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ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစကားလံုးမ်ားကို ျမန္မာလိုတိတိပပနားလည္ဖို႔ လိုအပ္
သလို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစကားလံုးေတြကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ
ႏိုင္ငံေရး သမားေတြၾကားထဲ၊ ပညာရွင္ေတြ ၾကားထဲတင္ လိုအပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြအားလံုး
သိရွိဖို႔လိုအပ္တဲ့ လုိအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ လူသံုးမမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစကားလံုး အသစ္ေတြကို
မိတ္ဆက္တာမလုပ္ခင္ လူေျပာသူေျပာမ်ားေနေပမယ့္ ဆိုလိုရင္းကိုတိတိပပမသိ၊ ေ၀၀ါး ေနၾကတဲ့
စကားလံုးေတြရဲ႕ ျဖစ္ေပၚလာပံုနဲ႔ အဓိပၸါယ္ အၾကမ္းဖ်င္းကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
ေန႔စဥ္ေလာက္နီးနီး သံုးေနၾကေပမယ့္ သတိမမူမိသလိုဆိုလိုရင္းကို တိတိပပမသိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစကားလံုးေတြ
အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ လူေျပာမ်ားတဲ့ “လက္၀ဲ” အယူ၀ါဒ၊ “လက္ယာ” အယူ၀ါဒဆိုတာကို
ပထမဦးဆံုး
ေျပာၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ “လက္၀ဲ” “လက္ယာ” လို႔ ေခၚသလဲ၊ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္အၾကမ္းဖ်င္းက
ဘာလဲ ဆိုတာကို သိရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆိုင္ရာအေတြးအေခၚမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးစကားလံုးမ်ားနဲ႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းအေၾကာင္း
ေျပာမယ္ ဆိုရင္ “ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး (၁၇၈၇ - ၁၇၉၉)” အေၾကာင္းခ်န္ထားခဲ့လို႔ မရပါဘူး။ အထူးသျဖင့္
ဥေရာပတိုက္မွာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြ ေရခ်ိန္ျမင့္ေနတဲ့ကာလျဖစ္ၿပီး “ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး” ဟာ
ဥေရာပတိုက္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့လို႔ပါပဲ။
“လက္၀ဲ” “လက္ယာ” ဆိုတာကလည္း ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အရွိန္အျမင့္ဆံုးကာလျဖစ္တဲ့ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္
ေလာက္မွာ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့စကားလံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္းမွာ ဘုရင္ကိုသစၥာရွိသူမ်ားနဲ႔ ဘုရင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္လုိသူမ်ားဆိုၿပီး
အုပ္စုႀကီး
ႏွစ္စု ရွိပါတယ္။ အဆိုပါအုပ္စုေတြဟာလႊတ္ေတာ္လို ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာ (National Assembly) မွာ ေဆြးေႏြး
ျငင္းခုန္ၾကတဲ့အခါ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေနရာေပါင္းစံုကေန ေအာ္ဟစ္ျငင္းခုန္ေနတာဟာ အေတာ့္ကို အဆင္
မေျပပါဘူး။ ဒီအခါ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ ညာဘက္ျခမ္းမွာ ဘုရင္ကိုသစၥာရွိသူေတြကို ထိုင္ခိုင္းၿပီး၊
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ
ေတာ္လွန္သူေတြကို ထိုင္ခိုင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းပါတယ္။ အဲဒီကေန ေရွး႐ိုးစြဲအယူ၀ါဒရွိသူေတြကို “လက္ယာ”
လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး၊ ေတာ္လွန္လိုသူေတြကို “လက္၀ဲ” လို႔သတ္ မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကာလၾကာရွည္လာတဲ့အခါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ “လက္ယာ = ေရွး႐ုိးစြဲ အယူရွိသူ”၊ “လက္၀ဲ=
ေတာ္လွန္လိုသူမ်ား” ဆိုတာေတြထက္ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အယူေတြဟာလည္း
ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔တာေၾကာင့္ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း အဓိပၸါယ္ ဆိုလိုရင္းထက္ပိုၿပီး နက္နဲလာပါတယ္။
ျဖစ္ပံုကေတာ့ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေႏွာင္းပိုင္းကာလေတြျဖစ္တဲ့ ၁၇၉၁ - ၉၂ ကာလေတြမွာအထက္ ပါ
“လက္၀ဲ” “လက္ယာ” အယူအဆေတြၾကားမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚရွိသူ၊ အလယ္အလတ္
လမ္းစဥ္၀ါဒ ရွိသူေတြ ရွိလာတဲ့အခါ ျပင္သစ္ဥပေဒျပဳေရး ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာ (Legislative Assembly) မွာ
ထိုင္ၾကတဲ့ပံုေတြ နည္းနည္းေျပာင္းသြားပါတယ္။ လက္၀ဲဘက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြထိုင္ၿပီး၊
အလယ္မွာေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္သမားေတြ ထိုင္ပါတယ္။ လက္ယာဘက္မွာေတာ့
အေျခခံဥပေဒကို ခုခံကာကြယ္လိုသူမ်ား (တစ္နည္းေခၚရရင္) ေရွး႐ိုးစြဲ အယူအဆရွိသူေတြ ထိုင္ၾကပါ တယ္။
လက္ယာအယူ၀ါ (Right wing) ဆိုရင္ ေရွး႐ုိးစြဲအယူ၀ါဒရွိသူ၊ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒစြဲရွိသူ၊ လူခ်မ္းသာမ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳသူ၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ေထာက္ခံသူ၊ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒစြဲရွိသူစသျဖင့္ အၾကမ္း
ဖ်င္းယူဆၾကၿပီး၊ လက္၀ဲအယူ၀ါ (left wing) ဆိုရင္ ေတာ္လွန္လိုသူ၊ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒစြဲကင္းသူ၊
လူလူျခင္းမွ်မွ်တတ
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ျမင္တတ္သူ၊ဆင္းရဲသားမ်ားဘက္က ရပ္တည္သူ၊ တန္းတူညီမွ်ေရးကိုတန္ဖိုးထားသူ၊ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒထက္
လူသား၀ါဒကို တန္ဖိုးထားသူ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားစသျဖင့္ အၾကမ္း ဖ်င္းယူဆၾကပါတယ္။ အယူအဆ
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံေတြ ေပၚမူတည္ၿပီး အျပင္း၊အေပ်ာ့
ယူဆခ်က္ေတြ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြက အနည္းငယ္ကြဲလြဲၾကတာရွိေပ မယ့္အထက္ပါအၾကမ္းဖ်င္း
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရဲ႕
ေဘာင္ကေန ေက်ာ္သြားတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိပါဘူး။
အထက္ပါ အယူ၀ါဒခြဲျခားသတ္မွတ္မႈေတြကေနၿပီးေတာ့ “လက္၀ဲစြန္း (Extreme Left) လက္ယာစြန္း
(Extreme Right) အလယ္က်တဲ့လက္၀ဲ (Centre left) အလယ္က်တဲ့လက္ယာ (Centre Right) ေတြ ဆိုၿပီး
ေျပာဆို သံုးႏႈန္းတာေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ အေတြးအေခၚ အယူ၀ါဒေတြကိုမူတည္ၿပီး ခြဲျခား
သတ္မွတ္လာတာ
ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉ ရာစုေရာက္လာတဲ့အခါ အယူ၀ါဒေတြကို အေရာင္ေတြနဲ႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္တာေတြလည္း ရွိလာပါ တယ္။
အနီေရာင္၊ အျဖဴေရာင္စသျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ အယူ၀ါဒေထာက္ခံမႈကို အလံေတြေထာင္ၿပီး ျပတာေတြ
လုပ္ၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း လြတ္လပ္ေရးႀကိဳေခတ္ကာလေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေခတ္ေတြမွာအလံျဖဴ၊ အလံနီ
စသျဖင့္ ေျပာဆိုခြဲျခားသတ္မွတ္တာေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ “အနီ” ေရာင္ကို ကြန္ျမဴနစ္ အယူ၀ါဒ
ရွိသူေတြနဲ႔ တြဲၿပီးမွတ္ယူလာၾကပါတယ္။ အလံအေရာင္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္တာဟာ ဒီေန႔ကာလအထိ
ေခတ္မစားေတာ့ေပမယ့္“လက္၀ဲ” “လက္ယာ” အယူအဆကေတာ့ ဒီေန႔ အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကို
သံုးစြဲေနၾကတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ပါတီစနစ္ (ပါတီႀကီး ႏွစ္ခုတည္းက လႊတ္ေတာ္မွာလႊမ္းမိုးတဲ့စနစ္) ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ
လက္၀ဲယိမ္း ပါတီနဲ႔ လက္ယာယိမ္းပါတီဆိုၿပီး သိသိသာသာကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ
ယူေကႏိုင္ငံမွာ ေလဘာပါတီ (Labour Party) ဟာ လက္၀ဲယိမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ (Conser
vative Party) ဟာလက္ယာယိမ္း ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ရီပါဗလစ္ကန္ (Repub- lican
party) က လက္ယာယိမ္းပါတီျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Democratic Party) ဟာ လက္၀ဲ ယိမ္းပါတီ
ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ပါတီထက္ပိုတဲ့ “သုံးပါတီ - ပါတီစံုစနစ္ (ပါတီႀကီးႏွစ္ခုထက္ပိုၿပီး ...သုံးခု (သို႔) သုံးခုထက္ပိုတဲ့
ပါတီေတြဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ သူမသာ၊ ကိုယ္မသာၿပိဳင္ေနၾကေသာ လႊတ္ေတာ္) ေတြမွာေတာ့ ပါတီေတြရဲ႕
အယူ၀ါဒေပၚမူတည္ၾကပါတယ္။ တစ္ပါတီ တည္းရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာေတာ့
ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕သေဘာအတိုင္း လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ ဥပမာလက္ရွိ
ျမန္မာျပည္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ အီရန္ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ” စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ တစ္ပါတီစနစ္ႏိုင္ငံေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။
လက္၀ဲ၊ လက္ယာအေၾကာင္းေျပာရင္ မပါမၿပီးေျပာရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ မာ့စ္၀ါဒနဲ႔ဖက္
ဆစ္၀ါဒေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းစက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔အတူ လူမႈေရးသိပၸြံပညာရွင္
(Sociologist) ျဖစ္တဲ့ ကားလ္မာ့စ္ (Karl Marx) ရဲ႕ အယူအဆအေတြးအေခၚေတြ ထြန္းကားလာခဲ့ပါတယ္။
လူသိမ်ားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ အယူ၀ါဒဆိုတာ ကားလ္မာ့စ္ရဲ႕ အယူ၀ါဒကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အယူအဆ
ျဖစ္ပါတယ္။
စက္မႈေတာ္လွန္ေရးနဲ႔အတူ ဥေရာပမွာထင္ရွားတဲ့ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ လူခ်မ္းသာ
အရင္းရွင္ လူတန္းစား (ဘူဇြာ) (Bourgeoisie) နဲ႔ အလုပ္သမားလူတန္းစား (Proletariat) လို႔ မာ့စ္က ခြဲျခား
သတ္မွတ္ပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး (Means of Production) နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး စက္႐ုံပိုင္ရွင္ ေတြဟာ
လူခ်မ္းသာေတြျဖစ္ၿပီး က်န္လူတန္းစားေတြက မိမိတို႔လုပ္အားကို လစာေငြေၾကးနဲ႔ ေရာင္းစားရ
တဲ့အလုပ္သမား လူတန္းစားလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြက အလုပ္သမားလူတန္းစားေတြရဲ႕
လုပ္အားကို အျမတ္ႀကီးစား ရယူခ်မ္းသာၿပီး ကုန္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္တဲ့ အလုပ္သမားလူတန္းစားက
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လက္၀ဲလက္ယာ ဆိုရာ၀ယ္
သတင္းရင္းျမစ္ > ကိုထိုက္
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၄ မိနစ္

ဆင္းရဲတယ္။ တကယ္ဆို ကုန္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္တ့ဲ အလုပ္သမားေတြကသာ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ မူလပိုင္ ရွင္ေတြ
ျဖစ္တယ္။ ေငြရွင္ေတြက ေငြေၾကးနဲ႔ စက္ပစၥည္းေတြကို သံုးၿပီး မူလပိုင္ရွင္ေတြအေပၚမွာ အျမတ္
ႀကီးစားၾကတယ္။ ဒါကို အလုပ္သမားလူတန္းစားက သတိထားသိရွိလာတဲ့ အေျခအေန (Class consciousness) ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ၿပီး “လူတန္းစား ခြဲျခားမႈမရွိေသာ (သို႔) လူတန္းစားတစ္
ခုတည္းရွိေသာ ေခတ္ေရွ႕ေျပးလူမႈအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ (Communism) ကို တည္ေထာင္
ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေတြးေခၚခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ အယူအဆကို႐ုရွားႏိုင္ငံကေမြးစားၿပီး ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးမွာႀကီးစိုးေနတဲ့ လူခ်မ္းသာ
စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုေတာ္လွန္ၿပီး၊ လူမ်ားစုအလုပ္သမား လူတန္းစားကေန ေပါက္ဖြားလာ တဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔
စီးပြားေရး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းသစ္ျဖစ္တဲ့ “ကြန္ျမဴနစ္စနစ္” ကို တည္ေထာင္ပါေတာ့တယ္။ ဥေရာပမွာ ခရစ္ယာန္
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အာဏာႀကီးစိုးမႈကလည္း အင္မတန္ႀကီးမား တာေၾကာင့္ ဘာသာေရး
အယူအဆရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကိုလည္း ဆန္႔က်င္ရမယ္လို႔ ယူဆလာၾကတာေတြလည္း ရွိလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေတာ္လွန္
လိုတဲ့ အယူအဆ၊ လူခ်မ္းသာေတြထက္ အလုပ္သမား ဆင္းရဲသားလူတန္းစားကို ၾကည့္တဲ့၀ါဒ၊
လူတန္းစားတန္း တူညီမွ်ခြင့္ကို ၾကည့္တဲ့၀ါဒ၊ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈကို လက္ မခံတဲ့၀ါဒစတာေတြကို
လက္၀ဲ၀ါဒလို႔ သတ္မွတ္တာ
ေၾကာင့္ “ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ” ကို လက္၀ဲ၀ါဒလို႔ ေခၚေ၀ၚ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအယူအဆေတြကို
လူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ယူဆခ်က္ေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဟာ လက္၀ဲစြန္း၀ါဒအျဖစ္ လူသိမ်ား
လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ (စစ္ေအးကာလအတြင္း မွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး (process of
demonisation) ဟာ ေအာင္ျမင္တာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဆိုရင္ လူေတြဟာ မုန္းတီးမႈေတြျဖစ္လာတာလည္း
ရွိလာတာပါ။)
အလားတူ ပထမကမၻာစစ္မွာစစ္႐ႈံးခဲ့တဲ့ ဂ်ာမနီဟာ ဗာဆိုင္းစာခ်ဳပ္အရ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ေတြေပးရတဲ့ အျပင္
၁၉၃၀ မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ (Great Depression) အရ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက ပိုမို ဆိုး၀ါးလာ
ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးကလည္း မတည္ၿငိမ္၊ စီးပြားေရးက်ၿပီး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက မတရားႀကီးထြားလာမႈေတြအျပင္
အေမရိကန္က ဂ်ာမနီကို ေခ်းထားတဲေငြေတြကို ျပန္ေတာင္းတဲ့အခါ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဟာ
လံုး၀ၿပိဳလဲလုနီးပါးျဖစ္လာခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအခါ ဗာဆိုင္းစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့
ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္
ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဇီယြန္နစ္ဇင္ (Zion ism) လို႔ ေခၚတဲ့ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အယူ၀ါဒႀကီးထြားလာ
ေနတာဟာ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ တယ္။ ဒီအႏၱရာယ္ေတြၾကားက
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကိုကယ္တင္ၿပီး မဟာဂ်ာမန္လူမ်ဳိးနဲ႔ ႏိုင္ငံကိုတည္ေထာင္ရ မယ္ဆိုၿပီးေႂကြးေၾကာ္လာခဲ့တဲ့
ဟစ္တလာရဲ႕ နာဇီပါတီဟာ အာဏာရ လာခဲ့ပါတယ္။ နာဇီပါတီ အာဏာ ရၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြနဲ႔အတူ ဂ်ဴးေတြကို သတ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ကို စတင္ေစခဲ့ပါတယ္။
အီတလီမွာလည္း မူဆိုလိုနီကေနဖက္ဆစ္ (Fascism) ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးအစြန္း ေရာက္၀ါဒကို အသက္သြင္း
သလို၊ အာရွမွာလည္းဂ်ပန္လူမ်ဳိးေတြဟာ မဟာဂ်ပန္လူမ်ဳိး၀ါဒျဖစ္တဲ့ဖက္ဆစ္စနစ္(Fasciam) နဲ႔
ဒုတိယကမၻာစစ္ထဲ ၀င္ပါလာပါေတာ့တယ္။ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒစြဲရွိသူ၊ ဘာသာေရး၀ါဒစြဲရွိသူ၊ ေရွး႐ုိးစြဲ
အယူရွိသူ၊ မိမိလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း ကို ၾကည့္သူေတြကို လက္ယာ၀ါဒထဲမွာ ရွိေနရာကေန ဖက္ဆစ္နစ္လို
အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒစြဲ ျပင္းထန္မႈေတြကို လက္ယာစြန္း၀ါဒလို႔ သတ္မွတ္သံုးစြဲလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ။
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