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pmrsufESm(2)

ကျေးလျ်ကေသကွေမှာပညာကေးနဲ့ပွ်သျ်

လိုမ့မို့ပပကွေနဲ့အေမ်းျောဟကနကသးွာကြျာင့်အနိုင ်

ေလာခဲေ့ငပ်ဂု္ဂလျိကျောင်းကွေနဲ့ကေသွေင်းပညာကေး

အသုံးစာေိွ က်ွေျိပုမငှ့်ွ ငက်ပးဖိုက့ွာင်းဆိမုှုကွေပပု

လုပ်မယ်လို့လျ်ေှိKySDPပါ ီွျအကေေးကျာျ်ခံအ

မေ ိုးသားလွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်းကမာွယ် 

ခဲျကပပာပါွယ်။

" ကျေး လ ျ် ပ ညာ ကေး နဲ့ မမို့ ပပ ပ ညာ ကေး ။ 

ကေးလံ ကခါင်ဖေားွဲ့ကေသကွေမှာလမ်းကွေမကပါျ်

ဘူး၊ မပီးေင်ျိုယ်ထူျိုယ်ထပဲ ထူကထာင်ကနေွယ် 

အဲ့လိုေှိွယ်ကပါ့ ။  အဲ့ေီကေသျကျောင်းသားကလး

ကွေလည်းအစိုးေကျောင်းကွေျိုေင်လာွဲ့အခါမှာ၊ 

ကပပာင်းကေှေ့ လာွဲ့အခါမှာ၊ျူးကပပာင်းလာွဲ့အခါမှာ

အဆငက်ပပကပပလေယလ်ေယ ်ျျူနူဲ့ ကပပာင်းကေှေ့ပညာသင ်

ြျားနိုင်ဖို့လိုအပ်ွယ်ကပါ့ကနာ။ျေကနာ်ကျိုးစားခေင်

ွယ်။ အျယ်၍ပပည်နယ်မှာကျိုးစားအကျာင်အ

ထည်ကဖာ်ေေျ်လို့ေေင်ေ၊မေေင်အမေ ိုးသားလွှွ်ကွာ်

ျိုယ်စားလှယ်ကွေနဲ့ကျိုးစားကဆာင်ေေျ်ေမယ်ဆိုွဲ့

အပိုင်း။ ပပည်ကထာင်စုLevelမှာသေားကောျ်အဆိုပပု

ွာကွေ၊ ကွာင်းဆိုွာကွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကွေ

နဲ့ခေမှွ်ကဆာင်ေေျ်ွာကွေလုပ်ဖို့လိုွယ်ကပါ့ကနာ။" 

လို့ကမာွယ်ခဲျ ကပပာပါွယ်။

ကနာျအ်ခေျအ်ကနနဲ့ ကျအနဲပ်ပီနီဲ့အပစခ်ွ်

ေပစ်ကဲေးလျမ်ှွ က်ေးထိုးထားွဲျ့ာလမှာထိငု်းနယ်

စပ်ေုျ္ခသည်စခန်းျကနကျောင်းပပန်လာွျ်ဖို့ပပန်

ကောျ်လာွဲ့သူကွေေှိပါွယ်။ ွစ်ခေ ို့ျေအစိုးေအစီ

အစဉ်နဲ့ပပန်လာွာေှိသလို၊အစိုးေေဲ့အစီအစဉ်ထဲမပါ

ကွာ့ျိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ျိုယ်ပပန်လာေွဲ့မိသားစုကွေ

လည်းေှိပါွယ်။ ွခေ ို့ျအိမ်ကဟာင်းေှိလို့၊ွခေ ို့ျေ

ကဆေမေ ိုးကွေနဲ့အျအူညနီဲ့ပပနလ်ာွဲသ့ကူွေေှပိါွယ။်

ေါကပမယ့် နှစ်ဖျ်အစိုးေျကနသကဘာွူမပီး

ပို့ပပန်ွဲ့ေုျ္ခသည်ကွေျိုအစိုးေအကနနဲ့ ထိကောျ်ွဲ့ 

ျူညီကပးမှုမေှိခဲ့ဘူးလို့ ပညာကေးနှင့်ဖေံ့မဖိုးကေးကဖာင်

ကေးေငှ်းအမှုကဆာငေ်ါရိျု်ွ ာဦးထူးခေစျ် ဆိပုါွယ။်

"ျေကနာ်ွို့ျေီပပည်နယ်ကလးမှာဆိုေင် သူွို့ 

ကပပာွဲ့ ေုျ္ခသည်အိမ်ောကလးကွေမှာေီွိုင်းပဲသေား 

ကနွယ်ကပပာွယ် ဘယ်သူမှမကနဘူး၊ လိုျ်ြျည့် 

လို့ေွယ်။ အဲ့အွေျ်ကဆာျ်ထားွဲ့အိမ်ကွေမှာ 

ဘယ်သူမှမကနဘူး။ ျျွဲ၊ နေားကွေပဲကနမယ်။ သူွို့မှာ 

စိုျ်ပေ ိုးစားကသာျ်ေမယ့် ကပမကနောလုံလုံ ကလာျ် 

ကလာျ်မေှိဘူး။ ကနာျ်ွစ်ခုွစ်စုံွစ်ောေင်းနှီး 

စားကသာျမ်ယဆ်ိလုည်းေင်းနှီးကငေမေှဘိူး။ လာခါစမှာ 

စားကေးကသာျ်ကေးနဲ့ ေုျ္ခသည်ကွေျို အိမ်ကပးရုံ  

နဲ့ကွာ့ မလုံကလာျ်ဘူး။ ေါထိကောျ်မှု မေှိဘူးလို့ 

ျေကနာ့်အကနနဲ့ ပမင်ွယ်ကပါ့ကနာ။ ေုျ္ခသည်ကွေျို 

ထိထိကောျ်ကောျ် မျူညီကပးနိုင်ဘူးလို့  ျေကနာ် 

ျကွာ့ ပမင်ွယ်။ "လို့ ကပပာပါွယ်။

ေါ့အပပင် ေုျ္ခသည်စခန်းဘျ်ကျောင်းျကန 

အစိုးေကျောင်းကပပာင်းလာွဲ့အခေ နိ် ကွေမှာလည်း  

သင်ရိုးညွှန်းွမ်းကွေ မွူညီကွာ့ ကျောင်းသား 

ကွေအွေျ် အဆင်ကပပကစမယ့် သင်ရိုးညွှန်းွမ်း 
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ွစ်ခုသို့ မဟုွ်  ပပန်ေင်လာွဲ့ကျောင်းသားကွေ  

လိုျ်မီကအာင် ပံ့ပိုးကပးနိုင်မယ့် အစီအစဉ်မေ ိုးလုပ်

ကဆာင်ကပးသင့်ွယ်လို့  ကမာွခဲျကပပာပါွယ်။ 

သူ့အကနနဲ့လည်းအနိုင်ေလာခဲ့ေင်  ေီလိုအစီအစဉ် 

ကွေျိုျိုယ်စားလှယ်ွစ်ကယာျ်အကနနဲ့  လုပ်  

ကဆာင်ကပးခေင်ွယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

"ေုျ္ခသည်စခန်းမှာသင်ြျားေွဲ့ သင်ရိုးညွှန်း 

ွမ်းနဲ့  ပမန်မာပပည်ဘျ် ပခမ်းမှာသင်ေွဲ့သင်ရိုး  

ညွှန်းွမ်းကွေ မွူညီွဲ့အခါမှာစာကမးပေဲကွေျေင်း

ပခေနိ်မှာအဆင်ကပပကခောကမေ့ွဲ့အစီအစဉ်ွစ်ခုကပါ့  

ြျပ်မွ်ကဆာင်ေေျ်ကပးဖို့၊ ွွ်နိုင်ေင်အထူးအစီအ

စဉ်မေ ိုးကပါ့။ ပညာကေးမှာပပန်ေင်လာွဲ့ကျောင်းသား

ကွေလိျု ်မကီအာင၊်ပမနမ်ာပပညပ်ညာကေးစနစျ်ိ ုလိျု ်

မီကအာင် အထူးပံ့ပိုးကပွဲ့အစီအစဉ်မေ ိုးကွေကဆာင် 

ေေျ်ကပးဖို့လိုွယ်။ ပပည်နယ်အဆင့်မှာလုပ်ကဆာင် 

ခေင့်ေှိွဲ့ဟာကွေ ေှိသလိုလုပ်လို့မေွဲ့ဟာကွေျို

ပပည်ကထာင်စုလွှွ်ကွာ်မှာ အမေ ိုးသားလွှွ်ကွာ် 

ျိုယ်စားလှယ်ွစ်ကယာျ်အကနနဲ့ လုပ်ကဆာင်ကပး 

ခေင်ပါွယ်လို့။" လို့ ဆိုပါွယ်။

ွခေ ို့ ေျု္ခသညစ်ခန်းျကန ပပနလ်ာွဲက့ျောင်း 

သားကွေေှိသလိုနယ်စေန်နယ်ဖေားျကနဆင်းေဲေုျ္

ခကောျ်ကနွဲ့  ျကလးကွေပါ ွျ်ကောျ်ကနွဲ့  

ျယားပပည်နယ်၊ ဖရူဆိုမမို့နယ် မှာဖေင့်လှစ်ထားွဲ့ 

ဆယက်ွာရိကုျောင်းဟာဆိေုင ်ကျအနဲပ်ပီျီကထာျ ်

ပံ့မပီးဖေင့်ထားွဲ့ ကျအဲန်ပီပီကျောင်းလို့ဆိုျာအစိုး

ေကျောင်းျိုေင်ခေင့် ၊ ွျ်ကောျ်ခေင့်မကပးခဲ့ဘူးလို့  

ဆောထူးခေစ်ျကပပာပါွယ်။

"ဆယ်ကွာရိုမှာွျ်ွဲ့ ကျောင်းသူကျောင်း 

သားကွေျိုအစိုးေကျောင်းမှာလျ်မခံဘူးဆိုွာ 

ပဖစခ်ဲ့ွ ယ ်ေါကွေျ အမနှ်ွ ေားပဖစက်နွယ။်ျေကနာ ်

ပမင်ွာျ ျေန်ွဲ့ျိစ္စကွေ ပပည်နယ်မှာကသေးျေဲ

ကအာင် လုပ်ွယ်လို့ ျေကနာ်ထင်ွယ်။ ျေကနာ်ွို့ 

ဆယ်ကွာရို ကျောင်းကွာင်မှ ကျအဲန်ပီပီျ ဖေင့် 

ထားလို၊့ ပံပ့ိုးထားလို ့ဆိမုပီး ဆယက်ွာရိလုိမုေ ိုး လငူယ ်

ကွေ၊ ဆင်းေဲေုျ္ခကောျ်ွဲ့ ျကလးကွေ လာကနွဲ့ 

ကျောင်းကွာင်မှ အကနှာျ်အယှျ်ကပးွယ်၊ ေုျ္ခ 

ကပးွယ်။"

ကျေးလျ်ကေသမှာေီလိုဆင်းေဲေုျ္ခကောျ်

ကနွဲ့ ကျောင်းသား၊ ျကလးကွေျိုျူညီ ပပုစုပေ ိုး 

ကထာင်မယ့် ကျောင်းကွေအမေားကျီး လိုအပ်ပါွယ်။ 

ဘာကြျာင့်လဲဆိုေင် ကျောင်းဆျ်လျ်မွျ်နိုင်

ဘဲမူလွန်းကျောင်းမပီးလို့ ကျောင်းထေျ်ခဲ့လိုျ်ေွဲ့ 

ျကလးကွေ ကျေးလျ်ကေသဘျ်မှာအေမ်းမေားကန

ကသးလို့ပါ။

အစိုးေအကနနဲ့ ေီလိုကျောင်းကွေျို ဖေင့်လှစ်ွဲ့ 

ကနောမှာ ကထာျ်ပံ့ျူညီကပးွာမေ ိုးမေှိဘဲ အကနှာျ် 

အယှျ်ကပးကနွာျ ပပည်နယ်ေဲ့  ကျေးလျ်နဲ့  

မမို့ ပပေဲ့  ပညာကေးျောဟခေျ်ကွေထဲျ အဓိျ 

အခေျ် ပဖစ်ပါွယ်။ ျယားပပည်နယ်မှာ ဆိုေင်  

လူဦးကေ သုံးသိန်းကျော်ေှိမပီး ကလးပုံသုံးပုံဟာ ကျေး 

လျ်ကနလူထုကွေ ပဖစ်ပါွယ်။

u&ifeDol

ဖာလာကေးနှုန်းကွေ ယခင်နှစ်ကွေနဲ့ယှဉ်ေင် 

ကေး ထိုး ျေ သေား ွာ ကြျာ င့်  ျ ယား ပပ ည် န ယ် နဲ့  

ျယန်း ကေသျ ဖာလာစိျုက်ွာငသ်ကူွေ အချအ်ခ ဲ

ကျုံကနြျေပါွယ်။

ယခင်နှစ်ျ ဖာလာသီးအစိမ်းအညှာပါ  ၃ 

ပုံးအိွ  ်ွ စအ်ိွ ျိ် ု၁၇၀၀၀ ျေပအ်ထကိေးကပါျမ်ပီး 

ေနီစှမ်ှာကွာ ့ွ စအ်ိွ ျ်ိ ု၇၀၀၀ ျေပက်လာျအ်ထပိ ဲ

ကေးကပါျ်ပါွယ်။

ဖာလာသီးအခေံအုပ်ကပခာျ် ၁ ပိဿျို ယခင် 

နှစ်ျ ၁၈၀၀၀ ျေပ်အထိ အပိွ်ကေးေှိ မပီးကွာ့ 

ေနီစှက်ေနှုန်းအေ ၁ ပဿိျိ ု၆၀၀၀ ျေပက်လာျအ်ထပိ ဲ

ကေးကပါျ်ကနွာပဖစ်ပါွယ်။

ဖာလာစိုျ်ကွာင်သူွစ်ဦး ပဖစ်ွဲ့  စခေန်း  

အယ်လ်ကဖာင်းရှိုနေဲ့ျ “ေီနှစ်ဆို ကွာ်ကွာ်ပဲ အချ် 

အခဲ ကောျ်ြျွယ်လို့ ကပပာေမှာကပါ့။ ျေကနာ် ွို့ 

ဖာလာကွာင်သူကွေျ ဖာလာျို  အားျိုးအား  

ထားပပုမပီးကွာ့မှ မိသားစု စားေွ်ကနကေးျို ဖာကထး 

ကနေွယ်ကလ။ ေီနှစ်ဆို ဖာလာကေးမေှိကွာ့ ကွာင် 

သူကွေ အကွာ်ကလး အချ်အခဲ ကောျ်ကနွယ်။” 

လို့ ကပပာပါွယ်။

ကေသွေင်း ဖာလာခူးခအွေျ် ွစ်ေျ်လုပ် 

အားခ ၅၀၀၀ ျေပ်ကပးကနေကပမယ့်  ဖာလာကေး 

မကျာင်းွာ ကြျာင့ ်လပုအ်ားငှါးေမ်းခအွေျက်ွာင ်

“အေယ်သမားကွာင်မှ မလာဘူးကလ။ အဲ့လို 

မေ ိုး ေါမှ သူမေားမေယ်ဘူးကလ။ အစိမ်းလိုျ်သူမေား 

ေယ်ွယ်။ သို့မဟုွ်ေင် အကပခာျ်မှ  ေမယ်ွဲ့ ၊ 

အညှာကြခအကပခာျ်မှ ေယ်မယ်ွဲ့  သူကပပာွယ်။ 

ကလာကလာ ဆယ်ဆယ်ျေကွာ့ သူွို့ွျ်ကွာ့ 

ွျ်လာမှာပါ ွစ်ေျ်ေျ်ကွာ့။  ွစ်ပွ်မှာ 

နှစ်ကခါျ်၊ နှစ်ကခါျ် သူွို့ ွ ျ်လာွယ်။ ေါကပမယ့် 

ကေးကွာ့ မကျာင်းဘူးကပါ့။”

ေီနှစ်မှာ ောသီဥွုအကပခအကနကြျာင့် ဖာလာ 

သီးအထေျ်နှုန်း ထိခိုျ်ျေဆင်းသေားွယ်လုိ့ ကွာင် 

သကူွေျ ဆိပုါွယ။် မိုးေောသေန်းမှုနည်းပါးခဲ့ွ ဲအ့ွေျ ်

လယ်စပါးမစိုျ်ပေ ိုးခဲ့ေွာကွေ အမေားအပပားေှိကနမပီး 

ဖာလာျို မှီခိုအားထားဖို့  ေည်ေေယ်ထားြျကပမယ့် 

အခလုိကုေးမကျာင်းွာကြျာင့ ်ကွာငသ်ကူွေ အချ ်

ကျုံကနေွာပါ။

လွ်ွကလာ စားေွ်ကနကေးျို  ကပဖေှင်း  

နိငုဖ်ိုအ့ွေျ ်ဆန်ွ စအ်ိွ ျ်ိ ုဖာလာသီးစမိ်းအညှာပါ 

၃ ပုံးအိွ  ်၅ အိွ န်ဲ့ လလဲယှစ်ားကသာျေ်သကူွေလည်း 

ေှိကနွယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

ဖာလာ အေယ်လိုျ်ကနွဲ့ စခေန်းသန်းသျ်ျ 

“ေနီစှျ်ကွာ ့ွ ျယက်ွာလ့ည်း အချအ်ခေဲှိွ ယ။် 

ျိုဗစ်ကြျာင့် ျေကနာ်ွို့ ပို့မယ်ဆိုလည်း ျေကနာ်ွို့ 

မှာ ေုျ္ခကောျ်ွယ်။ ဘာပဖစ်လည်းဆို လမ်းပန်း 

zmvmaps;usvdk hawmifolawG 

tcuf=uHK

အချ်အခဲပဖစ်ကနြျေပါွယ်။

ဖာ လာ ကေး ျေ ျ် ဟာ  ွ စ် နှ စ် နဲ့ ွ စ် နှ စ်  

ကေးနှုန်းွူညီမှုမေှိပဲ ကေးအွျ်အျေေှိွွ်မပီး 

ဖာလာသီးကပခာျ် အခေံအုပ် ၁ ပိဿျို အပမင့်ဆုံး 

ကေးနှုန်းအပဖစ် နှစ်ကသာင်းအထိေွဲ့ နှစ်ကွေလည်း 

ေှိွယ်လို့ ကွာင်သူ ကွေျ ဆိုပါွယ်။

ဖာလာပင်ဟာ နှစ် ေှည်ပင်အမေ ိုးအစားပဖစ်  

မပီးကွာ့ သစ်ကွာျို မှီခိုမပီး စိုျ်ပေ ိုးေွာကြျာင့် 

သစ်ကွာပပုန်း ွီးမှုျိုလည်း ျာျေယ်ောကောျ် 

ပါွယ်။

ေါကပမယ့်လည်း ကွာင်သူအခေ ို့ျ ကေှေ့ကပပာင်း

ကွာင်စိုျ်ပေ ိုးကေးထျ် ဖာလာစိုျ်ပေ ိုးကေးဘျ်ျို 

ဦးွည် လုပ်ျိုင်လာြျကပမယ့် ေီနှစ်လို အကပခအကန 

မေ ိုးဆိ ုဖာလာအေယသ်မားကွာင ်ေှားပါးကနပါွယလ်ို ့

ဆိုပါွယ်။

ဆျ်သေယ်ကေးလည်း မေှိဘူးကျာ။ ျားကွေမေှိွဲ့ 

အခေနိ်ျေကွာ့ လမ်းကျုံွဲ့ ျားကွေပဲ ျေကနာ်ွို့ 

ပို့နိုင်ွယ်။” လို့ ဆိုပါွယ်။

ခါွိုင်းနှစ်ကွေမှာ ကေသထေျ်ဖာလာကွေျို 

ကွာငင်ဘူျျ် ပေစဲားကွေ လာကောျေ်ယြ်ျကပမယ့ ်

ေီနှစ်မှာကွာ့ ျိုဗစ်ကြျာင့်  သေားလာကေးအျန့် 

အသွ်ကွေေှိ ကနသလို  ဖာလာကေးမကျာင်းွာ 

ကြျာင့်လည်း ကွာင်သူကွေ အချ်အခဲကျုံကွေ့ကန

ြျေွာပဖစ်ပါွယ်။

ျယား ပပည်နယ်အွေင်းမှာကွာ့ဖလာျို  

အဓိျ ဖရူဆို မမို့ နယ်  အကနာျ်ဘျ် ပခမ်း နှ င့်  

ဖားကဆာင်း မမို့နယ်  ကမာခေးီကျေးေောကွေဘျ်ျ 

ကေသခံကွေျ အသျ်ကမေးေမ်းကျောင်းွခုအကနနဲ့ 

အမေားဆုံးစိုျ်ပေ ိုးြျွာပဖစ်ပါွယ်။

cGef;uvdkif;z&D;

KySDP ပါွီျအကေေးကျာျ်ခံအမေ ိုးသားလွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်းကမာွယ်ခဲ
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၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းအုပ်ခေုပ်ပုံအကပခခံဥပကေျို 

ကျိုျ်သည်ေှိ၊ မကျိုျ်သည်ေှိ လျ်ေှိျေင်းပကနွဲ့ 

ကေေး ကျာ ျ် ပေဲ ကွေ ဟာ  ၎ င်း ကပခ / ဥ ကအာ ျ် ျ ပဲ  

ခေ င့် ပပု ကပး ထား ွဲ့  အ ကပခ ခံ သ ကဘာ ွ ေား ကွေ ပဲ  

ပဖစ်ပါွယ်။

ွပမ်ကွာဟ်ာ  စစအ်ပုခ်ေုပက်ေးနဲ့ ွ ိငု်းပပညျ်ိ ု

ဆယ်စုနှစ်ကပါင်းမေားစော အုပ်ခေုပ်မင်းလုပ်ခဲ့ောျကန 

၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပုံ  အျာအျေယ်နဲ့ နိုင်ငံကေးျကန 

ကပခွလှမ်း ကနာျ်ဆုွ်သေားခဲ့ွာဟာ အဆိုးထဲျ 

အကျာင်းပဲလို့ ဆိုေမှာပဲ ပဖစ်ပါွယ်။

လ ျ် ေှိ  ဖေဲ့ စ ည်း ပုံ ဟာ  အ ကထေ ကထေ ကေေး  

ကျာျ်ပေဲသျ်ွမ်းျို (၅) နှစ်ွစ်ကျိမ်ျေင်းပဖို့ 

ခေင့ပ်ပုကပးထားွဲ ့ပမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့ ၃ ခကုပမာျ ်ကေးဆေခဲဲ့ွ ဲ ့

ဖေဲ့စည်းအုပ်ခေုပ်ပုံအကပခခံဥပကေလည်းပဖစ်ပါွယ်။

၂၀၀၈ ကပခ/ဥအေ ွပ်မကွာ်သား လွှ ်ွ  

ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကွေျ လွှွ်ကွာ်ထိုင်ခံကနော 

၂၅ ောခိုင်နှုန်းျို  ကေေးကျာျ်ခံစောမလိုပဲ အပိုင်  

wefzdk;od/ wefzdk;&SdwJh rJwpfjym;jzpfygap

ေထားသလို နိုင်ငံကေးပါွီအသီးသီးျ ကေေးကျာျ် 

ခံျိုယ်စားလှယက်ွေ အွေျ် လွှွ်ကွာ်ထိုင်ခုံကနော 

၇၅ ောခိုင်နှုန်းျိုလည်း  ဖန်ွီးကပးထားပါွယ်။

ပမန်မာနိုင်ငံမှာ  နိုင်ငံကေးပါွီကပါင်း  (၉၀

)  ကျော်ေှိ မပီးကွာ့  နို င် ေင်ဘာ (၈)  ေျ်ကန့မှာ  

ျေင်းပကွာ့မယ့် ကေေးကျာျ်ပေဲမှာ ၎င်းွို့ ေင်ကောျ် 

ယဉှမ်ပိုင်ွ ဲ ့မဆဲန္ဒနယက်ွေမှာ အနိငုေ်ေှဖိို ့ကျိုးပမ်းလပု ်

ကဆာငက်န ြျွာျိလုည်း ပမငက်န၊ ြျားကနေပါွယ။် 

ွနိုင်ငံလုံးအွိုင်းအွာနဲ့  ပါွီကထာင် မပီး  ကေေး  

ကျာျ်ပေဲေင်ွဲ့ ပါွီကျီးကွေ ေှိကနသလို ကေသအ 

ကပခစိုျ် ွိုင်းေင်းသားပါွီကွေလည်း ေှိကနပါွယ်။

မဲဆန္ဒေှင်ပပည်သူကွေအကနနဲ့ ေီလို ပါွီကွေ 

အမေားအပပားေှိွဲ့အထဲျ လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ် 

ကလာင်းကွေေဲ့ ကေေးကျာျ်ပေဲျွိျေွ်နဲ့ ၎င်းွို့ 

ျိုယ်စားပပုထားွဲ့ ပါွီေဲ့ မူေါေကွေျို အကပခ ခံမပီး 

စဉ်းစားအျဲပဖွ် သင့်ပါွယ်။ ေါမှလည်း ပပည်သူ 

ကွေျို အမှန်ွျယ် ျိုယ်စားပပုွဲ့ လွှွ်ကွာ် 

ျိယုစ်ားလယှန်ဲ့ လထူအုကပါ် ကစွနာထားွဲ ့ပါွျီိ ု

ကေေးခေယ်နိုင်ြျမှာ ပဖစ်ပါွယ်။

အထူးသပဖင့် အကလးကပးကစလိုွာျ ဖျ်ေ 

ေယ်ေီမိုျကေစီစနစ်ျို ွည်ကဆာျ်ဖို့  အာမခံွဲ့ 

နိုင်ငံကေးပါွီျို မဲကပးဖို့ ဆုံးပဖွ်ွာဟာ သင့်ကွာ် 

မှန်ျန်ွဲ့ ဆုံးပဖွ်ခေျ်အပဖစ် အသိအမှွ်ပပုေမှာ 

ပဖစပ်ါွယ။် ေမီြျာခင ်ေျပ်ိငု်းမှာ ျေင်းပကွာမ့ယ့ ်

ကေေးကျာျ်ပေဲ မှာ  ဖျ်ေေယ်ေီမိုျကေစီစနစ်ျို  

ပုံကဖာ်နိုင်မယ့် နိုင်ငံကေးပါွီကွေ အနိုင်ေမပီး ကနောေဖို့ 

အခေနိ်ွန်ကနမပီလည်း ပဖစ်ပါွယ်။

ေါ့ ကြျာင့် မို့  မဲ ကပးပို င် ခေ င့်ဟာ  ေီမိုျေျ်  

ွစ်လူ့အဖေဲ့အစည်းေဲ့  အခေင့်အကေးွစ်ေပ် ပဖစ်  

ွာနဲ့အညီ မဲဆန္ဒေှင်  ပပည်သူကွေအကနနဲ့လည်း 

မှ န်ျန်ွဲ့  လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်းနဲ့  

ပါွီျို  ကေေးခေယ်မဲကပး နိုင်မှသာလေင် ွန်ဖိုးသိ ၊ 

ွန်ဖိုးေှိွဲ့ မဲွစ်ပပားပဖစ်နိုင်မှာ ပဖစ်ပါွယ်။
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(၃ .၁၀ .၂၀၂၀)ေျ်ကန့ွေင်  ျယား ပပည်နယ်ကျေးလျ်ကေသဖေံ့ မဖိုးွိုးွျ် ကေးဦးစီးဌာန ၊ 

ပပည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးကျော်သူကအာင်၊ ေုွိယညွှန်ြျားကေးမှူး (နည်းပညာ)၊ ဦးထေန်းခေစ်၊ လေိုင်ကျာ်ခရိုင်

ကျေးလျ်ကေသဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ ဦးကသာင်းပမင့်၊ ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ်၊ မမို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ 

ကေါ်ကနာ်ကခောစုနှင့်အဖေဲ့ ေန်ထမ်းွို့မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာကေးနှစ် ငုကေှေေါျုမ္ပဏီမှ ွာေန်ယူကဆာင်ေေျ်သည့် 

ကေါမွကျီး ကျေးေော လယ်ယာျုန်ထုွ်လမ်းအပိုင်း(၁)ကဆာင်ေေျ်မပီးစီးမှုအကပခအကန၊ မေန်မေန်ပမွ် ျုမ္ပဏီမှ 

ွာေန်ယူကဆာင်ေေျ်သည့် ကေါကျာ့၊ ကေါဖာ၊ ကေါွခေ၊ ကေါွခေ(ေောသစ်) ကေကပးကေးလုပ်ငန်းကဆာင်ေေျ်မပီး

စီးမှုအကပခအကနအားျေင်းဆင်းစစ်ကဆးခဲ့မပီး ကေကျာ်မွီ အဖေဲ့နှင့်ကွေ့ဆုံ၍ စနစ်ွျေကေမီွာကျာျ်

ကေကပးကေးလုပ်ငန်းနှင့်လယ်ယာျုန်ထုွ်လမ်းလုပ်ငန်း ျေင်းဆင်းစစ်ကဆးပခင်းကေကပးကေးလုပ်ငန်းနှင့်လယ်ယာျုန်ထုွ်လမ်းလုပ်ငန်း ျေင်းဆင်းစစ်ကဆးပခင်း

ခံသုံးစေဲနိုင်ကေး၊ လုပ်ငန်းမေားကေေှည်ွည်ွံ့ ခိုင်မမဲကစကေးအွေျ် ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ေန် လိုအပ်သည်မေား 

လမ်းညွှန်မှာြျားခဲ့ပါသည်။ ဆျ်လျ်မပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုဘဏ္ဍာကေးနှစ်ွေင် ပပည်နယ်အစိုးေနှင့်ဂေပန်နိုင်ငံမှ 

လှူေါန်း သည့်ေန်ပုံကငေပဖင့် ကေါွမကျီးကျေးေောွေင် ကေသန့်စျ်ကဆာင်ေေျ်နိုင်ကေး  စျ်ကေွင် လုပ်ငန်းမေား 

ျေင်းဆင်းြျည့်ရှုခဲ့မပီး ကျေးလျ်ကေသဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးလျ်ကနပပည်သူမေား သန့်ေှင်းကသာ

ကသာျ်သုံးကေဖူလှုံစောေေှိနိုင်ကေး ကျိုးပမ်းကဆာင် ေေျ်လေျ်ေှိပါသည်။ 

ပဖူပဖူ (ကျေးလျ်)

ျယားပပညန်ယက်ျေးလျ်ကေသဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေးဦးစီးဌာနမ ှ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာကေးနစှ ်အွေင်း ွ ည်

ကဆာျက်ေးလပုင်န်းမေားအားပပညက်ထာငစ်ကုငေလုံးကငေေင်းခေင့ပ်ပုေနပ်ုကံငေပဖင့က်ျေးလျ ်လယယ်ာျနုထ်ုွ လ်မ်း/

ွံွ ားလပုင်န်းွေင ်လမ်း(၁၃)လမ်း၊ ွ ံွ ား(၅၃)စင်းအား ခေင့ပ်ပုေနပ်ုကံငေ ျေပ ်(၁၁၇၀.၇၂)သန်းပဖင့လ်ည်းကျာင်း၊ 

ကျေးလျက်ေေေှကိေးလပုင်န်း(၂၈)ခအုား ခေင့ပ်ပုေနပ်ုကံငေ ျေပ ်(၆၇၄.၃၂၁)သန်းပဖင့လ်ည်းကျာင်း၊ ပပညန်ယက်ငေလုံး

ကငေေင်းခေင့်ပပုေန်ပုံကငေပဖင့်ကျေးလျ် လယ်ယာျုန်ထုွ်လမ်း/ွံွားလုပ်ငန်းွေင် လမ်း(၉)လမ်း၊ ွံွား(၁၂)

စင်းအား ခေင့်ပပုေန်ပုံကငေ ျေပ်(၁၀၉၃.၄၁)သန်းပဖင့်လည်းကျာင်း၊ ကျေးလျ်ကေေေှိကေးလုပ်ငန်း(၁၇)ခုအား 

ခေင့်ပပုေန်ပုံကငေ ျေပ် (၄၄၂.၀၆၁)သန်းပဖင့်လည်းကျာင်း စုစုကပါင်း ပပည်ကထာင်စု/ပပည်နယ်ခေင့်ပပုေန်ပုံကငေ ျေပ် (

၃၃၈၀.၅၁၂)သန်းပဖင့်ကဆာင်ေေျ်သေားမည်ပဖစ်ပါသည်။

ကျေးလျ်ကနပပည်သူမေား အလုပ်အျိုင်အခေင့်အလမ်းေေှိနိုင်ကေးအွေျ် အသျ်ကမေးေမ်း ကျောင်း 

ျယားပပည်နယ်ကျေးလျ်ကေသဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာကေး ျယားပပည်နယ်ကျေးလျ်ကေသဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာကေး 

နှစ်အွေင်း လုပ်ငန်းအကျာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ေေျ်မည့်အကပခအကနနှစ်အွေင်း လုပ်ငန်းအကျာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ေေျ်မည့်အကပခအကန

အကထာျ်အျူပပုသင်ွန်းျို သင်ွန်းအမေ ိုးအစား(၇)မေ ိုး၊ သင်ွန်းကျိမ်ကေ(၂၈)ကျိမ် အား ျေပ် (၅၃.၀၀၀) 

သန်းခေင့်ပပုကဆာင်ေေျ်သေားမည်ပဖစ်ပါသည်။

ကျေးလျ်ကနပပည်သူမေား အလုပ်အျိုင်အခေင့်အလမ်းနှင့် မိသားစုေင်ကငေွိုးပေားကေး လုပ်ငန်းမေားကဆာင် 

ေေျ်နိုင်ေန် ပမစိမ်းကောင်ကျေးေောစီမံျိန်းအား ွစ်ယူနစ်လျှင် ျေပ်(၃၀)သန်းပဖင့် ပပည်နယ်အွေင်း မမို့နယ်(၄)

မမို့နယ၊် ကျေးေောကပါင်း(၁၀)ေောွေင ်ျေပ(်၃၀၀)သန်းပဖင့ ်လညပ်ွ်ေနပ်ု ံကငေစနစအ်ား စွငက်ဆာငေ်ေျ်မညပ်ဖစမ်ပီး 

ကျေးေောဖေံ့မဖိုးကေးအစီအစဉ်အေ ကျေးေောဖေံ့မဖိုးကေး လုပ်ငန်းစီမံျိန်း(VDP)အား ွ စ်ေောလျှင် ျေပ်(၁၀)သန်းပဖင့် 

ပပညန်ယအ်ွေင်း မမို့နယ(်၇)မမို့နယ်ွ ေင ်ကျေးေောကပါင်း(၅၀)ေောအား ျေပ(်၅၀၀)သန်းပဖင့ ်အကျာငအ်ထညက်ဖာ်

ကဆာင်ေေျ်သေားမည်ပဖစ်ပါ ကြျာင်း သိေှိေပါသည်။

ျယားပပည်နယ်ကျေးလျ်ကေသဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေးဦးစီးဌာန

ျယားပပည်နယ် ၊  လေိုင်ကျာ်ခရိုင်  ၊  ေီးကမာ့ဆို မမို့နယ်ကျေးလျ်ကေသဖေံ့ မဖိုးွိုးွျ်ကေးဦးစီး

ဌာန၊ ွိုးွျ်ကေးဦးစီးဌာန ၊ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာကေးနှစ်ွေင် ကျေးေောဖေံ့မဖိုးကေး ၊ စီမံျိန်း (VPD) 

ေင်းနှီးပမုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အေ ကထာျ်ပံ့ေန်ပုံကငေ ျေပ်သိန်း(၁၀၀)စီပဖင့် ကျေးေော(၄)ေောွေင် အကျာင်အထည်

ကဖာ်ကဆာင်ေေျ်လျှျ်ေှိော 

- ေီသဲျူးကွာင်ကျေးေော ကျေးေောွေင်းလမ်းကျောျ်ကခောခင်းပခင်းလုပ်ငန်း ၊

 ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ်ကျေလျ်ကေသဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေးဦးစီးဌာန  ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ်ကျေလျ်ကေသဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေးဦးစီးဌာန 

ကျေးေောဖေံ့မဖိုးကေးစီမံျိန်း(VDP) လုပ်ငန်းကဆာင်ေေျ်မပီးစီးမှုသွင်းကျေးေောဖေံ့မဖိုးကေးစီမံျိန်း(VDP) လုပ်ငန်းကဆာင်ေေျ်မပီးစီးမှုသွင်း

- ကွးကဂခိုကျေးေော ကျေးေောမူကျိုကျောင်းကဆာျ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း ၊ 

- ဆိုေဲ့ခူကျေးေော ကျေးေောကျောင်းဆောမကနအိမ် ကဆာျ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း၊

- ကေါ ငံ ကော ျ် ကျေး ေော မူ ကျို ကျော င်း ခ န်း မ ကဆာ င် ကဆာ ျ် လု ပ် ပခ င်း နှ င့် ( ၂ ) 

ခန်းွေဲအိမ်သာကဆာျ်လုပ်ပခင်း ၊ လုပ်ငန်းမေား ကဆာင်ေေျ်ခဲ့ော လုပ်ငန်းမေားအားလုံး ၁၀၀% ကဆာင်ေေျ်မပီး 

ပဖစ်ပါကြျာင်း ွင်ပပအပ်ပါသည်။ 
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အိ မ် ကထာ င် စု စာ ေ င်း ထဲ ကွာ့  အိ မ် ကထာ င် သ ည် အ မေ ိုး သ မီး

အမေားစုေဲ့ အလုပ်အျိုင်ကနောမှာ မှီခိုအပဖစ်ပဲ ကဖာ် ပပထားွာကွေ 

ပမင်ကွေ့ဖူးြျမှာပါ။ ေါကပမယ့် ွျယ့်လျ်ကွေ့မှာကွာ့ မိသားစု 

စားေွ်ကနောအွေျ် ေှာကဖေရုန်းျန်ောမှာ အမေ ိုးသားကွေကျီးပဲကွာ့ 

မဟုွ်ပါဘူး။ အမေ ိုးသမီးကွေလည်း ျိုယ့်နည်းျိုယ့်ဟန်နဲ့ ကျိုးပမ်း 

စေမ်းကဆာင်ကနြျေပါွယ်။

ေီလိုအမေ ိုးသမီးကွေထဲမှာ ျယန်းကေသျ အိမ်ကထာင်သည် 

အမေ ိုးသမီးကွေဟာလည်း မိသားစုစားေွ်ကနကေး အွေျ် ရုန်းျန် 

လှုပ်ေှားသူကွေ အမေားအပပားေှိပါွယ်။

ကန့စားအလုပ်ကွေမှာ ေင်ကောျ်လုပ်ျိုင်ကနြျ သူကွေ ေှိသလို 

ွပိုင်ွနိုင် ကမေးပမူကေးလုပ်ငန်းကွေနဲ့ ျိုယ်ပိုင်စီးပေားကေးလုပ်ငန်းကွေ

မှာ ထဲထဲေင်ေင် လုပ်ျိုင် ကနြျသူကွေလည်း ေှိပါွယ်။

မိသားစုေမ်းကေးအွေျ် ေှာကဖေလှုပ်ေှားောမှာ ခုလို  ျပ်ကော 

ဂါျာလမှာကွာ့ အကွာ်ကလးျို အျေပ်အွည်း ကွေ့ကစပါွယ်။ 

ျိုဗစ်လို ျူးစျ်ကောဂါကြျာင့် အသေားအလာျန့်သန့်မှုကွေလည်း 

ေှကိနကွာ ့အလပုအ်ျိငု ်ေှားပါးမှုကွေ၊ အကောင်းအေယလ်ပုင်န်းကေးျေျ ်

ကအးစျ်လာွာကွေနဲ့ ေင်ကငေေလမ်းကွေလည်း ထိခိုျ်လာ ြျပါွယ်။

ေှမ်း ပပည်နယ်ကွာင်ပိုင်း ၊  အလယ်ျယန်းကေသျ ဆီးဘူး  

ကျေးေောမှာ စားကသာျဆ်ိငုဖ်ေင့ထ်ားွဲ ့စမေူျလည်း သမူေားကွေနည်းွ ူ

အချ်အခဲကျုံကနေပါွယ်။

“ေီနှစ်ဆို လုံးလုံးျောပခားသေားွယ်။ ျိုယ်ျ မခေျ်ထားလည်း 

မဟုွ ။် ခေျထ်ားလည်း ပေျျ်နု်ွ ယ။် မခေျက်ွာလ့ည်း ွ ခါွကလ 

သူမေားွကယာျ်ွကလလာကွာ့လည်း  အဆင်မကပပခါျေကွာ့  

ျိုယ်ျ ခေျ်ထားွယ် ၊  ေံထားွယ်။ သူမေားမလာဘူးဆိုလည်း  

စားပပစ်ွာပဲမေားွယ်ကလ ျကလးကွေ။ ကနာျ်မပီး စားမျုန်ွာ 

သေန်ထုွ်၊ ပေျ်ွဲ့ဟာဆို သေန်ထုွ် အဲ့လိုမေ ိုးပဲ ေှိွာကပါ့။”

အလယ်ျယန်းကေသျ ွခေ ို့ကနောကွေမှာကွာ့ ျိုဗစ်လို  

ျပက်ောဂါွစခ်ပု ဲေငဆ်ိငုက်ျုံကနြျေွာ မဟုွ ပ်ါဘူး။ ေျအ်နာျေွဲ ့

ကောဂါလို ျပ်ကဘးဆိုးကွေျိုလည်း ကျုံကနြျေပပန်ပါွယ်။

အဆိုပါကေသျ ျားလမ်းမကျီးကဘးမှာေှိွဲ့ ကျေးေောကွေထဲျ 

ေျ်ခခံကွေမှာဆိုေင် ေျ်ကွေမေှိကွာ့ွဲ့ အကပခအကနထိ ပဖစ်ကနပါွယ်။  

အေင်လို ေျ်ကအာ်သံကွေကွာင် မြျားေကွာ့ဘူးလို့ ကေသခံကွေျ 

ကပပာကနြျပါွယ်။

အမေ ိုးသမီးအမေားစုျ ေျ်ကမေးပမူကေးျို စုဗူးအပဖစ် သကဘာထား 

လပုျ်ိငုက်နြျွာပါ။ စားကသာျ ်ဆိငုဖ်ေင့ထ်ားွဲ ့စမေူဆိေုငလ်ည်း ဆိငုျ် 

ထမင်း၊ ဟင်း အပိုအလျှကံွေျို ေျ်စာအပဖစ် ပပန်လည် အသုံးပပုပါွယ်။ 

ေီလို လုပ်ငန်းျို စွင်လုပ်ျိုင်ဖို့အွေျ် အေင်းအနှီးကွေျို အစိုးေျ 

ထုွ်ကခေးကပးွဲ့ ကခေးကငေကွေနဲ့ မွည်ကနြျေ ွာပါ။

“ငါွို့အကနနဲ့ဆိုကွာ့ ေျ်ျ ျိုယ့်မိသားစုမှာ ကွာ်ကွာ်ကလး 

အသုံးပပုွာကပါ့ကနာ်။ ွခါွကလျေေင် ျိုယ်ျလိုအပ်ွယ်၊ ပေဲလမ်း 

သဘင်ွခုခုေှိလည်း ျိုယ်အဲ့မှာလည်း သုံးလိုေွယ်ကျာ။ ျိုယ်မလို 

အပ်ဘူးဆို ၊  အိမ်ထဲမှာ  သုံးဖို့ မလိုဘူးဆို  ကောင်းဆိုလည်း  အကြျး 

ွစ်ကထာင့်ွစ်ကနောမှာ ဆပ်လို့ေွာကပါ့။”

စမူေအကနနဲ့ ခုလိုစားကသာျ်ဆိုင်ဖေင့်၊ ေျ်ကမေးပမူွဲ့ လုပ်ငန်း 

လုပ်နိုင်ဖို့အွေျ် အစိုးေနဲ့ ပုဂ္ဂိလိျအဖေဲ့ အစည်းကွေဆီျ ကခေးကငေ ၁၅ 
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သနိ်းကလာျအ်ထ ိကခေးယထူားကပမယ့ ်စားကသာျဆ်ိငုျ် ထငထ်ားသလိ ု

မကောင်းေွဲ့အပပင် ကမေးထားွဲ့ ၃ သိန်းခန့်ွန်ကြျးကလာျ်ေနိုင်ွဲ့ 

အေေယ်ေှိ ေျ်နှစ်ကျာင်ျလည်း ကသ သေားပါွယ်။

ေီလိုအမေ ိုးသမီးကွေျ အခေနိ်ွန်ေင် ကမေးပမူထားွဲ့ ေျ်ကွေျို 

ထုွ်ကောင်းမပီး ကခေးကငေဆပ်ဖို့  ကမျှာ်လင့်ထားြျကပမယ့် ေျ်ကွေျ 

အနာျေကသဆုံးသေားလို့ ကမျှာ်လင့်ခေျ်ကွေမဲ့ကနြျပါွယ်။

အ စိုး ေ ဆီ ျ  ကခေး ကငေ ထု ွ် ယူ မပီး  အ ေ ျ် ခေ ျ် ေ ျ် ကမေး ွဲ့  

လုပ်ငန်းျိုလုပ်ျိုင်ွဲ့ အလယ်ျယန်းကေသ ပပင်ကဆာင်ကျေးေောမှာ 

ကနထိုင်ွဲ့ စမူကောဇာျ” ပမစိမ်းကောင်ဟာကလ ၈ သိန်းကွာ့ ကခေးထား 

ွယ်။ ကနာျ်အခုျ ဘာနဲ့ ပပန်ဆပ်ေမလဲ မသိကွာ့ဘူး။ ေျ်ကမေးပမူ 

ထားွာကပါ့ကနာ်။ ေျ်လည်း ကသျုန်မပီ။ နှစ် ွိုင်းဆို ေျ်ကမေးပမူ 

ထားွာနဲ့ပဲ ပပန်ဆပ်ေွာ။ ေီနှစ်ဆို ဘာမှ ပပန်ဆပ်စောမေှိကွာ့ဘူး။” 

လို့ ဆိုပါွယ်။

ျိုဗစ်ျာလပဖစ်ွာကြျာင့်  စမူကောဇာေဲ့  အေျ်ခေျ်လုပ်  

ငန်းဟာလည်း အကောင်းပါးသလို ခုလို ကမေးပမူထားွဲ့ ေျ် ၁၂ နှစ်ကျာင် 

ဟာလည်း ကသဆုံးသေားွဲ့အွေျ် ကခေးကငေပပန်ဆပ်နိုင်ဖို့  အချ်အခဲ 

ပဖစ်ကနွာပါ။

“စိွ်ကွာ့ အဲ့မေ ိုးမကျာင်းဘူးကပပာေမှာကပါ့။ အေင်ဆိုကသလည်း 

ွစက်ျာင၊် နစှက်ျာငအ်ဲမ့ေ ိုးျေန်ွ ယ။် အချု ကသလည်း ွ စက်ျာငမ် ှ

မျေန်ကွာ့ဘူးကလ။ အိပ်လည်း အိပ်ကွာင်အိပ်မကပော်ဘူး။ အကြျးပဲ 

စဉ်းစား ကနွယ်။ အကြျးဘာနဲ့ ပပန်ဆပ်ေမလဲ အဲ့ေါပဲကွေးွယ်။”

ေီနှစ်မှာဆို  ောသီဥွုအကပခအကနကြျာင့်  မစိုျ်ပေ ိုးခဲ့ ေွဲ့  

လယ်ကွေလည်း အမေားအပပားေှိသလို ွခေ ို့စိုျ်ထားွဲ့ လယ်စပါး 

ကွေျိုလည်း ြျျ်ကွေျ ဖေျ်စီးပစ်ကနလို့ စားေွ်ကနကေးအွေျ်ပါ 

စိုးေိမ်ကနေွယ်လို့ သူျ ဆိုပါွယ်။

အလားွူ ဆီးဘူးကျေးေောျ ကေါ်မာွကလးနာျလည်း မိသားစု 

စားေွ်ကနကေးနဲ့ သားသမီးကလးကယာျ်ေဲ့ ပညာသင်စားေိွ်အွေျ် 

ေည်ေေယ်မပီး အစိုးေေဲ့ ပမစိမ်းကောင်စီမံျိန်းျကန ကခေးကငေ ၅ သိန်းကခေး 

ယခူဲ့မပီးကွာ့ အေျ်ခေျလ်ပုင်န်းနဲ့  ေျက်မေးပမူကေးလပု်ငန်းျိ ုလုပ်ျိငု ်

ပါွယ်။

“သားသမီးကွေလည်း ပညာကေးကထာျ်စောအမေား ကျီးေှိကန 

ခါျေကွာ့  သူွို့အွေျ်လည်း စဉ်းစားကပးွယ်။ အစိုးေကငေကခေး  

ထားွဲ့ဟာလည်း ဆပ်ကပးဖို့ စဉ်းစားထားွယ်။ ျကလးကွေျလည်း 

ပညာသင်ခါျေကွာ့  ွအားျုန်ကနွာကျာကနာ် ။  အဲ့လို  နှစ်ခု  

စဉ်းစားထားလည်း ွစ်ခုမှ ပဖစ်မလာကွာ့ဘူးကပါ့ကနာ်။”

အခလုိ ုကမေးပမူထားွဲ ့ေျ ်၅ ကျာငစ်လုံး ကသဆုံးသေားွဲအ့ွေျ ်

အေျ်ခေျ်ွဲ့ လုပ်ငန်းျို ေပ်နားထားလိုျ်ွယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

“စားေွက်နကေးအွေျ ်အချအ်ခေဲှိွ ာကပါ။့ အကေးအကျီးဆုံးျ 

အဲေ့ါကွေပကဲပါက့နာ။် ျကလးပညာ ကေးခါျေကွာ ့ခဏကလးနားလိုေ့ွယ။် 

စားေွ်ကနကေးခါျေကွာ့ ခဏကလးနားလို့မှ မေွာကျာ။ ေှာကနေ 

ွာပဲျို။ အေင်လိုလည်း မစားနိုင်ကွာ့ဘူးကပါ့။ ေှိွာကလးနဲ့ပဲ။ ြျျ်ဥ 

နှစ်လုံးကလာျ် ေှိလိုေ့ှေိင် လူကပခာျက်ယာျ်မျှကအာငက်ွာ့စားြျွယ်။ 

အဲ့ွစ်ခုပဲကပါ့ကနာ်။”

ပပငက်ဆာငက်ျေးေောျ စမအူနု်းျလည်း အေျခ်ေျ၊် ေျက်မေးပမူွဲ ့

လုပ်ငန်းအွေျ် အစိုးေဆီျ ကခေးကငေ ၈ သိန်းကခေယူခဲ့ပါွယ်။

ေျ်အနာျေကောဂါျူးစျ်ကနမပီလို့ ြျားြျားခေင်း ကမေးပမူထား 

ွဲ့ ေျ် ၈ ကျာင်ျို ကောင်းထုွ်ဖို့ ကျိုးစားခဲ့ကပမယ့်လည်း ွစ်ကျာင် 

နှစ်ကျာင်လာျ်ပဲ ကအာျ်ကေးနဲ့ ကောင်းလိုျ်ေသလို ျိုယ့်ဘာသာ 

ျိုယ် ထုစားလိုျ်ေွာနဲ့ ကောဂါကြျာင့် ကသဆုံးသေားွဲ့ ေျ်ကွေလည်း 

ေှိွယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

“အချု ေျျ် အျနုလ်ုံးကသခါျေကွာ ့အဲေ့ကီခေးကငေျိ ုဘယလ်ိ ု

ဆပေ်မလလဲို ့စဉ်းစားွိငု်းဆိလုို ့ေှေိငက်ွာ ့နည်းလမ်းျကွာ ့ေှာပါွယ။် 

ေါကပမယ့်  ေီဘျ်ျ အလုပ်အျိုင်အခေင့်အလမ်းျ မေှိဘူးကလ။ 

အဲေ့ကီွာ ့ွ ပခားကေသျိ ုျိယုျ် အလပုထ်ေျလ်ပုမ်ယဆ်ိလုိုေ့ှေိငလ်ည်း 

ျိုယ်ျ မိန်းျကလးဆိုကွာ့ အိုးပစ်အိမ်ပစ်၊ သားသမီးခေန်ထားမပီးကွာ့ 

သေားအလုပ်ေှာလို့လည်း အဆင်မကပပဘူးကျာ။”

ေျ်ကွေလည်း ကသွဲ့အပပင် ျိုဗစ်အျန့်အသွ်ကွေကြျာင့် 

ဆန်ကေးကွေ ထိုးွျ်သေားသလို  ေယ်ယူေွာလည်း အချ်အခဲ  

ပဖစ် ဲွ့အွေျ် အေျ်ခေျ်လုပ်ငန်းျလည်း အဆင်မကပပဘူးလို့ ဆိုပါ 

ွယ်။ ေါ့ကြျာင့်လည်း ကခေးကငေကွေ ပပန်ဆပ်ဖို့  ဘယ်လို နည်းလမ်း 

ေှာေမလကဲွာင ်မသကိွာ့ွ ဲ ့အကပခအကနကွေ ပဖစက်နွယလ်ို ့ဆိပုါွယ။်

သူမအကနနဲ့ လျ်ေှိမှာ သားသမီးနှစ်ကယာျ်သာေှိကသးကပမယ့် 

ေလီိအုချအ်ခကဲြျာင့ ်ျကလးကွာင ်ဆျယ်ဖူို ့မစဉ်းစားေကဲွာဘ့ူးလို ့

ဆိုပါွယ်။ ကေေှည်ေီလို ဆျ်ပဖစ်ကနေင် အိမ်ကထာင်ကေးျိစ္စကွေမှာပါ 

သျ်ကောျ်မှု ေှိလာနိုင်ွယ်လို့လည်း ၎င်းျ ကပပာပါွယ်။

အစိုးေေဲ့ ကခေးကငေကွေျို ကခေးယူထားြျွဲ့ ေီလိုအကသးစားလု

ပ်ငန်းေှင်အမေ ိုးသမီးကွေျ လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မွ်လကလာျ်မှာ 

ကခေးကငေကွေျို ပပန်ဆပ်ေကွာ့မှာ ပဖစ်ပါွယ်။ လျ်ေှိမှာ အစိုးေျ 

အွိုးနှုန်းွခေ ို့ ကလော့ခေကပးထားွာ ေှိကပမယ့် ျပ်ကဘးကြျာင့် အချ် 

အခကဲွေ ကျုံကွေ့ကနေလို ့ကခေးကငေကွေ ပပနဆ်ပန်ိငုဖ်ို ့အမေ ိုးသမီးကွေအွေျ ်

ေန်ထုပ်ေန်ပိုး ပဖစ်ကနြျေပါွယ်။
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ျိုဗစ်ျာလမှာ  ျုမ္ပဏီျိုကောင်းွဲ့ကမာ်ခေးီခဲကေးျေွဲ့အ 

ွေျ် ခဲျေင်းလုပ်ငန်းလုပ်ြျသူကွေအကနနဲ့ ကငေကေးကြျးကေးအချ်အ

ခဲကျုံကွေ့ကနြျေွယ်လို့ ခဲျေင်းလုပ်ငန်းလုပ်ျိုင်ွဲ့သူကွေထံျကန 

ြျားသိေပါွယ်။

ျိုဗစ်ျာလမှာ ခဲျေင်းလုပ်သားကွေျို ကခါ်ေွာ အခွ်အခဲ 

ပဖစ်ကနွဲ့အွေျ် အေင်လို ခဲျေင်းျိုအကျီးျေယ်မလုပ်နိုင်ကွာ့ပဲ မိ

သားစုွစ်နိုင်ွစ်ပိုင်ပဲလုပ်ေွဲ့အွေျ်ကြျာင့် ကငေကြျးေေှိမှုျအချ် 

အခဲပဖစ်ကနွယ်လို့  ခဲျေင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကနွဲ့  ကမာ်ခေးီကေသ (၁၃)

ျုန်းကျေးေောမှာကနွဲ့ ကေါ်ွင်မာစိုးျ ကပပာပါွယ်။

“ ျိုဗစ်ျာလမှာဆိုလဲ အလုပ်သမားကွေလဲ ျေမွို့အေမ်း 

ကခါ်လို့လဲ မေဘူး။ ဘာပဖစ်လဲဆိုကွာ့ ွစ် ပပည်နယ် ွပပည်နယ် 

ျိုယ့်ကြျာင့််ျူးစျ်သေားေင်လဲ မကျာင်းဘူး။ မကျာင်းွဲ့အွေျ် 

အလပုသ်မားကွေလ ဲအေမ်းမကခါ်ေဘဲူး။ ေှိွ ဲ ့အမိျ်မသိားစကုလးနဲ့ပ ဲမသိား

စုွ စန်ိငု်ွ စပ်ိငုလ်ပုင်န်းလိမုေ ိုးပ ဲျေမွို ့လပုျ်ိငုစ်ားကသာျေ်ွဲအ့ွေျ ်

ကငေ ကေး ကြျး ကေး ကွေ ျ ကွာ့  အ ခ ျ် အ ခဲ ကွာ့  ေှိ သေား ွာ ကပါ့ ။ ” 

လို့ကေါ်ွင်မာစိုးျ ကပပာပါွယ်။

ျိုဗစ်မပဖစ်ခင်ျာလမှာ ကမာ်ခေးီခဲကေးနှုန်းျ ခဲေဲ့အကေအကသေး 

အကပါ်မှာမူွည် မပီး  ျုမ္ပဏီျကန ခဲွစ်ပိဿျို   ၁၇၀၀၀ျေပ်  

ကပးကပမယ့်လည်း ယခု ၁၂၀၀၀ျေပ်ပဲေကွာ့ွယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

ျိဗုစျ်ာလအွေင်းမှာလ ဲျမု္ပဏျီကနပုမံနှက်ေးအွိငု်း ခကဲွေျိ ု

ေယ်ယူကပးကနွယ်လို့ ျယားပပည်နယ်သွ္တုထုွ်လုပ်ကေးျုမ္ပဏီ ေါရို

ျ်ွာအဖေဲ့အွေင်းကေးမှူးလည်းပဖစ် ေဲထေဋ်ကျော် ျုမ္ပဏီ မန်ကနးဂေင်း 

ေါရိုျ်ွာလည်းပဖစ်ွဲ့ ဦးေဲထေဋ်ွင်ျ ကပပာပါွယ်။

“ျိုဗစ်ျာလမှာကွာ့ အချ်အခဲျ အမေားကျီးပါပဲ။ သို့ကသာ်လဲ 

ျေကနာ်ွို့ျ ပုံမှန်ကေးအွိုင်းပဲ ျေကနာ်ွို့ထားကပးွယ်။”လို့ ဦးေဲထေဋ် 

ွင်ျကပပာပါွယ်။

အခလုိ ုျိဗုစျ်ာလမှာခကဲေးျေဆင်းမှုကြျာင့ ်ကမာခ်ေးီသွ္တုွေင်း 

ျို အမှီပပုလုပ်ျိုင်ကနွဲ့ ခဲအကောင်းအေယ်သမားကွေ၊ ျေင်းလုပ်သား 
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ကွေနဲ့  ခဲလုပ်ငန်း ပဖင့်အသျ်ကမေးေမ်းကြျာင်းပပုကနြျွဲ့ လူကွေပါ 

ကငေကေးကြျးကေးအချ်အခဲနဲ့ ကျုံကွေ့ကနေွာပဖစ်ပါွယ်။

အပပင်မှာခဲကောင်းေင် အေင်ျ ွစ်ပိဿ ၂၀၀၀၀ ျေပ် ေန်းျေင် 

ကလာျေ်ကပမယ့ ်ယခအုခါမှာ ၁၆၀၀၀၀န်းျေငက်လာျသ်ာေှကိွာ့ွ ယလ်ို ့

ကမာ်ခေးီအုပ်စုအုပ်ခေုပ်ကေးမှူး ဦးဆန်းေင်းျကပပာပါွယ်။

“ ေီျာလအွိုင်းအွာနဲ့လဲ။ ခဲအလေန်ကျာင်းမှ  ၁၆၀၀၀ 

ေန်းျေင်အဲ့လိုပဲေွာ အခုခေနိ်မှာျကွာ့။ အေင်ွုန်းျကွာ့ မျဘူး 

ကပါ့။” လို့ ဦးဆန်းေင်းျ ကပပာပါွယ်။

နိငုင်ကံွာျ်ိ ုအခေနအ်ခကွေကပးေွဲအ့ွေျက်ြျာင့ ်ွ ေားမေင ်ခဲ

သွ္တုေယယ်သူကူွေနဲ့ယဉှမ်ယဆ်ိေုငက်ွာ ့သူွ ိုက့ပးွဲက့ေးအွိငု်းကွာ ့

မကပးနိုင်ဘူးလို့ ဦးေဲထေဋ်ွင်ျ ကပပာပါွယ်။

“ ွေားမေင်ေယ်ွဲ့လူကွေျို ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်ဘူး။ ွေား 

မေင်ေယ် ဲွ့လူကွေျ ျုန်ျေစေိွ်ဘာေှိလဲ။ သူွို့  သယ်ခေှိမယ်။ 

သူွို့မှာသယ်ခပဲ ျုန်မယ်။ ဟိုျဘယ်ကလာျ်ကပးမလဲ ကပးလာွဲ့ 

ေယ်ွဲ့လူဆီျ၊ ျုန်သည်ဆီျ ယူလာွဲ့ပိုျ်ဆံျိုယူလာမယ်။ မပီးေင် 

ကေသခံဆီျေယ်မယ်။ ကျာ်မေှင်ခကွေကွာင် သူွို့ျေကသးွယ်။ 

နိငုင်ကံွာအ်ွေျ ်အခေနအ်ခကပးမှုကွေ သူွ ို့ွ ာေနမ်ေှဘိူးကလး။ သူွ ိုျ့ 

လိုင်စင်မဲ့လုပ်ွာကလး။ အဲ့ကွာ့သူွို့ျပိုကပးနိုင်ွယ်။ ေါျိုျေကနာ်ွို့

ဘယ်လိုမှမယှဉ်နိုင်ဘူး။” လို့ ဦးေဲထေဋ်ွင်ျ ကပပာပါွယ်။

အကျီးစားသ ္ွတုထုွ်လုပ်မှုကွေမှာ   ွန်၁၀၀ေမယ်ဆိုေင်  

၄ွန်ျို ဓာွ်သွ္တုခေန်၊ ၉၆ွန်ျေန်မယ်ဆိုေင် နိုင်ငံကွာ်ျို ၃၀ော

ခိုင် နှုန်း၊ ခဲကွေျိုကောင်းမယ်ဆိုေင် ကောင်းွဲ့အကပါ်မှာ ေင်ကငေခေန်၂၅ 

ောခိုင်နှုန်း၊ ကေသဖေံ့မဖိုးကေးအွေျ် အသုံးပပုဖို့ ၂ောခိုင်နှုန်း၊ ပွ်ေန်းျေင် 

ထိန်းသိန်းကေးအွေျ် ထေျ်ေှိွဲ့ သွ္တုေဲ့ ၂ောခိုင်နှုန်း၊ မိုင်း(ျေင်း)

ပိွ်သိမ်းကေးအစီအစဉ်အွေျ် ခဲသွ္တုထုွ်လုပ်မှုေဲ့  ၂ောခိုင်နှုန်း

 အဲ့ေီအပိုင်းကွေမှာ အခေန်အခကွေ ကဆာင်ေွဲ့အွေျ်ကြျာင့် အွေျ် 

ကြျာင့်မလို့ ွေားမေင်ေယ်ယူသူကွေကပးွဲ့ကေးအွိုင်းမကပးေယ်နိုင်

ွာပဖစ်ွယ်လို့ ဦးေဲထေဋ်ွင်ျ ဆိုပါွယ်။

ျယားပပည်နယ် ကမာ်ခေးီသွ္တုွေင်းျကနထေျ်ေှိွဲ့  ခဲမပဖူ၊ 

အမဖိုျ်နျ် သွ္တုကွေျို  ွရုွ်နိုင်ငံ  ကေှေလီမမို့ျို  အဓိျွင်ပို့  

ကောင်းခေကနွာပဖစ်မပီး ွစ်ျမ္ဘာလုံးအွိုင်းအွာနဲ့ ျိုဗစ်ကောဂါပဖစ်

ပေားကနခေနိ်မှာကွာ့ ပပည်ွေင်းပပည်ပ နယ်စပ်ျုန်သေယ်ကေးလမ်းကြျာင်း

ကွေျို ပိွ်ထားွာပဖစ်ပါွယ်။

ျယားပပည်နယ် ကမာ်ခေးီကေသမှာ ွေားေင်ခဲျေင်းလုပ်ျေျ် 

စုစုကပါင်း ၁၂၆ျေင်းေှိမပီး လုပ်သား၁၃၀၇ဦးေှိပါွယ်။
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စစ်ကဘးနှင့်  ွစ် ပခားကသာအကြျာင်းအမေ ိုးမေ ိုးကြျာင့်  ထိုင်း  

နယစ်ပ ်ေျု္ခသညစ်ခန်းမှာ ကောျေ်ှကိနြျွဲ ့ေျု္ခသညက်ွေအကနနဲ့ ကနေပ ်

ျို ပပန်လာွဲ့အခါမှာ ေုျ္ခအမေ ိုးမေ ိုးနဲ့ ကျုံကနေွယ်လို့သိေပါွယ်။

“ ျေမအကနနဲ့ ဟိုေုျ္ခသည်ျကနပပန်လာွာ ၃ နှစ်ပပည့်ခါနီးမပီ။ 

ေါကပမယ့် အချ်အခဲကွေကျုံကွေ့ေွာ အမေားကျီး ေါကပမယ့် အခု 

ကလာကလာဆယ်ျ ကျုံကွေ့ခဲ့ွာျ ကပမမေှိလို့ ျေမအွေျ် အချ်အ 

ခအဲမေားကျီး ကျုံကွေ့ေွယ။် ကနာျမ်ပီးကွာ ့ျကလးကွေအွေျလ်ည်း 

အချအ်ခကဲျုံကွေ့ေွယ ်ကျောင်းွျ်ဖို ့အချ်အခလဲည်းေှိွ ယ။်” လို ့

ေုျ္ခသည်စခန်းျကနပပန်လာွဲ့ ကေါ်လေင်လေင်ဦး ျကပပာပါွယ်။

ကေါ်လေင်လေင်ဦးျကွာ့ ၂၀၁၇-၁၈ မွ်လ မှာ ပထမအသုွ် 

အကနပဖင့ ်ျေငန် ီေျု္ခသညစ်ခန်းျပပနလ်ာွာပဖစမ်ပီး ယကန့အခေနိအ်ထ ိ

သူမကနထိုင်ဖို့ ခခံျေျ်မေှိကသးွဲ့အွေျ် သူမေဲ့ညီမအိမ်မှာ ကန့စား 

အလုပ်ဆင်းမပီး မှီခိုကနေွယ်လို့ဆိုပါွယ်။

ေုျ္ခသည်စခန်းျကန ျယားပပည်နယ် (ျေင်နီ) အွေင်းထဲ 

ျို ပပန်လာကနထိုင်သူကွေျို အစိုးေျကန စားနပ်ေိျ္ခာနှင့် ကငေကြျးအ 

နည်းငယ ်ပံပ့ိုးခဲက့ပမယ့ ်ကနစောကပမကနောစစီဉက်ပးမယ ်ဆိုွ ဲအ့ကြျာင်းနငှ့ ်

ပွသ်ျမ်ပီး ယကန့အခေနိထ် ိဘာသွင်းမမှြျားကွာဘ့ူးလိုဆ့ိပုါွယ။်

အစိုးေအကနနဲ့  သူမလိုေုျ္ခသည်စခန်း ကနောပပန်ွာကွေျို  

ကနစောကပမကနောကွေ စီစဉ်ခေမှွ်ကပးဖို့အွေျ်လည်း သူမျကွာင်း 

ဆိုခဲ့ပါွယ်။

ထိုင်းနယ်စပ်ျ ျေင်နီ ေုျ္ခသည်စခန်းျကန ပပန်လည်ေင် 
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ကောျ်လာသူကွေျို သျ်ဆိုင်ောအစိုးေနဲ့ အဖေဲ့အစည်းကွေျ အမှန် 

ွစ်ျယ်ကနထိုင်ခဲ့သူဟုွ်မဟုွ်ကြျာင်း စစ်ကဆးမပီး ပပန်လည်ကနော

ခေထားကေးျိစ္စေပ်ကွေျို ကဆာင်ေေျ်ွယ်လို့ သိေပါွယ်။

သို့ကပမယ့်လည်း စစ်ပေဲကွေကြျာင့် ေုျ္ခသည်စခန်းမှာ ကနထိုင် 

ြျွဲေ့ျု္ခသညက်ွေျိ ုပပနလ်ညက်ျိုဆိုွ ဲ ့ကနောမှာ ေငှ်းလင်းပပွသ်ားွဲ ့

မေူါေကွေမေှကိသးပ ဲေျု္ခသညက်ွေျိ ုပပနလ်ညက်နောခေကပးဖိုအ့ွေျလ်ည်း 

အဓျိအစိုးေမှာ ွ ာေနေ်ှိွ ယလ်ို ့ျေငန်လီူ့အခေင့အ်ကေးအဖေဲ့ ေါရိျု်ွ ာ 

ျိုဗညား ျကပပာပါွယ်။

“ေီအစီအမံအားလုံးျို ျေကနာ်ွို့ပပန်ြျည့်ွဲ့အခေနိ်မှာ အစိုးေ 

ေဲ့အခန်း ျဏ္ဏျ ွစ်ော ောခိုင်နှုန်းအကေးကျီးွယ်။ ကနာျ်မပီးကွာ့ 

အစိုးေေဲ့ အစအီမနံဲ့ ပပနလ်ာွဲအ့ွေျက်ြျာင့ ်အစိုးေမှာ ပိမုပီးပပွသ်ားွဲ ့

မူကဘာင်ကွေ လမ်းညေန်ခေျ်နဲ့အွူ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါွယ်။ အဲ့ကွာ့ 

အလဲိမုေ ိုးကပပာလိျုေ်င ်ပပညက်ထာငစ် ုအစိုးေပဖစက်စ ပပညန်ယအ်စိုးေပဖစက်စ 

သူ့မှာအဆင့က်ွေ လပုထ်ုံးလပုန်ည်းကွေေှလိားလို ့ျေကနာ်ွ ိုက့ပပာလိျုေ်င ်

ျေကနာ်ွို့နှစ်ပိုင်းခေဲလို့ေပါွယ်။ ပထမွစ်ပိုင်းျကွာ့ ျေကနာ်ွို့  

ေငှ်းေငှ်းကပပာေေင ်အကေှ့ကွာငပ်ခမ်းမှာေှကိနွဲ ့ျေကနာ်ွ ိုစ့စပ်ေကဲွေကြျာင့ ်

ထိုင်းနိုင်ငံမှာေှိကနွဲ့ ေုျ္ခသည်စခန်းကွေမှာေှိွဲ့လူကွေျို ပပန်လည်ကျို 

ဆိုွဲ့ကနောမှာ အေမ်းျိုေှင်းလင်းပပွ်သားွဲ့ မူကဘာင် မူေါေဆိုွာ 

လုံးေမေှိဘူးလို့ ျေကနာ်ျကနဦးကပပာခေင်ွယ်။” လို့ကပပာပါွယ်။

ေုျ္ခသည်စခန်းျကန ပပန်လည်ေင်ကောျ်ကနထိုင်သူကွေဟာ 

လူ့အသိုင်းေန်းမှာ ဂုဏ်သိျ္ခာေှိစောကနထိုင်ကေး၊ လုံခခုံမှုေှိကေး၊ ွန်းွူညီ 

မျှကေး စွဲ့လူ့အခေင့်အကေးကွေျို ဆုံးရှုံးကနေဆဲပဖစ်ပါွယ်။

အခုလို ပပန်လာကနွဲ့သူကွေျို လူမှုေန်ထမ်း ျယ်ဆယ်ကေးနှင့် 

ပပန်လည်ကနောခေထားကေး ေန်ကျီးဌာန၊ ကဘးအန္တောယ် စီမံခန့်ခေဲမှု ဦးစီး 

ဌာနျကန ျယ်ဆယ်ကေး ပစ္စည်း (၉)မေ ိုး၊ ဆန်ေိျ္ခာ၊ ခေီးစေိွ်နှင့် 

ကထာျ်ပံ့ကငေမေားအခေ ို့ ျိုကွာ့ ပပန်လာခေနိ်မှာ ကထာျ်ပံ့ွာ ကွေပပု 

လုပ်ခဲ့ပါွယ်။

၂၀၁၉ မွ်လျ  ထိုင်းနှင့်ပမန်မာအစိုးေ  မဟာဗေူဟာကပဖေှင်း 

နည်းမေားဆို မပီး  သကဘာွူထားွဲ့အခေျ်၅ခေျ်ေှိွဲ့  အထဲမှာမှ  

အဆင့်နံပါွ်သုံးပဖစ်ွဲ့ ဂုဏ်သိျ္ခာေှိစောပပန်လည်ကနထိုင်ကေးအခေျ်

ဟာလည်း အကေးွကျီးကဆာင်ေေျ်ေမယ့် အခေျ်ပဖစ်ွယ်လို့ ျိုဗညား 

ျကပပာပါွယ်။

အေဲေီျု္ခသညစ်ခန်းထျဲ ျေငန်ေီျု္ခသညစ်ခန်းျကန ပပနလ်ာသ ူ

ကွေျကွာ့ ယခုအခေနိ်ထိ ွွိယအကျိမ်ေှိကနမပီပဖစ်ပါွယ်။

ျေင်နီ ေုျ္ခသည်စခန်းျကန မိမိသကဘာဆန္ဒ အေ ပပန်လည်ေင် 

ကောျလ်ာသကူွေမှာ ပထမအကျမိ ်(၇-၅-၂၀၁၈)ေျက်န့မှာ အမိက်ထာငစ် ု

(၅)စ ုလဦူးကေ(၂၀)၊ ေုွ ယိအကျမိ(်၂၁-၂-၂၀၁၉)ေျ ်ကန့မှာ အမိက်ထာငစ် ု

(၁၅)စု လူဦးကေ (၅၉)ဦး၊ ွွိယအကျိမ်ွေင် လူဦးကေ(၂၃)ဦး စုစုကပါင်း (

၁၀၂)ဦးေှိပါွယ်။

ထိုင်း - ပမန်မာနယ်စပ်ွစ်ကလျှာျ်မှာ ျုလသမဂ္ဂေုျ္ခသည် 

မေားဆိုင်ော မဟာမင်း ကျီးရုံး  (UNHCR)ျအသိအမှွ် ပပုထားွဲ့  

ပမန်မာေုျ္ခသည်စခန်း ၉ ခုေှိမပီး လူဦးကေ ွစ်သိန်းခေဲခန့်ေှိပါွယ်။
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ျယားပပည်နယ် ဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေး လုပ်ငန်း 

ကွေထဲျ ပန်းဥယောဉ်အလှဆင်ွဲ့ လုပ်ငန်းကွေနဲ့ 

ပွ်သျ်မပီး ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ်မှာ ကေဖန်ခံကန 

ေပါွယ်။

ကပမယာရှုခင်းအလှဆင်လုပ်ငန်းမှာ စိုျ်ပေ ိုး 

ထားွဲ့ ပန်းပင်ကွေေဲ့ ွန်ဖိုးဟာ ကပမပပင်ကေးျေျ် 

ကပါျ်ကေးနဲ့  အဆင်မွန်ျောပခားကနွာကြျာင့်  

ွင်ေါေ ျုမ္ပဏီကွေဟာ အပမွ်ကငေ  ၅၀ ောခိုင်  

နှုန်းနဲ့ အထျ် အပမွ်ကငေျေန် နိုင်ွယ်လို့ ပပည်နယ် 

အကေးကလ့လာကစာင့်ြျည့်သူ ျိုကျော်ထင်ကအာင်ျ 

ပပည်သူ့ကငေစာေင်း ကစာင့်ြျည့်စစ်ကဆးကေးေဲ့ ကွေ့ေှိ 

ခေျ်ျိုျိုးျားမပီး ကပပာပါွယ်။

“ျယားပပည်နယ်လွှွ်ကွာ်ေဲ့ ပပည်သူ့ကငေ

စာေင်းကစာင့် ြျည့်စစ်ကဆးကေးကျာ်မွီေဲ့စုံစမ်း

ကွေ့ေှိခေျ်ကလးကွေျို ၂၅ေျ်ကန့၊ စျ်ွင်ဘာလ 

မှုကွေ အေညအ်ကသေး မပပည့မ်ှဘီူးလို ့ျယားပပညန်ယ ်

လွွှ က်ွာ ်ပပညသ်ူ့ကငေစာေင်း ကစာင့ြ်ျည့က်ေးအဖေဲ့ျ 

ကထာျ်ပပ ကပပာဆိုလိုျ်ပါွယ်။

ပပည်သူ့ကငေစာေင်း  ကစာင့် ြျည့်ကေးအဖေဲ့ျ 

ျေင်းဆင်းစစ်ကဆးခဲ့ောမှာ သွ်မှွ်ထားွာကွေနဲ့ 

ျိုျ်ညီမှုမေှိဘူးလို့  ျယားပပည်နယ်လွှွ်ကွာ်  

ပပည်သူ့ကငေစာေင်း ကစာင့်ြျည့်စစ်ကဆးကေး အဖေဲ့ေင် 

ဦးစိန်ေင်းျ သွင်းကထာျ်ကွေျို ကပပာပါွယ်။

“ ျယားပပည်နယ်လွှွ်ကွာ် ပပည်သူ့ကငေ

စာ ေ င်း ကစာ င့် ြျ ည့် စ စ် ကဆး ကေး ကျာ် မ ွီ ျ ကန  

ေကီပမယာရှုခင်းအလလှပုင်န်းကွေျိ ုေါပထမဆုံးအကျမိ ်

သေားကောျ်စစ်ကဆးပခင်းပဲ ပဖစ်ပါွယ်။ အဲ့ခေ နိ်မှာ 

ျေကနာ်ွို့ သေားကွေ့ွာျ ဂေပန်ပမျ်ကပါ့ကနာ်၊ ဂေပန် 

ပမျ်စိုျ်ပေ ိုးွဲ့အခေနိ်မှာ ဖေဲကွေ၊ သဲကွေ ကအာျ် 

ကပချခင်းေမှာ ခင်းမပီးမှ အကပါ်ျကန ဂေပန်ပမျ်ျို 

ကထာျ်ပပပါွယ်။

အလဆှငအ်ပငက်ွေေဲ့ ကေးနှုန်းကွေထမဲှာဆိေုင ်

ဆိုေ်ပေေ် ပန်းပင်အမေ ိုးစားမှာ ၁၃ ကပျကန ၁၈

 ကပ အပင်ွစ်ပင်ျို သုံးသိန်းခေဲလို့ ွင်ပပထားမပီး 

ကေသကပါျက်ေးမှာမ ူ၁၃ ကပ အပငမ်ှာ ေစှက်သာင်းျေပ ်

ေန်းျေင်သာ ေှိပါွယ်။

လေို င် ကျာ် မမို့  ကန ော အ သီး သီး မှာ စို ျ် ဖို့  

ဆိေုပ်ေေပ်န်း အမေ ိုးအစားအပပင ်ွ ပခားပန်း စစုကုပါင်း 

ပန်းပင် အမေ ိုးစား ၁၀၂ မေ ိုးျို ေယ်ယူ ကဆာင်ေေျ် 

သေားမှာ ပဖစ်ပါွယ်။

ကပမယာအလရှှုခင်း ကခါင်းစဉန်ဲ့ ပန်းအလဆှင်ွ ဲ ့

လုပ်ငန်းကွေျို ဂေ ိွ ်ဗန်း ျုမ္ပဏီ၊ ငုကေှေေါ ျုမ္ပဏီ၊ 

စိမ်းလန်း  ဟန်မင်းကအာင်  ျုမ္ပဏီ ၊  ျယားကေှေ 

ျုမ္ပဏီ၊ ျယားအလှ ျုမ္ပဏီ စုစုကပါင်း ျုမ္ပဏီ (

၅) ခုျ လုပ်ကဆာင်ကနွာလို့  ပပည်သူ့ကငေစာေင်း 

ကစာင့်ြျည့်ကေးအဖေဲ့ျ သိေပါွယ်။

ျယားအလှျုမ္ပဏီ မန်ကနဂေင်း ေါရိုျ်ွာ 

ဦးကျော်ျိုဦးျကွာ့  ပန်းပင်ကွေ ကေးပိုမေားကန 

ေွာျ ွပခား ျုန်ျေစေိွ်ကွေပါ ကပါင်းထား 

ွာကြျာင့် ပဖစ်ွယ်လို့ ကပပာပါွယ်။

“ အဲေ့ါ ျေကနာ်ွ ို ့ဌာနျကနမပီးကွာ ့ပပနမ်ပီးကွာ ့

ျေကနာ်ွို့ Estimate (ခန့်မှန်းွေျ်ခေျ်) ျိုကလ 

ျေကနာ်ွို့ွင်ထားွဲ့ Estimate (ခန့်မှန်းွေျ်ခေျ်) 

ျွျယ်ွန်းျေ အပင်ွစ်ပင်မှာပဲကေးနှုန်းကွေ 

အျုန်စုထည့်သလို ပဖစ်သေားွာကလ။ Estimate 

ျိပုပနပ်ပငခ်ိငု်းထားွယ။် Video ပုစံပံပနဆ်ေ ဲေမှာကလး။ 

ဥပမာအပင်ွစ်ပင်  ၅၀၀၀၀ ဆိုေင်  ျေကနာ်ွို့  

အဲ့၅၀၀၀၀ကေး ွစ်မေ ိုးပဲ ပါွယ်။ ျေန် ဲွ့ဟာကွေ 

ဘာမမှပါဘူး။ ျေကနာ်ွ ို ့ကပမကျီးလပုင်န်းကွေမပါဘူး။ 

လုပ်သားခကွေမပါဘူး ။  သယ်ယူပို့ ကဆာင်ခကွေ  

ထည့်မွေျ်ထားဘူး။ ကနာျ် အပင်စိုျ်ဖို့အွေျ် 

အဲေ့ကီပမျိ ုထုွ မ်ပီးကွာ ့ျေကနာ်ွ ို ့အဲထ့ျဲိ ုကပမကဆေး 

ကွေ ထည့်ေွာကွေေှိွယ်ကလး။ ကပမကဆေးျေကွာ့ 

ေီျ သဲနဲ့လဲ မေဘူး။ ေီျကွာင်သဲကွေဆိုကွာ့ 

ျေကနာ်ွ ိုျ့ ဟိျုကခောင်းသကဲပါ။့ အဲ ့နှုန်းသျဲိမုှာေွာ 

ျေကနာ်ွို့အဲ့ေါ။ ” လို့ ဦးကျော်ျိုဦးျ ကပပာပါွယ်။

လျ်ေှိ  လေိုင်ကျာ် မမို့အွေင်း  လုပ်ကဆာင်  

ကနွဲ့ ပန်းအလှဆင်ွာ၊ ကပမယာရှုခင်း အလှဆင်ွဲ့ 

ျစိ္စကွေမှာ ပပညသ်ူ့ကငေစာေင်း ကစာင့ြ်ျည့စ်စ ်ကဆးကေး 

အဖေဲ့ေဲ့  ကွေ့ေှိခေျ်အားလုံးျို  ျယား ပပည်နယ်  

ပပည်နယ်စာေင်းစစ်ခေုပ်ျို ွင်ပပထားပါွယ်။

ပန်းအလစှိျု်ွ ာနဲ့ ပွသ်ွမ်ပီး ျယားပပည ်

နယ် စာေင်းစစ်ခေုပ်ျ ကွေ့ေှိခေျ်ျို  ကမးပမန်းဖို့  

ေီကန့ကျိုးစားခဲ့ကပမယ့် ဆျ်သေယ်လို့ မေခဲ့ပါဘူး။
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ွင်လိုျ်ွဲ့အခေနိ်မှာ ျေကနာ်ွို့အကနနဲ့ ကွေ့လိုျ် 

ေွာျကွာ့ ၅၀%အထျ် ျုမ္ပဏီကွေအပမ ်ွေ 

သေားနိုင်ွယ်ဆိုွာမေ ိုးျို ျေကနာ်ွို့ အြျမ်းဖေင်း 

ကွေ့ေှိေပါွယ်။ ဘာကြျာင့်လဲဆိုကွာ့ အပင်ွစ် 

ပင်ေဲ့ကေးနှုန်းကွေ အဆ ၂၀-၃၀မျ ျောကနွာကွေ၊ 

အပမင့်ကပအေနိမ့်နိမ့်ကလးနဲ့  ၄-၅ကပကလာျ်ျိုပဲ  

ေယေ်င ်ဘာမမှျုနမ်ဲအ့ပငက်ွေျိ ုအပမင့က်ပ နည်းနည်း 

ပိုွင်လိုျ် မပီးကွာ့မှျို  ကေးျို  အဆမွန်ပမင့်  

ွျ်လိုျ်ွာကွေျို ကွေ့ေွယ်။” လို့ ျိုကျော် 

ထင်ကအာင်ျ ကပပာပါွယ်။

ျယားပပည်နယ် ပန်းဥယောဉ် အလှဆင်ွဲ့ 

စမီျံနိ်းလပုင်န်းကွေမှာ လျက်ွေ့လပုင်န်း ကဆာငေ်ေျ ်

ပပန်လွှာမပီးကွာ့ကလာင်းေမှာကလ။ အဲ့ခေနိ်မှာ နည်း 

နည်းွူးဆေ ြျည့်ွ ဲအ့ခေနိမ်ှာ မကွေ့ေဘူး။ ကအာျမ်ှာ 

သဲကွေမကွေ့ဘူး၊ ဖေဲနုဆိုေင်လဲ လုံကလာျ်စော ထည့် 

ထားပခင်းျို မကွေ့ေှိေဘူး။ ကနာျ်မပီးကွာ့ အပခား 

အပင်ကျီးကွေျိုလည်း အပင်ျိုသွ်မှွ်ွဲ့ အျော 

အကေးကလာျ်ထားသင့်ွယ်။ ေါကပမယ့် သူွို့ျ 

စိွ်စိွ်ကလးစိုျ်ထားွာ အဲ့ေါကွေကွေ့ ေှိေွယ်။” 

လို့ ဦးစိန်ေင်းျကပပာပါွယ်။

ကေသဆို င် ော  ကပါျ်ကေးျိုလည်း  သျ်  

ဆိုင်ော အစိုးေဌာနဆိုင်ောျ အွည်ပပုေမှာျို  

ျုမ္ပဏီျ ွင်ပပလာွဲ့ ကေးျို ပပည်နယ်အစိုးေျ 

အွည်ပပုခဲ့ွာဟာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့မညီဘူးလို့ 

မပီးခဲ့ွ ဲ ့စျ်ွငဘ်ာ ၂၈ ေျက်န့ျ ဆျသ်ေယ ်

ကမးပမန်းောမှာကွာ့ ျယားပပည်နယ် စာေင်းစစ်  

ခေုပ်ရုံး ဥျ္ကဋ္ဌ ဦးကအာင်ကမာင်းျ အဲ့ေီျိစ္စျို အကသး 

စိွ်မသိေကသးွဲ့အွေျ် ဘာမှကပပာလို့မေကသး 

ကြျာင်းသာ ကပပာပါွယ်။

မပီးခဲ့ွဲ့ စျ်ွင်ဘာ ၃ ေျ်ကန့ျ ျေင်းပ 

ွဲ့ ပပည်နယ် လွှွ်ကွာ် အစည်းအကေးမှာ ဖရူဆိုမမို့ 

နယ် လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ် ဦးသဲေယ်ျ အဲ့ေီပန်း 

ပင်ကွေ ျိစ္စျို  ကမးပမန်းခဲ့ောမှာကွာ့ ပပည်နယ် 

စည်ပင်သာယာကေးနှင့် လူမှုကေးေန်ကျီး ကေါျ်ွာ 

ကအာင်ကျော်ကဌးျ ွင်ေါခေကပးခဲ့ွဲ့ ကေးနှုန်း အွိ 

အျေျို ကပပာဆိုခဲ့ွာမေှိဘဲ သင့်ွင့်မျှွွဲ့ နှုန်း 

ပဖစက်အာင ်ပပညက်ထာငစ် ုအစိုးေအဖေဲ့ျိ ုွ ငပ်ပအွည ်

ပပုမပီး စာေင်းဇယားနဲ့ ကသခောကဆာင်ေေျ်ခဲ့ွယ်လို့ 

ကပပာခဲ့ပါွယ်။

“ ပန်းွစ်ပင်ခေင်းအကနနဲ့ ျေကနာ်ွို့ကလာ 

ကလာဆယမ်ှာျ ဆျစ်ပထ်မဲှာပါလို ့ျေကနာ်ွ ိုမ့ှာျ 

ခေျ်ခေင်းမကပပာနိုင်ပါဘူး ။  ျေကနာ်ွို့မှာ  စာေင်း  

ဇယားေှိ မပီးသားပါ။ ွစ်ပင်ခေင်းျို  ဘယ်ကလာျ် 

နှုန်းနဲ့ ေယ်ွယ်ဆိုွာျိုလဲပဲ သင့်သင့် မျှွွဲ့နှုန်း 

ပဖစ်ကအာင်လို့ အစိုးေအဖေဲ့မှာ ွင်ပပအွည်ပပုမပီးွဲ့ 

နှုန်းထားပဖစ်ပါွယ် ေီဟာ။”

ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ် ရုံးကေှ့ရှုခင်း၊ ကလာပိွ 

လ မ်းမ ကျီး ကဘး ၊  ဘီ လူး ကခော င်း ကဘး ၊  Go l den 

Hail ဟိုွယ်ြျား ကပမယာရှုခင်း၊ ပပည်နယ်ခန်းမ 

ကပမ ယာ ရှု ခ င်း ၊  ကနာ င် ယား ျ န်  ကပမ ယာ ရှု ခ င်း ၊ 

ပမ စ် ဦး ကျော င်း ကေှ့ ျ  စု ကပါ င်း ျား ဂိ ွ် ရှု ခ င်း ၊ 

ဘာေိုျန် ကပမယာရှုခင်း ၊ ကေါနိုးျူး ွံွားကဘး၊ 

ကထးဌားလေားျန ်ကပမယာရှုခင်း၊ ပပညန်ယဧ်ည့ေ်ပိသ်ာ 

ကပမယာရှုခင်း၊ နာေီစင် အေိုင်းျကန ျိန္ဒေီ ျိန္ဒော 

အေိုင်းအထိ လမ်းလယ်ျျွန်းနဲ့  လမ်းကဘးေဲယာ 

ကပမယာရှုခင်း စွဲ့ ကနောကပါင်း ၂၀ ကျော်မှာ ပန်းအ 

လှစိုျ်ွဲ့ျိစ္စကွေျို ျယားပပည်နယ် လွှွ်ကွာ် 

ပပည်သူ့ကငေစာေင်း ကစာင့်ြျည့်ကေးအဖေဲ့ျ ကေဖန်မှုွေ 

ေေှိကနွာ ပဖစ်ပါွယ်။

၂ ၀ ၁ ၉  -  ၂ ၀ ၂ ၀  ဘ ဏ္ဍာ နှ စ် အ ွေ င်း  

ျယားပပညန်ယ ်လေိုငက်ျာမ်မို့နယမ်ှာ ပန်းအလဆှငဖ်ို ့

ကပမယာရှုခင်းကွေ ကဆာင်ေေျ်ဖို့ျိစ္စျို ကငေလုံးကငေေင်း 

ေန်ပုံကငေ ျေပ်သန်းကလးောကျော် (၄၀၅.၁၇ သန်း) နဲ့ 

အကထေကထေ ပိလုျှကံငေ ျေပသ်န်း ကထာင့က်ပခာျေ်ာနီးပါး 

(၁၅၈၅.၅၇၇ သန်း )စုစုကပါင်း  ျေပ်သန်းကပါင်း  

နစှက်ထာငန်ီးပါး (၁၉၉၀.၇၄၇ သန်း) အသုံးပပုသေားွာ 

ပဖစ်ပါွယ်။

pdk;xdkufatmif

ျိုဗစ်ျာလာအွေင်းမှာ ျားဂိွ်ကွေမှာ 

အလုပ်လုပ်ကနွဲ့  ယဉ်ကမာင်း ၊  ယဉ်ကနာျ်လိုျ် ၊ 

လု ပ် သား ကွေ ေဲ့  စား ေ ွ် ကန ကေး အ ခ ျ် အ ခဲ ျို  

ကပဖေှင်းကပးဖို့အွေျ် ွွိယအကျိမ်  ဆန် ၊  ဆီ  

ထပ်မံကထာျ်ပံ့ကပးလိုျ်ပါွယ်။

၂၀၂၀၊ ကအာျ်ွိဘုာ ၁၅ေျ်ကန့မှာ ပပုလပုခ်ဲ့ွ ဲ ့

ယဉ်ကမာင်း၊ ယဉ်ကနာျ်လိုျ် နဲ့ လုပ်သားကွေျို 

ျုန်ျေကငေ စုစုကပါင်း ၁၀၇သိန်း ပဖင့်  ဆန် ၊ဆီကွေ

ျို ကထာျ်ပံ့ ကပးခဲ့ွာ ပဖစ်ပါွယ် ။  ွစ်ဦးစီျို  

ဆန် ၁၂ပပည်နဲ့ ဆီ ၁ပိသာ ကထာျ်ပံ့ကပးခဲ့ွယ်လို့ 

သိေပါွယ်။

ျ ယား ပပ ည် န ယ် အ ွေ င်း ျ  အ ကေး ကပပး  

ျားဂိွ်ကွေျို  ယဉ်သေားလာမှုေပ်နားဖို့အွေျ် 

မပီးခဲ့ွ ဲလ့ ၁၂ေျက်န့မှာ ပပညန်ယအ်စိုးေမ ှစာထေျမ်ပီး 

ညွှ န် ြျားခဲ့ ွာ ပဖ စ် ပါ ွ ယ် ။  ယ ကန့ အ ထိ ဆို ေင်  

ျားဂိွ်ကွေျကန ျားကွေကပပးဆေဲမှု ေပ်နားထား 

ွာဟာ ၁လကျော်ေှိကနမပီပဖစ်ပါွယ်။

အကေးကပပးျားဂိွ်မှာေှိွဲ့ ယဉ်လိုင်းကပါင်း 

စုံမှ  အိမ်ကထာင်စု ၇၀၀ကလာျ်ျို  ကထာျ်ပံ့ကပး 

နိုင်ခဲ့ွဲ့အွေျ် မိသားစုနဲ့ဆိုေင် လူဦးကေ ၃၀၀၀ 

ေန်းျေင်ကလာျ်ျို ကထာျ်ပံ့ကပးနိုင်ခဲ့ွယ်လို့သိေ 

ပါွယ်။

ယခုလိုကထာျ်ပံ့ွာဟာ ွွိယအကျိမ်  

ကပမာျ်ပဖစ်ွယ်လို့ သိေပါွယ်။

,^farmif;/ ,^faemufvdkufolawGudk wwd,t=udrfqef/ qDaxmufyHh

pdk;xdkufatmif

ကပမယာရှုခင်းအလှဆင်လုပ်ငန်းမှာ စိုျ်ပေ ိုး ထားွဲ့ ပန်းပင်ွခေ ို့
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edk0ifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfedk0ifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) aqmif;yg;aqmif;yg;

မမို့နဲ့အလှမ်းမကေးလှွဲ့ ဖရူဆိုအကနာျ်ဖျ် 

ပခမ်း ဟိုယာကျေးေောအုပ်စုထဲျ ဘီယာကျေးေောျို 

လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကွေ ဌာနဆိုင်ော အစိုးေ 

ွာေန်ေှိသူကွေ အကောျ်နည်းွာကြျာင့် ကျေးေော 

ဟာ ဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်မှု ကနှာင့်ကနှးကနွယ်လို့ ကျေးေော 

သားကွေျ ယူဆကနြျပါွယ်။

ပပည်နယ် မမို့ကွာ် ပဖစ်ွဲ့  လေိုင်ကျာ် မမို့ကန 

၃နာေီေန်းျေင်ကလာျ်  ျားနဲ့သေားေွဲ့  ဘီယာ 

ကျေးေောဟာ ဟိုယာအုပ်စု ဟိုယာကေသနဲ့ ၆ မိုင်သာေှိ 

ကပမယ့်လည်း  လမ်းပန်းဆျ်သေယ်ကေးမကျာင်း  

ွာကြျာင့ ်လသူအူကောျန်ည်းသလိ ုဖေံ့မဖိုးွိုးွျ ်

မှုျလည်း ြျန့် ြျကနွာပဖစ်ပါွယ်။

ျကယာလူမေ ိုးစုသာ ကနထိုင် ြျွဲ့  ဘီယာ 

ကျေးေောျို သေားွဲ့လမ်းွစ်ကလျှာျ် ကွာကွာင် 

သဘာေေဲ့ အလှရှုခင်းျို ပမင်ကွေ့ခံစားေမှာ ပဖစ်သလို 

လမ်းကဘး နံေံဖျ်မှာဆိုေင်လည်း ကွာင်ယာစပါး

စိုျ်ပေ ိုးထားွာကြျာင့်  စိမ်းလန်းစိုကပပကနွာျို  

ကွေ့ပမင်ကနေပါွယ်။

လမ်းပန်းဆျ်သေယ်ကေးမကျာင်း၊ လျှပ်စစ် 

မီးပုံမှန်မလာ၊ ကျေးလျ်ကဆးကပးခန်းမေှိ ၊ စာသင် 

ကျောင်းကဆာင်ျလည်းလိုအပ် စွဲ့ အဖျ်ဖျ်ျ 

လိုအပ်ခေျ်ျို ပဖည့်ဆည်းကပးမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကွေျို 

ကျေးေောသားကွေျ ကမျှာလ်င့က်နြျွာ ပဖစ်ပါွယ။်

“အမမဲွမ်းအဆျ်သေယ်ေှိွဲ့ျိုယ်စားလှယ် 

ကလာင်း၊ ကျေးေောမှာအချ်အခဲေှိွယ် အမမဲွမ်း 

လာြျည့်ွဲ့  ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်း ွစ်ဦးဦးျို  

လိုခေင်ွယ်” လို့ ဘီယာကျေးေောဆယ်အိမ်မှူးပဖစ်ွဲ့ 

ဦးဂေ ိုေါးနီျ ကပပာပါွယ်။

မပီးခဲ့ွဲ့ ၅နှစ်အွေင်း လမ်း၊ မီး ေေှိထားကပမယ့် 

လ ျ် ေှိ အ ခေ ိန် မှာ ကွာ့  လ မ်း ျ သေား လာ ေ ွာ  

အဆင်မကပပသလို လျှပ်စစ်မီးျလည်း ွစ်လမှာ 

နှစ်ေျ်  သုံးေျ်  ွစ်ခါွစ် ေံ  ွစ်လကလာျ် 

ပေျ်ကနွာကြျာင့် အချ်အခဲေှိွယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

“ လ မ်း ျေ ကွာ့  ျေ ကွာ် ွို့  ဟို ယာ -

ဘီယာလမ်းကပါ့ လုပ်ထားွာျ မီးနဲ့ွူွူပါပဲ ၄ ၅ 

နှစ် ၆နှစ်ကပါ့။ ေါကပမယ့် အခုခေနိ်ထိပေျ်ွာျကွာ့ 

ဆော ဆောမွို့ သိွဲ့အွိုင်းပဲ လွှွ်ကွာ်ျိုလည်း 

ွင်ပပထားွယ် အခု ေီ NLD ပါ ီွ ၅ နှစ်အွေင်း 

မှာကပါ့ကနာ ွင်ကွာ့ွင်ပပထားွယ်။ ေါကပမယ့် 

အခုကလာကလာဆယ် ဘားမှမလုပ်ကပးနိုင်ကသးဘူး 

၅နှစ် အွေင်းမှာကပါ့ကနာ။ ပဖစ်နိုင်ေင်ကွာ့ ပပန်ပပင် 

ကပးပါလို့ကပပာခေင်ွယ် ွံွားကွေလည်း မပိုျေျုန် 

ကွာ့မှာ ေီလုပ်ထားွဲ့ွံွားကွေကပါ့ကနာ” လို့ သူျ 

အချ်အခဲျို  ဆျ်ကပပာပါွယ်။

ကျေးေောေဲ့လိုအပ်ခေျ်ျို ွင်ပပကပးဖို့အ ေွျ် 

လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကွေ ဌာနဆိုင်ောွာေန် 

ေှိ သူ ကွေ ျ  လာ ကော ျ် ျေ င်း ဆ င်း မှု န ည်း ပါး မပီး  

၅နှစ်အွေင်း ွစ်ကျိမ်သာ လာဖူးသလို  ကျေးေော 

ဖေံ့ မဖိုးွိုးွျ်မှုအွေျ် လုပ်ငန်းမေှိွာကြျာင့်  

လာ ကော ျ် ပခ င်း မ ေှိ ဘူး လို့  ကျေး ေော သား ကွေ ျ 

မှွ်ယူကနြျပါွယ်။

ဦးဂေ ိုေါးနျီ “လွွှ က်ွာျ်ိယုစ်ားလယှက်ွေျ 

ေောမှာကွာ ့ကွာက်ွာန်ဲ့သပိမ်လာဘူး။ အေငက်ျောင်း 

ွ စ် လုံး ကဆာ ျ် ွာ ကွာ့ ေှိ ွ ယ်  သူ ွို့ လာ စ စ်  

ကဆးွယ် ွစ်ကခါျ် ျေန်ွဲ့အခေနိ်ကွာ့ မလာဘူး။ 

လာစောမ ှမေှိွ ာ သူွ ိုလ့ပုင်န်းကွေမ ှမေှိွ ာ ေငှ်းေငှ်း 

ကလး။ အျယ်၍ ကျေးေောမှာ နိုင်ငံကွာ်ျ လုပ်ငန်း 

ွစ်ခုခု စမယ်ဆိုလို့ေှိေင် လုပ်ကပးေင်လာ စစ်ကဆး 

ကပးမှာကွာ့ ကသခောွယ်။ ေါကပမယ့် နိုင်ငံကွာ်ျ 

လုပ်မကပးကွာ့ လာမစစ်ကဆးကပးဘူး။ ကျေးေောမှာ 

အချအ်ခ ဲေှိွ ဲဟ့ာလည်း သလူည်း လာမကလလ့ာဘူး 

ေါကပမယ့် သူ့မှာ အချ်အခဲေှိလား အဆင်မကပပဘူး 

လားဆိုွာ ျေကွာ်ွို့လည်း မသိဘူးကပါ့ ကျေးေော 

လူထုကွေကပါ့”လို့ ကပပာပါွယ်။

လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကွေ ဌာနဆိုင်ော 

aus;&Gm&Jh vdktyfcsufudk jznhfqnf;ay;r,hf udk,fpm;vS,fawGudkom tvdk&SdwJh 

bD,maus;&Gmav;

ွာေန်ေှိသူကွေျ ျေင်းဆင်းကလ့လာမယ်ဆိုေင်  

ကျေးေောေဲ့အချ်အခဲျို ွင်ပပနိုင်မှာပဖစ်မပီး အကပခ 

ကနအေ ွင်ပပခေင့်မေှိွာကြျာင့် အချ်အခဲကွေကျုံ 

ကနေွယ်လို့ ဓမ္မဆော ဦးဆားအီျ ကပပာပါွယ်။

“အမှန်ျ ကျေးေောေဲ့အချ်အခဲျို သူွို့ျေင်း 

ဆ င်း ကလ့ လာ မှု လာ လု ပ် လို့ ေှိ ေ င်  ျေ ကွာ် ွို့ ျ 

ွငပ်ပလိုေ့ွာကပါ။့ အချု သူွ ိုျ့ ျေကွာ်ွ ိုေ့ောထ ိ

လိုအပ်ွဲ့ လမ်းပန်းဆျ်သေယ်ကေးွို့ ပညာကေးျေန်း 

မာကေးကပါ့ ျေင်းဆင်းမကပးွဲ့အွေျ်ကြျာင့် အခု 

ထျ် ထိကပါ့ လမ်းပန်းဆျ်သေယ်ကေးကျာ ပညာကေး 

ကျာ ျေန်းမာကေးကျာ အချ်အခဲကွေလည်း ကျုံေ 

ပါွယ်” လို့ ဆိုပါွယ်။

အိမ် ကပခ  ၁၂၀ ၊  လူဦးကေ  ၆၀၀နီးပါး ေှိွဲ့  

ဘီ ယာ  ကျေး ေော မှာ ကွာ့  ကျော င်း သား ဦး ကေ ျ 

ွစ်ောကျော်ေှိမပီး စာသင်နိုင်ဖို့အွေျ် စာသင်ခန်း 

၃ခန်းသာ ေှိွ ဲအ့ွေျ ်စာသငက်ဆာငအ်လုအံကလာျ ်

မေှသိလိ ုကျောင်းဆောကွေကနဖိုအ့ွေျလ်ည်း ေနထ်မ်း 

အမိေ်ာျိ ုကျေးေောျသာ ျိယုထ်ျူိယုထ်လပုအ်ားနဲ့ 

ကဆာျ်လုပ်ကပးကနေပါွယ်။

ဘီယာစာသင်ကျောင်းမှာ ၇ွန်းအထိ ကနမပီး 

သေား ေ င် ကွာ့  အ နီး စ ပ် ဆုံး ဟို ယာ အ ထ ျ် ွ န်း  

ကျောင်းမှာ  သေားကောျ်ပညာ သင်နိုင်ဖို့အွေျ်  

ဘုန်းကွာ် ကျီးကျောင်းမှာ ကနထိုင်မပီး ပညာျိုသင် 

ယူေသလို ပိုျ်ဆံွွ်နိုင်ွဲ့ မိသားစုျကွာ့ ဖရူဆို၊ 

ေီကမာ့ဆို၊ လေိုင်ကျာ်မမို့မှာ ပညာသင်ယူကစပါွယ်။

ကွာင်ကပါ်ကျေးေော ပဖစ်ွာနဲ့အညီ ကွာင်  

ယာျိုသာ အဓိျလုပ်ျိုင်စားကသာျ်ြျမပီး ွစ်

နိုင်ွစ်ပိုင်ေင်ကငေေဖို့အွေျ် ဖာလာျိုစိုျ်ပေ ိုးမပီး 

ကောင်းခေြျပါွယ်။ အခေ ို့မိသားစုမှာကွာ့ ွစ်ဖျ် 

ွစ်လှမ်းျ ေင်ကငေေဖို့အွေျ် နိုင်ငံ ပခားထေျ်မပီး 

အလုပ်လုပ်ြျပါွယ်။

လမ်းပန်းဆျ်သေယ်ကေးလည်းမကျာင်းသလို 

လမ်းွစ်ကလျှာျ်မှာလည်း ကေွိုျ်စားမှုကြျာင့်  

ျမ်းပါးမပိုွ ာျိ ုျိယုထ်ျူိယုထ်လပုအ်ားနဲ့ လမ်းပပန ်

ပပင်ွာကွေ ကဆာင်ေေျ်ကနေွာပါ။ ကျေးေောေဲ့ဦး 

စားကပးကွာင်းဆိမုှုမှာ လမ်းပန်းဆျသ်ေယက်ေးပိမုိအု

ဆငက်ပပကစဖိုျ့ နပံါွ်ွ စဦ်းစားကပးပဖစမ်ပီး လမ်းသာ 

ကျာင်းမယ်ဆိုေင်  အပခားလိုအပ်ခေျ်ကွေလည်း  

အဆင်ကပပသေားမယ်လို့ ဆိုြျပါွယ်။

ကွာ င် ကပါ် ကေ သ ပဖစ်ွဲ့ အ ကလော ျ်  ကျေး  

လျ်ကဆးကပးခန်းဆိုွာလည်းမေှိပါဘူး။ အကေးကပါ် 

လူနာေှိလာေင်လည်း ျားမေှိ ဆိုင်ျယ်မေှိွဲ့ မိသား 

စအုွေျက်ွာ ့နီးစပ်ွ ဲ ့ဟိယုာွိျုန်ယ ်ကဆးရုျံိသုာ 

ကပခလေင်နဲ့သေားကနေပါွယ်။ ကျေးလျ်ကဆးခန်းသာ 

ေှိမယ်ဆိုေင် ောသီအလိုျ်ပဖစ်ွွ်ွဲ့ ကောဂါကွေျို 

ကျိုွင်ျာျေယ်နိုင်မယ်လို့ ကပပာဆိုြျပါွယ်။

“ျေကွာ်ွို့ျို ကဆးခန်းွျယ်ကဆာျ်ကပး 

မယ်ဆိုလို့ေှိေင် ွျယ်လို့ သူွို့ ေန်ထမ်းမခန့်ထား

ကပးနိုင်သည့်ွိုင်  အဖေဲ့အစည်းျခန့်ထားကပးွဲ့  

ေန်ထမ်းကပါ့ ပပန်မပီးထမ်းကဆာင်လို့ေွာကပါ့။ ကနာျ် 

မပီးမှ ေောခံေဲ့ျေန်းမာကေးေန်ထမ်းကပါ့ကနာ ွျယ် 

လို့ ေီမှာပပန် ွာေန်ထမ်းကဆာင်လို့ေှိေင် ွေားေင် 

အစိုးေေန်ထမ်းပဖစ်ဖို့ ျေကွာ်သကဘာျေွယ်ကပါ့ 

ကနာ။ ဘာပဖစ်လို့လဲဆိုေင် ျိုယ့်ကေသနဲ့ျိုယ် ျိုယ့် 

လနူဲ့ျိယုဆ်ိကုွာ ့ပိမုပီးကွာ ့ထကိောျမ်ှု ေှိွ ာကပါ။့” 

လို့ ဦးဆားအီျ ကပပာပါွယ်။

၂၀၂၀ပါွီစုံကေေးကျာျ်ပေဲမှာ မဲကပးဖို့ အွေျ် 

လည်း ေျ်ပိုင်းသာ လိုပါကွာ့ွယ်။ ကျေးေောကွေ 

မှာလည်း အကောင်စုံလှွဲ့ ပါွီကွေ ျိုယ်စားလှယ် 

ကလာင်းကွေျလည်း အမပိုင်  မဲဆေယ်ကနြျပါမပီ။ 

ဘီယာကျေးေောျ ဦးဂေ ိုေါးနီျကွာ့ ပပည်သူလူထုနဲ့ 

ွစ်သားွည်းေှိကပးမယ့်သူ အားကပးစျား ကပပာ 

ကပးမယ့်သူျိုသာ ကမျှာ်လင့်ကနပါမပီ။

ကျေးေောေဲ့အချ်အခဲျို  မျူညီနို င်သည့်  

ွိုင်ကအာင် လူထုနဲ့ အကနနီးမပီး အားကပးစျားကပပာ 

ကပးမယ့် ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်းျို လိုခေင်ွယ်လို့ 

သူျ ဆိုပါွယ်။

“မလုပ်နိုင်ေင်ပဖစ်ပါကစ အဓိျ လာြျည့်ဖို့ပဲ 

လာအင်အားကပးဖို့ပဲ။ နိုင်ငံကွာ်ျ ခေမှွ်ထားွဲ့ 

လုပ်ငန်းမေှိေင်လည်း ေီလိုအချ်အခဲေှိွယ် ဘယ်လို 

လုပ်ေမလဲ လာကပပာေင်ေမပီကပါ့ မလုပ်ေင်လည်း ဘား 

မှမပဖစ်ဘူးကပါ့ကနာ။ အဓိျ အားကပးစျား ကပပာကပး 

ဖို့လိုွယ် ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်းွစ်ဦးဦးကပါ့ ဘယ် 

သူပဲွျ်ွျ်ကပါ့”

၂၀၂၀ကေေးကျာျ်ပေဲအလေန်မှာ အနိုင်ေေှိမယ့် 

ပါွီ ၊  လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်း ကွေျ 

ကျေးေောေဲ့လိုအပ်ခေျ်ကွေျို  ပဖည့်ဆည်းကပးနိုင်  

မယ်ဆိုေင် ဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်မှုေဲ့ကအာင်ပမင်မှုွစ်ခုလို့ 

မှွ်ယူထားြျွာပါ။

လျ်ေှိအစိုးေေဲ့ သျ်ွမ်း ၅ နှစ်အွေင်းမှာ 

ကျေးေောွာေန်ေှိ  သူကွေျကွာ့  အစိုးေွာေန်  

ေှိသူျလည်း လာကောျ်ျေင်းဆင်းမှုအားနည်းကန

ွာျွစ်ကြျာင်း၊ ကျေးေောေဲ့လိုအပ်ခေျ်ကွေျို 

ဘယ်သူ့ျို ကပပာပပေမလဲ ဘယ်ဌာနျိုွင်ေမလဲမသိ

ွာျွစ်ကြျာင်း အဲလိုနဲ့ ဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်မှုကနှာျ်

ကနှးသေားေွယ်လို့ ဆိုြျပါွယ်။

လာမယ့ ်နိေုငဘ်ာလ ၈ ေျက်န့မှာ ျေင်းပမယ့ ်

၂၀၂၀ ပါွီစုံအကထေကထေကေေးကျာျ်ပေဲ  အလေန်မှာ 

အနိုင်ေမယ့် ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်းကွေျ ပပည်သူလူ 

ထေုဲ့ လိအုပခ်ေျက်ွေျိ ုအမနှ်ွ ျယပ်ဖည့ ်ဆည်းကပး 

နိုင်မလား။ အထူးသပဖင့် ဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်မှု အဖျ်ဖျ် 

ကနှာျ်ကနှးကနွဲ့ ဘီယာကျေးေောေဲ့ လိုအပ်ခေျ်ျို 

ကျာ အကျာငအ်ထညက်ဖာက်ပးနိငုမ်လားဆိုွ ာကွာ ့

ကျေးေောသားကွေျ ကစာင့်ြျည့်ကနြျပါမပီ။

“ွျ်လာွဲ့အစိုးေျ ျေကွာ်ွို့ျို ဖေံ့မဖိုး 

ကေးလုပ်ငန်းလုပ်ကပးမယ်ဆို ကျေးေောအွေျ် အျေ ိုး 

ခံစားခေင့်ေမှာကပါ့” လို့ ဓမ္မဆော ဦးဆားအီျ ကပပာဆို 

လိုျ် ပါွယ်။

aemfa'G;t,fcl
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"ွိုင်းပပည်""ွိုင်းပပည်"
................................

မမို့ပပေဲ့ လမ်းမ၊ အျေဉ်းကထာင်နဲ့ ကွာကွာင်လျှ ိုကပမှာင်ကွေြျားမှာ

ယုံြျည်ခေျ်အသျ်ေိညာဉ်ကွေေှိွယ်။

စေန့်လွှွ်ကပးဆပ်ပခင်းေဲ့ ျမ္မည်းကမာ်ျေန်းကွေ

လူသားကွေေဲ့ နှလုံးသား နံေံထျ်မှာ ကေးထေင်းထားွယ်။

နံနျ်ခင်းဟာ ကမျှာ်လင့်လေျ်ကွေျို သယ်ကဆာင်လို့..။

ွိုင်းပပည်ွစ်ခုေဲ့ ဂုဏ်သိျ္ခာ၊ လူသားွစ်ကယာျ်ေဲ့ အခေင့်အကေး၊ 

အမေ ိုးသားွန်းွူကေး

စနစ်ွစ်ခုနဲ့ ျေားျန်ကပးနိုင်ဖို့

မမို့ပပေဲ့ လမ်းမ၊ အျေဉ်းကထာင်နဲ့ ကွာကွာင် လျှ ိုကပမှာင်ကွေြျားမှာ 

ယုံြျည်ခေျ် အသျ်ေိညာဉ်ကွေေှိွယ်...

လူကေခခုံွဲ့ လူ့မလိုင်ကွေေှိွယ်

သနပ်ခါး ပါးျေျ်နဲ့ ေဲေဲကွာျ်အမေ ိုးသမီးကွေေှိွယ်။

ဇာွ်ွူသားစား မကျာင်းဆိုးေါး အွ္တေါေီကွေေှိွယ်...

ွိုင်းပပည်ွစ်ခုေဲ့ ဂုဏ်သိျ္ခာ၊ လူသားွစ်ကယာျ်ေဲ့ အခေင့်အကေး၊ 

အမေ ိုးသားွန်းွူကေးအွေျ် ယုံြျည်ခေျ် အသျ်ေိညာဉ်ကွေေှိွယ်...

အသိညာဏ်၊ အလိမ္မာမဲ့ွဲ့ ျေည်ဆံေါး ကခေးမှီးကျာျ်ကွေေှိွယ်....

လေွ်လပ်ပခင်း၊ ွေားမျှွပခင်း၊ မငိမ်းခေမ်းပခင်းမည်ွဲ့ 

ကခွ်ကပပာင်းကွာ်လှန်ကေးအွေျ် နှလုံးသားအစစ်အမှန်ကွေလိုွယ်....

ယဉ်ကျေးမှုပမှင့်မားွဲ့ ွိုင်းပပည်..

နိုင်ငံကျီးသားကွေနဲ့ ွိုင်းပပည်...

ြျယ်ေွဲ့ ွိုင်းပပည်...

ွန်းွူေည်ွူ ွိုင်းပပည်....

စည်းလုံးညီညေွ်ပခင်းနဲ့ ွိုင်းပပည်...

ယုံြျည်ခေျ် အသျ်ေိညာဉ်ကွေအွေျ်

ဖျ်ေေယ်ေီမိုျကေစီ.....။

(သျှ ို)(သျှ ို)
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သင်ွန်းပုံစံမေား

၁ ။ အဂဂလိပ်စာ ကေး ၊ ဖွ် ၊ ကပပာ၊ ြျားအဆင့် (၁) မှ(၄) အထိ (၄)လပပွ်ပို့ခေခေျ်။

၂။ I E L T S Preparation ပို့ခေခေျ်။

၃။ စာမွွ်သူမေား၊ အစိုးေနှင့်ျုမ္ပဏီေန်ထမ်းမေား၊ ပပည်ပွေင်းအလုပ်လုပ်လိုသူမေားနှင့် ပညာသင် 

ယူလိုသူမေား၊ ောထူးွိုးနှင့် လုပ်ငန်းေင်ခေင့်စာကမးပေဲမေားအွေျ် အဂဂလိပ်စာစေမ်းေည်ျို အဆင့်လိုျ် 

ွစ်ဦးခေင်း၊ ပို့ခေခေျ်မေား ၊ 

၄။ အဂဂလိပ်မှပမန်မာ ၊ ပမန်မာမှအဂဂလိပ်သို့ ဘာသာပပန်ကပးသည်။ 

**** မိမိလိုော အဆင့်ထိ ွာေန်ယူအွွ်သင်ကပးသည်။

အထေန်းဖေား အသိစိပ်ကဟာျိန်း
***********************

ဖေားဇာွာကွေထဲမှာ အထေန်းဖေားကွေျ အလေန်ပဲ ွည်ြျည်ွဲ့သူကွေပါ။ ျိုယ်ျေင့်သိျ္ခာျေကစမဲ့ 

ျိစ္စ ၊ လူမေားလျ်ညိုှးထိုးမဲ့ ျိစ္စမေ ိုး ွွ်နိုင်သ၍ကေှာင်ြျ သူကွေပါ။

အထေန်းဖေားသည့် အစိုးေေန်ထမ်းပဲလုပ်လုပ် ၊အပပင်အလုပ်ကွေပဲလုပ်လုပ် သူမေားအလုပ်ွိုင်းျို 

မိမိအလုပ်လိုသကဘာထားမပီး လုပ်ကပးွွ်သူကွေပဖစ်သည်။

အထေန်းဖေားကွေ့ျ မမိျိိယုျ်ေင့သ်ျိ္ခာျိ ုထပိါးကပပာဆိလုာမယဆ်ိေုငလ် ဲအခေနိမ်ဆိငု်းဘ ဲေျမ်ျူးဘ ဲ

ကပဖေှင်းွွ်သူကွေ့ပဖစ်သည်။

အလေန်ပဲကစ့စပ်ကသခောွဲ့သူကွေပါ။ စနစ်ကျာင်းွယ်။ စည်းျမ်းေှိသည်။အလုပ်ျိုွန်ဖိုးထားပမွ်

နိုးွယ်။အလုပ်နဲ့လျ်နဲ့ပပွ် ကနေင် မကနွွ်ဘဲ ွစ်ခုခုေှာမပီးလုပ်ကနွွ်သူ အထေန်းဖေားပါ

လုပ်စောမေှိေင် ပေင်းကနွွ်မပီး ွစ်ခုခုလုပ်ကနေမှာ ကျေနပ်ကနသူ။ မည်သည့်အလုပ်ျိုမဆို 

လေယ်လေယ်နဲ့ လျ်မကလော့ွွ်ဘဲ ပဖစ်ကပမာျ်ကအာင် လုပ်ွွ်ြျသည် ဗီဇာအျေင့်စရိုျ်ပါ။

အလပုျ်ကံျာင်းွွြ်ျွယ။် သမူွူကအာင ်ကအာငပ်မင့်ွ ွ်ြျသည။် သိုက့သာ ်ွ စ်ွ ေ ံဘေပမင့ ်

မာနမ်ာနွွြ်ျမပိး ဆုရံှုံးကွေ့ ဘေနငှ့ပ်ါ ေငေ်ွွြ်ျသည။်မာန ်ငါသ ိငါွွ ်အထူးကေှာင့သ်င့သ်ကူွေပါ။ေါမှာ 

ကအာင်ပမင်ွွ်ြျ၏။

မည်သည်အလုပ်ျုိ မဆို ကေေှည်ကဇာျ်ခေမပီး လုပ်ပါျထေန်းကပါျ်ွွ်သည်။ လျ်ေှိဘေနဲ့ 

မွင်းွိမ်ဘဲ အမမဲွမ်း ဘေွွ်လမ်းျို ေှာကနွွ်ွဲ့ အွေျ် ပဖည်းပဖည်းခေင်းကအာင်ပမင်မှုကွေေလာ

မှာပါ။ ကအာျ်လမ်းကနော စိပေားကေးမေား ထေန်းကပါျ်လေယ်သလို့ ဘေနှစ်ပမူ ပ်ဖို့ ဧျံမလေယ်ပါ။ ပဖွ်လမ်းျို 

မိမိအသိစိွ်နှင့် ကွေးကွာကျံဆေွွ်သည်။ အခေနိ်ကပး စဉ်းစာကပးလိမ့်မည်။

မည်သည့် ပညာေပ်ျိုမဆို သိလေယ်ွွ်လေယ်သူကွေပါ။ မိဘကွေျသာ ပညာကေးျို ကထာျ်ပံ့ကပး

နိုင်မယ်ဆိုဘပိုမိုထေန်းကပါျ် အလေန်ထူးချွန်ွွ်ြျသည်။ ပညာမေှိကသာလည်း မိမိျိုယ်ပိုင်ဉာဏ်စေမ်းနှင့် 

ျိုယ်ထူးချွန် ျိုယ်ထူးျိုယ်ထား ကအာင်ပမင်ွွ်ြျသည်။

အထေန်းဖေားကွေ စိွ်ေှည်ြျွယ်။ အပင်ပန်းလဲ ခံနိုင်ြျွယ်။ ွခါွကလ့ စိွ်ပမန်ဆုံးပဖွ် 

ွွ်ြျသည်။

ဘာလပုလ်ပု ်ဂရုွ စိျုေ်ှိွ ယ။် လပုသ်ကလာျအ်ျေ ိုးပဖစထ်ေန်းပငက်ပမဲ ့ကအာငပ်မငမ်ှုအသီးအပေင့က်ွေ 

အခေင့်အကေးကွေျို အပခားလူကွေျေသေားြျွာမေားပါွယ်။ မိမိျအခေင့်အကေးျို ဂရုမစိုျ်ပါ။ 

ွာ ေ န် ကျေ ပေ န် ေ င် ကျေ န ပ် ကန ွ ွ် သူ ပါ ။  လု ပ် ခေ င် ွာ လု ပ် ေ ေ င်  ကပော် ကန ွ ွ် သူ ကွေ့ ။ 

သူမေားအျေ ိုးစီးပေားျိုကွာင်မှ အျူအညီကွာင်းေင်မပငင်းွွ်ွာ အထေန်းဖေား

စိွ က်ျာင်း ကစွနာကျာင်းသည၊်ရိုးသား ပေင့ပ်ေင့လ်င်းလင်းကပပာွွြ်ျသည။် အပပစလ်ပုထ်ားေငလ် ဲ

အားမနာွမ်းကပပာွွ်ြျပါွယ်။

ကပပာမပီးေင်လဲ ကမ့ကမ့ကပောျ်ကပောျ်နဲ့ ကနွွ်သူ ကွေပါ။ ေန်ညှိုးမထားွွ်ဘူး။ မိမိျကအး 

ကဆးွည်မငိမ်စောကနွွ်ွဲ့ အွေျ် လူအမေားျ ဘေင်ပမင့်ွွ်သူဟု ထင်ပမင်ယူဆခေျ် ေှိွွ်သည်။

မာနကျီးွယ်လို့ထင်ွွ်ြျပါွယ်။ွျယ်လဲေှိ ြျပါသည်။ မာန်ကြျာင်အကောင်ကပပာင်း  

ွွ်သည်။ ျိုယ်ျလဲ ခင်မင်သူမေားနဲ့ သာလိုျ်ကောညီကထေ ကနွွ်မပီး မခင်မင်သူကွေနဲ့ျကွာ့ 

ခပ်ျင်းျင်းကနွွ်ပါွယ်။

ေါကပမဲ့မိမိျံျ အကပါင်းအသင်းျံညံ့ပါွယ်။ မိမိျကစွနာနဲ့ကပပာဆိုေင်ကွာင် မိွ်ကဆေကွေျ 

အကျာင်းမထင်ွွ်ပါ။ မိမိျပဲ အနစ်နာခံကပါင်းသင်းကနေွွ်ြျသည်။

အထေန်းဖေားမေား မိမိျ ကျျွးလဲကျျွးေ အဆဲလဲခံေမဲ့  ဇာွာပါ။ မိမိျလဲအကဖာ်ခင်ွယ်။ 

အကပါင်းအသင်းမျ်ွယ်။ အကပော်အပါး ပေဲလမ်းသဘင် ေါသနာထုံွယ်။ ခေီးထေျ်ေွာ ေါသနာပါွယ်။

မမိဇိာွာျ သားသမီးအျေ ိုးကပးျအံားနည်းွယ၊်အနည်းဆုံး မဘိျိ ုေျု္ခကပးမဲ ့စနု်းပပူးွစက်ယာ

ျ်ကလာျ်ကွာ့ပါလာွွ်ွယ်။ 

ျိုယ်ျလဲ သားသမီးကွေ ဘာလုပ်လုပ်မေျ်စိစပါးကမွှးစူးကနွွ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အစမှာကွာ့ 

မိမိျအလေန်ပဲစိုးေိမ်ွွ်ြျသည်။

ွျယ်လုပ်ြျည့်ွဲ့အခါ မိမိအွေျ်အချ်အခဲမေှိအဆင်ကပပသေားွွ်ပါသည်။ ဇေွ်လုပ်ွွ်မပီး 

ေီေိယေှိွဲ့အွေျ် ကအာင်ပမင်မှုလမ်းကပါ်ကောျ်ွွ်သည်။

အထေန်းဖေားဇာွာကွေ့ျ ျံပမင် ျံကျာင်း အကျံအစည် အလုပ်အျိုင်နှင့် အကောင်းအေယ် 

ကအာင်ပမင်ပဖစ်ထေန်းွွ်ြျသည်။

ကယဘုယေ အားပဖင့်  အထေန်ဖေားသားသမီးကွေ့ျ မေားကသာအာပဖင့်ကနာ်  မိဘအသိုင်းကျာင်း  

စီပေားွိုးွွ်၊ မေျ်နှာစံပေင်၊ အလုပ်အျိုင်နှင့် အကျံအစည် ကအာင်ပမင်ပဖစ်ထေန်းွွ်ြျသည်။

အထေန်းဖေား
=======

"အထေန်း၌ဖေား ကျာင်းပခင်းမေား ထူးပခားလာမည် ဟု မှွ်သားေသည်"

အ လ ျ ဂာ အ ေ  အ ထေ န်း ဖေား မေား သ ည့်  ွ မိ ကပါ ျ်  ွ စ် ကယာ ျ် ထေ န်း ဆို သ လို  

ထူးပခားကအာင်ပမင်ွွ်ြျသည်။

ကအာင်ပမင်၊ ကျော်ကဇာ စိွ်ထျ်ပမျ် ဂုဏ်ထူးေိကသသွို့ပပည့်စုံမည်။

အထေန်းဖေားဇာွာကွေ့ျ ျံပမင် ျံကျာင်း အကျံအစည် အလုပ်အျိုင်နှင့် အကောင်းအေယ် 

ကအာင်ပမင်ပဖစ်ထေန်းွွ်ြျသည်။

 လူခေစ်လူခင်ကပါ့မေား အကျီးအျဲပဖစ်၊စိွ်ေင်းကျာင်း စိွ်ကျာင်းကသာလည်း ွစ်ွေံ ဘေပမင့် 

မာန်မာနွွ်ြျသည်။

အထေန်ဖေားသားသမီးကွေ့ျ မေားကသာအာပဖင့် မိဘအသိုင်းကျာင်း စီပေားွိုးွွ်၊ မေျ်နှာစံပေင်၊ 

အလုပ်အျိုင်နှင့် အကျံအစည် ကအာင်ပမင်ပဖစ်ထေန်းွွ်ြျသည်။
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ကမး။ ။  အေင်ဆုံးဆောွို့ ပမန်မာနိုင်ငံကွာင်သူလယ်သမား ကမး။ ။  အေင်ဆုံးဆောွို့ ပမန်မာနိုင်ငံကွာင်သူလယ်သမား 

အလုပ်သမားပပည်သူ့ပါွီေဲ့ ကေေးကျာျ်ပေဲ ျွိျေွ်ျိုကပပာပပပါ။အလုပ်သမားပပည်သူ့ပါွီေဲ့ ကေေးကျာျ်ပေဲ ျွိျေွ်ျိုကပပာပပပါ။

ကပဖ။ ။ ျေကနာ်ွ ိုက့ွာငသ်လူယသ်မားကွေေဲ့ဘေပမင့်ွ ငဖ်ိုအ့ွေျ ်

ျေကနာ်ွို့ အဓိျေည်ေေယ်ခေျ်ထားမပီးမှ ျေကနာ်ွို့ပါွီေင်ကောျ်မပီးမှ 

ျိုယ်စားလှယ်အပဖစ်အကေေးခေယ်ခံေပခင်းပဖစ်ပါွယ်။

ကမး။  ။  ဟုွ်။  အခုလျ်ေှိ  ၂၀၂၀ကေေးကျာျ်ပေဲမှာဆိုေင်  ကမး ။  ။  ဟုွ်။  အခုလျ်ေှိ  ၂၀၂၀ကေေးကျာျ်ပေဲမှာဆိုေင်  

ဆောွိုပ့ါွအီကနနဲ့ ဘယန်ကနောကလာျေ်ငက်ောျယ်ဉှမ်ပိုငသ်ေားမှာလ။ဲဆောွိုပ့ါွအီကနနဲ့ ဘယန်ကနောကလာျေ်ငက်ောျယ်ဉှမ်ပိုငသ်ေားမှာလ။ဲ

ကပဖ။ ။ ကပပာမယ်ဆိုေင်ကွာ့ (၄)မမို့နယ်ကွာ့ ျေကနာ်ွို့ေင်ကော

ျ်ယှဉ်မပိုင်ဖို့ ောထားပါွယ်။ သို့ကသာ်ညားလဲ ျေကနာ်ွို့ ျိုယ်စားလှ

ယက်ပခအကနကြျာင့လ်ည်းကျာင်း၊ ျေကနာ်ွ ို ့ကေေးကျာျပ်ေကဲျာမ်ေငှျ် 

ထုွ်ပပန်ထားွဲ့ စည်းမေဉ်းစည်းျမ်းအေကသာ်လည်းကျာင်း အခေနိ် 

အနည်းငယပ်ေဲှိွ ဲအ့ွေျ ်ျေကနာ်ွ ို ့(၂)မမို့နယက်လာျပ် ဲျေကနာ်ွ ိုေ့င ်

ကောျ်ယှဉ်မပိုင်ပခင်းပဲ ေေှိွယ်။

jrefrmedkifiHawmifolv,form; tvkyform;jynfol hygwD OuUXOD;&D;&,feJ hawG hqkHjcif;

ျယားပပညန်ယအ်ွေင်း မဆဲန္ဒနယ ်၃၄ ကနောအနျ ်၄ ကနောေငက်ောျယ်ဉှမ်ပိုငမ်ည့ ်ကွာငသ်လူယသ်မားကွေေဲ့ ဘေျိပုမင့်ွ ငက်ပးဖိုျ့ိ ုအဓျိလပုက်ဆာငက်ပးသေားမယဆ်ိုွ ဲ ့ျယားပပညန်ယအ်ွေင်း မဆဲန္ဒနယ ်၃၄ ကနောအနျ ်၄ ကနောေငက်ောျယ်ဉှမ်ပိုငမ်ည့ ်ကွာငသ်လူယသ်မားကွေေဲ့ ဘေျိပုမင့်ွ ငက်ပးဖိုျ့ိ ုအဓျိလပုက်ဆာငက်ပးသေားမယဆ်ိုွ ဲ ့

ပမန်မာနိုင်ငံကွာင်သူလယ်သမား အလုပ်သမားပပည်သူ့ပါွီ ဥျ္ကဌဦးေီးေယ်နဲ့ ကွေ့ဆုံကမးပမန်းထားပါွယ်။ပမန်မာနိုင်ငံကွာင်သူလယ်သမား အလုပ်သမားပပည်သူ့ပါွီ ဥျ္ကဌဦးေီးေယ်နဲ့ ကွေ့ဆုံကမးပမန်းထားပါွယ်။

၎င်းပါွီအကနနဲ့ လေိုင်ကျာ်မမို့နယ် အွေင်းေှိ ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် အမှွ် (၁)၊ ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် အမှွ် ၊ အမေ ိုးသားလွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် အမှွ် (၎င်းပါွီအကနနဲ့ လေိုင်ကျာ်မမို့နယ် အွေင်းေှိ ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် အမှွ် (၁)၊ ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် အမှွ် ၊ အမေ ိုးသားလွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် အမှွ် (

၁၂) နဲ့ ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ် ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် အမှွ် (၁) စုစုကပါင်း ၄ ကနောျို ေင်ကောျ်ယှဉ်မပိုင်သေားမှာပဖစ်ပါွယ်။၁၂) နဲ့ ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ် ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် အမှွ် (၁) စုစုကပါင်း ၄ ကနောျို ေင်ကောျ်ယှဉ်မပိုင်သေားမှာပဖစ်ပါွယ်။

ကမး။ ။ ဆောွို့ပါွီအကနနဲ့ ွျယ်လို့အနိုင်ေေှိခဲ့မယ်ဆိုေင်ကော ကမး။ ။ ဆောွို့ပါွီအကနနဲ့ ွျယ်လို့အနိုင်ေေှိခဲ့မယ်ဆိုေင်ကော 

ဘာကွေလုပ်ကပးသေားဖို့ေှိမလဲ။ဘာကွေလုပ်ကပးသေားဖို့ေှိမလဲ။

ကပဖ။ ။ ျေကနာ်ွို့  အဓိျကွာင်သူလယ်သမားအကေးျိစ္စမှာ 

ျိုယ်ွိုင် ျေကနာ်ွို့ ွျ်နိုင်သကလာျ် ကပဖေှင်းကဆာင်ေေျ်ကပးမယ် 

လို့ကွာ့ ျေကနာ်ွို့ ေည်ေေယ်ခေျ်ထဲမှာ ပါပါွယ်။

ကမး။ ။ လျေ်ှပိဖစပ်ေျက်နွဲက့ပမယာပပသနာကွေအွေျ ်ဆောွို ့ကမး။ ။ လျေ်ှပိဖစပ်ေျက်နွဲက့ပမယာပပသနာကွေအွေျ ်ဆောွို ့

အနိုင်ေေှိခဲ့မယ်ဆိုေင် ဘာကွေကဆာင်ေေျ်ကပးသေားဖို့ ေှိလဲ။အနိုင်ေေှိခဲ့မယ်ဆိုေင် ဘာကွေကဆာင်ေေျ်ကပးသေားဖို့ ေှိလဲ။

ကပဖ။ ။ ျေကနာ်ွို့ ကပမယာျိစ္စနဲ့ ပွ်သွ်မပီးကွာ့ အားလုံး 

သိမပီးသားပဖစ်ပါွယ်။ ွစ်နိုင်ငံလုံးပဖစ်ွဲ့ျိစ္စပါ။ အဲ့မှာ ျေကနာ်ွို့ 

သျဆ်ိငုေ်ာ ျေကနာ်ွ ိုပ့ါွေီဲ့ ကေှ့ကနကွေျကနစမပီးကွာမ့ ှဥပကေနဲ့ အည ီ

ျေကနာ်ွို့ ကဆာင်ေေျ်ခဲ့ွဲ့ဟာကွေျို ကဆာင်ေေျ်ကပးွယ်။ ကပဖေှင်းနိုင် 

ွဲ့ဟာကွေျိုလဲ ကပဖေှင်းကပးွာလဲ ေှိပါွယ်လို့ပဲ ကပပာေမာကပါ့ကနာ်။

ကမး။ ။ ကနာျ်ွစ်ခုျ ပပည်နယ်ေဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးပဖစ်စဉ်နဲ့ ပွ် ကမး။ ။ ကနာျ်ွစ်ခုျ ပပည်နယ်ေဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးပဖစ်စဉ်နဲ့ ပွ် 

သွ်မပီးကွာ့ကော ဘာကွေကဆာင်ေေျ်သေားဖို့ ေှိလဲ။သွ်မပီးကွာ့ကော ဘာကွေကဆာင်ေေျ်သေားဖို့ ေှိလဲ။

ကပဖ။ ။ ေါျကွာ ့အားလုံးသမိပီးသားပဖစပ်ါွ ယ။် ွ ိငု်းပပည်ွ စပ်ပည ်

ဖေင့် မဖိုးွိုးွျ်ဖို့  ဆိုွာမငိမ်းခေမ်းကေးျ အဓိျပဖစ်ပါွယ်။ အ့မှာ 

ျေကနာ်ွ ို ့ပါွ အီကနနဲ့လ ဲွ ပခားပါွ ကီွေနဲ့ နည်းွပူ ဲနိငုင်ကံေးနဲ့ မငမိ်းခေမ်း 

ကေး ေါကွာ ့ေေှကိအာငက်ွာ ့ျေကနာ်ွ ို ့ွ ျစ်ေမ်းသကလာျက်ွာ ့ကဆာင ်

ေေျ်သေားမှာလဲ ပါွီေဲ့ အဓိျမူေါေမှာလဲ ခေမှွ်ထားပါွယ်။

ကမး။ ။ အခ ုျိဗုစျ်ာလမှာ ဆောွို ့ျိယုစ်ားလယှက်လာင်းကွေျိ ုကမး။ ။ အခ ုျိဗုစျ်ာလမှာ ဆောွို ့ျိယုစ်ားလယှက်လာင်းကွေျိ ု

ဘယ်လိုမဲဆေယ်စည်းရုံးသေားဖို့ ညွှန်ြျားထားွာေှိလဲ။ဘယ်လိုမဲဆေယ်စည်းရုံးသေားဖို့ ညွှန်ြျားထားွာေှိလဲ။

ကပဖ။ ။ ဟုွ ျ်ဲ ့ျေကနာ်ွ ို ့ျ ျေန်းမာကေးေနက်ျီးဌာနျကနထုွ ်

ပပန်ထားွဲ့စည်းမေဉ်းစည်းျမ်းအွိုင်းကွာ့ ျေကနာ်ွို့ကဆာင်ေေျ်မပီးမှ 

ပါွီစည်းရုံးကေးျို ကဆာင်ေေျ်ကနပါွယ်။ အဲ့ေါလဲ ျေကနာ်ွို့ အားလုံး 

အဖေဲ့ေင်ကွေ၊ ပါွီေင်ကွေျို ေီလိုပဲ ညွှန်ြျားထားွာေှိပါွယ်။

ကမး။ ။ ဆောွို့ ပါွီျို မဲထည့်ကပးဖို့အွေျ် ဆောဘယ်လို ကမး။ ။ ဆောွို့ ပါွီျို မဲထည့်ကပးဖို့အွေျ် ဆောဘယ်လို 

မေ ိုးကွာင်းဆိုခေင်လဲ။မေ ိုးကွာင်းဆိုခေင်လဲ။

ကပဖ။ ။ ျေကနာ်ွို့ နိုင်ငံေဲ့လူဦးကေ ၈၀%ကလာျ်ဟာ ျေကနာ်ွို့ 

ကွာင်သူလယ်သမားအလုပ်သမားကွေပဲ ပဖစ်ွယ်။ ဆိုကွာ့ ျေကနာ်ွို့ 

ကွာင်သူလယ်သမားအလုပ်သမားကွေေဲ့ ဘေပမင့်မားမှပဲ ျေကနာ်ွို့ 

သေားခေင်ွဲ့ နိုင်ငံေဲ့ ေီမိုျကေစီ ဖျ်ေေယ်ပပည်ကထာင်စုျို ျေကနာ်ွို့ 

သေားလို့ေမာပဖစ်ပါွယ်လို့ပဲ ျေကနာ်ွို့  မှွ်ယူပါွယ်။ ထို့အွေျ် 

ျေကနာ်ွ ို ့ေ ီကွာငသ်လူယသ်မားဘေပမင့်ွ ငက်ေးအွေျ ်အဓျိကဆာင ်

ေေျ်မှာပဖစ်ပါွယ်။

ကမး။ ။ ွပခားကော ဆောဘာကွေပဖည့်စေျ်ကပပာပပခေင်ွာေှိလဲ။ကမး။ ။ ွပခားကော ဆောဘာကွေပဖည့်စေျ်ကပပာပပခေင်ွာေှိလဲ။

ကပဖ။ ။ ျေကနာ်ွို့ပါွီအနိုင်ေမယ်ဆိုေင် ျေကနာ်ွို့  မူေါေခေ 

မှွ်ထားွဲ့ အခုန ျေကနာ်ကပပာခဲ့ွဲ့ အားလုံးျို ျေကနာ်ွို့ ကဆာင်ေေျ် 

သေားမာပဖစ်ပါွယ်။

ျယားပပညန်ယ ်ပမနမ်ာနိငုင်ကံွာငသ်လူယသ်မား အလပု ်သမား 

ပပည်သူ့ပါွီျ ၂၀၂၀အကထေကထေကေေးကျာျ်ပေဲမှာ လေိုင်ကျာ်မမို့နယ်နဲ့ 

ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ်မှာသာေင်ကောျ်ယှဉ်မပိုင်သေားမာပဖစ်ပါွယ်။ လေိုင် 

ကျာမ်မို့နယမ်ှာဆိေုင ်ပပညန်ယလ်ွွှ က်ွာ(်၁)၊ (၂)၊ အမေ ိုးသား လွွှ က်ွာ ်

ကနောကွေမှာ ေင်ကောျ်ယှဉ်မပိုင်သေားမှာပဖစ်မပီး ေီးကမာ့ဆို မမို့နယ်မှာ 

ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ်ွစ်ဦး ေင်ကောျ်ယှဉ်မပိုင်သေားမှာပဖစ်ပါွယ်။

pdk;xdkufatmif

ျယားပပည်နယ်၊ ပပည်နယ်ွေားရုံးျ ေီးကမာဆိုမမို့နယ် ကေါဆို 

ကေှ့ကွာင်သူ ၁၇ ဦးေဲ့ ွပ်သိမ်းကပမယာအမှုျို ကအာျ်ွိုဘာလ ၁၅

 ေျ်ကန့ျ ပလပ်လိုျ်ပါမပီ။

ပလပ်လိုျ်မပီပဖစ်ကပမယ့် ကွာင်သူကွေေဲ့ ကပမယာကွာ့ ပပန်ေနိုင် 

ွဲ့အကပခအကန မေှိကသးပါဘူး။

ကွာငသ်ကူွေေဲ့ အမှုျိလုိျုပ်ါကဆာငေ်ေျက်ပးွဲ ့ကေှ့ကနလည်းပဖစ ်

လျ်ေှိ ျယားပပည်နယ်ေီမိုျေျ်ွစ်ပါွီ ျကန ၂၀၂၀ ကေေးကျာျ် 

ပေဲမှာ ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ် ပပည်သူ့လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ်ျကန ေင်ကောျ် 

ယှဉ်မပိုင်မည့် ဦးကစာခူးွကလ ျအခုလို ေှင်းပပပါွယ်။

“ ွျယ်ွမ်းကပပာေမယ်ဆိုေင်ကွာ့ ေီအမှုကွာ့ ျေကနာွို့ 

wyfuwdkif=um;xm;wJh awmifolawG&Jhtr_awGudk yvyf vdkufayr,hf ajr,mjyefr&edkif=uao;

ထပမ်ပီးကွာ ့ပပစေ်ဏထ်ပမ်ွိုးဘူး ကနာျေ်ဏက်ငေလည်းထပမ်ကဆာငေ်ဘူး 

ဆိကုွာ ့ေါျကွာ ့အမှွု စခ်အုကနနဲ့ ြျည့ေ်မယဆ်ိေုငက်ွာ ့အားေကျေ 

နပမ်ှုေှိွ ာကပါ။့ ေါကပမယ့ ်ွ စခ်ေုှိွ ာကွာ ့ျေကနာွို ့ေကီွာငသ် ူကွေေဲ့ 

ဆုံးရှုံးသေားွဲ့ကပမယာ ကွေကွာ့ ပပန်မေဘူးကပါ့။ အဲ့ေါကွာ့ အားေကျေ 

နပ်မှုမေှိဘူးကပါ့။ ” လို့ ဦးကစာခူးွကလျ ကပပာပါွယ်။

ကေါဆိုကေှ့ကွာင်သူကွေေဲ့ ွပ်သိမ်းကပမယာကွေျ အခုလျ်ေှိ 

အခေနိ်မှာ ပပန်မေကသးကပမယ့် ကွာင်သူကွေအွေျ် ကပမယာပပန်ေယူဖို့ 

နည်းလမ်းေှာေမယလ်ို ့ျေငန်ပီပညန်ယက်ွာငသ်လူယသ်မားသမဂ္ဂ ဥျ္ကဌ 

ပဖစ်ခဲ့ဖူးွဲ့ လျ်ေှိ ျယားပပည်နယ်ေီမိုျေျ်ွစ်ပါွီ ျကန ၂၀၂၀ 

ကေေးကျာျ်ပေဲမှာ ဖရူဆိုမမို့နယ် အမေ ိုးသားလွှွ်ကွာ်မဲဆန္ဒနယ်အမှွ်(

၈)ျကန ေင်ကောျ်ယှဉ်မပိုင်မည့် ျိုွူေယ်ျ ဆိုပါွယ်။

ွပ်သိမ်းကပမယာထဲမှာ ပါေင်ွဲ့ ကေါဆိုကေှ့ကွာင်သူ ဦးပါးေယ် 

ျကွာ့ လုပ်ျိုင်စားကသာျ်ဖို့အွေျ် သိမ်းဆည်းလိုျ်ွဲ့ကပမယာ 

ေါမှမဟုွ် ကလော်ကြျးပပန်ကပးသင့်ွယ်လို့ ကမျှာ်လင့်ကနပါွယ်။

မပီးခဲ့ွဲ့ ၆၈နှစ်ကပမာျ် ျယားပပည်နယ်ကန့မှာ နိုင်ငံကွာ်အွိုင် 

ပငခ် ံပဂု္ဂိုလ ်ကေါ်ကအာငဆ်န်းစြုျည ်ျယားပပညန်ယျ်ိ ုလာကောျခ်ေနိမ်ှာ 

ဗိုလ်ခေုပ်ကြျးရုပ်ျိစ္စအပါအေင်၊ ကပမယာနဲ့ ပွ်သျ်ွဲ့ ျိစ္စျို ကပဖေှင်း 

ကပးဖို့ ကွာင်းဆိုွာလည်းေှိခဲ့ပါွယ်။

အခုလျ်ေှိအစိုးေလျ်ထျ်မှာ အခုလိုပပသနာကွေ ကျုံကွေ့ေ 

ွဲ့အွေျ် ကနာျ်ွျ်လာမယ့် အစိုးေသစ်အကနနဲ့ ေီလို ကပမယာျိစ္စ 

ကွေျို ကပဖေှင်းကပးဖို့ ကမျှာ်လင့်ကနြျပါွယ်။

ကေါဆိုကေှ့ကွာင်သူ ကပမယာအမှု ဟာဆိုေင် အကပမာျ်ွပ်(၃၆၀)

ျ ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လျွည်းျ ကေါဆိုကေှ့ကွာင်သူ ၁၉ ဦးျို ွေားစေဲ 

ခဲ့ွ ာပဖစမ်ပီး ွ ေားရုံးခေနိ်းကခါ်ဆိမုှု ကွေလည်း ကွာငသ်ကူွေ အကျမိမ်ေား 

စော ေင်ဆိုင်ခဲ့ေပါွယ်။

ွပ်မကွာ်ျ ကွာင်သူကွေျို ပိုင်နျ်ျေူးလေန်မှုပုေ်မ ၄၄၇ ၊

 ပပည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖေျ်ဆီးမှု ပုေ်မ ၆/ ၁ စွဲ့အမှု ၆ခုနဲ့ ွေားစေဲခံေွာ 

ပဖစ်ပါွယ်။

မပီးခဲ့ွ ဲ ့မွလ် ၁၃ ေျမ်ှာ ကွာငသ်ကူွေ ျိကုထာငေ်ဏ၊် ကငေေဏ ်

ခေမှွ  ်လိျုမ်ပီး ခေုပေ်ျန်ဲ့ ပပနလ်ွွှ က်ပမာျေ်ာမှာ စစ်ွ ပျ်မကျေနပလ်ို ့

ပပင်ဆင်ခေျ်ထပ်ွင်မပီး ေီျကန့မှာပဲ အမှုပလပ်လိုျ်ွာပဖစ်ပါွယ်။

လျ်ေှိအစိုးေလျ်ထျ်မှာ ကွာင်သူကွေနဲ့ ကွာင်သူအကေး 

ကဆာင်ေေျ်ကနြျွဲ့  အေပ်ဖျ်ကွေစုစုကပါင်း  အကယာျ် ၄၀ ျို  

စစ်ွပ်ျ ွေားစေဲကထာင်ခေခဲ့ွဲ့ပဖစ်ကွေခံခဲ့ြျေပါွယ်။

armfrDjrm
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Kayah State Democratic Party (KySDP) has criticized the 

ruling party for taking advantage of the impeachment of former 

Kayah State Chief Minister, L Phoun Sho, to stand trial at the 

Constitutional Court.

"I think this is done by the big party to protect its people 

and then go beyond this process. In fact, the causes of corruption 

are the misappropriation of public money and the use of public 

money for the benefit of the party; all of these are corruptions. The 

issues need to be addressed from the bottom whereas it does not 

need to be addressed in parliament. This is not a matter for the 

Constitutional Court to discuss. I think the big parties are taking 

advantage of this opportunity."

Sai Naing Naing Htwe, a spokesman for (KySDP), told a 

news conference on October 2 that the matter did not need to 

be resolved by the tribunal.

Hmon Ywar Aung Shin, a Secretary of the National League 

for Democracy (NLD) Central Information Committee, responded 

to the criticism from KySDP as below.

The KySDP criticized the ruling party for taking advantage of the 
trial of the former Chief Minister at the Constitutional Court

"I am not sure you have noticed with the preliminary state-

ments from the Corruption Commission yesterday. There are two 

parts according to yesterday. The first part is that Union tribunal 

would filter back factor regarding to L. Phoun Sho's case. Another 

part is from the Corruption Commission has said that they do 

not have any to check related to L. Phoun Sho's case. These two 

contexts are interconnected. This is because the parliamentary 

review of L. Phoun Sho is re-examining whether it is in line with the 

parliamentary law. Again, I think this is the case. I think this check-

ing is quite important. Why it is important is because parliament 

parliamentary committee has the drafted law. According to this 

law, there are issues that need to be examined by the parliament 

and decisions must be made. I understand this re-examination 

was conducted since there are issues which are not in line with 

the law or there are case to be suspected. The second part is it is 

clear that the corruption commission will no longer investigate on 

it. This is because it was resloved since 2017, 2018, and it means 

that no need to resolve it anymore. So, I support this ideas to 

flush it out. I would say I agree with that."

Former Kayah State Prime Minister, L. Phoun Sho, is ousted 

from the state legislature and will stand trial on October 6 at the 

Constitutional Tribunal, whether his resignation is in line with 

2008 constitution.

Since the former Chief Minister has submitted to the State 

Constitutional Tribunal to examine on his resignation by State 

Hluttaw whether it is in line with the constitutional provisions of 

the Constitution, and it will be examined on three constitutional 

grounds.

Thein Than Oo, a lawyer from Mandalay who is a member 

of the Myanmar Parliamentary Lawyer Council, explained about 

the Constitutional Tribunal as below.

He said, “The Constitutional Tribunal is the tribunal that 

decides whether the Union Government acts in accordance with 

the Constitution or the decisions of the Hluttaw. In case of the 

problems between states, problems in the state, and the problems 

between union government and states, it is a tribunal's duty to 

make decision on those issues."

The Kantarawaddy Times tried to contact Speaker Hla 

Htwe and former Prime Minister L. Phoun Sho by phone, but no 

one answer the call.

The hearing will be conducted by e-Court system and the 

Speaker of the Hluttaw will face the tribunal himself.

On the 6th, the hearings will be the case whether the former 

Chief Minister will be trialed or not, and the issue whether continu-

ing to be investigated the case since the one-fifth vote on the chief 

minister's resignations less than a quarter of the delegates, and 

the case of re-inclusion of the state legislature in an investiga-

tion committee in order to investigate the former chief minister.

The State Hluttaw Representative, U Teh Reh, filed a com-

plaint to Anti-corrupation Commission on September 8 in regard 

of the former Kayah State Chief Minister, U L Phoun Sho, on the 

rental fee of machinery purchased by state funds, the Company 

rents on public land in the state, and the gardening project and 

so on, but the commission replied it could not be investigated 

according to the law.

Mi Myar & Oo Myar

Sai Naing Naing Htwe, a spokesman for (KySDP)
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Ko Kyaw Htin Aung, a state affair observer, 

cited with the findings of the Public Accounts 

and said that the company with tenders could 

make profits more than 50 percent of profits as 

the value of the flowers grown in the landscaping 

industry is far different from the market price.

According to the state government's plan, 

it is spending 1990.747 million kyats in the 2019-

2020 fiscal year.

“When the findings of the Public Accounts 

Committee of the Kayah State Hluttaw were 

released on the 25 September, we found roughly 

that above 50% of companies could make a 

profit. This is because the price of a plant varies 

by more than 20-30 times; in term of the height, 

if you buy only 4-5 feet at a lower height, you 

U Steven Tun Tun, a candidate from the 

Kayah State Democratic Party (KySDP) in State 

Hluttaw Constituency No. 1, said he was facing 

harassment by dissidents from other party dur-

The government's landscaping business has found that tenders can retain more than 50 
percent of company profits

can see that the price goes up a lot when the 

plant is a few feet higher," Kyaw Htin Aung said.

According to the findings of the company 

on flowering plant price, the price of a 10-foot-

long Sein-Pan-Ni plant is 20,000 kyats, while a 

10-foot-long Sein-Pan-Ni plant can be bought 

at a flower shop in Loikaw for only 8,000 kyats.

"Regarding to the flower prices, we have 

liaised with the Nay Pyi Taw Development 

Department to report to the state government 

on whether the prices are reasonable or not. 

It is approved by the state government and 

implemented at that rate,” Dr. Aung Kyaw 

Htay, the Minister for Development and Social 

Affairs, answered the question of what rates 

were used to buy flowers used in landscaping 

at the 18th regular session of the second Kayah 

State Hluttaw.

U Sein Win, a member of the Public Ac-

counts Committee of the Kayah State Hluttaw, 

said that an inspection by the Public Accounts 

Board on September 30 also found that the culti-

vation of flowers did not comply with the criteria.

“This is the first time that the Kayah 

State Hluttaw Public Accounts Committee has 

inspected these landscaping activities. At that 

time, we went to see for Japanese grass. The 

growing of Japanese grass actually should 

plant on the layer of bran and sand, and then 

the Japanese grass should be spread on top. At 

that time, I did not see any sand when I dug a 

little bit. In the case of bran, not enough was 

found. In addition, other large plants should be 

kept at a designated distance. But we see they 

planted closely," Sein Win said.Sein Win said 

that a total of five Kayah beauty companies are 

operating, and those companies are Jade Bun 

Company, Ngu Shwe Wah Company, Sein Lan 

Han Min Company, Kayah Shwe Company, and 

Kayah Beauty Company.

U Aung Maung, chairman of the Kayah 

State Office of the Auditor-General, said in a 

telephone interview on September 28 that the 

auditor-general's findings on flower arrange-

ments were "not yet verified, and he will tell 

after it is verified."

It said all the findings of the Public Ac-

counts Committee related to the current flower 

decoration, landscaping in Loikaw have been 

submitted to the Auditor General of Kayah State.

Areas of government road landscaping 

include Bardo Lake landscaping, A Lay Pay 

Park 1, 2, 3 landscaping from front of Myit Oo 

Temple till main bus station, Landscaping from 

Main Bus station till front of State Hluttaw Of-

fice, Landscaping aside Daw Noe Kue Bridge one 

aside Lawpita Highway and Bi Lu Chaung river, 

one beside Golden Hill Hotel, one near State 

Hall, one near Naung Yar Lake, one nera Htay 

Nga Lyar Lake, one near State Guest House, one 

in the middle of the road and sidewalk from 

Clock Tower Roundabout to Kainnary Kainayar 

Roundabout; Landscaping work of Bi Lu Chaung 

River Park, Landscaping from Loikaw Town-

ship entry point to Myit Oo Temple Junction, 

Landscaping from Myit Oo Temple Junction 

to Multi-Line Gate, Landscaping from Myit Oo 

Temple Junction to the east side of Computer 

University Road, Landscaping on roadside from 

Chi Kal roundabout to Loikaw-Shardaw Road, 

Landscaping from 4th Street Clock Tower to 4th 

Street end point, landscaping from U Thiri Road 

at State Guest House to Daw Oo Khu traffic light, 

landscaping at 4th and 8th streets of U Ni Street, 

landscaping from 8th Street of Kantarawaddy 

Road to Htay Nga Lyar Lake, and one from the 

city sign to the University of Computer Science.

Soe Htike Aung

ing the election campaign.

"On the 1st of October, someone gave 

false information, and the police came to investi-

gate us that the car we rented was selling drugs. 

When the police searched and found nothing, 

they asked who was leading this campaign and 

so on. After we explained well about it, they 

went back. The incident took place in Wan Kone 

region," sad Steven Tun Tun.

Steven Tun Tun said that for the second 

time, officials from the Loi Lin Lay police station 

in Wan Kone came to interrogate them on the 

1st of Ocbtober after receiving information that 

they were selling drugs.

Last month, young people in Loi Lay Lin 

were interrogated for the first time on allegedly 

gambling during a soccer match.

Steven Tun Tun will contest in the State 

Hluttaw Constituency No. 1 in Loikaw Township.

Sai Naing Naing Htwe, a spokesman for 

KySDP, said he wanted the political parties to 

be politically motivated, not to attack the other 

parties.

"I want it to be a politically speaking party. 

If they want to gain political advantage after 

speaking out against each other, this should 

not be the case in the nature of a campaign. 

So we want them to be politically campaigning 

parties,” U Sai Naing Naing Htwe continued 

saying it.

He made the above remarks at a press 

The state-based ethnic party says they are facing obstacles in its campaign

conference on October 2 at the Democratic Party 

headquarters in Loikaw, Kayah State. He also 

pointed out that these issues are happening in 

every township.

At Maw Mari Tun's Amyotha Hluttaw 

(National Assembly) constituency-11 in Loi Lin 

Lay, Loikaw Township, the youth were also ques-

tioned by police for allegally gambling; instead 

they were discussing for soccer tournament.

At present, no complaint has been lodged 

with the Election Commission, but it will be re-

ported as soon as evidence is available, he said.

Steven Tun Tun said those issues need to 

be identified as the polling stations have already 

been submitted to the election commission.

In the constituencies in Loikaw Township, 

each candidates from the Union Solidarity and 

Development Party (USDP), KySDP, National 

League for Democracy (NLD); National Demo-

cratic Force (NDF), United Democratic Party 

(UDP); Shan Nationalities League for Democracy 

(SNLD); Union Betterment Party (UBP); National 

Unity Party (NUP); National Political Democratic 

Party (NPDP); People's Party of Myanmar Farm-

ers and Workers; and the Pa-O National League 

Party (NLP) will contest in upcoming election.

Maw Oo Myar
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It is reported that four parties' signboards 

were destroyed at 8:30 pm on the 5th October 

in Nang Phe Thar Yar Gone Ward, Bawlakha 

Township, Kayah State.

The signboards of National Democratic 

Party (NLD); National Unity Party (NUP); Kayah 

State Democratic Party (KySDP); and the Na-

tional Democratic Force (NDF) have been de-

stroyed and all parties' signboards except the 

KySDP have been rebuilt.

U Sai Gyi, chairman of the NLD in Baw-

lakhae Township, said that the NLD's signboard 

Four parties' signs destroyed in Bawlakhae Township

had been rebuilt on the day of the demolition, 

and the misunderstanding occurred since KySDP 

was informed three days later.

“Our party arrived first. Other parties 

have also awared of this. KySDP may not know 

it yet. As soon as I found out, I immediately 

rebuilt the signboard on the next day. Saya Teh 

Reh's party have come late. They came late for 

two-three days, so there was a misunderstand-

ing occurred.”

A resident of Nang Phe, an anonymous 

who spoke on the incident, said locals had ques-

tioned the man who destroyed the signboards, 

saying he was insane and had signed a pledge 

not to do it again.

"We asked him to do it with a promise 

not to do it again. When we asked him why he 

destroyed the signboards, he replied he did not 

know what the signboards were built for, so 

he destroyed with no intention. That's what he 

said. As he destroyed all four of the signboards, 

all four were destroyed. ”

In Bawlakha Township, the current former 

Union Minister U Soe Thein will contest from 

the Union Solidarity and Development Party 

(USDP) and other parties such as NDF, KySDP, 

UDP, Union Betterment Party (UBP), NUP, Na-

tional Political Democratic Party (NPDP), and 

individual nominees will also contest in that 

region's constituencies.

There are a total of 7,544 voters in Baw-

lakhae Township, of which 1216 are from the 

army.

USDP won one seat in the Pyithu Hluttaw 

and two seats in the Amyotha Hluttaw, and two 

seats in the State Hluttaw in 2015 general elec-

tion in Bawlakha Township.

Kantarawaddy Times

The current KySDP candidate, Maw Take, 

said he would make the request to promote 

private schools and local education expense if 

he wins the seat, as education in rural areas is 

still far from urban.

"Regard to the rural education and urban 

education, there is no road available in remote 

areas and people have to build their own. It is 

important to make sure that students in those 

areas can easily adapt or study at government 

schools when they enter or relocate or transfer to 

government schools. I want to try for it. There are 

two parts which we will work with state govern-

ment if it can be implemented with them, and 

if not possible with them, we will work together 

with the Amyotha Hluttaw representatives. It 

would also be done with the procedures such 

as making proposal, requests with procedures 

to the union level," he said.

Another point is that during the ceasefire 

agreement with the KNPP, there are some people 

who came back from the Thai border refugee 

camps to attend school. Some came back with 

the government plan while some families came 

back with their own plan because it was not 

included in the government plan. Some have 

returned to their old homes with the help of 

relatives.

However, U Htoo Chit, the executive 

director of the Education and Development 

Foundation (FED), said the government had not 

provided effective assistance to the returnees 

who were approved by both governments.

"In this state in temporary shelters for 

returnees, anyone can shelter there as no one 

live there. You can go and check it. No one lives 

in those houses built for returnees. Only buf-

falo and cows you can see there since they do 

not prepare enough land for returnees to farm.

Another thing is that you don't have the capital 

to invest in something else. In the beginning 

of repatriation, it would not be not enough by 

just giving food and shelter to refugees. I don't 

think it works. I see it as it is ineffective as they 

could not effectively help the refugees," he said.

Maw Take also added that the convenient 

curriculum or the program to support the re-

turning students should be implemented when 

the students from refugee school relocate to 

government school.

He said he would like to make such ar-

rangements as a representative if he wins the 

seat.

"If the curriculum taught in the refugee 

camps differs from the curriculum taught on the 

Myanmar side, a special program should be put 

in place to facilitate examinations, if possible.

It is required to arrange a special pro-

gram in order the returning students to be able 

to adapt with the Myanmar education system. 

Some could be done at the state level while 

some could only be done at the Union Parlia-

ment level which he would like to work on it as 

a representative of Amyotha Hlttaw," he said.

Htoo Chit said the students returning from 

refugee camp as well as suffering children from 

remote areas who are now studying in Seh Tow 

Ro school, Hpruso Township, Kayah State, are 

not allowed to attend the government schools 

since they are discriminated as the students who 

are from KNPP-sponsored school.

″It led to the fact that the students from 

Seh Tow Ro were not accepted at the govern-

ment school. I think this intention is to cause 

the divisive in the state.  They even disturb or 

make trouble to the youth and vulnerable chil-

dren from Seh Tow Ro school with the reasons 

they (children) live in the school opened and 

sponsored by KNPP."

We need many more schools like this to 

help raise students and children who are in dif-

ficulty and poverty in rural area. This is because 

there are still too many children in rural areas 

who have dropped out of primary school and are 

unable to continue their education.

The government's lack of support for such 

schools is a major factor in the gap between rural 

and urban education in the state. Kayah State 

has a population of over 300,000, three-quarters 

of whom are rural.

Candidate says rural education needs to be regulated
Karenni Thu

KySDP candidate, Maw Take
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There are hundreds of differently-able persons from Kayah 

State who are eligible to vote in the 2020 election, according to 

Kayah State election official, Kyaw San Win.

According to the Kayah State Election Commission, 51 

percent of the over 207,000 eligible voters in the state are women, 

and there are more than 600 voters with disabilities.

U Kyaw San Win said, “We have 90 blind persons in Kayah 

State. There are 66 deaf persons. There are 77 dumb persons. 

There are about 430 differently-able persons, and there are about 

50 persons who are with wheel-chair."

Although no separate polling stations have been set up 

Hundreds of differently-able voters in the state

Naw Dway Eh Khu

for differently-able people, polling station chiefs are trained to 

make it easier for those people to vote. Kyaw San Win said polling 

station staff had made arrangements for those people in order to 

be able to vote comfortably.

On November 8, the general election will be held in accor-

dance with the guidelines of COVID Prevention and Control issued 

by the Ministry of Health and Sports; and mask, face shield, Hand 

Gels will be distributed to polling stations in various townships.

There are 34 constituencies in seven townships in Kayah 

State. There are 233 polling stations, with 13 political parties and 

13 individuals running, according to the state election commission.

A company official explained and responded to the concerns 

of villagers on the contaminants from the French pig farm near 

Daw Klo Village in Deemawso Township that it had entered the 

paddy fields near the creek instead of the lake used by the locals.

Dr. Pyae Phyo Maung, person in-charge of French pig 

farm at De Heus Myanmar Co.Ltd, Loikaw, said "Since it is rainy 

season, the moisture and grass below were about one person, 

so we did not know it was flooded. Unbeknownst to us, when 

the amount of water increased, it flowed from the bottom of the 

fence through this filthy water into the outer field. From that field, 

we have a paved road.

There are two canals next to both side of paved road. The 

water flows through those canals which are designed to improve 

the inflow and outflow, and to improve the flow of water. From 

there it reaches into the creek near the village. We went down to 

the creek and checked it ourselves. It hasn't reached to the creek 

yet. Our pig manure seeped into the paddy field by the creek. 

That's what happened."

The pig farm used to have 260 sows and now has a total 

of more than 2,000 offspring from sows.

It is estimated that more than 2,000 pigs produce around 

10 bags of 25 kg of pig manure per day.

Dr Pyae Phyo Maung said that some farmers in a nearby 

village had told to them that they want the manure to be reused 

in agriculture, so their collected pig manures with bags melted 

and leaked out from the bottom of the pig farm when it rained.

Dr. Pyae Phyo Maung said that a hole was dug in the yard 

and a plastic bag was placed under the hole to prevent the dirt 

The company says that waste from pig farm does not get into the pond

from seeping out again.

“We rented a bulldozer. We rented a bulldozer and dug a 

hole inside our yard to prevent the pig manure from leaking out. 

After digging a trench, we drew the pig manure back into the 

pond, in order to prevent seepage. We do not make this pond as 

it is. We put plastic in this pond. "It means we put plastic back on 

the sewage to prevent it from seeping into the ground and then 

store it again," Dr. Pyae Phyo Maung said.

Prior to the start of this large-scale pig-raising project, 

although pig farm officials had been working to prevent the smell 

of pig manure and to remove pig farm waste and blemishes, there 

is an unsafe environment for the locals due to the increasing 

odor and pollution; analyzed Ma Naw Khu Doe, a coordinator of 

the Metta Foundation's Loikaw branch, which works to create a 

food-safe environment.

"I do not think this is safe. Because if it rains, it will overflow 

in case it is done inproperly. It will surely overflow. Even now, the 

filth has been overflowing due to recent heavy rains. ”

Ko Francisco, a villager in Daw Pawklae, said he was wor-

ried about the health of the villagers in the years to come, as the 

effluent had been released within a year or two year after built 

the construction.

"This is the project arranged within authorities, according 

to their permission, and it was implemented by the approval of 

the authorities. However, the reality is that this is just beginning 

and this problem already happens in this one or two years. In 

case this long-term project lasts for 15-20 years, how much or 

what extent it would impact to our health issue," said Francisco.

Even in the current few years, these side effects occurred. 

So in that case, many unforeseen impacts on the community 

as well as on food security could lead to the long-term effects 

of these side effects on nearby villages in the future; said Naw 

Khu Doe, coordinator of the Metta Development Foundation's 

Loikaw branch.

"The consequences are that it could impact to our social 

environment, local food and food security including the environ-

mental impacts. This means that the effluent from the plant will 

end up in the water source used by the locals. After that, the pigs 

from the factory will take their place instead of the local pigs. 

Livestock pigs will take their place. Then there are unseen and 

unpredictable infections,” she said.

Company officials said the pond had been temporarily 

cleaned to remove the waste from pig farm and that the waste 

would be recycled with a vacuum cleaner.

"It is just the way that we were only temporarily blocking 

the seeping of water. We will no longer store further pig manure 

and water into this pond. We will only keep all the dirt out of 

this yard to the cleaning machine. Depending on how many pigs 

there are on the farm, the first machine we set up will have the 

cleaning machine running. We have pig farm, and the number of 

pigs is gradually increasing to sell piglets. As a result, pig ma-

nure will increase. With the prior preparation to run with these 

machines depending on the increased pig numbers, we have a 

lot of plans to increase our capacity to operate it well,” Dr. Pyae 

Phyo Maung said.

After Kayah State Investment Forum, on May 26, 2018, the 

50-year-old French pig breeding project, which was approved by 

the state investment committee, has been renewed twice every 

10 years and is a 70-year project.

There are currently a lot of existing laws, rules and regu-

lations in Myanmar. Currently, there are investment laws and 

environmental laws for livestock farm.

There are processes and instructions for making an invest-

ment in the state. If it is done effectively and correctly, it will be 

less harmful and more sustainable; Ma Naw Khu Doe said.

My suggestion is to do more environmental impact assess-

ment. We need to figure out how to take action on the information 

we get from it,” she continued.

The French pig farm project, built by De Heus Myanmar 

Co. Ltd on 10.77 acres of land near the village of Daw Kloe Khu, 

is one of the largest pig project in Southeast Asia with an invest-

ment of US $ 3.1819 billion. It said pigs bred from the farm will 

be exported nationwide.

Soe Htike Aung
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ကမး ။ ။ NLD အစိုးေလျ်ထျ် ၄ နှစ်ကျော်ျာလအွေင်းမှာ ကမး ။ ။ NLD အစိုးေလျ်ထျ် ၄ နှစ်ကျော်ျာလအွေင်းမှာ 

မငိမ်းခေမ်းကဖာ်ကဆာင်မှု ဘယ်ကလာျ်ထိ ကောျ်ကနမပီလဲ။ ဆော့အကနနဲ့ မငိမ်းခေမ်းကဖာ်ကဆာင်မှု ဘယ်ကလာျ်ထိ ကောျ်ကနမပီလဲ။ ဆော့အကနနဲ့ 

အားေကျေနပ်မှု ေှိပါသလား။ အားေကျေနပ်မှု ေှိပါသလား။ 

ကပဖ ။ ။ ျေကနာျ်ကွာ ့ဖေံ့မဖိုးကေးလပု်ွ ယဆ်ိကုပမဲလ့ည်း ပပညန်ယ ်

အွေင်း ွ ခေ ို့ မငမိ်းခေမ်းကေး ျစိ္စကွေမှာ မပီးခဲ့ွ ဲ ့အစိုးေမှာကွာင ်ျေကနာ ်

ွို့ ေင်ျူကပးွာကွေေှိွယ်။ 

ျေကနာ်ွို့ ယုံြျည်ွာျကလ ျေကနာ်ွို့ ျယား( ျေင်နီ) 

ပပည်နယ်မှာ စစ်မှန်ွဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးဆိုွာ မေဘူးဆိုေင် ဘယ်လိုမှ 

ျေကနာ်ွို့ ဖေံ့မဖိုးကေး လုပ်ငန်းကွေ ပညာကေးလုပ်ငန်းကွေ ွပခားလုပ် 

ငန်းကွေလုပ်လို့ေမှာ မဟုွ်ဘူး။ ေါကြျာင့်မို့လို့ မငိမ်းခေမ်းကေး ျိုကွာ့ 

အဓိျ လုပ်ေမယ်လို့ ျေကနာ်ပမင်ွယ်။ 

ေါကပမဲ ့ျေကနာ့အ်ကနနဲ့ အေပဖ်ျ် အဖေဲ့အစည်း ွ စက်ယာျ်အကန 

နဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ွစ်ကယာျ်အကနနဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးျို ဘယ်လို ပမင်လဲလို့  

ကပပာေမယ်ဆိုေင် မပီးခဲ့ွဲ့  အစိုးေကွေ လုပ်ခဲ့ွဲ့လမ်းကြျာင်းကပါ်မှာ 

ကွာင်မှပဲ လျ်ေှိအစိုးေျ ထပ်မပီးကွာ့ ွိုးွျ်ကအာင် မလုပ်နိုင် 

ဘူးလို့ ျေကနာ်ပမင်ွယ်။ ကနာျ်ွစ်ခုျလည်း ဘာပဖစ်လို့လဲမသိဘူး။ 

ျေကနာ်ွို့ ဆယ်ကွာရိုကျောင်းကွာင်မှ အစိုးေျ KNPP ွို့ 

ျကနမပီးကွာ့မှ ပံ့ပိုးထားလို့ သူွို့ ဖေင့်ထားလို့ ဆိုမပီးကွာ့မှ ဆယ်သဲ 

လိုမေ ိုး  လူငယ်ကွေ၊ ဆင်းေဲေုျ္ခကောျ်ွဲ့ျကလးကွေ လာမပီးကွာ့ 

ွျ်ကနွဲ့ ကျောင်းကွာင်မှ သူွို့အမေ ိုးမေ ိုး အကနှာင့်အယှျ်ကပးွယ်။ 

ေျု္ခကပးွာကွေ ေှိွ ယ။် အေင်ွ နု်းျ ျေကနာ်ွ ို ့KNPP ျ ေကဲဘာက်ွေ 

ဆုံးွာလည်း အစိုးေအကနနဲ့ ျေကနာ်ွို့  ဘာမှ ထိထိကောျ်ကောျ် 

မလုပ်ခဲ့ဘူး အဲ့ေါျို ျေကနာ်ွို့ ကွေ့ေွယ်။ 

ပပည်နယ်မှာကွာ့ ျေကနာ့်အကနနဲ့ျကွာ့ ေီအစိုးေျ ေီပုံစံ  

အွိုင်းပဲ  သေားကနမယ်ဆိုေင်ကွာ့  အဆိုးဖျ်ျိုပဲ  ျေကနာ်ွို့ျ 

ကောျ်မှာပဖစ်ွယ်။ ကနာျ်မပီး ထပ်ကပပာခေင်ွာသည် အဆိုးဖျ်ျိုပဲ 

ျေကနာ်ွို့ ပမင်ကနေွယ်။ အခုျ လျ်ေှိလည်း ပပည်နယ်ေန်ကျီးခေုပ်( 

ဦးအယလ်က်ဖာင်းေှိူ)ေဲ့  လပုေ်ပက်ွေ အဂွလိိျုစ်ားမှု ျစိ္စကွေျလည်း 

အားလုံးသိွဲ့အွိုင်းပဲ  သူွို့အခေင်းခေင်း  သူွို့  ပါွီအခေင်းခေင်း  

အျေဲအမပဲကွေလည်း အားလုံးသိွဲ့အွိုင်းပဲ ေါကြျာင့်မို့လို့ ျေကနာ်ွို့ 

ပပည်ကထာင်စု  ပါွီျိုပဲ  အားျိုးလို့  မေဘူး။ ပပည်နယ်အကပခစိုျ် 

ပါွကီွေ အားကျာင်းမ ှျေကနာ်ွ ိုပ့ပညန်ယ ်မငမိ်းခေမ်းကေး ေမယ။် ျေကနာ ်

အဓိျ ကပပာခေင်ွာျ ျေကနာ်ွို့ ျေင်နီ ( ျယား) ပပည်နယ်ျို 

ေခိုင်ပပည်နယ်လိုမေ ိုး မပဖစ်ကစခေင်ဘူး။ 

ကမး ။ ။ လွွှ က်ွာျ်ိယုစ်ားလယှက်ွေျလည်း ကပပာခဲဖ့ူးွဲသ့ကူွေ ကမး ။ ။ လွွှ က်ွာျ်ိယုစ်ားလယှက်ွေျလည်း ကပပာခဲဖ့ူးွဲသ့ကူွေ 

ေှိွယ်။ မငိမ်းခေမ်းကေးျို သူွို့အကနနဲ့ လုပ်ပိုင်ခေင့်မေှိဘူးဆိုွာကွေေှိွယ်။ မငိမ်းခေမ်းကေးျို သူွို့အကနနဲ့ လုပ်ပိုင်ခေင့်မေှိဘူးဆိုွာကွေ

ကပါ့ကနာ။ ဆိုကွာ့ လုပ်ပိုင်ခေင့်မေှိွာလား ဘာကွေျ သူွို့ျို အဟန့် ကပါ့ကနာ။ ဆိုကွာ့ လုပ်ပိုင်ခေင့်မေှိွာလား ဘာကွေျ သူွို့ျို အဟန့် 

အွားပဖစ်ကစွာလဲ။ ဆော ဘယ်လိုပမင်ပါသလဲ။ အွားပဖစ်ကစွာလဲ။ ဆော ဘယ်လိုပမင်ပါသလဲ။ 

ကပဖ ။ ။ သူွို့လျ်ေှိ အစိုးေအကနနဲ့ အမမဲွမ်းကပပာွာ သူွို့ 

လုပ်လို့ မေဘူးဆိုေင် သူွို့ အကပခခံ ဥပကေျို လေဲခေွဲ့ အျေင့်ေှိွယ်။ 

ဥပကေေဲ့ အဟန့်အွားကြျာင့် သူွို့ လုပ်လို့ မေဘူးလို့ ကပပာွယ်။ 

ျေင်နီပပည်နယ် မငိမ်းခေမ်းကေးအကပခအကနနဲ့ပွ်သျ်လို့ ပညာကေးနှင့် ဖေံ့မဖိုးကေးွိုးွျ်ကေး ကဖာင်ကေးေှင်း အမှုကဆာင်ေါရိုျ်ွာ ဦးထူးခေစ်ျို ကွေ့ဆုံကမးပမန်းထားပါွယ်။ျေင်နီပပည်နယ် မငိမ်းခေမ်းကေးအကပခအကနနဲ့ပွ်သျ်လို့ ပညာကေးနှင့် ဖေံ့မဖိုးကေးွိုးွျ်ကေး ကဖာင်ကေးေှင်း အမှုကဆာင်ေါရိုျ်ွာ ဦးထူးခေစ်ျို ကွေ့ဆုံကမးပမန်းထားပါွယ်။

ဦးထူးခေစ်ျ ထိုင်းနိုင်ငံကောျ် ကေေ့ကပပာင်း အလုပ်သမားကွေအွေျ် ွန်းွူအခေင့်အကေးေေှိဖို့ျို လုပ်ေှားကနသူွစ်ဦးလည်းပဖစ်မပီး ျေင်နီ( ျယား) ပပည်နယ်ေဲ့ နိုင်ငံကေး၊ ဦးထူးခေစ်ျ ထိုင်းနိုင်ငံကောျ် ကေေ့ကပပာင်း အလုပ်သမားကွေအွေျ် ွန်းွူအခေင့်အကေးေေှိဖို့ျို လုပ်ေှားကနသူွစ်ဦးလည်းပဖစ်မပီး ျေင်နီ( ျယား) ပပည်နယ်ေဲ့ နိုင်ငံကေး၊ 

မငိမ်းခေမ်းကေးျိုလည်း ွစိုျ်မွ်မွ်ကလ့လာခဲ့သူွစ်ဦးလည်းပဖစ်ပါွယ်။မငိမ်းခေမ်းကေးျိုလည်း ွစိုျ်မွ်မွ်ကလ့လာခဲ့သူွစ်ဦးလည်းပဖစ်ပါွယ်။

ေါကပမဲ့ အကပခခံဥပကေျ သူွို့ နဂိုျွည်းျ လွှွ်ကွာ်အမွ်ကွေျ 

လွှွ်ကွာ် ျိုယ်စားလှယ် မပဖစ်ခင်ျွည်းျ ကျေကျေညျ်ညျ် 

ကလ့လာထားမပီးသားလို့ ျေကနာ်ွို့ နားလည်ွယ်။ အကပခခံဥပကေျို 

အလုပ်လုပ်လို့ မေကွာ့မှ လေဲခေလို့မေဘူး။ ကစာနျ ကပပာသလိုပဲ အျန့် 

အသွ် ေှိွယ်ဆိုွဲ့ ကနောမှာလည်း ျေကနာ်ွို့ ဆိုလိုခေင်ွာျ ေီမငိမ်း 

ခေမ်းကေး လုပ်ငန်းစဉ်ကွေျ ျေကနာ်ွို့ အဆင့်ကွေျ အမေားကျီး ေှိွယ် 

ကပါက့နာ။ သူွ ိုအ့စိုးေလပုန်ိငု်ွ ဲ ့အဆင့က်ွေ အမေားကျီး ေှသိလိ ုစစ်ွ ပျ် 

လုပ်ေမဲ့  အဆင့်ကွေလည်း ေှိွယ်။ ျေကနာ်ွို့  ကပပာကနွဲ့ဟာကွေ 

လျ်ေှိသူွို့ပဲ ယုံယုံြျည်ြျည်နဲ့ သူွို့ျိုယ်ွိုင် ျေမ်းျေနိ်မပီးကွာ့ 

လျ်ခံ ထားွဲ့ ၂၀၀၈ အကပခခံ ဖေဲ့စည်းပုံကအာျ်မှာပဲ လုပ်လို့ေွဲ့ 

မငိမ်းခေမ်းကေးလုပ်ငန်း ဖေံ့မဖိုးကေးလုပ်ငန်းကွေ အမေားကျီးေှိွယ်။ ေါျို 

သူွို့အကနနဲ့ လုပ်လို့ေွာျို မလုပ်လို့ ျေကနာ်ွို့ျ ကပပာကနွာ။ လုပ် 

လို့မေွဲ့ ျိစ္စကွေျို မလုပ်ွာမေ ိုးျို ျေကနာ်ွို့ ကပပာွာ မဟုွ် ဘူး။ 

ေါကြျာင့် အစိုးေအကနနဲ့သာ ျေကနာ်ွို့ ွိုင်းေင်းသားကေသ၊ ွိုင်းေင်း 

သားပပည်နယ်ကွေမှာ ွျယ်လို့သာ ကစွနာွျယ်ေှိွယ် မငိမ်းခေမ်း 

ကေးျိုလည်း သူွို့အကနနဲ့ ယုံယုံြျည်ြျည် ပမင်ခေင်ွယ်၊ ကွေ့ခေင် 

ွယ်ဆိုလို့ေှိေင် သူွို့လုပ်လို့ေွဲ့ လုပ်ငန်းကွေ အမေားကျီး ေှိွယ်လို့ 

ျေကနာ့်အကနနဲ့ ကပပာခေင်ွယ်။ 

ကမး ။ ။ ဟု ်ွျဲ့။ ပပည်နယ်အဆင့် သကဘာွူညီခေျ်ထဲမှာ ကမး ။ ။ ဟု ်ွျဲ့။ ပပည်နယ်အဆင့် သကဘာွူညီခေျ်ထဲမှာ 

ဆိုေင်လည်း အစိုးေျ ဖေံ့မဖိုးကေးလုပ်ငန်းကွေ လုပ်ကဆာင်ွဲ့ကနောမှာ ဆိုေင်လည်း အစိုးေျ ဖေံ့မဖိုးကေးလုပ်ငန်းကွေ လုပ်ကဆာင်ွဲ့ကနောမှာ 

KNPPနဲ့ ကဆေးကနေးဖို့လိုွယ် ဆိုွဲ့အခေျ်ကွေပါွယ်ကပါ့ကနာ။ သို့ကပမဲ့ KNPPနဲ့ ကဆေးကနေးဖို့လိုွယ် ဆိုွဲ့အခေျ်ကွေပါွယ်ကပါ့ကနာ။ သို့ကပမဲ့ 

အချု ဥပမာ လမ်းွစလ်မ်း လပုက်ွာမ့ယဆ်ိေုင ်ဘွဂ်ေျျ်ေမပီး ပလန(် အချု ဥပမာ လမ်းွစလ်မ်း လပုက်ွာမ့ယဆ်ိေုင ်ဘွဂ်ေျျ်ေမပီး ပလန(် 

Plan) ခေမပီးမှ KNPPျို အသိကပးွာမေ ိုး ပဖစ်ွယ်လို့ သိေွယ်ကပါ့ကနာ။ Plan) ခေမပီးမှ KNPPျို အသိကပးွာမေ ိုး ပဖစ်ွယ်လို့ သိေွယ်ကပါ့ကနာ။ 

မပီးကွာ့ မပီးခဲ့ွဲ့ လကွေမှာ ကေါွမကျီးဖျ်မှာ အစိုးေျ လုပ်လျ်စ မပီးကွာ့ မပီးခဲ့ွဲ့ လကွေမှာ ကေါွမကျီးဖျ်မှာ အစိုးေျ လုပ်လျ်စ 

လမ်းျိ ုKNPP ဖျျ် ျန့်ျေျက်ွာ ့မလပုပ်ဖစက်ွာဘ့ူး။ အဲေ့ါျိ ုကေသ လမ်းျိ ုKNPP ဖျျ် ျန့်ျေျက်ွာ ့မလပုပ်ဖစက်ွာဘ့ူး။ အဲေ့ါျိ ုကေသ 

ခကံွေျ ေလီမ်းျိ ုလိခုေင်ွ ယ ်ဆိုွ ဲ ့ပုစံမံေ ိုးပဖစခ်ဲ့ွ ယက်ပါက့နာ ေါကွေျ ခကံွေျ ေလီမ်းျိ ုလိခုေင်ွ ယ ်ဆိုွ ဲ ့ပုစံမံေ ိုးပဖစခ်ဲ့ွ ယက်ပါက့နာ ေါကွေျ 

ဥပမာ ွ စခ်ကုပါ။့ ဆိကုွာ ့ေအီကပါ်မှာကော ဆောဘာမေားကပပာခေငပ်ါသလ။ဲ ဥပမာ ွ စခ်ကုပါ။့ ဆိကုွာ ့ေအီကပါ်မှာကော ဆောဘာမေားကပပာခေငပ်ါသလ။ဲ 

အကျံပပုခေင်ပါသလဲေှင့်။အကျံပပုခေင်ပါသလဲေှင့်။

ကပဖ ။ ။ ေီ မငိမ်းခေမ်းကေးနဲ့  ပွ်သျ်မပီးကွာ့ လုပ်မယ်ဆိုွဲ့  

ကစွနာ မမနှ်ွ ာျ ွ စက်ြျာင်းကပါ။့ ကနာျ်ွ စခ် ုပိအုကေးကျီးွာျ 

လပုခ်ေငလ်ိုေ့ှေိင ်အမနှမ်ှာျ သူွ ိုမ့ှာ ွ ပခားအကွေ့အကျုံ ဗဟသုုွ ကွေျ 

အျန့်အသွ် ွအားပဖစ်ွယ်လို့ ျေကနာ်ပမင်ွယ်။ ဆိုလိုခေင်ွာျ 

သူွို့  မလုပ်ွွ်ဘူးကပါ့ကနာ။ အဲ့ေါကြျာင့်မို့လို့  မလိုလားအပ်ွဲ့  

ပပသနာကွေ ပဖစ်လာွာပဲ။ ကစာနျ ကပပာသလိုပါပဲ။ ျေကနာ်ျ KNPP 

ဖျ်ျ လိုျ်ကပပာွာကွာ့ မဟုွ်ဘူး။ KNPP ဆိုွာျလည်း သူွို့ေဲ့ 

ပပည်နယ်မှာ ေှိွဲ့ လူမေ ိုးကွေေဲ့ ဖေံ့မဖိုးကေး၊ ွိုးွျ်ကေး၊ မငိမ်းခေမ်းကေး 

ေီမိုျကေစီအကေး အွေျ် ကဆာင်ေေျ်ကနွဲ့ အဖေဲ့အစည်းလို့ ျေကနာ်ွို့ 

နားလည်ွယ်။ 

ေါကြျာင့်မို့လို့ အခုပုံစံျ ေောသားကွေနဲ့ ျေကနာ်ွို့ KNPP နဲ့ျိုပါ 

ေန်ွိုျ်ကပးွဲ့ ပုံစံမေ ိုး ပဖစ်ကနွယ်။ ဥပမာအားပဖင့် ွခေ ို့လူကွေျ 

KNPP ျ လမ်းကဖာျ်ကပးလို့လားွဲ့ KNPP ျ အစိုးေမှ မဟုွ်ွာျို 

လမ်းကဖာျ၊် ွ ံွ ားကဆာျလ်ို ့မေကသးဘူး။  ဆိလုိခုေင်ွ ာျ အဲလ့ိမုေ ိုးကွေ 

မလုပ်ကစခေင်ဘူး။ ဘာပဖစ်လို့လဲဆိုကွာ့ ပပည်နယ်အွေင်းမှာေှိွဲ့ နိုင်ငံ 

ကေးပါွီကွေအကနနဲ့ အခုလျ်ေှိ မငိမ်းခေမ်းကေးျို ပပည်နယ်အွေင်း မှာပဲ 

ွျယ့အ်ကျီးဆုံးနဲ့ အစဉအ်လာေှိွ ဲ ့လျန်ျျ်ိငုက်ွာလ်နှက်ေးပဖစ်ွ ဲ ့

KNPP နဲ့လည်း သူွို့ စနစ်ွျေ ကဆေးကနေးသင့်ွာကပါ့ကနာ။ အခုကွာ့ 

မကဆေးကနေးပဲအပပင်ကွာင်မှပဲ  KNPP ျ ဖေင့်ထားွဲ့ ကျောင်းျစ လိုျ် 

ပိွ်ွာွို့ ေါမေ ိုးကွေကပ့ါ ကနာျ် ေီျေကနာ်ွို့ကျောင်းဖျ်မှာ လမ်း 

ကွာင်း ထားွာလည်း နစှန်ဲ့ခေြီျာမ ှကပးွာမေ ိုး အဲလ့ိမုေ ိုးကပါ။့ မီးကွာင်း 

ထားွာကွေ မကပးွာွို့ကပါ့။ 

ကနာျ် ျေကနာ်ွို့ ဆယ်ကွာရိုမှာွျ်မဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်း 

သူကွေျို  အစိုးေကျောင်းမှာ လျ်မခံဘူးဆိုွဲ့အထိ ပဖစ်ခဲ့ွယ်။ 

ေါျကွေျ အမှန်ွေားပဖစ်ွယ်။ ေါကြျာင့်မို့လို့ ျေကနာ်ွို့ ျကွာ့ 

သူွ ိုအ့ကနနဲ့ ျေန်ွ ဲျ့စိ္စကွေမှာလည်း ပပညန်ယအ်ွေင်းမှာ ကသေးျေကဲအာင ်

လုပ်ခဲ့ွယ်လို့ပမင်ွယ်။ 

ဘာပဖစ်လို့လဲဆိုကွာ့ အစိုးေျို ပပန်ကျာျ်မယ်ဆိုေင် လျ်ေှိ 

ျယားေီမိုျေျ်ွစ်ပါွီနဲ့ ျယန်းအမေ ိုးသားပါွီျို ေန်းေံကနွဲ့ 

လူငယ်ကွေဟာ ၂၀၁၅ မှာွုန်းျ သူွို့ျ ွျယ့်  NLD ျို အင်ွိုျ် 

အားွိုျ် ေန်းေံခဲ့ွဲ့လူကွေပဲ ပဖစ်ွယ်။ လူငယ်ကွေျို သူွို့ မွေား 

သပဖင့်  ဖိနှိပ်ခဲ့ွယ်။ ကထာင်ခေခဲ့ွယ်။ အဲ့ေါကွေျ ျေကနာ်ွို့ေဲ့  

ပပည်နယ်မှာ ွျယ့်ျို သင်ခန်းစာယူစောပဖစ်ွယ်။ ျေကနာ်ွို့ ပပည် 

ကထာငစ် ုပါကွေျိ ုလုံးေ အားျိုးလိုမ့ေဘူး။ ပဖစန်ိငုလ်ိုေ့ှေိင ်ေပီပညက်ထာငစ် ု

ပါွကီွေျ ေျီယားပပည်နယ်ထဲမှာ ေပ်ွ ည်လို့ မေနိုင်ွ ဲ့ အကနအထား 

ပဖစက်အာင ်ျိ ုျေကနာ်ွ ို ့ျေငန်လီငူယက်ွေအကနနဲ့ ကျိုးစားသင့်ွ ယလ်ို ့

ျေကနာ်ပမင်ွယ်။ 

ကမး ။ ။ ဆိကုွာ ့ဆောအ့ကနနဲ့ ပမငက်နေွဲအ့ောကွေျိ ုသုံးသပက်ပး ကမး ။ ။ ဆိကုွာ ့ဆောအ့ကနနဲ့ ပမငက်နေွဲအ့ောကွေျိ ုသုံးသပက်ပး 

ပါဦးေငှ့။် ေျီေငန်(ီျယား)ပပညန်ယအ်ကနနဲ့ ေလီျ်ေှအိစိုးေလျ်ထျ်မှာ ပါဦးေငှ့။် ေျီေငန်(ီျယား)ပပညန်ယအ်ကနနဲ့ ေလီျ်ေှအိစိုးေလျ်ထျ်မှာ 

ပိုမပီးကွာ့ ဖိနှိပ်ခံေွာကွေလို့ သုံးေမလားကပါ့။ အေင်ျထျ် ပိုမပီးကွာ့ ပိုမပီးကွာ့ ဖိနှိပ်ခံေွာကွေလို့ သုံးေမလားကပါ့။ အေင်ျထျ် ပိုမပီးကွာ့ 

အကပခအကန ဆိုးလာွာမေ ိုးကွေ ေှိလားကပါ့။ အကပခအကန ဆိုးလာွာမေ ိုးကွေ ေှိလားကပါ့။ 

ကပဖ ။ ။ ျေကနာ်ွို့အကနနဲ့ျကွာ့ အဲ့လိုကပါ့ကနာ။ သူွို့ကပပာွဲ့ 

လူထုကေေးခေယ်ွင်ကပမာျ်ထားွဲ့ ေီမိုျကေစီအစိုးေ ဆိုွဲ့ဟာမေ ိုးကွာ့ 

သူွို့အမမဲွမ်းကပပာွယ်။  ျေကနာ်ွို့အကနနဲ့ျကွာ့  ေါျကွာ့  

ဘယဖ်ျမ် ှျေကနာ်ွ ိုျ့ ဘျမ်လိျုဘ်ူး။ ဘယအ်စိုးေပဖစပ်ဖစ ်ျေကနာ်ွ ို ့

ျလည်း ျေကနာ်ွို့ ယုံြျည်ွယ်။ မှန်ျန်ွယ်ဆိုေင် ျေကနာ်ွို့  

ကထာျခ်ခံဲ့ွ ယ။် မယုြံျညဘ်ူး မမနှျ်နဘ်ူးဆိေုင ်ျေကနာ်ွ ို ့ျန့်ျေျ ်

ခဲ့ွ ယ။် KNPP ဖျျ်လည်း လိျုက်ပပာစော မေှသိလိ ုအစိုးေဖျျ်လည်း 

လိုျ်မကပပာဘူး။ 

ေါကပမဲ့ ျေကနာ်ွို့ အပမင်ွိုင်း ကပပာမယ်ဆိုလို့ေှိေင်ကွာ့ ေီလျ်ေှိ 

အားလုံးလည်း သိြျွယ်။ မလိုလားအပ်ွဲ့ဟာကွေျေကွာ့ ွခုမပီး 

ွခုပဖစ်ွယ်။ ေီျယားကေးျေင်းျ ကပမကွေျို ကောင်းစားွယ်ဆိုွဲ့ 

သွင်းကွေ ြျားေွယ်။ အဂွိလိုျ်စားမှုကွေ ေှိွယ်။ ပပင်ပျ 

ကနလာွဲ့ ကဆာျ်လုပ်ကေး ျုမ္ပဏီကွေျပဲ ွင်ေါေွယ်ဆိုွဲ့ စျား 

ကွေျပဲ ျေကနာ်ွို့ ြျားေွယ်။ အဲ့အမှုကွေျလည်း မမပီးနိုင်ဘူး။ 

ေီကလာျ်ထိ ရှူပ်ကထေးကအာင် လုပ်ခဲ့ွဲ့ ေန်ကျီးခေုပ်( ဦးအယ်ကဖာင်းေှိူ) 

ျိုဘာပဖစ်လို့ ဗဟိုျကနမပီးကွာ့ ျာျေယ်ကပးကနွာျလည်း ဆိုွာ 

ျကွာ့ ျေကနာ်ွို့ကွေလည်း စိွ်ေင်စားွဲ့ဟာပဖစ်ွယ်။ ွျယ်လို့ 

ေထီျမ်ျပ ဲျေကနာ်ွ ို ့ပပညက်ထာငစ် ုအစိုးေအကနနဲ့ ပပညန်ယ ်အွေင်းမှာ 

ေီကလာျ်ထိ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း သိသိသာသာ ပဖစ်ခဲ့ွဲ့ ပပသနာကွေျို 

လေစ်လေူရှူ့မပီးကွာ့ သူွို့ေဲ့ လူ့ပဲ သူွို့ ပါွီေင်ပဲ သူွို့ အျာအျေယ် 

ကပးမယ်ဆိုေင် မလိုလားအပ်ွဲ့ ျေကနာ်ွို့ ပပသနာကွေျ ျေကနာ်ွို့ 

ျေင်နီပပည်နယ်ထဲမှာ ပဖစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ျေကနာ်ွို့ ပမင်ကနေွယ်။ 

ကမး ။ ။ ဟုွ်ျဲ့။  ၂၀၂၀ အလေန်မှာ အစိုးေပဖစ်လာွဲ့ အဖေဲ့ ကမး ။ ။ ဟုွ်ျဲ့။  ၂၀၂၀ အလေန်မှာ အစိုးေပဖစ်လာွဲ့ အဖေဲ့ 

အစည်းကွေျို အဓိျ ဘာမေား လုပ်ကစခေင်ပါသလဲေှင့်။ အစည်းကွေျို အဓိျ ဘာမေား လုပ်ကစခေင်ပါသလဲေှင့်။ 

ကပဖ။  ။  အဓိျျကွာ့  မငိမ်းခေမ်းကေးျို  လိုလားွဲ့လူကွေ  

ကခါင်းကဆာငက်ွေ ဘယန်ိငုင်၊ံ ဘယက်ေသကွေပဖစပ်ဖစ ်မငမိ်းခေမ်းကေး မေှကိန 

ဘူးဆိုေင် ျေန်ွဲ့ဖေံ့မဖိုးကေးျိစ္စကွေ၊ ပညာကေးလုပ်ငန်းကွေ ျေန်ွဲ့ 

စီးပေားကေးလုပ်ငန်းကွေ ဘယ်လိုမှ အဆင်ကပပမှာမဟုွ်ဘူး။ ေါကြျာင့် 

ျေကနာ့အ်ကနနဲ့ ကပပာခေင်ွ ာျကွာ ့ဘယအ်စိုးေပဲွ ျ်ွ ျ ်နပံါွ်ွ စ ်

အကနနဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးျို ထိထိကောျ်ကောျ် အကျာင်အထည် ကဖာ်ကပး 

ပါလို့ ျေကနာ့်အကနနဲ့ ကပပာခေင်ွယ်။

u&ifeDjidrf;csrf;a&;eJ hywfoufjyD; edkifiHa&;avhvmokH;oyfol OD;xl;cspfeSihf 

awG hqkHar;jref;jcif;

armfOD;jrm

ပညာကေးနှင့် ဖေံ့မဖိုးကေးွိုးွျ်ကေး ကဖာင်ကေးေှင်း အမှုကဆာင်ေါရိုျ်ွာ ဦးထူးခေစ်ပညာကေးနှင့် ဖေံ့မဖိုးကေးွိုးွျ်ကေး ကဖာင်ကေးေှင်း အမှုကဆာင်ေါရိုျ်ွာ ဦးထူးခေစ်
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ျယားပပည်နယ် ကမာ်ခေးီခဲသွ္ထုွူးကဖာ်ကေး 

လုပ်ျေျ်ကွေအနီးမှာေှိွဲ့ ကနအိမ်ွခေ ို့ျို ကပမမပို 

နိုင်ွဲ့  အန္တောယ်ေှိွာကြျာင့်  ပပည်နယ်အစိုးေနဲ့  

ျုမ္ပဏီကွေျ ကနောကပပာင်းကေှေ့ဖို့  ညှိနှိုင်းကဆေးကနေး 

ကနပါွယ်။

ကေသခကံွေျကွာ ့ကပပာင်းကေှေ့ေမယ့က်နောျိ ု

အွိအျေမသိေကသးွာကြျာင့် မကပပာင်းကေှေ့ခေင် 

ြျဘဲ အဲ့ေီမှာ ဆျ်လျ်ကနထိုင်ဖို့ လိုလားကနြျပါ 

ွယ်။

ျယားပပည်နယ် ကမာ်ခေးီကေသ ၁၃ ျုန်း (ကခါ်) 

ယကူျာခ်ိကုျေးေောျ ကနအမိ်ွ ခေ ို့ အန္တောယဇ်နုထ်မဲှာ 

ကောျ်ေှိကနပါွယ်။ ကေသခံကွေျ မိုးောသီမှာဆို 

ကနအိမ်ကွေမှာ မကနြျပဲ ွပခားကနောမှာ ကေှေ့ကပပာင်း 

ကနထိုင်မပီး ပေင့်လင်းောသီမှာ ကန့ဘျ် ပပန်လာကနမပီး 

ခဲသွ္ထုေှာကဖေ လုပ်ျိုင်ကနွာ ပဖစ်ပါွယ်။

မပီးခဲ့ွဲ့လျ ပပည်နယ်လုံခခုံကေးနှင့် နယ်စပ် 

ကေးောေန်ကျီး၊ သယံဇာွနှင့် သဘာေပွ်ေန်းျေင် 

ထနိ်းသမိ်းကေးေနက်ျီးနဲ့ ွ ပခားသျဆ်ိငုေ်ာဌာနကွေျ 

သွ္တုွူးကဖာ်ကေးလုပ်ငန်းကွေျို  ျေင်းဆင်းစစ်  

ကဆးောမှာ အဲ့ေီအန္တောယ်ဇုန်ထဲျ ကနအိမ်ကွေျို 

အမပီးကပပာင်းကေှေ့ဖို့ ကျေးေောအုပ်ခေုပ်ကေးမှူးျို ညေန် 

ြျားခဲ့ပါွယ်။

ကမာ်ခေးီ ခဲသွ္ထုွူးကဖာ်ကေးကေသျ အန္တောယ် 

ဇုန်ထဲမှာေှိွဲ့ အိမ်ကွေျို ျုမ္ပဏီကွေျ ဖယ်ေှားခိုင်း 

ကပမယ့် လျ်ေှိကနထိုင်သူကွေျ အမပီးကေှေ့ကပပာင်းဖို့ 

ဆန္ဒမေှိြျပဲ ပငင်းဆန်ကနြျပါွယ်။

ကနအိမ်ကပပာင်းကေှေ့ေမယ့်အထဲမှာ ပါွဲ့ ကေါ်စိန် 

စနိက်အးျ အချအ်ခကဲွေ ေှိွ ာကြျာင့ ်မကေှေ့ကပပာင်း 

ခေင်ကြျာင်း ကပပာပါွယ်။

ကေါ် စိ န် စိ န် ကအး  “  အ န္တ ော ယ် ဇု န် ဆို မပီး  

သူွို့ယူလာွာ အိမ်ကပခ ၂၄ အိမ်ဆိုလား အန်ွီ 

အိမ်ျ ကနာျ်ဆုံးထားကောျ်ွယ်။ အန်ွီ အိမ်ျ 

သဘာေကဘးအန္တောယန်ဲ့ျင်းေငှ်းွယ။် အဲအ့ွေျ ်နဲ့ 

အန်ွ ျီ မဆုိုးမလည်းပဖစ်ွ ယ ်ျကလး ကွေျလည်း 

ကျောင်းသားကွေ အန်ွီမှာကေှေ့ကပးနိုင်ွဲ့ အင်အား 

မေှဘိူး။ အငအ်ား မေှဘိူးဆိုွ ာ မကပပလည်ွ ာကပါက့နာ ်

စားေွက်နကေးလည်း မကပပလညဘ်ူး ရနု်းျန ်ကနေွာ 

ျိယုပ်ရဲနု်းျန ်ကနေွာကလး။ အဲအ့ွေျန်ဲ့ အန်ွ ျီ 

armfcsD;owWKwGif;u aetdrfwcsdkK hajrjydKedkifwma=umihf a&G hajymif;zdk htpdk;& nGef=um;

ေီအိမ်ျိုမကေေ့ကပးနိုင်ဘူး ကနောျို။” လို့ကပပာပါွယ်။

ဌာ န ကပါ င်း စုံ ျ  ွာ ေ န် ေှိ သူ ကွေ နဲ့  

သျ်ဆိုင်ော ျုမ္ပဏီကွေျ နှစ်ေျ်ဆျ်ွိုျ်  

ျေင်းဆင်းစစ်ကဆးမပီး ကေေ့ကပပာင်းဖို့ ောအိမ်မှူးကွေျို 

မှာြျားသေားွာ ပဖစ်ပါွယ်။

အိမ်ွန်ဖိုးနဲ့ ကေှေ့ကပပာင်းသယ်ယူကေးစေိွ်ျ 

ခန့်မှန်း ငါးကသာင်းနဲ့  ွစ်သိန်း ြျားမှာသာ ေွဲ့  

အွေျ ်မကေှေ့ကပပာင်းနိငုဘ်ူးလို ့ကေသခကံွေျ ကပပာြျ 

ပါွယ်။

ယိုကျာ်ခိုကျေးေော အုပ်ခေုပ်ကေးမှူး ဦးစန်းေင်း 

ျကွာ့ ေေှိမယ့် ကပပာင်းကေှေ့စေိွ်နဲ့ မလုံကလာျ် 

ွာကြျာင့် မကပပာင်းခေင်ြျွာလို့ ကပပာပါွယ်။

၁၃ ျနု်း (ကခါ်) ယိကုျာခ်ိကုျေးေော အပုခ်ေုပက်ေး 

မှူး ဦးစန်းေင်း “ သူွို့နဲ့လည်း လူစုံမကွေ့ေဘူး။ 

ဟိုဘျ်ေီဘျ်ကပပာင်းကေှေ့ကနကွာ့ လူစုံမကွေ့ေဘူး။ 

ခုနျ ကပပာသလို  သူွို့ျကွာ့အဲ့လိုမေ ိုး  ေီ  ၂၅

 လုံးျိုကွာ့ ကေှေ့ကပပာင်းဖို့ျိစ္စျိုကွာ့ကပပာသေားွ

ယ်။ ခုနျကပပာသလိုမေ ိုးဟိုနားျကနောကလးျိုကွာ့ 

အဲ့ေီလျ်ပေွ်ပင် KV-0 ွို့ဆင်းွဲ့လမ်းအဲ့နားွစ်

ကနောကွာ့ ျုမ္ပဏီကွေ ဘာကွေနဲ့ ညိုနိုင်းမပီးကွာ့

မှကဆာင်ေေျ်ကပးမယ်လို့ကွာ့ေှိွယ်။ သဘာေပွ်

ေန်းျေင်ထိန်းသိမ်းကေးအဖေဲ့ျ ေါ ၅ ကသာင်းျကန 

၁ သိန်းကပါ့ ။  သူွို့ျို  ကထေအုပ်ျိုကမးလိုျ်ကွာ့ 

ကထာျပ်ံက့ြျးျ ဘယက်လာျက်လာျေ်ှလိကဲွာ ့၅ 

ကသာင်းျကန ၁ သနိ်းကလာျပ်ေဲှိွ ယအ်ကဲလာျပ်။ဲ” 

လို့ ကပပာပါွယ်။

အိမ် ကေှေ့ ကပပာင်းဖို့အွေျ်  ွိျေွဲ့ ကနော  

အသစျ်ိ ုအစိုးေျ သွမ်ှွ ခ်ေကပးထားွာ မေှကိသး 

ကပမယ့် ခဲလုပ်ျေျ်နဲ့ ကေးသေားမှာျို ကေသခံကွေျ 

စိုးေိမ်ကနြျွာပါ။

အခုလို  ကေေ့ကပပာင်းပဖစ်ခဲ့မယ်ဆိုေင် ကနာျ် 

ပိုင်းမှာ ျုမ္ပဏီကွေအကနနဲ့ အဲ့ေီကနောျို ခဲသွ္တု 

ေှာကဖေကေး လုပ်ငန်းကွေ လုပ်ျိုင်သေားမှာလို့ ကေသခံ 

ကွေျ ထင်ပမင်ယူဆ ကနြျပါွယ်။

အန္တောယ်ေှိွဲ့ လုပ်ျေျ်ကွေမှာ ကနထိုင်ကန 

ြျသကူွေျိ ုကနအမိက်ွေအမပီး ကပပာင်းကေှေ့ ခိငု်းထားွဲ ့

ကနောမှာလည်း ခဲသွ္တုလုပ်ငန်းကွေ ွိုးခေဲ့ဖို့ အစီ 

အစဉ်မေှိွဲ့အပပင် ွပခားအန္တောယ်မေားွဲ့ ခဲျေင်း 

လုပ်ငန်းကွေျိုလည်း ေပ်နားထားခိုင်း ထားွယ်လို့ 

ေဲထေဋ်ကျော်ျုမ္ပဏီျ မန်ကနဂေင်း ေါရိုျ်ွာ ဦးေဲ 

ထေဋ်ွင်ျ ကပပာပါွယ်။

“ ျေကနာ်ွို့ျ အန္တောယ်ေှိွဲ့  ကနောမှန်  

သမျှျို လုပ်ျိုင်ခေင့်လည်းမကပးထားဘူး။ ကနထိုင်ခေင့် 

လည်းမကပးထားဘူး။ ဘာကြျာင့်လဲဆိုကွာ့ အသျ် 

အန္တောယ်ျို ျာျေယ်ကပးွာပဲ။ ေါကပမယ့် ွခေ ို့ 

မကွာက်လာဘနဲ့လကူွေျ ဘယလ်ိကုပပာမလ ဲကပပာလို ့

မေဘူး။  ခိုးလုပ်ွာေှိွယ်။ ွူးကနွာေှိွယ်။ 

ွခုခု ပဖစ်သေားေင်လည်း ျုမ္မဏီမှာ ွာေန်ေှိွယ်။ 

ွာေန်ေှိွဲ့အွေျ် ျေကနာ်ွို့ျ အပဖစ်မခံဘူး။ 

သျ်ဆိုင်ောဌာနကွေ အစိုးေအဖေဲ့ကွေျို  ွင် ပပ 

မပီးကွာ့မှ  ျေကနာ်ွို့ျ ပူးကပါင်းကဆာင်ေေျ်ကပး 

ကနွာပါ။ အထူးသပဖင့်အဓိျျကွာ့ ျေကနာ်ွို့ 

ေည်ေေယ်ျ လုပ်ငန်းခေင်ကဘးအန္တောယ်ျင်းဖို့နဲ့ လူ့ 

အသျ်အန္တောယ်ျို ျာျေယ်ကပးဖို့ပါပဲ။”လို့ ေဲထေဋ် 

ွင်ျကပပာပါွယ်။

ကပပာင်းကေှေ့ဖို့ ကပမကနောကွေအွေျ် လမ်းပန်း 

ဆျသ်ေယက်ေး၊ ကေ၊ လျှပစ်စမ်ီး စ ဲွ ့လိအုပခ်ေျက်ွေျိ ု

ေေားသားကွေနဲ့ ွိုင်ပင်မပီး ျုမ္မဏီကွေဘျ်ျကန 

စီစဉ်ကပးနိုင်ွယ်လို့ ေဲထေဋ်ွင်ျ ကပပာပါွယ်။

၁၃ ျုန်း (ကခါ်) ယိုကျာ်ခိုကျေးေော အုပ်ခေုပ် 

ကေးမှူး ဦးစန်းေင်း ကပပာြျားခေျ်အေ ကပပာင်းကေှေ့ဖို့ 

ပါွဲ့  စာေင်းကွေျကွာ့ အိမ်ကပခ ၂၅ လုံးပါေှိ မပီး 

ေဲထေဋ်ကျော်ျုမ္မဏီျ မန်ကနဂောေါရိုျ်ွာ ေဲထေဋ် 

ွင်ေဲ့ ကပပာြျားခေျ် အေကွာ့ အိမ်ကပခ ၁၇ အိမ်သာ 

ပါေှိွယ်လို့ ကပပာပါွယ်။

ေီျိစ္စနဲ့ပွ်သျ်မပီး ျယားပပည်နယ် သွ္တု 

ဦးစီးဌာနနဲ့ သျ်ဆိုင်ော သယံဇာွနှင့်  သဘာေ 

ပွ်ေန်းျေင် ထိန်းသိမ်းကေးေန်ကျီးျို ဆျ်သေယ် 

ကမးပမန်းခဲ့ကပမယ့် ဖုန်းလျ်ခံ ကပဖြျားပခင်းမေှိပါဘူး။

ကမာ်ခေးီကေသမှာ လျ်ေှိအခေနိ်ထိ ကျီးမားွဲ့ 

ကပမမပိုမှု ၃ ကျိမ်ပဖစ်ခဲ့ပါွယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ၁၉၈၈

 ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကွေမှာ ကပမမပိုမှုပဖစ်ခဲ့ွာပဖစ်မပီး 

ကနအိမ်ကွေ ပေျ်ဆီးခဲ့ွဲ့အပပင် လူကသဆုံးမှု ွခေ ို့ 

လည်း ေှိခဲ့ပါွယ်။

ကမာခေးီကေသမှာ ခဲသွ္တု  ွူးကဖာ်ကေးလုပ်  

ငန်းကွေ ကဆာင်ေေျ်ကနွာ နှစ်ကပါင်းွစ်ောကျော် 

ြျားပမင့်ကနမပီ ပဖစ် မပီး လျ်ေှိအခေနိ်မှာ ွေားေင် 

လုပ်ျေျ် စုစုကပါင်း ၁၂၆ ျေဉ်း ေှိပါွယ်။ အဲ့ေီ 

လုပ်ငန်းကွေျို မှီခိုလုပ်ျိုင်ကနွဲ့ လုပ်သားဦးကေ 

၁၃၀၇ ဦးေှိကနပါွယ်။
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ကေေးကျာျ်ပေဲ နီး ခေ နိ် မှာ  ျယား ပပည်နယ်  

အစိုးေအဖေဲ့ျ ပပည်နယ်အွေင်းမှာေှိွဲ့  ဘာသာ 

ကေးဆိငုေ်ာလိအုပခ်ေျ၊် အားျစားဆိငုေ်ာ လိအုပခ်ေျ ်

ကွေနဲ့ ကျေးေောလိုအပ်ခေျ်ကွေျို မပီးခဲ့ွဲ့ကအာျ် 

ွိဘုာလ ၂၃ ေျက်န့ျ လိျုလ်လံှူေါန်းသေားပါွယ။်

ွစ်ေျ်ွည်းျို  ျေပ်သိန်းကပါင်း ၁၀၀၀ 

ကျော ်ခန့်ျိ ုေီးကမာဆ့ိမုမို့နယအ်ွေင်းမှာေှိွ ဲ ့ကျေးေော 

ကပါင်း ၂၄ေောျို သေားကောျ်ကထာျ် ပံ့ကပးခဲ့ွာပါ။

အ ခု လို  ဘာ သာ ကေး ပို င်း မှာ  ဌာ န ဆို င် ော  

အစိုးေအကနနဲ့ လာကောျ်ျူညီွာ မေဖူးကသးကွာ့ 

အွိုင်းမသိေမ်းသာကြျာင်း ကေါငံကောျ်ွိုျ်နယ် 

ဘနု်းကွာက်ျီးကနအမိက်ဆာျလ်ပုက်ေး ဆပက်ျာမ်ွ ီ

ဥျ္ကဌ ဦးကအအူစွားေီယိုျ ကပပာပါွယ်။

"အွိုင်းမသိေမ်းသာပါွယ် လိုအပ်ွယ် 

ဆိုကွာ့ လာျူညီကပးွာ၊ ကနာျ် ွခါမှလည်းမေ 

ဖူးဘူးကလကနာ ဘာသာကေးနဲ့ ကပပာမယ်ဆိုေင် နိုင်ငံ 

ကွာ်ျ ေီအစိုးေျ ပံ့ပိုးွာကွာ့ ွခါမှမေှိကသးဘူး 

အခုလိုေကွာ့ ေမ်းသာွာကပါ့ကနာ။ ကျေးဇူးွင်ပါ 

ွယ်။" လို့ကပပာပါွယ်။

ကေေးကျာျ်ပေဲမွိုင်ခင် လာကောျ်ကထာျ်ပံ့ 

ကပးပခင်းျ ကေေးကျာျပ်ေနဲဲ့မဆိငုဘ် ဲကွာင်းခထံားွဲ ့

ကျေးေောကွေ အခေနိ်ြျာကနမပီပဖစ်ွာွစ်ကြျာင်း၊ 

ဘာသာကေးလပုင်န်းကွေ အပမနမ်ပီးစီးကအာင ်လပုက်ဆာင ်

ကစခေင်ွာကွေကြျာင့်  လာကောျ်ကထာျ်ပံ့ ကပး  

ပခင်းပဖစ်ွယ်လို့ ကခွ္တေန်ကျီးခေုပ်ျ ကပပာပါွယ်။

"ျေကနာ်ွို့ေါျို အလှူေါနကခါင်းစဉ်ကအာျ် 

ျပ ဲကပးွာပါခဗေ။ စစုကုပါင်းဘယက်လာျလ် ဲျေကနာ ်

ွိုလ့ည်း မကပါင်းြျည့ေ်ကသးဘူး။ အဓျိ သူွ ိုက့ဘာ 

လုံးျေင်း၊ လူငယ်ကွေကွာင်းဆိုွဲ့ဟာကွေပါ။"လို့ 

ျယားပပည်နယ်ကခွ္တေန်ကျီးခေုပ် ဦးကဘာစ်ျိုျ 

ကပပာပါွယ်။

အခုလို ကေေးကျာျ်ပေဲနီးခေနိ်မှာ အကေးွကျီး 

လိုျ်လံလှူေါန်းသေားွဲ့အကပါ်မှာ မသိနားမလည်ွဲ့ 

ပပည်သကူွေျိမုဲဆေယက်နသလို ပဖစက်နွာကြျာင့် ကေ

ဖန်မှုကွေလည်းကပါ်ထေျ်ကနွာပဖစ်ပါွယ်။

ပပညသ်ကူွေ ကွာင်းထားွာြျာမပပီဖစက်ပမယ့ ်

ယခငန်စှဘ် ်ွဂေျမ်ေှကိွာလ့ို ့ေနီစှ ်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခနုစှ ်

ဘွ်ဂေျ်နဲ့ ကပးအပ်ွာပဖစ်ွယ်လို့ ကခွ္တေန်ကျီး 

ခေုပ်ျ ဆျ်ကပပာပါွယ်။
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ျယား ပပည်နယ်မှာ  ေီး ကမာ့ဆို မမို့ နယ်မှာ  

နယ်သာလန်နိုင်ငံ  ျုမ္ပဏီွခုေဲ့  ေျ်ကမေး ပမူကေး 

စမီျံနိ်းျထေျလ်ာွဲ ့စေန့်ပစအ်ညစအ်ကြျးကြျာင့ ်

ကေေှည်မှာ ကေအေင်းအပမစ်ကွေ ပေျ်စီးသေားမှာျို 

ကေသခံ ကွေျ စိုးေိမ်ကနပါွယ်။

ေျ်ကမေးပမူကေးစီမံျိန်းျို ျယားပပည်နယ် 

ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ် ကေါျလိုးခူကျေးေောနဲ့ ကေါ်ကပါ်ျ 

လဲေောအနီးမှာ  ကဆာင်ေေျ်ကနွာ ပဖစ်ပါွယ် ။ 

ေျ်ခခံျ ထေျ်ေှိွဲ့ အညစ်အကြျးကေကွေ မပီးခဲ့ွဲ့ 

စျ်ွင ်ဘာကလာျ်ထျဲ စမီျံနိ်းပပငပ်ျ ကခောင်းထ ဲ

ျို ကောျ်လာွာကြျာင့် အဲ့ေီလိုကွေ ဆျ်ပဖစ်ကန 

မှာျို ကေသခံကွေျ မလိုလားြျပါဘူး။

ေျက်မေးပမူကေး စမီျံနိ်းျ ထေျလ်ာွဲ ့ကေကွေ 

မသန့်ေှင်းွဲ့အပပင် အနံ့အသျ် ဆိုးေါးကနွာျို 

အုပ်ခေုပ်ကေး ွာေန်ေှိသူကွေထံ ွင်ပပထားကြျာင်း 

ကေသခံ ဦးွူေယ်ျ ကပပာပါွယ်။

“ အစွုန်းျမကွေ့ေှိွဲ့အညစ်အကြျးျအဲ့

ကလာျ် ဆိုးျေ ိုးမကောျ်ဘူးလို့ထင်ွာကပါ့။ အခု 

ေီလိုမေ ိုးကွေ့သေားကွာ့ စိုးေိမ်စိွ်ကွာ့ေှိလာွယ်။ 

ေီကေျန်ျကသာျ်ွာလဲအဲ့မှာပဲ ၊ ခေ ိုးွာလဲ အဲ့မှာ 

ပဲဆိုကွာ့ ယားယံလာွာကပါ့။ အဲ့ကွာ့ အခုလျ် 

ကွေ့  ကွေ့ေွာျကွာ့  ျိုယ့်အိမ်ျကလးကွေ  

ကေသေားကဆာ့ေင် ယားလာွယ် ဆိုကွာ့ ခါွိုင်းနှစ် 

လိုမေ ိုး မဟုွ်ဘူး။" လို့ ဦးကေှးဖဲျ ကပပာပါွယ်။

ေျခ်ချံကနထေျလ်ာွဲ ့အညစအ်ကြျးကွေျ 

ခခံနဲ့ ကပ ၅၀ ကလာျ်အျော ကအာျ်ဘျ်မှာေှိွဲ့ ကေ 

ကခောင်းထဲျကန ွဆင့် ေီးကမာ့ဆို မမို့နယ် ပါကေါေူ 

ကျေးေောျ ကေျန်ထဲျို ေင်သေားွယ်လို့ ကေသခံ 

ကွေျ ကပပာဆိုြျပါွယ်။

အဲေီေျ်ခခံျကန ထေျ်လာွဲ့ အနံ့အသျ် 

ဆိုးကွေျလည်း ပွ်ေန်းျေင်ျို  ပေ ံ့ ကနွယ်လို့  

ခခံအနီးမှာ ကနထိုင်ွဲ့ ကေသခံကွေျ ကပပာြျပါွယ်။

အနံအသျ်ဆိုးကွေ ကလနဲ့အ ူွ ပါလာေင် 

ထေျ်ကပပး ြျေွယ်လို့  ကေါ်ကပါ်ျလဲ  ေောမိေောဖ 

ွကယာျ် ပဖစ်ွဲ့ ဦးြျည်ေင်းျ ကပပာပါွယ်။

ကေါ် ကပါ် ျ လဲ  ေော မိ ေော ဖ  ဦး ြျ ည် ေ င်း  

“အနံ့ဆိုးွာကွာ့ ကွာ်ကွာ်ဆိုးွယ်။ ွခါွကလ 

ကန့လယ်စာ  ထမင်းထုပ် ကွေ  ဘာကွေ  ထုပ်ေင်  

ထမင်းထုပ်  ျိုင် မပီး  ထကပပးေွယ်။ ျိုယ့်ဘျ် 

ကလွိျုေ်င ်ထကပပးကနေွယ။် ကောဂါနဲ့ပ ်ွသျ်ေင ်

ကွာ်ကွာ် စိုးေိမ်ေွယ်လို့ ျေကနာ် ထင်ွာကပါ့။ 

ေီ အ နံ့ ဆိုး ကြျာ င့်  ေီ လူ  ဖေား သေား ွ ယ် လို့  

မ ပပ နို င် ဘူး ကပါ့ ။  အ နံ့ ဆိုး ွာ ကွာ့  ကွာ် ကွာ်  

ဆိုးွယ်၊ပဖစ်မယ်ဆိုေင်ကွာ့ ွအား စိုးေိမ်ေွယ်။” 

လို့ကပပာပါွယ်။

0ufarG;jrLa&;pDrHudef;rS teH hqdk;xGufae

အ ကျီး စား  ေ ျ် ကမေး ပမူ ကေး စီ မံ ျိ န်း ျို  

မပီးခဲ့ွဲ့ ၂၀၁၈၊ ကမ ၂၆ ေျ်ကန့ျ ျေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ွဲ့ 

ျယားပပည်နယ် ေင်းနှီးပမုပ်နှံမှုဖိုေမ်လုပ်မပီးကနာျ်

မှာ ပပည်နယ်ေင်းနှီးပမုပ်နှံမှုကျာ်မွီျကန De Heus 

Myanmar Co.Ltd ျို ခေင့်ပပုကပးခဲ့ွာပဖစ်ပါွယ်။

အေဲနီစှ ်စျ်ွ ငဘ်ာလ ပပညန်ယေ်နက်ျီးခေုပန်ဲ့ 

ကွေ့ဆုေံာမှာ ျမု္ပဏျီ ေျခ်ခမံှာ မေ ိုးေျမ်ေားျိသုာ 

ကမေးပမူမှာပဖစ်မပီး ေျ်သားကပါျ်ကွေျို ကေသခံကွေ 

ကမေးပမူဖို့ ပဖန့်ပဖူးကပးသေားမယ်လို့ ွင်ပပခဲ့ကြျာင်း 

အစိုးေျ သွင်းထုွ်ပပန်ခဲ့ပါွယ်။ 

အဲေီအစည်းအကေးမှာပဲ ေန်ကျီးခေုပ်ျ ကမေးပမူ 

ကေးစနစျ်ကန ကဘးထေျဆ်ိုးျေ ိုးကွေ မပဖစက်ပါ်ကအာင ်

ကဆာင်ေေျ်ွဲ့ အစီအမံ၊ ကျေးေောအွေျ် ေေှိမယ့် 

အျေ ိုး ကျေးဇူးွို့ျို ကေသခံကွေနားလည်လျ်ခံ 

ကအာင ်ေငှ်းလင်းဖို ့ကပပာခဲ့ွ ယလ်ို ့ကဖာပ်ပထား ပါွယ။်

De Heus Myanmar Co.Ltd ေျ်ကမေး  

ပမူကေးခခံျ လေိုင်ကျာ်ွာေန်ခံ ကေါျ်ွာပပည့်မဖိုး 

ကမာင်ျကွာ့ ကွာင်သူကွေျို ကပမြသဇာအကနနဲ့ 

အခမဲ့ကပးဖို့ ထုွ်ပိုးထားွဲ့ ေျ်ကခေးအိွ်ျို မိုးကေ 

ပဖွ်စီးသေားွာပဖစ်ွဲ့အွေျ် အဲ့ေီအညစ်အကြျး 

ကေကွေျ ကပမနိမ့်ဘျ်ျို စီးသေားွာပဖစ်ွယ်လို့ 

ေှင်းပပပါွယ်။

“ စိုျ်ပေ ိုးကေးျလူျိုကပးဖို့အွေျ် ျေကနာ် 

ွို့ ေျ်ကခေးအိွ်ကွေ စုစုထားွာကလ။ ွစ်ကန့ျို 

၁၀အိွ်ေလဲ ၁၀အိွ် စုစုထားွဲ့ဟာကလးျကန 

မပီးကွာ့ မိုးကေျ အဲ့ကအာျ်ထေျ်သေားွဲ့ ခါျေကွာ့ 

ကေျကနှာျ်ျေျိေ ိ အကောင်ပဖစ်သေားမပီးကွာ့။ ျေ 

ကနာ်ွို့  ကနာျ်ထပ် ခခံကထာင့်မှာ သေားစုကနွာ။ 

သေားစုကနွဲ့အခါျေကွာ့ အဲ့ေီကေျ ွကပဖးကပဖးနဲ့ 

ကေျွအားနဲ့  မသိပ်သည်းွဲ့အွေျ် အဲ့ျကန 

စိမ့်ျေ မပီးကွာ့  ကပမာင်းထဲျိုပါသေားွာကပါ့ကနာ် ။ 

နည်းနည်းကလး။ အဲ့ွာျိုျေကနာ်ွို့  အခုလုပ် မပီး 

သေားမပီဗေ။ အျုန်လုံးကပဖေှင်းမပီးသေားမပီဗေ။”လ့ုိ ွာေန် 

ခံကေါျ်ွာပပည့်မဖိုးကမာင်ျ ကပပာပါွယ်။

ေျခ်ချံကန အညစအ်ကြျးကွေ မထေျက်အာင ်

ျနျ်ိ ုယာယသီကဘာမေ ိုးနဲ့လပုထ်ားမပီး ကနာျထ်ေျ ်

လာမည့်  အညစ်အကြျးကွေျို  သန့်စင်စျ်နဲ့  

ပပန်မပီးပပုလုပ်ထားွယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

စီမံျိန်းမစွင်ခင်ျလည်း အေပ်ဖျ်အဖေဲ့ 

အစည်းကွေျ ျန့်ျေျ်မှုကွေ ေှိခဲ့ပါွယ်။

ေျ်ကမေးပမူကေးခခံျ ထေျ်ေှိွဲ့ မသန့်ေှင်းွဲ့ 

ကေကွေကြျာင့် ကေသခံကွေ ကေေှည်မှာ ျေန်းမာကေး 

ထိခိုျ်နိုင်ွယ်လို့ ျယားပပည်နယ် ကမွ္တာကဖာင် 

ကေးေှင်း ွာေန်ခံ မကနာခူေိုးျ ကပပာပါွယ်။

ျယားပပည်နယ် ကမွ္တာကဖာင်ကေးေှင်းွာ 

ေန်ခံ မကနာခူေိုး “ ဆိုးျေ ိုးအကနနဲ့ျကွာ့ ကေေှည်မှာ 

ဆိုေင်လဲ ပွ်ေန်းျေင်ဆိုင်ော ကဘးထေျ်ဆိုးျေ ိုး 

ကွေနဲ့ အွူကပါ့ကနာ်။ ျေမွို့ေဲ့ လူမှုပွ်ေန်း ျေင်၊ 

ကေသအစားအစာနဲ့  အစားအစာလုံ ခခုံမှု အပိုင်းမှာ 

သျ်ကောျ်မှုကွေေှိလာ နိုင်ွယ်ကပါ့ကနာ်။ ဆိုလိုခေင် 

ွာျ စျ်ရုံျထေျ်ွဲ့  အညစ်အကြျး ကွေျ 

ကေသခံကွေ  သုံး စေဲ ကနွဲ့  ကေအေင်းအ ပမစ်ထဲျို  

ကောျ်မယ်။ မပီးလို့ေှိေင်ကွာ့ ကေသေျ်ကွေအစား 

စျ်ရုံျေျ်ကွေျ ကနောယူလာမယ်၊ ကမေးပမူကေး 

ေျ်ကွေ ကနောယူလာမယ်။ မပီးေင်  မပမင်နိုင်ွဲ့  

ကျိုမသနိိငု်ွ ဲ ့ျူးစျက်ောဂါကွေလ ဲျေကောျလ်ာနိငု ်

ွယ်ကပါ့ကနာ်။” လို့ သူမျ ကပပာပါွယ်။

ေ ျ် ကမေး ပမူ ကေး ခခံ ျ လေို င် ကျာ် ွာ ေ န် ခံ  

ကေါျ်ွာပပည့်မဖိုးကမာင်ျကွာ့ အနံ့အသျ်ကွေ 

ကလျှာ့ခေနိုင်ကအာင် လိုအပ်ွဲ့ အပင်ကွေ စိုျ်ပေ ိုးကန 

ကြျာင်း ကပပာပါွယ်။

ေျခ်ချံကန အညစအ်ကြျးကွေ မထေျက်အာင ်

ျနျ်ိ ုယာယသီကဘာမေ ိုးနဲ့လပုထ်ားမပီး ကနာျထ်ေျ ်

လာမည့် အညစ်အကြျးကွေျို သန့်စင်စျ်နဲ့ ပပန်မပီး 

ပပုလုပ်ထားွယ်လို့ကွာ့ ျုမ္မဏီွာေန်ေှိသူကွေျု 

ပပန်လည်ကပဖေှင်း ထားပါွယ်။

“ အဲ့ေီဟာျလဲျေကနာ်ွို့ အခုဟာေီကေကလး 

ျိ ုစမိ့မ်ထေျမ်သေားကအာင ်ယာယသီကဘာမေ ိုးနဲ့ ျနပ် ဲ

လုပ်လိုျ်ွာပါ။ ျေကနာ်ွို့ကနာျ် ထေျ်လာ မယ့် 

ကေကွေ၊ ေျ်ကခေးကေကွေျိုျေကနာ်ွို့ ေီျန်ထဲျို 

စေန့်ထုွ်မှာ မဟုွ်ပါဘူးဗေ။ ျေကနာ်ွို့ျေီခခံျ 

ထေျ်လာွဲ့ အညစ်အကြျးမှန်သမျှျို သန့်စင်ွဲ့ 

စျ်ျိုပဲသေားကစမှာပါ ။  အဲ့ ေီသန့်စင်ွဲ့  စျ်ျို  

သေားကစမယ်ဆိုွာျလဲ ျေကနာ်ွို့ ပထမ ဆင်ထား 

ွဲ့စျ်ျ ခခံေဲ့ေျ်ကျာင်ကေကပါ်မူွည်မပီးကွာ့ 

ျေကနာ်ွို့ ဆင်ထားွယ်။ ျေကနာ်ွို့ေျ်ခခံျလဲ 

ေျ်ကပါျ်ကွေကောင်းဖို့ေန်အွေျ် ွပဖည်းပဖည်း 

နဲ့ေျ်ကျာင်ကေျလဲ ွိုးလာမပီကပါ့ကနာ်။ အဲ့လိုွိုး 

လာွဲ့အွေျ် ေျ်ကခေးမေားလာမယ်။ မေားလာွဲ့ 

အွေျ် ေီစျ်ွစ်လုံးနဲ့မနိုင်မှာစိုးလို့  ျေကနာ်ွို့  

ကနာျ်ထပ်စျ်အသစ်၊ အေံကပါ့ကနာ် ေီCapacityျို 

နိုင်ကအာင်လို့ ဆင်ဖို့အွေျ်လဲ ျေကနာ်ွို့ျ အစီ 

အစဉက်ွေ အမေားကျီး ေှပိါွယဗ်ေ။” လို ့ကေါျ်ွ ာပပည့ ်

မဖိုးကမာင်ျကပပာပါွယ်။

ကပမဧျ ၁၀ ေဿမ ၇၇ ကပါ်မှာ ကဆာျ် 

လုပ်ထားွဲ့ ေီစီမံျိန်းဟာ အကမေိျန်ကေါ်လာ ၃ 

သန်းကျော ်(၃.၁၈၁၉ သန်း) ေင်းနှီးပမုပန်ှထံားွဲ ့အကေှ့ 

ကွာင်အာေှမှာ အကျီးဆုံး ေျ်ကမေးပမူကေး စီမံျိန်း 

ွစ်ခုပဖစ်ပါွယ်။

ေ ျ် ကမေး ပမူ ကေး ခခံ ျ ကန  သား ကပါ ျ် လာ  

ွဲ့ေျ်ကွေျို ွစ်နိုင်ငံလုံး အွိုင်းအွာအကနနဲ့ 

ွင်ပို့ ကောင်းခေသေားမယ်လို့ သိေပါွယ်။

ေျ်ကမေး ပမူကေးစီမံျိန်းျို  သျ်ွမ်း နှစ်  

၅၀ လုပ်ခေင့် ေမှာ ပဖစ်မပီး အဲေီကနာျ်ပိုင်းမှာကွာ့ 

သျ်ွမ်း  ဆယ်နှစ်စီ  နှစ် ကျိမ်  ွိုးနို င်မယ်လို့  

သိေပါွယ်။

tefaxmeD

ဖရူမမို့နယ် အွေင်းမှာ စာသင်ကျောင်းကဆာင် 

ကွေ ကွာ်ကွာ်မေားမေား လုံလုံကလာျ် မေှိကသးဘူး 

လို့ မမို့နယ် ပညာကေးမှူးရုံးျကနွဆင့် ြျားသိေပါ 

ွယ်။ 

၎င်းမမို့နယေ်ဲ့ အကနာျဘ်ျပ်ခမ်း ဘယီာကျေး 

ေောမှာေှိွဲ့  နှစ်စဉ်ပျှမ်းမျှကျောင်းသား/ သူ ကပါင်း 

၄၀၀ နီးပါးေှိမပီး  စာသင်ခန်း ၃ ခန်းသာေှိွဲ့အွေျ်  

စာသင်ွဲ့အခေနိ်မှာ အချ်အခဲပဖစ်ွယ်လို့ ဘီယာ 

ကျေးေော ဆယ်အိမ်မှူး ဦးဂေ ိုေါးနီ ျကပပာပါွယ်။

ဘီယာကျေးေောျ  မူလေန်ကျောင်းပဖစ်ကပမယ့် 

သွ္တမွန်းအထိ ဖေင့်ထားွဲ့အွေျ် စာသင်ခန်း 

ွစ်ခန်းျို ၃ ခန်းဖေဲ့မပီးသင်ခဲ့ေွယ်လို့် ကပပာပါွယ်။

“  အဲ့ွာျို ပဖစ်နိုင်ေင် နိုင်ငံကွာ်ျို ကနာျ် 

ထပ်ွစ်လုံး ထပ်ကပးကစခေင်ွယ် ဘာပဖစ်လို့ လဲဆို 

ကွာ့ မူလေန်ကျောင်းဆိုွာ သွ္တမွန်း အထိကွာ့ 

ဖေင့် ကနပါွယ် အခန်းျသုံးခန်းွည်း  ဆိုကွာ့  

ျေကနာ်ွို့ ွစ်ခန်းျို သုံးခန်းပပန်ခေဲကွာ့ ွအား 

ျေဉ်းွယ်။ ”  ဦးဂေ ိုေါးနီ ျကပပာပါွယ်။

ေါ့အပပင်  ကျောင်းဆော/မ မေားကွေလည်း  

လိုအပ်ကနမပီး  ေန်ထမ်းအိမ်ယာအွေျ် ျိုယ်ထူ 

ျိယုထ် ေနထ်မ်းအမိေ်ာွစလ်ုံး ကဆာျထ်ားကပမယ့ ်

လုံကလာျ်မှုမေှိကသးွဲ့အွေျ် ကျေးေောအွေင်း  

ေှိကနအိမ်ကွေမှာပဲ စီစဉ်ကပးေွယ်လို့ဆိုပါွယ်။

ဦးသဲေယ် ပပည်နယ်လေွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ် 

ဖရူဆိုမမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှွ် (၁) ျလည်း ဘီ

ယာကျေးေောွေင် ကျောင်း ကဆာင်သစ်ွစ် ကဆာင်  

ွိုးခေဲ့ွညက်ဆာျက်ပးေနေ်ှမိေှ ိကအာျ်ွ ိဘုာလ ၁၅ 

ေျက်န့ျ လေွ က်ွာထ် ဲြျယပ်ေင့မ်ပပကမးခေန်းကမးပမန်း 

ခဲ့ ကပမယ့်  ခုခေ နိ်ထိ  အကြျာင်းမ ပပန်ကသးဘူးလို့  

သိေပါွယ်။

“ ဘီယာကျေးေောကပါကနာ အဲ့ေောျ လူဦးကေ 

အိမ်ကပခလည်းမေားွယ် ကနာျ်မပီးကွာ့ ကျောင်း 

ကဆာင်ျလည်း ွစ်ကဆာင်ပဲေှိွယ်လို့ ြျားွယ် 

ကပါ့ကနာ်။ အဲ့ွာ ကျေးေောလူငယ်ကွေျ ကပပာပပွယ် 

ကပါ ့သူွ ိုအ့ကနနဲ့ျကွာ ့လမ်းပန်း ဆျ ်သေယက်ေးနဲ့ 

စာသင်ကျောင်းျို ွည်ကဆာျ်ကစခေင်ွယ်ကပါ့။”  

သူျဆျ်ကပပာပါွယ်။

သားသမီးမေားေဲ့ ပညာကေးအွေျ ်မမို့ကပါ်အထိ

ကျောင်းမထားနိငုြ်ျပ ဲဟိယုာဘနု်းကွာက်ျီးကျောင်းမ ှ

ွစ်ဆင့် အထျ်ွန်းပညာျို သင်ြျားကစွယ်လို့ 

သိေပါွယ်။

ဘီယာကျေးေောေဲ့ ပညာကေးဖေံမဖိုးွိုးွျ်ကစ 

ဖို့အွေျ်  ကျေးေောလူငယ်မေားျ ျိုယ်ထူျိုယ်  

ထမူကျိုကျောင်းမေား ကဆာျ်လုပ်ဖို့လည်းလောထား 

ွယ်လို့ သိေပါွယ်။

ဖရူဆို မမို့ နယ်အွေင်းမှာဆို  ကျောင်းမလုံ  

ကလာျ်ွဲ့ေောကွေျကွာ့ ျိုယ်ထူျိုယ်ထကျောင်း 

ကလာပလေားလေဲော ၊ အလယ်ွ န်းကျောင်းခေ ဲခါးဘယေ်ော 

၊ အ.မ.ျ ကစာပလိခိုေော ၊  မူ/လေန် ဘီယာေော၊ မူ/လေန် 

ထိုခေီဆိုေော ၊ အ.မ.ျ ကခါကလေော၊ မူလေန် ဖာေယ်ေော၊ 

မူ/လေန် ကထခိုေော၊ အ.မ.ျ ကျသဲေိုး ၊  အ.မ.ျ 

ထီးကသာွကနးျူးေော၊ အ.မ.ျ ကေါျူလေဲော၊ အ.မ.ျခေ ဲ

ကဆာလယ်ေော ၊  အ.မ.ျခေဲ  ရိုစပေားေောကဟာင်း  ၊

 အ.မ.ျ သိုသီးဖိုေော ၊ မူ/လေန် ပလဲလယ်ေော၊ အ.မ.ျ 

ေိုးပေယေ်ော၊ အ.မ.ျ ေိုးမကူခါေော၊ အ.မ.ျ ပလိကုေးခိေုော၊ 

အ.မ.ျ ယိုပေားေော၊ အ.မ.ျ ကလာဂောေော၊ အ.မ.ျ 

ကလာ ကျေ ခူ ေော ၊  အ . မ . ျ  ကေါ ကလာ ခူ ေော  စ ွဲ့

မူ လ ွ န်း ကျော င်း ကွာ် ကွာ် မေား မေား  ကျော င်း

ကဆာင် ကွေလိုအပ် ကနပါကသးွယ်လို့  ဖရူဆို မမို့  

ပညာကေးမှူးရုံးျကနွဆင့်သိေပါွယ်။

z&lqdkjrdK he,ftwGif; pmoifausmif;aqmif tvkHtavmufr&Sdao;
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    a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu     a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu ........                 ........                 zkef; - zkef; - 0926217293509262172935

နိုင်ငံကွာ်ဖေဲ့စည်းပုံအကပခခံဥပကေခုံရုံးျကန ျယားပပည်နယ် 

ေန်ကျီးခေုပ်ကဟာင်း စေပ်စေဲ ပပစ်ွင်ပဖုွ်ခေခံေွဲ့ျိစ္စ ပပည်နယ်လွှွ် 

ကွာ်ဥျ္ကဌျို မှားွယ်၊ မှန်ွယ် မဆုံးပဖွ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။

ေန်ကျီးခေုပ်ကဟာင်း ဦးအယ်လ်ကဖာင်းရှိုျကန သူ့ျို ပပည်နယ် 

လွွှ က်ွာျ်ကန စေပစ်ေပဲပစ်ွ ငသ် ူကလးပုံွ စပ်ုမံပပညပ် ဲဆျလ်ျစ်ုစံမ်းမပီး 

အဆိုွင်သေင်းြျျာ ပဖုွ်ခေလိုျ်ွဲ့အကပါ် ဖေဲ့စည်းပုံအကပခခံဥပကေနဲ့ 

ညီမညီဆိုွာကွေျို နိုင်ငံကွာ်ဖေဲ့စည်းပုံအကပခခံဥပကေခုံရုံးျို ွိုင်ြျား 

ထားောမှာ ခုရံုံးျ ကအာျ်ွ ိဘုာလ ၂၇ ေျက်န့မှာပ ဲဘယသ်ျူ မှားွယ၊် 

မှန်ွယ်မဆုံး ပဖွ်ပဲ မူလအွိုင်းသာပဖစ် မပီး ွခေ ိုျိုကွာ့ အနျ် 

အဓိပ္ပါယ်ဖေင့်ဆိုျာ အမပီးသွ်အမိန့်ခေခဲ့ွာပဖစ်ပါွယ်။

ပမနမ်ာနိငုင်လံေွ လ်ပက်သာကေှ့ကနမေားအသင်း အကထေကထေ အွေင်း 

ကေးမှူး ဦးသိန်းသန်းဦးျ “ဖေဲ့စည်းပုံအကပခခံဥပကေခုံရုံးေဲ့လုပ်ပိုင်ခေင့်ျ 

လွှွ်ကွာ်ဥျ္ကဌေဲ့ကဆာင်ေေျ်ခေျ်၊ လွှွ်ကွာ်ေဲ့ကဆာင်ေေျ်ခေျ်ျ 

မှားွယ်မှန်ွယ်။ ဆုံး ပဖွ်ခေင့်မေှိဘူး။ နည်းလမ်းပဲဆုံး ပဖွ်ွာ။ 

သျူအခ ုနည်းလမ်းျိပုပဲပွာ။ နည်းလမ်းျိပုပကွာ ့အယလ်က်ဖာင်းရှိုျ 

သူွင်ခေင့်ေှိွယ်ွင်ွယ် ွခေ ို့ဟာကွေျို အဓိပ္ပါယ်ဖေင့်စောမလိုဘူး။ 

ွခေ ို့ဟာကွေျို အဓိပ္ပါယ်ဖေင့်ကပးွယ်။ သူ့ျို ေန်ကျီးခေုပ်အပဖစ်ျကန 

ပဖုွ်ွာမှားွယ် ဆိုွဲ့ဟာျို ဆုံးပဖွ်ခေျ်ျမပါဘူး။ မူလအွိုင်း 

ပဖစ်မယ်။” လို့ကပပာပါွယ်။

ဦးအယ်လ်ကဖာင်းရှိုွိုင် ြျားထားွဲ့  စေပ်စေဲသူ  ွစ်ဦးျပပန်  

နုွ်ထေျ်လို့ လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ေဲ့ ကလးပုံွစ်ပုံမပပည့်ဘဲ ဆျ် 

လျ် စုံစမ်းခဲ့ပခင်း ျိစ္စေပ်ျိုကွာ့ ပဖစ်မပီးျိစ္စျိုဘာမှထပ်မကပပာကွာ့

ပဲ စေပ်စေဲပပစ်ွင်လိုပါျ ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ် စုစုကပါင်း 

လဦူးကေအနျ ်အနည်းဆုံးကလးပုံွ စပ်ုျံ လျမ်ှွ က်ေးထိုးမပီး၊ မမိိွ ိုေ့ဲ့ 

စေပ်စေဲခေျ်ျို သျ်ဆိုင်ောလွှွ်ကွာ်ဥျ္ကဌထံျကနွဆင့် လွှွ်ကွာ် 

သို့ အဆိုွစ်ေပ်အပဖစ် ွင်သေင်းေမယ်လို့ကွာ့ ခုံရုံးျကနမပီး အနျ် 

အဓိပ္ပါယ်သာ ဖေင့်ဆိုကပးလိုျ်ပါွယ်။

LAW HOME မှ ဥပကေအကျံကပး အထျ်ွန်းကေှ့ကန ျိုကျော် 

ေဏ္ဏကအာင်ျ “ခုံရုံးျ ဆုံးပဖွ်ခေျ်ခေသေားွာ ဦးစဲေယ်(ခ)သိန်းကအာင် 

OD;t,fvfazmif;&SdkpGyfpGJjypfwifcH&wJhudpP ckH&kH;u rSm;w,f/ rSefw,f rqkH;jzwfedkifcJh

နုွ်ထေျ်ပခင်း မနုွ်ထေျ်ပခင်းျ ခုံရုံးျဆုံးပဖွ်ခေျ်ခေလို့ မေဘူး။ 

ွစ်နည်းအားပဖင့် ေါျ လွှွ်ကွာ်ေဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ ပဲဆိုင်ွယ် 

လွှွ်ကွာ်ေဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ပဲဆိုင်ွဲ့အွေျ် ေီအကပါ်မှာ ခုံရုံးဆုံး ပဖွ် 

ခေျ်မခေနိုင်ဘူး။ ေါကပမယ့် အပခားအကြျာင်းအောမေားကြျာင့်ဆိုွဲ့

ဟာ ကြျာင့် အဲ့ေီအွေျ်ဆုံးပဖွ်ခေျ်ခေလိုျ်ွယ် အဓိပ္ပာယ် ဖေင့်လိုျ် 

ွယ။် အဓပိ္ပာယဘ်ယလ်ိ ုဖေင့လ်ိျုလ်ဆဲိကုွာ ့အနည်းဆုံးကလးပု ံွ စပ်ုျံ 

လျ်မှွ် ကေးထိုး မပီး  လွှွ်ကွာ်ဥျ္ကဌထံွင် ပပေမယ် ဆိုွာမေ ိုး  

ကေးထားွယ်။ ေါကပမယ့် နည်းနည်းကလးထပ် ပဖည့်စေျ်လိုျ်ွယ် 

လွှွ်ကွာ်ဥျ္ကဌထံမှွစ်ဆင့် လွှွ်ကွာ်သို့ွင်ပပေမည်ဆိုွဲ့ဟာမေ ိုး 

အဓိပ္ပာယ်ထပ်ဖေင့်လိုျ်ွဲ့သကဘာ။” လို့ကပပာပါွယ်။

အပငင်းပေားကနွဲ့ ကနာျ်ွစ်ခု စေပ်စေဲ ပပစ်ွင်သူျ စုံစမ်းစစ်

ကဆးကေးမှာပပန်ပါလာွဲ့ျိစ္စျိုကွာ့ သျ်ဆိုင်ောလွှွ်ကွာ်ဥျ္ကဌျ 

စုံစမ်းစစ်ကဆးကေးအဖေဲ့ျိုသာ သင့်ကလော်ွဲ့ လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်နဲ့ 

ဖေဲ့စည်းမပီး စေပစ်ေခဲေျျ်ိ ုစုစံမ်းစစက်ဆးကစေမည ်လို ့ခုရံုံးျ အနျအ်ဓပိ္ပါယ ်

ဖေင့်ထားလိုျ်ပပန်ပါွယ်။

“ဦးအယ်လ်ကဖာင်းရှိုျို  စုံစမ်းစစ်ကဆးွဲ့အခေနိ်မှာ စေပ်စေဲ ပပစ်  

ွင်သူ  သုံးဦးျ စုံးစမ်းစစ်ကဆးကေးအဖေဲ့ထဲမှာ  ပပန်ပါွဲ့အွေျ်  

အဲ့ေါျို အဓိပ္ပာယ်ဖေင့်ေန်လိုမလို သို့မဟုွ် အပခားအကြျာင်း အောမေား 

ကြျာင့် လိုမလိုကပါ့။ ဆိုွဲ့ဟာမေ ိုး အဲ့ေီစုံစမ်းစစ်ကဆးကေး သုံးကယာျ်ျို 

ထပ်ဖေဲ့ပခင်းျလည်း လွှွ်ကွာ်ေဲ့ လုပ်ကဆာင်ခေျ်သာ ပဖစ်ွဲ့အွေျ် 

ေအီကပါ်မှာ ဆုံးပဖွခ်ေျက်ပးလိုမ့ေပပနဘ်ူး။ သိုက့ပမယ့ ်ကနာျအ်ကြျာင်း 

ကြျာင့် အျယ်၍ထပ်စေပ်စေဲ ပပစ်ွင်မေ ိုးကွေ ေှိလာြျေင် ဖေင့်ေန်လို 

မလိုကပါ့။ လိုွယ်ဆိုကွာ့ သူထပ်ဖေင့်လိုျ်ွယ် ဘယ်လိုဖေင့်လဲဆိုကွာ့ 

ေစီုစံမ်းစစက်ဆးကေးအဖေဲ့ျိ ုသင့က်လော်ွ ဲ ့လွွှ က်ွာျ်ိယုစ်ားလယှမ်ေားပဖင့ ်

ဖေဲ့စည်း၍ စေပ်စေဲခေျ်ျို စုံစမ်းစစ်ကဆးေမည် ဆိုွဲ့ဟာ ဘာထပ်ပဖည့် 

စေျ်လိုျ်လဲဆိုကွာ့ သင့်ကလော်ကသာ လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်မေားပဖင့် 

ကပါ့။ သင့်ကလော်ကသာလို့ထည့် သုံးနှုန်းလိုျ်ွယ်ကပါ့။” လို့ ျိုကျော်ေဏ္ဏ 

ကအာင်ျ ကပပာပါွယ်။

ခုံ ရုံးျကနကွာ့လျ်ေှိ မှာ  လွှွ်ကွာ်ျကန  ဆုံး ပဖွ်ွာ  

ေငက်ောျ ်ဆုံးပဖွပ်ိငုခ်ေင့မ်ေှကိွာက့ပမယ့ ်ကနာျက်နာငက်ွေမှာ စေပစ်ေခဲေျ ်

ကလးပုံွစ်ပုံပပည့်မှသာလျှင် ဆျ်လျ်စုံစမ်းခေင့်ေကွာ့မည်ဆိုွဲ့ဟာ

ကွေ ကပပာသေားွာပဖစ်ွယ်လို့ NLD ကပပာကေးဆိုခေင့်ေှိသူ မုံေောကအာင်ေှင် 

ျကပပာပါွယ်။

“မပီးခဲ့ွဲ့အပဖစ်အပေျ်ထဲျလိုပဲ ေီွေားစေဲမယ်ဆိုေင် အဆိုပပု 

မယ်ဆိုေင် ျိုယ်စားလှယ်ေဲ့ ကလးပုံွစ်ပုံ ေှိေမယ်။ အခုဟာျ ွေားစေဲ 

ွုန်းျ ွ စ်ကယာျ်ျ နုွ်ထေျ်သေားကွာ့မပပည့်ကွာ့ဘူး။ ကနာျ်ဆို 

ေီလိုလုပ်လို့မေကွာ့ဘူး။ ကနာျ်ွခေျ် ွေားစေဲထားွဲ့အခေျ်ထဲမှာ 

ဆုံး ပဖွ်ွဲ့အဖေဲ့ထဲမှာ ပပန်မပါေဘူး ။ကနာျ်ဆိုအဲေါမပါေကွာ့ဘူး ။ 

လွှွ်ကွာ်ဥျ္ကဌျ သင့်ကွာ်ွဲ့သူပဲပါေကွာ့မယ်။ ေန်ကျီးခေုပ်အယ်

လ်ကဖာင်းရှိုအကနနဲ့သူ့ဂုဏ်သိျ္ခာနဲ့ဆိုင်ွဲ့ ွစ်စုံွစ်ောွခုခုျိုေသေား

ွာလိုပ့ထဲင်ွ ယလ်ိုက့ပပာခေင်ွ ယ။်” လို ့မုေံောကအာငေ်ငှျ် ကပပာပါွယ။်

အခုလို ဆုံးပဖွ်လိုျ်ွဲ့အကပါ် ေန်ကျီးခေုပ်ကဟာင်းဦးအယ်လ်

ကဖာင်းရှိုျိုဆျ်သေယ်ောမှာ ဆျ်သေယ်မှုဧေိယာပပင်ပဖစ်ကနမပီး ယာယီ 

ေန်ကျီးခေုပ် ဦးကဘာစ်ျို ျိုဆျ်သေယ်ောမှာကွာ့ ဥပကေျို သိပ်နား 

မလည်ွ ဲအ့ွေျ ်ဘယလ်ိမု ှမထငပ်မငန်ိငုဘ်ူးလို ့ပပနလ်ညက်ပဖ ြျားသေား 

ပါွယ်။

ေီ ပဖစ်စဉ်နဲ့  ပွ်သျ်လို့  လျ်ေှိအာဏာေသူကွေျ ဥပကေ 

ကွေျို လုပ်ခေင်သလို လုပ်ခေင်ကနွာျို ပမင်ကွေ့ေွယ်လို့ ျေင်နီလူ့ 

အခေင့်အကေးအဖေဲ့  ေါရိုျ်ွာ ျိုဗညားျ အခုလို  သုံးသပ်ကပပာဆို  

ထားပါွယ်။

“ စိွ ေ်ငစ်ားစောကျာင်းွာျ ေ ီလွွှ က်ွာျ် ဖွြ်ျားလိျု်ွ ဲ ့

အထဲမှာ အဲ့ကွာ့ျေကနာ်စဉ်းစားွာျ အဲ့ဟာျသိပ်ကွာ့မဟုွ် 

ကွာ့ဘူးကပါ့ကနာ။ လျ်ေှိ ၂၀၀၈ ေှိကနကွာ့ ၂၀၀၈ ျိုပိုမပီးကဆေးကနေးွိုင်

ပငခ်ေင်ွ ယ။် အဲျ့ကနေလာွဲေ့ လေ်ျကနမပီးကွာ ့၂၀၀၈ ပပငခ်ေငေ်ငပ်ပင ်

သို့မဟုွ်ေင်လည်း အသစ်ကေးေင်လည်းကေးကပါ့။ ဟိုအေင်ကခွ်ျ

ဥပကေျိုဆေဲ မပီးကွာ့မှကပပာလိုကပပာ ဆေဲ မပီးကွာ့မှ နှိုင်းယှဉ်ခေင်ောနှိုင်း 

ယဉှအ်ဲလ့ိကုွာ ့ျေကနာထ်င်ွ ာျ လျေ်ှဥိပကေခုရံုံးျ မေျန်ှာလိျု်ွ ယ ်

အဲ့လိုပမင်ွယ်။ ကနာျ်မပီးကွာ့ ဥပကေျို အလေဲသုံးစားလုပ်ွယ်လို့ 

ျေကနာ်မှွ်ခေျ်ပပုခေင်ပါွယ်။ ”လို့ကပပာပါွယ်။

စုံစမ်းစစ်ကဆးကေးအဖေဲ့မှာ ပါေင်ခဲ့ွဲ့ ဦးသဲေယ်ျကွာ့ ဥပကေ ျို 

ကသခောကလ့လာမပီး လုပ်ထားွဲ့အွေျ် အစျွည်းျ ခုံရုံးမွျ် 

သင့်ကြျာင်း ကပပာပါွယ်။

“ အခုျေကနာ်ွို့ ၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပုံအကပခခံဥပကေျို လွှွ်ကွာ်

ထဲမှာပပင်ဖို့ွအားချ်ွဲ့ျိစ္စကပါ့ကနာ။ ေီလိုဥပကေွစ်ခုျို ခုံရုံးဖေဲ့မပီး 

အဓိပ္ပါယ်ဖေင့်လို့ေွယ်ဆိုလို့ေှိေင်ကွာ့ ၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပုံဥပကေွစ်ခုလုံး

ျိုခုံရုံးျိုွင်မပီးကွာ့မှ ခုံရုံးျိုဖေဲ့မပီးကွာ့မှ အဓိပ္ပါယ်ေီလိုေှိွယ်လို့ 

ပပနလ်ိျုက်ပါ။့ ေါဆိလုွွှ က်ွာထ်မဲှာ ဥပကေ ပပငစ်ောမလိကုွာဘ့ူးကပါက့နာ။ 

” လို့ ကပပာပါွယ်။

ေန်ကျီးခေုပ်ကဟာင်း ဦးအယ်လ်ကဖာင်းရှိုျို ပပည်နယ်အစိုးေေဲ့ 

စျ်ယန္တာေားငှားေမ်းခကငေ ျေပ်သိန်းကပါင်း ကလးကထာင်ကျော်နဲ့ အမေား 

ပိုင်ပပည်သူကပမျို ငှားေန်းထားွဲ့ကငေကွေျို အလေဲသုံးစားမှုနဲ့ ပပည်နယ် 

လွွှ က်ွာ ်ျကန စုစံမ်းစစက်ဆးမပီး ဖေဲ့စည်းပုအံကပခခဥံပကေအေ လွွှ က်ွာ ်

ျကန ပဖုွ်ခေခံခဲ့ေွာပဖစ်ပါွယ်။ အဲေီကနာျ်မှာ လွှွ်ကွာ်ျကန 

အခုလို ပပုလုပ်သေားွဲ့အကပါ်မှာ ခုံရုံးျို ွိုင်ေားခဲ့ွာ ပဖစ်ပါွယ်။

ေန်ကျီးခေုပ်ကဟာင်း ဦးအယ်လ်ကဖာင်းရှိုျ လာမည့် ကေေးကျာျ် 

ပေဲမှာကွာ့ အမေ ိုးသားေီမိုျကေစီအဖေဲ့ခေုပ်ပါွီျိုယ်စားလှယ်အကနနဲ့လ

ည်း မယ်စဲ့မမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှွ်(၂)မှာ ပပန်လည်ေင်မပိုင်သေားမှာပဖစ်

ပါွယ်။

ဦးအယ်လ်ကဖာင်းရှိုအကနနဲ့ အခေနိ်ထိ ွေားရုံးျကန ဘာပပစ်မှုပပစ်

ေဏမ်ခှေမှွ ထ်ားွာမေှိွ ဲအ့ွေျ ်ျိယုစ်ားလယှက်လာင်းွစဦ်းအကနနဲ့ 

ေင်ကောျ်ယှဉ်မပိုင်ဖို့ အေည်အခေင်းေှိကနကသးွာလည်းပဖစ်ွယ်လို့

ပမန်မာနိုင်ငံလေွ်လပ်ကသာကေှ့ကနမေားအသင်း အကထေကထေအွေင်း 

ကေးမှူး ဦးသိန်းသန်းဦးျ သုံးသပ်ကပပာဆိုထားပါွယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)
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ထိပုါွမီေားထမဲ ှပပညန်ယ ်ကေသခ ံွ ိငု်းေင်းသားပါွ ီ( ၂ ) ပါ ီွပဖစသ်ည့ ်ျယားပပညန်ယ ်ေမီိျုေျ်ွ စ ်

ပါွီ ( KySDP ) နှင့် ျယန်း အမေ ိုးသား ပါွီ ( KNP ) ွို့ အပါအေင် နိုင်ငံကေးပါ ီွ ( ၁၃ ) ပါွီသည် ၂၀၂၀ 

ပပည့်နှစ် အကထေကထေ ကေေးကျာျ်ပေဲ ျယားပပည်နယ်ွေင် ပါေင် ယှဉ်မပိုင် ြျမည် ပဖစ်သည်။ ၎င်းွို့မှာ -

၁။ ျယားပပည်နယ် ေီမိုျေျ်ွစ် ပါွီ ( KySDP )

၂။ ျယန်း အမေ ိုးသား ပါွီ ( KNP )

၃။ အမေ ိုးသား ေီမိုျကေစီ အဖေဲ့ခေုပ် ( NLD )

၄။ ပပည်ကထာင်စု ကျံ့ခိုင်ကေးနှင့် ဖေံ့မဖိုးကေး ပါွီ ( USDP )

၅။ ပပည်ကထာင်စု ကျာင်းျေ ိုးကဆာင် ပါွီ ( UBP )

၆။ ညီညေွ်ကသာ ေီမိုျေျ်ွစ် ပါွီ ( UDP )

၇။ ေှမ်းွိုင်းေင်းသားမေား ေီမိုျကေစီ အဖေဲ့ခေုပ် ( SNLD )

၈။ ပအိုေ်း အမေ ိုးသား အဖေဲ့ခေုပ် ( PNO )

၉။ ျေင် အမေ ိုးသား ပါွီ ( KNP )

၁၀။ အမေ ိုးသား နိုင်ငံကေး ေီမိုျေျ်ွစ် ပါွီ ( DNP )

၁၁။ အမေ ိုးသား ေီမိုျကေစီ အင်အားစု ပါွီ ( NDF )

၁၂။ ပမန်မာနိုင်ငံ ကွာင်သူလယ်သမား အလုပ်သမား ပပည်သူ့ပါွီ ( PPMFW )

၁၃။ ွိုင်းေင်းသား စည်းလုံးညီညေွ်ကေး ပါွီ ( NUP ) ွို့ ပဖစ်ြျသည်။

နိုင်ငံကေးပါွီ ( ၁၃ ) ပါွီမှ လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်းမေား အပပင် ွစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှွ်ကွာ်

ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်းမေားပါ အမည်စာေင်း ွင်သေင်းထားြျသည်ျို ကွေ့ပမင်ေသည်။ ျယားပပည်နယ်သည် 

နယ်ကပမဧေိယာ ျေဉ်း၍ လူဦးကေ နည်းပခင်းကြျာင့် ကေေးကျာျ်ပေဲအွေျ် အားသာခေျ်မေား ေှိသည်ဆိုမပီး 

ကငေကြျးြျယ်ေသည့် ပပည်မ အကပခစိုျ် ပါွီကျီးမေားနှင့် ွစ်သီးပုဂ္ဂလ ွို့၏ အလေန် စိွ်ေင်စားပခင်းျို 

ခံကနေပါသည်။

စိွ်ေင်စားစော အကျာင်းဆုံး ထူးပခားခေျ်မှာ ျယားပပည်နယ်ေှိ လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးကပါင်း 

( ၃၄ ) ကနောွေင် ဆန္ဒမဲကပးပိုင်ခေင့်ေှိသူဦးကေ ွစ်ကသာင်း ( ၁၀၀၀၀ ) မပပည့်မည့် လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် ( ၁၉

 ) ကနော ေှိကနပခင်းပင် ပဖစ်သည်။

ထို့ကြျာင့် ျယားပပည်နယ်၏ စုစုကပါင်း မဲဆန္ဒနယ် ( ၃၄ ) ကနောွေင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထေကထေ 

ကေေးကျာျ်ပေဲ၌ နိုင်ငံကေးပါွီ ( ၁၁ ) ပါွီသာ ပါေင် ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ကသာ်လည်း ယခု ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် အကထေကထေ 

ကေေးကျာျ်ပေဲ၌ နိုင်ငံကေးပါွီကပါင်း ( ၁၃ ) ပါွီအထိ ယှဉ်မပိုင်ြျပခင်း ပဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထေကထေ 

ကေေးကျာျ်ပေဲွေင် ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ြျကသာ ပပည်နယ်အကပခစိုျ် ွိုင်းေင်းသား ပါွီမေား ပဖစ်ြျသည့် လူမေ ိုးကပါင်းစုံ 

ေီမိုျကေစီ ပါွီ ( ျယားပပည်နယ် ) ANDP ( Kayah State ) နှင့် ျယားလူမေ ိုးစု ေီမိုျကေစီ ပါွီ ( KUDP ) 

ွို့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ွေင် ဖေျ်သိမ်း၍ ျယားပပည်နယ် ေီမိုျေျ်ွစ် ပါွီ ( KySDP ) အပဖစ် ွစ်ပါွီွည်း 

ကပါင်းစည်းခဲ့ပခင်းကြျာင့်သာ ( ၁၄ ) ပါွီ မပဖစ်ပခင်း ပဖစ်သည်။

ယခု ကဆာင်းပါး ကေးကနခေနိ် ( ၃၀ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ေျ်ကန့ွေင် ျယားပပည်နယ် ကေေးကျာျ်ပေဲ ကျာ်မေှင် 

အဖေဲ့ခေဲ၏ ထုွ်ပပန်ကြျညာခေျ်အေ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်  အကထေကထေ ကေေးကျာျ်ပေဲ၌ ျယားပပည်နယ်၏ 

လွှွ်ကွာ်အသီးသီး ( အမေ ိုးသား လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် ( ၁၂ ) ကနော၊ ပပည်သူ့လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် ( ၇ ) 

ကနောနှင့် ပပည်နယ်လွှွ်ကွာ် မဲဆန္ဒနယ် ( ၁၅ ) ကနော ) ွို့အွေျ် လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်း ( ၂၇၂ 

) ဦး ေင်ကောျ် ယှဉ်မပိုင်ြျမည်ဟု သိေပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထေကထေ ကေေးကျာျ်ပေဲွေင် ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ြျကသာ 

လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်း စုစုကပါင်း ( ၂၂၅ ) ဦးထျ် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် အကထေကထေ ကေေးကျာျ်ပေဲွေင် 

ယှဉ်မပိုင်ြျမည့် လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကလာင်း ( ၄၇ ) ဦး ပိုမေားလာပါသည်။

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၂၅ ) ေျ်ကန့ွေင် ပထမအကျိမ် ကြျညာျပ်ထားသည့် အကပခခံ မဲဆန္ဒေှင်မေား 
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ျိဗုစ ်- ၁၉ ကောဂါ ျာျေယ၊် ထနိ်းခေုပ၊် ျသုကေး ျာလအွေင်း ျေင်းပေမည့ ်၂၀၂၀ ပပည့န်စှ ်အကထေကထေ 

ကေေးကျာျ်ပေဲမှာ ွပဖည်းပဖည်း နီးျပ်လာမပီ ပဖစ်သည်။ ( ၁၄ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ေျ်ကန့ွေင် ပပည်ကထာင်စု 

ကေေးကျာျပ်ေ ဲကျာမ်ေငှမ် ှ“ နိငုင်ကံေးပါွဆီိငုေ်ာ သကိျာင်းစော အခေျအ်လျမ်ေား ” ထုွ ပ်ပနလ်ာော၌ လျေ်ှ ိ

ဆျ်သေယ် ကဆာင်ေေျ်လေျ်ေှိကသာ ွေားေင် နိုင်ငံကေးပါွီ ( ၉၂ ) ပါွီ ေှိကြျာင်း ကွေ့ေသည်။

စာေင်းအေ ျယားပပည်နယ်ွေင် ဆန္ဒမဲကပးပိုင်ခေင့် ေှိသူ ဦးကေမှာ ( ၂၀၄၆၇၇) ဦး ပဖစ်သည်။ မဲစာေင်းွေင် အမည် 

မပါသူမေား၊ ျိုယ်ကေး အခေျ်အလျ်မေား မှားယေင်းကနသူမေား၊ ကသဆုံးမပီး မဲစာေင်းွေင် မပါေင်သင့်သူမေား 

ပါေင်ကနသည့်အပပင် နိုင်ငံသား စိစစ်ကေး ျွ်ပပား အမှွ် မပါသူမေားပါေှိကြျာင်း ြျားသိေပါသည်။ 

ေှမ်းပပည်နယ် ကေေးကျာျ်ပေဲ ကျာ်မေှင် အဖေဲ့ခေဲ၏ ကပပာြျားခေျ်အေ ေှမ်းပပည်နယ်ွေင် နိုင်ငံသား စိစစ်ကေး 

ျွ်ပပား မေှိသူမေားနှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ကေး ျွ်ပပား အမှွ် မကဖာ်ပပနိုင်သူမေားမှာ ခုနှစ်သိန်းကျော် ေှိသည်ဟု 

သိေကသာ်လည်း ျယားပပည်နယ်ွေင် မည်မျှေှိကြျာင်း မသိေပါ။

အကပခခံမဲဆန္ဒေှင် စာေင်း ေုွိယအကျိမ်ျို ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ကအာျ်ွိုဘာလ အွေင်းွေင်မှ ( ၁၄

 ) ေျ်ြျာ ပပန်လည် ကနာျ်ဆုံး ျပ်ထား ကြျညာမည်ပဖစ်သည်။ လူွစ်ဦးွစ်ကယာျ်သည် မဲဆန္ဒေှင် 

အေည်အခေင်းမေားနှင့် ပပည့်စုံကသာ်လည်း မဲစာေင်းွေင် ပါေင်မှသာ မဲကပးပိုင်ခေင့် ေှိမည်ပဖစ်သည်။ မဲစာေင်းွေင် 

အမည် မပါသူမေား အကနပဖင့် ပုံစံ ( ၃ ) ပဖင့်လည်းကျာင်း၊ ျိုယ်ကေး အခေျ်အလျ်မေား မှားယေင်းကနသူမေား 

အကနပဖင့် ပုံစံ ( ၄ - ဂ ) ပဖင့်လည်းကျာင်း ပပင်ဆင် ပဖည့်စေျ်နိုင်မှသာ ွ န်ဖိုးေှိလှသည့် မဲကပးပိုင်ခေင့် အခေင့်အကေး 

မဆုံးရှုံးမည် ပဖစ်သည်။

ပပည်ကထာင်စု  ကေေးကျာျ်ပေဲ  ကျာ်မေှင်၏ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်  အကထေကထေ ကေေးကျာျ်ပေဲ  အွေျ် 

သိကျာင်းစောမေား ကဖာ်ပပောွေင် ြသဂုွ်လ အွေင်း ထပ်ပပန်ွလဲလဲ ကဖာ်ပပပခင်း ခံကနေသည်မှာ သျ်ဆိုင်ော 

လွှွ်ကွာ် ကေေးကျာျ်ပေဲဥပကေ ပုေ်မ ၅၈ ( ဃ )၊ ပုေ်မ ၅၉ ( ဆ )၊ ပုေ်မ ၅၉ ( ဇ ) ွို့ ပဖစ်ြျသည်။

သျ်ဆိုင်ော လွှ ်ွကွာ် ကေေးကျာျ်ပေဲဥပကေ ပုေ်မ ၅၈ (ဃ)၊ ပုေ်မ ၅၉ (ဆ)၊ ပုေ်မ ၅၉ ( ဇ ) ွို့ျို 

ျေူးလေန်ပါျ ွစ်နှစ်ထျ် မပိုကသာ ကထာင်ေဏ်ပဖစ်ကစ၊ ျေပ်ွစ်သိန်းထျ် မပိုကသာ ကငေေဏ်ပဖစ်ကစ၊ 

ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပဖစ်ကစ ျေခံေနိုင်သည် ဟု ကဖာ်ပပထားော ပပည်ကထာင်စု ကေေးကျာျ်ပေဲ ကျာ်မေှင်သည် ၎

င်းွို့ခေမှွ်ထားသည့် စံ ( ၅ ) ခေျ်နှင့်အညီ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် အကထေကထေ ကေေးကျာျ်ပေဲျို မည်မျှ ပေင့်လင်း 

လေွ်လပ်၍ ွေားမျှွစော ျေင်းပကပးနိုင် / မကပးနိုင်ျို ကစာင့်ြျည့်ြျေမည် ပဖစ်ကပသည်။

ကျော်ထင်ကအာင်

( ၃၀ - ၈ - ၂၀၂၀ )

မှွ်ခေျ်။ ။ ပုံမေားျို ပပည်ကထာင်စုကေေးကျာျ်ပေဲ ကျာ်မေှင်၏ ွေားေင် အင်ွာနျ်စာမေျ်နှာ မှ 

ေယူထားပါသည်။
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ျယား(ျေင်နီ)ပပည်နယ်ေဲ့မငိမ်းခေမ်းကေးပဖစ်စဉ်ျို ပပန်ြျည့် 

လိုျ်မယ်ဆိုေင် နှစ်ကပါင်း ၇၀ အြျာ ပပည်ွေင်းစစ်ကွေပဖစ်လာခဲ့

ြျမပီးကွာ့ ၂၀၁၀ အကထေကထေကေေးကျာျ်ပေဲျေင်းပမပီးကနာျ် ဆယ် 

စုနှစ်အွေင်းမှာကွာ့ ွိုျ်ပေဲအသံကွေမြျားေကွာ့လို့ သိသိသာသာ 

မငိမ်းခေမ်းလာမပီလို့ကွာ့ ထင်ပမင်ယူဆေပါွယ်။

သို့ ကပမယ့်လည်းွဖျ်မှာ  ၂၀၁၂ မ ်ွလ (၇)ေျ်ကန့မှာ  

ျေင်နီအမေ ိုးသားွိုးွျ်ကေးပါွီ ကျအဲန်ပီပီနဲ့  အစိုးေအဖေဲ့ွို့  

နစှဖ်ျပ်ပညန်ယအ်ဆင့ ်၊ ပပညက်ထာငစ်အုဆင့ ်မငမိ်းခေမ်းကေးကဆေးကနေးပေမဲှာ 

ကပပာဆိုသကဘာွူထားွဲ့အခေျ်ကွေျို ကလးစားလိုျ်နာမှုကွေမေှိခဲ့

ြျပါွယ်။

"ကျအဲန်ပီပီျကနမပီးကွာ့ ၂၀၁၂ မွ်လ ၁ေျ်ကန့မှာ ညှိနှိုင်း 

ကဆေးကနေးေန် အခေျ်၂၀ထဲမှာ ပါေင်ွဲ့  စီမံျိန်း ကျီးကွေယာယီေပ် 

ဆိုင်းထားဖို့  ဆိုွဲ့အခေျ်ကွေပါွယ်။ ွျယ်ွမ်း ပပည်ကထာင်စု 

အဆင့်အကနနဲ့ ၂၀၁၂ဇေန်လမှာ ခေုပ်ဆိုွဲ့ အမှွ် ၆ မှာဆိုေင် ေောသစ် 

စီမံျိန်း ကျီးအပါအေင် အကျီးစားစီမံျိန်း ကျီးကွေျို  အမေားပပည် 

သူကွေ၊ အေပ်ဖျ် လူမှုအသင်းအဖေဲ့အစည်းကွေျိုလည်း ကလ့လာ 

ခေင့် ပပုေမယ် ပေင့်လင်းပမင်သာစော ခေပပေမယ်လို့ ပါပါွယ်။ အဲ့အဆင့် 

မှာ ပပည်ကထာင်စုအဆင့်  ေုွိယအကျိမ်မှာျိုပဲ  ထပ် မပီးကွာ့မှျို  

ထည့်သေင်းထားွယ်။ အဲ့ကလာျ်အကျီးစား စီမံျိန်းကွေျို အမေား 

ပပည်သူကွေျို  ပေင့်လင်း ပမင်သာစော ခေပပဖို့  မကပပာနဲ့ ၊  သိကွာင်မသိ 

လိုျ်ေဘဲနဲ့ ပပည်ကထာင်စုအစိုးေျ ခေင့်ပပုလိုျ်ွာမေ ိုးကွေ ပဖစ် ွယ်။ 

လုပ်ငန်းွစ်ခုျို  လုပ်ကွာ့မယ်ဆိုေင်  ကေသခံကွေ ခေင့် ပပုခေျ်ျို  

ေယူေမယ်ဆိုွဲ့ သွ်မှွ်ခေျ်ကွေ အဲ့ေါကွေျိုလည်း လုံးေ မလုပ် 

ကဆာင်ခဲ့ဘဲနဲ့ ပပည်နယ်အစိုးေအကနနဲ့ ျန့်ျေျ်ေန် မေှိကြျာင်း ဆိုမပီး 

သကဘာွူလိုျ်ွဲ့အွေျ် ပမန်မာနိုင်ငံေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ကျာ်မေှင်ျ 

ကနမပီး ခေင့် ပပုလာွာမေ ိုးကွေလည်း ေှိကနွယ်ကပါ့။ အဲ့ေါကြျာင့်မို့လို့  

ေါသည် နှစ်ဖျ်သကဘာွူထားွဲ့ ပပည်ကထာင်စုအဆင့် ပထမအကျိမ်နဲ့ 

ေုွိယအကျိမ်ျို ပပည်နယ်အစိုးေျကနမပီးကွာ့ ကျော်လေန် ခေ ိုးပဖွ် 

လိုျ်မပီးကွာ့မှ ွျယ်ွမ်း ပေင့်လင်းပမင်သာမှုမေှိွဲ့ အကပခအကနျို 

သေားကနွာျ ျေကနာ်ွို့ အကနနဲ့ျကွာ့ မပဖစ်သင့်ဘူး။ ေါကွေျ 

လျေ်ှအိခေနိထ် ိပပညက်ထာငစ် ုအဆင့ထ်ျိိ ုကလးစားလိျုန်ာေမယဆ်ိုွ ဲ ့

အဆင့်ပဲ ေှိကသးကွာ့ ကေေှည်ွည်ွံ့ွဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးအွေျ် သေား 

မယ်ဆိုေင် ကလးစားလိုျ်နာေမယ်လို့ ျေကနာ်ွို့ျကွာ့ ပမင်ပါွယ် 

ခငဗ်ေ။" လို ့နည်းပညာ အကထာျအ်ျပူပု အဖေဲ့ ဘုွ အ်ဖေဲ့ေင ်ဆော ကျော ်

ထင်ကအာင်ျ ကပပာပါွယ်။

ျေငန်ပီပညအ်ွေင်းမှာ ကဖာက်ဆာငမ်ယ့ ်စမီျံနိ်းအကျီးစားကွေနဲ့ 

ပပုပပင်မေမ်းမံမှုကွေျို နိုင်ငံကေးအေကွေ့ဆုံကဆေးကနေးမှု မမပီးပပွ်ကသးွဲ့ 

ျာလအွေင်း  ယာယီေပ်ဆိုင်းကပးဖို့  ွင် ပပကဆေးကနေးွဲ့အခေျ်ျ 

ပထမအကျိမ်၊ ေုွိယအကျိမ်ထိ နှစ်ကျိမ်ဆျ်ွိုျ် ကဆေးကနေးသကဘာ 

ွူခဲ့ြျပါွယ်။ 

သို့ကပမယ့် သကဘာွူခေျ်ကွေျို အခု အစိုးေလျ်ထျ်မှာ 

ကလးစားလိုျ်နာပခင်း မေှိဘဲနဲ့ လုပ်ကဆာင်မှုကွေ ေှိကနပါွယ်။ စီမံျိန်း 

ွစခ်ျုိ ုလပုက်ဆာငက်ွာမ့ယဆ်ိေုင ်ကေသခကံွေ၊ လမူှုအသင်းအဖေဲ့ကွေျိ ု

ပေင့လ်င်းပမငသ်ာစောခေပပမပီး အသကိပးသေားမယဆ်ိမုပီး သကဘာွညူခီဲြ့ျွာ 

ပဖစ်ပါွယ်။

မငိမ်းခေမ်းကေးအွေျ် ကပခလမ်းစွင်ခဲ့ွဲ့  ပစ်ခွ်ေပ်စဲကေး 

သကဘာွူစာခေုပ်ပါွဲ့ အခေျ်ကွေျို အေင် ပပည်ကထာင်စုကျံ့ခိုင်ကေးနှင့် 

ဖေံ့မဖိုးကေးပါွီမှာလည်း အကျာင်အထည်ကဖာ်ွာ အားနည်းခဲ့ပါွယ်။

သိုက့ပမယ့လ်ိုလ့ည်း ပပညန်ယအ်စိုးေနဲ့ ွ ိငု်းေင်းသားလျန်ျျ်ိငု်

အဖေဲ့ကွေျ ပုမံနှ်ကွေ့ဆုံမှုကွေ၊ ယုံြျညမ်ှုကွေ ွ ညက်ဆာျခ်ဲ့ြျွယ။် 

ဖေံ့ မဖိုးကေးလုပ်ငန်းကွေ အွူွျေပူးကပါင်းကဆာင်ေေျ်လို့ေွဲ့  ျိစ္စ  

ကွေကဆာင်ေေျ်ြျွယ်။ ပညာကေးအခန်းမှာဆိုေင် ဆယ်သဲသင်ယူကလ့

လာကေးဆုံေပ်ကျောင်းျို ဖေင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ွယ်။အေပ်ဖျ်အဖေဲ့အစည်းကွေ 

မငိမ်းခေမ်းကေးကဆေးကနေးပေဲကွေ ပပုလုပ်ခေင့်ေခဲ့ြျွယ်။

၂၀၁၅ ကေေးကျာျ်ပေဲမှာကွာ့ ွိုင်းေင်းသားအကေးကွေ မငိမ်းခေမ်း 

ကေးကွေျိ ုကဖာက်ဆာငက်ပးမယလ်ို ့ကမျှာလ်င့မ်ပီး ွ ိငု်းေင်းသားကွေ ကပပာင်း 

လဲခေနိ်ွန်မပီဆိုွဲ့အွိုင်း အားျိုးယုံ ြျည်ကမျှာ်လင့်ခဲ့ ြျမပီး မဲကွေ 

ပုံကအာ်ကပးခဲ့ြျွယ်။

၂၀၁၅ကေေးကျာျ်ပေဲမှာ NLDပါွီ အာဏာေလာကွာ့ အစိုးေ 

ကွေအကနနဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးလုပ်ငန်းစဉ်ကွေျို လုပ်ကဆာင်ကပမယ့် မမပီး 

ပပွက်သးဘူးလို ့ NLD ကပပာကေးဆိခုေင့ေ်ှသိ ူမုေံောကအာငေ်ငှျ် ကပပာပါွယ။်

"အဲန်အယ်လ်ေီအစိုးေလျ်ထျ်မှာ မငိမ်းခေမ်းကေးကဆေးကနေးပေဲ

ကွေလုပ်ွယ် ေါကပမယ့် မပီးပပွ်ွဲ့အဆင့်အထိ မကောျ်ကသးဘူး။ 

မကောျက်သးွာျလည်း ခနုကပပာသလိပု ဲလျန်ျျ်ိငု ်ပဋပိျ္ခကွေထ ဲ

ပါေင်ွဲ့အဖေဲ့ကွေျ ွစ်ဖေဲ့နဲ့ ွစ်ဖေဲ့ခုနကပပာသလိုပဲ ကသကသခောခောစနစ်

ွျေျိုင်ွေယ်မပီးကွာ့ အကပးအယူလုပ်မှသာလျှင် ကအာင်ပမင်မယ်လို့ 

ေါပဲကပပာခေင်ပါွယ်။" လို့ မုံေောကအာင်ေှင်ျ ကပပာပါွယ်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ NLDအစိုးေအကနနဲ့ ကေေးကျာျ်ပေဲကအာင်နိုင်ကေး 

ျွိျေွ်မှာလည်း ပမန်မာနိုင်ငံေဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးပဖစ်စဉ်ျို ကျိုးပမ်း 

ကဆာင်ေေျ်မယ်လို့ ကြျးကြျာ်ထားပါွယ်။ ပမန်မာနိုင်ငံသားကွေလည်း 

စစ်အာဏာေှင်ကွေေဲ့  လျ်ကအာျ်ျကန ရုန်းထေျ်နိုင်ဖို့အွေျ်  

ကေါ်ကအာငဆ်န်းစြုျညဦ်းကဆာင်ွ ဲ ့အမေ ိုးသားေမီိျုကေစအီဖေဲ့ခေုပ(်NLD)

ျိ ုအင်ွ ိျုအ်ားွိျု ်ွ စန်ိငုင်လံုံးနီးပါး ကထာျခ်ခံဲြ့ျပါွယ။် ပါွစီုေံီ

မိျုကေစကီေေးကျာျပ်ေလဲို ့ဆိကုပမယ့ ်ျေန်ွ ဲပ့ါွကီွေကွာက်ွာမ်ေားမေား 

ကနောမေခဲပ့ါဘူး။ ပမနမ်ာွစန်ိငုင်လံုံးနီးပါး NLD ပါွျီ ကွာငမ်ပိုျမ်းမပို 

အနိုင်ေေှိခဲ့ပါွယ်။

သိုက့ပမယ့ ်အနဲအ်ယလ်ေ်ပီါွအီကနနဲ့ အာဏာေလာမပီးကနာျပ်ိငု်း 

ျွိျေွ်အခေျ်ကွာ်ကွာ်မေားမေားျို  မလုပ်ကဆာင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့  

မငိမ်းခေမ်းကေးကစာင့် ြျည့်ကလ့လာွဲ့  အေပ်ဖျ်အဖေဲ့အစည်းကွေျ 

ကေဖန်ထားြျပါွယ်။

၂၀၁၅ ကေေးကျာျ်ပေဲေင်မပိုင်ခဲ့ခေနိ်ျ မငိမ်းခေမ်းကေးလုပ်ငန်းကွေျို 

လုပ်ကဆာင်မယ်ဆိုမပီး ပပည်သူကွေျို ျွိကပးခဲ့ဖူးွဲ့ လျ်ေှိ  ျယား 

ပပည်နယ်၊ ေှားကွာမမို့နယ် အမေ ိုးသားလွှွ်ကွာ်အမွ် ကအာင်ကျော် 

စိုးျ  အခုလို ေှင်းပပပါွယ်။

"ျေကနာ်ကပပာမယ် နိုင်ငံကေးမှာ သကဘာထားျေဲလေဲခေင့်ေှိွယ်။ 

ဘာလို့လဲဆိုကွာ့ ပါွီကွေျ သူ့မူေါေနဲ့သူသေားွယ်။ ဟုွ်ွယ်ကနာ။ 

ပါွ ကီွေျ သူ့မနူဲ့သသူေားွယ။် ျေကနာ်ွ ို ့ကေေးကျာျပ်ေကဲြျပငာစာွမ်း

မှာပြဲျည့။် ပထမဆုံးွင်ွ ာ ွ ိငု်းေင်းသားနဲ့ မငမိ်းခေမ်းကေးျစိ္စ။ ဆိကုွာ ့

ပါွီကွေအကနနဲ့ သူ့မူေါေနဲ့သူေှိွယ်။ သူ့အဆင့်နဲ့သူသေားေမယ်ဆိုွာ 

ေှိွယ်။ နိုင်ငံမှာလည်း နိုင်ငံေဲ့မူေှိွယ်။ အဖေဲ့အစည်းွစ်ခုနဲ့ သေားွဲ့ 

အခေနိမ်ှာ အဖေဲ့အစည်းေဲ့ မေူှိွ ယ။် ကဘာငေ်ှိွ ယ။်" လို ့သျူ ကပပာပါွယ။်

၂၀၁၅ ကေေးကျာျ်ပေဲအမပီး ပထမဆုံးပပည်နယ်လွှွ်ကွာ်ွျ်ခဲ့

ွဲက့န့မှာ ေနက်ျီးခေုပခ်န့်အပခ်ေံွဲ ့ဦးအယလ်က်ဖာင်းရှိုျ မငမိ်းခေမ်းကေးျိ ု

ကဖာ်ကဆာင်သေားမယ်လို့ မီေီယာကွေျို ကပပာြျားခဲ့ဖူးပါွယ်။

ဦးအယလ်က်ဖာင်းရှို ွ ာေနယ်ူွ ဲ၄့ နစှသ်ာ သျ်ွ မ်းွကလျှာျမ်ှာ 

မငိမ်းခေမ်းကေးနဲ့ပွ်သျ်လို့ ပပည်နယ်အဆင့်ကွေမှာ လုပ်ကဆာင်ေမည့် 

လစဉ် ကွေ့ဆုံကဆေးကနေးမှုကွေျိုကွာင် ဦးကဆာင်မပီး မွျ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ 

အမေ ိုးသားပပနလ်ညသ်င့ပ်မွက်ေးနငှ့ ်မငမိ်းခေမ်းကေးဗဟိဌုာန (NRPC) ျကန 

ဦးကဆာင်ွဲ့ ပေဲကွေျိုသာ ွျ်ကောျ်နိုင်ခဲ့ပါွယ်။

အခုလို  ပပည်နယ်ေန် ကျီးခေုပ်ွစ်ကယာျ်အကနနဲ့  ပပည်နယ် 

အဆင့်မှာကွာင် ဦးကဆာင်ကဆေးကနေးခေင့်မေခဲ့ွာကွေ၊ ွိုင်းေင်းသား 

အကေးကွေမှာ ဆုံးပဖ ်ွခေျ်ခေပိုင်ခေင့်ကွေ မကွာင်းဆိုကပးနိုင်ွာကွေျ 

အဓိျ NLD အစိုးေအကနနဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးျို လုပ်ကဆာင်ွဲ့ကနောမှာ 

အွည်ွျေသွ်မှွ်ထားွာမေ ိုး မေှိဘဲ ဗဟိုထိန်းခေုပ်စနစ်နဲ့သာ 

သေားကနွဲအ့ွေျက်ြျာင့ ်လိခုေင်ွ ဲပ့န်းွိငုျ်ိ ုမကောျေ်ှနိိငုခ်ဲဘ့ူူးလို ့

ျယားပပည်နယ်အကပခစိုျ် Law Home မှ ဥပကေအကျံကပး ကျော် 

ေဏ္ဏကအာင်ျ ခုလိုကပပာပါွယ်။

" ဟုွ ်ွ ယ ်၂၀၁၅မှာ အနဲအ်ယလ်ေ်ျီ ပပညန်ယမ်ငမိ်းခေမ်းကေးလပု်

ကပးမယ၊် ၂၀၀၈ပပငမ်ယလ်ို ့ကပပာခဲ့ွ ယ။် အဲအ့ွေျက်ြျာင့ပ် ဲလထူကုွေျ 

အုနံဲ့ျေင်းနဲ့ မကဲပးခဲ့ွ ယက်ပါ။့ ေါကွာ ့ပငင်းလိုမ့ေွဲအ့ခေျ်ွ စခ်ေျက်ပါ။့ 

ဘာကြျာင့် ေီမငိမ်းခေမ်းကေးျို မလုပ်နိုင်ွာလဲဆိုွဲ့ ကမးခေန်းျိုကပဖေ 

မယ်ဆိုေင် ျေကနာ့်အကနနဲ့ သုံးသပ်ွာျ နံပါွ် ၁ သူွို့ မငိမ်းခေမ်းကေး 

ပဖစ်စဉ်ျို ျိုင်ွေယ်ကပဖေှင်းခေင့်ျ ဗဟိုမှာပဲအဓိျထားွယ်။ ပပည်နယ် 

မှာဆို  ကဆေးကနေးသာကဆေးကနေးွယ်  ဘာဆုံး ပဖွ်ခေျ်မှ  ခေနို င်ွဲ့  

အကနအထားမေှိဘူး။ ဆုံး ပဖွ်ခေျ်ွစ်ခုခုခေလို့မေွဲ့  အကပခအကန 

ပဖစ်ကနွယ်ကပါ့ကနာ။ ဟုွ် မပီ  ေါ ပပည်ကထာင်စုျို  ပပန်ွင် ပပမယ် 

ကလာျန်ဲ့ပ ဲမပီးသေားွာမေားွယ။် ကနာျထ်ပျ်စိ္စကွာက်ွာမ်ောမေားျ 

ပပည်ကထာင်စု ဥပမာ NRPC လိုမေ ိုးကလး သူွို့နဲ့ကဆေးကနေးွဲ့အခေနိ်မှာ 

ဆို  ကွာ်ကွာ်နဲ့ျိုမမပီးဘူး။ ဘယ်သူေဲ့ဆုံး ပဖွ်ခေျ်ျ အဓိျျေ 

လဲ ဆို ေ င်  နို င် ငံ ကွာ် အ ွို င် ပ င် ခံ  ဆုံး ပဖ ွ် ခေ ျ် ျ  အ ဓိ ျ ျေ  

ွယ် ။  နို င် ငံ ကွာ်အွို င် ပင်ခံွကယာျ်အကနနဲ့  အလုပ်အေမ်း  

မေားွယ်။ ျေကနာ်ဆိုလိုခေင်ွာျကလ။ မငိမ်းခေမ်းကေးျိစ္စ၊ နိုင်ငံပခား 

ကေးျိစ္စ၊ သူျနိုင်ငံပခားကေးေန်ကျီးလည်း ပဖစ်ွယ်ကလ။ သမ္မွရုံး 

ေန်ကျီးလည်းပဖစ်ွယ်။ အကေးကျီးွဲ့ျိစ္စပဖစ်ွယ် ေါကပမယ့် လုပ်ငန်း 

ကွေအေမ်းမေားကွာ့ အာရုံစူးစိုျ်မှုျ အမေားကျီးမကပးနိုင်ဘူးလို့ ကပပာေ 

မလား ေါမှမဟုွ် လျ်လှမ်းမီဖို့ ခဲယဉ်းွယ်ကပပာေမလားကပါ့ကနာ။"

ျယား ပပည်နယ်ေန် ကျီးခေုပ်ကဟာင်း  ဦးအယ်လ်ကဖာင်းရှိုျို  

ျယားပပည်နယ်လွှွ်ကွာ်ျကန ေန်ကျီးခေုပ်ောထူးျကန ပဖုွ်ခေခဲ့ွဲ့ 

စျ်ွင်ဘာလ ၃ ေျ်ကန့မှာပဲ  သူေန်ကျီးခေုပ်သျ်ွမ်းွကလျှာျ်မှာ 

မငိမ်းခေမ်းကေးျိစ္စ ဘာကွေကဆာင်ေေျ်နိုင်ခဲ့လဲလို့ ျန္တာေေွီွိုင်း(မ်)ျ 

ကမးခေန်းထုွ်ခဲ့ောမှာ အခုလို ပပန်ကပဖြျားခဲ့ဖူးပါွယ်။

"ွိုင်းေင်းသားအကေး။  ျယား ပပည်နယ်မှာေှိွဲ့  ွိုင်းေင်း  

သားအကေး၊ မငမိ်းခေမ်းကေးျိ ုွ ိငု်းေင်းသားလျန်ျျ်ိငုက်ွေနဲ့ မငမိ်းခေမ်း 

ကေးျို ပူးကပါင်းကဆာင်ေေျ်ကနွယ်။ မငိမ်းခေမ်းကေးျို အမှန်ွျယ် 

လိုခေင်ွဲ့သူကွေ ေင်လာကအာင် သမီးွို့အကနနဲ့လည်း ေိုင်းလုပ်ေမယ်။ 

အားလုံးေိုင်းလုပ်ေမယ်၊ အစိုးေျကနလည်း အမမဲွမ်းွံခါးဖေင့် ကျိုဆို 

ကနွယ်။" လို့ သူျကပပာပါွယ်။

၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ျယားပပည်နယ် မငိမ်းခေမ်းကေးကလ့လာကစာင့်ြျည့်

ကေး ျေနယ်ျျ်ိ ုလပုက်ဖာျ်ိငုဖ်ျက်ွေနဲ့အွ ူွ ညက်ထာငခ်ဲမ့ပီး ၎င်းခနုစှ ်

ျကန ၂၀၂၀ပပည့်နှစ်အထိ ျယား(ျေင်နီ)ပပည်နယ်ေဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေး 

ပဖစ်စဉ်ျို အစဉ်ွစိုျ်ကလ့လာ ကစာင့်ြျည့်ျာ အပစ်အခွ်ေပ်စဲကေး 

ထနိ်းသမိ်းမှုနဲ့ မငမိ်းခေမ်းကေးကဖာက်ဆာငမ်ှုပဖစစ်ဉမ်ှာ အစဉ်ွ စိျုပ်ါေငခ်ဲ့ွ ဲ ့

ခူးပလုေယ်ျ ၂၀၂၀ပပည့်နှစ် နိုေင်ဘာလ ၈ ေျ်ကန့မှာ ျေင်းပမယ့် 

အကထေကထေကေေးကျာျ်ပေဲကျီးမှာ ျယားပပည်နယ်ေီမိုျေျ်ွစ်ပါွီ 

KySDP ျကန ပါေင်ယှဉ်မပိုင်သေားမှာပဖစ်ပါွယ်။

ခူးပလုေယ်အကနနဲ့လည်း ကေေးကျာျ်ပေဲမဲဆေယ်စည်းရုံးွဲ့အခေနိ် 

မှာလည်း "မငိမ်းခေမ်းကေးျို ပပည်သူနဲ့အွူ လုပ်ကဆာင်သေားမယ်။ ကနာျ် 

ွစ်ခုျ ပပည်သူအားလုံးပါေင်ွဲ့ ကေသန္တေအုပ်ခေုပ်ကေးွစ်ခု ကပါ်ကပါျ် 

လာကအာင် လုပ်ကဆာင်မယ်ဆိုွဲ့ အခေျ် စွာကွေျို ျျွန်ကွာ်အစဉ်

ွစိုျ်လုပ်ကဆာင်ပါမယ်။"လို့ ပပည်သူကွေျို ျွိကပးခဲ့ပါွယ်။

သူ့ေဲ့နိငုင်ကံေးျွျိေွထ်မဲှာ (၁)ပပညန်ယမ်ငမိ်းခေမ်းကေးအွေျ ်

ပပည်သူနှင့်အွူ ကျိုးပမ်းေပ်ွည်မည်။(၂) ပေင့်လင်းပမင်သာမပီး အားလုံး 

ပါေင်ကသာ ကေသန္တေအုပ်ခေုပ်မှုပဖစ်ကပါ်လာကေး ပပည်သူနှင့်အွူ ပူးကပါင်း 

ကဆာင်ေေျ်မည်။ ဆိုမပီး ပါေှိပါွယ်။

လျ်ေှိအာဏာေ  NLDေဲ့ ၂၀၂၀ကေေးကျာျ်ပေဲကြျပငာစာွမ်း 

မှာလည်း ဖယ်ေေယ်စနစ်နဲ့အညီ အာဏာခေဲကေမှုကွေ ေှိေမယ်၊ သယံ 

ဇာွခေကဲေမှုကွေ ေှေိမယ၊်  အခေနအ်ကျာျခ်ေကဲေမှုကွေ ေှေိမယ၊်  ဖယေ်ေယ ်

ယနူစက်ွေအားလုံးဟာ ွ န်းွေူည်ွ ေူှေိမယ၊် ပပညန်ယက်ွေမှာ ျိယုပ်ိငု ်

ပပဌာန်းခေင့ျ်ိ ုအာမခနံိငု်ွ ဲ ့ျိယုပ်ိငုအ်ကပခခဥံပကေကွေ ေှေိမယ၊်  ပပညန်ယ ်

ကွေေဲ့ အာဏာကွေျို ခေဲကေျေင့်သုံးွဲ့အခါ ပပည်သူလူထုျို အကပခခံေ 

မယ် စွဲ့ အခေျ်ကွေျို လုပ်ကဆာင်မယ်ဆိုမပီး ပါေှိပါွယ်။  ေါကွေျို 

လာမည့ ်၂၀၂၀ ကေေးကျာျပ်ေအဲမပီး ွ ျလ်ာမည့ ်အစိုးေကျာ လွွှ က်ွာ ်

ျိုယ်စားလှယ်ကွေျကျာ ဗဟို ခေုပ်ျို င် မှု ကွေမေှိဘဲ  အကျာင်  

အထည်ကဖာ်နိုင်မလားဆိုွာ ကစာင့်ြျည့်ေမှာပဖစ်ပါွယ်။

NLD tpdk;&vufxuf jynfe,f jidrf;csrf;a&; 
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လျ်ေှိျယားပပည်နည်မှာ ကွာင်သူကွေ အမေားဆုံးကျုံကွေ့ 

ကနေွဲ့ ပပသနာမှာကွေျ ဥပကေေဲ့ အားနည်းခေျ်ကွေကြျာင့် ကပမယာ 

သိမ်းဆည်းခံေွာကွေ၊ စစ်ွပ်ျကန သိမ်းဆည်းကထာင်ခေခံေွာကွေ

ပဲပဖစ်ပါွယ်။

ကွာင်သူကွေ ေီလိုကျုံကွေ့ကနေွဲ့ပပဿနာကွေျို ကပဖေှင်းနိုင် 

ဖို့အွေျ် ကမျှာ်လင့် မပီး မပီးခဲ့ွဲ့ ၂၀၁၅ ကေေးကျာျ်ပေဲမှာျွည်းျ 

အစိုးေဖေဲ့နိုင်မည့် အမေ ိုးသားေီမိုျကေစီအဖေဲ့ခေုပ် (NLD) ျို ပုံကအာမပီး 

မဲကပးခဲ့ြျပါွယ်။

ေီး ကမာ့ ဆို မမို့ န ယ်  ကေါ ဆို ကေှ့ ကွာ င် သူ ကွေ ေဲ့  ကပမ ယာ ျို  

စစ်ွပ်ျကန သိမ်းဆည်းမပီးကနာျ် ကွာင်သူကွေျို ွေားပပန်စေဲွဲ့ 

ျိစ္စေပ်ကွေမှာ  အစိုးေကျာ လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ်ကွေကျာ 

ကေသခံွိုင်းေင်းသားကွေဘျ်ျကန ေပ်ွည်ကပပာဆို ကွာင်းဆိုကပးခဲ့ 

ွာမေှိခဲ့ပါဘူး။

ကပမယာသိမ်းဆည်းခံ ေွဲ့  ကေါဆို ကေှ့ ကွာင်သူ  ျို ပါး ေယ်  

“ွစ်ခေနိ်ွုန်းျ ျေကနာ်ွို့ွင်ကပမာျ်ခဲ့ွဲ့အစိုးေ ျေကနာ်ွို့ျို  

အုပ်ခေုပ်မည့်အစိုးေ ျေကနာ်ွို့ေဲ့ အခေင့်အကေးျို ျာျေယ်ကပးမည့် 

အစိုးေျို ကေေးပခယ်ွင်ကပမာျ်ခဲ့ွယ်။ သို့ကပသည့် ေါကပမယ့်လည်း 

ပပညေ်ဲ့ ကပမယာျဏ္ဍမ ှခေဉ်းျပက်လလ့ာပခင်း စာအပုမ်ှာ ကဖာပ်ပပါေှပိါွယ။်

ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ်အကနာျ်ဘျ်ပခမ်း ကဆာင်ေူလာကျေးေောအုပ်စု 

ကေါွေီကျေးေောနှင့်အနီးအနားေှိကျေးေောဆယ်ေောျကန လုပ်ျိုင်စား 

ကသာျ်ကနြျွဲ့ ကပမကနောအကပါ်မှာ သျ်ဆိုင်ောသစ်ကွာ အစိုးေျ 

ကနမပီးနန်းစံဖူး ကျိုပပင်ျာျေယ်ကွာအပဖစ် ဧျကပါင်း၁၉၀၀၀ ကျော် 

သွ်မှွ်လိုျ် ပခင်းျ ကေသခံ ပပည်သူကွေျို  ျေူးကျော်မှုကစွဲ့  

ပုေ်မကွေနဲ့ ွေားစေဲခံေလာနိုင်ပါွယ်။

ဌာကနွိုင်းေင်းကျေးေောဓကလ့အေထိန်းသိမ်းလာခဲ့ ြျွဲ့ သစ် 

ကွာကွေ ကပမယာကွေျို အစိုးေျကနကေသခံကွေနှင့် ွိုင်ပင် မှုမေှိပဲ 

ကျိုး ပပင်ျာျေယ်ကွာအပဖစ်  ၁၉၉၈ ခုနှစ်ျွည်း  သွ်မှွ်  

ခံခဲ့ြျေွာပါ။

ေီလိုသွ်မှွ်ခံလိုျ်ေွဲ့အွေျ် ကေသခံကွေမှာ အိမ်ကဆာျ်ဖို့ 

သစ်ေါးခုွ်လို့မေွဲ့အပပင်  ၊  ကပမယာလုပ်ျိုင်ဖို့ကပမယာေှားပါးလာ

ွာကွေ  ျျွဲနေားစာျေျ်ကပမမေှိွာကွေ  အချ်အခဲကွေ ကျုံကွေ့

လာခဲ့ ြျေပါွယ်။ သျ်ဆိုင်ော သစ်ကွာ အစိုးေဌာနျလည်း 

သစ်ကွာျာျေယ်ကွာထဲမှာ ေင်ကောျ်လုပ်ျိုင်ွာကွေမလုပ်ဖို့  

နှစ်စဉ်နှစ်ွိုင်း လာမပီးအသိကပးကနွာကွေ ကျုံကွေ့ကနြျေပါွယ်။

ကနာ် ဟိုးအေင်ျ သားစဉ်ကပမးဆျ် ဥပကေမပပဌာန်းနိုင်ခဲ့ကသာ်လည်း 

ကနာျ်ကနာင် ျေကနာ်ွို့ထိန်းသိမ်းွဲ့ ဓကလ့ထုံးွမ်းအေကပါ့ ဥပကေ 

ွစ်ခုနဲ့ပဲ အွည်ပပုကပးပါလို့ ျေကနာ်ကွာင်းဆိုခေင်ွယ်။ ေွဲ့ွစ် 

ကန့ထိကွာ့ ျေကနာ်ွို့ကွာင်းမှာပဲ။” လို့ ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ် ကေါွေီ 

ကျေးေောမှာ ကနထိုင်ွဲ့ ဦးနန်းဆူျကပပာပါွယ်။

အခလုိ ု၁၉၉၈ခနုစှအ်ွေင်း ဧျ ၁၉၄၀၆ ဧျျိ ုကျိုးပပငျ်ာျေယ ်

ကွာအပဖစ် သွ်မှွ်လိုျ်ွာဟာ သစ်ကွာမူေါေအေ သဘာေကွာ၊ 

ကွာင် ၊ကေ၊ ကပမွို့ျို  ထိန်းသိမ်းဖို့  ေည်ေေယ်ခေျ်နဲ့  နမ့်စံဖူး  ကျိုး  

ပပငျ်ာျေယက်ွာျိ ုသွမ်ှွ လ်ိျု်ွ ာပဖစ်ွ ယလ်ို ့ပပညန်ယသ်စက်ွာ

ဦးစီးဌာနျွာေန်ေှိသူျ ကပဖြျားခဲ့ပါွယ်။

မပီးခဲ့ွဲ့  ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာကွာ့  အစိုးေျကန သစ်ကွာကျို  

ေိငု်းထပဲါွဲက့ပမယာ ဧျ ၉၅ ဧျျိ ုအစအုဖေဲ့ပိငုသ်စက်ွာအကနနဲ့လပုျ်ိငု်

ခေင့ ်နစှ ်၃၀ ကပးထားွာကွာ ့ေေှထိားခဲပ့ါွယ။် ေ ီ၉၅ ဧျမှာဆိေုငလ်ည်း 

ဥပကေျသွ်မှ ်ွထားွဲ့  လုပ်ငန်းကွေအွိုင်းသာွခုအထိသာ 

လူထုကွေျ ျိုယ်ပိုင်စီမံကဆာင်ေေျ်ေွာပဖစ်ပါွယ်။

ွဆျ်ွည်းမှာပဲ  ျေို င်ငံ ကေထေျ်ဦးအနီးပွ်ေန်းျေင်ေှိ  

သစက်ွာျိလုည်း အစိုးေျကန စမီပံိငုခ်ေင့ေ်ေှဖိို ့ပပငက်နွဲျ့စိ္စေပမ်ှာလည်း 

ကေသခံမေားစိုးေိမ်ကနြျပါွယ်။ နိုင်ငံကွာစီမံပိုင်ခေင့်အကနနဲ့သွ် 

မှွ်လိုျ်ွယ်ဆိုကပမယ့်လည်း သစ်ကွာဦးစီးဌာနအကနပဖင့် ျေိုင်ငံကေ 

ထေျ်ကပါျ်နှင့် ကေကေကေလဲကေသျို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကေသခံကွေျို ပေ ိုးပင် 

ကွေပဖန့်ကေကပးမပီး ကေဦးကေထေျ်မှာ အပင်ကွေျို စိုျ်ပေ ိုးဖို့ ကဆာင်ေေျ် 

လေျ်ေှိွယ်လို့ ကပပာပါွယ်။

ျေိုငင်ကံေထေျဦ်းဟာ သစက်ွားမေားျိအုမှပီပ မုပီး ကသာျသ်ုံးကေနငှ့ ်

လယ်ယာကေေှိကေးအွေျ် အဓိျကသေးကြျားွစ်ခု ပဖစ်သည့်အပပင် 

အဆင့်ဆင့်စီးဆင်းျာ ဘီလူးကခောင်းထဲအထိစီးဆင်းသေားွဲ့ ကေထေျ် 

ကပါျ်ွခုပဖစ်ပါွယ်။

ဖရူဆိုမမို့နယ် ကငေကွာင်ေောသစ်ကျေးေောမှာ ကနထိုင်ွဲ့ ကေါ်စူမာ 

ျလည်း ပုံစံ(၇)ေှိမပီးွဲ့ကပမကနောမှာ အိမ်ကဆာျ်လို့ ဆိုမပီး အစိုးေျကန 

ွေားစေ ဲေဏ်ွ ပ်ွ ာခလံိျုေ်ပါွယ။် ေလီိ ုျိယု့က်ပမကပါ်မှာ ွ စသ်ျလ်ုံး 

လပုစ်ားလာမပီး ကနစောအမိမ်ေှလိို ့ကဆာျက်နွာပဖစ်ွ ဲအ့ွေျ ်အပစမ်ေှ ိ

ေဏ်ွပ်ခံ ကနေွယ်လို့ ကေါ်စူးမာျ အဲလိုခံစားကနေပါွယ်။

ဖရူဆိုမမို့နယ် ကငေကွာင်ေောသစ်ေောျ ကေါ်စူးပမာျ “ျေမဘာ 

သာျေမကနကနွာ ျေမအွေျ် ဘာမှျုန်ျေစောမလိုပဲနဲ့  ျေမ 

အွေျ်လည်း ဘာမှ ကပပာကပးျုန်ကပး ျူွာလည်းမေှိပဲနဲ့ အခုလို 

ျေမျို  ပပန်လာကွာင်းကွာ့  ျေမျကွာင်  ပပန်ကွာင်းေမှာျို  

ျေမျိုကွာင်  ပပန်ကလော်ကပး  သင့်ွယ်လို့  အဲလိုပဲကပပာခေင်ကွာ့  

ွယ်။ ဘယ်သူ့ဟာမှျိုလည်း အပိုမစားခေင်ဘူး။ ပပန်ေသင့်ွယ်လို့ 

ထင်ပါွယ်။”လို့ ကပပာပါွယ်။

ဘိုးဘေားစဉ်ဆျ်လုပ်ျိုင်စားကသာျ်လာွဲ့ လေိုင်ကျာ်မမို့နယ် 

ျုန်းသာကျေးေောေဲ့ အကေှ့ကပမာျ်ဖျ်မှာလည်း အစိုးေျ ကပမလေွ် 

ကပမလပ်ကပမရိုင်း အပဖစ်သွ်မှွ်မပီး [R1] သွ္တုလုပ်ငန်း ျုမ္ပဏီျ 

လုပ်ငန်းလုပ်ျိုင်ခေင့်  (၂၄၇)ဧျျုိကလျှာျ်ထားခဲ့ပါွယ်။ ကေသခံ 

ကွေျ ျန့်ျေျ်လိုျ်ွာကြျာင့် ျုမ္မဏီဘျ်ျကန ပပန်လည်ရုွ် 

သိမ်းလိုျ်ေွဲ့ ပဖစ်ေပ် ယခု ၂၀၂၀ အကစာပိုင်းမှာပဖစ်ပေားခဲ့ပါကသးွယ်။

ထို န ည်း ွူ  လေို င် ကျာ် မမို့ န ယ်  စ ျ် မှု ဇုံ ( ၂ ) မှာ ွ ရု ွ် နဲ့  

ဖျ်စပ်လုပ်ထားွဲ့ Global South Industrial Co.ltdျုမ္မဏီျကန 

ွည်ကဆာျ်လေျ်ေှိ ကနွဲ့  သွ္တုစျ်ရုံ ကပမယာမှာဆိုလျှင်လည်း  

ယခင်ျ ကွာင်သူကွေ ကွာင်ယာကပမလုပ်ျိုင်စားကသာျ်ကနြျွာ 

ပဖစ်ကပမယ့်လည်း ကွာင်သူကွေမှာ ဘာသျ်ကသအကထာျ်အထားမှ

မေှိွဲ့ကပမယာပဖစ်ကနလို့ အစိုးေျကန စီမံျခန့်ခေဲမှုနဲ့ပဲ ျုမ္မဏီကွေျို 

လုပ်ျိုင်ခေင့်ကပးလိုျ်ျာ ကွာင်သူကွေျိုကွာ့ နစ်နာကြျးကပးမပီး 

လုပ်ငန်းကွေျို အကျာျ်အထည်ကဖာ်ကနွာပဖစ်ွယ်လို့  ျုမ္မဏီ 

ေါရိုျ်ွာ ဦးေင်းကမာ်ျ ကပပာပါွယ်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်အွေင်းမှာလည်း လုပ်ငန်းေှင် ၄ ဦးျ ဖရူဆို မမို့နယ်၊ 

ောဧပေားကျေးေောအုပ်စု ၊  ခိုးဘာကျေးေောအနီးမှာ  ဧျ ၂၅၀ကျော်

 ၊ မိုဆိုကျေးေောအုပ်စု၊ မိုသီေိုကျေးေောအနီး ဧျ ၅၀ကျော် မမို့မကျေးေော 

အုပ်စု ကလာဂောကျေးေောအနီးမှာ ဧျ ၈.၅ ဧွို့ျို ကပမလေွ်၊ ကပမလပ်၊ 

ကပမရိုင်း လုပ်ပိုင်ခေင့်ကလျှာျ်ထားခဲ့ြျမပီး ကေသခံကွေျ ျန့်ျေျ်လွှာ 

ကပးပို့ခဲ့ြျေပါွယ်။

ျယားပပည်နယ် လွှွ်ကွာ် ွိုင်စာပစ်စာကလ့လာဆန်းစစ်ကေး

အဖေဲ့ျို ၄ နှစ်ွာအွေင်း ွိုင်ေားထားွဲ့ွိုင်ြျားစာကွေထဲမှာဆို 

ေင် လယ်ယာကပမပိုင်ဆိုင်မှု အပငင်းပေားွဲ့ျိစ္စေပ်ျ ၂၆၃ မှု ေှိခဲ့ွယ်လို့ 

၎င်းကျာ်မွီေဲ့ ဇေန်လ ၄ ေျ်ကန့ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် အစီေင်ခံစာမှာ 

a'ocHwdkh&Jhajr,mpDrHcef hcGJhr_"avhudk &yfwnfajymqdkay;wJholudkom arsSmfvihfae=u

ျေကနာ်ွို့  အားျိုးွကျီး ျေကနာ်ွို့ွင်ခဲ့ွယ်။ ေါကပမယ့်လည်း 

ေီအစိုးေျ ျေကနာ်ွို့ျို  ခုံခံျာျေယ်မကပးွဲ့အပပင်  ျေကနာ်ွို့  

ကပမျို ေီလိုလိုျ်သိမ်းကနွယ်။ ျေကနာ်ွို့ အင်မွန်ခံစားကနေွယ်။ 

အချုေကနာ်ွ ို ့ျေကနာက်ွာငယ်ာသေားွယ ်ျေကနာ့က်ွာငယ်ာ သေားွာ 

မဟုွ်ဘူး။ ျေကနာ်ကန့စားအခလိုျ်ကနွယ်။ ျေကနာ့်ကွာင်ယာျို 

ျေကနာ် ပဖွ်သေားကနေွယ်။ ပမင်မိကွာ့  အင်မွန်စိွ်နာွယ်။ 

ွခါွကလကေါသထေျ်မိွယ်။” လို့ ကပပာပါွယ်။

စစ်ွပ်ျကနကွာင်သူကွေေဲ့ကွာင်ယာကပမကွေျိုသိမ်းယူ

မပီး ကပမယာပပန်လည်ေေှိဖို့  ကျိုးစားကနွဲ့  ကွာင်သူကွေျို  ပပန် မပီး 

ွေားစေဲွဲ့အွေျ် အမေ ိုးသားေီမိုျကေစီအဖေဲ့ခေုပ် NLD လျ်ထျ်မှာ 

ကွာင်သူနဲ့ ကွာင်သူအကေးကဆာင်ေေျ်ွဲ့လူငယ် စုစုကပါင်း ၄၀ ဦးျ 

ွေားရုံးမှာ ေင်ဆိုင်ကပဖေှင်းခဲ့ြျေပါွယ်။

ေါျိုွေားသူကျီးျ အမိန့်ခေမှွ်ွာျို စစ်ွပ်ျ မကျေနပ်လို့ 

ပပည်နယ်ွေားလွှွ်ကွာ်ရုံးအထိ ထပ်မပီး ွိုင်ြျားွာခံကနေဆဲပါ။

ကွာင်သူကွေ  စစ်ွပ်ျကန သိမ်းဆည်းကထာင်ခေွာခံခဲ့

ြျေ ဲွ့အပပင် ွပခား ကပမလေွ်ကပမလပ်၊ကပမရိုင်း ၊ ဥကပေကွေ၊ ၂၀၁၂

 လယ်ယာကပမဥပကေကွေ ၊ သစ်ကွာဥပကေကွေျလည်း ကေသခံ ဌာကန 

ွိုင်းေင်းသားကွေျို  ွနည်းွဖုန်  မခိမ်းကပခာျ်ွာကွေ ခံကနြျ 

ေပါွယ်။

ေါကွေျ ဌာကနွိုင်းေင်းသားွို့ေဲ့ ရိုးောဓကလထုံးွမ်းကပမယာ

ပိုင်ဆိုင်ခေင်နှင့် စီမံခန့်ခေဲပိုင်ခေင့်ျိုဥပကေပပဌာန်းခေျ်နဲ့ အစိုးေျ အသိ

အမှွ် ပပုမှုကွေမှုမေှိွာကွေကြျာင့်  ွိုင်းေင်းသားကွေေဲ့ကေသမှာ 

ကပမယာ ပပဿနာအမေ ိုး မေ ိုး  ကပါ်ကပါျ်လို့လာကနွယ်လို့  Kayah 

Earthrights Action Network (KEAN) ျ ထုွ်ွဲ့ ျယား(ျေင်နီ)

“ခံစားွာျကွာ့ ကွာ်ကွာ်ကလးခံစားေပါွယ်။ ဘကြျာင့် 

လဲဆိုကွာ့ ကနာျ်ကနာင်ျေကနာ်ွို့သားသမီးအွေျ် ကေေှည်အွေျ် 

လုပ်ျိုင်စားကသာျ်ဖို့ကနော သို့မဟုွ် ထိန်းသိမ်းဖို့အခေင့်အကေးလည်း 

ဆုံးရှုံးသေားွယ်။”လို့ ကေါးွေီကျေးေော အုပ်ခေုပ်ကေးမှုုး ဦးကယားဆူ 

ျကပပာပါွယ်။

ထို့အပပင်ကေါးွေီကျေးေောျ သစ်ကွာျေူးကျော်ကပမပဖစ်ကန

ွာကြျာင့်  အမည်ကပါျ်ေေှိဖို့အွေျ်ျို  ွစ် ပခားကသာကပမကနော

ျိုအစားထိုးကပးဖို့  သစ်ကွားဌာနမှ ကွာင်းဆိုလာွဲ့အခါမှာကွာ့ 

ယခုလျ်ေှိကနထိုင်ွဲ့ေောအကေှ့ဖျ် ဧျ ၅၀ ျို လေဲအပ်ကပးခဲ့ေပါွယ်။

ေီျိစ္စနဲ့ပွ်သျ်မပီးကွာ့ ကေါွေီကျေးေောျိုကွာ့ ျေူးကျော် 

ကပမျကန ကပဖေှင်းမပီးသေားမပီလို့ သံယံဇာွနှင့် သဘာေပွ်ေန်းျေင် 

ေန်ကျီးဌာန ဦးွီေယ်ျ အခုလို ကပပာပါွယ်။

“ျေကနာ့်လျ်ထျ်မှာေသေားမပီ ၂၀၁၂ ျွည်းျ ွင်ွာ 

ကပါ့ကနာ် ။  အမှုွေဲျ ၂၀၁၂ျွည်းျ ကေါွေီေောကဟာင်းျကန 

လမ်းကဘးျိဆုင်းလာွယ။် အခဲါျေကွာ ့လမ်းကဘးမှာခါျေကွာ ့နမ့စ်ဖူး 

ကျိုးေိုင်းထဲပါကနွယ်။ အဲေါ အခု စေန့်လွှွ်လိုျ်မပီ သူွို့ပိုင်သေားမပီ။”

ဆယ်စုနှစ်အကျော်ြျားျာလမှာ ဌာကနွိုင်းေင်းသားကွေဟာ 

သူွ ိုေ့ဲ့ ကွာငယ်ာကပမကပါ်မှာ လွွှ လ်ွွှ  ်လပလ်ပ ်လပုျ်ိငုစ်ားကသာျခ်ေင့ ်

မေခဲ့ ြျပါဘူး။ ေါကွေျို ပပည်ကထာင်စုကျံ့ခိုင်ကေးနှင့် ဖေံ့ မဖိုးကေးပါွီ 

အစိုးေလျ်ထျ်မှာကျာ လျ်ေှိ အမေ ိုးသားေီမိုျကေစီအဖေဲ့ခေုပ်မှာျို 

ကေသခံွို့ေဲ့ ကပမယာစီမံခန့်ခေဲမှုကွေ ျို အသိအမှွ်ပပုကပးဖို့ ကွာင်း 

ဆိုခဲ့ြျပါွယ်။

“  ျေ ကနာ် ွို့ ရိုး ော ဓ ကလ့ နဲ့ ထိ န်း သိ မ်း လာ ွဲ့ ကပမ ယာ ကွေ ျ 

အစိုးေ သာမျ အပခားကဘးပွ်ေန်းျေင်လည်းသိကစေကအာင်ကပါ့ tqufudk pmrsufeSm 24 odk h
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ကဖာ်ပပပါေှိပါွယ်။

အခုလို  ကပမယာအပငင်းပေားမှု ကွေနဲ့ ပွ်သျ်လို့  ပပည်နယ်  

အစိုးေအဖေဲ့နငှ့ ်ဌာနဆိငုေ်ာကွေျ နစှဦ်းနစှဖ်ျြ်ျားနာစစက်ဆးွာကွေ၊ 

ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းွာကွေ အကေးယူကျီးြျပ်ျေွ်ျဲွာကွေ ယကန့ 

အခေနိ်ထိ အားနည်းကနကသးွယ်လို့ ၎င်း အစီအေင်ခံစာမှာ သုံးသပ် 

ထားပါွယ်။

ေီကပမယာဥပကေကွေျ ဌာကနွိုင်းေင်းသားကွေျို  အျာ 

အျေယ်ကပးထားွာမေှိဘူးလို့  ျယားပပည်နယ် အကပခစိုျ်  Law 

Home ျ အထျ်ွန်းကေှ့ကန ဦးကျော်ေဏ္ဏကအာင်ျ ကထာျ်ပပ 

ကပပာဆိုသေားပါွယ်။

“ ေီဥပကေမှာ ျေကနာ်အဓိျကပပာခေင်ွာျကွာ့ ေီလေွ်ကွာ်မှာ 

ဌာကနွိုင်းေင်းသားကွေျို  အခေင့်အကေးကပးလာသလိုလိုကွာ့ေှိွ

ယ်။ ဥပကေကွေအေကလး။ ွာကပမယ့်  လုံးေေကအာင်ကပးကနလား ၊ 

ျာျေယက်ပးကနလားဆိလုည်း မဟုွ ပ်ပနဘ်ူး” လို ့ဦးကျောေ်ဏ္ဏကအာငျ် 

ကပပာပါွယ်။

ဘိုးဘေားပိုင်ကွာင်ယာကပမမေားနှင့်ပွ်သျ်လို့ ကေသခံမေားွစ် 

ဖျ်သွ်အဖိနှိပ်ခံဘေမှ လေွ်ကပမာျ်နိုင်ဖို့အွေျ် ကေသခံကွေျ 

ကနာျ်ွျ်လာမည့်အစိုးေသစ်အကပါ်မှာ မေားစောမှီခိုကနြျပါွယ်။

ေလီိုွ ိငု်းေင်းသားကေသမှာ ပဖစက်ပါ်ကနွဲ ့ကပမယာပပဿနာကွေျိ ု

အခုကေေးကျာျ်ပေဲ ေင်ကောျ်ယှဉ်မပိုင် ြျမဲ့ ျယားပပည်နယ် ေီမိုျ 

ေျ်ွစ်ပါွီျကန ေီးကမာဆိုမမို့နယ် ပပည်သူ့လွှွ်ကွာ်ကနောျကန 

ေငမ်ပိုငမ်ည့ ်ျိယုစ်ားလယှက်လာင်း ဦးကစာခူးွကလျ သသူာ အနိငုေ်ခဲေ့င ်

ေကီပမယာပပဿနာကွေ ပဖစက်ပါ်လာကစွဲ ့ဥပကေ ကွေျိ ုပပငဆ်ငက်ပးနိငုဖ်ို ့

ပပည်ကထာင်စု လွှွ်ကွာ်မှာ ွင်ပပကပးမယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

ဦးကစာခူးွကလျ “အဲ့ဟာကွေနဲ့  ပွ်သျ် မပီးျေကနာ်ွို့  

ကေသမှာျလည်း ရိုးောဓကလ့ အကလျှာျ် ျယားဆိုလည်းျယား 

ျယန်းဆိလုည်းျယန်းအကလောျ ်ျကယာဆိလုည်းျကယာအကလောျ်

ျေကနာ်ွ ို ့ရိုးောနဲ့ကွာကွာငက်ေကပမကွေျိ ုထနိ်းသမိ်းွဲျ့စိ္စကွေေှိွ ယ။် 

ကေထေျ်ကပါျ်ကွေျို ထိန်းသိမ်းွဲ့ျိစ္စကွေေှိွယ်။ သူွို့ေဲ့ဓကလ့အေ 

ွစ်နှစ်ွစ်ခါ  ြျျ်ရိုးထိုး မပီး ကွာ့မှ  အသိအမှွ် ပပု မပီး ကွာ့မှ  

လိုျ်မပီးကွာ့မှ ကဆာင်ေေျ်ွဲ့ ရိုးောဓကလ့ကွေေှိွယ်။အဲ့ွာကွေျ 

ဥပကေကွေထဲမှာဆိုေင်ကွာ့ ထည့်သေင်းအသိအမှွ်ပပုွဲ့ဟာကွေျ 

မေှသိကလာျပ်ဖစက်နွယက်ပါက့နာ။ ျေကနာ်ွ ို ့ေျီစိ္စကွေျိ ုေလီျက်ွေ့ 

ကပမပပင်အကနအထားျို ေီဥပကေထဲ မူေါေထဲ ထည့်သေင်းနိုင်ဖို့ လိုပါွယ်။ 

ျေကနာ့်အကနနဲ့ျကွာ့ ေီျိစ္စကွေျို ကဆာင်ေေျ်နိုင်ဖို့ ေင်ကောျ်ယှဉ်မပို

င်ေပခင်းပဖစ်ပါွယ်။” လို့ ကပပာပါွယ်။

ဦးကစာခူးွကလျ လျ်ေှိအခေနိ်ထိ  ွေားေင်ဆိုင်ကနေွဲ့  

ကွာငသ်ကူွေျိ ုကေှ့ကနအျေ ိုးကဆာင ်အခမဲ ့လိျုလ်ကံဆာငေ်ေျက်ပးကနသ ူ

ွစ်ဦးပဖစ်ပါွယ်။

သူေဲ့ ကေေးကျာျ်ပေဲ ေင်ေပခင်းျ ပပည်နယ်ေဲ့ အုပ်ခေုပ်ကေးမဏ္ဏိုင်နဲ့ 

ဥပကေပပုကေးမဏ္ဏိုင် အားကျာင်းလာဖို့ ၊ ွိုင်းေင်းသားကွေေဲ့ အခေင့်

အကေးွန်းွူကဖာ်ကဖာင်ကပးနိုင်ဖို့  ဖျ်ေေယ်စနစ် ကပါ်ထေန်းလာဖို့  ၊ 

ကေေှည်ွည်ွံ့ွဲ့ မငိမ်းခေမ်းကေးျို ပဖစ်ကပါ်လာဖို့ပဲ ပဖစ်ပါွယ်။

ပပညမ်ျကန လာကောျယ်ဉှ်ွ ဲ ့ပပညက်ထာငစ် ုကျာင်းျေ ိုးကဆာင ်

ပါွီ ေီးကမာ့ဆိုမမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှွ်(၂) မှာ ေင်ကောျ်ယှဉ်မပိုင်မည့် 

ဦးဖကေးေိ(ုခ)ကမာငခ်ေန်းျကွာ ့“ကွာငသ်လူယသ်မားေဲ့ဘေပမင့်ွ ငက်ေး 

အမမဲွမ်းပံပိုးျူညီကဆာင်ေေျ်ကပး” ဆိုွဲ့  ကဆာင်ပုေ်ျို  လျ်စေဲ  

ျိုင်ထားပါွယ်။

၎ င်း ျ  “ အ ထူး သ ပဖ င့် စီး ပေား ကေး လု ပ် င န်း ကွေ ဆို ေ င် လ ည်း  

မလုပ်ွွ်မျိုင်ွွ် ကနာျ်မပီးကွာ့ ကွာင်သူလယ်သမားကွေ 

အလုပ်သမားကွေ သူွို့ဘေျိုြျည့်လိုျ်မယ်ဆိုေင် ဖေံမဖိုးွိုးွျ်မှုျ 

ကွာ်ကွာ်ကလးျိုကနှးကျေးကနကသးွယ်။ အဲ့ွာကွေလည်း ွိုးွျ် 

လာကအာင် ပမန်ဆန်မှုေှိလာကအာင် ကနာျ်မပီးကွာ့ ျေကနာ်ွို့ပါွီ 

ျကပးထားွဲ့ျွိျေွ် ၁၂ ခေျ်ေှိပါွယ်။ အဲ့ ၁၂ ခေျ်ျိုမပဖစ်မကန 

အစေမ်းျနုက်ျိုးစားကဆာငေ်ေျမ်ယလ်ို ့ထပမ်မံပီးကွာ ့ျွပိပုခေင်ွ ယ။်” 

လို့ ကပပာပါွယ်။

၂၀၁၀ ယခင်အစိုးေလျ်ထဲျကနစ မပီး  ပပည်နယ်အွေင်း  

လယ်ယာကပမနှင့်  အပခားကပမကွေ သိမ်းဆည်းပခင်းခံေွာကွေကြျာင့် 

နစ်နာမှုမေှိကစဖို့ စုံစမ်းကေးကျာ်မေှင်ျကန ကပးပို့လိုျ်ွဲ့ ကပမအသုံး 

ခေမှု စီမံခန့်ခေဲကေးကျာ်မွီလျ်ထျ် အမှုွေဲ  ၃၉ ွေဲ  ကပဖေှင်းခဲ့ပါ 

ွယ်လို့  ျယားပပည်နယ် ပပည်နယ်လယ်ယာကပမစီမံခန့်ခေဲကေးနှင့်  

စာေင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူး ဦးွင်ထူးျ ကပပာပါွယ်။

ယခု အစိုးေလျ်ထျ်မှာကွာ့ လယ်ယာကပမနဲ့ အပခာကပမကွေ 

သိမ်းဆည်းခံ ေွာမှုကွေ  ပပန်လည်စိစ် ကေး  ဗဟို ကျာ်မွီျကန 

ကပးပို့လာခဲ့ွဲ့ ပပည်နယ်အွေင်း ွ ိုင်ြျားစာ အမှုွေဲ ၃၄ွေဲေှိခဲ့မပီး ၃၁ ွ ေဲ 

အမှုွေဲပိွ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ွယ်လို့သိေပါွယ်။ ျေန်ွဲ့အမှုွေဲ ၃ ခုျိုလည်း 

ပိွ်သိမ်းနိုင်ဖို့ ွင်ပပထားွယ်လို့ လည်းဆိုပါွယ်။

ပပည်နယ်လယ်ယာကပမနဲ့အပခားကပမကွေ သိမ်းဆည်းပခင်းခံေမှု

ကွေပပန်လည်စိစစ်ကေးကျာ်မွီျို ွိုျ်ရိုျ်ွိုင်ေားလာွာ ကပမယာ 

အမှုွေဲ ၂၂ ွေဲေှိခဲ့ မပီးကွာ့ သိမ်းဆည်းကပမမူေါေွို့နှင့်အညီ စိစစ်မပီး 

အားလုံးပိွ်သိမ်းမပီးပဖစ်ွယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

a'ocHwdkh&Jhajr,mpDrHcef hcGJhr_"avhudk &yfwnfajymqdkay;wJholudkom arsSmfvihfae=u... tquf

ကအာျ်ွ ိဘုာလ ၂၉ ေျက်န့ ညကန ၅ နာေေီန်းျေငအ်ခေနိက်လာျမ်ှာ 

ေှမ်း/ကွာင်၊ ဖယ်ခုံ မမို့နယ်၊ သိျေ ိွ ်ကျေးေောအုပ်စုေှိ  အမှွ်၊ ၃၀၂

 ကပခလေင်ွပ်ေင်း စစ်ကြျာင်း(၂) လျ်ကအာျ်ခံ ကလေူကခါင်ွပ်စခန်းမှ 

ဗို လ် ကျီး ွ စ် ဦး နဲ့  ွ ပ် သား သုံး ကယာ ျ် ွို့ ျ  အ ေ ပ် ေ ွ် ကွေ နဲ့  

သိျေ ိွ ်ကျေးေောျို လာကောျ် ကသာျ်စားမပီးကွာ့ အေပ်သားပပည် 

သူွစ်ဦးျို ထိုးကျိွ်ခဲ့ွယ်လို့ ကေသခံကွေျ ဆိုပါွယ်။

ေီျိစ္စနဲ့  ပွ်သျ်မပီး အမည်မကဖာ်လို့ွဲ့  ကေသခံွစ်ဦးျ 

“စားကသာျမ်ပီးကွာ ့အလေနအ်ျေူး ကွေပဖစလ်ာကွာ ့မူးမပီးမ ှအကြျာင်း 

မဲ့သျ်သျ်ပဲ ွာလည်း။ ျကလးွစ်ကယာျ်ျ၊ လူငယ်ွစ် ကယာျ် 

ျ သူေပ်ျေျ် (၂) ဖျ်ျကန ေပ်ျေျ်(၁) သူ့အကမအိမ်ေှိောျို ဆိုင် 

ျယ်စီး မပီးသေားမယ်ဆို မပီးကွာ့  ေီလမ်းမကျီးဖျ် ပဖွ်သေားွဲ့အခါ 

အဲဗ့ိလုက်ျီးျ အမနိ့်ကပးလိျု်ွ ာ အဲဆ့ိငုျ်ယ်ွ ားမပီးကွာ ့ထိုးပစျ်ော၊ 

z,fckHjrdK he,fwGif wyfrawmfom;tcsdK hrS t&yfom;wpfOD;udk xdk;=udwfr_jzpfyGm;[kqdk

ရိျု်ခေဲပစ်ျောဆိုွဲ့ ပုံစံနဲ့ ကပပာမပီးကွာ့မှ သူ့လူကွေျ ထေျ်လာမပီးကွာ့ 

အဲဆ့ိငုျ်ယသ်မားျိ ုရိျုမ်ပီးကွာမ့ ှထိုးွယ။်”လို ့ျန္တာေေွီွ ိငု်းမျ်ိ ု

ကပပာပါွယ်။

ေါ့အပပင် ၎င်းျ ွပ်မကွာ်သားကွေျ ဆိုင်ကေှ့ဓါွ်ဆီစဉ်မှာ 

ကေသန့်ဗူးနဲ့ ထည့်ထားွဲ့ ဓါွ်ဆီဗူး (၂) ဗူးျို ယူမပီး လမ်းလယ် ကခါင်မှာ 

ကလာင်းခေမီးရှိုွာကွေ လုပ်ခဲ့ွယ်လို့  ဆိုပါွယ်။  အဆိုပါ ွပ်မ 

ကွာ်သားကွေဟာ အေပ်ေွ်ကွေနဲ့လာမပီးကွာ့ သိျေ ိွ ်ကျေးေောထဲျ 

စားကသာျဆ်ိငု ်(၂) ဆိငုမ်ှာ ေငက်ောျက်သာျစ်ား ခဲြ့ျသကူွေပဖစ်ွ ယလ်ို ့

ကေသခံကွေျ ဆိုပါွယ်။

အခုလို ထိုးကျိွ်ခံေွဲ့ လူငယ်ဟာ နှာကခါင်း၊ ဦးကခါင်းကွေမှာ 

ငါးခေျ်ကလာျ် အထိုးခံခဲ့ေမပီး ကဆးခန်းျို သေားကောျ်ပပသွာမေှိပဲ 

အိမ်မှာပဲ အနားယူကနွယ်လို့ ဆိုပါွယ်။

ေီလို  ထိုး ကျိွ်မှု ပဖစ်ပေားွာနဲ့  ပွ်သျ် မပီး  အမှွ် ၊  ၃၀၂

 ကပခလေင်ွပ်ေင်း ေုွပ်ေင်းမှူး ဦးကအာင်ကဇပမင့်ျို ဆျ်သေယ်ကမး 

ပမန်းခဲ့ောမှာ ၎င်းျ “ကလာကလာဆယ် ျေကနာ်ွို့  စိစစ်ွုန်းပဲ” လို့  

ကပဖဆိုထားပါွယ်။

သိျေ ိွ ်ကေသဟာ ျယန်းပပည်သစ်ပါွီေဲ့ အုပ်ခေုပ်ကေးနယ် 

ကပမပဖစ်ွာကြျာင့် ျယန်းပပည်သစ်ေဲကဘာ် ကွေျို အဆိုပါပဖစ်စဉ်ျို 

ထိန်းသိမ်းခိုင်းခဲ့မပီး ၎င်းွပ်မကွာ်သား (၄) ဦးျို ပပန်လည် ပို့ကဆာင် 

ကပးခဲ့ွ ယလ်ို ့လို ့ျယန်းပပညသ်စပ်ါွေီဲ့ အပုခ်ေုပက်ေးအဖေဲ့ပဖစ်ွ ဲ ့အမှွ  ်

(၂) မမို့နယ် ဥျ္ကဌဗိုလ်မှူးအံ့ကျော်ျ ကပပာပါွယ်။

၎င်းျ “ျေကနာ်ွ ို ့ဆန္ဒအကနနဲ့ကွာ ့ေါျ သူ့စည်းနဲ့ ျိယု့စ်ည်းျ 

အလည်လာွာွို့ အခေင်းခေင်း သွင်းကွေပါကွေ အသိကပး၊ အကြျာင်း 

ြျားဖို့လိုအပ်မယ်လို့  ျေကနာ်ွစ်ဦးအကနနဲ့  ဆန္ဒေှိပါွယ်ဗေ” လို့  

ဆိုပါွယ်။

သိျေ ိွ ်ကေသခံကွေျကွာ့ ကနှာျ်ကနာင်မှာ အဆိုပါျိစ္စ မေ ိုးျို 

မပဖစ်ကစခေင်ွဲ့အပပင် ထိုးကျိွ်မှုျို ျေူးလေန်ခဲ့ွဲ့ ွပ်မကွာ်သား 

ကွေျိုလည်း ွပ်ေဲ့ စည်းမေဉ်း၊ စည်းျမ်းအွိုင်း အကေးယူကပးဖို့ ဆန္ဒေှိ 

ကနြျပါွယ်။

cGef;uvdkif;z&D;
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၂၀၂၀-ခုနှစ် ၊  အကထေကထေကေေးကျာျ်ပေဲအား နိုေင်ဘာလ (၈) 

ေျ်ကန့ွေင် ျေင်းပသေားမည်ဟု ပပည်ကထာင်စုကေေးကျာျ်ပေဲကျာ်မေှင်

မှ ွေားေင်ထု ်ွပပန်ခဲ့မပီးသည့်အခေနိ်မှစွင်၍ ွေားေင်၊ ွေားမေင် 

မဲဆေယ်လှုပ်ေှားမှုမေား စွင်ကနြျမပီ ပဖစ်သည်။

အံ့မခန်း စိွ်ေင်စားဘေယ်ကျာင်းသည်မှာ မိမိနှင့်  နိုင်ငံကေး 

အပမင်၊ အယူအဆ၊ သကဘာထားမေား နှစ်ကပါင်း (၃၀) ကျော် ခံယူခေျ် 

ွူညီခဲ့သည့်သူမေား၊ လုပ်ကဖာ်ျိုင်ဖျ်၊ ေဲကဘာ်ေဲဘျ်ဟု ထင်မှွ်ခဲ့ေ 

သမူေားနငှ့ပ်င ်ခေဉ်းျပသ်ုံးသပသ်ည့အ်ပမင ်သကဘာထားမေား သသိသိာသာ 

ျေဲလေဲကနြျ၏။

ွစ်ခေ ို့ဆိုလျှင် နိုင်ငံသားွစ်ဦးပခင်းစီ၏ နိုင်ငံသားအခေင့်အကေး 

မေားျိုပင်လျှင်  ထိပါးကစာ်ျား ကေးသားွိုျ်ခိုျ်  ကနြျသည်ျို  

ကွေ့ကနေသည်။

မမိိွ ို ့ပေဟိွ လပုင်န်းဆိသုညမ်ှာ “ ေနသ်နူည်းကစ၊ မိွ က်ဆေမမကဲစ” 

ဆိသုည့ ်သကဘာွေားျိ ုလျေ်ယပ်ိငုပ်ိငု ်စေျဲိငုထ်ားော မမိိွ ို၏့ ေှေိင်း 

ပင်ျိုယ်ဗီဇမေားျို ထိမ်းခေုပ် မမိုသိပ်ထားခဲ့ေသည်မေားလည်းေှိခဲ့သည်။

အကွေးအကခါ်၊ ဗဟုသုွ၊ အကွေ့ အကျုံနည်းပါးသည့် ဌာကန 

ွိုင်းေင်းသား ကေသခံပပည်နယ်သူ ပပည်နယ်သားမေားျို ကအာျ်လမ်း 

နည်းကပါင်းစုံပဖင့် မဟုွ်မမှန်သည့် သွင်းအခေျ်အလျ်မေား၊ ပုံဖေျ် 

မှုမေား၊ မခိမ်းကပခာျ်မှုမေားနှင့် မဲဆေယ်လှုံ့ကဆာ်ကနြျသည်ျို ကွေ့ပမင်ကန 

ေသည်။

အဓျိအားပဖင့ ်အကပခအပမစ်မေှကိသာ ” ွ ိုင်းေင်းသားပါွကီွေျ 

အစိုးေမဖေဲ့နိငုပ်ါဘူး” “စစ ်အာဏာေငှလ်ျက်အာျ ်ပပနက်ောျသ်ေားမယ”်၊ 

“စစ်သားလူထေျ်ကွေပါွဲ့ ပါွီျို မဲမကပးနဲ့” စသည့် ကပပာဆိုစည်းရုံး 

လှုံ့ကဆာ်မဲဆေယ်မှုမေားသည် ကေသခံွိုင်းေင်းသား ပပည်သူမေားအြျား 

ကထေပပား ကေေါးကစကသာလ်ည်း၊ အမနှစ်ငစ်စ ်ွ ပမ်ကွာအ်ောေှကိဟာင်းမေား၊ 

အမေားစပုါခဲသ့ည့ပ်ါွမီှာ မည့သ်ည့ပ်ါွပီဖစသ်ညျ်ိ ုကေသခမံေား ေငှ်းေငှ်း 

လင်းလင်း သိေှိနားလည်ကနြျမပီပဖစ်သည်။

လျ်ေှိအာဏာေ အမေ ိုးသားေီမိုျကေစီအဖေဲ့ခေုပ် (NLD) စွင် 

ဖေဲ့စည်းခဲ့စဉ်ျ ွပ်မကွာ်မေ ိုးခေစ်ေဲကဘာ်ကဟာင်းမေား အစုအဖေဲ့သည် 

အဓိျ အခန်းျဏ္ဏမှ ပါေင်ခဲ့ြျကပသည်။

ပါွီဦးကဆာင်မှုျို  ယခင် အခေနိ်ျွည်းျပင် ဦးကဆာင်ခဲ့  

ကြျာင်းနှင့် ယကန့အခေနိ်ထိွိုင် NLD ၏အဓိျဦးကဆာင်သူမေားထဲွေင်၊ 

ွပ်မကွာ်ျာျေယ်ကေး ဦးစီးခေုပ်ကဟာင်း ဗိုလ်ခေုပ်ကျီးွင်ဦးျဲ့သို့ 

ပုဂ္ဂိုလ်မေားပါေင်လေျ်ေှိကနမပီး ပါွီွေင်း ြသဇာကျီးမားလှသည့် ဗိုလ်ကျီး 

ကဟာင်းဦးေင်းထိန်ွို့ ပါေင်ကနြျသည်ဟု နားလည်ထားြျသည်၊၊

ွပ်မကွာ်အောေှိကဟာင်းမေား ဦးကဆာင်မှု၌ ပါေင်ကနသည်ျို၊ 

ပပည်နယ် အကပခပပု NLD ပါွီကခါင်းကဆာင်မေားမှ သိုေှျ်ဖုံးျေယ်ထား 

ခေင်ပုံေသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံ ွစ်ေှမ်းလုံး မဲဆေယ်စည်းရုံးကေးဆိုင်းဘုွ်မေားွေင် 

ဗိုလ်ခေုပ်ကျီးွင်ဦးပုံျို အသုံးပပု ခဲ့ြျကသာ်လည်း ျယားပပည်နယ်ွေင် 

(မယ်စဲမမို့နယ်) မှအပ အပခားမမို့နယ်မေား၏ ပါွီစည်းရုံးကေး ဆိုင်းဘုွ် 

မေားွေင် အသုံးပပုမထားသည်ျို ကွေ့ေှိေကပသည်။

နိုင်ငံကေးပါွီမေားအကနနှင့် မဲဆေယ်စည်းရုံးကေးျာလမေားွေင် 

ရိုးရိုးသားသားပဖင့် ယှဉ်မပိုင်သင့်ြျသည်။ အပခားွိုင်းကေသကျီးမေားွေင် 

ပဖစ်ပေားလေျ်ေှိသည့် အြျမ်းဖျ် လုပ်ေပ်မေား၊ ဆူပူလှုံ့ကဆာ်မှုမေား၊ 

ျေင်နီပပည်နယ်အွေင်း ျူးစျ်မလာကစခေင်ပါ။

ပါွီ ွာေန်ေှိသူမေားအကနနှင့် မိမိအား ေန်းေံကထာျ်ခံသူမေားနှင့် 

ပါွီေင်မေားျို  စနစ်ွျေ လမ်းညေန်မှုမေား ပပုလုပ်သင့်ကပသည်။ 

မိမိပါွီ အသာေလိုမှုထျ် ကေသွေင်း စိွ်ေမ်း ျေဲမှုမေား၊ ညီညေွ်ကေး 

ထိခိုျ်ကစမှုမေားနှင့် ကစ့ကဆာ်လှုပ်ေှားမှုမေားျိုလည်း ေိုင်းေန်း ျာျေယ် 

ထိန်းသိမ်းသင့်သည်။

ွိုင်းေင်းသားကေသမေား၌ လူ့အခေင့်အကေးခေ ိုးကဖာျ်မှုမေ ိုးစုံ  

ျိုယ်ွိုင်ပမင်ကွေ့ခဲ့ေ ဖူးသည်။ ပမင်ကွေ့ကနေဆဲလည်းပဖစ်၏။ ွိုင်းေင်း 

သူအမေ ိုးသမီးမေား ျေည်ျေယ်မေျ် ျေယ်ော ပုန်းကအာင်းေင်း မီးဖေားခဲ့ 

ေသူမေား၊ ကသဆုံးခဲ့သူမေား ကွေ့ဖူးြျမှာပါ။

ွိုင်းေင်း သားျကလးငယ်မေား စစ်ကဘးကေှာင်ေင်း ကျောျ်ဂူ 

မေားအွေင်း၊ လျှ ိုကပမှာင်မေားြျား၊ ကခောင်းကဘးမေားနှင့် သစ်ပင်ကျီးမေား 

ကအာျ်ွေင်၊ စာသင်ကနြျေသည်ျို ျိုယ်ွိုင် ကွေ့ပမင်ေသည့်အခါ 

နာျေင်ကြျျေဲစောမေားမှာ မခံစားနိုင်ကလာျ်ကအာင် ထိခိုျ် ေင်နာေပါ 

သည်။ မိမိျိုယ်ွိုင်လည်း စာသင်ကပးခဲ့ဖူး၏။

ဗုေ္ဓဘာသာေင်မဟုွ်သည့်  ဘာသာေင်  စစ်ကဘးကေှာင်မေား  

သစ်ပင်ကျီးကျီးမေားကအာျ်၊ လျှ ိုကပမှာင်မေားြျားနှင့် သဘာေကျောျ် 

ဂူမေားအွေင်း ဘုေားေွ်ပပုကနြျသည့် ပမင်ျေင်းမေားမှာ အံဩမှင်သျ် 

မိကစပါသည်။

ွိငု်းေင်းသားကေသမေား၏ သဘာေသယဇံာွ၊ အေင်းအပမစမ်ေားျိ ု

ကေသခံမေား အကနနှင့် ပပည့်ပပည့်ေေ အျေ ိုးမခံစားေသည့်အထဲ မွေား

ကပမယာသမိ်းခကံနေမှုမေားနငှ့ ်စီးပေားကေးအငပ်ါယာခေဲ့ထေငမ်ှုမေား၊ လမူေ ိုးကေး 

ခေဲပခားဆျ်ဆံခံေမှုမေား ေှိကနကသးသည်။

ွိုင်းေင်းသားကေသမေားမှာ ဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်သင့်သကလာျ် မွိုး 

ွျဘ် ဲပညာကေး၊ ျေန်းမာကေးနငှ့ဖ်ေံ့မဖိုးမှုဆိငုေ်ာ လပုင်န်းမေား ကနှာင့က်နှး 

လေျပ်င ်ေှကိနကသးသညဟ် ုအမေားျ ယုြံျညက်နြျသည။် နိငုင်ကံေးနယ ်

ပယ်မှ အသံွစ်ခေ ို့ြျားလိုျ်မိ၏။

ပမန်မာနိုင်ငံအကနနှင့် ညေန့်ကပါင်းအစိုးေဖေဲ့နိုင်ေန် အဆင်သင့်မပဖစ် 

ကသးဆိုကသာ အာကဘာ်ပင်။ သို့ဆိုလျှင် ပါွီွစ်ခုွည်း အုပ်ခေုပ်ကေး၊ 

စီမံခန့်ခေဲကေး၊ ွေားစီေင်ကေးမေား ကဆာင်ေေျ်နိုင်မပီကလာ၊ အဆင့်သင့် 

ပဖစ်ကနမပီကလာ ကမးခေန်းထုွ်စောေှိလာသည်။

ပါွီွ စခ်ုွ ည်း အာဏာျိငုဆ်ပုအ်ပုခ်ေုပစ်မီနံိငုေ်နမ်ှာ ပါွကီခါင်း 

ကဆာင်ွစ်ဦးပခင်းစီနှင့် လွှွ်ကွာ်ျိုယ်စားလှယ် ွစ်ဦးပခင်းစီွို့၏ 

အေည်အခေင်း လုံကလာျ်ပပည့်ေေန် လိုအပ်ကပ လိမ့်မည်။

နိုင်ငံကေးေမ်းစာ ျုံလုံပပည့်ေကေးသည် အကေးပါသည့် ပဓာနျေ 

မှုပဖစ်သည်။ လူ့အခေင့်အကေး ၊မငိမ်းခေမ်းကေး၊ ွေားဥပကေစိုးမိုးကေးနှင့် 

ွိုင်းေင်းသားအခေင့်အကေး၊ ေုျ္ခသည်အကေး၊ စစ်ကဘးကေှာင်မေားအကေးနှင့် 

ကေေ့ကပပာင်းအလပုသ်မားမေား၏ အကေး ျစိ္စမေားျိ ုနှံစ့ပသ်ပိမငဖ်ိုလ့ိသုညဟ် ု

မိမိအကနပဖင့် နားလည်ထားသည်။

မည်သို့ကသာ အကပခအကနပဖစ်ကစျာမူ ွ စ်ပါွီစနစ်နှင့် ပါွီကျီး 

ေါေျို မကျိုျ် နှစ်သျ်ပါ၊ (လျ်မခံနိုင်ပါ)။ ပါွီွစ်ခုွည်းအကနနှင့် 

ကမာင်းနှင်ခေင်သလို ကမာင်းနှင် လို့ မေကအာင် (ထင်ောစိုင်းလို့မေကအာင်)၊ 

ပါွီစုံေီမိုျကေစီစနစ် ပဖစ်ကစခေင်သည်။ ွိုင်းေင်းသားပါွီမေား လွှွ် 

ကွာ်အသီးသီးွေင် ပါေင်ကစခေင်၊ ပါ၀င်သင့်၏။ ယင်းွို့ နယ်ကပမကေသ၏ 

ပပဿနာမေားျို ယင်းွို့ျဲ့သို့ မည်သူမှမသိေှိနိုင်ပါ။ ယင်းွို့ကေသျို 

ယင်းွို့ထျ် မည်သူမှမခေစ်နိုင်ပါ။ မည်သူမှ ကစွနာမေှိနိုင်ပါ။ ယင်းွို့ 

ကေသျိုယင်းွို့ျို အုပ်ခေုပ်ကစခေင်သည်။

ကေသဖေံ့မဖိုးကေးလုပ်ငန်းမေားျို ွိုင်းေင်းသားျိုယ် စားလှယ်မေား 

အကနနှင့်လည်း ကစွနာကေှ့ထား၍ စနစ်ွျေလုပ်ကဆာင်နိုင်မည် 

ဟုလည်း ယုံြျည်သည်။

ယင်းွို့သည်လည်း ွစ်စုံွစ်ော အကွေ့အကျုံေှိ ြျသူမေား 

ပဖစ်သည်။ ပပည်ကထာင်စုပါွီကျီးမေားမှေင်ကောျ်အကေေးခံသည့် ကေသခံ 

လွှွ်ကွာ် အမွ်မေားသည် မိမိွို့ ကေသဖေံ့မဖိုးကေးျို ကဆာင်ေေျ် ခေင် 

ကသာ်ပငားလည်း၊ ပါွီဗဟို၏ ဉီးစီးထိမ်းခေုပ်မှု လိုအပ်သည်ထျ်ကျီး 

မားကနပပန်သည်။

ဗဟိုျ ညေန်ြျားခေျ်အွိုင်း လုပ်ျိုင်ြျေ၏။ မိမိွို့ လုပ်ခေင်၊ 

ျိုင်ခေင် ၊  လုပ်နိုင်ျိုင်နိုင်သကလာျ်လူထုအွေျ် မလုပ်ကပးနိုင်ဟု 

ပမင်မိသည်။

လွွှ က်ွာ်ွ ေင ်အဆိုွ ငသ်ေင်းသည့ ်ျစိ္စေပမ်ေားျိပုင ်ပါွဗီဟိမု ှ

ခေင့်ပပုမှသာ ွင်သေင်းခေင့်ေသည့် အကပခအကနကအာျ်ွေင် ေှိကနသည်။

ွိငု်းေင်းသားမေားအကနနငှ့ ်ျိယု့ြ်ျမ္မာ ျိယုဖ်န်ွ ီးနိငုေ်ကပမည။် 

စစ်မှန်သည့် ဖျ်ေေယ်ပပည်ကထာင်စုျို  ပမင်ကွေ့ခေင်မိသည်။ ပပည် 

နယ်မေားျို လျ်ေှိအကပခအကန ထျ် ဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကစခေင်သည်။

မိမိအကနနှင့်  နှစ်ကပါင်းမေားစော  ကလ့လာပဖွ်သန်းမှုမှ  ေေှိခဲ့  

သည့်အသိနှင့် ယုံြျည်ခေျ်ျို သစ္စာမကဖာျ်ခေင်သည့်အွေျ် ကေသခံ 

ွိုင်းေင်း သားနိုင်ငံကေးပါွီမေားျို ယုံယုံြျည်ြျည်နှင့် ေိုင်းေံသေား 

သင့်သည်ဟု ရိုးသားစော ယုံြျည်ေင်းစေဲထားေှိသည်။

ျယား (ျေင်နီ) ပပည်နယ်ွေင်း စစ်မှန်သည့် မငိမ်းခေမ်းကေး၊ 

လူငယ်မေား ပညာကေး၊ ဖေံ့မဖိုးွိုးွျ်ကေး၊ မူးယစ်ကဆးေါးွိုျ်ဖေျ်ကေး၊ 

ွိုင်းေင်းသား စာကပ၊ယဉ်ကျေးမှု ၊  ဓကလ့ထုံးွမ်းစဉ်လာမေား ထိမ်း 

သိမ်းနိုင်ကေး၊ အျေင့်ပေျ်ခေစား၊ အဂွိလိုျ်စားမှုမေား ထိမ်းကျောင်း 

နိုင်ကေးနှင့် လူငယ်မေား၏ အနာဂွ် အိပ်မျ်မေား လှပကေဆာကစကေး 

ွို့အွေျ်၊ ပပည်နယ်အကပခစိုျ် ွိုင်းေင်းသားနိုင်ငံကေးပါွီမေားျို 

ပပည်နယ်သူပပည်နယ်သားမေား၊ ကေသခံပပည်သူပပည်သားမေား အကနနှင့် 

ယုယံုြံျညြ်ျည ်ကေေးခေယဆ်န္ဒပပုသင့ပ်ါကြျာင်း ကဖာပ်ပလိုျေ်ကပသည။်
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