွယ်ရ ေးအ ေးမြငာ့် ကူေးလူေးဆက်ဆံမှို ပိိုမျ ေးတယ်။ 

မမန်မ နွဲဲ့ ရဝေးကွ တယ်။ မမန်မ ပိိုင်ရဒသတဆ်ခိုမြဆ်ရပမယာ့်၊ ယဉရ်ကျေးမှိုအ ေးမြငာ့်၊ ဆ ေးပွ ေးရ ေးအ ေးမြငာ့်၊ ဘ သ ဆက ေး 

အ ေးမြငာ့်၊ ရငွရကကေးအ ေးမြငာ့် တရိုတ ်ွဲွဲ့ ကျ ေးရကျ ်မှိုကိို ခံထ ေး တွဲာ့ ရဒသမြဆပ်ါတယ်။  

တရိုတ်လက်ရအ က်ခံရဒသ မြဆ်တ ထက်ဆ  င် မမန်မ လက်ရအ က်ခံရဒသ မြဆရ်န တ က ဝရဒသအတွက် 

အမျ ေးကက ေး လွတ်လပ်ပါတယ်။ လိုပ်ခွငာ့က်ိိုင်ခွငာ့လ်ည်ေး ပိိုသ လွန်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ြွွဲွဲ့ဆည်ေးပံို အရမခခံဥပရဒအ  

ကိိုယ်ပိိုင်အိုပ်ချ ပ်ခွငာ့် တိိုင်ေး အမြဆ ် သတ်မ တ်ခံထ ေး တ ဟ  ဝ ရဒသ တဆခ်ိုပွဲ   ိပါတယ်။ ကျန်တွဲာ့ ကိိုေးကနဲ့်၊ 

ပရလ င်၊ ပအိိုဝ်ေး၊ ဓနိုနွဲဲ့ နှောဂ ရဒသရတွဟ  ကိိုယ်ပိိုင်အိုပ်ချ ပ်ခွငာ့် ရဒသ အဆငာ့်ပွဲ   ိထ ေးပါတယ်။ ဘိန်ေးနွဲဲ့ 

ရဒသတွင်ေး ဝင်ရငဟွ  ရမြ ငာ့်မြ ေးရနပါတယ်။ ရ ွှေကတိဂံရဒသနွဲဲ့လည်ေး န ေးကပ်ရနလိိုဲ့ သံိုေးနိိုင်ငံ ဆံိုချက်ပွိ ငာ့်ကိို 

အ ေးသ ချက်ယူပပ ေး နိိုင်ငံတက ကိို ဘိန်ေးနွဲဲ့ မူေးယဆ်ရဆေးဝါေး မြနဲ့်ချကိိုန်သွယ်လိိုဲ့ ရက င်ေးမနွ်တွဲာ့ ပထဝ ရ ေး   

အ ေးသ ချက်  ိပါတယ်။ သံလွင်မမဆက် က ဆ ေးထ ေးလိိုဲ့ သဘ ဝအ  အ ံအတ ေးသရဘ မျ ိေးလည်ေးမြဆရ်နပါတယ်။ 
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ယခင်က ဝ ရဒသမ    ဘိန်ေးဆိိုက်ပျ ိေးမှို   ိခွဲာ့ရပမယာ့ ်ဆဆ်အဆိိုေး ရခတ ်အလယ်ပိိုင်ေးက လရလ က်ကထက် မမျ ေးပါဘူေး။ 

ဆဆ်အဆိိုေး  သက်ဆိိုေး  ည်လ တ  ယ်၊ ဆဆ်ဆ ေးပွ ေးရ ေးအပျံွဲ့ကျယ်လ တ  ယ်၊ အပဆအ်ခတ်  ပ်ဆွဲရ ေးအ င်ေး  င်ဆနဆ် 

(Ceasefire Capitalism) ြွံွဲ့ပြိ ေးလ တ  ယ ် ရကက ငာ့် ဝ ရဒသဟ   ကမဘ ရပေါ်မ   ဘိန်ေးမြ  အထွက်  ိဆံိုေးရဒသ 

တဆ်ခိုမြဆ်ခွဲာ့ပါတယ်။  

အရခိုင့်ြားသ သ  အဆင  ့်မ ှ… 

ဘိန်ေးမြ ရကက ငာ့် ဓနအင်အ ေးရတ ငာ့်တင်ေးလ တွဲာ့ ဝရဒသဟ  ဝ လက်နက်ကိိုင်တပ်အတွက ် လူသူလက်နက် 

အင်အ ေးရတ ငာ့်တင်ေးရအ င် တညရ်ဆ က်လ နိိုင်ပါတယ်။ ဗမ အဆိိုေး  ွဲွဲ့ အိုပ်ချ ပ်မှိုလက်ရအ က်ကရန 

ကွင်ေးကွ ရနတွဲာ့ ဝရဒသဟ  ကိိုယာ့က်ကမမ  ကိိုယ်ြန်တ ေးခွငာ့်အတွက ် အခွငာ့်အရ ေး ခွဲာ့ပါတယ်။ တကယ်ရတ ာ့ 

ဝရဒသတွင်ေးက ဝလူမျ ိေးရတွက ပည  အ ေးမြငာ့် သ လွန်ခွဲာ့လိိုဲ့လ ေး၊ သိိုဲ့တည်ေးမဟိုတ် ယဉရ်ကျေးမှိုအ ေးမြငာ့် 

မမငာ့်မ ေးတွဲာ့ရနှောက်ခံသမိိုင်ေး  ခိွဲာ့လိိုဲ့လ ေး...။ ရမေးဆ     ိပါတယ်။ မဟိုတ်ပါ။ မဟိုတ်ပါ။ တကယရ်တ ာ့ ဝ လူမျ ိေးရတွဟ  

အရိိုင်ေးသ သ အဆငာ့်မ  သ    ိခွဲာ့ပါတယ်။ သိိုဲ့ရသ ်လည်ေး ဒိုတိယကမဘ ဆဆ်အပပ ေး တရိုတမ်ြ ကျ ေးရကျ ်မှိုကိို ခံခွဲာ့ တွဲာ့ 

အတွက ်ဝရဒသဟ  ရမပ င်ေးလွဲမှို အချ ိေးအရကွွဲ့ မြဆ်ခွဲာ့ပါတယ်။ ထိိုနည်ေးလည်ေးရက င်ေး  ဗမ မပည်ကွနမ်မ နဆပ်ါတ  

ဌ နချ ပ်မြဆ်ခွဲာ့မခင်ေးကလည်ေး ဝရဒသကိို ရမပ င်ေးလွဲ ရဆတွဲာ့အဓိက အချက်တဆ်ခိုမြဆခ်ွဲာ့ပါတယ်။  

အိုပ့်ချိုပ့် တရြား အ ဏ စ က့် ကင့်ြားလွ  ့်ရ   

ဝရဒသဟ    မ်ေးမပည်နယ်အတွင်ေး တည်  ိတွဲာ့ရဒသမြဆ်ရပမယာ့် အဆဉ်အလ    မ်ေးရဆ ်ဘွ ေးရတွ ွဲွဲ့ အိုပ်ချ ပ်မှို အ ဏ  

ဆက်ရအ က်ကိို လံိုေးဝ ကျရ  က်ခွဲာ့တွဲာ့ရဒသ မဟိုတ်ပါဘူေး။ ပထဝ အ  အတ ေးအဆ ေးနွဲဲ့ နယ်ရမမအ ေးမြငာ့် လမ်ေးပန်ေး 

ဆက်သွယ်ရ ေးခက်ခွဲကကမ်ေးတမ်ေးမခင်ေးက ဝရဒသက ဝ လူမျ ိေးရတွကိို ယဉရ်ကျေးမှိုအ ေးမြငာ့် ဆွွဲတင်ရပေးနိိုင်ြိိုဲ့ အတ ေး 

အဆ ေးမြဆ်ခွဲာ့တယ်။ တြက်မ  လည်ေး တရိုတ်မျ ိေးနယွ်ဆိုမြဆ်တွဲာ့ ဝလူမျ ိေးရတွ မြဆ်ရသ ်လည်ေးပွဲ၊ တရိုတ်နွဲဲ့ ကူေးလူေးဆက် 

ဆံမှို နည်ေးပါေးတယ်။ ယခို ချမ်ေးသ ရနတွဲာ့ တရိုတ် ွဲွဲ့ ကိုန်ေးတငွ်ေးပိတ်မပည်နယ်၊ မမန်မ ဘက်အမခမ်ေးနွဲဲ့ န ေးကပ်တွဲာ့ 

ယူနန်မပည်နယ်ဆိိုတ  မမန်မ နွဲဲ့ တရိုတ်အကက ေး နယ်ဆပ်ကိုန်သွယ်ရ ေးမြဆ်ထနွ်ေးရပါက်ရမမ က်ခွဲာ့လိိုဲ့ ဆ ေးနိိုင်ရသ က် 

နိိုင်၊ ရမပ င်ရမပ င်ရ  ငရ်  င်မြဆ်နိိုင်တွဲာ့ မပည်နယမ်ြဆ်လ တ  မကက ရသေးပါဘူေး။ ဝရဒသတငွ်ေးက ဝလူမျ ိေးရတွဟ  

အရိိုင်ေးဆန်တွဲာ့ အမူအကျငာ့်ရတွ မရပျ က်ခွဲာ့ပါဘူေး။ ကိိုလိိုန လက်ထက်ရတွမ  လည်ေး အဂဂလိပ်ဘို င်ပံို ရငဒွဂဂါေး 

ရကကေးမပ ေးရတွကိို သံိုေးဆွွဲခွဲာ့တယ်ဆိိုရပမယာ့် ကိိုလိိုန အဆိိုေး  ွဲွဲ့ အိုပခ်ျ ပ်မှိုအ ဏ ဆက်ရအ က ် လံိုေးဝ ကျရ  က်ခွဲာ့တွဲာ့ 

ရဒသ မဟိုတ်ပါဘူေး။ ဆဆ်ပပ ေးရခတ်က လရတွမ  လည်ေး မမန်မ အဆိိုေး  ွဲွဲ့ အိုပ်ချ ပ်မှိုလကတ်ံနွဲဲ့ အရဝေးဆံိုေးရဒသ မြဆ်လိိုဲ့ 

ဆက်သွယ်ရ ေးအ လည်ေး ခက်ခွဲ၊ ကျန်ေးမ ရ ေးနွဲဲ့ ပည ရ ေးြွွံဲ့ပြိ ေးမှိုမ  လည်ေး အလ မ်ေးမမ မြဆ်ခွဲာ့ပါတယ်။ ဒါ ာ့ရကက ငာ့် ဝ 

ရဒသတွင်ေး ရိုပ်ပိိုင်ေးဆိိုင်  ြွံွဲ့ပြိ ေးမှိုလည်ေး မ  ိခွဲာ့ပါဘူေး။ ၂၀  ဆို ရန ှောင်ေးပိိုင်ေးရလ က်အထိ နတ်ကိိုေးကွယ်မှိုနွဲဲ့ 

ယဆပ်ူရဇ ်မှိုရတွ   ိခွဲာ့သလိို အိုပ်ဆိုတွင်ေး တိိုက်ပွွဲရတွနွဲဲ့ တဆ်ရယ က်နွဲဲ့ တဆ်ရယ က် ကျွန်မပ တွဲာ့ဆနဆ်ရတွလည်ေး 

မြဆ်ထွန်ေးခွဲာ့ပါတယ်။ အိုပ်ဆိုအချင်ေးချင်ေး သတ်မြတ်မှိုရတွမ   လူသ ေးကိို ယဆ်ရက င်လိုပ်ပပ ေး    ထိပ်က နတ်ဆင်ရတွမ   

ပသထ ေးတ ရတွ   ိခွဲာ့ပါတယ်။   
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စစ့် တရြားပထဝီ အတခပ င့်ြားအ လ  

ဗမ မပည်ကွန်မမ နဆ ် ပါတ က ပန်ဆန်ေးကိို ဌ နချ ပ်မပ ပပ ေး ဝရဒသ တဆခ်ိုလံိုေးကိို ဆဆရ် ေးအ  လွှမ်ေးမိိုေးတွဲာ့ရဒသ 

မြဆရ်အ င် လိုပ်ခွဲာ့မခင်ေးဟ  ဝလူမျ ိေးရတွ ွဲွဲ့ ရ  ေးရိိုေးဆွွဲဓရလာ့ရတွကိို ပယ်   ေးြိိုဲ့အတွက ် အပံာ့အပိိုေးမြဆ်ခွဲာ့ ပါတယ်။ 

ထိိုနည်ေးလည်ေးရက င်ေး တရိုတ်မြ ကျ ေးရကျ ်မှိုရကက ငာ့် တရိုတမ်ြ  ကူမင်တန်၊ တရိုတ်န  ကွန်မမ နဆ်နွဲဲ့ 

အရမ ိကန်အရထ က်အပံာ့ခံ ချန်ရက  ိတ်အဆိိုေး  ွဲွဲ့ ဆဆ်ရ ေးကဆ ေးကွင်ေးတဆခ်ိုမြဆခ်ွဲာ့မခင်ေးဟ  ဝရဒသအတွက် 

အရမပ င်ေးအလွဲတဆ်ခိုမြဆခ်ွဲာ့ပါတယ်။ ဝရဒသက ဝ - တရိုတ်လူမျ ိေးရတွကိို လက်နက်တပဆ်င်ရပေးပပ ေး တရိုတ်န  

ကနွ်မမ နဆရ်တွကိို မပန်လည် တိိုက်ခိိုက်ြိိုဲ့ တရိုတမ်ြ  ကူမင်တန်ရတွက ကကိ ေးဆ ေးခွဲာ့ပါတယ်။ တရိုတ်မြ ရတွ ွဲွဲ့ရနှောက် 

က ပံာ့ပိိုေးသူကရတ ာ့ အရမ ိကန်မြဆ်ပါတယ်။ အရမ ိကန် ွဲွဲ့ ဆဆ်ရ ေးအကူအည ရတွကိို ဝရဒသကိို ကျ ေးရကျ ်လ တွဲာ့ 

တရိုတ်မြ ကမူင်တန်ရတွ    ိခွဲာ့တယ်။ ဒ အချက်ဟ  ဝရဒသတွင်ေး ဝလူမျ ိေးရတွကိို လူရိိုင်ေးဘဝကရန လူယဉ် 

အမြဆ်ရ  က်  ိရဆပပ ေး ရဒသတွင်ေး လက်လိုပ်တူမ ေးရတွကိိုင်နိိုင်တွဲာ့အဆငာ့်ကရန ရခတ်မ လက်နက်ဆန်ေးရတွ ကိိုင် 

ရဆ င်လ နိိုင်တွဲာ့အထိ ရကျေးဇူေးမပ ခွဲာ့ပါတယ်။ ဝလူမျ ိေးရတွဟ  ယဉရ်ကျေးမှိုအ ေးမြငာ့် မမမငာ့်မ ေးကကပါ။ သိိုဲ့ရသ ်လည်ေး 

တရိုတ်နယ်ဆပ်နွဲဲ့ သံလွင်မမဆ်တဆ်ြက်ကမ်ေးက လွတ်ရမမ ကရ်ဒသကိို ရမခကိုတ်ယပူပ ေး ဆဆ်ရ ေးပထဝ ရ ေး   ကဆ ေးပွွဲ 

ရတွရကက ငာ့ ် ရဒသတွင်ေး ကိိုယာ့ကကမမ ကိို ြန်တ ေးခွငာ့်ကိို ရက င်ေးရက င်ေးတည်ရဆ က်နိိုင်ခွဲာ့ပါတယ်။ ဗမ မပည် 

ကွန်မမ နဆပ်ါတ ကိို အ ခံပိုန်ကန်ရတ ်လ န်ပပ ေး ဝလူမျ ိေး ဆဆ်ရ ေးရခါင်ေးရဆ င်ရတွ ွဲွဲ့ အ ဏ ကိို ထူရထ င်နိိုင်လိိုက် 

မခင်ေးဟ လည်ေး အဓိက အချက်တဆ်ခိုမြဆပ်ါတယ်။ ဆဆရ် ေးပထဝ  ွဲွဲ့ အ ေးသ ချက်ကိို အသံိုေးချပပ ေး ဝ မပည်နယ် 

ထရူထ င်ရ ေး အရမခခံအိုတမ်မဆရ်တွကိို တည်ရဆ က်နိိုင်ခွဲာ့ပါတယ်။ ကချင်၊ ကယ ေး၊   မ်ေး၊  ခိိုင်၊ ပရလ င်နွဲဲ့ ပအိိုဝ်ေး 

လူမျ ိေးရတွဟ  ဝလူမျ ိေးရတွနွဲဲ့ နိှိုင်ေးယ ဉ် င ် ယဉ်ရကျေးမှိုအ  အဆငာ့်အတန်ေး သိသိသ သ မမငာ့်မ ေးတွဲာ့လမူျ ိေးရတွ 

မြဆ်ပါတယ်။ ဒ ရန  မ    ခိိုင်ရတွ ွဲွဲ့  ခိိုငာ့်အိပ်မကန်ွဲဲ့ နိှိုင်ေးယ ဉက်ကညာ့်ချင်ပါတယ်။  

ရခခိုင့်အမျ ခိုြား သ ြားသမခိုင့်ြား 

 ခိိုင်ရတွဟ  မမန်မ ရတွထက်ရတ င် ယဉရ်ကျေးမှိုအ  ရ  ွဲ့ကိို ရဆ ရ  က်ခွဲာ့တွဲာ့ လူမျ ိေးရတွမြဆပ်ါတယ်။ အိနဒိယနွဲဲ့ 

န ေးလိိုဲ့ အိနဒိယယဉရ်ကျေးမှိုအရမရွတွကိိုလည်ေး    ိသလိို၊ မမန်မ ကိိုလည်ေး ထပ်မံလက်ဆငာ့်ကမ်ေးနိိုင်ရလ က်တွဲာ့အထိ 

 ခိိုင်ရတွ ွဲွဲ့ ယဉရ်ကျေးမှိုအဆငာ့အ်တန်ေးက မမငာ့်မ ေးခွဲာ့ပါတယ်။  ခိိုင်နွဲဲ့ မမန်မ ဟ  ဘ သ ဆက ေးအ ေးမြငာ့်လည်ေး လံိုေးဝ 

ကွွဲမပ ေးမခ ေးနှောေးရနတ မျ ိေး မ  ိပါ။ ဆင်တူရကက င်ေးကွွဲ၊ ရလယူရလသိမ်ေး ကွွဲမပ ေးတ က လွွဲ င် ဘ သ ဆက ေး အ ေးမြငာ့ 

မျ ိေးတူကကတယ်လိိုဲ့ ရမပ နိိုင်ပါတယ်။ မမန်မ ရတွ အရိိုင်ေးသ သ  အဆငာ့်မ  ပွဲ   ိရနဆဉ်က  ခိိုင်၊ မနွ်နွဲဲ့ ပျ တိိုဲ့ ွဲွဲ့ 

ယဉ်ရကျေးမှိုရတွနွဲဲ့ ယဉ်ရအ င် လိုပ်ခွဲာ့ကက ပါတယ်။ မမန်မ လူမျ ိေးရတွ သဆသ် ေး၊ အိုတ်နွဲဲ့ ရကျ က်ကိိုသ  

နိိုငရ်သေးတွဲာ့အဆငာ့်မ    ခိိုင်ရတွက သတံိိုဲ့ ရကကေးတိိုဲ့ကိို ရက င်ေးရက င်ေးနိိုင်နင်ေးရနပါပပ ။ ယခို မနတရလေးက မဟ မိုနိ 

ရိုပ်ပွ ေးရတ ်ကိို  ခိိုငရ်တွဆ က တကူေးတက အပင်ပန်ေးခံပပ ေး သယ်ယူလ ခွဲာ့ကက တ  ဘ ာ့ရကက ငာ့် ထင်ပါသလွဲ။ 

အရကက င်ေးကရတ ာ့ မမန်မ ရတွ ဒ ရလ က်အဆငာ့်မမငာ့်တ ကိို မလိုပ်တတ်ရသေးလိိုဲ့ပါ။ မလိုပ်နိိုင်ရသေးလိိုဲ့ပါ။  သံကိို 

မပိိုင်၊ ရကကေးကိို မနိိုငရ်သေးလိိုဲ့ပါ။ ဒ လိို ယဉရ်ကျေးမှိုအဆငာ့်  ိဆဉ်မ    ခိိုငရ်တွဆ က ရကကေးသွန်ေး ဗိုဒဓရိုပ်ပွ ေးရတ ်ကိို 
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ရတ အထပ်ထပ် ရတ င်အသွယ်သွယ် အပင်ပန်ေးခံပပ ေး သယ်ယူခွဲာ့ မခင်ေးမြဆ်ပါတယ်။ ဒါဟ   ခိိုင်ရတွ ွဲွဲ့ ယဉ်ရကျေးမှို 

အဆငာ့်အတန်ေး ဘယ်ရလ က်မမငာ့်မ ေးရနရကက င်ေးကိို မပသရနပါတယ်။  

သိိုဲ့ရသ ် မမန်မ မင်ေးရတွဟ  ဘ ရဗေး  ေးယန်ေး ဆရိိုက်  သိရူတွလိိုဲ့ ရမပ နိိုင်တယ်။ ယဉရ်ကျေးမှိုအ  ရမေွးဆ ေးပပ ေး 

ဗမ ာ့ယဉရ်ကျေးမှိုအနိုလက်  ရတွ အမြဆ် ရမပ င်ေးယူနိိုင်ရပမယာ့်၊ ဆဆ်တိိုက် ဝါသနှောကက ေးတယ်။ ကကမ်ေးတမ်ေးတယ်၊ 

 က်ဆက်တယ်။ ဒ ရတ ာ့ ဆဆရ် ေးအ  အကကမ်ေး နိိုင်ဆံိုေးလူအိုပ်ဆိုက ယဉရ်ကျေးမှိုအဆငာ့်မမငာ့်ရပမယာ့် ဆဆရ် ေးအ  

aggressive မမြဆ်တွဲာ့ လူမျ ိေးရတွအရပေါ် လွှမ်ေးမိိုေးနိိုင်ခွဲာ့ ပါတယ်။ မမန်မ ရတွ ွဲွဲ့ ထ ေး ပိရ်အ က်မ   တမခ ေးရသ  

လူမျ ိေးဆိုရတွကိို ထ ေး  ြိိိုဲ့ ကကိ ေးဆ ေးခွဲာ့ပါတယ်။ သိိုဲ့ရသ ်လည်ေး ပထဝ အ  အတ ေးအဆ ေးရတွက လူမျ ိေးဆိုရတွအရပေါ် 

ဩဇ သက်ရ  က်မှို နည်ေးပါေးရအ င ် ရကျေးဇူေးမပ ခွဲာ့တ ရကက ငာ့် မမန်မ ဘို င်ရတွ ွဲွဲ့ အ ဏ ဆက်က အဆဉ်အပမွဲ 

လွှမ်ေးမိိုေးမှို မ  ိခွဲာ့ပါဘူေး။  

အမျ ခိုြား သ ြားတ ရြားအ ဃ    

 ခိိုင်ရတွဟ   ခိိုငဘ်ို ငာ့်နိိုင်ငံရတ ် အမြဆ ် ကိိုယာ့်ထ ေးကိိုယာ့်နန်ေးနွဲဲ့ ရနခွဲာ့ကကပါတယ်။  ခိိုငရ်တွ ွဲွဲ့ ပမိ ွဲ့ရဟ င်ေးနွဲဲ့ 

ဘို င်ရတွ ွဲွဲ့နန်ေးရတ ်  ကိို ရမမ ကဦ်ေးမ   ရတွွဲ့နိိုင်ပါတယ်။ ထိိုနည်ေးလည်ေးရက င်ေး  ခိိုငရ်တွ ွဲွဲ့ ယဉရ်ကျေးမှိုအရမွ 

အန ဆ်မြဆ်တွဲာ့ သျှဆ်ရသ င်ေးဘို  ေးပိုထိိုေးရတွကိိုလည်ေး ယခိုတိိုင် အနိုလက်  မပျက်ရတွွဲ့နိိုင်ပါတယ်။ ဒါဟ   ခိိုငရ်တွ 

 ွဲွဲ့ ယဉရ်ကျေးမှိုအဆငာ့်မမငာ့်မ ေးခွဲာ့ပံိုကိို မပရနသလိို၊  ခိိုင်လူမျ ိေးရတွ ွဲွဲ့ အမျ ိေးသ ေးနိိုင်ငံသမိိုင်ေးမ တ်တမ်ေးကိိုလည်ေး မပဆိို 

ရနပါတယ်။ မမန်မ ဘို င်ရတွ  ခိိုင်ကိို သိမ်ေးပိိုက်ြိိုဲ့ ဆဆ်ချ  ခွဲာ့တွဲာ့ သ ဓကရတွ ရမမ ကမ်မ ေးဆ ွ   ိပါတယ်။ 

ပရဒသသ  ဇ်ရခတ်က ဆဆ်ရ ေးလွှမ်ေးမိိုေးချ ပ်ကိိုင်ခွဲာ့မှိုရတွဟ  လူမျ ိေးရ ေး အနှောရဆွေးရတွကိို ြန်တ ေးခွဲာ့ပါတယ်။ 

အတိတသ်မိိုင်ေးမ   အပငိ ေးအ ဃ တရတွ   ိတွဲာ့အမပင် ရခတ်သဆမ်မန်မ နိိုင်ငံမ   ဆဆအ်ဆိိုေး ရတွ ကက ေးဆိိုေးလွှမ်ေးမိိုေးမခင်ေးဟ  

လူမျ ိေးဆိုရတွ ွဲွဲ့ လတွရ်မမ က်ရ ေးလှိုပ်   ေးမှိုရတွကိို လှိုပ်နိိုေးခွဲာ့ပါတယ်။  

လက့်နက့်ကခိုင့် လှုပ့်ရှ ြားမှု ဇ  ့် တကက င့် ြား 

ဆဆ်ပပ ေးရခတ ် ရနှောက်ပိိုင်ေး သခင်ဆိိုေးဦေးရဆ င်တွဲာ့ အလံန ကွန်မမ နဆပ်ါတ   ခိိုငရ်ဒသကိို ရမခကိုတ်ယူြိိုဲ့ ကကိ ေးဆ ေးခွဲာ့ပပ ေး 

ဆဆ်ရအေးရခတ် အလယ်ပိိုင်ေးရလ က်မ  ရတ ာ့ အလံမြ ကနွမ်မ နဆပ်ါတ က ဝရဒသကိို ရမခကိုတ်ယူြိိုဲ့ ကကိ ေးဆ ေးခွဲာ့တွဲာ့ 

သ ဓကရတွကိို နိှိုင်ေးယ ဉက်ကညာ့်နိိုင်ပါတယ်။ ထိိုနည်ေးလည်ေးရက င်ေး ဘဂဂလ ေးနယ်နွဲဲ့ ဆက်ဆပ်ရနတွဲာ့  ခိိုင်ရဒသ 

ရတွမ   လွတ်လပ်ပပ ေးရခတ်ရနှောက်ပိိုငေ်း မူဂျ ဟဆ်လှိုပ်   ေးမှိုရတွလည်ေး   ိခွဲာ့ပါတယ်။  လွတလ်ပ်ရ ေး ပပ ေးရနှောက်ပိိုင်ေး 

က လမ  အလံန ကွန်မမ နဆပ်ါတ ကိို အရမခွံတွဲာ့  ခိိုင်ကနွ်မမ နဆပ်ါတ  ွဲွဲ့လက်နက်ကိိုင်တပ်ြွွဲွဲ့   ိခွဲာ့ပါတယ်။ 

ထိိုနည်ေးလည်ေးရက င်ေး ၁၉၆၇ ခိုန ဆ်မ   ရကအိိုငရ်အ ွဲွဲ့ အကအူည နွဲဲ့ ြွွဲွဲ့ဆည်ေးခွဲာ့တွဲာ့  ခိိုင်လွတ်လပ်ရ ေးတပမ်ရတ ် 

ဆိိုတ    ိခွဲာ့ြူေးတယ်။ ၁၉၇၀ ခိုန ဆ်ရလ က်မ    ခိိုင်လွတ်ရမမ ကရ် ေးပါတ  ထွက်ရပေါ်လ တယ်။ သိိုဲ့ရသ ်လည်ေးပွဲ 

မမန်မ ဆဆအ်ဆိိုေး ကိို ဆဆ်ရ ေးအ  အံတိုနိိုင်ရလ က်တွဲာ့အထိ အင်အ ေးမကက ေးမ ေးခွဲာ့ဘူေး။ နဝတ - နအြ 

အဆိိုေး လက်ထက်ရတွမ   လက်နက်ကိိုင်အင်အ ေး မ  ိသရလ က် ရလျ ာ့ကျသွ ေးခွဲာ့တယ်။ သိိုဲ့ရသ ်လည်ေး 
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 ခိိုင်မပည်နယမ်   ဦေးသိန်ေးဆိန်အဆိိုေး သက်တမေ်းက လ ရန ှောင်ေးပိိုင်ေးရလ က်မ   တိိုက်ပွွဲရတွ အမပင်ေးအထန် 

မပန်လည်မြဆ်ပွ ေးခွဲာ့တယ်။ ဒ တိိုက်ပွွဲရတွ ဆတင်ြိိုဲ့ ဘယ်အချနိ်က အ  ိန်ဆယူခွဲာ့သလွဲ။  

ရကခ္ို င ့် ပ့်မ တ   ့် အ စ  

၂၀၀၇ ရ ွှေဝါရ  ငရ်တ ်လ န်ရ ေး ရနှောက်ပိိုင်ေးမ   ငယ်  ယပ်ပ ေး ပည တတ်တွဲာ့  ခိိုင်မျ ိေးချဆလ်ူငယ်တဆ်ဆိုဟ  

 ခိိုင်အမျ ိေးသ ေးလွတ်ရမမ က်ရ ေးအတွက ် အမမ ရတသရဘ  ဆိုဆည်ေးနိိုင်ခွဲာ့တယ်။ ဒ ကကိ ေးဆ ေးမှို ွဲွဲ့ လဒ်ဟ  ၂၀၀၉ 

ခိုန ဆ် ဧပပ လ ၁၀  က်ရနဲ့မ   အရက င်အထည်ရပေါ်လ ခွဲာ့တယ်။ ကချင်မပည်နယ ် ရကအိိုငရ်အဌ နချ ပ်မြဆ်တွဲာ့ 

လိိုင်ဇ မ   ရအရအ -  ခိိုငာ့တ်ပ်မရတ ်ကိို ဆတင်ြွွဲွဲ့ဆည်ေးလိိုကက်ကတယ်။  ခိိုငာ့တ်ပမ်ရတ ်ြွွဲွဲ့ဆည်ေးပပ ေး ဆယ်န ဆ် 

ရလ က်အကက မ  ၊  ခိိုင်လူထို ွဲွဲ့ အမျ ိေးသ ေးရ ေးဝါဒကိို ဆွွဲဆိုနိိုင်တွဲာ့ လူမျ ိေးဆိုလက်နက်ကိိုင်တပ်ြွွဲွဲ့တဆခ်ို မြဆ်လ  

တယ်။  ခိိုငာ့်တပ်မရတ ် - ရအရအ ဟ   ခိိုင်လူမျ ိေးရတွ ွဲွဲ့ ယိံုကကည်ကိိုေးဆ ေးမှိုကိိုလည်ေး    ိခွဲာ့တယ်။  ခိိုင်ရတွ ွဲွဲ့ 

အမျ ိေးသ ေးရ ေးအိပ်မကက်ိိုလည်ေး မပန်လည် သယ်ယူလ ရပေးနိိုင်ခွဲာ့တယ်။ ၂၀၂၁ ခိုန ဆ် ရ  က်လ ချနိ်မ  ၊ 

 ခိိုင်မပည်နယ်အတငွ်ေး တ  ေးဆ  င်ရ ေးနွဲဲ့ ရဒသနတ အိုပ်ချ ပ်ရ ေးကိို ၆၀ % - ၇၀ % ရလ က်အထိ အ ဏ မြနဲ့်ကျက် 

နိိုင်တွဲာ့ လက်နက်ကိိုင် တပ်ြွွဲွဲ့မြဆ်လ တယ်။  

အမျ ခိုြား သ ြားတ ရြားဩဇ   

တကယ်ရတ ာ့  ခိိုင်အမျ ိေးသ ေးရတွ ွဲွဲ့ ယိံုကကည် ကိိုေးဆ ေးမှိုကိို    ိထ ေးတွဲာ့ ရအရအ -  ခိိုင်ာ့တပ်မရတ ်ဟ  

မမန်မ မပည်မ   သက်တမ်ေးအနိုဆံိုေးရသ  လူမျ ိေးဆိုလက်နက် ကိိုင်အြွွဲွဲ့တဆ်ခိုထွဲမ   ပါဝင်ပါတယ်။ သိိုဲ့ရသ ်လည်ေး 

ဆတင်ြွွဲွဲ့ဆည်ေးချနိ်ကဆပပ ေး ၁၀ န ဆ်ရကျ ်သက်တမေ်းသ    ိရသေးရပမယာ့၊် တဆ်ဆတိ်တဆ်ပိိုင်ေး ရအ င်မမင်ရနပပ မြဆ်တွဲာ့ 

လက်နက်ကိိုင်ရတ ်လ န်ရ ေးနွဲဲ့ အမျ ိေးသ ေးနိိုင်ငရံ ေးဆည်ေးရံိုေးမှိုရတွမ    ခိိုင်လူမျ ိေးရတွအရပေါ် ဩဇ လွှမ်ေးမိိုေးနိိုင်ရနပပ  

မြဆ်ပါတယ်။ ဗိိုလ်ချ ပ်ထွန်ေးမမတန်ိိုင ် ဦေးရဆ င်တွဲာ့ ရအရအ -  ခိိုငာ့တ်ပ်မရတ ်ဟ   ခိိုငရ်တွ ွဲွဲ့ အိပ်မက်ကိို 

သယ်လ ရပေးတယ်။ အထူေးသမြငာ့် အတိတ်သမိိုင်ေးမ     ိခွဲာ့တွဲာ့  ခိိုငာ့အ်မျ ိေးသ ေးနိိုင်ငရံတ ်ထူရထ င်ရ ေးအပိ်မက်ဟ  

 ခိိုင်ရတွအတွက် လက်လ မ်ေးမ ဆ  မြဆ်လ တယ်။ တနည်ေး အ ေးမြငာ့်  ခိိုငရ်တွ ွဲွဲ့ ကိိုယာ့ကကမမ ကိိုယ် မပဌ န်ေးပိိုင်ခွငာ့်နွဲဲ့ 

ကိိုယ်ပိိုင်မပဌ န်ေးခွငာ့်ဆိိုတ ရတွဟ  ပိိုလိိုဲ့ရတ င် အ  ထင် လ တယ်။  ခိိုငရ်တွ ွဲွဲ့ အပိ်မက်ကိို အရက င်အထည် 

ရြ န်ိိုင်ရအ င် ပံာ့ပိိုေးနိိုင်တွဲာ့ အဓိက အချက်တဆ်ခို   ိရနပါရသေး တယ်။ ဒါဟ  လူမျ ိေးဆိုမပည်နယ်တိိုင်ေး မ နိိုင်တွဲာ့ 

အခွငာ့်အရ ေးမြဆပ်ါတယ်။ ဒါကရတ ာ့ ပထဝ နိိုင်ငရံ ေးအ ေးသ ချက် မြဆ်ပါတယ်။  

ဝ တေသန ို့ ရခခို င ့်ခပည့်န ယ့် ကွ  ခခ  ြားချက့်  

အရိိုင်ေးသ သ အဆငာ့်ပွဲ   ိခွဲာ့တွဲာ့ ဝရဒသတွင်ေး ဝလူမျ ိေးရတွဟ  ဆဆပ်ပ ေးရခတ ်ဆဆ်ရ ေးပထဝ ဝင်အရမပ င်ေး အလွဲရကက ငာ့် 

လူသူလက်နက်အင်အ ေးရတ ငာ့်တင်ေးပပ ေး ဓနဥဆစ    ရြွနိိုင်တွဲာ့ ဝ ကိိုယ်ပိိုင်အိုပ်ချ ပ်ခွငာ့ တိိုငေ်းတဆ်ခို တညရ်ထ င်နိိုင် 

ရပမယာ့်၊ ဝရဒသဟ  တရိုတ် - မမန်မ  နယ်ဆပ်က ရဒသတဆခ်ိုသ မြဆ်ပါတယ်။ တနည်ေးအ ေးမြငာ့် ပင်လယ် 

ထွက်ရပါက် မ  ိတွဲာ့ ကိုန်ေးတွင်ေးပိတ်ရဒသတဆ်ခိုမြဆ်ပါတယ်။  ခိိုင်ကရတ ာ့ ဒ လိို မဟိုတ်ပါဘူေး။ ကမ်ေးရိိုေးတန်ေး 

အ  ည်မိိုင်   ည်လျ ေးဆ ွ ပိိုင်ဆိိုင်တွဲာ့ မပည်နယ် (elongated state) တဆ်ခိုမြဆ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ရ  
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သယံဇ တအ င်ေးအမမဆ်ရတွကိို ပိိုင်ဆိိုင်ထ ေးတွဲာ့ မပည်နယ်မြဆ်သလိို၊ ပင်လယ်ရ ရကက င်ေးသွ ေးလ ရ ေးအတွက် 

ချတိ်ဆက်နိိုင်တွဲာ့ ကမဘ ာ့ကိုန်သွယရ် ေးလမ်ေးရကက င်ေးရပေါ်မ     ိတွဲာ့ မပည်နယ်တဆ်ခိုမြဆပ်ါတယ်။  ခိိုငမ်ပည်နယ်က 

ပိိုင်ဆိိုင်တွဲာ့ ကျွန်ေးရတွဟ  ဆ ေးရ  ိကခ အတွက်လည်ေး အရထ က်အပံာ့ရက င်ေးမြဆ်သလိို၊ ကမ်ေးလွန်ရ နံလိို 

သဘ ဝဓ တ်ရငွွဲ့ရတွကလည်ေး ဆွမ်ေးအင် င်ေးမမဆ်အတွက် သဘ ဝအရမွရတွ မြဆ်ပါတယ်။  ခိိုင်မပည်နယ်ဟ  

ကိိုယ်ပိိုင်မပဌ န်ေးခွငာ့ထ်က် လွန်ရသ ၊  ခိိုငာ့အ်ိပ်မက်ကိို  ခိိုငာ့န်ိိုင်ငရံတ ်အမြဆ် အရက င်အထည်ရြ ်နိိုင် င် 

ပိိုရက င်ေးရသ  လူမှိုဆ ေးပွ ေးဘဝရတွကိို ပိိုင်ဆိိုင်နိိုင်မယာ့် မပည်နယ်တဆခ်ိုမြဆ်ပါတယ်။  

တနည်ေးအ ေးမြငာ့် ဆကဂ ပူထက် လည်ေး ရမမဧ ိယ ပိိုင်ဆိိုင်မှို မျ ေးမပ ေးတယ်။ မမဆ်ရချ င်ေးနွဲဲ့ သဆရ်တ  သယံဇ တက 

လည်ေး ထိိုက်သငာ့်သရလ က် ပိိုင်ဆိိုင်တယ်။ လဦူေးရ မျ ေးမပ ေးတွဲာ့ အိနဒိယနိိုင်ငံ၊ ဘဂဂလ ေးရဒာ့  ်တိိုဲ့နွဲဲ့လည်ေး န ေးကပ်ဆွ  

  ိမခင်ေးရကက ငာ့် ကျယမ်ပနဲ့်တွဲာ့ ကိုန်ထိုတ် ရဆျေးကွက်ကိိုလည်ေး ပိိုင်ဆိိုင်ထ ေးတယ်။ အတိတမ်   ရတ ငာ့်တင်ေးတွဲာ့ 

ယဉ်ရကျေးမှိုသမိိုင်ေးကိို ပိိုင်ဆိိုင်ထ ေးလိိုဲ့ နိိုင်ငံတဆ်ခို ွဲွဲ့ အဂဂါ ပ်အတွက ်ဂိုဏ်တငာ့်တွဲာ့ အရထ က်အပံာ့မြဆ်တယ်။  

အမျ ခိုြား သ ြားတ ရြားည ခိုှို့ ဓ  ့်ရှင့်  

 ခိိုင်ရတွဟ  ပိိုလိိုဲ့ အမျ ိေးသ ေးဆိတ် ထက်သန်လ တ ရတွွဲ့ တယ်။ ပည တတ် လူငယ် မျ ိေးချဆ် ရခါငေ်းရဆ င် 

တဆ်ရယ က် မြဆ်တွဲာ့ ဗိိုလ်ချ ပ်ထွန်ေးမမတ်နိိုင် ဦေးရဆ င်တွဲာ့ နိိုင်ငရံ ေး လမ်ေးညွှန်ချက်ရတွကိို အမျ ိေးသ ေးရ ေးလမ်ေးညွှန် 

ချက်သြွယ် ယိံုကကည်ရလေးဆ ေးတယ်။ ဗိိုလ်ချ ပ်ထွန်ေးမမတ်နိိုင်ကလည်ေး  ခိိုင်အမျ ိေးသ ေးသရိုပ် ွဲွဲ့ ဥပဓိကိို 

ရဆ င်ကကဉ်ေးနိိုင်ရလ က်တွဲာ့ ကိိုယ်ဆွမ်ေးကိိုယ်ဆ   ိတယ်။  ခိိုငရ်တွဟ  ရခတ်သဆ ်အိပ်မက်ကိို မက်ရနကကပပ ။  

ဝ တေသကခို ပ ထဝီက မျက့်နှ ှာသ  မတပ ြား 

အထူေးသမြငာ့်  ခိိုင် ွဲွဲ့ ရ  ွဲ့က ဆ န ယ အမြဆ ် ဆဆ်ရ ေးအင်အ ေး ကက ေးမ ေးခွဲာ့တွဲာ့ ဝ ရဒသဟ   ခိိုင်မပည်နယ ်    ိတွဲာ့ 

ပထဝ အ ေးသ ချက်မျ ိေးကိို မ နိိုင်ပါဘူေး။ ဒ ရတ ာ့ ဝရဒသက ဝ လမူျ ိေးဆိုဆဆရ် ေးရခါင်ေးရဆ င်ရတွအရနနွဲဲ့ 

ခွွဲထွက်ရ ေးအိပ်မက်ကိို မက်ချင် င်ရတ င် အိပ်ယ ထွဲမ  ပွဲ မက်ခွငာ့်  ိတယ်။ လက်ရတွွဲ့အရက င်အထည်ရြ ်ြိိုဲ့ 

မလွယ်။ တနည်ေးအ ေးမြငာ့် ဝရတွအရနနွဲဲ့ ယခိုလိို ခွွဲမထွက်ဘွဲ တရိုတ်ဩဇ ခံလိိုလိိုနွဲဲ့ မမန်မ ဘက်အမခမ်ေးမ   

သ ေးမခ ေးလွတ်ရမမ က်နယ်ရမမအမြဆ ်   ိရနမခင်ေးဟ  သူတိိုဲ့အတွက ် ပိိုရက င်ေးပါတယ်။ ပိိုလိိုဲ့လည်ေး လူေးသ လွနဲ့်သ  

  ိပါတယ်။ အကယ်၍ ခွွဲထွက်ရဆအံိုေးရတ ာ့၊ တရိုတ်နွဲဲ့ မမန်မ အကက ေးမ   ကိုန်ေးတငွ်ေးပိတ်အရနအထ ေးမိိုဲ့၊ ပိိုလိိုဲ့ 

ကျပ်တည်ေးနိိုင်ပါတယ်။ တရိုတ်နွဲဲ့ ရပါင်ေး င်လည်ေး တရိုတ်က ကွန်မမ နဆအ် ဏ   င်ဆနဆ်မိိုဲ့ မမန်မ အဆိိုေး လက် 

ရအ ကမ်   ဝလူမျ ိေးရတွ   ိရနတ က ပိိုလိိုဲ့အရနရချ ငတ်ယ်။ တရိုတ်လက်ရအ က်မ  ဆိို ဒ ရလ က် 

လူေးသ လွနဲ့်သ  လွတ်လပ်ခွငာ့ ်ရနမယ ်မထင်ဘူေး။  

ဒ ရတ ာ့ ဝရတွ အရနနွဲဲ့ တရိုတ်နွဲဲ့ မမန်မ ကိို ဘယ်သူူ့မ  အရမြမရပေးဘွဲ အ ထ ေးတွဲာ့အရမခအရနကသ  သူတိိုဲ့အတွက် 

အကျ ိေးဆ ေးပွ ေး မြဆ်ထွန်ေးနိိုင်တယ်။ တဆြ်က်ြက်ကိို လံိုေးဝ ကပ်လိိုက်တ မြဆမ်ြဆ၊် တဆ်ကိိုယ်တည်ေး သ ေးမခ ေးမြဆ် 

တည်လိိုက်တ ပွဲ မြဆမ်ြဆ်။ တဆ်ခိုခိုကိို လိုပ်ခွဲာ့ င် ဝရတွအတွက ်ပိိုလိိုဲ့ ကျပ်တည်ေးနိိုင်တယ်။ ဒ ရတ ာ့ ဝရတွအတွက် 

ဘယ်ရလ က်ပွဲ ခွွဲထွက်ရ ေးအိပ်မက်ကိို မက်သည်မြဆ်ရဆ  ခိိုင်ရတွလိို လက်ရတွွဲ့အရက င်အထည်ရြ ခ်ွငာ့် မ   
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မဟိုတ်။ အရက င် အထည်ရြ ခ်ွငာ့် သည် ထ ေးအံိုေး၊  ခိိုငာ့န်ိိုင်ငရံတ ်အိပ်မက်ရလ က ် အနှောဂတ်မ   သ ယ နိိုင် 

ဆ   မ  ိ။  

ရကခ္ို င ့်န ခိုင့်ငတံ   ့်အခပ့်မ က့် 

 ခိိုင်ရတွ အတွကက်ရတ ာ့  ခိိုငာ့န်ိိုင်ငရံတ ်အိပ်မက်ဟ   အ ရိုဏ်တက် အလင်ေးရ  က်ြိိုဲ့ န ေးကပ်ရနပပ  မြဆ်ပါတယ်။ 

 ခိိုင် အမျ ိေးသ ေးရတွ ွဲွဲ့ ဆိုဆည်ေးည ညွတမ်ှိုအ ေးနွဲဲ့ နိိုင်ငံရ ေးအသိိုင်ေးအဝန်ေးဆိတ်အခံ ထိုထည် ကက ေး ငာ့်လ မခင်ေးသည်သ  

 ခိိုင်ာ့ အိပ်မက်ကိို လက်ရတွွဲ့မြဆ်လ ရဆြိိုဲ့ ဆံိုေးမြတ်သွ ေးမယ် ထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ လူမျ ိေးဆိုလွတ်ရမမ က်ရ ေး 

လှိုပ်   ေးမှိုရတွသ  တကယ်ရအ ငမ်မင်ခွဲာ့ င် အ င်ဆံိုေးရအ င်မမင်မ  ကရတ ာ့  ခိိုင်လူမျ ိေးရတွသ  မြဆ်ရကက င်ေး 

ရ ေးသ ေးတင်မပလိိုက် ပါတယ်။  

 

မင်ေးရသာ့  

ရနဲ့လယ် ၁ေး၁၄ 

၇၊ ရအ က်တိိုဘ ၊ ၂၀၂၁။  

 


