မာတိကာ
စာေရ့သူ ကိုယးေရ့အက္ဥး့၊ စာေရ့သူ အမြာစာ
အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ အာဏာလျနးဆျဲမႈမ္ာ့- ်ပညးတျငး့ ႀတိဂဵ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး
ပထွီ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ ်ပညးပမြ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့-ႏိုငးငဵတကာ ႀတိဂဵ
တရုတးႏိုငးငဵ
အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု
ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့-

အလြဴရြငးမ္ာ့၊

ကုလသမဂၓ၊

အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ

အစုိ့ရမဟုတးေသာ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ (INGOs)
ေအာကးေ်ခလူထု သို႕အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ
မူဆလငးဆနး႕က္ငးေရ့ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ပ္ဵ႕ႏြဵ႕်ခငး့

ရခုိငးေဒသမြ y&dyu©မီ့လြ္ဵမ္ာ့အာ့ ်မနးမာတ်ပညးလုဵ့သို႕ ကူ့စကးေအာငးေလပငးံ်ခငး့
မီ့ခတးေလာငးစာ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးအေပၐ ၿခိမး့ေခ္ာကးမႈမ္ာ့

အစို့ရဖကးမြ ၿခိမး့ေခ္ာကးမႈမ္ာ့
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့ဖကးမြ ၿခိမး့ေခ္ာကးမႈမ္ာ့
ႀတိဂဵမ္ာ့အာ့ လမး့ညႊနးထိနး့ညိြ်ခငး့- ပါွငးပတးသကးလုပးေဆာငးရနး နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့
ရႈပးေထျ့မႈႏြငးံ ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့ေဆာငးမႈ
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ေရရြညး အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ
ႀတိဂဵအတျငး့ အလုပးလုပး်ခငး့
ရႈပးေထျ့မႈႏြငးံ ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့ေဆာငးမႈ

ရခိုငး်ပညးနယးရြိ အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ ရငးဆိုငး်ခငး့- ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့ေဆာငးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
အစပ္ိဳ့လုပးငနး့မ္ာ့
်မနးမာအစို့ရႏြငးံ ေကအိုငးေအေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့
ေရရြညးအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံလူထုပါွငးေစေသာ ကရငးစဵနမူမာ (ေမားဒယးလ)း
စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာကး်ခငး့
(က)

အတျငး့၌

စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာကး်ခငး့-

ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီႏြငးံ

လူထုညိြႏႈိငး့တိုငးပငး်ခငး့မ္ာ့
(ခ) စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာကး်ခငး့- ကရငး - ရြမး့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့
ႀတိဂဵအတျငး့အလုပးလုပး်ခငး့

မူဆလငးဆနး႕က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ရငးဆိုငး်ခငး့ - မူဆလငးဆနး႕က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈ
တွိုကး ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့စီ့ေသာအစပ္ိဳ့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့
လူမ္ာ့စု်ဖစးေသာ ဗမာလူမ္ိဳ့ထဲမြ အဓိက ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကး်ခငး့
နိဂုဵ့ႏြငးံ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
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စာေရ့သူ ကိုယးေရ့အက္ဥး့၊
Sara

Clarkeသညး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ

ပဋိပကၒအေရ့ေလံလာမႈစငးတာ၏

အလုပးအမႈေဆာငး

ဒါရိုကးတာအဖျဲ႕ွငး တစးဦ့်ဖစးသညး။သူမသညး နယူ့ေယာကးတျငး ေနထိုငးလ္ကး ကုလသမဂၓ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့ႏြငးံ
ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး။

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငး်ခငး့ဆုိငးရာ

ကိစၥရပးမ္ာ့

သူမသညးအေရြ႕ေတာငးအာရြေဒသတျငး့ရြိ

လုပးကိုငး

အစို့ရမဟုတးေသာ

အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၊ တရုတးႏိုငးငဵရြိ မူွါဒေရ့ရာအၾကဵေပ့သူမ္ာ့ႏြငးံ အသိပညာရြငးတို႕ႏြငးံ လကးတျဲ၍
အလုပးလုပးခဲံသူ်ဖစးသညး။
စာေရ့သူ အမြာစာ
ကၽျနးမသညး အလျနးေအ့စကးၿပီ့ ဆီ့ႏြငး့မ္ာ့သိပးသညး့စျာက္ေလံရြိေသာ ေဆာငး့တျငး့မ္ာ့ရြိရာ
အေနာကးႏိုငးငဵတစးႏိုငးငဵတျငး
ၾကာရြညးစျာေနထုိငး၊

ႀကီ့်ပငး့ခဲံသူ်ဖစးသညး။

အလုပးလုပးခဲံသညးံ

သိ႕ု ေသားကၽျနးမ၏မိဘမ္ာ့

အေရြ႕ေတာငးအာရြေဒသသညး

ကာလ

ကၽျနးမငယးစဥးမြစ၍

ကမာၻေ်မပုဵရြိ အကၽျမး့တွငးရြိခဲံေသာေဒသတစးခု်ဖစးခဲံသညး။ ယငး့အခ္ကးက ကၽျနးမ၏ စိတွ
း ငး
စာ့မႈွါသနာကိုပုဵသျငး့ခဲံၿပီ့၊ တကၑသိုလးေက္ာငး့ဆငး့စ လူလတးပိုငး့ဘွ၌ ထိုငး့ႏြငးံ ကေမာၻဒီ့ယာ့
ရြိ အစုိ့ရမဟုတးေသာ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့စျာတို႕၌ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ အလုပးလုပးကိုငးချငးံကိုလညး့
ရရြိေစခဲံပါသညး။
ထိုႏြစးမ္ာ့စျာထဲမြ ကၽျနးမ၏ အမြတးတရအ်ဖစးဆုဵ့ အေတျ႕အၾကဳဵမြာ ှ၉၉ွေႏြာငး့ပိုငး့ ်မနးမာ်ပညးမြ
တိုငး့ရငး့သာ့လူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ သငးတနး့ေပ့ရာတျငး ပါွငးကူညီချငးံရခဲံေသာ ၁၂လတာ
ကာလပငး်ဖစးသညး။ ထိုသငးတနး့သညး မတူညီေသာ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့မြ အမ္ိဳ့သာ့ႏြငးံ
အမ္ိဳ့သမီ့

ဿ၅

ဦ့ခနး႕အာ့

ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး

ရကးသတၱပါတး

(၀)ပတး၊

ဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵတျငး

ေလံလာေရ့ခရီ့ (ဿ)ပတး ပါွငးေသာထူ့်ခာ့သညးံ သငးတနး့တစးခု်ဖစးသညး။ ထိုသငးတနး့၏
သငးရုိ့ညႊနးတမး့တျငး လူထုပူ့ေပါငး့ပါွငးေသာ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့၊ အၾကမး့မဖကးေသာ တိုကးရုိကးပါွငး
လႈပးရြာ့မႈ၊ ဂ္နးဒါဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့၊

HIV/ AIDS ႏြငးံ မူ့ယစးေဆ့စျဲ်ခငး့ တို႕အတျကး ကုထုဵ့၊

လူထုစညး့ရုဵ့လႈဵ႕ေဆား်ခငး့ဆိုငးရာ မတူည
ူ ီေေသာနညး့နာမ္ာ့ နြငးံ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးတို႕၏
အလာ့အလာရြိေသာအခနး့က႑မ္ာ့

စသညး်ဖငးံ

က္ယး်ပနး႕လြေသာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့

ပါွငးေလသညး။ ထိုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ၎သငးတနး့ကို ၿပီ့ေ်မာကးေအာငး်မငးခဲံသူသငးတနး့ဆငး့မ္ာ့
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ရာခ္ီ ရြိခဲံသညး။ ဿွွ၈ ခုႏြစး ်မနးမာႏိုငးငဵသ႕ို နာဂစး မုနးတိုငး့ေရာကးရြိေလသညး။ မုနးတိုငး့ေၾကာငးံ
ႀကဳဵေတျ႕ခဲံရေသာ

ပ္ကးစီ့ဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ

အသကးဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့သညး

စိတးကူ့်ဖငးံပငးမြနး့ဆ၍

မရႏိုငးဖျယး်ဖစးခဲံသညး။ ထိခုိကးခဵရေသာ ေဒသမ္ာ့၌ မရြိမ်ဖစးလိုအပးေနေသာ အေထာကးအပဵံမ္ာ့
ေပ့ပိ႕ု ချငးံႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အာ့
သငးတနး့ဆငး့အခ္ိဳ႕ပါွငးေသာ
အတျကး

ပိတးပငးတာ့ဆီ့ခဲံစဥးအခ္ိနးတျငး

ေဒသခဵလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က

အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို

လႈ႕ဵ ေဆားစုစညး့ကာ

ထိုငး့ႏိုငးငဵ

စုရုဵ့ၿပီ့အကူအညီ
မိမိတို႕၏

လိုအပးသူမ္ာ့

ေဒသႏၱရဗဟုသုတမ္ာ့ကို

အသုဵ့ခ္၍ အေရ့ေပၐအေထာကးအပဵံမ္ာ့အာ့ ဧရာွတီတိုငး့ရြိ အကူအညီလိုအပးေနသူမ္ာ့ထဵ
အေရာကးေပ့ပို႕ႏိုငးခဲံၾကသညး။
ဿွွ၈ခုႏြစးတျငး

ကၽျနးမသညး

အစုိ့ရမဟုတးေသာ

နယူ့ေယာကးၿမိဳ႕တျငးေနထိုငး၍

အဖျဲ႕အစညး့ငယးတစးခု၌

ကုလသမဂၓအသိအမြတး်ပဳ

အလုပးလုပးေနခဲံသညး။

ကၽျနးမတို႕အဖျဲ႕သညး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့တိ႕ု ၌ အာရုဵစိုကးေဆာငးရျကးလ္ကး
ရြိရာ ်မနးမာႏိုငးငဵ ႏြငးံ ႏိုငးငဵအတျငး့ ကုလသမဂၓ၏အခနး့က႑သညး ကၽျနးမ၏ အဓိက အာရုဵစိုကးရာ
နယးပယးမ္ာ့

်ဖစးခဲံသညး။

ထိုနယးပယးအတျငး့မြ

လကးတျဲေဖားမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးလုပးစဥး၊

်မနးမာ်ပညးတျငး့မြ မိမိတ႕ို ဘွဇာတးလမး့မ္ာ့ႏြငးံ သုဵ့သပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ႏိုငးငဵတကာအဆငးံသ႕ို
ေွမြ္ေ်ပာ်ပႏိုငးရနးအတျကး
ပါွငးလႈပးရြာ့ေနသူမ္ာ့ႏြငးံ

နညး့လမး့မ္ာ့တိတးတဆိတးရြာေဖျေနေသာ
အဆကးအသျယးမ္ာ့ရရြိခဲံသညး။

လုပးေဖားေဆာငးဖကး

ကုလသမဂၓွနးထမး့မ္ာ့

ခကးခဲလြသူမ္ာ့ႏြငးံ

စကာ့ေ်ပာဆို၍

ရြိေနခဲံၾကသညး။

ထိုကာလမ္ာ့၌

ဆကးသျယးမႈမ္ာ့ကို

ႏြငးံ

နယူ့ေယာကးၿမိဳ႕ရြိ

သဵတမနးမ္ာ့သညး

သငးယူေလံလာႏိုငးရနး
ကၽျနးမတိ႕ု ၏

အႏၱရာယးမ္ာ့ၾကာ့မြ

်ပညးတျငး့ရြိ
သူတို႕ေတျ႕ဆုဵရနး

စိတးအာ့ထကးသနးလ္ကး

်မနးမာမိတးေဆျမ္ာ့သညး

အရဲစျန႕း ်ပဳလုပးခံၾဲ ကရသညး။

ထိုသ႕ို ေသာ
ထိုသူမ္ာ့သညး

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ်ပႆနာမ္ာ့ ႏြငးံ ၿငိစျနး့လ္ကးရြိေသာ ်မနးမာစစးအစို့ရအေပၐ
မာမာဆကးဆဵရနး

အႀကဵ်ပဳၾကေသာ

မစျကးဖကးေရ့မူွါဒအာ့

အေနာကးႏိုငးငဵမြ

အေလ့ေပ့ၾကေသာ

ဟနးခ္ကးညီေအာငး

ႏိုငးငဵတကာ

အထူ့သ်ဖငးံ

အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၊

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ

နယးေ်မခဵအငးအာ့ႀကီ့

ေတာငး့ဆိုဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့ၾကာ့

တငး့တငး့
ၾကာ့ွငး

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၏

မိတးမပ္ကးေလြ္ာကးလြမး့ေနၾကေသာ

ကုလသမဂၓကဲံသုိ႕ေသာ

အကူအညီရႏိုငးချငးံနညး့ပါ့လြသညးကိုသိလ္ကးႏြငးံပငး

ကၽျနးမ၏

အႏၱရာယးၾကာ့မြ

ထိွ
ု ငးေရာကးမစျကးဖကးေရ့ရႈေထာငးံသညး သဵသယႀကီ့မာ့၍

အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ
အရဲစျနး႕ခဲံၾကသညး။

်ပငးပမြအာ့ထုတးလ္ကးရြိေသာ
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“အကူအညီ”အာ့ လကးခဵလိုစိတးကငး့မဲံေသာ ်မနးမာအစို့ရ၏ သေဘာထာ့အ်မငးႏြငးံ တိုကးဆိုငး
ပနဵသငးံလ္ကးရြိေလသညး။
ဿွွ၈ခုႏြစးမြ ဿွှှခုႏြစးအတျငး့ ကၽျနးမတိ႕ု ၏ ်မနးမာလုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့သညး အေနာကး
တိုငး့မီဒီယာမ္ာ့မြ ကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့၊ ဘကးလိုကးမႈမ္ာ့စျာရိြေသာ သတငး့အရငး့အ်မစး တို႕
အကူအညီ်ဖငးံထုတးလႊငးံေဖား်ပလ္ကးရြိေသာ

်မနးမာနိုငးငဵအေ်ခအေနမြနးကို

အရိပးအၿမျကး

်ပသႏိုငးရနးတစးႏြစးလြ္ငး အနညး့ဆုဵ့ ဿ ႀကိမး၊ ၀ႀကိမးခနး႕ နယူ့ေယာကးၿမိဳ႕သိ႕ု လာေရာကး၍
မိမိတို႕၏ ဘွဇာတးေၾကာငး့မ္ာ့အာ့ ေွဌေ်ပာဆိုခဲံၾကသညး။
သိ႕ု ရာတျငး ်မနးမာ်ပညးတျငး့အေ်ခအေနမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲလာခဲံေလသညး။ ဿွှွခုႏြစး ေရျ့ေကာကး
ပျဲအၿပီ့တျငး သမၼတအသစးသညး လူအနညး့ငယးမြ္သာ မြနး့ဆခဲံသညးံ ကိစၥမ္ာ့်ဖစးေသာ သမၼတ
ႏြငးံ ဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေအာငးဆနး့စုၾကညးတို႕ သငးံ်မတးေ်ပၿငိမး့်ခငး့၊ အစို့ရ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့
သာ့

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့အၾကာ့

ရညးမြနး့ခ္ကး်မငးံမာ့လြေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးမ္ာ့

အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့်ခငး့စသညး

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို

လာခဲံသညး။ယငး့သို႔ အရြိနးအဟုနး်ဖငးံေ်ပာငး့လဲမႈ ႏြငးံ

စတငးလုပးေဆာငး

အသစးေသာအချငးံအလမး့မ္ာ့က လူု

တိုငး့အာ့အဵံအာ့သငးံေစခဲံသညး။ ထိုေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ်မနးမာ်ပညးမြ လုပးေဖားေဆာငးဖကး
မ္ာ့သညး

်ပညးတျငး့၌အချငးံအလမး့အသစးမ္ာ့စျာ၊

နယူ့ေယာကးအေ်ခစိုကးသူ
ၿမိဳ႕သိ႕ု

ခရီ့ထျကး်ခငး့သညး

ကၽျနးမထဵသို႕

ေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့စျာတိ႕ု ႏြငးံ

ႀကဳဵေတျ႕ရကာ

အလညးအပတးမေရာကးရြိေတာံေခ္။

သူတ႕ို ၏ဦ့စာ့ေပ့အစီအစဥးစာရငး့ထဲ၌

နယူ့ေယာကး

ေအာကးဆုဵ့အဆငးံးမက

ေွ့ကျာလ္ကးရြိမညးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးမိခဲံပါသညး။
ထိုအခ္ိနးမြစ၍ ်မနးမာ်ပညးမြ လကးတျဲေဖားမ္ာ့ႏြငးံ အဆကးအသျယးမ်ပတးရနး နညး့လမး့မ္ာ့စျာကို
ရြာေဖျအသုဵ့်ပဳခဲံရေလသညး။
ပိုမိုနာ့လညး

သို႕ရာတျငး

သေဘာေပါကးနိုငးရနး

လကးရြိ

ထိုေနရာသို႕

်မနးမာ်ပညးတျငး့
ကၽျနးမကိုယးတိုငး

အေ်ခအေနမ္ာ့ကို
အထုတးအပို့်ပငးကာ

သျာ့ေရာကးသငးံေၾကာငးံကိုလညး့ တစးစထကးတစးစပို၍ ရြငး့လငး့စျာ သေဘာေပါကးမိလာခဲံသညး။
ကဵေကာငး့ေထာကးမစျာပငး၊ ကေမာၻဒီ့ယာ့ႏိုငးငဵ၊ ဆရမးရစး(ဖး)ရြိ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ပဋိပကၒအေရ့
ေလံလာမႈစငးတာ

(CPCS)တျငး

ကာလအတျငး့၊

ရနးကုနးသို႕သျာ့ေရာကး၍

မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး

စကာ့လကးဆုဵက္ေတျ႕ကာ

တာမ္ာ့၊

အေ်ခစိုကးချငရ
းံ ရြိခဲံသညး။အေရြ႕ေတာငးအာရြတျငး
မိတးေဆျမ္ာ့၊

လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ

သူတ႕ို ၏စိတးလႈပးရြာ့ဖျယးရာ

တိုငး့်ပညးအေပၐထာ့ရြိေသာေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

ေနထိုငးစဥး

လုပးငနး့ေဆာငး

ေၾကာငးံၾကမႈမ္ာ့အာ့

အခ္ိနးေပ့
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နာ့ေထာငးႏိုငးခဲံသညး။ ်မနးမာ်ပညးရြိ အစုိ့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၊
ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၊ ၈၈မ္ိဳ့ဆကးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အဖျဲ႕မြ လူငယးအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့၊ တိုငး့ရငး့
သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၊ ဂ္ာနယးသတငး့ေထာကးမ္ာ့ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့၊ ်မနးမာနိုငးငဵ
တျငး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေနထိုငးအလုပးလုပးခဲံေသာ အႀကဵေပ့ပညာရြငးမ္ာ့ ႏြငးံ ေတျ႕ဆုဵခံရ
ဲ ုဵသာမက
်မနးမာ်ပညးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့ စိနးေခၐမႈအခကးအခဲမ္ာ့အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကး
ေနၾကေသာ

CPCS

အလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့စျာတို႕ႏြငးံ

နာရီေပါငး့မ္ာ့စျာ

အခ္ိနးယူေတျ႕ဆုဵႏိုငး

ခဲံသညး။ ထိုကံသ
ဲ ုိ႕ အခ္ိနးေပ့ခဲံၾကေသာပုဂၓိဳလးတစးဦ့စီအာ့ လိႈကးလြဲစျာ ေက့္ဇူ့တငးလ္ကးရြိၿပီ့
သူတို႕၏

ဘွဇာတးေၾကာငး့မ္ာ့အာ့

ေွဌချငးံ၊

သုဵ့သပးဆနး့စစးချငးံ

ရရြိခဲံေသာေၾကာငးံ

ဂုဏးယူွမး့ေ်မာကးမိပါသညး။
ဤစာတမး့သညး

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

လကးရြိအေ်ခအေနအာ့

ေစံစပးစျာ

ဆနး့စစးေလံလာခ္ကး

ေသားလညး့ေကာငး့၊ ယခုလကးရြိအေ်ခအေန မညးသ႕ို မညးပုဵေရာကးရြိ ေနသညးဟူ၍ အေသ့စိတး
သမိုငး့ကိုေသားလညး့ေကာငး့ တငး်ပမညးမဟုတးပါ။ အ်ခာ့ေ်ပာငးေ်မာကးလြေသာ စာတမး့မ္ာ့က
ထိုလုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့လ္ကးရြိသညး။
အလုဵ့စုဵကို

မသိရြိနာ့လညးႏိုငးစျမး့မရြိေသာ

ခဵစာ့ခ္ကးရႈေထာငးံမြ

ေရ့သာ့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။

ထို႕အ်ပငး ဤစာတမး့သညး ဇာတးလမး့
အ်ပငးလူတစးဦ့၏

ပုဂၓလဓိဌာနးက္က္

ထိ႕ု အတူကၽျနးမသညး

်မနးမာ်ပညးတျငး

ေန႕စဥးႀကဳဵေတျ႕ေနေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ အလြမး့ေွ့ကျာေသာေၾကာငးံ ကိစၥရပးမ္ာ့စျာႏြငးံ
ေန႕စဥးလုဵ့ပမး့ေနၾကေသာ ်ပညးတျငး့မြလူအမ္ာ့ ်ပဳလုပးႏိုငးရနး အချငးံအလမး့မရြိသညးံ ေဘ့ထျကး
ရပး်ခငး့ႏြငးံ အေ်ခအေနတစးရပးလုဵ့အာ့ ပနး့ခ္ီကာ့တစးခ္ပးပမာ ်ခဳဵငုဵၾကညးံရႈသုဵ့သပး်ခငး့ ကို
လုပးေဆာငးႏိုငးခဲံပါသညး။
သိ႕ု ်ဖစးေသာေၾကာငးံ

ဤစာတမး့သညး

အခ္ိနးတိုတစးခုအတျငး့

လြ္ပးတစး်ပကးွငးေရာကး

မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ မြတးတမး့တစးခု်ဖစးးပါသညး။ ဤစာတမး့၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ကၽျနးမ၏
မိတးေဆျမ္ာ့ႏြငးံ လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့ ေွမြ္ေ်ပာၾကာ့ေသာ သူတ႕ို ၏ ေၾကာငးံၾကမႈမ္ာ့ႏြငးံ
အခကးအခဲ၊စိနးေခၐမႈမ္ာ့သာမက

၎စိနးေခၐမႈမ္ာ့အာ့

ေဒသခဵပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က

စိတး

လႈပးရြာ့ဖျယးႀကဵဆ၍ ေ်ဖရြငး့ခဲံေသာနညး့လမး့မ္ာ့မြ ရရြိခဲံေသာ ထို့ထျငး့ဥာဏးအ်မငးမ္ာ့ အာ့
စာဖတးသူမ္ာ့ကိုေဖား်ပၿပီ့ ထိုသ႕ို ေသာ ေဒသႏၱရအေ်ခအေနတို႕အေပၐ နကးရႈိငး့စျာ နာ့လညး
သေဘာေပါကးမႈမြ ရရြိလာေသာနညး့လမး့မ္ာ့သညး ေဒသခဵလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ ထဵမြသာ ရရြိႏိုငး
မညး်ဖစးၿပီ့ ၎တိ႕ု သညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး သငးခနး့စာမ္ာ့
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ေပ့စျမး့ႏိုငးေၾကာငး့ ေဖား်ပေွမြ္်ခငး့ ်ဖစးပါသညး။ ကၽျနးမ၏ ရညးရျယးခ္ကးပနး့တိုငးမြာ ဤလြ္ပးတစး
်ပကးရိုကးခ္ကးအာ့ ေွမြ္်ခငး့်ဖငးံ ႏိုငးငဵတစးကာမြ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး မိမိတ႕ို ပါွငးပတးသကး
လ္ကးရြိေသာ ရႈပးေထျ့လြသညးံ ပဋိပကၒအေ်ခအေနမ္ာ့ကို စဥး့စာ့ဆငး်ခငးမိေစ၍

မိမိတ႕ို ၏

ွငးေရာကး်ဖနးေ်ဖမႈမ္ာ့သညး

ၿငိမး့ခ္မး့

လကးရြိအေ်ခအေနထကးပိုမိုဆို့ရျာ့ေစ်ခငး့

(သိ႕ု )

ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့ ေရရြညးစီမဵကိနး့အတျကး အေထာကးအပဵံ်ဖစးေစ်ခငး့စသညးံ အလာ့အလာ
တိ႕ု အာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့ ေွဌအ်မငးဖျငးံႏိုငးလာၾကေစရနး ်ဖစးပါသညး။

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
ႏိုငးငဵတကာမြ

လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့သညး

်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ

ပတးသကးလႈပးရြာ့စဥးတျငး

ေအာကးပါနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့အာ့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့သငးံသညး။

ခကးခဲရႈပးေထျ့မႈနြငးံ ေဒသခဵမ္ာ့၏ ဦ့ေဆာငးမႈ
မိမိတို႕၏

ရႈပးေထျ့မႈ်မငးကျငး့အာ့ထိနး့ေက္ာငး့ႏိုငးမႈစျမး့ရညး်ဖငးံ

လ္ကးရြိေသာ

ရႈပးေထျ့မႈအဆငးံ

ႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵ၌

ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့ေဆာငးေသာ

်ခယး

လြယး

ေ်ဖရြငး့နညး့မ္ာ့အာ့

ရြာ

ေဖျေတာငး့ခဵ၍ ပဵံပို့်ခငး့၏ အေရ့ႀကီ့ပုဵတို႕အာ့ အသိအမြတး်ပဳလကးခဵၾကရနး

ေရရြညး်ဖစး်ခငး့
စျမး့ေဆာငးရညးႏြငးံ

စညး့လုဵ့်ခငး့ကို

တညးေဆာကးၾကေသာ

အစပ္ိဳ့လုပးငနး့မ္ာ့အာ့

လကးခဵယုဵၾကညး၍ ပဵံပို့ေသာ ေရရြညး်ဖစးေသာရႈေထာငးံအ်မငးမ္ာ့အာ့ လကးခဵရနး

ႀတိဂဵအနာ့မ္ာ့အတျငး့ အလုပးလုပး်ခငး့
လကးလြမး့မြီေသာ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့သစးမ္ာ့၊ ေဘ့ဒုကၒႀကဳဵေတျ႕ေနေသာ အဖျဲ႕မ္ာ့၊ သို႕မဟုတး
်မနးမာႏိုငးငဵအာဏာ

ပိုငးဆိုငးမႈအငးအာ့စု၏

အစျနး့ႏြစးဖကးရြိသူမ္ာ့အတျကး

သာမက၊

တညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးရာတျငး အဓိကပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ ်ဖစးၾက
သညးလူမ္ာ့စု်ဖစးေသာဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့၏လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့

ဟနးခ္ကးညီရနး အတျကး

လညး့ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို အာရုဵစိုကးေဆာငးရျကး ၾကရမညး။
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်မနးမာႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ အာဏာလျနးဆျဲမႈမ္ာ့၊ ်ပညးတျငး့ ႀတိဂဵ
အေတျ႕အႀကဳဵမ္ာ့လြေသာ ်မနးမာံအေရ့သုဵ့သပးသူမ္ာ့မြအစ စာေတျ႕ေွဖနးၾကသူမ္ာ့ကဲံသုိ႔ေသာ
သူမ္ာ့အထိ

်မနးမာံအေရ့အစီရငးခဵသူမ္ာ့သညး

်မနးမာံဗဟိုႏိုငးငဵေရ့

ဖျဲ႕စညး့တညး

ေဆာကးပုဵအတျငး့ ်ဖစးေပၐလ္ကးရြိေသာ သုဵ့ပျငးံဆိုငးအာဏာလျနးဆျဲမႈကို ရုတးခ္ညး့ ညႊနး်ပႏိုငး
ၾကမညး်ဖစးသညး။ ထိုႀတိဂဵ၏ အနာ့သုဵ့ဖကးမြာ ႏိုငးငဵေတားအုပးခ္ဳပးမႈက႑ (သမၼတသိနး့စိနးႏြငးံ
သူ၏အနီ့ကပးအႀကဵေပ့မ္ာ့)၊ လႊတးေတားႏြငးံ ်မနးမာတပးမေတားတ႕ို ပငး်ဖစးသညး။
ထိလ
ု ျနးဆျဲမႈအတျငး့

သမၼသိနး့စိနးသညး

ရညးမြနး့ခ္ကးႀကီ့မာ့လြေသာ

သူ၏အႀကဵေပ့ပုဂၓိဳလးမ္ာ့

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ႏြငးံ

အာ့ေပ့ေထာကးခဵမႈ်ဖငးံ

အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့

အစီအစဥး

တစးရပးအာ့ အာ့ႀကိဳ့မာနးတကးလုပးေဆာငးလာခဲံသညး။ အႀကဵေပ့ပုဂိၓဳလးမ္ာ့မြလညး့မ္ာ့ စျာေသာ
တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့ႏြငးံ ်ပဳလုပးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့တျငး ဦ့ေဆာငး
ဦ့ရျကး်ပဳလာၾကသညး။

အဓိကအႀကဵေပ့ပုဂၓိဳလးမ္ာ့၏

စရုိကးအရညးအေသျ့တို႕သညး

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ႏြငးံ

ကိုယးေရ့ရာဇွငးႏြငးံ

ပငးကိုယး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးအတျကး

နကးနဲစျာ

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိေစပါသညး။
တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး

ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ

ေရႊမနး့ဦ့ေဆာငးေသာ

လႊတးေတားသညးလညး့

အမ္ိဳ့သာ့ႏိုငးငဵေရ့တျငး မိမိ၏အခနး့က႑ေနရာရေစရနး အာ့ထုတးရျကးေဆာငးခဲံၿပီ့ ဥပေဒေရ့ဆျဲ
အတညး်ပဳရာေနရာမ္ာ့၌

ဦ့ေဆာငးဦ့ရျကး်ပဳလာခဲံသညး။

အထူ့သတိ်ပဳရမညးံအခ္ကးမြာ

လႊတးေတားသညး ဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငး ေအာငးဆနး့စုၾကညး၊ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုပါတီမ္ာ့၏
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၊ တပးမေတား ႏြငးံ ရငး့ႏြီ့ေဖားေရျေသာ ဆကးဆဵေရ့ရြိသညးံ ်ပညးေထာငးစု
ၾကဵ႕ခိုငးေရ့နငးံဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့ပါတီွငးမ္ာ့နြငးံ

တပးမေတားကိုယးစာ့်ပဳသူမ္ာ့

စသညး

အဖျဲ႕အစညး့

ေပါငး့စုဵမြပုဂၓိဳလးမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႕စညး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။
ဿွှွ

ေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့မြ

ယေန႕အထိေတျ႕ရြိခဲံရေသာ

သိသာထငးရြာ့သညးံ

ေ်ပာငး့လဲမႈ

တစးရပးက အေရ့ပါေသာ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့တစးခုအာ့ ်ဖစးေပၐေစခဲံသညး။ ယခငးက အ်ပငးလူမ္ာ့က
လြ္ိဳ႕ွြကးနကးနဲၿပီ့

က္စးလစးခိုငးမာေသာ

အလုပးလုပးပုဵအာ့

ယခုအခါတျငး

အစို့ရစနစးဟု

အတျငး့လူမ္ာ့

ႏြငးံ

ယူဆထာ့ခဲံၾကေသာ

စနစးအတျငး့

အ်ပငးလူမ္ာ့

ပိုမိုနာ့လညး

သေဘာေပါကးလာခဲံသညး။ မတူကျဲ်ပာ့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ပို၍ သိမးေမျ႕ေသာ ရႈေထာငးံမြ ရႈ်မငးလာခဲံၿပီ့
မဟာမိတးဖျဲ႕်ခငး့မ္ာ့နြငးံ

ကျာဟခ္ကးမ္ာ့က

ပါွငးပတးသကးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးရနး

အ်ပငးလူမ္ာ့အာ့

အချငးံအေရ့်ဖစးေပၐေစခဲံသညး။

ပိုၿပီ့ဆနး့်ပာ့ရႈတးေထျ့ေသာ
တစးခ္ိနးတညး့တျငး

်မနးမာ
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်ပညးတျငး့မြ လူအမ္ာ့အ်ပာ့၏ ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့အရ ဗိုလးခ္ဳပးသနး့ေရႊသညး အခ္ိဳ႕ေသာက႑မ္ာ့
အထူ့သ်ဖငးံ

တပးမေတား

ႏြငးံ

ေစခိုငး့လ္ကးရြိေနဆဲ်ဖစးသညးဟု

စပးဆိုငးေသာကိစၥရပးမ္ာ့တျငး

ယူဆၾက၍

အရိပးထဲမြႀကိဳ့ကိုငး

်မနးမာႏိုငးငဵေရ့အေဆာကးအအုဵသညး

အေမြာငး

လႊမး့မို့လ္ကး ရြိေနဆဲ်ဖစးသညး။
်ပညးတျငး့ႀတိဂဵ၏ က္နးအနာ့တစးဖကးမြာ တပးမေတားကိုယးတိုငးပငး်ဖစးသညး။ အေနာကးႏိုငးငဵမြ
ေစာငးံၾကညးံသူမ္ာ့အတျကး

်မနးမာနိုငးငဵအေဆာကးအဦ့ထဲတျငး

တပးမေတားသညး

စိတးရငး့ခဵ

တျနး့အာ့မ္ာ့၊ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ႏြငးံ အုပးခ္ဳပးေရ့ဖျဲ႕စညး့ပုဵတို႕အရ နာ့လညးရနး ခကးခဲလြေသာ
လူတစးစုအ်ဖစး

ကိုယးစာ့်ပဳလ္ကးရြိသညး။

ဆကးသျယးလ္ကးရြိေသာ

ေဒသတျငး့ရြိ

အေွ့မြေမြ္ားၾကညးံပါက

တပးမေတားအာ့

သိ႕ု ေသား

တပးမေတားႏြငးံ

အိမးနီ့ခ္ငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့အတျကးမႈ

တိုကးရုိကး

ပုဵမြနး

ထိုသို႕မဟုတးေခ္။

အ်ခာ့ေသာ အနာ့ႏြစးဖကးႏြငးံထပးတူပငး တပးမေတားသညး
လႈပးရြာ့သူ
အ်မငးမ္ာ့ရြိၾကေသာ

မဟုတးပဲ

ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ

စိတးွငးစာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ

ပုဂၓိဳလးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ပါွငးလ္ကးရြိေၾကာငး့ကို

သတိ်ပဳမိၾကရနး

ရႈေထာငးံ
အေရ့ႀကီ့

လြပါသညး။
ထိုသုဵ့ပျငးံဆိုငးအာဏာလျနးဆျဲမႈက
သမၼတသညး

အေရ့ပါေသာ

စိနးေခၐမႈမ္ာ့ကို

အခ္ိနးတိုငး့လိုပငး

အ်ခာ့ေသာအနာ့တစးဖကး(သို႕)

ေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့စဥးအာ့်ဖငးံ

အကဲစမး့လ္ကးရြိေလသညး။

ေပၐထျကးလာေစခဲံသညး။
ႏြစးဖကးစလုဵ့အာ့

်ပဳ်ပငး

ထို်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့

လုပးငနး့စဥးသညး အလျနး်မနးဆနးစျာ ခရီ့ဆကးလ္ကးရြိေသာေၾကာငးံ က္နးရြိေသာ အငးအာ့စု
ႏြစးရပးအတျကး ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို အလြ္ငးမြီေအာငးေဆာငးရျကးရသညးမြာ ခကးခဲလြေပသညး။
ထိုသုဵ့ပျငးံဆိုငးအာဏာလျနးဆျဲမႈအေ်ခအေနကာ့

်မနးမာႏိုငးငဵအေရ့သညး

တျနး့ထို့၊

ဆျဲငငးမႈ

အေရျ႕အေ်ပာငး့တို႕ အခ္ိနးအခါမေရျ့ ရြိေနေၾကာငး့ အဓိပၸာယးေဆာငးလ္ကးရြိသညး။ ထိုႀတိဂဵ
အနာ့မ္ာ့အတျငး့၌

မဟာမိတး်ပဳ်ခငး့အေ်ပာငး့အလဲမြာ အလျနး်မနးဆနးလ္ကးရြိၿပီ့ ေပါငး့သငး့

ဆကးဆဵေရ့အေ်ခအေနမြာလညး့ ေရစီ့ကဲံသို႕ ေ်ပာငး့လဲလယ
ျ းၿပီ့ ရႈပးေထျ့လ္ကးရြိေလသညး။
သာဓကတစးခုမြာ

ယခငးလမ္ာ့တျငး

ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ

ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့ပါတီေခါငး့ေဆာငးေရႊမနး့တို႕သညး
သိနး့စိနး၏

လုပးငနး့စဥးအာ့=ယြဥးၿပိဳငးရနး

်ပညးေထာငးစုႀကဵ႕ခုိငးေရ့ႏြငးံ

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့စဥးတစးခုကို
မဟာမိတးသဖျယး

သမၼတ

ေဆာငးရျကးလာၾကသညးကို

ေတျ႕ရြိရ်ခငး့ ်ဖစးသညး။
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ထိုကဲံသ႕ို ခကးခဲရႈပးေထျ့ၿပီ့ အေ်ပာငး့အလဲ်မနးဆနးလြေသာ အေ်ခအေနတျငး အေွ့မြေန၍
ေစာငးံၾကညးံေလံလာသူမ္ာ့အဖို႕
မ္ာ့အၾကာ့

ႀတိဂဵအနာ့တစးခုစီအာ့်ဖငးံေသားလညး့ေကာငး့၊

ဆကးသျယးဆကးဆဵေရ့ကိုေသားလညး့ေကာငး့

တိက္ေသခ္ာစျာ

ထိုအနာ့

သေဘာေပါကး

နာ့လညးရနး ခကးခဲလြေပသညး။ ထို႕အ်ပငး ေစာငးံၾကညံးေလံလာသူမ္ာ့သညး သုဵ့ပျငးံဆိုငးႀတိဂဵ၏
အနာ့မ္ာ့

အထူ့သ်ဖငးံ

လႊတးေတားႏြငးံ

တပးမေတားတို႕သညး

လူတစးစုကသာ

ႀကိဳ့ကိုငး

လ္ကးရြိသညးဟု သုဵ့သပးမိပါက အေတျ႕အၾကဳဵကငး့မဲ႕ႏုဵအသူမ္ာ့သာ ်ဖစးေပမညး။ ထိုႀတိဂဵအနာ့
တစးခုစီအတျငး့၌ မ္ာ့ေ်မာငးေသာကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့ ႏြငးံ အတျငး့ေရ့ အချငးံအာဏာဖျ႕ဲ စညး့ပုဵတ႔သ
ို ညး
ေ်ပာငး့လဲလယ
ျ းစျာ တညးရြိလ္ကးရြိေနေလသညး။
ဤကဲံသို႕ေသာအေ်ခအေနတျငး

ႀကဳဵေတျ႕ရေသာ

စိနးေခၐမႈအခကးအခဲမ္ာ့ကို

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

်ဖစးစဥးအာ့်ဖငးံ အက္ဥး့ခ္ဴပးၾကညးံရႈ၍ သိရြိႏုိငးပါသညး။
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး
်မနးမာအစို့ရႏြငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့အၾကာ့

မြာ့ေလာကးစရာ
ဦ့ေဆာငးကာ

ေ်ခလြမး့အ်မနးႏႈနး့မ္ာ့်ဖငးံ
ေဆာငးရျကလ
း ္ကးရြိသညး။

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ကို

အသကးရႈ

အစုိ့ရအုပးခ္ဳပးေရ့က႑မြ

ပုဂၓိဳလးမ္ာ့က

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့မြ

ေပၐထျကမ
း ညးံ

မညးသညးံသေဘာတူညီမႈမ္ိဳ့ကိုမဆို အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးချငးံအတညး်ပဳ်ခငး့ ႏြငးံ ဥပေဒ
်ပဌာနး့်ခငး့တိ႕ု ကို လႊတးေတားမြ ေဆာငးရျကးေပ့ရမညး်ဖစးေသားလညး့ ၎၏ လုပးပိုငးချငးံက႑မြာ
1

ကနး႕သတးေဘာငးအတျငး့သာ ရြိေလသညး။
လိုလိုသညး

တပးမေတားတကးေရာကးမႈမရြိပဲ

်ပဳလုပးေလံရြိသညး။

တပးမေတားသညး

ကိုယးပိုငးစိတးွငးစာ့မႈႏြငးံ

အလာ့တူပငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတိုငး့
ပဋိပကၒတျငးပါွငးေသာ

က္နးတစးဖဲျ႕်ဖငးံသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ

သေဘာထာ့အ်မငးရြိေၾကာငး့ကို

ပတးသကးလြ္ငး

မ္ကးွါ့ထငးထငး

ေတျ႕ရသညး။

ထိုသေဘာထာ့အာ့ သမၼတမြအပစးအခတးရပးစဲရနး အမိနး႕ထုတး်ပနးမႈကို ေဒသခဵ စစးဘကးဆုိငးရာ
အရာရြိမ္ာ့

လိုကးနာ်ခငး့မရြိဘဲ

ေတျ႕်မငးႏိုငးသညး။
1

ဆကးလကးပစးခတးခဲံသညးံ

ဤစပးကူ့မတးကူ့ကာလတျငး

်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး

အ်ခာ့ေသာပဋိပကၒ

ထငးရြာ့စျာ

ၾကဳဵေတျ႕ခဲံၾကရေသာ

ဇူလိုငးလ ၀ရကး ဿွှ၀ခုနြစးထုတး ဧရာွတီသတငး့စာရြိ “်မနးမာ်ပညးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး၌

လႊတးေတား၏ ပါွငးပတးသကးချငးံကို ေရႊမနး့ကေတာငး့ဆိ”ု ဟူေသာေဆာငး့ပါ့က သမၼတသိနး့စိနးႏြငးံ
ေအာကးလႊတးေတားေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရိြသူ ေရႊမနး့တို႕အၾကာ့ ဆကးဆဵေရ့တငး့မာမႈကို မီ့ေမာငး့ ထို့
်ပခဲံသညး။
12

ႏုိငးငဵမ္ာ့ ်ဖစးခဲံရသကဲံသို႕ ်မနးမာနိုငးငဵ၏ အုပးခ္ဳပးေရ့ အလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕သညး တပးမေတား
အေပၐတျငး

်ပတးသာ့ရြငး့လငး့ေသာ

်မနးမာံအေရ့ေစာငးံၾကညးံသူအမ္ာ့စုက

အမိနး႕အာဏာႏြငးံ

ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးစျမး့မရြိေၾကာငး့ကို

အသိအမြတး်ပဳႏိုငး

ၾကေပမညး။

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

အတိတးဇာတးေၾကာငး့ကို ၾကညးံရႈ်ခငး့်ဖငးံ တပးမေတားသညး နိုငးငဵေတားအုပးခ္ဳပးေရ့အေပၐတျငး
လႊမး့မို့ခ္ယးလြယးမႈနြငးံ

ထိနး့ခ္ဳပးမႈတို႕

အထိုကးအေလြ္ာကးရြိေနဦ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ကို

ဆနး့စစးေလံလာသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ သတိ်ပဳၾကမညးမြာ ဧကနးမလျဲ်ဖစးသညး။
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး၌

သိသာထငးရြာ့ေသာ

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့သညး

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့ႏြငးံ

ထိေတျ႕ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ႏြငးံ

တို့တကးမႈမ္ာ့

ေပၐထျကးလာခဲံေလသညး။

ဗဟုႏ
ိ ိုငးငဵေရ့အေဆာကးအဦ့တို႕အၾကာ့

ဆကးသျယးဆကးဆဵေရ့

လုပးထုဵ့လုပးနညး့

ယႏၱရာ့မ္ာ့ကို

ထူေထာငးႏိုငးခဲံသညး။ ထိုတို့တကးမႈမ္ာ့က အခ္ိဳ႕ေသာနယးေ်မေဒသရြိ ထိပးတိုကးရငးဆိုငးတိုကးပျဲ
မ္ာ့အာ့ေလ္ာံနညး့ေစႏိုငးခဲံသညး။

ထိ႕ု အ်ပငး

စကာ့အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၊

ႏို့ၾကာ့

လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၊ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၏ ကျငး့ဆငး့အလုပးမ္ာ့စသညးတ႕ို အတျကး လုပးပိုငး
ချငးံေနရာလပးမ္ာ့ ပျငးံလနး့လာခဲံသညး။ သို႕ရာတျငး လုပးေဆာငးရမညးံ လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့စျာ
က္နးရြိေနေလသညး။
လကးရြိကာလ၏

စိနးေခၐမႈမြာ

ရပးဆဲေရ့မ္ာ့ႏြငးံ

“ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အတျကးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မ္ာ့”

ရနး်ဖစးသညး။

ေရြ႕ဆကးရမညးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအာ့
လုပးငနး့တာွနးမြာ

မခိုငးမာေသာ
ထကးေက္ားလျနး၍

အပစးအခတး
်ပဳလုပး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအာ့

ႏုိငး

ထိခိုကး

ကျဲရြလျယးေသာ ခရုချဵတစးခုအသျငးမြ၊ ၾသဇာၾကီ့မာ့ေသာပုဂိၓဳလးမ္ာ့၏ ေထာကးခဵအာ့ေပ့မႈႏြငးံ
စုစညး့မႈ်ဖငးံ

တညးေဆာကးထာ့ေသာ

ေတာငးံတငး့ခိုငးမာသညးံ

လုပးငနး့စဥးတစးခုအ်ဖစးသို႕

အသျငးေ်ပာငး့ႏိုငးရနး်ဖစးသညး။ ထိုခိုငးမာေသာ အေ်ခခဵအုတး်မစးသညး လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့
အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့၊
်ပငးဆငးေရ့ဆျဲ်ခငး့၊

(လုဵၿခဳဵေရ့က႑်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့)
ေ်မယာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့၊

ဖျဲ႕စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒအာ့

ေ်မရြငးစဵနစးႏြငးံ

ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံ

အရငး့အ်မစးတ႕ို အာ့ အုပးခ္ဳပးပုဵစသညးံ အေ်ခခဵႏိုငးငဵေရ့်ပႆနာရပးမ္ာ့ကို သေဘာတူ ညီမႈ
ရယူႏိုငး်ခငး့သာမက

ၾကမး့တမး့ခကးခဲခဲံေသာ

ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာအတျငး့

ပဋိပကၒ၌

ပါွငး

ပတးသကးသူအဖျဲ႕တိုငး့မြ က္ဳ့လျနးခဲံေသာ နာၾကညး့စရာကိစၥမ္ာ့နြငးံ ခ္ိဳ့ေဖာကး ေႏြာငးံယြကး
မႈမ္ာ့အာ့ အသိအမြတး်ပဳ ေလံလာသုဵ့သပးႏိုငးေသာ အေ်ခအေနအထိ တို့တကး လာေစရနး
အတျကး အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးပငး်ဖစးသညး။
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးသညး

ႀတိဂဵအနာ့သုဵ့နာ့လုဵ့ကို

ရို့ေ်ဖာငးံစျာထိေတျ႕ဆကးဆဵႏိုငးရနး

်ပဳလုပးႏိုငး်ခငး့မရြိသညးံအ်ပင၊းအ်ခာ့ေသာအေရ့ႀကီ့က႑မ္ာ့၌လညး့ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့ရိြခံေ
ဲ လ
သညး။

၎သညး

ႀတိဂဵ၏

အေရ့ပါအရာေရာကးသညးံ

စစးမြနးၿပီ့ေရရြညးတညးတဵံမညးံ
လိုကးေလ္ာမႈကို

်ပဳလုပးရမညးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးႏုိငးရနး
လူအမ္ာ့စု်ဖစးေသာ

မဲဆႏၵရြငး

လူအမ္ာ့စု်ဖစးေသာ ဗမာတိ႕ု ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကးရနး ပ္ကးကျကးခံ်ဲ ခငး့်ဖစးေလသညး။
နာၾကညး့မႈမ္ာ့်ဖစးေပၐေစခဲံေသာ

အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့ကို

ေ်ဖရြငး့ရနး

အေကာငးအထညး

ေဖားရာတျငး လူအမ္ာ့စု်ဖစးေသာ ဗမာလူမ္ိဳ့တို႕သညး ရရြိလ္ကးရြိေသာ ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ကို လကး
လျတးဆုဵ့ရႈဵ့ခဵၿပီ့
အေ်ခအေနမြ

ပဋိပကၒ၏တိုကးရိုကးအက္ိဳ့ဆကးတို႕မြ
ပါွငးပတးသကးေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့ကို

အသငးံ်ပငးရေပမညး။

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး၏

ခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကးၿပီ့

အဓိပၸာယး်ပညးွ
ံ ေသာ

ႀတိဂဵဗဟိုရြိလူထုတ႕ို အာ့

သူတ႕ို ႏြငးံ

အလြမး့ေွ့စျာ

ေနထိုငးခဲံေသာ

်ပဳလုပးေသာအေ်ခအေနသိ႕ု

ကူ့ေ်ပာငး့ရနး

အဓိကပုဂၓိဳလးမ္ာ့သညး

မိမိတို႕အၾကာ့

အေရ့ကိစမ
ၥ ္ာ့ကို

ပတးသကးစပးဆိုငးသညးဟု

ညိြႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ရုဵသာမက

ခဵယူလာၾကၿပီ့

လိုကးေလ္ာ

အေလ္ာံေပ့ႏုိငးၾကရနး ်ပငးဆငးၾကကာ၊ အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာ ရလဒးမ္ာ့တျငး မိမိတ႕ို ၏
အာ့ထုတးရငး့ႏြီ့မႈမ္ာ့ပါွငးသညးဟု

ခဵစာ့မိလာၾကေစရနးအတျကး

လကးတျဲ

ေခၐေဆာငး

ၾကရေပမညး။

ပထွီႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ ်ပငးပမြ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၊ ႏိုငးငဵတကာႀတိဂဵ
အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ေသာ ်ပညးတျငး့ႏိုငးငဵေရ့ႀတိဂဵႏြငးံ အာဏာလျနးဆျဲမႈမ္ာ့အ်ပငး ႏိုငးငဵတကာ
အဆငးံမြ အာ့ၿပိဳငးမႈ ႀတိဂဵတစးခုက ဤတိုငး့်ပညးအေပၐတျငး ထပးဆငးံလႊမး့်ခဳဵထာ့လ္ကးရြိသညး။
ဤစာတမး့၏

ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့အရ

တရုတး၊

ကူညီေထာကးပဵံသူအသိုငး့အွုိငး့တိ႕ု ပါွငးသညးံ

အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုႏြငံး
ႏိုငးငဵတကာႀတိဂဵအငးအာ့စုတစးစု

ႏုိငးငဵတကာ
ကိုသာအ

ၾကမး့အာ့်ဖငးံ အာရုဵစိုကးေလံလာမညး်ဖစးသညး။
တရုတးႏိုငးငဵ
တရုတးႏြငးံ ်မနးမာတိ႕ု သညး နယးနိမိတးမ္ဥး့တစးခုကို မြ္ေွအသုဵ့်ပဳ်ခငး့ေၾကာငးံေသားလညး့ေကာငး့၊
၎နယးနိမိတးစညး့တစးဖကးစီတျငးေနထိုငးၾကေသာတိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့ေၾကာငးံေသားလညး့
ေကာငး့၊

ရငး့ႏြီ့ေသာဆကးဆဵေရ့အစဥးအၿမဲ

လတးတေလာနြစးမ္ာ့တျငး

တရုတးတ႕ို ၏

ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ၊

ရြိေနခဲံေလသညး။

သို႕ရာတျငး

ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးဆညးမ္ာ့ႏြငးံ
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ဓာတးေငျ႕ပိုကးလိုငး့၊ တျငး့ထျကးတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့ စသညးတ႕ို ပါွငးေသာ အေ်ခခဵ အေဆာကး
အအုဵစီမဵကိနး့

နယးပယးတွိုကဆ
း ကးဆဵေရ့သာမက၊

ဆကးဆဵေရ့တို႕ေၾကာငးံ

ႏြစးႏိုငးငဵရငး့ႏြီ့မႈ

သိသာထငးရြာ့ေသာ

အတိုငး့အတာမြာ

ပိုမိုနကးနဲေသာ

စစးဖကးဆိုငးရာ
အေ်ခအေနသိ႕ု

ေရာကးရြိခဲံသညး။သိ႕ု ရာတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့မ္ာ့သညး တစးဦ့တညး့ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့်ခငး့
မဟုတးဘဲ

တရုတးႏိုငးငဵကဲံသုိ႕ပငး

တရုတးလူမ္ိဳ့ပါွငးလႈပးရြာ့သူတို႕၏

နကးရႈိငး့၍

ရႈပးေထျ့လ္ကးရြိသညး။

အကယးစငးစစး

တုန႕း ်ပနးမႈမ္ာ့ကိုတျနး့အာ့ေပ့သညးံ

်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့အာ့ သဵတမနးနညး့အရ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ေနရေသာ
အတျကး

တရုတးတ႕ို ၏

ေထျ်ပာ့ေသာ

ပီကငး့(အုပးခ္ဳပးမႈက႑)

ွါႆနာစိတးွငးစာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ

အစီအစဥးမ္ာ့သညး

ေခါငး့ကိုကစ
း ရာမ္ာ့အာ့ ဖနးတီ့ေနေလသညး။
ထိုရငး့ႏြီ့လြေသာ

ဆကးဆဵေရ့၌လညး့

ပူပငးစရာမ္ာ့ႏြငးံ

တငး့မာမႈအေ်ခအေနမ္ာ့စျာ

ရြိေနေလသညး။ ထိုအေနအထာ့မ္ာ့သညး ်မနးမာအစို့ရမြ ်မစးဆုဵဆညးစီမဵကိနး့ကို ရပးဆိုငး့မညးဟု
ေၾက်ငာခဲံေသာဿွှှခုႏြစး စကးတငးဘာလမြစတငး၍ တငး့မာလာခဲံသညး။ ထိုတငး့မာမႈမ္ာ့သညး
တပးမေတားႏြငးံ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား(KIA)တို႕

ကခ္ငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တျငး

တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ေသာအခါ ပိုသိသာထငးရြာ့လာခဲံရာ တရုတး်ပညးနယးစပးသို႕ တုိကးပျဲမြ ဗုဵ့ဆနးမ္ာ့
က္ေရာကးခ္ိနးမြစ၍ တရုတးႏိုငးငဵသညး ပဋိပကၒ်ဖစးေသာ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးလုဵ့အာ့ ဖိအာ့ေပ့်ခငး့မ္ာ့
်ပဳလုပးလာခဲံၿပီ့

ႏြစးဖကးစလုဵ့မြ

ၾကညး်ဖဴလကးခဵ်ခငး့မရြိေသားလညး့

ၾကာ့ွငးဖ္နးေ်ဖသူအ်ဖစး

ပါွငးလာခဲံသညး။
ထိသ
ု ို႕ အဖုအထစးမ္ာ့ ေပၐေပါကးလ္ကးရြိေနေသားလညး့ ်မနးမာအစို့ရက မိမိႏြငးံ တရုတးႏိုငးငဵသညး
“မဟာဗ္ဴဟာ မိတးဖကး”2 ဆကးဆဵေရ့မ္ိဳ့ရြိေနသညးဟူ၍ ဆကးလကး ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့လ္ကး
ရြိေလသညး။

်မနးမာ်ပညးရြိ

လူအေတားမ္ာ့မ္ာ့က

၎ဆကးဆဵေရ့အာ့

ပဓာန

က္ေသာ

ႏြစးဦ့သေဘာတူ ဆကးဆဵေရ့ဟု အသိအမြတး်ပဳလ္ကးရြိၿပီ့၊ ထိုဆကးဆဵေရ့၏ ႀကီ့မာ့လြေသာ
အရြိနးအွါအာ့

2

Daily

ဟနးခ္ကးညီေစရနးႏြငးံ

ေ်မာကးပိုငး့မြ

အိမးနီ့ခ္ငး့ဆကးဆဵေရ့အေပၐ

ၾသဇာ

မိတးဖကး၏ ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာကို သိရြိရနး ဿ၈ ေမ ဿွှှ ခုႏြစး People’s
Online၏

ေဆာငး့ပါ့်ဖစးေသာ

“

Newly

forged

China-Myanmar

Strategic

Partnership of great significance:Premier Win” ကို ဖတးရႈရနး။
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သကးေရာကးႏုိငးေစရနးအတျကး

ေပၐထျနး့စ်ဖစးလာေသာ

သဵတမနးဆကးဆဵေရ့်ဖစးသညးံ

အေမ

ရိကနး်ပညးေထာငးစုအာ့ ႀကိဳဆိုလကးခဵလ္ကးရြိၾကသညး။
အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု
တရုတးႏိုငးငဵနြငးံ ဆကးဆဵေရ့တျငး တငး့မာမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့ ေပၐေပါကးလာသညးႏြငးံအမြ္၊
်မနးမာႏိုငးငဵသညး အလြမး့ေွ့ေသာ ႏိုငးငဵတကာအဆငးံပါွငးလႈပးရြာ့သူ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု
အေပၐသို႕ စိတွ
း ငးစာ့မႈေရျ႕ေ်ပာငး့၊ ်ပနးလညးအသကးသျငး့ရနး စဥး့စာ့လာခဲံသညး။ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌
ပါွငးပတးသကးမႈအာ့ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုသညး မိမိ၏ “အာရြဆုဵခ္ကး်ဖစး်ခငး့”3 နညး့ဗ္ဴဟာ
တစိတးတပိုငး့အေန်ဖငးံအရြိနးအဟုနး်မြငးံ
အိုဘာ့မာ့၏

်မနးမာနိုငးငဵသုိ႕

ေဆာငးရျကးလာခဲံသညး။

ဿွှဿခုႏြစး

ႏိုွငးဘာလ

အေမရိကနးသမၼတ

အလညးအပတးခရီ့စဥးသညး

ဘရကး
ထိုတို့်မြငးံ

ပတးသကးလာမႈ၏ အထျတးအထိပးရလဒးတစးခုပငး်ဖစးသညး။ ထိ႕ု အ်ပငး သဵတမနး ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့အာ့
်ပနးလညးထူေထာငး်ခငး့၊ သဵအမတးအသစးခနး႕အပး်ခငး့၊ လူသာ့်ခငး့စာနာမႈ အေထာကးအပဵံမ္ာ့အာ့
တို့်မြငးံ်ခငး့ႏြငးံ

်မနးမာအစို့ရႏြငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး

အဖျ႕ဲ မ္ာ့အၾကာ့

်ပဳလုပးေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတို႕၌ ပါွငးပတးသကး်ခငး့စသညးံ တို့တကးမႈမ္ာ့လညး့ ်ဖစးေပၐလာခဲံသညး။
်မနးမာနိုငးငဵ

ထိုကဲံသ႕ို

အေမရိကနးယြဥးၿပိဳငးမႈမ္ာ့တို

ပါွငးပတးသကးမႈေၾကာငးံ အာရြေဒသတချငး တရုတးေပၐေပါကးလာသညးံ အခကးအခဲစိနးေခၐမႈတစးရပးအာ့ ရငးဆိုငး

လာရသညး။ အေရြ႕ေတာငးအာရြတျငး အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု၏ပါွငးလႈပးရြာ့မႈ တို့်မြငးံလာသညး
ႏြငးံအမြ္ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး ကမာၻံၿပိဳငးဘကးႏြစးခု၏ စစးတုရငးကစာ့ပျဲမြ အသုဵ့ခဵနယးရုပးေလ့ တစးခု
်ဖစးလာမညးံ ေဘ့အႏၱရာယးရြိလာေလသညး။ အေမရိကနးႏြငးံ တရုတးတ႕ို ႏြစးဖကးစလုဵ့မြ အာဏာပိုငး
မ္ာ့က ထိုအေ်ခအေနအေပၐ ႀကိမးဖနးမ္ာ့စျာ လူသိရြငးၾကာ့်ငငး့ဆနးမႈမ္ာ့
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်ပဳလုပးခံၾဲ ကသညး။

အိုဘာ့မာ့အစို့ရ၏ “အာရြ ဆုဵခ္ကး်ဖစး်ခငး့”ကိုသိရြိရနး the brookings Institution & Foreign

Policy

Initiative

မြ

Robert

Kagan,

သဘာပတိအ်ဖစး်ပဳလုပးေသာ

အေရြ႕အာရြႏြငးံ

ပစိဖိတးေရ့ရာ လကးေထာကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ Kurt Campbellႏြငးံ စကာ့လကးဆုဵက္်ခငး့သတငး့
ဿွှှအာ့ http://www.foreignpolicy.org/content/obama-administrations-pivot-asiaကို
ဖတးရႈရနး
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သိ႕ု ရာတျငး ်မနးမာ်ပညးအတျငး့ရြိ လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ အနီ့ကပးေစာငးံၾကညးံေလံလာသူမ္ာ့အတျကးမူ
ယငး့ပတးသကးမႈသညး ်ငငး့ပယး၍ မရႏိုငးေသာ အေ်ခအေနမြနး်ဖစးေလသညး။
ဤကဲံသို႕ေသာ

အာဏာယြဥးၿပိဳငးမႈအေ်ခအေနအာ့

ပျငးံလနး့လာသညးံ

်မနးမာ-

အေမရိကနး

ဆကးဆဵေရ့ႏြငးံ ဆကးလကး်ဖစးေပၐေနေသာ တရုတး-်မနးမာဆကးဆဵေရ့တို႕က လြစး်ပလ္ကးရြိသညး။
်မနးမာႏိုငးငဵ၏

လကးရြိအေနအထာ့သညး

အ်ခာ့တစးဖျဲ႕၏
အေနက

အငးအာ့ကို

ပါွငးလႈပးရြာ့သူတစးဖျဲ႕၏

လိုအပးေသာအေ်ခအေန်ဖစးေလသညး။

်မနးမာအစို့ရသာမက

အ်ခာ့ေသာ်ပညးတျငး့မြ

လႊမး့မို့မႈကို

ညီမြ္ေစရနး

သိ႕ု ေသားလညး့

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ

ထိုအေ်ခ

တိုငး့ရငး့သာ့

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့တု႔အ
ိ တျကး အရြိနးအွါၾသဇာအရငး့အ်မစး ်ဖစးေစသညး။
ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ - အလြဴရြငးမ္ာ့၊ ကုလသမဂၓ၊ အစို့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵသညး အထီ့က္နးအေ်ခအေနမြ မဟာေ်ပာငး့လဲမႈအေန်ဖငးံ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၊
အထူ့သ်ဖငးံ ပငးမအလြဴရြငးမ္ာ့၊ ကုလသမဂၓႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာမြ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့
မ္ာ့အတျငး့ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၏

မႈမ္ာ့အာ့

လ္ကးရြိသညး။ အထကးေဖား်ပပါ

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး လကးရြိအချငးံအလမး့သစးမ္ာ့ ပျငးံလနး့လာေသာအခ္ိနး၌ လကးတစးကမး့ရြိ
လိုအပးမႈက႑မ္ာ့အာ့

ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနး

စိတးအာ့ထကးသနးမႈ်ဖငးံ

အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့ကာ

ထို့ေဖာကးေက္ား်ဖတး လာခဲံရသူမ္ာ့ ်ဖစးေလသညး။
အဵံၾသဖျယးရာ

သာဓကတစးခုမြာ

ၾသစေၾတ့လ္၊

ဖငးလနး၊

ဂ္ပနး၊

ေနားေွ့၊

ဆျစးဇာလနးႏြငးံ

ယူေကတိ႕ု အပါအွငး အလြဴရြငႏ
း ိုငးငဵမ္ာ့က လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈလုပးငနး့မ္ာ့၊ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့
ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့လုပးငနး့တို႕၌ လိုအပးမႈမ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံကူညီမႈမ္ာ့ သိသာလုဵ
ေလာကးစျာတို့်မြငးံမညး်ဖစးေၾကာငး့ ေၾက်ငာခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး။ အထူ့ဂရု်ပဳ်ခငး့ခဵရၿပီ့ အလြဴရြငးမ္ာ့၏
ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့

အစုလိုကးအ်ပဳဵလိုကးလကးခဵရရြိေသာ

လုပးငနး့မြာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

လုပးငနး့စဥး

ပငး်ဖစးသညး။ ေနားေွ့၊ ဆျစးဇာလနး၊ ၾသစေၾတ့လ္ႏြငးံ ဂ္ပနးကဲံသို႕ေသာ အလြဴရြငးႏိုငးငဵမ္ာ့သညး
ထိုလုပးငနး့စဥးတျငး
အလြ္ငးအ်မနးပငး

မရြိမ်ဖစးလိုအပးေသာ

အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို

ေရာကးရြိလာခဲံၾကေလသညး။

ကူညီအာ့်ဖညးံေပ့ႏိုငးရနး

ထိုသ႕ို အရြိနးအဟုနး်ဖငးံ

ွငးေရာကးလာေသာ

ေငျေၾက့အေထာကးအပဵံမ္ာ့က မညးသညးံေနရာတျငး မညးသို႕အသုဵ့်ပဳရမညးဟူေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့၌
ဖရုိဖရဲပရမး့ပတာအေ်ခအေနမ္ာ့ ထျကးေပၐလာ ခဲံသညး။” ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရဵပုဵေငျမြာ အဘယးကို
ဆိုလိုသနညး့၊

ဒုကၒသညးမ္ာ့အတျကး

ပါွငးသေလာ

စသညးံ

ေဆာကးရျကးေသာကိစၥမ္ာ့သညး

စိတးရႈပးေထျ့စရာ

ေမ့ချနး့မ္ာ့

“ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့”၌

ေပၐထျကးလာခဲံေလသညး။

အ်ခာ့ေသာ
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သာဓကမ္ာ့မြာ

အ်ခာ့်ပငးပအလြဴရြငးမ္ာ့က

လုပးေဆာငးရနး

က္ယး်ပနး႕လြေသာ

တျနး့အာ့ေပ့ေနလ္ကးရြိရာ

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

အဓိကက္ေသာ

မညးံသညးံ်ပႆနာရပးကိုမြ္

အငးတိုကးအာ့တိုကး ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ (သိ႕ု ) တို့တကးေအာငး်မငး်ခငး့ရလာဒးတို႕ကုိ မေတျ႕ရြိ
ရေခ္။

ကနဦ့မြ်ဖစးေပၐလာခဲံေသာ

ေဆာငးရျကးေရ့ကို

ွရုနး့သုနး့ကာ့

အာ့ေပ့်မြငးံတငးသညးံအေန်ဖငးံ

အေ်ခအေနမ္ာ့အရ၊

အလြဴရြငးမ္ာ့ပူ့ေပါငး့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အာ့ေပ့သူ

အလြဴရြငးအဖျဲ႕အာ့

ဖျဲ႕စညး့ခဲံၾကသညး။ EU ကလညး့ လူထုအေ်ခ်ပဳ ွနးေဆာငးမႈလုပးငနး့ စျမး့ရညးတညး ေဆာကး
်ခငး့သာမက

်မနးမာံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ

ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကး

ခဲံသညး။

ဿွှှခုႏြစးကုနးပိုငး့မြစတငး၍
အေထာကးအပဵံမ္ာ့

တညးေထာငးရာတျငးလညး့

ပဵံပို့ကူညီရနး

ယငး့သဘာွရြိေသာ

အေထာကးအပဵံသညး

ွငးေရာကးချငးံရရြိၿပီ့

အေရ့ပါေသာ

အာ့ထုတး

တိုငး့်ပညးအတျငး့သိ႕ု

အေ်ခခဵ

အေဆာကးအဦ့

တိုအတျငး့ ေပၐေပါကးလာခဲံေလသညး။ ညိြႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ ပျငးံလငး့

်မငးသာမႈလိုအပးခ္ကးမ္ာ့အေပၐ ေွဖနးကဲံရ႕ဲ မႈမ္ာ့ အစဥးမ်ပတးရြိေနေသားလညး့ လုပးေဆာငးရမညးံ
အတိုငး့အတာ အက္ယးအွနး့ႏြငးံ အေထျေထျကျဲ်ပာ့လြေသာ အလြဴရြငးမ္ာ့ေၾကာငးံ လုပးေဆာငးစရာ
မ္ာ့်ပာ့လ္ကးရြိသညး။
လကးရြိ်မနးမာႏိုငးငဵအေရ့တျင(း အာဆီယဵအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့၊အစၥလမးႏိုငးငဵမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအဖျဲ႕အ
စညး့၊အိႏိၵယႏြငးံအ်ခာ့ေ်မာကးမ္ာ့စျာေသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့) ပါွငးသညးံ အေရ့ပါေသာ
ႏိုငးငဵတကာပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က အေရ့ၾကီ့သညးံအခနး့က႑မြ ပါွငးေနၾကေသားလညး့ ေရြ႕တျငး
ေဖား်ပခဲံေသာႀတိဂဵက

အေရ့ပါေသာ

အဓိကပါွငးလႈပးရြာ့သူသုဵ့ဦ့တို႕အာ့

မီ့ေမာငး့ထို့်ပ

လ္ကးရြိသညး။ ်ပညးတျငး့ရြိ အဓိကပါွငးလႈပးရြာ့သူ သုဵ့ဦ့်ဖစးေသာ ႀတိဂဵမ္ာ့၏ အစဥးတစိုကး ေရျ႕လ္ာ့
်ပိဳငးဆိုငးေနေသာ အနာ့မ္ာ့က၊ ဘကးေပါငး့စုဵသို႕တျနး့ထို့ဆျဲငငးလ္ကးရြိေသာ၊ တညးၿငိမးမႈကငး့မဲံၿပးီ့
အႏၲရာယးမ္ာ့လြသညးံ

အာဏာယြဥးၿပိဳငးမႈအာ့ ကိုယးစာ့်ပဳပါသညး။ ်ပညးတျငး့အဆငးံရြိ

ႀတိဂဵအငးအာ့စုအလာ့တူ

ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့

သညး

မိမိတ႕ို ၏

အာရုဵမ္ာ့ကို ႀတိဂဵအလယးဗဟိုရြိ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးလုပးေဆာငးရနး အနညး့ငယး
မြ္ထညးံသျငး့စဥး့စာ့်ခငး့မရြိပဲ
အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့တျငးသာ

အေရ့အခငး့မ္ာ့်ဖစးပျာ့ရာ
အာရုဵစူ့စိုကးလ္ကးရြိသညး။

ၿငိမး့ခ္မး့လုပးငနး့စဥးႏြငးံ

ထိုေၾကာငးံ

လိုအပးခ္ကးအာ့

ရခိုငးေဒသ
ကၽျႏုးပးတို႕

ပိုမုိနကးနဲစျာ ေလံလာသုဵ့သပးရမညး်ဖစးသညး။

ေအာကးေ်ခလူထုသို႕ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ
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ထိုကဲံသ႕ို ေသာ တျနး့ထို့ဆျဲငငးေ်ပာငး့ေရျ႕မႈအေ်ခအေနမ္ာ့တျငး ေအာကးေ်ခ၌ ရႈပးေထျ့ခကးခဲမႈမ္ာ့
်ဖစးေပၐေစသညးကို

ေတျ႕ရြိခဲံရသညး။

ရႈပးေထျ့မႈအဆငးံအာ့

အသစးအဆနး့

(သု႕ိ )

်မြငးံတကးလာမႈဟူ၍

သတးမြတးပါက ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေပၐေပါကးလ္ကးရြိေသာ ်မနးမာ်ပညး၏

ရႈပးေထျ့မႈမ္ာ့အာ့

မ္ကးကျယး်ပဳရာက္မညး်ဖစးၿပီ့၊

ႏိုငးငဵတကာအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၊

ရုတးခ္ညး့

မီဒီယာမ္ာ့ႏြငးံ

တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က ရႈပးေထျ့မႈအာ့ ေပါံပ္ကးစျာ အဓိပၸာယးေကာကးရာ ေရာကးသျာ့ေပလိမးံမညး။
သိ႕ု ရာတျငး

်မနးဆနးလြေသာ

လႈပးရြာ့သူမ္ာ့အၾကာ့
စိနးေခၐမႈမ္ာ့ႏြငးံ

ေ်ပာငး့လဲမႈႏြငးံ

ေရျ႕ေ်ပာငး့လ္ကးရြိေသာ

်ပညးတျငး့၊
မိတးဖျဲ႕မႈမ္ာ့က

ေဘ့ၾကပးနဵၾကပးအေ်ခအေနမ္ာ့အာ့

ယခငးလမ္ာ့တျငး

အေရ့ေပၐ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ

ေရ့အၾကမး့ဖကးမႈပ္ဵ႕ႏြဵ႕်ခငး့နြငးံ

ႏုိငးငဵတကာႀတိဂဵမ္ာ့မြ
ေအာကးေ်ခတျငး

်ဖစးေပၐေစခဲံသညး။

ပါွငး

အသစးေသာ

ဤစာတမး့အတျကးမူ

်ပညးတျငး့်ပႆနာႏြစးခု်ဖစးသညးံ

မူစလငးဆနး႕က္ငး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအေပၐ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈတို႕အာ့ ေလံလာၿပီ့

မညးသညးံက႑မ္ာ့တျငး အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ ေပၐေပါကးေနေၾကာငး့ သုဵ့သပးၾကညးံရႈမညး ်ဖစးပါသညး။
မူစလငးဆနး႕က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈပ္ဵ႕ႏြဵ႕်ခငး့
ဿွှဿ မီဒီယာေခါငး့ႀကီ့ပိုငး့ သတငး့မ္ာ့က ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ လျတးေ်မာကးချငးံေပ့်ခငး့၊
လႊတးေတားအမတးအ်ဖစး ေရျ့ေကာကးခဵရေသာ ေဒၐေအာငးဆနး့စုၾကညး၏ အခနး့က႑အသစး်ဖစး်ခငး့
စသညးံတို့တကးဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈမ္ာ့အေပၐတျငး အာရုဵစိုကးခဲံၾကသညး။ သို႕ရာတျငး ေမလ ဿွှဿခုႏြစးတျငး
ထိုအေ်ခအေနမြ ေ်ပာငး့လဲခံၿဲ ပီ့ ်မနးမာ်ပညးတျငး့ႏြငးံ်ပညးပရြိမီဒီယာမ္ာ့က ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၌
စတငးခဲံၿပီ့ ်မနးမာ်ပညးအ်ခာ့ေဒသမ္ာ့သို႕ ပ္ဵ႕ႏြဵ႕သျာ့ေသာ အသိုငး့အွိုငး့ႏြစးခုအၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ေသာ
အၾကမး့ဖကးမႈ

သတငး့မ္ာ့က

ေနရာယူလာခဲံသညး။

ရခုိငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တျငး

ေနထိုငးၿပီ့

ႏိုငးငဵတကာက “ ရိုဟငးဂ္ာ”4ဟု လူသိမ္ာ့ေသာ လူမ္ဳိ့စုအာ့ ဆနး႕က္ငးသညးံ အၾကမး့ဖကးမႈ်ဖစးၿပီ့
မၾကာမီကာလမ္ာ့၌ ပိုမို်ပနး႕ပျာ့လာကာ

ရြိ မူစလငးလူထုမ္ာ့အေပၐသို႕ ်ပငး့ထနးေသာ

အႏၱရာယး်ဖစးေပၐလ္ကးရြိသညး။

4

ဤအသုဵ့အႏႈနး့၏ ေနာကးခဵသမိုငး့ေၾကာငး့အာ့ Jacque P.Leides ေရ့သာ့ေသာ Rohingya” A

historical and linguistic note”ကို http://www.networkmyanmar.org/
images/stories/pdf13/ jacques.leides.pdf. တျငး ဖတးရႈရနး။ ယငး့အသုဵ့အႏႈနး့က
်မနးမာ်ပညးအတျငး့၌ ်ငငး့ခုဵဖျယးရာ ကိစၥတစးရပး်ဖစးသညး။
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ရခိုငးေဒသမြ

ၒ မီ့လြ္ဵမ္ာ့အာ့ ်မနးမာ်ပညးတျငး့သို႕ ပ္ဵ႕ႏြဵ႕ေလာငးကၽျမး့ေစရနး ေလပငးံ်ခငး့

စကာ့ွိုငး့မ္ာ့တျငး ်မနးမာလုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့က ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ရြိ ရိုဟငးဂ္ာတို႕အာ့
အၾကမး့ဖကးမႈလုပးရပးႏြငးံ

အ်ခာ့ေဒသရြိ

မူစလငးဆနး႕က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈတုိ႕အၾကာ့တျငး

ဆကးအစပးမ္ာ့စျာရြိေနသညးကို

အသိအမြတး်ပဳၾကေသားလညး့

ဆကးမ္ာ့ကိုေတျ႕ႏိုငးေၾကာငး့ကို

သတိေပ့ထာ့ခဲံၾကသညး။

လုပးႀကဵဖနးတီ့ထာ့ေသာ

သူတ႕ို ၏

အ်မငးတျငး

အ
ကျငး့

ရခိုငးေဒသရြိ

ရိုဟငးဂ္ာဆနး႕က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈသညး လူမ္ိဳ့ေရ့စိတးဓါတး်ပငး့ထနးမႈေၾကာငးံ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပၐ
ဆနး႕က္ငး်ခငး့သာမက၊ လူအမ္ာ့စု ဗမာလူမ္ိဳ့ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့က ရခိုငး
လူမ္ိဳ့မ္ာ့အေပၐ
ယူဆၾကသညး။

ႏြစးရြညးလမ္ာ့

အဆငးံအတနး့ချဲ်ခာ့

်မနးမာံလူေဘာငးအဖျဲ႕အစညး့အတျငး့

ဆကးဆဵမႈမ္ာ့မြ

ေပၐေပါကးလာသညးဟု

ရခိုငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့အာ့

အဆငးံအတနး့ချဲ်ခာ့

ဆကးဆဵၾက်ခငး့ကို ႏုိငးငဵတကာအဖျ႕ဲ အစညး့တစးခုတျငး အလုပးလုပးေနေသာ ဗမာလုပးေဖားေဆာငးဖကး
တစးဦ့က “ေ်မျေပျ့ နဲ႕ ရခုိငးကိုေတျ႕ရငး ရခုိငးကိုအရငးသတး” ဟူေသာ ဗမာစကာ့ပုဵ်ဖငးံ သရုပး
ေဖား်ပခဲံသညး။ ထိုစကာ့ပုဵက ရခိုငးလူမ္ိဳ့တို႕ မ္ိဳ့ဆကးေပါငး့မ္ာ့စျာ ရငးဆိုငးရြငးသနးခံေ
ဲ သာ ်ပငး့ထနး
လြသညးံ အေၾကာကးတရာ့ႏြငးံ ဖိႏိြပးခ္ဳပး်ခယးမႈကို ပုဵေဆာငးလ္ကးရြိသညး။ ထိုမလုဵ်ခဳဵမႈအေ်ခအေနအာ့
မ္ိဳ့ႏျယးစုအၾကာ့ ်ပႆနာ်ဖစးသညံး ရခုိငး-ရိုဟငးဂ္ာအၾကမး့ဖကးမႈနြငးံ ဗမာ-ရိုဟငးဂ္ာ အၾကမး့ဖကး
မႈတ႕ို အာ့ ေ်ဖရြငး့ရနး ႀကိဳ့ပမး့မႈလုပးငနး့စဥးတိုငး့၏ အစိတးအပိုငး့တစးခုအ်ဖစး ထညးံသျငး့စဥး့စာ့
ေ်ဖရြငး့ၾကရေပမညး။
ဗမာ၊

ရခုိငးႏြငးံ

ရိုဟငးဂ္ာလူထုတို႕အၾကာ့ရြိ

ချဲ်ခာ့မႈနြငးံ

မေက္ခ္မး့မႈမ္ာ့သညး

တိုငး့ရငး့

သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့အၾကာ့ ်ဖစးေပၐလ္ကးရြိေသာ အဆငးံအတနး့ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့မြ အ်မစးတျယး
လာခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့

ထိုချဲ်ခာ့မႈႏြငးံမေက္ခ္မး့မႈမ္ာ့အာ့

်ပငးပပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၏

လုပးေဆာငးမႈ

မ္ာ့ကလညး့ မေတားတဆအာ့ေပ့အာ့ေ်မြာကး်ပဳလ္ကးရြိသညး။ လူသာ့ခ္ငး့စာနာ ေထာကးထာ့မႈ
လုပးငနး့နြငးံ

ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့တိ႕ု အတျကး

ႏိုငးငဵတကာမြ

လူတိုငး့က လိုအပးေနၾကေသားလညး့
ေလံရိြၾကသညး။မၾကာေသ့မီက
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတစးခုတျငး

အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို

ေသေရ့ရြငးေရ့တမြ္

အဖျဲ႕တစးဖျဲ႕ကိသ
ု ာ ပု၍
ိ အာရုစ
ဵ ိုကး ကူညီ

်မနးမာလူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႕ဲ အစညး့အတျကး

်ပဳလုပးေသာ အလုပးရုဵ

ပါွငးတကးေရာကးသူတစးဦ့က အကူအညီမ္ာ့ေပ့စဥး မိမိ၏ ခ္ဥး့ကပးကိုငး

တျယးမႈပုဵစဵအာ့ ဤသိ႕ု ဆငး်ခငးသုဵ့သပးမိခဲံသညး။
“ကၽျနးေတားတ႕ို အဖျ႕ဲ အစညး့က လူထုအၾကမး့ဖကးမႈေၾကာငးံ ထိခုိကးခဲံတဲံသူေတျကို အေရ့ေပၐ

အကူအညီေတျ

ေပ့ေွခဲံပါတယး။

အခု်ပနးစဥး့စာ့ၾကညးံမိရငး

ကၽျနးေတားက

သမာသမတး
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မက္ဘူ့လို႕ ခဵစာ့မိတယး။ ကၽျနးေတားရဲ႕ လုပးေဆာငးဆကးဆဵမႈေတျက ဗုဒၶဘာသာွငး အက္ိဳ့
ခဵစာ့သူေတျဖကးကို ယိမး့ယိုငးခံၿဲ ပီ့ ကၽျနးေတားရဲ႕ လုပးေဖားကိုငးဖကးကေတာံ မူစလငးေတျအေပၐကို
ကိုယးခ္ငး့စာနာစိတးထာ့တာကို ခဵစာ့မိတယး။ အဲဒါဟာမေကာငး့ဘူ့လို႕ အခုေတာံ သတိထာ့
မိပါတယး။

အက္ိဳ့ခဵစာ့သူေတျက

ကၽျနးေတားဘယးလိုခဵစာ့သလဲဆိုတာ

သတိထာ့မိတယး

ထငးတယး။ အဲဒါက ကၽျနးေတားအေကာငး့လုပးေနေပမဲ႕ ပဋိပကၒကို ပိုမုိဆို့ရျာ့ေစပါတယး။”
ထိုကဲံသ႕ို ေသာ
မီ့စတစးစမြ

ချဲ်ခာ့်ခငး့၊

ယုဵၾကညးမႈကငး့မဲံ်ခငး့ႏြင၊းံ

ဖယးၾကဥး်ခငး့တိ႕ု ရြိရာ

အေ်ခအေနတျငး

ဿွှဿခုႏြစး ၊ေမလတျငး ရိုဟငးဂ္ာဆနး႕က္ငးေရ့ အၾကမး့ဖကးမႈ မီ့ေတာကးႀကီ့ အ်ဖစး

်မနးဆနးစျာ ေလာငးကၽျမး့ခဲံသညးကိုေတျ႕်မငးႏိုငးေပသညး။ ထိုအ်ဖစးအပ္ကးမြာ ဗုဒၶဘာသာွငး အမ္ိဳ့
သမီ့တစးဦ့အာ့
်ဖစးသညး။

မူစလငးအမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့က

ေအာကးတိုဘာလတျငးမူ

အဓမၼက္ငးံသတး်ဖတးခဲံမႈမြ

ထိုအၾကမး့ဖကးမႈသညး

စတငးေပၐေပါကး

ရခိုငး်ပညးနယး

ခဲံ်ခငး့

ေ်မာကးပိုငး့မြ

ရခိုငး

်ပညးနယးတစးခုလုဵ့သိ႕ု ပ္ဵ႕ႏြဵ႕လာခဲၿံ ပီ့ ရိုဟငးဂ္ာတို႕သာမက မူစလငးလူထုတ႕ို ထဵ ဦ့တညးလာခဲံ ေလ
သညး။
ဿွှ၀ခုႏြစး

ႏြစးဦ့တျငးမူ

်ပငး့ထနးေသာ

အလယးပိုငး့ေဒသမ္ာ့သို႕ပငး
ဗုဒၶသဵဃာထုအတျငး့မြ
ပတးသကးခဲံသူ

ကူ့စကး်ပနး႕ပျာ့လာခဲံသညး။

အထူ့သ်ဖငးံ

ရဟနး့မ္ာ့၏

မူစလငးဆနး႕က္ငးေရ့အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့က

ေစာငးံၾကညးံေလံလာသူမ္ာ့က

ဗမာ

မီ့ေလာငးရာေလပငးံခဲံေသာ

ပါွငး

၉၆၉5လႈပးရြာ့မႈအာ့်ဖငးံ

ဦ့ေဆာငးမႈက႑အာ့

်မနးမာႏိုငးငဵ

မီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံသညး။

တခ္ိနးတညး့တျငး

်မနးမာ်ပညးတျငး့မြ သတငး့ပို႕သူ၊ မီဒီယာမ္ာ့ႏြငးံ လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့သညး တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့မႈ
မရြိ်ခငး့မြ

်ဖစးေပၐလာေသာ

အက္ိဳ့ရလဒးအလာ့အလာမ္ာ့ကို

အငးအာ့ႀကီ့ႏိုငးငဵေရ့

သူတို႕က ႀကိဳတငးသိရြိကာ ေနာကးကျယးမြႀကိဳ့ကိုငးေစခိုငး့ေနသညးဟု

လႈပးရြာ့

အရိပးအ်မျကး ေ်ပာဆိုလာ

ခဲံၾကသညး။
အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျဲ႕အစညး့မြ လႈပးရြာ့သူ သတငး့ေထာကးတစးဦ့က အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ ေအာကး
ေ်ခလူထုအဆငးံတျငး

လႈပးရြာ့ေနၾကသူ

ရဟနး့မ္ာ့အေပၐသု႕ိ သာ

စျဲခ္ကးတငး်ခငး့ကို

ဆနး႕က္ငး

သတိေပ့ခဲံသညး။ ထိုသို႕်ပဳလုပး်ခငး့သညး အငးအာ့ႀကီ့ႏိုငးငဵေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ မိမိ အက္ိဳ့အတျကး

5
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အေ်ခအေနအေပၐတျငး

အ်မတးထုတးကာ

ႀကိဳ့ကိုငးခ္ယးလြယးမႈမ္ာ့အေပၐ

သတိမမူ

ေစႏိုငးမညးံ

အႏၱရာယးရြိသညး။
ဤအေ်ခအေန၌ ်မနးမာလုပးေဖားေဆာငးဖကးအေတားမ္ာ့မ္ာ့က အေစာတလ္ငး ်ပဳလုပးရမညးံ ဿွှ၅
ေရျ့ေကာကးပျဲအႀကိဳ
အလုပးမ္ာ့အာ့

ဖျဲ႕စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့စဥးႏြငးံ

ညႊနး်ပခဲံၾကသညး။

သူတ႕ို ၏အ်မငးတျငး

စပးဆိုငးေသာ

မူစလငးဆနး႕က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈသညး

အဓိက်ပဳလုပးရမညးံ လုပးငနး့စဥးမြေသျဖီေစရနး အာရုဵေထျ်ပာ့ေစေသာ လုပးရပးတစးခုပငး်ဖစးသညး။
အကယးစငးစစးဆိုေသား ဖျဲ႕စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့မြ အမုနး့တရာ့စကာ့မ္ာ့ ေဟာ
ေ်ပာ်ဖနး႕ေွ်ခငး့တာ့်မစးေသာဥပေဒ၊လူနညး့စုတ႕ို ၏

ရပိုငးချငးံမ္ာ့အာ့

ကာကျယးေပ့်ခငး့နြင၊းံ

ႏုိငးငဵသာ့်ဖစး်ခငး့ဥပေဒအာ့ ်ပနးလညးသုဵ့သပး်ပငးဆငး်ခငး့စသညးံ အခ္ိဳ႕ေသာ အေရ့ႀကီ့အခ္ကးမ္ာ့
အာ့ကိုငးတျယး ေ်ဖရြငး့်ခငး့သညး လူစုတစးစုႏြငံးတစးစုအၾကာ့်ဖစးပျာ့ေသာ အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ ထိနး့
ခ္ဳပးဟနး႕တာ့ရာတျငး အေထာကးအကူရႏိုငးေပသညး။
အခ္ိဳ႕ကလညး့

ဖျဲ႕စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒဆိုငးရာကိစၥရပးသာမက

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့်ဖစးစဥး

တစးခု

လုဵ့အေပၐ ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈသဖျယးခဵစာ့ရေစရနး လုပးေဆာငးေနသူမ္ာ့ ရြိေနေၾကာငး့ကို ဂရု်ပဳမိၾကသညး။
ထိုသူမ္ာ့သညး မိမိတ႕ို လုဵ်ခဳဵေရ့ႏြငးံ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့မ္ာ့အာ့ ဆကးလကးထိနး့သိမး့ႏိုငးရနးအတျကး
အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေစရနး လစးလ္ဴရႈ ေဘ့ထျကးၿပီ့ ေနလ္ကးရြိၾကသညး။

6

အရိပးထဲမြ လႈပးရြာ့သူမ္ာ့က ရႈပးေထျ့ေစေသာ လႈ႕ဵ ေဆားအာ့ေပ့မႈ အခနး့က႑မ္ာ့ကုိ ေဆာငး
ရျကးေနၾကစဥး၊ ႏိုငးငဵေရ့နယးပယးမြ လူကုဵတနးတစးစုက အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ ေနာကးကယ
ျ းမြ ႀကိဳ့ကိုငး
ခ္ယးလြယးမႈဟု
ရဟနး့မ္ာ့ႏြငးံ
ေလသညး။

ဥႆုဵသမုတးပါက

ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၏

ဆကးေနၾကေသာ

ပါွငးခဲံၾကေသာ

အခနး့က႑ကို

်မနးမာလုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့က

်မနးမာ်ပညးအ်ခာ့အရပးရြိ

အဓိကေသာံခ္ကး်ဖစးသညးံ

မ္ကးကျယး်ပဳသညးံ

်မနးမာ်ပညးအေနာကးဘကးမြ

မျတးဆလငးတို႕အၾကာ့

ဆကးစပးမႈမ္ာ့အာ့

ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ၊

ေပၐေပါကးလာပါကအနာဂတးတျငး

6

အႀကမး့ဖကးမႈ၌

အႏၲရာယးရြိ

ရုိဟငးဂ္ာမ္ာ့ႏြငးံ

လုပးႀကဵဖနးတီ့

်ပငး့ထနးဆုိ့ရျာ့ေသာ

ပိုမိုအာ့ႀကီ့ေသာလုဵ်ခဳဵေရ့စနစးလိုအပးလာၿပီ့

ခ္ိတး

မၿငိမးသကးမႈမ္ာ့
ထုိသုိ႔

လုိအပး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့နြငးံ ပဋိပကၒအေရ့ေလံလာမႈစငးတာမြ ထုတးေွေသာ Analysis of Religions
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ေၾကာငး့

လကးခဵလာၾကေစရနး

ေနၾကေသာ

ႏိုငးငဵေရ့ပိုငး့မြ

ထိုဒ႑ာရီပုဵ်ပငးထျကးေပၐလာမႈကို
လႈပးရြာ့သူတို႕၏

ပူ့တျဲရပးတညးမႈ

ေဘ့မြရပးၾကညးံကာ
အေ်ခအေနအာ့

ချငးံ်ပဳ
ေဖား

ထုတးႏိုငးခဲံသညး။
ဤသို႕ေသာ ခကးခဲရႈပးေထျ့မႈအေ်ခအေနတျငး၊ ်မနးမာလုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့က အ်ပငးလူမ္ာ့အာ့
ရုိဟငးဂ္ာဆနး႕က္ငးေရ့ႏြငးံ မျတးဆလငးဆနး႕က္ငးေရ့ဟူေသာ သေဘာထာ့ႏြစးရပးအာ့ ကျဲ်ပာ့စျာ
သိရြိရနး လိုအပးေၾကာငး့ကို ညႊနး်ပခဲံသညး။ ထိုအေ်ခအေနႏြစးရပးမြာ မတူညီေသာ အရငး့အ်မစး
အေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့မြ ထျကးေပၐလာခဲံေသာေၾကာငးံ ကျဲ်ပာ့ေသာ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့်ဖငးံ ကိုငးတျယးရနး
လိုအပးလြေပသညး။ ထိုသ႕ို မ်ပဳလုပးႏိုးငးပါက ႏိုငးငဵေရ့အ်မတးထျကးေစရနး လုပးႀကဵဖနးတီ့ထာ့ေသာ
ကျငး့ဆကးမ္ာ့ကို ်ဖစးေစသညးံအငးအာ့မ္ာ့အ်ဖစးသ႕ို ေ်ပာငး့လဲသျာ့ေပလိမးံမညး။
ရခိုငး်ပညးေ်မာကးပိုငး့တျငးသာ ေလာငးကၽျမး့ေသာမီ့ေတာကးကေလ့သညး ယခုအခါ၌ အ်ခာ့ေဒသ
မ္ာ့သို႕

ပ္ဵ႕ႏြဵ႕ေလာငးကၽျမး့လ္ကးရြိေၾကာငး့ကို

ပါွငးလႈပးရြာ့သူတိုငး့မြ

သတိ်ပဳမိၾကရနး

အေရ့

ႀကီ့လြပါသညး။ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က မတူကျဲ်ပာ့ေသာ စိတးအာ့ထကးသနးမႈမ္ာ့ႏြငးံ မီ့ေမႊ့ခဲံၾကၿပီ့
မီ့ေလာငးရာေလပငးံၾကေသားလညး့

ထိုမီ့ေတာကးငယးမ္ာ့စုေပါငး့မိၿပီ့

ထိနး့ခ္ဳပးရနးခကးခဲေသာ

ငရဲမီ့အ်ဖစး ေလာငးကၽျမး့ေစမညးံ အႏၱရာယးရြိေလသညး။

မီ့ခတးေလာငးစာ
သူစိမး့မ္ာ့အတျကးမူ

မီ့ေတာကး်ပနး႕ပျာ့ေစရနး

ချငးံ်ပဳေသာရႈတးေထျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ

ပငးံကူအိမးသဖျယး

ကျနးယကးမ္ာ့၏ အဆငးံမ္ာ့အာ့ နာ့လညးသေဘာေပါကးရနး ခကးခဲလသ
ြ ညး။ ထိုမီ့ေတာကးေၾကာငးံ
ကျာဟခ္ကးမ္ာ့ကို
အေပၐသို႕

ေစံစပးေပ့ေသာ

တဵတာ့မ္ာ့ေလာငးကၽျမး့ပ္ကးစီ့ခဲံၿပီ့၊

ကနး႕သတးခ္ဳပး်ခယးမႈမ္ာ့်ဖစးေစခဲံေၾကာငး့ကိုလညး့

ေဒသခဵလႈပးရြာ့သူမ္ာ့

အ်ပငးသူမ္ာ့

နာ့လညးရနး

ခကးခဲလြသညး။ ရခိုငးေဒသလကးရြိအေ်ခအေန၊ သု႕ိ မဟုတး ပို၍က္ယး်ပနး႕ေသာ မူစလငးဆနး႕က္ငးေရ့
အၾကမး့ဖကးမႈတို႕အေပၐတျငးသာအာရုဵစုိကးေန်ခငး့သညး

်မနးမာ်ပညးအတျငး့

မ္ိဳ့ႏျယးစုအၾကာ့

အၾကမး့ဖကးမႈကဲံသို႕ေသာ အၾကမး့မႈမ္ာ့၏ ဇစး်မစးသမိုငး့ေၾကာငး့ကို သိရြိရနး ပ္ကးကျကးေစႏုိငးသညး။
ထိက
ု ဲံသ႔ုိ သမိုငး့ႏြငးံ ခ္ီေသာ ဇစး်မစးမ္ာ့သညး ကိုလိုနီေခတးမတိုငးမီကာလမြပငး ်ဖစးေပၐခဲံသညး။
အေရြ႕ေတာငးအာရြရြိ

အ်ခာ့ေသာ

ႀကီ့မာ့က္ယး်ပနး႕လြေသာ

သကးဦ့ဆဵပိုငးဘုရငးမ္ာ့ကဲံသို႕ပငး

နယးေ်မမ္ာ့ကို

ခ္ဳပးကိုငးႏိုငးရနး

ဗမာဘုရငးမ္ာ့သညး

နယးေ်မအစျနးအဖ္ာ့ေဒသမ္ာ့ကို

ေဘ့ဖယးခ္နးလြပးထာ့၍ ဗဟိုတျငးသာ အာဏာႀကီ့ထျာ့ေအာငး စုေဆာငး့ေသာ နညး့ဗ္ဴဟာကို
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အသုဵ့်ပဳခဲံၾကသညး။ ၿဗိတိသြ္ကိုလုိနီအုပးစို့ေသာကာလအတျငး့၌မူ ထိုနညး့ဗ္ဴဟာအာ့ ေ်ပာငး့
်ပနးလြနးခဲံၿပီ့
ဆကးအာ့

ကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့အာ့ပိုမိုနကးရႈိငး့ေစသညးံ
ဗဟိုတျငးအာ့ႀကီ့ေစရနး

ေသျ့ချအ
ဲ ုပးခ္ဳပးေရ့်ဖငးံ

မ္ာ့စျာေသာ

လူနညး့စု

ကိုလိုနီ

အာဏာ

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးမ္ာ့ကို

အသုဵ့ခ္ကာ လူအမ္ာ့စုဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့အာ့ ဖိႏိြပးခဲံသညးံအတျကး ပဋိပကၒအမုနး့တရာ့ႏြငးံ နာ
ၾကညး့မႈမ္ာ့ကို ပိုၿပီ့နကးရိႈငး့ေစခဲံသညး။
ဗိုလးခ္ဳပးေနွငး့ဦ့ေဆာငးေသာ

သူ၏ဗမာံဆိုရြယးလစးလမး့စဥးက

စစးအစို့ရစနစးႏြငးံ

ဗမာ

မဟုတးသူမ္ာ့ႏြငးံ “အ်ပငးလူမ္ာ့”ဟူေသာ ချဲ်ခာ့မႈမ္ာ့ကို တညးေဆာကးၿပီ့ ်ပငး့ထနးလြေသာ
ဘကးလိုကးသညးံအစျဲအလမး့မ္ာ့ ်ဖစးေပၐေစရနးက္ာ့ကနးေပ့ခဲံသညး။ ေနွငး့သညး အေၾကာကး
တရာ့အာ့

ေအာငး်မငးေ်ပာငးေ်မာကးစျာအသုဵ့်ပဳ၍

တျငးရြိသညးဟူေသာ

ဗမာသညး

အ်ခာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့၏

အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ကိုယးပိုငးသီ့သနး႕လကၒဏာကို

အထကး

ဖနးတီ့ခဲံသညး။

ဗမာ

မဟုတးသူတို႕က ်ပညးေထာငးစုအာ့ ်ခိမး့ေ်ခာကးလ္ကးရြိသညးဟူေသာ အေၾကာကးတရာ့ သညး
စစးအုပးခ္ဳပးေရ့

တညးတံဵရနးအတျကး

ခိုငးမာေသာ

အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖစးခဲံသညး။

ယေန႕တျငး

ထိုလူမ္ိဳ့်ခာ့ေၾကာကးရႊ႕ဵမႈအေ်ခခဵအုတး်မစးသညး ်ပငး့ထနးလြေသာေၾကာငးံ ႏိႈ့ဆျရနး လျယးကူၿပီ့
ႏိုငးငဵေရ့ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က

အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့

်ခယးလြယးေသာ

ကိရိယာတစးခုအ်ဖစး

အသုဵ့ခ္်ခငး့ကို ခဵရေလသညး။ ထိုသို႕ေသာ ဧရာမတျနး့အာ့မ္ာ့ႏြငးံ သမိုငး့အရငး့ခဵ အခ္ကး
မ္ာ့အာ့

ထညးံသျငးံစဥး့စာ့ရနး

ပ္ကးကျကးပါက

အေ်ခအေနမြနးမ္ာ့မြ

လျဲေခ္ားၿပီ့

ခ္ဳပးကိုငး

ခ္ယးလြယးေသာ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ ေအာငး်မငးရနး ချငးံ်ပဳသကဲံသို႕ ်ဖစးေစလိမးံမညး။
ဤကဲံသို႕ေသာ အေ်ခအေနမ္ိဳ့တျငး ်ပငးပမြ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး ရဵဖနးရဵခါပငး အတျငး့ရြိ
တျနး့အာ့အေ်ခအေနမ္ာ့အေပၐ
ဆကးတျဲအက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ကို

ရညးရျယးထာ့်ခငး့မရြိ၊

်ဖစးေပၐေစလ္ကးရြိသညး။

အဖျဲ႕မ္ာ့နြငးံ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့တျင၊း

ေမြ္ားလငးံထာ့်ခငး့မရြိေသာ
ႏိုငးငဵတကာ

ေနာကး

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ

ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့မႈနြငးံ ပတးသကး

ေသာ ကိစရ
ၥ ပးမ္ာ့နြင၊းံ လူအနညး့စုမ္ာ့၏အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးေသာလုပးရပးမ္ာ့ကို ဆနး႕က္ငးရနး
ရြငး့လငး့်ပတးသာ့ေသာ တာွနးွတၳရာ့မ္ာ့ရိြရာ၊ အေနာကးတိုငး့ဆနး႕က္ငးေရ့ သေဘာထာ့ႏြငးံ
အ်ပငးလူမ္ာ့အေပၐမလိုမုနး့တီ့မႈကို ေပါငး့စပးထာ့ၿပီ့၊ ဗမာလူမ္ိဳ့မဟုတးသူ မ္ာ့အာ့အသုဵ့ခ္ကာ
ဆို့ရျာ့ေသာသကးေရာကးမႈမ္ာ့

်ဖစးေစရနး ခ္ယးလြယးတတးေသာ၊ ်မနးမာ်ပညး၏ အေ်ခအေန

တျငးလညး့ အလာ့တူွတၱရာ့ရြိေလသညး။ ဤသိ႕ု ေသာ ရႈပးေထျ့သညးံ ေနာကးခဵအေ်ခအေနတျငး၊
်ပငးပပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က အမ္ာ့်ပညးသူဆိုငးရာထုတး်ပနး ေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အစီရငးခဵစာမ္ာ့
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တျငး

အေ်ခအေန်ပငး့ထနးမႈမ္ာ့အာ့ ညႊနး်ပခဲံၾကသညး။ သိ႕ု ရာတျငး ထိုသူတို႕သညး

အမြတးတမဲံ်ဖငးံ အစျနး့ေရာကးသူမ္ာ့ကို အာ့ေကာငး့လာေစၿပီ့ အစျနး့မေရာကး၊ မြ္တသူမ္ာ့အာ့
အာ့နညး့ယုတးေလ္ာံလာေစသညး။ ထိုအခ္ငး့အရာကို ဥပမာအာ့်ဖငးံ ဿွှ၀ခုႏြစး ဇူလိုငးလ၌
ကုလသမၼဂအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ ဘနးကီမျနး့မြ
ထဵသို႕

“မိတးေဆျမ္ာ့ အဖျဲ႕”

“ ရိုဟငးဂ္ာတို႕၏ အတိဒုကၒႏြငးံ စိတးပူပနးဖျယး လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ

အေ်ခအေန”7

အေပၐသူ၏

ပူပနးမႈအာ့

ထုတးေဖားထာ့သညးကို

ေၾက်ငာစာတမး့တျငး

ေတျ႕ႏိုငးသညး။ ်ပညးတျငး့ရြိ လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳေဖာကး်ခငး့ခဵရေသာ ဒုကၒသညးမ္ာ့ကို အာ့ေပ့
စကာ့်ဖစးေစရနး

ရညးရျယးခဲံေသားလညး့

သေဘာထာ့ရြိေသာ

ထိုေၾက်ငာခ္ကးအာ့

်မနးမာံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့က

အလယးအလတး

တုနးလႈပးေ်ခာကး်ခာ့မႈ်ဖငးံ

တုန႕း ်ပနးခဲသ
ံ ညး။ ်မနးမာံဒီမိုကေရစီလႈပးရြာ့မႈေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့က ပုဂိၓဳလးေရ့အရ ေသားလညး့
ေကာငး့၊

ႏိုငးငဵေရ့အရေသားလညး့ေကာငး့

လ္ကးရြိေသာ

မူစလငးဆနး႕က္ငးေရ့

ဘအသငးံရြိေနခဲံသညး။

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အာ့

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့၏

်ပညးတျငးဖတးရႈႏိုငးေသာအခ္ိနးတျငး
တစးဦ့အေန်ဖငးံ
ဆနး႕က္ငးေရ့

ထုတးေဖား

ကူ့စကးပ္႕ဵႏြဵ႕
ေ်ပာၾကာ့ရနး

သေဘာထာ့ထုတး်ပနးခ္ကးအာ့

႔အလယးအလတးသေဘာထာ့ရြိေသာ

ေဖားထုတးေ်ပာဆို်ခငး့ကို
ႏြငးံ

ေဘ့အႏၲရာယးရြိႏိုငးေသားလညး့

တာ့ဆီ့ေနေသာ

ေခါငး့ေဆာငး

အစျနး့ေရာကး

မျတးဆလငးဆနး႕က္ငးေရ့သေဘာထာ့တု႔က
ိ ို

်မနးမာ

လူထုက

ရုိဟငးဂ္ာ
တစးခဲနကး

ေထာကးခဵေနၾကေၾကာငး့ သိရြိခဲံရသညး။ ်ပညးတျငး့လူနညး့စု၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ ကာကျယး
ေစာငးံေရြာကးရနး

ရညးရျယးေသာ

ထုတး်ပနးေၾက်ငာခ္ကးသညး

ေဒသခဵပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၏

ေခါငး့ေဆာငးမႈ်ဖငးံ အေ်ခအေနမ္ာ့အာ့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးႏိုငးေသာ စျမး့ရညးကို
ယုတးေလ္ာံေစခဲံေလသညး။
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေပၐ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့
်မနးမာအစို့ရသညး

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕ေပါငး့

(ဿွ)

ႏြငးံသာမက၊

အခ္ိဳ႕ေသာ

တျဲဘကး

အဖျဲ႔ချဲငယးတ႕ို ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ ခ္ိတးဆကး်ပဳလုပးလာခဲံသညး။ လူအမ္ာ့အ်ပာ့က
လကးနကးကိုငး ပဋိပကၒဆိုသညးမြာ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ လုပးပိုငးချငးံပိုမိုရရြိရနးႏြငးံ ်ပညးေထာငးစု
7

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ဘနးကီမျနး့၏

မိတးေဆျမ္ာ့အဖျဲ႕အတျကး

အဖျငးံမိနး႕ချနး့ ှွ ဇူလိုငးလ ဿွှ၀တျငး ၾကညးံပါ။
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်မနးမာ်ပညးမြချဲထျကးရနး
အစို့ရ၏အ်မငးတျငးမူ

ဟူေသာအ်မငးမ္ာ့်ဖငးံ
ထိသ
ု ို႔ေသာ

ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

လကးနကးကိုငးပဋိပကၒမ္ာ့သညး

ဖျငံးဆခ
ုိ ဲံၾကသညး။

နယးစပးေဒသ

ၿငိမးွပး

ပိ်ပာ့ေရ့ႏြငးံ၊ ထုိေဒသရြိ သဘာွသယဵဇာတအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးေရ့တိ႕ု အတျကး
ေသာ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး။
ေ်ပာငးေ်မာကးေသာ
ေစံစပးေဆျ့ေႏျ့မႈ
ဤစာတမး့တျငး

စာအုပးမ္ာ့နြငးံ၊

စာတမး့မ္ာ့က

လူမ္ိဳ့စုပဋိပကၒမ္ာ့ႏြငးံ

အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့စျာတို႕အေၾကာငး့
အႏြစးခ္ဳပး်ပဳလုပးရနး

နကးကိုငးအဖျ႕ဲ မ္ာ့ႏြငးံ

ေရ့သာ့

လုပးပိုငးချငးံမရြိေသားလညး့၊

စစးအစို့ရတို႕အၾကာ့တျငး

ှ၉၉ွ

အပစးအခတးရပးစဲေရ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

လ္ကးရြိၾကသညး။
ခုႏြစးမ္ာ့၌

လကး

သေဘာတူညီမႈမ္ာ့

်ပဳလုပးႏိုငးခဲံေသားလညး့၊ သေဘာတူညီမႈမ္ာ့ရရြိရနး လုပးငနး့စဥးေဘာငးတစးခု တညးေဆာကး်ခငး့
(သိ႕ု ) လူထုအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အာ့ ထငးရြာ့ေသာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အက္ိဳ့ရလဒးမ္ာ့အာ့ ေပ့စျမး့ႏိုငး
်ခငး့မရြိပဲ

သာမနးအပစးအခတးရပးစဲေရ့အ်ဖစးသာ

က္နးရြိေနခဲံသညးကို်ပနးလညး

သတိ်ပဳမိရနး

အေရ့ၾကီ့လြေၾကာငး့ကို သတိေပ့လိုပါသညး။
ဿွှ၀

ခုႏြစး၊

ႏြစးလညးပိုငး့အထိ

ဆကးတိုကး်ပဳလုပးခဲံေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အရ

လကးရြိၾကဳဵေတျ႕ေနရသညးံစိနးေခၐမႈမြာ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ နြငးံ အႏုတး လကၒဏာ
ေဆာငးေသာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ (အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ကငး့မဲံ်ခငး့ဟု ဖျငးံဆုိသညး၊) တုိ႔ကို ေက္ားလျနး၍
အေပါငး့လကၒဏာေဆာငးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးသညးံ စစးမြနး်ပညးွ
ံ ေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဖား
ေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့သို႕ ေရာကးရြိေစရနး မညးသညးံ အတိုငး့အတာအထိ
စျမး့ေဆာငးႏုိငးေၾကာငး့ကို သိ်မငးႏိုငးရနး ်ဖစးသညး။ အေပါငး့လကၒဏာ သေဘာေဆာငးသညးံ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သညး၊ အၾကမး့ဖကးမႈကငး့မဲံ်ခငး့ သာမက အတိတးမြမတရာ့မႈ်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့၊ ေရ
ရြညးတညးတဵံေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ခရီ့၏ တစးစိတးတေဒသအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳ
တျယးေ်ဖရြငး့ႏိုငးစျမး့ကို

်ဖစးေစၿပီ့

်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့သို႕

ဖနးတီ့်ခငး့ႏြငးံ တကးၾကျမႈ႔ရြိေသာ နညး့လမး့မ္ာ့မြ

ဦ့တညးႏိုငးသညးံ

ကိုငး
ဆနး့သစး

အက္ိဳ့ခဵစာ့မႈရြိသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပငး ်ဖစး

သညး။

အစို့ရဖကးမြ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့
အထကး၌ ေဖား်ပသကဲံသုိ႔ပငး အစို့ရအာ့ရငးဆိုငးရာ၌ ကနဦ့စိနးေခၐမႈမြာ စကးယႏၱရာ့ သေဘာ
ဆနးလြၿပီ့၊

အၾကဵေပ့ပုဂၓိဳလးမ္ာ့က

သမၼတႏြငးံ

လကးနကးကိုငးအငးအာ့စုကိုယးစာ့လြယးတို႕အာ့

ဦ့ေဆာငးၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့အာ့ လကးရြိအခ္ိနးအထိ က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံၾက်ခငး့်ဖစးသညး။
26

ႏိုငးငဵေတားအုပးခ္ဳပးမႈက႑သညး အသစးတညးေထာငးထာ့ေသာ ဥပေဒ်ပဳလႊတးေတားႏြငးံ တပးမေတား
ကဲံသို႕ေသာ

အ်ခာ့ေသာဆကးႏျယးသူတ႕ို အာ့

ပါွငးပတးသကးေစၿပီ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးအေပၐ

ပုိငးဆုိငးမႈသေဘာထာ့ တုိ့်ုမငးံႏုိငးရနး နညး့လမး့မ္ာ့အာ့ ရြာေဖျသငးံပါသညး။
လႊတးေတားအတျကးမူ၊

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၌

အခနး့က႑တစးခုအေန်ဖငးံ

ပါွငးၿပီ့၊

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲႏြငးံ သကးဆိုငးေသာွတၳရာ့မ္ာ့ တာွနးယူႏိုငးရနး တရာ့ွငးပတးသကးလႈပးရြာ့သူအေန်ဖငးံ
ပါွငးပတးသကးရနး စိနးေခၐမႈအခကးအခဲရြိေနေပသညး။ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမြ လႊတးေတားအာ့
ပယးထာ့်ခငး့သညး ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ၌ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က ခကးခဲေသာ နိုငးငဵေရ့်ပႆနာရပးမ္ာ့ႏြငးံ
ပတးသကးေသာ သေဘာတူညီမႈမ္ာ့အာ့ အရြိနးအဟုနး်မြငးံ ်ပဳလုပးခဲံၾကေသားလညး့၊ အစို့ရ ကိုယး
စာ့လြယးမ္ာ့အေန်ဖငးံ တရာ့ွငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးႏိုငးရနးအတျကး လိုအပးေသာ အာ့ေပ့
ေထာကးခဵမႈမ္ာ့အာ့ လႊတးေတားသို႕ တငးသျငး့ႏိုငး်ခငး့ မရြိေသာအေ်ခအေနသိ႕ု ေရာကးေစ ႏိုငး
ေလသညး။ လကးရြိအေ်ခအေနတျငး ထိုသ႕ို ေသာ အဆကးအစပး်ပတးေတာကးမႈသညး ်ပညးေထာငးစု
အဆငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အဖျဲ႕8မြ ေစံစပးညိြႏႈိငး့သူမ္ာ့ အတျက၊း ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၏ အေရ့ပါ
ေသာနယးပယးမ္ာ့တျငး

်ပညးံွစျာ

ပါွငးေဆာငးရျကးႏိုငးရနး

စျမး့ေဆာငးရညးအေပၐ

ႀကီ့မာ့ေသာ

အကနး႕အသတး်ဖစးေစေလသညး။
တပးမေတားအာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးတျငး ပါွငးဆကးႏျယးသူအ်ဖစး ထညးံသျငး့ေစ်ခငး့သညးလညး့
အေရ့ႀကီ့လြေသာ
လိုအပးပုဵကို

လိုအပးခ္ကးတစးခု်ဖစးေလသညး။

သမၼတ၏အပစးအခတးရပးစဲေရ့အမိနး႕ေပ့ခ္ကးမ္ာ့အာ့

လိုကးနာေဆာငးရျကးမႈ
ထိနး့ခ္ဳပးမႈတ႔ႏ
ို ြငးံ
ႏြစးေပါငး့

ထိုစိနးေခၐမႈအာ့

မရြိခဲံေသာ

်ဖစးရပးမ္ာ့စျာတိ႕ု က

ဆကးႏျယးလ္ကးရြိေသာ

(၆ွ)ေက္ား

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့တျငး

အေစာတလ္ငးေ်ဖရြငး့ရနး
တပးမေတားက

သရုပးေဖားခဲံၾကသညး။

်ပႆနာရပးမ္ာ့အ်ပငး

ဆကးလကးလႈပးရြာ့်ဖစးပ္ကးေနေသာ

အမိနး႕အာဏာ၊

အထကးေဖား်ပပါအေ်ခအေနက
ပဋိပကၒအၿပီ့၊

နကးနဲစျာအ်မစးတျယးလ္ကးရြိေသာ

ေလ့စာ့

တပးမေတားထဲမြ

စိတးအရငး့ခဵမ္ာ့အာ့

ေဖား်ပလ္ကး

ရြိသညး။ ရဵဖနးရဵခါဆိုသလိုပငး စိိတးအရငး့ခဵမ္ာ့သညး စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံစပးဆိုငးလ္ကးရြိၿပီ့၊ အဓိကအာ့်ဖငးံ
8

်မနးမာအစို့ရ၊

ဖနးတီ့ခဲံၾကေသာ
အေသ့စိတး်ခဳဵငုဵ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့ႏြငးံ
ဖျဲ႕စညး့တညးေဆာကးပုဵမ္ာ့ႏြငးံ
သုဵ့သပးႏိုငးရနးအတျကး

Burma

ႏိုငးငဵတကာမြ

အလြဴရြငးမ္ာ့

အဖျဲ႕အစညး့ေ်မာကးမ္ာ့စျာတို႕အေပၐ
News

International

မြထုတး်ပနးေသာ

“Deciphering Myanmar’s Peace Process,2013” ကို ဖတးရႈပါ။
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ေ်မယာႏြငးံ တျငး့ထျကးလုပးငနး့မ္ာ့အေပၐ ထိနး့ခ္ဳပးချငးံ၊ ပိုငးဆိုငးချငးံႏြငး ဌာ့ရမး့အသုဵ့်ပဳချငးံတ႕ို အတျကး
်ဖစးသညး။

ထိုစိတးအရငး့ခဵမ္ာ့နြငးံ

လႈ႕ဵ ေဆားေသာ

အ်ခာ့

စိတထ
း ကးသနးမႈမ္ာ့ကို

အခ္ကးမ္ာ့က

လကးနကးကိုငးပဋိပကၒ

ဖနးတီ့ခဲံၾက်ခငး့်ဖစးသညး။

တပးမေတားအတျငး့မြ

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးးၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးတျငး ထညးံသျငး့်ခငး့မရြိပါက၊ အထကး
ေဖား်ပပါ လႈဵ႕ေဆားးမႈမ္ာ့က တို့တကးမႈေ်ခလြမး့မ္ာ့အာ့ ဆကးလကး၍ ဖ္ကးဆီ့ ေနၾကေပလိမးံမညး။
စိနးေခၐမႈသညး လႊတးေတားႏြငးံ်ဖစးေစ၊ တပးမေတားႏြငးံ်ဖစးေစ ခ္ိတးဆကးရနး်ဖစးေသားလညး့၊ ဆကး
လကးႀကဳဵေတျ႕ရမညးံ အခကးအခဲမြာ မညးသညးံအဖျ႕ဲ ကမြ္ စုစညး့ညီညႊတးေသာ အေ်ခအေနတျငး
မရြိၾကေခ္။ နြစးဖျဲ႕စလုဵ့တျငး ကျဲ်ပာ့လြေသာ ရႈေထာငးံအ်မငးမ္ာ့ ေပါငး့စပးပါွငးလ္ကးရြိရာ၊ လႊတး
ေတားအမတးမ္ာ့ထဲတျငး

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့

မိမိတ႕ို စီ့ပျာ့ေရ့၊

ႏိုငးငဵ

ေရ့အက္ိဳ့စီ့ပျာ့အတျကး ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈတစးရပးဟု ရႈ်မငးၾကသူမ္ာ့က ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ကို
တကးၾကျစျာဆနး႕က္ငးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေနၾကသူမ္ာ့ရြိသကဲံသုိ႔ မိမိအုပးခ္ဳပးမႈေအာကးမြ တပးသာ့မ္ာ့၏
အသကးဆုဵ့ရႈဵ့မႈအာ့ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးရနး ႏြငးံ ေလ္ာံခ္ႏိုငးရနး ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ လကး
နကးကိုငးအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးရနး တစးဖကးလြညးံ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ (Back
Door Channels) ကို ရြာေဖျလိုၾကေသာ တပးမေတားအရာရြိမ္ာ့လညး့ ရြိၾကေလသညး။

လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ဖကးမြ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သညးလညး့
သိသာထငးရြာ့ေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးမ္ာ့တျငး

စိနးေခၐမႈအခကးအခဲမ္ာ့ကို

ပါွငးေဆာငးရျကးရာ၌

ရငးဆိုငးႀကဳဵေတျ႕ရေလသညး။

ှ၉၉ွခုႏြစးမ္ာ့၌

်ပဳလုပးခံေ
ဲ သာ အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့တျငး ပါွငးခဲံၾကေသာ အဖျဲ႕မ္ာ့အတျကးမူ
လကးဆျဲႏႈတးဆကး်ခငး့၊

မီဒီယာေရြ႕၌

စီ့ပျာ့ေရ့အေပ့အယူကိစၥမ္ာ့မြအပ
မ္ာ့အတျကး

စစးမြနးေသာ

ဓာတးပုဵမြတးတမး့တငး်ခငး့၊ႏြငးံ

ကနး႕လနးကာေနာကးကျယး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငး်ခငး့သညး

ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို

လူထုအဖျဲ႕

အစညး့

ေဆာငးၾကညး့ေပ့ႏုိငးလိမးံမညးဟူေသာ

အခ္ကး

အေပၐတျငး သဵသယအ်မငးမ္ာ့စျာရြိေနၾကသညး။ ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့အာ့ စီမဵခနး႕ချဲရနးႏြငးံ စိတးပ္ကးအာ့
ေလ္ာံစရာအေတျ႕အၾကဳဵမ္ာ့

ထပးမဵမ်ဖစးပျာ့ေစရနး

်ပငးပေစာငးံၾကညးံေလံလာသူမ္ာ့ႏြငးံ
ပါွငးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ကို

ေရြာငးရြာ့်ခငး့သညး

အလြဴရြငးမ္ာ့က၊

တို့်မြငးံရနး

အဓိကက္ေပသညး။

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးတျငး

အမ္ာ့်ပညးသူ

အၾကဵ်ပဳတုိကးတျနး့ေနေသားလညး့၊

အချဵသာရြိေသာ

ေစံစပးညိြႏႈိငး့ေရ့မ္ာ့တျငး

ပတးသကးဆကးႏျယးသူမ္ာ့အာ့

တို့်မြငးံဖိတး

ေခၐ်ခငး့သညး၊ တို့တကးမႈအာ့ အလျနးအကၽျဵေမ္ြားမြနး့ထာ့သညးံ အႏၲရာယးႏြငးံ၊ ှ၉၉ွခုႏြစးမ္ာ့မြ
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အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကဲံသို႕ပငး၊ မညးကဲံသို႕ေသာေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ရရြိမညးဟူေသာ အတုအယာငး ေမြ္ား
လငးံခ္ကးမ္ာ့ကို လူထုအတျငး့၌ တို့်မြငးံ်ဖစးေပၐေစႏိုငးေသာ ေဘ့အႏၲရာယးရြိသညး။
အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံဆိုေသား ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမြ အဓိက ပုဂၓိဳလးတိုငး့သညး မိမိတို႕၏ မဲဆႏၵရြငး
်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့ က္စးလစးခိုငးမာေသာစညး့လုဵ့မႈႏြငးံ ေပါငး့စညး့ညီညႊတးေရ့ တညးေဆာကး်ခငး့
ဟူေသာ အေရ့တၾကီ့လုပးငနး့ကိုရငးဆိုငးၾကဳဵေတျ႕ၾကရေပမညး။သိ႕ု မြသာ ခကးခဲေသာလုိကး ေလ္ာ
မႈမ္ာ့်ပဳလုပးရနးလိုအပးေသာကိစၥရပးမ္ာ့ကို ခ္ိတးဆကးေ်ဖရြငး့ႏိုငးၿပီ့၊ စစးမြနး်ပညးွ
ံ ေသာအချငးံအလမး့
မ္ာ့အာ့ ကိုယးစာ့်ပဳသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ ေပၐေပါကးလာေပမညး။

ႀတိဂဵမ္ာ့အာ့ လမး့ညႊနးထိနး့ညိြ်ခငး့ - ပါွငးပတးသကးလုပးေဆာငးရနး နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့
အလြဴရြငးမ္ာ့၊ နိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၊ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာမြအစို့ရမဟုတးေသာ အဖျဲ႕အစညး့ မ္ာ့
အတျကးမ၊ူ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အထီ့က္နးဆနးမႈႏြငးံ က႑ေပါငး့စဵုတျငး စို့ရိမးဖျယးရာ လိုအပးခ္ကး
မ္ာ့စျာတို႕အာ့ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာရငးဆိုငးခံဲရၿပီ့၊ ပါွငးပတးသကးမႈႏြငးံ ၾကာ့ွငးဖ္နးေ်ဖမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး
မ်ဖစးမေနလိုအပးေသာႏိုငးငဵတစးခု ်ဖစးေလသညး။ သိ႕ု ေသားလညး့၊ ်ပညးတျငး့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာအဆငးံ
အငးအာ့စုအနာ့မ္ာ့အၾကာ့ရြိ တငး့မာမႈအေရျ႕အေ်ပာငး့ အေ်ခအေန၊ အငးအာ့ႀကီ့ႀတိဂဵမ္ာ့အၾကာ့
အာ့ၿပိဳငးတျနး့ထို့ဆျဲငငးမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့အ်ပင၊း တရြိနးထို့ေ်ပာငး့လဲမႈႏြငးံ သတငး့အခ္ကး အလကး
ကနး႕သတးမႈတ႕ို ေၾကာငးံ ပို၍ဆို့ရျာ့်ပငး့ထနးလာေသာ ဧရာမရႈပးေထျ့မႈ အေ်ခအေန တစးရပး ကိုလညး့
ေတျ႕်မငးႏုိငးေပမညး။
်မနးမာႏိုငးငဵအေန်ဖငးံ

လကးရြိရငးဆိုငးေနရေသာ

စိနးေခၐမႈအခ္ိဳ႕ကို

ေအာကးတျငး

ေဖား်ပမညးံ်ခဳဵငုဵ

သုဵ့သပးခ္ကးမ္ာ့တျငး အၾကမး့ဖ္ငး့ေတျ႕်မငးႏိုငးေပလိမးံမညး။ စိနးေခၐမႈမ္ာ့ႏြငးံ အတာ့အဆီ့အခကး
အခဲမ္ာ့အာ့

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့သကဲံသို႕ပငး၊

ေပၐထျကးလာလ္ကးရြိေသာ

အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ

ေ်မာကး မ္ာ့စျာေသာ အေပါငး့လကၒဏာေဆာငးသညးံ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့အာ့ ရြာေဖျေဖားထုတးၿပီ့ ပိုမို
သေဘာေပါကးနာ့လညးႏိုငးရန၊း

်ပငးပမြလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က

တာွနးယူေဆာငးရျကး

ရမညးံွတၳရာ့

ရြိေလသညး။ မီဒီယာအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ ်ပညးပမြ သတငး့ထုတး်ပနးသူမ္ာ့သည၊း အႏႈတး လကၒဏာ
်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့

အာရုဵထာ့ေလံရြိၿပီ့၊

ရဲရငးံၿပီ့

တီထျငးဖနးတီ့မႈရြိေသာ

အာ့တကးဖျယး

သာဓက

မ္ာ့စျာတို႕အာ့ သတိမမူ၊ အသိအမြတးမ်ပဳ၊ အာ့ေပ့ေထာကးခဵ်ခငး့မ်ပဳဘဲ ရိြေနတတးၾက သညး။
ထို်ဖစးရပးမ္ာ့က၊ ်ပငးပပါွငးပတးသကးမႈအာ့ ဦ့ေဆာငးလမး့်ပေသာ၊ အဖို့တနးလြေသာ သငးခနး့စာ
မ္ာ့၊နြငးံ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ကို လမး့ညႊနး်ပသလ္ကးရြိၾကသညး။ ၎နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵ
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တျငးသာမက၊ အ်ခာ့ေသာ ပဋိပကၒအလျနး ထိခုိကးပ္ကး်ပာ့လျယးအဆငးံရြိသညးံ ေနာကးခဵ အေ်ခအေန
မ္ာ့ႏြငးံလညး့ သကးဆိုငးပါသညး။ ထိုနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့မြာ - ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး။
ရႈပးေထျ့မႈနြငးံ ေဒသခဵမ္ာ့၏ ဦ့ေဆာငးမႈ
ႏိုငးငဵတကာမြ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး၊ ်မနးမာ်ပညး၏ အႏုစိတးခဲယဥး့ရႈပးေထျ့လြေသာ အေ်ခအ
ေနကို သတိ်ပဳသိရြိရနးႏြင၊းံ ေဒသခဵွနး့က္ငးအေ်ခအေနကို ပိုမိုေကာငး့မျနးစျာ ထိနး့ေက္ာငး့လမး့
ညႊနး်ပႏိုးငးရနးအတျကး၊

ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့စီ့သညးံ လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ ရြာေဖျေဖားထုတး၊ အာ့ေပ့ေထာကး

ခဵမႈမ္ာ့ကို စိတးအာ့ထကးသနးစျာ ေဆာငးရျကးရနး လိုအပးသညး။
ေရရြညး်ဖစး်ခငး့
အထကးေဖား်ပခဲံေသာ

ခကးခဲရႈပးေထျ့မႈ

အဆငးဆငးံတ႕ို သညး

ရာစုႏြစးမ္ာ့စျာမြ

ေပၐေပါကး

လာခဲံၾက်ခငး့်ဖစးသညး။ ႏိုငးငဵတကာမြ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ထိေရာကးေသခ္ာေသာ ေ်ပာငး့
လဲမႈေပၐေပါကးေရ့အတျကး လိုအပးေသာအခ္ိနးကာလအာ့ လကးေတျ႕က္က္ ရႈ်မငးေသာေရ ရြညး
တညးတဵံသညးံ ရႈေထာငးံအ်မငးကို ေမျ့်မဴၾကရမညး။ ဤကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့နည့းက လေပါငး့ မ္ာ့စျာ
သာမက၊ ဿွှ၅ခုႏြစး ေရျ့ေကာကးပျဲကာလမ္ာ့အထ၊ိ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ေထာကးပပ
ဵံ ါမညးဟူေသာ
အထငးကရ

ကတိကွတးတစးခု

လိုအပးေလသညး။

အကယးစငးစစးမူ

စုႏြစးေက္ား ရကးရြညးလမ္ာ့စျာ ထိနး့သိမး့ေဆာငးရျကး်ခငး့မြ

ေ်ပာငး့လဲမႈသညး

ဆယး

်ဖစးေပၐေရာကးရြိလာေပလိမးံမညး။

ႀတိဂဵအတျငး့၌ အလုပးလုပး်ခငး့
အဆုဵ့သတးတျငးမူ၊
အငးအာ့စုႀကီ့၏

ႏိုငးငဵတကာႏြငးံ်ပညးတျငး့အဆငးံ
အစျနး့ႏြစးဖကးမြ

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သည၊း

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကိုသာမက၊

လ္ဴရႈ်ခငး့ခဵေနရေသာ၊ က္ယး်ပနး႕လြေသာ အလယးပိုငး့မြ အငးအာ

်မနးမာႏိုငးငဵေရ့

လကးရြိအခ္ိနးအထိ

လစး

လည့း ခ္ိးတးဆကး

ေဆာငးရျကးရနး လိုအပးေပသညး။ ်မနးမာႏိုငးငဵအေ်ခအေနတျငးမ၊ူ ထုိအလယးပိုငး့သညး လူအမ္ာ့စု
ဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့၊ ထိုသူတို႕သညး တိုငး့ႏြငးံ ဗဟိုအဆငးံ အစို့ရွနးထမး့မ္ာ့၊ နာမညးႀကီ့
မီဒီယာေလာက၏ ထုတးေွသူမ္ာ့ႏြငးံ စာ့သုဵ့သူမ္ာ့၊ အသစးေပၐေပါကးလာေသာ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၏
ေထာကးခဵမႈရရြိထာ့ေသာ ကိုယးစာ့လြယမ
း ္ာ့၊ သမဂၢမ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့အသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့၊ ေတာငး
သူလယးသမာ့မ္ာ့၊

ၿမိဳ႕ေနအလုပးသမာ့မ္ာ့၊

ဒီမိုကေရစီေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၊

ႏိုငးငဵေရ့

အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့ ်ဖစးၾကေလသညး။ မတညးၿငိမးမႈႏြငးံ မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့အၾကာ့ အၾကမး့ဖကးမႈ
တိ႕ု အာ့

ရငးဆိုငးေနရေသားလညး့၊

လူမ္ိဳ့ေပါငး့စုဵ

ပတးသကးဆကးႏျယးမႈႏြငးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
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သေဘာတူညီခ္ကးေၾကာင၊းံ

်ပညးပမြတိုကးရိုကးရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမ၊ႈ

(သို႕)

သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့အာ့

ဂယကးရိုကးခတးမႈအက္ိဳ့ရလဒးမ္ာ့ ေပၐထျကးလာခဲံၾကၿပီ့၊ ၎ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က ေရရြညး တညးတဵံ
ၿပီ့ အေပါငး့လကၒဏာေဆာငးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို တညးေဆာကးရာ၌ လိုအပးေသာ လိုကးေလ္ာ
အေလ္ာံေပ့မႈမ္ာ့နြငးံ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို ေဖားေဆာငးေစသညးံ အေရ့ပါေသာအခနး့က႑ကို ရရြိ
ေပလိမးံမညး။ ေအာကးတျငးေဖား်ပမညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့သညး၊ ထိုနည့းဗ္ဴဟာမ္ာ့အာ့ ေအာကး
ေ်ခတျငး လုပးေဆာငးလ္ကးရြိေသာ လုပးငနး့မ္ာ့တျငးမညးသို႕အသုဵ့ခ္ခဲံၾကသညးဟူေသာ လကးေတျ႕
ဥပမာမ္ာ့ႏြငးံ

ေအာငး်မငးမႈရရိြခဲံေသာ

်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့

သရုပးေဖား်ပသမညး်ဖစးသညး။

ထိုအစပ္ဳိ့

ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့က ေရြ႕ခရီ့အတျကး ်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိေသာ ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့၊ ခ္ိတးဆကး လုပးေဆာငး
ရနးလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ပငးလူမ္ာ့၏ အာ့ေပ့ေထာကးခဵမႈမ္ာ့ကို လမး့ညႊနး်ပသလ္ကးရြိၾကသညး။

ရႈပးေထျ့မႈနြငးံ ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့ေဆာငးမႈ
အ်ပငးလူမ္ာ့အတျကးမူ

်မနးမာေဒသခဵပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့

အထငးကရလုပးငနး့သာဓကမ္ာ့သညး

ဦ့စီ့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေနေသာ

ရႈပးေထျ့မႈအေ်ခအေနအာ့

ထိနး့ေက္ာငး့ရာ၌

အလျယး

တကူရရြိႏိုငးေသာ အဖို့တနးလြသညးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ဧကနးအမြနး်ဖစးေလသညး။ ထိုအ်ခငး့အရာအာ့
်မနးမာ်ပညးတစးွြမး့

ကျဲ်ပာ့ေသာ

ေဒသမ္ာ့၌

ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေသာ

အစပ္ိဳ့လုပးငနး့မ္ာ့က

သရုပးေဖား်ပသလ္ကးရြိသညး။ ပဋိပကၒဆုိငးရာကိုယးပိုငးဆနး့စစးေလံလာမႈရလဒးကို အသုဵ့်ပဳ၍လုပး ငနး့
စတငးလုပးေဆာငးရနးေနရာကို ရြာေဖျေဖားထုတးၾကေသာေဒသခဵပါွငးလႈပးရြာ့သူတို႕၏ အလာ့အလာ
ရြိသညးံ အခနး့က႑ကို ရခုိငးေဒသရြိ ်မနးမာဦ့စီ့ေသာ လုပးငနး့မ္ာ့က လကးေတျ႕်ပသလ္ကးရြိသညး။
ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး

ဆကးလကးအာ့ထုတးလ္ကးရြိေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

ေစံစပးညိြႏႈိငး့မႈကဲံသို႔ေသာ

အဆငး်ံမငးံ ႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ ဆကးသျယးဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ရြိေနသညးံ အေ်ခအေနတျငးပငး ေဒသခဵမ္ာ့၏
ပိုငးရြငးစိတးဓာတးက အေရ့ပါလြသညးကို ကၽျႏုးပးတို႕အာ့ သတိေပ့လ္ကးရြိၾကသညး။

ရခိုငး်ပညးနယးရြိ

အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ရငးးဆိုငး်ခငး့-

ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့ေဆာငးေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

အစပ္ိဳ့လုပးငနး့မ္ာ့
အေနာကးတိုငး့မီဒီယာသတငး့မ္ာ့နြငးံ
အၾကာ့

ေသျ့ကျဲမႈရလဒးမ္ာ့နြငးံ

ဖျယးဆို့ရျာ့လြသညးံ

ႏိုငးငဵတကာလူအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့က

ထိရြလျယးေသာ

ရခိုငးနြငးံရိုဟငးဂ္ာလူထု

တငး့မာမႈမ္ာ့်ဖစးေပၐေစသညးံ

လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကိုသာ

ဂရု်ပဳအာရုဵစိုကး

ေၾကာကးမကး

ေနၾကေသားလညး့

်မနးမာလုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့ကမူ အေ်ခအေနအာ့်ခာ့နာ့စျာ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ခဲံၾကသညး။ သူတ႕ို
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ကရာဇွတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့၏ ခကးခဲ်ပငး့ထနးလြေသာ သေဘာသဘာွကို အသိအမြတး
်ပဳထာ့ၾကသညး။ သူတ႕ို ၏ ပဋိပကၒအေပၐ ဆနး့စစးေလံလာသုဵ့သပးခ္ကးတျငး ပထုတးခဵရ်ခငး့ႏြငးံ
အဆငးံအတနး့ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့

အေတျ႕အၾကဳဵမ္ာ့၌

ရြငးသနးေနၾကရေသာ

ရခိုငးလူထုအာ့

ရငးဆုိငးရာတျငး ေတျ႕ၾကဳဵရေသာ ်ဖစးရပးမြနးမ္ာ့ ပါွငးလ္ကးရြိသညး။
ႏိုငးငဵတကာၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့က

ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့မြ

လူသာ့်ခငး့စာနာေထာကးထာ့မႈအကူအညီမ္ာ့

ေပ့ပိ႕ု ရနး

ရိုဟငးဂ္ာလူထုအတျကး

အာရုဵစိုကးေနၾကစဥး

ေဒသခဵ်မနးမာ

အဖျဲ႕အစညး့အခ္ိဳ႕ကမူ ကျာဟမႈေ်ဖရြငး့ရနး တဵတာ့ခငး့်ခငး့၌ အစပ္ိဳ့အ်ဖစး ရခိုငးလူထု အဖျဲ႕ွငးမ္ာ့
ႏြငးံ လုပးေဆာငး်ခငး့ကဲံသို႕ေသာ အချငးံအလမး့မ္ာ့ရြာေဖျေဖားထုတး်ခငး့၏ အဖို့တနးပုဵအာ့ ေဖားထုတး
်ပသႏိုငးခဲံသညး။

အစုိ့ရမဟုတးေသာ

်မနးမာအဖျဲ႕အစညး့တစးခုက

ရခိုငးလူထုႏြငးံ

ယုဵၾကညးမႈ

တညးေဆာကး်ခငး့ အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ကို စဥးဆကးမ်ပတး်ပဳလုပးႏိုငးရနး အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့ပုဵအာ့
ရြငး့လငး့်ပသခဲံသညး။ ထိုအလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၌ နာ့ေထာငး်ခငး့ႏြငံး ပတးသကးေသာ ေလံက္ငးံ
ခနး့မ္ာ့၊

ပဋိပကၒဆနး့စစးေလံလာ်ခငး့နညး့လမး့မ္ာ့အာ့

ေွမြ္်ခငး့ႏြငးံ

သုဵ့သပးဆငး်ခငး်ခငး့

သငးခနး့စာမ္ာ့ပါွငးၿပီ့ ထိုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၌ လူထုအာ့ေမ့ချနး့မ္ာ့ထုတးၿပီ့ လကးရြိႏြငးံ သမိုငး့တ
ေလြ္ာကး်ဖစးခဲံေသာ

အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့အေပၐ

သူတ႕ို ၏အထငးအ်မငးမြာ့နြငးံ

ေတျ့ေတာ

မြနး့ဆ

ခ္ကးမ္ာ့အာ့ စိနးေခၐမႈမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးႏိုငးခဲံသညး။
အစုိ့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႕အစညး့မြ ွနးထမး့မ္ာ့သညး လုပးငနး့မ္ာ့လုပးေဆာငးရာတျငး ရငးဆိုငးခဲံရေသာ
သိသာထငးရြာ့သညးံ စိနးေခၐမႈမ္ာ့ကို ေဖား်ပခဲံၾကသညး။ စတငးလုပးေဆာငးသညးံ အဆငးံတျငးပငး
နကးရႈိငး့လြေသာ

ရနးလိုမႈသာမက

အဖျဲ႕အစညး့၏

စိတွ
း ငးစာ့မႈမ္ာ့အေပၐ

ေကာလဟာလ

သတငး့မ္ာ့ႏြငးံ စျပးစျဲမႈမ္ာ့အာ့ လူထုအထဲတျငး ပ္ဵ႕ႏြဵ႕ေစရနး လႈဵေဆားထာ့်ခငး့ကို ရငးဆိုငးၾကရသညး။
သိ႕ု ေသားလညး့

ထိုအဖျဲ႕အစညး့သညး

သူတို႕အာ့

ႀကိဳဆိလ
ု ကးခဵေသာသူမ္ာ့ႏြငးံ

ဆကးလကး

လုပးေဆာငးၾကၿပီ့ ယုဵၾကညးမႈတညးေဆာကး်ခငး့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ပါွငးမႈတို့်မြငးံေစ်ခငး့တို႕အာ့ ်ဖညး့်ဖညး့
မြနးမြနး ဆကးလကးေဆာငးရျကးခံသ
ဲ ညး။ ထိုေဒသရြိ လူထုအတျငး့ ကို့ကျယးယုဵၾကညးေသာ ဗုဒၶဘာသာ
ထုဵ့တမး့အစဥးအလာ သျနးသငးခ္ကးမ္ာ့- အထူ့သ်ဖငးံ တရာ့မြတးရႈဆငး်ခငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ပဋိပကၒ
်ဖစးေစေသာ အရငး့အ်မစးတို႕အာ့ နာ့လညးသေဘာေပါကးေစ၍ ၿငိမး့ခ္မး့မႈအာ့ သူတို႕ကိုယးတျငး့၌
ရြာေဖျ်ခငး့တို႕်ပဳလုပးရနး

အာ့ေပ့သညးံ

သျနးသငးခ္ကးမ္ာ့ကို

အေ်ခခဵအာရုဵစိုကး

လုပးေဆာငး

ေစခဲံၾကသညး။
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ထိုလုပးငနး့သညး

လႊတးေတားအဖျ႕ဲ ွငးေဒသခဵမ္ာ့

ထပးခါထပးခါ်ပဳလုပးေသာ

စညး့ေွ့မႈမ္ာ့ပါွငး၍

အပါအွငး

လူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ပါွငးပတးသကးမႈရြိသညးံ

လေပါငး့မ္ာ့စျာ

ၾကာ်မငးံခဲံသညး။

အဆုဵ့တျငးမူ

အေ်ခခဵယုဵၾကညးမႈကို တညးေဆာကးႏိုငးခဲံၾကၿပီ့ ထိလျယးရြလျယးမႈအရြိဆုဵ့ ်ပႆနာရပးမ္ာ့်ဖစးသညးံ
ရိုဟငးဂ္ာလူထုမ္ာ့အေပၐ သေဘာထာ့အ်မငးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ရနး်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိလာခဲံသညး။ ထုိလုပး
ငနး့၏ ရလဒးအ်ဖစး ရခုိငးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး ရိုဟငးဂ္ာလူထုအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့နြငးံ အ်ပနး အလြနး
ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့အာ့ ပဵံပို့ကူညီရနးအဖျဲ႕အစညး့၏ အာ့ေပ့ေထာကးခဵမႈကို ေတာငး့ခဵလာ ၾကသညး။
ထိုလုပးငနး့၏

ေအာငး်မငးမႈသညး

ရႈပးေထျ့ေသာ

အေ်ခအေနကိသ
ု တိ်ဖငးံ

ထာ့ေသာ

ပဋိပကၒချဲ်ခမး့စိိတး်ဖာသုဵ့သပးခ္ကးအာ့

ထညးံသျငး့

်မနးမာပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က

စဥး့စာ့
လကးခဵ

ယုဵၾကညးႏိုငးမႈစျမး့ရညးအေပၐတျငး မူတညးလ္ကးရြိသညး။ ထိုမြ ရရြိလာေသာ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ကသာ
်ပႆနာေနာကးခဵအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့
ထျာ့်ခငး့ကို

တုဵ်ပနးေ်ဖရြငး့ႏုိငးေစမညး်ဖစးၿပီ့

အေထာကးအကူ်ဖစးေစကာ

ေလ္ားကနးသငးံ်မတးၿပီ့

လူထုအဖျဲ႕အစညး့ပိုမိုႀကီ့

လကးခဵႏိုငးဖျယးရြိေသာ

လမး့

ေၾကာငး့အသစးမ္ာ့ကို ရြာေဖျႏိုငးေစခဲံသညး။

်မနးမာအစို့ရႏြငးံ ေကအိုငးေအေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့
လကးရြိ်ပဳလုပးလ္ကးရြိေသာ ်မနးမာအစို့ရႏြငးံ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
လုပးငနး့စဥး၌

ခကးခဲမႈအရြိဆုဵ့စိနးေခၐမႈမ္ာ့မြာ

ကခ္ငး်ပညးနယးရြိ

ပဋိပကၒမ္ာ့နြငးံ

ပတးသကးေသာ

ေစံစပးညိြႏိႈးငး့မႈမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး။ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ဆဲ ပဋိပကၒမ္ာ့က ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အာ့ ပိုၿပီ့ခကးခဲ
ေစလ္ကးရြိၿပီ့ ထိုအခ္ကး်ပမီ့မ္ာ့က ႏိုငးငဵတကာမြ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၏ ပူပနးမႈႏြငးံ စိတွ
း ငးစာ့
မႈမ္ာ့ကို

စျဲေဆာငးလ္ကးရြိၿပီ့

်ပငးပမြၾကာ့ွငးဖ္နးေ်ဖသူမ္ာ့အ်ဖစး

ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ေပ့ၾကရနး

စိတးအာ့ထကးသနးမႈကို ်ဖစးေပၐေစေလသညး။
ဿွှဿ

အကုနး

ဿွှ၀

ခုနြစးႏြစးဆနး့ပိုငး့

အစို့ရ၏

ထို့စစးဆငးမႈက

KIAအေပၐတျငး

ဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့အာ့ ်ဖစးေစရုဵသာမက ်ပညးသူလူထုအာ့ ဆို့ရျာ့လြေသာ ေနရာေ်ပာငး့ေရျ႕ဖယးရြာ့မႈနြငးံ
ပို၍နကးရိႈးငး့ေသာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ

အက္ပးအတညး့ကို်ဖစးေစခဲံၿပီ့ ကခ္ငး

ေဒသအေ်ခအေနအာ့ အသစးေသာအက္ပးအတညး့အဆငးံသို႕ ေရာကးရြိေစခဲံေလသညး။ ထိုပဋိပကၒ
သညး တရုတးအစို့ရအတျကး နယးစပးတစးေလြ္ာကး ကခ္ငးေဘ့ဒုကၒသညးမ္ာ့ အစုလုိကးအ်ပဳဵလိုကး
ေရာကးရြိလာသညးံအေပၐ
ေပ့ခဲံသညး။

အေရ့ေပၐတုနး႕်ပနးမႈ်ပဳလုပရ
း နး

အက္ပးအတညး့ကို

က္သညးံအတျကး

်ဖစးေပၐလာေသာ

စီမဵေ်ဖရြငး့ရာတျငး
အမ္ကးေဒါသနြငးံ

လုိအပးသညးံ

အေ်ခအေနသို႔

တရုတးနယးနိမိတးအတျငး့သို႕
်မနးမာ-တရုတးနယးစပး

တျနး့ပို႕

ဗုဵ့ဆနးမ္ာ့

တစးေလြ္ာကးတျငး
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ေနထိုငးၾကေသာ ကခ္ငးလူမ္ိဳ့စုွငးမ္ာ့အတျငး့ ပူပငးမႈမ္ာ့ကိုလညး့ ထညးံသျငး့ ကိုငးတျယး ေ်ဖရြငး့
ရေပမညး။

ရလဒးအာ့်ဖငးံ

အာဏာအာ့9

ေဘက္ငး့အစို့ရမြ

ထိပါ့ေစ်ခငး့တို႕ကို

ေန်ပညးေတားသ႕ို

ဆကးလကးမ်ပဳလုပရ
း နး

တရုတးႏိုငးငဵ၏

ေတာငး့ဆိုေသာ

အခ္ဳပး

အ်ခာ

အ်ပငး့ထနးဆုဵ့ႏြငးံ

လူသိထငးရြာ့မႈအရြိဆုဵ့ သတငး့စကာ့မ္ာ့ေပ့ပို႕ခဲံသညး။
ဤကဲံသို႕ေသာ အေ်ခအေနတျငး ဗဟိုတရုတးအစို့ရက တရုတးႏိုငးငဵေရႊလီၿမိဳ႕တျငး မၾကာေသ့ခငးက
လကးခဵက္ငး့ပခဲံေသာ

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အာ့

ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးရနး

ွငးေရာကး

ေနရာယူလာခဲံသညး။ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့သညး အၾကမး့ဖကးမႈအက္ယးအွနး့ကို ကနး႕သတးႏိုငး်ခငး့နြငးံ
ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးပူ့ေပါငး့၍ ပူ့တျဲေၾကၿငာစာတမး့ထုတးႏိုငးခဲံ်ခငး့စသညးံ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ရြိခဲံေသားလညး့
်မနးမာအစို့ရႏြငးံ

KIA

ထျကးေပၐလ္ကးရြိေသာ
နီ့စပးသူမ္ာ့က
ဆုဵ့ေသာ

ေခါငး့ေဆာငးတုိ႕က
အဆိုအေပၐတျငး

တရုတးႏိုးငးငအ
ဵ ာ့
အကယးစငးစစးမူ

မေက္မခ္မး့မႈမ္ာ့

ၾကာ့ေနအ်ဖစး

ၾကာ့ွငးဖ္နးေ်ဖသူအ်ဖစး

ခဲံၾကသညး။

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၌

်မငးႏုိငးရနး

တရုတးကဖ္နးေ်ဖေပ့ခဲံသညးဟူ၍
်ဖစးေပၐခဲံသညး။

ေတျ႕်မငးရ်ခငး့မရြိေသာေၾကာငးံ

ခဲယဥး့လြေၾကာငး့ကို

တရုတးႏိုငးငဵ၏

စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာစိတးွငးစာ့မႈမ္ာ့ သာမက

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲႏြငးံ

ကခ္ငး်ပညးနယးမြ

အလ္ငးအ်မနး

အသငးံေတား
ေထာကး်ပ

က္ယး်ပနး႕မ္ာ့်ပာ့လြေသာ

အစုိ့ရႏြငးံ ကခ္ငးအငးအာ့စုမ္ာ့အာ့ တရာ့ွငး

်ဖစးေစ၊ တရာ့မွငး်ဖစးေစနညး့မ္ိဳ့စုဵ်ဖငးံ ေထာကးပဵံကူညီထာ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပဋိပကၒ၌ပါွငး ပတးသကး
သူအ်ဖစး သတးမြတႏ
း ိုငးေလသညး။ ပိုမိုဆို့ရျာ့ေစသညးံအခ္ကးမြာ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ တကးေရာကးသူမ္ာ့က
တရုတးႏိုငးငဵသညး

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲအတျငး့

ေဆျ့ေႏျ့ရနးအခ္ကးမ္ာ့အာ့

ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့၊

လူသာ့ခ္ငး့

စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ ေထာကးပဵံကူညီမႈကဲံသို႕ေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့အာ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြ ခ္နးလြပး
ထာ့ရနး

တျနး့အာ့ေပ့်ခငး့တို႕ကို

လုပးေဆာငးခံ်ဲ ခငး့တိ႕ု ေၾကာငးံ

စိတးရႈပးေထျ့မႈမ္ာ့

ေပၐေပါကး

ခဲံေၾကာငး့ကို ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။ ထိ႕ု အ်ပငး တရုတးသညး ်မနးမာအစို့ရ (သိ႕ု မဟုတ)း
KIAတို႕၏ဖိတးေခၐခ္ကး

(သို႕)

အသိေပ့သေဘာတူညီခ္ကးမပါဘဲ

်ပငးပၾကာ့ွငးဖ္နးေ်ဖ

သူ

အ်ဖစးပါွငးရနး ႀကိဳ့စာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး။ ်ပငးပၾကာ့ွငးဖ္နးေ်ဖသူတ႕ို ၏ မ်ဖစးမေန လိုကးနာ ရမညးံ
လမး့ညႊနးခ္ကးပထမအခ္ကးအာ့ လစးလ္ဴ ရႈခဲံသညး။

9

see “ A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin Conflict”, page 12, Crisis Group Asia

Briefing No 140, 12 June 2013
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ေဆျ့ေႏျ့ပျဲအာ့

ႀကိမး်ပဳလုပးၿပီ့သညးံေနာကး၊

ကခ္ငး်ပညးနယးၿမိဳ႕ေတား

်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕တျငး

တတိယအႀကိမးအာ့

်မနးမာအစို့ရက

အစို့ရထိနး့ခ္ဳပးေသာ

ေအာငး်မငးစျာ

က္ငး့ပႏိုငးခဲံသညး။

ထုိအခိုကးတျငးမူ တရုတးအစို့ရသညး ၾကာ့ွငးဖ္နးေ်ဖသူအ်ဖစးမြ ေစာငးံၾကညးံေလံလာသူအ်ဖစးသုိ႕
ေ်ပာငး့ေရႊ႕သျာ့ခဲံသညး။

ႏိုငးငဵတကာႏြငးံ

်မနးမာ်ပညးပါွငးလႈပးရြာ့သူအခ္ိဳ႕အာ့

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ

တကးေရာကး်ခငး့မြ ကနး႕ကျကး်ခငး့ကဲံသို႕ေသာ လႊမး့မို့ခ္ယးလြယးမႈရြိေနေသ့ေသားလညး့ ထိုသ႕ို ေသာ
အေ်ပာငး့အေရႊ႔႕က ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးစျမး့ရြိသူ အ်ဖစးမြ ပဋိပကၒအေပၐ၌ လႊမး့မို့်ခယးလြယး စိတွ
း ငးစာ့မႈ
မ္ာ့ရြိေနေသာ

အဖျဲ႕အစညး့တစးရပးအ်ဖစးသ႕ို

ေ်မာကးေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြ ်မစးႀကီ့နာ့၌
အႀကဵဥာဏးေပ့ႏိုငးမညးံ

ေလသညး။

တတိယအႀကိမး

KIA ဆကးဆဵေရ့ရုဵ့တစးခု တညးေထာငးႏိုငးေစခဲံၿပီ့ KIAအာ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအကူအဖျဲ႕ကို

ဖျဲ႕စညး့ကာ

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲဆိုငးရာ

ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ ကခ္ငးလူထု ပူ့ေပါငး့ပါွငးေဆာငးရျကးေသာ ညိြႏႈိငး့တိုငးပင းမႈမ္ာ့ကို
်ပဳလုပးႏိုငးခဲံေလသညး။
လျတးလပးေရ့အဖျဲ႕

ဤစာတမး့အာ့

(KIO)တို႕

ႏိုငးငဵေရ့ညိြႏႈိငး့မႈတို႕်ပဳလုပးရနး

ေရ့သာ့ေနစဥးအတျငး့တျငး

ပို၍နီ့စပးေသာ

်မနးမာအစို့ရ

ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈႏြငးံ

လမး့ဖျငးံေပ့ေသာ

ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ

ႏြငးံ

ကခ္ငး

ပို၍ေ်ပာငးေ်မာကးေသာ

အခ္ကး

(၇)ခ္ကးပါေသာ

သေဘာတူညီခ္ကးအာ့ လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံၾကေလသညး။
်မနးမာအစို့ရနြငးံ

KIAတိ႕ု ၏

ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးလုဵ့က

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့သညး

သေဘာတူဆႏၵရြိေၾကာငး့ကို

ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့စီ့ေသာ

ေဖား်ပလ္ကးရြိသညး။

လုပးငနး့စဥးအာ့

ပဋိပကၒမ္ာ့

ဆကးလကး

်ဖစးေပၐလ္ကးရြိေသားလညး့ လကးေတျ႕တျငး ႀကဳဵေတျ႕ေနရေသာ ခကးခဲရႈပးေထျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ကနး႕သတး
တာ့ဆီ့မႈမ္ာ့အာ့ အေသ့စိတးနာ့လညး သေဘာေပါကးၾကေသာ ်မနးမာပါွငး လႈပးရြာ့သူမ္ာ့က
အငးအာ့ႀကီ့မာ့ေသာ

အိမးနီ့ခ္ငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့၏

ဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့

ရြိေနစဥး၌ပငး

်မနးမာဦ့စီ့ေသာ

ေ်ဖရြငး့နညး့အာ့ ရြာေဖျေဖားထုတးႏိုငးခဲံသညး။

ေရရြညး်ဖစး်ခငး့
်မနးမာ်ပညးသညး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ

က႑မ္ာ့စျာတို႕အတျကး

ပမာဏာမ္ာ့စျာ်ဖငးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့တို႕

စု်ပဳဵွငးေရာကးလာေသာ

အပါအွငး

်ပငးပအရငး့အ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ

အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို ေတျ႕်မငးႏုိငးေလသညး။မ္ာ့စျာေသာပဋိပကၒ ႏြငးံ ေနာကးပိုငး့အေ်ခအေနမ္ာ့
တျငး

်မငးေတျ႕ရသကဲံသ႕ို ပငး

ေအာကးေ်ခ၌

လကးေတျ႕လုပးေဆာငး

ေနၾကသူမ္ာ့သညး

ညြာတာမႈကငး့မဲံေသာ Catch -22 ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ အၾကပးရိုကး်ခငး့အေ်ခအေန၌ မၾကာခဏ
အငိုကးမိေလံရြိသညး။ တစးဖကးတျငး အလြဴရြငးမ္ာ့သညး ပဋိပကၒအသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
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အတျကး ေဒသခဵမ္ာ့၏ စျမး့ေဆာငးရညးမ္ာ့ တညးေဆာကးရနး အလာ့အလာရြိေသာ အေရ့ႀကီ့သညးံ
လုပးငနး့မ္ာ့ကို

ေဆာငးရျကးႏိုငးေရ့အတျကး

အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့

ကမး့လြမး့လ္ကးရြိေသားလညး့

အ်ခာ့တစးဖကးတျငးမူ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ စကးွိုငး့နြငးံ အလြဴရြငးတို႕၏ ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့သညး
ေရရြညးတညးတဵံမႈ ရႈေထာငးံအ်မငးကငး့မဲံၿပီ့ လကးေတျ႕မဆနး လကးလြမး့မမီႏိုငးသညးံ ရညးမြနး့ခ္ကး
ပနး့တိုငးမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိနးဇယာ့ သတးမြတး ခ္ကးမ္ာ့အာ့ သတးမြတး်ပဌာနး့ေလံရြိၾကသညး။
လကးေတျ႕တျငးမူ ်မနးမာလူမ္ိဳ့စုပဋိပကၒႏင
ြ းံ လကးရြိစိနးေခၐမႈမ္ာ့သညး ႏြစးေပါငး့ရာႏြစးခ္ီ၍ အ်မစး
တျယးခံၾဲ က်ခငး့်ဖစးသညး။

ေ်ပာငး့လဲမႈသညး

အရငး့အ်မစးမ္ာ့အေပၐတျငး

အေ်ခခဵကာ

်ပဳလုပး

ထာ့ေသာ ကတိကွတးမ္ာ့လုိအပးၿပီ့ လကးေတျ႕အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ ႏြငးံ ေအာငး်မငးမႈသညး
လပိုငး့ကာလအတျငး့ (သိ႕ု ) ဿွှ၅ခုႏြစး ေရျ့ေကာကးပျဲကာလအထိတိုငးေအာငးပငး ်ဖစးေ်မာကးရနး
မေသခ္ာေပ။ ထိုအစာ့ ေ်ပာငး့လဲမႈသညး ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ ေရရြညးတညးံတဵံေအာငး လုပးေဆာငး
မႈေၾကာငးံသာ ေပၐထျကးလာေပမညး။
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးတွိုကး

လကးတေလာလုပးငနး့စဥးရြိ

သာဓကမ္ာ့စျာက

ေရရြညး်ဖစးေသာ

ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့နညး့၏ လုိအပးမႈကို မီ့ေမာငး့ထို့်ပလ္ကးရြိသညး။

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ လူထုပါွငးေစ်ခငး့အတျကး ကရငးတို႕၏ စဵနမူနာ (ေမားဒယးလး)
အစို့ရႏြငးံ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရုဵ့

လကးရြိႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေသာ

(KNU)အၾကာ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အေပၐ

စစးေဆ့သုဵ့သပးခ္ကးကေရရြညအက္ိဳ့သကး

ေရာကး

မႈရြိေစသညးံ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့နညး့၏ အေရ့ပါပုဵကို သရုပး်ပခဲံသညး။ ်မနးမာလုပးေဖားေဆာငးဖကး
အမ္ာ့အ်ပာ့က

ထိုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့သညး

အ်ခာ့ေသာ

ေစံစပးညိြႏႈိငး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ

ႏႈိငး့ယြဥးပါက

ပါွငးမႈပို၍ ရြိေစသညးကို ေထာကး်ပခဲံၾကသညး။ KNUဘကးတျငး လူထုအဖျဲ႕

အစညး့မ္ာ့က မြတးတမး့သိမး့ဆညး့သူမ္ာ့ အ်ဖစးလညး့ေကာငး့၊ လူထုညိြႏႈိငး့ တိုငးပငး မႈမ္ာ့ကို
စီစဥးေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံလညး့ေကာငး့၊
ခဲံၾကသညး။

ယငး့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈကို

ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့က
ရရြိခစ
ဵ ာ့ရေသာ

မိမိတ႕ို ၏အခနး့က႑မ္ာ့အတျကး

ရြငး့လငး့်ပရာတျငး

ထိုငး့-်မနးမာနယးစပးတျငး

အက္ိဳ့အ်မတးအာ့

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အတျငး့
ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ

ႀကိဳ့ပမး့ေနရာယူ
ပါွငးခဲံေသာ

ေနထိုငးခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ

အလ္ငးအ်မနးေထာကး်ပႏိုငးခဲံသညး။

ကရငး
KNU

ႏြစးေပါငး့ရြညးၾကာစျာ

ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ ပဋိပကၒေၾကာငးံ ်ပညးသူလူထုမ္ာ့ ေရျ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငးရ်ခငး့၊ လူ႕အချငးံ
အေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရ်ခငး့ႏြငးံ အသကးဆုဵ့ရႈဵ့်ခငး့စသညးံ ဆို့ရျာ့်ပငး့ထနးလြေသာ ထိခိုကးဆုဵ့ရႈဵ့မႈကို
်ဖစးေပၐေစခဲံေသားလညး့ နယးစပးေဒသရြိ လူအမ္ာ့မြာ သိသာထငးရြာ့ေသာ ေထာကးပဵံကူညီမႈမ္ာ့၏
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အက္ိဳ့ခဵစာ့သူမ္ာ့အ်ဖစး

႔

ေထာကးပဵံကူညီမႈမ္ာ့အာ့
်မြဳပးႏြဵခဲံၾကသညး။

ေစခဲံသညး။
လူထုအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏

ထိုလုပးငနး့မ္ာ့သညး

ခိုငးမာေတာငးံတငး့ေသာ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ

စျမး့ရညး်မြငးံတငးေရ့

်မနးမာ်ပညးအတျငး့သို႕

လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး

ကူညီေထာကးပဵံမႈမ္ာ့

ေပ့အပး

်ခငး့ထကးပို၍ စိတးွငးစာ့ဖျယး်ဖစးၿပီ့ အလာ့အလာရြိေသာ ေရျ့ခ္ယးမႈ်ဖစးခဲံေလသညး။
ရလဒးအာ့်ဖငးံ ကရငးလူထုအတျငး့၌ က္ယး်ပနး႕မ္ာ့်ပာ့ေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငး
မႈမ္ာ့ေပၐထျကးလာခဲံၾကေလသညး။

်မနးမာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး

10

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏

အခနး့က႑ကို ကနး႕သတးထာ့ရြိေသားလညး့ ကရငးကိစၥတျငးမူ ကျဲ်ပာ့ေသာ အေ်ခအေနရြိေလသညး။
ပထမအခ္ကးအေန်ဖငးံ ေနာဇီပို့ရာစိနးက အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့အ်ဖစး တာွနးထမး့ ေဆာငး
်ခငး့သညး
်ပသခဲံသညး။

KNU

ေခါငး့ေဆာငးမႈအတျငး့

ဒုတိယအခ္ကးအာ့်ဖငးံ

အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့၏

အေရ့ပါေသာအခနး့က႑ကို

KNUသညးကရငးအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႕အစညး့

ႏြငံး

ကရငး

အမ္ိဳ့သမီ့လႈပးရြာ့မႈအဖျဲ႕ကဲံသို႕ေသာ

ချနးအာ့ႀကီ့မာ့ၿပီ့တကးႀကျေသာ

ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႕

အစညး့မ္ာ့ ႏြငးံ ကျနးယကးမ္ာ့စျာတို႕မြ

အက္ိဳ့မ္ာ့စျာ ခဵစာ့ရ်ခငး့်ဖစးသညး။ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့

စဥး၌ ထိုအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ တကးႀကျေသာ အခနး့က႑သညး နယးစပးမြ အေတျ႕အႀကဳဵ မ္ာ့ႏြငးံ
အလြဴရြငးမ္ာ့၏ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေထာကးပံဵကူညီမႈတို႕မြ ေပၐထျကးလာ်ခငး့်ဖစးရာ ေရရြညး တညး
တံဵေသာ ေထာကးပဵံကူညီမႈ၏ အေရ့ပါပုဵကို ညႊနး်ပလ္ကးရြိသညး။

စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာကး်ခငး့
ႀကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိေသာ လကးနကးကိုငးအငးအာ့စုမ္ာ့အၾကာ့ စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာကး်ခငး့ လုပးငနး့
အာ့

သုဵ့သပးေလံလာခ္ကးသညး

ေရရြညးအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိေသာ

ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့

နညး့

လိုအပးပုဵကို ထပးဆငးံသရုပးေဖား်ပသခဲံသညး။ သမၼတသိနး့စိနးသညး ဥပေဒ်ပဳလႊတးေတား၊ တပးမ ေတား
တိ႕ု သာမက လူအမ္ာ့စု်ဖစးေသာ ဗမာလူထုတို႕ႏြငးံ ဆကးသျယးမႈကျငး့ဆကးမ္ာ့ တညး ေဆာကးရနး
လိုအပးသကဲံသို႕ပငး
10

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့ကလညး့

၎တိ႕ု ၏လူစုမ္ာ့အတျငး့

see December 2013 Opinion- Myanmar’s current peace processes: a new role for

women? By Jan an Lahtaw and Nang Raw, published by the Centre for Humanitarian
Dialogue and available at http://wwwhdcentre.org/uploads/tx_news/41MyanmarFINAL.pdf
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ကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့တွိုကး စိနးေခၐမႈမ္ာ့ကိုရငးဆိုငးၾကရသညး။ ရဵဖနးရဵခါပငး ထိုကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့အာ့ ေရြ့ရုိ့ဆနး
အစျနး့ေရာကးသူမ္ာ့ႏြငးံ အစျနး့မေရာကး မြ္တသူမ္ာ့အၾကာ့ အာ့ၿပိဳငးမႈမ္ာ့ သာမက လူထုအဆငးံမြ
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အေပၐ

်ခစာ့သညးဟု

ေတျ႕်မငးကာ

နာၾကညး့မႈမ္ာ့အ်ဖစးေဖား်ပလ္ကးရြိသညး။

ထိုအ်ပငး တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့သညး မ္ိဳ့ႏျယးစုသီ့သနး႕ အမြတးလကၒဏာတစးခုကို
ဘာသာတရာ့၊

ယခငးစစးအစို့ရတိ႕ု ႏြငးံ

ဆကးဆဵေရ့၊

နယးႏြငးခဵဘွ

်ဖစးေနခဲံရ်ခငး့ (သို႕မဟုတ)း ်ပညးတျငး့၌ ေနထိုငးက္နးရစး်ခငး့စသညး အေရ့ႀကီ့ေသာ အခ္ကးမ္ာ့တျငး
ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့ရြိၾကသညး။
ဤသို႕ေသာအေ်ခအေနတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေနႏြငးံ အဖျဲ႕တျငး့ စညး့
လဵု့ညီညျတးေရ့ကို

ရြာေဖျတညးေဆာကးရနး

အေရ့ၾကီ့လြေပသညး။

ကရငးွါရငးံႏိုငးငဵေရ့

သမာ့

တစးဦ့ က ဤစိနးေခၐမႈအာ့ အႏုပညာဆနးစျာဤသို႕သရုပးေဖားခဲံသညး။

KNU ေခါငး့ေဆာငးပိုငး့မ္ာ့သညး မတူညီကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့ကို သတိ်ပဳမိ်ပီ့ေလ့စာ့တကးေစရနး
ဥာဏးပညာရိြရမညး်ဖစး်ပီ့၊ အုတးခ္ပးမ္ာ့အာ့ အဵွငးက္်ဖစးေစေသာနညး့လမး့မ္ာ့ ရြာေဖျႏိုငးရနး
ပါ့ႏြပးမႈရြိရမညး်ဖစးသညး။ ပဵုသ႑နးႏြငးံ အရျယးအစာ့ကျဲ်ပာ့ေသာ အုတးခ္ပးမ္ာ့အာ့ အေွ့
သိ႕ု လႊတးပစးပါက အုတးနဵရဵသညး ခိုငးမာတညးတဵံႏိူငးမညးမဟုတးပါ။

11

စိနးေခၐမႈရြိေနေသားလညး့ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ဳိ့ႏျယးစုအဖျဲ႕မ္ာ့အၾကာ့ စညး့လဵု့မႈတညးေဆာကး ေရ့ႏြငးံ
ပကးသကးေသာ သိသာထငးရြာ့သညး႔လုပးငနး့မ္ာ့ ေပၐေပါကးလ္ကးရြိသညး။ ၎တိ႕ု သညး မီဒီယာမ္ာ့
(သိ႕ု ) ေစာငးံၾကညး႕ေလံလာသူမ္ာ့က သူတို႕၏အစီရငးခဵခ္ကးအေပၐ ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာ သဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့
တျငး ထိုသို႕ေသာ်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့ ထညး႕သျငး့ေဖား်ပ်ခငး့ မရြိၾကေသားလညး့ ေရရြညး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့
အာ့ထုတးမႈမ္ာ့အတျကး

မရြိမ်ဖစးအေ်ခခဵအုတး်မစး

တညးေဆာကး်ခငး့အတျကး

အေရ့ပါေသာ

ပါွငးေဆာငးရျကးမႈ်ဖစးေသာေၾကာငးံ မြတးတမး့တငးသငးံေပသညး။ မ္ဳိ့ႏျယးစုမ္ာ့အတျငး့ႏြငးံ တိုငး့ရငး့

11

ကရငးွါရငးံႏိုငးငဵေရ့သမာ့တစးဦ့်ဖစး်ပီ့

်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ရာ၌

ဿွှဿတျငး်ပဳလုပးေသာ

ပါွငးတကးေရာကးသူတစးဦ့အ်ဖစးသာမက

်မနးမာအစို့ရႏြငးံ

နညး့လမး့ေပါငး့မ္ာ့စျာ်ဖငးံ

လကးရြိကာလအထိ KNU တျငး အမႈထမး့ေနေသာကေလာငးအမညး Poo Ta ၏ “Demolishing Unity
is Political Suicide” တျငးဖတးရႈပါ။
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သာ့မ္ဳိ့ႏျယးစုမ္ာ့အၾကာ့

စညး့လဵု့မႈတညးေဆာကး်ခငး့ႏြငးံပတးသကးေသာ

ဥပမာမ္ာ့ကို

ေတျ႕ရြိ

ႏိုငးပါသညး။
(က)

အတျငး့၌

စညး့လဵု့မႈတညးေဆာကး်ခငး့-

ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီႏြငးံ

လူထု

ညြိႏႈိငး့တိုငးပငး်ခငး့မ္ာ့
ဿွှဿ ခုႏြစး မတးလတျငး အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီမႈရယူခံ်ဲ ပီ့ေနာကးပိုငး့တျငး ကရငးနီ
အမ္ဳိ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ

(KNPP)

ခ္ိတးဆကးတညးေဆာကး်ခငး့ႏြငးံ
ၾကရေလသညး။
ေနၾကေသာ

တရာ့ွငး်ဖစးလာရနး

ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ

ဂိုဏး့ကျဲ်ခငး့တို႕ေနာကးတျငး

သညးသူတ႕ို ၏

ပဋိပကၒမ္ာ့၊

တုိငး့ရငး့သာ့

ကရငးနီလကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့၊

လူအစုအဖျ႕ဲ မ္ာ့အတျငး့
ၾကိဳ့ပမး့်ခငး့

ကျငး့ဆကးမ္ာ့

စေသာစိနးေခၐမႈကို

အစျနး့ေရာကးစျာ

ရငးဆိုငး

သီ့သနး႕ေနထိုငး်ခငး့

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့

တစးခုအ်ဖစးမြ

ႏြငးံ

ဂိုဏး့ကျဲ

တိုငး့်ပညး်ပငးပထိုငး့နယးစပးတျငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့

ႏြငးံ

ရနးကုနးတျငးအေ်ခစိုကးေသာ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ စသညး်ဖငးံ ေထာကးခဵသူ မဲဆႏၵရြငး
်ပညးသူတို႔အေပၐ

တာွနးယူ်ပီ့

ကရငးနီလူထုတို႕ႏြငးံ

တိုကးရုိကး

ဆကး

စပးေဆာငးရျကးရေသာ

ႏိုငးငဵေရ့အငးအာ့စုတစးခုအ်ဖစးသို႕ အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ရနး လိုအပးခဲံသညး။
ယငး့လိုအပးခ္ကးအာ့တဵ႕ု ်ပနးသညး႕အေန်ဖငးံ KNPPေခါငး့ေဆာငးတို႕သညး လူထုအာ့ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့
လုပးငနး့စဥးအေၾကာငး့ ရြငး့လငး့တငး်ပႏိုငးရနးႏြငးံ လူထု၏ပူပနးစို့ရိမးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့အာ့
ပို၍နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈကို ရရိြရနးဟူေသာ ဒျနးတျဲအချငးံအလမး့ကို ေပ့စျမး့ႏိုငးေသာ လူထု
တိုငးပငးညြိႏိႈငး့်ခငး့လုပးငနး့စဥးတစးရပးကို စတငးလုပးေဆာငးခဲံသညး။
ဿွှ၀ ခုႏြစး စကးတငးဘာလအတျငး့ ်မနးမာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အာ့ေပ့ေထာကးခဵမႈ ကနဦ့ေ်ခလြမး့ (MSPI)
12

အဖျဲ႕ကစီစဥးေသာ အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး KNPP

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့က ရပးရျာအေ်ခ်ပဳ

အဖျဲ႕အစညး့ ႏြငးံ ဘာသာေရ့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ်ခငး့ႏြငးံ အေကာငးအထညး
ေဖားေဆာငးရက
ျ း်ခငး့တို႕၌

အတူတကျ

ပါွငးႏိုငးေစခဲံေသာ

ညိြႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့

လုပးငနး့စဥးမြ

အေတျ႕အႀကဳဵအာ့ ထုတးေဖား ေ်ပာဆိုခဲံ ၾကသညး။ KNPP ေခါငး့ေဆာငးပိုငး့ကလညး့ ်ပညးသူလူထု
ႏြငံး ယခငးက ရနးလိုဆနး႕က္ငး ခဲံၾကသူမ္ာ့၏ ႀကိဳဆိုလကးခဵ်ခငး့ခဵၾကရေသာ အေတျ႕အႀကဳဵမြလာသညး
12
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အေကာငး့်မငးမႈ

အာ့

ေွဌေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။

ညိြႏႈိငး့တိုငးပငး

ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့လုပးငနး့စဥးက

ေရရြညးအက္ိဳ့သကး ေရာကးမႈ ရြိသညးံ လုပးငနး့လုပးေဆာငးရနး လိုအပးခ္ကးကို အတညး်ပဳခဲံသညး။
KNPPေခါငး့ေဆာငး

ပိုငး့သညး

ညိြႏိႈငး့တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့

လုပးငနး့မ္ာ့၌ပိုမို

ေကာငး့မျနးစျာ

အေထာကး အပဵံ်ပဳႏိုငးၾကေစရနးအတျကး ရပးရျာအေ်ခ်ပဳအဖျ႕ဲ အစညး့ မ္ာ့အၾကာ့ စျမး့ေဆာငးရညးမ္ာ့
်မြငးံတငးရနး

လိုအပးခ္ကးကို

အစညး့အေွ့ပျဲမ္ာ့တျငး
ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မြ

သတိ်ပဳ

မြတးသာ့

ညိြႏိႈငး့တိုငးပငး

ပို၍ခကးခဲေသာ

ႏိုငးခဲံသညး။

ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့

ႏိုငးငဵေရ့

အနာဂတးတျငး

လုပးငနး့စဥး၏

ကိစၥရပးမ္ာ့သိ႕ု

်ပဳလုပးမညးံ

အာရုဵစိုကးမႈအာ့

ေ်ပာငး့လဲႏိုငးရနး

ေမြ္ားလငးံၿပီ့

ေရရြညးေမြ္ားမြနး့ခ္ကးအေန်ဖငးံ ပတးသကး ဆကးႏျယး သူမ္ာ့အၾကာ့ သေဘာတူညီမႈပိုမိုခိုငးမာေစရနး
လိုအပးေၾကာငး့ကိုမြတးသာ့ခဲံၾကသညး။

သို႕မြသာလြ္ငး

ကရငးနီ

ညီလာခဵတစးခုကို

စညး့ရုဵ့ေဆာငးရျကးႏိုငးမညး်ဖစးသညး။
KNPP ၏ အေတျ႕အႀကဳဵမ္ာ့က စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာကးသညးံ ေရရြညးလုပးငနး့စဥးကို စတငးႏိုငးခဲံသညးံ
ေဒသခဵမ္ာ့ ဦ့စီ့ေသာ

လုပးရပးအာ့ ညႊနး်ပလ္ကးရြိသညး။

(ခ) စညး့လုဵ့မႈ တညးေဆာကး်ခငး့-ကရငး-ရြမး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ
ကရငးႏြငးံ

ရြမး့လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့သညး

အာ့်ဖညးံႏုိငးရနး

ညိြႏိႈငး့ေရ့စာ့ပျဲေပၐ၌ မိမိတ႕ို ၏ အေနအထာ့ကို

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့အၾကာ့

စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာကး်ခငး့

အေလာတႀကီ့

လုိအပးေၾကာငး့ကို သတိ်ပဳမိၾကၿပီ့ သကးဆုိငးရာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ကို ပို၍ စနစးတက္်ဖစးေစရနးႏြငးံ
ဆကးသျယးမႈကျငး့ဆကးမ္ာ့အာ့ ပိုၿပီ့ခုိငးမာေစရနး အာရုဵစိုကးေဆာငးရျကး လာခဲံၾကသညး။ KNU ႏြငးံ
ရြမး့်ပညးနယး်ပနးလညးတညးေဆာကးေရ့ေကာငးစီ
ရကးေန႕တျငး

ထုတး်ပနးေသာ

(RCSS)

ပူ့တျဲေၾက်ငာစာတမး့က

တို႕ ဿွှ၀ ခုႏြစး ဇူလိုငးလ ှ၇
၎နညး့ဗ္ဴဟာ၏

ေအာငး်မငးမႈကို

ကျကးကက
ျ းကျငး့ကျငး့ သရုပးေဖား်ပသလ္ကးရြိသညး။ ထုိေၾက်ငာစာတမး့က ကာလ ေပါငး့မ္ာ့စျာ
်ပဳလုပးေဆာငးရျကးခံေ
ဲ သာ

စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာကးေရ့လုပးငနး့အာ့

ထငးဟပ

်ပသခဲံၿပီ့

ေအာကးပါအတိုငး့ ေကာကးခ္ကးခ္ႏိုငးေလသညး။

ပထမအႀကိမးအေန်ဖငးံ
လာေရာကး၍
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အာ့

ဗမာ်ပညးႏြငးံ

ပတးသကးဆကးႏယ
ျ းသူအာ့လုဵ့တို႕

ဗမာႏိုငးငဵသာ့တိုငး့ဆီသို႕
ယူေဆာငး

်ပဳလုပးၾကမညး်ဖစးသညး။

လာႏိုငးရနး

တညးတဵံခုိငးၿမဲၿပီ့
ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ႏြငးံ

ထိုလုပးငနး့စဥးသညး

အတူတကျ

တရာ့မြ္တမႈရြိေသာ
အစီအစဥးေရ့ဆျဲ်ခငး့ကို

စညး့လုဵ့မႈႏြငးံ

အမ္ာ့သေဘာဆႏၵ
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တိ႕ု အေပၐ

အေ်ခခဵေဆာငးရျကးမညး်ဖစးၿပီ့

ပတးသကးဆကးႏျယးမႈတိုငး့က

လုပးငနး့စဥး

ေအာငး်မငးမႈ အတျကး အတူတကျ လႈပးရြာ့ၾကရမညး်ဖစးသညး။13
ဤအခ္ကးက

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးေသာကာလအတျငး့

ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့

မရြိမ်ဖစးလိုအပးပုဵႏြငးံ

ေရရြညးအက္ိဳ့သကးေရာကးေသာ

အာ့ေပ့ေထာကးခဵမႈလိုအပးပုဵတို႕အာ့

ရြငး့လငး့စျာ

သတိေပ့ခ္ကးတစးရပး်ဖစးေပသညး။
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအတျကး လုပးေဆာငးေနၾကေသာ လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့က ထုိသ႕ို ေသာ
သာဓကမ္ာ့အာ့

ေလ့စာ့သေဘာက္မႈမ္ာ့စျာတို႕်ဖငးံ

ေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး။

သူတ႕ို က

ေဒသခဵ်မနးမာပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က အုတးခ္ပးမ္ာ့အာ့ အဵွငးချငးက္်ဖစးေစရနး စတငးလုပးေဆာငးခံၿဲ ပီ့
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး

ေအာငး်မငးမႈအတျကး

ေဆာကးၾကသညးံ်ဖစးရပး

ဥပမာမ္ာ့အာ့

အ်မနးလိုအပးေနသညး်ဖစးရာ
ေပါကးခဲံၿပီ့

ထိုႀကိဳ့ပမး့မႈ၌

မရြိမ်ဖစးလိုအပးေသာ

အသာ့ေပ့ေ်ပာဆိုၾကသညး။တို့တကးမႈအာ့

ဤလုပးငနး့စဥးအာ့
တညးတဵံေသာ

အေ်ခခဵအုတး်မစးကို

အလ္ငး

ေႏြာငးံေႏြ့ေစရနးမ်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့ကို

အာ့ေပ့ေထာကးခဵမႈႏြငးံ

တညး

သေဘာ

အ်ပငး့အထနး

အာ့ထုတး

ႀကိဳ့ပမး့မႈတို႕အာ့ ကာလၾကာရြညးစျာ လိုအပးလိမးံမညးဟု ဖိအာ့ေပ့လ္ကး ရြိသညး။
အထကးေဖား်ပပါသာဓကမ္ာ့က
ရြိေသာ

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုပါွငးလႈပးရြာ့သူတို႕အၾကာ့

ေလ့စာ့အထငးႀကီ့ဖျယး

အစပ္ဳိ့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို

်ဖစးေပၐလ္ကး

ညႊနး်ပလ္ကးရြိေနၾကစဥး

ေဒသခဵ

ဦ့စီ့ေသာလုပးငနး့အာ့ ေရရြညးေဆာငးရျကးမညးဟူေသာ သေဘာတူကတိ်ပဳခ္ကးတစးခုသညး လူမ္ာ့
စုဗမာလူမ္ိဳ့တို႕အတျကး အလ္ငးစလို လိုအပးေလသညး။ ၈၈မ္ိဳ့ဆကးအဖျဲ႕ကဲံသို႕ေသာ တညးရြိ်ပီ့သာ့
်ဖစးေသာ ဒီမိုကေရစီလိုလာ့သူ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အာ့လညး့ေကာငး့၊ အစညး့အရုဵ့မ္ာ့၊ မီဒီယာမ္ာ့၊
ႏိုငးငဵေရ့ပါတီအသစးမ္ာ့တျငး
(USDP)ကဲံသို႕ေသာ

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့တျငး

ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ၿပီ့စ

လႊတးေတားတျငးလညး့ေကာငး့
တူညီခ္ကးမ္ာ့အာ့

လညး့ေကာငး့၊

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့တျငးလညး့ေကာငး့
ချဲ်ခာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ

စုစညး့တညးေဆာကးရနး

ကျဲထက
ျ းမႈမ္ာ့ကို
လိုအပးေလသညး။

်ပညးခိုငးၿဖိဳ့

ပို၍က္ယး်ပနး႕ေသာ
ရြာေဖျေဖားထုတးၿပီ့
အဆုဵ့သတးပနး့တိုငးမြာ

စညး့လုဵ့မႈစိတးသေဘာထာ့ကို ထိနး့သိမး့ကာ မညးသညးံအရငး့အ်မစးအေပၐ်ဖစးေစ ရရြိထာ့ေသာ
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ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရုဵ့ႏြငးံ

ရြမး့်ပညး်ပနးလညးတညးေဆာကးေရ့ေကာငးစီ

ပူ့တျဲေၾက်ငာ

စာတမး့ ှ၇ ဇူလိုငး ဿွှ၀။ http://www.english.panglong.orgကို ဖတးရႈပါ။
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ေသျ့ချဲအုပးခ္ဳပးေရ့နညး့လမး့မ္ာ့အာ့

ခုခဵတိုကးခိုကးၿပီ့

တိုငး့ၿပညး၏

ႀကျယွ
း လြေသာ

ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈအာ့ လကးခဵေထျ့ပိုကးေသာ ်မနးမာဦ့စီ့သညးံ ႀကိဳ့ပမး့မႈပငး်ဖစးေလသညး။

ႀတိဂဵအတျငး့၌ အလုပးလုပး်ခငး့
်မနးမာ်ပညးကို

ေထာကးပဵံလ္ကးရြိေသာ

်ပငးပမြ

ကူညီသူမ္ာ့၊

အထူ့သ်ဖငးံ

အေနာကးႏိုငးငဵမြ

အလြဴရြငးမ္ာ့သညး နယးစပးေဒသအေ်ခစိုကး တုိငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့ႏြငးံ ဒီမိုကေရစီလိုလာ့သူ
မ္ာ့အာ့

ေထာကးပဵံကူညီေရ့၌

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

အေလ့ထာ့ေဆာငးရျကးခဲံၾကသညး။

တိုငး့်ပညး

ပျငးံလငး့လာသညးႏြငးံအမြ္ ယခငးကအထီ့က္နး်ဖစးေနခဲံေသာ လူစုမ္ာ့ထဵသို႕ လကးလြမး့မီ ေရာကး
ရြိႏိုငးရနး်ဖစးႏိုငးေ်ခမ္ာ့ ွငးေရာကးလာၾကသညး။ အထူ့သ်ဖငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးႏြငးံ ပတးသကး
ေသာလုပးငနး့မ္ာ့အာ့ေထာကးပဵံရနး အရာေရာကးေသာ ေငျပမာဏမ္ာ့အာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အလြဴရြငး
မ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံကူညီမႈအဖျဲ႕

14

ကဲံသို႕ေသာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ တဆငးံလျယးကူစျာ ရရြိလာ \ႏိုငး

ခဲံသညး။
သိ႕ု ရာတျငး ်မနးမာလူဦ့ေရအမ္ာ့စုႏြငးံ ေဆာငးရျကးရမညးံ ကနဦ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အတျကး အေထာကး
အပဵံမ္ာ့ကမူ အခ္ိနးမီြ ေရာကးရြိ်ခငး့မရြိခဲံေပ။ ယခငးေဖား်ပခဲံေသာ က႑မ္ာ့၌ ေတျ႕ရြိရသကဲံသို႕ပငး
ထိုအခ္ကးသညး

လူအမ္ာ့စု်ဖစးေသာ

ဗမာလူဦ့ေရတိ႕ု အတျကး

အေထာကး

အပဵံကငး့မဲံ်ခငး့ႏြငးံ

သူတို႕ွနး့က္ငး၌ ်ဖစးေပၐေနေသာ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ တညးေဆာကး်ခငး့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးမႈမ္ာ့မြ
အဆကးအသျယး်ပတးေတာကးေနမႈ ေဘ့အႏၱရာယးကို ်ဖစးေစခဲံသညး။
ဤသို႕လစးဟာခ္ကးရြိေနေသားလညး့

လူအမ္ာ့စု်ဖစးေသာ

ဗမာလူမ္ိဳ့တို႕ထဵ

လကးလြမး့မီေအာငး

သျာ့ေရာကး၍ ဆကးသျယးခ္ိတးဆကး်ခငး့တိ႕ု ်ပဳလုပးခံေ
ဲ သာ ေဒသခဵမ္ာ့ဦ့စီ့သညးံ ေ်ပာငးေ်မာကးေသာ
လုပးငနး့သာဓကမ္ာ့လညး့ ထျကးေပၐလ္ကးရြိသညး။
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PDSGႏြငးံ

ပတးသကးေသာ

ေနာကးခဵသမိုငး့ကို

သိရရ
ြိ နး

Burma

News

Internationမြ

ထုတး်ပနးေသာ “Deciphering Myanmar’s Peace Process, a Referance Guide, 2013” တျငး
ဖတးရႈပါ။
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မူစလငးဆနး႕က္ငးေရ့အႀကမး့ဖကးမႈအာ့

ရငးဆိုငး်ခငး့-မူစလငးဆနး႕က္ငးေရ့

အၾကမး့ဖကးမႈတစးွိုကး

ေဒသခဵဦ့စီ့ေသာ ကနဦ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့
်မနးမာသတငး့ေလာကႏြငးံ
ေနေသာ

လူထုအေ်ခ်ပဳလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးသူတစးဦ့တို႕က

မူစလငးဆနး႕က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကို

တစးဟုနးထို့

တုန႕း ်ပနးေ်ဖရြငး့ႏိုငးရနးအတျကး

ပ္ဵ႕ႏြဵ႕

ေအာငး်မငး

ေက္ားၾကာ့ လူသိမ္ာ့ေသာ စာေပပညာရြငးတစးဦ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငး၍ လကးရြိ်ဖစးေပၐ လ္ကးရြိ
ေသာ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အာ့ စိနးေခၐႏိုငးမညးံ ခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကးရနးနညး့လမး့မ္ာ့ကိုေဖား ထုတး
ခဲံၾကေသာ

အေတျ႕အၾကဳဵအာ့

ေွဌေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။

ပါွငးတကးေရာကးသူမ္ာ့သညး

်မနးမာ

သဘာွပတးွနး့က္ငး အရငး့အ်မစးမ္ာ့၊ ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ ထုဵ့တမး့အစဥးအလာမ္ာ့၊ ႏြငးံ တစးဟုနး
ထို့ေ်ပာငး့လဲေနေသာ

လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ

လူမႈေရ့ကေသာငး့ကနငး့်ဖစးမႈမ္ာ့က

လူမႈေရ့ သဟဇာတ်ဖစးခံေ
ဲ သာေနာကးခဵသမုိငး့ ႏြငးံ ေပါငး့စညး့ညီညႊတးမႈမ္ာ့အာ့ ေဘ့အႏၱရာယး
က္ေရာကးေစႏိုငးေၾကာငး့ကုိ ဓာတးပုဵ်ပပျဲမြတဆငးံ ၾကညးံရႈခဲံၾကသညး။
သတငး့ေထာကးႏြငးံ စာေပပညာရြငးတို႕သညး ထို်ပပျဲအ်ပငး ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ႏြငံး မူစလငးတို႕အၾကာ့
ဘာသာတရာ့မ္ာ့ ႏြီ့ေႏြာဖလြယးမႈ ဖိုရမးမ္ာ့်ပဳလုပးရနး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးခံၾဲ ကသညး။ မႏၱေလ့
ၿမိဳ႕်ပငးပ အနီ့တွုိကးရြိ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့ေနလူထုမ္ာ့ႏြငးံ လုပးကိုငးေဆာငးရျကးရာတျငး ကူညီ
ပဵံပို့သူမ္ာ့သညး ယဥးေက့္မႈအေမျအႏြစးဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့အေပၐ အာရုဵစိုကးေဆာငးရျကးခဲံၾကသညး။
စာေပပညာရြငးက ်မနးမာလူမ္ိဳ့တို႕၏ပုဵ်ပငးေ်ပာေသာအစဥးအလာ ႏြငးံ အာ့မာနး်ပညးံွေသာဓေလံ
တျငး

မူစလငးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ

်ပညးသူလူထုတ႕ို ၏

ထညးံသျငး့မြတးတမး့တငးသိမး့ဆညး့ၾကရနး
ဆိုခဲံသညး။
ေထာကးကမူ
ပုဵေသ

ဗမာ်ပညးသာ့

သုဵ့သပးဆငး်ခငးစရာအခ္ကးမ္ာ့ကို

အိႏိၵယအႏျယးွငးဟု

လကးရြိ်ဖစးပျာ့ေနေသာ

ပါွငးအေထာကးအကူ်ပဳခဲမ
ံ ႈ

မိမိကိုယးကို

အၾကမး့ဖကးမႈအာ့

မ္ာ့အာ့

ကမး့လြမး့ေ်ပာ

ရညးညႊနး့ေလံရြိေသာ
မီဒီယာ

ရႈေထာငးံမြ

သတငး့
ၾကညးံရႈ၍

သမုတး်ခငး့လုပးရပးမ္ာ့ မညးသို႔ြ်ဖစးေပၐလာသနညး့ဟူေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့၊ တာွနးယူ

တတးေသာ သတငး့ ႏြငးံ စာနယးဇငး့ပညာ လိုအပးမႈစသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့်ဖငးံ လူထု တိ႕ု အာ့
ထိေတျ႕ဆကးဆဵေစခဲံသညး။

ပါွငးတကးေရာကးသူမ္ာ့အာ့

ပုဵေသကာ့က္

ကိစၥရပးမ္ာ့

ထကး

ေက္ားလျနးၿပီ့ ရႈ်မငးၾကရနး၊ ်မနးမာ်ပညး၏ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈ မ္ာ့အာ့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနးႏြငးံ ်မနးမာ
လူမ္ိဳ့မ္ာ့တျငး ရြိၾကေသာမ္ာ့်ပာ့လြသညးံ သီ့သနး႕ကိုယးပိုငး အမြတးလကၒဏာမ္ာ့သညး လူ႕ေဘာငး
အဖျဲ႕အစညး့ဆိုငးရာ အငးအာ့အရငး့အ်မစး တစးခု်ဖစးေၾကာငး့တိ႕ု ကို သတိ်ပဳမိရနး စိနးေခၐခဲံသညး။

လူအမ္ာ့စု်ဖစးေသာ ဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့မြ အဓိကလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကး်ခငး့
43

ထိုလူထုအေ်ခ်ပဳလုပးငနး့သာမက မ္ာ့စျာေသာ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕အစညး့၌ လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကလညး့
အစို့ရဖကးမြ

အဓိကပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၊

အာဏာပျဲစာ့မ္ာ့

ႏြငးံ

ခ္ိတးဆကးလုပးေဆာငးေသာ

အေတျ႕အႀကဳဵမ္ာ့ကို ေွဌေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး။ သူတ႕ို ၏အေတျ႕အႀကဳဵမ္ာ့က မညးံသညးံအဖျဲ႕ အ
စညး့ကိုမြ္ က္စးလစးေသာ အဖျ႕ဲ ဟူ၍ မြတးယူတတးသညးံ ေထာငးေခ္ာကးမြ ေရြာငးရြာ့ႏိုငးရနး ကၽျႏုးပး
တိ႕ု အာ့ သတိေပ့လ္ကးရြိၾကသညး။
လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕အစညး့မြ
အ်မငးမ္ာ့ရြိၿပီ့
လူထုအဆငးံႏြငးံ

မိမိတ႕ို ၏

လကးတျဲေဖားမ္ာ့ကလညး့
ရာထူ့၊

အာဏာႏြငးံ

ခ္ိတးဆကးလုပးေဆာငးႏိုငးရနး

ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့အေပၐဆနး့စစးေွဖနးႏိုငးေသာ

အကာအကျယးမ္ာ့ကို
ထုတးေဖားေ်ပာဆို်ခငး့

အသုဵ့်ပဳ၍
ဆနး့စစးေသာ

ေအာကးေ်ခ
နညး့လမး့

မ္ာ့အာ့ ရြာေဖျ်ခငး့တု႕ိ ကို ်ပဳလုပးရနး စိတးအာ့ထကးသနးေသာ နယးေ်မခဵ သိ႕ု မဟုတး ဗဟိုအဆငးံမြ
အစို့ရွနးထမး့မ္ာ့၊ ွနးႀကီ့မ္ာ့ကဲံသ႕ို ေသာ အေရ့ပါအရာေရာကးသညးံ ပုဂၓိဳလးမ္ာ့အာ့ အဖျဲ႕အစညး့
မ္ာ့မြ ရြာေဖျေဖားထုတးၾက်ခငး့အေတျ႕အႀကဳဵမ္ာ့ကို ေွဌခဲံၾကသညး။
်ဖစးရပးတစးခုတျငး လုပးေဖားေဆာငးဖကးမ္ာ့က ကရငး်ပညးနယးမြ ွနးႀကီ့တစးဦ့သညး မူစလငးဆနး႕
က္ငးေရ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့အာ့ လူသိရြငးၾကာ့ ဆနး့စစးေွဖနးပိုငး့်ခာ့၍ စိတးအာ့ထကး
သနးထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ွဵံေၾကာငး့

တငး်ပခဲံၾကသညး။

ထုွ
ိ နးႀကီ့သညး

မိမိ၏

ရာထူ့အာဏာႏြငးံ

လုပးပိုငးချငးံအကာအကျယးကို အသုဵ့်ပဳ၍ အႏၱရာယးရြိသညးဟု ေတျ႕်မငးရေသာ အေ်ခအေနတစးခု
အေပၐ

ပျငးံလငး့ေသာအ်မငးမ္ာ့်ဖငးံ

ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ရနး

ွနးမေလ့သူ်ဖစးေလသညး။

ထိွ
ု နး

ၾကီ့သညး အစို့ရအမႈေဆာငးမ္ာ့အတျကး ်ပဳလုပးေသာသငးတနး့မ္ာ့တျငး သူ၏အ်မငးအာ့ ပျငးံလငး့စျာ
ေွဌခဲံသညးံအ်ပငး ထိုသို႕ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ရနး မိမိ၌တာွနးရြိသညးဟု ေတျ႕်မငး ေၾကာငး့ကိုလဲ
ရြငး့လငး့စျာ ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။
ထိ႕ု အ်ပငး လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ကလညး့ ်ပညးတျငး့ႏိုငးငဵေရ့မ္ာ့၌ ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးႏိုငးရနး
အလာ့အလာရြိေသာ ပါွငးးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ အ်မငးပျငးံေစရနး ရညးရျယး၍ အစုိ့ရအမႈထမး့မ္ာ့
အတျကး

အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့

အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့တျငး
အရာရြိမ္ာ့ကဲံသို႕ေသာ
အ်ခာ့ေသာ

်ပဳလုပးေသာအေတျ႕အႀကဳဵအာ့

ေွဌခဲံၾကသညး။

အခ္ိဳ႕ေသာ

ကရငး်ပညးနယးမြ ွနးႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ လူွနးမႈႀကီ့ႀကပးေရ့ဌာနႏြငးံ ရဲဌာနမြ
ရာထူ့အဆငးံ်မငးံအစုိ့ရအမႈထမး့မ္ာ့နြငးံ

အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ႏြငးံ

သငးတနး့မ္ာ့၌မူ

ခ္ိတးဆကး်ပဳလုပးခဲံၾကသညး။

ဆကးလကးအာ့ထုတးလ္ကးရြိေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့အေပၐအတူတကျ ထာ့ရြိေသာ နာ့လညးမႈနြငးံယုဵၾကညးမႈအာ့ နကးရိႈးငး့ေစရနး
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ရညးရျယး၍

လႊတးေတားအမတးမ္ာ့အာ့

ပါွငးတကးေရာကးသူမ္ာ့အ်ဖစး

တိုကးရုိကးထညးံသင
ျ း့

်ပဳလုပးခံၾဲ ကသညး။
အထကးတျငး

ေဖား်ပခဲံေသာ

ေဒသခဵဦ့စီ့ေသာ

အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့မႈတိုငး့သညး

ႀတိဂဵဗဟိုမြ

ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ ပါွငးပတးသကးေစရနး ခ္ိတးဆကးလုပးေဆာငးေသာ အစပ္ဳိ့လုပးငနး့မ္ာ့၏
ခုိငးမာေသာ

ဥပမာမ္ာ့

်ဖစးၾကသညး။

ထိုသူမ္ာ့၏

ပူ့ေပါငး့ပါွငးေဆာငးရျကးမႈနြငးံ

ပိုငးဆိုငးမႈ

စိတးဓါတးသညး ေရရြညး်ဖစးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့နြငးံ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ ႀကိဳ့ပမး့အာ့မႈမ္ာ့၏ ေအာငး
်မငး်ခငး့ေသာံခ္ကး်ဖစးေလသညး။

နိဂုဵ့နြငးံ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
အထကးေဖား်ပပါ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့်ခငး့သညး ႏိုငးငဵတကာပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ လိုကးနာ
ရနးလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုမီ့ေမာငး့ထို့်ပေသာ ခိုငးမာသညး ံဥပမာမ္ာ့်ဖစးေပသညး။
ႏိုငးငဵတကာပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး ်မနးမာ်ပညးတျငး လႊမး့မို့လ္ကးရြိေသာ ခကးခဲရႈပးေထျ့မႈအဆငးံအာ့ ရႈပးေထျ့ေသာ ်မငးကျငး့အာ့
ထိနး့ညိြလမး့ညႊနးႏိုငးရနး

စျမး့ေဆာငးရညးရြိေသာ

ေဒသခဵဦ့စီ့သညးံ

အေ်ဖရြာနညး့မ္ာ့အာ့

ရြာေဖျေဖားထုတး်ခငး့နြငးံ အာ့ေပ့ေထာကးပဵံ်ခငး့အေရ့ႀကီ့ပုဵတို႕အာ့ အသိအမြတး်ပဳရမညး။
စျမး့ေဆာငးရညးႏြငးံ စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာကးေသာ အစပ္ဳိ့လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ လကးခဵေထျ့ပိုကးၿပီ့
အာ့ေပ့ေထာကးခဵေသာ ေရရြညး်ဖစးသညးံ ရႈေထာငးံအ်မငးမ္ာ့အာ့ ထညးံသျငး့ေမျ့်မဴရမညး။
ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ
ႀကဳဵေတျ႕ေနေသာ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့

အဖျဲ႕မ္ာ့

သို႕မဟုတး

လကးလြမး့မြီေသာ

လူစုမ္ာ့၊

်မနးမာႏိုငးငဵအာဏာပိုငးဆိုငးမႈအငးအာ့စု၏

ေဘ့ဒုကၒ
အစျနး့

ႏြစးဖကးရြိသူမ္ာ့အတျကးသာမက တညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးရာတျငး အဓိက
ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး။ ဗမာအမ္ာ့စု၏ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ ဟနးခ္ကး ညီမြ္စျာ
အာရုဵစိုကးေဆာငးရျကးၾကရမညး။
လကးရြိ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ စိတးလႈပးရြာ့ဖျယးရာအ်ဖစးအပ္ကးအေ်ခအေနမြာ အေကျ႕အေကာကးမ္ာ့လြၿပီ့
မထငးမြတးဘဲက္ေရာကးႏိုငးေသာ အႏၱ၇ာယးအလာ့အလာမ္ာ့က ခရီ့ဦ့ႀကိဳ်ပဳေနေသာ ခရီ့ရြညး၏
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အစတျငး ရြိေန်ခငး့ပငး်ဖစးေလသညး။ သိ႕ု ေသားလညး့ ဤခရီ့လမး့သညး ဆယးစုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ပထမ
ဆုဵ့အႀကိမးအ်ဖစး သစးလျငး်ပီ့ ကျဲ်ပာ့ေသာေနရာသစးသို႕ ေခၐေဆာငးသျာ့မညးံ အလာ့အလာ ရြိ
ေလသညး။
လူဦ့ေရအမ္ာ့စုက

သူတ႕ို ၏

ေန႕စဥးဘွမ္ာ့တျငး

အ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ

ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈ

အနညး့ငယးမြ္ကိုသာေတျ႕ရြိၾကရၿပီ့ ေနရာအႏြဵ႕အ်ပာ့တျငး ဆငး့ရဲမျဲေတမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးေပၐ
ေန်ခငး့၊ လကးတစးဆုပးစာမြ္သာရြိေသာ ဥပေဒႏြငးံ အာမခဵခ္ကးအသစးမ္ာ့ကိုသာ အေကာငးအထညး
ေဖားႏိုငး်ခငး့၊

ဆကးလကးလႈပးရြာ့်ဖစးေပၐလ္ကးရြိေသာ

ေရျ႕ေ်ပာငး့ရ်ခငး့မ္ာ့က

လူအမ္ာ့စု၏

လူအုပးစုမ္ာ့အၾကာ့

ပဋိပကၒမ္ာ့ႏြငးံ

လကးေတျ႕ဘွအ်ဖစး

အၿကမး့ဖကးမႈ်ဖစးရပးအသစးမ္ာ့

စစးေရြာငး

ဆကးလကးတညးရြိေနရာ

ေပၐေပါကးလ္ကးရြိေနေသားလညး့

သိမးေမျ႕ညငးသာေသာ အသျငးေဆာငးသညးံ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့လညး့ ေပၐေပါကးလ္ကးရြိေနေလသညး။
ထိုေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့သညး

ယခငးက

တညးရြိ်ခငး့မရြိခဲံေသာ

အသစးေသာအချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ

ေသ့ငယးေသာ အစပ္ဳိ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့တျငး ေတျ႕်မငးႏိုးငးေလသညး။
ထိုကဲံသ႕ို ေသာ

ေအာငး်မငးမႈ်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့

ရြာေဖျေဖားထုတးကာ

ခ္ီ့က္ဳ့ဂုဏး်ပဳသငးံေပသညး။

၎တို႕သညး စကာ့ွိုငး့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ တရာ့ဥပေဒစို့မို့်ခငး့ႏြငးံ အတညးတက္်ပဌာနး့
သတးမြတးေသာ

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့မြ

အစ်ပဳေဆာငးရျကးခံၾဲ ကေသာ
ကိုယးစာ့်ပဳေလသညး။

တရာ့ွငးလုဵၿခဳဵေရ့်ပဌာနး့ေပ့အပး်ခငး့မရြိေသားလညး့

ေဒသခဵပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၏
ထုိသ႕ုိ ေသာ

သတၱိႏြငးံ

အာ့ထုတးမႈမ္ာ့အာ့

တီထျငးႀကဵဆမႈမ္ာ့အာ့
အာ့ေပ့ေထာကးခဵ်ခငး့ႏြငးံ

ပ္ိဳ့ေထာငး်ခငး့တု႔က
ိ ို ေဆာငးရျကးသငးံလြေပသညး။ သုိ႕မြသာ အနာဂါတးတျငး ေပၐေပါကးႏိုငးေသာ
ေသျ့ချဲအုပးခ္ဳပးေရ့

ပရိယာယးမ္ာ့ေရြ႕ေမြာကးတျငး

မတူညီကျဲ်ပာ့မႈ်ဖငးံ

ဖျဲ႕စညး့ထာ့ေသာ

်မနးမာ်ပညး၏ ခဵႏိုငးရညးစျမး့အာ့ႏြငးံ စညး့လုဵ့မႈက အာဏာရြငးဆနးေသာ အုပးခ္ဳပးမႈမေပၐေပါကးေစရနး
က္ာ့ကနးေပ့ေပလိမးံမညး။
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