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 လက်နကက် ိုငလ်မ််းစဉ် ဘယ်လ ို ဘယ်က ဲ့သ ို ဲ့… 

မင််းသသဲ့ 

(ဧပ ြီ ၊ ၂၀၂၁) 

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်န ဲ့ န ိုငင်ရံ ်းလမ််းစဉ်။ အကကမ််းဖက်န ိုငင်ရံ ်းန ဲ့ အကကမ််းမဖက် န ိုငင်ရံ ်းဆ ိုပ ြီ်း က ွာတွာ  ။ 

မမနမ်ွာမ ည်န ိုငင်ရံ ်းအငအ်ွာ်းစိုဟွာ လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရ  ်းချယ် င ်ဘွာမဖစ်န ိုငသ်လ ။ တနည််း 

ရအွာငမ်မငန် ိုငသ်လွာ်း။ ကျရ ံ်းန ိုငသ်လွာ်း။ လက်ရ  အရမခအရနမ ွာရတွာဲ့၊ ရအွာငမ်မငန် ိုငဖ် ို ဲ့ ကျရ ံ်းသ ွာ်းဖ ို ဲ့ ဆ ိုတွာထက် 

ဇွာတ်ရမျွာကကြီ်းမဖစ်သ ွာ်းဖ ို ဲ့   ိုနြီ်းရနတယ်။ ရအွာငမ်မငဖ် ို ဲ့အတ က်ဆ ို င ်ဘွာလို ် မလ ။ ဘွာမဖစ် မလ ။ နံပါတတ်စ် - 

လူမျ  ်းစို လက်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းကကြီ်းအဖ  ွဲ့ရတွာ်ရတွာ်မျွာ်းမျွာ်း ညြီ င ် တယ်။ ရကအ ိုငရ်အ၊ ရကအနယ်ူ၊ ရအရအ၊ 

တအွာန််း ရလွာငအ်ဖ  ွဲ့၊ အွာစြီအက်စ်အက်စ် …. စသည်မဖငဲ့။် ဒြီအဖ  ွဲ့ရတ ။ လူမျ  ်းစိုလက်နက်က ိုငရ်တ  
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တပ   ငန်က်တည််း ညြီဖ ို ဲ့ရတွာဲ့ ခက်တယ်။ ညြီ ငရ်တွာဲ့  န ိုငတ်ယ်။ ဒါရ မယဲ့် တစ်ခို ရ  တယ်။ မမနမ်ွာမ ည် 

မ ည်တ င််းစစ်က ရ ည်ကကွာခ ဲ့ရတွာဲ့ အ သညဲ့်  ဲ့ ဆ ို်းမ စ် တချ  ွဲ့ ရ  တယ်။ အ ဒါကရတွာဲ့…. လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို 

ရလ ွာက်ရနတ ဲ့သူရတ မ ွာ ၊ ၁၀၀  ွာခ ိုငန် န််း ယံိုကကည်ချက်န ဲ့ တ ိုက်ရနတွာရတွာဲ့ မဟိုတ်ရတွာဲ့ဘူ်း။ အကျ  ်းစြီ်း  ွာ်း 

တစ်ဝက်၊ ယံိုကကည်ချက် တစ်ဝကမ်ဖစ်ရနပ ြီ။ ဒြီရတွာဲ့ ဘံိုအကျ  ်းစြီ်း  ွာ်းက ို ည  န ိုင ်ငရ်တွာဲ့ အွာ်းလံို်း  ါလွာန ိုငရ်ချ 

ရ  တယ်။ အွာ်းလံို်းလ ိုလ ို ါလွာပ ြီဆ ို ငရ်တွာဲ့ ရအွာငန် ိုငရ်ချ  ွာန န််း အရတွာ်မျွာ်းပ ြီ။ ဖက်ဒ ယ်တ ်မရတွာ် 

ရ ေါ်ထ န််းလွာဖ ို ဲ့ဆ ို င ်လူမျ  ်းစိုလက်နက်က ိုငရ်တ အကကွာ်းမ ွာ ယံိုကကည်ချက်အွာ်းမဖငဲ့ ်ဘယ်ရလွာက် စိုဆံိုသလ  

ဆ ိုတွာ အရမဖရ ေါ်လွာမ ွာ  ။ သနောက်တစ်ချက်က၊ ဘံိုအကျ  ်းစြီ်း  ွာ်းရတ  တူရအွာင ်ဘယ်ရလွာက် ည  န ိုငက်ကသလ  

ဆ ိုတွာက အရမဖမဖစ်လွာမ ွာ  ။ ဒြီရန ွာမ ွာ န ိုငင်ရံ ်းဦ်းရဆွာငမ် အ  သလံ ိုက်ဓွာတ်ရ  တ ဲ့ ရခါင််းရဆွာငမ် က ို 

ဘယ်သူရတ  ရ ်းန ိုငသ်လ ဆ ိုတွာကလည််း အခ ွာကျလ မဲ့်မယ်။  

ရနွာကထ် ် တစ်ခို ရ  ရသ်းတယ်။ အ ဒါကရတွာဲ့ မမနမ်ွာမ ညသ်မ ိုင််းစဉ်က ို ကကညဲ့် င ်မ ည်  

လက်နက်အကူအညြီမ ါဘ န ဲ့ လက်နက်က ိုငရ်တွာ်လ နရ် ်း မရအွာငမ်မငတ်တ်ဘူ်း။ ဒြီရတွာဲ့ မ ည် လက်နက် 

အရထွာက်အ ံဲ့ လ ိုတယ။် မမနမ်ွာမ ည်လ တ်လ ်ရ ်းအတ က် သွာဓက ကကညဲ့်န ိုငတ်ယ်။ ဗ ိုလ်ချ  ်ရအွာငဆ်န််းတ ို ဲ့က 

လက်နက်က ိုငဦ််းရဆွာင ်ပ ြီ်း မ ည် လက်နက်အ ံဲ့အ  ို်းက ို ထို ်  ို်းပ ြီ်း ယူလွာတယ်။ မ ည်တ င််းမ ွာ 

မ ည်သူ ဲ့စစ်အငအ်ွာ်းစို က ို န ိုငင်ရံ ်း ရခါင််းရဆွာငရ်တ က စိုထွာ်းရ ်းတယ်။ လက်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းစို 

ရနွာက်က ယ်မ ွာ န ိုငင်ရံ ်းအငအ်ွာ်းစိုက ရ  ရနတယ်။ ဒြီန စ်ခို ရ ါင််းန ိုငတ်ယ်။ ဒြီရတွာဲ့ ရနွာကထ် ်မဖစ်န ိုငရ်ချ 

တစ်နည််းကရတွာဲ့၊ မ ည် လက်နက်က ိုင ်အရထွာက်အ ံဲ့န ဲ့ မ ည်တ င််းက မ ည်သူ ဲ့စစ်မဟွာဗျျူဟွာက ို 

ရ ါင််းစ ်န ိုင ်ငရ်တွာဲ့ ရတွာ်လ နရ် ်းရအွာငမ်မငမ်ယ်။ ဒါဟွာ ဒိုတ ယအချက။် ဒြီရန ွာမ ွာ တစ်ခို စဉ််းစွာ်း ဖ ို ဲ့ 

ရ  တယ်။ လူမျ  ်းစိုလက်နက်က ိုငအ်ငအ်ော်းစိုသတွေန ဲ့ စိုသပါင််းပပ ်း သတောဲ့ ဖက်ဒရယတ်ပ်မသတော် ဖွေ ွဲ့တ ဲ့က စစ။ ဒ သနရောမ ော 

စကော်းလံို်း တစ်လံို်းက ို သသချော စဉ််းစော်းဖ ို ဲ့လ ိုတယ်။ သသဓေ တည်ချ န်န ဲ့ သမွေ်းဖွေော်းချ န်က မတဘူ်ူး။ သသဓေတညခ်ျ န်က ို 

သမွေ်းဖွေော်းချ န်န ဲ့ မမ ော်းဖ ို ဲ့ လ ိုတယ်။ သရနေတည်ချ နန် ဲ့ ရမ ်းဖ ွာ်း ချ နဟ်ွာ အချ နအ်တ ိုင််းအတွာ တစ်ခိုရတွာဲ့ 

မဖတ်သန််း တယ်။ အ သညဲ့်ကွာလ ဘယ်ရလွာက်ကကွာမလ ဆ ိုတွာ ရတွာဲ့ မသ ဘူ်း။ လူထို  ဲ့ ရတွာ်လ နရ် ်းရ ချ နန် ဲ့ 

မဖစ်တည်ရနတ ဲ့ အခင််းအကျင််းအရ ေါ်မ ွာ အမျွာ်းကကြီ်းသကဆ် ိုင ်လ မဲ့်မယ။် လူဆ ို ငရ်တွာင ်(၉) လလ ယ်၊ (၁၀) လ 

ဖ ွာ်း။ ဖက်ဒ ယ်တ ်မရတွာ် မဖစ်ထ န််းရမ ်းဖ ွာ်းဖ ို ဲ့ဆ ိုတွာ ဘယ်ရလွာက ်သရနေတည် မလ ဆ ိုတွာရတွာဲ့ 

မရမ ွာတတ်ရသ်းဘူ်း။ ဒါရ မယဲ့် အခိုအချ နက်ရတွာဲ့ ရမ ွာလ ို ဲ့  တွာ တစ်ခိုရ  တယ်။ 

ဖက်ဒ ယ်တ ်မရတွာအ်တ က် သရနေတညခ်ျ နဟ်ွာ ဒြီအချ န ် ။ အ သညဲ့်မ ွာ ရနွာက်ထ ် စဉ််းစွာ်း မ ွာ ရ  ရသ်းတယ်။  

ဖက်ဒ ယ်တ ်မရတွာအ်တ က် တည်ရနတ ဲ့ သရနေက ို  ံဲ့  ို်းရထွာက် ံဲ့ မယဲ့် အရကကွာင််း တ ွာ်းရတ  ညြီညွှတ်ဖ ို ဲ့ 

လ ိုရနရသ်းတယ်။ သတောလ် န်သရ်းဟော သန ဲ့မသစဲ့ဘ  သမွေ်းဖွေော်းတတတ်ယ်။ သတောလ် န်သရ်းဟော အသသသလ်း 

သမွေ်းတတတ်ယ်။ သတောလ် န်သရ်းဟော သော်းသလျောတတတ်ယ။် ဒ သတောဲ့ သတောလ် န်သရ်း သသဓေက ို သ ောက်ပံဲ့မယဲ့် 
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အသ ကောင််းတရော်းသတွေ ဖဖညဲ့ ်တင််းဓ ိုငရ်င ်သကောင််းတယ်။ ဒါမ  သမွေ်းဖွေော်းလောတ ဲ့အခါမ ော သဖခလက် အင်္ဂ ါ စံိုစံိုလငလ်ငန် ဲ့ 

ကျန််းကျန််းမောမော သမွေ်းဖွေော်းလောလ မဲ့်မယ်။ သ ို ဲ့မဟိုတရ်ငသ်တောဲ့ သတော်လ န်သရ်းဟော သဖခမစံို လက်မစံို ဒိုကခ တသလ်း 

သမွေ်းလောလ မဲ့်မယ်။  

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရလ ွာက်မယဲ့်သူန ဲ့ န ိုငင်ရံ ်းလမ််းစဉ်န ဲ့ ဆက်သ ွာ်းမယဲ့်သူ က  ရနတယ်။ အ ဒါဟွာ 

သ  ်မ ွာ်းတွာ  ။ ဘွာလ ို ဲ့ က   မ ွာလ ။ က ိုယ်သန ်ွာ က ိုယ်သန ်ွာရ ါ ဲ့။ အွာ်းလံို်းဟွာ ဘံိုတူညြီချက်၊ ဘံို ည်မ န််းချက်မ ွာ 

လွာစို မ ွာ။ ရ ွှတ ဂံို ဘို ွာ်း ငမ် ငရ် ေါ် ရ ွာက်တွာချင််း အတူတူ  ။ တစ်ရယွာက်က ရမမွာက် ဘက ်ရစွာင််းတန််းက 

တက်မယ်။ တစ်ရယွာက်က ရတွာငဘ်က် ရစွာင််းတန််းက တက်မယ်။  ငမ် ငရ် ေါ်မ ွာ လွာဆံို မ ွာ  ရလ။ ဒါက ို 

common ground  လ ို ဲ့ ရခေါ်တယ်။ လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်န ဲ့ န ိုငင်ရံ ်းလမ််းစဉ်ဟွာ တစ်ဖက်န ဲ့ တစ်ဖက် 

အရထွာက်အ ံဲ့မ  ရန မ ွာ။ က   မ ွာ မဟိုတ်ဘူ်း။ တစ်ရယွာက်န ဲ့ တစ်ရယွာက် သံို်းမယဲ့် နည််းနွာရတ  မတူဘူ်း။ 

နည််းနွာအွာ်းမဖငဲ့က်  တယ်။ မဟွာဗျျူဟွာအွာ်းမဖငဲ့ ်တူညြီတယ်။ ဘံို ည်မ န််းချက်အွာ်းမဖငဲ့ ်တူညြီတယ်။ 

ဒြီလ ိုမဖစ်ရန မ ွာ။  

သွာဓက က ို ကကညဲ့်။ ဘယ်လ ို   လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရလ ွာကရ်လ ွာက်၊ ရနွာကဆ်ံို်းမ ွာ န ိုငင်ရံ ်းအရမဖဟွာ 

ဒ ိုငယ်ွာရလွာဲ့ခ်နည််းန ဲ့  ဖ ို ဲ့ ကက  ်းစွာ်း မ ွာ ထံို်းစံ  ။ ဗ ိုလ်ချ  ်ရအွာငဆ်န််းက ို ကကညဲ့်။ သူဟွာ န ိုငင်ရံ ်းလမ််းစဉ်ကရန 

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရမ ွာင််းလ  ရလ ွာက်လ မ််းခ ဲ့တယ်။ ၁၉၄၅ မ ွာ  ဒိုတ ယကမဘွာစစ်ကကြီ်းပ ြီ်းတယ်။ 

ဗ ိုလ်ချ  ်ဟွာ န ိုငင်ရံ ်းလမ််းစဉ်က ို မ နရ်မ ွာင််းရလ ွာကပ် ြီ်း   ိုလ ိုက်တစ်ကယ်ဒ ိုငယ်ွာရလွာဲ့ခ် (political dialogue) 

နည််းန ဲ့ လ တ်လ ်ရ ်း ဖ ို ဲ့ ထ ်ကက  ်းစွာ်း တွာ  ။ ၁၉၄၇ အကိုန၊် ၁၉၄၈ ဇနန်ဝါ ြီလမ ွာ လ တ်လ ်ရ ်း ခ ဲ့တယ်။  

လက်နက်က ိုငတ် ိုက်    ဆငန် ွှ ပ ြီ်းတ ဲ့အခါမ ွာ၊ န ိုငင်ရံ ်းနည််းန ဲ့ ၂ န စ်ရကျွာရ်လွာက် ဆက်လို ် တွာ  ။ အ နဒ ယ 

လ တ်လ ်ရ ်းက ို ကကညဲ့်မလွာ်း။ ထ ိုနည််းလည််းရကွာင််း  ။ လ တ်လ ်ရ ်းအတ က် တ ိုက်တ ဲ့ တ ိုက်   မ ွာ၊ န ိုငင်ရံ ်း 

နည််းဟွာ  ါက ို  ါ မယ။် န ိုငင်ရံ ်းအငအ်ွာ်းစို  ဲ့ရနွာက်မ ွာ လက်နက်က ိုင ်အငအ်ွာ်းစိုက ဝင ် ်ရ ်းတွာ။ 

လက်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းစို  ဲ့ရနွာက်မ ွာ န ိုငင်ရံ ်းအငအ်ွာ်းစိုက ဝင ် ်ရ ်းတွာ။ ဒြီနည််းန ဲ့ အငအ်ွာ်းစို န စ်ခိုဟွာ 

ရ ါင််းစ ်ပ ြီ်း  ူ်းည ် တ ိုက်ဖျက် မ ွာ  ။  

ဒြီရန ွာမ ွာ သငခ်န််းစွာ ယူစ ွာရတ  ရ  တယ်။ ၈၈ လူထိုရတွာလ် နရ် ်းက ို ကကညဲ့။် ဒြီရန ွာမ ွာ ရကျွာင််းသွာ်း 

လက်နက်က ိုငအ်ို ်စိုရတ  ရ  တယ်။ ရကျွာင််းသွာ်းန ိုငင်ရံ ်းအငအ်ွာ်းစိုရတ  ရ  တယ်။ ဒြီန စ်ခိုက မရ ါင််းန ိုငဘူ််း။ 

သ ်သ ်စြီမဖစ်ရနတယ်။ ၈၈ အရ ်းရတွာ် ံို ဘွာလ ို ဲ့ အပ ြီ်းသတ် အန ိုငမ် တွာလ ။ ဒြီအငအ်ွာ်းစို န စ်ခိုက ို မရ ါင််းန ိုင ်

လ ို ဲ့  ။ လက်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းစိုန ဲ့ န ိုငင်ရံ ်းအငအ်ွာ်းစိုက တစ်ခိုန ဲ့ တစ်ခို အမ နအ်လ န ်ရကျ်းဇူ်းမ   ရထွာက် ံဲ့ရန  

မ ွာ။ ဗဟ ိုဆံိုချက်မ ွာ လွာဆံိုရန မ ွာ။ တစ်ရယွာက်န ဲ့ တစ်ရယွာက် က  မ ွာ်းရန မ ွာ မဟိုတ်ဘူ်း။ အချ တ်အဆက် 
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ရ   မ ွာ။ အဆကအ်သ ယ်ရ  ရန မ ွာ။ လက်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းစိုန ဲ့ န ိုငင်ရံ ်းအငအ်ွာ်းစို ဆ ိုတွာ အမ နအ်လ န ်

အညမညသရဘွာ….။  

 ခ ိုငရ်တ ဟွာ ဘွာလ ို ဲ့ တစ်ညြီတစ်ညွှတ်တည််း စိုစည််းမ သလ ။  ခ ိုင ်လက်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းစိုဟွာ ရရ ွဲ့က တ န််းပ ြီ်း 

ဦ်းရဆွာငတ်ယ်။  ခ ိုငလ်ူထိုက ို က ိုယ်စွာ်းမ  တ ဲ့  ါတြီတချ  ွဲ့ ရ  တယ်။  ခ ိုင ်လက်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းစိုက 

ရရ ွဲ့ရ ွာက်ပ ြီ်း အွာ်းရကွာင််းလွာတ ဲ့အခါမ ွာ  ခ ိုင ်ါတြီရတ က  ခ ိုငလ်က်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းစိုရနွာက်မ ွာ လွာ  ်ကက 

တွာ  ။ ဒါ ဲ့ရကကွာငဲ့ ်အွာ်းရကွာင််းရနတယ။် စိုစည််းရနတယ။် ဒါက ို ဥ မွာ ယူ မယ်။ လက်နကက် ိုင ်အငအ်ော်းစိုန ဲ့ 

ဓ ိုငင်သံရ်းအငအ်ော်းစို ဆ ိုတော ကွေ သနတော မဟိုတဘ််ူး။ လမ််းသ ကောင််း မတတူော မဟိုတဘ််ူး။ သပါင််းရမ ော။ 

လမ််းသ ကောင််း ဟော လောဆံိုရမ ော။  

ရနွာကထ် ် ထ ်ကကညဲ့် င၊် ဗ ိုလ်ချ  ်ရအွာငဆ်န််းက ဂျ နမ် ွာ စစ် ညွာသငရ်နစဉ်အတ င််းမ ွာ၊ မ ည်တ င််းက 

န ိုငင်ရံ ်း ရခါင််းရဆွာင ်က နမ်မျူနစ်ရတ ၊ ဆ ိုရ ယ်လစ်ရတ က ဒြီအတ ိုင််း ထ ိုငရ်နကကမယ် ထငသ်လွာ်း။ မဟိုတ် ါဘူ်း။ 

သူတ ို ဲ့ဟွာ လက်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းစိုန ဲ့ န ိုငင်ရံ ်းအငအ်ွာ်းစို ရ ါင််းစ ်န ိုငဖ် ို ဲ့အတ က် ရမမရ ေါ်မ ွာ လထူိုက ို 

န ိုငင်ရံ ်းယံိုကကည်ချက်ရတ  စိုစည််းရ ်းတ ဲ့ တွာဝနက် ို ယရူနကကတယ်။ ဗ ိုလ်ချ  ်ရအွာငဆ်န််း စစ် ညွာ 

သ ွာ်းသငရ်တွာဲ့၊ သခငန်ို မ ါဘူ်း။ သခငစ် ို်း မ ါဘူ်း။ သခငသ်န််းထ န််း မ ါဘူ်း။ ဦ်းဘရဆ  မ ါဘူ်း။ ဦ်းရကျွာ်ပင မ််း 

မ ါဘူ်း။ ဒါရ မယဲ့် သူတ ို ဲ့ဟွာ န ိုငင်ရံ ်းရခါင််းရဆွာငရ်တ အရနန ဲ့ ဆ ိုင ်ွာ ရဒသ နယ် ယ်ရတ မ ွာ သူတ ို ဲ့ဟွာ 

လူထိုက ို န ိုငင်ရံ ်းအွာ်းမဖငဲ့ ်စည််းရံို်းရနတယ်၊ စိုရံို်းရနတယ။် အဂဂလ  ်က ို တ ိုက်ဖ ို ဲ့၊ ဂျ နက် ို ရခေါ်လွာပ ြီ်း မ ည်တ င််း 

ရ ွာက်ရတွာဲ့ မ ည်သူ ဲ့အငအ်ွာ်းစိုရတ န ဲ့ ရ ါင််းန ိုငတ်ယ်ရလ။ ဘွာလ ို ဲ့ ရ ါင််းန ိုငသ်လ ။ ဘွာလ ို ဲ့ အ ံသငဲ့မ်ဖစ်ရန 

သလ ။ မ ည်တ င််းက န ိုငင်ရံ ်းရခါင််းရဆွာငရ်တ က မ ည်သူ ဲ့စစ်အငအ်ွာ်းစိုရတ က ို အရမခခံ စိုရံို်းရ ်းထွာ်းန ိုငလ် ို ဲ့ 

ရ ါ ဲ့။ ဒြီနည််းဟွာ သွာဓက  ။ ဒြီနည််းဟွာ ဥ မွာ  ။ ၈၈ အရ ်းရတွာ် ံို ဘွာလ ို ဲ့ အပ ြီ်းသတ် အန ိုငမ် သလ ။ 

လက်နက်က ိုငအ်ငအ်ွာ်းစိုရတ လည််း အန ိုငမ် ဘူ်း။ န ိုငင်ရံ ်းလမ််းရကကွာင််း ရလ ွာက်တ ဲ့သူရတ လည််း အမ တ ်

အသတ်အန ိုငမ် ဘူ်း။ အရကကွာင််းကရတွာဲ့ န ိုငင်ရံ ်းအငအ်ွာ်းစိုန ဲ့ လက်နက်က ိုင ်အငအ်ွာ်းစိုက ို မချ တဆ်က်၊ 

မ ူ်းရ ါင််းန ိုငက်ကလ ို ဲ့  ။ ဒါက ို သငခ်န််းစွာ ယူသငဲ့တ်ယ်။  

ရဒေါ်ရအွာငဆ်န််းစိုကကည်  ဲ့ မ န ဲ့ခ် န််းရတ   ွာန ဲ့ ချြီရ  တယ်။ သူ ဲ့  ဲ့ ရဟွာရမ ွာချကရ်တ ၊ သူ ဲ့  ဲ့ ရ ်းသွာ်းချက်ရတ က ို 

ရလဲ့လွာကကညဲ့် င ်ရတ ွဲ့ တွာရတ  ရ  တယ်။ အ သညဲ့်အထ မ ွာ ထူ်းထူ်းမခွာ်းမခွာ်း ဘွာက ို ရတ ွဲ့ သလ ဆ ိုရတွာဲ့၊ 

ရဒေါ်ရအွာငဆ်န််းစိုကကည်ဟွာ အကကမ််းမဖက်ရ ်းလမ််းစဉ်က ို တစ ိုက်မတ်မတ ်စ  စ  ပမ ပမ  ရလ ွာက်ခ ဲ့တယ်။ သူ 

ရလ ွာက်ခ ဲ့တွာ န စ်ရ ါင််း (၃၀) ရကျွာ်ပ ြီ။ သူ ဲ့  ဲ့ ရဟွာရမ ွာချက်ရတ ၊ သူ ဲ့  ဲ့ ရ ်းသွာ်းချကရ်တ မ ွာ သူဟွာ အကကမ််း 

မဖက်ရ ်းလမ််းစဉ်က ို အစဉ်တစ ိုက ်ယံိုယံိုကကည်ကကည် ရလ ွာကခ် ဲ့တယ် ဆ ိုတွာက ို ရတ ွဲ့ တယ်။ သူ ဲ့စကွာ်း 

ရတ ထ မ ွာလည််း အကကမ််းမဖက်ရ ်းလမ််းစဉ်က ို အွာ်းရ ်းတယ်၊ ယံိုကကည်တယ် ဆ ိုတွာ နွာ်းလည် တယ်။ 

အကကမ််းမဖက်တ ဲ့ အွာဏွာဖြီဆနရ် ်းလမ််းစဉ်က ို ရဒေါ်ရအွာငဆ်န််းစိုကကည်ဟွာ တစ ိုက်မတ်မတ် လ ိုက်ခ ဲ့တယ်။ ဒါ 
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သူ ဲ့လမ််းစဉ်။ ဒါရ မယဲ့် ရဒေါ်ရအွာငဆ်န််းစိုကကည်  ဲ့ ရဟွာရမ ွာချက်ရတ ၊ ရ ်းသွာ်းချက်ရတ   ွာန ဲ့ ချြီ ရ  တ ဲ့အထ မ ွာ 

သူ ဲ့ဟွာ လက်နက်က ိုင ်အကကမ််းဖက်တ ဲ့ လမ််းစဉ်က ို ရ ံ ွဲ့ချတယ်လ ို ဲ့ တစ်ခါမ  မရတ ွဲ့ ဖူ်းရသ်းဘူ်း။ ဒါဟွာ မ ွာ်းရကွာင််း 

မ ွာ်းန ိုငတ်ယ်။ ဒါရ မယဲ့် ရသချွာတယ်။ ရဒေါ်ရအွာငဆ်န််းစိုကကည်ဟွာ အကကမ််းမဖက်တ ဲ့လမ််းစဉ်က ို သူ က ိုယ်တ ိုင ်

စ  စ  ပမ ပမ  ရလ ွာက်ရ မယဲ့်၊ အကကမ််းဖက်လမ််းစဉ်မဖစ်တ ဲ့ လက်နက်က ိုငရ်တွာ်လ နရ် ်းလမ််းက ို ရလ ွာကရ်နတ ဲ့သူ 

ရတ က ို ရ ံ ွဲ့ချ ကန ဲ့က် က်တွာမျ  ်း တခါမ  မရတ ွဲ့ ဖူ်းဘူ်း။ ဒါဟွာ ထူ်းမခွာ်းချက်  ။ ဒြီရတွာဲ့ ရကွာက်ချက်ချ  င၊် အွာဏွာ 

ရ ငက် ို မဖ တ်ချဖ ို ဲ့အတ က် က ိုယ်သနတ် ဲ့ နည််းန ဲ့ က ိုယ် လို ်ကကဖ ို ဲ့  ။ တစ်ရယွာက်န ဲ့ တစ်ရယွာက် အွာ်းသန ံ်ိုချင််း 

မတူကကဘူ်း။ မတူကကလ ို ဲ့  နမ်ဖစ်ကက တယ်၊ က  ပ  ကက တယ်ဆ ိုတွာ မမဖစ်သငဲ့ဘူ််း။ က ိုယ်သနတ် ဲ့လမ််းက ို 

က ိုယ်ရလ ွာက်။ တစ်ရန ွာမ ွာ လွာဆံိုမ ွာ  ။ ဗဟ ိုချက်တစ်ခိုမ ွာ လွာဆံို မ ွာ  ။ ဒြီရတွာဲ့နည််းနွာကျငဲ့သ်ံို်းမ  မတူကက 

ရ မယဲ့် အချင််းချင််း ချ တထ်ွာ်း၊ တ  ထွာ်း။ ဆက်ထွာ်း။ တစ်ရန ွာ ွာမ ွာ လွာဆံိုဖ ို ဲ့ အဓ က  လ ို ဲ့ နွာ်းလည် တယ်။  

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရလ ွာက်တ ဲ့အခါ ဘွာမဖစ်န ိုငသ်လ ။ မဖစ်န ိုငရ်ချရတ ကရတွာဲ့ အမျွာ်းကကြီ်း  ။ ဒါရ မယဲ့် 

အွာဏွာရ ငက် ို ရတွာ်လ နတ် ဲ့ရန ွာမ ွာ ဘယ်နည််းကမ  မသက်သွာဘူ်း။ လူထိုလမ််းစဉ်ကလည််း ညငသ်ွာတယ် 

ဆ ိုရ မယဲ့် သက်သွာမယ ်မထငဘူ််း။ လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်ကရတွာဲ့   ိုဆ ို်းရ ါ ဲ့။ ဒါရ မယဲ့် လက်နက်က ိုင ်

လမ််းစဉ်မ ါ င ်လက်နက်က ိုငထ်ွာ်းတ ဲ့ ဘယ်အွာဏွာရ ငက်မ  တိုနလ်  ်မ ွာ မဟိုတ်ဘူ်း။ ဒြီရတွာဲ့ ….. ဆ ွာကကြီ်း 

လူထိုစ နဝ်င််း  ဲ့ စကွာ်းန ဲ့ ရမ ွာ  င၊် လက်နက်က ိုငပ် ြီ်း  မ််းကွာ်းတတ်တ ဲ့ ရကွာင််းဘ   ငလ် ို လူစွာ်းမျ  ်းက ို သူတ ို ဲ့ 

နွာ်းလည်တ ဲ့ ဘွာသွာစကွာ်းန ဲ့   မ နတံ်ို ဲ့မ နသ်ငဲ့တ်ယ်….ဆ ိုတွာ  ။  

လက်နက်က ိုငစ်စ်   ရတ   ဲ့ ရနွာက်က ယ်မ ွာ၊ ကမဘွာဲ့ဂလ ိုဘယ်အငအ်ွာ်းကကြီ်းန ိုငင်ရံတ   ါဝငရ်နတယ်။ ဒါက ို 

သတ ထွာ်း မယ။် အွာဏွာသ မ််းမ တ ိုင််း  ဲ့ရနွာက်က ယ်မ ွာ၊ ကမဘွာဲ့န ိုငင်ကံကြီ်းတစ်န ိုငင်ဟံွာ ရနွာကက် ယ်က 

 ါရနတွာ  ။ ဒါဟွာ ထံို်းစံလ ိုက ိုမဖစ်ရနတယ်။ န ိုငင်ငံယ်ရလ်းရတ ထ က လက်နက်က ိုငရ်တ ဟွာ န ိုငင်ကံကြီ်း 

တစ်န ိုငင် ံ ဲ့ အွာ်းရ ်း ရထွာကခံ်မ  မရ  ဘ န ဲ့ သူ ဲ့တ ို ဲ့ဘွာသွာ သူတ ို ဲ့ တစ်က ိုယ်ရတွာ်ကျ တ် အွာဏွာ မသ မ််း  ဘူ်း။ 

သူတ ို ဲ့ဟွာ ဖရအ ရ ွာတယ်။  ရထ ်း ရ ွာတတ်တယ်။ ဒါ ဲ့ရကကွာငဲ့ ်န ိုငင်ကံကြီ်း တစ်န ိုင်ငဟံွာ အရဖ အစွာ်းဝငလ်ို ်ရ ်း 

ချငက်ကတယ။် သူတ ို ဲ့မ ွာလည််း သူတ ို ဲ့ အကျ  ်းစြီ်း  ွာ်း လက်တရံတ  မဖန ဲ့က်ျက်ချငတ်ွာက ို်း။ ဒါ ဲ့ရကကွာငဲ့ ်ဘွာက ို 

သတ ထွာ်း မလ ဆ ိုရတွာဲ့၊ လက်နက်က ိုငတ် ိုက်     ဲ့ ရနွာကက် ယ်မ ွာ န ိုငင်ကံကြီ်းရတ  ရ  ရနတတ်တယ။် န ိုငင်ကံကြီ်း ရတ  

အချင််းချင််း ထ  ်တ ိုက် မရတ ွဲ့ဘ န ဲ့ သူတ ို ဲ့ ရထွာကခံ်တ ဲ့ အငအ်ွာ်းစိုရတ  အချင််းချင််း မ ည်တ င််းမ ွာ တ ိုက်    ရတ  

စစ်   ရတ  မဖစ်ပ ြီဆ ို ငရ်တွာဲ့ ဒါဟွာ လက်ရဝခံ စစ်    မဖစ်ဖ ို ဲ့ မျွာ်းတွာ  ။ တနည််းအွာ်းမဖငဲ့ ်proxy war လ ို ဲ့ ရခေါ်တယ်။ 

မ ည်တ င််းမ ွာ က ိုယဲ့်အချင််းချင််း ချကကတ ဲ့ စစ်   ရတ ဟွာ အပ ြီ်းသတ ်အန ိုင ် င ် ။ မ  ငရ်တွာဲ့ တ ိုင််းမ ည်န ဲ့ လူထို 

  ိုနွာတွာ  ။ မ ည်တ င််းစစ်ဟွာ ကမဘွာစစ်လ ို မဟိုတ်ဘူ်း။ ကမဘွာစစ်က သူန ိုငက် ိုယ်န ိုင ်အပ   င ်ကက ကကတွာ။ 

အန ိုငအ်ရ ံ်း  လဒ ်မ တ်ဖ ို ဲ့ အဓ က  ။ ဒါ ဲ့ရကကွာငဲ့ ်ကကမ််းတမ််းတယ်၊ ကကြီ်းမွာ်းတယ်။ ဆံို်းရ ံ်းနစ်နွာမ  ကကြီ်းမွာ်းတယ်။ 

ဒါရ မယဲ့် အန ိုငအ်ရ ံ်း မ တ်မ တ်သွာ်းသွာ်းရ ေါ်တယ်။ မ ညတ် င််းစစ်ရတ ကျရတွာဲ့ အ သည်လ ို မဟိုတ်ဘူ်း။ 
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အန ိုငအ်ရ ံ်း မ တ်မ တ်သွာ်းသွာ်း ရ ေါ် ဖ ို ဲ့ ခက်တယ်။ သူ မန ိုင၊် က ိုယ်မန ိုင ်မဖစ်ရနဖ ို ဲ့ အရမခအရနမျွာ်း တယ်။ 

သူကလည််း အပ ြီ်းသတ် မရချမ န််းန ိုင။် က ိုယ်ကလည််း အမ တ်အသတ် အန ိုင ်။ ဒြီလ ိုန ဲ့ ဇွာတ်ရမျွာကကြီ်း 

မဖစ်ရနတတ်တယ။် အြီလည်လ ိုက်ရနတတ်တယ်။ ဝ လညလ် ိုက်ရနတယ်။ လက်နက်က ိုငတ် ိုက်   ဟွာ 

ဇွာတ်ရမျွာကကြီ်းမဖစ်ရန ငရ်တွာဲ့ မ ည်သူ     ိုအထ နွာတယ်။ လက်နက်က ိုငထ်ွာ်းတ ဲ့သူကရတွာဲ့ သူချ၊ က ိုယ်ချမ ို ဲ့ 

သ  ်မသ သွာလ ဘူ်း။ မ ည်သူကရတွာဲ့ အပမ တမ််း အခံဘက်က ချည််း   မဖစ်ရနတတ်တယ။် ဒါက ို ထညဲ့်သ င််း 

စဉ််းစွာ်း မယ်။ လက်နက်က ိုငတ် ိုက်   က တစ်ဖက်န ဲ့ တစ်ဖက် အရမဖမ ဘ ၊ ဇွာတ်ရမျွာကကြီ်းမဖစ်ရနတယ်ဆ ို င ်

ရတွာဲ့ တ ိုင််းမ ည်အတ က် မရကွာင််းလ ဘူ်း။ တ ိုင််းမ ည် ကံဆ ို်းတွာ  ရ ါ ဲ့။  

အငအ်ွာ်းကကြီ်းန ိုငင်ရံတ   ဲ့ ရနွာက်က ယ်က အွာ်းရ ်းရထွာက် ံဲ့မ န ဲ့ လက်နက်က ိုငတ် ိုက်   ရတ  မဖစ်တ ဲ့အခါမ ွာ၊ 

ဘယ်ဘက်ကမ  အသွာမ ဘ  ကွာလရ ည်စစ်   ကကြီ်းရတ  မဖစ်ရနတတ်တယ်။ အ သညဲ့အ်ချ နရ်တ မ ွာ မ ည်သူက 

  ိုပ ြီ်း ဆင််း  တယ်။ အ  ်ရကွာင််းမခင််းလည််း မအ  ် ။ စွာ်းရကွာင််းမခင််းလည််း မစွာ်း ။ ရကွာင််းရကွာင််း စ ိုက် ျ  ်း၊ 

ရ ွာင််းဝယ်ရဖွာက်ကွာ်းလ ို ဲ့ မ ။ စြီ်း  ွာ်းရ ်းလည််း မမဖစ်ထ န််း။ ဒြီကကွာ်းထ  စစ်  ဲ့ သွာ်းရကွာငမ်ဖစ်သ ွာ်းတ ဲ့ အမ စ်မ ဲ့ 

မ ည်သူရတ လည််း ဒိုန ဲ့ ရဒ်း။ ဒြီလ ိုန ဲ့ တ ိုင််းမ ည်ဟွာ ဆင််း  တ င််းနက်ပ ြီ်း ကျရ ံ်းန ိုငင်အံမဖစ်က ို ရ ွာက်သ ွာ်းရတွာဲ့တွာ 

  ။  

လက်နကက် ိုင ်လမ််းစဉ် အကျ  ်း န ဲ့ အဖပစ်  

အွာဏွာရ ငရ်တွာ်လ နရ် ်းမ ွာ အကကမ််းဖက်တ ဲ့နည််းန ဲ့ အကကမ််းမဖက်တ ဲ့နည််း ဆ ိုပ ြီ်း န စ်မျ  ်း ရ  န ိုငတ်ယ်။ 

အကကမ််းဖက်တ ဲ့နည််းကရတွာဲ့၊ လက်နက်က ိုငရ်တွာ်လ နရ် ်းနည််းမဖစ်တယ်။ အကကမ််းမဖက်တ ဲ့နည််းကရတွာဲ့ 

န ိုငင်ရံ ်းနည််းမဖစ်တယ်။ န ိုငင်ရံ ်းနည််းမ ွာ အမျ  ်းမျ  ်း  ါဝငတ်ယ်။ လမ််းရ ေါ် န ိုငင်ရံ ်းန ဲ့ စွာ်း   ဝ ိုင််းန ိုငင်ရံ ်းဆ ိုပ ြီ်း 

အကကမ််းဖျင််း န စ်မျ  ်းထ ်ခ  န ိုငတ်ယ်။  ါတြီန ိုငင်ရံ ်း၊ ရ  ်းရကွာက်   န ိုငင်ရံ ်း၊ အရထ ရထ  သ  တ်န ိုငင်ရံ ်းန ဲ့ 

လက်နက်မက ိုငတ် ဲ့နည််းအွာ်းလံို်းဟွာ အကကမ််းမဖက်တ ဲ့လမ််းစဉ်က ို ရလ ွာက်တွာမဖစ်တယ်။ လက်နက်က ိုင ်

လမ််းစဉ်ကရတွာဲ့ အကကမ််းဖက်တ ဲ့နည််းမဖစ် ါတယ်။ အွာဏွာရ င ် ဲ့ ဖ န   ်မ က ို ခံမ င််းလ န််းမက ခံလွာ တ ဲ့အခါ၊ 

လူထိုဟွာ သည််းမခံန ိုငရ်တွာဲ့ဘ  မ နလ် နရ်တွာ်လ နဖ် ို ဲ့ ကက  ်းစွာ်းတတ်တယ်။ ကက  ်းစွာ်းရန င််းန ဲ့ လက်နက်က ိုငထ်ွာ်း 

တ ဲ့ သူက ို လက်နက်နည််းအွာ်းမဖငဲ့ ်မ နလ်ည် ခိုခံမ  အလို ်မဖစ်လ မဲ့်မယ်၊ က ိုယဲ့်ဘက်က အနွာသက်သွာလ မဲ့်မယ် လ ို ဲ့ 

ယူဆပ ြီ်း လက်နက်က ိုင ်လမ််းစဉ်က ို ရ  ်းချယ်တတ်ကကတယ်။ လက်နက်က ိုငထ်ွာ်းတ ဲ့ အွာဏွာရ ငက် ို ရတွာ်လ နဖ် ို ဲ့ 

န ိုငင်ရံ ်းနည််းဟွာ ရ ျွာဲ့တယ်။ လက်နက်က ို လက်နက်န ဲ့ ရတွာ်လ နမ်   လဒထ် က်မယ်လ ို ဲ့ ယဆူ င ်လူထိုဟွာ 

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရ  ်းချယတ်တ်ကကတယ။် လက်နက်က ိုင ်လမ််းစဉ်က ို ရ  ်းချယ်တ ဲ့ လမ််းရကကွာင််းမ ွာ 

အွာ်းသွာချက် ရ  သလ ို အွာ်းနည််းချက်ရတ လည််း ရ  ရနတယ။် အထူ်းသမဖငဲ့ ်လက်နက်က ိုင ်ရတွာ်လ နရ် ်း 

လမ််းစဉ်ဟွာ အ  က ို်းလ န််း ွာ ကျရနတတ်တယ။် risk ကကြီ်းတယ်လ ို ဲ့ ဆ ိုလ ိုတွာ မဖစ်တယ်။  
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အွာဏွာရ ငက် ို ရတွာ်လ နတ် ဲ့အခါ လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရ  ်းချယ်ဖ ို ဲ့ အရထွာက်အ ံဲ့မ  တ ဲ့ အရကကွာင််းတ ွာ်း 

ရတ  ရ  တယ်။ လူထိုက ိုယ်တ ိုငက် စစ်ဓရလဲ့က တ ဲ့ လူမ န ိုငင်ရံ ်းဓရလဲ့မျ  ်းက ို   ိုငဆ် ိုငထ်ွာ်း င ်လက်နက်က ိုင ်

လမ််းစဉ်က ို ရ ွာက်သ ွာ်းတတ်တယ်။ လူထိုဟွာ အကကမ််းမဖက်ဘ  အနိုနည််းန ဲ့ အဟိံသနည််းက ို အယံိုမကကည် 

မရ  ရတွာဲ့ င ်လက်နက်က ိုင ်လမ််းစဉ်က ို ကူ်းသ ွာ်းတတ်တယ်။ အွာဏွာရ င ် ဲ့ ဖ န   ် က်စက်မ ဟွာ အလ နအ်က ံ 

မဖစ်လွာပ ြီ်း လူထို  ဲ့ ရဒါသန ဲ့ အရကကွာက်တ ွာ်းဟွာ ကကြီ်းမွာ်းလ န််းမက ကကြီ်းမွာ်းလွာ ငလ်ည််း လက်နက်က ိုင ်

လမ််းစဉ်က ို ကူ်းသ ွာ်းတတ်တယ်။ န ိုငင်ရံ ်းနည််းဟွာ အချ နတ်စ်ခိုက ို ရ ည်ကကွာစ ွာ ရစွာငဲ့ဆ် ိုင််း တတ်တွာမဖစ်လ ို ဲ့၊ 

 လဒ ်မမနမ်မန ်ထ က်ချငစ် တ် လ နက်  ငလ်ည််း အန ိုင ်/ အရ ံ်း မမနမ်မန ်ရ ေါ် န ိုငဖ် ို ဲ့ လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်န ဲ့ အမမန ်

ရလ ွာက်ချငတ်တ်တယ်။ န ိုငင်ရံ ်းနည််းန ဲ့ ရစဲ့စ ်ည  န  င််းတ ဲ့နည််းဟွာ အဆငဲ့ဆ်ငဲ့ ်တစ်ဆငဲ့ခ်ျင််း သ ွာ်း တွာ မဖစ်လ ို ဲ့၊ 

အချ နက်ကွာတတ်တယ်။ ဒါက ို မရစွာငဲ့န် ိုငလ် ို ဲ့ မဖတ်လမ််းက မမနမ်မနသ် ွာ်းဖ ို ဲ့ လက်နက်က ိုငတ်ွာလည််း မဖစ်န ိုငတ်ယ်။ 

အချ နက်ွာလ ကကွာ င ်လူထို  ဲ့ ရတွာလ် နရ် ်းစ တ်ဓွာတ်ဟွာ ရသ ်းရအ်းတတ်တယ်၊ အဟိုန ်မ နက်ျတတ်တယ်။ 

ဒါ ဲ့ရကကွာငဲ့ ်ရတွာ်လ နရ် ်းအရ  နက် ို အမမငဲ့ဆ်ံို်း မမ ငဲ့တ်ငပ် ြီ်း လကန်က်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို အရ ွာက် 

ရခေါ်သ ွာ်းတတ်တွာလည််း မဖစ်န ိုငတ်ယ်။ ဝန််းကျငန် ိုငင်ရံ ်းမ ွာ တနည််းအွာ်းမဖငဲ့ ်ကမဘွာဲ့န ိုငင်ရံ ်းမ ွာ လက်နက်က ိုင ်

လမ််းစဉ်က ဖနစ်ြီ မဖစ်ရန င ်၊ ရ  န််းစွာ်း ရန ငလ်ည််း အွာဏွာရ ငရ်တွာ်လ နရ် ်းရတ မ ွာ၊ လက်နက်က ိုင ်

လမ််းစဉ်က ို ရ ွာက်သ ွာ်းတတ်တယ်။ ရရ ွဲ့ရရ ွဲ့က ရတွာ်လ နရ် ်းသမ ိုင််းမဖစ်သန််းမ  ရနွာက်ခံမ ွာ၊ 

န ိုငင်ရံ ်းနည််းအွာ်းမဖငဲ့ ်ရတွာ်လ နတ်ွာမျ  ်းထက် လက်နက်က ိုငန်ည််းန ဲ့ ရတွာ်လ နမ် ဟွာ ရအွာငမ်မငခ် ဲ့ဖူ်းတ ဲ့ သွာဓက 

ခ ိုငခ် ိုငမ်ွာမွာ ရ   ငလ်ည််း လက်နက်က ိုင ်လမ််းစဉ်က ို ရ  ်းချယ် တတ်တယ်။ လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို တ န််း  ို ဲ့တ ဲ့ 

အရကကွာင််းတ ွာ်းရတ က ရမမွာက်မမွာ်းစ ွာ ရ  ရန ါတယ်။  

 

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရလ ွာက်လ မ််းတ ဲ့အခါ ထညဲ့်တ က် မယဲ့် ရမ ွာင််းလ  အရမခအရနရတ  ရ  န ိုငတ်ယ်။ 

လူထိုဟွာ လက်သြီ်းဆို ်ပ ြီ်း လမ််းရ ေါ်မ ွာ သ  တ်ရမ ွာက်ရန င ်စ တ်အရမခအရနက တစ်မျ  ်းမဖစ်ရနမယ။် 

လက်သြီ်းဆို ်ပ ြီ်း လက်သြီ်းလက်ရမွာင််းတန််းရံိုန ဲ့ မမဖစ်န ိုငရ်တွာဲ့ဘူ်းလ ို ဲ့ ယူဆ င ်လက်ည   ်းရက ်းချငက်ကတယ်။ 

လက်ထ မ ွာ လက်နက်ရ ွာက်သ ွာ်း င ်လူထို  ဲ့ရတွာ်လ နရ် ်းစ တ်အရမခအရနက ရမ ွာင််းလ သ ွာ်းတယ်။ ဘယ်လ ို 

ရမ ွာင််းလ သ ွာ်းသလ ။  

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်မ ွာ ခ ိုငမ်ွာတ ဲ့ ယံိုကကည်ချက်ဟွာ အရ ်းတကကြီ်းလ ိုတယ။် ယံိုကကည်ချက်က ို တ န််းအွာ်းရ ်း 

စိုစည််းရ ်းတွာကရတွာဲ့ န ိုငင်ရံ ်းအ ိုငဒ်ြီရယွာ်လ ိုဂျြီမဖစ် ါတယ်။ ထ ို ဲ့ရနွာက် ကကံဲ့ခ ိုငက်ျစ်လစ်တ ဲ့ ရခါင််းရဆွာငမ် မဖစ် 

 ါတယ်။ ယံိုကကညခ်ျက်၊ ဝါဒဆ  က ိုငမ် န ဲ့ ရခါင််းရဆွာငမ်  ရကွာင််းရကွာင််း  ါမလွာ င ်၊ လက်နက်က ိုင ်လမ််းစဉ်ဟွာ 

အကျ  ်းထက် အမ စ်မဖစ်ဖ ို ဲ့   ိုမျွာ်းတယ်။ တနည််းအွာ်းမဖငဲ့ ်အွာဏွာရ င ်( နသူ်) က သတ်လ ို ဲ့ မရသဘ  

က ိုယဲ့်အချင််းချင််း သတ်လ ို ဲ့ ရသတွာ မဖစ်ဖ ို ဲ့မျွာ်းတယ်။ ဒါက ို သတ ထွာ်းသငဲ့တ်ယ်။ န ိုငင်ရံ ်းယံိုကကည် ချက်အွာ်းမဖငဲ့ ်
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 ါ်းရ ိုက်လ ို ဲ့ နွာ်းမ နက် ိုက်တယ်ဆ ိုတ ဲ့ တံို ဲ့မ နမ် မျ  ်းထက် ရကျွာ်လ နသ်ငဲ့တ်ယ်။ မ င််းထနတ် ဲ့ န ိုငင်ရံ ်း 

ယံိုကကည်ချက်အခံန ဲ့ န ိုငင်ရံ ်းဝါဒ တစ်  ်  ဲ့ လမ််းညွှနမ်  ရအွာက်မ ွာ ရ  မရန င ်လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်ဟွာ….  

• သ ်လ   ဖ ို ဲ့ လ ယ်တယ်။  

• သင််းခ  ဖ ို ဲ့ လ ယ်တယ်။  

• ဂ ိုဏ််းဂဏ က  ပ  ဖ ို ဲ့ မျွာ်းတယ်။  

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်အတ က် လ ိုအ ်တ ဲ့ န ိုငင်ရံ ်းရခါင််းရဆွာငမ် မ ွာ၊ အတတ န ဲ့ က ိုယ်ကျ  ်းစြီ်း  ွာ်း  ါဝငလ်ွာ င ်

ပ   က  န ိုငတ်ယ်။ အတတ န ဲ့ က ိုယ်ကျ  ်းစြီ်း  ွာ်းက ို မထ န််းက  ်န ိုငဘ် ၊ ဗ ိုလ်လို ်ချငသူ် ၊ ရခါင််းရဆွာငလ်ို ်ချငသူ် မျွာ်းမ ွာ်း 

လ န််း ငလ်ည််း ပ   က  န ိုငတ်ယ်။  ိုဂ္  လ်ရ ်းဩဇွာ ကကြီ်းမွာ်းတ ဲ့ ရခါင််းရဆွာငတ်စ်ရယွာက်ရယွာက်  ဲ့ 

ဦ်းရဆွာငမ် ရအွာကက် ို တစ်ရသ မတ မ််း လ ိုက်တ ဲ့ ရနွာက်လ ိုက်တ ်ဦ်းရ   င ်လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က 

ရအွာငမ်မငန် ိုငတ်ယ်။ စနစ်တကျ ဝါဒမဖန ဲ့ခ်ျ ရ ်းအွာ်းရကွာင််းတ ဲ့ ယနတ ွာ်းရ  ဖ ို ဲ့ အရ ်းတကကြီ်းလ ိုတယ။် ရတွာ်လ နရ် ်း 

စ တ်က ို အပမ မမ တ် လ ံွဲ့ရဆွာ်န ိုငတ် ဲ့ လ  ်ရ ွာ်းမ ရတ ၊ ရဆွာဩ်မ ရတ  မမ တ် လ ိုတယ်။ ရတွာ်လ နရ် ်းအတ က် 

ရဘ်းတြီ်းရ ်းမခင််းလ ို ဲ့ နွာ်းလည်န ိုငတ်ယ်။  

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်မ ွာ သရနေတည်တ ဲ့ ကွာလရ  တယ်။ ရမ ်းဖ ွာ်းတ ဲ့ ကွာလရ  တယ်။ ရတွာ်လ နရ် ်း သရနေတည် 

တ ဲ့ ကွာလက ို ရတွာ်လ န််းရ ်း ရမ ်းဖ ွာ်းတ ဲ့အချ နန် ဲ့ မမ ွာ်းဖ ို ဲ့ လ ိုတယ်။ သရနေတညရ်နချ နမ် ွာ ဇ တ်အတင််း ရမ ်းဖ ွာ်း 

ချငလ် ို ဲ့ မ ဘူ်း။ ရတွာ်လ နရ် ်းဟွာ ရန ဲ့မရစဲ့ လမရစဲ့ဘ  ရမ ်း င ်အရသရလ်း ရမ ်းလွာတတ်တယ်။ ရတွာ်လ နရ် ်း 

ဟွာ ရလွာလ န််းအွာ်းကကြီ်း ငလ်ည််း သွာ်းရလျွာတတ်တယ်။ တချ  ွဲ့ရသွာ လူ ဲ့အဖ  ွဲ့အစည််းရတ မ ွာ ရတွာ်လ နရ် ်း 

သရနေမတည်န ိုငဘ်  အမမံ မဖစ်ရနတတတ်ယ်။ တခါတ ံလည််း ရတွာလ် နရ် ်းသွာ်းရကျွာ မဖတ်ခံထွာ်း တွာ မဖစ်န ိုင ်

တယ်။ လူ ဲ့အဖ  ွဲ့အစည််းထ မ ွာ ရတွာ်လ နရ် ်းရမ ်းဖ ွာ်းဖ ို ဲ့အတ က် အရကကွာင််းတ ွာ်းရတ  စိုဆံိုပ ြီ်း လ ိုအ ်ရနလ မဲ့် မယ်။  

လက်နက်က ိုငရ်တွာ်လ နရ် ်းလမ််းစဉ်ဟွာ အချ နက်ွာလ အတ ိုင််းအတွာ သတမ် တ်ချက် တစ်ခိုအတ င််းမ ွာ 

ပ ြီ်းမ တ်ရအွာင ်ရတွာ်လ နန် ိုငမ်  ရကွာင််းမယ။် သ ို ဲ့မဟိုတ် င ်ဇွာတ်ရမျွာကကြီ်းမဖစ်ရနတတတ်ယ်။ အြီလည် လ ိုက်ရန 

တတ်တယ်။ ဝ လည်လ ိုက်ရနတတ်တယ။် လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရ  ်းချယပ် ြီ်း  လဒ ်မထ က်ဘ  ကက  ကကွာ်း 

မ ည်တ င််းစစ်အသ ငက် ို ကူ်းရမ ွာင််းတတ်တယ်။ ကက  ကကွာ်း မ ည်တ င််းစစ်န ဲ့ ရမ ွာက်ကကွာ်း မ ည်တ င််းစစ် ဟွာ 

လူ ဲ့အဖ  ွဲ့အစည််းက ို တမဖည််းမဖည််းချင််း မ င််း သတ်ရနတ ဲ့ လူသတ်ရကွာငမ်ဖစ်တယ်။ လူ ဲ့အဖ  ွဲ့အစည််းဟွာ 

မတည်ပင မ်မ န ဲ့ မပင မ််းချမ််းမ ၊ စစ်   ရတ  တ ိုက်   ရတ ရကကွာငဲ့ ်စွာ်းရကွာင််းမခင််း မစွာ်း ၊ အ  ်ရကွာင််းမခင််း မအ  ် ၊ 

ရကွာင််းရကွာင််း လို ်က ိုင ်ရ ွာရဖ  စ ိုက် ျ  ်း ရ ွာင််းဝယ် ရဖွာက်ကွာ်းလ ို ဲ့ မ ။ စြီ်း  ွာ်းရ ်း မမဖစ်ထ န််း။ လူ ဲ့ဂိုဏသ် ကခွာ 

ချ  ်းရဖွာက်ခံ ။ လူ ဲ့အခ ငဲ့အ်ရ ်း ချ  ်းရဖွာက်ခံ န ဲ့ တမဖည််းမဖည််း အ   ဲ့ကျဆင််းသ ွာ်းတတ်တယ်။  
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လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရ  ်းချယ ်ါလျက်န ဲ့ အွာဏွာရ ငက် ို အကင််းမ တ်ရအွာင ်မတ ိုက်န ိုငဘ် ၊ ဇွာတ်ရမျွာကကြီ်း 

မဖစ်ရန င ်လူ ဲ့အဖ  ွဲ့အစည််းမ ွာ အကျ  ်းထက် အမ စ်  ိုမဖစ်တယ်။ လက်နက်က ို ရ ရ ည်ဆ  က ိုငန် ိုငရ်အွာင ်ကက  ်းစွာ်း 

တ ဲ့ရန ွာမ ွာ ရ ရသွာက် ဗ ိုက်ရမ ွာက်ပ ြီ်း လက်နက်က ိုငထ်ွာ်းလ ို ဲ့ မ ဘူ်း။ စစ်စ  တ်လ ိုတယ်။ ရင လ ိုတယ်။ ဘဏ္ဍွာ 

ရင ရကက်းလ ိုတယ။် လက်နက်က ိုင ်လမ််းစဉ်အတ က် လက်နက်ဟွာ ဘယ်က  သလ ။  

န ိုငင်တံကွာ မဟွာမ တ်ရကွာင််းရ  လ ို ဲ့၊ ဘံိုအကျ  ်းစြီ်း  ွာ်း တူမ ပ ြီ်း မ ည်  လက်နက်အရထွာက်အ ံဲ့  င ်လက်နက် 

က ိုငန် ိုငတ်ယ်။ လူထိုက လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ကကည်မဖျူလ ို ဲ့၊ သရဘွာတူလ ို ဲ့ အခ န ် ံိုမ နရ် ်း င ်လက်နက်က ိုင ်

လမ််းစဉ်က ို ရ ရ ည် လ မ််းန ိုငတ်ယ်။ မ ည်  လက်နက်အရထွာက်အ ံဲ့မ ွာ လက်ရဝခံမဖစ်န ိုငရ်ချ ရ   တယ်။ 

ဒါ ဲ့ရကကွာငဲ့ ်မ ည ် လက်ရဝခံ လက်က ိုငတ်ိုတ် မဖစ်သ ွာ်းတတ်တွာက ို သတ ထွာ်းဖ ို ဲ့ လ ိုလ မဲ့်မယ်။ န ိုငင်ရံ ်း 

ယံိုကကည်ချက် မခ ိုငပ်မ ဘ ၊ န ိုငင်ရံ ်း ါ်းန ်မ  မရ   င ်မ ည်  လက်နက်အရထွာက်အ ံဲ့ဟွာ လက်ရဝခံ (proxy) မဖစ် 

သ ွာ်းန ိုငတ်ွာက ို သတ ချ ်သငဲ့တ်ယ်။ လထူိုဆြီကလည််း အခ နမ် ။ မ ည်  အရထွာက်အ ံဲ့လည််း မ  င ်

လက်နက်စ  တ်န ဲ့ စစ်  ကခွာအတ က် ရင က ို ဘယ်က  မ ွာလ …..။  

စ ို်းမ ို်း ဧ  ယွာထ မ ွာ သယံဇွာတရ  ရန င ်သဘွာဝ င််းမမစ်၊ သယံဇွာတရတ ဟွာ လက်နက်စ  တ်န ဲ့ စစ်စ  တ်မဖစ် 

န ိုငတ်ယ်။ သယဇံွာတက ို တူ်းရဖွာ် ထိုတ်လို ်ပ ြီ်း စစ်စ  တက် ို သံို်း တ ဲ့အခါ၊ သယံဇွာတကျ နစ်ွာဟွာ တ  လျက် 

 ါလွာတယ်။ စစ်န ဲ့ သယံဇွာတ  ူ်းတ  ရနမခင််းဟွာ သယံဇွာတကျ နစ်ွာ သငဲ့ပ် ြီ်း လက်နက်က ိုငရ်တွာ်လ နရ် ်းလည််း 

အပ ြီ်းသ ် မရအွာငမ်မင၊် လူထိုလည််း ဆင််း  ။ တ ိုင််းမ ည်လည််း မ  …. မဖစ်တတ်တယ်။ သယံဇွာတကရန မ  င ်

ဘယက်ရန ထ ် န ိုငမ်လ ။ ဘ န််း ရ ွာင််းဝယ် ရဖွာက်ကွာ်းမ မ ွာ မလွှ မရရ ွာငသ်ွာ ခ ငဲ့မ်  လ ိုက် ပ ြီ်း အခ နရ်င က ို 

ကကက်ရကွာက် ရကွာကရ်န တတ်တယ်။ ဘ န််း စ ိုက် ျ  ်းမ ၊ မူ်းယစ်ရဆ်းဝါ်း ရ ွာင််း ဝယ် ရဖွာက်ကွာ်း ထိုတ်လို ်မ  

မ ွာ တ ိုက်ရ ိုက်ရသွာ်လည််းရကွာင််း၊ သ ယ်ဝ ိုက်၍ရသွာ်လည််းရကွာင််း လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်က ို ရ  ်းချယ်တ ဲ့ 

န ိုငင်ရံ ်းအဖ  ွဲ့အစည််း တ ်  ်  ်က  ါဝင ်တ်သက်ရန ပ ြီ ဆ ို င…်.၊ ရအဲ့စ် (AIDS) ရ ွာဂါအကူ်းခံ သလ ို 

တမဖည််းမဖည််းန ဲ့ ခိုခံအွာ်း ကျဆင််းလွာရတွာဲ့တွာ  ။ ဒြီလ ိုန ဲ့ တမဖည််းမဖည််း န ဂံို်းက ို ရ ွာက်လွာရတွာဲ့မယ်။  နသူ်  ဲ့ 

အရချမ န််း မခံ ဘ  က ိုယဲ့်ဘွာသွာ ခိုခံအွာ်းကျဆင််းပ ြီ်း ရသနွာန ဂံို်းက ို ဆ ိုကရ် ွာက်သ ွာ်းတတ်တယ်။ ဒြီလ ို သက်ရသ 

သွာဓကရတ ဟွာ သမ ိုင််းမဖစ်  ်ရတ ထ မ ွာ ရ  ရနတယ်။  

လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်န ဲ့ ရအွာငမ်မငခ် ဲ့တ ဲ့ သွာဓကရတ  ရ  လွာ်း။ ရ  တယ်။ လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်သက်သက်ချည််း 

က ိုငစ်  တ ဲ့ နည််းကရတွာဲ့ မမနမ်ွာမ ည်မ ွာ က နမ်မျူနစ်ရတ  လို ်ခ ဲ့တွာ  ။ န ိုငင်ရံ ်းနည််းန ဲ့ လက်နက်နည််းရ ါင််းပ ြီ်း 

ရတွာဲ့ ရတွာ်လ နတ်ွာကရတွာဲ့ ဗ ိုလ်ချ  ်ရအွာငဆ်န််းနည််း  ။ လက်နက်က ို လက်နက်န ဲ့ အံတိုတ ဲ့နည််းက အကကမ််း 

 တမ််းမဖစ်လ ို ဲ့ အထ အခ ိုက် အရသအရကကမျွာ်းတယ်။ လက်နက်က ိုငတ် ်ဖ  ွဲ့က ို စနစ်ကျတ ဲ့ 

န ိုငင်ရံ ်းအ ိုငဒ်ြီရယွာ်လ ိုဂျြီန ဲ့ လမ််းညွှနခ်ျက် ရ ်းန ိုင ်င ်လက်နက်က ိုငလ်မ််းစဉ်ဟွာ ရအွာငမ်မငလ် မဲ့်မယ်။ 

တကယ်ရတွာဲ့ မမနမ်ွာမ ည်ဟွာ တစ်ခ ငလ်ံို်း တစ်မ ငလ်ံို်းက ို ရတွာ်လ နရ် ်း လို ် စ် မ ွာ။ န ိုငင်ရံ ်းရတွာ်လ နမ် ၊ 
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လူမ ရတွာ်လ နရ် ်းန ဲ့  ညွာရ ်းရတွာ်လ နမ် တ ို ဲ့က ို အမ င််းအထန ်လို ် မ ွာ။ အ သည်လ ိုမ  မဟိုတ် င ်အွာဏွာသ မ််း 

တ ဲ့ အဆ ို်းရကျွာဲ့သသံ ွာက ထ ်ပ ြီ်း လည်အံို်းမ ွာ  ။ အထူ်းသမဖငဲ့ ်တ ်မရတွာ်ထ မ ွာ ရ ်းရနတ ဲ့  ညွာရ ်းသငရ် ို ်း န ဲ့ 

သငက်ကွာ်းမ  စနစ်ရတ  အွာ်းလံို်းက ို ရမ ွာင််း မ ွာ။ တ ်ထ မ ွာ ဝါဒမဖန ဲ့ခ်ျ တ ဲ့ ံိုစံန ဲ့ တ ်မရတွာက် ို စိုစည််းရအွာငတ်ည် 

ရဆွာက်ထွာ်းတ ဲ့အခါမ ွာ၊ တ ်န ဲ့ အ  ်ဘက်မ ွာ မ ဿနွာရ  လွာတယ်။ အ  ်ဘက ်- စစ်ဘက်ဆက်ဆရံ ်း ဆ ိုတွာ 

ဟွာ စွာအို ်ရတ ထ မ ွာ   ရ  တယ်။ လက်ရတ ွဲ့အွာ်းမဖငဲ့ ်အကျ  ်းစြီ်း  ွာ်းချင််း  ဋ  ကခမဖစ်ရနလ ို ဲ့ လက်ရတ ွဲ့ မလို ်န ိုင ်

ဘူ်း။ တ ်မရတွာ်က ို မ ည်သူ  ိုင ်လို ် စ် မယ်။ ဒါဟွာ တ ်တ င််း မ  မ ငရ်မ ွာင််းလ ရ ်းမဖစ်တယ်။ တ ်မရတွာ် 

လူထိုက   ိုငရ်အွာင ်လို ်လ ိုက်မခင််းမဖစ်တယ်။ အ သညဲ့အ်တ က် နည််းလမ််းကရတွာဲ့၊ န ိုငင်သံွာ်းတ ိုင််းက ို စစ် ညွာ 

သငရ် ်းဖ ို ဲ့  ။ ပ ြီ်းရတွာဲ့ တ ်ထ မ ွာ အပမ တမ််း တွာဝနထ်မ််းရဆွာငခ်ျငတ် ဲ့ တ ်မရတွာ်သွာ်းရတ  ရ  လ မဲ့်မယ်။ 

ပ ြီ်းရတွာဲ့ အသက်အ  ယ်တစ်ခိုရ ွာက် င ်တ ်ထ ကရန န တ်ထ က်ချငတ် ဲ့ သူရတ  ရ  လ မဲ့်မယ်။ ဒါက ို ခ ငဲ့မ်  ရ ်း  

လ မဲ့်မယ်။ တ ်က ို မ ည်သူ  ိုငမ်ဖစ်ရအွာင ်လို ်ဖ ို ဲ့ စကဂွာ ူမ ွာ ကျငဲ့သ်ံို်းတ ဲ့နည််းတချ  ွဲ့က ို သံို်း င ်ရကွာင််းတယ်။  

စကဂွာ ူမ ွာ တ ်မရတွာ်က ို တည်ရထွာငခ်ါစက ဒြီနည််းက ို ကျငဲ့သ်ံို်းတယ်။ အ ဒါက ို လြီက မ်ယိုက သူ  ဲ့ တတ ယ 

ကမဘွာမ ၊  ထမကမဘွာသ ို ဲ့ ဆ ိုတ ဲ့ စွာအို ်မ ွာ ရ ်းတယ်။ “ ထူ်းခ နတ် ဲ့ အ ွာရ  ရလွာင််းရတ က ို န ိုငင်မံခွာ်းတကက သ ိုလ်ရတ  

က ို  ညွာသငရ်စလွှတ်တယ။် ဟွာ်းဗတ်တ ို ဲ့၊ စတင််းဖ ိုဒတ် ို ဲ့လ ို အရမ  ကနတ်ကက သ ိုလ်ရတ မ ွာ အို ်ချ  ်ရ ်း 

 ညွာရတ  သငရ်စတယ်။ အ သညဲ့်တကက သ ိုလ်ရတ ကရန ဘ  ွဲ့ ပ ြီ်း မ နလ်ွာ င ်(၈) န စ် စစ်မ ထမ််းဖ ို ဲ့ စွာချ  ်ချ  ် 

 တယ်။ (၈) န စ်မ ညဲ့်ပ ြီ်း င ်တ ်ထ မ ွာ ဆက်ရနလ ိုက ရနန ိုငတ်ယ်။ သ ို ဲ့မဟိုတ် တ ်ကရန အနွာ်းယူလ ိုက 

ယူန ိုငတ်ယ်။ လ တ်လ ်စ ွာ ရ  ်းချယ်ခ ငဲ့ ်ရ ်းတယ်။ ဒါရ မယဲ့် တစ်န စ်က ို န စ် တ်ကရန သံို်း တ်အထ  န စ်စဉ် 

စစ်ရ ်းရလဲ့ကျငဲ့မ် က ို မသငမ်ရန  လို ် တယ်။” ဒါက စကဂွာ ူ လို ်ခ ဲ့တ ဲ့ နည််းရတ  ထ က တစ်ခို  ။ စစ်မ နတ် ဲ့ 

မ ည်သူ ဲ့စစ်ဖ  ွဲ့စည််း ံိုဟွာ မမနမ်ွာမ ည်မ ွာ အရ ်းတကကြီ်း လ ိုအ ်ရနတယ်။ တ ်မရတွာ်က ို ဗဟ ိုမဏ္ဍ  ငထ်ွာ်းပ ြီ်း 

မ ည်သူဟွာ စစ် ညွာတတ်ရမမွာက်တ ဲ့ လူ ဲ့စ မ််းအွာ်းရတ  မဖစ်ရန မ ွာ။ မ ည်သူန ဲ့ တ ်မရတွာအ်ကကွာ်းမ ွာ၊ ယံိုကကည်မ  

စည််းက ိုလည််း တို ်ရန ွာငပ် ြီ်းသွာ်းမဖစ်သ ွာ်းမယ။် အ  ်သွာ်းန ဲ့ စစ်သွာ်းအကကွာ်း ဆက်ဆရံ ်းတစ်  ် က ိုလည််း 

ထူရထွာငပ် ြီ်းသွာ်းမဖစ်သ ွာ်းမယ။် ထ ရတ ွဲ့ဆကဆ်ံမ ရတ  ရ  တ ဲ့အခါ၊  င််းန ြီ်းမ  နွာ်းလည်မ ရတ  ယံိုကကည်မ  ရတ  

 လွာမယ်။ ဒါရ မယဲ့် တ ်က ဗ ိုလ်ချ  ်ကကြီ်းရတ က တစ်ဖက်  တ် အမမင ်  ရ  တယ်။ တ ်က ို အမ ငလူ်န ဲ့ 

ထ ရတ ွဲ့ မခင််းဟွာ တ ်က ို စည််းလံို်းမ   ျက်မ ွာ်းရစတယ်လ ို ဲ့ မမငတ်ယ်။ ဒါ ဲ့ရကကွာငဲ့ ်တ ်က ို အ  ်သွာ်းမ ည်သူန ဲ့ 

ခ ်ကင််းကင််းမ ွာ ထွာ်းတယ်။ တ ်န ဲ့ အ  ်သွာ်းမ ည်သူ တစ်သွာ်းတည််းမဖစ်မခင််းအွာ်းမဖငဲ့ ်တ ်ထ မ ွာ ရခါင််းရဆွာင ်

  ၊ ထ န််းချ  ် ခက်တယ်လ ို ဲ့ မမနမ်ွာစစ်ဗ ိုလရ်တ က မမင ံ်ို တယ်။ ပ ြီ်းရတွာဲ့ မမနမ်ွာစစ်တ ်ဟွာ မ ည်  နထ်က် 

မ ည်တ င််း နက် ို သ  ်ရကကွာကတ်ယ်။ အထူ်းသမဖငဲ့ ်အတ တ်သမ ိုင််းမ ွာ က နမ်မျူနစ်တရစေရမခွာက်ခံ တွာဟွာ 

အခိုထ  မမနမ်ွာစစ်တ ်အရ ေါ်မ ွာ ရ  ရနတိုန််း  ။ တနည််းအွာ်းမဖငဲ့ ်မမနမ်ွာစစ်ဗ ိုလ်ရတ ဟွာ မရ  ရတွာဲ့တ ဲ့ က နမ်မျူနစ် 

တရစေက ို အခိုထ  လန ဲ့ရ်နတိုန််း  ။ လူထိုအံိုကကမ တစ်ခိုရတ ွဲ့တ ိုင််း ဒါဟွာ က နမ်မျူနစ်ရတ   ဲ့ လက်ချက်  လ ို ဲ့ စ တ်ထ  

မ ွာ အရသစ  မ တ်ရနတယ်။   
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မမနမ်ွာမ ည် မ ည်တ င််းစစ် တွာရ ည်ရနတွာလည််း လူမျ  ်းရ ်းရကကွာငဲ့ ် ။ တ ်ထ မ ွာ ဗမွာကကြီ်းစ ို်းရ ်းဝါဒ လွှမ််းမ ို်းရန 

တွာလည််း လူမျ  ်းရ ်း  ။ န ိုငင်ရံတွာ်မ ွာ၊ အွာဏွာသ မ််းမ ရတ  ခဏ ခဏ မဖစ် တွာလည််း လူမျ  ်းရ ်းအရကကွာင််း 

တ ွာ်းက ထ  ်ဆံို်းက  ါရနတွာ  ။ တ ်မရတွာ် မ  မ ငရ်မ ွာင််းလ ရ ်းမ ွာ၊ လူမျ  ်းရ ်းက စစက ို ထညဲ့် မစဉ််းစွာ်း င ်

 က ို မ ဘူ်း။ တနည််းအွာ်းမဖငဲ့ ်လူမျ  ်း သရကဂတက ို က ိုငစ်  တ ဲ့ အမ တ်သရို ်ဝါဒြီရတ  မျွာ်းမ ွာ်းရနတွာဟွာ 

မမနမ်ွာစစ်တ ် က ို တစ်ဖက်  တ်လမ််းရကကွာင််းထ  ရ ွာက်ရစတယ်။ ဒါက ို ဘယ်မမနမ်ွာစစ်ဗ ိုလ်ကမ  

ရဖွာက်ထ က်န ိုငရ်အွာင ်မကက  ်းစွာ်းန ိုငခ် ဲ့ရသ်းဘူ်း။ သခငစ် ို်း ရမ ွာခ ဲ့ဖူ်းတ ဲ့ စကွာ်း တစ်ခ န််းရ  တယ်။ မမနမ်ွာစစ်တ ်ဟွာ 

မူလ တည်ရထွာင ်ကတည််းက သရနေမမ နဘူ််းလ ို ဲ့ ဆ ိုတယ်။ ဘွာလ ို ဲ့လ ဆ ိုရတွာဲ့ မမနမ်ွာစစ်တ ်မ ွာ 

ဖက်ဆစ်သရနေ ါရနလ ို ဲ့  တ ဲ့။ သ  ်ရကွာင််းတ ဲ့ မ တ်ချက်။ ပ ြီ်းရတွာဲ့ သခငစ် ို်း ရမ ွာခ ဲ့ဖူ်းတွာ ရ  ရသ်းတယ်။ 

စစ်တ ်ဟွာ ဒြီမ ိုကရ စြီ ရ  ရ ်းအတ က် ကက  ်းစွာ်းရန ါတယ်လ ို ဲ့ ဆ ိုတွာဟွာ ဖွာရခါင််းဦ်းရဆွာငတ် ဲ့ 

မ ညဲ့်တနဆ်ွာ ရ ျွာက်ရ ်း လို ်ငန််းစဉ်လ ိုမဖစ်ရနတယ် တ ဲ့။ ဒြီစကွာ်းကလည််း သ  ်ရမ ွာငရ်မမွာက်တယ်။ 

မမနမ်ွာစစ်တ ်က စစ်ဗ ိုလခ်ျ  ်ရတ ဟွာ ဒြီမ ိုကရ စြီက ို ရလ ွာက်လ မ််းတ ဲ့ လမ််းရကကွာင််းမ ွာ အမျ  ်းသွာ်းရ ်း 

ဦ်းရဆွာငမ်  အခန််းကဏ္ဍကရန အစဉ်တစ ိုက် ါဝငမ်ယ်လ ို ဲ့ ဆ ိုလ ိုတွာဟွာ ဘွာအတ က်လ ။ guardianship လ ို ဲ့ 

ရမ ွာန ိုငတ် ဲ့ အို ်ထ န််းဦ်းစြီ်းပ ြီ်းရတွာဲ့ ဒြီမ ိုကရ စြီလမ််းက ို ရလ ွာကရ်စလ ိုတွာလွာ်း။ သ ို ဲ့တည််းမဟိုတ် စစ်တ ်  ဲ့ 

အကျ  ်းစြီ်း  ွာ်းက ို အပမ တမ််း ကွာက ယ်ဖ ို ဲ့ န ိုငင်ရံ ်း အတ င််းစည််းမ ွာ အပမ တမ််း ရနလ ိုတွာလွာ်း။ ဒါမ မဟိုတ ်

အ  ်သွာ်းရတ က တ ်တ င််း မ  မ ငရ်မ ွာင််းလ ရ ်းက ို န ိုငင်ရံ ်းဝါဒမ  င််းရတ  မ ပ ြီ်း ဖျက်လ ိုဖျကဆ်ြီ်း လို ်မ ွာ 

စ ို်း  မ်တွာလွာ်း။ တ ်မရတွာ် သင််းခ  ခံ မ ွာ ရကကွာက်တွာလွာ်း။ တ ်တ င််း  ိုနက်နမ် န ဲ့ တ ် င််းအလ ိုက် 

ရတွာခ ိုမ ရတ  ထ ်မဖစ်မ ွာ ရကကွာက်တွာလွာ်း။  

 

မင််းသသဲ့  

ဧပ ြီ ၊ ၂၀၂၁ ။  

(မမနမ်ွာမ ည် ရတွာတ င််း တစ်ရန ွာ) 


