Aီေကြေဒါ

Aီေကြေဒါႏိုင္ငံသည္ ေတာင္Aေမရိကတိုက္တင
ြ ္ တည္ရွိၿပီး၊ Aီေကြတာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ က်ေရာက္ေသာ
Aပူပိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုလံဘီယာ၊ ပီရူးႏွင့္ ပစၥိဖိတ္သမုဒၵရာတို႔ႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ တည္ရွိသည္။

Aီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏ လူ႔ယU္ေက်းမႈမွာ ဘီစီ ၃၅၀၀ ခန္႔ကပင္ တည္ရွိေနသည္ဟု Aေထာက္Aထားမ်ားက ဆို
သည္။ မ်ားစြာေသာ ၿမိဳ႔ျပယU္ေက်းမႈမ်ားမွာ Aီေကြေဒါ တစ္ေလွ်ာက္ ျပန္႔ႏွံ႔ထြန္းကားခဲ့၍၊ ၎တို႔ ကိုယ္စီတင
ြ ္
ကိုယ္ပိုင္ ဗိသုကာပညာမ်ား၊ Aိုးခတ္ပညာမ်ား၊ ဘာသာတရားမ်ား ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ဒတ္ခ်ီစယ္လာ၏ မ်ိဳးဆက္မွ
Aုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ခ်ီးေရးဟုေခၚသည့္ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ Aင္ကမ်ား ၀င္ေရာက္မလာမွီထိ Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ကယမ္ဘီႏွင့္ Aျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ခုခံတိုက္ခိုက္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုး
တြင္ Aင္ကတို႔က သိမ္းပိုက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ခုခံေရး စစ္ပြဲမ်ားAတြင္း ခုခံေရးစစ္သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ
သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ေရကန္ႀကီးထဲတင
ြ ္ Aေလာင္းမ်ားကို ပစ္ခ်ေသာေၾကာင့္ ထိုေရကန္ႀကီးAား
ေသြးေရးကန္ (ယာဟြာကိုခ်ာ)ဟု ေခၚတြင္ေတာ့သည္။
သို႔ျဖင့္ Aီေကြေဒါသည္ ၁၄၆၃ ခုႏွစ္တင
ြ ္ Aင္က Aင္ပါယာ၏ Aစိတ္Aပိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ Uေရာပမွ စပိန္မ်ား
သည္ Aီေကြေဒါ၏ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ စတင္ေရာက္ရွိလာေသာ Aခ်ိန္တင
ြ ္ Aင္က Aင္ပါယာAား ဟီြနာ ကက္ပစ္
က Aုပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး ၎တြင္ ေျမာက္ပိုင္းAား Aပိုင္စားရထားေသာ Aတာဟူပါႏွင့္ Aင္က ၿမိဳ႔ေတာ္တင
ြ ္ Aိမ္
ေရွ႔မင္းသား ျဖစ္ေနေသာ ဟြာစ္ကာ ဟူသည့္ သားႏွစ္Uီးရွိသည္။ ဟြီနာ နတ္ရာြ စံေသာ ၁၅၂၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္ သား
ႏွစ္ေယာက္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ ႏွစ္ျခမ္းကြခ
ဲ ဲ့ရ၍၊ ေAဒီ ၁၅၃၀ တြင္ ဟြာစ္ကာသည္ ႏွိမ္ႏွင့္ခံရၿပီး Aတာဟူပါက
Aင္ပါယာ တစ္ခုလံုးကို Aုပ္ခ်ဳပ္လိုက္သည္။
Aတာဟူပါသည္ တိုင္းျပည္Aား တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး
ျဖစ္ေသာ Uေရာပသား စပိန္တို႔က ကဂ်ာမာကာ တြင္ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမထူေထာင္၍ ေနၿပီး ျဖစ္ၿပီး ၁၅၃၂ ခုႏွစ္
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ကဂ်ာမာကာ တုိက္ပြဲတင
ြ ္ Aတာဟူပါ Aဖမ္းခံရၿပီး- ၎Aား ျပန္ေရြးရန္ Aခန္းတစ္ခန္းျပည့္ ေရႊႏွင့္ ႏွစ္ခန္း
ျပည့္ ေငြတို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ Aင္ကာတို႔က ေတာင္းဆိုသည့္ Aတိုင္း ေပးAပ္ခဲ့ေသာ္လည္း Aတာဟူပါ
Aား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေတာ့သည္။
ထို႔ေနာက္ Aီေကြေဒါသည္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာ နီးပါး စပိန္တို႔၏ လက္ေAာက္သို႔ က်ေရာက္သြားေတာ့သည္။
၁၈၂၂ ခု ေမ ၂၄ ရက္ေန႔တင
ြ ္ စပိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္။
Aစၥလာမ္သာသနာ
Aီေကြေဒါႏိုင္ငံတင
ြ ္ စာရင္းAင္းAရ Aစၥလာမ္သာသနာ၀င္ လူUီးေရ ၂၇၅ ေယာက္သာ ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္
လည္း Aမွန္တကယ္တင
ြ ္ ထိုထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ဟု Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ဆိုၾကသည္။ ပထUီးဆံုး
ေရာက္ရွိလာေသာ မူဆလင္မ်ားမွာ Aာရဗ္မ်ားျဖစ္၍၊ ကမၻာစစ္ႀကီးမ်ားAၿပီး ေAာ္တိုမင္Aင္ပါယာ ၿပိဳကြသ
ဲ ြား
ၿပီးေနာက္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြီတို၊ ဂြာယာေကြး ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ Aေျခခ်ေနထုိင္ၾက၍ မာနာဘီ၊ ေလာ့စ္
ရီးယို႔စ္ ႏွင့္ Aစ္မာရာဒါ့စ္ ခရိုင္မ်ားတြင္ မူဆလင္ Aသိုင္းA၀ိုင္းငယ္မ်ား ရွိေနသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ Aလယ္ေလာက္မွ စ၍ Aီေကြေဒါ မူလေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ Aစၥလာမ္သာသနာသို႔ စတင္
၀င္ေရာက္လာၿပီး Aာရဗ္ Aသိုင္းA၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ Aတူတကြ ပူးေပါင္းလာၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေသာၾကာ ဆြ
လားသ္၀တ္ျပဳရန္ သီးျခားAခန္းကို ငွားရမ္းသံုးစြခ
ဲ ဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Aီဂ်စ္သံရံုးမွလား ရည္ရြယ္ခ်က္တူ
စြာျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ Aခန္းကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခု ေAာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ Aီေကြ
ေဒါ Aစၥလာမ္ ဗဟုိဌာနကို ထူေထာင္ခဲ့၍ ၎သည္ Aီေကြေဒါ Aစိုးရမွ AသိAမွတ္ျပဳေသာ ပထမUီးဆံုး
Aစၥလာမ္ Aဖြဲ႔Aစည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုAဖြဲ႔၏ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မွာ ဂၽြန္ ယာယာ ဆူကြီလို ျဖစ္၍ သူသည္
စစ္Aရာရွိေဟာင္း တစ္Uီးၿပီး Aစၥလာမ္သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္းသက္၀င္လာသူ ျဖစ္သည္။ ထိုAဖြဲ႔သည္ ဘာ
သာေရး၊ လူမႈေရး၊ ယU္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆြႏၷီAစၥလာမ္
နည္းနာ Aတိုင္းက်င့္သံုးလွ်က္ ရွိသည္။ ထိုAသင္းAဖြဲ႔Aား မည္သည့္ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ကမွ် ေငြေၾကး
ေထာက္ပ့ံမႈ မရွိေခ်။ ထုိAဖြဲ႔Aစည္းသည္ Aစၥလာမ္ စာေပ Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို စပိန္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆို ျဖန္႔ခ်ီလွ်က္
ရွိ၍။ ႏွစ္စU္ Aာဂ်င္တီနားတြင္ က်င္းပသည္ လက္တင္Aေမရိကန္ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစည္းပြသ
ဲ ို႔
ကိုယ္စားလွယ္ ေစပို႔လွ်က္ ရွိသည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တင
ြ ္ Aလ္ဟီဂ်ရာ Aစၥလာမ္ ဗဟုိဌာန တစ္ခုကို Aီေကြေဒါ Aႀကီးဆံုးၿမိဳ႔ ျဖစ္သည့္ ဂြာယာေကြး
တြင္ ထူေထာင္လိုက္၍ ထိုAဖြဲ႔Aစည္းသည္လည္း Aစိုးရမွ AသိAမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံရသည့္ Aဖြဲ႔Aစည္း ျဖစ္
သည္။ ထိုAဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဂၽြန္ Aဗၺဒူလႅာဟ္ စAုဒ္ ျဖစ္၍ သူသည္လည္း Aစၥလာမ္သို႔ ကူးေျပာင္း
သက္၀င္လာသူ တစ္Uီးပင္ ျဖစ္သည္။
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