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ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း

ကိုရိုနာအကကပ်အတည်းကကကာင့် နိုင်ငံကေး စီးပွားကေး
လူမှုကေးစနစ်များအထိနာလျက်ေှိပါသည်။ယခင်အကြခ
အကနအတိုင်းကေှ့ဆက်နိုင်ကတာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ကပ်ကောဂါမည်မျှကကာေှည်မည်၊ကူးစက်သူအကေအတွက်
မည်မျှေှိမည်၊ကသဆုံးသူမည်မျှေှိမည်တို့ကိုမည်သူမျှမသိ
ပါ။သို့ကသာ်ကပ်ကောဂါ၏စီးပွားကေးနိုင်ငံကေးအကျ ိုးဆက်
များကိုယခုပင်ကတွ့ြမင်ကနေပပီ ြြစ်ပါသည်။ကပ်ကောဂါ
ထိန်းချုပ်ကေးအစီအမံများကကကာင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအများ
ြပည်သူ ဘဝကနထိုင်မှု ကစဉ့်ကလျား ြြစ်ကနပါသည်။

တရုတ်နိုင်ငံမှစတင်၍ တစ်နိုင်ငံပပီး တစ်နိုင်ငံ
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ေပ်တန့်သွားပပီး ကမ္ဘာ့ ကုန်ပစ္စည်း
ကပးပို့ကေး လမ်းကကကာင်းအဆင့်ဆင့်မှာ ကွင်းဆက်များ
ြပတ်ကတာက်လျက်ေှိပါသည်။ လုပ်ငန်းစုအများအြပား
မှာကငွကိုကနာက်ဆုံးကျန်သည့်တစ်ကျပ်တစ်ြပားအထိ
ချင့်ချနိ်ကနေပပီး များမကကာမီ ကေဝါလီခံေမှုများမှာ လှိုင်း
လုံးကကီးသြွယ်ြြစ်ပွားလာကတာ့မည်ကိုလွယ်လင့်တကူ
ခန့်မှန်းသိေှိနိုင်ပါသည်။ လွန်ခဲ့ကသာ ေက်အနည်းငယ်
အတွင်း အထိတ်တလန့် ပစ္စည်းဝယ်ယူ စုကဆာင်းမှုများ
ကို မီေီယာများတွင် သတင်းကြာ်ြပလျက် ေှိပါသည်။
စားသုံးသူများေတက်မကအး ြြစ်ကနချနိ်တွင်တန်ြိုးကကီး
ပစ္စည်းများ ကောင်းမထွက်ကတာ့ဘဲ ြြစ်တတ် ပါသည်။
ပစ္စည်းြပတ်လပ်မှုများ ြြစ်ကပါ်လာပပီး စားသုံးမှုပမာဏ
လည်းကလျာ့နည်းကျဆင်းပါသည်။ရုတ်ြခည်းအကြပာင်း
အလဲကကီးများကကကာင့် ဥကောပနိုင်ငံများ၏ ယခင်ကပင်
အလွန်ကနှးကကွးကနကသာ စီးပွားကေးများမှာ ဆုပ်ကပ်
အတွင်း သက်ဆင်း ကျကောက်ေြွယ်ော ေှိပါသည်။
ြွံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကပ်ကောဂါ၏ သက်ကောက်မှုများ
မှာအစပျ ိုးအဆင့်တွင်ပင် ေှိကသးကသာ်လည်း စီးပွားကေး
ထိခိုက်မှု အလွန်များြပားကနပပီြြစ်ပါသည်။ ပါကစ္စတန်၊
အိန္ဒိယ၊ဘဂလလားကေ့ေှ်၊အင်ေိုနီးေှားနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်
နယ်ကြမကေသအလိုက်အဝင်အထွက်တားြမစ်ကလာ့ကေါင်း
ချြခင်း မူဝါေများကကကာင့်အလုပ်သမားများသန်းဂဏန်း
ြြင့်အလုပ်မေှိကတာ့ဘဲဆက်လက်အသက်ေှင်နိုင်ေန်ကန
ေင်း ကကျးေွာများနှင့် မူလနိုင်ငံများသို့ ြပန်ကကေပါသည်။
ထိုအခါ အကဝးလံဆုံးနှင့် အဆင်းေဲဆုံး နယ်ကြမကေသ
များသို့ပင် ဗိုင်းေပ်စ်ပိုး ကူးစက်ြပန့်နှံ့မည့် အန္တောယ်
တိုးပွားလာပါသည်။တစ်ချနိ်တည်းမှာပင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်း

စားသုံးကုန်များ ဝယ်လိုအားကျဆင်းြခင်းကကကာင့်
ကမ္ဘာ့အဆင့် အမှတ်တံဆိပ်များြြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ
ထုတ်လုပ်ကနကသာလုပ်ငန်းကကီးများပင် အမှာစာများ
ကို ပယ်ြျက်ကနကကပါသည်။ဘဂလလားကေ့ေှ်နှင့် အိန္ဒိယ
ကဲ့သို့ကသာ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများြပားကသာ နိုင်ငံ
များကို လွန်စွာ ထိခိုက်လျက် ေှိပါသည်။ နယ်ကြမကေသ
အလိုက် အသွားအလာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် တရုတ်
နိုင်ငံေှိ အဓိကဆိပ်ကမ်းများနှင့် ကထာက်ပံ့ပို့ကဆာင်ကေး
ကွန်ေက်များ ယာယီေပ်ဆိုင်းထားမှုကကကာင့် ကမ္ဘာ
တစ်ဝန်း ပစ္စည်းကပးပို့သည့် လမ်းကကကာင်းအဆင့့်ဆင့်
ကွင်းဆက်များ ြပတ်ကတာက်လျက် ေှိပါသည်။ မကလး
ေှားနှင့် ကတာင်ကိုေီးယားမှစက်ရုံများဆိုပါကကုန်ကကမ်း
ပစ္စည်းများ မေနိုင်ကတာ့ဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ေပ်တန့်
ြခင်း၊ အလုပ်သမားများကို အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ြခင်းတို့
ြြစ်ကပါ်လာပါသည်။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ကေးမှာလည်း
ထိခိုက်ပါသည်။ ဥပမာ ြမန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်
ကုန်သွယ်ကေး ြြစ်ပါသည်။ထိုင်း၊ ြိလစ်ပိုင်နှင့်အင်ေိုနီး
ေှားေှိ ခေီးသွားလုပ်ငန်းများ လည်း ေပ်ဆိုင်းသွားပပီြြစ်
ပါသည်။

တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝယ်လက်များ ရုတ်တေက် ကပျာက်သွား
သြြင့် ကုန်စည်ကေးကွက် အထိနာပါသည်။ မကလးေှား
နှင့်အင်ေိုနီးေှားကဲ့သို့ကသာဆီအုန်းတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများ
အခက်ကတွ့လျက် ေှိပါသည်။ တရုတ် နိုင်ငံ ကေးကွက်
ကို အဓိကမှီခိုအားထားေသည့် မွန်ဂိုလီယားကဲ့သို့ကသာ
ကုန်စည်တင်ပို့သည့် နိုင်ငံများမှာ ယခုပင် အကကပ်
အတည်ကကုံကတွ့ကနေပပီြြစ်ပါသည်။ ကေနံကေးနှုန်း
တည်ပငိမ်ကေးအတွက် ကေနံထုတ်လုပ်မှုကို ကလျှာ့ချေန်
ကေနံတင်ပို့ကောင်းချကသာနိုင်ငံများအြွဲ့ (အိုပက်) နှင့်
ရုေှားနိုင်ငံတို့ သကဘာတူညီမှု မေယူနိုင် သြြင့် ကဆာ်ေီ
အာကေဗျကကေနံထုတ်လုပ်မှုမဟာဗျူဟာကို ကြပာင်းလဲ
ပပီး ကေးကွက်အတွင်း ကေနံများကို ကေးနှုန်းနိမ့်ြြင့်
အလျှပံယ် တင်ပို့ကောင်းချခဲ့ပါသည်။ ကေနံကေးနှုန်းများ
သမိုင်းတစ်ကလျှာက် မကကုံြူးကလာက် ကအာင် စံချနိ်တင်
ကျဆင်းခဲ့ေပါသည်။ ကာလတိုတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းများ
နှင့် စားသုံးသူများအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ
သက်သာောေနိုင်ကသာ်လည်းကေနံကေးနှုန်းစစ်ပွဲြြစ်ြခင်း၊
စီးပွားကေးပျက်ကပ်ြြစ်မည်ကိုစိုးေိမ်ကကကာက်ေွံ့ြခင်းနှင့်
ကငွကချးစာချုပ် ဘွန်း (bond) ကေးကွက်ကကမာက်ကမ
ြြစ်ြခင်းတို့ကကကာင့်အစုေှယ်ယာ(စကတာ့)ကေးကွက်တွင်
လည်း ကေးနှုန်းများ ထိုးစိုက်ကျဆင်းလျက် ေှိပါသည်။
နိုင်ငံကကီးများ၏ ဗဟိုဘဏ်များအားလုံးက ကျယ်
ကျယ်ြပန့်ြပန့် ကကားဝင်ထိန်းသိမ်းကပးကနြခင်းကကကာင့်

၁၁ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



သာယခုအထိစီးပွားကေးပျက်ကပ် မဆိုက်ကသးြခင်းြြစ်
ပါသည်။

စီးပွားကရးတုံ့ပပန်မှု

အချ ို့နိုင်ငံများအထူးသြြင့်ဂျာမနီနိုင်ငံသည်စီးပွားကေး
အကကပ်အတည်း ြြစ်လတ္တံ့အချနိ်တွင်ထိခိုက်မှု ကလျှာ့ချ
ေန် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် အစီအမံအမျ ိုးမျ ိုးကို လျင်ြမန်
စွာ ကဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ အကမေိကန် ြပည်ကထာင်
စုသည် ကနဦးတွင် တုံ့ဆိုင်းကနကသာ်လည်း ဘက်စုံ
စီးပွားကေးနှိုးဆွမှုြပုလုပ်ေန်စီစဉ်လျက်ေှိပါသည်။မကကုံ
စြူး နိုင်ငံသားများထံတိုက်ရိုက် ကငွသားကထာက်ပံ့ြခင်း
အပါအဝင်ြြစ်ပါသည်။ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ေိုနီးေှားကဲ့သို့
စီးပွားကေးထွန်းသစ်စနိုင်ငံများသည်နှိုးဆွကေးအစီအမံ
များကို စီစဉ်ကဆာင်ေွက် ကနပပီြြစ်ပါသည်။ သို့ကသာ်
စီးပွားကေးထွန်းသစ်စနိုင်ငံများနှင့် ြွံ့ပြိုးမှု အနည်းပါး
ဆုံးနိုင်ငံများသည်အကသးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်း
များ၊ ကိုယ်တိုင် လုပ်ငန်းေှင်အြြစ် လုပ်ကိုင်ကကကသာ
ပကော်ြက်ေှင်နယ် များနှင့် အလုပ်သမားများအတွက်
ပိုမိုချမ်းသာကသာ နိုင်ငံများကဲ့သို့ လူမှုြူလုံကေး လွှမ်းခခုံ
အစီအမံ အမျ ိုးအစားများကို ကဆာင်ေွက်ကပးနိုင်သည့်
ဘဏ္ဍာကေးအကနအထားမေှိကကပါ။

ယင်းအစီအမံများနှင့် လက်ငင်းကဆာင်ေွက်ကပးနိုင်ကြခ
ေှိသည့် အြခားအစီအမံများသည် စီးပွားကေး ကျဆင်း
မှုကို ေပ်တန့်ကစေန် လုံကလာက်မှု ေှိမေှိမှာ အကကပ်အ
တည်းကကကာင့် စနစ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အတိုင်းအတာ
အကပါ် မူတည်ပါသည်။ ယခင်က ကပ်ကောဂါများ
ြြစ်ပွားပပီးကသာအခါ စီးပွားကေး ကခတ္တမျှ ရုတ်တေက်ကျ
ဆင်းကသာ်လည်း လျင်ြမန်စွာ ြပန်လည်ြွံ့ပြိုးလာပမဲြြစ်
ပါသည်။ကိုရိုနာအကကပ်အတည်းပပီးကသာအခါဤသို့ြြစ်
မည် မြြစ်မည်မှာ အကကကာင်းအချက်အများအြပားကပါ်
တွင် မူတည်ပါသည်။ ကပ်ကောဂါ၏ ကာလကကာေှည်
မှုသည်လည်း ယင်းအကကကာင်းအချက်များအနက် တစ်ခု
အပါအဝင်ြြစ်ပါသည်။

သို့ောတွင် ပိုမို၍ စိုးေိမ်ပူပန်သင့်ကသာ ကိစ္စေပ်မှာ ချ ိ
နဲ့ကနကသာ ကငွကကကးစနစ်များအကပါ်ယခုအခါရိုက်ခတ်
လျက်ေှိသည့် ထိခိုက်မှုများြြစ်ပါသည်။ စိုးေိမ်ပူပန်
ြွယ်ော ကာလေှည် ထိခိုက်မှု အလားအလာများ ပိုမို
၍ အေှိန်ြမင့်တက်ကနပါသည်။ အကမေိကန် လုပ်ငန်းစု
များနှင့် အိမ်ကထာင်စုများသည် ကြကးပမီ များြပားလွန်း
ကနပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုမှ

ကင်းလွတ်ကနကသာဘဏ်များ၊ အိမ်ခခံကြမ လုပ်ငန်းများ၊
နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီများနှင့် ြပည်နယ်အစိုးေများသည် ကြကး
ပမီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကအာက်တွင်ရုန်းကန်လျက်ေှိပါသည်။

ဥကောပ ဘဏ်များသည် ယခင် ဘဏ္ဍာကေးအကကပ်
အတည်းမှ ြပန်လည်နာလန် မထူကသးပါ။ အီတလီ
စီးပွားကေး ပပိုလဲသွားပါကယူရိုကငွကကကးအကကပ်အတည်း
 ကနာက်ထပ်တြန် ြြစ်ကပါ်လာနိုင်ပါသည်။ေင်းနှီးြမှုပ်နှံ
သူများသည် အာမခံချက်ေှိကသာ အစိုးေကငွကချးစာချုပ်
များကိုအများအြပားဝယ်ယူကနြခင်းကိုကကည့်ပါကြဲချပ်
ြြင့် အိမ်ကဆာက်ထားသကဲ့သို့ြြစ်ကနကသာ ဘဏ္ဍာကေး
စနစ် ပပိုလဲသွားမည်ကို အထူး စိုးေိမ်ကကကာင့်ကျမှု
ေှိကနသည်ဟု သိနိုင်ပါသည်။ ကိုရိုနာ အကကပ်အတည်း
မှ အစြပု၍ ကွင်းဆက် တုံ့ြပန်မှုများ ြြစ်ကပါ်လာပပီး
ကနာက်ဆုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘဏ္ဍာကေး အကကပ်အတည်း
ြြစ်လာနိုင်ပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ် ဘဏ္ဍာကေးအကကပ်အတည်းနှင့် မတူညီသည့်
အချက်မှာဤတစ်ကကိမ်တွင်ဗဟိုဘဏ်များလည်းမကယ်
နိုင်သည့်အကနအထားြြစ်ပါသည်။ယကန့အထိစီးပွားကေး
အင်အားကကီး နိုင်ငံများအားလုံးတွင် အတိုးနှုန်းများမှာ
သမိုင်းတစ်ကလျှာက်အနိမ့်ဆုံးအကနအထားအထိကလျှာ့ချ
ထားပပီးြြစ်ပါသည်။ သို့ြြစ်၍ အကမေိကန်ြပည်ကထာင်စု
၏ ဗဟိုဘဏ် (ြယ်ေေယ်ေီဇားဗ်)သည် ကငွသားေှားပါး
မှုကို ကြြေှင်းပပီး ကငွကြာ်နိုင်မှု (liquidity)တိုးြမင့်ကစေန်
ကေးကွက်အတွင်းတိုက်ရိုက်ဝင်ကောက်၍repotransac-
tionsဟုကခါ်ကသာအစိုးေကငွကချးစာချုပ်များကိုြပန်လည်
ကောင်းချကပးေန်သကဘာတူညီချက်ြြင့်ဝယ်ယူလျက်ေှိ
ပါသည်။ဥကောပဗဟိုဘဏ်အကကီးအကဲအြြစ်မကကာကသး
မီကမှ တာဝန်ယူခဲ့ကသာ Christine Lagarde (ခေစ်စ
တင်းလာဂါ့ေ်) သည် အကကပ်အတည်းကို ဥကောပအကန
ြြင့်တုံ့ြပန်ောတွင်ကနဦး၌ကယာင်ဝါးဝါးြြစ်ကနခဲ့ောယူ
ရိုအုပ်စုတစ်ခုလုံး စုစည်းညီညွတ်မှု ပပိုကွဲသွားနိုင်သည်
ဟု ခန့်မှန်းကတွးဆချက်များပင် ကပါ်ကပါက်ခဲ့ပါသည်။
သို့ောတွင် ညှိနှိုင်းကပါင်းစပ် ကကားဝင်ကဆာင်ေွက်ြခင်း
ြြင့် စီးပွားကေးအင်အားကကီး နိုင်ငံများ၏ ဗဟိုဘဏ်များ
အားလုံးသည် ယခုအခါ ကေးကွက်အတွင်း အကကကာက်
လွန်ြခင်း မြြစ်ကစေန် ဝိုင်းဝန်းေပ်တည်မည်ြြစ်ကကကာင်း
သန္နိဌာန်ကျ လက်ကတွ့ကဆာင်ေွက်ြပသပပီးြြစ်ပါသည်။
ဤကနော၌ အဓိက ကမးခွန်းမှာ ကိုရိုနာအကကပ်အတည်း
ကို ကငွကကကးမူဝါေနည်းလမ်းများြြင့် ကကျာ်လွှား၍ ေနိုင်
မေနိုင် မကသချာြခင်းပင်ြြစ်ပါသည်။အကကပ်အတည်း၏
သကဘာသဘာဝအကပါ်များစွာမူတည်ပါသည်။

၂ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



ဒီမိုကကရစီနိုင်ငံများအစွမ်းပပရမည့်အြျနိ်အြါ
ကရာက်လာပြင်း

အကကပ်အတည်းသည် စီးပွားကေးနယ်ပယ်တစ်ခုတွင်
သာ ကန့်သတ်၍ ြြစ်ပွားကနြခင်း မဟုတ်ကသာကကကာင့်
နိုင်ငံသားများ၏ အသက်နှင့် ခန္ဓာကို နိုင်ငံကတာ်က
အကာအကွယ်ကပးနိုင်ကကကာင်း လက်ကတွ့ြပသနိုင်ေန်လို
အပ်ေြခင်းြြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံသားများ၏ အသက်နှင့်
ခန္ဓာကို နိုင်ငံကတာ်က အကာအကွယ်ကပးနိုင်ြခင်း ေှိမေှိ
အစမ်းသပ်ခံကနေသည့် အချနိ်ြြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်မှု
ကို ကအာင်ြမင်စွာ မြြတ်သန်းနိုင်လျှင် ေီမိုကကေစီစနစ်
ကကီးတစ်ခုလုံး၏ တေားနည်းလမ်းကျအြြစ် အများက
လက်ခံထားမှုအကြခခံကိုထိခိုက်မည်ြြစ်ပါသည်။

ဥကောပနှင့်အာေှေှိအာဏာေှင်အစိုးေများအတွက်အဓိက
ြပဿနာမှာ အာဏာေှင်များကို တေားနည်းလမ်းကျ
အြြစ် အများက လက်ခံနိုင်မှု ေှိမေှိပင် ြြစ်ပါသည်။
အာဏာေှင်များသည်‘ြပည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ကပး
ပါမည်’ဟူကသာကတိကဝတ်ကို ဗဟိုအချက်အချာြပု၍
အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားြခင်း ြြစ်ပါသည်။တရုတ်သမ္မ
တေှီကျင့်ြင်သည်ဤအချက်ကိုနားလည်သူြြစ်ပါသည်။
သို့ြြစ်၍ မည်သည့် ကပးဆပ်မှုမျ ိုးကိုမဆို ကပးဆပ်လျက်
ဗိုင်းေပ်စ်ပိုး မြပန့်ပွားကေး အလွန်တော ြပင်းထန်ကသာ
အစီအမံများကို ချမှတ်ကျင့်သုံးပါသည်။ထိုင်း၊ ြိလစ်ပိုင်
နှင့် ဘောဇီး နိုင်ငံများကို အုပ်ချုပ်ကနကသာ အာဏာေှင်
များမှာမူ ကပ်ကောဂါထိန်းချုပ်ကေးကို ကလျှာ့တွက်
ခဲ့ကသာကကကာင့်ယခုအခါ ၎င်းတို့၏ဘက်ကတာ်သားများ
ကိုယ်တိုင်ကအြပင်းအထန် ကဝြန်ြပစ်တင်ြခင်းကို ခံကန
ေပပီြြစ်ပါသည်။ ဤကနော၌ နိုင်ငံကတာ်အကေးကပါ်အကြခ
အကနကကကညာလျက်ေယူလိုက်ကသာအာဏာများသည်
အစိုးေကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုများအား ြိနှိပ်ေန်လည်း
အသုံးြပုနိုင်သည်ကို သတိြပုေပါမည်။ ယကန့ ချမှတ်
ကျင့်သုံးလိုက်သည့်အလွန်ြပင်းထန်ကသာအစီအမံများ
ကို အကကပ်အတည်း ကုန်လွန်သွားကသာအခါ ြပန်လည်
ရုပ်သိမ်းပါမည်ဟုမည်သူကအာမခံနိုင်ပါသနည်း။

အကမေိကန် မဲဆန္ဒေှင်များ၏ အြမင်တွင် သမ္မတ
ကေါ်နယထ်ေမ့သ်ည်အကမေကိနန်ိငုင်ကံိုြပငပ်ပခမိ်းကြခာက်
မှု အန္တောယ်များမှ ကာကွယ်ေန် အဓိက ကတိကဝတ်
ကို ကြာ်ကဆာင်နိုင်ြခင်းေှိမေှိ ကမးခွန်းသည် အကမေိကန်
နိုင်ငံ၏ ကေွးကကာက်ပွဲေလေ်အကပါ်အဆုံးအြြတ်ကပးနိုင်
သည့်အတိုင်းအတာြြင့်သက်ကောက်မှုေှိပါမည်။သမ္မတ

သည်ကပ်ကောဂါကိုကိုင်တွယ်ပုံအကကီးအကျယ်လွဲမှား
ခဲ့ကသာ်လည်းလူထုထင်ြမင်ချက်စစ်တမ်းအေကထာက်ခံ
မှု ြမင့်တက်ခဲ့ပပီးယခုမှသာတြြည်းြြည်းကျဆင်းလာ
သည်ကို ကတွ့ေပါသည်။ အကကပ်အတည်းနှင့် ကကုံကတွ့ေ
ချနိ်တွင် လူထုသည် ကခါင်းကဆာင်ကို ဗဟိုြပု၍ စုစည်း
တတ်ကကပါသည်။

နိုင်ငံတကာကပ်ကောဂါကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးညှိနှိုင်းကပါင်းစပ်
ကဆာင်ေွက်လျက် တုံ့ြပန်ေန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့ကသာ်
ယခုအထိ နိုင်ငံများသည် တစ်နိုင်ငံချင်းအကနြြင့်သာ
တုံ့ြပန်လျက်ေှိပါသည်။

ကိုရိုနာအကကပ်အတည်းကကကာင့် အစိုးေြြစ်ကနကသာ
အများကကိုက်ဝါေီများကိုအများမကကိုက်ကတာ့ဘဲြြစ်လာ
ပါသည်။အတိုက်အခံများအတွက်အခွင့်အလမ်းြြစ်လာ
နိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံသားအများ၏ အြမင်တွင် ေီမိုကကေ
စီနိုင်ငံများသည် ၂၀၀၈ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ် အကကပ်အ
တည်းများအတွင်း မနိုင်မနင်း မလုပ်တတ် မကိုင်တတ်
 ြြစ်ခဲ့ကကပါသည်။ ပခိုးခခံကခွေတာကေးမူဝါေများဆယ်စုနှစ်
များစွာကျင့်သုံးခဲ့ြခင်းနှင့်ကျန်းမာကေးြပုစုကစာင့်ကေှာက်
မှုစနစ်များကို ထပ်မံကလျှာ့ချစော မကျန်ကလာက်ကအာင်
အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ကလျှာ့ချ ထားပပီးြြစ်၍ နိုင်ငံကတာ်
၏အြွဲ့အစည်းစနစ်များမှာအခွံသာလျှင်ကျန်ပါသည်။
ကနာက်ထပ် အကကပ်အတည်းများ ြြစ်ကပါ်လာလျှင် မိမိ
တို့နိုင်ငံများသည် ကကံ့ကကံ့ခံ ကြြေှင်းနိုင်စွမ်းေှိမှေှိပါကတာ့
မည်လားဟု လူအများက စိုးေိမ်လျက် ေှိပါသည်။ နိုင်ငံ
အများအြပားတွင် လူထု၏ သကဘာထားမှာ ကငွကကကး၊
ကုန်ပစ္စည်းနှင့်လူများလွတ်လပ်စွာသွားလာစီးဆင်းခွင့်
မြပုလိုကတာ့ဘဲေှိပါသည်။

အီတလီများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုပ်ငန်းများ ဆက်စပ်
ယှက်နွယ်ကဆာင်ေွက်ြခင်းနှင့် ယူရိုကငွကကကး သုံးစွဲြခင်း
တို့ကကကာင့်မိမိတို့မှာအရှုံးကပါ်ခဲ့သည်ဟုကာလကကာေှည်
စိုးေိမ်ပူပန်မှုေှိခဲ့ပါသည်။ယခုအခါအကေးကပါ်အစီအမံ
များကို ချမှတ်ကျင့်သုံးကနေြပန်ပါသည်။ စီးပွားကေး
ထိခိုက်မှုနှင့် ကနာက်တစ်ကကျာ့ ေုက္ခသည်အကကပ်အ
တည်းတို့ကိုလည်း များမကကာမီ ကကုံကတွ့ေြွယ်ော ေှိကန
ပါသည်။လွန်ဘာ့ေ်ြပည်နယ်လက်ယာဝါေီအများကကိုက်
ဝါေီ Matteo Salvini (မက်ကတအိုဆာဗီနီ) နှင့်တကွ
အြခားသူများသည် ‘နယ်စပ်များကို ြွင့်ထားကပးြခင်း၊
နိုင်ငံြခားသားများ ဝင်ကောက်၍ အန္တောယ်ြြစ်ြခင်း၊
အထက်တန်းလွှာများ အဂတိလိုက်စား အကျင့်ပျက်
ြခင်း၊ နိုင်ငံကတာ်မှာ အကာအကွယ်မဲ့ြြစ်ကနြခင်း’ တို့ကို

၃ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



ညွှန်းဆိုလျက်အဆိပ်ြြစ်ကအာင် ကြာ်စပ်တတ်ကကသူများ
ြြစ်ပါသည်။ အကနာက်ဥကောပ လစ်ဘေယ်ေီမိုကကေစီ
စနစ်များ စမ်းသပ်စစ်ကဆးြခင်းခံကနေသည်မှာ သံသယ
ြြစ်စောမလို၊ အမှန်ပင်ြြစ်ပါသည်။ ေီမိုကေက်တို့သည်
လက်ယာဝါေီအများကကိုက်တို့၏ပုန်ကန်ထြကမှုနှင့်တစ်
ဘက်တွင် ေင်ဆိုင်ကနေချနိ်တွင် ယခုအခါ နိုင်ငံသားများ
အားလုံး၏ အသက်အန္တောယ်ကို ကာကွယ်ကပးနိုင်စွမ်း
ေှိကကကာင်းနှင့်ကာကွယ်ကပးမည်ြြစ်ကကကာင်းအလုပ်ြြင့်
သက်ကသြပေမည့်အကနအထားသို့ကောက်ေှိကနပါသည်။

သို့ောတွင် လူတစ်ဦးချင်းအတွက် လွတ်လပ်ခွင့်များကို
မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ်နိုင်ပါသနည်း
အကေးကပါ်အကြခအကနသည် မည်မျှ ကကာေှည်သင့်ပါ
သနည်း။ အကနာက်တိုင်း လူ့အြွဲ့အစည်းများ သည်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးခဲ့သည့် အလွန်ြပင်းထန်ကသာ
ကန့်သတ်ချက်အစီအမံမျ ိုးကိုလက်ခံပါမည်လား။အကေှ့
အာေှသားများကဲ့သို့လူတစ်ဦးချင်းထက်လူ့အြွဲ့အစည်း
ကို ဦးစားကပးသင့်ပါ သလား။ နိုင်ငံသားများသည်
‘social distancing’ ဟုကခါ်ကသာ ခပ်ခွာခွာကနကကကေး
အကကံြပုချက်များကို မလိုက်နာလျှင် ကောဂါြပန့်နှံ့မှုနှုန်း
ကနှးကကွးကစေန် မည်သို့ြပုလုပ်နိုင်ပါမည်နည်း။ မည်သူ
နှင့်မျှမထိကတွ့ဘဲကနေမည်ဆိုပါကကသွးစည်းညီညွတ်မှု
၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမည်သို့ယူဆေပါမည်နည်း။

နိုင်ငံအားလုံးကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြစ်ကနပြင်း

နိုင်ငံတကာကပ်ကောဂါကို တိုက်ြျက်ေန် တစ်ကမ္ဘာလုံး
ညှိနှိုင်းကပါင်းစပ်လျက် တုံ့ြပန်ကဆာင်ေွက်ကကြို့ လိုအပ်
ပါသည်။ သို့ကသာ် ယခုအထိ နိုင်ငံအားလုံးမှာ တစ်နိုင်ငံ
ချင်းသာတုံ့ြပန်လျက်ေှိပါသည်။ဥကောပတိုက်အတွင်းမှာ
ပင် စုစည်းညီညွတ်မှု မေှိပါ။ယူရိုကငွအကကပ်အတည်းနှင့်
ေုက္ခသည်အကကပ်အတည်း များ ြြစ်ပွားစဉ်က ကဲ့သို့ပင်
အီတလီနိုင်ငံသည်အထူးသြြင့်ဥကောပမိတ်ြက်များက
ပစ်ထားသည်ဟုခံစားေလျက်ေှိပါသည်။ဥကောပစုစည်း
ညီညွတ်မှု မေှိြခင်းကို တရုတ်နိုင်ငံက အခွင့်ကကာင်း
ယူလျက် ၎င်း၏ ေပ်ဝန်းတစ်ခု လမ်းတစ်လမ်း (Belt
and Road) မိတ်ြက်နိုင်ငံြြစ်ကသာ အီတလီနိုင်ငံသို့ 
ကလယာဉ်တစ်စင်းစာကဆးဝါးပစ္စည်းများကပးပို့ခဲ့ပါသည်
ထိုအကတာအတွင်း ဂျာမနီအစိုးေသည် ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်
နှင့် ေုက္ခသည်ြပဿနာဟူကသာ နှစ်ထပ်ကွမ်းအကကပ်အ
တည်း၏ ပထဝီနိုင်ငံကေးအပိုင်းကဏ္ဍကို သိြမင်လာပပီး
ြပင်ပအင်အားကကီးနိုင်ငံများက ဥကောပ ကွဲြပားကစကေး
ကကိုးပမ်းလာမည်ကို စိုးေိမ်ပူပန်လာပါသည်။ ကောဂါ မ

ကူးစက်ကစကေးကာကွယ်သည့်ပစ္စည်းများြပည်ပပို့ခွင့်မ
ြပုကေးတားြမစ်ချက်ကိုြပန်လည်ကလျှာ့ကပးခဲ့ပပီးအီတလီ
ကို နှာကခါင်းစည်း တစ်သန်း အကေးကပါ်အကူအညီကပး
မည်ဟု ကတိကဝတ်ြပုခဲ့ပါသည်။ ပို၍ အကေးပါကသာ
လုပ်ကဆာင်ချက်မှာဥကောပတည်ပငိမ်မှုစာချုပ်ကိုဆိုင်းငံ့
လျက် အီတလီကို စီးပွားကေး မပျက်စီးသွားကစကေး
ကယ်ဆယ်နိုင်ေန်အတွက် ဘဏ္ဍာကေး လုပ်သာကိုင်သာ
ေှိကစေန် အသက်ေှူကပါက် ြန်တီးကပးြခင်း ြြစ်ပါသည်။
သို့ကသာ်ယဲ့ယဲ့သာကျန်ကသာ စုစည်းညီညွတ်မှု အကနအ
ထားမှာ ဥကောပ၏ အကြခခံအုတ်ြမစ်အထိ ယိုင်နဲ့ကနပပီ
ြြစ်ကကကာင်း “corona bonds” (ကိုရိုနာကငွကချးစာချုပ်)
ဟုသမုတ်ကကသည့်ယူရိုကငွကချးစာချုပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း
၍ ကေါသတကကီး ြငင်းခုန်ကကြခင်းများကိုကကည့်ြခင်းြြင့်
ကတွ့ြမင်နိုင်ပါသည်။

ဤအကကပ်အတည်းသည် မနိုင်ဝန်ထမ်းကနေကသာ ပစိ
ြိတ်ကေသ မိတ်ြက်များအြွဲ့ (transatlantic partner-
ship) အတွက် ကနာက်ထပ် ေဏ်ခံနိုင်ေည် စမ်းသပ်
စစ်ကဆးမှုတစ်မျ ိုးပင် ြြစ်ပါသည်။သမ္မတကေါ်နယ်ထေ
မ့်က၎င်းတို့နှင့်ကဆွးကနွးတိုင်ပင်ြခင်းမြပုဘဲအကမေိကန်
ြပည်ကထာင်စုနှင့် ဥကောပ မဟာမိတ် များ ကင်းကွာကစ
ေန် စီမံလိုက်ြခင်းသည် ေှင်းလင်းကသာ အချက်ြပမှုပင်
ြြစ်ပါသည်။ကိုရိုနာကာကွယ်ကဆးထုတ်လုပ်သည့်အခါ
အကမေိကန်ြပည်ကထာင်စုအတွက်သာ သီးသန့်အသုံးြပု
နိုင်ကေးအတွက် Tubingen ကေသတွင်အကြခစိုက်ကသာ
CureVacကုမ္ပဏီကိုလက်လွှဲဝယ်ယူကေးအကမေိကန်နိုင်ငံ
၏ ကကိုးပမ်းမှု ကကကာင့် ဂျာမနီအစိုးေနှင့် အြပင်းအထန်
အြငင်းပွားမှုပင်ြြစ်ခဲ့ေပါသည်။ဤသို့ကသာအကြခအကန
တွင် အကကပ်အတည်းကို ညှိနှိုင်းကပါင်းစပ်ကဆာင်ေွက်
လျက် ပူးတွဲတုံ့ြပန်ေန်မှာ မည်သို့မျှ ကမျှာ်မှန်း၍ မေပါ။
 အကနာက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင် ယခုအထိ အကြခအကနမှာ
နိုင်ငံအားလုံး‘ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုပ်ကကကး’
ြြစ်ပါသည်။

ကမ္ဘာ့အဆင့်တွင်အင်အားကကီးနိုင်ငံများအကကားပဋိပက္ခ
သစ်များကကကာင့် ပဋိပက္ခမှာ ပိုမို ဆိုးဝါးလာပါသည်။
အထူးသြြင့် ကေနံကေးနှုန်းစစ်ပွဲမှာ ပထဝီ စီးပွားကေး
အကြခခံကပါ်တွင် ဆင်နွှဲကနြခင်းြြစ်ပါသည်။ ကဆာ်ေီ
အာကေဗျနှင့် ရုေှားတို့အကကား ပဋိပက္ခကကကာင့် OPEC (
အိုပက်)အြွဲ့ဆက်လက်ေပ်တည်နိုင်မှု နှင့် စပ်လျဉ်း၍
ကမးခွန်းများ ကပါ်ကပါက်လာပါသည်။ ကေနံကေးနှုန်းများ
သမိုင်းတစ်ကလျှာက် မကကုံစြူး ကျဆင်းြခင်းကကကာင့်
အကကီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ေင်ဆိုင်ေမည့် အုပ်စုမှာ

၄ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



ကနာက်ဆုံးတွင် ကြကးပိကနကသာ အကမေိကန်နိုင်ငံ၏
shaleoilကေှလကကျာက်လွှာမှကေနံထုတ်သည့်လုပ်ငန်း
စုြြစ်ြွယ်ော ေှိပါသည်။ အကမေိကန်သမ္မတဆိုသကဲ့သို့
ဓာတ်ဆီဆိုင်တွင်ဓာတ်ဆီကေးသက်သာြခင်းသည်စင်စစ်
ကကာင်းသည်မကကာင်းသည်မှာကာလကကာေှည်သူမကသ
ကိုယ်မကသ အနာခံတိုက်ေသည့် တိုက်ပွဲတွင်မည်သူအ
ကကာေှည်ဆုံး ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မည်ဆိုသည့်အကပါ် မူတည်
ပါသည်။ မည်သို့ပင်ြြစ်ကစရုေှားနှင့် ကဆာ်ေီအာကေဗျတို့
အတွက် ကချးကငွြြင့်လည်ပတ်ကနကသာ အကမေိကန်ပပိုင်
ြက်များကို အြပုတ်တိုက်ကေးမှာ အဓိက အကျ ိုးစီးပွား
တစ်ေပ်ြြစ်ပါသည်။

ကေနံကေးနှုန်းစစ်ပွဲ၏ ေလေ်မည်သို့ပင်ြြစ်ကစကာမူ
ကေနံကေးကွက်အတွင်း အင်အားချနိ်ခွင်လျှာ ကြပာင်းလဲ
သွားကတာ့မည်သာ ြြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကေနံထုတ်လုပ်မှု
အြမင့်ဆုံးကောက်ေှိပပီး ြပန်လည်ကျဆင်းသွားနိုင်ကြခ ကို
ဆယ်စုနှစ်များစွာအကြခအတင်ကဆွးကနွးလျက်ေှိောယခု
အခါ စိတ်ဝင်စားြွယ်ော ရှုကထာင့်တစ်မျ ိုး ကပါ်ကပါက်
လာပါသည်။ ကနာက်ဆုံးတွင် ဟိုက်ေရိုကာဗွန်ကလာင်စာ
များ နည်းပါးလာြခင်းကကကာင့် မဟုတ်ဘဲ ကေနံကေးများ
လုံးဝြပန်မတက်ကတာ့ဘဲ အပမဲတကစ အလွန်နိမ့်ကျ
ြခင်းကကကာင့် ကျန်ေှိကနကသာ ကေနံသိုက် များမှ ကေနံ
ထုတ်လုပ်ေန် စီးပွားကေးအေ တွက်ကချမကိုက်ကတာ့
ဘဲ ကေနံလုပ်ငန်းစု ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။ ပထဝီ
-စီးပွားကေး ပဋိပက္ခကကကာင့် မေည်ေွယ်ဘဲ ဟိုက်ေရို
ကာဗွန်ကလာင်စာကခတ်ကုန်ဆုံးသွားနိုင်ပါမည်လား။

ဤအကကပ်အတည်းသည်အကမေိကန်နှင့်တရုတ်အကကား
ဗိုလ်လုပ်လိုြခင်း ပဋိပက္ခကိုလည်း ပိုမိုဆိုးဝါး ကစလျက်
ေှိပါသည်။ အကမေိကန်အစိုးေအကနြြင့် ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုး
နိုင်ကေး ပပိုင်ြက်ြြစ်ကသာ တရုတ်နိုင်ငံကို ကငွကကကးနှင့်
နည်းပညာ ေေှိကစလျက် ပိုမိုအားကကာင်းလာြခင်း မ
ြြစ်ကစေန်အကမေိကန်စီးပွားကေးကိုတရုတ်စီးပွားကေးနှင့်
အဆက်ြြတ်ေမည်ဟု အကမေိကန် ပါတီကကီး နှစ်ပါတီ
လုံးက သကဘာတူညီမှု ေှိကနပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း
လုပ်ငန်းများကဆာင်ေွက်ကနကကသည့် ကုမ္ပဏီများအကန
ြြင့် ပစ္စည်းကပးသွင်း သည့် လမ်းကကကာင်းအဆင့်ဆင့်
ကို ကန့ချင်းညချင်း ြပန်လည်စုစည်းတည်ကဆာက်
ေန် လိုအပ်ပါမည်။ လက်ငင်းအကကပ်အတည်း ကကျာ်
လွန်သွားကသာအခါ ယင်းကုမ္ပဏီများအားလုံး တရုတ်
နိုင်ငံသို့ ြပန်လည်သွားကောက် ကကပါမည်လား။ကုမ္ပဏီ
အမှုကဆာင်များအကနြြင့် အကမေိကန်အစိုးေ၏ ပထဝီ
နိုင်ငံကေးညွှန်ကကားချက်ကိုမသိကျ ိုးကျင်ြပုမည်မြပုမည်

ကိုအြပန်ြပန်အလှန်လှန်စဉ်းစားေကတာ့မည်ြြစ်ပါသည်
ဤအကြခအကနမှာ ဗီယက်နမ်နှင့် အိန္ဒိယ ကဲ့သို့ကသာ
စီးပွားကေးထွန်းသစ်စနိုင်ငံများအတွက် အခွင့်အလမ်း
ကကီးတစ်ေပ်ြြစ်လာနိုင်ပါသည်။

ဥကောပကုမ္ပဏီများသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ပစ္စည်းကပး
သွင်းကေးလမ်းကကကာင်းအဆင့်ဆင့်အကပါ်မှီခိုအားထားမှု
များလွန်းြခင်းကကကာင့် ကပးဆပ်ေမည့်အပိုင်းများကို
ကကာင်းစွာ သိေှိလာပပီးကနာက် အကကပ်အတည်းကကျာ်
လွန်သွားကသာအခါ မည်ကဲ့သို့ ြပန်လည်ေပ်တည်ကက
ပါမည်နည်း။ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ဟွာကဝးကို ဥကောပ ၏
5G (ဆက်သွယ်ကေးပဉ္စမမျ ိုးဆက်) အကြခခံအကဆာက်
အဦ တိုးချဲ့ောတွင် ပါဝင်ခွင့်မြပုဘဲ ြယ်ထုတ် ထားေန်
သင့်မသင့် အကြခအတင် ကဆွးကနွးောတွင် ဥကောပအကန
ြြင့် အကမေိကန်ြိအား မည်သည့် အတိုင်းအတာအထိ
ကကီးမားနိုင်သည်ကို ပမီးစမ်းခွင့် ေေှိခဲ့ကကပပီြြစ်ပါသည်
ကိုရိုနာအကကပ်အတည်းကကကာင့် ကာလအတန်ကကာ
ြြစ်ကပါ်ကနကသာ ကမ္ဘာအနှံ့လုပ်ငန်းများ ဆက်စပ်
လုပ်ကဆာင်ြခင်းကို ြျက်သိမ်းသည့် (deglobalisation)
ြြစ်စဉ်ကို ပိုမိုြမန်ဆန်လာကစနိုင်ပါသည်။ ေလေ်အားြြင့်
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လုပ်ငန်းခွဲကဝ လုပ်ကဆာင်သည့် အစီအမံ
များပျက်ြပားသွားပပီးအပပိုင်အဆိုင်စီးပွားကေးအုပ်စုများ
ကပါ်ကပါက်လာနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကေသ အလိုက် ကကီးစိုး
သည့် နိုင်ငံအသီးသီးကို ဗဟိုြပုလျက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏
စီးပွားကေးများအစုလိုက်အချင်းချင်းယှဉ်တွဲအသုံးြပု၍
မေကသာစံသတ်မှတ်ချက်များ၊အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊
နည်းပညာစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ကေးစနစ်များ၊ သီးြခား
ဆက်သွယ်ကေးအကြခခံအကဆာက်အဦများ၊ကေးကွက်မ
ဝင်ကောက်နိုင်ကေး အတားအဆီးများ ချမှတ်ကျင့်သုံးလာ
နိုင်ပါသည်။

ဤသို့ လုပ်ကဆာင်လာပါက ကမ္ဘာကပါ်တွင် တန်ြိုးြမင့်
ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ကေး ကကိုးပမ်း၍ တက်
လှမ်းကနကကသည့်ြွံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံများသည်မည်သည့်အကြခ
အကနသို့ ကောက်ေှိသွားပါမည်နည်း။စက်မှုထွန်းကားပပီး
နိုင်ငံများကို အမှီလိုက်၍ စက်မှုြွံ့ပြိုးကေး လုပ်ကဆာင်
နိုင်မည့် အခါအခွင့် ကကျာ်လွန်သွား ပါပပီလား။ ကမ႓ာ
အဆင့် တန်ြိုးြမင့် အမှတ်တံဆိပ် ပစ္စည်းများကို မူေင်း
နိုင်ငံ ကေးကွက်များ အနီးအနား တွင်သာ ထုတ်လုပ်
ကကမည်ဆိုပါက ဘဂလလားကေ့ေှ်၊ ြမန်မာ၊ ပါကစ္စတန်
ကဲ့သို့ကသာနိုင်ငံများသည်အလုပ်သမားသိန်းကပါင်းများ
စွာတို့ကိုမည်သို့အလုပ်အကိုင်ကပးနိုင်ပါမည်နည်း။

၅ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



ကမ္ဘာတစ်ဝန်း တန်ြိုး ကွင်းဆက်ကို ပထဝီနိုင်ငံကေး
အကကကာင်းများကကကာင့် ြြတ်ကတာက်မည်ဆိုပါက ထိုင်း
နှင့် မကလးေှား ကဲ့သို့ကသာ ဝင်ကငွအလယ်အလတ်ေှိ
သည့် နိုင်ငံများသည် ယင်းတန်ြိုးကွင်းဆက်၏ တန်ြိုး
ြမင့်အဆင့်များသို့ ကောက်ေှိကေး မည်သို့တက်လှမ်းနိုင်ပါ
မည်နည်း။မဟာဗျူဟာကေွးချယ်နိုင်မှုမေှိကတာ့ဘဲကေသ
အတွင်း ကကီးစိုးသည့် နိုင်ငံကကီး၏ ြိအားကပးမှုကို ပိုမို၍
မကာကွယ်နိုင်ကသာ အကနအထားသို့ ကောက်ေှိသွားနိုင်
ပါသည်။

ကြတ်သစ်လစ်ဘရယ်ဝါဒ ကန့ြျင်းညြျင်းအဆုံး
သတ်သွားနိုင်ပြင်း

အြြစ်အပျက်များမှာရုတ်ြခည်းအေှိန်အဟုန်ြမင့်မားလာ
ပါသည်။နာေီပိုင်းအတွင်းအလွန်များြပားကသာကငွကကကး
ပမာဏများကိုကေးကွက်များအတွင်းသွတ်သွင်းခဲ့ောေီမို
ကေက်ပါတီမှသမ္မတကလာင်းြြစ်လိုသူBernieSanders
(ဘာနီဆန်းေါးစ်)၏‘ဆိုေှယ်လစ်ဆန်ကသာ’ကတိကဝတ်
များပင် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ပါက မုန့်ြိုးပမာဏမျှသာ ေှိ
ပါကတာ့သည်။ လူငယ်ဆိုေှယ်လစ်ဝါေီ Kevin Kuhnert
၏အယူအဆ အကတွးအကခါ်ပိုင်း ကဆွးကနွးချက်များကို
မကန့တစ်ကန့ကပင်အသည်းအသန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကကကသာ
ဂျာမန်နိုင်ငံကေးသမားများသည်ယခုအခါကုမ္ပဏီများ
ကို နိုင်ငံပိုင် ြပုလုပ်ေန် အကလးအနက် စဉ်းစားကနကက
ပါသည်။ကလယာဉ်ကြပးဆွဲမှုများေပ်တန့်ြခင်းြြင့်ကမ္ဘာ့
ောသီဥတုကြပာင်းလဲြခင်းကို ကြြေှင်းကေးအကကံအစည်များ
ကိုသူငယ်နှပ်စားအကကံအစည်ဟုပယ်ချခဲ့ကကကသာ်လည်း
ယခုအခါအမှန်တကယ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကလယာဉ် ကြပး
ဆွဲမှုေပ်ဆိုင်းကနပပီြြစ်ပါသည်။

ေုက္ခသည်အကကပ်အတည်းြြစ်စဉ်က ပိတ်၍မေ ဟု
ကြပာဆိုခဲ့ကကကသာ နယ်စပ်များမှာ ယခုအခါ အမှန်ပင်
ပိတ်ထားေပပီ ြြစ်ပါသည်။ ဘာကဗးေီးယား ြပည်နယ်၏
ကွန်ဆာကဗးတစ်(ကေှးရိုးထိန်းသိမ်းကေးအယူအဆေှိသူ)
အုပ်ချုပ်ကေးမှူး Markus Soder ပင်လျှင် ဂျာမနီလူမျ ိုး
များ၏အသည်းစွဲြြစ်ကသာဘတ်ဂျက်လိုကငွပကပျာက်ကေး
ကိုစွန့်လွှတ်ပပီး‘စာေင်းကိုင်ကိစ္စများကိုလမ်းညွှန်အြြစ်
မခံယူဘဲ ဂျာမနီနိုင်ငံကတာ်၏ လိုအပ်ချက်များကိုသာ
လမ်းညွှန်အြြစ် ခံယူသွားမည်’ ဟု ကကကညာကနပပီ ြြစ်
ပါသည်။

လူမှုအကျ ိုးစီးပွားအားလုံးထက် ကေးကွက်အကျ ိုးစီးပွား
ကို ပဓာနထားကသာ ကခတ်သစ်လစ်ဘေယ်ဝါေကကီးစိုး

ကသာ ကခတ်သည် ကုန်ဆုံးအံ့ဆဲဆဲြြစ်ကနပါပပီ။
အထက်ကြာ်ြပပါအစီအမံများအားလုံးသည်အကေးကပါ်
အကြခအကန ကျင့်သုံးြခင်းများသာ ြြစ်သည်မှာ မှန်
ပါသည်။

သို့ကသာ်နိုင်ငံအသီးသီးမှနိုင်ငံသားများသည်ကနာက်တစ်
ကကိမ်ထပ်၍ ‘အြခားကေွးချယ်စောမေှိပါကကကာင်း’ ကကားေ
အခါယင်းအစီအမံများပင်ြြစ်ကနကကကာင်းအမှတ်ေကကပါ
လိမ့်မည်။ ဤအကကပ်အတည်းနှင့်အတူ ကာလကကာေှည်
ငုပ်လျှ ိုးကနကသာ နိုင်ငံကေးနယ်ပယ် နိုးထလာပါသည်။
အစိုးေအြွဲ့အစည်းများ ကကီးမားကျယ်ြပန့်ကနြခင်း
သည်မကကာင်းမွန်ဟူကသာ ကခတ်သစ်လစ်ဘေယ်အယူ
အဆကို ဆယ်စုနှစ်ကလးစုမျှ ကျင့်သုံးခဲ့ပပီးကနာက် နိုင်ငံ
များသည် အလိုေှိ၍ ကျင့်သုံးလိုပါက ြန်တီးကြာ်ထုတ်
နိုင်ကသာ စွမ်းပကား အလွန်ကကီးမားကကကာင်း ကာလ
ကကာေှည်ကမ့ကလျာ့ကနခဲ့ကသာအချက်တစ်ချက်ြပန်လည်
ထင်ေှားကပါ်လွင်လာပါသည်။

ကိုရိုနာအကကပ်အတည်းသည် မျက်ကမှာက်ကခတ်၏
ပထဝီနိုင်ငံကေး၊ စီးပွားကေး၊အယူဝါေကေးနှင့်ယဉ်ကကျးမှု
ြပတ်ကေွ့ကကကာများကိုမီးကမာင်းထိုးြပလိုက်ပပီြြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့စနစ်ကကီးအတွင်းမှ ဤအက်ကကကာင်းသည်ကခတ်
တစ်ကခတ်ကို ကြပာင်းလဲကစမည့် အုပ်စုကွဲမှုနိမိတ်ြြစ်ပါ
သလား။ အဓိက စီးပွားကေး အုပ်စုကကီးများလက်တွဲ
ြြုတ်ကကလျက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လုပ်ငန်းများယှက်နွယ်
ကဆာင်ေွက်မှု (ဂလိုဘယ်လိုက်ကဇးေှင်း)
အလျင်အြမန် တိုးတက်သည့် ကခတ်တစ်ကခတ်ကုန်ဆုံး
ကတာ့မည်လား။ ကေနံကေးနှုန်းစစ်ပွဲများသည်ဟိုက်
ေရိုကာဗွန် ကလာင်စာသုံး စက်မှုစီးပွားကေးများ
နိဂုံးချုပ်ကတာ့မည့် ကေှ့ကြပးနိမိတ် ြြစ်ပါသလား။ကမ္ဘာ့
ကငွကကကးစနစ်သစ်တစ်ခု ကြပာင်းလဲြြစ်ကပါ်ကနပပီလား။
ကမ္ဘာ့ကငွကကကးစနစ်ကို အာမခံချက်ကပးသည့် ဦးစီး
ဦးကဆာင် ကနောတွင် အကမေိကန်ြပည်ကထာင်စုမေှိကတာ့
ဘဲ တရုတ်နိုင်ငံ ကောက်ေှိလာကတာ့မည်လား။သို့မဟုတ်
အင်အားဝင်ရိုးစွန်းအများေှိသည့် ကမ္ဘာကကီးအြြစ်သို့
ရုတ်ြခည်းကြာက်ထွက်ကြပာင်းလဲမှု ြြစ်စဉ်ကို ြြတ်သန်း
ကနြခင်းြြစ်ပါသလား။

ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်ကကကာင့်ကာလကကာေှည်ြုံးကွယ်ကနခဲ့ကသာ
အလားအလာများ ြမင်ကွင်းသို့ ရုတ်ြခည်းထွက်ကပါ်လာ
နိုင်သည်မှာ အမှန်ပင်ြြစ်ပါသည်။ ြြစ်ကပါ်ကြပာင်းလဲ
မှုများအားလုံးသည် အလွန်ြမန်ဆန်ကသာ နှုန်းထား
ြြင့် အြပန်အလှန် ဩဇာသက်ကောက်လျက် ေှိပါသည်။

၆ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



ဤသို့ကသာ ရှုပ်ကထွးမှုကို ကကည့်ြခင်းြြင့် ယခု အကကပ်
အတည်းသည် ၂၀၀၈ခုနှစ် စီးပွားကေးဆုပ်ကပ်ထက်
နက်ေှိုင်းလိမ့်မည်ဟုယူဆေပါသည်။ကမ္ဘာ့စနစ်ကကီးတစ်
ခုလုံးတွင်ြြစ်ကနကသာအကကပ်အတည်းြပဿနာ
သည် ယမ်းအိုးကကီးနှင့်တူသည်ဟု ဆိုပါကကပ်ကောဂါ
သည်ထိုယမ်းအိုးကကီး၏မီးတို့ထားပပီးကသာစနက်တံနှင့်
တူပါလိမ့်မည်။

ဟင်းလင်းပွင့်ကနကသာအနာဂတ်ပပူတင်းကပါက်

ကိုရိုနာအကကပ်အတည်းမှာကကီးမားကသာလက်ကတွ့ကွင်း
ဆင်း စမ်းသပ်စစ်ကဆးပွဲကကီး ြြစ်ပါသည်။ သန်းကပါင်း
များစွာကသာ လူသားများသည် ကန့စဉ်ဘဝကနထိုင်မှု 
နည်းလမ်းသစ်များကို စမ်းသပ်လျက် ေှိပါသည်။ အလုပ်
အတွက် ခေီးထွက်မည့်ကနောတွင် ဗီေီယိုြြင့် ချတိ်ဆက်
၍အစည်းအကဝးထိုင်လျက် ေှိပါသည်။တက္ကသိုလ်ဆော
များသည် အင်တာနက်မှတဆင့်ကဆွးကနွးပွဲ (webi-
nar) များ ြပုလုပ်ကနကက ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသည်
လုပ်ငန်းခွင်သို့မသွားကောက်ဘဲ ကနအိမ်မှာပင် ကနထိုင်၍
အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက် ေှိပါသည်။ အကကပ်အတည်းကကျာ်
လွန်သွားကသာအခါယခင်ပုံစံအတိုင်း ြပန်လည် ကနထိုင်
အလုပ်လုပ်ကိုင် ကကမည့်သူများ ေှိပါလိမ့်မည်။ သို့ကသာ်
ကနထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပုံနည်းလမ်းသစ်သည်အလုပ်ြြစ်
ရုံမျှသာ မဟုတ်ဘဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်နှင့်
မိသားစုအတွက်ပိုမိုကကာင်းမွန်ကကကာင်းလူအများအြပား
သည်ကိုယ်ကတွ့သိေှိသွားပပီြြစ်ပါသည်။ြပတ်ကတာက်မှု
များြြစ်ပွားပပီးအောအားလုံးအေှိန်ကလျှာ့ချေပ်ဆိုင်းကန
သည့် ပစ္စုပ္ပန် အခိုက်အတန့်ကို အမိအေအသုံးချလျက်
ောသီဥတု ကြပာင်းလဲမှုကို တိုက်ြျက်ကေး အြပုအမူပိုင်း
ကာလေှည် အကြပာင်းအလဲများ ြြစ်ကပါ်လာကစေန်
လုပ်ကဆာင်ေပါမည်။

ပဗိတိသျှ သတင်းကထာက် Jeremy Warner (ကဂျေမီ
ဝါနာ) က အကကပ်အတည်းအကပါ် ကခတ်သစ် လစ်ဘ
ေယ် အြမင်ကို အဆိုးြမင်ပုံစံြြင့် အကျဉ်းချုပ် ကြာ်ြပ
ပုံမှာ ‘လုံးဝဘက်မလိုက်သည့် စီးပွားကေး ရှုကထာင့်မှ
ကကည့်လျှင် ကိုဗစ်-၁၉ သည် သက်ကကီးေွယ်အို မှီခိုများ
ကို အချ ိုးအစားများြပားစွာ ြယ်ေှား ကပးြခင်းြြစ်၍
ကာလေှည်တွင် အကျ ိုးကကျးဇူးဘက်မှ အနည်းငယ်
အကလးသာကလာက်ပါသည်’ ဟူ၍ ြြစ်ပါသည်။(သူ့
စကားအတိုင်း ကြာ်ြပပါသည်။) နိုင်ငံအသီးသီး၏
အစိုးေများသည် စုစည်းညီညွတ်မှု မေှိကကကသာ်လည်း
ြပည်သူလူထုမှာေပ်ကွက်များ၊လုပ်ငန်းခွင်များ၊မိတ်ကဆွ

သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်စုစည်းညီညွတ်မှုဆ
ထက်ထမ်းပိုးတိုးြမင့်လျက်ေှိပါသည်။အေင်းေှင်ယန္တေား
ကကီးကို ေပ်ဆိုင်းပပီး သက်ကကီးေွယ်အိုများနှင့် နာမကျန်း
သူများကို အကာအကွယ်ကပးသည်မှာ မည်သည့်အချနိ်
က ကကုံကတွ့ ြူးပါသနည်း။ လူ့အြွဲ့အစည်း တစ်ေပ်လုံး
ကို ပိုမို၍ စည်းလုံးညီညွတ်ကစေန် ဤစုစည်းညီညွတ်
မှုအကတွ့အကကုံအကပါ် ဆက်လက်တည်ကဆာက်လျက်
လုပ်ကဆာင်နိုင်ပါသည်။ အကကပ်အတည်းကို အတူတကွ
ကကျာ်လွှားနိုင်ပါက စုစည်းညီညွတ်ကသာအသိုက်အဝန်း
သည်မည်သည့်စိန်ကခါ်မှုအခက်အခဲကိုမဆိုေင်ဆိုင်ကြြ
ေှင်းနိုင်သည်ဟု ကခတ်သစ်၏အာရုဏ်ဦးတွင်သကကတလ
တစ်ေပ်ကိုြန်တီးြခင်းြြစ်ပါသည်။

သို့ောတွင် အကကပ်အတည်းကို တုံ့ြပန်ော၌ အန္တောယ်
များနှင့်လည်း ကကုံကတွ့ေပါမည်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နယ်စပ်
များ ပိတ်ထားြခင်း၊ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာများကို ပယ်ြျက်
ြခင်း၊ နိုင်ငံြခားသားများကို ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင် တားြမစ်ြခင်း
များ ြြစ်ပွားကနပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ရုပ်
အမှာစာများ စံချနိ်တင်များြပားကနသည်ကို ကကည့်ြခင်း
ြြင့် ထုတ်လုပ်မှု လမ်းကကကာင်း အဆင့်ဆင့်တွင် အလို
အကလျာက်စနစ်ပိုမိုသုံးစွဲလာပပီး ြပတ်ကတာက်မှုမြြစ်ဘဲ
ပိုမိုခံနိုင်ေည်ေှိကစေန် လုပ်ကဆာင်လာကကသည်ကိုကတွ့
ေပါသည်။ ေစ်ဂျစ်တယ် အလိုအကလျာက်စနစ်များ
သုံးစွဲြခင်းြြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပစ္စည်းကပးသွင်းသည့်
လမ်းကကကာင်းအဆင့်ဆင့်တွင်အသစ်ကပါ်ကပါက်လာကသာ
ကနောများကိုေယူနိုင်ကေးစီးပွားကေးထွန်းသစ်စနိုင်ငံများ
၏ ကမျှာ်လင့်ချက်များ ပျက်သုဉ်းသွားနိုင်ပါသည်။ယကန့
ပင်လျှင် အိန္ဒိယ သို့မဟုတ် ဗီယက်နမ်ေှိ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း
လုပ်ငန်း ကဆာင်ေွက်ကနကသာလုပ်ငန်းများ၏စက်ရုံများ
တွင် စက်ရုပ်များအသုံးြပုကနပပီြြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံြခား
တိုက်ရိုက် ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုြြင့် လုပ်ကိုင်ကသာ လုပ်ငန်း
များကပစ္စည်းကပးသွင်းသည့်လမ်းကကကာင်း များြပားကစ
ေန် ကကိုးပမ်းြခင်းသည် စီးပွားကေးကကီးထွားမှုကို ကမာင်း
နှင်ကပးမည်ြြစ်ကသာ်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ ြြစ်မှုလည်း
တိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။

အကနာက်နိုင်ငံများတွင် ယင်း အလားအလာများကကကာင့်
အလုပ်လက်မဲ့ြြစ်ြခင်း၊ လူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်း မ
ဝင်ဆံ့ကတာ့ဘဲြယ်ထုတ်ခံေမည်ကိုစိုးေိမ်ကကကာက်ေွံ့ြခင်း၊
အြခားကေသများမှ ကြပာင်းကေှေ့ဝင်ကောက် လာကကသူများ
ကို ညှိုးြခင်း၊ အကြခတကျြြစ်ကနကသာ လစ်ဘေယ်စနစ်
ကို နိုင်ငံကေးပုန်ကန်မှုများ ြြစ်ပွားြခင်း တို့ ဆက်တိုက်
ြမင့်တက်လာမည့်အကြခအကနေှိပါသည်။

၇ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



‘ကိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ် အကကပ်အတည်းသည် ဌာကနနိုင်ငံသား
အမျ ိုးသားကေးဝါေီများနှင့် ြပည်ပသွင်းကုန်များကို
အခွန်ကကာက်ခံြခင်းြြင့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းစုများကို
အကာအကွယ်ကပးကေးဝါေသမားများ အတွက် နိုင်ငံကေး
လက်ကဆာင်ြြစ်ကကကာင်း၊ အကကပ်အတည်းကကကာင့်
နိုင်ငံြခားသားများသည်ပခိမ်းကြခာက်မှုအန္တောယ်ြြစ်သည်
ဟု ရှုြမင်မှုများ ြမင့်တက်လာကကကာင်း၊နိုင်ငံများသည်
အကကပ်အတည်းနှင့်ကကုံလာချနိ်တွင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ
နှင့်မဟာမိတ်အေင်းအချာများကိုအပမဲတကစအားကိုး၍
ေမည်မဟုတ်ကကကာင်း’လစ်ဘေယ် ကဘာဂကဗေပညာေှင်
PhilippeLegrain(ြီလိကလဂဟန်)၏သတိကပးချက်မှာ
မှန်ကန်ပါသည်။အကကပ်အတည်းကိုအဓိပ္ပာယ်ကကာက်ယူ
သည့် အခွင့်အကေးကို လက်ယာဝါေီ အများကကိုက်ဝါေီ
များ လက်သို့ ဝ ကွက် မအပ်သင့်ပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံး
အတိုင်းအတာြြင့် စိန်ကခါ်မှုအခက်အခဲများကို တစ်နိုင်
ငံချင်း သီးြခားစီ တစ်ကိုယ်ကကာင်း အကြြေှာ၍ မေပါ။
စုစည်းညီညွတ်ကသာ နိုင်ငံတကာ ပူးကပါင်းကဆာင်ေွက်မှု
ြြင့်သာ ကြြေှင်းနိုင်ပါမည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် အကြခအကနနှင့်
ကွာြခားသည်မှာ တိုးတက်ကေးဘက်မှ ေပ်တည်သူများ
သည် လက်ငင်းြြစ်ေပ်များကို အဓိပ္ပာယ် ကကာက်ယူ
ြခင်းနှင့် မည်သို့ လုပ်ကဆာင်ေမည်ကို ကြာ်ထုတ်ြခင်း
တို့တွင် တစ်ကကိမ်ထပ်မံ၍ အရှုံးမခံနိုင်ကတာ့ပါ။ လာ
မည့် ေက်သတ္တပတ်များတွင် ကမ္ဘာ့စနစ်သစ်အတွက်
အကြခခံကို ချမှတ်ေပါမည်။ ကမ္ဘာ့စနစ်သစ်မည်သို့ ြြစ်
သင့်ကကကာင်း အကြခအတင် ကဆွးကနွးပွဲများကို မိမိတို့က
ပုံကြာ်နိုင်သည့်အကနအထားေေှိေန်လုပ်ကဆာင်ေပါမည်။

အင်အားပိုမို ကကာင်းမွန်ကသာ ဒီမိုကကရစီနိုင်ငံ
ကတာ်ကပါ်ထွန်းလာနိုင်ပြင်း

လူအများ အထူးသြြင့် လူငယ်များသည် တစ်နိုင်ငံ
လုံး အကေးကပါ်အကြခအကန ကကကညာြခင်းကို ပထမဆုံး
ကကုံကတွ့ြူးြခင်းြြစ်ပါသည်။စိတ်ကူး၍ပင် မေနိုင်ခဲ့သည့်
အတိုင်းအတာြြင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုေက်အနည်းငယ်
အတွင်းမှာပင်ကလျှာ့ချကန့်သတ်ြခင်းခံေပါသည်။တရုတ်
နိုင်ငံတွင်သာမကဥကောပတိုက်အလယ်ပိုင်းတွင်ပါနည်း
ပညာများကိုကျယ်ြပန့်စွာအသုံးချလျက် နိုင်ငံသားများ
၏ အြပုအမူများကို ကစာင့်ကကည့် ထိန်းချုပ်လျက် ေှိကန
ပါသည်။ ‘အကကမ်းြက်မှုတိုက်ြျက်ကေး’ကဆာင်ေွက်ခဲ့စဉ်
ကေေှိခဲ့သည့်သင်ခန်းစာအတိုင်းဆိုလျှင်ယခု ြပဋ္ဌာန်း
လိုက်ကသာ အကေးကပါ် စည်းမျဉ်း အများအြပားသည်
အကကပ်အတည်း ကကျာ်လွန်သွားသည့်ကနာက်ပိုင်းတွင်
ဆက်လက်၍ အတည်ြြစ်ကနပါမည်။ Giorgio Agam-

ben (ကဂျာ်ဂျယီိုအာဂမ်ဘန်) နှင့် Naomi Klein (နာအို
မီကလိုင်း)တို့ကအကေးကပါ်အကြခအကနကို ပုံမှန်အြြစ်
အသုံးြပုြခင်း၏ ကနာက်ကွယ်၌ လူအများက ကပ်ဆိုက်
အေင်းေှင်စနစ်ကို လွယ်လင့်တကူ လက်ခံလာကစကေးဟူ
သည့်ထုတ်ကြာ်ကကကညာြခင်းမေှိကသာလုပ်ငန်းစဉ်ေှိကန
နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ယင်းသို့ လျှ ို ့ဝှက်လုပ်ငန်းစဉ်
ေှိလိမ့်မည်ဟု တစ်ထစ်ချ မဆိုနိုင်ကသာ်လည်း အကြခခံ
အခွင့်အကေးများ ထာဝေ ယိုယွင်းပျက်စီးမသွားကစေန်
တားဆီးေပါမည်။ အာေှနိုင်ငံများတွင် လွန်ခဲ့ကသာ ၁ဝ
နှစ်အတွင်း အာဏာေှင်စနစ် ြပန်လည်ကနောယူလာြခင်း
နှင့်ဆက်စပ်လိုက်ပါကယင်းအလားအလာများမှာပိုမို၍
စိုးေိမ်ြွယ်ောြြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံကတာ်အာဏာကို စွဲကိုင်ကျင့်သုံးသူများသည်
နို င် ငံ ကတာ်အာဏာစွဲကို င်ကျင့်သုံး မှုအတွက်တာဝန်
ယူေမည်ဟု ြပည်သူလူထုက ယူဆြခင်းသည်
မှန်ကန်ကကကာင်း၊ ‘အာဏာစွဲကိုင်ကျင့်သုံးပပီး မည်သည်
တို့ကို ကဆာင်ေွက်ကပးနိုင်ကကကာင်း ြပည်သူလူထုကို
လက်ကတွ့ကဆာင်ေွက်ြပေမည်ြြစ်ကကကာင်း၊ ဥကောပ
အတွက် စိန်ကခါ်မှုမှာ တရုတ်နိုင်ငံက လုပ်ကဆာင်ခဲ့
သည်များကို ပိုမို၍ ထင်သာြမင်သာေှိပပီး ေီမိုကကေစီ
နည်းကျကသာ နည်းလမ်းြြင့် လုပ်ကဆာင်နိုင်သည်ဟု
အလုပ်ြြင့်သက်ကသြပေန်ြြစ်ကကကာင်း’SlavojZizek၏
သတိကပးချက်မှာ လွန်စွာ တိကျမှန်ကန်ပါသည်။ အကေှ့
အာေှ ေီမိုကကေစီ နိုင်ငံများြြစ်ကသာ ကတာင်ကိုေီးယား၊
တိုင်ဝမ်နှင့် ဂျပန်တို့သည် နိုင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်များကို
အလွန်အကွေံ ကန့်သတ်ြခင်း မြပုဘဲ ယင်းလုပ်ကဆာင်
ချက်များကို မည်သို့ လုပ်ကဆာင်နိုင်ကကကာင်း ယခုအချနိ်
အထိပိုင်နိုင်စွာလက်ကတွ့ြပသလျက်ေှိပါသည်။အလွန်
ြပင်းထန်ကသာတရုတ်နိုင်ငံ၏နည်းလမ်းနှင့်နှိုင်းစာလျှင်
၎င်းတို့၏ ချဉ်းကပ်ပုံသည် အကနာက်တိုင်း ေီမိုကကေစီ
စနစ်နှင့် ပိုမိုကလျာ်ညီသည်ဟု ယူဆေပါသည်။ မည်သို့
ပင်ြြစ်ကစ ေီမိုကကေစီနိုင်ငံကတာ်အကနြြင့် အကကပ်အ
တည်းကို ကအာင်ြမင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါက ေီမိုကကေစီ
နိုင်ငံကတာ်အကပါ်ယုံကကည်မှုအားကကာင်းလာနိုင်ပါသည်။
အကကပ်အတည်းနှင့် ကကုံကတွ့ချနိ်တွင် ြပည်သူလူထု
သည် လုပ်ငန်းကွေမ်းကျင်ကသာ၊ အပင်ပန်းခံကသာ၊
အကာအကွယ်ကပးကသာ အစိုးေကို ဝန်းေံ၍ စုစည်းလာ
တတ်ကကပါသည်။

နှစ်ကပါင်းများစွာ ပခိုးခခံကခွေတာကေး အစီအစဉ်များ
ကျင့်သုံးလျက် ကျန်းမာကေး ြပုစုကစာင့်ကေှာက်မှု စနစ်
များကို ထပ်မံကလျှာ့ချ၍ မေနိုင်ကတာ့သည့် အနိမ့်ဆုံး

၈ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



အကြခအကနသို့ ြြတ်ကတာက်ကလျှာ့ချပပီး ြြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ယင်းစနစ်ြြင့် နာမကျန်းသူ ြပည်သူလူထု
အများအြပားကို ကုသကပးနိုင်ေန် တတ်အားသကေွ့
ကကိုးပမ်းေပါမည်။ ပမို့နယ်အဆင့် ကဆးကပးခန်းများ
ပိတ်သိမ်းြခင်း၊သူနာြပုများကာလေှည်မလုံမကလာက်
ြြစ်ကနြခင်း၊ နည်းပညာပိုင်းပစ္စည်းကိေိယာများ စိတ်
မကကာင်းစော အကြခအကန ြြစ်ကနြခင်းများအတွက်
ယခု ကပးဆပ်ကနေပပီ ြြစ်ပါသည်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိ
ကဆးခန်းများက ကပ်ကောဂါ တိုက်ြျက်ကေးတွင် ပါဝင်
ြခင်း မြပုနိုင်ဟု ကာလကကာေှည် ြငင်းဆန်ခဲ့ကကပါသည်။
ကျန်းမာကေး ြပုစုကစာင့်ကေှာက်မှုကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ြပုလုပ်
ြခင်းအားြျက်သိမ်းေန် ကတာင်းဆိုချက်များကိုယခုအခါ
 ြပည်သူလူထုကတခဲနက် ကထာက်ခံလာကကပါသည်။ စ
ပိန်နိုင်ငံသည် အကကပ်အတည်းြြစ်ပွားလာစဉ် ပုဂ္ဂလိက
ကဆးခန်းများနှင့် ကျန်းမာကေးဝန်ကဆာင်မှုများအားလုံး
ကို အလျင်အြမန် နိုင်ငံပိုင်သတ်မှတ် ခဲ့ပါသည်။ ြပင်
သစ် သမ္မတကလည်း ကခတ်သစ်လစ်ဘေယ်ဝါေအတိုင်း
ပုဂ္ဂလိကပိုင် ြပုလုပ်ခဲ့ြခင်းများသည် အကြမာ်အြမင်ေှိမေှိ
ထုတ်ကြာ် ကမးခွန်းထုတ်လျက် လမ်းကကကာင်းကြပာင်းလဲ
ေန်ကတိကဝတ်ြပုထားပါသည်။ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်လည်း
လူမှုဘဝကိုကေးကွက်ြြင့်အဆုံးြြတ်ခံြခင်းသည်စင်စစ်
ကလျာ်ကန်မှုေှိမေှိအကြခအတင်စတင်ကဆွးကနွးကနကကပပီ
ြြစ်ပါသည်။ ကနာင်အခါတွင်အများြပည်သူ ဝန်ကဆာင်မှု
များ ြြည့်ဆည်းကပးော၌ စီးပွားကေးသမားတစ်ဦးချင်း၏
အြမတ်အစွန်းေလိုမှုကိုအကြခမခံဘဲြပည်သူလူထုတစ်ေပ်
လုံး ဘုံတူညီကသာ ကကာင်းကျ ိုးချမ်းသာြြစ်ကစကေးကို
ဗဟိုြပုေပါမည်။

အများြပည်သူဝန်ကဆာင်မှုများြပန်လည်တည်ကဆာက်
ကေးအတွက် ကငွဘီလီယံကပါင်းများစွာ ေင်းနှီးြမှုပ်နှံ
ေန်လိုအပ်ပါမည်။ ဝန်ကကီးချုပ်အိန်ဂျယ်လာမာကယ်
က နိုင်ငံကတာ်၏ ကြကးပမီပမာဏကို ကန့်သတ်ကသာ
ြွဲ့စည်းပုံအကြခခံဥပကေပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်သည် ယခုကဲ့သို့
ခွေင်းချက်ြပုေမည့်အကြခအကနတွင်အကျုံးမဝင်ကကကာင်း၊
‘နှစ်ကုန်ကသာအခါ ဘတ်ဂျက်လက်ကျန် မည်သို့ေှိ
မည်ကို ြပဿနာလုပ်စော မလိုပါကကကာင်း’ မိန့်ကကားခဲ့
ပါသည်။ လက်ေှိအကြခအကနတွင် ဂျာမနီအစိုးေသည်
သမိုင်းတစ်ကလျှာက် မကကုံြူးကသးကသာ စီးပွားကေး
ကယ်ဆယ်ကေး အစီအမံများကို လုပ်ကဆာင်လျက်ေှိ
ပါသည်။ ပိုင်ေှင်ကိုယ်တိုင် လုပ်ကိုင်ကသာ လုပ်ငန်းငယ်
များနှင့် အလွတ်ဝန်ကဆာင်မှုကပးကသာပကော်ြက်ေှင်နယ်
များမှအစြပု၍ကုမ္ပဏီကကီးများအထိပါဝင်ပါသည်။
ြပည်ကထာင်စုဘဏ္ဍာကေးဝန်ကကီး Scholz (ေှို့ဇ်) က

‘လုပ်ကပးနိုင်တာအားလုံး လုပ်ကပးသွားမည်’ ဟု ကတိ
ြပုကြပာကကားပါသည်။ ြပည်ကထာင်စုစီးပွားကေးဝန်ကကီး
Altmaier(ကအာ်ကမယာ)ကစုစုကပါင်းယူရိုကငွဘီလီယံ
 ၅၀ဝ ပမာဏေှိကသာ အာမခံချက်ကပးကေး မူကဘာင်မှာ
ကနဦး ကဆာင်ေွက် ကပးြခင်းသာြြစ်ကကကာင်း ကြပာကကား
ပါသည်။

သို့ြြင့် အကကပ်အတည်းကကုံေချနိ်တွင် အားလုံး ဂွေန်ကမ
နတ်ကိန်းစ်၏ အယူအဆများကို လက်ခံကျင့်သုံးသူ
(Keynesian) များချည်း ြြစ်သွားကကပါသည်။ ၂၀၀၈ခု
နှစ် စီးပွားကေး ပျက်ကပ်နှင့် မတူညီဘဲအကကပ်အတည်း
ကကျာ်လွန်သွားသည့်အခါ ပခိုးခခံကခွေတာကေး ြပန်လည်
လုပ်ကဆာင်၍ မေပါ။ ပခိုးခခံကခွေတာကေး မူဝါေများကို
ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကျင့်သုံးခဲ့ပပီးကနာက် ကျန်းမာကေး
နှင့်ပညာကေး၊ ကေသန္တေအစိုးေ၊ သယ်ယူပို့ကဆာင်ကေး
အကြခခံအကဆာက်အဦ၊ ဂျာမန်တပ်မကတာ်နှင့် ေဲတပ်ြွဲ့
တို့မှာဝန်ကဆာင်မှုများ ယိုယွင်းလျက် ခန်းကြခာက်ကန
ပပီြြစ်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှု ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ဟု ကျယ်
ကျယ်ြပန့်ြပန့် စိုးေိမ်ကကကာက်ေွံ့ ကနကကြခင်းကို တုံ့ြပန်
ကြြေှင်းေန်၊ စီးပွားကေးနှင့် လူ့အြွဲ့အစည်းတစ်ေပ်လုံး
ကိုေစ်ဂျစ်တယ် ကတာ်လှန်ကေးအတွက်အသင့် ြပင်ဆင်
ေန်နှင့် ောသီဥတုကြပာင်းလဲမှုကို တိုက်ြျက်ေန် သမိုင်း
တွင်ကလာက်သည့်အတိုင်းအတာြြင့် ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ
လိုအပ်ပါသည်။

သို့ကသာ် ထိုသို့ ြြစ်လာေန် အလားအလာနည်းပါးကန
ပါကသးသည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဘဏ္ဍာကေး အကကပ်အတည်း
ပပီးကနာက် ပခိုးခခံကခွေတာကေးအစီအမံများကို တင်းကကပ်
စွာ ကျင့်သုံးြခင်းြြင့် ကယ်ဆယ်ကေး အစီအမံများ
အတွက် အလွန်များြပားကသာ ကုန်ကျစေိတ်များကို
လူ့အြွဲ့အစည်းတစ်ေပ်လုံးကကျခံခဲ့ေပါသည်။ဘဏ်များ
ကအခွန်ထမ်းများ၏ကငွကိုယူ၍၎င်းတို့၏ကေးကွက်ကဝစု
ခိုင်မာကစေန် တည်ကဆာက်ခဲ့ကက ပါသည်။ ေလေ်မှာ
လူ့အြွဲ့အစည်း၏အကပါ်ဆုံးအလွှာ၌လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ
နှင့် အေင်းအြမစ်များ စုစည်းမှု အေှိန်အဟုန် ြမင့်တက်
လာခဲ့ပါသည်။

အကနာက်တိုင်း ေီမိုကကေစီနိုင်ငံများနှင့် လူ့အြွဲ့အစည်း
များသာမက စီးပွားကေးတွင် ကငွကကကးကဏ္ဍ အဓိက
မဟုတ်ဘဲကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ကဆာင်မှုများကိုအဓိက
ထားကသာ နိုင်ငံများပင်လျှင် ကနာက်ထပ် ဆယ်စုနှစ်
တစ်စု ပခိုးခခံကခွေတာကေးကျင့်သုံးြခင်းကိုခံနိုင်ေည်ေှိမည်
မဟုတ်ပါ။ အကကပ်အတည်းနှင့် အကကပ်အတည်းကကကာင့်

၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



ြြစ်လာမည့်စီးပွားကေးထိခိုက်မှုကိုေင်ဆိုင်ောတွင်ြွံ့ပြိုး
ဆဲနိုင်ငံများကို မျက်နှာလွဲ ခဲပစ်လုပ်၍ မေပါ။ ြွံ့ပြိုးဆဲ
နိုင်ငံများ ြပန်လည်ထူကထာင်ေန် အကူအညီကပးြခင်းြြင့်
ဥကောပနိုင်ငံများလည်း အကျ ိုးစီးပွား ြြစ်ထွန်းမည်သာ
ြြစ်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအားြြင့် ေုက္ခသည် အကကပ်အ
တည်း ကနာက်တစ်ကကိမ် မြြစ်ပွားကစေန် ကေှာင်လွှဲနိုင်ပါ
မည်။ ကနာက်ဆုံးအကနြြင့် အကေးကကီးကသာအချက်မှာ
ကမ္ဘာကကီးသည်လည်း ကနာက်ထပ် ပခိုးခခံကခွေတာြခင်း
ကို ခံနိုင်ေည် ေှိမည်မဟုတ်ပါ။ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပူကနွးလာ
ြခင်းကကကာင့် ထိခိုက်မှုများ နည်းပါးသက်သာကစေန်လို
အပ်သည့်လူမှုကဂဟစနစ်အသွင်ကူးကြပာင်းကေးအတွက်
ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကိုယခုပင်ြပုလုပ်ေန်လိုအပ်ပါသည်။
ကိုရိုနာ အကကပ်အတည်းကကကာင့် ကဘးကောက်သွား၍
မြြစ်ပါ။ အားလုံး အတူတကွ ကြြေှင်းေမည့် ကိစ္စြြစ်
ပါသည်။

ဆိုရှယ်ဒီမိုကကရစီ (လူမှုအဓိကဒီမိုကကရစီစနစ်)
သည်အြကပ်အတည်းမှထွက်ကပါက်ပြစ်နိုင်ပြင်း

ကမ္ဘာတ စ် ဝ န်း အ ကက ပ် အတည်း ြြ စ် ြခ င်း ကကကာ င့်
အလွန်အမင်း ဂလိုဘယ်လိုက်ကဇးေှင်း (ကမ္ဘာတစ်ဝန်း
လုပ်ငန်းများ ယှက်နွယ်ကဆာင်ေွက်ြခင်း) ကကကာင့် မည်
မျှ အန္တောယ်ကျကောက်လွယ်သည်ကို သိြမင်နားလည်မှု
ြမင့်တက်လာပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကွန်ေက်ဆက်
သွယ်ထားသည့် အကြခအကနတွင် ကပ်ကောဂါများသည်
အလျင်အြမန် နိုင်ငံနယ်စပ်များကို ြြတ်ကကျာ်၍ ကူး
စက်သွားနိုင်ပါသည်။အမှန်တကယ်လည်းကူးစက်လျက်
ေှိပါသည်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပစ္စည်းကပးပို့သည့်လမ်းကကကာင်း
အဆင့်ဆင့်မှာလည်းလွယ်လင့်တကူြပတ်ကတာက်သွား
နိုင်ပါသည်။ကငွကကကးကေးကွက်များသည်လည်းခံနိုင်ေည်
မေှိပါ။ လက်ယာဝါေီ အများကကိုက်ဝါေီများက နယ်စပ်
များကို ပိတ်၍ကမ္ဘာနှင့် မဆက်စပ်ကတာ့ဘဲသီးြခားကန
လိုကကပါသည်။သို့ကသာ်ယင်းသို့ ြပုလုပ်ြခင်းသည်တစ်
ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာေှိသည့် စိန်ကခါ်မှုများ ြြစ်ကသာ
ကပ်ကောဂါများ၊ စစ်ပွဲများ၊ ကေှေ့ကြပာင်းသွားလာကနထိုင်မှု၊
ကုန်သွယ်ကေးနှင့် ောသီဥတု ကြပာင်းလဲမှုများကို ကြြေှင်း
နိုင်မည့်အကြြမှန်မဟုတ်ပါ။စင်စစ်ယင်းအကကပ်အတည်း
များ၏အေင်းအြမစ်အကကကာင်းကိုေှာကြွပပီးကြြေှင်းေန်
ေည်ေွယ်ချက်ထားေှိသင့်ပါသည်။ယင်းသို့ကဆာင်ေွက်နိုင်
ေန် ကမ္ဘာ့စီးပွားကေးကို ပိုမို၍ ခံနိုင်ေည်ေှိကသာ အကြခခံ
အုတ်ြမစ်အကပါ်တွင်တည်ကဆာက်ေပါမည်။

ကိုရိုနာ အကကပ်အတည်းကနှာင်းပိုင်း ကာလသို့ကောက်ေှိ

လာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပစ္စည်းကပးပို့
သည့် လမ်းကကကာင်းအဆင့်ဆင့်ကို ြပန်လည်စုစည်း
တည်ကဆာက်ကနပပီြြစ်ပါသည်။ ပစ္စည်းကပးပို့သည့်
လမ်းကကကာင်း အဆင့်ဆင့် တိုကတာင်းပါက ပိုမို၍
တည်ပငိမ်မှုေှိပါမည်။ဥပမာအကမေိကန်စက်ရုံများကိုမက်
ဆီကိုတွင် ထားေှိပပီး ဥကောပစက်ရုံများကို အကေှ့ဥကော
ပတွင် ထားေှိြခင်းြြစ်ပါသည်။ နည်းပညာအပိုင်း တွင်
ဥကောပသည် ဥကောပအတွင်းမှာပင် ြူလုံေန် ြပန်လည်
လုပ်ကဆာင်ေပါမည်။ယင်းသို့လုပ်ကဆာင်နိုင်ေန်သုကတ
သနနှင့် ြွံ့ပြိုးကေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမို၍ နီးကပ်စွာ
ပူးကပါင်းကဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကငွကကကး
စနစ်မှာ ယခုအခါ အစည်းမကြပေန် တိပ်ြြင့်ကပ်ထား
သကဲ့သို့ ြြစ်ကနပပီး အကဆာတလျင် စနစ် ြပန်လည်
တည်ကဆာက်ေန် လိုအပ်ပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်များသည်
ကငွကကကး ကကုံ့မှု အလားအလာများကို ကငွကကကးမူဝါေ
များ ချမှတ်လျက် ေင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ကနသည်မှာ ဆယ်
စုနှစ်တစ်ခုကကျာ်လွန်ခဲ့ကသာ်လည်း မကြြေှင်းနိုင်သည်
ကို ကတွ့ေပါသည်။ အခွန်ကလျှာ့ချပပီး တစ်ချနိ်တည်း
မှာ အစိုးေအသုံးစေိတ် တိုးြမှင့်သည့် ဘဏ္ဍာကေးမူဝါေ
ကျင့်သုံးကသာ အစိုးေများသည် အကကပ်အတည်းြြစ်
ချနိ်တွင် ကနာက်တွန့်လျက် ေှိကကပါသည်။ နိုင်ငံကေးအေ
လွှတ်ကတာ်စနစ် ဝန်ကကီးချုပ်စနစ်၏ အကြခခံအုတ်ြမစ်
ကကကာင်းကျ ိုးဆက်စပ်ကျင့်သုံးပုံြြစ်သည့်‘ကိုယ်စားြပုမှု
မေေှိဘဲအခွန်မကပးကဆာင်နိုင်’ဟူကသာ မူကို ြပန်လည်
စွဲကိုင်လာြခင်း ြြစ်ပါသည်။တစ်နည်းအားြြင့် ကငွကကကး
စနစ်များကို ေီမိုကကေစီနည်းကျထိန်းချုပ်မှုကအာက်တွင်
ြပန်လည်ထားေှိေန်ြြစ်ပါသည်။

အြပန်အလှန် မှီခိုမှုများလွန်းလျှင် ပဋိပက္ခြြစ်တတ်
ပါသည်။ ယင်းပဋိပက္ခများကကကာင့် ထိခိုက်မှု သက်သာ
ကစေန် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများ၊ နိုင်ငံအများပါဝင်သည့်
ပူးကပါင်းကဆာင်ေွက်မှု အစီအမံများ လိုအပ်ပါသည်။
သို့ောတွင် ၂၀၀၈ခုနှစ်ဘဏ္ဍာကေးအကကပ်အတည်းနှင့် မ
တူညီဘဲ ဤ အကကပ်အတည်း ကို စီးပွားကေးအကကီးမား
ဆုံး နိုင်ငံကကီး ၂ဝကညှိနှိုင်းကပါင်းစပ်ကဆာင်ေွက်လျက်
တုံ့ြပန်မှုမေှိပါ။အင်အားကကီးနိုင်ငံများ၏ပထဝီနိုင်ငံကေး
အနိုင်လုမှုကတစ်ဘက်၊ လက်ယာဝါေီ အများကကိုက်
ဝါေီတို့၏ သီးြခားခွဲကနကေး ကဆာ်ဩမှုများကတစ်ဘက်
နိုင်ငံတကာပူးကပါင်းကဆာင်ေွက်ကေးကို အဟန့်အတား
ြပုကနပါသည်။နိုင်ငံအများပါဝင်ကသာအုပ်ချုပ်မှုအစီအမံ
အတွက်လက်ေှိတည်ေှိကနပပီြြစ်ကသာအစိတ်အပိုင်းများ
ကို လက်ကတွ့ အခိုင်အမာ တိုးချဲ့ြြည့်စွက် အားြြည့်
ေန် လိုအပ်ပါသည်။ကနဦးအကနြြင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာကေး

၁၀ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း



အြွဲ့ (WHO) ကို ေန်ပုံကငွ အလုံအကလာက် ထည့်ဝင်
ြြည့်ဆည်းကပးြခင်း၊ စီးပွားကေးအကကီးမားဆုံး နိုင်ငံကကီး
 ၂ဝ (G20) အစည်းအကဝး ြပုလုပ်၍ စီးပွားကေးအကကပ်
အတည်းကို စီမံခန့်ခွဲေန် ကကိုးပမ်းြခင်းများ လုပ်ကဆာင်
နိုင်ပါသည်။ ဤကနောတွင် နိုင်ငံအများပူးကပါင်း
ပါဝင်ကဆာင်ေွက်ကေးဝါေသမားများမဟာမိတ်အြွဲ့သည်
တန်ြိုးကပါင်းထည့်ကပးနိုင်ကကကာင်း လက်ကတွ့ြပသနိုင်ပါ
မည်။

အကကပ်အတည်းြြစ်ပွားပပီးကနာက် လက်ေှိအကြခအကန
အတိုင်း ဆက်လက်ကနထိုင် လုပ်ကိုင်သွားေန် မြြစ်
နိုင်ကတာ့ကကကာင်း ြပည်သူလူထုအကနြြင့် ေှင်းလင်းစွာ
သိြမင်ကနပပီ ြြစ်ပါသည်။ စီးပွားကေးနှင့် လူမှုဘဝကို
အကြခခံ ကျကျ ြပန်လည်ြွဲ့စည်းေန်လည်း များစွာဆန္ဒ
ေှိကနကကပါသည်။ တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် ေီမိုကကေစီနှင့်
လွတ်လပ်ခွင့်များကို အလွန်အမင်း ကန့်သတ်ကလျှာ့ချ
ြခင်းမြပုဘဲ လူ့အြွဲ့အစည်းများကို ပျက်သုဉ်းကစနိုင်
သည့် အန္တောယ်များကို ေှင်းလင်းြယ်ေှားေပါမည်။
ဤသို့ ကအာင်ြမင်စွာ ကဆာင်ေွက်နိုင်ေန် လိုအပ်ကသာ
လူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်း အြပန်အလှန် အကလျှာ့ကပး
ညှိနှိုင်းကြြေှင်းချက်များ ေေှိေန် မည်သည့် နိုင်ငံကေး
အင်အားသည်ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးကပးနိုင်ပါမည်နည်း။အကမ
ေိကန်နိုင်ငံကေးသိပ္ပံပညာေှင်SheriBerman(ေှယ်ေီဘား
မင်း) က စိုးေိမ်ပူပန်စွာြြင့် ကမးြမန်းထားကသာ ကမးခွန်း
မှာ ‘ဆိုေှယ်ေီမိုကေက်များ (လူမှုအဓိက ေီမိုကကေစီ
ဘက်ကတာ်သားများ)သည်ကမ္ဘာကကီးကိုတစ်ကကိမ်ထပ်မံ
၍ကယ်တင်နိုင်ပါမည်လား’ဟူ၍ ြြစ်ပါသည်။အားလုံး
ဝိုင်းဝန်း၍ကကိုးပမ်းကကပါစို့။

၁၁ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြကာင့်စနစ်ပျက်ပပားပြင်း


