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ေချေဂွဗားရား - ေြပာက်ကျားစစ်

ေဒါက်တာအာနက်စတိေုချေဂွဗားရားဟာ ခရစ်သက� ရာဇ် ၁၉၂၀ ခု�ှစ်
အာဂျင်တီးနား�ိင်ုငံ �ုိစာရီယုိ  (Rosario) မှာ ေမွးဖွားခ့ဲတယ်။

သ�ဖခင်ဟာ ဗိသုကာ ပညာ�ှင်တဦးြဖစ်တယ်။

ဆရာဝနဘ်�ဲကုိ ဆွတ်ခူးရ�ိှ�ပီး မ�ကာခင်မှာပဲ လက်တင်အေမရိကတိက်ု
အဖိ�ှပ်ိခံြပည်သူေတရဲွ� လတ်ွေြမာက်ေရးလ�ပ်�ှားမ�ေတမှွာ ပါဝင်ခ့ဲတယ်။

ဂွါတီမားလား�ိင်ုငံမှာ ပါဝင်တိက်ုခုိက်ခ့ဲ�ပီး ကျ�းဘား�ိင်ုငံမှာ ေအာင်ပဲွခံခ့ဲတယ်။
ဘုိလီးဗီးယား�ိင်ုငံမှာ ကျဆုံးခ့ဲတယ်။ အသက်က သုံးဆယ့်ကုိး။
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ဘာသာြပနသူ်တိ�၏ အမှာ

ဒီစာအပ်ုအတက်ွ အမှာဟာ ဒီစာအပ်ုထဲမှာ ပါ�ပီးြဖစ်ပါတယ်။

အသက်�ှည်စွာ အနာမ့ဲေ�ကာင်း ေန�ိင်ုဖိ� အတက်ွ ကျနး်မာသက်�ှည်ေစတဲ့
နည်းနာေတကုိွ �ှာေဖွေလလ့ာ�ပီး ကျင့်�ကံလိက်ုနာရပါတယ်။

အဖိ�ှပ်ိခံ လမူျ�ိးေပါင်းစုံ ြပည်သူေတရဲွ� ဒီမုိကေရစီေတာ်လှနေ်ရး ေအာင်ြမင်ဖိ� အတက်ွ
လတ်ွေြမာက်ေအာင်ပဲွခံ�ပီးြဖစ်တဲ ့ကမ�ာ�့ိင်ုငံအသီးသီးက စံနမူနာေတကုိွ
�ှာေဖွေလလ့ာ�ပီး နည်းနာေကာင်းေတကုိွ ကျင့်�ကံအားထုတ်
လပ်ုေဆာင်သွား�ိင်ုမယ်လိ�  ကျေနာ်တိ�  ယူဆပါတယ်။ ဒီစာအပ်ုမှာ
ဘာသာြပနအ်မှားများ၊ သဒ�ါအမှားများ ပါ�ိှလ�င် ကျေနာ်တိ�၏
တာဝနသ်ာြဖစ်ပါတယ်။

ေတာ်လှနေ်ရးသစ�ာြဖင့်

ရဲေဘာ်ဆလိင်ုးပါကျင် (ချင်းအမျ�ိးသားတပ်ဦး)
ရဲေဘာ်ေဇာ်ထွနး် (ြမနမ်ာ�ိင်ုငံလံးုဆုိင်ရာ ေကျာင်းသားများ ဒီမုိကရက်တစ်တပ်ဦး)
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မှတ်တမ်းလ�ာ

ဤစာအပ်ု ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတက်ွ ဝုိင်းဝနး်ကူညီေပး�ကေသာ
အဖ�ဲအစည်းအသီးသီးမှ ရဲေဘာ်များကုိ ေကျးဇူးတင်�ိှပါေ�ကာင်း။

စာအပ်ုကုိ တာဝနခံ်ထုတ်ေဝေပးေသာ အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီတပ်ေပါင်းစု (NDF)
အေထွေထွအတင်ွးေရးမ�း ခုိင်စုိး�ိင်ုေအာင် (ALP) �ှင့် ဗဟိအုလပ်ုအမ�ေဆာင်
အဖ�ဲဝင်များအားလည်းေကာင်း၊

စာမူ ကူညီဖတ်��ေပးေသာ ဆလိင်ုးမျ�ိးေအး (CNF)၊ စာေရးဆရာ �ိင်ုဝင်းေဆွ၊
ကုိစုိးချနိ၊် ဦးြမသိနး် (NLD)၊ ဦးေနဝင်းေအာင် (ြပန�်ကားေရးဌာန)၊ ကုိတိက်ုေအာင်၊
ကုိလှဝင်း (တပ်ရင်း ၂၀၈)၊ ကုိြမင့်ေအာင် (တပ်ရင်း ၁၀၁) တိ�အားလည်းေကာင်း၊

လက်�ှပ်ိစက်�ုိက်ေပးေသာ အ�ှင်တိက� (ABYMU)၊ ရဲေဘာ်ထွနး်ခင် (တပ်ရင်း ၁၀၁)၊
ကုိလှေဌး (ဖက်ဒရယ်တက� သုိလ်) တိ�အားလည်းေကာင်း၊ လက်ေရးပနး်ချ ီ
ကူညီေရးဆဲွေပးေသာ ကုိသိနး်ထုိက်ဦး (တပ်ရင်း ၁၀၁)အား လည်းေကာင်း၊

ပုံ�ှပ်ိထုတ်ေဝရာတင်ွ ကူညီေပးေသာ DAB မှ �ုံးအပ်ု�ကီး မနး်ေနမျ�ိး�ှင့်
�ုံးအဖ�ဲဝင်များအား လည်းေကာင်း၊

အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီတပ်ေပါင်းစုမှ ရဲေဘာ်ေအးပုိင် အား လည်းေကာင်း၊
ေကျးဇူးတင်�ိှပါေ�ကာင်း ေတာ်လှနေ်ရးတာဝနတ်ရပ် ထမ်းေဆာင်သည့်အေနြဖင့်
မှတ်တမ်းတင်လိက်ုရပါသည်။

ထိ� အြပင် ယခုလိ� ဒုတိယအ�ကိမ် ထုတ်ေဝြဖန ့ခ်ျ�ိိင်ုေရးအတက်ွ ကွနပ်ျ�တာ
စာစီစာ�ုိက်�ှင့် စာအပ်ုြပင်ဆင်မ�များကုိ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲ�ကသည့်
ကုိချမ်း�ငိမ်းေဇာ်၊ မခုိင်မာေအာင်�ှင့် ကုိမျ�ိးသန ့တိ်�အားလည်း
ေကျးဇူးတင်�ိှပါေ�ကာင်း မှတ်တမ်းတင် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ။
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ရဲေဘာက်ာမီလိသို� ...

ဒီစာအပ်ုဟာ ရဲေဘာ်ကာမီလိ ုစီယင်ဖျ�ဂုိ* ရဲ� တိက်ုတနွး်အားေပးမ�ေ�ကာင့်
ေရးသားြပ�စုခ့ဲတယ်လိ�  ဆုိချင်ပါတယ်။ ဒီစာအပ်ုကုိ ဖတ်�� ြပင်ဆင်မ�ေတွ
မလပ်ု�ိင်ုခင်မှာပဲ သူ ကျဆုံးခ့ဲရတယ်။ ဒီစာေ�ကာင်းေတနွဲ ေ့နာက်ပုိင်း စာသားေတွ
အပါအဝင် စာတအပ်ုလံးုဟာ ရဲရင့်ေြပာင်ေြမာက်တဲ ့သူရဲေကာင်း တပ်မ�းကုိ
ကျ�းဘားသူပုနတ်ပ်ဖ�ဲမှ ဦး��တ် အေလးြပ�လိက်ုတာပဲလိ� မှတ်ယူ�ိင်ုပါတယ်။ သူဟာ
ေတာ်လှနေ်ရးက ေမွးထုတ်ေပးလိက်ုတဲ ့အထက်ြမတ်ဆုံး ေြပာက်ကျားေခါင်းေဆာင်၊
ြပည့်၀တဲ ့ေတာ်လှနေ်ရးသမား၊ တအတံူဆုင်း ညီရင်းအကုိပမာ ချစ်ခင်ရတဲ့
မိတ်ေဆွေကာင်းတဦးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

[*မှတ်ချက်။   ။ ကာမီလိ ုစီယင်ဖျ�ဂုိ (Camilo Cienfuegos) ဟာ ကမေဝး
(Camaguey)က ဟဗာနာ (Havana)အြပန ်ေလယာဥ်ပျက်ကျရာတင်ွ ကျဆုံးခ့ဲတယ်။
ကျ�းဘားြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရးမှာ အစကတည်းက ပါဝင်ခ့ဲ�ပီး ြပနလ်ည်ဖ�ဲစည်းတဲ့
ကျ�းဘားြပည်သ�တပ်မေတာ်သစ်ရဲ� တပ်ချ�ပ်ြဖစ်တယ်။ ]

ရဲေဘာ်ကာမီလိဟုာ တိက်ုပဲွရာေပါင်းများစွာမှာ ပါဝင်ခ့ဲတယ်။ စစ်ရဲ�
ခက်ခဲတဲက့ာလမှာ ဖီဒယ်ကပ်စထ�ုိ* နဲ ့ အနးီကပ်အ�ကံေပးရင်း �ိှေနခ့ဲတယ်။
အဖိ�ှပ်ိခံ ြပည်သူေတအွတက်ွ ဘာကုိမှမမ�ဘဲ တိက်ုပဲွဝင်သူြဖစ်တယ်။ နည်းနည်းမှ
ကုိယ်ကျ�ိးမဖက်၊ အများအကျ�ိးသက်သက် ေဆာင်ရွက်တဲစိ့တ်ဓာတ် �ိှသူလည်း
ြဖစ်တယ်။ ဒါေ�ကာင့် သူဟာ အကျင့်ေကာင်းသူ၊ မွနြ်မတ်သူ ြဖစ်�ုံသာမက
သ�တပ်ဖ�ဲဝင်ရဲေဘာ်ေတရဲွ� တိက်ုပဲွဝင်စိတ်ဓာတ်ကုိပါ ြမင့်မားေစတယ်။ ေြပာက်ကျား
အေတ�အ�ကံ�ေတ ွစုစည်းတင်ြပထားတဲ ့ဒီ လက်စဲွစာအပ်ုကုိ သူ သေဘာတမူယ်လိ�
ကျေနာ် ယုံ�ကည်ပါတယ်။ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိရင် လက်ေတ�ဘ၀ေတထဲွက
ြဖတ်သနး်ေပ�ထွက်လာလိ� ြဖစ်တယ်။ ဒီစာအပ်ုပါ စာသားအေ�ကာင်းအရာေတကွ
သ�ရဲ� ေစတနာ၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ရဲရင့်တည်�ကည်မ� အရည်အေသွးေတကုိွ
ထင်ဟပ်ေဖာ်ြပေန�ပီး ကာမီလိအုေ�ကာင်း ေြပာြပေနသလိြုဖစ်တယ်။ ဒီလို
ထပ်တထူပ်မ�ြဖစ်တာမျ�ိးဟာ သမုိင်းဝင် ပုဂ�ိ�လ်ေတထဲွမှာ �ှာမှ�ှားြဖစ်တယ်။
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[*မှတ်ချက်။   ။ ဖီဒယ်ကပ်စထ�ုိ (Fidel Castro) ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရး
ေခါင်းေဆာင်။ အာဏာ�ှင် ဘာတစ�တာ အစုိးရကုိ ကျ�းဘား ြပည်သူတရပ်လံးု
ပါဝင်ဆင်��တဲဲ ့ေြပာက်ကျားစစ်နဲ ့ ြဖ�တ်ချခ့ဲတယ် (၁၉၅၉)။]

ဒါေပမယ့် ကာမီလိကုို သ�ရဲ� ပါရမီရင့်သနထ်က်ြမတ်မ�က လ�ံေဆာ်လိ�
အံမ့ခနး်စွမ်း�ိင်ုသူ၊ တသီးတြခား ေပ�ထွက်လာတဲ ့လစွူမ်းေကာင်းတေယာက်လိ�
မြမင်သင့်ဘဲ ြပည်သူလထုူက ေမွးထုတ်ေပးလိက်ုတဲ ့အစိတ်အပုိင်းအြဖစ်
ြမင်�ကဖိ� ပါပဲ။ ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းတဲ ့ေတာ်လှနေ်ရးခရီးတေလ�ာက် မှတ်ေကျာက်တင်
ေရွးချယ်မ�အရ သူရဲေကာင်းေတ၊ွ အာဇာနည်ေတ၊ွ ေခါင်းေဆာင်ေတကုိွ
ြပည်သူလထုူကပဲ အစ�်အ�မဲ ေမွးထုတ်ေပးခ့ဲတယ်။

ဒနတ်နရဲ်� ေတာ်လှနေ်ရးအဆုိအမိန ့ ်(Danton's maxim) ကုိ ကာမီလို
�ကားနာမှတ်သားခ့ဲရဖူးလား ဆုိတာ ကျေနာ်မသိပါ။ အဲဒါကေတာ့ "ရဲရင့်ပါ၊
တည်�ကည်ပါ၊ ပုိလိ� ရဲရင့်တည်�ကည်ပါ" ဆုိတဲအ့ချက်ပါပဲ။ ဒီအချက်ကုိ
သ�ရဲ�လပ်ုေဆာင်မ�တိင်ုးမှာ ကျင့်သုံးခ့ဲတာ ေတ�ရတယ်။ ဒါတင်မက
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ် အတက်ွ လိအုပ်တဲ ့အြခားအရည်အေသွးေတွ ြဖစ်တဲ့
လက်�ိှအေြခအေနကုိ ြမနြ်မနဆ်နဆ်နန်ဲ ့ တိတိကျကျ သုံးသပ်အေြဖထုတ်�ိင်ုြခင်းနဲ ့
အနာဂတ်မှာ �ကံ�ေတ�ေြဖ�ှင်းရမယ့် အခက်အခဲြပဿနာေတကုိွ
�ကိ�တင်ခန ့မှ်နး်�ိင်ုြခင်းတိ� ကုိပါ ေပါင်းစပ်ကျင့်သုံးသွားခ့ဲတယ်။

ဤစာပုိဒ်ဟာ စာေရးသူနဲ ့ြပည်သူအေပါင်းက သူတိ� ရဲ� သူရဲေကာင်းတဦးကုိ
ေနာက်ဆုံး��တ်ဆက်ဦး��တ် အေလးြပ��ုံမ�သာြဖစ်ပါတယ်။ ရဲေဘာ်ကာမီလိရဲု�
ဘ၀အထ� �ပ�တ� ိကုိ တင်ြပဖိ�  ဒါမှမဟတ်ု သ�ရဲ�ပုံတိပုတ်စနဲ ဟ့ာသေတကုိွ
ြပနေ်ဖာ်ထုတ်တာမဟတ်ု။ ကာမီလိဟုာ ဟာသေြမာက်သူြဖစ်တယ်။ သွားေလရာမှာ
ဟာသေတကုိွ သဘာ၀ကျကျ ဖနတီ်းခ့ဲတယ်။ လထုူက နားလည်လက်ခံတဲ့ သ�ရဲ�
ကိနး်ခနး်မ�ကီး ဟနမ်လပ်ုတဲ ့အမူအရာသာမက သ�ရဲ� ကုိယ်ရည်ကုိယ်ေသွးကုိက
သူနဲပ့တ်သက်လာသူမှနသ်မ�အေပ� အရိပ်ထင်ကျနရ်စ်ေစပါတယ်။ ဒါကုိ
တြခားဘယ်သူကမှ သတိမထားမိလိက်ုဘဲ သဘာ၀ကျကျ ထင်ကျနရ်စ်ေစတာ
ြဖစ်တယ်။ ဒီလိ ုထူးြခားတဲ ့ကုိယ်ပုိင်လက်ရာေတ ွလပ်ုေဆာင်မ�တိင်ုးမှာ
ထင်ကျနရ်စ်ေစေအာင် လပ်ုေဆာင်�ိင်ုတဲလ့မူျ�ိး နည်းနည်းသာ�ိှပါတယ်။ ဖီဒယ်
ေြပာသလိ ုသ�မှာ စာအပ်ုေတထဲွကရတဲ ့စာေပအသိ မ�ိှေပမယ့် သ�ကုိ
စိတ်�ကိ�က်ေမွးထုတ်ေပးလိက်ုတဲ ့ြပည်သူလထုူဆီက ရတဲ ့သဘာ၀လက်ေတ�က
ေပးအပ်တဲ ့အသိေတ ွ�ိှတယ်။ သ�ရဲ� ရဲရင့်တည်�ကည်မ�၊ ယုံ�ကည်ချက် ြပင်းထနမ်�၊
အသိဉာဏ် အေြမာ်အြမင်တိ� နဲ ့ ယှ�်လိ� မရတဲ ့မယိမ်းမယုိင် ခုိင်�မဲလှတဲ့
သေဘာတရားတိ�ေ�ကာင့်သာ အခုလိ ုအဆင့်ြမင့်တာဝနေ်တကုိွ
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လေူထာင်ေသာင်းအနက်မှ ြပည်သူေတကွ ေရွးြခယ်တာဝနေ်ပးခ့ဲတယ်။ သူဟာ
သစ�ာတရားကုိ ဘာသာတရားလိ ု ကုိးကွယ်ဆည်းကပ်သူ ြဖစ်တယ်။ ဒီအချက်က
ြပည်သူတိ�  လိအုင်ဆ��များကုိ သူမတေူအာင် ေ�ှ�တနး်က မားမားရပ် တိက်ုပဲွဝင်ေနတဲ့
ဖီဒယ်အေပ� ပုဂ�ိ�လ်ေရးသစ�ာ�ိှမ�နဲ ့ ြပည်သူတရပ်လံးုအေပ� သစ�ာ�ိှမ� �ှစ်ခုလံးုမှာ
ထင်�ှားတယ်။ ြပည်သူနဲဖီ့ဒယ် ခဲွမရေအာင် တသားတည်း�ိှခ့ဲတာမိ� အ�ိင်ုမခံ
အ��ံးမေပးတတ်တဲ ့ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ရဲ� သစ�ာတရားဟာလည်း
တေပါင်းတစည်းတည်း ြဖစ်သွားခ့ဲတယ်။

"သ�ကုိ ဘယ်သူသတ်လဲ" လိ�  ေမးတာထက် "သ��ုပ်ခ��ာကုိ ဘယ်သူ
ဖျက်ဆီးခ့ဲသလဲ" လိ� ပဲ ေမးချင်တယ်။ ဘာေ�ကာင့်ဆုိ ဒီလိပုုဂ�ိ�လ်ေတဟွာ
ြပည်သူေတနွဲအ့တ ူ�ှင်သနေ်နလိ� ပါပဲ။ ြပည်သူေတကွလက်ခံတဲ့ သူတိ�ဘ၀ဟာ
"အာဇာနည်မျ�ိး ေသ�ုိးမ�ိှ" ဆုိတဲအ့တိင်ုး ဘယ်ေတာမှ့ နဂုံိးချ�ပ်မှာမဟတ်ု။

ရနသူ်က သ�ကုိ ဖျက်ဆီး�ိင်ုခ့ဲတယ်။ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိေတာ့ ပျက်မကျ�ိင်ုတဲ့
ေလယာ�်ပျရံယ်လိ�  မ�ိှလိ� ပဲ။ ဘာေ့�ကာင့်ဆုိေတာ ့ေလသူရဲတိ� ရဲ� �ိှအပ်တဲ့
အေတ�အ�ကံ�ေတ ွချ�ိငဲမ့��ိှလိ� ပဲ။ ဘာေ့�ကာင့်ဆုိ အလပ်ုတာဝနေ်တ ွဖိစီးလိ�
�မိ�ေတာ်ဟဗာနာကုိ အြမနေ်ရာက်ဖိ�  အလျင်လိခ့ဲုလိ� ပဲ။ ဘာကုိမှမမ�တဲ့
သ�စ�ုိက်ကလည်း သ��ုပ်ခ��ာကုိ ဖျက်ဆီးခ့ဲတာပါပဲ။ အ��ရာယ်ကုိ အေလးမထား
စိတ်ေြပလက်ေြပာက်သေဘာ အ�ုပ်နဲက့စားသလိ ုြပက်ရယ်ြပ�ခ့ဲတယ်။ ေနာက်�ပီး
တိက်ုပဲွဝင်ေြပာက်ကျားစိတ်ဓာတ်ကလည်း သွားရမယ့်ခရီးစ�်ကုိ တိမ်ထူလိ� ဆုိ�ပီး
ေရ� �ဆုိင်းခ့ဲမှာမဟတ်ုပါ။

ြပည်သူအားလံးုက သ�ကုိသိလာ�က�ပီး အားကျဂုဏ်ယူကာ ချစ်ခင်ြမတ်�ိးုလာ
�ကတယ်။ ဒီအြဖစ်မျ�ိး ေစာ�ပီးြဖစ်ခ့ဲရင် သ�သမုိင်းဟာ ေြပာက်ကျားတပ်မ�းတဦးရဲ�
အြဖစ်မျ�ိးေလာက်ပဲ �ိှမယ်။ ဖီဒယ်က "ကာမီလိေုတ ွအများ�ကီး�ိှဦးမှာပါ"လိ�
ေြပာခ့ဲတယ်။ ဒါကုိ ကျေနာ်က ထပ်ေလာင်းေြပာချင်တာက "ကာမီလိေုတွ အများ�ကီး
�ိှခ့ဲ�ပီး သူတိ�ဟာ ကာမီလိကုိုယ်တိင်ု ပါဝင်ခ့ဲတဲ့ ဂုဏ်ေရာင်ထွနး်ေြပာင်တဲ ့ကျ�းဘား
ေတာ်လှနေ်ရးသမုိင်းစ�်အတင်ွး ပနး်တိင်ုမေရာက်မီ လမ်းခုလတ်မှာပဲ
ကျဆုံးခ့ဲ�ကရတယ်" ဆုိတာပါပဲ။ ကာမီလိနုဲ ့ အြခားအြခားေသာ ပနး်တိင်ုကုိ
မေရာက်ခ့ဲ�ကတဲ ့ကာမီလိေုတ၊ွ ေနာက်ထပ် ေပ�ေပါက်လာဦးမှာြဖစ်တဲ့
ကာမီလိေုတဟွာ လထုူစွမ်းပကားကုိ ေဖာ်ြပတဲ ့အ��နး်ကိနး်ေတသွာ ြဖစ်ပါတယ်။
အမျ�ိးသား�ိင်ုငံ တ�ိင်ုငံရဲ� ြပည်သူေတဟွာ မိမိတိ� ရဲ� အသန ့စ်င်ဆုံး
စံထားချက်ေတြွဖစ်တဲ ့လတ်ွလပ်ြခင်း၊ တနး်တညီူမ�ြခင်း၊ တရားမ�တြခင်း
စတာေတကုိွ ကာကွယ် ေစာင့်ေ�ှာက်ဖိ� ၊ အမွနြ်မတ်ဆုံးြဖစ်တဲ့ အေြခခံ
လ�အခွင့်အေရးေတ ွရ�ိှဖိ� နဲ ့ ဒီမုိကေရစီ�ိင်ုငံ ထူေထာင်ဖိ� အတက်ွ တရားေသာ
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စစ်ပဲွေတကုိွ ယုံ�ကည်ချက်�ိှ�ိှ သ���ိာနခ်ျ�ပီး တိက်ုခုိက်ဆင်���ဲကရတယ်။ ဒီလို
အသန ့စ်င်ဆုံး စံထားချက်ေတကုိွ ကာကွယ်ဖိ� နဲ ့ အမွနြ်မတ်ဆုံး ေမ�ာ်လင့်ချက်ေတွ
ရ�ိှဖိ�  တိက်ုပဲွဝင်�ကရတဲ ့အမျ�ိးသား�ိင်ုငံေတရဲွ� တရားေသာ ေတာ်လှနစ်စ်ပဲွကာလ
အတင်ွး အြမင့်ြမတ်ဆုံး အမှတ်အသား ြပယုဂ်ေတ ွအေနနဲ ့ သူတိ� ကုိ ေမွးဖွားေဖာ်ထုတ်
လိက်ုတာပဲ ြဖစ်တယ်။

သ�ကုိသတ်လိက်ုတာနဲတ့တဲူ ့ပုံသွင်းလံထဲုဖမ်းထည့်�ပီး အမျ�ိးအစား
သတ်မှတ်ြခင်းမျ�ိးကုိ ကျေနာ်တိ�  မ�ကိ�းစား�ကဘဲ သ�ပကတိအတိင်ုးသူ �ိှေနပါေစ။
သူကုိယ်တိင်ုကလည်း တိကျတဲ ့လမူ�ေရး၊ စီးပွားေရးမူဝါဒတခု
ဆုပ်ကုိင်ထားသူရယ်လိ�  သ�ကုိယ်သူ တခါမှ မသတ်မှတ်ခ့ဲပါ။ ဘယ်လို
အမျ�ိးအစားမျ�ိးပါ လိ� လည်း မေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲပါ။ ကျေနာ်တိ� အေလးအနက်
ေြပာလိတုာကေတာ ့ဒီလတ်ွေြမာက်ေရး စစ်ပဲွမှာ ရဲေဘာ်ကာမီလိနုဲ ယှ့�်��င်ိးလိ� ရတဲ့
စစ်သည် တေယာက်မှမ�ိှဆုိတာပါပဲ။ ကျ�းဘားအမျ�ိးသား�ိင်ုငံက မိမိ�ိင်ုငံအတက်ွ
ေမွးထုတ်ေပးလိက်ုတဲ ့ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� အသီးအပွင့်ရတနာြဖစ်တဲ့ သူဟာ �ှလံးုရည်
လက်�ုံးရည် ြပည့်၀တဲ ့ြပည်သ� ဘက်ေတာ်သားပါပဲ။ စုိးရိမ်ပူပနမ်� အရိပ်အေရာင်မျ�ိး၊
ေ�ကာက်ဒးူတနုမ်�မျ�ိး ဘယ်တနုး်ကမှ သ�ေခါင်းထဲမှာ မေပ�ေပါက်ခ့ဲ မစ�်းစားခ့ဲတဲ့
သူသာ ြဖစ်ပါတယ်။ ရဲေဘာ်ကာမီလိဟုာ ေနရာတိင်ုးမှာ ကာမီလိ�ိှုတယ်လိ�
ေြပာရေလာက်ေအာင်ပဲ စွမ်းေဆာင်�ိင်ုသူ ကျ�းဘား ေတာ်လှနစ်စ်မှာ
ေဖျာက်ဖျက်လိ� မရတဲ ့တိကျတဲ ့အမှတ်အသား ထင်ကျနရ်စ်ေစသူ ြဖစ်ပါတယ်။
ေနစ့�်ထာ၀ရလိလိုပဲု အများြပည်သူတိ�က သ�ရဲ�စံနမူနာေကာင်းေတကုိွ
တသစဲွလနး်ေန�ကတယ်။ သူဟာ ပနး်တိင်ုမေရာက်ခ့ဲ�ကသူေတနွဲ ေ့နာက်ထပ်
ေပ�လာဦးမှာြဖစ်တဲ ့အာဇာနည် သူရဲေကာင်းေတထဲွက တေယာက်ပဲြဖစ်ပါတယ်။

သ�ရဲ� မတိမ်ေကာ မပေပျာက်�ိင်ုတဲ ့ထာ၀စ�်�ှင်သနေ်နမယ့်
စံနမူနာေကာင်းေတေွ�ကာင့် ရဲေဘာ်ကာမီလိဟုာ ြပည်သူတိ� ရဲ� အထိမ်းအမှတ်
ေကျာက်တိင်ုအြဖစ် တည်ေနရစ်ေတာမှ့ ြဖစ်ပါတယ်။     ။

အာနက်စတုိေချေဂွဗားရား

✭
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အမှာမဟုတ်ေသာ စကားလ�ာ

(ေချ  "ေြပာက်ကျားစစ်" ဘာသာြပနစ်ာအပ်ု�ှင့် ပတ်သက်၍
ရဲေဘာ်ရဲဘက် ေဇာ်ထွနး်သိ�  - အမှတ်တရ)

ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးတင်ွ

ဘဝ�ှင့်ရင်း အသက်၊ ေသွး၊ ေခ�းများ စေတးခံအလံမလဲှ ေတာ်လှနေ်နဆဲ
သူရဲေကာင်းများ၊

နည်းမျ�ိးစုံြဖင့် ဆက်လက် တိက်ုပဲွဝင်ေန�ကသူ

ေတာင်ေပ�ေြမြပန ့ ်ညီေနာင် သားချင်းများအားဦး��တ်အေလးြပ�ရင်း...

အ�ှစ် ၃၀ �ကာ အတိတ်ကာလ ြပနသ်တိရ...

ကျေနာ်က လလူတ်ရွယ်၊ ေဇာ်ထွနး်က ပျ�ိြမစ်�နုယ်

၈၈ ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရးက ေမွးသန ့စ်င်လိက်ုတဲ ့�ိးု�ကား တက်�ကလငူယ်

ဟိတုေခတ်ရဲ� ေသွးသစ် Gen Z ပါပဲကွယ်.....။

လက်ဝဲလက်ယာ အနအီစိမ်း၊ ဘာသာကုိးကွယ်ဘာ

လမူျ�ိးလည်း ဘယ်ကုိ တိမ်းသလဲ၊ ညာကုိယိမ်းသလဲ...

မိနး်ပိွ�င့်ကေတာ ့ေဝမ�ခံစား အ�ကင်နာတရားနဲ ့ လသူားဆနမ်�...။

ဘာကုိမ�မမ�

အတအုေယာင် အမှားအေမှာင်ေတခွွင်း၊ �ှင်းေစ လင်းေစ၊ ေမတ� ာ ေစတနာနဲဝ့နး်ရံ

ြမနြ်ပည်သာမက ကမ�ာအ��ဆီံ ြဖန ့က်ျက်ချ�ီကတဲ့

တရားမ�တ... ေသွးစည်းညီ သစ�ာတရားများ ေဈးဆစ်မရ၊ ေဘာင်ခတ်တာမျ�ိး
မ�ိှ�ုိးမိ�

ထုိထုိ တနဘုိ်းသေဘာထားများ ပုိက်ေထွးခ့ဲ

10



ေချေဂွဗားရား - ေြပာက်ကျားစစ်

ပျ�ငာှယဥ်ေကျး အြပံ�းမျက်�ှာေပး ေဇာ်ထွနး်ညီေလး...။

�ကိ�င်လ�ိင်ေမ�းတဲ ့ပနး်တပွင့် ေ�ကလငွ့်ေစာလိ�  �ှေြမာမိ...။

မချရိင်မှာ ထိချက်နာ

ဒီတသက်ေတာ ့မေမ့ဘူး

အာဏာ�ူးစနစ်ေတာ်လှနရ်င်း အချင်းမလှ မင်း အ�ှင်းခံရေပတဲ့

မင်းမေသဘူး...

မင်းေရးတဲစ့ာ မင်းကဗျာဟာ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးနဲ ့ လာလတ� ံ�ေသာ

အနာဂတ် ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရးေတထဲွမှာ

ေသွးသစ�ာနဲထု့ဆစ်တဲ ့ေတးသံလိ ု�ှင်သနက်ျနရ်စ်ေနမှာ မုချမလွဲဧကနပဲ်...။

ဤ ဘာသာြပနခ့ဲ်ြခင်းအမ�သည် မည်သူကမ� တိက်ုတနွး်ခ့ဲ၍မဟတ်ု။ ေချ�စာအပ်ုကုိ
သ�ထံမှတဆင့် ကျေနာ်ဖတ်ရသည်။ ဖတ်၍မ�မ�ပီးေသး။ �ှစ်ဦးလံးုက သေဘာတ ူ-
ေတာ်လှနေ်ရးအတက်ွ အသုံးကျမည်၊ ဘာသာြပနမ်ည်၊ စလိက်ု�ကသည်။ ထုိတချနိက်
အြခားေသာ ရဲေဘာ်ရဲဘက်တိ�ကလည်း ဝုိင်းရံခ့ဲ�ကသည်။ အဓိကဇာတ်ေကာင်- သ�ကုိ
သတိရသလိ ုထုိသူအေပါင်း၏ ေကျးဇူးအေထာင်အေသာင်းကုိလည်း
မေမ့ေ�ကာင်းပါဗျာ...။   ။

ရဲေဘာဆ်လိင်ုးပါကျင်

[ရဲေဘာ်ဆလိင်ုးပါကျင်မှာ ေချေဂွဗားရား၏ ေြပာက်ကျားစစ် ကျမ်းငယ်ကုိ ြမနမ်ာဘာသာသိ�
၁၉၉၁ ခု�ှစ်က ြပနဆုိ်ခ့ဲသူ �ှစ်ဦးအနက်မှ သက်�ိှထင်�ှားကျန�ိှ်သူ တဦးြဖစ်သည်။
အြခားတဦးြဖစ်သည့် ရဲေဘာ်ေဇာ်ထွနး် မှာ ဤစာမူ ဘာသာြပန�်ပီး မ�ကာမီ
ေတာတင်ွးတေနရာ၌ လပ်ု�ကံခံခ့ဲရသည်။ (ထုတ်ေဝသူများ)]
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မာတိကာ

အခနး် ၁
ေြပာက်ကျားစစ်၏ အေြခခံမူများ

(က) ေြပာက်ကျားစစ်၏ အ�ှစ်သာရ ....................................................... ၁၄
( ခ) ေြပာက်ကျား ေသနဂ�ဗျ�ဟာ ............................................................ ၂၃
( ဂ) ေြပာက်ကျား နည်းပရိယာယ် ........................................................... ၂၇
(ဃ) အခွင့်သာေသာေဒသ ေြပာက်ကျားစစ် ............................................. ၃၄
( င) တပနး်�� ံးေသာေဒသ ေြပာက်ကျားစစ် .............................................. ၃၈
( စ) �မိ�ြပေဒသ ေြပာက်ကျားစစ် ............................................................ ၄၃

အခနး် ၂
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ

(က) ေတာ်လှနေ်သာ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ် ................................................ ၄၆
( ခ) ဘာမထီ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ် ...........................................................

၄၉
( ဂ) ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ ဖ�ဲစည်းပုံ ............................................................ ၆၃
(ဃ) ေြပာက်ကျားတိက်ုပဲွ ....................................................................... ၇၁
( င) ေြပာက်ကျားစစ်၏ အစ၊ အလယ်�ှင့် အဆုံး ..................................... ၈၅
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အခနး် ၃
ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ် ဖ�ဲစည်းပုံ

(က) ေထာက်ပ့ံေရး ................................................................................ ၈၉
( ခ) လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရး .......................................................................... ၉၅
( ဂ) အမျ�ိးသမီးတိ�၏က� ................................................................. ၁၀၁
(ဃ) ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ ြပဿနာများ .................................................... ၁၀၄
( င) ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရး�ှင့် လ��ိဝှက်လပ်ု�ကံမ�များ ............................. ၁၁၀
( စ) စစ်လက်နက်အသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းများ ထုတ်လပ်ုြခင်း .................. ၁၁၃
(ဆ) ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရး .............................................................................. ၁၁၅
( ဇ) ေထာက်လှမ်းေရး ......................................................................... ၁၁၈
( ဈ) စစ်ေရး၊ �ိင်ုငံေရး သင်တနး်များ .................................................... ၁၂၀
(ည) ေတာ်လှနေ်သာ တပ်မေတာ်တခု၏ ဖ�ဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံ ............... ၁၂၃

အခနး် ၄
ေနာက်ဆက်တွဲများ

(က) အြမ�ေတ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ လ��ိဝှက်ဖ�ဲစည်းပုံ ............................ ၁၂၇
( ခ) အချ�ပ်အြခာအာဏာ ထိနး်သိမ်းကာကွယ်ေရး ................................ ၁၃၂

အချပ်ပုိ
ကျ�းဘား�ိင်ုငံ၏ မျက်ေမှာက်အေြခအေန�ှင့် အနာဂတ်ကာလ သုံးသပ်ချက်

..................................... ၁၃၅
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အခနး် ၁

ေြပာက်ကျားစစ်၏ အေြခခံမူများ

က။ ေြပာက်ကျားစစ်၏ အ�ှစ်သာရ

ကျ�းဘားြပည်သူတိ�အေနနဲ ့ စစ်အာဏာ�ှင် ဘာတစ�တာအေပ� လက်နက်ကုိင်
ေတာ်လှနေ်ရး ေအာင်ပဲွခံမ�ဟာ �ိင်ုငံရပ်ြခား သတင်းစာေတွ ေရးသား�ကသလို
သူရဲေကာင်းဝါဒ ေအာင်ပဲွခံ�ိင်ုမ�တင်မက၊ လက်တင်အေမရိကတိက်ု ြပည်သူတိ� ရဲ�
ေတာ်လှနလ်�ပ်�ှားမ�နဲ ့ ပတ်သက်�ပီး ေ�ှးေဟာင်း တရားေသဝါဒေတကုိွပါ
ေြပာင်းလဲသွားေအာင်လည်း တနွး်အားေပးခ့ဲတယ်။

ဒီြဖစ်ရပ်ကပဲ ဖိ�ှပ်ိအပ်ုစုိးသူ အစုိးရတရပ်ကုိ ေြပာက်ကျားစစ်အေြခခံနဲ ့
တနွး်လှန�်ပီး မိမိတိ� ကုိယ်မိမိ လတ်ွေြမာက်ေစ�ိင်ုတဲ့ ြပည်သူလထုူရဲ� စွမ်းပကားကုိ
ထင်�ှားေစခ့ဲတယ်။

ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရးက အေမရိကတိက်ု ေတာ်လှနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�များ
အတက်ွ အေြခခံကျတဲ ့သင်ခနး်စာ (၃) ခုကုိ လမ်း��နအ်ြဖစ်နဲ ေ့ထာက်ကူ
ြဖည့်စွက်ခ့ဲတယ်လိ�  ကျေနာ်တိ�  ယူဆပါတယ်။ အဲဒီ (၃) ချက်ကေတာ-့

(၁) ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရးအင်အားစုေတဟွာ စစ်တပ်�ကီးတခုကုိ
တိက်ုခုိက်ေအာင်ပဲွခံ�ိင်ုတယ်၊

(၂) ေတာ်လှနေ်ရးလပ်ုဖိ�  လိအုပ်တဲအ့ေြခအေနေတွ
အြပည့်အစုံြဖစ်တည်လာတဲအ့ထိ ေစာင့်ဆုိင်းေနစရာမလိဘဲု ေတာလ်နှေ်ရးက
အဲဒီအရာေတွကုိ ဖနတီ်း�ုိင်တယ်၊

(၃) မဖ�ံ �ဖိ�းမတိးုတက်ေသးတဲ ့အေမရိကတိက်ုမှာ ေကျးလက်ေဒသဟာ
လက်နက်ကုိင် တိက်ုပဲွအတက်ွ အေြခခံေဒသြဖစ်တယ်။

ဒီအချက် (၃)ချက်အနက် ပထမ�ှစ်ချက်ဟာ လက်ေလ�ာအ့�� ံးေပးတတ်တဲ့
ေတာ်လှနေ်ရးသမား (ဝါ) အေရြခံ�ေတာ်လှနေ်ရးသမားေတရဲွ� စိတ်ဓာတ်နဲ ့ ဖီလာ
ဆန ့က်ျင် ြဖစ်ေနတယ်။ အဲဒီ အေချာင်သမားေတဟွာ မတနုမ်လ�ပ်နဲ တ့က်�ကမ�လည်း
မ�ိှ၊ စစ်ကုိလည်း မတိက်ုလိ�ုကဘူး။ ရနသူ်ေ�ကးစားတပ်�ကီးကုိ ဘယ်လိမှု
တိက်ုခုိက်ေြခမ�နး်�ိင်ုမှာ မဟတ်ုေသးဘူးလိ�  ဆင်ေြခဆင်လက်ေတေွပး�ပီး
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ေရသာခုိေန�ကတယ်။ လိအုပ်တဲ ့�ုပ်ပုိင်း စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ပကတိအေြခအေနေတွ
တိးုတက်ြပည့်၀လာေအာင် မလပ်ုေဆာင်�ကဘဲ အဲဒါေတ ွတနည်းနည်းနဲ ့
ြပည့်စုံလာလိမ့်�ိးု ထုိင်ေစာင့်ေနချင်�ကသူေတြွဖစ်တယ်။ ဒီြပဿနာေတကုိွ
ကျ�းဘား�ိင်ုငံမှာ အရင်က ေတာ်ေတာ်ေဝဖနေ်ဆွးေ�းွခ့ဲ�က�ပီး ြဖစ်ရပ်မှန်
လက်ေတ�ေတကွ အေ�ကအလည်ေြဖ�ှင်းခ့ဲ�ပီးြဖစ်ေပမယ့်လည်း အေမရိက
တိက်ုမှာေတာ ့ဒီေနက့ာလတိင်ု ဆက်လက်ေဆွးေ�းွေန�ကရဆဲ ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

သဘာ၀ကျကျဆုိရင်ေတာ ့ေတာ်လှနေ်ရးအတက်ွ လိအုပ်တဲ ့အေြခအေနေတွ
အားလံးုကုိ ေြပာက်ကျားလ�ပ်�ှားမ�တခု စတင်�ုံနဲ ့ ဖနတီ်း�ိင်ုတယ်လိ� မယူဆသင့်ပါ။
အစ�်အ�မဲ မှတ်သားသင့်တဲ ့အချက်ကေတာ-့ အနမ့်ိဆုံး လိအုပ်ချက်လည်းြဖစ်၊
ဒီအချက်မပါဘဲနဲလ့ည်း ကနဦးဗဟိခုျက်မကုိ စတင်ထူေထာင်ဖိ� နဲ ့
ခုိင်မာေတာင့်တင်းေစဖိ� ဆုိ တာကုိ လက်ေတ�လပ်ုေဆာင်�ိင်ုမှာ မဟတ်ုပါ။
အဲဒီအချက်ကေတာ.့..  ြပည်သူေတအွေနနဲ ့ ေြမေပ�လ�ပ်�ှားမ�တိက်ုပဲွေတွ
ဆက်လက်တိက်ုပဲွဝင်ေန�ုံမ�နဲေ့တာ ့မိမိတိ� လိလုားတဲ့ ရည်မှနး်ချက်ေတွ
ရ�ိှ�ိင်ုမှာမဟတ်ု၊ အချည်းအ�ှးီသာ ြဖစ်တယ်ဆုိတာကုိ �ှင်းလင်းြပတ်သားစွာ
သိြမင်�ကရမယ်ဆုိတဲအ့ချက်ပါပဲ။ ဖိ�ှပ်ိအပ်ုစုိးသူေတဟွာ ြပည်သူေတကွ မဲဆ��နဲ ့
ေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်ထားတဲ ့အစုိးရတရပ်ကုိ ဖ�ဲစည်းအပ်ုချ�ပ်ပုံ အေြခခံဥပေဒကုိ
ဆန ့က်ျင်�ပီး အာဏာကုိ မတရား သိမ်းပုိက်ရယူထားတဲအ့ခါမျ�ိးမှာ
ြပည်သူေတရဲွ�ဘ၀ ေအးချမ်းသာယာမ�ေတ ွချ�ပ်�ငိမ်းဖျက်ဆီးခံရ�ပီဆုိတာ
ထင်�ှားလှပါတယ်။

ဒီအေြခအေနမျ�ိးေအာက်မှာ ြပည်သူေတဟွာ ပုိမုိြပင်းထနတဲ့် တိက်ုပဲွပုံစံများနဲ ့
မိမိတိ� ရဲ� မေ�ကနပ်ချက်ေတကုိွ ထုတ်ေဖာ်လာ�ကတယ်။ ခုခံတနွး်လှနလိ်တဲုစိ့တ်က
ေနာက်ဆုံးမှာ ထိနး်မရေတာတဲ့ ့အံ�ုကတိက်ုပဲွဆီကုိ တနွး်ပိ� လိက်ုတယ်။ ဒီလို
ြဖစ်လာေအာင် လ�ံေဆာ်ေပးတာက အာဏာ�ူးတစုရဲ� ကျင့်�ကံြပ�မူချက်ေတွ
ေ�ကာင့်ပါပဲ။

ြပည်သူေတရဲွ� မဲဆ��ကုိ အမှနအ်ကနန်ည်းနဲ ့ြဖစ်ေစ၊ လိမ်ညာတဲန့ည်းနဲ ့ြဖစ်ေစ
အာဏာရလာတဲ ့အစုိးရတရပ်ဟာ ဖ�ဲစည်းအပ်ုချ�ပ်ပုံ အေြခခံဥပေဒ
စည်းမျ�်းေတအွတိင်ုး တရားနည်းလမ်းးတကျ အပ်ုချ�ပ်တဲ့ အသွင်လက�ဏာကုိ
အနည်းဆုံး ရယူထိနး်သိမ်းထား�ိင်ုသမ� ေြပာက်ကျားလ�ပ်�ှားမ�ကုိ တိးုြမ�င့်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်�ိင်ုမှာမဟတ်ုပါ။ ဘာလိ� လဲဆုိေတာ ့�ငိမ်းချမ်းတဲန့ည်းနဲ ့
ဆန ့က်ျင်သပိတ်ေမှာက်ပဲွ အလားအလာေတလွည်း မကုနေ်သး၊ ကျန�ိှ်ေနေသးလိ�
ြဖစ်ပါတယ်။

15



ေချေဂွဗားရား - ေြပာက်ကျားစစ်

တတိယအချက်ကေတာ ့ေသနဂ�ဗျ�ဟာရဲ� အေြခခံကျတဲ ့အချက်တချက်
ြဖစ်တယ်။ အချ�ိေသာ တရားေသဝါဒီသမားေတ ွဆုပ်ကုိင်ထားတာက
ြပည်သူလထုူရဲ� ဆန ့က်ျင်လ�ပ်�ှားမ� သပိတ်တိက်ုပဲွေတဟွာ �မိ�ြပအလပ်ုသမားသပိတ်
လ�ပ်�ှားမ�ေတမှွာ ဗဟိြုပ�ရတယ်ဆုိ�ပီး အေမရိကတိက်ု�ိင်ုငံရဲ� မဖ�ံ �ဖိ�းတဲ့
ေဒသေတမှွာ�ိှတဲ ့ေကျးလက်ြပည်သူ အများစုေတရဲွ� ထုထည်ပမာဏ�ကီးမားလှတဲ့
ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်မ�ေတကုိွ လံးု၀ေမ့ေလျာထ့ား�ကြခင်းြဖစ်တယ်။
စင်စစ်အားြဖင့် စုစည်း�ပီးြဖစ်တဲ ့အလပ်ုသမားေတရဲွ� �မိ�ြပလထုူသပိတ်
လ�ပ်�ှားမ�ေတကုိွ ေလ�ာမ့တက်ွသင့်ပါ။ သိ� ေပမယ့် လက်နက်ကုိင်ေတာ်လှနေ်ရးထဲကုိ
သူတိ�  ကုိယ်ထိလက်ေရာက် ပါဝင်လာ�ိင်ုမယ့် တကယ့်အလားအလာေတကုိွေတာ့
ဂ�ုတစုိက် ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ ေလလ့ာရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသြဖင့်ေတာ့ ကျေနာ်တိ� ရဲ�
ဖ�ဲစည်းအပ်ုချ�ပ်ပုံ အေြခခံဥပေဒပါ အစ�်အလာအရ စီရင်ထုံးဖ�ဲထားတဲ့
အာမခံချက်ေတကုိွ ချ�ိးေဖာက်လာတဲအ့ခါ (ဝါ) လံးု၀ပစ်ပယ် မျက်ကွယ်ြပ�လာတဲ့
အခါမျ�ိးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိအုေြခအေနမျ�ိးမှာ အလပ်ုသမားေတရဲွ�
ေြမေအာက်လ�ပ်�ှားမ�ေတဟွာ �ကီးမားတဲ ့အ��ရာယ်ေတနွဲ ရ့င်ဆုိင်လာရတယ်။
သူတိ�ဟာ လက်နက်မပါဘဲ လျ�ိဝှက်စွာ လ�ပ်�ှား�ကရမယ်။ လတ်ွေြမာက်ေဒသေတမှွာ
လ�ပ်�ှားဖိ� ကေတာ ့သိပ်မခက်လှပါ။ ဖိ�ှပ်ိအပ်ုစုိးသူအစုိးရ လက်လှမ်းမမီတဲ့
ေဒသေတမှွာေတာ ့လက်နက်ကုိင်  ေြပာက်ကျားတိ� ရဲ� ကူညီေထာက်ခံမ�ကုိ
ရ�ိှမှာြဖစ်ပါတယ်။

ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရးအေတ�အ�ကံ�က အထင်အ�ှားေဖာ်ထုတ်ေပးလိက်ုတဲ့
သင်ခနး်စာ (၃) ခုနဲပ့ါတ်သက်�ပီး ေနာက်ပုိင်းမှာ အေသအချာ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာမ�ေတွ
လပ်ုသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ အခုလိ ုဒီစာအပ်ုအစမှာ အေလးအနက်ေဖာ်ြပရတာကေတာ့
ကျေနာ်တိ� ရဲ� အေြခခံကျကျ ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ခ့ဲတာေတကုိွ သိေစချင်လိ� ပဲ
ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်သူလထုူရဲ� မိမိကုိယ်မိမိ လတ်ွေြမာက်ဖိ�  �ုနး်ကနေ်တာ်လှနမ်�ရဲ�
အေြခခံြဖစ်တဲ ့ေြပာက်ကျားစစ်မှာ ကဲွြပားြခားနားတဲ ့ဝိေသသလက�ဏာေတ၊ွ
��ေထာင့်အြမင်ေတ ွအမျ�ိးမျ�ိး�ိှ�ကေပမယ့်လည်း လတ်ွေြမာက်လိတဲု့
အ�ှစ်သာရကေတာ ့အားလံးု အတတူပဲူြဖစ်ပါတယ်။ စစ်အေ�ကာင်း ေရးသားတဲ့
ထင်�ှားတဲစ့ာေရးဆရာေတ ွအဖနတ်လဲလဲ ေဖာ်ြပတဲ ့အချက်ကေတာ.့..
စစ်တိ�မည်သည် တစုံတရာေသာ သိပ�ံနည်းကျ ဥပေဒသများအေပ�
တည်မီှတနု ့ြ်ပန�်ကတယ်။ ဒါေတကုိွြငင်းပယ်တဲ ့မည်သူမဆုိ အ��ံးနဲရ့င်ဆုိင်ရလိမ့်မယ်
... လိ�  ဆုိပါတယ်။ စစ်ပဲွတပဲွရဲ� အဆင့်တဆင့်မ�သာြဖစ်တဲ့ ေြပာက်ကျားစစ်ဟာလည်း
အထက်ပါ ဥပေဒသေတကုိွ လိက်ုနာရမှာပါပဲ။ ဒါေပမယ့် ဒီအချက်ေတအွြပင်
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ေြပာက်ကျားစစ်ရဲ� ထူးြခားတဲအ့ေနအထားအမျ�ိးမျ�ိးကုိလိက်ု�ပီး သဘာ၀ကျတဲ့
ေနာက်ဆက်တွဲ ဥပေဒသေတကုိွလည်း အသိအမှတ်ြပ�ကာ ေ�ှ�ကုိလှမ်း�ိင်ုဖိ�
�ကိ�းပမ်း�ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ �ိင်ုငံတ�ိင်ုငံရဲ� ပထဝီအေနအထား၊ လမူ�ေရး
အေြခအေနေတကွ ေြပာက်ကျားနည်းနာနဲ ့ သီးြခားပုံစံေတကုိွ အဆုံးအြဖတ်ေပးတာ
မှနေ်ပမယ့် ဒီတိက်ုခုိက်ပုံ အလံးုစုံကုိ လ�မ်းြခံ�တဲ့ ေယဘုယျဥပေဒသေတလွည်း
�ိှပါေသးတယ်။

လက်ငင်းကာလ ကျေနာ်တိ� ရဲ�လပ်ုငနး်ကေတာ ့ေြပာက်ကျားစစ်အေြခခံမူေတနွဲ ့
လတ်ွေြမာက်ဖိ�  လမ်းစ�ှာေနတဲ ့ြပည်သူတိ�  လိက်ုနာကျင့်သုံး�ိင်ု�ကမယ့် ဥပေဒသေတွ
စည်းကမ်းနည်းလမ်းေတကုိွ �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ေရးပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ လက်ေတ�ထဲမှ သီဝရီ
သေဘာတရားများထုတ်ယူြခင်း၊ ကျေနာ်တိ� ရဲ� အေတ�အ�ကံ�ေပ�မူတည်�ပီး
ြခံ�ငံသုံုးသပ်ကာ တည်ေဆာက်မ�ပုံစံချြပြခင်း တိ� ကုိလည်း ြပည်သ�အကျ�ိးအတက်ွ
လပ်ုေဆာင်�ကရပါမယ်။

ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွကုိ ဆင်��တိဲက်ုပဲွဝင်သူေတဟွာ ဘယ်သူေတလဲွ
ဆုိတဲအ့ေမးကုိ ပထမဦးဆုံး စ�်းစား�ကပါစိ� ။ ဘက်တဖက်မှာက ဖိ�ှပ်ိအပ်ုစုိးသူနဲ ့
သူတိ� ရဲ� လက်ပါးေစေတ၊ွ လက်နက်အြပည့်အစုံ တပ်ဆင်ထား�ပီး
စည်းကမ်းစနစ်ကျတဲ ့ေ�ကးစားစစ်တပ်လည်း�ိှ၊ �ိင်ုငံြခားအကူအညီေတလွည်း
ရတဲအ့ြပင် ြဗ��ုိကေရစီ အပ်ုချ�ပ်ေရးကလည်း သူတိ� ရဲ� ဖိ�ှပ်ိမ�ယ��ယားကုိ
အလပ်ုအေက�းြပ�ေနတယ်။ အြခားတဖက်မှာကေတာ ့အဖိ�ှပ်ိခံ �ိင်ုငံသားများ (ဝါ)
ေဒသခံြပည်သူများပဲ ြဖစ်တယ်။ ဒီေနရာမှာ အေရး�ကီးတာကေတာ့
ေြပာက်ကျားစစ်ဟာ ြပည်သူလထုူ�ကီးကုိ အေြခခံတဲ ့ြပည်သ�စစ်ပဲွတခု
ြဖစ်တယ်ဆုိတာ အေလးအနက် ေဖာ်ြပလိပုါတယ်။ ေြပာက်ကျား တပ်ဖ�ဲဟာ
လက်နက်ကုိင် အြမ�ေတအဖ�ဲအစည်း၊ ြပည်သူေတေွ�ှ�က မားမားမတ်မတ်
ရပ်တည်ကာကွယ်ေပးတဲ ့ြပည်သူတိ� ရဲ� တပ်ဦးလည်းြဖစ်တယ်။ သ�ရဲ�စွမ်းပကား
�ကီးမားရတာကလည်း ြပည်သူတိ�  ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ ပါဝင်ေနလိ� ပဲြဖစ်တယ်။
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဟာ လက်နက်အင်အားအရ ေ�ကးစားတပ်ထက် နမ့်ိကျ�ုံမ�နဲေ့တာ့
ရနသူ်ထက် အင်အားချနိဲတ့ယ်လိ�  မယူဆသင့်ပါဘူး။ ဖိ�ှပ်ိမ�ကုိ ဆန ့က်ျင်တနွး်လှန်
ကာကွယ်ဖိ� အတက်ွ လက်နက်အနည်းငယ်ကုိသာ ပုိင်ဆုိင်ထား�ကေပမယ့်
ေြပာက်ကျားစစ်ကုိ ဆင်��ေဲန�ကတဲ ့ြပည်သ�ဘက်ေတာ်သားေတကွေတာ့ ြပည်သူလထုူ
အများစု�ကီးရဲ� ေထာက်ခံကူညီမ�ကုိ ရ�ိှထား�ကပါတယ်။

ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ေတဟွာ ေဒသခံြပည်သူေတရဲွ� ေထာက်ခံမ� အြပည့်အ၀
�ိှရမယ်။ ဒါဟာ မ�ိှမြဖစ် လိအုပ်တဲအ့ရာပဲ။ ဒီအချက်ကုိ နယ်ေြမေဒသတခုအတင်ွး
ဆုိးသွမ်းလယုက်ေနတဲ ့ဓြမဂုိဏ်းေတအွေ�ကာင်း ေတးွ�ကည့်�ုံနဲ အ့ထင်အ�ှား
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သိြမင်�ိင်ုပါတယ်။ အဲဒီဂုိဏ်းေတမှွာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲတခုရဲ� အဂ�ါရပ်ေတွ
အားလံးုလိလို�ိှုတယ်။ တစည်းတလံးုတည်း�ိှမ�၊ ေခါင်းေဆာင်ကုိ ေလးစားမ�၊
ရဲရင့်သတ� ိ�ိှမ�၊ နယ်ေြမက�မ်းကျင်မ�နဲ ့ မ�ကာခဏဆုိသလို အသုံးချရမယ့်
နည်းပရိယာယ်ေတကုိွပင် ေကာင်းစွာသေဘာေပါက်�ကတယ်။ တခုတည်းေသာ
မတြူခားနားချက်ကေတာ ့ြပည်သူလထုူရဲ�ေထာက်ခံမ� မရြခင်းပဲြဖစ်တယ်။
ဒါေ�ကာင့်ပဲ ေနာက်ဆုံးမှာ မေ�ှာင်လ�ဲသာဘဲ ြပည်သ�အင်အားစုေတရဲွ�
ဖမ်းဆီးေချမ�နး်ြခင်းကုိ ခံလိက်ု�ကရတာပါ။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� တိက်ုခုိက်ပုံနည်းနာကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ �ုနး်ကန်
လ�ပ်�ှားမ�ပုံစံကုိ သိနားလည်ြခင်းနဲ ့ ြပည်သူအတင်ွး သူတိ�  ဘယ်လိအုေြခစုိက်တယ်
ဆုိတာကုိ သိနားလည်ြခင်းအားြဖင့် ေြပာက်ကျားရဲေဘာ် တဦးဟာ ဘာအတက်ွ
တိက်ုေနရတယ်ဆုိတာကုိ အလယ်ွတကူ ေြဖဆုိ�ိင်ုပါတယ်။ အရင်းစစ်လိက်ုရင်ေတာ့
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ လမူ�ေတာ်လှနေ်ရးသမားတဦး ြဖစ်�ုံသာမက၊ မတရား
ဖိ�ှပ်ိအပ်ုစုိးေနသူေတကုိွ ေဒါသတ�ကီးဆန ့က်ျင်အံ�ုကတဲ့ ြပည်သူေတဘွက်က
ရပ်တည်တိက်ုပဲွဝင်သူြဖစ်တယ်။ ဆင်းရဲတင်ွး ဝဲဩဃ သံသရာမှာ နစ်မွနး်ေနေစ�ပီး
လသူားဂုဏ်သိက�ာ ည��ိး�မ်ွးကျဆင်းေစတဲ ့လေူနမ�စနစ်တခုလံးုကုိ
ေတာ်လှနေ်ြပာင်းလဲပစ်ဖိ�  လက်နက်ကုိင် ေတာ်လှနသူ်လည်း ြဖစ်တယ်။
လ�အဖ�ဲအစည်းတခုမှာ အချနိက်ာလတစုံတရာအတင်ွး စုိးမုိးချယ်လှယ်ေနတဲ့
ေဖာက်ြပနတဲ်အ့ပ်ုစုေတ ွဖိ�ှပ်ိမ�အေြခအေနေတကုိွ သူတိ� ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ
ပါဝင်ဆန ့က်ျင်�ပီး အေြခအေနေပးရင်ေပးသလိ ုေဖာက်ြပနေ်ရးသမားေတရဲွ�
ေဟာင်း�မ်ွးပုပ်သုိးတဲ ့အေ�ှာင်အဖ�ဲသံကွနြ်ခာ�ကီးကုိ အစွမ်းကုန်
�ုိက်ချ�ိးဖျက်ဆီးပစ်ဖိ�  ဘ၀ကုိ ြမ��ပ်�ှထံား�ကသူေတပဲွြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားစစ်နည်းပရိယာယ်ေတကုိွ ပုိမုိြပည့်စုံစွာ သုံးသပ်�ကမယ်ဆုိရင်
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တဦးဟာ ပတ်ဝနး်ကျင် ေတာေတာင်ေရေြမ သဘာ၀ကုိ
က�မ်းကျင်��စံပ်ဖိ� လိတုယ်။ ဝင်ေပါက်နဲ ့ ေ�ှာင်တိမ်း�ိင်ုတဲလ့မ်းေတ၊ွ အလ�င်အြမန်
စစ်ေရးလ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်�ိင်ုမယ့် အလားအလာေတ၊ွ ပုနး်ေအာင်းလိ� ေကာင်းမယ့်
ေနရာေတအွြပင် အေရးပါလှတဲ ့လထုူေထာက်ခံမ� စတာေတကုိွ ရ�ိှထားဖိ� လိပုါတယ်။
ဒီအချက်အားလံးုဟာ လေူနကျ�ဲပီး �ကမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ ့ေနရာေဒသေတမှွာ
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တဦး လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်ရမှာတိ� ကုိ ေဖာ်ြပေနတယ်။
ဒီ ေဒသေတွမှာ�ိှတ့ဲ ြပညသူ်ေတွဟာ ေတာလ်နှေ်ြပာင်းလေဲရးေတွအတွက်
တုိက်ပဲွဝင်ေန�ကရာမှာ အဓိကနဲလ့ံးု၀ဥဿုံြဖစ်တ့ဲ  ရညမှ်နး်ချက်ဟာ လယ်ယာေြမ
ပုိင်ဆုိင်မ�ပုံစံကုိ ေြပာင်းလပဲစ်ေရးြဖစ်တာေ�ကာင့် ေြပာက်ကျားရဲေဘာဟ်ာ
ေြမယာေတာလ်နှေ်ရးသမားတေယာက် ြဖစ်တယ်လိ� ေြပာ�ိင်ုပါတယ်။
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ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ လယ်သမားထု�ကီးရဲ� လိလုားချက်ေတြွဖစ်တဲ့
လယ်ယာေြမပုိင်ဆုိင်မ�၊ မိမိတိ�လပ်ုငနး်ခွင်သုံး ထွနယ်က်ကိရိယာများနဲ က့��ဲာွးများ
ပုိင်ဆုိင်လိမု� စတာေတကုိွ ေကာင်းစွာသေဘာေပါက်နားလည်�ပီး အေလးထား
ေဖာ်ထုတ် လပ်ုေဆာင်�ကရမှာြဖစ်တယ်။ ဒါေတအွားလံးုဟာ သူတိ� �ှစ်ေပါင်းများစွာ
မက်မက်ေမာေမာ လိလုားေတာင့်တခ့ဲ�ကတာေတြွဖစ်�ပီး ဘ၀ရပ်တည်�ှင်သနေ်ရး
အတက်ွနဲ ့ �ုိးေြမကျ ေနထုိင်သွားဖိ� အတက်ွ ြဖစ်ပါတယ်။

လက်�ိှကာလ အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များအရ ြခားနားတဲ ့ေြပာက်ကျားစစ်ပုံစံ
�ှစ်မျ�ိး�ိှေ�ကာင်း မှတ်သားသင့်တယ်။ တမျ�ိးက အ�မဲတမ်းစစ်တပ်�ကီးေတကုိွ
ြဖည့်စွက်တဲအ့ေနနဲ ့ ေပ�လာတဲ ့ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲမျ�ိး။ ဥပမာ... ဆုိဗီယက်ယူနယံီ
ယူကရိနး် ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဝင်များြဖစ်တယ်။ အခု ကျေနာ်တိ� ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ
ေလလ့ာေနတဲ ့ေြပာက်ကျားစစ်အမျ�ိးအစားမှာ အဲဒါမပါဝင်ပါ။ ကျေနာ်တိ�
စိတ်ဝင်စားတဲ ့အမျ�ိးအစားကေတာ ့ကုိလိနုအီစုိးရ ဟတ်ုသည်ြဖစ်ေစ၊
မဟတ်ုသည်ြဖစ်ေစ ေကျးလက်ကုိအေြခခံ�ပီး မိမိဘာသာ အေြခခံေဒသ
တည်ေဆာက်ကာ အစုိးရအာဏာကုိ လက်နက်ကုိင်တိက်ုပဲွဝင်ေနတဲ့
တပ်ဖ�ဲမျ�ိးြဖစ်တယ်။ ဒီလိတုပ်အားလံးုမှာ တိက်ုပဲွဝင်စိတ်ဓာတ်ကုိ လ�ံေဆာ်စည်း�ုံးကာ
ဝါဒသေဘာတရားေရး ရည်မှနး်ချက်ကေတာ့လယ်ယာေြမ ပုိင်ဆုိင်လိမု� ပါပဲ။

ရဲေဘာ်ေမာ်စီတနုး်တိ�  တ�ုတ်ြပည်မှာ အလပ်ုသမား ေတာ်လှနေ်ရး
အင်အားစုဟာ �ိင်ုငံေ့တာင်ပုိင်းမှာ စတင်လ�ပ်�ှားခ့ဲ�ကစ�်က အ��ံးနဲရ့င်ဆုိင်ခ့ဲရ�ပီး
လံးု၀နးီပါး သုတ်သင်ခံလိက်ုရတယ်။ ေကျးလက်ေဒသေတကုိွ အေြခခံ�ပီး
လယ်ယာေြမြပ�ြပင် ေြပာင်းလဲေရးကုိ သူတိ� ရဲ� အေြခခံပနး်တိင်ုအြဖစ်ထား
လပ်ုေဆာင်တဲအ့ခါမှသာ (မုိင်ေပါင်း ၆၀၀၀ ေကျာ် ခရီး�ှည်ချတီက်�ပီးေနာက်)
အေြခခံေဒသများ ဖွင့်လှစ် တည်ေဆာက်�ိင်ုြခင်းနဲ ့ ေ�ှ�သိ� တိးုချ�ဲေဆာင်ရွက်မ�များ
လပ်ုေဆာင်လာ�ိင်ုတယ်။

ဗီယက်နမ်ေခါင်းေဆာင် ဟိခုျမီင်း ဦးေဆာင်တဲ ့ဗီယက်နမ်ကွနြ်မ�နစ်ေတဟွာ
ဆနစ်ပါးစုိက်ပျ�ိးတဲ ့လယ်သမားထုကုိ အေြခခံကာ သူတိ� ကုိယ်တိင်ုပဲ ြပင်သစ်တိ� ရဲ�
ကုိလိနုကီ�နဘ်၀မှ လတ်ွေြမာက်ေအာင် တိက်ုပဲွဝင်�ပီး ကုိလိနုနီယ်ချ�ဲတိ� ကုိ
�� ံးနမ့်ိေစခ့ဲတယ်။ ဒီ ေတာ်လှနေ်ရးြဖစ်ရပ်�ှစ်ခုစလံးုမှာ ကျ�းေကျာ်သူ ဂျပနန်ဲ ့
ြပင်သစ်တိ� ကုိ ဆန ့က်ျင်တနွး်လှနဖိ်�  မျ�ိးချစ်စစ်ပဲွကုိ အေြခြပ�တာမှနေ်ပမယ့်
လယ်ယာေြမပုိင်ဆုိင်ခွင့်ဆုိတဲ ့စီးပွားေရးအေြခခံအေပ� တိက်ုပဲွဝင်မ�ကေတာ့
ေပျာက်ကွယ်မသွားခ့ဲပါ။

အယ်ဂျးီရီးယား�ိင်ုငံ ေတာ်လှနပု်နက်နမ်�မှာလည်း  ထွနယ်က်စုိက်ပျ�ိး�ိင်ုတဲ့
လယ်ယာေြမ အားလံးုလိလိုဟုာ လက်တဆုပ်စာ ြပင်သစ်ကုိလိနုီ လတူစုကသာ
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ပုိင်ဆုိင်တဲအ့တက်ွ ယင်း စီးပွားေရးအချက်ဟာလည်း အာရပ် အမျ�ိးသားေရး
စိတ်ဓာတ် ပုိမုိ�ိးု�ကားလာေအာင် တနွး်အားေပးခ့ဲတယ်။ အချ�ိေသာ�ိင်ုငံေတ ွဥပမာ...
ပျ�အာတိရီုကုိလိ ုက�နး်�ိင်ုငံရဲ� ထူးြခားတဲအ့ေြခအေနေတေွ�ကာင့်
ေြပာက်ကျားစစ်တခု မေပ�ေပါက်�ိင်ုေပမယ့် နစိ�ဓူ၀ �ကံ�ေတ�ခံစားေန�ကရတဲ့ လမူျ�ိး
အသားေရာင် ခဲွြခားေရးဝါဒေ�ကာင့် အမျ�ိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ဟာ
နက်�� ိင်းကျယ်ြပန ့စွ်ာ �ိးု�ကားေန�ပီးြဖစ်တဲအ့ြပင် ကျ�းေကျာ်သူ အေမရိကန်
ယနကီ်းေတ ွမတရား သိမ်းယူထားတဲ ့လယ်ယာေြမေတကုိွ
လက်ဝယ်ြပနလ်ည်ရ�ိှဖိ� ဟာလည်း အများစု ဆင်းရဲသား လယ်သမားေတရဲွ�
အေြခခံရည်မှနး်ချက်အြဖစ် �ိှေနခ့ဲပါတယ်။

ကျ�းဘားြပည်သူတိ� ရဲ� အ�ှစ်သုံးဆယ်�ကာ လတ်ွေြမာက်ေရးစစ်ပဲွ
အတင်ွးမှာလည်း ကျ�းဘားအေ�ှ�ပုိင်းြပည်နယ်ေတ�ိှွ ေြမအနည်းငယ်သာပုိင်တဲ့
လယ်�ှင်ေတ၊ွ ဆင်းရဲသား လယ်သမားေတ၊ွ လယ်ကူလီေတဟွာ လယ်ယာေြမ
ပုိင်ဆုိင်ေရးအတက်ွ လ�ံေဆာ်စည်း�ုံး�က�ပီး လက်တွဲတိက်ုပဲွဝင်ခ့ဲ�ကတာဟာလည်း
အ�ှစ်သာရအားြဖင့် အတတူပဲူြဖစ်ပါတယ်။ (ကျ�းဘားြပည်သူတိ� စပိနထံ်မှ
လတ်ွေြမာက်ဖိ�  တိက်ုပဲွဝင်တဲ ့လတ်ွေြမာက်ေရးစစ်ပဲွဟာ ၁၈၆၈ မှစတင်�ပီး ၁၈၉၈
ခု�ှစ်မှာ ေအာင်ပဲွခံခ့ဲတယ်။ ၁၈၇၈ မှ ၁၈၉၅ �ကားကာလမှာ �ငိမ်းချမ်းေရးကာလ
ြဖစ်ပါတယ်။)

ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွ တိးုတက်ကျယ်ြပန ့လ်ာမ� အလားအလာေကာင်းေတကုိွ
စ�်းစားတက်ွချက်ေန�ကတနုး်မှာပဲ ဒီစစ်ပဲွဟာ ေနာင်တချနိမှ်ာ ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲေတရဲွ� တိက်ုခုိက်�ိင်ုစွမ်းရည် တိးုတက်လာတာနဲအ့မ� ေနရာယူစစ်ပဲွေတ၊ွ
စခနး်သိမ်း �မိ�သိမ်းတိက်ုပဲွေတအွြဖစ် ကူးေြပာင်းသွားမှာ ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျား
စစ်မှာ ထူးြခားတဲ ့ဝိေသသလက�ဏာေတ ွ�ိှ�ုံသာမက တြခားေသာစစ်ပဲွပုံစံေတရဲွ�
ေ�ှ�ေြပး သေ��သားလည်း ြဖစ်တယ်။ တိက်ုပဲွအမျ�ိးမျ�ိးမှာ ရနသူ်ကုိ
တိက်ုခုိက်ေအာင်�ိင်ုေလ ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွဟာ �ကီးထွားလာေလြဖစ်သလို အ�မဲတမ်း
အဆင့်ြမင့်တပ်မေတာ်ေတ ွဖ�ဲစည်းသွား�ိင်ု�ပီး တိက်ုပဲွပုံစံေတလွည်း
ေြပာင်း�ကရတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် အေြခခံ မူဝါဒကေတာ ့�ိင်ုမှာမဟတ်ုဘူးဆုိရင်
ဘယ်စစ်ပဲွ ဘယ်တိက်ုခုိက်မ�မျ�ိးကုိမှ မတိက်ုခုိက်ရပါ။

ေြပာက်ကျားေတနွဲပ့တ်သက်တဲ ့ဆုိ�ုိးစကား �ိှတယ်။ ေြပာက်ကျားဆုိတာ
ပရိယာယ်�ကယ်၀သူေတ ွြဖစ်ရမယ်။ ဆုိလိတုာက လ��ိဝှက်သုိသိပ်တာ၊
လှည့်စား�ိင်ုတာ၊ �ုတ်ချည်း အလစ်အငိက်ုဖမ်း တိက်ုခုိက်တဲ့ အရည်အချင်းေတပွါပဲ။
ဒါေတဟွာ လ�ေဘာင်သစ်ဖနတီ်း�ှင်ေတရဲွ� ထူးြခားတဲအ့ရည်အချင်းေတွ ြဖစ်တယ်။
အေြခအေနအရပ်ရပ်ရဲ� လ�ံေဆာ်မ�ေ�ကာင့် တစုံတရာအခုိက်အတန ့ေ်တမှွာ
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လ�ပ်�ှားတိက်ုခုိက်�ကတဲအ့ခါ ဒီအရည်အေသွးေတဟွာ သဘာ၀ကျစွာပဲ မြဖစ်မေန
လိအုပ်လိ�  ေပ�ေပါက်လာရတာြဖစ်တယ်။ ကျေနာ်တိ�  ေလလ့ာ ဖတ်��ဖူးတဲ့
စာအပ်ုေတထဲွက ၀တ� �ဆနဆ်န ်စိတ်ကူးယ�်ဆနတဲ် ့စစ်တိက်ုနည်းေတနွဲေ့တာ့
ကွာြခားပါတယ်။

စစ်ဆုိတာ �ပိ�င်ဖက်တဦးက အြခားတဦးကုိ ေချမ�နး်ပစ်ဖိ� �ကိ�းစားတဲ့
လ�ပ်�ှားမ�ပဲြဖစ်တယ်။ အင်နဲအ့ားနဲ ့ တိက်ုခုိက်တာအြပင် လှည့်စားမ�၊ ဉာဏ်ကစားမ�
ဆုိတာေတနွဲ ့ ရည်မှနး်ချက်ေပါက်ေြမာက်ဖိ�  �ကိ�းပမ်း�ကရတယ်။ ဒီရည်မှနး်ချက်ေတွ
ေပါက်ေြမာက်ေအာင်ြမင်ဖိ�  လပ်ုေဆာင်ရမယ့် နည်းနာေတကုိွ စနစ်တကျခဲွြခမ်း
စိတ်ြဖာ�ပီး ဒီအေပ�မှာမူတည်လိ�  စစ်ေရးေသနဂ�ဗျ�ဟာနဲ န့ည်းပရိယာယ်ေတကုိွ
ေဖာ်ထုတ်�ကရတယ်။ ဒီနည်းနာေတဟွာ ရနသူ်ရဲ� အားနည်းချက်ေတအွေပ� ဘယ်လို
အခွင့်ေကာင်းယူ�ပီး အကျ�ိး�ိှေအာင်လပ်ုမလဲ ဆုိတာေတွ ပါဝင်တယ်။ ေနရာယူ
စစ်ပဲွမျ�ိး တိက်ုခုိက်�ကတဲအ့ခါ တပ်မေတာ်�ကီးရဲ� လက်ေအာက်ခံ
တပ်စိတ်အသီးသီးတိ�  စစ်ဆင်တိက်ုခုိက်မ�များဟာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ�
စစ်ဆင်မ�မျ�ိးလိပဲုြဖစ်တယ်။ လ��ိဝှက်မ�၊ လှည့်စားမ�၊ လက်ဦးမ�ရယူ�ပီး
အလစ်အငိက်ုဖမ်း တိက်ုခုိက်မ�ဆုိတာေတကုိွ အသုံးချသွားတာပဲ။ ဒီလိမုလပ်ု�ိင်ုခ့ဲရင်
အြခားတဖက်က သတိ�ိှေနလိ� ြဖစ်မယ်။ ေြပာက်ကျား တပ်ဖ�ဲေလးဟာ သူကုိယ်တိင်ုပဲ
အစိတ်အပုိင်းတခုြဖစ်တာရယ်၊ ရနသူ် ထိနး်ချ�ပ်မထား�ိင်ုတဲ့ ေနရာေဒသေတွ
အများအြပား�ိှေနတာရယ်တိ�ေ�ကာင့် �ုတ်ချည်း အလစ်အငိက်ုဖမ်း
တိက်ုခုိက်တာမျ�ိးကုိ လပ်ုဖိ� ဆုိတာ အ�မဲြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။ ဒီလိ ုတိက်ုခုိက်ဖိ� ဟာလည်း
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ေတ ွလပ်ုရမယ့်တာဝနပ်ါပဲ။

"ပစ်�ပီး ေြပး"လိ�  တချ�ိက က့ဲရဲ�ေြပာဆုိ�ကတယ်။ တကယ်လည်း
ဟတ်ုပါတယ်။ ပစ်�ပီး ေြပး၊ ခဏေစာင့် ြခံ�ခုိေအာင်း၊ ေနာက်တခါ ပစ်�ပီးေြပး။
ဒီနည်းနဲ ့ ရနသူ်ကုိ အနားမေပးဘဲ ထပ်ခါထပ်ခါ လပ်ုရတယ်။ ဒီလပ်ုရပ်ေတဟွာ
ထိပ်တိက်ု တိက်ုခုိက်မ�မျ�ိးကုိ ေ�ှာင်�ပီး ေနာက်ြပနလှ်ည့်တဲ့ အ�တ်ုက�ဏာအသွင်ကုိ
ေဆာင်ေပမယ့်လည်း တကယ်ေတာ ့ဒါဟာ ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွရဲ� ေသနဂ�ဗျ�ဟာ
ေ�ကာင့်ပဲြဖစ်တယ်။ အဲဒါကေတာ ့ဘယ်စစ်ပဲွမျ�ိးမဆုိ တညီူတဲ့ အဆုံးစွန်
ရည်မှနး်ချက်ြဖစ်တဲ ့စစ်ေအာင်�ိင်ုေရး၊ ရနသူ်ကုိ အ�ပီးတိင်ုေချမ�နး်ေရးပဲ
ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီအချက်ေတကုိွ ေလလ့ာရင် ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွဟာ အဆင့်တခုမ�သာြဖစ်�ပီး
သူကုိယ်တိင်ုကေတာ ့လံးု၀ေအာင်ပဲွရတဲအ့ထိ မစွမ်းေဆာင်�ိင်ုဘူးဆုိတာ
ထင်�ှားပါတယ်။ စစ်ပဲွတခုရဲ� ေ�ှ�ေြပးအဆင့်မ�သာြဖစ်တဲ့ ေြပာက်ကျားစစ်ဟာ
တြဖည်းြဖည်းနဲ ့ တိးုတက်�ကီးထွားလာ�ပီး ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ်အဆင့်ကေန
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အ�မဲတမ်းတပ်မေတာ်�ကီးတခုရဲ� အသွင်လက�ဏာေတ ွရ�ိှလာတဲအ့ထိ
တိးုတက်လာမှာ ြဖစ်တယ်။ အဲဒီအချနိမှ်ာသာ ရနသူ်ကုိ အဆုံးသတ်ထုိးစစ်ေတွ
ဆင်���ဲပီး ေအာင်ပဲွခံ�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ အဆုံးသတ်ေအာင်ပဲွဟာ အ�မဲတမ်းတပ်မေတာ်
တခုရဲ� တိက်ုပဲွရလဒ်ြဖစ်တယ်။ ဒါေပမယ့် သ�ရဲ� မူလဇစ်ြမစ်ဟာ ေြပာက်ကျား
တပ်မေတာ်ကုိ အေြခခံပါတယ်။

ဒီေနေ့ခတ် စစ်ပဲွတခုမှာ ဗုိလ်ချ�ပ်�ကီးတဦးအေနနဲ ့ အြခားစစ်သားေတနွဲအ့တူ
ေ�ှ�တနး်မှာ အေသခံတိက်ုဖိ� မဟတ်ုသလိ ုေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တဦးအေနနဲလ့ည်း
သူကုိယ်တိင်ုကုိပဲ ဗုိလ်ချ�ပ်ြဖစ်တဲအ့တက်ွ စစ်ပဲွတိင်ုးမှာ အေသမခံသင့်ပါ။ သူဟာ
အသက်ေပးဖိ�  အဆင်သင့်ြဖစ်ေနသည့်တိင်ု ေြပာက်ကျားစစ်ရဲ� အေပါင်းလက�ဏာ
ေဆာင်တဲ ့ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တိင်ုးဟာ အနာဂတ် စံထားချက်တခုသက်သက်ကုိသာ
ကာကွယ်ဖိ� မဟတ်ုပါ။ ယင်းစံထားချက်ကုိ �ုပ်လံးုေပ�ေအာင် ေဖာ်ေဆာင်ဖိ�
အတက်ွလည်း လိအုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ေြပာက်ကျားတိက်ုခုိက်မ�ရဲ� အေြခခံ
အ�ှစ်သာရပဲ ြဖစ်တယ်။ ြပည်သူလထုူ အများစု�ကီးရဲ� ေထာက်ခံမ�နဲ ြ့ပည်သူကုိ
အကာအကွယ်ေပးေနတဲ ့လက်နက်ကုိင်ေြပာက်ကျားေတဟွာ လတူစုသာြဖစ်ေပမယ့်
သူတိ�ဟာ အနးီကပ်ဆုံး နည်းပရိယာယ်ရည်မှနး်ချက်ေတကုိွ ေကျာ်လနွ�်ပီး
အနာဂါတ်ပနး်တိင်ုကုိ ြပတ်သားစွာ အရယူ�ိင်ု�ကတယ်။ သစ်လင်ွတဲ့
လ�ေဘာင်သစ်တခုကုိ တည်ေဆာက်�ိင်ုတယ်။ ပုပ်သုိးေဆွးေြမ့ေန�ပီြဖစ်တဲ့
ေခတ်ေနာက်ြပနဆဲွ်တဲ ့စနစ်ေဟာင်းကုိ �ုိက်ချ�ိးဖျက်ဆီးပစ်�ပီး ေနာက်ဆုံးမှာ
သူတိ� လိလုားေတာင့်တစွာ တိက်ုပဲွဝင်ခ့ဲရတဲ ့လမူ�ေရးတရားမ�တမ�ကုိပါ
အရယူ�ိင်ုတာကုိ အံအ့ားသင့်ဘွယ် ေတ� ြမင်ရပါတယ်။

ြပန�်ပီးြခံ�ငံစု�်းစား�ကည့်မယ်ဆုိရင် ေသာင်းကျနး်သူ လသူတ်အ�ကမ်းဖက်
လဆုိူးဓြမေတရွယ်လိ�  စွပ်စဲွအေခ� ခံရသူေတဟွာ သူတိ�ရည်မှနး်တဲပ့နး်တိင်ုရဲ�
ြမင့်ြမတ်မ�ေ�ကာင့် ပကတိမွနြ်မတ်မ�ကုိ ရ�ိှတယ်။ ဒီအြပင် ပနး်တိင်ုကုိ ေရာက်ဖိ�
ေကာက်ေက�တဲန့ည်းလမ်းေတကုိွ ကျေနာ်တိ�  ေလ�ာက်ေြပာေနတာ မဟတ်ုဘူး
ဆုိတာကုိလည်း တြဖည်းြဖည်းနဲ ့ ပုိသိလာ�ကတယ်။ ဘယ်ေတာမှ့ ယိမ်းယုိင်
ေတေွဝသွားမှာမဟတ်ုတဲ ့ဒီတိက်ုပဲွဝင်စိတ်ဓာတ်ေ�ကာင့် အဆုံးသတ်ေအာင်ပဲွဆီ
ချတီက် အေကာင်အထည်ေဖာ်�ကတဲအ့ခါ ဘယ်လိ�ုကီးမားခက်ခဲတဲ့ ြပဿနာေတနွဲ ့
ရင်ဆုိင်�ကံ�ေတ� �ကရတဲတိ့င်ု ေနာက်မဆုတ်တမ်း မယိမ်းမယုိင် ခုိင်�မဲတဲစိ့တ်ဓာတ်ဟာ
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ရဲ� ြမင့်ြမတ်တဲ ့အရည်အေသွးေတပဲွ ြဖစ်ပါတယ်။

✭
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(ခ) ေြပာက်ကျား ေသနဂ�ဗျ�ဟာ

ေြပာက်ကျား ေဝါဟာရအသုံးအ��းံအရ "ေြပာက်ကျား ေသနဂ�ဗျ�ဟာ" ဆုိတာ
အလံးုစုံေသာ စစ်ေရးအေြခအေနများကုိ လ�မ်းြခံ��ပီး ရယူလိတဲုရ့ည်မှနး်ချက်များနဲ ့
ထုိရည်မှနး်ချက်များ ြပည့်၀ေအာင်ြမင်ေရးအတက်ွ ချ�်းကပ်�ိင်ုမယ့်
နည်းလမ်းေတကုိွ စနစ်တကျ စိစစ်ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းပဲ ြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ ��ေထာင့်ကေန�ပီး မှနက်နတဲ် ့ေသနဂ�ဗျ�ဟာေြမာက်
နားလည်သိ�ိှ�ိင်ုဖိ� ဆုိရင် ရနသူ်ရဲ� တနု ့ြ်ပနလ်�ပ်�ှားမ� ဘယ်လိ�ိှုမယ်ဆုိတာကုိ
အေြခခံကေန သုံးသပ်စိစစ် အေြဖထုတ်ဖိ�  လိအုပ်တယ်။ ေနာက်ဆုံးရည်မှနး်ချက်ဟာ
ဆန ့က်ျင်ဘက်အင်အားစုေတကုိွ လံးု၀ေချမ�နး်ပစ်ဖိ�  ဆုိရင် ြပည်တင်ွးစစ်ပဲွတခုမှာ
ရနသူ်က အဓိကလပ်ုလာမယ့် လပ်ုငနး်ကေတာ ့ေြပာက်ကျားတပ်ရဲ� ရဲေဘာ်
တဦးစီတိင်ုးကုိ တေယာက်မကျန ်ေချမ�နး်ပစ်ေရးပဲြဖစ်တယ်။ ဒီလိလုပ်ုေဆာင်ဖိ�
ရနသူ်ဟာ သ�ရဲ� အင်အား အရင်းအြမစ်ေတကုိွ အသုံးချလာမှာြဖစ်လိ� ရနသူ်ရဲ�
အင်အားအရင်းအြမစ်ေတကုိွ စူးစမ်း ေလလ့ာရမှာက ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ရဲ�
တာဝနပဲ်။ ရနသူ်ရဲ� လအူင်အား၊ သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး၊ လထုူေထာက်ခံမ�၊
လက်နက်ခဲယမ်း မီးေကျာက်၊ ေခါင်းေဆာင်ေတရဲွ�အရည်အေသွး စတာေတကုိွ
ထည့်သွင်းစ�်းစားရမှာ ြဖစ်တယ်။

ဒီအချက်အလက်ေတေွပ� မူတည်�ပီး ကျေနာ်တိ�အေနနဲ ့ ြပည့်စုံလံေုလာက်တဲ့
ေသနဂ�ဗျ�ဟာတခုကုိ ေရးဆဲွကာ ရနသ်�စစ်တပ်ကုိ အ�ိင်ုယူေရး သ���ိာနခ်ျမှတ်�ပီး
အစ�်တစုိက် လပ်ုေဆာင်သွားရမယ်။

ကျေနာ်တိ�အေနနဲ ့ အေြခခံကျတဲ ့��ေထာင့်အမျ�ိးမျ�ိးကေန�ပီး ေလလ့ာဖိ�
လိပုါတယ်။ ဥပမာ လက်နက်ခဲယမ်းမီးေကျာက်ေတနွဲ ့ ယင်းတိ� ကုိ အသုံးြပ�
တိက်ုခုိက်တဲ ့ပုံစံေတြွဖစ်တယ်။ တင့်ကားတစီး ေလယာ�်တစီးရဲ� ေပျာက်�ကားစစ်မှာ
ထိေရာက်မ�ကုိ ချနိဆ်ဖိ� လိပုါတယ်။ ရနသူ်ရဲ� လက်နက်အမျ�ိးမျ�ိး၊ ခဲယမ်းမီးေကျာက်၊
စစ်တိက်ုခုိက်ပုံ အေလအ့ထတိ� ကုိ ေလလ့ာရမယ်။ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိေတာ့
ေြပာက်ကျားတိ�အတက်ွ အဓိက လက်နက်ေထာက်ပ့ံမယ့်ေနရာဟာ ရနသ်�ဆီက
လက်နက်ခဲယမ်းေတြွဖစ်လိ� ပါပဲ။ ေရွးစရာလမ်း�ိှရင်ေတာ့ ရနသူ်ကုိင်တဲ့
လက်နက်မျ�ိးကုိပဲ ကုိင်ေဆာင်သင့်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� အ�ကီးမားဆုံး
အခက်အခဲဟာ လက်နက်ခဲယမ်း ြပတ်လပ်မ�ပဲြဖစ်�ပီး ရနသ်�ဆီက ရဖိ� ပဲ�ိှပါတယ်။
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ဦးတည်ရည်မှနး်ချက်ေတကုိွ  သတ်မှတ်စိစစ်�ပီးတဲေ့နာက်၊ ေနာက်ဆုံးပနး်တိင်ု
ေရာက်�ိှေရးအတက်ွ လပ်ုေဆာင်ရမယ့် လပ်ုငနး်အဆင့်ဆင့်ကုိ ေလလ့ာရမယ်။
အဲဒါေတဟွာ ေနာင် ေြပာက်ကျားစစ် ဆင်��ရဲင်းနဲ ့ ေြပာက်ကျားစစ် တိးုတက်
�ကီးထွားလာရင်ြဖစ်ေစ၊ မေမ�ာ်လင့်တဲ ့ြဖစ်ရပ်ေတ ွေပ�လာတဲအ့ခါြဖစ်ေစ
အေြခအေနကုိ လိက်ုလိ�  ေြပာင်းလဲလပ်ုကုိင်�ကရတာ ေ◌တရိွ◌လှာ�ိင်ုတာမိ�
�ကိ�တင်ြပင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။

အစကနဦး မြဖစ်မေနေဆာင်ရွက်ရမ ◌ာှက ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်အေနနဲ ့
ရနသူ်ရဲ�ေချမ�နး်မ�ကုိ မခံရဖိ� ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ေတဟွာ ရနသ်�
ထုိးစစ်ေတကုိွ ေ�ှာင်တိမ်းဖိ�  လတ်ွလမ်းေတ�ှွာရင်း ေနစ့�် ေလက့ျင့်သလိြုဖစ်�ပီး
အလယ်ွတကူ ေ�ှာင်တိမ်း ေနထုိင်သွားလာရတဲ ့ဘဝမျ�ိးကုိ ကျင့်သားရလာမှာ
ြဖစ်တယ်။  ဒီအဆင့်ကုိေရာက်တဲအ့ခါ ေြပာက်ကျားေတဟွာ ရနသူ်
လက်လှမ်းမမီ�ိင်ုတဲ ့ ေနရာေတမှွာ ေနရာယူ�ပီးြဖစ်မယ်။ ဒါမှမဟတ်ု ရနသ်�ထုိးစစ်ကုိ
ဟန ့တ်ား�ိင်ုတဲ ့မိမိတပ်ဖ�ဲအင်အားေတကုိွ စုစည်း�ပီးြဖစ်လိ� တြဖည်းြဖည်း
ရနသူ်အင်အားချနိဲေ့အာင် ေ�ှ�တိးုတိက်ုခုိက်�ကဖိ� ပဲ ြဖစ်တယ်။ ဒီတိက်ုပဲွမျ�ိးကုိ
အစပထမမှာ ရနသူ်က ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲကုိ စစ်ဆင်ေနတဲ ့ေနရာေဒသနဲ ့
အနးီကပ်ဆုံးေနရာေဒသေတမှွာ ဆင်���ဲပီး၊ ေနာက်ပုိင်းမှာ တြဖည်းြဖည်း တိးုချ�ဲ�ပီး
ရနသ်�နယ်ေြမအတင်ွး ဆင်��သွဲားဖိ� ြဖစ်တယ်။ ရနသူ်ရဲ� ဆက်သွယ်ေရး
လပ်ုငနး်ေတကုိွ တိက်ုခုိက်တာ ဒီေနာက် စစ်ဆင်ေရးစခနး်ေတနွဲ ဌ့ာနချ�ပ်ေတကုိွ
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� တိက်ုစွမ်းရည်အြပည့်အ၀ကုိ အသုံးချ�ပီး ဘက်ေပါင်းစုံက
ေ�ှာက်ယှက်ဒကု�ေပးရမှာြဖစ်တယ်။

ထုိး�ှက်တိက်ုခုိက်မ�ေတကုိွ ဆက်တိက်ုြဖစ်ေစသင့်တယ်။ စစ်ဆင်ေရး
နယ်ေြမအတင်ွး ရနသူ်စစ်သားေတကုိွ အိပ်စက်ခွင့်မေပးပါနဲ။့ ရနသူ်ရဲ�
စခနး်ေလးေတကုိွ တိက်ုခုိက်�ပီး စနစ်တကျ�ဖိ�ခွင်းပစ်ရမယ်။ ရနသူ်ေတအွဖိ�
အချနိတိ်င်ုး သူတိ�အဝုိင်းခံေနရ�ပီလိ�  အထင်ေရာက်ေအာင် လံးု၀ဖနတီ်းသင့်တယ်။
ေတာထူထပ်�ပီး အဆက်ြပတ်တဲေ့ဒသေတမှွာ ေနေ့ရာညပါ ဆက်တိက်ု ဒီလို
�ကိ�းပမ်းသင့်တယ်။ ရနသူ် အလယ်ွတကူထုိးေဖာက်လာ�ိင်ုတဲ့ ဟင်းလင်းြပင်
ေဒသေတမှွာေတာ ့ညဘက်မှာပဲ တိက်ုခုိက်သင့်တယ်။

ဒီကိစ�ေတအွားလံးု လပ်ု�ိင်ုဖိ�  ြပည်သူေတရဲွ� အြပည့်အ၀ပါဝင် ပူးေပါင်း
လပ်ုေဆာင်ဖိ� နဲ ့ နယ်ေြမက�မ်းကျင်��စံပ်ဖိ�  လိတုယ်။ ဒီ မ�ိှမြဖစ် လိအုပ်ချက်�ှစ်ခုဟာ
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ရဲ� အသက်�ှင်ရပ်တည်မ�ကုိ စက� န ့မိ်နစ်တိင်ုးမှာ
အကျ�ိးသက်ေရာက်ေနတယ်။ ဒါေ�ကာင့် လက်�ိှနဲ ့ ေနာင်ကာလ စစ်ဆင်ေရး
ေဒသေတအွတက်ွ လထုူစည်း�ုံးေရးလပ်ုငနး်ေတကုိွ အထူးအေလးေပး
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လပ်ုကုိင်ရမယ်။ ေတာ်လှနေ်ရး အေတးွအေခ�ေတ၊ွ ေတာ်လှနေ်ရး
အသီးအပွင့်ေတအွေ�ကာင်း၊ ဒွိဟသံသယ ပွါးစရာမလိတဲု ့သစ�ာတရားြဖစ်တဲ့
ြပည်သူကုိဖိ�ှပ်ိေစာ်ကားတဲ ့ရနသူ်မှနသ်မ� ေနာက်ဆုံးမှာ မုချ�� ံးနမ့်ိရမယ်ဆုိတာကုိ
လထုူနားလည်ေအာင် ဝါဒြဖန ့ဖိ်� လိတုယ်။ ဒီအမှနတ်ရားကုိ မခံစား
နားမလည်�ိင်ုတဲသူ့ဟာ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တေယာက် မြဖစ်�ိင်ုပါ။

လထုူလပ်ုငနး်ရဲ� ကနဦးမှာ လ��ိဝှက်သုိသိပ်မ�အတက်ွ စိတ်ချရေအာင်
လပ်ုေဆာင်ေရးပဲြဖစ်တယ်။ အဲဒါကေတာ ့ေြပာက်ကျားစစ်ဆင်ေရးနယ်ေြမ
အတင်ွးမှာ�ိှတဲ ့လယ်သမားတဦးစီ၊ ရပ်ရွာက ရွာသားတဦးစီကုိ
သူြမင်တာ�ကားတာေတကုိွ ေဖာက်သည်ြပနမ်ချဖိ�  စည်း�ုံးသိမ်းသွင်းရမယ်။
အဲဒီေနာက်မှ ေတာ်လှနေ်ရးအေပ� သစ�ာ�ိှ�ပီး ပုိမုိစိတ်ချရတဲသူ့ေတဆီွ အကူအညီ
ေတာင်းခံရယူဖိ� ြဖစ်တယ်။ ေနာက်ေနာင်မှာ ထုိသူေတကုိွ အဆက်အသွယ်
လပ်ုငနး်ေတ၊ွ ရိက�ာနဲလ့က်နက် သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးနဲ သူ့တိ�က�မ်းကျင်တဲ့
ေနရာေတမှွာ လမ်းြပေတအွြဖစ် ပါဝင်ကူညီေစမှာြဖစ်တယ်။
ေနာင်ကာလေတမှွာေတာ ့အလပ်ုဌာနေတမှွာ တစုတ�ုံးတည်း လထုူလ�ပ်�ှားမ�ေတွ
ြဖစ်ေပ�လာေအာင်လပ်ုေစ�ပီး အဆုံးသတ်အေနနဲ ့ အေထွေထွသပိတ် ြဖစ်ေပ�ေရးဆီကုိ
ဦးတည်မှာြဖစ်တယ်။

ြပည်တင်ွးစစ်တခုမှာ သပိတ်ဟာ အထူးအေရးပါတဲအ့ရာြဖစ်တယ်။
တခုကုိတခု အြပနအ်လှန ်ေထာက်ကူြဖည့်စွက်တဲ ့အေြခအေနေတဟွာ တခု�ပီးတခု
ဆက်တိက်ု ြဖစ်ေနဖိ� လိအုပ်�ပီး အဲဒါေတဟွာ အ�မဲလိ ု�ိှေနတာလည်းမဟတ်ုသလို
အလိအုေလျာက် ေပ�ေပါက်လာဖိ� ဆုိတာကလည်း အလနွြ်ဖစ်ခဲတယ်။ ဒီ မ�ိှမြဖစ်တဲ့
အေြခအေနေတ ွေပ�ေပါက်လာေအာင် ဖနတီ်းလပ်ုေဆာင်�ကဖိ� လိအုပ်�ပီး
အေြခခံအားြဖင့် ေတာ်လှနေ်ရး ဦးတည်ချက်ေတကုိွ ဖွင့်ဆုိ�ှင်းြပဖိ� နဲ ြ့ပည်သူတိ� ရဲ�
အင်အားစွမ်းပကား �ကီးမားပုံေတကုိွ �ှင်းလင်းေဖာ်ထုတ်ြပဖိ� လိတုယ်။

အ��ရာယ်မများလှတဲ ့လပ်ုငနး်ေတနွဲ ့ အစွမ်းအစေတကုိွ လပ်ုြပ�ိင်ုခ့ဲတဲ့
ကျစ်လစ်သုိသိပ်တဲ ့အဖ�ဲေတရဲွ� အကူအညီကုိရယူ�ပီး ေြပာက်ကျားအဖ�ဲရဲ�
ထိေရာက်အစွမ်းထက်တဲ ့လ��ိဝှက်ဖျက်ဆီးေရး လပ်ုငနး်ေတကုိွ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုမှာ
ြဖစ်တယ်။ ေဒသတခုရဲ� စက်မ�လပ်ုငနး်ေတအွားလံးု ရပ်ဆုိင်းသွားေစမယ်ဆုိရင်
�မိ�ေနလထုူအတက်ွ လပ်ုကုိင်ဖိ�  စက်�ုံအလပ်ု�ုံမ�ိှ၊ ေရ လ�ပ်စစ်မီးနဲ ့ ဆက်သွယ်ေရး
လပ်ုငနး်ေတလွည်း မလပ်ု�ိင်ု၊ အေဝးေြပးလမ်းမ�ကီးေတေွပ�မှာ အချနိန်ာရီအချ�ိက
လွဲရင် ကားေတ ွမသွားရဲမလာရဲ ြဖစ်လာမယ်။ ဒီလိနုဲ ့ စစ်တပ်�ကီးတခုလံးုကုိ
မလ�ပ်မ�ှား�ိင်ု ရပ်တန ့သွ်ားေစ �ိင်ုတယ်။ ဒါေတကုိွ ေအာင်ြမင်ေအာင်
လပ်ု�ိင်ုတာနဲအ့မ� ရနသူ်တပ်ေတ ွစိတ်ဓာတ်ကျဆင်း�ပီး ရနသူ်တပ်သားေတရဲွ�
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တိက်ုပဲွဝင်စိတ်ဓာတ်ဟာလည်း ယိမ်းယုိင်ချနိဲလ့ာ�ပီမိ�  အချနိအ်ခုိက်အတန ့တ်ခုမှာ
ဆွတ်ခူးဖိ� အသီး ရင့်မှည့်ေနသလိ ုြဖစ်လာမယ်။

ဒီအချက်ေတဟွာ ေြပာက်ကျားလ�ပ်�ှားနယ်ေြမ တိးုချ�ဲေရးကုိ
လပ်ုရပ်မှနအ်ြဖစ် �ကိ�ေြပာထားသလိ ုြဖစ်ေပမယ့် အလနွအ်မင်း
ေဒသတိးုချ�ဲမ�ကုိေတာ ့ေ�ှာင်သင့်ပါတယ်။ အေရး�ကီးတာက ေြပာက်ကျား
စစ်ဆင်ေရးအေြခခံေဒသကုိ ထိနး်သိမ်းထားဖိ� နဲ ့ စစ်ကာလအတင်ွး ခုိင်မာသည်ထက်
ခုိင်မာေအာင်လပ်ု�ပီး တာ�ှည်ခံေအာင် ထိနး်သိမ်းဖိ� ပဲြဖစ်တယ်။ ဒီေဒသအတင်ွး
ေဒသခံြပည်သူေတ ွဝါဒသေဘာတရားေရး ခုိင်မာလာေစဖိ�  �ိင်ုငံေရး စစ်ေရး
သင်တနး်ေတ ွဖွင့်လှစ်ေပးတာအြပင် ဘယ်လိမှု ေစ့စပ်လိ� မရ�ိင်ုတဲ့ ေတာ်လှနေ်ရးရဲ�
ရနသူ်ေတ ွဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကုိ ပိတ်ပင်ဖိ� နဲ ့ ခုခံစစ်အတက်ွ လိအုပ်မယ့်
ခံကတတ်ုေတ၊ွ မုိင်းဗုံးေတ၊ွ ဆက်သွယ်ေရးလပ်ုငနး် စတာေတကုိွပါ ြပည့်စုံေအာင်
လပ်ုထားရမယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဟာ တပ်သားနဲ ့ လက်နက်အင်အားေတွ
တိးုတက်များြပားလာတဲအ့ခါ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအသစ်ေတကုိွ ဖ�ဲစည်းသင့်တယ်။
ဒီအြခင်းအရာဟာ ပျားအံတုခုကေန တချနိမှ်ာ ေနာက်ထပ်ပျားဘုရင်မ
ေမွးဖွားေပ�ထွက်လာတဲအ့ခါ သူဦးေဆာင်�ပီး သ�ရဲ� လပ်ုသားပျားေတနွဲအ့တူ
အြခားေဒသတခုကုိ ပျားအပ်ု�ကီး ထွက်ခွါသွားသလိပုါပဲ။ မိခင်ပျားအံကုျနေ်နခ့ဲတဲ့
အ��ရာယ်မများလှတဲ ့ေနရာမှာ အေရး�ကီးတဲေ့ြပာက်ကျားေခါင်းေဆာင်
ကျန�ိှ်ေနခ့ဲ�ပီး တပ်ဖ�ဲသစ်ပျားအပ်ုေတကွေတာ ့အြခားေဒသေတကုိွ ထုိးေဖာက်�ပီး
ဆက်လက်လ�ပ်�ှားရင်း အထက်ကေြပာခ့ဲသလိ ုသံသရာတပါတ် လည်ပတ်
တိးုပွားသွားေစမှာြဖစ်တယ်။

တပ်ဖ�ဲေတအွေနနဲ ့ သူတိ� ထိနး်ချ�ပ်ထားတဲ ့နယ်ေြမေတဟွာ တပ်ဖ�ဲဝင်ေတနွဲ ့
မကာမိေအာင် အလနွက်ျ�်းလာတဲ ့အချနိတ်ချနိကုိ် ေရာက်လာတဲအ့ခါမှာ ရနသူ်က
အခုိင်အမာကာကွယ်ထားတဲ ့ေနရာေဒသေတကုိွ ထုိးေဖာက်ဖိ� ၊ ပုိမုိအား�ကီးတဲ့
ရနသူ်အင်အားနဲ ့ ရင်ဆုိင်ရဖိ� ြဖစ်လာတယ်။ ဒီအခါ တပ်ဖ�ဲေတကုိွ စုေပါင်း�ပီး
ကျစ်လစ်တဲ ့တိက်ုခုိက်ေချမ�နး်ေရး တပ်ဦးတခု ဖ�ဲစည်းရ�ပီး အ�မဲတမ်း
တပ်မေတာ်�ကီးေတ ွတိက်ုခုိက်�ကရတဲ ့ေနရာယူတိက်ုပဲွအဆင့်ကုိ ေရာက်�ိှပါတယ်။
မည်သိ� ပင်ြဖစ်ေစ ကနဦးေြပာက်ကျားတပ်အဖိ� ေတာ ့ယင်းအေြခခံေဒသမှ
အဆက်ြဖတ်ဖိ� မလိဘဲု ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအသစ်ေတ ွဖ�ဲစည်းေပး�ပီး အရင်တပ်ဖ�ဲေတွ
လ�ပ်�ှားသလိ ုလ�ပ်�ှား�ပီး ရနသ်�နယ်ေြမကုိထုိးေဖာက်၊ ရနသူ်ကုိ အ�ိင်ုရတဲအ့ထိ
တိက်ုခုိက်လပ်ုေဆာင်�ကရမှာပါ။
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ဒါေ�ကာင့် ေြပာက်ကျားေတအွဖိ�  အခုိင်အမာခံကတတ်ုစဲွထားတဲ ့ရနသူ်ကုိ
ဝုိင်းပတ်ေချမ�နး်တဲ ့စစ်ပဲွအဆင့်ကုိေရာက်�ပီး ေနာက်ထပ် ရနသ်�စစ်ကူေတကုိွလည်း
�� ံးနမ့်ိေစတဲအ့ြပင် အမျ�ိးသား�ိင်ုငံတခုရဲ� ေဒသအသီးသီးက လထုူ
လ�ပ်�ှားမ�ေတဟွာလည်း ယခင်ထက် ပုိမုိတက်�ကစွာ အြပင်းအထန်
လ�ပ်�ှားလာ�ကတဲအ့ခါ စစ်ရဲ�အဆုံးသတ် ရည်မှနး်ချက်ြဖစ်တဲ့ ေအာင်ပဲွကုိ
ရ�ိှမှာြဖစ်တယ်။

✭

(ဂ) ေြပာက်ကျား နညး်ပရိယာယ်

စစ်သုံးေဝါဟာရအရ ေြပာက်ကျားနည်းပရိယာယ်ဆုိတာ
ေသနဂ�ဗျ�ဟာေြမာက် ရည်မှနး်ချက်ေတ ွရ�ိှေအာင်�ိင်ုေစတဲ့ လက်ေတ� နည်းနာများပဲ
ြဖစ်တယ်။

တနည်းဆုိရရင် ေသနဂ�ဗျ�ဟာကုိ ြပည့်စုံေအာင် ြဖည့်စွက်ေပးတဲ၎့င်းဟာ
ပုိမုိအေသးစိတ်တိကျတဲ ့နည်းဥပေဒသေတ ွပါဝင်တယ်။

နည်းပရိယာယ်ေတဟွာ အဆုံးသတ်ရည်မှနး်ချက်ေတထွက် ပုိမုိေပျာေ့ြပာင်း�ပီး
ပုိမုိေြပာင်းလဲလယ်ွတယ်။ တိက်ုပဲွအတင်ွးမှာပဲ အဲဒါေတကုိွ အဆက်မြပတ်
ည�ိယူသွားရမှာြဖစ်တယ်။ နည်းပရိယာယ် ရည်မှနး်ချက်ေတထဲွမှာလည်း
စစ်ပဲွကာလတေလ�ာက် ေြပာင်းလဲတဲအ့ရာနဲ ့ မေြပာင်းလဲတဲအ့ရာဆုိ�ပီး �ိှတယ်။
ပထမဆုံးစ�်းစားသင့်တဲအ့ချက်ကေတာ ့ရနသူ်ရဲ�လ�ပ်�ှားမ�အေပ� အေြခခံ�ပီး
ေြပာက်ကျားလ�ပ်�ှားမ�ကုိ ေြပာင်းလဲည�ိယူသွားဖိ� ပဲြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� အေြခခံလက�ဏာတခုဟာ လ�င်ြမနစွ်ာ လ�ပ်�ှား�ိင်ုမ�ပဲ
ြဖစ်တယ်။ ဒီလိလု�ပ်�ှား�ိင်ုမ�ေ�ကာင့် တိက်ုပဲွတေနရာကေန မိနစ်အနည်းငယ်အတင်ွး
ေဝးစွာဆုတ်ခွာသွား�ိင်ုတယ်။ လိအုပ်ခ့ဲရင် ေဒသတခုမ  ◌ှ အေဝးတေနရာကုိ
နာရီအနည်းငယ်အတင်ွး ထွက်ခွါသွား�ိင်ုတယ်။ အဲဒီလိ ုမိမိတပ်ဦးကုိ မနားတမ်း
ေြပာင်းလဲလ�ပ်�ှားေန�ိင်ုတဲ ့အတက်ွ ဝုိင်းပတ်ခံရတာမျ�ိးေတကုိွ ေ�ှာင်�ှား �ိင်ုတယ်။
မိမိအခွင့်မသာတဲ ့ေနရာေဒသေတမှွာ၊ ရနသ်�ဘက်က အလံးုအရင်းနဲဖိ့�ပီး
ဝုိင်းပတ်ေချမ�နး် တဲအ့ခါမျ�ိးမှာ ေြပာက်ကျား တပ်ဟာ စစ်ေရးလိအုပ်မ�အရ
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ဝုိင်းပတ်ခံရမ� ကေန မလဲ◌မွေသွ ေ�ှာင်�ှားဖိ� လိအုပ်တယ်။ ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲေတကွလည်း တနြ်ပနဝုိ်င်းပတ်ေချမ�နး်ေရးကုိ ြပ�လပ်ု�ိင်ုတယ်။
တပ်ဖ�ဲငယ်ေလးေတကုိွ ဝုိင်းထားတဲရ့နသူ်ကုိ �ုတ်တရက်မေြမာ်လင့်ဘဲ မိမိဘက်က
သာလနွတဲ်လ့အူင်အားနဲ ့ ထပ်မံဝုိင်းပတ်တာမျ�ိး၊ ဒါမှမဟတ်ု လံြုခံ�စိတ်ချရတဲေ့နရာ
ယူထားတဲ ့ေြပာက်ကျားတချ�ိက ြမ��ဆွယ်ေခ�ယူ�ပီး ရနသူ်တပ်ဖ�ဲတခုလံးုနဲ ့
ရိက�ာအေထာက်အပ့ံေတကုိွ ဝုိင်းပတ်ေချမ�နး်ပစ်တာမျ�ိး လပ်ု�ိင်ုတယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက ရနသူ်ရဲ�ေနရာကုိဝုိင်း၊ ဥပမာအားြဖင့် ရနသူ်ရဲ� ေ�ှ�ေြပး
တိက်ုကင်းတခု၊ ရနသူ်ကုိ အရပ်ေလးမျက်�ှာကဝုိင်း၊ တေနရာစီမှာ ၅ ေယာက် ၆
ေယာက်အထိထား၊ ကုိယ့်အချင်းချင်း ြပနအ်ဝုိင်းမခံရဖိ� ခပ်လှမ်းလှမ်းစီမှာ ေနရာယူ၊
ဒီေလးေနရာအနက် တခုက စတိက်ု။ ရနသ်�တပ်က အဲဒီေနရာကုိပဲ မဲတိက်ု�ပီး
ေ�ှ�တက်လာတဲအ့ခါ ယင်းေြပာက်ကျားအဖ�ဲက ဆုတ်ေပး�ပီး ရနသူ်ကုိ
မျက်ြခည်ြပတ်မခံဘဲ အြခားတေနရာက တဖနြ်ပနတိ်က်ုဖိ� ြဖစ်တယ်။ ရနသူ်က
တဖနြ်ပန�်ပီး ေ�ှ�တက်လာတဲအ့ခါ ေြပာက်ကျားတိ�ကလည်း တလှည့်စီ ြပနဆု်တ်၊
ေနရာြပနယူ်၊ ြပနတိ်က်ု။ ဒီလိနုဲ ့ ရနသူ်ကုိ တပ်ဖ�ဲတခု�ပီးတခုက အနားမေပးဘဲ
တိက်ုြခင်းနဲ ့ မလ�ပ်မယှက်သာေအာင် ထိနး်ထား�ိင်ုတယ်။ ရနသူ်ရဲ�
လက်နက်ခဲယမ်းရိက�ာေတ ွြပ�နး်တီးေစဖိ� နဲ ့ ရနသူ်တပ်ဖ�ဲ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းေစဖိ�
ကုိယ့်ဖက်ကလည်း အ��ရာယ်မများေစဘဲ ေအာင်ြမင်စွာလ�ပ်�ှား�ိင်ုတယ်။
ဒီလ�ပ်�ှားစစ်ကေလးရဲ� ထူးြခားနဲအ့မှတ်လက�ဏာကုိ Minuet လိ� ေခ� တဲ့
အေနာက်တိင်ုးအကတမျ�ိးနဲ ့ ဥပမာေပး�ကတယ်။

ဒီနည်းလမ်းကုိ အသုံးချ�ပီး ညဘက်မှာ ပုိလိ� နးီနးီကပ်ကပ်
ချ�်းနင်းဝင်ေရာက်�ပီး ရွပ်ရွပ်ခ�ခံ� ံတိက်ုခုိက်�ိင်ုတယ်။ ညြဖစ်လိ�  ရနသူ်ရဲ�အဝုိင်းခံရဖိ�
ပုိခက်ခဲတယ်။ ေြပာက်ကျားတိ� ရဲ� အေရး�ကီး ထူးြခားချက်တခုြဖစ်တဲ့
ညဘက်လ�ပ်�ှားမ�နဲ ့ ေဒသသစ်ေတအွတင်ွး သစ�ာေဖာက် သတင်းေပးသူေတေွ�ကာင့်
မိမိလ�ပ်�ှားမ� သတင်းေတ ွေပါက်�ကားမှာကုိ မစုိးရိမ်ရေတာဘဲ့ ရနသူ်ကုိ
တိက်ုခုိက်ေချမ�နး်�ိင်ုမယ့် ေနရာေတဆီွ ချတီက်သွားလာ�ိင်ုတယ်။ မိမိအေရအတက်ွ
နည်းပါးတာေ�ကာင့် ေြပာက်ကျားတိ�ဟာ ရနသူ်ကုိ အလစ်အငိက်ုဖမ်း�ပီး လ�ပ်တြပက်
တိက်ုခုိက်ဖိ� လိတုယ်။ ဒီလိနုဲ ့ ကုိယ့်ဘက်မှာ အထိအခုိက်မ�ိှဘဲ ရနသူ်များစွာ
ကျဆုံးေစတယ်။

ရနသူ် အေယာက် ၁၀၀ နဲ ့ မိမိေြပာက်ကျား ၁၀ ေယာက် တိက်ုခုိက်ရာမှာ
တဖက် တေယာက်စီ ထိမှနက်ျဆုံးတဲတိ့င်ုေအာင် နစ်နာဆုံး�� ံးမ�မှာ မတညီူပါ။
ရနသူ်အဖိ�  ဆုံး�� ံးမ�ကုိ အ�မဲြပနလ်ည်ြဖည့်ဆည်း�ိင်ု�ပီး သူတိ� ဆုံး�� ံးမ�ဟာ
တိက်ုစွမ်းအားရဲ� ၁ ရာခုိင်��နး်သာ ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားတိ�အဖိ� မှာေတာ့
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ဒီတေယာက်ကျဆုံးမ�ဟာ တိက်ုစွမ်းအားရဲ� ၁၀ ရာခုိင်��နး်ြဖစ်�ပီး ြပနလ်ည်
ြဖည့်ဆည်းဖိ�  အချနိပုိ်�ကာတယ်။ ဆုံး�� ံးတဲ ့ေြပာက်ကျားရဲေဘာ် တေယာက်ဟာ
သာမနမ်ဟတ်ုဘဲ အထူးကျင့်သား ရ�ပီးသား ရဲေဘာ်တေယာက်ြဖစ်တယ်။

ကျဆုံးသွားတဲ ့ရဲေဘာ်နဲအ့တ ူလက်နက်ခဲယမ်းပစ�ည်းေတကုိွ ဘယ်ေတာမှ့
မထားရစ်ခ့ဲပါနဲ။့ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တိင်ုးရဲ�တာဝနဟ်ာ ဒီအဖုိးတနလှ်တဲ့
လက်နက်ပစ�ည်းေတကုိွ ချက်ချင်းအရယူ�ပီး တပါတည်း သယ်ေဆာင်သွားဖိ�
ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ရဲ� အြခားထူးြခားချက်ဟာ လက်နက်ပစ�ည်းေတကုိွ
ဂ�ုတစုိက် ကုိင်တယ်ွထိနး်သိမ်း�ပီး ကျည်ဆံခဲယမ်းတိ� ကုိ ေခ�တာပစ်ခတ်တာတိ�
ြဖစ်တယ်။ ရနသူ်စစ်တပ်နဲ ့ ေြပာက်ကျားတပ်တိ�  ရင်ဆုိင်ပစ်ခတ်တဲအ့ခါတိင်ုး သူတိ� ရဲ�
မတညီူတဲပ့စ်ခတ်ပုံကုိ နားေထာင်�ကည့်�ုံနဲ ့ ခဲွြခားသိ�ိင်ုတယ်။ ရနသူ်ဟာ
ဒလေဟာသွန ်ပစ်ခတ်သေလာက် ေြပာက်ကျားက �ကိ��ကား�ကိ��ကားနဲ ထိ့မှနေ်အာင်
ပစ်ခတ်တယ်။

တ�ကိမ်တခါတနုး်က ကျဆုံးသွား�ှာ�ပီြဖစ်တဲ ့ကျေနာ်တိ� ရဲ�သူရဲေကာင်း ရဲေဘာ်
တေယာက်ဟာ ငါးမိနစ်ေလာက် သ�ရဲ�စက်ေသနတ်ကုိ ဒရစပ် ပစ်ခ့ဲတယ်။ ရနသူ်
စစ်သားေတ ွေ�ှ�မတက်�ိင်ုေအာင် ဒီလိပုစ်ခတ်ရတဲအ့တက်ွ ေြပာက်ကျား ရဲေဘာ်ေတွ
ဇေဝဇဝါြဖစ်�ကရတယ်။ သူတိ�က ပစ်ခတ်ပုံကုိ�ကည့်�ပီး ယင်း ေသာခ့ျက်ေနရာကုိ
ရနသူ်သိမ်းမိသွား�ပီလိ�  ယူဆ�ကတယ်။ ေခ�တာပစ်ခတ်ေရးဆုိတဲ့ စည်းကမ်းကုိ
ချ�ိးေဖာက်လိက်ုရတာဟာ ယင်းေနရာရဲ� အေရးပါမ�ေ�ကာင့်ြဖစ်�ပီး �ကံ�ရခဲတဲ့
အေြခအေနလည်းြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� အြခား ထူးြခားချက်တခုကေတာ ့ပုံေသမဟတ်ုဘဲ
ေပျာေ့ြပာင်းမ�ပါပဲ။ အေြခအေနအမျ�ိးမျ�ိးမှာ ည�ိယူ�ပီး ေနထုိင်�ိင်ုတဲ ့သ�ရဲ�
အစွမ်းအစလည်း ြဖစ်တယ်။ လ�ပ်�ှားတိက်ုခုိက်မ�ေတကွ ထွက်ေပ�လာ�ိင်ုတဲ့
မေတာ်တဆ ထိခုိက်နစ်နာမ�ေတကုိွပါ အကျ�ိးြဖစ်ဖိ� အတက်ွ ေြပာင်းလဲပစ်�ိင်ုတယ်။
ေ�ှးအစ�်အလာ တိက်ုခုိက်ပုံနည်းနာေတရဲွ� ေပျာေ့ြပာင်းမ�မ�ိှ၊ တရားေသကျမ�ကုိ
ဆန ့က်ျင်�ပီး ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ မိမိကုိယ်ပုိင်နည်းနာေတကုိွ တိက်ုပဲွရဲ�
မိနစ်တိင်ုးမှာ တီထွင်အသုံးြပ��ပီး ရနသူ်ကုိ အ�မဲမြပတ် အလစ်အငိက်ုဖမ်း
ထုိး�ှက်�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။

အစပထမပုိင်းမှာ ခံစစ်�ှင်ေနရာယူမ�ေလာက်ပဲ�ိှမယ်။ ရနသူ်
ြဖတ်ေကျာ်မသွား�ိင်ုတဲ ့တသီးတြခားေနရာမျ�ိးနဲ ့ လမ်းလ�ဲပစ်�ိင်ုတဲေ့နရာမျ�ိးေတမှွာ
ြဖစ်တယ်။ ရနသူ်ဟာ တြဖည်းြဖည်း ချတီက်လာရင်းက အခက်အခဲအချ�ိကုိ
အလယ်ွတကူ ေကျာ်ြဖတ်လာ�ိင်ု�ပီးေနာက် မေမ�ာ်လင့်ဘဲ ချက်ချင်း အစုလိက်ု
အြပံ�လိက်ု ပိတ်မိေနတာကုိ �ကံ�ေတ�ရတယ်။ ဒါဟာ ေြပာက်ကျား တပ်ဖ�ဲရဲ�
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ခံစစ်ေနရာယူမ�ကုိ ေြမြပင်အေနအထား ေသချာစွာေလလ့ာမ�အေပ� အေြခခံ
ေရွးချယ်ခ့ဲလိ� ြဖစ်တယ်။ ခံစစ်အေနအထားယူထားတဲ ့ေြပာက်ကျားအေရအတက်ွ
တစုံတရာနဲ ့ ရနသ်�တပ်ရင်းတရင်းေလာက်ကုိ ေအာင်ြမင်စွာတနွး်လှနပ်စ်�ိင်ုတယ်။
ဒီမှာ ပဓာနကျတာက ခံစစ်ေနရာယူဖိ�  အချနိက်ာလနဲ ့ ခံစစ်ေနရာေကာင်း
ေရွးချယ်�ိင်ုမ�ဟာ ေခါင်းေဆာင်ရဲ�အလပ်ုတာဝနပဲ်။

ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ်ရဲ� တိက်ုပဲွပုံစံဟာ အမျ�ိးမျ�ိး
ကဲွြပားြခားနား�ိင်ုေသးတယ်။ အဲဒါေတကွေတာ ့�ုတ်ချည်းအငိက်ုဖမ်း၊
ဒလ�ကမ်းဝင်တိက်ု၊ မလ�ပ်�ိင်ုေအာင်ဖိ၊ �ပီးေတာ ့ချက်ချင်းလံးု၀�ငိမ်ေန။
အသက်�ှင်ကျနေ်နေသးတဲ ့ရနသူ်က ေြပာက်ကျားေတဆုွတ်ခွါသွား�ပီလိ� ထင်မှတ်�ပီး
ခဏအ�ကာမှာ ခါတိင်ုးလာေနကျ စခနး်ချရာေနရာ (ဝါ) ကတတ်ုကျင်းေတထဲွမှာ
ြပနလ်ည်ေနရာချဖိ� ၊ နားေနဖိ�  ြပင်ဆင်ေနချနိမှ်ာပဲ ေနာက်တေကျာ့ တေနရာက ြပနပ်စ်။
ပစ်ခတ်ရာမှာလည်း ခုနက တိက်ုခုိက်ပုံအတိင်ုး ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ�
အဓိကတပ်ဖ�ဲကေတာ ့တေနရာမှာ စစ်ကူေတဝွင်ေရာက်မလာဖိ� ေစာင့်ဆုိင်း
ေနရာယူေနရမှာြဖစ်တယ်။ ရနသူ်တပ်ဖ�ဲ စခနး်ချရာအြပင်ဖက် ေ�ှ�တနး်ကင်းစခနး်ကုိ
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတကွ �ုတ်ချည်း အလစ်ဝင်တိက်ုကာ
သိမ်းပုိက်ဖျက်ဆီးပစ်�ိင်ုတယ်။ အေြခခံ အချက်ကေတာ ့အလစ်အငိက်ုဖမ်း�ိင်ုမ�နဲ ့
လ�ပ်တြပက်တိက်ုခုိက်ြခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးဟာလည်း အလနွအ်ေရးပါတယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးကျတဲ့
ထိေရာက်တဲ ့ဒီလပ်ုငနး်နဲ ့ အ�ကမ်းဖက်ြခင်းတိ� ကုိ �ှင်းလင်းစွာ ခဲွြခားနားလည်ဖိ�
လိအုပ်တယ်။ အ�ကမ်းဖက်ြခင်းက ေယဘုယျအားြဖင့် အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�ထက်
ေရာေထွးထိခုိက်ေစ�ိင်ုတာေ�ကာင့် ေတာ်လှနေ်ရးအတက်ွ  တနဖုိ်း�ိှ
အသက်ေပါင်းများစွာနဲ ့ အြပစ်မ့ဲြပည်သူေတ ွစေတးပစ်ရသလိြုဖစ်တယ်။ ြပည်သူကုိ
ဖိ�ှပ်ိည��်းဆဲရာမှာ ေကျာ်�ကားတဲ၊့ ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်တဲ၊့ ဖိ�ှပ်ိအပ်ုစုိးသူ
ရနသူ်ရဲ�ဘက်ေတာ်သားေတကုိွ ဖယ်�ှားပစ်လိ�  အကျ�ိး�ိှမယ်ဆုိရင်
အ�ကမ်းဖက်ြခင်းဟာ တနဖုိ်း�ိှတဲန့ည်းနာပါပဲ။ အေရးမပါတဲလ့ေူတွ
သတ်ပစ်တာေတာ ့ဘယ်ေတာမှ့ မလပ်ုသင့်ပါ။ တနု ့ြ်ပနက်လဲစ့ားေချတာေတွ
ြဖစ်လာ�ပီး မလိအုပ်ဘဲ မိမိဘက်က ေသေ�ကဆုံး�� ံးရတာေတွ ြဖစ်�ိင်ုတယ်။
အ�ကမ်းဖက်မ�နဲပ့တ်သက်�ပီး အြငင်းအခုနြ်ဖစ်စရာ အချက်တချက်ကျနတ်ယ်။
ရနသူ်ရဲ�ပုလိပ်ေတ ွပုိမုိရမ်းကား �ှပ်ိစက်လာ�ပီး ဥပေဒေဘာင်အတင်ွး (ဝါ)
ေြမေအာက်လ��ိဝှက်လပ်ုငနး်ေတကုိွ အနည်းနဲအ့များဆုိသလို ဟန ့တ်ား
ေ�ှာက်ယှက်ကာ အေရးပါတဲအ့ချနိမှ်ာ လိအုပ်လာမယ့် လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်မ�ေတကုိွ
ပူးေပါင်းလပ်ုကုိင်�ကဖိ�  မြဖစ်�ိင်ုေအာင် �ကပ်တည်းသွား�ိင်ုတယ်။ အဲဒီ
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အေြခအေနေတဟွာ အ�ကမ်းဖက်မ�ေ�ကာင့် မလိလုားအပ်ဘဲ ေပ�ေပါက်လာ�ိင်ုတယ်။
ဒါဟာ မှနပ်ါတယ်။ ြပည်တင်ွးစစ်ြဖစ်ေနတာမိ�  တချ�ိ�မိ�နယ်ေတမှွာ အပ်ုစုိးသူရဲ�
ဖိ�ှပ်ိချ�ပ်ချယ်မ�ေတဟွာ လနွကဲ်တာေ�ကာင့် တရားဥပေဒေဘာင်အတင်ွး
လ�ပ်�ှားမ�ေတအွားလံးုဟာ ချ�ိး�ှမ်ိခံရ�ပီးြဖစ်လိ� လထုူရဲ� ဘယ်လိလု�ပ်�ှားမ�ကုိမဆုိ
လက်နက်ကုိင်တိက်ုပဲွနဲ ့ အေထာက်အကူမြပ�သမ� မြဖစ်�ိင်ု၊ ေအာင်ပဲွမရ�ိင်ုပါ။
ဒါေ�ကာင့် ဒီအ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ အသုံးြပ�မယ်ဆုိရင် ဘက်စုံ ချင့်ချနိစ်�်းစားဖိ�  လိတုယ်။
ေတာ်လှနေ်ရးအတက်ွ ေပ�ေပါက်လာ�ိင်ုမယ့် အကျ�ိးအြပစ်ေတကုိွ စ�်းစားရမယ်။
ေသချာကျနစွာ စီစ�်ေဆာင်ရွက်တဲ ့ေဖာက်ခဲွ ဖျက်ဆီးေရးလပ်ုငနး်ကေတာ့
အ�မဲအကျ�ိး�ိှတဲလ့က်နက်ြဖစ်တယ်။ လ�အဖ�ဲအစည်း တခုရဲ�
ပုံမှနသွ်ားလာေနထုိင်မ�ကုိ မထိခုိက်ေစဘဲ တစိတ်တပုိင်း ေလာက်ကုိသာ အလပ်ုလက်မ့ဲ
ြဖစ်သွားေစတဲ ့ကုနထု်တ်စက်�ုံတခုခုကုိ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးပစ်တာမျ�ိး မလပ်ုသင့်။
ဥပမာ ဘိလပ်ရည်စက်�ုံ။ ယင်းကုိ ေဖာက်ခဲွပစ်ြခင်းဟာ ယုတ� ိမတနပ်ါ။ သိ� ေသာ်
လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားေပး စက်�ုံမျ�ိးကုိ ဖျက်ဆီးပစ်ြခင်းဟာ မှနက်နတ်ယ်။
ပထမလပ်ုေဆာင်မ�မှာ စက်�ုံလပ်ုသားအချ�ိသာ အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်သွား�ပီး �မိ�ြပရဲ�
ယ��ယားလည်ပတ်မ� ဟနမ်ပျက်ခ့ဲ။ ဒတိုယလပ်ုရပ်မှာ အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်တာလည်း�ိှ၊
�မိ�ြပေဒသရဲ� ယ��ယားလည်ပတ်မ�ေတလွည်း မလ�ပ်မယှက်သာ
အေ�ကာေသသွားခ့ဲတယ်။ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရး နည်းလမ်းေတကုိွ ေနာက်ပုိင်းမှာ
ေဆွးေ�းွပါဦးမယ်။

ရနသူ် အားထားတဲလ့က်နက်ေတအွနက် တခုြဖစ်တဲ ့ေလယာ�်ပျေံတဟွာ
ယေနေ့ခတ်မီစစ်ပဲွေတမှွာ အဆုံးအြဖတ်ေပး�ိင်ုတယ်ဆုိေပမယ့် ေြပာက်ကျားစစ်ရဲ�
အစပုိင်းေတမှွာေတာ ့ဘာမှအသုံးချလိ� မရ။ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိေတာ့ ေတာေတာင်
ထူထပ်တဲ ့ေဒသေတြွဖစ်�ပီး အနည်းငယ်သာြဖစ်တဲလ့အူပ်ုစုေလးေတွ ြဖစ်လိ� ပါပဲ။
ေလေ�ကာင်းတိက်ုခုိက်မ�ဟာ ထင်သာြမင်သာြဖစ်�ပီး တစုတစည်းတည်း�ိှတဲ့
ပစ်မှတ်ေနရာေတကုိွ စနစ်တကျပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးဖိ� သာ အသုံးချ�ိင်ုတယ်။
ေြမြပန ့ေ်ဒသ (ဝါ) အကာအကွယ်မ�ိှတဲ ့ေနရာေတမှွာ စစ်ေ�ကာင်းအလိက်ု
ချတီက်သွားလာတာေတကုိွလည်း ေချမ�နး်ပစ်ခတ်�ိင်ုတယ်။ ဒီအ��ရာယ်မျ�ိးကုိေတာ့
ညဘက်ချတီက် သွားလာြခင်းအားြဖင့် ေ�ှာင်�ိင်ုတယ်။

ရနသူ်ရဲ� အချနိဲဆုံ့းအချက်ေတထဲွက တခုကေတာ ့ရထားနဲ ့
သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးပဲ။ ဒီလိ ုသယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး လမ်းတ ေလ�ာက် ေနရာတိင်ုးလိလိုု
အ�မဲကင်းချ မေစာင့်�ကပ်�ိင်ုပါ။ တေနရာရာမှာ ေဖာက်ခဲွပစ်ြခင်းြဖင့်
အဆက်ြဖတ်ပစ်�ိင်ုတယ်။ ဒါမှမဟတ်ု စစ်ကားတစီး ြဖတ်ေကျာ်ေနတနုး် မုိင်းေထာင်
ေဖာက်ခဲွပစ်ြခင်းြဖင့် ရနသူ်ရဲ� လနူဲပ့စ�ည်းေတကုိွ ထိခုိက်ဆုံး�� ံးေစ�ုံသာမက
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ကားလမ်းကုိပါ ြပတ်ေတာက်သွားေစမယ်။ ေဖာက်ခဲွေရးပစ�ည်း အမျ�ိးမျ�ိးအစားစား
�ိှတယ်။ ရ�ိင်ုတဲေ့နရာေတကွ ေြပာက်ကျားေဒသ မုိင်းထုတ်လပ်ုေရးဌာနေတနွဲ ့
အြခားတေနရာက သယ်ေဆာင်ယူလာတာပဲြဖစ်တယ်။ ရနသူ်ဆီကရတဲ့ မုိင်းဗုံးေတွ
(ေလယာ�်ေပ�မှ �ကဲချတဲ ့မေပါက်ကဲွတဲ ့ဗုံးေတ၊ွ သိမ်းဆည်းရမိတဲဗုံ့းေတ)ွ ကုိလည်း
ြပ�ြပင်ေဖာက်ခဲွ�ိင်ုတယ်။ ဗုံးေဖာက်ခဲွနည်း အမျ�ိးမျ�ိး�ိှ�ပီး သူတိ� ကုိ
ထုတ်လပ်ု�ိင်ုေရးဟာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� အေြခအေနအေပ� မူတည်တယ်။

ကျေနာ်တိ�  မုိင်းထုတ်လပ်ုေရးဌာနေတကွ ထုတ်လပ်ုတဲ ့ယမ်းမ�န ့ေ်တကုိွသုံး�ပီး
စံနက်တံ ေ◌ခါင်း (cap) ေတကုိွ တီထွင်ထုတ်လပ်ုတယ်။ ချနိကုိ်က်ဗုံး ေဖာက်ခဲွဖိ�
ပစ�ည်းကိရိယာအမျ�ိးမျ�ိးကုိလည်း တီထွင်ခ့ဲတယ်။ ေအာင်ြမင်မ� အ�ိှဆုံးကေတာ့
လ�ပ်စစ်နဲေ့ဖာက်ခဲွတဲ ့မုိင်းေတြွဖစ်တယ်။ ပထမဆုံး ေဖာက်ခဲွတဲဗုံ့းက
ရနသူ်ေလယာ�်ပျကံ �ကဲချ�ပီး မကဲွခ့ဲတဲဗုံ့း ြဖစ်တယ်။ ကျေနာ်တိ�  စံနက်ေခါင်း (cap)
အမျ�ိးမျ�ိးထည့်သွင်း�ပီး ေသနတ်ေမာင်းခလတ်ုကုိ �ကိ�းတေချာင်းနဲ ့
ချတ်ိချည်ဆဲွထား�ပီး �ကိ�းစတဖက်ကုိ အေဝးကေန (ရနသူ်စစ်ကား
ြဖတ်ေကျာ်ေနခုိက်) ဆဲွတင်းလိက်ုြခင်းြဖင့် ေသနတ်ေမာင်းခလတ်ုြပ�တ်�ပီး
ပစ်ခတ်ေဖာက်ခဲွလိက်ုတယ်။ ဒီနည်းနာေတကုိွ ပုိ�ပီးအဆင့်ြမင့်မားေအာင်
လပ်ု�ိင်ုတယ်။ ဥပမာ အယ်ဂျးီရီးယား �ိင်ုငံမှာ အေဝးထိနး်စနစ်နဲ ေ့ဖာက်ခဲွတာေတွ
�ိှလာ�ပီ။ ဒီမုိင်းဗုံးေတကုိွ အလနွေ်ဝးတဲ ့ေနရာကေန ေရဒီယုိနဲထိ့နး်�ပီး
ေဖာက်ခဲွပစ်တာြဖစ်တယ်။ ြပင်သစ်ကုိလိနုစီစ်တပ်ကုိ ဒီနည်းေတနွဲ တိ့က်ုခ့ဲ�ကတယ်။

လက်နက်ခဲယမ်း ေခ�တာစုေဆာင်းေရး နည်းတခုကေတာ ့ လမ်းတေလျာက်
ြခံ�ခုိ ပုနး်ေအာင်း�ပီး မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွကာ အ�ှင်ကျနရ်စ်သူေတကုိွ ေချမ�နး်တဲ့
နည်းပါပဲ။ အငိက်ုမိတဲရ့နသူ်ဟာ လက်နက်ခဲယမ်းေတကုိွလည်း အသုံးမချြဖစ်၊
ေြပးချနိလ်ည်းမရ ြဖစ်တယ်။ ဒီလိနုဲ ့ ကျည်ဆံခဲယမ်းနည်းနည်းသုံး�ုံနဲ အ့ကျ�ိးများများ
ရတယ်။ ရနသူ်က သ�ရဲ�နည်းနာေတေွြပာင်း�ပီး ကားတနး်�ှည်�ကီးေတနွဲ သွ့ားတဲအ့ခါ
ေြမအေနအထား ကျကျနနေရွးချယ်�ပီး တိက်ုခုိက်ြခင်းနဲ ့ ကားတနး်ကုိ
ြဖတ်ေတာက်ပစ်�ပီး ကားတစီးတည်းကုိသာ စုြပံ�ပစ်ခတ်တဲန့ည်းနဲ ့
ရနသ်�ခဲယမ်းေတကုိွ ရ�ိှမယ်။

ဒီေနရာမှာလည်း ေြပာက်ကျား နည်းပရိယာယ် ေတထဲွက ေအာက်ပါ
အ�ှစ်သာရအချက်ေတကုိွ အ�မဲသတိရေနဖိ� လိတုယ်။

(က) ေဒသခံြပည်သူေတနွဲ ့ ရင်း�ှးီက�မ်းဝင်ြခင်းအားြဖင့် ရိက�ာေထာက်ပ့ံမ�၊
သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးနဲ ့ ယာယီ (ဝါ) အ�မဲပုနး်ခုိစရာ ေနရာများ (လိအုပ်ရင်
ဒဏ်ရာရလနူာေတကုိွ ေခတ� ထားခ့ဲဖိ� ) လိအုပ်တယ်။
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(ခ) ေြမအေနအထား က�မ်းကျင်��စံပ်မ�၊ ဝင်လမ်းထွက်လမ်း၊
ေ�ှာင်တိမ်းရာလမ်းေပါက်များ �ကိ�တင်သိ�ိှထား�ပီး စစ်ကူလာ�ိင်ုတဲလ့မ်းေတကုိွ
မြပတ်ေစာင့်�ကည့်ဖိ� ။

(ဂ) တိက်ုခုိက်မယ့်ေနရာကုိ ေကာင်းစွာ ေရွးချယ်�ပီး
အင်အားအသာနဲတိ့က်ုခုိက်ဖိ� ၊

(ဃ) လံးု၀လ�င်ြမနစွ်ာ ေရ��ေြပာင်းသွားလာ�ိင်ုဖိ� ၊
(င) အရံရိက�ာ�ှင့် လက်နက်ခဲယမ်းအပုိများ စုေဆာင်းထား�ိှဖိ�

ဆုိတာေတြွဖစ်တယ်။

ဒီနည်းပရိယာယ်ဆုိင်ရာလိအုပ်မ�ေတကုိွ ြဖည့်ဆည်း�ပီးတဲေ့နာက် ရနသူ်ရဲ�
ဆက်သွယ်ေရး လမ်းတေလ�ာက် �ုတ်ချည်း အငိက်ုဖမ်းတိက်ုခုိက်မ�နဲ ့
မှတ်သားေလာက်တဲအ့ကျ�ိးေတကုိွ ရ�ိှတယ်။

ေြပာက်ကျားနည်းပရိယာယ်ရဲ� အေြခခံအချက်တခုကေတာ ့ေဒသတင်ွး
ြပည်သူနဲတ့ပ် ဆက်ဆံေရးပဲ။ ဒါအ့ြပင် ရနသူ်နဲဆ့က်ဆံေရးကလည်း
အေရး�ကီးပါတယ်။ တိက်ုခုိက်ေနတဲအ့ချနိမှ်ာေတာ ့ရနသူ်အေပ�မှာ ေနလိမီုးလို
ဆက်ဆံရမယ်။ အြခားေသာ စက်ဆုပ်ဖွယ်အင်အားစုေတြွဖစ်တဲ့ ရနသ်�
သတင်းေပးေတနွဲ ့၊ လထုူအေပ� သတ်ြဖတ်ည��်းဆဲသူေတကုိွလည်း ဒီအတိင်ုးပဲ
ဆက်ဆံရမယ်။ ဒါေပမယ့် ဖမ်းဆီးရမိတဲ ့ရနသူ်စစ်သားေတအွနက်က စစ်ေရး
တာဝနအ်ရသာ စစ်တိက်ုရတယ်လိ� ယုံ�ကည်ရတဲ ့ရနသူ်စစ်သားကုိေတာ့ လတ်ွ�ငိမ်း
ချမ်းသာခွင့် တတ်�ိင်ုသမ� ေပးဖိ� လိပုါတယ်။ မိမိမှာ ရနသူ် လာမတိက်ု�ိင်ုတဲေ့နရာမျ�ိး
(ဝါ) အေြခခံေဒသ မခုိင်မာေသးခင် ဘယ်လိသံု� ပနး်ကုိမှ ချ�ပ်ေ�ှာင်ဖမ်းဆီး
မထားဖိ� ဟာ ေကာင်းတဲလ့မ်းစ�်တခုပဲ။ အသက်�ှင်ကျနေ်နတဲ့ စစ်သားေတကုိွ
ြပနလ်�တ်သင့်တယ်။ ဒဏ်ရာရစစ်သားကုိလည်း တိက်ုပဲွေနရာမှာ�ိှတဲ့ ေဆးဝါးနဲ ့
တတ်�ိင်ုသမ� ကုသေပးပါ။

ေဒသေန ြပည်သူေတရဲွ� ဓေလထုံ့းတမ်းစ�်လာေတ၊ွ ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�ေတကုိွ
အေလးထား�ပီး ြပ�မူဆက်ဆံေနထုိင်ဖိ�  လိအုပ်တယ်။ ဒီနည်းေတနွဲ ေ့ြပာက်ကျားရဲ�
စိတ်ဓာတ် ြမင့်မားမ�ေတကုိွ လက်ေတ�အလပ်ုနဲ ့ သက်ေသြပြခင်းဟာ ရနသူ်
စစ်သားထက် သာလနွတ်ယ်ဆုိတာ ြပသရာေရာက်မယ်။ ထူးြခားတဲ့ အေြခအေနေတွ
ကလွဲရင် ြပစ်မ�ကျ�းလနွတဲ်လ့ကုိူ အြပစ်မ�ိှေ�ကာင်း ထု ေ◌ချပုိင်ခွင့်မရိ◌ဘဲှ
ဘယ်လိတုရားစီရင်မ�မျ�ိးမှ မလပ်ုသင့်ပါ။
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✭

(ဃ) အခွင့်သာေသာေဒသ ေြပာက်ကျားစစ်

ကျေနာ်တိ�ေြပာခ့ဲသလိပဲု ေြပာက်ကျားတိက်ုပဲွဟာ သ�ရဲ�နည်းပရိယာယ်ေတကုိွ
အသုံးချ�ိင်ုမယ့် အခွင့်အသာဆုံးြဖစ်တဲ ့ �ိင်ုငံလိ၊ု နယ်ေြမေဒသေတလိွ ုမှာပဲ
အ�မဲလိလို ုေပ�ေပါက်ေနမှာမဟတ်ုပါ။ သိ� ေသာ် ဒီလိေုပ�ေပါက်လာတဲအ့ခါမှာလည်း
ေရာက်ဖိ� ခက်ခဲလှတဲ ့[ေတာေတာင်ထူထပ်စွာ�ိှတဲ ့မတ်ေစာက်တဲ့ ေတာင်တနး်ေတ၊ွ
ြဖတ်သနး်သွားလာလိ� မရတဲ ့သဲက��ာရ (ဝါ) ရ� �ံအိင်ုေတွ စတဲ]့ ေနရာေတမှွာ
ေနရာယူထားတဲအ့ခါမျ�ိးမှာ ေြပာက်ကျားစစ်အေြခခံေတထဲွက ထုတ်�တ်ုထားတဲ့
နည်းပရိယာယ်ေတကွေတာ ့အ�မဲလိ ုတညီူေနရမယ်။ အေရးတ�ကီး စ�်းစားရမယ့်
အချက်တခုဟာ ရနသူ်နဲရ့င်ဆုိင်တိက်ုခုိက်�ိင်ုမယ့် ကာလအခုိက်အတန ့ပဲ်ြဖစ်တယ်။
ေဒသဟာ ေတာေတာင်အလနွထူ်ထပ်ရင်၊ ရနသူ်စစ်တပ်တတပ် ေရာက်�ိင်ုဖိ� ခက်ခဲရင်
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက ရနသူ်ေရာက်လာ�ိင်ုမယ့် ေနရာေတဆီွကုိ ေ�ှ�တိးုချတီက်�ပီး
ရနသူ်နဲ ့ ရင်ဆုိင်တိက်ုခုိက်ေရးပဲြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ
�ှင်သနေ်နထုိင်ေရးအတက်ွ စိတ်ချလက်ချြဖစ်တာနဲခ့ျက်ချင်း ဒီလိခုျတီက်ရမှာ
ြဖစ်တယ်။ ခုိေအာင်းရာေနရာမှ အ�မဲမြပတ်ထွက်ကာ ရနသူ်ကုိ တိက်ုရမယ်။

တပနး်�� ံးေြမြပင်အေနအထားမှာေလာက် လျင်ြမနတဲ် ့ေရ��ေြပာင်းမ�ေတကုိွ
အြပင်းအထနလ်ပ်ုဖိ� မလိပုါ။ ရနသူ်ရဲ� စွမ်းေဆာင်�ိင်ုမ�ေတနွဲအ့ညီ မိမိဘက်က
ေြပာင်းလဲည�ိယူတာေတ ွလပ်ုဖိ� လိတုယ်။ သိ� ေသာ် ရနသူ်က မိနစ်အနည်းငယ်အတင်ွး
စစ်သားများစွာ စုစည်းလိက်ု�ိင်ုတဲ ့ေနရာမျ�ိးမှာလိေုတာ့ လျင်ြမနစွ်ာ ေရ��ေြပာင်း
လ�ပ်�ှားဖိ�   မလိပုါ။ ညတိက်ုပဲွမျ�ိးေတလွည်း ဒီေဒသေတမှွာ အေရးမ�ကီးလှပါ။
ေနတိ့က်ုပဲွေတကုိွ အခါေပါင်းများစွာမှာ လပ်ု�ိင်ုဖိ� အလားအလာေတ ွ�ိှပါတယ်။
ေရ� �ေြပာင်းသွားလာမ�ေတကုိွ အထူးသြဖင့် (ေလေ�ကာင်းနဲ ေ့ြမြပင်ကေန
ေစာင့်�ကပ်�ကည့်���ိင်ုေပမယ့်) ေနဘ့က်မှာ လပ်ု�ိင်ုပါတယ်။ အချနိ�်ကာ�ှည်ဆဲွ�ပီး
ရနသူ်ကုိထိနး်ထား�ိင်ုတယ်။

အားလံးုြခံ�လိက်ုရင် ေတာင်တနး်ေတာင်ေ�ကာ ေတေွပ�မှာ ပုိလပ်ု�ိင်ုတယ်။
လနူည်းနည်းနဲ ့ ပုိ�ကာ�ကာ တိက်ု�ိင်ုတယ်။ တိက်ုပဲွေနရာကုိ ရနသူ်တပ်ကူေတွ
ေရာက်လာမှာကုိလည်း ကာကွယ်�ိင်ုမယ့် အလားအလာေကာင်းေတွ
များစွာ�ိှပါတယ်။ ေြပာက်ကျားစစ်သား ဘယ်ေတာမှ့မေမ့ရမယ့် ေဆာင်ပုဒ်ကေတာ့
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"ရနသူ် ဝင်ေရာက်လာ�ိင်ုမယ့်လမ်းေတကုိွ ေသေသချာချာကျကျနန
ေစာင့်�ကပ်�ကည့်��ပါ" ဆုိတဲအ့ချက်ပဲ။ ရနသူ်ကုိ ရွပ်ရွပ်ခ�ခံ�ြံပင်းြပင်းထနထ်န်
လပ်ု�ကံတိက်ုခုိက်�ိင်ုတယ်။ ရနသူ်က သ�ရဲ�စစ်ကူေတ ွထပ်ြဖည့်ဖိ� မလယ်ွကူ
ခက်ခဲတာေ�ကာင့်ြဖစ်တယ်။ ရနသူ်နဲ ့ ပုိမုိနးီကပ်စွာ ချ�်းကပ်တိက်ုခုိက်�ိင်ုတယ်။
တိက်ု�ုိက်ထိပ်တိက်ုလည်း တိက်ု�ိင်ုတယ်။ ဒီလိ�ုကာ�ကာတိက်ု�ိင်ုဖိ� ခဲယမ်းမီးေကျာက်
အေြခအေနေပ� တည်ပါတယ်။

အခွင့်သာတဲ ့စစ်ေြမြပင်နဲ ့ ေတာင်တနး်ေတာင်ေ�ကာေတေွပ�မှာ တိက်ုရတာ
အကျ�ိးများစွာ�ိှေပမယ့် ရနသူ်ရဲ� လက်နက်ခဲယမ်းမီးေကျာက် သိမ်းဆည်းရမိဖိ� ေတာ့
ခဲယ�်းပါတယ်။ ရနသူ်ဟာ ဒီလိေုနရာေဒသေတမှွာ သတိ�ကီး�ကီးထား�ပီး
ချတီက်လ�ပ်�ှား�ကလိ� ြဖစ်တယ်။ (ေြပာက်ကျားစစ်သား မေမ့အပ်တဲအ့ချက်တခုက
သ�ရဲ�လက်နက်ခဲယမ်းတိက်ုဟာ ရနသူ်ပဲ ဆုိတာပါ။) တပနး်�� ံးေြမြပင်အေနအထား
မှာထက် ပုိလိ� လ�င်ြမနစွ်ာပဲ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတဟွာ ေြမကတတ်ုကျင်းေတတွးူ�ပီး
ေနရာယူစစ်ပဲွေတ ွဆင်���ဲိင်ုတဲ ့အေြခခံစခနး်ေတ ွတည်ေဆာက်�ိင်ုပါတယ်။ ထိ� အတူ
ေဆး�ုံေတ၊ွ သင်တနး်ေကျာင်းနဲ ့ စာသင်ေကျာင်းေတ၊ွ သုိေလှာင်�ုံေတ၊ွ
ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရးနဲ ့ အသံလ�င့်လပ်ုငနး်ေတ ွအစ�ိှသြဖင့် ထူေထာင်�ိင်ုပါတယ်။
ဒီေနရာဟာ ေလေ�ကာင်းရနန်ဲ ့ အေဝးပစ်အေြမာက်ရနက် ကာကွယ်ထား�ပီးလည်း
ြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဟာ လအူင်အားလည်း ပုိမုိစုေဆာင်း�ိင်ုပါတယ်။
စစ်သည်မဟတ်ုတဲ ့အရပ်သားပုဂ�ိ�လ်ေတအွတက်ွ လက်နက်ကုိင်တယ်ွအသုံးချနည်း
ေလက့ျင်းေရး စနစ်တခုကုိလည်း ထား�ိှ�ပီး အဆုံးမှာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက
တာဝနယူ် ကွပ်ကဲရမှာြဖစ်တယ်။

ေဒသေပ�မူတည်လိ�  ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� လဦူးေရအေနအထားဟာ
အလနွေ်ပျာေ့ြပာင်းစွာ ည�ိယူမ��ိှရပါမယ်။ ရ�ိှ�ိင်ုမယ့် ရိက�ာအေထာက်အပ့ံ
ပစ�ည်းေတ၊ွ ရနသူ်ရဲ� ဖိ�ှပ်ိရက်စက်မ�ကုိ မခံ�ိင်ုလိ� အြခားေဒသတခုမှ အပ်ုစုလိက်ု
ရွာေတကွေန စွန ့ခွ်ါ လာရသူေတ၊ွ ရ�ိင်ုတဲလ့က်နက်အေရအတက်ွ၊
အဖ�ဲအစည်းအတက်ွ လိအုပ်မ� စတာေတနွဲ ့ ကုိက်ညီေအာင် ည�ိယူလပ်ုေဆာင်သွားရ
ပါမယ်။ သိ� ေသာ် မည်သည့် အေြခအေနတင်ွမဆုိ ပုိလိ� လက်ေတ�ကျတာကေတာ့
အေြခခံေဒသတခု ထူေထာင်�ပီး အသစ်ေရာက်လာတဲ ့တပ်ဖ�ဲဝင်ေတရဲွ�
ေထာက်ခံကူညီမ�နဲ ့ တိးုချ�ဲသွားဖိ� ပဲြဖစ်တယ်။ ဒီလိပုံုစံမျ�ိးကုိ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ�
ေြပာက်ကျားစစ်ဆင်�ိင်ုတဲ ့နယ်ေြမ အကျယ်အဝနး်နဲ ့ နယ်ချင်းစပ်ေနတဲ့
အြခားေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတ ွသွားလာ လ�ပ်�ှားတဲ ့ေနရာေဒသအစပ်ေတအွထိ၊
ဒါမှမဟတ်ု အေြခအေနေပးရင် ေပးသေလာက် တိးုချ�ဲလပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။
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စစ်ဆင်ေရးနယ်ေြမကေန လံြုခံ�တဲန့ယ်ေြမကုိ ြပနအ်ေရာက် ချတီက်ရမယ့်
အချနိက်ာလက လ�ပ်�ှားခွင့်ကုိ ကန ့သ်တ်ထားတယ်။ ချတီက်ရတဲ့
အချနိက်ာလေတဟွာ ညဘက်ေတြွဖစ်တယ်ဆုိပါစိ� ၊ လံြုခံ�စိတ်ချရဆုံးနယ်ေြမမှ ၅
နာရီမှ ၆ နာရီထက် ပုိေဝးကွာတဲေ့နရာမှာ စစ်ဆင် တိက်ုခုိက်ဖိ� မြဖစ်�ိင်ု။
(ရနသူ်အင်အား ချနိဲသွ့ားေစဖိ�  ထုိး�ှက်ေနတဲ)့ ေြပာက်ကျား တပ်ဖ�ဲငယ်များကေတာ့
လံြုခံ�စိတ်ချရတဲန့ယ်ေြမမှ ပုိမုိေဝးကွာတဲအ့ရပ်ေတကုိွ သွားေရာက်
တိက်ုခုိက်�ိင်ုတယ်။

ဒီပုံစံ ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွမျ�ိးအတက်ွ သင့်ေတာ်တဲလ့က်နက်ေတဟွာ
ကျည်ဆံေခ�တာ�ိင်ုမယ့် အေဝးပစ်လက်နက်အချ�ိနဲ ့ ေမာင်းြပနအ်မျ�ိးအစား
ေသနတ်ေတ ွြဖစ်ပါတယ်။ �ုိင်ဖယ်နဲစ့က်ေသနတ်ေတထွက် အေမရိကနလ်ပ်ု (M-1)
အမျ�ိးအစား ေသနတ်ဟာ အေကာင်းဆုံးြဖစ်တယ်။ ဒါေပမယ့် ယင်းေသနတ်ကုိ
အေတ�အ�ကံ� အေတာ်အတန�ိှ်သူတိ�သာ ကုိင်တယ်ွပစ်ခတ်သင့်တယ်၊ သိ� မဟတ်ုက
ကျည်ဆံြဖ�နး်တီးမ� �ိှ�ိင်ုတယ်။ အလတ်စား စက်ေသနတ်�ကီးများ၊ ဥပမာ
သုံးေချာင်းေထာက်ပစ်ရတဲ ့စက်ေသနတ်�ကီးေတကုိွ အခွင့်သာတဲ့ စစ်ေြမြပင်
အေနအထားမှာပဲ ရနသူ်ကုိ ြပနလ်ည်တနွး်လှန ်ခုခံဖိ� အတက်ွ လံြုခံ�စိတ်ချစွာနဲ ့
အသုံးြပ��ိင်ုတယ်။

ေြပာက်ကျားဦးေရ ၂၅ ေယာက်ခန ့မှ်ာ တပ်ဆင်ထားသင့်တဲ ့လက်နက်
အမျ�ိးအစားေတဟွာ တချက်ချင်းပစ်လိ� ရတဲ ့�ုိင်ဖယ် ၁၅ လက်ခန ့န်ဲ ့
ေမာင်းြပန�ုိ်င်ဖယ် ၁၀ လက်ခန ့ြ်ဖစ်တယ်။ ေမာင်းြပန�ုိ်င်ဖယ်ေတထဲွမှာ ဘေရာင်းနင်း
(ဝါ) ပုိမုိေခတ်မီတဲ ့ဘယ်ဂျယီမ်လပ်ု FAL နဲ ့ M-14 ေမာင်းြပနမ်ျား ပါဝင်တယ်။
အေပါစ့ား စက်ေသနတ် တမျ�ိးြဖစ်တဲ ့၉ မီလီမီတာ စက်ေသနတ်ေတဟွာလည်း
ကျည်ဆံပုိလိ� သယ်ယူ သွားလာ�ိင်ုတယ်။ ေသနတ်တည်ေဆာက်ပုံ �ုိး�ှင်းေလ
ေကာင်းေလပါဘဲ။ သိ� မှသာ လ�ပ်�ှား�ုိက်ခတ်ေနတဲ ့ေမာင်းတံးုအစိတ်အပုိင်းေတွ
လယ်ွကူေချာေမ�တယ်။ ရနသူ်အသုံးချတဲ ့လက်နက်ပစ�ည်းေတနွဲ ကုိ့က်ညီေအာင်
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက ကုိင်ေဆာင်ဖိ�  အေရး�ကီးတယ်။ ရနသ်�ဆီကရတဲ့
လက်နက်ခဲယမ်းကုိပဲ ကျေနာ်တိ�က ကုိင်တယ်ွအသုံးြပ�ရမှာြဖစ်တယ်။
လက်နက်�ကီးေတကုိွ ကုိယ်တယ်ွပစ်ခတ်ဖိ� လည်း လက်ေတ�မြဖစ်�ိင်ု။ ရနသူ်ရဲ�
ေလယာ�်ပျေံတကွလည်း ဘာကုိမှမြမင်ေတ��ိင်ုတဲအ့တက်ွ ပစ်ခတ်ဗုံး�ကဲြခင်း
မလပ်ု�ိင်ုပါ။ တင့်ကားနဲအ့ေြမာက်�ကီးေတလွည်း ဘာမှမလပ်ု�ိင်ု။
ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိေတာ ့ဒီလိေုဒသေတကုိွ ယူေဆာင်လာဖိ�  ခက်ခဲလိ� ြဖစ်တယ်။

အေရး�ကီးတဲ ့စ�်းစားစရာအချက်ကေတာ ့ရိက�ာေထာက်ပ့ံေရးြဖစ်တယ်။
ေယဘုယျအားြဖင့် ဒီလိ ုေရာက်ဖိ� ခက်ခဲတဲ ့ေဒသေတမှွာ ြပဿနာပုိ�ိှတယ်။
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လယ်သမားဦးေရ နည်းတာေ�ကာင့် တိ�ိစ�ာနေ်တ၊ွ အစားအစာေတ ွ�ှားပါးတယ်။
ဆုိးဝါးလာ�ိင်ုတဲ ့အေြခအေနေတနွဲ ့ ရင်ဆုိင်ဖိ� အတက်ွ အနမ့်ိဆုံးရိက�ာ
လိအုပ်ချက်ေတကုိွ သုိေလှာင်ထားရမယ်။ ယင်းအတက်ွ စိတ်ချရတဲ့ ဆက်သွယ်ေရး၊
ရိက�ာေထာက်ပ့ံေရး လမ်းေ�ကာင်းတခုကုိ အ�မဲအသုံးြပ��ိင်ုေအာင် ထိနး်သိမ်းထားဖိ�
လိအုပ်တယ်။ ဒီေဒသေတမှွာ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးလပ်ုငနး်ေတွ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့်
လပ်ုေဆာင်ဖိ�  အေနအထားမျ�ိးလည်း မ�ိှ၊ လသူူအေရာက်အေပါက်နတဲာနဲအ့မ�
ေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငနး်၊ တယ်လီဖုနး်လိင်ုး၊ ေရလ�ဲဆည်ေြမာင်း စသြဖင့်
တိက်ု�ုိက်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး�ိင်ုတာေတလွည်းမ�ိှ ြဖစ်ေနတယ်။
ရိက�ာေထာက်ပ့ံေရးအတက်ွ တိ�ိစ�ာနေ်တ ွလိတုာေ�ကာင့် ေတာေတာင်ထူထပ်
မတ်ေစာက်တဲေ့နရာေတမှွာ လားသတ� ဝါဟာ အသင့်ေတာ်ဆုံးြဖစ်တယ်။
ယင်းတိ�ိစ�ာနေ်တအွတက်ွ စားကျက်ြမက်ခင်း လိအုပ်တယ်။ မတတ်သာတဲအ့ဆုံး
လနူဲပဲ့ သယ်ယူပိ� ေဆာင်ရမှာ ြဖစ်တယ်။ လတူဦးဟာ အေလးချနိ် ၂၅ ကီလိ၊ု အချနိ်
၁၅ ပိဿာေလာက် ေနစ့�်ရက်ဆက် သယ်ပုိးသွားလာ�ိင်ုတယ်။

ြပင်ပေဒသ�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးလပ်ုငနး်မှာ ကွနး်ေထာက်စခနး်ေတထွား�ပီး
လံးု၀ယုံ�ကည်ရတဲသူ့ေတကုိွ ဦးစီးေစရမယ်။ ပစ�ည်းေတ ွသုိေလှာင်ြခင်း၊
ဆက်သားေတ ွလိအုပ်ရင် ပုနး်ခုိေန�ိင်ုြခင်းတိ�  လပ်ု�ိင်ုတယ်။ အတင်ွးစည်း
ဆက်သွယ်ေရး လပ်ုငနး်ေတလွည်း ထား�ိှရမယ်။ ယင်းတိ� ကုိ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ
�ကီးထွားဖ�ံ �ဖိ�းမ� အဆင့်ဆင့်�ှင့်အညီ တိးုချ�ဲရမယ်။ အြခားေသာ ဆက်သွယ်ေရး
လပ်ုငနး်ေတဟွာ မီးခုိးနဲ ့ အချက်ြပြခင်း၊ ေနေရာင်မှာ မှနေ်ထာင်�ပီးအချက်ြပြခင်း၊
ခုိေတနွဲစ့ာေပးပိ� ြခင်းတိ�  ြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားတိ� ရဲ� ေသေရး�ှင်ေရးအတက်ွ လိအုပ်တဲအ့ချက်ေတဟွာ ေသနတ်
လက်နက်ေတကုိွ အ�မဲအသင့်ြဖစ်ေနဖိ�  ထိနး်သိမ်းကုိင်တယ်ွြခင်း၊ လက်နက်ခဲယမ်းေတွ
သိမ်းဆည်းရမိေရးနဲ ့ အားလံးုအတက်ွ ဖိနပ်ေတ ွေကာင်းမွနလံ်ေုလာက်ေရးြဖစ်တယ်။
ဒါေ�ကာင့် ကနဦး ကုနထု်တ်လပ်ုငနး်ေတဟွာ ဒီအချက်ေတကုိွ ြဖည့်စွက်ရမယ်။
ဖိနပ်စက်�ုံေတဟွာ အစပထမ ဖိနပ်ေဟာင်းေတ ွြပင်�ုံေလာက်ပဲြဖစ်မယ်။ ဥပမာ
ဖိနပ်ေအာက်ခံြပားအသစ်ေတကုိွ ဖိနပ်ေဟာင်းေတမှွာ ြပနလ်ည်တပ်ဆင်တာတိ�
ြဖစ်တယ်။ ေနာက်ပုိင်းမှာ တိးုချ�ဲ�ပီး ဖိနပ်အသစ်ေတွ ေနစ့�်ထုတ်လပ်ုသွား�ိင်ုေရး
ြဖစ်တယ်။ မုိင်းဌာနကလည်း ယမ်းမ�န ့ေ်တ ွ�ကိ�းစားထုတ်လပ်ုြခင်းနဲ ့
အြခားလိအုပ်တဲအ့ရာေတကုိွ ြပင်ပက သယ်ေဆာင်လာ�ပီး မုိင်းေတွ
ထုတ်လပ်ု�ိင်ုတယ်။ မုိင်းေထာင်ထားတဲ ့နယ်ေြမေတဟွာ ရနသူ်အတက်ွ
�ကီးမားတဲအ့��ရာယ်ပဲ ြဖစ်တယ်။ နယ်ေြမ ခပ်ကျယ်ကျယ်ကုိ မုိင်းေထာင်ထား�ပီး
တ�ပိ�င်နက်ေဖာက်ခဲွပစ်ြခင်းနဲ ့ ရနသူ်များစွာ ထိခုိက်ကျဆုံးေစ�ိင်ုတယ်။
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✭

(င) တပနး်�� ံးေဒသ ေြပာက်ကျားစစ်

သိပ်�ပီးြမင့်မားတဲ ့ေတာင်ေတရွယ်လိ� လည်းမ�ိှ၊ ေတာေတာင်လည်း မထူထပ်၊
ကားလမ်း အဆက်အသွယ်လည်း များတဲ ့ေကျးလက်ေဒသမှာ တိက်ုခုိက်တဲ့
အချနိမှ်ာလည်း ေြပာက်ကျားစစ် အေြခခံလိအုပ်ချက်ေတကုိွ ြဖည့်ဆည်း
လိက်ုနာရမယ်။ ပုံစံသာ ေြပာင်းဖိ� လိအုပ်တာေ�ကာင့် အရည်အေသွးေတွ
မေြပာင်းလဲဘဲ အေရအတက်ွအရ ေြပာင်းလဲလပ်ုရပါမယ်။ ဥပမာ
ယခင်အစီအစ�်ေတအွတိင်ုး လိက်ုနာ�ပီးတဲေ့နာက် ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဟာ
သာမနထ်က်ကုိ ထူးကဲလ�ပ်�ှား�ိင်ုရမယ်။ ညတိက်ုပဲွေတွ ဆင်��ရဲမယ်။
အလနွြ်မနစွ်ာတိက်ု�ပီး နဂုိလာရင်းေနရာကုိမဟတ်ုတဲ ့အြခားတေနရာကုိ
ေရ� �ေြပာင်းရမယ်။ ရနသူ်ရဲ�တိက်ုခုိက်ခံရမ�ကေန လံြုခံ�စိတ်ချရတဲ့ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ
စခနး်ချဖိ�  ေနရာဟာ အနးီအနားမှာမ�ိှဘူးလိ�  မှတ်ယူ�ပီး တိက်ုပဲွေနရာကေန
အေဝးဆုံးေနရာ ြဖစ်ေလ ေကာင်းေလပဲ။

ညဘက်ေတမှွာ ကီလိမီုတာ ၃၀ မှ ၅၀ ထိ လမ်းေလ�ာက်�ိင်ုတယ်။ ရနသူ်ရဲ�
စခနး်ေနရာေတ ွထူထပ်စွာကင်းချထားတာေတ ွမ�ိှဘူး။ အနးီပတ်ဝင်းကျင်က
လေူတကွလည်း ေြပာက်ကျားေတ ွြဖတ်သွားတာေတ� �ပီး ေနာက်ကလိက်ုလာတဲ့
ရနသူ်တပ်ကုိ မိမိစခနး်ချရာေနရာကုိ လိက်ုလံလမ်းြပ သတင်းေပးမှာ မေ�ကာက်ရဘူး
ဆုိရင်ေတာ ့မုိးလင်းခါနးီပုိင်းေတမှွာ တပ်ဖ�ဲလ�ပ်�ှားလိ� ရတယ်။ ညတိက်ုပဲွ
ဆင်��တဲဲအ့ခါ ညဦးပုိင်းအချနိကုိ် ေရွး�ပီးတိက်ုဖိ� ၊ တိက်ုပဲွမစခင်နဲ ့ �ပီးတဲေ့နာက်ပုိင်းမှာ
အသံ လံ�ုိင်ုသမ�လံေုအာင် ထိနး်ဖိ� လိတုယ်။ ဒီ ေယဘုယျစည်းမျ�်းအတိင်ုး
အ�မဲမဟတ်ုဘဲ �ခင်းချက်နဲ ့ လပ်ုရတဲအ့ခါေတလွည်း �ိှတယ်။ တခါတရံ နနံက်
အာ�ုဏ်တက်အချနိေ်တ ွေရွးရတာလည်း�ိှတယ်။ မိမိတိက်ုပဲွပုံစံမေြပာင်းဘဲ
ပုံေသတမျ�ိးတည်းနဲခ့ျည်း ရနသူ်အကျင့်ရသွားေအာင် လပ်ုတာမျ�ိး ေ�ှာင်သင့်တယ်။
ေနရာ၊ အချနိန်ာရီနဲ ့ တိက်ုပဲွပုံစံေတကုိွ ေြပာင်းလဲသွားဖိ� လိအုပ်တယ်။ တိက်ုပဲွဟာ
မ�ကာဘဲ ြမနဆ်နရ်မယ်။ ထိေရာက်မ� များများ�ိှဖိ� လိ�ုပီး မိနစ်အနည်းငယ်ပဲတိက်ု၊
ချက်ချင်းဆုတ်ခွါရမယ်။ ဒီမှာသုံးတဲ ့လက်နက်ေတဟွာ အခွင့်သာတဲစ့စ်ေြမြပင်မှာ
သုံးတဲလ့က်နက်ေတနွဲေ့တာ ့ကွာမယ်။ ေမာင်းြပနေ်တ ွအများဆုံး သုံးဖိ� လိမုယ်။
ညတိက်ုပဲွေတမှွာ လက်ေြဖာင့်တဲ ့အစွမ်းဟာ အဆုံးအြဖတ်မဟတ်ုဘဲ
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ကျည်ပစ်အားအေပ�သာ မူတည်တယ်။ ေမာင်းြပနေ်သနတ်ေတသုံွး�ပီး
အနးီကပ်ပစ်�ိင်ုေလ ရနသူ်များများကုိ ေချမ�နး်�ိင်ုေလပဲ ြဖစ်တယ်။

လမ်းေတမှွာ မုိင်းေထာင်ြခင်း၊ တံတားေတကုိွ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း
တိ�ဟာလည်း အေရးပါတဲ ့တိက်ုပဲွနည်းနာေတြွဖစ်တယ်။ တိက်ုခုိက်မ�ေတမှွာ
ေ�ှ�ေလာမ�ကီးဘဲ အ�မဲလိ ုဇဲွနဘဲနဲ ့ အဆက်မြပတ် တိက်ုခုိက်�ိင်ုဖိ� လိတုယ်။
ြပင်းြပင်းထနထ်န ်ထိထိေရာက်ေရာက် ြဖစ်ဖိ� အတက်ွေတာ့ မုိင်းေတနွဲ ့ (တလံးုြပ�း၊
�ှစ်လံးုြပ�း) ေြပာင်းေချာေသနတ်ေတ ွအသုံးြပ��ိင်ုတယ်။ ရနသူ်သယ်ပိ� ေလ�ိှ့တဲ့
လမူျားများနဲ ့ အမုိးဖွင့်ကားေတ၊ွ ဘတ်စ်ကားေတကုိွသာမက၊ ေသချာကာမထားတဲ့
အလံပိုတ်ကားေတကုိွေတာင် ဒီလက်နက်ေတကွ ဒကု�လှလှေပး�ိင်ုတယ်။ ၉ လံးုကျည်၊
၁၆ လံးုကျည် စတဲ ့ကျည်လံးုများများပါတဲ ့ကျည်ေတဟွာ အထိေရာက်ဆုံးြဖစ်တယ်။
ေြပာက်ကျားေတမှွမဟတ်ု စစ်ပဲွ�ကီးေတမှွာလည်း သုံး�ကတယ်။ အေမရိကနေ်တဟွာ
အဲဒီ ေြပာင်းေချာေသနတ်ကုိင် တပ်စိတ်ေတဖွ�ဲ �ပီး ေပါက်ကဲွအားြပင်းတဲက့ျည်ေတနွဲ ့
ဘက်နက်လံှစွပ်ေတကုိွပါ အသုံးချလိ�  စက်ေသနက်ေတပွစ်ေနတဲ့ ကတတ်ုေတကုိွ
သိမ်း�ိင်ုခ့ဲတယ်။

လက်နက်ခဲယမ်းနဲပ့တ်သက်တဲ ့အေရး�ကီးြပဿနာက ရနသ်�ဆီက
ရယူတဲန့ည်းနာပဲ�ိှတာေ�ကာင့် တိက်ုပဲွမှာကုနသွ်ားတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းေတွ
အစားြပနြ်ဖည့်�ိင်ုဖိ�  လံးု၀ေသချာမှ စစ်ဆင်တိက်ုခုိက်ဖိ� ေကာင်းတယ်။
�ိှတဲခဲ့ယမ်းမီးေကျာက်ေတ ွပုံေအာသုံးလိ� မှ ရနသူ်ေတကုိွ �ဖိ�ခွင်း�ိင်ု�ုံသာ�ိှမယ်၊
ြပနအ်စားမြဖည့်�ိင်ုဘူးဆုိရင် အဲဒီတိက်ုပဲွမျ�ိး ေ�ှာင်သင့်တယ်။ တိက်ုပဲွေတွ
မရပ်မနား လပ်ု�ိင်ုဖိ�  အေရး�ကီးဆုံးြပဿနာက လက်နက်ခဲယမ်းေတြွဖစ်တာေ�ကာင့်
အဲဒီလက်နက်ခဲယမ်းေတ ွဘယ်လိရု�ိင်ုမလဲဆုိတာကုိ ေြပာက်ကျားစစ်
နည်းပရိယာယ်တခုအေနနဲ ့ အ�မဲစ�်းစားဖိ� လိတုယ်။ ဒီအတက်ွေ�ကာင့်လည်း
ရနသူ်ကုိင်တဲလ့က်နက်မျ�ိးေတကုိွ ေြပာက်ကျားတိ�  ကုိင်တယ်ွေန�ကရတာပါ။

ဒီလိတိုက်ုပဲွမျ�ိးေတအွတက်ွ တပ်ဖ�ဲဝင် ၁၀ မှ ၁၅ ေယာက်ထက် မပုိသင့်ပါ။
ေြပာက်ကျားတပ်ငယ်ေတဖွ�ဲတိင်ုး အေရအတက်ွအကန ့အ်သတ်�ိှဖိ� အေရး�ကီးတယ်
ဆုိတာကုိ စ�်းစားရမယ်။ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၅ ေယာက်စီေလာက်ဆုိရင် ဘယ်ေနရာမှာမဆုိ
ြဖန ့ခဲွ်ပုနး်ေအာင်းေန�ိင်ု�ပီး တဖ�ဲနဲတ့ဖ�ဲ ြပနေ်ပါင်း�ပီး ရနသူ်ကုိ ထိေရာက်စွာ
ခုခံ�ိင်ုတယ်။ ၄-၅ ေယာက် ဆုိတာလည်း အလနွန်ည်း�ပီး ၁၀-၁၅ ထက် ပုိရင်လည်း
စခနး်ချေနတဲအ့ခါ (ဝါ) ချတီက်သွားလာတဲအ့ခါ ရနသူ်က ပုိလိ� ြမင်ေတ�သွား�ိင်ုတယ်။

ေြပာက်ကျားအဖ�ဲရဲ� သွား��နး်ဟာ အဖ�ဲထဲက အေ�ှးဆုံးလအူေပ� မူတည်တယ်။
ချတီက်��နး် တညီတညာတည်းြဖစ်မြဖစ်ကုိ လ ူ၂၀၊ ၃၀ (ဝါ) ၄၀ နဲ ့ သွားလာတဲအ့ခါ
သိသာဖိ� မလယ်ွေပမယ့် ဆယ်ေယာက်ထဲဆုိရင်ေတာ ့သိသာ�ိင်ုတယ်။  ေြမြပန ့ေ်တမှွာ
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ေြပာက်ကျားဟာ အေြပးသမားလိ ုြဖစ်ေနရမယ်။ ပစ်ေြပး အေလအ့ကျင့်ကုိ ဒီမှာ
အသုံးအချဆုံးြဖစ်မှာပဲ။ ေြမြပန ့ေ်ဒသ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတအွတက်ွမှာ လျင်ြမနစွ်ာ
ပိတ်ဆိ�  အဝုိင်းခံရ�ိင်ုမ� အ��ရာယ်နဲ ့  ခံစစ်ေနရာေကာင်းေကာင်းလပ်ုဖိ� အခက်အခဲေတွ
�ိှြခင်းပါပဲ။ ဒါေ�ကာင့် ကာလအေတာ်�ကာ ပုနး်လ��ိးကွယ်လ��ိး ေနဖိ� လိမုယ်။
အနးီအနား ရွာသူရွာသားေတ ွဘယ်ေလာက်အထိ ��တ်လံစိုတ်ချရမလဲဆုိတာ
မသိ�ိင်ုေသးခင်မှာ စိတ်ချလိ� မြဖစ်ေသး။ အ��ရာယ်�ိှ�ိင်ုတယ်။ ရနသူ်ဟာ
ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်စွာ ြပနလ်ည်တနု ့ြ်ပနတ်တ်�ပီး အိမ်ေထာင်ဦးစီး
ေယာက်ျားေတသွာမက မိနး်မ�ှင့် ကေလးေတကုိွပါ ဒကု�ေပး�ိင်ုတယ်။ ဒီလို
ရက်စက်�ှပ်ိကွပ်မ�ေတေွ�ကာင့် စိတ်ဓာတ် မခုိင်မာသူေတအွဖိ� ရနသူ်ကုိအေလ�ာေ့ပး�ပီး
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ စခနး်ချရာေနရာနဲ ့ လ�ပ်�ှားမ�သတင်းအချက်အလက်ေတွ
ထုတ်ေြပာမိ�ိင်ုတယ်။ ဒီလိြုဖစ်လာရင် ရနသူ်က အလျငြမနဝုိ်င်းဝနး်ပိတ်ဆိ� �ပီး
တိက်ုခုိက်မှာေ�ကာင့် ေသေ�ကမ�ေတ ွမ�ိှခ့ဲရင်ေတာင် မလိလုားအပ်တဲ့
အကျ�ိးဆက်ေတ ွေပ�ေပါက်�ိင်ုတယ်။

အေြခအေနေတေွြပာင်းလဲတိးုတက်�ပီး လက်နက်အေရအတက်ွေတ၊ွ
ြပည်သူေတ ွအများအြပားတိးုတက်�ပီး ပုနက်နထ်�ကမ�ထဲ ပါဝင်လာလိ�
တပ်ဖ�ဲလအူင်အား တိးုချ�ဲဖိ�  လိလုာရင် တပ်ဖ�ဲကုိ ခဲွဖ�ဲသင့်တယ်။ လိအုပ်လာခ့ဲရင်
ြပနလ်ည်ပူးေပါင်း၊ တ�ပိ�င်နက် ထုိးစစ်ထုိး၊ တိက်ုပဲွ�ပီးတာနဲ ေ့ဒသအ�� ံ၁၀-၁၂-၁၅
ေယာက် အပ်ုစုေလးေတ ွခဲွထုတ်လိက်ုရမယ်။

တပ်တခုလံးုကုိ ကွပ်ကဲအပ်ုချ�ပ်မ�တခုတည်းေအာက်မှာ ထား�ိင်ုဖိ�
လံးု၀ြဖစ်�ိင်ုရမယ်။ အ�ကီးအကဲြဖစ်သူကုိ နာခံမ�၊ �ုိေသေလးစားမ�တိ� �ိှရမယ်။
အပ်ုစု�ကီးတခုတည်းမှာ ေနာက်ထပ်အပ်ုစု�ကီးတခု မဖ�ဲဘဲ အဖ�ဲငယ်ေတသွာထား�ိှ�ပီး
အများယုံ�ကည်ေလးစားခံရတဲ ့ေြပာက်ကျားေခါင်းေဆာင်များကုိ ေရွးချယ်�ကရမယ်။
အဖ�ဲငယ်များရဲ� ေခါင်းေဆာင်လပ်ုသူေတဟွာ ဝါဒသေဘာတရားေရးအရေရာ၊
လပုူဂ�ိ�လ်အရပါ ေဒသဆုိင်ရာေြပာက်ကျားေခါင်းေဆာင်နဲ ရ့င်း�ှးီဆက်သွယ်မ�ေတ�ိှွဖိ�
အလနွအ်ေရး�ကီးပါတယ်။

ဘဇူကာ လက်နက်�ကီးဟာ သယ်ယူဖိ� လယ်ွကူတာရယ်၊ ကုိင်တယ်ွပစ်ခတ်ရ
လယ်ွတာေ�ကာင့် တပ်ဖ�ဲေတ ွအသုံးချ�ိင်ုတယ်။ ယေနအ့ချနိအ်ခါမှာေတာ့ �ုိင်ဖယ်
ေသနတ်ေြပာင်းထိပ်မှာ တပ်ဆင်ပစ်ခတ်လိ� ရတဲ ့တင့်ကားဖျက်ခွင်းဗုံး လက်နက်နဲ ့
အစားထုိး�ိင်ု�ပီြဖစ်ပါတယ်။ သဘာ၀ကျစွာပင် ဒီလက်နက်ဟာ ရနသူ်ဆီကရတဲ့
လက်နက် ြဖစ်တာမိ�  သံချပ်ကာယာ�်ေတ၊ွ သံချပ်မကာဘဲ စစ်သားတင်လာတဲ့
ယာ�်ေတကုိွ ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးရာမှာ အလနွအ်ရာေရာက်လှပါတယ်။ လနူည်းနည်းသာ
�ိှတဲ ့ကတတ်ုကျင်းစခနး်ေတကုိွ အချနိတိ်အုတင်ွး ပစ်ခတ်�ပီး သိမ်းယူ�ိင်ုတယ်။
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အေရး�ကီးတဲအ့ချက်ကေတာ ့ဒီလက်နက်ရဲ�ကျည်ဆံေတကုိွ သယ်ေဆာင်ရာမှာ
လတူေယာက် ကျည် ၃ လံးုသာ သယ်�ိင်ု�ပီး အေတာ်အားစုိက်�ပီး သယ်�ကရတာ
ြဖစ်တယ်။

ရနသ်�ဆီက လက်နက်ေတနွဲပ့တ်သက်�ပီး ကုိင်တယ်ွပစ်ခတ် အသုံးချရတာကုိ
ဘာမှ�ငီးြင�ေနလိ� မြဖစ်ဘူး။ ဒါေပမယ့် သုံးေချာင်းေထာက် ပစ်ခတ်တဲ့
စက်ေသနတ်ေတ၊ွ ေလးလံတဲ ့၅၀ မီလီမီတာ စက်ေသနတ်ေတကုိွ သိမ်းဆည်း
ရမိတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်လက်လ�တ်လိက်ုရရင်လည်း လက်လ�တ်ရပါေစဆုိတဲ့ စိတ်နဲ ့
ကုိင်တယ်ွပစ်ခတ်�ကရတယ်။ တနည်းေြပာရရင် ယခု ကျေနာ်တိ� ေဆွးေ�းွေနတဲ့
တပနး်�� ံးေဒသ ေြပာက်ကျားစစ်မှာေတာ ့ဒီလိလုက်နက်�ကီးမျ�ိး ဒါမှမဟတ်ု
အြခားဒီလိလုက်နက်�ကီးမျ�ိးကုိ ကာကွယ်ထိနး်သိမ်းထား�ိင်ုဖိ� တိက်ုရတဲစ့စ်မျ�ိးကုိ
ခွင့်မြပ�သင့်။ သူတိ� ကုိ စွန ့လ်�တ်ထားခ့ဲရမယ့်အချနိေ်ရာက်သည်အထိ သူတိ� ကုိ
အသုံးချဖိ� သာ�ိှတယ်။ ကျေနာ်တိ�  ကျ�းဘားေတာ်လှနစ်စ် ကာလအတင်ွးမှာေတာ့
လက်နက်တခုကုိ စွန ့ပ်စ်ြခင်းဟာ �ကီးေလးတဲြ့ပစ်မ� ကျ�းလနွရ်ာေရာက်တာမိ�
စွန ့ပ်စ်ထားခ့ဲရမယ့်အြဖစ်မျ�ိး ေပ�ေပါက်လာတာေတာင် လက်နက်စွန ့ပ်စ်ခ့ဲတာ
ဘာတခုမှ မ�ကံ�ေတ�ခ့ဲရပါ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကျေနာ်တိ�  ဒါကုိထုတ်ေြပာရတာက
ပုိမုိြမင်သာထင်သာြဖစ်ေအာင်လိ� သာ ေြပာရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
ဒီအေြခအေနမျ�ိးမှာသာ အခုလိ ုလက်နက် စွန ့ပ်စ်ရြခင်းဟာ အြပစ်ကျ�းလနွရ်ာ
မေရာက်လိ� ပါပဲ။ ဒီေဒသစစ်ပဲွမျ�ိးမှာ ေြပာက်ကျားရဲ� လက်နက်ဟာေတာ့
အလ�င်အြမနပ်စ်ခတ်�ိင်ုတဲ ့မိမိကုိင်ေဆာင်တဲ ့လက်နက်သာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကူးလးူဆက်ဆံမ� လယ်ွကူတဲေ့ဒသဆုိတာ  လသူူဝင်ေရာက်ေနထုိင်လိ�
ရတဲအ့ြပင် လယ်သမားေတလွည်း �ိှေနတဲ ့ေဒသမျ�ိးကုိ ေခ� ဆုိပါတယ်။ ဒါမှ
ရိက�ာအတက်ွ မပူပင်ရမှာြဖစ်တယ်။ ယုံ�ကည်စိတ်ချရတဲလ့ေူတအွြပင်
ေဒသခံြပည်သူေတကုိွ ေထာက်ကူေနတဲ ့အဖ�ဲအစည်းေတနွဲ ့ အဆက်အသွယ်
ြပ�လပ်ု�ပီးေနာက်မှာေတာ ့ခရီးေဝး�ပီး အ��ရာယ်များတဲအ့ြပင် အချနိကု်န်
ေငကုွနေ်�ကးကျများတဲ ့လမ်းေ�ကာင်းေတ ွလပ်ုဖိ� မလိေုတာတ့ာေ�ကာင့်
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲတခုကုိ ြပည့်စုံ ေကာင်းမွနစွ်ာ ဆက်လက်ေန�ိင်ုေစမှာြဖစ်တယ်။
ဒီေနရာမှာ ထပ်�ပီးေြပာချင်တာက တပ်ဖ�ဲလအူေရအတက်ွနည်းေလ ရိက�ာအတက်ွ
လယ်ွကူေလြဖစ်တယ်။ မ�ိှမြဖစ် လိအုပ်တဲ ့ပစ�ည်းေတြွဖစ်တဲ့ အိပ်ရာေနရာ၊
မုိးေရကာဖျင်၊ ြခင်ေထာင်၊ ဖိနပ်၊ ေဆးဝါးနဲ ့ အစားအစာေတဟွာ ေဒသတင်ွးမှာပဲ
�ှာေဖွရ�ိှ�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ ေဒသခံြပည်သူေတကုိွယ်တိင်ုလည်း နစိ�ဓူ၀ ဒါေတကုိွပဲ
အသုံးြပ�ေနရတာြဖစ်တယ်။
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လအူေရအတက်ွ များတာရယ်၊ လမ်းေတမွျားစွာ ေဖာက်လပ်ုထားတဲေ့ဒသမိ�
ဆက်သွယ်ေရးလယ်ွကူတာ ြဖစ်ေပမယ့် တေနရာနဲတ့ေနရာ ေဝးလံတဲအ့ခါ သတင်း
လံြုခံ�ေရးအတက်ွ ပုိမုိခက်ခဲစရာ�ိှတယ်။ ယုံ�ကည်စိတ်ချရတဲ့ ဆက်သား အဆက်
အသွယ်ေတ ွတခု�ပီးတခု ဆက်တိက်ု�ိှထားဖိ�  လိအုပ်တယ်။ ဆက်သား တေယာက်ကုိ
ရနသူ်က အလစ်အငိက်ုဖမ်းမိ�ိင်ုတာမျ�ိးလည်း �ိှ�ိင်ုတယ်။ ဘာေ့�ကာင့်ဆုိေတာ့
သူဟာ ရနသူ်ရဲ�ေဒသေတအွတင်ွး အ�မဲြဖတ်သနး်သွားလာေနရလိ� ြဖစ်တယ်။
အေရးမ�ကီးလှတဲ ့သတင်းေတကွေတာ ့ပါးစပ်သတင်းပဲ ြဖစ်သင့်တယ်။
အေရး�ကီးလာရင်ေတာ ့လ��ိဝှက်သေက�တနဲ ့ သုံးသင့်တယ်။ အေတ�အ�ကံ�အရ
ပါးစပ်သတင်းဟာ အချက်အလက် အေ�ကာင်းအရာေတကုိွ ေဇာက်ထုိးမုိးေမ�ာ်
ြဖစ်ေစတယ်။

ဒီအေ�ကာင်းေတေွ�ကာင့် ကုနထု်တ်လပ်ုမ�က�ဟာ ဒီေဒသမှာ အေရးမပါလှ။
ပုိမုိခက်ခဲ�ပီး လပ်ုေဆာင်ရမလယ်ွကူတာလည်း ပါတယ်။ လက်နက်နဲ ဖိ့နပ်စက်�ုံ
လပ်ုငနး်ေတ ွမြဖစ်�ိင်ု။ လက်ေတ�ကျကျေြပာရရင် ဂ�ုတစုိက် လ��ိဝှက်ထားရမယ့်
အေသးစား စက်�ုံငယ်ေလးေတ၊ွ ဥပမာ တလံးုထုိး ေသနတ်ကျည်လပ်ုတာ၊ မုိင်းဗုံး
လက်ပစ်ဗုံးလပ်ုတာ၊ အြခားအေသးစား လိအုပ်တာေတ ွထုတ်လပ်ု�ိင်ုတဲ့
စက်�ုံေလးေတ ွြဖစ်ပါတယ်။ အြခားတဖက်မှာ ေဒသတင်ွး�ိှ
မိမိ�ှင့်ဆက်သွယ်�ပီးသား စက်�ုံေလးေတမှွာ အထက်ေဖာ်ြပပါ အလပ်ုမျ�ိးေတွ
လပ်ု�ိင်ုပါတယ်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်ေတကွေန ယုတ� ိကျတဲ ့အကျ�ိးဆက်�ှစ်ခုကုိ
ထုတ်ယူရ�ိှတယ်။

(၁) ေြပာက်ကျားစစ်မှာ အခွင့်သာတဲေ့ဒသ တည်ေဆာက်�ိင်ုဖိ� အခွင့်သာတဲ့
အေြခအေနေတဟွာ ေဒသတခုရဲ� ကုတ်ထုတ်လပ်ုငနး် ဖ�ံ �ဖိ�းမ�အေြခအေနေတနွဲ ့
ေြပာင်းြပနအ်ချ�ိးကျတယ်။

လ�ဘ၀ အသက်�ှင်�ိင်ုဖိ� အတက်ွ အကူအညီအေထာက်အပ့ံေတနွဲ ့
သာယာေကာင်းမွနတဲ် ့အေြခအေနအရပ်ရပ်တိ�ဟာ လသူားကုိ အေြခချဖိ�
ဆဲွေဆာင်တာြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအတက်ွေတာ ့ဒါနဲေ့ြပာင်းြပနပ်ါပဲ။

လ�အဖ�ဲအစည်းအတက်ွ အသက်�ှင်သနေ်ရး အကူအညီအေထာက်အပ့ံေတွ
�ိှေနေလေလ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်အတက်ွ ပုိလိ� အတည်တကျမ�ိှ၊ ပုိမုိမေသချာ
မေရရာေလပါပဲ။ ဒါေ�ကာင့် ဒီအခနး်ရဲ�ေခါင်းစ�်ကုိက တပနး်�� ံးေဒသ
ေြပာက်ကျားစစ် ြဖစ်တယ်။ လသူားဘ၀အတက်ွ သာယာေကာင်းမွနတဲ့်
အေြခအေနအလံးုစုံဟာ လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရး အဆင်ေြပတဲ ့�မိ�ြပနဲ ့
ဆင်ေြခဖုံးေဒသ လထူူထပ်များြပားစွာ ေန�ိင်ုမ�၊ စက်ကိရိယာ ယ��ယားေတကုိွ
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လယ်ွလင့်တကူ အသုံးချေနတဲ ့ေဒသေတြွဖစ်�ပီး ယင်းအေြခအေနေတဟွာ
ေြပာက်ကျားတေယာက်အတက်ွ တပနး်�� ံးဖိ�  အေြခအေနကုိ တနွး်ပိ� တယ်။

(၂) ေြပာက်ကျားစစ်မှာ အလနွအ်ေရးပါအရာေရာက်လှတဲ ့လထုူ စည်း�ုံးေရး
လပ်ုငနး် ယှ�်တွဲပါဝင်ရမယ်ဆုိရင် ဒီလပ်ုငနး်မျ�ိးဟာ တပနး်�� ံးေဒသ
ေြပာက်ကျားစစ်မှာ ပုိ�ပီးအေရးပါတယ်။ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိရင် ရနသူ်ရဲ�တိက်ုခုိက်မ�
တ�ကိမ်တခါခံရ�ုံနဲ ့ �ကီးမားေသာဆုံး�� ံးမ�ေတ ွရင်ဆုိင်�ကံ�ေတ�ရလိ� ပါပဲ။ ဝါဒြဖန ့်
စည်း�ုံးေရးကုိ ဆက်တိက်ု လပ်ုေဆာင်ရမှာြဖစ်�ပီး လယ်သမား၊ အလပ်ုသမားနဲ ့
အြခားလထုူလတူနး်စားများ အ�ကား ေသွးစည်းညီ�တ်ွမ� ရ�ိှဖိ�
�ကိ�းစားတည်ေဆာက်�ကရမယ်။ ဒါမှသာ ေြပာက်ကျားတိ�အေပ�
စိတ်သေဘာထားများ တိမ်း��တ်လာ�ပီး တသားတည်းြဖစ်ကာ
ပုိမုိပူးေပါင်းပါဝင်လာ�ကမယ်။ လထုူလပ်ုငနး်ကုိ မရပ်မနားြပ�လပ်ုြခင်းြဖင့်
ေြပာက်ကျားတိ� နဲ ့ ေဒသခံြပည်သူတိ�  အ�ကား ဆက်သွယ်ေရးတာဝန�်ကီးတခုကုိ
ထမ်းရွက်တာြဖစ်တယ်။ ဒီဆက်သွယ်ေရး လပ်ုငနး်က ထွက်ေပ�လာတဲ့ တပ်နဲ ့ြပည်သူ
တသားတည်း�ိှမ�က ေဒသတင်ွး�ိှ အာခံတဲ ့ရနသူ်စစ်သား တဦးတေယာက်စီနဲ ့
ပတ်သက်တဲ ့သေဘာထားကုိ ��န�်ကားကွပ်ကဲရမှာ ြဖစ်တယ်။ အ��ရာယ်�ိှသူဆုိရင်
တနု ့ဆုိ်င်းမေနဘဲ ဖယ်�ှားပစ်သင့်တယ်။ ဒါနဲပ့တ်သက်ရင် ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဟာ
ြပတ်ြပတ်သားသား ေဆာင်ရွက်ရမယ်။ စစ်ဆင်ေရး ေဒသအတင်ွး�ိှ
လံြုခံ�မ�မ�ိှတဲန့ယ်ေြမက ရနသူ်များကုိ အသက်�ှင် ရပ်တည်ခွင့် မေပး�ိင်ု။

✭

(စ) �မိ�ြပေဒသ ေြပာက်ကျားစစ်

စစ်အတင်ွးကာလမှာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတဟွာ �မိ�ြပပတ်ဝနး်ကျင်�ိှ
ေကျးလက်ေဒသေတကုိွ ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်�ပီး မိမိတိ�အတက်ွ တစုံတရာလံြုခံ�တဲ့
အေြခအေနေတကုိွ ဖနတီ်းလပ်ုေဆာင်�ိင်ု�ပီဆုိရင် �မိ�ြပစစ်ပဲွကုိ ဆင်���ဲိင်ုတယ်။
အထူးေလက့ျင့်သင်တနး်ေပးထားတဲ ့�မိ�ြပတပ်ဖ�ဲငယ်များ ဖ�ဲစည်းရမယ်။

အရင်းခံအချက်ကေတာ ့�မိ�ြပေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတဟွာ သ�ဖာသာ
ေပါက်ဖွားေပ�ေပါက်လာတာမဟတ်ု။ သ�ရဲ��ှင်သနမ်�အတက်ွ လိအုပ်သည့်

43



ေချေဂွဗားရား - ေြပာက်ကျားစစ်

တစုံတရာေသာ အေြခအေနေတ ွဖနတီ်းယူ�ပီးမှသာ ေမွးဖွားေပ�ေပါက်လာရတယ်။
ဒါေ�ကာင့် ဒီအဖ�ဲေတဟွာ အြခားတေနရာမှာ�ိှတဲ ့ေြပာက်ကျားေခါင်းေဆာင်ရဲ�
အမိန ့ေ်ပးကွပ်ကဲမ�ေအာက်မှာ အ�မဲ�ိှေနရမယ်။ လပ်ုေဆာင်ရမယ့် လပ်ုငနး်ရပ်ေတဟွာ
သီးြခားလတ်ွလပ်ေသာအရာများမဟတ်ု၊  အားလံးုြခံ�ေသာ ေသနဂ�ဗျ�ဟာေြမာက်
အစီအစ�်ေတနွဲ ့ ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ရန ်ြဖစ်တယ်။ အြခားေနရာ�ိှ ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲ �ကီးများ လ�ပ်�ှားမ�ေတအွတက်ွ အေထာက်အကူြဖစ်ေစဖိ� အစီအစ�်ေတွ
ချမှတ်�ပီး နည်းပရိယာယ်ဆုိင်ရာ ရည်မှနး်ချက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ရမယ်။ အြခားေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတလိွ ုစစ်ဆင်ေရးေတွ
လတ်ွလတ်ွလပ်လပ်မလပ်ု�ိင်ု။ ဥပမာ �မိ�ြပတပ်ဖ�ဲအေနနဲ တ့ယ်လီဖုနး်လိင်ုးေတွ
ချ�ိးဖျက်ြခင်း၊ အြခားတေနရာမှာ တိက်ုခုိက်ရန ်ေရ��ေြပာင်းြခင်းနဲ ေ့ဝးလံလှတဲ့
လမ်းေဘးတေနရာ�ိှ ရနသ်�တိက်ုကင်းအဖ�ဲကုိ အလစ်အငိက်ုဖမ်းတိက်ုြခင်း စတဲ့
တိက်ုခုိက်မ�ေတကုိွ မိမိစိတ်�ကိ�က် ေရွးချယ်ရန ်ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ ��န�်ကားချက်ကုိ
လိက်ုနာလပ်ုေဆာင်ရမယ်။ တယ်လီဖုနး်လိင်ုးများ ချ�ိးဖျက်ရန် (ဝါ) ဝါယာ�ကိ�းများ
ြဖတ်ေတာက်ရန၊် ေရေြမာင်းပုိက်လိင်ုးများ၊ မီးရထားလမ်းများ�ှင့် ဆည်ေြမာင်း
တာတမံများ၊ ေရကာတာများ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးပစ်ရန ်��န�်ကားတာဝနေ်ပးလာလ�င်
�မိ�ြပတပ်ဖ�ဲက ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်�ိင်ုဖိ�  အာ�ုံစူးစုိက်ရမယ်။

တပ်ဖ�ဲဝင် ၄-၅ ေယာက်ထက် မပုိသင့်။ ေနရာေဒသဟာ စိတ်ဒံးုဒံးုချ၍မရ၊
လံြုခံ�မ�မ�ိှ။ ရနသူ်ရဲ� မြပတ်ေစာင့်�ကည့်မ� �ိှ�ိင်ုတဲအ့ြပင် တနြ်ပနတိ်က်ုခုိက်ခံရမ�
အလားအလာေတနွဲ ့ သစ�ာေဖာက်ေတမွျားစွာကုိ �ကံ�ေတ��ိင်ုတယ်။ ပုိလိ�
အ��ရာယ်�ကီးတဲ ့အချက်တခုဟာ သွားေရာက်တိက်ုခုိက်မယ့်ေနရာမှ ေဝးလံစွာ
မဆုတ်ခွါ�ိင်ုြခင်းပင်ြဖစ်တယ်။ တိက်ုခုိက်မ�နဲဆု့တ်ခွါမ� လ�င်ြမနစွ်ာ
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေရးတိ�အြပင် တိက်ုပဲွေနရာမှ ဆုတ်ခွါ�ိင်ုတဲအ့ကွာအေဝး
အကန ့အ်သတ်�ိှမ�နဲ ့ ေနဖ့က်မှာ ပုနး်ခုိေန�ိင်ုေရးတိ� ကုိလည်း ထည့်သွင်းစ�်းစားရမယ်။
ဒီအဖ�ဲဟာ ညေြပာက်ကျား တပ်ဖ�ဲသာြဖစ်�ပီး ယင်း၏ စစ်ဆင်မ�ပုံစံကုိ
ေြပာင်းလဲ�ိင်ုမယ့် အလားအလာေတဟွာလည်း မ�ိှလှ။ ေတာ်လှနစ်စ် ေအာင်ပဲွခံရန်
နးီကပ်သည့် အချနိမှ်သာလ�င် �မိ�ြပေြပာက်ကျားတိ�  ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ ပါဝင်ကာ
�မိ�သိမ်းတိက်ုပဲွများ ဆင်���ဲိင်ုမယ်။

�မိ�ြပေြပာက်ကျားရဲ� အသက်ေသွးေ�ကာကေတာ ့အတင်း�ကပ်ဆုံး စည်းကမ်း
လိက်ုနာမ�နဲ ့ �ခိ�းြခံမ�ြဖစ်တယ်။ အစားအစာအတက်ွ သုံးေလးအိမ်ထက် ပုိလိ� မြဖစ်။
ဒီေနရာမျ�ိးမှာ အဝုိင်းခံရရင် ေသတာနဲအ့တတူပဲူ။ လက်နက်ေတဟွာလည်း
အြခားေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတနွဲ ့ ကဲွြပားတယ်။ မိမိကုိယ်ကုိ ခုခံကာကွယ်ေရး
အတက်ွသာြဖစ်�ပီး မိမိ�ုတ်ချည်းထွက်ေြပးဆုတ်ခွါမ�ကုိ မဟန ့တ်ားတဲ၊့ လံြုခံ�စွာ
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ပုနး်ေအာင်းေန�ိင်ုေရး အေ�ှာက်အယှက်မြဖစ်ေစတဲ ့လက်နက်မျ�ိးသာ ြဖစ်သင့်တယ်။
တပ်ဖ�ဲရဲ� လက်နက်တပ်ဆင်မ�မှာ ကာဘုိင်ေသနတ် (ဝါ) ေြပာင်းတို တလံးုထုိးေသနတ်
(ေြပာင်းေချာ) တလက် (ဝါ) �ှစ်လက်ထက် မပုိသင့်ဘဲ အြခားသူအတက်ွ
ပစ�တိေုသနတ်ေတ ွြဖစ်မယ်။

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးလပ်ုငနး်ေတကုိွ အာ�ုံစူးစုိက် လပ်ုေဆာင်ဖိ� ြဖစ်�ပီး
ရနသူ်စစ်သား တေယာက်စ �ှစ်ေယာက်စ၊ ဒါမှမဟတ်ု
အလစ်ဝင်တိက်ုခုိက်တာကလွဲလိ�  ရင်ဆုိင်တိက်ုပဲွေတ ွတိက်ုဖိ� မဟတ်ု။

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးအတက်ွ လ�၊ ဒိင်ုးနမုိက်၊ ယမ်းဘီလးူ၊ ေပါက်ခ�နး်၊
တရွူင်းြပား၊ မီးရထားသံလမ်း မ,တဲကု့ပ် စတဲ ့ကိရိယာေတွ လိအုပ်တယ်။
စိတ်ချရတဲေ့နရာြဖစ်�ပီး လိအုပ်တဲအ့ခါမှာလည်း အလယ်ွတကူ သွားေရာက်
ယူငင်�ိင်ုမယ့် ေနရာမျ�ိးမှာပဲ ဒီပစ�ည်းများကုိ ထား�ိှရမယ်။

�မိ�ြပေြပာက်ကျား တဖ�ဲထက်ပုိ�ိှေနရင် ေခါင်းေဆာင်တဦးတည်းရဲ�
အပ်ုချ�ပ်မ�ေအာက်မှာ�ိှရ�ပီး ��န�်ကားချက်ေတကုိွ စိတ်ချယုံ�ကည်ရတဲ့
သာမနြ်ပည်သူေတ ွအြဖစ်နဲ ့ ေနထုိင်ေန�ကတဲ ့ဆက်သားေတကွတဆင့်
ဆက်သွယ်ရယူရမယ်။ မိမိဟာ လံးု၀အ��ရာယ်�ကား ေရာက်ေနသူြဖစ်တယ်ဆုိတာကုိ
အ�မဲသတိချပ်ရမယ်။

�မိ�ြပတိက်ုပဲွ အေရးပါမ�ကုိ ေလ�ာမ့တက်ွသင့်။ စစ်ဆင်မ�ကုိ
ထိထိေရာက်ေရာက်နဲ ့ ကျယ်ြပန ့စွ်ာ လပ်ု�ိင်ုခ့ဲရင် ကူးသနး်ေရာင်းဝယ် သွားလာမ�များနဲ ့
စက်မ�လပ်ုငနး်များ အားလံးုနးီပါးကုိ ရပ်တန ့�်ငိမ်သက်သွားေစ�ိင်ုတယ်။
ြပည်သူအားလံးုကုိလည်း (ေဒသတင်ွး�ိှ) ထိနး်မ�ိင်ုသိမ်းမရ
အံ�ုကေပါက်ကဲွမ�ေတဆီွသိ�  ဦးတည်သွားေစ�ိင်ုတယ်။ ဒီလိတိုက်ုပဲွမျ�ိးေတွ
အနာဂတ်မှာ ေပ�ေပါက်လာ�ိင်ုဖွယ် �ိှတာကုိ ေစာစီးစွာကတည်းက
စ�်းစားသုံးသပ်ခ့ဲ�ပီး အထူးေလက့ျင့် သင်တနး်ေတေွပး�ပီး �မိ�ြပတပ်ဖ�ဲများ
ဖ�ဲစည်းထား�ိှကာ လိအုပ်တဲအ့ချနိမှ်ာ စစ်ဆင်တိက်ုခုိက်ြခင်းြဖင့်
အသက်ေပါင်းများစွာနဲ ့ အမိ�ိင်ုငံရဲ� တနဖုိ်းမြဖတ်�ိင်ုတဲအ့ချနိေ်တွ မကုနေ်စဘဲ
အချနိမီ် ကယ်တင်ရာေရာက်�ိင်ုတယ်။

✭
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အခနး် ၂

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ

(က) ေတာလ်နှေ်သာ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်

ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ လမူ�ေတာ်လှနေ်ရးသမားလည်းြဖစ်တယ်။
ြပည်သူတိ� ရဲ� လတ်ွလပ်ေရးလိအုင်ဆ��ေတကုိွ ေဝမ�ခံစား�ိင်ုသူြဖစ်တယ်
ဆုိတဲအ့ချက်နဲ ့ အ�ကမ်းမဖက် �ငိမ်းချမ်းစွာ ေတာင်းဆုိမ�ေတ၊ွ လ�ပ်�ှားမ�ေတ၊ွ
ြပ�လပ်ုခွင့်ေတကုိွ �ုတ်သိမ်းပိတ်ပင်ခံရတဲအ့ခါကစ�ပီး လက်နက်ကုိင်
တိက်ုပဲွဆင်��ကဲာ မိမိကုိယ်တိင်ုလည်း ြပည်သူနဲအ့တူ တိက်ုပဲွဝင်၊
ြပည်သ�အသက်အိးုအိမ် စည်းစိမ်ေတကုိွလည်း ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်သူအြဖစ်
ေြပာင်းလဲပစ်လိက်ု�ိင်ုသူ ြဖစ်တယ်ဆုိတာ ကျေနာ်တိ�  ေဆွးေ�းွေြပာြပခ့ဲ�ပီးြဖစ်တယ်။
တိက်ုပဲွရဲ� အစကနဦးကတည်းကပဲ တရားမ�တမ�မ�ိှတဲ ့စနစ်ဆုိး စနစ်ေဟာင်းကုိ
ဖျက်ဆီးပစ်ဖိ�  ဆ���ိှသူြဖစ်�ပီး သ�မှာ အနည်းနဲအ့များဆုိသလို
ပုနး်လ��ိးကွယ်လ��ိးြဖစ်ေနမယ့် အေဟာင်းကုိ အသစ်နဲအ့စားထုိးေြပာင်းလဲ
လဲလှယ်လိတဲုဆ့���ိှမှာြဖစ်တယ်။

ယုတ်စွအဆုံးေြပာရရင် လက်တင်အေမရိကတိက်ုနဲ ့ အြခားေသာ
စီးပွားေရးဖ�ဲ �ဖိ�းမ�ေနာက်ကျေနတဲ ့�ိင်ုငံအားလံးုလိလိုမှုာ ေကျးလက်ေဒသဟာ
လက်နက်ကုိင်တိက်ုပဲွအတက်ွ လိအုပ်တဲ ့စံထားေလာက်တဲ ့အေြခအေနေတွ
�ိှေနေ�ကာင်းကုိ ယေနပ့ကတိအေြခအေနများအရ ကျေနာ်တိ�  ေြပာခ့ဲတယ်။ ဒါေ�ကာင့်
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ် တည်ေဆာက်မယ့် လမူ�အေဆာက်အဦးသစ်ရဲ�
အတ်ုြမစ်ဟာလည်းလယ်ယာေြမပုိင်ဆုိင်မ�ပုံစံ ေြပာင်းလမဲ�ေတွနဲ စ့တင်တယ်။

ဒီေတာ်လှနေ်ရးကာလတေလ�ာက်လံးု တိက်ုပဲွရဲ� ေခါင်းစီးစာတနး်ဟာ
လယ်ယာေြမ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရးြဖစ်တယ်။ အစ ပထမမှာ ဒီပနး်တိင်ုရဲ�
အတိင်ုးအတာ ပမာဏနဲ ့ ကန ့သ်တ်မ�တိ�အတက်ွ အကုနအ်စင်�ှင်းလင်းေဖာ်ြပ�ိင်ုစွမ်း
�ိှချင်မှ�ိှမယ်။ အဲဒါက သူထွနယ်က်လပ်ုကုိင်မယ့် (ဝါ) လပ်ုကုိင်လိတဲု့
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လယ်ယာေြမအတက်ွ လယ်သမားက တသက်လံးု မွတ်သိပ်ေတာင့်တမ�ကုိ
�ုိး�ုိး�ှင်း�ှင်းရည်��နး်တာလည်း ြဖစ်�ိင်ုတယ်။

လယ်ယာေြမ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အေကာင်အထည်ေပ�လာေအာင်
ေဆာင်ရွက်�ိင်ုမယ့် အေြခအေနေတဟွာ ေတာ်လှနေ်ရးမတိင်ုမီ တည်�ိှေန�ပီးသား
အေြခအေနေတနွဲ ့ ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� လမူ�ေရးနက်�� ိင်းမ�အေပ� မူတည်ပါတယ်။
ဒါေပမယ့် ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ ြပည်သူတိ� ရဲ� ဒိင်ုး၊ လ�ားရယ်လိ�  ခံယူထားသူပီပီ
သူရည်မှနး်တဲ ့လမူ�ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရးတရားနဲအ့ညီ ကျင့်�ကံေနထုိင်သူြဖစ်ေ�ကာင်း
ြပသ�ိင်ုတဲ ့ကုိယ်ကျင့်တရားမျ�ိးလည်း �ိှရမယ်။ ေြပာထားတဲ့ တရားေဒသနာနဲအ့ညီ
ကျင့်�ကံအားထုတ်တဲ ့သူေတာ်စင်လိ ုြဖစ်ရမယ်။ ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းတဲ့
စစ်အေြခအေနေတကွ တနွး်ပိ� လိ�  ေပ�ေပါက်ရတဲ ့ဥေပက�ာြပ�စွန ့လ်�တ်ြခင်းနဲအ့တူ
�ခိ�းြခံေခ�တာြခင်းပါ ေပါင်းစပ်ရတယ်။ အေြခအေနေတ ွဘယ်လိပဲု�ိှ�ိှ တင်း�ကပ်တဲ့
ကုိယ့်ကုိယ်ကုိချ�ပ်တည်းမ�က ေပ�ေပါက်လာတဲ ့ဒီ�ခိ�းြခံေခ�တာြခင်းဟာ
အလနွအ်က�ြံဖစ်တာ၊ လွဲေချာ်တာကုိ ကာကွယ်မှာြဖစ်တယ်။
ေြပာက်ကျားစစ်သားဟာ ေတာထွက်ကျင့်�ကံအားထုတ်တဲ့
ရေသ့တပါးလိြုဖစ်သင့်တယ်။

လမူ�ဆက်ဆံေရးအပုိင်းကေတာ ့စစ်ေရးအ�ိှနအ်ဟနု ်ြမင့်မားလာတာနဲအ့မ�
ေြပာင်းလဲတိးုတက်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အစဦးပုိင်းမှာေတာ့ တည်ဆဲလမူ�ေရး
အေြခအေနေတဟွာ အေြပာင်းအလဲြဖစ်ေအာင် ချက်ချင်းလပ်ုေဆာင်ဖိ�
မြဖစ်�ိင်ုေသးဘူး။

ကုနပ်စ�ည်းေတအွတက်ွ လက်ငင်းေငေွပးေချစရာ မ�ိှေသးရင်လည်း
ကတိစာချ�ပ်ေတနွဲ ့ လပ်ု�ကရပါမယ်။ အေြခအေနေပးတာနဲ ့ ေငေွတေွပးေချ�ိင်ုေအာင်
�ကိ�းစား�ကရပါမယ်။

လယ်သမားေတကုိွ လယ်ယာလပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ နည်းနာေတနွဲ ့ စီးပွားေရး၊
စိတ်ဓာတ်ေရး၊ ယ�်ေကျးမ�ေရးရာေတမှွာပါ ဝုိင်းဝနး်ကူညီ�ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ ေဒသတင်ွး�ိှ ဆင်းရဲသားလယ်သမားေတနွဲအ့တူ
ြပဿနာေတကုိွ ဝုိင်းဝနး်ကူညီေြဖ�ှင်း�ကရမယ်။ စစ်ပဲွရဲ�အစကာလေတမှွာ
လခူျမ်းသာေတကုိွ အတတ်�ိင်ုဆုံး ဒကု�မေပး�ကဖိ� လိတုယ်။ သိ� ေသာ်လည်း
စစ်ပဲွကေတာ ့သ�လမ်းေ�ကာင်းအတိင်ုး ဆက်သွားေနမှာြဖစ်တယ်။ ပဋိပက�ေတဟွာ
ဆက်တိက်ုြပင်းထနလ်ာမှာ ြဖစ်တယ်။ တချနိခ်ျနိမှ်ာေတာ့ ေတာ်လှနေ်ရးအေပ�
အစပထမဦးပုိင်း စာနာေထာက်ထား�ကတဲ ့လအူများအြပားဟာ ေြဖာင့်ေြဖာင့်�ကီး
ဆန ့က်ျင်တဲ ့အေနအထားကုိ ေရာက်သွား�ကတယ်။ ြပည်သ�ဘက်ေတာ်သား
အင်အားစုေတကုိွ ဆန ့က်ျင်တဲ ့တိက်ုပဲွထဲ ပထမေြခလှမ်းေတွ လှမ်းလာ�ကတယ်။
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အဲဒီအချနိမ်ျ�ိးမှာ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ စံြပြပည်သ�ဘက်ေတာ်သားတေယာက်လို
ကျင့်�ကံ�ပီး သစ�ာေဖာက်မ�တိင်ုးကုိ တရားဥပေဒနဲအ့ညီ အေရးယူရမှာြဖစ်ပါတယ်။
ဥပမာ လခူျမ်းသာမိသားစု အသက်�ှင်သနရ်ပ်တည်ေနေရးအတက်ွ
မြဖစ်မေနလိအုပ်တာေတထွက် ပုိလ�ေံနတဲ ့လယ်ယာေြမေတနွဲ က့��ဲာွးတိ�ိစ�ာနေ်တကုိွ
တရားနည်းလမ်းကျစွာနဲ ့ မ�တစွာ ေဝြခမ်းေပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

လမူ�ေရးတရားမ�တမ�အတက်ွ ေဝြခမ်းေပးလိက်ုတဲ ့ေြမ�ှင်တိ� ပုိင်တဲ့
ပစ�ည်းဥစ�ာေတနွဲပ့ါတ်သက်လိ�  ေလျာ်ေ�ကးေငေွတ၊ွ ရပုိင်ခွင့်အခွင့်အေရးေတကုိွ
အ�မဲေလးစားသင့်ပါတယ်။ ကတိစာချ�ပ်ေတ ွချ�ပ်ဆုိထားသင့်ပါတယ်။ ကျေနာ်တိ� ကုိ
ေြပာက်ကျားစစ်သင်တနး်ေတ ွမက� ဆီကုိမှာ သင်�ကားေပးခ့ဲတဲ့ စပိနြ်ပည်တင်ွးစစ်ြပန်
ကျ�းဘားလမူျ�ိးဆရာ ဗုိလ်မ�း�ကီး အယ်ဘာတိ ုဘာယုိ က အဲဒီစာချ�ပ်ေတကုိွ
ေမ�ာ်တလင့်လင့် စာချ�ပ်များ (Bonds of hope) လိ�  ေခ� ခ့ဲတယ်။ ဆရာ
ရည်��နး်တာက �မီ�ှင်နဲ ့�မီစားအ�ကား ေပ�ေပါက်လာတဲ့ �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်စလံးုနဲ ့
ပါတ်သက်တဲ ့အကျ�ိးစီးပွား အတက်ွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာ်လှနေ်ရးရဲ�ရနသူ် ဆူးေညာင့်ခလတ်ုေတ ွပုိင်တဲ ့လယ်ယာေြမ၊
ဥစ�ာပစ�ည်းေတကုိွေတာ ့ေတာ်လှနေ်ရးအင်အားစုေတရဲွ�လက်ထဲ ချက်ချင်းလက်ငင်း
ေရာက်ေစရမယ်။ ဒိအြပင် စစ်ရဲ�အားအ�ိှနေ်�ကာင့် ဒီအချနိေ်တမှွာ လတူဦးနဲတ့ဦး
ချစ်ခင်ရင်း�ှးီမ� အထွတ်အထိပ်ကုိ ေရာက်ေနတာမိ�  စုေပါင်းလပ်ုေဆာင်ရတဲ့
လပ်ုငနး်အမျ�ိးမျ�ိးကုိ လပ်ုေဆာင်�ကဖိ�  ေဒသခံြပည်သူတိ� စိတ်ဓာတ် အေြခအေနေပ�
မူတည်လိ�  အားေပးလ�ံေဆာ်သင့်တယ်။ လမူ�ေတာ်လှနေ်ရးသမား ေြပာက်ကျား
ရဲေဘာ်ဟာ သ�ဘ၀စံြပြဖစ်ေန�ုံသာမက ဝါဒသေဘာတရားေရးရာ ေတမှွာလည်း
အမှားအမှနကုိ် ေဝဖနေ်ထာက်ြပတာေတ ွအစ�်မြပတ် လပ်ုေဆာင်ေနရမှာြဖစ်တယ်။
ကုိယ်သိတာေတကုိွ �ှင်းြပ�ပီး အချနိသ်င့်တဲအ့ခါ ဘာလပ်ုချင်တယ်ဆုိတာေတလွည်း
ေဆွးေ�းွတိင်ုပင်ရမယ်။ လေတ ွ�ှစ်ေတနွဲခ့ျတဲီ ့စစ်ပဲွကာလ အေတ�အ�ကံ�ေတကွ
ေတာ်လှနေ်ရးအသိအြမင်ေတကုိွ ရင့်သနခုိ်င်မာလာေစတာနဲအ့မ� လပ်ုေဆာင်မ�ေတွ
ပုိမုိတင်ွကျယ်လာမှာြဖစ်တယ်။

ယခင်ကာလေတကွ သေဘာတရားေရးရာအရ အေရးပါမ�ေတကုိွ
သိြမင်ခ့ဲေပမယ့် လက်ေတ�အရ ချက်ချင်းလက်ငင်းေဖာ်ေဆာင်ဖိ� အခွင့်မသာခ့ဲတဲ့
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�ေတကုိွ ဆက်တိက်ုဆုိသလိ ုလပ်ုေဆာင်သွားဖိ� နဲ ့
ဒီလိလုပ်ုေဆာင်ြခင်းဟာ တရားမ�တမ�နဲ ့ �ှင်သနေ်ရးအတက်ွ မလွဲမေသွ
လိအုပ်ေ�ကာင်း ပုိမုိသေဘာေပါက်လာြခင်း၊ ေဒသခံြပည်သူေတကွလည်း
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ရဲ� စိတ်ဓာတ်နဲ ့ �ုပ်ဘ၀လပ်ုေဆာင်မ�ေတကုိွ သေဘာေပါက်
လက်ခံလာ�ကြခင်း၊ လက်နက်ကုိင်တိက်ုပဲွရဲ� ထိေရာက်မ�စွမ်းပကားဟာလည်း
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ထင်�ှားလာြခင်း တိ�ေ�ကာင့် သူဟာ ပုိမုိ�ပီး အရင်းအြမစ်ကေန
ေြပာင်းလဲလိသူုတဦးအြဖစ် ြပ�ြပင်တိးုတက်ခ့ဲတယ်။

ဒီလိ ုတိးုတက်ြဖစ်ထွနး်မ�ေတဟွာ မ�ကာခဏလိပဲုြဖစ်ပါမယ်။
ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိေတာ ့လက်နက်ကုိင်ေတာ်လှနေ်ရးကုိ စတင်ခ့ဲသူေတွ (ဝါ)
ေြပာက်ကျားစစ်ကုိ ��နြ်ပခ့ဲသူေတဟွာ လယ်သမား�ကီးေတလိွု ခါးချေိအာင်
ေြမကုိတးူဆွ လပ်ုကုိင်ခ့ဲ�ကရသူေတ ွမဟတ်ု�ကလိ� ပါ။ လယ်သမားေတရဲွ�
လမူ�ေရးဘ၀ နမ့်ိကျမ�ေတကုိွ ေြပာင်းလဲပစ်ဖိ�  မြဖစ်မေနလိအုပ်တာကုိ
နားလည်သေဘာေပါက်�ကေပမယ့် သူတိ� ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ ဒီေလာက်ခါးသီးတဲ့
အေတ�အ�ကံ�ေတကုိွ မခံစားခ့ဲ�ကရပါဘူး၊ ဒီလိနုဲ ့ အဆုိပါေခါင်းေဆာင်ေတနွဲ ့
ြပည်သူအ�ကား ယခင်က မ�ကံ�ခ့ဲဖူးတဲ ့စစ်မှနတဲ် ့အြပနအ်လှနန်ားလည်
ဆက်စပ်မ�တခု ြဖစ်ေပ�လာတယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� အေရး�ကီးပုံကုိ ြပည်သူေတွ
သိနားလည်ေစဖိ�  သင်ေပး၊ ြပည်သူေတကုိွယ်တိင်ုကလည်း ေတာ်လှနေ်ရးမှာ
ပါဝင်လ�ပ်�ှားလာ�ကရင်း လက်ေတ�ဘ၀လိအုပ်ချက်ေတကုိွ ေခါင်းေဆာင်ေတကွ
သိြမင်နားလည်လာေစဖိ�  သင်ေပးတယ်။

ဒါေ�ကာင့် ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်နဲ ့ ြပည်သူတိ�အ�ကား ဒီ အြပနအ်လှန်
ဆက်စပ်မ�ရဲ� ရလဒ်အြဖစ်၊ တိးုတက်တဲ ့အရင်းအြမစ်ကေန ေြပာင်းလဲလိမု�ေတွ
ေပ�ေပါက်လာ�ပီး ယင်းကမှတဆင့် လတ်ွေြမာက်ေရးလ�ပ်�ှားမ�ကုိ
ေတာ်လှနေ်ရးလက�ဏာ ပုိမုိေဆာင်လာေစဖိ�  အ�ိှနြ်မ�င့်ေပးတယ်။ ဒိအြပင် တြပည်လံးု
တ�ိင်ုငံလံးု အတိင်ုးအတာအထိ ကျယ်ြပန ့သွ်ားေစမှာြဖစ်တယ်။

✭

(ခ) ဘာမထီေြပာက်ကျားရဲေဘာ်

ေပးအပ်လာတဲ ့တာဝနေ်တကုိွ �ပီးဆုံးသည်အထိ သည်ပုိး�ိင်ုဖိ� ရယ်၊
လတ်တေလာြဖစ်ေပ�ေနတဲ ့အေြခအေနေတနွဲ ့ လိက်ုေလျာညီေထွြဖစ်ေအာင်
ေန�ိင်ုဖိ� ရယ်အတက်ွ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တေယာက်ရဲ� လိအုပ်တဲ့ �ုပ်ပုိင်း၊ စိတ်ပုိင်းနဲ ့
ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွးေတကုိွ ေယဘုယျြခံ�ငံ�ုပီး ကျေနာ်တိ�
ေဆွးေ�းွခ့ဲ�ပီးြဖစ်တယ်။
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ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တေယာက်ဟာ ဘယ်လိပုံုစံကုိက်ညီမ�မျ�ိး �ိှရမလဲဆုိရင်
သူဟာ ေဒသခံလတူဦး ြဖစ်သင့်တယ်။ ဒီအတက်ွ သ�မိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းေတကွ
သ�ကုိ ကူညီ�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ ေဒသတင်ွးကလြူဖစ်လိ�  နယ်ေြမေဒသကုိလည်း
က�မ်းကျင်��စံပ်မှာြဖစ်တယ်။ ဒါဟာ ေြပာက်ကျားစစ်မှာ အေရးပါတဲအ့ချက်တခုပဲ။
ေဒသတင်ွး ထူးြခားတဲ ့အေ�ကာင်းြခင်းရာေတကုိွလည်း အေလအ့ကျင့်�ိှ�ပီးသားမိ�
သူဟာ ထိေရာက်စွာ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုတယ်။ သ� ြပည်သူကုိ အကာအကွယ်
ေပး�ိင်ုတာရယ်၊ သူေနထုိင်ရာ ကမ�ာေနရာကုိ ထိခုိက်ပျက်စီးေစတဲ့ ေဖာက်ြပနတဲ့်
လ�အဖ�ဲအစည်းေတကုိွ ေြပာင်းလဲပစ်ဖိ� ရယ် တိက်ုခုိက်ရတာေ�ကာင့် ဒီအလပ်ုေတမှွာ
သ�ရဲ�စိတ်အားထက်သနမ်�ပါ ေပါင်းစပ်ေနတယ်။

ဘာမထီ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ ည��်တိက်ုခုိက်ေရးသမားြဖစ်တယ်။
ဒီလိေုြပာတာဟာ ဒီတိက်ုပဲွမျ�ိးအတက်ွလိအုပ်တဲ ့ထူးြခားတဲ့ အရည်အချင်းေတွ
အားလံးု သ�မှာ�ိှရမယ်လိ�  ေြပာတာနဲ ့ အတတူပဲူ။ သူဟာ ပါးနပ်လျင်ြမနရ်မှာြဖစ်�ပီး
တိက်ုပဲွေနရာဆီသိ�  ေြမြပန ့ ်ဒါမှမဟတ်ု ေတာင်ေတေွကျာ်ြဖတ်တာ
ဘယ်တဦးတေယာက်မှ သတိမြပ�မိဘဲ အေရာက်သွားဖိ� ၊ တိက်ုခုိက်ရာမှာလည်း
ရနသူ်ကုိ အလစ်အငိက်ု ဖမ်းတိက်ုရမယ်ဆုိတာကုိ ဒီမှာထပ်�ပီး အေလးအနက်ထား
ေြပာရတာကေတာ ့ဒီလိတိုက်ုခုိက်မ�မျ�ိးဟာ ဒီတိက်ုပဲွမျ�ိးမှာ အေရး�ကီးလိ� ပါပဲ။ ရနသူ်
ကစ��်ကလျားြဖစ်သွားေအာင် ဒီလိ ုအလစ်အငိက်ုဖမ်း တိက်ုခုိက်�ပီးေနာက်
ဒီအားနည်းချက်ကုိ အခွင့်ေကာင်းယူတာ၊ မိမိဘက်ေတာ်သား ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်
တေယာက်မကျန ်အားနည်းချနိဲမ့� တခုတေလမှမ�ိှေစဘဲ သူကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ
ပါဝင်ကာ သဲသဲမဲမဲဖိလိ� တိက်ုရမှာြဖစ်တယ်။ ေလမုနတိ်င်ုးတိက်ုသလို အားလံးုကုိ
ဖျက်ဆီး၊ နည်းပရိယာယ်အရ ေတာင်းဆုိမ�မ�ိှရင် ဘာတခုမှ မချနဘဲ်
တရားစီရင်ရမယ့်သူများကုိ စီရင်လိ�  ရနသူ်စစ်သားေတအွေပ�မှာေတာ့ �ုတ်�ုတ်သဲသဲ
အထိတ်တလန ့ြ်ဖစ်ေနေစရမှာြဖစ်တယ်။ မည်သိ� �ိှေစ အကာအကွယ်မ့ဲေနတဲ့
သံ� ပနး်စစ်သားေတကုိွ ေကာင်းမွနသ်က်ည�ာစွာနဲ ့ ဆက်ဆံရမှာြဖစ်�ပီး
ကျဆုံးသူေတအွတက်ွ ေလးစားသမ� ြပရမှာြဖစ်တယ်။

ဒဏ်ရာရ ရနသူ်စစ်သားကုိ ဂ�ုတစုိက် ေဆးကုသေပး�ပီး ယခင်ကာလများက
သ�မှာ ြပည်သူေတအွေပ� �ကီးေလးတဲ ့ြပစ်မ�တစုံတရာ ကျ�းလနွခ့ဲ်တာ�ိှရင်
အဲဒီအတက်ွ သ�ကုိ ြပစ်ဒဏ်စီရင်ရမှာြဖစ်တယ်။ မလပ်ု�ိင်ုတဲအ့လပ်ုတခုက
အကျ�်းသားေတအွတက်ွ ေထာင်မ�ိှတာပဲ။ လံြုခံ�တဲ ့အေြခခံေဒသတခု၊ ရနသူ်က
တိက်ုခုိက်သိမ်းပုိက်လိ�  မရ�ိင်ုတဲ ့လတ်ွေြမာက်နယ်ေြမ မထူေထာင်ေသးခင်
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိမှုမဟတ်ုရင် ရနသူ်အကျ�်းသားဟာ ေဒသတင်ွးြပည်သူတိ� ရဲ�
အသက်အိးုအိမ် လံြုခံ�မ�၊ ဒါမှမဟတ်ု ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအတက်ွကုိပင်
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အ��ရာယ်ြပ�လာ�ိင်ုစရာ�ိှတယ်။ ဘာေ�ကာင့်ဆုိ သူဟာ ရနသူ်စစ်တပ်နဲ ့
ြပနလ်ည်ေပါင်းမိတဲအ့ခါ သတင်းအချက်အလက်ေတ ွေပး�ိင်ုလိ� ပါပဲ။ သ�မှာ
ဆုိးသွမ်းလှတဲ ့ရာဇဝတ်သား မဟတ်ုခ့ဲရင် ဝါဒြဖန ့စ်ည်း�ုံးေရးတရားေဟာ�ပီး
ြပနလ်�တ်သင့်တာပါပဲ။

ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ ဘယ်အရာမဆုိ လိအုပ်လာရင် သ�အသက်စွန ့လ်�တ်ဖိ�
ဝနမ်ေလးရဘူး။ ေ�ကာက်စိတ် စုိးစ�်းမ�မြပဘဲ ေသဖိ� လည်း အဆင်သင့်ြဖစ်ရမယ်။
သိ� ေသာ်လည်း တ�ပိ�င်နက်တည်းမှာ သူဟာ သတိ�ိှရမှာြဖစ်သလို မလိအုပ်ဘဲနဲ ့
သ�ကုိယ်သူ ရနသူ်ရဲ�ပစ်ကွင်းထဲ မထွက်သင့်။ ��ံးနမ့်ိမ�၊ တပ်ပျက်မ� မြဖစ်ေအာင်
ေ�ှာင်�ှား�ိင်ုဖိ�  တတ်စွမ်း�ိင်ုသမ� သတိဝီရိယ�ိှ�ကရမှာြဖစ်တယ်။
ဒီအေ�ကာင်းေတေွ�ကာင့် တိက်ုပဲွတိင်ုးမှာ အလနွကုိ်အေရး�ကီးတာကေတာ့
ရနသူ်ရဲ�တပ်ကူ ေရာက်လာ�ိင်ုမယ့်လမ်းဆုံပိွ�င့်ေတ ွအားလံးုကုိ သတိ�ိှ�ိှ
ေစာင့်�ကည့်ရမှာြဖစ်သလိ ုရနသူ်အဝုိင်းမခံရေအာင်လည်း သတိထားဖိ� ြဖစ်တယ်။
ဒါရဲ�အကျ�ိးဆက်က �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်ပျက်စီးမ� မ�ကီးမားလှေပမယ့်
စိတ်ဓာတ်ေရးရာအရ ေတာ်လှနေ်ရးတိက်ုပဲွရဲ� အလားအလာအေပ� ယုံ�ကည်မ�
ေလျာန့ည်းသွားေလာက်ေအာင် ထိခုိက်�ိင်ုတယ်။

မည်သိ� ပင်ြဖစ်ေစ သူဟာ ရဲရင့်တည်�ကည်ရမယ်။ တိက်ုပဲွတခုအတင်ွး
အ��ရာယ်ေတနွဲ ့ ြဖစ်�ိင်ုတဲအ့လားအလာေတကုိွ ေစ့စပ်စွာ ေလလ့ာသုံးသပ်�ပီး
အ�မဲလိလို ုအေကာင်းြမင်ဝါဒနဲ ့ အေြခအေနေတကုိွ  ချ�်းကပ်�ိင်ုဖိ�
အသင့်ြဖစ်ေနရမယ်။ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်တဲ ့ဆုံးြဖတ်ချက်ချ�ိင်ုဖိ�
ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်တဲ ့အချက်အလက်ေတကုိွ �ှာေဖွ�ုံမက၊
ဒီလိဆုံုးြဖတ်ချက်မျ�ိးေတကုိွ မိမိအတက်ွ အားသာချက် အားနည်းချက်ေတနွဲ ့
စုေပါင်းသုံးသပ်အေြဖထုတ်တဲအ့ခါ သိသာခံစား�ိင်ုေလာက်ေအာင်
အေပါင်းလက�ဏာအေြဖမျ�ိး မထွက်တဲအ့ခါလည်း လပ်ု�ိင်ုလပ်ုဝ့ံရမယ်။

ဒီလိဘု၀အေြခအေနေတမှွာ အသက်�ှင်ရပ်တည်�ိင်ုဖိ� နဲ ့ ရနသူ်ရဲ�
တိက်ုခုိက်မ�ေတကုိွ ေကျာ်လ�ား�ိင်ုဖိ�  ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်မှာ ပတ်ဝနး်ကျင်နဲ ့
လိက်ုေလျာညီေထွ ေန�ိင်ုစွမ်းရည် �ိှရမှာြဖစ်တယ်။ ဒါမှသာ သူဟာ
အသက်�ှင်ေနတဲ ့ပတ်ဝနး်ကျင်ရဲ�တစိတ်တပုိင်းြဖစ်လာ�ပီး သ�မိတ်ဖက်တေယာက်လို
အကျ�ိး�ိှ�ိှ အသုံးချ�ိင်ုဖိ�  ြဖစ်�ိင်ုသမ�အစွမ်းကုန် အားထုတ်ရမှာြဖစ်တယ်။ သူဟာ
အေြခအေနကုိ လျင်ြမနစွ်ာ နားလည်သေဘာေပါက် သုံးသပ်သူြဖစ်�ပီး
တီထွင်�ိင်ုစွမ်းလည်း ြမနဆ်နထ်က်သနမှ်သာ သ�အဖိ�  နည်းလမ်းေတကုိွ
အေြခအေနအချနိအ်ခါနဲ ့ ကုိက်ည�ိ�ပီး လပ်ုေဆာင်သွား�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။
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ဒီလိလိုက်ုေလျာညီေထွြဖစ်ေအာင် ည�ိယူ�ိင်ုစွမ်းနဲ ့ တီထွင်မ�အတတ်ပညာတိ�ဟာ
ြပည်သူတိ� ရဲ� ေတာ်လှနေ်ရးတပ်မေတာ်မှာသာ �ိှကာ၊ စစ်ဘုရင်ဗုိလ်ချ�ပ်�ကီးေတရဲွ�
စာရင်းဇယားေတကုိွ ပျက်စီးေစ�ပီး သူတိ� ကုိ လမ်းလွဲသွားေစတယ်။

ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ ဒဏ်ရာရ မိမိရဲေဘာ်ကုိ ရနသ်�လက်ထဲမှာ
ဘယ်ေတာမှ့ မထားခ့ဲရဘူး။ ဘာြဖစ်လိ� လဲဆုိေတာ ့ဒါဟာ သ�ကုိ
ေသတင်ွးပိ� တာနဲအ့တတူပဲူ။ ဘယ်နည်းနဲမ့ဆုိ သ�ကုိ စစ်ပဲွေနရာကေန လံြုခံ�စိတ်ချရတဲ့
တေနရာကုိ ပိ� ေပးရမှာ ြဖစ်တယ်။ အ�ကီးမားဆုံး အားထုတ်မ�နဲ အ့�ကီးမားဆုံး
စွန ့စ်ားြခင်းတိ� ကုိ ဒီအလပ်ုမှာ အသုံးချရမှာ ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ
သာမနမ်ဟတ်ုဘဲ �ှာမှ�ှားတဲ ့အေဖာ်ေကာင်းလည်း ြဖစ်ရမယ်။

တ�ပိ�င်နက်တည်းမှာ သူဟာ ��တ်လံသူုတဦးလည်း ြဖစ်ရမယ်။ သ�ေ�ှ�မှာ
ေြပာဆုိလပ်ုကုိင်တာ သိြမင်သမ�ကုိ စိတ်ထဲမှာပဲ ထားရမယ်။ သ�ရဲေဘာ်
ေြပာက်ကျားေတ�ွကားထဲမှာလည်း မလိအုပ်ဘဲ စကားအပုိတလံးု မေြပာသင့်။
ရနသူ်ရဲ�သူလျ�ိေတွ ေြပာက်ကျားအဖ�ဲထဲမှာ ရာထူးေနရာမျ�ိးစုံမှာ �ိှေန�ုိင်တာေ�ကာင့်
မိမိရဲ�အ�ကံအစည်ေတ၊ွ တည်ေနရာနဲ ့ �ှင်သနလ်�ပ်�ှားေန�ိင်ုနည်းေတွ
ေပါက်�ကားသွား�ိင်ုတယ်။

ေဖာ်ြပပါ စိတ်ဓာတ်ခုိင်မာမ� အရည်အေသွးေတအွြပင် ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ
ကုိယ်ခ��ာ�က့ံခုိင်သနစွ်မ်းမ�လည်း အေရး�ကီးလိအုပ်ပါတယ်။ သူဟာ မေမာပနး်�ိင်ုသူ
ြဖစ်ရပါမယ်။ ေမာပနး်�မ်ွးလျလနွး်လိ�  မလ�ပ်�ိင်ုြဖစ်ေနရင်ေတာင် ေနာက်ထပ်
အားထုတ်လပ်ုေဆာင်မ�တခုကုိ လပ်ု�ိင်ုရမယ်။ မယိမ်းယုိင် ခုိင်မာအြမစ်တယ်ွ�ပီး
ြဖစ်တဲ ့ယုံ�ကည်ချက်ဟာ သ�မျက်�ှာေပ�က အေရးေ�ကာင်း�ကီးေတွ တခုစီေပ�မှာ
ေဖာ်ြပေန�ပီး ေနာက်ထပ် ေြခတလှမ်းလှမ်းဖိ�  တိက်ုတနွး်ေနတယ်။ ဒီေြခလှမ်းဟာ
ေနာက်ဆုံး မဟတ်ုေသး။ ေနာက်ထပ်ေနာက်ထပ်လိ�  ေြခလှမ်းေတွ ထပ်လှမ်းရဦးမှာ
ြဖစ်တယ်။ သ�ရဲ�ေခါင်းေဆာင်ေတ ွသတ်မှတ်ထားတဲ ့ေနရာေဒသ ေရာက်တဲအ့ထိေပါ။့

သူဟာ အစွနး်တရားေတကုိွလည်း ခံ�ိင်ုရမယ်။ အစားအစာ၊ ေရ၊
အဝတ်အစား၊ အမုိးအကာ စတာေတြွပတ်လပ်တာနဲ ့ မ�ကာခဏ�ကံ�ေတ�ရမှာြဖစ်�ပီး
ဒါေတကုိွ ေတာင့်ခံ�ုံတင်မက အဖျားေရာဂါနဲ ့ ဒဏ်ရာအနာေတအွတက်ွလည်း
ခံ�ိင်ုရည် �ိှရမယ်။ ဒါေတဟွာ သဘာ၀နည်းနဲပဲ့ ေပျာက်ကင်းရမှာြဖစ်�ပီး
ဆရာဝနဆီ်က ကုသမ� ခံရမှာ မဟတ်ုလိ� ပဲ။ ဒီအချက်က ပုိလိ� ေတာင် လိအုပ်ပါတယ်။
ဒဏ်ရာအနာ (ဝါ) ဖျားနာတာ ကုသဖိ�  ေြပာက်ကျားေဒသက ခွါသွားသူဟာ
ရနသူ်ရဲ�လပ်ု�ကံမ�ကုိ ခံရ�ိင်ုလိ� ပဲ။

ဒါေတ ွေကျာ်လ�ား�ိင်ုဖိ�  သ�မှာ သံမဏိဖ�ဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံမျ�ိး �ိှရမယ်။
စိတ်ဓာတ်အရေရာ ခ��ာကုိယ်အရပါ �က့ံခုိင်ပါမှ ဆင်းရဲဒကု�အမျ�ိးမျ�ိးကုိ
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မဖျားမနာဘဲ တနွး်လှနပ်စ်ပယ်�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ မုဆုိးအလိက်ုခံရလိ�  ေြပးလ�ားေနရတဲ့
သားေကာင်နဲတ့တဲူ ့သ�ဘ၀ကုိက သ�ကုိ ခွနအ်ား�ိှေအာင် လပ်ုေပးတဲအ့ချက်တခုပါပဲ။
ဒီလိ ုသဘာ၀ကျကျ လိက်ုေလျာညီေထွ ေနထုိင်မ�ေ�ကာင့် ဒါဟာလည်း သ�ရဲ�
တိက်ုပဲွဝင်ရာ ပတ်ဝနး်ကျင် နယ်ေြမေဒသ ြဖစ်လာတယ်။

ဒါေတအွားလံးုက ကျေနာ်တိ�အတက်ွ ေမးစရာေမးခွနး်တခု ေပ�လာပါတယ်။
အဲဒါကေတာ ့ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ ဘယ်အသက်အရွယ်ေလာက် �ိှသင့်သလဲ။
အသက်အရွယ်အကန ့အ်သတ်ကုိ အတိအကျေြပာရမှာ ခက်ခဲပါတယ်။ လပုူဂ�ိ�လ်
တဦးချင်းစီအလိက်ုနဲ ့ လမူ�ေရးဆုိင်ရာ သီးြခားအချက်ေတေွ�ကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ေကျးလက်လယ်သမားတဦးဟာ �မိ�သားတဦးထက် ခံ�ိင်ုရည်�ိှမှာပါ။
�မိ�သားချင်းမှာေတာင် ကုိယ်ကာယလ�ပ်�ှားမ� ေလက့ျင့်ခနး်ေတွ
အေလအ့ကျင့်�ိှသူဟာ ကျနး်မာမှာြဖစ်�ပီး၊ စာေရးစာချလိီု စားပဲွကုလားထုိင်မှာ
ထုိင်�ပီး အလပ်ုလပ်ုသူထက်ပုိလိ�  ခံ�ိင်ုစွမ်းအား �ိှမှာြဖစ်တယ်။ သိ� ေသာ်
ေယဘုယျြခံ�ေြပာရရင် ေနရာအတည်တကျမ�ိှ လှည့်လည်သွားလာလ�ပ်�ှားေနရတဲ့
ေြပာက်ကျားတိက်ုပဲွ အဆင့်တင်ွမူ အ�ကီးဆုံးအသက်မှာ ၄၀ ထက် မေကျာ်သင့်ေပ။
အားလံးုထဲတင်ွ �ခင်းချက်ေတေွတာ ့�ိှပါတယ်။ ေတာင်သူလယ်သမားေတဆုိွရင်
�ခင်းချက်ထားေပးရမယ်။ ေတာ်လှနစ်စ်ကာလအတင်ွး သူရဲေကာင်းရဲေဘာ်များထဲမှ
တပ်မ�း ကရက်စင်ဆီယုိပီရက် (Crescencio Perez) ဆုိရင် အသက် ၆၅
�ှစ်အရွယ်ကျမှ ဆီယာရာ ကနဦးေြပာက်ကျားစခနး်ကုိ ဝင်ေရာက်လာခ့ဲ�ပီး
တပ်ဖ�ဲအတင်ွး အားအကုိးရဆုံးထဲမှ တေယာက်ြဖစ်တယ်။

ေနာက်ထပ်ေမးစရာ ေမးခွနး်တခုမှာ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်များကုိ တစုံတရာ
လတူနး်စားအလ�ာက စုေဆာင်းရင် ဘယ်လိ�ိှုမလဲ။ စစ်ဆင်ေရးေတြွပ�လပ်ုရန်
အချက်အချာေနရာအြဖစ် ေရွးချယ်ထားတဲေ့ဒသအတင်ွးမှ လမူ�ေရးဖ�ဲစည်း
တည်ေဆာက်ပုံနဲည့�ိ�ပီး ေြပာက်ကျားတပ်ကုိ ဖ�ဲရမှာြဖစ်တယ်။ ေြပာလိတုာကေတာ့
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� အြမ�ေတ တိက်ုခုိက်ေရးတပ်စိတ်ငယ်ေတကုိွ
လယ်သမားေတနွဲပဲ့ ဖ�ဲစည်းရမှာြဖစ်တယ်။ လယ်သမားဟာ အေကာင်းဆုံး
စစ်သားရဲေဘာ်ြဖစ်မယ်ဆုိတာ ထင်�ှားပါတယ်။ အြခား လတူနး်စားအလ�ာ
အသီးသီးကုိလည်း တရားတဲစ့စ်ပဲွမှာ ပါဝင်�ိင်ုတဲအ့ခွင့်အေရးကုိ မပိတ်ပင်သင့်ဘဲ
လတူဦးချင်းစီအလိက်ု �ခင်းချက်ေတ ွထား�ိှဖိ�  အလနွအ်ေရးပါတယ်ဆုိတာ
သတိြပ�ရမှာြဖစ်တယ်။

ကျေနာ်တိ�  အနည်းဆုံးအသက် ကန ့သ်တ်ချက်ကုိ မေြပာရေသးဘူး။ အသက်
၁၆ �ှစ်ထက် ငယ်ရွယ်သူေတကုိွ တိက်ုပဲွအတက်ွ လက်မခံသင့်။ အလနွထူ်းြခားေသာ
အေြခအေနေတကွလွဲရင်ေပါ။့ ဒီလငူယ်ေတဟွာ ကေလးသာသာအရွယ်ေတမိွ� သူတိ�
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�ကံ�ေတ�လာရမယ့်အလပ်ု၊ ရာသီဥတ ုြပင်းထနမ်�နဲ ့ ဒကု�ဆင်းရဲေတကုိွ
�က့ံ�က့ံခုိင်ေလာက်ေအာင် လံလံုေုလာက်ေလာက် မဖ�ံ �ဖိ�းေသး။ အေကာင်းဆုံး
အရွယ်ကေတာ ့အသက် ၂၅ �ှစ်နဲ ့ ၃၅ �ှစ်အ�ကား အရွယ်ေတပဲွ။ ဒီအသက်အရွယ်
ေတမှွာ လအူများရဲ� ဘ၀ေတဟွာ တည်�ငိမ်လာလိ� ပဲ။ ဘယ်သူမဆုိ ဒီအသက်အရွယ်
မှာ ထွက်ခွါခ့ဲသူေတဟွာ သ�အိးုသ�အိမ်၊ သ�ကေလးေတ၊ွ သ�ရဲ�ကမ�ာေလးတခုလံးုကုိ
စွန ့ပ်စ်ခ့ဲ�ပီး တာဝနေ်တကုိွ ေကာင်းစွာစ�်းစား သေဘာေပါက်ခ့ဲ�ပီးြဖစ်ကာ
ေနာက်တလှမ်းြပနမ်ဆုတ်ဖိ�  ဆုံးြဖတ်ချက် ခုိင်ခုိင်မာမာချထားသူေတြွဖစ်တယ်။
သာမနမ်ဟတ်ုဘူး၊ ထူးခ�နတဲ် ့ကေလးငယ် တချ�ိေတာ ့တိက်ုပဲွဝင် ေြပာက်ကျား
ရဲေဘာ်ြဖစ်လာ�ပီး ကျေနာ်တိ� သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲအတင်ွး အြမင့်ဆုံးရာထူးအဆင့်ထိ
ေရာက်ခ့ဲတာေတ ွ�ိှပါတယ်။ တိက်ုရည်ခုိက်ရည်ေကာင်းတဲ့ ကေလးတေယာက်�ိှတိင်ုး
ကျန ်၁၀ ေယာက်ေလာက်ကေတာ ့အိမ်ြပနသွ်ားသင့်တာ ြဖစ်တယ်။ သူတိ�ေ�ကာင့်
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအဖိ�  ဝနထု်ပ်ဝနပုိ်းလိ ုြဖစ်လာေစ�ိင်ုတယ်။

ကျေနာ်တိ�ေြပာခ့ဲသလိ ုေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ သ�ေကျာကုံးေပ�မှာ
ခ�ုသတ� ဝါလိ ုကုိယ့်အိမ်ကုိယ်သယ်�ပီး သွားလာေနသူြဖစ်တယ်။ ဒါေ�ကာင့်
သ�ေကျာပုိးအိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းနဲက့ျကဲျ ဲဝုိင်း�ိင်ုမယ့် အသုံးအေဆာင်
ပစ�ည်းမျ�ိးကုိသာ သယ်ယူသွားသင့်တယ်။ မြဖစ်မေန လိအုပ်တဲပ့စ�ည်းေလာက်ကုိပဲ
သယ်ေဆာင်ဖိ�  ြဖစ်တယ်။ ဒီပစ�ည်းကုိလည်း သူဟာ မေပျာက်ပျက်ရေအာင် ဂ�ုစုိက်
ထိနး်သိမ်းရမယ်။ အလနွဆုိ်းဝါးတဲ ့အေြခအေနမှာေတာ ့မတတ်သာဘူးေပါ။့

သ�ရဲ� လက်နက်ခဲယမ်းနဲ ့ စစ်အသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းကုိလည်း သူကုိယ်တိင်ု
သယ်ပုိး�ိင်ုရမယ်။ ဒါေတြွပနလ်ည်တပ်ဆင်ဖိ�  အထူးသြဖင့်ကျည်အင်အား
ြပနလ်ည်ြဖည့်တင်းဖိ�  အလနွခ်က်ခဲပါတယ်။ လက်နက်ခဲယမ်းများကုိ
ေြခာက်ေသ�ေအာင်၊ အ�မဲသန ့�ှ်င်းေနေအာင်၊ တခုတေလမှ ေလလငွ့်ဆုံး�� ံးတာမျ�ိး
မြဖစ်ေအာင် ေရတက်ွသိမ်းဆည်းတာေတ ွလပ်ုဖိ� လိတုယ်။ ဒီအချက်ေတဟွာ
ေြပာက်ကျားတိ� ရဲ� ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်တယ်။ ေသနတ်ကုိလည်း အ�မဲလို သန ့�ှ်င်း၊
ဆီသုတ်ဖိ� ၊ ေြပာင်းတိက်ုဖိ� သင့်တယ်။ ဒီလိအုေြခအေနမျ�ိး�ိှေအာင် ထိနး်သိမ်းဖိ�
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ ေခါင်းေဆာင်က စည်းကမ်းချမှတ်တာ၊ မလိက်ုနာသူကုိ အေရးယူ၊
အြပစ်ေပးတာမျ�ိး လပ်ုသင့်တယ်လိ�  အ�ကံြပ�လိတုယ်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေတာ်လှနေ်ရးအေပ�သစ�ာ�ိှတဲ၊့ စိတ်ဓာတ်ခုိင်မာတဲ့
ြပည်သူေတမှွာ စံထားချက်တခုေတာ ့�ိှ�ကတယ်။ အလနွက်ျ�်း�ကပ်တဲ့
အေြခအေနေတထဲွမှာ သူတိ� �ှင်သနေ်န�ိင်ုတာ အဲဒီအချက်ေ�ကာင့်ပဲ။
ဒီစံထားချက်ကလည်း �ုိး�ုိးေလးပါ။ ဟနေ်ဆာင်မ� ပကာသနေတမွ�ိှတာ၊
အဲဒါအတက်ွ တံ�ေ�ှးမေနဘဲ အသက်ေပးဖိ�  အလနွခုိ်င်မာ ြပတ်သားတာပါ။
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လယ်သမား အားလံးုအတက်ွ ဒီစံထားချက်ကေတာ ့လယ်ေြမေလးတကွက်
ပုိင်ဆုိင်ခွင့်နဲ ့ လယ်လပ်ုကုိင်�ိင်ု�ပီး တရားမ�တတဲ့ လမူ�ဆက်ဆံေရးဘ၀ထဲမှာ
သက်�ှင်ေမ�ေလျာ်�ိင်ုဖိ� ပါပဲ။ အလပ်ုသမားေတအွတက်ွက အလပ်ုအကုိင်ရ�ိှဖိ� နဲ ့
လံေုလာက်တဲလ့ပ်ုခလစာအြပင် တရားမ�တတဲ ့လမူ�ဆက်ဆံေရးကုိပဲြဖစ်တယ်။
ေကျာင်းသားေတနွဲ ့ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ�ှင် ြပည်သူေတအွတက်ွကေတာ့
ပုိမုိ�ပီး စိတ်ကူးနဲသ့ာဆုိင်တဲ ့ြဒပ်မ့ဲအယူအဆေတြွဖစ်တဲ့ လတ်ွလပ်ြခင်း စတဲ့
စံထားချက်ေတဟွာ တိက်ုပဲွအတက်ွ ေမာင်း�ှင်အားေတ ွြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ရဲ�ဘ၀ဟာ ဘာနဲတ့ပူါမ့လဲလိ�  ေမးစရာေမးခွနး်
ေပ�လာြပနတ်ယ်။ သ�ရဲ� သာမနလ်ပ်ု�ုိးလပ်ုစ�်က ခရီးေဝးလမ်းေလ�ာက်တာ
ြဖစ်တယ်။ နမူနာအေနနဲ ့ ေတာင်ေပ�ေတာထူတဲေ့ဒသမှာ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်
တေယာက်ဟာ အ�မဲလိလို ုရနသူ်ရဲ�အေ�ှာက်အယှက်လည်း ခံေနရတယ် ဆုိပါစိ� ။
ဒီအချနိေ်တမှွာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဟာ ေနဖ့က်မှာ ထမင်းပင်ချက်စားဖိ� အချနိ်
မယူေတာဘဲ့ လ�ပ်�ှားသွားလာ�ပီး ေြပာင်းေရ� �ေနရာယူ�ကတာြဖစ်တယ်။ ညဖက်မှာ
ေရနားနးီတဲ ့ေနရာမှာ စခနး်ချဖိ� �ှင်းလင်း�က�ပီး ချက်ြပ�တ်ဖိ� ဝုိင်းဝနး်စီမံ�ကရမယ်။
မုိးချ�ပ်လာတာနဲ ့ ရ�ိင်ုသမ�ထင်းတိထုင်းစေတနွဲ ့ မီးေတဖုိွ�ကရတယ်။

ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ စားေသာက်လိ� ရတဲအ့ချနိအ်ခုိက်အတန ့မှ်ာ
အစာကုိစား၊ စားလိ� ရတာမှနသ်မ�ကုိလည်း စားရတယ်။ တခါတေလမှာ မယုံ�ိင်ုစရာ
စားေကာင်းေသာက်ဖွယ်ေတနွဲ ့ �ကံ�ရတတ်တယ်။ တခါတခါလည်း ထမင်း ၂ ရက် ၃
ရက် မစားရဘူး။ ဒီလိမုစားရလိ�  သ�ရဲ�လပ်ု�ိင်ုစွမ်းအားေတကွေတာ့ နည်းနည်းမှ
ေလျာမ့သွားပါဘူး။

သ�ရဲ�အိမ်ဟာ ဟင်းလင်းြဖစ်ေနတဲ ့မုိးေကာင်းကင်ပဲ။ အဲဒါနဲ သ့�ရဲ�
ပုခက်�ကားမှာ မုိးေရကာ �ိင်ုလနွခ်င်းတခုကုိ ချတ်ိဆဲွ�ပီး သ�အဝတ်အစားနဲ ့
ပုခက်ေအာက်မှာေတာ ့ေကျာပုိးအိတ်၊ ေသနတ်နဲခဲ့ယမ်းမီးေကျာက်ေတွ
ေြပာက်ကျားရဲ� ရတနာေတေွပါ။့ တချ�ိအချနိေ်တမှွာ ဖိနပ်ကုိ မခ�တ်သင့်။ ရနသူ်
အလစ်ဝင်ေရာက်တိက်ုခုိက်တာ ခံရတတ်လိ� ပဲ။ ဖိနပ်ေတဟွာ အဖုိးတနတဲ့်
ရတနာတပါးလည်းြဖစ်တယ်။ ဖိနပ်တရံ �ိှထားတဲ ့မည်သူမဆုိ လတ်တေလာ
အေြခအေနေတရဲွ� ကန ့သ်တ်မ�ေတ�ွကားထဲက လံလံုြုခံ�ြခံ��ိှတဲ့ ေပျာ်ရ�င်ေ�ကနပ်မ�
ဘ၀ေလးကုိ ရ�ကတယ်။

သိ� ြဖစ်လိ�  လေူနေဒသေတနွဲ ့ အလှမ်းကွာတဲေ့နရာေတမှွာ ေြပာက်ကျား
ရဲေဘာ်တေယာက်အဖိ�  ရက်များစွာေနတဲအ့ခါ ေနရမယ်။ ဒီအရင် အစီအစ�်
လပ်ုထား�ပီးသားမဟတ်ုတဲ ့အဆက်အသွယ်ေတအွားလံးုနဲလ့ည်း မေတ�ေအာင်
ေ�ှာင်ေန�ပီး ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ြခင်း၊ တခါတရံေရငတ်ြခင်း၊ အပူအေအးဒဏ်ေတွ

55



ေချေဂွဗားရား - ေြပာက်ကျားစစ်

ခံရမှာြဖစ်�ပီး �ကမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ ့သဘာ၀ေတာနက်�ကီးထဲမှာ ေနရတာေတလွည်း
�ိှမယ်။ လ�ပ်�ှားချတီက်တဲအ့ခါ ေခ�းထွက်၊ ထွက်တဲေ့ခ�း ကုိယ်ေပ�မှာတင်ေြခာက်၊
ေနာက်ထပ်ေခ�းထွက်နဲ ့ ကုိယ်လက်သုတ်သင်မ� မှနမှ်နမ်လပ်ု�ိင်ုတဲအ့ခါေတလွည်း
�ိှလိမ့်မယ်။ (တြခားအရာကိစ�ေတမှွာလိပဲု ဒီအချက်မှာလည်း တဦးချင်းစီ
ကွာြခားမ�ေတာ�ိှ့ပါတယ်။)

မ�ကာေသးခင်စစ်ပဲွကာလအတင်ွးမှာ အယ်�ူပါ�ုိ ေကျးရွာထဲ ဝင်လာေတာ့
ကျေနာ်တိ� နားကုိ လမူကပ်�ိင်ုေအာင်ကုိ ထူးထူးြခားြခားနေံစာ်တဲ့ အနံအ့သက်ေတွ
ထွက်ခ့ဲတယ်။ အဲဒီတနုး်ကတိက်ုပဲွဟာ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်ေလာက်�ကာ�ပီး ေနပူထဲ
တိက်ုရတာြဖစ်တယ်။ �ပီးေတာ ့ရွာေရာက်ေအာင် ၁၆ ကီလိမီုတာခရီး လမ်းေလ�ာက်၊
�ကမ်းတမ်းဆုိးဝါးတဲ ့ပင်လယ်ကမ်း�ုိးတနး်တေလ�ာက် ေနပူ�ကဲ�ကဲေအာက်မှာ
ရက်ေပါင်းများစွာ ကုနလ်နွခ့ဲ်ရတာေတပွါ ေပါင်းလိက်ုေတာ့ ပုိဆုိးတာေပါ။့ ကျေနာ်တိ�
�ှာေခါင်းေတကွ ဒီအနံအ့သက်ေတကုိွ အေလအ့ကျင့်ရ�ပီး ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျား
ရဲေဘာ်တဦးစီရဲ� ပုခက်ကုိ တဦးစီရဲ� ထူးြခားနဲအ့နံအ့သက်နဲ ခဲွ့ြခားလိ� ရ�ိင်ုခ့ဲတယ်။

ဒီလိအုေြခအေနေတမှွာ စခနး်ချတဲေ့နရာကုိ ေြခရာလက်စမကျနေ်အာင်
အလျင်အြမန ်�ှင်းလင်းဖျက်ဆီးပစ်ရမှာြဖစ်တယ်။ သတိအထူးထားဖိ� လိအုပ်�ပီး
အိပ်ရသူ ၁၀ ေယာက်အတက်ွ ၁ ေယာက်ကေန ၂ ေယာက်အထိ ကင်းတာဝနယူ်�ပီး
ေစာင့်�ကပ်ရမယ်။ စခနး်ချရာေနရာ ဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက်ေတကုိွ သတိနဲ ့
ေစာင့်�ကပ်�ပီး တေယာက်တလှည့်စီ အဆက်မြပတ် ကင်းချသွားရမယ်။ စခနး်ချ
ေနထုိင်သွားလာတဲဘ့၀က ကျေနာ်တိ� ကုိ အစားအေသာက် ြပင်ဆင်ချက်ြပ�တ်နည်းနာ
အမျ�ိးမျ�ိး သင်ေပးခ့ဲတယ်။ တချ�ိနည်းနာေတနွဲ ့ ြမနြ်မနက်ျက်ေအာင် ချက်လိ� ရတယ်။
တချ�ိေတကွျေတာ ့ေတာထဲကရတဲ ့အနည်းငယ်မ�သာြဖစ်တဲ ့အရာေတနွဲ ဟ့င်းခပ်
အေမ�းအ�ကိ�င်အြဖစ် အသုံးြပ��ကတယ်။ ဒီြပင်
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ရဲ�ဟင်းခွက်ေတမှွာ ပုိမုိအရသာစုံေအာင်
ချက်ြပ�တ်နည်းသစ်ေတလွည်း ထွင်�ကေသးတယ်။ ဒီဟင်းခွက်ေတကွလည်း
အဓိကကေတာ ့ေြပာင်းဆန၊် သစ်ဥသစ်ဖု၊ ဆားနဲ ့ ဆီနည်းနည်း (ဝါ) ဝက်ဆီနဲခ့ျက်တာ
များပါတယ်။ တခါတေလကျမှသာ အသားနည်းနည်းစီ စား�ကရတယ်။
ပူြပင်းေြခာက်ေသ�တဲအ့ရပ်မှာ တိက်ုခုိက်�ကရတဲ ့ရဲေဘာ်ေတရဲွ�ဘ၀ဟာ ဒီလိပုါပဲ။

တိက်ုပဲွစစ်ဆင်တဲက့ာလမှာ စိတ်ဝင်စားစရာအေကာင်းဆုံး
အြဖစ်အပျက်ကေတာ ့စစ်ပဲွအေ�ကာင်းပါပဲ။ စစ်ပဲွက လအူားလံးုကုိ
ဝမ်းသာအားရြဖစ်ေစ�ပီး၊ လတိူင်ုးလတိူင်ုးကုိလည်း စိတ်လက်ေပါပ့ါးသွားေအာင်ကုိ
စိတ်သစ်အားသစ် ြဖည့်ေပးလိက်ုပါတယ်။ ေြပာက်ကျားအသက်တာရဲ�
အထွတ်အထိပ်ြဖစ်တဲစ့စ်ပဲွကုိ မိမိအတက်ွ အခွင့်သာေစတဲ့ အချနိအ်ခုိက်အတန ့ကုိ်
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ေရွး�ပီး တိက်ု�ကရတယ်။ မိမိက သုတ်သင်ေချမ�နး်ပစ်�ိင်ုေလာက်ေအာင်
အင်အားချနိဲတဲ့ ့ရနသ်�စခနး်ကုိ သတ်မှတ်ေလလ့ာ�ပီးတဲအ့ခါ (ဝါ) ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်းက
လတ်ွေြမာက်ေရး အင်အားစုေတ ွေနရာယူထားတဲ ့ေဒသထဲကုိ တိက်ု�ုိက်ဝင်လာတဲ့
အခါမျ�ိးေတမှွာ ြဖစ်တယ်။ ဒီအေြခအေန�ှစ်ခုဟာ ကဲွြပားြခားနားတယ်။

ရနသူ်စခနး်ချထားတဲေ့နရာကုိ ခပ်ပါးပါးသာ ဝုိင်းရံထား�ပီး အေြခခံကျတာက
မိမိဝုိင်းထားတဲစ့ခနး်ကုိ တပ်ကူလာသည့် ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်းအား
လိက်ုလံြဖတ်ေတာက် တိက်ုခုိက်တာပဲြဖစ်တယ်။ ကတတ်ုကျင်းထဲက ရနသူ်
စစ်သားဟာ ေြပာက်ကျားအတက်ွ စဲွမက်စရာသားေကာင်မဟတ်ု။ ေြပာက်ကျား
စစ်သား လိလုားတာက လ�ပ်�ှားေနတဲ ့ရနသူ်၊ ထိတ်လန ့တ်�ကားြဖစ်ေန�ပီး
ေဒသလည်းမက�မ်း၊ အားလံးုကုိ ေ�ကာက်ရွ�ံေန�ပီး အကာအကွယ်အတက်ွလည်း
သဘာ၀အတားအဆီးေတ ွကင်းမ့ဲေနသူမျ�ိးကုိ ြဖစ်ပါတယ်။ အကာအကွယ်
နရံံေနာက်က အစွမ်းထက်တဲ ့လက်နက်ေတနွဲ ့ ရနသူ်က တိက်ုခုိက်လာတာကုိ
ခုခံ�ိင်ုစွမ်း�ိှတဲသူ့အဖိ�  အေြခအေနက ဘယ်ေလာက်ပင်ဆုိးဆုိး သ�ရဲ�ဒကု�မ�ကီးလှ။
သိ� ေပမယ့် ၂ ေနရာ ၃ ေနရာေလာက်မှာ �ုတ်တရက်ြဖတ်ေတာက် တိက်ုခုိက်ခံရတဲ့
ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်းအဖိ� ေတာ ့�ကီးလှတဲဒ့ကု�ပါပဲ။ ေြပာက်ကျားေတွ အေနနဲ ့
ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်းကုိ ဝုိင်းပိတ်�ပီး လံးု၀ေချမ�နး်မရ�ိင်ုရင် တနြ်ပနတိ်က်ုခုိက်မ�ေတွ
မခံရခင် တပ်ြပနဆု်တ် အနားယူသင့်တယ်။

ကတတ်ုကျင်း၊ စခနး်ထဲကရနသူ်ကုိ စားနပ်ရိက�ာ၊ ေရတိ� ြပတ်ေတာက်လိ�  (ဝါ)
တိက်ု�ုိက် တိက်ုခုိက်ေချမ�နး်�ိင်ုတဲန့ည်းေတနွဲ ့ �ှမ်ိနင်းလိ� မရရင် ဝင်ကူလာတဲ့
စစ်ေ�ကာင်းေတကုိွ ြဖတ်ေတာက်တိက်ုခုိက်ေချမ�နး်�ပီးတာနဲ ေ့နာက်ဆုတ် အနားယူဖိ�
ြဖစ်ပါတယ်။ ရနသ်�စစ်ေ�ကာင်းက အား�ကီးမား�ပီး မိမိက အားချနိဲေ့နရင်
ေ�ှ�တိက်ုကင်းကုိ ေချမ�နး်ပစ်ဖိ�  အာ�ုံစုိက်�ကရမယ်။ ေမ�ာ်မှနး်ခ့ဲတဲအ့ေြဖ ဘယ်သိ� ပင်
�ိှေစ ဒီနည်းပရိယာယ်ကုိေတာ ့အထူးဂ�ုြပ�ေရွး�ကရမှာြဖစ်တယ်။ ေ�ှ�တိက်ုကင်း
ထွက်လည်းပဲ ဦးေဆာင်လမ်းြပစစ်သား၊ အ�ကပ် စသူေတကုိွ �ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ
တိက်ုခုိက်ခံရ�ပီး ရနသူ်စစ်သားေတ�ွကားမှာလည်း ေ�ှ�တိက်ုကင်းသမားေတွ
တေယာက်�ပီးတေယာက် ေသ�ပီးရင်းေသရင်း ြဖစ်ေနတယ်ဆုိတာ သတင်းပျ�ံ��သွံား
ခ့ဲရင် ဒီတာဝနယူ်ဖိ�  ဝနေ်လးေ�ကာက်ရွ�ံသွားမှာ ြဖစ်�ပီး ဒီအရာကား တပ်တင်ွး
ပုနက်နတဲ်အ့ထိ ကျယ်ြပန ့သွ်ား�ိင်ုတယ်။ ဒါေ�ကာင့် အဲဒီကင်းအဖ�ဲကုိ မလတ်ွတမ်း
တိက်ုခုိက်သင့်ပါတယ်။ ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်းရဲ� တည်ေနရာေတကုိွလည်း
တိက်ုခုိက်ခ့ဲရင်ေတာင် အဲဒီေ�ှ�ေြပးကင်းအဖ�ဲကုိေတာ့ မလတ်ွတမ်း
တိက်ုခုိက်ဖိ� သင့်ပါတယ်။
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ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တေယာက်အေနနဲ ့ အခက်အခဲမ�ိှလှဘဲ အဆင်ေြပေြပနဲ ့
သ�ရဲ�လပ်ုငနး်ကိစ�အ၀၀ကုိ  ေဆာင်ရွက်�ိင်ုဖိ�  ဒါအ့ြပင် ပတ်ဝနး်ကျင်ေဒသ
အေြခအေနနဲ ့ လိက်ုေလျာညီေတေွန�ိင်ုဖိ�  သ�ရဲ�အသုံးအေဆာင် ပစ�ည်းေတအွေပ�
မူတည်ပါတယ်။ အဖ�ဲငယ်ေတဖွ�ဲ �ပီး အြခားရဲေဘာ်ေတနွဲ ပူ့းေပါင်းလပ်ုေဆာင်ရတဲတိ့င်ု
သ�မှာ တဦးချင်းစီ သီးြခားလက�ဏာေတလွည်း �ိှပါတယ်။ သ�ရဲ�ေကျာပုိးအိတ်ထဲမှာ
ပုခက်၊ မုိးကာ၊ ေစာင် စသည်တိ�အြပင် တေယာက်တည်းလည်းေနရတဲ့ အချနိ်
အခုိက်အတန ့ေ်တမှွာ အသက်�ှင်ရပ်တည်ဖိ�  လိအုပ်တဲအ့ရာမှနသ်မ� ပါဝင်ရမယ်။

ပစ�ည်းစာရင်းထဲမှာ မုိးများ�ပီး ေအးြမေသာရာသီဥတနုဲ ရ့နသူ်ရဲ�
အေ�ှာက်အယှက်ခံရမ�ေတ ွ�ကံ�ေတ�ရမှာြဖစ်တဲ ့ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းတဲ့ ေဒသမျ�ိးမှာ
စစ်ပဲွအစကာလပုိင်း တိက်ုပဲွဝင်ေနရတဲ ့ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်အတက်ွ
သယ်သွားသင့်တာကုိ အဓိကရည်��နး်တာ ြဖစ်ပါတယ်။ တနည်းအားြဖင့်
ကျ�းဘားေတာ်လှနစ်စ်ရဲ� အစဦးပုိင်းကာလ ကျေနာ်တိ�  ကုိယ်ေတ� �ကံ�ခ့ဲရတာေတကုိွ
ြပနလ်ည်ေဖာက်သည်ချေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေြပာက်ကျားတေယာက်အတက်ွ လိအုပ်တဲပ့စ�ည်းစာရင်းကုိ �ှစ်ပုိင်းခဲွလိ�
ရပါတယ်။ အေြခခံနဲ ့ အရံရယ်လိ� ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစားေပးကေတာ့ ပုခက်ပါပဲ။
ေကာင်းစွာအနားယူ�ိင်ုတယ်။ ပုခက်ကုိ တွဲေလာင်းချည်ထားဖိ� မခက်လှပါ။
ေြမ�ကီးေပ� အိပ်ရတဲအ့ခါလည်း အိပ်ယာခင်းလိ ုအသုံးချ�ိင်ုပါတယ်။
မုိးရွာေနတဲအ့ခါြဖစ်ြဖစ်၊ ေြမ�ကီးစွတ်စုိေနတာမှာြဖစ်ြဖစ် ပုခက်နဲမ့အိပ်လိ� မြဖစ်ဘူး။
(ဒီလိအုြဖစ်မျ�ိးကလည်း အပူပုိင်းေဒသ ေတာေတာင်ထူထပ်တဲေ့နရာေတမှွာ
မ�ကာမ�ကာ�ကံ�ေတ�ရ�ိင်ုတယ်။) မုိးေရကာ �ိင်ုလနွအ်စ (ဝါ) ပလက်စတစ် အစကုိ
အေပ�ကေန မုိးအပ်ုထား�ိင်ုတယ်။ �ိင်ုလနွအ်စကုိလည်း ေဒါင့် ၄ ေဒါင့်ကေန
�ကိ�းနဲဆဲွ့ချ ိက်လိက်ုရင် ပုခက်ကုိ ဖုံးအပ်ုထား�ိင်ုရမှာြဖစ်�ပီး ပုခက်ကုိ
တွဲေလာင်းချည်ထားတဲ ့သစ်ပင်�ှစ်ပင် �ကိ�းတေလ�ာက်ကုိ �ိင်ုလနွစ်
အလယ်ေခါင်ြဖတ်လိ�  ဆက်ချည်ေ�ှာင်ထားရင် ယာယီတဲကေလးလို
ေခါင်မုိးေစာက်နဲ ့ြဖစ်�ပီး မုိးေရမတင်ေတာဘဲ့ ေရဆင်းေကာင်းမှာြဖစ်တယ်။ (ပုံမှာ
�ကည့်�ိင်ုပါတယ်။)

ြခံ�ေစာင်တထည်စီလည်း မြဖစ်မေနလိအုပ်ပါတယ်။ ညဘက်ေတမှွာ
ေတာင်ေပ�တင်ွ ခုိက်ခုိက်တနု ်ချမ်းလှပါတယ်။ အပူအေအး လနွကဲ်စွာ
ေြပာင်းလဲမ�ဒဏ်ကုိ ခံ�ိင်ုေစဖိ�  ဂျာကင်အက�ျ ီ(ဝါ) ကုတ်အက�ျလိီ ုအေပ��ုံတခုနဲ ့
အဝတ်အစားမျ�ိးလည်း သယ်ေဆာင်သွားဖိ�  လိအုပ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားအတက်ွ
ယူနေီဖာင်းြဖစ်ချင်ြဖစ်မယ်။ မြဖစ်လည်း အလပ်ု�ကမ်းလပ်ု�ိင်ုတဲ့ ေဘာင်းဘီတိ�
အက�ျ�ှီည်ြဖစ်ဖိ�  လိအုပ်တယ်။ ဖိနပ်ေတကွေတာ ့အမျ�ိးအစားေကာင်းဖိ� လိ�ုပီး
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ဖိနပ်ေကာင်းေကာင်းမ�ိှဘဲ ခရီး�ှည်သွားလာရန ်မြဖစ်�ိင်ု။ ဒါေ�ကာင့်
အရံသိမ်းဆည်းသုိေလှာင်ထားသင့်တဲ ့ပထမဦးစားေပး အမျ�ိးအစားများထဲမှ
တခုြဖစ်တယ်။

(ဤပုံကုိ ပထမအ�ကိမ် ထုတ်ေဝခ့ဲသည့် စာအပ်ုမှ ကူးယူထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။)
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မိမိ၏ေနအိမ်ကုိ ေကျာမှာသယ်ပုိးထားရတာေ�ကာင့် ေကျာပုိးအိတ်မှာ
အေရး�ကီးလှတယ်။ ေ�ှးဦးကျတဲပုံ့စံေတမှွာ �ကိ�း�ှစ်ေချာင်းပါတယ်။
မည်သည့်အိတ်မျ�ိးမဆုိ ေကျာပုိးအိတ်ချ�ပ်လိ� ရတယ်။ ကင်းဗတ်ပိတ်စ ေစျးမှာ
ဝယ်ယူရ�ိှ�ိင်ုတယ် (ဝါ) ြပ�ြပင်ထုတ်လပ်ုသူဆီက ရ�ိင်ုတဲ့ အဲဒီအစမျ�ိးနဲ ့ ချ�ပ်လပ်ုရင်
ပုိေကာင်းတယ်။ မိမိအဖ�ဲအတက်ွ စခနး်တင်ွး သယ်ေဆာင်စားသုံးမယ့်
ရိက�ာများအြပင် တကုိယ်ရည်တကာယအတက်ွ အစားအေသာက်အချ�ိလည်း
သယ်ေဆာင်သွား သင့်တယ်။ မ�ိှမြဖစ် ပါသင့်သည်မှာ ဝက်ဆီ (ဝါ) �ှမ်းဆီြဖစ်တယ်။
အဆီဓာတ်မှာ ကုိယ်ခ��ာအတက်ွ အပူဓာတ်�ှင့် ခွနအ်ားတိ� ကုိ ြဖစ်ေပ�ေစတယ်။
ချက်ြပ�တ်ဖိ�  ရိက�ာမများတဲအ့ခါ စည်သွတ်ဘူးေတကုိွ အသုံးြပ��ိင်ုတယ်။
စည်သွတ်ဘူးများ ပုိလ�ေံနလိ�  ခရီးသွားလာမ� ေ�ှာင့်ေ�ှးေစလ�င်လည်း ယင်းတိ� ကုိ
စားေသာက်ပစ်ရမယ်။ ငါးေြခာက်၊ ငါးဆားနယ်များမှာလည်း အာဟာရတနဖုိ်း
များလှပါတယ်။ အာဟာရ ြပည့်၀တဲ ့�ိ� ဆီဘူးများမှာ သ�ကားများစွာ
ပါဝင်တာေ�ကာင့် သင့်ေတာ်တယ်။ အရသာ�ိှတဲ ့သ�ကားလံးုေတနွဲ �့ိ� မ�န ့၊် သ�ကား၊
ဆား စသည်တိ�လည်း ပါသွား သင့်တယ်။ ဒါေတမွပါဝင်ဘဲ ေြပာက်ကျားဘ၀ဟာ
�ငီးေင�စရာ အထီးကျနြ်ဖစ်မယ်။ �ကက်သွနြ်ဖ�၊ န ီအစ�ိှတဲ့
ဟင်းခပ်အေမ�းအ�ကိ�င်ေတလွည်း အနည်းအပါးစီ ပါသွားသင့်တယ်။ ဒါေတဟွာ
သက်ဆုိင်ရာ�ိင်ုငံတ�ိင်ုငံရဲ� စားေသာက်ေနထုိင်တဲ ့အေလအ့ထနဲ ့
လိက်ုေလျာညီေထွြဖစ်ဖိ�  လိအုပ်�ပီး မြဖစ်မေနလိအုပ်တဲ့ ပစ�ည်းစာရင်းလည်း
ြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်အေနနဲ ့ ပနး်ကနြ်ပား၊ ဒါးတေချာင်း�ှင့်
ခက်ရင်းအချ�ိလည်း ပါသွားသင့်တယ်။ သ�ေနရာနဲသူ့ အသုံးချသွား�ိင်ုတယ်။
ပနး်ကနြ်ပားဆုိရာမှာ စစ်သုံး (ဝါ) စခနး်ချေနထုိင်ရာတင်ွ အသုံးြပ�ကတဲ ့အမျ�ိးအစား
(ဝါ) အသားငါး စသည်မှ အာလးူအထိ ချက်ြပ�တ်�ိင်ုတဲ ့ပနး်ကနက့ဲ်သိ� ပစ�ည်းများ (ဝါ)
ေကာ်ဖီ (ဝါ) လက်ဖက်ရည်ကျ�ိချက် အသုံးြပ��ိင်ုတဲ ့ဟနး်ေကာလို ခွက်ေတြွဖစ်တယ်။

�ုိင်ဖယ်ေသနတ်များအတက်ွ ေသနတ်တိက်ုဆီ သီးသန ့လိ်ပုါတယ်။
အြခားေသာ အထူးဆီသန ့မ်ျား မရ�ိင်ုခ့ဲရင် အပ်ချ�ပ်စက်ဆီကုိ အသုံးြပ��ိင်ုတယ်။
ေသနတ်တိက်ုတဲအ့ခါ သုံးဖိ�  အဝတ်စနဲ ့ ေသနတ်ေြပာင်းထဲ ထုိးသွင်းဖိ�  သစ်သား၊ ဝါး၊
သံနဲ ့ ြပ�လပ်ုထားတဲ ့အတံ�ှည်တေချာင်းလည်း လိအုပ်တယ်။ ကျည်ဆံခဲယမ်း
ခါးပတ်တိ� မှာ အေြခအေနေပ�မူတည်၍ အိမ်လပ်ု (ဝါ) စီးပွားြဖစ်ေရာင်းချတဲ့
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အမျ�ိးအစား ြဖစ်မယ်။ ကျည်တေတာင့် မဆုံး�� ံးေစရေအာင်
ြပ�လပ်ုထားတာမျ�ိးလည်း ြဖစ်သင့်တယ်။ ကျည်ဆံခဲယမ်းဟာ တိက်ုပဲွအတက်ွ
အေြခခံလိအုပ်ချက်  ြဖစ်တာေ�ကာင့် ယင်းသာမ�ိှခ့ဲရင် အရာခပ်သိမ်း
အချးီအ�ှးီသာြဖစ်မယ်။ ဒါေ�ကာင့် ေရ�လိ ုဂ�ုစုိက် ထိနး်သိမ်းရမယ်။
ေရမ�ိှတဲေ့နရာမှာ အသက်�ှင်ေန�ိင်ုေရးအတက်ွ ေရဘူးလည်း လိအုပ်တယ်။

ေဆးဝါးများအနက် အသုံးများတဲေ့ဆးဝါးအချ�ိ သယ်ေဆာင်သွားဖိ� လိတုယ်။
ဥပမာ ပင်နယ်စလင် (ဝါ) အြခား ပဋိဇီ၀ေဆးအမျ�ိးမျ�ိး၊ ထုိးေဆးထက်
ေသာက်ေဆးကုိ အဖုံးလံေုအာင် ပိတ်ဖိ� လိတုယ်။ အဖျားနဲ ကုိ့ယ်လက်နာကျင်
ကုိက်ခဲမ�အတက်ွ အက်စပရင် (ဝါ) ဘက်စပ�ုိေဆးမျ�ိးနဲ ေ့ဒသတင်ွး
အြဖစ်များတဲေ့ရာဂါေတအွတက်ွ ေဆးဝါးေတ ွပါသွားသင့်တယ်။ ယင်းတိ� မှာ
ငက်ှဖျားေဆးဝါးများ၊ ဝမ်းေလ�ာဝမ်းကုိက် ေရာဂါအတက်ွ သင့်ေတာ်မယ့်ေဆးများ
(ဥပမာ မက်ထ�ုိနတီာေဇာ၊ ဒစ်စင်ကုိ၊ လိပုရာမုိက်) အြခားေသာ ကပ်ပါး
ပုိးမ�ားများအတက်ွအတက်ွ ေဆးဝါးများလည်း ပါဝင်ရမယ်။ ေ�မဆိပ်ေြဖေဆး
များလည်း ေဒသအလိက်ု လိအုပ်လ�င် �ှာေဖွစုေဆာင်းရမယ်။ (မှတ်ချက် -
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ အတက်ွ ေ�မဆိပ်ေြဖေဆးဟာ ဘီပီအိင်ုမှထုတ်တဲ့
ေ�မဆိပ်ေြဖေဆးအမျ�ိးအစားဟာ  အသင့်ေတာ်ဆုံးြဖစ်တယ်။)
ခဲွစိတ်ကိရိယာပစ�ည်းေတပွါဆုိရင် ေဆးဝါးစာရင်း ြပည့်စုံ�ပီ။ ေပါေ့ပါတ့နတ်နဒ်ဏ်ရာ
အနာေတအွတက်ွ ကုိယ်ပုိင်သုံးဖိ�  ေဆးဝါးအချ�ိလည်း ယူေဆာင်သင့်တယ်။

ဓေလထုံ့းစံတခုလည်းြဖစ် ေြပာက်ကျားဘ၀မှာ အလနွဇိ်မ်�ိှလှတဲအ့ရာကေတာ့
ေဆးြပင်းလိပ်၊ စီးကရက်၊ ေဆးေပါလိ့ပ် (ဝါ) ေဆးတံ စသည်တိ� ကုိ ဖွါ�� ိက်ရြခင်းပဲ။
အနားယူ အပနး်ေြဖတဲအ့ခါ ေဆးလိပ်ေသာက်ရြခင်းဟာ အထီးကျန် ေြပာက်ကျား
စစ်သားေတအွတက်ွ အေကာင်းဆုံးအေဖာ် ြဖစ်ပါတယ်။ �ှားပါး ြပတ်လပ်တဲအ့ခါ
ေဆးြပင်းလိပ်၊ စီးကရက် အတိအုစေတမှွ ကျနတဲ်ေ့ဆးေတကုိွ ေဆးတံနဲေ့သာက်လိ�
ရတယ်။ မီးြခစ်ဟာလည်း ေဆးလိပ်မီးည�ိဖိ� တင်မက မီးေမ�းဖိ� လည်း အသုံးဝင်တယ်။
မုိးတင်ွးအချနိ ်ေတာေတာင်ထဲမှာ အခက်အခဲေတ��ိင်ုတာေ�ကာင့် မီးြခစ်ဘူးအြပင်
ဓာတ်ဆီ (ဝါ) ယေနေ့နာက်ဆုံးေပ� ဓာတ်ေင�ရည်ထည့်ထားတဲ့ မီးြခစ်မျ�ိးလည်း
ယူေဆာင်သွားသင့်တယ်။ တခုကုနရ်င် ကျနတ်ခုနဲ ့ အလပ်ုဆက်လပ်ုသွား�ိင်ုတယ်။

ဆပ်ြပာတိ� ကုိလည်း အဝတ်ေလ�ာ်ဖွတ်ရ၊ ကုိယ်လက်သုတ်သင်ရ�ုံသာမက
ပနး်ကနခွ်က်ေယာက်ေတ ွေဆးေ�ကာဖိ� အတက်ွပါ သယ်ေဆာင်သွားသင့်တယ်။
သိ� မဟတ်ုက ဝမ်းေလ�ာဝမ်းကုိက်ေရာဂါေတ ွရ�ိင်ု�ပီး အိးုခွက်ေတမှွာ ေပေရကျခ့ဲံတဲ့
ထမင်းဟင်းကျနေ်တ ွပုပ်သုိး�ပီး ဝမ်းေလ�ာဝမ်းနာ ြဖစ်ေစ�ိင်ုတယ်။ ဒီလို
ပစ�ည်းအသုံးအေဆာင်ေတနွဲ ့ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ေတအွဖိ� ဘယ်ေလာက်ဆုိးဝါးတဲ့
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အေြခအေနမှာပဲြဖစ်ေစ ေတာေတာင်ထဲမှာ စိတ်ချလက်ချေန�ိင်ုတယ်။ အေြခအေနကုိ
မိမိက စုိးမုိးချယ်လှယ်�ိင်ုတဲ ့အချနိက်ာလအထိ �ကာဖိ� လိသုေလာက် �ကာ�ကာ
ေန�ိင်ုတယ်။

တခါတေလအသုံးဝင်တဲ ့အေထာက်အကူပစ�ည်းတချ�ိနဲ ့၊ ဒကု�ေပးတတ်ေပမယ့်
အသုံးကျတဲ ့ကျနပ်စ�ည်းအချ�ိလည်း �ိှပါတယ်။ သံလိက်ုအိမ်ေြမာင်ဟာ အဲဒီထဲက
တခုပါပဲ။ အစပုိင်းမှာေတာ ့အရပ်ေလးမျက်�ှာ သိဖိ� ြဖစ်�ပီး ေနသားတကျြဖစ်ကာ
ေဒသက�မ်းလာ�ပီး တစတစ�ှင့် မလိအုပ်ေတာဘဲ့ အပုိြဖစ်လာတယ်။
ေတာင်ထူထပ်တဲေ့နရာေတမှွာ အိမ်ေြမာင်ဟာ အသုံးမဝင်လှပါ။ အိမ်ေြမ�ာင်��နတဲ့်
အရပ်ဟာ တခါတခါ လံးု၀ြဖတ်သနး်ဖိ� မြဖစ်�ိင်ုတဲ ့အခက်အခဲအတားအဆီးေတွ
ြဖစ်ေနတတ်တယ်။

အြခား အသုံးကျတဲပ့စ�ည်းတမျ�ိးဟာ �ိင်ုလနွစ် (ဝါ) ပလက်စတစ်စ
အပုိတခုြဖစ်�ပီး မုိးရွာတဲအ့ခါ ပစ�ည်းေတကုိွ ဖုံးအပ်ုထား�ိင်ုတယ်။ ပူအိက်ုစွတ်စုိတဲ့
ရာသီဥတ�ိှုတဲ ့အပူပုိင်းေဒသ�ိင်ုငံေတမှွာ လအေတာ်များများ မြပတ်တမ်း
မုိးဆက်တိက်ုရွာေနတတ်တာေ�ကာင့် မုိးေရဟာ ေြပာက်ကျား သယ်ေဆာင်ထားတဲ့
ပစ�ည်းအသုံးအေဆာင်ေတရဲွ� ရနသူ်ပဲြဖစ်တယ်။ ဒီပစ�ည်းေတကွေတာ့ အစားအစာ၊
ကျည်ဆံ၊ လက်နက်ခဲယမ်းနဲ ့ ေဆးဝါးများ၊ စက� �နဲ ့ အဝတ်အစားများြဖစ်တယ်။

လဲလှယ်ဖိ� အတက်ွ အဝတ်အစားအပုိ သယ်ေဆာင်�ိင်ုေသာ်လည်း ဒါဟာ
အေတ�အ�ကံ� မရင့်ကျက်မ�ကုိြပတယ်။ အများအားြဖင့် ေဘာင်းဘီအပုိတစုံထက်
ပုိမသယ်ေဆာင်ပါ။ ေအာက်ခံေဘာင်းဘီေတ၊ွ ပုဝါတဘက်ေတ ွမလိအုပ်ေတာပ့ါ။
ေြပက်ကျားဘ၀ လက်ေတ�အေတ�အ�ကံ�ေတကွ ဘယ်လိအုင်အားေခ�တာ�ိင်ု�ပီး
မလိအုပ်တာေတကုိွ တစတစဖယ်ထုတ်ကာ မ�ိှမြဖစ်လိတုာေလာက်ကုိပဲ
သ�ေကျာပုိးအိတ်ထဲမှာ ထည့်�ပီး တေနရာကတေနရာ သယ်ေဆာင်သွားလာ�ိင်ုဖိ�
သင်�ကားေပးတယ်။ သွားတိက်ုေဆး၊ သွားပွတ်တံ၊ ဆပ်ြပာေတွ
သယ်ေဆာင်သွားြခင်းြဖင့် တကုိယ်ေရသန ့�ှ်င်းေရးနဲ ့ အိးုခွက်ပနး်ကနေ်တွ
ေဆးေ�ကာသုတ်သင်ရာမှာ အသုံးဝင်တယ်။

ပုိလိ� သင့်ေတာ်တာက သက်ဆုိင်ရာ�ိင်ုငံနဲ ့ ပတ်သက်တဲ့ သူရဲေကာင်း
အာဇာနည်ေတ၊ွ သမုိင်း (ဝါ) စီးပွားေရး ပထဝီဝင်နဲ ့ အေထွေထွအေ�ကာင်းအရာေတွ
ပါဝင်တဲ ့စာအပ်ုအမျ�ိးမျ�ိးတိ�ဟာ ေြပာက်ကျားတိ� ကုိ အသိပညာေပး�ပီး ဗဟသုုတ
တိးုပွားေစတယ်။ ေလာင်းကစားြခင်းေတနွဲ ့ အြခား မလိလုားဖွယ်ရာ
အချနိြ်ဖ�နး်တီးမ�ေတကုိွလည်း ဟန ့တ်ားေပးမှာြဖစ်တယ်။
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✭

(ဂ) ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ ဖ�ဲစညး်ပုံ

ဖ�ဲစည်းပုံနဲ ့ ပတ်သက်လိ�  ပုံေသသတ်မှတ်လိ�  မရ�ိင်ုပါ။ စစ်ဆင်ေရးေဒသေပ�
မူတည်လိ�  မေရမတက်ွ�ိင်ုတဲ ့ကဲွြပားြခားနားမ�ေတ ွ�ိှ�ိင်ုတယ်။ အေသးစိတ် �ှင်းလင်း
ေဖာ်ြပရာမှာ လယ်ွကူအဆင်ေြပေအာင် ကျေနာ်တိ�အေတ�အ�ကံ�အရ ကျယ်ကျယ်
ြပန ့ြ်ပန ့ ်ြပနလ်ည်အသုံးြပ�ိင်ုပုံကုိ တင်ြပလိပုါတယ်။ ဒါေပမယ့် မှတ်သားစရာတခုက
လက်နက်ကုိင် တပ်ဖ�ဲတခုရဲ� ထူးြခားတဲ ့လက�ဏာရပ်များနဲ လိ့က်ုေလျာညီေထွ
အဆင်ေြပတဲ ့ဖ�ဲစည်းပုံအသစ်ေတလွည်း �ိှ�ိင်ုပါတယ်။

အခက်အခဲြပဿနာကေတာ ့ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲတပ်ရင်းေတရဲွ�
အရွယ်အစားနဲပ့တ်သက်လိ� ပဲ။ လအူေရအတက်ွ ကဲွြပားြခားနားမ�နဲ တ့ပ်ရင်းဖ�ဲစည်းပုံ
ကဲွြပားြခားနားမ�ေတ ွ�ိှ�ိင်ုတယ်ဆုိတာ ကျေနာ်တိ�  �ှင်းြပခ့ဲ�ပီး�ပီ။ ေတာေတာင်
ထူထပ်တဲ ့ေဒသ၊ မိမိအတက်ွ လံြုခံ�စိတ်ချရမ��ိှ�ပီး တရံမလပ် ေ�ှာင်ပုနး်ေနဖိ� လည်း
မလိ၊ု စစ်ဆင်ေရး အေြခခံစခနး် လပ်ု�ိင်ုဖိ� ကလည်း သိပ်မေကာင်းလှတဲ့
အေြခအေနမှာ�ိှတဲ ့ေြပာက်ကျား တပ်ဖ�ဲတခုကုိ စ�်းစား�ကည့်�ကပါစိ� ။
ဒီလိေုနရာမျ�ိးမှာ တပ်ဖ�ဲအင်အားဟာ လ ူ၁၅၀ ထက် မပုိသင့်။ ဒါေတာင်
နည်းနည်းများေသးတယ်။ ပုိလိ� စံကုိက်ြဖစ်တာကေတာ ့လ ူ၁၀၀ ေလာက်ပဲ။ ဒါဆုိရင်
စစ်ေ�ကာင်း တေ�ကာင်းြဖစ်�ပီး ကျ�းဘားဖ�ဲစည်းပုံမှာေတာ့ တပ်ရင်းမ�းတေယာက်
(Commandante) က အပ်ုချ�ပ်တယ်။ မှတ်သားသင့်သည်မှာ ကျေနာ်တိ�
ကျ�းဘားေတာ်လှနစ်စ်ကာလတင်ွ တပ်�ကပ်�ှင့်တပ်�ကပ်�ကီးရာထူးများကုိ
ချနလှ်ပ်ထားခ့ဲတယ်။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ် ယင်းရာထူးေနရာများဟာ
ြပည်သူတိ�အား ရက်စက်စွာ ဖိ�ှပ်ိအပ်ုချ�ပ်ခ့ဲသည့် ဘာတစ�တာ အစုိးရလက်ထက်
သတိရစရာ အမှတ်လက�ဏာများ ပါ�ိှလိ� ြဖစ်တယ်။ (ဘာတစ�တာဟာ
တပ်�ကပ်�ကီးများ ဦးေဆာင်ခ့ဲတဲ ့ေတာ်လှနေ်ရးက ဂါရာဒို မာချာဒိ ုအစုိးရအား
သက� ရာဇ် ၁၉၃၃ ခုတင်ွ ေတာ်လှနပု်နက်နမ်��ပီးေနာက် ပထမဆုံး အာဏာ
ရလာခ့ဲသူြဖစ်သည်။)

အေြခခံတပ်ရင်းမ�းက လ ူ၁၀၀ �ှင့် ၁၅၀ ပါ တပ်ဖ�ဲကုိ ကွပ်ကဲတယ်။ လ ူ၃၀ မှ
၄၀ ကုိ တပ်စုများဖ�ဲကာ တပ်စုမ�း ဗုိလ်�ကီးများက အပ်ုချ�ပ်တယ်။ တပ်စုမ�း
ဗုိလ်�ကီးက ယင်းတပ်စုအား ��န�်ကားအပ်ုချ�ပ်ရန�ှ်င့် စုစည်းရန ်တာဝန�ိှ်တယ်။
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တိက်ုပဲွေတမှွာ တစုတဖ�ဲအေနနဲ ့ အ�မဲတမ်းလိ ုပါဝင်တိက်ုခုိက်ရမှာြဖစ်�ပီး
တပ်ဖ�ဲဝင်ရဲေဘာ်ေတ ွြဖန ့က်ျက်ေနရာချထားေရးနဲ ့ အေထွေထွဖ�ဲစည်း
တည်ေဆာက်ေရး တာဝနေ်တကုိွလည်း ယူရတယ်။ ေြပာက်ကျားစစ်မှာ အရင်းခံ
အကျဆုံးဟာ တပ်စိတ်ပဲြဖစ်တယ်။ တပ်စိတ်တစိတ်မှာ လ ူ၈ ေယာက်မှ ၁၂
ေယာက်ြဖစ်�ပီး ဗုိလ်တဦးက အပ်ုချ�ပ်တယ်။ သ�တပ်ဖ�ဲတာဝနေ်တကုိွ ဗုိလ်�ကီးက့ဲသိ�
တာဝနယူ်ထမ်းေဆာင်ရတယ်။ ဗုိလ်�ကီးထံကုိလည်း မြပတ်သတင်းပိ�
အစီရင်ခံရမှာြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� စစ်ေြမြပင်အေနအထားအရ အဖ�ဲငယ်ေတခဲွွ�ပီး
တိက်ုခုိက်ရတာြဖစ်လိ�  တပ်စိတ်လ�ပ်�ှားမ�ဟာ တကယ့်အေြခခံပဲြဖစ်တယ်။ ၈
ေယာက်မှ ၁၀ ေယာက် အေြခခံအဖ�ဲတခုအေနနဲ ့ ဒီအေြခအေနေတမှွာ
လ�ပ်�ှားတိက်ုခုိက်�ိင်ုတဲ ့လအူေရအတက်ွြဖစ်�ပီး တပ်စုမ�းဗုိလ်�ကီးနဲအ့တူ တွဲ�ပီး
တိက်ုခုိက်ေနသည် မှနေ်သာ်လည်း အခါအားေလျာ်စွာ ခဲွခွါသွားကာ မိမိတပ်စိတ်မ�းရဲ�
အမိန ့အ်တိင်ုး တိက်ုခုိက်ရတဲ ့�ခင်းချက်ေတေွတာ ့�ိှတတ်ပါတယ်။ တပ်စိတ်ကုိေတာ့
ထပ်မံ�ပီး လမူခဲွသင့်။ တိက်ုပဲွမ�ိှတဲ ့ကာလေတမှွာလည်း ြဖန ့က်ျက်မေနေစသင့်ပါ။
တပ်ဖ�ဲေခါင်းေဆာင်တေယာက် ကျဆုံးတဲအ့ခါ ဘယ်သူက ေခါင်းေဆာင်တာဝန်
ယူမှာကုိ တပ်စိတ်၊ တပ်စုတိင်ုးက သိ�ိှထားရမယ်။ တာဝနသ်စ်ကုိ ထမ်းေဆာင်ရမယ့်
ဒီရဲေဘာ်ေတကုိွလည်း ေကာင်းမွနစွ်ာသင်တနး်ေတေွပးရမယ်။

တပ်ဖ�ဲအတက်ွ အေြခခံြပဿနာဟာ စားနပ်ရိက�ာပဲြဖစ်တယ်။ ရိက�ာခဲွေဝရာမှာ
ေနာက်ဆုံးလမှူ ေခါင်းေဆာင်အထိ တဦးစီတိင်ုးကုိ တူညစွီာ ခဲွေဝရမှာြဖစ်တယ်။
ဒီကိစ�ဟာ အေရး�ကီးတယ်။ စားနပ်ရိက�ာ �ကာ�ှည်စွာ
နည်းပါးချ�ိတဲမ့�ေ�ကာင့်သာမက အစားအေသာက်ဟာ ေနစ့ဥ်လပ်ုေနကျအရာ
ြဖစ်တယ်။ တရားမ�တမ� လိလုား�ကတာြဖစ်တဲအ့တက်ွေ�ကာင့် တပ်ဖ�ဲဝင်ေတဟွာ
ရိက�ာေဝတာကအစ ဂ�ုတစုိက်�ကည့်��ေနမှာြဖစ်တယ်။ ဘယ်သူတဦးတေယာက်ကုိမှ
မျက်�ှာသာမေပးရ။ ေပးတာကုိလည်း ခွင့်မြပ�ရ။ တပ်ရင်းတရင်းလံးု
အတစူားေသာက်�ကတဲအ့ခါမှာ စနစ်တကျ စုစည်းေဝင�ှပီး စည်းကမ်းလိက်ုနာေစကာ
ရဲေဘာ်တေယာက်စီတိင်ုး ရ�ိှတဲ ့အစားအစာပမာဏနဲ ့ ေကာင်းမေကာင်းကုိ ဂ�ုတစုိက်
စစ်ေဆးေပးသင့်တယ်။

အဝတ်အစား ေဝငတဲှအ့ခါ ြပဿနာဟာ မတေူတာပ့ါ။ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိရင်
လတူဦးစီ သုံးရမယ့်အရာေတြွဖစ်လိ� ပဲ။ စ�်းစားစရာ ၂ ချက် ေပ�လာတယ်။
ပထမတချက်က အမှနတ်ကယ်လိအုပ်လိ�  ေတာင်းဆုိသူ - �ိှေနတဲပ့စ�ည်းထက်
ေတာင်းဆုိသူ ပုိများေနတတ်တာရယ်၊ ေနာက်တချက်က ေတာင်းဆုိသူရဲေဘာ်ရဲ�
စစ်မ�ထမ်းသက်နဲ ့ သ�ခံစားပုိင်ခွင့်ပဲြဖစ်တယ်။ စစ်မ�ထမ်းသက်နဲ သ့�ရဲ�ခံစားပုိင်ခွင့်ကုိ
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အတိအကျသတ်မှတ်ဖိ� ရာမှာ အလနွခ်က်ခဲတာေတြွဖစ်တယ်။ တပ်မ�းရဲ�
တိက်ု�ုိက်အပ်ုချ�ပ်မ�ေအာက်မှာ ရဲေဘာ်တေယာက်ကုိ တာဝနသီ်းြခားေပး�ပီး
ယင်းအချက်ေတကုိွ အထူးမှတ်တမ်းစာအပ်ုမှာ မှတ်သားထားသင့်တယ်။
လတူဦးချင်းစီအတက်ွ အသုံးချရမှာြဖစ်တဲပ့စ�ည်းေတရွတဲအ့ခါမှာလည်း ဒီအတိင်ုးပဲ
ေဝမ�ရမှာြဖစ်တယ်။ စီးကရက်နဲ ့ ေဆးလိပ်ေတကုိွေတာ ့အားလံးုအတက်ွ
အညီအမ�ေဝေပးတဲစ့နစ်နဲ ့ ေဝရမယ်။

ခဲွေဝေရးတာဝနကုိ် သီးြခားသတ်မှတ်လိ�  တာဝနေ်ပးရမှာြဖစ်�ပီး
ထုိတာဝနေ်ပးခံရသူကုိ တပ်မ�းနဲတိ့က်ု�ုိက် တွဲဖက်ေပးထားရမှာြဖစ်ပါတယ်။
တပ်မ�းဗဟိ�ုံုးအဖ�ဲက အလနွအ်ေရး�ကီးတဲ ့ကွပ်ကဲအပ်ုချ�ပ်ေရးလပ်ုငနး်
တာဝနေ်တကုိွ ထမ်းေဆာင်ရမှာြဖစ်�ပီး အြခား လိအုပ်တဲ့ အထူးလပ်ုငနး်
တာဝနေ်တကုိွလည်း လပ်ုေဆာင်�ကရမှာြဖစ်တယ်။ ကွပ်ကဲအပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲထဲမှာ
ဉာဏ်ပညာထူးခ�နသူ် အရာ�ိှေတ ွပါဝင်ရမယ်။ ကွပ်ကဲေရးအဖ�ဲနဲ တ့ွဲဖက်ထားတဲ့
ရဲေဘာ်ေတကွလည်း သတိမြပတ်�ိှေနရမှာြဖစ်�ပီး ေတာ်လှနေ်ရးအေပ�မှာ
အြမင့်မားဆုံး သစ�ာေစာင့်သိသူေတလွည်း ြဖစ်ရမယ်။ သူတိ� ရဲ� ထမ်းရွက်ရတဲ့
တာဝနေ်တဟွာ အြခားေသာတပ်ဖ�ဲဝင်ေတထွက် �ကီးေလးလှလိ� ပဲြဖစ်တယ်။
မည်သိ� ဆုိေစ အစာစားေသာက်�ကတဲအ့ခါေတာ ့အခွင့်ထူးမခံစား�ကရဘဲ
လက်ေရတြပင်တည်း စား�ကရမယ်။

ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တေယာက်ဟာ သ�ရဲ�ေကျာကုနး်မှာ ပစ�ည်းစုံစုံလင်လင်
သယ်ထား�ပီး�ပီမိ�  တပ်ဖ�ဲတခုလံးုအတက်ွ အသုံးြပ�ရမယ့် လိအုပ်တဲပ့စ�ည်းေတကုိွ
တပ်ဖ�ဲအတင်ွး ညီညီမ�မ�ခဲွေဝ သယ်ပုိး�ကရမယ်။ လပ်ုနည်းတခုကေတာ့
သယ်ပုိး�ကရမယ့် တပ်ဖ�ဲတခုလံးုဆုိင်ရာ ေဆးဝါးပစ�ည်းေတ၊ွ စားနပ်ရိက�ာေတ၊ွ
အဝတ်အစားနဲ ့ အြခားပစ�ည်းေတ၊ွ ေထာက်ပ့ံေရးပစ�ည်းေတနွဲ ေ့လးလံတဲ့
လက်နက်�ကီးေတကုိွ တပ်စုအလိက်ု အညီအမ� ခဲွေဝတာဝနေ်ပးြခင်းနဲ ဒီ့ပစ�ည်းေတွ
ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်ေရးကုိပါ တာဝနေ်တ ွအသီးသီးယူ�ကရမယ်။ တပ်စုမ�း
ဗုိလ်�ကီးေတကွ တပ်စိတ်အလိက်ု ထပ်�ပီးခဲွ�ပီးတာဝနေ်ပး၊ တပ်စိတ်မ�းဗုိလ်က
ထပ်ဆင့်�ပီး တပ်ဖ�ဲဝင်ေတကုိွ အညီအမ� သယ်ပုိးခုိင်းရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်ေြဖ�ှင်းရနတ်ချက်ကေတာ ့လက်နက်မတပ်ဆင်ရေသးတဲ့
တပ်ဖ�ဲဝင်ေတကုိွ စုစည်း�ပီး အထူးသယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးတပ်စိတ် (ဝါ) တပ်စု
သီးသန ့ဖ်�ဲလိ�  သယ်ပိ� လပ်ုေဆာင်ေစတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ များစွာ
ထိေရာက်လှပါတယ်။ ရဲေဘာ်စစ်သားအတက်ွ ကျည်ဆံနဲ ့
�ုိင်ဖယ်ေသနတ်ေတကွလွဲလိ�  ကျနတဲ်အ့ထုပ်အပုိး သယ်စရာမလိေုတာဘူ့း။
ပစ�ည်းဆုံး�� ံး ေပျာက်ပျက်မ�ေတလွည်း နည်းသွားတယ်။ ဘာြဖစ်လိ� လဲဆုိေတာ့
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စုစုစည်းစည်း �ိှသွားလိ� ပဲ။ တ�ပိ�င်နက်တည်းမှာ သယ်ယူပိ� ေဆာင်သူ ရဲေဘာ်မှာလည်း
ပုိမုိသယ်ေဆာင်လာတာ၊ ပုိမုိေကာင်းေအာင် သယ်ေဆာင်လာတာ၊ သယ်ပုိးချင်စိတ်
လိလိုလုားလား�ိှပုံြပသတာေတဟွာ ဆဲွေဆာင်မ�သက်လံ�ိှုလိ� ပါပဲ။ ဒါက
ဘာလဲဆုိေတာ ့ဒီနည်းလမ်းေတနွဲသ့ာ အနာဂတ်ကာလေတမှွာ လက်နက်
ကုိင်ေဆာင်ခွင့် အခွင့်အလမ်းေတ ွရလာမှာမိ� ပါပဲ။ ဒီပိ� ေဆာင်ေရးအဖ�ဲေတကွ
စစ်ေ�ကာင်းေနာက်ပုိင်းက လိက်ုပါဖိ� ြဖစ်�ပီး သူတိ� မှာလည်း အြခားတပ်ဖ�ဲဝင်ေတလိွု
တာဝနေ်တ ွ�ိှမှာြဖစ်�ပီး ညီတညီူမ� ဆက်ဆံရမှာြဖစ်ပါတယ်။

စစ်ေ�ကာင်းရဲ� လ�ပ်�ှားမ�အေပ�မူတည်လိ�  လပ်ုေဆာင်စရာေတလွည်း
ကဲွြပားြခားနားမှာြဖစ်ပါတယ်။ တပ်တခုလံးု စခနး်ချဖိ� ဆုိရင် ကင်းအဖ�ဲ
သီးသန ့ထ်ားရမယ်။ အေတ�အ�ကံ�များသူ၊ ေလက့ျင့်ထားသူေတွ ပါဝင်�ကရမှာြဖစ်�ပီး
သူတိ�ထမ်းရွက်ရတဲ ့ဒီတာဝနအ်တက်ွ အထူးချးီြမ�င့်မ�ေတွ လိအုပ်တယ်။
ပုိမုိလတ်ွလပ်ခွင့်ေတအွြပင် တပ်ဖ�ဲတိင်ုးကုိ အညီအမ�ေဝေပး�ပီး ပုိလ�လံာတဲ့
သ�ကားလံးု၊ ေဆးလိပ် စတာေတကုိွ အထူးတာဝနထ်မ်းရတဲတ့ပ်စိတ် (ဝါ)
တပ်စုအဖ�ဲဝင်ေတအွတက်ွ ထပ်မံေဝေပးသင့်တယ်။ ဥပမာ လအူင်အား ၁၀၀ အတက်ွ
စီးကရက်ဗူး ၁၁၅ ဗူးြဖစ်ေနရင် အပုိ ၁၅ ဗူးကုိ အဲဒီလို ပင်ပနး်တဲရဲ့ေဘာ်ေတကုိွ
ေဝေပး�ိင်ုတယ်။ ေ�ှ�ေြပးကင်းေထာက်တပ်ဖ�ဲနဲ ့ ေနာက်ပုိင်းကင်းေထာက်အဖ�ဲေတဟွာ
အြခားတပ်ဖ�ဲေတနွဲ ့ သီးသန ့ေ်န�ပီး ကင်းေစာင့် အထူးတာဝနယူ်ရမယ်။ သိ� ေသာ်လည်း
ဒိအြပင် တပ်စိတ်တိင်ုးကလည်း တပ်စိတ်ကင်းေတ ွချထား�ကရမယ်။ စခနး်ချရာ
ေနရာကေန ေဝးသွားေလ၊ ေစာင့်�ကပ်ကင်းေထာက်တာ လပ်ုသွား�ိင်ုေလဆုိရင်
တပ်ဖ�ဲအတက်ွ ပုိမုိလံြုခံ��ပီး ဟင်းလင်းြပင်ေဒသေတမှွာ ပုိမုိ၍အထူးလိအုပ်တယ်။

စခနး်အတက်ွ ေနရာေရွးရင် ပုိ၍အြမင့်ပုိင်းကျ�ပီး ေဒသကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ကုိ်
အေပ� စီးမှြမင်�ိင်ုတဲ ့ေနရာမျ�ိး၊ ညဖက်မှာ ချ�်းကပ်ဖိ� ခက်ခဲတဲ့ ေနရာမျ�ိး
ြဖစ်ရပါမယ်။ ေနရ့က်များစွာ ေနဖိ� အစီအစ�်�ိှရင် ကတတ်ုကျင်းေတွ တးူဖိ�
လိအုပ်တယ်။ ဒါမှလည်း အတိက်ုခံရတဲအ့ခါ မိမိက ြပနလ်ည်ခုခံ�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။
တပ်ဖ�ဲေရ� �ေြပာင်းတဲအ့ခါ ဒီကတတ်ုကျင်းေတကုိွ ဖျက်ဆီးပစ်�ိင်ု�ပီး၊ ဒါမှမဟတ်ု
မိမိေြခရာေဖျာက်ဖိ�  မလိဘူုးဆုိရင်လည်း ဒီအတိင်ုးထားခ့ဲ�ိင်ုတာပဲ။

အေြခခံစခနး်�ကီးေတ ွတည်ေဆာက်မယ့်ေနရာမှာေတာ ့ကတတ်ုကျင်းေတ၊ွ
အကာအကွယ်ေတ ွပုိေကာင်းေအာင် တြဖည်းြဖည်းနဲ ့ ဆက်တိက်ုလပ်ုေဆာင်
သွား�ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ မှတ်သားစရာ�ိှသည်မှာ ေတာင်ေပ�ေဒသမှာ
ေစ့စပ်ေသချာစွာ ေရွးချယ်ထားတဲ ့စခနး်ေနရာမျ�ိးမှာ ထိေရာက်တဲ့ တခုတည်းေသာ
လက်နက်�ကီးကေတာ ့ေမာ်တာ (Mortar) အေြမာက်လက်နက်�ကီးပဲြဖစ်တယ်။
မိမိစခနး်ချရာေဒသက ရ�ိင်ုတဲပ့စ�ည်းေတနွဲ ့ အားြဖည့်�ပီး အမုိးအကာ
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တည်ေဆာက်�ကရမယ်။ ဥပမာ ေကျာက်တံးု၊ သစ်လံးု အစ�ိှသည်တိ� ကုိ
အသုံးချ�ိင်ုတယ်။ အေြမာက်ကျည်ဆံေတကွေန အကာအကွယ်ေပး�ိင်ုမယ့်၊
ရနသူ်တပ်ဖ�ဲေတ ွချ�်းကပ်ဖိ�  ခက်ခဲမယ့် ပုနး်ခုိကျင်းေတွ ေဆာက်�ကရမယ်။

စခနး်တင်ွးမှာ စည်းကမ်း�ိှဖိ� လည်း အေရး�ကီးပါတယ်။ ဒီလိလုပ်ုေဆာင်ရာမှာ
ပညာေပးစည်း�ုံးေဆာင်ရွက်မ�မျ�ိး �ိှရပါမယ်။ အိပ်ယာဝင်ချနိ၊် အိပ်ယာထချနိမှ်အစ
သတ်မှတ်ထားတဲ ့အချနိန်ာရီအတိင်ုး လိက်ုနာလပ်ုေဆာင်�ကရပါမယ်။
တပ်ဖ�ဲဝင်ေတရဲွ� စိတ်ဓာတ်ကုိ ထိခုိက်ေစမယ့်၊  လမူ�ေရးအကျ�ိးသက်ေရာက်မ� မပါတဲ့
ကစားနည်းေတကုိွ တားြမစ်ရမှာြဖစ်သလိ ုအရက်ေသစာ ေသာက်စားြခင်းကုိလည်း
ေ�ှာင်�ှားရမယ်။ ဒီလပ်ုငနး်ေတကုိွ တပ်ဖ�ဲထဲက ေတာ်လှနေ်ရးအစ�်အလာ�ိှတဲ့
တပ်ဖ�ဲဝင်ေတနွဲ ့ ေရွးချယ်ဖ�ဲစည်းထားတဲ ့စည်းကမ်းထိနး်သိမ်းေရးအဖ�ဲက
တာဝနယူ်လပ်ုေဆာင်ရမှာ ြဖစ်တယ်။ ဒီအဖ�ဲရဲ� ေနာက်လပ်ုငနး်တခုက အေဝးကေန
လှမ်းြမင်�ိင်ုတဲေ့နရာေတမှွာ မီးထွနး်တာတိ� ၊ မီး�� �ိတာတိ� ၊ ညဖက်မေရာက်ခင်
မီးဖုိတာတိ� ကုိ ကာကွယ်ဟန ့တ်ားရမှာြဖစ်�ပီး စခနး်သန ့�ှ်င်းေရးနဲ ့၊ လိအုပ်ခ့ဲရင် ရနသူ်
ေြခရာမခံမိေအာင် စခနး်ကုိ �ုပ်ဖျက် �ှင်းလင်းထားခ့ဲ ဖိ�  ြဖစ်ပါတယ်။
မီးတေင�ေင�ေလာင်က�မ်းခ့ဲ�ပီး သဲလနွစ်လိ ု�ကာ�ှည်ကျနေ်နရစ်�ိင်ုတာကုိ
�ကီးစွာသတိထား�ပီး ေြမ�ကီးနဲ ့ ဖုံးအပ်ုခ့ဲရမယ်။ စက� �၊ ဗူးခံွနဲ ့ စား�ကင်းစားကျနေ်တွ
အားလံးုကုိ မီး�� �ိဖျက်ဆီး ေဖျာက်ဖျက်သင့်တယ်။

ချတီက်တဲအ့ခါ စစ်ေ�ကာင်းတေ�ကာင်းလံးု ေြခသံလံလံုနုဲ အ့သံမထွက်ေအာင်
သွားလာရမယ်။ အထက်အဆင့်ရဲ� အမိန ့�်�န�်ကားချက်ေတကုိွ သေက�တနဲ ့
အချက်ြပလိ�  ြဖစ်ေစ၊ တီးတိးုစကားနဲ ့ြဖစ်ေစ တေယာက်�ပီးတေယာက်
ေနာက်ဆုံးရဲေဘာ်အထိ လက်ဆင့်ကမ်း အသိေပးရမယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဟာ
မိမိမသိက�မ်းတဲန့ယ်ေြမကုိ ြဖတ်သနး်တဲအ့ခါ၊ ဒါမှမဟတ်ု လမ်းကုိ
ြဖတ်ေကျာ်တဲအ့ခါနဲ ့ လမ်းြပအားကုိး သွားရတဲအ့ခါ ေ�ှ�က ကင်းေထာက်ဟာ မီတာ
၁၀၀ သိ� မဟတ်ု ၂၀၀ အထိ ဒါမှမဟတ်ု ဒါထက်ပုိေဝးလိ� ြဖစ်ေစ နယ်ေြမေဒသေပ�
မူတည်လိ�  ေ�ှ�ကသွား�ှင့်ရမယ်။ လမ်းဆုံလမ်းခဲွေတမှွာ လမ်းမှားမလိက်ုမိေစရန်
ေနာက်ကလိက်ုလာသူရဲေဘာ်ေတကုိွ ေစာင့်ဖိ�  ရဲေဘာ်တေယာက်စီ ထားခ့ဲရမယ်။
ေနာက်ချနတ်ပ်ဖ�ဲကလည်း ေ�ှ�ကသွား�ှင့်တဲ ့တပ်ဖ�ဲေတနွဲ ခဲွ့ချနေ်နခ့ဲ�ပီး
ေနာက်ပုိင်းမှာ�ိှေနတဲ ့လမ်းေတကုိွ ေစာင့်�ကပ်ရမယ်။

�ပီးေတာ ့ေြခရာ အစအနမကျနေ်အာင် တတ်�ိင်ုသေလာက် ဖျက်ပစ်ရမှာ
ြဖစ်တယ်။ အ��ရာယ်�ိှ�ိင်ုတဲ ့ေနရာဖက်က ရနသူ်ချဥ်းကပ်လာ�ိင်ုတဲလ့မ်းမျ�ိးနဲ ့
ဆုံေနခ့ဲရင် အဲဒီလမ်းကုိ ေကျာ်ြဖတ်�ပီးသည်အထိ ကင်းေစာင့်အဖ�ဲတဖ�ဲက
ေစာင့်�ကည့်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ လက်ေတ�ကျတာကေတာ ့တပ်စိတ်တိင်ုးက
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တပ်စိတ်ရဲေဘာ်ေတကုိွ တာဝနေ်ပး�ပီး တလှည့်စီ ေစာင့်�ကည့်ဖိ� ြဖစ်တယ်။
အဲဒီေနရာမှာ တာဝနက်ျတပ်စိတ်ရဲ� ရဲေဘာ်တိင်ုးဟာ ေနာက်ကေရာက်လာတဲ့
တပ်စိတ်ကုိ ကင်းတာဝနလ်�ဲေပးခ့ဲ�ပီး ေ�ှ�ကုိေရာက်�ှင့်ေနတဲ့ သ�တပ်စိတ်နဲ ့
ြပနလ်ည်ပူးေပါင်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါကုိ ေနာက်ဆုံးတပ်စိတ်က
ေကျာ်ြဖတ်�ပီးသည်အထိ တလှည့်စီဆက်တိက်ု တာဝနယူ်�ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ချတီက်မ�ဟာ ပုံစံတပုံစံတည်းြဖစ်�ပီး စည်းစနစ်ကျနကာ အ�မဲလို
တညီူေနရမှာြဖစ်တယ်။ သိ� ြဖစ်၍ တပ်စိတ် ၁ ဟာ ေ�ှ�တိက်ုကင်း၊ တပ်စိတ် ၂ က
ေနာက်ကလိက်ု၊ တပ်စိတ် ၃ က အပ်ုချ�ပ်ကွပ်ကဲေရးအဖ�ဲ ြဖစ်�ပီး ေနာက် တပ်စိတ် ၄၊
တပ်စိတ် ၅ သိ� မဟတ်ု ေနာက်ချနက်င်းတပ်ဖ�ဲ သိ� မဟတ်ု အြခားတပ်စိတ်
တပ်ဖ�ဲများြဖစ်�ပီး အ�မဲလိ ုအဲဒီပုံစံ အစီအစ�်အလိက်ု သွား�ကရမှာြဖစ်ပါတယ်။
ညဖက် ချတီက်တဲအ့ခါ အသံမထွက်ေအာင် ပုိမုိလိက်ုနာ�ကရမှာြဖစ်�ပီး တဦးကုိတဦး
အလှမ်းမကွာေဝးေစဘဲ ပုိမုိနးီကပ်စွာ ချတီက်�ကရမှာြဖစ်တယ်။ ဒါမှသာ
ရဲေဘာ်တဦးစီ အပ်ုစုကဲွ လမ်းေပျာက်၍ ေအာ်ေခ�စရာ၊ မီးထွနး်ည�ိစရာ မြဖစ်ေတာပ့ါ။
အလင်းေရာင်ဟာ ေြပာက်ကျားတပ်သားရဲ� ရနသူ်ပဲ။ ချတီက်သွားလာြခင်းရဲ�
ဦးတည်ချက်ဟာ ရနသူ်ကုိ တိက်ုခုိက်ဖိ� ဆုိရင် သတ်မှတ်တဲေ့နရာ (ဒီေနရာဟာ
ဦးတည်ချက်အတိင်ုး တိက်ုခုိက်ေအာင်ြမင်�ပီးတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်စု�ုံး�ကဖိ�
သတ်မှတ်ရာေနရာလည်းြဖစ်တယ်။ တနည်းအားြဖင့် စုရပ် ကုိ ေရာက်တဲအ့ခါ
ဝနထု်ပ်ဝနပုိ်း (ေကျာပုိးအိတ်၊ ချက်ြပ�တ်ဒယ်အိးု) စတာေတကုိွ ချထားခ့ဲ�ပီး တပ်ဖ�ဲ�ိှ
ရဲေဘာ်တဦးစီတိင်ုးဟာ လက်နက်နဲက့ျည်ဆံသာ သယ်ေဆာင်�ပီး
ေ�ှ�ဆက်ချတီက်ဖိ� ပဲ။

တိက်ုခုိက်မ့ဲေနရာ ေြမြပင်အေြခအေနကုိ ေလလ့ာသတင်းေထာက်လှမ်း�ပီး
ရနသူ်ရဲ� အေစာင့်ကင်းေနရာတိ� ကုိ သိ�ိှ�ပီးြဖစ်ရမယ်။ ေခါင်းေဆာင်ေတကွေတာ့
ရနသူ်ရဲ� အေြခခံစခနး်အေနအထားနဲ ့ ရနသူ်အေရအတက်ွ အစ�ိှတဲ့ ရနသူ်တပ်ဖ�ဲရဲ�
အေြခအေနအရပ်ရပ်ကုိ သိ�ိှ�ပီးေနာက် အ�ပီးသတ်တိက်ုခုိက်ေချမ�နး်ပစ်ဖိ�
အစီအစ�်ေတ ွြပ�လပ်ု�ပီး တပ်ဖ�ဲဝင်ေတကုိွ အသီးသီးေနရာခဲွြဖန ့ထ်ားရမှာ ြဖစ်တယ်။
အ�မဲသတိ�ိှဖိ� ကေတာ ့တပ်ဖ�ဲရဲ� တိက်ုခုိက်ေရးေကာင်းတဲ့ ရဲေဘာ်ေတကုိွ ရနသူ်စစ်ကူ
လာ�ိင်ုမယ့်ေနရာေတကုိွ ြဖတ်ေတာက်တိက်ုခုိက်�ိင်ုဖိ� အတက်ွ ေနရာယူေစဖိ� ပဲ။
ရနသူ်ရဲ� အေြခစုိက်စခနး်ကုိ တိက်ုခုိက်မ�ဟာ အရနတ်ပ်ကူေတေွရာက်လာေအာင်
စစ်ြမ��တိက်ုခုိက်မ�သာြဖစ်ရင် ရဲေဘာ်တဦးကုိ ဆက်သားအြဖစ်ထား�ပီး သူက
တိက်ုပဲွ�ပီးတာနဲတ့�ပိ�င်နက် စစ်ပဲွရဲ�ရလဒ်ကုိ ကွပ်ကဲအပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲထံ
အလျင်အြမန ်သတင်းပိ� ြခင်းြဖင့် မိမိအဝုိင်းခံရမ�ကုိ ချ�ိးေဖာက်�ိင်ု�ပီး
လိအုပ်ခ့ဲရင်လည်း ေနာက်ေကျာကေနတိက်ုခုိက်ခံရမ�ကုိ ကာကွယ်�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။
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ဘယ်လိြုဖစ်ြဖစ် တိက်ုပဲွေနရာဆီ ရနသူ်ေရာက်လာ�ိင်ုတဲလ့မ်းေတကုိွ သတိနဲ ့
အ�မဲေစာင့်�ကပ်ေနရမှာ ြဖစ်�ပီး တချနိတ်ည်းမှာပဲ စခနး်သိမ်းတိက်ုပဲွ (ဝါ)
တိက်ု�ုိက်ထုိးစစ်ကုိ လပ်ုေဆာင်ေနမှာြဖစ်တယ်။

ညဖက်မှာေတာ ့တိက်ု�ုိက်ထုိးစစ်ကုိ ေရွးချယ်သင့်တယ်။ ရနသ်�စခနး်ကုိ
သိမ်း�ိင်ုေအာင် လံေုလာက်တဲတ့နွး်အားနဲ ့ လိအုပ်တဲစိ့တ်ဓာတ်အေြခခံေတ�ိှွရင်
ြဖစ်�ိင်ုတယ်။

မိမိအတက်ွစွန ့စ်ားမ�ေတလွည်း အလနွအ်က�မံြဖစ်ေစရဘူး။ ရနသ်�စခနး်
ဝုိင်း�ိင်ုဖိ� ဆုိရင် အကာအကွယ်ယူဖိ� နဲ ့ ေစာင့်ဆုိင်းမ� ြပ�လပ်ုဖိ� လိတုယ်။ ရနသူ်နဲ ့
နးီကပ်သွားေအာင် တြဖည်းြဖည်း ချ�်းကပ်သွား�ပီး နည်းလမ်းစုံနဲ ့
ေ�ှာက်ယှက်ေပး�ကရမယ်။ အဓိကကျတာကေတာ ့မီး�� �ိဖျက်ဆီးပစ်�ပီး
သူတိ� ထွက်လာေအာင် လပ်ုေစဖိ� ပဲြဖစ်တယ်။

ဝုိင်းဝနး်ပိတ်ဆိ� �ိင်ုဖိ�  အနးီကပ်သွားတဲအ့ခါ မုိလိေုတာ့ (Molotov)
ဓာတ်ဆီဗုံးဟာ အလနွထိ်ေရာက်တဲလ့က်နက် ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါကေတာ့ ေရနဆီံ ၃
ဆ၊ အင်ဂျင်ဝုိင် ၁ ဆ ေရာ�ပီး ဖနပု်လင်းတလံးုထဲထည့်၊ ဗူးဆိ� ဆိ� �ပီး
ဓာတ်ဆီဆွတ်ထားတဲ ့ဂွမ်းစကုိ အြပင်မှာပတ်�ပီးေတာ ့မီး�� �ိ�ပီး ပုလင်းကုိ ပစ်မှတ်ဆီ
ပစ်ေပါက်လိက်ုရတယ်။ ပုလင်းကဲွ�ပီး အတင်ွးကေရနဆီံ ြပန ့က်ျ ဲ မီးေလာင်ကူးစက်�ပီး
မီးေတာက်တခု ြဖစ်သွားေစတယ်။

မုိလိေုတာ ့ဓာတ်ဆီဗုံးကုိ လက်နဲပ့စ်သွင်း�ိင်ုေလာက်ေအာင်
မနးီကပ်ေသးရင်လည်း ေြပာင်းေချာေသနတ်နဲ ့ အထူးေပါက်ကဲွေစ�ိင်ုတဲ့
ယမ်းအားကုိသုံး�ပီး ပစ်ခတ်�ိင်ုပါတယ်။ ဒီလက်နက်ေတကုိွ ကျေနာ်တိ�
စစ်ပဲွကာလတနုး်က M-16 လိ�  နာမည်ေပးခ့ဲတယ်။ အဲဒီေသနတ်ကေတာ့ ၁၆ မီလီမီတာ
ေြပာင်းကျယ်�ိှ�ပီး ြဖတ်ထားတဲ ့ေြပာင်းေချာေသနတ်ကုိ အသုံးချတာပါပဲ။ ေထာက် ၂
ေချာင်း တပ်ဆင်ထား�ပီး ေသနတ်ဒင်ကုိပါ ေပါင်းေထာက်ေစတဲ့ ၃ ေချာင်းေထာက်
ပုံသ�ာနြ်ဖစ်တယ်။ ဒီလက်နက်ကုိ ၄၅ ဒီဂရီေစာင်း�ပီး ေဒါက်ေထာက်ထား�ိင်ုတယ်။
ေြခေထာက်�ှစ်ခုကုိ ေ�ှ�တိးုေနာက်ဆုတ်လပ်ုြခင်းြဖင့် သ�အေနအထားကုိ
ေြပာင်း�ိင်ုတယ်။ သ�ရဲ�ကျည်ဆံကေတာ ့အထဲက ခဲကျည်စေတထုွတ်ထားတဲ့
ယမ်းပါ�ုံ ကျည်ခံွသက်သက်သာြဖစ်၍ ဆလင်ဒါပုံ တတ်ုေချာင်းတခုခုကုိ
ေြပာင်း၀ကေန ကျည်ခံွထဲထုိးထည့်�ပီး အဲဒါကုိ ကျည်ဆံထိပ်ဖူးအြဖစ် အသုံးချတယ်။
ေရနဆီံပါတဲ ့ပုလင်းတလံးုကုိ ဖင်မှာ ရာဘာြပားခံ�ပီး တတ်ုရဲ�အဆုံးမှာ
တပ်ဆင်ထားတယ်။ ဒီလက်နက်က မီးေလာင်ဗုံးလိ ုမီတာ ၁၀၀ သိ� မဟတ်ု
ပုိေဝးတဲပ့စ်မှတ်ကုိ ပုိမုိတိကျစွာ ထိမှနေ်အာင် ပစ်ခတ်�ိင်ုတယ်။ ရနသူ်ဟာ
မီးအလယ်ွတကူေလာင်က�မ်း�ိင်ုတဲ ့သစ် ဝါး စတဲ ့အေဆာက်အဦးေတနွဲ ့
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စခနး်ေဆာက်ထားခ့ဲရင် ဝုိင်းပတ်ေချမ�နး်တဲအ့ခါ ဒီလက်နက်ဟာ အလနွထိ်ေရာက်တဲ့
လက်နက်ြဖစ်တယ်။ ေတာေတာင်ထူထပ်တဲ ့ေနရာေဒသေတမှွာလည်း
တင့်ကားေတကုိွ ပစ်ခတ်�ိင်ုတယ်။

ဝုိင်းပတ်ေချမ�နး်လိ�  ေအာင်ပဲွရ�ပီးဆုံးတဲအ့ခါ (ဝါ) ရည်မှနး်ချက်
ေအာင်ြမင်�ပီးတဲအ့ခါ စုရပ်သိ�  ြပနလ်ည်ဆုတ်ခွါ�ကရမှာြဖစ်တယ်။
အားလံးုေသာတပ်စုများ စနစ်တကျ အစီအစ�်အတိင်ုး ဆုတ်ခွါကာ
သာမနေ်န�ုိးေနစ�် သွား�ုိးသွားစ�်ဘ၀သိ�  ြပနလ်ည်ေနထုိင် အနားယူရပါမယ်။

ဒီအဆင့်မှာ�ိှတဲ ့အတည်တကျမ�ိှေသးတဲ ့ေြခသလံးုအိမ်တိင်ု
ေြပာက်ကျားဘ၀ဟာ ရဲေဘာ်များအတင်ွး ေသွးစည်းချစ်�ကည်မ�စိတ်ဓာတ်ကုိ
နက်�� ိင်းစွာေပ�ေပါက်ေစ�ုံမက တခါတရံမှာ အ��ရာယ်�ိှတဲ့ အပ်ုစု ဒါမှမဟတ်ု
တပ်စိတ်ချင်း�ပိ�င်ဆုိင်မ�ေတ ွေပ�လာတတ်တယ်။ အကျ�ိး�ိှတဲ့
�ပိ�င်ဆုိင်မ�မျ�ိးြဖစ်ေအာင် ထိနး်ေကျာင်းမေပးခ့ဲရင် တပ်ဖ�ဲတင်ွးညီ�တ်ွမ�ကုိ
ထိပါး�ိင်ုတယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� အစမှာကုိ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ကုိ ပညာေပး�ိင်ုဖိ�
အေရး�ကီးတယ်။ သူတိ� ကုိ ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� လမူ�ေရးေမ�ာ်မှနး်ချက်ေတနွဲ ့
တာဝနေ်တကုိွ �ှင်းလင်းြပ�ပီး ပုိမုိနားလည်သေဘာေပါက်ေစကာ စာရိတ� ေကာင်းေတွ
ေပ�ေပါက်ေအာင် ကုိယ်ကျင့်တရားနဲပ့တ်သက်တဲ ့ပညာေပးသင်ခနး်စာေတွ
ေပး�ကရမယ်။ တိက်ုပဲွအေတ�အ�ကံ� တခုစီတိင်ုးဟာ ေအာင်ြမင်မ�အတက်ွ
အင်အားသစ်ေတ ွြဖစ်ေစရမယ်။ အသက်�ှင်ရပ်တည်ဖိ� သာ တိက်ုရတဲ့
သာမနစ်စ်ပဲွတခုမျ�ိး မြဖစ်ေစသင့်။

ပညာေပးနည်းလမ်းေတထဲွက ထိေရာက်ေအာင်ြမင်တဲ ့နည်းလမ်းများစွာအနက်
အေကာင်းဆုံးတခုကေတာ ့စံြပေနထုိင်ြပြခင်းပဲြဖစ်တယ်။ ေခါင်းေဆာင်ေတဟွာ
သန ့စ်င်တဲ၊့ ကုိယ်ကျ�ိးမဖက်တဲ ့နမူနာေကာင်းေတ ွြပသေနထုိင်�ကရမှာြဖစ်တယ်။
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တေယာက်ရဲ� ရာထူးတိးုြမ�င့်မ�ဟာ ရဲရင့်မ�၊ စွမ်းေဆာင်�ိင်ုရည်နဲ ့
ကုိယ်ကျ�ိးစွန ့စိ်တ်ဓာတ် စတာေတေွပ� အေြခခံရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိြုမင့်မားတဲ့
အရည်အေသွးေတ ွမ�ိှတဲသူ့ေတကုိွ တာဝနပုိ်၍ယူရေသာ ရာထူးေနရာဌာနေတမှွာ
မခန ့အ်ပ်သင့်။ သ�ေ�ကာင့် ကံအေ�ကာင်းမလှတဲ ့မေတာ်တဆမ�ေတွ အချနိမ်ေရွး
ေပ�ေပါက်လာ�ိင်ုလိ� ြဖစ်တယ်။

အိမ်တအိမ်ကုိ တစုံတခုေတာင်းခံဖိ�  ချ�်းကပ်နဲအ့ခါ ေြပာက်ကျားရဲ�
အြပ�အမူေတကုိွ ြပည်သူလထုူက အကဲြဖတ်�ပီး တံ� ြပနဆ်က်ဆံလိမ့်မယ်။
ဝနေ်ဆာင်မ�အတက်ွ (ဝါ) အစားအစာ (ဝါ) အြခားလိအုပ်ေသာအရာ တစုံတခုအတက်ွ
ေတာင်းခံပုံနဲ ့ လိအုပ်တဲအ့ရာေတ ွရ�ိှေအာင် ြပ�မူဆက်ဆံပုံေတအွေပ�မူတည်လိ�
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ရပ်သူရွာသားေတကွ �ှစ်သက်စရာ (ဝါ) ေအာ�ှ့လံးုနာစရာ စသြဖင့်
သတ်မှတ်ေပး�ကတယ်။

ေခါင်းေဆာင်လပ်ုသူဟာ ဒီအခက်အခဲေတကုိွ အေသးစိတ်�ှင်းလင်းေြပာြပ�ပီး
အေရး�ကီးပုံကုိလည်း အထူးအကျယ်ချ�ဲေြပာြပဖိ� လိတုယ်။ ကုိယ်တိင်ုကလည်း
နမူနာြပသ သင်�ကားေပး ရမယ်။ �မိ�တ�မိ�ကုိ ဝင်ခ့ဲရင် အရက်ေသစာ
ေသာက်စားမ�ကုိ တားြမစ်�ပီး တပ်ဖ�ဲဝင်ေတကုိွ လည်း ေြပြပစ်တဲ့ စည်းကမ်း
နမူနာေကာင်းေတ ွြပသ�ကဖိ�  တိက်ုတနွး်��းိေဆာ်ထားရမှာြဖစ်တယ်။ �မိ�ဝင်ေပါက်
ထွက်ေပါက်ေတကုိွလည်း မြပတ်မလပ် ေစာင့်�ကပ်�ကည့်��ရမှာ ြဖစ်တယ်။

အဖ�ဲအစည်းစိတ်ဓာတ်၊ စစ်တိက်ုစွမ်းရည်၊ သူရဲေကာင်းဝါဒ�ှင့် ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲစိတ်ဓာတ် အစ�ိှတာေတဟွာ ရနသူ်အဝုိင်းခံရတဲအ့ခါ စမ်းသပ်ခံ�ကရတာ
ြဖစ်တယ်။ ဒီဟာကလည်း စစ်ပဲွကာလမှာ ေ�ကာက်စရာ အေကာင်းဆုံး အေြခအေန
ြဖစ်တယ်။ ကျေနာ်တိ�  ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်များအ�ကားမှာ ေရပနး်စားတဲ့ စကားတလံးု
ေပ�ေပါက်လာတယ်။ အဲဒီစကားလံးုကေတာ ့ေ�ကာက်လန ့တ်�ကားြဖစ်ေနတဲ့ ရဲေဘာ်ရဲ�
မျက်�ှာထားမျ�ိးကုိ “အဝုိင်းခံ မျက်�ှာေပး” လိ�  သုံး��နး်�ကတာပါပဲ။
ြပ�တ်ကျသွားခ့ဲ�ပီးြဖစ်တဲ ့အစုိးရနဲ ့ ရာထူးအဆင့်ဆင့်က သူတိ� ရဲ� ဝုိင်းပတ်သုတ်သင်
ေချမ�နး်ေရး စစ်ဆင်မ�ေတကုိွ ဝင့်ဝါစွာ ေြပာတတ်�ကတယ်။ သိ� ေပမယ့် နယ်ေြမ
က�မ်းကျင်တဲအ့ြပင် ေခါင်းေဆာင်တပ်မ�းနဲလ့ည်း သေဘာတရားေရး၊
စိတ်ဓာတ်ေရးရာအရ ညီ�တ်ွစုေပါင်းေနတဲ ့ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲတခုဖိ� ရာ
ဒီြပဿနာဟာ အေလးထားစရာမဟတ်ု။

ဒီေနာက် လိအုပ်တာက အကာအကွယ်ယူဖိ� ၊ ရနသူ် ေ�ှ�ကုိချတီက်လာတာကုိ
ေ�ှာင့်ေ�ှးေအာင်လပ်ုဖိ� ၊ ေလးလံတဲဝ့နထု်ပ်ဝနပုိ်းေတနွဲ ရ့နသ်�လ�ပ်�ှားမ�ကုိ ဟန ့တ်ားဖိ� ၊
ညဖက်ထုိးေဖာက်�ပီး (ေြပာက်ကျားရဲ� သဘာ၀မဟာမိတ်) ရနသူ်မသိေအာင်
တိတ်တဆိတ်လ��ိဝှက်စွာနဲ ့ အေကာင်းဆုံးလမ်းကုိ �ှာေဖွေရွးချယ်�ပီး တပ်ဖ�ဲ
ထွက်ခွါလာေစရမှာြဖစ်တယ်။ အလယ်ွတကူ လတ်ွေြမာက်�ိင်ုတဲ့ နည်းလမ်းေတနွဲ ့
လံးု၀အသံလံေုအာင် ထွက်ခွါရမှာြဖစ်တယ်။ ညဖက်ကာလေတမှွာေတာ့ လတူစုကုိ
မလတ်ွ�ိင်ုေအာင် ဝုိင်းထား�ိင်ုဖိ� ဆုိတာ အလနွကုိ် ခက်ခဲပါတယ်။

✭
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(ဃ) ေြပာက်ကျားတုိက်ပဲွ

ေြပာက်ကျားတိက်ုပဲွဟာ ေြပာက်ကျားရဲ�ဘ၀မှာ အေရးအ�ကီးဆုံး
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ြဖစ်စ�်တခုြဖစ်ပါတယ်။ အချနိက်ာလအားြဖင့် ေခတ� မ�သာ
ြဖစ်ေပမယ့် ဒီ ထွနး်ေြပာင်လှတဲ ့အခုိက်အတန ့ေ်တဟွာ လနွစွ်ာ အေရးပါ
အရာေရာက်လှတယ်။ ေသးငယ်တဲ ့ရင်ဆုိင်တိက်ုပဲွတခုစီဟာ ရဲေဘာ်များအတက်ွ
အေြခခံကျလှတဲ ့တိက်ုပဲွအမျ�ိးအြဖစ်တယ်။

ေအာင်ပဲွရဖိ�  ေသချာေရရာမှသာ တိက်ုပဲွတပဲွတိက်ုသင့်ေ�ကာင်း ကျေနာ်တိ�
ေထာက်ြပခ့ဲ�ပီး�ပီ။ ေြပာက်ကျားစစ်တိက်ုပဲွရဲ� နည်းပရိယာယ်ဆုိင်ရာ
လပ်ုရပ်များနဲပ့ါတ်သက်တဲ ့ေယဘုယျြခံ�ငံသုံုးသပ်ရမယ့် အချက်ေတအွြပင်
တိက်ုပဲွတခုစီရဲ� ကဲွြပားြခားနားတဲ ့ဝိေသသလက�ဏာေတွ �ိှေန�ိင်ုတာကုိလည်း
မှတ်သားသင့်တယ်။ ေဖာ်ြပရလယ်ွကူေအာင် အခွင့်သာေသာေဒသ
ေြပာက်ကျားစစ်ကုိ ဦးစွာရည်��နး်လိပုါတယ်။ အေ�ကာင်းမှာ ဒီစစ်ဟာ
ေြပာက်ကျားစစ်ရဲ� မူလနမူနာ ပုံစံပင်ြဖစ်လိ� ပါ။ ဒီအချက်နဲ စ့ပ်လျ�်း�ပီး
တစုံတရာေသာ အေြခခံမူများကုိ ဆနး်စစ်ေလလ့ာရမယ်။ ဆနး်စစ်�ပီးတဲေ့နာက်မှာ
အြခားေသာြပဿနာရပ်ေတကုိွ လက်ေတ�နဲ ့ ေပါင်းစပ်�ပီး ကုိယ်တယ်ွေြဖ�ှင်း
ရမှာြဖစ်တယ်။ ေြမြပန ့ေ်ဒသစစ်ပဲွေတတိွက်ုခုိက်ြခင်းဟာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ
အင်အား�ကီးထွားမ�နဲ ့ အေြခအေနေတ ွေြပာင်းလဲတိးုတက်မ�တိ� ရဲ� အကျ�ိးရလဒ်ပဲ
ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားအေတ�အ�ကံ�ေတ ွရင့်ကျက်တိးုပွားလာြခင်းနဲအ့တူ
ယင်းအေတ�အ�ကံ�ကုိ အကျ�ိး�ိှစွာ အသုံးချ�ိင်ုဖိ�  အလားအလာေတလွည်း
များလာပါတယ်။

ေြပာက်ကျားစစ်ရဲ� အစပထမပုိင်းမှာ ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်းများဟာ သူပုန်
ေဒသအတင်ွးသိ�  နက်�� ိင်းစွာထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်လာလိမ့်မယ်။ ထုိစစ်ေ�ကာင်းတိ� ရဲ�
အင်အားအေပ� မူတည်၍ ေြပာက်ကျားထုိးစစ်�ှစ်မျ�ိး ဆင်���ဲိင်ုတယ်။ တခုက
အချနိအ်ပုိင်းအြခား အလိက်ု ရနသ်�ထုိးစစ်စွမ်းရည် ကျဆင်းေအာင်
သတ်မှတ်ကာလတခုအတင်ွး စနစ်တကျတိက်ုခုိက်ြခင်းပါ။ ဤနည်းပရိယာယ်ကုိ
ရနသူ်ရဲ� ေ�ှ�ေြပးတိက်ုကင်းများကုိ  တိက်ုခုိက်ရာမှာအသုံးချရမှာြဖစ်တယ်။

တပနး်�� ံးေဒသေတမှွာေတာ ့ရနသူ်ရဲ� လက်ဝဲလက်ျာ ေတာင်ပံ
စစ်ေ�ကာင်းများရဲ� တိက်ုခုိက်လာမ� ကုိ မိမိတပ်ဖ�ဲကပိတ်ဆိ� တားဆီးဖိ� ခက်ခဲတယ်။
ဒါေ�ကာင့် ေ�ှ�ေြပးတိက်ုကင်းအဖ�ဲထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်လာစ�်မှာပဲ
အေပါင်းပါစစ်သားေတဟွာ အကာအကွယ်မ့ဲ ြဖစ်လာမယ်။ ေနာက်မှာကျနေ်နတဲ့
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စစ်ေ�ကာင်းလံြုခံ�ေရးအတက်ွ တာဝနယူ်တဲ ့အဲဒီေ�ှ�ေြပးတိက်ုကင်းအဖ�ဲအတက်ွ
ပိွ�င့်အမှတ် တေနရာဟာ အ�မဲ�ိှမှာ ြဖစ်တယ်။

မိမိဘက်မှာ ကျည်၊ ရိက�ာ မလံေုလာက်သည့်အခါြဖစ်�ပီး ရနသူ်
အင်အား�ကီးေနရင် အဲဒီကင်းတပ်ဖ�ဲပိွ�င့်ကုိ ေချမ�နး်ပစ်ေရး ရည်ရွယ်ရမှာ ြဖစ်တယ်။
နည်းစနစ်ပုိင်းမှာ �ုိး�ုိးေလးပင်ြဖစ်တယ်။ တစုံတရာည�ိ��င်ိး ေဆာင်ရွက်�ိင်ုဖိ� သာ
အေရး�ကီးပါတယ်။ မိမိေရွးချယ်ထားတဲေ့နရာ မတ်ေစာက် ကျ�်းေြမာင်းေလ
ေကာင်းေလပဲ။ ထုိေ�ှ�ေြပးကင်းအဖ�ဲ ေရာက်လာသည့်အခါ မိမိ�ိင်ုနင်းသေလာက်
ရနသူ်အချ�ိကုိ က�ခွံင့်ေပးကာ ယင်းတိ� ကုိ ေချမ�နး်ပစ်ရမယ်။
ကျနေ်ြပာက်ကျားရဲေဘာ် အနည်းငယ်ခန ့က် ရနသူ်၏စစ်ေ�ကာင်းကုိ ေခတ� မ�
ဟန ့တ်ားပစ်ခတ်ကာ ရနသ်�လက်နက်၊ကျည်ဆံနဲ ့ စစ်ပစ�ည်းများကုိ စုေဆာင်း
သိမ်းဆည်းရမှာ ြဖစ်တယ်။ မိမိအတက်ွ လက်နက်၊ ကျည်ဆံ ေထာက်ပ့ံသူမှာ
ရနသူ်သာြဖစ်တယ်ဆုိတာကုိ စဲွ�မဲစွာမှတ်ထား�ကရမှာလည်းြဖစ်တယ်။
အထူးအေရး�ကီးေသာ အေြခအေနမျ�ိးမှလွဲ၍  ထုိက့ဲသိ�  စစ်လက်နက်အသုံးအေဆာင်
ပစ�ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိြခင်း မ�ိှ�ိင်ုေသာ တိက်ုပဲွမျ�ိးကုိ မတိက်ုသင့်ေပ။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ အင်အားအလံအုေလာက် �ိှလာတဲအ့ခါ
ရနသ်�စစ်ေ�ကာင်းအား လံးု၀ဝုိင်းပတ် ပိတ်ဆိ� ေချမ�နး်ေရးကုိ လပ်ု�ိင်ုတယ်။ သိ� မဟတ်ု
ဒီလိတိုက်ုခုိက်မယ့်ပုံ ဟနေ်ရးြပ�ိင်ုတယ်။ ဒီအေြခအေနမှာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ�
ေ�ှ�တနး်ဟာ ေတာင့်တင်း ခုိင်မာရမှာြဖစ်သလိ ုအကာအကွယ် ေကာင်းေကာင်း
ယူထား�ိင်ုမှသာ ရနသူ်ရဲ�ထုိးစစ်ကုိ ရင်ဆုိင်�ိင်ုမယ်။ သဘာ၀ကျစွာပင်
မိမိတိ� တိက်ုခုိက်စွမ်းရည်နဲ ့ တိက်ုပဲွဝင်စိတ်ဓာတ်တိ� ကုိလည်း ထည့်သွင်း
စ�်းစား�ကရမှာြဖစ်တယ်။ ေရွးချယ်ထားတဲေ့နရာအချ�ိမှာ ရနသူ်ကုိ
ထိနး်ချ�ပ်�ိင်ုတဲအ့ခုိက်အတန ့မှ်ာ ရနသူ်ရဲ� ေနာက်ေ�ကာင်းကုိ ေြပာက်ကျား
ေနာက်ခံတပ်ဖ�ဲက တိက်ုခုိက်တယ်။ ေရွးချယ်တဲေ့နရာဟာလည်း ေဘးေတာင်ပံမှ
တိက်ုခုိက်လာတာမျ�ိးအတက်ွ ခက်ခဲတဲေ့နရာြဖစ်သင့်�ပီး လက်ေြဖာင့်တပ်သားများက
သူတိ�ထက် ၈ ဆမှ ၁၀ ဆအထိ အေရအတက်ွ သာလနွတဲ် ့ရနသူ် စစ်ေ�ကာင်း
တခုလံးုအား ဝုိင်းဝနး်ပိတ်ဆိ�  ပစ်ခတ်ထား�ိင်ုတယ်။ ဒီအေြခအေနမျ�ိးမှာ
အင်အားအလံအုေလာက်�ိှပါက ရနသူ်စစ်ကူလာ�ိင်ုေသာ လမ်းများအားလံးုကုိ
ကင်းပုံးဝပ်ကာ လ�ပ်တြပက်တိက်ုခုိက်မ�များြဖင့် ပိတ်ဆိ� ထား ရမှာြဖစ်တယ်။
ရနသူ်ကုိ ဝုိင်းပတ်ေချမ�နး်စစ်ဟာ တြဖည်းြဖည်းနဲ ့ ထွက်ေပါက်မ�ိှ ပိတ်သွားေစရမယ်။
အထူးသြဖင့် ညဖက်မှာြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ နယ်ေြမက�မ်းကျင်�ပီး
ရနသူ်အတက်ွမူ ထုိသိ� မဟတ်ုေပ။ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ ညဖက်မှာ
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ပုိမုိလ�ပ်�ှား�ိင်ုသေလာက် ရနသူ်စစ်သားအဖိ� မှာမူ အေမှာင်ထုအတင်ွး၌
ေ�ကာက်အားပုိလာေလြဖစ်တယ်။

ဤနည်းြဖင့် အခက်အခဲများစွာမ�ိှလှဘဲ စစ်ေ�ကာင်းတခုလံးု
ေချမ�နး်ပစ်�ိင်ုတယ်။ သိ� မဟတ်ု ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်း ြပန၍်မထုိး�ိင်ုေလာက်ေအာင်နဲ ့
ြပနလ်ည်ဖ�ဲစည်းဖိ�  အချနိ�်ကာေစရနအ်တက်ွ ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်းအား တပ်ပျက်လနုးီပါး
အင်အားချနိဲသွ့ားေအာင် တိက်ုပစ်�ိင်ုတယ်။ မိမိေြပာက်ကျား တပ်ဖ�ဲအင်အားကလည်း
နည်းေနတဲအ့ချနိမ်ျ�ိးမှာ ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်း ထုိးစစ်အားကုိ ေ�ှးေကွးဟန ့တ်ားလိပုါက
လက်ေြဖာင့်တပ်သား ၂ ေယာက်မှ ၁၀ ေယာက်အထိကုိ ရနသူ်ပတ်လည်မှ
အချက်အြခာ ၄ ေနရာမှာ ေနရာယူေစကာ စစ်ပဲွကုိ စတင်�ိင်ုတယ်။ ဥပမာအားြဖင့်
ယာဖက်ေတာင်ပံမှ စတင်ပစ်ခတ်�ပီး ရနသူ်မဲလာတဲအ့ခါ ကျနတ်ဖက်မှ ပစ်ခတ်ရန်
ြဖစ်တယ်။ ဤနည်းြဖင့် ကျည်ဆံအနည်းငယ်မ�ြဖင့် ရနသူ်အား
အချနိအ်ကန ့အ်သတ်မ�ိှ ထိနး်ထား�ိင်ုတယ်။

ရနသူ်တပ်ဖ�ဲေနရာ (ဝါ) ကားတနး်အား တိက်ုခုိက်တဲန့ည်းနာကုိ တိက်ုခုိက်ရန်
ေရွးချယ်သည့် ေနရာအေြခအေနေပ�မူတည်�ပီး ေြပာင်းလဲလပ်ုေဆာင်ဖိ� လိအုပ်တယ်။
ေယဘုယျအားြဖင့် ဝုိင်းထားတဲရ့နသူ်ကုိ ညဖက်အချနိမ်ျ�ိးမှာ အလစ်ဝင်တိက်ုရမယ်။
က�မ်းကျင်တဲ ့ကွနမ်င်ဒိတုပ်ဖ�ဲနဲ ့ �ုတ်တရက် အလစ်ဝင်တိက်ု�ပီး ရနသူ်စခနး်ကုိ
အလယ်ွတကူ ေချမ�နး်ပစ်�ိင်ုတယ်။ ထုိအချက်ဟာ အလစ်အငိက်ုဖမ်း
ဝင်တိက်ုခုိက်�ိင်ုသည့် အကျ�ိးေကျးဇူးပဲြဖစ်တယ်။

လပ်ု�ုိးလပ်ုစ�် ဝုိင်းပတ်ေချမ�နး်စစ်မှာေတာ ့ရနသ်�ထွက်ေပါက်လမ်းေတကုိွ
တပ်အင်အားအနည်းငယ်မ�နဲ ့ ထိနး်ထား�ိင်ု�ပီး ရနသူ်စစ်ကူလာ�ိင်ုတဲ့
လမ်းေတကုိွလည်း ြခံ�ခုိကင်းချထား�ိင်ုတယ်။ ဒီလိ ုကင်းေနရာချထားမ�ေတကုိွ
တထပ်�ပီးတထပ် ေနရာယူေစ�ပီး ပထမကင်းတထပ်က မ�ိင်ုနင်းခ့ဲရင်
ေနာက်ြပနဆု်တ်�ပီး ေနာက် ဒတိုယတထပ်က ကျနေ်နရစ်မှာြဖစ်တယ်။
အဲဒီနည်းလမ်းအတိင်ုး တထပ်�ပီးတထပ် ဆုတ်�ိင်ုတယ်။

အလစ်တိက်ုခုိက်�ိင်ုဖိ�  အခွင့်မသာရင်ေတာ ့စခနး်တခုကုိ ေအာင်ြမင်စွာ
သိမ်းပုိက်�ိင်ုဖိ� အတက်ွ ဝုိင်းဝနး်ပိတ်ဆိ� တဲတ့ပ်ဖ�ဲက တပ်ကူလာမယ့်စစ်ေ�ကာင်းေတကုိွ
ေ�ှ�တိးုမလာ�ိင်ုေအာင် ထိနး်ထား�ိင်ုတဲစွ့မ်းရည်အေပ� မူတည်တယ်။ ဒီလိအုချနိမှ်ာ
ရနသူ်ဘက်က အေြမာက်လက်နက်�ကီးေတ ွ(artillery)၊ စိနေ်ြပာင်းလက်နက်ေတ၊ွ
ေလယာ�်ပျ၊ံ တင့်ကားေတနွဲ ့ ေထာက်ကူလာ�ိင်ုတယ်။ မိမိအတက်ွ အားသာတဲ့
ေြမြပင်အေနအထားမှာေတာ ့တင့်ကားအ��ရာယ်မ�ကီးလှပါ။ လမ်း�ကမ်းေတမှွာ
သွားလာရမှာမိ�  မုိင်းေထာင်၍ အလယ်ွတကူဖျက်ဆီးပစ်�ိင်ုတယ်။ ဒီလိေုဒသမှာ
တင့်ကားေတ ွအများအြပား ရင်ေဘာင်တနး် မချတီက်�ိင်ုေတာဘဲ့ သူတိ�ဟာ
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တစီး�ပီးတစီး ေ�ှ�ေနာက် (ဝါ) �ှစ်စီးေလာက်သာ ရင်ေဘာင်တနး်
ေမာင်း�ှင်�ိင်ုလိမ့်မယ်။ အေကာင်းဆုံးနဲ ့ အေသချာဆုံး လက်နက်ကေတာ့
မုိင်းေတပွါပဲ။ ထိ� ထက်နးီနးီကပ်ကပ်တိက်ုခုိက်တဲေ့နရာေတမှွာ၊ ဥပမာ
မတ်ေစာက်တဲေ့နရာမျ�ိးေတမှွာ အလယ်ွတကူတိက်ုခုိက်�ိင်ုတာကေတာ့ မုိလိေုတာ့
မီးေလာင်ဗုံးဟာ အလနွထိ်ေရာက်လှပါတယ်။

ယခုအချနိထိ် ကျေနာ်တိ�  “ဘဇူကာ” လက်နက်အေ�ကာင်း မေြပာရေသးဘူး။
ယင်းလက်နက်ဟာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအတက်ွ အဆုံးအြဖတ်ေပး�ိင်ုေသာ်လည်း
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက ဒီလက်နက်ေတကုိွ ရ�ိှ�ိင်ုဖိ�  မလယ်ွဘူး။ အထူးသြဖင့်
အစဦးပုိင်း စစ်ပဲွေတမှွာေတာ ့ေမာ်တာ၊ စိနေ်ြပာင်းကျည်ေတကုိွေတာ့
ကတတ်ုကျင်းတးူ အမုိးအကာလပ်ု�ပီး အေရးေပ�ကာကွယ်�ိင်ုတယ်။ ေမာ်တာ
လက်နက်ေတဟွာ ထိေရာက်ြပင်းထနတဲ်လ့က်နက်ပါ။ အထူးသြဖင့်
ဝုိင်းဖမ်းပိတ်ဆိ� ေရး စစ်ဆင်ေရးမှာ သုံးတယ်။ သိ� ေသာ်လည်း တဖက်မှာေတာ့
လ�ပ်�ှားေရ� �ေြပာင်း တိက်ုခုိက်ေနသူေတကုိွ ေချမ�နး်ရာမှာ သ�ရဲ� ထိေရာက်မ�စွမ်းရည်
ဆုံး�� ံး�ိင်ု�ပီး ေမာ်တာစိနေ်ြပာင်းများ အင်နဲအ့ားနဲ တ့ခါတည်း
မသုံး�ိင်ုတဲအ့ခါမျ�ိးေတမှွာ ြဖစ်တယ်။

အေြမာက်လက်နက်�ကီးေတကွလည်း လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရး ေကာင်းမွနတဲ့်
ေနရာမျ�ိးမှာသာ ြဖစ်�ိင်ု�ပီး ပစ်မှတ်ကုိလည်းမြမင်�ိင်ု၊ ပစ်မှတ်ကလည်း အ�မဲလိလိုု
ေနရာေရ� �ေြပာင်းေနတာမိ�  ထိေရာက်�ိင်ုစွမ်းလည်း မ�ိှေတာဘူ့း။ ေလေ�ကာင်း
တိက်ုခုိက်မ�က ရနသူ်ရဲ� အဓိကလက်နက်ြဖစ်ေသာ်လည်း သ�ရဲ�ပစ်မှတ်ေတဟွာ
ပုနး်လ��ိးကွယ်လ��ိးြဖစ်ေနတဲ ့ကတတ်ုကျင်းေတသွာ ြဖစ်တာမိ� ထိေရာက်မ�မ�ိှလှ။
ရနသူ်ေလယာ�်ပျေံတကွ ေပါက်ကဲွမ�ြပင်းထနတဲ် ့ဗုံးေတ၊ွ မီးေလာင်ဗုံးေတွ
�ကဲချ�ိင်ုေပမယ့် တကယ့်တကယ်မှာ အ��ရာယ်မ�ကီးလှ။ ေနရထုိင်ရ
ခက်ခဲ�ကပ်တည်းတာမျ�ိးပဲြဖစ်တယ်။ ဒါအ့ြပင် ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတကွ
ရနသ်�ခံစစ်ေ�ကာင်းေတအွနား နးီသွားေအာင် ချတီက်�ိင်ုေလ၊ ေလယာ�်ပျေံတအွေနနဲ ့
မိမိတိ� ရဲ�ေ�ှ�ေြပးကင်းတပ်ဖ�ဲကုိ ေချမ�နး်ဖိ�  အလနွခ်က်ခဲလှပါတယ်။

မုိင်းလက်နက်အမျ�ိးအစားမှာ အထိေရာက်ဆုံးကေတာ ့အေဝးကေန
ထိနး်ထား�ပီး ေဖာက်ခဲွတဲ ့မုိင်းအမျ�ိးအစားပါပဲ။ နည်းစနစ်က�မ်းကျင်မ� အလိအုပ်ဆုံး
အမျ�ိးအစားေတပဲွ ြဖစ်တယ်။ နင်းမုိင်း၊ ဖျ�းစ် (fuse)မုိင်းနဲ အ့ားလံးုထဲမှာ
လ�ပ်စစ်နဲခဲွ့တဲ ့မုိင်းေတကွျေတာ ့�ကိ�း�ှည်�ှည်နဲ သွ့ယ်ယူရတာမိ�
အလနွအ်သုံးဝင်လှ�ပီး ေတာင်ေပ�လမ်းေတမှွာ ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရး
အင်အားစုေတအွတက်ွ အကာအကွယ်ေပးတယ်။ ရနသူ် ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်လာဖိ�
မြဖစ်�ိင်ုသေလာက်ပဲ။
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ကားလမ်းတေလ�ာက်မှာေတာ ့ရနသ်�သံချပ်ကာယာ�်ေတအွတက်ွ
အကာအကွယ် ေကာင်းတခုက ေစာက်နက်တဲက့ျင်းေတပွါ။ အဲဒီကျင်းထဲ
ကျသွားတဲအ့ခါ ြပနတ်က်ဖိ�  မြဖစ်�ိင်ု။ ရနသူ်မြမင်�ိင်ုေအာင်
ဖုံးကွယ်ေထာင်ေချာက်ဆင်ထားလိ� ရတယ်။ အထူးသြဖင့် ညဖက် ဒါမှမဟတ်ု
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတရဲွ� ခုခံတိက်ုခုိက်မ�ေ�ကာင့် ေြခလျင်တပ်သားေတွ
တင့်ကားေ�ှ�က ယှ�်တက်မလာ�ိင်ုတဲ ့အေြခအေနမျ�ိးမှာြဖစ်တယ်။

သိပ်�ပီး မတ်ေစာက်မ�မ�ိှတဲေ့နရာေတမှွာ ရနသူ် စစ်ချတီက်တတ်တာမျ�ိးက
အမုိးဖွင့်ထရပ်ကားေတနွဲ ့ စစ်သားေတ ွသယ်ပိ� တာမျ�ိးပဲြဖစ်တယ်။ စစ်ေ�ကာင်းေတကုိွ
သံချပ်ကာယာ�်ေတနွဲ ့ ဦးေဆာင်ေခ�လာ�ပီး ထရပ်ကားေလးေတနွဲ ေ့ြခလျင်တပ်
စစ်သားေတတွင်ကာ ေခ�လာတယ်။ ေြပာက်ကျားရဲ� အင်အားအေပ�မူတည်လိ�
စစ်ေ�ကာင်းတခုလံးုကုိ ဝုိင်းဝနး်ပိတ်ဆိ�  ေချမ�နး်�ိင်ုတယ် (ဝါ) မုိင်းခဲွ�ပီးတာနဲ ့
တ�ပိ�င်နက်တည်းမှာ ထရပ်ကားတချ�ိကုိ ပစ်ခတ်လိ�  �ဖိ�ခဲွြဖတ်ဝုိင်း�ိင်ုတယ်။
ဒီအခါမှာ လ�င်ြမနစွ်ာလ�ပ်�ှား�ိင်ုဖိ�  လိအုပ်�ပီး ေသဆုံးတဲရ့နသူ်ရဲ� လက်နက်ေတရွရင်
ဆုတ်ခွါရမှာပါ။

ရနသူ်ထရပ်ကားကုိ တိက်ုခုိက်တဲအ့ခါ ထိေရာက်တဲ ့လက်နက်ကေတာ့
ေြပာင်းေချာေသနတ်ေတပဲွြဖစ်တယ်။ ၁၆-ကာလီဘာ ေြပာင်းေချာေသနတ်ေတသုံွး�ပီး
ကျည်လံးုဆံ�ကီး�ကီးနဲ ့ ၁၀ မီတာဗျက်အကျယ် (ထရပ်ကားတစီးလံးု) ေလာက်ကုိ
တချ�ိေသ တချ�ိဒဏ်ရာရေအာင်နဲ ့ ရနသူ် အ�ကီးအကျယ်စိတ်��တ်ေထွး
တနုလ်�ပ်ေအာင် ပစ်ခတ်�ိင်ုတယ်။ ရ�ိင်ုရင် လက်ပစ်ဗုံးေတကွလည်း ထိေရာက်တဲ့
လက်နက်ေတ ွြဖစ်တယ်။

ဒီတိက်ုခုိက်မ�ေတ ွအားလံးုရဲ� အေြခခံဟာ ရနသူ်ကုိ လံးု၀အလစ်အငိက်ု
တိက်ုခုိက်�ိင်ုမ�ပဲြဖစ်တယ်။ ဘာေ�ကာင့်ဆုိရင် ပထမဦးဆုံး စပစ်တဲ ့အခုိက်အတန ့မှ်ာ
အလစ်အငိက်ုဖမ်းလိက်ု�ိင်ုတာဟာ ေြပာက်ကျားစစ်ရဲ� အေြခခံ လိအုပ်ချက်ေတထဲွက
တချက်ပဲ။ ရနသူ် အလစ်အငိက်ုမိဖိ� ကေတာ ့မိမိတိ� သူပုနေ်တွ �ိှေနတယ်ဆုိတာ
ရပ်သူရွာသားေတ ွမသိမှပဲြဖစ်�ိင်ုမယ်။ ဒါေ�ကာင့် စစ်ဆင်ေရးအတက်ွ
ချတီက်တာေတကုိွ ညဖက်မှ လပ်ုရမယ်။ ချ�ပ်တည်း ေစာင့်ထိနး်မ�နဲ ့
သစ�ာ�ိှတဲလ့ေူတေွလာက်နဲသ့ာ အဆက်အသွယ်လပ်ု အသိေပးရမှာြဖစ်တယ်။
ြခံ�ခုိကင်းပုနး်ဝပ်တဲအ့ခါ ေကျာပုိးအိတ်ထဲမှာ ၂ ရက်၊ ၃ ရက်၊ ၄ ရက်စာေလာက်
အစားအေသာက်ေတ ွထည့်သွား�ကရမှာြဖစ်တယ်။

လယ်သမားေတရဲွ� ��တ်လံေုစာင့်စည်းမ�နဲပ့တ်သက်လိ� ေတာ့ အလနွအ်မင်း
ယုံ�ကည်ကုိးစားခွင့် မ�ိှသင့်ပါ။ ပထမအေ�ကာင်းက မိသားစု�ှင့်ြဖစ်ေစ၊
သူငယ်ချင်းမိတ်ေဆွေတနွဲ ့ ြဖစ်ေစ အြဖစ်အပျက်အေ�ကာင်းအရာေတကုိွ
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ေြပာ�ကဆုိ�က ထင်ြမင်ချက်ေတေွပးတတ်�ကတဲ ့သဘာ၀အေလအ့ထေတေွ�ကာင့်ပဲ
ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တေ�ကာင်းက ရနသူ်စစ်သားဟာ စစ်�� ံး�ပီးတဲေ့နာက်
ြပည်သူေတအွေပ� ရက်စက်စွာ �ှပ်ိကွပ်ဆက်ဆံမှာ ကျနိး်ေသလိ� ြဖစ်တယ်။
ေ�ကာက်လန ့ေ်အာင် �ခိမ်းေြခာက်�ပီး ဒီေ�ကာက်လန ့မ်�ကေန တစုံတေယာက်ကုိ
စကားေတ ွအလနွအ်က� ံေြပာေစမှာြဖစ်�ပီး အေရး�ကီးတဲ ့သတင်းေတနွဲ သ့�အသက်
လတ်ွရာလတ်ွေ�ကာင်း ေဖာ်ေကာင်လပ်ုရမှာေ�ကာင့် ြဖစ်တယ်။

ေယဘုယျ ြခံ�ေြပာရရင် ြခံ�ခုိတိက်ုခုိက်မယ့်ေနရာဟာ မိမိစခနး်ချရာ
ေနရာကေန တေနခ့ရီးေလာက် သွားရမယ့် ေနရာမျ�ိးမှာ ြဖစ်သင့်�ပီး
ဒီလိလုပ်ုရတာကလည်း ရနသူ်က မိမိရဲ�စခနး်ေနရာကုိ အတိအကျသိ�ိင်ုလိ� ပဲ
ြဖစ်တယ်။ ေသနတ်ပစ်ခတ်ပုံ၊ ကျည်ဆံသုံးပုံကုိ ေလလ့ာလိ� ရနသူ်နဲမိ့မိဘက်ကုိ
ခဲွြခားသိ�ိင်ုတယ်။ တဖက်မှ ရနသူ်စစ်သားဟာ ထုံးစံအတိင်ုး ကျည်ဆံ၊ လက်နက်
ေပါေပါသုံး�ိင်ု�ပီး အြခားတဖက်က သူပုနေ်တကွေတာ ့�ကိ��ကား�ကိ��ကား
တချက်ချင်းစနစ်နဲ ့ ပစ်ခတ်ေနတာြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားစစ်သားအဖိ�
ကျည်တေတာင့်စီရဲ�တနဖုိ်းကုိ သိ�ိှထား�ပီး ေခ�တာလိ� ပစ်ခတ်သုံးစဲွတာြဖစ်တယ်။
လိအုပ်တာထက် ကျည်တေတာင့် ပုိမပစ်မိေအာင် ဂ�ုစုိက်�ကရတယ်။ ကျည်ဆံ
ေခ�တာတာကုိ အေ�ကာင်းြပ�လိ�  ြခံ�ခုိမတိက်ုခုိက်ြဖစ်တာ၊ ရနသူ်စစ်သားတေယာက်
လတ်ွသွားတာတိ�ဟာ အကျ�ိးအေ�ကာင်းမဆီေလျာ်ဘူး။ ဒါေပမယ့်
ဆုံးြဖတ်ထား�ပီးသား တိက်ုပဲွေတအွတက်ွ ကျည်ဆံဘယ်ေလာက်ကုန�်ိင်ုတယ်ဆုိတာ
�ကိ�တက်ွဆ�ပီး ဒီတက်ွဆထားတာေပ�မူတည်လိ�  တိက်ုခုိက်လပ်ုေဆာင်သင့်တယ်။

ကျည်ဆံ၊ လက်နက်ဟာ ေြပာက်ကျားေတအွတက်ွ �ကီးေလးတဲြ့ပဿနာ
ြဖစ်တယ်။ ေသနတ်ေတကွ အ�မဲလိ ုရ�ိင်ုတယ်။ ရတဲလ့က်နက်ေတကွျေတာလ့ည်း
ေြပာက်ကျားစစ်မှာ ကျည်ဆံသာ ဆုံး�� ံးသွားတာမိ�  ေသနတ်လက်နက်ေတခွျည်း
ကျနရ်စ်တယ်။ တခါ ေသနတ်နဲက့ျည်ဆံကုိ တွဲ�ပီး ရနသ်�ဆီက
သိမ်းဆည်းမိ�ိင်ုေပမယ့် ကျည်ဆံချည်း သက်သက်ကေတာ ့�ှားပါတယ်။
ရတဲေ့သနတ်တိင်ုးမှာ ကျည်ဆံပါ�ပီးြဖစ်ေပမယ့် အပုိမပါ�ိှတာေ�ကာင့်
အြခားေသနတ်များအတက်ွ မမ�ေဝ�ိင်ုပါ။ ဒီစစ်ပဲွေတမှွာ ကျည်ဆံေခ�တာေရးဟာ
အေြခခံနည်းပရိယာယ်တရပ် ြဖစ်ပါတယ်။

မိမိအလပ်ုတာဝနအ်ေပ� ဂုဏ်ယူတတ်တဲ ့ေြပာက်ကျားေခါင်းေဆာင်
တေယာက်အဖိ�  ဆုတ်ခွါတဲအ့ခါ ဘယ်ေတာမှ့ သတိလက်လတ်ွ မလပ်ုတတ်ပါ။ ဒါကုိ
အချနိကွ်က်တိြဖစ်ေစ�ပီး လျင်ြမနစွ်ာနဲ ့ ဒဏ်ရာရ�ိှသူ၊ လက်နက်နဲက့ျည်ဆံ၊
ေကျာပုိးအိတ် စတာေတအွားလံးု ပါေအာင် လပ်ုေဆာင်ရတယ်။ ဆုတ်ခွါေနတဲအ့ခါ
သူပုနေ်တအွဖိ�  အလစ်အငိက်ုမခံရေအာင်လည်း သတိလက်လတ်ွ ဂ�ုမမူမိတာေတွ
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မ�ိှေအာင် လပ်ုေဆာင်�ကရမယ်။ ဒါေ�ကာင့် အေစာင့်ရဲေဘာ်ေတကုိွ ေရွးြခယ်တဲ့
လမ်းတေလ�ာက် ကင်းချထားသင့်�ပီး၊ ရနသူ်က သ�တပ်ဖ�ဲေတနွဲ ့
ချတီက်ဝင်ေရာက်လာ�ပီး ဝုိင်းဝနး်ပိတ်ဆိ� မခံရေအာင် ေစာင့်�ကပ်ေစသင့်တယ်။
သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲေတကုိွ ရနသူ်တပ်ဖ�ဲက ဝုိင်းဝနး်ပိတ်ဆိ� ဖိ� �ကိ�းစားခ့ဲရင်
သတင်းအြမနပိ်� �ိင်ုေအာင် ဆက်သွယ်ေရးစနစ်တခုလည်း ထား�ိှရမယ်။

စစ်ပဲွမှာ လက်နက်ကုိင်ေဆာင်မထားတဲ ့ရဲေဘာ်တချ�ိလည်း လိအုပ်တယ်။
သူတိ�ဟာ ကျဆုံး (ဝါ) ဒဏ်ရာရစစ်သားေတရဲွ� လက်နက်ေတကုိွ သယ်ရမှာြဖစ်�ပီး
ဒဏ်ရာရသူေတကုိွ ေရ��ေြပာင်းသယ်ယူရမှာလည်း ြဖစ်တယ်။ သတင်းေတလွည်း
တေနရာကေန တေနရာကုိ ပိ� ေဆာင်ဆက်သွယ်ရမှာြဖစ်တယ်။ ဒါေတအွြပင်
ခရီး�ှည်ချတီက်သွားလာ�ိင်ုမယ့် သတင်းပိ� ဆက်သွယ်ေရးသမားေတွ ြဖစ်သင့်�ပီး
သူတိ�ဟာ လိအုပ်တဲ ့သတင်းအချက်အလက် ေတကုိွ အချနိအ်တိဆုံုးအတင်ွး
ြမနြ်မနေ်ပးပိ� ဆက်သွယ်�ိင်ုေအာင် တာဝနယူ်တတ်တဲ ့အသိစိတ်�ိှသူေတွ ြဖစ်ရမယ်။

လက်နက်ကုိင် ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ေတအွြပင်လိအုပ်တဲ ့ေသနတ်မကုိင်တဲ့
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ် အေရအတက်ွကေတာ ့အေြပာင်းအလဲ အတိးုအေလျာ�ိှ့ပါတယ်။
ေယဘုယျ ဥပေဒသတရပ်ကေတာ ့လက်နက်ကုိင် ရဲေဘာ် ၁၀ ေယာက်မှာ ၂ ေယာက်၊
၃ ေယာက်ေလာက် �ိှသင့်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ တိက်ုပဲွေနရာမှာ�ိှေနမယ့်
ရဲေဘာ်အပါအဝင် ေနာက်ချနက်င်းအဖ�ဲရဲ� လပ်ုငနး်ေဆာင်တာေတြွဖစ်တဲ့
ဆုတ်ခွါလမ်းေ�ကာင်းေတကုိွ ေစာင့်�ကပ်�ကည့်��တာနဲ ့ အထက်မှာေဖာ်ြပခ့ဲသလို
သတင်းပိ� ေဆာင်ေရး လပ်ုငနး်ေတကုိွ  ေဆာင်ရွက်တဲ ့ရဲေဘာ်ေတပွါဝင်တယ်။

ကာကွယ်တဲစ့စ်ပဲွမျ�ိးေတ ွတိက်ု�ကတဲအ့ခါ (တနည်း) ေြပာက်ကျား
စစ်သားေတကွ ရနသူ်တပ်ဖ�ဲေတ ွတစုံတရာထက် ေကျာ်လနွ�်ပီး ထုိးေဖာက်
၀င်ေရာက်မလာ�ိင်ုေအာင် �ကိ�းစားတားြမစ် တိက်ုခုိက်�ကတဲအ့ခါ တိက်ုပဲွဟာ
ေနရာယူစစ်ပဲွအဆင့်ကုိ ေရာက်�ပီြဖစ်တယ်။ သိ� ေသာ်လည်း အစပထမပုိင်းမှာေတာ့
ရနသူ်ကုိ အ�မဲလိပုင် အလစ်အငိက်ုဖမ်း တိက်ု�ကရမှာြဖစ်တယ်။ ဒီအေြခအေနမှာ
ကတတ်ုကျင်း စတဲ ့အြခား ကာကွယ်တဲစ့နစ်ေတကုိွ လယ်သမားေတကွ
အလယ်ွတကူလိက်ုနာကျင့်သုံး�ိင်ု�ကတာမိ�  သူတိ�ေတဟွာ စိတ်ချရတဲ့
လံြုခံ�တဲေ့ဒသမှာ �ိှဖိ� လိအုပ်တယ်။ အာဏာ�ှင်အစုိးရကလည်း ဒီေဒသကုိ
လံးု၀ပိတ်ဆိ� လာ�ပီမိ�  ထွက်ေြပးမသွားဘဲ ကျနေ်နရစ်တဲ့ လယ်သမားေတအွဖိ�
သူတိ�အတက်ွလိအုပ်တဲ ့အေြခခံစားနပ်ရိက�ာေတကုိွ ဝယ်ဖိ� အတက်ွ
ေြပာက်ကျားေဒသ အြပင်ဖက်မှာ�ိှတဲ ့ေစျးေနရာေတကုိွ သွား�ကရမှာြဖစ်တယ်။
ေသေရး�ှင်ေရးကာလမှာ ဒီလေူတ ွအခုလိ ုထွက်ခွါသွား�ကရင် အခုကျေနာ်တိ�
ေြပာဆုိေဆွးေ�းွေန�ကသလိ ုလယ်သမားေတဟွာ ကျေနာ်တိ� ရဲ� ေနရာေဒသနဲ ့
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သတင်းအချက်အလက်ေတကုိွ ရနသ်�ထံ ေပးပိ� �ိင်ု�ကတာမိ�  အလနွ�်ကီးမားတဲ့
အ��ရာယ် ြဖစ်ပါတယ်။ လံးု၀သီးြခားခဲွထားေရး ေပ�လစီကုိ ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲအေနနဲ ့ ဒီအခါမျ�ိးမှာ မဟာဗျ�ဟာေြမာက် အေြခခံလမ်းစ�်အြဖစ်
ကျင့်သုံးရမှာြဖစ်ပါတယ်။

အကာအကွယ်ေတနွဲ ့ ခံကတတ်ုေတအွားလံးုကုိ တည်ေဆာက်တဲအ့ခါမှာ
ရနသူ်ရဲ� ေ�ှ�ေြပးတိက်ုကင်းတိက်ုကွက်ကုိ အ�မဲလိ ုြခံ�ခုိတိက်ုခုိက်လိ�
ရတဲအ့ေနအထားမျ�ိး စီမံထား�ိှ သင့်တယ်။ စိတ်ဓာတ်ေရးရာအရ အေရးပါတာက
စစ်ပဲွတိင်ုးမှာ ေ�ှ�တိက်ုကင်းက ရနသူ်စစ်သား အားလံးုကုိ လံးု၀မလတ်ွေစဘဲ
ေသေစရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ရနသူ်စစ်တပ်အတင်ွးမှာ ဒီအ��ရာယ်အေပ�
သတိမူဂ�ုြပ�မိ�ပီး ဘယ်သူမှ ကင်းအဖ�ဲအလှည့်မကျချင်ေတာေ့အာင် ြဖစ်တဲ့
အချနိတ်ချနိကုိ် ေရာက်လာရမယ်။ ထင်�ှားတာကလည်း ကင်းအဖ�ဲမပါဘဲ
ဘယ်စစ်ေ�ကာင်းမှ ချတီက်လိ� မရတာြဖစ်တယ်။ တစုံတေယာက်ကေတာ့ ဒီအတက်ွ
တာဝနယူ်ရမှာြဖစ်တယ်။ ဝုိင်းပတ်ေချမ�နး်ေရး စစ်ေတလွည်း အကျ�ိး�ိှမယ်လိ�
ယူဆရင် တိက်ု�ကရမယ်။ အာ�ုံလွဲသွားေအာင် ေတာင်ပံကေန ဝုိင်းတာမျ�ိး (ဝါ) ရနသူ်
ေ�ှ�ကုိမတက်�ိင်ုေအာင် ထိနး်ထားတဲ ့ထိပ်တိက်ုတိက်ုခုိက်နည်းေတွ
အသုံးြပ��ကရမယ်။ အခါတိင်ုးမှာ ရနသူ်က ေတာင်ပံကေန ပနး်၍ တိက်ုခုိက်မ�အတက်ွ
အသုံးချလာ�ိင်ုမယ့် ေနရာေတကုိွ အားြဖည့်ထားရမယ်။

ဒီေနရာအထိ ေဖာ်ြပခ့ဲတဲစ့စ်ပဲွေတမှွာ လက်နက်နဲ ့ လအူေရအတက်ွ
ပုိများြပားလာ�ပီး ြဖစ်လိ�  ယခုလိေုြပာဆုိေနြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ထင်�ှားတာကေတာ့
ေဒသတခုအတင်ွးသိ�  ဝင်ေရာက်တဲလ့မ်းဆုံလမ်းခွေတအွားလံးုပိတ်ဆိ� ထားဖိ� လလူည်း
အများ�ကီး လိအုပ်ပါတယ်။ ေထာင်ေြခာက်ေတအွမျ�ိးမျ�ိးနဲ ေ့ထာင်ထား�ပီး
ဒီေနရာေတမှွာ သံချပ်ကာယာ�်ေတကုိွ တိက်ုခုိက်မ�ေတ ွတိးုများလာမှာြဖစ်ကာ
ဒီနည်းြဖင့် ရနသူ်က  ခံကတတ်ုစနစ်ကုိ ေနရာမသတ်မှတ်�ိင်ုဘဲ အေကာင်းဆုံး
လံြုခံ�ေအာင် ထိမ်းသိမ်းထား�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ ေယဘုယျြခံ�ေြပာရရင် ဒီစစ်ပဲွမျ�ိးမှာ
မိမိရဲ�နယ်ေြမကုိ လိအုပ်ခ့ဲရင် အသက်ေပးကာကွယ်ဖိ� ပဲ။ ကာကွယ်သူ
တေယာက်စီတိင်ုးရဲ� အသက်�ှင်�ိင်ုေရးအလားအလာ အြမင့်မားဆုံးြဖစ်ေအာင်
ေသချာလပ်ုေဆာင်ဖိ�  လိအုပ်တယ်။

ကတတ်ုကျင်းကုိ အေဝးက မြမင်သာေအာင် ဖုံးကွယ်ဝှက်ထား�ိင်ုေလ
ေကာင်းေလ ြဖစ်တယ်။ အေရး�ကီးတာက ေမာ်တာ စိနေ်ြပာင်းကျည်ဆံ
မထိေရာက်ေအာင် အကာအကွယ်ြပ�လပ်ုဖိ� ပဲ။ ၆၀.၁ (ဝါ) ၈၅ မမ ေမာ်တာ
ကျည်ေတဟွာ ေဒသက ရတဲပ့စ�ည်းေတနွဲလ့ပ်ုထားတဲ ့အမုိးအကာေတကုိွ
မထုိးေဖာက်�ိင်ုဘူး။ အမုိးအကာေတကုိွ ေအာက်ခံမှာ သစ်သား၊ ေကျာက်ခဲ၊
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ေြမ�ကီးေတနွဲ ့ ြပ�လပ်ု�ပီး �ုပ်ဖျက်ေပးတဲအ့ကာပစ�ည်းနဲ ့  ဖုံးအပ်ုထားရမှာြဖစ်တယ်။
အစွနး်တဖက်မှာ ထွက်ေပါက်တခုကုိ အ�မဲေဖာက်လပ်ုထားရင် ကာကွယ်ခုခံသူက
အ��ရာယ်မများလှဘဲ လတ်ွေြမာက်�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ ေအာက်ပါပုံကေတာ့ Sierra
Maestra ေဒသမှာ ေဆာက်လပ်ုခ့ဲတဲ ့ကတတ်ုကျင်းေတြွဖစ်တယ်။

(ဤပုံကုိ ပထမအ�ကိမ် ထုတ်ေဝသည့်စာအပ်ုမှ ကူးယူေဖာ်ြပပါတယ်။)
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တဖက်ပါပုံကုိ �ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ရနသ်�ကျည်လမ်းေ�ကာင်းဟာ ပုံေသ
သတ်မှတ်လိ� ရတာမျ�ိးမဟတ်ုပါ။ ကျည်လမ်းေ�ကာင်းများဆုိတာဟာ အနည်းနဲအ့များ
ဆုိသလိ ုသီဝရီသေဘာမ�သာ ြဖစ်ပါတယ်။ အေရး�ကီးတဲ ့အခုိက်အတန ့ေ်တမှွာ
ယင်းတိ� ကုိ ချင့်ချနိလ်�ပ်�ှား�ကရတာြဖစ်�ပီး အလနွ ့အ်လနွေ်ပျာေ့ြပာင်းကာ
�ှစ်ဖက်စလံးုကုိ  တနြ်ပနသ်က်ေရာက်မ�ေတ�ိှွ�ိင်ုတယ်။

တကယ်�ိှေနတာက ကျယ်ြပန ့လှ်တဲ ့�ကားေဒသ�ကီးပဲ။ ေြပာက်ကျားစစ်မှာ
ထူးြခားတဲ ့ဝိေသသလက�ဏာကေတာ ့ဒီနယ်ေြမ�ကီးကုိ အရပ်သားြပည်သူေတွ
ေနထုိင်�ကတာြဖစ်�ပီး ဒီြပည်သူေတကွ တဖက်ဖက်ကုိ ကူညီပူးေပါင်း
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုတယ်။ ဒါေတာင်မှ အများစုြပည်သူေတကွ သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲေတနွဲ ့
ပူးေပါင်းတာြဖစ်တယ်။ ဒီလေူတကုိွ တစုတစည်းနဲ ့ ေရ��ေြပာင်းသွားေစဖိ�
ဆုိတာကလည်း မြဖစ်�ိင်ု။ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိရင် လအူေရအတက်ွ များြပားတာရယ်၊
သည်မ�ေလာက်ေသာ လထုူ�ကီးကုိ ေက�းေမွး�ိင်ုဖိ�  �ကိ�းစားတဲ့ အား�ပိ�င်ေနတဲ့
အပ်ုစု�ှစ်စုအနက် တခုခုအတက်ွ �ကီးေလးတဲ ့အခက်အခဲေတွ ေပ�ေပါက်ေစမှာ
ြဖစ်တယ်။ ဒီနယ်ေြမေဒသ�ကီးကုိ ေနဘ့က်မှာ ရနသူ်ရဲ� ဖိ�ှပ်ိေရး အင်အားစု ေတကွ
ဝင်ေရာက်�ကမှာြဖစ်�ပီး ညဘက်ေတမှွာေတာ ့ေြပာက်ကျားေတကွ ထုိးေဖာက်
လာေရာက်�ကမှာြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားေတအွဖိ� ရာ အေရး�ကီးလှတဲ့
အေြခခံေဒသအြဖစ် ထိနး်သိမ်းထားရမယ်။ �ိင်ုငံေရးနည်းနဲ ့
ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်ထားရမှာြဖစ်တယ်။ ေဒသခံြပည်သူေတနွဲ အ့စ�်အ�မဲလို
ဆက်ဆံေရးေကာင်းမွနေ်အာင် �ကိ�းပမ်း�ကရမယ်။ သူတိ�ေတဟွာ လယ်သမားနဲ ့
ကုနသ်ည်ပဲွစားေတြွဖစ်တယ်။

လက်နက်မကုိင်ရတဲ ့ရဲေဘာ်နဲ ့ စစ်ပဲွထဲဝင်မတိက်ုရတဲ ့ရဲေဘာ်ေတရဲွ�
လပ်ုငနး်တာဝနေ်တဟွာ ဒီေဒသစစ်ပဲွမျ�ိးမှာ အလနွအ်ေရးပါတယ်။ စစ်ပဲွေဒသေတွ
ဆက်သွယ်ြပန�်ကားေရးလပ်ုငနး်ရဲ� အချ�ိေသာလက�ဏာများကုိ ေဖာ်ြပခ့ဲ�ပီး
ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲတခုလံးုဟာ ြပန�်ကားဆက်သွယ်ေရး
အဖ�ဲအစည်းလည်း ြဖစ်တယ်။ ေဒသအတင်ွး ရ�ိှ�ိင်ုတဲ ့အြမနဆုံ်းနည်းလမ်းေတွ
အသုံးြပ��ပီး အေဝးဆုံးမှာေရာက်�ိှေနတဲ ့ကွပ်ကဲေရးဌာနနဲ ဆ့က်သွယ်တာ (ဝါ)
အေဝးဆုံးမှာ�ိှေနတဲ ့ေြပာက်ကျား ရဲေဘာ်ေတဆီွ ြပန�်ကားဆက်သွယ်တာကုိ
တေနရာကေန တေနရာ အြမနဆုံ်း ေရာက်ေအာင် �ကိ�းစားသင့်တယ်။

ဒီလပ်ုငနး်ေတကုိွ အလယ်ွတကူ ခုခံကာကွယ်ထား�ိင်ုတဲ ့မိမိအတက်ွ
အခွင့်သာေစတဲ ့နယ်ေြမေဒသနဲ ့ တပနး်�� ံးနယ်ေြမေဒသေတမှွာပါ လပ်ု�ိင်ုတယ်။
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မိမိအတက်ွ မေကာင်းလှတဲ ့တပနး်�� ံးနယ်ေြမေဒသ ေြပာက်ကျားစစ်ေတမှွာ
ေခတ်မီဆက်သွယ်ေရးစနစ်ေတကုိွ တပ်ဖ�ဲေတ ွအသုံးမချ�ိင်ုဘဲ (ဥပမာ
�ကိ�းမ့ဲေ�ကးနနး်၊ လမ်း - စသြဖင့်) �ခင်းချက်အေနနဲ ခု့ခံကာကွယ်ထား�ိင်ုတဲ့
တပ်စခနး်ေနရာေတမှွာ ေရဒီယုိစက်အမျ�ိးမျ�ိးကုိ အသုံးြပ��ိင်ုတယ်။ ဤ
စက်ပစ�ည်းများ ရနသ်�လက် ကျေရာက်ခ့ဲလ�င် လ��ိဝှက်သေက�တများ၊
ဆက်သွယ်လ�င့်ထုတ်ေနကျ ေရဒီယုိလ�ိင်းများကုိ ေြပာင်းလဲပစ်ဖိ� လိတုယ်။
ဒီလပ်ုငနး်ဟာ အေတာ်ခက်ခဲပင်ပနး်တဲ ့လပ်ုငနး်ြဖစ်တယ်။

ဒီကိစ�ေတအွားလံးုဟာ ေတာ်လှနေ်ရးစစ်အတင်ွး �ကံ�ေတ�ခ့ဲရသည့်
အေတ�အ�ကံ�များကုိ မှတ်သားမိသမ� ြပနလ်ည်ေဖါက်သည်ချတာြဖစ်တယ်။ ရနသူ်ရဲ�
လ�ပ်�ှားမ�သတင်းများကုိ ေနစ့�်�ှင့်အမ� တိတိကျကျ အစီရင်ခံ�ိင်ုဖိ�  ဆက်သွယ်
ြပန�်ကားေရး လပ်ုငနး်ြဖင့်ြဖည့်စွက်�ကရတယ်။ သူလ��ိေထာက်လှမ်းမ�လပ်ုငနး်
စနစ်များကုိ ေသချာစွာ ေလလ့ာ�ပီး အစီအစ�်ကျနစွာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ရမှာ
ြဖစ်တယ်။ �ပီးေတာ ့�ကီးစွာေသာ သတိထား၍ လေူရွးချယ်�ကရမယ်။ တနြ်ပန်
ေတာ်လှနေ်ရးသမားတေယာက်က �ကီးစွာေသာ ဒကု�ပျက်စီးမ�ကုိ ြဖစ်ေပ�ေစ�ိင်ု�ပီး
ဤက့ဲသိ� ေသာ အလနွအ်က�ကိံစ�မျ�ိး မြဖစ်သည့်တိင်ုေအာင် အကျယ်ချ�ဲကား
သတင်းေပးပိ� မ�များဟာ အ��ရာယ်ကုိ လွဲမှားစွာတက်ွဆေစ�ပီး ဆုံး�� ံးနစ်နာမ�များ
ြဖစ်ေစ�ိင်ုတယ်။ အ��ရာယ်ကုိ ေလ�ာတ့က်ွဆတာမျ�ိးကေတာ့ ြဖစ်�ိင်ုခဲတယ်။
ေကျးလက်ြပည်သူေတရဲွ�သဘာ၀က ပုိမုိတက်ွဆ�ပီး အကျယ်ချ�ဲတတ်�ကတယ်။
ရနသူ်ရဲ�တပ်စိတ်တစိတ် (ဝါ) တိက်ုကင်း တဖ�ဲတေလေတာင် မ�ိှဘဲ ဧရာမတပ်�ကီး
ချတီက်လာတယ်လိ�  ထင်ေယာင်ထင်မှား ြဖစ်လိြုဖစ်၊ အဟတ်ုတကယ်မ�ိှတာေတကုိွ
မျက်ြမင်ေတ�ရသေယာင် ေြပာဆုိ�ပီး အမျ�ိးမျ�ိးေသာ သဘာ၀လနွ် တေစ�၊ ကေဝ၊
နတ်ေဒဝါေတကုိွ ဖနတီ်း�ကတယ်။

သူလ��ိလပ်ုသူက �ကားေနသမားတေယာက်ပုံစံမျ�ိး ေနထုိင်သင့်�ပီး ရနသူ်က
လတ်ွေြမာက်ေရးအင်အားစုေတနွဲ ့ အဆက်အသွယ်�ိှတယ်လိ�  မသိေစရ။ ဒီဟာက
ထင်သေလာက် မခက်လှပါ။ ဒီလိလုမူျ�ိးေတ ွစစ်ပဲွကာလမှာ ေတ� �ကံ�ခ့ဲရတာပါ။
လပ်ုငနး်�ှင်ေတ၊ွ အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းပညာ�ှင်ေတနွဲ ဘု့နး်ေတာ်�ကီးေတေွတာင်
ပါဝင်ကူညီ�ပီး အချနိမီ် တနဖုိ်း�ိှတဲသ့တင်းအချက်အလက်ေတွ ပိ� ေပး�ိင်ုခ့ဲတယ်။

ေြပာက်ကျားစစ်မှာ အေရး�ကီးတဲ ့အေြခခံအချက်ေတအွနက် တခုကေတာ့
ေြပာက်ကျားသူပုနေ်တထံွ ေရာက်လာတဲ ့သတင်းအချက်အလက်ေတနွဲ ရ့နသူ်ရတဲ့
သတင်းအချက်အလက်ေတ ွသိသိသာသာ ကွာြခားတာပဲြဖစ်တယ်။ ရနသူ်စစ်တပ်ဟာ
သူတိ� ကုိ လံးု၀မလိလုားတဲေ့ဒသမှာ စစ်ဆင်ရတာမိ�  လယ်သမားေတဆီွက
ဘာမှမ�ကားရဘဲ ေရငံ�ု�တ်ပိတ် အသံတိတ်ေနတယ်။ သူပုနေ်တမှွာေတာ့
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အိမ်တိင်ုးမှာကုိ မိတ်ေဆွ (ဝါ) ေဆွမျ�ိးေတာင် �ိှ�ကတယ်။ ဆက်သွယ်ေရးအဖ�ဲကေန
သတင်းေတကုိွ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ ဗဟိဌုာနချ�ပ် (ဝါ)  ေဒသတေနရာအတင်ွး�ိှ
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲထံ ေရာက်�ိှေအာင် ဆက်သွယ်ေပးပိ� ရမယ်။

ေြပာက်ကျားေတကုိွ ေဒသခံြပည်သူေတကွ အဆက်မြပတ် အားတက်သေရာ
ေထာက်ခံလာ�ပီး လယ်သမားေတကုိွယ်တိင်ု လထုူေတာ်လှနေ်ရးထဲ ပါဝင်လာတဲအ့ခါ
ဒီလိေုဒသမျ�ိးထဲကုိ ရနသူ်ထုိးေဖာက်တိက်ုခုိက်လာခ့ဲရင် �ကီးေလးတဲြ့ပဿနာနဲ ့
�ကံ�ရတယ်။ အများစုလယ်သမားေတဟွာ ြပည်သ�တပ်မေတာ် ေြပာက်ကျားေတနွဲ ့
အတ ူလတ်ွရာေ�ှာင်တိမ်း�ကတဲအ့ခါ သူတိ� မိသားစုေတနွဲ အ့လပ်ုေတကုိွ
ထားပစ်ခ့ဲ�ကရတယ်။ တချ�ိကေတာ ့မိသားစုတစုလံးု ေြပာင်းေရ� ��ပီး တချ�ိကေတာ့
အြဖစ်အပျက်ေတကုိွ ေစာင့်�ကည့်ေန�ကတယ်။ မိသားစုအချ�ိက သူတိ�အတက်ွ
ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းတဲအ့ခါ ကစ��်ကလျားြဖစ်ကာလနုးီ အေြခအေနေတနွဲ ့
�ကံ�ေတ� �ကရတယ်။ အဲဒီမိသားစုေတကုိွ အကူအညီအများဆုံးေပးသင့်�ပီး
မိမိေနထုိင်အသက်ေမွးခ့ဲရာေနရာနဲေ့ဝးလံတဲ၊့ မိမိနဲမ့ကုိက်ညီေသးတဲ့ အရပ်ေဒသသိ�
ေြပးလ�ားပုနး်တဲအ့တက်ွ ေပ�ေပါက်လာ�ိင်ုတဲ ့အခက်အခဲေတကုိွ
�ကိ�တင်အသိေပးသင့်တယ်။ အဲဒီအရပ်ေဒသမှာ အခက်အခဲေတလွည်း
အစ�်အ�မဲလိလို ု�ကံ�ေတ� �ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ရနသူ်က ြပည်သ�အေပ� ဖိ�ှပ်ိည��်းဆဲမ�ေတကွေတာ ့ေဖာ်ြပလိ� ေတာင်
မရ�ိင်ုေတာပ့ါ။ ရနသူ်ရဲ� လပ်ုေနကျ ဖိ�ှပ်ိေရးနည်းလမ်းေတကွေတာ့ အစ�်အ�မဲလိလိုု
တညီူေပမယ့် ေဒသတခုရဲ� လမူ�ေရး၊ စီးပွားေရးနဲ ့ သမုိင်းေရးဆုိင်ရာ ထူးြခားတဲ့
အေြခအေနေတေွပ�မှာ မူတည်�ပီး အနည်းနဲအ့များဆုိသလိ ုရာဇဝင်ေြမာက်တဲ့
ရက်စက်မ�ေတကုိွ ေတ�ရတယ်။ မိမိရဲ� မိသားစုအိမ်ယာေတကုိွ စွန ့ခွ်ါ�ပီး
ေြပာက်ကျားေဒသတင်ွးကုိ ေြပးလာသူတေယာက်အတက်ွ ဘယ်လိမှု
�ကီး�ကီးကျယ်ကျယ်တနု ့ြ်ပနမ်�မျ�ိး မေပ�ေပါက်တဲ ့ေနရာေဒသေတလွည်း �ိှတယ်။
တချ�ိေနရာေတမှွာ အိးုအိမ်စည်းစိမ်ေတ ွသိမ်းယူတာ၊ မီး�� �ိဖျက်ဆီးတာ၊
ကျနတဲ်မိ့သားစုဝင်ေတကုိွ သတ်ပစ်တဲအ့ထိ ကျ�းလနွ�်ကတယ်။ ဒါေ�ကာင့် ရနသူ်က
ထုိးစစ် ဆင်လာ�ိင်ုတဲ ့ေနရာေဒသေတမှွာ�ိှတဲ ့လယ်သမားေတကုိွ လံေုလာက်တဲ့
ြဖန ့က်ျက်ေနရာ ချထားမ�နဲ ့ စုစည်းြပင်ဆင်မ�ေတ ွစီစ�်ရမှာြဖစ်တယ်။ ဒါေတကုိွ
ေဒသတင်ွး(ဝါ) �ိင်ုငံအတင်ွး�ိှ ြပည်သူတိ�အေလအ့ထကုိလိက်ု�ပီး
စီစ�်ေဆာင်ရွက်ရမယ်။

ရနသူ်ရဲ� ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ�ကာင်းေတကုိွ လံးု၀ြဖတ်ေတာက်�ပီး
ထုိက့ဲသိ� ေဒသ အတင်ွးမှ ြပနလ်ည်ေမာင်းထုတ်�ိင်ုဖိ� အစီအစ�်များကုိ
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုဖိ�  အထူးလိအုပ်တယ်။ မိမိေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲငယ်ေတနွဲ ့
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ရိက�ာေထာက်ပ့ံမ�ေတကုိွ တိက်ုခုိက်ဖျက်ဆီးြခင်းနဲ ့ ရနသ်�ရိက�ာေထာက်ပ့ံေရး
အခက်အခဲအတက်ွ လအူင်အားေတ ွပုိသုံးလာရဖိ�  ြဖစ်ေစ�ိင်ုတယ်။.

ဒီတိက်ုပဲွေတအွားလံးုမှာ အလနွအ်ေရး�ကီးတဲ ့အချက်တချက်က
အရနအ်င်အားေတကုိွ မှနက်နစွ်ာအသုံးချ�ိင်ုေရးပဲ။ ေြပာက်ကျားတပ်အေနနဲ ့
မိမိရဲ�ထူးြခားချက်ေတအွရကုိ အရနအ်င်အားေတကုိွ အားထား�ိင်ုခ့ဲ�ကတယ်။
ေြပာက်ကျားတိ�  အစ�်အ�မဲလိတိုက်ုခုိက်�ကတဲ ့နည်းလမ်းမှာ ရဲေဘာ်တဦးစီတိင်ုးရဲ�
အင်အားေတကုိွ ကွပ်ကဲထိနး်ချ�ပ်�ပီး တစုံတခုအတက်ွ တာဝနေ်ပးထားြခင်း
ြဖစ်တယ်။ မည်သိ� ပင်ြဖစ်ေစ ခန ့မှ်နး်မရ�ိင်ုတဲ ့တိးုတက်ြဖစ်ထွနး်မ�ေတအွတက်ွ
တနု ့ြ်ပနရ်င်ဆုိင်ဖိ�  အချ�ိေသာေနရာေတမှွာ အသင့်အေနအထား အရနတ်ပ်ဖ�ဲေတကုိွ
ဖ�ဲထားသင့်တယ်။ သူတိ�ဟာ ဘယ်လိအုခါမျ�ိးမှာမဆုိ ရနသူ်ရဲ�တနြ်ပနထုိ်းစစ်ကုိ
ဟန ့တ်ားဖိ�  (ဝါ) အေြခအေနတခုကုိ ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်ေပးဖိ� ြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအတင်ွးမှာ အေြခအေန အချနိအ်ခါေတကွ အခွင့်ေပးရင်
ေပးသေလာက် အဆင်သင့်ြဖစ်ေနဖိ� လိအုပ်တယ်။ အေရးေပ�တပ်စိတ်တခု
ဖ�ဲစည်းထား�ပီး ထုိတပ်စိတ်ဟာ အ��ရာယ်အ�ကီးမားဆုံးကုိ ရင်ဆုိင်ရန်
ချတီက်တိက်ုခုိက်ရမှာြဖစ်တယ်။ ယင်းတပ်ဖ�ဲအား အေသခံတပ်ဖ�ဲ (ဝါ) အြခား
အလားတနူာမည် တမျ�ိးမျ�ိး မှည့်ေခ�ကာ တပ်ဖ�ဲနာမည်ကပင် သ�အလပ်ုကုိ
ရည်��နး်ေဖာ်ြပေနတယ်။ တိက်ုပဲွစေတာမ့ယ်လိ�  ဆုံးြဖတ်ေသာေနရာတိင်ုးမှာ
ဤတပ်ဖ�ဲ �ိှေနေစရမှာြဖစ်တယ်။ ရနသူ်ေ�ှ�ေြပးကင်းေထာက်ကုိ
အလစ်ဝင်တိက်ုတဲအ့ခါ�ှင့် အေရး�ကီးတဲစ့ခနး်ေနရာများကုိ ကာကွယ်ရန၊်
တနည်းေြပာရလ�င် ရနသူ်က မိမိစစ်ေ�ကာင်းေနရာများ ကျည်လမ်းေ�ကာင်း
တည်တံမ့�ကုိ ချ�ိးေဖာက်ရန ်�ခိမ်းေြခာက်လာတဲအ့ခါတိင်ုး တိက်ုရမှာြဖစ်တယ်။
ဒီတပ်ဖ�ဲကုိ ေဗာ်လံတီယာရဲေဘာ်များ (မိမိကုိယ်တိင်ုက စိတ်ေရာကုိယ်ပါ
ပါဝင်တိက်ုခုိက်ြခင်းြဖင့် ေ�ှ�ထွက်လာသူများ) နဲသ့ာ ဖ�ဲစည်းသင့်တယ်။
ဒီတပ်ဖ�ဲအတင်ွး ဝင်ေရာက်ရသည်ကုိပင် မိမိစွမ်းေဆာင်မ�အတက်ွ
ခံစားထုိက်တဲဆု့လာဘ်အြဖစ် မှတ်ယူေစသင့်တယ်။ အချနိရ်လာတာနဲအ့မ�
မည်သည့်ေြပာက်ကျားစစ်ေ�ကာင်းအတက်ွမဆုိ ဤတပ်စိတ်က ဂုဏ်ယူဝ့ံ�ကား
လ�ူကိ�က်များစရာတပ်စိပ်ြဖစ်လာ�ပီး ဤတပ်စိပ်ရဲ� တံဆိပ်အမှတ်အသား
ဝတ်ဆင်ရသူ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ဟာ ကျနေ်သာ တပ်ဖ�ဲဝင်ရဲေဘာ်များရဲ�
အားကျဂုဏ်ယူမ�နဲ ့ ေလးစားမ�ကုိ ခံရတယ်။

✭
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(င) ေြပာက်ကျားစစ်၏ အစ၊ အလယ်�ှင့် အဆုံး

ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွ၏ သဘာ၀ကုိ အေတာ်များများ ေြပာြပေဆွးေ�းွခ့ဲ�ပီးေနာက်
လာမည့် စာမျက်�ှာများမှာ အဆုိပါေြပာက်ကျားစစ်၏ စံြပ�ေလာက်ေသာ
ြဖစ်ထွနး်တိးုတက်မ�မှ တစတစ အင်အား�ကီးထွားလာခ့ဲတာတိ� ကုိ တင်ြပမှာြဖစ်တယ်။

တနည်းအားြဖင့် ကျ�းဘား အေတ�အ�ကံ�က ေန သီ၀ရီသေဘာတရားတခုကုိ
ထပ်မံ၍ ထုတ်�တ်ုတင်ြပမှာြဖစ်တယ်။ အစပထမမှာ တသားတည်း�ိှေနေသာ
အဖ�ဲဟာ လက်နက်တချ�ိနဲ ့ အခက်ခဲအ�ကမ်းတမ်းဆုံး၊ လသူူအေရာက်အေပါက်
အနည်းဆုံး ေဒသများမှာ လံးု၀လိလိုသီုးသန ့ခဲွ်၍ ပုနး်ေအာင်းေနထုိင်ကာ
လယ်သမားများ�ှင့်လည်း ဆက်ဆံမ� မ�ိှသေလာက်ပင်ြဖစ်ေလတယ်။ ဤ
အဖ�ဲေလးက ေအာင်ပဲွတခုကုိ စတင်ဆင်��ကဲာ ယင်း၏ဂုဏ်သတင်းမှာလည်း
ထင်�ှားေကျာ်�ကားလာတယ်။ လယ်သမားအချ�ိနဲ ့ [ထုိသူတိ� မှာ မိမိကုိယ်ပုိင်
လယ်ေြမများကုိ မတရား သိမ်းပုိက်ခံရေသာ (ဝါ) လယ်ေြမပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရ�ိှေရးအတက်ွ
ေတာ်လှနေ်ရးထဲ ပါဝင်လာသူများြဖစ်ကာ] အြခားလတူနး်စားအလ�ာအသီးသီးမှ
လငူယ် စိတ်ကူးယ�်သမားများကလည်း ယင်းအြမ�ေတအဖ�ဲ�ှင့် ပူးေပါင်း�ကတယ်။
ဤအဖ�ဲငယ်ေလးဟာ ပုိ၍ရဲရင့်စွန ့စ်ားကာ လေူနေဒသတင်ွးသိ� စတင်ဝင်ေရာက်
ထုိးေဖာက်�ပီး တိက်ုခုိက်ကာ ေဒသတင်ွး�ိှ ြပည်သူတိ� �ှင့်လည်း ပုိမုိထိေတ�
ဆက်သွယ်ကာ ရင်း�ှးီမ�များ ရ�ိှ�ကတယ်။ တိက်ုပဲွများကုိ ထပ်ကာထပ်ကာ
တိက်ုခုိက်�ပီး တိက်ု�ပီးတိင်ုးလည်း ေ�ှာင်ေြပးပုနး်ေအာင်းကာ �ုတ်တရက်
ချက်ချင်းဆုိသလိ ုအြခားစစ်ေ�ကာင်း (ဝါ) ေနာက်တခုကုိ တိက်ုခုိက်ကာ ယင်း၏
ေ�ှ�ေြပးကင်းတပ်ဖ�ဲကုိ ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။

ေနာက်ထပ်လာေရာက်ပူးေပါင်းသူေတနွဲ ့ လအူင်အား ထပ်မံတိးုများလာ
တဲေ့နာက် ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ ဖ�ဲစည်းပုံက မေြပာင်းလဲဘဲ အားလံးုနးီပါး
အတတူပူင်ြဖစ်တယ်။ အရင်ေလာက် ရနသူ်ကုိ သတိမူ ဂ�ုြပ�စရာနည်းသွားသလို
လေူနပုိမုိများြပားတဲ ့ေဒသ ေတဆီွ ဝင်ထွက်စွန ့စ်ား၍ တိက်ုခုိက်လာ�ကတယ်။

ေနာက်ပုိင်းမှာ ယာယီစခနး်များ ချကာ ရက်များစွာ ေနထုိင်�ကတယ်။။
ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်း နးီကပ်လာ�ပီလိ�  သတင်းရတဲအ့ခါ (ဝါ) ဗုံး�ကဲခံရတဲအ့ခါ (ဝါ)
အဲဒီလိ ုေဘးအ��ရာယ် ေတ ွေပ�ေပါက်လာ�ိင်ုတယ်လိ�   သက�ာမကင်း�ိှတဲ့ အခါမှာ
ယင်းစခနး်များ စွန ့ပ်စ်ထားခ့ဲတယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ၏ အေရအတက်ွဟာလည်း
ြပည်သူတိ�အတင်ွး ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရး၊ စည်း�ုံးေရး�ှင့် အကျ�ိးြပ�လပ်ုငနး်များ
လပ်ုေဆာင်လာ�ိင်ုမ�ေ�ကာင့် လယ်သမားများ၏ စိတ်ပါလက်ပါ ေတာ်လှနေ်ရးအတင်ွး
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ပါဝင်လာ�ကသြဖင့် တိးုပွါးလာတယ်။ အဆုံးတင်ွ ရနသူ်အေရာက်အေပါက်နည်းေသာ
ေဒသတခုကုိ ေရွးချယ်ကာ အေြခစုိက်ေနထုိင်ရန ်အစပျ�ိးကာ အေသးစား
ကုနထု်တ်လပ်ုငနး်များ စတင်တည်ေဆာက်တယ်။ ��းဖိနပ်စက်�ုံ၊ စီးကရက်�ှင့်
ေဆးြပင်းလိပ်၊ လက်နက်ြပင်စက်�ုံ၊ ေပါင်မုန ့ဖုိ်၊ ေဆး�ုံများ�ှင့် ေရဒီယုိ
အသံလ�င့်စက်�ှင့် ပုံ�ှပ်ိစက်တိ� ကုိ ထူေထာင်�ကရတယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအတက်ွ ယခုအခါတင်ွ အဖ�ဲအစည်း�ှင့်ြဖစ်လာ�ပီး
တည်ေဆာက်မ�ပုံစံသစ် ြဖစ်လာတယ်။ ယင်းသည် �ကီးမားေသာ လ�ပ်�ှားမ�တခု၏
ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြဖစ်ကာ အစုိးရအေသးစားတရပ်၏ လက�ဏာအဂ�ါရပ်များ
အားလံးု�ှင့်လည်း ြပည့်စုံတယ်။ တရားစီရင်ေရးအတက်ွ တရား�ုံးတခုကုိ
ထူေထာင်ကာ တရားဥပေဒများကုိ ထုတ်ြပန�်ပီး လယ်သမားထုအား ဝါဒြဖင့်ချေိရး
လပ်ုငနး်ကုိ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်�ကကာ အနးီအနားေဒသ�ိှ အလပ်ုသမားများကုိပါ
တိးုစည်း�ုံးကာ သူတိ�အားလည်း ေတာ်လှနေ်ရးအတင်ွးသိ� ပါဝင်လာေအာင်
ဆဲွေဆာင်ယူရမှာြဖစ်တယ်။ ရနသူ်အား ထုိးစစ်များြဖင့် ��ံးနမ့်ိေစရမှာြဖစ်တယ်။
လက်နက် ေသနတ်များ အေရအတက်ွပုိလာကာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ�ှင့်အတူ
တိက်ုခုိက်မည့် လအူေရအတက်ွလည်း များလာတယ်။ မိမိတပ်ဖ�ဲ လအူေရအတက်ွ
များလာသေလာက် မိမိစစ်တိက်ု�ိင်ုေသာ နယ်ေြမအကျယ်အဝနး် အချ�ိးညီညီ
မတိးုချ�ဲ�ိင်ုေသာ အချနိတ်ချနိသိ်�  ေရာက်�ိှလာေသာအခါ သင့်ေတာ်
ေလျာက်ပတ်ေသာ အေရအတက်ွ�ိှသည့် ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲတခုကုိ ခဲွထုတ်ကာ
ယင်းစစ်ေ�ကာင်း (ဝါ) တပ်စုက အြခား စစ်ပဲွေဒသတခုသိ� သွားေရာက်မှာြဖစ်တယ်။

ဒီဒတိုယစစ်ေ�ကာင်းရဲ� လပ်ုငနး်ဟာ ကဲွြပားြခားနားတဲ့ လက�ဏာရပ်ေတနွဲ ့
စတင်တယ်။ ၎င်းမှာ အေတ�အ�ကံ�များ ရ�ိှ�ပီးြဖစ်ကာ စစ်ပဲွေဒသတင်ွ
တပ်ဖ�ဲဝင်များ၏ ဩဇာလ�မ်းမုိးမ�ေ�ကာင့်လည်းြဖစ်တယ်။ မူလအြမ�ေတ
တပ်ဖ�ဲမှာလည်း အင်အား�ကီးထွားလာတယ်။ ဒီအခါမှာ စားနပ်ရိက�ာ
အေြမာက်အများနဲ ့ ေသနတ်များပင် စုေဆာင်းရ�ိှထား�ပီးြဖစ်တယ်။ လသူစ်များ
တဖဲွဖဲွေရာက်�ိှလာ�ပီး လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရး အဖ�ဲများကလည်း တရားဥပေဒများ
ထုတ်ြပနက်ာ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်သွား�ိင်ုတယ်။ သင်တနး်ေကျာင်းများ
စတင်ဖွင့်လှစ်�ိင်ုမ�ေ�ကာင့် တပ်ဖ�ဲဝင်တပ်သားသစ်များအတက်ွ ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရး�ှင့်
စစ်ေရးသင်တနး်များ ပိ� ချ�ိင်ုတယ်။ ေခါင်းေဆာင်များမှာလည်း ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွ
ဖ�ံ �ဖိ�းလာတာနဲအ့မ� အေတ�အ�ကံ�သင်ခနး်စာသစ်ေတ ွအများအြပားရ�ိှတယ်။
ယင်းတိ�၏ အပ်ုချ�ပ်ကွပ်ကဲမ� စွမ်းရည်များလည်း အေရအတက်ွေရာ အရည်အချင်းပါ
တိးုပွားလာတဲ ့တပ်ဖ�ဲဝင်ေတအွတက်ွ ပုိမုိလာတဲ ့တာဝန၀်တ� ရားများ ထမ်းေဆာင်ရင်း
ြမင့်မားလာခ့ဲတယ်။
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ေဝးလံတဲ ့အရပ်ေဒသများအဖိ� ဆုိလ�င် တပ်ဖ�ဲတခုက တချနိခ်ျနိမှ်ာ ထုိေနရာသိ�
ထွက်ခွါသွား�ပီး အဲဒီအရပ်ေဒသေတမှွာ တိးုချ�ဲလပ်ုငနး်များ၊ �ပီးစီးခ့ဲသမ�လပ်ုငနး်များ
ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ဖိ� နဲ ့ လပ်ုငနး်များ ေ�ှ�ဆက်လည်ပတ်သွားး�ိင်ုေရးတိ�အတက်ွ
ြဖစ်တယ်။

ဒါေပမယ့် ရနသူ်စုိးမုိးထားတဲ ့နယ်ေြမတခုလည်း �ိှ�ိင်ုမှာြဖစ်�ပီး အဲဒီေနရာဟာ
ေြပာက်ကျားစစ်အတက်ွ တပနး်�� ံးေစမယ့်ေဒသမျ�ိးလည်း ြဖစ်ေနမယ်ဆုိရင်
တပ်ဖ�ဲငယ်များက အဲဒီေနရာကုိ တစတစ ထုိးေဖာက်ကာ လမ်းတံတားများ ေဖာက်ခဲွ
ဖျက်ဆီးပစ်ြခင်း၊ မုိင်းစစ်ဆင်ြခင်း၊ လထုူဆူပူအံ�ုကလာေအာင် ေဆာင်ရွက်တာေတွ
လပ်ုရမယ်။ စစ်ပဲွရဲ� အဆုတ်အတက်သဘာ၀အရ ေတာ်လှနလ်�ပ်�ှားမ�များ
ဆက်လက်တိးုပွား ကျယ်ြပန ့ေ်နမှာသာြဖစ်တယ်။ ဤအချနိက်ာလတင်ွ
ြပည်သူတိ�အတင်ွး ကျယ်ြပန ့စွ်ာ စည်း�ုံးထား�ိင်ုမ�ေ�ကာင့် မိမိတိ�အတက်ွ
တပနး်�� ံးေဒသများတင်ွ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲများ လယ်ွကူစွာ လ�ပ်�ှားသွားလာ�ိင်ု�ပီး
ေနာက်ဆုံးအဆင့်ြဖစ်ေသာ �မိ�ြပေြပာက်ကျားစစ်အတက်ွ လမ်းပွင့်သွားမယ်။

လ��ိဝှက်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းများကုိ ေဒသတခုလံးုမှာ
တိးုချ�ဲေဆာင်ရွက်ရမယ်။ ေဒသရဲ� အသက်ေသွးေ�ကာလပ်ုငနး်များ မလ�ပ်�ိင်ုမ�ှား�ိင်ု
ြဖစ်လာတဲအ့ခါ ေဒသတခုလံးုကုိ စုိးမုိးထား�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားများ
အြခားေဒသများသိ�  ထပ်မံထုိးေဖာက်ကာ ေရွးချယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့
ေ�ှ�တနး်ေနရာများမှာ ရင်ဆုိင်တိက်ုပဲွများ ဆင်���ဲပီး ထုိအချနိေ်လာက်ဆုိလ�င်
လက်နက်�ကီးများလည်း ရ�ိှသိမ်းဆည်းမိ�ပီး ြဖစ်သြဖင့် တင့်ကားအချ�ိကုိပင်
လက်ဝယ်ရ�ိှေန�ိင်ု�ပီြဖစ်ကာ တိက်ုခုိက်ရာတင်ွ လက်နက်ချင်း မကွာလှေတာေ့ပ။
တပုိင်းတစေအာင်ပဲွများမှ အဆုံးသတ်ေအာင်ပဲွဆီသိ�  ေြပာင်းလဲေဖာ်ေဆာင်�ိင်ုေသာ
အခါ ရနသူ်မှာ ကျဆုံးခနး်ေရာက်ေပ�ပီ။ ေြပာလိသုည်မှာ ရနသူ်ဟာ
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက ြပ�သမ� �ရုသည့် တိက်ုပဲွများကုိသာ မေ�ှာင်မတိမ်းသာဘဲ
ဆင်��ေဲနရကာ အဆုံးတင်ွ အ��ံး�ှင့်သာ ရင်ဆုိင်ရ�ပီး မြဖစ်မေန လက်နက်ချရသည့်
အေြခသိ�  ဆုိက်ေရာက်ရေတာတ့ယ်။

ကျ�းဘားေတာ်လှနစ်စ်၏အဆင့်ဆင့်မှာ ဘာေတြွဖစ်ပျက်ခ့ဲတယ်ဆုိတာကုိ
အ�ကမ်းဖျင်း ေဖာ်ြပထားတဲ ့ပုံ�ကမ်းတခုသာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
တကမ�ာလံးုဆုိင်ရာ အချက်အလက်ေတ ွပါဝင်ပါတယ်။ မည်သိ� ဆုိေစ ကျေနာ်တိ�
ေတာ်လှနစ်စ်ကာလအတင်ွး ြပည်သူေတနွဲ ့ ဘယ်ေလာက်ထိ နးီကပ်စွာ
တသားတည်း�ိှခ့ဲတယ်ဆုိတာရယ်၊ ထုိကာလတေလ�ာက် �ိှေနခ့ဲတဲ့
ပကတိအေြခအေနေတနွဲ ့ ေခါင်းေဆာင်မ� အရည်အေသွးေတကုိွ ခဲွြခား�ပီး
တခုစီေရတက်ွေဖာ်ြပဖိ�  မတတ်�ိင်ုပါ။ ဖီဒယ်ဟာ တိက်ုခုိက်ေရးသမားေကာင်း
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တေယာက်သာမက လထုူေခါင်းေဆာင်တဦးရဲ� အရည်အေသွးေတလွည်း
ပုိင်ဆုိင်တာြဖစ်ပါတယ်။ ကျေနာ်တိ�  ချတီက်ခ့ဲတဲ ့လမ်းခရီး၊ �ုနး်ကနလ်�ပ်�ှားမ�နဲ ့
ေအာင်ပဲွေတဟွာ သ�ရဲ� အေြမာ်အြမင်�ကီးမားမ�ေ�ကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။ သူမပါဘဲ
ြပည်သူတိ�  ေအာင်ပဲွမခံ�ိင်ုလိ�  ကျေနာ်တိ�မေြပာ�ိင်ုပါ။ သိ� ေသာ်လည်း ထုိေအာင်ပဲွဟာ
အရင်းအ�ှးီေတ ွပုိမုိများြပားစွာ ေပးအပ်ခ့ဲရမှာြဖစ်�ပီး ေတာ်လှနေ်ရးမှာလည်း
ဆုံးခနး်တိင်ု �ပီးေြမာက်ခ့ဲမည်မဟတ်ုေပ။

✭
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အခနး် ၃

ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ ်ဖ�ဲစညး်ပုံ

(က) ေထာက်ပ့ံေရး

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအတက်ွ အေရး�ကီးတဲ ့အေြခခံအချက်ကေတာ့ စနစ်တကျ
ဖ�ဲစည်းထားတဲ ့ေထာက်ပ့ံေရးစနစ်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ေြမ�ကီးနဲဆ့က်စပ်ေနတဲ့ လတူစုအဖိ�
ေြမ�ကီးက သီးပွင့်လာတာေတကုိွ စားသုံး�ပီး �ှင်သနလ်�ပ်�ှားရမှာ ြဖစ်တယ်။
တ �ပိ�င်နက်တည်းမှာ စားနပ်ရိက�ာကုိ ေထာက်ပ့ံေနတဲ ့လယ်ယာ လပ်ုငနး်ေတွ
ဆက်လက်လပ်ုကုိင်�ိင်ု�ကသလားဆုိတာကုိ သတိထား ေလလ့ာေန�ကရမယ်။
ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းတဲ ့ေြပာက်ကျားစစ်ရဲ� အထူးသြဖင့် အစဦးပုိင်းကာလေတမှွာ
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအတက်ွ ရိက�ာထုတ်လပ်ုဖိ�  မိမိရဲ�အင်အားေတကုိွ ပုံေအာ
မသုံး�ိင်ုေသးဘူး။ ရနသူ်ကလည်း ရိက�ာေတကုိွ အလယ်ွတကူ�ှာေဖွေတ��ိှ�ပီး
ဖျက်ဆီးပစ်�ိင်ုတယ်။ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိရင် ရနသူ်ရဲ�စစ်ေ�ကာင်းေတကွ
လံးု၀ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်�ိင်ုတဲေ့ဒသ ြဖစ်ေနေသးလိ� ပဲ။ ေထာက်ပ့ံမ�ဟာ
ပထမအစပုိင်းမှာ အတင်ွးပုိင်းကအ�မဲြဖစ်လာရမယ်။

ေြပာက်ကျားလ�ပ်�ှားမ� �ကီးမားလာတာနဲအ့မ� ရိက�ာေထာက်ပ့ံမ�ကုိ
တိက်ုပဲွေဒသအြပင်ဖက်က တင်သွင်းဖိ�  စီစ�်ရမယ်။ လယ်သမားေတမှွာ �ိှေနတဲ့
ေထာက်ပ့ံတာေလာက်နဲလ့ည်း တပ်ဖ�ဲေတ ွစားေသာက်ေနထုိင်�ကရမယ်။
တစုံတခုဝယ်ဖိ�  တခါတရံမှာ ေစျးဆုိင်တခုတေလဆီ သွားေရာက်�ိင်ုမှာြဖစ်ေပမယ့်
ေထာက်ပ့ံေရး လမ်းေ�ကာင်းများ ထူေထာင်ဖိ�  မြဖစ်�ိင်ုေပ။ ယင်းသိ� ထူေထာင်ရန်
နယ်ေြမမ�ိှေသးဘဲြဖစ်ကာ ေထာက်ပ့ံေရးလမ်းေ�ကာင်း�ှင့် စားနပ်ရိက�ာများကုိ
သုိေလှာင်ထားေရးတိ� မှာ ေြပာက်ကျားစစ် ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�နဲ ဆ့က်စပ်ေနတယ်။

ကနဦး လပ်ုေဆာင်ရမည်မှာ ေဒသခံြပည်သူတိ�၏ အ�ကင်းမ့ဲယုံ�ကည်ကုိးစားမ�
ရေရးပင်ြဖစ်တယ်။ ယင်းတိ�၏ြပဿနာများအေပ� စိတ်ဝင်စားမ��ိှြခင်း၊
ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ြခင်း�ှင့် တိမ်းေစာင်းလွဲေချာ်မ�များမြဖစ်ရေအာင်
ဦးတည့်မတ်ေပးသည့်အစီအစ�်များ မြပတ်မလပ်ချမှတ်ထား�ိှရန် လိအုပ်တယ်။
လယ်သမားတိ� ရဲ�အကျ�ိးစီးပွားများကုိ ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ြခင်းနဲ ့
လယ်သမားတိ�အား အ�ကပ်အတည်းကာလအတင်ွး အခွင့်ေကာင်းယူကာ
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ဖိအားေပးေ�ှာက်ယှက်ြခင်း၊ လယ်သမားပုိင်ပစ�ည်းများကုိ သိမ်းယူြခင်း၊ ယင်းတိ�၏
စပါးသီး�ှမံျားအား လယုက်သိမ်းယူြခင်း စသည်တိ� ကုိ ကျ�းလနွသူ်အားလံးုအား
ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်း စသည်တိ� ြဖင့်သာ အားကုိးမ�ကုိ ရယူ�ိင်ုမယ်။ တ�ပိ�င်နက်တည်းမှာ
�းူည့ံသိမ်ေမ�စွာ ဆက်ဆံမ�တိ�  ေပါင်းစပ်ကျင့်သုံးသွားရမယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးအေပ�မှာ
�ုိးသားစွာ ေထာက်ခံသူများအားလံးုနဲ ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ပီး �းူည့ံသိမ်ေမ�စွာ
ဆက်ဆံေရး၊ ေတာ်လှနေ်ရးကုိ ဆန ့က်ျင်တိက်ုခုိက်သူများ၊ ရနသူ်သတင်းေပးများ၊
သေဘာထား ကဲွလွဲမ�များေပ�ေပါက်လာေစရန ်ေမ�ေ�ှာက်ခေလာက်ဆနသူ်များကုိ
ေတာ ့ြပတ်သားစွာ ဆက်ဆံရမယ်။

တစတစဆုိသလိ ုေဒသတင်ွး�ှင်းလင်း�ပီးေနာက် လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�
ပုိမုိလယ်ွကူအဆင်ေြပလာမယ်။ လိက်ုနာရမည့် အေြခခံစည်းကမ်းချက်တခုမှာ
မိတ်ေဆွတဦးထံမှ ယူငင်ေသာ ကုနပ်စ�ည်းများအတက်ွ တနရ်ာတနဖုိ်း ေပးေဆာင်ြခင်း
ြဖစ်တယ်။ ဤကုနပ်စ�ည်းများမှာ စပါးသီး�ှမံျား (ဝါ) အြခားစီးပွားြဖစ်
ထုတ်လပ်ုသည့် လပ်ုငနး်များမှ လသုံူးကုနပ်စ�ည်းများြဖစ်တယ်။ �ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ
အလ�သေဘာထည့်ဝင်�ကမှာြဖစ်ေသာ်လည်း လယ်သမားတိ�၏ စီးပွားေရး
အေြခအေနက ထုိသိ� လ�ဒါနး်မ�များကုိ ခွင့်မြပ�ေလာက်ေအာင် ဆုိးဝါးေန�ိင်ုတယ်။

တိက်ုပဲွကာလအတင်ွး လိအုပ်သည်များကုိ ေငေွ�ကးေပးေဆာင်စရာမ�ိှဘဲ
ကုနစုံ်ဆုိင်များမှ ယူငင်စားသုံးရသည့်အခါများလည်း �ိှေပမယ်။ ထုိအခါမျ�ိးတင်ွ
ကုနသ်ည်များအား မိမိအေ�ကးယူထားသည့် ေငပွမာဏအား တချနိခ်ျနိတ်င်ွ
ြပနလ်ည်ေပးဆပ်မည်ဟ ုေ�ှ�ပုိင်းတင်ွေဖာ်ြပထားသက့ဲသိ� (ေမ�ာ်တလင့်လင့်
စာချ�ပ်များ) ကတိဝနခံ်ချက်ပါ စာချ�ပ်လက်ခံတခု ေရးထုိးေပးထားသင့်တယ်။
ဤနည်းနာကုိ လတ်ွေြမာက်နယ်ေြမြပင်ပ�ိှ ြပည်သူတိ� �ှင့်ဆက်ဆံရာတင်ွသာ
အသုံးချသင့်တယ်။ ေငေွပးေချ�ိင်ုတာနဲတ့�ပိ�င်နက် အားလံးု (ဝါ) တစိတ်တပုိင်းကုိ
ေပးေချရမယ်။ ရနသူ်စစ်တပ်၏လ�မ်းမုိးမ�မှ ထာ၀ရကင်းလတ်ွလာသည့် ေဒသတခုကုိ
ထူေထာင်ထိနး်သိမ်းထား�ိင်ုေလာက်ေအာင် အေြခအေနများ
တိးုတက်ေကာင်းမွနလ်ာသည့်အခါ စုေပါင်းထွနယ်က် စုိက်ပျ�ိးြခင်းများ
ြပ�လပ်ု�ိင်ု�က�ပီး လယ်သမားများက ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ အကျ�ိးအတက်ွ
လပ်ုေဆာင်ေပး�ကမှာြဖစ်တယ်။ ဤနည်းြဖင့်သာ ရိက�ာလံေုလာက်မ�
အဆက်မြပတ်ရ�ိှ�ိင်ုမ�ကုိ အာမခံ�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ လက်နက်အေရအတက်ွထက် လဦူးေရက
များြပားေနသည့်အခါ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက သူတိ�အား လက်နက်
မတပ်ဆင်�ိင်ုေသးမီ၊ ရနသ်�လက်တင်ွး�ိှ ေဒသများအတင်ွးသိ�
ြပနလ်ည်ဝင်ေရာက်ရနလ်ည်း �ိင်ုငံေရးအေြခအေနများက မေကာင်းေသးသည့်အခါ

90



ေချေဂွဗားရား - ေြပာက်ကျားစစ်

လယ်ယာေြမေပ�တင်ွ တိက်ု�ုိက်ပါဝင်လပ်ုကုိင်ေစ�ိင်ုတယ်။ ယင်းသိ� ြဖင့်
ရိက�ာေထာက်ပ့ံမ� အာမခံချက်�ိှကာ အနာဂတ်တချနိခ်ျနိမှ်ာ တိက်ုပဲွဝင်
စစ်သည်များအဆင့်သိ�  တိးုြမင့်ခံရ�ိင်ုေရး ေမ�ာ်မှနး်�ိင်ုမည့် အမ�ထမ်း
မှတ်တမ်းသဖွယ်လည်း ြဖစ်မယ်။ မည်သိ� ြဖစ်ေစ လယ်သမားများက သူတိ� ကုိယ်တိင်ု
ေကာက်ပဲသီး�ှမံျားကုိ စုိက်ပျ�ိးသင့်�ကတယ်။ ဒီနည်းြဖင့် အလပ်ုပုိမုိထိေရာက်စွာ
�ပီးေြမာက်�ပီး က�မ်းကျင်မ��ှင့် စိတ်ပါလက်ပါ�ိှမ�တိ� ပုိလာမယ်။ အေြခအေနများ
ပုိမုိေကာင်းမွနလ်ာသည့်အခါ သီး�ှအံမျ�ိးအစားေပ� မူတည်၍
ရိတ်သိမ်းသမ�အားလံးုကုိ ဝယ်ယူရန ်အစီအစ�်များ ြပ�လပ်ုကာ ဝယ်ယူြခင်းြဖင့်
သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲစားသုံးရနအ်တက်ွ ရိက�ာသုိေလှာင်�ုံများတင်ွ လည်းေကာင်း၊
စပါးကျမီျားတင်ွလည်းေကာင်း ထည့်ထား�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။

လယ်သမားများအား ကုနစ်ည်ြဖန ့ြ်ဖ�းေရာင်းချေရး ေအဂျင်စီများ
ထူေထာင်�ိင်ုသည့်အခါ စားနပ်ရိက�ာများအားလံးုကုိ အဖ�ဲအစည်းများက
စုေဆာင်းဝယ်ယူ�က�ပီး လယ်သမားများအတင်ွး ကုနပ်စ�ည်းချင်းဖလှယ်သည့်
ဘာတာစနစ် ထူေထာင်ြခင်းြဖင့် ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငနး်ကုိ လယ်ွကူေစကာ
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက �ကားခံအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင်ုမယ်။

အေြခအေနများ တိးုတက်လာပါက အခွနအ်ေကာက်များ ေကာက်ခံ�ိင်ုမှာ
ြဖစ်တယ်။ ယင်းတိ� ကုိ တတ်�ိင်ုသမ� ေလ�ာေ့ကာက်ခံရနြ်ဖစ်�ပီး အထူးသြဖင့်
နည်းနည်းသာ ထုတ်လပ်ု�ိင်ုသူတိ�အတက်ွ ြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ�ှင့်
ေတာင်သူလယ်သမားတိ�အ�ကား ဆက်ဆံမ�တိင်ုးကုိ ဂ�ုတစုိက်�ိှရန် အေရး�ကီးတယ်။

အချ�ိကိစ�များမှာ အခွနအ်ေကာက်ကုိ ေငေွ�ကးနဲေ့ကာက်ယူ�ိင်ု�ပီး (ဝါ)
ရိတ်သိမ်း�ပီးေကာက်ပဲသီး�ှမှံ တစိတ်တပုိင်းြဖစ်ေစ ေကာက်ယူ�ိင်ုတယ်။ ဤနည်းြဖင့်
စားနပ်ရိက�ာ တိးုပွားလာမှာြဖစ်တယ်။ အသားမှာလည်း အဓိကလိအုပ်ချက်ြဖစ်တယ်။
ယင်း၏ထုတ်လပ်ုမ��ှင့် တာ�ှည်ခံေအာင် ြပ�ြပင်စီမံြခင်းများ �ိှအပ်တယ်။
မလံမုြခံ��ိှေနတဲ ့ေဒသေတမှွာ သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲ�ှင့် သိသာထင်�ှားသည့်ဆက်စပ်မ�
မ�ိှေသးသည့် ေတာင်သူလယ်သမားများက ေမွးြမ�ေရးြခံများ ထူေထာင်�က�ပီး
�ကက် ဆိတ်နဲဝ့က် စသည်တိ� ကုိ ေမွးြမ�ကာ ယင်းတိ�သည် ေြမ�ှင်�ကီးများထံမှ
သိမ်းယူထားသည်များ (ဝါ) ဝယ်ယူထားသည့် တိ�ိစ�ာနမ်ျား ြဖစ်တယ်။
စားကျက်နယ်ေြမ ကျယ်ဝနး်တဲေ့ဒသများမှာ က� ဲ�ာွး တိ�ိစ�ာနမ်ျား အများအြပား
ေမွးြမ��ကသြဖင့် ယင်းတိ� ကုိသတ်ြဖတ်�ပီးေနာက် ဆားနယ် (ဝါ) အေြခာက်များ
ြပ�လပ်ုြခင်းြဖင့် တာ�ှည်ခံေအာင် ြပ�လပ်ုစားသုံး�ိင်ုတယ်။

ဤနည်းြဖင့် သားေရများလည်းရ�ိှကာ သားေရနယ်စက်�ုံတခု ထူေထာင်၍
(ေခတ်မမီ ေ�ှးကျချင်လည်းကျမယ်) ဖိနပ်ချ�ပ်ရန ်သားေရများ၊ ေတာ်လှနတိ်က်ုပဲွ
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အတက်ွ အေြခခံအေထာက်အကူပစ�ည်းများကုိ ထုတ်လပ်ုေပး�ိင်ုမှာ ြဖစ်တယ်။
ေယဘုယျအားြဖင့် လိအုပ်ေသာ အစားအစာများမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစ်တယ်။

ေဒသလိက်ု၍ အသား၊ ဆား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်�ှင့် ကစီဓာတ်�ကယ်၀ေသာ
အစားအစာြဖစ်သည့် ဆန၊် ေြပာင်း၊ ဂျ�ံ၊ အာလးူ စသည်များြဖစ်တယ်။ အေြခခံ
အစားအစာကုိ လယ်သမားတိ�က အစ�်လိလို ုထုတ်လပ်ုေပးတယ်။ ေတာင်များ
ထူထပ်ေသာ ေဒသြဖစ်သည့် ကျ�းဘား�ိင်ုငံ၊ အိးုရီးယင့်ြပည်နယ်မှာ မလနဂ်ါ ေခ�
အစားအစာ၊ ေတာင်များထူထပ်ေသာ ေဒသြဖစ်သည့် မက� ဆီကုိ၊ အလယ်
အေမရိကတိက်ု�ှင့် ပီ�ူးတိ� မှာ ေြပာင်း၊ ပီ�ူး�ိင်ုငံတင်ွ အာလးူ၊ အြခားေသာ
ေဒသများတင်ွ (အာဂျင်တီးနား) က��ဲာွးတိ�ိစ�ာန၊် အြခားေသာေဒသများတင်ွ ဂျ�ံ
စသည်တိ� ြဖစ်တယ်။ တပ်ဖ�ဲအတက်ွ လိအုပ်ေသာအေြခခံစားနပ်ရိက�ာများ
မြပတ်လပ်ေစရန ်ေစ့စပ်ေသချာစွာ ေဆာင်ရွက်�ိင်ုရနလိ်အုပ်�ပီး အစားအစာများ
ေကာင်းမွနစွ်ာစီမံချက်ြပ�တ်�ိင်ုရန ်အဆီတမျ�ိးမျ�ိးလည်း ပါဝင်သင့်တယ်။ ယင်းမှာ
တိ�ိစ�ာန ်(ဝါ) ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီများ ြဖစ်တယ်။

ဆားမှာ မြဖစ်မေနလိအုပ်တဲ ့ရိက�ာတမျ�ိးလည်းြဖစ်တယ်။ တပ်ဖ�ဲဟာ
ပင်လယ်�ှင့်နးီကပ်၍ အဆက်အစပ်�ိှလ�င် ေနလှနး်ဆားကုိ ချက်ချင်း
ထုတ်လပ်ု�ိင်ုတယ်။ ဤနည်းြဖင့် အရံသုိေလှာင်ထား�ိင်ုဖိ� နဲ တ့ပ်ဖ�ဲဝင်များကုိ ြဖန ့ြ်ဖ�း
ေထာက်ပ့ံ�ိင်ုဖိ�  ဆားထုတ်လပ်ုမ�လပ်ုငနး်အချ�ိကုိ စနစ်တကျစီမံ�ိင်ုတယ်။
မှတ်သားရနမှ်ာ အစားအစာအချ�ိကုိသာ ထုတ်လပ်ု�ိင်ုတယ်။ ဤက့ဲသိ� ေသာ ခက်ခဲ
�ကမ်းတမ်းသည့်ေဒသကုိ ရနသူ်က လာေရာက်ဝုိင်းဝနး်ပိတ်ဆိ� �ိင်ုြခင်းြဖစ်လ�င်
ေဒသတင်ွးသိ�  ရိက�ာေပးပိ� မ� အဝင်လမ်းေ�ကာင်းများကုိ �ကီးစွာထိခုိက်�ိင်ုတယ်။
လယ်သမားအဖ�ဲအစည်း�ှင့် �မိ�ြပလထုူအဖ�ဲအစည်းများြဖင့် အဆုိပါ မလ�ဲမေ�ှာင်သာ
�ကံ�ေတ�လာရမည့် အခက်အခဲများကုိ ေကာင်းစွာေြဖ�ှင်း�ိင်ုဖိ� လိတုယ်။ အခက်ခဲ
အ�ကမ်းတမ်းဆုံးကာလတင်ွ ေဒသခံြပည်သူတိ�  ဆက်လက်�ှင်သန�်ိင်ုရန် အနမ့်ိဆုံး
လိအုပ်တဲ ့ရိက�ာအရံများ အသင့်�ိှေနသင့်�ပီး တာ�ှည်ခံမည့် အစားအစာ သီး�ှအံမျ�ိး
အစားများြဖစ်သည့် ေြပာင်း၊ ဂျ�ံ၊ စပါး စသည့်ရိက�ာများကုိ အလံအုေလာက်
သုိေလှာင်ထား�ိင်ုဖိ�  အလျင်အြမန ်စုေဆာင်း�ိင်ုေရးအတက်ွ �ကိ�းပမ်းသင့်�ပီး ဂျ�ံမ�န ့၊်
ဆား၊ သ�ကား�ှင့် စည်သွတ်အစားအစာ အမျ�ိးမျ�ိးတိ�လည်း ပါဝင်သင့်တယ်။
ထိ� အြပင် လိအုပ်ေသာ မျ�ိးေစ့များအတက်ွလည်း ြပ�စုပျ�ိးေထာင်သင့်တယ်။

ေဒသတင်ွး�ိှ တပ်ဖ�ဲဝင်များအတက်ွ စားနပ်ရိက�ာြပဿနာများကုိ
ေြပလည်ေြဖ�ှင်း�ပီး သည့်အခါ အြခားေသာ ကုနပ်စ�ည်းအများအြပားမှာ
လိအုပ်ေနဦးမည်သာြဖစ်သည်။ ဖိနပ်အတက်ွ သားေရများ (အကယ်၍ ေဒသအတက်ွ
ေထာက်ပ့ံ�ိင်ုမည့် စက်�ုံ မထူေထာင်�ိင်ုေသးလ�င်)၊ အဝတ်အစားအတက်ွ ချည်၊
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ပိတ်စ�ှင့် အြခားေသာ အေထာက်အကူပစ�ည်းများ၊ စက� ��ှင့် သတင်းစာ
ထုတ်လပ်ုမ�အတက်ွ ပုံ�ှပ်ိစက် (ဝါ) ေဒသလပ်ု ပုံ�ှပ်ိဒလိမ့်လံးု၊ မင်�ှင့် အြခား
ပုံ�ှပ်ိအသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းများြဖစ်တယ်။ တနည်းေြပာရလ�င် ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲအား ပုိမုိတိးုချ�ဲဖ�ဲစည်း ထူေထာင်လာ�ိင်ုသည်�ှင့်အမ� အဖ�ဲအစည်းလည်း
ပုိမုိကျယ်ြပန ့ ်��တ်ေထွးလာကာ ြပင်ပေဒသမှ ပစ�ည်းပစ�ယများ လိအုပ်ချက်မှာ
ပုိမုိတိးုများလာေလ ြဖစ်တယ်။ ဤသိ�  လိအုပ်ချက်ကုိ လံေုလာက်စွာ
ြဖည့်ဆည်းေပး�ိင်ုရန ်ဖ�ဲစည်းထူေထာင်ထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ�ကာင်းများ
ေချာေမာေကာင်းမွနစွ်ာ လည်ပတ်ေနရမှာြဖစ်တယ်။

ဒီအဖ�ဲအစည်းေတမှွာ အေြခခံအားြဖင့် မိတ်ေဆွလယ်သမားများ ပါဝင်�ပီး
ဝင်�ုိးအစွနး်�ှစ်ဖက် ထား�ိှသင့်တယ်။ တစွနး်မှာ ေကျးလက်ေြပာက်ကျားေဒသ
ြဖစ်�ပီး ကျနတ်ဖက်စွနး်မှာ �မိ�ြပတင်ွြဖစ်တယ်။ ေကျးလက်ေြပာက်ကျားေဒသမှ
စတင်၍ ြဖန ့ခဲွ်ထွက်သွားေသာ ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ�ကာင်းများမှာ ေဒသတခုလံးုသိ�
အ��အံြပားထုိးေဖာက်ကာ ရိက�ာပစ�ည်းများ သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးအတက်ွ
လမ်းဖွင့်ေပးမှာြဖစ်တယ်။ တြဖည်းြဖည်းနဲ ့ လယ်သမားများက အ��ရာယ်�ှင့်
ကျင့်သားရသွား�ပီး သူတိ� ရဲ� အဖ�ဲငယ်ေလးများဟာ အံမ့ခနး်လပ်ုကုိင်�ိင်ု�ကတယ်။
ပစ�ည်းများကုိ ေနရာအေရာက် ေဘးမသီရနမ်ခဘဲ ပိ� ေပး�ကတယ်။ ဒီလ�ပ်�ှားမ�ေတကုိွ
ညဖက်မှာ လား (ဝါ) အြခားတိ�ိစ�ာနမ်ျား (ဝါ) ကားြဖင့်လည်းေကာင်း
လပ်ုကုိင်�ိင်ုတယ်။ ေဒသေပ�မူတည်လိ�  ေြပာင်းလဲလပ်ုကုိင်သွားဖိ� လိပုါတယ်။
ဒီနည်းနဲ ့ ရိက�ာများ ေကာင်းစွာစုေဆာင်းထား�ိှ�ိင်ုမယ်။ ဒီလိသုယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး
စနစ်ဟာ စစ်ဆင်ေရးနယ်ေြမအနးီအနား�ိှ ေဒသများမှာြဖစ်တယ်။

ေဝးလံတဲအ့ရပ်ေဒသများနဲ ့ ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ�ကာင်းတခု
ထူေထာင်ထား�ိှဖိ�  လိအုပ်တယ်။  အဲဒီအဖ�ဲအစည်းေတအွဖိ� ကုနပ်စ�ည်းဝယ်ယူရန်
ေငေွ�ကးများ ထုတ်လပ်ုမှာြဖစ်�ပီး �မိ�နယ်များ၊ ြပည်နယ်�မိ�များမှာ မထုတ်လပ်ု�ိင်ုတဲ့
ပစ�ည်းများကုိ ထုတ်လပ်ု�ကမှာြဖစ်တယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးအေပ�
ေထာက်ထားစာနာေသာ အသုိင်းအဝုိင်းများက ယင်းအဖ�ဲအစည်းအတက်ွ
တိက်ု�ုိက်ေငေွ�ကးလ�ဒါနး်�ကမှာ ြဖစ်�ပီး လ��ိဝှက်စာချ�ပ်များနဲ လဲ့လှယ်
ေပးအပ်သွားရပါမယ်။ ဒီအတက်ွ ခန ့အ်ပ်ထာဝနေ်ပးထား သူကုိ ထိနး်သိမ်းချ�ပ်ကုိင်မ�
မြပတ်မလပ်�ိှဖိ�  လိအုပ်တယ်။ ကုိယ်ကျင့်တရား ေဖာက်ဖျက်ကျ�းလနွသူ်ကုိ
အေရးယူြပစ်ဒဏ်ချမှတ်တာေတ ွလပ်ုရမယ်။ ပစ�ည်းဝယ်ယူမ�ေတကုိွ လက်ငင်း
ေငေွချစနစ် (ဝါ) စာချ�ပ်စာတမ်းများနဲလ့ည်း ြပ�လပ်ု�ိင်ုတယ်။ အထူးသြဖင့်
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက စစ်ဆင်ေရးအေြခခံစခနး်များမှ ထွက်လာခ့ဲ�ပီး
ေဒသသစ်တခုကုိ ထုိးေဖာက်တိက်ုခုိက်တဲအ့ခါ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကာလမျ�ိးမှာ
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ဘယ်ကုနသ်ည်ထံမှမဆုိ ကုနပ်စ�ည်းေတကုိွ မယူငင်ဘဲ ေ�ှာင်�ှားလိ� မရ�ိင်ု။
ကုနသ်ည်အေနနဲ ့ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲနဲ ့ ကုနပ်စ�ည်းအတက်ွ တနရ်ာတနဖုိ်းကုိ
ြပနလ်ည်ေပးေချမှာြဖစ်တာကုိ ယုံ�ကည်စိတ်ချရပါမယ်။

ေကျးလက်ေဒသကုိ ြဖတ်သနး်သယ်ေဆာင်သွားတဲ ့ကုနပ်စ�ည်းေတအွတက်ွ
ေနဘ့က်မှာ ေခတ� ခဏ သုိဝှက်ထားဖိ�  အိမ်ေတ၊ွ ကွနး်ေထာက်စခနး်ေတ၊ွ ေခတ�
ခုိနားစရာေနရာေတ ွ�ိှရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ညဘက်ကျမှ ေရ��ေြပာင်းသယ်ယူ�ကမယ်။ ဒီ
�ကားစခနး်ေနရာေတကုိွ ရိက�ာသယ်ပိ� ရနအ်တက်ွ တိက်ု�ုိက်တာဝန�ိှ်သူတိ�သာ
သိ�ိှသင့်�ပီး သက်ဆုိင်ရာ�ကားစခနး်ေတမှွာလည်း တဦးတေလေလာက်ကုိသာ
အသိေပးသင့်တယ်။ ဒီလေူတဟွာ အဖ�ဲအစည်းက စိတ်ချယုံ�ကည်ရဆုံးပုဂ�ိ�လ်များ
ြဖစ်သင့်တယ်။

လားသတ� ဝါဟာ ဒီလပ်ုငနး်အတက်ွ အသုံးအဝင်ဆုံးြဖစ်တယ်။ မယုံ�ိင်ု
ေလာက်ေအာင် အပင်ပနး်ခံ�ိင်ု�ပီး မတ်ေစာက်တဲ ့ေတာင်ေ�ကာ ေတာင်တနး်ေတမှွာ
သွားလာ�ိင်ုတယ်။ ကီလိ ု၁၀၀ (ဝါ) ပိဿာ ၆၀ ခန ့အ်ေလးကုိ ရက်ေပါင်းများစွာ
သယ်သွား�ိင်ုတယ်။ ၎င်းရဲ�အစားအစာအတက်ွ အလယ်ွတကူ ရ�ိင်ုတာေ�ကာင့်
သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးအတက်ွ စံြပြဖစ်ကာ များစွ အားထားရပါတယ်။ လားတနး်ေတွ
သွားလာတဲအ့ခါ သံခွါအပုိေတ ွလံေုလာက်စွာ ပါ�ိှရမှာြဖစ်�ပီး လားထိနး်ေတကွ
ယင်းတိ�ိစ�ာနမ်ျားသဘာ၀ကုိ ေကာင်းစွာနားလည်�ပီး ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်
�ကရပါမယ်။ ဒီနည်းနဲ ့ ေြခေလးေချာင်းပိ� ေဆာင်ေရးအဖ�ဲကုိ ဖ�ဲစည်းထူေထာင်�ပီး
တပ်ဖ�ဲေတအွတက်ွ များစွာခရီးေရာက်လှပါတယ်။ ဒါေပမယ့် မ�ကာခဏဆုိသလိပဲု
ခရီးလမ်း ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းလှတဲ ့ေနရာေတမှွာ လားတနး်များ ဆက်လက်သွားလာရန်
မြဖစ်�ိင်ုတဲအ့ခါ ကုနပ်စ�ည်းေတကုိွ တေနရာရာမှာ ေခတ� ချနထ်ားခ့ဲရတတ်တယ်။
ဒီအြဖစ်မျ�ိး ေ�ှာင်�ိင်ုဖိ�  တိ�ိစ�ာနေ်တအွတက်ွ လမ်းချ�ဲထွင်ြပ�ြပင်ေပးမယ့်
အဖ�ဲတခုလည်း ဖ�ဲစည်းထား�ိှသင့်တယ်။ ဒီလိ ုလိအုပ်တဲ့ အေြခအေနေတကုိွ
ြပည့်စုံေအာင် ေဆာင်ရွက်�ိင်ုဖိ�  အဖ�ဲအစည်းများ ထူေထာင်ထား�ိှကာ
လယ်သမားများနဲ ့ ချစ်ခင်ရင်း�ှးီစွာ ဆက်ဆံလပ်ုကုိင်သွားရင် များစွာ
အကျ�ိး�ိှပါတယ်။ တပ်ဖ�ဲတခုလံးုအတက်ွ ေရ�ှည်ရိက�ာေထာက်ပ့ံေရးစနစ်ကုိ
အာမခံ�ိင်ု�ပီးြဖစ်ပါတယ်။

✭
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(ခ) လထုူအုပ်ချ�ပ်ေရး

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� လထုူအေရးကိစ�များကုိ စီမံခန ့ခဲွ်ပုံမှာ မျက်�ှာစာ
�ှစ်ခုထား�ိှ�ပီး �ှစ်ခုစလံးုမှာ အေရး�ကီးပါတယ်။ အြပင်မျက်�ှာစာနဲ ့
အတင်ွးမျက်�ှာစာ �ှစ်ခုလံးုရဲ�လပ်ုငနး်ရပ်များ ကဲွြပားသလို ဝိေသသ
လက�ဏာရပ်များလည်း ကဲွြပားတယ်။ �ှစ်ခုစလံးုဟာ ေခါင်းစည်းတခုတည်း
ေအာက်မှာ�ိှတဲ ့လပ်ုငနး်ရပ်များကုိ လပ်ုေဆာင်ေနတာြဖစ်တယ်။ အြပင်မျက်�ှာစာမှာ
စုေဆာင်းရ�ိှ�ိင်ုတာနဲ ့ အတင်ွးမျက်�ှာစာမှာ ရ�ိှ�ိင်ုတာ မတညီူပါ။ ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရး၊
ေထာက်ပ့ံေရးတိ� မှာလည်း မတညီူ�ကပါ။ ေ�ှးဦးစွာ အတင်ွးမျက်�ှာစာရဲ�
လပ်ုငနး်ေတကုိွ ေဖာ်ြပလိပုါတယ်။ ��င်ိးယှ�်�ပီးေြပာရရင် လတ်ွေြမာက်ေရး
အင်အားစုေတကွ ထိနး်ချ�ပ်ထား�ိင်ုတဲေ့ဒသေတကုိွ အတင်ွးမျက်�ှာစာလိ�
သတ်မှတ်�ိင်ုပါတယ်။

ဒီေဒသေတဟွာ ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွနဲ ့ လိက်ုေလျာညီေတ�ိှွ�ပီလိ� ေြပာ�ိင်ုတယ်။
ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိရင် ဒီလိ ုလိက်ုေလျာညီေတ ွေြပာင်းလဲမ�ေတမွ�ိှခ့ဲရင် ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲဟာ တိက်ုပဲွေတကုိွ တိးုချ�ဲ�ိင်ု�ုံသာ�ိှ�ပီး အေြခခံေဒသေတ ွတည်ေဆာက်�ိင်ုမှာ
မဟတ်ု။ ေနရာအသစ်ေတ ွသိမ်းပုိက်�ိင်ုေပမယ့် လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရး အဖ�ဲအစည်းေတွ
ဖ�ဲစည်း�ိင်ုမှာလည်းမဟတ်ု။ ရနသူ်ကလည်း ေဒသတင်ွးကုိ ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်
ေန�ိင်ုေသးလိ� ြဖစ်တယ်။ အတင်ွးမျက်�ှာစာမှာ လထုူေရးရာများ စီမံခန ့ခဲွ်ရာမှာ
ပုိမုိထိေရာက်ေအာင်ြမင်ဖိ�  လပ်ုငနး်များ သီးြခားစီသတ်မှတ်လပ်ုကုိင်မယ်။
အဖ�ဲအစည်းများ တခု�ပီးတခု ဖ�ဲစည်း ထူေထာင်သွားဖိ� ြဖစ်တယ်။ ေယဘုယျေြပာရရင်
ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရးလပ်ုငနး်ဟာ ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ်နဲ ့ တိက်ု�ုိက်သက်ဆုိင်�ပီး တပ်က
၎င်းရဲ� ချ�ပ်ကုိင်မ�ေအာက်မှာ ထား�ိှခ့ဲလ�င် ခဲွထုတ်လိ� လည်းရ�ိင်ုတယ်။ (ဤကိစ�မှာ
အေရး�ကီးလှသြဖင့် သီးြခားေဆွးေ�းွပါမယ်။) အခွနအ်တတ်ု ေကာက်ခံတဲ့
လပ်ုငနး်မှာလည်း လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲရဲ� လပ်ုငနး်တာဝနြ်ဖစ်သလို လယ်သမား၊
အလပ်ုသမားတိ�အား စည်း�ုံးေရးတာဝနဟ်ာလည်း သက်ဆုိင်ရာအဖ�ဲအစည်းများရဲ�
တာဝနမ်ျားြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလတူနး်စား�ှစ်ရပ်စလံးုကုိ ေကာင်စီအဖ�ဲအစည်း
တခုတည်းက အပ်ုချ�ပ်ကွပ်ကဲသွား�ိင်ုပါတယ်။

ေ�ှ�ပုိင်းမှာ �ှင်းလင်းေဖာ်ြပခ့ဲသလိပဲု ရိက�ာစုေဆာင်းေရးကုိ နည်းလမ်းမျ�ိးစုံနဲ ့
ေဆာင်ရွက်သွား�ိင်ုတယ်။ တိက်ု�ုိက် (ဝါ) သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ အခွနအ်တတ်ုများ၊
လ�ဒါနး်မ�များကုိ စုေဆာင်း�ိင်ု�ပီး အများပုိင်အြဖစ် သိမ်းယူခ့ဲတဲန့ည်းေတလွည်း

95



ေချေဂွဗားရား - ေြပာက်ကျားစစ်

ပါဝင်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအတက်ွ ရိက�ာကုိ ဒီလိေုကာက်ခံရ�ိှမ�ေတကွ
အဓိကြဖည့်ေပးတယ်။

မှတ်သားသင့်တာက မိမိတိ� သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲရဲ� လပ်ုရပ်ေ�ကာင့် ေဒသခံလထုူအေပ�
ဝနထု်ပ်ဝနပုိ်းသဖွယ် မြဖစ်ေစလိပုါ။ ရနသူ်ရဲ� ဝုိင်းဝနး်ပိတ်ဆိ� အေရးယူမ�ေတေွ�ကာင့်
ေဒသခံလထုူများ ဆင်းရဲဒကု��ကံ�ေတ� �ကရတာဟာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲမှာလည်း
သွယ်ဝုိက်�ပီးတာဝန�ိှ်ပါတယ်။ ဒါကုိအခွင့်ေကာင်းယူ�ပီး ရနသူ်က ထပ်ခါလဲလဲ
ဝါဒြဖန ့စွ်ပ်စဲွေလ�ိှ့တယ်။ ဒါေ�ကာင့် ထိပ်တိက်ုရင်ဆုိင်မ�ေတ၊ွ ပဋိပက�ေတွ
မေပ�ေပါက်ေအာင် ေ�ှာင်�ှား�ကရပါမယ်။ ဥပမာ ေဒသတင်ွးမှ ြပည်သူများက
ဆနစ်ပါးကုိ ေဒသအြပင်ဖက် ထုတ်ေရာင်းချတာကုိ ကန ့သ်တ်ချ�ပ်ချယ်မ�
မြပ�သင့်ပါ။ အလနွ ့အ်လနွ ်အ�ကပ်အတည်းနဲ ့ �ကံ�ေတ�ရတဲအ့ခါ ြပည်သူများ
နားလည်သေဘာေပါက်ေအာင် ြပည့်ြပည့်စုံစုံ�ှင်းလင်းေြပာြပ�ပီး ကန ့သ်တ်ချက်ေတွ
ထုတ်ြပနသ်င့်တယ်။ မိမိတိ� ရဲ�လပ်ုရပ်တိင်ုးကုိ အကျ�ိးသင့်အေ�ကာင်းသင့်
နားလည်�ိင်ုေစဖိ�  ဝါဒြဖန ့သ်င့်တယ်။ ဝါဒြဖန ့စ်ည်း�ုံးလ�ပ်�ှားမ�များနဲ တ့ပါတည်း
လပ်ုေဆာင်သွား�ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအကျ�ိးအေ�ကာင်းေတကုိွ မိမိတိ� ရဲ�
ေဆွမျ�ိးသားချင်း (ဝါ) မိဘေမာင်ဖွားေတ ွေြပာက်ကျားတပ်မေတာ်မှာ ပါဝင်ေနတဲ့
လယ်သမားေတကွေတာ ့ေကာင်းစွာနားလည်�ိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလယ်သမားေတရဲွ�
ေဆွမျ�ိးသားချင်းေတ ွပါဝင်တဲ ့တပ်မေတာ်ကုိယ်��က်ိက သူတိ� ရဲ�တပ်မေတာ်လို
ြဖစ်ေနပါေတာတ့ယ်။

လယ်သမားေတနွဲဆ့က်ဆံေရး အေရး�ကီးတာေ�ကာင့် သူတိ�အကျ�ိးစီးပွားကုိ
ကာကွယ်ေပးမယ့် အဖ�ဲအစည်းေတ ွထူေထာင်ထား�ိှရမယ်။ ဒီအဖ�ဲအစည်းေတကွ
��န�်ကားချက်ေတ ွထုတ်ြပနလ်ပ်ုေဆာင်သွားမှာ ြဖစ်တယ်။ ဒီအဖ�ဲအစည်းေတဟွာ
လတ်ွေြမာက်တဲ ့အေြခခံေဒသမှာ �ိှေန�ုံမ�မက အနးီပတ်ဝနး်ကျင်ေဒသေတနွဲလ့ည်း
အဆက်အသွယ်များ ထား�ိှရမယ်။ ဒီအဆက်အသွယ်များကတဆင့် ေနာက်ေဒသတခု
အတင်ွးသိ�  ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်�ပီး ေြပာက်ကျားေဒသေတွ တိးုချ�ဲသွား�ိင်ုမှာ
ြဖစ်တယ်။ ေတာင်သူလယ်သမားတိ�က တီးတိးုြဖစ်ေစ၊ စာရွက်စာတမ်းများ
ေဝလိ� ြဖစ်ေစ စည်း�ုံးေရးကိစ�ေတကုိွ စတင်ပျ�ိး�ကဲ ေဆာင်ရွက်�ကလိမ့်မယ်။
အြခားေဒသမှာ ေနထုိင်စားေသာက်ေန�ကရတဲ ့ြပည်သူေတရဲွ�ဘ၀ေတ၊ွ ဆင်းရဲသား
လယ်သမားအကျ�ိးစီးပွားကုိ ကာကွယ်တဲ ့ထုတ်ြပနေ်�ကညာ�ပီးဥပေဒအေ�ကာင်းေတ၊ွ
ေြပာက်ကျားသူပုနအ်ဖ�ဲရဲ� ကုိယ်ကျ�ိးမဖက် အများအကျ�ိးသက်သက်
ေဆာင်ရွက်တာေတ ွစသြဖင့် ေဟာေြပာစည်း�ုံး�ကမှာ ြဖစ်တယ်။

ေတာင်သူလယ်သမား အဖ�ဲအစည်းများအဖိ�  ေကာက်ပဲသီး�ှမံျား
သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးနဲ ့ ေရာင်းချ�ိင်ုေရးအတက်ွ အဆက်အသွယ်များ �ိှသင့်တယ်။
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အဆုိပါကိစ�ေတအွတက်ွ ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ်ရဲ� ကုိယ်စားလှယ်ေတကွ
ကုနသ်ည်ပဲွစားေတမှွတဆင့် ရနသ်�နယ်ေြမအတင်ွး ြဖတ်သနး်လပ်ုေဆာင်ရမှာြဖစ်လိ�
ယုံ�ကည်စိတ်ချရသူများ ြဖစ်သင့်�ပီး ေဒသခံလယ်သမားေတနွဲလ့ည်း
ခင်မင်ရင်း�ှးီသူများ ြဖစ်သင့်တယ်။ ဒီကုနသ်ည်ပဲွစားေတဟွာ ေတာ်လှနေ်ရးနဲ ့
ပူးေပါင်းလာ�ပီးတဲေ့နာက်မှာ မည်သည့်အ��ရာယ်မျ�ိးကုိမ� အမ�မထားေတာပ့ါ။
တဖက်မှာလည်း ေငေွ�ကးမက်ေမာမ��ိှေနေသးလိ�  အြမတ်အစွနး်ရ�ိင်ုတဲ့
အခွင့်အလမ်းကုိ အသုံးချလိက်ုတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

လမ်းေဖာက်လပ်ုြခင်းရဲ� အေရး�ကီးပုံကုိ ရိက�ာေထာက်ပ့ံေရးြပဿနာေတနွဲ ့
ဆက်�ယ်ွ�ပီး ကျေနာ်တိ�  ေြပာြပခ့ဲ�ပီးြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဟာ ဖ�ံ �ဖိ�းမ�
အဆင့်တခုကုိ ေရာက်တဲအ့ခါ စခနး်မတည်ေဆာက်ဘဲ ေနရာအ��အံြပားသိ�
လ�ပ်�ှားသွားလာေနေတာမှ့ာ မဟတ်ုဘဲ သတ်မှတ်ထားတဲ ့ေနရာေတမှွာ
စခနး်ချေနထုိင်လာမှာြဖစ်ပါတယ်။ လမ်းများကုိလည်း သွားလာ�ိင်ုတဲလ့မ်းကျ�်းမှ
ထရပ်ကားေမာင်း�ိင်ုတဲ ့ကားလမ်းများအထိ ေဖာက်လပ်ုရမှာြဖစ်တယ်။
ဤကိစ�အားလံးုမှာ ေြပာက်ကျားအဖ�ဲရဲ� စွမ်းရည်နဲ ့ ရနသူ်ကျ�းေကျာ်တိက်ုခုိက်လာ
�ိင်ုစွမ်းတိ� ကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစားရမယ်။ ရနသူ်ဟာ လမ်းများကုိ ဖျက်ဆီး�ိင်ု�ုံမက
မိမိစခနး်များသိ�  လယ်ွကူလျင်ြမနစွ်ာ ေရာက်�ိှေအာင် အသုံးချ�ိင်ုတာကုိ မေမ့သင့်ပါ။
အေြခခံအချက်အေနနဲ ့ လမ်းများကုိ အချ�ိေသာေဒသများထံ ရိက�ာပိ� ေဆာင်ေရး
အေထာက်အကူြဖစ်ေစရနအ်တက်ွ အြခားအသုံးချစရာနည်းလမ်းများ မ�ိှေတာမှ့သာ
ေဖာက်လပ်ုရနြ်ဖစ်တယ်။ လမ်းကုိလည်း ရနသူ်ရဲ�တိက်ုခုိက်မ�မှ အကာအကွယ်
ကျနိး်ေသေပါက်ေပး�ိင်ုမှသာ တည်ေဆာက်ရနြ်ဖစ်တယ်။ အေရး�ကီးလှတဲ့
စခနး်များအ�ကား ဆက်သွယ်ရာမှာ လယ်ွကူေစဖိ� နဲ ့ အ��ရာယ်မ�ကီးလှရင်
လမ်းများေဖာက်လပ်ုသင့်တယ်။ ဒိအြပင် အြခားေသာ ဆက်သွယ်ေရး
လမ်းေ�ကာင်းများလည်း ထူေထာင်ရမယ်။

ယင်းတိ�အနက်မှ အေရး�ကီးတဲအ့ချက်တခုက တယ်လီဖုနး်ဆက်သွယ်ေရးပဲ
ြဖစ်တယ်။ ေတာတင်ွးအတက်ွ သစ်ပင်များကုိ တယ်လီဖုနး်ဓာတ်တိင်ုအြဖစ်
အသုံးချြခင်းြဖင့် ဖုနး်�ကိ�းများ သက်သက်သာသာ သွယ်တနး်�ိင်ုတယ်။
တယ်လီဖုနး်ဆက်သွယ်မ� ြပ�လပ်ုသည့်ေဒသများလည်း ရနသူ်
မထုိးေဖာက်�ိင်ုတဲေ့ဒသ ြဖစ်ရမယ်။

အေြခခံေဒသ ေတမှွာ လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရးကုိ ဖ�ဲစည်းပုံအြပည့်ြဖင့်
ဖ�ဲစည်းထား�ိှတယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ်တခုရဲ� အေရးပါတဲ့ လက�ဏာရပ်
များစွာအနက်မှ တရပ်မှာ ေကာင်စီ (ဝါ) ဗဟိတုရားေရးဌာန (ေတာ်လှနေ်သာ
တရားဥပေဒများ) �ှင့် အပ်ုချ�ပ်ေရးြဖစ်တယ်။ �ိင်ုငံ၏ဥပေဒများကုိ တတ်သိ
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နားလည်ေသာ ပုဂ�ိ�လ်တဦးစီရဲ� ကွပ်ကဲမ�ေအာက်မှာ ထုိေကာင်စီကုိ ထား�ိှရမယ်။
ေဒသတခုရဲ�လိအုပ်ချက်များကုိ တရားဥပေဒ��ေထာင့်မှေန၍ �� ြမင်နားလည်�ိင်ုရင်
ပုိလိ� ပင်ေကာင်းပါတယ်။ သူပုနတိ်� ေဒသတင်ွးမှာ ေတာင်သူလယ်သမားတိ�ဘ၀
ပုံမှနြ်ပနြ်ဖစ်ေရးနဲ ့ အေြခချေန�ိင်ုေရးတိ�အတက်ွ အမိန ့�်�န�်ကားချက်ေတကုိွ
ထုတ်ြပန�်ိင်ုတယ်။

ဥပမာအားြဖင့် ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရးကာလအတင်ွး ကျေနာ်တိ�ဟာ
ရာဇဝတ်ြပစ်မ�ဆုိင်ရာ ဥပေဒများ၊ တရားမဥပေဒများ၊ လယ်ယာေြမ ြပ�ြပင်
ေြပာင်းလဲေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒများ၊ လယ်သမားများအတက်ွ အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစသည့် ဥပေဒများ ထုတ်ြပနခ့ဲ်တယ်။ ယင်းမှဆက်၍ တ�ိင်ုငံလံးုတင်ွ
ေနာင်အနာဂတ်၌ ကျင်းပမည့် ြပည်သ�လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များ
ေရွးေကာက်ပဲွအတက်ွ ေရွးေကာက်ပဲွနည်းဥပေဒများကုိ ထုတ်ြပန�်ိင်ုခ့ဲတယ်။
ဆီယာရာ မီစထရာ လယ်ယာေြမြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရး ဥပေဒကုိလည်း
ထုတ်ြပန�်ိင်ုခ့ဲတယ်။ ထုိနည်းတစွူာ ယင်းေကာင်စီအဖ�ဲက ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲစစ်ေ�ကာင်းများရဲ� စစ်ဆင်ေရးဆုိင်ရာကိစ�များကုိ ကွပ်ကဲတာဝနယူ်ရတယ်။
ထုိေကာင်စီကပင် ေငေွ�ကးြပဿနာများကုိ ကုိယ်တယ်ွေြဖ�ှင်းရ�ပီး တခါတရံ
ရိက�ာေထာက်ပ့ံေရးကိစ�ေတကုိွ တိက်ု�ုိက်ဝင်ေရာက် စွက်ဖက်တယ်။

ေဖာ်ြပပါအချက်ေတဟွာ အေြခအေနေပ�မူတည်�ပီး ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲ�ိင်ု
ပါတယ်။ ေဒသတခုရဲ� သမုိင်းြဖစ်ေပ� တိးုတက်မ�နဲ ့ ပထဝီအေနအထားတိ� ရဲ�
ဂယက်�ုိက်မ�များေ�ကာင့်လည်း ြဖစ်တယ်။ ေဒသတခုအတင်ွး လက်ေတ�
�ကံ�ေတ�ရတာေတအွေပ� အေြခြပ�ရတာြဖစ်�ပီး ကဲွြပားြခားနားတဲ့ ပထဝီအေနအထား၊
သမုိင်းြဖစ်ေပ� တိးုတက်မ�နဲ ့ လမူ�ေရးအေြခအေနများအလိက်ု
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲ�ိင်ုတယ်။

ေကာင်စီအဖ�ဲအစည်းအြပင် ထုိေဒသရဲ� အေထွေထွကျနး်မာေရး
လပ်ုငနး်ကုိလည်း ထည့်သွင်းစ�်းစားဖိ� လိတုယ်။ ဒီအချက်ကုိ ဗဟိေုဆး�ုံများနဲ ့
လပ်ုေဆာင်�ိင်ု�ပီး လယ်သမားထုကုိ ြဖစ်�ိင်ုသမ� အြပည့်၀ဆုံးအကူအညီများ
ေပးရနြ်ဖစ်တယ်။ ေဆးဝါးေစာင့်ေ�ှာက်ကုသမ� ဘယ်ေလာက်အထိ
လံလံုေုလာက်ေလာက် ေပး�ိင်ုမလဲဆုိတာကေတာ ့ေတာ်လှနေ်ရးဖ�ံ �ဖိ�းမ�အဆင့်အေပ�
မူတည်တယ်။ ြပည်သ�ေဆး�ုံေတ၊ွ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးဌာနေတကုိွ ေြပာက်ကျား
တပ်မေတာ်နဲ ့ တိက်ု�ုိက်ေပါင်းစပ်ေစ�ပီး တပ်မေတာ်မှ အရာ�ိှနဲတ့ပ်သားေတကွ
ယင်းလပ်ုငနး်ကိစ�ေတကုိွ ဝုိင်းဝနး်ေဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်တယ်။ ထုိသူတိ� ရဲ�တာဝနဟ်ာ
ကုသေစာင့်ေ�ှာက်မ�သာမက ြပည်သူတိ� ရဲ�ကျနး်မာေရး ပုိမုိြမင့်မားေအာင်
ဦးတည်လပ်ုေဆာင်ေရး တာဝန ်၂ ရပ်ြဖစ်တယ်။ တကုိယ်ေရသန ့�ှ်င်းေရး၊
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ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့�ှ်င်းေရး စတဲ ့အေြခခံအချက်အလက်ေတကုိွ လံးု၀
မသိနားမလည်မ�အေပ� အေ�ကာင်းရင်းခံ�ပီး �ကီးမားတဲ ့ကျနး်မာေရးြပဿနာများ
ြပည်သူတိ�အတင်ွးမှာ �ိှေနခ့ဲတယ်။ ဒီြပဿနာက သူတိ� ရဲ� ချနိဲ ့�ပီးသားြဖစ်တဲ့
အေြခအေနကုိ ပုိဆုိးေစတယ်။

ကျေနာ်တိ�ေြပာခ့ဲသလိ ုအခွနအ်တတ်ုေကာက်ခံေရးဟာ အထက်ပါ
အေထွေထွေကာင်စီရဲ� လပ်ုငနး်တာဝနြ်ဖစ်တယ်။ ရိက�ာသုိေလှာင်ေရး
ဂုိေဒါင်ေတဟွာလည်း အေရးပါလှပါတယ်။  ေြပာက်ကျားအေြခခံေဒသအြဖစ်
သတ်မှတ်�ပီးတာနဲတ့�ပိ�င်နက် ရိက�ာဂုိေဒါင်ေတကုိွ ြဖစ်�ိင်ုသမ�အေကာင်းဆုံး
စနစ်တကျြဖစ်ေအာင် တည်ေဆာက်သင့်တယ်။ ဒီဟာေတကွ ကုနစ်ည်ကူးသနး်
ေရာင်းဝယ်မ�အတက်ွ အဖျင်းဆုံး ကွပ်ကဲေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိ ေသချာေစမှာြဖစ်တယ်။
ဒိအြပင် အေရးအ�ကီးဆုံးကေတာ ့ရိက�ာြဖန ့ေ်ဝရာမှာ “ညီတညီူမ�” ြဖစ်ေစေရးနဲ ့
ေနာင်မှာလည်း တညီတညာတည်း ြဖစ်ေနေစေရးတိ�အတက်ွ ထိနး်သိမ်းထား�ိင်ုမှာ
ြဖစ်တယ်။

လပ်ုငနး်လပ်ုေဆာင်ချက်ေတဟွာ အတင်ွးစည်းရဲ� အြပင်ဖက်မျက်�ှာစာမှာ
အေရအတက်ွေရာ အရည်အချင်းအရပါ ကဲွြပားြခားနားတယ်။ ဥပမာအားြဖင့်
ဝါဒြဖန ့စ်ည်း�ုံးေရးလပ်ုငနး်ေတဟွာ တ�ိင်ုငံလံးုအတိင်ုးအတာ ေဆာင်သင့်�ပီး
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� ေအာင်ပဲွရ တိက်ုပဲွသတင်းေတကုိွသာမက အလပ်ုသမား၊
လယ်သမားတိ� ကုိ လထုူတိက်ုပဲွများအတင်ွးသိ�  ပါဝင်လာေအာင် လ�ံေဆာ်ြခင်းနဲ ့
ဒီေ�ှ�တနး်စစ်မျက်�ှာအသီးသီးက ေအာင်ပဲွများ �ိှခ့ဲလ�င်လည်း သတင်းများ
ထုတ်ြပနေ်�ကညာြခင်း စသည်တိ�  ြပ�သင့်တယ်။ ဘ�ာေင ွေကာက်ခံေရး
လပ်ုငနး်ကုိေတာ ့လ��ိဝှက်ထားရမယ်။ ဒါကုိ အထူးသတိထား လပ်ုေဆာင်ရမှာြဖစ်�ပီး
အေသးစား ေကာက်ခံေပးသူေတကုိွ အဖ�ဲအစည်းရဲ�ဘ�ာထိနး်နဲ တိ့က်ု�ုိက်
မဆက်ေစဘဲ သီးြခားထားရမယ်။

ဒီေကာင်စီအဖ�ဲအစည်းအမျ�ိးမျ�ိးကုိ ေဒသတခုနဲတ့ခု အြပနအ်လှနအ်မီှသဟဲြပ�
ဆက်သွယ်ထား�ိှ�ပီး တေပါင်းတစည်းတည်းြဖစ်ေစဖိ�  ဖ�ဲစည်းထားရတယ်။ ဒါေတဟွာ
ြပည်နယ်၊ တိင်ုး၊ �မိ�၊ ေကျးရွာေကာင်စီများြဖစ်ကာ ေတာ်လှနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�
အဆင့်ေပ� မူတည်တယ်။ ေဒသတခုစီမှာ ေကာက်ခံရ�ိှထားတဲ့ ဘ�ာေငေွတကုိွ
�ကီး�ကပ်ေပးမည့် ဘ�ာေရးအဖ�ဲအစည်းေတ ွ�ိှရမယ်။ စာချ�ပ်စာတမ်းများ
ေရာင်းချြခင်း၊ တိက်ု�ုိက်အလ�ေငမွျား ေကာက်ခံြခင်းတိ� ြဖင့် ေငေွ�ကး
စုေဆာင်း�ိင်ုတယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးအဆင့် ပုိမုိဖ�ံ �ဖိ�းလာတဲအ့ခါ အခွနအ်တတ်ုေတွ
ေကာက်ခံလာ�ိင်ုမယ်။ စက်မ�လပ်ုငနး်ကလည်း သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲအင်အား �ကီးမားတာကုိ
အသိအမှတ်ြပ�လာတဲအ့ခါ ေငေွ�ကးေပးေဆာင်ဖိ�  သေဘာတညီူလာလိမ့်မယ်။
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ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ လိအုပ်မ�အေပ� မူတည်၍ ရိက�ာပစ�ည်းများကုိ စုေဆာင်းသုိမီှးရမှာ
ြဖစ်တယ်။ ဒီလိစုုေဆာင်းရာမှာ ကုနစ်ည်ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရး ကွင်းဆက်ပုံစံနဲ ့
ေဖာ်ေဆာင်ဖ�ဲစည်းကာ ပုိမုိအသုံးများလယ်ွကူသည့် ပစ�ည်းများကုိ အနးီအနား
ပတ်ဝနး်ကျင်မှ ရယူစုေဆာင်း�ပီး �ှားပါးခက်ခဲသည့် ပစ�ည်းများကုိ (ေဒသတင်ွးမှ
မရ�ိင်ုခ့ဲလ�င်) ပုိမုိ�ကီးမားေသာ ေစျးကွက်ဌာနများမှ ရယူရမှာြဖစ်တယ်။
ဒီကွင်းဆက်ကုိ အကန ့အ်သတ်�ှင့် ထား�ိှ�ိင်ုဖိ�  အစ�်�ကိ�းပမ်းအားထုတ်ရမှာြဖစ်�ပီး
လနူည်း�ိင်ုသမ� အနည်းဆုံးကုိသာ အသိေပးရမယ်။ ဒီနည်းအားြဖင့်
ဒီလပ်ုငနး်တာဝနကုိ် �ကာ�ှည်လပ်ုေဆာင်�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးလပ်ုငနး်ေတကုိွ အတင်ွးစည်း အြပင်ဖက်ေဒသ
လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရးဌာနဟာ ဗဟိဦုးစစ်ဦးစီးဌာနနဲ ့ ည�ိ��င်ိးကာ ��န�်ကား
လပ်ုေဆာင်သွားရမှာ ြဖစ်တယ်။ အေြခအေနေတကုိွ ေသချာစွာ
ဆနး်စစ်ေလလ့ာ�ပီးေနာက် အထူးကိစ�ရပ်များမှာ ရနသ်�လမူျားကုိ လပ်ု�ကံ�ိင်ုတယ်။
ြခံ�ေြပာရရင် လထုူအေပ� ဖိ�ှပ်ိည��်းဆဲ�ပီး ဆုိးသွမ်းယုတ်မာမ�ေတအွတက်ွ
သတင်း�ကီးေနသူတချ�ိကုိ ဖယ်�ှားပစ်ဖိ� ရည်ရွယ်ချက်နဲ လ့ပ်ုေဆာင်တာမျ�ိးကလွဲရင်
ဒီလိလုပ်ု�ကံမ�မျ�ိးကုိ မလပ်ုသင့်ဘူးလိ�  ကျေနာ်တိ� ယူဆပါတယ်။ ထိေရာက်မ�
နည်းလှတဲ ့အထူးတာဝနေ်တအွတက်ွ စေတးခ့ဲရတဲ ့ရဲေဘာ်ေတရဲွ� အသက်ေပါင်း
များစွာကုိ ကယ်တင်ဖိ� ြဖစ်�ိင်ုခ့ဲမှာပဲလိ�  ကျ�းဘားေတာ်လှနစ်စ်အေတ�အ�ကံ�က
ြပသခ့ဲတယ်။ အ�ကိမ်ခပ်များများမှာ အဲဒီအထူးတာဝနေ်တကုိွ
ထမ်းေဆာင်ခ့ဲ�ကတဲသူ့ေတဟွာ ရနသူ်ရဲ� တနု ့ြ်ပနတိ်က်ုခုိက်မ�ေတေွ�ကာင့်
ရတဲအ့ကျ�ိးနဲ ့ မကာမိေအာင် ကျဆုံးခ့ဲ�ကရတယ်။ ခဲွြခားမ�မ�ိှဘဲ ေရာေထွးလပ်ု�ကံမ�၊
အ�ကမ်းဖက် တိက်ုခုိက်ပစ်ခတ်မ�ေတကုိွ မလပ်ုသင့်။

ပုိမုိ�ပီး ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်သင့်တာက လထုူအတင်ွး ေတာ်လှနေ်ရး
အေတးွအေခ� စုိက်ထူ�ှင်သနပွ်ားများေစဖိ� ပဲ။ ဒီအတက်ွ အလပ်ုသမား၊ လယ်သမားနဲ ့
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာ�ှင်ေတပွါဝင်တဲ ့လထုူလတူနး်စား
အဖ�ဲအစည်းေတဟွာ ယင်းတိ� ရဲ� သက်ဆုိင်ရာ အလ�ာအသီးသီး ြပည်သူေတအွတင်ွး
ေတာ်လှနေ်ရးမျ�ိးေစ့ေတ ွြပနလ်ည်�ကဲြဖန ့ေ်ပးဖိ�  လိအုပ်ပါတယ်။ ေလလ့ာဖတ်��ဖိ�
ေတာ်လှနေ်ရးစာေပေတကုိွ ြဖန ့ေ်ဝရင်း �ှင်းလင်းေြပာြပရင်းနဲ အ့မှနတ်ရားကုိ
နားလည်လာေစမှာြဖစ်တယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးကျတဲ ့ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရးရဲ� အေြခခံ
လက�ဏာတခုကေတာ ့“အမှနတ်ရား ြဖစ်ကုိြဖစ်ရမယ်” ဆုိတာပါပဲ။ ဒီနည်းအားြဖင့်
တစစနဲ ့ ြပည်သူေတရဲွ�ေထာက်ခံမ�ကုိ ရ�ိှမှာြဖစ်တယ်။ လထုူအတင်ွးက
အေကာင်းဆုံး�ကိ�းစားလပ်ုေဆာင်သူေတကုိွ ေရွးြခယ်�ပီး သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲမှာ
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ဝင်ေရာက်အမ�ထမ်းေစြခင်း (သိ� မဟတ်ု) ပုိမုိ�ကီးေလးတဲ ့အြခားတာဝနေ်တမှွာ
ထမ်းေဆာင်ေစြခင်းတိ�  ြပ�လပ်ုေပးရမယ်။

ဒါဟာ လထုူေတာ်လှနစ်စ်ကာလတခုအတင်ွး ေြပာက်ကျားေဒသရဲ�
အတင်ွးစည်းနဲ ့ အြပင်ဖက် လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရး အဖ�ဲအစည်းေတအွေ�ကာင်း
အ�ကမ်းဖျင်း ေဖာ်ြပချက်မ�သာ ြဖစ်တယ်။ ဒီအြဖစ်အပျက်ေတကုိွ
ပုိမုိြပည့်စုံတဲအ့ဆင့်တခု ေရာက်ေအာင် ေဖာ်ေဆာင်�ိင်ုတဲ့ အလားအလာေတွ
�ိှပါတယ်။ ကျေနာ်တိ� ရဲ� ကျ�းဘားအေတ�အ�ကံ�ေတ ွအေ�ကာင်းကုိ
ကျေနာ်ကေနတဆင့်ပဲ ထပ်မံလိ�  ေဖာက်သည်ချတာပါ။ အသစ်အသစ်ေသာ
အေတ�အ�ကံ�ေတကွ ဒီအယူအဆေတကုိွ ေြပာင်းလဲတိးုတက်ေစမှာြဖစ်တယ်။
ကျေနာ်တိ�  ေဝမ��ိင်ုတာက ကျမ်းတေစာင် မဟတ်ုပါ။ အချက်အလက်မ�သာ
ြဖစ်ပါတယ်။

✭

(ဂ) အမျ�ိးသမီးတိ�၏ အခနး်က�

ေတာ်လှနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�တခုရဲ� ဖ�ံ �ဖိ�းမ�အဆင့်ဆင့်မှာ အမျ�ိးသမီးေတွ
ပါဝင်�ိင်ုတဲ ့အခနး်က�ဟာ အလနွအ်ေရးပါလှပါတယ်။ ဒီအချက်ကုိ
အေလးအနက်ထား ေြပာ�ကားလိပုါတယ်။ ကုိလိနုကီ�နစိ်တ်ဓာတ်
�ကင်းကျနေ်နေသးတဲ ့ကျေနာ်တိ��ိင်ုငံေတ ွအားလံးုလိလိုမှုာ အမျ�ိးသမီးတိ�အေပ�
အထင်အြမင်ေသးမ�ေတ ွ�ိှေနေသး�ပီး ဒါကုိက သူတိ� ကုိ အတနး်အစားခဲွြခားသလို
ြဖစ်ေနတယ်။

အမျ�ိးသမီးဟာ အခက်ခဲဆုံးြပဿနာေတကုိွ ေြပလည်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်�ိင်ုစွမ်း�ိှသလိ ုအမျ�ိးသားများနဲလ့ည်း ရင်ေပါင်တနး်�ပီး
စစ်တိက်ု�ိင်ုတယ်။ ဒိြပင် အများက ယုံ�ကည်လက်ခံထား�ကသလိမုဟတ်ုဘဲ
တပ်ဖ�ဲများအတင်ွး လိင်ဆက်ဆံေရးအ��တ်အေထွးေတကုိွ ဖနတီ်းေပ�ေပါက်လာ ေစမှာ
မဟတ်ုပါ။

ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းလှတဲ ့တိက်ုပဲွဝင်စစ်သည်ဘ၀အတက်ွ အမျ�ိးသမီးဟာ
ရဲေဘာ်ရဲဘက်ေကာင်းတေယာက်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ သူမဟာ မသဘာ၀နဲ ေ့လျာ်ညီတဲ့
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တာဝနေ်တကုိွ ထမ်းေဆာင်�ိင်ုဖိ�  အရည်အချင်းေတ ွပုိင်ဆုိင်ထားသူလည်း ြဖစ်တယ်။
ဒါေပမယ့် သူမဟာ ေယာက်ျားတေယာက်လိပဲု အလပ်ုလပ်ု�ိင်ု�ပီး စစ်လည်း
တိက်ု�ိင်ုတယ်။ သူမဟာ ခွနအ်ားအရ ေယာက်ျားထက် ေသးငယ်ေပမယ့်
ခံ�ိင်ုစွမ်းရည်မှာ သ�ထက်မေလျာ။့ ေယာက်ျားတေယာက်လိပဲု ေ�ှ�တနး်စစ်မျက်�ှာ
လပ်ုငနး်အသီးသီးကုိ �ပီးေြမာက်ေစ�ိင်ုတယ်။ ကျ�းဘားေတာ်လှနစ်စ်ကာလ
အတင်ွးက အချ�ိြဖစ်ရပ်ေတမှွာ သူမဟာ ကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငနး်ေတကုိွ
ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ခ့ဲတယ်။

သဘာ၀ကျစွာပဲ အမျ�ိးသမီးစစ်သည် ရဲေမများမှာ အနည်းစုသာ ြဖစ်ပါတယ်။
အတင်ွးစည်း (အေြခခံေဒသ) ခုိင်မာေအာင် တည်ေဆာက်ေနတဲအ့ခါြဖစ်လိ�
တိက်ုပဲွဝင်စစ်သည်အများအြပားတိ� ကုိ ေရ��ေြပာင်းဖိ� လိအုပ်လာတဲအ့ခါမျ�ိးေတမှွာ
(ထုိစစ်သည်များဟာ တပ်ဖ�ဲအတက်ွ မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်တဲ ့အရည်အေသွးေတွ
ပုိင်ဆုိင်ထားသူများလည်း မဟတ်ု�က) ရဲေမများကုိ သီးြခားြဖစ်တဲ့ လပ်ုငနး်တာဝန်
အေတာ်များများမှာ တာဝနေ်ပး�ိင်ုတယ်။ ယင်းတိ�အနက် အေရးအ�ကီးဆုံး
လပ်ုငနး်ဟာ တပ်ဖ�ဲများအတင်ွး အထူးသြဖင့် ရနသ်� နယ်ေြမအတင်ွး�ိှ တပ်ဖ�ဲများ
ဆက်သွယ်ေရး လပ်ုငနး် ြဖစ်ပါတယ်။ ပစ�ည်းပစ�ယများ၊ သတင်းများ (ဝါ)
ေငေွ�ကးများ�ှင့် ေသးငယ်သေလာက် အေရး�ကီးလှတဲ ့ပစ�ည်းေတကုိွ
လံးု၀ယုံ�ကည်စိတ်ချရတဲ ့ရဲေမများအား လ��ိဝှက်သယ်ေဆာင်သွားဖိ�
တာဝနေ်ပးသင့်ပါတယ်။ အမျ�ိးသမီးတိ�က ၎င်းတိ� ကုိ ပရိယာယ်အမျ�ိးမျ�ိးသုံး�ပီး
သယ်ေဆာင်သွား�ိင်ုတယ်။ ဖိ�ှပ်ိမ�ေတ ွဘယ်ေလာက်ရက်စက်
�ကမ်း�က�တ်သည်ြဖစ်ေစ အမျ�ိးသမီးေတဟွာ ေယာက်ျားများေလာက်
�ုံ�ရင်း�ကမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံြခင်းမခံရတာေ�ကာင့် သတင်းအချက်အလက်ေတွ (ဝါ)
လ��ိဝှက်ပစ�ည်းေတကုိွ ခရီးလမ်းဆုံးေရာက်ေအာင် ပိ� ေဆာင်ေပး�ိင်ုတယ်။

�ုိး�ုိးဆက်သားတေယာက်အေနနဲလ့ည်း တဆင့်စကား (ဝါ) စာေရးသား
သတင်းေပးပိ� ချက်ေတကုိွ အမျ�ိးသမီးက ေယာက်ျားထက် ပုိမုိလတ်ွလပ်စွာ
ေဆာင်ရွက်�ိင်ုေလ�ိှ့ပါတယ်။ အမျ�ိးသမီးြဖစ်ေနလိ� လည်း ဂ�ုတစုိက်သိပ်မ�ိှ၊
တ�ပိ�င်နက်တည်းမှာပဲ ရနသူ်စစ်သားေတကွ သူတိ� ကုိ အလစ်ဝင်ေရာက်
တိက်ုခုိက်ခံရမယ့် အ��ရာယ်အတက်ွလည်း စုိးရိမ်ေ�ကာင့်�ကမ� သိပ်မြဖစ်။ စင်စစ်
ည��်းပမ်း�ှပ်ိစက်တာေတကုိွ ကျ�းလနွေ်လ�ိှ့သူဟာ သ�ကုိ အလစ်တိက်ုခံရမယ့်
အ��ရာယ်အတက်ွ စုိးရိမ်ေ�ကာက်ရွ�ံစိတ်ေ�ကာင့်ြဖစ်တယ်။ ဤသိ�
အလစ်ဝင်တိက်ုြခင်းဟာလည်း ေြပာက်ကျားတိက်ုခုိက်နည်းတခုပင် မဟတ်ုပါလား။

တပ်ဖ�ဲများအ�ကား ဆက်သွယ်ေရး၊ အတင်ွးစည်းြပင်ပေဒသတင်မက
�ိင်ုငံရပ်ြခားသိ� ပါ ပိ� ဖိ� လိတဲု ့သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကျည်ဆံ၊ ခဲယမ်းမီးေကျာက်
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စတာေတကုိွ လ��ိဝှက်သယ်ေဆာင်သွား�ိင်ုတယ်။ �ကားကာလ ေအးချမ်း�ငိမ်သက်တဲ့
အခါေတမှွာ လပ်ုကုိင်ေနကျ အိမ်တင်ွးမ�လပ်ုငနး်ေတကုိွလည်း လပ်ုကုိင်�ိင်ု�ကတယ်။
ဟင်းခပ်အေမ�းအ�ကိ�င်ေတနွဲ ့ စီမံချက်ြပ�တ်ထားတဲ ့ဟင်းလျာေတကုိွ
ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းလှတဲဘ့၀ ရင်ဆုိင်ေနရတဲ ့ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်တိ� အရသာခံ
စားေသာက်ရတာ �ကည်�းူစရာပါပဲ။ (ေတာ်လှနစ်စ်ကာလရဲ� �ကီးမားတဲ့
ဆင်းရဲဒကု�ေတထဲွမှာ မေြပာင်းမလဲ ေအးစက်စက်နဲ ့ အရသာမ�ိှတဲ့ ဟင်းလျာေတကုိွ
စားေသာက်ရြခင်းဟာလည်း တခုအပါအဝင်ြဖစ်တယ်။) အမျ�ိးသမီးဟာ
ချက်ြပ�တ်သူအြဖစ်နဲ ့ အစားအေသာက်ေတကုိွ ပုိမုိေကာင်း၊ အရသာ�ိှေစ�ုံသာမက
အိမ်တင်ွးမ�လပ်ုငနး်ေတမှွာ အမျ�ိးသမီးေတကုိွ တာဝနခ်ျထားရတာဟာ
ပုိမုိလယ်ွကူအဆင်ေြပေစတယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေတအွတင်ွး ြပဿနာများထဲက
တခုမှာ အရပ်သားလပ်ုငနး်ေတကုိွ လပ်ုကုိင်ရတာ စိတ်လက်မပါတာပါ။ သူတိ�ဟာ
စစ်ပဲွမှာသာ တက်�ကစွာ ပါဝင်တိက်ုခုိက်�ကလိတုာ၊ ဒီလိလုပ်ုငနး်ေတကွ
ကင်းေဝးေန�ိင်ုဖိ� အတက်ွ အ�မဲ�ကိ�းစားေနတတ်တယ်။

အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ အလနွအ်ေရး�ကီးတဲ ့အြခား လပ်ုေဆာင်ရနကိ်စ�
တခုမှာ ေဒသတင်ွး�ိှ ေတာင်သူလယ်သမား�ှင့် ေတာ်လှနေ်ရးသမား ေြပာက်ကျား
စစ်သည်ေတကုိွ အသုံးလံးုသင်တနး်ေတ ွေပးကာ ေတာ်လှနေ်ရး
သေဘာတရားများကုိပါ ပိ� ချသွားဖိ� ြဖစ်တယ်။ လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရးအတက်ွ
အစိတ်အပုိင်းတခုြဖစ်တဲ ့ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်�ပီး ကေလးသူငယ်ေတကုိွ
စာေပသင်�ကားေပးေရး စသည်တိ� ကုိ အမျ�ိးသမီးများ ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သင့်တယ်။ စာသင်ေပးတဲ ့ဆရာမေ�ကာင့် ကေလးများ ေကျာင်းစာ
သင်ယူလိစိုတ်ေတ ွပုိမုိများြပားေစကာ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများရဲ�
ေလးစားချစ်ခင်မ�ကုိလည်း ပုိမုိရ�ိှလာမှာြဖစ်တယ်။ ထုိနည်းတူ ေ�ှ�တနး်
စစ်မျက်�ှာေတကုိွ ခုိင်မာေအာင် ြပ�လပ်ု�ပီးတဲအ့ခါ ေနာက်တနး်လည်း �ိှလာ�ပီြဖစ်လိ�
လမူ�ေရးလပ်ုငနး်ေတမှွာလည်း အမျ�ိးသမီးတိ�  ထမ်းရွက်ဖိ� ြဖစ်လာမယ်။ သူတိ�က
ေဒသတင်ွး�ိှ စီးပွားေရးနဲ ့ လမူ�ေရးအခက်အခဲေတကုိွ စွမ်းအား�ိှသေလာက်
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲသွားေရးအြမင်နဲ ့ အချက်အလက်ေတ ွ�ှာေဖွစူးစမ်းရမှာြဖစ်တယ်။

အမျ�ိးသမီးေတဟွာ ေဆးဝါးကုသမ�လပ်ုငနး်များမှာလည်း အေရးပါတဲအ့ခနး်မှ
ပါဝင်�ိင်ု�ကပါတယ်။ သူမဟာ သူနာြပ�ဆရာမအြဖစ်နဲသ့ာမက ဆရာဝနအ်ြဖစ်လည်း
ေဆာင်ရွက်�ိင်ု�ပီး �းူည့ံသိမ်ေမ�စွာ ဆက်ဆံြပ�စုမ�တိ� မှာ ေယာက်ျားများထက်
အဆများစွာ သာလနွပ်ါတယ်။ ဒီလိြုပ�စုမ�ကုိ သက်ေတာင့်သက်သာမ�ိှ၊ အကူအညီ
အေဖာ်မ့ဲ�ပီး ေဝဒနာအြပင်းအထန ်ခံစားေနရတဲအ့ခါများမှာ များစွာတနဖုိ်းထား
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နားလည်�ိင်ု�ကပါတယ်။ အ��ရာယ်အမျ�ိးမျ�ိးတိ�ဟာ ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွမှာ
�ကံ�ေတ�ေနကျအရာများသာ ြဖစ်တယ်။

အေသးစား စစ်လက်နက်ပစ�ည်းစက်�ုံေတ ွစတင်တည်ေထာင်�ိင်ုတဲ့
အခါများမှာ အမျ�ိးသမီးတိ�လည်း ပါဝင်ထမ်းရွက်�ိင်ု�က�ပီး အထူးသြဖင့်
စစ်ဝတ်စုံထုတ်လပ်ုေရး လပ်ုငနး်မှာ ပါဝင်�ိင်ုတယ်။ ယင်းမှာလည်း
လက်တင်အေမရိကတိက်ု အမျ�ိးသမီးတိ� ရဲ� ထုံးတမ်းစ�်လာလပ်ုငနး်တခုပဲ
ြဖစ်ပါတယ်။  အပ်ချ�ပ်စက်ေလးတလံးုနဲ ့ ဒီဇုိင်းပုံစံအချ�ိြဖင့် သူမဟာ
အံဖွ့ယ်ရာေတကုိွ ဖနတီ်း�ိင်ုတယ်။ လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရး လပ်ုငနး်အသီးသီးမှာလည်း
အမျ�ိးသမီးေတ ွပါဝင်�ိင်ု�ကတယ်။ သူတိ�ဟာ ေယာက်ျားေတကုိွ ေကာင်းစွာ
အစားထုိးလပ်ု�ိင်ု�ကတယ်။ ယင်းသိ� လည်း ြဖစ်သင့်ပါတယ်။ လက်နက်ေတွ
သယ်ေဆာင်ဖိ�  လအူင်အားလိတဲုအ့ချနိမှ်ာလည်း ပါဝင်�ိင်ု�ကတယ်။ သိ� ေသာ် ယင်းမှာ
ေြပာက်ကျားဘ၀မှာ �ကံ�ေတာင့်�ကံ�ခဲ တိက်ုဆုိင်မ�တခုသာ ြဖစ်ပါတယ်။
အေရးအ�ကီးဆုံးမှာ အမျ�ိးသမီး�ှင့် ေယာက်ျား  စစ်သည်များကုိ စိတ်ဓာတ်ေရးရာ
သင်တနး်များ ေပးရနြ်ဖစ်တယ်။ ဤသိ� ြဖင့် တပ်ဖ�ဲရဲ� တုိက်ပဲွဝင်စိတ်ဓာတ်ကုိ
ထိခုိက်ေစ�ိင်ုတဲ ့အေြပာအဆုိအေနအထုိင် အလံးုစုံတိ� ကုိ ေ�ှာင်�က�်�ိင်ု�ကေစဖိ�
ြဖစ်တယ်။ သိ� ေသာ်လည်း လတ်ွလပ်ေသာသူများြဖစ်၍ တဦးကုိတဦး
ချစ်ခင်စုံမက်�ကရင် အ�ကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထုိင်�ကဖိ�
လက်ထပ်ခွင့်ြပ�ရမှာြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� �ုိး�ုိးမ�သာြဖစ်တဲ့
စည်းကမ်းချက်တချ�ိကုိ လိက်ုနာေစာင့်စည်းသွား�ကဖိ� ပဲ။

✭

(ဃ) ေဆးဘက်ဆုိင်ရာြပဿနာများ

ေြပာက်ကျားစစ်သည်တိ�  ရင်ဆုိင်ေနရေသာ အခက်အခဲများစွာတိ�အနက်
တခုမှာ မေတာ်တဆထိခုိက်မ�အ��ရာယ်ြဖစ်ကာ အထူးသြဖင့် ထိခုိက်ဒဏ်ရာများ�ှင့်
ဖျားနာေဝဒနာများြဖစ်တယ်။

၎င်းတိ� မှာ ေြပာက်ကျားစစ်မှာ အလနွအ်ြဖစ်များလှတယ်။ ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲမှာ ဆရာဝနဟ်ာ အလနွအ်ေရးပါသူြဖစ်တယ်။  အသက်ေပါင်းများစွာကုိ
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ကယ်တင်သည်သာမက အ�ကိမ်ေပါင်းများစွာ သူ၏ ေခတ်မီ သိပ�ံနည်းကျ
ေဆးအတတ်ပညာများမှာ ေဆးဝါး�ှင့်ပစ�ည်းပစ�ယများ မစုံလင်မ�ေ�ကာင့်
ြပ�စုကုသတာ မလပ်ုနင်ိေပမယ့် ေဝဒနာခံရသူ၊ ရဲေဘာ်အား စိတ်ဓာတ်
တက်�ကလာေအာင် �ှစ်သိမ့်အားေပးြခင်းအြပင် ယင်း၏ ေဝဒနာခံစားေနရမ�အားလံးု
ေလျာန့ည်းသက်သာလာေအာင် အစွမ်းကုနေ်ဖးမ ကူညီမည့်သူတဦးလည်း
အနးီအနားတင်ွ�ိှေနေသာေ�ကာင့် စိတ်ချလက်ချြဖစ်ေစတယ်။

ေဆး�ုံများ ဖ�ဲစည်းထူေထာင်မ�လပ်ုငနး်မှာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲများရဲ� တိက်ုပဲွ
အဆင့်ဆင့်ဖ�ံ �ဖိ�းမ�များအေပ�မှာ အဓိကမူတည်တယ်။ တိက်ုပဲွအဆင့်ဆင့်နဲကုိ့က်ညီတဲ့
ေဆး�ုံဖ�ဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံ အေြခခံပုံစံ ၃ မျ�ိးကုိ ေဖာ်ြပလိက်ုပါတယ်။

ဤဖ�ံ �ဖိ�းမ�အဆင့်ဆင့်တိ�အနက် ပထမအဆင့်မှာ ကျေနာ်တိ�ဟာ အတည်တကျ
မဟတ်ုေသးဘဲ လ�ပ်�ှားသွားလာေနရတဲအ့ဆင့်ြဖစ်တယ်။ ဤအဆင့်မှာ အကယ်၍
ဆရာဝနတ်ဦးဦး�ိှခ့ဲပါလ�င် သူဟာ အြခားေြပာက်ကျားရဲေဘာ်များ�ှင့်အတူ
တသမတ်တည်း ခရီးလှည့်လည်သွားလာေနရမည်ြဖစ်ရာ သူသည်လည်း တပ်ဖ�ဲ၏
အဖ�ဲဝင်ရဲေဘာ်တေယာက်မ�သာြဖစ်ကာ စစ်တိက်ုခုိက်ြခင်းအပါအဝင်
အြခားလပ်ုငနး်ေဆာင်တာအ၀၀ကုိ ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ေနရမှာြဖစ်တယ်။
တခါတရံမှာလည်း စိတ်ဓာတ်ကျဖွယ် ပစ�ည်းကိရိယာ မစုံမလင်နဲ အ့သက်ကယ်�ိင်ုဖိ�
ြပ�စုကုသေပးရမ�များ ကုိလည်း �ကံ�ေတ�ရမှာြဖစ်တယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ဆရာဝနက်
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအေပ� ဩဇာအ�ိှဆုံးြဖစ်ကာ သူတိ� ရဲ� စိတ်ဓာတ်ေရးရာ
အတက်ွလည်း အေရး�ကီးဆုံးြဖစ်တယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� တိးုတက်ြဖစ်ထွနး်မ�
အဆင့်အနက်မှ ဤအဆင့်မှာ ဆရာဝနရဲ်�  ေဆးလယ်ွအိပ်ေလးထဲမှာ ေဆးဝါး
မစုံမလင်�ှင့် ရဲေဘာ်တိ�အလိကုျ တတ်စွမ်းသမ� ကုသေပး�ိင်ုဖိ� အတည်အကျမ�ိှ
လှည့်လည်သွားလာေနရတာမိ�  ရွာစ�်လှည့်�ပီး ေဆးကုေပးတဲ့ ဆရာဘုနး်�ကီးနဲသ့ာ
တမှူာြဖစ်တယ်။ ေဝဒနာခံစားေနရသူ၊ ရဲေဘာ်တဦးအတက်ွ အက်စပရင်
အကုိက်အခဲေဆးြပားေလးတြပားဟာ တနဖုိ်းမြဖတ်�ိင်ုပါ။ (ယင်းေဆးြပားကုိ
မိမိကုိယ်တိင်ု ေဝဒနာခံစားေနရဘိသက့ဲသိ� ၊ စာနာေထာက်ထားစိတ်�ှင့်
�ကင်နာစွာေပးလာသည့်အခါြဖစ်ပါလ�င် ထုိရဲေဘာ်ရဲ� ေဝဒနာကုိ တဝက်မ�
သက်သာေစမည်မှာ ဧကနပ်င်။)

ဒါေ့�ကာင့် ေ�ှးဦးပထမအဆင့်မှာ ဆရာဝနြ်ဖစ်သူဟာ ေတာ်လှနေ်ရး
စံထားချက်များနဲ ့  တေထရာတည်း၊ တထပ်တည်းကျသူြဖစ်သင့်ပါတယ်။
ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိေတာ ့သူရဲ�စကား အေြပာအဆုိများဟာ အြခားမည်သူထက်မဆုိ
တပ်ဖ�ဲအေပ� ဩဇာသက်ေရာက်�ပီး ြဖစ်တယ်။
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ဒတိုယအဆင့် - ေြပာက်ကျားစစ်၏ သာမာနြ်ဖစ်�ုိးြဖစ်စ�်အတိင်ုးဆုိပါက
လ�ပ်�ှားသွားလာလိက်ု၊ ေခတ� စခနး်ချထုိင်လိက်ုအဆင့်ဟ ုေခ� ဆုိ�ိင်ုမည့်အဆင့်သိ�
ေရာက်လာေလ�ပီ။ ယင်းတင်ွ စခနး်ချေနထုိင်မ�များ (ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲများက
အနည်းအများဆုိသလိ ုဝင်ထွက်လှည့်ပတ်ေနမ�) �ိှလာကာ လံးု၀ယုံ�ကည်
စိတ်ချ�ိင်ုသည့် မိတ်ေဆွများအိမ်တင်ွ အသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းများ
ေခတ� သိမ်းဆည်းထား�ိင်ု၍ ဒဏ်ရာရသူများကုိပင် ေခတ� ခုိေအာင်းေနဘိ�
ထားရစ်�ိင်ုပါတယ်။ တပ်ဖ�ဲအေန�ှင့်လည်း အေြခစုိက်စခနး်များ ထူေထာင်ရန်
အလားအလာများစွာေကာင်းလာ�ပီြဖစ်တယ်။ ဤအဆင့်မှာ ဆရာဝနလ်ပ်ုငနး်ဟာ
အနည်းငယ်ပုိမုိအဆင်ေြပလာ�ပီြဖစ်တယ်။ သူရဲ�ေဆးလယ်ွအိတ်မှာ
အေရးေပ� ခဲွစိတ်ကိရိယာများ ပါ�ိှကာ ခဲွစိတ်ကုသမ�များ ြပ�လပ်ုလာ�ိင်ုတယ်။
အေရးေပ� ခဲွစိတ်ရန ်မလိေုသးေသာ ေဝဒနာများအတက်ွ ပုိမုိြပည့်စုံေသာ
ခဲွစိတ်ကိရိယာများကုိ မိတ်ေဆွများအိမ်မှာထား�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။ ဖျားနာေဝဒနာ
ခံစားေနရတဲ ့ရဲေဘာ်များ၊ ဒဏ်ရာရ ရဲေဘာ်များကုိ လယ်သမား မိတ်ေဆွများအိမ်မှာ
ထား�ိင်ုမယ်။ သူတိ�ကလည်း သစ�ာ�ိှစွာြဖင့် ကုညီေစာင့်ေ�ှာက်�ကမှာြဖစ်တယ်။
အဆင်ေြပစိတ်ချရတဲ ့ေနရာများမှာ ေဆးဝါးများ သုိေလှာင်ထား�ိင်ုတယ်။
မိမိေနထုိင်ရတဲ ့အေြခအေနများအေပ� သုံးသပ်�ပီး ယင်းေဆးဝါးပစ�ည်းများ�ှင့်
ပတ်သက်ေသာ ြပည့်စုံသည့်စာရင်းတခုကုိ ေကာင်းစွာြပ�စုထား�ိင်ုရမယ်။
ဒီအဆင့်မှာပင် ရနသူ်က လံးု၀တိက်ုခုိက်ြခင်း မြပ��ိင်ုတဲ့ ေနရာများ၊
နာလံထစခနး်များ ဖွင့်လှစ်ထား�ိင်ုတယ်။ ယင်းေနရာများမှာ ဖျားနာသူ၊
ဒဏ်ရာရ�ိှသူများက ေဝဒနာေပျာက်ကင်းသည်အထိ တက်ေရာက်ကုသ�ိင်ုမှာ
ြဖစ်တယ်။

တတိယဆင့် - ရနသူ် မထုိးေဖာက်�ိင်ုေသာ အေြခခံေဒသများ
�ိှလာသည့်အခါတင်ွ ေဆးဝါးကိရိယာ အစုံအလင်�ှင့် ေဆး�ုံများ ဖွင့်လှစ်
ထား�ိှ�ိင်ုတယ်။ ဒါေ�ကာင့် အဖ�ံ �ဖိ�းဆုံး အဆင့်မှာေဆး�ုံ သုံးမျ�ိးသုံးစား �ိှမယ်။
စစ်ေြမြပင်ေဆး�ုံမှာ ဆရာဝနတ်ဦး �ိှသင့်ပါတယ်။ သူဟာ တပ်ဖ�ဲက
ချစ်ခင်ေလးစားမ�ခံရဆုံးေသာ ပုဂ�ိ�လ်ပင်ြဖစ်ကာ သူရဲ� ေဆးပညာ
နားလည်တတ်က�မ်းမ�မှာ များစွာနက်�� ိင်းရနမ်လိ၊ု သူ၏ အဓိကတာဝနမှ်ာ
ေ�ှးဦးသူနာြပ�စု ကုသေပးြခင်း�ှင့် ဖျားနာေသာ၊ ဒဏ်ရာရေသာ ရဲေဘာ်များအား
ပုိမုိလံြုခံ�စိတ်ချရမ��ိှေသာ ေနရာတင်ွ တည်�ိှသည့် ေဆး�ုံများတင်ွ တက်ေရာက်
ကုသ�ိင်ုဖိ�  ြပင်ဆင်ပိ� ေဆာင်ြခင်း ြဖစ်တယ်။ ယင်းေဆး�ုံကျမှသာ
ထိေရာက်ေသာခဲွစိတ်ကုသမ�များ ြပ�လပ်ုမှာြဖစ်တယ်။ အရည်အချင်းြပည့်
ခဲွစိတ်ဆရာဝနတ်ဦးကုိ ကျည်ဆံအ�ကားမှာ အစေတးမခံသင့်ေပ။
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ေ�ှ�တနး်မှာ ရဲေဘာ်တဦး ဒဏ်ရာရ�ိှသည့်အခါ လနူာထမ်းစ�်ြဖင့်
ယင်းပထမအဆင့် ေဆး�ုံ (စစ်ေြမြပင်) ဆရာဝနက် �ကီး�ကပ်ကာ
သယ်ေဆာင်သွားရမှာြဖစ်တယ်။ အထမ်းသမားများ မရ�ိင်ုခ့ဲလ�င် တပ်ဖ�ဲဝင်
ရဲေဘာ်များကုိယ်တိင်ု ဤတာဝနကုိ် ထမ်းရွက်ရမယ်။ ခရီးလမ်း�ကမ်းများမှာ လနူာကုိ
ထမ်းပုိးသယ်ေဆာင်ရာ၌ အေြဖးည�င်းဆုံး၊ အသိမ်ေမ�ဆုံး လပ်ုရမှာြဖစ်တယ်။
စစ်သည်ဘ၀မှာ စိတ်ထိခုိက်ဘွယ်ရာ အြဖစ်ဆုိးများထဲက အေတ�အ�ကံ�တခုပင်
ြဖစ်တယ်။ မည်မ�ဆုိးဝါးလှေသာ ဒဏ်ရာပင်ြဖစ်ေစ ဒဏ်ရာရ�ိှတယ် ဆုိတဲ့
ပကတိြဖစ်ရပ်ကပင် ဒဏ်ရာရ�ိှသူအား သယ်ေဆာင်ရြခင်းက ကျနရဲ်ေဘာ်အားလံးုကုိ
စိတ်ထိခုိက်ေစပါတယ်။ သ�ရဲ� ေဝဒနာခံစားေနရမ�များကုိ ကုိယ်ချင်းစာနာမိ�ကတဲ့
အြပင် တပ်ဖ�ဲတင်ွး ကုိယ်ကျ�ိးမဖက်၊ အများအကျ�ိးသက်သက်
ေဆာင်ရွက်တတ်သည့် စိတ်ဓာတ်ေ�ကာင့်လည်း ပုိမုိစိတ်ထိခုိက်စရာြဖစ်တယ်။
ေြမြပင်အေနအထားလိက်ု၍ နည်းေပါင်းစုံနဲ ့ သယ်ယူ�ိင်ုပါတယ်။ ေြပာက်ကျား
စစ်တင်ွ ေတ� �ကံ�ေနကျြဖစ်တဲ�့ကမ်းတမ်း၍ ေတာေတာင်ထူထပ်သည့်ေဒသေတမှွာ
ေ�ှ�ေနာက်စီတနး်သွား၍ သယ်ပုိး�ိင်ုတယ်။ ဤတင်ွ အေကာင်းဆုံးစနစ်မှာ ဝါးလံးု�ှည်
(ဝါ) သစ်ကုိ အသုံးြပ�၍ ပုခက်ြဖင့် သယ်ေဆာင်ြခင်း ြဖစ်တယ်။

ယင်းသိ� တလှည့်စီ လလဲူြဖင့်သယ်ေဆာင်ြခင်းသည် ပုခုံးပွနး်ပ့ဲြခင်း၊
ေမာပနး်�မ်ွးနယ်ကာ အားအင်ကုနခ်နး်ြခင်းတိ� ကုိ သက်သာေစမှာြဖစ်တယ်။
လနူာသယ်ရသည်မှာ ေလးလံ�ပီး သိမ်ေမ�စွာ ထမ်းပုိးသယ်ေဆာင်ရန်
လိအုပ်လှပါတယ်။

ဤသိ�  သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေပးေသာ ေဆး�ုံအဆင့်ကုိ ေကျာ်ြဖတ်�ပီးေနာက်
သ�အား ြပ�စုကုသေပးထားသည့် ေဆးမှတ်တမ်း�ှင့်တကွ ဒတိုယအဆင့် ေဆး�ုံကုိ
ေရာက်�ိှမှာ ြဖစ်တယ်။ အဲဒီေဆး�ုံကျမှသာ ခဲွစိတ်ဆရာဝနမ်ျား၊ အထူးကု
ဆရာဝနမ်ျားက အသက်ကယ်တင်�ိင်ုဖိ�  လိအုပ်တဲ ့ခဲွစိတ်ကုသမ�များ (ဝါ) အသက်
ေဘးအ��ရာယ်  ြဖစ်ေစ�ိင်ုေလာက်ေသာ အေြခအေနမှ သက်သာခွင့်ရရန် ကုသမ�များ
ြပ��ကရမှာြဖစ်တယ်။

ဒီေနာက်မှာ တတိယ�ှင့်ေနာက်ဆုံးအဆင့်ြဖစ်ေသာ ေဆး�ုံသိ� ေရာက်�ိှမည်
ြဖစ်ကာ ဤေဆး�ုံများတင်ွ လနူာသက်ေတာင့်သက်သာ �ိှရနအ်တက်ွ အေကာင်းဆုံး
အေြခအေနများ ထူေထာင်ထား�ိှ�ပီး ကုသမ�များ ြပ�လပ်ုရမှာြဖစ်တယ်။ အြခား
တဖက်တင်ွ ေဒသတင်ွးေန ြပည်သူတိ�  ခံစားေနရေသာ ေရာဂါေဝဒနာများကုိ
ြပ�စုကုသသည့်အြပင် ေရာဂါေဝဒနာ ြဖစ်ပွားေစသည့် အေ�ကာင်းရင်းများ�ှင့်
ဆုိးကျ�ိးသက်ေရာက်မ�များကုိ စူးစမ်းေလလ့ာမ�များ ြပ�လပ်ုရမှာြဖစ်တယ်။
ဤေဆး�ုံလပ်ုငနး်များဟာ များစွာမပင်ပနး်လှသည့် လပ်ု�ုိးလပ်ုစ�် လပ်ုငနး်မျ�ိးသာ
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ြဖစ်ပါတယ်။ နာလံထ�ှင့် အေရးေပ�မဟတ်ုေသာ ခဲွစိတ်ကုသမ�များသာမက၊
လထုူကျနး်မာေရးပညာ�ှင်တိ�ကလည်း ေဒသအတင်ွး ဦးစားေပးလပ်ုေဆာင်ရမည့်
လပ်ုငနး်ရပ်များကုိ ေရွးချယ်သတ်မှတ်ကာ လထုူကျနး်မာေရးကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်မ�
လပ်ုငနး်ဌာနလည်းြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်သူတဦးစီ၏ ကျနး်မာေရးကုိ အလံအုေလာက် စစ်ေဆး
ေစာင့်ေ�ှာက်ေပးမည့် ေဒသ��ရေဆးေပးခနး်များလည်း ထူေထာင်ဖွင့်လှစ်ရမယ်။
ဤအဆင့်ေဆး�ုံများတင်ွ လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရး အဖ�ဲအစည်းများက ဘ�ာေငေွ�ကး
ေထာက်ပ့ံ�ိင်ုခ့ဲလ�င် ေရာဂါ�ှာေဖွ စမ်းသပ်မ�ကုိ အေထာက်အကူြပ�မ့ဲ ဓာတ်ခဲွခနး်နဲ ့
ဓာတ်မှန�ုိ်က်ဌာနများအသီးသီးကုိ ဖွင့်လှစ်သွားရမယ်။

အြခားေသာ အကူအညီများေပး�ိင်ုမယ့် ပုဂ�ိ�လ်များမှာ ဆရာဝနရဲ်�
လက်ေထာက်များြဖစ်တယ်။ သူတိ� မှာ ေယဘုယျအားြဖင့် လငူယ်လရွူယ်များြဖစ်ကာ
ပညာအေြခခံလည်း�ိှ၍ ကျနး်မာသနစွ်မ်းသူများြဖစ်တယ်။ သူတိ�အလပ်ုဟာ
တခါတရံမှာ ဆုိရင် ေသနတ်ကုိ သယ်ေဆာင်ရမှာမဟတ်ုဘဲ ေဆးဝါးများကုိ
သယ်ေဆာင်ရမှာြဖစ်တယ်။ သိ� ေသာ် အများအားြဖင့် ေသနတ်ကုိင်ေဆာင်လိသူု
အားလံးုအတက်ွ ေသနတ်မလံေုလာက်မ�လည်း �ိှတယ်။ သူတိ�က ေဆးဝါး
ကိရိယာများကုိ �ကီး�ကပ်တာဝနယူ်သယ်ေဆာင်ရ�ပီး တိက်ုပဲွဒဏ်ရာရသူများကုိ
တာဝနခံ်သယ်ယူရမယ်။

သူတိ� မှာ လနူာထမ်းစင် (ဝါ) ပုခက် စသည်တိ�လည်း ပါဝင်ရမယ်။ ရနသ်�
နယ်ေြမအတင်ွးမှာ ကျနး်မာေရးအဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် အဆက်အသွယ်များ ြပ�လပ်ု၍
လိအုပ်ေသာေဆးဝါးများကုိလည်း ရယူ�ိင်ုတယ်။ တခါတရံ ယင်းေဆးဝါးများကုိ
�ိင်ုငံတကာ �ကက်ေြခနအီသင်းက့ဲသိ� ေသာ အဖ�ဲအစည်းများထံမှ ရယူ�ိင်ုတယ်။
ဒါေပမယ့် အစပုိင်းမှာ ဤက့ဲသိ� ေသာ အလားအလာများအေပ� အားကုိး၍ မရ�ိင်ု။
အကျ�်းအ�ကပ်ကာလများမှာ လိအုပ်ေသာေဆးဝါးများကုိ အလျင်အြမန်
သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေပး�ိင်ုတဲ ့အဖ�ဲအစည်းတခုကုိ ထူေထာင်ကာ လထုူကျနး်မာေရး
ေစာင့်ေ�ှာက်မ� လပ်ုငနး်များ�ှင့်စစ်ဘက်မှ လိအုပ်သည့် ေဆးဝါးများကုိ
ေနာက်တနး်ေဆး�ုံများသိ�  ေထာက်ပ့ံြဖည့်ဆည်းြခင်းကုိ ြပ�လပ်ု�ိင်ုပါတယ်။
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက မစွမ်း�ိင်ုေသာ (ဝါ) ပစ�ည်းကိရိယာ မလံေုလာက်မ�ေ�ကာင့်
ခဲွစိတ်ကုသမေပး�ိင်ုတဲ ့ဒဏ်ရာရလနူာများကုိ ကုသေပး�ိင်ုမယ့် ပတ်ဝနး်ကျင်ေဒသ�ိှ
ဆရာဝနမ်ျား�ှင့် အဆက်အသွယ် ယူထားရမယ်။

ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွအတက်ွ လိအုပ်ေသာဆရာဝနမ်ျားမှာ အမျ�ိးမျ�ိးြဖစ်တယ်။
ပထမအဆင့်ေ�ှ�တနး်ဆရာဝနဟ်ာတိက်ုပဲွဝင်စစ်သည်တိ� ရဲ� ရဲေဘာ်ရဲဘက်ြဖစ်တယ်။
သ�ရဲ�လပ်ုငနး်တာဝနဟ်ာလည်း တပ်ဖ�ဲ၏ လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်မ�များ ပုိမုိ��တ်ေထွးလာ
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ေလေလ၊ ဆက်စပ်ေနေသာ အဖ�ဲအစည်းများ ဆက်တိက်ု ထူေထာင်�ိင်ုေလေလ၊
ပုိမုိများြပား ကျယ်ြပန ့လ်ာေလေလြဖစ်တယ်။ အေထွေထွ ေရာဂါကု ဆရာဝနမ်ျားဟာ
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲများအတက်ွ အေကာင်းဆုံးြဖစ်တယ်။ ေမ့ေဆး ဆရာဝနမ်ျား
ရ�ိှလ�င် သာ၍ပင် ေကာင်းမွနပ်ါတယ်။ အားလံးုနးီပါး ခဲွစိတ်ကုသေပးမ�များကုိ
ဓာတ်ေင�ေမ့ေဆး�ှင့် မဟတ်ုဘဲ (largactil) ေခ� ပုိမုိအစွမ်းထက်သည့် စိတ်�ငိမ်ေဆး
တမျ�ိး�ှင့် (Sodium pentothal) ေခ� အေ�ကာတင်ွး ထုိးသွင်းရသည့် ေမ့ေဆးများြဖင့်
ြပ�လပ်ုလိ� ရတယ်။ (မှတ်ချက် - �ကားဖူး�ုံမ�ြဖင့် လက်တည့်မစမ်းသင့်ပါ။)

အ�ုိးအထူးကုဆရာဝနမ်ျားလည်းအလနွလိ်အုပ်ပါတယ်။ ေဒသအတင်ွး
မ�ကာခဏ ြဖစ်ပွါးေလ�ိှ့တဲ ့မေတာ်တဆထိခုိက်မ�များ၊ ကျည်ဆံထိမှနသ်ြဖင့်
ေြခလက်များတင်ွ အ�ုိးကျ�ိးဒဏ်ရာများလည်း အြဖစ်များလှပါတယ်။
ေဆး�ုံေဆးေပးခနး်များဟာ ေတာင်သူလယ်သမားများကုိ အဓိက
ကုသေစာင့်ေ�ှာက်ေပး�ပီး ေြပာက်ကျားစစ်သည်များထဲက ဖျားနာမ�အများစုက
ေရာဂါအမျ�ိးအမည်�ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန ်လယ်ွကူလှသြဖင့်အားလံးုလိလိုကု
ြပ�စုကုသေပး�ိင်ုတယ်။ ကုသရာ၌အခက်ခဲဆုံးမှာ အာဟာရချ�ိတဲမ့�ေ�ကာင့် ရ�ိှေသာ
ေရာဂါများပင်ြဖစ်တယ်။

ပုိမုိ၍ ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်လာသည့်အဆင့်တင်ွ ဓာတ်ခဲွခနး်က�မ်းကျင်သူများပင်
ဝင်ေရာက်လပ်ုကုိင်လာ�ိင်ု�ကကာ ေခတ်မီ ေဆး�ုံေကာင်းများ �ိှလာမှာြဖစ်တယ်။
ေဆးဘက်ပညာ�ှင်အများအြပားတိ� ကုိ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန ်ဆင့်ေခ�မ�များ
ြပ�လပ်ုသင့်တယ်။ ဤသိ�  ဆင့်ေခ�မ�များကုိ အများအြပားကပင် တံ� ြပနပ်ါဝင်
ကူညီ�ကမှာ ြဖစ်တယ်။  ခဲွစိတ်ဆရာဝနမ်ျား၊ သွားဘက်ဆရာဝနမ်ျား အစ�ိှသည့်
အထူးကု ဆရာဝနမ်ျား အြပင်၊ အြခားေဆးဘက်ဆုိင်ရာပုဂ�ိ�လ်များအားလံးုတိ�လည်း
လိအုပ်တာြဖစ်�ပီး အေထာက်အကူများစွာ ရ�ိှမှာြဖစ်တယ်။ သွားဆရာဝနမ်ျားကုိ
နယ်လှည့်သွားလာသည့်အခါ ကုိင်ေဆာင် အသုံးြပ��ိင်ုသည့် �ုိး�ုိး�ှင်း�ှင်း
ကိရိယာများ ယူေဆာင်လာ�ကဖိ�  အ�ကံေပးသင့်�ပီး၊ နယ်လှည့် သွားဖာ၊
သွား�တ်ုကိရိယာများ လနွသွ်ားများ ယူေဆာင်သင့်တယ်။ လိအုပ်သည့်ကိစ�များကုိ
ဤကိရိယာများြဖင့် လက်ေတ� �ပီးေြမာက်ေစ�ိင်ုတယ်။

✭

109



ေချေဂွဗားရား - ေြပာက်ကျားစစ်

(င) ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရး�ှင့် လ��ိဝှက်လပ်ု�ကံမ�များ

ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွြဖင့်ဆန ့က်ျင်ေတာ်လှနေ်သာ ြပည်သူလထုူရဲ�အစွမ်းထက်
ထိေရာက်လှတဲလ့က်နက်ဟာ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းပင်ြဖစ်တယ်။ ယင်း
ေဖာက်ခဲွေရးအဖ�ဲကုိ လထူ� အပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲအစည်း( ဝါ) လ��ိဝှက်အဖ�ဲအစည်းတခု၏
အပ်ုချ�ပ်ကွပ်ကဲမ�ေအာက် ထား�ိှကာ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းကုိ ေတာ်လှနေ်ရး
အေြခခံေဒသ အြပင်ဖက် နယ်ေြမများတင်ွသာ အသုံးချဆင်��သွဲားေရးြဖစ်တယ်။
ဤအဖ�ဲအစည်း (ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးအဖ�ဲ) ကုိ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲစစ်ဦးစီးဌာနက
အပ်ုချ�ပ်မှာြဖစ်�ပီး ��န�်ကားမ�များလည်း ြပ�လပ်ုရမှာြဖစ်တယ်။ ယင်းစစ်ဦးစီးဌာနက
မည်သည့်စက်�ုံများ၊ လမ်းပနး်၊ အဆက်အသွယ်များ (ဝါ) အြခားေသာ အေရး�ကီး
ပစ်မှတ်များကုိ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးပစ်မှာကုိ တာဝနယူ်ဆုံးြဖတ်ေပးသွားရမှာ ြဖစ်တယ်။

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းဟာ အ�ကမ်းဖက်ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ြခင်းနဲ မ့ည်သိ� မ�
မသက်ဆုိင်။ အ�ကမ်းဖက်ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ြခင်း�ှင့် ပုဂ�ိ�လ်တဦးချင်း
လပ်ု�ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းတိ� မှာ လံးု၀ကဲွြပားြခားနားေသာ နည်းနာများြဖစ်တယ်။
အ�ကမ်းဖက်ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ြခင်းဟာ အ�တ်ုလက�ဏာသာေဆာင်တယ်လိ�
ကျေနာ်တိ� �ုိးသားစွာယုံ�ကည်ပါတယ်။ မိမိတိ� လိလုားတဲအ့ကျ�ိးကုိ မရ�ိင်ု။
ြပည်သူတိ�က ေတာ်လှနေ်ရး လ�ပ်�ှားမ�အေပ� ဆန ့က်ျင်လာ�ိင်ုသည်သာမက
ရလဒ်�ှင့်မကာမိေအာင်ပင် မိမိရဲေဘာ်များ၏ အသက်ေပါင်းများစွာကုိ
ဆုံး�� ံးေစ�ိင်ုတယ်။  အြခားတဖက်မှာ အလနွထူ်းြခားေသာ အေြခအေနများေအာက်၌
ရနသ်�ဘက်ေတာ်သားအချ�ိကုိ လပ်ု�ကံပစ်ဖိ� �ကိ�းစားသင့်�ပီး ဒီနည်းလမ်းနဲ ့
ြပည်သူကုိည��်းပနး်�ှပ်ိစက်ေနတဲ ့ရနသူ်အ�ကီးအကဲေတကုိွ ဖယ်�ှားပစ်�ိင်ုပါတယ်။
မည်သည့်အခါမ� မလပ်ုသင့်တဲ ့အလပ်ုတခုမှာ အထူးေလက့ျင့်ေပးထား�ပီးြဖစ်ေသာ
ကုိယ်ကျ�ိးမဖက် အသက်စွန ့ရဲ်သူ ရဲေဘာ်ေတကုိွ အရာမေရာက်လှတဲ့
ရမ်းကားရက်စက်သူတေယာက်ကုိ ဖယ်�ှားပစ်�ုံအတက်ွ မခုိင်းေစသင့်ပါ။ ယင်းသိ�
ဖယ်�ှားသုတ်သင်ပစ်မ�ေ�ကာင့် တနြ်ပနက်လဲစ့ားေချမ�များ ြပ�လပ်ုကာ
ေတာ်လှနေ်ရးရဲေဘာ်များကုိပါ ထိခုိက်နစ်နာေစ�ပီး ပုိလိ� ပင်ဆုိးလာ�ိင်ုပါတယ်။

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း �ှစ်မျ�ိး�ှစ်စား�ိှတယ်။ တ�ိင်ုလံးုအတိင်ုးအတာနဲ ့
မိမိရည်မှနး်တဲပ့စ်မှတ်ေတကုိွ ဖျက်ဆီးပစ်ြခင်းနဲစ့စ်ချရီာ လမ်းေ�ကာင်းတေလ�ာက်
ေဒသဆုိင်ရာ မုိင်းေထာင်၊ ေဖာက်ခဲွ ဖျက်ဆီးြခင်းတိ� ြဖစ်တယ်။ တ�ိင်ုငံလံးု
အတိင်ုးအတာအရ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးပစ်ရာတင်ွ အဓိကထာားရမယ့် ပစ်မှတ်မှာ
ဆက်သွယ်ေရး လမ်းေ�ကာင်းများြဖစ်တယ်။ ဆက်သွယ်ေရးစနစ်တခုစီကုိ
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နည်းနာတမျ�ိးစီနဲ ့ ဖျက်ဆီးပစ်�ိင်ုတယ်။ ယင်းတိ�အားလံးုဟာ ဖျက်ဆီးလိ� လည်း
လယ်ွကူတယ်။  ဥပမာအားြဖင့် ေ�ကးနနး်�ှင့် တယ်လီဖုနး်တိင်ုများးကုိ
ဆက်တိက်ုဆုိသလိ ုလ�နဲတိ့က်ုြဖတ်�ပီးေနာက် ညဘက်မှာ ယင်းတိ�အားလံးုမှာ
ဟနမ်ပျက်�ိှေနမှာြဖစ်တယ်။ တယ်လီဖုနး်တိင်ုတခုကုိ လဲှပစ်�ုံနဲ က့ျန်
တိင်ုေတအွားလံးု ဘုံးဘုံးလဲကျ�ပီး ေနရာအေတာ်များများမှာ ဆက်သွယ်ေရးေတွ
ြပတ်ေတာက်ကုနမှ်ာြဖစ်တယ်။

တံတားေတကုိွေတာ ့ဒိင်ုးနမုိက်ယမ်းဘီလးူေတနွဲ ့ ြဖတ်ေတာက်ပစ်�ိင်ုတယ်။
ဒိင်ုးနမုိက်မ�ိှခ့ဲရင် သံမဏိေဘာင်နဲ ့ြပ�လပ်ုထားတဲ့ တံတားေတကုိွ
ေအာက်ဆီအက်ဆီတလင်း ဂေဟေဆာ်မီးေတာက်နဲ ့ အလယ်ွတကူ
ဖျက်ဆီးပစ်�ိင်ုတယ်။ တံတားရဲ�ေအာက်ခံပင်မ ေဘာင်နဲ ့ အေပ�ေဘာင်တနး် ကုိ
ဂေဟေဆာ်မီးေတာက်နဲ ့ြဖတ်ပစ်ရမယ်၊ အြခား တဖက်စွနး်မှာလည်း
ဤသိ� ပင်ြဖတ်ပစ်ြခင်းြဖင့် တံတားမှာတဖက်သိ�  လံးု၀ေစာင်းကျသွား�ပီး
တနွ ့လိ်မ်ေကာက်ေကွးကာ ပျက်စီးသွားမယ်။ ဤနည်းမှာ ဒိင်ုးနမုိက်မပါဘဲ
သံမဏိတံတားတခုကုိ အထိေရာက်ဆုံး ဖျက်ဆီးပစ်ြခင်းပဲ ြဖစ်တယ်။
မီးရထားလမ်းေတကုိွလည်း ဖျက်ဆီးပစ်သလိ ု ကားလမ်းေတ၊ွ ကားလမ်း ရထားလမ်း
ေအာက်�ိှေရ��တ် ကွနက်ရစ် ပုိက်လံးု�ကီးေတ၊ွ တခါတရံမှာ စစ်သားတင်
ရထားေတကုိွ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက ေဖာက်ခဲွ�ိင်ုစွမ်း�ိှသေလာက် ေဖာက်ခဲွဖိ�
�ကိ�းစားရမှာြဖစ်တယ်။

တချနိခ်ျနိမှ်ာ ေဒသတခုရဲ� အေရးပါတဲ ့စက်မ�လပ်ုငနး်ေတကုိွ လိအုပ်တဲ့
ပစ�ည်းကိရိယာေတ ွအသုံးြပ��ပီး ဖျက်ဆီးပစ်�ိင်ုတယ်။ ဤသိ� ေသာ
အရာကိစ�များတင်ွ ြပဿနာတခုလံးုကုိ ြခံ�ငံစု�်းစားဖိ� လိအုပ်�ပီး အဆုံးအြဖတ်
ေပးမယ့်အချနိ ်မေရာက်ေသးလျင် ဗဟိစုက်မ�လပ်ုငနး်ေတကုိွ မဖျက်ဆီးေသးဘဲ
ထား�ိှရမှာြဖစ်တယ်။ ဒီလိမှုမဟတ်ုရင် အလပ်ုသမားများစွာ အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်�ပီး
ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးမ�ေတ ွ�ကံ�ေတ�ရ�ိင်ုတယ်။ စစ်အစုိးရရဲ�လက်ေဝခံေတွ ပုိင်ဆုိင်တဲ့
စီးပွါးေရး လပ်ုငနး်ေတကုိွ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးပစ်�ိင်ုတယ်။ (ယင်းလပ်ုငနး်များတင်ွ
ဝင်ေရာက်လပ်ုကုိင်ေနေသာ အလပ်ုသမားများကုိ ထုိသိ� လပ်ုရန် လိအုပ်တဲ့
အေ�ကာင်းကုိ �ှင်းလင်းြပဖိ�  အားထုတ်ဖိ� လိတုယ်။) ထုိသိ�
ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးပစ်ြခင်းဟာ အလနွဆုိ်းဝါးတဲ ့လမူ�ေရးအကျ�ိးဆက်ေတွ
မေပ�ေပါက်ေစဖိ�  သတိြပ��ကရမယ်။

ဆက်သွယ်ေရးလပ်ုငနး်ေတကုိွ ဖျက်ဆီးပစ်ရန ်အေရး�ကီးပုံကုိ ကျေနာ်တိ�
ေြပာခ့ဲ�ပီး�ပီ။ ပုိမုိညီညာတဲေ့ြမြပင်ေဒသမှာ ရနသူ်စစ်တပ်အင်အားဟာ လ�င်ြမနစွ်ာ
ဆက်သွယ်ကူးလးူ�ိင်ုတာေ�ကာင့် ကျေနာ်တိ�အဖိ�  ယင်းအင်အားကုိ ချနိဲသွ့ားေအာင်
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မနားမေနလပ်ုကုိင်သွားဖိ� ြဖစ်တယ်။ ရထားလမ်းေတ၊ွ ကားလမ်းေတ၊ွ တံတားေတ၊ွ
ေရ�တ်ုပုိက်လံးု�ကီးေတ၊ွ လ�ပ်စစ်မီး (ဓာတ်အားေပးစက်�ုံနဲ မ့ဟာဓာတ်အားလိင်ုး
တိင်ု�ကီး) ေတနွဲ ့ တယ်လီဖုနး်တိင်ုေတကုိွ ဖျက်ဆီးပစ်ရမှာြဖစ်တယ်။ ေရသွယ်
တံတားေတလွည်း အပါအဝင်ြဖစ်�ပီး ေယဘုယျအေနြဖင့် ပုံမှနန်ဲ ေ့ခတ်မီတဲ့
ေနထုိင်မ�မျ�ိးအတက်ွ လိအုပ်သမ�ေသာအရာဟသူမ�ကုိ ဖျက်ဆီးပစ်ဖိ� ြဖစ်တယ်။

ရနသ်�စစ်ချရီာ လမ်းေ�ကာင်းတေလ�ာက် မုိင်းေထာင် ေဖာက်ခဲွ ဖျက်ဆီးြခင်း
ေတကုိွ အထက်ပါနည်းအတိင်ုး ပုိမုိရဲရင့်စွာနဲ ့ ြပ�လပ်ုဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်။
ပုိမုိ၍အ�ကိမ်များများနဲ ့ ပုိမုိအာ�ုံစူးစုိက်�ပီးလပ်ုေဆာင်ရမယ်။ ဤေနရာမှာ
ေြပာက်ကျားတပ် လ�ပ်�ှားတိက်ုကင်း အဖ�ဲများရဲ� အကူအညီက များစွာ
အေရးပါလှတယ်။ ေဒသဆုိင်ရာ လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲဝင်ေတကုိွ
ခဲွေဝတာဝနခ်ျထားတဲ ့လပ်ုငနး်ေတ ွလပ်ုေဆာင်ဖိ�  အတက်ွ ယင်းရဲေဘာ်အဖ�ဲများက
ကူညီ�ိင်ုတယ်။ အဓိကပစ်မှတ်မှာ ဆက်သွယ်ေရး လမ်းေ�ကာင်းများပင် ြဖစ်တယ်။
တခုထူးြခားသည်မှာ မနားမေန ဇဲွ�ိှ�ိှ လပ်ုေဆာင်သွားဖိ� ပင်ြဖစ်တယ်။
စက်�ုံအားလံးုနဲ ့ ကုနထု်တ်လပ်ုငနး်အားလံးုကုိ ဖျက်ဆီးေချမ�နး်ပစ်ရမယ်။ ယင်းစက်�ုံ
အလပ်ု�ုံေတဟွာ ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရး အင်အားစုေတကုိွ ရနသူ်က
ထုိးစစ်ဆင်လာ�ိင်ုေစဖိ�  လိအုပ်တဲေ့ထာက်ပ့ံမ�ေတ ွေပးေနလိ� ြဖစ်တယ်။

အထူးဂ�ုြပ�ေစလိသုည်မှာ ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်မ�လပ်ုငနး်ကုိ ထိနး်ချ�ပ်ပစ်ေရး
ြဖစ်တယ်။ ရိက�ာြဖတ်ေတာက်ပစ်ဖိ�  လိအုပ်လာရင်  ေြမ�ှင်�ကီးေတရဲွ� လယ်ယာ
ထွက်ကုနပ်စ�ည်းေတ ွမေရာင်းဝယ်ေအာင် �ခိမ်းေြခာက်ေရး၊ ဝနတ်င်ထရပ်ကားေတွ
မီး�� �ိဖျက်ဆီးေရးနဲ ့ ယင်းတိ� ကုိအသုံးြပ��ပီး လမ်းေတပိွတ်ဆိ� ပစ်ေရးတိ� ြဖစ်တယ်။
ပစ်ခတ်လိက်ု၊ ေြပးပုနး်လိက်ု စနစ်ကုိ ကျင့်သုံး�ပီး ရနသူ်နဲ ့ မလှမ်းမကမ်းေနရာကေန
မ�ကာခဏ ေ�ှာက်ယှက်ဖျက်ဆီးေရး လပ်ုငနး်ေတ ွလပ်ု�ိင်ုဖိ� အထူးလိအုပ်တယ်။
ြပင်းထနတဲ် ့ခုခံမ�ေတြွပ�လပ်ုဖိ�  မလိအုပ်။ သိ� ေသာ် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးမ�လပ်ုတဲ့
ေနရာတိင်ုးမှာ ရနသူ်ကုိ မိမိတိ�  ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်ေတကွ တိက်ုခုိက်ဖိ�
အသင့်�ိှေနေ�ကာင်း ြပသဖိ� လိတုယ်။ ဤအေ�ကာင်းေ�ကာင့် ရနသူ်ဟာ
လမူျားများနဲသ့ာ ခရီးသွားလာ�ိင်ုေတာြ့ခင်း၊ သတိထားလာြခင်း (ဝါ)
လံးု၀မလ�ပ်�ှားရဲေအာင်  ြဖစ်သွားမယ်။ သိ� ြဖစ်၍ တစတစနဲ ေ့ြပာက်ကျား
စစ်ဆင်မ�ေဒသ ပတ်ဝနး်ကျင်က �မိ�ေတဟွာ အေ�ကာေသသလို
မလ�ပ်မယှက်�ိင်ုြဖစ်သွားမယ်။

✭
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(စ) စစ်လက်နက်အသုံးအေဆာင်ပစ�ညး်များ ထုတ်လပ်ုြခင်း

ဒီကုနထု်တ်လပ်ုငနး်ေတ ွေြပာက်ကျားတပ်မေတာ်မှာ ေပ�ေပါက်လာဖိ� ဟာ
�ှည်လျားလှတဲ ့ဆင့်ကဲတိးုတက်ေြပာင်းလဲမ�များေ�ကာင့်သာ ြဖစ်မယ်။
ေြပာက်ကျားတိ�အတက်ွ အခွင့်သာေစမယ့် ေြမြပင်ပထဝီ အေနအထားမျ�ိးကုိ
ထိနး်ချ�ပ်ထား�ိင်ုဖိ� လည်း လိအုပ်တယ်။ လတ်ွေြမာက်ေဒသေတွ ထူေထာင်�ိင်ု�ပီးတဲ့
ေနာင်တချနိမှ်ာ ရနသူ်က ရိက�ာအဆက်အသွယ်များ ြဖတ်ေတာက်မ� လပ်ုလာခ့ဲရင်
လိအုပ်သလိကုုနထု်တ်လပ်ုငနး်အမျ�ိးမျ�ိးကုိ ထူေထာင်�ိင်ုတယ်။

အေြခခံအားြဖင့် ထုတ်လပ်ုမ� ၂  မျ�ိး�ိှတယ်။ တခုမှာ ဖိနပ်များနဲ ့
သားေရထွက်ပစ�ည်းများြဖစ်တယ်။ ေတာေတာင် ထူထပ်တဲ ့ေနရာေတမှွာ
ေကျာက်တံးု ေကျာက်ခဲနဲ ့ ငတ်ုေတ၊ွ ဆူးေည�ာင့်ေတေွ�ကာင့် ဖိနပ်မပါဘဲ သွားဖိ�
မလယ်ွကူဘူး။ ေဒသခံ တိင်ုးရင်းသားေတအွထဲက အချ�ိသာ ဖိနပ်မပါဘဲ
သွား�ိင်ု�ကတယ်။ ထုိဖိနပ်စက်�ုံမှာ �ှစ်ပုိင်း�ိှ�ပီး တခုက ပျက်ဆီးသွားတဲ့
ဖိနပ်ေတြွပင်ဆင်�ုံသာမက ေအာက်ခံဆုိးြပား တဝက်တပျက်ကုိ
တပ်ဆင်တဲအ့ပုိင်းြဖစ်တယ်။ ကျနတ်ပုိင်းဟာ ဖိနပ်အ�ကမ်းစားေတွ
ထုတ်လပ်ုေရးြဖစ်တယ်။ ဖိနပ်လပ်ု�ိင်ုတဲ ့စက်ကိရိယာကုိ ဒီလိေုဒသေတမှွာ�ိှတဲ့
ြပည်သူေတကွ လပ်ုကုိင်ေနကျြဖစ်လိ�  အလယ်ွတကူနဲ ့ ရ�ိှ�ိင်ုတယ်၊
ထုိဖိနပ်ြပင်စက်�ုံေတနွဲ ့ ဆက်စပ်ေနမယ့်  အြခားလပ်ုငနး်က ေတာ့ ကင်းဘတ် (ပတ� �စ)
အစများနဲ ့ သားေရထွက်ပစ�ည်း ထုတ်လပ်ုတဲစ့က်�ုံြဖစ်�ပီး တပ်ဖ�ဲေတအွတက်ွ
ကျည်ဆံခါးပတ်ေတ၊ွ  ေကျာပုိးအိပ်ေတ ွထုတ်လပ်ုမှာ ြဖစ်တယ်။ ဒီပစ�ည်းေတဟွာ
ေသေရး�ှင်ေရးတမ� အေရးမပါေပမယ့် တပ်ဖ�ဲေတရဲွ� မိမိကုိယ်ကုိအားကုိးမ�၊
လံေုလာက်မ�နဲ ့ ကုိယ်ပုိင်စီမံပုိင်ခွင့်စိတ်ဓာတ်ေတကုိွ ဖ�ံ �ဖိ�းေပ�ေပါက်ေစတဲအ့ြပင်
သက်ေတာင့်သက်သာ�ိှမ�ကုိလည်း ြဖစ်ေစတယ်။

ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲအတက်ွ အြခား အေြခခံကျတဲစ့က်�ုံကေတာ့
လက်နက်ြပင်စက်�ုံြဖစ်တယ်။ ဒီမှာလည်း လပ်ုငနး်ဌာနေတွ အမျ�ိးမျ�ိး�ိှတယ်။
ပျက်စီးေနတဲလ့က်နက်ေတ၊ွ �ုိင်ဖယ်ေတ၊ွ တြခား ရရာလက်နက်ေတွ ြပ�ြပင်ေရး၊
ြပည်သူေတကွ တီထွင်ဖနတီ်းလိက်ုတဲ ့ တိက်ုခုိက်ေရး လက်နက်ကရိယာများ
ထုတ်လပ်ုေရး၊ နည်းနာအမျ�ိးမျ�ိးနဲ ့ ေဖာက်ခဲွ�ိင်ုတဲ့ မုိင်းဗုံးများ ထုတ်လပ်ုေရး
စတာေတြွဖစ်တယ်။ ကျည်ဆံ၊ ယမ်း ချက်လပ်ုေရးအတက်ွလည်း အခွင့်သာသလို
ဖနတီ်းရမယ်။
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ေဖာက်ခဲွေရးပစ�ည်းများ�ှင့် စံနက်တံစနစ်များ ထုတ်လပ်ုလာ�ိင်ုလျင်
မုိင်းဗုံးထုတ်လပ်ုေရးမှာ အလနွမှ်ပင် ေအာင်ြမင်မ�များ ရ�ိှ�ပီြဖစ်တယ်။
ဘာေ�ကာင့်ဆုိရင် ဒီအချက်ဟာ အလနွအ်ေရးပါလှ�ပီး မုိင်းများ
အလံအုေလာက်ေထာင်ကာ ေဖာက်ခဲွပစ်ြခင်းြဖင့် လမ်းအဆက်အသွယ်များ
ြဖတ်ေတာက်သွားမှာြဖစ်တယ်။

သံ�ှင့် သံြဖ�ထုတ်လပ်ုေရးစက်�ုံများလည်း အေရးပါလှတယ်။ လားတိ�ိစ�ာနန်ဲ ့
ပတ်သက်တဲ ့အဆင်တနဆ်ာပလာများ၊ ဥပမာ- သူတိ�အတက်ွ သံခွါဖိနပ်များ
ထုတ်လပ်ုေရး၊ စတာေတ ွြဖစ်ပါတယ်။ သံြဖ�လပ်ုငနး်က သံပနး်ကနြ်ပား၊ ေရဘူး
စတာေတ ွထုတ်လပ်ုရမယ်။ သံြဖ�လပ်ုငနး်နဲအ့တ ူသံရည်ကျ�ိလပ်ုငနး်တခုလည်း
ေထာင်�ပီး ထုိလပ်ုငနး်မှ သတ� �များကျ�ိချက်၍ လက်ပစ်ဗုံးများ
ထုတ်လပ်ု�ိင်ု�ကတယ်။ အထူးေပါက်ကဲွအားများတဲ ့ယမ်းနဲ ထု့တ်လပ်ုြခင်းြဖင့်
တပ်ဖ�ဲလက်နက်တပ်ဆင်မ�အတက်ွ အေရးပါ ထိေရာက်လှပါတယ်။ အေထွေထွ
ြပင်ဆင်ေရးလပ်ုငနး်ေတနွဲ ့ ေဆာက်လပ်ုေရး လပ်ုငနး်အမျ�ိးမျ�ိးတိ�အတက်ွ
အတတ်ပညာဆုိင်ရာ အမည်နာမတခုခု မှည့်ေခ�သင့်တယ်။ အ�မဲတမ်း
စစ်တပ်ေတမှွာေတာ့ ဝနေ်ဆာင်တပ်ဖ�ဲ လိ� မှည့်ေခ� �ကတယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ အဖိ�
လိအုပ်တာေတအွတက်ွ ဂ�ုတစုိက် ထိနး်သိမ်းြပင်ဆင် ထုတ်လပ်ု�ကရမှာမိ�
ရနသူ်စစ်တပ်ရဲ� ဗျ��ုိကရက်အရာ�ိှ၊ အ�ကပ်၊ တပ်သားေတွ
ဆက်ဆံ�ကပုံအြပ�အမူမျ�ိးကုိ  လံးု၀ ေ�ှာင်�က�်�ကရမယ်။

ဆက်သွယ်ေရးဌာနအတက်ွ တာဝနခံ်တဦးဦး ခန ့ထ်ား�ကရမယ်။ ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရး
လပ်ုငနး်အတက်ွတင်မက၊ ဥပမာ ေရဒီယုိအသံလ�င့်လပ်ုငနး်နဲ တ့ယ်လီဖုနး်များ၊
လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရးများအတက်ွလည်း တာဝနယူ်ရမယ်။ သ�တာဝနမ်ျား
ေကျပွနစွ်ာထမ်းရွက်�ိင်ုဖိ�  လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲအစည်းများ�ှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမယ်။ အမှတ်ရဖိ� ကေတာ ့ကျေနာ်တိ�ဟာ စစ်တင်ွးကာလြဖစ်�ပီး
ဆက်သွယ်ေရးလပ်ုငနး်များ အချနိတိ်ကျမှနက်နေ်ရးဟာ အားလံးုရဲ�
လံြုခံ�ေရးအတက်ွအေရး�ကီးတယ်။

တပ်ဖ�ဲဝင်များအတက်ွ ေဆးလိပ်နဲေ့ဆးြပင်းလိပ်စက်�ုံများလည်း �ိှသင့်တယ်။
ေဆးရွက်များကုိ ဝယ်ယူ�ပီး အေြခခံေဒသအတင်ွး ရဲေဘာ်များအတက်ွ ထုတ်လပ်ုစီမံ
�ိင်ုတယ်။

သားေရစိမ်းများကုိ ြပ�ြပင်ေသာ သားေရနယ်စက်�ုံများလည်း လိအုပ်တယ်၊
ဤကုနထု်တ်လပ်ုငနး်များဟာ �ုိး�ုိး�ှင်း�ှင်းသာြဖစ်�ပီး ဘယ်ေနရာမှာမဆုိ
လည်ပတ်�ိင်ုတယ်။  ေြပာက်ကျားအေြခခံေဒသမှာ အလယ်ွတကူ ထူေထာင်�ိင်ုမှာ
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ြဖစ်တယ်။ သားေရနယ်စက်�ုံအတက်ွ အဂ�ေတ (ဝါ) ကွနဂ်ရိအေဆာက်အဦး
လိအုပ်ပါတယ်။

ဤစက်�ုံအတက်ွ ဆားအများအြပား လိအုပ်တယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးေဒသ
အတင်ွးမှာ ဆားထုတ်လပ်ုေရး လပ်ုငနး်များ လပ်ု�ိင်ုတယ်။ အများအြပား
သုိေလှာင်�ိင်ုတယ်။ ဆားအများအြပား ပါဝင်တဲ ့ ပင်လယ်ေရကုိ အေင�ပျေံစြခင်းြဖင့်
ရ�ိှ�ိင်ုတယ်။ ပင်လယ်ေရဟာ အေကာင်းဆုံး ပင်မတခုြဖစ်�ပီး အြခား
နည်းလမ်းေတလွည်း �ိှ�ိင်ုတယ်။ စားသုံးမ�အတက်ွ သင့်ေလျာ်ေအာင်လိ� အြခား
ပါဝင်ေနတဲ ့ဓာတ်ပစ�ည်းေတ ွသန ့စ်င်သွားဖိ�  မလိအုပ်ေပမယ့် ပထမမှာေတာ့
မ�ှစ်�မိ�စရာ အနံအ့သက်ေတ ွ�ိှ�ိင်ုပါတယ်။

အသားေတကုိွ အေြခာက်လပ်ုြခင်းြဖင့် အလယ်ွတကူသိမ်းဆည်း�ိင်ုတယ်။
လပ်ုရလည်းလယ်ွကူတယ်။ အလနွဆုိ်းဝါးလှတဲ ့အကျ�်းအ�ကပ် အေြခအေနေတမှွာ
တပ်ဖ�ဲဝင်ေတရဲွ� အသက်ေပါင်းများစွာကုိ ကယ်တင်�ိင်ုပါတယ်။ အချနိ်
ေတာ်ေတာ်�ကာ�ကာ စည်�ကီးေတထဲွမှာ ဆားနဲသိ့ပ်�ပီး သုိေလှာင်�ိင်ုပါတယ်။ �ပီးေတာ့
ဘယ်လိအုေြခအေနမှာ ြဖစ်ြဖစ် အဆင်သင့် စားသုံး�ိင်ုတယ်။

✭

(ဆ) ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရး

သင့်ေတာ်ေသာ �ကားခံအမျ�ိးမျ�ိး (ဥပမာ လက်ကမ်းစာေစာင်၊ သတင်းစာ
ဂျာနယ်၊ မဂ�ဇင်း အစ�ိှသည်များ၊ ေရဒီယုိ၊ ကဇာတ်၊ အ�ငိမ့်သဘင်၊ �ုပ်�ှင်
စသည်များ) အသုံးချ၍ ေတာ်လှနေ်ရး အေတးွအေခ�များကုိ �မိ�ရွာအ��၊ံ
တတိင်ုးြပည်လံးုသိ�  ေရာက်�ိှေအာင် ြဖန ့ခ်ျရိမယ်။ ဤကိစ�အတက်ွ ပစ�ည်းကိရိယာ
အစုံအလင်�ှင့် အဖ�ဲအစည်းတခု လိအုပ်တယ်။ ဤအဖ�ဲအစည်းေအာက်မှာ ဌာန�ှစ်ခု
�ိှမယ်။ ယင်းတိ�ဟာ  တ�ိင်ုငံလံးုအတက်ွ တခု�ှင့်တခု အြပနအ်လှန ်အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစမှာြဖစ်တယ်။ လတ်ွေြမာက်ေဒသြပင်ပ�ိှ တ�ိင်ုလံးု ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရးအတက်ွ
�ိင်ုငံလံးုဆုိင်ရာ လထုူအပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲအစည်းများက တာဝနယူ်ကာ
လတ်ွေြမာက်ေဒသအတင်ွး ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရးအတက်ွမူ ေြပာက်ကျား တပ်မေတာ်၊
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ဌာနချ�ပ်မှ တာဝနယူ်ြဖန ့ခ်ျမှိာြဖစ်တယ်။ ဤ�ှစ်ခုကုိ စီစ�်ည�ိ��င်ိးေပးရနအ်တက်ွ
��န�်ကားေရးမ�းတဦးက တာဝနယူ်ရတယ်။

လတ်ွေြမာက်ေဒသအြပင်ဘက်�ိှ �ိင်ုငံအ��ဝံါဒြဖန ့ခ်ျေိရးကုိ သတင်းစာများ
အပတ်စ�်ထုတ် စာေစာင်များ၊ ေ�ကညာချက်များမှတဆင့် ထုတ်ေဝ
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုတယ်။ အေရးပါဆုံး သတင်းစာများက �ိင်ုငံအတင်ွး�ိှ အားလံးု�ှင့်
အက�မ်းဝင်ေသာ ေယဘုယျြပဿနာရပ်များကုိ အသားေပး ေရးသားကာ
ေြပာက်ကျားအင်အားစုများ၏ အေြခအေနမှနမ်ျားကုိ ြပည်သူအား
အသိေပးသင့်တယ်။အမှနတ်ရားဟာ၊ အရာရာကုိစုိးမုိးရမယ် ဆုိတဲ့
အေြခခံအချက်ကုိ ဆုပ်ကုိင်ကာ လပ်ုေဆာင်သွားရမယ်။ လအူများ စိတ်ဝင်စားမယ့်
စာေစာင်များအြပင် လထုူလတူနး်စား အဖ�ဲအစည်းများဆုိင်ရာ စာေစာင်များလည်း
ထုတ်ေဝရမယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးအသီးအပွင့်များကုိ လက်ေတ�ခံစားေနရတဲ့
လတ်ွေြမာက်ေဒသအတင်ွး�ိှ ေကျးလက်ြပည်သူတိ�၏ အေ�ကာင်းအရာများကုိ
ေတာင်သူလယ်သမားဂျာနယ်များမှတဆင့် �ိင်ုငံအ�� ံလယ်သမားများထံ
အေရာက်ပိ� �ိင်ုတယ်။ ဤအချက်များက လယ်သမားတိ� ရဲ� ဘ၀ရည်မှနး်ချက်များကုိ
ပုိမုိထက်သနြ်ပင်းြပလာေစတယ်။

အလပ်ုသမား သတင်းစာမှလည်း အလားတအူချက်အလက်များ
ပါဝင်မှာြဖစ်�ပီး မတြူခားနားသည်မှာ အလပ်ုသမားများ တိက်ုပဲွမှာ
ပါဝင်မလာ�ိင်ုေသး၍ သူတိ� ထဲမှ တိက်ုပဲွဝင် စွန ့စ်ားမ�များအေ�ကာင်း
မေဖာ်ြပ�ိင်ုြခင်းပင်။ ေနာက်ဆုံးအဆင့်ေရာက်သည့်တိင်ု အလပ်ုသမား
အဖ�ဲအစည်းများက ေြပာက်ကျားတိက်ုပဲွများအတင်ွးသိ�  ကုိယ်ထိလက်ေရာက်
ပါဝင်�ိင်ုြခင်း မ�ိှေသးေပ။

ေတာ်လှနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�အတက်ွအခွင့်ေကာင်းေပ�လာတဲအ့ခါ အေထွေထွ
သပိတ်တိက်ုပဲွရဲ�အေရးပါမ�၊ ေြပာက်ကျားသူပုနမ်ျားကုိ အကူအညီေပးေရး၊
ညီ�တ်ွေရး စတာေတကုိွ �ှင်းလင်းေဖာ်ြပသင့်တယ်။ အြခားေသာ
စာေစာင်များကုိလည်း ထုတ်ေဝ�ပီး၊ ဥပမာအားြဖင့်  ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်များ
မဟတ်ု�ကေသာ်လည်း ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရး �ကိ�းပမ်းလပ်ုေဆာင်ေန�ကတဲ့
အသီးသီးေသာပုဂ�ိ�လ်များရဲ� လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�များကုိ ေဖာ်ြပသင့်တယ်။
ရနသူ်စစ်သားကုိ ဦးတည်တဲ ့စာေစာင်များလည်း ထုတ်ေဝ�ပီး သူတိ�
မသိနားမလည်ရေအာင် ဖုံးကွယ်ထားတဲအ့ချက်ေတကုိွ ေဖာ်ထုတ် �ှင်းြပရမယ်။
ေတာ်လှနေ်ရးနဲပ့တ်သက်တဲ ့စာေစာင်သစ်များ၊ ေ�ကညာစာတမ်းများဟာ
အလနွအ်ေရးပါ အသုံးဝင်တယ်။
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အထိေရာက်ဆုံး ဝါဒြဖန ့ခ်ျမိ�ကေတာ ့ေြပာက်ကျားေဒသအတင်ွး စီစ�်ြဖန ့ခ်ျတဲိ့
စာေစာင်ေတပဲွ။ ေဒသခံတိင်ုးရင်းသားများအတင်ွး  ေတာ်လှနေ်ရးအေတအွေခ�များ
စိမ့်ဝင်ပျ�ံ��ေံရးကုိ ဦးစားေပးရမယ်။ လက်ေတ� ြဖစ်ရပ်တခုအေနနဲ သိ့�က�ပီးသား
ြဖစ်ေပမယ့်  လက်နက်ကုိင် ေတာ်လှနပု်နက်နရ်ြခင်းရဲ� သေဘာတရားေရးအရပါ
ေလးနက်မ�ကုိ �ှင်းလင်းထားတာေတ ွပါရမယ်။ ဒီေဒသအတင်ွးမှာပဲ
လယ်သမားများအတက်ွ၊ အပတ်စ�်ထုတ်ေဝတဲစ့ာေစာင်များ၊ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲများ
အားလံးုရဲ� လ�ပ်�ှားမ� အေြခအေနများပါဝင်တဲ ့စာေစာင်များ၊ ေ�ကညာချက်များ
ထုတ်ေဝြဖန ့ခ်ျရိမယ်။ ေရဒီယုိ အသံလ�င့်လပ်ုငနး်များလည်း ပါ�ိှလိမ့်မယ်။

အခက်အခဲြပဿနာများကုိ ေရဒီယုိကေန �ှင်းလင်းေြပာ�ကားမ�များ (ဥပမာ-
ေလေ�ကာင်းရနမှ် မိမိကုိယ်ကုိ ကာကွယ်ေရးနဲ ့ ရနသူ်စစ်တပ် တည်�ိှေနေသာ
ေနရာများ စတာေတကုိွ လအူများက�မ်းဝင်�ပီးြဖစ်တဲ ့အမည်နာမများ အသုံးြပ�၍)
ေ�ကညာလ�င့်ထုတ်သင့်တယ်။ တ�ိင်ုငံလံးုသိ�  ြဖန ့ခ်ျတဲိ့ သတင်းစာများကုိ
လတ်ွေြမာက်ေဒသအြပင်ဘက် ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရး စာေစာင်က့ဲသိ� ပင် ထုတ်ေဝကာ
ပုိမုိတိကျ၍ ေနာက်ဆုံးသတင်း အသစ်အဆနး်များပါဝင်ေအာင် ဂ�ုစုိက်ပါ။ စာဖတ်သူ
စိတ်ဝင်စားေသာ တိက်ုပဲွသတင်းများ၊ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပါ။
�ိင်ုငံတကာေရးရာနဲပ့တ်သက်လိ�  ေတာ်လှနေ်ရးနဲ ့ တိက်ု�ုိက်ဆက်စပ်မ��ိှတဲ့ သတင်း
အချက်အလက်များကုိသာ ေဝဖနသုံ်းသပ်ြပ�ပီး ေရွးချယ်ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသင့်တယ်။

အြခားအြခားေသာ အရာေတအွားလံးုထက် အထိေရာက်ဆုံး
လက်နက်ကေတာ ့ေရဒီယုိနဲ ့ �ုပ်ြမင်သံ�ကား အသံလ�င့်လပ်ုငနး်များပါဝင်တဲ့
�ိင်ုငံတခုလံးုသိ�  အတားအဆီးမ�ိှ၊ ေနရာအ��အံြပားေရာက်�ိှသွား�ပီး ြပည်သူတိ� ရဲ�
ကျ�ိးေ�ကာင်း ဆင်ြခင်တံတုရားနဲ ့ စိတ်ဓာတ်ကုိ ထိေတ��ုိက်ခတ်မှာကေတာ့ ေရဒီယုိ
ေလလ�ိင်းသံေပ�က စကားလံးုေတပွါပဲ။ ေရဒီယုိ အသံလ�င့်လပ်ုငနး်ဟာ အေရးပါ
အထိေရာက်ဆုံး၊ ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရး လက်နက်ြဖစ်တယ်။ ြပည်သူတဦးစီတိင်ုးမှာ
ေတာ်လှနေ်ရးစစ်�ိှန ်စစ်ေသွးေတ ွအနည်းအများဆုိသလိ ုဝင်ေရာက်
ကိနး်ေအာင်းေနရာမှာ လ�ံေဆာ်တဲ ့ြပင်းြပင်းြပြပဟစ်ေအာ် ေ�ကးေ�ကာ်သံေတွ
ေရဒီယုိက �ကားရတဲအ့ခါ ပုိမုိဆူပွက်�ပီး အနာဂတ်ေတာ်လှနေ်ရး ရဲေဘာ်ေကာင်း
တဦးစီထံသိ�  ယှက်�ယ်ွကူးစက်သွားပါေတာတ့ယ်။ ေရဒီယုိက �ှင်းြပတယ်၊
သင်�ကားတယ်၊ ဖွင့်ချတယ်၊ အကန ့ခဲွ်ြပတယ်၊ အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ ရနသူ်နဲ ့ မိတ်ေဆွ
�ှစ်ခုစလံးုရဲ� အနာဂတ်အေနအထားေတပဲွ။

ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ြဖစ် ေရဒီယုိ အသံလ�င့်လပ်ုငနး်ရဲ� အေြခခံဝါဒကေတာ့
အမှနတ်ရားအေပ�အေြခခံေရးပဲ။ ချ�ဲကား�ပီး လိမ်ညာေြပာရမှာထက်၊
အရွယ်ပမာဏေသးငယ်ရင် ေသးငယ်ပါေစ၊ အမှနကုိ်ေြပာဖိ� �ှစ်�မိ�လာ�ကရမှာပါ။
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ဒီေရဒီယုိကေန တိက်ုပဲွသတင်းများ အထူးထုတ်လ�င့်ဖိ�  လိအုပ်�ပီး အြခားေသာ
ရင်ဆုိင်တိက်ုခုိက်မ�များ အစုံစုံ�ှင့် ဖိ�ှပ်ိသူအစုိးရ၏ ရက်စက်သတ်ြဖတ်
လယုက်မ�သတင်းများလည်း ပါဝင်ေစသင့်တယ်။ ြပည်သူတိ�အား
သေဘာတရားေရးအရ လမ်းမှနေ်ပ�ေရာက်ေရး၊ (ေတာ်လှနေ်သာ
သေဘာတရားကုိကုိင်စဲွေရး) �ှင့် လက်ေတ�သင်ခနး်စာများ ြဖန ့ြ်ဖ�းေပးရမယ်။
ေတာ်လှနေ်ရးေခါင်းေဆာင်ေတရဲွ� မိန ့ခွ်နး်များကုိလည်း မ�ကာခဏဆုိသလို
လ�င့်ေပးရမယ်။

ကျေနာ်တိ�  ယူဆသည်မှာ ေတာ်လှနေ်ရးကာလ ထုတ်ေဝေသာ အဓိက
သတင်းစာကုိ တစုံတရာ�ကီးြမတ်၍ ေပါင်းစည်းေပး�ိင်ုစွမ်း�ိှမ�ကုိ ေဖာ်��နး်မယ့်
အမည်နာမမျ�ိး မှတ်ေခ�သင့်တယ်။ အဲဒါဟာ အမျ�ိးသား အာဇာနည်တဦးဦးရဲ�
နာမည် (ဝါ)  အလားတနူာမည်မျ�ိး တခုခုြဖစ်�ိင်ုတယ်။ ဒီသတင်းစာေတထဲွမှာ
လက်နက်ကုိင်ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� ဦးတည်ရည်မှနး်ချက်ေတကုိွ နက်နက်�� ိင်း�� ိင်း
ေဖာ်ထုတ်�ှင်းလင်းထားတဲ ့ေဆာင်းပါးေတကုိွလည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသင့်တယ်။
�ိင်ုငံရဲ� လက်ငင်းရင်ဆုိင်ေြဖ�ှင်း�ကရမယ့် ြပဿနာရပ်ေတကုိွ ြပည်သူတိ�
အ�မဲ�ိးု�ကားသိ�ိှေနေအာင် လ�ံေဆာ်ေရးသားေနရမယ်။ စာဖတ်သူ စိတ်ဝင်စားမယ့်
အြခား က�ေတကုိွလည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသင့်တယ်။

✭

(ဇ)  ေထာက်လမ်ှးေရး

“သင့်ကုိယ်သင် သိသလိ ုရနသူ်အေ�ကာင်းကုိလညး် သိပါ။ သိ� ြဖစ်က
ထိခုိက်ဆုံး�� ံးမ� တခုတေလမ�ပင်မ�ိှဘဲ သင်သည ်တုိက်ပဲွတရာကုိ အ�ုိင်ရေအာင်
တုိက်ခုိက်�ုိင်ေပမည။်”

ဒီ တ�ုပ်တိ� ရဲ� ေ�ှးကျတဲ ့စကားရပ်ဟာ ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွအတက်ွ
တနဘုိ်း�ကီးတဲ ့သင်ခနး်စာပဲြဖစ်တယ်။ ေတာ်လှနစ်စ်သည်များအတက်ွ
သတင်းမှနမ်ျား ရ�ိှေရးဟာ အေထာက်အကူအြပ�ဆုံး အရာြဖစ်တယ်။ ေဒသခံ 
ြပည်သူများထံမှ ဤသတင်းအချက်အလက်များ ေရာက်�ိှလာ၍သူတိ�
မိတ်ေဆွရင်းချာ ေြပာက်ကျားစစ်သည် မဟာမိတ်များကုိ ေနရာေဒသ အသီးသီးမှာ
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ဘာေတြွဖစ်ပျက်ေနတယ်ဆုိတာတိ�  ေြပာြပလိမ့်မယ်။ သိ� ေသာ် ယင်းသတင်းများကုိ
လံးု၀စနစ်တကျြဖစ်ေစေအာင် ြပ�လပ်ုဖိ� လိတုယ်။ ကျေနာ်တိ� ေတ� ြမင်ခ့ဲရသလိပဲု
လတ်ွေြမာက်ေဒသအတင်ွး အြပင်ဆက်သွယ်ေရးအတက်ွ လိအုပ်တဲ့
အဆက်အသွယ်ေတနွဲ ့ စာပိ� အဖ�ဲအစည်းထား�ိှ�ပီး သတင်းအချက်အလက်ေတွ
ေပးပိ� ေရးနဲ ့ ကုနစ်ည်များ ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်သွားလာေရးအတက်ွလည်း
ြဖစ်ပါတယ်။

ရနသူ်နဲ ့ ရင်ဆုိင်ေနရတဲ ့ေ�ှ�တနး်မှာ ေထာက်လှမ်းေရးလပ်ုငနး်တခုလည်း
ထား�ိှရမယ်။ အမျ�ိးသမီးနဲ ့ အမျ�ိးသား၊ အထူးသြဖင့် အမျ�ိးသမီးေတကွ ရနသူ်ထဲကုိ
ထုိးေဖာက်ရမယ်။ သူတိ�ဟာ ရနသူ်နဲ ့ အ�မဲတိက်ု�ုိက် ထိေတ� ဆက်ဆံေနရမှာြဖစ်�ပီး
တြဖည်းြဖည်းနဲ ့ �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်စရာ�ိှတာေတကုိွ ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုေအာင် �ကိ�းစား
ရမယ်။ ရနသူ်စစ်ေ�ကာင်းေတကုိွ ြဖတ်သနး်�ပီး ေြပာက်ကျားစခနး်များသိ� ြပနလ်ည်
၀င်ေရာက်ရာမှာ အခက်အခဲအ��ရာယ်မ�ိှေအာင် ည�ိ��င်ိးေဆာင်ရွက်ထားရမယ်။

အားထားရတဲ ့ပုဂ�ိ�လ်များနဲ ့ ဒီကိစ�ရပ်များကုိ ည�ိ��င်ိးေဆာင်ရွက်
�ပီးစီးထားပါက သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲများ ေဘးရနက်င်း�ှင်းစွာ အိပ်စက်နားေန�ိင်ု�ကမယ်။

ဤေထာက်လှမ်းေရးလပ်ုငနး်များဟာ ကျေနာ်ေြပာခ့ဲသလိပဲု ေ�ှ�တနး်
စစ်ေြမြပင် (ဝါ) �ကားခံနယ်ေြမ�ှင့် ဆက်စပ်လျက်�ိှတဲ့ ေနရာေတမှွာ လာေရာက်
တပ်စဲွထားတဲ ့ရနသူ်ေ�ှ�တနး်စခနး်များ�ှင့် အဓိကပတ်သက်တယ်။ သိ� ေသာ်
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ တိးုတက်ဖ�ံ �ဖိ�းလာခ့ဲသလိ ုေထာက်လှမ်းေရး
လပ်ုငနး်များကုိလည်း တိးုချ�ဲကာ ရနသ်�ေနာက်တနး် တပ်ဖ�ဲများရဲ� လ�ပ်�ှားမ�ကုိ
�ကိ�တင် ေထာက်လှမ်း�ိင်ုတဲအ့ထိ စွမ်းေဆာင်ချ�ဲထွင်သွားရမယ်။ ေဒသခံ ြပည်သူ
အားလံးုတိ�ဟာ ေထာက်လှမ်းေရးသမားေတ ွြဖစ်�ကေသာ်လည်း ဒီလပ်ုငနး်အတက်ွ
သူတိ�ထဲမှ  ေရွးချယ်ကာ အထူးတာဝနေ်တ ွေပးထားသင့်တယ်။
ေတာင်သူလယ်သမားေတအွဖိ�  စစ်ေရးေဝါဟာရေတနွဲ ့ မက�မ်းကျင်လှ၍
ချ�ဲကားေြပာတတ်�ကတဲအ့တက်ွ သတင်းအချက်အလက်ေတကုိွ ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ဖိ�
လိတုယ်။ ြပည်သူတိ� ရဲ� ၎င်းတိ�ဖာသာ ပူးေပါင်းပါဝင်လာမ�ကုိ စနစ်တကျ
စုေဆာင်းဖ�ဲစည်းကာ ေထာက်လှမ်းေရး လပ်ုငနး်ေတကုိွ ပုိမုိတိးုချ�ဲ�ိင်ုမယ်။
ေထာက်လှနေ်ရး အဖ�ဲအစည်းကုိ အေထာက်အကူြပ� အဖ�ဲအစည်းအေနနဲသ့ာမက
တိက်ုခုိက်ေရးလက်နက်အြဖစ်ပါ ယင်းရဲ�အဖ�ဲဝင်ေတကုိွ တာဝနေ်ပး�ပီး သတင်းေတွ
ပျ�ံ��ေံစြခင်းြဖင့် (ရနသ်� ဘက်ေတာ်သား ပမာ ဟနေ်ဆာင်ကာ) ရနသူ်ေတွ
ေ�ကာက်ရွ�ံလာေအာင်နဲ ့ တည်�ငိမ်မ�ပျက်ြပားေစေအာင် လပ်ု�ိင်ုတယ်။
အေြခခံနည်းပရိယာယ်ြဖစ်တဲ ့လျင်ြမနစွ်ာေရ� �ေြပာင်း�ိင်ုမ�ကုိ အဆုံးစွန ်အထိတိးုချ�ဲ
ေဖာ်ေဆာင်သွား�ိင်ုမယ်။
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✭

(ဈ) စစ်ေရး�ုိင်ငံေရး သင်တနး်များ

လတ်ွေြမာက်ေရးစစ်သည်တိ�အတက်ွ အေြခခံကျတဲ ့သင်တနး်မှာ ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲ�ှင့်အတ ူပါဝင်လ�ပ်�ှားြခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ေနစ့�် လက်နက်ကုိင်
ေလက့ျင့်ခနး်ေတ ွပါဝင်တဲ ့ခက်ခဲတဲသ့င်တနး်ေတ ွေကျာ်လ�ားေအာင်ြမင်မ� မ�ိှဘဲနဲ ့
မည်သူတဦးတေယာက်မ� ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲေခါင်းေဆာင် မြဖစ်�ိင်ု။ အချ�ိေသာ
တပ်ဖ�ဲဝင်များနဲအ့တ ူေနထုိင်စ�် ကာလေတမှွာ လက်နက်ကုိင်တယ်ွပစ်ခတ်နည်း၊
အရပ်ေလးမျက်�ှာ ခန ့မှ်နး်နည်း၊ လထုူဆက်ဆံေရးနည်းနာများ၊ တိက်ုခုိက်နည်း
အစ�ိှသည်တိ� ကုိ သင်�ကားေပး�ကရမှာြဖစ်ပါတယ်။ သိ� ေသာ် တနဖုိ်း�ိှလှတဲ့
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� အချနိေ်တကုိွ နည်းနာကျကျ သင်�ကားေပးြခင်းမျ�ိးနဲ ့
အချနိမ်ကုနေ်အာင် လပ်ုရမယ်။ လတ်ွေြမာက်ေဒသ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့်
ြဖစ်လာတဲအ့ခါနဲ ့ စစ်ပဲွေတတိွက်ုခုိက်ဖိ�  တပ်သားသစ်ေတွ အများအြပား
လိအုပ်လာတဲအ့ခါမှာ ယင်းက့ဲသိ�  စတင်သင်�ကာေပး�ိင်ုမယ့် တပ်သားသစ်
ေလက့ျင့်ေရး သင်တနး်ေကျာင်းေတကုိွ တည်ေထာက်ဖွင့်လှစ်�ိင်ုလာမှာ ြဖစ်တယ်။

ဒီသင်တနး်ေကျာင်းေတကွ အေရး�ကီးတဲ ့လပ်ုငနး်ကုိ လပ်ုေဆာင်ေပးမယ်။
သူတိ�အဖိ�  တပ်သားသစ်ေတကုိွ ေမွးထုတ်ရတယ်။ သူတိ�ေမွးထုတ်ရတဲ့
တပ်သားသစ်ေတဟွာ ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းလှတဲအ့တက်ွ ပိတ်ဇကာနဲတ့တဲူ့
တိက်ုပဲွဝင်ေြပာက်ကျားစစ်သည်ဘ၀ကုိ ြဖတ်သနး်ခ့ဲ�ကရသူေတွ မဟတ်ု�က။
ဒါေ�ကာင့် သူတိ� ကုိ ဇကာတင်ေရွးချယ်�ပီးြဖစ်ေစဖိ�  အစပထမမှာ အခက်အခဲေတ၊ွ
ဒကု�ဆင်းရဲေတကုိွ ခံ�ိင်ုရည်�ိှေအာင် ေလက့ျင့်ေပးရမယ်။ အလနွခ်က်ခဲတဲ့
စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ�ေတကုိွ ေကျာ်လ�ား�ပီးေနာက် ေနစ့�် အသက်�ှင်သန်
လ�ပ်�ှားလျက်�ိှေသာ်လည်း ေြခရာလက်စ အစအနမ�ပင် �ှာမေတ��ိင်ုတဲ့
ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ် အဖ�ဲ �ကီးထဲမှာ သူတိ�ဖာသာ ပါဝင်ပူးေပါင်း
ေရာက်�ိှေနတာကုိ သိလာ�ကရတယ်။ သူတိ�ဟာ ကာယေလက့ျင့်ခနး် အဓိက ၂ မျ�ိးကုိ
ေလက့ျင့်သင့်�ကတယ်။ တခုဟာ ေပါပ့ါးြဖတ်လက်တဲ ့အားကစားနည်းြဖစ်�ပီး
ကွနမ်နဒိ်တိုက်ုပဲွအတက်ွ ေလက့ျင့်ေပးတဲသ့င်တနး်များြဖစ်ကာ တိက်ုစစ်နဲခွ့ါစစ်
�ှစ်မျ�ိးစလံးုမှာ လိအုပ်တဲ ့လျင်ြမနြ်ဖတ်လတ်စွာ လ�ပ်�ှား�ိင်ုတဲ့ စွမ်းရည်မျ�ိး
လိအုပ်တယ်။ အြခားတခုမှာ ခရီး�ှည်လမ်းေလ�ာက်ြခင်းြဖစ်ကာ ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းတဲ့
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ေဒသေတမှွာ ေမာပနး်�မ်ွးနယ်သွားသည်အထိ ေလက့ျင့်ေစကာ ယင်းက
ေြပာက်ကျားစစ်သည်အြဖစ် �ှင်သနေ်န�ိင်ုဖိ�  မာေရေ�ကာေရ �ိှလာေအာင်
လပ်ုေပးတယ်။ သူတိ�ဟာ ေလဟာြပင်ထဲမှာပင် အမုိးအကာမ�ိှ ေန�ိင်ု�ပီး ရာသီဥတု
အပူအေအးဒဏ်ကုိ �က့ံ�က့ံခံကာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ အေတ�အ�ကံ�မျ�ိးကုိ
ရယူေစရတယ်။

သင်တနး်ေကျာင်းေတ ွလိအုပ်တဲရိ့က�ာေတအွတက်ွ
တာဝနယူ်ေဆာင်မယ့်သူေတ ွလိအုပ်တယ်။ ထိ� အတက်ွ က��ဲာွးတင်းကုတ်ေတ၊ွ
ေကာက်ပဲသီး�ှ ံသုိေလှာင်ဖိ�  ကျေီတ၊ွ ဥယျာ�်ေတ၊ွ �ာွး�ိ� နဲ အ့ြခားလိအုပ်တာေတွ
ြဖစ်တယ်။ သိ� မှာသာ ယင်းသင်တနး်ဟာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ� အေထွေထွ
ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်အေပ� မမီှခုိရဘဲြဖစ်မယ်။ ထုိရိက�ာေထာက်ပ့ံေရး
လပ်ုငနး်များကုိ ေကျာင်းသားများက တလှည့်စီ တာဝနထ်မ်း�ကကာ
လပ်ုအားေပးပုံမျ�ိး (ဝါ) ြပစ်ဒဏ်ခတ်သည့်အေနမျ�ိး တာဝနေ်ပး�ိင်ုတယ်။ ဤသည်မှာ
သင်တနး်ဖွင့်လှစ်ထား�ိှေသာ ေဒသ၏ ဝိေသသလက�ဏာများအေပ� မူတည်မှာ
ြဖစ်တယ်။ ကျေနာ်တိ� ယုံ�ကည်သည်မှာ လပ်ုအားေပးများကုိလည်း တာဝနခ်ျထား�ပီး
ကျန�ိှ်ေသာ အလပ်ုတာဝနမ်ျားကုိ စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက် ကျ�းလနွသူ်များ�ှင့်
သင်တနး်ေလလ့ာသင်ယူမ� စိတ်ဝင်စားမ�မ�ိှဆုံး သင်တနး်သားများအား
ခဲွေဝတာဝနခ်ျထားသင့်တယ်။

ေကျာင်းမှာ ေဆးေပးခနး် အေသးစားေလးတခု ဖွင့်လှစ်ကာ ဆရာဝန် (ဝါ)
သူနာြပ� ထား�ိှ၍ (ြဖစ်�ိင်ုပါလ�င်) သူတိ�၏ကျနး်မာေရးကုိ အေကာင်းဆုံး
ြဖစ်�ိင်ုသေရွ� ေစာင့်ေ�ှာက်�ိင်ုမယ်။

ေသနတ်ပစ်ေလက့ျင့်ြခင်းမှာ အေြခခံအကျဆုံးေသာ သင်ယူြခင်းပင်။
ေြပာက်ကျားစစ်သည်အား ဤဘာသာရပ်�ှင့်ပတ်သက်၍ ဂ�ုတစုိက်
သင်�ကားေပးသင့်တယ်။ သိ� ြဖင့် ကျည်ဆံြဖ�နး်တီးမ� အနည်းဆုံးြဖစ်ေအာင်
သုံးစဲွတတ်မယ်။ အစပထမတင်ွ ကျည်မပါဘဲ ေသနတ်ချည်းသက်သက်ြဖင့်
ချနိတ်ယ်ွပစ်ခတ်ြခင်းကုိ ေလက့ျင့်ရတယ်။ ယင်းတင်ွ �ုိင်ဖယ်ေသနတ်ကုိ
သစ်သားေဒါက်ေပ�တင်ွ မလ�ပ်�ိင်ုေအာင် တင်ထား�ပီး သင်တနး်သားများက
ပစ်မှတ်တခုကုိ ကုိင်တယ်ွလ�ပ်�ှားေပး�ပီး ေသနတ်ေပ��ိှ ေ�ှ�ေနာက်ချနိသီ်း
ငတ်ုများ�ှင့် တတနး်တည်းတင်ွ ပစ်မှတ်ေပါက်ကုိ အတိအကျ�ိှေစ၍၊
ယင်းေနာက်ဖက်�ိှ မလ�ပ်�ှားဘဲ �ငိမ်ေနမည့် သစ်သားချပ်ြပား (ဝါ) အတ်ုနရံံေပ�တင်ွ
အမှတ်အသားတခု ြပ�လပ်ုြခင်းြဖင့် သုံးချနိသုံ်းခါလံးုတင်ွ ယင်းအမှတ်အသားများ
တထပ်တည်းကျပါက အတိင်ုးထက်အလနွ ်ေကာင်းပါတယ်။ အေြခအေနေပးပါက
(.၂၂) �ုိင်ဖယ်�ှင့် လက်ေတ�ပစ်ခတ်မ� စတင်မှာြဖစ်တယ်။ ဤသည်မှာ
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အလနွအ်သုံးဝင်လှတယ်။ ကျည်ဆံများ ပုိလ�ပံါက (ဝါ) စစ်သားအများအြပားအား
သင်တနး်ေပးရန ်လိအုပ်ခ့ဲေသာ် ကျည်ဆံြဖင့် ပစ်ခတ်ခွင့် ေပးသင့်တယ်။

သင်တနး်သားများအတက်ွ အေရးအ�ကီးဆုံး သင်ခနး်စာများအနက် တခုမှာ
ေလေ�ကာင်းမှ တိက်ုခုိက်မ�ကုိ ခုခံကာကွယ်ြခင်းပင်။ ယင်းကုိ ကျေနာ်တိ�က
အေြခခံကျသည့် သင်ခနး်စာတရပ်အြဖစ် သတ်မှတ်�ပီး ယင်းကုိ ကမ�ာ့
မည်သည့်ေနရာတင်ွမဆုိ ပိ� ချ�ိင်ုတယ်။ ကျေနာ်တိ�သင်တနး်ေကျာင်းကုိ ေလေ�ကာင်းမှ
ရနသူ်က အလယ်ွတကူြမင်ေတ�ကာ တေနလ့�င် တ�ကိမ် �ှစ်�ကိမ်ဆုိသလို
ပစ်ခတ်ခံရတာေတ ွ�ိှတယ်။ သင်တနး်တက်ေရာက်ေလက့ျင့်ရာ ေနရာေဒသများ
ေပ� သိ�  အဆက်မြပတ် ဗုံး�ကဲချေလ�ိှ့ရာ ယင်းတိ� �ကဲချသည့်အခါ သင်တနး်သားများ
မည်သိ� မည်ပုံ တနု ့ြ်ပန�်ကသည်ကုိ အကဲြဖတ်ြခင်းြဖင့် မည်သင့်သင်တနး်သားက
စစ်ပဲွတင်ွ အားကုိးရမည့် ရဲေဘာ်ရဲဘက်ေကာင်း ြဖစ်လာမှာကုိ သိ�ိင်ုတယ်။

သင်တနး်ေကျာင်းများတင်ွ ပစ်ပယ်၍မရသည့်အချက်မှာ ဝါဒသေဘာတရား
သွတ်သွင်းေပးြခင်းပင်ြဖစ်တယ်။ ဤသည်မှာ အေရး�ကီးတယ်။ အေ�ကာင်းမှာ
ေြပာက်ကျားတပ်တင်ွးေရာက်�ိှလာ�ကသူတိ�ဟာ သူတိ�ဘာေ�ကာင့်ပါဝင်လာရတာနဲ ့
ပတ်သက်လိ�  �ှင်းလင်းြပတ်သားတဲခံ့ယူချက်သေဘာထားမ�ိှဘဲ ေရာက်လာြခင်းပင်။
လတ်ွလပ်ေရး၊ သတင်းစာ လတ်ွလပ်ခွင့် အစ�ိှသည့် ကျယ်ြပန ့တဲ့်
သေဘာကုိေဆာင်သည့် ခံယူချက်မျ�ိးထက် မပုိေပ။ �ကည်လင်ြပတ်သားတဲ့
အေြခခံသေဘာတရားတခုတေလ မ�လည်း မ�ိှေပ။ ဒါေ�ကာင့် ဝါဒသေဘာတရား
ပိ� ချမ� (ဝါ) သွတ်သွင်းမ�ကုိ ထိပ်တနး်ဦးစားေပး သင်�ကား�ပီး အချနိအ်များဆုံး
အချနိကု်နခံ်၍ သင်�ကားရမယ်။ ဤသင်တနး်များတင်ွ အေြခခံကျကျ နားလည်�ိင်ုတဲ့
�ိင်ုငံသမုိင်းဘာသာရပ်ကုိ �ှင်းလင်းသင်�ကားဖိ� လိတုယ်။ သမုိင်းဆုိင်ရာ
လ�ပ်�ှားြဖစ်ပျက်မ�ေတကုိွ ြပ�ာနး်တဲ ့(ဝါ) ေစ့ေဆာ်တဲ့ စီးပွားေရးလက်ေတ�
ြဖစ်ရပ်ေတ ွအေ�ကာင်းကုိ  နားလည်သေဘာေပါက်ေအာင် သင်�ကားေပးဖိ� လိတုယ်။
အမျ�ိးသားအာဇာနည်ေတအွေ�ကာင်းနဲ ့၊ မတရားမ�ေတ ွဖိ�ှပ်ိမ�ေတနွဲ ့
�ကံ�လာတဲအ့ခါတိင်ုး ယင်းအာဇာနည်ပုဂ�ိ�လ်ေတရဲွ� တနု ့ြ်ပနမ်�ေတ၊ွ �ပီးေနာက်
တ�ိင်ုငံလံးု အေြခအေန (ဝါ) ေဒသတင်ွး အေြခအေနကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ
သုံးသပ်ြခင်းတိ� ကုိ သင်�ကားြပသရမယ်။ အေြခခံ �ိင်ုငံေရးလမ်း��န်
လက်စဲွစာအပ်ုကုိ ြပ�စု�ပီး သင်တနး်သားအားလံးုကုိ ေကာင်းစွာေလလ့ာ ေစကာ
ယင်းလက်စဲွစာအပ်ုကုိ ေနာက်ေနာင်မှာ မီှြငမ်း�ိင်ုမှာ ြဖစ်တယ်။

သင်တနး်ဆရာများအတက်ွလည်း သင်တနး်ေကျာင်းတခု �ိှသင့်�ပီး
ပညာသင်�ကားေရး အစီအစ�်အတက်ွ အေြခခံအတ်ုြမစ်ေတအွြဖစ်
ပါဝင်ြဖည့်စွက်ေပးမယ့် ြပ�ာနး်စာအပ်ုေတကုိွ ေရွးချယ်ဖိ� ည�ိ��င်ိးတိင်ုပင်�ိင်ုတယ်။
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ေလလ့ာဖတ်��သင့်တဲ ့စာအပ်ုေတ ွစုေဆာင်းထား�ိှေပး�ပီး ကမ�ာတလ�ား
အြဖစ်အပျက်ေတနွဲ ့ �ိင်ုငံတင်ွး အခက်အခဲြပဿနာေတကုိွ သင်တနး်သားအဖိ�
ထိေတ�ေလလ့ာ�ိင်ုခွင့် ပုိမုိလာေစမှာြဖစ်တယ်။ ေနာက်ေနာင်မှာ စာဖတ်ြခင်းဟာ
အထုံဝါသနာတခု ြဖစ်လာ�ပီး ပတ်ဝနး်ကျင် အေြခအေနေတကွ ေြပာက်ကျား
စစ်သည်တိ� ကုိ သိချင်စိတ် တဖွားဖွား ေပ�ေပါက်လာေအာင် ��းိဆွေပးလိမ့်မယ်။
ဒီအကျ�ိးတရားဟာ သင်တနး်သားေတကွ သူတိ� ရဲ� နစိ�ဓူ၀ လပ်ုငနး်ေဆာင်တာေတွ
လပ်ုေဆာင်ေနစ�် တစတစနဲဆုိ့သလိ ုတပ်ဖ�ဲအတင်ွး�ိှ ကျနရဲ်ေဘာ်ေတထွက်
သာလနွ၍် ေအာင်ြမင်�ိင်ုခ့ဲေသာ ရဲေဘာ်ေတရဲွ� ထူးကဲေကာင်းမွနတဲ့်
စည်းကမ်းလိက်ုနာမ�ေတကုိွ ေလလ့ာအကဲခတ်မိ�ကတဲ ့အခါမှာ
ေပ�ေပါက်လာလိမ့်မယ်။

စည်းကမ်းလိက်ုနာမ�ဟာ သင်တနး်ေကျာင်းက ေလက့ျင့်သင်�ကားေပးရမယ့်
အေြခခံကျတဲ ့ဘာသာရပ်တခုြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိစုည်းကမ်းလိက်ုနာမ�ဟာ အတင်ွးက
ြဖစ်လာရမယ်။ တနည်းအားြဖင့် ကျ�ိးေ�ကာင်း ဆင်ြခင်တံတုရားအရ မှနက်နတ်ယ်လိ�
ခံယူ�ပီး လိက်ုနာတာမျ�ိးြဖစ်တယ်။ စက်ယ��ယား မဆနသ်င့်ပါ။ တိက်ုပဲွဆင်��ရဲတဲ့
အခုိက်အတန ့ ်ကာလေတမှွာ �ကီးမားတဲ ့အကျ�ိးေကျးဇူးေတရွဖိ� ဒီလို
စည်းကမ်းလိက်ုနာမ�ေတ ွလိအုပ်တယ်။

✭

(ည) ေတာလ်နှေ်သာ တပ်မေတာတ်ခု၏ ဖ�ဲစညး်တညေ်ဆာက်ပုံ

ကျေနာ်တိ�  သိ�ိှခ့ဲရတဲအ့တိင်ုး ေြပာက်ကျားပုံစံ တည်ေဆာက်ထားတဲ့
ေတာ်လှနေ်သာ တပ်မေတာ်တခုဟာ ယင်းလ�ပ်�ှားတိက်ုခုိက်ရာ ေဒသမှာ မည်သိ� ပင်
�ိှေနေစ စစ်ပဲွမှာ တိက်ု�ုိက်ပါဝင်ြခင်းမ�ိှတဲ ့လထုူအဖ�ဲအစည်းေတွ �ိှရမှာြဖစ်�ပီး
အလနွ ့အ်လနွ ်အေရးပါတဲ ့အေထာက်အကူြပ�လပ်ုငနး်ေတ ွေဆာင်ရွက်လပ်ုကုိင်�ိင်ုဖိ�
ြဖစ်တယ်။ ေနာက်ပုိင်းမှာ ကျေနာ်တိ�  ေတ�လာရမှာ ြဖစ်တဲအ့တိင်ုး အဖ�ဲအစည်း
အားလံးုဟာ ေပါင်းဆုံစုစည်းကာ ေတာ်လှနေ်သာ တပ်မေတာ်အတက်ွ အကူအညီ
အများဆုံး ေပး�ိင်ုဖိ� အတက်ွြဖစ်တယ်။ အေ�ကာင်းမူ လက်နက်ကုိင် တိက်ုပဲွကသာ
အဆုံးသတ်ေအာင်ပဲွအတက်ွ အဆုံးအြဖတ်ေပးမယ့်အချက် ြဖစ်လိ� ပါ။
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တပ်ဖ�ဲကုိ စစ်ဦးစီးချ�ပ်တဦးက ဦးေဆာင်တယ်။ သူက ေဒသအသီးသီးရဲ�
တိင်ုးမ�းေတကုိွ ခန ့ထ်ားတယ်။ ယင်းတိင်ုးမ�းေတကွ သက်ဆုိင်ရာ
ေဒသအသီးသီးအလိက်ု တပ်ရင်းတပ်ဖ�ဲေတကုိွ အပ်ုချ�ပ်ကွပ်ကဲကာ တပ်ရင်းမ�းများနဲ ့
အြခားအဆင့် အရာ�ိှေတကုိွ ခန ့ထ်ားတယ်။ ထိ� ေ�ကာင့် စစ်ဦးစီးချ�ပ်ေအာက်တင်ွ
တိင်ုးမ�းေတ�ိှွမယ်။ ယင်းတိ� ရဲ� ကွပ်ကဲမ�ေအာက်မှာ တပ်ဖ�ဲအရွယ်အစားအမျ�ိးမျ�ိး
ပါဝင်တဲ ့တပ်ရင်းေတ�ိှွမယ်။ တပ်ရင်းတခုစီကုိ တပ်ရင်းမ�းက အပ်ုချ�ပ်တယ်။
တပ်ရင်းမ�းရဲ� လက်ေအာက်မှာ ဗုိလ်�ကီးေတ၊ွ ဗုိလ်ေတွ �ိှမယ်။ ယင်းမှာ ကျေနာ်တိ�
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲမှာ အဆင့်အနမ့်ိဆုံးြဖစ်တယ်။ တနည်းအားြဖင့် စစ်သားအထက်
အဆင့်ြမင့်ရာထူးမှာ ဗုိလ်ြဖစ်တယ်။ ဒါဟာ စံြပပုံစံတခုေတာ့ မဟတ်ုပါ။ သိ� ေသာ်
လက်ေတ� ြဖစ်ရပ်မှနတ်ခုကုိ တင်ြပြခင်းြဖစ်တယ်။ လက်နက်မျ�ိးစုံနဲ စ့နစ်တကျ
ဖ�ဲစညး်ထားတ့ဲ စစ်တပ်�ကီးတခုကုိ ေတာလ်နှေ်သာ လထုူတပ်မေတာက်
ေအာင်ပဲွခံ�ုိင်ခ့ဲတာကုိ သက်ေသြပခ့ဲတယ်။

တြခားအေတ�အ�ကံ�ေတနွဲ�့�င်ိးစာရင် တပ်ဖ�ဲစည်းတဲပုံ့စံနဲ ပ့တ်သက်လိ�
ကျေနာ်တိ�  အေတ�အ�ကံ�ကပုိေတာင်နည်းပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အြဖစ်အပျက်ေတွ
တိးုတက်ဖ�ံ �ဖိ�း လာတာနဲအ့မ� လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲအစည်း တရပ်လည်း
ထူေထာင်�ိင်ုပုံကုိ �ုိး�ုိး�ှင်း�ှင်း ြပသြခင်းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ရာထူးအဆင့်ေတဟွာ တကယ်ေတာ ့ဘာမှအေရးမ�ကီးပါဘူး။ ဦးစီး
ကွပ်ကဲရတဲ ့လက်နက်ကုိင်တပ်ဖ�ဲ အင်အားနဲ ့ ကုိက်ညီမ�မ�ိှတဲ့ ဘယ်လိရုာထူးမျ�ိးမှ
မခန ့အ်ပ်ဖိ� သာ အေရး�ကီးတာပါ။ ကုိယ်ကျ�ိးမဖက် အများအကျ�ိးေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
�ုနး်ကနတုိ်က်ပဲွဝင်ြခင်း စတာေတွကုိ လက်ေတ� ေကျာလ်�ားလနွေ်ြမာက်သူေတွ
မဟုတ်ရင် ရာထူးမခန ့သ်င့်ပါ။ သိ� မဟတ်ုက လ�ကျင့်ဝတ်နဲ တ့ရားမ�တမ� စသည်တိ� ကုိ
ဆန ့က်ျင်ရာေရာက်မယ်။

အထက်မှာ ေဖာ်ြပခ့ဲတာေတဟွာ ထိေရာက်ြပင်းထနတဲ် ့စစ်ပဲွေတကုိွ
ဆင်���ဲိင်ုစွမ်းတဲ ့အဂ�ါြပည့်စုံတဲ ့တပ်မေတာ်တခုကုိ ရည်��နး်ပါတယ်။ ေြပာက်ကျား
တပ်ဖ�ဲရဲ� ပထမအဆင့်မှာ ေခါင်းေဆာင်အ�ကီးအကဲဟာ သူ�ကိ�က်�ှစ်သက်တဲ့
ရာထူးကုိ ယူ�ိင်ုတယ်။ သိ� ေသာ် သူဟာ လက်ေတ�မှာ တပ်ဖ�ဲဝင် အနည်းငယ်မ�ကုိသာ
အပ်ုချ�ပ်ကွပ်ကဲ�ိင်ုမှာြဖစ်တယ်။

စစ်တပ်အဖ�ဲအစည်းေတရဲွ� အေရး�ကီးလက�ဏာေတအွနက် တခုကေတာ့
စည်းကမ်းချ�ိးေဖာက်မ�ေတကုိွ အေရးယူြပစ်ဒဏ်ချြခင်းပဲြဖစ်တယ်။ စည်းကမ်း
လိက်ုနာမ�ဟာ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲဝင်ေတအွတက်ွ ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာ အေြခခံ
လမ်း��နေ်တအွနက် တခုပဲြဖစ်တယ်။ (ဒါကုိ ထပ်ခါတလဲလဲ ေြပာဆုိ
��နြ်ပေနရမယ်။) ကျေနာ်တိ�  ေ�ှ�ပုိင်းမှာ တင်ြပခ့ဲသလို စည်းကမ်းလိက်ုနာမ�ဟာ
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တစုံတဦးက ေလးေလးနက်နက် ဆင်ြခင်သုံးသပ်�ပီး စိတ်တင်ွးမှ ေ�ကေ�ကနပ်နပ်
လက်ခံေြပာင်းလဲြခင်း ြဖစ်သင့်တယ်။ ဤသိ� ြဖစ်ပါက တဦးတေယာက်ေသာ
ပုဂ�ိ�လ်ဟာ စိတ်ေရာကုိယ်ပါ စည်းကမ်းကုိ လိက်ုနာသူ ြဖစ်လာမယ်။ ဒီစည်းကမ်းကုိ
ချ�ိးေဖာက်သူ ဘယ်သူကုိမဆုိ၊ ဘယ်လိရုာထူးတာဝန ်ထမ်းရွက်ေနသည်ြဖစ်ေစ
အေရးယူအြပစ်ေပးရမယ်။ ယင်းြပစ်ဒဏ်ဟာ ထုိသူကုိ အမှားအတက်ွ ေနာင်တရ
ြပ�ြပင်ေစမယ့်ြပစ်ဒဏ်မျ�ိး ြဖစ်သင့်တယ်။

ဒါဟာ အေရး�ကီးပါတယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်သားဟာ ထုသားေပသား
ကျေနသူြဖစ်လိ�  ေတာ်�ုံနာကျင်မ�ေဝဒနာကုိ မမ�ပါ။ ေြပာက်ကျားတပ်သားအတက်ွ
ေထာင်တင်ွး ၁၀ ရက် ချထားတာဟာလည်း သ�အတက်ွ လနွစွ်ာအကျ�ိး�ိှသလိ၊ု
ရက်အား အနားယူရသလိြုဖစ်တယ်။ ဘာမှလပ်ုစရာလည်းမ�ိှ၊ ချတီက်စရာလည်းမ�ိှ၊
အလပ်ုမ�ိှ၊ ကင်းလည်း မေစာင့်ရ၊ အိပ်ချင်သလိ ုအိပ်ေန�ိင်ု၊ အနားယူ စာဖတ်�ိင်ု�ပီး
စားေန�ုံသက်သက် ၁၀ ရက်ဟာဘယ်လိမှု ြပစ်ဒဏ်ေပးရာ မေရာက်�ိင်ုပါ။
ေြပာက်ကျားစစ်သားကုိ လတ်ွလပ်စွာ သွားလာ�ိင်ုမ� အခွင့်အေရးကုိ ကန ့သ်တ်
ဖယ်�ှားပစ်�ုံြဖင့် ဒဏ်ေပးတာတခုတည်းလည်း မြဖစ်သင့်ဆုိတာကုိ အထက်ပါ
အချက်ေတကွ သုံးသပ်အေြဖထုတ်�ိင်ုတယ်။

တိက်ုပဲွဝင်စိတ်ဓာတ် အလနွြ်မင့်မားေနချနိန်ဲ ့ မိမိကုိယ်မိမိ ဂုဏ်ယူအားရ
ေ�ကနပ်ေနချနိေ်တမှွာ ေသနတ်ကုိင်ေဆာင်ခွင့်ကုိ �ုတ်သိမ်းြခင်းဟာ ထုိသူအတက်ွ
မှနက်နတဲ် ့အြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းြဖစ်တယ်။ ဒါဟာ အြပ�သေဘာ တနု ့ြ်ပနမ်�ကုိ
ရ�ိှ�ိင်ုတယ်။ ဒီလိအုေြခအေနေတမှွာ ဒါဟာ နမူနာေကာင်း ြပစ်ဒဏ်ပဲြဖစ်တယ်။
ေအာက်ပါ စိတ်ထိခုိက်ဖွယ် ြဖစ်ရပ်သာဓကေလးကုိ တင်ြပပါရေစ။ လာဗီလား
ြပည်နယ်အတင်ွး �မိ�တ�မိ�သိမ်းပုိက်ေရး စစ်ပဲွမှာ စစ်ပဲွရဲ� ေနာက်ဆုံးေနရ့က်များ
ကာလလည်း ြဖစ်တယ်။ တပ်ဖ�ဲဝင်ေတ ွ�မိ�လယ်က ရနသ်�စခနး်ေတကုိွ
တိက်ုခုိက်ေနစ�်မှာ ရဲေဘာ်တေယာက် ထုိင်ခုံတခုေပ� အိပ်ေပျာ်ေနတာ ေတ�ခ့ဲရတယ်။
ေမးတဲအ့ခါ သ�ေသနတ်ကျည်ဆံ မေတာ်တဆ ထွက်သွားမ�ေ�ကာင့် သ�ေသနတ်ကုိ
�ုတ်သိမ်းခံလိက်ုရလိ�  အလပ်ုမ�ိှြဖစ်�ပီး သူအိပ်ေနတာလိ� ြပနေ်ြဖတယ်။
ဒီအြပ�အမူဟာ ြပစ်ဒဏ်ေပးမ�ကုိ တနု ့ြ်ပနတဲ် ့နည်းလမ်းေကာင်းမဟတ်ုေ�ကာင်း၊
ဒါေ�ကာင့် ေ�ှ�တနး်စစ်မျက်�ှာမှာ ရနသ်�ဆီက ေသနတ် ရေအာင်ယူဖိ�
ေြပာြပလိက်ုတယ်။

ရက်အေတာ်�ကာ�ပီး ဆနတ်ာကလာရာ�မိ�သိမ်းတိက်ုပဲွအစမှာ ကျေနာ်တိ�
ေ�ှ�တနး်သူနာြပ�ေဆး�ုံကုိ သွားေရာက်ခ့ဲတယ်။ အဲဒီမှာ ေသခါနးီ
ရဲေဘာ်တေယာက်က သ�လက်ကုိ လှမ်းေြမ�ာက်ြပ�ပီး ကျေနာ် အထက်ကေြပာခ့ဲတဲ့
သ�အြဖစ်အပျက်ကုိ ြပနေ်ြပာြပတယ်။ သူဟာ ေ�ှ�တနး်တေနရာမှာ
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ေသနတ်တလက်ကုိ ြပနရ်ခ့ဲတယ်။ ေသနတ်ကုိလည်း ြပနကုိ်င်ခွင့်ရ�ပီလိ� လည်း
ေြပာြပတယ်။ ေနာင် မ�ကာခင်မှာပဲ သူ အသက်ထွက် ကျဆုံးသွားတယ်။

လက်နက်ကုိင်ေတာ်လှနေ်ရး ြဖစ်စ�်တေလ�ာက် ကျေနာ်တိ�တပ်ဖ�ဲေတရဲွ�
ေတာ်လှနေ်သာ တိက်ုပဲွဝင်စိတ်ဓာတ်အဆင့်ကေတာ ့ဒါပါပဲ။ အစ ပထမမှာ
ဒီလိစိုတ်ဓာတ်မျ�ိး �ိှဖိ�  မလယ်ွလှပါ။ အဲဒီတနုး်က ေ�ကာက်ရွ�ံထိတ်လန ့ေ်နသူေတွ
အများအြပားပါပဲ။ လက်ေတ�မကျတဲ ့ဆ��ြဖစ်ေပ� ခံစားမ�ေတကွ ေတာ်လှနေ်ရး
ဩဇာလ�မ်းမုိးမ�ကုိ ဟန ့တ်ားေ�ှာက်ယှက်တယ်။ သိ� ေပမယ့် အဆုံးမှာေတာ့
ဒီစိတ်ဓာတ်ရင့်သနမ်� အေြခအေနကုိ ဆုိက်တာပါပဲ။ ဒါဟာလည်း လက်ေတ�
အလပ်ုရယ်၊ စ�်ဆက်မြပတ်တဲ ့နမူနာေကာင်းတိ� ရဲ� တနွး်အားေပးမ�ေတရွယ်
ေ�ကာင့်ပါပဲ။

တညလံးု ကင်းေစာင့်ခုိင်းတာမျ�ိး၊ အတင်းအ�ကပ် ခရီးချတီက်ခုိင်းတာမျ�ိးေတွ
ဟာလည်း ြပစ်ဒဏ်ေပးနည်းေတပွါပဲ။ သိ� ေပမယ့် ချတီက်ခုိင်းမ�ေတဟွာ တကယ်တမ်း
လက်ေတ�ကျတဲ ့ြပစ်ဒဏ်မျ�ိး မဟတ်ုပါဘူး။ အြပစ်�ိှတဲသူ့ကုိ ပင်ပနး်�မ်ွးနယ်မ�
ြဖစ်ေစ�ုံကလွဲရင် အြခား ဘယ်လိအုကျ�ိးသက်ေရာက်မ�မျ�ိးမှ မ�ိှလိ� ပါပဲ။ ဒီြပင်
အေစာင့်ထည့်ေပးရတာလည်း�ိှေတာ ့အေစာင့်ရဲေဘာ်ေတပွါ
ပင်ပနး်�မ်ွးနယ်ကုနတ်ယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးအသိစိတ် ေခါင်းပါးသူေတကုိွ
လိက်ုလံေစာင့်�ကပ်ရတဲ ့ရဲေဘာ်မှာလည်း မလိလုားအပ်တဲ့ ေနာက်ထပ်
စိတ်မသက်မသာြဖစ်မ�ကုိ ခံစားရ�ိှ�ုံပဲ�ိှမယ်။ ကျေနာ် တိက်ု�ုိက်အပ်ုချ�ပ်ရတဲ့
တပ်ဖ�ဲေတမှွာ ေပါေ့ပါပ့ါးပါး စည်းကမ်းချ�ိးေဖာက်မ�ေတအွတက်ွ သ�ကားလံးု၊
စီးကရက် စတာေတ ွြဖတ်ေတာက်�ပီး ဖမ်းဆီးအေရးယူေစတယ်။ ပုိလိ�
ဆုိးဆုိးဝါးဝါးချ�ိးေဖာက်သူေတကွျေတာ ့ထမင်းဟင်းမေက�းဘဲ အငတ်ထားတယ်။
အကျ�ိးရလဒ်ကေတာ ့များစွာ�ကီးမားလှပါတယ်။ ြပင်းထနလှ်တာမိ�
ဒါမျ�ိးြပစ်ဒဏ်ကျေတာ ့အထူးလိအုပ်တဲ ့အေြခအေနမျ�ိးမှာသာ ေပးသင့်ပါတယ်လိ�
အ�ကံြပ�ပါရေစ။

✭
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အခနး် (၄)

ေနာက်ဆက်တဲွများ

(က) အြမ�ေတ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ လ��ိဝှက်ဖ�ဲစညး်ပုံ

ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွတိင်ုး လိက်ုနာရမယ့် ဥပ ေဒသေတ�ိှွတယ်။ အချ�ိေသာ
ဥပ  ေဒသေတဟွာ စစ်ရဲ� ေယဘုဘျ ဥပေဒသေတမှွ ထုတ်��တ်ထားတာြဖစ်�ပီး
အချ�ိမှာ ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွရဲ� ထူးြခားတဲ ့လက�ဏာရပ်ေတေွ�ကာင့် ြဖစ်တယ်။
ြပင်ပ�ိင်ုငံ တခု (ဝါ) �ိင်ုငံတင်ွး ေဝးလံတဲ ့  ေဒသတခုမှာ ေတာ်လှနေ်ရး စတင်ရန်
ဆုံးြဖတ်ရင် လအူများကုိ အသိေပးမ�မျ�ိး မလိဘဲု ေြပာက်ကျား အဖ�ဲဝင်များကုိ
သုိသိပ်လ��ိဝှက်စွာဖ�ဲစည်း�ပီး အေသးစား ေြမေအာက် လ�ပ်�ှားမ�များြဖင့်
စတင်ရပါမယ်။ အကယ်၍ ေြပာက်ကျားလ�ပ်�ှားမ�ဟာ အင်အားသုံး ဖိ�ှပ်ိခံရတဲ့
လအူစုအဖ�ဲက ဆန ့က်ျင်တိက်ုခုိက်ဖိ�  ေပ�ေပါက်လာတာြဖစ်ပါက ဒီေြပာက်ကျား
အြမ�ေတအဖ�ဲကုိ ေချမ�နး်ခံရြခင်းမှ ကာကွယ်�ိင်ုဖိ� ေနာက်ပုိင်းမှာ တစတစ
တိးုချ�ဲဖ�ဲစည်းသွားကာ ေြပာက်ကျားစစ်ကုိလည်း ကျယ်ြပန ့စွ်ာ ဆင်��သွဲား�ိင်ုတယ်။

ေယဘုယျအားြဖင့် အစဥ်အလာ�ိှ လသိူများသည့်ေခါင်းေဆာင်ေတကွ
ေသချာည�ိ��င်ိးဆုံးြဖတ်�က�ပီး အားစုိက်�ကိ�းပမ်း လပ်ုေဆာင်မ�ေ�ကာင့်သာ
ြပည်သ�ေြပာက်ကျားေတာ်လှနေ်ရးအဖ�ဲများ ေပ� ေပါက်တယ်။ အာဏာ�ှင် အစုိးရကုိ
ဆန ့က်ျင်တဲ ့ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�ေတဟွာ အ ေြခခံအားြဖင့်တညီူတဲ့
လံေုလာက်ေသာ ြပင်ဆင်လပ်ုကုိင်ြခင်းမျ�ိး မ�ိှတဲ ့အမှားေ�ကာင့် နစ်နာဆုံး�� ံးမ�များ
�ိှခ့ဲတယ်။ ေြမေအာက်လ�ပ်�ှားမ� ဥပ ေဒသများြဖစ်တဲ့ ထိပ်တနး်လ��ိဝှက်မ��ှင့်
အ�မဲသတိ�ိှမ�တိ� ကုိ လိက်ုနာကျင့်သုံးဖိ�  လိအုပ်တယ်။

လ��ိဝှက်လပ်ုကုိင်မ�ဥေဒသများကုိ အားလံးုြခံ�၍ လိက်ုနာေစာင့်ထိနး်မ�များ
မ�ိှခ့ဲရင် စစ်အစုိးရ၏ ေထာက်လှမ်းေရးများက ေတာ်လှနေ်ရး အဖ�ဲအစည်းများရဲ�
�ကံစည်မ�များကုိ �ကိ�တင်သိ�ိှကာ တနြ်ပနမ်�များ လပ်ုေဆာင်လာ�ိင်ုတယ်။
အချ�ိြဖစ်ရပ်ေတမှွာ ေြဗာင်ကျကျ ထုတ်ေဖာ်ေ�ကညာမ�ေတ၊ွ၊ ဥပမာ ကျေနာ်တိ�
ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရး အစဦးကာလတင်ွ ဖီဒယ်ကပ်စထ�ုိ ေ�ကညာထုတ်ြပနခ့ဲ်တဲ့
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“လာမည့် ၁၉၅၆ ခု�ှစ်တင်ွ ကျေနာ်တိ�သည် ေသရင် ေြမ�ကီး၊ �ှင်ရင်ေရ�ထီး” စာပုိဒ်အရ
ေတာ်လှနေ်ရး စတင်ေတာမ့ည်ြဖစ်ေ�ကာင်း အသိေပးသက့ဲသိ� ြဖစ်ခ့ဲတယ်။
လံးုဝလ��ိဝှက်မ�၊ ရနသ်�လက်တင်ွး မိမိလ�ပ်�ှားမ� သတင်းအချက်အလက်များ
လံးုဝမေရာက်�ိှေရး ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်မ�ဟာ ေတာ်လှနေ်ရး၏
မူလ အေြခခံြဖစ်ရမယ်။

ဒတိုယ အလနွအ်ေရး�ကီးတဲအ့ချက်က လစိူစစ်ေရွးချယ်မ�ပဲြဖစ်တယ်။
တခါတရံလယ်ွကူလှသေလာက် တခါတရံ ခက်ခဲတယ်။ အေ�ကာင်းမူ
လက်လှမ်းမီ�ိင်ုသမ�ေသာ အချက်အလက်အေပ�သာ အမီှသဟဲ ြပ�ရတာြဖစ်လိ�
မိမိ�ိင်ုငံလတ်ွေြမာက်ေရးအတက်ွ မိမိတိ� ကုိယ်စီ တာဝန�ိှ်တယ်လိ� နားလည်
သေဘာေပါက်ကာ ေတာင်းဆုိမ��ှင့် ပါဝင်လာသူေတ၊ွ ြပည်�ှင်ဒဏ်ခံရသူေတွ
စတဲပု့ဂ�ိ�လ်ေတနွဲ ့ ပတ်သက်တဲ ့အေ�ကာင်းအရာေတကုိွ ြပည့်ြပည့်စုံစုံ
ေလလ့ာစုံစမ်းမ�များြပ�လပ်ု�ိင်ုတဲ ့အေနအထားမ�ိှပါ။ မည်သိ� ဆုိေစ ရနသူ်
ေထာက်လှမ်းေရး သူလ��ိများ/ဒလနမ်ျား ပါဝင်လာသည့်တိင်ု ေနာက်ပုိင်းတင်ွ
ယင်းတိ�က သတင်းအချက်အလက်များ ြပနလ်ည် ဆက်သွယ်တင်ပိ� မ�ကုိ ခွင့်မြပ��ိင်ု။
ထိ� ေ�ကာင့် လ�ပ်�ှားမ� မစတင်မီကတည်းက အဖ�ဲဝင်အားလံးုတိ�အား လ��ိဝှက်ေသာ
ေနရာတင်ွ စုစည်း�ပီး ယင်းေနရာကုိ တဦး�ှစ်ဦးကသာ သိသင့်တယ်။

ယင်းေနရာကုိ ေခါင်းေဆာင်ေတကွ မြပတ်မလတ် ေစာင့်�ကည့်�ပီး
ြပင်ပ�ှင့်မည်သည့် ဆက်သွယ်မ�မျ�ိးကုိမ� ခွင့်မြပ�သင့်။ ခရီးစတင်ထွက်ခွါရန ်(ဝါ)
သင်တနး်တခုစတင်ရန ်�ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ� (ဝါ) ရဲ/ပုလပ်ုများ မသိေအာင်
ပုနး်ေအာင်းြခင်းမျ�ိးသာြဖစ်ပါက မည်သူမည်ဝါမှနး် မသိရေသးသည့် လသူစ်များကုိ
အချက်အြခာကျေသာေနရာများကုိ အသိမေပးသင့်ပါ။ ေြမေအာက်လ��ိဝှက်
လပ်ုငနး်များတင်ွ မည်သူတဦးတေယာက်ကုိမ� မြဖစ်မေနသိ�ိှအပ်သည့်
အချက်အလက်ထက် ပုိ၍မသိေစရ။ အြခားတစုံတေယာက်ရဲ�ေ�ှ�မှာ
မည်သည့်ကိစ�အေ�ကာင်းကုိမ� မေြပာရ။ တစုံတရာပုံစံြဖင့် ဦးစီးချ�ပ်ကုိင်မ�များ
ြပ�လပ်ု�ပီးပါက စာဝင်စာထွက်များကုိပင် ထိနး်ချ�ပ်ထားရနလိ်အုပ်�ပီး ဤသိ� ြဖင့်
အဖ�ဲဝင် ပုဂ�ိ�လ်များ၏အဆက်အသွယ် အားလံးုကုိ သိ�ိှကာ တဦးတေယာက်တည်း
အြပင်သိ�  သွားလားြခင်း၊ တဦးတည်း သီးသန ့ေ်နထုိင်ြခင်းမျ�ိးကုိ ခွင့်မြပ�ရ။ လပုူဂ�ိ�လ်
တဦးချင်း မည်သည့်ပုံစံြဖင့် ဆက်သွယ်မ�မျ�ိးကုိမ� ခွင့်မြပ�ရ။
ကာကွယ်တားဆီးရမယ်။

ေတာ်လှနေ်ရးတင်ွ အမျ�ိးသမီးတိ�၏အခနး်က� မည်သိ� ပင် အ ေပါင်းလက�ဏာ
ေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ အထူးဂ�ုြပ�ရမှာက ထိခုိက်ပျက်စီးမ�လည်း ြဖစ်ေစ�ိင်ုတယ်။
အမျ�ိးသမီး�ှင့်ပတ်သက်၍ လငူယ်အမျ�ိးသားေတမှွာ အားနည်းချက်�ိှ�ိင်ုတယ်။
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အထူးသြဖင့် သာမနအ်ေြခအေန ကျား/မ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးမျ�ိးကေန တစတစ
ကင်းကွာ�ပီး စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ နာကျင်ထိခုိက်မ� အပါအဝင် ထူးြခားတဲ ့အ ေြခအေန၊
ပတ်ဝနး်ကျင်ေတမှွာ ေနထုိင်�ကရတဲအ့ခါ အားနည်းချက်များ ြဖစ်ေပ�တတ်တယ်။
အာဏာ�ှင် အစုိးရများက ဒီအားနည်းချက်ကုိ အခွင့်ေကာင်းယူကာ
အမျ�ိးသမီးသူလ��ိများကုိ အသုံးချ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေစ�ိင်ုတယ်။ တခါတရံ
ဒီလိအုမျ�ိးသမီးမျ�ိးေတရဲွ� အထက်အရာ�ိှ�ှင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံမ�ဟာ
�ှင်း�ှင်းလင်းလင်း �ိှ�ိင်ုသလိ ုမေကာင်းသတင်းေကျာ်ေစာမ�မျ�ိးေတာင် �ိှတတ်တယ်။
တခါတေလမှာ ထိေတ�ဆက်ဆံမ�အစအနေလာက်ကုိပင် သိ�ိှေဖာ်ထုတ်�ိင်ုဖိ�
အလနွခ်က်ခဲတာလည်း �ိှတတ်တယ်။ ဒါေ�ကာင့် အမျ�ိးသမီးများ�ှင့်
ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးကုိ တားြမစ်ပိတ်ပင်ရန ်လိအုပ်လာတတ်တယ်။
 ေတာ်လှနစ်စ်ပဲွ စတင်ဆင်��ရဲနအ်တက်ွ တဖက်မှြပင်ဆင်ရင်း လ��ိဝှက်စွာ
ေနထုိင်ရတဲေ့ြခအေနမှာ ေတာ်လှနေ်ရးသမားတေယာက်ဟာ ေတာထွက်ရေသ့
တပါးလိ ု�ခိ�းြခံေခ�တာကျင့်�ကံေနထုိင်ဖိ�  အေရး�ကီး လှပါတယ်။ ဒါက
ေနာက်ေနာင်မှာ ေခါင်းေဆာင်တဦးြဖစ်လာဖိ�  အရည်အေသွးများထဲက
စည်းကမ်း�ုိေသလိက်ုနာမ� ဆုိတာကုိ စမ်းသပ်တာလည်းြဖစ်တယ်။ အကယ်၍
တစုံတေယာက်ဟာ ေခါင်းေဆာင်အ�ကီးအကဲရဲ� အမိန ့ကုိ်မနာခံဘဲ အမျ�ိးသမီးများ�ှင့်
ထိေတ�ဆက်ဆံမ�အြပင် အြခားပိတ်ပင်ထားတဲ ့အြပင်လေူတနွဲ မိ့တ်ေဆွဖ�ဲ ြခင်းေတွ
လပ်ုေဆာင်လာရင် သ�ကုိ ချက်ြခင်းပင် သီးြခားခဲွထုတ်ထားရန် လိအုပ်ပါတယ်။
ထုိသူ�ှင့် ဆက်သွယ်သူများေ�ကာင့် အ��ရာယ်ကျေရာက်�ိင်ုတဲအ့ြပင်
ေတာ်လှနေ်ရးစည်းကမ်းလိက်ုနာမ�ကုိ ေဖာက်ဖျက် ကျ�းလနွရ်ာ ေရာက်ပါတယ်။

�ခင်းချက်မ�ိှ (ဝါ) ေ�ှာင်�ကိ�းမ့ဲ အကူအညီကုိ မိတ်ေဆွပီသေသာ (ဝါ)
�ကားေန�ိင်ုငံအစုိးရထံက မေမ�ာ်ကုိးသင့်ပါ။ (ယင်း�ိင်ုငံက) သ�ရဲ� နယ်ေြမ
အစိတ်အပုိင်း အချ�ိကုိမူ အေြခခံစခနး်အြဖစ် အသုံးြပ�ခွင့်ေပးရင် ေပးထားမယ်။
ဒါေပမယ့် မိမိတိ� ကုိ လံးုဝအ��ရာယ်ေပး�ိင်ုမည့်သူများ နယ်ေြမအတင်ွး�ိှေနတယ်လိ�
အ�မဲမှတ်ယူရမယ်။ �ခင်းချက်အေနနဲ ့ ေပ�ေပါက်�ိင်ုတဲ့ တချ�ိကိစ�ရပ်ေတကွ
ေယဘုယျဥပ  ေဒသေတဟွာ ြငင်းမရေအာင် မှနက်နတ်ာကုိ ေထာက်ခံေပးသလို
ြဖစ်တယ်။

လအူေရအတက်ွ ဘယ်ေလာက်က အသင့်ြဖစ်ေနသင့်တယ်ဆုိတာမျ�ိး
ကျေနာ်တိ�  မေြပာလိ။ု ကဲွြပားြခားနားတဲ ့အေြခအေနအမျ�ိးမျ�ိး�ိှ�ိင်ုတာမိ� အတိအကျ
ေဖာ်ြပဖိ�  လက်ေတ�မှာခက်ခဲပါတယ်။ သိ� ေသာ် ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွတပဲွ စတင်ဖိ�
လိအုပ်တဲ ့အနည်းဆုံးအေရအတက်ွကုိေတာ ့ေြပာ�ိင်ုပါတယ်။ တပ်ေြပးများ�ှင့်
တင်း�ကပ်သည့်စည်းကမ်းေတ ွမလိက်ုနာ�ိင်ုလိ�  ထုတ်ပယ်ပစ်ရဖွယ်�ိှသူများပါ
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ထည့်သွင်းစဥ်းစားရင် အစဦးမှာ  လ ူ၃၀ မှ ၅၀ အထိ �ိှသင့်တယ်။ ဒီအ ေရအတက်ွက
အေမရိကတိက်ု မည်သည့်�ိင်ုငံမှာမဆုိ ေြပာက်ကျားစစ်ပဲွ စတင်ရန ်သင့်ေတာ်ေသာ
ပမာဏြဖစ်တယ်။ အ ေ�ကာင်းမှာ ယင်း�ိင်ုငံများတင်ွ ေတာေတာင်ထူထပ်မ�စတဲ့
မိမိအတက်ွ တပနး်သာေစေသာ စစ်ေြမြပင်အေနအထားများတည်�ိှမ�၊ လယ်ယာေြမ
ပုိင်ဆုိင်လိမု�၊ တရားမ�တမ�အေပ� ထပ်ခါတလဲလဲ ချ�ိး�ှမ်ိတိက်ုခုိက်ခံရမ� အစ�ိှသည့်
အ ေြခအေနေကာင်းများ ြဖစ်ေပ�ေနလိ�  ြဖစ်တယ်။

ကုိင်စဲွမယ့် လက်နက်ေတကွ ရနသ်�လက်နက်များ�ှင့်အတ ူြဖစ်သင့်တယ်။
မည့်သည့်တိင်ုးတပါး �ိင်ုငံကမဆုိ ယင်း�ိင်ုငံေ့ြမေပ�တင်ွ စတင်ေသာ ေြပာက်ကျား
လ�ပ်�ှားမျ�ိးကုိ အ ေြခခံအားြဖင့် ဟန ့တ်ားေ�ှာက်ယှက်မ�ေတွ �ိှ�ိင်ုတယ်။ ဒါကုိ
သတိြပ��ပီး စတင်ဖ�ဲစည်းတဲတ့ပ်ဖ�ဲများဟာ လအူေယာက် ၅၀ မှ ၁၀၀ ထက် မပုိသင့်။
တနည်းအားြဖင့် လ ူ၅၀၀ ြဖင့် ေတာ်လှနေ်ရးစတင်သည်ကုိ ကန ့ကွ်က်ရနမ်�ိှ။ သိ� ေသာ်
စခနး်တခုထဲတင်ွ လ ူ၅၀၀ စုြပံ�၍ မထားသင့်။ လမူျားလနွး်သြဖင့် အာ�ုံစုိက်ခံရကာ
သစ�ာေဖာက်မ�၊ စီးနင်းဝင်ေရာက် တိက်ုခုိက်ခံရမ� တခုခု ခံရပါက အဖ�ဲတခုလံးု
များစွာထိခုိက်နစ်နာ�ိင်ုတယ်။ အြခားတဖက်တင်ွမူ စခနး်အများအြပားကုိ တ�ပိ�င်နက်
စီးနင်းဝင်ေရာက်ဖိ�  မလယ်ွပါ။

အစည်းအေဝးကျင်းပရာ ဗဟိဌုာနချ�ပ်စခနး်များကုိလည်း ြပည်ပေရာက်
ပုဂ�ိ�လ်တိ� �ှင့်ေတ�ဆုံ�ိင်ုဖိ�  အနည်း�ှင့်အများဆုိသလို အသိေပးရမှာြဖစ်ေပမယ့်
အလနွလိ်အုပ်တဲအ့ခါမှလွဲလိ�  ေခါင်းေဆာင်ပုိင်းလ�ူကီးများ မတက်ေရာက်သင့်။
လ��ိဝှက်ချက်ေပါက်�ကား�ိင်ုတဲ ့မှတ်တမ်းများကုိ မထားသင့်။ ေခါင်းေဆာင်တိ� ရဲ�
တည်းခုိေနရာေတလွည်း တေနရာကတေနရာကုိ ေြပာင်းေရ� �ေနထုိင်�ပီး ရနသူ်
ေထာက်လှမ်းေရးက သတိမြပ�မိေအာင် ေနထုိင်သင့်တယ်။ လက်နက်များကုိ
ေနရာအ��အံြပားမှာ လ��ိဝှက်သိမ်းဆည်းသင့်တယ်။ တပ်ဖ�ဲတင်ွးက
တဦး�ှစ်ဦးေလာက်ကုိသာ အဲဒီေနရာကုိ အသိေပးသင့်တယ်။

တိက်ုခုိက်မ� စတင်ေတာမ့ယ့်ခါမှသာ တပ်ဖ�ဲဝင်များအား လက်နက်များကုိ
ကုိင်တယ်ွအသုံးြပ�ေစရမယ်။ သိ� မှသာ သင်တနး်တက်ေရာက်သူ တပ်ဖ�ဲဝင်တဦးဦး
ဖမ်းဆီးေထာင်ချခံရပါက ြပနလ်ည်ရ�ိင်ုဖိ�  ခက်ခဲတဲ ့လက်နက် ဆုံး�� ံးမ�များ
မြဖစ်ပွားဘဲ�ိှမယ်။ ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရး အင်အားစုများအဖိ� မည့်သည့်
အေြခအေနတင်ွမှ ဤက့ဲသိ�  ဆုံး�� ံးမ�မျ�ိးမ�ိှသင့်။

အြခားအ ေရး�ကီးတဲအ့ချက်တခုက မ�ကာမီကာလမှာ �ကံ�ေတ�ရမယ့်
တိက်ုပဲွ�ကီးများအတက်ွ တပ်ဖ�ဲဝင်များြပင်ဆင်ေလက့ျင့်ေပးေရးကုိ
အေလးထားေဆာင်ရွက်ေရးြဖစ်တယ်။ တပ်ဖ�ဲဝင်ေတဟွာ တင်း�ကပ်တဲ့
စည်းကမ်းလိက်ုနာမ�၊ ြမင့်မားတဲတိ့က်ုပဲွဝင် စိတ်ဓာတ်နဲ လ့ပ်ုေဆာင်�ကရမည့်
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ကိစ�အဝဝကုိ �ှင်းလင်းစွာနားလည် သေဘာေပါက်မ� စတာေတနွဲ ့ ြပည့်ဝတဲအ့ြပင်
ေတေွဝယိမ်းယုိင်မ�၊ အလယ်ွနဲေ့အာင်�ိင်ုမယ်ဆုိတဲ ့မှားယွင်းေသာဆ��စဲွများ
လံးုဝကင်း�ှင်းေနရမယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးဟာ ခါးသီးတဲ ့အေတ�အ�ကံ�ေတ၊ွ ေရ�ှည်
ဆင်��ရဲမ�ေတနွဲ ့ တနြ်ပနတိ်က်ုခုိက်ခံရမ�များ�ိှ�ိင်ု�ပီး တခါတရံ လံးုဝ
ေချမ�နး်ခံရလနုးီလည်း ြဖစ်�ိင်ုတယ်။ စိတ်ဓာတ်�က့ံခုိင်မ�၊ စည်းကမ်းလိက်ုနာမ�၊
အဆုံးသတ်ေအာင်ပဲွအေပ� အေလးအနက် ယုံ�ကည်မ��ှင့် အ�ကင်းမ့ဲ
ေခါင်းေဆာင်မ�တိ�ကသာ ေတာ်လှနေ်ရးေအာင်ြမင်�ိင်ုမယ်။ ဒါဟာကျေနာ်တိ�
ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရ; အေတ�အ�ကံ�ြဖစ်�ပီး ရဲေဘာ် ၁၂ ဦးနဲ စ့တင်ခ့ဲတဲ့
အနာဂတ်တပ်မေတာ်၏ အြမ�ေတလည်း ြဖစ်တယ်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ သေဘာတရားနဲ ့ ကျင့်ဝတ်  ေရးရာလိအုပ်ချက်များကုိလည်း
ြဖည့်ဆည်းလပ်ုေဆာင်ခ့ဲရာမှာ ဦးေဆာင်ခ့ဲသူမှာ ဖီဒယ်ကပ်စထ�ုိပင် ြဖစ်တယ်။

စိတ်ဓာတ်နဲ ့ သေဘာတရားေရးရာသင်တနး်များအြပင် ကုိယ်ကာယသနစွ်မ်းဖိ�
ေလကျင့်ခနး်များလည်းလိအုပ်တယ်။ စစ်ဆင်ေရးေတကုိွ �ကမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့
ေတာင်ေပ�  ေဒသေတမှွာ ဆင်��သွဲားရမယ့်အခါများ�ှင့် လျင်ြမနစွ်ာ ေရ��ေြပာင်း�ိင်ုေရး
တိ�အတက်ွ ခရီး�ှည်လမ်းေလ�ာက်တာကုိ တြဖည်းြဖည်းတိးုြမ�င့်သွား�ပီး
ေမာပနး်�မ်ွးနယ်သွားသည်အထိ ေလက့ျင့်ကာ အသွား��နး်ြမနဆ်နဖိ်� ကုိလည်း
တိက်ုတနွး်ရမယ်။ ဒါေ�ကာင့် ေ�ှးေကွးသူများ၊ ေမာပနး်တတ်သူများနဲ မ့ကုိက်ညီ။
စာေတ�သင်ခနး်စာြဖစ်တဲ ့သံလိက်ုအိမ်ေြမ�ာင် သုံးနည်း၊ ေြမပုံဖတ်နည်းနဲ ့
ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး နည်းနာအမျ�ိးမျ�ိးတိ� ကုိလည်းလက် ေတ� ေလက့ျင့်ခနး်ေတနွဲ ့
ပိ� ချသင်�ကား�ိင်ုတယ်။ �ုိင်ဖယ်ေသနတ်များ ကုိင်တယ်ွပစ်ခတ်နည်း၊ ကျည်ဆံ
ေ�ခတာေရးနည်း အမျ�ိးမျ�ိးတိ� ကုိ သင်�ကားေပးဖိ� လိတုယ်။ ေြပာက်ကျားဟာ
ေနာက်ဆုံးကျည်ဆံတေတာင့် ကျနသ်ည်အထိ လက်နက်ခဲယမ်းများ ထိေရာက်စွာ
အသုံးချေရးနဲ ့ ေခ�တာေရးအေ�ကာင်းတိ� ကုိ ေကာင်းစွာနားလည် သေဘာ ေပါက်�ပီး
လက်ေတ�လိက်ုနာဖိ�  လိအုပ်တယ်။ ဤသိ�  သတိေပး ��းိေဆာ်မ� ေတကုိွ လိက်ုနာ
ကျင့်သုံးပါက တဖက်မှာလည်း အေြခခံ အရည်အေသွးေတြွဖစ်တဲ့ ခံ�ိင်ုရည်ဇဲွနဲ ့
သက်လံေုကာင်းမ�တိ� ကုိပါ ေပါင်းစပ်�ပီ်း ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုသိ� ေအာင်ြမင်စွာ
ချတီက်သွား�ိင်ု�ကမှာြဖစ်တယ်။

✭
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(ခ) အချ�ပ်အြခာအာဏာ ထိနး်သိမ်းကာကွယ်ေရး

အာဏာ�ှင်အစုိးရ သက်ဆုိး�ှည်ေစခ့ဲတဲ ့ေ�ကးစားတပ်ကုိ စနစ်တကျနဲ ့
အကုနအ်စင် မဖျက်သိမ်း�ိင်ုသမ� အဆုံးသတ်ေအာင်ပဲွရ�ပီလိ� မယူဆ�ိင်ု။
ယခင်အစုိးရကုိ အရိပ်မုိး ကာကွယ်ေပးခ့ဲတဲ ့အဖ�ဲအစည်းအားလံးုကုိလည်း
ဖယ်�ှားပစ်ရမယ်။ ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲများအတက်ွ လက်စဲွစာေစာင် ြဖစ်တာေ�ကာင့်
ြပည်သ�အာဏာသစ်ကုိ ရနစ်ကျ�းေကျာ်တာ  (ဝါ) စစ်ြပ� တိက်ုခုိက်လာတာနဲ ့
ပတ်သက်တဲ ့အမျ�ိးသား ကာကွယ်ေရးကိစ�ရပ်ကုိ သုံးသပ်ေဆွး  ေ�းွလိပုါတယ်။

ပထမဦးဆုံ ကျေနာ်တိ�  ရင်ဆုိင်ရတာဟာ ကမ�ာြ့ပည်သူတိ�၏
သေဘာထားဆုိတဲ ့ ”ေလးစားဖွယ် သတင်းစာများ”နဲ ့ “အမှနတ်ရား၏
ဘက်ေတာ်သား”ဆုိတဲ ့အေမရိကန ်သတင်းဌာနေတ၊ွ လက်ဝါး�ကီးအပ်ု
လပ်ုငနး်�ှင်များပုိင်ဆုိင်တဲ ့အြခားေသာ�ိင်ုငံများမှ အလားတ ူသတင်းဌာနေတကွ
လတ်ွေြမာက်�ပီး ကျ�းဘား�ိင်ုငံအား စတင်၍ ဝါဒြဖန ့တိ်က်ုခုိက်မ�များ
ြပ�လပ်ုလာ�ကြခင်း ြဖစ်တယ်။ ဒီတိက်ုခုိက်မ�ေတဟွာ ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ြပာင်းလဲေရး
ဥပေဒများလိ ုစနစ်တကျြဖစ်ကာ အားပါပါတိက်ုခုိက်တာလည်း ြဖစ်တယ်။ ဒါေ့�ကာင့်
အရင်ေ�ကးစားတပ်က အ�ုိးအရင်း အ�ကင်းအကျန ်တစတေလကုိမ� လက်မခံ�ိင်ု။
စစ်ေရးသက်သက်ဝါဒ၊ စက်�ုပ်ဆနတဲ် ့အမိန ့န်ာခံမ�၊ ေ�ှး�ုိးစဲွခံယူချက်ေတနွဲ ့
စစ်ေရးတာဝနထ်မ်းေဆာင်မ�၊ စစ်စည်းကမ်း၊ စိတ်ဓာတ် စသည်တိ� ကုိ တချက်တည်းနဲ ့
အလဲထုိးဖယ်�ှားလိ� မရ�ိင်ု။

ေအာင်ပဲွရ ေြပာက်ကျားစစ်သည်ဟာ ေြပာင်ေြမာက်စွာ တိက်ုပဲွဝင်သူေတွ
ြဖစ်�ကသလိ ု�ကင်နာစိတ်၊ �ုိးသား�ှမ့်ိချစိတ်�ိှသူများြဖစ်�ကတယ်။ ဒါေပမယ့်
အများစုက အတနး်ပညာေတ၊ွ ေကျာင်းေနခ့ဲ�ကဘူးသူေတ ွမဟတ်ု�က။ တဖက်မှာ
ေ�ကးစားတပ်အတင်ွး စစ်ဖက် အထူးပညာရပ်ကုိ တတ်ေြမာက်က�မ်းကျင်မ�အတက်ွ
�ကားဝါသူ ေတ ွ(ယင်းပညာရပ်အချ�ိမှာ သခ�ျာ၊ ကတတ်ုကျင်း တည်ေဆာက်မ��ှင့်
ေထာက်ပ့ံပိ� ေဆာင်ေရး စသည်တိ� ြဖစ်တယ်။) နဲ ့  စာမတတ်ေပမတတ်
ေြပာက်ကျားရဲေဘာ်များကုိ အစွမ်းကုန ်မုနး်တီးေနသူများ�ိှြပနရ်ာ ယင်းတိ� နဲ ့
ထိေတ�ဆက်ဆံတာကုိ ခွင့်မြပ��ိင်ု။

ဒါေပမယ့် ေ�ကးစားတပ်အတင်ွးမှာ အတိတ်နဲအ့ဆက်ြဖတ်�ပီး လံးု၀
ပါဝင်ပူးေပါင်းလိတဲု ့စိတ်ဓာတ်နဲ ့ ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရးကုိ ပူးေပါင်းလာ�ကသူေတွ
�ိှတယ်။ သူတိ�ေတဟွာ ြပည်သ�အကျ�ိးစီးပွား ထမ်းပုိးလိတဲု့ စိတ်ဓာတ်နဲ ့
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တပ်မေတာ်သစ် ဖ�ဲစည်းဖိ�  ေ�ှ�ဆက်လပ်ုကုိင်စရာေတ ွလိအုပ်တယ်ဆုိတဲ့
အသိတရားလည်း �ိှ�ကတယ်။ ေဟာင်း�မ်ွးပျက်စီေနတဲ ့စစ်တပ်ကုိ ဖျက်သိမ်း�ပီး
အရင်လပ်ုငနး်တာဝနမ်ျားကုိ ြပည်သ�တပ်မေတာ်သစ်က ထမ်းေဆာင်ရမှာြဖစ်တယ်။

ယခင်ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ်ရဲ�လက�ဏာတရပ်ြဖစ်တဲ ့လတ်ွလပ်စွာ
ေခါင်းေဆာင်ခ့ဲတဲ ့တပ်မ�းေတ ွလက်ေအာက်�ိှ တပ်ဖ�ဲေတကုိွ
ေြပာင်းလဲဖ�ဲစည်း�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အေရး�ကီးတဲအ့ချက်က ေတာ်လှနစ်စ်ရဲ�
သေဘာတရားများကုိ လမ်း��နအ်ြဖစ် ခံယူတည်ေဆာက်ေရးြဖစ်တယ်။
သေဘာတရား ေရးလမ်း��နခ်ျက်က ြပည်သ�တပ်မေတာ်ရဲ� အေသးစိတ်
တည်ေဆာက်ပုံနဲ ့ စစ်လက်နက်ပစ�ည်း တပ်ဆင်မ�ေတကုိွ ြပ�ာနး်သတ်မှတ်မှာ
ြဖစ်တယ်။ ကျေနာ်တိ�  မှားခ့ဲဖူးတဲ ့အမှားမျ�ိး ေ�ှာင်�ိင်ုဖိ� ယခင်စစ်တပ်ေဟာင်းရဲ�
ေ�ှး�ုိးစဲွစနစ် စည်းကမ်းချက်များအတိင်ုး ပုံတကူူးမချေရးြဖစ်တယ်။ အဲဒီအမှားက
�ကီးစွာေသာ မေြပလည်မ�ေတ ွေပ� ေပါက်ေစ�ပီး လံးုဝစုစည်း၍ မရ�ိင်ုေအာင်
ြဖစ်ေစတယ်။

ခုခံစစ်တခုအတက်ွ ြပင်ဆင်မ�များစတင်သင့်တယ်။ ဒါကုိ
ြပည်သ�တပ်မေတာ်သစ်က ေတာ်လှနစ်စ်မှာ ရ�ိှခ့ဲတဲ ့တပ်ဖ�ဲတခုချင်းအလိက်ု
စီမံကွပ်ကဲမ�အေတ�အ�ကံ�အရ ဦးေဆာင်ရမှာြဖစ်�ပီး ေြဖ�ှင်းရမယ့် ြပဿနာ ၂ ရပ်
�ိှတယ်။ တခုက ေထာင်ေပါင်း များစွာေသာ အေကာင်းအဆုိး ေရာေ�ှာေနတဲ့
သက်တမ်း�ေုတာ်လှနေ်ရးသမားများကုိ စုစည်း�ပီး ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲရဲ�
�ကမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ ့အေတ�အ�ကံ�ေတနွဲ ့ ေတာ်လှနေ်ရး သေဘာတရားေတကုိွ
ြမနြ်မနန်ဲ ့ ြပင်းြပင်းထနထ်န ်ေလက့ျင့်ေပးေရးပဲ။ ေရတိနုဲေ့ရ�ှည်
ကာလ�ှစ်ခုလံးုအတက်ွ �ိင်ုငံရဲ�လံြုခံ�ေရးကုိ လပ်ုကုိင်�ကရာမှာ ေတာ်လှနေ်ရး
သေဘာတရားေတကုိွ ခံယူကျင့်သုံးမ�က အေြခခံြဖစ်�ပီး ြပည်သ�တပ်မေတာ်သစ်ရဲ�
မလွဲမေသွလိအုပ်တဲ ့ဝါဒေရးရာ ေပါင်းစည်းမ�အတက်ွလည်း ြဖစ်တယ်။
အြခားတခုက အသစ်ြပနလ်ည်ဖ�ဲစည်းတဲ ့တပ်မေတာ်ပုံစံနဲ အံ့ဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေအာင်
လပ်ုေဆာင်ရာမှာ ေတ� �ကံ�ရမယ့် အခက်အခဲေတ ွြဖစ်တယ်။

ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� မှနက်နတဲ်အ့သိတရားေတ ွတပ်ဖ�ဲဝင်ေတအွတင်ွး စိမ့်ဝင်ေနရန်
မျ�ိးေစ့ချေပးမယ့် ဦးေဆာင်တပ်ဖ�ဲငယ်တခု ချက်ြခင်းထူ ေထာင်ဖ�ဲစည်းရန်
လိအုပ်တယ်။ ယင်းအဖ�ဲက စစ်သားများ၊ ေတာင်သူလယ်သမားများ�ှင့်
အလပ်ုသမားတိ�အား ေတာ်လှနေ်ရး�ကိ�းပမ်းလ�ပ်�ှားမ�ရဲ� တရားမ�တမ�နဲ ့ အမှနတ်ရား၊
ေတာ်လှနေ်ရး၏ အနာဂတ်ေမ�ာ်မှနး်ချက်များ၊ ေတာ်လှနစ်စ်ကုိ ဘာေ့�ကာင့်
ဆင်��ရဲသည်နဲ ့ ေအာင်ြမင်မ�ပနး်တိင်ုမေရာက်မီ များစွာေသာ တိက်ုေဖာ်တိက်ုဖက်
ရဲေဘာ်များ ဘာေ့�ကာင့်ကျဆုံးကုနရ်သည် စသည့်အေ�ကာင်းအရာများကုိ
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�ှင်းလင်းဖိ� လိတုယ်။ ဒီသေဘာတရားေရးသင်တနး်ေတ ွအားစုိက်ခွနစုိ်က် ပိ� ချေနတာနဲ ့
တ�ပိ�င်နက်တည်း စာမတတ်သူပေပျာက်ေရး အသုံးလံးုသင်တနး်များလည်း
လ�င်ြမနစွ်ာဖွင့်လှစ်ကာ ရက်တိကုာလအတင်ွး စာတတ်ေြမာက်ေအာင်
သင်�ကားေပးသင့်တယ်။ သိ� ြဖင့် သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲဟာ စက်မ�နည်းပညာ ေတကုိွလည်း
က�မ်းကျင်၊ သေဘာတရားေရးအရလည်း ခုိင်မာေတာင့်တင်းတဲအ့ြပင်
တိက်ုခုိက်စွမ်းရည်ြပည့်ဝတဲ ့အဖ�ဲအစည်းအြဖစ် တ ြဖည်းြဖည်း
တိးုတက် ေြပာင်းလဲလာမယ်။

အချနိက်ာလက အထက်အပါ အရည်အေသွးသုံးရပ်ကုိ ဖနတီ်းပါလိမ့်မယ်။
ယခင်ေြပာက်ကျား တိက်ုခုိက်ေရးသမားေတကုိွ အထူးသင်တနး်ေတေွပး�ပီး
စစ်ပညာကုိ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရပ်တခုလိ ုတတ်ေြမာက် က�မ်းကျင်တဲ့
တပ်မေတာ်သားေတအွြဖစ် အမ�ထမ်းေစ�ိင်ုတယ်။ ြပည်သ�တပ်မေတာ်သစ်မှာ
စစ်မ�ထမ်းဖိ�  မိမိဆ��အရ ဝင်ေရာက်သူများနဲ ့ ဆင့်ေခ� ခံရသူများကုိ ထုိ
တတ်သိပညာ�ှင်များက ဆင့်ပွားသင်တနး်များ ပိ� ချရမယ်။ ဒါေတကွေတာ ့ထူးြခားတဲ့
အမျ�ိးသား လက�ဏာရပ်များအေပ� မူတည်�ပီး ေြပာင်းလဲလပ်ုကုိင်သွားဖိ�
လိအုပ်သလိ ုအေသသတ်မှတ်လိ� မရ�ိင်ု။

ဒီေနရာမှစလိ�  ကျ�းဘား�ိင်ုငံ၏ ပကတိအေြခအေန�ှင့် ကုိက်ညီ�ပီး
ချမှတ်ကျင့်သုံးမယ့် မူဝါဒလမ်းစဥ်ဆုိင်ရာ သူပုနတ်ပ်မေတာ်၏ ထင်ြမင်ချက်ကုိ
ေဖာ်ြပသွားပါမ့ယ်။ ရနသူ်ကုိ မျက်ေြခြပတ်မခံဘဲ အေ�ကာက်ကင်းကင်း
ေစာင့်�ကည့်ရင်း �ိင်ုငံြခားကျ�းေကျာ်ရနစ်မ� အ��ရာယ်နဲ ၁့၉၅၉ ခု�ှစ် အဆုံးပုိင်း�ှင့်
၁၉၆၀ ခု�ှစ် အစပုိင်း ကာလများက ကမ�ာအ့ေြခအေန စသည်တိ� ကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ
သုံးသပ်ပါမ့ယ်။ တနည်းအားြဖင့် ေြပာရရင် အြခားသူေတကုိွ ��န�်ကားချက်ေတွ
ေပးဖိ�  ကျေနာ်တိ�  လပ်ုကုိင်�ပီးစီးခ့ဲတာေတကွေန သီဝရီေတွ ထုတ်�တ်ု
ေနတာမဟတ်ုဘဲ အြခားသူေတလွပ်ုကုိင်�ပီးစီးခ့ဲတာကေန သီဝရီထုတ်ယူ�ပီး
အမျ�ိးသာအကျ�ိးစီးပွားအတက်ွ လက်ေတ� ြပနလ်ည် အသုံးချဖိ� ြဖစ်တယ်။

ကျေနာ်တိ� ရဲ�ြပဿနာက ကျ�းဘား�ိင်ုငံနဲ ့ ပတ်သက်၍ သီဝရီထုတ်ယူဖိ�
ြဖစ်တယ်။ အေမရိကတိက်ု�ကီးတခုလံးုရဲ� ြဖစ်ရပ်မှန ်ေြမပုံအ��နး်အရ ကျေနာ်တိ� ရဲ�
အဆုိြပ�ယူဆချက်ကုိ အဲဒီေြမပုံမှာ ေနရာစုိက်ထူ သတ်မှတ်တာနဲအ့တူ အဆုိြပ�ချက်
မှနမ်မှန ်ဆက်လက်�ပီး ေလလ့ာစမ်းသပ်မ�ေတလွပ်ုဖိ�  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ကျ�းဘား�ိင်ုငံ၏ လက်ငင်း�ှင့် အနာဂတ်အေြခအေန ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသုံးသပ်မ�ကုိ
��တ်ခွနး်ဆက်စာလ�ာအေနနဲ ့ တင်ြပလိက်ုပါတယ်။
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✭

အချပ်ပုိ

ကျ�းဘား�ုိင်ငံ၏ မျက်ေမှာက်အေြခအေန�ှင့် အနာဂတ်ကာလ သုံးသပ်ချက်

အာဏာ�ှင် ထွက်ေြပးသွားခ့ဲရ�ပီးေနာက် တ�ှစ်ကာလေကျာ်လနွသွ်ားခ့ဲ�ပီး
ကျ�းဘားြပည်သူတိ� ရဲ� လက်နက်ကုိင်တိက်ုပဲွဟာလည်း အထွတ်အထိပ်သိ�
ေရာက်လာခ့ဲတယ်။ ြပည်သ�ေတာ်လှနေ်ရး အစုိးရဟာ လမူ�ေရး၊ စီးပွားေရးနဲ ့ �ိင်ုငံေရး
နယ်ပယ်ေတမှွာ �ကီးမားတဲေ့အာင်ြမင်မ�ေတ ွရ�ိှခ့ဲတယ်။ ဘယ်လိပဲုြဖစ်ြဖစ် ၎င်းတိ� ကုိ
ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာဖိ�  ြဖစ်ရပ်တခုစီတိင်ုးရဲ� တနဖုိ်းကုိ အကဲြဖတ်�ိင်ုဖိ� နဲ ့ ကျ�းဘား
ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� အတိမ်အနက်ကုိ အတိအကျ ေဖာ်ထုတ်ြပဖိ� စတာေတွ
လိအုပ်ပါတယ်။

ဒီအမျ�ိးသားေတာ်လှနေ်ရးဟာ အေြခခံသေဘာအားြဖင့် လယ်ယာေြမ
ေတာ်လှနေ်ရးြဖစ်�ပီး အလပ်ုသမား၊ အလယ်အလတ်လတူနး်စားများနဲ ့
ယခုအခါမှာဆုိရင် စက်မ�လပ်ုငနး်ပုိင်�ှင်များရဲ� အားတက်သေရာ ေထာက်ခံမ�ကုိ
ရ�ိှ�ပီးြဖစ်ကာ တိက်ု�ကီးတခုလံးုနဲ ့ ကမ�ာအ့လယ်မှာပါ အေရးပါတဲ ့အခနး်က
ပါဝင်ေန�ပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိ ုပုိမုိအေရးပါလာရတဲ ့အေ�ကာင်းေတကွေတာ့
ဒီေတာ်လှနေ်ရးရဲ� ထူးြခားတဲလ့က�ဏာရပ်ေတနွဲ ့ ြပည်သူတိ� ရဲ� မယိမ်းမယုိင်ခုိင်�မဲတဲ့
စိတ်ဓာတ်ေတေွ�ကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။

ဒွိဟပွားစရာမလိဘဲု ြပည်သူတိ�အကျ�ိးအတက်ွ ထုတ်ြပနထ်ားခ့ဲရတဲ့ ဥပေဒေတွ
အားလံးုကုိ ဘယ်ေလာက်ပဲ အကျဥ်းချ�ံးလိ� ြဖစ်ေစ ေပါင်းစပ်�ပီး ဆင်ြခင်သုံးသပ်ဖိ�
တင်ြပရန ်မြဖစ်�ိင်ုေတာပ့ါ။ တချ�ိကုိ အထူးအေလးအနက်ထား ေဆွးေ�းွဖိ�
ေရွးထုတ်ထားပါတယ်။ တချနိထဲ်မှာပင် ကျ�းဘားြပည်သူေတွ ရင်ဆုိင်�ကရတဲ့
ြပဿနာေတကုိွ လိအုပ်မ�အရေရာ၊ အေရအတက်ွအရပါ တလှမ်းချင်း
ေ�ှ�တိးုေြဖ�ှင်းရာမှာ ေ�ကာင်းကျ�ိးဆက်�ယ်ွမ��ိှတဲကွ့င်းဆက်ြဖစ်ရပ်ေတကုိွ
တင်ြပသွားဖိ� ပါပဲ။

ဂုတ်ေသွးစုပ်လတူနး်စားအတက်ွ ပထမဆုံး သတိေပးေခါင်းေလာင်းသံဟာ
ေြမယာငာှးရမ်းခဥပေဒ ြပ�ာနး်ြခင်း၊ လ�ပ်စစ်မီးသုံးစဲွခ ေလ�ာခ့ျြခင်း၊ အစုိးရသစ်၏
ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ�ေနာက်ပုိင်း တယ်လီဖုနး် လပ်ုငနး်တင်ွ အဖုိး��နး်များ
ကျဆင်းေစြခင်း စတဲ ့အေရးယူေဆာင်ရွက်မ�ေတကွ ပ့ဲတင်သံလို
ကျယ်ေလာင်�ုိက်ခတ်ခ့ဲတယ်။ ဒီဂရီ အမိန ့ေ်တကုိွလည်း ဆက်တိက်ုဆုိသလို
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ထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲတယ်။ ဒီေတာ်လှနေ်ရးကုိ ဦးေဆာင်ခ့ဲတဲ ့ဖီဒယ်နဲ ့ သ�လေူတဟွာ
အရင်�ိင်ုငံေရးသမားေဟာင်းေတနွဲ ့ သိပ်မကွာလှဘဲ ထူးြခားတာဆုိလိ� မုတ်ဆိတ်ေမ�း
ပသုိင်းေမ�း ဗလြပစ်ေတသွာြဖစ်ကာ ခါးပုိက်ထဲထည့်လိ� ရမည့် လအူလနူေတလိွ�
အထင်�ိှခ့ဲသူေတဟွာ အခုဆုိရင် သံသယေတ ွဝင်လာပုံရပါတယ်။ သူတိ�ထင်တာမျ�ိး
မဟတ်ုဘဲ ကျ�းဘားြပည်သူေတရဲွ� ရင်ထဲ အသည်းထဲက ပုိမုိနက်�� ိင်းတဲအ့ရာေတွ
တြဖည်းြဖည်း ေပ�ေပါက်လာေန�ပီဆုိတာပါပဲ။ သူတိ�မတရားပုိင်ဆုိင်ထားတဲ့
ဓနဥစ�ာေတ ွတြဖည်းြဖည်း အ��ရာယ်�ိှလာ�ပီ ဆုိတာသိလာ�ကတယ်။

“ကွနြ်မ�နစ်ဝါဒ” စကားလံးုနဲ ့ ေခါင်းေဆာင်ေတ၊ွ ေအာင်ပဲွခံေြပာက်ကျားတိ� ရဲ�
�ုပ်ပုံလ�ာေတကုိွ ေဆးေရာင်ြခယ် ဖုံးကာဖိ�  စတင်တယ်။ အကျ�ိးကေတာ ့အဲဒါကုိ
ေြဗာင်ဆန ့က်ျင်တဲ ့“ကွနြ်မ�နစ်ဝါဒ ဆန ့က်ျင်ေရး” စကားလံးုက သူတိ�မ
တရားရ�ိှထားတဲ ့အခွင့်ထူးေတ ွဆုံး�� ံးသွားရတဲအ့တက်ွ မခံမရပ်�ိင်ုြဖစ်၊
ေဒါသထွက်ေနသူ အားလံးုအဖိ�  ခုတံးုလပ်ုစရာ ြဖစ်လာတယ်။

ပလပ် ေြမဆုိင်ရာဥပေဒနဲ ့ အရစ်ကျ ေငေွချစနစ်ြဖင့် ေရာင်းဝယ်မ�ဆုိင်ရာ
ဥပေဒများကလည်း အတိးု�ကီးစား �မီ�ှင်�ကီးများ စိတ်လက်မချမ်းမသာ
ြဖစ်ေနခ့ဲတာကုိ ပုိမုိဆုိးရွားေစခ့ဲတယ်။ သိ� ေသာ်လည်း ဒါေတဟွာ ေဖာက်ြပနသူ်များနဲ ့
ထိပ်တိက်ုရင်ဆုိင်တိးုေစခ့ဲတဲ ့အေသးအမ�ား ကိစ�ေတပွါ။ အရာခပ်သိမ်းဟာ
အေြခအေနေကာင်းမွနေ်နတာြဖစ်�ပီး ြဖစ်�ိင်ုတာေတခွျည်းပါပဲ။ “ဒီအ�ူး”ဖီဒယ်*ကုိ
ေကာင်းမွနတဲ် ့လမ်းေ�ကာင်းေပ�၊ ေကာင်းမွနတဲ် ့ဒီမုိကေရစီလမ်းေ�ကာင်းေပ�
ေရာက်ဖိ�  �ံအုတဲ ့လတူေယာက်ေယာက်ကသာ [မူရင်းမှာေတာ့ ေတာခုတ်သမား (ဝါ)
အထမ်းသမား] လမ်း��န�်ိင်ုမှာပါ။ အနာဂတ်ကာလမှာ ေမ�ာ်လင့်ချက်ထား �ိှဖိ�
လိအုပ်ပါတယ်။

(*မှတ်ချက်။   ။ ေဖာက်ြပနတဲ် ့အသုိင်းအဝုိင်းေတရဲွ�ထင်ြမင်ချက်အတိင်ုး
ဖီဒယ်ကုိ အ�ူးလိ�  ေခ� �ကတယ်။)

လယ်ယာေြမြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရး ဥပေဒကေတာ ့သူတိ� ကုိ အ�ကီးအကျယ်
အံ�့သတနုလ်�ပ်သွားေစတယ်။ အရင်ထိခုိက်နာကျင်ခ့ဲရတဲသူ့ေတွ အခုေတာ့
�ကည်�ကည်လင်လင် ြမင်ေတ� �ကရ�ပီ။ ပထမဆုံး ပုဂ�ိ�လ်ကေတာ့ ဂရက်စတနု်
ဘာက�ုိး (Graston Baquero) သူက ေဖာက်ြပနတဲ်အ့ပ်ုစုရဲ� အသံပဲ။
ဘာြဖစ်မယ်ဆုိတာကုိ အတိအကျခန ့မှ်နး် သုံးသပ်�ိင်ုခ့ဲ�ပီး စပိနအ်ာဏာ�ှင်
လက် ေအာက်မှာ သ�အသံ တိတ်ဆိတ်�ငိမ်သက်ခ့ဲတယ်။ တချ�ိကေတာ့ “ဥပေဒဆုိတာ
ဥပေဒဆုိတဲအ့တိင်ုးပါပဲ”။ တြခားအစုိးရေတလွည်း သေဘာတရားအရေတာ့
ြပည်သူကုိ ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ဖိ� ဆုိ�ပီး အလားတဥူပေဒေတကုိွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်�ကတာပါပဲ
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လိ�  ထင်ြမင်ယူဆတယ်။ တကယ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မလား မေဖာ်ဘူးလား
ဆုိတာက တြခားကိစ�ရပ်တခု ြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီလိ ုလကုိူ မထီေလးစားဆက်ဆံ၊ မျက်စိေနာက်ေအာင်လည်း လပ်ုတတ်တဲ့
က ေလးရဲ� လသိူများတဲန့ာမည်က သ�နာမည်ရဲ� ပထမဆုံး စာလံးုေတနွဲ စု့ေပါင်း�ပီး
မှည့်ေခ�ထားတဲ့အင်ရာ (INRA)* ပါတဲ။့ အဲဒီ့ အင်ရာဆုိတဲ့ ကေလးငယ်ကုိ
အစဦးပုိင်းမှာ လက်ေတ�ဘဝနဲက့င်းကွာတဲ ့နရံံေလးဖက်စာသင်ခနး်ထဲမှာ ဖခင်သဖွယ်
လ�မ်းမုိးချ�ပ်ကုိင်လိတဲုအ့ြပင် အထိမခံတဲ ့ဝါဒလမ်းစဥ်နဲ သွ့နသ်င်ဆုံးမ�ကတယ်။
လမူ�နတိီေတ ွအေလးထားဖွယ်ေကာင်းတဲ ့ြပည်သ� ဘ�ာေရးဆုိင်ရာ
အယူအဆေတကုိွ သွတ်သွင်းေပး�ကတယ်။ အဲဒါေတကုိွ ေကျာင်းေတာ်�ကီးေတမှွာ
စာသင်ခွင့်မရခ့ဲတဲ ့ေြပာက်ကျားတပ်သားေတကွ နားမလည်�ိင်ု မငံမို�ိင်ုြဖစ်ရတယ်။
သိ� ေပမယ့် အင်ရာကေတာ ့လယ်ထွနစ်က်လိ ုတင့်ကားလိ ုေ�ှ�ကုိ တိးုသွားခ့ဲတယ်။
ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိရင် သူက ထွနစ်က်ေကာ တင့်ကားပါ တ�ပိ�င်နက်တည်းြဖစ် ေနခ့ဲ�ပီး
လက်တဆုပ်စာ ေြမပုိင်�ှင်�ကီးေတသွာ ပုိင်ဆုိင်တဲ ့ကျယ်ေြပာလှတဲ့ ြခံေြမေတရဲွ�
စည်း�ုိးေတကုိွ နင်းေြခဖျက်ဆီးရင်း ေကျာ်ြဖတ်သွားခ့ဲတယ်။ �ပီးေတာ့
လယ်ယာေြမပုိင်ဆုိင်မ�နဲ ့ ပတ်သက်�ပီး သစ်လင်ွတဲ ့လမူ�ဆက်ဆံေရးေတွ
ဖနတီ်းေပ�  ေပါက်ေစခ့ဲတယ်။ ဒီကျ�းဘား လယ်ယာေြမ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရးဟာ
လက်တင်အေမရိကတိက်ုအတက်ွ အေရး�ကီးတဲ ့အမျ�ိးမျ�ိးေသာ
ဝိေသသလက�ဏာရပ်ေတနွဲ ့ ေပ�ထွက်လာခ့ဲတယ်။

[*မှတ်ချက်။   ။ အင်ရာ (INRA-The National Institute for Agrarian Reform)
က လယ်ယာ ေြမ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရးဥပေဒများ (၁၉၅၉/၁၉၆၃) ကုိ ထုတ်ြပနခ့ဲ်တဲ့
ကျ�းဘား�ိင်ုငံအစုိးရ အဖ�ဲအစည်းြဖစ်တယ်။ ေကျးလက် ေဒသ အေြခခံ
အေဆာက်အအံေုတ ွဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်ေရးလပ်ုငနး်ေတကုိွ ဦးစီးေဆာင်ရွက်ခ့ဲတယ်။ ေချ
က အင်ရာရဲ� ပထမဆုံး ခန ့အ်ပ်ခံရတဲ ့ေခါင်းေဆာင်ပဲ။]

ကျ�းဘား�ိင်ုငံပုံစံ - လာတီဖွနး်ဒီးယား ေခ� တဲ ့ေြမ�ှင်လယ်�ှင်စနစ်ကုိ
သုတ်သင်ဖယ်�ှားပစ်ခ့ဲလိ�  ၎င်းဟာအ�ှစ်သာရအရ ေြမ�ှင်ပေဒသရာဇ်
ဆန ့က်ျင်ေရးြဖစ်�ပီး လယ်သမားေတ ွစုိက်ပျ�ိးထွက်�ိှတဲ့ သီး�ှနံဲ ့ ေြမယာငာှးရမ်းခ
ေပးေချေရး ကနထ်�ုိက်စာချ�ပ်ေတ ွအားလံးုကုိ ပယ်ဖျက်ခ့ဲတယ်။ အဓိကအားြဖင့်
ေကာ်ဖီနဲ ့ ေဆးရွက်�ကီး စုိက်ပျ�ိးထုတ်လပ်ုေရး လပ်ုငနး်မှာ�ိှေနခ့ဲတဲ့ က�နန်ဲသ့ခင်လို
ဆက်ဆံေရးစနစ်ကုိလည်း ဖျက်သိမ်းပစ်လိက်ုတယ်။ ဒါဟာ ကျေနာ်တိ� ရဲ�
လယ်ယာစုိက်ပျ�ိးေရးက�မှာ အေရး�ကီးတဲ ့အစိတ်အပုိင်း�ှစ်ရပ် ြဖစ်တယ်။
သိ� ေသာ်လည်း ဒီလယ်ေြမြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရးဟာ အရင်း�ှင်စနစ်�ကားခံထဲမှာ
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ြပ�လပ်ုခ့ဲတဲ ့လသူားအေပ� ဖိစီးေနတဲ ့လက်ဝါး�ကီးအပ်ု ေသွးစုပ်စနစ်ကုိ
ဖျက်ဆီးပစ်ဖိ� ပါပဲ။

သီးြခားစီ (ဝါ) အတလူက်တွဲ�ပီး သူတိ� ရဲ� လယ်ယာေြမေတကုိွ လသူား
ဂုဏ်သိက�ာ�ိှစွာ စုိက်ပျ�ိးထွနယ်က်�ိင်ု�ကဖိ�  �မီ�ှင် (ဝါ) ေြမပုိင်�ှင် သခင်�ကီးေတကုိွ
ေ�ကာက်ရွ�ံစရာမလိေုတာဘဲ့ ထုတ်လပ်ုစုိက်ပျ�ိး�ိင်ု�ကဖိ� ေစာင့်ေ�ှာက်ကူညီတာလည်း
ြဖစ်ပါတယ်။ လယ်သမားေတနွဲ ့ စုိက်ပျ�ိးေရး အလပ်ုသမားေတကုိွ အစမှာကတည်းက
အားတက်ေစတဲ ့အချက်အလက်ေတ ွ�ိှပါတယ်။ သူတိ�ဟာ လယ်ယာေြမမှာ
ဘဝြမ��ပ်�ှထံားခ့ဲသူေတ ွြဖစ်�ပီး က�မ်းကျင်သူေတဆီွက စုိက်ပျ�ိးေရးနည်းပညာ
အကူအညီ လိအုပ်ပါတယ်။ စက်ယ��ရားများနဲ ့ အင်ရာ (ဝါ) အစုိးရရဲ�
ဖက်စပ်ဘဏ်များမှ  ေချးေငမွျားြဖင့် ေငေွ�ကးအကူအညီေပးြခင်းများ�ှင့်
အိရီုယင့်ြပည်နယ်မှာ ထုထည်ပမာဏ �ကီးစွာနဲ ့ တိးုတက်ဖ�ံ �ဖိ�းေနတဲ့ “ြပည်သ�
ကုနစ်ည်အေရာင်းဆုိင်များ အသင်း�ကီး” ကေန အင်တိက်ုအားတိက်ု ကူညီမ�လည်း
ရပါတယ်။ အြခားေသာ ြပည်နယ်ေတမှွာလည်း ဒီလိစုတိးုဆုိင်�ကီးေတွ ဖ�ံ �ဖိ�းဖိ�
အားယူေနဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။  ြပည်နယ်ဆုိင်�ကီးေတကွ ယခင်ေငတိွးုေချးစားသူေတကုိွ
အစားထုိးဖယ်�ှားလိက်ု�ပီးေနာက် မ�တတဲ ့အတိးု��နး်နဲ ေ့ငေွချးြခင်း၊ ရိတ်သိမ်း�ပီး
ေကာက်ပဲသီး�ှေံတအွတက်ွ တနရ်ာတနဖုိ်း ေပးေချးြခင်းတိ� ကုိြပ�လပ်ုတယ်။

လက်တင်အေမရိကတိက်ု�ိင်ုငံေတြွဖစ်�ကတဲ ့မက� ဆီကုိ၊ ဂွါတီမာလာ�ှင့်
ဗုိလီးဗီးယားတိ� မှာ ြပ�လပ်ုခ့ဲ�ကတဲ ့လယ်ယာေြမြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရးများ�ှင့်
��င်ိးယှဥ်တဲအ့ခါ အထူးြခားဆုံးနဲ ့ အေရး�ကီးဆုံး လက�ဏာရပ်ကေတာ့ ကျ�းဘား
လယ်ယာေြမြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရးဟာ အေလ�ာေ့ပးမ�၊  �ခင်းချက်ထားမ�
မတခုမ�မ�ိှဘဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရးအတက်ွ ဆုံးြဖတ်ထားမ�ပါပဲ။ ဒီ
အ�ကင်းမ့ဲ လယ်ယာေြမေတာ်လှနေ်ရးက ြပည်သူတိ�အခွင့်အေရးများမဟတ်ုတဲ့
ဘယ်အခွင့်အေရးကုိမ� အေလးမထား�ိင်ု။ ဘယ်လတူနး်စား၊ ဘယ်�ိင်ုငံသားကုိမှ
ဖယ်ထုတ်�ပီး ခဲွြခားဆက်ဆံမ�မျ�ိးမ�ိှ။ ဖက်စပ်သစ်သီးကုမ�ဏီ (United Fruit
Company)* နဲ ့ ကင်းရန ့ ်(King Ranch)* အဖ�ဲအစည်းတိ� အေပ� ဥပေဒရဲ�
အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�ဟာ ကျ�းဘားေြမပုိင်�ှင်�ကီးများအေပ�မှာ သက်ေရာက်တာလို
အတတူပဲူြဖစ်ပါတယ်။

[*မှတ်ချက်။ ။ United Fruit Company (UFC) နဲ ့ King Ranch (KR) ေတကွ
အေမရိကန�်ိင်ုငံသား လက်ဝါး�ကီးအပ်ု အရင်း�ှင်ေတ ွပုိင်ဆုိင်တဲ့ ကုမ�ဏီ�ကီးေတွ
ြဖစ်တယ်။ UFC က လက်တင်အေမရိကတိက်ု�ိင်ုငံ အများအြပားက ထွက်�ိှတဲ့
အသီးအ�ှ ံ(အထူးသြဖင့် ငက်ှေပျာသီး) ေတကုိွ အေမရိကနန်ဲ ဥ့ေရာ�ိင်ုငံေတအွထိ
ေရာင်းဝယ် ေဖာက်ကားမ�အြပင် အဲဒီ�ိင်ုငံေတရဲွ� စီးပွားေရးနဲ �့ိင်ုငံေရးအေပ�
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လ�မ်းမုိးချယ်လှယ်မ�ေတ�ိှွတယ်။ အဲဒီလိခုျယ်လှယ်ခံရတဲ ့�ိင်ုငံအစုိးရေတကုိွ -
ငက်ှေပျာသီးသမ�တ�ိင်ုငံများ (banana republics: Costa Rica, Honduras �ှင့်
Guatemala က့ဲသိ� ) များလိ� ေတာင် ေခ�ေဝ�သမုတ်ခံခ့ဲရတယ်။ KR ကေတာ ့ြမင်းနဲ ့ �ာွး
စတဲ ့တိ�ိစ�ာနေ်မွးြမ�ေရးလပ်ုငနး်အြပင် စုိက်ပျးိေရး၊ ေရနနံဲ ့ အိမ်ြခံေြမ
(ငါှး/ ေရာင်း/ဝယ်)၊ �ိင်ုငံအ�� ံလက်လီအေရာင်းဆုိင်လပ်ုငနး်များ စတာေတကုိွ
လပ်ုကုိင်တယ်။ အာဂျင်တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ဗင်နဇဲွီလား စတဲ့ လက်တင်အေမရိကတိက်ု
�ိင်ုငံေတမှွာ လယ်ယာေြမေတ ွအများအြပား ပုိင်ဆုိင်တာြဖစ်�ပီး ကျ�းဘား�ိင်ုငံ၊
ကာမာေဂွးအရပ်မှာဆုိရင် ေြမဧကေပါင်း ေသာင်းဂဏနး်နဲခ့ျ�ီပီး ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲတယ်။ ]

ဒီအေြခအေနေတေွအာက်မှာ �ိင်ုငံအတက်ွ အလနွအ်ေရး�ကီးတဲ့ သီး�ှမံျား
ြဖစ်�ကတဲ ့ဆနစ်ပါး၊ ဆီထွက်သီး�ှ�ှံင့် ချည်မ�င်�ှည်ဝါများ အဓိကထား စုိက်ပျ�ိး
ထုတ်လပ်ုဖိ�  ေြမယာေတကုိွ �ှင်းလင်းေန�ကတယ်။ ဒီသီး�ှမံျား �ှင်သနဖ်�ံ �ဖိ�းေရး�ှင့်
အထွက်တိးုေရးတိ�အတက်ွ အြပင်းအထန ်�ကိ�းစားလပ်ုေဆာင်ေနပါတယ်။ သိ� ေသာ်
တ�ိင်ုငံလံးုကေတာ ့ေကျနပ်အားမရ�ိင်ုေသး။ မတရား ခုိးယူသိမ်းပုိက်ခံရတဲ့
သယံဇာတအရင်းအြမစ်ေတ ွအားလံးု ြပနလ်ည်ရ�ိှေတာမှ့ာြဖစ်တယ်။ ၎င်းရဲ�
ေြမဆီ�သဇာ�ကယ်ဝလှတဲ ့ေြမဆီလ�ာေတကုိွ လက်တဆုပ်စာ
လက်ဝါး�ကီးအပ်ုသမားေတကွ ေလာဘတ�ကီး လယုက်ဝါး�မိ�ထားခ့ဲတာကုိ
ေရနတံးူေဖာ်ထုတ်လပ်ုေရး ဥပေဒ ထုတ်ြပနြ်ခင်းြဖင့် လံးုဝြပနလ်ည်ရ�ိှတယ်။
ဒီဥပေဒဟာ လယ်ယာေြမြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရး ဥပေဒ�ှင့် ေတာ်လှနေ်ရးက
ထုတ်ြပနတဲ် ့အြခားေသာဥပေဒများလိပဲု ကျ�းဘား�ိင်ုငံရဲ� မလပ်ုမြဖစ် လပ်ုရမယ့်
အလပ်ုေတ ွြဖစ်ပါတယ်။ လတ်ွေြမာက်လိ�ုက၊ စီးပွားေရးအရ အမီှခုိကင်း�ပီး
မိမိတိ� ကုိယ်တိင်ု ချယ်လှယ်စီမံပုိင်ခွင့် ရလိ�ုက၊ �ကယ်ဝလိမု�နဲ ့ ပုိမုိြမင့်မားတိးုတက်
သာယာဝေြပာတဲ ့လမူ�ဘဝဖ�ံ �ဖိ�းမ� ပနး်တိင်ုဆီသိ�  အ�မဲချတီက်ေရာက်�ိှလိ�ုကတဲ့
ြပည်သူေတရဲွ� အေရးတ�ကီး ေတာင်းဆုိေနမ�ေတကုိွ တနု ့ြ်ပနတ်ာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်တဲ ့အချက်တခုနဲပဲ့ တိက်ု�ကီးတခုလံးုအတက်ွ
စံနမူနာယူစရာြဖစ်ကာ ေရနလံပ်ုငနး်�ှင်�ကီးေတကွ ေ�ကာက်ရွ�ံတာြဖစ်တယ်။

ကျ�းဘားက ေရနလံက်ဝါး�ကီးအပ်ု လပ်ုငနး်�ှင်ေတသွာ တိက်ု�ုိက်
အ�ကီးအကျယ် ထိခုိက်ေစတာ မဟတ်ုပါ။ ြပည်တင်ွးသုံးစဲွရနအ်တက်ွ ဖူလံ�ုိင်ုမယ်လိ�
ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်စွာ ေမ�ာ်လင့်�ိင်ုေပမယ့် တနဖုိ်း�ိှတဲ့ ေရနသုိံက် ေတနွဲ ့
�ကယ်ဝတယ်လိ�  ယုံ�ကည်ဖိ� ရာ ဘာအေ�ကာင်းမ�မ�ိှ။ အြခားတဖက်မှာလည်း ၎င်းရဲ�
ဥပေဒအားြဖင့် ကျ�းဘား�ိင်ုငံကေန အြခားေသာ လက်တင်အေမရိကတိက်ု ညီအကုိ
ြပည်သူေတကုိွ ထင်သာြမင်သာတဲ ့နမူနာများ ေပးလိက်ုတာပါ။ သူတိ�
အများအြပားဟာ အဲဒီ လက်ဝါး�ကီးအပ်ု လပ်ုငနး်�ှင်�ကီးများရဲ�
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ဝါး�မိ�စားေသာက်ြခင်း ခံရ�ပီး �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက် ပျက်စီးရတဲ ့စစ်ပဲွေတထဲွကုိ
အ�ပိ�င်အဆုိင် လယုက်ေန�ကတဲ ့ထရပ်ကုမ�ဏီ�ကီးများရဲ� ငိ�ဘ (ဝါ) ဝါးမျ�ိလိစိုတ်ကုိ
�ှစ်သိမ့်ဖိ� အတက်ွ တနွး်ပိ� တာ ခံရတာပါ။

တချနိထဲ်မှာ ကျ�းဘားက နမူနာအြဖစ် ြပသလိက်ုတာကေတာ ့လက်တင်
အေမရိကတိက်ုမှာ အေရးယူလပ်ုကုိင်ဖိ�  ြဖစ်�ိင်ုတဲအ့လားအလာနဲ အဲ့ဒီလို
လပ်ုကုိင်သင့်တဲ ့အချနိန်ာရီအတိအကျကုိပါ ြပသလိက်ုတာပါ။
တနခုိ်းအာဏာ�ှင်ေတ ွြဖစ်�ကတဲ ့ဖက်စပ်သစ်သီး ကုမ�ဏီပုိင်�ှင် မစ�တာ
ေဖာ်စတာဒါးရဲ� အေမွပစ�ည်းများ�ှင့် ယင်းရဲ�အေမွစားအေမွခံများ စသူတိ� ရဲ�
အကျ�ိးစီးပွားေတကုိွ ဖျက်သိမ်းပစ်ဖိ�  ကရစ်ဘီယံ ပင်လယ်ထဲက
က�နး်ကေလးမ�သာြဖစ်တဲ ့ကျ�းဘား�ိင်ုငံမှ တစုံတေယာက်က လပ်ုဝ့ံခ့ဲတာတင်မက၊
မစ�တာေရာကီ့ဖဲလား�ှင့် ဒတ်ချအ်ပ်ုစုတိ� ရဲ�အင်ပါယာေတွ (The empires of Mr.
Rockefeller & the Deutsch group) လည်း ကျ�းဘားြပည်သ� ေတာ်လှနေ်ရးရဲ�
စွက်ဖက်မ� �ကိမ်ဒဏ်ေအာက်မှာ အလးူအလဲခံလိက်ုရပါတယ်။

ဒီဥပေဒဟာ သတ� �တးူေဖာ်ထုတ်လပ်ုေရး ဥပေဒလိပဲု ကျ�းဘားြပည်သူတိ�
အေပ� အင်အားနဲ ့ �ခိမ်းေြခာက်မ�၊ ေလေ�ကာင်းကျ�းေကျာ်မ�များ အမျ�ိးမျ�ိးေသာ
ပုံစံများြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ခတ်မ�နဲ ့ ကန ့သ်တ်ချ�ပ်ချယ်ဖိ� လပ်ုလာတဲ ့လေူတကုိွ
တနု ့ြ်ပနမ်�ပါပဲ။ တချ�ိကလည်း သတ� �တးူေဖာ်ထုတ်လပ်ုေရး ဥပေဒဟာ လယ်ယာေြမ
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရး ဥပေဒ�ှင့် အတတူပူါပဲလိ�  ေြပာ�ကတယ်။ �ိင်ုငံရဲ� စီးပွားေရး
တရပ်လံးုနဲ ့ ြခံ��ပီး ေြပာရရင် ဒီဥပေဒဟာ ဒီေလာက်အေရး�ကီးလှပါတယ်လိ�
ကျေနာ်တိ�  မယူဆ။ ဒါေပမယ့် ၎င်းက အြခားေသာ အသစ်အဆနး်လက�ဏာတရပ်ကုိ
ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲတယ်။ အဲဒါက ြပည်ပပိ� ကုနမ်ျားအေပ� ၂၅ ရာခုိင်��နး် အခွနေ်ငွ
စည်း�ကပ်တဲ ့ဒီဥပေဒဟာ ကျေနာ်တိ��ိင်ုငံက သတ� �ေတ ွ�ိင်ုငံြခားကုိ
ထုတ်လပ်ုတင်ပိ� တဲ ့ကုမ�ဏီေတကွ ေပးေချဖိ� ပဲ။ အခုဆုိရင် ကျေနာ်တိ�  ေြမေပ�မှာ
အတးူခံရတဲ ့တင်ွးတတင်ွးထက်မက အဖတ်တင်ကျနရ်စ်တာေတ�ိှွလာပါ�ပီ။ ဒါက
ကျေနာ်တိ�  ကျ�းဘား�ိင်ုငံရဲ� ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ�အတက်ွ ေထာက်ကူေပး�ုံသာမက
လက်�ိှကျေနာ်တိ� ရဲ� နစ်ကယ် (Nickel) သတ� �ေတကုိွ လက်ဝါး�ကီးအပ်ု
ေခါင်းပုံြဖတ်ေနတဲ ့ကုမ�ဏီေတနွဲ ့ အား�ပိ�င်လ�ပ်�ှားတဲ့ ကေနဒါလပ်ုငနး်�ှင်�ကီးေတရဲွ�
အင်အားကုိလည်း တိးုပွားေစတာြဖစ်တယ်။ သိ� ြဖင့်  ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရးက
ေြမပုိင်�ှင်စနစ်ကုိ ေချဖျက်ပစ်�ပီး �ိင်ုငံြခားလက်ဝါး�ကီးအပ်ုေတရဲွ�
အြမတ်အစွနး်ေတကုိွပါ ကန ့သ်တ်ချ�ပ်ချယ်ပစ်လိက်ုတယ်။ �ိင်ုငံြခား
ကုနသ်ည်ပဲွစားေတရဲွ� အြမတ်အစွနး်ေတလွည်း ဒီထဲမှာ အပါအဝင်ြဖစ်တယ်။
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သူတိ�ဟာ ယင်းတိ� ရဲ� အြမတ်ထုတ် ေသွးစုပ်ထားတဲ ့အရင်းေတနွဲ ့ သွင်းကုနစီ်းပွားေရး
က� သက်သက်ကုိသာ စိတ်ဝင်စား ဦးတည်လပ်ုေဆာင်ေန�ကတာြဖစ်တယ်။

ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရးက လက်တင်အေမရိကတိက်ုရဲ� �ိင်ုငံေရးဝါဒအသစ်ကုိ
ကမ�ာနဲခ့ျ�ီပီး တင်ြပခ့ဲတယ်။ သတ� �လပ်ုငနး်�ှင်�ကီးများရဲ� လက်ဝါး�ကီးအပ်ု
လ�မ်းမုိးထားမ�ကုိ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ ဖျက်သိမ်း�ိင်ုခ့ဲ�ပီး အနည်းဆုံး ေြပာရရင်ေတာ ့၎င်းတိ� ထဲက
လပ်ုငနး်�ကီးတခုကုိ အခက်အခဲေတ�ေစတယ်။ သည်အချက်က
လက်ဝါး�ကီးအပ်ုသမားေတ ွေြခကုပ်ယူထားတဲ ့�ကီးမားတဲ ့အခုိင်အမာစခနး်�ကီးရဲ�
အိမ်နးီချင်း�ိင်ုငံများကုိ ခုခံစွမ်းအားလည်း�ိှ၊ အသစ်လည်းြဖစ်တဲ့ သတင်းေပးပိ� ချက်
ြဖစ်တယ်ဆုိတာကုိ အထင်အ�ှား ြပသလိက်ုကာ အေမရိကတိက်ုအ��အံြပားသိ�
ဂယက်�ုိက်သွားေစခ့ဲတယ်။

ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရးက ေဖာက်ြပနတဲ် ့ငိ�ဘသမားေတရဲွ� အတားအဆီးေတွ
အားလံးုကုိ ဖျက်သိမ်း�ပီး ၎င်းရဲ� အမှနတ်ရားကုိ ပုိမုိတိးုတက်သာယာဝေြပာတဲ့
ဘဝကုိ တည်ေဆာက်ဖိ�  စိတ်ေစာေန�ကတဲ ့အေမရိကတိက်ု ြပည်သူေတရဲွ�
အေသွးအသားထဲကုိ စိမ့်ဝင်ခ့ဲတယ်။ ကျ�းဘား�ိင်ုငံဟာ စိတ်သစ် လသူစ်ြဖစ်လာတဲ့
�ိင်ုငံသားေတရဲွ� အမှတ်လက�ဏာြဖစ်�ပီး ဖီဒယ်ဟာ လတ်ွေြမာက်ြခင်းရဲ�
သေက�တြဖစ်တယ်။

�ုိး�ှင်းတဲ ့ဆဲွငင်အားနယိာမအရ ေြပာရမယ်ဆုိရင် စတရုနး်ကီလိမီုတာ ၁
သိနး်ေကျာ် (၁၁၄,၀၀၀) မ�သာ ကျယ်ဝနး်�ပီး လဦူးေရအားြဖင့် ေြခာက်သနး်ခဲွသာ�ိှတဲ့
က�နး်�ိင်ုငံငယ်ေလးက ြပည်သူေတဟွာ လက်တင်အေမရိကတိက်ုရဲ� ကုိလိနုစီနစ်
ဆန ့က်ျင်တနွး်လှနမ်�မှာ ေခါင်းေဆာင်မ�အခနး်ကုိ ရခ့ဲတယ်။

အြခား�ိင်ုငံေတမှွာ ြဖစ်ပျက်ေနခ့ဲတဲ ့များစွာေသာ အင်အားချနိဲ ့
မသနစွ်မ်းြဖစ်မ�ေတကွ ကျ�းဘား�ိင်ုငံကုိ ဂုဏ်ေရာင်ေြပာင်�ပီး ရဲရင့်တဲ၊့
အ��ရာယ်ေတလွည်း�ိှတဲ ့ေ�ှ�ေဆာင်တပ်ဦးေနရာကုိ အရယူဖိ� အခွင့်အခါေပးခ့ဲတယ်။
စီးပွားေရးအရ အင်အားပုိမုိချနိဲတဲ့ ့လက်တင်အေမရိကတိက်ု ကုိလိနု�ီိင်ုငံေတမှွာ
အမျ�ိးသားအရင်း�ှင်စနစ်ဟာ �ိင်ုငံြခားလက်ဝါး�ကီးအပ်ုအရင်း�ှင်စနစ်ကုိ မနားတမ်း
ဆက်တိက်ု�ှင့် တခါတရံ ြပင်းထနစွ်ာ ဆန ့က်ျင်လ�ပ်�ှားရင်း တံ� ဆုိင်းတံ� ဆုိင်း
ဖ�ံ �ဖိ�းေနခ့ဲတယ်။

အခုေတာ ့အဲဒီ�့ိင်ုငံေတကွ သူတိ� ရဲ�ေနရာကုိ ဒီေသးငယ်တဲ့ လတ်ွေြမာက်ြခင်းရဲ�
ချနပီ်ယံ ကျ�းဘား�ိင်ုငံကုိ လ�ဲအပ်လိက်ုတယ်။ ဘာေ�ကာင့်ဆုိရင် သူတိ�  အစုိးရေတမှွာ
ေ�ှ�ဆက်တိက်ုခုိက်ဖိ�  လံေုလာက်တဲ ့အင်အား မ�ိှလိ� ပဲ။ ဒါဟာ သိပ်လယ်ွလှတဲ့
ကိစ�မဟတ်ု အ��ရာယ်လည်း မကင်းတဲအ့ြပင် အခက်အခဲေတလွည်း များစွာ
�ိှပါတယ်။ ြပည်သူတရပ်လံးုရဲ� ေထာက်ခံမ�နဲ ့ စံထားေလာက်တဲ့ ေမ�ာ်မှနး်ချက်ေတရဲွ�
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တနွး်အားေပးမ�၊ ကုိယ်ကျ�ိးမဖက် စွန ့လ်�တ်တဲစိ့တ်ဓာတ် စတာေတဟွာ ယေန ့
ကျေနာ်တိ�  အေမရိကတိက်ုမှာ လပ်ုေဆာင်ေနရတဲ ့အထီးကျနအ်ေဖာ်မ့ဲလနုးီပါး
အေြခအေနေတမှွာ ပုိမုိလိအုပ်ပါတယ်။ အြခားေသးငယ်တဲ ့�ိင်ုငံများလည်း
ဒီအေနအထားရဖိ�  အရင်က �ကိ�းစားခ့ဲ�ကပါတယ်။ လှပတဲ ့ကွက်ဇယ် (Quetzal)
ေကျးငက်ှေတ ွေပျာ်ြမ�းတဲ ့ဂွါတီမာလာ�ိင်ုငံရဲ� ဌာေနတိင်ုးရင်းသား လမူျ�ိး
ေခါင်းေဆာင် တက်ကမ်အမူမ် (Tecum Umam) ဟာလည်း - ေလှာင်ချ�ိင့်ထဲ
ပိတ်ေလှာင်ခံရတဲအ့ခါ ကွက်ဇယ်ငက်ှငယ် ေသရသလိမုျ�ိး - ကုိလိနုနီယ်ချ�ဲရဲ�
တိက်ု�ုိက်ကျ�းေကျာ်တာ မခံရခင်မှာ ကျဆုံးခ့ဲတယ်။ ဘုိလီးဗီးယားေခါင်းေဆာင်
ေမာ်ရီလိ ု(Morillo) အေမရိက လတ်ွလပ်ေရးရဲ� ပထမဆုံးအာဇာနည် ဆုိရင်လည်း
ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရးရဲ� အေြခခံအတ်ုြမစ်ြဖစ်တဲ ့စစ်အာဏာ�ှင် ြဖ�တ်ချေရး၊
လယ်ယာေြမေတာ်လှနေ်ရးနဲ ့ သတ� �သုိက်များ �ိင်ုငံပုိင်ြပ�ေရး စတာေတအွကျ�ံးဝင်တဲ့
စံနမူနာသုံးရပ်ကုိ ြပ�ာနး်�ပီးတဲေ့နာက် ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� �ကီးစွာေသာဒကု�
အခက်အခဲေတကုိွ ရင်မဆုိင်�ိင်ုေတာဘဲ့ အေလ�ာေ့ပးသွားခ့ဲတယ်။

၎င်း အချက်သုံးခုစလံးုဟာ တိးုတက်ဖ�ံ �ဖိ�းမ�အတက်ွ အ�ကယ်ဝဆုံး
အရင်းအြမစ်ေတ ွြဖစ်သလိ ုတချနိတ်ည်းမှာပဲ ေဘးဒကု�ဆုိး�ကီးအတက်ွလည်း
အ��ရာယ်အ�ိှဆုံး ေချာက်ကမ်းပါး�ကီးေတ ွြဖစ်ပါတယ်။ ကျ�းဘား�ိင်ုငံက
အထက်ေဖာ်ြပပါ နမူနာအေ�ကာင်းေတကုိွ ေကာင်းေကာင်း သိပါတယ်။ ဆုံး�� ံးမ�များ
အခက်အခဲများကုိ နားလည်ပါတယ်။ သိ� ေသာ်လည်း ကျေနာ်တိ�ဟာ ကမ�ာ�ကီးရဲ�
ေခတ်သစ်တေခတ် အ�ုဏ်ဦးမှာ ေရာက်ေနတယ် ဆုိတာလည်း သိ�ိှပါတယ်။
ကုိလိနုဝီါဒရဲ� အခုိင်အခန ့ ်ေြခကုတ်ေကျာက်တိင်ု�ကီးေတဟွာ အာ�ှနဲအ့ာဖရိက
တိက်ုက ြပည်သူေတရဲွ� အမျ�ိးသားေရးနဲ ့ ြပည်သ�ေတာ်လှနလ်�ပ်�ှားမ� စွမ်းပကား
အင်အားနဲ ့ �ဖိ�လဲှ ဖယ်�ှားခံခ့ဲရ�ပီး ယခုအခါ ြပည်သူတိ�အတင်ွး
ေသွးစည်းညီ�တ်ွမ�ဟာ ကုိးကွယ်တဲ ့ဘာသာတရား ဓေလထုံ့းတမ်းစဥ်လာ
�ကိ�က်�ှစ်သက်မ�ေတ ွလမူျ�ိးကဲွ �ိှမ� (ဝါ) မ�ိှမ� စတာေတအွေပ� အေြခမခံေတာဘူ့း။
၎င်းေသွးစည်း ညီ�တ်ွမ�ဟာ စီးပွားေရး�ှင့် လမူ�ေရး အေြခအေနများ
ထပ်တညီူေနတာရယ်နဲ ့ တိးုတက်ဖ�ံ �ဖိ�းေရး တိင်ုးြပည်ြပနလ်ည် ထူေထာင်ေရးတိ�
အတက်ွ ြပည်သ�ဆ��ေတ ွအေြခခံတညီူေနတာကေန ေပ�ထွက်လာတာပါ။

အာ�ှနဲအ့ာဖရိကတိက်ု အဖိ�ှပ်ိခံ ညီအကုိ�ိင်ုငံများဟာ ဘနေ်ဒါင်းညီလာခံမှာ
လက်ချင်းချတ်ိ ပူးေပါင်းမိ�က�ပီး ယင်းအာ�ှ၊ အာဖရိကတိက်ု�ိင်ုငံများက
ကျ�းဘား�ိင်ုငံ ဟာဗာနာ �မိ�ေတာ်မှာ လက်တင်အေမရိကတိက်ု�ိင်ုငံများနဲအ့တူ
ပူးေပါင်းရနလ်ာခ့ဲ�ကတယ်။
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အြခားတဖက်မှာေတာ ့လမူျ�ိးေပါင်းစုံြပည်သူတိ� ရဲ� လတ်ွေြမာက်ေရး
လ�ပ်�ှားမ�ေအာက်မှာ အင်အား�ကီး ကုိလိနု�ီိင်ုငံ�ကီးေတ ွေနာက်ဆုတ် အ��ံးေပးခ့ဲရ�ပီး
ဘယ်ဂျယံီနဲ ့  ေဟာ်လန�်ိင်ုငံဟာ ယင်းသိ� ေသာ အင်ပါယာ �ိင်ုငံ�ကီးေတရဲွ� ကာတနွး်
�ုပ်ေြပာင်�ှစ်ပုံအြဖစ် ြမင်�ိင်ုပါတယ်။ ဂျာမဏီနဲ ့ အီတလီ�ိင်ုငံေတလွည်း သူတိ� ရဲ�
ကုိလိနု�ီိင်ုငံေတ ွဆုံး�� ံးခ့ဲ�ပီး ြပင်သစ်ကေတာ ့��ံးေန�ပီြဖစ်တဲ့ စစ်ကုိ မုိက်မဲစွာနဲ ့
ဆက်တိက်ုေနတယ်။ အဂ�လနက်ေတာ ့သံတမနေ်ရးရာ က�မ်းကျင်ပါးနပ်မ�နဲ ့
�ိင်ုငံေရးစွက်ဖက်မ�ေတကုိွ ဖျက်သိမ်းခ့ဲေသာ်လည်း စီးပွားေရးအရ ချယ်လှယ်ဖိ�
အဆက်အစပ်ေတ ွထား�ိှေနတနုး်ပဲ။ လတ်ွလပ်ေရး ရ�ပီးစ �ိင်ုငံေတမှွာ အေမရိကန်
အရင်း�ှင်စနစ်က ေဟာင်း�မ်ွးသွားတဲ ့ကုိလိနုနီယ်ချ�ဲအရင်း�ှင်စနစ်ေနရာမှာ
ေနရာယူအစားထုိးေနခ့ဲ�ပီ။ သိ� ေသာ်ဒါဟာ  ေခတ� ခဏမ�သာြဖစ်တယ် ဆုိတာရယ်
ဒီေဒသသစ်ေတမှွာ သ�ရဲ� ေငေွ�ကးေစျးကစားကွက်ေတဟွာ လံြုခံ�မ�မ�ိှဘူး ဆုိတာကုိ
သူသိပါတယ်။ ေရသရဲ (ဘဝဲ)ေကာင်ဟာ သ�ရဲ� စုပ်အဂ�ါနဲ �့မဲြမံေအာင်
ရစ်ပတ်တယ်ွကပ်ထားလိ�  မရေတာပ့ါဘူး။ နယ်ချ�ဲသိနး်ငက်ှ�ကီးရဲ�
ေြခသည်းေတဟွာလည်း လီှးြဖတ်ခံရ�ပီး ေြခကုပ်မ�မဲေတာဘူ့း။ ဒီေဒသေတွ
အားလံးုမှာ  နယ်ချ�ဲဝါဒဟာ ပျက်သု�်းသွားခ့ဲ�ပီ (ဝါ) သဘာ၀ကုိ မလနွဆ်န�်ိင်ုဘဲ
ပျက်စီးရေတာမှ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။

အေမရိကနေ်တကွေတာ ့တမျ�ိးပါ။  ေလာဘ�ကီးတဲ ့အဂ�လိပ်ြခေသ�့�ကီး
ကျေနာ်တိ�  လက်တင်အေမရိကတိက်ု ေြမေပ�က ထွက်ခွါသွားခ့ဲတာ
အချနိအ်ေတာ်�ကာသွားခ့ဲပါ�ပီ။ �ပုျ�ိ�ပီး ဆဲွေဆာင်မ��ိှတဲ့ ယနကီ်းအရင်း�ှင်ေတကွ
အဂ�လိပ်ကလပ်အသင်းေတရဲွ�ေနရာမှာ ဒီမုိကေရစီအသွင်ေြပာင်းထားတာေတနွဲ ့
သွတ်သွင်းလာခ့ဲတယ်။ �ိင်ုငံေပါင်း�ှစ်ဆယ်ရဲ� �ိင်ုငံတိင်ုးမှာ အေမရိကနက်
လ�မ်းမုိးရေအာင် အတင်းအ�ကပ်ြပ�လာတယ်။

ဒါဟာ ေြမာက်အေမရိကတိက်ု လက်ဝါး�ကီးအပ်ု အရင်း�ှင်ေတရဲွ�
ကုိလိနုနီယ်ပယ်ေတြွဖစ်�ပီး သ�ရဲ� အသက်�ှင်ဖိ� နဲ ့ ေနာက်ဆုံးေမ�ာ်လင့်ချက်ြဖစ်ကာ၊
သ�ရဲ� အိမ်ေနာက်ေဖး ေြမကွက်လပ်လည်း ြဖစ်တယ်။ ကျ�းဘား�ိင်ုငံက
ြပ�လပ်ုခ့ဲသလိ ုလက်တင်အေမရိက �ိင်ုငံေတကွ ြပည်သူအားလံးုကသာ
မိမိတိ�လသူားဂုဏ်သိက�ာ�ိှ�ိှ အသက်�ှင်ေနထုိင်�ိင်ုေရးအတက်ွ တိက်ုပဲွဝင်အလံကုိ
ငါွးငါွးစွင့်စွင့် လ�င့်ထူခ့ဲရင် ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်လိသူု ငိ�ဘသမားေတွ
တနုလ်�ပ်ကုနမှ်ာ အမှနပဲ်။ �ိင်ုငံေရး စီးပွားေရး အေြခအေနသစ်ေတနွဲ ့
အြမတ်အစွနး်ေတ ွအ�ကီးအကျယ် ြဖတ်ေတာက်ခံရတာတိ�ေ�ကာင့် သူတိ�အဖိ�
လိက်ုလိက်ုေလျာေလျာ ြပ�ြပင်ေနထုိင်�ကရေတာမှ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။
ငိ�ဘသမားေတကွေတာ ့အြမတ်အစွနး်ေတ ွြဖတ်ေတာက်ခံရတာနဲ က့ျ�းဘားရဲ�
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နမူနာကုိ မ�ှစ်�မိ��က။ “ဒီလိစံုနမူနာဆုိး”ဟာ ကျ�းဘား�ိင်ုငံနဲ ့ �ိင်ုငံတကာ
ဂုဏ်သိက�ာအတက်ွြဖစ်တယ်။ ၎င်းဟာ အေမရိကတိက်ု �ိင်ုငံေတမှွာ အင်အားတိးုများ
ရ�ိှလာ�ပီြဖစ်တယ်။ လတ်ွေြမာက်လိြုခင်းအတက်ွ ေဒါသထွက်ေနတဲ့ ြပည်သူေတကွ
ေတာင်းဆုိေ�ကးေ�ကာ်တိင်ုး ကျ�းဘား�ိင်ုငံကုိ အစွပ်စဲွခံရတယ်။ ကျ�းဘားဟာ
ဒီအတက်ွ အြပစ်�ိှတယ်လိ� စွပ်စဲွရင်လည်း မှနတ်ယ်လိ� ေြပာရမှာပဲ။ ဘာေ�ကာင့်ဆုိရင်
ကျ�းဘား�ိင်ုငံက နည်းလမ်းြပခ့ဲတာကုိး။ ဘာနည်းလမ်းလဲ၊ တိက်ုလိ� မ�ိင်ု�ိင်ုဘူးလိ�
ထင်ြမင်ယူဆေန�ကတဲ ့စစ်အာဏာ �ှင်ေတကုိွ ြပည်သူတရပ်လံးု ပါဝင်ဆင်��တဲဲ့
လက်နက်ကုိင်ေတာ်လှနေ်ရးနဲ ့ ြဖ�တ်ချခ့ဲတဲန့ည်းနာေတ ွြပသခ့ဲလိ� ပဲ။ အခုိင်အမာ
အေြခခံစခနး်ေတကွေန ေဝးကွာေနတဲ ့ရနသူ်ကုိ ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းတဲ့
ေဒသေနရာေတမှွာ အားအင်ချနိဲသွ့ားေစ�ပီး ဖျက်ဆီးပစ်တဲန့ည်းနာေတွ ြပခ့ဲလိ� ၊
အတုိချ�ပ်ေြပာရရင် လသူားဂုဏ်သိက�ာ�ိှစွာ �ှင်သနေ်နထုိင်ေရးနညး်နာကုိ
ြပသခ့ဲလိ�ပဲ။

ဒါေ�ကာင့် ဒီ ကျ�းဘားရဲ�နမူနာဟာ ဆုိးပါတယ်။ အလနွကုိ် ဆုိးပါတယ်။
ငိ�ဘသမားေတ ွစိတ်ချလက်ချ မအိပ်�ိင်ုမစား�ိင်ု ြဖစ်ရတယ်။ ဒီနမူနာဆုိးက
သ�ေြခရင်းကေန အ�မဲေြခာက်လှန ့ေ်နခ့ဲတာကုိး။ ဒီနမူနာဆုိးက အ��ရာယ်ကုိလည်း
မမ�ဘဲ အနာဂတ်ဆီကုိ ေြခလှမ်းသွားေနခ့ဲတာကုိး။ ဒါကုိ ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်လိ�
အသံေတ ွကျယ်ကျယ်ေလာင်ေလာင် ထွက်ေနတယ်။ ဒီကွနြ်မ�နစ်ေတွရဲ� ခံတပ်ကုိ
ေ�ှာက်ယှက်ဖျက်ဆီးဖိ�  လိအုပ်�ပီလိ� ြပညသ်�ကုိယ်စားလယ်ှေတာ�်ကီးများလိ�
အေယာင်ေဆာင်တ့ဲ ငိ�ဘသမား�ကီးေတွရဲ� ေကျးက�နေ်တွက တစာစာ
ေအာြ်မညေ်န�ကတယ်။ကျ�းဘားရဲ� လက်�ိှအေြခအေနဟာ များစွာ
စိတ်အေ�ှာက်အယှက် ြဖစ်ရပါတယ်လိ�  လက်ဝါး�ကီးအပ်ု ထရပ်စ်ကုမ�ဏီ�ကီးေတကုိွ
ကာကွယ်ေနတာေတကွ စကားပရိယာယ်�ကယ်၀စွာ ေြပာဆုိ ေနတာပါ။ ကျေနာ်တိ�
အားလံးုက သူတိ� ဆုိလိတဲုအ့ဓိပ�ါယ်ဟာ ကျ�းဘားကုိ ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်လိ�
နားလည်�ကပါတယ်။ ေကာင်းပါ�ပီ။

နမူနာဆုိးကုိ ဖျက်ဆီးပစ်ဖိ�  ကျ�းေကျာ်ရနစ်လာ�ိင်ုတဲ့ အမျ�ိးမျ�ိးေသာ
အလားအလာေတကွ ဘာေတလဲွ။ အလားအလာတခုက စီးပွားေရး
ပိတ်ဆိ� အေရးယူမ�ပါပဲ။ ေြမာက်အေမရိကတိက်ု ဘဏ်ေတရဲွ� ေချးေငေွတအွေပ�
ချ�ပ်ချယ်ကန ့သ်တ်မ�နဲ ့၊ စက်မ�လပ်ုငနး်�ှင်များ အားလံးုနဲ အ့မျ�ိးသားဘဏ်များ၊
ကျ�းဘားအမျ�ိးသားဘဏ်တိက်ု�ကီးသိ�  ေထာက်ပ့ံေနမ�များ အားလံးုကုိ
ထိနး်ချ�ပ်လိက်ုြခင်းပါပဲ။ ဒါေ�ကာင့် ေချးေငမွျားကုိ ေြမာက်အေမရိကမှာ
ထိနး်ချ�ပ်ထား�ပီး ယင်းတိ� ရဲ� အေပါင်းအသင်းများကတဆင့် အေနာက်ဥေရာပတိက်ု
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�ိင်ုငံေတကွလည်း တညီူတဲလ့မ်းစ�်အတိင်ုး ချမှတ်လပ်ုေဆာင်လာေအာင်
�ကိ�းပမ်းေန�ကတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီတခုတည်းနဲေ့တာ ့မလံေုလာက်ပါ။

ေချးေငမွျား ရပ်ဆုိင်းလိက်ုမ�ဟာ စီးပွားေရးကုိ ပထမဆုံး ြပင်းထနတဲ့်
ထုိး�ှက်ခံရမ�ပါပဲ။ သိ� ေသာ် အလ�င်အြမနပဲ် နာလနထူ်�ိင်ုခ့ဲတယ်။ ကူးသနး်
ေရာင်းဝယ်မ� တဖက်ေစာင်းနင်း မြဖစ်ေအာင်လည်း ချနိခွ်င်လ�ာ ည�ိေပး�ိင်ုခ့ဲတယ်။
�ိင်ုငံအေနနဲလ့ည်း ကုိယ့်ေြခေထာက်ေပ� ကုိယ် ရပ်�ိင်ုတဲအ့ေလအ့ထ �ိှ�ပီးြဖစ်တယ်။
ေနာက်ထပ် ဖိအားေပးမယ်ဆုိလည်း ေပး�ိင်ုပါေသးတယ်။ သ�ကားဝယ်ယူေရး ကုိတာ
(ခဲွတမ်း) ကုိလည်း ေ�ှ�တနး်တင်လာြပနတ်ယ်။ ဝယ်မယ် မဝယ်ဘူး၊ အမျ�ိးမျ�ိး
ေြပာခ့ဲ�ကေသးတယ် - သူတိ�တေတရဲွ� ဂဏနး်တက်ွစက်ေတကွ စာရင်းဇယား
အချက်အလက်မျ�ိးစုံ စုေပါင်း�ပီး တက်ွချက်အေြဖထုတ်ကာ နဂုံိးချ�ပ်ရလဒ်ကေတာ့
ကျ�းဘားထံမှ သ�ကားဝယ်ယူေရး ကုိတာ ကုိ ေလ�ာခ့ျဝယ်ယူေရးဟာ
အလနွအ်��ရာယ်�ကီးတယ်။ ဒါကုိ ပိတ်မပစ်�ိင်ုဘူးလိ�  ေြပာတယ်။

ဘာေ�ကာင့်အ��ရာယ်�ကီးတာလဲ။ ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိရင် �ိင်ုငံေရးအရ
ဆုိးဝါး�ုံတင်မက အြခားေသာ�ိင်ုငံ ၁၀ (ဝါ) ၁၅ �ိင်ုငံတိ� ရဲ� ဝယ်ယူစားသုံးလိမု�ကုိ
လ�ပ်��းိသလိြုဖစ်ကာ သူတိ� ကုိ အ�ကီးအကျယ် ေနမေကာင်းထုိင်မေကာင်း
ြဖစ်ေစမယ်။ ဘာေ�ကာင့်ဆုိရင် သူတိ� မှာ ေနာက်ထပ် ပုိမုိဝယ်ယူ�ိင်ုခွင့်�ိှတယ်လိ�
အားလံးုက ထင်ြမင်ယူဆလာမှာေ�ကာင့် ြဖစ်တယ်။ ဝယ်ယူမယ့် ကုိတာကုိ
ဖျက်သိမ်းပစ်ဖိ�  မြဖစ်�ိင်ု။ ဘာေ�ကာင့်ဆုိရင် ကျ�းဘား�ိင်ုငံဟာ အများဆုံး၊
အေကာင်းဆုံး၊ ေစျးအေပါဆုံးနဲ ့ အေမရိကန�်ိင်ုငံကုိ ေရာင်းချေနတာြဖစ်တယ်။
ဘာေ�ကာင့်ဆုိရင် သ�ကားထုတ်လပ်ုမ�နဲ ့ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား မ�လပ်ုငနး်ကေန
တိက်ု�ုိက်အြမတ်အစွနး်ေတ ွရ�ိှ�ကတဲ ့ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ� လပ်ုငနး်ေတအွနက် ၆၀% ဟာ
အေမရိကန�်ိင်ုငံရဲ� အရင်းအ�ှးီေတ ွြဖစ်တယ်။

ဒါအ့ြပင် ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရး စာရင်း�ှင်းတမ်းမှာလည်း အေမရိကန်
�ိင်ုငံက အသာစီးရေနတယ်။ မေရာင်းတဲလ့ ူဘယ်သူမှမဝယ်�ိင်ုပါ။ စာချ�ပ်ကုိ
ချ�ိးေဖာက်ြပနရ်င်လည်း ဆုိးရွားတဲန့မူနာ ြပတာမျ�ိးြဖစ်မယ်။ ဒါအ့ြပင် ေစျးကွက်
ေပါက်ေစျးထက် ဆင့်ေင ွ၃ ဆင့် တိးုြမ�င့်�ပီး အေမရိကန�်ိင်ုငံက ေပးေနတာ
ဆုိတာကလည်း သ�ကားကုိ ေစျးသက်သက်သာသာ မထုတ်လပ်ု�ိင်ုတာေ�ကာင့်
ြဖစ်တယ်။ လပ်ုခ�ကီးြမင့်မ�နဲ ့ အထွက်နည်းမ�ေတကွ အင်အား�ကီး�ိင်ုငံေတကုိွ
ကျ�းဘားက ေရာင်းချတဲ ့သ�ကားေစျး��နး်မျ�ိးနဲ ့ ထုတ်လပ်ုလိ� မရေအာင်
ဟန ့တ်ားထားတယ်။ ဒီလိကုုနပ်စ�ည်းတခုခုအတက်ွ ေစျး��နး်�ကီး�ကီး
ေပးဝယ်ြခင်းြဖင့် သူတိ�ဟာ ဝနပိ်ေစတဲ ့စာချ�ပ်စာတမ်းများကုိ
ကျ�းဘား�ိင်ုငံသာမက အကျ�ိးခံစားပုိင်ခွင့်�ိှသူေတ ွအားလံးုအေပ�
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အတင်းအ�ကပ်ချ�ပ်ဆုိလာ�ိင်ုတယ်။ ကျ�းဘားသ�ကား ကုိတာ ဝယ်ယူေရးကုိေတာ့
ဖျက်သိမ်းပစ်လိ�  မရပါ။

သ�ကားစုိက်ပျ�ိးတဲ ့လယ်ေြမေတကုိွ ဗုံး�ကဲမီး�� �ိပစ်တာဟာ ငိ�ဘသမားေတကွ
စီးပွားေရးချ�်းကပ်မ�လမ်းေ�ကာင်း ေြပာင်းလဲေအာင်လပ်ုတဲ့ အလားအလာလိ� ေတာ့
ကျေနာ်တိ�  မယူဆဘူး။ ဒီလပ်ုရပ်ဟာ ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရး အစုိးရအေပ�
ြပည်သူေတရဲွ� ယုံ�ကည်ကုိးစားမ� ေလျာန့ည်းသွားေအာင် တက်ွချက်�ပီး
သက်သက်လပ်ု�ကံတဲပုံ့စံ ြဖစ်တယ်။ (ေြမာက်အေမရိကတိက်ု ေ�ကးစားေတရဲွ�
�ုပ်အေလာင်းက ေသွးေတဟွာ ကျ�းဘားြပည်သူတဦးရဲ� အိမ်တလံးုထက်မက
�ိင်ုငံေရးမူဝါဒကုိပါ စွနး်ထင်းကုနပ်ါတယ်။ ကျ�းဘားနယ်ေြမေပ�မှာ �ကဲချတဲဗုံ့း
ကုိယ့်ဟာကုိယ် ေပါက်ကဲွထိမှန ်�ပီး ေလယာ�်ပျတံစင်း ပျက်ကျသွားခ့ဲတယ်။
အိမ်တအိမ်ေပ� ထုိးကျပျက်စီး�ပီး အေမရိကနေ်လသူရဲ ေသဆုံးကာ ဖေလာ်ရီဒါ
ြပည်နယ် ေလယာ�်ကွင်းကေန ထွက်ခွါလာတယ်ဆုိတာ သိရတယ်။
အေမရိကန�်ိင်ုငံက ဒီအတက်ွ ဝနခ်ျေတာင်းပနတ်ယ်။)

သူပုနတ်ပ်ဖ�ဲအတက်ွ ဝယ်ယူထားတဲ ့လက်နက်ေတ ွြပင်းထနစွ်ာ ေပါက်ကဲွ
ပျက်စီးကုနတ်ာနဲ ့ ပတ်သက်လိ� ေတာ ့ဘယ်လိေုြဖ�ှင်းမလဲ။ ၁၉၆၀ ခု�ှစ် မတ်လ ၄
ရက်ေနမှ့ာ ဘယ်လ်ဂျယီမ် သေဘ�ာ La Coubre ဟာ ကျ�းဘား လက်နက်ကုိင်
တပ်ဖ�ဲေတအွတက်ွ လက်နက်ခဲယမ်းများ တင်ေဆာင်လာရာ �မိ�ေတာ်ဆိပ်ကမ်းမှာ
ေပါက်ကဲွမီးေလာင်�ပီး လ ူ၁၀၀ နးီပါး ေသဆုံးသွားခ့ဲတယ်။ ေပါက်ကဲွမီးေလာင်ရတဲ့
အေ�ကာင်းရင်း ခုထိမေဖာ်ထုတ်�ိင်ုေသး။

ကျ�းဘားစီးပွားေရးကုိ ချ�ပ်ကုိင်ထား�ိင်ုတဲ၊့ ထိလယ်ွတဲေ့နရာကေတာ့
ကုန�်ကမ်းပစ�ည်းများ တင်သွင်းေရး၊ ဥပမာ ချည် စတာတိ� ြဖစ်ပါတယ်။ သိ� ေပမယ့်
ကမ�ာမှာလည်း ဝါအထွက်ေကာင်းတယ်ဆုိတာ အားလံးုသိ�ကတာြဖစ်�ပီး
ဒီလိအုခက်အခဲမျ�ိးကလည်း ယာယီပဲြဖစ်ပါမယ်။ ေရန ံစတဲ့ ေလာင်စာဆီနဲ ့
ပတ်သက်လိ� ကေတာ ့ဂ�ုြပ� အေလးထားရပါမယ်။ �ိင်ုငံတ�ိင်ုငံရဲ� ေလာင်စာဆီ
ြပတ်လပ်ေစြခင်းြဖင့် အဲဒီ�ိင်ုငံကုိ မလ�ပ်မယှက်�ိင်ု �ကပ်သွားေအာင် လပ်ု�ိင်ုပါတယ်။
ကျ�းဘားကလည်း ေရနစိံမ်း အနည်းငယ်သာ ထွက်ပါတယ်။ ေရေ�းွေင�နဲ ့
ေမာင်း�ှင်တဲ ့စက်ေတအွတက်ွ သုံးတဲ ့စက်ထုိးဆီတချ�ိနဲ ေ့မာ်ေတာ်ယာ�်ေတမှွာ
သုံးစဲွ�ိင်ုတဲ ့အချ�ိေသာ ဓာတ်ေင�ရည်ေတ ွထုတ်လပ်ု�ိင်ုတယ်။ ကမ�ာမှာလည်း
ေရနေံတ ွအေြမာက်အများ ထွက်�ိှေန�ပီး အီဂျစ်၊ ဆုိဗီယက်ြပည်ေထာင်စုနဲ ့
အီရတ်တိ�က �ိင်ုငံြခားကုိ တင်ပိ� ေရာင်းချ�ိင်ုတယ်။ စီးပွားေရးသက်သက်
အေရးယူပိတ်ဆိ� မ� တခုတည်းနဲေ့တာ ့မထိေရာက်ပါ။
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ဒီ စီးပွားေရးအ�ကပ်ကုိင်မ�နဲ ့ ေပါင်းစပ်�ပီး လက်ကုိင်တတ်ု�ိင်ုငံတချ�ိရဲ�
ဝင်ေရာက်ေ�ှာက်ယှက်မ�ဟာလည်း ေနာက်ထပ်ေြခလှမ်းြဖစ်�ိင်ုတဲ ့ကျ�းေကျာ်မ�
တခုပါပဲ။ ဥပမာ ဒိမီုနကီန�်ိင်ုငံ ဆုိပါေတာ။့ ဒီလိလုပ်ုခ့ဲရင်လည်း
စိတ်အေ�ှာက်အယှက် ြဖစ်ရ�ုံထက် မပုိပါဘူး။ သိ� ေသာ် ကမ�ာ့ ကုလသမဂ��ကီးက
ဝင်ေရာက်ဟန ့တ်ားမှာကုိ သံသယ�ိှစရာမလိပုါ။ ဘာမှလည်း လက်ဆုပ်လက်ကုိင်
ြပစရာမ�ိှ။ အေကာင်အထည်ေပ�လာမှာလည်း မဟတ်ုပါ။

အမှတ်မထင်ဘဲ အေမရိက�ိင်ုငံများအဖ�ဲ (Organization of American States)
က ချမှတ်လာတဲ ့လမ်းစ�်အသစ်ဟာ ဟန ့တ်ားေ�ှာက်ယှက်ဖိ� ေြခလှမ်းအသစ်ေတွ
ြဖစ်တယ်။ထ�ူဂျလီိ*ု ရဲ� ဆင်ေြခအမှားကုိ ဒိင်ုးလ�ားအကာသဖွယ်လပ်ု�ပီး
ငိ�ဘသမားေတကွ ကျ�းေကျာ်ေရး နည်းလမ်းေတ ွတည်ေဆာက်ေနြခင်းြဖင့်
စိတ်သက်သာရာ�ှာေန�ကတယ်။ ဗင်နဇဲွီလား�ိင်ုငံရဲ� ဒီမုိကေရစီစနစ်ကလည်း
ထ�ူဂျလိီကုို ဆန ့က်ျင်�ပီး ကျ�းေကျာ်မ�ကုိ တနွး်လှနပ်စ်ဖိ� ကျေနာ်တိ� ကုိ
အကျ�်းအ�ကပ်ထဲပိ� ေပးသလိ ုြဖစ်ေနတယ်။ အဲဒါဟာ အေမရိကတိက်ုရဲ�
ပင်လယ်ဓားြပေတအွတက်ွ ဘယ်ေလာက်ေတာင် အကျ�ိးေကျးဇူးေတွ
�ိှေစခ့ဲလိက်ုသလဲ။

*(မှတ်ချက်။ ။ ထ�ူဂျလိီ ု- Trujillo ဒိမီုနကီန�်ိင်ုငံကုိ ၃၁ �ှစ်�ကာ၊ ၁၉၃၀-၆၁
အထိ အပ်ုစုိးသူ အာဏာ�ှင်။ )

ကျ�းေကျာ်ဖိ�  ေနာက်ထပ်ေြခလှမ်းသစ်ကေတာ ့“ဖီဒယ်အ�ူး” ကုိ
ဖယ်�ှားပစ်ရေအာင် လပ်ု�ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းပါပဲ။ သူဟာ ခုဆုိရင် ငိ�ဘသမားေတရဲွ�
ေဒါသအမျက် ေချာင်းေချာင်းထွက်ခံေနရ�ပီး ပစ်မှတ်ြဖစ်ေနပါ�ပီ။

(ြဖည့်စွက်ချက်။   ။ ဖီဒယ်ကုိ စီအိင်ုေအက လပ်ု�ကံသတ်ြဖတ်ဖိ� �ကိ�းစားခ့ဲတာ
၆၃၄ �ကိမ်ထက်မနည်း �ိှခ့ဲ။ ယူေကမှ ချနန်ယ် ၄ မှတ်တမ်း�ုပ်�ှင် ၂၀၀၆ တင်ွ ပါ�ိှ။)

ထုိနည်းတ ူအြခားေသာ အ��ရာယ်�ကီးတဲ ့“�ိင်ုငံတကာကုိယ်စားလှယ်�ကီး
�ှစ်ဦး” ြဖစ်တဲ ့ေရာကပ်စထ�ုိနဲ ့ စာေရးသူတိ� ကုိလည်း သုတ်သင်ဖယ်�ှားဖိ�
ေြခလှမ်းေတ ွလှမ်းေန�ကပါ�ပီ။ ဒီအေြဖက အ�ကိ�က်ေတ�စရာပါ။ သုံးေယာက်စလံးု
တ�ပိ�င်နက် (ဝါ) အနည်းဆုံး ဦးစီးေခါင်းေဆာင်လပ်ုသူကုိ သူတိ�  လပ်ု�ကံ�ိင်ုခ့ဲရင်
၎င်းမှာ ေဖာက်ြပနသူ်တိ�အတက်ွ ေအာင်ပဲွ�ကီးပါပဲ။ (သိ� ေသာ်လည်း
ငိ�ဘသမားအေပါင်း�ှင့် ကုိယ်စားလှယ်များတိ�  - ကျ�းဘားြပည်သူလထုူကုိ
ေမ့မထား�ကပါ�ှင့်။ သူတိ�ဟာ စွမ်းပကား�ကီးမားလှ�ပီး ေတာ်လှနေ်ရး
ေခါင်းေဆာင်များ လပ်ု�ကံမ��ှင့် တိက်ု�ုိက် (ဝါ) သွယ်ဝုိက်လိ� ပတ်သက်သူမှနသ်မ�
အားလံးုကုိ ေဒါသြပင်းစွာနဲ ့ ေချမ�နး်ပစ်လိက်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သူတိ� ကုိ
ဟန ့တ်ားဖိ� ေတာ ့မြဖစ်�ိင်ု။)
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ဂွါတီမာလာရဲ� အြခားနည်းတခုကေတာ ့လက်နက် ေရာင်းချေပးေနသူများ
အေပ� ဖိအားေပးမ�ြဖစ်ကာ ကျ�းဘား�ိင်ုငံက ကွနြ်မ�နစ်�ိင်ုငံေတမှွာ လက်နက်ေတွ
ဝယ်ယူရေအာင် တနွး်ပိ� ကာ ယင်းကုိအခွင့်ေကာင်းယူ၍ ေနာက်ထပ်စွပ်စဲွ
ပုတ်ခတ်မ�များ ြပ�လပ်ုရနြ်ဖစ်တယ်။ ဒါကလည်း အကျ�ိးရလဒ်ေတေွပးပါတယ်။
ကျေနာ်တိ�အစုိးရအဖ�ဲထဲက တစုံတဦးကေြပာသလိ ု“သူတိ� ကျေနာ်တိ� ကုိ
ကွနြ်မ�နစ်ေတဆုိွ�ပီး တိက်ုခုိက်ရေအာင်လိ�  လပ်ုတာြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
သူတိ�က ကျေနာ်တိ� ကုိ လ�အ��ေတဆုိွ�ပီး ဖယ်�ှားပစ်ဖိ� ေတာ့ မလပ်ု�ိင်ုပါဘူး”
ဆုိတာပါပဲ။

သိ� ြဖစ်လိ�  ငိ�ဘသမားေတအွဖိ�  တိက်ုခုိက်ကျ�းေကျာ်မ�ေတလွပ်ုဖိ�
လိအုပ်တယ်လိ�  ယူဆေနေ�ကာင်း ေပ�လင်ွလာတယ်။ အိင်ုဘီအမ် စက်�ကီးေတွ
အကူအညီနဲ ့ ြဖစ်�ိင်ုမယ့် ပုံစံအမျ�ိးမျ�ိးကုိ တခု�ပီးတခု ေြပာင်းလဲ�ပီး
ေလလ့ာေန�ကတယ်။ ရတဲန့ည်းနာေတကုိွလည်း တက်ွချက်�ကည့်ေန�ကတယ်။

အခုေလာေလာဆယ်မှာေတာ ့စပိနလ်ပ်ုတဲန့ည်းနာေတ ွကျင့်သုံး�ိင်ုတယ်လိ�
ကျေနာ်တိ�  ယူဆတယ်။ အဲဒါကေတာ ့ေဗာ်လံတီယာစစ်ေတမွဟတ်ုတဲ့ အေပျာ်တမ်း
ေ�ကးစားအဖ�ဲေတ ွ(ဝါ) �ိင်ုငံြခားတပ်ဖ�ဲေတအွကူအညီနဲ ြ့ပည်ေြပးေတကုိွ
တစုံတခုေသာ အေြခအြမစ်မ�ိှတာကုိ အေ�ကာင်းြပလိ�  တိက်ုခုိင်းမှာြဖစ်တယ်။
ေလေ�ကာင်း၊ ေရေ�ကာင်းတိ�ကလည်း ကူညီတိက်ုေပး�ိင်ုတယ်။ ကျေနာ်တိ�
အေနနဲေ့ြပာရရင် ေအာင်ြမင်ေအာင်လိ�  အလံအုေလာက် ေထာက်ပ့ံ�ပီး
တိက်ုခုိက်လာ�ိင်ုတယ်။ အချ�ိေသာတိင်ုးြပည် ဥပမာ ဒိမီုနကီန�်ိင်ုငံရဲ�
တိက်ု�ုိက်ကျ�းေကျာ်မ�နဲလ့ည်း စတင်လာ�ိင်ုတယ်။ အဲဒီတပ်ဖ�ဲေတထဲွမှာ သူတိ�တေတွ
ကျေနာ်တိ� ရဲ� ညီအကုိေတနွဲ ့ ေ�ကးစားေတ ွအေြမာက်အများပါဝင်ကာ
စစ်ြဖစ်ပွားတဲအ့ခါ ကျ�းဘား�ိင်ုငံရဲ�ကမ်းေြခ သဲေသာင်ြပင်ေတေွပ�မှာ
ေသေ�က�ကရမယ်။ ဒီနည်းနဲ ့ စိတ်ေစတနာေကာင်း�ိှ�ကတဲ ့ငိ�ဘသမား�ကီးေတကွ
အခုလိ ုညီအကုိချင်း တိက်ုခုိက်သတ်ြဖတ်�ကတဲ ့စစ်ပဲွေတမှွာ �ကားဝင်မပါလိပုါဘူးလိ�
အသံေကာင်းဟစ်�ကလိမ့်မယ်။ စစ်ပဲွ ကျယ်ြပန ့မ်သွားေအာင် အခုလက်�ိှ
အကန ့အ်သတ်ေဘာင်အတင်ွးမှာပဲ ထိနး်ချ�ပ်တင်း�ကပ်ထားမယ်။ ဒီလိလုပ်ုဖိ�
ေကာင်းကင်နဲ ့ ပင်လယ်ြပင်မှာ မြပတ်ေစာင့်�ကပ်ေနမှာြဖစ်တယ်။

ခ�ူဆာသေဘ�ာများ၊ စစ်သေဘ�ာ�ကီးများ၊ ဖျက်သေဘ�ာများ၊ ေလယာ�်တင်
သေဘ�ာများ၊ ေရငပ်ုသေဘ�ာများ၊ မုိင်း�ှင်းသေဘ�ာများ၊ ေတာ်ပီဒိ ုသေဘ�ာများ�ှင့်
ေလယာ�်ပျမံျား အကူအညီြဖင့် ကျ�းဘား�ိင်ုငံအတက်ွ ပစ�ည်းေတွ
တင်ေဆာင်လာမယ့် မည်သည့်သေဘ�ာတစင်းတေလကုိမ� ြဖတ်သနး်သွားလာခွင့်
မြပ�ဘဲ ပိတ်ဆိ� ထားဖိ� ပဲ။ အေမရိကတိက်ု�ကီး �ငိမ်းချမ်းသာယာေရးအတက်ွ
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စိတ်ထက်သနစွ်ာ ေစာင့်�ကပ်ေနသူများက စိတ်လက်မေပျာ်ရ�င်�ိင်ုြဖစ်ေနတဲ့
ထ�ူဂျလိီရဲု��ိင်ုငံဆီ ဦးတည်ခုတ်ေမာင်းေနတဲ၊့ တချ�ိတေလ၊ အများအြပား (ဝါ)
အားလံးုေသာ သေဘ�ာများကုိေတာ ့တင်း�ကပ်တဲ ့အေစာင့်အေ�ှာက်ေတ�ွကားကပဲ
လတ်ွထွက်သွားေစ�ကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သူတိ�ဟာ “ေလးစားဖွယ်ရာ” အေမရိက
�ိင်ုငံများ အဖ�ဲအစည်းဝင် �ိင်ုငံတချ�ိကေနတဆင့် ပါဝင်ပတ်သက်
ဟန ့တ်ား�ိင်ုြပနတ်ယ်။ ကျေနာ်တိ�က�နး်ေပ�မှာ “ကွနြ်မ�နစ်ဝါဒ” က ဖနတီ်းလိ� ြဖစ်ရတဲ့
“မုိက်မဲဆုိးဝါးတဲစ့စ်” ကုိ အဆုံးသတ်ဖိ� အတက်ွေပါ။့ ဒါမှမဟတ်ု ဒီ “ေလးစားဖွယ်”
အဖ�ဲ �ကီးက ဘာမှမလပ်ု�ိင်ုရင်လည်း ကုိရီးယားမှာလိ ုေြဗာင်ကျကျ ကျ�းေကျာ်
၀င်ေရာက်�ပီး �ိင်ုငံတကာအဖ�ဲအစည်းရဲ� နာမည်ကုိသုံးလိ� ၊ �ိင်ုငံတကာရဲ�
အကျ�ိးစီးပွားများ ကာကွယ်ေပးေရးနဲ ့ �ငိမ်းချမ်းေရးတိ�အတက်ွလိ�
ေအာ်�ကဦးမှာြဖစ်တယ်။

ေနာက် ြဖစ်�ိင်ုတာက ကျ�းေကျာ်သူတိ�  ပထမေြခလှမ်းဟာ ကျေနာ်တိ�
မဟတ်ုဘဲ ဗင်နဇဲွီလား�ိင်ုငံ တရားဝင်အစုိးရကုိ ြဖစ်လိမ့်မယ်။ ဒီနည်းနဲ ့ ကျေနာ်တိ� ရဲ�
တိက်ု�ကီးေပ�က ေနာက်ဆုံးမဟာမိတ်�ိင်ုငံကုိ ေချမ�နး်ပစ်ဖိ� ပဲ။ ဒီလိြုဖစ်ခ့ဲရင်
ကုိလိနုနီယ်ချ�ဲဆန ့က်ျင်ေရး ဗဟိခုျက်မဟာ ကျ�းဘား�ိင်ုငံကေန ေဗာလ်းီဗား*
ရဲ��ိင်ုငံကုိ ေရ��ေြပာင်းသွားမှာြဖစ်တယ်။ အဲဒီ�ိင်ုငံြပည်သူေတကွ သူတိ� ရဲ�
လတ်ွလပ်ေရး ကာကွယ်ဖိ� အတက်ွ ခုခံတိက်ုခုိက်�ကမယ်။ ဒီအခါမှာ သူတိ� ရဲ�
စိတ်ဓာတ်ဟာ တက်�ကေန�ပီး အဆုံးအြဖတ်ေပးမယ့်စစ်ပဲွကုိ တိက်ုေနတယ်
ဆုိတာရယ်၊ အ��ံးရဲ�ေနာက်မှာ အဆုိးဆုံးည��်းပမ်း�ှပ်ိစက်မ�ေတသွာ �ိှ�ပီး၊
ေအာင်ပဲွရဲ�ေနာက်မှာ အေမရိကတိက်ုအတက်ွ ေသချာေရရာတဲ့ အနာဂတ်
�ိှေနတယ်ဆုိတာကုိ သိ�ကတာပါပဲ။ စုိးမုိးချယ်လှယ်ခံထားရတဲ့ ညီအကုိ�ိင်ုငံများက
လထုူေတာ်လှနေ်ရး ေရစီးေ�ကာင်းက ငိ�ဘသမားေတရဲွ� သခ�ျ�ိင်းေတကွ
ဆိတ်�ငိမ်ေနမ�ကုိ တိက်ုစားပစ်မှာြဖစ်ပါတယ်။

[*မှတ်ချက်။   ။ ေဗာ်လီးဗား - Bolivar (1819-30) ဗင်နဇဲွီလား�ိင်ုငံရဲ�
လတ်ွလပ်ေရးေခါင်းေဆာင်။]

ရနသူ်ရဲ� ေအာင်�ိင်ုမယ့်အလားအလာေတအွေပ� များစွာေသာ
ကျ�ိးေ�ကာင်းြပချက်ေတကွ ဆန ့က်ျင်ေနပါတယ်။ အေြခခံ �ှစ်ချက်�ိှပါတယ်။
ပထမအချက်က ြပင်ပကအချက် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ�ှစ်ဟာ ၁၉၆၀ ြပည့်�ှစ်ြဖစ်ကာ
သနး်ေပါင်းများစွာေသာ ြပည်သူတိ� ရဲ� ေအာင်ပဲွေ�ကးေ�ကာ်သံေတကုိွ အဆုံးမှာ
�ကား�ကရမှာပါ။ သူတိ�ေတဟွာ ေသေစတတ်တဲလ့က်နက်ေတနွဲ ့ ဓနအင်အား
ဆုပ်ကုိင်ထားသူတိ� ရဲ� အပ်ုချ�ပ်စုိးမုိးမ�ေအာက်က လတ်ွေြမာက်လာသူေတွ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် ပုိ�ပီးခွနအ်ား�ိှတဲ၊့ ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်တဲအ့ချက်က
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ကျ�းဘားြပည်သူ ၆ သနး်ေကျာ်တိ�ဟာ လက်နက်ကုိင်စဲွ�ပီး သူတိ��ိင်ုငံနဲ ့
ေတာ်လှနေ်ရးကုိ ကာကွယ်ဖိ�  တေပါင်းတစည်းတည်း တိက်ုခုိက်�ကမှာြဖစ်တယ်။

ကျ�းဘားစစ်ေြမြပင်မှာ တပ်မေတာ်ဆုိတာ လက်နက်ကုိင်ေဆာင်ထားတဲ့
ြပည်သူတိ� ရဲ� အစိတ်အပုိင်းမ�သာြဖစ်တယ်။ ထိပ်တိက်ုရင်ဆုိင်တိက်ုပဲွမှာ ပဲွဦးထွက်
�� ံးနမ့်ိ�ပီးေနာက် ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲ ရာေပါင်းများစွာတိ�ဟာ စွမ်းအား�ိှတဲ့
အပ်ုချ�ပ်ကွပ်ကဲမ�ေတနွဲ ့ တခုတည်းြဖစ်တဲ ့ဗဟိစုစ်ဦးစီးဌာနရဲ� ��န�်ကားမ�အရ
တ�ိင်ုငံလံးုအ�� ံတိက်ုခုိက်�ကမှာြဖစ်တယ်။ �မိ�ေတမှွာ အလပ်ုသမားေတကွ
သူတိ�စက်�ုံ (ဝါ) အလပ်ုဌာနေတကွေန အေသခံ တိက်ုခုိက်�ကလိမ့်မယ်။
ေကျးလက်ေတမှွာ လယ်သမားေတကွ အနုး်ပင်ေတေွနာက်ကတမျ�ိး၊
စက်ယ��ရားေတနွဲ ့ ထွနယ်က်လပ်ုကုိင်ထားတဲ ့လယ်ကွင်းေတထဲွ
တးူေြမာင်းေတထဲွကတဖုံ ခုခံ�ကမှာြဖစ်တယ်။

ဒီေနာက် ကမ�ာတလ�ားက �ိင်ုငံတကာ ေသွးစည်းချစ်�ကည်ေရးက
သနး်ေပါင်းများစွာေသာ ြပည်သူေတရဲွ� အတားအဆီးခံတပ်�ကီး ဖနတီ်းကာ
ကျ�းေကျာ်မ�ကုိ ဆန ့က်ျင်အံ�ုက�ကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ငိ�ဘသမားေတအွဖိ� သူတိ� ရဲ�
ေြခကုပ်ေကျာက်တိင်ု�ကီးေတ ွယုိယွင်းပျက်စီးကုန�်ပီး၊ သူတိ� ရဲ� ပင့်ကူအိမ်လို
ြဖန ့က်ျက်ထားတဲ၊့ လိမ်လည်မ�ေတ ွြပည့်�ှက်ေနတဲ ့သတင်းစာကန ့လ်န ့က်ာ�ကီးလည်း
တချက်ေလး မ�တ်ထုတ်လိက်ု�ုံမ�နဲ ့ ဖျာလိလိုပ်�ပီး �ုတ်သိမ်းသွားရတာလို
မုချြမင်ေတ�ရမှာြဖစ်တယ်။ ဒါေပမယ့် သူတိ�ေတဟွာ ကမ�ာတလ�ား ြပည်သူေတရဲွ�
အမျက်ေဒါသကုိ မျက်ကွယ်ြပ�ရဲမယ်လိ� ပဲယူဆ�ပီး အဲဒီအခါမှာ ဒီ�ိင်ုငံအတင်ွးမှာ
ဘာေတြွဖစ်လာလိမ့်မလဲဆုိတာ �ကည့်�ကရေအာင်။

ပထမဆုံး သတိြပ�ရမှာကေတာ ့ကျေနာ်တိ� ရဲ� လက်�ိှအေနအထားအရ
အလယ်ွတကူ တိက်ုခုိက်ခံရ�ိင်ုတဲ ့က�နး်ြဖစ်ေနေတာ ့လက်နက်�ကီးေတလွည်းမ�ိှ၊
ေလေ�ကာင်း - ေရေ�ကာင်းကလည်း အားနည်းေနတာမိ�  �ိင်ုငံကာကွယ်ဖိ� အတက်ွ
မလွဲမေသွလိအုပ်ချက်ကေတာ ့ေြပာက်ကျားစစ်အေြခခံနဲ ့ ခုခံတိက်ုခုိက်သွားေရးပါပဲ။

ကျေနာ်တိ� ရဲ� တပ်ဖ�ဲေတကွ ဇဲွ သတ� ိ၊ ြပတ်သားတဲဆုံ့းြဖတ်ချက်၊ စိတ်အား
ထက်သနမ်�ေတနွဲ ့ တိက်ုခုိက်�ကမှာြဖစ်�ပီး ဒါေတဟွာလည်း ကျ�းဘားေတာ်လှနေ်ရးရဲ�
သားသမီးများက ကျေနာ်တိ� ရဲ� ဂုဏ်ေရာင်ေြပာင်တဲ ့သမုိင်းကာလေတမှွာ
စွမ်းေဆာင်ေအာင်�ိင်ုခ့ဲ�ကတာေတ ွြဖစ်ပါတယ်။ သိ� ေသာ်လည်း အဆုိးဆုံးေတွ
ြဖစ်ခ့ဲရင်ေတာင်၊ ကျေနာ်တိ� ရဲ�တပ်ေတလွည်း ထိပ်တိက်ုရင်ဆုိင်စစ်ပဲွေတမှွာ
ဖျက်ဆီးခံခ့ဲရသည့်တိင်ု ဆက်လက်�ပီး တိက်ုပဲွဝင်သွားဖိ� ကျေနာ်တိ�
ြပင်ဆင်ထား�ပီးသားပါ။ တနည်းေြပာရရင် ကျေနာ်တိ�တပ်ေတကုိွေချမ�နး်�ပီး
ေအာင်�ိင်ုလာခ့ဲတဲ ့ရနသူ်စစ်တပ်�ကီးေတကုိွ ရင်ဆုိင်ဖိ� ကျေနာ်တိ�  ေြပာက်ကျား
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တပ်မေတာ်အြဖစ် ချက်ချင်းေြပာင်းလဲပစ်�ပီး လ�င်ြမနစွ်ာ ေရ��ေြပာင်းလ�ပ်�ှား�ိင်ုမ�၊
စစ်ေ�ကာင်းမ�း၊ တပ်မမ�းများရဲ� အကန ့အ်သတ်မ�ိှ အမိန ့အ်ာဏာများနဲအ့တူ
(သိ� ေသာ်လည်း ဗဟိအုမိန ့ေ်ပးကွပ်ကဲမ� ဌာနချ�ပ်ကေတာ့ လိအုပ်တဲ့
��န�်ကားချက်ေတ ွြပ�လပ်ုဖိ� နဲ ့ အလံးုစုံေသာ ေသနဂ�ဗျ�ဟာ ချမှတ်ေရးတိ�အတက်ွ
ြပည်တင်ွးတေနရာမှာ �ိှေနမယ်) တိက်ုပဲွဝင်သွားမှာ ြဖစ်တယ်။

ြပည်သ�လက်နက်ကုိင် အဖ�ဲအစည်းေတရဲွ� ေနာက်ဆုံးခံစစ်ေ�ကာင်းကေတာ့
ေတာင်စ�်ေတာင်တနး်ေတြွဖစ်မယ်။ သိ� ေပမယ့် ြပည်သူေတရဲွ� အိမ်တအိမ်စီမှာ၊
လမ်းတိင်ုး လမ်းတိင်ုးမှာ၊ ေတာေတ ွေတာင်တနး်ေတအွားလံးု၊ �ိင်ုငံရဲ� ေဒသနယ်ေြမ
အသီးသီးမှာ ေနာက်ချနက်င်းတပ်ဖ�ဲ �ကီးက (လက်နက်တပ်ဆင်၊ သင်တနး်ေပးထားတဲ့
ြပည်သူအေပါင်း ပါဝင်တယ်) ေအာက်ေဖာ်ြပပါနည်းအတိင်ုး တိက်ုခုိက်�ကလိမ့်မယ်။

မိမိတိ�ေြခလ�င်တပ်ဖ�ဲများတင်ွ လက်နက်�ကီးများ မ�ိှသြဖင့် ၎င်းတိ�က
တင့်ကားများ�ှင့် ေလေ�ကာင်းရန ်ကာကွယ်ေရးစနစ်များကုိ အာ�ုံစူးစုိက်�ကလိမ့်မယ်။
အေရအတက်ွများြပားလှေသာ မုိင်းဗုံးများ၊ ဘဇူကာ (ဝါ) တင့်ကားဖျက်ဗုံးများ၊
လ�င်ြမနစွ်ာ ေရ��ေြပာင်းပစ်ခတ်�ိင်ုေသာ ေလယာ�်ပစ် စက်အေြမာက်များ�ှင့် ေမာ်တာ
(စိနေ်ြပာင်း) တပ်ဖ�ဲများသည်သာ ေြပာက်ကျားတပ်မေတာ်အတက်ွ
အင်အား�ကီးမားသည့် လက်နက်များြဖစ်တယ်။ စစ်ြပန ်ေြခလျင်တပ်သားများသည်
စက်ေသနတ်များ ကုိင်ေဆာင်ထားတာမှနေ်ပမယ့် ကျည်ဆံေ�ခတာေရးကုိ
နားလည်တယ်။ သူက သ�ရဲ�လက်နက်ကုိ အြမတ်တ�ိးု ယုယစွာနဲ ကုိ့ယ်တယ်ွ
ထိနး်သိမ်းသွားမှာြဖစ်တယ်။ တပ်ဖ�ဲတဖ�ဲစီတိင်ုးအတက်ွ သုံး�ပီးကျည်များ
ြပနလ်ည်ပစ်ခတ်လိ� ရေအာင် ြပင်ဆင်ထုတ်လပ်ုေပးမည့် အထူးတပ်ဆင်မ�များ
ပူးတွဲကာ ထား�ိှသွားမယ်။

ဤသိ� ေသာ ကျ�းေကျာ်တိက်ုခုိက်မ�၏ အစပုိင်းတင်ွ ေလတပ်မှာ ဆုိးရွားစွာ
ထိခုိက်ခံရမှာြဖစ်တယ်။ က��်ပ်ုတိ� ရဲ� ဒီတက်ွချက်ထားတာေတဟွာ အင်အား�ကီး
�ိင်ုငံတခုရဲ� ကျ�းေကျာ်မ�အေပ� (ဝါ) အြခားေသာ�ိင်ုငံတခုခုရဲ� ေ�ကးစားတပ်ြဖစ်ကာ
အထက်ေဖာ်ြပပါ အင်အား�ကီး�ိင်ုငံက ေြဗာင်ကျကျ (ဝါ) တိတ်တဆိတ်
ကူညီေထာက်ပ့ံမ�ြဖင့် ကျ�းေကျာ်လာမ�ကုိ တက်ွချက်ထားြခင်း ြဖစ်တယ်။
ေလတပ်ဟာ ကျေနာ်ေြပာခ့ဲသလိပဲု ဖျက်ဆီးခံရ�ိင်ုတယ် (ဝါ) လံးု၀နးီပါး
ဖျက်ဆီးခံရ�ိင်ုတယ်။ ကျနေ်သးရင်လည်း ဆက်သွယ်ေရး (ဝါ) ေထာက်လှမ်းေရး
ေလယာ�်များနဲ ့ ဟယ်လီေကာ်ပတာများေလာက်သာ ကျန�ိှ်မယ်။

ေရတပ်ကုိလည်း လ�ပ်�ှားေသနဂ�ဗျ�ဟာအတက်ွ စုစည်းသွားရမယ်။
မိမိအေသးစားပစ်ခတ်မ�များက အေသးဆုံးပစ်မှတ်များသာ ရနသူ်အတက်ွ
ြဖစ်ေစမှာြဖစ်�ပီး အြမနဆုံ်းေရ� �ေြပာင်းလ�ပ်�ှားမ�ကုိ အရယူထားမှာြဖစ်တယ်။
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ဒီအတက်ွ ရနသူ်စစ်တပ်ဟာ ယခင်လိပဲု ကစ��်ကလျား အ�ကီးအကျယ်ြဖစ်မှာကေတာ့
ပစ်မှတ်�ှာေတ�ဖိ�  အခက်အခဲပါပဲ။ ဒီအစား ေကျာက်ေကျာတံးုေတလိွု ေမျာေနမယ့်၊
ထွင်းေဖာက်လိ� လည်းမရ၊ ေနာက်ြပနဆု်တ်တဲအ့ခါ ဆုတ်�ပီး ဘယ်ေတာမှ့လည်း
ထိပ်တိက်ုမရင်ဆုိင်၊ သိ� ေသာ်လည်း ဒဏ်ရာအနာတရေတရွေအာင်
ဘက်ေပါင်းစုံကေန ပစ်ခတ်ေနမယ့် ေရတပ်ဖ�ဲမျ�ိးနဲ ့ �ကံ�ေတ�ရလိမ့်မယ်။

ထိပ်တိက်ုရင်ဆုိင်စစ်ပဲွမှာ ��ံးနမ့်ိခ့ဲသည့်တိင်ုေအာင် တပ်မေတာ်အြဖစ်
ဆက်လက်တိက်ုပဲွဝင်ေရးအတက်ွ အသင့်ြဖစ်ေနတဲ၊့ ြပည်သူေတရဲွ�
တပ်မေတာ်တခုကုိ ေအာင်ပဲွခံဖိ�  မလယ်ွလှပါ။ အေြခခံ လထုူအလ�ာ�ှစ်ရပ်
(လယ်သမားနဲ ့ အလပ်ုသမား) ဟာ အတလူက်တွဲ�ပီး တိက်ုခုိက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
လယ်သမားေတလွည်း ပီနာဒယ်ရီအိ ု(Pinar del Rio) အရပ် ေဒသမှာ
ခုိးဆုိးလယုက်ေနတဲ ့ဓြမတပ်ဖ�ဲတဖ�ဲကုိ ထိနး်ချ�ပ်ထားြခင်းြဖင့် သူတိ� ရဲ�စွမ်းရည်ကုိ
ြပသခ့ဲတယ်။ ဒီလယ်သမားေတကုိွ သူတိ� ရဲ�ေဒသေတမှွာပဲ အဓိက သင်တနး်ေတွ
ေပးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

တပ်စုေခါင်းေဆာင်များနဲ ့ အထက်အဆင့် အရာ�ိှများကုိေတာ့ ကျေနာ်တိ� ရဲ�
တပ်ဖ�ဲစခနး်ေတမှွာ (ယခုလည်း သင်တနး်ေတေွပးေနတာြဖစ်�ပီး) ေလက့ျင့်ေပးသွားမှာ
ြဖစ်တယ်။ အဲဒီကေန သူတိ� ကုိ လယ်ယာေြမ တိးုတက်ဖ�ံ �ဖိ�းေရး အထူးေဒသ ၃၀ သိ�
ြဖန ့ခဲွ်တာဝနေ်ပးသွားမှာ ြဖစ်တယ်။ ဒီ အထူးေဒသ ၃၀ ဟာ တိင်ုးြပည်ရဲ�
ေြမပုံသစ်အရ ပုိင်းြခားထားတဲ ့ဇုံနယ်ေြမေတြွဖစ်တယ်။ ဒီဇုံနယ်ေတကွ
လယ်သမားတပ်ဖ�ဲ ၃၀ ရဲ� ဌာေနစခနး်ေတြွဖစ်ကာ သူတိ�လယ်ယာေြမေတကုိွ
အေကာင်းဆုံးကာကွယ်ဖိ� ၊ သူတိ� ရဲ� လမူ�ေရး ေအာင်ြမင်ရ�ိှမ�များ၊
သူတိ� အိမ်ယာအသစ်ေတ၊ွ တးူေြမာင်းေတ၊ွ ဆည်တာတမံေတ၊ွ အတိခုျ�ံးေြပာရရင်
သူတိ�အသက်�ှင်သနခွ်င့်အတက်ွ တိက်ုခုိက်�ကလိမ့်မယ်။

အစမှာေတာ ့ရနသူ်ရဲ�ထုိးစစ်ကုိ အခုိင်အမာ ခုခံတနွး်လှန�်ကမှာြဖစ်�ပီး
လယ်သမားတဦးစီဟာ ေနဘ့က်ေတမှွာ �ငိမ်သက်ေန၊ လယ်ကွင်းထဲဆင်း
စုိက်ပျ�ိးထွနယ်က်ေနမှာ ြဖစ်�ပီး ညဘက်မှာေတာ ့ေ�ကာက်စရာ ေြပာက်ကျားအြဖစ်
ေြပာင်းလဲကာ ရနသူ်တပ်ဖ�ဲေတအွတက်ွ အေ�ှာက်အယှက်ေပးမှာ ြဖစ်တယ်။

အလားတ ူအြဖစ်အပျက်အချ�ိလည်း အလပ်ုသမားေတထဲွမှာ
ြဖစ်ပျက်ေနမယ်။ သူတိ� ထဲက အထူးခ�နဆုံ်း ပုဂ�ိ�လ်ေတကုိွ ေရွးချယ်�ပီး
ေလက့ျင့်သင်တနး်များေပး�ပီး ရဲေဘာ်ရဲဘက်များရဲ� ေခါင်းေဆာင်အြဖစ်
ေဆာင်ရွက်ကာ သူတိ� ကုိ ခံစစ်သေဘာတရားများ ြပနလ်ည်ပိ� ချ သင်�ကားေပးမှာ
ြဖစ်တယ်။
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လ�အလ�ာအသီးသီးအလိက်ု အလပ်ုတာဝနေ်တ ွ�ိှမှာြဖစ်တယ်။
လယ်သမားေတကွ ေြပာက်ကျားရဲေဘာ် တိက်ုခုိက်တဲစ့စ်ပဲွမျ�ိး တိက်ုခုိက်မှာြဖစ်�ပီး
ကျည်တေတာင့် ရနသူ်တေယာက်��နး် ကျဆုံးေအာင် ပစ်ခတ်�ိင်ုဖိ�
ေလက့ျင့်ထား�ကမှာ ြဖစ်တယ်။ ေြမြပင်အခက်အခဲအားလံးုကုိ အခွင့်ေကာင်းယူ�ပီး
မျက်�ှာမ�ပင် မြမင်လိက်ုရဘဲ ကုိယ်ေရာင်ေဖျာက်မှာ ြဖစ်တယ်။ အြခားတဖက်မှာ
အလပ်ုသမားေတကွ ေခတ်မီ�မိ�ေတထဲွမှာ ေရာက်�ိှေနထုိင်�ပီးသား ြဖစ်တာမိ�
အခွင့်အလမ်းပုိမုိေကာင်း�ပီး၊ အဲဒါကုိက �ကီးမား�ပီး ခုိင်မာေတာင့်တင်းတဲ့
ခံကတတ်ု�ကီး ြဖစ်ပါတယ်။

တချနိတ်ည်းမှာပဲ လ�င်ြမနစွ်ာ ေရ��ေြပာင်းလ�ပ်�ှား�ိင်ုမ� အခွင့်အလမ်း
နည်းပါးမ�ဟာ အကျ�ိးဆုတ်ယုတ်မ�တခုပါပဲ။ အလပ်ုသမားေတကွ �မိ�လမ်းေတကုိွ
ရရာေမာ်ေတာ်ကား၊ ပရိေဘာဂပစ�ည်းနဲ ့ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းများ အစ�ိှသြဖင့်
အသုံးြပ��ပီး အတားအဆီးေတ ွြပ�လပ်ုမှာြဖစ်တယ်။ �မိ�ရဲ� ရပ်ကွက်တိင်ုးကုိ
ကတတ်ုကျင်းေတအွြဖစ် အသုံးချ�ပီး ဆက်သွယ်ေရးကုိေတာ ့အတင်ွးဖက် နရံံေတမှွာ
အေပါက်ေတေွဖာက်�ပီး ဆက်သွယ်လပ်ုကုိင်သွားေရးပါပဲ။ ခံစစ်ရဲ� ထိေရာက်တဲ့
လက်နက်တခုြဖစ်တဲ ့မုိလိေုတာ ့မီးေလာင်ဗုံးေတ ွအသုံးချ�ပီး ေခတ်မီ�မိ�ြပ
အိမ်ေတမှွာ�ိှတဲ ့များစွာေသာ မလယ်ွေပါက်များကေန ပစ်ခတ်တာေတွ
ည�ိ��င်ိးလပ်ုေဆာင်သွား�ိင်ုတယ်။

အလပ်ုသမားထုရဲ� အေြခခံနဲ ့ ရဲတပ်ဖ�ဲ၊ �မိ�ြပကာကွယ်ေရးအဖ�ဲေတွ စုစည်း�ပီး
တပ်ဖ�ဲ �ကီးေတ ွဖ�ဲစည်းသွားမှာြဖစ်တယ်။ အ�ကီးအကျယ် ဆုံး�� ံးမ�ေတခံွရမှာကုိလည်း
ေမ�ာ်လင့်ထား�ကရမယ်။ ဒီအေြခအေနေတမှွာ တိက်ုရတဲ ့�မိ�ြပတိက်ုပဲွဟာ
ေကျးလက်တိက်ုပဲွေတမှွာရ�ိင်ုတဲ ့အေထာက်အကူေတနွဲ ့ ေပျာေ့ပျာင်းမ�ေတွ မရ�ိှ�ိင်ု။
သူတိ�အများအြပားရဲ� ေခါင်းေဆာင်ေတပွါ ကျဆုံး�ကရဦးမယ်။ ရနသူ်က
တင့်ကားများ အသုံးြပ�မှာြဖစ်�ပီး ြပည်သူေတကွ ယင်းတင့်ကားများရဲ�
အားနည်းချ�ိယွင်းချက်နဲ ့ ေ�ကာက်စရာမလိ ုဆုိတာကုိ သိလ�င်သိချင်း အြမနဆုံ်း
ဖျက်ဆီးတိက်ုခုိက်�ကမှာ ြဖစ်တယ်။ သိ� ေသာ် ဒီလိ ုဖျက်မပစ်�ိင်ုခင်မှာ
ကျေနာ်တိ� ြပည်သူေတကွ အေတာ်အတန ်ကျဆုံး�ကရဦးမယ်။

လယ်သမား အလပ်ုသမားတပ်ဖ�ဲများနဲ ့ ဆက်စပ်ေနမယ့် အြခားေသာ
အဖ�ဲအစည်းများမှာ ေကျာင်းသားလငူယ် ြပည်သ�စစ်အဖ�ဲအစည်းများ ြဖစ်�ပီး
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲက ဦးစီးကွပ်ကဲသွားမှာ ြဖစ်တယ်။ အြခားေသာ
လငူယ်အဖ�ဲအစည်းများလည်း ယင်းသိ� ပါဝင် လပ်ုေဆာင်သွား�ကမှာ ြဖစ်တယ်။
အမျ�ိးသမီး ြပည်သ�စစ်ေတကွလည်း ေ�ှ�တနး်ေတမှွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�က�ပီး
သူတိ�ပါဝင်မ�က တပ်ဖ�ဲများကုိ စိတ်အားတက်�ကေစကာ ချက်ြပ�တ်သူများ၊
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သူနာြပ�များ၊ ခဝါသည်များနဲ ့ အသက်ထွက်ခါနးီ ရဲေဘာ်များကုိ အားေပး�ှစ်သိမ့်ြခင်း
စတဲလ့ပ်ုငနး်များ၊ တနည်းေြပာရရင် သူတိ� ရဲ� ရဲေဘာ်ရဲဘက်ေတကုိွ ေတာ်လှနေ်ရးရဲ�
အခက်အခဲဆုံးကာလေတမှွာ သူတိ�လည်း အတ�ိှူေနတယ်ဆုိတာကုိ ြပသတာပါပဲ။

ဒါေတအွားလံးုဟာ စိတ်�ှည်သည်းခံ�ပီး ဂ�ုတစုိက်နဲ ့ ေလက့ျင့်
သင်�ကားေပးကာ လထုူ�ကီးကုိ ကျယ်ြပန ့စွ်ာ သိမ်းသွင်း စည်း�ုံး�ိင်ုခ့ဲတာေ�ကာင့်
ြဖစ်တယ်။ ဒီသင်�ကားေပးခ့ဲတဲ ့ပညာရပ်ေတကွလည်း သူတိ� ရဲ�
ဘ၀အေတ�အ�ကံ�ေတကွ ရ�ိှထားတဲ ့ဗဟသုုတေတမှွ စတင်တာြဖစ်�ပီး
လက်ေတ�ထဲမှာ ြပနလ်ည်မှတ်ေကျာက်တင် အတည်ြပ�ရတာ ြဖစ်တယ်။
ေတာ်လှနေ်ရး လက်ေတ� ြဖစ်ရပ်ေတကုိွ ကျ�ိးေ�ကာင်းဆက်စပ် သုံးသပ်ြပ�ပီး
မှနက်နစွ်ာ �ှင်းလင်းတင်ြပသွား�ိင်ုဖိ�  အာ�ုံစူးစုိက်�ကရပါမယ်။

ေတာ်လှနေ်ရးကာလအတင်ွး ထုတ်ြပနခ့ဲ်တဲ ့တရားဥပေဒေတ၊ွ ဒီဂရီအမိန ့ေ်တနွဲ ့
ပိတ်သက်�ပီး ေမးြမနး်ေဆွးေ�းွ �ှင်းလင်းေလလ့ာတာေတ ွအစည်းအေဝးတိင်ုးမှာ၊
လထုူအစည်းအေဝး�ကီးတိင်ုးမှာ၊ ဘာအေ�ကာင်းနဲ ့ြဖစ်ြဖစ် ေရာက်�ိှေန�ကတဲ့
ေခါင်းေဆာင်�ကီးေတ�ိှွတဲ ့ေနရာေတမှွာ လပ်ုသင့်ပါတယ်။ ေခါင်းေဆာင်�ကီးများရဲ�
မိန ့ခွ်နး် (ကျ�းဘား�ိင်ုငံအဖိ� မှာေတာ ့ြငင်းချက်ထုတ်စရာ မလိတဲု ့ေခါင်းေဆာင်�ကီးရဲ�
မိန ့ခွ်နး်)ေတကုိွ မြပတ်ဖတ်��ကာ ထင်ြမင်ချက်ေတ၊ွ ေဝဖနခ်ျက်ေတ၊ွ
ေဆွးေ�းွတာေတ ွလပ်ု�ကရပါမယ်။ ေကျးလက်ေဒသ ြပည်သူေတအွဖိ� စုေပါင်း�ပီး
ေရဒီယုိနားေထာင်တာမျ�ိး၊ လက်လှမ်းမီတဲေ့နရာေတမှွာ �ုပ်ြမင်သံ�ကား
�ကည့်��တာမျ�ိးနဲ ့ ကျေနာ်တိ�ဝန�်ကီးချ�ပ် ေဟာေြပာတဲ့ ေလလ့ာမှတ်သားဖွယ်
မိန ့ခွ်နး်ေတကုိွ နားေသာတဆင်�ိင်ု�ကပါတယ်။

ြပည်သူတိ� ရဲ� �ိင်ုငံေရးရာများမှာ ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မ� (ဒါကုိ
တနည်းေြပာရမယ်ဆုိရင် သူတိ� ရဲ� လိအုင်ဆ��ေတကုိွ ထင်ဟပ်ေဖာ်ြပထားတဲ့
ဥပေဒများ၊ ဒီဂရီ အမိန ့မ်ျားနဲ ့ �ှင်းလင်းထုတ်ြပနခ်ျက်များ) ဟာ တသမတ်တည်း
ဆက်တိက်ုြဖစ်ေနရမယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးကုိ ဆန ့က်ျင်တဲ ့မည်သည့်လက�ဏာ
ပုံပနး်မျ�ိးကုိမ� ခွင့်မြပ�ဘဲ အ�မဲလိ ုသတိ�ိှေန�ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေတာ်လှနေ်ရးမကျတဲ ့(ဝါ) မေ�ကနပ်ေနသူေတထွက် ေတာ်လှနေ်သာ
ြပည်သူများအတင်ွး ကျင့်ဝတ်ေစာင့်ထိနး်မ�ကုိ ပုိမုိတင်း�ကပ်ရမှာ ြဖစ်တယ်။
ဘယ်လိမှု ခွင့်မြပ��ိင်ုတဲအ့ချက်က ဘယ်ေလာက်ရာထူးအဆင့်�ိှသူပင်ြဖစ်ေစ
ေတာ်လှနေ်ရးသမား တေယာက်ေယာက်က �ုန ့ရ်င်း�ကမ်းတမ်းစွာ ြပ�မူဆက်ဆံြခင်း
(ဝါ) ကုိယ်ကျင့်တရား မေစာင့်ဆည်းဘဲ ကျ�းလနွေ်ဖာက်ဖျက်ြခင်း စတဲြ့ပစ်မ�ေတကုိွ
ကျ�းလနွခ့ဲ်ရင် ေတာ်လှနေ်ရးသမားတေယာက် ြဖစ်လိ�  ြပစ်ဒဏ်မှ ကင်းလတ်ွခွင့်
ြပ�သင့်တယ် ဆုိတဲအ့ချက်ပါပဲ။ ေတာ်လှနေ်ရးက အ��ရာယ်�ကီးမားတဲ့
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အေချာင်သမားဝါဒ လမ်းစ�်ကုိ လိက်ုေလ�ာက်မှာ စုိးတာေ�ကာင့်ပဲ။ သ�ရဲ� ယခင်
တာဝနထ်မ်းေဆာင်ခ့ဲမ�မှတ်တမ်းက ေလ�ာေ့ပါစ့�်းစားသင့်တဲအ့ချက်များ�ိှခ့ဲရင်
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖိ�  ဆုံးြဖတ်ချက်မည့်အခါတိင်ုး ယင်းတိ� ကုိ အ�မဲထည့်သွင်း
စ�်းစားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သိ� ေသာ်လည်း ကျ�းလနွတဲ်အ့မ�အတက်ွေတာ့ အေရးယူ
အြပစ်ေပးရမှာြဖစ်တယ်။

အလပ်ုတာဝနအ်ေပ� ေလးစားမ�၊ ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်မ�နဲ စု့ေပါင်းအကျ�ိး
အတက်ွ အေလးထားမ� စိတ်ဓာတ်ေတကုိွ  ပျ�ိးေထာင်�ကရမယ်။ ေဗာ်လံတီယာ
အေပျာ်တမ်းတပ်ဖ�ဲေတနွဲ ့ လမ်း တံတား၊ သေဘ�ာဆိပ်၊ ဆည်ေြမာင်း၊ တာတမံ၊
စာသင်ေကျာင်းေတ ွေဆာက်လပ်ုေရး စတာေတကုိွ တနွး်အားေပး�ကရမယ်။
ေတာ်လှနေ်ရးအေပ� ချစ်ြမတ်�ိးုေ�ကာင်း အလပ်ုနဲ ့ြပသလိတဲု့ ပုဂ�ိ�လ်ေတအွ�ကား
ေသွးစည်းညီ�တ်ွမ�ရေအာင် ဒီလပ်ုငနး်ေတကွ အားေပးတယ်။

ဒီလိနုည်းလမ်းေတနွဲ ့ ြပည်သူနဲတ့ပ်မေတာ်�ကား ဆက်��ယ်ထားတဲ့
တပ်မေတာ်တရပ်ဟာ လယ်သမား၊ အလပ်ုသမားများနဲ ့ အ�မဲရင်း�ှးီ ချစ်ခင်ေနမှာ
ြဖစ်�ပီး သူတိ� ကုိယ်တိင်ုဟာလည်း ဒီလတူနး်စားများမှ ေပါက်ဖွားလာသူေတွ
ြဖစ်�ကတယ်။ စစ်ပဲွဆုိင်ရာ အထူးထူးေသာ တိက်ုခုိက်ေရးနည်းနာေတွ အားလံးုကုိ
တတ်က�မ်းနားလည်တဲအ့ြပင် အဆုိးဆုံး ေပ�ေပါက်လာ�ိင်ုတာေတအွတက်ွလည်း
စိတ်ဓာတ်ေရးရာအရ ြပင်ဆင်ထား�ပီးြဖစ်တဲ ့တပ်မေတာ်တခုကုိ �ှမ်ိနင်းေချမ�နး်ပစ်လိ�
မရပါ။ အဲဒီတပ်မေတာ်�ကီးကုိ ပုိလိ� ေချမ�နး်မရ�ိင်ုြဖစ်ရတာကေတာ့ “တပ်မေတာဟ်ာ
ယူနေီဖာင်း၊ စစ်ဝတ်စုံေတွ ဝတ်ဆင်ထားတ့ဲ ြပညသူ်ေတွပါပဲ” ဆုိတဲ ့ရဲေဘာ်ကာမီလို
ေြပာခ့ဲတဲစ့ကားအတိင်ုး ြဖစ်ေနလိ� ပါပဲ။ ဒါေ�ကာင့် အကျ�ိးအေ�ကာင်း ဆီေလျာ်တဲ့
အေ�ကာင်းေတေွ�ကာင့် “ကျ�းဘားရဲ� နမူနာဆုိး” ကုိ �ှမ်ိနင်းဖိ� လိအုပ်တယ်လိ�
လက်ဝါး�ကီးအပ်ု ငိ�ဘသမားေတရဲွ� �ခိမ်းေြခာက်အ��ရာယ်ေပး�ိင်ုတာေတွ
�ိှေနလင့်ကစား ကျ�းဘားြပည်သူေတရဲွ� အနာဂတ်ဟာ အ�မဲထာ၀ရ
ထွနး်လင်းေတာက်ပေနမှာ ြဖစ်ပါေတာတ့ယ်။   ။
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(ပထမအ�ကိမ်ထုတ် ေနာက်ေကျာဖုံးမှ)

ေချေဂွဗားရား
ေြပာက်ကျားစစ်

“ေချ”ဟာ ေနရာတိင်ုးမှာ�ိှတဲ ့ေတာ်လှနေ်ရးစာဖတ်ပရိသတ်ေတရဲွ� စိတ်�ှလံးုမှာ
အ�မဲထာ၀ရ �ှင်သနေ်နမှာပါ။ ဒီစာအပ်ုဟာ ေချေဂွဗားရား ကျဆုံး�ပီးကတည်းက
သ�ပတ်လည်မှာ ဝုိင်းရံေနခ့ဲတဲ ့ပုဂ�ိ�လ်ေရးအားကျ ကုိးကွယ်မ�ေတကုိွ ဖယ်�ှား�ပီး သူ
ဘယ်လိလုစူားလဲဆုိတာကုိ အမှနအ်တိင်ုး သိြမင်လာေစမှာြဖစ်တယ်။

မိမိတိ� ကုိယ်မိမိ ကယ်တင်�ိင်ုဖိ� အတက်ွ လထုူရဲ� �ုနး်ကနတိ်က်ုခုိက်မ� အေြခခံြဖစ်တဲ့
ေြပာက်ကျားစစ်ကုိ အ�ှင်းလင်းဆုံးနဲ ့ အစွမ်းကုန ်ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာတင်ြပထားတာကုိ ဒီ
လက်ေတ�ကျလှတဲ ့လက်စဲွစာအပ်ုထဲမှာ ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ ေတာ်လှနတဲ့်
ေြပာက်ကျားတပ်ဖ�ဲငယ်ေလးဟာ ကျည်ဆံ၊ လက်နက်၊ ရိက�ာ ချ�ိတဲေ့ပမယ့်
လျင်ြမနစွ်ာ ေြပာင်းေရ�လ�ပ်�ှား�ိင်ုမ�၊ ေပျာေ့ပျာင်းမ�၊ တီထွင်မ�တိ� ကုိ အသုံးချ�ပီး
ထုထည်�ကီးမားလှတဲ ့ြပည်သူေတရဲွ� စွမ်းပကားနဲ ့ ေဖာက်ြပနတဲ့် အာဏာ�ှင်
အစုိးရတရပ်အား လက်နက်ကုိင်တိက်ုပဲွြဖင့် တနွး်လှန�်ဖိ�ချခ့ဲတာကုိ ဒီစာအပ်ုမှာ သူ
တင်ြပထားတယ်။ ေသနဂ�ဗျ�ဟာ၊ နည်းပရိယာယ်၊ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း၊
ဝါဒြဖန ့ခ်ျေိရးနဲ ့ ေထာက်လှမ်းေရး … စတာေတအွားလံးုကုိ အေသးစိတ်
ေဆွးေ�းွထားပါတယ်။ �မိ�ြပဆင်ေြခဖုံးေဒသနဲ ့ �မိ�တင်ွးစစ်ဆင်ေရး
အလားအလာေတကုိွလည်း “ေချ”က ဆနး်စစ်ြပထားပါတယ်။

ဒီစာအပ်ုဟာ “ေမာ်စီတနုး်ရဲ� ေြပာက်ကျားစစ်” နဲ ့ အလားတပဲူ တတိယကမ�ာက
လယ်သမားေတာ်လှနေ်ရး သေဘာတရား အေြခခံစာအပ်ုြဖစ်တယ်။
ဒီသေဘာတရားဟာ သစ်လင်ွ�ပီး ပုိလိ� ဩဇာလ�မ်းမုိးလာခ့ဲ�ပီ။ ။
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