နီဂါရာဂြာမွ Aစၥလာမ္ သာသနာ

နီဂါရာဂြာသည္ ကမၻာ့ Aေနာက္ဘက္ျခမ္း Aီေကြတာလိိုင္း၏ ေျမာက္ဘက္၊ ေျမာက္Aေမရိက
တိုက္၏ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေျမာက္ဘက္တင
ြ ္ ဟြမ္ဒူးရာ့စ္ႏိုင္ငံ၊ Aေရွ႔ဘက္တင
ြ ္ ကယ္
ေရဘီယံ ပင္လယ္၊ ေတာင္ဘက္တင
ြ ္ ကို႔စ္တာရီဂါႏွင့္ Aေနာက္ဘက္တြက္ ပစၥိဖိတ္သမုဒၵရာတို႔ ရွိ
သည္။

Uေရာပသားတို႔ သတ္မွတ္ေသာ သမိုင္းမတိုင္မွီကာလတြင္ နီဂါရာဂြာAား မည္သ႔ို Aမည္ရွိခဲ့သည္ကို
မသိရေခ်။ မူလေဒသခံ တိုင္းရင္းလိူမ်ိဳးမ်ားသည္ မီဆိုAေမရီကန္ ( မကၠဆီကို ေဒသ လူမ်ိဳးမ်ား) ႏွင့္
Aင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းေဒသ ယU္ေက်းမႈထြန္းကားရာ Aလယ္တင
ြ ္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထုိေဒသသည္
Aေမရိကတိုက္ မကၠဆီကို ေဒသသားတုိ႔၏ ယU္ေက်းမႈႏွင့္ ေတာင္Aေမရိက မူလလူမ်ိဳးတို႔၏ ယU္
ေက်းမႈ ဆံုရာ ေဒသလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေAဒီ ၅ ရာစုေလာက္တင
ြ ္ Aယ္လ္ဆာေဗဒိုး Aေနာက္ပိုင္းမွ ပီပဲလ္ လူမ်ိဳးမ်ား နီဂါရာဂြာသို႔ ေျပာင္း
ေရႊ႔ေနထိုင္ခဲံသည္။ ၁၅ ရာစု Aကုန္တင
ြ ္ နီဂါရာဂြာ၏ Aေနာက္ဘက္ပိုင္းသည္ Aေမရိက-မကၠီကို
လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ယU္ေက်ားမႈ လႊမ္းမိုးသည့္ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ား စုေ၀း ေနထိုင္ရာ ေဒသ
ျဖစ္ခဲ့သည္။
စစ္ပြေ
ဲ ပါင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စပိန္တို႔သည္ ၁၅၂၉ ခုႏွစ္တင
ြ ္ နီဂါရာဂြာ Aား Aၿပီးသတ္
ေAာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိမွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ စပိန္တို႔က Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
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၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ နီဂါရာဂြာAား ျဖတ္၍ ကမၻာ့Aေရွ႔ေနာက္ ေရေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရး Aတြက္
တူးေျမာင္းေဖါက္လုပ္ရန္ Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ Uေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔
ေသာ္ Aေမရိကန္ ကြန္ကရက္မွ ထိုAစီAစU္Aား ပါယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပနာမား တူး
ေျမာင္းကို ေဖါက္လုပ္ခဲ့သည္။
၁၉၀၉ မွ ၁၉၃၃ ထိ Aေမရိကန္၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၆ မွ ၁၉၇၉ ထိ (၄၃)
ႏွစ္ၾကာ ဆိုမိုဇာ မိသားစုမွ Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခု ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တင
ြ ္ နီဂါရာဂြာသည္ ဒုတိ
ယ ကမၻာစစ္Aတြင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံAား စစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ား ပို႔လႊတ္ စစ္တိုက္ေစျခင္း မရွိ
ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ နီဂါရာဂြာမွ ဂ်ာမဏီမ်ားပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။
ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၊ ျပည္တင
ြ ္း ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေနခဲ့လွ်က္ ၁၉၉၀ တြင္ ပါတီစံု ေရြး
ေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ Aေမရိကန္ စတိတ္ ဒပါ့တ္မင့္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ လူUီးေရ စာရင္းAရာ နီဂါရာဂြာတြင္
Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀ ၾကားရွိသည္။ Aမ်ားစုမွာ Aေရွ႔Aလယ္ပိုင္း ေဒသ ပါလက္
စတိုင္း၊ လက္ဗ်ားႏွင့္ Aီရန္တို႔မွ ေျပာင္းေရႊ႔လာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းသက္လာသည့္ မ်ိဳးႏြယ္ ျဖစ္သည္။
ရွီယာ မူဆလင္လည္း Aနည္းငယ္ ရွိသည္။ နီဂါရာဂြာသို႔ Aာရဗ္မ်ား စတင္ Aေျခခ်ခဲ့သည္ ၁၈၀၀
ခုႏွစ္ျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ခန္႔တင
ြ ္ ဒုတိယ Aႀကိမ္ေျပာင္းေရႊ႔လာေသာ
Aာရဗ္မ်ားမွာ ပိုမို ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ နီဂါရာဂြာ ငလွ်င္
ေဘးဒဏ္ႏွင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာ္လွန္ေရး ဒဏ္ကို AႀကီးAက်ယ္ခံလိုက္ရသူမ်ား ျဖစ္
သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရး ကာလတြင္ မူဆလင္Aမ်ားစုမွာ ေျမာက္Aေမရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မူလ
ေဒသ ပါလက္စတိုင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရြ႔သြားၾကေလသည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ဆံုး Aုပ္စု ၀င္ေရာက္
လာ၍ သူတို႔မွာ ယခင္လူမ်ားထက္ ဘာသာေရး AေသြးAေရာင္ ပိုမိုသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။
နီဂါရာဂြာ Aစၥလာမ္ ယU္ေက်းမႈ Aစည္းAရံုး Uကၠဌျဖစ္ေသာ ဖာမီ ဟာဆန္က- ေျပာင္းေရြ႔လာေသာ
Aာရဗ္မ်ိဳးႏြယ္ မ်ားAျပင္ မူလတိုင္းရင္းေဒသ သားတို႔မွ Aစၥလာမ္သို႔ ကူးေျပာင္းသက္၀င္လာသူမ်ား
လည္း ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ရွီယာမူဆလင္မ်ား Uီးေဆာင္ေသာ နီဂါရာဂြာ Aစၥလာမ္မစ္ စင္တာ
သည္ Aစၥလာမ့္ ဗဟုသုတ ျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္ Aစၥလာမ္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိ
သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံရ၍ သမၼတ ျဖစ္လာေသာ ဒင္နီရယ္ ေAာ္တီဂါ၏ Aီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ နီး
ကပ္စြာ ဆက္ဆံေရး မူAား Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးလွ်က္ ရွိေနသည္။
Wiki Aား မွီျငမ္းျပန္ဆိုသည္။ (Uီးေဌးလြင္Uီး)
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