"အမ ျိုးသမျိုးတတွေအတေေဲဲ့ ဘာကို တကကာက်ကကတာလဲ" သမဂ္ဂတခိုအတေဖြင် ကျွန်ိုပ်တဲ့ို တိုက်ပဲဝ
ွေ င်မယ်!
"အမ ျိုးသမျိုးတတွေအတေေဲဲ့ ဘာကို တကကာက်ကကတာလဲ" စကာျိုးစိုမာ ယူတက တက္ကသိုလ်မ ာျိုးထဲက အမ ျိုးသမျိုး
မ ာျိုးအတပေါ် လင်ပင
ို ်ျိုးဆိုင်ရာ အလွေဲသိုျိုးစာျိုးမှုနင် အကကမ်ျိုးဖက်မှုတတွေအတပေါ် Al-Jazeera စိုျိုးစမ်ျိုးစစ်တဆျိုးတရျိုးဌာေရဲဲ့
အာျိုးတကာင်ျိုးတသာ အစရင်ခစာမ ထွေက်တပေါ်လာခခင်ျိုးခဖစ်သည်။ လင်ပိုင်ျိုးဆိုင်ရာ တနှောင်ယက်မှု၊ မတရာျိုးခပ က င်မန
ှု င်
အကကမ်ျိုးဖက်မှု အတကကာင်ျိုးတတွေကို အစရင်ခစာမာ တဖာ်ခပထာျိုးပပျိုး အမ ျိုးသမျိုးမ ာျိုး၏ အာျိုးေည်ျိုးခ က်မ ာျိုးအတပေါ်
တခေါင်ျိုးပိုခဖတ်ခခင်ျိုးက

အမ ျိုးသမျိုးအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကို

လိုပ်ငေ်ျိုးခွေင်မ ာျိုးမာ

အတကကာက်တရာျိုးမ ာျိုး

တေဲ့စဉ်

ကက တတွေဲ့တစပေါသည်။
လိုပ်ငေ်ျိုးခွေင်မာ

အမ ျိုးသမျိုး

အလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး

အကကမ်ျိုးဖက်ခရမှု၊

မတရာျိုးခပ က င်ခရမှု

ကက တတွေဲ့တစသည်

အတကကာင်ျိုးအရင်ျိုးမ ာျိုးထဲက တခိုမာ လိုပ်ငေ်ျိုးခင
ွေ ်မာ ခပညန
် က်တေသည် ပိုစတက နင်စေစ်တက ရတသာ အာျိုးေည်ျိုး
ခ က်တကကာင်ပင် ခဖစ်ပေါသည်။ လွေေ်ခဲသည် ၄ နစ်တက ာ်ခေဲ့်က ဟိုတယ်၊ စာျိုးတသာက်ဆိုင်၊ စာျိုးတသာက်ကေ
ို န
် င်
စိုကပ
် ျိုးတရျိုးလိုပ်ငေ်ျိုးမ ာျိုးမ အမ ျိုးသမျိုး သမဂ္ဂတခေါင်ျိုးတဆာင်မ ာျိုးနင် အဖွေဲ့ဲ ဝင်မ ာျိုး၏ လိုပ်ငေ်ျိုးတတွေကို အတခခခကာ
ပိုစတက ခဖစ်တသာ အာျိုးေည်ျိုးခ က် အမ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးကို ရိုပ်ပင
ို ်ျိုးဆိုင်ရာ၊ စျိုးပွောျိုးတရျိုးပင
ို ်ျိုးဆိုငရ
် ာနစ်မ ျိုးစလိုျိုးတခိုဲ့ ဖင် တဖာ်
ထိုတ်ပေါသည်။
ရိုပ်ပိုင်ျိုးဆိုင်ရာ အာျိုးေည်ျိုးခ က်သည် ကယ
ို ်ထျိုးတည်ျိုးခဖစ်သည်အခေါ၊ ခရျိုးသွောျိုးသညအ
် ခေါမ ာျိုးမာ ကက တတွေဲ့တတ်
ပေါသည်။ ကိုယ်ထျိုးတည်ျိုးခဖစ်သည်အတခခအတေကတ
ို ခပာရင် လိုပ်ငေ်ျိုးခွေငတ
် ခိုက အမ ျိုးသာျိုးအမ ာျိုးအခပာျိုးကကာျိုး အမ ျိုး
သမျိုးအေည်ျိုးငယ်သာ ရတေခခင်ျိုးက သူတတ
ိုဲ့ တွေကို အာျိုးငယ်တစပေါသည်။ သမ
ိုဲ့ ဟိုတ် အမ ျိုးသမျိုး တတယာက်တည်ျိုး
ကွေင်ျိုးခပင်တတွေမာ သမ
ိုဲ့ ဟိုတ် စိုကခ
် င်ျိုးတတွေမာ အလိုပ်လိုပ်တေရတာမ ျိုး သမ
ိုဲ့ ဟိုတ် အတရာင်ျိုးဝေ်ထမ်ျိုးတတွေလို အမ်၊
ရိုျိုးသိုဲ့ သွောျိုးလာသည်လမ်ျိုးတပေါ်မာ သွောျိုးလာရင်ျိုး အလိုပ်လိုပရ
် တာမ ျိုးကို ဆိုလိုပေါသည်။ အသွောျိုးအလာေဲဲ့ ပတ်သက်
သည် အာျိုးေည်ျိုးခ က်ဆတ
ို ာက အလိုပ်ကတေ အသွောျိုးအခပေ် အခ ေ်ကို ညွှေ်ျိုးဆိုပေါသည်။ ထိုထဲတင
ွေ ် အမ ာျိုးခပည်သူ
သိုျိုးယာဉ်တတွေ က ပ်တာ၊ အလိုပ်ရင်က စစဉ်တပျိုးတဲ အကက အပိုဲ့ ပပွေတ်သပ်တေတအာင် က ပ်တာ၊ အလိုပ်သိုဲ့ အတက်အ
ဆင်ျိုးလိုပ်ရေ် အတင်ျိုးအက ပ် ခင
ို ်ျိုးတစခရတာ၊ လိုပ်ငေ်ခွေငက
် ွေင်ျိုးထဲသိုဲ့ သမ
ိုဲ့ ဟိုတ် တရသွောျိုးခပ်ရသည်အခေါမ ျိုးတင
ွေ ် အ
တဝျိုးကကျိုး လမ်ျိုးတလ ာက်ရတာမ ျိုး ပေါဝင်ပေါသည်။
စျိုးပွောျိုးတရျိုးဆိုင်ရာ အာျိုးေည်ျိုးခ က်တတွေအတွေက် ကျွန်ိုပတ
် တ
ိုဲ့ တွေတဆွေျိုးတနွေျိုးသညအ
် ခ က်တွေင် လိုပ်ခလစာ ေည်ျိုးပေါျိုးမှုနင်
ဆင်ျိုးရဲမွေဲတတတစတလာက်တသာ လိုပ်အာျိုးခမ ာျိုးပေါဝင်ပပျိုး ၎င်ျိုးတဟ
ိုဲ့ ာ အမ ျိုးသမျိုးမ ာျိုးအတွေက် သူတက
ိုဲ့ ိုယ်သူတိုဲ့
အကကမ်ျိုးဖက်ခရမှုမ ဖယ်ရာျိုးနိုင်ဖိုဲ့ မခဖစ်တစနိုင်သည် အခ က်ခဖစ်သည်။ လိုပ်ငေ်ျိုးခွေငန
် င် တေအမ် နစ်ခိုစလိုျိုးတွေင်
အကကမ်ျိုးဖက်ခက်ရမှုကို ခဖစ်တပေါ်တစပေါသည်။ ဆင်ျိုးရဲမတ
ွေဲ တတစတလာက်လိုပ်အာျိုးခခဖင် အလိုပ်လိုပ်တေရပပျိုး တခခာျိုး
အလိုပ်အကင
ို ် မရရနိုင်သညအ
် တခခအတေမာ အမ်တွေင်ျိုးအကကမ်ျိုးဖက်မှုကတေ လွေတတ
် ခမာက်နင
ို ်ဖဲ့အ
ို တွေက် လအ
ို ပ်သည်
စျိုးပွောျိုးတရျိုးအရ ကိုယ်ပင
ို ်ရပ်တည်မှု မရရနိုငတ
် တာပေါ။ ကျွန်ိုပ်တိုဲ့ရဲ့ဲ အမ ျိုးသမျိုးသမဂ္ဂတခေါင်ျိုးတဆာင် တတာ်တတာ်
မ ာျိုးမ ာျိုးက စိုတပေါင်ျိုးအတရျိုးဆိုမှုမတဆင် တစစပ်ညနှုင်ျိုးထာျိုးသည် ပိုမိုတကာင်ျိုးမွေေ်တသာ လိုပ်ခလစာ သမ
ိုဲ့ ဟိုတ်
"လူတေမှုဘဝနင်

ကိုကည
် တသာ

လိုပ်အာျိုးခ"တတွေက

အမ ျိုးသမျိုးမ ာျိုး

စျိုးပွောျိုးတရျိုးအရ

အာျိုးေည်ျိုးခ က်တတွေကို

တလ ာခ နင
ို ်သလို ထိုအာျိုးေည်ျိုးခ က်ကတေ ခဖစ်တပေါ်လာရသည် အကကမ်ျိုးဖက်မှုကလ
ို ည်ျိုး ဖယ်ရာျိုးနင
ို ်ရေ် အတထာက်
အကူခဖစ်တကကာင်ျိုး တထာက်ခပခဲပေါသည်။
စျိုးပွောျိုးတရျိုးအရ အာျိုးေည်ျိုးခ က် အမ ျိုးမ ျိုးေဲ့ပ
ဲ တ်သက်ပပျိုး ကျွန်ိုပ်တိုဲ့ အဖွေဲဲ့ဝင်မ ာျိုး တခပာဆိုသည်အခ က်တတွေမာ
"ပိုင်ဆိုင်မှု" ပမာ အမ ျိုးသမျိုးမ ာျိုး ရင်ဆိုင်တေရတသာ အတ ကွေျိုး/အတနှောင်အဖွေဲဲ့လိုပ်သာျိုးနင်အကကမ်ျိုးဖက်မှု၊ မိုဆိုျိုးမမ ာျိုး
တခမယာပိုင်ဆင
ို ်ခွေငန
် င် အစိုျိုးရ အက ျိုးခစာျိုးခင
ွေ ်မ ာျိုး မရရမှု၊ အမ ျိုးသာျိုးမ ာျိုးမ ရရတသာ မသာျိုးစို အက ျိုးခစာျိုး
ခွေင်မ ာျိုးကို အမ ျိုးသမျိုးအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး ခငင်ျိုးပယ်ခရမှု အထူျိုးသခဖင် စိုကခ
် င်ျိုးတတွေမာ အမ်ယာနင် အလိုပ်အာျိုးခ
အတပေါ် အက ျိုးခစာျိုးခွေင် (ဥပမာ - မရမခဖစ်လိုအပ်တသာ အစာျိုးအစာခဖစ်သည် ဆေ်၊ တခပာင်ျိုး)၊ အလိုပ်ခေဲ့်ထာျိုးခရမှု
နင် က ပေ်ျိုးအလိုပ်အကိုင် စစဉ်ထာျိုးရမှုအတခခအတေတတွေ မတူညတာတတွေ တတွေဲ့ရရပေါသည်။
အလိုပ်အကင
ို တ
် လ ာက်ထာျိုးဖေ
ိုဲ့ ဲဲ့ရရဖ၊ိုဲ့ အစမ်ျိုးခေဲ့်ကာလ တအာင်ခမင်ဖဲ့၊ို လိုပ်ငေ်ျိုးတဆာင်ရွကန
် ိုင်မှု ဆေ်ျိုးစစ်ခ က်
တအာင်ခမင်ဖဲ့၊ို အပမဲတမ်ျိုးအလိုပ်အကင
ို ် ရရဖိုဲ့ သမ
ိုဲ့ ဟိုတ် ယာယအလိုပ်ခေဲ့်ထာျိုးမှု စာခ ပ် သက်တမ်ျိုးတိုျိုးဖိုဲ့ အတွေက်
လင်ပိုင်ျိုးဆိုင်ရာ တနှောင်ယက်ခရမှုနင် မတရာျိုးခပ က င်ခရမှုမာ က ယ်ပ ဲ့ပေါတယ်။ ဒလိုခဖစ်ရသည် အတကကာင်ျိုး
အရင်ျိုးတခိုမာ အလိုပ်အကင
ို အ
် ာမခခ က်၊ အသက်တမွေျိုးဝမ်ျိုးတက ာင်ျိုးမှုနင် အမ ျိုးသမျိုးအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး ရာထူျိုးတိုျိုး
တပျိုးမှုအတပေါ် ကကျိုးမာျိုးတသာလိုပ်ကင
ို ်ခွေင်ရသည် စမခေဲ့်ခဲမ
ွေ ှုနင် ကကျိုးကကပ်တရျိုး ရာထူျိုးမ ာျိုးမာ အမ ျိုးသာျိုးမ ာျိုး လက်ထဲ
တွေင်သာ ရခခင်ျိုးတကကာင် ခဖစ်ပေါသည်။ ဒေါကို တာျိုးဆျိုးဖိုဲ့ ထတရာက်တအစ
ဲ
အမတတွေ မရတသျိုးပေါ။
ခွေခဲ ခာျိုးဆက်ဆမှုနင် တနှောငယ
် က်မှုအတွေက် "လိုျိုးဝသည်ျိုးခခခင်ျိုး" ဟို အခိုငအ
် မာဆိုထာျိုးတသာ်လည်ျိုး - အကကျိုးဆိုျိုး
စာျိုးတသာက်ကေ
ို ်နင် စက
ို ်ပ ျိုးတရျိုး တခ ဲ့နင
ို ်ငခခာျိုးက္ိုမပဏီမ ာျိုးအပေါအဝင် - တတာ်တတာ်မ ာျိုးမ ာျိုးမာ စျိုးပာွေ ျိုးတရဆင
ို ်ရာ
အာျိုးေည်ျိုးခ က်နင် လိုပ်ပိုင်ခင
ွေ မ
် တရာျိုးအသိုျိုးခ မှုအတပေါ် တခဖရင်ျိုးရေ် ဘာမ မလိုပ်တဆာင်ကကပေါ။ အဲဒအစာျိုး အလိုပ်ရင်
အမ ာျိုးစမ
ို ာ က ပေ်ျိုးအလိုပ်အကိုင် အသိုျိုးခ မှု (တေဲ့စာျိုးခဖင်ငာျိုးရမ်ျိုးတသာ အာမခခ က်မရသည် အလိုပ်အကင
ို ်၊ ယာယ
အလိုပ်အကင
ို င
် ာျိုးရမ်ျိုးမှု သမ
ိုဲ့ ဟိုတ် ခပင်ပမ တခေါ်ယူလိုပက
် ိုင်တစမှု) တက
ိုဲ့ ို အကာအကွေယတ
် ပျိုးကကသည်။ ဒေါက
တခပာင်ျိုးလွေယ်ခပင်လယ
ွေ ် အတကကာင်ျိုးအရင်ျိုး အာျိုးလိုျိုးပေါ။ အာမခံခ က်မရသည် အလိုပအ
် ကိုင်မ ာျိုးက အမ ျိုးသမျိုး
မ ာျိုးအတွေက် စျိုးပွောျိုးတရျိုးေဲဲ့သက်ဆိုင်သည် အာျိုးေည်ျိုးခ က်ရဲဲ့ အတဖခခံအရင်ျိုးအဖမစ်ဖြစ်သည်အဖပင် သူတဲ့ရ
ို ဲ့ဲ စာခ ပ်ကို
သက်တမ်ျိုးတိုျိုးတပျိုးမယ် မတိုျိုးတပျိုးဘူျိုးဆိုတာကို ဆံိုျိုးဖြတ်တပျိုးမယ် အမ ျိုးသာျိုးတတွေရဲဲ့ တနှောငယ
် က်မှုနင် မတရာျိုးဖပ
က င်မှုကို ကကံ တတွေဲ့တစပါသည်။ ဒါက အမ ျိုးသမျိုးအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး ရင်ဆင
ို ်တေရသည် အတကကာက်တရာျိုး၏ အတဖခခံ
အရင်ျိုးဖမစ် ဖြစ်ပါသည်။
အမ ျိုးသမျိုးမ ာျိုး ဒလိုအတကကာက်တရာျိုးတတွေ ဆက်ပပျိုးမကက တတွေဲ့ကကတစဖိုဲ့ အတလျိုးတပျိုးလိုပ်တဆာင်ကကရမညသ
် ူမာ
ကျွနပ
်ို ်တိုဲ့ သမဂမ ာျိုးပဲ ခဖစ်ပေါသည်။ အမ ျိုးသမျိုးမ ာျိုးအတပေါ် အကကမ်ျိုးဖက်မှု အဆိုျိုးသတ်ဖိုဲ့ ကျွနပ
်ို ်တိုဲ့ အတလျိုးတပျိုး
တဆာင်ရက
ွ ်ကကရမည်။ သတ
ိုဲ့ သာ်လည်ျိုး လိုပ်ငေ်ျိုးခွေင်ထဲမာ ပိုစတက အတကကာက်တရာျိုးခဖစ်တပေါ်တေတစသည် အတရျိုး
ကကျိုးဆိုျိုး အတခခခအတကကာင်ျိုးတရာျိုးကိုလညျိုး်် ကျွန်ိုပတ
် ိုဲ့ အခမစ်ခဖတ်ရမည်။ လိုခခ မှုမရခခင်ျိုးနင် အတကကာက်
တရာျိုးလွှမ်ျိုးမိုျိုးတေခခင်ျိုးတိုဲ့မာ အလိုပ်အကင
ို ်ခေဲ့ထ
် ာျိုးမှု၊ က ပေ်ျိုးအခဖစ်ခိုင်ျိုးတစမှုနင် အာမခခ က်မရတသာ အလိုပအ
်
ကင
ို ်မ ာျိုးတကကာင် ခဖစ်တပေါ်လာရသည်။

"အမ ျိုးသမျိုးတတွေအတေေဲဲ့ ဘာကို တကကာက်ကကတာလဲ" တေှောက်ကတေပပျိုး အင်အာျိုးနင် အာျိုးေည်ျိုးခ က်တတွေကို ကျွနပ
်ို တ
် ဲ့ို
တြာ်ထိုတက
် ာ သမဂ္ဂတခိုအတေဖြင် ကျွန်ိုပတ
် ိုဲ့ တိုကပ
် ွေဲဝင်ရမည်။
သမဂ္ဂအတေခဖင်

ပမ
ို လ
ို ိုပတ
် ဆာင်နင
ို ်ရေ်

နဝ
ို င်ဘာလ

၂၅

ရက်တေဲ့တွေငက
် တရာက်တသာ

အဖပည်ဖပည်ဆင
ို ်ရာ

အမ ျိုးသမျိုးမ ာျိုးအတပေါ်အကကမ်ျိုးြက်မှု ပတပ ာက်တရျိုးတေဲ့ကို ပေါဝင်အာျိုးခဖညက် ကပေါ။ ပပျိုးတေှောက် တရဲ့ဆက်တေဲ့ရက်တင
ို ်ျိုး
အကကမ်ျိုးဖက်မှုပတပ ာက်ဖိုဲ့ လိုပ်တဆာင်ကကရတအာင်ပေါ။ အမ ျိုးသမျိုးမ ာျိုး ထိုတ်တြာ်တဖပာဆတ
ို ရျိုး၊ အတကကာက်တရာျိုး
ကင်ျိုးကင်ျိုးဖြင် အမ ျိုးသမျိုးမ ာျိုး အလိုပ်လိုပတ
် ရျိုး၊ အလိုပ်သမာျိုးအာျိုးလံိုျိုး အတူတကွေ ရပ်တည်တရျိုးနင် အမ ျိုးသမျိုး
မ ာျိုးအတပေါ် အကကမ်ျိုးြက်မှု ပတပ ာက်တရျိုးအတွေက် အကာအကွေယ်တပျိုးရေ်နင် အတထာက်အပံတပျိုးရေ် ကျွနပ
်ို ်တိုဲ့ သမဂ္ဂ၊
ကျွနပ
်ို ်တိုဲ့ အင်အာျိုးကို အသံိုျိုးခ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဟဒေါယတ် ဂရေ်ျိုးဖျိုးလ်
တဒသဆင
ို ်ရာ အတထွေတထွေအတွေင်ျိုးတရျိုးမ ျိုးခ ပ်

