ဘယ္လိုေခၚရမည္နည္း။ ျမန္မာ (သို႔) ဘားမား လား။

ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံကို ဘာ့ေၾကာင့္ ဘားမား မွ ျမန္မာ ျဖစ္သြားသည္ကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ေမးၾကသည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ Aလြန္ပင္
စိတ္တိုမိသည္။ ေျပာလည္း ေျပာျပခ်င္သည္ သို႔ေသာ္ Aဘယ့္ေၾကာင့္ ဒီလို ရႈပ္ေထြးေAာင္ လုပ္ခဲ့သူမ်ားကို
စိတ္တိုမိျခင္းျဖစ္သည္။
Aမွန္ေတာ့ ထိုAေျဖကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္
ေျဖၾကားရသည္မွာ Aလြန္ပင္ လြယ္ပါသည္။
ဖင္လန္ ႏိုင္ငံသည္ ၄င္း၏
ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားျဖစ္သည့္ ဆူAိမီ
ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာရာတြင္ ႏိုင္ငံAမည္ကို
ဆူAိုမီႏိုင္ငံဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ဖင္လန္၏ ျပင္ပမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ဖင္လန္
ႏိုင္ငံဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ Uပမာ- သင္သည္
ႏိုင္ငံျခားႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္၍
ဆူAိုမီႏိုင္ငံက လာပါသည္ဟု ေျပာခဲ့လ်င္
မည္သူမွ် မသိဘဲ ေနလိမ့္မည္၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ
လာသည္ဆိုမွသာ လူမ်ား သိၾကမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔Aတူ

ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံဟု

ေခၚသကဲ့သို႔၊

ေျပာရာတြင္

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို

ဘားမား

ဟု

ေခၚေဝၚၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဖင္လန္

ႏိုင္ငံနည္းတူ၊

ျပင္ပ

ႏိုင္ငံမ်ားသို႔

လာသည္ဟု

သြားေရာက္၍

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ေျပာဆိုကာမူ

မည္သူမွ်

နားလည္လိမ့္မည္

မဟုတ္ေပ။

Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

Aဂၤလိပ္လို

ဘားမား၊

ျပင္သစ္လို ဘားမားနီးရယ္၊ ဖင္လန္လို ဗူးရ္မား
သည္

ဘားမားဟုေခၚေသာ

AေခၚAေဝၚမွ

ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဖင္လန္ သို႔ ဘားမား
(ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ား AေခၚAေဝၚ) ၊ ဆူAိုမီ (သို႔)
ျမန္မာ

သည္

ႏိုင္ငံ၏Aမည္ကို

တနည္းတဖံု

Aမည္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျပႆနာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ထို Aမ်ားမသံုး၊ ျပည္တြင္းမွာသာ
သံုးသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုသည့္

AေခၚAေဝၚကို

ႏိုင္ငံတကာ

မွ

သံုးလာေAာင္

စစ္Aစိုးရမွ

လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ သမိုင္းတြင္ ဆြဲကပ္ေနေသာ ဘားမား ဆိုသည့္ AေခၚAေဝၚကို
ေျပာင္းလည္းလိုေသာ စစ္Aစိုးရ၏ Aဓိက လိုရင္း Aဓိပၸါယ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိေသာ္လည္း ဘားမားဟူေသာ
AေခၚAေဝၚကို ကမၻာက မသိေAာင္ လုပ္လိုသည္ကေတာ့ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည္။
၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ရက္ေန႔တြင္ “Union of Burma” Aျဖစ္ ျဗိတိသွ်လက္ေAာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ စစ္Aစိုးရ သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပပြဲၾကီးAား Aၾကမ္းဖက္ သက္ျဖတ္၍ Aာဏာသိမ္းျပီးေနာက္
၁၉၈၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ “Union of Myanmar” Aျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ့သ
ဲ ည္။ ထို႔Aတူ Rangoon ျမိဳ႕ ကို
Yangon၊

Syriamျမိဳ႕

ကို

Thanlyin

Aစရွိသျဖင့္

ေျပာင္းလဲခ့သ
ဲ ည္။

ထိုသို႔

ေျပာင္းလည္းခဲ့ျခင္းကို

ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ လက္ခံ Aတည္ျပဳခဲ့သည္၊ ကုလသမဂၢAဖြ႕ဝ
ဲ င္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံAမည္မ်ားကို
ၾကိဳက္သလိုေျပာင္းလည္းခြင့္ရွိသည္ဆိုကာ ကုလသမဂၢမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ စစ္Aစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားေသာ သူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္၊ Aတိုက္Aခံ
ပါတီဝင္မ်ားက လက္ခံAသံုးျပဳျခင္းမရွိေပ။ ေAာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္လ်င္ Aဂၤလိပ္လို ေျပာရာတြင္ Burma ဟူ၍
Aသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္Aစိုးရကို လံုးဝမေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ Aေမရိကန္ ႏွင့္ Aဂၤလန္
ႏိုင္ငံတို႔သည္

Burma

ဟူ၍သာ

ဆက္လက္

Aသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔Aတူ

ျမန္မာဆိုသည့္

Aသံထြက္သည္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားAတြက္ မိုင္ရန္မာ ၊ ျမိဳင္ရန္မာ ေခၚရမည္လား စသည္ျဖင့္ Aခက္Aခဲ
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ (သို႔) ဘားမား Aျဖစ္ ၾကိဳက္သလို ေခၚေဝၚႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သင္ေခၚေဝၚလိုက္ေသာAခါ
စစ္Aစိုးရကို

လိုလားသူတစ္ေယာက္လား

ဟူ၍ေတာ့

ျပန္လည္

Aေမးခံရမည္။

သို႔ေသာ္

တစ္ခုေတာ့

သိထားသင့္သည္မွာ ျမန္မာဆိုေသာ AေခၚAေဝၚကို စစ္Aစိုးရမွ ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္းလဲခ့ျဲ ခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ့္Aျမင္Aရ မည္သို႔ပင္ စစ္Aစိုးရက Aမည္ေျပာင္းလည္းခဲ့ေစကာမူ၊ Aမ်ားက မည္သို႔ ေခၚေဝၚေစကာမူ၊
ျမန္မာျပည္၏

သမိုင္းသည္

ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္

မဟုတ္ေပ။

ထို႔Aတူ

လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊

လဘ္ထိုးလဘ္ယူမႈမ်ားျခင္း၊ ကေလးစစ္သားAသံုးျပဳျခင္း၊ Aဓမ ခိုင္းေစျခင္း၊ ဒုကၡသည္ ေပါမ်ားျခင္းတို႔သည္
ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္ေပ။
လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ား

ထို႔ေၾကာင့္

ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည့္

ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ

(သို႔)

ဘားမား

တစ္ခုျဖစ္ဆဲ

သည္

ဆိုသည္ကို

ပို၍Aေရးၾကီးပါသည္။
ထိုက္မင္း (hteinkmin.com)
Ver:Burmese Source:

စစ္Aစိုးရ

http://en.wikipedia.org/wiki/Burma
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7013943.stm

Aုပ္ခ်ဳပ္ေနသ၍

သင္Aျမဲသိရွိေနဖို႔က

