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နအဖအေနျဖင့္ ျပည္သူနဲ႔ ႏုိင္ငံရ႕ဲ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိဖုိ႔ လုိၿပီ

အခုဆိုရင္  အေမရိကန္စစ္တပ္က  ျမန္မာစစ္အစိုးရကို  မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရးမွာ 
သံုးဖို႔  ရဟတ္ယာဥ္  (၂၂)စီး  ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။  ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနတဲ့  အိမ္ေျခမဲ့ 
ဒုကၡသည္ေတြဆီကို ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔ အဒီဲ ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ 
သံုးရက္အတြင္း  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္တယ္လို႔  ဆိုပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  နအဖက  ခုထိ 
ဘာမွအေၾကာင္းမျပန္ေသးပါဘူး။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း  ဝင္ေမႊသြားတာ  အခုဆိုရင္  တလေက်ာ္သြားပါၿပီ။  နအဖ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြက  ဒုကၡသည္ေတြကို  စစ္တပ္ပိုင္  ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔  ေဘးကင္းရာေဒသ 
ေတြဆီကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးတာ မၾကားမိေသးပါ။ 

အခုအခ်ိန္ထိ   ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ  ေတာင္ဖက္အစြန္အဖ်ား  အရပ္ေဒသေတြမွာ   ကယ္ဆယ္သူ 
ေရာက္မလာႏိုင္ေသးပဲ  ရွိေနပါေသးတယ္။  သြားလာရ ခက္ခလဲို႔  မေရာက္ႏိုင္တာနဲ႔  သြားခြင့္ 
ပိတ္ပင္ထားလို႔ မေရာက္ႏိုင္တာ တခုခုပါပ။ဲ 

တကယလ္ို႔  သြားလာရ  ခက္ခလဲို႔  ဆိုရင္ေတာ့  အဒီဲေနရာေတြကို  ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔  သြားမွ 
အဆင္ေျပႏိုင္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါမွမဟုတ္  ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့သူေတြ  မသြားႏိုင္ေအာင္ 
ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားထားတယ္  ဆိုရင္ေတာ့  နအဖရ႕ဲ  လူထုအေပၚထားတဲ့  သေဘာထားကို 
လူထုက ဆံုးျဖတ္မွာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။

တကယလ္ို႔မ်ား  ဒီမိုကေရစီ  ထြန္းကားတဲ့  ႏိုင္ငံေတြမွာလို  ျမန္မာျပည္သူလူထုကို 
ရဟတ္ယာဥ္ေတြ  ပ်ံသန္းေမာင္းႏွင္ခြင့္  ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္  ေစတနာရွင္  ျပည္သူေတြက 
အခုလိုကပ္ေဘးႀကီးက်ေရာက္ခ်ိန္မွာ အဒီဲေဒသေတြအထိ ေရာက္ေအာင္သြားၿပီး ကယ္ဆယ္ 
ေထာက္ပံ့လိမ့္မယ္ဆိုတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲပါ။

စစ္တပ္ပိုင္  ရဟတယ္ာဥ္ဆိုတာ  စစ္တပ္ပိုက္ဆံနဲ႔  ဝယ္ထားတာျဖစ္လို႔  စစ္ေရးကိစၥမွာပဲ 
သံုးမယ္၊ ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္က ရာထူးႀကီးႀကီးေတြပဲ စီးခြင့္ရွိတယ္လို႔ ပံုေသ မသတ္မွတ္ရပါဘူး။ 
အဒီဲစစ္တပ္ပိုင္  ေငြေၾကးဆိုတာ  ျပည္သူ႔ဘ႑ာထကဲ ယူရတာပါ။  ျပည္သူေတြဆီက အခြန္ 
ေကာက္လို႔ ရတာမ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတေတြ ေရာင္းခ်လို႔ ရတာမ်ဳိးနဲ႔ စစ္တပ္ဘ႑ာအျဖစ္ 
သံုးစြဲေစရတာပါ။  ႏိုင္ငံသား  ျပည္သူေတြ  ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ  စစ္တပ္က ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ 
ကူညီေပးမွလည္း ျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံရ႕ဲ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိရာ ေရာက္ပါတယ္။

ေလျပင္းမုန္တိုင္းတိုက္တဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္၊  ေရႀကီးလို႔-ေရလႊမ္းမိုးလို႔ပဲ  ျဖစ္ျဖစ္၊  ငလ်င္လႈပ္လို႔ 
ေျမႀကီးေတြၿပိဳ-ေတာင္ေတြၿပိဳတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္  ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို  ကယ္ဆယ္ေပးတဲ့ 
ေနရာမွာ ရဟတ္ယာဥ္ေတြက အလြန္ အသံုးက်ပါတယ္။ မီးေလာင္တဲ့အခါမွာ၊ မီးေတာင္ေတြ 
ေပါက္ကြဲတဲ့အခါမွာ၊ သေဘၤာေတြ-ေလွေတြ ေရနစ္ျမွဳပ္တဲ့အခါမွာလည္း ရဟတ္ယာဥ္ေတြကို 



လိုသလို အသံုးခ်ရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကယဆ္ယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။      

ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ့  ရဟတယ္ာဥ္ဟာ  လြတ္ေနတဲ့  ေျမႀကီးေပၚမွာ  ရပ္ႏိုင္သလို 
ေကာင္းကင္မွာလည္း  ရပ္ႏိုင္လို႔  ျဖစ္ပါတယ္။  ၿပီးေတာ့လည္း  သစ္ပင္၊  ေတာင္၊  မိုးေမွ်ာ္ 
တိုက္ႀကီးေတြ  အစရွိတဲ့  အဆီးအတားေတြ  ရွိေနရင္ေတာင္  ေကြ႔ဝိုက္ၿပီးေတာ့  ပ်ံသန္းႏိုင္ပါ 
တယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကို ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းနဲ႔  ေဘးကင္းရာကို ေကာင္းကင္ကေန ျမန္ျမန္ 
ဆန္ဆန္  ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။  လိုအပ္ရင္  ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတြ၊  ဆရာဝန္ေတြ၊ 
ကြၽမ္းက်င္သူေတြကို  ရဟတယ္ာဥ္နဲ႔  သယ္ေဆာင္လာၿပီး  ေဘးဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့  ေနရာကို 
ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္လာတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ မေတာ္ 
တဆမႈေတြ ျဖစ္ပြားတဲ့အခါျဖစ္ေစ ရဟတ္ယာဥ္ကိုသံုးၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို ကယ္တင္ 
ၾကပါတယ္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း  အခုလိုအခ်ိန္မွာ  ရဟတ္ယာဥ္ကိုသံုးၿပီး  မုန္တိုင္းဒုကၡေရာက္ေနသူ 
ေတြကို  ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ရဟတ္ယာဥ္ကိုပဲ  သံုးသံုး၊ 
အေမရိကန္  ကမ္းလွမ္းတဲ့  ရဟတ္ယာဥ္ကိုပဲ  သံုးသံုး၊  ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို  အျမန္ဆံုး 
ကူညီကယ္ဆယ္ေပးႏိုင္တာျဖစ္လို႔ ေကာင္းတဲ့ကိစၥပါပ။ဲ

ခက္တာက  နအဖဆိုတဲ့  စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ  အင္မတန္မွ  တလြဆဲံပင္ 
ေကာင္းတတ္ၾကပါတယ္။  အမ်ားက  အေကာင္းျမင္ရင္  သူတို႔က  အဆိုးျမင္ေလ့  ရွိတတ္ၾက 
ပါတယ္။  ဒီေတာ့  အမ်ားသူငါ  လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔  ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္  သူတို႔ဟာ  ခါးေတာင္က်ဳိက္ 
တျခား၊ ဖင္တျခား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အခုလည္း ေကာင္းတဲ့ကိစၥကို သူတို႔အက်င့္ပါေနတဲ့ 
အတိုင္း  မေကာင္းျမင္  ရႈေထာင့္ကေန  ၾကည့္ဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့  နတ္လူ  သာဓုေခၚခံရမယ့္ 
အခြင့္အေရးကို အဆံုးရွဳံးခံလိုက္သလို ျဖစ္ေနပါမယ္။ 

နအဖကိုယ္တိုင္က စစ္တပ္ ရဟတ္ယာဥ္ေတြကို သံုးဖို႔  ေလာင္စာဆီ အခက္အခဲ၊ ကြၽမ္းက်င္ 
သူ  အခက္အခ၊ဲ  ဘ႑ာေရးအခက္အခဲ  ရွိေနတယ္ဆိုရင္လည္း  အလကား  လာေပးတဲ့ 
အေမရိကန္  အကူအညီကို  ယူလိုကလ္ို႔  ရပါတယ္။  ကုိယ့္အိတ္ကပ္ထကဲ တျပားမွ  မကုန္တဲ့ 
အျပင္ ကိုယ့္ကိုေတာင္ ေက်းဇူးတင္သြားဦးမယ့္ အျဖစ္ပါ။ အေမရိကန္နဲ႔ အဆင္ေျပရင္ နအဖ 
ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔  သူတို႔ရ႕ဲအဆက္အႏြယ္  ဝိသမ  စီးပြားေရးသမားေတြအေပၚ 
အေမရိကန္က စီးပြားပိတ္ဆို႔  အျပစ္ဒဏ္ခတ္ထားတာကိုေတာင္ ျပန္စဥ္းစားလာဖို႔  ရွိခ်င္ရွိႏိုင္ 
ပါတယ္။ 

တကမာၻလံုးမွာ ေလာင္စာဆီေတြ ေစ်းတက္ခ်ိန္မွာ၊ စားေသာက္ကုန္ေစ်းေတြ မိုးထိုးေနခ်ိန္မွာ 
ႏိုင္ငံတကာက အကုန္အက်ခံ  လာေရာက္  ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေပးေနတာဟာ အင္မတန္ 
ေကာင္းတဲ့  အခြင့္အေရးႀကီးပါ။  ဆင္းရတဲြင္းနက္ေနတဲ့  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔  ကယ္ဆယ္ 
ေထာက္ပံ့ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ မပါပဲ လုပ္မယ္ 



ဆိုရင္ အေတာ္ကို ခက္ခႏဲိုင္ပါတယ္။ 

တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြကို  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔  လူဦးေရအလိုက္၊  ေဒသအလိုက္  အခ်ဳိးက် 
သံုးစြဲရပါတယ္။  အခုဆိုရင္  မုန္တိုင္းဒဏ္ကို  အႀကီးအက်ယ္  ခံလိုက္ရတဲ့  ဧရာဝတီ  ျမစ္ဝ 
ကြၽန္းေပၚေဒသနဲ႔  ရန္ကုန္တိုင္းမွာ  အပ်က္အစီးေတြကို  ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔အတြက္  ႏိုင္ငံ့ 
ဘ႑ာေတြကို  ခါတိုင္းထက္ပိုၿပီး  သံုးစြဲရပါေတာ့မယ္။  ဒီေတာ့ အျခားေဒသေတြမွာ  အထိုက္ 
အေလ်ာက္  ေလ်ာ့နည္းသြားရမွာ  ေသခ်ာပါတယ္။  ဒါဆိုရင္  အဒီဲေဒသေတြရ႕ဲ  တိုးတက္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို  အနည္းအမ်ား  ထိခိုက္ႏိုင္စရာ  ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ 
ႏိုင္ငံကို အဖက္ဖက္က တိုးတက္လာေအာင္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ အဖက္ဖက္က 
ခြၽတ္ျခံဳက် မြဲေတလာရင္ ႏိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီးတာ ျဖစ္သြားပါၿပီ။

နအဖနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ေတြရ႕ဲ ကြန္ဖရင့္မွာ နအဖက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁ ဒႆမ 
၁)ဘီလ်ံ  ေတာင္းေပမယ့္  မရလိုက္ပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္  ႏိုင္ငံတကာက  ကပ္စီးနည္းတယ္လို႔ 
စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာကေန ေရးသားပါတယ္။ 

အမွန္ေတာ့  ႏိုင္ငံတကာက  ကပ္စီးမနည္းပါ။  ေဘးဒုကၡေတြ  ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊  ငယ္သည္ 
ျဖစ္ေစ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ေလ့ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻ႔အဆင္းရဆဲံုး 
ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ရင္ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းတာအျပင္ ဘဏ္ေၾကြးေတြေတာင္ ေလွ် ာ္ပစ္လိုက္ပါေသး 
တယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ကပ္စီးနည္းရင္ အဒီဲလို လုပ္ပါ့မလားလို႔ ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ နအဖ 
ဘက္က ေတာင္းတာ မူမမွန္လို႔၊  လုပ္ေနတာ မူမမွန္လို႔  ႏိုင္ငံတကာက မေပးပဲ  ေစာင့္ၾကည့္ 
ေနတာ ရွင္းပါတယ္။

အနီးကပ္ဆံုး  ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီကို  ၾကည့္ရင္  မႏွစ္က စက္တင္ဘာမွာ ဘဂၤလာဒက္ရွ္ 
ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္  လူတသိန္းေက်ာ္  ေသေၾကေပ်ာက္ဆံုးသြားတုန္းက  ႏိုင္ငံတကာက 
ဘဂၤလာဒက္ရွ္ကို  အေမရိကန္ေဒၚလာ  (၂)ဘီလ်ံေပးမယ္လို႔  တပါတ္အတြင္း  ကတိေပးခဲ့ဖူး 
ပါတယ္။  တပါတ္အတြင္း  ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တာကေတာ့  ဘဂၤလာဒက္ရွ္မွာ  မုန္တိုင္းဒဏ္ 
ခံရတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး  အစိုးရဟာ  ခ်က္ခ်င္းကို  ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔  ေထာက္ပံ့ေရးေတြ  လုပ္ေပး 
ေနေတာ့  ႏိုင္ငံတကာ  အကူအညီေတြလည္း  တပါတ္အတြင္း  ရလာတာပါပဲ။  ဒီေတာ့ 
မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အသက္မေသပဲ က်န္ရစ္ေနသူ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး အသက္ကယ္ ေပးလိုက္ 
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  ေသဆံုးသူေတြရ႕ဲ  ရုပ္အေလာင္းေတြကိုလည္း  ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္  မီးရွိဳ႕သၿဂိဳဟ္ 
ေပးႏိုင္ေတာ့  ေရာဂါဘယေတြ  မျပန္႔ႏွ႔ံေအာင္  အေတာ္အတန္  ထိန္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
အလွဴရွင္ေတြအဖို႔  သံသယကင္းကင္းနဲ႔  ရက္ရက္ေရာေရာ  ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့တာ 
မဆန္းပါ။  

နအဖ စစ္အစိုးရက “အစိုးရ”ပါလို႔  ကုိယ့္ကိုယက္ို  ေၾကြးေက်ာ္ေနရင္ အစိုးရပီသတဲ့အလုပ္ကို 
လုပ္မွ  သဘာဝက်ပါမယ္။  ဘဂၤလာဒက္ရွ္  အစိုးရက  အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔  လုပ္သင့္ 
လုပ္ထိုက္တာကို  လုပ္သြားႏိုင္လို႔  ႏိုင္ငံတကာက  အကူအညီေတြ  ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး 
ရက္ရက္ေရာေရာႀကီး  ေပးလိုက္တာပလဲို႔  သေဘာေပါက္ရပါမယ္။  သူ႔လိုမ်ဳိး  ျဖစ္ခ်င္ရင္ 



သူလိုမ်ဳိး အစိုးရပီသတဲ့ အလုပ္ကို ရိုးရိုသားသား လုပ္ျပဖို႔ လုိတာပါပ။ဲ 

ေႏွာင္ႀကိဳးေတြ  ပါလာမွာ  ေၾကာက္လို႔  ဆိုတဲ့  ဆင္ေျခကေတာ့  ရိုးလြန္းပါတယ္။  ဒီအခ်ိန္မွာ 
တကမာၻလံုးက  ျမန္မာႏိုင္ငံကို  မၾကံဳစဖူး  တစကၠန္႔မျပတ္  ေစာင့္ၾကည့္ေနတာျဖစ္လို႔ 
ဘယ္ႏိုင္ငံမွ  မရိုးမသား  မလုပ္ရပဲါဘူး။  ဒါေပမယ့္  ကိုယ္က  မရိုးမသား  လုပ္ေနရင္ေတာ့ 
ႏိုင္ငံတကာက တခါတည္း သိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခုလည္း  နအဖဘက္က မရိုးမသား  လုပ္ေနၿပီလား  ဆုိတာ  တကမာၻလံုးက  ေစာင့္ၾကည့္ေန 
ပါတယ္။  ဒုကၡသည္ေတြကို  ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ဖို႔  ဘယ္ႏိုင္ငံသားကိုမဆို  ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လာေရာက္  ကူညီခြင့္ေပးပါ့မယ္လို႔  နအဖ  ေခါင္းေဆာင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက  ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြ  အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ဆီမွာ  ကတိေပးထားပါတယ္။  အဒီဲကတိကို  တည္ရ႕ဲလား 
ဆိုတာလည္း  အလွဴရွင္ႏိုင္ငံေတြေရာ၊  ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကပါ  မ်က္ေျခမျပတ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္ေနတာ တကယ္ေတာ့ နအဖပါပဲ။ 
ဒါေၾကာင့္ နအဖအေနနဲ႔ “ေနာက္ထပ္ သိကၡာက်လည္း ကိစၥမရွိဘူးေဟ့” ဆိုၿပီး မထူးဇာတ္ကို 
ဆက္မခင္းပဲ  ျမန္မာျပည္သူလူထုနဲ႔  ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ  ေက်းဇူးသစၥာကို  ရႏိုင္သေရြ႕  ေစာင့္သိဖို႔ 
လိုအပ္ေနပါၿပီ။    

လြင္ေအာင္စိုး

၇- ဇြန္ -၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
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