
ဖုံးၿပီးေတာ့ လိမ္၊ လိမ္ၿပီးေတာ့ ေတာင္း၊ ေတာင္းၿပီးေတာ့ ….. 

ျမန္မာ့ေလေဘးဒုကၡကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အမွန္တကယ္ မသိေအာင္ နအဖက သတင္းအေမွာင္ခ်သည္။ 

ဇာတိက မေပ်ာက္။ ရႏုိင္သမွ် ဖုံးဖိထားသည္။ ဘယ္ေလာက္ပင ္ဖံုးဖုံး၊ သတင္း ဆုိသည္မွာ ဟုတ္လွ်င ္
ေက်ာ္သည္။ မဖံုးႏိုင္ မဖိႏုိင္ျဖစ္လာရေသာအခါ မဟုတ္တရုတ္မ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုိ လိမ္လည ္
လွည့္စားသည့္ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ျပနသ္ည္။  

သတင္း အေမွာင္ခ်၊ ဖုံးဖိ၊ ပိတ္ပင္သည့္ ဥပမာတခုကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။ ေရေဘးဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ 
ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သတင္းယူသည့္ အယ္ဒီတာ ဦးေဇာ္သက္ေထြးႏွင့္အဖြဲ႔အား စစ္တပ္မွ တညတာ 

ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းၿပီး ရိုက္ကူးထားသည့္ သတင္းမွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းသြားျခင္းႏွင့္ 
ေနာက္ေနာင္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရင္ေတာင္း ခံရမည္ဟု ႀကိဳတင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 

ဤသုိ႔ေသာ အျဖစ္မ်ဳိး မည္မွ်ရွိေနခ့ဲသည္ကိ ု မသိရပါ။ သုိ႔ေသာ အမ်ားအျပား ရိွေနမည္ဆုိတာကေတာ ့
အလြန္ေသခ်ာသည္။ အေၾကာင္းမွာ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

အာဏာရွင္တုိ႔မည္သည္ အမွန္တရားကိ ု ဖုံးကြယ္၍ အာဏာကုိ ဖက္တြယ္ေနရသူမ်ား ျဖစ္၍ သတင္း 

မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ေပးရုိးထုံးစံ မရိွ။ အာဏာရွင္တုိ႔ အုပ္စုိးသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနက် 
အမွန္တရား ျဖစ္သည္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အုပ္စုိးသည္ ့ ေခတ္တေလွ်ာက္လုံးသာ မဟုတ္ေသး။ သူ႔အရင္က အာဏာရွင္ႀကီး 
ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း လက္ထက္ကတည္ကပင္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ မရိွခ့ဲ။ သတင္းမီဒီယာ 

လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ စြန္႔စားတုိက္ပြဲဝငသူ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားနည္းတ ူအဖမ္းခံရသည္။ ဘဝပ်က္ 
ေအာင္ ေခ်မႈန္းခံရသည္။  

မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီးခါစ ရက္ပိုင္းအတြင္း လူ တေသာင္းေက်ာ ္ေသဆုံး၍ ေလးေသာင္းေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆုံး 

ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ အတည္ျပဳရန္ 
မလြယ္ကူသည့္ အရပ္ဖက ္သတင္းမ်ားအရ ထုိအခ်ိန္တြင ္ေသဆုံးသူေပါင္း ၆ ေသာင္းအထက္မွာ ရိွေန 

သည္။ ယခုေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ နအဖက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းအရ လူအေသအေပ်ာက ္
စာရင္းမွာ တသိန္း သုံေသာင္း ေလးေထာင္ (၁၃၄ဝဝဝ) ျဖစ္သည္။   

ႏုိင္င့ံအခြန္ေငြႏွင္ ့တုိင္းျပည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးခ်၍ သတင္းမီဒီယာကုိ လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ေပး 
ေနသည့္ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းတခု၌ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ လူအင္အား၊ ေငြအင္အား၊ ပစၥည္း 

အင္အား၊ လမ္းပန္း အဆက္အသြယ္ အစစအရာရာ သာလြန္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ အမွန္စင္စစ္ 
မလုပ္ႏုိင္၍ မဟုတ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုိ သတင္းလိမ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။  

ထုိ႔ထက္ပို၍ ယုတိၱမတန္ေအာင္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေသာ သတင္းတပုဒ္မွာ နအဖ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

သိန္းစိန္၏ ပါးစပ္ေပါက္မွ ထြက္လာေသာ စကားျဖစ္သည္။ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာ့ေလေဘးဒုကၡ 
ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္လာေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္က ယခုအခါတြင္ ေလေဘး 

ကိစၥမ်ားကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လုိက္ပါၿပီဟု ေျပာဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတဆင္ ့ ထုိစကားက 
ကမာၻသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားရာ ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားႏွင့္ ကပ္ေဘးဒုကၡ ကြၽမ္းက်င္သူတု႔ိ ပါးစပ္ 
အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားရသည္။  

၁၂ ေပခန္႔ျမင့္သည့္ ေရလိႈင္းႀကီးမ်ားက ရြာလံုးကြၽတ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ အႀကီးအက်ယ္ ဝါးၿမိဳဖ်က္ဆီးပစ္ 

လုိက္သည္ ့ေနရာမ်ား၌ ရက္ပုိင္းအတြင္း ထုိမွ်ျမန္ဆန္ေအာင ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လိုိက္ၿပီ ဆုိသည္မွာ မည္သည္ ့



စူပါ ပါဝါမ်ား ရထားပါသနည္း။  

ထိန္းခ်ဳပ္ရသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွာ ေသးေသးကြက္ကြက္မွ်သာ မဟုတ္။ ဟုိင္းႀကီးကြၽန္းမွသည္ ရန္ကုန္တုိင္း 
အထိ အလြန္အမင္းက်ယ္ျပန္႔သည္။ လူေသအေလာင္းမ်ားကုိ ရွင္းပစ္ရန္၊ အသက္မေသ က်န္ရစ္သူမ်ားကိ ု

ကယ္ဆယ္ရန္၊ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လုံျခံဳေရး တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အစရိွသည္ ့
ကနဦး မျဖစ္မေန လုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကုိ မလုပ္ပဲထားဦး။ ထိုေရလႊမ္းေဒသမ်ားသုိ႔ သြားၾကည့္ရန္ကုိပင္ 
ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားမွရသည္။  

ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္က မည္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကား၍ အေျခအေနမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီဆုိသည္ ့

စကားကိ ု ၿပီးစလြယ္ ေျပာဆုိရသနည္း။ သူ႔ရာထူးအဆင့္အတန္းအရ စကားတခြန္းကုိ လက္လြတ္စပယ ္
ေျပာဆုိ၍ မရႏုိင္။ နားေထာင္ရသည့္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထုိစကားမ်ဳိးကုိ ကမာၻက မသိေအာင္ ႏႈတ္လံ ု
ေနမည္ဟု ထင္ေန၍ေပေလာ။  

သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေခ်ာက္တြန္းလုိသည့္ သေဘာျဖင့္ သူ႔လက္ေအာက္က ျပန္ၾကားေရး 
ဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထေဲရး ဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၊ ေထာက္လွမ္းေရးခ်ဳပ္ အစရိွသူတုိ႔က မမွန္သတင္းမ်ား 

တင္ျပလိုက္ျခင္းေပေလာ။ နအဖ စစ္ေကာင္စ ီ (သုိ႔) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊထံမ ွ တုိက္ရုိက္ ယူသုံးသည္ ့
စကားလံုးပင္ ျဖစ္သေလာ။   

သူတုိ႔အရႈပ္ေတာ္ပုံကုိ သူတို႔သာ သိေပလိမ့္မည္။ 

ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ သူတို႔နအဖအတြင္း၌ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျပန္သည္။ ေလေဘး 
ဒုကၡအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ အလြန္အမင္း ကူညီခ်င္ေနၾကသည္ကိ ု သိထားသျဖင့္ နအဖ ဗ်ဴဟာအသစ္ 

တခု ခင္းက်င္းလာသည္။ လူအေသအေပ်ာက္စာရင္းကုိ ကိန္းဂဏန္း အတိအက်ျဖင့္ ႏွစ္ဆ သုံးဆ တင္ျပ 
လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အပ်ကအ္စီးမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပ့ံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ တည ္

ေဆာက္ေရး တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁ဝ)ဘီလ်ံ ရွိသည္ဟု ေၾကညာ၍ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား 
ေတာင္းခံလာသည္။ 

ကပ္ဆိုးေဘးဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ လတ္တေလာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင္ ့ေထာက္ပ့ံေရး 
အျပင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေရးမ်ားအတြက္ ေရတုိစီမံကိန္းမ်ား လိုအပ္သည္။ ေရရွည္စီမံကိန္း 
လည္း ထားရိွက်င့္သံုးရမည္။  

နအဖ အာဏာပိုင္တုိ႔က အမွန္တကယ္ တြက္ခ်က္ၿပီးစီးႏုိင္သည့္သေဘာေတာ ့ ရိွဟန္မတူပါ။ တိုင္းျပည္ 
အတြင္း ဆုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ေၾကညာထားရသည္။ ထိုအေတာအတြင္း 

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေနရသည္။ ထုိအထ ဲ ျပည္လုံးကြၽတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႀကီးကိ ု မျဖစ္ 
ျဖစ္ေအာင္ က်င္းပလုိက္ေသးသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကယ္ဆယ္ေထာက္ပ့ံေရး 

အကူအညီမ်ား ကမ္းလွမ္းလာေနသည္ကုိ တုန္႔ျပန္ ျငင္းဆုိေနရသည္။ သည္မွ် အလုပ္မ်ားေနသည့္ အစုိးရ 
တရပ္အဖုိ႔ ရက္အနည္းငယ္အတြက္ ဆုံးရံွဳးမႈ ပမာဏမ်ားကုိ တြက္ခ်က္၍ ေရတုိ-ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ 
ျပန္လည္ျပျပင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက ္တန္ဖိုးပမာဏကိ ုတြက္ခ်က္ႏိုင္သည္ကေတာ့ ယုတိၱမတန္လွပါ။   

ယခုေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္သည့္ ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံႏွင္ ့ သန္းတရာထိပင္  

ရိွလာသည္။ ဤပမာဏထက္ပိုလွ်င္ မယုံသကၤာ ျဖစ္မည္စုိး၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေျပာဆုိလိုက္လား၊ သုိ႔တည္း 
မဟုတ ္ ဒူးေလာက္တင္မ ွ ရင္ေလာက္က်သည္ဟု သေဘာထား၍ ပုိပုိသာသာ ေတာင္းခံျခင္းပင္လား 
ထင္မွတ္ရသည္။     

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ (၁၄)ႏွစ္တုိင္ေအာင္ 
အခ်ိန္ဆြဲ က်င္းပ၍ အာဏာ သက္ဆုိးရွည္ေနခ့ဲသည့္ နအဖလုိ အာဏာပုိင္မ်ဳိးက ယခ ု ႏုိင္ငံတကာက 



ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းအတြက္ အကူအညီေပးမည့္ကိစၥတြင ္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေဒၚလာ (၁၁.၁)ဘီလ် ံ
ေတာင္းခံသည္ကေတာ ့အေတာ့္ကုိ ျမန္ဆန္လြန္းေနသည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း မတိုင္ခတ္မီ ႀကိဳတင္သတိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ မုန္တုိင္း 

တုိက္ခတ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့ေထာက္ပံ့ေရး အကူအညီမ်ား ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္မေပးျခင္း၊ 
အကူအညီ မရရိွ၍ ေသဆုံးရျခင္းမ်ားအတြက္ နအဖ အာဏာပုိင္တို႔တြင္သာ တာဝန္ရိွသည္။ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမ့ဲသည့္ ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံရႏုိင္သည္။    

ယူဖုိ႔ ျမန္သေလာက ္ေပးဖုိ႔ ေႏွးေနေသာ နအဖ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားအဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး အကူအညီ 

မရမွာကုိ စုိးရိမ္ေနရန္ မရိွပါ။ မုခ် ေပးပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးကုိ ယာယီအားျဖင့္ ေဘးခ်ိတ္ထားေကာင္း ထားပါလိမ့္မည္။  

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ နအဖ အာဏာရွင္မ်ား ရိွေနသေရြ႔ ျမန္မာ 

ျပည္သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုက မ်က္ေျခမျပတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး လုိအပ္သည့္အတုိင္း 
လူမႈေရးအရျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ တာဝန္မပ်က္တမ္း ကူညီေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ဤသုိ႔ေသာ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ေျပာင္းလဲမည ္မဟုတ္ေၾကာင္း နအဖ သိထားရန ္လုိအပ္ပါမည္။ 

လြင္ေအာင္စိုး 

၂၆ ေမလ ၂ဝဝ၈     

   

 


