
 

 

ရခိိုငပ်ြညန်ယ ်ဆိိုငရ်ာ အကက္ြံပြေး ပက္ာ်မရှင ်ဥက္က ဋ္ဌ က္ိိုဖီအာနန်၏ မိန  ်ခွန်ေး 

– သတငေ်းစာရှငေ်းလငေ်းြွွဲ – 

 

၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ဩဂုတလ် ၂၄ ရက၊် ကကြာသပတတေးတ ေ့။ 

 

မဂဂလြာတ ေ့လညခ်ငေ်းပါ 

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ ဒတီ ေ့ပဲ တ ပပညတ်တြာ်ကတ  ပပ လ်ြာတြာ ပြစပ်ပီေး ရခ ငုပ်ပည ်ယဆ် ငုရ်ြာ အကကြံတပေး တကြာ်မရှင၏် 

အပပီေးသတ ်အစရီငခ်ြံစြာက  ုပမ မ်ြာန ငုင်ြံ၏ သမမတနငှေ့ ်အတ ငုပ်ငခ်ြံ ပုဂ္ ိုလတ် ု ေ့ထြံ တငသ်ငွေ်းလ ကုပ်ပီ ပြစပ်ါတယ။် 

တပ်မတတြ်ာ ကြာကယွတ်ရေး ဦေးစေီးချိုပ်၊ လွှတတ်တြ်ာအမတမ်ျြာေးနငှေ့ ်ရခ ငုပ်ပည ်ယ ်တညပ်င မ်တအေးချမ်ေးမှုနငှေ့ ်

ြွြံွံ့ ပြ ိုေးတ ေုးတကတ်ရေး အတကြာငအ်ထညတ်ြြ်ာတရေး ဗဟ တုကြ်ာမတဝီငမ်ျြာေး ဲ ေ့လညေ်း ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ တတွွံ့ဆြံခုဲေ့ပါသည။် 

လ ွခ်ဲေ့တဲေ့ ၁၂ လတြာ ကြာလအတငွေ်း တကြ်ာမရငှရဲ် ေ့ တတွွံ့ ရှ ချက ်ဲ ေ့ အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးက  ုပပငဆ်ငရ်ြာမှြာ 

ကျွ တ်တြ်ာအပါအဝင ်တကြ်ာမရှင ်အြဲွွံ့ဝငမ်ျြာေး အြာေးလြံေုးဟြာ တဆေွးတနေွးမှုတတ ွကျယပ်ပ ေ့စွ်ြာ ပပိုလပ်ုခဲေ့ပါတယ။် 

န ငုင်ြံတရေး ဲ ေ့ ဘြာသြာတရေး  ယပ်ယက် တခါငေ်းတဆြာငမ်ျြာေး၊ အရပ်ဘက ်လ ေ့အြဲွွံ့အစညေ်းမျြာေး ဲ ေ့ ရခ ငုပ်ပည ်ယ ်တဝ ေ်းက 

တဒသခြံ အသ ငုေ်းအဝ ုငေ်းမျြာေး ဲ ေ့လညေ်း ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ တတွွံ့ဆြံတုဆေွးတနေွးခဲေ့ပါတယ။် 

ပပညတ်ထြာငစ်ုဝ က်ကေီးမျြာေး၊ ရခ ငုပ်ပည ်ယမ်ှ အစ ုေးရ အြဲွွံ့ဝငမ်ျြာေး၊ ဘြာသြာတရေး အြဲွွံ့အစညေ်းမျြာေး၊ 

အစ ုေးရမဟတုတ်သြာ အြဲွွံ့အစညေ်းမျြာေး ဲ ေ့ ပမ မ်ြာန ငုင်ြံရဲ ေ့ န ငုင်ြံတကြာ ဲ ေ့ တဒသတငွေ်းက မ တြ်ကမ်ျြာေး အပပင ်

ကျွမ်ေးကျငပ်ညြာရငှမ်ျြာေး ဲ ေ့လညေ်း တတွွံ့ဆြံတုဆေွးတနေွးမှုမျြာေး ပပိုလပ်ုခဲေ့ပါတယ။် 

တကြ်ာမရှငရဲ် ေ့ အပပီေးသတ ်အစရီငခ်ြံစြာမှြာ ပါဝငတ်ဲေ့ အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးဟြာ ထ တုတွွံ့ဆြံတုဆေွးတနေွးမှုမျြာေးမှ ရရှ တဲေ့ 

အချကအ်လကမ်ျြာေးက  ုအတပခခြံပပီေး တရေးသြာေးထြာေးပခငေ်း ပြစပ်ါတယ။် 



 

န ငုင်ြံတတြာ် အတ ငုပ်ငခ်ြံ ပုဂ္ ိုလက် တကြ်ာမရှငက်  ု၂၀၁၆ ခ ုစမှ်ြာ စတငြဲွ်ွံ့စညေ်းလ ကုပ်ခငေ်းဟြာ ရခ ငုပ်ပည ်ယရဲ် ေ့ 

အတပခအတ ဟြာ တရှွံ့ဆကလ် ု ေ့ မရတတြာေ့တြာက  ုပွငေ့ပွ်ငေ့လ်ငေ်းလငေ်း အသ အမှတပ်ပိုလ ကုတ်ြာ ပြစပ်ါတယ။် ဒါတကကြာငေ့ ်

အကကမ်ေးြကမ်ှု၊ ဆငေ်းရဲနမ်ွေးပါေး ဲ ေ့ အစွ ေ်းတရြာက ်လှုပ်ရှြာေးမှုမျြာေး  သြံသရြာ လညပ်ြစပ်ွြာေးတ ပခငေ်းက  ုအဆြံေုးသတရ်  ်

အတကွ ်စ တက် ေးစ တသ် ေ်း အသစတ်တ၊ွ ချဉေးကပ်ပြံအုသစတ်တဟွြာ အတရေးတကကေီး လ အုပ်လြာပါတယ။် 

၂၀၁၆ ခနုစှ၊် တအြာကတ် ဘုြာလက ရခ ငုပ်ပည ်ယ ်တပမြာကပ် ုငေ်းမှြာ ပြစပွ်ြာေးခဲေ့တဲေ့ လြံပုခြံိုတရေး တပ်ြဲွွံ့ဝငတ်တ ွအတပေါ် 

တ ကုခ် ကုမ်ှုဟြာ ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ တြာဝ ယ်  လပ်ုတဆြာငရ်တဲေ့ လပ်ုင ေ်းရဲ ေ့ အတရေးကကေီးမှုက  ုညွှ ပ်ပတ သလ  ု

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ လပ်ုင ေ်းစဉက လုညေ်း ပ ုပပီေး ရှုပ်တထေွး လြာတစခဲေ့ပါသည။် 

အဒဲအီတပခအတ တကကြာငေ့လ်ညေ်း ရခ ငုပ်ပည ်ယရဲ် ေ့ အ ြာဂတ ်အလြာေးအလြာတတကွ  ုအနတရြာယပ်ပို ပျကစ်ေီးတစန ငုတ်ဲေ့ 

မတညမ်ပင မ်ပြစမ်ှု ဲ ေ့ လြံပုခြံိုမှု မရှ ပခငေ်းတ ု ေ့အတကွ ်တရရှညတ် ညတ်ြံေ့ခ ငုပ်မဲတဲေ့အတပြမျြာေးက  ုရှြာသြွာေးမယ ်ဆ တုဲေ့ 

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ တကြ်ာမရငှက် ချမှတထ်ြာေးတဲေ့ သနန ဋ္ဌြာ က်  ုပ ုပပီေး ခ ငုမ်ြာတစခဲေ့ပါတယ။် 

တငေ်းမြာမှုမျြာေး ပ ုမ ု ပမငေ့မ်ြာေးလြာတ ပပီေး သ ု ေ့တသြ်ာလညေ်းပဲ အဒဲအီတပခအတ အတ ငုေ်း ဆကလ်က ်မပြစသ်ငေ့တ်တြာေ့ပါ။ 

ဒအီတပခအတ မှြာ အစ ုေးရအတ  ဲ ေ့ ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ မတလ်က ထတုခ်ဲေ့တဲေ့ ကကြာေးပြတအ်စရီငခ်ြံစြာပါ 

အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးက  ုအတကြာငအ်ထညတ်ြြ်ာြ ု ေ့ က ဦေး တပခလမ်ှေးတတ ွစတ တြာက  ုကျွ တ်တြ်ာအတ  ဲ ေ့ 

ကက ိုဆ ပုါတယ။် 

လပ်ုင ေ်းမျြာေးက  ုအတကြာငအ်ထညတ်ြြာ်ရြာမှြာ ရခ ငုပ်ပည ်ယမ်ှြာ လကရ်ှ  ခြံစြာေးတ ရတဲေ့ စ ုေးရ မ်ပ ပ မ်ှုမျြာေးက  ု

တလျြာေ့ပါေးသြွာေးတစရ  ်အရှ  ပ်မြှငေ့ ်တဆြာငရွ်ကသ်ငေ့ပ်ါတယ။်  

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ရဲ ေ့ အပပီေးသတ ်အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးက  ုပပိုစုတဲေ့အခါ ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ သ ရှ   ြာေးလညရ်  ်လ အုပ်မညေ့ ်

က စစမျြာေး ဲ ေ့ ပတသ်ကပ်ပီေး ရငှေ်းလငေ်းတပပြာပပချကမ်ျြာေးက  ု ြာေးတထြာငပ်ခငေ်း ဲ ေ့ သငယ် ပခငေ်း၊ ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ရဲ ေ့ 

လပ်ုပ ုငခ်ငွေ့န်ငှေ့ ်တြာဝ မ်ျြာေးက  ုဘကလ် ကုမ်ှုမရှ ဘ ဲတဆြာငရွ်ကပ်ခငေ်း ဲ ေ့ တကြာငေ်းမွ တ်သြာ အ ြာဂတတ်စခ် ု

တပေါ်ထကွလ်ြာတရေးက  ုအြာရြံုထြာေး လပ်ုတဆြာငပ်ခငေ်းတ ု ေ့ ပပိုလပ်ုခဲေ့ပါတယ။် 

သ ု ေ့တသြ်ာလညေ်း တရရှညတ်ညတ်ြံေ့သညေ့ ်အတပြမျြာေး ရှြာတြွရ  ်လ အုပ်သညဟ် သညေ့ ်အတပခခြံသတဘြာထြာေး ဲ ေ့ 

အတကြာငအ်ထညတ်ြြ်ာခဲေ့မယ ်ဆ ရုင ်ကကြာေးပြတအ်စရီငခ်ြံစြာက အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးအပါအဝင ်ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ရဲ ေ့ 

အကကြံပပိုချကတ်တဟွြာ ရခ ငုပ်ပည ်ယမ်ှြာ တရရှညတ်ညတ်ြံေ့တဲေ့ ပင မ်ေးချမ်ေးတရေး ရရှ န ငု်မယေ့ ်လမ်ေးတကကြာငေ်းတပေါ်သ ု ေ့ 

ပ ု ေ့တဆြာငတ်ပေးန ငုမ်ယလ် ု ေ့ ကျွ တ်တြ်ာ ခ ငုခ် ငုမ်ြာမြာ ယြံကုကညပ်ါတယ။် 

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ရဲ ေ့ အစရီငခ်ြံစြာပါ အကကြံပပိုချက ်အချ ိုွံ့က  ုအကျဉေးချိုပ် ရှငေ်းပပလ ပုါတယ။် 



 

ပထမဦေးဆြံေုး ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ရဲ ေ့ အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးမှြာ မရှ မပြစ ်လ အုပ်တဲေ့ အတပခခြံ ဝ တ်ဆြာငမ်ှုမျြာေး အက ေ့အ်သတ ်ဲ ေ့ 

ရရှ တ မှုမျြာေး အပါအဝင ်ပပည ်ယတ်ငွေ်း လ မှုစေီးပွြာေးြွြံွံ့ ပြ ိုေးမှု   မေ့်ကျတ မှုမျြာေးက  ုထညေ့သ်ငွေ်း အကကြံပပိုထြာေးပါတယ။် 

ဆငေ်းရဲနမွ်ေးပါေးမှုသည ်တ ရြာတ ငုေ်းလ လု မှုြာ ရှ တ ပပီေး လ တ ငုေ်းအတကွ ်ပ ုမ ုတကြာငေ်းမွ တ်ဲေ့ ဘဝရရှ တရေး 

တမ ြ်ာလငေ့ခ်ျကက်  ုတလျြာေ့ပါေးတစပါတယ။် 

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ရဲ ေ့ အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးမှြာ လ အုပ်သညေ့ ်စ စစတ်ရေးကတမ်ျြာေး မရှ ပခငေ်းနငှေ့ ်လတွလ်ပ်စွြာ 

ခရီေးသြွာေးလြာန ငုမ်ှု မရှ ပခငေ်းတ ု ေ့တကကြာငေ့ ်မ မ က ယုက်  ုကြာကယွန် ငုစွ်မ်ေးမရှ ဟ ုခြံစြာေးတ ရသညေ့ ်မွတဆ်လင ်

လ ဦေးတရတ ု ေ့၏ မတကျ ပ်မှုမျြာေးက လုညေ်း ထညေ့သ်ငွေ်းတရေးသြာေးထြာေးပါသည။် 

ဒါတကကြာငေ့ ်န ငုင်ြံသြာေး စ စစတ်ရေး လပ်ုင ေ်းစဉ၊ အတထြာကအ်ထြာေး စြာရွကစ်ြာတမ်ေး က စစရပ် ဲ ေ့ လ သြာေးတ ငုေ်း ဥပတဒ၏ 

တရှွံ့တမှြာကတ်ငွ ်အခငွေ့အ်တရေးမျြာေးနငှေ့ ်တ ေ်းတ ညမီ မှု ရပ ုငခ်ငွေ့ ်တ ု ေ့ ဲ ေ့ ပတသ်ကတ်ဲေ့ က စစရပ်မျြာေးက  ု

အတရေးယ တဆြာငရွ်ကန် ငုမ်ယေ့ ်ရညမှ် ေ်းချကက်ကေီးတဲေ့ အဆငေ့မ်ျြာေးက  ုတငပ်ပထြာေးပခငေ်း ပြစပ်ါတယ။်  

မွတဆ်လင ်အသ ငုေ်းအဝ ငုေ်းအတ  ဲ ေ့ န ငုင်ြံသြာေး စ စစတ်ရေး လပ်ုင ေ်းစဉနငှေ့ ်ပတသ်ကပ်ပီေး ဥပတဒ ဲ ေ့ညတီဲေ့ 

စ ုေးရ မ်ချကတ်တ ွရှ တပမယေ့ ်ထ စု ုေးရ မ်ချကမ်ျြာေးက  ုအစ ေုးရနငှေ့ ်အတ  ပ ေးတပါငေ်းတဆြာငရွ်က ်တပြရှငေ်းြ ု ေ့ 

ကျွ တ်တြ်ာအတ  ဲ ေ့ တတြာငေ်းဆ လု ပုါတယ။်  

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ရဲ ေ့ န ငုင်ြံသြာေး ပြစမ်ှု ဲ ေ့ လတွလ်ပ်စွြာ သြွာေးလြာခငွေ့ ်က စစရပ်မျြာေး ဲ ေ့ ပတသ်ကတ်ဲေ့ အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးဟြာ 

ရခ ငုပ်ပညသ် လ ထကု စ ေုးရ မ်တ မှုမျြာေး ရှ တယဆ် တုြာ ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ တကြာငေ်းစွြာ သ ရှ ထြာေးပါတယ။် 

သ ု ေ့တသြ်ာလညေ်းပဲ တကြ်ာမရငှအ်တ  ဲ ေ့ အလဲ  ုထ လယွရ်လှယွတ်ဲေ့ က စစရပ်မျြာေးက  ုက ငုတ်ယွြ် ု ေ့ တရွေးချယလ် ကုပ်ါတယ။် 

ဘြာတကကြာငေ့လ် ဲဆ တုတြာေ့ သ တ ု ေ့က  ုချ ရ်စထ်ြာေးခဲေ့မယ ်ဆ ရုင ်ရခ ငုပ်ပည ်ယရဲ် ေ့ အ ြာဂတ၊် တကယတ်တြာေ့ 

ပမ မ်ြာတစန် ငုင်ြံလြံေုးရဲ ေ့ အ ြာဂတဟ်ြာ တ ြာကပ်ပ လ်ညှေ့လ် ု ေ့ မရတဲေ့ ပျကစ်ေီးဆြံေုးရှု ြံေးမှုတတ ွကကြံိုတတွွံ့ န ငုမ်ယလ် ု ေ့  

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ အတ  ဲ ေ့ ယြံကုကညလ် ု ေ့ ပြစပ်ါတယ။် 

ဒအီတကကြာငေ်းရငေ်းတကကြာငေ့ ်ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့အတ  ဲ ေ့ ရခ ငုပ်ပည ်ယအ်တငွေ်းက လ ေ့အြဲွွံ့အစညေ်းမျြာေးကကြာေး တငေ်းမြာမှု 

တလျြာေ့ချန ငုြ် ု ေ့ လ အြဲွွံ့အစညေ်းမျြာေး အကကြာေး အပပ အ်လ ှတ်ဆေွးတနေွးြ ု ေ့ ဲ ေ့ ပပ လ်ည ်သငေ့ပ်မတမ်ှုက  ုတ ေုးပမြှငေ့န် ငုမ်ယေ့ ်

အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးစွြာ ပပိုလပ်ု တပေးထြာေးပါတယ။် တဒသခြံ လ ေ့အြဲွွံ့အစညေ်းမျြာေး ဲ ေ့ ပပည ်ယအ်စ ုေးရ၊ 

ဗဟ အုစ ုေးရမျြာေးအကကြာေး ပ ေးတပါငေ်းတဆြာငရွ်ကမ်ှု ခ ငုမ်ြာတစတရေးက  ုရညရွ်ယပ်ပီေးလညေ်း အကကြံပပိုထြာေးပါတယ။် 

ဒါဟြာ ရခ ငုမ်ျြာေး ဲ ေ့ မွတဆ်လငမ်ျြာေးအတကွ ်ညတီ ညမီ  အတရေးပါတဲေ့ အဆငေ့ပ်ြစပ်ါတယ။် ဒလီ မှုသြာ သ တ ု ေ့တတရဲွ ေ့ 

ဘဝက  ုကြာလရှညက်ကြာ ထ ခ ကုတ် တဲေ့ စ တပ်ျကအ်ြာေးငယမ်ှု  ဲ ေ့ အကကမ်ေးြကမ်ှုတတ ွပြစြ် ု ေ့ ဦေးတညတ်စတဲေ့ 

ရ လ် စု တမ်ျြာေးက  ုြယရ်ှြာေးန ငုမ်ှြာ ပြစပ်ါတယ။် 



 

အစရီငခ်ြံစြာမှြာ မ ေးယစတ်ဆေးဝါေး တရြာေးမဝင ်တရြာငေ်းဝယပ်ခငေ်း အပါအဝင ် ယစ်ပ်လြံပုခြံိုတရေး ဲ ေ့ ဘဂဂလြာေးတဒေ့ရှ် န ငုင်ြံ ဲ ေ့ 

ဆကဆ်ြံတရေး တ ု ေ့ ဲ ေ့ ပတသ်ကပ်ပီေးတတြာေ့လညေ်း အကကြံပပိုချကမ်ျြာေး တပေးထြာေးပါတယ။် 

 

နစှန် ငုင်ြံလြံေုးရဲ ေ့ လြံပုခြံိုတရေး ဲ ေ့ စေီးပွြာေးတရေး အလြာေးအလြာမျြာေးဟြာ ပ ုမ ုတကြာငေ်းမွ တ်ဲေ့ ဆကဆ်ြံတရေး ဲ ေ့ 

ပ ေးတပါငေ်းတဆြာငရွ်ကမ်ှု ရှ မှသြာ အကျ ိုေးရှ မှြာ ပြစပ်ါတယ။် 

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ရဲ ေ့ အပပီေးသတအ်စရီငခ်ြံစြာက  ုတငသ်ငွေ်းပခငေ်း ဲ ေ့ အတ  ရခ ငုပ်ပည ်ယဆ် ငုရ်ြာ အကကြံတပေးတကြ်ာမရှငရဲ် ေ့ 

တြာဝ  ်ဝတတ ရြာေးလညေ်း ပပီေးဆြံေုးပပီ ပြစပ်ါတယ။် 

အစရီငခ်ြံစြာပါ အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးက  ုအတကြာငအ်ထညတ်ြြာ်တဆြာငသ်ြွာေးရ မ်ှြာ ပမ မ်ြာန ငုင်ြံရှ  သကဆ် ငုရ်ြာ 

တခါငေ်းတဆြာငမ်ျြာေး၊ အြဲွွံ့အစညေ်းမျြာေး၊ ပပညသ် မျြာေး၊ ပပညတ်ထြာငစု် အစ ုေးရနငှေ့ ်ရခ ငုပ်ပည ်ယ ်အစ ုေးရ၊ 

ပပညတ်ထြာငစု်နငှေ့ ်ပပည ်ယ ်အဆငေ့ရ်ှ  လွှတတ်တြ်ာမျြာေး၊ ဘြာသြာတရေးနငှေ့ ်လ ေ့အြဲွွံ့အစညေ်း တခါငေ်းတဆြာငမ်ျြာေးနငှေ့ ် 

၎ငေ်းတ ု ေ့ အြာေးလြံေုး အပပင ်ရခ ငုပ်ပည ်ယအ်တငွေ်းရှ  ပပညသ် တ ု ေ့၏ တြာဝ ပ်ြစပ်ါတယ။် 

ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ အတ  ဲ ေ့ အစ ေုးရအြာေး အတကြာငအ်ထညတ်ြြ်ာတဆြာငသ်ညေ့ ်လပ်ုင ေ်းမျြာေးက  ုလယွက် တချြာတမွွံ့ စွြာ 

အတကြာငအ်ထည ်တြြ်ာတဆြာငန် ငုတ်ရေး ဲ ေ့ လပ်ုင ေ်း အတကြာငအ်ထညတ်ြြ်ာမှု အတပခအတ က  ုတစြာငေ့က်ကညေ့န် ငုြ် ု ေ့ 

လ အုပ်တဲေ့ ယနတယြာေးက  ုတြြာ်တဆြာငသ်ြွာေးရ  ်အကကြံပပိုထြာေးပါတယ။်  

ပပညတ်ထြာငစု် အဆငေ့မှ် လမ်ေးညွှ ခ်ျကမ်ျြာေးဟြာ ပပည ်ယ ်အဆငေ့ရ်ှ  အစ ေုးရ တြာဝ ရ်ှ သ မျြာေး ဲ ေ့ လြံပုခြံိုတရေး ဆ ငုရ်ြာ 

အြဲွွံ့အစညေ်းမျြာေးရဲ ေ့ အတကြာငအ်ထညတ်ြြ်ာတဆြာငရွ်ကမ်ှုတ ု ေ့ဟြာလညေ်း က ကုည်ြီ ု ေ့ လ ပုါတယ။် ပပည ်ယအ်ဆငေ့ရ်ှ  

အစ ုေးရ တြာဝ ရ်ှ သ မျြာေးက  ုအပ်နငှေ်းထြာေးတဲေ့ လပ်ုပ ုငခ်ငွေ့မ်ျြာေးတငွ ်အပပိုသတဘြာတဆြာငတ်ဲေ့ တပပြာငေ်းလမဲှု ရှ တအြာင ်

လပ်ုတဆြာငရ်မယေ့ ်တြာဝ  ်ဲ ေ့ စွမ်ေးရညမ်ျြာေးအတကွ ်အငအ်ြာေးတစခ် ု အပြစ ်အပ်နငှေ်းလ ကုပ်ခငေ်းပဲ ပြစပ်ါတယ။် 

ကျွ တ်တြာတ် ု ေ့ရဲ ေ့ လပ်ုင ေ်းပပီေးဆြံေုးပခငေ်း ဲ ေ့ အတ  တကြ်ာမရငှရဲ် ေ့ ရခ ငုပ်ပည ်ယသ် ု ေ့ ခရီေးစဉအတငွေ်း ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ အတပေါ် 

ယြံကုကညပ်ပီေး တတွွံ့ဆြံတုဆေွးတနေွးခဲေ့တဲေ့ ရခ ငုပ်ပည ်ယမှ် ပပညသ် မျြာေးက  ုတကျေးဇ ေးတငတ်ကကြာငေ်း တပပြာလ ပုါတယ။် 

ပထမဆြံေုး အဆငေ့အ်တ  ဲ ေ့ဆ ရုင ်ဒအီစရီငခ်ြံစြာဟြာ ရခ ငုပ်ပညသ် တ ု ေ့အတကွ ်အစရီငခ်ြံစြာပဲ ပြစပ်ါတယ။်  

ကျွ တ်တြ်ာအတ  ဲ ေ့ တကြ်ာမရငှအ်ြဲွွံ့ဝငမ်ျြာေးမှ လပ်ုင ေ်းတြာဝ မ်ျြာေးက  ုတြာဝ သ် စွြာပြငေ့ ်အြာေးသ ွခ် ွစ် ုက ်

ကက ိုေးပမ်ေးတဆြာငရွ်ကခ်ဲေ့မှုမျြာေး အတပေါ် အသ အမှတ ်ပပိုလ ပုါတယ။် တကြ်ာမရငှအ်ြဲွွံ့ဝငမ်ျြာေးရဲ ေ့ 

လပ်ုင ေ်းတြာဝ အ်မျြာေးစုဟြာ ရခ ငုပ်ပည ်ယအ်တငွေ်း သကဆ် ငုသ် မျြာေး ဲ ေ့ တတွွံ့ဆြံမုှုမျြာေး ပပိုလပ်ုပခငေ်း အပါအဝင ်

တပမပပငတ်ငွ ်ပြစတ်ပေါ်တ သညေ့ ်အတပခအတ မျြာေးက  ုက ယုတ် ငုက် ယုက်ျ သြွာေးတရြာက် တလေ့လြာပပီေး  ြာေးလညတ်အြာင ်

တဆြာငရွ်ကပ်ခငေ်းမျြာေး ပြစပ်ါတယ။် 



 

တကြ်ာမရှင ်အြဲွွံ့ဝငမ်ျြာေးဟြာ သ တ ု ေ့ရဲ ေ့ ကက ိုေးပမ်ေးအြာေးထတုမ်ှုမျြာေးက  ုပပသခဲေ့ပါပပီ။ ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့အြာေးလြံေုးဟြာ 

ရခ ငုပ်ပည ်ယက် ပပညသ် မျြာေးရဲ ေ့ အကျ ိုေးက  ုတရေှးရှုတဲေ့ ရညရွ်ယခ်ျကတ်စခ်တုညေ်းက သုြာ စ တထ်ထဲြာေးပပီေး 

ပွငေ့လ်ငေ်းပပီေး လတွလ်ပ်စွြာ တဆေွးတနေွးပငငေ်းခြံနု ငုတ်ဲေ့ စ တဓ်ြာတ ်ဲ ေ့ အတ တက ွလပ်ုတဆြာငခ်ဲေ့ကကပါတယ။် 

ကျွ တ်တြ်ာအတ  ဲ ေ့ တကြ်ာမရငှက်  ုဦေးတဆြာငြဲွ်ွံ့စညေ်းတပေးခဲေ့တဲေ့  န ငုင်ြံတတြာ် အတ ငုပ်ငခ်ြံ ပုဂ္ ိုလ ်

တဒေါ်တအြာငဆ် ေ်းစုကကည၏် ဦေးတဆြာငမ်ှု ဲ ေ့ လ အုပ်တဲေ့ အချ  တ် ငုေ်း တတွွံ့ဆြံတုဆေွးတနေွးခငွေ့ ်တပေးခဲေ့တဲေ့အတကွ ်အထ ေးပင ်

တကျေးဇ ေးတင ်တကျ ပ်ရပါတကကြာငေ်း တပပြာလ ပုါတယ။်  

ကျွ တ်တြ်ာ ပမ မ်ြာန ငုင်ြံသ ု ေ့ လြာတရြာကသ်ညေ့ ်ခရီေးစဉတ ငုေ်းတငွ ်သမမတကကေီး ဦေးထငတ်ကျြ်ာမှ ခငမ်ငရ်ငေ်းနှေီးစွြာပြငေ့ ်

တတွွံ့ဆြံ၍ု တကြ်ာမရှငအ်တကွ ်တ ြ် ုေးရှ တသြာ အကကြံဥြာဏမ်ျြာေး တပေးခဲေ့ပါတယ။်  ထ တု ြ် ုေးရှ တသြာ အကကြံဥြာဏမ်ျြာေး 

အတကွ ်သမမတကကေီးအြာေး အထ ေးပင ်တကျေးဇ ေးတငရ်ှ ပါတယ။် 

တပ်မတတြ်ာနငှေ့ ်အပခြာေးလြံပုခြံိုတရေး တပ်ြဲွွံ့မျြာေးသည ်ရခ ငုပ်ပည ်ယအ်တကွ ်တကြာငေ်းမွ တ်သြာ အ ြာဂတက်  ု

တညတ်ဆြာကရ်ြာတငွ ်အတရေးကကေီးသညေ့ ်အခ ေ်း ကဏ္ဍမှ ပါဝငသ်ညမ်ှြာ ထငရ်ှြာေးပါသည။် 

ထ ု ေ့အတကွတ်ကကြာငေ့ ်တကြ်ာမရငှအ်တ  ဲ ေ့ တပ်မတတြ်ာ ကြာကယွတ်ရေး ဦေးစေီးချိုပ် ဗ ုလခ်ျိုပ်မ ေးကကေီး မငေ်းတအြာငလ်ှု ငန်ငှေ့ ်

တပ်မတတြ်ာမှ အပခြာေးတသြာ အရြာရှ ကကေီးမျြာေးနငှေ့ ်အကက မ်ကက မ် တတွွံ့ဆြံ ုတဆေွးတနေွးတ ငုပ်ငမ်ှု ပပိုလပ်ုန ငုခ်ဲေ့မှုအတပေါ် 

တကျ ပ်မ ပါတယ။် 

ရခ ငုပ်ပည ်ယဟ်ြာ ရှုပ်တထေွးတဲေ့ န ငုင်ြံတရေး၊ စေီးပွြာေးတရေး ဲ ေ့ လ မှုတရေး စ  တ်ခေါ်မှုမျြာေးက  ုကကြံိုတတွွံ့တ ရပပီေး 

ထ စု  တ်ခေါ်မှုမျြာေးက  ုပပညတ်ထြာငစု် အဆငေ့၊် ပပည ်ယအ်ဆငေ့ ်ဲ ေ့ တဒသအဆငေ့က် အရပ်ဘက ်ဲ ေ့ စစဘ်က ်

တြာဝ ရ်ှ သ မျြာေးရဲ ေ့ တရရှည ်ပ ေးတပါငေ်းကက ိုေးပမေ်းမှုပြငေ့သ်ြာ တကျြာ်လွှြာေးန ငုမ်ှြာ ပြစပ်ါတယ။် 

သ ု ေ့တသြ်ာလညေ်းပဲ ကျွ တ်တြ်ာတ ု ေ့ရဲ ေ့ အစရီငခ်ြံစြာထ ဲအကကြံပပိုထြာေးတဲေ့ တပပြာငေ်းလတဲရေး လမ်ေးစဉမှြာ 

ရခ ငုပ်ပညသ် မျြာေးအြာေးလြံေုးရဲ ေ့ ပ ေးတပါငေ်းပါဝငမ်ှုဟြာ မရှ မပြစ ်လ အုပ်ပါတယ။် 

တရရှညတ် ေုးတကတ်ရေး၏ အတပခခြံအုတပ်မစပ်ြစတ်ဲေ့ ရခ ငုပ်ပည ်ယရ်ှ  လ ေ့အြဲွွံ့အစညေ်းအြာေးလြံေုး အကကြာေး ယြံကုကညမ်ှု 

တညတ်ဆြာကရ်ြာမှြာ အြာေးလြံေုးပါဝငတ်ဲေ့ တတွွံ့ဆြံတုဆေွးတနေွးမှုက တဆငေ့ ်အတပပြာငေ်းအလ ဲရှ ြ ု ေ့ လ အုပ်တကကြာငေ်းက  ု

သ တ ု ေ့အတ  ဲ ေ့ လကခ်ြံယြံကုကညမ်ှု ရှ ရပါမယ။် 

န ငုင်ြံတကြာ အသ ငုေ်းအဝ ငုေ်း အတ  ဲ ေ့လညေ်း ရခ ငုပ်ပည ်ယ ်က စစ တရှ ွံ့ဆကလ်မှ်ေးန ငုတ်ရေးအတကွ ်လ အုပ်တဲေ့ န ငုင်ြံတငွေ်း 

ကက ိုေးပမေ်း အြာေးထတုမ်ှုမျြာေးက  ုခ ငုမ်ြာ၊ ရကတ်ရြာပပီေး ဘကမ်လ ကုတ်ဲေ့ အခ ေ်းကဏ္ဍကတ  

ဆကလ်ကပ်ါဝငသ်ငေ့ပ်ါတယ။် 

 



 

န ငုင်ြံတကြာ အသ ငုေ်းအဝ ငုေ်း ဲ ေ့ အစ ုေးရအကကြာေး ရခ ငု ်ဲ ေ့ ဆကစ်ပ်တဲေ့ က စစရပ်တတမှွြာ တငေ်းမြာမှုတတ ွရှ ပါတယ။် 

သ ု ေ့တသြ်ာလညေ်း ဆကလ်က ်မတဆြာငရွ်ကသ်ညေ့ ်အတပခတ တတြာေ့ မပြစလ်ြာသငေ့ပ်ါဘ ေး။ နစှဦ်ေးနစှြ်က ်ယြံကုကညမ်ှု ဲ ေ့ 

ပ ေးတပါငေ်းတဆြာငရွ်ကမ်ှုက  ုဦေးတညတ်စတဲေ့ တပါငေ်းက ေးတြံတြာေး တညတ်ဆြာကြ် ု ေ့ရြာ ပြစန် ငုပ်ါတယ။် 

အချ  က် ုခ်ြံလ ု ေ့ မရပါဘ ေး။ ရခ ငုပ်ပည ်ယရဲ် ေ့ အတပခအတ ဟြာ ပ ုမ ုဆ ေုးဝါေးလြာြွယရ်ြာ ရှ ပါတယ။် 

ဒါတကကြာငေ့ ်ကျွ တ်တြာေ့ရဲ် ေ့ ယြံကုကညတ်မ ြ်ာလငေ့ခ်ျကက်တတြာေ့ သကဆ် ငုသ် မျြာေးအြာေးလြံေုး တကြ်ာမရှငရဲ် ေ့ 

အကကြံပပိုချကမ်ျြာေးက  ုတနြှာငေ့တ်နေှးမှုမရှ ဘ ဲဆကလ်ကတ်ဆြာငရွ်ကြ် ု ေ့ ပြစပ်ါတယ။် 

သ ု ေ့မှသြာ ရခ ငုပ်ပည ်ယ ်ဲ ေ့ ပပညသ် မျြာေးအြာေးလြံေုးအတကွ ်ပင မ်ေးချမ်ေးမ တပပီေး သြာယြာ၀တပပြာတဲေ့ အ ြာဂတ ်

တပေါ်ထ ွေ်းလြာတရေးက  ုဦေးတညန် ငုမ်ှြာ ပြစပ်ါတယ။် 

 

 

တကျေးဇ ေးတငပ်ါတယ။် 

 


