ကုလသမဂၢႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႕
၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္
စစ္ပတ
ြဲ ပြႏ
ဲ ွင့္ ၾကီးမားလွသည့္ေပးဆပ္မႈမ်ား
ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႕ နံနက္တြင္ ကြ်န္မသည္္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁
ရာစုပင္လုံ ဖြင့္ပအ
ဲြ ခမ္းအနားႀကီးအား တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာအစိုးရ၊
တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔မွ တစ္လွည့္စီမိန႔္ခြန္းေျပာၾကားေနၾကသည္ကိုနားေထာင္ရင္း ဤသမိုင္း၀င္ အခါသမယတြင္ အစိတ္
အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနရပါလားဟူေသာခံစားခ်က္သည္ ရင္ထဲတြင္ေပၚေပါက္ခဲရ
့ ပါသည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တိုက္ရိုက္
ထုတ္လႊင့္ေပးေနသည္ကိုၾကည့္ရႈေနၾကသည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ မွ်ေ၀ခံစားခြင့္ရခဲ့ေသာ ဤအခါသမယ
ေလးက လွစ္ဟျပသလိုက္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရရွည္ခိုင္ျမဲသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းမည့္လမ္းစ
ကို အမွန္တကယ္ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းမွာ
မေရရာေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဤညီလာခံႀကီး က်င္းပခဲ့ျခင္းသည္္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္မွန္း
တမ္းတခဲ့သည့္ အျမင့္မားဆံုးဆႏၵကိုအထြတ္အထိဋ္ထိေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။
ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ မွသတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႕
ျဖစ္ပါသည္။

ဤေန႔သည္

ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးႏွင့္

ျပည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္

မိမိႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားၾကား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေကာင္းဆံုးစံမ်ားကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္လည္း
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိေစမည့္ အလားအလာမ်ားကို အေလးအနက္ေတြးေတာ ခ်င့္ခ်ိန္ရမည့္
အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႕အား ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႀကီးမွ ၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္
စတင္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဤေန႕တြင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ UN သည္ယင္း၏ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္္
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား၊ အျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ျမဲ
ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေလာက္ စိတ္အေတြးႏွင့္ ခံစားခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ လႈပ္ခတ္ပ်ံ႕ႏွံ
ႏိုင္မည့္ေနရာ ကမၻာေပၚမွာ ရွိႏိုင္မည္မထင္မိပါ။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းျဖစ္သည့္
ျပည္တြင္းပဋိပကၡသည္ကမၻာေပၚရွိ အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ား
အေပၚ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ထိခိုက္ခံစားေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီ ေသဆံုး
ၾကရကာ လူေပါင္းသိန္းခ်ီ ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးျခင္း သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဒုကၡသည္ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား
ရွိခဲ့ၿပီး တရားမွ်တျခင္းကင္းသည့္၊ ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေစသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ သက္ေရာက္မႈ
ရွိေစခဲ့ပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားရသူမ်ားအဖို႔ “စစ္ပဆ
ဲြ ိုသည္မွာ ငရဲပါ” ဟူသည့္
ေရွးဆိုရိုးစကားကို ျငင္းပယ္ႏိုင္စရာ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျပည္နယ္မ်ားမွ

ျပည္သူမ်ားအဖို႔

အထူးအဆန္း

ျဖစ္ေနသလို

ထိုငရဲသည္လည္း

အမွန္တကယ္

ရွိေနေသာ္ျငား မျမင္သာဘဲ မႈန္၀ါးေမွာင္မိုက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။
သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက စတင္၍ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိုပဋိပကၡေၾကာင့္ ေပးဆပ္
ခဲ့ရသည့္ တန္ဖိုးသည္ အမွန္တကယ္ႀကီးမားလြန္းလွပါသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ကို အျပင္းထန္ဆံုးခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ားသည္
စစ္ပဲမ
ြ ်ားအတြင္း ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ား ေသဆံုးၾက၊ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲရ
့ ၿပီး အျခား

သူမ်ားမွာ

ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္း

ေနအိမ္မ်ားမွ

စြန္႕ခြာထြက္ေျပးခဲၾ့ ကရပါသည္။

သို႔ေသာ္

စစ္ပ၏
ဲြ

ေနာက္ဆက္တဲြ

ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထုိမွ်ေလာက္ သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိေသာ္လည္း မိမိဘ၀အေပၚ ဂယက္႐ိုက္ခဲ့မႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား
အားလံုး အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားလွ်က္ရွိပါသည္။
ေနာက္ဆက္တဆ
ဲြ ိုးက်ိဳးမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အကန္႕အသတ္ရွိေသာ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားအား အသံုး
ျပဳေနပံုႏွင့္

ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။

မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ

စစ္ပတ
ဲြ စ္ခုကို

တိုက္ေနရၿပီဆိုလွ်င္

ထိုစစ္ပအ
ဲြ တြက္

အလြန္တရာႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ထို႔အတူပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
စစ္ပဲႏ
ြ ွင့္

ယင္းအတြက္

ေပးဆပ္ရေသာ

တန္ဖိုးမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္

ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္

ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတစ္ခုသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ယိုေပါက္ႀကီးတစ္ခု
ျဖစ္ခဲပ
့ ါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လက္ခံရန္ခက္ခဲမည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုမွာ UNDP ၏ လူသား
ဖံြၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေအာက္ဆံုးအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၈ ႏိုင္ငံ
အနက္ ၁၄၈ ေနရာေျမာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲ
ျခြတ္ျခံဳက်ကာ

လူတန္းေစ့ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္မည့္

နည္းလမ္းမရွိဘဲ

က်န္းမာေရးႏွင့္

ပညာေရးကဲ့သို႔

အေျခခံ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လံုေလာက္စြာ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ မိခင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကေလးမီးဖြားရင္း
ေသဆံုးေနၾကသလို ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနေသာ ကေလးမ်ား၏ အေရ
အတြက္မွာလည္း မ်ားျပားလြန္းလွပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေဆးခန္း
မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတိမမူမိၾကေသာ္ျငားလည္း ဤသို႔မေဆာက္လုပ္ခဲ့၍ ေနာက္ဆက္တဲအ
ြ က်ိဳးဆက္မ်ားမွာ အမွန္
တကယ္ပင္ တည္ရွိေနပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ
အရင္းအျမစ္ မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကယ္တင္ရာတြင္ လဲႊေျပာင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းကိုရွာေဖြရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူျခင္းသည္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဤလမ္းခရီး
အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရွ႕သို႔လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အားတက္ဖြယ္ရာမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ၾကံ့ၾကံ့ခံ
ႏိုင္သည့္စြမ္းပကားႏွင့္ လက္စားေခ်လိုစိတ္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ဒဏ္ခတ္လိုစိတ္မ်ား ကင္းမဲ့မႈ၊ မိမိႏိုင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
ေလးစားႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ျပင္းျပမႈမ်ားကို အံ့ၾသ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ အႀကိိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့
ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာေနရာေဒသမ်ားရွိ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား၏ အရွိန္အဟုန္မွာ
ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ရာျဖစ္ေနၿပီး

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊

အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ရုတ္ျခည္းတိုးတက္မ်ားျပားလာမႈမွာ အလြန္ျမင္သာထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့အလွ်င္ျမန္ဆံုး စီးပြားေရး
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားထဲမွတစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တစ္ကမၻာလံုးမွ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္
အ၀န္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပုံမွန္ဆက္ဆံလာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမိုအား
ေကာင္း လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ ၾကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးမသတ္ႏိုင္ပါက ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္

အလားအလာရွိသေလာက္ အျပည့္အ၀ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္

ျပည္တြင္းပဋိပကၡကိုဆင္ႏႊဲရင္း တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးစည္ပင္မႈတို႔ကို တစ္ခ်ိန္တည္းရယူႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္
ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးခင္ရက္သတၱပတ္မ်ားက

ေတာင္အေမရိကႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသည္

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္အား ရပ္တန္႕ရန္အတြက္ အတိုက္အခံအင္အားစု မ်ားႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေျဖရွင္းရန္
အလြန္ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္ေရးအရအႏိုင္

အရံႈးအဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕မ်ားအားလံုးမွ တျဖည္းျဖည္းနားလည္သေဘာ ေပါက္လာခဲပ
့ ါသည္။
မၿပီးဆံုးႏိုင္ေသာ

စစ္ပျဲြ ဖင့္

တိုင္းျပည္အား

ဆက္လက္နစ္နာဆံုးရံႈး

ေစမည္လား၊

ႏိုင္ငံေရးအရ

အေျဖရွာမည္လားဟူသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းႏွစ္လမ္းသာရွိရာ ၎တို႔သည္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ

ညိႇႏိႈ္င္းေဆြးေႏြး
ဒုတိယလမ္းကို

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ပက
ဲြ ို ျပန္ၾကည့္ကာ ဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စာရင္းေကာက္
ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေလးအနက္ဆင္ျခင္စဥ္းစားဖြယ္ရာမ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုကို ဦးေဆာင္ရွာေဖြ
ေကၽြးေမြးေနသူကို ဆံုးရံႈးခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေစျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုေပါင္းမည္မွ် ဆင္းရဲ
တြင္းနက္ခဲ့ရၿပီးၿပီနည္း။ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ စီးပြားေရးကို ပြင့္လင္းတိုးတက္ေစမည့္ လမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဓာတ္အား
လိုင္းမ်ား မိုင္ေပါင္းမည္မွ်သည္

ေဆာက္လုပ္သြယ္တန္းခြင့္မရဘဲ ရွိခဲၾ့ ကသနည္း။ ကေလးေပါင္းမည္မွ်သည္

ပညာ

သင္ၾကားခြင့္မရဘဲ ႀကီးျပင္းခဲ့ရၿပီး ယေန႕ေခတ္၏ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ စီးပြားေရးက႑တြင္ လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ မည္မွ်
ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ရုန္းကန္ေနၾကရရွာသနည္း။ အေစာပိုင္းက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ စစ္ပက
ဲြ ို အတူတကြ ေရွာင္ရွား
ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးသည္ ယခုအခါ မည္မွ် ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္စည္ပင္၀ေျပာလ်က္ ရွိေနမည္နည္း။ ႏိုင္ငံေရးအရ
အေျဖရွာမႈကိုသာ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ မည္သို႔ ျဖစ္ေနမည္နည္း။ ဤအေတြးမ်ားမွာ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့
မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သားသမီးေျမးမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သ႔ို ထိုသို႔ေသာ အေတြးမ်ားကို ေတြးေတာမေနၾက
ရေစဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမည္သာ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ယခုထက္ပို၍ အခြင့္သာေသာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါကို ထပ္မံ
ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ဤအခါသမယ၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုးထားၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲလွစြာ ေပါင္းစည္းခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးလ်က္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္
အလိုအေလွ်ာက္ ရရွိလာမည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဤရွည္လ်ား
ၾကမ္းတမ္းလွသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႀကီးအား အဆံုးသတ္သြားေစရန္္အလို႔ငွာ အားလံုးအက်ံဳး၀င္ၿပီး ေရရွည္အတြက္
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရဲ၀ံ့စြာျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ၾကံဆကာ ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Fin

