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2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

atmufwdkbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfatmufwdkbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(2)

    a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu     a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu ........                 ........                 zkef; - zkef; - 0926217293509262172935

လရေးလကာက်ပွဲ မှာ  NLD အား  အဓိကပပိုင်  

ဘက်အမြစ် ယှဉ်ပပိုင်သွားမယ်လို့ ကယားမပည်နယ် 

ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KySDP) ဥက္ကဌ ဦးြိုးရယ်က 

လမပာပါတယ်။ 

KySDP ဟာဆိုရင် ကယားမပည်နယ် အလမခ 

စိကုပ်ါတ ီတစခ်မုြစပ်ပီး ကယားမပညန်ယ ်ပမို့နယ ်ခနုစ ်

ပမို့ နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ မှာ လနရာ ၃၀ ဝင်လရာက် 

ယှဉ်ပပိုင်မှာ မြစ်ပါတယ်။ 

 အမျ ိုးသားလွှတ်လတာ်မဲဆန္ဒနယ် ၁၁ လနရာ၊ 

မပည်သူ့လွှတ်လတာ် မဲဆန္ဒနယ်  ၆လနရာ၊ မပည်နယ် 

လွှတ်လတာ် မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ လနရာ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား 

ဝန်ကကီး တစ်လနရာ စုစုလပါင်း မဲဆန္ဒနယ် ၃၀ မှာ ဝင်

လရာက်ယှဉ်ပပိုင်သွားကကမှာမြစ်ပါတယ်။  

KySDP  ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း အနိမ့်ဆုံး 

ပညာအရညအ်ချင်းမှာ တက္ကသိလုဝ်ငတ်န်းမြစပ်ါတယ။် 

၂၀၁၅ လရေးလကာက်ပွဲမှာ  လဒသအလမခစိုက်  

ပါတမီြစက်ကတဲ ့လမူျ ိုးလပါင်းစုဒံမီိကုလရစပီါတ ီ(ANDP)၊ 

ကယားလူမျ ိုးစု ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KPDP)တို့ကလန 

မပန်လည်ြွဲ့စည်းထားလိုက်တဲ့ပါတီတစ်ခုမြစ်ပါတယ်။ 

u,m;jynfe,f 'Drdku&ufwpfygwD. rl0g'eSihf a&G;aumufyGJ uwdu0wfrsm;

ယင်း KySDP အလနမြင့် ြက်ဒရယ်ဒီမိုကလရစီ 

လပါ်လပါက်လရးအတွက် အဓိကမူအမြစ်ချမှတ်ထားပပီး 

လရေးလကာကပ်ွလဲဆာင်းပဒုအ်လနနဲ့ “ြကဒ်ရယလ်မှောရ်ည ်

လရှေြားစည၊်  ြားစညမ်ညမ် ှမပညသ်ာမည၊် ြကဒ်ရယစ် 

နစ ်လြာလ်ဆာငြ်ို ့လရှေြားစညက်ိမုလဲပးစို”့ လိုဆ့ိပုါတယ။် 

လရေးလကာကပ်ွအဲနိငုရ်ရှမိယဆ်ိရုင ် မပညန်ယမ်ှာ 

အဓကိရငဆ်ိငုလ်နရတဲ ့လမမယာမပဿနာလတ ွ၊ တိငု်းရင်း 

သားလဒသနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ ၂၀၁၂ လယ်ယာလမမ 

ဥပလဒလတွကို  လွှတ်လတာ်အတွင်း  မပင်ဆင်နို င်ြို့  

လုပ်လဆာင်မခင်းများ အမပင် အမျ ိုးသမီးကဏ္ဍ၊ လူငယ် 

ကဏ္ဍ၊ လူမှုလရး ကဏ္ဍလတွ ပငိမ်းချမ်းလရး မြစ်လမ်းစဉ် 

လတ၊ွ မပညန်ယအ်ကျ ိုးမပု အစိုးရမြစလ်စြို ့ထနိ်းလကျာငြ်ို ့

လတွ ပီပီမပင်မပင်  အလကာင်အထည်လြာ်ြို့လို့ ဥက္ကဌ 

ဦးြိုးရယ်က ကတိမပု လမပာကကားခဲ့ပါတယ်။ 

ပပီးခဲ့တဲ့   ၂၀၁၅ ခုနှစ် လရေးလကာက်ပွဲမှာလတာ့ 

ကယားမပည်နယ်မှာ အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ် ( 

NLD ) ကလန ( ၂၆ ) လနရာ၊ မပညလ်ထာငစ်ကုကံခ့ိငုလ်ရးနငှ့်

ြွံ့ပြိုးလရးပါတ ီ( USDP ) မ ှ( ၇ ) လနရာနငှ့ ်တစသ်ီးပဂု္ဂလ 

( ၁ ) လနရာတို့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာမြစ်ပါတယ်။

aemfa'G;t,fcl 

ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ (KNP) ပါတီအလနနဲ့ 

မဝူါဒ ၁၃ ချကခ်ျမတှထ်ားပပီး လရရှညြ်ွံ ပ့ြိုးတိုးတကလ်ရး၊ 

ဌာလနတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ အခွင့်အလရး၊ လရေ့လမပာင်း 

အလုပ်သမားအလရး စတဲ့အချက်လတွ ချမှတ်ထားပပီး 

အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရေက်လနတဲ့ ပါတီတခ ု

မြစ်ပါတယ်။ 

အဆိုပါ ပါတီကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် လမလ ၂၀ ရက် 

လန့မှာ လရေးလကာက်ပွဲလကာ်မရှင်က တရားဝင်တည် 

လထာင်ခွင့်မပုခဲ့ပပီး ၂၀၁၀ လရေးလကာက်ပွဲဝင်လရာက်ယှ

ဉ်ပပိုင်ခဲ့ရာ ရှမ်းမပည်နယ်လတာင်ပိုင်းြယ်ခုံပမို့ရှိ မဲဆန္ဒ 

နယ်နှစ်ခုတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ြူးပါတယ်။ 

ပါတီအလနနဲ့ ယခု ၂၀၂၀ လရေးလကာက် ပွဲမှာ 

ပါတီကကီးလတွကို ယှဉ် ပပိုင်နိုင်ြို့   ကယားမပည်နယ် 

အလမခစိုက် ပါတီတစ်ခုမြစ်တဲ့  ကယားမပည်နယ်ဒီမိုက 

ရက်တစ်ပါတီနှင့် မဟာမိတ်ြွဲ့ထားပပီး ကယားမပည် 

နယရ်ှ ိမဆဲန္ဒနယ ်၃၄ လနရာအနက ်မပညန်ယအ်တငွ်းမှာ 

၄ လနရာ ပပိုင်သွားမှာမြစ်ပါတယ်။ 

မယစ်ဲပ့မို့နယ ်မပညန်ယလ်ွှတလ်တာန်ငှ့ ်မပညသ်ူ့ 

လွှတ်လတာ်လနရာလတွမှာ တစ်ဦးစီ၊ ဒီလမာ့ဆိုပမို့နယ် 

အမျ ိုးသားလွှတ်လတာ်နှင့် မပည်နယ်လွှတ် လတာ်လနရာ 

လတွမှာ တစ်ဦးစီ ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်မှာမြစ်ပါတယ်။ 

တမခား ရမှ်းမပညန်ယ ်ြယခ်ုပံမို့နယမ်ဆဲန္ဒနယရ်ှ ိ

မပညသ်ူ့လွှတလ်တာ၊် အမျ ိုးသားလွှတလ်တာန်ငှ့ ်မပညန်ယ ်

လွှတ်လတာ်လနရာလတွမှာ တစ်ဦးစီ၊ ကယန်း လူမျ ိုး 

တိုင်းရင်းသားလရးရာဝန် ကကီးလနရာမှာ  တစ်ဦးနှင့်  

ကရင်မပည်နယ် သံလတာင်ကကီးပမို့နယ် မပည်နယ်လွှတ် 

လတာလ်နရာမှာ တစဦ်း စစုလုပါင်း ၁၀ ဦး ဝငလ်ရာကယ်ဉှ ်

ပပိုင်သွားကကမှာမြစ်ပါတယ်။ 

အဆို ပါပါတီအလနနဲ့ ၂၀၂၀  လရေးလကာက်ပွဲ  

u,ef;trsdK;om;ygwD (KNP) . rl0g'eSihf a&G;aumufyGJuwdu0wfrsm;

လဆာင်းပုဒ်အမြစ် “တန်းတူလရးမှ  ြက်ဒရယ်ဆီ”  

ဆိုပပီး  မမန်မာနိုင်ငံမှာ ကယန်းတိုင်းရင်းသားလတွက 

လူနည်းစုတစ်ခုမြစ်လပမယ့်လည်း တိုင်းရင်းသားလတွ 

တန်းတူအခွင့်အလရးရရှိြို့  ြက်ဒရယ်မပည်လထာင်စုကို 

သွားနိငုြ်ို ့ရညရ်ေယပ်ပီး အခလုိ ုလဆာင်းပဒုလ်ပးထားမခင်း 

မြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 

၎င်းတို့အလနနဲ့ လရေးလကာက်ပွဲလအာင်နိုင်ပါက 

ကယန်းလဒသအပါအဝင် ကရင်နီမပည်အတွင်းရှိ လူထု 

လတွရဲ့  စားဝတ်လနလရး ပိုမိုလမပလည်လစြို့အတွက် 

လတာင်သူလတွရဲ့ သီးနှံလေးကွက်၊ လကျးလက်လမ်းပန်း 

ဆကသ်ယွလ်ရး ပိမုိလုကာင်းမနွလ်စြို ့ဦးစားလပး ကကိုးပမ်း 

လဆာင်ရေက်သွားမယ်လို့ ကတိကဝတ်မပုထားပါတယ်။ 

ယခုအခါ ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီအလနမြင့်  

၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်လလာင်းများအလပါ်  ယုံ  

ကကည်မှု မပင်းထန်လနပပီး NLD၊ USDP အစရှိသည့်  

ပါတီ ကကီးများရှိ  ကိုယ်စားလှယ်လလာင်းများထက်  

အလတွ့ အကကုံနငှ့ ်လလလ့ာမှုအပိငု်းတငွ ်အားသာသည ်

ဟုဆိုကာ ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း  ၁၀ ဦးအနက် 

ရှစ်ဦးအထိ အနိုင်ရမယ်လို့ ယုံကကည်ထားကကပါတယ်။ 

ကယန်းအမျ ိုးသားပါတအီလနမြင့ ်၂၀၀၈ ြွဲ့စည်း 

ပုံအလမခခံဥပလဒအရ လွှတ်လတာ်ထဲမှာ တပ်မ လတာ်ရဲ့ 

၂၅ ရာခိငုန်ှုန်း ပါဝငမ်ှုအလပါ် မမြစသ်င့ဟ်ယုဆူထားပပီး 

တပ်မလတာ်က လုံခခုံလရးဆိုင်ရာကဏ္ဍလတွသာ တာ 

ဝ န် ယူ ရ မှာ မြ စ် လကကာ င်း  ကျ န် သ ည့် အု ပ် ချု ပ် လရး  

အပိုင်း ကဏ္ဍလတွမှာလည်း ဒီမိုကလရစီနှင့် ြက်ဒရယ် 

အတကွ ်ရပတ်ညလ်ပးရန ်လတာင်းဆိလုနတဲ ့ပါတတီစခ် ု

မြစ်ပါတယ်။

aemfa'G;t,fcl 



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

atmufwdkbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfatmufwdkbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) a'owGif; owif;a'owGif; owif;

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ထိန်းချုပ်လရးလုပ်ငန်းမှာ 

ကုန်သွယ်လရးလမ်းလကကာင်းလတွ ပိတ်ထားတဲ့အတွက် 

လမပာင်းဝယ်သူလတွနည်းလာပပီးလတာ့ လေးလတွလည်း 

တမြည်းမြည်းထိုးကျလာတဲအ့လပါ် လမပာင်းစိကုလ်တာင ်

သူလတွ အခက်လတွ့ပပီး စိုးရိမ်မှုလတွ ရှိလနကကပါတယ်။

အ ခု လို လမပာ င်း လေး လတွ ကျ လာ တဲ့ အ တွ က်  

လပုအ်ားခနဲ့ကနုက်ျစရတိလ်တကွ အမမတမ်ရှတိဲအ့မပင ်

အရှုံးလပါ်မှာကို စိုးရိမ်လနကကရပါတယ်။

“ တစ်ကယ်လို့လေးမရှိတဲ့အချနိ်ဆိုရင် အလုပ် 

သမားလခါ်တဲ့အလပါ်မှာလည်း တစ်လန့ကို ၆၀၀၀ ကျပ် 

လပးရတယ်။ ဒါလပမယ့် ကျလနာ်တို့တစ်ခါတစ်လလမပန်

တကွက်ကည့မ်ယဆ်ိရုင ်ဒလီေးနှုန်းနဲ့ ဒအီလပုသ်မားခနဲ့ 

မပနပ်ပီးလတာ ့ရနိငုမ်လား မရနိငုဘ်ူးလားဆိပုပီး အဲလ့ိမုျ ိုး 

စိုးရိမ်တယ်လပါ့။” လို့ ရုမ်းမပည်နယ်လတာင်ပုိင်း ြယ်ခုံ 

ပမို့နယ် လနာင်လှိုင်လကျးရော ကိုဘီးဒူ ကလမပာပါတယ်။

အရင်နှစ်က အခုချနိ်ဆိုရင် လမပာင်းလေး အနှိပ် 

ဆုံး တစ်ပိသာ၄၁၀ ရှိပပီးလတာ့ ယခုချနိ်မှာလတာ့ ၃၇၀ 

ကျပအ်ထ ိလေးကျသွားပပီး တမြည်းမြည်းဆကက်ျသွား 

မှာကို လမပာင်းစိုက် လတာင်သူလတွ စိုးရိမ်လနကကရတာ 

မြစ် ပါတယ်။

နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လမပာင်းလေးမတည်ပငိမ်မှုများ

လကကာင့် လမပာင်းစိုက်လတာင်သူလတွ အခက်ကကုံလနရပပီး 

တိကျတဲ့ လပါက်လေးတစ်ခု သတ်မှတ်ြို့လိုတယ်လို့ 

လတာင်သူလတွက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတို့ကို လတာင်း 

ဆိုလနကကပါတယ်။

“ လာမယ့်အစိုးရတက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း 

ကျလနာတ်ိုလ့မပာင်းလတာငသ်လူတအွတကွ ်အဆငလ်မပတဲ ့

လေးနှုန်းကို တိတိကျကျသတ်မှတ်ပပီးလတာ့မှ လတာင် 

သလူတမွနစန်ာလအာင ်လတာငသ်လူတအွကျ ိုးခစံားခငွ့က် 

အဲတ့ာလလးပရဲှလိတာ ့တင့တ်င့မ်ှေတတဲလ့ေးနှုန်းကိ ုစစီဉ ်

လပးြိုက့ျလနာ့အ်လနနဲ့ လတာင်းဆိခုျငတ်ယ။်” လို ့ကွိုငင် ံ

ရောလဟာင်း လကျးရောလန ဦးပိုပီးယို ကလမပာပါတယ်။

လမပာင်းလေးမလကာင်းလို ့လကရ်ှလိပုက်ိငုလ်နတဲ ့

လမပာင်းရုံကိုနားလတာ့မယ့်လို့  လဒါးငံခါးရပ်ကွက်(၁) 

လမပာင်းရုံပိုင်ရှင် ဦးလမာင်လကာင်း က လမပာပါတယ်။

“ ကျလနာ်တို့လည်း ဒီတစ်စီးတင်ပပီးရင်လတာ့ 

နားမယ်လို့လတာ့ဆုံးမြတ်ထားတယ်လပါ့ ဘာမြစ်လို့လဲ 

ဆိရုငလ်တာ ့လေးကဆကတ်ိကုက်ျလနလတာ ့နားမယလ်ို ့

လတာ့ စီစဉ်ထားတယ်လပါ့။” လို့လမပာပါတယ်။

အခုလို လမပာင်းလတွကိုဝယ်မည့်သူမရှိလတာ့တဲ့ 

အတွက် တစ်ချ ို့လသာလမပာင်းရုံများလည်း နားလတာ့ 

မယ်လို့သိရပါတယ်။

မပ ည် သူ များ က လတာ့  ထို မပာ သ နာ များ လမပ  

လည်ြို့ဆိုရင် အစိုးရမှာတာဝန်ရှိ ပပီး ကိုင်တွယ်လမြ 

uyfa&m*gumvtwGif; ajymif;aps;usjyD; awmifolawGpdk;&drfr_awGjrihfwufvm

မပညသ်လူထူလုတအွလနနဲ့ ကျမကိလုရေးချယပ်ါလိုလ့ည်း မလမပာချငပ်ါ 

ဘူး၊ ကျမပါတီကို မဲထည့်လပးပါလို့ မလမပာချင်ပါဘူး။ လင်းတဲ့လမ်းကို 

ဆက်လလှောက် လှမ်းနိုင်ြို့အတွက် လခါင်းလဆာင်လကာင်းကိုလရေးချယ်ပပီး 

မဲထည့်ကကပါလို့ ဆိုလာတဲ့သူကလတာ့ အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ်ပါ

တ(ီ NLD) ြရဆူိပုမို့နယ၊်မဆဲန္ဒနယအ်မတှ(်၁)ကိယုစ်ားလယှလ်လာင်းအမြစ ်

ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်သွားမယ့် လဒါ်ကကူကကူလအာင်ပဲမြစ်ပါတယ်။

“ ဒီအချနိ်မှာ နိုင်ငံလရးအလရးကကီးတယ်လနာ်။ ဒီအချနိ်မှာ လင်းတဲ့

အချနိ်မှာလကာင်းလကာင်းမွန်မွန်လအးလအးလဆးလဆးနဲ့လုပ်လနရတယ်၊ 

လအးလဆးစားလနရတယ်၊ လအးလဆးသွားလနရတဲ့အချနိ်မှာ ဒီဟာကို နင်တို့

အလလးမထားဘူးဆိုရင်အလမှာင်မပန်ကျမှာစိုးလို့ အဲ့ဒါလကကာင့်မလို့ လင်း

တဲ့လမ်းကိုဆက်လလှောက်ြို့ဆိုရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီလပးကကပါ။ ကိုယ့်ပါတီ 

ကိုပဲမလမပာပါဘူး၊  ကိုယ့်ကိုပဲမလမပာပါဘူး။ လခါင်းလဆာင်လကာင်းကိုလရေး

ထည့်ကကပါ။” လို့ သူမကလမပာပါတယ်။

လဒါ်ကကူကကူလအာင်ကလတာ့၂၀၁၅ပါတီစုံဒီမိုကလရစီလရေးလကာက်

ပွဲကျင်းပတဲ့အချနိ်ကတည်းက သူမအလနနဲ့ လရေးလကာက်ပွဲကိုဝင်လရာက်

ယှဉ်ပပိုင်ြို့အတွက်ဆန္ဒမပင်းမပခဲ့သူပါ။ သို့လပမယ့်မိသားစုအခက်အခဲလတွ

လကကာင့် လရေးလကာက်ပွဲကိုဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၃ခု

နှစ်မှာ အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)ရဲ့ အြွဲ့ဝင်မြစ်လာပပီး၂၀
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၁၅ခုနှစ်လရေးလကာက်ပွဲမှာ အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီကလနပပီးြ

ရူဆိုပမို့နယ်မှာ ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်သွားမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လတွအတွက် 

စည်းရုံးလရးဆင်းလပးခဲ့သူ မြစ်ပါတယ်။

အမျ ိုးသမီးတစ်လယာက်မြစ်လပမယ့်ြရူဆိုပမို့နယ်လူမှုကူညီလရးအ

သင်း၊ နာလရးကူညီမှုအသင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်လရးနှင့် မပန်လည် 

လနရာချထားလရးအြွဲ့လတွမှာလည်းဝင်လရာက်ကူညီလုပ်ကိုင်လပးခဲ့သူ 

တစ်ဦးပါ။

၂၀၁၈ကကားမြတ်လရေးလကာက်ပွဲမှာ ြရူဆိုပမို့နယ်လညာင်ဇင်ရပ်ကွ

က်အုပ်ချုပ်လရးမှူးအမြစ်ရပ်ကွက်သူ\သားလတွကတင်လမမောက်လိုက်တာ

မြစ်ပါတယ်။ သူမကကယားမပည်နယ်အတွင်း ပမို့နယ်(၇) ပမို့နယ်လုံးမှာမှ 

တစ်ဦးတည်းလသာ အမျ ိုးသမီးရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်လရးမှူးမြစ်ပါတယ်။

စစ်ကိုင်းြွံ့ ပြိုးလရးလကျာင်း အပတ်စဉ်(၂၃)လကျာင်းဆင်းပပီးတဲ့ 

လနာက်မှာ လကျာင်းဆရာမအလုပ်ကို လုပ်သက်၁၄နှစ်ကကာတာဝန်ထမ်း

လဆာင်ပပီးလနာက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလရးလုပ်ငန်းကို လုပ်ခဲ့တာမြစ်ပါတယ်။ 

လက်ရှိမှာအိမ်လေးဆိုင်တစ်ခုနဲ့ ပဲလရာင်းဝယ်လရး၊ ဆီစက်လုပ်ငန်းလတွကို

လုပ်ကိုင်လနပါတယ်။

သူမလရေးလကာက်ပွဲဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်ြို့အတွက် အမျ ိုးသားဒီမိုက

လရစအီြွဲ့ချုပက်ိလုရေးချယရ်တဲအ့လကကာင်းက လခါင်းလဆာငလ်ကာင်းရှလိိုမ့ြစ ်

တယ်လို့သူမကလမပာပါတယ်။

“ ကျမလ ဲဒNီLD ပါတကီိဘုာလကကာင့ ်ဝငလ်ရာကလ်ရေးချယခ်ဲလ့ဆဲိရုင ်

ကျမတို့လခါင်းလဆာင်လကာင်းရှိလို့လပါ့လနာ်။ လခါင်းလဆာင်လကာင်းလနာက် 

ကိုကျမတို့ ဆက်လိုက်ြို့လည်းလိုလသးတယ်။ အဲ့ဒါလကကာင့်မလို့ ကျမတို့

မပည်သူလူထုကိုလဲြိတ်လခါ်ပါတယ်။ ကျမအပမဲတမ်းစည်းရုံးလရးဆင်း 

တဲ့အခါမှာလမပာတယ်။ မပည်သူလူထုလတွ ကျမတို့ကိုဝန်းရံလပးကကပါ။ ကျမ 

တို့လုပ်စရာလတွ ရည်မှန်းချက်လတွအများကကီးရှိပါတယ်။ ကျမတို့ြက် 

ဒရယလ်ိခုျငတ်ယ၊် ဥပလဒမပငဆ်ငခ်ျငတ်ယဆ်ိရုင ်ကျမတိုက့ ဒလီခါင်းလဆာင ်

လကာင်းလနာက်လိုက်မှ ကျမတို့လိုအပ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်မပည့်မယ်။” 

လို့လဒါ်ကကူကကူလအာင်က လမပာပါတယ်။

မဲဆွယ်စည်းရုံးလရးဆင်းတဲ့အခါမှာလည်း ကိုဗစ်လရာဂါလကကာင့် လူ

အလယာက်၃၀လအာက်နဲ့ပဲလကျးရောရဲ့ခန်းမလဆာင်လတွမှာ၃လပမခား၊  ၆လပ

မခားစည်းရုံးလရးပွဲကိုလုပ်တာမြစ်ပပီး Mask နဲ့လက်လဆးဆပ်မပာလတွကိုလဲ 

လအူလယာကစ်တီိငု်းကိလုပးပပီးလတာ ့ကိဗုစက်ာကယွတ်ဲအ့လနနဲ့လပုလ်ဆာ

င်လနတယ်လို့ လဒါ်ကကူကကူလအာင်က ဆိုပါတယ်။

ြရူဆိုပမို့နယ်မှာ လနွရာသီအချနိ်နှစ်စဉ်ကကုံလတွ့လနရတဲ့ လရရှားပါး 

မှုလတွကိုလည်း ကူညီလပးခဲ့သူမြစ်ပါတယ်။ ြရူဆိုပမို့နယ်က လရရှားပါးတဲ့ 

ရောလပါင်း(၃၃)ရောကို လရလှူလပးခဲ့တာ၃နှစ်ရှိပပီလို့ဆိုပါတယ်။ လရေးလကာက် 

ပွမဲှာ အနိငုရ်ရှခိဲမ့ယဆ်ိရုင ်ြရဆူိပုမို့နယရ်ဲ့လရရှားပါးမှုကိ ုသူ့အလနနဲ့အရင ်

ဆုံးလမြရှင်းလပးမယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်။

အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)မှ၂၀၂၀အလထွလထွလရေး 

လကာကပ်ွမဲှာ အနိငုရ်ရှပိပီး အစိုးရတစရ်ပြ်ွဲ့နိငုမ်ယဆ်ိရုင ်ဥပလဒမပငဆ်ငြ်ိုက့ိ ု

အဓိကလုပ်လဆာင်လပးသွားမှာမြစ်တယ်လို့ လဒါ်ကကူကကူလအာင်က လမပာ 

ပါတယ်။

“  ကျမတို့ တကယ်လို့နိုင်သွားခဲ့လို့ ကျမတို့အစိုးရတစ်ရပ်ြွဲ့စည်း 

နိုင်ပပီဆိုရင် ကျမတို့ကလပါ့လနာ် မပည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်အမျာကကီး 

ရှိတယ်၊ ဒါလပမယ့် လိုအပ်ချက်တိုင်းကိုလည်း လပးလို့မရဘူး။ အဓိက က 

ကျမတို့ရဲ့ ဥပလဒမပင်ဆင်ြုိ့။ ဥပလဒမပင်ဆင်ြုိ့ အခုလမမယာ မပသနာလတွ 

ရှိတယ်၊ အဲ့ဒီ တိုင်းရင်းသားဘာသာ စကားလတွရှိတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လကကး 

ရပုလ်တ ွရှတိယ။် ကျမတိုလ့ည်း တအားကကီး ပညာတတ ်လည်းမဟတုပ်ါဘူး 

တစလ်ထာင့ ်တစလ်နရာမှာ အတုတ်စခ်ျပ၊် သတဲစပ်ငွ့န်ဲ့ ကကယတ်စလ်ုံးလလး 

များမြစ်မလားဆို ကျမဒီလနရာမှာဝင်ပပိုင်ရမခင်း မြစ်ပါတယ်။” လို့လမပာ 

ပါတယ်။

လဒါ်ကကူကကူလအာငဝ်ငလ်ရာကယ်ဉှပ်ပိုငသ်ွားမည့အ်မတှ(်၁)မှာ ယခင ်

၂၀၁၇ခုနှစ်ကကားမြတ်လရေးလကာက်ပွဲက လက်ရှိမပည်နယ်လွှတ်လတာ်ကိုယ်

စားလယှ ်ဦးသရဲယက်အနိငုရ်ရှခိဲတ့ဲလ့နရာမြစပ်ါတယ။် လကရ်ှ ိ၂၀၂၀မှာလ ဲ

ဦးသရဲယက်ြရဆူိပုမို့နယမ်ဆဲန္ဒနယအ်မတှ(်၁) မပညန်ယလ်ွှတလ်တာက်ိယု ်

စားလှယ်လလာင်းလနရာကလနပဲ ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်သွားမှာမြစ်ပါတယ်။

pdk;xdkufatmif

ရှင်းလပးြို့ လိုတယ်လို့ ၂၀၂၀ လရေးလကာက်ပွဲမှာ ဒီးလမာ့ 

ဆိုပမို့နယ် မပည်သူ့လွှတ်လတာ် ကိုယ်စားလှယ်ကလန 

ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်မည့် ကယားမပည်နယ် ဒီမိုကရက် 

တစ်ပါတီမှ လစာခူးတလလ ကလမပာပါတယ်။

၎င်းက “ အဲတ့ာကဘယသ်ရူဲ့လကထ်ကမ်ှာရှလိဲ

ဆိရုင ်စီးပွားလရးလပုတ်ဲလ့လူတရွဲ့လကထ်ကမ်ှာလည်း 

ဒီကိစ္စလတွမြစ်လနသလို အစိုးရလတွရဲ့ကကီးကကပ်မှုလတွ 

အားနည်းလို့မြစ်သွားနိုင်တဲ့ ကိစ္စလတွလည်းရှိပါတယ်။ 

ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျလနာ်တို့မပည်သူလတွက ဒီဟာနဲ့ပဲ 

လုပ်ပပီးလတာ့ အသက်လမွးဝမ်းလကကာင်းမပုတဲ့အလမခအ

လနမှာ အစိုးရကဒီဟာကို စီမံကိန်းလကာင်းလကာင်း 

အစီအစဉ်လကာင်းလကာင်း လုပ်ပပီးလတာ့မှ လေးကွက် 

နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မပင်ဆင်ချက်လတွ ကကိုတင်မပင်ဆင်လပး 

ြို့လိုတယ်။” လို့ လမပာပါတယ်။

ကယားမပည်နယ်အတွင်း ရှိလကျးရောလပါင်း (

၁၀၀) ရှိလတာင်သူလတွရဲ့  လကျးရောအလိုက် ဦးစား 

လပးသီးနှံလတွကို အချက်အလက်လိုက်လံ လကာက် 

ခံရာမှာ လမပာင်းသီးနှံက ဒုတိယအများဆုံး ဦးစားလပး 

စိုက်ပျ ိုးတဲ့  သီးနှံ မြစ်တယ်လို့  LAIN နည်းပညာ 

အလထာက ်အကမူပုအြွဲ့ရဲ့ သီးနှံများရဲ့ လေးကကွ်ချတိ် 

ဆက်မှုအတွက် စစ်တမ်းစာအုပ်မှာလြာ်မပပါရှိပါတယ်။

၎င်းစစ်တမ်းအရ သီးနှံလတွကို အရည်အလသွး 

မပည့်မှီြို့  ထုတ်လုပ်မှု  ကုန်ကျစရိတ်လလျာ့ချနိုင်ြို့   

လေးကွက်ခိုင်မာလေးလကာင်းရြို့ သက်ဆိုင်ရာလတွက 

ဝိုင်းဝန်းကူညီသင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
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လရေးလကာကပ်ွကဲိ ုဝငလ်ရာကယ်ဉှပ်ပိုငမ်ယ့လ်ဒသ 

အလမခစိုက်တိုင်းရင်းသားပါတီလတွဟာ မိမိတို့ရဲ့ လဒသ 

နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်လတွကို ကိုယ်စားမပုပပီး မပည် 

နယ်အလရး၊ အမျ ိုးသားလရးနဲ့  မပည်လထာင်စုအလရး 

ကို ဦးတည်လုပ်လဆာင်နိုင်မှာ မြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်း 

သား မပည်သူတစ်ရပ်လုံး လိုလားလတာင့်တလနတဲ့ ြက် 

ဒရယ် စနစ်အားလကာင်းလာြို့ တွန်းပို့လပးမယ့် ပါတီ 

လတွမြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အလမခခံအားမြင့် မှတ် 

ယူလို့ရပါ တယ်။

လဒသတွင်းမပည်နယ်မှာပဲ စုြွဲ့ထားတာလကကာင့် 

ဗဟိခုျုပက်ိငုမ်ှုပုစံနံဲ့ သွားတာမဟတုတ်ဲအ့တကွလ်ည်း 

မဲဆန္ဒရှင် မပည်သူလတွက တိုက်ရိုက်ထိန်းလကျာင်း နိုင် 

မယ့ ်အခငွ့အ်လမ်းက ပိပုပီးအားသာချကရ်ှနိိငု ်ပါတယ။် 

တိုင်းရင်း သားပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း 

လတွဟာ လဒသခံလတွမြစ်လနလို့ လဒသလိုအပ်ချက်လတွ 

ပိုမိုနားလည်နိုင်ပပီး တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားမပုပါတီမြ

စ်လနတာလကကာင့်လည်း မပည်တွင်းပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်

လတမွှာ တိငု်းရင်း သားလကန်ကက်ိငုအ်ြွဲ့အစည်းလတနွဲ့ 

ယုံကကည်မှုတည်လဆာက်တဲ့လနရာမှာ ပိုပပီး ခိုင်မာအား 

လကာင်းနိုင်ပါ တယ်။

တိငု်းရင်းသားပါတလီတ ွလရေးလကာကပ်ွမဲှာ အနိငု ်

ရခဲ့ရင် မပည်သူ့လွှတ်လတာ်နဲ့ အမျ ိုးသားလွှတ်လတာ် 

တွင်း ထိုင်ခုံလတွမှာ တစ်ပါတီထဲက လူအများစုကပဲ 

ဝင်ထိုင်လနတာမျ ိုး မမင်ရလတာ့မှာ မဟုတ်ပဲပါတီစုံ  

အသွင် သဏ္ဍာန်နဲ့ မမင်ရလတာ့မှာ မြစ်ပါတယ်။

တစ်ပါတီကကီးတစ်ခုကပဲ အနိုင်ရရင် လုပ်ပိုင် 

ခွင့်အာဏာ သိမ်းကကုံးရယူတာမျ ိုး၊ အာဏာအလွှဲသုံး 

စားတာနဲ့ ၊ လာဘ်လပးလာဘ်ယူမှုမြစ်လပါ်တတ်တာ 

လကကာင့် ပါတီလပါင်းစုံ အနိုင်ရပါဝင်လာမခင်းက ဒီလို 

အလမခ အလနလတွကို  အလကာင်းဆုံးဟန့်တားထိန်း 

လကျာင်းနိုင်မယ့် အခင်းအကျင်းတစ်ခု မြစ်လပါ် လာမှာ 

ဧကန် အမှန်မြစ်ပါတယ်။ လရေးလကာက်ပွဲအလွန် ပါတီ 

တစခ် ုတည်းက အစိုးရ မြွဲ့နိငုရ်င ်ညွှန့်လပါင်းအစိုးရြွဲ့ 

ပပီး အမပန်အလှန်ထိန်းလကျာင်းနိုင်မယ့် အလရေ့တစ်ခုနဲ့ 

သွားရမှာ မြစ်ပါတယ်။

တစြ်ကမ်ှာ မပညန်ယလ်ွှတလ်တာက်ိလုတာ ့တိငု်း 

ရင်းသားပါတီလတွ ထိုင်ခုံလနရာအများစုကို ထိန်းချုပ် 

နိုင်ြို့ လိုပါတယ်။ 

ဘာလကကာင့်လဲဆိုရင် တိုင်းရင်းသားလတွ လခတ် 

အဆကဆ်ကလ်တာင်းဆိလုာတဲ ့အမျ ိုးသားတန်း တလူရး၊ 

ကိယုပ်ိငုမ်ပဠာန်းခငွ့၊် ကိယုပ်ိငုအ်ပု ်ချုပခ်ငွ့န်ဲ့ ကိယု့က်ကမ္မာ 

ကိုယ်ြန်တီးခွင့်ကို လွှတ်လတာ်လမ်းလကကာင်း ကလန 

ြန်တီးရယူ နိုင်ြို့လိုအပ်ပါတယ်။ 

၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းပုံက တိုင်းရင်းသားလတွရဲ့အခွင့် 

အ လရး ကို  အ မပ ည့် အ ဝ လပး ထား ပပီ လို့  ဆို လို တာ  

မဟုတ်ပါဘူး။ ြွဲ့စည်းပုံကလပးထားတဲ့ အခွင့်အလရး 

အနည်းငယ်ကိုပဲ  အမိအရ ဆုပ်ကိုင်နိုင်လရးလမ်း 

လကကာင်း ကို မီးလမာင်းထိုး မပလိုမခင်းပဲ မြစ်ပါတယ်။

ကယားမပည်နယ်လွှတ်လတာ်ကို နာမူနာထား 

ကကည့် ရမယ်ဆိုရင် ကယားမပည်နယ်လွှတ်မှာ လရေး 

a'otajcpdkuf wdkif;&if;om;ygwDawGudk bma=umihf 
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လကာက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်လတွအတွက် ထိုင်ခုံလနရာ 

၁၅ လနရာရှိပါတယ်။ 

၂၅ နှုန်း မြစတ်ဲ ့တပမ်လတာသ်ားကိယုစ်ားလယှ ်

လတကွ ထိငုခ်ုလံနရာနဲ့ လပါင်းရင ်စစုလုပါင်း ထိငုခ်ုလံနရာ 

၂၀ လနရာ ရှိပါတယ်။ 

လရေးလကာကခ်ကံိယုစ်ားလယှလ်တ ွအတကွ ်ထိငု ်

ခုံလနရာ ၁၅ လနရာရှိတဲ့အနက် လဒသအလမခစိုက်တိုင်း  

ရင်းသားပါတီလတွက အနည်းဆုံး ၁၂ လနရာလလာက် 

အနိငုရ်ထားရင ်လွှတလ်တာတ်ငွ်း မခဲွဆဲုံးမြတ ်တဲလ့နရာ 

မှာ အဆိုလတွအများစုက လအာင်မမင်နိုင်မှာ မြစ်သလို 

တိုင်းရင်းသားပါတီက မပည်နယ်အစိုးရကိုယ်လည်း 

ြွဲ့စည်းနိုင်မှာ မြစ်ပါတယ်။ 

ဒီလိုနည်းနဲ့ ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းပုံလအာက်က လုပ် 

ပိုင်ခွင့်ရမယ့်  တိုင်းရင်းသားလတွရဲ့အခွင့်အလရးနဲ့  

မပညန်ယအ်ခငွ့အ်လရးလတကွိ ုဥပလဒမပ ဌာန်းပပီး စမီအံပု ်

ချုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အလရးရရှိလာမှာမြစ်ပါတယ်။

တနည်းအားမြင့ ်ကိယု့်မပညန်ယက်ိ ုကိယု့ ်မပည ်

နယထ်ကဲ လလူတပွ ဲတိကုရ်ိကုတ်ာဝနလ်ပး စမီအံပု ်ချုပ ်

ခိုင်းတဲ့ သလဘာ ပဲမြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင် လွှမ်းမိုး 

မှုများတဲ့ ပါတီကကီးတစ်ခုက လာပပီးကိုယ်စားမပု အုပ် 

ချုပမ်ယဆ်ိရုင ်ဗဟိပုါတရီဲ့ မှုဝါဒသလဘာထား အတိငု်း 

ပဲ အုပ်ချုပ်မှာ မြစ်ပါတယ်။ ဒါ့လကကာင့် မပည်သူလတွ 

အလနနဲ့ ကိုယ့်မပည်နယ် ကို တိုက်ရိုက် ကိုယ်စားမပုတဲ့ 

ပါတီကို မဲလပးသင့် ပပီး ကိုယ်ပိုင်စံမီအုပ်ချုပ်လရးကို 

ထူလထာင်နိုင်ြို့ လိုအပ်ပါတယ်။

umwGef;u¾umwGef;u¾
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(၂၉.၈.၂၀၂၀)ရက်လန့တွင် ဒီးလမာ့ဆိုပမို့နယ်၊ ဟိုဝမ်အထက်၊ ခူးပရာ(အသစ်/ အလဟာင်း)၊ ခူးပရာအထက်၊ 

သာလဒးခို၊ လဒါဝယ်ကူး၊ လလမအန်းခူလကျးရောများ၌ Cash for Work စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလဆာင်ရေက်လနမှု

အား ကယားမပည်နယ်လကျးလက်လဒသြွံ့ပြိုး တိုးတက်လရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကကားလရးမှူး၊ ဦးလစာဒီးဒီ၊ 

ဒတုယိညွှနက်ကားလရးမှူး (နည်းပညာ)၊ ဦးထနွ်းချစ၊် လွိုငလ်ကာခ်ရိငုလ်ကျးလကလ်ဒသြွံ့ပြိုးတိုးတကလ်ရးဦးစီးဌာန၊ 

ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ ဦးလသာင်းမမင့်၊ ဒီးလမာ့ဆိုပမို့နယ်၊ ပမို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ လဒါ်လနာ်လချာစုနှင့်အြွဲ့ ဝန်ထမ်းတို့မှ လမမမပင်

သို့ကွင်းဆင်းစစ်လဆးကကည့်ရှုခဲ့ပပီး လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကကား ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းမြင့် ကယား

Cash for Work စမီကံနိ်း လပုင်န်းလဆာငရ်ေကလ်နမှုကငွ်းဆင်းစစလ်ဆးမခင်း

မပည်နယ်လကျးလက်လဒသြွံ့ပြိုးတိုးတက်လရးဦးစီး ဌာနမှ COVID-19 စီးပွားလရးကုစားမှုအစီအစဉ် COVID-19 

Economic Relief Plan (CERP)အရ လကျးလက်လဒသလနမိသားစုများ ဝင်လငွလလျာ့နည်းလာမှုနှင့်စားဝတ်လနလရး 

အခကအ်ခမဲျားလမပလညလ်စနိငုပ်ပီး လကျးလကလ်ဒသများရှ ိမပညသ်မူျားအလနမြင့ ်လကျးရော ြွံ့ပြိုးလရးလပုင်န်းများကိ ု

ကိယုတ်ိငုလ်ဆာငရ်ေကလ်စ၍ လပုအ်ားခဝငလ်ငရွရှလိစနိငုမ်ညမ်ြစပ်ပီး ဒီးလမာဆ့ိပုမို့နယအ်တငွ်းရှ ိလကျးရောလပါင်း(၃၆)

ရော၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလပါင်း(၃၆)ခု အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရေက်လပးလျက်ရှိပါသည်။

မြူမြူ (လကျးလက်)

၁။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာလရးနှစ် ကယားမပည်နယ်၊ လွိုင်လကာ်ခရိုင် ၊ ဒီးလမာဆိုပမို့နယ်အတွင်း လကျးရော 

(၃၆) ရောတွင် covid -19 Economic Relief Plan covid – 19 စီးပွားလရးမပန်လည်ကုစားမှုအစီအစဉ်အရ cash 

for work စီမံကိန်းမြင့် ြွံ့ပြိုးလရးလုပ်ငန်းများလဆာင်ရေက်လှေက်ရှိရာ ယခုအခါတွင် လုပ်ငန်းများအားလုံး ၁၀၀

 % ပပီးစီးပပီးမြစ်ပါတယ်။ 

၂။ ဒီးလမာဆိုပမို့နယ်အတွင်း cash for work စီမံကိန်းလကျးရောများမြစ်သည့် လဒါြု ၊ လဒါပဲ့ (လစာ်ဘွား) ၊

 လဒါပဲ့ဒူ ၊ လဒါလလာ်ခူ ၊ လဒါလကာ့ ၊ လဒါြာ ၊ လဒါတချ၊ ပန်ပက်ရှေမ်းကူ ၊ ပန်ပက်ကတဲကူ ၊ လဆာင်လူးကနား ၊

 ထီးသဲလိုး ၊ လဒါခူလီ၊ လဒါတဒါး ၊ လဒါဘျာကူး ၊ လဒါခူသွဲ့ ၊ ြဲလျား ၊ လဒါလျားခူ ၊ ဟိုဝမ်အထက် ၊ ခူးပရာအထက် ၊

 ခူးပရာရှောသစ်/ ရောလဟာင်း၊ သာလဒးခို ၊ လိုပူနာလယာင်လာ ၊ လဒါလရာက်ခူလတာင် ၊ လလမအန်းခူ ၊ လဒါဝယ်ကူး ၊ 

ငံရိုး ၊ ကွိုင်ငံ ၊ ကွိုင်ငံရောသစ် ၊ လဆာင်ပထန် ၊ လအလနာင်ပုလဲ ၊ လဒါတဝီ ၊ ခူးပရာပတိုငံ ၊ ဒိုင်းလင်းလအးသာ ၊ လဒါစဲ 

၊ လဒါတလမမး ၊ တနီးလာလဲ စသည့်လကျးရောများတွင် လကျးရောတစ်ရောလှေင် စီမံကိန်းလထာက်ပံ့လငွကျပ် သိန်း(၁၀၀) 

စီမြင့် / လငွကျပ်သိန်း (၃၆၀၀)မြင့် လကျးရောတွင်း ြွံ့ပြိုးလရးလုပ်ငန်းများလဆာင်ရေက်လပးလှေက်ရှိပါတယ်။ 

၃။ စီမံကိန်းလထာက်ပံ့ရန်လငွမြင့် လကျးရောတွင်း - 

  လကျာက်လရာလမမလမ်းခင်းမခင်းလမမသားလမ်းလုပ်ငန်း (၂၄) ခုနှင့် လရပပန် (၁၂၈)စင်း၊ 

လရနှတ်လမမာင်းတူးလြာ်လုပ်ငန်း (၇) ခု

လကျးရောခန်းမလဆာင်မပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်း (၁) ခု

လကျးရောခန်းမခခံစည်းရိုးမပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်း (၁) ခု

စာသင်လကျာင်းခခံစည်းရိုးမပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်း (၃) ခု

လမမထိန်းနံရံမပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်း         (၂)  ခု

စုစုလပါင်းလုပ်ငန်း (၃၈ )ကို  လကျးရောလူထုလုပ်အားမြင့်  အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရေက်ခဲ့ ပပီး

မြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းများကို ဒီးလမာ့ဆို ပမို့နယ် လကျးလက်လဒသြွံ့ ပြိုးလရးဌာနမှ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု ၊

 cash for work စီမံကိန်းလထာက်ပံ့လငွကျပ်သိန်း (၁၀၀)စီမြင့်  လကျးရောလူထုလုပ်အားကို အသုံးမပုပပီး 

အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရေက် ခဲ့မခင်းမြစ်ပါတယ် ။ cash for work စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား လုပ်အားခ 

(၇၁%)၊ ပစ္စည်းတန်ြိုး (၂၉%) မြင့်အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရေက်ခဲ့ မခင်း မြစ်ပါလကကာင်းနှင့် လကျးရောရှိ 

အမိလ်ထာငစ်လုပါင်း (၂၇၄၅) နငှ့ ်လဦူးလရလပါင်း (၁၄၁၉၉) ဦးအား အကျ ိုးမပုမညမ်ြစပ်ါလကကာင်း တငမ်ပလိကုပ်ါတယ။် 

ဒလီမာဆိပုမို့နယလ်ကျးလကလ်ဒသြွံ့ပြိုးတိုးတကလ်ရးဦးစီးဌာန 
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၂၀၁၂ခုနှစ်မှာအမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)ကိုကယား

မပညန်ယမ်ှာလာလရာကတ်ညလ်ထာငခ်ဲခ့ျနိပ်ါဝငတ်ညလ်ထာငလ်ပးခဲသ့၊ူတည်

လထာငပ်ပီးလနာကမ်ှာကယားမပညန်ယ(်NLD) ပါတရီဲ့ဗဟိလုကာမ်တအီြွဲ့ဝင ်

အလနနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ရှားလတာပမို့နယ်၊လေးပိုင်းရပ်ကွက်မှာလနတဲ့ဦးစိုင်းအုန်း 

မမင့က်လာမယ့၂်၀၂၀အလထလွထလွရေးလကာကပ်ွမဲှာလတာက့ယားမပညန်ယဒ်ီ

မိကုရကတ်စပ်ါတ(ီKySDP)မှာရှားလတာပမို့နယ၊်မပညန်ယလ်ွှတလ်တာက်ိယု်

စားလှယ်လနရာကလနဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်သွားမှာမြစ်ပါတယ်။

“ NLDကိကုျလနာတ်ိုလ့မူျ ိုးစကုလနကျလနာတ်ိုြ့ွဲ့စည်းတာ။ ဒကီယား

မပညန်ယတ်စမ်ပညန်ယလ်ုံးမှာလပါလ့နာ။် အဲဒ့NီLD ပါတကီိပုထမဆုံးကျလနာ်

တို့ထူလထာင်တာ။”လို့ ဦးစိုင်းအုန်းမမင့်ကလမပာပါတယ်။

ကယားမပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကလန ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်ရ 

တာက မပညန်ယအ်လမခစိကုပ်ါတရီဲ့ လပုပ်ိငုခ်ငွ့န်ဲ မ့ပညမ်ကပါတကီကီးလတရွဲ့လု

ပပ်ိငုခ်ငွ့က်မတညူတီဲအ့တကွလ်ကကာင့ ်မြစတ်ယလ်ိုသ့ကူဆကလ်မပာပါတယ။်

“ ဘာလကကာင့်မပည်နယ်ပါတီကိုကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားသွားသလဲဆို

လတာ့မပည်နယ်အလမခစိုက်ပါတီမြစ်တဲ့ကယားမပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါ

တီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အခုမပည်မကပါတီကကီးလတွရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကမတူဘူး။ 

မတူဘူးဆိုတာက ြက်ဒရယ်မပည်လထာင်စုကိုကျလနာ်တို့တည်လဆာက်

ချင်တယ်။”

ဦးစိုင်းအုန်းမမင့်က ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးမြစ်ပပီးမိသားစု(၅)

လယာက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာမိသားစုစားဝတ်လနလရးအတွက်အိမ်မှာစား

လသာက်ဆိုင်ြွင့်လှစ်ထားပပီး၊ ကုန်သည်အလုပ်ကိုလည်းလုပ်လဆာင်လန

တာမြစ်ပါတယ်။ ဦးစိုင်းအုန်းမမင့်ဟာ(၁၀)တန်းအထိတက်လရာက်ခဲ့ပပီး၁၉

၈၆ခုနှစ်ကလနစပပီး၁၉၉၅ခုနှစ်အထိအလမခခံပညာမူလတန်းလကျာင်းဆရာ

အမြစ်တာဝန်ထမ်းလဆာင်ခဲ့တာမြစ်ပပီး လကျာင်းဆရာအမြစ်ကနှုတ် ထွ

က်ပပီးအသက်လမွးဝမ်းလကကာင်းအတွက် လက်သမားအလုပ်ကိုဆက်လက် 

လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။

၂၀၀၈ခုနှစ်ကလနစပပီးနိုင်ငံလရးလလာကထဲကိုစတင်ဝင်လရာက်လာ

ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာရေားလတာပမို့နယ်အတွင်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံး

ညီညွှတ်လရးပါတီ(တစည)နဲ့ မပည်လထာင်စုကကံ့ခိုင်လရးနှင့်ြွံ့ပြိုးလရးပါတီ

(USDP)(၂)ပါတီသာရှိလသးတဲ့အတွက် ၂၀၁၀လရေးလကာက်ပွဲကိုတိုင်းရင်း 

သားစည်းလုံးညီညွှတ်လရးပါတီကလန ဝင်လရာက်ယှဉ် ပပိုင်ခဲ့လပမယ့်မ 

လအာင်မမင်ခဲ့ပါဘူး။

နိုင်ငံလရး၊ဒီမိုကလရစီအလရးလတွ အလရးလတွကို(၁၀)နှစ်လကျာ်ပါဝင် 

လှုပ်ရှားခဲ့ပပီး နိုင်ငံလရးသင်တန်းလတွကိုလည်း များစွာတက်လရာက်ြူးသူ 

မြစ်ပါတယ်။

လနာက်ပိုင်းမှာNLD ပါတီကအသိအမှတ်မမပုပါဘူးလို့ဆိုလာတဲ့အ

တွက်လကကာင့်(NBF) အြွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကယားလူမျ ိုးစုပါတီကိုမပန်ပပီးြွဲ့

စည်းတာမြစ်တယ်လို့ ဦးစိုင်းအုန်းမမင့်ကလမပာပါတယ်။

“ သူတို့NLD ကလနကျလနာ်တို့အြွဲ့ကိုအသိအမှတ်မမပုပါဘူးဆိုပပီး

လတာလ့ပုလ်ိကုတ်ဲအ့ချနိမ်ှာလနာကဆ်ုံးလတာက့ျလနာတ်ိုက့( Nationalities 

Brotherhood Federation-NBF) ဆိုတဲ့အြဲွ့ကအစည်းအလဝးလခါ်လိုက် 

တယ ်လတာငက်ကီးကိကုျလနာတ်ိုက့ိ။ု အဲဒ့ါလတာငက်ကီးကိတုကသ်ွားပပီးလတာ့

မပည်နယ်ကိုယ်စားမပုတစ်ခုခုမပန်ပပီးြွဲ့စည်းပါလားဆိုသူတို့ကတိုက်တွန်း

တာလပါ။့ လိအုပတ်ဲအ့ကအူညလီတ၊ွလိအုပတ်ဲန့ည်းပညာလတမွနှသ်မှေသတူို့

ပံ့ပိုးပါ့မယ်ဆိုပပီးလတာ့ကျလနာ်တို့မပန်လာပပီး လူကကီးလတွနဲ့ညေိတယ်။ ညေိပပီး

လတာက့ျလနာတ်ိုက့ယားလမူျ ိုးစပုါတဆီိပုပီးလတာက့ျလနာတ်ိုမ့ပနပ်ပီးလတာြ့ွဲ့

စည်းတာလပါ့။” လို့လမပာပါတယ်။

ဦးစိုင်းအုန်းမမင့်က အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD) 

ပါတီြွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ယုံသာမက ကယားလူမျ ိုးစုပါတီကိုစတင်

ြွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အြွဲ့ဝင်တစ်လယာက်လည်း မြစ်ပါတယ်။

ပါတီကကီးလတွလွှမ်းမိုးမှုကိုမလိုလားဘဲ မပည်နယ်ရဲ့ြွံ့ပြိုးတိုးတက်

မှုအပိုင်းလတွကိုပိုမို လုပ်လဆာင်နိုင်ြို့အတွက် တိုင်းရင်းသားပါတီကလနဝင် 

လရာက်ယှဉ်ပပိုင်မခင်းမြစ်တယ်လို့ ဦးစိုင်းအုန်းမမင့်ကဆိုပါတယ်။

၂၀၁၅ခနုစှပ်ါတစီုဒံမီိကုလရစလီရေးလကာကမ်ှာလ ဲကယားလမူျ ိုးစပုါတီ

ကလနဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ြူးသူ တစ်လယာက်လဲမြစ်ပါတယ်။

ကိုယ်စားလှယ်လလာင်းတစ်လယာက်အလနနဲ့ လုပ်လဆာင်လပးမယ့်

အရာလတွကိုလမပာဆိုပပီးမဲဆွယ်တာမျ ိုးကို မလုပ်ဘဲအစိုးရတစ်ရပ်မြစ်လာ

ရင်မပည်သူလတွရဲ့လိုအပ်ချက်လတွကိုလုပ်လဆာင်လပးရမှာမြစ်တယ်လို့သူ

jynfe,frSm NLD pwifzGJ hpnf;cJhcsdefrSmyg0ifcJhzl;wJh2020 wdkif;&if;om;ygwD 

udk,fpm;vS,favmif;

ကဆိုပါတယ်။

“ လုပ်လပးမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကလတာ့ကျလနာ်ဘယ်မပည်သူ၊ဘယ်

လူထုမှကျလနာ်ကတိမလပးခဲ့ပါဘူး။ဒါလတွလုပ်လပးမယ်လို့လတာ့ကျလနာ်မ

လမပာဘူး။ဒါလပမယ့်အစိုးရမြစ်လာပပီဆိုတဲ့အလမခအလနမှာလတာ့ဒီလမ်း

၊တံတားလဆာက်တာတို့လကျာင်းလဆာက်တာတို့ ၊လဆးရုံလဆာက်တာတို့

ဒါကလတာ့လိုအပ်တဲ့လနရာမှာလတာ့လုပ်လပးလနရမှာပဲအဲ့တာပဲလမပာချင် 

တယ်။” လို့လမပာပါတယ်။

အဓကိအလနနဲ့ြကဒ်ရယမ်ပညလ်ထာငစ်ကုိလုမှောမ်နှ်းထားတဲအ့တကွ်

၂၀၂၀လရေးလကာကပ်ွမဲှာတိငု်းရင်းသားပါတအီလနနဲ့နိငုြ်ိုလ့ိတုယ၊်တကယလ်ို့

အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပငိမ်းချမ်းလရးကိုအဓိကလုပ်လဆာင်လပးပပီးလတာ့စစ် 

မနှတ်ဲပ့ငမိ်းချမ်းလရးကိရုပပဆီိရုငလ်တာြ့ကဒ်ရယမ်ပညလ်ထာငစ်ကုိဆုကသ်ွား

မယ်လို့ဦးစိုင်းအုန်းမမင့်ကဆိုပါတယ်။

“ အခုလက်ရှိကျလနာ်တို့ကယားမပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအခု

ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း(၄)လယာက်(ရှားလတာပမို့နယ်အတွင်း) ကလည်း

ခင်ဗျားတို့သိလန၊မမင်လနတဲ့လူလတွအချနိ်မလရေးခင်ဗျားတို့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့

လူလတွဒါလကကာင့်မလို့ခင်ဗျားတို့အခုကျလနာ်တို့လာတာကကျလနာ်တို့လူ

ကကီးမြစ်ြို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဆီမှာအလုပ်လာလတာင်းတာ။” လို့ဦးစိုင်း

အုန်းမမင့်ကလမပာပါတယ်။

ဦးစိငု်းအနု်းမမင့က်၂၀၂၀မှာကယားမပညန်ယဒ်မီိကုရကတ်စပ်ါတ(ီK

ySDP)ကလနပပီးရှားလတာပမို့နယ၊်မပညန်ယလ်ွှတလ်တာမ်ဆဲန္ဒနယအ်မတှ(်၂) 

မှာဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်မယ့်ကိုယ်စားလှယ်လလာင်းတစ်ဦးမြစ်ပါတယ်။

pdk;xdkufatmif

ကယား မပည်နယ်  လကျးလက်လဒသြွံ့ ပြိုးတိုးတက်လရးဦးစီး

ဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကကားလရးမှူး၊ ဦးလစာဒီးဒီ ဦးလဆာင်လသာအြွဲ့သည် (

၂၃.၉.၂၀၂၀)ရက်လန့တွင် လွိုင်လကာ်ခရိုင် ၊ ရှားလတာပမို့နယ် အတွင်း 

အလကာင်အထည်လြာ် လဆာင်ရေက်လှေက်ရှိလသာ Cash for Work စီမံကိန်း 

(၁၀၀%) အလကာင် အထည်လြာ် လဆာင်ရေက်ပပီးစီးသည့်လုပ်ငန်းများအား 

ကွင်းဆင်းစစ်လဆးခဲ့ပါသည်။

C O V I D - 1 9  ကူး စ က် လရာ ဂါ မြ စ် ပွား စ ဉ် ကာ လ အ တွ င်း  

ကယားမပည်နယ်အတွင်း လကျးလက်လန မပည်သူများ၏ လတွ့ကကုံရလသာ

စီးပွားလရးအခက်အခဲများကို လမြရှင်းရန်အတွက် နိုင်ငံလတာ်မှ လရးဆွဲ 

လဆာင်ရေက်လျက်ရှိလသာ COVID ကာလ စီးပွားလရးကုစားမှုအစီအစဉ်အရ 

လွိုင်လကာ်ခရိုင်၊ ရှားလတာ ပမို့နယ်အတွင်းရှိ လကျးရောလပါင်း(၇)ရောတွင် 

အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရေက်လျက်ရှိလသာ Cash for Work 

စီမံကိန်း လကျးရော(၇)ရော လမမမပင်လုပ်ငန်းများ (၁၀၀%) ပပီးစီးမှုနှင့်  

လရးသွင်းထားရမည့် စာရင်းဇယားများကို စစ်လဆးခဲ့ပပီး လိုအပ်သည်များ 

လမ်းညွှန်မှာကကားခဲ့လကကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။

ကယားမပည်နယ်လကျးလက် 

ကယားမပညန်ယ ်လကျးလကလ်ဒသ ြွံ ပ့ြိုးတိုးတက ်

လရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကကားလရးမှူးမှ CfW 

စမီကံနိ်း အလကာငအ်ထည ်လြာလ်ဆာငရ်ေကပ်ပီးစီးမှု 

လုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်လဆးမခင်း

AdvertorialAdvertorial

ကယား မပည်နယ်  လကျးလက်လဒသြွံ့ ပြိုးတိုးတက်လရးဦးစီး

ဌာန၊ မပည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးလကျာ်သူလအာင် ဦးလဆာင်လသာအြွဲ့သည် (

၂၄.၉.၂၀၂၀)ရကလ်န့တငွ ်လဘာလခခဲရိငုအ်တငွ်းရှ ိလဘာလခ၊ဲ ြားလဆာင်း၊ 

မယ်စဲ့ပမို့နယ်များတွင် အလကာင်အထည်လြာ် လဆာင်ရေက်လှေက်ရှိလသာ      

ကယားမပည်နယ်လကျးလက်လဒသ ြွံ့ပြိုးတိုးတက်လရးဦးစီးဌာန မပည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ 

CfW, VRFP စီမံကိန်းအလကာင်အထည်လြာ် လဆာင်ရေက်ပပီးစီးမှု လုပ်ငန်းများအား 

ကွင်းဆင်းစစ်လဆးမခင်း

Cash for Work စမီကံနိ်း လကျးရောြွံ့ပြိုးလရး လပုင်န်းနငှ့ ်လကျးရောမတညရ်န ်

ပုံလငွစီမံကိန်းများ လငွထုတ် လချးပပီးစီးမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်လဆးခဲ့ပါသည်။

C O V I D - 1 9  ကူး စ က် လရာ ဂါ မြ စ် ပွား စ ဉ် ကာ လ အ တွ င်း  

ကယားမပည်နယ်အတွင်း လကျးလက်လန မပည်သူများ၏ လတွ့ကကုံရလသာ

စီးပွားလရးအခက်အခဲများကို လမြရှင်းရန်အတွက် နိုင်ငံလတာ်မှ လရးဆွဲ 

လဆာင်ရေက်လျက်ရှိလသာ COVID ကာလ စီးပွားလရးကုစားမှုအစီအစဉ်အရ 

ကယားမပည်နယ်၊ လဘာလခဲ ခရိုင်အတွင်းရှိ လဘာလခဲ၊ ြားလဆာင်း၊ 

မယ်စဲ့ပမို့နယ်များမှ လကျးရောလပါင်း(၁၈)ရောတွင် အလကာင် အထည် လြာ် 

လဆာင်ရေက်လျက်ရှိလသာ လမမမပင်လုပ်ငန်းများ (၁၀၀%) လဆာင်ရေက် 

ပပီးစီးမှုနငှ့ ်VRFP စမီကံနိ်းလကျးရော(၆)ရောအတကွ ်လကျးရော မတညရ်နပ်ုလံင ွ

ကျပ်သန်း (၇၀ ) ၊  ( ၁၀၀%)  ထုတ်လချး ပပီး စီး မှု  အလမခအလနများ ၊ 

လုပ်ငန်းများလဆာင်ရေက်ထားရှိမှု ၊  လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရင်းဇယားနှင့်  

လငွစာရင်းပုံစံများ လဆာင်ရေက်ထားရှိမှုများအား ကွင်းဆင်းစစ်လဆးခဲ့ပပီး 

လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကကားခဲ့လကကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။

ကယားမပည်နယ်လကျးလက် 
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လစားအယ်ကလူလစားအယ်ကလူ

ကရင်နီမပည် လူမျ ိုးစုလူယ်ဦးလဆာင်လကာ်မတီ အြွဲ့ဝင်ကရင်နီမပည် လူမျ ိုးစုလူယ်ဦးလဆာင်လကာ်မတီ အြွဲ့ဝင်

ပငိမ်းချမ်းလရးလစာင့်ကကည့်လလ့လာသူပငိမ်းချမ်းလရးလစာင့်ကကည့်လလ့လာသူ

လက်ရှိ မငမ်းချမ်းလရးနဲ့ပတ်သက် ပပီး  ဘယ်လို မမင်လဲဆိုလတာ့  

ပငိမ်းချမ်းလရးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ လုပ်သွားတဲ့အြွဲ့လတွကလတာ့လကာင်းပါ

တယ်။ ကျလနာ်တို့လည်းအားလပးပါတယ်။ ပငိမ်းချမ်းလရးနဲ့ပတ်သက် 

ပပီးလတာ့။ ဒါလပမယ့်တစ်ခုက ကျလနာ်တို့ မပည်သူြက်ကို မပန် ကကည့်မ

ယ်ဆိုရင်  တစ်ချ ို့သူလတွကလတာ့လမပာပါတယ် ၊  ပငိမ်းချမ်းလရး ပပီတဲ့ ။ 

တစ်ကယ်တမ်းပငိမ်းချမ်းလရးဆိုတာ ကျလနာ့်ရဲ့သလဘာထားနဲ့ကကည့်မယ်

ဆိုရင် နှစ်ပိုင်းရှိတယ်လပါ့လနာ်။ ပထမတစ်ပိုင်းကလတာ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ြွံပြိုးတိုးတက်မှု ပပီးလတာ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာြွံပြိုးတိုးတက်မှုဆိုပပီးလတာ့မှ 

အဲ့လိုမျ ိုးနားလည်တယ်။ ဘာမြစ်လို့လဲဆိုလတာ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမငမ်းချမ်း 

လရးနဲ့ကကည့်မယ်ဆိုရင် ဥပမာြွံပြိုးတိုးတက်မှုကဘယ်လလာက်ရှိပပီလဲ။ 

လမ်းလတွလကာင်းလာတယ်။ ဒါလပမယ့် စိတ်ပိုင်းနဲ့မပန်ကကည့်မယ်ဆိုရင် 

ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာက ဘယ်လလာက်ပငိမ်းချမ်းလရးရပပီလဲလပါ့။ ဥပမာ 

ကျလနာ်တို့ မပန်ကကည့်မယ်ဆိုရင် လမ်းသွားလမ်းလာအဆင်လမပပပီလား

လပါ။့ စတိလ်တွလ်ပစ်ွာနဲ့သွားလာနိငုပ်ပလီား ဆိတုဲအ့ချကက်ိကုကည့ရ်မယ။် 

လနာက်တစ်ခုက အရင်လခတ်ကလပါ့လနာ်။ အရင်လခတ်ကဘိုးဘွားလတွက

လမပာလမိ့မ်ယ။် လတွလ်တွလ်ပလ်ပသ်ွားလာပပီး လပုက်ိငုစ်ားလသာကန်ိငုရ်င ်

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်လရးပါတီ(KNPP)ဟာ ၂၀၁၂ ကတည်းက အစိုးရနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲလရး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါလပမဲ့ KNPP အလနနဲ့ လက်ရှိမှာ တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်လရးပါတီ(KNPP)ဟာ ၂၀၁၂ ကတည်းက အစိုးရနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲလရး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါလပမဲ့ KNPP အလနနဲ့ လက်ရှိမှာ တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲလရးသလဘာတူစာချုပ် NCA ကို လက်မှတ်မလရးထိုးရလသးပါဘူး။အပစ်အခတ်ရပ်စဲလရးသလဘာတူစာချုပ် NCA ကို လက်မှတ်မလရးထိုးရလသးပါဘူး။

အပစအ်ခတရ်ပစ်လဲရးယ ူပပီးတဲလ့နာကပ်ိငု်းကစပပီး ကယား(ကရငန်)ီ မပညန်ယမ်ှာ တိကုပ်ွလဲတမွပနမ်မြစလ်တာပ့ါဘူး။ သတလိပးပစခ်တမ်ှု နဲ့ KNPP ရလဲဘာအ်ပါအဝင ်အရပသ်ားတဦး အပစအ်ခတရ်ပစ်လဲရးယ ူပပီးတဲလ့နာကပ်ိငု်းကစပပီး ကယား(ကရငန်)ီ မပညန်ယမ်ှာ တိကုပ်ွလဲတမွပနမ်မြစလ်တာပ့ါဘူး။ သတလိပးပစခ်တမ်ှု နဲ့ KNPP ရလဲဘာအ်ပါအဝင ်အရပသ်ားတဦး 

အသတ်ခံရတာက လွဲရင် ကကီးကကီးမားမား တိုက်ပွဲလတွမြစ်တာမျ ိုး မလတွ့ရလသးတာပါ။အသတ်ခံရတာက လွဲရင် ကကီးကကီးမားမား တိုက်ပွဲလတွမြစ်တာမျ ိုး မလတွ့ရလသးတာပါ။

လကရ်ှ ိမပညန်ယတ်ငွ်းပငမိ်းချမ်းလရး အလမခအလနကိ ုပငမိ်းချမ်းလရးလလလ့ာလစာင့က်ကည့သ်လူတ ွလွှတလ်တာက်ိယုစ်ားလယှလ်တနွဲ့ တမခားလသာလကန်ကက်ိငု ်အြွဲ့ အစည်းလတတွချ ို့ရဲ့ လကရ်ှ ိမပညန်ယတ်ငွ်းပငမိ်းချမ်းလရး အလမခအလနကိ ုပငမိ်းချမ်းလရးလလလ့ာလစာင့က်ကည့သ်လူတ ွလွှတလ်တာက်ိယုစ်ားလယှလ်တနွဲ့ တမခားလသာလကန်ကက်ိငု ်အြွဲ့ အစည်းလတတွချ ို့ရဲ့ 

အသံကိုလြာ်မပလပးလိုက်ပါတယ်။အသံကိုလြာ်မပလပးလိုက်ပါတယ်။

ဦးလက့ရယ်ဦးလက့ရယ်

လဒါတမကကီးလကျးရောအုပ်စုလဒါတမကကီးလကျးရောအုပ်စု

ပငိမ်းချမ်းလရးလစာင့်ကကည့်လလ့လာသူပငိမ်းချမ်းလရးလစာင့်ကကည့်လလ့လာသူ

ဒီပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်က ဘယ်လိုမြစ်လဲဆိုရင် ကယားမပည်နယ် 

မှာဆိုရင် ကျလနာ်တို့လတွ့လနရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မမင်းစီးလကကးရုပ် မြစ်မြစ်၊ သတ္တု 

သန့်စင်စက်ရုံတည်လဆာက်တာပဲမြစ်မြစ်၊ လနာက်ပပီးလတာ့ ကျလနာ်တို့ 

လတာင်သူလယ်သမား ြမ်းခံရပပီးတာ့ လထာင်ချခံရတာပဲမြစ်မြစ် စတဲ့ 

အလကကာင်း အရာလတွက ပငိမ်းချမ်းလရးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ လနှာက်လနှးသွား 

တယ်လို့ ကျလနာ်မမင်တယ်။ အဲ့ဒီအမပင် ကျလနာ်တို့ကလူငယ်နဲ့ပူးလပါင်းပပီး

လတာ့မှ ဆန္ဒထုတ်လြာ်တာလတွရှိခဲ့တယ်။ အဲ့လတာ့မပသာနာလတွကလည်း 

အလမြရှာနိုင်ြို့အားနည်းလာတယ်။ အဲ့လတာ့ပငိမ်းချမ်းလရးလြာ်လဆာင်နိုင်

ြို့အတွက်က မကကာခဏဆိုသလို KNPP တို့နဲ့လဆွးလနွးမှုလတွအားနည်း

လာတယ်။ ကျလနာ်တို့မပည်နယ်မှာ။ ကျလနာ်ရဲ့အမမင်က မပသာနာလတွက 

အများကကီးဒီလိုမြစ်လနတဲ့အခါကျလတာ့ ကယားမပည်နယ်ရဲ့ပငိမ်းချမ်းလရး

မြစ်စဉ်က လနှာက်လနှးတယ်။

အယ်ဒီးနာအယ်ဒီးနာ

ကရင်နီလူမျ ိုးစုလူငယ် ဦးလဆာင်လကာ်မတီကရင်နီလူမျ ိုးစုလူငယ် ဦးလဆာင်လကာ်မတီ

ပငိမ်းချမ်းလရးလလ့လာလစာင့်ကကည့်သူပငိမ်းချမ်းလရးလလ့လာလစာင့်ကကည့်သူ

မပညန်ယအ်ဆင့မ်ှာကျလတာ ့အကယ၍် ပငမိ်းချမ်းလရးလဆွးလနွးပွလဲတ ွ

NCA လမ်းလကကာင်းအတိငု်းသွားမယဆ်ိရုင၊် လလှောကန်ိငုမ်ယဆ်ိရုင၊် အဲတ့ာ

ကလပုလ်ဆာငသ်င့တ်ဲအ့ရာလပါလ့နာ။ အများသွားသလိမုျ ိုးလပုလ်ဆာငန်ိငုြ်ို့

လိုတယ်။ ဘာမြစ်လို့လဲဆိုရင် NCA ထဲမှာအခွင့်အလရးလတွအများကကီးရှိတ

ယ။် အဲဒ့အီခငွ့အ်လရးထမဲှာမ ှလကရ်ှအိလမခအလနဆိရုင ်ကျမတိုမ့ပညန်ယမ်ှာ 

NCA လက်မှတ်မလရးထိုးထားလသးတဲ့အတွက်လကကာင့်မို့လို့ မပည်သူလူ 

ထုရဲ့အခွင့်အလရးကို  ဆုံးရှုံးတာလတွ အများရီးလတွ့ရတယ်လပါ့လနာ် ။ 

လနာက်တစ်ခု ကျမလမပာချင်တာက အမျ ိုးသမီးလတွလပါ့။ ကျမလိုချင်တဲ့ 

အမျ ိုးသမီးလတွပါဝင်ခွင့် ပငိမ်းချမ်းလရမြစ်စဉ်ဟာဆိုရင် အမျ ိုးသမီးလတွ 

ကိုပါဝင်ခွင့်လတာ့လပးလိုက်တယ်။ ပါဝင်ခွင့်လပးတဲ့လနရာက ဘယ်လနရာ 

လဲ ဆိုရင် လဆွးလနွးပွဲမှာ သွားလရာက်ပပီးမှနားလထာင်ခွင့်သာသာလလာက်

ပဲ။ ဆုံးမြတ်ချက်ချတဲ့လနရာမှာ အမျ ိုးသမီးလတွပါဝင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။ ကျမ 

လိုချင်တာက လက်ရှိအလမခအလနအရဆိုရင် ကျမတို့အမျ ိုးသမီးလတွရဲ့ 

အခွင့်အလရးကို  ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလို့ လအာ်လနကကတယ်လပါ့လနာ် ။  အဲ့ဒီ  

အလပါ်မှာ ကျမအလနနဲ့လမပာချင်တာက ဆုံး မြတ်ချက်ချတဲ့လနရာမှာ 

အမျ ိုး သမီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမပါပဲနဲ့ ဆုံးမြတ်ချက်ချလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျ ိုး 

ကျမလိုချင်တယ်လပါ့လနာ်။ အဲ့တာမှကျမတို့လမပာလမပာလနတဲ့ အမျ ိုးသမီး 

ပါဝင်မှုဆိုတာ အလကာင်အထည်လြာ်နိုင်မှာလပ့ါ။

လဒါက်တာ လဒါ်ခင်စည်သူလဒါက်တာ လဒါ်ခင်စည်သူ

(လွိုင်လကာ်ပမို့နယ် မပည်သူ့လွတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ်)(လွိုင်လကာ်ပမို့နယ် မပည်သူ့လွတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ်)

ကျမတိုက့လည်း မပညသ်ထူကဲမပညသ်တူစလ်ယာကမ်ြစလ်တာ ့ပငမိ်း 

ချမ်းလရးကိုလတာ့လိုလားတယ်လပါ့လနာ။ ပငိမ်းချမ်းလရးကို မမန်မမန်လတာ့ 

ရချင်တာလပါ့။ ဒါလပမယ့်  မမန် မမန်ဆိုလပမယ့်လည်း လလာလို့မရဘူး။ 

သို့လသာ်လည်း မြစ်သင့်မြစ်ထိုက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကို အချနိ်ဆွဲ 

တာကလည်း အဆင်မလမပဘူး။ အဲ့တာမျ ိုးကျလတာ့ ကျမဘဝင် မကျဘူး 

လပါ့လနာ်။ အဲ့လတာ့ နှစ်ြက်လုံးကိုလည်း မတင်းလွန်းနဲ့လပါ့။ တင်းလွန်း 

ရင်လည်းမပတ်တတ်တယ်လပါလနာ်။ အဲ့တာလကကာင့်မလို့ ဟိုြက်ဒီြက်လို

က်လလျာနိုင်တဲ့ဟာမျ ိုး တစ်ြက်ကလည်းအခွင့်အလရးမယူနဲ့လပါ့။ ဟိုြက် 

ကလည်းအခငွ့အ်လရးမယနူဲ့ မပညသ်လူထူမုျကန်ှာလထာက ်မပညသ်လူထူကုိ ု

ဝန်မပိလစနဲ့  မပည်သူလူလကာင်းစားြို့  မပည်သူလူထုအကျ ိုးရှိြို့ကိုပဲ  

လုပ်လစချင်တယ်လလ။

ဦးမိုက်ကယ်ဦးမိုက်ကယ်

KNPDP (ကရင်နီအမျ ိုးသားပငိမ်းချမ်းလရးနှင့် ြွံပြိုးလရးပါတီ) ဗဟို KNPDP (ကရင်နီအမျ ိုးသားပငိမ်းချမ်းလရးနှင့် ြွံပြိုးလရးပါတီ) ဗဟို 

လကာ်မတီဝင်လကာ်မတီဝင်

လက်ရှိကျလနာ်တို့  NCA အပစ်ခတ်ရပ်စဲလရး လအာင်မမင် ြို့ဟာ 

ကရင်နီမပည်ဆိုတဲ့ ကယားမပည်နယ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်း 

လတွက ဒီ KNPP ကိုဝိုင်းဝန်း ဝန်းရံကူညီ အကကံလပးဉာဏ်လပး။ ထိုနည်း 

တူမပည်သူနဲ့လက်တွဲ အကကံလပးအကကံယူ လုပ်လဆာင်သွားရင်ပိုမို မမန် 

မမန်ထိလရာက်တယ်။ လနာက်တစ်ခါကျလနာ်တို့  နယ်လမမထဲမှာ စစ်လရး 

စိတ်ဒဏ်ရာလတွ ပလပျာက်လအာင်လည်း ကျလနာ်တို့က လသချာ ရုစိုက် 

ထားမှ ၊ ပပီးရရှိ ပပီးဆိုလတာ့မှ လွန်ခဲ့တဲ့  စစ်အာဏာရှင် စနစ်တုန်းက 

ကျလနာတို့လက်နက်ကိုင်အြွဲ့က စိတ်ဒဏ်ရာလတွကျန်လနတဲ့ လကျးရော 

မပည်သူလတွကိုလည်း  ကျလနာ်တို့ ချဉ်းကပ် ပပီးလတာ့မှ  သူတို့ ရဲ့စိတ်  

လမြသိမ့်မှုလည်း လိုအပ်မယ်လို့ထင်တယ်။ အဲ့တာမှပဲ  NCA အပစ် 

အခတ်ရပ်စဲလရးကို  အလထာက်အကူ မပုမယ်လို့  ကျလနာ်ထင်တယ်။ 

လနာက်ပပီးကျလနာ်တို့လက်ရှိအခု NCA ကာလမပပီးဆုံးလသးလပမယ့်လည်း 

ပပီးဆုံးလအာင်ဆက်လက်သွားရတဲ့အချနိ်မှာ မပည်သူလရာ လက်နက်ကိုင် 

အြွဲ့အစည်းလတွ ရှိလနဆဲအချနိ်မှာ အားလုံးက NCAဆိုတဲ့ လဝါဟာရ 

တစခ်ကုိ ုကျလနာတ်ို ့ဝိငု်းဝန်းတညလ်ဆာကမ်ပှမဲြစမ်ယ။် KNPP ပပဲငမိ်းချမ်း 

လရးကို ဦးတည်ရုံနဲ့မပပီးလသးဘူး။ အာလုံးဝိုင်းဝန်း ဝန်းရံလပးမှပဲ ပိုမို  

လအာင် မမင်မယ်လို့  ကျလနာ် မမင်ထားတယ်။ ကျလနာ့်လဒသကို ကျလနာ် 

လဒသန္ဒရ အုပ်ချုပ်လရးတာဝန်ယူလဆာင်ရေက်တဲ့အချနိ်မှာလည်း အပစ်ရပ် 

ထားလသာအြွဲ့မြစ်လစ မရပ်လသာအြွဲ့မြစ်လစ ကျလနာ်တို့လဒသြွံပြိုးလရး

လုပ်ငန်းလုပ်လဆာင်တဲ့အချနိ်မှာ အမမင်အားလုံးမတူကကလသးဘူး။ အစိုးရ

ကဦးစားလပးတဲ့အြွဲ့အစည်းရှိသလို ဦးစားမလပးလသးတဲ့အြွဲ့လည်းရှိလန

ဆဲအချနိ်မှာ NCA လအာင်မမင်ြို့လည်း မပည်သူအတွက် အချနိ်ကုန်တာလပါ့။

အဲ့တာသူတို့အတွက်ပငိမ်းချမ်းလရးပဲ။ ဘာမြစ်လို့လဲဆိုရင် သူတို့လခတ် 

တုန်းကဆိုရင် လပါ်တာလတွဘာလတွထမ်းရတယ်။ ပငိမ်းချမ်းလရးမရှိတဲ့အ

တွက်လကကာင့်မို့လို့။ အခုဆိုရင်သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ လုပ်ကိုင်စား

လသာက်နိုင် ပပီဆိုလတာ့ အဲ့တာသူတို့အတွက်ပငိမ်းချမ်းလရးရပပီလပါ့လနာ်။ 

ဒါလပမယ့က်ျလနာ့အ်မမငန်ဲ့ကလတာ ့ရပုပ်ိငု်းဆိငုရ်ာြွပံြိုးတိုးတကမ်ှုနငှ့ ်စတိ ်

ပိငု်းဆိငုရ်ာြွပံြိုးတိုးတကမ်ှုကိ ုကကည့မ်ယဆ်ိရုငလ်တာ ့အဲမ့ှာပငမိ်းချမ်းလရးက

ဘယ်လလာက်ရှိလဲဆိုတာကို တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။
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ရှားလတာပမို့နယ် လတာင်ပိုင်းမှာတည်ရှိလနတဲ့ 

လဒါဝယလ်ရာ လကျးရောလလးကိ ုသွားလရာကခ်ဲမ့ယဆ်ိရုင ်

အ ရ င် ဆုံး မမ င် လတွ့ ရ မှာ က လတာ့  ဝါး လတွ နဲ့ တ ည်  

လဆာက်ထားတဲ့ ဝါးထရံအိမ်လလးလတွပဲမြစ်ပါတယ်။ 

လကျးရောအတွင်းမှာ ကယားတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစလုတွ

သာလနထိုင်ကကတာမြစ်ပါတယ်။

လဒါဝယ်လရာလကျးရောမှာလနထိုင်ကကတဲ့ ကယား 

လူ မျ ိုး လတွ က  လတာ င် ယာ စ ပါး ၊  လမပာ င်း လတွ ကို  

အဓိက စိုက်ပျ ိုးစားလသာက်ကကတာမြစ်ပပီး ကျွဲ၊ နွား၊ 

ဝကလ်တကွိလုည်း လကျးရောရဲ့အမိတ်ိငု်းနီးပါး လမွးမမူကက 

ပါတယ်။

၁၉၉၅-၉၆ခုနှစ်လတွမှာ မမန်မာစစ်တပ်လတွနဲ့ 

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်လရးပါတီ(KNPP) အြွဲ့တို့ 

တိုက်ပွဲမြစ်ပွားရာ ရှားလတာပမို့နယ်က ရောလတာ်လတာ် 

များများက စစ်ပွဲရဲ့ လကာက်ရိုးမှေင်တစ်စမြစ်ခဲ့ရပါ 

တယ။် ရောကိမုီးရှို့ခရံပပီး ပျကဆ်ီးခခံဲရ့ြူးတဲရ့ောလည်းမြစ ်

ပါတယ်။

မီးရှို့ြျက်ဆီးခံခဲ့ ရချ နိ်မှာ  လကျးရောမှာရှိတဲ့  

အမိလ်တ ွအားလုံးမရှလိတာလ့ပမယ့ ်ဘရုားလကျာင်း တစ ်

လကျာင်းနဲ့ ကိုယ်လတာ်လတွလနထိုင်တဲ့အိမ်တစ်လုံးက 

လတာ့ မီးရှို့မခံရပဲ ရှိလနခဲ့တယ်လို့ လက်ရှိ လဒါဝယ်လရာ 

လကျးရောမှာ သာသနာမပုလနတဲ့  ကိုယ်လတာ်ြာသာ 

လဒးဗစ် အိုင်လဒး ကလမပာပါတယ်။

“ ရောကလတာ့ လနာက်ပိုင်းလတာ့ မရှိလတာ့ဘူး 

သူတို့လရာက်တိုင်းလည်း ရောလတွကို မီးရှို့လိုက်တာ 

လပါ့လနာ်ဆိုလတာ့ သူတို့ဒီနှစ်ခုဘဲ ချန်ထားလပးတာလပါ့။ 

ဘုန်းကကီးအိမ်နဲ့ အဲ့ဒီဘုရားလကျာင်းလတာ့ သူချန်ထား 

လပးတယ။် ပပီးလတာ ့အမိလ်တကွလတာ ့ရောသားအမိလ်တ ွ

ကလတာ့အကုန် ပျက်သွားတယ်၊ လပျာက်သွားတယ်၊ 

မီးရှို့ပစ်လိုက်တယ် အဲ့လိုမျ ိုးလတွလပါ့ ဆိုလတာ့ လနာက် 

ပိုင်းက ခခုံလတွထူကုန်တယ်၊ လတာမြစ်သွားကုန်တယ် 

လလ။” လို့ ြာသာ လဒးဗစ် လမပာပါတယ်။

အဒဲခီျနိတ်နု်းက မီးရှို့ြျကစ်ီးခခံဲက့ကရတဲ ့လဒါဝယ ်

လရာလကျးရောက လဒသခလံတကွ ပနွလ်ချာင်းနလံဘးလတမွှာ 

သွားလရာကလ်နထိငုက်ကပါတယ။် ပနွလ်ချာင်းလဘးလတမွှာ 

လနထိုင်ရတာက သူတို့စားဝတ်လနလရးအတွက် အရမ်း 

ခက်ခဲ ကကုံလတွ့ခဲ့ကကရလို့  စားစရာမရှိလို့ လသဆုံးသွား 

ခဲ့ရတဲ့သူလတွလည်း ပွန်လချာင်းတစ်လလှောက် အများ 

အမပား ရှခိဲြ့ူးတယလ်ို ့လရှ့မှလီနာကမ်ှ ီအြွားလတ ွကလန 

တဆင့် ကကားသိရပါတယ်။

ရောမှာမပန်လာ လနထိုင်ြို့အတွက်မပန်လည်သွား 

လရာက်ခဲ့လပမယ့် စစ်ပွဲလတွမြစ်လနတုန်းမို့ ကယားမပည် 

နယ်နဲ့ရှမ်း မပည်နယ် နယ်စပ်လဒသလတွမှာ တဲအိမ် 

လလးလတွလဆာက်ပပီးလနထိုင်ရကကရပါတယ်။ တဲအိမ် 

လလးလတွမှာ လနထိုင်စဉ် ရောသူရောသားလတွက သူတို့ရဲ့ 

ဘိုးဘွားလတွ၊  သူတို့လတွလနထိုင်ခဲ့တဲ့  လဒါဝယ်လရာ 

လကျးရောမှာ စစသ်ားလတရွှလိနလသးလားဆိတုာလတ၊ွ သူ

တိုလ့နထိငုခ်ဲတ့ဲအ့မိလ်လးလတကွိ ုမကကာခဏသွားလရာက်

ခိုးကကည့်လနခဲ့ကကပါတယ်။

ဒီလိုနဲ့ စစ်ပွဲက ပပီးသွားလိုက်၊ ရောကိုမပန်လာ 

တညလ်ိကုန်ဲ့ ရောက (၃)ကကမိတ်ိငုတ်ိငု ်မီးရှို့ြျကဆ်ီးတာ 

ခံခဲ့ရပါတယ်။

အဲဒီလနာက်မှာ၂၀၀၅ခုနှစ် ဝန်းကျင်လလာက် 

ကလနစပပီး  သူတို့ရောလလးမှာ မပန်လည်လနထိုင်ြို့အ

တွက်ရှမ်းနယ်စပ်က သူတို့လနထိုင်ခဲ့တဲ့တဲအိမ်လလး 

လတွကိုြျက်ပပီး သူတို့အရင်ကလနထိုင်ခဲ့တဲ့ လဒါဝယ် 

လရာရောလလးကို မပန်လာကကတဲ့အခါ လကျးရော အတွင်း 

မမက်လတွ၊ လသနက်ကျည်ဆံလတွ၊ အလမမာက်ဆံလတွနဲ့ 

မပည်နက်လနခဲ့တာလတွ့ခဲ့ ကကရတယ်လို့  ဆိုပါတယ်။ 

သူတို့လတွရဲ့ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်လတွနဲ့ အိမ်လတွ ကလတာ့ 

မရှလိတာတ့ဲအ့တကွလ်ကကာင့ ်လကျးရောကိ ုခကခ်ကခ်ခဲနဲဲ့ 

ရောသူ/သားလတွက မပန်လည်ထူလထာင်ခဲ့ရပါတယ်။

“ သူ တို့ ဟိုး မှာ လန လတာ့ လဲ  တ ချ ို့ က လတာ့  

စတိထ်မဲှာလတာ ့ခစံားရတာလပါလ့နာ ်ကိယု့ရ်ပ၊် ကိယု့ရ်ော၊ 

ကိုယ့်လဒသ၊ ကိုယ့်အိုးအိမ်မှာဘဲ မပန်လနမယ် လနာက် 

အဲ့မှာဘဲ တစ်ချ ို့ကလည်း မပန်ပပီးမှ လခါင်းချချင်တယ် 

ဆိုတဲ့မျ ိုးလပါ့  သက် ကကီးရေယ်အိုလတွကလဲ ဟိုဥစ္စာ  

လတာ့ သူများနယ်လမမထဲမှာ ဆိုလတာ့ ကိုယ့်ဟာလို 

မျ ိုး မခံစားရဘူးလပါ့လနာ်။ ဆိုတဲ့ ဒီစိတ်ဆန္ဒမျ ိုးလတွ 

ရှလိတာ့ သူတို့ရောကိုဘဲ သူတို့မပန်လာချင် ကကတဲ့အခါမှာ 

တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ အရင်တုန်းက မပန်လာလချာင်း 

ကကည့်ကကတာလပါ့။ မပန်လာလချာင်းကကည့်ရင်းနဲ့ ဘာမှ 

အခက်အခဲမလတွ့ဘူး။ ဘာမှလဲ ပခိမ်းလချာက်မှုမရှိဘူး

လို့ခံစားရတဲ့အခါမှာ ခခံလလးလတွ နည်းနည်းရှင်းတယ်၊ 

ပပီးရင ်တလဲလးဘာလလး နည်းနည်းထိုးလဆာကပ်ပီးမလှန

စမ်းကကည့်ကကည့်တယ် အ့လိုမျ ိုးနဲ့ဘဲလပါ့။” လို့ ြာသာ 

လဒးဗစ်  လမပာပါတယ်။

တစ်ချ ို့ရောသူ/သားလတွက သူတို့ အဘိုး/ဘွား 

လတလွခါင်းချခဲတ့ဲ ့လဒါဝယလ်ရာလကျးရောကိ ုမပန ်လညပ်ပီး 

ဝါးအိမ်လလးလတွလဆာက် လနကကလပမယ့် တိုးတက် 

လာတဲ့ လခတ်ကကီးမှာ တိုက်အိမ် ကကီးလတွလဆာက်ြို့  

ကိုလတာ့ လဒါဝယ်လရာလကျးရောက ကယားတိုင်းရင်း 

သားလတွ လကကာက်ရေံ့လနတုန်းပဲမြစ်ပါတယ်။

ဒီလိုအစွဲရှိကကတယ်ဆိုလပမယ့်လည်း ဘိုးဘွား 

စဉဆ်က ်ဒမီှာပ ဲလခါင်းချခဲက့ကပပီး သားသမီးလတကွိလုည်း 

ဒီမှာပဲ လမွးခဲ့တာလကကာင့်မို့လို့  သူတို့ရဲ့ရောလဟာင်းမှာပဲ 

မပ န် လာ လန ထို င် ကက တ ယ် လို့  လဒါ ဝ ယ် လရာ ရော က 

အသက် ၇၀ လကျာ်လလာက်ရှိလနပပီမြစ်တဲ့ လဒါ်တီမိုးက 

လမပာပါတယ်။

“ငါတိုမ့ဘိရိုးရာဓလလလ့တကွ ဒမီှာပရဲှတိာလလး။  

ဒါက သားသမီးအိမ် ကျမအိမ်က ဟိုဘက်မှာ ငါတို့ 

လမမက ဒမီှာပ ဲကျမ အမျ ိုးသားဒမီှာလသတယ။် ဒါလကကာင့ ်

ကျမလည်း ကျမသားသမီးနဲ့  ဒီမှာပဲ  မပန်လာလန 

တာလပါ့။” လို့ လဒါ်တီမိုးက လမပာပါတယ်။

လဒါဝယ်လရာရောမှာ အသက်ကကီးရေယ်အိုဆိုလို့  

အြွားလဒါ်တီမိုနဲ့ လဒါ်ပလုမယ်၊ လဒါ်လဘာမယ်တို့သာ 

ကျန်ရှိလတာ့တာမြစ်ပါတယ်။

ရဲလဘာလတွ ၊  စစ်ကားလတွကိုရောလဘးနားမှာ 

လတွ့ပပဆီိတုာနဲ့သတူို ့ကစစပ်ွလဲတမွပနမ်ြစလ်ာလတာမ့ှာ

ပဆဲိပုပီး လန့်လနကကတယ၊် လကကာကစ်တိလ်တလွည်းရှလိန

ကကလသးတယလ်ို ့ြာသာလဒးဗစက် ဆကလ်မပာပါတယ။်

“ ရဲလဘာ်တို့  လာတာလတွ့ ပပီဆို  စိတ်ထဲမှာ 

လတာ့ လကကာက်စိတ်က မပန်ဝင်လာတယ် အဲ့လိုမျ ိုး 

လပါ့ လန့်မြန့်လနတယ်။ ဘာမြစ်မှာလဲ ၊တစ်ခုခုမပန်မြစ် 

လတာ့မလား တိုက်ပွဲ မပန်မြစ်လတာ့ မလားဆိုအဲ့ဒီစိုး 

ရိမ်စိတ်က ရှိလနတယ်လပါ့လနာ်။ ဆိုလတာ့ သတင်းလတွ 

ကကားပပီဆို သူတို့ကလမခာက်မခားပပီ အဲ့လိုမျ ိုး။ တစ်ခါ 

တလလက ဟိုးလမ်းမှာဘဲ စစ်တပ်ကားလတွ အများ 

ကကီးဘဲ ဒီဘက်တက် လာတယ်တို့ သတင်း ကကားပပီဆို 

အလိုလိုက လန့်လနပပီ အဲ့လိုမျ ိုးလပါ့  လကကာက်စိတ် 

လတွက ရှိလနလသးတယ်။  အဲ့လိုမျ ိုးလပါ့ ။  ဆိုလတာ့  

သပိ့ပ်ပီးလတာလ့ ဲသတူိုဘ့ဝကိလုုခံခုံတယလ်ိုလ့တာ ့သတူို ့

မခံစားရလသး ဘူးလပါ့လနာ်။” လို့လမပာပါတယ်။

လဒါ ဝ ယ် လရာ လကျး ရော လို ပဲ  စ စ် လဘး ဒ ဏ်  

ကကုံြူးခဲတ့ဲ ့လဒါကလလာလလဲကျးရောက လဒသခလံတဟွာ 

ဆိုရင်လည်း စစ်ပွဲလတွမြစ်ပပီးလတာ့ မီးရှို့ခံထားရတဲ့ 

လကျးရော အဘိုး/ အဘွားလတွရဲ့ရောလဟာင်း မြစ်တာ

လကကာင့် မပန်လာလနကကတာလို့ ရောအတွင်းက လဒသခံ 

တစ်ချ ို့က ဆိုပါတယ်။

“ကျလနာ်တို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကတည်းက မပန်လာ 

လနတာ ခုဆို ၃ နှစ်ရှိသွားပပီ ဒါလပမယ့် တချ ို့က ၂၀၁၅

 ကတည်းက မပန်လာလနကကတယ်။ ဒါက ရောလဟာင်း 

ဆိုလတာ့ ကိုယ့်ရဲ့ရောလဟာင်းကို မပန်လာလနကကတယ်။ 

အရင်တုန်းက ထွက်လမပးကုန်လတာ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာဘဲ 

စ ပပီး မပ န် လာ လန တ ယ် ။ ”  လို့  ရှား လတာ ပမို့ န ယ်  

လဒါကလလာ လဲလကျးရောမှာလနထိုင်တဲ့  ခူးလဌးရယ် 

ကလမပာပါတယ်။

၂၀၁၅အလထွလထွလရေး လကာက်ပွဲ မှာ  အမျ ိုး

သားဒီ မိုကလရစီအြွဲ့ ချု ပ် ပါတီကလန ဝင် လရာက်  

ယဉှပ်ပိုငခ်ဲက့ကတဲ ့ကိယုစ်ားလယှလ်တကွလည်း ပငမိ်းချမ်း 

လရးအတွက်ကကိုးပမ်းလပးမယ်လို့  ကတိကဝတ်လတွ 

မက်လုံးလတွ လပးခဲ့လပမယ့် မပည်သူများကလတာ့ လမှော် 

လင့်ထားသလလာက် မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ အာဏာရ 

လပပီး လထူလုတကွိ ုအာဏာလာမပတဲ ့ပဂု္ဂိုလမ်ျ ိုးလတကွိ ု

လာမည့် လရေးလကာက်ပွဲမှာတာ့ မလိုချင်လတာ့ဘူးလို့  

ရှားလတာပမို့နယ် ၊  သီရီဒါးလကျးရောမှာ  လနထိုင်တဲ့  

ဦးပဲ့ရယ်ကလမပာပါတယ်။

၎င်းက “ဘယ်လိုမျ ိုးကိုယ်စားလှယ် မြစ်လစ 

ချင်လည်းဆိုရင် ကျလတာ်တို့က ဒီမပည်သူလူထုလတွကို 

ချစ်တဲ့သူ  မပည်သူလူထုလတွကို  ရောတစ်ရောကလန 

တစ်ရောပပီး သူတို့ချစ်တဲ့သူလတွဘဲလိုချင်တယ် ဘာ 

မြ စ် လဲ ဆို  အ မပ န် အ လှ န် နဲ့ စ ကား လမပာ ရ င်း နှီး တဲ့  

သူလတွမှဘဲလိုချင်တယ် တစ်ချ ို့က အာဏာရှိလပမဲ့လဲး 

အာဏာရှိတဲ့လူလတွက မျက်နာလည်းမလကာင်းဘူး 

ကကည့်လိုက်ရင် လကကာက်စရာကကီးအဲ့လိုမျ ိုးမြစ်တဲ့သူ 

လတွ ပိုလကကာက်တာလပါ့လနာ်  ကျလတာ်တို့အဲ့လိုမျ ိုး  

စိုးရမိတ်ယ ်တစမ်ခားတကလ်ာတဲပ့ါတဘီ ဲမြစမ်ြစမ်ပည ်

သူလူထုလတွကို ချစ်တဲ့သူမှကျလတာ်တို့က အဲ့လိုမျ ိုးလို 

ချင်တာလပါ့လနာ် အာဏာရှိ ပပီးလတာ့ သူတို့က သူ့ရဲ့ 

အာဏာနဲ့သူများကို အမိန့်ချတဲ့ သူလတွ အဲ့လိုမျ ိုးမလို

ချင်ဘူးလပါ့လနာ်။” လို့ လမပာပါတယ်။

လက်ရှိအစိုးရအုပ်ချုပ်လနစဉ် ၅ နှစ်တာကာ 

လအတငွ်းမှာ စစလ်ဘးဒဏသ်င့ခ်ဲတ့ဲသ့လူတ ွ၊ စစလ်ရှာင ်

လတွရဲ့ဘဝ မပန်လည်ထူလထာင်ြို့ကိစ္စလတွ သူတို့ဘဝ 

ပငိ မ်း ချမ်း လအာင်  အစိုး ရထဲမှာလကာ လွှတ်လတာ်  

ထဲမှာလကာ အဆိုလတွ လမးခွန်းလတွ ဘာမှ မလုပ်လပး 

နိုင်ခဲ့ကကတဲ့အမပင် ကယားမပည်နယ်အတွင်းမှာဆိုရင် 

ဗိုလ်ချုပ်လကကးရုပ်ကိစ္စ၊  လမမယာသိမ်းသည့် ကိစ္စများ၊ 

ကရင်နီရဲလဘာ် သုံးဦးနှင့် အရပ်သားတစ်ဦး လသဆုံး 

သည့်ကိစ္စရပ်လတွရှိခဲ့ြူးပါတယ်။

၂၀၁၅ လရေးလကာက်ပွဲကလန အနိုင်ရသွားတဲ့  

ရှားလတာပမို့နယ်ထဲက အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့  

ချုပ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အခုလို သုံးသပ် 

လမပာဆိုသွားပါတယ်။

“ ကျလနာ်လည်း ၂၀၁၅ မှာမပည်သူလူထုလတွ

လရေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လတွနိုင် ပပီဆိုလတာ့  

ဟိုြက်လည်းမရှိလတာ့ဘူး ဒီြက်လည်းမရှိလတာ့ဘူး 

ပငိမ်းချမ်းလရးရှိသွား ပပီ  အဲ့လိုပဲထင်ထားတာ။ အခု 

ဟာက ဆကလ်ကမ်ြစလ်ပါ်လနတာ ကျလနာလ်ည်း မလမပာ 

တတလ်တာဘ့ူး အဲလ့ိမုျ ိုးလပါလ့နာ။် မနှ်းချကန်ဲ့နမှ်းထကွ ်

ကျလနာ့အတွက် အဆင်မလမပဘူးမြစ်လနတယ်”

လက်ရှိရှားလတာပမို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လတွ 

အားလုံးက အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီက 

လတွပဲ ၂၀၁၅ လရေးလကာက်ပွဲမှာအားလုံး အနိုင်ရရှိခဲ့ကက 

တာမြစ်ပါတယ်။

ယ ခု  မ ကကာ မီ ကျ င်း ပ လတာ့ မ ည့်  ၂ ၀ ၂ ၀ 

လရေးလကာက် ပွဲမှာ ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်မည့် ကိုယ်စား 

လယှ ်လလာင်းလတကွလည်း ပငမိ်းချမ်းလရးနငှ့ ်ပတသ်က ်

ပပီး အစွမ်းကုန်ကကိုးစားလဆာင်ရေက်သွားမယ်လို့ လမပာ 

လာပါတယ်။

“ကျမရဲ့ ပထမ ဦးစားလပးအလပုက် ဒလီဒသပငိမ်း 

ချမ်းလရး ရရှိြို့အတွက် ဦးစားလပးလုပ်လဆာင်သွားမှာ

မြစ်တယ်” လို့ ကယားမပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ 

မပည်သူ့လွတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း လမာ်မိုးမမာ 

ကလမပာပါတယ်။

လမာမ်ိုးမမာက  ၂၀၁၅ လရေးလကာကပ်ွမဲှာ ပငမိ်းချမ်း 

လရးအလမပာင်းအလဲတစ်ခုကို လမျာ်ကိုးပပီး အမျ ိုးသား 

ဒီ မိုကလရစီအြွဲ့ ချု ပ်  NLD  ပါတီကိုအခို င်အမာ  

ဝန်းရံခဲ့လသာသူလည်းမြစ်ပါတယ်။

ထို့အမပင် နိုင်ငံလတာ်အတိုင်အပင်ခံ လဒါ်လအာင် 

ဆန်းစုကကည် ကယားမပည်နယ်မဲ ဆွယ်စည်းရုံးလရး 

ကာလတွင်  လဒါ်လအာင်ဆန်းစု ကကည်ရဲ့  အနီးကပ်  

လုခံခုံလရးနငှ့ ်မဆဲယွလ်ရးလပုင်န်းတငွ ်ပါဝငလ်ဆာငရ်ေက ်

ခဲ့လသာ လူငယ်တစ်ဦးမြစ်ပါတယ်။

သို့ လသာ် လ ည်း  လမျာ် မှ န်း ထား လသာ  ပငိ မ်း  

ချမ်းလရး၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အလရးများကို မရရှိခဲ့ 

တာ လကကာ င့်  ယ ခု လို တို င်း ရ င်း သား ပါ တီ အ မြ စ်  

ဝင်လရာက် အလရေးခံရမခင်းမြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ရှား လတာ ပမို့ န ယ် ဟာ ဆို ရ င်  ယ လန့ အ ချ ိန်  

အထိ အလမခခံလိုအပ်ချက်လတွမြစ်တဲ့ လမ်းပန်းဆက် 

သွယ်လရး၊ လရ၊ မီး စတဲ့လိုအပ်ချက်လတွ လနှာက်လနှးလန 

ရမခင်းမှာ ပငိမ်းချမ်းလရး မရရှိလသးလို့ပဲမြစ်ပါတယ်လို့ 

မပည်လထာင်စု ကကံ့ခိုင်လရးနှင့်  ြွံ့ ပြိုးလရးပါတီကလန 

ရှားလတာပမို့နယ ်မဆဲန္ဒနယအ်မတှ(်၁) မပညန်ယလ်တွ ်

လတာ်ကိုယ်စားလှယ်အမြစ် ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်မည့် 

ဦးလဌရယ်က လမပာပါတယ်။

“ မပငိမ်းချမ်းလို့ကလတာ့ လက်ရှိဆက်လုပ်မယ့် 

ြွံ ပြိုးလရးလုပ်ငန်းလတွက ဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ 

အဓိကအားမြင့် ကျလနာ့်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်လမမ အမှတ်(၁) 

မှာရှလိနတဲ ့လကျးရောတစခ်ျ ို့ဟာဆိရုင ်မပငမိ်းချမ်းလသးလို ့

အခုထိ လမ်းမလြာက်နိုင်လသးဘူးဆိုတဲ့ အလနအထား 

မျ ိုးရှိလသးတယ်လလး။” လို့ ဦးလဌးရယ်က ဆက်လက် 

လမပာမပခဲ့ပါတယ်။

၎င်းအလနနဲ့ ၂၀၂၀ လရေးလကာကပ်ွအဲပပီးမှာ အနိငု ်

ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ပငိမ်းချမ်းလရးကို ကရင်နီအမျ ိုးသား 

တိုးတက်လရးပါတီ KNPP နှင့်ပူးလပါင်း ပပီး  ပထမ 

ဦးစားလပးအလနမြင့ ်ဆကလ်ကလ်ပုလ်ဆာငသ်ွားမယလ်ို ့

လမပာပါတယ်။
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အသက် ၂၇ နှစ်အရေယ်သာ ရှိလသးတဲ့ လမာ်မိုး 

မမာက မပည်နယ်လအးချမ်းြို့နဲ့ လူထုလတွ ပငိမ်းချမ်းစွာ 

လနထိုင်နိုင်ြို့အတွက်က သူမရဲ့ ဟစ်လြကးသံပါ။

“ ပငိမ်းချမ်လရးလုပ်ငန်းလတွ လဆာင်ရေက်ရာမှာ 

ပါဝင်နိုင်ြို့ ကျမအလနနဲ့ အရမ်းကို အာသီသ မပင်းလှပါ 

တယ။် ကျမကိ ုကကိုးစားခငွ့လ်ပးပါ” လိုလ့ည်း လထူလုတ ွ

ကို လတာင်းဆိုထားပါတယ်။

“အမရဲ့ရည်ရေယ်ချက်က ဒီလူငယ်၊ အမျ ိုးသမီး 

လတွ၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အလရးလတွ မပန်လည်ရရှိြို့ 

အတွက်လပါ့လနာ်။ ပပီးလတာ့ ကဏ္ဍလပါင်းစုံပါဝင်နိုင်ြို့

အတွက် ဒီလရေးလကာက်ပွဲကို ဝင်လရာက်အလရေးချယ်ခံရ

မခင်းမြစ်ပါတယ်။” လို့လမာ်မိုးမမာက လရေးလကာက်ပွဲကို 

ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်ရတဲ့အဓိက ရည်ရေယ်ချက်ကို လမပာ 

မပပါတယ်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ပါတီစုံဒီမိုကလရစီလရေးလကာက်

ပွဲမှာ ရှားလတာပမို့နယ်ကို  လဒါ်လအာင်ဆန်းစု ကကည် 

လာလရာက်မဲဆွယ်ခဲ့စဉ် လဒါ်လအာင်ဆန်းစု ကကည်ရဲ့

လုံ ခခုံလရးနဲ့  မဲဆွယ်စည်းရုံးလရးအတွက် အနီးကပ် 

ကညူလီပးခဲပ့ပီး ယခ ု၂၀၂၀   အလထလွထလွရေးလကာကပ်ွမဲှာ 

ရှားလတာပမို့နယ်  မပည်သူ့လွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှ

ယ်လနရာမှာ ကယားမပည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ 

KySDP ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း တစ်လယာက်အလနနဲ့ 

ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်သွားမှာ မြစ်ပါတယ်။

“၂၀၁၅ တုန်းကဆို ကယားမပည်နယ်မှာရှိတဲ့ 

လငူယလ်တ၊ွ အမျ ိုးသမီးလတသွာမက မပညသ်မူပညသ်ား 

လတွအားလုံးက ကျမတို့ကယားမပည်နယ် လရရှည်ပငိမ်း 

ချမ်းလရးမြစ်လာမယ်၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အလရးလတွ 

လြာ်လဆာင်လပးမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရေယ်ချက်နဲ့အမတို့က 

ဝန်းရ ံခဲတ့ယ၊် အလမပာင်းအလတဲစခ်လုပါလ့နာ၊် အလမပာင်း 

အလဲတစ်ခု လိုချင်လို့ဝန်းရံခဲ့တယ်။ ဝန်းရံခဲ့တဲ့ အမပင် 

အမတို့က အနီးကပ်  လဒါ်လအာင်ဆန်းစု ကကည်ရဲ့

အနီးကပ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့  လူတစ်လယာက်မြစ်တယ်။ 

သူရဲ့လုံခခုံလရးမှာ အမကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လပါ့လနာ် 

ပပီး လတာ့မှစည်းရုံးကူလပးတဲ့  အပို င်း လတွလုပ် လပး  

ခဲ့တယ်။” လို့လမာ်မိုးမမာက NLD အတွက် လဆာင်ရေက် 

ခဲ့ြူးတာလတွကို  လမပာမပပါတယ်။

လဒသပငိမ်းချမ်းလရးကိစ္စလတွကို  လြာ်လဆာင်  

လပးြို့နဲ့ လူနည်းစုမြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အလရး

လတွရရှိြို့အတွက် ၂၀၂၀မှ အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ 

ချုပ်ပါတီ(NLD) ကို  ဝန်းရံလပးခဲ့လပမယ့်  တကယ့် 

လကလ်တွ့လပုလ်ဆာငလ်ပးမှု မရှလိာတဲအ့တကွ ်လကကာင့ ်

၂၀၂၀လရေးလကာက်ပွဲမှာ မပည်နယ်အလမခစိုက် တိုင်းရင်း 

သားပါတီမြစ်တဲ့  ကယားမပည်နယ် ဒီမိုကရပ်တစ် 

ပါတီကလန ကိုယ်တိုင်ဝင်လရာက်အလရေးချယ်ခံရမခင်းမြ

စ်တယ်လို့လမာ်မိုးမမာက ဆက်လမပာပါတယ်။

သူမဟာ ရှားလတာပမို့နယ်၊ လအာင်ချမ်းသာ 

ရပ်ကွက်ဇာတိမြစ်ပပီး လက်ရှိမှာလတာ့ လွိုင်လကာ်ပမို့ ၊ 

နမ့က်တွရ်ပက်ကွမ်ှာ မဘိလတနွဲ့အတ ူလနထိငုပ်ါတယ။်

သူမက ၂၀၁၃ ခုနှစ်မွာ ကရင်နီအမျ ိုးသားလူ

ငယ်အစည်းအရုံး(KNYO) ကိုစတင်ဝင်လရာက်ခဲ့ ပပီး 

မပည်နယ်အတွင်းက အမျ ိုးသမီးလတွရဲ့ အသိပညာမမင့် 

တင်လရးနဲ့ မပည်နယ် ပငိမ်းချမ်းလရးနဲ့ ြွံ့ ပြိုးတိုးတက် 

လရးအလပါ် ကကီးမားတဲ့ တက်လရာက်မှု မြစ်လစနိုင်တဲ့ 

အကကီးစားစီမံကိန်းလတွကို လစာင့်ကကည့်လလ့လာတာ 

လတွမှာ အချနိ်မပည့် ပါဝင်လဆာင်ရေက်ခဲ့သူပါ။

သမူရဲ့ စတိအ်ားထကသ်နမ်ှု နငှ့ ်လခါင်းလဆာငမ်ှု 

စွမ်းရည်တို့လကကာင့် မပည်နယ်အတွင်းက အရပ်ြက် 

အြွဲ့အစည်းလတွမှာ ပါဝင်ခဲ့ ပပီး ကရင်နီအမျ ိုးသား 

လူငယ်အစည်းအရုံး  (KNYO)မှာ  (၂၀၁၆ ကလန 

၂၀၁၈အထိ) အတွင်းလရးမှူး(၂)အမြစ်လည်းလကာင်း၊ (

၂၀၁၈ ကလန ၂၀၂၀အထ)ိ အလထလွထအွတငွ်းလရးမှူးအ

မြစ်လည်းလကာင်း တာဝန်လပးအပ်မခင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။

ကရငန်မီပညလ်ငူယမ်ျားသမဂ္ဂ(UKSY)မှာလည်း 

မခိငအ်ြွဲ့အစည်းမြစတ်ဲ ့ကရငန်အီမျ ိုးသားလငူယအ်စ

ည်းအရုံး(KNYO)ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အမြစ် ပါဝင်ခဲ့ရာမှ 

၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ ကရင်နီမပည်လူငယ်များသမဂ္ဂ(UKSY) 

ဗဟိုလကာ်မတီဝင်  မြစ်လာပပီး  ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ 

အလထွလထွအတွင်းလရးမှူး(၂)အမြစ် တာဝန်ယူကာ 

မပည်နယ်တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အ 

စည်းများအကကား သင့် မမတ်လရးလုပ်ငန်းလတွမှာ ဦး 

လဆာင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။

မပညန်ယအ်ဆင့၊်မပညလ်ထာငစ်အုဆင့ ်ပငမိ်းချမ်း 

လရးလဆွးလနွးပွဲလတွမှာလည်း နည်းပညာ အလထာက် 

အကူလပးသူအမြစ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့အမပင် လယ်ယာလမမ 

သိမ်ဆည်းမခင်းခံခဲ့ရတဲ့ မပည်နယ်အတွင်းက တိုင်းရင်း 

သား လူထုများနှင့်အတူ သိမ်းဆည်းလမမများ မပန်လည် 

ရရှိလရးအတွက် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲများကိုလည်း ရဲရဲ  

လတာက် ဆင်နွှဲခဲ့သူ မြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၇ က ကရငန်အီမျ ိုးသား တိုးတကလ်ရးပါတ ီ

(KNPP) ရလဲဘာ(်၃)ဦး နဲ့ အရပသ်ား(၁)ဦး အသတခ်ရံတဲ ့

မြစ်စဉ်မှာ တရားမှေတမှု ရရှိလစလရး၊ မပည်နယ် အဆင့် 

ပငမိ်းချမ်းလရး မပျကမ်ပားလစလရး လတာင်းဆိ ုရာမှာလည်း 

ဦးလဆာင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။

ကရင်နီ(ကယား) မပည်နယ်အတွင်းက လူထု 

အများစု မနှစ်သက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မမင်းစီးလကကးရုပ်စိုက်

ထမူခင်းကိ ုကန့်ကကွတ်ဲ ့လှုပရ်ှားမှုလတမွှာလည်း အမျ ိုး 

သမီးလခါင်းလဆာင်အလနမြင့်  စစ်လကကာင်းတစ်ခုကို  

ဦးလဆာင်ပါဝင်ခဲ့ပပီး ၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပပီး အာဏာ 

ပိုင် တချ ို့ရဲ့ တရားစွဲဆိုမခင်းကိုလည်း တစ်နှစ်လကျာ် 

ကကာ အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။

လဒသပငိမ်းချမ်းလရး ရရှိြို့ကို  ဦးစားလပးလုပ် 

လဆာင်သွားမှာမြစ်ပပီး၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားလတွရဲ့ 

အခွင့်အလရးလတွကို  လြာ်လဆာင်လပးြို့နဲ့  လူငယ်နဲ့  

အမျ ိုးသမီးအခွင့်အလရးရရှိြို့နဲ့လဒသတွင်း  လရ၊မီး ၊ 

လမ်းြွံ့ပြိုးမှုအပိငု်းလတမွှာ အဓကိလပုလ်ဆာငလ်ပးသွား 

ြို့က သူမရဲ့ ကတိကဝတ်လတွ မြစ်ပါတယ်။

“ စိန်လခါ်ချက်လတွလတာ့ အများကကီးမြစ်တယ်။ 

အမျ ိုးသမီးတစ်လယာက်လည်းမြစ်တယ်။ လူငယ်တ

စ်လယာက်လည်းမြစ်တဲ့အတွက်လကကာင့်မို့လို့ တမခား 

အမျ ိုးသားလတထွက၊် တမခားကိယုစ်ားလယှ ်လတထွက ်

ကျမပို ကကိုးစားရတယ် ၊  ပို ပပီး လတာ့မှအချ နိ် လပးရ 

တယ်လပါ့။” လို့လမာ်မိုးမမာက သူမကကုံလနရတဲ့ စိန်လခါ် 

ချက်လတွကို လမပာပါတယ်။

ကပ်လရာဂါမြစ်တဲ့ ကိုဗစ် ကို ရင်ဆိုင်လနရတာ 

လကကာင့် ကိုယ်စားလှယ်လလာင်းလတွရဲ့ စည်းရုံးလရး 

အတကွ ်ကကီးမားတဲ ့အခကအ်ခ ဲစနိလ်ခါ်မှု တစရ်ပလ်ည်း 

မြစ်လနပါတယ်။ ဒါလပမဲ့လည်း လမာ်မိုးမမာအပါအဝင် 

တမခားလသာ ကိုယ်စားလှယ်လလာင်းလတွကလည်း 

ကျန်းမာလရးဝန်ကကီးဌာနက ထုတ်မပန်ထားတဲ့ စည်း 

ကမ်းလတွနဲ့အညီ လဆာင်ရေက်နိုင်ြို့  ကကိုးစားလနကက 

ပါတယ်။

“ကျမတို့ စည်းရုံး လရးဆင်းတဲ့အခါမှာလတာ့  

ကျမတို့လကာ်မရှင်ကထုတ်မပန်ထားတဲ့လူ ၅၀ထက်

မပိုရ ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျ ိုးလတွရှိတယ်။ Mask တပ်ရမယ်၊ 

လက်လဆးဆပ်မပာသုံးရမယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျ ိုးလတွလပါ့။ 

ဒါလပမယ့် ကျမတို့ပါတီကို သူတို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ 

၅၀ထက်ပိုသွားတဲ့ကိစ္စလတွကျလတာ့ ကျမတို့ကသူတို့ 

ကိုအတင်းလမပာလို့မရဘူး။ လူထုလတွက ကျမတို့ ပါ

တီကိုစိတ်ဝင်စားလို့သူတို့လာတယ်။ ကျမတို့တာ 

ဝန်ခံတယ်။ ကျမတို့လူကျဲကျဲလလးလနတယ်၊ Mask 

လတတွပလ်ပးတယ၊် လကလ်ဆးဆပမ်ပာလတလွပးပပီး စနစ ်

တကျလနခိုင်းတယ်။” လို့လမာ်မိုးမမာက လမပာပါတယ်။

သူမက တန်းတူညီမှေ  ခံစားခွင့်မရှိလသးတဲ့  

လူနည်း စုတိုင်းရင်းသားများအတွက် လွှတ်လတာ် 

နိုင်ငံလရး နည်းလမ်းမြင့် လုပ်လဆာင်နိုင်ပါကပိုမိုထိ 

လရာက်မယ်လို့ ယုံကကည်လနပါတယ်။

“ကျမတိုမ့ပညန်ယ ်လဒသခပံါတလီပါ်ထကွလ်ာပပ။ီ 

ကျမတို့မပည်နယ်၊ ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အလရး 

လြာ်လဆာင်ြို့အခုက အချနိ်တန်ပပီ။ ကျမတို့ ကယား 

မပည်နယ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားမပည် သူလတွအားလုံး 

ကယားမပည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို အားလပး 

လပးပါ၊ ဝန်းရံလပးပါ၊ လထာက်ခံလပးပါ၊ မဲလပး လပးကကပါ 

လို့ပဲ လမပာချင်ပါတယ် ရှင့်။”

လမာ် မိုး မမာ အ လန နဲ့  လရေး လကာ က် ပွဲ မှာ  ဝ င်  

လရာက်ယှဉ်ပပိုင်မည့် ရှားလတာပမို့နယ်မပည်သူ့လွှတ်

လတာမ်ဆဲန္ဒနယမ်ှာလတာ ့၂၀၁၅ လရေးလကာကပ်ွမဲှာလတာ ့

အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ် ပါတီကလနပပီး လဒါ်ဝင့် 

ဝါထွန်းက အနိုင်ရရှိခဲ့တာမြစ်ပတယ်။

၂ ၀ ၂ ၀  လရေး လကာ က် ပွဲ မှာ လတာ့  လဒါ် ဝ င့် ဝါ  

ထွန်း အပါအဝင် အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအင်အားစု

ပါတီ၊ မပည်လထာင်စုလကာင်းကျ ိုးလဆာင်ပါတီ၊ မပည် 

လထာင်စု  ကကံ့ခို င်လရးနှင့်ြွံ့ ပြိုးလရးပါတီ ၊  ညီညွတ်  

လသာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း 

လတကွလနပပီး လမာမ်ိုးမမာနဲ့အတ ူယဉှပ်ပိုငသ်ွား ကကမှာပါ။
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“ကျလနာသ်ာအနိငုရ်လို ့ကိယုစ်ားလယှမ်ြစခ်ဲမ့ယ်

ဆိရုငလ်တာ ့လဒသအကျ ိုးအတကွ ်ပငမိ်းချမ်းလရးကိလုတာ ့

အဓိကထား လဆာင်ရေက်လပးမယ် လနာက်ပပီးလတာ့ 

ရှင်းရှင်းလမပာရရင်လတာ့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကျန်ရှိလန 

လသးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လတွအတွက်လည်းပဲ အများကကီးထည့် 

စဉ်းစားရမှာမြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုလတာ့ သူတို့ရဲ့ 

အလုပ်အကိုင်ရရှိလရးနဲ့ သိက္ခာရှိစွာနဲ့အိမ်မပန်လာနိုင်

ြို့အတွက်က အပမဲတမ်းလခါင်းထဲထားပပီးလတာ့ စီစဉ် 

လဆာငရ်ေကသ်ွားမှာမြစပ်ါတယ”် လို ့ဆကလ်မပာပါတယ။်

ရှား လတာ ပမို့ န ယ် ဟာ  က ယား မပ ည် န ယ်  

ရဲ့ပမို့နယ်လတွထဲမှာ ြွံ့ပြိုးမှုလနာက်ကျဆုံးပမို့နယ်ပဲမြ

စပ်ပီး လကရ်ှအိလမခအလနအရ မပညသ်ူ့လွှတလ်တာက်ိယု်

စားလှယ်လုပ်လာတဲ့ကာလတစ်လလှောက်လုံး လကျနပ် 

မှုမရှိတဲ့အပိုင်းက ပငိမ်းချမ်းလရးကိစ္စရပ်ပဲလို့ ၎င်းပမို့ 

နယ်က မပည်သူ့လွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ် လဒါ်ဝင့်ဝါ 

ထွန်းက ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ရဲ့ လမးမမန်းမှုအလပါ်မှာ 

လမြကကားခဲ့ြူးပါတယ်။

“  လကျနပ်အားရမှု  မရှိတဲ့အပို င်းက ဘာ 

လည်းလို့လမပာပါဆိုလို့ရှိရင်လတာ့ ဒါကလတာ့ ကျမ 

တို့  တစ် ပမို့နယ်ထဲနဲ့သက်ဆိုင်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့  

တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်မြစ်ပါတယ်။ 

ဒါကလတာ ့ဘာလည်း ဆိရုင ်ပငမိ်းချမ်းလရးဆိတုဲ ့ကစိ္စရပ ်

မြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ရှားလတာပမို့နယ်က ကယားမပည် 

နယ်ထဲမာ  ဆိုလို့ ရှိ ရင်  ြွံ့ ပြိုးမှု လနာက်ကျရ မခင်း  

အလကကာင်းအရင်းထဲမှာ မပငိမ်းချမ်းမခင်းရဲ့အလကကာင်း

အရင်းက တစ်ခုပါတယ်လပါ့။”

လရေး လကာ က် ပွဲ က လန တ က် လာ တဲ့ အ စိုး ရ 

နှစ်ဆက်ရဲ့လက်ထက်မှာလတာ့  လကျးရောလလးက 

အလတာ်အသင့်ြွံ့ ပြိုးလာပပီ မြစ် ပပီးဆိုလပမယ့်လည်း 

လူထုလတွကို စိတ်ချမ်းသာလအာင် နှစ်သိမ့်လပးမည့်သူ၊ 

မပည်သူလတွကို ချစ်လပးမည့်သူကိုသာ လိုချင်တယ်လို့ 

လတာင်းဆိုလိုက်ကကပါတယ်။

ရှားလတာပမို့နယ်ထဲက ဦးလတာ်ရယ်က “၂၀၁၅ 

တနု်းက မထဲည့ြ်ူးပါတယ။် လထူလုတကွိခုျစလ်ပး လထူ ု

လတဆွသီွားပပီး ကညူနီစှသ်မိ့လ်ပးတဲ ့သကူိဘုတဲကခ်ိငု်း

လစချင်ပါတယ်။”လို့ လမပာပါတယ်။

ရှား လတာ ပမို့ န ယ် က  ၈ ၃ ၄ . ၁ ၉ စ တု ရ န်း

မိုင်ကျယ်ဝန်း ပပီး  ၁၉၉၄-၉၅ မတိုင်ခင်တုန်းက 

လကျးရောလပါင်း ၂၀၀နီးပါးလလာက်ရှိခဲ့ရာက မပည်တွင်း 

စစ် လကကာင့်  ယလန့မှာလတာ့  လကျးရောလပါင်း ( ၂၀ )

ခန့်လလာက်သာကျန်ရှိလနလတာ့တာပါ။

jynfolbufuae&yfwnfjyD; eSpfodrhftm;ay;rnhfolawGudk arsSmfvihfae=uwJha'o... tquf

“jidrf;csrf;a&vkyfief;p^f azmfaqmifoGm;vdkwJh vli,ftrsdK;orD; udk,fpm;vS,favmif;”
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သင်တန်းပုံစံများ

၁ ။ အဂဂလိပ်စာ လရး ၊ ြတ် ၊ လမပာ၊ ကကားအဆင့် (၁) မှ(၄) အထိ (၄)လမပတ်ပို့ချချက်။

၂။ I E L T S Preparation ပို့ချချက်။

၃။ စာမတတ်သူများ၊ အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ မပည်ပတွင်းအလုပ်လုပ်လိုသူများနှင့် ပညာသင် 

ယူလိုသူများ၊ ရာထူးတိုးနှင့် လုပ်ငန်းဝင်ခွင့်စာလမးပွဲများအတွက် အဂဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကို အဆင့်လိုက် 

တစ်ဦးချင်း၊ ပို့ချချက်များ ၊ 

၄။ အဂဂလိပ်မှမမန်မာ ၊ မမန်မာမှအဂဂလိပ်သို့ ဘာသာမပန်လပးသည်။ 

**** မိမိလိုရာ အဆင့်ထိ တာဝန်ယူအတတ်သင်လပးသည်။

ရာဇာြွား အသိစိပ်လဟာကိန်း 
*********************

ဆ င်း ရဲ တဲ့ မိ ဘ က  လပါ က် ြွား ပါ လစ  လူ လန ခခုံ ကကား  စိ တ် လန ဘုံ ြျား  စိ တ် မျ ိုး ရှိ သ ည် ။ 

မတရားမှုများကိုလက်မခံတတ်ကကပါ။

ရာဇာြွားလတွ့ ထက်မမက်မည်။ အကကီးအကဲ လနရာတာဝန်ရတတ်ကကသည်။

ရာဇာြွားက ကိုယ်ထူးချွန် မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသည်၊ အလပခအရံအသင်းအပင်ရှိမည်။ 

ရာဇာြွားလတွ့က သူများလတွကိုလဲ  အားရှိ လစမည့်စကားလတွနဲ့အ ပမဲအားလပးတတ်သည် ။ 

ပင်ကိုယ်သဘာဝအရ ရိုးသားသည် ၊တည် ကကည် ခက်တည်တည်လနတတ် လူ ကကီးဆန် ကကသည်။ 

သို့လသာ်ပျင်းရိတတ်သည်။ 

ရာဇာြွားသည့် လုပ်မည်ဟု ဆုံးမြတ်ထားပပီး အချနိ်ဆွဲလနတတ်သည်။ လတာ်လတာ်နဲ့ မစမြစ်လပ။ 

လုပ်ပပီဆိုရင်လဲ လန့မအိပ် ညမအိပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူပါပဲ။ 

အလွန်ပင်ပန်းခံနိုင်သည်။ ထိုသိုအပင်ပန်း ခံသည့်အလုပ်လတွကလဲ မိမိစိတ်လပျာ်မဲ့အလုပ်လတွသာ

လရေးလုပ်တတ်ကကသည်။ 

စိတ်ချမ်းသာမှုကို အလွန်မမတ်နိုး အလလးထားသည်။စထားပပီး လုပ်ငန်း အဆုံးမသတ်မြစ်တဲ့ 

အလုပ်လတွလဲ မိမိဆီမှာ အများကကီးရှိတတ်ကကသည်။

မိမိသည် စိတ်ညစ်တာ စိတ်ရှုပ်တာမခံနိုင်ပါ။ မိမိသည်အားနာတတ်သည်။ အားနာလွန်းတာက 

မိမိအတွက်မလကာင်းပါ။ မိမိသည် အားနည်းချက်များစွာရှိလနတတ်သည်။ 

ရာဇာြွားက စိတ်ထားလကာင်းသည်။ လစတနာလကာင်းသည်။ သနားငဲ့ညောစိတ်ကကီးမားသည်။ 

သူများလတွကို အပမဲတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်အားလပးတတ်ကကသည်။ 

လပါ့ဆပပီး ပပီးစလွယ်လုပ်မည်၊ တစ်ခုခု လုပ်လနရင်း လနာက်အသစ်တစ်ခုကိုစိတ်ပါသွားတတ်သည်။ 

စိတ်မပငိမ်။ အယူသည်းသည်။ 

ဇဇီာလကကာငတ်တသ်ည။်အမငင်းအခနုသ်နသ်ည။် မမိသိည ်သမူျားလတအွတကွ ်အလနွလ်ယွက်လူသာ

အလုပ်လတွကမိမိအတွက်ခက်ခဲလနတတ်သလို သူများလတွ မလုပ်နိုင်လသာ လက်လလှော့ထားလသာ အလုပ်

လတွကိုလဲမိမိကလအာင်မမင်လအာင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကကသည်။

ရာဇာလတွ့ရဲ့ အသဉိာဏလ်တွးလခါ်မှုလကာင်း အကကအံစည ်အရမ်းများသည။် လျ ိုူ ဝကှတ်တက်ကသည။် 

လပါက်ကကားြို့မလွယ်ကူးပါ။ 

မမိသိည ်ပငမိ်းပငမိ်းချမ်းချမ်းလနလိသုည။် ကာယဝလိဝက စတိ္တဝလိဝက မြစလ်သာ လနရာမှာလနလိသုည။် 

တစ်လယာက်ထဲလဲလနတတ်သည်။ 

လူချစ်လူခင်  လပါ၍ စိတ်ထား မမင့် မမတ် ၊  အကကံအစည်  လအာင် မမင် မခင်းနှင့်  ကကီးမားလသာ 

အကကံအစည်းလတွးလတာတတ်ကကသည့်က ရာဇာြွား သလဘာတရားသာမြစ်သည်။

သိုလ့သည ်အလြာအ်လပါင်းအသင်းမမကလ်ပ။ ဘဝငမ်မမင့တ်တလ်ပမဲ ့အလနွမ်ာနကကီးသည။် ပညာမာန 

အလုပ်မာနရှိသည်။ 

သူများဆီက တစ်မပားသားမှအလကားမလိုချင်သလို ကိုယ်ကလဲ တစ်မပားသားမှမလပးချင်ပါ။ 

မိမိအားနှိမ့်ချဆက်ဆံထားသူအား မလမ့တတ်။ 

အခါအခွင့်ကကုံရင် မပန်ကလဲ့စားလမခြို့ လစာင့်လနတတ်သည်။ ရာဇာြွားက ကံအလွန်လကာင်းသည် 

မဟုတ် လသာ်လဲ ရည်မှန်းချက်ထားပပီးကကိုးစားတဲ့အတွက် လအာင်မမင်လိမ့်မည်။ 

ရညမ်နှ်းချကမ်ရှတိဲ ့ရာဇြွားလတအွတကွ ်အနာဂတမ်လကာင်းနိငု။် မမိသိည ်သမိငု်းကိစုတိဝ်ငစ်ားသည။် 

သူ ရဲ လကာ င်း များ  လူ စွ မ်း လကာ င်း များ အား  ကျ တ တ် ပပီး  သူ တို့ လို  မြ စ် ချ င် စိ တ် ရှိ မ ည် ၊ 

ဂမ္ဘီရပစ္စည်းလတွစိတ်ဝင်စားသည်၊

ရာဇာြွားသည့် လရှးရိုးဆန်သည်။ ရိုးရာဓလလ့ထုံးစံကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည်။ အမျ ိုးဘာသာ 

သာသနာကို ချစ်မမတ်နိုးသည်။

မိမိသည် ထူးဆန်းလသာ ဂမ္ဘီရနှင့်နွယ်လသာ ကိစ္စများ ကိုလလ့လာလိုက်စားလိုသည်။ လငွလကကးကို 

စည်းနှင့်ကမ်းနှင့်သုံးသည်။ နှလမမာတတ်သည်။ 

ဒါလပမဲ့  မိမိလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင် မတန်တဆနှင့်လရာင်းလဲ ဝယ်သည်။ မနှလမမာလတာ့လပ။ 

ဘဝတစ်ဝက်လလာက်ထိ လငွစုလဆာင်းလို့မရတတ်လပ။ စုလိုက်ကုန်လိုက်မြစ်လန မည်။

လငွနှင့်အလွန်နီးလသာ ဇာတာပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလလာဘကကီးလပမဲ့ လက်လတွ့မှာ ရသမှေနှင့်လရာင်ရဲ 

လွယ်သည်။

လငွလကကာင်းလဲ နာမည်ဂုဏ်သတင်းနမ့်ကကတတ်သည်။

မိမိသတိထားရမည်က အိမ်လထာင်လရးပါ။ သနားလို့အားနာလို့ မယူမိလစနဲ့။ လွယ်လွယ်ဆုံးမြတ်ပပီး 

အိမ်လထာင်မမပုသင့်လပ။ အိမ်လထာင်လရးကံညံ့လွယ်သည်။ 

မိမိချစ်မမတ်နိုးရင်လတာင် သူ့အလကကာင်းလသချာလလ့လာပပီးမှယူသင့်သည်။ မိဘ လူကကီးလတွကပါ 

သလဘာတူသည့်အိမ်လထာင်ဘက်ဆို အလွန်လကာင်းသည်။

မမိသိည ်ဒကု္ခကိပု ဲမြစမ်ြစ ်သခုကိပုမဲြစမ်ြစ ်မညသ်ူ့ကိမုထှတုလ်ြာမ်လမပာတတပ်ါ။ သမူျားကိဒုကု္ခမလပးပါ၊ 

မပဿ နာလတွကို  မိမိတစ်လယာက်ထဲသာ ခါးစည်းခံလိုသည်၊ ၊  ရာဇာြွားက မင်း လတာဘုရင် မြစ် ပပိး  

မိန်မလက်ထဲကျလတာ့ ြကက် မြစ်လလ့များသည်။

ဒါလကကာင့်လဲ မိမိကိုကကည့်ရုံနှင့် လပျာ်လနလား စိတ်ဆင်းရဲလနလား မခန့်မှန်းနိုင်ကကပါ။ မိန်းမလတွနဲ့ 

ပက်သက်ပပီးအကူအညီလတွရနိုင်သည်၊ စပ်တူရှယ်ယာ လွန်စွာအကျ ိုးလပးသည်၊၊ 

ရာဇာြွားလတွ့က မိန်းမတစ်ဦးလကကာင်းလဲ ဘဝအတာအဆီးများ ကိုယ်ဆုံးမြတ်ချက်မချ နိုင်တာမျ ိူ  း 

မိန်းကလလ အြျက်အစီးလကကာင်း မိမိဂုဏ်သိက္ခာများ ရာထူးများ ပျက်စီးကကတာများသည်။

မင်းမှုးထမ်း၊ စစ်လရးရာ၊ အစိုးရဝန်းထမ်း ၊ လုပ်ငန်းရှင်လန အကကီးအကဲ အစိုးအလုပ် အကျ ိူ  း

လပးလအာင်မမင်မှုရတတ်သည်။ 

များလသာအာမြင့် လကာင်းလသာ စည်းစိမ် ခံစာရတတ်ပပိး မိဘတို့မှာ မင်းမှုထမ်းမြစ်လှေင် တိုးတတ်မခင်း၊ 

အကကဲအကဲမြစ်မခင်းနှင့် နာမည်ဂုဏ်သတင်းလကျာ်လဇာ်မခင်းတို့မြစ်ကကသည်

"ရာဇာ၌ြွား မာန်တတ်ြက လွတ်မငား ကပ်သုံးပါး"

အလကဂာအရ ရာဇာဆိုသည်မှာ မင်းမျ ိုးမင်းနွယ် မင်းရှင်ဘုရင်ကို ယူဆသည်။

 ရာဇာြွားလတွ့ ထက်မမက်မည်။ အကကီးအကဲ လနရာတာဝန်ရတတ်ကကသည်။

 မင်းမှုးထမ်း ၊  စစ်လရးရာ ၊  အစိုးရဝန်းထမ်း  ၊  လုပ်ငန်းရှင်လန  အကကီးအကဲ  အစိုးအလုပ်  

အကျ ိုးလပးလအာင်မမင်မှုရတတ်သည်။ 

 လက်မှုပညာ တတ်ကျွမ်းသည်။ ကပ်ကကီးသုံးပါး လကျာ်လွှားနိုင်သူမြစ်မည်။ 

 လူချစ်လူခင်  လပါ၍ စိတ်ထား မမင့် မမတ် ၊  အကကံအစည်  လအာင် မမင် မခင်းနှင့်  ကကီးမားလသာ 

အကကံအစည်းလတွးလတာတတ်ကကသည့်က ရာဇာြွား သလဘာတရားသာမြစ်သည်။

 ရာဇာြွားက ကိုယ်ထူးချွန် မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသည်၊ အလပခအရံအသင်းအပင်ရှိမည်။ 

 များလသာအာမြင့ ်လကာင်းလသာ စည်းစမိ ်ခစံာရတတပ်ပိး မဘိတိုမ့ှာ မင်းမှုထမ်းမြစလ်ှေင ်တိုးတတမ်ခင်း၊ 

အကကဲအကဲမြစ်မခင်းနှင့် နာမည်ဂုဏ်သတင်းလကျာ်လဇာ်မခင်းတို့မြစ်ကကသည်။

ရာဇာြွား
=====
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ကယား(ကရငန်)ီမပညန်ယ၊် လဘာလ်ခခဲရိငု၊် ရောသစပ်မို့မှာ လနထိငုတ်ဲ ့

အသက် ၆၀ အရေယ် ဦးတိုးလအာင် တစ်လယာက် ပဋိပက္ခမြစ်ပွားခဲ့တဲ့ 

ကာလအတွင်း မမန်မာ့တပ် မလတာ်က ဆွဲလခါ်လို့  ၁၂ နှစ်လုံးလုံး တစ်လကို 

သုံး၊ လလးခါ လပါ်တာထမ်းခဲ့ရသူပါ။ 

အခုဆိုရင် တိုက်ပွဲသံလတွ လသနတ်သံလတွမကကားရလတာ့လို့ သူနား 

လနရတာဆိုရင် ၁၅ နှစ်လလာက်ရှိလနပပီလို့ဆိုပါတယ်။ 

“မပန်လကာင်းလကာင်းမွန်မွန် နားလနရတာဆိုရင်လတာ့ ၁၅ နှစ် 

လလာကပ် ဲရှလိသးတယ။် အသက ်၆၀ ထမဲှာ။ ငယင်ယက်တည်းက၊ လမွးလာ 

ကတည်းကပဲ ဒုက္ခခံ ထွက်လမပးလိုက် လတာထဲ၊ ချုံထဲ၊ ဂူထဲ အဲ့လိုမျ ိုးလပါ့”

အရငက်လိ ုလမပးလွှားပနု်းလနရတဲဘ့ဝမရှလိတာတ့ဲအ့တကွ ်အခခုျနိ ်

က သူ့အတွက် ပငိမ်းချမ်းလရးရလနပပီလို့ ခံစားလနရသူပါ။ 

အရင်လို စစ်ပွဲလတွမပန်မမြစ်ြို့ လမှော်လင့်ပပီး လနာင်လာမယ့် မျ ိုး 

ဆက်လတွလည်း သူ့လိုမျ ိုး မခံစားလစချင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။

တိုင်းရင်းသားလဒသလတွမှာ ဒီလိုမပငိမ်းချမ်းမှုလတွကို ပငိမ်းသတ် 

နိငုြ်ိုအ့တကွ ်ယခငသ်မ္မတလဟာင်းဦးသနိ်းစနိ ်ဦးလဆာငတ်ဲ ့အစိုးရအြွဲ့က 

၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းလတွကို ပငိမ်းချမ်း 

လရး လဆွးလနွးြို့ ြိတ်လခါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီ ကမ်းလှမ်းချက်လကကာင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ 

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်လရးပါတီ (KNPP) က  မပည်နယ်အဆင့်နဲ့ 

မပည်လထာင်စုအဆင့်လတွမှာ နှစ်ဘက်အကကား အပစ်အခတ်ရပ်စဲလရး 

သလဘာ တူညီချက် (Bilateral Ceasefire Agreement) ကို သလဘာတူ 

လက်မှတ်လရးထိုးထားပပီးမြစ်ပါတယ်။

ဒီအလမခအလနလတွကို ကကည့်မယ်ဆိုရင် ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုး

တက်လရးပါတီ(KNPP) အလနနဲ့  ပငိမ်းချမ်းလရး လမ်းလကကာင်းလပါ်ကို  

တက်လှမ်းလာခဲ့ပပီဆိုလပမယ့် ယခုချနိ်ထိ တရားမဝင်အသင်းအြွဲ့အမြစ် 

သတ်မှတ်ခံလနရဆဲပါပဲ။

“စစ်အစိုးရလက်ထက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ တရားမဝင်အသင်း 

ဆိုတာမျ ိုးကို ရုပ်သိမ်းလပးြို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါလပမယ့် အခုအချနိ်အထိ 

ကိုလတာ့ ဒီအစိုးရကလရာ၊ တပ်မလတာ်ကလရာ ထုတ်မပန်လကကညာလာတာ 

မရှလိသး ပါဘူးခငဗ်ျ။”လို ့ကယား(ကရငန်)ီမပညန်ယ ်ပငမိ်းချမ်းလရးမြစစ်ဉက်ိ ု

လလ့လာလစာင့်ကကည့်လနတဲ့ ကိုလကျာ်ထင် လအာင်က ဆိုပါတယ်။

တနိငုင်လံုံးအပစအ်ခတရ်ပစ်လဲရးသလဘာတညူခီျက ်(Nationwide 

Ceasefire Agreement – NCA) မှာ KNPP အပါအဝင် အမခားလသာ တိုင်း 

ရင်းသားလကန်ကက်ိငုအ်ြွဲ့အစည်းလတ ွအလတာမ်ျားများလည်း လကမ်တှ ်

မထိုးလသးတာကို လတွ့ရပါတယ်။

ခုလို နှစ်ြက်အမပန်အလှန် အပစ်အခတ်ရပ်စဲလရးမြစ်လာြို့ လုပ် 

လဆာင်တာဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာ မြစ်ပပီးလတာ့ အစိုးရသက် 

တမ်းနှစ်ဆက်က တာဝန်ယူလုပ်လဆာင်ခဲ့တာလည်း မြစ်ပါတယ်။ ခုလို 

ပငိမ်းချမ်းလရး လြာ်လဆာင် တဲ့လနရာမှာ ယခင်မပည်လထာင်စု ကကံ့ခိုင်လရးနှင့် 

ြွံ့ ပြိုးလရးပါတီ (USDP) အစိုးရ တာဝန်ယူတဲ့ကာလနဲ့  အမျ ိုးသား 

ဒမီိကုလရစအီြွဲ့ချုပ ်(NLD) အစိုးရ တာဝနယ်တူဲက့ာလ အပိငု်းအမခားလတမွှာ 

ကွာမခားချကလ်တ ွရှတိယလ်ို ့ကရငန်အီမျ ိုးသားတိုးတကလ်ရးပါတ ီ(KNPP) 

ရဲ့ အတွင်းလရးမှူး (၂) ဒယ်နီယယ်က လမပာပါတယ်။

“အရင်အစိုးရကလတာ့ သူဒီပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်အလပါ်မှာ တစိုက် 

မတ်မတ် ပိုလုပ်တယ်လို့ ကျလနာ်တို့ ခံစားရ တယ် ။ ဒီ NLD အစိုးရ လက် 

ထကမ်ှာကလတာ ့နည်းနည်းအားလလျာတ့ာလပါလ့လ။ ကျလနာတ်ို ့အလပါ် မှာ၊ 

ဒီပငိမ်း ချမ်းလရးမြစ်စဉ်အလပါ်မှာ သူအားနည်းနည်းလလျာ့တယ်။”

ဒါလပမယ့်  လက်မှတ်ထိုး ပပီးထားတဲ့  အြွဲ့လတွကိုလတာ့ ပင်လုံ  

ညီလာခံကို အတင်းဆွဲသွားတဲ့ အလနအထားမျ ိုးမှာ ရှိတယ်လို့  သူက 

ဆိုပါတယ်။

ကရငန်အီမျ ိုးသားတိုးတကလ်ရးပါတအီလနနဲ့ ခလုိ ုမပညန်ယအ်ဆင့၊် 

မပည်လထာင်စုအဆင့်လတွမှာ သလဘာတူ ညီမှုရထားလပမယ့် NLD အစိုးရ 

လက်ထက်မှာ ကယား(ကရင်နီ)မပည်နယ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်လကကးရုပ်မပဿနာ၊ 

လမမယာသိမ်းဆည်းမှု မပဿနာနဲ့  ပွ င့်လင်း မမင်သာမှု  အားနည်းတဲ့  

အကကီးစားသတ္တုသန့်စင်စက်ရုံလို  ကိစ္စရပ်မျ ိုး  လတွလည်း မြစ်ပွား  

မပန်ပါတယ်။

ဒီလနရာမှာ အလကကာင်းတိုက်ဆိုင်လို့  နှိုင်းယှဉ်မှု မပုရမယ်ဆိုရင် 

ကယားမပည်နယ် ဝန်ကကီးချုပ်လဟာင်းနှစ်ဦးရဲ့ လုပ်လဆာင်ချက်လတွကို 

မပန်ပပီး လလ့လာသုံးသပ်ကကည့်လစချင်ပါတယ်။ ယခင်အစိုးရလက်ထက် 

မပည်နယ် ဝန်ကကီးချုပ် ဦးခင်လမာင်ဦး (ခ) ဘူးရယ် တာဝန်ယူခဲ့စဉ်က 

KNPP နဲ့ မပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့တို့ (၃) လတစ်ကကိမ် ဆိုတာမျ ိုး ပုံမှန် 

လတွ့ဆုံညေိနှိုင်းနို င်ခဲ့ ပပီးလတာ့  အရပ်ဘက်အြွဲ့အစည်းလတွနဲ့လည်း  

တိုင်းရင်းသားအြွဲ့အစည်းလတွနဲ့ ယုံကကည်မှုတည်လဆာက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ 

နိုင်ငံလရးလလ့လာသူလတွက သုံးသပ်ကကပါတယ်။

တစ်ြက်မှာ ဝန်ကကီးချုပ်လဟာင်း ဦးအယ်လ်လြာင်းရှို တာဝန်ယူ 

ခဲတ့ဲက့ာလကိ ုကကည့မ်ယဆ်ိရုင ်KNPP နဲ့ မပညန်ယ ်အစိုးရအြွဲ့တို ့ပုမံနှလ်တွ့

ဆုညံေနိှိုင်းတာမျ ိုးလတ ွအားနည်းသွားပပီးတဲအ့မပင ်ဗိလုခ်ျုပလ်ကကးရပုမ်ပဿနာ 

လပါ်လပါကတ်ာမျ ိုးနဲ့ အရပဘ်ကအ်ြွဲ့အစည်းလတ ွကိ ုတားဆီးပတိတ်ာမျ ိုး ၊ 

မပညန်ယအ်ဆင့ ်ပစခ်တရ်ပစ်လဲရးစာချုပပ်ါ သလဘာတညူခီျကလ်တကွိ ုလလး

စားလိုက်နာမခင်းမရှိတာမျ ိုးလတွ လတွ့လနရပါတယ်။

လက်ရှိ  မပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့က မပည်နယ်အဆင့်  ပငိမ်းချမ်း  

လရးမြစ်စဉ်လတွကို အလကာင်အထည်လြာ်တဲ့လနရာမှာ အားနည်းတဲ့အလပါ် 

လွိုင်လကာ်မဲဆန္ဒနယ်၊ မပည်သူ့လွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ် လဒါက်တာ 

ခင်စည်သူက ခုလို သုံးသပ်မပပါတယ်။

“ကတိလပးထားပပီဆိုရင် လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။ ကတိလပးထားပပီ 

လပုပ်ိငုခ်ငွ့လ်ပးထားတာကိ ုအလကကာင်းလကကာင့ ်မြစလ်စ၊ အလကကာင်းလကကာင့ ်

ဒီကကားထဲမှာမြစ်လာရင် ဥပမာ ကျမတို့ မိသားစုလိုလပါ့။ သားကကီးကိုလတာ့ 

တာဝန်လပး လိုက်တယ်။ သားကကီးက ကလမာက်ကမမြစ်လနတယ်၊ လပး 

မလုပ်လသးဘူး။ ထားလိုက်ပါအုံး ပုံမျ ိုးလည်း မြစ်တတ် တာလပါ့လနာ်။”

သကဆ်ိုးရညှလ်နတဲ ့မပညတ်ငွ်းပဋပိက္ခလတကွိ ုအဆုံးသတြ်ိုအ့တကွ ်

ကရငန်အီမျ ိုးသားတိုးတကလ်ရးပါတ ီ(KNPP) အလနနဲ့ ပငမိ်းချမ်းလရးသလဘာ

တညူမီှုရရှြိိုအ့တကွ ်ခရဲာခဆဲစက်ကိုး ပမ်းခဲတ့ာကိ ုသမိငု်းမတှတ်မ်းလတကွိ ု

ကကည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။

ဒီ မြစ်စဉ်လတွကို ကကည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပထမအကကိမ်အလနနဲ့ 

၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်လနဝင်းဦးလဆာင်တဲ့ လတာ်လှန်လရးလကာင်စီနဲ့ 

လတွ့ဆုံလဆွးလနွးခဲ့လပမယ့် မလအာင်မမင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယအကကိမ်အမြစ် 

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁) ရက်လန့မှာ နိုင်ငံလတာ်လအးချမ်းသာယာလရးနှင့်

ြွံ့ပြိုးလရးလကာငစ်နီဲ့ အပစအ်ခတရ်ပစ်လဲရးသလဘာ တညူခီျကရ်ရှခိဲလ့ပမယ ်

(၃) လသာ တည်ပမဲခဲ့ ပပီး တိုက်ပွဲ မပန်လည်မြစ်ပွားခဲ့ ပပီးလတာ့ ၂၀၀၇ 

ခနုစှအ်ထ ိအကကမိက်ကမိမ်ပနလ်ညလ်တွ့ဆုညံေနိှိုင်းခဲလ့ပမယ့ ်မလအာငမ်မငခ်ဲပ့ါ။ 

လနာက်ဆုံးအကကိမ် တတိယအကကိမ်ကလတာ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကစပပီး လက်ရှိ 

အချနိ်ထိ သွားလနတဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်ပါပဲ။

“လက်ရှိ  NCA လပါ့။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲလရး လအာင်မမင်ြို့ဟာ 

ကျလနာ်တို့ ကရင်နီမပည်ဆိုတဲ့ ကယားမပည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင် 

အြွဲ့အစည်းလတွက ဒီ KNPP ကို ဝိုင်းဝန်း၊ ဝန်းရံ၊ ကူညီ၊ အကကံလပး၊ 

ဉာဏ်လပး။ လနာက် ထိုနည်းတူ မပည်သူနဲ့ လက်တွဲ အကကံလပး၊ အကကံယူ 

ပပီးမှ လုပ်လဆာင်သွားမယ်ဆို ပိုမို လျင်မမန်ထိလရာက်တယ်။” လို့ တိုင်းရင်း 

သားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းတစ်ခုမြစ်တဲ့ ကရင်နီအမျ ိုးသားပငိမ်းချမ်း 

လရးနှင့် ြွံ့ပြိုးလရးပါတီ (KNPDP)ရဲ့ ဗဟိုလကာ်မတီဝင် ဦးမိုင်ကယ်က 

လမပာပါတယ်။

KNPP အလနနဲ့ (၄) ကကိမ်အထိ ကျင်းပပပီးစီးခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ 

ညီလာခံလတွအနက် ပထမအကကိမ်နဲ့ တတိယ အကကိမ်လတွမှာပဲ ပါဝင် 

တက်လရာက်ခဲ့တာမြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၀ လရေးလကာကပ်ွအဲပပီးမှာ တကလ်ာမယ့ ်အစိုးရသစလ်ကထ်ကမ်ှာ 

ပငမိ်းချမ်းလရးမြစစ်ဉက်ိ ုအလကာင ်အထညလ်ြာတ်ဲလ့နရာမှာ ပိမုိထုလိရာကတ်ဲ ့

ပုစံနံဲ့သွားြိုလ့ိတုယလ်ို ့ကယား(ကရငန်)ီမပညန်ယ ်ပငမိ်းချမ်းလရးမြစ ်စဉက်ိ ု

လလ့လာလစာင့်ကကည့်တဲ့ ကိုလကျာ်ထင်လအာင်က သုံးသပ်ပါတယ်။

“ ပငိ မ်း ချ မ်း လရး ဆို င် ရာ အ ရ  လလ့ လာ သိ ရှိ ထား တဲ့ သူ မျ ိုး လတွ  

ပါဝင်မယ် ဆိုရင် ပိုမိုပပီးလတာ့မှကို တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင် KNPP 

နဲ့ ပိုမိုအားလကာင်းလာလိမ့်မယ်လပါ့။ တကယ်တမ်းကလတာ့ ပါးစပ်ကပဲ 

မပည်သူ့ အစိုးရတို့၊ လူထုလရေးချယ်တဲ့အစိုးရတို့ လမပာလနပပီးလတာ့ တကယ့် 

အလရးကကီးတဲ့ ကိစ္စရပ်လတွမှာကျလတာ့ တပ်မလတာ် အပငိမ်းစားတို့ကိုပဲ 

တာဝန်လပးလနမယ်ဆိုရင် ဒါသည် ဘယ်လိုမှကို မပည်နယ်အတွက် ပိုမို 

အားလကာင်းတဲ့ အလရှေ့တစ်ခုကို လြာ်လဆာင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။”

၂၀၁၃ ခုနှစ် သမ္မတလဟာင်း ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လရဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာဆိုရင် 

ပငိမ်းချမ်းလရးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အဆင့်(၃)ဆင့်ပါဝင်တာကို မမင်လတွ့ရမှာ 

မြစ်ပါတယ်။ ပထမ အဆင့်အလနနဲ့ တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု 

ရပစ်လဲရးစာချုပ(်NCA)လကမ်တှလ်ရးထိုးရနမ်ြစပ်ပီး ဒတုယိ အဆင့မ်ှာလတာ ့

နိုင်ငံလရးဆိုင်ရာမှုလဘာင်(FPD)လရး ဆွဲရန်နဲ့ လနာက်ဆုံးအဆင့်မှာလတာ့ 

မပည်လထာင်စုအဆင့် နိုင်ငံလရးလဆွးလနွးပွဲ (NPD)၊ မပည်လထာင်စုညီလာခံ 

(UC) ကျင်းပရန်တို့ ပါဝင်တာကို လတွ့ရပါတယ်။

ဒါလပမယ့်လည်း လတ်တလလာ ကျင်းပပပီးစီးသွားတဲ့ ၂၁ ရာစု 

ပငိမ်းချမ်းလရးညီလာခံကလန မပည်လထာင်စုသ လဘာတူစာချုပ်ကို တိုင်းရ

င်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အချ ို့နဲ့ လက်မှတ်လရးထိုးခဲ့လပမယ့် မပည်တွင်း 

ပဋိပက္ခမှာ အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်လနတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် 

အြွဲ့အစည်းအများစုက ပါဝင်လက်မှတ်လရးထားမခင်း မရှိပါဘူး။

NCA မှာ  ပါဝင်လက်မှတ်မထိုးလသးတဲ့  ကရင်နီအမျ ိုးသား  

တိုးတက်လရးပါတီ (KNPP)ရဲ့ အတွင်းလရးမှူး (၂) ဒယ်နီယယ်က ခုလို 

သုံးသပ်လမပာဆိုပါတယ်။

“ ကျ လနာ် တို့  လမှော် လ င့် ထား သ လလာ က် က လတာ့  မြ စ် မ လာ  

နိုင်လသးဘူး။ ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလပါ့လနာ်။ လာမယ့် ပငိမ်းချမ်းလရး 

အခန်းကဏ္ဍက တစ်ကယ်လစတနာရှိမယ့်လူလိုတယ်။ တကယ်စိတ်ပါ 

ဝင်စားပပီးလတာ့မှ အလလျာ့အ တင်းလတွ ညေိနှိုင်းနိုင်မယ့် လူက လိုတယ်။ 

အဲ့လိုမျ ိုးမြစ်မှသာလှေင် ကျလနာ်တို့ လမပလည်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”

တိုက်ပွဲလတွကကုံခဲ့ြူးတဲ့ ရောသစ်ပမို့က ဦးတိုးလအာင်က တိုက်ပွဲ  

သံမကကားလတာ့ရင် ပငိမ်းချမ်းပပီလို့လတာ့ ယူဆထားပါတယ်။

“စစ်တပ်နဲ့ အဲဒီ သူပုန်နဲ့ မပစ်ပပီဆိုရင်လတာ့ အဲ့ဒါပငိမ်းချမ်းလရး 

ရပပီဆိုရင် လွတ်လပ်ပပီလလ။ ကိုယ်ကကိုက်တဲ့လနရာ သွားလို့ ရပပီ မဟုတ် 

လား” လို့ ဦးတိုးလအာင်က သူရဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးအလပါ် ယူဆချက်ကို လမပာ 

သွားတာမြစ်ပါတယ်။

တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲလရး (NCA) လက်မှတ်လရး 

မထိုးထားလသးတဲ့ မပည်နယ်မြစ်လပမယ့်လည်း တမခား (NCA) လက်မှ

တ်ထိုးထားတဲ့မပည်နယ်လတွလလာက်လတာ့ တိုက်ပွဲသံမကကားရလတာ့တာ

လတာ့အမှန်ပါ။ တိုကပ်ွသဲံ မကကားလပမယ့လ်ို့ အထကပ်ါ တိုင်းရင်းသားလတ ွ

အမှန်တကယ်လိုလားလနတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးလရာက်ြို့ မပည်နယ် 

အဆင့် နှစ်ြက်ပငိမ်းချမ်းလရးသလဘာတူညီချက်လတွကိုလတာင် လလးစား 

လိကုန်ာမှုမရှဘိူးဆိငုရ်င ်သနံတသ်မံကကားလပမယ့ ်ပငမိ်းချမ်းလရးကိ ုဘယလ်ိ ု

မှ မရလသးတာလတာ့ အမှန်ပါပဲ။

aoewfoHr=um;&if jidrf;csrf;jyDvm;
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According to the Agricultural Loans and Savings Law for 

farmers approved on 12 June 2020, LAW HOME legal Adviser, Kyaw 

Wunna Aung, said farmers who do not have Form-7 can now get 

loans and savings.

"In this law, it said it does not matter whether you have 

Form-7 or not. The matter is just the farmer really needs to be 

farming. If it is so, the money saver work on his/her farming and 

can save when he/she borrows it. If he is going to borrow as soon 

as he saves, he can borrow if at least three people guarantee 

him," he said.

In the previous Loan and Savings Law, only farmers who 

have Form-7 can have the opportunity to access loans and sav-

ings whereas farmers who do not have Form-7 cannot have that 

opportunity.

Kyaw Wunna Aung said when farmers who do not have 

Form-7 want to get a loan without guarantees, it can be applied 

with the Group Savings and Loan System, which means the 

whole village could continue to borrow together and guarantee 

each other.

The law was drafted based on the needs of farmers after 

frequent discussions between farmers and the government and 

parliament since December 2017, said U Yan Naing Swe, a Chair-

man of the Legislative Committee, State Hluttaw Representative 

Farmers Without Form-7 Now Can Have Agricultural Loans and Savings

of Kayah State.

“In terms of drafting, we collect survey to various townships. 

Besides, we collect their suggestions in case of problems they are 

encountering in their communities. Then, as soon as we get the 

township recommendations, we clarify them again in the state 

level and collect their recommendations as well. Only after these 

are combined, we approve the Agricultural Loans and Savings 

Law,” U Yan Naing Shwe said.

This approved Agricultural Loans and Savings Law is the 

only one which approved by the current government based on 

the suggestions and discussions raised by the farmers.

The law agriculturally includes about farmers' loans and 

savings, seeds, and water resources, soil, customary land tenure, 

crop markets and much more.

Ko Kyaw Wunna Aung keep saying that in term of the loans 

and savings, they will know how much they should save, and 

how much they can borrow only after the rules are promulgated.

Kayah State Hluttaw Legislative Committee could enact (2) 

drafted laws under the current government and which are Kayah 

State Development Law and Agricultural Loan and Savings Laws.

During the over four-years term of the Kayah State Hluttaw, 

a total of 22 laws have been approved until today.

Soe Htike Aung

Loikaw Township Administrator U Yan Naing Win said that 

all those entering the state except those abroad must pay their 

own expenses during the quarantine period to prevent the spread 

of the disease.

"The expatriates have not been able to save money because 

of the troubles there, so we have been instructed to support meal 

for them. We will continue to provide for them as before. The rest 

of the entrants who enter from other region will be supported the 

meal at 2,800 Kyats cost according to the directive, that is how it 

differs,” said U Yan Naing Win.

It said you will have to pay 2,800 kyats per day for food and 

a total of 39,200 kyats for 14 days from the start of the quarantine 

period to prevent infection.

The state government has instructed that the samples be 

taken once again and he or she will have to do another home 

quarantine for seven days.

In the case of COVID-19, disease surveillance is being carried 

out at foreign entry / exit gates; Inspections are being carried out 

at state entrances and exits, and people who come to the hospital 

for cough are being systematically examined.

On September 10, eight entrants are being quarantined to 

Loikaw Education College, 20 entrants at the Tartana Temple, 10 

entrants at Deemawso Agricultural Science Institute, 2 entrants 

in Shardaw Gymnasium Hall, and 2 entrants at Mese Gymnasium 

Hall, totally 42 laboratory samples have been sent to the Yangon 

National Health Laboratory Center for inspection.

There are 42 patients in Kayah State who are still waiting 

for medical results.

To date, Kayah State is the only state free of COVID-19 

disease.

All entrants must be in their own expense to receive surveillance quarantine

Kantarawaddy Times
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The budget requests should not be made 

without good reason, U Khin Maung Tun (nick-

name) Naw Ei, a member of the Public Accounts 

Committee and State Hluttaw Representative, 

made his recommendation at the end of the 

U Maw Maw, Kayah State Minister for 

Planning and Finance, said that since the 

2019-2020 fiscal year, the 1,000-million-kyat 

emergency fund received from the Union has 

not been used up.

“For Kayah State, it has received 10,000 

million kyats in emergency funds from the Union 

starting from the 2019-2020 financial year. So, 

the 1,000 million kyats provided by the Union 

has not been used yet,” he responded at the 2nd 

time, 18th regular session (second day) of the 

Kayah State Hluttaw held on September 2, 2020.

U Teh Reh, a Member of the State Hlut-

taw for Constituency No. 1 in Hpruso Township, 

asked to be transparent for the public about how 

much the emergency fund is receiving annually 

under the current government and where it is 

being used.

He said that the question was raised due 

to the State Government's lack of emergency 

second time - 18th regular session of the Kayah 

State Hluttaw.

It was said based on the report of the 

Public Accounts Committee regarding to the 

Budget Law (draft) of 2020-2021 fiscal year 

budget report of Kayah State.

He said, "Some do not know where 

they are requesting for a budget, including its 

purpose. So, it is usually supposed to show the 

targeted location like we will do it here with 

this reason. If there is a good reason to do so, it 

should be given. I would like to advise that they 

should not to ask for a budget unless there is a 

good reason."

The Ministry of Progress of Border Areas, 

National Races and Development Affairs has 

requested a total of 287 million kyat for 35 

low-cost housing units, but has not found a 

valid reason.

Colonel Myint Wai, a member of the Tat-

madaw State Hluttaw, discussed the report of 

the State Hluttaw Public Accounts Committee 

at a meeting of the State Hluttaw.

"It is not a request for the organizations 

discussed by the Public Accounts Committee, 

but to provide housing for teachers working 

remotely in the state schools in the state, and 

A member of Public Accounts Committee advises against requesting for a budget without 
a valid reason

it aims to build five houses in each township,” 

said Colonel Myint Wai.

It said that despite the budget request, the 

location and plots are not clear, when searching 

for land plots, the related local officials have 

weak pre-negotiation with parliamentarians, 

there is no exact plan for the number of em-

ployees living in low-cost housing, it is built in 

the wrong place, people rarely live in the built 

houses, and the land was scarce during project 

implementation due to lack of land allocation 

plan.

The State Hluttaw Public Accounts Com-

mittee called for a budget cut at the state legis-

lature, but it was re-unanimous because of the 

real need for staff housing.

The Ministry of Progress of Border Areas, 

National Races and Development Affairs will 

build five low-cost housing units in each of the 

seven townships in Kayah State, with five staff 

housing units each.

Khoon Clai Free

1,000-Million-Kyat Emergency Fund, Kayah State, Has Not Yet Been Used

funding for the requirements of schools that 

were reopened during the disease prevention 

and control under COVID outbreak.

"When it comes to emergency funds, all 

emergencies need to be used. Especially when 

it comes to the COVID issue, we even need to 

use more," said U Teh Reh, a Member of the 

State Hluttaw for Constituency No. 1 in Hpruso 

Township.

U Maw Maw, Kayah State’s Minister of 

Planning and Finance said the emergency fund 

was allocated by the Union in the 2019-20 fis-

cal year and still could not use yet due to the 

procedure of regulations.

“The emergency fund could be used only 

when we get permission granted by the Union 

Ministry Management Committee, and the Re-

gional or State Government. However, we have 

a procedure for submitting the emergency fund 

expenditures under (d) and (e) to the nearest 

Union Government meeting with the reasons for 

each case. We would like to present that so far, 

we have received this emergency fund of 1,000 

million kyats in 2019-20, but we have not used 

it,” said U Maw Maw, Minister of Planning and 

Finance of Kayah State.

According to the Union Procedures, it 

stated in the table (4) that this emergency 

fund is to be used only for undeniable es-

sential emergencies and for expenditures not 

specified in the budget. In addition, it stated in 

sub-section (a) that the decision of the Union 

Government on the use of this emergency fund 

must be obtained.

"If we want to control the disease, I think 

we should even spend more than $ 1,000 million 

on emergency funds. And now, when the disease 

returns in the second round, it is imperative that 

the state emergency fund be used to control 

the disease. Therefore, the answer "it has not 

been using until now" does not meet with my 

satisfaction, based on my perspective. If it is 

so, it also could be implied that the fund will 

be used only after people die from the disease. 

What I want to say is the situation has become 

mandatory to use,” State Hluttaw representative, 

U Teh Reh, said.

Ko Kyaw Htin Aung, a state affairs ob-

server, said that although emergency funds were 

provided annually by the Union in the state and 

divisional budgets, it becomes like the current 

2019-20 was not an emergency fund to be used 

for natural disasters, but to provide international 

loans to the regions and states in proportion to 

the emergency management procedure.

The Union's received International loans, 

such as emergency management, are used for 

COVID prevention, control, and protection in 

some states and divisions.

Soe Htike Aung

Kayah candidates have urged the Kayah 

ethnic people to surround only the local parties 

in the 2020 election.

Khoon Myint Naing, a member of the 

Kayah State based Kayan National Party (KNP) 

who will contest in Constituency No. 2 in 

Deemawso Township, said, "It is time for the 

local party to fight. The local party is important 

to the local people. Since it is important, the 

people need to support the party when it needs 

to fight hard. It is impossible for a local party to 

become strong without the people. That is why 

the political turning point in 2020 is so important 

that people should vote for our local party."

There are 7 townships with 34 constituen-

cies in Kayah State, the Kayah State Democratic 

Party (KySDP) will contest 30 constituencies and 

the KNP will contest the rest four. The two par-

ties are also allies.

If the parties win the election, they said 

they will work to maintain the state peace pro-

cess and facilitate peace talks, and will work 

in line with the party's policy on employment 

opportunities for young people.

“I do not have any secret or lie, because I 

am one with the people. I promise to do my best 

for the peace and local governance of my state,” 

said Khu Plu Reh, a candidate for the KySDP.

Khu Plu Reh, KySDP candidate, is an active 

participant in the peace process in the region.

He said the purpose of contesting as Hlut-

taw candidate is also to promote indigenous 

literature, culture, and linguistic sectors.

The KySDP will be the party contesting 

first time in the 2020 election, while the KNP 

contested 14 seats in the 2015 election but did 

not win a single seat.

Totally thirteen parties will contest in each 

constituency in Kayah State, and there are 272 

candidates for the Hluttaw, according to a state-

ment issued by the State Election Commission 

on August 30.

Kayah Candidates Urge to Support only Local Parties
Dway Eh Khu

U Khin Maung Tun (nickname) Naw Ei, a member of the Public Accounts Committee and State Hluttaw Representative
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Ko Kyaw Htin Aung, a state affairs om-

budsman, said the state peace process would 

only be strengthened if peace-conscious people 

are included in the next government.

"Actually, the peace process would be-

come stronger with the ethnic armed KNPP if 

it includes people who have been trained and 

know well in peace and include in this remain-

ing phase of current government and also in the 

third batch of the new government. Whatever 

we say the people's government or the govern-

ment elected by the people; in fact, the most 

important issues are that if it keeps assigning to 

only the military or retired military, it would not 

be able to make a stronger move for the state,” 

Kyaw Htin Aung said.

The KNPP has said that the current state 

government lacks cooperation in the peace 

process.

Khun Myint Naing, from the Kayan Na-

tional Party (KNP), said that the current NLD 

government has poor cooperation in the nego-

tiation and agreements which have been made 

since Union Solidarity and Development Party 

(USDP) government.

"In areas where the agreement with the 

KNPP is to be implemented during the NLD era, 

I would give my analysis that there are due to 

the differences in the framework, limitations 

and ideas. In this regard, during the NLD era, 

there was no such stronger thing as in-state 

consultations, cooperation, and agreements on 

the 20 points agreed upon in the state. I assume 

the state government itself is far away from the 

KNPP. That is why I want to consider the role 

of peace in the state under this government 

unsatisfactory,” said Khun Myint Naing.

Daw Khin Si Thu, a representative of 

Pyithu Hluttaw, said that participating in the 

peace process is not just about being a member 

of parliament representing the people, but only 

those who are officially elected by the govern-

ment have the rights to participate in discussion.

“I am a representative of Pyithu Hluttaw. 

In that case, we call it the Union level. So, at the 

Union level, we, the MPs, should hold a meeting 

for peace. They select people to participate in 

the peace meetings or occasions. We cannot at-

tend as we wish. So, I'm not one of them, being 

selected. That's why I can't go into the details 

of the discussion in the process that is going on 

there," said Dr. Khin Si Thu.

In 2012, the Karenni National Progressive 

Party (KNPP) and the government agreed to 

hold monthly talks with the government under 

Article-20 of the ceasefire agreement, but failed 

to meet monthly.

This year, only one meeting was held on 

March 3, and no further meetings were held due 

to the COVID outbreak.

Regarding to the condition of state 

government's peace implementation process, 

the Kayah State government, Karenni National 

Progressive Party (KNPP) and the National 

Reconciliation and Peace Center (NRPC) had 

meetings; once on May 6, 2020, once on July 

20, 2019, and once on December 9, 2019, totally 

three times, according to the state government's 

annual work report.

Peace Experts Should Be Included in the New Form Government
Soe Htike Aung

No legal action has been taken against 

former Kayah State Chief Minister, L Phoung 

Sho, who was dethroned last month for corrup-

tion following an impeachment by a state-level 

commission.

Thae Reh, a parliamentarian for Hpruso 

Township, one of several who was part of a 

commission that led to the impeachement of the 

chief minister, said the Union Anti-Corruption 

Commission hasn’t investigated L Phoung Sho.

Thae Reh wondered why the commis-

sion hasn't opened an investigation after the 

president of Burma ordered the chief minister 

to step down. "Even though we reported it to 

the Anti-Corruption Commission, no-one has 

responded," he told the Kantarawaddy Times.

Kyaw Soe, director of the commission, 

told Kantarawaddy Times to ask Thae Reh if he's 

submitted a formal complaint by letter. Until a 

letter arrives, he said he can't discuss the matter.

But Thae Reh said he's already sent a 

complaint letter to the commission on Septem-

ber 8 and wants an investigation opened into 

the allegations against the former chief minister.

He said he tried to contact Kyaw Soe by 

phone several times. "I called the Anti-Corrup-

tion Commission yesterday (September 17), 

but no-one responded. I called the commission 

today (September 18) and was told the director 

No Action Taken by Anti-Corruption 
Commission Against Former Kayah 
Chief Minister

was out, and to call back again."

Thae Reh said no-one has answered his 

questions.

Political analyst Ko Kyaw Htin Aung said it 

is the commission's duty to investigate cases of 

corruption. "People from across the country are 

very interested in this case. The Anti-Corruption 

Commission needs to investigate it. As the 

elected government, NLD also needs to initiate 

an investigation."

According to an official NLD statement 

regarding the matter, it didn't select Kayah State 

Speaker, Hla Htwe, as its electoral candidate for 

the upcoming general election. And he retaliated 

by cooperating with several other parliamentar-

ians to impeach L Phaung Sho, who is a member 

of the NLD.

Hla Htwe resigned from the NLD on August 

6 and is running in the upcoming election as an 

independent candidate for Shardaw Township.

L Phaung Sho stands accused of misusing 

his power and public funds. He was dismissed 

for allegedly depositing money generated by 

the state's heavy machinery operation into his 

private bank account. L Phaung Sho was also 

blamed for not following procedures regarding 

regional development projects. In particular, 

with land that was leased for Kayah State Day 

celebrations.

By Soe Hteik Aung/Kantarawaddy Times

Discussions about the impact of mega 

energy projects during peace negotiations are 

necessary because how and where these proj-

ects are administered has implications for the 

entire peace process, according to the Ethnic 

Nationalities Affairs Center (ENAC). ENAC's new 

report, 'Challenging Myanmar's Centralized En-

ergy Model', said hydro-power and other energy 

projects are tied to the country's armed struggle.

"Mega-projects are located in the conflict 

zones. If these projects continue, armed conflict 

is unavoidable," Dr Pannya Mon, ENAC's execu-

tive director, said during the report's launch this 

Tuesday (September 22). Discussions about who 

controls the land and natural resources must be 

included in the Union Peace Conference.

At least 10 hydroelectric dam projects 

are located in Kachin Independence Organiza-

tion/Army's (KIO/A) territory. Ywar Thit Dam is 

located in an area controlled by Karenni National 

Progressive Party (KNPP). The Hatgyi Dam is in 

Karen National Union's territory and Mongton 

Dam (Ta Sang Dam) is in areas controlled by the 

Restoration Council of Shan State (RCSS/SSA) 

and Shan State Progressive Party/Shan State 

Army (SSPP/SSA).

In addition, the Shwe Gas pipeline was 

built between the coastal area of Rakhine State 

in Burma and China's Yunnan Province. It passes 

through areas of the country controlled by 

Arakan Army, KIO/A, Ta'ang National Liberation 

Army, Myanmar National Democratic Alliance 

Army, RCSS/SSA, SSPP/SSA and various People's 

Militia Forces.

When KNPP signed its bilateral ceasefire 

agreement with the government in 2012, part 

of the agreement was that the development of 

mega-projects would cease until durable peace 

and rule of law are firmly established.

Khu Oo Reh, KNPP's deputy chair, said in 

the report that civil society organizations and 

Karenni media interviewed residents affected 

by the Ywar Thit Dam within three months of 

its ceasefire. "In fact, locals didn't know Ywar 

Thit Dam was even being planned. They weren’t 

provided any information about the dam project, 

so I can confidently say there was zero transpar-

ency about its implementation."

KNPP has not signed the country's Na-

tionwide Ceasefire Agreement, despite facing 

pressure to join by the Burma Army and the 

government.

The report said Burma's current energy 

management plan is an incendiary for the coun-

try's 70 years of civil war. And called for a "new 

federal union" that would allow "states and 

regions" to use their own resources to develop 

energy solutions that are "equitable, faster and 

cheaper" and "close to their populations."

Energy Projects Must Be Part 
of Burma’s Peace Negotiations

By Khoon Kalai Free/Kantarawaddy Times
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Question: In your observation, you mentioned there are Question: In your observation, you mentioned there are 

violations and disrespect manner occurred during NLD govern-violations and disrespect manner occurred during NLD govern-

ment on bilateral agreements. So, could you tell us what went ment on bilateral agreements. So, could you tell us what went 

wrong? What did they violate the terms they signed?wrong? What did they violate the terms they signed?

Answer: Yes, The agreement to suspend large-scale proj-

ects included in the 20 agreements with KNPP on March 1, 2012. 

In fact, at the Union level of the first agreement signed on June 

2012, it said in Agreement No. 6 that the large-scale project like 

the Ywar Thit project must be suspended. In fact, the people, the 

public and civil society organizations, Social groups must also 

be allowed to observe it. It must be displayed in a transparent 

manner. The same issue was added at the Union level for the 

second time negotiation. So the government have even allowed 

large-scale projects operated without any notice to the public. 

According to FPIC, it requires the prior informing and asking for 

the consent of local people to build a project. Instead of it, it has 

been approved by the Myanmar Investment Commission with 

the saying that the state government has no objection to doing 

so. That is why this is the first and second time the two sides 

have agreed on the union level, and it has been violated by the 

union government and we are moving towards a situation where 

there is no real transparency. This should not happen as it has 

been agreed at the union level so far, so we must respect it for 

long-lasting peace.

Question: They also agreed to clear land mines. What are Question: They also agreed to clear land mines. What are 

they currently discussing? How is the situation?they currently discussing? How is the situation?

Answer: During the current ceasefire period after the two 

sides have negotiated, it included the agreements to clear the 

land mines and repatriation of refugees. However, we believe 

that the confidence-building component is still weak. That's why 

we have not seen either both sides working together or one side 

leading to clear mines. Besides, another issue is they still could 

not implement the dignified repatriation of our indigenous people 

who have fled to refugee camp in 1990s. The ethnic armed groups, 

on the other hand, do not last more than two years because their 

mines are abandoned mines. At most, some mines will last for 

“Actually, the peace process would become stronger with the ethnic armed KNPP if it includes people who have 
been trained and know well in peace and include in this remaining phase of current government and also in the third 
batch of the new government. Whatever we say the people's government or the government elected by the people; 
in fact, the most important issues are that if it keeps assigning to only the military or retired military, it would not 
be able to make a stronger move for the state,” said Kyaw Htin Aung, Kayah (Karenni) State Peace observer.

Soe Htike Aung

three years. At the current eight-year agreement, the mines are 

said to be dead, but we have heard that some mines planted by 

the Tatmadaw are still disrupted until 2018. So, if some mines 

under the towers, some in forest trails, some in the camps are still 

alive, the livelihoods of our local people would still be shrinking 

because of the mines. If these issues are truly addressed, our 

people will be in a much safer state of mind in order to earn a 

living in the mountains. At the moment, there is still some concern 

about mental security due to the lack of systematic clean-up. 

However, since it already lasted for long time, some local people 

are travelling in some limited areas.

Question: At that time, did they agree in the agreement that Question: At that time, did they agree in the agreement that 

the KNPP should withdraw from the illegal group?the KNPP should withdraw from the illegal group?

Answer: They didn't. It has not been revoked yet. It included 

in the claims discussed on March 1, 2012. In order to have really 

negotiation and real long-lasting peace and action, we need to 

abolish the illegal association defined by the junta. But so far, 

there is no announcement released by either the government or 

the military yet. At the moment, if the KNPP is kept as an illegal 

organization, those who really want to work for peace face a 

hurdle. This is because Section (17/1-17/2), which deals with illegal 

association, is punishable by up to two years in prison. However, 

no action has been taken against those who have been working 

for peace for eight years. In recognition of working for peace, 

although there is no lawsuits or legal action, if it is abolished, it 

will be more psychologically strong for those who are working for 

real peace. Only then will we be able to strengthen the networking. 

Otherwise, because it has not been revoked yet, it could lead to 

legal action, which in some cases could lead to a weakening of 

the peace process in some areas.

Question: As you said, the cooperation of regional devel-Question: As you said, the cooperation of regional devel-

opment between the two groups is at moderate. What is going opment between the two groups is at moderate. What is going 

at moderate?at moderate?

Answer:  Yes, in terms of regional development, in the 

past, the limited brown or black areas are now well-informed 

and armed, and if it is unarmed in some place, it is able to move 

freely. We have seen there is more road and bridge construction 

done for the public after the 2012 ceasefire period. In terms of 

other regional development issues, the CSOs, INGOs, NGOs are 

now also able to enter and conduct their activities into the control 

areas. As a result, there are a little more of development work done 

in our area, and the networking and travelling to the respective 

villages also improving. After the ceasefire period of 2012, the 

development of the region has improved, as some government 

departments have recently added and provided service to some 

villages that have not never been reached.

Question: They agreed to meet regularly with the govern-Question: They agreed to meet regularly with the govern-

ment at the state level. So, what you are talking about is without ment at the state level. So, what you are talking about is without 

civilian representatives, the attendants are just the representatives civilian representatives, the attendants are just the representatives 

from Admin Dpt, and military members, why are these things from Admin Dpt, and military members, why are these things 

happening? How should it be?happening? How should it be?

Answer: In fact, at least one official from the state govern-

ment should be involved. However, the Minister of Security and 

Border Affairs, who is said to be part of the state government, 

has been appointed. In addition, even if there is no other chief 

minister, there must be a minister. Although the ministers who 

were elected as the civilian representatives should be included 

in the meetings, only most of the ones who have changed their 

uniforms from the military and the secretary of state government, 

present in the meeting. So, we heard that it is just the (3) ministers 

meeting without civilian.  Even now, they are told to meet regularly 

once a month, but only once every 3-4 months. Although they met 

once, only a small amount of development in the region could be 

discussed, not just in general, but weak negotiation capability for 

political and economic development for lasting peace. This is the 

lack of peace related knowledge, experience, and accountability 

of the members of the state government.

Question: Is it because they have no experience? Or is it Question: Is it because they have no experience? Or is it 

because of the central control? Please share your perspectives.because of the central control? Please share your perspectives.

Answer: Some issues are usually transferred to the NRPC 

union level. But in the real situation, some definitely should par-

ticipate; both the civilian elected representatives and a minister 

should be included. In fact, the prime minister is the head of state. 

But now that more than four years have passed, he is only once 

in a place where he has no power to speak at the union level. In 

fact, in areas where he has to lead, he has weak responsibility and 

accountability, ask only other member to attend the meeting, so 

it is like playing volleyball (transferring case) at the union level. 

It is partly a good idea, but some parts cause bad idea. Because 

of that, both in the current and the third upcoming new govern-

ment will only become stronger with the ethnic armed KNPP if 

it includes people who have been trained and well understand 

in peace. Actually, the peace process would become stronger 

with the ethnic armed KNPP if it includes people who have been 

trained and know well in peace and include in this remaining 

phase of current government and also in the third batch of the 

new government. Whatever we say the people's government or 

the government elected by the people; in fact, the most impor-

tant issues are that if it keeps assigning to only the military or 

retired military, it would not be able to make a stronger move 

for the state.
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လမး။ ။ လဒသခတံိငု်းရင်းသားလတ ွလဒသခပံါတကီိ ုမလဲပးကကြိုအ့တကွ ်လမး။ ။ လဒသခတံိငု်းရင်းသားလတ ွလဒသခပံါတကီိ ုမလဲပးကကြိုအ့တကွ ်

ဘယ်လိုတိုက်တွန်းချင်လဲ။ဘယ်လိုတိုက်တွန်းချင်လဲ။

လမြ။ ။၂၀၁၀လတာ့ ကျလနာ်တို့လဒသခံပါတီလတွအလှည့်မရဘူး။ 

၂၀၁၅တုန်းကလတာ့ ကျလနာ်တို့NLD ကိုလုံး၀ ယုံ ကကည်လမှော်လင့် ပပီး

လတာ့ပုံအပ်ခဲ့ကကတယ်။ ဒါလပမယ့် ကျလနာ်တို့အတွက်အလမြမဟုတ်ဘူး

ဆိုတာ သုံးသပ်ကကည့်တဲ့အခါမှာ ဒီအချနိ်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှအားကိုးလို့

မရလတာ့ဘူး။ ကိုယ့်ကို ရုန်းရလတာ့မယ်၊ ကိုယ့်ကိုရပ်တည်ရလတာ့မယ်၊ 

ကိုယ့်ကိုအားကိုးရလတာ့မယ်၊ ကိုယ့်ကိုလုပ်ရလတာ့မယ်၊ ကိုယ့်ကိုတည် 

လဆာက်ရလတာ့မယ်ဆိုတဲ့အခင်းအကျင်းတစ်ခုမှာ  ပါတီမှာရှိလနတဲ့  

တာဝန်ရှိလနတဲ့သူ၊ အြွဲ့ဝင်အားလုံးကလည်း ဒါလတွကိုခံယူြို့လိုသလို 

လဒသခံမပည်သူလူထုအားလုံးလည်းပဲ ဒါလတွကို ဝန်းရံလပးြို့ ၊ အားလပး 

လပးြို့ကအလရးကကီးတဲ့အတွက်လကကာင့်မလို့  လထာက်ခံပါ ၊  အားလပးပါ 

လို့လမပာလိုတယ်။

လမး။ ။ လဒသခံမပည်သူလူထုလတွက ဆရာတို့လဒသခံပါတီကိုဘာလမး။ ။ လဒသခံမပည်သူလူထုလတွက ဆရာတို့လဒသခံပါတီကိုဘာ

လကကာင့်မဲလပးသင့်တာလဲ။လကကာင့်မဲလပးသင့်တာလဲ။

လမြ။ ။ လဒသခံပါတီကိုဘာမြစ်လို့မဲလပးသင့်သလဲလမပာရင် လဒသခံ 

ပါတီဟာ အိမ်ရှင်ပါတီမြစ်တယ်လလ။ ကျလနာ်တို့အခုချနိ် မှာလည်းပဲ ကျ

လနာ်တို့လဒသခံပါတီရဲ့အလှည့်မြစ်တယ်လလ။ လဒသခံပါတီ ကိုယ်တိုင် 

ရုန်းထရမယ့် အချနိ်ကာလမြစ်တယ်။ လဒသခံလူထုလတွအတွက် လဒသခံ 

ပါတဟီာ အလရးကကီးတာလပါ။့ အလရးကကီးတဲအ့တကွလ်ကကာင့မ်လို ့ဒပီါတကီ 

အားလကာင်းလကာင်းနဲ့  ရုန်းထြို့လိုလနတဲ့အချနိ်မှာ မပည်သူလူထုက 

ဝန်းရံ အားလပးြို့က သိပ်အလရးကကီးပါတယ်။ မပည်သူလူထု မပါဘဲနဲ့လတာ့ 

ကျလနာ်တို့ ဒီပါတီ လဒသခံပါတီ အားလကာင်းလာြို့ဆိုတာမမြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါ

လကကာင့်မလို့ကျလနာ်တို့လဒသခံပါတီဟာ ဒီ၂၀၂၀ရဲ့နိုင်ငံလရးအချ ိုးအလကွ့

ဟာ အလရးကကီးတဲ့အတွက်လကကာင့်မလို့မပည်သူလူထုလတွမဲလပးသင့်တယ်

လို့ကျလနာ်မမင်တယ်။

လမး။ ။ တကယ်လို့ဒီ  ၂၀၂၀လရေးလကာက်ပွဲကလန ဆရာအနိုင်  လမး။ ။ တကယ်လို့ဒီ  ၂၀၂၀လရေးလကာက်ပွဲကလန ဆရာအနိုင်  

သွားမယ်ဆိုရင် မပည်နယ်ရဲ့ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သတ်ပပီး ဘယ်လို သွားမယ်ဆိုရင် မပည်နယ်ရဲ့ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သတ်ပပီး ဘယ်လို 

အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရေက်သွားမှာလဲ။အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရေက်သွားမှာလဲ။

လမြ။ ။ ပငိမ်းချမ်းလရးလို့လမပာလာရင်လတာ့ ကျလနာ်တို့ မပည်နယ် 

အပိငု်းရှမိယ၊် လအာကလ်မခအပိငု်းလတရွှမိယ။် တြကမ်ှာ ကလတာ ့မပညလ်ထာင ်

udk,fwdkif&kef;xrS &awmhrSmjzpfvdk ha'ocHwdkif;&if;om;ygwDudkrJay;zdk hvdkw,f

qdkvmol u,ef;trsdK;om;ygwDu cGef;jrihfedkifeSihfawG hqkHjcif;

ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီဟာ လဒသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတခုမြစ်ပပီး ကယားမပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ မဟာမိတ်ြွဲ့ထားတဲ့ပါတီတခုမြစ်ပါတယ်။ လရေးလကာက်ပွဲ မှာ ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီဟာ လဒသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတခုမြစ်ပပီး ကယားမပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ မဟာမိတ်ြွဲ့ထားတဲ့ပါတီတခုမြစ်ပါတယ်။ လရေးလကာက်ပွဲ မှာ 
မပည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ လနရာအနက် ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီက ၄ လနရာနဲ့ ကယားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက လနရာ ၃၀ ဝင်လရာက်ယှက်ပပိုင်မှာမြစ်ပါတယ်။မပည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ လနရာအနက် ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီက ၄ လနရာနဲ့ ကယားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက လနရာ ၃၀ ဝင်လရာက်ယှက်ပပိုင်မှာမြစ်ပါတယ်။

လာမည့ ်လရေးလကာကပ်ွမဲှာ ခနွ်းမမင့န်ိငုက် ကယန်းအမျ ိုးသားပါတကီလန ဒီးလမာဆ့ိပုမို့နယ.် မဆဲန္ဒနယ ်အမတှ(်၂)မပညန်ယလ်ွှတလ်တာက်ိယုစ်ားလယှအ်မြစ ်ဝငလ်ရာကယ်ဉှပ်ပိုငသ်ွားမှာ လာမည့ ်လရေးလကာကပ်ွမဲှာ ခနွ်းမမင့န်ိငုက် ကယန်းအမျ ိုးသားပါတကီလန ဒီးလမာဆ့ိပုမို့နယ.် မဆဲန္ဒနယ ်အမတှ(်၂)မပညန်ယလ်ွှတလ်တာက်ိယုစ်ားလယှအ်မြစ ်ဝငလ်ရာကယ်ဉှပ်ပိုငသ်ွားမှာ 
မြစ်ပါတယ်။ မြစ်ပါတယ်။ 

ဆရာခွန်းမမင့်နိုင်ကလတာ့ ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီကလန ဘာလကကာင့် လဒသခံ တိုင်းရင်းသားပါတီလတွကို မဲလပးသင့်သလဲ၊ ဘာလတွလုပ်လဆာင်သွားမလဲဆိုတာလတွကို ဆရာခွန်းမမင့်နိုင်ကလတာ့ ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီကလန ဘာလကကာင့် လဒသခံ တိုင်းရင်းသားပါတီလတွကို မဲလပးသင့်သလဲ၊ ဘာလတွလုပ်လဆာင်သွားမလဲဆိုတာလတွကို 
လတွ့ဆုံလမးမမန်းထားပါတယ်။လတွ့ဆုံလမးမမန်းထားပါတယ်။

စုအပိုင်း  လတွရှိမှာလပါ့။ ဆိုလတာ့ အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လတာ့ ဒါသည် နှစ်ပိုင်း 

စလုံးကိ ုဘယလ်ိလုပုမ်လဆဲိတုာ ကျလနာတ်ိုစ့ဉ်းစားြိုလ့ိတုာလပါ။့ ကျလနာတ်ို ့

ပါတီအလနနဲ့ကလည်းပဲ  ပငိမ်းချမ်းလရးလုပ်ငန်းလတွကို  အလလးထား  

လပုလ်ဆာငမ်ယဆ်ိတုဲ ့မဝူါဒလည်း ရှလိနတဲအ့တကွလ်ကကာင့မ်လို ့အဲလ့လာက ်

လိုအပ်လနတဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးရဲ့ အလနအထားလတွကို ကျလနာ်တို့အလကာင် 

အထည် လြာ်ရမှာလတာ့ ကျလနာ်တို့လုပ်ရမှာပဲ။

လမး။ ။ အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ပငိမ်းချမ်းလရးနဲ့ပတ်သက်ပပီးလုပ်လမး။ ။ အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ပငိမ်းချမ်းလရးနဲ့ပတ်သက်ပပီးလုပ်

လဆာငတ်ဲအ့ခါမှာ ဆရာအတကွ ်ဘာလတကွအဓကိစနိလ်ခါ်မှုလတမွြစမ်လ။ဲလဆာငတ်ဲအ့ခါမှာ ဆရာအတကွ ်ဘာလတကွအဓကိစနိလ်ခါ်မှုလတမွြစမ်လ။ဲ

လမြ။ ။ကျလနာ်တို့  ပထမပိုင်း ကျလနာ်လမပာချင်တာကလတာ့ ဒီ  

ကျလနာ်တို့အတွက် ရင်ဆိုင်လတွ့ဆုံနိုင်တဲ့ စိန်လခါ်မှုလတွရှိတယ်လို့ကျ

လနာ်အဲ့လိုမျ ိုး မမင်တယ်။ ဘာမြစ်လို့လည်းဆိုလတာ့  ၂၀၂၀အလွန်မှာ 

အစိုးရက ဘယ်လိုအစိုးရမျ ိုးလပါ်လာမလဲ ဆိုတာ မလမပာတတ်ဘူး။ 

မခန့်မှန်းနိုင်လသးဘူး။ ဆိုလတာ့ ဒီလပါ်လာမယ့် အစိုးရကလနမှ ပငိမ်းချမ်း 

လရးလုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလတွကလည်းပဲ ဒါကျလနာ်တို့ 

စဉ်းစားစရာမြစ်တယ်။ အားလုံးသလဘာတူညီမှုကို လိုက်လလျာနိုင်တဲ့၊ 

သလဘာတူနိုင်တဲ့ မူလဘာင်တစ်ခုကို မပန်လြာ်မလား၊ မဟုတ်ရင် NLD 

လခတမ်ှာရှထိားတဲ ့မလူဘာငအ်တိငု်းပဆဲကသ်ွားမလား၊ မဟတုရ်င ်ဦးသနိ်း 

စိန်လခတ်ကတည်းက ရှိထားတဲ့မူလဘာင်ကို မပန်သုံးမလား၊ မူလဘာင် 

အသစ်မပန်လုပ်မလား အဲ့တာလတွကလည်းပဲ တည်ပငိမ်မှုမရှိတဲ့ ဒီမူလဘာင် 

လတ ွဒအီလပါ်မှာကလည်း ကျလနာတ်ိုအ့တကွစ်နိလ်ခါ်မှုလိုက့ျလနာ ်အဲလ့ိမုျ ိုး 

မမင်တယ်။ ဒါဘယ်လိုထွက်လာမလည်း မလမပာတတ်လသးဘူး။ ဘယ်လိုပဲ 

မြစ်မြစ်ထွက်လာသည်မြစ်လစ၊ ဘယ်လိုပဲ လပါ်လာသည်မြစ်လစ ကျလနာ်တို့ 

ကလတာ့ ဒီပငိမ်းချမ်းလရးဟာအလရးကကီးတဲ့အတွက်လကကာင့်လုပ်ရမှာမြစ်

ပါတယ်။

လမး။ ။ Covid ကာလအတွင်းမှာလရေးလကာက်ပွဲကို ကျင်းပမယ် လမး။ ။ Covid ကာလအတွင်းမှာလရေးလကာက်ပွဲကို ကျင်းပမယ် 

ဆိုလတာ့ ဆရာတို့ကိုယ်စားလှယ်လလာင်းလတွအလနနဲ့ဘယ်လိုစိန်လခါ်မှုဆိုလတာ့ ဆရာတို့ကိုယ်စားလှယ်လလာင်းလတွအလနနဲ့ဘယ်လိုစိန်လခါ်မှု

လတွရှိမလဲ။လတွရှိမလဲ။

လမြ။ ။ Covid ကလတာ့ ကျလနာ်တို့အတွက်စိန်လခါ်မှု အကကီးကကီးပဲ။ 

ဆိလုတာ ့ဒါကျလနာတ်ိုလ့ရေးလကာကပ်ွတဲစခ်အုတကွထ် ဲစနိလ်ခါ်မှုမဟတုဘ်ူး။ 

ကျန်တဲ့ လန့စဉ် လူမှုစီးပွားလတွအလပါ်မှာရိုက်ခတ်မှုကကီးကကီးမားမားပဲ။ 

ဆိုလတာ့ ကျလနာ်တို့ဒါဟာစိန်လခါ်မှုအကကီးကကီးမြစ်တာကို လမပာလိုတယ်။ 

ကျလနာ်တို့၂၀၂၀လရေးလကာက်ပွဲအတွက်ကလည်းပဲ ကျလနာ်တို့နိုဝင်ဘာလ 

၈ရက်လန့ကျရင် လရေးလကာက်ပွဲ မြစ်လမမာက်လအာင်လုပ်မယ်ဆိုတာကို

လတာ့ လရေးလကာက်ပွဲလကာ်မရှင်ကလန လကကာ်မငာထားတာရှိတယ်။ ကျလနာ်

အလနနဲ့လတာ့မြစ်နိုင်ပါလစလို့ပဲ ကျလနာ်တို့ဆုလတာင်းလိုတာလပါ့။ ဆိုလတာ့ 

ကိုဗစ်ကလည်းပဲ ကျလနာ်တို့အလပါ်မှာ ကကီးမားတဲ့ မလရာက်ပါလစနဲ့လို့တစ်

ပါတည်းဆုလတာင်းလိုပါတယ်။

လမး။ ။ Covid ကာလအတွင်း ဘယ်လိုမဲဆွယ်စည်းရုံးသွားမှာလဲ။လမး။ ။ Covid ကာလအတွင်း ဘယ်လိုမဲဆွယ်စည်းရုံးသွားမှာလဲ။

လမြ။ ကျလနာတ်ိုပ့ါတအီလနနဲ့ကလတာ ့နိငုင်လံတာက်လနထတုထ်ားတဲ၊့ 

လရေးလကာက်ပွဲလကာ်မှရှင်ကလနထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ၊ 

ကျန်းမာလရးဌာနကထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ ကျလနာ်တို့

လိကုန်ာလဆာငရ်ေကရ်မှာပ ဲ။ ဆိလုတာ ့ကျလနာတ်ို ့ထခိိကုန်စန်ာမှုမရှလိအာင ်

ကျလနာ်တို့ ကကိုးစားလုပ်လဆာင်ရမာပဲ။ လူစုလူလဝးနဲ့ကျလနာ်တို့စည်းရုံး

လဟာလမပာခွင့်မရရင်လည်း ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို

လည်း ကျလနာ်တို့စဉ်းစားရမှာပဲ။ ကျလနာ်တို့မြစ်ချင်တာကလတာ့ ဒါသည် 

လရေးလကာကပ်ွဲကိ ုသတ်မတှ်ထားတဲ့အချနိ်မှာ လအာငလ်အာငမ်မငမ်မငန်ဲ့ဂဏု် 

သိက္ခာရှိရှိနဲ့ကျင်းပမပုလုပ်လစချင်ပါတယ် ဆိုတာကို လမပာလိုတယ်။

လမး။ ။ လရေးလကာကပ်ွအဲတကွ ်စည်းရုံးလရးဆင်းတဲအ့ခါမှာ ကျန်းမာလမး။ ။ လရေးလကာကပ်ွအဲတကွ ်စည်းရုံးလရးဆင်းတဲအ့ခါမှာ ကျန်းမာ

လရးဌာနရဲ့ကန့်သတ်ချက်လတွအလပါ်မှာလရာ စည်းရုံးလရးဆင်းတဲ့အခါမှာ လရးဌာနရဲ့ကန့်သတ်ချက်လတွအလပါ်မှာလရာ စည်းရုံးလရးဆင်းတဲ့အခါမှာ 

စိုးရိမ်မှုရှိလား။စိုးရိမ်မှုရှိလား။

လမြ။ ။ ကန့်သတ်ချက်လတွလတာ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတာလပါ့။ Covid 

လကကာင့် ကျန်းမာလရး ဌာနကလန ကန့်သတ်လာမယ့် ကန့်သတ်ချက် လတွ 

အဲ့တာလတွကလည်း ကျလနာ်တို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါတယ်။ ဒီစိုးရိမ်ပူပန် 

မှုလတကွိလုတာ ့ဒကီန့်သတခ်ျကလ်တ ွဟာလည်းပ ဲကျလနာတ်ိုသ့ုံးသပြ်ိုလ့တာ ့

လိုမှာလပါ့။ ဒါဟာ တကယ် အလမခအလနမှန် တစ်ခုလကကာင့် ကန့်သတ်တာ 

လား၊ မဟုတ်ရင် နိုင်ငံလရးအကျ ိုးအမမတ်တစ်ခုခု၊ အာဏာရတဲ့သူလတွက 

နိုင်ငံလရးအကျ ိုးအမမတ် တစ်ခုခုလမှော်ကိုးပပီးလတာ့ ကန့်သတ်တဲ့ အကန့် 

အသတ်လားဆိုတာလည်း  ကျလနာ်တို့ မပန် ပပီးလတာ့  ခွဲ မခမ်းစိတ် မြာ  

သုံးသပ်ရမှာမြစ်ပါတယ်။ ဒီအလပါ်မှာကလတာ့ အလမခအလန မှန်တစ်ရပ်ဆို 

ကျလနာ်တို့ နာခံရမှာပဲ၊ ကျလနာ်တို့လလးစားတန်ြိုးထားရမှာပဲ။ မတရားတဲ့ 

ကန်သတ်မှုလတွမြစ်တယ်၊ အာဏာမရှိတဲ့ ပါတီလတွအလပါ်မှာ ကန့်သတ် 

မှုလတွ လုပ်လာတာလတွ၊ မတရားမှုလတွဆိုရင်လတာ့ ကျလနာ် လမပာရမှာပဲ။

လမး။ ။ တမခားလရာဆရာဘာလတွ လမပာမပချင်လသးလဲ။လမး။ ။ တမခားလရာဆရာဘာလတွ လမပာမပချင်လသးလဲ။

လမြ။ ကျလနာ်တို့အိမ်ရှင်  လဒသခံပါတီ ၂ပါတီဟာ ကျလနာ်တို့  

အတူတကွ မဟာမိတ်မပုပပီးလတာ့လက်တွဲကကပပီ။ ကျလနာ်တို့ကတချနိ် 

တုန်းက ပါတီကကွဲခဲ့ကကတယ်။ ဒါလပမဲ့ အခုမပန်စုကကနိုင်တဲ့ အခင်းအ 

ကျင်း တစ်ခုလရာက်သွားပပီ ဒါလတွကို မပည်သူလူထုလတွလည်း လကျနပ် 

မယ်လို့ ကျလနာ်တို့ယုံကကည်သလို လကျနပ်မှုနဲ့အတူအားလပးပါ ဆိုတာကို 

လမပာလိုတယ်။ ကျလနာ်တို့  ဒီထက်ပိုမို ပပီးလတာ့ လကာင်းမွန်တဲ့ အခင်း 

အကျင်းလတွ၊ ပူးလပါင်းလုပ်လဆာင်မှုလတွ၊ တည်လဆာက်မှုလတွကိုကျလနာ် 

တို့မပည်နယ်အတွက် ပူးလပါင်းလုပ်လဆာင်ြို့အတွက် ကျလနာ်တို့ မပင်ဆင် 

ထားပါတယ် ဆိုတဲ့အလကကာင်းလည်းပဲ လမပာလိုပါတယ်။ ဒါကို မပည်သူလူ 

ထုလတွက ကျလနာ်တို့ကိုဝန်းရံမှပဲ ကျလနာ်တို့ဒီအစီအစဉ်လတွ၊ ဒီအလရေ့ကို

ကျလနာ်တို့လရေ့နိုင်မယ်ဆိုတာကို လမပာလိုတယ်။ ကျလနာ်တို့မပည်နယ်ရဲ့လို

အပ်ချက်လတွကို ကျလနာ်တို့နယ်ခံမပည်နယ်ပါတီက အသိဆုံးမြစ်တဲ့အတွ

က်လကကာင့်မလို့ကျလနာ်တို့မပည်သူလူထုနဲ့တစ်ထပ်၊ တစ်သားတည်း အနီး

စပဆ်ုံးရှလိနတဲပ့ါတမီြစတ်ဲအ့တကွလ်ကကာင့မ်လို ့မပညသ်လူထူလုတရွဲ့လိအုပ ်

ချကလ်တကွိ ုပိမုိပုပီးလတာမ့ြည့ဆ်ည်းလပးနိငုမ်ယဆ်ိတုာကျလနာတ်ိုယ့ုကံကည်

ထားတယ။် ဒါလကကာင့မ်လို ့ကျလနာတ်ိုက့ိလုည်းပ ဲယုကံကညစ်တိခ်ျစွာနဲ့အား

လပးပါဆိုတာကိုလည်းပဲ လမပာလိုပါတယ်။

ueœm&0wDwdkif; (rf)
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လမး။    ။ လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ လမး။    ။ လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ 

ကရင်နီ မပည်နယ်အဆင့် ပငိမ်းချမ်းလရးလုပ်ငန်းလြာ်ကရင်နီ မပည်နယ်အဆင့် ပငိမ်းချမ်းလရးလုပ်ငန်းလြာ်

လဆာင်တဲ့လနရာမှာ ဘယ်လိုမမင်ပါသလဲ။လဆာင်တဲ့လနရာမှာ ဘယ်လိုမမင်ပါသလဲ။

လမြ။     ။ ပငမိ်းချမ်းလရးနဲ့ပတသ်ကရ်င ်လကအနဲပ်ပီီ

(ကရငန်အီမျ ိုးသားတိုးတကလ်ရးပါတ)ီအလနနဲ့ကလတာ ့

မပည်နယ်အဆင့်ပစ်ခတ်ရပ်စဲထားတယ်။ တစ်နိုင်ငံ 

လုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရပ်စဲလရးသလဘာတူ စာချုပ် 

(NCA) လပါ့။ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပစ်ခတ်ရပ်စဲြို့က 

သူတို့က လက်မှတ် မထိုးလသးဘူး ဒါလပမယ့် မပည်နယ် 

အလနအထား အရကလတာ့ စစ်မပန်မမြစ်ြို့ သူတို့ြက် 

ကလည်း တာဝန်ယူ ကတိလပးထားတာ လပါ့လနာ။ 

အခုတက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့ လကအဲန်ပီပီ ကကား 

မှာလပါ့  ပငိမ်းချမ်းလရးကို ပူးလပါင်းလြာ်လဆာင်ြို့အခါ 

အစိုးရြကက် နည်းနည်းအားနည်းချကရ်ှတိာလပါလနာ။ 

အထူးသမြင့်တက်လာတဲ့အစိုးရ ဝန်ကကီးချုပ်လို ဟာ 

မျ ိုးက နိုင်ငံလရးအလတွ့အကကုံမှာအားနည်းလနတယ် 

အားနည်းတဲအ့ပိငု်းမှာရှတိယ။် အဲဒ့ါလကကာင့ ်မပညန်ယရ်ဲ့ 

ပငိမ်းချမ်းလရးဟာ လမှော်လင့်သလလာက် ကျလနာ်တို့  

ထင်ထားသလလာက် အားမရဘူးလပါ့လနာ။ တိုးတက်မှု 

မရှိဘူးလို့ပဲလမပာချင်ပါတယ်။ အရင် ဦးသိန်းစိန် အစိုး 

ရလလာက် မထိလရာက်ဘူးလို့ လမပာချင်ပါတယ်။

လမး။     ။  ပငိမ်းချမ်းလရးလမ်းလကကာင်းမှာ  လမး။     ။  ပငိမ်းချမ်းလရးလမ်းလကကာင်းမှာ  

ပိပုပီးထလိရာကလ်အာင ်သကဆ်ိငုတ်ဲတ့ာဝနရ်ှသိလူတကွ ပိပုပီးထလိရာကလ်အာင ်သကဆ်ိငုတ်ဲတ့ာဝနရ်ှသိလူတကွ 

ဘာလုပ်သင့်တယ်လို့ ဆရာထင်လဲ။ဘာလုပ်သင့်တယ်လို့ ဆရာထင်လဲ။

လမြ။     ။ ခုနလမပာသလိုမျ ိုးပဲ ပငိမ်းချမ်းလရးက 

တိုးတက်ြို့ မပည်နယ်မှာလကာ နိုင်ငံမှာလကာ တစ်နိုင်ငံ 

လုံးအတိုင်းအတာအရ ကကည့်မယ်ဆိုရင် အစိုးရနဲ့  

တိငု်းရင်းသားလကန်ကက်ိငုက်ကားမှာ ဦးလဆာငတ်ဲ ့အြွဲ့ 

အစည်း အစိုးရ ကျလနာ်တို့မပည်နယ်ရဲ့အစိုးရနဲ့လကာ 

ချတိ်ဆက် အားနည်းလနတာလပါ့။ လာမယ့် အစိုးရသစ် 

တက်လာရင်လတာ့ နိုင်ငံလရးကို ထဲထဲဝင်ဝင် လလ့လာ 

သုံးသပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျ ိုးပါလာရင်လတာ့ ပိုပပီးထိလရာက် 

လအာင်မမင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။

လမး။    ။ လကအဲန်ပီပီနဲ့ အစိုးရက လစဉ်လတွ့ လမး။    ။ လကအဲန်ပီပီနဲ့ အစိုးရက လစဉ်လတွ့ 

ဆုံလဆွးလနွးမှုလတွရှိတယ်လပါ့လနာ။ မပည်နယ်အဆင့်ဆုံလဆွးလနွးမှုလတွရှိတယ်လပါ့လနာ။ မပည်နယ်အဆင့်

လတွ့ဆုံလဆွးလနွးမှုအလပါ်လကာ ဆရာ့အလနနဲ့ အားရ လတွ့ဆုံလဆွးလနွးမှုအလပါ်လကာ ဆရာ့အလနနဲ့ အားရ 

လကျနပ်မှုရှိလား ဘယ်လိုမမင်လဲ။လကျနပ်မှုရှိလား ဘယ်လိုမမင်လဲ။

လမြ။     ။ တပ်၊ လကအဲန်ပီပီ၊ အစိုးရသုံးပွင့် 

ဆိုင်လပါ့လနာ အထူးသမြင့် ကျလနာ်တို့မပည်နယ်မှာက 

သိပ်အားရမှုမရှိဘူးလပါ့လနာ။ ပပီးခဲ့တဲ့တစ်လလာက 

မပည်လထာင်စု ပငိမ်းချမ်းလရးညီလာခံလပါ့လနာ ၂၁ပင်

လုမံှာလတာ ့သလဘာတထူားတာနည်းနည်းလတာရ့ှတိာ

လပါ့လနာ။ ဒါလပမယ့်မပည်နယ်အလနအထားအရလတာ့ 

တိုးတက်မှုမရှိဘူး သိပ်အားရလကျနပ်မှုမရှိဘူးလို့ထင် 

တယ်။

လမး။    ။ ပပီးခဲ့တဲ့ စတုတ္တအကကိမ် ၂၁ပင်လုံညီ လမး။    ။ ပပီးခဲ့တဲ့ စတုတ္တအကကိမ် ၂၁ပင်လုံညီ 

လာခမံှာ လကအနဲပ်ပီကီိြုတိလ်ပမယ့လ်ည်း လဆွးလနွးခငွ့ ်လာခမံှာ လကအနဲပ်ပီကီိြုတိလ်ပမယ့လ်ည်း လဆွးလနွးခငွ့ ်

လတာ့မလပးဘူးလပါ့လနာ ဆိုလတာ့ ဒီအလပါ်မှာက မပည် လတာ့မလပးဘူးလပါ့လနာ ဆိုလတာ့ ဒီအလပါ်မှာက မပည် 

နယ်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်အလပါ်မှာသက်လရာက်မှုရှိနယ်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်အလပါ်မှာသက်လရာက်မှုရှိ

တယ်လို့ ဆရာထင်လား။တယ်လို့ ဆရာထင်လား။

လမြ။     ။ အဲဒါလည်းသိပ်မထိလရာက်ပါဘူး။ 

လဆွးလနွးခွင့်မလပးရင်လတာ့ ဒါလည်းအကျ ိုး မရှိဘူး 

လပါ့လနာ။ မတက်ရင်လည်းလကာင်းပါတယ်။

လမး။    ။ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ လမး။    ။ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ 

လရေး လကာ က် ပွဲ စ တ င် လတာ့ မှာ မြ စ် တ ယ်  ဆို လတာ့  လရေး လကာ က် ပွဲ စ တ င် လတာ့ မှာ မြ စ် တ ယ်  ဆို လတာ့  

မပည်နယ်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်လတွမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် မပည်နယ်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်လတွမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် 

ပါဝင်နိုင်ြို့အတွက် ဘယ်လိုကိုယ်စား လှယ်လလာင်း ပါဝင်နိုင်ြို့အတွက် ဘယ်လိုကိုယ်စား လှယ်လလာင်း 

လတွကို ဆရာ့အလနနဲ့ လိုလားလဲ။လတွကို ဆရာ့အလနနဲ့ လိုလားလဲ။

လမြ။     ။ လာမယ့်လရေးလကာက်ပွဲလပါ့လနာ။ 

သိပ်မကကာလတာ့ဘူးလပါ့  အစိုးရအြွဲ့ြွဲ့နိုင်ြို့ဆိုတာ 

လဒသခလံတမွအဲများပါြိုလ့ိတုယ ်လဒသခလံတလွိတုယ။် 

ပငမိ်းချမ်းလရးတကယလ်ပုလ်ပးချငတ်ဲ ့လစတနာရှ ိ

တဲပ့ဂု္ဂိုလမ်ျ ိုး ပပီးလတာ ့ကျလနာတ်ိုတ့ိငု်းရင်းသားအစစအ် 

မှန်မြစ်ြို့လည်းလိုတယ်။ မပည်နယ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်း 

သား(၉)မျ ိုးထဲကလူမြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပို ပပီးလတာ့ 

ပငိမ်းချမ်းလရးအတွက်လကာ ကျလနာ်တို့မပည်နယ်ြွံ့ပြိုး

တိုးတက်လရးအတွက်လကာ လုပ်နိုင်မယ် လစတနာပိုရှိ 

မယ်လို့ထင်ပါတယ်။

လမး။    ။  ကယားမပည်နယ်က ပငိမ်းချမ်း  လမး။    ။  ကယားမပည်နယ်က ပငိမ်းချမ်း  

လရးရလနပပီလို့ ဆရာထင်လား ဘယ်လိုမမင်လဲ။လရးရလနပပီလို့ ဆရာထင်လား ဘယ်လိုမမင်လဲ။

လမြ။     ။ ဒီ ကကားထဲမှာလတာ့ တိုက်ပွဲလတွ 

မမြစဘ်ူး ဒါလပမယ့ ်ပငမိ်းချမ်းလရးအစစအ်မနှလ်တာမ့ဟု

တလ်သးဘူးလပါ။့ ဒါကလတာ ့လထူကုလည်း ရငတ်ထတိ ်

ထိတ်နဲ့ပဲရှိလနလသးတယ်လပါ့ အမပည့်အဝ ၁၀၀ ရာခိုင် 

နှုန်းမပငိမ်းချမ်းလသးဘူး။ အဲ့လတာ့ တပ်မလတာ် လမပာ 

လမပာလနတဲ့ ထာဝရပငိမ်းချမ်းလရးဆိုတဲ့ဟာလတာ့ သွား 

နိုင်ြို့ကလတာ့ အချနိ်လတာ်လတာ်လလးယူရအုံးမှာပါ ကျ

လနာ်တို့မပည်နယ်အလနအထားအရကလတာ့။

လမး။    ။ ပပီးခဲ့တဲ့တစ်လလာက ရှားလတာြက်မှာ လမး။    ။ ပပီးခဲ့တဲ့တစ်လလာက ရှားလတာြက်မှာ 

တပ်နဲ့ လကအဲန်ပီပီ နှစ်ြက် ပစ်ခတ်မှုအနည်းငယ်မြတပ်နဲ့ လကအဲန်ပီပီ နှစ်ြက် ပစ်ခတ်မှုအနည်းငယ်မြ

စ်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ လသနတ်သံလပါက်လတာ့ စ်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ လသနတ်သံလပါက်လတာ့ 

မပည်သူထူထုအကကား စိုးရိမ်မှုလတွမြစ်လစခဲ့တယ်လပါ့မပည်သူထူထုအကကား စိုးရိမ်မှုလတွမြစ်လစခဲ့တယ်လပါ့

လနာ။ ဒီအလပါ်မှာ နှစ်ြက်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးလမ်းစဉ်ကို လနာ။ ဒီအလပါ်မှာ နှစ်ြက်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးလမ်းစဉ်ကို 

ဆရာ့အလနနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိလား။ဆရာ့အလနနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိလား။

လမြ။     ။ ကျလနာ်တို့ကလတာ့ တိုက်ပွဲ မပန် 

မြစ်မလားဆိုတဲ့ဟာလတာ့ သိပ်မစိုးရိမ်ဘူးလပါ့။ လက 

အဲန်ပီပီအလနနဲ့ကလတာ့ ကတိလပးထားပပီးသားမြစ် 

တယ်လပါ့။ ပစ်ခတ်မှုတစ်ခါ တစ်လလမြစ်တာကလတာ့ 

ညေိနှိုင်းလမြရှင်းလို့ရတဲ့အလနအထားပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု 

သိပ်မရှိပါဘူး။

လမး။    ။ ပပီးခဲတ့ဲ ့ကသဂတုလ်အတငွ်းမှာကျင်းပခဲတ့ဲ ့လမး။    ။ ပပီးခဲတ့ဲ ့ကသဂတုလ်အတငွ်းမှာကျင်းပခဲတ့ဲ ့

စတုတ္တအကကိမ်  ၂၁ပင်လုံညီလာခံမှာ လမမာက်ပိုင်း  စတုတ္တအကကိမ်  ၂၁ပင်လုံညီလာခံမှာ လမမာက်ပိုင်း  

အြွဲ့ကိမုြတိဘ်ူးလပါလ့နာ။ ပပီးလတာ ့လကအနဲပ်ပီလီည်း အြွဲ့ကိမုြတိဘ်ူးလပါလ့နာ။ ပပီးလတာ ့လကအနဲပ်ပီလီည်း 

မတကလ်ရာကဘ်ူးလိုသ့ရိတယ။်ဆိလုတာ ့လရှ့ဆကလ်ပု ်မတကလ်ရာကဘ်ူးလိုသ့ရိတယ။်ဆိလုတာ ့လရှ့ဆကလ်ပု ်

ငန်းစဉမ်ှာ လြာလ်ဆာငမ်ယ့ ်ပငမိ်းချမ်းလရးမြစစ်ဉအ်တကွ ်ငန်းစဉမ်ှာ လြာလ်ဆာငမ်ယ့ ်ပငမိ်းချမ်းလရးမြစစ်ဉအ်တကွ ်

ဘယ်လိုထိလရာက်မှုရှိနိုင်လဲ။ဘယ်လိုထိလရာက်မှုရှိနိုင်လဲ။

လမြ။     ။  လမမာက်ပိုင်းအြွဲ့ကိုအစိုးရက 

မြိတ်ဘူးလပါ့ လနာ  ဒါကလတာ့  အမှန်တကယ်က 

ြတိသ်င့တ်ယလ်ပါ။့ သတူိုက့ိြုတိမ်ခင်းအားမြင့ ်လာမယ့ ်

လဆွးလနွးပွဲ လတွ  ပငိမ်းချမ်းလရးအတွက်  ပို ပပီးလတာ့  

လူထုလတွက ပို ပပီး  စိတ်ဝင်စားလာမယ် နိုင်ငံတ 

ကာကလည်း ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်လပါ့လနာ။ ဒါက ပိုပပီး 

အလထာက်အကူမပုမယ်လို့ ကျလနာ်အလနနဲ့ မှတ်ချက် 

လပးချင်ပါတယ်။

လမး ။     ။  လက အဲ န် ပီ ပီ အ လန နဲ့  N C A လမး ။     ။  လက အဲ န် ပီ ပီ အ လန နဲ့  N C A 

လက်မှတ်လရးထိုးြို့  အဓိက စိန်လခါ်ချက်က ဘာ လက်မှတ်လရးထိုးြို့  အဓိက စိန်လခါ်ချက်က ဘာ 

မြစ်မလဲ။မြစ်မလဲ။

လမြ။     ။ လကအဲန်ပီပီအလနနဲ့ လက်မှတ်မ

လရးထိုးနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာလတာ့ သူတို့လမပာလမပာလနတာ 

အားလုံးသိပပီးသားပဲလပါ့။ တစ်နိုင်ငံလုံး ကျလနာ်တို့  

တိုင်းရင်းသားအားလုံး  ပါဝင်လရးဆိုတဲ့မူလပါ့  အဲဒါ 

လကကာင့် သူတို့အတွက် စိန်လခါ်မှုမြစ်လနတယ်လပါ့။ ခုန 

လမပာတဲ ့လမမာကပ်ိငု်းတို ့လအလအတို ့မပါဝငလ်ာလို ့သတူို ့

လည်းမထိုးနိုင်ဘူးလို့ ကျလနာ်အဲလိုမမင်တယ်။

လမး။    ။ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်မှာ လူထုလတွပါလမး။    ။ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်မှာ လူထုလတွပါ

ဝင်ြို့လမပာလမပာလနတာရှိတယ် တကယ့်ပငိမ်းချမ်းလရး ဝင်ြို့လမပာလမပာလနတာရှိတယ် တကယ့်ပငိမ်းချမ်းလရး 

အလကာငအ်ထညလ်ြာတ်ဲလ့နရာမှာ လထူလုတရွဲ့ ပါဝငမ်ှု အလကာငအ်ထညလ်ြာတ်ဲလ့နရာမှာ လထူလုတရွဲ့ ပါဝငမ်ှု 

အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လိုမမင်လဲ။အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လိုမမင်လဲ။

ကရငန်အီမျ ိုးသားပငမိ်းချမ်းလရးနငှ့ ်ြွံ့ပြိုးလရးပါတ ီ(KNPDP)  ဟာ ကရငန်အီမျ ိုးသားတိုးတကလ်ရးပါတကီလန ခွထဲကွလ်ိကုတ်ာ ၂၅ နစှလ်ကျာရ်ှလိနပပီး ယခငစ်စအ်စိုးရလကထ်ကမ်ှာ ကရငန်အီမျ ိုးသားပငမိ်းချမ်းလရးနငှ့ ်ြွံ့ပြိုးလရးပါတ ီ(KNPDP)  ဟာ ကရငန်အီမျ ိုးသားတိုးတကလ်ရးပါတကီလန ခွထဲကွလ်ိကုတ်ာ ၂၅ နစှလ်ကျာရ်ှလိနပပီး ယခငစ်စအ်စိုးရလကထ်ကမ်ှာ 

ကရင်နီမပည်နယ်အတွင်းရှိ ပငိမ်းချမ်းလရးယူခဲ့တဲ့အြွဲ့စည်းတစ်ခုထဲက မြစ်ပါတယ်။ကရင်နီမပည်နယ်အတွင်းရှိ ပငိမ်းချမ်းလရးယူခဲ့တဲ့အြွဲ့စည်းတစ်ခုထဲက မြစ်ပါတယ်။

ကရင်နီ မပည်နယ်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းစဉ်မြစ်စဉ်အလကကာင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပပီး ၎င်းတို့အြွဲ့အလနနဲ့ အမမင်သလဘာထားဘယ်လိုရှိလနလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ (KNPDP) အတွင်းလရးမှူး ကရင်နီ မပည်နယ်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းစဉ်မြစ်စဉ်အလကကာင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပပီး ၎င်းတို့အြွဲ့အလနနဲ့ အမမင်သလဘာထားဘယ်လိုရှိလနလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ (KNPDP) အတွင်းလရးမှူး 

ဦးမမင့်လမာင်လမာင်နှင့် လတွ့ဆုံလမးမမန်းတာလတွကို တင်မပလိုက်ရပါတယ်။ဦးမမင့်လမာင်လမာင်နှင့် လတွ့ဆုံလမးမမန်းတာလတွကို တင်မပလိုက်ရပါတယ်။
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လမြ။     ။ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်မှာ လူထု 

ပါဝင်မှုအားနည်းတာကလတာ့ ဒါအမှန်ပါပဲ။ တပ်ပဲမြစ် 

မြစ် အစိုးရပဲမြစ်မြစ်လပါ့ လူထုကိုလနရာ မလပးဘူးလပါ့။ 

လူထုလတွကိုလခါ်တာလတွ လဆွးလနွးတာလတွ သလဘာ 

ထား ယူတာလတွ သိပ်မရှိဘူးလပါ့ အဲဒါလတာ့ အားနည်း 

တာအမှန်ပဲ။

လမး။    ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တိုင်း လမး။    ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တိုင်း 

ရင်းသားလကန်ကက်ိငုအ်ားလုံး သွားနိငုမ်ယ့ ်ပငမိ်းချမ်း ရင်းသားလကန်ကက်ိငုအ်ားလုံး သွားနိငုမ်ယ့ ်ပငမိ်းချမ်း 

လရးလမ်းလကကာင်းတစ်ခု မြစ်ြို့  ဆရာ့အလနနဲ့ တိုက် လရးလမ်းလကကာင်းတစ်ခု မြစ်ြို့  ဆရာ့အလနနဲ့ တိုက် 

တွန်းချင်လဲ။တွန်းချင်လဲ။

လမြ။     ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအလနနဲ့ 

ကလတာ ့ထာဝရပငမိ်းချမ်းလရးဆိတုဲဟ့ာလပါ ့သွားနိငုြ်ိုက့ 

အများကကီးလိုပါတယ်။ တပ်ြက်က လကာ အစိုးရ 

ြက်ကလကာ အားထည့်ြို့နည်းနည်းလိုပါလသးတယ်။ 

အစိုးရြက်က ထဲထဲဝင်ဝင်သိပ်မလုပ်ရှားနိုင်ဘူးလို့ 

ကျလနာ့််အလနနဲ့မမင်တယ်။ တပ်ကလည်း လလျာ့လပးြို့ 

နည်းနည်းလိုတာလပါ့လနာ အလလျာ့အတင်းလုပ်လပြို့ 

နည်းနည်းအလရးကကီးတယ်လို့ ကျလနာ်ထင်တယ်လပါ့။

လမး။    ။ မပည်နယ်ရဲ့ ြွံ့ပြိုးတိုးတက်လရးကလမး။    ။ မပည်နယ်ရဲ့ ြွံ့ပြိုးတိုးတက်လရးက

ဏ္ဍလသာ်လည်းလကာင်း ၊  ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်လသာ်ဏ္ဍလသာ်လည်းလကာင်း ၊  ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်လသာ်

လည်းလကာင်း ပိုမိုအလကာင်အထည်လြာ်ြို့အတွက် လည်းလကာင်း ပိုမိုအလကာင်အထည်လြာ်ြို့အတွက် 

လကအဲန်ပီပီက လက်မှတ်လရးထိုးသင့်တယ်လို့ ဆရာ လကအဲန်ပီပီက လက်မှတ်လရးထိုးသင့်တယ်လို့ ဆရာ 

ထင်လား။ထင်လား။

လမြ။     ။ NCA လက်မှတ်လရးထိုးမှ ြွံ့ပြိုးလရး 

လတွလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကလတာ့ ဒါကသိပ် သဘာဝ 

မကျဘူးလပါ့လနာ။ သူတို့ထိုးထိုး မထိုးထိုး တက်လာတဲ့ 

အစိုးရတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ NCA လက်မှတ်

မထိုးလို့အလကကာင်းမပချက်နဲ့ ြွံ့ပြိုးလရးလုပ်ငန်းလတွ 

လနှာင့်လနှးလနတာကလတာ့ သိပ်သဘာဝမကျပါဘူး။ 

ကျလနာ်တို့အြွဲ့အလနနဲ့ကလတာ့ ထိုးထိုးမထိုးထိုး  ထိုး

ပါလို့လည်းကျလနာ်တို့မလမပာဘူး  မထိုးနဲ့လို့လည်း  

မလမပာဘူး။ ဒါလပမယ့် ြွံ့ပြိုးလရးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်

ရင်လတာ့ NCA လက်မှတ် ထိုးထိုးမထိုးထိုး လုပ်ရမယ့် 

တာဝန်ရှိတယ်လို့ လမပာချင်ပါတယ်။

လမး။    ။ လမးသွားတဲ့လမးခွန်းလတွနဲ့ပတ်သက်လမး။    ။ လမးသွားတဲ့လမးခွန်းလတွနဲ့ပတ်သက်

ပပီး ဆရာ့အလနနဲ့ ထပ်မံမြည့်စွက်လမပာကကားချင်တာရှိပပီး ဆရာ့အလနနဲ့ ထပ်မံမြည့်စွက်လမပာကကားချင်တာရှိ

လသးလားရှင့်။လသးလားရှင့်။

လမြ။     ။ ပငမိ်းချမ်းလရးမြစစ်ဉန်ဲ့ပတသ်ကရ်ငလ်တာ ့

ကျလနာ်တို့အြွဲ့က ထဲထဲဝင်ဝင်သိပ်မပါဝင်ဘူးလပါ့လနာ 

ဒထီမဲှာ။ ကျလနာတ်ိုက့လတာ ့ကျလနာတ်ိုမ့ပညန်ယလ်ကာ 

နိုင်ငံလကာလပါ့ ပငိမ်းချမ်းချင်တာလပါ့ ပငိမ်းချမ်းမှ ြွံ့ပြိုး 

တိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာ အားလုံးကလည်း သိထား 

ပပီးသားပဲ။ 

အဲဒါလကကာင့် အတတ်နိုင်ဆုံး နှစ်ဦးနှစ်ြက်လပါ့ 

လနာ နိုင်ငံလရး အစိုးရလကာတပ်လကာ လက်နက်ကိုင် 

လတွလကာ အားလုံး ရည်မှန်းချက်  ရည်ရေယ်ချက် 

တူတူမြစ်ြို့လိုတာလပါ့။ အတတ်နိုင်ဆုံးလတာ့ ပငိမ်းချမ်း

လရးလြာလ်ဆာငတ်ဲလ့နရာမှာ တစလ်ယာကန်ဲ့တစလ်ယာက ်

နားလည်မှု သည်းခံပပီးလတာ့ မပည်နယ်မြစ်မြစ် နိုင်ငံ 

မြစမ်ြစ ်ပငမိ်းချမ်းလအာငလ်ပုလ်ပးလစချငတ်ယလ်ပါလ့နာ။

KNPDP twGif;a&;rSL; OD;jrihfarmifarmifeSihf awG hqkHar;jref;jcif;

    a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu     a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu ........                 ........                 zkef; - zkef; - 0926217293509262172935
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atmufwdkbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfatmufwdkbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) tawG;tjrif tawG;tjrif 

၁၉၈၈ခုနှစ် မမန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကလရစီအလရး 

လတာပ်ုလံကကာင့ ်ကယားမပညန်ယ ် လမူျ ိုး လပါင်းစုဒံမီိကု

လရစပီါတအီြွဲ့ချုပ ်နငှ့ ် ကယန်းတိငု်းရင်းသားစည်းလုံး 

ညီညွတ်လရး ဒီမိုကလရစီ DOKNUပါတီသည် ၁၉၉၀ခု

နှစ်တွင် လပါ်လပါက်လာပပီးလရေးလကာက်ပွဲတွင် မပည်သူ့ 

ကိုယ်စားလှယ်အမတ် အနည်းအကျဉ်း လပါ်လပါက်လာ 

ခဲ့ပါသည်။ 

ထိပုါတ(ီ၂)ခသုည ်သကဆ်ိငုလ်သာ လရေးလကာကပ်ွ ဲ

နယ်လမမတွင် ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

သို့လသာ်ထို၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် အလရေးခံခဲ့လသာ 

အမတ်လလာင်း တို့အား အစိုးရကအစိုးရြွဲ့မခင်းမမပု 

သမြင့ ်ရပတ်န့်မခင်းခခံဲရ့သည။် သိုလ့သာ၂်၀၁၀ ခနုစှတ်ငွ ်

ပါတီစုံဒီမိုကလရစီစနစ်ြ ြင့်မပန်လည် ြွဲ့စည်းပပီးလရေး

လကာက်ပွဲ မပုလုပ်လာခဲ့ရာ မမန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရ၏ 

ဦးစားလပးလသာ မပည်လထာင်စု ကကံ့ခိုင်လရးနှင့်  ြွံ့ ပြိုး 

လရးပါတီက လရသင့်ကကာသင့်စွာမြင့် ဝါးကနဲ့ အာဏာ 

ရအစိုးရြွဲ့နိငုလ်သာ  ပါတအီမြစ ်လပါ်လပါက ်လာခဲသ့ည။်

ယင်းအလမခလနလကကာင့် မမန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း 

လုံးတွင် ပါတီအလမမာက်အများ ထူလထာင်လာကကပပီး 

လရေးလကာကပ်ွဝဲင ်လရာကယ်ဉှပ်ပိုငရ်န ်တာစလူနကကသည။် 

မမန်မာနိုင်ငံအလရှ့ မခမ်း  ရှမ်း မပည်နယ်လတာင်ပိုင်း  

အစွန်းနှင့်  ကယား မပည်နယ်တွင်လည်း  ကယန်း  

အမျ ိုးသားပါတီ နှင့်  ကယားမပည်နယ် ဒီမိုကရက် 

တစပ်ါတဟီ၍ူ သင့တ်င့လ်လှောကပ်တစ်ွာ ပါတငီယန်စှခ် ု

လပါ် လပါ က် လာ လတာ့ သ ည် ။  က ယ န်း လူ မျ ိုး သ ည်  

လရှးဘစီသီက္ကရာဇ ်ခနုစှက်ပင ်ကမ္ဘာလသူားမနွဂ်ိလုွိုက ်

အနွယ်ဝင်  ကရင်လူမျ ိုးခွဲအစု၊ ကရင်နီမျ ိုးနွယ်ဝင်မှ 

ကယန်းအမျ ိုးသား (တိုင်းရင်းသား) မြစ်ကာ မမန်မာ 

နိုင်ငံတွင် ဘီစီ၊  လအဒီခရစ်နှစ် ကပင် ကယန်းလူမျ ိုး၏ 

မင်းဆကမ်ျားစွာမြင့ ်ကယန်းလမူျ ိုးအားအပုစ်ိုးလာမခင်း၊ 

ကယန်းလမူျ ိုးမသင့မ်ှေ ကက၍ ရမှ်းမင်းပင့လ်ဆာငလ်ာပပီး

အုပ်စိုးခံမခင်းနှင့် ဗမာစစ်အာဏာရှင်တစ်စု၏ အုပ်စိုး 

သွားမခင်းနှင့် လနာက်ဆုံးတွင် စစ်မှန်လသာဒီမိုကလရစီ 

မကျလသးသည့်အစိုးရတို့က(၁၀)နှစ်တာအုပ်ချုပ်  

ခမံခင်းဘဝ မြင့ဆ်ိကုလ်ရာကလ်နကက ပါသည။် ဤကယန်း 

လူသား လခတ်အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ခံဘဝသည် 

ကယန်း လူ ကကီးလရှးရိုးအဆိုအရ" မွန်းလုံးစိုးမှိုင်း ၊ 

မွိုင်းဒိုး ပရာလုံး၊”လခတ်ပျက်သည်မဟုတ် ၊ လူလကကာင့် 

ပျကသ်ည"် ဟ၍ူ၊ ဆိုးညစလ်သာသ၏ူ အပုခ်ျုပမ်ှုလကကာင့ ်

ပျက်မခင်းမြစ်သည်။ 

ထို့လကကာင့်  ကယန်းလူမျ ိုးများ၏ ပညာလရး၊ 

ကျန်းမာလရး၊ လမမယာပိုင်ဆိုင်လရးနှင့် လူမှုလရးအမြာ 

မြာ၏ ဘဝလရးထခိိကုက်ကကနုသ်ည။် ထိဘုဝဒကု္ခ အမြာ 

မြာမ ှလတွလ်မမာကန်ိငုလ်ရးမှာ ကယန်း အမျ ိုးသား ပါတ ီ

ထူလထာင်သွားမခင်းမြင့် ကယန်းလူမျ ိုးအြို့ မှန်ကန် 

လသာလုပ်လဆာင် ချက်မှတ်တိုင် တစ်ရပ်မြစ် သည်။ 

အလားတူကယားမပည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ် 

ပါတီ သည်လည်း ကယန်းလူမျ ိုးနှင့်ထပ်တူကရင်နီ 

မျ ိုးနွယ်ဝင် မြစ်သလို မပည်နယ်မြစ်လသာ လကကာင့်  

ကယန်းလူမျ ိုးနယ်လမမလဒသထက် ကျယ်ဝန်းလသာ 

လကကာင့ ် ကရငန်မီျ ိုးနယွဝ်ငမ်ြစက်ကလသာ ကလယာလမူျ ိုး၊ 

ယင်းတလဲ၊ မိုနို  ၊  ပကူး၊ ကယားနှင့်  လကဘားတို့  

စုခပုံလနထိုင်ရာနယ်လမမမြစ်သည်။ ကရင်နီမျ ိုးနွယ်(၆)

စုသည် ကယန်းလူမျ ိုးနှင့်  အတူ ဒီလမာဆိုလတာင် 

လတာ်တွင်AD ၁၁၅၀ ကပင် နိုင်ငံစတင်ထူလထာင်ရာမှ 

ယလန့တိုင်အတူတကွ လနထိုင်လာခဲ့သည်။ ဒီလမာဆို 

လဒသမလရာက်မီ  လရှးလစာမြာမင်းအမြစ်လာရာလ

မ်းလကကာင်းတစ်လလှောက် ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း မြင့်  

အုပ်ချုပ် လာခဲ့ရာ လဘာလခဲ၊ ကကယ်ြိုးကကီးနယ်တို့တွင် 

ဘိုးမြူလှမင်း၊ လကးြိုးဒူလစာြျာ မင်းများထီးနန်းစိုက် 

အုပ်ချုပ်ခဲ့သည် မှာအထင်အရှားပင်မြစ်သည်။

လကးြိုးဒူမင်းလက်ထက် ၁၈၅၇ခုနှစ်တွင်  

အန္ဒယိအဂဂလပိ၏် ဘရုငခ်ခံျုပ ်W.D.O.Rilley ရိငု်းလလး၏ 

ကရင်နီ မပည်နယ်အား သီး မခားလွတ်လပ်လကကာင်း  

အသိမှတ် မပုလသာ စာချုပ်  မပုလုပ်သွားခဲ့သည် ။  

တြန် ၁၈၇၅ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၁) ရက်လန့တွင် အန္ဒိယ 

ဘရုငခ်ခံျုပ ်ဆာလဒါကက်လပလ်ြာဆစန်ငှ့ ်မမနမ်ာဘရုင ်

မင်းသုံးမင်းကိုယ်စား  ကင်းဝန် ကကီးမင်း  နှစ်ြက်  

သလဘာတူလသာ ကရင်နီမပည်၏ သီးမခားလွတ်လပ် 

လသာစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ထိုးကကသည်။ ထို့ လကကာင့် 

ကယား ၊  ကယန်းစလသာကရင်နီ မပည်မှာ  သီ မခား  

လတွလ်တလ်သာ တိငု်းမပညတ်စခ်မုြစ ်လနရာမ ှအဂဂလပိ ်

ကမမနမ်ာနိငုင်ကံိ ုသမိ်းယပူပီးကိလုိနုမီပုချနိတ်ငွ ်ကရငန် ီ

မပညတ်ငွ်းလစာြျာများက လအးချမ်းစွာအပုခ်ျုပခ်ဲသ့ည။် 

ဥပမာလမာ်ချးီမို င်းကိုအဂ ဂလိပ်ကထုတ်ယူရာတွင်  

လဘာလခလဲစာြျာဘိုးလတာြ်ိုး ဘန့် ထအံခနွလ်ဆာငပ်ပီး

မှသာထုတ်ယူသွားသည်။

အဂဂလိပ်ကိုလိုနီပပီးခါနီး ၁၉၄၈လွတ်လပ်လရး

ရယူလတာ့မည့်အချနိ် မမန်မာြဆပလအစိုးရ၏ လွှတ် 

လတာအ်မတှန်ငှ့ ်လတွလ်ပလ်သာကရငန်မီပည ်လထာငစ် ု

လကာငစ်အီမတဦ်းလစာသနိ်း၊ ဂိဘုတီရူနီငှ့ ်လွှတလ်တာသ်ို ့

မမန်မာနိုင်ငံလရး၏ ၁၉၄၇ ခုနှစ် အလမခခံဥပလဒမပုရန် 

လဆွးလနွးချနိ် ြဆပလအမည်ခံလွှတ်လတာ်အမတ်၏ 

ဒီမိုကလရစီမဆန်လသာ လုပ်ရပ်မြင့် ကရင်နီမပည်မှ 

မမနမ်ာနိငုင် ံအစတိအ်ပိငု်းတငွ်းသို ့သကလ်ရာကလ်စကာ 

ကရင်နီ မပည်နယ်အမြစ်သို့သတ်မှတ်လရာက်ရှိ  လလ 

လတာ့သည်။ 

မမန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်လရးမရခင် (၂) ရက်အလို 

၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက်လန့တွင်ကရင်နီ တရား 

ဝင်အမတ် ဂိုးဘီတူရီနှင့်ဦးလစာသိန်းလနရာအား တရား 

မဝင် အစားထိုးလိုက်လသာဦးစိန်၊ဦးလအမမလလး မိုးပဗဲ 

နယ်အမှတ် ဦးသိုင်းဘဟန် နှင့် ဦးစိန်၊ စဝ်ဝဏ္ဏတို့က 

ကရင်နီမပည်နယ် အစိုးရကို ကရင်နီမပည်နယ် ဝန်ကကီး 

စဝ်ဝဏ္ဏ၊ ကရင်နီမပည်နှင့် မမန်မာနိုင်ငံ တာဝန်ခံဦးစိန်၊ 

ကရင်နီမပည်နယ် အုပ်ချုပ်လရးကို သိုင်းဘဟန်၊ ကရင် 

နီမပည် လူစု မပပိုကွဲလရးကို ဦးလအမမလလးက တာဝန် 

ယသူွားပါသည။် သိုလ့သာ ်၁၉၅၁ခနုစှ၊် လအာကတ်ိဘုာလ 

(၅) ရကလ်န့မစှပပီးကရငန်မီပညန်ယက်ိကုယားမပညန်ယ ်

အမြစ်သို့ လမပာင်းလဲလခါ် ဆိုခဲ့သည်။

ကယားမပည်နယ်အစိုးရကို (၄) နှစ်သက်တမ်း 

(၃) ကကိမ် လမမာက်အုပ်ချုပ်လာလသာ ၁၉၅၈ခုနှစ် ၊ 

နိဝုငဘ်ာလ ၂၅ရကလ်န့တငွ ်မိုးပဗဲနယက်ိ ုရမှ်းမပညန်ယ ်

အစိုးရလက်ထက်သို့ လွဲလမပာင်းလရာက်ရှိလာသည်။ 

မိုး ပဗဲနယ် လရှးအလခါ်မှာယလန့တိုင်ြယ်ခုံ ပမို့  

နယ် သတ် မှတ်ကာကယန်းလူမျ ိုးလမမာက်များစွာလန

ထိုင်သည်။ လရှးမိုးပဗဲရှမ်းလစာြျာမိုင်းရယ်ကအုပ်ချုပ်

ရာ လဒသခံတို့အား လဟာ်နန်းလဆာက်ရန်တိုင်မတ်မတ် 

သယ်လဆာင်လစ၍ မခံရပ်နိုင်ကာ ၁၆၈၂ ခုဧပပီလတွင် 

လုပ်ကကံ သတ်မြတ်လိုက်သည့်ပထမ အကကိမ်၊ ဒုတိယ 

ရှမ်းမင်းဆက် ၁၈၁၂ခု စတင်မင်းလုပ် ပပီး ၁၉၃၆

 ခုနှစ်တွင် မတရားအုပ်ချုပ်မှုလကကာင့် ရှမ်းမင်းခမ်းလှိုင်

အားသတမ်ြတမ်ှုတစက်ကမိ၊် ဂျပနလ်ခတ ်၁၉၄၂ ခနုစှတ်ငွ ်

ပလဒသက္ကဇ် ဆန့်ကျင်ရာလစာ်ဘွားစစ်ပညာသည် မိုးပဗ ဲ

နယ်ကိုစွန့်လွတ်ပပီးပင်လလာင်းနယ်သို့  အပပီးအပိုင် 

ထွက်ခွာသည်။ 

ဤအငှါးမင်းများ  အုပ်ချုပ်မှုလကကာင့်ကယန်း 

သက်ကကီးတို့က တုံးမိုးလဟာမိုးစူးဒါတလား, တုံြား 

လဟာြားစိုးဒါတံနင်, တုံလခါက်တိုးလငါင် ကျဒိါဘစု့, 

သူတပါးအလမမြစ် အားမိမိအလမ ကဲ့သို့အလမ ဟုသွား 

လခါ်ပါကတစ်လမရ၊  သူတစ်ပါး အလြကို အလြ အမြစ် 

သွားလခါ် လပါင်းလသာ်တစ်နှစ်မရ၊  သူတစ်ပါး အသိုင်း 

အဝိုင်းသွား လပါင်းြက်လနလသာ် ဆယ်ရက်ထက်ခံမည် 

မဟုတ်၊ ဟူ၍အဆိုရှိသည်။

ဤသညက်ားမြတသ်န်းခဲလ့သာအလတွ့အကကုံအ

ရကယားမပညန်ယက်ိကုယား(ကရငန်)ီ နယသ်ားတိုက့ 

စီမံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်လစလသာလှုပ်လဆာ်မခင်းသာမြစ် 

သည်။ လနာက်အချက်အလက်ကို မူတည်ပပီး ကယား

မပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီြွဲ့စည်းလိုက်မခင်းမြဟ်

သည်။ 

လြာမ်ပပပီးလသာ ကယန်းအမျ ိုးသားပါတမီလှည်း 

ကရင်နီသားချင်းကယန်းလူမျ ိုးများမြင့်  ြွဲ့စည်းခဲ့ရာ 

ယလန့မဟာမိတ်ပါတီအမြစ်ပူးလပါင်းလိုက်သည်။ 

ကယား မပညန်ယ ်ဒမီိကုရကတ်စ ်ပါတနီငှ့ ်ကယန်းအမျ ိုး 

သားပါတီတို့သည် အကယ်၍ မမန်မာမပည်တွင် စစ်မှန် 

လသာ ြယ်ဒရယ်စနစ်လပါ်လပါက်ပါက ကယားနှင့်  

ကယန်း ပါတီနှစ်ခု လပါ်လပါက်မည်မဟုတ်ဘဲ ကရင်နီ 

အမျ ိုးသားပါတီတစ်ခုတည်း လပါ်လပါက်မည် သာမြစ် 

သည်။ 

လက်ရှိ ကယားမပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ 

နငှ့က်ယန်းအမျ ိုးသားပါတတီိုသ့ည ်အမခား မပညန်ယန်ငှ့ ်

တိုင်းသို့်  သွားလရာက်ယှဉ် ပပိုင်  အလရေးခံမည့်ပါတီ  

မဟုတ်ပါ။ မိမိကယား (ကရင်နီ) လဒသအတွင်း၍သာ 

အိမ်ရှင်ပါတီအမြစ်ရပ်တည်ပပီး ပါတီးလမမာက်မမားစွာ 

တကလ်ရာကလ်ရေးချယပ်ွဝဲငမ်ည့ ်ဧည့သ်ည ်ပါတတီို ့အား 

ယှဉ်ပပိုင်ရမည်သာမြစ်မည်။ ကယား၊ ကယန်းအမည် 

ခံပါတီသည် မပည်မ (တိုင်းလဒသကကီး) တို့နှင့်မမပုခဲ့ပါ။ 

ညီလနာင်တိုင်းရင်းသား ရှမ်း၊ မွန်၊ ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် 

ချင်းအမည်ခံပါတီအချ ို့နှင့် မဟာမိတ်မပုပါသည်။

မိမိတို့ကယား၊ကယန်းပါတီသည် အလွန်လသး 

ငယလ်သာပါတမီြစသ်ညန်ငှ့အ်ည ီပါတဝီငန်ည်း ပါးမခင်း၊ 

လငွအားလုံးဝမရှိသည်နှင့်အညီအြက်ြက်မှလည်း 

အားနည်း လနသမြင့်ပါတီလည်ပတ်ရုံတမယ်လဆာင် 

ရေက်လနမခင်း၊ အမျ ိုးသမီးပါတီဝင် နှင့် တိုးတက်လသာ 

လခတ်မှီနည်းပညာအရ လက်လှမ်းမှီအား နည်းမခင်း 

လကကာင့် ပါတီလည်ပတ်ရန် ချနိဲ့မခင်းနှင့်မျ ိုး နွယ်စုဝင် 

များမှာပါတီဝင်သို့ စိမ့်ဝင်မှု နည်းပါးလနလသး ပါသည်။ 

သို့လသာ် အမျ ိုးသားလရးစိတ်ထားရှိလသာပုဂ္ဂို

လ်အချ ို့(နိုင်ငံသားမြစ်သူ) တို့၏ သဒ္ဒါ တရားလကကာင့် 

၂၀၂၀ လရေးလကာကပ်ွ ဲလမိ့ရ်ုတံမယလ်ှုပရ်ှားသွားရသည။် 

ဆင်းရဲချ ို့တဲ့မှုလကကာင့် သူတစ်ပါး ပါတီအားလတာင်ပပို 

ကမ်းပပို  အနိုင်ရလရးကိုလငးလမာလတွးလတာနိုင်လနမိ 

သည်။ မည်သို့ လတွးလတာဆိုပါလစဦး၊အိမ်ရှင်ပါတီနှစ်ခု 

အမမစ်တွယ်ကာ အမျ ိုးသားလရး၏သမိုင်းဝင်ပါတီနှစ်ခု 

အဓနွ့်ရညှလ်ရး၊အမျ ိုး၊ ဘာသာ၊ယဉလ်ကျးမှု၊ အလမဆွက ်

ခံလရးဆီသို့ လသာ့ြွင့်လိုက်ရလတာ့မည ်မြစ်သည်။

စစ်မှန်လသာ ဒီမိုကလရစီ  ဆိုရာဝယ် နိုင်ငံ  

တစခ်အုတငွ်းလနထိငုလ်သာ လမူျ ိုးစငုယ ်မြစလ်င့က်စား 

(ဥပမာ မျ ိုတိုင်းရင်းသား) ကိုယ်ပိုင်မပဌာန်းခွင့် (သို့မ 

ဟုတ်) လူ့အခွင့်အလရး စံစားပိုင်ခွင့်  အမပည့်အဝ 

ရရှိလသာ ခံစားခွင့်ရှိလနရမည်မြစ်သည် ။ 

မိမိတို့ကယား (ကရင်နီ) မပည်မှာလည်း ြယ်ဒ 

ရယမ် ူအရ လတာငင်ပူမို့(အလရှ့ပိငု်း ) သလံတာင ်လမမာက ်

ပိငု်း ၊ မပင်းမနားအလရှ့လဒသ ၊ ရမှ်းမပညန်ယ ်ပငလ်လာင်း 

ပမို့နယ်  လတာင်ြက်လဒသနှင့် လညာင်လရှေပမို့နယ်နှင့် 

ဆီဆို င် ပမို့ နယ်  လတာင်ပို င်း လဒသတို့ မှာ  ကယား  

(ကရငန်)ီ မပညန်ယ ်ထသဲို ့လပါင်းစည်းကာ ကရငန်မီပည ်

နယ်အမြစ် ြွဲ့စည်းရမည်မြစ်သည်။ 

၁၉၅၂ ခုနှစ် စပ်ခွန်ချ ို  ( သဘာပတိ)ပါစုံစမ်း 

လရးလကာ်မရှင် (၁၀) ဦး၏ ကရင်နီ မပည်နယ်အား 

ကယားမပညန်ယအ်မြစ ်သတမ်တှခ်ျကက်ိ ုကယားမပည ်

နယ်အစား ကရင်နီမပည်နယ် ဟူ၍ မပည်သူလူထုများ 

နှစ်သက်လသာ ကရင်နီမပည်နယ်အမြစ် မပန်လည်လခါ် 

ဆိုရမည်မြစ်သည် ။ စစ်မှန်လသာ ဒီမိုကလရစီမြစ်ရန် 

ကရင်နီမပည်နယ်ကို မမန်မာနိုင်ငံထဲသို့  လပါင်းစည်း 

ရာမှာ ြယ်ဒရယ်မူအရ  မပည်နယ်များမြင့် လပါင်းစည်း 

လသာ စနစမ် ူမြင့ ်ထည့သ်ငွ်းလရးဆွသဲွားပါမ ှလရှးကရငန် ီ

မပည်၏ သီးမခားလွတ်လပ်လသာ မူနှင့် မပည်နယ်အြို့ 

ကိုက်ညီသွားမည်မြစ်သည်။

၂၀၀၀မပည့်နှစ် လနှာင်းပိုင်း စပ်ကူးဒီမိုကလရ 

စီလပါ်လပါက်ရန် နှင့်လခတ်ကူးကာလကို မပန်ချနိ်ထိုး 

မိသည်။ ဒီမိုကလရစီလပါ်လပါက်လာရန် မိခင်လဒါ်စုအား 

မျကလ်ုံးအမိထ်မဲလပျာက ်နိငုပ်ါ။ သကူလမွးတဲမ့ခိငမ်ြစလ်ို ့

သားသမီးများလပါက်ပွားများလနပပီမြစ်သည်။ 

တစ်အိမ်ထဲလနမရသာလကကာင့်အိမ်လထာင်ခွဲကက

ရာ  အိမ်လထာင်လူဦး လရပွားကုန်သည်။ ထိုအထဲက 

ကရင်နီအိမ်လထာင်သည်လို့သမိုင်းဦးဘုံလမမလခတ်

ကတည်းကလပါ်လာသည့်  ဌာလနမိသားစုတစ်ခု ၊ 

လမပာင်းလလဲသာ လခတ၏်ြနိှပိမ်ှုကိကုမ္ဘာလူးသားတိုက့ 

ချုပ်ချယ်ခံလာသည့် လူမျ ိုးတစ်စု၊ အခုလတာ့  ကမ္ဘာ

လခတ်မီဒီမိုကလရစီကိုလကျးဇူးတင်စွာ အနံ့အသက်ရှူ

လာမလိသာလမူျ ိုးလမဲြစ၊် ပါတလီည်းလထာငလ်ာ 

နိုင်လသာအမျ ိုးသားလရးကိုလည်းလလှောက်လမ်းစမပု

သည်နှင့် ပါတီနှစ်ခုလထာင်လာနိုင်စမပုသည် နှင့်အညီ 

၂၀၂၀လအာင်နို င် လရးအတွက်မူ ဝါ ဒကို ချ မှတ်ကာ  

မပည်သူကိုသာ ယုံကကည်ရမည်မြစ်သည်။ 

ပါ တီ နှ စ် ခု သ ည်  လူ မျ ိုး ၊  ဘာ သာ ၊  လိ င် ၊ 

အ သား အ လရာ င် ၊  ယ ဉ် လကျး မှု ၊  လူ မှု လရး မ ခွဲ ရ န်  

မပဌာန်းသည်နှင့်အညီဌာလန၊ မပည်နယ်သား(ကယား၊

ကယန်းနယလ်နထိငုသ် ူမမနမ်ာနိငုင် ံသားဟ၍ူ) အလမခခ ံ

အခွင့်အလရးတူညီရမည် ဆိုသကဲ့သို့  မမန်မာတိုင်း  

ရင်းသားလရးရာ ဝန်ကကီးတစ်ပါးအလရး လဆာင်ရေက် 

လိုပါသည်။ 

အကယ၍် ကယားမပညန်ယဒ်မီိကုရကတ်စပ်ါတ ီ

ယှဉ်ပပိုင်လသာကိုယ်စားလှယ်ရရှိသွားလှေင် မမန်မာနိုင်

ငံတိုင်းရင်းသားချစ်ကကည်ရင်းနှီးမှုကိုKySDP နှင့် KNP 

တို့က အနှစ်သာရမည်သို့လြာ်လဆာင်မည်ကိုမမည်းစမ်း

လစလိုပါသည်။

သမိုင်းအစတွင် ကယန်းလာထ (ဇီယိမ်း)မူမ 

လကွးတာသည် ၁၇၄၂ ဒုတိယအင်းဝလခတ် လညာင် 

ရမ်းလခတ်လနာက်ဆုံးမင်း မဟာဓမ္မရာဇာဓိပဓိ မင်းထံ 

သို့ ဆင်းမြူလတာ်သွားဆက်သစဉ် ထိုမင်းက လရှေအ 

သမပာ လပးလ ဲမယလူသာမမူလကွးတာ အား စမုမံမစဝ်မှ်း ၊ 

ရမည်းသင်း(၅)ပမို့ ၊ လကကးနသီန ်အပါအဝင ်လရှေမပငထ်င ်

လတာင်၊ လက်ြက်လရ လချာင်း ၊ လပါင်းလလာင်း ဝါးကိုးရုံ 

၊ ြားအင်း၊ ဆင်လတာင် အပါးနားမှလသာ် ၊ စမုံကင်းစဉ် ၊

 တဘကပ်မို့တခံါး အထ ိနယလ်မမကိ ုလပးလိကုလ်ကကာင်း 

သမိုင်းမှတ်တမ်း ရှိခဲ့သည်။ 

လရှးကယန်း ၊  ကယား (ကရင်နီ )  လစာြျာ 

မင်းတို့အား မမန်မာမင်းတို့က ပဗ္ဗတဘွဲ့ထူး လမမာက် 

များစွာ  ချးီ မမင့်ကာ ချစ် ကကည်လရး  လမမာက်လသာ 

သမိုင်းများမပားစွာ ရှိခဲ့သည်။ ထို့လကကာင့် ပလဒသရာဇ် 

လခတစ်ဉက်ပင ်မမနမ်ာနငှ့ ်ကရငန် ီအပမဲတလစ ချစက်ကည ်

ခဲ့လသာ သမိုင်းရှိခဲ့သည်။

လအာင်နိုင်လရးမူဝါဒအရ ကယား (ကရင်နီ)

တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်မှ မပည်နယ်သားဥပမာ- 

ဗမာ ၊ရှမ်း ၊  အင်းသား  စလသာမည်သည့်လူမျ ိုးကို  

မဆိုလကျာ သားရင်သားမခွဲမခားဘဲလူဦးလရ၊လကျးရော 

များ လှေငမ်ျား သလိ၊ု နည်းလှေင ်နည်းသလိ ုအခငွ့အ်လရး 

ခံစားရရှိလအာင် လဆာင်ရေက်ရန်တာဝန်ယူသွားမည် 

မြစ်သည်။ 

မပည်နယ်အစိုးရတွင်ြွံ့ ပြိုးလရးများအတွက်  

ရရှလိသာ စမီကံနိ်းလငသွည ်မပညသ် ူထပံငွ့လ်င်းမမငသ်ာ

စွာလဆာင်ရေက်သွားမည်မြစ်သည်။ 

မပည်နယ်လွတ်လတာ်တွင် မပည်နယ်သားနှင့်  

ဆိုင်လသာလုပ်ငန်းလှစ်ဟင်းပါကတစ်ဦးထဲ မြစ်သူ

မပည်နယ်လွတ်လတာ်ဦးသဲရယ်ကတင် မပသွားကာ 

NLD ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တစ်ချ ို့ဝိုင်းပပီးလထာက်

ခံမှ  အဆိုထလမမာက်လသာအမြစ်သို့ မလရာက်လစဘဲ 

နိငုင်လံတာသ်မ္မတမ ှ ခန့်အပလ်ာလသာဝနက်ကီးချုပအ်ား 
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a'owGif; owif;a'owGif; owif;

“ပုစွန်ဆိတ်ကလလး ဘယ်လိုငယ်၊ ပင်လယ်ကူးတတ်တယ်” တဲ့။ 

ကိယုခ်န္ဓာလသးလသးမွှားမွှားကလလး မြစလ်ပမယ့ ်ဒပီစုနွဆ်တိက်လလးလတကွ 

တလဝါလဝါ တဝုန်းဝုန်းနဲ့ လှိုင်းလလလတွထန်လနတဲ့ ပင်လယ်မပင်ကျယ် 

ကကီးထဲမှာ လက်ပစ်ကူးနိုင်ကကပါသတဲ့။

ရ ပ် ကွ က် / လကျး ရော အု ပ် စု စာ လရး လလး လတွ ကို ကက ည့် ပပီး လတာ့  

ဒီအဆိုလလးကို မကကာမကကာ သတိရမိ ပါတယ်။ စာလရးလလးလတွလို့ လမပာ 

လိုက်ရတာက ရာထူးလသးလသးလလးလတွမှာ တာဝန်ထမ်းရတဲ့ သူလတွမို့ 

စာလရးလလးလတွလို့လမပာလိုက်ရတာပါ။ သူတို့ထက်ရာထူးငယ်တာဆိုလို့ 

ရုံးအကူတို့၊ စာပို့တို့၊ သန့်ရှင်းလရးတို့ဆိုတဲ့ အမခားအဆင့်ဝန်ထမ်းလလး

လတွပဲရှိလတာ့တယ်။ စာလရးဝန်ထမ်းလတွထဲမှာလတာ့ သူတို့ရာထူးက 

အငယ်ဆုံးပါပဲ။ အသက်အရေယ်အလနနဲ့ကလတာ့ အလုပ်ဝင်ခါ အသက်နှစ် 

ဆယလ်ကျာတ်န်း ကလန ပငစ်ငယ်ခူါနီး အချနိအ်ထပိါပါတယ။် အရေယစ်ုလံပါ။့

လစာနှစ်သိန်းလတာင်မမပည့်တဲ့ရာထူးလလးလတွထဲမှာ ဘာလကကာင့် 

များ ဝန်ထမ်းဘဝကုန်ဆုံးတဲ့အထိ တစ်သမတ်တည်းတာဝန်ထမ်းလဆာင် 

လနနိငုက်ကတာပါလမိ့ဆ်ိတုာကိ ုအစကလတာ ့အလမြရှာလို ့မရခဲဘ့ူး။ လနာက ်

ပိုင်းမှာလတာ့ တစ်စတစ်စရလာခဲ့ပါတယ်။ ရာထူးငယ်တာ၊ မငယ်တာ 

လတွကိုအသာထား၊ လစာ နည်းတာ၊ မနည်းတာလတွကို ခဏြယ်ပပီး 

မပန် ကကည့်လိုက်ရင် သူတို့လတွက အများအားမြင့်  ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရော 

ကိုယ့်လဒသမှာပဲ အိုးမကွာ၊ အိမ်မကွာအလုပ်လုပ်လနရတယ်ဆိုတဲ့အလန

အထားလလးလတွကို လကျနပ်လရာင့်ရဲ လနကကတာပါ။ ပပီးလတာ့ ရပ်ရောတစ် 

ခုမှာတာဝန်ထမ်းလဆာင်လနရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရော ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်လထာင့်တစ်လနရာကလန အကျ ိုးမပုလနရတာပါလား

ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလလးက သူတို့အတွက် ရင်တွင်းပီတိလတွမြစ်လစခဲ့ပပီး

လတာ့ ဒီအလုပ်လလးမှာ သံလယာဇဉ်တွယ်မြစ်လနကကတာလည်း ပါပါတယ်။

ဟုတ်တယ်လလ။ သူတို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်လလးလတွလည်းကကည့်ပါ 

ဦး။ ဌာနနာမည်ကိုက အလထွလထွ အုပ်ချုပ်လရးဦးစီးဌာန။ တကယ်လတာ့ 

လည်း ဌာနရဲ့နာမည်နဲ့ လုပ်ကိုင်လဆာင်ရေက်ရတဲ့ တာဝန်လတွကိုမပန်လည် 

ချနိ်ထိုးသုံးသပ် ကကည့်ရင်  အုပ်ချုပ်လရးဆိုတဲ့စကားလုံးထက် အလထွ 

လထွ ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့က ပိုပပီး လိုက်ြက်ညီလနတာပါ။ အလထွလထွဆိုမှ 

တကယ့်ကို အလထွလထွစုံစီနြာပါရတဲ့ဌာနပါပဲ။ ဌာနအလကကာင်း လဆွး 

လနွးတဲ့လဆာင်းပါးမဟုတ်လို့ ဒီလနရာမှာလတာ့ ဌာနလုပ်ငန်းလတွနဲ့ ပတ် 

သက်လို့ အကျယ်တဝင့် မလဆွးလနွးလိုလတာ့ပါဘူး။ အဓိကလဆွး လနွး တင် 

မပလိုတာက ရပ်/လကျး စာလရးလလးလတွရဲ့အလကကာင်းပါ။

သူတို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်လတွထဲက စာရင်းဇယားလကာက်တဲ့အလုပ် 

တစ်ခုကိုပဲ လမပာကကဦးစို့။ ဒီလအတွင်း ရပ်ရောထဲမှာ လူဘယ်နှလယာက် 

ရှိလနတယ်ဆိုတာလတွ၊ ဘယ်နှလယာက်လမွးပပီး ဘယ်နှလယာက် လသဆုံး 

တယ်ဆိုတာလတွ၊ ကိုယ့်ရပ်ရောထဲကလန တစ်မခားလဒသကို ဘယ်နှလယာက် 

လမပာင်းသွားကကပပီး ကိုယ့်ရပ်ရောထဲကို ဘယ်နှလယာက် လမပာင်းလရှေ့ဝင်လရာ

က်လာကကတယ်ဆိုတာလတွ၊ အလဆာက်အအုံလတွ ဘယ်နှလုံးတိုးလာပပီး 

ဘယ်နှလုံး လလျာ့သွားတယ်ဆိုတာလတွ၊ ဘယ်သူလတွက လယ်ယာလမမ 

ဘယ်လလာက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရလနတယ်ဆိုတာလတွ ၊  ဘာလတွစိုက်ပျ ိုး  

ထားတယ်ဆိုတာလတွ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်၊ ထယ်လတွ ဘယ်လလာက်ရှိလန 

တယ်ဆိုတာလတွ၊ အလမခခံပညာလကျာင်းလတွရဲ့ အတန်းအလိုက် လကျာင်း 

သားလတွ ဘယ်လလာက်ရှိသလဲဆိုတာလတွ၊ ဘယ်ဝန်ထမ်း လတွလာပပီး 

ဘာလတွလုပ်သွားတယ်ဆိုတာလတွ၊ ဘာအမှုအခင်းလတွ မြစ်လနတယ် 

ဆိုတာလတွ စသည်စသည်အားမြင့် ဒီစာရင်းဇယားလတွကို လစဉ်ပုံမှန် 

မပုစု လနကကရတာပါ။ ဒါလတွက ထားလိုက်ပါလတာ့။ သူတို့လုပ်ရမယ့် 

ပင်မလုပ်ငန်းလတွပါပဲ။

ပငမ်လပုင်န်းလတအွမပင ်တစမ်ခားဝနက်ကီးဌာနလတ၊ွ အြွဲ့အစည်းလတွ

ကလပးအပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းလတွ ကိုလည်း လုပ်ကကရလသးတာပါ။ 

အသက် ၈၅ နှစ်အထက် ဘိုးဘွားလတွကို လူမှုလရးပင်စင်လထာက် 

ပံမ့ယဆ်ိလုတာလ့ည်း စာရင်းလကာကတ်ာကအစ အမိတ်ိငုရ်ာလရာကလ်ငလွပး 

အပ်တာအထိသူတို့၊ အသက် ၈၀ ကလန ၈၅ အတွင်း ဘိုးဘွားလတွကို 

တစ် ကကိမ်တည်း လထာက်ပံ့ြို့  စာရင်း မပုစုပါဦး ဆိုလတာ့လည်းသူတို့ ၊ 

အလမခခံ  လူတန်းစားစာရင်းလတွလကာက်ပါဦး ဆိုလတာ့လည်းသူတို့ ၊ 

လလမုန်တိုင်းကျသွားလို့  ဘယ်နှအိမ် ပပိုသွားသလဲ ၊  ဘယ်နှအိမ်ထိ  

ခိုက်သွားသလဲ၊ ဘယ်သူ့အိမ်က သွပ်ဘယ်နှချပ်လန်သွားသလဲ၊ အိမ်လတွ 

ပျက်စီးသွားလတာ့ အခု သူတို့ဘယ်သွားလနလနကကသလဲ၊ အဲ့ဒီအထဲမှာ 

လယာကျ်ားကဘယန်လှယာက၊် မနိ်းမကဘယန်လှယာကလ်၊ဲ အသက ်၁၈ နစှ ်

အထကက်ဘယန်လှယာက၊် ၁၈ နစှလ်အာကက်ဘယန်လှယာကလ်ဆဲိတုာလတွ

ကို အပူတလလာ လမးကကလမြကကတင်မပကကရလတာ့လည်းသူတို့၊ ရပ်ရောထဲမှာ 

ဝါဆိုသံဃာဘယ်နှပါးရှိသလဲလို့လမးလတာ့ လိုက်လကာက်ပပီးတင်မပကကရ

တာလည်းသူတို့၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ ပမို့နယ်၊ ရပ်/လကျးလပါင်းစုံလဘာလုံးပွဲကကီး 

ကျင်းပမှာမို့  ကစားသမားလတွရှာလပး၊ လလ့ကျင့်လရး၊ စည်းကမ်းထိန်း 

သိမ်းလရးမှာလည်း သူတို့ ၊  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်လရာဂါကကီးမြစ်လို့  Quar-

ant ine Center  လတွ  ြွင့် ကကဦးစို့ဆို လတာ့လည်းသူတို့ ၊  ပါတီစုံ ဒီ  

မို က လရ စီ  အ လထွ လထွ လရေး လကာ က် ပွဲ ကကီး အ တွ က်  မဲ စာ ရ င်း လတွ  

မပုစကုကဦးဆိလုတာလ့ည်း သတူို။့ သတူို၊့ သတူို၊့ သတူို၊့ လနရာတကာ မပါမပပီး။

ဟိုဌာနက ဟိုစာရင်းလလးလိုလနတာ၊ ရပ်/လကျးအဆင့်မှာက 

ဝနထ်မ်းမရှလိို ့ကပူါဦးဆိလုတာလ့ည်း “ဟတုသ်ားပ၊ဲ ကလူပးလိကုက်ကလလ”။ 

ဒီဌာနက ဒီအချက်အလက်လလးလကာက်ယူချင်တာ၊ ရပ်/လကျးလတွ ကူမှ 

မြစ်မှာပါဆိုမပန်လတာ့လည်း “ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ၊ ဝိုင်းလိုက်ကကဦး”လပါ့။ 

လုပ်ရတဲ့အလုပ်လတွကများလာ၊ များပပီးရင်းကိုများလာ၊ လူကတစ်ကိုယ် 

တည်း။ ရပ်ကွက်/လကျးရောအုပ်စုတစ်ခုလုံးမှာမှ တစ်လယာက်တည်း။ 

ရပ်ကွက်/လကျးရောအုပ်စုဆိုတာ လသးလသးငယ်ငယ်လလးလတွပါလပမယ့် 

နယ်လမမကလည်း ကကီး ကကီးကျယ်ကျယ် ၊  လူဦးလရကလည်း များများ 

မပားမပားဆိုတာလတွလည်း ရှိကကပါလသးတယ်။

“လထွ/အုပ်လတွက ဒီစာရင်းလလးလတာင်မှန်လအာင်မလုပ်နိုင်

ကကဘူးလား” ဆိုတဲ့ လဝြန်သံလတွလည်း မကကာမကကာကကားရပါတယ်။ 

ဒစီာရင်းလလးတစခ်တုည်းဆိရုငလ်တာ ့လတာလ်သးတာလပါ။့ လပုရ်တဲစ့ာရင်း 

ဇယားလတွက အထက်မှာလြာ်မပထားတာလတွနဲ့လတာင်မကလသးပါဘူး။ 

ဒါက သတိရသလလာက်သာ လရးလိုက်တာပါ။ စာရင်းဇယားလတွက 

ပတ်လည်ဝိုင်းလနတယ်။ အလုပ်မမားဦးလတွက စုခပုံထိုးစိုက်လနတယ်။ 

လူကတစ်ကိုယ်တည်း။ ဒသဂီရိဘီလူးမင်းလို ဦးလခါင်းဆယ်လုံးထား၊ 

မျကလ်ုံးနစှဆ်ယထ်ား၊ မာရန်တမ်င်းလိ ုလကရ်ုံးလပါင်းတစလ်ထာငြ်နဆ်င်း 

ထားနိုင်မှ အဆင်လမပလတာ့မယ့်ပုံမျ ိုးပါ။

အများအား မြင့်  စာရင်းဇယားလကာက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းလတွမှာ  

ရတဲအ့ချနိက်လည်း နည်းတတပ်ါတယ။် ဥပမာဆိပုါလတာ၊့ မိုးကကကီးသွားပပ၊ီ 

မိုးသီးလတွကကျသွား ပပီ ၊  လလကကမ်းကတိုက်သွား ပပီ ။  “နှမ်းခင်းလတွ  

ဘယ်နှဧက ပျက်သွားသလဲ၊ စပါးခင်းဘယ်နှဧကလရမမုပ်သွားသလဲ၊ 

မမုပ်တာကဘယ်နှဧကလဲ၊ မပန်လကာင်းနိုင်တာက ဘယ်လလာက်လဲ၊ 

လုံး ဝပျက်စီး နို င်တာကဘယ်လလာက်လဲ ၊  လတာင်သူဘယ်နှ ဦးလဲ ၊ 

ဘယ်သူကဘယ်လလာက်ပျက်တာလဲ ၊  ဘယ်သူ့အိမ်က ဘယ်လိုထိ

ခိုက်ပျက်စီးသွားသလဲ”ဆိုတဲ့  တရစပ်  လမးလာတဲ့ လမးခွန်းလတွကို  

လမမတိုင်းစာလရးတို့၊ စိုက်ပျ ိုးလရးက ကွင်းတာဝန်ခံတို့၊ အုပ်ချုပ်လရးမှူးတို့၊ 

ရာအိမ်မှူးတို့နဲ့လပါင်းလကာက်၊ လရလတွကလယ်လတွကို မမုပ်လနတုန်း ၊ 

ကွင်းကနင်းလို့မရလသး၊ စာရင်းက ြုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ပပီးလတာင်းလန

ပပီ။ မိုးထဲလရထဲ အလူးအလဲနဲ့ဒုက္ခလရာက်လနသူကိုသွားပပီး “ဦးကကီးတို့ 

အိမ်မှာ  သွပ်ဘယ်နှချပ်လန်သွားသလဲဗျ”ဆို လတာ့  “မသိဘူးကွာ ၊ 

မင်းဟာမင်းသာကကည့်လရးသွားလပလတာ့” ဆိုတာမျ ိုး။ အလျင်စလိုလုပ် 

ရတဲ့ကိန်းဂဏန်းလတွပဲ  လွဲသလလာက်လတာ့လွဲမှာလပါ့ဆို ပပီး  ခပ်လပါ့  

လပါ့လုပ်လို့  လည်း မရမပန်ဘူး။ အလထာက်အပံ့လပးတဲ့အချနိ်ကျလတာ့ 

သကူျလတာဘ့ယလ်လာကရ်ပပီး ကိယု့က်ျမ ှဘယလ်လာကပ်လဲပးလိုဆ့ိပုပီး တိငု ်

စာလတာစာလတွတစ်ထပ်ကကီးတက်သွားမှာကလည်း လကကာက်ရလသးတာ။ 

အဆူအဆဲခံကကရတယ်ဆိုတာကလတာ့ ရိုးလတာင်လနပပီလို့လမပာရမလိုပါပဲ။

မဲစာရင်းလကာက်တယ်ဆိုပါစို့ ။  ရပ်/လကျးလကာ်မရှင်အြွဲ့ခွဲမှာ 

အတွင်းလရးမှူးတာဝန်ယူထားရလတာ့  မဲစာရင်း မပုစုလရးမှာ  အဓိက 

တာဝန်ရှိသူမြစ်လနမပန်တယ်။ ရပ်မိရပ်ြ လကာ်မရှင်အြွဲ့ဝင်လတွ၊ ဝိုင်းကက 

ဝန်းကက သူလတွနဲ့ ပူးလပါင်းပပီး အြွဲ့လတွခွဲပပီး ဘယ်လိုလကာက်ကကလပမယ့် 

တစခ်ျ ို့က အမိလ်ထာငစ်ဇုယား မလပုရ်လသး၊ မတှပ်ုတံငလ်တာငမ်ရှလိသးတဲ ့

သူလတွကရှိ လန မပန် ။  မှတ်ပုံတင်ရှိ မပန် လတာ့  ဘယ်နားသိမ်းထားမိ  

မှန်းမ သိလို့ နံပါတ်လည်းအလွတ်မရပါဘူးလမပာတဲ့သူကလမပာ။ ကိုယ့် 

သားသမီးကိုယ်  ဘယ်နှခုနှစ်က လမွးထားမိမှန်းမသိတဲ့  ရိုးရိုးအအ 

လတာင်သူဦးကကီးလတွကလည်းရှိလနမပန်။ လူစုံတက်စုံရှိတဲ့အချနိ်လစာင့် 

ပပီးမှ သွားလမးလနြို့ကလည်းမမြစ်။ ဒီလတာ့ ရှိတဲ့အိမ်လထာင်စုစာရင်း 

လလးလတွလှန် ကကည့် ၊  ကူးသင့်တာကူး။  အိမ်လထာင်စုစာရင်းထဲမပါ

လသးတာလတွကို  လူနာမည်သိရင်လူနာမည်နဲ့အလြနာမည်ထည့် ပပီး  

ကျန်တာလလးလတွ ကွက်လပ်ချန်ထားလိုက်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်လလ 

ကိယု့အ်မိက်လရူဲ့နာမညက်ိလုတာင ်မနှလ်အာငမ်လမပာနိငုတ်ာလလးလတရွှတိ

ယ်။ လပးထားတာကနာမည်လှလှလလး ဘုန်းခန့်လဇယျာဦးတို့ ဘာတို့လပါ့။ 

အိမ်ကအဘွားကကီးတစ်လယာက်တည်းရှိတဲ့အချနိ်စာရင်းကသွား

လကာက်မိ၊ “အဘွားလမမး အလတ်လကာင်လလးကဘယ်သူပါလိမ့်”ဆိုလတာ့ 

“လမာင်ဘုန်းပါကွယ်”ဆိုတာနဲ့ လမာင်ဘုန်းမြစ်ကလရာ။ စာရင်းကပ်တဲ့ 

အချနိ်ကျလတာ့ မှားပါတယ်မြစ်ကလရာ။ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲကလူလတာင် 

ကိုယ်မသိရ လကာင်းလားလမးတဲ့သူလတွလတာ့ရှိပါရဲ့။ 

ရပ်ကွက်/လကျးရောအုပ်စုကကီးရင် လူဦးလရက ငါးလထာင်၊ လမခာက် 

လထာင်၊ တစ်လသာင်းလလာက်အထိလရာက်တတ်တာမို့ အားလုံးကိုလတာ့ 

သိနိုင်ကကတာမဟုတ်ပါဘူး။

စာရင်းလကာက်ယူတာလလာက်တင် အခက်အခဲရှိတာမဟုတ်လသး 

ပါဘူး။ လကာက်ပပီးသားစာရင်းကို ပမို့နယ်ရုံးပို့ြို့ကလည်းအခက်အခဲရှိ

လသးတာပါ။ တစခ်ျ ို့စာရင်းဇယားလတကွ လကာကယ်ခူျနိတ်စရ်ကန်စှရ်က ်

လလာက်ပဲရတာ။ အချနိ်မီ မပန်ပို့နိုင်ြို့ကအလရးကကီးလနတယ်။ အင်တာ 

နကလ်ိငု်းကမမဘိူး။ Viber မမဘိူး။ တစခ်ျ ို့နယလ်မမလတကွ ရိုးရိုးြနု်းလတာင ်

လခါ်လို့မရဘူး။ အပမဲတမ်းဆက်သွယ်မှုဧရိယာမပင်ပ။ ဒီလတာ့ တစ်ခုခု 

လမပာစရာရှိရင် သူနဲ့အနီးစပ်ဆုံးစာလရးတစ်လယာက်ကိုြုန်းလခါ်၊ ဘယ်သူ့

ကိုဘာသွားလမပာလိုက်ဦးဆိုတာမျ ိုး။ သိရလို့ လမပးလာပပီဆိုလတာ့လည်း 

လမ်းမှာလချာင်းလရလတလွှေလံနလို၊့ ဆိငုက်ယလ်မ်းက ရှေံ့လတကွပလ်နတာ စီးြို ့

မလမပာနဲ့ တနွ်းလတာငမ်ရလတာလ့ို ့ဆိတုာမျ ိုးလတကွလည်း ရှလိနလသးတာပါ။

“အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အရ ဆယ်အိမ်မှူးလတွ၊ ရာအိမ်မှူးလတွရှိလနတာပဲ 

ကိုယ့်ဆယ်အိမ်လလာက်လတာ့ ကိုယ်သိကကမှာပါ၊ ဒီအတိုင်းတာဝန်ခွဲပပီး 

အလကာက်ခိုင်းလပါ့ ”လို့လတာ့  လမပာမယ်ဆိုလမပာနိုင်ပါတယ်။ ဒါလပမဲ့  

ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးလတွထဲမှာ တာဝန်လကျကျ တက်တက် ြကြက 

နဲ့လုပ်ကိုင် လဆာင်ရေက်လနကကသူလတွ ရှိသလို အများအားမြင့်က တစ်လ 

နှစ်လလနမှ တစ်ခါလလာက် ကျင်းပတဲ့ ရပ်/လကျးအစည်းအလဝးလလးကို 

လတာင်မှ တစ်ခါမှမတက်တဲ့သူလတွရှိလနတာပါ။ 

တာဝန်မလကျလို့အလရးယူရလအာင်ကလည်း  အလရးယူစရာ  

မပဋ္ဌာန်းချက်မရှိ။ မပဋ္ဌာန်းချက်ရှိဦးလတာ့ အသုံးစရိတ်၊ ချးီမမေင့်လငွလပးမ

ထားနိုင်တဲ့အတွက် သူ့ကိုအလရးယူြို့က အားနာစရာလတွမြစ်လနပါတယ်။ 

ဒီလတာ့ စည်းရုံးလရးနည်းလမ်းနဲ့သာ စခန်းသွားကကရတာပါ။ ခက်တာက 

တစ်ချ ို့လတွအလုပ်မလုပ်ကကတာက မလုပ်နိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး၊ လငွ 

လကကးမရလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ တစ်လယာက်ကိုတစ်လယာက်ကကည့်မရကက

လို့ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ကကတဲ့သလဘာ။ ဒီလတာ့ စည်းရုံးလရးလုပ်ြို့ ကလည်း 

အလတာ်ခက်လသးတာကိုး။

လမပာခဲ့ ပပီးသလိုပါပဲ ။  ဒီလလာက်များ မပားလှတဲ့အလုပ်တာဝန်  

လတွကို သူတို့လတွချည်းသက်သက်လုပ် လနကကရတာလတာ့ မဟုတ်ပါ ဘူး။ 

လက်တွဲလြာ်လတွအများကကီးရှိပါတယ်။ အဓိကကလတာ့ အုပ်ချုပ်လရးမှူး 

လပါ့။ ရပ်ကွက်/ လကျးရောအုပ်စုအုပ်ချုပ်လရးမှူးလပါ့။ ပပီးလတာ့ လကျးရော 

တာဝန်ခံလတွ၊ ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးလတွ၊ ရပ်မိရပ်ြ လတွ၊ လမမတိုင်း 

စာလရး၊ ပညာလရး၊ ကျန်းမာလရး၊ ရဲ ၊  အရန်မီးသတ် စသည်အားမြင့်  

ကူလြာ်ကူြက်လတွက အများကကီးပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါကျလတာ့လည်း 

ကူလြာ်ကူြက်လတွကလည်း ဌာနအလုပ် ၊  မိသားစုအလုပ် ၊  လူမှုလရး 

အလပုစ်သညအ်ားမြင့ ်မအားမလပတ်ဲအ့ခါလတကွ ရှလိသးမပနတ်ာဆိလုတာ ့

အခါခပ်သိမ်း ကူပါ၊ ကယ်ပါလုပ်လနလို့ကလည်း မမြစ်ဘူးလလ။

အလုပ်လတွမနိုင်မနင်းမြစ်လနတာနဲ့ပတ်သက်ပပီးလတာ့ အကကံမပု

ချက်လတွအမျ ိုးမျ ိုးလပးကကပါတယ်။ လကာင်းတဲ့အကကံဉာဏ်လတွလည်း

အများကကီးပါကကပါတယ်။ တစ်ချ ို့ကိစ္စလတွကျလတာ့လည်း အကကံဉာဏ် 

မရှိတာမဟုတ်ဘဲ  ဒီအ ကကံဉာဏ်ကိုအလကာင်အထည်လြာ်ြို့ ခက်ခဲ  

လနတာမျ ိုးပါ။ ဥပမာအားမြင့် ကျွမ်းကျင်သူ လတွကိုသာ ဝန်ထမ်းအမြစ် 

လရေးချယခ်န့်ထားြိုအ့ကကမံပုချကလ်တနွဲ့ပတသ်ကပ်ပီးလတာ ့အဆင့မ်မင့ပ်ညာ 

ဘွဲ့လတွရထားပပီး ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ စာရင်းကိုင်သင်တန်းလတွတက် 

လရာက်လအာင်မမင်ထားသူလတွကို အလုပ်လပးချင်လပမယ့် လစာနှစ်သိန်း 

မမပည့်တဲ့စာလရးဝန်ထမ်းလနရာအတွက် လလှောက်လွှာလခါ်ယူတဲ့အခါ 

အဆင့်မမင့်ပညာဘွဲ့ရသူလတွက လလှောက်ခဲပါတယ်။ 

လလှောက်လို့ခန့်လိုက်ရင်လည်း ဒီရာထူး ၊  ဒီလစာနဲ့  ကကာရှည် 

မလပျာ်လမွ့နိုင် ကကတာက များတတ်ပါတယ်။ ပပီးလတာ့  လနစရာအိမ် ၊ 

သွားလာစရာ ဆိငုက်ယ ်စသညအ်ားမြင့ ်တစခ်မုမှလပးမထားနိငုတ်ဲအ့တကွ ်

သက်ဆိုင်ရာလဒသခံလတွကိုခန့်ထားမှ လရရှည် အဆင်လမပတာမျ ိုးပါ။ 

လမပးရလွှားရ၊ လတာလတွလတာင်လတွကို မြတ်လကျာ်ရနဲ့ဆိုလတာ့လတာ်ရုံ

တန်ရုံ အကကမ်းပတမ်းခံနိုင်ရုံနဲ့လည်း အဆင်မလမပမပန်ပါဘူး။ ဒီလတာ့ 

လက်ရှိလူလတွကို  တတ်နိုင်သမှေ လလ့ကျင့်သင် ကကားပပီး လဆာင်ရေက် 

တဲ့နည်းလမ်းနဲ့သာ လလျာ်ညီလနတာပါ။ အပပိုင်လလှောက် စနစ်အရ လစ် 

လပ်မှုရှိလို့ လလှောက်လွှာလခါ်တိုင်းမှာ အားတက်သလရာ လလှောက်ထား 

ကကြို့လည်း လမတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။

ဒီလဆာင်းပါးရဲ့အလိုအရ ရပ်/လကျးစာလရးလတွ အပမဲတမ်းပဲအလုပ် 

လတွများလနကကသလား၊ ပိတ်ရက် ကလလးလတာင် မနားရလတာ့ဘူးလားလို့ 

လမးစရာရှိပါတယ်။ နားရတဲ့အခါလတွလည်း ရှိပါတယ်။ အလုပ် ပါးတဲ့ 
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ပပီးခဲတ့ဲ ့မပညလ်ထာငစ်ပုငမိ်းချမ်းလရးညလီာခလံတမွှာ စမွ်းအငက်ဏ္ဍကိ ု

လဆွးလနွးြို့  လခါင်းစဉ်အတိအကျ ချမှတ်ထားမခင်းမရှိလပမယ့်  ဒါဟာ 

ပငိမ်းချမ်းလရးကို ထိခိုက်လစနိုင်တဲ့အတွက် ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်မှာ ထည့် 

သွင်း လဆွးလနွးသင့်တယ်လို့ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးလရးရာစင်တာ(ENAC)ရဲ့ 

အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ လဒါက်တာ ပညာမွန်က လမပာပါတယ်။

“အခု အကကီးစားစီမံကိန်းလတွရှိတဲ့လနရာက လက်နက်ကိုင် ပဋိ

ပက္ခမြစ်တဲ့လနရာမြစ်တဲ့အတွက်လကကာင့် အကယ်၍ ဒီစီမံကိန်း လတွကို 

ဆက်လက်လုပ်လဆာင်သွားမယ်ဆိုရင် ဒါက လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ 

မြစ်နိုင်တယ်။ ဒါအတွက် လကကာင့်ပဲ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်မှာ ဒီကိစ္စလတွကို 

လဆွးလနွးပပီးမှသာ ဒီစီမံကိန်းလတွကို လုပ်လဆာင်သွားြို့ လိုတာလပါ့လနာ်။ 

အကယ၍် ဘာမ ှသလဘာတညူခီျကမ်ရပနဲဲ့ ဒစီမီကံနိ်းလတကွိ ုဆကလ်ကပ်ပီး 

လုပ်လဆာင်သွား မယ်ဆိုရင် ခုဏက လမပာသလို ကျလနာ်တို့ မမန်မာမပည်ရဲ့ 

ပငိမ်းချမ်းလရးကို ထိခိုက်နိုင်တာလပါ့လနာ်။”

ဒီလမပာဆိုချက်ကို စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်လန့က အွန်လိုင်းလပါ်မှာ 

မပုလုပ်ခဲ့တဲ့ “စိန်လခါ်မှုမမင့်မားလနသည့် မမန်မာနိုင်ငံ၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင် 

ထားလသာ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ”နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုလတသနစာတမ်း 

မိတ်ဆက်ပွဲမှာ လမပာဆိုခဲ့တာပါ။

၎င်းက အဆိပုါ စမွ်းအငက်ဏ္ဍကိ ုမပညလ်ထာငစ်ပုငမိ်းချမ်းလရးညလီာ

ခံမှာ လဆွလနွးလနတဲ့ လမမယာနှင့် သဘာဝ သယံဇာတလခါင်းစဉ်လအာက်မှာ 

လဆွးလနွးအလမြရှင်းသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

မမန်မာနိုင်ငံရဲ့ လှေပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလတွဟာ နိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခလတွနဲ့ များစွာ ဆက်နွယ်လနပပီးလတာ့ 

မပည်တွင်းပငိမ်းချမ်းလရးအလပါ် သက်လရာက်မှုလတွရှိလနတယ်လို့ ၎င်းတို့ရဲ့ 

သုလတသန အစီရင်ခံစာမှာ လြာ်မပထားပါတယ်။

မမန်မာ့စွမ်းအင်ပင်မ စီမံချက်အရ အလကာင်အထည်လြာ်တည် 

လဆာက်သွားမယ့် အကကီးစားလရအားလှေပ်စစ် စက်ရုံအများစုရဲ့ တည် 

လနရာလတွဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းလတွရဲ့ ထိန်းချုပ် 

နယ်လမမ (သို့) လှုပ်ရှားတဲ့ နယ်လမမလတွမှာ တည်ရှိလနတာပါ။

သာဓကအားမြင့်  လရအားလှေပ်စစ်စက်ရုံ  (၁၀) ခုထက်မက 

ကချင်လွတ်လပ်လရးအြွဲ့ KIO နယ်လမမမှာ ရှိလနသလို ရောသစ်ဆည်ဟာ 

ကရငန်အီမျ ိုးသားတိုးတကလ်ရးပါတ ီKNPP ရဲ့ နယလ်မမမှာ လည်းလကာင်း၊ 

ဟတ်ကကီးလရကာတာဟာ ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး KNU နယ်လမမမှာ 

ရှလိနပပီးလတာ ့မိငုတ်ုဆံည ်ဆိရုငလ်ည်း SSPP နဲ့  RCSS တိုရ့ဲ့ နယလ်မမလတမွှာ 

တည်ရှိလနတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒါ့အမပင် ရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်းကလန တရုတ်နိုင်ငံ ၊  ယူနန် ပမို့ကို  

လြာက်လုပ်ထားတဲ့ လရှေဂက်စ်သဘာဝဓါတ်လငွ့ ပိုက်လိုင်းဆိုရင်လည်း 

ကချင်လွတ်လပ်လရးအြွဲ့တပ်မလတာ် KIA၊  တလအာင်း အမျ ိုးသား 

လွတ်လမမာက်လရး တပ်မလတာ် TNLA, မမန်မာအမျ ိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် 

မဟာမိတ်တပ်မလတာ် MNDA၊ ရက္ခိုင့်တပ်လတာ် AA၊ သှေမ်းမပည်မပန်လ

ည်ထူလထာင်လရးလကာင်စီ RCSS နဲ့ အမခားလဒသတွင်း မပည်သူ့စစ်လတွရဲ့ 

လှုပ်ရှာနယ်လမမလတွမှာ တည်ရှိလနတာမြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ကယား(ကရင်နီ)မပည်နယ်မှာ လှေပ်စစ်ဓါတ်အား မီဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀

 လကျာ်ထုတ်လုပ်ြို့ရည်ရေယ်ထားတဲ့  ရောသစ်လရကာတာ စီမံကိန်းနဲ့  

ပတသ်ကပ်ပီး ၂၀၁၂ ခနုစှမ်ှာ အစိုးရနဲ့ KNPP တိုအ့ကကား Bilateral Ceasefire 

Agreement (နှစ်ဘက်အကကား အပစ်အခတ်ရပ်စလဲရး သလဘာတညီချက်) 

ထမဲှာ သလဘာတညူခီျကတ်စခ် ုအလနနဲ့ အကကီးစားစမီကံနိ်းလပုင်န်းလတကွိ ု

မပည်နယ်အတွင်းမှာ လဒသတည်ပငိမ်လအးချမ်းမှုနဲ့ တရားဥပလဒစိုးမိုးမှု 

မရှိလသးရင် ရပ်တန့်ထားြို့ သလဘာတူထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒီသလဘာတူညီချက်အရ သုံးလအတွင်း အရပ်ြက်အြွဲ့အစည်းက 

ကိုယ်စားလှယ်လတွနဲ့ သတင်းမီဒီယာ လတွက လဒသခံလတွနဲ့ လတွ့ဆုံလမး 

မမန်းြိုန့ဲ့ ကငွ်းဆင်းလလလ့ာခဲတ့ယလ်ို ့ကရငန်အီမျးိသားတိုးတကလ်ရးပါတ ီ

(KNPP)ရဲ့  ဒုဥက္ကဌ ခူးဦးရယ်က အဆိုပါ  သုလတသနအစီရင်ခံစာ 

မိတ်ဆက်ပွဲမှာ လမပာဆိုပါတယ်။

“တကယ်တမ်း ကွင်းဆင်းတဲ့ အခါမှာ ဘာမြစ်လနသလဲဆိုလတာ့ 

ကျလနာ်တို့ လဒသခံလူထုလတွက မသိဘူး။ ဘာဆိုဘာမှ မသိဘူး။ သတင်း 

အချကအ်လကလ်တ ွမရှဘိူးလပါလ့နာ။် ဆိလုိတုာက ပငွ့လ်င်းမမငသ်ာမှု မရှတိဲ ့

အလနအထားမျ ိုးလို့ လမပာလို့ရတယ်။”

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်လရးပါတီ  (KNPP)ဟာ တနိုင်ငံ  

လုံးဆိငုရ်ာ အပစအ်ခတရ်ပစ်လဲရးသလဘာတညူခီျက ်(NCA) မှာ လကမ်တှ ်

မလရးထိုးလသးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းတစ်ခုမြစ် 

ပါတယ်။

အလားတူ မမန်မာနိုင်ငံမှာ တည်လဆာက်မယ့် အကကီးစားစီမံကိန်း 

လတွဟာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမြစ်ပွား နိုင်လမခများတဲ့ နယ်လမမလတွမှာ 

တည်ရှိလနတာလကကာင့် ပငိမ်းချမ်းလရးမရှိရင် စီမံကိန်းလတွကို အလကာင် 

အထည် လြာ်ြို့ မမြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်း အစီရင်ခံစာက လထာက်မပထား 

ပါတယ်။

မမနမ်ာနိငုင်ရံဲ့ စမွ်းအငစ်မီအံပုခ်ျုပမ်ှုဟာ မပညတ်ငွ်းပငမိ်းချမ်းလရးကိ ု

ဦးတည်လနမခင်းထက် နိုင်ငံအတွင်း နှစ် ၇၀ နီးပါမြစ်ပွားလနတဲ့ မပည်တွင်း 

စစ်ကို ပိုပပီး သက်ဆိုးရှည်လရးကိုသာ ဦးတည်လနတာကို လတွ့ရတယ်လို့ 

ဆိုပါတယ်။

ဒါ့လကကာင့်  မပည်တွင်း ပငိမ်းချမ်းလရးကို  ဦးတည်တဲ့  လှေပ်စစ်နဲ့  

စမွ်းအင ်စမီကံနိ်းလတကွိ ုလရးဆွခဲျမတှအ်လကာင ်အထညလ်ြာသ်င့တ်ယလ်ို ့

အစီခံစာက ဆိုပါတယ်။

cGef;uvdkif;z&D;

ပငမိ်းချမ်းလရးကို ထိခိုကလ်စနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို ပငမိ်းချမ်း ပငမိ်းချမ်းလရးကို ထိခိုကလ်စနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို ပငမိ်းချမ်း 

လရးမြစ်စဉ်မှာ ထည့်သွင်းလဆွးလနွးရန်လိုဟုဆိုလရးမြစ်စဉ်မှာ ထည့်သွင်းလဆွးလနွးရန်လိုဟုဆို
အခါလည်းပါးပါတယ်။ လုံးဝအားလနတဲ့ အခါမျ ိုးလည်း ရှိလတာ့ရှိပါတယ်။ 

ဒါလပမဲ ့အလပုရ်ှုပလ်နတဲ ့အချနိလ်တကွလည်း အလတာက်ကီးများလနကကတယ ်

ဆိုတာကို တင်မပလိုရင်းမြစ်ပါတယ်။

စာ လရး လလး လတွ လတာ် လကကာ င်း တ တ် လကကာ င်း အ မွှ မ်း တ င် တဲ့  

စာလည်းမဟတုပ်ါဘူး။ အားလုံး လမိ္မာ လနကကတယလ်ိုလ့ည်း အမွှမ်းတငတ်ာ 

မဟုတ်ပါဘူး။ မှားလို့ယွင်းလို့ အလရးယူလနကကရတာလတွလည်း ရှိပါတယ်။ 

ဒီလနရာမှာ တင်မပလိုတာကလတာ့ သူတို့လတွက တတ်သလလာက် မှတ်သ 

လလာက်ကလလးနဲ့ ရသမှေ အချနိ်လလးအတွင်းမှာ ကုန်းရုန်းလှုပ်ရှားလနကက

ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသာ တင်မပလနတာပါ။

လိုရင်းကို မပန်ချုပ်ရရင်လတာ့ တစ်ဦးချင်းတစ်လယာက်ချင်းစီရဲ့

ပူးလပါင်းလဆာင်ရေက်မှုကို လနွးလထွး လှိုက်လှဲစွာကကိုဆိုြိတ်လခါ်ချင်တာ

ပါပဲ။ ရာအိမ်စုက ရာအိမ်စုအလိုက်တာဝန်ယူကကရင်၊ ဆယ်အိမ်စုက 

ဆယအ်မိစ်အုလိကုတ်ာဝနယ်ကူကရင၊် ယတုစ်အွဆုံး ကိယု့မ်သိားစအုတကွ ်

စာရင်းဇယားမနှက်နြ်ိုအ့လရး ကိယုက်ိယုတ်ိငုသ်ွားလရာကပ်ူးလပါင်းလဆာင်

ရေက်လပးလိုက်မယ်ဆိုရင် အားလုံးရဲ့စာရင်းဇယားအချက်အလက် လတွက 

ဒီကလန့ထက်ပိုပပီးမှန်ကန်လာမှာပါ။

ရာထူးဌာနန္တရကကီးကကီးမဟုတ်ဘဲ ရာထူးလသးလသး၊ လနရာငယ် 

ငယ်လလးမှာ ကျင်လည်လှုပ်ရှား လနကကရတာကတစ်လကကာင်း၊ သူတို့ရုန်း

ကနရ်တဲန့ယပ်ယရ်ဲ့ကျယမ်ပန့်မှုကတစလ်ကကာင်းလကကာင့ ်သတူိုလ့တကွိ ုပစုနွ ်

ဆိတ်ကလလးလတွနဲ့တင်စားလိုက်ရမခင်းမြစ်ပါတယ်။

ပစုနွဆ်တိက်လလးလတနွဲ့ပတသ်ကလ်ို ့လနာကထ်ပအ်ဆိတုစခ်လုည်း 

ရှိပါလသးတယ်။ ငါးတကာ ယိုတဲ့လချး ပုစွန်ဆိတ်လခါင်းလာစုတယ်တဲ့။ 

ဘယလ်ိပုမဲြစမ်ြစ ်ပစုနွဆ်တိက်လလးလတကွလတာ ့ပစုနွဆ်တိပ်ပီ ီဒပီငလ်ယ ်

မပင်ကကီးထဲမှာ ဆက်လက်ကူးခတ်လနမြစ်ကကဦးမှာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါ 

ကျလတာ့လည်း  လှိုင်း ကကားလလကကားမှာ  မူးမိုက်လမ့လမမာသွားလအာင်  

လွင့်ပါသွားရတာမျ ိုးလတာ့ ရှိတာလပါ့လလ။

အရေယ်ဘယ်လိုငယ်လပမယ့်  ပုစွန်ဆိတ်ကလလးလတွကလတာ့  

ပင်လယ်မပင်ကို လက်ပစ်ကူးလနကကဆဲ ပါပဲ။

သိုက်စိုးထွန်း(နတ်ရော)
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လမး ။ ။ နှစ်ြက် သလဘာတူညီချက်လတွကို ချ ိုးလြာက်တာလတွ၊ 

NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ မလလးစား မလိုက်နာတာလတွ ရှိတယ်လို့ 

သုံးသပသ်ွားတယလ်ပ့ါလနာ။ အဲဆ့ိလုတာ ့ဘာလတ ွချ ိုးလြာကသ်ွားတာလ။ဲ 

သူတို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အချက်လတွ အလပါ် ဘာလတွ ချ ိုးလြာက်သွား 

တာလဲလပါ့။

လမြ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ KNPP ကလနပပီးလတာ့ ၂၀၁၂ မတ်လ ၁ ရက်လန့မှာ 

ညေနိှိုင်းလဆွးလနွးတဲ ့အချက ်၂၀ ထမဲှာ ပါဝငတ်ဲ ့စမီကံနိ်းကကီးလတကွိ ုယာယ ီ

ရပ်ဆိုင်းထားြို့ ဆိုတဲ့ အချက်လတွ ပါဝင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျလတာ့ 

မပည်လထာင်စု အဆင့်အလနနဲ့ ပထမ အကကိမ် ၂၀၁၂ ဂျွန်လမှာ ချုပ်ဆိုတဲ့ 

လနရာမှာ သလဘာတူညီချက် အမှတ် ၆ မှာဆိုရင် ရောသစ် စီမံကိန်းကဲ့သို့ 

စီမံကိန်းကကီးလတွလပ့ါလနာ။ ရောသစ် စီမံကိန်းကကီး အပါအဝင် အကကီး 

စား စီမံကိန်းလတွကို ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားရမယ်။ တကယ်တမ်းဒီအလပါ် 

မှာကို လူထုလတွ အများမပည်သူနဲ့ အရပ်ြက်အြွဲ့အစည်းလတွ၊ လူမှု 

အသင်း အြွဲ့လတွကိုလည်း လလ့လာခွင့် လပးရမယ်။ ပွင့်လင်းမမင် သာစွာ 

နဲ့ကို ချမပရမယ်ဆိုတာလတွပါတယ်။ အဲဒီ ဥစ္စာကိုပဲ မပည်လထာင်စု အဆင့် 

ဒုတိယအကကိမ်မှာ ဆိုရင်လည်း ထပ် ပပီးလတာ့မှကို  ထည့်သွင်းထား 

တယလ်ပါ။့ အဲလ့တာ ့အကကီးစား စမီကံနိ်းကကီးလတကွိ ုအများမပည ်သလူထူကုိ ု

ချမပြို ့မလမပာနဲ့ သလိတာင ်မသလိိကုပ်နဲဲ့ကိ ုဒါက အစိုးရလတကွ သလဘာတ ူ

ခွင့်မပုလိုက်တာမျ ိုးလတွ ရှိတယ်။ 

စမီကံန်း တစခ် ုလပုမ်ယ ်ဆိရုင ်ကကိုတင ်အသလိပး အလကကာင်းကကား 

ပပီးလတာမ့ ှလဒသခလံတရွဲ့ သလဘာထား သတမ်တှခ်ျက ်ရယရူမယဆ်ိတုဲ ့FPIC 

လပါ့လနာ အဲ့ဒါလတွကလည်း မလုပ်လဆာင်ပနဲဲ့ကို မပည်နယ် အစိုးရအလနနဲ့ 

ကန့်ကွက်ရာ မရှိလကကာင်း ဆိုပပီး သလဘာတူလိုက်တဲ့အတွက် မမန်မာ နိုင်ငံ 

ရင်းနှီးမမုပ်နှံမှု လကာ်မရှင်ကလနပပီးလတာ့မှ ခွင့်မပုလာတာလတွကလည်း 

ရှိလနတယ်လပါ့ ။  အဲ့ဒီအတွက်လကကာင့်မို့လို့  ဒါသည် လက်ရှိ  နှစ်ြက် 

သလဘာတူညီထားတဲ့ မပည်လထာင်စုအဆင့် ပထမ အကကိမ်လရာ၊ ဒုတိယ 

အကကိမ် လရာကို ဒါ မပည်လထာင် အစိုးရကလနပပီးလတာ့ လကျာ်လွန် ချ ိုးြျက် 

လိုက်သလို မြစ်လိုက်ပပီးလတာ့ တကယ်တမ်း ပွင့်လင်းမမင်သာမှုလည်း 

မရှိတဲ့ အလမခအလနနဲ့ကို သွားလနတာဆိုလတာ့ ဒါသည် ကျလနာ်တို့ အလနနဲ့ 

ကလတာ့ မမြစ်သင့်ဘူး ဒါလတွက လက်ရှိအချနိ်ထိ မပည်လထာင်စုအဆင့် 

သလဘာတူညီထားတာပဲ မြစ်တဲ့အတွက်လကကာင့်မို့လို့ လရရှည် တည်တံ့တဲ့ 

ပငိမ်းချမ်းလရးအတွက်ဆိုရင် လလးစားလိုက်နာရမယ်လို့ပဲ  ကျလနာ်တို့  

ကလတာ့ မမင်ပါတယ်။

လမး ။ ။ လနာက်တစ်ခုကလလ လမမမမုပ်မှိုင်းလတွကိုလည်း ရှင်းလင်းြို့ 

သတူို ့သလဘာတညူခီဲက့ကတယလ်လလနာ။ အဲဒ့ါလတကွိ ုအခလုကရ်ှမိှာ သတူို ့

ဘာလတ ွလဆွးလနွးလမပာဆိထုားတာလတ ွရှလိ။ဲ ဘယလ်ိ ုအလမခအလနရှလိလဲပါ။့

လမြ ။ ။ လက်ရှိကာလ ဒီအပစ်ရပ်ကာလမြစ်ပပီးလတာ့မှကို ဒီအပစ် 

ရပ်ကာလမှာ အလမခအလနလပါ်မူတည်ပပီးလတာ့ နှစ်ြက်ညေိနှိုင်းလဆွးလနွး

“ ဒီလက်ရှိလက်ကျန်ကာလမှာလရာ၊ လနာက်တတိယအကကိမ်တက်မယ့်၊ တာဝန်ယူရမယ့် အစိုးရသစ်မှာလရာပါ တကယ်တမ်းလမပာရရငလ်တာ့ ဒီအတွက်ကို ပငမိ်းချမ်းလရးဆိုင်ရာအရ “ ဒီလက်ရှိလက်ကျန်ကာလမှာလရာ၊ လနာက်တတိယအကကိမ်တက်မယ့်၊ တာဝန်ယူရမယ့် အစိုးရသစ်မှာလရာပါ တကယ်တမ်းလမပာရရငလ်တာ့ ဒီအတွက်ကို ပငမိ်းချမ်းလရးဆိုင်ရာအရ 

လလ့လာသိရှိထားတဲ့သူမျ ိုးလတွ ပါဝင်မယ်ဆိုရင် ပိုပပီးလတာ့မှကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် KNPP နဲ့ပိုမိုအားလကာင်းလာလိမ့်မယ်လပါ့။ တကယ်တမ်းက ပါးစပ်ကပဲ မပည်သူ့အစိုးရတို့၊ လလ့လာသိရှိထားတဲ့သူမျ ိုးလတွ ပါဝင်မယ်ဆိုရင် ပိုပပီးလတာ့မှကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် KNPP နဲ့ပိုမိုအားလကာင်းလာလိမ့်မယ်လပါ့။ တကယ်တမ်းက ပါးစပ်ကပဲ မပည်သူ့အစိုးရတို့၊ 

လူထုလရေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရလို့ လမပာလနပပီးလတာ့ တကယ့်အလရးကကီးတဲ့ ကိစ္စရပ်လတွမှာကျလတာ့ တပ်မလတာ်တို့၊ တပ်မလတာ်အပငိမ်းစားတို့ကိုပဲ တာဝန်လပးလနမယ်ဆိုရင်လတာ့ ဒါသည် လူထုလရေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရလို့ လမပာလနပပီးလတာ့ တကယ့်အလရးကကီးတဲ့ ကိစ္စရပ်လတွမှာကျလတာ့ တပ်မလတာ်တို့၊ တပ်မလတာ်အပငိမ်းစားတို့ကိုပဲ တာဝန်လပးလနမယ်ဆိုရင်လတာ့ ဒါသည် 

ဘယ်လိုမှကို မပည်နယ်အတွက် ပိုမိုအားလကာင်းတဲ့အလရေ့တစ်ခုကို လြာ်လဆာင်နိုင်မှာမ ဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ့။ ” လို့ လမပာတဲ့ ကယား( ကရင်နီ ) မပည်နယ် ပငိမ်းချမ်းလရး လလ့လာသုံးသပ်သူ ဘယ်လိုမှကို မပည်နယ်အတွက် ပိုမိုအားလကာင်းတဲ့အလရေ့တစ်ခုကို လြာ်လဆာင်နိုင်မှာမ ဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ့။ ” လို့ လမပာတဲ့ ကယား( ကရင်နီ ) မပည်နယ် ပငိမ်းချမ်းလရး လလ့လာသုံးသပ်သူ 

လကျာ်ထင်လအာင်နှင့် လတွ့ဆုံလမးမမန်းမခင်း။လကျာ်ထင်လအာင်နှင့် လတွ့ဆုံလမးမမန်းမခင်း။
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သွားရမှာ မိုင်းရှင်းလင်းလရးတို့၊ ဒုက္ခသည်မပန်လည်လနရာချထားလရးတို့ဆို 

ပါပါတယ်။ သို့လသာ်အခုအချနိ်ထိ ယုံကကည်မှု တည်လဆာက်မှု အပိုင်းကို 

အားနည်းလနတယ်လို့ပဲ ကျလနာ်တို့လတာ့ သုံးသပ်တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် 

လကကာင့်မို့လို့နှစ်ြက်လုံးကလည်း မိုင်းရှင်းလင်းလရးကို စနစ်တကျပူးတွဲ 

လုပ်လဆာင်တာတို့၊ တစ်ြက်ချင်းစီကလန လြာ်လဆာင်တာတို့ဆိုတာမျ ိုး 

ကို ကျလနာ်တို့မလတွ့ရလသးသလို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနဲ့ ၁၉၉၀လကျာ်ကာလ 

ကျလနာ်တို့လဒသခံတိုင်းရင်းသားလတွ ထွက်လမပးခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်း 

လရာက် ရှိလနတဲ့ တိုင်းရင်းသားလတွ မပန်လည်လနရာချထားလရးနဲ့ ဒီမှာဂုဏ် 

သိက္ခာရှိစွာ မပန်လာလရးဆိုတာကလည်း အခုချနိ်ထိ အလကာင်အထည် 

မလြာ်နိုင်လသးတဲ့အလမခအလနကို ကျလနာ်တို့လတွ့လနရတယ်။ တိုင်းရင်း

သားလကန်ကက်ိငုဘ်ကက်လတာ ့သတူိုရ့ဲ့မိငု်းလတဟွာ စနွ့်လွှတမ်ိငု်းလတပွ ဲ

မြစ်တဲ့အတွက် ၂နှစ်ထက်လတာ့ ပိုမခံဘူး။ 

အလွန်ဆုံး တစ်ချ ို့မိုင်းလတွဆိုရင်လတာ့ ၃နှစ်လလာက် ခံရင်ခံမယ် 

ဆို လတာ့  အ ခု လ က် ရှိ လ က် မှ တ် ထိုး ထား တာ  ၈ နှ စ် ဆို တဲ့ အ တို င်း  

အတာမှာကလတာ ့မိငု်းလတကွလတာ ့အသကမ်ရှလိတာဘ့ူးလိုလ့မပာလသာည်ား

လည်း တပမ်လတာဘ်ကက်လနပပီးလတာမ့ ှလထာငထ်ားတဲတ့စခ်ျ ို့မိငု်းလတဆွို

ရင် ဒါ၂၀၁၈အထိ ကွဲလနလသးတာလတွလည်း ကျလနာ်တို့ကကားလနရတယ်။ 

သိလနရတယ်လပါ့လနာ်။

အဲ့ဆိုလတာ့ အချ ို့လသာတာဝါတိုင်လအာက်လတွမှာ၊ အချ ို့လသာ 

လတာလမ်းလကကာင်းလတွမှာ၊ စစ်စခန်းလတွမှာသာလှေင်အသက်ရှိလနအုံး 

မယ်ဆိုရင်လတာ့ ဒီမိုင်းလတွရဲ့အသက်ဝင်လနမှုလကကာင့်မို့လို့ကို ကျလနာ်တို့ 

လဒသခံလူထုလတွရဲ့ လုပ်ကိုင်ရှာလြွစားလသာက်တဲ့အလမခအလနကလတာ့ 

ကျုံ့လနလသးတဲ့အလမခအလနမြစ်တယ်လပါ့။ တကယ်ကယ်တမ်းသာလှေင် 

ဒါလတကွိရုငှ်းလပးမယဆ်ိရုငလ်တာ ့ကျလနာတ်ိုလ့ထူလုတအွလနနဲ့လတာလတာင ်

လတွထဲမှာ အသက်လမွးဝမ်းလကကာင်းအရ လုပ်ကိုင်ရှာလြွစားလသာက်ြို့အ 

တွက်ကလတာ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုလုံခခုံတဲ့အလမခအလန ရှိပါလိမ့်မယ်။ 

လကရ်ှ ိကာလမှာကလတာ ့စနစတ်ကျရငှ်းလင်းလရးကိလုတာ ့မလြာ်

လဆာင်သွားတဲ့အတွက်လကကာင့်မို့လို့ကိုလတာ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခခုံမှုအ 

ပိုင်းမှာလတာ့ နည်းနည်းလလးလတာ့ စိုးရိမ်စိတ်လတွလတာ့ရှိလနလသးတယ် 

လပါ့ သို့လသာ်နှစ်ကာလ ကကာတာမြစ်တဲ့အတွက်လကကာင့်မို့  အချ ို့လသာ 

လနရာလတွမှာလတာ့ လဒသခံလူထုလတွကလတာ့ သွားလာမှုလတွရှိလနပပီ 

မြစ်ပါတယ်။

လမး။ ။အဲ့တုန်းက သူတို့သလဘာတူညီချက်ထဲမှာ KNPP က တရား 

မဝင်အသင်းအြွဲ့မှ မပန်ရုတ်သိမ်းလပးြို့ ဆိုတဲ့ဟာ သလဘာတူခဲ့တာလား 

ဆရာ။

လမြ။ ။ မတူခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ မရုတ်သိမ်းလပးလသးပါဘူး။ ဒီ ၂၀၁၂

၊ မတ်လ ၁ရက်လန့မှာ လတာင်းဆိုတဲ့အချက်ထဲမှာ ပါတယ်လပါ့ လနာ်။ 

တကယ်တမ်း ညေိနှိုင်းလဆွးလနွးြို့နဲ့ တကယ့်လရရှည် တည်တံ့တဲ့ ပငိမ်းချမ်း 

လရးအတွက်နဲ့ တကယ်လုပ်ကိုင် လဆာင်ရေက်မှုလတွအတွက် ဆိုရင်လတာ့ 

ဒီစစ်အစိုးရလက်ထက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ တရားမဝင်အသင်း ဆိုတာ 

မျ ိုးကို  ရုပ်သိမ်းလပးြို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါလပမယ့် အခုချနိ်ထိကိုလတာ့ 

ဒီအစိုးရကလရာ၊ တပ်မလတာ်ကလရာထုတ်မပန်လကကညာလာတာ မရှိလသး 

ပါဘူးခင်ဗျာ့။ 

လက်ရှိလမပာရမယ်ဆိုရင်လတာ့ KNPP ကို တရားမဝင်အသင်း 

အြွဲ့အလနနဲ့ ပဲထားထားတယ်ဆိုရင်လတာ့ တကယ်တမ်းပငိမ်းချမ်းလရး 

အတွက် ကကိုးပမ်းလိုတဲ့လူလတွအလနနဲ့က အခက်အခဲအဟန့် အတား 

တစ်ခု ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ ဘာလကကာင့်လဲဆိုလတာ့ တရားမဝင် အသင်းနဲ့ 

ဆက်သွယ်လဆာင်ရေက်မှုလတွ ပုဒ်မ(၁၇/၁-၁၇/၂)ဆိုတာလတွက လထာင် 

ဒဏ် (၂)နှစ် အထိအမပစ်လပးလို့ရလနတဲ့ ပုဒ်မမြစ်ပါတယ်။ သို့လသာ် 

ဒီအလပါ်မှာကိုလတာ့ ၈နှစ်တာကာလမှာ ပငိမ်းချမ်းလရးအတွက် ဆက်သွယ် 

ပပီးလတာမ့ ှလပုလ်ဆာငက်ညူလီနတဲ ့လလူတအွလပါ်မှာကိလုတာ ့အလရးယမူခင်း 

လတာ့မရှိဘူး။ 

ပငိမ်းချမ်းလရးအကျ ိုးအတွက်ကို လုပ်ကိုင်လဆာင်ရေက်မှုအလပါ်မှာ 

အသိအမှတ်မပုတဲ့အလနနဲ့ကိုလတာ့ တရားစွဲဆိုမှုတို့ ၊  အလရးယူတာတို့  

မရှိလပမယ့် ဥပလဒလကကာင်းဆိုင်ရာအရကလတာ့ တကယ်တမ်းလတာ့ ပယ် 

ြျက်လပးလိုက်ရင်လတာ့ တကယ့်ပငိမ်းချမ်းလရးအတွက် ကူညီလဆာင်ရေက် 

လပးလနတဲ့ လူလတွအတွက် ပိုပပီးလတာ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အားပိုလကာင်း 

ပါလမိ့မ်ယခ်ငဗ်ျ။ ပိမုိပုပီးလတာမ့ ှချတိဆ်ကလ်ဆာငရ်ေကမ်ှုလတကွိ ုအားထည့ ်

နိငုပ်ါလမိ့မ်ယလ်ပါ။့ သိုမ့ဟတုရ်ငလ်တာ ့ဒလီိမုရတုသ်မိ်းလပးလသးတဲအ့တကွ ်

လကကာင့မ်ိုလ့ိုက့ိ ုတကယတ်မ်း ဥပလဒလကကာင်းအရ တရားစွဆဲိမုှုလတ ွမြစလ်ာ 

နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်လကကာင့်မို့လို့ကို  ချင့်ချနိ် ပပီးလတာ့မှ လုပ်ရတာ 

လတွမြစ်တဲ့အတွက် တကယ့်ပငိမ်းချမ်းလရးအတွက်ဆိုရင် တစ်ချ ို့အပိုင်း 

လတမွှာဆိရုင ်အားမလကာင်းတဲ ့အလမခအလနမျ ိုးလတကွိ ုမြစလ်ပါ်လစပါတယ။်

လမး။ ။ သတူိုန့စှြ်ွဲ့ကကားမှာ လဒသြွံ့ပြိုးလရးကလတာ ့ပူးလပါင်းလဆာင ်

ရေကတ်ဲလ့နရာမှာ အတင့အ်တင့ရ်ှတိယလ်ိုဆ့ရာလမပာသွားသလိပု။ဲ ဘာလတ ွ

အသင့်သင့်ရှိတာလည်း ဆရာ။

လမြ ။  ။  ဟုတ်ကဲ့  လဒသြွံ့ ပြိုး လရးပို င်းဆို င် ရာလတွမှာဆို ရင်  

နကိုယ်တုန်းက သွားလာြို့အတွက် အညိုလရာင်၊ အနက်လရာင် သတ် 

မှတ် ထားခဲ့တဲ့ နယ်လမမလတွက အခုဆိုရင် ဒါက လတာ်လတာ်များများမှာကို 

အသိ လပးအလကကာင်း ကကား ပပီးလတာ့  လက်နက်ကိုင်လဆာင်သွားတာ 

လတလွည်း ရှသိလိ၊ု တစခ်ျ ို့မှာလတာ ့လကန်ကမ်ပါဘူးဆိုရင် လွှတလ်ပစ်ွာ 

သွားလာမှုလတွလည်း ရှိသွားတယ်။ လူထုလတွအလနနဲ့ ဆိုရင်လည်း သွား

လာကူးသန်းမှုလတွရှိလာတဲ့အတွက် လမ်းလြာက် ၊  တံတားလဆာက် 

လတွကလည်း လတာ်လတာ်လလးကို အပစ်ရပ်ကာလ ၂၀၁၂လနာက်ပိုင်းမှာ 

လုပ်လဆာင်လာနိုင်တာကို လတွ့တယ်။ 

အမခားလသာ လဒသြွံ့ပြိုးလရးဆိုင်ရာအရ CSOsလတွ၊ INGOလတွ၊ 

NGOs လတွကလည်း တစ်ချ ို့လသာလက်နက်လတွရဲ့  စိုးမိုးနယ်လမမ၊ 

လကျးရောလတွအထိကို  ဝင် လရာက်လုပ်ကို င် ခွ င့် လတွရလန ပပီ လပါ့ လနာ် ။ 

အဲအ့တကွ ်လကကာင့မ်ိုလ့ို ့ကျလနာတ်ိုလ့ဒသြွံ့ပြိုးလရးလတမွှာကလတာ ့အနည်း 

အကျဉ်းကို လုပ်ကိုင်လဆာင်ရေက်မှုလတွ ရှိလာသလို သက်ဆိုင်ရာရပ် လကျး 

လတွမှာကလည်း ြွံ့ပြိုးလရးဆိုင်ရာလတွအရ ချတိ်ဆက်ပပီးလတာ့မှ သွား 

လနတဲ့ အပိုင်းလလးလတွကလည်း အဆင်လမပလာကကတယ်။ အစိုးရဌာနပိုင်း 

ဆိုင်ရာအချ ို့ကလည်း တစ်ချ ို့ နကိုယ်လှည့်မကကည့်ခဲ့တဲ့ရောလတွကို အခု 

အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပပီးလတာ့မှ လုပ်လဆာင်လပးလာတာမျ ိုးလတွလည်း 

လတွ့ရတာမြစတ်ဲအ့တကွ ်ဒအီပစရ်ပက်ာလ ၂၀၁၂လနာကပ်ိငု်းမှာလတာလ့ဒသ 

ြွံ့ပြိုးလရးလတွကလတာ့ တိုးတက်လာတယ်လို့ပဲ သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ့။

လမး။ ။ ဒီမပည်နယ်အဆင့်မှာ အစိုးရနဲ့ပုံမှန်လတွ့ရမယ်ဆိုတာလတွ 

သလဘာတညူခီဲက့ကတယလ်ပါလ့နာ။် အဲလ့တာဆ့ရာအခနုလမပာသွားတာ အရပ ်

သားလတွလရးထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လတွက မပါပဲနဲ့ဒီလိုမျ ိုး လထွအုပ်တို့၊ 

စစ်တပ်ဘက်က ဝန်ထမ်းလတွတို့အဲ့လိုပဲတက်လရာက်လနတယ်ဆိုလတာ့ 

အဲ့ဒါလတွက ဘာလကကာင့်မြစ်ရတာလည်း၊ ဘယ်လိုမြစ်သင့်လဲ ဆရာ။

လမြ။ ။ တကယ်တမ်း မပည်နယ်အစိုးရကလန တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး 

က အနည်းဆုံးကိုလတာ့ ပါရမှာလပါ့လနာ်။ ဒါလပမယ့် မပည်နယ်အစိုးရထဲမှာ 

tqufudk wzuf pmrsufeSmodk h



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(23)

atmufwdkbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfatmufwdkbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

လတာ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ လုံခခုံလရးနဲ့နယ်စပ်ဝန်ကကီးကိုပဲ တာဝန်လပးတာမျ ိုး 

လတွမြစ်သွားတယ်။ ဒါအမပင်အမခားလသာ ဝန်ကကီးချုပ်မဟုတ်ရင်လတာင် 

ဝနက်ကီးတစဦ်းဦးပါရမယ၊် အရပသ်ားလတကွလနလရေးချယထ်ားတဲ ့ကိယုစ်ား 

လှယ်လတွကလနတစ်ဆင့် ဝန်ကကီးမြစ်သွားတဲ့လူလတွပါရမယ်ဆိုလပမယ့် 

လည်း မပညန်ယအ်စိုးရအြွဲ့အတငွ်းလရးမှူးဆိတုဲ ့ရုံးပိငု်းဆိငုရ်ာဝနထ်မ်းလပါ့

လနာ် အဲဒါကလည်းများလသာအားမြင့်က တပ်မလတာ်ဘက်ကလနပပီးလတာ့ 

အရပ်ဝတ်လဲပပီးလတာ့မှ တာဝန်ထမ်းလဆာင်တဲ့ သူလတွပဲ မြစ်တာမို့လို့ကို 

ဒ ီ(၃)ဦးစလီတွ့စုတံဲပ့ွလဲတမွှာကိ ုဒအီရပသ်ားပိငု်းမပါဘူးဆိတုဲ ့အသလံတကွိ ု

ကျလနာ်တို့ကကားရပါတယ်ခင်ဗျာ့။ 

အခုဆိုရင်လည်း ပုံမှန်တစ်လတစ်ကကိမ်လတွ့စုံြို့လမပာဆိုထားကက

လပမယ့်လည်း (၃-၄)လမှ တစ်ကကိမ်လလာက်၊ တစ်ကကိမ်ဆိုလပမယ့်လည်း 

သိပ့်ပပီးလတာ့မှ အထူးအလထွမဟုတ်ပဲနဲ့ လဒသအတွင်းြွံ့ပြိုးလရး အနည်း 

ငယလ်လာကပ် ဲလမပာဆိလုဆွးလနွးနိငုပ်ပီးလတာမ့ ှတကယ့လ်ရရညှတ်ညတ်ံတ့ဲ ့

ပငိမ်းချမ်းလရးအတွက် နိုင်ငံလရးဆိုင်ရာလတွ၊ ကျန်တဲ့ညေိ နှိုင်းမှုဆိုင်ရာလတွ 

ဆိုတာမျ ိုးကို လဆွးလနွးနိုင်စွမ်းမရှိတာကိုလတွ့ရတယ်။ ဒါသည် မပည်နယ် 

အစိုးရအြွဲ့မှာရှလိနတဲ ့လလူတရွဲ့ပငမိ်းချမ်းလရးလပါ်မှာ မသနိား မလညမ်ှုလတ၊ွ 

သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပပီးလတာ့မှ အလတွ့အကကုံ ပိုင်းဆိုင်ရာ 

အရလရာ၊ ဗဟုသုတပိုင်းဆိုင်ရာအရလရာ မရှိမှုလကကာင့်လို့ တာဝန်မယူရဲတဲ့ 

အတွက်လကကာင့်မို့လို့ကို မလုပ်ဘူးလို့ပဲ ကျလနာ်တို့အလနနဲ့ကလတာ့မမင်ပါ 

တယ်ခင်ဗျာ့။

လမး။ ။ သတူိုအ့လတွ့အကကုံမရှလိိုလ့ား။ ဒါမမှဟတုရ်င ်ဗဟိကုထနိ်း 

ချုပ်လနတာလကကာင့်လား။ ဆရာအမမင်ကို လမပာမပလပးပါ။

လမြ။ ။ အချ ို့လသာကစိ္စရပလ်တကွိ ုဒ ီNRPC မပညလ်ထာငစ်အုဆင့က်ိပု ဲ

များလသာအားမြင့် လဘာ်လီလဘာပုတ်တယ်လပါ့လနာ်။ ဒါလပမယ့် တကယ် 

တမ်းကလမမမပငအ်လမခအလနလတမွှာ တစခ်ျ ို့လတကွလတာ ့ပါကိ ုပါဝငရ်မှာပ ဲ

မြစ်ပါတယ်။ အရပ်သားလရေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လတွမြစ် မြစ် ၊ 

ဝနက်ကီးမြစမ်ြစ ်ပါရမယ။် တကယတ်မ်းလမပာရရငတ်ာ ့တာဝနရ်ှတိာက မပည ်

နယ်အကကီးအကဲလို့နာမည်ခံထားတဲ့ ဝန်ကကီးချုပ်မြစ်ပါတယ်။ 

ဒါလပမယ့ ်အခ ု၄နစှလ်ကျာမ်ပုတတ်ာသွားလိကုတ်ယ ်တကယတ်မ်း 

မပည်လထာင်စုအဆင့်ကလာတဲ့ တစ်ကကိမ်လလာက်သာလှေင်သူကလန ပပီး

လတာမ့သှစူကားမလမပာရတဲလ့နရာမျ ိုးလလာကမ်ှာပပဲါတယ။် တကယတ်မ်း 

သူဦးလဆာင်ရမယ့် ကဏ္ဍာလတွမှာဆိုရင် သူ့အလနနဲ့တာဝန်ယူမှု၊ တာ

ဝန်ခံမှုပိုင်းလတွအားနည်းပပီးလတာ့မှ ကျန်တဲ့လူလတွကိုပဲ လစလွှတ်တာ

လတွမြစ်တဲ့အတွက်လကကာင့်မို့လို့ကို မပည်လထာင်စုအဆင့်ကိုပဲ လဘာ်လီ 

လဘာပုတ်မခင်းသည် အချ ို့အပိုင်းကလတာ့အဆင်လမပလပမယ့် ၊ တစ်ချ ို့ 

အပိုင်းကလတာ့ အဆင်မလမပမှုလတွကို မြစ်လပါ်လစပါတယ်။ 

အဲ့ ဒီအတွက်လကကာင့်မို့လို့တကယ်တမ်း  ဒီလက်ရှိလက်ကျန်  

ကာလမှာလရာ၊ လနာက်တတိယအကကိမ်တက်မယ့် ၊  တာဝန်ယူရမယ့်  

အစိုးရသစ်မှာလရာပါ တကယ်တမ်းလမပာရရင်လတာ့ ဒီအတွက်ကို ပငိမ်း

ချမ်းလရးဆိုင်ရာအရ လလ့လာသိရှိထားတဲ့သူမျ ိုးလတွ ပါဝင်မယ်ဆိုရင် 

ပိုပပီးလတာ့မှကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် KNPP နဲ့ပိုမိုအားလကာင်း 

လာလိမ့်မယ်လပါ့ ။  တကယ်တမ်းက ပါးစပ်ကပဲ မပည်သူ့အစိုးရတို့ ၊ 

လူထုလရေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရလို့ လမပာလနပပီးလတာ့ တကယ့်အလရးကကီးတဲ့ 

ကိစ္စရပ်လတွမှာကျလတာ့ တပ်မလတာ်တို့၊ တပ်မလတာ်အပငိမ်းစားတို့ကိုပဲ 

တာဝန်လပးလနမယ်ဆိုရင်လတာ့ ဒါသည် ဘယ်လိုမှကို မပည်နယ်အတွက် 

ပိမုိအုားလကာင်းတဲအ့လရေ့တစခ်ကုိ ုလြာလ်ဆာငန်ိငုမ်ှာမ ဟတုပ်ါဘူး ခငဗ်ျာ။့
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ကယား(ကရင်နီ)မပည်နယ်၊ ြရူဆိုပမို့နယ်အလနာက်ြက်မခမ်းရှိ 

ဟိုယာလဒသမှာ လနထိုင်ကကတဲ့ မပည်သူလတွက ပငိမ်းချမ်းလရးကို မခံစားကက 

လသးသလိ ုြွံ ပ့ြိုးမှုလနာကက်ျတာနဲ့ စားဝတလ်နလရးအခကအ်ခကဲကုံလနရတယ ်

လို့  လမပာဆိုလနကကပါတယ်။

သူတို့လတွကလတာ့ လာမယ့်  ၂၀၂၀ အလထွလထွလရေးလကာက်ပွဲ  

အလွန်မှာ လဒသတွင်း လမပာင်းအလဲလတွမြစ်လပါ် လာမယ်လို့ လမှော်လင့် 

လနကကပါတယ်။

ြရဆူိပုမို့နယ၊် ခါးဘယလ်ကျးရောမှာ လနထိငုတ်ဲ ့ဦးဒနွ်းအကီ “ဒလီဒသမှာ 

မြွံ့ပြိုးလသးတာ လမ်း၊ မီး၊ လရ စသမြင့် အဓိက ဒီအချက်အလက်လတွကို 

မြွံ့ ပြိုးလသးဘူး ။  အားနည်းချက်အများ ကကီးရှိတယ် ။  လနာက်မီးဆို  

ပုံမှန်လည်း မလာဘူး။ လမ်းဆိုလည်း လကာင်းလကာင်းမွန်မွန် မရှိခဲ့ဘူး။ 

လရဆိုလည်း လကာင်းလကာင်းမွန်မွန်မရရှိဘူး။ မပည့်ဝစွာမခံစားရဘူး။ 

နိုင်ငံလတာ်ချလပးသမှေဟူသမှေကလည်း အားလုံးက မမပည့်စုံလသးဘူးလို့ 

ကျလနာ်တို့က ခံယူပါတယ်။” လို့ လမပာပါတယ်။

သူ့အလနနဲ့ လရေးလကာက်ပွဲ ပပီးလို့  တက်လာမယ့် အစိုးရသစ်ကို 

၂၀၁၅ လရေးလကာက်ပွဲ ပပီးတဲ့လနာက်ပိုင်း လဒသတွင်း လမြရှင်းလို့မပပီးတဲ့ 

လပုင်န်းလတမွြစတ်ဲ ့လမ်း၊ လရ၊ မီး၊ ပညာလရး၊ ကျန်းမာလရးစတဲ ့ကဏ္ဍလတကွိ ု

ပိုပပီး ြွံ့ပြိုးတိုးတက်လာလအာင် လုပ်လဆာင်လပးလစချင်လနပါတယ်။

ဟိုယာလဒသခံလတွဟာ လတာင်ယာ၊ လယ်ယာစတဲ့  လုပ်ငန်း 

လတွနဲ့ ြာလာလို နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျ ိုးလရးကို အဓိက အားထားလုပ်ကိုင် 

လနကကပါတယ်။ ခုလို လဒသထွက်ကုန်လတွကို လရာင်းဝယ်လြာက်ကားတဲ့ 

လနရာမှာ ဂိတ်ခွန်လတွ လပးလဆာင်ရတာမျ ိုးရှိလနတာလကကာင့် အခက်အခဲ 

ကကုံလတွ့လနရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

“ပငိမ်းချမ်းမယ်လမပာလည်း တအားခက်တယ်၊ မပငိမ်းချမ်းဘူး။ 

ကျလနာ်တို့ လဒသမှာဆိုရင် လမ်းပန်းဆက်သွယ် လရးတို့၊ အလရာင်းအဝယ် 

လုပ်တဲ့ အချနိ်မှာ ကျလနာ်တို့လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွား ချင်တယ်။ 

ကျလနာ်တို့က အလရာင်းအဝယ်လုပ်တာလကာ၊  ကျလနာ်တို့  လုပ်တဲ့  

စီးပွားလရးဆို ဟိုြက်မှာ ပို့ရတယ်လကာ။ ဟိုြက်မှာပို့လတာ့ လွတ်လွတ် 

လပ်လပ်သွားချင်တယ်။ သူတို့ ဂိတ်ခွန်တို့ ဘာတို့ဆို ကျလနာ်တို့လည်း 

ရှိတဲ့ဟာနဲ့ ကျလနာ်တို့လုပ်စား တယ်။ နည်းနည်းရလည်း သူက နည်းနည်း 

လကာက်တယ် အဲ့မျ ိုးလလ။ အဲ့မျ ိုးခါကျလတာ့ ကျလနာ်တို့လည်း ဒီလဒသမှာ၊ 

ဒရီောမှာ၊ ဒပီမို့နယမ်ှာဆိ ုကျလနာတ်ို ့အဲဒ့ါ မရှခိိငု်းချငဘ်ူး။”လို ့ြရဆူိပုမို့နယ၊် 

လကလကာလကျးရော မှာလနထိုင်တဲ့ ြိလစ်ကိုက လမပာပါတယ်။

ဒီနှစ်စိုက်ပျ ိုးရာသီမှာလည်း ရာသီဥတုအဆင်မလမပလို့ စိုက်ပျ ိုး 

လရးလုပ်ငန်းအတွက် အခက်အခဲကကုံလတွ့ရသလို ၎င်းလကကာင့် မိုးလရ အလုံ 

အလလာက်မရတဲ့အတွက် မစိုက်ပျ ိုးရပဲ ချန်ထားခဲ့ရတဲ့ လယ်လတွအများ 

အမပားရှိ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အခုလို အလမခအလနကကုံလတွ့ရတဲ့အလပါ် ဟိုယာလဒသခံ လဒါ်နာ 

တားလျာက “ဒီမှာက အများအားမြင့်ကျလတာ့ လတာင်ယာ၊ လယ်ယာ 

အလုပ်ကလွဲရင်  အမခားအလုပ်မရှိဘူးလပါ့လနာ် ။  အဲ့ဟာနဲ့ပဲ  အလုပ်  

တစရ်ကပ်ပီးတစရ်က၊် တစန်စှပ်ပီးတစန်စှ ်သသံရာလညလ်နတယ။် လတာငယ်ာ 

လပုတ်ယဆ်ိတုာ တခါတလလ ဘာမြစလ်ိုလ့ဆဲိ ုဒမီှာကလမမကသဇာမသုံးဘူး။ 

သူ့ဟာသ ူသဘာဝလမမနဲ့ သူ့ဟာ သလူပုစ်ားခါကျလတာ ့မလကာင်းရငလ်ည်း 

မလကာင်းဘူး။ သန်တဲ့လနရာလည်း သူဟာ သူသန်တာလပါ့။ အထူးသမြင့် 

ဒီတစ်နှစ်လိုမျ ိုးဆို တအားဆိုးတယ်။ လယ်လည်း မလုပ်စားနိုင်ဘူး။ 

လတာင်ယာလည်း မလကာင်းဘူး။ မီးလနာက်ကျရှို့လို့လာ မဟုတ်ရင် 

ဘယ်လိုလည်း မသိဘူးပဲ ။  ဒီနှစ်လိုမျ ိုးဆို  မိုးလခါင်လရရှား မြစ်လတာ့  

လယ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။”လို့ ဆိုပါတယ်။

အခုလို အခက်အခဲလတွလကကာင့် လဒသခံလူထုလတွအလနနဲ့ စားဝတ်

လနလရးအခက်အခဲမြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။

ဒလီိအုလမခအလနလတလွကကာင့ ်၂၀၂၀ လရေးလကာကပ်ွမဲှာ လအာငန်ိငုမ်ယ့ ်

လွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ်လတွနဲ့ အစိုးရ သစ်ကို အလမပာင်းအလဲလတွ 

လုပ်လဆာင်လပးြို့ လတာင်းဆိုလမှော်လင့်လနကကပါတယ်။

ြရူဆို ပမို့နယ်မှာရှိတဲ့  လူထုလတွရဲ့  လိုအပ်ချက်အလပါ် ၂၀၂၀

 လရေးလကာက်ပွဲမှာ ဝင်လရာက်အလရေးခံကကမယ့် ပါတီလတွက လွှတ်လတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်လတွရဲ့ လမပာချက်လတွ ရှိပါတယ်။

ကယားမပညန်ယဒ်မီိကုရကတ်စပ်ါတကီိယုစ်ား၊ ြရဆူိပုမို့နယ၊် မပည ်

သူ့လွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ်အမြစ် ဝင်လရာက်အလရေးခံမယ့် ကိုဒီးဒီက 

လရေးလကာက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ရင် သူက အခုလို လုပ်လဆာင်လပးမယ်လို့ 

ဆိုပါတယ်။

“အဓိကကလတာ့  ြရူဆို ပမို့နယ်မှာလတာ့  လရ မပဿနာရှိတာ 

လပါ့လနာ်။ လနာက်ဒုတိယတစ်ခုက စိုက်ပျ ိုးလရးကိစ္စ လပါ့လနာ်။ ဒီလတာင် 

သူလယ်သမားလတွ လချးလငွကိစ္စလတွ၊ သီးနှံလေးနှုန်းကိစ္စလတွ၊ လနာက် 

ဆက်စပ်လပါ့လနာ်၊ လရရှားပါးတဲ့အတွက် လယ်လရအခက် အခဲရှိတယ် 

လပါ့လနာ်။ လနာက်တစ်ခုက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းလရးလပါ့လနာ်။ 

သစ်ထုတ်တာတို့၊ သတ္တုတူးတာတို့လပါ့လနာ်။ အဲ့မျ ိုးလတွနဲ့ ပတ်သက်ပပီး 

လတာ့မှ ကျလနာ် လုပ်လပးချင်၊ ကာကွယ် လပးချင်တာလပါ့လနာ်။ အဓိကက 

လရရယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရယ် အဓိကထားတယ်။ လနာက်တစ်ခု 

ကျလနာ်တို့ ပမို့နယ်အတွက်လပါ့လနာ်။ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ဘတ်ဂျက်လတွ 

ရလအာင်လပါ့လနာ်။ ြွံ့ ပြိုးလရးလုပ်ငန်းလတွရလအာင်လတာ့ ကျလနာ်လုပ် 

လဆာင်သွားြို့ရှိပါတယ်။”

မပည်လထာင်စုလကာင်းကျ ိုးလဆာင်ပါတီကိုယ်စား ြရူဆို ပမို့နယ် 

အမျ ိုးသားလွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ်အမြစ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၉) ကလန 

ဝင်လရာက်အလရေးခံမယ့် ဦးြရန်စစ္စကိုပါတုကလည်း ခုလို ဆိုပါတယ်။

“နပံါတတ်စက်လတာ ့လမ်းပန်းဆကသ်ယွလ်ရး၊ လရရရှလိရး၊ လနာကမ်ီး 

ရရှိလရးလပါ့လနာ်။ အစရှိသမြင့် လနာက်ပပီးလတာ့ လနာက်ဆက်တွဲမြစ်လနတဲ့ 

ကျန်းမာလရးတို့၊ ပညာလရးတို့ အစရှိသမြင့်လနာ်။ တမြည်းမြည်း တစ်စစီ 

သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူလပါ့လနာ်။ အဲလိုမျ ိုး တစ်စစီလတာ့ လြာ်လဆာင်ြို့ ကျလနာ်တို့ 

ရည်ရေယ်ထားပါတယ်။  အထူးသမြင့်  ကရင်နယ်စပ်လပါ့လနာ် ။  ထူး  

လချာင်းအလကျာ်မှာဆိုလို့ရှိရင် အင်မတန်မှ လဝးလံလခါင်ြျားမြစ်တယ်။ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်လရးလည်း အခက်အခဲဆုံးလနရာလည်းမြစ်တယ်။ 

ပငိမ်းချမ်းြို့ဆိုတာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလနရာမှာ ဆိုလို့ရှိရင်  

ပါတီအလနနဲ့လတာ့ အဲဒီနားမှာ အလမခချလနထိုင်တဲ့ လက်နက်ကိုင်အြွဲ့ 

အစည်းအလနနဲ့ ပူးလပါင်းပပီးလတာ့ ဆက်လက်ပပီး လုပ်လဆာင်ြို့ သူတို့နဲ့ 

ညေိနှိုင်းထားတာရှိပါတယ်။”

တိုင်းရင်သားစည်းလုံးညီညွှတ်လရပါတီကိုယ်စား ြရူဆိုပမို့နယ်၊ 

အမျ ိုးသားလွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ်အမြစ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၉) ကလန 

ဝင်လရာက်အလရေးခံမယ့် ဦးကိုဘားတိုကလတာ့ ခုလိုဆိုပါတယ်။

“ကျလနာ်က ကိုယ်စားလှယ်မြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် ဥပလဒနဲ့အညီလပါ့လနာ်။ 

လရှ့မှာရပ်တည်လပးမှာလပါ့။ ဒီလမ်းပန်းဆက် သွယ်လရးမြစ်မြစ် ကျလနာ် 

တို့ြက်မှာ လနာက်ကျလအာက်ကျမြစ်လနတာလပါ့လနာ်။ အကယ်၍ရခဲ့လတာ့ 

ကျလနာ်တို့ က ဦးစားလပးအဆင့်လပါ့လနာ်။ တင်မပလပးမှာလပါ့။ ကျလနာ်တို့ 

လုပ်လဆာင်တဲ့အချက်မှာ ကျလနာ်တို့လဒသြွံ့ ပြိုးလရးနဲ့  ပတ်သက်တဲ့  

ဟာပဲ ဦးစားလပးအဆင့်နဲ့ ကျလနာ်တို့က တင်မပလပးြို့  ရှိတာလပါ့လနာ်။ 

ပငိမ်းချမ်းလရးနဲ့ ပတ်သက်ပပီးမှ ကျလနာ်တို့ကလည်း တတ်နိုင်သလလာက် 

ဒီလဒသအြွဲ့အစည်း၊ ကျလနာ်တို့  လူထုနဲ့ ညေိနှိုင် ပပီးမှ လဆာင်ရေက်နိုင် 

သလလာက် လဆာင်ရေက်ရပါမယ်လနာ်။ မိုးလခါင်တဲ့လဒသ ဒီအချနိ်နဲ့ပတ် 

သက်ပပီးလတာ့မှ လတ်တလလာက လက်ရှိအစိုးရက လမြရှင်းလပးရမှာ 

လပါ့လနာ်။ ကျလနာ်တို့  ကိုယ်စားလှယ်ကမလတာ်တို့  အနိုင်ရခဲ့ရင် ဒီလို 

အချနိ်မျ ိုး မပန်လရာက်ခဲ့ရင် ကျလနာ်တို့က တတ်နိုင် သလလာက်လပါ့၊ ကူညီ 

လမြရှင်းလပးမှာလပါ့။”

ကယား(ကရင်နီ)မပည်နယ်၊ ြရူဆိုပမို့နယ်ဟာ လူဦးလရ ၃၀၀၀၀

 လကျာ်လနထိုင်တဲ့ ပမို့နယ်မြစ်ပပီးလတာ့ ကယားမပည်နယ်လရေးလကာက်ပွဲ

လကာမ်ရငှရ်ဲ့ အချကအ်လကလ်တအွရ ဆန္ဒမလဲပးခငွ့ရ်ှသိ ူ၇၇၀၀ လကျာရ်ှတိဲ ့

ပမို့နယ်လည်း မြစ်ပါတယ်။

ြရူဆိုပမို့နယ်တွင်းမှာ အများစုက ကယား၊ ကလယာ ၊ ပရဲ့ နှင့် 

ကရင်စတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုလတွ လနထိုင်ကကပါတယ်။

ြရူဆို ပမို့နယ်ထဲမှာမှ  ဟိုယာလဒသမှာဆိုရင်  တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အြွဲ့ လတွမြစ်တဲ့ ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုး တက်လရးပါတီ 

(KNPP)၊ ကရင်နီမပည် လူမျ ိုးလပါင်းစုံ မပည်သူ့လွတ်လမမာက်လရးတပ်ဦး 

(KNPLF)နဲ့ ကရင်နီအမျ ိုးသား ပငိမ်းချမ်းလရးနှင့် ြွံ့ပြိုးလရးပါတီ (KNPDP) 

တို့ရဲ့ လှုပ်ရှားနယ်လမမလတွ မြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၀ လရေးလကာက်ပွဲ မှာ  ြရူဆို ပမို့နယ်အတွင်း  ဝင်လရာက်  

အလရေးခံကကမယ့် လွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း လတွရဲ့ ကတိလပး 

လမပာဆိုချက်လတွအတိုင်း  လရေးလကာက်ပွဲအလွန်မှာ  အမှန်တကယ်  

လမပာင်းလလဲာမှာလားဆိတုာ ကိလုတာ ့လစာင့က်ကည့သ်ွားရမှာ မြစပ်ါတယ။်

[dk,ma'o&Jh a&G;aumufyGJtay: 
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၂၀၂၀လရေးလကာကပ်ွကဲိ ုဝငလ်ရာကယ်ဉှပ်ပိုငြ်ိုအ့တကွ ်ကျလနာအ်ဆင ်

သင့မ်ြစလ်နပါပပ၊ီ ကျလနာက်ိသုုံးပါ ခငဗ်ျားလိုဆ့ိလုာတဲ ့သကူလတာ ့ကယန်း 

အမျ ိုးသားပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း ခွန်းမမင့်နိုင်ပဲမြစ်ပါတယ်။

 ၂၀၁၅ခုနှစ် အလထွလထွလရေးလကာက်ပွဲမှာ အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအ

ြွဲ့ချုပ်ကို သူ့အလနနဲ့အမပည့်အဝ ယုံကကည်ပပီး လထာက်ခံခဲ့လပမယ့် လက်ရှိ 

အလမခအလနကို မပန်ကကည့်တဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသာလတွအလနနဲ့  ဘယ်သူ့ 

ကိုမှ အားကိုးလို့မရလတာ့ပဲ  ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးရမဲ့ အလမခအလနတရပ် 

မြစ်လာပပီလို့ သူက ဆိုပါတယ်။

“၂၀၁၀လတာ့ ကျလနာ်တို့လဒသခံပါတီလတွအလှည့်မရဘူး။ ၂၀၁၅

 တုန်းကလတာ့ ကျလနာ်တို့NLD ကိုလုံး၀ ယုံ ကကည်လမှော်လင့် ပပီးလတာ့

ပုံအပ်ခဲ့ ကကတယ်။ ဒါလပမယ့် ကျလနာ်တို့အတွက်အလမြမဟုတ်ဘူးဆို

တာ သုံးသပ်ကကည့်တဲ့အခါမှာ ဒီအချနိ်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှအားကိုးလို့မ

ရလတာ့ဘူး။ ကိုယ့်ကို ရုန်းရလတာ့မယ်၊ ကိုယ့်ကိုရပ်တည်ရလတာ့မယ်၊ 

ကိုယ့်ကိုအားကိုးရလတာ့မယ်၊ ကိုယ့်ကိုလုပ်ရလတာ့မယ်၊ ကိုယ့်ကိုတည် 

လဆာက်ရလတာ့မယ်ဆိုတဲ့အခင်းအကျင်းတစ်ခုမှာ ပါတီမှာရှိလနတဲ့တာ 

ဝန်ရှိလနတဲ့သူ၊ အြွဲ့ဝင်အားလုံးကလည်း ဒါလတွကိုခံယူြို့လိုသလို လဒသ 

ခံမပည်သူ လူထုအားလုံးလည်းပဲ ဒါလတွကို ဝန်းရံလပးြို့၊ အားလပး လပးြို့က 

အလရးကကီးတဲ့အတွက်လကကာင့်မလို့ လထာက်ခံပါ၊ အားလပးပါလို့ လမပာလို 

တယ်။” လို့ခွန်းမမင့်နိုင်က လမပာပါတယ်။

ဦးခနွ်းမမင့န်ိငုရ်ဲ့ ဇာတကိ ့ဒီးလမာဆ့ိပုမို့နယ၊် လိဘုာခိလုကျးရောအပုစ်၊ု 

ယပခ်လူကျးရောကမြစပ်ါတယ။် သရူဲ့လမွးသက္ကရာဇက် ၁၉၆၉ခနုစှ၊် ကသဂတုလ် 

(၂၁)ရကလ်န့မြစပ်ါတယ။် လကရ်ှမိှာ လွိုငလ်ကာပ်မို့၊ မင်းစရုပက်ကွ၊် အပုစ်(ု၉)

မှာ လနထိငုလ်ျကရ်ှပိါတယ။် စစက်ိငု်းတိငု်းရင်းသားလမူျ ိုးများြွံ့ပြိုးလရးသိ

ပ္ပံလကျာင်းဆင်းပပီးတဲ့လနာက်၊ လွိုင်လကာ်တက္ကသိုလ်မှာ သမိုင်းအထူးမပု 

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့တာမြစ်ပါတယ်။ ယင်းလနာက်မှာ ြိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ လဇးဗီး

ယားတက္ကသိုလ်လက်လအာက်မှာရှိတဲ့ အလရှ့လတာင်အာရှ၊ လကျးလက် 

လူမှုြွံ့ပြိုးလရးနဲ့အလမခခံလူထု လခါင်းလဆာင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း လတွကို 

တက်လရာက်ခဲ့ြူးသူပါ။

အစိုးရရဲ့ပညာလရးဌာနမှာလည်း ၁၉၉၀ကလန ၁၉၉၈ အထိမူ 

လတန်းမပ/ အလယ်တန်းမပ လကျာင်းဆရာအမြစ်တာဝန်ထမ်းလဆာင်ခဲ့ပပီး 

၊ ၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၇အထိ ကယားနှစ်မခင်းသာသနာအြဲွ့မှာ ြွံ့ပြိုးလရးဌာန 

တာဝန်ခံအမြစ် တာဝန်ထမ်းလဆာင်ခဲ့တာမြစ်ပါတယ်။

၂၀၀၈ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ကယန်းမပည်သစ်ပါတီ၊ ကရုဏာ 

(လတာင်ငူ)နှင့်  လမတ္တာ ြွံ့ ပြိုးလရးလြာင်လဒးရှင်းအြွဲ့တို့ပူးလပါင်းလုပ်

လဆာင်တဲ့ ကယန်းလဒသြွံ့ပြိုးလရးစီမံချက်မှာ လဒသညေိနှိုင်းလရးမှူးအမြစ် 

လည်းလကာင်း၊ ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၉အထိ လွိုင်လကာ်ပမို့ လမတ္တာြွံ့ပြိုးလရးလြာင် 

လဒးရှင်းမှာ စီမံကိန်းလရးညေိ နှိုင်းလရးရုံးတာဝန်ခံ အမြစ် ကယား(ကရင်နီ) 

မပည်နယ်မှာသာမက လဒသအသီးသီးမှာ တာဝန်ထမ်းလဆာင်ခဲ့ြူးတာမြစ် 

ပါတယ်။

  ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၉ အထိ ဘိန်းစိုက် လတာင်သူများ အလရးနှင့် 

မူးယစ် လဆးဝါးဆိုင်ရာ မူဝါဒမပုမပင် လမပာင်းလဲလရးအတွက် ဥပလဒအရ 

တားမမစ်သီးနှံပင်များ စိုက်ပျ ိုးလနတဲ့လတာင်သူလတွရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက် 

လြာ်ထုတ်လသာ မပည်နယ်အဆင့်၊ နိုင်ငံလတာ် အဆင့် နှင့် အလရှ့အာရှ 

လဒသဆိငုရ်ာ အဆင့၊် ကမ္ဘာလုံးဆိငုရ်ာအဆင့ ်ညလီာခမံျားသို ့တကလ်ရာက ်

လလ့လာ အလရးဆိုမှုများ လဆာင်ရေက်ခဲ့ပပီး အခက်အခဲ အမျ ိုးမျ ိုးလကကာင့် 

ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးခဲ့ရတဲ့လတာင်သူလကတရဲ့ စားဝတ်လနလရးလမပလည် လစလရး 

အတွက် နည်းပညာ၊ မျ ိုးလစ့မျ ိုးဆံ၊ စိုက်စရိတ်များရရှိနိုင်ရန်လပါင်းကူး 

vlr_a&;e,fy,fuae edkifiHa&;avmuudk ajcqef hvmwJh 

udk,fpm;vS,favmif;

လုပ်လဆာင်လပးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

မူးယစ်လဆးဝါးလရးရာ မူဝါဒ မပုမပင်လမပာင်းလဲလရး လုပ်ငန်းများ 

လတွမှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရနှင့်  အစုအြွဲ့အသီးသီးကို  အစီရင်ခံစာ 

လပးပိုမ့ခင်းနဲ့ တိကုတ်နွ်း နှိုးလဆာမ်ခင်းများကိ ုလဆာငရ်ေကခ်ဲတ့ာ မြစပ်ါတယ။်

 ကယားမပညန်ယလ်န့အခမ်းအနားလတမွှာ အမှိုကက်င်းစငြ်ိုအ့တကွ ်

အစိုးရနဲ့ မပည်သူလတွအရပ်ြက်လတွကို ဦးလဆာင်ညေိနှိုင်းပပီး လက်လတွ့အ

လကာင်အထည်လြာ်နိုင်ခဲ့သူလည်းမြစ်ပါတယ်။ မိုးပဗဲဆည်လရနဲ့ အင်းထိန်း

သိမ်းလရးလုပ်ငန်းလတွစတဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းလရးကိစ္စကို

လည်းလဆာင်ရေက်လပးခဲ့ပါတယ်။

 မပည်နယ်အတွင်း မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း စည်းလုံး 

ညညီတွမ်ှု ရှလိရးအတကွ ်လတွ့ဆုပံွမဲျား၊ ဘုသံလဘာတညူခီျက ်လြာထ်တုတ်ဲ ့

အလုပ်ရုံလဆွးလနွးပွဲများ စီစဉ်ပပီး အစဉ်တစိုက် တိုက်တွန်းစည်းရုံးလုပ် 

လဆာင်သူပါ။

လက်ရှိအချနိ်ထိ ကိုဗစ်လရာဂါမြစ်ပွားလနတာမြစ်တဲ့အတွက် လရေး 

လကာက်ပွဲကျင်းပ မဲ့ နိုဝင်ဘာ ၈ရက်လန့အထိ Covid ကပ်လရာဂါက ရှိလန 

မယ် ဆိုရင်လတာ့ သူ့အလနနဲ့ လူစုလူလဝးနဲ့မမြစ်ြို့အတွက် ထုတ်မပန်ထား 

တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလတွအတိုင်း လိုက်နာပပီး မဲဆွယ်သွားမယ်လို့ဆို 

ပါတယ်။

“ ကျလနာ်တို့ပါတီအလနနဲ့ကလတာ့ နိုင်ငံလတာ်ကလနထုတ်ထားတဲ့၊ 

လရေးလကာက်ပွဲလကာ်မှရှင်ကလနထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ၊ 

ကျန်းမာလရးဌာနကထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ ကျလနာ်တို့

လိကုန်ာလဆာငရ်ေကရ်မှာပ ဲ။ ဆိလုတာ ့ကျလနာတ်ို ့ထခိိကုန်စန်ာမှုမရှလိအာင ်

ကျလနာ်တို့ ကကိုးစားလုပ်လဆာင်ရမာပဲ။ လူစုလူလဝးနဲ့ကျလနာ်တို့စည်းရုံး

လဟာလမပာခွင့်မရရင်လည်း ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို 

လည်း ကျလနာ်တို့စဉ်းစားရမှာပဲ။ ကျလနာ်တို့မြစ်ချင်တာကလတာ့ ဒါသည် 

လရေးလကာက်ပွဲကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချနိ်မှာ လအာင်လအာင်မမင်မမင်နဲ့ 

ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ကျင်းပမပုလုပ်လစချင်ပါတယ် ဆိုတာကို လမပာလိုတယ်။” 

လို့ခွန်းမမင့်နိုင်က လမပာပါတယ်။

ကယန်းစာလပနှင့် ယဉ်လကျးမှု အားလကာင်းလရး နဲ့ကယန်းလဒသ 

အြွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိ လရး အတွက် 

ကယန်းစာလပနှင့် ယဉ်လကျးမှု ဗဟိုလကာ်မတီဝင် အမြစ် လည်းလကာင်း၊ 

ကယန်းအမျ ိုးသားညီညွှတ်လရးဦးလဆာင် လကာ်မတီ ၏ ဒု-ဥက္ကဌ အမြစ် 

လည်းလကာင်း တာဝန်ယူ လုပ်လဆာင် ခဲ့သူ မြစ်ပါတယ်။

မမန်မာနိုင်ငံဒီမိုကလရစီအသွင်ကူးလမပာင်းလရးမှာ အရပ်ဘက် အြွဲ့ 

အစည်းများအားလကာင်းလရးအတွက် လတွ့အအကကုံြလွယ်မခင်း ကိစ္စရပ် 

လတနွဲ့ ရပံုလံင ွလကလ်မှ်းမှနီိငုလ်ရးအတကွ ်ကယား၊ ကယန်းလဒ လသလတမွှာ  

လှုပ်ရှားမှုလတွမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။

လူမှုလရးနယ်ပယ်မှာ တိုင်းရင်းသားလဒသလတွ ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြို့ 

အားတက်သလရာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ခွန်းမမင့်နိုင်ကလတာ့ လာမယ့် ၂၀၂၀

 လရေးလကာက်ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ မပည်နယ်၊ သူ့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားလတွအတွက် လပး 

ဆပလ်ိတုဲရ့ညရ်ေယခ်ျကန်ဲ့ လရေးလကာကပ်ွကဲိ ုဝငလ်ရာကယ်ဉှပ်ပိုငြ်ို ့ဆုံးမြတ ်

ခဲ့ပါတယ်။

“ လဒသခပံါတကီိဘုာမြစလ်ိုမ့လဲပးသင့သ်လလဲမပာရင ်လဒသခပံါတဟီာ 

အိမ်ရှင်ပါတီမြစ်တယ်လလ။ ကျလနာ်တို့အခုချနိ်မှာလည်းပဲ ကျလနာ်တို့လဒ

သခံပါတီရဲ့အလှည့်မြစ်တယ်လလ။ လဒသခံပါတီကိုယ်တိုင်ရုန်းထရမယ့် 

အချနိ်ကာလမြစ်တယ်။ လဒသခံလူထုလတွအတွက် လဒသခံပါတီဟာ 

အလရး ကကီးတာလပါ့။ အလရးကကီးတဲ့အတွက်လကကာင့်မလို့ ဒီပါတီက အား 

လကာင်းလကာင်းနဲ့ ရုန်းထြို့လိုလနတဲ့အချနိ်မှာ မပည်သူလူထုကဝန်းရံ 

အားလပးြို့က သိပ့်အလရး ကကီးပါတယ်။ မပည်သူလူထုမပါဘဲနဲ့လတာ့  

ကျလနာ်တို့ ဒီပါတီ လဒသခံပါတီ အားလကာင်းလာြို့ဆိုတာမမြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါ

လကကာင့မ်လိုက့ျလနာတ်ိုလ့ဒသခပံါတဟီာ ဒ၂ီ၀၂၀ရဲ့နိငုင်လံရးအချ ိုးအလကွ့ဟာ 

အလရးကကီးတဲ့အတွက်လကကာင့်မလို့ မပည်သူလူထုလတွမဲလပးသင့် တယ်လို့ 

ကျလနာ်မမင်တယ်။” လို့ ခွန်းမမင့်နိုင်က တိုင်းရင်းသားပါတီကို မဲလပးလစ 

လိုလကကာင်းကို ထည့်သွင်းလမပာကကားသွားပါတယ်။

ခွန်းမမင့်နိုင်ရဲ့ လရေးလကာက်ပွဲ ကတိကဝတ် လတွကလတာ့

၁။ လသာက်သုံးလရ ခက်ခဲသည့် လကျးရောများ လရရရှိလရးအတွက် 

စနစ်တကျ စီမံ လုပ်လဆာင်မည်။

၂။ လတာငသ်လူယသ်မားများ အတကွ ်လမမယာပိငုဆ်ိငုလ်ရး၊ လပုြ်က ်

ကိရိယာ၊ စိုက်ပျ ိုးလရးနည်းပညာ၊ မျ ိုးလစ့မျ ိုးဆံ၊ စိုက်စရိတ် များကို ပိုမို 

လက်လှမ်းမီနိုင်လရးအတွက် အထူးကကိုးစားရပ်တည် လုပ်လဆာင် မည်။

 ၃။ လဒသထွက် သီးနှံများ တန်ြိုး မမေင့်တင်လရးနှင့်  လေးကွက် 

ခိုင်မာလရး အတွက် အထူး ရပ်တည် လုပ်လဆာင်မည်။

၄။ လဒသခ ံမပညသ်မူျားအတကွ ်အလပုအ်ကိငုအ်ခငွ့အ်လမ်း ြနတ်ီး 

လပးမည်။

၅။ အမျ ိုးသမီး၊ ကလလးသူငယ်၊ သက်ကကီးရေယ်အို နှင့် မသန်စွမ်း 

ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် အလမခခံရပိုင်ခွင့်များ ရရှိလစရမည်။

၆။ လဒသအတွင်းပငိမ်းချမ်းလရးကို အထူးအလလးထား လုပ်လဆာင် 

မည်။

၇။ လဒသခတံိငု်းရင်းသားများတို၏့ အခငွ့အ်လရးနငှ့စ်ာလပ၊ ယဉလ်ကျး 

မှု၊ တန်းြိုးထားရမည့် ဓလလ့ထုံးတမ်းများ အားလကာင်းလရးအတွက် စတဲ့ 

ကိစ္စလတွကို အဓိက လုပ်လဆာင်လပးသွားြို့က သူ့ရဲ့ ကတိကဝတ်လတွ မြစ် 

ပါတယ်။

“ ကျလနာ်တို့မပည်နယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်လတွကို ကျလနာ်တို့နယ်ခံမပည် 

နယ်ပါတီက အသိဆုံးမြစ်တဲ့အတွက်လကကာင့်မလို့ကျလနာ်တို့ မပည်သူလူ

ထုနဲ့တစ်ထပ်၊ တစ်သားတည်း အနီးစပ်ဆုံးရှိလနတဲ့ပါတီမြစ်တဲ့အတွက်

လကကာင့်မလို့ မပည်သူလူထုလတွရဲ့လိုအပ်ချက်လတွကို ပိုမို ပပီးလတာ့မြည့်

ဆည်းလပးနိုင်မယ်ဆိုတာကျလနာ်တို့ယုံကကည်ထားတယ်။ ဒါလကကာင့်မလို့ 

ကျလနာ်တို့ကိုလည်းပဲ ယုံကကည်စိတ်ချစွာနဲ့အားလပးပါဆိုတာကိုလည်းပဲ 

လမပာလိုပါတယ်”လို့ခွန်းမမင့်နိုင်က လမပာပါတယ်။

ခွန်းမမင့်နိုင်ကလတာ့ ၂၀၂၀ အလထွလထွလရေးလကာက်ပွဲမှာ ကယန်း 

အမျ ိုးသားပါတီမှ ဒီးလမာ့ဆိုပမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) မပည်နယ်လွှတ် 

လတာ်လနရာမှာ ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်သွားမှာမြစ်ပါတယ်။

pdk;xdkufatmif 
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 မပည်လထာင်စုကကံ့ခိုင်လရးနှင့်ြွံ့ ပြိုးလရးပါတီ (USDP) အစိုးရနဲ့ 

အမျ ိုးသားဒီမိုကလရစီအြွဲ့ချုပ် (NLD) အစိုးရသက်တမ်း နှစ်ခုလုံးမှာ 

ကယားမပည်နယ်၊ လဘာ်လခဲပမို့ရဲ့အလမပာင်းအလဲ ထင်သလလာက် ခရီးမ 

လပါက်ခဲ့တာလကကာင့် တကယ်လမပာင်းလဲလပးနိုင်မယ့်သူကို လမှော်လင့်လနကက 

တယ်လို့ လဒသခံလတွက လမပာပါတယ်။

လရေးလကာက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့အမှေ လရေးလကာက်ခံမယ့် ကိုယ်စား 

လှယ်လလာင်းလတွက မပည်သူလတွလရှ့ အလှေ ိုလှေ ို  မပန်လပါ်လာကကပါပပီ။ 

၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ လရေးလကာက်ပွဲ မဲနှစ်ကကိမ်လပးြူးတဲ့ ကယားမပည်နယ်၊ 

လဘာ်လခဲခရိုင်က မပည်သူတချ ို့ကလတာ့ အစိုးရသက်တမ်း နှစ်ခုသာ 

ကုန်ဆုံးသွားပပီး ဘာမှ သိသိသာသာလမပာင်းလဲခဲ့တာ မရှိဘူးလို့ လဝြန် 

လနကကပါတယ်။

လဘာ်လခဲပမို့နယ်ထဲက ရောသစ်ပမို့မှာလနထိုင်တဲ့ ဦးတိုးလအာင်က 

ကိုယ်စားလှယ်လတွက အနိုင်ရပပီးရင် မပည်သူလတွကို လမ့သွားကကတယ် 

လို့ဆိုပါတယ်။

“မမင်တဲ့အတိုင်းပဲလလ မပည်ခိုင်ပြိုး လက်ထက်ကတည်းက ဘာ 

တစ်ခုမှ မြစ်မလာဘူးပဲ။ အခု ငါးနှစ် သက်တမ်းမှာ ရောသစ်မှာဆိုရင် 

ဘာမဆို၊ လမ်းကအစလပါ့၊ သွားလာတာ ခင်းဗျားတို့ လတွ့တဲ့အတိုင်းပဲ။ 

ကားလမ်းလကာက်လကွ့တဲ့လနရာလတွ မပင်ခိုင်းလည်း တစ်လနရာမှ မမြစ် 

လသးပါဘူး။ ဒီပုံ ဒီပုံပဲ။ တကယ်လို့ ကျလနာ်တို့က ဘယ်ပါတီပဲနိုင်သွား၊ 

နိုင်သွား။ ကျလနာ်တို့က လမ်းပန်းဆက်သွယ်လရးလကာင်းြို့  အဓိက 

လိုချင်တာလပါ့။” လို့ ဦးတိုးလအာင်က လမပာပါတယ်။ 

ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်တုန်းက မပည်လထာင်စုဝန် ကကီး 

တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဦးစိုးသိန်းက အမျ ိုးသားလွှတ်လတာ် ကယားမပည်နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၉) မြစ်တဲ့  လဘာ်လခဲ ပမို့နယ်မှာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ 

အမတအ်မြစ ်ဝငပ်ပိုငပ်ပီး အနိငုရ်ခဲပ့ါတယ။် လာမယ့ ်လရေးလကာကပ်ွမဲှာလည်း 

သူကလနရာလဟာင်းမှာပဲ ဝင်ပပိုင်မှာပါ။

ဒီတခါလတာ့ USDP ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် မပန်မြစ်သွားပါတယ်။ 

သမ္မတရုံးဝန်ကကီးလဟာင်းကလတာ့ သူ့အလနနဲ့ ၂၀၁၅ တုန်းက လပးခဲ့တဲ့ 

ကတိလတွအတိုင်း အများကကီး လမပာင်းလဲလအာင် လုပ်လပးနိုင်ခဲ့တယ် လို့ 

ဆိုပါတယ်။

“လဘာ်လခဲကို  သွားကကည့်  လဘာ်လခဲကမ်းနား၊ ပွန်လချာင်းက 

အုတ်တံတိုင်းကကီး လုပ်လပးခဲ့တယ်။ ကမ်းနားလမ်းကကီးလပါ့။ ခင်ဗျားတို့ 

ဘီလူးလချာင်းလိုပဲ၊ ြယ်ခုံပမို့ထဲကလိုပဲ။ ပပီးရင် ဒီဘက်က တံတားတစ်ခု 

ထိုးလပးခဲ့တယ်၊ ကကိုးတံတား။ အများကကီးပါပဲ ကျလနာ် လုပ်လပးလိုက်တာ။ 

ရောသစဆ်ိ ုခငဗ်ျားသွားကကည့ ်လမ်းလတ ွအကနုလ်ကာင်း။ လပုစ်ရာလတလွတာ ့

အများကကီးလပါ့ဗျာ။ ကျလနာ်က ဘာဝန်ကကီး၊ ဘာအာဏာမှ လိုချင်တာ 

မဟုတ်ဘူး၊ ကူညီလပးလနတာ ကယားမပည်နယ်ကို။ ဒါပဲ ကျလနာ့် ရည်ရေယ် 

ချက်က။”လို့ ဦးစိုးသိန်းက လမပာပါတယ်။ 

ရောလတွ လသာက်သုံးလရ ရရှိလရး၊ တစ်ပမို့လုံး လှေပ်စစ်မီးရရှိလရး 

လဆာငရ်ေကန်ိငုခ်ဲပ့ပီး ကျနတ်ဲအ့ပိငု်းလတကွ မလပုရ်လသးဘူးလို ့ဦးစိုးသနိ်းက 

လမပာပါတယ်။

လဘာလခလဲဒသခ ံဦးရှုလမာငက်လတာ ့ဦးစိုးသနိ်း လပုလ်ပးတာ လမ်း

နည်းနည်းလကာင်းတာပဲရှိတယ်လို့ လဝြန်ပါတယ်။

“လမပာင်လဲသွားတဲ့ဟာလတွ ဘာမှမရှိပါဘူး။ NLD အစိုးရလက် 

ထက်မှာလည်း လမပာင်းလဲတာလဲ မရှိပါဘူး။ ဘာမှ မရှိဘူး။ ဦးစိုးသိန်း 

လက်ထက်လရာ၊ NLD လရာဘာမှ မရှိပါဘူး။ နည်းနည်းလမ်းလကာင်း 

တာပဲ ရှိတယ်။ အစိုးရ အလဆာက်အဦးရယ် အဲဒါလတာ့ NLD အစိုးရ 

လုပ်တဲ့ဟာလတွပဲလရာ။ ဦးစိုးသိန်း လုပ်လပးတဲ့ဟာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဥပမာ 

သူတကယ်နိုင်မယ်၊ သူတို့ မပည်လထာင်စုအဆင့်မှာ ဝန်ကကီးတစ်လနရာ 

လလာက် ရမယ်ဆိုရင်လတာ့ ဘယ်လမပာလကာင်းမလဲ တိုးတက်မှာပဲလလ။ 

ဝန်ကကီးအဆင့်မှ မလရာက်နိုင်ပဲလရာ သူ ဝန်ကကီးအဆင့်မှာ NLD ပဲ ဝန်ကကီး 

မြစလ်တာ ့သူ့ခမျာလည်း ဘာမ ှမတတန်ိငုလ်တာဘ့ူးလလ။”လို ့ဦးရှု လမာငက် 

သုံးသပ်လမပာဆိုသွားပါတယ်။ 

ဦးစိုးသိန်း  မဲဆန္ဒနယ်ထဲက ရောသစ် ပမို့မှာ  လူဦးလရ ၁၃၀၀ 

ဝန်းကျင်ရှိပပီး၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အများဆုံးမြစ်ပပီးလတာ့၊ ကယား၊ ကရင်၊ 

ဗမာ စတဲ့ တိုင်းရင်းသားလပါင်းစုံ လနထိုင်တဲ့လဒသပါ။ စစ်ပွဲလကကာင့် ပျက်စီး 

သွားတဲ့ ရောလတွကို အစိုးရက စုစည်းပပီး တည်လပးထားတဲ့လနရာလည်း 

မြစ်ပါတယ်။ ဒါလကကာင့် လဒသခံလတွက တိုက်ပွဲ တြန်မပန်မြစ်မှာကို မလို 

လားကကပါဘူး။ 

ဒီ အ ထဲ မှာ  လွ ယ် ဝို င်း လကျး ရော အု ပ် စု က  လဒါ် ဘူး မ ယ် လ ည်း  

ပါဝင်ပါတယ်။ လဒါ်ဘူးမယ်က “အခက်အခဲကအားလုံးပဲ ဘာတစ်ခုမှ 

အဆင်မလမပဘူး လမပာင်းလာခါစတုန်းက။ သူများလထာက်ပံ့မှ စားရတယ်။ 

သူများ မလထာက်ပံ့ရင် မစားရဘူးလပါ့။ စစလရာက်ချင်းမှာလတာ့ သူများ 

အိမ်လအာက်မှာတို့၊ သူများတဲမှာတို့၊ တစ်အိမ်၊ နှစ်အိမ်စုပပီး ကျဉ်းကျဉ်း 

ကျပ်ကျပ်ပဲ လနရတယ်။ အလဒါ်တို့ရောက ဘာမပန်စားလတာ့မလဲ။ မပန်ခိုင်း 

ရင်လတာ့၊ အခုက ကကာပပီဆိုလတာ့ ဒီမှာလနတာ ပိုအဆင်လမပတယ်။ (စစ်ပွဲ 

ထပ ်မြစမ်ှာ) စိုးရမိမ်ှုရှတိယ။် ဘယသ်မူဆိ ုပငမိ်းပငမိ်းချမ်းချမ်းပ ဲလနချငတ်ာ 

လပါ့။”လို့ လမပာပါတယ်။ 

ရောသစပ်မို့မှာ အလပုအ်ကိငုရ်ှားပါးလနွ်းတာလကကာင့ ်ကျုရံာကျပန်း 

ဝမ်းလရးလမြရှင်းလနရသူလတွလည်း များပါတယ်။ အသက် ၆၉ နှစ်အရေယ် 

လဒါ်လရှ့မယ်ဆိုရင် ဆန်တစ်မပည်ရြို့အလရး ဝါးနှီးရက်ပပီးလတာ့ ဆန်ြိုးရှာ 

ရတဲ့သူပါ။

“စစပ်ွလဲတ ွဘာလတဆွိ ုနည်းနည်းမမှကကားချငဘ်ူး။ အလဲိပု ဲလနသွား 

ချငတ်ယ။် ခကု အရကခ်ျကပ်ပီး ဟင်းချ ိုမှုန့်လတ၊ွ ဆနလ်တ၊ွ ဆလီတ၊ွ ငပလိတနွဲ့ 
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မပန်လဲစားတယ်။ ၂၀၂၀ လရေးလကာက်ပွဲ မသိဘူး။ ထည့်တဲ့မဲက ဘယ် 

လို့ထည့်ထည့် အြွားနားမလည်ဘူး။ ငါ့စိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံပဲ လိုချင်တယ်။ 

ဘယ်လလာက်ပဲ လပးလပး။ မရလည်း ဘာမှ မမြစ်ဘူး။ ဟင်းဝယ်စားမယ်။ 

ဟင်းလကာင်းလကာင်း မစားရဘူး”လို့ လဒါ်လရှ့မယ်က လမပာပါတယ်။ 

ဦးစိုးသိန်းရဲ့ ပပိုင်ဘက်မြစ်တဲ့ NLD ပါတီက စိုင်းလင်းလင်းဦး 

ကလတာ့ လဘာ်လခဲပမို့နယ်ထဲက မဲဆန္ဒရှင် ထက်ဝက်လကျာ်က လတာင်သူ 

လတမွြစတ်ဲအ့တကွ ်သီးနှအံာမခခံျကရ်ှလိအာင ်လပုြ်ိုလ့မှောလ်င့ထ်ားပါတယ။်

“ကျလနာ်တို့ လဘာ်လခဲပမို့နယ် သုံးပုံနှစ်ပုံသည် လတာင်သူ၊ လယ် 

သမားလတ ွမြစတ်ယ။် အဓကိ နမှ်း စိကုပ်ျ ိုးကကတာလပါ။့ ဆိလုတာ ့အဓကိက 

သူတို့ ထွက်လာတဲ့ သီးနှံလတွ လေးကွက်အာမခံချက်ရှိြို့ လိုတယ်။ အဓိက 

အာမခံရှိတာ စပါးပဲ ရှိလသးတာလပါ့။ စပါးက နိုင်ငံလတာ်က ပုံလသလေးနှုန်း 

သတ်မှတ်ပပီးလတာ့ ဝယ်တာလပါ့။ ဒါမဲ့ ဒီလို မပင်ပ သီးနှံလတွလပါ့။ နှမ်းတို့၊ 

ပဲတို့၊ လမပာင်းတို့က ပုံလသလေးနှုန်း မရှိလသးဘူးလလ။ ဆိုလတာ့ ကျလနာ်သာ 

အလရေးခံမြစ်ရင်လတာ့ ဒီကိစ္စကို အထူးတလည် အာရုံထည့်ပပီး လုပ်မှာလပါ့။ 

လတာင်သူ အတွက် အာမခံရှိတဲ့ လေးကွက်၊ လေးနှုန်းမြစ်လာြို့ နိုင်ငံလတာ် 

အလနနဲ့ မူတစ်ခု ချမှတ်ပပီးလတာ့ မပုမပင် လမပာင်းလဲတာမျ ိုးလပါ့။ အဲဒါကို 

အားထည့်ပပီး လုပ်ပါမယ်။”လို့ ဦးစိုင်းလင်းလင်းဦးက လမပာပါတယ်။ 

မကကာလသးခင် ကာလအတွင်း အာဏာပိုင်လတွက လဒသခံ လူထု 

ဆန္ဒကိ ုဆန့်ကျငပ်ပီး ဗိလုခ်ျုပလ်ကကးရပုစ်ိကုထ်တူာ၊ လငူယလ်တကွိ ုြမ်းဆီး 

လထာင်ချတာ၊ လတာင်သူလတွ တရားစွဲခံရတာ စတဲ့မြစ်ရပ် လတွလကကာင့် 

အာဏာရပါတရီဲ့ လထူလုထာကခ်မံှုဟာ ကယားမပညန်ယမ်ှာ လမးခနွ်းထတု ်

စရာ မြစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုအချနိ်မှာ တစ်ချနိ်က လူကကိုက်နည်းခဲ့တဲ့ 

ကယားမပည်နယ် ဒီမိုကရစ်တစ်ပါတီ KySDP ကလတာ့ မပန်လည် လှုပ်ရှား 

လာလနပါတယ်။

KySDP ရဲ့ လဘာ်လခဲ မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားလှယ်လလာင်း ဦးစိန်ဝင်း 

ကလည်း လူမှုဘ၀ တိုးတက်လအာင် လဆာင်ရေက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

“ကျလနာ် အဓိက စီးပွားလရးလပါ့လနာ်။ စီးပွားလရးကို အဓိကလဆာင် 

ရေကလ်ပးမှာလပါ။့ စီးပွားလရးဆိ ုဒကီ စိကုတ်ဲ ့သီးနှလံတလွပါလ့နာ ်အဒဲါလပုလ်ဆာင ်

လပးမယ်။ လနာက် ဒီ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်လရးလည်း လကာင်းမွန်လအာင် 

လဆာငရ်ေကလ်ပးမယ။် ကျန်းမာလရးလရာ၊ လနာကပ်ညာလရးပိငု်းလတလွရာ အဒဲါ 

လဆာငရ်ေကသ်ွားြို ့စစီဉထ်ားတယလ်ပါလ့နာ။်"လို ့ဦးစနိဝ်င်းက လမပာပါတယ။် 

ကယားတစ်မပည်နယ်လုံးမှာ မပည်လထာင်စုလွှတ်လတာ်နဲ့ မပည်နယ် 

မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးအတွက် မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ ခု ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၅ လရေး 

လကာက်ပွဲမှာတုန်းကလတာ့ NLD က ၂၇ လနရာ အနိုင်ရခဲ့ပပီး၊ USDP က 

ခုနှစ်လနရာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ကကားမြတ်လရေးလကာက်ပွဲမှာလတာ့ 

မပညန်ယအ်လမခစိကု ်ကယားမပညန်ယ ်ဒမီိကုရကတ်စ ်ပါတကီလန မပညန်ယ ်

လွှတ်လတာ်မှာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်လနရာ ရရှိခဲ့တာမြစ်ပါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ကယားမပည်နယ်ဝန် ကကီးချုပ်လဟာင်း  ဦးအယ်လ်လြာင်းရှိုကို  

မပည်လထာင်စု အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ြျက်လရးလကာ်မရှင်ဆီ တိုင်ကကား 

ထားတဲ့အမှုကို လကာ်မရှင်ြက်က တုန့်မပန်မှု တစုံတရာ မလုပ်လသးဘူးလို့ 

ြရူဆိုပမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) မပန်နယ်လွှတ်လတာ်ကိုယ် စားလှယ် 

ဦးသဲရယ်က လမပာပါတယ်။

၂၀၁၈ခနုစှရ်ဲ့စာရင်းစစခ်ျုပအ်စရီငခ်စံာအရ ကယားမပညန်ယအ်စိုးရ 

အြွဲ့ရုံးမှ စက်ယန္တရားဝယ်ယူမှု၊ ဌားရမ်းမှုနဲ့ မပင်ဆင်စရိတ်သုံးစွဲမှု အသုံး 

စရိတ်လတွကို မပည်နယ်ဝန်ကကီးချုပ်လဟာင်းဦးအယ်လ်လြာင်းရှိုမှ ကျပ် 

သိန်းလပါင်း ၄၀၀၀လကျာ်ကို  အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့  လြာ် မပထား 

ပါတယ်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ြျက်လရးလကာ်မရှင်က စက်တင်ဘာလ 

၁၇ရက်လန့အထိအလကကာင်းမမပန်လသးတဲ့အတွက် ၁၇ရက်လန့ညလနမှာ 

တစ်ကကိမ်၊ ၁၈ရက်လန့မနက်ပိုင်းမှာ တစ်ကကိမ် စာလရာက်မလရာက်ကို 

ြုန်းဆက်လမးမမန်းခဲ့တယ်လို့ ဦးသဲရယ်က ၁၈ရက်လန့ အင်တာဗျူးသွား

လရာက်လမးမမန်းတဲ့အချနိ်မှာ လမပာပါတယ်။

“ ကျလနာက်လတာ ့အဂတကိိ ုကျလနာ ်ြနု်းဆကတ်ာကလတာမ့လန့က

တည်းကလည်းဆက်တယ်မရဘူး။ ဒီမနက်လည်းကျလနာ်ထပ်ဆက်တယ် 

ဒီမနက်လတာ့ ဒီြုန်းကို ကိုင်တဲ့လူရှိတယ်။ ဒါလပမယ့် သူကိုင်ပပီးလတာ့ 

ကျလနာ် လမးလိုက်တဲ့အခါမှာ ညွှန်မှူးမရှိဘူးလပါ့လနာ်။ ညွှန်ကကားလရးမှူး 

မရှိတဲ့အတွက် သူ့အလနနဲ့မလမြနိုင်ဘူးလပါ့။ ညွှန်ကကားလရးမှူးမပန်လာမှ 

တစခ်ါမပနဆ်ကပ်ါဆိပုပီးလတာ ့ကျလနာက်ိ ုအဲလ့ိပုလဲမပာလာတာလပါလ့နာ။်”လို ့

ဦးသဲရယ်က လမပာပါတယ်။

0ef=uD;csKyfa[mif;udk t*wdwdkufzsufa&; aumfr&SifxHwdkif=um;xm;aomfvnf; ta=umif;rxl;

ကယားမပည်နယ်လွှတ်လတာ် တိုင်စာပစ်စာလလ့လာဆန်းစစ်လရး 

လကာ်မတီအလနနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကလည်း ကကားနာစစ်လဆးခဲ့ပပီး အဂတိလို

က်စားမှုနဲ့တိုက်ြျက်လရးလကာ်မရှင်ထံ တစ်ကကိမ်တိုင်ခဲ့ြူးပပီမြစ်ပါတယ်။ 

၎င်း လကာ်မတီအမပင် မပည်သူ့လငွစာရင်းလစာင့်ကကည့်လရးလကာ်မတီကလ

ည်း တစ်ကကိမ်တိုင်ခဲ့ြူးပါတယ်။

ဒါလပမဲ့ လကာ်မရှင်ြက်က အလရးတယူ တုန့်မပန်မှု တစုံတရာ 

မရှိခဲ့ဘူးလို့ လွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသဲရယ်က လမပာပါတယ်။

စကတ်ငဘ်ာလ ၈ ရကလ်န့ ရကစ်ွနဲဲ့ ဝနက်ကီးချုပလ်ဟာင်း ဦးအယလ် ်

လြာင်းရှိုကို စစ်လဆးလပးြို့ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ြျက်လရး လကာ်မရှင် 

ဆီကို လွှတ်လတာ်ကိုယ်စားလှယ်မြစ်တဲ့ ဦးသဲရယ်က တိုင်ကကားစာလပးပို့ 

ခဲ့တာပါ။

မပည်လထာင်စုအဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ြျက်လရး လကာ်မရှင်ကို 

ဆက်သွယ်လမးမမန်းရာမှာလတာ့“ အဲ့ဒါ သူကိုယ်တိုင် ဦးသဲရယ်ကိုလလ 

ကိယုတ်ိငု ်အဲဒ့ဟီာလလးလရာကမ်လရာကမ်လရာကဆ်ိတုဲဟ့ာကိ…ုြနု်းကိဆု

က်ပပီးလမးကကည့်ခိုင်းလိုက်ပါလား။ ကျလနာ်တို့က တိုင်ကကားစာလရာက်ချင်း၊ 

မလရာက်ချင်းကို မပင်ပပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်လယာက်ကို ကျလနာ်က လမြကကား 

ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဗျာ့။” လို့  အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ြျက်လရးလကာ်မှရှင် 

ညွှန်ကကားလရးမှူး ဦးလကျာ်စိုးက လမပာပါတယ်။

ယခတုကကမိ ်တိငုက်ကားစာကိ ုအီးလမးလက်လနလရာ၊ စာတိကုက်လနပါ 

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ြျက်လရး လကာ်မရှင်ဆီကိုလပးပို့ထားတာမြစ်ပါ

တယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ကယားမပည်နယ်ဝန်ကကီးချုပ်လဟာင်း ဦးအယ်လ်လြာင်းရှို
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လုပ်ငန်းမပဿနာ မမြစ်ပွားရလလလအာင်

ပါတီ(၂)ခုကိုယ်စားလှယ်များကထိန်းလကကာင်း 

သွားရန်အလရးကကီးသည်။ ထို့လကကာင့် KySDPနှင့် KNP 

ပါတီနှစ်ခုမှ အလရေးခံကိုယ်စားလှယ်များ အမတ်မြစ် 

လာခဲ့လှေင် ဝိုင်းဝန်းထိန်းလကျာင်းသွားပါက အမတ် 

မြစခ်ဲလ့သာ ခူးသရဲယ ်ကဲသ့ို ့အားငယသ်ွားမညမ်ဟတုပ်ါ။

လနာက်အလရး ကကီးလသာမူဝါဒမှာ  မပည်နယ်  

သားတို့၏ဘာသာ ၊  ယဉ် လကျးမှု ၊ ဓလလ့ထုံးတမ်း ၊ 

ရိုးရာပွဲ လမ်းသဘင်၊ လမမယာဓလလ့ထုံးတမ်း၊ တရားစီ 

ရင်လရး(customary law)၊ ဓလလ့အကကီးအကဲ၊ ထင်ရှား 

လသာ သမိုင်း၊ ယဉ်လကျးမှုထိန်းသိမ်းလရး၊ သဘာဝပတ် 

ဝန်းကျင်  ထိန်းသိမ်းလရးတို့ကိုချးီ မမင့်  သွားရမည် 

မြစ်သည်။

ပငိမ်းချမ်းလရး ၊  လူ့အသိုင်းအဝန်းြွံ့ ပြိုးလရး ၊ 

ပညာလရး၊ ကျန်းမာလရး၊  မမနမ်ာနိငုင် ံတိငု်းရင်းသားချစ ်

ကကညလ်ရး၊ကမ္ဘာတိငု်းရင်းသားချစက်ကညလ်ရးရရှသိွားရန ်

လဆာင်ရေက်ရမည်မြစ်သည်။ 

လတာင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမားအခွင့်  

အလရးဟသူမှေ ကာကယွရ်န၊် အမျ ိုးသမီး၊ ကလလး၊ သက်

ကကီးရေယအ်ိကုိသုာသနာလပုင်န်းအမျ ိုးမျ ိူ းတာဝနထ်မ်း

ရေက်သူအားလုံးနှင့် နိုင်ငံသားအတွက် အကာအကွယ် 

လပးရန်မြစ်သည်ဟူ၍ ရှိရမည်မြစ်သည်။

ကယားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ဗဟိုအ လုပ် 

မှုလဆာငမ်ျားြွဲ့စည်းရာတငွ ်စလုပါင်းဆုံး မြတ ်ချကမ်ြင့ ်

အလကာင်အထည် လြာ်လဆာင် ရေက် သွားကကပါသည်။ 

လကာ်မတီ တစ်ဦး တစ်လယာက်တည်း၏ လဆာင်ရေက် 

ချက်သည် မည်သည့်လဆာင်ရေက်ချက်ကိုမဆို တာဝန် 

ယူသွားမည်မဟုတ်ပါ။

နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်လန့တွင် မမန်မာနိုင်ငံတစ်

မပည်လုံးလှည်းလနလလှလအာင်း မမင်းလစာင်းပါမကျန် 

လရှေးချယ်တင်လမမာက်မခင်းဆန္ဒမဲလာလပးကကရလတာ့

မည်မြစ်လသာလကကာင့် ယလန့ လူအသွားအလာစည်

ကားလသာလမ်းလဘးလမ်းဆုံ၊ လမ်းခွ လနရာတို့တွင် 

ပါတီဝင်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များတာဝန်အသီးသီးရှိ

အမတ ်လလာင်းပုလံတာမ်ျား အစအီရဆီိငု်းဘတုလ်ထာင ်

ကာ လကကာ်မငာမပသလနပပီမြစ်သည်။ 

ထိုထဲတွင် မိမိတို့ကယန်းလဒသနှင့်  ကယား 

မပညန်ယ ်ပမို့ရှောထလဲမ်းလဘးတိုတ့ငွ ်ကယားမပညန်ယ ်

ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KySDP ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ 

KNP ပါတီနှစ်ခု၏ အလရှေးခံကိုယ်စားလှယ် ဆိုင်းဘုတ် 

ကကိုကကားအနည်းငယ် စိုက်ထူသွားလနကကပါသည်။ 

ကယားမပညန်ယ ်လဒသခမံဟတုလ်သာဧည့သ်ည်

ပါတမီျားအမတက်ိယုစ်ားလယှလ်လာင်းတို၏့ လပူဂု္ဂိုလ ်

ဓါတ်ပုံတို့သည် ပင်နီတိုက်ပုံဝတ်ကာလြာ်မပပပီး ခွတ် 

လဒါင်းတံဆိပ်ကို စနစ်တကျရိုလသစွာ တပ်ဆင်ထား 

သည်မှာ ဝင့်ြကားစွာဂုဏ်ယူ သင့်သကဲ့သို့ တန်ြိုးထား 

အပ်ပါသည်။

 ကျန်လသာပါတီအများမှာလဲ မိမိပါတီ၏အ

လံနှင့်ပါတီတံဆိပ်တပ်ကာ လူပုဂ္ဂိုလ်၏ဓါတ်ပုံ မြင့်  

တိုက်ပုံဝတ်ဆင်မပသလနသည်ကို ဝင့်ြကားစွာလတွ့ရှိရ

ပါသည်။ထိုလူပုဂ္ဂိုလ်အများအမပားမှာ ကယန်းလဒသ၊ 

ကယားမပညန်ယ ်လဒသခလံပူဂု္ဂိုလ ်အများအမပားပါဝင ်

လနသည်ကိုလတွ့ရှိရပါသည်။

ကယားမပည်နယ်တွင်ဧည့်သည်ပါတီများဆိုင်း

ဘုတ်လထာင်  လကကာ်မငာသွားခဲ့သလိုကယားဒီမိုကရက်

တစပ်ါတနီငှ့ ်ကယန်းအမျ ိုးသားပါတ ီအမတလ်လာင်းကို

ယစ်ားလှယ်များဓါတ်ပုမံြင့ ်အနည်းငယ်တို့မှာကယန်း၊ 

ကယားအမျ ိုးသားယဉ်လကျးမှူလကာ်မတီက မပဌာန်း 

လသာဝတ်စုံဝတ်ကာဝင်လရာက်အရေးခံမည့် ကိုယ်စား 

လှယ်လလာင်းအဆင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ ၏ဓာတ်ပုံအစီအရီ 

လကကာ်မငာမပသပါသည်။ 

အားလုံးလသာလူပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိ၏ ယဉ် 

လကျးမှုဝတစ်ုကံိ ုမပဌာန်းပပီးမြစသ်ညန်ငှ့အ်ည ီအလရးကကီး 

လသာလကကာမ်ငာတို၌့ ဝတဆ်ငပ်ပီး အမျ ိုးသားလရး အခန်း 

ကဏ္ဍကိုဂုဏ်ယူစွာထုတ်လြာ်မပသသင့်ပါသည်။ နိူင်ငံ 

လရးပါတတီစခ်ျ ို့ လကကာင့ ်မမိအိမျ ိုးသားယဉလ်ကျးမှုဝတ ်

စုံလမပာင်းလဲပပီး ဝတ်ဆင်ပါကဇာတိလသွးဇာတိမာန် 

အားနည်းသူအမြစ် သတ်မှတ်ခံမည်မြစ်သည်။ မိမိ၏ 

ယဉ်လကျးမှုဝတ်စုံလပါ်တွင် မိမိနှစ်သက်လသာပါတီအ

မှတ်အသားတံဆိပ် တပ်ဆင်သွားပါကအလကာင်းပင်

မြစ်ပါသည်။

ထို့လကကာင့်မပည်သူလူထုသည် ဆင်လမခသုံးသပ် 

သွားရန်မူတည်ပါသည်။ ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ KNP 

နှင့်  ကယားမပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KySDP 

လအာင်နိုင်လရးမှာ မပည်သူသာလှေင် အဓိကမြစ်သည်။ 

ထို့လကကာင့်  မိမိတို့လရှးလူ ကကီးလူမျ ိုးဓလလ့အ

ဆိုတွင် “ပယ်ပရိုးလူးတြူဒီးကူ၊ ပယ်ပလရာ်ရှီး လူး 

လမာ့ဘူးဒီးလလ့” တို့တစ်လတွဒီးကူထုပ်သကဲ့သို့ တုပ် 

လနှာငထ်ားပပီးလတာကပ်ကကညမ်ြူ လကာင်းကင ်ယလံပါ်သို ့

ဗုံလမာင်းဝါးကပ်ပလလွ ရိုးရာသံစဉ်  ညီညာစွာ မြင့်  

စံမမန်းနိုင်ရန် အတူတကွ လက်တွဲတက်လှမ်းကကပါစို့ 

ဟ၍ူသဠံဌိာနထ်ားပပီးညညီာစွာ တိကုတ်နွ်းအပပ်ါသည။်

2020 eSpf a&G;aumufyGJ0ifaom u,m;jynfe,f'Drdku&ufwpfygwDeSihf u,ef; 

trsdK;om;ygwD .... tquf

 ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၈ရက်လန့မှာကျင်းပမည့်  

အလထွလထွလရေးလကာက်ပွဲမှာ ခူးပလူးရယ်က ကယား 

မပည်နယ်ဒီမိုကရပ်တစ်ပါတီကလန ဒီးလမာ့ဆိုပမို့နယ် 

မပည်နယ်လွှတ်လတာ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)လနရာကလန 

ဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်သွားမှာမြစ်ပါတယ်။

လရေးလကာကပ်ွကဲိ ုဝငလ်ရာကယ်ဉှပ်ပိုငရ်တဲအ့ဓကိ 

အလကကာင်းအရင်းလတကွ မပညန်ယပ်ငမိ်းချမ်းလရးကိ ုလူ

ထုနဲ့ပူးလပါင်းလဆာင်ရေက်လပးနိုင်ြို့နဲ့ ပွင့်လင်းမမင် သာ 

မှုရှတိဲ ့ကယားမပညန်ယရ်ဲ့လဒသန္တရ အပုခ်ျုပလ်ရးယန္တရား 

ကို အလကာင်အထည်လြာ်နိုင်ြို့ကို အဓိကလုပ် လဆာင် 

သွားမှာမြစ်တယ်လို့ ခူးပလုရယ်က လမပာပါတယ်။ 

“ ကျလနာ်က လရေးလကာက်ပွဲဝင်လရာက်ယှဉ်ပပိုင်

ရတဲ့ ရည်ရေယ်ချက် ၂ခုရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုကလတာ့ 

ကျလနာတ်ို ့ဒမီပညန်ယပ်ငမိ်းချမ်းလရးကိ ုကျလနာတ်ို ့မပည ်

သူလူထုနဲ့အတူကကိုးပမ်းရပ်တည်လဆာင်ရေက်မယ်ဆို 

တဲ့ရည်ရေယ်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ လနာက် ရည်ရေယ် 

ချက်တစ်ခုကလတာ့ ကယားမပည်နယ်မှာပွင့်လင်း မမင် 

သာ ပပီးလတာ့မှ အားလုံးပါဝင်တဲ့လဒသန္တရအုပ်ချုပ်လရး 

ယန္တရားတစ်ခုမြစ်လပါ်လာြို့အတွက် မပည်သူလူထုနဲ့ 

အတ ူကကိုးပမ်းလဆာငရ်ေကမ်ယဆ်ိတုဲရ့ညရ်ေယခ်ျကလ်ပါ။့ 

ဆိလုတာ ့ရညရ်ေယခ်ျက(်၂)ခနုဲ့ လရေးလကာကပ်ွ ဲဝငလ်ရာက ်

ယှဉ်ပပိုင်ရမခင်းမြစ်ပါတယ်။” 

ကရင်နီ မပည်နယ်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းလရးမြစ်စဉ်ကို   

၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ အထိ 

ပငိမ်းလြာင်လဒးရှင်းတွင် (၁၄) နှစ်တာ တာဝန်ထမ်း 

လဆာင်ခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လလှောက် မပည်နယ်ပငိမ်းချမ်း 

လရးနှင့် လဒသြွံ့ပြိုးလရးအတွက် ကကိုးပမ်းလဆာင်ရေက် 

ခဲ့ပါတယ်။ 

၂၀၀၈ ခုနှစ် နဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် လတွမှာ အင်ဒိုနီးရှား 

နိငုင်ရံဲ့ ပဋပိက္ခ အသငွက်ူးလမပာင်းမခင်းနငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းလရး

တည်လဆာက်မှုမြစ်စဉ်လတွမှာ သွားလရာက်လလ့လာ 

သင်ယူခဲ့ပပီး  ၂၀၁၂ ခုနှစ် လမလမှာ ကယားမပည်နယ် 

ပငိမ်းချမ်းလရးလလ့လာလစာင့် ကကည့်လရး ကွန်ရက်ကို  

အြွဲ့ဝင်လတွနဲ့အတူ ဦးလဆာင်တည်လထာင်ခဲ့ပပီးလတာ့ 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲလရး ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပငိမ်းချမ်းလရး

လြာ်လဆာင်မှုမြစ်စဉ်မှာ မပည်သူလူထုလတွရဲ့ ပါဝင်မှု 

အခန်းကဏ္ဍကို မမေင့်တင်လပးခဲ့သူတစ်လယာက်လည်း

မြစ်ပါတယ်။

အခုလို မဲဆွယ်စည်းရုံးလရးကာလမှာ ကိုရိုနာ 

ဗိငု်းရပ(်စ)် ထနိ်းချုပက်ာကယွြ်ို ့လစူလုလူဝးနဲ့ စည်းရုံး 

လရးဆင်းလနတာလတွလုပ်လို့မရတဲ့အတွက် ကျန်းမာ 

လရးနငှ့ ်အားကစားဝနက်ကီးဌာနက မပဌာန်းထားတဲ ့စည်း 

ကမ်းချက်နဲ့အညီ၊ UECကထုတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်း 

ချကလ်တနွဲ့အည ီ လဦူးလရအကန့်အသတန်ဲ့ စည်းရုံးလရး 

ဆင်းလနတယ်လို့ ခူးပလုရယ်က ဆိုပါတယ်။

“ ကျလနာတ်ိုရ့ဲ့ ပါတမီဝူါဒ၊ ကျလနာတ်ိုရ့ဲ့ ကိယုစ်ား 

လှယ်လလာင်း တစ်ဦးချင်းစီရဲ့လရေးလကာက်ပွဲဝင်ရမခင်း 

ရည်ရေယ်ချက်လတွနဲ့ ကျလနာ်တို့လရှ့ဆက်ဘာလုပ်မလဲ၊ 

လထူနုဲ့ ဘယလ်ိပုူးလပါင်းလဆာငရ်ေကမ်လဆဲိတုဲဟ့ာမျ ိုး

ကိ ုလသလသချာချာလလး ကျလနာတ်ိုလ့ပုလ်နတယ။် ပပီးရင ်

ကျလနာ်တို့က မဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကို စည်းရုံး

လရးကာလသွားရင်းနဲ့တစ်ခါထဲပဲအချနိ်ယူပပီး လတာ့မှ 

တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း Campign သလဘာမျ ိုး 

နဲ့လဲ ကျလနာ်တို့အဲ့တာလုပ်လနတယ်။ လနာက်ပပီးရင် 

လတာ ့ကျလနာတ်ိုဒ့ ီလကျးရောမာရှတိဲ ့ရပမ်ရိြလတ ွတစဦ်း၊ 

နှစ်ဦးနဲ့ အဲ့လိုမျ ိုး ပုံစံမျ ိုးနဲ့လည်း ကျလနာ်တို့လုပ်လန 

တယ်။ ပပီးရင်လတာ့ UEC ကသတ်မှတ် ထားတဲ့စည်း 

jidrf;csrf;a&;jzpfp^fawGrSm yg0ifcJhzl;ol&Jh a&G;aumufyGJ arsSmfvihfcsuf 

ကမ်း အတိုင်းပဲ ကျလနာ်တို့ရဲ့ ပိုစတာ၊ ကိုယ်စားလှယ် 

လလာင်းလတွရဲ့ရုပ်ပုံလတွ၊ သူတို့ရဲ့ ကတိကဝတ်လတွ 

ပါတဲ ့ပိစုတာလတကွိ ုလကျးရောလတမွှာ လိကုပ်ပီးမ ှလထာင ်

တာလတ၊ွ ပါတဆီိငု်းဘတုလ်တကွိလု ဲစည်းကမ်းနဲ့ အည ီ

လထာင် တာလတွ ကျလနာ်တို့လုပ်လနတယ်။ ”

ခူးပလုရယ်က ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်) ၊Master’s 

Degree, ACTS Program  ရရှိခဲ့သူမြစ်ပါတယ်။

၁၉၉၇ ခနုစှမ် ှ၂၀၀၅ ခနုစှအ်ထ ိပညာလရးဌာနမွာ 

မူ/မပ မူ/အုပ်၊ လယ်/မပ တာဝန်လတွကို (၉) နှစ်တာ 

တာဝန်ထမ်းလဆာင်ခဲ့ ပါတယ်။ 

၁၉၉၈-၁၉၉၉ နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပ 

ခဲ့တဲ့ မပည်နယ်နှင့်တိုင်း လဘာလုံးပပိုင်ပွဲမှာ ကယား 

မပည်နယ်လဘာလုံး အသင်းကိုယ်စားမပု ကစားသမား 

အမြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့သူမြစ်ပါတယ်။ 

 ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကလန၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ ကယား 

အမျ ိုးသားစာလပနှင့်  ယဉ်လကျးမှုလကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ 

အမြစ် (၆) နှစ်တာ လဆာင်ရေက်ခဲ့ြူးသူမြစ်ပါတယ်။

pdk;xdkufatmif
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