
2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

M o n t h l y

u
EWm

&0
w

Dw
dkif;

(r
f)

twGJ - 8 / trSwfpOf - 3

Accurate Reliable Trustworthy

w w w . k a n t a r a w a d d y t i m e s . o r g

K A N T A R A W A D D Y

T I M E S
rwfv 1 &ufae@/ 2020 ckESpfuEWm&0wDwdkif;(rf)*sme,f

pmrsufESm - 7 

pm  = 6

pm  = 20

pm - 23 ...

e,fvSnhfaq;uko&if; zuf'&,fusef;rma&;pepf azmfaqmifae

jidrf;csrf;a&;twkta,mif 

rvdkcsifbl;vdk huvvw qdk

"jrwfaA'g"tzGJ heSihf 

wpfedkifwpfydkif 0ufarG;jrLa&;

pm  = 9

ajruGsHr_jzpfay:edkifvdk howdjzihf

aexdkifzdk hedk;aqmfxm;wJh armfcsD;a'o

rdrdwdk h,kH=unf&myef;wdkif 

qufoGm;rnhf 

u,ef;trsdK;orD; tpnf;t&kH;

pm  = 22



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

rwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(2)

၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်ြာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့် အိြ်အရြောင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းအေ ေယားမြည်နယ်၏ 

လူဦးရေြိေြစ် ြုံစံြှာ ရအာေ်ရမခေားရသာ ြုံစံမြစ်ရနသည်ေို ရွေ့ေှိေြါသည်။ ဆိုလိုသည်ြှာ ရြေးြေားနှုန်း 

မြင့ြ်ားလာရနပြီး လငူယဦ်းရေနငှ့ ်ေရလးဦးရေ အချ ိုး မြင့ြ်ားြှုေိ ု မြသရနြါသည။် ၂၀၁၄ ခနုစှ ်သန်းရခါငစ်ာေင်း 

ရောေ်ယူစဉ်ေ အသေ် ( ၁၂ ) နှစ်ေှိ ေရလးသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေးရောေ်ြေဲောလွေင် အသေ် ( ၁၈ 

) နှစ်မြည့်ပြီး ဆန္ဒြဲရြးြိုင်ခေင့်ေှိသူ ( First Voter ) မြစ်လာြါလိြ့်ြည်။ ထို့ရြောင့် ေယားမြည်နယ်ွေင် 

အသေ်အြိုင်းအမခားအလိုေ် သန်းရခါင်စာေင်းအေ  ြထြဆုံး ဆန္ဒြဲရြးြိုင်ခေင့်ေှိသူြျား ( First Voters ) 

အရေအွေေ် ( ၃၀၀၀၀ ) ဝန်းေျင် ေှိလိြ့်ြည်ဟု ခန့်ြှန်းြါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် စေ်ွင်ဘာလအထိ ေယားမြည်နယ်ေှိ ပြို့နယ်အသီးသီး၏ အရထေရထေ အုြ်ချုြ်ရေး 

ဦးစီးဌာနြှ ထုွ်မြန်ထားသည့် ေိန်းဂဏန်းြျားအေ မြည်နယ်၏ လူဦးရေ ွိုးနှုန်း ြျြ်းြျှြှာ ွစ်ောခိုင်နှုန်း 

ရေျာသ်ာမြစသ်ည။် ရြေးြေား ၊ ရသဆုံး ၊ ရမြာင်းဝင ်၊ ရမြာင်းထေေ ်လဦူးရေ စာေင်းွေငလ်ည်း သသိာထူးမခားသည့ ်

အရမြာင်းအလဲြျားေို ြရွေ့ေြါ။

သို့မြစ်ြါရသာရြောင့် စာရေးသူ၏ ရလ့လာွေေ်ချေ်ြှုြျားအေ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေးရောေ်ြေဲောလွေင် 

ေယားမြည်နယ်၌ ေှိလာနိုင်ြည့် လူဦးရေြှာ ( ၃ ) သိန်းဝန်းေျင်နှင့် ဆန္ဒြဲရြးြိုင်ခေင့်ေှိသူဦးရေြှာ ( ၂ ) သိန်း 

ြမြည့်ြီနိုင်ရသးဟု ခန့်ြှန်းြါသည်။

စိွ်ဝင်စားစော အရောင်းဆုံး ထူးမခားချေ်ြှာ ေယားမြည်နယ်ေှိ လွှွ်ရွာ် ြဲဆန္ဒနယ် အားလုံးရြါင်း 

( ၃၄ ) ရနောွေင် ဆန္ဒြဲရြးြိုင်ခေင့်ေှိသူဦးရေ ( ၁၀၀၀၀ ) ြမြည့်ြည့်  မြည်သူ့လွှ ်ွရွာ် ြဲဆန္ဒနယ် ( ၃ ) 

ရနော ၊ အြျ ိုးသား လွှွ်ရွာ် ြဲဆန္ဒနယ် ( ၆ ) ရနော ၊ မြည်နယ်လွှွ်ရွာ် ြဲဆန္ဒနယ် ( ၂ ) ရနောွို့အမြင် 

ဆန္ဒြဲရြးြိုင်ခေင့်ေှိသူဦးရေ ( ၅၀၀၀ ) ြရေျာ်နိုင်ရသာ မြည်နယ်လွှွ်ရွာ် ြဲဆန္ဒနယ် ( ၆ ) ရနောွို့ ေှိရနမခင်း 

မြစ်သည်။

 

ရေျာ်ထင်ရအာင်

2020 ckeSpf a&G;aumufyGJudk cs^f;uyfjcif; ( 3 )

ယခုလွေင် စာရေးသူ အရနနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေးရောေ်ြေဲောလွေင် ေယားမြည်နယ်၌ ေှိလာနိုင်ြည့် 

ခန့်ြနှ်း လဦူးရေနငှ့ ်ဆန္ဒြရဲြးြိငုခ်ေင့ေ်ှသိဦူးရေ ခန့်ြနှ်း အရနအထားေိ ုအဓေိ ဦးွည ်ချဉ်းေြရ်ေးသားြါြည။်

လေ်ေှိ စာရေးရနချနိ် ( ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါေီလ ) အထိ အလုြ်သြား၊ လူဝင်ြှု ကေီးြေြ်ရေးနှင့် 

မြည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာနြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရနာေ်ဆုံးေ လူဦးရေစာေင်းေို မြုစုရနဆဲ မြစ်ပြီး  မြည်ရထာင်စု 

ရေေးရောေ်ြေဲ  ရော်ြေှင်ြှလည်း ဆန္ဒြဲရြးြိုင်ခေင့်ေှိသူဦးရေေို  ြထုွ်မြန်နိုင်ရသးရြ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်  

ရေေးရောေ်ြေဲွေင် ေယားမြည်နယ်၏ အသေ် ( ၁၈ ) နှစ်မြည့်ပြီး ဆန္ဒြဲရြးြိုင်ခေင့်ေှိသူဦးရေြှာ ( ၁၇၈၃၁၆ ) 

ဦး မြစ်သည်။

လဦူးရေ အရြောင်းရမြာြညဆ်ိလုျှင ်နိငုင်၏ံ အနီးေြဆ်ုံးောလ၌ ရောေယ်ခူဲရ့သာ သန်းရခါငစ်ာေင်းေိ ု

အရမခခေံရြြည။် ထိုအ့ွေေ်ရြောင့ ်“ ၂၀၁၄ ခနုစှ ်မြနြ်ာနိငုင်လံဦူးရေနငှ့ ်အြ်ိအရြောင်းအော သန်းရခါငစ်ာေင်း 

” ( 2014 Census ) ေို မြန်လည် ရလ့လာေြည် မြစ်သည်။ ေယားမြည်နယ် အွေေ် သီးသန့်  ထုွ်ရဝသည့် “ 

သန်းရခါင်စာေင်း အစီေင်ခံစာ အွေဲ ( ၃ - ခ ) ” ြါ အချေ်အလေ် ြျားေို ေယူပြီး ရေးသားြါြည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်ြာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့် အိြ်အရြောင်းအော သန်းရခါင်စာေင်းအေ ေယားမြည်နယ်ွေင် 

လူဦးရေ ( ၂၈၆၆၂၇ ) ဦးသာ ေှိရြောင်း ရွေ့ေြါသည်။ ေယားမြည်နယ်ွေင်  မြန်ြာနိုင်ငံ စုစုရြါင်းလူဦးရေ ( 

၅၁၄၈၆၂၅၃ ) ဦး ၏ ( ဝ.၆ ) ောခိငုန်ှုန်းသာ ရနထိငု၍် ွ ိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်မြညန်ယြ်ျား၏ လဦူးရေ အချ ိုးအစားအေ 

အနည်းဆုံးမြစ်ရြောင်း ရွေ့ေှိေြါသည်။

ေယားမြည်နယ်၏ ပြို့မြနှင့် ရေျးလေ်ရန လူဦးရေေို ရလ့လာြေည့်ရသာအခါ ပြို့မြွေင် ( ၇၂၄၁၈ ) 

ဦး ( ၂၅ % ) ရနထိုင်၍ ရေျးလေ်ရေသ ေွင် ( ၂၁၄၂၀၉ ) ဦး ( ၇၅ % ) ရနထိုင်ြေသည်ေို ရွေ့ေရသာရြောင့် 

ရေျးလေရ်န လဦူးရေြှာ ပြို့မြထေ ်( ၃ ) ဆ ြိြုျားြါသည။် လဦူးရေ သြိသ်ည်းဆေိ ုြေည့ေ်ာ ေယားမြညန်ယ၌် 

ြျြ်းြျှအားမြင့် ွစ်စွုေန်း ေီလိုြီွာ ေွင် ၂၄ ဦးရေျာ် ရနထိုင်သည်ေို ရွေ့ေြါသည်။ ွစ်နည်းအားမြင့် 

ွစ်စွုေန်း ြိုင်ွေင် ၃၉ ဦးခန့်  ရနထိုင်ြေြါသည်။

ထိုေဲ့သို့ နယ်ရမြဧေိယာ ေျဉ်း၍ လူဦးရေ နည်းမခင်းရြောင့် ရေေးရောေ်ြေဲအွေေ် အားသာချေ်ြျား 

ေှိသည်ဆိုပြီး ရငေရြေးကေယ်ဝသည့် မြည်နယ်မြင်ြ အရမခစိုေ် ြါွီကေီးြျားနှင့် ွစ်သီးြုဂ္ဂလ ွို့၏ အလေန် 

စိွ်ဝင်စားမခင်းေို ခံခဲ့ေြါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေးရောေ်ြေဲွေင်လည်း ထိုနည်းွူ မြစ်လာြေလိြ့်အုန်းြည်ဟု 

သုံးသြ်ြါသည်။

ေျြွို့ ရြာ်ချးီအွေေ်ဆို အားေရေျနြ်ြှု 

ြေှသိလိ ုွ စမ်ြညန်ယလ်ုံးအွေေဆ်ိေုငလ်ည်း အားေ 

ရေျနြ်ြှု ြေှိဘူး။ 

ဘာမြစ်လို့လဲဆိုရွာ့ လုြ်ရဆာင်ြှုွိုင်းြှာ 

ြေင့်လင်းမြင်သာြှု နည်းြါးွာေယ်၊ မြည်သူထဲေ 

ဌာရနွိုင်းေင်းသား ြါဝင်ြှု နည်းြါးရနလို့ြါ။ 

ေျန်ွဲ့ ွစ်နှစ်ေိုရွာ့ ွေယ်လိုအြ်ွဲ့ 

မြည်နယ်ေဲ့ အစိွ်အြိုင်းထဲေ ပြို့ နယ်ရွာ်ရွာ် 

ြျားြျားေို ေေင်းဆင်းပြီး ွေယ်မြည့်ဆည်းရြးရစ 

ချင်ြါွယ်။ 

ရေါ်ြာဂေေ်စိန် - အေြ်ြေ်အြေဲ့အစည်း ( ြြောေလူ အြျ ိုးသြီးအြေဲ့) 

လွှွ်ရွာ်နှင့်  ြါွ်သေ်ပြီး  အေြ်ြေ်အြေဲ့အစည်း ၊  ွေ်ကေလှုြ်ေှားသူ ၊ 

လူငယ်စွဲ့  ရေသခံမြည်သူရွေေဲ့ ထင်မြင်သုံးသြ်ချေ် အဆေ်.....



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(3)

rwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

ေုန်ြစ္စည်း အရောင်းဆိုင်ရွေြှာ ရောင်းချ 

ွဲ့ ေုန်ြစ္စည်းရွေအွေေ် အညေန်းအြှွ် အသား 

ရြာ် မြ ပြီးြှ  ရောင်းချသေားြို့ဆိုွဲ့  အသိရြး ေှင်း  

လင်းြေဲေို ပြီးခဲ့ွဲ့ ရြရြာ်ဝါေီလ ၂၀ ေေ်ရန့ ေ 

စားသုံးသူရေးော ဦးစီးဌာနေ မြုလုြ်ခဲ့ြါွယ်။

“ေျရနာ်ွို့ေဲ့  စားသုံးသူေဲ့ဥြရေြှာ သူ့ေဲ့  

နစ်နာဆုံးရှုံးြှု ဝန်ရဆာင်ြှုအေမြစ်ရစ စားရသာေ် 

ေုန်ြာြဲမြစ်ရစ ရြးထားွဲ့ဟာအွိုင်း ရေျနြ်နှစ် 

သြိြ်ှု့ြေှဘိူး အန္တောယမ်ြစရ်စွယဆ်ိေုင ်ေျရနာ ်ွ ိုေ့ိ ု

လာွိုင်ပြီးဆိုေင် ေျရနာ်ွို့ေဲ့ စုံစြ်းစစ်ရဆးရေးြှူး 

ရွေေ စုံစြ်းရွေ့ေှိြယ်ဆိုေင်ရွာ့ စားသုံးသူရေးော 

ရောင်ြွီေဲ့ ဥြရေနဲ့ အရေးယူလို့ေွယ်။ အဲ့ေီစား 

သုံးသူရွေေဲ့ ဥြရေနဲ့ြလုံရလာေ်ရွာ့ဘူး နယ်ြေ် 

ဆိုင်ော ွေားရုံးရွေြှာ ွေားစေဲဆိုွင်ြို့ေြဲ့ အြှုြျ ိုး 

မြစ်လာေင် နယ်ြေ်ဆိုင်ော ွေားရုံးရွေေ ွေား 

စေဲဆိုြိုင်ခေင့်ေှိွယ်” လို့  စုရြါင်းေူးသန်း ရောင်း 

ဝယ်ရေးဌာန မြည်နယ်ဦးစီးြှူး ဦးရေျာ်ဝင်းေရမြာ 

ြါွယ်။

အညေန်းအရနနဲ့ ေုန်စည်ရွေြှာ ေုန်စည်ေဲ့ 

အ ြျ ိုး အ ြ ည် ၊  အ ေေ ယ် အ စား ၊  အ ရေ အ ွေ ေ် နဲ့  

အသားွင်ြြာဏ၊ ထားသိုသိြ်းစည်းြှုအညေန်း ၊ 

သုံးစေဲ ြုံနည်းလြ်း၊ ေျန်းြာရေးဆိုင်ော ရဘးထေေ် 

ဆိုးေျ ိုး ၊  ဓါွ်ြွည့်ရြောင်း  ရြာ် မြချေ် ၊  ကေို  

ွင်သွိရြးချေ် စွဲ့အချေ်ရွေေို မြန်ြာဘာ 

သာနဲ့ မြစ်ရစ၊ ွမခားဘာသာစေားွခုနဲ့ မြစ်ရစ 

၂ခုွေဲလျှေ် မြစ်ရစ ရြာ်မြရြးေြှာ မြစ်ြါွယ်။

စား ရသာ ေ် ဆို င် ရွေ နဲ့  စ ွိုး ဆို င် ရွေ ေ 

သွြ်ှွ ထ်ားွဲ ့ထုွ မ်ြနခ်ျေအ်ွိငု်းလိေုြ်နာြါေ 

ွေားဥြရေအေအရေးယူလို့ေွယ်လို့ စုရြါင်းေူး 

သန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန မြည်နယ်ဦးစီးြှူး ဦးရေျာ် 

ဝင်းေ ရမြာြါွယ်။

ေယားမြည်နယ် ြားရဆာင်းပြို့နယ် ရြာ်ချးီ 

ခဲသွ္တုွေင်းထဲြှာ အလုြ်လုြ်ရနြေွဲ့  အလုြ်  

သြားရွေေဲ့ ေျန်းြာရေးဆိငုေ်ာ လုခံခုံြှုနဲ့ြွသ်ေလ်ို ့

မြည်သူရွေဘေ်ေ ွင် မြချေ်ြေှိွဲ့အွေေ်  

လွှွ်ရွာ်ထဲြှာ ွင်မြြို့ အစီအစဉ်ြေှိရသးဘူးလို့ 

ြားရဆာင်းပြို့နယ ်မြညသ်ူ့လွွှ ရ်ွာေ်ိယုစ်ားလယှ ်

ရေါ်နန်းရထေးသူေ ရမြာြါွယ်။

ရေါ်နန်းရထေးသူေ “ခဲဆိြ်နဲ့ြွ်သွ် ပြီး  

ြှ ရွာ့  ေါ မြည်သူရွေဆီေရနလဲ  အြွို့ေလူ  

ထု ရွေ့ ွ ယ် ရလ  လူ ထု အ ပြဲ ွ န်း ရွေ့ ွု န်း ေ 

ေီေိစ္စနဲ့ ြွ်သွ်ပြီး သူွို့ွင်မြွာရွေလဲ ြေှိဘူး၊ 

ရြး မြန်းွာရွေလဲ  ြေှိဘူးဆို ရွာ့  အြွို့ေ 

လွှွ်ရွာ်ဘေ်ေရန လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် 

ဆိုရွာ့ မြည်သူ့အသံနားရထာင်ြှ မြည်သူရွေေဲ့ 

ွင်မြချေ်ရွေ အရြါ်ြှာအြွို့ေ ွစ်ဆင့် မြန် 

ွင်ွာရြါ့ရနာ်။”လို့ ရမြာြါွယ်။

အခုလို ခဲသွ္တုွေင်းလုြ်ငန်းြှာ ခဲဆိြ်ရြောင့် 

မြစ်ွ ဲ ့အဆုွ ရ်ောဂါရွေ၊ ခဆဲြိရ်ောဂါရွေမြစြ်ေားရန

ရြြဲလ့ည်း အြျားနဲ့သေဆ်ိငု်ွ ဲေ့စိ္စေြရ်ွေလိုွ ငမ်ြ

လာွာြေှိွ ဲအ့ွေေ ်လွွှ ရ်ွာြ်ှာ ွ ငမ်ြြို ့မြငဆ်င ်

ထားွာြေှိဘူးလို့ဆိုြါွယ်။

ရြာ်ချးီရေသ အွေင်းြှာ ခဲသွ္တုွူးရြာ်ရေး 

လုြ်ငန်းလုြ်ေိုင်ရနလျေ်ေှိွဲ့အြျ ိုးသားရွေအရန

နဲ့ ဂန်းထိုးမခင်း၊ ယြ်းခေဲ မခင်းရြောင့် ခဲဆိြ်သင့် ပြီး 

အသေ်ဆုံး ရှုံး ေွဲ့  သူရွေေှိသလို ၊  ခဲေျင်းရွေ  

အွေင်းြှာလဲ ြရွာ်ွဆြှုရွေရြောင့်  အသေ် 

ေငှ်းလင်းြေေဲိ ုွ ေရ်ောေလ်ာသူွ စဦ်းမြစ်ွ ဲ ့

ြုလဲစွိုးေိုယ်စားလှယ် ဦးေိုေယ် ေ “အခုထုွ် 

မြန်လိုေ်ွဲ့  ဥြရေရွေေရောင်းွယ် ေိုေ်ညီ 

ြှုေှိွယ် စားသုံးသူရွေ အွေေ်လည်း လုံ ခခုံရေး 

ေှိေြယ် ရနာေ် ပြီးရွာ့  ရောင်းဝယ်ရြာေ်ေား 

သူရွေနဲ့ ဝန်ရဆာင်ြှုလုြ်ွဲ့ သူရွေေလည်း သေ် 

ွြ်း ေုန်ဆုံးေေ်ရွေ ြေည့်ေြယ်ပြီးရွာ့ မြန်ြာ 

စာသားနဲ့ ြါေြယဆ်ိုွ ာ ြနှ်ွ ယ။်” လို ့ရမြာြါွယ။်

ေုန်ြစ္စည်း အရောင်းဆိုင်ရွေြေ်ေရွာ့ 

ေုန်ြစ္စည်း ရွေေို ထုွ်လုြ်ွဲ့ သူရွေဆီေဝယ်ပြီး 

မြနလ်ညရ်ောင်းချြေေွာမြစ်ွ ဲအ့ွေေ ်သူွ ို ့အရန 

နဲ့ ေုန်ြစ္စည်း အညေန်းေိုထည့်သေင်းြို့ော ြမြစ်နိုင် 

ရြောင်းရမြာြါွယ်။

ဦးေိုေယ် ြုလဲစွိုး ေိုယ်စားလှယ်ေ“အခု 

ukefypPnf;awGrSm ypPnf;tnGef;awG xnhfoGif;rxm;&if ta&;,ledkifawmhrnf

armfcsD;cJ tvkyform;awG&Jhusef;rma&;udpP vGwfawmfrSmwifjy&eftpDtp^fr&Sdao;

ဆုံးရှုံးေွာရွေေှရိနွယလ်ို ့ခေဲျဉ်းထြဲ ှလနူာရွေေိ ု

ရဆးေသုရြးရနွဲ ့ရြာခ်ျးီရေသ ယရူောခ်ိရုေျးေောြ ှ

ရဆးခန်း ဆောြရေါ်ြာဂေေ်စိန်ေ ရမြာြါွယ်။

ဆောြရေါ်ြာဂေေ်စိန်ေ “ ခဲဆိြ်ရြောင့် 

အဆုွ်ရောဂါ ရချာင်းဆိုးွယ်၊ ွီြီ လေ္ခဏာလိုြဲ 

ြနိ်ွ ယ၊် အစားြစားနိငုဘ်ူး၊ ြျေလ်ုံးရွေြျုးလာွယ၊် 

အသားရွေြဲလာွယ်၊ ရုွ်ွေေ်ြေည့်ေင် AIDS 

လို့ထင်ေွယ်။ အဲ့ေါြဟုွ်ဘူး ေါ monocotosis 

လို့ရခါ်ွဲ့ ခဲ ၊ ယြ်းရွေ၊ အရငေ့ရွေရြောင့် မြစ်ွဲ့ ၊ 

အဆိြ် ရွေရြောင့်မြစ်ွဲ့ရောဂါ ဟုွ်ွယ်။ အဲ့ေါ 

ေြ္ဘာေ အသိအြှွ်မြုွာရနာ် သို့ရသာ် မြန်ြာေ 

ြရြေညာဘူး  monocotos i s  ြါလို့ဘယ်သူြှ  

ြရြေညာဘူး။” လို့ ရမြာြါွယ်။

ခဲဆိြ်ရြောင့် မြစ်ွဲ့ အဆုွ်ရောဂါမြစ်ြေား 

ပြီဆိုေင်လဲ ရေျးလေ်ေျန်းြာရေးဌာနရွေ၊ ရဆး 

ရုံ ကေီးရွေေရန ွီြီရောဂါလို့သွ်ြှွ်ြီး  (၆)

လ ွီြီရဆးရွေေိုသာ ရသာေ်ခိုင်းရနွာမြစ်ပြီး 

အြျားစုေ အိြ်မြန်ရောေ်ေင် အသေ်ဆုံးရှုံးရနြေေ 

ွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။

ခန္ဓာေိုယ်အွေင်းသို့ခဲဆိြ်ဝင်ရောေ် နိုင်ွဲ့ 

ရနောရွေေရွာ့  နှာရခါင်း ၊  ြါးစြ်နဲ့အရေမြား  

ရွေေရန ဝင်ရောေ်နိုင် ပြီးရွာ့ ၊  ခဲေျင်းရွေြှာ 

ယြ်းခေြဲိုအ့ွေေ ်ဂန်းထိုးွဲအ့ခါြှာလ ဲေငဘ်ေန်ဲ့ြပိြီး 

ထိုးေွဲ့အွေေ်ရြောင့်လဲ ဂန်းေဲ့ွေန်းအားရြောင့် 

အဆုွ်ြျေ်ဆီးွာရွေမြစ်နိုင်ြါွယ်လို့ လည်းဆို 

ြါွယ်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်အွေင်းြှာ ရြာ်ချးီရေသ ယူရော် 

ခိုရေျးေောြှာ ခဲဆိြ်သင့် အဆုွ်ရောဂါ မြစ်ြေားသူ 

၅ ဦးနဲ့ခဲဆိြ်ရောဂါမြစ်ြေားသူ ၁ဦးခန့်ေှိွယ်လို့ရမြာ 

ြါွယ်။

ရောဂါမြစ်ြေားပြီဆိုေင်လဲ ယခုအချနိ်ထိရွာ့ 

မြန်ြာနိုင်ငံြာ ရြျာေ်ေင်းရအာင်ြေုသနိုင်ရသး

ဘူးလို့ ဆောြရေါ်ြာဂေေ်စိန်ေွဆင့်သိေြါွယ်။

မြန်ြာနိုင်ငံေဲ့ ခဲသွ္တုအြျားဆုံးထေေ်ရြါ်ော 

tefaxmfeD

ေျရနာ့်ဆိုင်ြှာ ဥြရေနဲ့ြေိုေ်ညီွဲ့  စားသုံးေုန် 

ရွေရွာ့ ြထုွ့်လုြ်ဘူး ဝယ်ပြီးရွာ့ ေုန်သေယ်ြှုြဲ 

လုြ်ွယ်။ ေီစည်းေြ်းချေ်ရွေေိုရွာ့ ကေိုေ် 

ွယ် ေါရြြဲ့ ထုွ်လုြ်ြှုအရြါ်ြှာ ေန်ေုန်၊ ြန္တရလး 

ထိုင်းေရန လာွဲ့ထုွ်ေုန်ရွေ ေီလိုြျ ိုး အရဝး 

ေရန လာွဲ့ ေုန်စည်ရွေဟာ မြန်ြာစာလို ြါေြယ် 

ဆို ွဲ့ဟာရွာ့ ရွာ်ရွာ် ရလးခေ်ွယ်။ ေါရြြဲ့ 

မြန်ြာစာြြါေင်  ွစ် မခားဘာသာနဲ့  ြါေင်လည်း 

ေွယလ်ို ့ရမြာွယ။် ြနု့်ရွေဆိေုင ်မြနြ်ာစာြြါဘူး။ 

ြါရအာင်ဆိုေင် ထုွ်လုြ်သူရွေ အရနနဲ့ေြိုအရေး 

ကေီးွာရြါ့။ ေါရွေေြှန်ွယ်။ Date ရွေ ြါေ 

ြယရ်လး။ စထုွ ့်ွ ဲေ့ေ ်ေနုဆ်ုံးွဲေ့ေ၊် ဘယအ်ချနိ ်

ထိ အေန့်အသွ်ေှိွယ်ဆိုွာသိရအာင် စားသုံးသူ 

ရွေေို ရမြာမြြှေြှာရြါ့။“ လို့ရမြာခဲ့ြါွယ်။

စားသုံးသူဆိုင်ော ဥြရေေို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ြှာ 

ြထြအြေြ်  မြဌန်းခဲ့ ပြီး  ၂၀၁၉ ခုနှစ်  ြ ်ွလ 

၁၅ ေေ်ရန့ွေင်  ရနာေ်ဆုံးအကေိြ်  အွည် မြု  

မြဌန်းခဲ့ွယ်လို့ သိေြါွယ်။

အဆိုြါ အွည်မြုမြဌန်းထားရသာ စားသုံး 

သူောေေယ်ရေးဥြရေ ြုေ်ြ ၁၊ ြုေ်ြခေဲ  (ခ) အေ 

ေီဥြရေ အခန်း (၁၈)ြါ ေုန်အညေန်း အြှွ်အသား 

ဆို င် ော  မြ ဌ န်း ချ ေ် ရွေ ဟာ  ဥ ြ ရေ  မြ ဌ န်း ပြီး  

ွစ်နှစ်မြည့်ရမြာေ်ွဲ့ရန့မြစ်ွဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြွ်လ 

၁၆ ေေ်ရန့ြှစပြီး အာဏာွည်ြှာ မြစ်ြါွယ်။

အာဏာွည် ပြီး  ရနာေ်ြို င်း  ဆိုင်ရွေြှာ  

လိုေ်လံစစ်ရဆးြှာ မြစ် ပြီး  ဥြရေအွိုင်းြလိုေ်  

နာြါေ အရေးယရူဆာငေ်ေေသ်ေားြယလ်ိုသ့ေိြါွယ။်

pdk;xdkufatmif

ရြာ်ချးီသွ္တုွေင်းထဲြှာ ရနောရွေထဲြှာ ရြာ်ချးီ  

ရေသဟာဆိုေင်လဲ ွစ်ခုအြါအဝင်မြစ်ြါွယ်။

ရြာ်ချးီရေသေလူရွေသာ ြေ ွစ် မခား  

မြညန်ယ/် ွ ိငု်းရွေဘေေ် အလြုလ်ာလြု်ွ ဲသ့ရူွေ 

အသေ်အန္တောယ် ေှိြှန်း  သိရနရြြဲ့လဲ  စားဝွ် 

ရနရေးအွေေ် လာရောေ်လုြ်ေိုင်ရနေမခင်းြဲ မြစ် 

ြါွယ်။

ရြာချးီခဲသွ္တု ွူးရြာ်ရေးလုြ်ငန်းြှ အလုြ်သြားွစ်ဦး ယူရော်ခိုေောြှ ရဆးခန်းွေင် မြင်ရွေ့ေစဉ် (ဓါွ်ြုံ - ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်))
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ြရူဆို ပြို့နယ်ြှာ  သေ်ငယ်ြုေိြ်းြှုေရန 

သေ်မြည့် ြုေိြ်ြှု မြန် မြစ်သေားွဲ့ေိစ္စေြ်ရွေေှိရန

ွာရြောင့် သေ်ငယ်ြုေိြ်းြှုရွေ ွေားစီေင်ရေးြှာ 

ြေန့် ြောရနွာြမြစ်သင့်ဘူးလို့  ြရူဆို ပြို့နယ်ြှ  

မြည်နယ်လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ်  ဦးသဲေယ်ေ 

ရမြာြါွယ်။

“ွေားခံေရွာ့ ေါဘယ်ေလူြှန်းြသိဘူး 

ရြါ့ရနာ် ဆိုရွာ့ ွစ်ဘေ်ေ ရငေရေးရြေးရေးနဲ့ 

အာဏာြိုင်ရွေေို လာဘ်ထိုးပြီးရွာ့ြှ ေီအြှုသည် 

ငယသ်ေားရအာငဆ်ိုွ ဲြ့ုစံြံျ ိုးရြါရ့နာ ်အဲလ့ိလုြုသ်ေားေင ်

ေါေျရွာ်ွို့ ရေသခံအြျ ိုးသြီးရွေအွေေ် အေြ်း 

နစ်နာွယ်ရြါ့ရနာ်။”လို့ ဦးသဲေယ်ေ ရမြာြါွယ်။

ေီေိစ္စနဲ့ြွ်သေ်လို့  လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စား 

လှယ်အရနနဲ့  ပြီးခဲ့ွဲ့  ရြရြာ်ဝါေီလ၁၄ေေ်ေ 

ေျင်းြခဲ့ွဲ့ မြည်နယ်လွှွ်ရွာ်အစည်းအရဝးြှာ 

ရြးမြန်းခဲ့ရြြယ့်လည်း ွိေျွဲ့  အရမြြေခဲ့ဘူး 

လို့ဆိုြါွယ်။  လေ်ေှိ  ြရူဆို ပြို့နယ်အွေင်းြှာ  

သေ်ငယ်ြုေိြ်းြှုနဲ့ြွ်သေ်လို့  လေိုင်ရော်ခရိုင်  

ွေားရုံးြှာ စစရ်ဆးရနဆအဲြှုေှရိနပြီး ွ ေားခအံြှုြနှ ်

ရြါ်ရြါေ်နိုင်ရေး အစိုးေြှြည်ေဲ့သို့ ရဆာင်ေေေ်ထား 

လဲဆိုွာ သိေှိလိုရြောင်း ရြးမြန်းခဲ့ွာမြစ်ြါွယ်

လို့ဆိုြါွယ်။

ဦးသေဲယေ် “ ေြီေုြိ်းြှုနဲ့ြ ်ွသွ်ွ ာေရွာ ့

ေျရွာ်ွို့ြရူဆိုြှာ ရမြာေြယ်ဆိုလိုေှိေင် ၃ခုရြါ့ 

သ ေ် င ယ် ေ  ၂ ခု ရမြာ ေ် ွ ယ်  ွ စ် ခု ေျ ရွာ့  

သေ်မြည့် မြစ်သေားွာရြါ့ရနာ်။ ဆိုရွာ့အဲ့လိုဘာ

ရြောင့်ေျရွာ်ရြးေွာလဲဆိုလို့ေှိေင်ေျရွာ်ွို့

ဆီြှာမြစ်ရနွဲ့ြုေိြ်းြှုေ ေါေှင်းေှင်းရမြာေေင် သေ်

မြည့်သေားွဲ့အြှုွစ်ြှုရြါ့ရနာ် ြထြွုန်းေရွာ့ 

သေင်ယြ်ေုြိ်းြှုမြစ်ွ ာရြါ ့ြောလာ ွ ဲအ့ခါေျရွာ ့

သေ်မြည့်မြစ်သေားွယ်။” လို့ရမြာြါွယ်။

ွေားစေီငရ်ေးနဲ့ရနာေရ်နှးရနွာနဲ့ြွသ်ွ ်

ြီးရွာ့ ြေ်ေေယ် Training Teamစီနီယာ Trainner 

ဆောခိုင်ရေျာ်ြိုးေ “ေျရွာ်မြင်ွာ ေရွာ့ ရလ 

oufi,frk'drf;r_awGrSm w&m;pD&ifa&;=uef h=umaewm rjzpfoihf

pdk;xdkufatmif

ြရဆူိပုြို့နယဘ်ေြ်ှာ ပြီးခဲ့ွ ဲန့စှေ် သေင်ယ ်

ြုေိြ်းြှု ၂  ြှု မြစ်ြေားခဲ့ောြှာ  ွေားဥြရေအွိုင်း  

သေ်ငယ်ြုေိြ်းြှုနဲ့ ေျူးလေန်သူရွေေို ွေားြျှွြှု 

ေှိရအာင် အမြစ်ရြးသင့်ြါွယ်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်အွေင်း ြုေိြ်းြှု၁၀ြှု မြစ်ြေားခဲ့ပြီး 

ြရူဆိုပြို့နယ်အွေင်း သေ်ငယ်ြုေိြ်းြှု ၂ ြှုေှိြါွယ်။ 

သေ်ငယ်ြုေိြ်းြှု ၁ ြှုေိုရွာ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ရအာေ်ွို 

ဘာလ ၃၁ ေေရ်န့ြှာ ရထာငေ်ဏအ်နစှ၂်၀ အမြစေ်ဏ ်

ချြှွ်ခဲ့ြါွယ်။

ေျန်ွစ်ြှုေိုရွာ့ ေီဇင်ဘာ ၂ ေေ် ၂၀၁၉ 

ခနုစှြ်ှာ ြစေ်ဏခ်ျြှွ န်ိငုြ်ို ့လေိုငရ်ောခ်ရိငု်ွ ေားရုံးြှာ 

စစ်ရဆးသေားြါွယ်။

၂၀၁၉ခနုစှေ်ွည်းေ အြှုေိစုစရ်ဆးလာွာ 

အခုချနိ်ထိြပြီးရသးြဲ ြေန့် ြောလျေ်ေှိရနြါွယ်။

စီေင်ချေ်ချြို့  ေျန်ရနရသးွဲ့  သေ်ငယ်  

ြုေိြ်း ၁ ြှုြှာ ေျူးလေန်ထားသူ ြည်သူြည်ဝါ ဆိုွာ 

ေို ြရြာ်နိုင်ရသးွာဟာ အာဏာြိုင်ရွေေိုလာဘ် 

ထိုးထားသလားဆိုွာေ ရြးခေန်းထုွ်စော မြစ်ရန 

ြါွယ်။

oufi,frk'drf;r_usL;vGefol xdkufoihfwJhtjypfay;yg

အသေ်မြည့်ြါွယ်ဆိုွဲ့ြုံစံြျ ိုးနဲ့ ွစ်ြေ် 

ေျူးလေန်သူရွေေို  ရလျာ့ရြါ့ရအာင် စီစဉ်ရနွာ 

ြျ ိုးရွေ ေှရိနွယလ်ိုလ့ည်း ြရဆူိပုြို့နယေ် မြညန်ယ ်

လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် ဦးသဲေယ်ေ မြည်သူရွေေဲ့ 

စိုးေိြ်ြှုေို ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)ေို အင်ွာဗျူးချနိ် 

ရမြာဆိုထားြါွယ်။

ေီ လို ြေ န့် ြော ပြီး  အ သ ေ် အ ေေ ယ် ရွေ ေို  

ရမြာင်းြို့ သေ်ဆိုင်ောေမြုလုြ်ရနမခင်းေ သေ်ငယ်

ြေုြိ်းြှုြရြျာေြ်ိုအ့ွေေ ်ေညူေီာြရောေြ်အဲားရြး

ရနသလိုမြစ်ြါွယ်။

ေျူးလေနသ် ူြရြာထ်ုွ န်ိငုရ်သးွာဟာလည်း 

ြိဘမြည်သူရွေြှာ ြိြိွို့ ေရလးရွေေဲ့ အသေ် 

အန္တောယ်လုံခခုံရေးေအစ အစစအောော စိုးေိြ်ြူြန်

ြှုရွေမြစ်ရြါ်ရစြါွယ်။

လေ်ေှိခံစားကေုံရွေ့ရနေွဲ့အြှုေို ွေားြျှ 

ွရအာင် စီေင်ရြးြို့  ြိဘမြည်သူရွေေ လိုလား 

ရနြေြါွယ်။

သေ်ငယ်ြုေိြ်းြရြျာေ်ရေး မြည်နယ်အစိုး 

ေအရနနဲ့ ဘယ်လိုရွေ ရဆာင်ေေေ်ရနပြီ လဲဆိုွာ 

ပြီးခဲ့ွဲ့ ရြရြာ်ဝါေီလ ၁၄ ေေ်ရန့ေ လွှွ်ရွာ် 

အစည်းအရဝးြှာ လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် ဦးသဲ 

ေယ်ေ ရြးမြန်းခဲ့ ပြီးမြစ်ြါွယ်။

ွေားရုံးေရန ွေားြျှွရအာင် ချြှွ်ြို့  

စီစဉ်ရဆာင်ေေေ်ရနွယ်လို့လည်း မြည်နယ် လွှွ် 

ရွာ်အစည်းအရဝးြှာ ေယားမြည်နယ်လြ်းြန်း 

ဆေ်သေယ်ရေးနှင့် လျှြ်စစ်ဝန်ကေီးဌာန ဝန်ကေီး ဦးခင် 

ရြာင်မြူေ မြန်လည်ရမြြေားခဲ့ပြီးမြစ်ြါွယ်။

ွေားြျှွြှုေှိရစြို့၊ ေရလးဘေ်ေ နစ်နာြှု 

ြေှရိစြိုအ့ွေေ ်အစိုးေအြေဲ့အရနနဲ့လည်း မြညသ်ရူွေ 

ဘေ် ေြ်ွည်ရြးြို့ လိုလားရနြေြါွယ်။

သေင်ယြ်ေုြိ်းြှုေျူးလေနသ်ရူွေေိ ုထိေု်ွ န ်

ွဲ့  အြစ်ရြး အရေးယူြှုရွေချြှွ်ွဲ့  ရနောြှာ 

သေ်ဆိငုေ်ာရွေေ အသေ်အေေယရ်မြာင်းလမဲြငဆ်င ်

လိြ်လည်ထားွာ ြမြစ်ရစြို့ အရေးကေီးြါွယ်။

ေါရြောင့် အစိုးေြှာရော သေ်ဆိုင်ောဌာန 

ဆိငုေ်ာရွေြှာရော သေင်ယြ်ေုြိ်းြရြျာေြ်ိုမ့ြစေ်ဏ ်

ေျူးလေန်သူေို ထိုေ်သင့်ွဲ့ အြစ်ရြးြို့ ွာဝန်ေှိ 

ြါွယ်လို့ ွိုေ်ွေန်းလိုေ်ေြါွယ်။

ေီြဏ္ဍိုင် ရွေအေုန်လုံးရြါ့ ရလာရလာ ဆယ်ရွာ့ 

ြေ်ေေယ်ရွေဘာရွေရွာ့ြရောေ် ရသးဘူးရြါ့။ 

ေါရြြဲ့  ေီြိုေရေစီ ွံခါးြေင့်လာွဲ့အချနိ်ြှာ ရေေး 

ရောေ်ြေဲနဲ့ ွေ်လာွဲ့ အစိုးေအုြ်ချုြ်ရေးြဏ္ဍိုင် 

ရွေ၊ ွေားစီေင်ရေးြဏ္ဍိုင်ရွေ အေုန်လုံးေ ွစ်ခု 

အား ြရောင်းေင်ွစ်ခုလဲ ေျွာဘဲ။ ဆိုရွာ့ွစ်

ခုနဲ့ွစ်ခုအမြန်အလှန်ြီရနွယ် ေါေ ေီ Institution 

ရွေအေနုလ်ုံးေ ွ စပ်ြိုငန်ဲ့အမြနအ်လနှ ်ြှခီိပုြီးရွာ ့

အားရောင်းရအာင်လုြ်ြို့လိုွယ်။ ေျန်ွဲ့ ဆိုလို 

ချင်ွာေ ေျန်ွဲ့ြဏ္ဍိုင်ရွေေ အားနည်းေင် ွ ေား 

စေီငရ်ေးြဏ္ဍိုငလ် ဲအားနည်းြှာဘ။ဲ” လိုေ့ငှ်းမြြါွယ။်

သေ်ငယ်ြုေိြ်းြှုေရန သေ်မြည့်ြုေိြ်းြှု 

မြစ်သေားွဲ့အွေေ် ွေားခံရွေဘေ်ေို မြစ်ေဏ် 

ရလျာရ့ြါ့ွ ဲ ့ြုစံြံျ ိုးနဲ့လြုသ်ေားွဲအ့ရနအထားြျ ိုးရွေ

ရွေ့ရနေွယ်လို့ ဦးသဲေယ်ေ ရမြာြါွယ်။
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ေ ယား မြ ည် န ယ်  ရေျး လ ေ် ရေ သ ြေံ့ ပြိုး  

ွိုးွေ်ရေးဦးစီးဌာနြှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာ 

ရေးနစှ ် မြညန်ယအ်စိုးေ (ရေသြေံ့ပြိုးရေး) ေနြ်ုရံငေမြင့ ်

ရဆာငေ်ေေြ်ည့ ်Lot-28 ၊ ရြာခ်ျးီ(ရွာငရ်ြါ်)၊ ရြာခ်ျးီ 

(ရအာေ်ေော)၊ လိုခါးလိုရေေေှိရေးလုြ်ငန်းွင်ေါစိစစ်

ရေေးချယ်မခင်း အခြ်းအနားေို ေယားမြည်နယ် ရေျး

ေယားမြည်နယ်ရေျးလေ်ရေသြေံ့ပြိုးွိုးွေ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြည်နယ်အစိုးေ(ရေသြေံ့ပြိုးရေး)ေန်ြုံရငေမြင့် 

ရဆာင်ေေေ်ြည့် ရြာ်ချးီ(ရွာင်ရြါ်)၊ ရြာ်ချးီ(ရအာေ်ေော)၊ လိုခါးလို ရေေေှိရေးလုြ်ငန်း ွင်ေါစိစစ်ရေေးချယ်မခင်း အခြ်းအနားမြုလုြ်မခင်း

လေ်ရေသြေံ့ ပြိုးွိုးွေ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အစည်း 

အရဝးခန်းြွေင ်(၁၃.၂.၂၀၂၀)ေေရ်န့၊ နနံေ ်(၉း၄၅)

နာေီအချနိ်ွေင် ေျင်းြမြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

အခြ်းအနားွေင ်ေယားမြညန်ယအ်စိုးေအြေဲ့၊ 

စိုေ်ြျ ိုးရြေးမြူရေးနှင့် ဆည်ရမြာင်းဝန်ကေီးဌာန၊ မြည် 

နယဝ်နက်ေီးြ ှအြေင့အ်ြှာစေားရမြာြေားပြီး  ေယား 

မြညန်ယရ်ေျးလေရ်ေသြေံ ပ့ြိုးွိုးွေရ်ေး ဦးစီးဌာန၊ 

မြည်နယ်ဦးစီးြှူးြှ  ွင်ေါစိစစ်ရေေးချယ် မခင်းနှင့်  

ြွသ်ေ်၍ အေျဉ်းချုြေိ် ုေငှ်းလင်းွငမ်ြ ခဲြ့ါသည။်

ဆေ်လေ်၍ ွင်ေါရော်ြွီြျားြှ Lot-28 

၏ နည်းြညာအဆို မြုလွှာြျား ြေင့်ရြာေ်စစ်ရဆး 

ြှွ်ွြ်းွင်မခင်း၊ ရစျးနှုန်းအဆိုမြုလွှာြျား စစ်ရဆး 

ြှွ်ွြ်းွင်ရဆာင်ေေေ်မခင်း ၊ ွင်ေါြေင့်  ရြာေ် 

စစ်ရဆးြှုအရမခအရနြျားအား အွည်မြုလေ်ြှွ် 

ရေးထိုးမခင်းြျား ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ရြောင်း သွင်းေေှိ 

ြါသည်။

aus;vufukefxkwfvrf;/ wHwm;vkyfief;rsm;eSihf jrpdrf;a&mifpDrHudef;vkyfief;rsm; 

uGif;qif;ppfaq;jcif;

စိုေ်ြျ ိုးရေး ၊ရြေး မြူရေးနှင့်ဆည်ရမြာင်းဝန်  

ကေီးဌာန၊ ရေျးလေ်ရေသြေံ့ပြိုး ွိုးွေ်ရေးဦးစီး 

ဌာန လေ်ရထာေ်ညွှန်ြေားရေးြှူး၊ ဦးညေန့်ရဇာ်နှင့် 

အြေဲ့သည် (၂၄.၂.၂၀၂၀)ေေရ်န့ွေင် ေီးရြာ့ဆိုပြို့နယ်၊ 

ေုန်းသာရေျးေော  မြစိြ်းရောင်စီြံေိန်း  ြေဲသီး  

စိုေ်ြျ ိုးရေးလုြ်ငန်း၊ ရေါြိွရေျးေောမြစိြ်းရောင် 

စီ ြံေိန်း  စိုေ်ြျ ိုး ရေးလုြ် ငန်းြျားနှ င့်  ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ြာလာြူးေုြ္ပဏီ၊ စံရေှေနန်း 

ထိုေ်ေုြ္ပဏီ ွို့ရဆာင်ေေေ် လျေ်ေှိရသာ လယ်ယာ 

ေုန်ထုွ်လြ်းလုြ်ငန်း ၊  ရေရြးရေးလုြ်ငန်းနှင့်  

(၂၅.၂.၂၀၂၀) ေေ်ရန့ွေင် ြရူဆိုပြို့နယ် ြေန်ြေန်မြွ် 

ေုြ္ပဏီ ၊  Modu Co ;L td  ွို့ ရဆာင်ေေေ်လျေ်  

ေှိရသာ ရေရြးရေးလုြ်ငန်း ၊  လယ်ယာေုန်ထုွ်

လြ်းအူရြောင်းရြာေ်လုြ်ြှုအရမခအရန ွို့အား 

ေေင်းဆင်းစစ်ရဆးခဲ့ြါသည်။ 

အဆိုြါလုြ်ငန်းြျား ရဆာင်ေေေ်ရြးမခင်းမြင့် 

ရေါခရောခူ ၊  ထီးရွာ်ေူး ၊  ရေါေူးခူ ၊  ရေါရညးခူ ၊ 

ဆိလုျားခရူေျးေောြျားြ ှလြ်းြန်း ဆေသ်ေယရ်ေးရော

င်းြေနလ်ာရစြညမ်ြစပ်ြီး စိေုြ်ျ ိုးေနုထ်ုွ လ်ြုင်န်းြျား 

ွိုးွေ်လာ ရစနိုင်ြည်မြစ်ြါသည်။

မြူမြူ (ရေျးလေ်)



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

rwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(6)

aqmif;yg;

ေယား မြည်နယ်  ေီ ရြာ့ဆို ပြို့ ြှာေှိွဲ့  ရငေရွာင်ဆည်ဟာ 

ွစ်နှစ်ထေ်ွစ်နှစ်  ခေီးသေားဧည့်သည်ရွေ  ြိုြျားလာြါွယ်။ 

ရေှေရွာင၊် ရငေရွာင၊် ြွ္တမြားရွာင ်ွ ိုေ့ဲ့အေြိထ်ငဟ်ြြ်ှု့နငှ့ ်စြါးခင်း 

ရွေဟာဆိေုင ်ရငေရွာငဆ်ညေ်ဲ့အလေှိ ုြိြုိရုြါ်လေငရ်စြါွယ။် ေယား 

မြည်နယ်ေဲ့ သရေေွလို့ရမြာေင်လည်းြြှားြါဘူး။

ေနရ်ဘာငရ်ိုးွစရ်လျှာေြ်ှာ လြှွဲ ့ြန်းြငြ်ျ ိုးစုနံငှ့ ်ညအချနိြ်ှာ 

ထေန်းထေန်းရွာေ်ြဲ့ ြီးွိုင်ရွေေို ြေည့်လိုေ်ေင်ရွာ့ ေင်ထဲရအး 

ချြ်းရစြှာအြှန်ြါြဲ။ ရငေရွာင်ဆည်ေို ြွ်ြွ်လည်ြေည့်ရူြို့ေန် 

ြွ်လြ်းရွေ ရြာေ်လုြ်ရြးထားြါွယ်။

ရလညင်းရလးရွေွိုေ်ခွ်ရနွဲ့ေန်ရဘာင်ရြါ်ြှာ ဆင်ကေီးစီး 

ပြီးရွာ့လည်း ရငေရွာင်ဆည်ေဲ့ အလှွေားရွေ ခံစားနိုင်ြါွယ်။

ညအချနိ်ရောေ်ေင် အြျားအားမြင့် လူငယ်ရွေေ ဝိုင်းြေဲ့ပြီးရွာ့ 

ဂီွ ာွီးပြီးြီးရောငရ်အာေြ်ှာသခီျင်းရွေရအာဆ်ိြုေြါွယ။် အြန်းရမြ 

လာသူရွေရြောင့် လည်း ရငေရွာင်ဆည်ေဲ့အလှွေားြျားဟာ ြိုြို 

အသေ်ဝင်ရစြါွယ်။

ယရန့အချနိ်ြှာရငေရွာင်ဆည်သို့ မြည်ွေင်းမြည်ြ ခေီးသေားရွေ 

ရန့စဉ်နှင့်အြျှ လာရောေ်လည်ြွ်ရနြေွာေို ရွေ့မြင်ရနေြါွယ်။

ွစ်ချ ို့အလည်လာွဲ့ ခေီးသေားရွေေရွာ့ ေယန်းဝွ်စုံရလး 

ရွေအငှားဝွ်ပြီး ေယန်းြရလးရွေနဲ့အြှွ်ွေဓါွ်ြုံရိုေ်ြေြါ 

trdk;aysmufwJh aiGawmifqnf xdkifckH

“ြျေ်စီးသေားွာလည်းြျားွယ် ထိုင်ခုံရွေဆိုေင် အေင်ွုန်း 

ေအြိုးရွေြါွယ ်အခေုရွာ ့ထိငုခ်ုရံိုးရိုးြ ဲအြိုးြေှရိွာဘ့ူး။ ေျရနာ့ ်

အမြင်အေဆိုေင် ွစ်မခားရေျးေောေ ညညလာလည်ွဲ့လူငယ်ရွေ ြူးရူး 

ပြီးရွာ့ ြျေ်စီးသေားြေွယ်လို့ မြင်ြိွယ်။”လို့ ဦးစိုးညေန့်ရအာင်ေ 

ရမြာြါွယ်။

အထူးသမြင့် ညအချနိ်အလည်လာွဲ့သူရွေေ ြီရြွှးပြီးရွာ့ 

ြီးလှုံြေွဲ့အွေေ်လည်း ေန်ရဘာင်ေိုညစ်ရြရစြါွယ်။

ခေီးသေားမြည်သူရွေ အလည်လာွဲ့အချနိ်ြှာ အနားယူြို့အွေေ် 

မြုလုြ်ရြးထားွဲ့ထိုင်ခုံရွေဆိုေင်လည်း အချ ို့ရသာစည်းေြ်းြဲ့သူြျား 

ရြောင့ ်ရဘာငရ်အာေြ်ေေ်ိလုွှင့ထ်ေေသ်ေားွာြျ ိုးေိလုည်း ရွေ့မြငရ်န 

ေြါွယ်။

"အြျားမြည်သူသေားလာချနိ်ြှာ အနားယူြိုအွေေ် ထိုင်ခုံရွေ 

ြျေ်ဆီးခံေွယ်။ ရငေရွာင်ဆည်ရြ ၅၀၀၀ အွေင်းြှာ ထိုင်ခုံ ၅၂ လုံးချ 

ထားွယ်။ ထိုင်ခုံရွေေဲ့အြိုးရွေေို ရေသခံလူငယ်ွစ်ချ ို့ေ ြျေ်စီး 

သေားြေွယ်" လို့ ရငေရွာင်ဆည် အနီးြှာရနထိုင်ွဲ့ အြည် ြရြာ် 

လိုသူ အသေ်ငါးဆယ်ရေျာ်အေေယ်ေှိွဲ့ ရေသခံအြျ ိုးသား ွစ်ဦးေ 

ရမြာြေားခဲ့ြါွယ်။

ညအချနိ်ဆိုေင်လည်း ြီးသွ်ြေဲ့ဝင်ရွေ၊ ေဲရွေ ဆည်ရမြာင်းဦး 

စီးဌာနေ ဝနထ်ြ်းရွေ ရေျးေှောအြုခ်ျုြရ်ေးြှူးရွေနဲ့ လုခံခုံရေးေင်းလညှ့ ်

tefaxmeD

ွယ်။ ရိုးော ေိုကေိုေ်နှစ်သေ်ပြီးရွာ့ ရိုးောြစ္စည်းရွေေိုဝယ်ွဲ့လူ

ရွေလည်းေှိြါွယ်။

"ေလီိြုျ ိုးရိုးောဝွစ်ုနံဲ့ဓွြ်ုရံိေုထ်ားွာ ရွေ့ေရွာ ့အားေျြိွ

ယအ်ဲရ့ြောင့လ်ာလညမ်ြစ်ွ ာြါ။ ြရေါငလ်ညေ်ေင်းေိရုွေ့ရွာ ့သရဘာ 

ေျွယ်အဝွ်အစားရွေေိုလည်းသရဘာေျွယ်။ လာလည်ေွာ

ရြျာ်ွယ်။ရငေရွာင်ဆည်ေအေြ်းရြျာ်ြို့ရောင်းွယ်ေျယ်လည်းေျ

ယ်ွယ်" လို့ ဆီဆိုင်ပြို့ြှ အလည်လာသူ ရေါ်ချ ိုချ ိုသေ် ေရမြာြါွယ်။

ွစ်ချ ို့ေြိသားစု ရဆေြျ ိုးရွေနဲ့၊ ွစ်ချ ို့ေ သူငယ်ချင်းအရြါင်း 

အသင်းရွေနဲ့၊ ွ စခ်ျ ို့ေချစသ်ေူည်းစား လငြ်ယားရွေနဲ့ အလညလ်ာ ဲွ ့

သူရွေအားလုံး ခြုံးရြျာ်ရနြေြါွယ်။

အြှိုေ်ရွေေိုအြှိုေ်ြုံးထဲ စနစ်ွေျစေန့်ြစ်ြို့အွေေ် စီစဉ်ထား 

ွာေိုလည်း မြင်ရွေ့ေြှာမြစ်ြါွယ်။

ရငေရွာင်ဆည်ကေီးဟာလယ်ယာစိုေ်ြျ ိုးရေးအွေေ် အဓိေလို

အြ်ွဲ့ရေေန်ကေီးလည်းမြစ်သလို အြျားမြည်သူရွေအွေေ်အြန်းရမြ

စောရနော ွစ်ခုလည်းမြစ်ြါွယ်။

ရငေရွာင်ဆည်ရဘာင်ရြါ်ြှာရွာ့ အြန်းရမြထိုင်နားရနြို့ နှစ် 

ရယာေထ်ိငု ်ထိငုခ်ုံွ န်းရွေ ေိယုေ်ာယရလေ့ျင့ခ်န်းလြုြ်ို ့ြစ္စည်းရွေ 

ဇေြ်ရွေ ေှိထားြါွယ်။ သို့ရြြယ့်လည်း အခုချနိ်ြှာရွာ့ နှစ်ရယာေ် 

ထိငုခ်ုရံွေရော ေိယုေ်ာယရလေ့ျင့ခ်န်းလြုြ်ို ့ြစ္စည်းရွေရော ြျေစ်ီး 

ရနွာရွေ့ေြါွယ်။

ေီလိုလှြွဲ့ ရငေရွာင်ဆည်ကေီးဟာ စည်းေြ်းြေှိွဲ့ွစ်ချ ို့လူ

ရွေရြောင့ ်အလြှျေသ်ေားွဲ ့အောရွေလည်းေှြိါွယ။် ဘာရြောင့လ်၊ဲ 

ဘယ်သူရွေေလည်း ဆိုွာေိုရွာ့ ရြးခေန်းထုွ်စောေှိရနြါွယ်။

ရငေရွာင်ဆည်နှင့်ြွ်သေ်လို့ သေ်ဆိုင်ောြျားေ စည်းေြ်း 

အချ ို့ချြှွ်ထားရြြဲ့ ြလိုေ်နာသူရွေေှိရနြါွယ်။ သာယာလှြွဲ့ 

ရငေရွာင်ဆည်ဟာ ြူးယစ်ယြ်းေားွဲ့လူငယ်ွစ်ချ ို့ရြောင့်ြျေ်စီး

သေားွယ်လို့ ဆည်ရမြာင်းရေျးေောြှ ရေသခံ ဦးစိုးညွှန့်ရအာင်ေ သူေဲ့အ

မြင်ေိုအခုလိုရမြာမြထားြါွယ်။

ွယ်လို့ သိေြါွယ်။

အခုလိုြျေ်စီးသေားွဲ့အောရွေေို ဝန်ကေီးချုြ်ြျားနှင့် သေ်ဆိုင် 

ောအစိုးေရွေ ေေင်းဆင်းစစ်ရဆးခဲ့ ြေပြီးရွာ့ မြန်လည်မြုမြင်ြို့အ 

ွေေ်နှင့် ရနာေ်ထြ်ွိုးချဲ့လုြ်ရဆာင်ြို့ေို ခေင့်မြုချေ်ရြးခဲ့ရြောင်းေို

လည်း သိေြါွယ်။

"မြည်နယ်အစိုးေေံြုံရငေနဲ့ ေျွြ်းရနွဲ့ြီးသီး ၂၆ လုံးရလာေ်ေို 

ြီးလင်းရအာငမ်ြနလ်ြုြ်ယ၊် ေားြါေငေ်ိ ုေေနေ်ေစလ်ြ်းခင်းြယ။် ဆင ်

ရွေနားရနွဲ့ရနောေို ေေန်ေေစ်လြ်းဆေ်ခင်းြယ်၊ ဟိုရေှေ့ ေီရေှေ့ မြစ် 

ရနွဲ့ ထိုင်ခုံရမခရထာေ်ေိုလည်း ေေန်ေေစ်ခင်းြယ်။ ဝန်ကေီးချုြ်ွို့၊ 

လွွှ ရ်ွာေ်ိယုစ်ာလယှ်ွ ို ့ေေင်းဆင်းပြီးရွာ ့ခေင့မ်ြုချေေ်ထားပြီး သား 

မြစ်ွယ်" လို့ ဆည်ရမြာင်းနှင့်ရေအသုံးချြှုစီြံခန့်ခေဲရေး ဦးစီးဌာန ေုဦး 

စီးြှူး ဦးရဇာ်လင်းထေန်း ေရမြားြါွယ်။

ရငေရွာငဆ်ည ်သာယာလြှရစေနန်ငှ့ ်ရေေညှ်ွ ည်ွ နံိငုြ်ိုဆ့ိေုင ်

အလည်လာရသာ ဧည့်သည်ြျားနှင့် ရေသခံမြည်သူွစ်ေြ်လုံး သေ်ဆိုင် 

ွဲ့အွေေ်ရြောင့် အားလုံးအွူွူထိန်းသိြ်းြေြို့ လိုြါွယ်။

ေလီိြုျေစ်ီးွဲလ့ရူွေေိ ုသေဆ်ိငုေ်ာဌာေရန ဥြရေအေ ြြ်းဆီး 

အရေးယူြူရွေ ေှိခဲ့ြူးွယ်လို့ရွာ့ ြေားသိေြါွယ်။ အရသးစိွ် 

သွင်းအချေ်အလေ်ေိုရွာ့ ေီးရြာ့ဆိုပြို့ြေဲစခန်းေို သေားရောေ် 

ရြးမြန်းခဲေ့ာ သေဆ်ိငုေ်ာဌာနအကေီးအေရဲွေေ ရမြြေားရြးေနအ်ချနိ ်

ြရြးနိုင်ရသာရြောင့် ွစ်စုံွစ်ော သိေှိမခင်းြေှိရသးြါဘူး။

ရနာေ်ရနာင်ေီလိုြျ ိုးြြျေ်စီးရအာင် ရေျးေှောဥေ္ကဌနှင့်  ေြ်ြိ 

ေြ်ြရွေ အစည်းအဝးလုြ်ပြီးရွာ့ ွိုင်ြင်ရဆေးရနေးြေပြီး လူငယ်ရွေ 

ေိုလည်း အသိွေားေှိလာြယ်ဆိုေင် ရငေရွာင်ဆည်ြိုသာယာလှြြို့ 

ရြျှာ်လင့်ြါွယ်လို့ ဦးရဇာ်လင်းထေန်းေ ရမြာြါွယ်။

"ရငေရွာင်ဆည်ေို ရောင်းသထေ်ရောင်းရအာင်လုြ်ရနွဲ့အ

ွေေရ်ြောင့ ်လငူယရ်ွေ လာရောေြ်ြျေဆ်ီးြ ဲဝိငု်းဝန်းထနိ်းသြိ်းြေြို ့

ရမြာချင်ြါွယ်။”

aiGawmifqnfodkh vma&mufvnfywfjuwJh c&D;oGm;rsm;jrifawGh&p^f?
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စာ ေေ ေ် ရြါ် ြှာ ြဲ  သ ရဘာ ွူ ရေး ထား ွဲ့ ပငိ ြ်း ချ ြ်း ရေး မြ စ်  

စဉ်ေ အားေရေျနြ်ြှုြေှိွဲ့အွေေ် အွုအရယာင် ပငိြ်းချြ်းရေးေို 

ြလိုချင်ဘူးလို့ ေေင်နီလူြျ ိုးရြါင်းစုံ မြည်သူ့လေွ်ရမြာေ်ရေးွြ်ဦး 

(ေလလွ) ဗဟိုရော်ြွီ ဗဟိုနိုင်ငံရေးဌာနြှ ွာဝန်ေှိသူ ြာေု 

အီချစ်ထေန်းေ ရမြာြါွယ်။

“ေျရွာ်ွ ိုေ့ ွ ေယ့ ်ေပီငြိ်းချြ်းရေးေ သြိ့အ်ရေးကေီးွာရြါ ့

ေါရြြဲ့  ေီ ပငိြ်းချြ်းရေး အွုအရယာင်မြစ်ွဲ့ ပငိြ်းချြ်းရေးရွာ့ ေျ 

ရွာ်ွို့ြလိုချင်ဘူး အရြါ်ယံသရဘာနဲ့ စာေေေ်ရြါ်ြှာရေးထားွဲ့ပငိြ်း 

ချြ်း ရေးလို ြျ ိုးဆို ေင် ရွာ့ေျရွာ်ွို့အရနနဲ့အားြေဘူး  ေါ ပငိ ြ်း  

ချြ်းရေးလို့ရွာ့ ေျရွာ်ွို့ရခါ်လို့လဲြေြါဘူး” လို့ ရမြာြါွယ်။

ပငိြ်းချြ်းရေးနဲ့ြွ်သေ်လာေင်ရွာ့မြည်နယ်ြှာ သေ်ဆိုင်ော 

အစိုးေအြေဲ့ ၊  ွိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အြေဲ့နဲ့  အေြ်ြေ်အြေဲ့  

အစည်းရွေနဲ့ ေိုေ်ညီွဲ့ပငိြ်းချြ်းရေးအရမခအရနေို ွိုေ်ွေန်းလုြ်

ရဆာင်ရနွယ်လို့လည်းဆိုြါွယ်။

ေယားမြည်နယ်အွေင်းြှာ အဓိေ ကေုံရွေ့ရနေွဲ့ မြသာနာ 

ရွေေရွာ ့နိငုင်ရံေး၊ လြူှုရေးမြသာနာရွေ လေန်ေေ်ိငုြ်ဋြိေ္ခရွေနငှ့ ်

ရွာင်သူအရေးေိစ္စေြ်ရွေ မြစ်ြါွယ်။

ထိုအချေ်ရွေေို ြေည့်မခင်းအားမြင့် လေ်ေှိ ေေင်နီမြည်နယ်ြှာ 

ပငြိ်းချြ်းရေးြေရသးြ ဲစစြ်နှ်ွ ဲ ့ပငြိ်းချြ်းရေးေြယဆ်ိေုင ်ေိယုေ်ဲ့ြိငုဆ်ိငု ်

ြှုရွေေို ြိုင်ဆိုင်ေြယ်လို့ လူငယ်ရေးောဌာန ေုွာဝန်ခံ အလင်းေ 

သုံးသြ်ရမြာဆိုသေားြါွယ်။

“ွစ်ေယ်ွြ်း  စစ်ြှန်ွဲ့  ပငိြ်းချြ်းရေးေြယ်ဆိုေင်ရွာ့  

ေျရနာ် ွို့ေလည်း ေိုယ့်အိြ်ေိုယ်အိုးနဲ့ ေိုယ့်ြိသားစုနဲ့ ရြျာ်ရြျာ်ေှေင် 

ေှေင်ြဲ ရနချင်ြေြှာြဲရြါရနာ။ အဲ့ွာ ေျရနာ်ွို့ြိုင်ဆိုင်ရနြေ ေျရနာ် 

ွို့လယ်ရမြရွေ ေျရနာ်ွို့ ဓရလ့ထုံးွြ်း ေျရနာ်ွို့ ယဉ်ရေျးြှုေို 

ေျရနာ်ွို့ လေွ်လြ်စော လှုြ်ေှားြိုင်ခေင့်ေှိပြီဆိုရွာ့ ေါေရွာ့ ပငိြ်းချ

ြ်းရေးွစ်စုံွစ်ောေြယ်ဆိုေင် ေါေ ေျရနာ်ွို့ ြိုင်ဆိုင်ေြှာြဲရြါ” လို့ 

ရမြားခဲ့ြါွယ်။

ေယားမြညန်ယဟ်ာ သယံဇံွ အြျားအမြားထေေ်ေှိွ ဲ ့မြညန်ယ ်

မြစ်ပြီး ွစ်ေယ့် ပငိြ်းချြ်းရေး အစစ်အြှန်သာေြယ်ဆိုေင် မြည်သူရွေ 

အွေေ်လည်း အခေင့်အရေးေှိလာြယ်လို့  ြာေုအီချစ်ထေန်းေဆေ် 

ရမြာြါွယ်။

“ေျရွာ်ွို့ွေယ်စစ်ြှန်ွဲ့ ပငိြ်းချြ်းရေးေွယ် ဆိုေင်ရွာ့ 

ေျရွာ်ွို့မြည်သူရွေအွေေ်ေရွာ့ အခေင့်အရေး အြျားကေီးေြှာ။ 

ေျရွာ်ွို့ မြည်နယ်ြှာ သယံဇာွ ရွေအြျားကေီးေှိွယ်။ အဲ့ရွာ့ 

ေျရွာ်ွို့ဟာနဲ့ေျရွာ်ွို့လုြ်လို့ရွာင်ရလာေ်ွယ်။ ဘယ်သူြှ 

ေျရွာ်ွို့ေိုြံ့ြိုးစောရွာင်ြလိုဘူး။ အဲ့လိုဟာြျ ိုးရွာ့ခံစားခေင့်အ 

မြည့်အ၀ ေှိြါွယ်” လို့ ရမြားခဲ့ြါွယ်။

မြညသ်လူထူရုွေ လေွ လ်ြစ်ော ရမြာဆိခုေင့ြ်ေှိွ ာရွေ သေားလာခေင့ ်

ြေှိွာရွေ အဟန့်အွားရွေေှိရနွာဟာလည်း ပငိြ်းချြ်းရေးြေရသး

ွာလို့ဆိုြါွယ်။

(ေလလွ) သည် ဦးစန္ဒာနှင့် ဦးထေန်းရေျာ်ွို့ ဦးရဆာင်ပြီး 

၁၉၇၈ ခုနှစ်ွေင် ေေင်နီအြျ ိုးသား ွိုးွေ်ရေးြါွီ (ရေအဲန်ြီြီ)ြှ 

ခေထဲေေခ်ဲေ့ာ ၁၉၉၄ ခနုစှ ်ရြလွေင ်မြနြ်ာစစအ်စိုးေနငှ့ ်အြစခ်ွေ်စဲရဲေး 

သရဘာွူညီြှု ေယူခဲ့ ပြီးရနာေ် နယ်မခားရစာင့်ွြ်ေို  အသေင်ေူး 

ရမြာင်းထားွဲ့ အြေဲ့မြစ်ြါွယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

owif;rsm;/ aqmif;yg;rsm;/ 

uA s mr s m ; /  umw Ge f ; r s m ; / 

aA'ifrsm; ay;ydk hvdkygu ===

zkef; = 08340341



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(7)

rwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 
aqmif;yg;

ေယား(ေေင်နီ)မြည်နယ်ွေင် ွမခားွိုင်းေင်းသားေျန်းြာ

ရေးဌာနအြေဲ့အစည်းရွေနဲ့ အ ူွွူ ြယ်ေေယ်ေျန်းြာရေးစနစ်ေို 

ရဆာင်ေေေ်ရနပြီမြစ်ွယ်လို့ ေေင်နီနယ်လှည့်ေျန်းြာရေးရော်ြွီြှ 

ရစွနာ့ ဝန်ထြ်းအြျ ိုးသြီးွစ်ဦးေ ရမြာြါွယ်။

“ေီေျြ ိွု့  ြယ်ေေယ် Health System ေို  ေျြ ိွု့သေားြို့  

လုြ်ရနွယ်ရလ ေီအချနိ်ြှာြဲ ွစ်ချနိ်ွည်းြှာြဲ ေိုယ့်မြည်နယ်လဲ 

ေိုယ်ေ ေျန်းြာရေးေဏ္ဍရွေ အားလုံးြါဝင်သလို  ွစ် မခားရသာ 

ွိုင်းေင်းသား ေျန်းြာရေးအြေဲ့အစည်းနဲ့လဲ ေျြွို့အလုြ်အွူွူွေဲ

လုြ်ွယ်ရြါ့ရနာ်။” လို့ ၎င်းေ ရမြာြါွယ်။

ြယ်ေေယ်ေျန်းြာရေးဝါေဆိုွာေ အစိုးေေ လူထုြါဝင်ဆုံး 

မြွ်ွဲ့ ေျန်းြာရေး ဝန်ရဆာင်ြှု လုြ်ငန်းရွေမြစ်ြါွယ်။

ြယ်ေေယ်ြူဗဟိုချုြ်ေိုင်ြှု ရမြရလျှာ့မခင်းဆိုွာေ အစိုးေအ 

ဆင့်ဆင့်အလိုေ် ွာဝန်ယူ၊ ွာဝန်ခံမခင်းြဲမြစ်ြါွယ်။

ေါရွေေိုရွာ့ လေ်ရွေ့ြှာ အစိုးေေ ြလုြ်နိုင်ရသးွာရြောင့် 

လည်း ေေင်နီနယ်လှည့်ေျန်းြာရေးရော်ြွီအြေဲ့ေရနပြီး ွမခား

ေျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာေ်ြှုေဏ္ဍရွေ ရဆာင်ေေေ်ေင်း ြေ်ေေယ် ေျန်း 

ြာရေးြူဝါေရွေ သေားရနွာမြစ်ွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။

ေေင်နီနယ်လှည့်ေျန်းြာရေးရော်ြွီ အရနနဲ့  ခေဲစိွ်ေွဲ့  

လူနာေလွှဲပြီး ေျန်းြာရေးဝန်ရဆာင်ြှုရွေ၊ေျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာေ်ြှု

ရွေနဲ့ ေူးစေ်ရောဂါရွေေိုေုသရြးရနွယ်လို့ဆိုြါွယ်။

၎င်းွို့အြေဲ့ေရနပြီးရွာ့ ွေောဝင်ွေောထေေ် နယ်လှည့် ပြီး 

ရွာ့ လူနာရွေေို လိုေ်ေုသရြးရနွဲ့အြေဲ့ မြစ်ြါွယ်။ မြည်နယ်အ 

ွေင်းြှာရွာ့ ရဆးခန်း ၁၄ ခုေှိပြီးရွာ့ နယ်လှည့်ွဲ့အြေဲ့ အြေဲ့ ၂၀ 

ေှိြါွယ်။

ွမခားြိခင်နဲ့ ေရလးေျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာေ်ြှုရွေအမြင် ၊ 

ောေေယရ်ေးအြိငု်းမြစ်ွ ဲ ့ွ ေိယုရ်ေသန့်ေငှ်းရေးအွေေ ်ရေနဲ့ အြိသ်ာ 

ရွေလည်း ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိြါွယ်။

အဓေိ အစိုးေလေလ်ြ်းြြှီွ ဲ ့ရေျးလေရ်ွေဘေေ်ိ ုရဆာငေ်ေေ ်

ရြးရနွာမြစ်ွယ်လို့သိေြါွယ်။

ရဘာလခဲပြို့နယ် ရေျးလေ်ရေဘေ်ြှ ေေင်နီနယ်လှည့်ေျန်း 

ြာရေးရော်ြွီဝန်ထြ်း ခဲေီွူးေ “ွစ်ေယ့်ပြို့ရြါ်ြှာ ေားလြ်း 

ရဘးြှာေျရွာ့ လှုြ်ေှားြှုရွာ့ သိြ်ေှားြှုရွာ့ြေှိဘူး။ အစိုးေရွေ 

လေ်လှြ်းြြှီွဲ့ရနောြှာ အေုန်လုံးေို ွာဝန်ယူွယ်ရြါ့။” လို့ရမြာ 
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ြါွယ်။

လျှြစ်စြ်ီးြေ၊ လြ်းြန်းဆေသ်ေယရ်ေးခေခ်ဲွ ဲရ့နောရွေြှာရွာ ့

ေရလးရွေေို ောေေယ်ရဆးအချနိ်ြှီ ထိုးရြးြို့ရွေေ ရဆးရွေထား

ြို့ရေခဲရွေလိုအြ်ွာမြစ်ွဲ့အွေေ် လူငှားပြီးထြ်းေွာြျ ိုးရွေလုြ်ေ 

ွယ်လို့ ရစွနာ့ဝန်ထြ်းရွေဆီေရန ြေားသိေြါွယ်။

“သစ်ေိုင်းရွေဘာရွေလည်း ေျ ိုးေျွယ် ေီလိုအရမခအရနြှာ 

ေျရနာ်ွ ိုေ့ သောလာလှုြေ်ှားရနေွယ။် ရဆးြစ္စည်းနဲ့ြွသ်ေပ်ြီးရွာ ့

လြ်းြန်းဆေ်သေယ်ရေးခေ်ခဲွဲ့အွေေ်ရြောင့် ေျရနာ်ွို့ သယ်ယူြို့ 

ရဆာင်ွဲ့ရနောြှာ အခေ်အခဲေှိွယ်ရြါရနာ။”လို့ ေေင်နီနယ်လှည့် 

ေျန်းြာရေးရော်ြွီြှ ြားရဆာင်းပြို့နယ် ရြာချးီရေသ နယ်စေန်နယ် 

ြျားဘေ်ြှာ ွာဝန်ေှိသူ supervisor ရြာင်ဦးေ သူ့ေဲ့ အရွေ့အကေုံေို 

ရမြာြါွယ်။

ြားရဆာင်းပြို့နယ်ဘေ်ေ ေေင်မြည်နယ် နယ်စြ်နဲ့နီးွဲ့ ေို 

ွိုးခီး၊ ေေားခီးလိုရေျးေောရွေြှာဆိုေင် ေေင်နီနယ်လှည့်ေျန်းြာရေး

ရော်ြွီရဆးခန်း ၃ ခု ထားပြီးရွာ့ အရမခခံ ေျန်းြာရေးလုြ်ငန်းရွေ 

ေိုယ်ဝန်ရဆာင်ြိခင်နဲ့ ၅ နှစ်ရအာေ် ေရလးငယ်ရွေေို အထူးမြု 
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စုရစာေ်ရေှာေ်ြှုရွေ ရဆာင်ေေေ်ရြးရနွယ်လို့ဆိုြါွယ်။

“ေျရနာွာဝန်ေျရနွဲ့ရနောြှာဆိုေင်  အစိုးေေျန်းြာရေး 

ဌာနရွာ့ လုံးဝြေှိဘူးရြါရနာ ေျရနာ်ွို့ ေီအြေဲ့ွစ်ြေဲ့ြဲ ေှိြါွယ်ရြါ။ 

အစိုးေေိုရွာင်းဆိုချင်ွာရွာ့ အြျားချည်းရြါ့  ေါရြြယ့်လည်း 

ြူးရြါင်ြါဝင်ြှုအဓိေရြါ့ရနာ်။” လို့ ရြာင်ဦးေ ရမြာြါွယ်။

အစိုးေဌာနဆိုင်ောရွေနဲ့ေရွာ့ ောေေယ်ရဆးလုြ်ငန်းရွေ 

အြိုင်းြှာ ချ ိွ ်ဆေ်ရဆာင်ေေေ်ြှုေှိွယ်လို့သိေြါွယ်။ ွမခား ေျန်း

ြာရေးဝန်ရဆာင်ြှုရွေမြုလုြ်ွဲ့ နှီးရနှာြလှယ်ြေဲရွေ စွာရွေလည်း 

အစိုးေဌာနဆိငုေ်ာရွေနဲ့ ချ ိွ ဆ်ေြ်ူးရြါင်းလျေေ်ှိွ ယလ်ိုသ့ေိြါွယ။်

ောေေယ်ရဆးလုြ်ငန်းေိုရွာ့ အစိုးေဘေ်ေ ြသေားနိုင်ွဲ့  

ေှားရွာပြို့နယ်နဲ့ြားရဆာင်းပြို့နယ်ထဲေ ရေျးလေ်ရွေေို ရဆာင် 

ေေေ်ရြးရနွယ်လို့သိေြါွယ်။

အခုလို အစိုးေေျန်းြာရေးဌာနဆိုင်ောရွေဘေ်လေ်လြ်းြြှီ

ွဲ့ ရေျးေော ၂၄၀ရေျာ်ေို ေယား(ေေင်နီ)မြည်နယ်ွစ်မြည်နယ်လုံး

အွိုင်းအွာနဲ့ ရစွနာ့ဝန်ထြ်း အရယာေ် ၂၀၀ရလာေ်ေရနပြီး 

ရဆာင်ေေေ်ရနွာမြစ်ြါွယ်။

ေယန်းရေသဘေ်ြှာ ေယန်းအြျ ိုးသြီးထရုွေအွေေ် ပငြ်ိးချြ်း 

ရေးနဲ့ အသြိညာရြးလြုင်န်းရွေ လြုရ်ဆာငရ်နွဲ ့ြအူငန်ိုးဆင့ ်(ေယန်း 

အြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံး ွေဲြေ်အွေင်းရေးြှုး(၂)) နှင့် ရွေ့ဆုံရြးမြန်း 

ထားွာရွေေိ ုေန္တာေဝွီွ ိငု်း(ြ)်ြ ှရောေန်ုွ  ်ွ ငမ်ြလိေုြ်ါွယ။်

ရြး ။ ။ ေယန်းအြျ ိုးသြီးအြေဲ့အစည်းအရနနဲ့ပငိြ်းချြ်းရေးနဲ့အ

ြျ ိုးသြီးဆိုွဲ့ရခါင်းစဉ်ရအာေ်ြှာလဲ အလုြ်လုြ်ရနေျွာ ရွေ့ေရွာ့ 

ေီေည်ေေယ်ချေ်ရလးရမြာမြရြးြါ။

ရမြ။ ။ ေျြွို့ေယန်းရေသြှာ စစ်ြေဲေဲ့အရငေ့အသေ်ရွေ ၊ 

စစ်ြေဲအေင်ေ မြစ်ခဲ့ွဲ့ဟာရွေ ေျြွို့ေီြပငိြ်းချြ်းွဲ့ ေဏ်ရွေေို 

"usrwdk hu,ef;a'orSm ppfyGJ&JhtaiG htoufawG/ ppfyGJt&ifu jzpfcJhwJh[mawG usrwdk h 

'Drjidrf;csrf;wJh '%fawGudk cHpm;ae&w,fayghaemf?"

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ခံစားရနေ ွယ်ရြါ့ရနာ် အဲ့ထဲြှာြှ ေီအြျ ိုးသြီးဆိုေင်ြိုဆိုးွယ်ရြါ့

ရနာ် ဆိုရွာ့ အြျ ိုးသြီးရွေေ အြျ ိုးသားရွေထေ်ြိုပြီးရွာ့ သူွို့ေ 

ြိုပြီးရွာ့ ြပငိြ်းချြ်းွဲ့ ေဏ်ေိုခံစားေွဲ့အွေေ် ေျြွို့ေေီပငိြ်းချြ်း 

ရေးမြစ်စဉ်ြှာ ေီအြျ ိုးသြီးရွေေဲ့ အသံြါဝင်ြို့လိုွယ်ဆိုွဲ့ေည်ေေယ် 

ချေ်နဲ့ ဘာမြစ်လို့လဲဆို အြျ ိုးသြီးရွေေ သူွို့ေခံစား ဓားစာခံအမြစ် 

ခေံွဲအ့ွေေ ်သူွ ိုအ့သေံ အရေးကေီးွယရ်ြါရ့နာ ်သူွ ိုအ့သြံါဝငြ်ြှ ဲ

ေီပငိြ်းချြ်းရေးမြစ်စဉ်ြှာ ြိုပြီးရွာ့ မြန်မြန်ရလးပြီး မြန်မြန်ရလး ဘယ် 

လိရုမြာြလ ဲရချာရြေ့ြယရ်ြါရ့နာ ်ဆိရုွာ ့ပငြိ်းချြ်းရေးေဲ့ အနစှသ်ာေလ ဲ

ြိုပြီးရွာ့ အဓိြ္ပာယ်မြည့်စုံြယ်ရြါ့ရနာ် အဲ့လိုြျ ိုးေည်ေေယ်ချေ်နဲ့ေျြွို့

အဲ့ေီလုြ်ငန်းစဉ်လုြ်ွာရြါ့ရနာ်။

ရြး။ ။ အခုေ ွိုေ်ြေဲရွေြမြစ်ရွာ့ရြြဲ့ ြပငိြ်းချြ်းရသးွဲ့အ

ရငေ့အသေ်ရွေေှိရသးွယ်ဆိုရွာ့ ေီအြျ ိုးသြီးရွေြှာ အခုေဘာ 

အခေ်အခဲရွေကေုံရွေ့ရနေရသးလဲ၊ ဘာလိုအြ်ချေ်ရွေ ေှိရနလဲ။

ရမြ။ ။ အဓိေ ေရွာ့ အြျ ိုးသြီးရွေြှာေေျရွာ့ ေီရိုးော 

ဓရလ့အေရြါ့ရနာ် ရိုးောဓရလ့အေခေဲမခားြိနိြ့်ွဲ့ ဥစ္စာရွေ ေှိရသးွယ် 

ပြီးရွာ့ြှ ေီဆုံးမြွ်ချေ်ချွဲ့ရနောြှာ အြျ ိုးသြီးရွေေ ြြါရသး ြြါ 

လုံးဝြြါဘူးရြါရ့နာ ်ေလီြူှုရေး၊ ွ စမ်ခားေ ီအလြုအ်ေိငုန်ဲ့ြွသ်ွ်ွ ာွို ့

ြညာရေးနဲ့ြွ်သွ်ွာွို့ြေည့်ြယ်ဆိုေင် ေျြွို့အြျ ိုးသြီးရွေေ 

အြျ ိုးသားထေစ်ာလိုေ့ှေိင ်အြျားကေီးြိပုြီးရွာ ့အဲရ့ြောင့ြ်လိုေ့ျြွိုေ့ ီ

ပငိြ်းချြ်းရေးမြစ်စဉ်ြှာရော၊ ေီနိုင်ငံရေးမြစ်စဉ်ြှာရော အြျ ိုးသြီးရွေေဲ့ 

အသ၊ံ အြျ ိုးသြီးရွေေဲ့ဆုံးမြွခ်ျေ၊် အြျ ိုးသြီးရွေေဲ့အရွေး အရခါ်ရွေ 

အြျား ကေီးလိုအြ်ွယ်ရြါ့ရနာ်။

ရြး။ ။ အဲဆ့ိေုင ်အခေု ေအီြျ ိုးသြီးရွေေဲ့အသေံြြါလာရသးဘူး

လိုရ့မြာချင်ွ ာလားရြါ ့ေပီငြိ်းချြ်းရေးစေားဝိငု်းရွေြှာ အစိုးေရွေရော၊ 

လေ်နေ်ေိုင်အြေဲ့အစည်းရွေရောြြါရသးဘူးလို့ ဆိုလိုချင်ွာလား 

သူွို့ေို ဘာရွေရွာင်းဆိုချင်လဲ။

ရမြ။ ။ ေီထေ်ြိုပြီးရွာ့လေ်ရွေ့ေျေျရြါ့ရနာ် ဆိုရွာ့ြါဝင် 

ြို့ရမြာွဲ့အခါြှာ ေျြွို့စာွြ်းရလး အြျ ိုးသြီး ၃၀ောခိုင်နှုန်း ြါဝင်

ေြယ်ဆိုွဲ့ဟာရလးနဲ့ြပြီးဘူးရြါ့ရနာ် ဆိုရွာ့ ေျြွို့အြျ ိုးသြီး ၃၀ 

ောခိုင်နှုန်းြါဝင် လာရအာင် ေျြွို့ဘယ်လိုလုြ်ြလဲ၊ သူွို့ေိုယ်ွိုင် 

ေီအြျ ိုးသားရွေေိုယ်ွိုင်လဲ ၃၀ ောခိုင်နှုန်း ြါရအာင်ဆို ဥြြာ ရေေး 

ရောေြ်ေဲွ စခ်ြုှာဆိလု ဲအြျ ိုးသြီး ြမြစြ်ရနြထဲည့ေ်ြယဆ်ိုွ ဲ ့ဟာလိ ု

ြူအင်နိုးဆင့် (ေယန်း အြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံး ွေဲြေ်အွေင်းရေးြှုး(၂))

tqufudk pmrsufem (10) odk h



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

rwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(8)

 ေျန်းြာရေးေဏ္ဍ

လေ်ရထာေ်ဆောဝန် ခန့်ထား ၅၉ ဦးခန့်ထားြှုြှာ ဘေဲ့လေန်သင်ွန်းွေ်ရောေ်ဆဲ ၁၂ ဦး၊ ၂၀၁၈-၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ ဌာနေင်းေော ၅ ဦး၊ ရြါင်း ၁၇ ဦးေှိသမြင့် ေျန် ၄၂ ဦးမြင့်သာ ွာဝန်ရွေထြ်းရဆာင်ရနေွာေို 

ရွေ့ေွယလ်ို ့ဆိြုါွယ။် အြနှခ်န့်ထားြှုြှာ ခေင့မ်ြုအငအ်ား ောခိငုန်ှုန်းမြင့ ်ွ စဝ်ေန်ှုန်းသာ ခန့်ထားနိငု်ွ ယလ်ို ့

ဆိုြါွယ်။ 

ေျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာေ်ြှုလုြ်ငန်းရွေြှာ ရဆာင်ေေေ်နိုင်ြို့အွေေ် အြှန်လိုအြ်ွဲ့ ဝန်ထြ်းရွေ 

ခန့်အြ်ထားနိုင်ရေးေို အထေ်အဆင့်ဆင့်ွင်မြညှိနှိုင်းရဆာင်ေေေ်ရြးြို့ ရြးသေင်းေြည့်ရလျာ်ရြေးရငေရွေ 

အမြန်ဆုံးရြးသေင်းရစြို့ စီြံရဆာင်ေေေ်သေားေန် လိုအြ်ွယ်လို့ ရထာေ်မြထားွာသိေြါွယ်။

aq;&kHawGrSm "gwfrSefcef;eJh"gwfrSefpufr&Sdjcif; 

ေယားမြည်နယ်အွေင်းေှိ  ရဆးရုံရွေြှာ ဓါွ်ြှန်ခန်းနဲ့  ဓါွ်ြှန်စေ်ရွေ ြေှိဘူးလို့  မြည်နယ် 

စာေင်းစစ်ချုြ်ေ ပြီးခဲ့ွဲ့ ရြရြာ်ဝါေီလ ၁၄ေ ၂၀၂၀ခုနှစ်ြှာ ေုွိယအကေိြ် ေယားမြည်နယ်လွှွ်ရွာ် (၁၆)

ကေိြ်ရမြာေ် ြုံြှန်အစည်းအရဝးြှာ ွင်မြခဲ့ြါွယ်။ 

ဓါွြ်နှခ်န်းစေံိေုည်ြီှု ြေှရိသးွဲ ့ွ ိေုန်ယရ်ဆးရု ံ၁၂ရုနံငှ့ ်ဟိယုာ၊ ေောသစန်ငှ့ ်ြန်ွ နိ်းွိေုန်ယရ်ဆးရု ံ

(၃)ရုံ စိစစ်ရွေ့ေှိေွယ်လို့ ွင်မြထားြါွယ်။ 

ေယား မြည်နယ်၏  ၂၀၁၈ခုနှစ်  (ဧ ပြီလြှ စေ်ွင်ဘာလအထိ)အွေေ် ဘဏ္ဍာရငေအေ ၊ 

အသုံးစာေင်းစစ်ရဆးရွေ့ေှိချေ် မြစ်ြါွယ်။ 

National Health Plan အစီအစဉ်ေ ရထာေ်ြံ့ရြးထားွဲ့ ေှားရွာမြည်သူ့ရဆးရုံြှ X-Ray 100MA 

စေ်အား သေီးေါးွိုေ်နယ်ရဆးရုံးသို့  လွှဲရမြာင်းရြးြို့ ပြီး မြစ်ရသာ်လည်း ွြ်ဆင်အသုံး မြုခေင့်အွေေ် 

ွစ်နှစ်အြော ရစာင့်ဆိုင်းခဲ့ေြါွယ်။ 

ွြ်ဆင်ခေင့်ေို သေ်ဆိုင်ော ေုသရေးဦးစီးဌာန ရုံးချုြ်ေို ၂၀၁၈ခုနှစ် စေ်ွင်ဘာလ ၂၆ ေေ်ရန့ေ 

ွစ်ကေိြ်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် ြသဂုွ်လ ၁၆ ေေ်ရန့ ေေ်စေဲြါစာမြင့် ွစ်ကေိြ် အသုံးမြုခေင့်ထြ်ြံွင်မြထားရြောင်း 

ရွေ့ေှိေွယ်လို့ သိေှိေြါွယ်။ 

အခလုိ ုွ ြဆ်ငခ်ေင့ြ်ေရသးွာနဲ့ သေီးေါးွိေုန်ယရ်ဆးရုြံှာ ခန့်ထားွဲ ့ဓါွြ်နှေ်ျွြ်းေျငဝ်နထ်ြ်းေို

လည်း နုွ်ြိန့်နဲ့ ေှားရွာပြို့နယ်ေုသရေးနှင့် မြည်သူ့ေျန်းြာရေးဦးစီးဌာနြှူးြှ ေှားရွာပြို့နယ်ရဆးရုံြှာ 

ဓါွ်ြှန်လုြ်ငန်းရွေ ေူညီရဆာင်ေေေ်ရနွာရွေ့ေွယ်လို့ဆိုထားြါွယ်။ 

ဝယ်ယူွဲ့စေ်ရွေြှာ  ြစ္စည်းရောေ်ေှိ ပြီး  ၁  နှစ်ခန့်အထိ  ွြ်ဆင်သုံးစေဲ နို င် မခင်းြေှိွာဟာ 

မြည်သူ့ဘဏ္ဍာရငေေို အေျ ိုးေှိေှိ ထိရောေ်စော စီြံခန့်ခေဲနိုင်ြှု ြေှိရြောင်း ရွေ့ေွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။ 

ေုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုြ်)ေရနပြီး လွှဲရမြာင်းွြ်ဆင်မြုခေင့်ေိုြူ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စေ်ွင်ဘာလ ၁၁ 

ေေ်ရန့ြှာရွာ့ ွြ်ဆင်အသုံးမြုခေင့်မြုခဲ့ပြီးမြစ်ွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။ 

မြည်နယ်အွေင်း ဓါွ်ြှန်စေ်ြေှိရသးွဲ့ ရဆးရုံ ၆ ရုံေျန်ေှိရနရသးွယ်လို့သိေြါွယ်။ 

ေယားမြညန်ယအ်ွေင်းေှ ိေသုရေးဦးစီးဌာနနငှ့ ်ရဆးရုြံျား ၂၀၁၈ ခနုစှ ်စေ်ွငဘ်ာလ ၃၀ ေေရ်န့အထ ိ

ြေဲ့စည်းြုံအေ ခေင့် မြုအင်အားနှင့်  အြှန်ခန့်ထားြှု ြှာဆိုလျှင် ွစ်မြည်နယ်လုံး ဆောဝန် ၂၇၃ ဦးခန့်ြို့  

ခေင့မ်ြုထားရသာလ်ည်း ၇၇ ဦးသာ ခန့်ထားနိငု်ွ ာဟာဆိေုင ်၂၈.၂၁ ောခိငု်းသာ ခန့်ထားနိငု်ွ ာေိ ုရွေ့ေွယလ်ို ့

ရြာ်မြထားြါွယ်။

ukoa&;OD;pD;Xme 

မြည်နယ်အွေင်း  ဆောဝန်လိုအြ်ချေ်ရွေ  မြည့်ဆည်းရြးြို့အွေေ်  မြည်နယ်  ေုသရေးဦး  

စီးဌာနေရနပြီးရွာ့ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇေန်လ ၂၂ ေေ်ရန့၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃ ေေ်ရန့ ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုွ်လ 

၁၁ ေေ်ရန့ွေင် ေေ်စေဲြါစာြျားမြင့် ဦးစီးဌာန(ရုံးချုြ်)သို့လည်းရောင်း၊ ေယားမြည်နယ်အစိုးေအြေဲ့ရုံး

ြှလည်း ၂၀၁၈ခုနှစ် စေ်ွင်ဘာလ ၇ ေေ်ရန့နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါေီလ ၂၈ ေေ်ရန့ေေ်စေဲြျားမြင့် 

ေျန်းြာရေးဝန်ကေီးဌာန ၊ မြည်ရထာင်စု ဝန်ကေီးသို့ ွင်မြထားချေ်ရွေ ရွေ့ေှိေရြောင်း ဆိုထားြါွယ်။ 

u,m;jynfe,f jynfolhaq;&kHjuD; 

မြည်သူ့ရဆးရုံ ကေီး ၊ လေိုင်ရော်ပြို့၏ ြေဲ့စည်းြုံအေဆောဝန်ရွေ ောထူးအလိုေ် ခေင့် မြုခန့်ထားြှု 

အရမခအရနြှာ ခန့်အားထားနိုင်ြှုေ လိုအြ်ချေ်ရွေြျားရနရသးွာေို စာေင်းစစ်ချုြ်ေဲ့ လွှွ်ရွာ်ထဲြှာ 

ွင်မြထားချေ်အေ သိေှိလိုေ်ေြါွယ်။ 

အထူးေ ုဆောဝနက်ေီး ခန့်ထားြှု ၁၁ ဦးြှာ ရဆးြညာ ၁ ဦး၊ ခေစဲြိ ်၂ ဦး၊ အရိုး ဓါွြ်နှ၊် ရောဂါရဗေ၊ ြျေစ်၊ိ 

ေငဆ်ာရဆးေ ု၊ ေရလးရဆးြညာွိုြ့ှာ ၁ ဦးစနီငှ့ ်သားြေားြီးယြြ်ှာ ၂ ဦးခန့်ထားပြီးမြစရ်သာလ်ည်း လြုင်န်းြှာ 

အဓိေ လိုအြ်ပြီး ခန့်ထားမခင်းြေှိရသးွဲ့ ရြ့ရဆးအထူးေု ဆောဝန်ကေီးောထူးြှာ လိုအြ်လျေ်ေှိွယ်လို့ 

ဆိုြါွယ်။ 

အထူးေုဆောဝန်ခန့်ထား ၈ ဦးြှာ (အရြောအဆစ်) ၁ ဦးြှာ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၃ ေေ်ရန့ြှစ၍ ဌာနြှ 

ေင်းေောလျေေ်ှသိမြင့ ်၇ ဦးမြင့ ်ွ ာဝနထ်ြ်းရဆာငလ်ျေေ်ှိွ ာရွေ့ေွယလ်ို ့ဆိထုားြါွယ။် စစရ်ဆးချနိြ်ှာ 

ခန့်ထားမခင်းြေှရိသးွဲ ့အရိုး၊ ရြရ့ဆး၊ စိွ ေ်ျန်းြာရေးွိုြ့ှာ ၁ ဦးစ ီ၊ ရြါင်း ၃ ဦးြှာ လြုင်န်းွေင်း လိအုြလ်ျေ ်

ေှိွာေိုရွေ့ေွယ်လို့ဆိုထားြါွယ်။ 

ေျန်းြာရေးေဏ္ဍွေင် စာေင်းစစ်ချုြ်ြှ ရွေ့ေှိချေ်ွချ ို့ ရောေ်နုွ် ွင်မြမခင်း

မြည်နယ်အွေင်းေှိ ေုသရေးဦးစီးဌာနွေင် စိရဆးရွေ့ေှိေွဲ့ အောရွေေို မြည်နယ်စာေင်းစစ်ချုြ်ေ 

ေယားမြည်နယ်လွှွ်ရွာ်ွေင် ွင်မြရဆေးရနေးရနစဉ်မြစ်ြါွယ်။ ဓါွ်ြုံ- ေယားမြည်နယ်လွှွ်ရွာ်
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ေီရြာ့ဆို ပြို့အရနာေ်ြေ် မခြ်းြှာေှိွဲ့  ရေါရောေ်ခူ  အုြ်စု  

အွေင်းေ ြသနစ်ေြ်းြျုား စစုည်းထားွဲ ့အြေဲ့ငယရ်လးွစြ်ေဲ့ ေှြိါွယ။် 

အြေ့ဲဝင ်၃၇ရယာေန်ဲ့ြေဲ့စည်းထားပြီး အေဲအီြေဲ့ေိ ု“မြွရ်ဗေါ” ြသနစ်ေြ်း 

သူြျားအသင်း လို့ အြည်ရြးထားြါွယ်။

ပြီးခဲ့ွဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ ြှ စွင်ြေဲ့စည်းခဲ့ွဲ့ “မြွ်ရဗေါ” 

ြသန်စေြ်းအသင်းွည်ေှိွာ ွစ်နှစ်မြည့်ပြီြဲမြစ်ြါွယ်။

ရေါရောေ်ခူအုြ်စုအွေင်းေ ရေါရောေ်ခူရေျးေော၊ ရလြအန်းခူ၊ 

ခူးဘာွို ၊ ဟန်လီ၊ ရေါဝယ်ေူး၊ ရြါ်ငံ ၊ ြရူးရခါ စွဲ့ ရေျးေော (၇) 

ေောြှ ရြေးောြါ အြေားအာရုံ ေိုယ်အဂေါ ညဏ်ေည် ြသန်စေြ်းသူြျား၊ 

ြရွာ်ွဆရြောင့် ေေှိလာွဲ့ ေိုယ်လေ်အဂေါြသန်စေြ်းသူြျား နဲ့ 

ြေဲ့စည်းထားွာြဲမြစ်ြါွယ်။

ရေါရောေ်ခူအုြ်စုြှာ ြသန်စေြ်း အြျားအမြားေှိ ပြီး ွစ်နိုင်  

ွစ်ြိုင် အရသးစားစီြံေိန်းွစ်ခုေို ရငေရေးရြေးရေးအွေေ် ရလျှာေ် 

ထားချင်ွာရြောင့် အသင်းအြေဲ့ွစ်ခုအရနနဲ့ ွည်ရထာင်ြေဲ့စည်းခဲ့ 

ွယ်လို့ “မြွ်ရဗေါ” ြသန်စေြ်းအြေဲ့ေဲ့ ေုေ္ကဌမြစ်ွဲ့ ခေန်းနန်းေီေ စွင်

ြေဲ့စည်းမြစ်ခဲ့ွဲ့အရြောင်းေင်းေို ရမြာမြြါွယ်။

“ရေါရောေ်ခူအုြ်စုြှာ ြသန်စေြ်းရွေ ွအားြျားွယ် ဆင်း 

လည်းဆင်းေဲွယ် အဲေါလည်း ေျရွာ်လည်းအြေဲ့အစည်းွည်ရထာင် 

ွာရြါ့။ ြသန်စေြ်းသူြျားလည်း ြျှြျှွွ ွစ်အုြ်စုလုံး ွည်ရထာင် 

ချင်ွာရြါ့။ေြ်ေောအလိုေ် အုြ်စုလိုေ် ြေံ့ပြိုးရေးအွေေ်ွည်ရထာင် 

ချင်ွာရြါ့” လို့ သူေရမြာမြြါွယ်။

သူ ွို့ အ ြေဲ့ ေို  အ ရသး စား ရထာ ေ် ြံ့ ြှု ရြး ွဲ့ အ ြေဲ့ ေ ရွာ့  

ေန်ေုန်ပြို့၊ ြေြ်းေုန်းပြို့နယ်ြှာ ရုံးြေင့်လှစ်ထားွဲ့ ABILIS Founda-

tion (မြန်ြာနိုင်ငံရုံး) ြဲမြစ်ြါွယ်။

ပြီးခဲ့ွ ဲ ့၂၀၁၉ခနုစှ၊် ြသဂုွ လ်အွေင်းြှာ အရသးစားရထာေြ်ံြ့ှုေိ ု

ေေှိခဲ့ွာမြစ်ပြီး စီြံေိန်းောလ ၂၀၂၂ အထိ မြစ်ြါွယ်။ အရသး

စားစီြံေိန်းရအာင်မြင်ြယ်ဆိုေင် ထြ်ြံ၍ အရသးစား၊ အလွ်စား 

စီြံေိန်းေို ရလျှာေ်ခေင့်ေှိွယ်လို့ ABILIS Foundation (မြန်ြာနိုင်ငံရုံး) 

ြှ ွာဝန်ေှိသူေရမြာြါွယ်။

ABILIS Foundation ေိ ုြသနစ်ေြ်းသြူျားေိယု်ွ ိငု ်၁၉၉၈ ခနုစှြ်ှာ 

ြင်လန်နိုင်ငံွေင် စွင်ြေဲ့စည်းွည်ရထာင်ခဲ့ ပြီး ြေံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံြျားေှိ 

ြသန်စေြ်းသူြျား အခေင့်အရေးြျား ွိုးွေ်ေေှိ လာရစရေး၊ ွန်းွူ 

အခေင့်အရေးြျား ခံစားေေှိလာရစရေး နဲ့ ဘဝေြ်ွည်လာနိုင်ရေးွို့ေို 

ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိြါွယ်။

“အြေဲ့ရွေေ စီြံေိန်းရလျှာေ်ွဲ့အခါြှာ သူွို့ေဲ့ လုြ်ချင်ွဲ့စိွ်

ဆန္ဒဘယ်ရလာေ်ထိေှိလဲ အြေဲ့ဝင်ရွေရော ညီညေွ်လား အဲေါရွေေို 

သူွို့ဆီသေားွဲ့အခါြှာ  ရွေ့ွာရွေေို  ေီြေ်ြှာွင် မြေွယ်။ 

ရုံးချုြေ်ိြုိုေ့ွယ ်ရုံးချုြေ်ရန စြီေံနိ်း ရအာငမ်ြင်ွ ယ ်ြရအာငမ်ြငဘ်ူး 

အရြောင်းမြန်ြေားွယ်ရြါ့” လို့  ABILIS Foundation ြှ မြန်ြာ 
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နိုင်ငံဆိုင်ော ညှိနှိုင်းရေးြှူး ြစိုးြိုးဦးေ ရမြာြါွယ်။

ABILIS Foundation ဟာ ေြေ်ောလထူအုွေင်းေှ ိြသနစ်ေြ်းသြူျားနငှ့ ်

ြသန်စေြ်းအြေဲ့အစည်းြျားေို ဘဏ္ဍာရငေ နဲ့ နည်းြညာြျား ြံ့ြိုးရြး 

လျေ်ေှိြါွယ်။

အဲလိုြံ့ြိုးွဲ့အခါြှာ ြသန်စေြ်းအြေဲ့ြျား ရေေှည်ေြ်ွည်လာနိုင် 

ရေးနှင့် ြသန်စေြ်းသူြျား စေြ်းေည်မြှင့်ွင့်ရေး လုြ်ငန်းစဉ်ြျားအွေေ် 

ဦးစားရြး ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှပိြီး ဆင်းေနဲေြ်းြါးြှုရလျာခ့ျရေးအစအီစဉြ်ျား၊ 

အသေ်ရြေးဝြ်းရေျာင်းလုြ်ငန်းြျားနှင့် ဝင်ရငေွိုးလုြ်ငန်းြျား၊ ြသန်စေ

ြ်းြှုဆိငုေ်ာအမြငြ်ေင့အ်စအီစဉြ်ျား၊ ြသနစ်ေြ်းသြူျားအရေးေစိ္စြျားေိ ုွ ို

ေ်ွ ေန်းစည်းရုံးမခင်းအစအီစဉြ်ျား၊ သွင်းအချေအ်လေြ်ျားမြန့်ရဝမခင်း 

အစီအစဉ်ြျား စွဲ့ အောရွေေို ြံ့ြိုးရြးြါွယ်။

နည်းြညာြံြ့ိုးွဲရ့နောြှာလည်း စြီေံနိ်းြျားရေးဆေမဲခင်း၊ စြီေံနိ်း 

ြျားအား ကေီးြေြ်မခင်း၊ အစီေင်ခံစာြျားရေးသားမခင်း၊ စေြ်းေည်မြှင့်  

သင်ွန်းြျား ြံ့ြိုးပြီး စီြံေိန်းရထာေ်ြံ့ရငေြျားေို ABILIS Foundation 

ရုံးချုြ်(ြင်လန်) ြှ ွိုေ်ရိုေ်ြံ့ြိုးထားြါွယ်။

ြံ့ြိုးြှုရွာင်းခံွဲ့အြေဲ့အစည်းရွေေဲ့လိုအြ်ချေ်နှင့် လုြ်ေိုင်နိုင်

စေြ်းအရြါ်ြူွည်ပြီး အရသးစားြံ့ြိုးြှုအမြစ် ယူရိုရငေ (၅၀၀)ြှ (၃၅၀၀)

အွေင်း ြံ့ြိုးရြးမခင်း၊ အလွ်စားြံ့ြိုးြှုအမြစ် ယူရိုရငေ ၃၅၀၀ ြှ၁၀၀၀၀ 

အထိ ြံ့ြိုးရြးမခင်း၊ အကေီးစားြံ့ြိုးြှုအမြစ် ယူရိုရငေ ၁၀၀၀၀ ြှ ၂၀၀၀၀ 

အထိ ြံ့ြိုးရြးွာြဲမြစ်ြါွယ်။

“မြွရ်ဗေါ” ြသနစ်ေြ်းအြေဲ့ဟာဆိေုင ်အရသးစားြံြ့ိုးြှုေေှထိားပြီး 

မြန်ြာရငေ ၅၂သိန်းရေျာ်နဲ့ ဝေ်ရြေးမြူရေးလုြ်ငန်းေို စွင်အရောင် 

အထည်ရြာ်ရနြါွယ်။

၎င်းွို့အြေဲ့အရနနဲ့ အြေဲ့ဝင်ွစ်ဦးလျှင် ၇ရသာင်းေျြ်နှုန်းမြင့် 

ွစ်နိုင်ွ စြ်ိုင် ဝငရ်ငေေြို့အွေေ် အရသးစား ဝေရ်ြေးမြူရေးစီြေံိန်းေို 

လုြ်ရဆာင်ရနွာြါ။ ဝေ်ေ လျင်မြန်စော ကေီးထေားသားရြါေ် နိုင် 

ွာရြောင့် ဝေ်ရြေးမြူရေးေို ရေေးချယ်ခဲ့ြေပြီး ရေသထေေ် ဝေ်ေိုသာ 

ရြေးမြူထားြါွယ်။

ဝေ်ရောင်းလို့ေွဲ့ ရငေေရနွဆင့် ွစ်စိွ်ွစ်ြိုင်းေို အသင်း

ေဲ့ေန်ြုံရငေအရနနဲ့ထားေှိေြှာြဲမြစ်ြါွယ်။

“ဘာမြစ်လို့ရြေးွာလဲဆိုေင်  ဝေ်ေ ခနရလးနဲ့  အရောင်  

ထည်ရွေ့ေြလားလို့ ွစ်နှစ်ဆိုေင် ရလး ငါးသုွ်ရလာေ်ေှိွယ်ရော 

ေါရြောင့ြ်လို ့ခနရလးေွဲဟ့ာြမဲြငခ်ျငြ်ေရွာ ့အမြနဆ်ုံးြိေုဆ်ဘံာေြ

လလဲိုရ့ဆေးရနေးြေရွာ ့ဝေရ်ြေးွာ အားလုံးသရဘာွြူေပြီးရွာဝ့ေ်

ရြေးွာရြါ”့ လို ့အြေဲ့ဝင်ွ စဦ်းမြစ်ွ ဲ ့ဦးလဘီယေ်ားသ ူေ ရမြာြါွယ။်

အသင်းအြေဲ့အရနနဲ့ေိုယ်စားမြုပြီး ြသန်စေြ်း စေြ်းရဆာင်ေည်မြှင့် 

ွင်ွဲ့သင်ွန်းရွေေိုလည်း အြေဲ့ဝင်ရွေေ သေားွေ်ပြီး ေြ်ေောထဲ 

မြန်လည်ြို့ချရြးွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။

ဦး လီ ဘ ယ် ေား သူ  ေ ဆ ေ် လ ေ် ပြီး  “ ြ သ န် စေ ြ်း ရွေ ေ 

ွန်းွူအခေင့်အရေးေွယ်ဆိုပြီးရွာ့ ေိုယ်ေလည်း အားြိုေှိွာရြါ့။ 

ရနာေ်ပြီး ေောထဲြှာ မြန်ရမြာမြရြးွယ် မြန်ြို့ချရြးွယ် ေါရြောင့်ြလို့ 

ေိယုြ်သရိသးွဲဟ့ာ ဆောြရမြာမြခါေျရွာ ့ေိယုန်ားလညသ်ေားရွာ ့

ေိုယ့်အွေေ်လည်းအေျ ိုးေှိွာရြါ့” လို့ဆေ်ရမြာြါွယ်။

A B I L I S  F o u n d a t i o n  ေဲ့ လု ြ် င န်း စ ဉ် ရွေ ဟာ  

ြသန်စေြ်းအြေဲ့ငယ်ြျားေို  ဗဟို မြုရဆာင်ေေေ်ရသာ စီြံေိန်း မြစ် ပြီး 

ဘဏ္ဍာရငေ ြံြ့ိုးွဲရ့နောြှာ ြသနစ်ေြ်းအြေဲ့အစည်းြျား ေိယု်ွ ိငုရ်ေးဆေအဲ

ရောငအ်ထညရ်ြာရ်သာ စြီေံနိ်းြျားေိသုာ ြံြ့ိုးပြီး ြသနစ်ေြ်းအြျားစေုိ ု

ေိုယ်စားမြုွဲ့ စီြံေိန်းြျားေိုသာ ြံ့ြိုးထားွာြါ။

မြွရ်ဗေါအသင်းေဲ့အြေဲ့ဝငအ်ားလုံးဟာ ေိယုေ်ိယု်ွ ိငု ်ြသနစ်ေြ်း 

သူြျားြဟုွ်ြါ။  ြရွာ်ွဆြှုရြောင့်  ြသန်စေြ်း မြစ်သေား ြေွဲ့  

ေရလးရွေေဲ့ေိုယ်စား ြိခင် သို့ြဟုွ် ြခင် ေ အသင်းအြေဲ့ဝင်အမြစ် 

ြါဝင်ရနြေွာြဲမြစ်ြါွယ်။

ြရွာ်ွဆြှုရြောင့် လေ်ေျ ိုးသေားွဲ့ သားေိုယ်စား အြေဲ့ 

ဝင်မြစ်လာွဲ့ ရေါ်ဝယ်ေူးေောေှိ  ရေါ်ြူလေြ်းေရွာ့ ွစ်နိုင်ွစ်ြိုင် 

ဝေ်ရြေးမြူရေးနဲ့ြွ်သေ်ပြီး ခုလိုရမြာြါွယ်။

“သားအွေေ်  ဝေ်ေို ကေီးရအာင်ရြေးြယ်ရြါ့ ။  ကေီးေျေင်  

ထုွ်ြယ် ထုွ်ပြီး ေွဲ့ြိုေ်ဆံေိုရွာ့ သားအွေေ် အသုံးမြုရြးြယ်” 

လို့ ရေါ်ြူလေြ်းေ ရမြာြါွယ်။

ရေါရောေ်ခူရေျးေောြှာရနထိုင်ွဲ့  ရေါ်အန်ဆေန်းသာေလည်း 

ရေျးေောဥေ္ကဌေဲ့ရမြာြေားချေ်အေ “မြွ်ရဗေါ” ြသန်စေြ်းအသင်းထဲ 

သြီးေိုယ်စား အြေဲ့ဝင်မြစ်လာခဲ့ြါွယ်။ သူြေဲ့သြီးဟာ ၆လ သား 

အေေယ်ြှာ အြျင်းြျားပြီး အြေားအာရုံ ၊ ေိုယ်အဂေါ၊ ညဏ်ေည်ချ ို့ွဲ့ 

သေားွာမြစ်ြါွယ်။

“ ေိယု်ွ အားြူွ ယရ်လ ေေီောြှာြရဲနွယ ်ရဆးရုြံွေဘ်ူးရလ 

ရဆးရုံွေ်လို့ေှိေင်ရွာ့ ေိုယ်ေူေျနိုင်ွယ်ထင်ွယ်။ ေောထဲြှာ 

ြရဲနွယ ်ရဆးခနခဏထိုးွယ ်အေြ်းထိုးွယ ်အရြောွေပ်ြီးရွာ ့

ွစ်လလုံးသွိလစ် ပြီး  အဲလို ြျ ိုး မြစ်သေားွယ် ။  ရဆးလည်းထိုး  

ရသာေ်လည်းရသာေ် နှိြ်လည်းနှိြ်ရြးွယ်ရလ။ ေီေောြှာြဲေုွယ် 

ြသေ်သာဘူး ေီလိုြျ ိုးမြစ်သေားွယ်” လို့ သူြေရမြာမြြါွယ်။

၎င်းွိုအ့ြေဲ့ထေဲ ြသနစ်ေြ်းအြျားစြုှာ ရြေးောြါ ေိယုအ်ဂေါချ ို့ွဲသ့ ူ

အြျားစုမြစ်ြါွယ်။

၂၀၁၅ခုနှစ် ဇေန်လ ၅ေေ်ရန့ြှာ ြသန်စေြ်းသူြျား၏အခေင့်အရေး

ဥြရေေို မြည်ရထာင်စုလွှွ်ရွာ်ွေင် မြဌာန်းခဲ့ ပြီး နည်းဥြရေေို 

၂၀၁၇ခုနှစ် ေီဇင်ဘာလ၂၇ေေ်ရန့ွေင် လူြှုဝန်ထြ်း၊ ေယ်ဆယ်ရေးနှင့် 

မြန်လည်ရနောချထားရေးဝန်ကေီးဌာနြှ ြသန်စေြ်းသူြျား၏ အခေင့်အရေး 

ြုေ်ြ ၉၂၊ ြုေ်ြ(ခေဲ )အေ အြ်နှင်းထားွဲ့  လုြ်ြိုင်ခေင့်ေို  ေျင့်သုံး၍ 

မြည်ရထာင်စုအစိုးေအြေဲ့၏ သရဘာွူညီချေ် မြင့်  နည်းဥြရေေို  

ထုွ်မြန်ခဲ့ြါွယ်။

ြသနစ်ေြ်းသြူျား၏အခေင့အ်ရေး ဥြရေေဲ့ အခန်း(၁၂) ရြာမ်ြချေ်အေ 

ြသန်စေြ်းသူြျားအသင်းအြေဲ့ြျား ြေဲ့စည်းမခင်းနှင့် ြှွ်ြုံွင်မခင်းွေင် 

ြ သ န် စေ ြ်း အ သ င်း အ ြေဲ့ ြျား နှ င့်  လို ေ် ြါ ရဆာ င် ေေ ေ် လျ ေ် ေှိ ွဲ့  

အြေဲ့အစည်းအရနမြင့ ်ဥြရေြါအခေင့အ်ရေးြျား၊ လိအုြ်ွ ဲ ့နည်းြညာြျား၊ 

ေူညီြံ့ြိုးြှုြျားနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ေေေ်ြှုြျား ေေှိရေးအွေေ် ၎င်းွို့ 

၏ဆန္ဒအရလျာေ် သွ်ြှွ်ချေ်ြျားနှင့်အညီ ြှွ်ြုံွင်ရလျှာေ်ထား

နိုင်ရြောင်း ြါေှိြါွယ်။

သို့ ရသာ်  ြှ ွ် ြုံ ွ င် ရဆာ င် ေေ ေ် မခ င်း လု ြ် င န်း ေို  မြ ည်  

ရထာ င် စု အ ဆ င့် ြှာ  အ ရော င် ထ ည် ရြာ် ရဆာ င် ေေ ေ် ရန ရြ ြ ယ့်  

ေယားမြည်နယ်အွေင်းြှာ လေ်ေှိအချနိ်ထိ ရဆာင်ေေေ်နိုင်မခင်းြေှိ

ရသးွဲ့အွေေ် “မြွ်ရဗေါ” ြသန်စေြ်းအသင်းဟာ အစိုးေအသိအြှွ်

မြုထားမခင်းြေှိွာရြောင့် ဥြရေြါ အခေင့်အရေးြျားေို ြေေှိရသးြါဘူး။

မြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ ပြို့နယ်အဆင့် ြသန်စေြ်းသူြျား၏အခေင့်အရေး 

ြျားဆိုင်ောရော်ြွီ ြေဲ့စည်းထားပြီး မြည်နယ်ဝန်ကေီးချုြ် ဦးအယ်လ် 

ရြာင်းရှိုေ ဥေ္ကဌ ွာဝန်ယူထားြါွယ်။

၂၀၁၄ခနုစှ ်မြနြ်ာနိငုင်လံဦူးရေနငှ့ ်အြိအ်ရြောင်းအော သနရ်ခါင်း 

စာေင်းအစီေင်ခံြှာ မြန်ြာနိုင်ငံေဲ့ြသန်စေြ်းသူဦးရေ ၂သန်း ရေျာ်ေှိပြီး 

လူဦးရေေဲ့ ၄.၆ောခိုင်နှုန်းေှိြါွယ်။

ေယားမြည်နယ်ေဲ့ ြသန်စေြ်းသူဦးရေဟာလည်း ွစ်ရသာင်း 

ရေျာေ်ှပိြီး မြညန်ယလ်ဦူးရေေဲ့ ၅.၈ောခိငုန်ှုန်းခန့်ေှိွ ယလ်ို ့အစေီငခ်စံာြှာ 

ရြာ်မြထားြါွယ်။

ြသန်စေြ်းြှုအြျ ိုးအစားြျားအနေ် အြျားဆုံးရွေ့ေှိေွာေ 

အမြင်အာရုံခေ်ခဲသူမြစ်ပြီး ၂.၅ောခိုင်နှုန်း၊ လုြ်ေှားသေားလာြှုခေ်ခဲသူ 

(ေိယုလ်ေအ်ဂေါချ ို့ွဲသ့)ူ ၁.၉ောခိငုန်ှုန်း၊ သငယ်ြူှုခေ်ခသဲ ူ၁.၇ောခိငုန်ှုန်း၊ 

အြေားအာရုခံေခ်သဲ ူ၁.၃ောခိငုန်ှုန်းေှပိြီး အြျ ိုးသြီးြသနစ်ေြ်းသဦူးရေေ 

အ ြျ ိုး သား ြ သ န် စေ ြ်း သူ ဦး ရေ ထ ေ်  ော ခို င် နှု န်း ြို ြျား ွ ယ် လို့  

ရြာ်မြထားြါွယ်။
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ဆိုင်ောြျားွို့ ရမြေှင်းြေြါစို့

ရမြယာခခံေေေ် လုြ်စားခဲ့ွာ
နှစ်ရြါင်းြော စဉ်လာြြျေ်

အရြေဆေ်ထား သူ့သားေိုရြး
ရေှးရခွ်ဘိုးဘေား လုြ်ေိုင်စားရသာေ်

ေျရောေ်ရမြးမြစ် ကေုံသိမြစ်ြျ ိုး
အဆိုးရွေြျား ဘိုးဘေားအရြေ

ေယားရမြ ေယားဌာရန
ွြ်ရမြအမြစ် စစ်ွြ်သိြ်းယူ
ရွာင်သူခခံေေေ် သိြ်းယူခဲ့လို့
ွို့ရွာင်သူေ ဘဝြျေ်သေား

ွေားြျှွ ဆုံးမြွ်ြေြါ
သေ်ဆိုင်ော ဌာနွိုင်း

သြိုင်းေှိထား ွို့ဘိုးဘေားရမြ
သားရွေလုြ်စား ြှားသေားလို့လား

စဉ်းစားြေည့်ြါ ေင်နာစော
ရမြယာခခံေေေ် အသေ်လဲပြီး

ရွာင်သူကေီးေ ဆန္ဒမြ
ဘဝစေန့်ော ငါွို့ဘိုးဘေား

ထားရသာအရြေ ြရသြချင်း
ွြ်သိြ်းရသာ်လည်း အပြဲရွာင်းြှာ

ေါဘိုးဘေားရမြ ချစ်လို့ရလ
မြန်ရွာင်းရန ရွာင်သူရွေ

ခခံရမြအြှန် မြန်ေနိုင်ြို့
ဆိုင်ောြျားွို့ ရမြေှင်းြေြါစို့။

ေယန်းရသေးစစ်စစ်(ပငိြ်းချြ်းလမြည့်)

ြျ ိုးလုြ်ြှြဲ အြျ ိုးသြီးရွေသည် ွေယ် ဆုံးမြွ်ချေ်ချွဲ့ရနောြှာ

ြါဝင်ြယ် ရြါ့ရနာ် ဥြြာ ရေျးေောြှာဆိုလဲ ရေျးေောအုြ်ချုြ်ရေးြှုးေို ၊ 

အနည်းဆုံး အွေင်းရေးြှုး၊ ဥေ္ကဌွို့၊ အွေင်းရေးြှုးွို့ရြါ့ရနာ်၊ ဆယ်အိြ် 

ြှူးွို့ရေေးချယ်ွဲ့ အချနိ်ြှာဆိုေင် အြျ ိုးသြီးေ ဘယ်နရယာေ်ြါေြလဲ 

ဆိုွဲ့  သူွို့ေဲ့ြူရြါ်လစီြှာြါဝင် ပြီးရွာ့ သူွို့ေိုယ်ွိုင်အရောင် 

ထည်ရြာ်ြို လိုွယ်။

ရြး။ ။ မြည်နယ်အစိုးေရော လေွ်ရွာ်ရွေြှာရော အြျ ိုးသြီး 

ရွေေိုြါဝင်လှုြ်ရဆာ်ရြးွာွို့ ၊ ေါြှြဟုွ်ေင် ေီအြျ ိုးသြီးအခန်း 

ဏ္ဍအွေေ ်လြုရ်ြးရနွာွို ့ရွေ့ရနေပြီးလားအရမခအရနဘယလ်ိေုှလိ။ဲ

ရမြ။ ။ သူွို့ေအြျ ိုးသြီးေို ပခိြ်းရမခာေ်ွယ်၊ ပြီးရွာ့ြှ အြျ ိုး 

သြီးေို ေီဘာလဲ ပငိြ်းစုစီနဲ့အရေးယူြယ်အဲ့လိုရမြာွယ်ရြါ့ ေါေလဲ 

ေါြြဲေည့ရ်လ ဆိရုွာ ့အြျ ိုးသြီးေိအုရေးေစိ္စေိလုြု်ွ ဲ ့အြျ ိုးသြီးအစု

အြေဲ့ရွာငြ်သှူွ ိုေ့ ြေုြ်အြျ ိုးြျ ိုးွြပ်ြီးရွာ ့သူွ ိုအ့ရေးယြူိုအ့ွေေ ်

သူွ ိုလ့ြု်ွ ယ ်ဆိေုွည်းေ သူွ ိုြ့ှာလုံး၀ စဉ်းစားထားချေြ်ေှဘိူးရြါ ့

အြျ ိုးသြီးနဲ့ြွ်သွ်ြီးရွာ့ ေါအရောင်အထည်ရြာ်ရြးေြယ်ဆိုွဲ့

ဟာသူွို့စဉ်းစားထားချေ်လဲ ြေှိဘူး။ သူွို့စဉ်းလဲြစဉ်းစားွွ်ဘူး

လို့ေျြမြင်ွယ်။

ရြး။ ။ ွ ိငု်းေင်းသားလေ်နေေ်ိငုအ်ြေဲ့အစည်း(EAO)ရွေဘေေ်ိ ု

ြေည့်ြယ်ဆိုေင်ရော အြျ ိုးသြီးအသံရွေ ြါလာြီလားရြါ့။

ရမြ ။  ။  ြထိရောေ်ရသးဘူးရြါ့ ရနာ်  ပြီးရွာ့ြလုံ ရလာေ်  

ရသးဘူးရြါရ့နာ ်ေျြွိုလ့ ဲအြျားကေီးကေိုးစားြါွ ယ ်ေျြွိုသ့ူွ ိုန့ဲ့ရွေ့ 

လိုေ့ှေိင ်အြျ ိုးသြီးရွေြါဝငြ်ိုအ့ွေေ ်ေ ီအခဆုိ ုသူွ ိုေ့ဲ့ေပီငြိ်းချြ်းရေးမြစ ်

စဉ်ြှာ အြျ ိုးသြီးရွေ ၃၀ောခိုင်နှုန်း ြါဝင်ြို့အွေေ် ေိစ္စေြ်ရွေ ေျြ

သူွို့နဲ့ရွေ့ွိုင်းေျြွို့ေရမြာွယ်ရြါ့ရနာ် ဆိုရွာ့ သူွို့ေရွာ့ 

ဘယ်လိုရမြာြလဲ ေီြူအေရြါ့ရနာ် ြူအေ သူွို့ေလေ်ခံြါွယ်။

ရြး။ ။ အဲ့ဆိုေင် နိုင်ငံရေးြါွီဘေ်ြှာရော ေယန်းရေသ 

ဘေန်ဲ့သေဆ်ိငု်ွ ဲ ့ြါွ ရီွေေ အြျ ိုးသြီးရွေ ဦးစားရြးြှာွိုအ့ဲြ့ျ ိုးရွေ 

အရမခအရနဘယ်လိုေှိလဲ၊ ဘာရွေြေားြိရသးလဲ။

ရမြ။ ။ ေယန်းအြျ ိုးသားြါွီ KNP ြှာဆိုေင်  ြေားရွာ့ 

ြေားွယ်ရြါ့ရနာ် ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ဘယ်ရနောြှာ ပြိုင်ြလဲဆိုွဲ့ 

ဟာြျ ိုးရွာ့၊ အြျ ိုးသြီး ဘယ်နရယာေ်ပြိုင်ြလဲဆိုွဲ့ဟာြျ ိုးရွာ့ 

ြေားွယ်ရြါ့ရနာ် ။ ေါရြြဲ့ ဘယ်လိုရမြာေြလဲ အားနည်းွယ်ရြါ့ 

အားနည်းွယဆ်ိ ုအြျ ိုးသြီးပြိုငြ်ိုအ့ွေေဆ်ိ ုအြျ ိုးသြီးေဲ့ရနောရွေေ 

ဘယလ်ိရုမြာြလ ဲသူွ ိုေ့ သြိ ်နိငုရ်မခသြိြ်ေှိွ ဲရ့နောြျ ိုးြှာ အြျ ိုးသြီးေိ ု

ထားွယ်လို့ ြေားွယ်ရြါ့ရနာ် အဲ့ြျ ိုးေျရွာ့ ေျြွို့ရွာ့ အြျ ိုး 

သြီးေို ွ ေယ်ွန်းဆို ၃၀ောခိုင်နှုန်း လို့ရမြာလာွဲ့အချနိ်ြှာ အဲ့လိုြျ ိုး 

လြုလ်ိုြ့ေဘူးလိုေ့ျြမြင်ွ ယ။် ွ ေယ့ရ်ေေးရောေြ်ေြဲှာဆိလု ဲေျြွိုေ့ ီ

အြျ ိုးသြီးေို နိုင်ေိုနိုင်ရနေြှာ နိုင်ရအာင်ဘယ်လိုလုြ်ြလဲဆိုွာြျ ိုး 

စဉ်းစားေရွာ့ြယ်။

ရြး။ ။ ညီြွို့လည်းလွှွ်ရွာ်ေိုယ်စာလှယ်ွို့နှင့် ရွေခဲ့ြယ် 

ဆိုေင် ဘာရွေလုြ်ခိုင်းရစချင်လဲ ဘာရွေွိုေ်ွေန်းချင်လဲ။

ရမြ။ ။ ရေသြေံပြိုးရေးွေေ်ရသာ်လည်ရောင်း လုြ်သင့်လို့လုြ် 

လိုေ်ွဲ့လုြ်ေှားြှုရွေဆိုေင် သူွို့ေဲ့ေန့်သန့်ြှုရွေေို ရမြရလျှာရြး 

ခိုင်းရစချင်ွယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရွာ့ ဥြြာ ေျြွို့လုြ်ရနွဲ့အလုြ်ရွေ

ေဘာရွေလဲဆိုေင် နိုင်ငံရေးမြစ်ွယ် နိုင်ငံရေးမြစ်ွဲ့အွေေ် ေီနိုင်ငံ 

ေီမြည်သူလူထုရွေေို အမြင်ြေင့်ရြးွယ်ရြါရနာ။ မြည်သူလူထုရွေ 

အသိမြင်ြျားြျားေှိြှြဲ  ေီနိုင်ငံရွာ် ွိုးွေ်ြယ်လို့ေျြမြင်ွယ် 

ေီမြည်နယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုြဲ ေီမြည်နယ်ွိုးွေ်ြယ်ရြါရနာ။

(ေယန်း အြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံး ွေဲြေ်အွေင်းရေးြှုး(၂)) နှင့် ရွေ့ဆုံရြးမြန်းမခင်း အဆေ်............
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သင်ွန်းြုံစံြျား

၁ ။ အဂေလိြ်စာ ရေး ၊ ြွ် ၊ ရမြာ၊ ြေားအဆင့် (၁) ြှ(၄) အထိ (၄)လမြွ်ြို့ချချေ်။

၂။ I E L T S Preparation ြို့ချချေ်။

၃။ စာြွ်သူြျား၊ အစိုးေနှင့်ေုြ္ပဏီဝန်ထြ်းြျား၊ မြည်ြွေင်းအလုြ်လုြ်လိုသူြျားနှင့် ြညာသင် 

ယူလိုသူြျား၊ ောထူးွိုးနှင့် လုြ်ငန်းဝင်ခေင့်စာရြးြေဲြျားအွေေ် အဂေလိြ်စာစေြ်းေည်ေို အဆင့်လိုေ် 

ွစ်ဦးချင်း၊ ြို့ချချေ်ြျား ၊ 

၄။ အဂေလိြ်ြှမြန်ြာ ၊ မြန်ြာြှအဂေလိြ်သို့ ဘာသာမြန်ရြးသည်။ 

**** ြိြိလိုော အဆင့်ထိ ွာဝန်ယူအွွ်သင်ရြးသည်။

ောဇာြေား
=====

"ောဇာ၌ြေား ြာန်ွွ်ကေ လေွ်မငား ေြ်သုံးြါး"

အလေောအေ ောဇာဆိုသည်ြှာ ြင်းြျ ိူ းြင်းနေယ် ြင်းေှင်ဘုေင်ေို ယူဆသည်။

- ောဇာြေားရွေ့ ထေ်မြေ်ြည်။ အကေီးအေဲ ရနောွာဝန်ေွွ်ြေသည်။

- ြင်းြှုးထြ်း၊ စစ်ရေးော၊ အစိုးေဝန်းထြ်း ၊ လုြ်ငန်းေှင်ရန အကေီးအေဲ အစိုးအလုြ် 

အေျ ိူ းရြးရအာင်မြင်ြှုေွွ်သည်။ 

- လေ်ြှုြညာ ွွ်ေျွြ်းသည်။ ေြ်ကေီးသုံးြါး ရေျာ်လွှားနိုင်သူမြစ်ြည်။ 

- လူချစ်လူခင် ရြါ၍ စိွ်ထားမြင့်မြွ်၊ အကေံအစည် ရအာင်မြင်မခင်းနှင့် ကေီးြားရသာ 

အကေံအစည်းရွေးရွာွွ်ြေသည့်ေ ောဇာြေား သရဘာွေားသာမြစ်သည်။

- ောဇာြေားေ ေိုယ်ထူးချွန် ြဟုွ်ြခံစိွ်ေှိသည်၊ အရြခအေံအသင်းအြင်ေှိြည်။ 

- ြျားရသာအာမြင့် ရောင်းရသာ စည်းစိြ် ခံစာေွွ်ပြိး ြိဘွို့ြှာ ြင်းြှုထြ်းမြစ်လျှင် 

ွိုးွွ်မခင်း၊ အကေဲအေဲမြစ်မခင်းနှင့် နာြည်ဂုဏ်သွင်းရေျာ်ရဇာ်မခင်းွို့မြစ်ြေသည်။

ောဇာြေား အသိစိြ်ရဟာေိန်း 
*********************

ဆင်းေဲွဲ့ြိဘေ ရြါေ်ြေားြါရစ လူရနခခုံြေား စိွ်ရနဘုံြျား စိွ်ြျ ိုးေှိသည်။ 

ြွေားြှုြျားေိုလေ်ြခံွွ်ြေြါ။

ောဇာြေားရွေ့ ထေ်မြေ်ြည်။ အကေီးအေဲ ရနောွာဝန်ေွွ်ြေသည်။

ောဇာြေားေ ေိုယ်ထူးချွန် ြဟုွ်ြခံစိွ်ေှိသည်၊ အရြခအေံအသင်းအြင်ေှိြည်။ 

ောဇာြေားရွေ့ေ သူြျားရွေေိုလဲ အားေှိရစြည့်စေားရွေနဲ့အပြဲအားရြးွွ်သည်။ 

ြင်ေိုယ်သဘာဝအေ ရိုးသားသည်၊ွည်ြေည် ခေ်ွည်ွည်ရနွွ် လူကေီးဆန်ြေသည်။ 

သို့ရသာ်ြျင်းေိွွ်သည်။ 

ောဇာြေားသည့် လုြ်ြည်ဟု ဆုံးမြွ်ထားပြီး အချနိ်ဆေဲရနွွ်သည်။ ရွာ်ရွာ်နဲ့ ြစမြစ်ရြ။ 

လုြ်ပြီဆိုေင်လဲ ရန့ြအိြ် ညြအိြ်လုြ်နိုင်ွဲ့သူြါြဲ။ 

အလေန်ြင်ြန်းခံနိုင်သည်။ ထိုသိုအြင်ြန်း ခံသည့်အလုြ်ရွေေလဲ ြိြိစိွ်ရြျာ်ြဲ့အလုြ်ရွေ

သာရေေးလုြ်ွွ်ြေသည်။ 

စိွ်ချြ်းသာြှုေို အလေန်မြွ်နိုး အရလးထားသည်။စထားပြီး လုြ်ငန်း အဆုံးြသွ်မြစ်ွဲ့ 

အလုြ်ရွေလဲ ြိြိဆီြှာ အြျားကေီးေှိွွ်ြေသည်။

ြိြိသည် စိွ်ညစ်ွာ စိွ်ရှုြ်ွာြခံနိုင်ြါ။ ြိြိသည်အားနာွွ်သည်။ အားနာလေန်းွာေ 

ြိြိအွေေ်ြရောင်းြါ။ ြိြိသည် အားနည်းချေ်ြျားစောေှိရနွွ်သည်။ 

ောဇာြေားေ စိွ်ထားရောင်းသည်။ ရစွနာရောင်းသည်။ သနားငဲ့ညှာစိွ်ကေီးြားသည်။ 

သူြျားရွေေို အပြဲွေန်းွေန်းွိုေ်ွိုေ်အားရြးွွ်ြေသည်။ 

ရြါ့ဆပြီး ပြီးစလေယ်လုြ်ြည်၊ ွစ်ခုခု လုြ်ရနေင်း ရနာေ်အသစ်ွစ်ခုေိုစိွ်ြါသေား

ွွ်သည်။ စိွ်ြပငိြ်။ အယူသည်းသည်။ 

ဇီဇာရြောင်ွွ်သည်။အမငင်းအခုန်သန်သည်။ ြိြိသည် သူြျားရွေအွေေ် အလေန်လေယ်ေူ

ရသာအလုြ်ရွေေြိြိအွေေ်ခေ်ခဲရနွွ်သလို သူြျားရွေ ြလုြ်နိုင်ရသာ လေ်ရလျှာ့ထားရသာ 

အလုြ်ရွေေိုလဲြိြိေရအာင်မြင်ရအာင်လုြ်နိုင်စေြ်းေှိြေသည်။

ောဇာရွေ့ေဲ့ အသိဉာဏ်ရွေးရခါ်ြှုရောင်း အကေံအစည် အေြ်းြျားသည်။ 

လျ ို့ဝှေ်ွွ်ြေသည်။ ရြါေ်ြေားြို့ြလေယ်ေူးြါ။ 

ြိြိသည် ပငိြ်းပငိြ်းချြ်းချြ်းရနလိုသည်။ ောယဝိရဝေ စိွ္တဝိရဝေ မြစ်ရသာ 

ရနောြှာရနလိုသည်။ ွစ်ရယာေ်ထဲလဲရနွွ်သည်။ 

လူချစ်လူခင် ရြါ၍ စိွ်ထားမြင့်မြွ်၊ အကေံအစည် ရအာင်မြင်မခင်းနှင့် ကေီးြားရသာ 

အကေံအစည်းရွေးရွာွွ်ြေသည့်ေ ောဇာြေား သရဘာွေားသာမြစ်သည်။

သို့ရသည် အရြာ်အရြါင်းအသင်းြြေ်ရြ။ ဘဝင်ြမြင့်ွွ်ရြြဲ့ အလေန်ြာနကေီးသည်။ 

ြညာြာန အလုြ်ြာနေှိသည်။ 

သူြျားဆီေ ွစ်မြားသားြှအလေားြလိုချင်သလို ေိုယ်ေလဲ ွစ်မြားသားြှြရြးချင်ြါ။ 

ြိြိအားနှိြ့်ချဆေ်ဆံထားသူအား ြရြ့ွွ်။ 

အခါအခေင့်ကေုံေင် မြန်ေလဲ့စားရမခြို့ ရစာင့်ရနွွ်သည်။ ောဇာြေားေ 

ေံအလေန်ရောင်းသည် ြဟုွ် ရသာ်လဲ ေည်ြှန်းချေ်ထားပြီးကေိုးစားွဲ့အွေေ် 

ရအာင်မြင်လိြ့်ြည်။ 

ေည်ြှန်းချေ်ြေှိွဲ့ ောဇြေားရွေအွေေ် အနာဂွ်ြရောင်းနိုင်။ ြိြိသည် 

သြိုင်းေိုစိွ်ဝင်စားသည်။ 

သူေဲရောင်းြျား လူစေြ်းရောင်းြျားအား ေျွွ်ပြီး သူွို့လို မြစ်ချင်စိွ်ေှိြည်၊ 

ဂြ္ဘီေြစ္စည်းရွေစိွ်ဝင်စားသည်၊

ောဇာြေားသည့် ရေှးရိုးဆန်သည်။ ရိုးောဓရလ့ထုံးစံေို လိုေ်နာေျင့်သုံးသည်။ အြျ ိုးဘာသာ 

သာသနာေို ချစ်မြွ်နိုးသည်။

ြိြိသည် ထူးဆန်းရသာ ဂြ္ဘီေနှင့်နေယ်ရသာ ေိစ္စြျား ေိုရလ့လာလိုေ်စားလိုသည်။ ရငေရြေးေို 

စည်းနှင့်ေြ်းနှင့်သုံးသည်။ နှရမြာွွ်သည်။ 

ေါရြြဲ့ ြိြိလိုချင်ွဲ့ြစ္စည်းဆိုေင် ြွန်ွဆနှင့်ရောင်းလဲ ဝယ်သည်။ ြနှရမြာရွာ့ရြ။ 

ဘဝွစ်ဝေ်ရလာေ်ထိ ရငေစုရဆာင်းလို့ြေွွ်ရြ။ စုလိုေ်ေုန်လိုေ်မြစ်ရန ြည်။

ရငေနှင့်အလေန်နီးရသာ ဇာွာြါွယ်။ စိွ်ထဲြှာရလာဘကေီးရြြဲ့ လေ်ရွေ့ြှာ 

ေသြျှနှင့်ရောင်ေဲ လေယ်သည်။

ရငေရြောင်းလဲ နာြည်ဂုဏ်သွင်းနြ့်ြေွွ်သည်။

ြိြိသွိထားေြည်ေ အိြ်ရထာင်ရေးြါ။ သနားလို့အားနာလို့ ြယူြိရစနဲ့။ 

လေယ်လေယ်ဆုံးမြွ်ပြီး အိြ်ရထာင်ြမြုသင့်ရြ။ အိြ်ရထာင်ရေးေံညံ့လေယ်သည်။ 

ြိြိချစ်မြွ်နိုးေင်ရွာင် သူ့အရြောင်းရသချာရလ့လာပြီးြှယူသင့်သည်။ ြိဘ လူကေီးရွေေြါ 

သရဘာွူသည့်အိြ်ရထာင်ဘေ်ဆို အလေန်ရောင်းသည်။

ြိြိသည် ေုေ္ခေိုြဲ မြစ်မြစ် သုခေိုြဲမြစ်မြစ် ြည်သူ့ေိုြှထုွ်ရြာ်ြရမြာွွ်ြါ။ 

သူြျားေိုေုေ္ခြရြးြါ၊ မြဿ နာရွေေို ြိြိွစ်ရယာေ်ထဲသာ ခါးစည်းခံလိုသည်၊၊ ောဇာြေားေ ြင်း 

ရွာဘုေင်မြစ်ပြိး ြိန်ြလေ်ထဲေျရွာ့ ကေေ် မြစ်ရလ့ြျားသည်။

ေါရြောင့်လဲ ြိြိေိုြေည့်ရုံနှင့် ရြျာ်ရနလား စိွ်ဆင်းေဲရနလား ြခန့်ြှန်းနိုင်ြေြါ။ ြိန်းြရွေနဲ့ 

ြေ်သေ်ပြီးအေူအညီရွေေနိုင်သည်၊ စြ်ွူေှယ်ယာ လေန်စောအေျ ိုးရြးသည်၊၊ 

ောဇာြေားရွေ့ေ ြိန်းြွစ်ဦးရြောင်းလဲ ဘဝအွာအဆီးြျား ေိုယ်ဆုံးမြွ်ချေ်ြချ နိုင်ွာြျ ိူ  

း ြိန်းေရလ အြျေ်အစီးရြောင်း ြိြိဂုဏ်သိေ္ခာြျား ောထူးြျား ြျေ်စီးြေွာြျားသည်။

ြင်းြှုးထြ်း၊ စစ်ရေးော၊ အစိုးေဝန်းထြ်း ၊ လုြ်ငန်းေှင်ရန အကေီးအေဲ အစိုးအလုြ် 

အေျ ိူ းရြးရအာင်မြင်ြှုေွွ်သည်။ 

ြျားရသာအာမြင့် ရောင်းရသာ စည်းစိြ် ခံစာေွွ်ပြိး ြိဘွို့ြှာ ြင်းြှုထြ်းမြစ်လျှင် 

ွိုးွွ်မခင်း၊ အကေဲအေဲမြစ်မခင်းနှင့် နာြည်ဂုဏ်သွင်းရေျာ်ရဇာ်မခင်းွို့မြစ်ြေသည်။
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ပငိြ်းချြ်းရေး ရေေှည်ွည်ွံခိုင်ပြဲြို့အွေေ်နဲ့ ပငိြ်းချြ်းရေးရဆေးရနေးြေဲရွေြှာ မြည်သူွစ်ဦးအရနနဲ့ 
ဘယ်လိုြျ ိုးအကေံရြးချင်လဲ၊ ဘာရွေထည့်သေင်းရဆေးရနေးမခင်းလဲဆိုွာနဲ့ြွ်သေ်လို့ ြားရဆာင်းပြို့နယ် 
ရြာ်ချးီရေသဘေ်ြှ ရေျးေောွချ ို့ေို ရြးမြန်းထားြါွယ်။

ြငယ်ငယ် (ရညာင်သာယာေောရေျးေော)

ဘာြမဲြစမ်ြစ ်လြုင်န်းေိငုင်န်းြမဲြစမ်ြစရ်နာေ ်

ပြီးြှ အိြ်ွေင်းရေးမြဿနာြဲမြစ်မြစ် အစစအောော 

ေိုယ်ေ ွင်မြလို့ေွယ်ေိုယ့်ဘေ်ြေည့်ြယ်လိုေ်

နာြယ်ဆိုလို့ေှိေင် လူကေီးသူြြျား ေှိြယ်ဆိုေင်ရွာ့ 

ွင်မြချင်ွယ်။

ဦးရစာရနသာ ယိုရေားခိုေြ်ေေေ် (ေြ်ေေေ် 

အွေင်းရေြှုး)

ွစြ်ေဲ့နငှ့်ွ စြ်ေဲ့ေ မြနလ်ညသ်င့မ်ြွပ်ြီးရွာ ့

ညှိနှိုင်း ပြီးြှသာလျင်  ပငိြ်းချြ်းရေးေဲ့  အနှစ်သာေ 

ေိသုေိြှာ အဲလ့ိရုမြာချင်ွ ာ။ ွ စြ်ေဲ့နငှ့်ွ စြ်ေဲ့ ေအီွိငု်း 

ြဲရချာင်းရမြာင်းရနထိုင်ြယ်ဆိုေင် ပငိြ်းချြ်းရေးဟာ 

ွည်ပြဲမခင်းြေှိဘူး။ ေီထေ်ြိုဆိုးဆိုးလာြယ်လို့ထင် 

ွာြဲ။ သရဘာထားွိုေ်ဆိုင်ြှသာလျှင် ပငိြ်းချြ်း 

ရေးွည်ပြဲြယ်။

ေိုရဇာ်ဦး

စိုးေိြ်စိွ်ေဘယ်လိုေှိလဲဆိုရွာ့  အစိုးေ 

ေရောင်းြါွယ် ွေ်လာွဲ့သူရွေေ ြရောင်း 

ွာြါ။ ဘာရွေရဆေးရနေးခိုင်းရစချင်လဲဆိုေင်ရွာ့ 

ေျရနာ်ွို့  အနာဂွ်ေဲ့ ေရလးရွေေို ြေည့်ြါလို့  

ေျရနာ်ွို့ေဲ့ ွစ်သေ်သာေိုြြေည်ြါနဲ့။

ရေါ်သန္တာြိုး

ေိုယ်ေ ေျင်းလုြ်ရနွယ်ဆိုရွာ့ ေျင်း 

အလုြ်သြားရွေအွေေ် သူွို့ ွေေ်အခေင့်အရေး 

ရွေေို လိုချင်ွယ်ရြါရနာ်။ အခုဆိုေင် အလုြ်လုြ် 

ေွာ ရှုြ်ွယ် ရှုြ်ွယ်ဆိုွာေ အလုြ်သြား 

ရွေအွေေ် ဟိုေွားလိုေ် ေီေွားလိုေ် ေီြျ ိုး 

ေှိွယ် သူွို့အွေေ်ေို ရောင်းရစချင်ွယ်။ သူွို့ 

အွေေ် ရောင်းွဲ့အခေင့် အရေးရလးရွေေြို့ ွင်မြ 

ချင်ြါွယ်။

ရေါ်လေြ်းြို

ေရလးရွေေဲ့ ြညာရေးရွေေို နာသုံးနာနဲ့ 

ရြးြေူညီရြးွဲ့ ြေဟိွ ြေင့်ြေင့်လင်းလင်း ဆေ် 

သေယပ်ြီးရွာြ့ ှသားသြီးရွေေဲ့ ြညာရေး ွ ိုးွေခ်ေင့ ်

ေွာလည်း အခေင့အ်ရေးွစြ်ျ ိုးြရဲြါရနာ။် လေူယလ်ို ့

မြစ်လာပြီဆိုလို့ေှိေင် ေှိသင့်ေှိထိုေ်ွဲ့ လွှွ်လြ်ြိုင် 

ခေင့်လို့ အားလုံးေို ခခုံပြီးရွာ့ ရမြားြယ်ဆိုေင်ရွာ့ 

ေရလးရွေနငှ့ ်အြျ ိုးသြီးအွေေ ်ြိပုြီးရွာြ့ ှအခေင့ ်

အရေးေရစချင်ွာရြါရနာ်။

ရေါ်ရနာစ်ွာ (ရေျးေောအွေင်းရေးြှူး-ရညာင ်

သာယာေောရေျးေော)

အခုရြါ်ရြါ်ရနွယ်ြုေိြ်းြှုွို့ အိြ်ွေင်းရေး

ြပငိြ်းချြ်းွာွို့အဓိေ ထားပြီးရြာ်မြရစချင်ွယ်။

Vox Pop

ေယားမြည်နယ် ေှိအြျ ိုးသြီးရွေ ြေံ့ပြိုးွိုး 

ွေ်ရေးအွေေ် အြျ ိုးသြီးရွေ ရမြယာအြည် 

ရြါေ်ရဆာင်ေေေ်နိုင်ွဲ့ ြူဝါေရွေ ရြါ်ရြါေ်နိုင်ြို့ 

ရဆာင်ေေေ်သေားြယ်လို့ (၂၀၂၀-၂၀၂၂)ခုနှစ် အြျ ိုး 

သြီးြျား ပငြိ်းချြ်းရေးနငှ့ ်ြေင့ပ်ြိုးရေး လြုင်န်းစြီခံျေြ် ှ

ထုွ ရ်ဝွဲ ့စာအြုအ်ချေအ်လေအ်ေ သေိှေိြါွယ။်

အခုလေ်ေှိ ရွာင်သူရွေေဲ့အခေ်အခဲေို  

ရမြေှင်းရြးနိုင်ြို့  ရမြယာနှင့် သဘာဝအေင်းအမြစ် 

စီြံေိန်းဆိုင်ော အသိြညာရြးြှုရွေ ရဆာင်ေေေ် 

သေားြှာမြစ်ပြီးရွာ့ ယဉ်ရေျးြှုဓရလ့ထုံးွြ်းအေ 

အြျ ိုးသား၏အြည်မြင့်သာ အြည်ရြါေ်ရနမခင်းေ 

အြျ ိုးသြီးရွေေဲ့ြိုင်ဆိုင်ခေင့်နဲ့ထုွ်လုြ်ြှုရွေေို  

ြယ်ထုွ်ထားသလို မြစ်ရနွဲ့ မြဿနာေို ရမြေှင်း 

နိုင်ြို့အွေေ် ရဆာင်ေေေ်ေမခင်းမြစ်ွယ်လို့ စီြံချေ် 

ြှာြါေှိြါွယ်။

“ြွှံ ပြိုးွိုးွေ်ြှုအွေေ်  စီြံေိန်းနဲ့ြွ်  

သေပ်ြီးရွာ ့ေငှ်းေငှ်းရမြာေြယဆ်ိေုင ်ွ ာေသီးသန့် 

အြှန်ွေားေယ်လို့ ထေေ်လာြယ်ဆိုေင်ရွာ့ ေါေ 

ဥြရေွစ်ခု မြစ်ြယ်ရြါရနာ်။ ဥြရေေဲ့ သရဘာ သ 

ဘာဝေ ွစ်ေယ်လို့ထေေ်လာြယ်ဆိုေင်အရောင်း 

ဆုံး ဥြရေွစခ်မုြစြ်ယ။်” ေယန်းအြျ ိုး သြီးအစည်း 

အရုံးေ ြူေလိုးေီယာ ၎င်းစီြံချေ်နဲ့ ြွ်သေ်လို့ 

အကေံမြုရမြာဆို သေားွာမြစ်ြါွယ်။

၎င်းစီြံချေ်စာအုြ်ထုွ်ရဝွဲ့အချနိ်ြှာရွာ့ 

သေ်ဆိုင်ောအစိုးေဌာနနဲ့လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် 

ရွေေရနပြီး ေယားမြည်နယ်အွေင်းြှာေှိ ွဲ့အြျ ိုး 

သြီးအေြ်ြေ်အြေဲ့အစည်းရွေွချ ို့ရွေေို အသိ 

ရြးသေားခဲ့ြူးွယ်လို့ သိေြါွယ်။

ေယားမြညအ်ွေင်းေှရိေသရွာရ်ွာြ်ျားြျား

ြှာဆိုေင် ယဉ်ရေျးြှုဓရလ့ထုံးွြ်းအရလ့အထအေ 

အြျ ိုးသားြျား၏ အြည် မြစ်သာ ရမြယာအြည် 

ရြါေ်ရနမခင်းေ အြျ ိုးသြီးြျား၏ ြိုင်ဆိုင်ခေင့်နှင့် 

ထုွ လ်ြုြ်ှုြစ္စည်းြျား အသုံးမြုမခင်းြျားေိ ုြယထ်ုွ  ်

ထားသလို မြစ်ရနြါွယ်။

ေါရြောင့ ်အြျ ိုးသြီးြျား၏ရမြယာအခေင့အ်ရေး 

ခိငုြ်ာရသချာရစေနန်ငှ့ ်ေယအူသုံးချြိငုခ်ေင့ေ်ိရုလးစား 

အသိအြှွ်မြုြို့  ရမြဂေန်ရွေြှာ အြျ ိုးသြီးရွေ 

အြည်ရွေေို ြူးွေဲထားေှိြို့ အွေေ် ြညာရြးရဟာ 

ရမြာသေားြှာမြစ်ပြီး ေယားမြည်နယ် အွေင်းြာေှိွဲ့ 

ြဋြိေ္ခရြောင့ ်ရနေြစ်ေန့်ခောစစရ်ဘးွြိ်းရေှာငခ်ဲေ့ွဲ ့

အြျ ိုးသြီးရွေအွေေ် ေိုလဲ သီးသန့်အေူအညီြျား

ရြးအြ်မခင်းြျား မြုလုြ်သေားြှာမြစ်ြါွယ်။

၎င်းစီြံေိန်းေို အစိုးေဌာနအရနမြင့် မြန်ြေား 

ရေး နှ င့် မြ ည် သူ့ ဆ ေ် ဆံ ရေး ဦး စီး ဌာ န ( I P R D ) ၊ 

အရထေရထေအြုခ်ျုြရ်ေးဦးစီးဌာန (GAD)၊ လယယ်ာရမြ 

စီြံခန့်ခေဲြှုရော်ြွီ၊ မြန်ြေားရေး ဝန်ကေီးဌာန ွို့ြှ 

အရောင်အထည်ရြာ်သေားြယ်လို့သိေြါွယ်။

ြူးရြါင်းရဆာင်ေေေ်ြည့် ြိွ်ြေ်အြေဲ့အစည်း 

အရနနဲ့ Spectrum အြေဲ့ အစည်း ိွု့ေရန ြူးရြါင်း 

ပြီးရွာ့ အြျ ိုးသြီးြျား ရမြယာနှင့် သဘာဝအေင်း 

အမြစစ်ြံီေနိ်းအွေေ် ဘ ်ွဂျေရ်ငေ (၅၇,၄၅၀,၀၀၀) 

ေျြ်ေို အသုံးမြုသေားြှာမြစ်ွယ်လို့သိေြါွယ်။

ေယားမြညန်ယအ်ွေင်းေှ ိအြျားမြညသ်လူထူ၊ု 

အထူးသမြင့် အြျ ိုးသြီး ရွာင်သူြျားေို ဦးွည် 

အသားရြး ပြီး အမြင်ြေင့်လုြ်ငန်းရွေေို အဓိေထား

ပြီးမြုလုြ်သေားြှာမြစ်ြါွယ်။

မြည်နယ်အွေင်းေှိ  အေြ်ြေ်အြျ ိုးသြီး  

အြေဲ့ရွေ အရနနဲ့ေရွာ့ ေီစီြံေိန်းနဲ့ ြွ်သေ်လို့ 

အေြ်ြေ် အြျ ိုးသြီးရွေေို စာအုြ်ထုြ်ရဝချနိ်အ 

သရိြးထားွယ ်ဆိရုြြယ့လ်ည်း လြုင်န်းအရသးစိွ  ်

ဘယ်ချနိ်စွင်ြလဲဆိုွာ ြသိေရသးဘူးလို့ ေေင်နီ 

အြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံးြှ ွာဝန်ခံြြီးြီးေ ရမြာ 

ြါွယ်။

၎င်းစြီေံနိ်းအသးစိွ ေ်ိသုေဆ်ိငုေ်ာ စြီခံျေ ်

ထုွ်ရဝွဲ့ ဆေ်သေယ်ေြည့် လိြ်စာြှာ ရြးမြန်ထား 

ရြြယ့်လည်း မြန်လည်ရမြြေားမခင်းြေှိရသးြါဘူး။

ajr,mykHpHawGrSm 

trsdK;orD;awG trnfayguf 

xnhfoGif;edkifzdk h 

pDrHcsufa&;qGJxm;

pdk;xdkufatmif

ေ ယား မြ ည် န ယ် အ ွေ င်း  ွ ေား ြ ဝ င် ွဲ့  

နိုင်ငံ မခားသား ဝင်ရောေ်ရနထိုင်ြှုေို  အဓိေေိုင် 

ွေယ်သေားြယ်လို့ မြည်နယ် လူဝင်ြှုကေီးြေြ်ရေးနှင့် 

လူ့စေြ်းအားအေင်းအမြစ်ဝန်ကေီး ဦးခင်ရြာင်မြူေ 

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)ေို ရမြာြါွယ်။

“အဓိေ အရေးကေီးွာေ ွ ေားြဝင်ွဲ့ နိုင်ငံ

မခားသားရွေဝငရ်ောေ်ွ ဲေ့စိ္စရြါရ့နာ အဝင ်အထေေ ်

အ သေားအ လာရွေ ြေားရန ေွယ် ။  ရန ထို င် ွာ  

လည်းြေားရနေွယ ်။ေါရွေေိဘုယလ်ိအုရေးယြူလ ဲ

ဘယ်လို ရြာ်ထုွ်ြလဲရြါ့ ရနာ  ေါရွေေို  ရလာ

ရလာဆယ်ြှာေိုင်ွေယ်ြို့စဉ်းစားထားွယ်” လို့  

ဝန်ကေီးဦးခင်ရြာင်မြူေ ရမြာြါွယ်။

ေယားမြည်နယ်အစိုးေအြေဲ့ လြ်းြန်းဆေ် 

သေယရ်ေးနငှ့ ်လျှြစ်စဝ်နက်ေီးဌာန ဝနက်ေီးဦးခငရ်ြာငမ်ြူ 

ေိ ုေယားမြညန်ယအ်စိုးေအြေဲ့ လဝူငြ်ှုကေီးြေြရ်ေးနငှ့ ်

လူ့စေြ်းအားအေင်းအမြစ်ဝန်ကေီးဌာန ဝန်ကေီးအမြစ် 

နိုင်ငံရွာ်သြ္မွရုံး၏ အြိန့်အြှွ် ၇/၂၀၂၀အေ 

ရြရြာ်ဝါေီလ ၁၇ ေေ်ြှာ  ခန့်အြ်အွည် မြု  

လိေုပ်ြီးရနာေ ်ဝနက်ေီးေ ၎င်း၏ ြထြ လြုင်န်းစဉေ်ိ ု

ရမြာြေားသေားွာမြစ်ြါွယ်။

ဝန်ကေီးဦးခင်ရြာင်မြူ ေို ေယားမြည်နယ် 

အစိုးေအြေဲ့ လဝူငြ်ှုကေီးြေြရ်ေးနငှ့ ်လူ့စေြ်းအားအေင်း 

အမြစဝ်နက်ေီးဌာန ဝနက်ေီးအမြစ ်ြူးွေဲွ ာဝနရ်ြးအြြ်ို ့

မြည်နယ်ဝန်ကေီးချုြ်ေ ရြရြာ်ဝါေီလ ၁၃ေေ်ရန့ြှာ 

ေျင်းြခဲ့ွ ဲ ့ေုွ ယိအကေြိ ်ေယားမြညန်ယလ်ွွှ ရ်ွာ ်

jynfe,ftwGif; w&m;r0ifaexdkifolawGudk ppfaq;oGm;r,f 

vdk hjynfe,f v0u 0ef=uD;ajym

(၁၆)ကေိြ်ရမြာေ်ြုံြှန်အစည်းအရဝး ြထြရန့ြှာ 

အဆိုမြုွင်သေင်းထားခဲ့ွာမြစ်ြါွယ်။

လဝူငြ်ှုကေီးြေြရ်ေးနငှ့လ်ူ့စေြ်းအားအေင်းအမြ

စဝ်နက်ေီးဌာနနဲ့ြွသ်ေပ်ြီး မြညန်ယလ်ွွှ ရ်ွာေ်ိယု်

စားလယှရ်ွေေ ေန့်ေေေရ်ဆေးရနေးွာြေှိွ ဲအ့ွေေ ်

မြညန်ယလ်ွွှ ရ်ွာဥ်ေ္ကဌေ လွွှ ရ်ွာအ်စည်းအရဝး 

ေု ွိ ယ ရန့ ြှာ  သ ရဘာ ွူ ရြော င်း  အ ွ ည် မြု  

ရြေညာခဲ့ြါွယ်။

“ဝနက်ေီးဌာနအသစဆ်ိရုွာ ့စပြီးရလလ့ာေြယ ်

ြိပုြီးကေိုးစားေြှာရြါရ့နာ ြျားြျားရလလ့ာြ ှေဌီာနေိ ု

ေေြ်ေဲနိုင်ြှာရြါ့ရနာ။ ခု ရန့ွိုင်းစရလ့လာရနြါပြီ။ 

ေျရွာ် ဌာနနဲ့ရွေ့ပြီးေင် ရွေ့သင့်ရွေ့ထိုေ်ွဲ့ 

ပြို့ြိ ပြိုြရွေ  ေြ်ေေေ်ရွေ  ေါရွေနဲ့သီး မခားရြါ့  

ရခါ်ပြီးရွာ ့ရဆေးရနေးြယ ်အချေအ်လေရ်ွေယြူယ ်

စဉ်းစားထားွာရြါ။့” လို ့ဝနက်ေီးေဆေရ်မြာြါွ ယ။်

ပြီးခဲ့ွဲ့  ေုွိယအကေိြ်  ေယား မြည်နယ်  

လွှွ်ရွာ် (၁၅)ကေိြ်ရမြာေ်ြုံြှန် အစည်းအရဝးြှာ 

ဦးွင်ရဌးဆိုသူေို မြည်နယ်လူဝင်ြှုကေီးြေြ်ရေးနှင့်

လူ့စေြ်းအား အေင်းအမြစ်ဝန်ကေီးဌာန ဝန်ကေီးအမြစ် 

ဝနက်ေီးချုြ ်အဆိုွ ငသ်ေင်းခဲရ့ြြယ့လ်ည်း လွွှ ရ်ွာ ်

ေိုယ်စားလှယ်ရွေေဲ့ ေန့်ေေေ်ြှုရြောင့် ခန့်အြ် 

နိုင်ခဲ့မခင်း ြေှိြါဘူး။

a'G;t,fcl

မြည်နယ် လူဝင်ြှုကေီးြေြ်ရေးနှင့် လူ့စေြ်းအားအေင်းအမြစ်ဝန်ကေီး ဦးခင်ရြာင်မြူ။ ဓါွ်ြုံ - မြည်နယ်လွှွ်ရွာ်
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After meeting with Daw Aung San Suu Kyi 

last month Karenni farmers are still waiting for 

a resolution to a conflict with the Burma Army 

that saw many being criminalized for trying to 

get their farms back.

 The meeting with the state counsellor was 

positive, Per Reh said, but nothing has changed 

for himself or other farmers. 

 "We haven't seen any results,” Per Reh 

said. “Aung San Suu Kyi promised to solve this 

problem when she met with Karenni youths but 

up till now nothing’s been done." 

 After joining Kayah State Day on January 

15, Suu Kyi met with youth for about 20 minutes 

and discussed the Army's prosecution of the 

farmers. The other officials included the state 

chief minister and several union-level ministers.

 The state counsellor said she would look 

into the Army’s confiscation of farmland and the 

lawsuits against 41 farmers, and discuss this with 

the Attorney General’s Office. She promised to 

intervene in any future problems between the 

farmers and the military. 

 "We are still waiting for it,” Per Reh said. 

Karenni Farmers Still Waiting For Action From State Counsellor
By Maw Oo Myar/
Kantarawaddy Times

 The farmer trusts the state counsellor will 

stay true to her word.

“I don’t think the national leader makes 

promises easily,” Per Reh said. 

 Khu Ru Reh, the chairperson for the 

Karenni State Farmers Union, is also waiting for 

the state counsellor to respond.

“If they continue to oppress the farm-

ers we need to find an alternative to solve this 

problem.”

The union leader told the Kantarawaddy 

Times it’s too early to discuss what this might 

exactly entail.

In today 1st convention of public move-

ment for Karenni true history, it is confirmed 

that February 12 is the Public Revolution Day of 

declaration for Karenni true history.

“Today date will remain as unforgettable 

history and moment to every one of our youths 

and people that today is the sacred day, we 

could not replace our Karenni history with any 

and it is unique as well.” U Chit Tun, a repre-

sentative of Karenni National People’s Liberation 

Front (KNPLF), says in opening speech.

Today convention is organized by Union 

of Karenni State Youth (UKSY) at Loikaw, and 

totally 200 participants attended – members of 

Karenni tribes, representatives of Ethnic Armed 

Groups, representatives of Political Parties, 

representatives from Community Based Orga-

nizations, and Karenni youths.

February 12 Becomes the Public Revolution Day - Declaration of Karenni True History

Kantarawaddy Times

The day is confirmed together after com-

piling the discussion point and assertions from 

these attending participants.

“This is a good activity to declaring for 

this kind of day. It could lead to remembering 

the day and empower stronger participation in 

movement, on the other side, we also need to 

try to reach to the extend of giving good example 

to others through revealing every section of 

development.” Khu Plu Reh, a representative 

who joins the convention, says.

In last year on February 12, 2019, over 

thousands of publics from Kayah (Karenni) State 

halted their protest activity against the construc-

tion of Bo Kyote Statue.

At the closing of convention, it is declared 

that they will continue their attempt of remov-

ing the statue.
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Most of the locals from Balake Township 

say the engagement between Hluttaw represen-

tatives from Balake Township, Kayah, and local 

is very weak till this day.

“Our wish is we want to have mutual 

meeting between the public and Hluttaw MP. 

There are supposed to be some questionings like 

what the public want does to be or do, but it is 

not as we expected. Despite, we even never met 

Hluttaw MP till now. In fact, they are supposed 

to be standing together with public.” U Naing 

Zaw, the local from Shan Pein Kwet Tic Ward, 

Local people say there is a need of health-

care in most of the villages as they don't have 

any government clinics, and the transportation 

in rural areas of Maw Chi, Pharsaung Township, 

is poor.

The Necessity of Healthcare in the Villages, Maw Chi Region

Anthony
Daw Tuu Mar from Youkaw Kho Village 

says there is a hardship access of healthcare as 

they don't have any government clinics for vil-

lagers at Youkaw Kho Village (13-Hill).

"If you want to go to regional health de-

partment, it would be fine only if you have car or 

motorbike. You sometimes have to go further to 

Pharsaung as there is no doctor when you reach 

there. We feel more tired as we are sick and we 

have to travel further as well," Daw Tuu Mar says.

It says there are difficulties as the trans-

portation is poor and the emergency patients 

have to go to Lokhar Lo Village or Loikaw for 

treatment.

In case of healthcare, Daw Tuu Mar says 

currently they could only rely on the clinic oper-

ated by Pa Bwar Kalu (Karen) Social Develop-

ment Women Group.

She says "We could only rely on Sayama 

Magret Sein for healthcare as we don't have any 

regional health department. It is hard and far 

to go somewhere else like Lokhar Lo if Sayama 

is not there. It is sometimes very difficult if she 

is not free."

Sayama Magret Sein, the chairperson 

of Pa Bwar Kalu (Karen) Social Development 

Women Group, says, "The clinic nurse comes 

staying for only two hours and provide the treat-

ment and return back; we also have to give a ride 

her with motorbike and she does not check any 

other health issues. Actually, you are supposed 

to check every health issue if you enter to the 

field, but we do not see any like this."

At the clinic operated by Pa Bwar Kalu 

(Karen) Social Development Women Group we 

mostly see the patients from lead-working site 

who is poisoned by lead or whose lungs are 

broken due to Air Gun.

There are also some patients having treat-

ment for seasonal diarrhea and flu.

As there are totally 57 villages in Maw Chi 

Region and they have only a hospital in Lokhar 

Lo Village, they arrange branched clinics in the 

villages located on top of mount. However, the 

responsible nurses could not accomplish their 

duty full-time as the transportation is poor and 

high risk of landslide.

It says they could access basic healthcare 

only after the mobile healthcare provider from 

Mobile Clinic is arrived.

The Engagement of Balake Hluttaw Representatives with the Public’s Still Weak
Maw Oo Myar

Balake Township, says.

It is said there are hinders of sending their 

report about local needs to the government 

as the seat winner of Balake Township is the 

representatives from the Union Solidarity and 

Development Party (USDP).

None of the ministers from National 

League for Democracy (NLD) government visits 

and inquires the need of public.

U Zaw Zaw, the local from Shan Pai Ward, 

Balake Township, says, “Our Balake Township 

is like we have two groups of government. One 

government is the election winner, and they are 

leading the country while another government 

do not lead the country but have their seats in 

Hluttaw. So, there are two government groups. 

Although we have two groups, it is almost five 

years by waiting which government would come 

and ask the needs of citizens. They might do it 

seldomly in urban. Maybe only their relatives.”

The Union Solidarity and Development 

Party (UNDP) and U Soe Thein, the former min-

ister of President Office who nominated individu-

ally, won Balake constituency in 2015 election.

In State level Hluttaw representatives, U 

Aye Shwe is the winner of No.1 Balake constitu-

ency, U Soe Reh is the winner of No.2 Balake 

Constituency, U Aye Maung is the winner of 

Pyitu Hluttaw Representative, U Kyaw Than is 

the winner of No.8 Amyotha Hluttaw, and U Soe 

Thein is the individual nominated winner for No.9 

Amyatha Hluttaw.

Although we tried to reach with the con-

tact numbers of some representatives uploaded 

online, their contact number is unreachable.

Maw Pray Myar, the second Secretary of 

Karenni National Women Association (KNWO), 

says the numbers who are abused human rights 

are getting higher in Kayah (Karenni) State.

“If we look at the cases authorities com-

mitted, it is very hard to get justice although the 

case is operated under legal process, and today’s 

court judgement is still like “Money can be fair”. 

In other words, there are still the abuse of human 

rights in our Kayah State.” Maw Pray Myar says.

It says there were not any accusation and 

prisoning to farmers in the reign of 2010 elected 

government; however, what they see now in the 

reign of 2015 elected government is there are hu-

man rights abuses more than before. Besides, it 

also says the restriction of government authori-

ties on the implementation of any workshop or 

Human Rights Abuse in Kayah 
State Getting Worse Than Previous 
Government
Maw Oo Myar

forum is also human rights abuse.

U Banyar, the Director of Karenni Human 

Rights Group (KHRG), says that the actual groups 

who commit the most on freedom of speech or 

freedom of assembly are those ruling parties.

“The authorities and ruling parties abused 

us the most. On the other side, the govern-

ment…, as I mentioned before, the government’s 

protection is totally weak. Seeing without saying 

anything is like we are encouraging the authori-

ties to abusing human rights." U Banyar says.

In Kayah State, 41 farmers are persecuted, 

and 12 of them are prisoned for not having any 

guarantee. The local organizations have criti-

cized on that case that the farmers are being 

abused appallingly.

The NLD can’t do anything to resolve land 

disputes between the Burma Army and farmers, 

said a Kayah environmental group.

“They’ve investigated the disputes and 

a decision to return the land has already been 

made, but the Army refuses,” said Saw Eh Say, 

head of Kayah Earthright Action Network. “The 

government can’t do anything because the Army 

is one of the stakeholders.”

The NLD formed a land investigation com-

mittee and the committee created a manage-

ment policy for land that was seized and later 

abandoned in Kayah State.

Khu Tu Reh, chairman of Karenni State 

Farmer Union (KSFU), told Kantarawaddy Times 

after State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi 

got involved the farmers thought something 

would be done.

"We expected a lot more after Aung San 

Suu Kyi delegated officials to solve this problem 

but nothing’s changed," Khu Tu Reh said.

NLD Powerless To Solve Land Disputes
By Kantarawaddy Times After the State Counsellor joined the 58th 

Kayah State Day commemoration in Loikaw, the 

capital, last month she met with youth for about 

20 minutes to discuss the Army's prosecution 

of the farmers and the Gen Aung San statue in 

Loikaw. Suu Kyi promised to look into the seized 

farmland and the lawsuits against the farmers.

Last year, the Burma Army sued 41 farm-

ers for trespassing and farming on land idle since 

it was taken back in 1990. The Army recently 

started building fences on it. The farmers were 

sued under Articles 447 and 427 for trespassing 

and damages, including breaking the fences 

under Public Property Protection Act, when they 

started cultivating the land again.

A guilty sentence carries a conviction of 

three months to seven years in prison.

The Kantarawaddy Times reached out 

to the state government for comments but 

found no-one willing to talk about the land 

confiscation.
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There are giant ground cracks at tin-

tungsten mining area in both southern and 

northern parts of Ywar Ma Gyi at You-Kaw Kho 

(Hill-13), Maw Chee Region, Pharsaung Township 

in Kayah State.

These giant crack lines occurred after inci-

dence of landslides caused around August 2019.

Kayah State Mineral Production Company 

announced with warning signs everywhere that 

“Please travel with cautiousness for your safety 

as this area is exposed ground cracks”

Although it is warned with these signs, 

the resident workers and outsiders from other 

states/ divisions are still working the lead mining 

there for their living.

Daw Magret Sein, the Chairperson of Pa 

Bwar Kalu (Karen) Social Development Women 

Group explained, “There are about 5 ground-

cracked lines at southern part of the village. The 

worst one is cracked about 8 feet wide, and the 

length is about 20 feet. The rest cracks lines are 

long about 30 to 40 feet. In northern part of vil-

lage, it is about 50 feet cracked below the house, 

and it is deep about 4 feet to 15 feet.”

The geologists have diagnosed there and 

marked the north and south of Youkaw Kho 

(Hill-13) as red zone, but they have not marked 

Ywar Ma Gyi (Hill-13) as red zone yet.

The residents and workers are quite wor-

ried on the warning statement.

Daw Lwan Po who lives above Southern 

Youkaw Kho told her concerns related to current 

land cracks, “There was landslide on that mount, 

and now we could not sleep and eat well due 

to another warning of landslide to this mount. 

Maw Chi Under Warning to Staying with Caution Due to landslide exposure

We are like we have to go and check whenever 

we hear the sound “Glote-Glote” (the noise 

from mount), and the slope near here is worse. 

While we have to struggle for our living, we also 

have to bring our children all times with us. If 

we unfortunately die, whole family will be gone. 

It is like if we leave our children at home and 

something happens, we pretty worry it would 

not be fine leaving them alone.”

The residents said the business groups 

keep working on the lead mining, operating at 

the lower part of village, although they requested 

them to block the lead mining holes as the 

ground are getting cracked.

“I told them it is not natural disaster. It is 

their intentionally making self-profit from min-

ing and looking at the situation without caring 

anything, so this ward become like this.” said U 

Shwe Thein Min, the retired army who have been 

living in (Hill-13) for 40 years.

It said the residents, lead miners, and 

companies have been doing lead mining in 

summer and winter for many years, and some 

migrate to safe places when it turns to raining 

season.

Some residents give their opinions and 

appraisal to the cause of landslide and cracks 

that it might be the increased numbers of lead 

mining holes.

“The reason of landslide is because there 

are 5 lead-mining holes nearby here. I think 

these lead-mining holes are the main cause. In 

my opinion, however, they have worked here 

for 5-6 months. In the past, it might not be 

problem, but their mining holes are closed to 

one another. And I think the landslide hit as they 

do mine explosion on that closed mining holes.” 

said Daw Thandar Moe, the local woman from 

Youkaw Kho Village.

The residents say the land cracks occur 

at the bottom of their houses since the business 

owners do not block the mining holes although 

they said they will block the mining holes at 

lower village.

“They said they will block it. When I, 

however, asked them to do it, there were also 

Administrator of Pharsaung Township, and 

persons in charge from different departments. 

Related to it, what the company manager said to 

us is that it is the nature rain caused to natural 

disaster. I replied them it is not natural disaster 

and caused because of the holes in the ground. 

This is their intention caring only about their 

profits through mining. As consequence, our 

village becomes like this,” said U Shwe Thein 

Soe Htike Aung

Maung, the retired army who have been living 

in Hill-13 for 40 years.

It said they have reported about the 

landslide in Mawchi to Amyoetha Hluttaw, and 

Committee of Natural Resources and Environ-

mental Conservation.

Daw Shar Mu, the representative of 

Amyotha Hluttaw and committee member of 

No.5 constituency of Pruhso Township, told a 

few month ago to Kantarawaddy Times that the 

committee do not take field inspection anymore 

because the ministry manages all the required 

activities and help as the submitted report was 

reached to ministry first.

Macro Tin-tungsten mining project in 

Mawchi Region have extended for 5 more years 

as of last year, and the residents are pretty wor-

ried of the natural environment since the Kayah 

State Mineral Production Company (KMPC) got 

the extraction license on it.

The Burma Army’s Battalion 102 forced 

eight villages in Karenni State’s Demoso Town-

ship to provide them with wood and bamboo 

to fix a military camp on Monday, locals told 

Kantarawaddy Times.

Maj Hla Moe reportedly ordered the 

headman of Htee Hpoe Kalo village to provide 

his battalion with enough planks of wood to 

fill two trucks, which they transported to their 

nearby camp site.

“They demanded logs and bamboo to fix 

their army camp… Soldiers came to take all the 

wood and bamboo,” a Htee Hpoe Kalo villager 

told Kantarawaddy Times.

Other residents of the area said that they 

felt they had no choice but to provide the military 

with what they needed, but that they wished 

these practices would end.

“In this situation, I don’t think they should 

demand [the building materials]. If we didn’t give 

it, the situation would not be good. It’s time that 

they stop demanding [things from us],” another 

villager in the tract said.

Battalion 102 also confiscated three 14-

Tatmadaw Forces Karenni Villagers to 
Provide Building Materials For Army 
Camp
By KANTARAWADDY TIMES

foot logs each from the villages of Daw Khu 

Lee, Hpe Lyar, Htee Thae Kalo and Daw Lyar 

Khu. They also took bundles of 10-20 stalks of 

bamboo from Daw Tadah, Daw Byar Ku and Daw 

Khu Thwe villages.

In total, the amount of materials filled six 

trucks. No payment was reportedly provided.

The Burma Army and the Karenni Na-

tional Progressive Party (KNPP) signed a bilat-

eral ceasefire agreement in 2012, in which they 

agreed not to expand their military camps or 

increase troop numbers in the area.

The KNPP is still in talks regarding a 

potential signing of the country’s Nationwide 

Ceasefire Agreement with the government and 

military.

U Shay Peh from Law Ku-ku, Pruhso 

Township, says they are in demand of water 

donors as the villagers are encountering water 

shortage in this early spring although each vil-

lage from eastern Pruhso Township has ground-

water or lake.

"The issues of our water problem are that 

the groundwater is far from us, and the way to 

carry water is also difficult; in order to get a 

basket of water, 5-gallon basket, we have to 

travel for an hour to get a basket.

In Law Ku-ku, they often encounter the 

water shortage from January until May for five 

months.

It says when they faced water problem, 

they have to carry water from urban area, 

Pruhso, and Htee Paw Hso lake with vehicle, 

Tway Lar Gyi. For those who do not have it, they 

carry with motorcycle daily.

"We have so many problems like health 

issue or even our careers as we do not have 

enough water. For instance, we have to give 

more time on carrying water instead of going to 

our work for 8 hours. In other words, we get only 

5-6 hours to work instead of 8 hours. We have to 

give more time and prioritize for getting water." 

said U Day Peh, the village chief of Law Ku-ku.

U Myo Min Htwe, the secretary of Ngwe 

Water Donors in High Demand at Eastern Pruhso

Taung Pyi Relief Team (Emergency Aid), says 

they have donated 4,200 gallons of water on last 

22nd February to Law Ku-ku Village, encounter-

ing water shortage.

He says "We donate both Deemawsoe 

and Pruhso. For Deemawsoe region, we reached 

to Daw Hso Pya, Daw Nyay Ku, and Daw Tama 

Gyi Village."

They are donating mainly to Deemawsoe 

and Pruhso townships, which are encountering 

water shortage.

The villagers have to carry water two 

times per day for family drinking water where 

it takes about an hour to carry water one time.

Some urban area in Pruhso, and eastern 

parts of Pruhso such as Kay Lyar village-tract, 

Mo Hso village-tract, Doe Preh village-tract, 

Mar Craw Shay village-tract, and Htee Paw Hso 

village-tract are encountering of water shortage.

According to the data of fiscal budget from 

2019-2020 fiscal year, government approved 

4850.570 billion kyats for Pruhso, and 5713.132 

billion kyats for Deemawsoe in water supply, in 

case of regional development.

U Teh Reh, the State Hluttaw from Pruhso 

Township, said, in practice, they have water 

resource difficulties in order to implement water 

supply project.

Soe Htike Aung
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After waiting for years for funds from the 

state government to fix a stone road badly in 

need of repair, residents of a village in Karenni 

State (aka Kayah State) decided to fix it them-

selves.

MP Thae Reh said the villagers requested 

the money in 2017. When the government didn't 

respond, residents of Lawja, located in Hparuso 

township, paid for all the costs themselves.

"We wanted to cover the road with tar,” 

Te Reh, the village headman, told Kantarawaddy 

Times.

When they didn't get the money from 

It says according to the published book 

of the Women, Peace and Development Plans 

(2020-2022) they will foster to have the policy of 

using female name in land registration in order 

to encourage the women from Kayah (Karenni) 

State to participate in development program.

In the plans, it includes they will imple-

ment the training of raising awareness on land 

and natural resources in order to aid farmers' 

difficulties, and other purpose is to reduce the 

influence of paternal land registration tradition-

ally where it brings about neglecting women's 

property rights and productivity.

"If we say concisely about the plan for 

development or if it becomes real in particular, 

we will have the law. If it becomes law, in case 

of the phenomena of law, it would become one 

of the best laws," Mu Gloria, from Kayan Women 

Association, suggested related to its program.

When this program book is published, it 

says the relevant government department and 

Hluttaw representatives have informed to some 

of the local women organizations in Kayah State.

In most of the regions in Kayah State, ac-

cording to its tradition and customs the influence 

of using male name in land registration brings 

about the neglecting of using female name in 

property rights and material productivity.

Therefore there are plans to conduct 

the conference to ensure women's land rights, 

recognize the access rights of women, and use 

Villagers Fix Road Out Of Pocket

the government they built a concrete road, he 

explained.

The road, just over one kilometre, was 

built in 2010, and over time rain and flooding 

have caused extensive damage.

Villagers were eager to repair it before 

celebrating their jubilee year (50th anniversary 

of being Catholic).

There are eighty households in Lawja. 

Nearly a member from each house worked tire-

lessly every day to complete the road ahead of 

the religious celebrations.

By Soe Hteik Aung/Kantarawaddy Times

A program of fostering to use female name in land registration forms

women name as well. Besides, there is also a 

plan to provide especial support to the women 

within Kayah State who suffered of fleeing from 

home due to civil war.

It said the government departments such 

as Information and Public Relations Department 

(IPRD), General Administration Department, 

Land Management Committee, and Ministry of 

Information will implement this program.

Soe Htike Aung

As for upcoming partner organizations, 

they will cooperate together with Spectrum 

organization and plan to use the budget totally 

(57,450,000) Kyats for land and natural resources 

planning for women.

They will mainly carry out the awareness 

raising activities to public especially for female 

farmers within Kayah State.

Ma Mee Mee, the person in charge of 

Karenni Women Organization says they haven't 

known in detail about the activities when it 

would start although they have informed local 

women when they would publish the book.

Although they have tried contacting with 

the contact address given in the program detail, 

there is still no reply.

A local order outlawing meetings or train-

ing unless permission is requested from the 

Kayah State government has caused disquietude 

among villagers.

Khun Angelo, from the Karenni Myanmar 

Alliance for Transparency and Accountability 

(Karenni – MATA), said the ordinance is harmful 

for the state’s image.

"I am not attacking the government. We 

want to  share our knowledge but the state 

government sees things differently and why 

it’s imposed the local order,” Khun Angelo told 

Kantarawaddy Times.

MATA wants to provide information about 

EIAs (environmental impact assessments) and 

IEEs (initial environmental examinations) for 

mining projects but Angelo said after the local 

order was imposed villagers are too afraid to 

attend meetings.

Thae Reh, an MP for Hpruso township 

constituency-1, told Kantarawaddy Times he 

wasn’t given a clear answer how long the local 

order will last after asking in a parliamentary 

meeting last week.

Local Order Creates 
Climate of Fear
By Naw Dwe Eh Khu

Kayah State Transportation and Electric-

ity minister Khin Maung Phyu said the local 

order was posted on announcement boards in 

GAD offices. In addition, leaders announced the 

mandate by megaphone in their villages.

Since the directive was enacted local 

leaders don’t want meetings or workshops in 

their communities, according to civil society 

organizations.

The government introduced the local 

order after thousands protested against the 

statue of Gen Aung San, father of State Coun-

sellor Aung San Suu Kyi, in Loikaw, the capital 

of Kayah State.

During last year’s demonstrations police 

fired rubber bullets and a water cannon at 

crowds. The courts sentenced Karreni youth to 

lengthy prison sentences for organizing protests.

Human Rights Watch criticized the police’s 

treatment of demonstrators. Phil Robertson, 

deputy Asia director for the New York based 

rights group, said on its website the police at-

tacked “youth activists who were exercising their 

rights to peaceful protest and free expression.”
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ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ ဆိုရွာ့ ဆောွို့ေဲ့ 

အဓိေလှုြ်ေှားြှုရွေေ ဘာရွေမြစ်ြလဲ။

ရစာအယ်ရစး။  ။  ြထြွစ်ချေ်ေရွာ့  

ရေသခံရွေ ရမြယာဥြရေနဲ့ြ ်ွသေ်ပြီး ရေသခံ 

ရွေသိရအာင် အမြင်ြေင့်ွာေှိွယ်။ အဲ့လိုလုြ်ွာေ 

ဥြရေေိုလိုေ်နာသုံးစေဲသေားြို့ြဟုွ်ဘူး။ ဥြရေဆို 

ွာ ဘာရွေဘယ်လိုေှိွယ်ဆိုွာ သူွို့သိရအာင် 

သေားွာေှိွယ်။ ရနာေ်ွစ်ခုေျရွာ့ေျရနာ်ွို့  

ဓရလ့ထုံးွြ်း ရမြယာစီြံခန့်ခေဲြှုစနစ်အားရောင်း 

ရအာင် ရေျးေောအဆင့် ၊ အုြ်စုအဆင့်ရွေြှာ လုြ် 

ရဆာငရ်နွယဆ်ိုွ ဲ ့အဆင့န်စှခ်နုဲ့ အဓေိသေားွယ၊် 

ရနာေ်ွစ်ခုေ ွစ်ပြိုင်နေ်ထဲြှာ မြစ်ရနွဲ့ ရမြ 

ယာသိြ်းြှု ေိစ္စရွေေို အမခားရသာအြေဲ့ရွေနဲ့ ြူး 

ရြါင်းပြီး ဝန်းေံွဲ့ေိစ္စရွေေှိြါွယ်။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ ဆောွို့အြေဲ့အရနနဲ့ 

ြေ်ေေယ်သာမြစ်လာြယ်ဆိုေင် ွိုင်းေင်းသားရေသ

ခရံွေေဲ့ရိုးောဓရလအ့ေရမြယာြိငုဆ်ိငုြ်ှုအားရောင်းြို ့

ဥြရေရေးဆေဲွ ာရွေ၊ စာအြုထ်ုွ ်ွ ာရွေ လြုရ်နွဲ ့

အရြါ်  လေ်ေှိအစိုးေအရနနဲ့ဘယ်ရလာေ်အထိ  

အသိအြှွ်မြုလဲ။

ရစာအယ်ရစး။ ။ သူွို့အသိအြှွ်မြုွာွစ်

ခြုြှေှဘိူး၊ ဘာမြစလ်ိုလ့ဆဲိရုွာ ့သူွ ိုေ့ဲ့စိွ ဝ်ငစ်ားြှု 

သူွ ိုေ့ဲ့အေျ ိုးစီးြေားနဲ့ဆန့်ေျငရ်နွာမြစ်ွ ဲအ့ွေေ ်

ေီအရြါ်ြှာ အသိအြှွ်မြုြှုအေြ်းအားနည်းြါွယ်။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ ဆောွို့အြေဲ့အရနနဲ့

ထုွ်လိုေ်ွဲ့စာအုြ်ရွေေို အစိုးေဆီရြးြို့ွာြျ ိုး

ရောေှိလားဗျ။

ရစာ အ ယ် ရစး ။  ။  ေှိ ြါ ွ ယ် ၊  ေျ ရနာ် ွို့  

ဆိေုယှြ်ေီယီာ ဝေဆ်ိေုေ်ရနရြးြို့ွ ာေှသိလိ၊ု စာအြု ်

Hard Copy သေားရြးွာြျ ိုးေှိွယ်။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ ဆောွို့အရနနဲ့ြေ်

ေေယ်သာမြစ်လာြယ်ဆိုေင် ရိုးောဓရလ့ေိုအရမခခံ

ပြီးအသုံး မြုြဲ့  ရမြယာြူဝါေေိုရေးဆေဲထားွယ်ဆို

ရွာ့ အဓိေအားမြင့် ဘယ်လိုဟာြျ ိုးေိုအရမခခံပြီး 

ရေးွာလဲ။

ရစာအယ်ရစး။ ။ ေျရနာ်ွို့ ေေင်နီ (ေယား) 

အွိငု်းအွာအေရွာ ့လထူေုရနအရမခမြုပြီးရွာ ့

"ajrvGwfajrvyfOya'awG tJhwmjyefjyifwmawG awG hw,f/ 

'gayrJhaumif;wmbmwpfckrS usaemfwdk hrawG hbl;?"
ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)

အေြ်ဘေ်အြေဲ့အစည်းနဲ့ွေဲပြီး ေေင်နီရမြယာြူဝါေ 

ရေးဆေဲထားွာေှိွယ်။ အဲ့ေီအရြါ်ြှာ ေျရနာ်ွို့  

ရွာေ်ရလျှာေ်သုံးသြ်ွာရွေ ြေန်းြံွာရွေစြ်း 

သ ြ် ေျ င့် သုံး ွာ ရွေ ရွာ ေ် ရလျှာ ေ်  လု ြ် ရန  

ွာ ေှိွယ်၊ အဓိေ ေျရနာ်ွို့အရမခခံဗျူဟာေ 

ဘာလဲဆိုရွာ့ ေီ စီြံခန့်ခေဲြှုရွေ ြိုင်ဆိုင်ြှုရွေ အား 

လုံးဟာ ရအာေရ်မခေရန လာွာမြစ်ွ ယ၊် Decision 

(ဆုံးမြွ်ချေ်) ရွေအားလုံးဟာ ရအာေ်ရမခလူထုေ

ရနွေ်လာေြဲ့ဟာရွေမြစ်ွယ်၊ ရနာေ်ွစ်ခုေ 

ြေ်ေေယ်မြစ်လာေင် ေါေို လြ်းညေန်ေျင့်သုံးနိုင်ြို့ 

ဘယ်အစိုးေဘဲွေ်ွေ် လူထုေဲ့အသံ၊ လူထုေဲ့  

သရဘာထားရွေြါွဲ့ ေီြူဝါေေို ေျင့်သုံးနိုင်ြို့ဆိုပြီး 

ေါေို အရမခခံ မြင်ဆင်ထားွယ်ဗျ။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်) ။ ။ ရမြအသုံးချြှုြူဝါေ 

ရေးဆေဲရနွဲ့ ေိစ္စနဲ့ြွ်သေ်ပြီး လေ်ေှိအစိုးေနဲ့  

လေ်ွေဲရဆာင်ေေေ်ွာြျ ိုးေှိလား။

ရစာ အ ယ် ရစး ။  ။  ြ ေှိ ြါ ဘူး ၊  ေျ ရနာ် ွို့  

ေရေသခံေယ် အေြ်ဘေ်အြေဲ့အစည်းေယ် ရေသခံ 

နိုင်ငံရေးြါွီရွေနဲ့ြူးရြါင်းလုြ်ရဆာင်ရနွာြါ၊ 

ပြီးရွာ့ လေ်နေ်ေိုင်အြေဲ့အစည်းရခါင်းရဆာင်

ရွေနဲ့ လည်းရွေ့ဆုံအကေံဉာဏ်ရွာင်းွာြျ ိုးေှိြါ

ွယ်။ ေီရမြယာြူဝါေနဲ့ြွ်သေ်ပြီးလေ်ေှိအစိုးေေို 

ွင်မြရြြဲ့ သူွို့ေ စိွ်ြဝင်စားဘူး၊ ဗဟိုရမြယာ 

ြူဝါေေှိ ပြီးသား၊ ေါေိုလေ်ြခံနိုင်ဘူးဆို ပြီးရမြာြါ

ွယ်။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်) ။ ။ ေီအစိုးေလေ်ထေ်ြှာ 

ရွာငသ်အူရေးနဲ့ြွသ်ေပ်ြီး လယယ်ာရမြဥြရေေိ ု

မြင်ဆင် မြည့်စေေ်ွာရွေ ဘယ်အ ိွုင်းအွာအထိ 

လုြ်နိုင်ွယ်လို့မြင်လဲဗျ။

ရစာ အ ယ် ရစး ။  ။  ဥ ြ ရေ အ ရဟာ င်း ေို  

သူွို့ မြန်မြန်ွာလုြ်ွယ်၊ ရနာေ်ွစ်ခုေျရွာ့ 

ရမြယာဥြရေနဲ့ြွ်သေ်ပြီး အသစ်ထြ်ထေေ်လာ 

ွာရွေေှိွယ်၊ ဥြြာ နယ်နြိွ်ြိုင်းမခားသွ်ြှွ်

ရေးဥြရေဆိုွာ ရွာင်သူနဲ့ဆေ်စြ်ွဲ့ဟာရွေဘဲ။ 

ရေသခံွိုင်းေင်းသား၊ ဌာရနွိုင်းေင်းသားနဲ့သေ်ဆို

င်ွဲ့ဟာရွေမြစ်ွယ်။ ရနာေ်ွစ်ခုေျရွာ့ ရမြ

ွိုင်းဥြရေြူြေြ်းလည်းထြ်ထေေ်လာွာေှိွယ်၊ 

ေါဟာ အေြ်းဆိုးေေားွဲ့ဟာမြစ်ွယ်။ ဘာမြစ်လဲ 

ဆိုရွာ့ ရေသခံရွေဘာြှလုြ်လို့ြေရအာင်သေားွဲ့ 

ဥြရေွစ်ခုမြစ်ွယ်၊ ေီြေ်ေေယ်ြရောေ်ခင်အား

လုံးေိုထိန်းချုြ်နိုင်ရအာင်  စနစ်ွေျစီြံထားွဲ့  

အစီအြံလို့ မြင်ွယ်၊  ရနာေ်ွစ်ခုေ ေှိ ပြီးသား 

၂၀၁၂ ရမြယာဥြရေ၊ ရမြလေွ်ရမြလြ်ဥြရေရွေ 

အဲ့ွာမြန် မြင်ွာရွေရွေ့ွယ်၊  ေါရြြဲ့ရောင်း 

ွာဘာွစ်ခုြှ  ေျရနာ်ွို့ြရွေ့ဘူး ၊  ြို ပြီးရွာ့  

ဆိုးလာွယ် အဲ့လိုဘဲမြင်ွယ်။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ ြိုပြီးဆိုးေေားလာွယ်

ဆိုွဲ့အရမခအရနဆိုွာ ဘာရွေေိုရမြာွာလဲ။

ရစာအယ်ရစး ။ ။ ေျရနာ်ွို့ြှာ သေ်ရသ 

သာဓေရွေအြျားကေီးေှိွယ်၊ ဥြြာ လေ်ေှိ အြျ ိုး 

သားရမြယာ အသုံးချြှုြူဝါေေှိွယ်၊ ေါရြြဲ့ ရနာေ် 

ဆေ်ွေဲထေေ်လာြဲ့  ဥြရေေို  အရောင်အထည် 

လေ်ေှိအစိုးေလေ်ထေ်ြှာ လယ်ယာရမြ ဥြရေနဲ့ြွ်သေ်ပြီး ြေ်ေေယ်စနစ်ေိုသေားြို့ ြမြစ်နိုင် ွဲ့ြူဝါေရွေမြစ်ရန ဲွ့အွေေ် စစ်ွြ်နဲ့ြွ်သေ် ဆေ်နေယ်ရန ဲွ့ 
ရမြသိြ်းေိစ္စရွေေို လေ်ေှိအစိုးေ အရနနဲ့ြေိုင်ွေယ်နိုင်ရသးဘူးလို့ လယ်ယာရမြအရေး ရဆာင်ေေေ်ရနွဲ့ ွစ်ြေဲ့မြစ်ွဲ့ Kayah Earthright Action Network ေ ွာဝန်ခံ 
ရစာအယ်ရစးေ ရမြာြေားလိုေ်ြါွယ်။ ရစာအယ်ရစးေို ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်) ေ ရြးမြန်းထားြါွယ်။

Kayah Earthrights Action Network - KEAN အြေဲ့ဟာဆိုေင် ေယားမြည်နယ်အရမခစိုေ်အြေဲ့မြစ်ပြီး ေယား(ေေင်နီ)မြည်နယ်ေှိ ဌာရနွိုင်းေင်းသာရွေေဲ့ ရမြနှင့်အေင်း
အမြစ်ဆိုင်ောအခေင့်အရေးောေေယ်ရစာင့်ရေှာေ်ွာရွေ၊ လူ့အခေင့်အရေးနှင့်သဘာဝြွ်ဝန်းေျင်ဆိုင်ောအခေင့်အရေး ချ ိုးရြာေ်ွာရွေ ရစာင့်ြေည့်အစီအေင်ခံွာရွေ ၊ ရမြ၊ 
သစ်ရွာနှင့် ြိုေ်နေ်နယ်နိြိွ်ရွေ ြေံ့ပြိုးွိုးွေ်ြို့ရွေ၊ မြည်နယ် ြေ်ေေယ်ရမြအုြ်ချုြ်စီြံြှု မြုမြင်ရမြာင်းလဲြှုရွေ ရဆာင်ေေေ်ရနွဲ့အြေဲ့မြစ်ြါွယ်။

ွယ်၊ သူွို့သရဘာြွူေင်လေ်ေှိဥြရေအေဘာ

ြှလုြ်လို့ြေဘူး၊ ဥြြာ ရမြစသိြ်းေွည်းေ ြုံစံ 

ြှားရနွယ် ဥြရေနဲ့ြညီဘူး ရနာေ်ွစ်ခုေ အခု 

ေိစ္စြှာလည်း ရွာင်သူွစ်ရယာေ်ွည်းေို  ၆ 

ြှု မြစ်ရအာင်ွေားစေဲွယ်၊ အဲ့ွာရွေေ ွခါြှ 

ြ ြေား ဘူး ွဲ့ ဟာ ရွေ ၊  ြ မြ စ် သ င့် ွဲ့ ဟာ ရွေ ၊ 

ေါရြြဲ့  ရွာေ်ရလျှာေ်မြစ်ရနွယ်၊ ေီအရြါ်ြှာ 

အစိုးေအရနနဲ့ဘာြှလုြ်လို့ြေဘူး၊ နိုင်ငံရွာ်အွိုင်

ြငခ်လံာွဲအ့ချနိြ်ှာ ေေငန်အီြေဲ့ရွေသေားရွေ့ွယ၊် 

ေီအရြါ်ြှာ ဦးစားရြးစဉ်းစားရြးြယ်လို့ရမြာွယ်

၊ ေါရြြဲ့ အခုထိဘာြှထူးြလာဘူး။ အရမခရနေ အဲ့ 

လိုရွေမြစ်ရနွယ်။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်) ။ ။ လယ်ယာရမြအရေး၊ 

ရွာငသ်အူရေးနဲ့ြွသ်ေပ်ြီး ရွာငသ်ရူွေဘေေ် 

ရမြယာြိုင်ဆိုင်ြှုနဲ့ြါွ်သေ်ပြီး အာြခံချေ်ေှိရအာင် 

ဘယ်လိုလြ်းရြောင်းြျ ိုးနဲ့ရဆာင်ေေေ်ေင်အရောင်း
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ရြာြ်ှု ြေှရိသးဘနဲဲ့ လေေ်ှိွ ညဆ်ဥဲြရေေိ ုွ စခ်ပုြီး 

ွစခ်လုိေုမ်ြငရ်နွယ၊် အဲ့ွ ာရွေေ ွ ေယရ်ွာ ့

လေဲရနွဲ့ Process ရွေဘဲမြစ်ွယ်။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ ရမြေိစ္စနဲ့ြွ်သေ်ပြီး 

ေယားမြည်နယ်ြှာ လေ်ေှိအချနိ်ရွာင်သူ  ၄၁ 

ရယာေ်ွ ေားစေခဲရံနေြါွယ။် အဲေ့အီရြါ်ြှာရောဘာ

ြျားရမြာချင်လဲ။

ရစာအယ်ရစး။ ။ ေီေိစ္စြှာေရွာ့ အဓိေ 

ြါဝင်ြွ်သေ်သူေအေြ်းအရေးကေီးြါွယ်၊ ေီ  

ရေါဆို ရေှး ရော  ရေါြူေလားရော  ေီေိစ္စ ရွေြှာ  

ြါဝင်ြ ်ွသေ်သူေ စစ်ွြ်မြစ်ွယ် ၊  ရနာေ် 

ွစ်ခုေ စစ်ွြ်ေဲ့ြါဝင်ြွ်သေ်ြှုေ အေြ်းမြင့် 

ဆုံးမြစ်ြယ်လို့မြင်လဲ။

ရစာအယ်ရစး - ေျရနာ်ထင်ွယ်၊ ြထြ 

ွစ်ချေ်ေ သိြ်းဆည်းထားွဲ့ရမြရွေနဲ့ြွ်သေ်

ပြီး စနစ်ွ ေျမြနေ်ိငု်ွ ေယြ်ိုလ့ိြုယ၊် ရနာေ်ွ စခ်ေု 

ေှိပြီးသားဥြရေရွေေို အြျားကေီးမြန်ပြီးြျေ်ေြှာေှိ

ွယ်၊ ဘာမြစ်လဲဆိုရွာ့ အခုရမြသိြ်းေိစ္စရွေေ 

ေီဥြရေရွေေို နင်းပြီးလာွဲ့ဟာရွေဘဲ၊ ဆိုရွာ့ 

ေီဥြရေရွေေို မြန်သုံးသြ်ေြယ်မြန်ြယ်ြျေ်ေြယ်၊ 

ရနာေ်ွစ်ခုေျရွာ့  အနာဂါ ်ွြှာ  ြေ်ေေယ်  

မြစ်လာေှိ  ေီထေ်ရောင်းြေ န်ွဲ့  ရမြယာဥြရေ 

ွစ်ခုေှိြို့လိုြယ်၊ ေျရနာ်အဲ့လိုဘဲမြင်ွယ်။

Kayah Earthright Action Network ွာဝန်ခံ ရစာအယ်ရစး
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၂၀၁၅ ရေေးရောေ်ြေဲ  ြွိုင်ခင် အြျ ိုးသား 

ေြီိေုရေစအီြေဲ့ချုြေ် ၂၀၁၅ရေေးရောေြ်ေဆဲိငုေ်ာရြေ 

မငာစာွြ်းေို  ထုွ် မြန်ခဲ့ြါွယ်။ အဲ့ေီရြေမငာ 

စာွြ်းြှာ ေဏ္ဍကေီးရလးေြ်နှင့် အရထေရထေေဏ္ဍ 

၁၃ေြ်ြါဝင်ြါွယ်။ အရထေရထေေဏ္ဍ ၁၃ ေြ်ြှာ 

ရွာင်သူလယ်သြား ေဏ္ဍလည်း အြါအဝင် မြစ်ြါ 

ွယ်။ ရွာင်သူလယ်သြား ေဏ္ဍနဲ့ြ ်ွသေ်ွဲ့ 

အချေ်ရွေထဲြှာ ွစ်ချ ို့အချေ်ရွေေို ထုွ်နှုွ် 

ရြာ်မြေြယ်ဆိုေင် ရွာင်သူရွေေဲ့ လယ်ရမြရွေေို 

ဥြရေနှင့် အညီ ြိုင်ဆိုင်ခေင့်၊ လေဲရမြာင်းခေင့်ေှိရစေြည်။

ရွာင်သူရွေေဲ့ လယ်ယာရမြရွေ ဥြရေြဲ့

ဆုံးရှုံးသေားွာရွေမြန်လည်ေေှိရေး၊ ရလျှာ်ရြေးနစ်

နာရြေးမြန်လည်ေေှိရေးေို ဥြရေနှင့်အညီ ရဆာင် 

ေေေြ်ည။် ဥြရေနငှ့ည်ညီေွ ြ်ှုြေှိွ ဲ ့လယယ်ာရမြသြိ်း 

ဆည်းြှုရွေေိုောေေယ်ရြးြည်။ ရခွ်ောလနှင့် 

ရလျှာ်ညီြှုြေှိသည့်လယ်ယာရမြ ဥြရေ ြျားေို  

မြင်ဆင်မြဌာန်းြည် စွဲ့အချေ်ရွေြါဝင်ြါွယ်။

ေအီချေရ်ွေဟာ ရွာငသ်ရူွေအွေေ ်အရေး 

ကေီးဆုံးအချေ်ရွေမြစ်သလို ြမြစ်ြရန အရောင် 

အထည် ရြာ်ေြည့် အချေ်ရွေမြစ်ြါွယ်။ ေါရြြဲ့ 

NLD အရနနဲ့အစိုးေြေဲ့ချနိ်ေစပြီး အခုသေ်ွြ်း 

ေနုရ်ွာြ့ဲအ့ချနိအ်ထ,ိ ထရိောေ်ွ ဲ ့မြုမြငရ်မြာင်းလဲ

ြှုရွေြလြုန်ိငုရ်သးဘူးလို ့သဘာဝြွဝ်န်းေျငအ်ရေး 

ရဆာင်ေေေ်ရနွဲ့  ေယားနယ်အရမခစိုေ် Kayah 
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ရစာအယ်ရစးေရမြာြါွယ်။

“ေီအစိုးေသစ်လေ်ထေ်ြှာ သိသာထင်ေှား

ွဲ့ရမြာင်းလဲြှုြေှိရသးဘူး၊ သူွို့ဘာြှြလုြ်နိုင်ဘူး၊ 

ဥြြာ NLD ရေေးရောေ်ြေဲ ရြေမငာစာွြ်းြှာြါွယ် 

ရွာင်သူရွေအွေေ်၊ ေါရြြဲ့သူအရောင်အထည်ြ

ရြာန်ိငုဘ်ူး၊ ရနာေ်ွ စခ်ေု ေအီစိုးေလေထ်ေြ်ှာဘ ဲ

လယ်ယာရမြနဲ့အမခားရမြြျားစီစစ်ရေးရော်ြွီဆို

ပြီးထြ်ြေဲ့ွယ်၊ ေါရြြဲ့ အဲ့ေီရော်ြွီေလည်းဘာြှ

ြလုြ်နိုင်ဘူး၊ သူ့ဟာရမြရွာင်ြှ သိြ်းဆည်းရမြနဲ့ 

ြွသ်ေ်ွ ဲြ့ဝူါေေှိွ ယ၊် စေန့်လေွ ရ်မြနဲ့ြွသ်ေ်ွ ဲ ့

ြူဝါေေှိွယ်၊ ရနာေ်ပြီွြ်သိြ်းရမြဆိုွဲ့ြူဝါေသီး 

သန့်ထြ်ေှိရသးွယ်၊ အဲ့ွာေသူွို့လုံးဝထိလို့ ြေ 

ဘူး” လို့ရမြာြါွယ်။

ဇန်နဝါေီလ (၁၅) ေေ်ရန့ြှာေျရောေ်ခဲ့ွဲ့ 

၅၈ နှစ်ရမြာေ် ေယားမြည်နယ်ရန့ အခြ်းအနားေို 

ွေ် ရောေ်ခဲ့ွဲ့ နိုင်ငံရွာ်အွိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်ဟာ 

အခြ်းအနားအပြီးြှာ ရေသခံေေင်နီလူငယ်နဲ့မြည် 

နယဧ်ည့ေ်ြိသ်ာြှာ ရွေ့ဆုြံှွု စေ်ြမ်ြုလြုခ်ဲြ့ါွယ။်

အဲ့ေီရွေ့ဆုံြှုြှာ လူငယ်ရွေဘေ်ေေယား 

မြည်နယ်ြှာ လေ်ေှိမြစ်ရြါ်ရနွဲ့ စစ်ွြ်ေွေား 

စေဲထားွဲ့ ရွာင်သူ ၄၀ရေျာ် အရေးေိုွင်မြခဲ့ပြီး 

အွိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် ဘေ်ေရမြေှင်းရြးြို့  ဆိုင်ော 

ြုဂ္ဂိုလ်ရွေေို ွာဝန်ရြး အြ်ခဲ့ြါွယ်။ 

အြျ ိုးသားေီြိုေရေစီအစိုးေလေ်ထေ်ြှာ  

အခလုိ ုရွာငသ်ရူွေ ွ ေားစေဆဲိခုရံနေမခင်းေလူ့အခေင့ ်

အရေး ချ ိုးရြာေ်ြှုရွေ ယခင်အစိုးေထေ် ြိုခံရနေ 

ွယလ်ို ့အေြြ်ေအ်ြေဲ့အစည်းရွေေ ရဝြန ်သုံးသြ ်

ရမြာဆိုထား ြေြါွယ်။

အစိုးေစစ်ွြ်ေရန လေိုင်ရော်ပြို့နယ်၊ေီးရြာ့

ဆိပုြို့နယထ်ေဲ ရွာငသ်ရူွေေိ ုရမြယာေျူးရေျာြ်ှု 

စွဲ့ြုေ်ြရွေွြ်ပြီး ွေားဥြရေနဲ့ ွေားစေဲဆိုထား 

ွာဟာ လူ့အခေင့အ်ရေးချ ိုးရြာေရ်နမခင်းြ ဲမြစ်ွ ယ ်

လို ့ေေငန်အီြျ ိုးသြီး အစည်းအရုံး (KNWO) ြ ှအွေင်း 

ရေးြှူး - ၂ ရြာ်ြရေးမြာေ အခုလို ရမြာြါွယ်။

“အာဏာြိုင်ရွေေရနေျူးလေန်ွဲ့ အြှုရွေ 

ဆိုေင်ွေားဥြရေ လြ်းရြောင်းသေားရြြဲ့လည်း 

ွေားြျှွြှု လုြ်ယူွဲ့ရနောြှာ အေြ်းခေ်ခဲွာ 

ြျ ိုးရွေ၊ ရနာေ်ပြီးရွာ့ အခုဆိုေင် ရငေြျားွေားနိုင် 

ဆိုွဲ့ရခွ်ေှိရနရသးွယ်။ ရမြာေြယ်ဆိုေင် လူ့ 

အခေင့်အရေးနဲ့ြွ်သေ်ပြီးရွာ့ ေျြွို့  ေယား 

မြည်နယ်ြှာ အခုထိချ ိုးရြာေ်ြှုရွေေှိရနရသးွယ် ” 

လို့ ရြာ်ြရေးမြာေ ရမြာြါွယ်။

ေယားမြည်နယ်အွေင်း ရွာင်သူ ၄၁ ဦး 

ွေားစေဲဆိုခံေပြီး ၁၂ ဦးြှာ အာြခံြေြဲ အချုြ်ေျ 

ခံရနေွဲ့ မြစ်ေြ်ေ အရမခခံ အခေင့်အရေးလေန်စော 

ချ ိုးရြာေခ်ရံနေွာလို ့အေြြ်ေအ်ြေဲ့အစည်းရွေေ 

ရဝြန်သုံးသြ်ရမြာဆိုထားြေြါွယ်။

၂၀၁၀ရေေးရောေြ်ေအဲပြီးွေလ်ာွဲအ့စိုးေလ

ေထ်ေြ်ှာ ရွာငသ်ရူွေေိ ုွ ေားစေရဲထာငခ်ျွ ာရွေ 

လူငယ်ရွေ ရထာင်ချွာရွေ ြေှိခဲ့ဘဲ ယခု ၂၀၁၅ 

ရေေးရောေ်ြေဲအပြီးွေ်လာွဲ့ အစိုးေလေ်ထေ်ြှာ 

အခုလို ရွေ့ရနေွာရွေေ လူ့အခေင့်အရေးေို ြို 

ချ ိုးရြာေ်ရနွာမြစ်ွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။

ေါ့အမြင် အြျ ိုးသြီးအြေဲ့အစည်းရွေ အေြ် 

ြေ်အြေဲ့အစည်းရွေြှာ မြုလုြ်ွဲ့ ရဆေးရနေးြေဲရွေ 

စေားဝိငု်းရွေေိ ုအာဏာြိငုရ်ွေေ လိေုလ်ြံိွ ြ်င ်
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ွားဆီးရနွာေလည်း အခေင့်အရေးချ ိုးရြာေ်ရန

ွာမြစ်ွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။

မြည်နယ်အစိုးေ သွ်ြှွ်ထားွဲ့ ရေသန္တေ 

အြနိ့်ထုွ မ်ြနထ်ားမခင်းေ ေယား(ေေငန်)ီမြညန်ယ ်

ေျဆုံးရအာင် မြုလုြ်ရနမခင်းမြစ်ွယ်လို့ Karenni 

MATA အြေဲ့ြှ ွာဝန်ခံမြစ်ွဲ့ ခေန်းအန်းဂျလိုေ ရမြာ 

ြါွယ်။

ခေန်းအန်းဂျလိုေ “အစိုးေေို  ွိုေ်ခိုေ်ြို့  

အမြင် ြေင့်ွာြဟုွ်ဘူး။ လူထုရွေ သိထိုေ်သိအြ် 

ွဲ့အောရွေ  ေျရွာ်ွို့ေ အမြင်ြေင့် ရြးွယ် 

လိုေ် ပြီး ရဆာ် ြသရြးွာေို  သူွို့ေ အဆိုး မြင်  

ဝါေနဲ့ ရေသန္တေအြိန့်ထုွ မ်ြန်ွ ာေ မြညန်ယေ်ျဆုံး 

ရအာင်လုြ်ွာြဲ ေျရွာ်ွို့မြင်ွယ်” လို့ ရမြာဆို 

ထားြါွယ်။

ေယားမြည်နယ်အစိုးေအြေဲ့အရနနဲ့ မြည်နယ် 

အွေင်း ရေသန္တေအြိန့်် ထုွ်မြန်မခင်းနဲ့ စြ်လျဉ်းပြီး 

ရမြရလျာရြးြို့  လွှွ်ရွာ်ြှာ ရြးမြန်းခဲ့ွယ်လို့  

ြရူဆိုပြို့နယ်ြဲဆန္ဒနယ်အြှွ် (၁) ြှ လွှွ်ရွာ် 

ေိုယ်စားလှယ် ဦးသဲေယ်ေ ရမြာြါွယ်။

“ေျရွာ်လိုချင်ွဲ့အရမြလည်းြဟုွ်ဘူးရြါ့

ရနာ။ဆိုရွာ့ ေီရေသန္တေအြိန့်နဲ့ြွ်သေ်ပြီးရွာ့ြှ 

အစိုးေေ ေလီိေုစိ္စရွေြှာ ရမြရလျာရ့ြးြို ့ရနာေရ်နာင ်

ေလီိေုစိ္စြျ ိုးမြစလ်ာခဲေ့ငလ်ည်း မြနစ်ဉ်းစားရြးြိုဆ့ိုွ ဲ ့

အရနအထားြျ ိုးလည်း ေျရွာ်ြရွေ့ေဘူးရြါ့” လို့ 

ဦးသဲေယ်ေ ေန္တေဝွီွိုင်းြ်ေို ရမြာြါွယ်။

ရြရြာ်ဝါေီလ ၁၄ေေ်ရန့ြှာ ေျင်းြခဲ့ွဲ့  

ေုွိယအကေိြ် ေယားမြည်နယ်လွှွ်ရွာ် (၁၆) 

ကေိြ်ရမြာေ်ြုံ ြှ န်အစည်းအရဝး  ေုွိယေေ်ြှာ  

ြေယ်ြေင့် မြရြးခေန်းအမြစ်  ရြး မြန်းသေားွာမြစ်  

ြါွယ်။

၎င်းေိစ္စေြ်ရွေနဲ့ြွ်သေ်လို့ လြ်းြန်းဆေ် 

သေယ်ရေးနှင့်လျှြ်စစ်ဝန်ကေီး ဦးခင်ရြာင်မြူေ ပြို့ 

နယ်အုြ်ချုြ်ရေးြှူးရုံးြှ ထုွ်မြန်ထားွဲ့ ရေသန္တေ 

bcuf (aiGawmifjynf) a&;om;onf

ေအီွေေသ်ူွ ိုဘ့ေေ် ွ စစ်ုံွ စေ်ာ ရြျှာလ်င့ ်

ချေ် ထားရနရြြယ့်  လေ်ေှိအချနိ်အထိ အရမခ 

အရနထူးမခားြှုြေှိရသးဘူးလို့  ေေင်နီ မြည်ရွာင် 

သလူယသ်ြား သြဂ္ဂဥေ္ကဌ ခူးွေူယေ် ရမြာြါွယ။်

“ေျရနာ်ွို့ေရွာ့ နိုင်ငံရွာ်အွိုင်ြင်ခံေ 

အဲ့လိုရမြာသေားွဲ့အရြါ်ရြျှာ်လင့်ချေ်ထားွာရြါ့

ရလ၊ ေါရြြဲ ့အခခုျနိထ်ရိွာ ့အရမခအရနြထူးရသးဘူး 

” လို့ရမြာြါွယ်။

NLD အစိုးေလေထ်ေြှ်ာ ရွာငသ်ရူွေအရနနဲ့ 

သိြ်းဆည်းရမြရွေမြန်လည်ေေှိပြီး စိုေ်ြျ ိုးရေးလုြ် 

ငန်းေို  ရအးရအးလူလူလုြ်ေိုင်နိုင်ြယ်လို့ရွာင် 

သူရွေေ ရြျှာ်လင့်ချေ်ထားပြီး NLD ြါွီေိုြုံရအာ 

ြဲရြးခဲ့ွာမြစ်ြါွယ်။ ေါရြြယ့် လေ်ရွေ့ အရန 

အထားြှာရွာ ့ရွာငသ်ရူွေအရနနဲ့ ရမြသြိ်းဆည်း 

ခံထားေွဲ့အမြင် ွေားစေဲွာရွေေိုလည်း ရွေ့ 

ကေုံခံစားရနေွာြါ။ 

ွေားစေခဲရံနေွဲရ့ွာငသ်ရူွေအရနနဲ့ အခေ ်

အခရဲွေနဲ့ေငဆ်ိငုရ်နေပြီး လေေ်ှအိစိုးေအရနနဲ့ရွာင ်

သူရွေေဲ့မြသနာေိုရမြေှင်းရစချင်ွယ်လို့ ေီရြာဆို 

ပြို့နယရ်ေါဆိရုေှးေောေ ွ ေားစေဆဲိခုထံားေွဲ ့ရွာင ်

သူွစ်ဦးမြစ်သူ ေိုြေူးေရမြာြါွယ်။

“ေျရနာ်ွို့  အခုလိုွေားစေဲ ခံထားေရွာ့  

ရွာရ်ွာ ်ေေု္ခရောေ်ွ ယ၊် ရုံးချနိ်း ခဏခဏသေားရန 

ေရွာ့ စေ် (ရထာ်လာဂျ)ီ ဆီြိုးလည်းြွွ် နိုင် 

ရွာ့ဘူး၊ အဲ့ွာ ေောသားရွေဆီေ နည်းနည်းစီစု 

ပြီးရွာ့ဘဲ သေားရနေွယ်၊ အစိုးေေို ရမြာချင်ွာေ 

ေျရနာ်ွို့ အခုွေားစေဲခံရနေွာေို ေြ်သေားရအာင် 

လုြ်ရြးရစချင်ွယ်ရြါ့” လို့ရမြာြါွယ်။

မြည်နယ်အစိုးေအရနနဲ့ရွာင်သူရွေွေားစေဲ

ခံရနေွဲ့အရြါ် ဝင်ရောေ်ေူညီွာြျ ိုးြေှိသလို စစ်

ွြ်နဲ့သေ်ဆိုင်ရနွဲ့အြှုမြစ်ွာရြောင့်လည်းေိုင်

ွေယ်လို့ြေဘူးဆိုွဲ့အရြောင်းမြချေ်ေိုသာရြးရန

ွာလည်းမြစ်ြါွယ်။ လေ်ေှိအချနိ်ြှာရွာ့ နိုင်ငံ

ရွာ်အွိုင်ြင်ခံေိုယ်ွိုင်ေ ရွာင်သူရွေွေားစေဲ

ခရံနေွဲေ့စိ္စေိရုမြေငှ်းရြးြိုေ့ိယု်ွ ိငုည်ေနြ်ေားထား

ွယဆ်ိုွ ဲအ့ရြါ်ြှာဘ ဲရွာငသ်ရူွေအရနနဲ့ သူွ ိုေ့ဲ့

လေွ်ရမြာေ်ရေးရြျှာ်လင့်ချေ်ေို ထားေှိရနေွာြါ။

အွိုင်ြင်ခံေဲ့ညေန် ြေားချေ်ဟာ လေ်ေှိ  

အချနိ်ထိ ထူးမခားြှုြေှိရသးရြြဲ့ ရွာင်သူရွေ အရန

နဲ့ရြျှာ်လင့်ချေ်ထားေှိရနွုန်းမြစ်ပြီး ရွာင်သူရွေ 

လေွ်ရမြာေ်ရေးအွေေ် ွေယ်အလုြ်မြစ်ြမြစ်နဲ့ 

ရွာင်သူအရေးနဲ့  ြွ်သေ်ပြီး  NLD ေဲ့  ၂၀၁၅ 

ရေေးရောေြ်ေ ဲရြေမငာစာွြ်းြါအချေရ်ွေေိ ုေြီိေု 

ရေစီအစိုးေွစ်ေြ်အရနနဲ့ ွာဝန်ယူြှုွာဝန်ခံြှုေှိ

ေှိနဲ့အရောင်အထည်ရြာ်သေားြလားဆိုွာေိုရွာ့ 

ရစာင့်ြေည့်ေဦးြှာမြစ်ရြောင်းြါ။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

အြနိ့်ရွေ သွြ်ှွ စ်ည်းေြ်းချေရ်ွေေိအုြျားမြည ်

သူသိေှိရစနိုင်ြို့ သေ်ဆိုင်ွဲ့အုြ်ချုြ်ရေးြှူးရုံးရွေေဲ့ 

ရြော်မငာသင်ြုန်းရွေြှာ ေြ်ထားပြီး အသိရြးထား 

ွယ်လို့ မြန်ရမြြေားသေားခဲ့ြါွယ်။

မြညန်ယအ်ွေင်းြှာ ပြီးခဲ့ွ ဲ၂့၀၁၉ခနုစှအ်ွေင်း 

ဗိလုခ်ျုြရ်ြေးရြုထ်ေုစိ္စနဲ့ြွသ်ေပ်ြီး ေေငန်လီထူြု ှ

ေန့်ေေေဆ်န္ဒထုွ ရ်ြာခ်ဲပ့ြီးရနာေ ်မြညန်ယအ်စိုးေြ ှ

ေန့်သွ်ဧေိယာနယ်ရမြ စွဲ့ ရေသန္တေအြိန့်ရွေ 

ထုွ်မြန်လာခဲ့သလို ရေျးေောအွေင်းြှာလည်း ခေင့်မြု 

ချေ်ြေှိဘဲ အစည်းအရဝး၊ ရဆေးရနေးြေဲ စွာရွေေို 

ခေင့်မြုြိန့်ေြှာသာလျှင် မြုလုြ်ေြယ်လို့ ထုွ်မြန်ခဲ့ 

ွာမြစ်ြါွယ်။

အခုလို လေွ်လြ်စောထုွ်ရြာ်ရမြာဆိုခေင့်ရွေ 

စရုုံးခေင့ရ်ွေစွဲ ့အခေင့အ်ရေးရွေေိ ုအာဏာေှိွ ဲ ့အစ ု

အြေဲ့ရွေေ အြျားဆုံး ချ ိုးရြာေရ်နွာ မြစ်ွ ယလ်ို ့

ေေင်နီလူ့အခေင့်အရေးအြေဲ့ြှ ေါရိုေ်ွာ ဦးဗညားေ 

ရမြာြါွယ်။

“အာဏာြိုင်ရွေ အာဏာေှိရသာ အစုအြေဲ့  

ရွေေ ေျရွာ်ွို့အရြါ်ြှာ အြျားဆုံး ချ ိုးရြာေ် 

ွယ်။” လို့ ဦးဗညားေ ရမြာြါွယ်။

umwGef;u¾
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ဦးနိုင်ရဇာ် - ေှြ်းြိုင်းေေေ်သစ် (ရဘာလခဲပြို့ 

နယ်)

ေျရွာ်ွ ိုေ့ရွာ ့မြညသ်ခူျစ်ွ ဲလ့၊ူ ရလးစား 

ွဲလ့၊ူ မြညသ်အူရြါ် အလြုအ်ရေျွး မြုွဲလ့ေူိရုွာ ့

ေျရွာ်ွို့ေ ရေေးပြီးရွာ့ရြးြှာြဲ။ ေျရွာ်ွို့ေ 

အဲ့လိုရွာ့ စိွ်ေူးထားြါွယ်။

အယ်ေီးနာ ( လယ်ေုန်း)

ေျွန်ြွို့  မြလဲအုြ်စုြှာ အြျ ိုးသြီးရွေေ 

ေျန်းြာရေး ရစာင့်ရေှာေ်ြှုအခေင့်အရေးနည်းွယ်။ 

ေျွန်ြွို့ေ လေိုင်နန်းြြှာေှိွဲ့ ေလလွ ေလာြေင့် 

ရြးွဲ့ ရဆးခန်းေိုြဲ ြှိခိုွယ်။ 

ေလလွ ရဆးခန်းွစ်လုံးေှိွယ်။ ပြို့နယ် 

ေရနရြးလာွဲ့ ရဆးခန်းမြလဲအုြ်စုဟန်ရွာခူေော

ရဟာင်းဟာဆိုေင် ေျွန်ြ ွို့လေ်လှြ်းြြှီဘူး။ 

ဟနရ်ွာခေူောရဟာင်းဆိေုင ်အရဝးဆုံးြ ဲလြ်း 

လဲြရောင်းဘူး။ ွစ်ခုခုမြစ်ြယ်ဆိုေင် ေောရဟာင်း 

အေင်မြန်ေွယ် ရနာေ်ြှရဆးခန်းသေားေွယ်။ 

အထူးသမြင့် ရမြာချင်ွာေ ြိုးောသီြှာဆိုေင် 

လြ်းြန်းဆေသ်ေယရ်ေး ြရောင်းလို ့ေိယုဝ်နရ်ဆာင ်

ြိခင်အွေေ်မြသာနာအြျားဆုံးရွေ့ေွယ်။ ွစ် 

ခုခု လိုအြ်ြယ်ဆိုေင်ရွာင်ရောဂါအွေေ်ရဆးြေှိ

ဘူး။ နန်းြယ်ခုံထိ၊ လေိုင်ရော်ထိသေားေြယ်ဆိုွာ 

ရလာေ်ြဲ ညေန်ြေားရြးွာြဲေှိွယ်။ ွစ်ချ ို့ ေိုယ် 

ဝနရ်ဆာငရ်ွေဆိ ုရြေးခါနီးြ ှေေု္ခရွေရွေ့ကေုံရနေွဲ ့

လူရွေလည်းေှိွယ်။

2020a&G;aumufyGJtwGuf abmvcJjrdK@e,fu 
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ဦးခင်ရြာင်ညေန့် - ရဟာ်ခြ်းရေျးေော (ရဘာ 

လခဲပြို့ နယ်)

အေင်ွုန်းေရွာ့ အရွေ့ အကေုံလည်း ြေှိ 

ရသးဘူး။ ေျရွာ်ွ ို ့၂၀၁၅ ရနာေြ်ိငု်းြ ှေျရွာ ်ွ ို ့

NGO အြေဲ့အစည်းရွေလာြ ှနည်းြညာရွေ မြန့်မြူးြျှ 

ရဝွဲ့အခါြှ ေျရွာ်ွို့ ေီ ြဲထည့်ွဲ့ ရနောြှာ ွ ိေျ 

ြှန်ေန်ွဲ့ လူထုအွေေ် ြျေ်နှာြူနိုင်ွဲ့ လူြျ ိုးေို 

ြထည့်ြိခဲ့ွာရွာ့ အြှန်ြဲရြါ့ရနာ။ ေလာြဲ့ ေိုယ် 

စားလယှေ်ရွာ ့ေျရွာ်ွ ို ့မြညသ်ေူိ ုြျေန်ှာြူွ ဲ ့

ေိုယ်စားလှယ်၊ ြုဂ္ဂိုလ်ြဲ ေျရွာ်မြင် လိုွာရြါ့။

ဦးခင်ရြာင်မြူ - ေယားြိုင်းေြ်ေေေ် (ရဘာ 

လခဲပြို့ နယ်)

၂၀၂၀ ြှာေရွာ့ ဘယ်သူမြစ်မြစ်ရြါ့ရလ။ 

ရေေးချယ်ခံေွဲ့ ြုဂ္ဂိုလ်ြှန်သြျှ အားလုံးေရွာ့ေီြှာ 

အုြ်ချုြ်သေားေြှာြဲရလရနာ။ ဆိုရွာ့ ေီအခုလေ်ေှိ 

ေှိွဲ့ ြုဂ္ဂိုလ်ရွေထေ် ြိုပြီးရွာ့ရောင်းြါရစ။ ြိုပြီး 

ရွာ ့လထူနုဲ့ြျားြျားရွေ့ဆုပံြီးရွာ ့ေြေ်ော ွ ိုးွေ ်

ရအာင် လုြ်ရြးနိုင်ြါရစ။ ေျရွာ့်အမြင်ရြါ့ရနာ 

အခုလေ်ေှိ ေှိွဲ့ လွှွ်ရွာ် ေိုယ်စားလှယ်နဲ့ ရနာေ် 

ွေ်လာြဲ့ လွှွ်ရွာ် ေိုယ်စားလှယ်နဲ့ ေီအွိုင်း 

ြမြစ်ရအာင်ရြါ့ရနာ။ အခုလေ်ေှိထေ် ြို ပြီးရွာ့ 

ရောင်းရအာင် ရဆာင်ေေေ်နိုင်ြါရစလို့ ေျရွာ်ေ 

ဆန္ဒမြုြါွယ်။

ဦးြိုး ရအာင်  -  ရဘာလခဲ ပြို့သစ်  အရေှ့  

ဘေ်ေြ်း

အ ခု လာ ြဲ့  ၂ ၀ ၂ ၀  ြှာ  ရေေး ရော ေ် ြဲ့  

လွွှ ရ်ွာရ်ွေြှာ ဝငရ်ောေယ်ဉှပ်ြိုငြ်ယဆ်ိေုငရ်ွာ ့

သူွို့ မြည်သူရွေေို မြန်ပြီးရွာ့ ြေည့်ေြယ်။ သူ့ေဲ့ 

လုြ်ရဆာင်ချေ်ေ မြည်သူေို  ဦးစားရြးေြယ်။ 

ပြီးေင် ရေသခံရွေေို ဦးစားရြးေြယ်။ နယ်ခံရွေေို 

ဦးစားရြး ေြယ်ရြါ့ရနာ။ လုြ်ငန်းရွေ စလုြ်ြယ်ဆို 

ေင ်သူွ ိုလ့ည်း မြညသ်ရူွေနဲ့ ွ ိငုြ်င၊် ေြေ်ေေရ်ေျးေော 

ရွေနဲ့ ွ ိငုြ်ငရ်ြါရ့နာ။ အထူးသမြင့ ်ရေျးေောြှာ ေျြဲ ့

လြုင်န်းရွေဆိေုငလ်ည်း ေောသ၊ူ ေောသားရွေနဲ့ ွ ိငုြ်င ်

ြို ့လိုွ ာရြါ။့ ပြို့ြှာေျြယ ်ဆိေုငလ်ည်း ပြို့ြှာွိငုြ်င ်

ြို့လိုွာရြါ့ရနာ။ သူွို့ အဲ့လိုြျ ိုးလုြ်ရဆာင်ြယ်ဆို 

ေင် ြိုပြီးရွာ့ အဆင်ရမြွယ်ရြါ့ရနာ။
ဦးရဇာရ်ဇာဦ်း - ေြှ်းြိငု်းေြေ်ေေ ်( ရဘာလခပဲြို့ 

နယ်)

အြွ်ရလာင်းရွေ လာွယ်ရြါ့ရနာ အခု 

ရွာ့ အြည်စာေင်း ြထေေ်ရသးဘူး။ ေျရွာ်ေ 

ရွာ့ ဘယ်ြါွီဆို ပြီးရွာ့။ အဲ့ေီလာွဲ့  အြွ် 

ရလာင်းရွေေို  ေျရွာ်ွို့ေ ရေေးချယ်ြုံေှိွယ်။ 

ေျရွာ်ေရွာ့ ဘာေူညီေြလဲ ရြးွဲ့လူနဲ့၊ ခြျား 

ွို့ြှာ ဘာလိုအြ်လို့ ေျရွာ်ေရွာ့ ေါေူညီွယ်။ 

အဲ့လိုရမြာွဲ့လူ နှစ်ခုေို ေျရွာ်ွို့ေ အေင် 

ရမြာွဲ့လူ အေင်ေြ်းလှြ်းွဲ့လူေို ေျရွာ်ွို့ေ 

ဦးစားရြးွယ်။ အေင်ေြ်းလှြ်းွဲ့လူေြှ လူချင်း 

ွူရနေင် ရေေှည် ေျရွာ်ွို့ လိုအြ်ချေ်ေို ထိန်း 

သိြ်းပြီးရွာ့ြှ ြံ့ြိုးရြးွဲ့လူနဲ့ အခုြှ ထိန်းသိြ်း 

ြံြ့ိုးရြးွဲလ့ ူအဲလ့ိဆုိေုင ်အေငရ်ေေညှလ်ေူိ ုေျရွာ ်

ွို့ ဦးစားရြးွယ်။ ရဝးွာရွေ၊ နီးွာရွေ ြစဉ်း 

စားဘူး။ ောထူး ကေီးွာ၊ ငယ်ွ ာ ြစဉ်းစားဘူး။ လထူ ု

ေိ ုအပြဲွ စဉ ်ြေည့်ွ ဲလ့၊ူ ရေျာသား၊ ေငသ်ား ြခေမဲခား 

ွဲ့လူ အဲ့ေီလူေိုြဲ ဦးစားရြးွယ်။

ဦးြရေေယ် - ေှြ်းြိုင်းစုစည်းေြ်ေေေ် (ရဘာ 

လခဲပြို့ နယ်)

လူထုရွေ ဘာရွေ လိုအြ်လဲဆိုွာေို ြေည့် 

ပြီး ရဆာင်ေေေ်ရြးြယ်၊ မြည်သူရွေ ွင်မြချေ်ရွေ 

ေို နားရထာင်ြဲ့သူဆိုေင် ဘယ်သူြဆို အဆင်ရမြ 

ွယ်ရလ။
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ဦးြီယာ ( ဇီးမြူေုန်းရေျးေော )

ေီရမြယာေိစ္စနဲ့မြသာနာ ကေုံရွေ့ရနေွယ် 

ဘာရြောင့လ်ဆဲိရုွာ ့ေျွနရ်ွာ်ွ ို ့ဇီးမြူေနု်း ရေျး 

ေောဟာ သုံးြေင့်ဆိုင်ဆုံရန ွဲ့ရနောမြစ်ရနွယ်။ 

ြရဆးလာ၊ ရေါွဝ ီေယားရွေ ြိငု်ွ ဲန့ယရ်မြ 

ရွေနဲ့ဆုံရနွယ်။ သူွို့ေဲ့ ဘိုးဘေားြိုင်နယ်ရမြနဲ့ 

ဆုံရနွဲ့အွေေ်ရြောင့် ေျွန်ရွာ်ွို့အိြ်ခခံဝန်းေ

လေဲလို့ ဘယ်ရနောြှ လုြ်ေိုင်စားရသာေ်လို့ြေဘူး 

စွဲ့အခေ်အခဲ ရွေကေုံရွေေွယ်။ 

ဘာရြောင့်လဲဆို ေင်  နို င်ငံ ရွာ်အစိုးေေ 

ရမြယာဥြရေရွေ ရမြလေွ်ရမြရိုင်းဥြရေရွေ ထုွ် 

မြန် ထားွဲ့အရွေေ်ရြောင့် ေျွန်ရွာ်ွို့ရွာင် 

သူလယ်သြားရွေ အချင်းချင်းေန်ွိုေ်ရြးသလို  

မြစ်ရနွယ်။ ေါရြောင့် ေျွန်ရွာ်ွို့ စီးြေားရေး၊စိုေ် 

ြျ ိုးရေး၊ စားဝ ်ွရနရေးအွေေ် အခေ်အခဲမြစ်ရန 

ေွယ်။

ရေါ်မြရအး ( စြီးစလားရေျးေော )

ေျွန်ြွို့ေောြှာ ေောအလယ်လြ်းြှာ အခေ် 

အခဲေှိွယ်။ ရမြနီလြ်းမြစ်ွဲ့အွေေ်ရြောင့်  ြိုး 

ောသီဆိုေင်  ေရလးရွေရေျာင်းသေားွဲ့ရနောြှာ 

အခေ်အခဲမြစ်ွယ်။ ရေျာင်းေ ၂ ြိုင်ရဝးွယ် 

အလယ်ွန်းရေျာင်းေို ရလးြိုင်ရမြနီြေ်ြှာ သေား 

ွေ်ေွယ်။ 

ေော ြှာ ရဆး ခ န်း ရွေ လ ည်း ြ ေှိ ဘူး  ေါ ရြ ြဲ့  

ရဆးဆောြရွေ ွစ်လွစ်ကေိြ်ရွာ့ ရဆးရွေ 

လာရြးွယ်။ ွစ်ချ ို့ရွေေ Bြိုး C ြိုးေှိွယ်ရဆး 

ထိုးြယ်ဆိုေင် ၁သိန်းရေျာ်ရလာေ်ေုန်ွယ်။ ြိဘ 

ရွေေ ြိုေ်ဆံြေှိြေဘူး ြထိုးလည်းြေဘူး။ ေျွန်ြ 

ွို့ေောေွစ်ရယာေ်ဆိုေင် ရဆးရုံြှာေရလးသေား 

ရြေးွာ ရဆးထိုးေြယ် ဆောြေရမြာရွာ့ ြိုေ်ဆံ 

ြေှလိို ့ေရလးအရြနဲ့ ရဆးရုေံဆောြရွေ စေားြျား 

ြေွယ်။ ြိုေ်ဆံြေှိွဲ့ အွေေ်ရြောင့် ရဆးြထိုး 

မြစ်ဘူး။

ရနာ်ြာေီး/ ြရစးလာရေျးေော (ဝါဘန်းြလို 

အုြ်စု)

ေျြွို့အြျ ိုးသြီးရွေေ အိြ်ွေင်းြှာြဲ  

အလုြ်လုြ်ေွယ်။ ခခံရြါေ်ွယ်၊ ရွာင်ယာလုြ် 

ွယ်၊ ချေ်မြုွ်ေွယ်။ ောသီဥွုြရောင်းရွာ့ 

ေျြွိုအ့လြု ်အဆငြ်ရမြဘူး ေါရြောင့ ်ေရလးရွေ 

အွေေ် ြိသားစုရွေအွေေ် အခေ်အခဲေှိွယ်။ 

ေိုယ့်အြျ ိုးသားွစ်ရယာေ်ထဲေဲ့ လုြ်စာေ ြိသားစု 

အွေေ် ြလုံရလာေ်ဘူး။

ရေါ်ေီရြားထူး/ မြလဲရေျးေော

အခေုျြ ြွိုေ့ောြှာအဓေိ ရေနဲ့ ြီး အခေအ်ခ ဲ

မြစ်ရနွယ်။ ြီးဆိုေင်  ၃ြုံြှာ၂ြုံရလာေ်ေွယ် 

ေျန်ွစ်ြုံေရွာ့ အခေ်အခဲေှိွယ်။ လြ်းြန်း 

ဆေ်သေယ်ရေးရွေလည်း အြျားကေီး အခေ်အခဲ 

ေှိရနရသးွယ်။ အြျ ိုးသြီးနှင့်ပငိြ်းချြ်းရေးဆိုွာ

ေျြ ွ စရ်ယာေခ်ျင်းစနီငှ့ဆ်ိငု်ွ ယ။် ေျွနြ်ွို ့အြျ ိုး 

သြီးရွေြေ်ြှာလည်း ြေံပြိုးွိုးွေ်ြို့လိုွယ်။
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ခြဲမြူအပြိုေန်ေရ်ွေွ ူးရြာထ်ုွ လ်ြုလ်ျေ်

ေှိွ ဲ ့ေယားမြညန်ယ ်ြားရဆာင်းပြို့နယ ်ရြာခ်ျးီရေသ 

ယူရော်ခို(၁၃ေုန်း) ေောြကေီးေဲ့ရွာင်ဘေ်၊ ရမြာေ် 

ဘေ်ရွေြှာ  ရမြအေ်ေေဲရြောင်း ကေီးရွေ  ေှိ ရန 

ြါွယ်။

ပြီးခဲ့ွဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ြသဂုွ်လရလာေ်ေ ရမြ

ပြိုြှုရွေမြစ်ခဲ့ပြီးွဲ့ရနာေ်ြှာ ေီလိုအေ်ေေဲရြောင်း

ရွေမြစ်ရြါ်လာွာမြစ်ြါွယ်။

ရနောွိုင်းြှာရွာ့ သွိရြးနိုးရဆာ်ချေ် 

စာွြ်း မြစ်ွဲ့  "ဤရနောသည် ရမြေျွြံှု မြစ်ရြါ် 

နိငုရ်သာ အေရ်ြောင်းဧေယိာမြစြ်ါ၍ အန္တောယေ်င်း 

ေှင်းေန် သွိမြင့် ရနထိုင်/သေားလာြေြါေန် အသိရြး 

နိုးရဆာြ်ါသည။်" ဆိပုြီး ေယားမြညန်ယ ်သွ္တုထုွ  ်

လုြ်ရေးေုြ္ပဏီ ေထုွ်မြန်ထားြါွယ်။

သွိရြးချေ်ရွေ  ထုွ် မြန်ထားရြြဲ့လဲ  

ရေသခံရွေနဲ့ွစ်မခားမြည်နယ်၊ ွိုင်း ရွေေရန 

အလုြ်လာလုြ်ွဲ့လူရွေေရွာ့ စာဝွ်ရနရေး 

အွေေ် အခုချနိ်ထိ ခဲလုြ်ငန်းရွေ ဆေ်လေ်လုြ် 

ေိုင်ရနဆဲြဲ မြစ်ြါွယ်။

ြြောေလူေေင်လူြှုြေံ့ ပြိုးွိုးွေ်ရေးအ

ြျ ိုး သြီးအသင်း ဥေ္ကဌဆောြ ရေါ်ြာဂေေ်စိန်ေ 

“ေောေဲ့ ရွာင်ဘေ်ြှာဆိုေင် ရွာင်ရြါ်ြှာ အေ်ေေဲ 

ရြောင်းရွေေ (၅) ရြောင်းရလာေ် အထိေှိ ွယ်။ 

အဆိုးဆုံးွစ်ခုေရွာ့ အေျယ် ၈ရြ ရလာေ် 

ေှိွယ်၊ အေှည်ေရြ ၂၀ ရလာေ်ရွာ့ ေှိြာရြါ့ ၊ 

ေျန် ဲွ့ဟာရွေရွာ့ အေှည် ရြ၃၀-၄၀ ရလာေ် 

ေှိြါွယ် ေောေဲ့ရမြာေ်ဘေ်ြှာ ဆိုေင်လဲအိြ်ရအာေ် 

ြှာေှိွဲ့အေ်ေေဲရြောင်းေ ရြ၅၀ ရလာေ်ေှိ ပြီး  

အနေ်ေ ၄ ရြေရန ၁၅ ရြအထိ ေှိြါွယ်” လို့ေှင်း 

မြြါွယ်။

ဘူြိရဗေ ြညာေှင်ရွေလာရောေ် စစ်ရဆးခဲ့ 

ပြီး ရွာ့  ယူ ရော် ခို ( ၁ ၃ )  ေု န်း  ရွာ င် ဘ ေ် ၊ 

ရမြာေ်ဘေ်ရွေေို အန္တောယ်ဇုန် အမြစ် သွ်ြှွ် 

ထားပြီးရွာ ့(၁၃)ေနု်းေောြကေီးေိရုွာ ့အန္တောယဇ်နု ်

အမြစ် သွ်ြှွ်မခင်းြေှိရသးြါဘူး။

ေီလို သွိရြးစာရွေထုွ်မြန်ထားွဲ့အရြါ်

ြှာ ရေသခံရွေ၊ အလုြ်သြားရွေအရနနဲ့စိုးေိြ်ရန

ြေြါွယ်။

ajruGsHr_jzpfay:edkifvdk howdjzihfaexdkifzdk hedk;aqmfxm;wJh armfcsD;a'o

အဲ့အရြါ်ြှာ ယူရော်ခို ရွာင်ြိုင်းရနထိုင်ွဲ့ 

ရေါ်လွှြ်းြိုေ “အေင်ေေီရွာင် ပြို ပြီးြှ  အခုေီ  

ရွာင် ေလဲထြ်ပြိုြယ်ဆိုွဲ့ထုွ်မြန်ချေ်ရလး 

ွစ်ခုရြောင့်ြို့ေိုလဲ အိြ်ေ၊ စားေွာ သိြ်အဆင် 

ြရမြဘူး ဂလုွ်ဂလုွ် အသံြေားွိုင်း ေိုယ်ေ 

ထြေည့်ရနေွာ အခုေီနားေ ရလျာွန်းဆိုေင်  

ြိုဆိုးွယ်။ စားဝွ်ရနရေး အွေေ်လဲ ေိုယ်ေ 

လုံးြန်းေ အဲလိုြျ ိုးရြါ့ ေရလးရွေေိုလဲ ေိုယ်သေား 

ွဲ့ရနောေိုြဲ အေုန်လုံးရခါ်သေားေွာ ရသရွာ့လဲ 

ြိသားစု ရြါ့  ေရလးရွေေ အိြ်ြှာရန ပြီး ရွာ့  

ေိယုေ် ဟိြုှာြ ိရွာလ့ ဲေရလးရွေေြမြစအ်ဲလ့ိြုျ ိုး 

ရြါ့ရနာ်။” လို့အခုလေ်ေှိကေုံရွေ့ရနေွဲ့ ရမြအေ် 

ေေဲရြောင်းနဲ့ ြွ်သွ်ပြီး စိုးေိြ်ြှုရွေေို ရမြာမြ 

ြါွယ်။

လေေ်ှိြှာ အေ်ေေေ်ရြောင်းရွေမြစ်ရြါ်လာ

ွာရြောင့ ်ရေျးေောေဲ့ ရအာေြ်ေြ်ှာ လြုေ်ိငုရ်နွဲ ့

ခဲေျင်းရွေေို ြိွ်ရြးြို့ သေ်ဆိုင်သူရွေေို ရမြာ 

ဆိခုဲရ့ြြဲလ့ည်း ေရီန့အထြိြိွ ဘ် ဲခလဲြုင်န်းရွေ ွ ူး 

ရြာ်ရနြေဆဲလို့ ရေသခံရွေေရမြာြါွယ်။

“ေျရွာ်ရမြာမြွယ်ရလ ေါသဘာဝရဘး 

အန္တောယ်ြဟုွ်ဘူး ရအာေ်ေရနပြီးရွာ့ ွြင် 

သေ်သေ်ေို  ေါသူွို့ ေရေးအွေေ်  သူ့ွို့ဟာ  

သူွို့ရှုစားရနွာ၊ ြိုင်းခေဲပြီးစားရနွာ အဲ့ေါရြောင့် 

ြလို့ေီေြ်ေေေ်ေ ေီလိုမြစ်ွာ” လို့ (၁၃)ေုန်းေောြှာ 

နှစ်၄၀ ရေျာ်ရနထိုင်ခဲ့သူ  ွြ်ြရွာ်အပငိြ်းစား 

ဦးရေှေသိန်းရြာင်ေ ရမြာြါွယ်။

အေငေ်ွည်းေ ရေသခရံွေ၊ ခေဲျင်းလြုေ်ိငု ်

ရနွဲ့အလုြ်သြားရွေ၊ ေုြ္ပဏီရွေအရနနဲ့ေရွာ့ 

ရနေောသီနဲ့ရဆာင်း ောသီရွေြှာ ခဲေျင်းလုြ်ေိုင်  

ရနရြြဲ့လဲ ြိုးောသီရောေ်ေင်ရွာ့ ွချ ို့ေရွာ့ 

ရဘးလွှွ်ောရွေြှာ ရမြာင်းရေေ့ရနထိုင်ြေွယ်လို့

သိေြါွယ်။

အခုလိုြျ ိုးရမြပြိုြှုရွေ၊ ရမြေေဲအေ်လာြှုရွေ 

မြစ်ရြါ်လာေွဲ့ အရြောင်းအေင်းဟာ ခဲေျင်းရွေ 

ွမြည်း မြည်းြျားလာလို့လည်း  မြစ်နို င်ွယ်လို့  

ရေသခံွ ချ ို့ေလည်း ထငမ်ြငယ်ဆူချေ်ရွေ ရမြာဆိ ု

သုံးသြ်ထားြေြါွယ်။

“ဘာလို့ပြိုလာလဲဆို အေင် ေီနားြှာ ခဲေျင်း 

pdk;xdkufatmif

၅ေျင်းရလာေေ်ှိွ ယ။် အဲေ့ျင်းလြုလ်ို ့ပြိုွယ ်လိုြ့ ဲ

ေျြရွာ့ အဲ့လိုြျ ိုးထင်ွယ် ေါရြြဲ့ ေိုယ့်အထင် 

ရြါ့ရနာ် သူွို့လာလုြ်ွာေ ၅-၆လ ြဲေှိရသးွယ် 

အေငလ်ြုစ်ားရနွာ ဘာြြှမြစရ်သးွာ သူွ ိုေ့ျင်း

ရွေေွစေ်ျင်းနဲ့ွ စေ်ျင်းနီးေြ်ွ ယ ်နီးနီးေြေ်

ြြ်လဲြု်ွ ဲအ့ွေေရ်ြောင့ ်ရြာေခ်ေြဲှုရွေနဲ့အဲေ့ါရြော

င့်ပြိုွယ်လို့ရွာ့ ေျြထင်ြါွယ်။” လို့ယူရော်ခို 

ရေျးေောြ ှရေသခအံြျ ိုးသြီးွစဦ်းမြစ်ွ ဲ ့ရေါ်သန္တာြိုး 

ြိုင်းခေဲပြီးစားရနွာ အဲ့ေါရြောင့်ြလို့ေီေေ်ေေေ်ေ 

ေီလို မြစ်ွာ” လို့  (၁၃)ေုန်းေောြှာ နှစ်၄၀ ရေျာ် 

ရနထိုင်ခဲ့ွဲ့ ွြ်ြရွာ်အပငိြ်းစား ဦးရေှေသိန်းရြာင် 

ေ ရမြာြါွယ်။

ရြာ် ချးီ ရမြ ပြို ွဲ့ ေိ စ္စ ရွေ ေို  အ ြျ ိုး သား  

လွှွ်ရွာ် ၊ သွ္တုသယံဇာွနှင့် သဘာဝြွ်ဝန်း 

ေျင်ထိန်းသိြ်းရေးဆိုင်ောရော်ြွီ ထံွိုင်စာရြး 

ြို့ြူးခဲ့ြါွယ်။

ရမြာြါွယ်။

ေောရအာေ်ေ ခဲလုြ်စားရနွဲ့ဂူရြါေ်ရွေေို 

ြိွ်ရြးြယ်လို့ရမြာခဲ့ရြြဲ့လဲ ယရနအထိြြိွ်ရြး 

ရသးွဲ့အွေေ် အခုလိုြျ ိုး ရေသခံ ရနအိြ်ရွေေဲ့ 

ရအာေ်ရွေြှာ ရမြကေီးရွေ အေ်ေေဲရြောင်းရွေ 

မြစ်ရြါ်လာွာလို ရေသခံရွေေ ရမြာြါွယ်။

“ ြိ ွ် ရြး ြ ယ် လို့ ရွာ့ သူ ွို့ ေ ရွာ့ ရမြာ  

ွယ် ေါရြြဲ့ အဲ့ရန့ေလဲ ေျရွာ်ရမြာ ဲွ့ အချနိ်ြှာ 

ြားရဆာင်းပြို့နယ်ေ အုြ်ချုြ်ရေးြှုးြါွယ်၊ ဌာန 

ဆိုင်ောရွေြါွယ် ေုြ္ပဏီေ အရထေရထေ ြန်ရန 

ဂျာေ ဘယ်လိုရမြာလဲဆိုရွာ့ ေါေ သဘာ၀ ြိုးေော 

လို့  သဘာဝရဘးအန္တောယ်ွဲ့  သူွို့ေရမြာွာ 

ေျရွာ် ရမြာမြွယ်ရလ ေါသဘာဝရဘးအန္တောယ် 

ြဟုွ ဘ်ူး ရအာေေ်ရနပြီးရွာ ့ွ ြငသ်ေသ်ေေ်ိ ု

ေါသူွို့ေရေးအွေေ် သူ့ွို့ဟာသူွို့ရှုစားရနွာ၊ 

ဝန် ကေီးဌာနထံွိုင်စာအေင်ရောေ်ွဲ့အွေ

ေ်  ၎င်းရော်ြွီေရန ေေင်းဆင်းစစ်ရဆးွာ 

ြလုြ်ရွာ့ဘဲ ဝန်ကေီးဌာနေရနဘဲ လိုအြ်ွာရွေ 

ညေန်ြေားြှုရဆာင်ေေေ်ခဲ့ွယ်လို့ ရော်ြွီ အြေဲ့ဝင် 

ြရူဆို ပြို့နယ် ြဲဆန္ဒနယ်အြှွ် (၅)ြှ အြျ ိုးသား 

လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် ရေါ်ေှားြူေ ေန္တာေဝွီ 

ွိုင်း(ြ်)ေို ပြီးခဲ့ွဲ့ လအနည်းငယ်ေ ရမြြေားခဲ့ 

ြူးြါွယ်။

ရြာ်ချးီရေသဘေ်ြှာ ခဲြမြူအပြိုေ်နေ်ဓါ

ွ်သွ္တုအကေီးစားစီြံေိန်း ွူးရြာ်ရေးလုြ်ငန်းေို 

ယခင်နှစ်ေစပြီး သေ်ွြ်းွိုး  ၅နှစ် ြောထြ်ြံ  

ပြီးရွာ ့ေယားမြညန်ယ ်သွ္တုထုွ လ်ြုရ်ေးေြု္ပဏ ီ

(KMPC) လုြ်ေိုင်ခေင့် ထြ်ေေှိထားွဲ့အွေေ်လည်း 

ရေသခံရွေေ သဘာဝြွ်ဝန်းေျင် ြိုထိခိုေ်ြှာေို 

စိုးေိြ်ရြောေ်ြေရနြေွာမြစ်ြါွယ်။

armfcsD;a'orSmawGh&wJh owday;edk;aqmfcsufawGjzpfygw,f? "gwfykH - ueœm&0wDwdkif;(rf)
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ေန္တာေဝွီွ ိငု်း(ြ)်။ ။ ြထဆုံးအရနနဲ့ ေိြုေူး 

ွို့ေို  စစ်ွြ်ေရနပြီး ရမြာင်းရေေ့ခိုင်းွဲ့  ရေါဆို  

ရေှ့ေောေ ဘယ်အချနိ်ေွည်းေေောွည်ခဲ့ွာလဲ။

ခူးြေူး ။  ။  ေျရနာ်လည်းရသချာြသိဘူး  

ဟိုးအရြအရြလေ်ထေ်ေွည်းေ ဆိုရွာ့ ေျ 

ရနာ်ထင်ွယ် နှစ်ရြါင်း (၇၀) ရေျာပြီရြါ့။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ အဲ့ေီေောေရနရမြာင်း

ရေေ့ြို့စစ်ွြ်ေ အြိန့်ရြးခဲ့ွာ ဘယ်အချနိ်ေလဲ။

ခူးြေူး။ ။ ၁၉၈၉၊  ၁၉၉၀ ဝန်းေျငရ်လာေေ်ြါ။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ စစ်ွြ်ေ ဘယ်လိုအ

ရြောင်းမြချေ်ြျ ိုးနဲ့ရမြာင်းခိုင်းခဲ့ွာလဲဗျ။

ခူးြေူး။ ။ အဲ့ွုန်းေ ဘယ်လိုရမြာေြလဲ ေျ

ရနာ်ွို့ေောရွေေိုမြွ်ရလးမြွ်လုြ်ွဲ့သရဘာရြါ့၊ 

အဲ့ွာရြောင့်ရမြာင်းခိုင်းွာ။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ ေောေရမြာင်းခိုင်းရွာ့ 

ရမြရနောအစားထိုးရြးွာြျ ိုးေှိလား။ ေောသူ၊ ေောသား 

ရွေေရော အဲ့ေောေရနရမြာင်းပြီး ဘယ်ြှာသေားရနခဲ့ 

ြေွာလဲ။

ခူးြေူး။ ။ ရမြရနောအစားထိုးရြးွာြျ ိုး  

ြေှိဘူး ၊  ေျရနာ်ွို့ေ အနီးဆုံးေော (၆) ြိုင်ြှာဘဲ 

မြန်ပြီးေြ်ရနေွယ်၊ ွစ်ချ ို့ေလည်း ေယန်းေျခူ၊ 

ရေါွရနာြှာလည်းွစ်ချ ို့ရောေ်သေားွယ်၊ရနာေ် 

ပြီး ြားွီြာနဲ့လေိုင်လင်ရလးဘေ် ွစ်ချ ို့ရောေ် 

သေားွယ်။

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)။ ။ အဲ့လိုေောေရနရမြာင်း

ရေေ့ ပြီးရနာေ်ြိုင်း စားဝွ်ရနရေးအွေေ်ဘယ်လို 

ရုန်းေန်ခဲ့ြေေလဲ။

ခူးြေူး။ ။ စားဝွ်ရနရေးအွေေ်ေရွာ့ 

ေျရနာ်ွို့ေ ေောရဟာင်းြှာဘဲမြန် ပြီး စိုေ်ြျ ိုး ြေ 

ွာရြါ့။

ေန္တာေဝ ီွွိုင်း (ြ် ) ။  ။  ဟုွ်ေဲ့  ၊  အခု  

ခူးြေူးေို စစ်ွြ်ေွေားစေဲထားွယ်ဆုိရွာ့ ဘာ 

ေယားမြညန်ယြ်ှာ ရမြယာေစိ္စနဲ့ြွသ်ေပ်ြီး လေိုငရ်ောန်ဲ့ေရီြာဆိပုြို့နယအ်ွေင်းေ ရေါြေူလား၊ ရမြနေီနု်း၊ရေါဆိရုေှ့၊ ၆ ြိငု ်စွဲရ့ေျးေောရွေြှာ 
စစ်ွ ြေ် ြိငုန်ေေ်ျူးရေျာြ်ှု ြေုြ် ၄၄၇ မြညသ်ြူိငုြ်စ္စည်းောေေယရ်ေး အေ်ဥြရေ ၆/၁ စွဲ ့ြေုြ်ရွေနဲ့ရွာငသ် ူ၄၁ ဦးေိ ုွ ေားစေဆဲိထုားြါွယ။် 

ွေားစေဲဆိုခံထားေွဲ့ရွာင်သူရွေွစ်ချ ို့ဟာ အချုြ်ခန်းထဲေရန အြှုေင်ဆိုင်ရနေသလို ွစ်ချ ို့ေရွာ့ အာြခံနဲ့ ရနထိုင်ရနေြါွယ်။ 
ွေားစေဲဆိုခံထားေွဲ့ ရွာင်သူရွေအရနနဲ့ စားဝွ်ရနရေးအခေ်အခဲကေုံရနေပြီး သေ်ဆိုင်ောအစိုးေအရနနဲ့ရွာင်သူရွေေို ေူညီရစချင်ွယ်လို့
ွေားစေဲဆိုခံထားေွဲ့ရွာင်သူရွေေရမြာြါွယ်။ 

ြိုင်နေ်ေျူးရေျာ်ြှု ြုေ်ြ ၄၄၇ နဲ့အရမြာေ်ွြ် ၃၆၀ေ ွေားစေဲဆိုခံထားေပြီး အာြခံေေှိထားွဲ့ ရေါဆိုရေှ့ေောေ ရေသခံရွာင်သူွစ်ဦးမြစ်ွဲ့ 
ခူးြေူးေို ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်) ရြးမြန်းထားြါွယ်။
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အြှုနဲ့ ွေားစေဲထားလဲဗျ။

ခူးြေူး။ ။ ြုေ်ြ ၄၄၇ အေျ ိုးြျေ်စီးရစြှုရြါ့။

ေ န္တာ ေ ဝ ွီ ွို င်း ( ြ် ) ။  ။  ခူး ြ ေူး ွို့ ေို  

ွေားစေဲထားွာရလးလ ဝန်းေျင်ေှိပြီလို့သိေွယ်၊ 

အြှုေလည်းအခထုြိပြီးမြွရ်သးဘူးဆိရုွာ ့အြှုေင ်

ဆိုင်ွဲ့ရနောြှာဘာအခေ်အခဲရွေေှိလဲ။

ခူးြေူး  ။  ။  ရုံးချ နိ်သေားြို့ေျရနာ်ွို့ြှာေ 

ဆီြိုးအခေ်အခဲေှိွယ်၊ စေ် (ရထေလာဂျ)ီ ဆီြိုးြေှိ 

ရွာ ့ေောထေဲ လရူွေဆေီဘဲွ စရ်ယာေန်ည်းနည်း

ရွာင်းပြီး သေားေွယ်။

ေန္တာေဝ ီွွိုင်း(ြ်) ။ ။ အခုလို ရမြလည်း 

အသိြ်းခံေရသးွယ် ၊  ွေားလည်းအစေဲခံေရသး 

ွယ်ဆိုရွာ့ အဲ့ေီအရြါ် ဘာရမြာချင်လဲ။

ခူးြေူး  ။  ။  ေျရနာ်ွို့ေရွာ့  ရမြလုံးဝ 

မြန်ြေနိုင်ဘူးဆိုေင် ထိုေ်သင့်ွဲ့ရလျှာ်ရြေးရလာေ် 

ရွာ့ရြးရစချင်ွာရြါ့ရလ။ ရမြမြန်ေြို့ေ ေျရနာ် 

ွို့ဘယ်လိုဘဲရမြာရမြာ ြေနိုင်ဘူးမြစ်ရနွယ်။

ေန္တာေဝ ီွွိုင်း(ြ်)။ ။ ရွာင်သူရွေအခုလို

ွေားစေဲဆိုခံရနေရွာ့ မြည်နယ်အစိုးေဘေ်ေလာ

ပြီးေူညီွာြျ ိုးေှိလား။

ခူးြေူး။ ။ ြေှိြါဘူး၊ ေါရြြဲ့ အြွ်ွစ်ချ ို့ 

ေရွာ့လာေူညီွယ်၊ ပြီးရွာ့ရွာင်သူလယ်သ

ြားအြေဲ့အစည်းရွေလာေူညီွာေှိွယ်။

ေန္တာေဝ ီွွိုင်း (ြ် ) ။  ။  အခုလို  ရွာင်  

သရူွေွ ေားစေခဲရံနေွဲအ့ရြါ် သေဆ်ိငုေ်ာအစိုးေေိ ု

ရွာင်းဆိုခေင့်ေြယ်ဆို ဘာရွေရွာင်းဆိုချင်လဲ။

ခူးြေူး ။ ။ ေျရနာ်ွို့အခုွေားစေဲခံရနေွာ

ေိုေြ်ရြးရစချင်ွာရြါ့၊ရွာင်သူရွေေိုမြန်လေွ်

ရမြာေ်ရစချင်ွယ်၊ အထဲြှာရနွဲ့သူရွေေလည်း 

ရွာ် ရွာ် ရလး ေု ေ္ခ ရော ေ် ရန ွ ယ် ၊  အ မြ င် ြှာ  

ရနွဲ့သူရွေလည်း ရုံးချနိ်း  ခဏခဏသေားေရွာ့ 

အခေ်အခဲအြျ ိုးြျ ိုးကေုံရနေွယ်၊ အဓိေရွာင်း 

ဆိုချင်ွာေရွာ့ ရွာင်သူရွေလေွ်ရမြာေ်ြို့ြါ။

လာြည့် ြ ်ွလ (၁၁)ေေ်ရန့ွေင် မြန်ြာ 

ွစ်နိုင်ငံလုံးအွိုင်းအွာမြင့် ွေ္ကသိုလ်ဝင်ွန်း 

စာရြးြေဲ  ရမြဆို ြေြည်မြစ် ပြီး ေယားမြည်နယ်ြှ 

ရမြဆိုသူ ဦးရေ (၈)ရထာင်ရေျာ်ေှိရြောင်း ေယား 

မြည်နယ်ြညာရေးြှူး ဦးအယ်ေိုဝါးထံြှ သိေြါွယ်။

ေယားမြည်နယ်ွေင်း ွေ္ကသိုလ်ဝင်စာရြးြေဲ 

စာစစ်ဌာန ၂၁ ခုေှိ ပြီး  ရမြဆိုြယ့်  ရေျာင်းသူ ၊ 

ရေျာင်းသား ၈၄၆၂ဦး ေှိြါွယ်။ ၈၄၆၂ ဦထဲြှာ 

ရေျာင်းမြငြ်ရမြဆိသုလူဦူးရေေရွာ ့(၂၃၉၇)ဦးြါေှ ိ

ြါွယ်။

လေိုင်ရော်ပြို့ေှိ စာစစ်ဌာနရွေြှာ အထေ(၁)၊ 

အထေ(၂)၊ အထေ(၃)၊ အထေ(၄)၊ အထေ(၆)၊ 

အထေ(၇) ၊  အေျဉ်းဦးစီး ၊  အထေ-ရလာြိွ၊ 

အထေ-နေားလဝိုး၊ အထေ-လေိုင်လင်ရလး၊ အထေ-

ေုန်းသာ မြစ်ပြီး စာစစ်ဌာန (၁၁) ခုေှိပြီး ရမြဆိုသူ 

(၄၈၆၀)ဦး ေှိြါွယ်။

ေှား ရွာ ပြို့ ြှာ ရွာ  အ ထ ေ - ေှား ရွာ  
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မြစ်ပြီး ရမြဆိုသူ ၅၉ဦး၊ ေီရြာ့ဆို ပြို့ြှာ အထေ-

ေီရြာ့ဆို ၊  အထေ-ရေါငံခါး ၊ အထေ-ရငေရွာင် ၊ 

ထ(ခေဲ)-ရေါွြငယ်၊ အထေ-နန်းြယ်ခုံ စသည်မြင့် 

စာစစ်ဌာန (၅)ခုေှိပြီး ရမြဆိုသူ (၂၄၃၈)ဦးေှိြါွယ်။

ြရူဆိုပြို့ြှာ အထေ-ြရူဆိုမြစ်ပြီး ရမြဆိုသူ 

(၄၁၈)ဦး၊ ရဘာလခဲပြို့ြှာ အထေ-ရဘာလခဲမြစ်ပြီး 

ရမြဆိုသူ (၃၃၈)ဦး၊ ြားရဆာင်းပြို့ွေင် အထေ-

ြားရဆာင်းမြစပ်ြီး ရမြဆိသု ူ(၂၅၆)ဦး နငှ့ ်ြယစ်ဲပ့ြို့ွေင ်

အထေ-ြယ်စဲ့မြစ်ပြီး ရမြဆိုသူ (၉၃)ဦး ေှိရြောင်း 

သိေြါွယ်။

ွေ္ကသိုလ်ဝင်ွန်းစာရြးြေဲွေင် ဝင်ရောေ် 

ရမြဆိုြည့်  ရေျာင်းသားြျားအနေ်  ေိုယ်လေ် 

အဂေါြသနစ်ေြ်း ရေျာင်းသနူစှဦ်းေှရိြောင်းသေိြါွယ။်

၂၀၁၉ခနုစှြ်ှာရွာ ့ေယားွစမ်ြညန်ယလ်ုံးေှ ိ

ွေ္ကသိလုဝ်င်ွ န်းစာရြးြေ ဲရမြဆိသု ူစစုရုြါင်း ၇၃၈၈ 

ဦးေှိခဲ့ပြီး၂၀၆၆ ဦး ရအာင်မြင်ခဲ့ြါွယ်။
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ြထြဆုံးအရနနဲ့ လွွှ ရ်ွာေ်ဲ့ သွင်းအချေ ်

အလေ် မြန့်ရဝြှုေို အားေြိြါွယ်။ အထူးသမြင့် 

website ွို့ လူရွေ လေ်လှြ်းြှီနိုင်ွဲ့ လူြှု ေေန် 

ယေြ်ှာ သွင်းအချေအ်လေေ်ိ ုြျှရဝနိငု်ွ ဲ ့အြိငု်း 

ေရွာ့ အားေရေျနြ်ြှု ေှိြါွယ်။ 

ေါရြြဲ့ ေီထေ် ြို ပြီး ရေျးလေ်ရေသအထိ 

အင်ွာနေ်ြေွဲ့ ရနောရွေေ ရေသခံလူထုရွေ 

အထိ သွင်းအချေ်အလေ် ရောေ်ရအာင် ကေိုးစား 

နိုင်ြယ်ဆိုေင်ရွာ့ ြိုရောင်းြယ်ထင်ြါွယ်။ 

ေုွ ယိွချေေ်ရွာ ့အေြြ်ေ ်အြေဲ့အစည်း 

ရွေနဲ့ ဆေ်စြ်ြှု အြိုင်းြှာ ရောင်းြေန်ွဲ့ ဆေ်စြ်ြှု 

ရွေ ေှိွယ်လို့ ရယဘုယျအားမြင့် မြင်ြါွယ်။

မြညန်ယလ်ွွှ ရ်ွာဟ်ာ အေြ်ြေအ်ြေဲ့အစည်း 

ရွေေဲ့ အားေိယုပူြီး ဥြရေမြုရေး၊ ရစာင့ြ်ေည့စ်စဆ်င်း 

ရေးအွေေ် လုြ်ရဆာင်ခဲ့ ွာရွေေို လည်း ရွေ့ေ 

ရြြဲ့ မြည်နယ်အစိုးေေဲ့ လုြ်ငန်းရွေေိုရွာ့ အား 

ရောင်း ရောင်းနဲ့ အချေအ်လေ ်ခိငုခ်ိငုြ်ာြာနဲ့ ရစာင့ ်

ြေည့် ပြီး ရထာေ်မြရမြာဆိုနိုင်ြို့  လိုရသးွယ်လို့  

မြင်ြါွယ်။ 

အထူးသမြင့်  ဗိုလ်ချုြ်ရြေးရုြ်  စိုေ်ထူွဲ့  

ေစိ္စလိြုျ ိုးရြါ။့ ရနာေဆ်ုံးအချေေ်ရွာ ့လွွှ ရ်ွာေ်ဲ့ 

အဓိေ လုြ်ငန်းရွေမြစ်ွဲ့ ေိုယ်စားမြုြှုြှာရွာ့ 

စုံလင်ေေဲမြားွဲ့ မြည်သူရွေေဲ့ အသံေို ေိုယ်စားမြုြှု 

ေှိေဲ့လားလို့ရွာ့ ရြးစောေှိွယ်။ 

ေယားမြည်နယ်လွှွ်ရွာ်ဟာ အြျ ိုးသြီး 

လွွှ ရ်ွာေ်ိယုစ်ားလယှ ်ွ စဦ်းြ ှြြါဝင်ွ ဲ ့မြညန်ယ ်

လွွှ ရ်ွာ ်ွ စခ်မုြစရ်နွယ။် အဲေ့ရီွာ ့ေိယုစ်ားမြု 

ြှုအြိုင်းြှာ ဘယ်သူ့ရွေေဲ့ အသံေို ေိုယ်စားမြုရန 

သလဲဆိုွာရွာ့ ရြးခေန်းထုွ်စော ေှိွာရြါ့။ 

လွှွ်ရွာ်အရနနဲ့ စုံလင်ွဲ့ မြည်သူရွေေဲ့ 

အသံေို  ေိုယ်စား မြုွဲ့  လွှွ်ရွာ် မြစ်လာနိုင်ြို့  

အထူးသမြင့် လူဦးရေွဝေ်ရေျာ်ေှိွဲ့ အြျ ိုးသြီးေဲ့ 

အသံေို  ေိုယ်စားမြုွဲ့  လွှွ်ရွာ်မြစ်ရစြို့  ရေေး 

ရောေ်ြေဲြှာေွည်းေ မြင်ဆင်ြှုရွေ လုြ်ေြယ် 

လို့ရွာ့ မြင်ြါွယ်။ 

  ရြာ်ရေးမြာ - အြျ ိုးသြီးအရေး ွေ်ကေလှုြ်ေှားသူ 

လွှွ်ရွာ်နှင့်  ြါွ်သေ်ပြီး  အေြ်ြေ်အြေဲ့အစည်း ၊  ွေ်ကေလှုြ်ေှားသူ ၊ 

လူငယ်စွဲ့  ရေသခံမြည်သူရွေေဲ့ ထင်မြင်သုံးသြ်ချေ် အဆေ်.....
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ေယား မြည်နယ်ေဲ့  ေီး ရြာ့ဆို ပြို့ နယ်အရနာေ်ဘေ် မခြ်း ၊ 

ေြှ်းမြညန်ယ ်ရွာငြ်ိငု်း ရနမြညရ်ွာန်ဲ့ ေေငမ်ြညန်ယ ်နယစ်ြရ်ွေဘေ ်

ြှာဆိုေင် ေယန်းြျ ိုးနေယ်စုရွေ အြျားစုရနထိုင်ြေွဲ့ ရေသမြစ်ြါွယ်။

ေယန်းြျ ိုးနေယ်စုရွေေရွာ့ ေီလို ွိုင်းနဲ့မြည်နယ် ၄ ခုေရန 

စရုနထိငုြ်ေွဲ ့ရနောေိ ုေယန်းရေသလိုလ့ည်း ရခါ်ြေြါွယ။် ေယန်း 

ရေသြှာဆိုေင်လည်း ွချနိ်ေ စစ်ရဘးေဏ်ရွေ ခံခဲ့ေပြီး ပငိြ်းချြ်းရေး 

အသီးအြေင့်ရွေြေနိုင်ြေရသးဘူးလို့လည်း ရမြာလို့ေြါွယ်။

ေီလိုရေသဘေ်ြှာ ရနထိုင် ြေွဲ့  အြျ ိုးသြီးထုရွေအွေေ်  

ပငြိ်းချြ်းရေးနဲ့ြွသ်ေပ်ြီး အသြိညာရွေ ေှလိာြိုပ့ငြိ်းချြ်းရေးမြစစ်ဉြ်ှာ 
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အြျ ိုးသြီးရွေ ြါဝငြ်ိုေ့ိ ုွ စိေုြ်ွြ်ွရ်ဆာငေ်ေေရ်နွဲ ့အြေဲ့ေရွာ ့

ေယန်းအြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံး(KyWO)ေ မြစ်ြါွယ်။

အခုလို  အြျ ိုးသြီးအြေဲ့အရနနဲ့အြျ ိုးသြီးနဲ့ ပငိြ်းချြ်းရေးဆို

ွဲ့ ရခါင်းစဉ်ရအာေ်ြှာ ဘာရြောင့်လုြ်ရနေလဲဆိုွာနဲ့ြွ်သေ်လို့ 

(KyWO) ွ ေဲြေ်အွေင်းရေးြှူး(၂) ြူအင်နိုးဆင့်ေ အခုလိုေှင်းမြြါွယ်။

“ေျြွို့ေယန်းရေသြှာ စစ်ြေဲေဲ့အရငေ့အသေ်ရွေ အေင်ေ 

စစ်ြေဲ မြစ်ခဲ့ွာရွေ ေျြွို့ေီြပငိြ်းချြ်းွဲ့ေဏ်ေိုခံစားရနေွယ်။ 

အထဲြဲှာြ ှေအီြျ ိုးသြီးဆိေုင ်ြိဆုိုးြါွယ။် အြျ ိုးသြီးရွေေ အြျ ိုးသား 

ရွေ ထေြ်ိပုြီးရွာြ့ ှြပငြိ်းချြ်းွဲ ့ေဏေ်ိခုစံားေွဲအ့ွေေ ်ေျြွိုေ့ 
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ေီပငိြ်းချြ်းရေးမြစ်စဉ်ြှာ အြျ ိုးသြီးရွေေဲ့ အသံြါဝင်ြို့ လိုွယ် ဆိုွဲ့ 

ေညေ်ေယခ်ျေန်ဲ့ ဘာမြစလ်ိုလ့ည်းဆိရုွာ ့အြျ ိုးသြီးရွေေ ခစံား ဓါစားခ ံ

အမြစ်ခံေ ဲွ့အွေေ် သူွို့အသံေ အရေးကေီးွယ်။ သူ ိွု့အသံြါဝင်ြှ 

ေီ ပငိြ်းချြ်းရေး မြစ်စဉ်  ြို ပြီးရွာ့  မြန် မြန်ရလးရချာရြေ့ြယ်။” လို့  

ြူအင်နိုးဆင့်ေ ရမြာြါွယ်။

ေယန်းအြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံး (KyWo )ေရန ပငိြ်းချြ်းရေးနဲ့ 

အြျ ိုးသြီးရဆေးရနေးြေရဲွေ ေယန်းရေသြှာ ရနောြျားြျား လိေုလ်ရံဆာင ်

ေေေ်ခဲ့ြေွယ်လို့ဆိုြါွယ်။

ေီးရြာ့ဆိုပြို့နယ် မြလဲရေျးေောအုြ်စုထဲေ မြလဲေောြှာ ပြီးခဲ့ွဲ့ 

ဇန်နဝါေီလ ၂၂ ေေ်ရန့ေ ပငိြ်းချြ်းရေးနဲ့ အြျ ိုးသြီးအသိြညာရြး 

ရဆေးရနေးြေဲရွေ မြုလုြ်ခဲ့ြေြါွယ်။

အခုလို မြုလုြ်ေွဲ့ ေည်ေေယ်ချေ်ေိုရွာ့ အြျ ိုးသြီးနဲ့ပငိြ်းချြ်း

ရေးေီစေြ်းရေမြင့်ွင်ွဲ့အြိုင်းေရန ေီလိုရဆေးရနေးြေဲရွေမြုလုြ်ေမခင်း 

မြစ်ွယ်လို့ (KyWO) ြယုယုရဆေေ အခုလိုရမြာြါွယ်။

“အြျ ိုးသြီးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုွဲ့စေြ်းေည်မြင့်ွင်ရေးရွေလုြ်ွယ်။ 

ရနာေပ်ြီး အြျ ိုးသြီးနဲ့ပငြိ်းချြ်းရေး ဆိငုေ်ာ စေြ်းေညမ်ြင့်ွ င်ွ ဲ ့လြုင်န်း 

စဉ်ရွေလုြ်ွယ်။ အခုလုြ်ရနွဲ့ရဆေးရနေးြေဲေ အဓိေ ဘယ်လုြ်ငန်းစဉ် 

ရအာေ်လဲဆိုေင် အြျ ိုးသြီးနဲ့ပငိြ်းချြ်းရေးရြါ့ ေီစေြ်းေည်မြင့်ွင်ရေး

လုြ်ငန်းစဉ်ရအာေ်ေရနပြီး ေိရဆေးရနေးြေဲေိုလုြ်မြစ်ွာမြစ်ွယ်။” လို့ 

ြယုယုရဆေေ ရမြာြါွယ်။

ရဆေးရနေးြေဲရွေြှာဆိုေင် အဓိေ လေ်ေှိပငိြ်းချြ်းရေးမြစ်စဉ်ရွေ 

အြျ ိုးသြီးအခေင့်အရေးရွေ၊ ေေင်နီမြည် ြေဲ့စည်းြုံရွေ စွဲ့အရြောင်း 

အောရွေြါွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။

ေီလို  ရဆေးရနေးြေဲ မြုလုြ် ပြီး  နှစ်ေေ်အြော ဇန်နဝါေီလ ၂၄ 

ေေ်ရန့ြှာ အခုလို ခေင့်မြုချေ်ြေဘဲ ရနာေ်ရနှာင် ြမြုလုြ်ြို့ ပြို့နယ်အ

ရထေရထေအြုခ်ျုြရ်ေးဦးစီးဌာနေရန မြလအဲြုခ်ျုြရ်ေးြှူးထ ံသွရိြးစာ 

ရောေ်ေှိလာခဲ့ြါွယ်။

ရဆေရနေးြေဲ အခြ်းအနား ရဟာရမြာြေဲသင်ွန်း စသည်ွို့ေို ခေင့်မြု 

ြိန့်ြေှိဘဲ မြုလုြ်ြါေ ထိရောေ်စောအရေးယူ ရဆာင်ေေေ်သေားြည်မြစ် 

ရြောင်း ေီးရြာဆိုပြို့နယ်အုြ်ချုြ်ရေးြှူး ဦးဉာဏ်လှိုင်ေ သွိရြး 

စာထုွ်မြန်ခဲ့ွာမြစ်ြါွယ်။

'' ခေင့်မြုြိန့်ေို ွင်သင့်ေင်ရွာ့ ွင်ြှာရြါ့ရနာ ြွင်သင့်ေင် 

ြွငဘ်ူး။ '' ဟ ုမြလရဲေျးေောအြုခ်ျုြရ်ေးြှူး ဦးအယြ်ှူးေ ရမြာြါွယ။်

ပငိြ်းချြ်းရေးအသိြညာရြးရဆေးရနေးြေဲ မြုလုြ်သေားွဲ့ မြလဲေော 

ဟာဆိေုင ်ွ ချနိေ် ေေငန်ီွ ြျ ိုးသားလုံး အခခုျနိထ် ိပငြိ်းချြ်းရေးအွေေ ်

ွိုေ်ြေဲစွင် ဝင်ရောေ်လာခဲ့ေွဲ့ ရနောမြစ်ြါွယ်။

သီးမခားလွွှ လ်ြ်ွ ဲေ့ေငန်မီြညေ်ိ ုဗြာမြညထ်သဲြိ်းသေင်းြို၁့၉၄၈ 

ခုနှစ်ြသဂုွ်လ(၉)ေေ်ရန့ြှာ ေေင်နီအြျ ိုးသားရခါင်းရဆာင် ဦးဘီွူေီ 

ွညေ်ှေိာ မြလေဲောေိ ုြဆြလ ဗြာအစိုးေစစ်ွ ြ်ရွေေ စွငဝ်ငရ်ောေ် 

ွိေုခ်ိေုခ်ဲ့ွ ဲအ့ွေေ ်ေေငန်အီြျ ိုးသားရွေေ ေောလေန်ေန်ဲ့မြနလ်ည ်

ခုခံွိုေ်ခိုေ်ခဲ့ွဲ့ ေောမြစ်ြါွယ်။

စစ်ြေဲရွေမြစ်သေားပြီးရနာေ်ြှာရွာ့ ရေသခံေောသူေောသားရွေေ 

ေောြုံးေောရေှာင်ရနခဲ့ြေေြါွယ်။ အထူးသမြင့် အြျ ိုးသြီးရွေနဲ့ေရလး 

ရွေြှာ စစ်ရဘးေဏ်ခံခဲ့ြေေွာမြစ်ြါွယ်။

“ဘေုားရေျာင်းေလေလဲို ့ွ စေ်ောလုံးြီးရှို့ခေံပြီးရွာ ့ေောသေူောသား 

ရွေေ ရမြာေ်ြေ်ွစ်ချ ို့၊ အရေှ့ြေ်ွစ်ချ ို့ထေေ်ရမြးသေားြေွယ်။” 

လို့ ရေှးြှီရနာေ်ြှီ သိေှိွဲ့ ရေသခံ ဦးြာွူးေှာလာေ ရမြာမြြါွယ်။

ေလီိစုစြ်ေရဲွေြှာ အြျ ိုးသြီးရွေနဲ့ေရလးရွေ အြျားဆုံးကေုံရွေ့ 

ခံစားခဲ့ေလို့လည်း လေ်ေှိ ပငိြ်းချြ်းရေး မြစ်စဉ်ြှာဆိုေင် အြျ ိုးသြီး 

ရွေြါဝင်သင့်ွယ်။ အြျ ိုးသြီးထုရွေဟာဆိုေင် ပငိြ်းချြ်းရေးမြစ်စဉ်နဲ့ 

ွိုေ်ရိုေ်သေ်ဆိုင်ရနြါွယ်လို့ မြလဲရေျးေောအုြ်စုအွေင်းရနထိုင်ွဲ့ 

ြအယ်ေီးနာေ အခုလို ရမြာြါွယ်။

“အြျ ိုးသြီးလည်း လထူထုေဲလထူြု ဲလေူယမ်ြစလ်ာပြဆီိေုငရ်ွာ ့

စစ်ြမြစ်ြှဘဲပငိြ်းချြ်းရေးေပြီလို့ ရမြာလို့ြေဘူးရလးရနာ်။ ပငိြ်းချြ်းရေး 

ဆိုွာ ေိုယ့်ြိသားစုြှာမြစ်မြစ် ေိုယ်ရနထိုင်ွဲ့ြွ်ဝန်းေျင်ြှာမြစ်

မြစ် အဓိေ ေီပငိြ်းချြ်းရေးမြစ်စဉ်ဆိုွာ အြျ ိုးသြီးြြါဝင်လို့ြမြစ်ွဲ့

အခန်းေဏ္ဍလည်းမြစ်ွာရြါ့ရနာ်။ ွချ ို့ရနောြှာဆိုအြျ ိုးသြီးရွေ 

ဦးရဆာင်ေြည့် နိုင်ငံရေးနဲ့ြွ်သေ်ပြီးရွာ့ြှ ပငိြ်းချြ်းရေးမြစ်စဉ်နဲ့ြ

ွ်သေ်ပြီးရွာ့ ရွေ့ေြယ်ဆိုေင် ေျြွို့အြျ ိုးသြီးလည်း ြါဝင်ေြည့်

အခန်းေဏ္ဍအြျားကေီးေှိွယ်။”

ြအယေ်ီးနာဟာဆိေုင ်လေ်ေှ ိေယား(ေေငန်)ီမြညန်ယ ်ပငြ်ိးချြ်း 

ရေးမြစစ်ဉရ်လလ့ာရစာင့ြ်ေည့်ွ ဲအ့ြေဲ့ထြဲှာလည်း ြါဝငရ်နွဲ ့အြျ ိုးသြီး 

ွစ်ဦးလည်းမြစ်ြါွယ်။

အြျ ိုးသြီးနဲ့  ပငိြ်းချြ်းရေးလှုြ်ေှားရနွဲ့ ေယန်းအြျ ိုးသြီး 

အစည်းအရုံးေရွာ့ ြိြိွို့ယုံြေည်ော ြန်းွိုင် ရောေ်ေှိြို့အွေေ်ေ

ရွာ့လူထုရွေနဲ့ ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်သေားြယ်လို့ ဇန်နဝါေီလ ၂၈ 

ေေ်ရန့ေ ထုွ်မြန်လိုေ်ြါွယ်။ေယန်းအြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံးအြေဲ့ြှ ရေျးလေ်ရန အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ပငိြ်းချြ်းရေး အသိြညာရြး အစီအစဉ်ြျား
ရဆာင်ေေေ်ရနစဉ်မြစ်ြါွယ်။ (ဓါွ်ြုံ - KyWO)
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ေယားမြည်နယ်ေဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာ 

ရေးနစှထ်ြဲှာ ရေသြေံ့ပြိုးရေးအွေေ ်ရေေေှရိေးေဏ္ဍ 

ြှာဆိုေင် ေျြ်သန်းရြါင်း ွစ်ရသာင်းရေျာ်ေုန် 

ေျခံပြီး ရဆာင်ေေေ်ြို့ လျာထားပြီး မြစ်ြါွယ်။

ေီလိုဘွ်ဂျေ်ရွေ  လျာထားရဆာင်ေေေ်  

ရြြယ့်လို့လည်း  အခုလိုရနေောသီရောေ်ွိုင်းြှာ  

ရေေှားြါးွဲ့ ရေျးလေ်ရနရေသရွေေရွာ့ အခေ် 

အခဲကေုံရွေ့ရနေဆဲမြစ်ြါွယ်။

အရြောင်းေရွာ့  ရေေှိ ြို့  စီ ြံေိန်း ရွေ  

ရြာ်ရဆာင်ွဲ့ရနောြှာ ရေအေင်းအမြစ်ရွေ စီြံခန့် 

ခေဲွဲ့ ရနောြှာရေသခံရွေနဲ့ ညှိနှိုင်းရဆေးရနေးေွာ 

ရွေလည်း ေှိရနွာမြစ်ြါွယ်။

လ ေ် ရွေ့ ြှာ ရွာ့  ရေ ေ ေှိ ရေး  စီ ြံ ေိ န်း  

အရောင်အထည်ရြာ်ြို့ ရေအေင်းအမြစ် အခေ်အခဲ 

ေှိရနွာမြစ်ွယ်လို့ ြရူဆိုပြို့နယ်ြှ မြည်နယ်လွှွ် 

ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် ဦးသဲေယ်ေ ရမြာြါွယ်။

“ြရူဆိုဘေ်ေေောရွေဘေ်ေို ရေသေယ်ြို့ေ 

ရေထေေ်ရြါေ်ေရန သေယ်ြယ်ဆိုေင်လည်း ရေြ 

လုံရလာေ်ွာရွေ ေှိလာနိုင်ွာရြောင့် နီးစြ်ွဲ့ 

ေောရွေေလည်း လေ်ြခံွာရွေေှိွယ်။” လို့ရမြာ 

ြါွယ်။

ြ ရူ ဆို ပြို့ န ယ်  အ ရေှ့ ဘ ေ် ေှိ  ရေး လျား  

ရေျးေောအုြ်စု ၊ ြိုဆိုရေျးေောအုြ်စု ၊ ေိုးြေယ်ရေျး 

ေောအုြ်စု ၊  ြာခရောရေှ့ရေျးေောအုြ်စု ၊  ထီးရြါ်ဆို  

ရေျးေောအုြ်စုနဲ့ ြရူဆိုပြို့ရြါ် ွချ ို့ရနောြှာ ရေေှား 

ြါးြှု ကေုံရွေ့ရနေွာမြစ်ြါွယ်။

ေော သူ ၊ ေော သား ရွေ အ ရန နဲ့  ရေ  ၁ ခါ သေား  

ခြ်ြယ်ဆိုေင် ၁နာေီရလာေ်ြောွဲ့ ခေီးေို ရသာေ် 

ရေ၊ သုံးရေ အွေေ် ြုံြှန်အားမြင့် ရနစဉ် ွစ်ေေ်ေို 

၂ကေိြ်ရလာေ်ရေသေားခြ်ရနေွာ မြစ်ြါွယ်။

ရေေှားြါးွဲ့အချ နိ် ရွေြှာ  ြရူဆို ပြို့ ရြါ် ၊ 

ထီးရြါ်ဆိုရေေန်ရွေအထိ စေ်နဲ့ရေသေားခြ်ေွာ 

မြစ်ပြီးရွာ့ စေ်ြေှိွဲ့လူရွေအရနနဲ့လဲ ဆိုင်ေယ်

ရွေနဲ့ရန့စဉ်ရေသေားခြ်ရနေွယ်လို့သိေြါွယ်။

“ ရေ ြ ေှိ ွဲ့ အ ွေ ေ် ရြော င့် အ ခ ေ် အ ခဲ ေ 

အြျားကေီးေှိွယ်လို့ရမြာေြာရြါ့ ေျန်းြာရေး အရန 

နဲ့ရော၊ အလုြ်ေစ အလုြ်ေ ဥြြာဆိုွစ်ေေ်ေို 

အလုြ် ၈နာေီလုြ်ေြဲ့အစား ရေသေားခေ်ြို့ အရေး 

ဘေ်ြာ အချနိ်ရြးရနေရသးွယ်ရလ ဥြြာ ၈နာေီ 

လုြ်ြဲ့အစား  ၅-၆နာေီြဲ  ေွယ်ဆိုွဲ့  သရဘာ 

ြျ ိုးရြါ့ ရေအွေေ် ဦးစားရြးပြီးရွာ့ြှ အချနိ်ရြး 

ေွယ်ရြါ့။” ရလာခုခူရေျးေော ဥေ္ကဌ ဦးရေးြဲေ 

ရမြာြါွယ်။

ြရူဆို ပြို့အရေှ့ဘေ် မခြ်းရေသေှိ  ရေျးေော  

ရွေြှာ  ရေထေေ်ရြါေ်ရွေရေေန်ရွေေှိရြြဲ့လဲ  

အခလုိ ု ရနေးဦးစချနိြ်ှာ  ရေြလုရံလာေ်ွ ဲမ့ြသနာရွေ 

စွင် ကေုံရွေ့ရနေွာရြောင့်  ရေအလှူေှင်ရွေ 

လိုအြ်ရနွယ်လို့  ြရူဆို ပြို့  ရလာခုခူရေျးေောြှ  

ဦးရေှးြဲေ ရမြာြါွယ်။

“ေျရွာ်ွို့ရေခေ်ခဲွဲ့ အရြောင်းေရွာ့ 

tpdk;&vsmxm;csuf&Sdayr,hfvnf; a&&Sm;yg;r_ tcuftcJ=uHKawG hae&qJ

pdk;xdkufatmif

ရေထေေရ်ြါေရ်နောေလ ဲရဝးွယ၊် သေားခြေ်ွာလ ဲ

အဆငြ်ရမြဘူး ရြါရ့နာ ်ေျရွာ်ွ ိုေ့ ေီွ စြ်ုံးွစြ်ုံး 

ေြို့အရေးေ လူနဲ့သေားခြ်ေွာ ၅ဂါလန် ွစ်ြုံးဆို 

၁နာေရီလာေြ်ောွယ။်” လို ့ဦးရေှးြေဲရမြာြါွယ။်

အခုလို  ရေေှားြါးွဲ့  ရလာခုခူရေျးေောေို  

ပြီးခဲ့ ရြရြာ်ဝါေီလ ၂၂ ေေ်ရန့ေ ရေဂါလံ ၄၂၀၀ 

သေားရောေ်လှူေါန်းခဲ့ွယ်လို့ ရငေရွာင်မြည် နာရေး 

ေူညီြှုအသင်း အွေင်းရေးြှူး ေိုြျ ိုးြင်းရထေးေ 

ရမြာြါွယ်။

“ေီးရြာဆ့ိ၊ု ြရဆူိရုြါ ့ေီးရြာဆ့ိ ုဆိေုင ်ရေါဆိြုျ၊ 

ရေါရညးခ၊ူ ရေါွြကေီး ရြါ ့အဲဘ့ေေ်ောရွေအေနုရ်ော

ေ်ွာရြါ့။”လို့ ရမြာြါွယ်။

ြားရဆာင်းပြို့နယ်ြှာဆိုေင်ရွာ့ ရေေေှိရေး 

ွေေ်လျာထားချေ်ြှာဆို  ပြို့ နယ်အားလုံးထဲြှာ  

အနည်းဆုံး မြစ်ရနြါွယ်။ ေျြ်သန်းရြါင်း ၈.၆ 

သာလျာထားွာရွေ့ေြါွယ်။

ြားရဆာင်းပြို့နယ် ရြာ်ချးီရေသေဲ့ ၁၃ ေုန်း 

လို့ ရခါ်ွဲ့ ယူရော်ခိုရေျးေောြှာဆိုေင်လည်း အခုနှစ် 

ရွေြှာ ရေြလုံရလာေ်ွဲ့ မြဿနာနဲ့ ေင်ဆိုင်ရနေ 

ြါွယ်။

ခဲေျင်းထဲေ မြန်ထေေ်လာွဲ့ရေေို  အုွ် 

ေနထ် ဲမြနသ်ိရုလှာငထ်ားပြီး ွ စြ်ုံးေိ ုွ စေ်ာေျြန်ဲ့ 

မြန်ရောင်းရနြေြါွယ်။

ရေေို အခရြးဝယ်ရနေသလို အွေ်အဆင်း 

ြျားွဲ့ ရွာင်ရစာင်းရြါ်ြှာရနြေွာမြစ်ွဲ့အွေ

ေ် ရေသယ်ခ(ရေထြ်းခ) ေလည်း ရေးကေီးွယ်လို့ 

ရမြာြါွယ်။

ရစားဂျူးဂျူ ယရူောခ်ိရုေျးေောွေငရ်နထိငုသ်ေူ 

“ေျရနာ်ွို့ရနောြှာဆို ွစ်ြုံးွစ်ရထာင် ရေြိုးေ။ 

ဟိုးရအာေဘ်ေဆ်ိ ုငါးောြ။ဲ ဟိုးအရြါ်ဘေထ်ဆိိေုင ်

ြိုးရဝးရွာ့ ွစ်ြုံးေို ွစ်ရထာင့်ငါးောအထိ သူြျား 

ရွာင်းွယ် ။  ွစ်လေို  ရေြိုးနဲ့ ြဲ  ွစ်သိန်း  

ရလာေ်ေျွယ်။” လို့ရမြာြါွယ်။

ရေထေေ်ွဲ့ ြြာဏနဲ့  လေ်ေှိ  ယူရော်ခို  

ရေျးေောေှိ အိြ်ရမခ ၃၀၀ ေ အသုံးမြုရနေွဲ့ ရေြြာ 

ဏေ အေြ်းေောဟြှုေှိ ရနွာရြောင့်  လာြယ့်  

ရနေောသီြှာ ရေေှားြါးွဲ့ မြဿနာေ ြိုဆိုးလာနိုင် 

ွယ်လို့ ရေသခံရွေေ ရမြာြါွယ်။

ေယားမြညန်ယ၏် ေသုံးခန့်ြနှ်းရမခရငေစာေင်း 

ဆိုင်ော အချေ်အလေ် အေ ပြို့နယ် ၇ ပြို့နယ် 

လုံးစုစုရြါင်း ေျြ်သန်းရြါင်း ၁၂၄၄၉.၁၄၄ အသုံးမြု 

ြှာမြစ်ြါွယ်။

ရေ ေှိ ရေး စီ ြံ ေိ န်း ရွေ ေ  ဘ ွ် ဂျ ေ် ရွေ  

ချထားရြြယ့လ်ို ့ရေေှားြါးွဲ ့ရေသရွေအွေေရ်ွာ ့

အခုချနိ်ထိ ြရမြေှင်းနိုင်ရသးြါဘူး။

ေီးရြာဆို ပြို့နယ် ထီးြိုးေလိုးရေျးေောွေင် 

၁၀၂ ွြ်ေင်းြှ ွည်ရဆာေ်ထားသည့်ွြ်စခန်း 

ွိုးချဲ့ မြုမြင်ေန်လိုအြ်ွဲ့အွေေ်လို့ ဆိုပြီး ထီးြိုး 

ေလိုး ွြ်စခန်းြှုး ဗိုလ်ြှုးလှြိုးြှ ထီးြိုးေလိုး အုြ်စု 

အွေင်းေ ရေျးေောြျားေို  သစ်၊ ဝါးြျား ရွာင်း 

ယူခဲ့ွယ်လို့ ရေျးေောရေသခံြျားေဲ့ ရမြာမြချေ်အေ 

သိေြါွယ်။

“ သူွ ို ့ွ ြ ်မြုမြငြ်ိုဆ့ိပုြီးရွာ ့ရွာင်းွယ။် 

ထီးြိုးေလိုးေောြှာ ွြ်စခန်း ေှိွယ်ရလ။ ေါရြြဲ့ 

လာသယ်သေားွာရွာ့ ွြ်ေင်း ၁၀၂ အထိ သယ် 

wyfpcef;jyKjyif&eftwGuf aus;&Gmrsm;xHrS opf/0g;rsm;udk awmif;,l
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သေားွယ်။” လို့ ထီးြိုးေလိုးရေျးေောအုြ်စုြှ ရေသ 

ခံွစ်ဦးေ ရမြာြါွယ်။

၎င်းွို့  ရွာင်းယူထားွဲ့  သစ်၊ ဝါးြျားေို  

ပြီးခဲ့ွ ဲ ့ရြရြာဝ်ါေလီ ၂၄ ေေရ်န့ြှာ စစေ်ား ၆ စီးမြင့ ်

လာရောေ် သယ်ရဆာင်သေားခဲ့ွယ်လို့ သိေြါွယ်။ 

ထီးြိုးေလိုး အုြ်စုအွေင်းေှိ ရေျးေော ဥေ္ကဌြျားေို 

ရခါ်ယူရွေ့ဆုံပြီး ရွာင်းယူခဲ့ွယ်လို့ သိေြါွယ်။

“ ေီ အ ရမခ အ ရန အ ေ ဆို ေ င်  ြ ရွာ င်း သ င့်  

ရွာ့ဘူးရလ။ ေျရွာ်ွို့ေ ြရြးဘူးဆိုေင်လည်း 

ြရောင်းဘူးရလ။ ရြးြယ်ဆိုေင်လည်း ြရြးသင့် 

ရွာ့ဘူး” လို့ ထီးြိုးေလိုးရေျးေောအုြ်စုြှ ရေသခံ 

z&lqdkjrdkhe,ftwGif; a&&Sm;yg;vdkh tcuftcJjzpfaejuwJh aus;&GmawGudk aiGawmifema&;ulnDa&;toif;awGu oGm;a&mufvª'gef;wJhjrifuGif;jzpfygw,f ("gwfykH - pdk;xdkufatmif)

ွစ်ဦးေ ရမြာြါွယ်။

ရေါခူလီ ၊ ြဲလျား၊ ထီးသဲေလိုး ၊  ရေါလျားခူ 

စွဲ့  ရေျးေောြျားေို  ၁၄  ရြေှိွဲ့  သစ်လုံး  ၃ 

လုံးစီ ရွာင်းယူခဲ့ ပြီး ရေါွေါးြှ ဝါး ၁၀ ရချာင်း၊ 

ရေါဘျာေူးြှ ဝါး အရချာင်း ၂၀၊ ရေါခူသေဲ့ြှ ဝါး ၁၅ 

ရချာင်းနှင့် ထီးြိုးေလိုးြှ ြျဉ်ြန်ေန် စေ် (၂) စီး 

ရွာင်းယူခဲ့ွယ်လို့ သိေြါွယ်။

၂၀၁၂ ခနုစှ ်ေေငန်အီြျ ိုးသား ွ ိုးွေရ်ေးြါွ  ီ

KNPP နငှ့ ်အစိုးေွို ့ချုြဆ်ိထုားွဲ ့Bilateral Cease-

fire Agreement ြှာ ွြ်စခန်းနှင့် ွြ်အင်အားြျား 

ြွိုးချဲ့ ြို့ဆိုွဲ့ သရဘာွူညီချေ် ြါဝင်ြါွယ်။
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ြရူဆိုပြို့နယ် အရနာေ်ြေ်မခြ်းရေသရွေြှာဆိုေင် ေရယာ၊ 

ြိုနူြရနာ(ရော်ရယာ်) လူြျ ိုးစု အြျားစုရနထိုင် ြေြါွယ်။ ရွာင် 

ယာလုြ်ငန်းေိုသာ အဓိေ လုြ်ေိုင်စားရသာေ်ြေြါွယ်။

လေ်ေှိြှာရွာ့ လြ်းြန်းဆေ်သေယ်ရေး ယခင်ေထေ်ရွာ့ 

ရောင်းြေန်လာွယ်လို့ဆိုေြှာြဲ မြစ်ြါွယ်။ သို့ရသာ်လည်း ပြို့နဲ့  

အလှြ်းရဝးလေန်းွဲ့ ရေျးလေ်ေောရွေြှာဆိုေင် လြ်းြန်းဆေ်သေယ်ရေး

ြရောင်းရသးြါဘူး။

ေါ့ရြောင့် ရေျးေောွာဝန်ေှိသူရွေေ သေ်ဆိုင်ွဲ့ လွှွ်ရွာ် 

ေိုယ်စားလှယ်ရွေေို လြ်းြန်းဆေ်သေယ်ရေးရောင်းြေန်ြို့ အြျားဆုံး 

ရွာင်းဆိုြေွယ်လို့ သိေြါွယ်။

လြ်းြန်းဆေ်သေယ်ရေးရောင်းြှ  ဌာနဆိုင်ော ၊  လွှွ်ရွာ်  

ေိုယ်စားလှယ်ရွေ ရေျးေောအထိ ေေင်းဆင်းြေည့်ရှုနိုင်ြှာမြစ်ပြီး လို 

အြ်ချေ်ရွေေို  ြိုြို  ွင်မြနိုင်ြယ်လို့  ရေသခံအြျားစုေ ရမြာဆို  

ြေြါွယ်။

အဲ လို  လြ်းြန်း ဆ ေ် သေယ် ရေးြ ရောင်း ၊  ဆ ေ် သေယ် ရေး  

ခေ်ခဲွာရြောင့် ရေျးေောရေသခံအြျားစုြှာ ွမခားရနောေို ရေေ့ရမြာ

င်းသေားြေွဲ့သူရွေေှိွယ်လို့ သိေြါွယ်။

“ေျရွာ်ွို့လူြေှိွဲ့ခါေျရွာ့ ြေံ့ပြိုးရေးြေှိရွာ့ြွိုးွေ်

ရွာဘ့ူးရြါ ့ေအီွိငု်းြရဲနာေေ်ျွ ယ ်အမခားေောေလည်း ြီးအေနုလ်ုံးေ

ပြဆီေသ်ေယရ်ေးအေနုလ်ုံးအဆငရ်မြသေားပြ”ီ လို ့ရေါလာရစာအြုစ်ထုေဲ 

ယိုြေားရေျးေောေဲ့ အုြ်ချုြ်ရေးြှူး ဦးဟဲအီေ ရမြာြါွယ်။

ြရူဆို ပြို့အရနာေ်ြေ်မခြ်းရေသြှာ ေိုြိုရစာအုြ်စုအထဲွေင် 

ရေျးေော ၇ ေော၊ ဟိုယာအုြ်စုွေင် ၈ ေော၊ ောဧြေားအုြ်စုွေင် ၅ ေော၊ 

ြိုဆိုအုြ်စုွေင် ၆ေော၊ ရေါလာရစာအုြ်စုွေင် ၈ ေော ေှိွဲ့အွေေ် အုြ်စု ၅ 

ခုနဲ့ ရေျးေောစုစုရြါင်း ၃၄ ေောေှိြါွယ်။

လြ်းြန်းဆေ်သေယ်ရေးအမြင် ြီး၊ ရေ စွဲ့အောရွေေို ရေျးေော 

အြျားစုေ ရွာင်းဆိုထားြေြါွယ်။ ရေျးေောအြျား စုြျားြှာရွာ့ 

လေ်ေှိအချနိ်ထိ ဆိုလာြီး ေိုသာ အသုံးမြုရနေြါွယ်။

လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားရွေေ ရေသခံလူထုရွေေို ရေ၊ ြီးလုြ် 

ရြးြယ်လို့ ရမြာထားြူးွယ်လို့လည်း ြိုဆိုအုြ်စု၊ ရေါေူလယ်ရေျး 

ေောြှာရနထိုင်ပြီး ရေသခံွစ်ဦးမြစ်ွဲ့ ြဇင်ြာသန်းေ ရမြာြါွယ်။

ြဇငြ်ာသန်းေ “သြူျားေောြေရ်ွာြ့သဘိူး။ ေျြွိုေ့ောြှာဆိေုင ်

ရေ၊ ြီးရွေလုြ်ရြးြယ် အဲလိုရမြာွယ် ြီးရွေခါေျလည်း ေောအဆုံး 

ထိလည်းြရောေ်ဘူးရြါ့ရနာ” လို့ ရမြာြါွယ်။

ွချ ို့ရေျးေောအရနနဲ့ လြ်းြန်းဆေ်သေယ်ရေးအဆင်ရမြရြြယ့် 

လည်း ေျန်းြာရေးဝန်ထြ်းေ အချနိ် မြည့်  ရေျးလေ်ရဆးခန်းြှာ 

ြေှိွာရြောင့် အခေ်ကေုံွယ်လို့ ေိုြိုရစာအုြ်စု၊ ခါးဘယ်ရေျးေောေ 

ဦးေိုးအီေ ရမြာြါွယ်။

“ွစ်ခါွရလဆောြ ိွု့ေအချနိ် မြည့်ြရနနိုင်ဘူး။ ွစ်လ 

ြှာွစ်ြွ်ရလာေ်ြဲရနလိုေ် ွစ်ေေ်နှစ်ေေ်ြဲရနလိုေ် အဲလိုြဲလာ 

ရနပြီးရွာ့ြှ ခနရန ရဆးဝယ်ြယ်ဆိုပြီး အရြောင်းမြပြီးမြန်သေားွယ်။ 

ေရလးဝြ်းရလျှာဝြ်းြျေမ်ြစ်ွ ယ ်ရခါင်းေိေု ်နှာရစး ရချာင်းဆိမုြစေ်င ်

ေျရွာ်ွို့ေ ဆောြေိုသေားေှာွဲ့အချနိ်ြှာ အခေ်အခဲမြစ်ွာရြါ့” လို့ 

ဆိုြါွယ်။

ြရူဆိုပြို့နယ်ွေင် လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးေှိပြီ မြည်သူ့ 

လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် ွစ်ဦး၊ အြျ ိုးသား လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် 

နှစ်ဦး၊ မြည်နယ်လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦး မြစ်ြါွယ်။

ြရူဆိုပြို့အရနာေ်ြေ်မခြ်းဟာ ြဲဆန္ဒနယ်အြှွ် (၂) မြစ်ပြီး 

မြည်နယ်လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ရြာင်ထေန်း  (ရနာ်အီ) ေဲ့  

ြဲဆန္ဒနယ်မြစ်ြါွယ်။

ရေျးေောရေသခအံြျားစဟုာ ၎င်းွိုေ့ဲ့ လွွှ ရ်ွာေ်ိယုစ်ားလယှေ် 

ရေသအွေင်း ေေင်းဆင်းြေည့်ရှု စစ်ရဆးရဆာင်ေေေ်ွာရွေ အားြေ 

ဘူးလို့ သုံးသြ်ရမြာဆိုထားြါွယ်။

၂၀၁၅ရေေးရောေ်ြေဲြှာ လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် စည်းရုံးရေး 

ဆင်းွဲ့ွ ချနိရ်လာေသ်ာ ရွေ့ေွယလ်ို ့ဦးေိုးအေီ ၎င်းေဲ့ရွေ့ေှခိျေေ်ိ ု

ဆေ်ရမြာြါွယ်။

“ရေျနြ်အားေြှုြေှိဘူးဆိုွာေ လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် 

ရွေေ ြဲရြးပြီးွာနဲ့ လုံးဝလာြြေည့်ရွာ့ဘူး စည်းရုံးရေးလည်း 

လာြဆင်းရွာ့ဘူး  ဘာရွေလိုအြ်လဲလည်း  လာြရြးရွာ့ဘူး ။ 

ေျရွာ်ွို့ြှာ လိုအြ်ွာရွေေှိွယ်။ ေါရြြယ့် ဘယ်ေိုွင်ေြှာ 

ဘာေိုရမြာေြလဲဆိုွာလည်း ြသိရွာ့ဘူး” လို့ ဆိုြါွယ်။

လူထုအွေေ်  ွေယ်လိုအြ်ွဲ့  အောရွေေို  ြရဆာင်  

ေေေရ်ြးနိငု်ွ ာရွာငြ် ှအနည်းဆုံး အားရြးစေားနစှသ်ြိ့ြ်ှုေိ ုရြျှာလ်င့ ်

ွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။

လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ရြာင်ထေန်းေလည်း ၎င်းြဲဆန္ဒ 

နယ ်အွေင်း လြ်းြန်းဆေသ်ေယရ်ေး၊ ရေ၊ ြီး စသမြင့ ်ေေင်းဆင်း ြေည့ရ်ှု 

ရနွာရြောင့ ်ရေသခရံွေနဲ့ထရိွေ့ြို ့အားနည်းရနရသး ွ ာမြစ်ွ ယလ်ို ့

ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)ြှ ဆေ်သေယ်ရြးမြန်းောြှာ မြန်ရမြြေားခဲြါွယ်။

၎င်းေ “ ေျရွာ်ေရွာ့ ေေင်းဆင်းွာရွာ့ြျားြါွယ်။ 

အစိုးေနဲ့ြွ်သေ်ွဲ့လုြ်ငန်းရွေ လိုေ်ြေည့်ွာရြါ့။ သူွို့နဲ့ရွေ့ြို့

ရွာ့အချနိ်ြရြးနိုင်ဘူး။ ဟုွ်ြါွယ် သူွို့ရမြာွာြြှားြါဘူး” လို့ 

ရမြေှင်းထားြါွယ်။

ဟိုယာအုြ်စု၊ ရေါရောေ်(ရအာေ်) ရေျးေောြှ ဦးရောေိုေလည်း 

"ြလာဘူး။ အေငေ် ွ စခ်ါနစှခ်ါရွေ့ွ ာေ လြ်းသေားြေည့်ွ ယရ်မြာပြီးြ ှ

ြေ ည့် ရုံ ရလာ ေ် ြဲ  အ ရော င် အ ထ ည် ရြာ် ွာ ရွာ့ ြ ရွေ့ ေ ဘူး ။ 

လြ်းရြာေလ်ြုေ်ြယ့ရ်နောလည်း မြွရ်ွာေမ်ြွရ်ွာေမ်ြစရ်နွယ ်

ဘာမြစ်လို့လဲဆိုေင် ေေင်းဆင်းွာ ွိွိေျေျြေှိလို့  လုြ်ငန်းရွေ 

ြေန့်ြောခဲ့ွ ာရြါ ့အလဲိြုျ ိုးမြစရ်နွယ"်” လို ့လွွှ ရ်ွာေ်ိယုစ်ားလယှေ်ဲ့ 

ေေင်းဆင်းြေည့်ရှုြှုေို ရဝြန်ထားြါွယ်။

လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ်ရွေေ သူွို့ေဲ့ြဲဆန္ဒနယ်အလိုေ် 

ေေင်းဆင်းြေည့်ရှွု ဲ့အခါ ွ ချ ို့ေ အားေရေျနြြ်ှုြေှရိြြယ့် ြိုဆိုအုြ်စု 

ရြာသ်သီိရုေျးေောြ ှရေါ်ဇဇူယန်ာေ အားေရေျနြြ်ှုေှိွ ယလ်ို ့ဆိြုါွယ။်

၎င်းေ “ အြျားအားမြင့် ေျြွို့နဲ့အပြဲေင်းနှီးရနွာေ ရေါ်လေီး 

ဇာရြါ ့ဘာရွေလိအုြသ်လဆဲိေုင ်ေျြေိုွ ိငုြ်ငြ်ါ ရဆေးရနေးြါ အလဲိြုျ ိုး 

ရွေ အပြဲွြ်းထိရွေ့ွယ် ေင်းေင်းနှီးနှီးွင်မြခေင့်ေွာရြါ့ရနာ” လို့ 

ရမြာြါွယ်။

ြရူဆိုပြို့နယ် မြည်သူ့လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ် ဦးြဲ့ေူေို အခုလို 

ရေသခံရွေ ွင်မြရွာင်းဆိုရနွဲ့အရြောင်းေို ဆေ်သေယ်ရြးမြန်း 

ွဲအ့ခါြှာရွာ ့ရေျးေောြေြ်ှာ ေေင်းဆင်းြေည့ရ်ှွု ဲအ့ခါ လြ်း၊ ွ ံွ ား၊ 

ရေ၊ ြီး၊ လျှြစ်စ ်စသမြင့ ်ရေသခအံြျားစေု ရွာင်းဆိုွ ငမ်ြြေွယလ်ို ့

လည်းရမြာြါွယ်။

အဲေီေိစ္စနဲ့ ြွ်သေ် ပြီး  မြည်သူ့လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ်  

ဦးြဲ့ ေူေ လူထုရွာင်းဆိုချေ်အေ ရဆာင်ေေေ်ရြးေြယ့်ေိစ္စေို  

လုြ်ရဆာင်ရြးရနသလို လုြ်သင့်လုြ်ထိုေ်ွာေို ကေိုးစားရနွယ်လို့ 

ဆိုြါွယ်။

“ မြည်သူ့လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ်ဆို ရွာ့  ွစ် ပြို့လုံးေို  

ြွ်သေားရနေွာ။ ြသေားြါဘူး အားနည်းရနွယ်ဆိုွာေရွာ့ 

အဲေါရွာ့ ရမြာရနွဲ့ ြုဂ္ဂိုလ်ေရွာ့ ြမြင်လို့ြဲ ရမြာွာမြစ်ြယ်။ 

ွစ်ရယာေ်ရယာေ်ေ ကေံြန်ပြီးရမြာွာမြစ်နိုင်ွယ်လို့မြင်ြါွယ်။ 

မြညသ်ရူွေေ လေွ လ်ေွ လ်ြလ်ြရ်ွေးရခါ်ြိငုခ်ေင့ေ်ှြိါွယ”် လို ့မြနလ်ည ်

ရမြေှင်းရမြာဆိုထားြါွယ်။

ေီနှစ်အွေင်းြှာလည်း လြ်းြန်းဆေ်သေယ်ရေးအွေေ် သိန်း 

ရြါင်းနှစ်ရသာင်းေုန်ေျ ပြီး  ရဆာင်ေေေ်ြယ့်လုြ်ငန်းစဉ်ေို  လျာ  

ထားွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။

ရေျးေောအွေင်း ေေင်းဆင်းြေည့်ရှုွဲ့အခါ ွချ ို့ရေသခံရွေေ 

ရွာင်းဆိုချေ်ြျားသလို လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ်ေို ွင်မြရွာင်း 

ဆိုြို့ ြရမြာေဲြေွဲ့ ရေသခံအြျားအမြားေှိွယ်လို့ ၎င်းေဲ့ရွေ့ေှိချေ် 

ေိုရမြာြါွယ်။

ရေ သ ခံ အ ြျား စု ေ ရွာ့  လွှ ွ် ရွာ် ေို ယ် စား လှ ယ် ရွေ ေဲ့  

ေေင်းဆင်းြေည့်ရှုြှုေရနွဆင့် သူွို့ေဲ့ရေသ ေီထေ်ြေ ြိုြိုြေံ့ပြိုး 

ွိုးွေ်ရစလိုွဲ့ စိွ်ဆန္ဒေှိြေြါွယ်။ ရေျးေောြေံ့ပြိုးွိုးွေ်ရစြို့

အွေေ် အစိုးေေိုယ်ွိုင်ြလုြ်နိုင်ေင်ရွာင်ြှ NGO အြေဲ့အစည်းြျား 

ဝင်ရောေ်နိုင်ေင်ရွာ့ အရထာေ်အေူမြုရစွယ်လို့ ဆိုြေြါွယ်။

လူြျ ိုးြစေဲ ြုဂ္ဂိုလ်ြစေဲ ရေသြစေဲဘဲ ရေသခံလူထုေဲ့ရွာင်းဆိုချေ် 

ွင်မြချေ်ရွေေို ြေည့်ရှုနိုင်ြို့ ရြျှာ်လင့်ချေ်ထားြေွယ်လို့ ရေသခံ 

ရွေေရမြာြါွယ်။

“လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ်ရွေေို အဓိေ ေီရေသရွေေိုြေံ့ပြိုး

ွိုးွေ်ြို့။ အြေ်ြေ်ေရန ွိုးွေ်ရအာင်လုြ်ရြးေင် အဆင်ရမြြ

ယ်လု့ိရမြာချင်ွာရြါ့ရနာ”

ရေါေူလယ်ရေျးေောြှာရနထိုင်ပြီး ရေသခံွစ်ဦးမြစ်ွဲ့ ြဇင်ြာ 

သန်းေ သူြေဲ့ ရြျှာ်လင့်ချေ်ေိုရမြာသေားွာမြစ်ြါွယ်။

aemfa'G;t,fcl

လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ်အရြါ် ထားေှိွဲ့ ရြျှာ်လင့်ချေ်

ြရူဆိုပြို့နယ်အရနာေ်ြေ်မခြ်းရေသေှိ ြိုဆိုအုြ်စုအွေင်းေှိ ရြာ်သီသိုရေျးေောေို မြင်ရွေ့ေစဉ်

ြရူဆိုပြို့နယ်ြဲဆန္ဒနယ်အြှွ်(၁) ြှ မြည်နယ်လွှွ်ရွာ်ေိုယ်စားလှယ်ဦးသဲေယ်နှင့် ရေျးေောရေသခံြျား ရွေ့ဆုံရနစဉ်
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သဘာဝသယံဇာွေဲ့  ခေဲ ရဝြှု ရွေေ ွို င်း ေင်းသားရေသ 

ရွေဘေ်ြှာ မြည်သူရွေအွေေ် အြျ ိုးသြီးရွေ ွန်းွူ ေြိုင်ခေင့် 

ြေွာရွေ  ဘာသွင်းအချေ်အလေ်ြှ  သိခေ င့် ြေွာရွေေ 

ရေသခံ အြျ ိုးသြီးထုရွေအွေေ် ပငိြ်းချြ်းရေးြေွာနဲ့အွူွူြဲလို့ 

ြြောေလူ (ေေင်) လူြှုြေံ့ပြိုးွိုးွေ်ရေး အြျ ိုးသြီးအြေဲ့ဥေ္ကဌ ဆောြ 

ြာဂေေ်စိန်ေ ရမြာြေားလိုေ်ြါွယ်။

“ေျြွို့ရေသခံရွေ ဘာြှသိြိုင်ခေင့်ြေှိဘူးရြါ့ရနာ်။ ေါရလးရွေ

ေှိွဲ့အွေေ်ရြောင့်ြိုလို့ ပငိြ်းချြ်းလာလို့ရမြာြယ်ဆိုလို့ေှိေင် ရသနွ် 

သံေြ်စဲသေားွာရွာ့ ဟုွ်ွယ်။ Peace (ပငိြ်းချြ်းရေး)ဆိုွာရွာ့ 

ြေှိရသးဘူး။ မြည်သူွစ်ရယာေ်ချင်းစီြှာ ပငိြ်းချြ်းလာဆိုလို့ေှိေင် 

ပငြိ်းချြ်းွယလ်ိုြ့ထငဘ်ူးရြါ။့” လို ့ဆောြ ြာဂေေစ်နိေ် ရမြာြါွယ။်

“ြြောေလူ(ေေင်) လူြှုြေံ့ ပြိုးွိုးွေ်ရေးအြျ ိုးသြီး”အြေဲ့

ဟာဆိုေင် ေယားမြည်နယ် ြားရဆာင်းပြို့နယ် ရြာ်ချးီရေသဘေ်ေ 

ရေျးလေ်ရန ရေသခံမြည်သူရွေ အြျ ိုးသြီးထုရွေလိုအြ်ွဲ့ ေျန်းြာ 

ရေးရစာင့်ရေှာေ်ြှုရွေေို ွြေ်ွစ်လြ်း ရဆာင်းေေေ်ရြး ရနွဲ့အြေဲ့ 

မြစ်ြါွယ်။

၎င်း အြျ ိုးသြီးအြေဲ့အစည်းေှိရနွဲ့  ရေသဟာဆိုေင် ခဲြမြူ 

အပြိုေ်နေ် အြျားဆုံးထေေ်ွ ဲ့ ရြာ်ချးီရေသ မြစ်ပြီး သဘာဝသံယံဇာွ 

ရြါ်ကေယ်ွဲ့ ရနောမြစ်ြါွယ်။

သို့ ရြြယ့်  ေီသယံဇာွရွေေို  ရေသခံအြျ ိုးသြီးထုရွေ  

အေျ ိုးရေျးဇူးြခံစားေွဲ့အွေေ် ရြာ်ချးီရေသဘေ်ေ အြျ ိုးသြီး 

ရွေဟာဆိုေင် လေ်ေှိြှာ အခုချနိ်ထိ ြပငိြ်းချြ်းနိုင်ရသးွာမြစ်ွယ်လို့ 

ဆောြ ြာဂေေ်စိန်ေ ရမြာဆိုလိုေ်ွာမြစ်ြါွယ်။

အဓေိ ဦးြိငုေ်ြု္ပဏရီွေ ၊ လေန်ေေ်ိငုအ်ြေဲ့အစည်းရွေြ ဲအေျ ိုး 

ခံစားခေင့်ေှိြေပြီး ရေသခံမြည်သူလူထုရွေေ အေျ ိုးခံစားခေင့်ြေွာဟာ 

ပငိြ်းချြ်းရေးြေွာမြစ်ွယ်လို့ ဆိုြါွယ်။

ရြာ်ချးီခဲသ ္ွတုသယံဇာွေရန မြည်သူရွေအွေေ် အေျ ိုး 

ရေျးဇူးွန်းွြူေလိုလ့ည်း ရေသခအံြျ ိုးသြီး ထရုွေြှာ ရအးရအးချြ်းချ

ြ်းြရနေဘြဲငြ်ငြ်န်းြန်းနဲ့ အသေရ်ြေးဝြ်းရြောင်း မြုရနြေေွယလ်ို ့

ရြာချးီရေသခံ ေျြန်းအလုြ်လုြ်ရနွဲ့ ရေါ်လေြ်းြို အခုလိုရမြာြါွယ်။

၎င်းေ “လွှွ်လြ်ခေင့်ြေှိြဲနဲ့ သားသြီးရွေ ရေှ့ရေးအွေေ် 

ရောေိုယ့်ေဲ့စားဝွ်ရနရေးအွေေ် ရောရမြလည်ရအာင် အန္တောယ် 

ြေားထေဲရနပြီးရွာြ့ ှေလီိြုရဲြါ ့အသေက်ေီးလည်း လြုစ်ားရနေွယ ်

ရြါ့။ ြင်ြင်ြန်းြန်းလုြ်စားေွယ်ရြါ့။ ေိုယ့်အွေေ်ေ ပငိြ်းချြ်းရေး 

ြေဘူးရြါရနာ် အဲလိုြျ ိုးြုံစံရြါ့ရနာ။” လို့ရမြာြါွယ်။

ရြာ်ချးီရေသရွေဘေ်ေ ရေျးေောရွေအရွာ်ရွာ်ြျားြျား 

ဟာဆိုေင် ွိုေ်ြေဲရွေ ြြောြြောမြစ်ခဲ့ပြီး အခုချနိ်ထိ အြဲနယ်ရမြ 

လို့ သွ်ြှွ်ထားွာရြောင့် ြေံ့ပြိုးြှုအစစအောော ရနာေ်ေျေျန် 

ရနြါရသးွဲ့ ရနောရွေလည်းမြစ်ြါွယ်။

ွစ်ြေ်ြှာလည်း ရမြရြါ်ရမြရအာေ် သယံဇာွရြါ်ကေယ်ွဲ့ 

ရြာခ်ျးီခသဲွ္တုလည်းေှရိနမြနရ်ွာ ့မြညသ်ရူွေ အေျ ိုးြခစံားေွဲအ့မြင ်

ွိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ြေဲ့ရွေနဲ့ အစိုးေစစ်ွ ြ်ွ ိုြ့ှာ နယရ်မြခေရဲဝြှု 
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ထိြ်ွိုေ်ေင်ဆိုင်ကေုံရွေ့လာေွဲ့ အရမခအရနြျ ိုးရွေေှိလာမြန်ရွာ့ 

စစ်ြေဲရွေ မြစ်ြှာေိုလည်း ရေသခံရွေ စိုးေိြ်ရနြေြါွယ်။

ရြာခ်ျးီရေသဘေြ် ှြငယင်ယေ် “စိုးေြိ်ွ ယဘ်ာမြစလ်ိုလ့ဆဲိေုင ်

ေီရနောြှာ ဟို့ွမခားရနောြှာမြစ်ွယ်ဆိုေင် ေီရနောြှာ ြမြစ်ဘူးလို့ 

ရမြာလို့ ြေဘူးရလး။  ေါလည်းရမြာေြယ်ဆို ေင်  သူြျားအမြင်ြှာ  

အြရဲောငန်ယရ်မြြရဲော အေဲါရြောင့ ်စိုးေြိ်ွ ယ။်” လိုအ့ခလုိရုမြာြါွ ယ။်

ရြာ်ချးီရေသဘေ်ြှာ ွိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အြေဲ့အစည်း 

ရွေမြစ်ွဲ့ေေင်နီအြျ ိုးသားွိုးွေ်ရေးြါွီြှ ေေင်နီွြ်၊ မြန်ြာ 

အစိုးေစစ်ွြ်နဲ့ ေေင်နီ အြျ ိုးသား ရသေးစည်းညီညေွ်ရေး အြေဲ့ (KNSO) 

ရခါ် ြေယ်မြူ မြည်သူ့စစ်အြေဲ့ွို့ေဲ့ွြ်စခန်းရွေ ေှိြါွယ်။

ပငိြ်းချြ်းရေးြေှိလို့ေှိေင် အြျ ိုးသြီးရွေအရြါ်ဆိုးေျ ိုးရွေြိုပြီးခံ

ရနေွယဆ်ိုွ ဲ ့အရြောင်းရွေေိ ုရြာခ်ျးီရေသဘေြ်ှာ ရနထိငု်ွ ဲ ့အြျ ိုး

သြီးထုရွေေရမြာဆိုထားြေြါွယ်။

နယ်ရမြရေသြရအးချြ်းလို့ေှိေင် အြျ ိုးသြီးရွေအွေေ် လုံခခံြှု 

ြေှိရွာ့ွဲ့အွေေ် ပငိြ်းချြ်းရေးေြို့ြေှိြ မြစ်လိုအြ်ွယ်ဆိုွဲ့အ

ရြောင်းေို ရြာ်ချးီရေသ ရညာင်သာယာေောြှ ရေျးေောအွေင်းရေးြှူး 
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ရေါ်ရနာ်စွာ ေ အခုလို ရမြာြါွယ်။

“ပငိြ်းချြ်းရေးြေှိဘူးဆိုေင် အြျ ိုးသြီးရွေအရြါ်ြှာရွာ့ ဆိုး

ေျ ိုးရွေအြျား ကေီး မြစ်ရြါ်လာနိုင်ွယ်။  ဘာမြစ်လို့လဲဆိုလို့ေှိေင်  

အေင်ွုန်းေဆိုေင် သေ်ငယ်ြုေိြ်းြှုရွေြြေားြူးဘူး။ ေီရနာေ်ြိုင်းြှာ 

ြှ သေ်ငယ်ြုေိြ်းရွေ အေင်ွုန်းေဆိုေင် ေိုယ့်ြိဘရွေေ ေိုယ့်ေို 

အိြ် ြှာထားခဲ့ွယ်။ ဘာြှြမြစ်ဘူး စိွ်ချွယ်။ ွ ေယ်လည်း ဘာြှြ 

မြစ်ဘူး။ အခုဆိုေင် ြိဘရွေေ စိွ်ြချေွဲ့အဆင့်ရွေရောေ်ရနပြီ 

သားသြီးရွေဆိုေင်  လေွ်လေွ်လြ်လြ်သူွို့ေို  သီးသန့်ြထားခဲ့  

နိုင်ဘူးရြါ့ရနာ်။ ွခုခုမြစ်ြှာစိုးလို့ အဲေါလည်း ြပငိြ်းချြ်း ဘူးရြါ့ရနာ်။” 

လို့ရမြာြါွယ်။

၂၀၁၂ ခုနှစ် ြွ်လေ အစိုးေ၏ ပငိြ်းချြ်းရေးရြာ်ရဆာင်ရေးအြေဲ့ 

နငှ့ ်ေေငန်အီြျ ိုးသား ွ ိုးွေရ်ေးြါွ ီ(KNPP) ွ ို ့အြစအ်ခ ်ွ ေြစ်ရဲေး 

သရဘာွူ လေ်ြှွ်ရေးထိုးွဲ့အထဲြှာရွာ့ စစ်ြှန်ွဲ့ပငိြ်းချြ်းရေး 

ေီလိုအကေီးစားစီြံေိန်းရွေေို ဆေ်ြလုြ်ြို့ ြါေှိထားြါွယ်။ သို့ရြ 

ြယ့်လည်း ရနာေ်ြိုင်းြှာေ သွ္တုွူးရြာ်ရေးလုြ်ငန်း သေ်ွြ်း 

ွိုးမြင့်ထားွဲ့အွေေ် အရောင်အထည်ရြာ်ြှု ြျားမြားလာြါွယ်။
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ရြာ်ချးီရေသ ယူရော်ခိုရေျးေောေှိ အြျ ိုးသြီးြျားမြင်ရွေ့ေစဉ်မြစ်ြါွယ်။ ဓါွ်ြုံ - ေန္တာေဝွီွိုင်း(ြ်)



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

rwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(26)

၂၀၂၀ ရဘာလုံးောသီွ ေင ်အာဆယီ ံရေသွေင်း 

လိဂ်ွစ်ခု မြစ်သည့်  အိြ် နီး ချင်း  ထို င်း နို င် ငံ၏ 

လိဂ်ပြိုင်ြေဲသို့ မြန်ြာရနေှင်နယ်လိဂ် ေစားသြား (၅) 

ဦး သေားရောေ်ေစားလျေ်ေှိသည်။ 

ထိုင်းလိဂ် ၁ ွေင် ၃ ဦး၊ လိဂ် ၂ ွေင် ၁ ဦးနှင့် 

လဂိ ်၃ ွ ေင ်၁ ဦး ွ ို ့ေစားလျေေ်ှရိြောင်း သေိသည။် 

အဆိုြါ ေစားသြား (၅) ဦးြှာ ရဇာ်ြင်း  

ထေန်းနငှ့ ်ရေျာေ်ိေုိေု ထိငု်းလဂိ ်၁ ေလြ ်ဆခူိထုိငု်း 

အသင်း၊ Trat အသင်း၌ ရအာင်ရောင်းြာန်၊ ထိုင်း 

လိဂ်  -၂ ေလြ် ချ ို င်းနွ်ဟေန်းရဘးအသင်းွေင်  

မြွ်ရောင်းခန့်နှင့် ထိုင်းလိဂ်-၃ ေလြ် ရမြာင် ေန် 

အသင်းွေင် ဆေြ်လြ်ြန်ွို့ သေားရောေ်ေစားြေ 

ြည်လည်းမြစ်သည်။

ယင်း ေစားသြား ၅ ဦးထဲွ ေင ်ရဇာြ်င်းထေန်းနငှ့ ်

ေြ္ဘာ့အရောင်းဆုံး  ေစားသြား ွစ်ဦး  

မြစ်သည့် ဘာစီလိုနာအသင်းရခါင်းရဆာင် ြေ်ဆီ 

သ ည်  အီ ဘာ အ သ င်း အား  ( ၅ - ဝ ) ဂိုး မြ င့် အ နို င်  

ေသည့် လာလီဂါြေဲစဉ်ွေင် အသင်းအွေေ် ွစ်ဦး 

ွည်း (၄)ဂိုး သေင်းယူရြးပြီးရနာေ် ၎င်း၏ြရော် 

ြေ်ေှင်နယ် ေစားသြားဘဝ ေလြ်အသင်းနှင့်  

နိုင်ငံ လေ်ရေေးစင်အသင်း အွေေ် ွ ိုေ်ရိေု်ဂိုး ြါဝင် 

ြွ်သေ်ြှု (၁၀၀၀)မြည့်ြှွ်ွြ်းေို ေယူနိုင်ခဲ့ပြီ 

မြစ်သည်။ 

အာဂျင်ွီနား လေ်ရေေးစင်  အသင်းရခါင်း 

ရဆာင ်ြေဆ်သီည ်လေ်ေှေိစားရနဆေဲစားသြား

ြျားထဲွေင် ယင်းြှွ်ွြ်းေို ြထြဆုံးေေှိသူအမြစ် 

ြှွ်ွြ်းဝင်ခဲ့သည်။

လေ်ရဝှ့ရလာေွေင် ရှုံးြေဲြေှိ နာြည်ရေျာ် 

နှ စ် ဦး မြစ်သည့်  ွို င်ဆန်ြျူေီ နှ င့်  အီယေန် ရွး  

ဝိုင်းလ်ေါးွို့ အရြေိေန်နိုင်ငံ၊ လာ့စ်ရဗးဂွ်စ်ြှာ 

ထိုးသွ်ခဲ့သည့် WBC ဟဲဗီးဝိွ်ွန်း ချန်ြီယံဘေဲ့ 

စိန်ရခါ်ြေဲွေင်  ပဗိွိန်နိုင်ငံသား ွိုင်ဆန် ြျူေီေ 

ေိငုြ်ေေဲြမ်ြင့ ်အနိငုယ်ေူာ WBC ဟဗဲီးဝိွ  ်ချနြ်ယီဘံေဲ့ေိ ု

ေယူနိုင်ခဲ့သည်။ 

လေ်ေှိ ချန်ြီယံမြစ်သည့် ဝိုင်းလ်ေါးေို ွိုင် 

ဆန်ြျူေီေ ြေဲစဉ်ွစ်ရလျှာေ် အသာစီး ေယူထိုး 

သွ်နိုင်ပြီး ၇ ချအီရောေ်ွေင် ဝိုင်းလ်ေါးအသင်းြှ 

ြုဝါမြူ ကေိုးေေင်းထဲ ြစ်ွင်ော ေိုင်ြေဲေြ် အရှုံးရြးခဲ့ 

ေသည်အထိ အသာစီးေခဲ့သည်။ 

ယခု ရှုံးြေဲသည် အသေ် ၃၄ နှစ် အေေယ်ေှိပြီး 

WBC ဟဲဗီးဝိွ် ချန်ြီယံ ခါးြွ်ေို ၁၀ကေိြ် အထိ 

ောေေယန်ိငုခ်ဲသ့ည့ ်အရြေေိန ်နိငုင်သံား ေယီေနရ်ွး 

ဝိုင်းလ်ေါးသည် သူ၏ ြရော်ြေ်ေှင်နယ် လေ်ရဝှ့ 

ေစားသြား သေ်ွြ်းွစ်ရလျှာေ် ြထြဆုံး ရှုံးြေဲ 

ေို ေင်ဆိုင်ခဲ့ေမခင်း မြစ်သည်။

အသေ် ၃၁ နှစ် အေေယ် ွိုင်ဆန်ြျူေီ အွေေ် 

လေရ်ဝှေ့စားသြားသေ်ွ ြ်းွစရ်လျာေ ်၃၁ြေြဲှာ 

၃၀ြေဲရမြာေ် အနိုင်ေခဲ့ွာမြစ်ပြီး ၂၁ြေဲေို အလဲထိုး 

အနိုင်ေယူနိုင်သူ မြစ်သည်။ 

ယခနုိငုြ်ေသဲည ်လေေ်ှ ိဟဗဲီးဝိွ ်ွ န်းြှာလည်း 

ွစ်ဦးွည်းရသာ ရှုံးြေဲြေှိ စံချနိ်ွင်ထားသူမြစ်ပြီး 

ဟဲဗီးဝိွ်ွန်း ချန်ြီယံအမြစ်ေို  ွစ်ရေျာ့ မြန်  

ရောေ်လာခဲ့မခင်း မြစ်သည်။ 

ွိုင်ဆန်ြျူေီသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ွေင် ဟဲဗီး 

ဝွ်ွန်း ချန်ြီယံေို WBA, WBO, IBF, IBO ချန်ြီယံ 

jrefrm upm;orm; 5 OD; xdkif;vd*fwGif 

upm;ae

wdkuf&dkuf *dk;yg0ifywfoufr_ axmifjynhfcJhjyD 

jzpfonhf rufqD

WBC [JAD;0dwf csefyD,Hjzpfvmonhf wdkifqefzsL&D

ဗလာေီြီယာ ေလစ်ေှ်ေို  ဂျာြနီေို  အြှွ် မြင့်  

အနိုင်ယူပြီး ချန်ြီယံ မြစ်ခဲ့ြူးသူ မြစ်သည်။ 

လေရ်ဝှရ့ေျာ ်နစှဦ်း၏ ြှွ ်ွ ြ်းြျား 

ွိုင်ဆန်ြျူေီ ြှွ်ွြ်း
အသေ် - ၃၁နှစ်

အေြ် - ၆ရြ၊ ၉ လေ်ြ

ထိုးြေဲ - ၃၁ြေဲ

နိုင်ြေဲ - ၃၀ြေဲ

အလဲထိုး - ၂၁ြေဲ

သရေြေဲ - ၁ြေဲ

ရှုံးြေဲ - ြေှိ

ေီယေန်ရွး ဝိုင်းလ်ေါး ြှွ်ွြ်း
အသေ် - ၃၄နှစ်

အေြ် - ၆ရြ၊ ၇လေ်ြ

ထိုးြေဲ - ၄၄ြေဲ

နိုင်ြေဲ - ၄၂ြေဲ

အလဲထိုး - ၄၁ြေဲ

သရေြေဲ - ၁ြေဲ

ရှုံးြေဲ - ၁ြေဲ
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ရေျာ်ေိုေိုွို့သည့် ထိုင်းလိဂ်ွေင် ေစားြူးသည့် 

အရွေ့အကေုံေင့် ေစားသြားြျား မြစ်ြေသည်။ 

မြန်ြာ လေ်ရေေးစင် ွိုေ်စစ်ြှူး ရေျာ်ေို 

ေိုသည် ချင်းရိုင်းယူနိုေ်ွေ်အသင်းနှင့်  စြူြော 

ေန်းအသင်းွို့ွ ေင ်ွ စေ်ာသစီ ီေစားရြးခဲသ့ ူမြစပ်ြီး 

ရနာေ်ခံေစားသြား ရဇာ်ြင်းထေန်းသည် ချွန်ဘူးေီး 

အသင်းွေင် ပြီးခဲ့သည့် ရဘာလုံးောသီွခုေို ေစား 

ရြးခဲ့သူ မြစ်သည်။ 

မြန်ြာ ယူ ၂၃ ေေင်းလယ်ေစားသြား မြွ် 

ရောင်းခန့်နှင့်  ွိုေ်စစ်ြှူး  ရအာင်ရောင်းြာန်  

ွို့အရနမြင့် ြိလစ်ြိုင်ဆီးဂိြ်းွေင် အထူးရမခစေြ်းမြ 

နိငုခ်ဲသ့ည့အ်ွေေ ်ထိငု်းလဂိအ်သင်းြျားေ ရခါ်ယမူခင်း 

ခံခဲ့ေသူြျား မြစ်သည်။ 

ြေ်ဆီသည် ေစားသြားဘဝွေင် ေလြ် 

အသင်း  မြစ်သည့်  ဘာစီလိုနာနှင့်  လေ်ရေေးစင်  

အသင်းမြစသ်ည့ ်အာဂျင်ွ ီးနားွိုအ့ွေေ ်ွ ိေုရ်ိေု ်

ဂိုးြါဝင်ြွ်သေ်ြှု (၁၀၀၂)ကေိြ် (၆၉၆ ဂိုးသေင်း၊ ၃၀၆ 

ဂိုးြန်ွီး) အထိေှိခဲ့မခင်းမြစ်သည်။

ေြ္ဘာ့ အရောင်းဆုံး ေစားသြားဆု Ballone 

d’Or ေိ ု၆ ကေြိအ်ထ ိေယပူြီး ေြ္ဘာအ့ရောင်းဆုံးဘေဲ့ေိ ု

စံချနိ်ွင် ေယူထားသည့် ြေ်ဆီသည့် ယခု ရဘာလုံး 

ောသီွေင် ပြိုင်ြေဲစုံ  ၂၃ ဂိုးသေင်းယူော ဂိုးြန်ွီးြှု 

၁၆ ကေိြ်အထိမြုလုြ်ော ရမခစေြ်းမြ ေစားရနသူ 

မြစ်သည်။ 
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NLD ြါွီ အနိုင်ေေှိသေားွဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရေေးရောေ်ြေဲအပြီးြှာစွင်ခဲ့ွဲ့ လွှွ်ရွာ်ေ ပြီးခဲ့ွဲ့ ရြရြာ်ဝါေီလ ၂၀ ေေ်ရန့ြှာ သေ်ွြ်း 
၄ နှစ် မြည့်သေားပြီ မြစ်ြါွယ်။ မြည်နယ်အွေင်းြှာေှိွဲ့  အေြ်ြေ်အြေဲ့အစည်း၊ ွေ်ကေလှုြ်ေှားသူ၊ လူငယ်စွဲ့  ရေသခံမြည်သူရွေေဲ့ 
ထင်မြင်သုံးသြ်ချေ်ရွေေို ရြာ်မြလိုေ်ြါွယ်။

လုြ်ရဆာင်ချေ်ရွေေ အားေရေျနြ်ြှု ြေှိ 

ဘူး။ လုြ်သင့်ွာနဲ့ လုြ်ပြီးေြဲ့ အလုြ်ရွေေို ပြီးစီး 

ရအာင် ြလုြ်ရဆာင်နိုင်ြေဘူး။ လွှွ်ရွာ်အြွ် 

မြစ်ွဲ့သူရွေေ ခိုင်ြာွဲ့ခံယူချေ် ေှိြို့ လိုွယ်။ 

ရမြာင်းလဲလိုွဲ့ မြင်ချင်ွဲ့ အောရွေေို ရလး 

ရလးနေ်နေ် အားထုွ်ပြီး လုြ်ရဆာင်ြို့  လိုအြ် 

ွယ်။ 

ေလီစာရငေ ွ စခ်ုွ ည်းေိြု ဲြေပ်ြီး လွွှ ရ်ွာ ်

အြွ် လုြ်ေင်ရွာ့ သိြ်ေှေ်ြို့ ရောင်းြါွယ်။ 

၂၀၂၀ ရေေးရောေ်ြေဲလည်း နီးလာပြီရြါ့ရနာ 

ဆိရုွာ ့ေ ီ၄နစှ်ွ ာ ောလြှာ ေျရွာမ်ြင်ွ ာေရွာ ့

အြွ်ရွေေရွာ့ သူ့ဟာနဲ့သူရွာ့ လုြ်ရနြေ 

ြါွယ်။ 

သိုရ့ြြဲလ့ည်း သူွ ိုေ့ဲ့ ွ ချ ို့ရသာ ေွေိဝွ ်

ရွေေယ် သူွို့ေဲ့ ြဲဆန္ဒနယ်ရွေြှာ ထိရောေ်စော 

အလုြ် ြလုြ်နိုင်ဘူးလို့ြဲ ေျရွာ်မြင်ွယ်။ 

ွချ ို့ရသာ ရနောရွေြှာ လစဟ်ာြှုရွေ အြျား 

ကေီး ေှိရနွယ်။ ွချ ို့ ရသာ လူထု ရွေ့ဆုံြှု ရွေ 

လွှွ်ရွာ်အြွ်ရွေဆိုေင် စွင်ဝင်ရောေ် အရေေး 

ရောေ်ခံ ပြီးေွည်းေ ယရန့အထိပြို့နယ်ရသာ် 

လည်းရောင်း၊ ေြ်ေေေ်ရသာ်လည်းရောင်း၊ ရေျးေော 

ေိုရသာ်လည်းရောင်း ေေင်းဆင်းပြီး မြည်သူလူထုနဲ့  

ထရိွေ့ွာ ြေှဘိူး။ ေါရွေေအဓေိမြသနာမြစ်ွ ယ။် 

အဲ့လို  ွေယ်အလုြ်ြလုြ်ွဲ့  လွှွ်ရွာ် 

အြွရ်ွေေိ ုေျရွာ်ွ ို ့အနားရြးြိုလ့ိုွ ယ။် အဲလ့ိ ု

အြွရ်ွေ လွွှ ရ်ွာထ်ြဲှာ ရနောယထူားသရေေ့ရွာ ့

ေျရွာ်ွ ို ့မြညန်ယ ်ြေံ့ပြိုးွိုးွေြ်ို ့ရဝလာရဝးြါြ။ဲ

ခူးေီးေယ် - ေေင်နီလူငယ် 

ေီရေသြေံ့ ပြိုးရေးရွေြှာ ွချ ို့ရသာ အခန်းေဏ္ဍ 

ရွေြှာ အြျားကေီး လစဟ်ာရနွာရွေ ေှိွ ယရ်ြါရ့နာ 

ဆိုရွာ့ ွချ ို့ရသာ ရနောရွေြှာ လုြ်လို့  ေရြြဲ့ 

လည်း ြလြု်ွ ာလား၊  ြလြုန်ိငု်ွ ာလား၊ ဘယလ်ိအု 

ခေ်အခဲ ေှိလဲဆိုွာရွာ့ ြသိဘူးရလရနာ ေါရြြဲ့ 

ွေယ်ွြ်း လိုအြ်ရနွဲ့ ရနောြှာ ြလုြ်ွာ ရွေ၊ 

ြရောေ်နိုင်ွာရွေ အြျားကေီးရွာ့ ရွေ့ရနေွယ် 

ရြါ့ရနာ။ အားြေဘူးရြါ့ဗျား။ 

ရစာရဂျာ်နီြင်း - ရေသခံမြည်သူ ွစ်ဦး

tqufudk pmrsufem 2eSifh 21 odk h


