
ႀကိဳး ေၾကာက္တ့ဲ နအဖ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ေမလ (၃)ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုက္ခတ္သြားတ့ဲ နာဂစ္စ္ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေတြလုပ္ဖုိ႔ဆိုၿပီး ႏုိင္ငံတကာက အေမရိကန္ေဒၚလာ 
သန္း (၁၅ဝ)ေက်ာ္ဖုိး အကူအညီေတြေပးမယ္လုိ႔ ကတိျပဳလိုက္ၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိ ႏုိင္ငံတကာ 
အလွဴရွင္ ေတြန႔ဲ နအဖ အာဏာပုိင္တို႔ဟာ ၿပီးခ့ဲတဲ ့ တနဂၤေႏြေန႔ (၂၅-၅-၂ဝဝ၈)က ရန္ကုန္မွာ 
ကြန္ဖရင့္အဆင္ ့  တရက္တာ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္ေတြကေတာ့ 
ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း (၅ဝ) ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ 

တရက္တာ ကြန္ဖရင့္ကေတာ့ ၿပီးသြားပါၿပီ။ အလွဴရွင္ေတြဟာ မုန္တုိင္းဒဏ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံလိုက ္
ရတဲ့ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚလိ ုေဒသေတြကိ ုေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္မယ္ ဆိုမွသာ ေထာက္ပ့ံ ကူညီတာေတြ 
ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ သြားလုိ႔မရရင္ အဒဲအီေထာက္အပ့ံေတြကုိ နအဖ 
လက္ထ ဲမထည့္ဘူးလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္ေတြက ေတာင္းဆုိထားတ့ဲအတုိင္း နအဖ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက လိုလိ ု
လားလား လိုက္ေလ်ာဖုိ႔ ဆႏၵရ္ိွသလားဆုိတာကေတာ့ အဒီဲကြန္ဖရင့္မွာ မသခ့ဲိရပါဘူး။ ျမန္မာဘက္က 
တက္ေရာက္လာသူေတြက ေနာက္ဆုံး အဆံုးအျဖတ္ေပးမယ္ ့ေခါင္းေဆာင္ အႀကီးဆုံးဆီကိ ုတင္ျပၿပီး 
အဆုံးအျဖတ္ ရယူဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အနည္းဆုံးေတာ့ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆီက ခြင့္ျပဳမိန္႔ရတဲ့အထိ ေစာင့္ေနရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရမွ သက္ဆိုင္ရာ အလွဴရွင္ေတြကိ ုအေၾကာင္းၾကား၊ အဒီဲေတာ့မွ အလွဴရွင္ေတြက ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံထဲ ဝင္ဖို႔ ဗီဇာေစာင့္၊ ဗီဇာရမ ွ ရန္ကုန္ကုိလာ၊ ၿပီးမွ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚဘက္ကိ ု ထြက္၊ 
ဘယ္ႏွစ္ရက္ၾကာေေအာင္ ေစာင့္ရမွန္းမသိႏုိင္တ့ဲ ဒီၾကားထမဲွာ ေသာက္စရာ၊ စားစရာနဲ႔ ေဆးကုသ 
တာေတြ ျပတ္လပ္ၿပီး ေလေဘးဒုကၡသည္ေတြ တျဖဳတ္ျဖဳတ ္ထပ္ေသရဦးမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ နအဖက 
ဘယ္ေလာက္ၾကာမ ွဆံုးျဖတ္ၿပီး ဘယေ္တာ့ေလာက္မ ွအေၾကာင္းျပန္မယ္ဆိုတာ မသမဲကြဲပါပ။ဲ 

တကယ္ေတာ့ နအဖ ေတာင္းတာက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁.၁)ဘီလ်ံပါ။ ေငြသားခ်ည္း သက္သက ္
လိုခ်င္ပုံ ရပါတယ္။ တကယ္တမ္း ရမွာက ေဒၚလာ သန္း (၁၅ဝ)ဖိုး ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းေတြသာ 
ျဖစ္ၿပီး အဒဲါကလည္း ကတိခံဝန္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္။ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက 
သိပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္ဝင္စားမယ့္ပုံ မရိွလွပါဘူး။   

တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ ့ သူေတြအတြက္ပါ သိပ္ကိ ုအေရးတႀကီး ျဖစ္ေနခ်ိန္မ်ဳိးမွာ 
နအဖ အာဏာပုိင္ေတြဟာ ဆုံးျဖတ္စရာေတာင္မလုိပ ဲခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေျဖေပးလုိက္ရမွာ ျဖစ္ေပ 
မယ္ ့ မဆီမဆုိင ္ အေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲလိုက္ျပန္ပါၿပီ။ အလွဴရွင္ေတြအေနနဲ႔ အေတာ့္ကိ ု
ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က ္ျဖစ္သြားမွာပါပ။ဲ တခ်ိန္တည္းမွာပ ဲကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီေတြ 
အျမန္ဆံုး ရလိုရျငား ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနတ့ဲ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္လည္း မေတြးဝ့ံစရာ  
စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။      

မုန္တုိင္းဒဏ္ခံလိုက္ရတ့ဲ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အဝတ္တထည္ ကိုယ္တခုနဲ႔ အသက္လ ုထြက္ေျပးရ 
တာျဖစ္လုိ႔ အစာေရစာ ရွားပါးျပတ္လပ္ေနတာ၊ ေနစရာ အုိးအိမ္မရိွတာ၊  က်န္းမာေရး ေဆးကုသ 
ခံယူဖုိ႔ မရိွတာ၊ မိသားစုေတြ ေသကြဲ ရွင္ကြဲ ကြဲေနရတာေတြကုိ တကမာၻလံုး သိေနၾကပါတယ္။  

ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ကိ ု လူေပါင္း ႏွစ္သန္းခြဲေလာက္ ခံလိုက္ရမယ္လို႔ ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းထားပါ 



တယ္။ အဒီဲအထဲမွာ ေသလုေမ်ာပါး ျဖစ္ေနသူေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ရိွေနႏုိင္ပါတယ္။ ကယ္ဆယ ္
ေထာက္ပ့ံေရး ပစၥည္းေတြ၊ ေဆးပစၥည္းေတြ တရက္ တနာရ ီတမိနစ္ေစာၿပီး ေရာက္လာမယ္ဆုိရင ္
လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကယ္တင္ႏိုင္ပါမယ္။  

ဒီေတာ့ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာလာမယ့္စကားကိ ု ဟုတ္ႏုိႏိုးနဲ႔ ေစာင့္ေနတာဟာ 
လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ စေတးပစ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာလူမ်ဳ ိးေတြ 
ေကာင္းက်ဳိးစီးပြားအတြက ္ သူတုိ႔ဟာ ဘယ္ေတာ့မ ွ မလုပ္ခ့ဲဘူးဆုိတာ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ (၂ဝ)လံုးလုံး 
အထင္အရွား သက္ေသျပခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ ေနာင္လည္းလုပ္ဖုိ႔မရွိဘူးဆုိတာ ဆုိင္ကလုန္းကပ္ေဘးႀကီးထဲက 
ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲကိ ုမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ကလိန္ကက်စ္ က်င္းပသြားကတည္းက ထပ္ဆင့္အေျဖ 
ထြက္ၿပီးေနပါၿပီ။ 

ဒါေၾကာင္ ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြေရာ ႏုိင္ငံတကာကပါ လုပ္သင့္တာမွန္ရင္ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ျပတ္ျပတ ္
သားသား လုပ္ၾကဖုိ႔ တကယ့္ကုိ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ကမာၻေလာကႀကီးကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစခ်င္တယ ္
ဆိုရင္ သင္ခန္းစာေကာင္း ေပးမွ ျဖစ္မယ့္ကိစၥေတြလည္း ရိွရပါမယ္။  

အာဏာရွင္တဦးကုိ ႏုိင္ငံသားေတြသာမက တကမာၻလုံးကပါ ဝုိင္းဝန္းဒူေထာက္ရမယ္ ့ အျဖစ္ကိ ု
လက္ပုိက္ၾကည့္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ဒီကမာၻမွာ အာဏာရွင ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ တိုးပြားလာပါလိမ့္မယ္။       

နာဂစ္စ ္ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ပ်က္စီးေသေၾကၿပီး 
ဒုကၡေတြ ေရာက္ေနရၿပီလဲ ဆုိတာ ျမန္မာအာဏာပုိင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သိၾကမွာပါ။ တကယ္ 
ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြကိ ုသြားမၾကည့္ျဖစ္ရင္ေတာင္ ေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႔ ဂရုဏာ 
သက္သင့္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ဓါတ ္ထားသင့္ပါတယ္။ အမိန္႔ေပးႏုိင္မွ ေခါင္းေဆာင္ ပီသတာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္လိုက္ငယ္သားေတြကုိ င့ဲညွာသနား အနစ္နာခံေပးတာကလည္း ေခါင္းေဆာင္ 
အရည္အခ်င္း တရပ္ပါ။  

တကယ္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ အရည္အခ်င္း မရွိ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ-္တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ ္မရိွ၊ သနားညွာတာမႈ 
မရိွ၊ ကိုယ္က်ဳိးတခုတည္းကုိသာ မရမက ရယူၿပီး လူလူခ်င္း အႏုိင္က်င့္ေနတာဟာ လက္နက္ကိုင္ 
လုယက္ေနတဲ့ ဓါးျပဂုိဏ္းလုိပါပဲ။     

ျမန္မာလူမ်ဳိးစစ္စစ္ အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဆီကိ ုလက္ဆင့္ကမ္းေပးလုိ႔မ်ား ရခ့ဲရင ္သူတို႔ 
ျမင္ဖူးသြားေအာင္ ၾကံဳတုန္းၾကံဳခုိက ္ နာဂစ္စ္ ဆုိင္ကလုန္း ေလေဘးဓါတ္ပုံ နည္းနည္း ေဖာ္ျပေပး 
လိုက္ပါတယ္။ အင္တာနက္ေပၚမွာ တကမာၻလံုးက ျမင္ေတြ႔ထားတ့ဲ ဓါတ္ပုံေတြပါ။  

 



 

 

 



ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္းဒဏ္ ခံလိုက္ရတဲ ့ဒုကၡသည္ေတြဟာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြပါ။ တႏုိင္ငံလံုးက ျမန္မာ 
လူမ်ဳိးေတြ စားေသာက္ႏုိင္ဖို႔သာမက ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြရေအာင ္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးေပးေနတ့ဲသူေတြ၊ ေရခ်ဳိ 
ေရငန္ငါး ေရာင္းခ်သူေတြ၊ တုိင္းျပည္ကုိ အခြန္ဘ႑ာေတြ ေပးေဆာင္ေနသူေတြပါ။ သူတို႔ဒုကၡေရာက ္
ေနၾကတာကုိ သိသိနဲ႔ ကုိယ္ခ်င္းမစာနာ၊ လစ္လ်ဴရႈ မေနသင့္ပါဘူး။       

တကယ္ဆုိရင ္ ဒီကြန္ဖရင့္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊတုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳ ပ္ေမာင္ေအးတုိ႔ပါ တက္သင့္ပါတယ္။ 
တခါတည္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၿပီး ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေရွ႔ဆက ္ လက္တြဲလုပ္ၾကဖို႔ အစီအစဥ္ေတြကိ ု
အျမန္ဆံုး တိုင္ပင ္စီစဥ္သင့္ပါတယ္။ 

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာကအ္စား နအဖ ဝန္ႀကီးခ်ဳ ပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ တက္ေရာက္လာခ့ဲေပမယ့္ စက္ရုပ္ထမဲွာ 
အသံလႊင့္စက္ ထည့္ေပးလုိက္သလုိပါပဲ။ တစ္နဲ႔တစ္ေပါင္းရင္ ႏွစ္ရတယ ္ဆိုတာကုိပဲသိၿပီး၊ ေလးထကဲ 
ႏွစ္ကုိႏႈတ္ရင္လည္း ႏွစ္ရတယ္ဆုိတာ မသိတ့ဲလူေတြကုိ ႀကိဳးခ်ည္ၿပီးလႊတ္လိုက္တယ္လို႔ ဆုိရပါမယ္။ 

ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေတြမွာ ႀကိဳးေတြ ခ်ည္မထားဘူးဆိုရင္ (“provided that there are no 
strings attached”) ႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္က ေျပာေၾကာင္း ကြန္ဖရင့္ကုိ တက္ေရာက္ခြင့္ 
ရခ့ဲတဲ့ သတင္းဌာနေတြက ျပန္ေျပာပါတယ္။ ႀကိဳးေတြ ဆုိတာက သူတို႔ကုိ ခ်ည္မယ့္ ေႏွာင္ႀကိဳးေတြကိ ု
ဆိုလုိတာပါ။ ေႏွာင္ႀကိဳးမ့ဲ ကူညီျခင္းကုိ နအဖက ဒီလုိမ်ဳိး အခ်ိန္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ေနပုံ ရပါတယ္။  

ကိုယ့္ဘက္က မွန္ေနသေရြ႕၊ ေတာ္ေနသေရြ႕၊ အရည္အခ်င္း စစ္မွန္ေနသေရြ႕ ဘယ္ေႏွာင္ႀကိဳးမွ 
လာခ်ည္လို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ လာခ်ည္ဖို႔ ႀကိဳးစားသူသာ ျပန္ခ်ည္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ နအဖ 
လူတစုဟာ ေႏွာင္ႀကိဳးကုိ ေၾကာက္တတ္တယ္ဆိုတာ အထင္းသား ေပၚလြင္ေနပါၿပီ။ 

အရင္ေဆာင္းပါးေတြမွာ နအဖက အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္တတ္တာေတြကိ ု ေရးသားခ့ဲဖူးပါတယ္။ 
အခုတခါ နအဖဆီမွာ“အခ်ည္ခံရမယ္ ့ ႀကိဳး” ဆိုတဲ ့ အေၾကာက္တရား အသစ္တခု ထပ္တုိးလာေန 
တယ္ဆိုတာ သိလုိက္ရပါၿပီ။ တိုင္းသူျပည္သားေတြအေပၚ ဆိုးဆုိးဝါးဝါး ရက္စက္လြန္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာ 
အေပၚ စြာက်ယ္က်ယ္ႏိုင္လ်တ့ဲ အီရတ္က အာဏာရွင္ ဆဒမ္ဟူစိန္နဲ႔ သူ႔အေပါင္းအပါေတြလည္း 
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ႀကိဳးနဲ႔ပ ဲဇာတ္သိမ္းသြားခဲ့ရတာပါပဲ။   

ျမန္မာေလေဘးဒုကၡသည္ေတြကိ ုအျမန္ဆုံး ကယ္ဆယ္ကူညီဖုိ႔အေရးမွာ နအဖဟာ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ 
သေဘာထားေတြ သိသိသာသာ ကြဲဲျပားေနပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပ ဲကြန္ဖရင့္က အဆံုးသတ္သြားခ့ဲပါတယ ္
လို႔ THE NEW YORK TIMES မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ သေဘာထားကြဲတာကိ ု  
မသံုးသပ္ထားပါဘူး။ အမွန္ကိုေတာ့ လူတိုင္းက ရိပ္မိႏုိင္ၾကပါတယ္။ နအဖဟာ ႀကိဳးကိ ုေၾကာက္ေန 
တာပါ။ 

ကြန္ဖရင့္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္က ေလေဘးဒုကၡ အေရးေပၚ အေျခအေနအဆင့္ဟာ ၿပီးဆုံးလြန္ေျမာက ္
သြားပါၿပလုိီ႔ မဟုတ္မဟပ္ေျပာရင္း ဗီဒီယိ ု တေခြကုိ ထုိးျပပါေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာ ျပထားတာေတြ 
ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆန္စပါး အလုံအေလာက္ ရွိေၾကာင္း၊ ဒီေတာ့ ဆန္စပါးလုိ စားစရာ မလိအုပ္ပ ဲ  
ေရရွည္စီမံကိန္းအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ဖုိ႔သာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံေပါင္း 
မ်ားစြာ လုိအပ္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြ ပါပဲ။  

လူေတြကိ ု ေကြၽးေမြးေထာက္ပ့ံဖုိ႔ စားစရာနဲ႔ ပစၥည္းေတြ မလိုအပ္တဲ ့ အဆင့္ကိ ု ေရာက္ရိွေနပါၿပီလို႔ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္က ေျပာရင္း တကယ္လိအုပ္ေနတာက တည္ေဆာက္ေရးအတြက ္ေဒၚလာေငြေတြပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ေတာင္းေနတာဟာ အင္မတန္ ရွက္ဖုိ႔ေကာင္းလွပါတယ္။  

ကပ္ေဘးႀကီးၾကံဳရလို႔ (၃)ပါတ္ေလာက္ၾကာရင္ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ အေရးေပၚ အေျခအေနအဆင့္ကိ ု
လြန္ေျမာက္တယ္ဆုိတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္ယ္။ အဒီဲႏုိင္ငံ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ 



အင္တုိက္အားတိုက ္ဝိုင္းဝန္း ကယ္ဆယ္ေထာက္ပ့ံၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဆုနာမိ ေရလိႈင္းဒဏ္ 
ခံလိုက္ရတဲ့ အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ ထိုင္းကိုၾကည့္ပါ။  

နအဖကေတာ့ သူကုိယ္တုိင္ကလည္း မကူညီ။ အျခားသူေတြ ကူညီတာကုိလည္း ပိတ္ပင္ေနတာ 
ျဖစ္လို႔ (၃)ပါတ္ၾကာတဲ့အခါမွာ အစာငတ္၊ ေရငတ္၊ ေဆးကုသ မခံရလို႔ ေသရတဲ ့လူေတြ အမ်ားႀကီး 
ရိွေနပါလိမ့္မယ္။ လက္ရိွႏႈန္းအတုိင္းဆုိရင္ အေရးေပၚ အေျခအေနအဆင့္ဟာ (၃)လနဲ႔ေတာင္ 
ၿပီးမယ့္ပံ ုမေပၚပါဘူး။  

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရင္တုန္းက ထမင္းငတ္လုိ႔ ေသတဲ့သ ူမရိွပါဘူး။ နအဖ အုပ္စိုးတ့ဲေခတ္မွာ ရိွေနပါၿပီ။ 
ေရတေပါက္ေလာက္ မေသာက္ရလုိ႔၊ ထမင္းတလုပ္ မစားရလုိ႔ ေသရတဲ ့ လူေသအေလာင္းေတြကိ ု
အခု ေလေဘးမုန္တိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲရဲ႕ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမွာ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ 
ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးမွာ မီဒီယာ လက္လွမ္းမမီလုိက္တဲ ့ေတာထေဲတာင္ထ ဲထြက္ေျပးရင္း ငတ္လုိ႔ေသရ 
သူေတြ ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ)လံုးလုံး ဘယ္ေလာက္မ်ားေနခ့ဲမလဆဲိုတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါ။ ျမန္မာျပည္သူေတြ 
အေပၚ ထားရိွက်င့္သုံးတ့ဲ နအဖရဲ႕ သေဘာထားအမွန္တခုပါပ။ဲ   

အခု အခ်ိန္မွာ တကမာၻလံုးက နအဖကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနလုိ႔ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေထာက္ပ့ံ 
ေရးေတြမွာ ဟန္ျပေတာ့လုပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ စတိေလာက္ေတာ့ ေကြၽးေမြးျပပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္သ ူ
ေတြက ဒုကၡသည္ေတြကုိ ကူညီေနတာကုိလည္း ယာယီခြင့္ျပဳေနပါဦးမယ္။ ဒါေပမယ္ ့ ကမာၻက  
အျခားႏုိင္ငံတခုခုရဲ႕ျပႆနာကိ ု အထူးအာရုံစုိက္သြားရင္ အဒဲါကိ ု နအဖက အခြင့္ေကာင္းယူရင္း 
ျပည္သူေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္ပါလိမ့္မယ္။ နအဖဟာ ႏုိင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာပ်က္ရတုိင္း ျပည္သူေတြကိ ု
ဖိေထာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ နအဖ လုပ္ေနက်ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက နစ္နာဆံုးရံွဳးရသူတိုင္း သိၾက 
ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြအားလုံး သတိရွိရိွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ေနပါၿပီ။   

“ၾကံႀကီးစည္ရာ”ဆိုတ့ဲအတိုင္းပါပ။ဲ ဆန္ေစ်းက တအိတ္ က်ပ ္ ေလးေသာင္းခြဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာ 
တႏုိင္ငံလံုးက ျပည္သူေတြကိ ုအငတ္ထားၿပီး အႏုျမဴ စီမံကိန္းကုိ ပံုေအာေတာ့မလားလုိ႔ ေတြးလာရ 
ပါၿပီ။ ေျမာက္ကုိးရီးယား အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီးနဲ႔ နင္လားငါလား အၿပိဳင္ၾကေဲတာ့မယ္ ့
ပုံပါပဲ။ အႏုျမဴလက္နက္ မရိွတ့ဲ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား သတိျပဳစရာပါ။  

နအဖက ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ အာရုံစုိက္တာဟာ မလိမ့္တပတ္နဲ႔ 
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