လဂြန္းအိန္ႏွင့္ ကတိသစၥာ၊ ဂုဏ္သိကၡာ
“ကတိသစၥာတည္ေသာခါ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္၏” ဟု ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ ဆိုစကားရွိခဲ့ျပီး ကတိ
သစၥာကို တန္ဖိုးထား ေစာင့္ထိန္းၾကသည္။ “မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ” ဟူ၍ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားက ထီး
နန္း တက္ခ်ိန္တြင္ သစၥာျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ကတိသစၥာတည္ေသာအခါ ဂုဏ္သိကၡာတန္ဖိုးျမင့္မားျပီး၊
ကတိသစၥာ ပ်က္ယြင္းပါက ဂုဏ္သိကၡာညိွဳးႏြမ္း၍ ယံုၾကည္မႈပါပ်က္ရေလေတာ့သည္။
ျမန္မာစာေပတြင္ ထင္ရွားေသာ “ဘၾကီးေအာင္ညာတယ္” ၀တၳဳ၌ ပန္းပုရုပ္ကို ၀ယ္ယူရန္ မုန္႔ဖိုးမ်ားစု၍
ေမွ်ာ္လင္ခ
့ ဲ့သည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးသည္ ဘၾကီးေအာင္၏ ကတိပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရႈံးရ
သည္မွာ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ခ်စ္သူစံုတြဲတို႔သည္လည္း ဘုရားထံဆုပန္၍
ကတိသစၥာ ျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ နတ္သွ်င္ေနာင္၏ သစၥာတိုင္ရတုုမ်ားမွာလည္း ထင္ရွားလွသည္။
ကတိသစၥာကို တန္ဖိုးထားခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကတိသစၥာ ပ်က္ယြင္းမႈမ်ား ရွိလာသည္ကို
၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ လူမေ
ႈ ရးတြင္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ
ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ကတိသစၥာပ်က္ယြင္းမႈမ်ား ေတြၾ႔ ကံဳေနရသည္။
ႏုိင္ငံေရးတြင္ ကတိသစၥာပ်က္ယြင္းမႈသည္ လူမ်ိဳး၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏုိင္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာ ညိႈးႏြမ္းေစမႈ ျဖစ္
သည္။ ျပည္မေန ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ျပည္နယ္သား တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ အဂၤလိပ္ထံမွ
လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းစဥ္က ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ လူမ်ိဳးအသီးသီး၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္
အတြက္ ကတိသစၥာျပဳခဲၾ့ ကသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ဖက္မွ ကတိသစၥာပ်က္ယြင္းခဲ့ျပီး၊ ျပည္တြင္းစစ္မီး
ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ ယံုၾကည္မႈ
လည္း ပ်က္ယြင္းခဲ့ရသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ၀
္ ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕
(န.၀.တ) အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလွ်င္ အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲအပ္၍ စစ္တန္းလ်ား ျပန္မည္ ဟူ
ေသာ ကတိသစၥာပ်က္ယြင္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္
ယြင္းျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း က်ဆင္းရေတာ့သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုငအ
္ ဖြဲမ
႔ ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျငိမ္း
ခ်မ္းေရး ကတိက၀တ္မ်ား ျပဳၾကျပီးေနာက္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိလာသျဖင့္လည္း ျမန္မာ့ တပ္
မေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ား ပိုမိုေလ်ာ့ပါးရသည္။
၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဦးပိုင္းကာလမ်ားက အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔မွ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသား
ပညာေရးဥပေဒကို သေဘာမတူသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသား
မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER) တို႔ပါ၀င္ေသာ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြး
ပြဲ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ပညာေရးက႑ (၁၁) ခုတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ကိုလည္း စာေရးသား၍ အဖြဲ႔ ေလးဖြဲမ
႔ ွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကတိသစၥာပ်က္ယြင္းကာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား
ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း မ်က္
ကြယ္ျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ဆံုးရႈံးရေတာ့သည္။
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ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ သာမက စီးပြားေရးေလာကတြင္လည္း ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳ
ကာ ကတိသစၥာပ်က္ယြင္းမႈမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏပင္ၾကားသိေနရပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္တဦးႏွင့္တဦး မိ
သားစု တခုႏွင့္တခုၾကား ယံုၾကည္မႈမ်ား ပ်က္ယြင္းရေတာ့သည္။
ကတိသစၥာကို တန္ဖိုးထားသည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါတန္ဖိုးထားမႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳ
သည့္ အစဥ္အလာသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ရွိေနသေလာ။ ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား
သည္ ကတိသစၥာေဖာက္ဖ်က္သည့္ အစဥ္အလာရွိခဲသ
့ ေလာ။
မြန္အမ်ိဳးသားပညာရွင္ ဆရာၾကီးႏိုင္ပန္းလွ ျပဳစုခဲ့သည့္ “ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္း” တြင္ မြန္သူရဲ
ေကာင္း လဂြန္းအိန္၏ ကတိသစၥာအေပၚ တန္ဖိုးထားခဲ့ပံုႏွင့္ ျမန္မာဘုရင္၏ ကတိသစၥာ ပ်က္ယြင္းမႈ
ေၾကာင့္ လဂြန္းအိန္ အသက္ဆံုးပါးခဲ့ရမႈကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳး အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္ႏွင့္ မြန္လူမ်ိဳး ဟံသာ၀တီဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္တို႔၏ စစ္ပြဲအတြင္း ႏွစ္
ဖက္ဘုရင္တုိ႔သည္ ကတိသစၥာျပဳမႈမ်ား၊ ကတိသစၥာပ်က္ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ အေကာက္ၾကံမႈမ်ား အၾကိမ္
ၾကိမ္ ရွိခဲ့ၾကသည္။ မြန္သူရဲေကာင္း လဂြန္းအိန္က ကတိသစၥာ၏တန္ဖိုးကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့မႈသည္ ေလးစား
ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္ႏွင့္ ရာဇာဓိရာဇ္တို႔ ျပည္ေရႊဆံေတာ္ဘုရား (ျမသီတင္းဘုရား) ရင္ျပင္
တြင္ ႏွစ္ဖက္စစ္ေျပျငိမ္းရန္ ကတိသစၥာျပဳခဲၾ့ ကသည္ကို ဘုရင္မင္းေခါင္က ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ဖူးသည္။ စစ္ပြဲ
မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၄၊ ၂၅၀၊ ၂၅၃)။
ေနာက္တၾကိမ္ စစ္ေျပျငိမ္းရန္ ဘုရင္မင္းေခါင္က ကမ္းလွမ္းေသာအခါ သေဘာတူခဲ့ျပီးေနာက္ ဘုရင္
မင္းေခါင္ႏွင့္ ျမန္မာမူးမတ္ဗိုလ္ပါမ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ရန္ ရာဇာဓိရာဇ္ အေကာက္ၾကံခဲ့သည္။ ပန္း
ေက်ာ္ေခ်ာင္း သဲေသာင္ျပင္တြင္ ႏွစ္ဖက္ မူးမတ္ဗိုလ္ပါမ်ား စစ္ေျပျငိမ္းရန္ ကတိသစၥာျပဳၾကျပီးလွ်င္ မြန္
မူးမတ္ဗိုလ္ပါတို႔က ျမန္မာဘုရင္ မင္းေခါင္ကို သြားေရာက္ကန္ေတာ့ဟန္ေဆာင္၍ လုပ္ၾကံရန္ႏွင့္ ရာဇာ
ဓိရာဇ္အား ကန္ေတာ့ၾကမည့္ ျမန္မာမူးမတ္ဗုိလ္ပါမ်ားကိုလည္း လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ သို႔
ရာတြင္ ရာဇာဓိရာဇ္၏အၾကံ မေအာင္ခဲ့ပါ။ (ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၄၊ ၂၅၅)။
ႏွစ္ဖက္ မူးမတ္ဗိုလ္ပါမ်ား သစၥာျပဳရန္ ပန္းေက်ာ္ေခ်ာင္း သဲေသာင္ျပင္သို႔အဆင္းတြင္ ျမန္မာဖက္မွ သူ
ရဲေကာင္း သတိုးက မြန္သူရဲေကာင္း လဂြန္းအိန္အား “ငါတို႔ျပဳၾကမည့္သစၥာသည္ ေျဖာင့္မွန္သည္ ထင္
သေလာ” ဟု ေမးေသာအခါ လဂြန္းအိန္က “စစ္တို႔၏ သေဘာတြင္ သစၥာမွန္သည္ ရွိဖူးသေလာ” ဟု
ေျဖ၏။ (ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၅)။ လဂြန္းအိန္၏ အေျဖစကားေၾကာင့္ ျမန္မာ
မူးမတ္ဗိုလ္ပါတို႔သည္ သစၥာဆိုပြဲကို ဖ်က္သိမ္း၍ တပ္ျပန္ဆုတ္သည္။ ဤသတင္းကို ရာဇာဓိရာဇ္ ၾကား
ေသာအခါ လဂြန္းအိန္ေၾကာင့္ အၾကံပ်က္ရသည္ဟု ေဒါသအမ်က္ထြက္ျပီး၊ လဂြန္းအိန္အား သတ္ရန္
အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ (ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၅)။ သို႔ရာတြင္ လဂြန္းအိန္၏
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေၾကာင့္ ရာဇာဓိရာဇ္အမ်က္ေျပျပီး မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆည္ႏိုင္ခဲ့သည္။
လဂြန္းအိန္လည္း အသက္ခ်မ္းသာ ရခဲ့သည္။
လဂြန္းအိန္၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တြင္ “သတိုးက ကၽြႏု္ပ္ကိုေမးသည္။ ယခုျပဳသည့္သစၥာ မွန္၏ေလာ။ ထို
အခါ ကၽြႏ္ုပ္စဥ္းစားသည္။ ျမန္မာေတြ ရံႈးေတာ့မည္။ သူတို႔မွာ ရိကၡာျပတ္၍ ငတ္မြတ္ေနျပီ။ သူတို႔ လွည့္
ျပန္ရေတာ့မည္။ သူတို႔ ဆုတ္ေျပးလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တရားသျဖင့္ သူ႔စစ္ကို လြယ္ကာသာ ႏိုင္မည္ကို
မယူ။ သစၥာျပဳဟန္ျဖင့္ မေျဖာင့္မမွန္လိမ္လည္လုပ္ၾကံျပီးမွ အႏိုင္ယူလိုသည္။ ေရွးက ဟံသာ၀တီတြင္
သိၾကားမင္းဖန္ဆင္းသည့္ ေအာင္ေျမရွိသည္။ အသားမင္းသား
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မင္းျပဳစဥ္ ရန္သူကို တရားနည္းလမ္း

ျဖင့္ အႏိုင္ယူရန္ မစဥ္းစားဘဲ ဥပါယ္ျပဳ၍ စဥ္းလဲမႈျဖင့္ ရန္သူကို အႏိုင္ယူခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဟံသာ၀တီ
ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ခဲ့ရာမွ အသားမင္းသား ဥပါယ္ျပဳ၍ ရန္သူကို အႏိုင္ယူသည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဥပါယ္ဂို႔
ဟုေခၚတြင္ခဲသ
့ ည္။ (ထိုမွတဆင့္ ပဲခူး ဟု ဆင့္ကဲေျပာင္းလာသည္။) ယခုရိကၡာျပတ္၍ ငတ္မြတ္ေနေသာ
အင္း၀စစ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သခင္ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ တရားနည္းလမ္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ေအာင္ႏုိင္မည္ကို
မယူ။ စဥ္းလဲမူျဖင့္ ဥပါယ္ျပဳျပီးမွ အႏိုင္ယူမည္ၾကံသည္။ ေအာင္သည္ထားဦး၊ ပဲခူးအမည္ကို ဖ်က္၍
မည္သ႔ဆ
ို က္လက္ေခၚေ၀ၚရပါမည္နည္း။ ယင္းသို႔ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္တြင္ စဥ္းစားမိသျဖင့္ ဟယ္ သတိုး အရူး၊
စစ္အတြင္းမွာျပဳသည့္ သစၥာမွန္ဖူးသည္ရွိသေလာဟု ကၽြႏ္ုပ္ေျပာလိုက္သည္မွာ မွန္ပါသည္။ တရားနည္း
လမ္း မက်သည့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္မႏွစ္သက္၍ သခင္၏ လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ဖ်က္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။”
(ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၆)။
လဂြန္းအိန္သည္ ေသဒါဏ္အမိန္႔ရျပီးမွ ဘုရင္အားေလွ်ာက္လဲခြင့္ရသည္မွာ မြန္ပညာရွိအမတ္ၾကီးမ်ား
ျဖစ္ၾကေသာ သမိန္ျဗာဇၨႏွင့္ အမတ္ဒိန္တို႔၏ ရဲရင့္မႈႏွင့္ ပညာဥာဏ္တို႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သမိန္ျဗာဇၨ
ႏွင့္ အမတ္ဒိန္တို႔က “လဂြန္းအိန္သည္ ထူးခၽြန္ေသာ သူရဲေကာင္းျဖစ္သည္။ အရွင္မင္းၾကီး၏ က်က္
သေရကို တည္ေဆာက္ေပးေသာ သူရဲေကာင္းျဖစ္ေပသည္။ သည္ေလာက္ၾကီးေသာ ရန္သူေဘးႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္၊ သည္ေလာက္ၾကီးေသာ စစ္ပြဲသဘင္က်င္းပေနစဥ္၊ သူက
႔ ိုသတ္ပစ္မည္ဆိုပါက သူလို
စြမ္းပကားၾကီးေသာ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ကို အစားထိုး၍ မွမ
ီ ည္ေလာ။ ရန္သူတစ္ဖက္သားကို အား
ပံ့သလိုမျဖစ္ေခ်သေလာ” ဟု ရဲ၀င့္စြာ ေလွ်ာက္တင္၏။
သမိန္ျဗာဇၨႏွင့္ အမတ္ဒိန္တို႔က ဆက္လက္၍ “အရွင္မင္းၾကီးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကံစည္ထားသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္
ခ်က္ကို လဂြန္းအိန္သိထားပါလွ်က္ သည္ေလာက္ၾကီးေသာအၾကံကို သူဖ်က္သည္မွာ သူ႔မွာ အေၾကာင္း
ယုတၱိတစ္ခုခုရွိေလမည္။ ယခုသက
ူ႔ ို ေခတၱႏတ
ႈ ္ယူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းပါရေစ” ဟု ေလွ်ာက္
ထားသျဖင့္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း သတိတရားရကာ လဂြန္းအိန္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း
ေလွ်ာက္ထားေစျခင္းျဖစ္သည္။ (ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပက
ံု ်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၅၊ ၂၅၆)။
လဂြန္းအိန္ အသက္ႏွင့္ရင္း၍ ကတိသစၥာ၏ တန္ဖိုးကို ကာကြယ္ခဲ့မႈသည္ ေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္
ပါသည္။ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ
ု ္သိကၡာကို အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ကာကြယ္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္
ျမန္မာဘုရင္၏ အေကာက္ၾကံမႈေၾကာင့္ လဂြန္းအိန္ က်ဆံုးခဲ့ရသျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
က်ဆင္းေစခဲ့ပါသည္။
ဘုရင္မင္းေခါင္၏သားေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာႏွင့္ ရာဇာဓိရာဇ္တို႔ တိုကသ
္ ည့္စစ္ပြဲတြင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာက
ရာဇာဓိရာဇ္ထံသို႔ မြန္သူရဲေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာသူရဲေကာင္းတစ္ဦးတို႔ ဧရာ၀တီျမစ္ျပင္တြင္ ေလွ
တစ္စီးစီ စီး၍ တိုက္ရန္ ကမ္းလွမ္းသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္ကသေဘာတူျပီး လဂြန္းအိန္ကို ေစလႊတသ
္ ည္။
မင္းရဲေက်ာ္စြာက ျမန္မာသူရဲေကာင္း စုကၠေတးစီးေသာ ေလွတစ္စီးကို အေယာင္ျပျပီး လဂြန္းအိန္
ျမစ္ျပင္ထြက္လာခ်ိန္တြင္ ေျမာင္းအတြင္း ကြယ၀
္ ွက္ထားေသာ အျခားေလွသံုးစီးမွ ျမန္မာစစ္သည္မ်ား
ထြကလ
္ ာကာ ျမန္မာဘက္မွ ေလွေလးစီးျဖင့္ လဂြန္းအိန္အား ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္သျဖင့္ လဂြန္းအိန္
က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ (ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၈၄၊ ၂၈၅)။
စစ္ဆင္ေရးတြင္ ရန္သ၏
ူ အင္အားကို ယုုတ္ေလ်ာ့ေစရန္ႏွင့္ ရန္သူကို အႏိုင္ယူရန္ မတရားသျဖင့္ အ
ေကာက္ႀကံျခင္းသည္ စစ္ပရိယာယ္ဟု မေခၚဆိုထိုက္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္း စီးခ်င္းထိုးမည္ဟု သေဘာတူညီ
ၾကၿပီးမွ လဂြန္းအိန္ တစ္ဦးတည္းအား ျမန္မာေလွ ေလးစီးျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ စစ္ပရိ
ယာယ္ မဟုုတ္ပါ။ လိမ္လည္အေကာက္ႀကံမႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္သူကို တရားသျဖင့္သာ တိုက္ခိုက္
အႏိုင္ယူလိုသူ လဂြန္းအိန္သည္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ မတရားမႈေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။
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လဂြန္းအိန္က်ဆံုးမႈသည္ ကတိသစၥာကို တန္ဖိုးထားေသာ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ဆံုးရႈံးယံုမွ်မက ျမန္မာ
မင္းႏွင့္တကြ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညွိဳးႏြမ္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ဖခင္ ဘုရင္မင္း
ေခါင္ စစ္ခ်ီစဥ္က လဂြန္းအိန္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ထိုးေဖာက္၍ ဘုရင္မင္းေခါင္၏ တဲနန္းအတြင္းသို႔
၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ ဘုရင္မင္းေခါင္အား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ အခြင့္သာခဲ့ေသာ္လည္း၊ မင္းဧကရာဇ္တို႔
အား မသတ္ထိုက္ဟု ယူဆသျဖင့္ မသတ္ဘဲ၊ ဘုရင္းမင္ေခါင္၏ လက္သံုးေတာ္ ပတၱျမားေက်ာက္စီဓား
ႏွင့္ ေရႊကြမ္းအစ္တို႔ကိုသာ ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ရာဇာဓိရာဇ္အား ဆက္သခဲ့သည္။ (ရာဇဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံု
က်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆၀၊ ၂၆၁)။ မင္းရဲေက်ာ္စြာအေနျဖင့္ မိမိ၏ဖခင္အား အသက္လႊတ္ခဲ့ဘူးသူ လဂြန္း
အိန္ကို အေကာက္ၾကံ၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈသည္ တရားမဲ့ရာ ေရာက္ပါသည္။
နိဂံုး။
စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔တြင္ ကတိသစၥာ ပ်က္ယြင္းခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ေရွးျမန္မာဘုုရင္
မ်ားလက္ထက္ကပင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း ပင္လံုကတိ ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲကတိ ပ်က္ယြင္းျခင္းႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္
ကတိ ပ်က္ယြင္းျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈပ်က္ယြင္းေစပါသည္။ ယံုၾကည္မႈ
မတည္ေဆာက္ႏိႈင္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း တည္ေဆာက္ႏိႈင္မည္မဟုုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ သမိုင္းတေလ်ာက္
ကတိမတည္သူမ်ားအျဖစ္ တြင္က်န္ရစ္မည္ကလ
ို ည္း စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ညိွ
ႏိႈင္း သေဘာတူညီထားၾကသည့္ ပဋိဥာဥ္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ထိန္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မယ္သေရာထ
သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၉၇) ႏွင့္ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၀) အစရိွသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အထင္အရွား ရိွခဲ့ဖူးပါသည္။ မယ္သေရာထ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္နက္
ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးေရးကိုေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစိုးရ၏တစ္ႏိုင္ငလ
ံ ံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုး
ေရး ကိစၥတြင္ ကြဲျပားကုုန္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္း
တြင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုအသိအမွတ္ျပဳေရး ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့
ျခင္းမရိွဘဲ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္
မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရိွႏိႈင္ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္စဥ္က ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ညွိႏိႈင္းၿပီးမွသာ မူ၀ါဒအသစ္ကို ခ်မွတ္သင့္သည္။ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို စြန္႔ခြါပါက
ကတိသစၥာ ပ်က္ရာေရာက္ပါသည္။
လူမ်ိဳး၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္လိုေသာဆႏၵျဖင့္ ဤစာကိုေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ပညာေရးမွတဆင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္း
သူမ်ား၊ တရားမွ်တသူမ်ား၊ ေမတၱာတရားရိသ
ွ ူမ်ား ျဖစ္ၾကေစလွ်က္၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈရွိေသာ၊ ကတိ
သစၥာတည္ေသာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္သတင္းထင္ရွားေစရန္ ရည္ရြယပ
္ ါသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္
ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER)
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