
ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ဓါတ္ေငြ႕ေၾကာင္းဓါတ္ေငြ႕ေၾကာင္းဓါတ္ေငြ႕ေၾကာင္းဓါတ္ေငြ႕ေၾကာင္း    စစ္မီးစစ္မီးစစ္မီးစစ္မီး    မေတာက္ေစလုိပါ။မေတာက္ေစလုိပါ။မေတာက္ေစလုိပါ။မေတာက္ေစလုိပါ။    

Aေ၀းေရာက္ သံတမန္တUီး 

ဓါတ္ဆီ၊ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံစေသာ ေလာင္စာဆီစြမ္းAင္ ရလုိမႈေၾကာင့္ ယေန႕ကမၻာၾကီးတြင္ စစ္မီးမ်ား 

ေတာက္ေလာင္လွ်က္ ရိွေနေပသည္။ ေလာင္စာစြမ္းAင္မ်ားစြာ ထြက္ရွိေသာ ေဒသမ်ားကို ကမၻာ့ ယမ္းAိုးၾကီး 

( Powder K E G) ဟု တင္စား ေခၚေ၀ၚရမလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။ တေန႕ထက္တေန႕ ကမၻာၾကီးတြင္ ေလာင္စာ 

စြမ္းAင္ ခမ္းေျခာက္လာေနပါသည္။ ေလာင္စာ စြမ္းAင္ထြက္ေသာ ကုန္းျမင့္ေျမ၊ ကုန္းနိမ့္ေျမႏွင့္ သမုတၱရာမ 

ကြ်န္ပုိင္ စုိးလုိေသာ ႏုိင္ငံေရးပါ၀ါ၊ စီးပြားေရးပါ၀ါႏွင့္ စစ္ေရးပါ၀ါရွိၾကေသာ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံႏွင္ ့Aရင္းရွင္ႏုိင္ငံ 

မ်ား၏ ရန္ကလည္း မေသးလွပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပင္ Aဆင္းရဲဆံုး ဒုတိယတန္း၀င္ ရခုိင္ျပည္ၾကီးသည္ ေလာင္စာစြမ္းAင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ပြား 

ၾကြယ္၀ေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေAာ္ တစိပ္တပုိင္းကုိ ပုိင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ စီးပြားေရး 

ပါ၀ါေAာက္သုိ႕ တစတစ က်ေရာက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ 

ကမၻာၾကီးတြင္ နီးေ၀းမဟူ ျဖစ္တတ္ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပႆနာ၊ ႏုိင္ငံတကာ ျပႆနာလည္း စU္ဆက္မျပတ္ ရွိေန 

ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ နည္းပညာAေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ လူခုိး၀င္မႈ၊ လူကုန္ 

ကူးမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ၊ Aင္Aားျပိဳင္ဆိုင္မႈကAစ လူမႈျပႆနာမ်ားမွာ မ်ားျပားလွပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္    ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံAၾကားဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံAၾကားဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံAၾကားဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံAၾကား    ပင္လယ္ျပင္နယ္နိမိတ္ပင္လယ္ျပင္နယ္နိမိတ္ပင္လယ္ျပင္နယ္နိမိတ္ပင္လယ္ျပင္နယ္နိမိတ္    သတ္မွတ္ေရးျပႆနာသတ္မွတ္ေရးျပႆနာသတ္မွတ္ေရးျပႆနာသတ္မွတ္ေရးျပႆနာ    

ဗမာ့ စစ္Aာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး သန္းေရႊႏွင့္ သမၼတ Uီးသိန္းစိန္တုိ႕၏ ၀ိသမေလာ 

ဘႏွင့္ Aေျမာ္Aျမင္ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ စုိးမုိးျခယ္လွယ္မႈကုိ ျပည္သူလူထု Aေနျဖင့္ 

ခါးခါးသီးသီး ခံစားေနၾကရပါသည္။ သမၼတAိမ္၊ ရုံးႏွင့္လြတ္ေတာ္ၾကီးက ခမ္းနားလွပါသည္။  ႏုိင္ငံတြင္ 

ေက်ာင္းမေနႏုိင္ေသာကေလး Aေျမာက္Aမ်ား ရိွေနပါသည္။ Aစားဆင္းရဲ၊ Aေနဆင္းရဲ၊ A၀တ္ဆင္းရဲ 

သူမ်ားစာရင္းက မေရမတြက္ႏုိင္ေAာင္ ရွိေနပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏို္င္ငံ ေရျပင္နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ေရး ျပႆနာသည္လည္း စြမ္းAင္Aေပၚ မူ 

တည္ျပီး ပင္လယ္ျပင္Uပေဒ Aျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရားရုံး (The International For The Law Of The Sea 

(ITL)  သူပိုင္ ငါပုိင္ AဆုံးAျဖတ္ ခံရမည့္ AေျခAေနထိ ေရာက္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။  ႏွစ္ႏိုင္ငံAေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္း 

ေနၾကသည့္ ဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာဘက္မွ သယံဇာတAားလုံးကုိ တရုတ္ျပည္Aား ေရာင္းစားထားျပီး ျဖစ္သည့္ 

Aတြက္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ဘက္ကလည္း Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာင္းခ်လုိသည့္ဆႏၵရိွျပီး Aေမရိကန္Aား 

ကုိးျဖင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေAာ္တြင္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏွင့္ Aေမရိကန္တို႕ ပူးတြစဲစ္ေရး ေလ့က်င္းမႈလည္း Aၾကိမ္ 

ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္သည္။ 



ဤေလာင္စာ စြမ္းAင္ရွိေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေAာ္ၾကီးသည္ ကမၻာ့ယမ္းAုိးၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါလွ်င္ တခ်ိန္ခ်ိန္ 

တြင္ ေပါက္ကြဲႏိုင္ပါသည္။ မစားရေညွာ္ခံ ဘ၀ေရာက္ေနသည့္ သုိ႕မဟုတ္ ေရာက္ၾကရUီးမည့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား 

Aေရးက မေတြ႕၀ံ့စရာပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ဤျပႆနာသည္ ရခိုင္ျပည္၊ ဤပင္လယ္သမုဒၵရာသည္ ရခုိင္ပုိင္သည့္ပင္လယ္ သမုဒၵရာျဖစ္ပါသည္။  ရခုိင္ 

လူမ်ိဳးမ်ား၏ Aက်ိဳးAျမတ္ခံစားမႈ လံုး၀မရိွဘဲ၊ တရုတ္AစုိးရAား ထြက္သမွ် ေလာင္စာစြမ္းAင္ကို ေရာင္းစား 

ျခင္းသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါ လူ႕Aခြင့္Aေရးကုိ လံုး၀ လွ်စ္လွ်ဴရႈျပီး ရခုိင္AပါA၀င္ တုိင္းရင္းသား 

ေပါင္းစုံးAား လံုး၀ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္း စုိးမိုးဗိုလ္က်ေနေသာ စစ္Aာဏာရွင္ Aဆက္ဆက္၏ သေဘာသဘာ၀ 

စရုိက္ဆိုးၾကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သမၼတ Uီးသိန္းစိန္သည္ ပုဆုိး၀တ္ ေခါင္းေပါင္းေပါင္းျပီး ခ်ိဳသာေသာမိန္႕ခြန္းေျပာေသာ္လည္း Aက်င့္ဆုိး 

စရုိက္ဆိုးကုိ မေဖ်ာက္ႏိုင္ပါ။ စစ္Aာဏာရွင္ Aေဖၾကီး Uီးေန၀င္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊကဲ့သို႕ပင္ တရုတ ္

ကြန္ျမဴနစ္မ်ားAား ကြယ္ရာတမ်ိဳးေရွ႕တြင္တမ်ိဳးဆုိေသာ ေၾကာင္သူေတာ္၊ တရုတ္ပုဆိန္ရိုးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 

EရာEရာEရာEရာ၀၀၀၀တီတီတီတီ    ျမစ္ဆုံေရကာတာျမစ္ဆုံေရကာတာျမစ္ဆုံေရကာတာျမစ္ဆုံေရကာတာ    ရပ္တန္႕ဆုိင္းင့ံသည့္ကိစၥရပ္တန္႕ဆုိင္းင့ံသည့္ကိစၥရပ္တန္႕ဆုိင္းင့ံသည့္ကိစၥရပ္တန္႕ဆုိင္းင့ံသည့္ကိစၥ    သံတမန္ဆက္ဆံေရးသံတမန္ဆက္ဆံေရးသံတမန္ဆက္ဆံေရးသံတမန္ဆက္ဆံေရး    နည္းလမ္းမက်။နည္းလမ္းမက်။နည္းလမ္းမက်။နည္းလမ္းမက်။    

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာပုိင္မႈ Aရာတြင္ တန္းတူရည္တူရိွသည့္ AေျခခံမူAေပၚ ရပ္တည္၍ လြတ္ 

လပ္ေသာ ႏုိင္ငံAခ်င္းခ်င္း သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ 

ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံျပီး လုပ္ငန္းAဆင့္တိုင္းတြင္ Aျပန္Aလွန္ ေလးစားမႈကုိ ေAာက္Aခ်က္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ 

တုိင္းတာ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ 

(၁) Aျပန္Aလွန္ ညိွႏိႈင္းျခင္း( Mutual Consultation) 

(၂) Aျပန္Aလွန္ သေဘာတူျခင္း (Mutual Consent) 

(၃) သေဘာ တူညီခ်က္Aေပၚ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိက်ေသခ်ာစြာ ႏွစ္Uီးႏွစ္ဘက္လံုး 

နားလည္မႈ ရွိျခင္း ( Mutual Understanding) 

(၄) Aျပန္Aလွန္ ေဆာင္ရြက္မႈရွိျခင္း( Rule Of Reciprocity) 

(၅) တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံAၾကား မခြဲျခားေရးမူရွိျခင္း (Non-Discrimination) 

ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ ဆက္ဆံေရးသည္ ဤAေျခခံ တရားမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနပါသည္။ Aျပန္Aလွန္ သေဘာ 

တူျခင္းကို တဘက္ဘက္က ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ လက္ေတြ႕တြင္ AသာAနာရိွရုံမွ်မက လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ Aခ်ဳပ္ 

AျခာAာဏာ ပုိင္ဆိုင္ျခင္း သေဘာတရားကိုပင္ တိုက္ရုိက္ ထိပါးေလ့ရိွပါသည္။  ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံက Aျပန္Aလွန္ 

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံတုိ႕က သည္းညU္းမခံႏုိင္ၾက၍ ကမၻာသမိုင္းတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ 



ပဋိပကၡမ်ား Aေျမာက္Aမ်ား ေပၚေပါက္ခဲဘူး ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္  

Aိမ္ေစာင့္ Aစုိးရေခတ္ Aမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ Aခ်ိဳပAျခာ Aာဏာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ တန္ဘိုး မ 

ထားဘဲ၊  မိမိႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမမ်ားကို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားAား လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ရပါသည္။ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ား 

၏ ရြာၾကီးသုံးရြာကုိလည္း  တရုတ္ျပည္ေျမပုံထဲ ထည့္ေပးလိုက္ရပါသည္။ န၀တႏွင့္ နAဖ စစ္ေကာင္စီမ်ား 

ေခတ္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္ ေမျမိဳ႕တို႕သည္ တရုတ္လူမ်ိဳး ရာခိုင္ႏႈန္း Aမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္သြား ခ့ဲပါ 

သည္။ ေျမကုိလည္းမ်ိဳ လူကုိလည္းမ်ိဳေနေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရန္စြယ္က မေသးလွပါ။ Aမ်ိဳးဘာသာ သာ 

သနာ ကြယ္ေပ်ာက္ကိန္း ဆိုက္ေနပါျပီ။ 

တရုတ္၊တရုတ္၊တရုတ္၊တရုတ္၊    ဘဂၤလီႏွင့္ဘဂၤလီႏွင့္ဘဂၤလီႏွင့္ဘဂၤလီႏွင့္    ကုိးရီးယားမ်ားကုိကုိးရီးယားမ်ားကုိကုိးရီးယားမ်ားကုိကုိးရီးယားမ်ားကုိ    Aၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းပန္ရသူAၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းပန္ရသူAၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းပန္ရသူAၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းပန္ရသူ    စစ္စစ္စစ္စစ္Aစုိးရ၊Aစုိးရ၊Aစုိးရ၊Aစုိးရ၊    ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိယ့္လူမ်ိဳး    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား    

သားေတာ္မ်ားကုိေတာ့သားေတာ္မ်ားကုိေတာ့သားေတာ္မ်ားကုိေတာ့သားေတာ္မ်ားကုိေတာ့    ေတာင္းပန္ရန္ေတာင္းပန္ရန္ေတာင္းပန္ရန္ေတာင္းပန္ရန္    ၀၀၀၀န္ေလးေနသည့္Aစုိးရန္ေလးေနသည့္Aစုိးရန္ေလးေနသည့္Aစုိးရန္ေလးေနသည့္Aစုိးရ    

Eရာ၀တီ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာ ကုိရပ္တန္က ဆုိင္းင့ံလုိက္ေသာ ရုပ္ေသးသမၼတ Uီးသိန္းစိန္က သူကုိယ္စား ႏိုင္ 

ငံျခား ေရး၀န္ၾကီး Uီး၀႑ေမာင္လြင္Aား ေစလြတ္၍ ေတာင္းပန္ခိုင္းရပါသည္။ ေတာင္းပန္၍ရေသာ ကိစၥမ်ိဳးမ 

ဟုတ္ပါ။ ဆီေပးဆန္ယူ ကိစၥမ်ိဳးသာျဖစ္ပါသည္။ Aျမဲတမ္း မိတ္ေဆြမရိွ၊ Aျမဲတမ္းရန္သူမရွိ၊ Aျမတဲမ္း မိမိႏုိင္ 

ငံ Aက်ိဳးစီးပြားသာရွိသည္ ဆုိေသာ ၀ါဒကုိ ကုိင္ထားေသာ တရုတ္AစုိးရAေနျဖင့္ Aျပန္Aလွန္ ကလဲ့စားေခ် 

ျခင္း(Acts Of Reprisal Or Retaliation) ေၾကာင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားစြာ A သက္ေပးဆပ္ခ့ဲၾကရပါသည္။ 

Uီးသိန္းစိန္သည္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေစာေမာင္ကဲ့သုိ႕ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ဟု သမုတ္ကာ ရာဇာပလႅင္ေပၚက 

ေခြးက် က်ႏုိင္ပါသည္။ 

စာေရးသူ သံတမန္ သက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္ Uီးေန၀င္း တရုတ္ျပည္သုိ႕ A ၾကိမ္ၾကိမ္သြားျပီး A ည့ံခံ ေတာင္း 

ပန္သည္ကုိ ၾကံဳဖူးပါသည္။ Uီးေန၀င္းသြားတုိင္ ကြန္ျမဴနစ္ ဗဟိုေကာ္မီတီၾကီးမ်ားA တြက္ ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ ျပဳ 

လုပ္ထားေသာ လူေျခာက္Uီး ထမင္းစားပုဂံ A စုံလိုက္ႏွင့္ လၻက္ရည္ပုဂံA စုံ လိုက္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ထမ္း 

မ်ားက ထုတ္ပုိ႕ေပးၾကရ ပါသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္က ထြက္ေသာ ေရႊ ငွက္ေပ်ာသီး မ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားေရး 

၀န္ထမ္းမ်ား A ခ်ိန္ကုိက္ Uီးေန၀င္း တရုတ္ျပည္မသြားမီ ၀ယ္ယူေပးၾကရပါသည္။ ဘဂၤလား သမၼတၾကီး ဇီရာရာ 

မန္(Mr Ziuar Rah Man)ႏွင့္ Uီးေန၀င္းတို႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လမ္းေတာ္ရပ္ကြက္ ေလဟာျပင္ ဇာတ္ရံုတြင ္ပြဲၾကည့္ 

ေနစU္ မန္းဒါ၀ိတ္ႏွင့္ A ေပါင္းA ပါတုိ႕က လုပ္ၾကံေစမႈ မေA ာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ သမၼတ ျပန္သြားျပီး 

ေနာက္ေန႕မွာပင္ Uီးေန၀င္း၏ ေတာင္းပန္လႊာကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဗိုလ္ၾကီး သန္းထြန္း သြားေရာက္ 

ေပးပို႕ ေတာင္းပန္ ခဲ့ရပါသည္။ 

A ာဇာနည္ကုန္း ဗံုးေပါက္ကြဲစU္ကလည္း Uီးေန၀င္းကိုယ္တုိင္ တုန္တုန္ယင္ယင္ျဖင့္ ကိုးရီးုယား သမၼတၾကီး 

တည္းခိုရာ Eည့္ေဂဟာသို႕ A ေျပးA လႊား ေတာင္းပန္ခ့ဲရပါသည္။ 



ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိေတာ့ Aမ်ိဳးမ်ိဳးAဖုံဖံု Aႏုိင္က်င့္လွ်က္ရိွပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္ဗိုလ္မ်ားျဖစ္ျပီး ဘုရားသား 

ေတာ္မ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈကုိ ေတာင္းပန္ရန္ ၀န္ေလးလွ်က္ရိွၾကပါသည္။ 

ဘုရင္ျဖစ္စမွာဘုရင္ျဖစ္စမွာဘုရင္ျဖစ္စမွာဘုရင္ျဖစ္စမွာ    စစ္တုိက္ရသည့္စစ္တုိက္ရသည့္စစ္တုိက္ရသည့္စစ္တုိက္ရသည့္    AစU္Aလာေၾကာင္းလားAစU္Aလာေၾကာင္းလားAစU္Aလာေၾကာင္းလားAစU္Aလာေၾကာင္းလား    တရုတ္ျပည္ကတရုတ္ျပည္ကတရုတ္ျပည္ကတရုတ္ျပည္က    သြယ္တန္းမည့္သြယ္တန္းမည့္သြယ္တန္းမည့္သြယ္တန္းမည့္    ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း    

လမ္းေၾကာင္းလမ္းေၾကာင္းလမ္းေၾကာင္းလမ္းေၾကာင္း    ရွင္းရန္ရွင္းရန္ရွင္းရန္ရွင္းရန္    စစ္တုိက္တာလားစစ္တုိက္တာလားစစ္တုိက္တာလားစစ္တုိက္တာလား    

ျငိမ္းခ်မ္ေးရး ယူထားၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႕မ်ားက လႊတ္ေတာ္ေပၚလာရင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြး 

ေႏြးပြဲ စလိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ထားခ့ဲၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္ Aရပ္၀တ္၀တ္ျပီး သမၼတရာ 

ထူးယူသည့္ Aခ်ိန္ကပင္ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားAား လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္လာပါသည္။ ေရွ႕ဗမာ 

ဘုရင္မ်ား AစU္Aလာေၾကာင့္လား။ တရုတ္ျပည္က သြယ္တန္းမည့္ ဓါတ္ေငြ႕ ပုိက္လိုက္းAတြက္ လမ္းရွင္း 

ေပးရန္ တရုတ္Aစုိးရက ခိုင္းေစလုိ႕လား။  ဗမာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားAေနျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္း သြယ္တန္း 

ရန္ႏွင့္ Eရာ၀တီျမစ္ဆုံ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးAတြက္ ပြဲခ Aေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီလွ်ံႏွင့္ခ်ီ ယူ 

ထားျပီး၍လား။ စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားထံက သတင္းစကားAရ ဆိုရပါလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊႏွင့္ 

Aေပါင္းAပါမ်ားထံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္Aား စီမံကိန္း၊ ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ေရာင္းရေငြ 

Aေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁) ဘီလွ်ံခန္႕ ရွိေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ စာေရးသူAေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လိုလားပါသည္။ ဓါတ္ေငြ႕ပစ္လိုင္းကုိ တာ 

ထြက္ကခ်င္ျပည္မွာပင္ Aဆံုးသတ္သြားေစခ်င္ ပါသည္။ ဤဓါတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း ရခုိင္ျပည္မေရာက္လာခင္ 

ၾကိဳတင္ စီမံကာကြယ္ၾကရပါမည္။  ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သတၱိ၊ ဗ်တိၱကိုလည္း ခ်ီမြမ္းရပါမည္။  စိတ္ဓါတ္Aား၊ 

လူAားႏွင့္ ေငြAားမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကရပါမည္။ ရခုိင္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္မီး 

ေတာက္ေနသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ 

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္    ရခုိင္ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းရခုိင္ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းရခုိင္ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းရခုိင္ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း    ရပ္တန္႕ေရးရပ္တန္႕ေရးရပ္တန္႕ေရးရပ္တန္႕ေရး    ကိစၥမ်ားကုိကိစၥမ်ားကုိကိစၥမ်ားကုိကိစၥမ်ားကုိ    ႏုိင္ငံတကာႏုိင္ငံတကာႏုိင္ငံတကာႏုိင္ငံတကာ    မ်က္ႏွာသုိ႕ေရာက္မ်က္ႏွာသုိ႕ေရာက္မ်က္ႏွာသုိ႕ေရာက္မ်က္ႏွာသုိ႕ေရာက္    ရိွေရးရိွေရးရိွေရးရိွေရး    

(International Issues)(International Issues)(International Issues)(International Issues) 

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗမာAပါA၀င္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ စုဖြဲ႕ျပီး ဤကိစၥ ႏွစ္ရပ္ကို တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ား ေစလႊတ္ကာ ကမၻာAရပ္ရပ္ရွိ Aစုိးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ား ကြန္ျမဴနတီစု 

Aသီးသီးထံတင္ျပ AကူAညီေတာင္းခံရမည့္ Aခ်ိန္ ေရာက္လာပါျပီ။ 

ကမၻာ Aရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား Aေနျဖင့္လည္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ 

မေတာ္သားAား စိတ္ဓါတ္Aား၊ ေငြAားႏွင့္ လူစြမ္းAားျဖင့္ ကူညီၾကရမည္ Aခ်ိန္Aခါ ျဖစ္ပါသည္ဟု Aေလး 

Aနက္ တင္ျပAပ္ပါသည္။ 

((((AေAေAေAေ၀၀၀၀းေရာက္းေရာက္းေရာက္းေရာက္    သံတမန္တUီးသံတမန္တUီးသံတမန္တUီးသံတမန္တUီး))))    




