
ထပ်ိထပ်ိ%က ဲြမနမ်ာေခတ0်ပိ1င ်အ45ပညာ78ငမ်ျား မေပ;ထကွရ်ြခငး် အေ>ကာငး်ရငး်များ 

 
 
ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1င ်အ45ပညာ78ငမ်ျားသည ်တခါလာ မဲြပာပ5ဆိ5း ဆိ5ရမလိ5 အတံ5းလိ5ကအ်တစလ်ိ5က ်

တငဆ်ကသ်ည် ့လကရ်ာများ၊ စတိက်Gးစတိသ်နး် ေခါငး်ပါးသည် ့လကရ်ာများချည် ့လ5ပ်ေန>ကသညဟ်5 

စပ်ွစွေဲြပာဆိ5ခ>ံကရသည။် တခါလာလညး် အတတိက်ိ5လ8န၊် တခါလာလညး် ေသးွထကွသ်ယံိ5မK48င် ့

နာကျငခ်စံားရမKများ၊ လကလ်တွဆ်ံ5းLK ံးရမKများ၊ ထတိလ်န်ဖွ့ယရ်ာများကိ5သာ တငဆ်ကက်ာ သGတိ5 ့ 

အတတိတ်5နး်က ေခတအ်ဆကဆ်က ်အာဏာ78ငစ်စအ်စိ5းရများလကေ်အာက ်48စပ်ရိေစOဒ>ကာေအာင ်

ြဖတသ်နး်ေတွQ >က1ံခဲရ့သညမ်ျားကိ5ချည် ့ချြပေန>ကသညဟ်5 အေြပာခ>ံကလာရသညမ်8ာ ေတာ်ေတာ်>ကာ 

0ပီ။ ဒလီိ5ေြပာ>က အကြဲဖတ>်ကသညမ်8ာ မ8နသ်င်သ့ေလာကလ်ညး် မ8နေ်နသည။် မေနတ့စေ်နက့အထပိင ်

ပါေဖာမန်စ့ ်လကရ်ာအများစ5ကိ5 >ကည့လ်ိ5ကလ်Sင ်ေသးွထကွသ်ယံိ548င် ့ဇာတန်ာသည်အ့ကကွမ်ျားကိ5 

ြမငေ်နရတ5နး်။ ေြပလညေ်အာင ်ည
U
4ိ Kငိး်တာမျိ1း၊ ေ၀ဖနဆ်နး်စစသ်ည် ့အြမငမ်ျိ1း၊ ပ5စOာဆနသ်ည် ့

လကရ်ာမျိ1း သပ်ိမ78ိလ8။ ထားေတာ။့ ကျမတငြ်ပလိ5သည်အ့ချကမ်8ာ ြမနမ်ာေ့ခတ0်ပိ1င ်

အ45ပညာလကရ်ာများ “သပ်ိမစွ”ံ ရသည် ့အေ>ကာငး်ရငး်၊ ထိ5လကရ်ာများ ‘အတတိတ်ငွ ်ပိတမိ်’ ေနရ 

သည် ့အေ>ကာငး်ရငး် တိ5က့ိ5 ေဆးွေ4းွ>ကေတာမ့ညဆ်ိ5လSင ်တပါတညး် မြဖစမ်ေန ေဆးွေ4းွရမည် ့

အေ>ကာငး်အချကမ်ျား78ိေနသည။် ယငး်တိ5မ့8ာ ေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာေလာကတငွ ်ပါ၀ငပ်တသ်ကေ်နသG 

အမျိ1းမျိ1း၏ ေတာငး်ဆိ5မKများ၊ အ45ပညာ78ငမ်ျား ရ78ိသည် ့အခငွ်အ့လမ်းများ၊ ၄ငး်တိ5 ့ ပါ၀ငေ်ဆးွေ4းွ 

သည် ့စကား၀ိ5ငး်များ(သိ5 ့) ၄ငး်တိ5ပ့ါ၀ငြ်ခငး်မ78ိသည် ့စကား၀ိ5ငး်များ၊ သGတိ5က့ိ5 သတွသ်ငွး်ထားသည် ့

ဇာတေ်ြပာများ၊ သGတိ5အ့ေ>ကာငး်ကိ5 ပံ5ေဖာ်ေြပာသည် ့ဇာတေ်ြပာများ ြဖစေ်လသည။် ဤေဆာငး်ပါး 

တငွ ်ထည်သ့ငွး်ေဆးွေ4းွလိ5သည် ့ေနာကတ်စခ်ျကမ်8ာ ဖနတ်ရာေတေအာင ်ေြပာေနကျ ‘အတတိတ်ငွ ်

ပိတမိ်ေနသည’် ဟGေသာ ဇာတေ်ြပာကေရာ ဒေီနေ့ခတထ် ိမ8နပ်ါေသးရဲလ့ားဆိ5သည် ့အချကပ်င။် 

Diana Zaw Win ေရးသားသည် ့‘On Myanmar Art during Spring Revolution 2021’ ေဆာငး်ပါးပါ 

အချကအ်လကမ်ျားကိ5 ရည်̀ aနး်သည် ့အချကမ်ျားလညး် ဤေဆာငး်ပါးတငွ ်ဆကလ်က၍် အေသး 

စတိတ်ငြ်ပရာတငွ ်ပါ၀ငလ်ာမည။် (သGတိ5ေ့ရးသားသည် ့ေဆာငး်ပါးကိ5 ဤေနရာတငွ ်ဖတL်K4ိ5ငသ်ည။်) 

ထိ5ေဆာငး်ပါးပါ အချိ1Qအချကမ်ျားကိ5 ကျမဘကမ်8 ြပနလ်ည ်ေစာေ>ကာမKများ၊ ကျမေလလ့ာစGးစမ်းမိ 

သည် ့ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1င ်အ45ပညာေလာကကိ5 ဆငြ်ခငသ်ံ5းသပ်မိသညမ်ျားလညး် ထည်သ့ငွး် ေဆးွေ4းွ 

သာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 
‘‘On Myanmar Art during Spring Revolution 2021’ ေဆာငး်ပါး၏ အဖွင်တ့ငွ ်စတိအ်နာကိ5ြပသည် ့

ြမနမ်ာ4ိ5ငင်ကံ အ45ပညာလကရ်ာများ 4ိ5ငင်တံကာအ45ပညာြမငက်ငွး်တငွ ်ရပ်တည4်ိ5ငရ်န ် 



ကိ5းယိ5က့ားယား4ိ5ငလ်8စာွြဖင် ့အဆအီေင; မတည်ေ့သာ နမိိတပံ်5များကိ5ချည် ့ထ5တေ်ဖာ်ြပသေန>ကပံ5ကိ5 

Diana Zaw Win က ေအာကပ်ါအတိ5ငး် ေရးသားတငြ်ပထားသည။် 

 
‘ြမနမ်ာကလာသည် ့စတိအ်နာြပ လကရ်ာများသည ်ကိ5းယိ5းကားယား4ိ5ငလ်8သည။် 4ိ5ငင်တံကာ မျက4်8ာ 

စာတငွ ်ရပ်တည4်ိ5ငဖိ်5ရ့ာ ထိ5လကရ်ာများတငွပ်ါသည် ့တနင်တ့ပိ5း အေ>ကာငး်အရာကိ5 တိ5တိ5တ5တတ်5တ ် 

အချိနက်န်သ့တခ်ျကြ်ဖင် ့ထ5တေ်ဖာ်ြပသဖိ5 ့ မြဖစမ်ေနလိ5အပ်ြခငး်ေ>ကာင် ့ကိ5းယိ5းကားယား 4ိ5ငလ်ာြခငး် 

ပငြ်ဖစသ်ည။်  အတတိက်ိ5လ8နရ်မညမ်8ာလညး် အဆံ5းအစမထငသ်လိ5ြဖစေ်နသြဖင် ့အ45ပညာ78ငခ်မျာ 

ဧရာမ၀နထ်5ပ်၀နပိ်5းကိ5 ထမ်းပိ5းရမည်အ့ေြခဆိ5ကလ်ာရသည။် ြမနမ်ာ4ိ5ငင်ဘံယန်ား78ိမ8နး်ေတာငမ်သ ိ

သည် ့ပရိသတက်ိ5 ရာစ548စတ်စခ်5စာေလာက>်ကာသည် ့နာကျငဖွ်ယအ်တတိဇ်ာတလ်မ်းသေိအာင ် မိနစ ်

၂၀ >ကာ ပါေဖာမန် ့ြဖင် ့ဘယလ်ိ5နညး်48င်မ့S လ5ပ်လိ5မ့ရ4ိ5င။် 4ိ5ငင်တံကာ အသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်ထမံ8 စာနာမK၊ 

အသအိမ8တြ်ပ1မKရေအာင ်အဆအီေင;မတည်သ့ည် ့အာေဘာ်များ ထ5တေ်ဖာ်ြပသ>ကသည် ့သသံရာ 

စက၀ိ်5ငး်တငွ ်ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာေလာကသည ်ေထာငေ်ချာကမိ်လျက7်8ိေနေလသည။် အထးီ 

ကျနလ်နွး်လ8သည် ့4ိ5ငင်တံခ5အတကွ ်ကမfာ%ကးီက ေအာကေ်မသ့တရိေနဖိ5ရ့ာ ဗမာေတွQ >က1ံခစံားမKကိ5 

ဤနညး်48င4်8ငထ်5တေ်ဖာ်ြပသြခငး်သညသ်ာ တစခ်5တညး်ေသာနညး်လမ်းလိ5ြဖစေ်နေတာသ့ည။်’’ 

 
သGတိ5၏့အထကပ်ါေဆာငး်ပါးတငွပ်င ်၂၀၂၁ ေ4ဦွးေတာ်လ8နေ်ရး၏ အ45ပညာသည ်ဤ 

‘သသံရာစက၀ိ်5ငး်’မ8 အေရွQ တစခ်5ြဖစသ်ညဟ်5 ဆိ5သည။် 

 
‘’ အထGးသြဖင် ့ငယရွ်ယသ်G မျိ1းဆကမ်ျား>ကား ြပငပ်က ကယမ်ည်သ့Gကိ5 အားကိ5းေနြခငး် က ၂၀၂၁ 

ေ4ဦွးေတာ်လ8နေ်ရးတငွ ်ေြပာငး်လသဲာွးခဲသ့ည။် ဤေတာ်လ8နေ်ရးကာလအတငွး်က လကရ်ာများတငွ ်

သမိ5ငး်တစေ်ခတ၏် သL5ပ်သကနက်ိ5 လ8စခ်နြဲမငလ်ိ5ကရ်သည။်’’ ဤအေြပာငး်အလ ဲ%ကးီက 

ြမနမ်ာအ45ပညာကိ5 ယငး်၏အတတိက်ာလ48င် ့ြပနရ်င>်ကားေစေ့ပးလိ5ကပံ်5၊ ‘ထိ5ကတ်နေ်သာ 

ပိ5မိ5ေတာကပ်သည် ့အနာဂတက်ိ5 ဦးတညသ်ည် ့ေမSာ်လင်ခ့ျကမ်ျားကိ5 ေမးွြမkေပးလိ5ကပံ်5ကိ5 ၄ငး်တိ5၏့ 

ေဆာငး်ပါတငွ ်ဆကလ်ကေ်ဆးွေ4းွထားေလသည။်  

 
ထိ5ေဆာငး်ပါးဖတ0်ပီး စာေရးသGအတကွ ်ေြပာစရာ78ိလာသည်အ့ချကမ်ျားမ8ာ ေအာကပ်ါအတိ5ငး်ြဖစ ်

သည။်  

၁) ေ4ဦွးေတာ်လ8နေ်ရးတ5နး်က ြဖစသ်ာွးခဲပ့ါသညဆ်ိ5ေသာ ြမနမ်ာအ45ပညာေလာက၏ ပွဲ>ကမ်းေသာ 

အေြပာငး်အလ%ဲကးီကိ5 ေဆာငး်ပါး78ငက် တညေ်ဆာကြ်ပထားသည် ့ဇာတေ်ြပာသည ်အမ8နတ်ကယ ်

ြဖစေ်ပ; ခဲသ့ညက်ိ5 0ပီး0ပီးေရာ နားလညလ်ယွေ်အာင ်ပံ5ဖျကတ်ငြ်ပထားသည်သ့ေဘာြဖစေ်နသည။် 



ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာသမိ5ငး်တငွ ်အေရးပါလ8သည် ့ဤအခိ5ကအ်တန်က့ိ5 ဦးတညခ်ဲသ့ည် ့သိ5မ့ဟ5တ ်

ေပ;ေပါကေ်စခဲသ့ည် ့အတတိေ်ြခလ8မ်းအဖံ5ဖံ5ကိ5 မျကက်ယွြ်ပ1ရာကျေနသညဟ်5 ယGဆမိသည။် ေတာ် 

လ8နေ်ရးေရချိနက်ျသာွးသည်အ့ခါ ြဖစလ်ာမည် ့အေြခအေနကိ5လညး် ေ၀ဖနဆ်နး်စစြ်ပ4ိ5ငြ်ခငး်မ78ိဟ5 

လညး် စာေရးသG ယGဆမိသည။် 

 
၂ ) ြဖစခ်ျငေ်တာ ့ထGးဆနး်ေထလွာ ေရြခားေြမြခားက ြမနမ်ာ4ိ5ငင်ရံယ၊် အဒဲ4ီိ5ငင်ကံ ထlကေသာငး်ကျနး် 

0ပီး မ>ကာခငက်မ8 ‘မီး’ ကိ578ာေဖွေတွQ 78ိသGေတအွေ>ကာငး် ဇာတေ်ြပာမျိ1းကိ5 ေဆာငး်ပါး78င ်ဒိ5ငယ်ာနာ 

ေဇာ်၀ငး်က မ0ပီး4ိ5ငမ်စးီ4ိ5င ်အထပ်ထပ် ေရးြပေနသညဟ်5 စာေရးသG ယGဆမိသည။် 

 
 
 
‘ကမfာေကျာ် ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1င ်အ45ပညာ78ငမ်ျား မေပ;ထကွရ်ြခငး် အေ>ကာငး်ရငး်များ’ ဟGသည် ့ကစိm 

ရပ်ကိ5 အကျယတ်၀င် ့မေဆးွေ4းွမီ ဤေဆာငး်ပါးတငွ ်တငြ်ပမထားသည် ့ြပငပ်က ြမနမ်ာေ့ခတ0်ပိ1င ်

အ45ပညာေလာက အချိနြ်ပမျဥ်းကိ5 ေစင့5>ကည့ရ်ပါမည။် အမ8တ ်ေအ မ8 ဘ ီသိ5 ့ ြဖစေ်ပ;တိ5းတကမ်Kကိ5 

ေစေ့ဆာ်ခဲသ့ည် ့အရာ၊ ၄ငး်တိ5၏့ ေဆာငး်ပါးတငွ ်4Kငိး်ယ8ဥ်ြပခဲသ့ည် ့အရာကိ5 ဒိ5ငယ်ာနာ ေဇာ်၀ငး်က 

မေဆးွေ4းွခဲပ့ါ။ ၄ငး်တိ5၏့ ေဆာငး်ပါးတငွ ်4Kငိး်ယ8ဥ်ြပသည် ့အ45ပညာေလာက ၂ ခ5 ကိ5 သ7ိ8ိနားလည ်

ထားဖိ5လ့ညး် လိ5သည။် ပထမေလာကတငွ ်4ိ5ငင်တံကာ၏ အာLံ5စိ5ကမ်Kရရန ်အသညး်အသန%်က1ိးစားေန 

သည် ့အ0မီးအေမာကမ်တည်ေ့သာ ပံ5L5ပ်များ78ိသည။် အြခားေလာကသညက်ား လGထ5ကိ5 

အကာအကယွေ်ပးေနသည် ့ေလာက။ ထိ5ေလာက48စခ်5သည ်တစခ်548င်တ့စခ်5 ြမစဖ်ျားခရံာမတG>ကပါ။ 

အသငွေ်ြပာငး်လလဲာ>ကပံ548င် ့%ကးီထာွးလာပံ5ချငး်လညး် မတG>က။ ထိ5ေလာက48စခ်5ကိ5 သမ်ိး>က1ံး0ပီး 

ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာေလာကဟ5 ြခ1ံငံ5ြမငလ်ိ5မ့ရ4ိ5ငေ်ပ။ 

 
 
ဒိ5ငယ်ာနာ ေဇာ်၀ငး်၏ ေဆာငး်ပါးပါ ေအာကပ်ါ စာပိ5ဒမ်ျားသည ်စာေရးသGအတကွ ်စတိ၀်ငစ်ားစရာ 

ေကာငး်လ8သည။် 

 
‘’ 4ိ5ငင်တံကာ အသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်ထမံ8 စာနာမK၊ အသအိမ8တြ်ပ1မKရေအာင ်အဆအီေင;မတည်သ့ည် ့

အာေဘာ်များ ထ5တေ်ဖာ်ြပသ>ကသည် ့သသံရာ စက၀ိ်5ငး်တငွ ်ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာေလာကသည ်

ေထာငေ်ချာကမိ်လျက7်8ိေနေလသည။်’’ ဆိ5သည် ့စာပိ5ဒ4်8င် ့‘’ ြပငပ်က ကယမ်ည်သ့Gကိ5 အားကိ5းေန 

ြခငး်’’ ဟGသည် ့စာပိ5ဒတ်ိ5 ့ြဖစသ်ည။် ဤယGဆချကမ်ျားသည ်အငမ်တနအ်4nရာယ%်ကးီသည် ့ယGဆချက ်

များြဖစပ်ါသည။် ြမနမ်ာအ45ပညာေလာကအေပ;  ြပငပ်က လGအများစ5 ြမငေ်လ7့8ိသည် ့မပီ၀ိ5း၀ါး အ 



ြမငမ်ျိ1းြဖစပ်ါသည။် ထိ5အြမငမ်ျိ1းသည ်ြမနမ်ာအ45ပညာေလာကတငွ ်ယခင၊် ယခ5 လKပ်78ားေနသည် ့

အ45ပညာသညမ်ျားအတကွ ်မSတသည် ့အြမငမ်ဟ5တေ်ပ။ ဒမိီ5ကေရစေီခတမ်တိ5ငမီ်က ဆငဆ်ာြဖတ ်

ေတာကမ်Kများ အံ548င်က့ျငး်48င်7့8ိသည်က့ာလကိ5 ရည်̀ ွနး်0ပီးေြပာသညဆ်ိ5ပါက ြမနမ်ာအ45ပညာ သည ်

‘4ိ5ငင်တံကာအသိ5ငး် အ၀ိ5ငး်အလိ5ကျသာ’ ဟGသည် ့စာေရးသG ဒိ5ငယ်ာနာ ေဇာ်၀ငး်၏ အကြဲဖတခ်ျကက် 

အတိ5ငး်အတာတစခ်5ထ ိမ8နခ်ျငမ်8န4်ိ5ငသ်ည။် ထိ5ဆငဆ်ာများသည် ့ေခတတ်ငွ ်အ45ပညာလကရ်ာများ 

လတွလ်တွလ်ပ်လပ် ထ5တေ်ဖာ်ြပရာေနရာများသည ်သLံံ5းပရ၀5ဏမ်ျားသာ ြဖစခ်ဲသ့ည။် ြပခနး်များတငွ ်

ြပသလိ5သညဆ်ိ5ပါက အ0မဲတေစ ေြပာငး်လေဲနသည် ့ဆငဆ်ာမG၀ါဒများကိ5 ေကျာ်လaားရန ်နညး်လမ်း78ာ 

ခဲ>့ကရသည။် (ဤေနရာတငွ ်စာေရးသG ဖGးြမတသ်ယွအ်ေနြဖင် ့ေဆာငး်ပါး78င ်ဒိ5ငယ်ာနာ ေဇာ်၀ငး်၏ 

အြမငက်ိ5 နားလညဖိ်5ရ့ာ %က1ိးစား>ကည်ြ့ခငး်ြဖစသ်ည။် ထိ5ဆငဆ်ာ%ကးီစိ5းသည် ့ေခတတ်5နး်က အ45ပညာ 

လကရ်ာများသည ်4ိ5ငင်တံကာ အသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်ကိ5 အလိ5ကျ လ5ပ်ခဲ>့ကသလားဆိ5သညမ်8ာ အေြခအတင ်

ေဆးွေ4းွရမည်အ့ရာ ြဖစသ်ည။်) ထ5တေ်ဖာ်တငြ်ပရန ်အခငွ်အ့လမ်းများသည ်ရေတာင်ရ့ခ ဲအခငွ်အ့ 

လမ်းများြဖစ0်ပီး ထ5တေ်ဖာ်တငြ်ပစရာများက ေတာငပံ်5ရာပံ5ြဖစခ်ဲသ့ည။် 4ိ5ငင်တံကာမ8 ပ5ဂoိ1လမ်ျား 

ေနထိ5ငရ်ာ ေနရာများမ8ာ အ45ပညာ78ငမ်ျား စစစ်စမ်8နမ်8နအ်78ိဆံ5း ထ5တေ်ဖာ်ြပသလိ5ရ့သည် ့ေနရာများ 

ြဖစ>်ကသည။်  

 
 

ယခ5 ေမးခနွး်များ စေမးရပါမည။် စတိအ်နာကိ5 လနွေ်ြမာကေ်အာင ်ြမနမ်ာအ45ပညာ78ငမ်ျားကိ5 

မညသ်Gက ပံပိ့5းေပးခဲပ့ါသနညး်။ ြမနမ်ာအ45ပညာ78ငမ်ျား ေြပာလိ5သည် ့အြခား ဇာတလ်မ်းပမာများကိ5 

မညသ်Gသည ်အမ8နတ်ကယ ်စတိ၀်ငစ်ားခဲပ့ါသနညး်။ ထိ5ေခတက်ာလများတ5နး်က တြခားဇာတလ်မ်း 

ပမာများကိ5 ေြပာေန>ကသည် ့ြမနမ်ာအ45ပညာ78ငမ်ျား48င် ့မညသ်Gသည ်ေဆးွေ4းွခဲပ့ါသနညး်။ ြမနမ်ာ 

အ45ပညာေလာကထ၌ဲ ပံပိ့5းမည် ့သGလညး်မ78ိ၊ (ြပပွဲစစီဥ်သGတစြ်ဖစလ် ဲအ45ပညာ78ငမ်ျား78ိေသာ်ြငား) 

ပွဲစစီဥ်သGလညး်မ78ိြဖစခ်ဲြ့ခငး်က အဖိ48ပ်ိခတံိ5အ့ေ>ကာငး် ဇာတေ်ြပာများကိ5သာ အ45ပညာ78ငမ်ျားက 

ဖနတ်ရာေတ ေအာင ်ထ5တေ်ဖာ်လာရသည်အ့ေြခဆိ5ကခ်ဲရ့ြခငး် အေ>ကာငး်ရငး်ြဖစ4်ိ5ငသ်ည။် သိ5တ့ိ5င ်

(တခ5သထိားရမညမ်8ာ ြမနမ်ာအ45ပညာသည ်အသိ5ကအ်၀နး်၏ ၁၀ ရာခိ5င4်Kနး်မ8 ၂၀ ရာခိ5င4်Kနး်ထသိာ 

78ိသည်)့ အ45ပညာသညမ်ျား 48င် ့အြပနအ်လ8န ်ထေိတွQဆကဆ်သံည် ့(ပွဲစစီဥ်သGများ၊ အငစ်တကီျkး78ငး် 

များ၊ ြပခနး်များ စသည်)့ 4ိ5ငင်တံကာအသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်ကိ5 ထိ5ကာလများတ5နး်က မိမိတိ5 ့ အာLံ5စိ5ကဖိ်5 ့ 

လိ5ကိ5လိ5အပ်သည။် ြမနမ်ာ4ိ5ငင်တံငွ ်ြဖစပ်ျကေ်နသညမ်ျား ကိ5 ေြပာြပဖိ5ရ့ာ အ45ပညာသညမ်ျားအတကွ ်

ေနရာေပးလိ5သည် ့ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင် ့ဆကဆ်သံည် ့ထိ5ထိ5ေသာ 4ိ5ငင်တံကာ အသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်48င် ့မိမိတိ5 ့ 

မြဖစမ်ေန ဆကဆ်ဖိံ5လ့ိ5အပ်ခဲသ့ည။် ြပညတ်ငွး်မ8ာ ထ5တေ်ဖာ်ေြပာြပလိ5မ့ရသည် ့အဖိ48ပ်ိခတံိ5၏့ ဇာတ ်



လမ်းများကိ5 ေြပာြပဖိ5 ့  4ိ5ငင်တံကာအသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်က ေတာငး်ဆိ5ခဲ>့ကသည။် ဒမိီ5ကေရစ4ီ8င် ့အ45ပညာတိ5 ့ 

သည ်ြမနမ်ာ4ိ5ငင်တံငွ ်အသငွသ်ဏq ာနအ်မျိ1းမျိ1းယGခဲ>့က0ပီး 48စေ်ပါငး်များစာွ >ကာသည်အ့ခါ ယခငက်78ိ 

ခဲသ့ည် ့ြပညတ်ငွ ်ြပညပ် အြပနအ်လ8န ်ဆကသ်ယွခ်ျကက် တေကျာြ့ပနလ်ာသည။် ေဆာငး်ပါး78င ်

ဒိ5ငယ်ာနာ ေဇာ်၀ငး် ေဖာ်ြပသည် ့‘သသံရာစက၀ိ်5ငး်’ ထတဲငွ ်ြမနမ်ာအ45ပညာသညမ်ျား ေထာငေ်ချာကမိ် 

ေအာင ်ဘယသ်Gကများ လ5ပ်ေနသလဆဲိ5သညက်ိ5 သဖိိ5ရ့ာ အေလးအနကေ်တးွ>ကည်ဖိ့5လ့ိ5သည။် ဖနတ်ရာ 

ေတ ဇာတေ်ြပာကိ5 ချိ1းဖျကရ်န ်တာ၀န7်8ိသGများမ8ာ အ45ပညာသညမ်ျားေလာ။ တခါလာ မဲြပာပ5ဆိ5း 

ဇာတေ်ြပာကိ5 ေြပာခိ5ငး်ေနသည် ့အထကေ်ဖာ်ြပပါ ပါ၀ငပ်တသ်ကသ်Gများ (stakeholders) သည ်တာ၀န ်

78ိသGများေလာ။ ‘ဗမာေ့တွQ >က1ံခစံားမK’ တငွ ်အ45ပညာသညမ်ျား ေထာငေ်ချာကမိ်ေအာင ်လ5ပ်ထားသG 

များမ8ာ မညသ်Gများြဖစသ်နညး်။  

 
ဒမိီ5ကေရစတီစေ်ခတဆ်နး်လာချိနတ်ငွ ်4ိ5ငင်အံတငွး်၊ အြပငတ်ငွ ်ဇာတလ်မ်းပမာတစမ်ျိ1းတညး်ကိ5သာ 

ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာသညမ်ျားကိ5 ေြပာေစခဲသ့Gများသည ်မညသ်Gတိ5န့ညး်။ တစန်ညး်အားြဖင်ဆ့ိ5 

ရလSင ်ဤသညမ်8ာ လိ5အပ်ချကတ်စရ်ပ်ြဖစခ်ဲသ့ည။် ယဥ်ေကျးမK အငစ်တကီျkး78ငး်များ၏ အကGအည၊ီ 

ြပညပ် အေထာကအ်ပံ၊့ စ5ေပါငး်အားထ5တမ်Kတိ5 ့ြဖင် ့သမိ5ငး်၀င ်အေရးပါသည် ့လကရ်ာများကိ5 ြမနမ်ာ 

ပရိသတ4်8င် ့အစိ5းရတာ၀န7်8ိသGများ ေ78 Qေမ8ာကသ်ိ5 ့ အေရာကပိ်54့ိ5ငခ်ဲသ့ည။် ထိ5ပရိသတ4်8င် ့အစိ5းရတာ၀န ်

78ိသGများသည ်ယငး်လကရ်ာများြပသခဲသ့ည် ့ြပပွဲများ48င် ့စမ်ိးေနသGများြဖစ>်က0ပီး အ45ပညာလကရ်ာ 

ဟGသည ်သမားLိ5းကျ ပနး်ချီ၊ ပနး်ပ5၊ အက48င် ့ဂီတ တိ5 ့ြဖင်သ့ာ ထ5တေ်ဖာ်ြပသမKဟGေသာ အသကိိ5 

ရင၀်ယပိ်5ကထ်ားသGများလညး် ြဖစသ်ည။် ဤအဆင်တ့ငွ ်ယငး်သိ5လ့ကရ်ာများ ြပသ4ိ5ငခ်ဲြ့ခငး်သည ်

အများြပညသ်Gထသံိ5 ့ ေခတ0်ပိ1င ်ထ5တေ်ဖာ်ြပသမKများ48င် ့ဒိ5ငယ်ာေလာမ့ျားကိ5  ေပါငး်စပ်ြပသ4ိ5ငခ်ဲ>့က 

0ပီး၊ ေနာငတ်ငွ ်ြပပွဲများ၊ ပွဲေတာ်များ၌ ြပညသ်GလGထ548င် ့အြပနအ်လ8န ်ထေိတွQ ဖိ5 ့ လမ်းစရခဲသ့ည။် ထိ5အ 

ချိနမ်8စကာ ြမနမ်ာ4ိ5ငင်မံ8 အ45ပညာလကရ်ာများသည ်‘4ိ5ငင်တံကာအသိ5ငး်အ၀ိ5ငး် အလိ5ကျ’ ြဖစေ်နရာမ8 

‘အများြပညသ်G အလိ5ကျ’ ြဖစလ်ာခဲသ့ည။် အ45ပညာ78ငမ်ျားသည ်လ5ပ်စရာ78ိသညက်ိ5 ဆကလ်5ပ်လိ5>က 

0ပီး လကရ်ာသစမ်ျားကိ5 ဖနတ်းီလိ5>ကသည။် ဤအေြခအေနတငွ ်လကရ်ာလ5ပ်ဖိ5 ့ ေနရာသည ်အေရး 

%ကးီလာသည။် ြမနမ်ာအ45ပညာသညမ်ျားအဖိ5 ့ ၄ငး်တိ5၏့ အေတးွအေခ;များ၊ စတိအ်နာများကိ5 ြပဖိ5 ့၊ 

သGတိ5လ့ကရ်ာများကိ5 အေြပာငး်အလလဲ5ပ် ေ78 Qဆက>်ကဖိ5 ့ ဘယသ်G ေတကွများ လကရ်ာြပစရာ 

ေနရာေပးခဲ>့ကသနညး်။ အ45ပညာေလာကအတငွး်သိ5 ့ မျက4်8ာသစမ်ျား၀ငလ်ာြခငး်ကလညး် LKေထာင် ့

သစမ်ျား48င် ့လကရ်ာသစမ်ျားကိ5 တပါတညး်ေဆာငက်ျဥ်းလာေစခဲသ့ည။် ဤသိ5 ့ြဖင် ့ယခငအ်ခါများက 

စတိပ်ါလကပ်ါ48င်ြ့ဖစေ်စ၊ စတိမ်ပါတ့ပါ48င်ြ့ဖစေ်စ ‘ဗမာေ့တွQ >က1ံခစံားမK’ ထ ဲေထာငေ်ချာကမိ်ေနခဲ>့က 

သည်သ့Gများ48င် ့မတGသည် ့လကရ်ာဖနတ်းီသGများ ေပ;လာခဲေ့တာသ့ည။် အေရး%ကးီသည် ့သတြိပ1ဖွယ ်



အချကမ်8ာ ‘ဗမာေ့တွQ >က1ံခစံားမK” ထတဲငွ ်ြမနမ်ာအ45ပညာသညမ်ျား ေထာငေ်ချာကမိ်ရြခငး်မ8ာ 

4ိ5ငင်တံကာ အ45ပညာအသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်ေ>ကာင်ြ့ဖစရ်သည ်ဆိ5ပါက ြပညတ်ငွး်အသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်သညလ်ညး် 

မထGးဇာတခ်ငး်ေနသညဟ်5သာ ေြပာရမည။် ၄ငး်တိ5 ့ ကျငး်ပသည် ့သဗrရနံေ့ပါငး်ပွဲများတငွ ်ထည်သ့ငွး် 

ကာ ၄ငး်တိ5၏့ အာဂျငဒ်ါများအတကွ ်ြမနမ်ာအ45ပညာ78ငမ်ျားကိ5 စတသိေဘာမျိ1းြဖင် ့ပွဲထ5တသ်ည် ့

4ိ5ငင်ရံပ်ြခား ယဥ်ေကျးမKအဖဲွQအစညး်တချိ1Q  ြမနမ်ာ4ိ5ငင်တံငွ7်8ိသည။် ထိ5အဖဲွQအစညး်များက လ5ပ်သည် ့

ပွဲများတငွ ်အာဂျငဒ်ါေဘာင ်အြပငဘ်ကက် ထ5တေ်ဖာ်ြပသမKများအတကွ ်ေနရာမေပး4ိ5င။် 

 
၂၀၂၁ ေ4ဦွးေတာ်လ8နေ်ရးကိ5 ေ၀ဖနဆ်နး်စစမ်Kြဖင် ့မ>ကည်ခ့င ်ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1င ်အ45ပညာေလာကတငွ ်

မ>ကာေသးမီ48စမ်ျားတ5နး်က ြဖစေ်ပ; ခဲသ့ည်က့စိmရပ်များကိ5 ြပန>်ကည်ဖိ့5လ့ိ5မည။် သိ5မ့8သာ ေတာ်လ8န ်

ေရးတငွ ်အ45ပညာက ြပညသ်Gကိ5 ကာကယွေ်စာင်ေ့78ာကသ်ည်အ့ရာြဖစေ်စခဲသ့ညဆ်ိ5သည4်8င် ့ထိ5ြပည ်

သGလ့ိ5လား48စသ်ကမ်Kအြပ1သေဘာခစံားချကသ်ည ်မညမ်S>ကာ78ညခ်သံညတ်ိ5က့ိ5 နားလည4်ိ5ငမ်ည။် ေ4ဦွး 

ေတာ်လ8နေ်ရးသည ်အ45ပညာလKပ်78ားမK တကတ်ကl်ကlကပါ၀ငခ်ဲသ့ည် ့ပထမဆံ5း ေတာ်လ8နေ်ရးဟ5 

ဆိ5ပါက မ8နသ်ည။် ေတာ်လ8နေ်ရးကာလများတငွ ်အများြပညသ်G48င်အ့တG အ45ပညာလKပ်78ားမKက တွ ဲ

လျကပ်ါလာတတသ်ညမ်8ာ အ0မဲပငြ်ဖစေ်သာ်လညး် ြဖန်ခ့ျိေရးနညး်လမ်းများ အကန်အ့သတ7်8ိခဲ>့က 

သြဖင် ့ေတာ်လ8နေ်ရးများတငွ ်အ45ပညာသည ်ကျယက်ျယြ်ပန် ့ြပန် ့ မပါ၀ငခ်ဲေ့ပ။ သိ5ေ့သာ် ဤအဆိ5ကိ5 

အတညြ်ပ1ရန ်သ5ေတသနထပ်လ5ပ်ဖိ5 ့ လိ5ပါလမ်ိမ့ည။် ‘ပိ5ငယရွ်ယသ်G မျိ1းဆက’် ဟ5 ေဆာငး်ပါး78င ်

ဒိ5ငယ်ာ နာ ေဇာ်၀ငး်က ရည်̀ aနး်သည် ့မျိ1းဆကသ်ည ်၂၀၂၁ ေ4ဦွးေတာ်လ8နေ်ရးတငွ ်ဘာွးကန ဲ

ေပ;ထကွလ်ာခဲ ့ြခငး်မဟ5တေ်ပ။ သမားLိ5းကျမဟ5တေ်သာ နညး်လမ်းြဖင် ့ထနွး်ကားတိ5းတကေ်နသည် ့

အ45ပညာအသိ5ငး်အ၀ိ5ငး် တစခ်5ကိ5 စတငလ်Kပ်78ားခဲ>့ကသGများြဖစသ်ည။် အငတ်ာနကက်ိ5 ေစျးေပါေပါ 

ြဖင် ့ပိ50ပီး လတွလ်တွလ်ပ်လပ်သံ5း4ိ5ငလ်ာသည်အ့ခါ ဒစဂ်ျစတ်ယန်ညး်ပညာတစေ်ခတြ်ဖစလ်ာခဲသ့ည။် 

ဒမိီ5ကေရစ ီဆယစ်548စတ်စခ်5အတငွး်က လGမKအေြခအေနများကိ5 ဆပာွးတိ5းတကေ်ြပာငး်လမဲKများ 

ြဖစေ်ပ;လာေစခဲေ့တာသ့ည။် ပနး်ချီြပခနး်များထကဲ ေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာသည ်အများြပညသ်G48င် ့

ဆကသ်ယွရ်န ်L5နး်ကန%်က1ိးစားရ4ိ5ငေ်သာ်လညး် ဒစဂ်ျစတ်ယပ်လကေ်ဖာငး်များေပ;က အ45ပညာ 

လကရ်ာများအတကွမ်G လGထ548င် ့တသားတညး်78ိေနကာ အချိန4်8င်တ့ေြပးည ီေပ;ေပါကလ်ာေသာ 

အေရးကစိmများကိ5 တံ5 ့ြပန4်ိ5ငသ်ည။် ေ၀ဖနဆ်နး်စစမ်Kြဖင် ့ေဆးွေ4းွ4ိ5ငသ်ည။် ထိ5အေရးကစိmများကိ5 

တံ5 ့ြပနရ်န ်အချိ1Qေသာ အ5ပ်စ5များကိ5 လKံQေဆာ်တိ5ကတ်နွး်4ိ5ငသ်ည။် ဤအေြခအေနကိ5 ပိ5၍ ေြခလ8မ်းသကွ ်

ေစခဲသ့ညမ်8ာ ြမနမ်ာ4ိ5ငင်ကံ ေဖ့စဘ်5တေ်လာကြဖစ၏်။ ြပခနး်နရံံများေပ;က ေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာ48င် ့

သးီြခားကငး်လတွေ်သာ ေလာကြဖစ၏်။ ထိ5ေလာကတငွ ်ေ78းက78ိခဲသ့ည် ့အ45ပညာသညမ်ျားကျင ်

လညခ်ဲေ့သာ ဇာတေ်ြပာများ48င် ့မသကဆ်ိ5ငသ်လိ5 ြမငေ်ကာငး်ြမငရ်4ိ5ငသ်ည။် သမားLိ5းကျ ပနး်ချီကား 



များကသာ ထကွေ်ပ;လာသည် ့အ45ပညာမဟ5တေ်တာသ့လိ5၊ ြပခနး်များက ကိ5ယစ်ားြပ1ေဖာ်ြပေနသည် ့

‘ေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာ’ လညး်မဟ5တေ်တာ။့ လGမKကနွရ်ကက်ိ5 လကရ်ာများတငြ်ပစရာေနရာအြဖစသ်ံ5း>က 

သည် ့စးီပာွးြဖစ ်ဒစဂ်ျစတ်ယလ်ကရ်ာများကိ5 ဖနတ်းီသG အ45ပညာ78ငမ်ျားဆကီ ေပ;ထကွလ်ာသည် ့

ေလာကြဖစသ်ည။် ကနွမ်န်ေ့ပးရန ်ရယရ်aငဖွ်ယ ်memes လကရ်ာများကိ5 ဖနတ်းီသG သGလိ5ကိ5ယလ်ိ5လG 

များဆကီ ေပ;ထကွလ်ာသည် ့ေလာကြဖစ0်ပီး ေဆးွေ4းွသည် ့အေ>ကာငး်အရာလညး် စံ5သည။် 4ိ5ငင်ေံရး 

48င် ့မဆိ5ငသ်ည် ့သမားLိ5းကျမဟ5တေ်သာ ထ5တေ်ဖာ်ြပသမKများ ဖနတ်းီသည် ့ေခတ0်ပိ1င ်ဓာတပံ်5ပညာကိ5 

လိ5ကစ်ားသည် ့ဓာတပံ်5သတငး်သမားများလညး် ပါသည။် ထိ5ေလာကတငွ ်တငြ်ပ>ကသည် ့အ45ပညာ 

လကရ်ာများသည ်အမ8တလ်ကtဏာ 4ိ5ငင်ေံရးအေ>ကာငး်ကိ5 ေြပာ>ကသည။် စတိအ်နာကိ5 ေြပာ>က 

သည။် အမျိ1းသမီးလတွေ်ြမာကေ်ရး/ ဖမ်းမနစဇ်င ်အေ>ကာငး်ကိ5 ေြပာ>ကသည။် လGမKလငိက်စိmရပ်များ 

အေ>ကာငး်ကိ5 ေြပာ>ကသည။် ပတ၀်နး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးေရးကစိmရပ်များအေ>ကာငး်ကိ5 ေြပာ>ကသည။် 

ရပ်ရွာအသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်ကိ5 ေဖးကGြခငး်48င် ့တံ5 ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်Kတိ5က့ိ5 ေြပာ>ကသည။် လနွခ်ဲေ့သာ ၂48စ ်၃48စ ်

အတငွး် ဒစဂ်ျစတ်ယေ်လာကမ8 ထကွေ်ပ;လာသည် ့လကရ်ာများအချိ1Qကိ5 ြပခနး်များတငွ ်ြပသရန ်

အားထ5တ4်ိ5ငခ်ဲသ့ည။်  

 
ေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာေလာက၏ အေစာပိ5ငး် အဖဲွQ၀ငမ်ျားအတကွ ်‘ဗမာ ့ေတွQ >က1ံခစံားမK’၏ ကျိနစ်ာကိ5 

ကိ5ငလ်Kပ်မပစ4်ိ5ငသ်ည် ့အချကမ်8ာ အဘယန်ညး်။ 4ိ5ငင်တံကာ ြပပွဲများတငွ ်သပ်ိမြပခဲဖ့Gးေသာ်လညး် 

အချိ1Qေသာ ဆိ5ခဲပ့ါ အ45ပညာ78ငအ်ချိ1Qသည ်၄ငး်တိ5၏့ လကရ်ာများထတဲငွ ်အများြပညသ်G48င် ့ထေိတွQ 

ဆကဆ်ရံန ်အားထ5တခ်ဲ>့ကသည။် သသိာထင7်8ားသည်အ့ချကအ်ြဖစ ်လနွခ်ဲေ့သာ ၂48စ ်၃48စ ်အတငွး်က 

ြပညတ်ငွး် ြပပွဲများ၊ ပွဲေတာ်များတငွ ်၄ငး်တိ5ဖ့နတ်းီြပခဲသ့ည် ့လကရ်ာများတငွ ်ြမငသ်ာသည။် အ45ပညာ 

သညမ်ျားသည ်မီဒယီေံပါငး်စံ5ြဖင် ့စမ်းသပ်ေနခဲ>့က0ပီး ၄ငး်တိ5၏့ လကရ်ာြပ1လ5ပ်မKများကိ5 ချဲQထငွေ်နခဲ ့

>ကသည။် အတတိတ်ငွ ်ပိတမိ်ေနခဲြ့ခငး်မ78ိ။ အွနလ်ိ5ငး်တငွေ်ရာ ြပငပ်ြပခနး်များတငွပ်ါ ြဖစေ်ပ;လာ 

သည် ့ဤတိ5းတကမ်Kများသည ်ေ4ဦွးေတာ်လ8နေ်ရးတငွ ်ဆံ5စညး်သာွးခဲ>့က0ပီး၊ ေတာ်လ8နေ်ရး အ45ပညာ 

လကရ်ာများ၏ သမိ5ငး်ေခတသ်L5ပ်သကနက်ိ5 လမ်းစေပ;လာရန ်အေထာကအ်ကGြပ1ခဲ>့ကေပသည။် 

‘4ိ5ငင်တံကာ၏ အာLံ5စိ5ကမ်K’ မ8သည ်‘ြပညတ်ငွး်” သိ5 ့ အလ8ည်အ့ေြပာငး်သည ်ေ4ဦွးေတာ်လ8နေ်ရး 

မတိ5ငမီ်ကပင ်ြဖစေ်ပ;လျက7်8ိ၏။  

 
ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာေလာက၏ အနာဂတက်ိ5 ေဆာငး်ပါး78င ်ဒိ5ငယ်ာနာေဇာ်၀ငး်၏ အေကာငး်ြမင ်

အကြဲဖတခ်ျကမ်8 အငမ်တနြ်ခားနားသည် ့စာေရးသG၏ အြမငက်ိ5 ယခ5တငြ်ပပါမည။် ေ4ဦွးေတာ်လ8န ်

ေရးအတငွး် အ45ပညာအေပ; အများြပညသ်G၏ အြပ1သေဘာ ရပ်တညခ်ျကသ်ည ်သမိ5ငး်တေလSာက ်



မညသ်ညအ်ခါက48င်မ့SမတGေပ။ ဤအချကက်ိ5 လGတိ5ငး်လကခ်4ံိ5ငသ်ည။် သိ5ရ့ာတငွ ်ေတာ်လ8နေ်ရးစ0ပီး 

၆ လတာ ကာလအတငွး် ြမနမ်ာ4ိ5ငင်၏ံ လGမK4ိ5ငင်ေံရး အေြခအေနများကိ5 တံ5 ့ြပနမ်Kြပ1ေန>ကသည် ့

လG%ကးီပိ5ငး် လGငယပိ်5ငး် အ45ပညာ78ငအ်များစ5၏ တစဦ်းချငး်တံ5 ့ြပနမ်Kများြဖစေ်သာ သေရာ်ြခငး်၊ 

စကဆ်5ပ်ြခငး်၊ LK ံ Qချြခငး်၊ လKံQေဆာ်ြခငး်၊ စညLံ်5းြခငး်ကိ5ြပသည် ့တံ5 ့ြပနမ်Kများမ8ာ ဟိ5းအရငတ်5နး်က ၄ငး်တိ5 ့ 

ေကာငး်ေကာငး်%ကးီလ5ပ်ခဲ0့ပီးသား တံ5 ့ြပနမ်Kများသာြဖစသ်ည။် ထိ5လကရ်ာများသည ်ြမနဆ်နေ်သာ 

ေတာ်လ8နေ်ရးဆနဆ်န ်လကရ်ာများြဖစသ်ည။် ယငး်လကရ်ာများသည ်အချိန4်8င် ့တေြပးည ီကနွမ်န်ေ့ပး 

ြခငး်၊ ရီအကလ်5ပ်ြခငး်၊ ြဖစရ်ပ်ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးမK48င် ့ပတသ်က0်ပီး ေဒါသထကွေ်စြခငး်တိ5က့ိ5 ြမငရ် 

မည။် ထိ5သိ5ေ့သာ ထ5တေ်ဖာ်ြပသမKများကိ5 လိ5အပ်သညမ်8ာ မ8နေ်သာ်လညး် ပိ5မိ5ကွြဲပားြခားနားေသာ 

ပံ5သxာနမ်ျားအတကွ ်ေနရာေပးရန7်8ိသည။် အာဏာသမ်ိး0ပီး အေစာပိ5ငး်လများတငွ ်ေပ;ေပါကခ်ဲသ့ည် ့

ဆ4yြပပွဲ%ကးီများအတငွး် ေတာ်လ8နေ်ရးအ45ပညာလကရ်ာများ ေနရာတကာ ြမငရ်သညမ်8ာ မ8နေ်သာ် 

လညး် ဆ4yြပပွဲများ နညး်ပါးသာွးသည်အ့ခါ ေတာ်လ8နေ်ရးအ45ပညာလကရ်ာများ48င် ့ယငး်တိ5က့ိ5 

တံ5 ့ြပနမ်Kများသည ်ဒစဂ်ျစတ်ယ ်ေလာကတငွသ်ာ အများအားြဖင် ့ေပ;ေပါကလ်ာရသညက်ိ5 သတခိျပ် 

ရမည။် လGတစဦ်းချငး် စကီ ေခါငး်စးီစာတနး်အသးီသးီ ေရးကာ အဓိပzာယဖွ်င်ဆ့ိ5ချကြ်ဖင် ့likes/dislike/ 

share လ5ပ်>ကြခငး် သည ်အများြပညသ်G၏ အြပနအ်လ8န ်ပါ၀ငပ်တသ်ကမ်Kြဖစသ်ညမ်8ာ မ8နသ်ည။် 

သိ5ရ့ာတငွ ်ရကစ်က ်>ကမ်း>က1တမ်Kများေ>ကာင် ့ဖွင်ဟ့ေဖာ်ထ5တရ်န ်စိ5းရိမ်ေသာ်လညး် လGထ5သည ်

၄ငး်တိ5 ့ အသညး်အသန ်ေတာင်တ့ေနသည် ့လတွလ်ပ်မK48င် ့တရားမSတမKကိ5 သတရိရန ်ေဖ့စဘ်5တတ်ငွ ်

poke လ5ပ်ြခငး်ထက ်တြခားပံ5စြံဖင် ့အ45ပညာသည ်မ78ိရေတာ0့ပီေလာ။ အ45ပညာသည ်ထိ5ထ့ကပိ်5၍ 

ဘာများလ5ပ်4ိ5ငမ်ညန်ညး်။ နာလနထ်Gလာရနအ်တကွ ်လGထ5ကိ5 အ45ပညာက နညး်ေပးလမ်းြပလ5ပ်4ိ5ငပ်ါ 

သလား။ ေနာကထ်ပ်အေရး%ကးီသည် ့အချကမ်8ာ ဤေတာ်လ8နေ်ရးအ45ပညာ လKပ်78ားမKကိ5 လ5ပ်>ကသG 

များသည ်ေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာေလာကက အ45ပညာသညမ်ျား မဟ5တ>်ကပါ။ ြပညသ်GလGထ5ြဖစသ်ည။် 

ထိ5ြပညသ်GလGထ5တငွ ်ဒစဂ်ျစတ်ယ ်အ45ပညာဖနတ်းီသGများ၊ လကမ်Kပညာ78ငမ်ျား၊ ဂိမ်မာများ၊ တိ5ကLိ်5က ်

L5ပ်သဖိံ5ငလ်aင်တ့ငသ်Gများ ပါ၀ငသ်ည။် အ45ပညာေလာကထကဲ ပ5ဂoိ1လမ်ျား နားလည4်ိ5ငသ်ညထ်က ်

ြမနဆ်နသ်ည် ့4Kနး်ထားြဖင် ့ြမနမ်ာအ့45ပညာေလာကသည ်ေြပာငး်လသဲာွးခဲသ့ည။် ြပညသ်GလGထ5က 

78ိရငး်စွထဲက ်ပိ5လိ5ချငသ်ည်အ့ခါ ေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာေလာကက အ45ပညာသညမ်ျား ပိ50ပီးေပး4ိ5ငမ်ည ်

ေလာ။ ‘ြမနမ်ာအ45ပညာသည ်အတတိ4်8င် ့ြပနေ်ပါငး်ထ5ပ်0ပီး ပိ5ေကာငး်သည် ့အနာဂတဆ် ီဦးတညသ်ာွး 

ခဲ0့ပီလား’ ဟGသည် ့ေမးခနွး်သည ်ဖွင်ဆ့ိ578ငး်ြပဖိ5 ့ တခံါးဖွင်ထ့ားဆြဲဖစသ်ည။် ြမနမ်ာ4ိ5ငင်၏ံ 4ိ5ငင်ေံရး 

အေြခအေနသည ်လနွခ်ဲသ့ည် ့48စေ်ပါငး် ၇၀ သိ5 ့ ေနာကြ်ပနဆ်5တသ်ာွးခဲေ့လ0ပီ။ အ45ပညာသညမ်ျား 

အေ၀းေရာကက်5န>်ကရ၊ ပ5နး်လSိ1းကယွလ်Sိ1းေန>ကရ၊ ေထာငထ်ေဲရာကက်5န>်က၊ %ကးီေလးသည် ့ဆငဆ်ာ 

ြဖတေ်တာကမ်Kြဖင်ရ့ငဆ်ိ5င>်ကရြပနေ်လ0ပီ။ ‘အေမ8ာငေ်ခတတ်5နး်က’ ြမနမ်ာ4ိ5ငင်4ံ 8င် ့ကGးလGးဆက4် aယခ်ဲ ့



သည်အ့တိ5ငး် တစဖ်ကေ်စာငး်နငး်အသငွြ်ဖင် ့ဆကဆ်မိံမည် ့အ4nရာယက်ိ5 4ိ5ငင်တံကာအသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်က 

>က1ံလာရ4ိ5ငသ်ည။် ဤသိ5ေ့သာအခါသမယတငွ ်ဇာတေ်ြပာအသစမ်ျား၊ ဒိ5ငယ်ာေလာအ့သစမ်ျား 

လိ5အပ်လာသညမ်8ာ အမ8နြ်ဖစသ်ည။် ြမနမ်ာအ45ပညာသည ်အတတိက်ိ5 သေံယာငလ်ိ5ကမ်ည်က့နိး် 

မဆိ5ကလ်ိ5ပါလSင ်ထိ5လိ5အပ်ချကမ်ျားေပ;ေပါကဖိ်5 ့ ပဓာနကျသည။် ကxေပါငး်စံ5တငွ ်အမ8ီအခိ5ကငး်စာွ 

ြဖင် ့ြမနမ်ာအ45ပညာ တည7်8ိေနသည။် ကxတစခ်5စအီတကွ ်ရ4ိ5ငေ်သာ တနဆ်ာပလာများ48င် ့က|မ်း 

ကျငမ်Kများက ကွြဲပားြခားနားသည။် ကxေပါငး်စံ5မ8 အ45ပညာသညမ်ျား အတGတက ွစ5စညး်ကာ ေတွQဆံ5 

ေဆးွေ4းွ>ကဖိ5လ့ိ5သည။် ၄ငး်တိ5၏့ လကရ်ာများကိ5 မညသ်ိ5ဆ့ကလ်ကဖ်နတ်းီသာွးမညဆ်ိ5သည4်8င် ့ပတ ်

သက0်ပီး အတတိတ်5နး်က48င် ့မတGေသာ စဥ်းစားပံ5လိ5အပ်သည။် 

 
ြမနမ်ာ4ိ5ငင်တံငွ ်ေနထိ5ငလ်5ပ်ကိ5ငေ်နေသာ ယဥ်ေကျးမKဆိ5ငရ်ာလ5ပ်သားတစဦ်းအေနြဖင် ့စာေရးသG၏ 

ေလလ့ာစGးစမ်းမKအရ ေြပာရလSင ်ေတွQဆံ5ေဆးွေ4းွ>ကဖိ5ရ့ာ အခငး်အကျငး်သည ်လိ5ေနသည်အ့ရာြဖစ ်

၏။ မိမိတိ5အ့တကွ ်အ0မဲတေစ ချာချာလည ်တိ5ငပ်တေ်နရသည် ့စတိဒ်ဏရ်ာအေ>ကာငး် မ0ပီး4ိ5ငမ်စးီ4ိ5င ်

ေြပာေနရြခငး်၏ ေထာငေ်ချာကက်ိ5 မညသ်ိ5ေ့78ာင7်8ား4ိ5ငမ်ညန်ညး်။ မိမိတိ5 ့ တစစ်5တစေ်၀းတညး် ဒဏရ်ာ 

များသကသ်ာေပျာကက်ငး်ေအာင ်မညသ်ိ5လ့5ပ်4ိ5ငမ်ညန်ညး်။ တစေ်ယာကဒ်ဏရ်ာ တစေ်ယာက ်မညသ်ိ5 ့ 

က5စားေပး4ိ5ငမ်ညန်ညး်။ မိမိတိ5က့ိ5ယက်ိ5ယ ်ေြပာြပ4ိ5ငသ်ည် ့အြခားေသာ ဇာတေ်ြပာများမ8ာ အဘယ ်

နညး်။ ေမ8ာငမိ်5ကေ်နေသာ ကိ5ယပိ်5ငေ်ထာင်ေ့လးဆ ီကိ5ယစ်ြီပနသ်ာွး>က0ပီး ကိ5ယန်ာကျငခ်စံားရသည ်

များကိ5 တ4ံ54့ ံ5 ့ ေတးွေတာေန>ကမညေ်လာ။ သိ5တ့ညး်မဟ5တ ်မိမိတိ5လ့5ပ်ေဆာင4်ိ5ငသ်ည် ့ထေိရာကမ်K 

%ကးီမားေသာ စ5ေပါငး်လ5ပ်ေဆာငခ်ျက4်8င် ့လားရာများကိ5 မဟာဗျkဟာ ချမ8တရ်န ်အတGတက ွေဆာင ်

ရွက>်ကမညေ်လာ။ ဤေနာကဆ်ံ5း ေမးခနွး်အတကွ ်အေြဖသည ်ေတာ်လ8နေ်ရးကာလ%ကးီအတငွး် 

နညး်လမ်းများစာွြဖင် ့ေပ;ေပါကခ်ဲပ့ါသည။် သသိာထင7်8ားမKအ78ိဆံ5းမ8ာ ရနက်5န0်မိ1Qလယေ်ကာငက် 

အာတ့စစ်ထရိလKပ်78ားမKြဖစသ်ည။် ထိ5လKပ်78ားမKမ8သည ်ဆ4yြပသGများကိ5 အ45ပညာလကရ်ာများ 

ေရာငး်ချေပး4ိ5ငခ်ဲသ့ည။် အာဏာဖီဆနေ်ရး လKပ်78ားမKအတကွ ်ရနပံ်5ေင7ွ8ာေဖွေပး4ိ5ငခ်ဲသ့ည။် လကသ်ံ5း 

ေချာငး်သေက}တပံ5 အေြမာကအ်များြဖင် ့အာဏာသမ်ိးမKကိ5 တစစ်5တစေ်၀းတညး် တံ5 ့ြပနမ်Kအြဖစ ်

ဧရာမ NFT လကရ်ာ%ကးီကိ5 ြပ1လ5ပ်4ိ5ငခ်ဲ0့ပီး ထိ5လကရ်ာကိ5 ေရာငး်ချ4ိ5ငခ်ဲသ့ည။် သိ5ေ့သာ် လ5ပ်စရာေတ ွ

အများ%ကးီကျနေ်သးသည။် အ45ပညာေလာကအတငွး်/48င်အ့တG ေရ78ည ်4ိ5ငင်ေံရးတိ5ကပ်ွဲများအား 

တံ5 ့ြပနမ်K ပိ5မိ5ေကာငး်မနွစ်ာွ လ5ပ်ေဆာငရ်န ်ဒဏရ်ာက5စားေရး48င် ့လိ5ကန်ာလ5ပ်ေဆာငဖွ်ယရ်ာ 

ကျင်၀့တမ်ျား ေဖာ်ထ5တေ်ရးများ78ိသည် ့အသိ5ငး်အ၀ိ5ငး်တစရ်ပ် ပျိ1းေထာငြ်ခငး်အတကွ ်စကားစြမည ်

ေြပာဆိ5 တိ5ငပ်င>်ကဖိ5က့ ဤစမ8တမ်8 ဆကလ်ကလ်5ပ်ေဆာငသ်ာွးအပ်သည် ့အရာြဖစေ်ပသည။် 



လGအ့သိ5ငး်အ၀ိ5ငး်ဟGသည ်အ45ပညာသညမ်ျားချည် ့78ိေနသညမ်ဟ5တပဲ် တိ5ငး်ြပည4်8င် ့လGမျိ1းတစရ်ပ်လံ5း 

ကိ5 ဆိ5လိ5သည။် ဤအခငး်အကျငး်ထသဲိ5 ့ ေရာက4်8င်ေ့န0ပီးသား အ45ပညာသည ်အနညး်ငယ7်8ိသည။်  

 
ထပ်ိထပ်ိ%က ဲြမနမ်ာေခတ0်ပိ1င ်အ45ပညာ78ငမ်ျား မေပ;ထကွရ်ြခငး်မ8ာ အဘယေ်>ကာင်န့ညး်။ 

ဤေမးခနွး်က ေတာငး်ဆိ5သညမ်8ာ ယဥ်ေကျးမKနယပ်ယအ်တငွး်က သကဆ်ိ5ငသ်Gများထမံ8 ကိ5ငတ်ယွေ်ြဖ 

78ငး်မKြဖစသ်ည။် 4ိ5ငင်ေံရးအေြခအေနသည ်မGလဘGတ သ5ညတဘ၀သိ5 ့ ြပနေ်ရာကသ်ာွးခဲသ့ညမ်8ာ 

မ8နေ်သာ်လညး် ၄ငး်တိ5အ့ေနြဖင် ့ဘကလ်ိ5ကမ်Kများ၊ စေပစ့မ်ျား၊ဆကဆ်ေံရးများ၊ ရငး်ြမစမ်ျားကိ5 

ေနာကထ်ပ်ေလးနကေ်သာ ေမးခနွး်များထ5တ>်ကရငး် ြမနမ်ာယဥ်ေကျးမKလ5ပ်သားများအတကွ ်

အလ5ပ်မြဖစလ်8သည် ့ဇာတေ်ြပာမ8 ကငး်ေ၀းသည် ့စ5ေပါငး်အနာဂတက်ိ5 စတိက်Gးြမငေ်ယာင>်ကည်ရ့န ်

အေထာကအ်ကG ြပ1ေစမညြ်ဖစသ်ည။် ထပ်ိထပ်ိ%က ဲြမနမ်ာေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာ78ငမ်ျား 78ိခဲသ့ည။် 

အကယ၍် ေလလ့ာစGးစမ်းသGတစေ်ယာကသ်ည ်ြမနမ်ာအ45ပညာသညမ်ျားအား စတိဒ်ဏရ်ာရေနသGများ 

သကသ်ကသ်ာြဖစသ်ညဟ်Gေသာ ဇာတေ်ြပာတစခ်5တညး်တငွသ်ာ သတွသ်ငွး်ေနြခငး်ကိ5 ရပ်တနး်ကရပ် 

လိ5ကမ်ညဆ်ိ5ပါက ပိ5၍ ထပ်ိထပ်ိ%ကြဲဖစေ်သာ ြမနမ်ာအ45ပညာသညမ်ျား ေပ;ထကွလ်ာရန ်

အခငွ်အ့လမ်း78ိပါသည။် အတတိက်ာလအတငွး် ဆွသဲငွး်ခေံနရြခငး်ဟGသည် ့ပထမလမ်းတစသ်ယွ၊် 

ဒမိီ5ကေရစ၏ီ အသးီအပငွ်မ့ျား၊ အရသာများကိ5 ရငး်48းီက|မ်း၀ငဆ်သဲGများ၏ ဒ5တယိလမ်းတစသ်ယွ ်

ဟGသည် ့ဆန်က့ျငဘ်က ်လမ်း48စသ်ယွက်ိ5 ြမနမ်ာသ့မိ5ငး်၏ လက7်8ိကာလတငွ ်ရငဆ်ိ5ငေ်နရသည။် 

ဒ5တယိလမ်းတစသ်ယွက်ိ5 လိ5ကသ်Gများ၏ မျကလ်ံ5းများအား ဖံ5းကယွထ်ား၍မရ။ အခငွ်အ့လမ်းများ 

ေပးအပ်လိ5ကသ်ည်အ့ခါ ထိ5ဒ5တယိလမ်းလိ5ကသ်Gများသည ်၄ငး်တိ5၏့ အနာဂတ ်မညသ်ိ5 ့ြဖစသ်င်သ့ည၊် 

ထိ5အနာဂတဆ် ီမညသ်ိ5သ့ာွးမညတ်ိ5က့ိ5 အေလးအနက ်ေဆးွေ4းွမKတငွ ်ပါ၀ငရ်န ်အသင်7့8ိေန>ကသည။် 

 
ြမနမ်ာေခတ0်ပိ1ငအ်45ပညာကိ5 ထပ်ိထပ်ိ%ကြဲဖစေ်အာင ်သငဘ်ာကGည4ီိ5ငမ်လ။ဲ အ>ကြံပ1ချကအ်ချိ1Qကိ5 

ေအာကတ်ငွ ်လကေ်ဆာငပ်ါးလိ5ကပ်ါသည။် 

 
၁။ Google ေခါက0်ပီး78ာလိ5ရ့သည် ့သမfာရင်၀့ါရင် ့အ45ပညာ78င ်နာမညမ်ျားကိ5 ေကျာ်လနွ၍် 

အြခားနာမညမ်ျားကိ5 အာLံ5စိ5က>်ကည်ပ့ါ။ 

၂။ ‘ရင်က့ျငလ်ာဖိ5လ့ိ5ေသးေသာ်လညး်’ သGတိ5၏့ ဇာတလ်မ်းများကိ5 ေြပာြပဖိ5 ့ အခငွ်အ့လမ်းမရသည် ့

စမ်းသပ်အ45ပညာလကရ်ာများလ5ပ်သည် ့လGငယအ်45ပညာသညမ်ျား48င် ့ထေိတွQဆကဆ်>ံကည်ပ့ါ။ 

၃။ လGငယလ်Gရွယပိ်5ငး် ယဥ်ေကျးမKလ5ပ်သားမျိ1းဆကက်ိ5 အခငွ်အ့လမ်းများ ဖနတ်းီေပးပါ။ 

၄။ ဒိ5ငယ်ာေလာမ့ျားေပ;ေပါကလ်ာေအာင ်ကGညပီါ။ 



၅။ အ45ပညာသညမ်ျားကိ5 4ိ5ငင်ေံရးေခါငး်စဥ်ထ ဲအ0မဲဆွမဲသငွး်ပါ48င်။့ သGတိ5မ့8ာ ထိ5ထ့ကပိ်5သည်တ့ငြ်ပ 

စရာများ78ိသည။် သGတိ5ဇ့ာတလ်မ်းပမာများကိ5 ေြပာခငွ်ေ့ပးဖိ5 ့ ချဥ်းကပ်ပါ။ သင>်ကားချငသ်ည်ဟ့ာကိ5ပဲ 

ေြပာခိ5ငး်ဖိ5 ့ မချဥ်းကပ်ရာ။ 

၆။ ဟနြ်ပေဘာင၀်ငေ်အာင ်အ45ပညာသညမ်ျားကိ5 ကကွ0်ပီးေရွးချယပ်တသ်ကြ်ခငး်မြပ1ပါ48င်။့ 

၇။ ြမနမ်ာ4ိ5ငင်သံည ်အတတိဆ်ိ5း78ိသည် ့နားလညရ်ခကေ်သာ 4ိ5ငင်၊ံ 4ိ5ငင်သံားများသည ်ကမfာအ့ဆင် ့

ေဆးွေ4းွေြပာဆိ5မKများ48င် ့ကငး်ကာွေနသGများ ဟGသည် ့ထံ5ထိ5ငး်ေသာ ယGဆချကြ်ဖင် ့ကငး်ကငး်ေနဖိ5က့ 

အေရးအ%ကးီဆံ5းြဖစ၏်။ ထိ5သိ5မ့ယGဆမီ ြမနမ်ာ4ိ5ငင်တံငွ ်ေနေနသGများ၊ ြမနမ်ာ4ိ5ငင်မံ8လGများ48င် ့

ေြပာဆိ5ဆကဆ်>ံကည်ပ့ါ။ သင်အ့သတိရားကိ5 ထနွး်လငး်ေတာကပ်ေအာင ်လ5ပ်ေပးဖိ5 ့ သGတိ5က့ိ5 

အခငွ်အ့လမ်းေပးလိ5ကပ်ါေလ။  

 
ေဆာငး်ပါး78င-် ဖGးြမတသ်ယွ ်

 

 

 



 
ပံ#-၁ ဥပမာ/ 16’96 concept x Thee’ Ooပဲွမ% ပံ(စာ ‘တစေ်လာကလံ(း ည3စီိ(စ့ိ(န့ ဲ ့.. သယ်ွ 

 
‘သယွ၊် ေယာနကိိ# ငါချစတ်ယ’် 
 
16’96 conceptဆိ(တာ ‘ေယာန’ိ ဆိ(တဲ ့စကားလံ(းကိ( သံ(းစွဖိဲ(ရ့ာ လ?ထ(Aကားမ%ာ အေြခအတင ်ေဆွးေFးွခ့ဲမGထ ဲပါ၀ငလ်ာတဲ ့
ပရိေဘာဂပစLညး်ဆိ(ငတ်စဆ်ိ(ငပ်ါ။ အဒဲဆီိ(ငက် သ?တိ( ့ ေဖ့စဘ်(တ်စာမျက်F%ာကေန အမျိPးသမီးေတွကိ( လ(ပ်ပိ(ငခွ်င်ေ့ပးအပ်မG 
ပါတဲ ့ကာတွနး်ေတွ ပိ(စ့တ်ငQ်ပီး ပါ၀ငလ်ာခ့ဲတာပါ။ ‘ေယာန’ိ ဆိ(တာ ည3စီိ(စ့ိ(န့ ဲ ့ေအာ့ေအာ့ လိ( ့ ေြပာQပီး ထေ၀ဖနခ့ဲ်တဲ ့နာမညရ် 
ဗမာစာေရးဆရာတစေ်ယာက်ကိ( သေရာ်တဲ ့ကာတွနး်ပါ။ 

 
၂၀၁၉ ခ(F%စ၊် 16’96 နဲ ့သဦဲးတိ( ့ ပ?းေပါငး်လ(ပ်ေဆာငတဲ် ့တစေ်လာလံ(းနဲ ့သယ်ွ လက်ရာစးီရီးမ%  



 
 
ပံ(-၂ ဥပမာ/ ၂၀၁၇ ခ(F%စ ် တိ(ရ့နက်(န-်တိ(အ့မ်ိယာ အF(ပညာF%င် ့အေမွအF%စပဲွ်ေတာ်မ% ေအာငြ်မတ်ေဌး၏ Your Sound is My 
Sound  အငစ်ေတာ်ေလးh%ငး်လက်ရာ 

ပံ(စာ- အသဗံလံေတွကိ( ေ၀မiမGအြဖစ ်လ?မGေရးအရ ြပနလ်ညပံ်(ေဖာ်မGနဲ ့သဟဇာတြဖစမ်Gအတွက် ပရိသတ်ပါ၀ငF်ိ(ငတဲ် ့
လ?မGတ?ရိယာတစခ်(ကိ( ဒလီက်ရာက ဖနတီ်းေပးထားတာပါ။ 

 
Kiaf Art Seoul အတွက် ေအာငြ်မတ်ေဌး ေရးသည် ့“Unstoppable Footsteps : Spring Revolution and the condition of 

Myanmar Art scene in 2021” ေဆာငး်ပါးမ% ေကာက်F(တ်ချက်။ 

 



 ပံ( ၃ ဥပမာ/ ပtရသအဖဲွu မ% ၂၀၁၉ ခ(F%စတွ်င ်စကားအလ%က(ထံ(းပဲွအတွက် စစီဥ်တငဆ်က်သည် ့ခွနလ်တ်၏ လက်ရာ 
‘Qငမ်ိးချမ်းေရးေဂဟာ’  
 
ပံ(စာ- မိ(းကာဖျငF်%င် ့၀ါးတိ(ကိ့(သံ(းQပီး ခေနာ်နခီေနာ်နဲ ့ေဆာက်ထားသည် ့သာမနတဲ်တစလံ်(းသာြဖစေ်သာ ခွနလ်တ်၏ 
‘Qငမ်ိးချမ်းေရးေဂဟာ’။ ြမနမ်ာFိ(ငင် ံကချငြ်ပညန်ယ်တွင ်ေတွuရေလh့%ိသည် ့ြမငကွ်ငး်တစခ်(။ အတွငး်ဘက်တွင ်
မ%တ်တမ်းကားတစက်ားကိ( ြပသထားသည။် တိ(ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ(ငအ်ဖဲွuများF%င် ့(ြမနမ်ာစစတ်ပ်) တပ်မေတာ်တိ( ့ 
F%စဘ်က်စလံ(း စစေ်h%ာငသ်?များအတွက် ေနရာတစခ်(။ ခေနာ်နခီေနာ်နဲ ့တဲသည ်ေတွuဆံ(ေဆွးေFးွမGများအတွက် 
ေနရာြဖစF်ိ(ငသ်လိ(၊ မျက်F%ာစံ(ညေီဆွးေFးွပဲွသိ( ့ Qငမ်ိးချမ်းေရးကိ( တစေ်နတွ့င ်ေဆာငက်ျဥ်းလာမည် ့သမိ(ငး်၀င ်ဗိသ(ကာ 
အေဆာက်အဦး ြဖစေ်ကာငး်ြဖစF်ိ(ငသ်ည။်   


