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ြမနမ်ာ�ိုင်ငံသည် ဆင်းရဲမဲွေတမ�ကေန လွတ်ကင်း

ေအာင် ၂၀၁၁ ခု�ှစ် ကတည်းက �ိုင်ငံေရး၊

စီးပွားေရး ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ စွမ်းေဆာင်ခ့ဲ�က

ပါတယ်။ �ငိမ်းချမ်းေရးနဲ ့ ဒီမုိကေရစီကုိ ေ�ှ�����ခ့ဲ�က

တယ်၊ ေစျးကွက်စီးပွားေရး (စကားလံးုများ�ှင့်

ဝါဒြဖန ့သ်က်သက်မဟုတ်ဘဲ) ကုိ ပုံေဖာ်ခ့ဲ�ကတယ်။

ြမနမ်ာ�ိုင်ငံရဲ� ဆင်းရဲ မဲွေတမ��ှ�နး်က ၂၀၀၅ ခု�ှစ်

မှာ ၄၈.၂ ရာခုိင်�ှ�နး်�ိှခ့ဲပါတယ်။ ၂၀၁၇ခု�ှစ်မှာ

ေတာ့ ၂၄.၈ ရာခုိင်�ှ�နး်ထိ ဆင်းရဲ�မဲွေတမ��ှ�နး်

ေလျာ့ပါးေအာင် �ကိ�းစား�ိုင်ခ့ဲ�ကတယ်။ ၂၀၂၁ ခု

�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန ့၊ ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမ�

ေ�ကာင့် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံရဲ� လူဦးေရ ထက်ဝက်နးီပါအထိ

ဆင်းရဲမဲွေတ�ကရေတာ့မှာပါ။

 

ဝင်ေငွနဲ ့သုံးစဲွမ�

အာဏာသိမ်း�ပီး ေနာက် ၆ လ အတွင်း ယခင် ဆင်းရဲမဲွ

ေတမ�ဒဏ်နဲ ့ ယခု စစ်အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့် လူေပါင်း

၃.၄ သနး်ေကျာ်ေသာ ြမနမ်ာြပည်သူေတွက အငတ်ေဘးနဲ ့

�ကံ�ရမယ်လိ�  ကမ�ာ့စားနပ်ရိက�ာအစီအစ�်က ခန ့မှ်နး်

ထားပါတယ်။ အထူးသြဖင့် �မိ�ြပေနြပည်သူေတွမှာ ပုိ

�ကံ�ရဖွယ်လည်း�ိှပါတယ်။ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံလူဦးေရ

စုစုေပါင်းရဲ� ၄၈.၂ ရာခုိင်�ှ�နး်ဟာ ဆင်းရဲမဲွေတမ�ြပမျ�်း

ေအာက်ကုိ ေရာက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ြဖည်းြဖည်းနဲ ့ ဆင်းရဲ

မ��ှ�နး်ကလည်း တက်လာဖိ� �ိှတယ်။ အေြခအေနေတွက

ဒီလိုဘဲ ဆက်သွားေနမယ်ဆုိရင် ၂၀၂၂ ခု�ှစ်အ ေစားပုိင်း

မှာ ဆင်းရဲမ��ှ�နး်က ၂ ဆ နးီပါးေတာင် တက်�ိုင်ေသး

တယ်။ အာဏာသိမ်းမ�ရဲ�ရလဒ်ကေတာ့ အလုပ်ေတွရပ်

သွားတယ်၊ ဝင်ေငွနဲ ့ လစာ ေတွဆုံး���ံးသွားတယ်။ အဲ့

ေနာက်ပုိင်း သုံးစဲွမ��ှ�နး်ေတွကျလာတယ်၊ အချ�ိ ဝင်ေငွ

နည်းအိမ်ေထာင်စုေတွ အစာေရစာ မလံုေလာက်ေတာ့ပါ

ဘူး။ ဒါတင်မကေသး အေြခခံြပည်သ�ေရးရာ

ေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေတွနဲ ့ လူမ�ေရးဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ေတွ

လည်း ဆုံး���ံးလိုက်ရပါတယ် လိ�  UNDP အစီရင်ခံစာက

ဆုိပါတယ်။ 
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ဆင်းရဲမဲွေတမ�ေတွက �မိ�ြပေတွကုိ ပုိ�ပီေတာ့

ဦးတည်ေနတယ်၊ �မိ�ြပေတွမှာ ပုိ�ပီး ဆင်ရဲမ�ရဲ�

ဒဏ်ကုိ ပုိခံစားရ�ိုင်တယ်လိ�  ခန ့မှ်နး်ထားပါတယ်။

ကပ်ေရာဂါကာလကတည်းက �မိ�ြပဆင်းရဲ� မဲွေတမ�

ရာခုိင်�ှ�နး်က ၂ ဆ နးီပါတက်မယ်လိ�  ခန ့မှ်နး်ထား

တာပါ။ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်မှာ �မိ�ြပဆင်းရဲမဲွေတမ�က

၁၁.၃ ရာခုိင်�ှ�နး် �ိှေနရာကေန ကပ်ေရားဂါေ�ကာင့်

၂ ဆေကျာ်ခ့ဲ�ပီး၊ ရာခုိင်�ှ�နး်အားြဖင့် ၂၅.၉

ရာခုိင်�ှ�နး်ြဖစ်လာတာပါ။ အမျ�ိးသမီးေတွ၊

ကေလးသူငယ်ေတွ အေနနဲ ့ ဆင်းရဲမဲွေတမ�ရဲ� ဝန်

ထုတ်ဝနပုိ်ကုိ ပုိခံရ�ိုင်ဖွယ်လဲ�ိှပါတယ်။

အမျ�ိးသမီးဦးေဆာင်ေန တဲ့ အိမ်ေထာင်စုေတွ

ကေတာ့ ဆင်းရဲမဲွေတမ�ရဲ� ေထာင်ေချာက်ထဲကုိ

အလွယ်တကူ ေရာက်�ိှ�ိုင်ပါတယ်။ ကပ်ေရားဂါနဲ ့

ယခုစစ်အာဏာသိမ်းမ�များေ�ကာင့် ကေလးသူငယ်

ေတွရဲ� ပညာေရးနဲ ့ ကျနမ်ာေရး ေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေတွ

အတွက် အမျ�ိးသမီးေတွက လုပ်ငနး်ခွင်ကေန

ေကျာခုိင်း�ကရေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

တစ်ဖက်မှာ စီးပွားေရး ကျဆင်းမ� အကျပ်အတည်း

နဲအ့တးူ အေြခခံ ကုနစ်ည်ေစျး�ှ�နး်ေတွလည်း တက်

လာခ့ဲပါတယ်။ 

ဇနန်ဝါရီလကတည်းက လက်လီေစျးကွက်မှာ တစ်

ေြဖးေြဖးနဲ ့ ဆနေ်စျး�ှ�နး်က တက်လာခ့ဲရာ မတ်လအထိ

ဆုိရင် ေယဘုယျအားြဖင့် ၂လအတွင်း ၅ ရာခုိင်�ှ�နး်ခန ့်

တက်လာခ့ဲပါတယ်။ ကချင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်နဲ ့

ရခုိင်ြပည်နယ်မှာ ပုိမုိ ဆုိးဝါးပါေသးတယ်။

ကချင်ြပည်နယ်မှာဆုိ လက်လီေစျးကွက်ရဲ� ဆနေ်စျး

�ှ�နး်က မတ်လအထိ ၁၁ ရာခုိင်�ှ�နး်အထိတက်ခ့ဲတယ်။

ချင်းြပည်နယ်မှာဆုိ ၈ ရာခုိင်�ှ�နး်နဲ ့ ရခုိင်ြပည်နယ်မှာ

လည်း ၇ ရာခုိင်�ှ�နး်ထိ တက်ခ့ဲပါတယ်။ လက်လီေစျး

ကွက်မှာ�ိှတဲ့ စားသုံးဆီေစျး�ှ�နး်မှာလည်း ေယဘုယျ

အားြဖင့် ေဖေဖာ်ဝါရီနဲ ့ မတ်လအတွင်း ၉ ရာခုိင်�ှ�နး်ထိ

တက်လျက်�ိှပါတယ်။ ေဒသတစ်ခုချင်းလိုက်ေြပာမယ်

ဆုိရင်ေတာ့ အချ�ိြပည်နယ်နဲ ့ တိုင်းေဒသ�ကီးေတွမယ်

လက်လီေစျးကွက်�ိှ စားသုံးဆီေစျး�ှ�နး်က အများဆုံး

၃၃ ရာခုိင်�ှ�နး်ထိ တက်ေရာက်ခ့ဲပါတယ်။ သွားလာေရး

ခက်ခဲမ� (ကပ်ေရာဂါနဲ ့ စစ်ေကာင်စီရဲ� ကန ့သ်တ်မ�များ

ေ�ကာင့်)၊ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း ဆုံး���ံးမ� စတာ

ေတွက ဝင်ေငွနည်းအိမ်ေထာင်စုေတွအေနနဲ ့ ဆင်ရဲမ�

ေထာင်ေချာက်ထဲကုိ အလွယ်တကူ ေလျာကျသက်ဆင်း

သွားေစ�ိုင်ပါတယ်။
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ေငွလ�ဲေပးမ� (Remittance) ကုိ မီှခုိေနရတဲ့

အိမ်ေထာင်စုများလည်း ကပ်ဆုိက်မ�ကုိ သူတိ�လည်း

ခံရပါလိမ့်မယ်။ ဘဏ်လုပ်ငနး်ေတွ ရပ်တန ့လ်ုနးီပါး

ြဖစ်သွားတာ၊ စက်�ုံလုပ်ငနး်ေတွ ပိတ်သိမ်းသွားတာ

ေတွေ�ကာင့် တိုင်းြပည်ရဲ� ဆင်းရဲမဲွေတမ�မျ�်း

ေအာက်မှာ �ိှတဲ့ လူဦးေရ ၂.၂ သနး် ဟာ ေငွလ�ဲမ�ကုိ

လက်ခံ�ပီး စားဝတ်ေနေရးအတွက် မီှခုိေန�ကရတဲ့သူ

ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ ထုိသူများအေနနဲ ့ ဘဏ်ေတွ

အဆင်မေြပေတာ့လိ�  ေငွလ�ဲလက်ခံမ� မရေတာ့ဘူးဆုိ

ရင် မီှခုိေနတဲ့ အိမ်ေထာင်စုဝင်ေတွရဲ� စားနပ်ရိက�ာ

လံုြခံ�မ� ြပဿနာ�ိှေန�ကပါတယ်။ 

လူသာအရင်းြမစ်ဖ�ံ ��ဖိ�းတုိးတက်မ�

စာသင်ေကျာင်းေတွ ကပ်ေရာဂါကာလထဲက ပိတ်

ထားလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်

အာဏာသိမ်းမ� ြဖစ်ပွား�ပီးေနာက်ပုိင်း

စာသင်ေကျာင်းေတွကုိ ေမလမှာ ြပနဖွ်င့်ဖိ�  စစ်

အာဏာ�ှင်ေတွက �ကိ�းစား�ကတယ်။ ေကျာင်းသား

ေတွအများစုက ေကျာင်းသွားမတက်�ကသလို၊

ဆရာမေတွ အေတာ်များများကလည်း စစ်

အာဏာ�ှင်ေအာက် စာသင်ဖိ�  ေကျာင်းမသွား�က

ေတာ့ပါဘူး။ ေကျာင်းေတွ ကာလ�ှည် ြပနမ်ဖွင့်�ိုင်

တာ၊ (ြပနဖွ်င့်ေသာ်လည်း ေကျာင်းသားနဲ ့ ဆရာေတွ

မ�ိှတာ) စတာေတွက ေနာက်မျ�ိးဆက်ေတွရဲ�

လူသားအရင်းြဖစ်ဖ�ံ ��ဖိ�းမ�ကုိ ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမ�က

ထိခုိက်ပျက်စီးမ�ေတွ ြဖစ်ေစတာပါဘဲ။ ပညာေရး

ကိစ�တင်မက၊ ကျနမ်ာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�မှာလည်း

ထုိနည်း၎င်းပါဘဲ၊ ြပည်သ�ကျနမ်ာေရး စနစ် ရပ်တန ့်

သွားပါတယ်။ ဝင်ေငွနည်း အိမ်ေထာင်စုေတွအေနနဲ ့

ြပည်သ�ကျနမ်ာေရးစနစ်ကုိ အားထားခ့ဲ�ကရတာပါ။

ဒါေ�ကာင့် ကျနမ်ာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�နဲ ့ ပတ်သက်�ပီး

ဝင်ေငွနည်းအိမ်ေထာင်စုေတွ ပုိမုိထိခုိက်�ကရမှာပါ။

ပုိ�ပီးြမင်သာတဲ့ကိစ�ကေတာ့ ကုိဗစ်ကာကွယ်ေဆး

ကိစ�ပဲ ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကပ်ေရာဂါအေြခအေန

သည်လည်း �ိုင်ငံအတွင်းမှာ ဘယ်လိုေတွ ဆက်ြဖစ်

ေနလဲ ဆုိတာ တွက်ချက်လိ� မရေတာသလို၊ ကပ်

ေရာဂါထက် ပုိဆုိးတဲ့ စစ်အာဏာ�ှင်ရဲ� လုပ်ရပ်ေတွ

က ပုိမုိ�ကမ်း�က�တ်ေ�ကာင်း အများက လက်ခံထား

�ကတာပါ။ 
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အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း

ဒီမုိကေရစီ၊ လ�အခွင့်အေရးနဲ ့ တရားမ�တေရးအဖ�ဲ

ေတွ နဲ ့ အဲဒီဖ�ံ ��ဖိ�းေရးလုပ်ငနး်ေတွမှာ လုပ်ကုိင်ေနတဲ့

သူေတွ အရင် အေမှာင်ခတ်ကလို ြပနေ်ရာက်သွား

�ပီး၊ ပုနး်လ��ိးကွယ်လ��ိး ဒါမှမဟုတ် ေြမေအာက်

ဆနဆ်န ်လ�ပ်�ှားမ�ေတွ ဆက်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။

လုပ်သားအေရအတွက် အများဆုံး အသုံးြပ�ရတဲ့

အထည်ချ�ပ်လုပ်ငနး်ေတွ၊ စက်မ�ဇုနထဲ်က စက်�ုံ

ေတွ ြပနလ်ည် မလည်ပတ်�ိုင်တာနဲ ့ အြခား အ�ကပ်

အတည်းေတွေ�ကာင့် အလုပ်သမား များစွာ

အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်�ပီး၊ ေရ�ှည်မှာ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ

ကွာဟမ�ေတွ အရမ်းြမင့်လာမည့် သေဘာပါပဲ။

�ိုင်ငံတကာအကူအညီေတွ အရမ်းနည်းသွားပါ

တယ်။ အချ�ိ ြပည်ပ အလ��ှင်အဖ�ဲေတွနဲ ့

�ိုင်ငံတကာ အဖ�ဲအစည်းေတွကေတာ့ ြပည်သူေတွ

ထံ တိုက်�ုိက်ေရာက်မယ့် အကူညီမျ�ိးနဲ ့ ဆက်လုပ်

ေနပါတယ်။ ဥပမာ- World Food Program

(WFP) လိုမျ�ိးေပ့ါ။ 

စက်�ုံေတွမှာ ထုတ်လုပ်မ�ေတွရပ်ဆုိင်းလိုက်လိ�  စက်

မ�ဇုံလုပ်သားေတွ ဇာတိြပန�်ကတယ်၊ အချ�ိဆုိ

ဝမ်းစာေရးအတွက် တစ်ခါမှ ေစျးမေရာင်းဖူးသူေတွ

က လမ်းေပ�ထွက်ေစျးေရာင်း�ကရတယ်၊

သိ� ေသာ်လည်း ေစျးဝယ်သူထက် ေစျးေရာင်းသူများ

က ပုိများေနပါတယ်။ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံတွင်း�ိှ ြပည်ပ

ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ�ေတွ ြပနထွ်က်�ကသလို၊ ထုတ်လုပ်

ေရးအေြခြပ�လုပ်ငနး်များ မလည်ပတ်�ိုင်တဲ့

အတွက် လူအများ၊ အြပား အလုပ်လက်မ့ဲ ြဖစ်�ကရ

ပါတယ်။  

ယင်းေနာက်ဆက်တွဲအြဖစ်၊ ယခင်လို အိမ်နးီချင်း

�ိုင်ငံေတွကုိ ေရွ�ေြပာင်း အလုပ်သွားလုပ်�ကေတာ့မ

လား၊ ယခုကာလကလည်း ကပ်ေရာဂါ တတိယ

လ�ိင်းအ��ာရာယ် ေတွကလည်း�ိှေနေတာ့

အိမ်နးီချင်း�ိုင်ငံေတွကလည်း တရားဝင်လက်ခံပါမ

လား၊ တရားမဝင်ေရွ�ေြပာင်း သွားလာရင်လည်း လူ

ကုနကူ်းမ� အ��ာရာယ်ကလည်း တစ်မျ�ိး�ိှေနတဲ့

အတွက် ဘူးေလးရာ ဖ�ုံဆင့် ကုိယ့်�ိုင်ငံသားေတွပဲ

ထပ်�ပီး ဒုက�အတိြဖစ်ေနဦးမယ်။

   မတ်လ ၂၀၂၀ခု�ှစ် ကပ်ေရားဂါ ပထမလ�ိင်း

ကတည်းက လုပ်ငနး်အေတာ်များများ ရပ်ဆုိင်း

ထားခ့ဲ�ကရ�ပီး၊ ခရီးသွားလုပ်ငနး်�ှင့် သ�ကုိ မီှ

တည်ထားတဲ့ လုပ်ငနး်အေတာ်များများ ရပ်တန ့�်သွား

ခ့ဲ�ပီးြဖစ်သည်။ ယခင်စစ်အစုိးရလက်ထက်များလို

စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းေတွအတွက် အဂတိေပ�

အေြခခံတဲ့ စီးပွားေရး နဲ ့ ကုနသွ်ယ်ေရး ေဆာင်ရွက်

ချက်ေတွ ဒါမှမဟုတ် တရားမဝင် စီးပွားေရး

ေဆာင်ရွက်ချက်ေတွ ထပ်ေပ�လာအုနး်မလားဆုိတာ

ထပ်မံစုိးရိမ်စရာေတွပါ။ မ�ကာေသးမီှကဘဲ

ကချင်ြပည်နယ်၊ ပနး်ဝါနဲ ့ ချေီပွ �မိ�နယ်ေတွမှာ

�ှားပါးေြမ �ှာေဖွတးူေဖာ်�ကတဲ့ တ�ုတ်�ိုင်ငံသား

လုပ်ငနး်ေတွ တရားမဝင်ဘဲ နယ်စပ်ကေနတဆင့်

ဝင်ေရာက်လာ�ပီး၊ �ှားပါးေြမတးူေဖာ်၊ သယ်ယူမ�

ေတွ စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းကာလမှာ ပုိများလာ

တယ်လိ�  ေဒသခံေတွက ဆုိ�ကတယ်။ ယခင် ြပည်

သ�ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်တဲ့ အစုိးရလက်ထက်ဆုိ

ရင် သက်ဆုိင်ရာကုိ တိုင်�ကားလိုက်တာနဲ ့ စုံစမ်း

စစ်ေဆးမ�ေတွ၊ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်

တာေတွ လုပ်�ကခ့ဲ�ပီး၊ ယခုအေြခအေနမှာေတာ့ ကာ

ကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေပးမယ့်သူ မ�ိှေတာ့ဘူးလိ�

ေဒသခံေတွက ေဒသ သတင်းမီဒီ ယာေတွကုိ ေြပား

�ကပါတယ်။ ဒါက စစ်အာဏာသိမ်း�ပီး ရက်ေပါင်း

၉၀ အတွင်း တရားမဝင်စီးပွား ေရးေဆာင်ရွက်ချက်

များထဲက တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ 
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လက်�ိှအ�ကပ်အတည်းေတွေ�ကာင့် စစ်အုပ်စု

အတွက် ဝင်ေငွရလမ်းေ�ကာင်းေတွ အားလံးုနးီပါး

ရပ်တန ့လ်ုနးီပါး ြဖစ်ေနပါ�ပီ၊ တိုင်ြပည်မှာ�ိှတဲ့

သဘာဝအရင်းအြမစ်ေတွကုိ အားကုိး�ပီး တိုင်းြပည်

ဝင်ေငွ�ှာအုနး်မလားဆုိတာ စ�်းစားစရာပါ။ ဧ�ပီလ

အေစာပုိင်းမှာ ေကျာက်ြမတ်ရတနာြပပဲွဖွင့် ဝင်ေငွ

�ှာေဖွခ့ဲတာ�ိှသလို၊ ေရနနံဲ ့ သဘာဝဓာတ်ေငွကေန

ေရာင်းထားတဲ့ သေဘာတူ စာချ�ပ်ကေန ဝင်ေငွေတွ

ဆက်လက် ရ�ိှေနပါေသးတယ်။ ဒါနအဲတူ တာဝန်

ယူမ�၊ တာဝနခံ်မ� မ�ိှတဲ့ တ�ုတ်ရဲ� ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ�

ေတွနဲ ့ အြခား�ိုင်ငံေတွရဲ� စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ေတွ

ယခင်လို စစ်အုပ်စုနဲ ့ ေပါင်း�ပီး ကုိယ်ကျ�ိး�ှာမှာကုိ

ေတာ့ စုိးရိမ်စရာပါ။ 

     ဆင်းရဲမ�နဲ ့ အတူ ေနာက်ဆက်တွဲ လူမူေရးနဲ ့

တရားဥေပေဒ စုိးမုိးမ�ဆုိင်ရာ အ�ကပ်အတည်ေတွ

ဆုိက်ေရာက်လာမှာပါ။ ဒီမုိကေရစီအေရး လ�ပ်�ှားမ�

�ပီးရင် ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ရမယ့် အပုိင်းေတွက

များ ေသာ်လည်း ကာလ�ှည်အြမစ်တွယ်ေနခ့ဲတဲ့

ဆင်းရဲမဲွေတမ�နဲ ့ အဂတိလိုက်စားမ�ြပဿနာေတွကုိ

မည်သိ� မည်ပုံ ေြဖ�ှင်းရမလဲဆုိတာ ြပည့်သူအစုိးရ

အတွက် များစွာေသာ အာဂျင်တာေတွထဲက တစ်ခု

ြဖစ်ေနပါတယ်။

နဂုံိး

ေဖေဖာ်ဝါရီ အာဏာသိမ်းမ�က လူမ�ေရး၊ စီးပွားေရး၊

ဖ�ံ ��ဖိ�းမ�နဲ ့ �ိုင်ငံေရးဆုိင်ရာ အ�ကပ်အတည်း ေတွကုိ

ေနာက်ဆက်တွဲအေနနဲ ့ ြမင်ေတ�ရမှာြဖစ်တယ်။ အဲဒါ

ကလည်း အဆုိးသံတရာလိုပါဘဲ။ အာဏာသိမ်းစစ်

အုပ်စုက အာဏာကုိ အခုချက်ချင်း အရပ်သား

အစုိးရလက်ထဲ ြပနထ်ည့်ရင်ေတာင် တိုင်ြပည်

ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ေရးက လေပါင်းများစွာ၊ �ှစ်

ေပါင်းများစွာ လံးုပမ်းရပါအုနး်မယ်။ 

 

ဒီအချနိမှ်ာ �ိုင်ငံတကာရဲ� အကူအညီေတွက

အေရး�ကီးတဲ့ အခနး်က�မှာ �ိှေနပါတယ်၊ စစ်

အာဏာ�ှင်အလွနမှ်ာ စီပွားေရး နလနထ်ဖိ� ၊ အင်စတီ

ကျ�း�ှင်းေတွ ြပနလ်ည်သနစွ်မ်းဖိ� ၊ �ိုင်ငံတကာ

ကုနသွ်ယ်မ�ေတွ ြပနလ်ည်အသက်ဝင်ဖိ� ၊ �ိုင်ငံတကာ

ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ�ေတွကုိ ြပနလ်ည်ဖိတ်ေခ�ဖိ�  စသြဖင့်

ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့လ်ုပ်ေဆာင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ဆန ့က်ျင်ဖိ�  ၊ ဒီမုိကေရစီနဲ ့

လွတ်လပ်မ�ေတွအတွက် ြပည်သူတစ်ေယာက်ချင်း

က တနဖုိ်း�ကီးစွာ လဲလှယ်လိုက်�ကရပါတယ်။

အချ�ိက ချစ်ရခင်ရသူေတွကုိ ဆုံး���ံးလိုက်ရတယ်၊

အချ�ိက ည�င်းပနး်�ှပ်ိစက်ခံရတယ်၊ အများစုက

အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်သွား�ပီး၊ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ေတွ

ဆုံး���ံးသွားတယ်၊ ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားေတွ

အတနး်ပညာ ေနာက်ကျခ့ဲတယ်၊ ဖမ်းဆီး၊ ည�င်းပနး်၊

သတ်ြဖတ်မ�ရဲ� အ��ရာယ်နဲ ့ ကပ်ေရာဂါကူးစက်မ�ရဲ�

အ��ရာယ်�ကားထဲကေန ြပည်သူေတွက လွတ်လပ်မ�

ကုိ ေတာင်ဆုိ�ကတယ်။ တိုင်းရင်းသားေဒသနဲ ့

ပဋိပက�အသစ်ြဖစ်ေပ�လာတဲ့ ေဒသေတွမှာ တင်းမာ

လာတဲ့ လက်နက်ကုိင် ပဋိပက�ေတွေ�ကာင့်

ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ရသူေတွ တစ်ြဖည်းြဖည်းနဲ ့

များလာပါတယ်။ သူတိ�လည်း အစားအစာ၊ ေသာက်

သုံးေရနဲ ့ ကျနမ်ာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�မရရင် စစ်ပဲွထဲ

မှာ တိုက်�ုိက်မပါေသာ်လည်း အသက်အ��ရာယ်

စုိးရိမ်ရပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်မှာ

ြမနမ်ာြပည်သူေတွ ဆက်လက်�ပီး ဆင်းရဲတွင်းနက်

ေနမှာ ြဖစ်သလို အေပ�မှာ တင်ြပခ့ဲတဲ့ တိုက်�ုိက် ဒါ

မှမဟုတ် သွယ်ဝုိက်�ပီး ြဖစ်ေပ�လာတဲ့ လူမ�၊

စီးပွားေရး အ�ကပ်အတည်းေတွက အချနိ�်ကာြမင့်

စွာ �ိှေနအုနး်မယ်ဆုိတာ ြမင်သာပါတယ်။

အ�ှစ်ချ�ပ်ရရင်ေတာ့ စစ်အာဏာသိမ်းတာ �ိုင်ငံ

အတွက် ဘာေကာင်းကျ�ိးမှ �ိှမလားဘူး ဆုိတာပဲ

ြဖစ်ပါတယ်။ 
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