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• ရခ ိုငတ် ွေဟာ သူ  ိုို့ရ ဲ့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးက ို ဘယ်လ ို  ည်တ ာက်တေပါသလ ။  

• ဒါဟာ တလေ့လာစရာ အကွေက်အကွေင်ျိုး စခ်ိုဖြစ်သလ ို၊  က်လက်တလေ့လာပပ ျိုး က ယ်ဖပေို့်စွော  က်လက် 

လိုပ်တ ာင်ရမယေ့ ်အရာလ ိုို့လည်ျိုး ယူ ပါ ယ်။ 

• ရခ ိုငတ် ွေဟာ၊ ရက ္ ငေ့န် ိုင်ငတံ ာ်အ ပ်မက်က ို ပ ပ ဖပင်ဖပင် မကတ်ေကက ယ်  ိုရင်တ ာေ့ - အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုး 

ည   ဲ့ဓာ ်က ို အင်အာျိုးကက ျိုးတအာင် ည်တ ာက်တရျိုးလိုပ်ငေ်ျိုးတ ွေက ို အ ွေင်ျိုးစည်ျိုးမ ာ လိုပ်တကာင်ျိုး 

လိုပ်တေန ိုင် ယ်လ ိုို့ တမ ာလ်ငေ့်ရပါ ယ်။ 

• ဒ တေရာမ ာ တယဘိုယ က   ေ့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုး ည်တ ာက်မှုခ ည်ျိုးကပ်ပိံု ခ   ဲ့က ို  ငဖ်ပခ င်ပါ ယ်။  

• အဝေ်ျိုးအဝ ိုင်ျိုး (၃) ရပ်ေ ို့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးန ျူကလ ျိုးယကရ် ဲ့  က်စပဖ်ြစ ်ည်မှုက ို  ငဖ်ပခ င်ပါ ယ်။  

အမ ခိုျိုး သ ျိုးရ ရျိုးန  ျူ ကလ ျိုးယ က့် 

ဒ တေရာမ ာ - အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးန ျူကလ ျိုးယက်  ို  ေ့ တဝါဟာရက ို - အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးအဖမ တ လ ိုို့ ေ ျိုးလည်တစခ င်ပါ 

 ယ်။ အဖမ တ   ို ာ - အန စ် လ ိုို့ အေက်အဓ ပပာယ်ထွေက်ပါ ယ်။ အန စ် - အန စ်သာရ  ို  ေ့သတဘာဖြစ်ပါ ယ်။ 

ထ ိုေည်ျိုးလည်ျိုးတကာင်ျိုး - အစွေမ်ျိုးရ    ေ့အခ မာ စမ်   ျိုးလ ိုို့လည်ျိုး သတဘာအေက်တ ာင်ပါ ယ်။   ိုလ ိုခ င် ာက - 

စွေမ်ျိုးအာျိုးရ   ယ်၊ က စ်လစ် ယ်၊ အန စ်အသာျိုးဖပညေ့်  ေ့အစ ိုင်အခ  စ်ခိုဖြစ် ယ်။ ြ က်  ျိုးြ ိုို့ မလွေယ်ဘူျိုး။ စွေမ်ျိုးန ိုင် 

  ေ့အရာ၊ တ ာင်န ိုင်  ေ့အရာလ ိုို့ ေ ျိုးလည်န ိုင်ပါ ယ်။  

ရခ ိုင်တ ွေရ ဲ့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးအဖမ တ ဟာ ဟ ိုျိုးန စ်တပါင်ျိုးမ ာျိုးစွောက ည်ျိုးက၊ “ကလလရညက်ကည်” ပဋ သတနေ ည်ခ ေ့ 

ပပ ျိုးသာျိုး အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးမ   ျိုးတစေ့ ဖြစ်ပါ ယ်။ အခို  ိုရင်  စ်စံို စရ်ာအ  ိုင်ျိုးအ ာအထ  တပါက်တရာကက်က ျိုးထွောျိုး၊ 

သ ျိုးပွေငေ့တ်ေန ိုငပ်ပ ျိုးဖြစ်  ေ့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးသစပ်င် စခ်ို ဖြစတ်ေပါပပ ။ သ ိုို့တသာ်လည်ျိုး  ာဝေ်က မပပ ျိုး ံိုျိုးတသျိုးပါ။ 

 က်လက်ပပ ျိုး သ ျိုးပွေငေ့ြ် ိုို့  ို ာထက်၊ မ   ျိုးတစေ့ ဖြေို့်ခ  တရျိုးေ ို့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးပ   ျိုးပင်တ ွေ အပပ  င်ျိုးအရ ိုင်ျိုး အာျိုးတကာင်ျိုး 

တမာင်ျိုးသေ် တပါက်တရာက်ြ ိုို့ လ ိုတေပါတသျိုး ယ်။ ဒါမ  သစတ် ာ သစ်အိုပ်ကက ျိုးသြွေယ ်ကက ျိုးမာျိုးက ယ်ဖပေ်န ိုင်ပါ ယ်။ 

သ ိုို့မဟို ်ရင်တ ာေ့ ဒ တေရာမ ာ င် ရပ်တေန ိုင်ပါ ယ်၊  ေို့်တေန ိုင်ပါ ယ်။  

e 



သစ်တ ာသစ်အိုပ်ကက ျိုးသြွေယ ်ဖပေို့်န ံို့က ယတ်ဖပာြ ိုို့   ိုရင် လ ိုအပ်ခ က်တ ွေ ပ ိုလာပါ ယ်။ အထူျိုးသဖြငေ့် ဒ လ ို လ ိုအပ် 

ခ က်တ ွေထ မ ာ၊ အမာထည် ေ်  ေ့အရာတ ွေထက် အတပ ာေ့ထည်သတဘာသက်တရာက်န ိုင်  ေ့လ ိုအပ်ခ က်တ ွေ 

ခပ်မ ာျိုးမ ာျိုး ပ ိုလ ိုအပ် ယ်လ ိုို့ ယူ ပါ ယ်။ ဒ တေရာမ ာ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုး  ို ာက ို အေက်အဓ ပပာယ်ြွေငေ့်ခ င်ပါ ယ်။  

 

အမ ခိုျိုး သ ျိုးရ ရျိုးဆ ခိုတ  -  

• တသွေျိုးသာျိုးဗ ဇမ   ျိုးနွေယ်အရတသာ်လည်ျိုးတကာင်ျိုး၊  

• တဒသအာျိုးဖြငေ့်တသာလ်ည်ျိုးတကာင်ျိုး 

• ယဉတ်က ျိုးမှုဓတလေ့ထံိုျိုး မ်ျိုးအစဉ်အလာအာျိုးဖြငေ့်တသာ်လည်ျိုးတကာင်ျိုး၊  

• ဘာသာစကာျိုးအရတသာ်လည်ျိုးတကာင်ျိုး၊  

• က ိုျိုးကွေယ်ယံိုကကည်မှုအရတသာ်လည်ျိုးတကာင်ျိုး၊  

• န ိုင်ငတံရျိုးအရတသာ်လည်ျိုးတကာင်ျိုး၊  

သ ိုင်ျိုးဝ ိုင်ျိုး ည်တ ာက်ထာျိုး  ေ့ လူမှုအသ ိုက်အမမံ စက်ဝေ်ျိုးကက ျိုး စခ်ိုဖြစ်ပါ ယ်။ ဒါက ို လူမှုစ  ်ပညာအရ 

တပါင်ျိုးစည်ျိုးဖြစ် ည်တေ  ေ့အရာတ ွေ မ ာျိုးစွော ရ  တကကာင်ျိုး တဖပာခ င်ပါ ယ်။ ရခ ိုငတ် ွေရ ဲ့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးအဖမ တ က ို 

က ိုယ်စာျိုးဖပ ထာျိုး ာက န ိုင်ငံတရျိုးပါ   စ်ခိုကလည်ျိုး ဖြစ်ခ င်ဖြစ်မယ်၊ သ ိုို့ ည်ျိုးမဟို ် ရခ ိုင်လက်ေက်က ိုင် 



အင်အာျိုးစို စ်ခိုကလည်ျိုးဖြစ်ခ င် ဖြစ်န ိုင် ယ်။ အထူျိုးသဖြငေ့် န ိုင်ငံတရျိုးအရ သ ိုင်ျိုးဝ ိုငျ်ိုး ည်တ ာက်ထာျိုးမှုက ို၊ 

ရက္  င် ပတ် ာ်က ဦျိုးတ ာင်တေ ယ်လ ိုို့ တလာတလာ ယ်အာျိုးဖြငေ့် ယူ ထာျိုးလ ိုို့ ရန ိုင်ပါ ယ်။ ဒါဟာ 

လက်ေက်က ိုင်အြွေ ဲ့က ဦျိုးတ ာင်  ေ့ န ိုင်ငတံရျိုး ည်တ ာက်မှုဖြစ်လ ိုို့၊ အမာထည်ကတေ  င်ျိုးသက် ယ်လ ိုို့ တဖပာန ိုင် 

ပါ ယ်။ အေ ဂ ်မ ာ အတကာင်အထည်တြာမ်ယေ့် ရခ ိုငတ် ွေရ ဲ့ အ ပ်မက်အ ွေက ် - အမာထည် စခ်ိုက ိုသာ 

 ည်တ ာက်လ ိုို့ မရပါဘူျိုး။ ယဉတ်က ျိုးမှုအာျိုးဖြငေ့် အနိုပညာအာျိုးဖြငေ့် ဓတလေ့ထံိုျိုး မ်ျိုးအစဉ်အလာအာျိုးဖြငေ့် က ယ်ဖပေို့် 

  ေ့ က် ံတရျိုး စ်ရပ်က ို ထတူထာင်န ိုင်မ ၊  ည်တ ာက်န ိုင်မ  တက ျိုးဇူျိုးဖပ တထာက်ပံေ့အာျိုး ပ ိုတကာင်ျိုးမယ်လ ိုို့ 

ထင်ပါ ယ်။ ဒ ေ့အ ွေက် ဘာလိုပ်ြ ိုို့ လ ိုပါသလ ။  

အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးစ  ်  ို ာဟာ တသွေျိုးသာျိုးတ ာ်စပ်မှုအရ ရ  တေပပ ျိုးသာျိုးဖြစပ်ါ ယ်။ တမွေျိုးလာက ည်ျိုးက ေဂ ိုဗ ဇ 

ဓာ ်ခံမ ာ ပါလာပပ ျိုးသာျိုးဖြစပ်ါ ယ်။ ဒါက ို ဘယ်လ ို ပံိုတြာယ်ူမလ ၊ ဘယ်လ ို ပံိုတြာ်ယူသလ   ို ာေ ို့ပ  သက်  ိုင်ပါ 

 ယ်။  

အလ ာသံိုျိုးခို၊ အဝေ်ျိုးအဝ ိုင်ျိုး သံိုျိုးခိုရ   ယ်လ ိုို့ တယဘိုယ   ွေက ်န ိုင်ပါ ယ်။  

(၁) ဖပည်ေယ် ွေင်ျိုးက ရခ ိုင်အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးအင်အာျိုးစိုတ ွေ 

(၂) န ိုင်ငံအ ွေင်ျိုးပ ံဲ့က  တေထ ိုင်တေ  ေ့ရခ ိုင်လူမ   ျိုးတ ွေ 

(၃) ဖပည်ပတရာက်ရခ ိုင်တ ွေမ   ျိုးစိုတ ွေ - ဖြစ်ပါ ယ်။  

ပ ြည့်နယ့်တွင့်ျိုးက ရခခိုင့်အမ ခို ျိုး သ ျိုးရ ရျိုးအင့် အ ျိုး စိုရ တွ 

ဖပည်ေယ်  ို ာ တဒသက ို အတဖခခံပပ ျိုး တဖပာ  ိုသံိုျိုးနှုေ်ျိုး ာဖြစ်ပါ ယ်။ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးအင်အာျိုးစိုတ ွေက ို ပထဝ အရ 

မကွောဖခာျိုးတအာင် တဒသ ွေင်ျိုးမ ာ စိုစည်ျိုးထာျိုးန ိုင်  ေ့ အတဖခအတေဖြစပ်ါ ယ်။ အထူျိုးသဖြငေ့် မ သာျိုးစိုတ ွေ အ ူ 

 စ်အ မ် ည်ျိုးမ ာ တေကက ယ်။  စ်ဝေ်ျိုးထ မ ာ တေကက ယ်။  စမ်ခံ ည်ျိုးမ ာ အ တူေကက ယ်။  စ်ရ ာ ည်ျိုးမ ာ 

အ ူတေကက ယ် -   ို  ေ့သတဘာအေက်ဖြစပ်ါ ယ်။ ဖမင်ပါမ ာျိုးရင် ခ စခ်င် ကကင်ေ   ်ကက၊ သံတယာဇဉ ်ွေယ် 

  ်ကက ာမ ိုို့၊ တဒသအာျိုးဖြငေ့် မတဝျိုးကွောဘ  ဖပည်ေယ်အ ွေင်ျိုးမ ာ အ  ူမ   င်ျိုးတေထ ိုင်န ိုင်ဖခင်ျိုးဟာ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုး 

ဝ တသသအ ွေက် အထူျိုး အာျိုးသာခ က်ဖြစပ်ါ ယ်။ ဒါက ို အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးအဖမ တ အင်အာျိုးစိုက  က်လက် 

စည်ျိုးတန  င်ြ ိုို့ ဖြစ်ပါ ယ်။ ဒါဟာ  ည ်  လိုပ်တ ာင်တေ  ေ့အရာတ ွေလည်ျိုး ဖြစ်တကာင်ျိုးဖြစ်မ ာပါ။  

အ ူ စအ် မ် ည်ျိုး၊  စ်ရ ာ ည်ျိုး၊ တဒသ စ်ခို ည်ျိုး  က်စပပ်ပ ျိုး စိုတပါင်ျိုးတေထ ိုင်သူတ ွေအ ွေကက်တ ာေ့ ထူျိုး 

တထွေတသာ အတကကာင်ျိုး မရ  ပါ။ က ိုယေ့မ သာျိုးစို ၊ က ိုယေ့တ ွေမ   ျိုး၊ က ိုယေ့ဓတလေ့၊ က ိုယေ့အစဉ်အလာ၊ 

က ိုယေ့က ိုျိုးကွေယ်ယံိုကကည်မှုေ ို့ က ိုယေ့ယဉ်တက ျိုးမှုအ  ိုင်ျိုး စဉ် က်မဖပ ်  က်လက်ထ ေ်ျိုးသ မ်ျိုးကကြ ိုို့သာ ဖြစ်ပါ ယ်။ 

ရ ိုျိုးရာအာျိုးဖြငေ့် မပ က်ကွေက်ဖခင်ျိုးကတ ာေ့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုး ည်တ ာက်မှုမ ာ အင်မ ေ်အတရျိုးကက ျိုး  ေ့အရာလ ိုို့ 

တဖပာခ င်ပါ ယ်။  

 



န ခိုင့်ငံအတွင့်ျိုးြ   ှို့ က  ရနထခိုင ့်ရန တ   ရခခိုင့်လူမ ခို ျိုး ရတွ  

အတကကာင်ျိုးအမ   ျိုးမ   ျိုးတကကာငေ့် ဖပည်ေယ်အ ွေင်ျိုးမ ာ မတေထ ိုင်ဖြစဘ် ၊ တဒသအသ ျိုးသ ျိုး ၊ ဖပည်ေယ်အသ ျိုးသ ျိုး၊ 

  ိုင်ျိုးတဒသကက ျိုး အသ ျိုးသ ျိုးက ို ပ ံဲ့န ံို့တေထ ိုငတ်ေ  ေ့ ရခ ိုင်လူမ   ျိုးတ ွေ ရ  ပါ ယ်။ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးစ  ်  ို ာက ို မ သာျိုးစို 

စ  ်၊ တ ွေမ   ျိုးတသွေျိုးခ င်ျိုးစ  ်တ ွေလ ိုို့ တယဘိုယ ယူ န ိုင်ပါ ယ်။ ထ ိုေည်ျိုးလည်ျိုးတကာင်ျိုး ဇာ  ၊ ပဝ တ က ို ခ စ်ခင် 

ဖမ ်န ိုျိုး  ေ့စ  ်လ ိုို့လည်ျိုး ေ ျိုးလည်န ိုင်ပါ ယ်။ တဒသအာျိုးဖြငေ့် ကွေ ကွောတေ  ေ့ ရခ ိုင်လူမ   ျိုးတ ွေက ို ရခ ိုင်အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုး 

အဖမ တ အင်အာျိုးစိုက ဘယ်လ ို  ွေ ည   ဲ့န ိုင်မလ ။ ဘယ်လ ို ေည်ျိုးအာျိုးဖြငေ့်  ွေ တ ာင် စည်ျိုးရံိုျိုးန ိုင်မလ ။  

အတေတဝျိုးရင် တသွေျိုးတအျိုး ယ်  ို  ေ့ စကာျိုး ရ  ပါ ယ်။ အတေတဝျိုးတပမယေ့ ်  ိုို့တသွေျိုးမတအျိုးဘူျိုး တဟေ့ … လ ိုို့ ဘယ်လ ိုပ  

မာေ် င်ျိုးမာေ် င်ျိုး ယဉတ်က ျိုးမှုရ ဲ့သတဘာက တဝျိုးတလတလ၊ တြ ာေ့တ ာေ့တလတလ ဖြစ် ာမ ိုို့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးသံလ ိုက် 

ဓာ ်ဟာ တဝျိုးကွောရင် တဝျိုးကွောသတလာက ် ွေ အာျိုး မရ  န ိုင်ပါ။ ဒါက ို ထညေ့်သွေင်ျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးြ ိုို့ဖြစ်ပါ ယ်။ ဒါက ို ဘယ်လ ို 

ခ ည်ျိုးကပ် အတဖြရ ာမလ ။ အတဖြက အမာထည်သတဘာ မဟို ်ပါ။ soft power က ို   ်န ိုင်သတရ ဲ့ ခပ်မ ာျိုးမ ာျိုး 

ဖြေို့်က က်  ည်တ ာက်ြ ိုို့ ဖြစပ်ါ ယ်။  

အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုး ည်တ ာက်မှုတ ွေမ ာ၊ soft power ရ ဲ့ စွေမ်ျိုးအာျိုးက ို အထင်မတသျိုးြ ိုို့ ဖြစပ်ါ ယ်။ ရခ ိုငတ် ွေဟာ 

တရ ျိုးန စ်တပါင်ျိုးတထာင်ခ  က ည်ျိုးက ယဉတ်က ျိုးမှုအရ ဖမငေ့်မာျိုးတေပပ ျိုးသာျိုး လူမ   ျိုးစိုဖြစပ်ါ ယ်။ က ိုျိုးကွေယ်ယံိုကကည်မှု 

အရ ၊ ဖမေ်မာတ ွေထက်တ ာင် ပ ိုတရ ဲ့က ပါ ယ်။ ယဉတ်က ျိုးမှုအနိုလက်ရာတ ွေက ို   ်တဖမာက်  ေ့တေရာမ ာလည်ျိုး 

အစဉ်အလာအာျိုးဖြငေ့် တကာင်ျိုးမွေေ်  ေ့သမ ိုင်ျိုးအတမွေက ို ပ ိုင်  ိုင်ပပ ျိုးသာျိုးဖြစ်ပါ ယ်။ ထံိုျိုး မ်ျိုးအစဉ်အလာအရလည်ျိုး 

ခ ိုင်မာက စ်လစ ် ေ့ ယဉတ်က ျိုးမှုဓတလေ့က ို  ည်တ ာက်ထာျိုးန ိုင်ပပ ျိုးသာျိုးဖြစပ်ါ ယ်။ ဒ တေို့တခ  ်ဂလ ိုဘယ်လ ိုကတ်ဇျိုး 

ရ င်ျိုးဖြစ်တေ  ေ့အတဖခအတေမ   ျိုးမ ာ၊ တခ ်တပေါ်ေည်ျိုးပညာရပ်တ ွေေ ို့ အတဝျိုးက ပ ံဲ့က  တေထ ိုင်တေ  ေ့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးစ  ် 

တ ွေက ို စေစ် က  ဖပေ်လည် စိုစည်ျိုးကကြ ိုို့ ဖြစ်ပါ ယ်။ ဒါဟာ စာတပ - ယဉ်တက ျိုးမှု - အနိုသိုခမတ ွေေ ို့ သက်  ိုင် 

တေပါ ယ်။  

ဒ တေရာမ ာ  ည်  လိုပ်ငေ်ျိုးစဉတ် ွေ ရ  တကာင်ျိုးရ  တေန ိုင်ပါ ယ်။ သ ိုို့တသာ်လည်ျိုး ဒ လိုပ်ငေ်ျိုးစဉ်တ ွေက ို အလွေ ် 

သတဘာ ည်တ ာက် ာမ   ျိုး မဟို ်ဘ ေ ို့ တသခ ာ စေစ် က  တပေါ်လစ  စခ်ိုအတကာင်အထည်တြာ်သလ ို၊ ကက ျိုးမ ျူျိုး 

ြ ိုို့၊ ဦျိုးတ ာင်ြ ိုို့၊ တ ာ်ဩ  ိုက် ွေေ်ျိုးလံှုဲ့တ ာ်ြ ိုို့ ဖြစပ်ါ ယ်။ သ ိုို့မဟို ်ရင်တ ာေ့ တဒသအရ ကင်ျိုးကွောဖခင်ျိုးဟာ 

အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးစ  က် ို တြ ာေ့တ ာေ့တစတကကာင်ျိုး သ  ခ ပ်တစလ ိုပါ ယ်။  

ပြည့်ြ ရရ က့် ရခခိုင ့်ရဆွမ ခိုျိုး စို ရတွ  

န ိုင်ငံအ ွေင်ျိုးမ ာက ို မဟို ်ဘ  ဖပည်ပန ိုင်ငတံ ွေမ ာ ဖြေို့်က က်တေထ ိုင်တေ  ေ့ ရခ ိုင်တ ွေ ရ  ပါ ယ်။ ဒါက ိုလည်ျိုး အာရံို 

မပ က်ြ ိုို့ ဖြစ်ပါ ယ်။ ဒ တေရာမ ာ -  ရို တ် ွေရ ဲ့ က ငေ့်ထံိုျိုး ခ   ဲ့က ို တလေ့လာတစခ င်ပါ ယ်။ ဖပည်ပတရာက် 

 ရို ်လူမ   ျိုးတ ွေက ို  ရို ်ကွေေ်ဖမျူေစပ်ါ   ( ေည်ျိုး)  ရို န် ိုင်ငံတ ာ်အစ ိုျိုးရဟာ ဘယ်လ ို သတဘာထာျိုးပါ 

သလ ၊ ဘယ်လ ိုအဖမင်မ   ျိုးေ ို့ လက်ကမ်ျိုးသလ ၊ ထ တ ွေဲ့သလ ၊ ခ   ် က်သလ ၊  က် ံတရျိုး စ်ရပ်ခ ိုင်မာတအာင် 



ဘယ်လ ို မ ဒ ယမံ   ျိုးက ို ကကာျိုးခံထာျိုးပပ ျိုး  ရို ်အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးစ  ်က ို  ညတ် ာက်ပါသလ ။ ရခ ိုင်တ ွေအ ွေက် 

တလေ့လာစရာတ ွေ ရ  န ိုင်မယ်ထင်လ ိုို့ လက်  ိုို့လ ိုကရ်ပါ ယ်။  

န ိုင်ငံ ကာမ ာ ပ ံဲ့န ံို့တရာက်ရ  တေ  ေ့ ရခ ိုငတ် ွေမ   ျိုးစိုတ ွေမ ာ၊ ဗ ဇအာျိုးဖြငေ့် လူမ   ျိုးခ စစ်  ် န ိုင်ငံခ စစ်  ်   ိုငျ်ိုးခ စ် 

ဖပည်ခ စ်စ  ် ရ  ထာျိုးပပ ျိုးသာျိုးဖြစ်ပါ ယ်။ သ ိုို့တသာ်လည်ျိုး အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးစ  ်  ို ာ အတကကာင်ျိုး  ိုက်  ိုင်မ  

တပေါ်လာ  ်ပါ ယ်။ သာမေ်အာျိုးဖြငေ့် ငိုပ်လ   ျိုးတေ  ်  ေ့သတဘာ ရ  ပါ ယ်။   မတ်ေ ာ ဖမ ပ်တေ ာတ ွေက ို 

ဘယ်လ ို ဖပေ်တြာ်မလ   ို ာ စဉ်ျိုးစာျိုးြ ိုို့ ဖြစ်ပါ ယ်။ အကယ်၍ စဉ်ျိုးစာျိုးပပ ျိုးရင်လည်ျိုး လက်တ ွေဲ့အတကာင် အထည် 

တြာက်ကြ ိုို့ ဖြစ်ပါ ယ်။ လက်တ ွေဲ့အတကာင်အထည်တြာ်ရင်လည်ျိုး၊ soft power က ို က ယ်က ယ်ဖပေို့်ဖပေို့် သံိုျိုးကကြ ိုို့ 

ဖြစ်ပါ ယ်။ ဒ တေရာမ ာ - စစတ်ရျိုးအာျိုးဖြငေ့် န ိုင်ငတံရျိုးအာျိုးဖြငေ့် မစွေမ်ျိုးန ိုင် ာတ ွေ ရ  ပါ ယ်။ န ိုင်ငတံရျိုးအာျိုးဖြငေ့် မစွေမ်ျိုး 

န ိုင် ာတ ွေက ို - စာတပ - ယဉ်တက ျိုးမှု - အနိုပညာ - သ ခ င်ျိုး၊ ဂ   တ ွေက ို သံိုျိုးပပ ျိုးတ ာေ့ ဖပည်ပတရာက် ရခ ိုင်အမ   ျိုးသာျိုး 

တရျိုးစ  ်တ ွေက ို ဖပေ်လည် ည   ဲ့ယကူကြ ိုို့ ဖြစပ်ါ ယ်။  

န ခဂံိုျိုး 

ေ ဂံိုျိုးအန စ်ခ  ပ်အတေေ ို့ သ  ခ ပ်စရာတ ွေတ ာေ့ ရ  န ိုင်ပါ ယ်။ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုး  ို ာ အသွောျိုးန စ်ြက်ပါ  ေ့ ဓာျိုးသွောျိုးေ ို့ 

 ူပါ ယ်။ အပ က်က ို တ ာင်  ေ့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးတလ ာက်လမ်ျိုး ရ   ယ်။ အဖပ သတဘာ၊ အဖြစသ်တဘာ၊ 

 ည်တ ာက်မှုသတဘာက ို တ ာင်  ေ့ အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးတလ ာက်လမ်ျိုး ရ  ပါ ယ်။   ်န ိုင်သတရ ဲ့ မ က်တ ာင်တမ ျိုး 

 စ် ံိုျိုး မကကညေ့်ပ ၊ မ က်စ  စ် ံိုျိုးကကညေ့်ပပ ျိုး အမ   ျိုးသာျိုးတရျိုးည   ဲ့ဓာ ်ရ ဲ့ ဖပင်ျိုးအာျိုးက ို ဖြညေ့ ်ည်ျိုးြ ိုို့ ဖြစ်ပါ ယ်။ 

တရရ ည်သတဘာကကညေ့်ဖမင်ပပ ျိုး၊ တေ င် ဖြစ်လာလ တံဲ့တသာ န စ်တပါင်ျိုး (၅၀) ၊ (၁၀၀) က ို တမ ာ်ကကညေ့်ပပ ျိုး စိုတပါင်ျိုး 

သ ိုင်ျိုးဝ ိုင်ျိုး ည်တ ာကန် ိုငက်ကြ ိုို့ ဖြစ်ပါ ယ်။  

မင်ျိုးတသေ့  

တေို့လယ် ၂ျိုး၂၉ 

၇ ၊ န ိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၂၁။  

 

 

 


