
 

တန်ဖှိ ိုးရှှိသ ောဘဝနငှ  ်ရပ်တည်ခြငိ်ုး ( Living a Life with Values ) 

ဥ ီးအ ောင်ဆန်ီးဥ ီး 

  

ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၁၉ 

အပှိ င်ိုး(၃)  “နှှိငင်ံ ောိုးမ ောိုး၏အြွင ်အသရိုး ခပန်လည်သပိုးအပ်ခြငိ်ုး” (Enfranchising the Nation 

of Myanmar ) 
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နှိဒါန်ိုး 

ဤအဆောင်ီးပါီးသည် မမန်မောေောဖတ်သူမျောီး တွြ်ရညမ်ှန်ီးလျြ်အရီးသောီးခ ဲ့မခင်ီးမဖေ်ပါသည်။ မမန် 

မောဆိိုသညဲ့်ေြောီးရပ်တွင် ြချင၊် ြယောီး၊ ြရင၊် ချင်ီး၊ မွန်၊ မမန်မော၊ ရခိိုင်၊ ရှမ်ီး ေသည်မဖငဲ့် 

ပူီးအပါငီ်းပါဝင ်ပပ ီးသောီး မဖေ်သည်။ Burmese (သိိုို့) Burma  ဆိိုအသောေြောီးြိို  သ ိုီးမပြုအသော ခါ 

တွင် ပ ိတိသျှ ေိိုီးရ ိုပ်ချြုပေ်ဥ်ြောလ ေြောီးလ ိုီး သ ိုီး န  ီးနှငဲ့် သြ်ဆိိုငခ် ဲ့ပပ ီး ပ ိတိသျှအခတ် 

ပပ ီးသညဲ့်အနောြ်တွငလ်ည်ီး ေွ ြျန်ရေ်ခ ဲ့အသောေြောီးလ ိုီးသ ိုီးန  ီးပ ိုမျောီးမဖေ်ကြသည်။ နိိုင်င မခောီးသောီး 

ေောဖြ်သူမျောီး အနမဖငဲ့်   ဤအဆောင်ီးပါီးြိိုဖြ်ရ ရအသော ခါတွင် အဆောငီ်းပါီး တွင်ီးပါရှိအသော 

 မောေြောီးလ ိုီးမျောီး၏ ဆိိုလိို ရင်ီး ဓိပပါယ်ြိို နောီးလည်ဘိိုို့လွယ်ြူမည်မဟိုတ်အပ။ ထိိုို့အကြောငဲ့် 

ဤအဆောင်ီးပါီး အနမဖငဲ့်  ြျယ်ချ ျဲ့ရှင်ီးမပအရီးသောီးမူမျောီးြိို  နည်ီးဆ ိုီးအလျှောဲ့ချပပ ီး တိိုတိိုရှင်ီးရှင်ီး 

မဖငဲ့ ်အရီးသောီးထောီးသည်။   
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အပှိ င်ိုး(၁)  “နှှိငင်ံ ောိုးမ ောိုး၏ ရပှိ င်ြွင ်အောိုးလံ ိုးဆံ ိုးရံ ိုးြ  ရခြငိ်ုး” (Disfranchising of a Nation ) 

ဤ ပိိုင်ီးတွင် လွတ်လပအ်ရီးရပပ ီးချနိ်မှေ၍ မမန်မောလူမျြိုီးတိိုို့၏ ြ ကြမမောနှငဲ့်ပြ်သြ်အသော 

အနောြခ် သမိိုင်ီးအကြောင်ီး  ြျဥ်ီးချြုပ်ြိို အဖောမ်ပထောီးပါသည်။ ထိိုေဥ် မမန်မောဲ့နိိုငင် အရီးအခါင်ီးအဆောင် 

မျောီးြ မမန်မောနိိုင်င ြိို  ဘြ်ဘြ်မ ှ  ဆငဲ့် တန်ီးနိမဲ့ြ်ျအ ောင် အဆောင်ရွြ်မူ  ြျဥ်ီးချြုပ် 

အဖောမ်ပချြ်လည်ီး မဖေ်ပါသည်။ လွတ်လပအ်ရီးရပပ ီးေ နိုနယ်အသော နိိုငင် မဖေ်မူြိို  မပေ်တငေ်ရော 

ရှိအသေ်ာလည်ီး နိိုငင်  တွြ်  ထင်ြရဆ ိုီးရ  ီးမူမျောီးြိိုအတောဲ့ မဖေ်အေခ ဲ့သည်။  

 

အပှိ င်ိုး (၂) “မှိမှိကှိ ယ်ပှိ င်အတွက်နှင တ်ှိ ငိ်ုးခပည်လူမ ှိ ိုးအတွက် စွမ်ိုးရည်ခမြှင ်တငခ်ြငိ်ုး” 

( Empowering Self and Nation) 

ဤ ပိိုင်ီးတွင် ထိခိိုြ်ပျြ်ေ ီးသွောီးအသော မပည်သူလူထိုမျောီး၏ ေိတ်ဓါြ်အရီးရော ောီး မပန်လည် 

မပြုမပငရ်န်နှငဲ့ ် နိိုငင်  တွြ် မပန်လည်ကြိြုီးပမ်ီးအဆောင်ရွြ်လိိုအသော မျြိုီးချေ်ပိုဂ္ိြုလတ်ိိုို့၏ ေောရိတတ 

ပိိုင်ီးဆိိုင်ရော အြောင်ီးမွန်အရီး တွြ် ရညရ်ွယ်ပါသည်။  

 

အပှိ င်ိုး(၃)  “နှှိငင်ံ ောိုးမ ောိုး၏အြွင ်အသရိုး ခပန်လည်သပိုးအပ်ခြငိ်ုး” (Enfranchising the Nation 

of Myanmar )  

ဤ ပိိုင်ီးတွင် လြ်ရှိ အမခအန ရ နိိုငင် အရီးတောဝန်မျောီးနှငဲ့် ောဏောမျောီး  ပ်နှငီ်းမခင်ီးခ ရထောီး 

အသေ်ာလည်ီး  တူတြွ ပူီးအပါငီ်းအဆောင်ရွြ်ကြမခင်ီး ောီးမဖငဲ့်  ထြ်ပါ နိိုင်င အတော်၏ ဆ ိုီးရ  ီးခ ဲ့မူ 

မျောီးြိို ပိိုမိိုအြောင်ီးမွန်အသော နိိုငင် အရီးေနေ်တေ်ခို  သွင်မဖငဲ့ ် ေောီးထိိုီးအဖေါ်အဆောင်ြော နိိုငင် သောီး 

မျောီး တွြ် တရောီးမျှတမှန်ြန်မူမျောီး မပန်လည်အဆောင်ြျဥ်ီးအပီးနိိုငအ်ရီးြိို ရညရ်ွယပ်ါသည်။ 
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အပှိ င်ိုး (၃) “နှှိငင်ံ ောိုးမ ောိုး၏အြွင ်အသရိုး ခပန်လည်သပိုးအပ်ခြငိ်ုး”  

မမန်မောနှိင်င ၏ င ်ောီးသည် မတူည အသောတိိုင်ီးရငီ်းသောီးလူမျြိုီး သ ီးသ ီးမျောီးမှ အပါငီ်းေပ်ေိုေည်ီး 

ထောီးအသော င် ောီးမဖေ်သည်။ ၎င်ီး င် ောီး၏ ဓြိအသောဲ့ချြ်မျောီးမှော  မပြုသ 

အဘော ောီးမဖငဲ့် သမောဓိတရောီး(SAMADHI)ရှိအသော မပည်သူမပည်သောီး ောီးလ ိုီး၏ 

ေိုအပါင်ီး င် ောီးမဖေ်သည်။ ၎ငီ်းအသောဲ့ချြ်မျောီး၏  အရီး ကြ ီးဆ ိုီးအသော  ရောမျောီး 

မှော မပည်သူလူထိုမျောီးပငမ်ဖေ်သည်။  ထူီးသမဖငဲ့် ကြ ီးသည်မဖေ်အေ၊ ငယ်သည် 

မဖေ်အေ မပည်သူလူထို ချငီ်းချငီ်း အပါင်ီးေပ်ည ိနိ င်ီးနိိုင်ေွမ်ီး နှငဲ့ ်  ေိိုီးရ အပေါ် 

ပူီးအပါငီ်းအဆောင်ရွြ်မ ပ ိုေ အပေါ်တွင်မျောီးေွောမတူည်သည်။ သဘောဝသယ ဇောတမျောီး 

အပါမျောီးကြွယ်ဝအသောအကြောငဲ့် နိိုင်င တေ်နိိုင်င ၏  င် ောီးတိိုီးမမ ငဲ့် အေနှိငအ်သော်လည်ီး 

 အရီးကြ ီးသည်မှော ၎င်ီးသဘောဝသယ ဇောတမျောီးသည် တိိုင်ီးမပညတ်ေ်ခို မထူအထောင် 

နှိငပ်ါ။ မပည်သူလူထိုသည် ၎င်ီးတိိုို့၏ယဉ်အြျီးမ တိိုီးတြ်မ  တွြ် လိို ပ်အသော 

 မျြိုီးသောီးအရီးဆနဒနှငဲ့်ေိတ်ဓောတ်ရှိမှသော  င် ောီးကြ ီးမောီးအသောနိိုင်င  မဖေ်လောနှိင် 

မည် မဖေ်သည်။ ( ိိုလ်ချြုပ်အ ောငဆ်န်ီး) A nation cannot be effective or 

powerful—unless the People have the National Will and the Spirit 

Requisite for the Growth of their Civilization (Bog yoke Aung San). 

မှန်ြန်အသော  သိပညော နှငဲ့ယ်ဉ်အြျီးမ သည် လူူ့ ဖွ ျဲ့ ေည်ီး၏ထိအရောြ်အသော 

ဖွ ျဲ့ေည်ီးမ  တွြ် မရှိမမဖေ်လိို ပ်သည်။  ထြ်ပါအဖေ်ာမပချြ်မျောီးသည် ြျွန်ိုပ်တိိုို့ 

၏ ရည်မှန်ိုးြ က်နှင ပ်န်ိုးတှိ င် (Aims and Objectives ) မျောီးြိိုသတ်မှတ်နှိင်ရန် 

 တွြ်   အထောြ ် ြူမပြု လိမဲ့်မည်ဟို ြျွန်အတောယ် ိုကြည်ပါသည်။  

ဖွငဲ့်ပဖိြုီးတိိုီးတြ်ပပ ီး ယဉ်အြျီးအသောလူမူ ဖွ ျဲ့ေည်ီးတည်အဆောြ်ရောတွင်လိို ပ်အသော မူဝါဒအရီးဆွ   

အရီး တွြ် ခြ်ခ လွန်ီးလှအချမဟိုတ်ပါ။ မျောီးေွောအသောနိိုငင် မျောီးသည်  ဆိိုပါမူဝါဒ 

ြိို ဤရောေိုမတိိုင်မ ြပင် အ ောငမ်မငေ်ွော  အြောင်  ထည်အဖောခ် ဲ့ကြပပ ီးမဖေ်သည်။ 

မမန်မောနိိုင်င   တွြ်သငဲ့်အလျှေ်ာအသော မူဝါဒြိို ဤအနရောတွင ် တငမ်ပသွောီးမည် 

မဖေ်ပါသည်။ 
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ြျွန်အတောတ်ိိုို့ ပထမဆ ိုီးေဉ်ီးေောီးရမညဲ့် ရောမှော လောမညဲ့် ၂၀၂၀ ခိုနှေ် တွြ်  အထွအထွ 

အရွီးအြောြ်ပွ ဆိိုငရ်ောြိေစမဖေ်သည်။ လြ်ရှိအနမပည်အတော ် NLD  ေိိုီးရ တွြ် 

ြျွန်အတောတ်ိိုို့ မ ဆြ်လျှြ်အပီးမှောလောီး......မအပီးဘူီးလော?  ြယ်၍၎င်ီးတိိုို့၏ 

ေွမ်ီးအဆောင်ရည်   ရည် ချငီ်း မရှိခ ဲ့လျှင၊် ြျွန်အတောတ်ိိုို့ အနမဖငဲ့် ေွမ်ီးအဆောင်ရည် 

ရှိအသော  အရွီးချယ်ေရော ေိိုီးရတေ်ရပ်ြိို အရွီးအြောြ် သင်အမမ ောြန်ိိုငမ်ည်အလော? 

အနမပည်အတောရ်ှိလြ်ရှိ ေိိုီးရ၏ အဆောငရ်ွြ်ချြ်မျောီးြိိုမပန်လည်သ ိုီးသပ်ကြညဲ့်ကြေိိုို့။ ၂၀၁၅ 

ခိုနှေ် နိို၀င်ဘောလ ြျငီ်းပအသောအရွီးအြောြပ်ွ တွင် မပတ် သတ် နိိုငရ်ခ ဲ့ပပ ီး၊ 

၂၀၁၆ ခိုနှေ် ဧပပ လတွင် လြ်ရှိ ေိိုီးရ၏ ိုပ်ချြုပ်အရီးြိိုေတငြ်ျငဲ့်သ ိုီးခ ဲ့ရော 

မျှသအသောတရောီးေ ရင်အရီး၊ ဘဏ္ဍောအရီး၊ ေ ီးပွောီးအရီး၊ ပညောအရီး အပေါ်လေ မျောီးနှငဲ့် 

ပတ်သြ်၍ မပြုမပင်အမပောငီ်းလ မ လ ိုီးဝမရှိပါ။ လြ်ရှိ ေိိုီးရ၏ မူဝါဒ  ောီးလ ိုီးသည် 

သမမတ ဦီးသိန်ီးေိန်  ေိိုီးရလြ်ထြ်မှကြွငီ်းြျန်ခ ဲ့သည်ဲ့ မူဝါဒအဟောင်ီးမဖေ်သည်။ 

လူထို အနမဖငဲ့်  ဓပိပောယ်ရှိရှိ ဓြိြျအသောတိိုီးတြ်မ မရှိဘ  မပည်သူလူထို 

၏ဘဝ /  ချနိ်မျောီးြိို ၁၀ နှေ် ထြ် ထိ လဟသ မဖြုန်ီးတ ီးသေွာီးနှိင်အသော 

 ေိိုီးရြိို နိိုငင် အတော ်ောဏော အနောြ်ထပ်ငါီးနှေ်ဆြ်လြ်အပီးမည်အလော? NLD 

အခါင်ီးအဆောင ်အဒေါ်အ ောင်ဆန်ီးေိုကြည်သည် နှိငင် အတော ်သမမတ၏ ကြ အပီးပိုဂ္ိြုလ် 

မဖေ်အသေ်ာမငောီးလည်ီး သမမတ  ထြ်မှောအနရောယူ၍  ောဏောြိိုင်ထောီးသည်။ 

ထိိုေညီ်းမျဉ်ီးသည် NLD ပါတ  တွင်ီး၌သောသြ်ဆိိုင်ပပ ီး ဖွ ျဲ့ေည်ီးပ ို အမခခ ဥပအဒ 

 ရမြိိုြ်ည ပါ။ နှှိင်ငသံတော ်မမတ အခဖစ်သရ ိုးသကောက် တငသ်ခမြှောက်ခြငိ်ုးြံရ ည ် 

မည် ည ်ပ ဂ္ှိ လ်တစ်ဦိုးတစ်သယောကမ်ဆှိ  ၎င်ိုး၏  စစောသစောင ် ည်မ  ည် တှိ င်ိုး 

ခပည်နှင ်လူမ ှိ ိုးသပေါ်တှိ ို့အတွက် ောခဖစ်ပပ ိုး ပါတ ၏ အကက ိုးအက သပေါ်အတွက် မ 

ဟ တ်ပါ။ ဒ မိိုြအရေ  ေိိုီးရဟို ြျငဲ့်သ ိုီးအနသညဲ့်  ချနိ်တွင် အဒေါ်အ ောင်ဆန်ီး 

ေိုကြည်သည် ဥပအဒြိိုအြျေ်ာလွန်ပပ ီး သမမတ ထြ်မှအန၍ ကြိြုီးြိိုငထ်ောီးပပ ီး 

မိမေိိတ်နှငဲ့်မိမိြိိုယ် မအဆောငရ်ွြ်နှိငအ်သော သမမတြိို မပည်သူလူထို အနနှငဲ့် 

လ ိုီးလ ိုီးလျောီးလျောီးလြ်ခ နှိငပ်ါသလော? သမမတ အနမဖငဲ့်  ဖွ ျဲ့ေည်ီးပ ို အမခခ ဥပအဒ 

အဘောင်ြိိုအြျောပ်ပ ီး တရောီးမဝင်အသောနည်ီးလမ်ီးမဖငဲ့ ် ၎င်ီး ောီးကြိြုီးြိိုင်ထောီးအသော 
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အဒေါ်အ ောငဆ်န်ီးေိုကြည်ြိို  နိိုင်ယူခွငဲ့်မပြု လိိုြ်မည်အလော?  လူထိုမျောီးသည် NLD 

ြိိုထပ်မ မ အပီးြော မအြောင်ီးအသော ကြ မျောီးနှငဲ့ ်၎ငီ်းြ ဲ့သိိုို့အသော  မခောီးသူမျောီး ောီး 

မမန်မောနိိုင်င  ောီး ထိိုြ ဲ့သိိုို့ ဥပအဒမ ဲ့ ိုပ်ချြုပ်မမူျောီး ဆြ်လြ် ိုပ်ချြုပ်ခွငဲ့် မပြုမည် 

အလော? ပငိမ်ီးချမ်ီးအရီးည ိနိ ငီ်းအဆွီးအနွီးပွ မျောီးနှငဲ့် ေပ်လျဥ်ီး၍ ထပခ်ါထပ်ခါ ြျရ  ီး 

အသေ်ာလည်ီး အဒေါ်အ ောင်ဆန်ီးေိုကြည်ြိို ဆြ်လြ် ဥ ီးအဆောငခ်ွငဲ့်မပြုမည်အလော? 

(  ဓပိပါယ်မှော သူမသည် မရှိမမဖေ်ဟို ယူဆအေပပ ီး၊ ထိိုြ ဲ့သိိုို့အဆောင်ရွြ်နှိငရ်န် 

သူမသည်  ောဏောြိို ဆြ်လြ်ဆိုပ်ြိိုင်မှ မဖေ် လိမဲ့်မည်ဟို  ထငအ်ရောြ်အေလိို 

အကြောင်ီး)။ မမန်မောသမိိုငီ်း တေ်အလျှောြ်လ ိုီးတွင် ြိုလောီးနှငဲ့်တရိုတ်မျောီးသည် 

နယ်ေပ်တေ်အလျှောြမ်ှတဆငဲ့ ် မမန်မောနှိငင် သိိုို့ အရောြရ်ှိလောသည်ဟို မှတ်ယူကြ 

သည်။ ၎င်ီးတိိုို့ နြ် မမန်မောနိိုင်င သောီးရ  မိဘမျောီးထ မှ အမွျဲ့ဖွောီးလောသူမျောီးသည်  

နှိငင် သောီးမျောီးမဖေ်ကြသည်။ (နိိုင်င တိိုင်ီးတွင် ေ သတ်မှတ်ထောီးအသော နိိုငင် သောီး 

ေညီ်းမျဉ်ီးမျောီး။) သိိုို့အသော ် ဤသိိုို့အသောပိုဂ္ိြုလ်မျောီးသည် နှိငင် သောီးမဖေ်ခွငဲ့် ရအသော် 

လည်ီး တိိုငီ်းရငီ်းသောီး ဌောအနတိိုင်ီးရငီ်းသောီးမျောီး မဖေ်မယူဆနိိုင်ပါ။ သဒေါ်သအောင် 

ဆန်ိုးစ ကကည် မှလွ ၍ Rohigya Kalars ရှိ ဟငဂ် ော က လောိုးမ ောိုးကှိ  ခမန်မောနှိ ငင်ံ၏ 

ဌောသနတှိ င်ိုးရငိ်ုး ောိုးမ ောိုးအခဖစ် မ တ်မှတ်ကကသပ။ မည်သူတိိုို့သည် မမန်မောမပည်သူ 

မပည်သောီး  ေေ် မှန်မဖေ်သည်ြိိုပင ် ခွ မခောီးပပ ီး သ သ ြွ ြွ  မသိအသောပိုဂ္ိြုလ် 

မျောီး တွြ် မ မအပီးသငဲ့်ပါ။  ခွငဲ့် အရီးရှိအသောဒ မိိုြအရေ  လူူ့ ဖွ ျဲ့ ေည်ီး 

 တွင်ီး၌ မ ဒ ယော / ေောနယဇ်ငီ်းမျောီးြ ဤြိေစရပ် အပေါ်တွင ် အမီးခွန်ီးမျောီးြိို 

အမီးရန်အကြောြ်ရွ ျဲ့အနပါသလောီး။ 

 ထြ်အဖေ်ာမပပါအမီးခွန်ီး ချြိုျဲ့နှငဲ့်ေပ်လျဥ်ီး၍သြ်ဆိိုင်အသောမပဿနောမျောီး အကြောငီ်းအဆွီးအနွီးကြ

ပါေိိုို့။ အဒေါ်အ ောင်ဆန်ီးေိုကြည် အနမဖငဲ့် ဦီးသိန်ီးေိန်  ေိိုီးရမျြျန်ရေ်ခ ဲ့အသော 

တရောီးေ ရင်အရီး၊ ေ ီးပွောီးအရီးနှငဲ့ ်ပညောအရီးအပေါ်လေ ေနေ်မျောီးြိို မပြုမပင်အမပောငီ်းလ ရန် 

သိိုို့မဟိုတ် ဆြ်လြ်မပြုမပင ် အမပောငီ်းလ ရန်  ဘယ်အကြောငဲ့်မလိုပ်နိိုင်ပါသနည်ီး။ 

ဆယစ် နှစ်မ ောိုးစွော အောဏောရှင်စနစ်၏ လွ မှောိုးသ ောအ ပ်ြ  ပ်မ  စနှစ်မ ောိုးကှိ  

တစ်စှိ က်မတ်မတ် တစ်ဆင ်ပပ ိုးတစ်ဆင ် ခပ ခပင်သခပောင်ိုးလ ရန် လှိ အပ် ည်။ 
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မှန်ပါတယ ်လူတိိုငီ်း တွြ် ဓိပပါယ်ရှိသညဲ့်  ခွငဲ့် အရီး မျောီးရှိအသော နိိုငင်  မဖေ် 

သိိုို့ အဖောအ်ဆောင်ရောတွင ် မပည်တွင်ီးနှငဲ့် နှိငင် တြောမှ ြျွမ်ီးြျင်သူ ပညောရှငမ်ျောီး၏ 

ြူည အထောြ်ပ ဲ့မူသည် မရှိမမဖေ်လိို ပ်ပါသည်။ ခမန်မောနှိငင်ံ၏ နှှိငင်သံရိုး သလောက 

 ှိ ို့သခြမြ မှ ကပင်  မှိမှိကှိ ယ်ကှိ သပေါ်တွင် ရည်မှန်ိုးြ က်မ ောိုးစွော မရှှိသ ော စ ကကည်လှိ  

ပ ဂ္ှိ လ်က ခမန်မောနှိ င်ငံ၏  သကောငိ်ုးက ှိ ိုးအတွက်  မောဓှိတရောိုး SAMADHI ရှှိလှိမ ် 

မယ်လှိ ို့ ကျွန်သတောတ်ှိ ို့ ဘယ်လှိ သမ ေ်ာလင ်ရမည်နည်ိုး။ မမန်မောနိိုင်င ၏လြ်ရှိ 

 အမခ အန တွြ် မည်သူြပငသ်မမတ မဖေ်ပါအေ ၊ ၎င်ီးတိိုို့ အနနှငဲ့် အဒေါ် 

အ ောင်ဆန်ီးေိုကြည်၏ ထင်ရောမမင်ရော ေိတ်ြူတညဲ့်ရော အမပောဆိို သညဲ့် တိိုငီ်း 

သူမ၏ လိိုဆနဒမျောီးြိိုသော ထမီ်းအဆောင်အပီးအနရမည်။  ဘယ်အကြောငဲ့်ဆိိုအတောဲ့ 

NLD ပါတ  ိုပ်ချြုပ်မ  မူဝါဒ ရ အဒေါ်အ ောင်ဆန်ီးေိုကြည်သည် သမမတ  ထြ် 

တွင်ရှိပါသည်။ သူမ တွြ် ဖွ ျဲ့ေည်ီးပ ို အမခခ ဥပအဒဆိိုငရ်ော  ြော ြွယ်မျောီး 

မရှိပါ။ မပည်သူလူထို၏ ခွငဲ့် အရီးြိို  မပညဲ့် ဝြောြွယ်အပီးရန်  ိုပ်ချြုပ်မူ 

 ောဏောရှိရသညဲ့် နှိငင် အတောသ်မမတ ောီး မိမ ဲ့မမင်မပြုအနအသော ထင်ရောဆိိုင်ီးတြ် 

သညဲ့် သူမလိိုပိုဂ္ိြုလ်မျြိုီးြိို မပည်သူလူထို အနမဖငဲ့် ခွငဲ့်မမပြုသငဲ့်ပါ။  လြ်ရှိ NLD 

 ေိိုရ၏  ိုပ်ချြုပ်မေူွမ်ီးရည်ြိိုကြညဲ့်မခင်ီး ောီးမဖငဲ့် ၎င်ီးတိိုို့ြိို မပန်လည်အရွီး 

အြောြ်တငအ်မမ ောြ်မခငီ်း မမပြုသငဲ့်ပါ။ သိိုို့မဟိုတ်ပါြ မှောီးယွင်ီးသညဲ့် ထပ်တူ 

 ောဏောရှင်ေနေ် ိုပ်ချြုပ်မူ (၅) နှေ် ထပမ် ြျငဲ့်သ ိုီးသွောီးမည်မဖေ်ပါ လိမဲ့မ်ည်။ 

အဒေါ်အ ောငဆ်န်ီးေိုကြည်နှငဲ့ြ်ျွန်အတောဲ့်ကြောီး နှေ်အပါင်ီး ၂၀ ကြောမမငဲ့်အနပပ ီးမဖေ်အသော  အမွဆြ်ခ မ  

ဆိိုင်ရောတရောီးေွ ဆိိုမ မျောီးရှိအနအသီးသည်။  ချြ် လြ်မျောီးနှငဲ့ြ်ိန်ီးဂဏန်ီးမျောီး 

 မပညဲ့် ေ ိုပါ၀င်အသောအနောြ်ထပ်အဆောငီ်းပါီးတေ်ပိုဒ်ြိို ြျွန်အတောမ်ပြုေို အရီးသောီး 

ဆ  မဖေ်ပါသည်။ အောဏောရှင် သဒေါ်သအောင်ဆန်ိုးစ ကကည်ကှိ ယ်စောိုး( တွြ်) တရောီးမျှ 

ဥပအဒြင်ီးမ ဲ့ေွော မှောီးမှောီးယွင်ီးယွင်ီးအဆောင်ရွြ် အပီးအနကြအသော  မပေ်ြျ ီးလွန်သူ 

မျောီး ောီးလ ိုီးြိို အဖောထ်ိုတ်သွောီးမည်မဖေ်ပါသည်။ ဖွ ျဲ့ေည်ီးပ ို  အမခခ ဥပအဒ ရ 

တရောီးေ ရင်အရီး ြဏ္ဍတွင် သူမသည်တရောီးအရီးဌောနနှငဲ့် ပတ်သြ်၍တိိုြ်ရိိုြ် 

ဝငအ်ရောြ် ေွပ်ဖြ ်မူ ောဏောမရှိဟို ဥပအဒရ အဒါငဲ့် ရ အဒေါ်အ ောင်ဆန်ီးေိုကြည်ြ 
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အမပောဆိိုအြောင်ီး အမပောဆိိုလောလိမဲ့်မည်။ တရောီးအရီးရော အပေါ် သမမတြသော 

ကသောဇောသြ်အရောြ်မူ ရှိအကြောငီ်း အမပောအြောင်ီးအမပောဆိိုလိမဲ့်မည်။ မှန်ပါတယ် 

နှိငင် အတော်သမမသည် ယခို ချနိ် ထိ ၎င်ီးသည် တရောီးသကူြ ီးမျောီး အနနှငဲ့် 

အဒေါ်အ ောငဆ်န်ီးေိုကြည် ၏ မှောီးမျောီးြိို ဖ ိုီးြွယ်အပီးနိိုင်ရန် တွြ် ခွငဲ့်မပြုချြ် 

အပီးထောီးပပ ီး ဖွ ျဲ့ေည်ီးပ ို အမခခ ဥပအဒ ရ တိိုင်ီးမပည် အပေါ်တောဝန်မ ဲ့အသော 

သမမတတေ်ဦီး မဖေ် သမိိုင်ီးတွင်ခ ဲ့မည်ြိို သူြိိုယ်တိိုင်ပငဂ်ရိုမေိိုြ်ပါ။ ဤနည်ီး 

 ောီးမဖငဲ့်မှသော သူ၏သမမတ ရောထီူးသြ်တမ်ီးြိိုလ ိုခခ ြုအေနိိုင်သည်။ ြျွန်အတော်တိိုို့ 

အေငဲ့်ကြည်ရလိမဲ့်မည် ြအတောဲ့ သူသည် သမမတသြ်တမ်ီးမြိုန်ဆ ိုီးမည် သတတိရှိရှိ 

NLD ၏ဥပ အဒမ ဲ့ မူဝါဒလမီ်းေဥ်ြိို ထိိုီးအဖါြ်ပပ ီး တိိုင်ီးမပည ်အပေါ် တောဝန်ရှိရှိ 

သေစောအေောငဲ့် တည်အသော သမမတတေ်ဦီး မဖေ်လောနှိငမ်ည်အလော? သမောဓိတရောီး 

ရှိအသော သူတိိုင်ီးသည် ၎င်ီးတိို၏နောမည်မဖငဲ့် လိမ်ညော၊အြောြ်ြျေ်၊လှညဲ့်ဖျောီး 

Lie ,Cheat and Deceive (LCD) မခငီ်း  မပြု မူ တွြ်  သ ိုီးမပြုခွငဲ့် 

မပြုမည်မဟိုတ်ပါ။ ၂၀၂၀ ခှနှေ်တွင် ပိိုမိိုအြောင်ီးမွန်အသောတရောီးမျှတမ ရှိသညဲ့် 

 ေိိုီးရသေ်တေ်ခိုြိို အရွီး အြောြ်တငအ်မမ ောြ် နှိငပ်ပ ီး  မပေ်ြျ ီးလွန်သူမျောီးြိို 

တရောီးေွ ဆိိုနှိင်လိမဲ့်မည်ဟို ြျွန်အတောအ်မျှောလ်ငဲ့်ပါသည်။  

အဒေါ်အ ောငဆ်န်ီးေိုကြည်၏ပငိမ်ီးချမ်ီးအရီးအဆွီးအနွီးမ  မည်သိိုို့လိုပ်အဆောင်သည်ြိို ကြညဲ့်မခင်ီးသည် 

အဆောြ်လိုပ်အရီးလိုပ်ငန်ီးမြျွမ်ီးြျငအ်သောသူတေ်ဦီးြ ထင်ရောမမငရ်ောမဖငဲ့် ရ ပ် 

အထွီးအသော  မိ်တေ်လ ိုီးအဆောြ်ရန်ကြိြုီးေောီးအနမခင်ီးနှငဲ့်တူသည်။ မည်သညဲ့် 

အဆောြ်လိုပ်အရီးလိုပ်ငန်ီးမဆိို ရှင်ီးလငီ်းမပတ်သောီးအသောလိို ပ်ချြ်မျောီးမဖငဲ့် ေတင် 

သငဲ့်သည်။ ထိိုို့အနောြ်တေ်ဆငဲ့်ပပ ီးတေ်ဆငဲ့် အဆောြ်လိုပ်အရီးြိို လိို ပ်အသော 

ေ ေဉ်ထောီးသညဲ့် ေ  ေဉ် တိိုငီ်းေတငရ်န်လိို ပ်သည်။  အမခခ  ိုတ်မမေ် လိို ပ် 

ချြ်မျောီးြိို ဦီးေွောတည်အဆောြ်ပပ ီးမှသော အခါင်မိိုီး အပေါ်  ဆငဲ့်ဆငဲ့်သိိုို့ တြ်သွောီး 

မည်မဖေ်သည်။  ဟိို ေိိုီးရနှငဲ့် မခောီးအဒသနတရ ေိိုီးရမျောီး၏  အမခခ   ိုတ်မမေ်မျောီး 

အပါင်ီးေည်ီးမ မျောီး တွြ် လ ိုအလောြ်ရှငီ်းလငီ်းအသော  ေ  ေဉ် ရှိသငဲ့်သည်။ 

အဒေါ်အ ောင်ဆန်ီးေိုကြည်သည် မည်သညဲ့်မပြုမပင် အမပောင်ီးလ အရီး  ေ  ေဉ်မှ မပါဝင် 
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မခငီ်း ောီးမဖငဲ့်  ဟိို ေိိုီးရ၏တော၀န်ြိို ယူရန်မေွမ်ီးနိိုင်ပ ိုရသည်။ ငပှိန်ိုးမ ောိုး၊ 

ငတံ ိုးမ ောိုး၊ ငသကကောင်မ ောိုးနှင ် ငသယောငမ် ောိုး  ောလ င ူ်မ၏ ပငှိမ်ိုးြ မ်ိုးသရိုး အစပ ှိ ိုးမ  

ကှိ  အသလိုးအနက်ထောိုး ည်။ ခိိုင်ခ ဲ့အသော ိမ်တေ်လ ိုီး မဖေ်လောရန် တွြ် 

လိို ပ်အသော အမခခ  ိုတ်မမေ် မသိဘ  အခါင်မိိုီးေနေ်တေ်ခိုြိို တည်အဆောြ် 

မခငီ်းသည်  ဓပိပောယ်မရှိပါ။   ဲ့ကသေရောအတောဲ့မဟိုတ်ပါ၊ သူမ၏အေဲ့ေပ်ည ိနိ င်ီးမ  

 ောီးလ ိုီးသည် ယခို ချနိ် ထိမအ ောငမ်မင်နိိုငအ်သီးပါ။ 

အဒေါ်အ ောငဆ်န်ီးေိုကြည်သည် ၂၀၁၅ ခိုနှေ် အရွီးအြောြ်ပွ  NLD  နိိုငရ်ရှိမ မတိိုင်မ  နိိုဘယ် 

ပငိမ်ီးချမ်ီးအရီးဆို ပါ ၀င် ဂိုဏ်ထီူးဆိုနှငဲ့်ဆိုမျောီးေွောြိိုရရှိခ ဲ့ပါသည် ( င်တောနတ် 

တွင် အလဲ့လောဖြ်ရ နှိင်ပါသည်)။ （Top of the Line XXXXXX Cowboy Gus ၏ 

အမပောကြောီးချြ် ရ）သူတိိုို့ အနနှငဲ့်အဒေါ်အ ောင်ဆန်ီးေိုကြည်၏ ြိိုယ်ရညြ်ိိုယ် 

အသီွး ရည်ီး ချငီ်းြိို နောီးလည်သအပါအပါြ်လောအသော ခါ နိိုဘယ်ပငိမ်ီးချမ်ီးအရီး 

ဆိုမှလွ ၍ သူမြိိုအပီး ပ်ခ ဲ့အသောဆိုမျောီး  ောီးလ ိုီးန ီးပါီးြိို ရိုပ်သိမ်ီး ပယ်ဖျြ် 

ခ ဲ့သည်။ နိိုဘယ်ပငမိ်ီးချမ်ီးအရီးဆိုြိိုရိုပ်သိမ်ီးမခငီ်းနှငဲ့ပ်ြ်သြ်၍  အလီး နြ် 

အဆွီးအနွီးမ  မျောီးလည်ီးမပြုလိုပ်ခ ဲ့သည်။ သိိုို့အသော ်ဤ မပြု မူသည် အဒေါ်အ ောင်ဆန်ီး 

ေိုကြညထ်ြ် ဤပငိမ်ီးချမ်ီးအရီးဆို၏ဂိုဏ်သိြခောြိို ပိိုမိိုထိခိိုြ်အေလိမဲ့်မည်။ 

သိိုို့အသော ် ဤကြ ီးမောီးအသော  မှောီး တွြ် တရောီးခ သည် အဒေါ်အ ောငဆ်န်ီးေိုကြည် 

မဟိုတ်ဘ   အနောြ်တိိုငီ်း နိိုငင် မျောီး၏ လူူ့ ဖွ ျဲ့ ေည်ီးနှငဲ့် ယဉ်အြျီးမ ဆိိုင်ရော 

ယဇ်ပိုအရောဟိတ်မငီ်းမျောီး ြိိုယ် တိိုင်သော မဖေ်သည်။ 

ဘဂဂလောီးအဒဲ့ရှ်နိိုင်င နှငဲ့ ် ရခိိုင်မပည်နယ်တိိုို့ ထိေပ်အသော နယ်ေပ်ဧရိယောမှ သူတိိုို့ြိိုယ် သူတိိုို့ 

ရိိုဟင်ဂျောြိုလောီးဟို အခေါ်ဆိိုသူမျောီးနှငဲ့် ေပ်လျဉ်ီးအသော သမိိုင်ီးအကြောငီ်း  ြျဉ်ီး 

ချြုပြ်ိို သိရှိ နောီးလည်ထောီးသငဲ့်သည်။ ‘ဘဂဂလောီးနယ်ငတ်မွတ်အခါငီ်းပါီးမ  (၁၉၄၃) 

(ဘဂဂလ ဘောသော ေြောီးမဖငဲ့ ် ပန်ြောဆ ရော မန်မငတ်ောရော)သည် ဒိုတိယြမဘောေေ် 

 တွင်ီး ပ ိတိသျှ ိနဒိယပိိုင် ဘဂဂါလ နယ်တွင်  ကြ ီး ြျယ် မဖေ်ပွောီးခ ဲ့အသော 

ဒိုမဘိြနတရြပ်၊  ငတ်အဘီးဆိိုြ်အရောြ် မ မဖေ်သည်။  ေောငတ်မွတ်မ ၊ ငြှ်ဖျောီး 

အရောဂါ၊  ောဟောရမမပညဲ့်ဝမ  လူဦီးအရ အမမောြ်မျောီး ေွောအနရောအရ ျဲ့အမပောငီ်းအနထိိုင်မ ၊ 



 

Copyright@Aung San U Page 9 of 25 အဆောင်ီးပါီးမူကြမ်ီးြိို ရငမ်ိတ်ဆြ်အပီးပါရအေ 

 

မသနို့်ရှင်ီးအသော  အမခ အနနှငဲ့် ြျန်ီးမောအရီး မပြုေိုအေောငဲ့်အရှောြ်မခင်ီးြငီ်းမ ဲ့မ  

တိိုို့အကြောငဲ့် လူသန်ီး ၆၀.၃ သန်ီး  နြ် မှ ၂.၁ သန်ီး မ ှ ၃.၀သန်ီး  ထိ 

အသအကြပျြ်ေ ီးခ ဲ့သည်။ လူမ ေ ီးပွောီးအရီးဘဝ အပေါ် ကြ ီးြျယ်ေွော လွှမ်ီးမိိုီးခ ဲ့အသော 

ဤ  ကြပ် တည်ီးအကြောငဲ့် လူသန်ီးနှငဲ့ခ်ျ  ၍ ဆငီ်းရ မွ အတအသော ဘဝနှငဲ့် 

ရငဆ်ိိုငခ် ဲ့ရသည်။ ြမဘောေေ်ြောလ တွငီ်း ြိိုလိိုန နယ်ချ ျဲ့တိိုို့ ဖန်တ ီးအသော မူဝါဒတိိုို့ 

သည်  ခြ် ခ  ြျပ် တည်ီးြိို ပိိုမိိုဆိိုီးရွောီးအေသမဖငဲ့် သမိိုင်ီးဆရောတိိုို့ြ 

ဤမဖေ်ရပ်ြိို “လူဖန်တ ီးအသော  ငတ်အဘီး” ဟို မကြောခဏအဖောမ်ပအလဲ့ရှိကြသည်။ 

လူနည်ီးေိုြသော ဤငတ်မွတ်မ သည်ဲ့ သဘောဝ အကြောငီ်း တရောီးတိိုို့အကြောငဲ့် 

မဖေ်အပေါ်လောသည်ဟို ထငမ်မင်ယူဆကြသည်။ လူူ့ လွှောတွင်  ဆငဲ့် တန်ီး 

နိမဲ့်ြျသူမျောီးဟို ပ ိတိသျှတိိုို့ ယူဆသညဲ့်  နိဒိယသိိုို့ ဂျပန်တပ်မျောီး အရောြ်ရှိ 

မလောအ ောင် ဟနို့်တောီးနိိုငရ်န်  လွန်ပင ် မပငီ်းထန်ရြ်ေြ်အသော ေ ီးပွောီးအရီးနှငဲ့် 

ေေ်အရီး ဆိိုင်ရောအဆောင်ရွြ်ချြ်တိိုို့ြိို မပြုလိုပ်ခ ဲ့သည်။ ဘဂဂလောီးအဒသမှ  နိဒိဆန် 

ေပါီးြိုန်သည် ကြ ီးမျောီး၏ မည်သူြိိုမျှ  အလီးမမူဂရိုမေိိုြ်အသော  ြျြိုီး မမတ် 

ကြညဲ့်သညဲ့် ေ ီးပွောီးအရီးယဉ်အြျီးမ ဆိိုင်ရော ေိတ်အနေိတ်ထောီးနှငဲ့် အဆောင်ရွြ်ချြ် 

သည်  ငတ်အဘီးဒိုြခ ောီး မ ီးအလောင်ရောအလပငဲ့် ပိိုမိိုဆိိုီးဝါီးအေခ ဲ့သည်။ ၁၉၄၃ 

ခိုနှေ်တွင် မဖေ်ပွောီးအသော ဤမဖေ်ေဉ်  အသီးေိတ်ြိို ဝ ြ ပ ဒ ီးတွင် ဖတ်ရ နိိုငပ်ါသည်။  

ဤ ဘဂဂလောီးအဒသငတ်မွတ်မ (၁၉၄၃)ြိို မပန်အဖေ်ာမပရမခငီ်းမှော  အကြောငီ်းရှိပါ သည်။  ဂဂလိပ်၊ 

 အမရိြန်နှငဲ့်  ေစလမမ် ဒ ယောမျောီးြ ရိိုဟင်ဂျောဆိိုသူမျောီးြိို လူမျြိုီးတ ိုီး 

သတ်မဖတ်အနအကြောင်ီး မမန်မောနိိုငင်  အပေါ် ေွပ်ေွ မပေ်တငအ်နကြသည်။ ဒိုတိယ 

ြမဘောေေ်တွင်  ဂဂလိပ်နှငဲ့်ဂျပန်တိိုို့ တိိုြ်ပွ  ကြ ီး ြျယ် ဆငန်ွ ခ ဲ့အသော ဤရခိိုင် 

ဘဂဂလောီးနယ်ေပ်အဒသသည်  ဆိိုပါရိိုဟငဂ်ျောဆိိုသူ မွတ်ေလငတ်ိိုို့၏ ပင်ရငီ်းအဒသ 

မဖေ်အကြောငီ်း ေွပ်ေွ အမပောဆိို အနသည်။ 

ပ ိတိသျှသည် ရိိုဟငဂ်ျောရှိအကြောငီ်း ဘယ်အသော ခါမျှ မအဖေ်ာမပခ ဲ့အပ။  ဘယ် အကြောငဲ့်ဆိိုအသော် 

မမန်မောနိိုငင် ဘြ် မခမ်ီးတွင် ဘယ်အသော ခါမျှ မရှိခ ဲ့အသောအကြောငဲ့်မဖေ်သည်။   
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ြယ်၍ ရှိခ ဲ့လျှငလ်ည်ီး ပ ိတိသျှတိိုို့၏ အမမလှန်ဖျြ်ဆ ီးမ မျောီးအကြောငဲ့် ကြ ီးြျယ် 

အသော  ငတ်အဘီးဆိိုြ်ြော မည်သူမျှ ရှင်သန်နိိုငဖ်ွယ်မရှိအပ။ 

၁၉၇၁ ခိုနှေ်တွင်  အရှျဲ့ပါြေစတန်ြိို  နိဒိယြ တိိုြ်ခိိုြ် နိိုငရ်ပပ ီးအနောြ် ဘဂဂလောီးအဒရှ် 

နိိုငင်  မဖေ် လွတ်လပ်အရီးရရှိခ ဲ့သည်။ ပါြေစတန်ေေ်တပ်သည် ဘဂဂလ မျောီးြိို 

အမခမ န်ီးရော၌ မမန်မောနိိုငင် ဘြ် မခမ်ီးသိိုို့ ထွြအ်မပီးလောအသော ေေ်အဘီးဒိုြခသည် 

မျောီးမှော  ဆိိုပါ ဘဂဂါလ မျောီးပငမ်ဖေ်သည်။  နိဒိယြ ပါြေစတန်ေေ်တပ်ြိို တိိုြ ်

ခိိုြ်အသော  ခါတွင် ရခိိုင်နယအ်မမသိိုို့ ေေ်အမပီးဒိုြခသည်မျောီး ထပမ် ဝငအ်ရောြ် 

လောသည်။ ထိိုသိိုို့အသော ဘဂဂါလ  ဒိုြခသည်မျောီးသည် မမန်မောနိိုင်င သိိုို့ သောဝငအ်ရောြ် 

သည် မဟိုတ်။ ဘဂဂါလ  ၁၀ သန်ီး ရှိလျှင ်တေ်သန်ီးခွ ခနို့်မှော  နိဒိယနိိုငင်   ောဆမ် 

အဒသသိိုို့ အမပီးဝင်သွောီးကြသည်။  ောဆမ ် ( ိနဒိယ)ြလည်ီး  ဆိိုပါ ဘဂဂါလ  

ဒိုြခသည်မျောီးြိို ဘယ်အတောဲ့မျှ နိိုငင် သောီးအပီးလိမဲ့် မည်မဟိုတ်ဟို အကြညောခ ဲ့ 

သည်။  င်တောနြ်ဝြ်ဆိိုြ်တွင် ဖတ်ရ ျဲ့နိိုင်ပါသည်။ လူ ၂၆၀၀၀ အသဆ ိုီးသည် ဟို 

ပါြေစတန်ြအမပောကြောီးအသေ်ာလည်ီး ၃ သန်ီးခနို့ ်အသအကြပျြ်ေ ီးအကြောငီ်း ဘဂဂါလ  

ဘြ်ြ အမပောဆိိုသည်။(ဝြ်ဆိိုြ်)ထိိုြိေစမျောီးမဖေ်ပွောီးချနိ်တွင် မမန်မောနိိုင်င ဘြ် 

သိိုို့ ဝငအ်ရောြ်သူမျောီးမှော ရိိုဟငဂ်ျောမဖေ်သည်ဟို ဘယ်မှတ်တမ်ီးမှော မျှ မအတွျဲ့ရပါ။  

နယ်ေပ်မဖတ်အြျော၍် ြိုန်အရောင်ီးြိုန်ဝယ်လိုပ်သူ ချြိုျဲ့ြိို ထိို ချနိ်ြောလြ ‘အခေါ်အတော’ဟို 

အခေါ်အဝေါ်သ ိုီးန န်ီးသည်။ ထိိုသူတိိုို့ြ  မောေြောီး နည်ီး ြျဉ်ီးြိို ၎င်ီးတိိုို့၏  သ  

ဝ ဝ မဖငဲ့ ်အမပောဆိိုတတ်ရော  အဒသခ တိိုို့ြိို  လွယ်တြူ ၎င်ီးတိိုို့ ောီး သိရှ ိနိိုငသ်ည်။ 

ရိိုဟင်ဂျောဆိိုသူမျောီးြောီး  မောေြောီး(ရခိိုင်ေြောီး) ြိို တေ်လ ိုီးတေ်ပါဒမှ မအမပောဆိို 

တတ်အပ။ ထိိုသူမျောီးသည် အဒသခ လူထိုနှငဲ့်လည်ီး မည်သိိုို့မျှ သဟဇောတ မမဖေ်အပ။  

၂၀၁၇ ခိုနှေ်တွင် ဘဂဂလောအဒရှ်နိိုငင် ၏ လူဦီးအရမှော ၁၆၄.၇သန်ီး အြျေ်ာရှိရော ရိုရှောီးဖြ်ဒ 

အရီးရှင်ီးနိိုင်င ထြ် လူဦီးအရပိိုမိိုမျောီးသည်။ ဒိုတိယြမဘောေေ်ြောလမေှ၍ ၎င်ီး 

အနောြပ်ိိုင်ီး ဘဂဂါလ သန်ီးနှငဲ့ခ်ျ  ၍ အသဆ ိုီးခ ဲ့သည်။  ဆိိုပါ ဘဂဂါလ တိိုို့သည်  မိ်န ီး 

ချင်ီးနိိုငင် မျောီးသိိုို့ ထွြအ်မပီးခ ဲ့ကြပပ ီး သူတိိုို့သည် ဘဂဂါလ မဟိုတ်အသော  မခောီးလူမျြိုီး 
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တေ်မျြိုီး (ဥပမော ရိိုဟင်ဂျော)  မဖေ် သူတိိုို့ြိိုယ်သူတိိုို့ နောမည်အပီးခ ဲ့ကြသည်။ 

နယ်ေပ်မှ တရောီးမဝင ် ဝငအ်ရောြ်လောသူမျောီး မဖေ်သညဲ့ ်  တွြ်  မိ်ရှင်အဒသြ 

မနှေ်ချြိုြ်အပ။  ြယ်၍ ဤ ြိေစသည် မပဿနော တေ်ရပ် မဖေ် အပေါ်အပါြ်လော 

မငောီး  ဲ့။ ဤြိေစသည်  ဆိိုပါနှေ်နိိုငင်  နှငဲ့်သော သြ်ဆိိုင်ပပ ီး (လူသန်ီးချ  ၍ 

သတ်မဖတ်ခ ရမှသော သ ိုီးန န်ီးအလဲ့ရှိသည်) နိိုငင် တြော လူမျြိုီးတိုန်ီးသတ်မဖတ်မ  

 မဖေ် မည်သိိုို့မျှ ေဉ်ီးေောီးနိိုင်မည်မဟိုတ်အပ။ ြ မအြောင်ီး အကြောင်ီး မလှသမဖငဲ့် 

တရောီးမဝငြ်ျ ီးအြျော် ဝငအ်ရောြ်လောသူ ဘဂဂါလ မျောီး နြ်  နည်ီး ြျဉ်ီးမျှ 

 အသ အပျောြရ်ှိနိိုငအ်သော်လည်ီး ေွပ်ေွ အသောသန်ီးဂဏန်ီး ပမောဏ ဘယ်လိိုမှ 

မမဖေ်နိိုင်ပါ။ ြမဘောဲ့မ ဒ ယောမျောီးြလည်ီး  ဆိိုပါပမောဏ လူမျြိုီးတ ိုီး သတ်မဖတ် 

ခ ရသည်ဟို ေွပ်ေွ ချြ်ြိို ဆနိ်ု့ြျငအ်မဖရှငီ်းအပီးမခင်ီး မရှိအပ။ 

မမန်မောနိိုင်င တွင် ေေ် ေိိုီးရ ိုပ်ချြုပ်ေဉ်ြ ေ ီးပွောီးအရီးနိမဲ့်ြျမ အကြောငဲ့် ရွောသူရွောသောီး  ချြိုျဲ့သည် 

၁၉၈၀ မပညဲ့်လွန်နှေ်မျောီးဝန်ီးြျငတ်ွင် လော ိိုနိိုငင် ၊ ထိိုငီ်းနိိုင်င ေသညဲ့်နိိုငင် မျောီး 

 တွင်ီးအရွျဲ့အမပောင်ီးြော  ချြိုျဲ့မှော ရွောတည်ပပ ီး ေိုအပါင်ီးအနထိိုငခ် ဲ့ကြသည်။ ရခိိုင်မပည် 

နယ်မှ ေိိုြ်ပျြိုီးအရီးလိုပ်သောီးမျောီးေွောလည်ီး အမပောငီ်းအရ ျဲ့ထွြခ်ွောသည်။ ရခိိုင်မပည် 

နယ် ပါ ဝင် နိိုငင် တေ်ဝှမ်ီးတွင် လယ်ယောလိုပ်သောီးရှောီးပါီးမ  မပဿနောမှ  ေ 

မပြုအသော လိုပ်သောီး ြျပ် တည်ီး မပဿနောအပေါ်အပါြ်လောသည်။ ချမ်ီးသော၍ 

လယ်ယောပိိုင်ဆိိုငအ်သော ရခိိုင်မျောီးြ နယ်မခောီးအေောငဲ့်လ ိုခခ ြုအရီး ောီး လဘ်အပီးြော 

လယ်လိုပ်ရန် ဘဂဂါလ မျောီးြိို တရောီးမဝင် အခေါ်သွင်ီးပပ ီး ရွောငယ်မျောီး မဖေ်အပေါ်လော 

သည်။ တရောီးမဝငဝ်ငအ်ရောြလ်ောသူ ဘဂဂါလ လဦူီးအရမျောီးမပောီး မပနို့်နှ ို့လောပပ ီး အဒသခ  

ရခိိုင်တိိုို့နှငဲ့လ်ည်ီး မပဿနောမျောီးအပေါ်အပါြ်ခ ဲ့သည်။  ိုဒဓဘောသောမဟိုတ်မခငီ်း ဟူ 

အသော  ချြ်ြလည်ီး  အထောြ် ြူမအပီးနိိုင်အချ။ မမန်မောနိိုငင် ၏ နိိုငင် အရီး 

 အမခ အနမှောလည်ီး အမပောငီ်းလ အနပပ ီး ေေ်ဖြ်နယ်ဘြ်တိိုို့တွင် ရိိုဟငဂ်ျော ြိေစရပ် 

 အပေါ်  မှန်ြိိုတငမ်ပအမပောဆိိုသလောီးတငမ်ပ အမပောဆိိုမခငီ်းမမပြုဖူီးလောီး ဆိိုသည်မှော 

အမီးခွန်ီးထိုတ်ဖွယ် မဖေ်ခ ဲ့သည်။  အမခ  အနမှော ပိို၍အဝဝါီးလောခ ဲ့သည်။  ေိိုီးရသေ် 

လြ်ထြ် အဒေါ်ေိုကြည်ြ ြိုလသမဂ္ တွငီ်းအရီးမှ ီးချြုပ်အဟောင်ီး ြိိုဖ  ောနန်ြိို 
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ဘော အကြောင်ီးအကြောငဲ့် မသိ ဖိတ်အခေါ်ခ ဲ့ပပ ီး အဒသဆိိုင်ရော မပည်တွငီ်းြိေစရပ်ြိို 

နိိုငင် တြော  ြျပ် တည်ီး မဖေ် ကြ ီးထွောီးအ ောငမ်ပြုလိုပ်ခ ဲ့သည်။ ဤကှိစစမှော 

ဆက်လက် ခဖစ်သပေါ် သနပပ ိုး ရ ပ် ည်ထက်ရ ပ်သအောင် စ မံြ  ပံ သပေါ် ည်။ 

အြောင်ီးပါပပ ။ အဒေါ်ေိုကြည်သည် မမန်မောနိိုင်င  တွြ် ဘောအတွအဆောင်ရွြ် ပပ ီးေ ီး ခ ဲ့ပါသလ ။ NLD 

ြိို ဦီးအဆောငြ်ော ၂၀၁၅  အထအွထွအရွီးအြောြ်ပွ ြိို နိိုငအ် ောင် လိုပ်နိိုင်ပပ ီး 

လူမ ေ ီးပွောီးဘဝ ဆင်ီးရ နိမဲ့်ြျမ မ ှ ရိုန်ီးထွြရ်န် အဆောငရ်ွြ်နိိုင်ခ ဲ့အကြောင်ီး သူမြ 

အမပောဆိိုနိိုင်ပါသည်။ လြ်အတွျဲ့တွင်ြောီး ကြိမ်ဖန်မျောီးေွော သူမ၏ ေ မ ခနိ်ု့ခွ မ  

ည ဲ့ဖျငီ်းမ မျောီးအကြောငဲ့် ဆနိ်ု့ြျငဘ်ြ် သ ီး သ ီးတိိုို့၏ ေိတ်တွင် ‘အနောြ်တေ် 

ခါသောဆိို မ ေရောမလိို၊ ငါတိိုို့မရ  ီးနိိုငအ်တောဲ့ဘူီး’ ဟို သူတိိုို့၏ေိတ်တွင် မှတ်ထင် 

အြျနပ်သွောီးကြမခငီ်းသည်ပင် ‘သူမ’ရရှိ အသောခရြ်ဒေ်မဖေ်သည်။ မပည်သူလူထို ဖိိုို့ 

ေေ်တပ်၏ ိုပ်ချြုပ်မ ြိို မလိိုလောီးအသောအကြောငဲ့် ထိိုသိိုို့  ိုပ်ချြုပ်ခ ဲ့သူ  ဆြ် 

 နွယ်တိိုို့ြိို အဘီးဖယ်အေလိိုသည်။ ဗှိ လ်ြ  ပ်သအောငဆ်န်ိုးက ခမန်မောနှိ ငင်နံှင ် 

ခပည် ူလူထ ကှိ  ြ စ်ခမတ်နှိ ိုး လှိ  ခပည် ူကလည်ိုး ဗှိ လ်ြ  ပ်ကှိ  ြ စ်ြင ် ကကည်ညှိ  

 ည်။ သူမ၏  ဓိြ ောီးသောချြ်မှော  ိိုလ်ချြုပ်အ ောင်ဆန်ီး ၏သမ ီး မဖေ်အနမခငီ်း 

မဖေ်သည်။ 

မပည်သူတေ်ရပ်လ ိုီးချေ်မမတ်နိိုီးအသော ဖခငတ်ေ်ဦီး၏ ဩဇောသြ်အရောြ်မ ရှိအသော  ပ ိုရိပြ်ိို  သ ိုီး 

မပြုြော နိိုငင် တေ်နိိုင်င ၏မှောီးယွင်ီးမ မျောီးြိို မပြုမပင်ရန် အဆောငရ်ွြ်မခင်ီးမှော မှောီးသလောီး 

ဆိိုြော မမှောီးပါ။ သိိုို့အသော မိမိြိိုယ်တိိုငြ် နိိုငင် အြောင်ီးအ ောင်လိုပ်နိိုငအ်သော 

 ရည် ချငီ်း နှငဲ့် ေွမ်ီးရညမ်ရှိဘ  မပည်သူချေ်အသော ဖခင်၏ ဩဇောနှငဲ့်ပ ိုရိပ်ြိို 

အြောင်ီးေွော  သ ိုီးချပပ ီး နိိုငင် အတော်၏ ောဏောြိိုရယူခ ဲ့မခငီ်းသည် မှောီးသလောီး 

ဟိုအမီးပါြ လ ိုီးဝမှောီးယွင်ီးသည် ဟို အမဖရအပလိမဲ့်မည်။ 

လူမ  ဖွ ျဲ့ ေည်ီး တွင်ီးတွင် မိဘ၏  မည်ဂိုဏ်သတငီ်းအြျောက်ြောီးမ ၊  အရီးပါအ ောငမ်ပြု 

မ ေွမ်ီးအဆောင်မ တိိုို့ြိို  မှ မပြု၍ လူသိမျောီးအသော မျြိုီးဆြ်သေ်ပိုဂ္ိြုလ်မျောီး ရှိကြပါ 

သည်။ ထိိုသူတိိုို့သည် မိဘမျြိုီးရိိုီး ရှိန် ဝါမဖငဲ့် အတောြအ်မပောင်ကြသည်။ 
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ထင်ရှောီးသူ ောီး ရိုပ်ထိုမဖေ်အေ၊ ရိုပ်ရှင်မဖေ်အေ၊ အငွေြက အပေါ်တွင် ရိိုြ်နှိပ်မခငီ်းမဖေ်အေ 

အဖောမ်ပအလဲ့ရှိကြပပ ီး ထိိုသူ  မည်အရီးသွငီ်းထောီးအသောအကြီးမပောီးြိို  ရောဆိိုအခေါ် 

အကြီးပွတ်အဆီးပွတ်ရ ိုမျှမဖငဲ့် အတောြ်အမပောင် လောသညဲ့်နှယ်၊ သူူ့အဆွမျြိုီး သောီးချငီ်း 

တိိုို့ြ သူ မည်သ ိုီးြော ထင်အပေါ်အ ောင်လိုပ်တတ်ကြ သည်။ ထငအ်ပေါ် 

အြျေ်ာကြောီးသူနှငဲ့် မည်သူူ့ မျြိုီးအတောပ်ါအေ  မပြုသအဘောအဆောငအ်သော  ရည် 

 ချငီ်းနှငဲ့်ေွမ်ီးရည်မရှိဘ  ေိန်နောီးြပ် အရောငမ်ဖငဲ့် ပါီးအမပောငသူ်တိိုို့ ောီး မ ဆနဒရှင် 

တိိုို့ အန မဖငဲ့်မ မအပီးသငဲ့်အပ။ ထငအ်ပေါ်အြျောက်ြောီး၍  ရှိန် ဝါကြ ီးသူ၏ သောီးသမ ီး 

မဖေ်အသော်လည်ီး မိဘအမခရောနငီ်းြော ေွမ်ီးေွမ်ီးတမ အဆောငရ်ွြ်နိိုငေ်ွမ်ီးရှိသူတိိုို့ြိို 

မဆိိုလိိုအပ။ မမန်မောနိိုင်င  မပည်သူ လူထို အနမဖငဲ့် ၂၀၂၀ မပညဲ့်နှေ် အရွီးအြောြ်ပွ သည် 

မိမတိိိုို့ တွြ် မိမတိိိုို့၏ သောီးသမ ီး တိိုို့ တွြ်၊ တိိုီးတြ်မ လမ်ီးအကြောငီ်းအပေါ်သိိုို့ 

မှန်ြန်ေွောအရောြ်ရှိရန်လိို ပ်သည်။ မမန်မော နိိုငင်  တွြ်  လွန် လနွ်မှ 

 အရီးကြ ီး ပါသည်။  ရည် ချငီ်းမရှိသူြိို မ မအပီးရန်နှငဲ့် ရောထီူး ောဏောြိို 

တလွ  သ ိုီးချမညဲ့်သူမျောီးြိို မအထောြ်ခ မိဖိိုို့လိိုသည်။ မမန်မောမပည်သူ လူထို 

 လွန်တန်ဖိိုီးရှိအသော ချနိ် အနောြ်ထပ် ၅ နှေ်ြိို ထပ်ပပ ီး ဆ ိုီးရ  ီးမခ ပါနှငဲ့အ်တောဲ့။  

နိိုငင် တိိုီးတြ်အ ောင ်မေွမ်ီးအဆောငန်ိိုငမ်ခင်ီးနှငဲ့် အဒေါ်ေိုကြည်၏  မပြု မ  အပေါ် NLD ြ ဝန်မခ ဘ  

မငင်ီးပယ်ပါလိမဲ့်မည်။ မ ှိန ိုးမလည်သ ော လူပပှိန်ိုးတှိ ို့အောိုး  ူတှိ ို့ကှိ  ယှဉ်ပပှိ င် 

အနှိ င်ယူကော အစှိ ိုးရတစ်ရပ်ဖွ ွဲ့နှိ င်သလောက်သ ော အခြောိုးပါတ မရှှိ ဟ  သခပောဆှိ  

ပါလှိမ ်မည်။ လက်ရှှိခဖစ်သပေါ် သနသ ော ပညောသရိုး၊ ဘဏ္ဍောသရိုး၊ တရောိုးသရိုး 

ဆှိ င်ရောမူဝါဒမ ောိုးကှိ  ခပ ခပငသ်ခပောင်ိုးလ နှိ င်မည ် အ ှိဉောဏ်၊ အရငိ်ုးအခမစ်နှင ် 

စညိ်ုးလံ ိုးည ညွှတ်မ တှိ ို့ ရှှိသအောင် လက်ရှှိ အောဏောရအစှိ ိုးရက မလ ပ်နှိ ငလ် င် 

ပါတ ငယ်မ ောိုး သပါင်ိုးစည်ိုးကော ညွှနို့်သပါင်ိုးအစှိ ိုးရတစ်ရပ် ဖွ ွဲ့နှိ ငမ်ည် ခဖစ် ည်။ 

----------------------------------------  

၂၀၂၀ မပညဲ့်နှေ် အရွီးအြောြ်ပွ  ပပ ီးတွင် ယှဉ်ပပိြုင်နိိုင်သညဲ့် ပပိြုင်ဘြ်မျောီးနှငဲ့်  မခောီး ေိိုီးရ 

တေ်ရပ်ြိို ဖွ ျဲ့ေည်ီးနိိုင်အသော  င် ောီးကြ ီးပါတ  မရှိဟို  ဓြိပါတ ကြ ီး မဖေ် 
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သတ်မှတ်ထောီးခ ရအသော နိိုငင် အရီးပါတ ကြ ီးမျောီးြ အမပောအြောငီ်းအမပောလိမဲ့်မည် 

မဖေ်သည်။ ပါတ ငယ်မျောီး  တူတြွေိုေည်ီးဖွ ျဲ့ေညီ်းထောီးအသော ညွနိ်ု့အပါင်ီး ဖွ ျဲ့ 

 မဖေ်  နိိုင်ရရင်ပင ်၎င်ီးတိိုို့သည် ေည်ီးလ ိုီးည ညွတ်အရီး သိိုို့မဟိုတ် တရောီးမျှတမ ၊ 

ဘဏ္ဍောအရီး၊ ပညောအရီးေနေ်နှငဲ့် ပတ်သြ်အသော မူဝါဒမျောီးြိို မပြုမပငအ်မပောငီ်းလ နိိုင်  

ေွမ်ီးမရှိအပ။ ဒ မှိ ကသရစ  အမည်ြံ ောခဖစ်သ ော အက င ်စရှိတတယှိ ယွင်ိုးပ က် စ ိုးပပ ိုး 

ဒ မှိ ကသရစ  အသယောင်သဆောင် ူမ ောိုးကှိ  လံ ိုးဝ ည်ိုးြံခြငိ်ုးမရှှိဘ  နှိ င်ငသံရိုးသြါင်ိုး 

သဆောငမ် အတွက် မ င ်သတော် ူမ ောိုးကှိ  မ မ သပိုးဘ ဖယ်ထ ပ်ရမည် ခဖစ် ည်။ 

 ြယ်၍ နိိုငင် အရီးေနေ်ြိို မှန်ြန်ေွော အရီးဆွ တည်အဆောြ်ထောီးပါြ မ ဆနဒရှင် 

မျောီး အနမဖငဲ့်  ဓိပပါယ်ရှိအသော နိိုငင် အရီးအရွီးချယ်မ မျောီးမရှိမခင်ီးြိို ေိိုီးရိမ်ရန်လိိုမည် 

မဟိုတ်ပါ။  ြယ်၍ မ ဆနဒရှငမ်ျောီးသည် ဤမပဿနောြိေစမျောီးြိို ပိိုမိို အသီးေိတ် 

သိမခငပ်ါြ အ ောြ်တွင်အဖောမ်ပထောီး အသော အဆွီးအနွီးချြ်မျောီးသည် မမန်မောနိိုငင် ၏ 

နိိုငင် အရီးေနေ်ြိို မည်သိိုို့အရှျဲ့ဆြ် မဖတ်သန်ီးရမည်ြိို ရည်ညွှန်ီး၍ အဖောမ်ပထောီးပါ 

သည်။  

၂၀၂၀ သရ ိုးသကောကပ်ွ နှင ် စပ်လ ဉ်ိုး၍ ခဖစ်နှိ င်သြ မ ောိုးြိို အ ောြတ်ွင် မှန်ီးေအဖောမ်ပထောီးပါသည်-  

ခဖစ်နှိ င်သြ  (၁) မ  အရ တွြ်၏ ၅၁ ရောခိိုငန် န်ီးနှငဲ့်  ထြ်မဖငဲ့် NLD  နိိုင် 

ရမခင်ီး။ 

ခဖစ်နှိ င်သြ  (၂) NLD သည် မ  ၅၁ ရောခိိုငီ်းန န်ီးအ ောြ် ရရှိခ ဲ့အသော်လည်ီး  တိိုြ် ခ  

ပါတ မျောီးမဖေ်အသော ညွန်အပါင်ီး ဖွ ျဲ့လည်ီး NLD အလောြ် မ မရရှိ 

မခငီ်း။  

ခဖစ်နှိ င်သြ  (၃)  တိိုြ် ခ ပါတ ဘြ်မှ ေိုေိုအပါင်ီးမ  အရ တွြ် NLD ထြ ်မျောီး 

ခ ဲ့အသေ်ာလည်ီး NLD ြ  မခောီးပါတ မျောီးနှငဲ့်အပါငီ်းြော ညွန်အပါငီ်း 

 ေိိုီးရ ဖ ွျဲ့ေညီ်းနိိုငမ်ခငီ်း။ 
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ခဖစ်နှိ င်သြ  (၄) NLD  အနမဖငဲ့် နိိုငအ်မခရှိအသောညွှနို့်အပါငီ်း ေိိုီးရ မဖွ ျဲ့နိိုငဘ်  နိိုင်င  

အတော ်ောဏောြိို လြ်လွှတ်ဆ ိုီးရ  ီးရမခငီ်း။ 

ခဖစ်နှိ င်သြ  (X)  NLD လည်ီးမဟိုတ်၊  အမခခ ဥပအဒ ရလည်ီး မဟိုတ်အသော  ေိိုီးရ 

တေ်ရပ် ၂၀၂၀ အနောြပ်ိိုငီ်း၌ အပေါ်အပါြ်လောမခငီ်း။ 

ခဖစ်နှိ င်သြ  (၁) မ ှ (၃)  ထိ  လောီး လောမျောီးမှော မလိိုလောီးဖွယ်ရှိအသော  အမခ အနမျောီးမဖေ်ကြ 

သည်။ ခဖစ်နှိ င်သြ (၃)သည် အဒေါ်ေိုကြည် ောီး သမမတ ထြ်တွင ်  တိိုင်ပင်ခ  

 မဖေ် ဆြ်လြ်တည်ရှိရန် ခြ်ခ အေလိမဲ့်မည် မဖေ်သည်။ သ  ိိုရ  Theory  ရ 

NLD နှငဲ့် ေေ်တပ်ပူီးအပါငီ်းပပ ီး  ေိိုီးရဖွ ျဲ့ေညီ်းရန် မဖေ်နိိုငခ် ဲ့သညဲ့်ပင် လြ်အတွျဲ့ ရ 

၎င်ီးတိိုို့၏ အ ောြ်အမခ ဆငဲ့ြ် လူမျောီးသည်  ချင်ီးချငီ်းပူီးအပါင်ီးည ိို့နှိငီ်းအဆောင် 

ရွြ်ဖိိုို့ဆိိုတော လွယ်ြူလိမဲ့်မည် မဟိုတ်ပါ။ သိိုို့အသော ်နှေ်ဖြ်ေလ ိုီးမှ မပည်သူ မျောီး 

၏  ြျြိုီး မမတ်ြိို ဂရိုမေိိုြ်ဘ ၊  အမခ အန ရ  မမတ်ထိုတ်အသောေိတ်သောရှိ 

ပါြ  တူတြွ အပါငီ်းေည်ီးနိိုင်လိမဲ့်မည်။ ခဖစ်နှိ င်သြ  (X) နှငဲ့်ပတ်သြ်၍ 

တပ်မအတော်၏ အခါင်ီးအဆောင်မ ပိိုင်ီးဆိိုင်ရောမျောီးြ  အတွီး အခေါ်မျောီး အမပောင်ီးလ မူ 

မရှိပါြ  လွန်ဆိိုီးရွောီးသညဲ့်  အမခ အနတေ်ရပ် မဖေ်သွောီးနှိင်လိမဲ့်မည်။ ခဖစ်နှိ ငသ်ြ  

(၄) ရ NLD ြလည်ီး ညွှနိ်ု့အပါင်ီး ေိိုီးရ မဖွ ျဲ့နိိုငသ်လိို  မခောီး တိိုြ် ခ မျောီး 

ဘြ်ြလည်ီး ညွနိ်ု့အပါငီ်း ေိိုီးရ ဖ ွျဲ့ေညီ်းရပ်တည်မ  ဆင်မအမပပါြ တပ်မအတော် 

မ ှဦီးအဆောငအ်သော ဖွ ျဲ့ အပေါ်အပါြ်လောနိိုငပ်ါသည်။ မည်သိိုို့ပငမ်ဖေ်အေ နိိုငင် အရှျဲ့ဆြ် 

တိိုီးတြ်မ  ရှိအနအေရန်  အြောင်ီးဆ ိုီးအသော ခွငဲ့် လမ်ီးမျောီးလည်ီး ဤ အမခ 

 အနမဖေ်ထွန်ီးမှသောလျှင် အပါြ်ဖွောီးလောနိိုင်သမဖငဲ့် မိမတိိိုို့ အနမဖငဲ့် ဤ အမခ 

 အန ောီး ဆြ်လြ်ေဥ်ီးေောီးဖိိုို့ လိိုပါသည်။ 

ခဖစ်နှိ င်သြ (၄)တွင ် ကြ ြုအတွျဲ့လောနိိုင်သညဲ့်  အမခ အန(၂)ရပ် ရှိပါသည်။ ပထမ  အမခ အနမှော 

တပ်မအတော်၏ မ  ၂၅ ရောခိိုင်န န်ီးမဖငဲ့် ပူီးအပါငီ်းပါဝင်ရန်မဖေ်ပပ ီး ဒိုတိယ အမခ အနမှော 

တပ်မအတော်၏ ၂၅ ရောခိိုငန် န်ီး ပါဝငမ်ခငီ်းမရှိဘ   မခောီးမ မျောီးနှငဲ့်သော ပူီးအပါငီ်းပါဝင် 
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ရန် မဖေ်သည်။ ထိို အမခ အန ောီး ခဖစ်နှိ ငသ်ြ (၄-ြ)ဟိုအခေါ်၍ ယငီ်း အမခ အနြိို 

 ရငဥ် ီးဆ ိုီး အလဲ့လောကြညဲ့်ကြပါေိိုို့။ 

ခဖစ်နှိ င်သြ (၄-ြ)သည်  လယ် လတ်နှငဲ့်  အသီးေောီးပါတ မျောီး အနမဖငဲ့် ပါဝင်ဖွ ျဲ့ေညီ်းထောီးသညဲ့် 

ညွနိ်ု့အပါင်ီးမဖေ်သည်။  ဆိိုပါ ပါတ မျောီး၏ နိိုင်င အရီးလမ်ီးေဉ်မျောီးမှော နိိုငင် အတော ်ဆငဲ့် 

ြျယ်ြျယ်မပနို့်မပနို့် မဟိုတ်ဘ  ၎င်ီးတိိုို့ပါဝင်လ ပ်ရှောီးကြသညဲ့် အဒသ ဆငဲ့်သော 

ရှိအပလိမဲ့်မည်။ လွှတ်အတော ်မတ် ဘယ်နှေ်အနရော၌  အရွီးခ   နိိုငရ်ရှိခ ဲ့သည် 

ြိိုသော  အလီးထောီးမည်။  မတ်ဘယ်နှေ်ဦီးပါဝငယှ်ဥ်ပပိြုငအ်ရွီးသည်ြိို  အလီး 

ထောီးမည် မဟိုတ်အပ။ အဆှိ ပါအသခြအသနမ ှိ ိုးတွင် ပထမဆံ ိုးကကံ သတွွဲ့ရမည ် 

စညိ်ုးရံ ိုးသရိုး ဆှိ င်ရောခပဿန မှော ပါတ ငယ်မ ောိုးမှ မည် ူက  မမတလ ပ်မည်၊ 

မည် ူက ဝန်ကက ိုးလ ပ်မည် ဟူသ ောအခမင ်ဆံ ိုးအဆင ် ထှိပ်ပှိ ငိ်ုးရောထူိုးမ ောိုးကှိ  

မည် ှိ ို့ြွ သဝမည်နည်ိုး ဟူသ ောခပဿန မ ောိုးပငခ်ဖစ် ည်။ ဤမပဿနောသည် ညွနိ်ု့ 

အပါင်ီးပါဝငအ်သောပါတ မျောီး ောီးလ ိုီးတိိုို့ ကြ ြုအတွျဲ့ရပမ ပငမ်ဖေ်သည်။ အဒသလိုပ်ငန်ီးြိေစ 

မျောီးအြျောလ်ွန်ပပ ီး ပိိုမိို ြျယ်မပနို့ေ်ွော ေဉ်ီးေောီးအတွီးအခေါ်နိိုငသူ်တိိုို့ြ နိိုငင် အတော် ဆငဲ့် 

ရောထူီးတောဝန်မျောီး ခနို့် ပ်မခငီ်းခ ရသူမျောီး မဖေ်နိိုင်ဖွယ်ရှိရှိကြမည်မဖေ်ပါသည်။  ြယ် 

၍ သအဘောတူည မ မရသမဖငဲ့် အရှျဲ့ဆြ်မတိိုီးနိိုငပ်ါြ ခဖစ်နှိ င်သြ (၄) အနရောတွင် 

ခဖစ်နှိ င်သြ  (X) ြ  လျင် မမန်  ေောီးထိိုီးဝင် အရောြလ်ောနိိုင်လိမဲ့်မည်ဆိိုအသော 

 ချြ်ြိို ေွ ေွ ပမ ပမ မတှ်သောီးထောီးဖိိုို့ လိို ပ်ပါလိမဲ့်မည်။ ဆိိုလိိုသည်မှော အနောြထ်ပ် 

နှေ်(၂၀)ခနိ်ု့ ေေ်တပ်၏  ိုပ်ချြုပ်မ  အ ောြ်သိိုို့ မပန်လည်ြျအရောြ် သွောီးနိိုငပ်ါသည်။  

 ြယ်၍  ရပ်ဘြ်ဆိိုင်ရော ညွနိ်ု့အပါငီ်း ဖွ ျဲ့သည်  မမန်မောနိိုငင် ၏အရှျဲ့အရီးြိို 

 အလီး နြ်ထောီးပါြ ၎င်ီးတိိုို့ ချငီ်းချငီ်းကြောီးတွင် ထိအရောြ်မ ရှိေွော မပန်လည် 

ေဉ်ီးေောီးဆ ိုီးမဖတ်နိိုငရ်န် လိို ပ်ပါ သည်။ သကောငိ်ုးမနွ်သ ောအစှိ ိုးရတရပ်ကှိ  မည်က   ှိ ို့ 

ဖွ ွဲ့စည်ိုး င ် ည်ဟူသ ော ကျွန်သတောတ်ှိ ို့၏ အကကံခပ ြ က်မ ောိုးကှိ  လက်ြံရန် လှိ အပ် 

လောနှိ င်မည်။ 

 ေိိုီးရ ဖွ ျဲ့ ရောထီူးအနရောမျောီး ဆ ိုီးမဖတ်ပပ ီးပပ ဆိိုပါြ  ဆိိုပါညွနိ်ု့အပါင်ီး ဖွ ျဲ့ ောီးလ ိုီး day-to-day 

လိုပ်ငန်ီးေဉ်မျောီးြိို မည်သိိုို့ အဆောငရ်ွြ်ရမည်ြိိုလည်ီး  လျင ်မမန်ည ိနိိုငီ်းအလဲ့ 
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လောကြဖိိုို့ လိို ပ်ပါသည်။  ထူီးသငတ်န်ီးမျောီးလည်ီး ေ မ ပိိုို့ချအပီးရန် လိို ပ်လိမဲ့် 

မည်။ တေ်ချနိ်တည်ီးမှောပင် “ ဗဟှိ ပညောရှင်အဖွ ွဲ့” (The Central Think Tank)ြိို 

မည်သိိုို့ ဖွ ျဲ့ေည်ီးအဆောငရ်ွြ်ရမည်ြိိုလည်ီး ေဉ်ီးေောီးဆ ိုီးမဖတ်ရန် လိို ပ်ပါမည်။ ညွနို့် 

အပါင်ီး ဖွ ျဲ့၏ သအဘောတူည ချြ်မျောီးြိို (ဖွ ျဲ့ေည်ီးပ ို အမခခ  ဥပအဒဆိိုင်ရော ဥပအဒ 

 သေ်မျောီး မမပဌောန်ီးမှ  ထိ) မူဝါဒ မဖေ် မည်သိိုို့အဖောအ်ဆောင်သွောီးမည်ြိို  ဆိိုပါ 

“ ဗဟှိ  ပညောရှင်အဖွ ွဲ့” The Central Think Tank (အနောြပ်ိိုငီ်းတွင် Think Tank 

ဟူ၍ အရီးသောီးပါမည်) ြ ဦီးအဆောငပ်ပ ီး  အြောင်ီးဆ ိုီးမဖေ်အ ောင ် ဆြ်လြ် 

အဆောငရ်ွြ်သွောီးရမည် မဖေ်ပါသည်။  ဆိိုပါမဝူါဒမျောီးမှော အရတိို Short-Term 

(တေ်နှေ် တွင်ီး)နှငဲ့ ်အရရှည် Long-Term မ ြိန်ီးမျောီး မဖေ်ရပါမည်။ မည်သိိုို့ ဆြ် 

လြ်အဆောင်ရွြ်သွောီးသငဲ့်သည်ြိိုလည်ီး ြျွန်အတောတ်ိိုို့  ကြ မပြုအပီးသွောီးနိိုင်ပါ 

သည်။ မှတ်ြ က်- ဝန်ကြ ီးမျောီးရ ိုီးမျောီးနှငဲ့် ၎င်ီးတိိုို့၏ဌောနအ ောြ်  ဖွ ျဲ့ ေည်ီးမျောီး 

 ောီးလ ိုီးတွင ် အပေါ်ထွြ်လောကြအသော Projects ကြ ီးမျောီးအဆောင်ရွြ်ရန် ြိုန်ြျမ  

(ေရိတ်)နှငဲ့ ် ချနိ်ကြောမမငဲ့်မ ျဲ့  ဆငဲ့်တေ်ခိုထြ် မျောီးလောပါြ Think Tank  အန 

မဖငဲ့ ်  အသီးေိတ်အလဲ့လောပပ ီး လိုပ်သငဲ့်မလိုပ်သငဲ့်ြိို သြ်ဆိိုငရ်ောဝန်ကြ ီးဌောနမျောီး 

 ောီး  ကြ မပြုအပီးရန် မဖေ်သည်။  ှိ ို့မှ ောလ င် “Signature Bonus” ဟူသ ော 

ဝန်ကက ိုးဌောနမ ောိုးမှ အက င ်ပ က်ခြစောိုးမ မ ောိုးကှိ  ထှိမ်ိုးြ  ပ်နှိ င်မည်။ Think Tank 

သည်  အရီးကြ ီးအသော 5th Branch of Government ( Branches of Government 

are Executive , Legislative, Judicial & Bureaucracy)  မဖေ်လောနိိုငရ်န် 

လိိုပါသည်။ Think Tank သည် မပည်တွငီ်းမပည်ပရှိ ထူီးချွန်အသော မမန်မောနိိုငင် သောီး 

ပညောရှင်မျောီးနှငဲ့ ် ဖွ ျဲ့ေည်ီးထောီးမည်မဖေ်မခငီ်းအကြောငဲ့် ပိုဂ္လြိေ ီးပွောီးအရီးသမောီးမျောီး 

နှငဲ့ ် ပါတ အခါင်ီးေောီးမူမျောီး မပါအေဘ  တိိုင်ီးမပည်နှငဲ့် လူမျြိုီး တွြ်  အြောင်ီးဆ ိုီး 

 ြျြိုီးမပြုအပီးအသော  ဖွ ျဲ့ ေည်ီး မဖေ်အပေါ်အပါြ်ရန်လိို ပ်ပါသည်။ ထိိုို့အကြောငဲ့် 

Branch of Government  ဆငဲ့ ်ရှိအသော Power လိို ပ်ပါသည်။ 

“ ပညောရှင် အဖွ ွဲ့” (Think Tank)မရှိအသော ပါတ ကြ ီးမျောီးနှငဲ့် နှိငီ်းယှဥ်ပါြ  ဆိိုပါ “ ပညောရှင ် ဖွ ျဲ့” 

(Think Tank)၏ လိုပ်အဆောင်ချြ်သည် ပါတ ေ ိုညွနိ်ု့အပါငီ်း ဖွ ျဲ့ တွြ်  င ်ောီး 
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ကြ ီးမောီးပပ ီး ေွမ်ီးအဆောငရ်ည်အြောင်ီးမွန်အသော  ဖွ ျဲ့မျောီး မဖေ်သိိုို့ မမ ငဲ့်တင်အပီးနှိင် 

အေသည်။ ဤအြ က် ည် သရ ိုးသကောက်ပွ ရလဒ်တစ်ြ လံ ိုးကှိ  သခပောငိ်ုးလ သစနှိ င် 

သ ော အဓှိကအသကကောင်ိုးအြ က် (Game Changer) ခဖစ် ည်။ ၎ငီ်းသည် တေ်နိိုင်င  

လ ိုီးရှိ မ ဆနဒနယ် သ ီးသ ီးတွင် အဒသဆိိုင်ရော နိိုငင် အရီး ဖွ ျဲ့ ေည်ီး သ ီးသ ီးမျောီးမှ 

ထိိုအဒသတွင် အမွီးဖွောီးကြ ီးမပင်ီးအသော ြိိုယ်ေောီးလှယ်ြိို မ အပီးအရီး တွြ် မဖေ်နိိုင် 

အမခ အြောငီ်းလောပါလိမဲ့်မည်။ 

 “ပညောရှငအ်ဖွ ွဲ့” (Think Tank) ဖွ ျဲ့ေည်ီးနိိုင်ရန် တွြ် ပထမဦီးေွော ြျွန်အတောတ်ိိုို့သည် မမန်မော 

နိိုငင် ၏  ဓိြနယ်ပယ်မျောီးတွင် ြျွမ်ီးြျင်မ ရှိသညဲ့် ထိပ်တန်ီးပညောရှင်အပါင်ီး   

အယောြ် ၁၀၀ ြိို အဖော်ထိုတ်ေညီ်းရ ိုီးရန် လိို ပ်ပါသည်။ ၎င်ီးတိိုို့သည်  အမခခ  

နိယောမ၏မဏ္ဍြိုငမ်ျောီး (Pillars of Principles) ြိို  အြောင် ထည်အဖေ်ာရန် တော 

၀န်ယူရမည်။ အမ ှိ ိုး ောိုးဆနဒနှင ် ယဉ်သက ိုးမ ဆှိ ငရ်ောဖွံွဲ့ပဖှိ ိုးတှိ ိုး တက်မ အတွက် 

လှိ အပ်သ ောစှိတ်ဓောတ် ည် ဤအသခြြံသပေါ်တွင် မူတညပ်ါ ည် ( ိိုလ်ချြုပ် 

အ ောင်ဆန်ီး)  the National Will and the Spirit Requisite for the Growth of  

Civilization (Bogyoke Aung San) ။ ၎င်ီးတိိုို့သည် ေေ်တပ်နှငဲ့ ်  ေိိုီးရဌောနမျောီး 

 ပါ ဝင်  ေိိုီးရ၏ ဌောနခွ  ောီးလ ိုီးမှ ထူီးချွန်သူမျောီး လောအရောြပ်ါဝင်သငဲ့်သည်။ 

ထိိုို့ မပင်  မပြုသအဘောအဆောငအ်သောပ ဲ့ပိိုီးမ မျောီး အပီးနိိုငသ်ညဲ့်  ထူီး ြျြိုီးေ ီးပွောီး 

 ိုပ်ေိုမျောီး (Special Interest Groups – SIG)  ောီးလ ိုီးလည်ီးပါဝင်ရန် လိို ပ် 

သည်။ သြကသိိုလ်မျောီးမှ ပညောရှင်မျောီးလ  ပါဝငက်ြရမည်။ လူ င ်ောီးမျောီးြိို 

လိို ပ်ချြ်မျောီးနှငဲ့ ် ရရှိနိိုငမ်  အပေါ် အမခခ ၍ ဖွ ျဲ့ေည်ီးည ိနိ ငီ်းရပါလိမဲ့်မည်။ လိို ပ် 

ပါြ မပည်ပမှ ြျွမ်ီးြျင်သူမျောီး ပါဝင်နိိုငသ်ည်။  မျောီးေွောအသော Think Tank 

 ဖွ ျဲ့ဝင ် ပိုဂ္ိြုလ်မျောီးသည် Cyber Systems မျောီးြိို အြောငီ်းမွန်ေွော  သ ိုီးမပြုနိိုင် 

သညဲ့် တွြ် လိုပ်ငန်ီးလည်ပတ်မ သည် ယခိုအခတ်ေ ီးပွောီးအရီး ြိုမပဏ မျောီး 

Modern Business Corporations နှငဲ့ ်အဆောငရ်ွြ်ပ ိုမျောီး တူလမိဲ့်မည် မဖေ်သည်။ 

   ချြိုျဲ့အသောရန်ပ ိုအငွနှငဲ့် Project Life-Cycle ထြ်အြျော်လွန်အသော  ဓိြေ မ ြိန်ီး မျောီး ောီးလ ိုီး 

သည် သြ်ဆိိုင်ရောဝန်ကြ ီးဌောနမျောီး သိိုို့မဟိုတ် ဌောနဆိိုင်ရောမျောီး အနမဖငဲ့်  အြောင် 
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 ထည်ေတင်မအဖေ်ာအဆောင်မ ြပင် “ပညောရှင် ဖွ ျဲ့” Think Tank မှတေ်ဆငဲ့် 

 တညမ်ပြုရန် တငမ်ပရမည်။ ဤနည်ီး ောီးမဖငဲ့်၊ “ Signature Bonus” ဟူအသော 

 ြျငဲ့်ပျြ်မခေောီးမ မျောီးြိို အလျောဲ့ချနိိုင်မည် မဖေ်သည်။  ဓြိေ မ ြိန်ီးမျောီး  ောီး 

လ ိုီးသည် မဏ္ဍြိုငမ်ျောီး (Pillars of Principles) နှငဲ့ ် ဆ အလျော်မူ မဖေ်ရမည်။ ယငီ်း 

ေ မ ြိန်ီးမျောီးသည် သတ်မှတ်ထောီးအသော ေေ်အဆီးမခငီ်းမျောီးြိို ခ ယူရမည်။ ၎င်ီး 

တိိုို့သည် ဘတ်ဂျြ် တွငီ်းနှငဲ့ ် မှန်တြယ်တိိုီးတြ်မ ရှိအေရန် “ပညောရှင ်ဖွ ျဲ့” 

Think Tank မျောီးြ Inspection Teams မျောီး အလဲ့လောအေောငဲ့်ကြညဲ့်ရမည်။ 

အစှိ ိုးရအတွက်စဉ်ိုးစောိုးရန် အဓှိကမဏ္ဍှိ င(်Pillars of Principles)မ ောိုးမှော တရောီးမျှတမ နှငဲ့် တရောီး 

မျှတအသော ဥပအဒမျောီး၊ ေညီ်းေိမ်ဥေစော မျှတေွောခွ အဝမခငီ်း၊ လြ်အတွျဲ့ြျအသောပညော 

အရီး  ေ  ေဉ်မျောီး၊ ြျန်ီးမောအရီးနှငဲ့် ကြ ဲ့ခိိုင်အရီး ေ  ေဉ်မျောီး၊ အတောရိိုင်ီးတိရေဆောန် 

မျောီးနှငဲ့ ်  သဘောဝပတ်ဝန်ီးြျင် ြောြွယ်အေောငဲ့်အရှောြ်မ   ေ  ေဉ်မျောီး၊ သဘောဝ 

သယ ဇောတမျောီးြိို ထိန်ီးသိမ်ီးမခငီ်း၊ အခတ်သေ်ယဉ်အြျီးမ မျောီး၏ အြောငီ်းြျြိုီးမျောီး 

ြိိုနောီးလည်မခငီ်း (ယဉ်အြျီးမ နှငဲ့ ် ြျငဲ့်ေောရိတတပျြ်မပောမူမျောီးြိို ဖယ်ရှောီးမခင်ီး)၊ 

လြ်အတွျဲ့ြျြျ ေဥ်ီးေောအတွီးအခေါ်တြ်အသော ေိတ်ဓါတ်မျြိုီးြိို နောီးလည်သအဘော 

အပါြမ်ခငီ်း၊ ပျငီ်းရိအသော၊ ည ဲ့ဖျင်ီးအသော၊ လိမ်ညောအြောြ်ြျေ်လှညဲ့်ဖျောီးတြ် 

အသော Lie ,Cheat and Deceive (LCD) ြ ဲ့သိိုို့ လူတန်ီးေောီးမျောီး နညီ်းပါီးအေအရီး၊ 

 ဂတိလိိုြ်ေောီးမ  တိိုြ်ဖျြ်အရီးနည်ီးလမ်ီးမျောီး (ဆိိုြ်ဘော Cyber System  အမခ 

မပြု ေနေ်မျောီး)၊  ေိိုီးရဌောနမျောီး၏ ( ိုပ်ချြုပ်အရီး၊ ဥပအဒမပြုအရီး၊ တရောီးေ ရင်အရီး၊ 

 ျ ရိိုြအရေ )  အလဲ့ ြျငဲ့်မျောီးြိို ကြ ီးကြပ်မခင်ီး၊ လွတ်လပေ်ွော ထိုတ်အဖောအ်မပောဆိို 

ခွငဲ့်နှငဲ့ ်မ ဒ ယောမျောီး အေောငဲ့်ထိန်ီးရမညဲ့်ေည်ီးမျဥ်ီးမျောီး ေသည်မဖငဲ့်။ 

 ဒ မိိုြရြ်တေ် Democratic  ဖွ ျဲ့ ေည်ီး မျောီးတည်အထောင်မခငီ်း၊ ဖြ်ဒရယ်ေနေ် သိိုို့မဟိုတ် 

 မခောီးအရွီးချယ်ေရောနည်ီးလမ်ီးမျောီး Federalism or alternatives  တွြ် ေဉ်ီးေောီး 

မခငီ်း၊  နိဒိယသမိုဒဒရောဘြ်မှ တရိုတ်နှငဲ့်   ယြ်နမ်နိိုငင် သိိုို့ ြွန်တိန်နောရထောီး 

လမီ်း Container Rail Systems မျောီးမဖေ်အသော ေ ီးပွောီးအရီးေကြြံလမီ်းမကြ ီးမျောီး ( ိမ် 

န ီးချင်ီးနိိုင်င မျောီးနှငဲ့် ပတ်သြ်အသောမပဿနောမျောီး)ေသည်တိိုို့ြိို အလဲ့လောမခငီ်း မမပြု 
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လိုပ်မ  သြ်ဆိိုငသ်ညဲ့်မဏ္ဍိြုင် (Pillars of Principles) ကြ ီးမျောီးြိို အသအသချောချော 

နောီးလည်သအဘောအပါြ်ထောီးဖိိုို့ လိို ပ်ပါသည်။ ဤမျှြျယ်မပနို့ပ်ပ ီး  အမခခ  ဆငဲ့် 

မဖေ်အသော "Upper Level Structures" (utilizing the support of hopefully very 

sound Pillars of Principles) ြိို ဆြ်ေပ်အလဲ့လောပပ ီးအနောြ် ၎ငီ်းတိိုို့ ကြောီး 

 မပန် လှန်ေဉ်ီးေောီးအတွီးအခေါ်မ  အပေါ် (မမန်မောနိိုငင် ၏ အမခ အနအပေါ်မူတည်ပပ ီး) 

 အမခခ ၍ ပိိုမိိုအြောင်ီးမွန်အသော နောီးလည်မ မျောီးနှငဲ့ ် ပိိုမိိုအြောင်ီးမွန်အသော  အမခ  

အနသိိုို့ အရောြရ်ှိလောနိိုင်မည်မဖေ်သည်။ နိိုင်င အတော်ြိို ဖွ ျဲ့ပဖိြုီးတိိုီးတြ်နိိုငရ်န် တွြ် 

“ပညောရှင် ဖွ ျဲ့” Think Tank ြိို  ေိိုီးရ၏ဌောနြ ဲ့သိိုို့ သတ်မှတ်ထောီး သငဲ့်သည်။ 

ဘရောဇ ီးသည် ၁၉၈၅ မတ်လတွင် ၂၁ နှေ်ခနိ်ု့ကြော  ိုပ်ချြုပခ် ဲ့သည်ဲ့ေေ် ောဏောရှင်ေနေ်ြိို  ဆ ိုီး 

သတ်ခ ဲ့သည်( ငတ်ောနတ်တွင်အလဲ့လောဖြ်ရ နှိင်ပါသည်) ။  ရပ်သောီး ေိိုီးရသေ် 

 အနနှငဲ့် ဒ မိိုြအရေ  င်ေတ ြျ ီးရှင်ီး(Institution)မျောီး ောီး မပန်လည်တည် 

အဆောြ်ဖိိုို့ တွြ်၊ လြ်ရှိမမန်မောဒ မိိုြအရေ ြိို လိိုလောီးသညဲ့် မည်သညဲ့် ေိိုီးရ 

 ဖွ ျဲ့ ေည်ီးမဆိို ထိို ချနိ်ြ ဘရောဇ ီးနှိငင် ၏ ဒ မိိုြအရေ ြိို မည်ြ ဲ့သိိုို့ မပန်လည် 

တည်အဆောြ်သွောီးခ ဲ့သည်ြိို အလဲ့လောသင်ယူသငဲ့ ် ပါသည်။ တရိုတ်ြ ဲ့သိိုို့အသော 

နိိုငင် သည် လူနည်ီးေိုမျောီးကြောီးထ ြ လူနည်ီးေိုငယ်မျောီး မျောီး မပောီးရှိအသေ်ာလည်ီး 

ဖြ်ဒရယ်ေနေ်ြိိုြျငဲ့်သ ိုီးမခငီ်း မရှိပါ။ ထိိုို့အကြောငဲ့် ဖယ်ဒရယေ်နေ်သည် လူနည်ီးေို 

မျောီး၏တည်ရှိမ ြိို  ိုပ်ချြုပရ်န် တေ်ခိုတည်ီးအသောနည်ီးလမ်ီး မဟိုတ်ပါ။  ချြိုျဲ့ 

အသောမဖေ်ရပ်မျောီးတွင် တရိုတ်နှငဲ့် မမန်မော တိိုို့သည် နယ်ေပ်တအလျှောြ်တွင် တူည  

အသောတိိုငီ်းရငီ်းသောီးလူနည်ီးေိုမျောီး အနထိိုငက်ြသည်။ တရိုတ်နှငဲ့်   ယြ်နမ်နိိုင်င  

သိိုို့တငပ်ိိုို့မညဲ့် ြွန်တိန်နောရထောီးလမီ်းသည်  လွန် အရီးကြ ီးအသော ပထဝ မဟော 

ဗ ျူဟောတန်ဖှိ ိုး (Geo-Strategic Values) ရှိရော ၎င်ီး တွြ် သဆောက်လ ပ်သရိုး လ ပ် 

ငန်ိုးကှိ  က န်က စရှိတ်သစ ိုးန န်ိုး (Cost Pricing)  အပေါ်မူတည်၍ ေဉ်ီးေောီးလိိုို့မရပါ။ 

မမန်မောနိိုင်င ၏ ပိိုင်နြ်အနရော တွင်ီး ေ ီးပွောီးအရီး လည်ပတ်မ  တွြ် ဝင်သငွအမ ောိုး 

ဆံ ိုးနှင  ် ရငိ်ုးနှ ိုးခမြှ ပန်ှံမ အ ံ ိုးစရှိတ် အနည်ိုးဆံ ိုး ခဖစ်သ ော တန်ဖှိ ိုးသစ ိုးန န်ိုး (Value 

pricing)ြိို ရရှိသငဲ့်ပါသည်။ ပါတ ငယ်မျောီးမဖငဲ့် ဖွ ျဲ့ေည်ီးထောီးအသော  ေိိုီးရ မဖေ်အသော် 
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မငောီးလည်ီး ပညောရှင ်ဖွ ျဲ့ Think Tank မျောီးနှငဲ့် လွှတ်အတော ်မတ်မျောီးအပါင်ီး၍ 

မူဝါဒ သေ်မျောီးနှငဲ့် မပြုမပင်အမပောငီ်းရမညဲ့်မဝူါဒမျောီးြိို ေဥ်ီးေောီးနိိုင်ပပ ီး  အ ောငမ်မငမ်  

မျောီး ောီးမမ ငဲ့်တငအ်ပီးနိိုင် မည်မဖေ်သည်။ 

၂၀၂၀ ခိုနှေ်အရွီးအြောြ်ပွ နှငဲ့် ပတ်သြ်၍ မပန်ေဉ်ီးေောီးမိအသော ခါ၊ ဤခဖစ်နှိ င်သခြ(၄ြ-၂) သိိုို့ အရောြ် 

လောနိိုငလ်ျှင် ြျွန်အတော်တိိုို့ တွြ် ြေောီးနည်ီး သေ်တေ်ခို ရရှိလောပါပပ ။ ခဖစ်နှိ င ်

သြ (၄ြ) ြအန ခဖစ်နှိ ငသ်ြ (၄ြ-၂) ဆငဲ့်သိိုို့ တိိုီးမမငဲ့န်ိိုငခ် ဲ့လျှင်  ြျြိုီး မမတ် 

 မပညဲ့် ဝ ရရှိအရီး တွြ် အဒသဆိိုင်ရော ပါတ ငယ်မျောီးြိို ၂၀၂၀ အရွီးအြောြ်ပွ  

မတိိုင်မ   ချနိ်မှ  ဖွ ျဲ့ေည်ီးတည်အထောင်ရန် လိို ပ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ အရွီးအြောြ်ပွ  

 တွြ်  မပညဲ့် ဝ မမပငဆ်င်နိိုင်ခ ဲ့သည်မဖေ်ခ ဲ့အသော ်ပညောရှင ်ဖွ ျဲ့ “Think Tank” 

ြိို  မမန်ဆ ိုီးဖွ ျဲ့ေည်ီးနိိုင်မှသောလျှင ် မမန်မောနိိုင်င ၏ လည်ပတ်အနအသော နိိုငင် အရီး 

ေနေ် တွြ်  အရီးရောအရောြ် မညမ်ဖေ်သည်။ 

အပါင်ီးေပ်ည ိနိ င်ီးအရီးအြောမ်တ  (အပါင်ီးေပ်ည ိနိ င်ီးထောီးအသော ဖွ ျဲ့ ေည်ီး မဖေ် အဖောမ်ပရန်တွြ် 

အပါင်ီးေပ်ည ိနိ င်ီးအရီးအြောမ်တ တ ဆိပ် LOGO) အပေါ်အပါြ်ရန် လိိုပါသည်။ အပါင်ီးေပ် 

ည ိနိ င်ီးအရီး အြော်မတ တ ဆိပ်နှင်ဲ့ တူ ပါတ ငယ်မျောီး၏ပင်ြိိုတ ဆိပ်မျောီး မပသ 

မခငီ်း ောီးမဖငဲ့် မ ဆနဒရှင်မျောီး ောီး  ဖွ ျဲ့ ေည်ီးနှငဲ့် ဆြ်ဆြ်မ ြိို သိရှိအေမည် 

မဖေ်သည်။ အပါငီ်းေပ်ည ိ နိ ငီ်းအရီး အြော်မတ  မည်ြိို (ဒိိုို့မပည်)ဟို ယောယ အခေါ် 

ပါမည်။ NLD မှလွ ၍ အရွီးအြောြ်ပွ ပပ ီးဆ ိုီးပပ ီး အနောြ်ပိိုငီ်း ချနိ်၌ပင် မည်သညဲ့် 

ပါတ မဆိို  နည်ီးဆ ိုီး  နိိုင်ရ မတ် တေ်ဥ ီးရှိလျှင်ြိိုပင် (ဒိိုို့မပည်)  ဖွ ျဲ့ဝင် 

မဖေ်လောနိိုငသ်ည်။ NLD လွှတ် အတော် မတ်မျောီး အနနှငဲ့် NLD မှခွ ထွြ်ပပ ီးမှသော 

(ဒိိုို့မပည်)  ဖွ ျဲ့ဝင ် မဖေ်လောနိိုင် မည်။ ခဖစ်နှှိင်သြ  (၄ြ-၂) (ဒိိုို့မပည်)၏ ဆနဒမ သည် 

ေေ်တပ် ဖွ ျဲ့ ေည်ီးမျောီး၏ မ ဆနဒ ၂၅ ရောခိိုငန် န်ီးနှငဲ့ ်မတိန်ီးမယိန်ီးမဖေ်လောနိိုငလ်ျှင် 

ေေ်တပ်ြပင် (ဒိိုို့မပည်)  ဖွ ျဲ့ဝင် ၏  မဖေ် ၎င်ီး မဖေ်လောနှိငပ်ပ ီး တိိုို့သည်  ထြ် 

ေညီ်းမှအန၍ ဆြ်ဆ မခငီ်းမျောီး အဆောငရ်ွြ်မည်ြိို ေိိုီးရိမ်ပူပန်ေရော မလိိုအတောဲ့ပါ။ 

ဆိိုလိိုသည်မှော ခဖစ်နှိ င်သြ  (၄က) နှငဲ့ ် (၄ြ-၂) ြိို တန်ီးတူ အနမဖငဲ့် ြျယ်ြျယ် 

မပနို့်မပနိ်ု့ ထညဲ့်သွငီ်းေဥ်ီးေောနိိုငမ်ည် မဖေ်သည်။ 
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 ပါတ ငယ်မ ောိုး ဖွ ွဲ့စည်ိုးသဆောင်ရ က်သရိုးကှိစစ၏ အောိုးနည်ိုးြ က်မှော အဒသဆိိုငရ်ော ြိိုယ်ေောီးလှယ်တိိုို့ 

၏ ြျငဲ့်ဝတ်နှငဲ့်  ရည် ချငီ်းမျောီးသည် ေ န န်ီးမပညဲ့်မှ မခငီ်းဟူအသော ချွနို့်ယွင်ီးချြ် 

မျောီး ရှိနိိုင်ပါလိမဲ့်မည်။ ဆင်ီးရ နွမ်ီးပါီးအသော လူူ့ ဖွ ျဲ့ ေည်ီးတွင် လူတေ်ေို အနမဖငဲ့် 

တေ်အယောြ်လျှင်  အမရိြန်အဒေါ်လော ၁၀၀၀ မဖငဲ့် မအြောင်ီးအသော ကြ    

အမမောြ် မျောီးြိို ၀ယ်ယူနိိုငသ်ည်။  

ယခို ခါ Microsoft ြ ဲ့သိိုို့အသောြိုမပဏ မျောီး သည် အက င ်ပ က်ခြစောိုးမ တှိ က်ဖ က်သရိုး နည်ိုးစနစ် 

ISO 37001  ( င်တောနတ်တွင် အလဲ့လောနှိင်ပါသည်) ြျငဲ့်သ ိုီးအနပပ မဖေ်သည် ။ 

ဤနည်ီးေနေ်မျောီးြိို အမခခ ပပ ီး ညွန ် အပါင်ီး ဖွ ျဲ့မျောီး၏ လိို ပ်ချြ်မျောီးနှငဲ့် 

လိိုြ်အလျှောည အထွမ ြိိုြ်ည အသော ေနေ် တေ်ခိုမဖေ်အ ောင် အဖော်အဆောငရ်န် 

မခြ်ခ ပါ။ ၂၀၂၅ ခိုနှေ် အရွီးအြောြ်ပွ  မတိိုငမ်ှ  မလိိုလောီးဖွယ် ြိေစရပ်မျောီးေွောြိို 

အလျှောဲ့နည်ီးသွောီးအေလိမဲ့်မည်ဟို ယူဆပါသည်။ သန က်ထပ်အသရိုးကက ိုးသ ော စှိန ်

သြေါ်မ တစ်ြ မှော ထှိသရောက်သ ော ပါတ အတန်ိုးသြါငိ်ုးသဆောင် (party whip)ကှိ  ရှောသဖွ 

ခြငိ်ုးခဖစ် ည်။  မပြုသအဘောအဆောငအ်သော  ြျငဲ့်ေောရိတတရှိသူသည် ၎င်ီး၏ လိုပ် 

အဖောြ်ိိုင်ဘြ်မျောီး ောီး  ဘယ်အကြောငဲ့် သူတိိုို့တအတွ  တူတြွရှိအနရသညဲ့် 

 အကြောငီ်းရငီ်းမျောီးြိို  ပမ တမ်ီးသတိအပီးလျှြ် မမန်မောနိိုင်င နှငဲ့် လူမျြိုီး တွြ် 

တိိုြ်ပွ ဆင်နွ ရန်ပင် မဖေ်သည်။  

အဒသနတရ ေိိုီးရ  အကြောငီ်း၊ လူထိုပူီးအပါင်ီးပါဝငမ်   အကြောင်ီး ေသမဖငဲ့် ေိတ်ဝင်ေောီးအသော ( ေိိုီးရ 

မဟိုတ်အသော ဖွ ျဲ့ ေည်ီး) NGO (မပည်တွငီ်းနှငဲ့်နိိုငင် တြော) ဖွ ျဲ့မျောီး မမန်မောနိိုင်င  

 တွင်ီး၌ ရှိကြသည်။၎င်ီးတိိုို့ အနမဖငဲ့်  ထြ်အဖေ်ာမပပါ မဟော ျ ဟောမျောီး၊ နည်ီး 

 ျ ဟောမျောီး၏ ေ မ ြိန်ီးအရဆွ မခငီ်းနှငဲ့်  အြောင် ထည်အဖောအ်ဆောင်နှိငေ်ွမ်ီး ရှိလိမဲ့် 

မည်။ ၎င်ီးတိိုို့ြ ဲ့သိိုို့အသော  ဖွ ျဲ့မျောီး တွြ် ISO 37001၏ သတ်မှတ်ချြ်မျောီးြိို 

လိိုြ်နော၍ Cyber System ြိို သ ိုီးမပြု၍အသောလ်ည်ီးအြောငီ်း (သိိုို့မဟိုတ်) မမန်မော 

နိိုငင် ၏  အြောငီ်းဆ ိုီးမဖေ်အသော “ ပညောရှင် ဖွ ျဲ့ ” (Think Tank)  ဖွ ျဲ့မျောီး၏ ပ ဲ့ပိိုီး 

မ  ောီးမဖငဲ့်အသော်လည်ီးအြောင်ီး  အြောင် ထည်အဖော်အဆောင်နှိငရ်န် မခ ရငီ်းလှအပ။  
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သန က်လောမည ် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်ိုး ခမန်မောနှိ င်ငံကှိ  သန က်ဆံ ိုးဗောမောဘ ရငမ် ောိုး အ ပ်ြ  ပ် 

သ ောသြတ် ှိ ို့ သန က်ခပန်ဆ တ် ွောိုးမည်သလော။ အနောြဆ် ိုီး မောဘိုရင်သည် နန်ီး 

အတော၏်  အနောြ်ဘြ်တ ခါီးမှ နှင်ထိုတ်မခငီ်းခ ခ ဲ့ရပပ ီး  ဆိိုပါတ ခါီးသည်  ပ ိုမှန် 

 ောီးမဖငဲ့်  အလောငီ်းမျောီးြိို ဖယ်ထိုတ်ရန် တွြ်သော မဖေ်ပါသည်။ ဤ ၁၅ နှေ ် 

 တွင်ီး လြ်ရှိသမမတသည် မမန်မောနှိင်င ၏ အနောြဆ် ိုီးအသောသမမတ မဖေ် 

အပျောြ်ြွယ်သွောီးမည်ြိို မမမင်ပါ။ သိိုို့အသော ် ြယ်၍ကြ ီးမောီးအသော နိိုင်င မခောီးအချီး 

အငွမျောီးြိို ထိန်ီးချြုပမ် မရှိဘ   အကြွီးမျောီးမပန်မဆပ်နိိုင်ခ ဲ့လျှင်  အမခခ   ောီးမဖငဲ့် 

 ဆိိုပါသမမတသည်  အသီး ဖွ လူတေ်ေို၏ အခါင်ီးအဆောင်သော မဖေ်အပ လိမဲ့်မည်။ 

ေဥ်ီးေောီးဉောဏ်ရှိအသော မမန်မောမပည်သူလူထိုမျောီး အေောငဲ့်ကြညဲ့်အနကြသည်၊ ေေ်တပ်  သိိုင်ီး ဝိိုင်ီးြ 

လည်ီး အေောငဲ့်ကြညဲ့်အနကြသည်၊ တိိုင်ီးရငီ်းသောီးမျောီးလည်ီး အေောငဲ့်ကြညဲ့်အနကြသည်၊ 

တေ်အနို့လိုပ်မှတေ်အနို့ေောီးရအသော ဆငီ်းရ သောီးမျောီး အေောငဲ့်ကြညဲ့်အနကြသည်၊ မှန် 

ြန်အသော ဥပအဒေိိုီးမိိုီးအရီးမျောီးမဖေ်အေမခငအ်သော တရောီးမျှတမ ဥပအဒနှငဲ့် ပတ်သြ်၍ 

ေိိုီးရိမ်ပူပန်သူမျောီးလည်ီး အေောငဲ့်ကြညဲ့်အနကြသည်၊ မမန်မောနိိုင်င ၏ ချြုပ် မခော ော 

ဏောြိို ဂရိုေိိုြ်တ ဲ့သူမျောီးလည်ီး အေောငဲ့်ကြညဲ့်အနကြသည်၊ မမန်မောနိိုငင် ြိို ေိတ်ဝင် 

ေောီးအနအသော နိိုင်င တြော ဖွ ျဲ့မျောီးြလည်ီး အေောငဲ့်ကြညဲ့်အနကြသည်၊ ေိတ်ဓါတ် 

အရီးရောပိိုင်ီးတွင်  မပြုသအဘောအဆောငအ်သော ခ ေောီးမ ရှိသူမျောီးြလည်ီး အေောငဲ့်ကြညဲ့် 

အနကြသည်၊ တိိုီးတြ်ဖ ွျဲ့ပဖိြုီးပပ ီး လူသောီးဆန်ပပ ီး တိိုင်ီးမပညမ်ှောကြ ီးမပင်ီးနိိုငရ်န်  

တွြ် ေိတ်၀င်ေောီးအသော အြျောငီ်းသောီးမျောီးလည်ီး အေောငဲ့်ကြညဲ့်အနကြသည်၊ ၂၀၂၀ 

အရွီးအြောြ်ပွ ပပ ီးဆ ိုီးပပ ီး အနောြပ်ိိုင်ီးတွင်  အမျှေ်ာ မမင်လ ိုီးဝမရှိအသော သိိုို့မဟိုတ် 

တရောီးမျှတမ မရှိအသော ဒ မိိုြအရေ   ေိိုီးရဟိုအခေါ်သညဲ့်  ေိိုီးရ၏ ောဏော ြျဆင်ီး 

သွောီးမလောီး ဆိိုသည်ြိိုလည်ီး အေောငဲ့်ကြညဲ့်အနကြသည်။ 

၂၀၂၀ သရ ိုးသကောက်ပွ  ည် ခမန်မောခပည် ူလူထ မ ောိုးအသနခဖင ် အလွန်အသရိုးကက ိုး ည ် လမိ်ုးဆံ  

လမိ်ုးြွ၌ သရောက်ရှှိသနသကကောင်ိုးကှိ  အခပည ်အဝ တှိထောိုး င ်ပါ ည်။ သမောဓိ 

တရောီးရှိအသောလူမျြိုီးနှငဲ့်တိိုင်ီးမပည ် မဖေ်သငဲ့်၊ မမဖေ်သငဲ့် တွြ်  အလီး နတ် 

ထောီးပပ ီး ေဥ်ီးေောီးရန် လိို ပ်ပါသည်။  မျြိုီးသောီးအရီးဆနဒနှငဲ့် ယဉ်အြျီးမ ဖ ွျဲ့ပဖိြုီး 
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တိိုီးတြ်ကြ ီးထွောီးမ  တွြ် လိို ပ်သည်ဲ့မဖေ်ေဥ်နှငဲ့် မှန်ြန်အသောေိတ်ဓောြ်    

မှန်တြယ် မဖေ်အပေါ်လောအ ောင် ြျွန်အတောတ်ိိုို့  တူတြွလိုပ်အဆောင်ကြပါေိိုို့။ 

When the National Will and the Spirit Requisite for the Growth of  

Civilization  become real to be so, we will be together to make it happen. 

၂၀၂၀ ခိုနှေ် အရွီးအြောြ်ပွ တွင် မဖေ်လောနှိင် ပါမလောီး။ Will that be in 2020?☼ 

 


