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*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpf*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(2)

a'owGif; owif;a'owGif; owif;

ဖမန်မာတပ်မကတာ်နှင့် ေရင်နီအမျ ိုးသားတိုး 

တေက်ရးပါတ(ီKNPP) တိုအ့ကေား ရှားကတာမမို့နယထ် ဲ

မှာ ကမလအတွင်းေ တိုေ်ပွဲတစ်ကေိမ်ဖြစ်ခဲ့မပီး အမျ ိုး 

သား ၁ ဦးကသေုံးခဲ့ပါတယ်။

ကမလ ၁ ရေ်ကန့မှ  ၃၁ ရေ်ကန့အတွင်း  

ဖမနမ်ာနိငုင်တံစဝ်မှ်း ေချငဖ်ပညန်ယ၊် ေယားဖပညန်ယ၊် 

ေရင် ဖပည်နယ် ၊  ချင်း ဖပည်နယ် ၊  ရခိုင် ဖပည်နယ် ၊ 

ရှမ်းဖပည်နယ်၊ တနသသာရီတိုင်းနှင့်စစ်ေိုင်းတိုင်း တို့ရှိ 

မမို့နယ် (၁၃) မမို့နယ် တို့မှာ တိုေ်ပွဲကပါင်း ပျမ်းမျှ (၄၂

) ကေိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။

တို ေ် ပွဲ များ သ ည်  ဖမ န် မာ့ တ ပ် မ ကတာ် နှ င့်  

2020ckeSpf arv 1 &ufae huae 31 &ufae htwGif; jzpfyGm;cJhwJh jidrf;csrf;a&;jzpfp^f 

tus^f;csKyf

တိုင်းရင်းသား လေ်နေ်ေိုင်အြွဲ့အစည်း (EAOs)

များအကေား တိုေ်ပွဲကတွ ဖြစ်ပွားခဲ့မပီး တိုေ်ပွဲအတွင်း 

ကသေုံးသူ (၁)ဦး၊ ဒဏ်ရရှိသူ (၁၇)ဦး ရှိခဲ့သည်။ 

လအူခငွ့အ်ကရးနငှ့ ်စပလ်ျဉ်းကသာ ဖပဿနာများ 

(၄၆ ) ကေိမ်ထိ  ဖြစ် ပွားခဲ့ မပီး  ကသေုံးသူ  (၈ )ဦး ၊ 

ဒဏ်ရာရရှိသူ (၂၀)ဦး၊ ြမ်းေီးခံရသူ (၁၅၈)ဦး နှင့် 

ဖပည်လည်လွတ်ကဖမာေ်လာသူ (၁၃၂)ဦး ထိရှိခဲ့သည်။ 

ကေျးရွာ (၂)ရွာ မီးရှို့ခံခဲ့ရကသာကကောင့် အိမ်ကဖခ (၃၁၁

) အိမ်ခန့် မီးကလာင် ပျေ်စီးခဲ့သည်။ ကဖမဖမှပ်မိုင်းနှင့် 

မိုင်းကပါေ်ေွဲမှု အကေိမ်ကရ (၁၅) ကေိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့မပီး 

ကသေုံးသူ (၅)ဦးနှင့် ဒဏ်ရရှိသူ (၉)ဦး ထိရှိခဲ့ပါတယ်။

ကေွးကနွးပွဲကတွ အကနဖြင့် ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု 

ရပ်စဲကရးေိုင်ရာ ပူးတွဲကစာင့် ကေည့်ကရးကော်မတီ  

အစည်းအကဝး (၃) ကေိမ် ၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲကရး 

အြွဲ့ဝင်များ  အစည်းအကဝး (၁၀) ကေိမ် ၊  အစိုးရ 

အြွဲ့ဝင်များ အစည်းအကဝး (၄)ကေိမ်၊ မငိမ်ချမ်းကရးနှင့် 

ပတ်သေ်သည့်  နိုင်ငံတော အစည်းအကဝး (၅)

ကေိမ်များနှင့်  ကဖမာေ်ပိုင်းမဟာမိတ် အြွဲ့ဝင်ကတွ 

အစည်းအကဝး  (၁ ) ကေိမ်  စု စု ကပါင်း  ( ၂၃ ) ကေိမ်  

ဖပုလုပ်ခဲ့မပီး (COVID-19) ေူးစေ်ကရာဂါ ောေွယ် 

ထနိ်းချုပေ်သုကရးနငှ့ ်စပလ်ျဉ်းကသာ ေစိ္စရပမ်ျားအား 

အဓိေထားကေွးကနွးခဲ့ ကေပါတယ်။

ထု တ် ဖပ န် ချ ေ် ကတွ အ ကန နဲ့  အ စိုး ရ ေ ကန  

ထုတ်ဖပန်ချေ် (၃)ကေိမ်၊ တပ်မကတာ်မှ ထုတ်ဖပန်ချေ် 

(၁၀) ကေိမ် ၊  အပစ်အခတ်ရပ်စဲကရးအြွဲ့ဝင်များမှ  

ထုတ် ဖပန်ချေ်  (၅) ကေိမ် ၊  ကဖမာေ်ပိုင်းမဟာမိတ်

အ ြွဲ့ ဝ င် များ မှ  ထု တ် ဖပ န် ချ ေ်  ( ၁ ၄ ) ကေိ မ် ၊ 

မငိမ်းချမ်းကရးနှင့်ပတ်သေ်တဲ့  နိုင်ငံတော အြွဲ့  

အစည်းကတွေကန ထုတ်ဖပန်ချေ် (၅)ကေိမ်နှင့် အရပ် 

ြေ်လူမှုအြွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ဖပန်ချေ် (၁၁)ကေိမ် 

စုစုကပါင်း (၄၈) ကေိမ် ထုတ်ဖပန် ကကေညာခဲ့ပါတယ်။

Ref: Burma Monitor

ေယားဖပည်နယ် အစိုးရရဲ့ ကေျးလေ်ြွံ့မြိုး

ကရးစီမံေိန်းကတွမှာ ေုမ္မဏီတင်ဒါလုပ်ငန်းကတွမှာ 

အကရအကသွးမရှိေူးလို့ ေယားဖပည်နယ် လွှတ်ကတာ် 

ဖပည်သူ့ကငွစာရင်း ကစာင့်ကေည့်စစ်ကေးကရး ကော်မ 

တဝီင ်ဦးခငက်မာငထ်နွ်း(ကခါ်)ကနာအ်ီးေ ကဖပာပါတယ။်

၎င်းေ “ေျကနာ်တို့ဒီအေိုးေုံးေိုရင် ေျကနာ်

တို့အကောေ်ဦးကတွအရည်အကသွးမမှီတာကပါကနာ်။ 

အကောေ်အဦးကတ ွအေ်ေွတဲာကတ ွတငဒ်ါေတစမ်ျ ိုး 

ကနာေ်တစ်ခုေ လမ်း။ လမ်းေဒူးကဖပာကတာ့တစ်မျ ိုး 

ဥပမာ ကဖမသားလမ်းကရဖြန်း ကရဖြန်းကတာ့သဲကေိတ် 

တာကတွမလုပ်ပါေူး။ သူတို့တာကတွသွားမကေည့်ေူး 

သူ တို့ ခို တ ယ် ။  ဒီ ဟာ ေ  ကတာ် ကတာ် ေိုး တ ယ် ။ 

ဒီလုပ်ငန်းကပါကနာ် သူတို့လည်းေတ်ဂျေ်ကတာ်ကတာ်

များများကတာင်းတယ။် ကတာင်းမမှပီးကအာငမ်လပုပ်ဖဲပန်

ကပးတာလည်း အဲ့တာေေျကနာ်တို့ေယားဖပည်တွေ် 

တစ်အားနစ်နာပါတယ်။ ” လို့ ကဖပာပါတယ်။

လုပ်ငန်းတစ်ခုေို  ကောင်ရွေ်ရန်အတွေ်  

ကေိုတငေ်ငွ်းေင်းစစက်ေးမပီး တိငု်းတာ တေွခ်ျေမ်ပီးမ ှ

တင်သွင်းတာကတွ  မလုပ်တဲ့အတွေ်  ေတ်ဂျေ်  

ေျလာတဲ့အခါနဲ့  အမှန်တေယ်လုပ်တဲ့အချနိ်မှာ  

ေွာဟမှုကတွ ရှိကနတယ်လို့ေိုပါတယ်။

“တေွခ်ျေမ်ှုတစအ်ားလွှသဲွားတယ။် တစခ်ျ ို့ေ 

ပိုတယ် တစ်ချ ို့ေလိုတယ်အဲ့သလိုဖြစ်တယ် အဲ့တာ 

ကကောင့်မို့ ကေိုတင်ဖပင်ေင်မယ်ေိုရင် ဒီကလာေ်ထိ 

အကလအလွင့် မဖြစ်ေူးကပါကနာ် ေျကနာ်တို့ ေဏ္ဍာ 

ကငွေ။”လို့ ဦးခင်ကမာင်ထွန်း(ကခါ်)ကနာ်အီးေ ေေ် 

ကဖပာပါတယ်။

၎င်းေိစ္စရပ်ကတွနဲ့ပတ်သေ်လို့ ေယားဖပည် 

နယ် လွှတ်ကတာ်ရဲ့ ဇွန်လ ၁၀ ရေ်ကန့ေ အစည်း 

အကဝးမှာ ြွံ့မြိုးကရးလုပ်ငန်း ကတွကောင်ရွေ်မှု အကဖခ 

အကနကတွေို တင်ဖပခဲ့ကေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကမာ်ချးီကေျးရွာ ကအာင်ချမ်းသာ ကတာင်ကပါ် 

ေားလမ်းရဲ့ ထုအနေ် ၁၅ လေ်မ ရှိရမည့်အစား ၃ 

လေမ်ခွနဲငှ့ ်၂ လေမ်ခွသဲာရှကိကောင်း သတမ်တှထ်ားတဲ ့

ထုမဖပည့်မှီတာကတွ စတာကတွ ကတွ့ခဲ့တယ်လို့ တင်ဖပ 

ခဲ့ပါတယ်။

ဖပည်သူ့ေဏ္ဍာကငွကတွေို အလာဟာသ မဖြစ် 

ကစြို့ သေ်ေိုင်ရာဌာနကတွနဲ့ ဖပည်နယ်အစိုးရကတွမှာ 

ကေီးကေပ်ကပးြို့ တိုေ်တွန်းသွားပါတယ်။

တင်ဒါလုပ်ငန်းကတွအရည်အကသွးညံ့တယ် 

ေိုတဲ့  ေိစ္စနဲ့ပတ်သေ်လို့  ေုမ္မဏီကတွေ မမို့ကပါ် 

ကလာေ်ပဲ တင်ဒါကတွ စိတ်ဝင်စားကေတာ ဖြစ် မပီး 

ကဝးလံတဲ့ကေျးလေ်ကတွ ေေ်ေိုကတာ့ စိတ်ဝင်စားမှု 

အားနည်းတာကတွ ကကောင့် တင်ဒါမကခါ်ပဲ ကပးလိုေ်ရ

တာကတွရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။

အခုလို  တင်ဒါေို  မေွဲကတာ့ပဲ  ေုမ္မဏီေို  

ကပးလိုေ်တဲ့အခါမှာ တွေ်ချေ်မှုကတွေ ေွာဟမှု 

ဖပဿနာကတွ  ကပါ်လာတဲ့အခါမှာ  အရည်အကသွး  

ညံ့ တာ ကတွ  ဖြ စ် လာ တ ယ် လို့  ေ ယား ဖပ ည် န ယ်  

လွှတ်ကတာ် ဖပည်သူ့ကငွစာရင်းကစာင့် ကေည့်ကလ့လာ

ကရးကော်မတီ အတွင်းကရးမှူး  ဦးကအာင်နိုင်ဦးေ 

ကဖပာပါတယ်။

“အခုေိုရင် ရှားကတာမမို့နယ်ေဟာ၊ကနာေ် 

မပီးကတာ့ ြရူေိုမမို့နယ်ေဟာ ဒါကတွေိုရင် တင်ဒါ 

မကခါ်ေူးကပါကလး တင်ဒါကခါ်ကပမယ့်  လုပ်မယ့်သူ 

မရှိေူး။ လမ်းပန်းေေ်သွယ်ကရး ခေ်ခဲတဲ့ကနရာ 

ကတွကပါ။ ကေးရုံကတွ ကေးကပးခန်း ကလးကတွ ကပါကလး 

လမ်းပန်းေေ်သွယ်ကရး ခေ်ခဲတဲ့ခါေျကတာ့ တင်ဒါ 

ယူမယ့်လူ မရှိေူးကပါကနာ်။ ဒါေျကနာ်လုပ်နိုင်တယ်

ေို မပီးကတာ့မှ တာဝန်ယူမပီးကတာ့မှ ေုမ္ပဏီကတွေ 

မလုပ် ဖြစ်လိုေ်တာကပါ့ ။ ”လို့  ဦးကအာင်နို င် ဦးေ 

ကဖပာပါတယ်။

ဖပည်သူ့ကငွစာရင်းကစာင့် ကေည့်စစ်ကေးကရး

ကော်မတီ မှ  ၄ နှစ်တာ အစီရင်ခံစာေို  ဇွန်လ 

အ ကော ေ် အ ဦး ကော ေ် လု ပ် ဖခ င်း လု ပ် င န်း  ၈ ၆

 ခု၊ လမ်းခင်းဖခင်းလုပ်ငန်း ၉၉ ခု၊ ကဖမောနံရံ ၂၄ ခု၊ 

တတံားတညက်ောေဖ်ခင်းလပုင်န်း ၂၅ ခ၊ု လယယ်ာကဖမ 

ကြာထ်တုဖ်ခင်းလပုင်န်း ၂ ခ၊ု လျှပစ်စမ်ီးတိငု ်စိေုထ်ဖူခင်း 

လုပ်ငန်း  ၂  ခု ၊  ေည်တည်ကောေ် ဖခင်းလုပ်ငန်း  

၂  ခု ၊  ကရရရှိ ကရး  အကောင်အထည်ကြာ်တာ၁ခု  

တို့ေို  စစ်ကေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့  လွှတ်ကတာ်မှာ  

တင်ဖပချေ်အရသိရပါတယ်။

တင်ဒါလုပ်ငန်းကတွမှာ အကရအကသွးမရှိေူးလို့ ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်တွင် တင်ဖပခဲ့တင်ဒါလုပ်ငန်းကတွမှာ အကရအကသွးမရှိေူးလို့ ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်တွင် တင်ဖပခဲ့

အန်ကထာ်နီ

ကမာချးီကေျးရွာ ၊ ကအာင်ချမ်းသာ- ကတာငက်ပါ်ေားလမ်းရဲ့ ထအုနေ ်၁၅ လေမ် ရှရိမည့အ်စး ၃ လေ်မခွဲသာ ရှတဲ့ပုံလို ့

ဖပညသ်ူ့ကငစွာရင်း ကစာင့က်ေည့စ်စက်ေးကရးေ ဇနွ ်၁၀ ရေက်န့ေ ဖပညန်ယလ်ွှတက်တာမ်ှာ တငဖ်ပသွားခဲတ့ဲ ့ဖမငေ်ငွ်းဖြစပ်ါတယ။် 

- ဓါတ်ပုံ ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ် Live
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ဒီးကမာ့ေို မမို့နယ် ကဒါေိုကရှ့ကတာင်သူကတွနဲ့ 

အကဖမာေ်တပ် (၃၆၀) တို့ ပဋိပေ္ခဖြစ်ပွားခဲ့ ကေတဲ့ 

ကတာင်ယာကဖမယာကပါ်မှာ တဖခားသူဝင်ကရာေ်ထွန် 

ယေ်လုပ်ေိုင်ကနတဲ့အကပါ် ကဒသခံကတွ လုပ်ေိုင်စိုေ်

ပျ ိုးစရာကဖမမရှိကတာ့မှာေို စိုးရိမ်ကနကေပါတယ်။

လုပ်ေိုင်စားကသာေ်စရာ ကဖမကနရာ မရှိကတာ့ 

တဲ့အတွေ် မိသားစုစားဝတ်ကနကရးေို စိတ်ပူပန်ရမပီး 

ကန့စဉ်နဲ့အမျှ စိတ်ေင်းရဲကနရတယ်လို့ ကဒါေိုကရှ့မှ 

ကတာင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကဒါညားမာ ေ ကဖပာပါတယ်။

“သူများခခံေို ကန့စားလိုေ်တာတစ်ကန့ ၅၀၀၀

 ပဲရတယ် ေျမေန်ဝယ်စားရတယ် ေျမမှာေကလး ၃ 

ကယာေ်ရှိတယ်ကလး စားလို့မကလာေ်ေူးကလး။ ေျမ 

ေကလးကတွလည်း ောသွားစားရမလဲ မသိကတာ့ေူး 

ညလည်းအိပ်မကပျာ်ကတာ့ေူး  စိတ်ေင်းရဲရတယ် 

မျေ်လုံးထဲမှာ ေိုယ့်ခခံေိုပဲဖပန်ဖမင်ကယာင်ကနတယ်” 

လို့ ကဒါ်ညားမာေ ကဖပာပါတယ်။

ယခုအချနိ်မှာကတာ့ စားဝတ်ကနကရးအတွေ် 

တဖခားသူကတွရဲ့ လုပ်ငန်းကတွမှာ ကန့စားအလုပ်ေို 

တရေ်လုပ်တရေ်စား လုပ်ေိုင်ရင်း အသေ်ကမွးဝမ်း 

ကေျာင်း ဖပုကနရတယ်လို့ ကဒါ်ညားမာေ ေေ်ကဖပာ 

ပါတယ်။

a'gqdka&ShawmifolawG&Jh awmif,mawGudk wjcm;ol0ifa&muf vkyfudkifaewJhtwGuf 

a'ocHawG pdk;&drfae

ကဒါညားမာေ ကတာင်ယာကဖမ ဧေ ၂၀ ဝန်း 

ေျင် သိမ်းေည်းခံရမပီး လေ်ရှိမှာကတာ လုပ်စားစရာ 

ကဖမကနရာမရှိကတာ့လို့  ကောေ်ကနေဲ တိုေ်ပုအိမ်  

ေကလးေိုလည်း  ေေ်မကောေ်နိုင်ကတာ့ေူးလို့  

ကဖပာပါတယ်။

ကဒါေိုကရှ့ကတာင်သူကတွ လုပ်ေိုင်စားကသာေ် 

ခဲ့ တဲ့  ကတာ င် ယာ ကဖမ ေ  စ စ် တ ပ် ပို င် ကဖမ ေို မပီး  

မပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ေ ကဒါေိုကရှးကေျးရွာမှ ကတာင် 

သူကတွေို  ပိုင်နေ်ေျူးကေျာ်မှု ဖြင့်  စစ်တပ်ေေ် 

ေကန တရားစွဲမပီး စီရင်ချေ်ချမပီးကနာေ် ၎င်းကဖမယာ 

ကပါ်မှာ ကဒသခံ ကဒါေိုကရှ့ကတာင်သူကတွေို ဝင်ကရာေ် 

လုပ်ေိုင်ခွင့် မကပးကသးပဲ တဖခားသူေ လာကရာေ် 

ထွန်ယေ်ကနတယ်လို့ ကဒါေိုကရှးကတာင်သူ ခွန်းကသာ 

မတ်စ်ေ ကဖပာပါတယ်။

“  ေျ ကနာ် တို့ ကတာ င် ယာ အား လုံး ေို  

ထွန်ထယ်မပီးမှ လုပ်စားသွားတဲ့ေိစ္စေ ေျကနာ်တို့  

အကဖြ တစ်စုံတစ်ရာမှ မသိခဲ့ရေူးကပါကနာ် သူတို့အခု 

လာလုပ်သွားတာ ၃ ရေ်လား ၄ ရေ်ကလာေ်ရှိ မပီ 

ေျကနာ်တို့ေိုေျကတာ့ မဝင်ကသးနဲ့အုံးလို့  ကဖပာမပီး 

ကတာ့မှ  အခုေ သူတို့တပ်ြေ်ေကန ေျကနာ်တို့  

ကတာင်ယာေို လာထွန်ထယ်သွားတဲ့ေိစ္စေ ေျကနာ် 

တို့အတွေ် မတရားပါေူး” လို့  ကတာင်ယာကဖမေို  

ထွန်ယေ်ဖခင်း ခံရတဲ့ ကဒါေိုကရှ့ကတာင်သူ ခွန်းကသာ 

မတ်စ် ေ ကဖပာပါတယ်။

စ စ် တ ပ် မှ  သိ မ်း ယူ ထား ကသာ ကတာ င် ယာ  

ကဖမ များ ဟာ  ကဒါ ေို ကရှ့ ကတာ င် သူ များ  ေိုး ေွား  

လေ်ထေ်ေတည်းေ လုပ်ေိုင်စားကသာေ်လာ

ခဲ့ ကေမပီး ဖြစ်တဲ့အတွေ်  ထို ကတာင်ယာကဖမများေို  

ောေွယ်ြို့အတွေ် ကေိုးစားကနကေရတယ်လို့ သိရ 

ပါတယ်။

ကတာင်ယာကဖမ အသိမ်းမခံရခင်ေ ကတာင်သူ 

ကတွဟာ တစ်နှစ်ေို စပါး ကလးေယ်-ငါးေယ်ခန့် 

ထွေ်ရှိ မပီး  မိသားစုအတွေ်  ြူလုံမှု  ရှိခဲ့တယ်လို့  

ကဒသခံကတွေ ကဖပာကေပါတယ်။

ကဒါ ေို ကရှး ကေျး ရွာ ေ  ကတာ င် သူ ကတွ ဟာ  

သိမ်းေည်းခံထားရတဲ့ ကတာင်ယာအဖပင် တဖခားလုပ် 

ေိငု ်စားကသာေစ်ရာ ကနရာမရှတိဲအ့တေွ ်သေေ်ိငုရ်ာ 

အြွဲ့အသည်း၊ စစ်တပ်များေ သနားညှာတာကပးြို့ 

ခွန်းကသာမတ်စ်ေ ကတာင်းေိုထား ပါတယ်။

“ ေျကနာ်တို့ေ ဒီဟာကလးေိုပဲမှီခိုအားထား 

ကနရတယ်။  ဒီဟာကလးမရှိရင်  ေားမှ  လုပ်ေိုင်  

စားကသာေ်စားကသာေ်စရာ ကနရာ မရှိေူးကပါကနာ် 

ေျကနာ်တို့မှာ လစာ မရှိပါေူး ေျကနာ်တို့မှာ တဖခား 

မှီ ခိုအားထားစရာ  ောမှမရှိ ပါေူး  ေျကနာ်တို့ မှာ  

ဒီကဖမကေီး ဒီကရပဲ ကသာေ်သုံးကနရတယ် အဲ့ကကောင့် 

ေျကနာ်တို့ အရမ်းေို အခေ်အခဲကေုံကနရပါတယ်” လို့ 

ခွန်းကသာမတ်စ်ေ ေေ်ကဖပာပါတယ်။

၎င်းေိစ္စနဲ့  ပတ်သေ်မပီး ေယားဖပည်နယ် 

လုခံခုံကရးနငှ့ ်နယစ်ပက်ရးရာဝနက်ေီး ဗိလုမ်ှူးကေီး ဖမင့က်ဝ 

ေိ ုဇနွလ် ၁၀ရေက်န့ေ ကမးဖမန်းရာမှာကတာ ့၎င်းေစိ္စေိ ု

သတင်းကထာေက်တ ွကမးဖမန်းမ ှသရိှရိဖခင်းဖြစက်ကောင်း 

ကဖမယာေစိ္စကတေွိ ုေိငုတ်ယွက်နဖခင်း မဟတုက်ကောင်း 

ဖပန်လည်ကဖြကေားခဲ့ပါတယ်။

“  အခု ကဖပာမှ  အဲ့ ဒီ  ကမးခွ န်းေ သိတာ။ 

ေျကတာေ် တပက်ဖမတို၊့ ောတိုေ့ိ ုေိငုတ်ာ မဟတုေ်ူး။ 

နင်တို့  ကမးမှပဲ ဒီအကကောင်းအရာေို သိတာ။” လို့  

ဗိုလ်မှူးကေီးဖမင့်ကဝေ ကဖပာပါတယ်။

မပီးခဲ့တဲ့  ၂၀၁၉ခုနှစ်  စိုေ်ပျ ိုးရာသီချ နိ်ေ 

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ကဒါေိုကရှးကတာင်သူကတွေို  ၎င်းတို့ ရဲ့  မိရိုးြလာ 

လေ်ထေ်ေ စိုေ်ပျ ိုးလုပ်ေိုင်လာကေတဲ့ ကတာင်ယာ

ကဖမေိုထွန်ယှေ်စိုေ်ပျ ိုးရာမှ အမတ (၃၆၀) ေကန ၎

င်းတို့ရဲ့ တပ်ပိုင်ကဖမထဲ ဝင်ကရာေ်ေျူးကေျာ်စိုေ်ပျ ိုး

တယေ်ိမုပီး ကဒါ်ညားမာ အပါအဝင ်ဒီးကမာေိမုမို့နယမ် ှ

ကတာင်သူ ၁၉ ဦးေို အမတ (၃၆၀) တပ်ရင်းေကန 

တရားရုံးမှာ ဖပည်သူပိုင် ပစ္စည်းောေွယ်ကရးဥပကဒ 

ပုဒ်မ၆/၁ နဲ့ ရာဇသတ်ကေီးပုဒ်မ ၄၄၇ (ပိုင်နေ်ေျူး 

ကေျာ်မှု)ကတွနဲ့ စွဲေိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

တရားစွဲေိုခံခဲ့ရမပီး ကတာင်သူထေ်ဝေ်ခန့်ေ 

၈ လခန့် အချုပ်ေျော ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃

 ရေ်ကန့မှာ ကထာင်ဒဏ် ၁၅ ရေ် သို့မဟုတ် ကငွဒဏ် 

တစ်ကသာင်းဖြင့် စီရင်ချေ် ချမှတ်ခဲ့မပီး ကငွဒဏ်ကပး 

ကောင်ော ဖပန်လည်လွတ်ကဖမာေ်လာခဲ့ကေတာဖြစ်

ပါတယ်။

အ ကရှ့ ပို င်း တို င်း စ စ် ဌာ န ချု ပ်  တို င်း ဦး စီး  

ဗိုလ်မှူးကေီး ခင်ကမာင်ဝင်းေို ေန္တာရဝတီတိုင်းေ ေ 

ေေသ်ယွက်ပမယ့ ်ြနု်းလေခ် ံကဖြကေားတာ မရှပိါေူး။

ကတာင်သူကတွေ သူတို့ကဖမယာကတွမှာ ဖပန် 

လည်စိုေ်ပျ ိုးထွန်ယေ်နိုင်ြို့ အရပ်ြေ်အြွဲ့အစည်း 

ကတွနဲ့ ပူးကပါင်းကေိုးစားသွားမယ်လို့ ကဖပာကေပါတယ်။

၂ ၀ ၀ ၂  ခု နှ စ် ကလာ ေ် ေ တ ည်း ေ 

ကဒါေိုကရှ့ရွာထဲေ ယာကဖမ ဧေ ၂၀၀ ေို အမှတ် ၃၆၀ 

အကဖမာေ်တပ်ေ သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

မပီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၈ ခနုစှေ် ေယားဖပညန်ယအ်တငွ်း 

တပ်သိမ်းကဖမကတွေို ောေွယ်ကရးဝန်ကေီးဌာနေကန 

ဖပန်လည်စွန့်လွှတ်ကဖမအဖြစ် ဧေ စုစုကပါင်း ၂၁၉

 ဧေ စွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့ အခမ်းအနားကပးအပ်ပွဲမှာကတာ့ 

ကဒါေိကုရှးကတာငသ်ကူတရွဲ့ ကဖမယာကတ ွမပါကသးပါေူး။

၂၀၁၈ခုနှစ်ေတည်းေ အမတ ၃၆၀ ေကန 

ကဖမကနရာ ၆၀၀ ကေျာ်ေို  စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့  ေို  

ကပမယ့လ်ည်း ၎င်းကဖမကတေွ ကဒါေိကုရှးကတာင ်သကူတ ွ

ကဖမယာသိမ်းထားတဲ့ ကနရာမပါပဲ တဖခားကဖမကနရာ 

ဖြစ်ကနတယ်လို့ ကဒသခံကတွ ကဖပာကေားချေ်အရ သိရ 

ပါတယ်။

လ ေ် ရှိ  ေ ယား ( ေ ရ င် နီ ) ဖပ ည် န ယ် မှာ  

စစ်မှန်တဲ့ မငိမ်းချမ်းကရးအေင့်မကရာေ်ကသးေူးလို့  

ေရငန်လီမူျ ိုးကပါင်းစု ံဖပညသ်ူ့လတွက်ဖမာေက်ရးတပဦ်း 

(ေ.လ.လ.တ) အတွင်းကရးမှူးအြွဲ့ ဦးမာေုအီ ချစ် 

ထွန်းေ ၎င်းတို့ အြွဲ့ရဲ့ ၄၂ နှစ်ကဖမာေ် ကမွးကန့မှာ 

ေန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ေို ကဖပာပါတယ်။

“ ေျ ကနာ် တို့ ဖပ ည် န ယ် မငိ မ်း ချ မ်း မပီ လား ကမး

လိုေ်ရင်ကတာ့  ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းပုံအကဖခခံဥပကဒေို  

ppfrSefwJh jidrf;csrf;a&;tqihfra&mufao;bl;vdk hu.v.v.w ajym

ေျကနာ်တို့ ကေည့်ရမှာ ဖြစ်တယ် ။  ေျကနာ်တို့ ဖပည်  

သူလူထုကတွေ မငိမ်းချမ်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ေျကနာ် 

တိုည့အီစေ်ိအုချင်းချင်း ရနဖ်ြစတ်ာေ မမငမိ်းချမ်းေူးလို ့

ကခါ်တယ်။ ဒီေကန့ ေျကနာ်တို့ အြွဲ့အစည်း ကလးငါးြွဲ့ 

KNPP ေအစ အပစ်အခတ်ရပ်စဲကရးလုပ်တဲ့ အခါေျ 

ကတာ့ မငိမ်းချမ်းကရးလို့သူတို့ (ဖပည်သူ) ခံစားရတယ်။ 

ဒါကပမယ့် ေျကနာ်တို့ အဖမင်ေကတာ့ ဒါတစ်စုံ တစ်ရာ 

စစ်မှန်တဲ့ မငိမ်းချမ်းကရးအေင့်ထိ မကရာေ်ေူး ေိုတာ 

ေျကနာတ်ို ့ခစံားကနရတယ”် လို ့ဦးမာေအု ီချစထ်နွ်းေ 

ကဖပာပါတယ်။

(ေ.လ.လ.တ)အြွဲ့ရဲ့ ၄၂ နစှဖ်ပည့န်စှပ်တလ်ည ်

အခမ်းအနားေို  ြရူေို မမို့နယ်  ကေကောအုပ်စု  

ပရယ်ဒို ကေျးရွာမှာ အေျဉ်းချုပ်ဖပုလုပ်ခဲ့ကေတာဖြ

စ်မပီး ၎င်းအခမ်းအနားမှာ ဖပည်သူအပါအဝင် ေရင်နီ 

အမျ ိုးသားတိုးတေ်ကရးပါတီ (KNPP)နှင့် ေရင်နီအ

မျ ိုးသားမငိမ်းချမ်းကရးနှင့်ြွံ့မြိုးကရးပါတီ (KNPDP) တို့

လည်းတေ်ကရာေ်ခဲ့ကေတာဖြစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံကရးအကတွးအဖမင်ေွဲလွဲခဲ့ရာမှ ေရင်နီ 

အမျ ိုးသားတိုးတေက်ရးပါတ ီ(KNPP) ေကန ခွထဲေွခ်ဲတ့ဲ ့

အြွဲ့အစည်းဖြစ်ကပမယ့် လေ်ရှိအကဖခအကနမှာကတာ့ 

KNPP အြွဲ့အစည်းအဖပင် ဖပည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ တဖခား 

ညီအစ်ေို လေ်နေ် ေိုင်အြွဲ့အစည်းကတွနဲ့လည်း 

ဖပန်လည်သင့် ဖမတ်ကနဖခင်းဟာလည်း  ကအာင် ဖမင်  

မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဦးမာေုအီ ချစ်ထွန်း ေကဖပာ 

ပါတယ်။

ေ.လ.လ.တ ၏ရည်ရွယ်ချေ်မှာ ဒီမိုေကရ 

စေီိအုကဖခခမံပီး ဖပညသ်ူ့ဒမီိေုကရစေီိ ုချတီေက်သာတပ ်

ြွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ေိုပါတယ်။

tefaxmfeD

“ တိုေ်ပွဲေိုကတာ့ အရင်ေကပါ့ နိုင်ငံကရးအကဖခ 

အကနအရပဲကလး ေျကနာ်တို့ဒီကဒသဖြစ်ဖြစ် အရင်ေ 

ေို ရင်  တိုေ်ပွဲ ကတာ့  တစ်ခါတစ်ကလဖြစ်တယ် ။ 

အခုကလာ ကလာေယ်ကတာ့မရှိကတာ့ပါေူး ေျကနာ်တို့ 

ဒီ မငိမ်းချမ်းကရး ဒီမိုေကရစီလမ်းစဉ်ေို  ေျကနာ်တို့  

ေျင့်သုံးကနပါတယ်။ ဖပည်သူလူထုနှင့်တစ်ေွ ေျကနာ် 

တို့ လုပ်ကနပါတယ် “ လို့ အမှတ်(၄)မမို့နယ် ပရဲ့ကဒသ 

ဒုနယ်ကဖမမှူး ဦးရာေီး ေကဖပာပါတယ်။

နိုင်ငံကရးအကဖပာင်းအလဲကကောင့်  ြယ်ဒရယ် 

ဒီမိုေကရစီစနစ်ရရှိပါေ ယခုလေ်ရှိထေ် တိုးတေ် 

ကသာ တပမ်ကတာအ်ဖြစရ်ပတ်ညန်ိငုရ်နအ်တေွလ်ည်း 

ကေိုးပမ်းကနတယ်လို့ေိုပါတယ်။

၁၉၇၈ ခနုစှမ်ှာ ေရငန်အီမျ ိုးသား တိုးတေက်ရး 

ပါတီ (KNPP)ေကန ခွဲထွေ်ခဲ့ မပီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ 

ဖမနမ်ာစစအ်စိုးရနငှ့ ်အပစခ်တရ်ပစ်ကဲရး သကောတညူမီှု 

ရယူခဲ့မပီး ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် မှာ နယ်ဖခားကစာင့်တပ်အဖြစ် 

အသွင်ကဖပာင်းလိုေ်တာဖြစ်ပါတယ်။

လေ်ရှိမှာ နယ်ဖခားကစာင့်တပ်အဖြစ် မမို့နယ် 

၈ မမို့နယ်များတွင်  တာဝန်ထမ်း  ကောင်လျေ်ရှိ  

တယ်လို့သိရပါတယ်။
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၂ ၀ ၂ ၀  ကရွး ကော ေ် ပွဲ ေို  နို ဝ င် ော လ 

အတွင်းမှာ လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွေ် ကရွးကောေ်ပွဲမှာ 

မိမိတို့  ကေိုေ်နှစ်သေ်တဲ့  ေိုယ်စားလှယ် ကတွေို  

ကရွးကောေ်တင်ကဖမာေ်နိုင်ြို့  အကရးကေီးတဲ့အချနိ်  

ကရာေ်လာ ကတာ့မှာဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲတုန်းေ 

ေယား ဖပည်နယ်  အတွင်း  မဲေန္ဒကပးခွင့် ရှိသူ  ( 

၁၇၈၃၁၆ ) ဦး ရှိပါတယ်။ လေ်ရှိ အကထွကထွမမို့နယ် 

အုပ်ချုပ်ကရးဦးစီးဌာနကတွရဲ့၂၀၂၀ ၊ ဇန်နဝါရီလ ထုတ် 

ကဒသေိငုရ်ာ အချေအ်လေမ်ျားအရ တစဖ်ပညန်ယလ်ုံး 

စုစုကပါင်း မဲေန္ဒကပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၁၉၃၄၉၁ ရှိပါတယ်။

အရင်  ကရွးကောေ်ပွဲထေ်  လူဦးကရမဲကပး  

ပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ကသာင်းခွဲကေျာ်များလာပါတယ်။

ေယားတစ်ဖပည်နယ်လုံးမှ မဲေန္ဒရှင် မဲကပးခွင့် 

ရှိသူေ နှစ်သိန်းနီးပါးသာရှိကနတဲ့အချနိ်မှာ လူဦးကရ 

နှစ်ကသာင်းနီးပါေ မဲကပးြို့  အခွင့်အကရးေုံးရှုံးခဲ့  

မယ်ေိုရငက်တာ့ ဖပည်နယ်အတွေ် အရမ်းနစ်နာကစမှာ 

နိငုင်သံားတိငု်း မကဲပးပိငုခ်ငွ့မ်ေုံးရှုံးြို ့ဖပငေ်ငထ်ားသင့မ်ပီနိငုင်သံားတိငု်း မကဲပးပိငုခ်ငွ့မ်ေုံးရှုံးြို ့ဖပငေ်ငထ်ားသင့မ်ပီ

ဖြစ်ပါတယ်။

အကကောင်းေကတာ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖမန်မာနိုင်ငံ 

လဦူးကရနငှ့ ်အမိအ်ကကောင်းအရာ သန်းကခါငစ်ာရင်းအရ 

မည်သည့်ေဒ်မှ  ေိုင်ကောင်ထားဖခင်းမဖပုခဲ့တဲ့သူ 

ေယားဖပည်နယ်အတွင်းမှာ အသေ် ေယ်နှစ်နှင့်  

အထေ် လူဦးကရ နှစ်ကသာင်းနီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။

နှစ်ကသာင်းနီးပါးရှိကနတဲ့ လူဦးကရေ အခုချနိ် 

အ ထိ  မ ည် သ ည့် ေဒ် မှ  မ ေို င် ကော င် ထား ကသး  

ေူးေိုရင် လာမည့် ၂၀၂၀ ကရွးကောေ်ပွဲမှာ မဲထည့်ြို့ 

ေုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။

သန်း ကခါင်း စာရင်း  ထုတ် ဖပန် ချ နိ်တုန်းေ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲ ေန္ဒမဲကပးခွင့် 

စာရင်းဖပုစုချနိ်နှင့် နီးေပ်သွားလို့ မဲကပးခွင့်တစ်ကေိမ် 

ေုံးရှုံးခဲ့ရမပီး ဖြစ်တယ်လို့  ကရွးကောေ်ပွဲ  ကလ့လာ 

ကစာင့် ကေည့်သူ  ကေျာ်ထင်ကအာင်ေ ကထာေ် ဖပ  

ကရးသားထားတဲ့ ကောင်းပါးအရ သိခဲ့ရပါတယ်။

ဒါကကောင့်  အသေ် ၁၈ နှစ် ဖပည့် မပီးသူကတွ 

မှာလည်း မဲကပးပိုင်ခွင့် မေုံးရှုံးကစြို့ မှတ်ပုံတင်မရှိ 

ကသး ရ င်  မှ တ် ပုံ တ င် ကတွ လု ပ် ထား ြို့ လို ကန ပါ မပီ ။ 

ဖမန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံသားတစ်ဦးအကနနဲ့ မည်သည့်ေဒ်မှ 

မေိငုက်ောငထ်ားရကသးတဲသ့ကူတမွှာလည်း နိငုင်သံား 

အသိအမှတ်ဖပုတဲ့ ေဒ်တစ်မျ ိုးမျ ိုး ရှိထားသင့်ပါမပီ။

ဇွန်လ ၂၈ ရေ်ကန့အထိ ေယားဖပည်နယ်ရဲ့ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် ကနာေ်ေုံးရ လူဦးကရ မဲကပးခွင့်း စာရင်းေို 

ဖပညက်ထာငစ် ုကရွးကောေပ်ွ ဲကောမ်ရငေ် မေဲန္ဒမကဲပး 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးကရ မထုတ်ဖပန်နိုင်ကသးပါေူး။

အခုချနိ်မှာ မဲကပးခွင့်ရှိသူကတွရဲ့ စာရင်းကတွ 

အဖမန်ထုတ်ကပးရင်ကတာ့ မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့သူကတွ ၊

 နာမည်ထပ်ကနတာကတွ ၊ မဲကပးခွင့်ေျန်ခဲ့တဲ့သူကတွ 

ကစာကစာသိရမပီး လိုအပ်တာကတွ အဖမန်ဖပင်ေင်နိုင် 

လိုကနမပီဖြစ်တယ်လို့ ေန္တာရဝတိုင်း(မ်)မှ တိုေ်တွန်း 

လိုေ်ရပါတယ်။

ည ကန ကစာ င်း ချ ိန် အိ မ် ကရှ့ မှာ ထို င် မပီး  အ ခု  

ကရွးကောေ်ပွဲမှာ မဲေွယ်စည်းရုံးကရးေို ေိုရိုနာဗိုင်း 

ရပ်စ်ကကောင့် မလုပ်နိုင်ကသးေူးလို့ကဖပာဖပ ကနသူေ

ကတာ့ ေံပင် ဖြူဖြူနဲ့  အသေ် ၆၀ ကေျာ် မပီ ဖြစ်တဲ့  

ဒီးကမာေ့ိမုမို့ ရူးြယခ်ရူပေ်ေွမ်ှာ ကနထိငုတ်ဲ ့ဦးဦးရယ ်

ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၀ ကရွးကောေပ်ွအဲတေွ ်မေဲယွစ်ည်းရုံးကရး 

ကတွ မပီးခဲ့တဲ့လေစတင်ကောင်ရွေ်သင့်မပီေိုကပမယ့် 

အစိုးရရဲ့လူ၅ဦးထေ်ပိုမစုကဝးရအမိန့်ကကောင့် အခု 

ချနိ်ထိ မေင်းနိုင်ကသးေူးလို့ေိုပါတယ်။

ဖမန်မာနိုင်ငံတွင်၂၀၀၈ြွဲ့စည်းပုံအရ ၂၀၂၀ 

ခနုစှတ်ငွ ်ကရွးကောေပ်ွေဲျငပ်ရမှာဖြစမ်ပီး ေိရုိနုာ ဗိငု်း 

ရပစ်က်ကောင့ ်ကရွးကောေပ်ွအဲတေွမ်ေဲယွစ်ည်းရုံးကရး 

မလုပ်နိုင်ကသးပါေူး။

ဦးဦးရယေ် ေယားဖပညန်ယ ်ဒီးကမာေ့ိမုမို့နယ ်

မဲေန္ဒအမှတ်( ၂ )မှာ ဖပည်ကထာင်စုကေံ့ခိုင်ကရးနှင့်ြွံ့မြိုး

ကရးပါတီ(USDP) အတွေ် မဲေွယ်စည်းရုံးကရးမှာပါဝင် 

ကောင်ရွေ်ခဲ့တာအခုေိုရင်၁၀နှစ်ရှိမပီဖြစ်ပါတယ်။

"ပါတေီောမမှကဖပာကသးေူး။ ေယလ်ိသုွားမပီး 

မဲေွယ်ရမလဲေိုတာေိုကပါ့။ သူတို့ေစည်းရုံးကရးစမပီး 

ေင်းလို့ရမပီကဖပာရင်သွားမယ်။" လို့ဦးဦးရယ်ေကဖပာ 

ပါတယ်။

"အခကုခတလ်ငူယက်တေွ သတူိုလ့ေ်ထမဲှာြုန်း 

ရှိကနကတာ့ြုန်းထဲမှာပဲ ကေည့်တာများတယ်။ ေယ် 

ကလာေ် ကဖပာကဖပာနားမဝင် ကေေူး။  အသေ် ကေီး  

ပိုင်းကတွေို နားလည်ကအာင် ရှင်းဖပရခေ်တယ်။" လို့ 

မဲေွယ်ရတာ မလွယ်ေူကကောင်း သူေေေ်ကဖပာ 

ပါတယ်။

ဖမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်၂၀၂၀ကရွးကောေပ်ွမဲှာ မထဲည့ ်

နိုင်မယ့်သူ ၃သန်းတိုးလာပါတယ်။ ကရွးကောေ်ပွဲ  

ကော်မရှင်ေ ၂၀၂၀ကရွးကောေ်ပွဲေိုေေ်လေ်ေျင်း

ပသွားမယ်လို့ထုတ်ဖပန်ထားမပီး မဲလေ်မှတ်ေိုအဖြူ

ကရာင်သုံးမယ်လို့သိရပါတယ်။

၂၀၁၅ကရွးကောေ်ပွဲမှာ ဖပည်ကထာင်စုကေံ့ခိုင် 

ကရးနှ င့် ြွံ့ မြိုး ကရးပါတီေ ေယား ဖပည်န ယ်တွင်  

အမျ ိုးသားလွတ်ကတာ် နှစ်ကနရာ၊ တိုင်းကဒသကေီးနှင့်

ဖပည်နယ်လွတ်ကတာ် နှစ်ကနရာ၊ ဖပည်သူ့လွတ်ကတာ် 

တစ်ကနရာ၊ တိုင်းကဒသကေီးနှင့်ဖပည်နယ်လွတ်ကတာ်(

တိငု်းရင်းသားလမူျ ိုးများ ) တစက်နရာ စစုကုပါင်း၆ကနရာ 

အနိုင်ရရှိထားပါတယ်။

ဦးဦးရယ်ေ "အသေ်ကေီးမပီးမို့ သိပ်မလုပ်နိုင် 

ကတာေ့ူး။ ကနာေမ်ျ ိုးေေသ်စက်တေွိပုလဲပုခ်ိငု်းကတာ့

မယ်။ သူတို့ေ ငါတို့ထေ်အများကေီးပိုကောင်းတယ်

ကလ။ ဒီကရွးကောေ်ပွဲမပီး ရင်မလုပ်ကတာ့ေူးလို့ေုံးဖြ

တ်ထားတယ်။" လို့ကဖပာပါတယ်။

၂၀၁၅ ကရွးကောေ်ပွဲမှာ အမျ ိုးသားဒီမိုေကရးစီ

အြွဲ့ချုပ်ေအနိုင်ရရှိထားပါတယ်။ ဦးဦးရယ်ေ ၂၀၂၀

 ကရွးကောေ်ပွဲတွင် ဖပည်ကထာင်စုကေံ့ခိုင်ကရးနှင့်ြွံ့မြိုး

ကရးပါတီ အနိုင်ရရှိြို့ကမျာ်လင့်ကနသူဖြစ်ပါတယ်။

USDP အတွေ် မဲေွယ်စည်းရုံးကရးေင်းခဲ့သူUSDP အတွေ် မဲေွယ်စည်းရုံးကရးေင်းခဲ့သူ

ဦးဖမာ
ရူးြယ်ခူရပ်ေွေ်မှာ ကနထိုင်တဲ့ ဦးဦးရယ်
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( ၂ ၆ . ၆ . ၂ ၀ ၂ ၀ ) ရ ေ် ကန့ တွ င်  ဒီး ကမာ့ ေို မမို့ န ယ် အ ကထွ ကထွ အု ပ် ချု ပ် ကရး ဦး စီး ဌာ န  ခ န်း မ တွ င်  

နိုင်ငံကတာ်အစိုးရ၏ COVID-19 စီးပွားကရးထိခိုေ်မှုေုသကရးစီမံချေ်အရ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုေဏ္ဍာကရးနှစ်အတွင်း 

အကောင်အထည်ကြာ်ကောင်ရွေ်ကပးမည့် ကေျးရွာ မတည်ရန်ပုံကငွစီမံေိန်း(VRFP)နှင့်Cash for Work 

စီမံေိန်း မိတ်ေေ်ရှင်းလင်းပွဲ ၊  ကေျးရွာကရွးချယ်ဖခင်းအခမ်းအနားအား ကေျးလေ်ကဒသြွံ့ မြိုးတိုးတေ်

ကရးဦးစီးဌာနမှ ဦးကောင်ေျင်းပကောင်ရွေ်ခဲ့ရာ အေိုပါအခမ်းအနား၌ ဖပည်သူ့လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ်၊ 

အမျ ိုးသားလွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ မမို့နယ်အကထွကထွအုပ်ချုပ် ကရးဦးစီးဌာနမှ 

ဒု -အုပ်ချုပ်ကရးမှူး ၊  ဌာနေိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ ၊  ကေျးရွာအုပ်ချုပ်ကရးမှူးများ  တေ်ကရာေ်ခဲ့ ကေမပီး  

ဖပညသ်ူ့လွှတက်တာေ်ိယုစ်ားလယှ၊် ဦးကပါလေ်ိငု်း၊ ခရိငုဦ်းစီးမှူး၊ ဦးကသာင်းဖမင့တ်ိုမ့ ှအမှာစေားကဖပာကေားကပးခဲမ့ပီး 

မမို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ ကဒါ်ကနာ်ကချာစုမှ စီမံေိန်းအကကောင်းချဖပရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ အထေ်ပါစီမံေိန်းများသည် 

ကေျးလေ်ကဒသ ြွံ့မြိုးတိုးတေ်ကရးဦးစီးဌာနမှ COVID-19 ကရာဂါကကောင့် လူမှုစီးပွားေဝေုံးရှုံးမှုများအား တစ်

ြေ်တစ်လမ်းမှေုစားနိုင်ကရးအတွေ် ကေျးလေ်ကဒသများရှိ ဖပည်သူများအကနဖြင့် ကေျးရွာြွံ့မြိုးကရးလုပ်င

န်းများေို ေိုယ်တိုင်ကောင်ရွေ်ကစ၍ လုပ်အားခဝင်ကငွချေ်ချင်း ရရှိကစမည့် စီမံေိန်းဖြစ်မပီး ကေျးရွာများအား 

စီမံေိန်း၏ သတ်မှတ်စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် အညီကရွးချယ်၍ ဦးစီးဌာနမှ ကေျးရွာ(၁)ရွာ လျှင် ေျပ်သိန်း(၁၀၀)

ကထာေ်ပံ့ကပးသွားမည် ဖြစ်ပါကကောင်း၊ ဒီးကမာ့ေိုမမို့နယ်၌ ကေျးရွာ(၃၆)ရွာကရွးချယ်ရန်လျာထားပါကကောင်း 

သိရှိရ ပါသည်။

ဖြူဖြူ (ကေျးလေ်)

ကေျးရွာမတည်ရန်ပုံကငွစီမံေိန်း(VRFP)၊ Cash for Work စီမံေိန်းမိတ်ေေ်ရှင်းလင်းမှုနှင့်ကေျးရွာကေျးရွာမတည်ရန်ပုံကငွစီမံေိန်း(VRFP)၊ Cash for Work စီမံေိန်းမိတ်ေေ်ရှင်းလင်းမှုနှင့်ကေျးရွာ
ကရွးချယ်ဖခင်းအခမ်းအနားေျင်းပဖခင်းကရွးချယ်ဖခင်းအခမ်းအနားေျင်းပဖခင်း

ေယား ဖပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံး ၊  ဖပည်နယ်စိုေ်ပျ ိုး ၊  ကမွး ဖမူကရးနှင့်  ေည်ကဖမာင်းဝန် ကေီးဌာန ၊ 

ဖပည်နယ်ဝန်ကေီး၊ ဦးကော့စ်ေို၊ ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ်၊ ဦးသိန်းကအာင်(ခ)စဲရယ်၊ ေယား ဖပည်နယ် 

ကေျးလေ်ကဒသြွံ့မြိုးတိုးတေ်ကရးဦးစီးဌာန ဖပည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးကေျာ်သူကအာင်တို့သည် လွိုင်ကော်ခရိုင်တာ

ဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ၊ ဒီးကမာ့ေိုမမို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာတို့နှင့်အတူ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုေဏ္ဍာကရးနှစ်၊ 

ဒီးကမာ့ေိုမမို့နယ်အတွင်း ဖပည်ကထာင်စုမူလရန်ပုံကငွဖြင့်ကောင်ရွေ် သည့် ကေျးလေ်ကရကပးကရးလုပ်ငန်း (Lot-

10), (Lot-11) လုပ်ငန်းများဖြစ်ကသာ ကတးကဂခို+ စီစန်းခို ကေျးရွာ၊ ကဒါပီတကေျးရွာ၊ ကေားြူးကတာကေျးရွာ၊ 

ကဒါလျားလီကေျးရွာ  ကရကပးကရးလုပ်ငန်းများ ၊  (Lot-3) အို့ခူးရီကေျးရွာ  လယ်ယာေုန်ထုတ်လမ်းနှင့်  

ကဒါငံခါးကေျးရွာ လယ်ယာေုန်ထုတ်လမ်း၊ ဖပည်နယ် အစိုးရမူလရန်ပုံကငွဖြင့် ကောင်ရွေ်ကသာ (Lot-23) ယူ

ေမိုေိုကေျးရွာကရကပးကရးလုပ်ငန်း၊ ဖပည်နယ် အစိုးရကဒသြွံ့မြိုးကရး ရန်ပုံကငွဖြင့် ကောင်ရွေ်ကသာ (Lot-26) 

ယူေမိုေိုကေျးရွာ လယ်ယာေုန်ထုတ် လမ်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ကြာ်ကောင်ရွေ်မှုအကဖခအကနနှင့် 

VDP စီမံေိန်းရန်ပုံကငွဖြင့် ကောင်ရွေ်ကသာ ကတးကဂခိုကေျးရွာမူကေိုကေျာင်းအား (၁၈-၆-၂၀၂၀)ရေ်ကန့တွင် 

ေွင်းေင်းစစ်ကေး ခဲ့မပီး လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကေားခဲ့ပါသည်။

 အထေ်ကြာ် ဖပပါလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ကြာ်ကောင်ရွေ် မပီးပါေ ကတးကဂခိုကေျးရွာ၊ 

စီစန်းခိုကေျးရွာ၊ ကဒါပီတကေျးရွာ၊ ကောြူးကတာကေျးရွာ၊ ကဒါလျားလီနှင့် ယူေမိုေိုကေျးရွာများတွင် ကသာေ်

သုံးကရလုံကလာေ်စွာရရှိမည်ဖြစ်မပီး အို့ခူရီကေျးရွာနှင့် ယူေမိုေိုကေျးရွာများတွင် လမ်းပန်း ေေ်သွယ်ကရး 

တိုးတေ်ကောင်းမွန်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အဖပင် ကတးကဂခိုကေျးရွာကန မူကေို  ကေျာင်းသား/ကေျာင်းသူများ 

အကနဖြင့်လည်း ရာသီဥတုဒဏ် မခံစားရေဲ မိုးလုံ၊ ကလလုံဖြင့် ပညာသင်ကေားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 အေိုပါလုပ်ငန်းများေို သတ်မှတ်ောလအတွင်း သတ်မှတ်စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့်အညီမပီးစီးကအာင် 

ကောင်ရွေ်သွားမည်ဖြစ်ကကောင်း သိရှိရပါသည်။

ေယားဖပည်နယ်ကေျးလေ်ကဒသြွံ့မြိုးတိုးတေ်ကရးဦးစီးဌာန

ေယားဖပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံး၊ စိုေ်ပျ ိုးကမွးဖမူကရးနှင့်ေည်ကဖမာင်းဝန်ကေီးဌာန၊ ဖပည်နယ်ဝန်ကေီး၊ ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်ေိုယ်ေယားဖပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံး၊ စိုေ်ပျ ိုးကမွးဖမူကရးနှင့်ေည်ကဖမာင်းဝန်ကေီးဌာန၊ ဖပည်နယ်ဝန်ကေီး၊ ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်ေိုယ်

စားလှယ်နှင့် ေယားဖပည်နယ်ကေျးလေ်ကဒသြွံ့မြိုးတိုးတေ်ကရးဦးစီးဌာန၊ ဖပည်နယ်ဦးစီးမှူးနှင့်အြွဲ့မှ ဒီးကမာ့ေိုမမို့နယ် စားလှယ်နှင့် ေယားဖပည်နယ်ကေျးလေ်ကဒသြွံ့မြိုးတိုးတေ်ကရးဦးစီးဌာန၊ ဖပည်နယ်ဦးစီးမှူးနှင့်အြွဲ့မှ ဒီးကမာ့ေိုမမို့နယ် 

ကေျးလေ် ကဒသြွံ့မြိုးကရးလုပ်ငန်းများ ေွင်းေင်း စစ်ကေးဖခင်းကေျးလေ် ကဒသြွံ့မြိုးကရးလုပ်ငန်းများ ေွင်းေင်း စစ်ကေးဖခင်း
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ကမ။ ။ ကရွးကောေပ်ွေဲလည်း နီးလာမပေီိကုတာ ့

မဲေွယ်ြို့အတွေ် ဒီေိုဗစ်ောလအတွင်းမှာ ေယ်လို 

ဖပင်ေင်မှုကတွလုပ်ထားလဲ ေယ်လိုပုံစံနဲ့  မဲေွယ် 

သွားမလဲ။

ကဖြ။ ။ ေျကတာ်တို့ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီမှာ ကဖြ။ ။ ေျကတာ်တို့ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီမှာ 

ကတာ့  ခိုင်လုံတဲ့လူထုကထာေ်ခံမှု  အတိုင်းအတာ ကတာ့  ခိုင်လုံတဲ့လူထုကထာေ်ခံမှု  အတိုင်းအတာ 

ကလးတစ်ခု ေျကတာ်တို့ရထားတဲ့အတွေ် မဲေွယ်တဲ့ ကလးတစ်ခု ေျကတာ်တို့ရထားတဲ့အတွေ် မဲေွယ်တဲ့ 

ပုစံေံိကုတာ ့တစအ်မိဝ်ငတ်စအ်မိထ်ေွ ်မဟတုရ်ငလ်ည်း ပုစံေံိကုတာ ့တစအ်မိဝ်ငတ်စအ်မိထ်ေွ ်မဟတုရ်ငလ်ည်း 

လူနည်းစုနဲ့မဲေွယ်တဲ့ပုံစံကဖပာင်းလို့ရတယ်။ မပီးကတာ့ လူနည်းစုနဲ့မဲေွယ်တဲ့ပုံစံကဖပာင်းလို့ရတယ်။ မပီးကတာ့ 

ဒီကန့ဒီအချနိ်မှာလည်း IT အွန်လိုင်းကတွနဲ့တေင့်  ဒီကန့ဒီအချနိ်မှာလည်း IT အွန်လိုင်းကတွနဲ့တေင့်  

မဲေွယ်တဲ့ဟာလုပ်သွားလို့ရတယ်။ ဒါေကတာ့ အကေမဲေွယ်တဲ့ဟာလုပ်သွားလို့ရတယ်။ ဒါေကတာ့ အကေ

မ်းြျင်းကေွးကနွးထားတဲ့ဟာမျ ိုးကပါ့ ဒီလိုပုံစံမျ ိုးကတာ့ မ်းြျင်းကေွးကနွးထားတဲ့ဟာမျ ိုးကပါ့ ဒီလိုပုံစံမျ ိုးကတာ့ 

ကဖပာင်းလလဲပုလ်ိုရ့တယက်ပါက့နာ ဒါကပမယ့ ်စည်းေမ်း ကဖပာင်းလလဲပုလ်ိုရ့တယက်ပါက့နာ ဒါကပမယ့ ်စည်းေမ်း 

ေယ်လိုထွေ်လာမလဲေိုတာကတာ့  မသိကသးေူး  ေယ်လိုထွေ်လာမလဲေိုတာကတာ့  မသိကသးေူး  

ကပါ့ကနာ။ UEC ေထုတ်ဖပန်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်း ကပါ့ကနာ။ UEC ေထုတ်ဖပန်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်း 

ေမ်းေယ်လိုဖြစ်မလဲမသိကသးေူးကပါ့ကနာ။ေမ်းေယ်လိုဖြစ်မလဲမသိကသးေူးကပါ့ကနာ။

အဲ့အကပါ်မှာလည်း  လိုေ် ကလျာညီကထွမှု ရှိ  အဲ့အကပါ်မှာလည်း  လိုေ် ကလျာညီကထွမှု ရှိ  

ကအာင်ကပါ့ ေျကတာ်တို့ေျင့်သုံးရလိမ့်မယ်လို့။ အထူး ကအာင်ကပါ့ ေျကတာ်တို့ေျင့်သုံးရလိမ့်မယ်လို့။ အထူး 

သဖြင့် ေိုဗစ်နဲ့ပတ်သေ်မပီးကတာ့မှ လူစုလူကဝးကတွ သဖြင့် ေိုဗစ်နဲ့ပတ်သေ်မပီးကတာ့မှ လူစုလူကဝးကတွ 

မကခါ်ေဲနဲ့ ကရာဂါပျ ံ့ ပွားကအာင်လုပ်တာကရှာင်တယ် မကခါ်ေဲနဲ့ ကရာဂါပျ ံ့ ပွားကအာင်လုပ်တာကရှာင်တယ် 

ေျကတာ်တို့ေကတာ့ အကောင်းေုံး ေိုဗစ်နဲ့ပတ်သေ်ေျကတာ်တို့ေကတာ့ အကောင်းေုံး ေိုဗစ်နဲ့ပတ်သေ်

မပီးလိုေ်နာကနတယ်။ မပီးလိုေ်နာကနတယ်။ 

အဲဒီအကပါ်မှာ ကရွးကောေ်ပွဲနဲ့ပတ်သေ်တဲ့  အဲဒီအကပါ်မှာ ကရွးကောေ်ပွဲနဲ့ပတ်သေ်တဲ့  

စည်းရုံးကရးကတွ ကပါင်းစုံလုပ်ကနတယ်။ အထူးသဖြင့် စည်းရုံးကရးကတွ ကပါင်းစုံလုပ်ကနတယ်။ အထူးသဖြင့် 

ဒီကနရာမှာကတာ့ ဖပင်ေင်တဲ့အပိုင်းကပါ့ ေိုယ်စားလှယ် ဒီကနရာမှာကတာ့ ဖပင်ေင်တဲ့အပိုင်းကပါ့ ေိုယ်စားလှယ် 

ကလာင်းကတွေို သူရဲ့ ေမ်ပိန်းမန်ကနဂျာ သင်တန်းကပး ကလာင်းကတွေို သူရဲ့ ေမ်ပိန်းမန်ကနဂျာ သင်တန်းကပး 

တာကတွ သူ့ေိုကခါ်မပီးစည်းရုံးတာကတွ အဲလိုပဲလုပ် တာကတွ သူ့ေိုကခါ်မပီးစည်းရုံးတာကတွ အဲလိုပဲလုပ် 

နိုင်တဲ့ အကနအထားဖြစ်တယ်။ နိုင်တဲ့ အကနအထားဖြစ်တယ်။ 

ေွင်းထဲေင်းတဲ့ဟာကတာ့ တတ်နိုင်သမျှကရှာင် ေွင်းထဲေင်းတဲ့ဟာကတာ့ တတ်နိုင်သမျှကရှာင် 

ရှားကနတဲ့အကနအထားမျ ိုး ဖြစ်တယ်ကပါ့ ။  ေိုကတာ့  ရှားကနတဲ့အကနအထားမျ ိုး ဖြစ်တယ်ကပါ့ ။  ေိုကတာ့  

အဲဒီအပိုင်းမှာကတာ့  မလုပ်နိုင်ကသးေူး။  သို့ ကသာ်  အဲဒီအပိုင်းမှာကတာ့  မလုပ်နိုင်ကသးေူး။  သို့ ကသာ်  

ေိုဗစ်ောလေိုကေျာ်လွန်မပီး စည်းရုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အေိုဗစ်ောလေိုကေျာ်လွန်မပီး စည်းရုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အ

ကရးရှမိယေ်ိရုငက်တာ ့လထူကုတေွိအုကရာေသ်ွားနိငုြ်ို ့ကရးရှမိယေ်ိရုငက်တာ ့လထူကုတေွိအုကရာေသ်ွားနိငုြ်ို ့

ဖပင်ေင်ကနတဲ့ အကနအထားမျ ိုးရှိကနပါတယ်။ဖပင်ေင်ကနတဲ့ အကနအထားမျ ိုးရှိကနပါတယ်။

ကမး။ ။ ကရွးကောေ်ပွဲဝင်မပိုင်မယ့် ပါတီကတွေ 

ေိဗုစေ်ာလမှာ စည်းရုံးကရးေင်းြို ့ေယလ်ိ ုအခေအ်ခ ဲ

ကတွရှိနိုင်မလဲ။ လေ်ရှိ  အနိုင်ရထားတဲ့ အစိုးရေ 

ေိုဗစ်ောလအတွင်း ကအာေ်ကဖခထိ ေွင်းေင်းကေည့် 

ရှုတဲ့အကပါ်မှာ ေယ်လိုဖမင်လဲ။

ကဖြ ။  ။  ကရွး ကော ေ် ပွဲ ေ နီး ကန မပီ ေို တာ  ကဖြ ။  ။  ကရွး ကော ေ် ပွဲ ေ နီး ကန မပီ ေို တာ  

အားလုံးေသတိယက်ပါက့နာ။ ဖပဿနာေ ေိဗုစက်ကောင့ ်အားလုံးေသတိယက်ပါက့နာ။ ဖပဿနာေ ေိဗုစက်ကောင့ ်

မို့လို့ ကပါ့ ကနာ  အစိုးရြေ်ေ ထုတ် ဖပန်ချေ်ကတွ  မို့လို့ ကပါ့ ကနာ  အစိုးရြေ်ေ ထုတ် ဖပန်ချေ်ကတွ  

အများကေီးထုတ်လာတယ်ကပါ့ကနာ။ ဥပမာေိုရင်ကတာ့ အများကေီးထုတ်လာတယ်ကပါ့ကနာ။ ဥပမာေိုရင်ကတာ့ 

လူစုလူ ကဝးမလုပ် ရတဲ့  ဖပဿာနာကတွ  ေို ဗစ် နဲ့  လူစုလူ ကဝးမလုပ် ရတဲ့  ဖပဿာနာကတွ  ေို ဗစ် နဲ့  

ပတသ်ေမ်ပီးကတာ ့အလှူကငနွဲ့ပတသ်ေတ်ဲဟ့ာကတကွပါ ့ပတသ်ေမ်ပီးကတာ ့အလှူကငနွဲ့ပတသ်ေတ်ဲဟ့ာကတကွပါ ့

အစိုးရေ ေန့်သတ်ထုတ်ဖပန်တာရှိတယ်။ အစိုးရေ ေန့်သတ်ထုတ်ဖပန်တာရှိတယ်။ 

ေျကတာ်တို့ေလည်း အဲဒီအကပါ်မှာ ေန့်ေွေ် ေျကတာ်တို့ေလည်း အဲဒီအကပါ်မှာ ေန့်ေွေ် 

ရှုပခ်ျတယ။် ေိဗုစေ်ိအုသုံးချမပီးကတာမ့ ှနိငုင်ကံရးစည်း ရှုပခ်ျတယ။် ေိဗုစေ်ိအုသုံးချမပီးကတာမ့ ှနိငုင်ကံရးစည်း 

ရုံးကရးေို လုပ်တဲ့ကနရာမှာ ေျကတာ်တို့ပါတီေိုကတာ့ ရုံးကရးေို လုပ်တဲ့ကနရာမှာ ေျကတာ်တို့ပါတီေိုကတာ့ 

ပိတ်ပင်တယ်ကပါ့ကနာ။ ေိုဗစ်ေိုအဖမတ်ထုတ်မပီးကတာ့ ပိတ်ပင်တယ်ကပါ့ကနာ။ ေိုဗစ်ေိုအဖမတ်ထုတ်မပီးကတာ့ 

နိုင်ငံကရးလုပ်တာကတာ့ မသင့်ကတာ်ေူး လို့ နံပါတ်(၁)နိုင်ငံကရးလုပ်တာကတာ့ မသင့်ကတာ်ေူး လို့ နံပါတ်(၁)

ကဖပာချင်တယ်။ ကဖပာချင်တယ်။ 

လာမယ့် ၂၀၂၀အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲမှာ ေယားဖပည်နယ်အကဖခစိုေ် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားပါတီဖြစ်တဲ့ ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီအကနနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၀အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲမှာ ေယားဖပည်နယ်အကဖခစိုေ် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားပါတီဖြစ်တဲ့ ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီအကနနဲ့ 

ေိုဗစ်ောလအတွင်းမှာ ကရွးကောေ်ပွဲမဲေွယ်စည်းရုံးြို့ ေယ်လိုဖပင်ေင်ထားသလဲ။ေိုဗစ်ောလအတွင်းမှာ ကရွးကောေ်ပွဲမဲေွယ်စည်းရုံးြို့ ေယ်လိုဖပင်ေင်ထားသလဲ။

ကရွးကောေ်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ကောင်ချေ်ကတွေို ေယ်လိုကဖပာေိုထားပါသလဲ စတဲ့အကကောင်းအရာနဲ့ပတ်သေ်မပီး ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီဥေ္ကဌ ကရွးကောေ်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ကောင်ချေ်ကတွေို ေယ်လိုကဖပာေိုထားပါသလဲ စတဲ့အကကောင်းအရာနဲ့ပတ်သေ်မပီး ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီဥေ္ကဌ 

ခွန်းေီထူးေို ေန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ေ ေေ်သွယ်ကမးဖမန်းထားပါတယ်။ခွန်းေီထူးေို ေန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ေ ေေ်သွယ်ကမးဖမန်းထားပါတယ်။

ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီဥေ္ကဌ ခွန်းေီထူးနှင့် ေေ်သွယ်ကမးဖမန်းဖခင်းေယန်းအမျ ိုးသားပါတီဥေ္ကဌ ခွန်းေီထူးနှင့် ေေ်သွယ်ကမးဖမန်းဖခင်း

ေိုဗစ်ေ ေပ်ကေးဖြစ်တဲ့အတွေ် တစ်နိုင်ငံ ေိုဗစ်ေ ေပ်ကေးဖြစ်တဲ့အတွေ် တစ်နိုင်ငံ 

လုံးရဲ့ အကရးဖြစသ်လိ ုတစေ်မ္ဘာလုံးရဲ့အကရးဖြစတ်ယ။် လုံးရဲ့ အကရးဖြစသ်လိ ုတစေ်မ္ဘာလုံးရဲ့အကရးဖြစတ်ယ။် 

ဖပညသ်တူစက်ယာေခ်ျင်းရဲ့ အသေအ်ိုးအမိစ်ည်းစမိေ်ိ ုဖပညသ်တူစက်ယာေခ်ျင်းရဲ့ အသေအ်ိုးအမိစ်ည်းစမိေ်ိ ု

ောေယွက်ပးရမယ့ ်တာဝနေ် ေျကတာတ်ိုအ့ားလုံးမှာ ောေယွက်ပးရမယ့ ်တာဝနေ် ေျကတာတ်ိုအ့ားလုံးမှာ 

တာဝန်ရှိတယ်ကပါ့။ တာဝန်ရှိတယ်ကပါ့။ 

ေိုဗစ်နဲ့ပတ်သေ်မပီးကတာ့မှ အဖမတ်မထုတ် ေိုဗစ်နဲ့ပတ်သေ်မပီးကတာ့မှ အဖမတ်မထုတ် 

သင့ေ်ူးလို ့ယေူတယ။် ေိဗုစက်ကောင့မ်လိုက့ပါ ့အစိုးရေ သင့ေ်ူးလို ့ယေူတယ။် ေိဗုစက်ကောင့မ်လိုက့ပါ ့အစိုးရေ 

ခနုကဖပာတဲ ့ေန့်သတမ်ှုကတေွ ကနာေေ်ယွမ်ှာ တိငု်းရခနုကဖပာတဲ ့ေန့်သတမ်ှုကတေွ ကနာေေ်ယွမ်ှာ တိငု်းရ

င်းသားပါတကီတရွဲ့စည်းရုံးမှုကတွေို တစ်နည်းအားဖြင့ ်င်းသားပါတကီတရွဲ့စည်းရုံးမှုကတွေို တစ်နည်းအားဖြင့ ်

ေန့်သတ်တဲ့အကနအထားမျ ိုးဖြစ်သွားတယ်ကပါ့။ ေန့်သတ်တဲ့အကနအထားမျ ိုးဖြစ်သွားတယ်ကပါ့။ 

ေိုဗစ်ောလမှာ ေိုင်းေုတ်လိုေ်တင်တာ ေိုဗစ်ောလမှာ ေိုင်းေုတ်လိုေ်တင်တာ 

ကတာင်မှ တစ်ကယာေ်နှစ်ကယာေ်နဲ့ပဲ တင်ရတဲ့အကဖခ ကတာင်မှ တစ်ကယာေ်နှစ်ကယာေ်နဲ့ပဲ တင်ရတဲ့အကဖခ 

အကနမျ ိုး ကရွးကောေ်ပွဲေိုယ်စားလှယ်ကလာင်းကတွအကနမျ ိုး ကရွးကောေ်ပွဲေိုယ်စားလှယ်ကလာင်းကတွ

ေို မိတ်ေေ်ကပးတာမျ ိုးမရှိကတာ့ေူး ပါတီကတွရဲ့ လူေို မိတ်ေေ်ကပးတာမျ ိုးမရှိကတာ့ေူး ပါတီကတွရဲ့ လူ

ထုကတွနဲ့ကတွ့ေုံနိုင်တာမျ ိုးမလုပ်နိုင်ေူးကပါ့။ သို့ကသာ် ထုကတွနဲ့ကတွ့ေုံနိုင်တာမျ ိုးမလုပ်နိုင်ေူးကပါ့။ သို့ကသာ် 

အစိုးရေ သူ့လုပ်ငန်းကတွေို  မရပ်ေိုင်းေူးကလ။ အစိုးရေ သူ့လုပ်ငန်းကတွေို  မရပ်ေိုင်းေူးကလ။ 

ေိဗုစပ်စ္စည်းသွားလှူလိေု ်ပါတဝီတစ်ုနံဲ့သွားကနလိေု ်ေိဗုစပ်စ္စည်းသွားလှူလိေု ်ပါတဝီတစ်ုနံဲ့သွားကနလိေု ်

အချ ို့ကသာပုံရိပ်ကတွေ အလှူကငွကပးတဲ့အချနိ်မှာ အချ ို့ကသာပုံရိပ်ကတွေ အလှူကငွကပးတဲ့အချနိ်မှာ 

စည်းရုံးမှုကတွလုပ်တာရှိတဲ့အတွေ် ဒါကတာ့ သေ် စည်းရုံးမှုကတွလုပ်တာရှိတဲ့အတွေ် ဒါကတာ့ သေ် 

သေ်အ ဖမတ်ထုတ်တဲ့  အကနအထားကရာေ်သွား  သေ်အ ဖမတ်ထုတ်တဲ့  အကနအထားကရာေ်သွား  

တယ်ကပါ့။ ေျကတာ်ကတာ့ ဖပည်သူေို ဒီကနရာမှာရှတယ်ကပါ့။ ေျကတာ်ကတာ့ ဖပည်သူေို ဒီကနရာမှာရှ

င်းရှင်းလင်းလင်းဖမင်ကစချင်တာေကတာ့ ေိုဗစ်ေ င်းရှင်းလင်းလင်းဖမင်ကစချင်တာေကတာ့ ေိုဗစ်ေ 

အားလုံးရဲ့အကရးဖြစ်တယ် ေိုဗစ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကတွအားလုံးအားလုံးရဲ့အကရးဖြစ်တယ် ေိုဗစ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကတွအားလုံး

ေလည်း လူထုကတွရဲ့ကငွနဲ့ နိုင်ငံတောအလှူကတွနဲ့ ေလည်း လူထုကတွရဲ့ကငွနဲ့ နိုင်ငံတောအလှူကတွနဲ့ 

ပံ့း ပိုး တာ ကတာ့  အား လုံး ေို  ရှ င်း ရှ င်း လ င်း လ င်း  ပံ့း ပိုး တာ ကတာ့  အား လုံး ေို  ရှ င်း ရှ င်း လ င်း လ င်း  

အေူအညီရတဲ့ဟာကတာ့ ယူကစချင်တယ် သို့ကသာ် နိုင် အေူအညီရတဲ့ဟာကတာ့ ယူကစချင်တယ် သို့ကသာ် နိုင် 

ငံကရးအရရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖမင်တတ်ြို့လိုတယ်ကပါ့။ငံကရးအရရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖမင်တတ်ြို့လိုတယ်ကပါ့။

ကမး။  ။  ေိုဗစ်ောလအတွင်းမှာပဲ  ၂၀၂၀ 

အကထကွထကွရွးကောေပ်ွေဲ ေျင်းပမယေ်ိရုင ်ကရွ့သင့ ်

တယ်လို့ထင်လား ေယ်လိုထင်လဲ။

ကဖြ ။  ။  ေျကတာ်တို့ ပါ တီ အ ကနနဲ့ေ  ကရွးကဖြ ။  ။  ေျကတာ်တို့ ပါ တီ အ ကနနဲ့ေ  ကရွး

ကောေ်ပွဲေိုမကရွ့သင့်ေူးလို့ယူေတယ်ကပါ့ကနာ။ ကောေ်ပွဲေိုမကရွ့သင့်ေူးလို့ယူေတယ်ကပါ့ကနာ။ 

ောဖြစ်လို့လဲေိုရင်ကတာ့ ကရွးကောေ်ပွဲေ ဒီမိုေကရောဖြစ်လို့လဲေိုရင်ကတာ့ ကရွးကောေ်ပွဲေ ဒီမိုေကရ

စီရဲ့ဖပယုဒ်တစ်ခုဖြစ်မပီးမှ ဒီလိုအကပါ်မှာကရွးကောေ် စီရဲ့ဖပယုဒ်တစ်ခုဖြစ်မပီးမှ ဒီလိုအကပါ်မှာကရွးကောေ် 

ပွဲရှိ ဖခင်းေ ဒီမိုေကရစီရဲ့ ၊  လူထုရဲ့လိုလားချေ်ေို  ပွဲရှိ ဖခင်းေ ဒီမိုေကရစီရဲ့ ၊  လူထုရဲ့လိုလားချေ်ေို  

လူထုရဲ့ေိုယ်စားလှယ်ေို ကရွးချယ်တင်ကဖမှာေ်နိုင်မှာလူထုရဲ့ေိုယ်စားလှယ်ေို ကရွးချယ်တင်ကဖမှာေ်နိုင်မှာ

ဖြစ်တယ်ကပါ့။ဖြစ်တယ်ကပါ့။

ကမး။ ။ လေ်ရှိမှာ UEC ြေ်ေ ကရွးကောေ် 

ပွဲနဲ့ပတ်သေ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ဖပန်တာကတွ 

မရှိကသးေူးေိုကတာ့ ဒီအကပါ်မှာ ောကဖပာချင်လဲ။

ကဖြ ။  ။  U E C  ြ ေ် ေ ကတာ့  ကလာ ကလာ  ကဖြ ။  ။  U E C  ြ ေ် ေ ကတာ့  ကလာ ကလာ  

ေယ်ကရွးကောေ်ပွဲနဲ့ပတ်သေ်လို့မှ ဖပည်သူကတွေို ေယ်ကရွးကောေ်ပွဲနဲ့ပတ်သေ်လို့မှ ဖပည်သူကတွေို 

သင့်ကတာ်တဲ့အချနိ် ကကေညာကပးြို့လိုလာမပီ။ ဖြစ်နိုင် သင့်ကတာ်တဲ့အချနိ် ကကေညာကပးြို့လိုလာမပီ။ ဖြစ်နိုင် 

ရင်ကတာ့  ကေိုတင် ဖပင်ေင် ဖခင်းေ အကောင်းေုံး  ရင်ကတာ့  ကေိုတင် ဖပင်ေင် ဖခင်းေ အကောင်းေုံး  

ဖပင်ေင်မှုကတွေို ဖြစ်ကစတယ်။ UEC ြေ်ေဖပင်ေင် ဖပင်ေင်မှုကတွေို ဖြစ်ကစတယ်။ UEC ြေ်ေဖပင်ေင် 

ြို့လိုသလို ေျကတာ်တို့နိုင်ငံကရးပါတီြေ်ေလည်း ြို့လိုသလို ေျကတာ်တို့နိုင်ငံကရးပါတီြေ်ေလည်း 

ဖပင်ေင်ြို့လိုတယ် အထူးသဖြင့် လူထုကေားမှာလည်း ဖပင်ေင်ြို့လိုတယ် အထူးသဖြင့် လူထုကေားမှာလည်း 

ေယ်လိုပုံစံနဲ့ေယ်လိုမဲကပးရမလဲေိုတာ ဖပင်ေင်နိုင် ေယ်လိုပုံစံနဲ့ေယ်လိုမဲကပးရမလဲေိုတာ ဖပင်ေင်နိုင် 

တဲ့အချနိ်ရှိြို့လိုတယ်။ မဲကပးတာမတိုင်ခင်မှာ မဲစာရင်း တဲ့အချနိ်ရှိြို့လိုတယ်။ မဲကပးတာမတိုင်ခင်မှာ မဲစာရင်း 

စစရ်မယ ်မပီးကတာ ့မမို့နယက်တမွှာ မကဲပးမယ ်မကပးေူး စစရ်မယ ်မပီးကတာ ့မမို့နယက်တမွှာ မကဲပးမယ ်မကပးေူး 

ကရွ့မယ်မကရွ့ေူးေိုတာ ေုံးဖြတ်ရမယ့် သူဖြစ်တဲ့အ ကရွ့မယ်မကရွ့ေူးေိုတာ ေုံးဖြတ်ရမယ့် သူဖြစ်တဲ့အ 

တေွ ်လထူကုတမွှာလည်း ဖပငေ်ငခ်ျနိလ်ိ ုအပတ်ာကပါ။့တေွ ်လထူကုတမွှာလည်း ဖပငေ်ငခ်ျနိလ်ိ ုအပတ်ာကပါ။့

ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီဥေ္ကဌ ခွန်းေီထူးေယန်းအမျ ိုးသားပါတီဥေ္ကဌ ခွန်းေီထူး

စစ်တပ်ေကန ကတာင်သူကတွအကပါ် ပစ်ဒဏ်ထပ်မံချမှတ်ကပးြို့ 

ေယားဖပည်နယ် တရားလွှတ်ကတာ်ရုံးသို့ ဖပင်ေင်ချေ်တေ်တဲ့အကပါ်မှာ 

ဖပန်လည်ကဖြကလျာ့ကပးြို့ စဉ်းစားကပးကစချင်တယ်လို့ ကတာင်သူကတွေ 

ကတာင်းေိုကနကေပါတယ်။

ေရငန်ဖီပညက်တာငသ်လူယသ်မားသမဂ္ဂမ ှေိဒုီးဒေီ “အထူး သဖြင့ ်

ခခုျနိမ်ှာ စိေုပ်ျ ိုးရာသဖီြစက်နတယက်ပါက့နာ ေိယု့စ်ားဝတက်နကရး အတေွ ်

လုံးပန်းကနရတဲ့အချနိ်မှာ ဒီလိုစိတ်ဒုေ္ခ ေိုယ်ဒုေ္ခကရာေ်ကစတဲ့အရာေို 

ထပ်လုပ်တယ် ေိုတာေ လုံးဝမတရားေူးလို့ပဲ ေျကတာ်ကဖပာချင်တာ 

ကပါ့ကနာ။ ကတာင်သူကတွြေ်ေကတာ့ ခံရမယ့် ြေ်ေပဲကပါ့ကနာ ေိုကတာ့ 

အစိုးရကော တပ်မကတာ်ြေ်ေကောကပါ့ကနာ ဒါကတွေို ဖပန်လည်မပီး 

ကတာ့မှ စဉ်းစားကစချင်ပါတယ်” လို့ ကဖပာပါတယ်။

အကဖမာေတ်ပ ်၃၅၆ နဲ့ ကဖခဖမနတ်ပရ်င်း ၂၅၀ တိုမ့ ှလွိုငက်ောမ်မို့နယ ်

ကဒါမေူလား၊ ကဖမနေီနု်း၊ သုံးမိငုပ်ကေမဲ ှကတာငသ် ူ( ၁၉ ) ဦးနငှ့ ်ေရငန်ဖီပည ်

ကတာင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအြွဲ့ဝင် (၃) ဦးေို တရားစွဲေိုထားတဲ့အမှုေို 

မပီးခဲ့တဲ့  မတ်လအတွင်းေ လွိုင်ကော်မမို့နယ်တရားရုံးေ ဒဏ်ကငွနဲ့  

ကထာင်ဒဏ် အသီးသီး ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

လွိုင်ကော်မမို့နယ် တရားရုံးေကန ကတာင်သူကတွေို ပစ်ဒဏ်ချ 

မှတ်တာ နည်းလို့ေို မပီး  စစ်တပ်ေမကေျနပ်တဲ့အတွေ် ဖပည်နယ် 

တရားလွှတက်တာရ်ုံးေိ ုဖပငေ်ငခ်ျေတ်ေမ်ပီး ပစဒ်ဏထ်ပတ်ိုးကပးြို ့ယကန့ 

ဇနွလ် ၂၅ ရေက်န့မှာ ဖပညန်ယ ်တရားလွှတက်တာရ်ုံးေကန ကတာငသ်ကူတေွိ ု

လေ်မှတ်လာကရာေ်ကရးထိုးြို့ ကခါ်ခဲ့ကေပါတယ်။

တပ်ေသိမ်းေည်ထားတဲ့ ကဖမယာကပါ်မှာ ေျူးကေျာ်တာကတွ ခခံ

ခတ်ြို့ကေျာေ်တိုင်ကတွေိုြျေ်ေီးတာကတွ ညစ်ညမ်းစွာေဲေိုတာကတွ 

ဝတ္တရားကနှာင့်ယှေ်တာကတွ  လုပ် ခဲ့တယ်ေို မပီး  တပ်ရင်း နှ စ် ခု မှ  

တပ်မကတာ်အရာရှိကတွေ ကတာင်သူကတွ ၊ ေရင်နီဖပည်ကတာင်သူလယ် 

သမားသမဂ္ဂအြွဲ့ဝင်ကတွေို  ပိုင်နေ်ေျူးလွန်မှုပုဒ်မ ၄၄၇၊ အေျ ိုး 

ပျေ်စီးကစမှု ပုဒ်မ ၄၇၂၊ နိုင်ငံကတာ်ပိုင်ပစ္စည်းပျေ်စီးကစမှု ပုဒ်မ ၆(၁)၊

ဝတ္တရား ကနှာင့်ယှေ်မှု ပုဒ်မ ၃၅၃၊ ညစ်ညမ်းစွာေဲေိုမှု ပုဒ်မ ၂၄၉ စတဲ့ 

ပုဒ်မ ကတွနဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ဝေ်တုန်းေ တရားစွဲေိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

တရားစွဲေိုထားတဲ့ အမှုကတွထဲေ အဖမင့်ေုံးကထာင်ဒဏ် ၇နှစ်

ချမှတ်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံကတာ်ပိုင်ပစ္စည်းြျေ်စီးမှု ပုဒ်မ၆(၁)အမှုအတွေ် 

ကထာင်ဒဏ် ၆လ သို့မဟုတ် ဒဏ်ကငွ ၂ကသာင်း ချမှတ်ခဲ့ မပီး ၊  ပုဒ်မ 

၄၄၇အတွေ် ဒဏ်ကငွ၂ကသာင်း  သို့မဟုတ် ကထာင်ဒဏ် ၁၅ရေ်နဲ့  

ေျန်ပုဒ်မ အမှုအတွေ် ကငွဒဏ်ေျပ် ၂ကသာင်း ကပးကောင်ြို့ ချမှတ်ခဲ့မပီး 

ကတာင်သူကတွေ ဒဏ်ကငွကပးကောင်ခဲ့မပီး အမှုမပီးကဖမာေ်သွားခဲ့တာဖြစ်

ပါတယ်။

မတ်လအတွင်း မမို့နယ်တရားရုံးေချမှတ်ထားတဲ့အကပါ် မူလရုံး 

တရားလိုေ ကေျနပ်မှုမရှိတာကကောင့် ခရိုင်တရားရုံးသို့ ဖပင်ေင်မှု ေေ် 

လေ်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ခရိုင်းတရားရုံးမှ အမှုအား အေျဉ်းနည်းဖြင့် 

ပလပ်ကကောင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။

တရားစွဲေိုခံရတဲ့ ၂၂ဦးထဲမှာ ကတာင်သူအကရးလိုေ်ပါကောင်ရွေ်

ခဲ့မပီး တရားစွဲေိုခံရတဲ့ထဲပါတဲ့ ေရင်နီဖပည်ကတာင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂမှ 

ေွဲမှူးေ ဖပင်ေင်မှုတေ်တာ တရားမျှတမှုမရှိေဲ မတရားြိနှိပ်တယ်လို့ 

ေိုပါတယ်။

“ခုလို မျ ိုးထပ် မပီးမကေျနပ်လို့  အမိန့်် ချတာေအားနည်းလို့  

မမျှတေူးေို မပီးမှ  ထပ် မပီး  ဖပင်ေင်ချေ်တပ်ထင်တဲ့အကပါ်မှာေ 

ေျကတာဖ်မငတ်ယ ်ကတာငသ်ကူတေွိ ုသေသ်ေမ်ဲ ့မတရားြနိှပိရ်ာေျတာ

လို့ပဲဖမင်တယ်” လို့ ၎င်းေေိုပါတယ်။

အကဖမာေ်တပ် ၃၅၆ နဲ့ ကဖခဖမန်တပ်ရင်း ၂၅၀ တို့မှ အရာရှိ ကတွေ 

အဲဒီ အမှုေို ဖပင်ေင်မှုတေ်ကရာေ်တာနဲ့ပတ်သေ်မပီး အကရှ့ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူးကေီးခင်ကမာင်ဝင်းေို ေန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)မှ ေေ် 

သွယ် ကမးဖမန်ရာမှာကတာ့ ၎င်းအကနနဲ့မသိကကောင်း လွိုင်ကော်မှတာဝန်ရှိ 

ppfwyfuaeawmifolawGudk ypf'%fxyfrHcsrSwfzdk hjyifqifcsufwufwJhtay: 

ajzavsmhay;zdk hawmifolawmif;qdk

ေန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)
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ကမး။ ။ အခုလေ်ရှိမှာ ကရွးကောေ်ပွဲကော် ကမး။ ။ အခုလေ်ရှိမှာ ကရွးကောေ်ပွဲကော် 

မရှင်ကတွေ ောကတွလုပ်ကောင်ကနတာေို ေရာတို့ မရှင်ကတွေ ောကတွလုပ်ကောင်ကနတာေို ေရာတို့ 

အကနနဲ့ကတွ့ရလဲ။ ောကတွလုပ်ကောင်သင့်ကနမပီလဲ။အကနနဲ့ကတွ့ရလဲ။ ောကတွလုပ်ကောင်သင့်ကနမပီလဲ။

ကဖြ။ ။ ဟုတ်ေဲ့ေျကတာ်တို့လေ်ရှိ  Covid 

ောလေ ဒီသူတို့ကတွရဲ့ ဟို လုပ်ေိုင်ကောင်ရွေ်မှု 

အချနိ်ဖမင့်ရမဲ့ ောလမှာေို ဒါ လာေျသွားတယ်ကပါ့ 

အဲ့ ကကောင့်  လာေျသွားတဲ့  အတွေ်ကကောင့် မလို့  

၂၀၂၀ဖပည့်နှစ်  ကရွးကောေ်ပွဲအတွေ် ၂၀၂၀ဖပည့်

နှစ်အစ ေျကတာ်တို့အခု ၅လကေီးမှာ ကဖမဖပင်လှုပ်ရှားမှု 

အတိငု်းအတာ ောမမှလပုက်ောငန်ိငုသ်လိ ုဖြစမ်ပီးကတာ ့

စာရင်းအင်းပိငု်းေိငုရ်ာ နဲ့သတူိုရ့ုံးပိငု်းေိငုရ်ာကတေွ ဲလု

ပ်ကနရတယ်ေိုတဲ့အကနအထားဖြစ်တယ်။ 

သေ်ေိုင်ရာ ဖပည်နယ်နဲ့တိုင်းကတွရယ်၊ မမို့ 

နယ်ကရွး ကောေ်ပွဲ ကော်မရှ င် ကတွေလည်း  အခု  

ချနိ်ထိ အကဖခခံမဲစာရင်းေိစ္စ၊ မဲကပးပိုင်ခွင့် ေိစ္စကတွ 

ေို On Paper ေဲလုပ်ကနရမပီးကတာ့၊ သေ်ေိုင်ရာ 

လူဝင်မှု ကေီးကေပ်ကရးဦးစီးဌာန ၊ ဒီ လ.ဝ.ေ ကတွနဲ့ 

အခုချနိ်ထိေို မဲကပးပိုင်ခွင့် စာရင်း အကေမ်းအကနနဲ့ 

ကပါ့ကနာ်  ဒီကရွးကောေ်ပွဲေျင်းပမဲ့  ရေ်မှာ၁၈နှစ်  

ဖပည့် မပီး  သူကတွရဲ့အကရအတွေ်  ပဏာမစာရင်း  

ကတာင်မှ ဒါေယ်လိုမှ မလုပ်နိုင်ကသးသလို အခုလို 

အကဖခခံ မဲစာရင်းေိုမပီးကတာ့ လူကတွေို ေပ်ကပးြို့  

အတွေ်ကတာင်မှ မမပီးကသးေူးလို့ေျကတာ်တို့သိထား

ရတယ်။

ကမး။  ။  အရင်  ၂၀၁၅ ကရွးကောေ်  ပွဲမှာ  ကမး။  ။  အရင်  ၂၀၁၅ ကရွးကောေ်  ပွဲမှာ  

ကရွးကောေ်ပွဲနီးေပ်တဲ့အချ နိ်မှ  မဲစာရင်းကတွေို  ကရွးကောေ်ပွဲနီးေပ်တဲ့အချ နိ်မှ  မဲစာရင်းကတွေို  

ကကေညာတဲ့  အတွေ် ကရွးကောေ်ပွဲမှာ  မဲမကပးရကကေညာတဲ့  အတွေ် ကရွးကောေ်ပွဲမှာ  မဲမကပးရ

တဲ့လူကတွရှိတယ်လို့သိရတယ်။  လာမည့်  ၂၀၂၀တဲ့လူကတွရှိတယ်လို့သိရတယ်။  လာမည့်  ၂၀၂၀

 ကရွးကောေ်ပွဲမှာ အဲ့လိုမျ ိုးကတွ မဖြစ်ြို့အတွေ် အခု  ကရွးကောေ်ပွဲမှာ အဲ့လိုမျ ိုးကတွ မဖြစ်ြို့အတွေ် အခု 

ချနိ်မှာ ောကတွလုပ်ကောင်ြို့လိုကနမပီလဲ။ချနိ်မှာ ောကတွလုပ်ကောင်ြို့လိုကနမပီလဲ။

ကဖြ။ ။  ဟုတ်ေဲ့  တေယ်တမ်း  အနီးေပ်

ေုံးကရွးကောေ်ပွဲေိုေျင်းပသွားတဲ့  ၂၀၁၅ အကထွ 

ကထွကရွးကောေ်ပွဲေို  ကေည့်မယ်ေိုရင် ဒီကမလမှာ 

ကနာေ်ေုံးပတ်မှာေိုရင် ဒါအကဖခခံမဲစာရင်း ဒုတိယ 

အသုတ်ေို  ဒါကကေညာကနတဲ့  ောလဖြစ်ကနမပီကပါ့  

အဲ့ေိုကတာ့ အခုချနိ်မှ  ၂၀၂၀ဖပည့်နှစ်  အကထွကထွ 

ကရွးကောေ်ပွဲအတွေ်  ပထမ အသုတ်ကတာင်မှ  

ဒီအကဖခခံမဲစာရင်းေို မကကေညာနိုင်ကသးေူး။ လူထု 

ကတွလည်းေိုယ်ဒီမဲေန္ဒနယ်မှာ မဲစာရင်းပါ မပါေိုတဲ့ 

အကဖခအကနေိုမသိကေကသးေူး။ မှားယွင်းတဲ့ အမည် 

တို့ ၊ သေ္ကရာဇ်တို့ အချေ်အလေ်ကတွေို ဖပင်ေင်၊ 

ပယ်ြျေ်တာတို့ ၊ ဖြည့်စွေ်တာတို့ လုပ်ြို့ကတွေိုလဲ 

ဒါေလိုအပ်တယ်။

ကမး။ ။ ေျကတာ်တို့ ဖပည်နယ်မှာ မှတ်ပုံတင် ကမး။ ။ ေျကတာ်တို့ ဖပည်နယ်မှာ မှတ်ပုံတင် 

မေိငုက်ောငထ်ားတဲလ့ေူ ၂၀၁၄ သန်းကခါငစ်ာရင်းအရ မေိငုက်ောငထ်ားတဲလ့ေူ ၂၀၁၄ သန်းကခါငစ်ာရင်းအရ 

၂၀၀၀၀ နီးပါးရှတိယလ်ိုသ့ရိတယ။် သတူိုေ့ျကတာက့ရာ ၂၀၀၀၀ နီးပါးရှတိယလ်ိုသ့ရိတယ။် သတူိုေ့ျကတာက့ရာ 

မ ေို င် ကော င် ထား တဲ့ အ တွ ေ် မဲ မ ကပး ရ ကတာ့ ေူးမ ေို င် ကော င် ထား တဲ့ အ တွ ေ် မဲ မ ကပး ရ ကတာ့ ေူး

လား။ ကရွးကောေ်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကတွေ ောကတွ လား။ ကရွးကောေ်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကတွေ ောကတွ 

လုပ်ကပးသင့်လဲ။လုပ်ကပးသင့်လဲ။

ကဖြ ။  ။  ဟု တ် ေဲ့  တ ေ ယ် တ မ်း ေ ကတာ့  

ဒါကတွသည်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။ ေျကတာ်တို့၉၄-၉၅-

၉၆ ဒီ ေျကတာ်တို့ဖပည်နယ်ရဲ့ဖပည်တွင်းစစ် ကကောင့် 

မို့လို့စစ်ကရှာေ်ခဲ့ရတဲ့သူကတွ ၊  ရွာကတွ ၊  အိမ်ကတွ  

လေ်လွှတ်ေုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူကတွ အဲ့ဒီောလကတွမှာ 

ဒါ ေဒ်ကတွေုံးရှုံးခဲ့မှုတို့၊ ပုံစံ ၁၀ကတွေုံးရှုံး ခဲ့ရမှုတို့ 

ရှကိပမဲ ့ဒါကတေွိ ုအခခုျနိထ် ိဒါဖပနမ်ပီးကတာ ့လပုက်ောင ်

ကပးနိုင်စွမ်းကတွ ကတာ်ကတာ် အားနည်း ကနကသးတယ်။

ကမး။  ။  ကနာေ်တစ်ခုေကလ ၂၀၂၀ ကရွး  ကမး။  ။  ကနာေ်တစ်ခုေကလ ၂၀၂၀ ကရွး  

ကောေ်ပွဲမှာ NLD ပါတီအကနနဲ့မဲေန္ဒနယ်တစ်ချ ို့ကောေ်ပွဲမှာ NLD ပါတီအကနနဲ့မဲေန္ဒနယ်တစ်ချ ို့

ေုံးရှုံးမယ်လို့ေရာကရးသားတဲ့ ကောင်းပါးထဲမှာ ကြာ် ေုံးရှုံးမယ်လို့ေရာကရးသားတဲ့ ကောင်းပါးထဲမှာ ကြာ် 

ဖပထားတာကတွ့ရတယ်။ အဲ့ဒါေိုကရာ ေယ်လိုအချေ်ဖပထားတာကတွ့ရတယ်။ အဲ့ဒါေိုကရာ ေယ်လိုအချေ်

ကတွနဲ့သုံးသပ်မပီးကဖပာေိုတာလဲ ေရာရှင်းဖပကပးပါ။ကတွနဲ့သုံးသပ်မပီးကဖပာေိုတာလဲ ေရာရှင်းဖပကပးပါ။

ကဖြ။ ။ လေ်ရှိ NLD ရဲ့ဒါ အနိုင်ရရှိမှု ၄နှစ်

ကေျာ်လာမပီ ဒီ ၄နှစ်အတွင်းမှာ ေျကတာ်တို့ဖပည်နယ် 

အတငွ်းမှာရှကိနတဲN့LD လွှတက်တာေ်ိယုစ်ားလယှက်တွ

ရဲ့ကေိုးပမ်းအားထတုမ်ှု အားနည်းတာကတ၊ွ လေရ်ှ ိNLD 

ပါတီ ဝင်ကတွေကန ဦးကောင်ကနတဲ့ ေယားဖပည်နယ် 

အစိုးရ အြွဲ့ရဲ့ကဒသခံဖပည်သူကတွ သကောမေျတဲ့ 

ေိစ္စရပ်ကတွေို  အတင်းလုပ်ေိုင်  ကောင်ရွေ်မှု ၊ 

လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာအလွဲ သုံးစားမှု၊ ကဒသခံကတွရဲ့ 

သကောေန္ဒကတွေို လစ်လှူရှုမှုကတွကကောင့် မို့လို့ေို 

ဒါ လူထုကတွအကနနဲ့၂၀၁၅မှာ မဲကပးခဲ့ကသာ်ဖငားလည်း 

ဒ ီ၂၀၁၉ နစှလ်ယက်လာေမ်ှာ ေတည်းေကတာ ့လေရ်ှ ိ

အာဏာရပါတ ီNLD အကပါ်မှာ ကဒသခလံထူကုတရွဲ့အား

ကပးကထာေ်ခံမှုနဲ့ ကနာေ်တစ်ကေိမ်မဲကပးလိုမှုကတွေ

ကတာ့ ကတာ်ကတာ်ကလးကလျာ့ေျသွားတယ်ေိုတာေို 

ေျကတာ်တို့ကဖမဖပင်မှာ သိရှိကနရတယ်။

ကမး ။ ။ ၂၀၁၅ တုန်းေကတာ့ လူငယ်ကတွ NLD ကမး ။ ။ ၂၀၁၅ တုန်းေကတာ့ လူငယ်ကတွ NLD 

ေိုဝန်းရံခဲ့ကေတယ်ေိုကတာ့ လာမည့် ကရွးကောေ်ပွဲ ေိုဝန်းရံခဲ့ကေတယ်ေိုကတာ့ လာမည့် ကရွးကောေ်ပွဲ 

ေယ်ပါတီေို ဝန်းရံမလဲ။ေယ်ပါတီေို ဝန်းရံမလဲ။

ကဖြ ။ ။ ေျကတာ်တို့လေ်ရှိောလမှာေိုရင် 

လည်း ဒီေရင်နီဖပည်ေ လူငယ်အများစုကတွေကတာ့ 

NLD ေိ ု၂၀၁၅လိ ုဝန်းရမံှု မဖပုကတာေ့နဲဲ့ဒ၂ီ၀၂၀မှာကတာ ့

ေိယု့က်ဒသ ေိယု့က်ေမ္မာေိယု ်ြနတ်ီးနိငုခ်ငွ့န်ဲ့အနာဂတ ်

ြေ်ဒရယ်ဒီမိုဂကရစီနိုင်ငံ တည်ကောေ်ြို့အတွေ် 

ေိုယ့်ဖပည်နယ်အကဖခစိုေ် တိုင်းရင်းသားပါတီကတွေို 

ဝန်းရံသင့်မပီ ၊ ဝန်းရံမယ်လို့ကဖပာေိုလာကေတ့ဲ အကနအ 

ထားအရ ေျကတာ့်အကနနဲ့ေကတာ့ ၂၀၁၅ မှာ ေျ

ကတာ်တို့ေယားဖပည်ရဲ့မဲေန္ဒနယ်ကပါင်း ၃၄ကနရာ

 NLD ၂၆ကနရာ ရခဲ့ကပမဲ့လည်း ၂၀၂၀မှာေကတာ့ 

အဲ့ ဒီ ကနရာအထိေကတာ့  ေယ်လို မှ မရနို င် ကတာ့

ေဲနဲ့ ရာခို င် နှု န်း  ကတာ်ကတာ်များများအထိကတာင်  

လ ေ် လွှ တ် ေုံး ရှုံး သွား ရ နို င် တ ယ် ။  ရာ ခို င် နှု န်း  

၅၀ဝန်းေျင်ကလာေ်ေဲနို င် ကဖခရှိ နို င်တဲ့  အကနအ 

ထား ဖြစ်ပါတယ်။ ၅၀ကအာေ်ေိုလည်း ကလျာ့သွား 

နိုင်ကသးတယ် ေိုတာမျ ိုးကတွေိုလဲ ေျကတာ်အကနနဲ့ 

သုံးသပ်ပါတယ်။

ကမး။ ။ အသေ် ၁၈နှစ်ဖပည့်မပီးသူတိုင်းမဲထည့်ကမး။ ။ အသေ် ၁၈နှစ်ဖပည့်မပီးသူတိုင်းမဲထည့်

နိုင်တယ်လို့ကတာ့ကဖပာထားတယ်။ ဒါကပမဲ့ မဲစာရင်းမှာ နိုင်တယ်လို့ကတာ့ကဖပာထားတယ်။ ဒါကပမဲ့ မဲစာရင်းမှာ 

မပါတဲ့ လူကတွေိုကရာ ေယ်လိုမျ ိုးလုပ်ကပးသင့်လဲ မပါတဲ့ လူကတွေိုကရာ ေယ်လိုမျ ိုးလုပ်ကပးသင့်လဲ 

ေရာအဲ့ဒါကလး ကဖပာဖပကပးပါ။ေရာအဲ့ဒါကလး ကဖပာဖပကပးပါ။

ကဖြ။ ။ ၂၀၁၅ ကမလမှာေိုရင် ဒုတိယ အသုတ် 

အကနနဲ့ဒါ ၁၄ရေ် ရပ်ေွေ်ရုံးကတွမှာ ေပ်မပီကပါ့။ 

အဲ့ဒီအချနိ်မှာ ေိုယ့်အမည်ပါဖခင်း၊ မပါဖခင်း ဟုတ်လား 

ေို ယ် ေ  ၁ ၈ နှ စ် ဖပ ည့် မပီး တဲ့ ေို တဲ့  ပ ထ မ ဦး ေုံး  

မဲကပးမည့်သူ အကနနဲ့ေိုရင်လည်း ေိုယ်ဥစ္စာပါမပါ 

ေိုတာမျ ိုးကတွ ကေည့်ရမှာဖြစ်သလို ဒီကသေုံးတာကတွ 

ပါကနကသးလား၊ ဟုတ်လား ကရှေ့ကဖပာင်းသွားတဲ့ လူကတွ 

ပါကနကသးလားေိတုာေိ ုကေည့ြ်ိုအ့တေွေ် ဒအီကဖခခ ံ

မစဲာရင်းေိ ုဒါ ရပက်ေျး ကရွးကောေပ်ွ ဲကောမ်ရငှက်တနွဲ့ 

ရပ်ကေျး အုပ်ချုပ်ကရးရုံးကတွမှာ လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ 

အခုေျကတာ့ ဒါေို ဒီလ ထဲမှာ မလုပ်နိုင်ကတာ့ေူးကပါ့။

ဒါ သ ည်  ပုံ မှ န် လု ပ် ေို င် ရ မ ည့်  အ ချ နိ် မှာ  

မလုပ်လို့ကပါ့ တေယ်လို့ တေယ့် ကရွးကောေ်ပွဲကေီး 

ေျင်းပ ရမဲ့  ရေ်သာလျှင် ကနာေ်ေုတ် သွားမယ် 

ေိုရင်ကတာ့  ဒါေ ကေားထဲမှာ အစားထိုး မပီးကတာ့  

အချနိ်အကနနဲ့ ကပးမယ်ေိုရင်ကတာ့ ဒါေ ဟို ောဗာ 

ေဲဖြစ်မယ်ကပါ့  သို့ကသာ် ၂၀၀၈ အကဖခခံြွဲ့စည်းပုံ  

ဥပကဒအရ (၅)နှစ်တစ်ကေိမ် ဖြစ်တယ် ။ လွှတ်ကတာ်ရဲ့ 

သေ်တမ်းေလည်း (၅)နှစ်ေဲ ဖြစ်သလို  သမ္မတ 
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သေ်တမ်းေလည်း(၅)နှစ်လို့ေဲ ကဖပာထားတယ်။ 

အဲ့ဒီအတွေ်ကကောင့်မို့လို့ လကပါင်း၆၀ ေိုတာဒါ သိပ် 

မေျန်ကတာ့ကနာ်။

ကမး ။  ။  ကနာ ေ် ထ ပ် ကရာ  ကရွး ကော ေ်  ကမး ။  ။  ကနာ ေ် ထ ပ် ကရာ  ကရွး ကော ေ်  

ပွဲနဲ့ပတ်သေ် မပီးကတာ့  ေရာောကတွ ကဖပာဖပချင်  ပွဲနဲ့ပတ်သေ် မပီးကတာ့  ေရာောကတွ ကဖပာဖပချင်  

ကသးလဲ။ကသးလဲ။

ကဖြ။ ။ ဟုတ်ေဲ့ ေျကတာ်တို့ ၅နှစ် တစ်ကေိမ် 

လူထုေကန ၇၅ ရာခို င် နှု န်း  ကသာ လွှတ်ကတာ်  

ေိုယ်စားလှယ်ကတွေို  မဲကပးရတဲ့  ၂၀၀၈ြွဲ့စည်းပုံ

ကအာေ်ေကန ဒီ ၂၀၂၀ဖပည့်နှစ်ကရွးကောေ်ပွဲသည် 

တ တိ ယ အ ကေိ မ် ဖြ စ် တ ယ် ကပါ့ ။  အဲ့ ေို ကတာ့  

၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းပုံေို  မ ကေိုေ်ေူး  ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း  

ေိုမနှစ်သေ်ေဲနဲ့  ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လိုလားတယ် 

ေိုကပမဲ့လည်း လေ်ရှိ ဒုတိယအကေိမ်လွှတ်ကတာ်နဲ့၊ 

ဒုတိယအကေိမ် NLD ပါတီဦးကောင်တဲ့ အစိုးရတို့ေ 

၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းပုံ ဖပင်ေင်နိုင်ကရးအတွေ်ေို  ောမှ 

မလုပ်လိုေ်နိုင်ေူး။ လုပ်လိုေ်နိုင်တဲ့ ဥစ္စာေလည်း 

ကရွးကောေ်ပွဲနဲ့အတူ မဲေန္ဒကောေ်ခံသွားမယ်ေိုတဲ့ 

မသန်မစွမ်းေကန မသန်စွမ်းတို့ ၊  သေ်ကေီးရွယ်အို 

တို့ေိုတဲ့ စေားလုံး(၂)လုံးကလာေ်ေဲဖြစ်တယ်ကပါ့။ 

အ နာ ဂ တ်  ြ ေ် ဒ ရ ယ် ဒီ မို ဂ ကရ စီ ဖပ ည် ကထာ င် စု  

ြွဲ့စည်းပုံအကဖခခံဥပကဒ ကပါ်ကပါေ်ကရးအထိေိုကော၊ 

ဒီ လွှ တ် ကတာ် အ တွ င်း လ မ်း ကကော င်း ေ ကန  လု ပ်  

ကောင်ြို့ေိုရင်ကတာ့  ဒါ  ၂၀၂၀ဖပည့်နှစ်  တတိယ 

အကေိမ်ကရွးကောေ်ပွဲေလည်း သတ်မှတ်ရေ်အတိုင်း 

ေို  ၅ နှ စ် တ စ် ကေိ မ် နဲ့ လု ပ် ကော င် သွား နို င်

မ ယ် ေို ရ င် ကတာ့  အ ကော င်း ေုံး လ ည်း ဖြ စ် သ လို  

ဒီ မို ဂ ကရ စီ ကနာ ေ် ဖပ န်  လိ မ့် တာ မျ ိုး မ ဟု တ် ေဲ နဲ့  

ကရှ့မတိုးရင်ကတာင် တန့် ကနကအာင်ကလးေကတာ့ဒါ 

ေျကတာ်တို့ကရွးကောေ်ပွဲေကတာ့ လိုအပ်တယ်။

LAIN enf;ynmtaxmuftuljyKtzGJ h bkwfOuUX q&mausmfxifatmif

သူကတွနဲ့ ချတိ်ေေ်မပီးကမးရန်သာ ကဖပာေိုခဲ့ပါတယ်။

ေယားဖပည်နယ်ကဒသေွပ်ေဲကရးစစ်ဌာနချုပ် (ဒေစ) ေို ြုန်းနဲ့ေေ် သွယ်ကမးဖမန်းဖပန်ကသာ်လည်း 

သေ်ေိုင်ရာ တပ်ရင်းနှင့်သာေိုင်တယ်လို့ ကဖြကေားခဲ့ပါတယ်။

ဖပင်ေင်မှုကလျှာေ်လွှာေို ဇွန်လ ၂၅ရေ်ကန့မှာ ဖပည်နယ် တရားလွှတ်ကတာ်ရုံးမှာ ကတာင်သူကတွေ 

လေ်မှတ်ကရးထိုးခဲ့ရမပီး ကနာေ် ရုံးချနိ်းေိုကတာ့ ဖပည်နယ်တရားလွှတ်ကတာ်ရုံးရဲ့ ကြ့ေွတ်ကပ့ချ်မှာ ကကေညာ 

သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

အကဖမာေ်တပ် ၃၅၆ နဲ့  ကဖခဖမန်တပ်ရင်း  ၂၅၀ တို့မှ  ကဒါမူေလား၊ ကဖမနီေုန်း ၊  သုံးမိုင်ပ ကေဲမှ  

ကတာင်ယာကဖမကတွေို ၁၉၉၀ခုနှစ် ဝန်းေျင်ေ လာကရာေ်အကဖခချခဲ့စဉ် တပ်စခန်းကောေ်ြို့ သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ 

သိရပါတယ်။

သိမ်းယူကဖမထဲေ ပိုကနတဲ့ကဖမကပါ်မှာ ကဒသခံကတွ နှစ်စဉ်ထွန် ယေ်စိုေ်ပျ ိုးရာမှ မပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ခု

နှစ်မှာကတာ့ ကတာင်ယာကဖမကပါ်မှာ တပ်ေေေ်မပီးလုပ်ေိုင်ခွင့်မကပးနိုင်ကတာ့ေူးေိုမပီး သိမ်းေည်းထားတဲ့ 

ကတာင်ယာကဖမကပါ်မှာ အမှတ်အသားမှတ်တိုင်စိုေ်ော ခခံစည်းရိုးတံတိုင်းဖပုလုပ်လာခဲ့အတွေ် ကဒသခံကတာင် 

သူကတွနဲ့ ပဋိပေ္ခဖြစ်ခဲ့ကေမပီး တပ်မှကတာင်သူအကရးလိုေ်ပါကောင်ရွေ်သူသုံးဦးအပါအဝင် ကတာင်သူ ၁၉ ဦး 

ေို တရားစွဲေိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
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အသေ်၆ဝကလာေ်ရှိ မပီ ဖြစ်တဲ့  ဦးတီရယ်  

ေကတာ့  စိုေ်ထားတဲ့  ကဖပာင်းြူးခင်းမှာ  ငကဖမာင်  

ကတာင်ပိုး ြျေ်ေီးကနတဲ့အတွေ် ပိုးေို လေ်နဲ့တစ် 

ကောင်ချင်း ြယ်ရှားကနပါတယ်။

ပိုးေ အညိုကရာင် ဖြစ် မပီး အရှည်(၃)စင်တီ 

မီတာကလာေ်နဲ့ ေန်ကစ့နှစ်ကစ့အရွယ်အစားကလာေ်

ကေီးပါတယ်။

ေယားဖပည်နယ်မှာ ကဖပာင်းြူးပင်ပိုးေျတဲ့  

ဖပဿနာေိ ုအရငန်စှေ်စမပီး ကဖပာင်းစိေုက်တာငသ်ကူတ ွ

ကေုံကတွ့ခဲရ့မပီး ကဖပာင်းအထေွန်ှုန်းေျေင်းမှုကတရွှခိဲပ့ါ

တယ်။

ဒီနှစ်မှာလည်း ကဖပာင်းခင်းပိုးေျတယ် co-

v id-19 ေပ်ကရာဂါလည်း ဖြစ်ပွားကနတဲ့အတွေ်  

ကတာင်သူကတွ ကဖပာင်းကေးနှုန်းအတွေ်စိုးရိမ်မှုကတွရှိ

ကနပါတယ်။

ကဖပာင်းေို ငါးနှစ်ေေ်တိုေ် စိုေ်ပျ ိုးလာတဲ့ 

ဦးတီရယ်ေကတာ့ ပိုးေျတဲ့ဖပဿနာေို အရင်နှစ်ေစ 

ကေုံကတွ့ခဲ့ရမပီး ဒီနှစ်မှာကတာ့ အတတ်နိုင်ေုံးပိုးေို 

ပိုးသတ်ကေးလည်းသုံး လေ်နဲ့လည်းြမ်းမပီး ြယ်ရှား

နိုင်ကအာင်ကေိုးစားကနပါတယ်။

"ငါးလပိုင်းအချ နိ်ေ ကနပူ မပီး  မိုးသိပ်မရွာ  

ကသးကတာ ့ကဖပာင်းပငေ် သပိမ်သနက်သးတဲ ့အချနိဖ်ြစ ်

ကနတယ်။ မပီးကတာ့ ပိုးေလည်း ကဖပာင်းပင်ရဲ့ အထဲအ 

ထိစားကနတယ် တချ ို့ေို  ကဖပာင်းပင်ရဲ့အရွေ်ကတွ 

ကတာင်မပဲေုန်တယ်။'' လို့ ဦးတီရယ်ေ ကဖပာပါတယ်။

ကဖပာ င်း စို ေ် ြို့ အ တွ ေ်  မိုး ေျ မပီ ေို ရ င်  

ကတာင်ယာေိုထွန်ယေ်ထားမပီး မိုးကောင်းစွာရမပီး 

ကဖမအစိုဓါတ်ကောင်းကောင်းရှိရင်  စိုေ်လို့ရမပီ ဖြစ် 
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ပါတယ်။ ဦးတီရယ်ေကတာ့ မိုးဦးေျချနိ် ကမလမှာ 

ကဖပာင်းစိုေ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ကဖပာင်းပငက်ပါေမ်ပီး နစှပ်တက်လာေရ်ှတိဲခ့ျနိမ်ှာ 

ပိုးစတင်ြျေ်ေီးခဲ့တာပါ။

ပိုး သ တ် ကေး ြျ န်း လို ေ် ကတာ့  ကဖပာ င်း ပ င်  

ပိုးစားတာ နည်းနည်းကတာ့သေ်သာ လာတယ်လို့  

ဦးတီရယ်ေ ေိုပါတယ်။

ပိုးသတ်ကေးြျန်းြို့ေိုရင်  ယာခင်းမှာ  ကရ 

မရှိပါေူး။

အဲ့ဒီအတွေ် ဦးတီရယ်ေကတာ့ အိမ်ေကန 

ကဖပာင်းစိုေ်ထားတဲ့ကတာင်ယာအထိ မိနစ်၂ဝကလာေ် 

သွားရတဲ့အေွာအကဝးမှာ ကရေို ကထာ်လာေျစီေ်နဲ့ 

တင်လာကနရပါတယ်။

အခုကခတ်  ကတာင်သူကတွအများစုေကတာ့  

စိုေ်ထားတဲ့သီးနှံကတွသန်ြို့ ပိုးေျဖခင်းမှောေွယ်ြို့ 

အတွေ် ပိုးသတ်ကေးတို့  ဓာတ်ကဖမကသဇာတို့ေိုပဲ  

အဓိေ အသုံးဖပုကနကေပါတယ်။ လေ်ရှိဖြစ် ပွားကနတဲ့ 

ေပ်ကရာဂါကကောင့်  ကဖမကသဇာကေး နည်းနည်း ကေီး  

တယ်လို့ ဦးတီရယ်ေေိုပါတယ်။

ကဖပာင်းစိုေ်ဧေ ၅၀၀ကေျာ်မှာ  ပိုးေျကန 

တာကကောင့် ပိုးသတ်ကေးေို ြျန်းကနရသလို ပိုးသတ် 

ကေးလည်း ကေးများတာကကောင့် မတတ်နိုင်ေူးလို့  

ကသးေူလဲကေျးရွာမှ ကတာင်သူဖြစ်တဲ့ ညားရယ်ေ 

ကဖပာပါတယ်။

“တချ ို့ခင်းကတွကတာင်မှ ကေးမနိုင်ကတာ့ေူး 

ကေးနိုင်တဲ့ကတာင်သူကတွေျကတာ့  ကေးနိုင်တယ် 

သုံးကလးကခါေ်ြျန်းရတာကပါ့ကနာ အဲဒါေုန်ေျစရိတ် 

များသွားတယ ်မတတန်ိငုတ်ဲသ့ကူတေွျကတာ ့အရှုံးခတံဲ ့

သကောကပါ့  အထွေ်ေကတာ့  တစ်ဝေ်ကလာေ်  

ေျတယ်” လို့ သူေ ကဖပာပါတယ်။

ပိုးေျကနတဲအ့ဖပင ်မိုးကခါငတ်ာကကောင့ ်သီးနှေံိ ု

နစှခ်ါဖပနစ်ိေုက်နရတယလ်ို ့၎င်းေ ေေက်ဖပာပါတယ။်

ကတာင်သူကတွေို  ပိုးေျကရာေ်မှုသေ်သာ 

ကအာင်  အသိပညာကပးမှုကတွ  ကောင်ရွေ်ကန မပီး   

လေ်ရှိ မှာလည်း  COV ID-19  ကကောင့်  လူစုလူ  

ကဝးမလုပ်ရတာကကောင့် အသိပညာကပးမှုေို မလုပ်ရ 

ကသး ေူး လို့  ဒီ ကမာ့ ေို မမို့ န ယ်  စို ေ် ပျ ိုး ကရး ဦး စီး  

ဌာနမှ လေ်ကထာေ်ဦးစီးမှူး ကဒါ်ရို့စ်ထူးကဒးဖမာေ 

ေိုပါတယ်။

“ေူညီကောင်ရွေ်ကပးတာေကတာ့ ကတာင်သူ 

ပညာကပးတို ့ောတိုရ့ှတိာကပါက့နာ။ ဒါကပမယ့ ်အခ ုCOV-

ID ကကောင့က်ပါက့နာ အခ ုလစူလုကူဝးမလပုရ်ေူးေိကုတာ ့

အခုကတာင်သူပညာကပးကတာ့ မလုပ်ဖြစ်ကသးေူးကပါ့ 

လုပ်ြို့ေကတာ့ အစီအစဉ်ရှိမပီကနာ ရှိထားမပီးသား ဒါ 

ကပမယ့် လူစုလူကဝးမလုပ်ရေူးေိုကတာ့ကလ"”လို့ ၎င်း 

ေ ကဖပာပါတယ်။

ပိုးသတ်ကေးေလည်း ကေးများတာကကောင့်  

ကငွကကေးမတတ်နိုင်တဲ့ကတာင်သူကတွအကနနဲ့ ပိုးေျမှု 

သေ်သာကအာင် သောဝနည်းလမ်း ပိုးသတ်ကေးေို 

အသိပညာကပးကနတယ်လို့  ကဒါ်ရို စ့်ထူးကဒး ဖမာေ 

ကဖပာပါတယ်။

“အရင်နှစ်ေ ကသးေူလဲအုပ်စု  ေုန်းသာ 

ကေျးရွာမှာလုပ်တာကပါ့ကနာ သူတို့ေို ေယ်လိုနည်း 

စနစက်ပးလေဲိရုင ်ဂျင်းရယ ်ကေေသ်နွရ်ယ ်ငရပုသ်ီးရယ ်

အဲ ဒါ ေို ကြျာ် စ ပ် မပီး ကတာ့ မှ  ကရ နဲ့ ကလး ေ တ စ် ေ 

အဲလို ကြျာ်မပီးမှ ဖြန်းခိုင်းတယ် သူ့ေို ထိထိမိမိြျန်း 

ခိုင်းတယ်။ ပိုးေိုအဖမတ်ဖပတ်ကအာင်ကတာ့မဟုတ်ေူး 

သူတို့ေို ကဖခေျ ိုးလေ်ေျ ိုးဖြစ်သွားကအာင် အဲလိုပဲ 

လုပ်ရတာကပါ့။” လို့ ကဒါ်ရိုစ့်ထူးကဒးဖမာေ ေေ်ကဖပာ 

ပါတယ်။

ငကဖမှာင်ကတာင်ပိုး ြျေ်ေီးတဲ့ လေ္ခဏာေို 

ကဖပာရမယေ်ိရုင ်အရေွမ်ျားကတမွှာ ြျေေ်ီးခထံားတဲ ့

အကပါေ်ရှိ ကနဖခင်း၊ အရွေ်အနားကတွမှာ စုတ်ဖပတ် 

ကနတာကတွ ဖမင်ကတွ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပိုးမေျမှီနှစ်ကတွေ ကဖပာင်းတစ်ဧေမှာ ၂၅ 

ပိဿာေန့်တဲ့ အိတ် ၈၀ နဲ့ ၁၂၀ ကေားရရှိမပီး ပိုးေျတဲ့ 

အခါမှာကတာ့ အိတ် ၈၀ကအာေ်သာ ထွေ်ရှိကတာ့ 

တာကကောင့ ်ကဖပာင်းစိေုက်တာငသ်ကူတ ွအရှုံးကပါ်ကနကေ 

တယ်လို့ သိရပါတယ်။

လ ေ် ရှိ ဖြ စ် ပွား ကန တဲ့  c o v i d - 1 9 

ေပ်ကရာဂါကကောင့်  စီးပွားကရးထိခိုေ်မှုကတွရှိ ကေပါ

တယ်။ ေယားဖပည်နယ်မှာကတာ့ ဝမ်းကရးအတွေ် 

ကတာင်ယာ၊ လယ်ယာလုပ်ေိုင်သူများတဲ့အတွေ် 

ဦးတီရယ်တို့လိုကတာင်သူကတွေကတာ့ ကတာင်ယာထဲ

သွားမပီးအလုပ်လုပ်ကနကေတုန်းပါပဲ။

ကဖပာင်းကေးနှုန်းမှာ တစပ်ဿိာေိ ု၅ဝဝေျပဝ်န်း 

ေျင်ေကန အခုလေ်ရှိ ၅၂ဝေျပ်ဝန်းေျင်ကေးနှုန်း 

ရှိလာကကောင်း  ဖမန်မာနို င်ငံကဖပာင်းလုပ်ငန်းအသ

င်း မှသိရတယ်လို့  ကမလ၁၈ရေ်ေ Green way 

(အစိမ်းကရာင်လမ်း)pageမှ ကရးသားထားပါတယ်။ 

အ ခု လ ေ် ရှိ မှာ ကတာ့  ကဖပာ င်း ေို  ထို င်း နို င် ငံ ေို  

တင်ပို့ကနပါတယ်။

အ ခု ချ ိန် ေ  c o v i d  - 1 9  ဖြ စ် ပွား ကန တဲ့  

အချ နိ်လည်း ဖြစ်တယ် ။  သီးနှံ ကေးနှု န်းေလည်း  

အတေ်အေျရှိတဲ့အတွေ် ဦးတီရယ်တို့လို  စိုေ်  

ထားတဲ့ကဖပာင်း ပိုးေျကနတဲ့ ကဖပာင်းစိုေ် ကတာင်သူ 

ကတွေကတာ့ သူတို့ကဖပာင်းထွေ်တဲ့အချနိ်မှာ ကဖပာင်း 

ကေးနှုန်းမေျြို့ မရဲတရဲ ကမျှာ်လင့်ကနကေပါတယ်။

ေယားဖပည်နယ်အတွင်း  ကတာင်သူကတွထံ 

ေိတ်ကမွး ဖမူကရးဖြန့်ကဝမပီး ကမွး ဖမူတဲ့  လုပ်ငန်းမှာ 

အရှုံးကပါ်ကနတယ်လို့ တိုင်စာပစ်စာကလ့လာေန်းစစ်

ကရးအြွဲ့မှ ဇွန်လ ၁၁ ရေ်ကန့ေ ေျင်းပဖပုလုပ်တဲ့ 

ေယားဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ် အစည်းအကဝး တင်ဖပ 

ချေ်အရ ကေားသိရပါတယ်။

ဖပည်နယ်ေဏ္ဍကငွနဲ့ကောင်ရွေ်ကနတဲ့ ေိတ် 

ကမွးဖမူကရးေ ကအာင်ဖမင်မှုမရှိတဲ့  အတွေ်ကကောင့်  

ေိတ်ကမွးတဲ့ ကတာင်သူကတွေ တဖခားကနရာ ကရှေ့ကမွး 

ရတာတို့ ၊ မကသခင် ကရာင်းလိုေ်ရတာတို့ ဖပုလုပ်ခဲ့ရ 

တယလ်ို ့ြရေူိမုမို့နယမ်ေဲန္ဒနယ ်အမတှ(်၁) ဖပညန်ယ ်

လွှတက်တာ ်ေိယုစ်ားလယှ ်ဦးသရဲယေ် ကဖပာပါတယ။်

၂၀၁၅-၁၆ ခုနှစ်မှာ ကငွေျပ် (၄၀)သန်းဖြင့် 

ေိတ်ကောင်ကရ (၄၀၀) ၊ ၂၀၁၆-၁၇ ေဏ္ဍာကရးနှစ်မှာ 

ကငွေျပ်သန်း (၅၈)သန်း ဖြင့် ေိတ်အကောင်ကရ (၅၈၀

) ၊ ၂၀၁၇ -၁၈ ေဏ္ဍကရးနစှမ်ှာ ကငေွျပသ်န်း (၁၅၀)ဖြင့ ်

ေိတ်ကောင်ကရ ( ၁၅၈၀)ထပ်မံ ဝယ်ယူကမွးဖမူခဲ့ရာမှာ 

ကအာင်ဖမင်မှှုမရှိခဲ့ေူးလို့ သိရပါတယ်။

ခံနို င် ကရကောင်းကသာ ေိတ်ကမွး ဖမူကရးေို  

ကဒသြွံ့ မြိုးတိုးတေ်ကစရန်အတွေ်  ဖြန့် ကဝစဉ်  

အပင်ပန်းခံ  ကစာင့်ကရှာေ်ကပးဖခင်း ၊  သင်တန်းများ 

ကပးဖခင်း ၊  လေ်လှမ်းမှီသကလာေ်စွမ်းစွမ်း  သမန် 

ကောင်ရွေ်ခဲ့တယ်လို့ စိုေ်ပျ ိုးကမွးဖမူကရးနှင့် ေည် 

ကဖမာင်းဝန်ကေီး ဦးကော့စ်ေိုေ ဇွန်လ ၁၂ရေ်ကန့ေ 

ေျင်းပ ဖပုလုပ်တဲ့  ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်  အစည်း  

အကဝးမှာ ကဖြကေားခဲ့ပါတယ်။

ေယား ဖပည်နယ်  ဖပည်နယ်ရန်ေုံ ကငွ ဖြင့်  

ကော င် ရွ ေ် ကန တဲ့  ေိ တ် ကမွး ဖမူ ကရး လု ပ် င န်း ေ 

အနီးေပ် ကေီးကေပ်ေွပ်ေဲမှု အားနည်းတဲ့အတွေ် 

ကကောင့် ကအာင်ဖမင်မှုမရှိတဲ့ အကပါ်မှာ ဖပည်သူ့ေဏ္ဍာ 

ကငကွတေွိ ုထပတ်စလ်လဲ ဲတငက်ဖပကတာင်းခမံပီး အကလ 

အလွင့်ေုံးရှုံးကအာင် ကောင်ရွေ်ကနတဲ့  သေ်ေိုင်  

ရာဌာန အကေီးအေကဲတရွဲ့ စမီခံန့်ခွမဲှု အားနည်းဖခင်းေိ ု

ဥပကဒ၊ နည်းဥပကဒ၊ လုပ်ထုံး  လုပ်နည်းကတွ ဖြင့်  

ထိကရာေ် စွာအကရး ယူြို့အတွေ်ေိုလဲ တိုင်စာပစ်စာ 

ကလ့လာေန်းစစ်ကရးကော်မတီမှ  ဖပည်နယ်လွှတ်  

ကတာ်ေို တင်ဖပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဖပည်နယ် ရန်ေုံကငွဖြင့် ကောင် ဖပည်နယ် ရန်ေုံကငွဖြင့် ကောင် 

ရွေ်တဲ့ ေိတ်ကမွးဖမူကရး တစ် ရွေ်တဲ့ ေိတ်ကမွးဖမူကရး တစ် 

ဖပည်နယ်လုံးမှာ အရှုံးကပါ်ကနဖပည်နယ်လုံးမှာ အရှုံးကပါ်ကန

စိုးထိုေ်ကအာင်

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

umwGef;rsm;/ aA'ifrsm; ay;ydk hvdkygu umwGef;rsm;/ aA'ifrsm; ay;ydk hvdkygu 

qufoG,f&ef/ qufoG,f&ef/ 

zkef; = 09789792689zkef; = 09789792689
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ပတ်ဝန်းေျင်ေိုင်ရာသေ်ကရာေ်မှုအေဲဖြတ်

ဖခင်း Environmental Impact Assessment (EIA) 

မရှေိေဲယား(ေရငန်)ီဖပညန်ယအ်တငွ်းမှာအခေိုလုျှင ်

ဖမန်မာနိုင်ငံအကေီးေုံးဖြစ်တဲ့သတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံေိုစ

တင်တည်ကောေ်ကနမပီဖြစ်ပါတယ်။

လွိုင်ကော်မမို့နယ် နွားလဝိုးကေျးရွာအုပ်စုစေ်

မှုဇုန်မှာသတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံတည်ကောေ်လျေ်ရှိကန

တာဟာEIA များ၊ တစဖ်ခားမတိြ်တိေ်ိငုရ်ာအြွဲ့အစည်း

များနှင့်တိုင်ပငက်ေွးကနွးမှု မရှိေူးလို့ ေယား(ေရင်နီ)

ဖပည်နယ်မှအရပ်ြေ် အြွဲ့အစည်းကတွေကဝြန်  

ကထာေ်ဖပကဖပာေိုကနကေပါတယ်။

ဖမန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းဖမင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ 

တာဝနခ်မံှုေိငုရ်ာ အရပေ်ေ ်မဟာမတိအ်ြွဲ့မ ှေယား 

(ေရင်နီ)ဖပည်နယ်တာဝန်ခံ ခွန်းအန်းဂျလိုေ အခုလို 

ကဖပာပါတယ်။

“ စေ်ရုံလည်ပတ်ရင်ကတာ့ အေုန်လုံးထိခိုေ် 

သွားမယ်။ သူ့ရဲ့၃မိုင်ပတ်လည်အနည်းေုံး အေုန် 

လုံးကလထုညစ်ညမ်းမှုကတာ့  ဖြစ်သွားမယ် ။  ော 

ဖြစ်လို့လည်းေိုရင် သူ့ဟာဓာတုပစ္စည်းကတွတအား 

သုံး ဖပုမယ် ကေျာေ်ေိုတဲ့  အရာေိုေိုလဲ  အဲ့ဒီထု 

ကေိတ်လို့ ၊  ဒီတိုင်းေဲ ဖပုတ်လို့အကရကပျာ်မဲ့  အရာမ 

ဟုတ်ေူး။ ဓာတုပစ္စည်းနဲ့အသုံးဖပုမပီးမှ အကရကပျာ်ချ 

မဲ့အရာ၊ သန့်စင်ရမဲ့အရာ ဒါကကောင့်မလို့ဓာတုပစ္စည်း 

အသုံးဖပုမပီေို ဓာတုပစ္စည်းရဲ့အကငွ့အသေ်ကတွထွေ် 

လာမယ။် မပီးမ ှအဲဒ့ ီစနွ့်ပစပ်စ္စည်းကတ ွေယမ်ှာ သွားစနွ့် 

မလဲ။ နှစ်ကပါင်း၅၀အတွင်းမှာ ပုံရင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ပုမံဲက့နရာကတ ွလိအုပလ်ာမပလီိအုပမ်ပေီိ ုသတူိုေ့ယမ်ှာ 

ပုံမလဲ။ ကနာေ်စနစ်တစ်ေျ လုပ်ထားရဲ့လား၊ ဒီအချနိ် 

ေတည်းေ သတူိုစ့စီဉထ်ားရဲ့လား အဲဒ့ါကတလွည်းေျ 

ကတာတ်ိုမ့သလိိေုေ်ူး မသရိတဲ ့အကဖခအကနမှာရှမိယ။်”

လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သေ်လာမပီေိုပါေ EIA၊ IEE၊ 

EIP ေိမုပီး ၃ ခလုပုရ်မှာဖြစမ်ပီး EIA ေိသုညမ်ှာ ပတဝ်န်း 

ေျင်ထိခိုေ်မှုေိုေန်းစစ်ဖခင်းဖြစ်မပီး မဖြစ်မကနလုပ်ရ

သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

ဥပကဒအရ ပတ်ဝန်းေျင်ထိန်းသိမ်းကရးဥပ

ကဒနှင့် အညီ EIA ဖပုလုပ်မပီး ဝန်ကေီးဌာနသို့ တင်မပီး 

ခွင့်ဖပုချေ် လေ်မှတ်ရမှသာ ေေ်လေ်လုပ်ကောင် 

ရတာဖြစ်ပါတယ်။

ထိုေဲ့သို့ EIA ဖပုလုပ်မပီး ရရှိလာကသာပတ်ဝန်း 

ေျင်ထိခိုင်နိုင်မှုအချေ်အလေ်များေို  ပညာကပး 

အကနဖြင့ ်ဖပညသ်လူထူထုသံိုခ့ျဖပရမပီး ဖပညသ်လူထူေု 

ေန့်ေွေ်သည်ေိုပါေ ရပ်တန့်ထားြို့  သို့မဟုတ် 

ေေလ်ေက်ေွးကနွးမှုများဖပုလပုရ်တယလ်ိုေ့ိပုါတယ။်

၂ ၀ ၁ ၅ ၊  ဒီ ဇ င် ော လ  ၂ ၉  ရ ေ် ကန့ မှ  

နိငုင်ကံတာမ်ဖှပဌာန်းခဲတ့ဲ ့သောဝပတဝ်န်းေျငက်လလ့ာ 

ေန်းစစ်ချေ် ဥပကဒအရ စီမံေိန်းတစ်ခုေို တည် 

ကောေ်ကတာ့မယ်ေိုရင်  E IA/SIA ေို  အရင် ဖပု  

t=uD;pm;cJowœKoef hpifpuf&kHu a'oeJ hudkufnD&Jhvm;

လုပ်မပီးမှသာ လုပ်ငန်းလုပ်ေိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ကြာ်ဖပ 

ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

သတ္တုသန့်စငစ်ေရ်ုေံိ ုEIA အလပုရ်ကသးခငမ်ှာ 

ခွင့်ဖပုမိန့်ေို ချကပးတဲ့ အတွေ်ကကောင့် ကဒသခံကတွနဲ့ 

အရပ်ေေ် အြွဲ့အစည်းကတွ ေေ်ေ EIA (သော 

ဝပတ်ဝန်းေျင် ကလ့လာ ေန်းစစ်ချေ်) အရင်ေုံး 

လုပ်ြို့အတွေ် ကတာင်းေိုကနကေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ေရင်နီဖပည်အမျ ိုးသားတိုးတေ်ကရးပါတီ(K

NPP) နှင့် အစိုးရတို့ ၂၀၁၂ခုနှစ်ေ ဖပည်နယ်အေင့် 

အပစအ်ခတရ်ပစ်ကဲရး သကောတညူခီျေက်တမွှာလည်း 

အကေီးစားစီမံေိန်းကတွ မလုပ်ကသးြို့ကတွ ပါရှိကပမယ့် 

လည်း လတ်တကလာဖြစ်ပွားကနတဲ့ ေိုဗစ်ော လမှာ 

ေရင်နီဖပည်နယ်အတွင်း အကေီးစားစီမံေိန်းတစ်ခု 

ဖြစ်တဲ့ သတ္တုခဲသန့်စင်စေ်ရုံေို တည်ကောေ်ကနတာ 

လည်းဖြစ်ပါတယ်။

သတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံေို  E IA/SIA အရင်မ 

လုပ်ေဲနဲ့ခွင့်ဖပုမိန့်ေို အရင်ေုံးချကပးတာဟာ EIA/

SIA လုပ်ရတာ အရမ်းကောတဲ့ အတွေ် လုပ်ငန်းရှင် 

ကတွေေ်မှာ  လုပ်ငန်းအတွေ်  ကေန့် ကောမှုကတွ  

မဖြစ်ြို့အတွေ် ခွင့် ဖပုမိန့်ေို  အရင်ကပးမပီးကတာ့မှ 

လုပ်ငန်းတည်ကောေ်ေဲောလမှာ EIA လုပ်ကန 

တာဖြစ်တယ်လို့ ေယားဖပည်နယ် ရင်းနှီးဖမှပ်နှံမှုနှင့် 

ေုမ္ပဏီများညွှန် ကေားမှုဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူးရုံး  ညွှန်  

ကေားကရးမှူး ကဒါ်ကမမျ ိုးကဇာ်ေ ကဖပာပါတယ်။

“ EIA လုပ်ကနပါတယ်။ EIA ကရးေွဲြို့အတွေ်ေို 

သူတို့ေ ပတ်ဝန်းေျင်ထိန်းသိမ်းကရးဦးစီးဌာန ေိုကပါ့ 

ကနာ် MESC လို့ကခါ်တဲ့ ( Myanmar Environment 

Sustainable Conservation) ေုမ္ပဏီလိမိတေ်နှင့် ဒီ 

သူတို့လုပ်ြို့ကတွေို ဒါပတ်ဝန်းေျင်ထိန်းသိမ်းကရးဦး 

စီးဌာနရုံးချုပ်ေို  တင်ဖပထားပါတယ်ရှင့်  ပတ်ဝန်း 

ေျင်ထိန်းသိမ်းကရး ဦးစီးဌာနေ ဖပန်စစ်ရပါ တယ်ရှင့် 

ဒီေုမ္ပဏီထဲမှာ ပညာရှင်ကတွ ဖပည့်စုံရဲ့လား ၊  လို  

အပ်ရဲ့လား ဒါစီစစ်မှုကလးကတွေို ဖပုလုပ်မပီးသွားလို့ 

ရှိရင် အတည်ဖပုချေ်ရရင် ေေ်မပီးကတာ့ ကောင်ရွေ် 

ပါ့မယ်ရှင့်။”

လေ်ရှိမှာ သတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံေို EIA/SIA 

လပုက်နတာဖြစမ်ပီး ေမု္ပဏေီေေ် လိအုပခ်ျေက်တေွိ ု

စီစစ်မှုကတွလုပ် မပီးရင် အတည်ဖပုချေ်ရြို့အတွေ် 

ကောင်ရွေ်သွားမယ်လို့ အခုလိုကဖပာပါတယ်။

EIA မလုပ်ရကသးပဲ ၎င်းသတ္တုသန့်စင်စေ် 

ရုံခွင့်ဖပုမိန့် တည်ကောေ်ဖခင်းအကပါ် ဖပည်နယ်အစိုး 

ရသကောထားေို ဖပည်နယ် ဝန်ကေီးချုပ် ဦးအယ်လ် 

ကြာင်းရှိုေို  သွားကရာေ်ကမး ဖမန်းခဲ့စဉ်ေ အခုလို  

ရင်းနှီးဖမှပ်နှံမှုနှင့် ေုမ္ပဏီများညွှန်ကေားမှု ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှူးရုံး  ညွှန် ကေားကရးမှူး  ကဒါ်ကမမျ ိုးကဇာ်အား 

ကဖြကေားခိုင်းလိုေ်ဖခင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

၎င်းသတ္တုခဲသန့်စင်စေ်ရုံေို ဖမန်မာနိုင်ငံ ရင်း 

နှီးဖမှပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ဖပုမိန့် ဖြင့် လေ်ရှိ ေယား 

ဖပည်နယ် စေ်မှုဇုန်အတွင်းမှာ ခဲမဖြူ၊ အမြိုေ်နေ်၊ 

ကရာရာသတ္တု သန့်စင် မပီး စေ်မှု ေုန်ကချာအေင့်  

သတ္တုသန့်စင် လုပ်ငန်းမှ  ရင်းနှီး ဖမှပ်နှံမှု  ပမာဏ 

အကမရေိန ်ကဒါ်လာ သန်း(၅၀) ရှကိနမပီး စေရ်ုအံတငွ်း 

ဖပည်တွင်း ဝန်ထမ်း (၅၃၉) ဦး နှင့် ဖပည်ပ ဝန်ထမ်း (၂၃

) ဦး စစုကုပါင်း (၅၆၂) တိုဝ့ငက်ရာေ်လပုေ်ိငုက်နလျေရ်ှ ိ

တယ်လို့ ေယားဖပည်နယ် အစိုးရ အြွဲ့၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

အတွင်းလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာအရ သိရပါတယ်။

၂၀၂၀၊ ဇွန်လ ၁၀ ရေ်ကန့ေ သတ္တုသန့်စင် 

စေ်ရုံေို သွားကရာေ်ကေည့်ရှု ခဲ့စဉ်အချနိ်ေ ြရူေို 

မမို့နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဖပည်နယ် လွှတ်ကတာ် 

ေိယုစ်ားလယှ ်ဦးသရဲယေ် စေရ်ုကံောေလ်ပုက်နမှုနဲ့ 

ပတ်သတ်မပီး သူ၏ အဖမင်ေို အခုလို ကဖပာပါတယ်။

“သတူိုဒ့လီိကုောေတ်ယေ်ိတုာေ တစ ်ြေေ် 

အေျ ိုးသေ ်ကရာေ်မှုေ တစြ်ေေ်အေျ ိုး အဖမတရ်ှ ိ

ကပမယ့်လည်း  ဒါတစ်ြေ်ေေိုးေျ ိုးကတွ  လည်း  

ရှိလာနို င် စရာအကကောင်း  ရှိတာပဲ ကပါ့ ။  ေို ကတာ့  

ဒီ ဟာ ေ  သူ တို့ ေ  ဖပ ည် သူ လူ ထူ နဲ့  ပ တ် သ ေ်  

မပီးကတာ့မှ  ေယ်ကလာေ်ထိ ပွင့်လင်း ဖမင်သာစွာ 

ချ ဖပတာရှိတာလဲေိုတာ  အဲဒါေလည်း  ေျကနာ်  

တစ်ကယာေ်  အကနနဲ့  ကမးချင်တယ်။   မပီးကတာ့  

ကောေ်ထားတဲ့ အကပါ်မှာလည်း ေျကနာ် ကေည့်လိုေ် 

တဲ့အခါ ကောေ်ထားတဲ့ အကောေ်အဦး အများကေီး 

ရှိတယ်။ ကေီးလည်းကေီးတယ်။ ကနာေ်မပီး သန့်စင်စေ် 

ရုံေကန ထွေ်လာတဲ့  အညစ်အကကေးေို  ေယ်လို  

စွန့်ပစ်မလဲေိုတဲ့ ဟာကေီးေလည်း ဒါကသကသချာချာ

လုပ်ြို့လိုတာကပါ့ကနာ်။”

စေ်ရုံေို တရုတ်ေုမ္ပဏီနဲ့ ချတိ်ေေ်ကောင် 

ရွေ်တဲ့  Global South Industrial Co.ltd ေ 

ဖြစ်မပီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်ေတည်းေ စေ်မှုဇုန်အပိုင်း(၂) 

မှာ လာကရာေ်ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံြို့ စတင်ခဲ့ချနိ်ေလည်း 

စေ်မှုဇုန် စီမံဇုန် စီမံခန့်ခွဲကရး ကော်မတီနဲ့ ပူးကပါင်း 

ကောင်ရွေ်တာမရှိခဲ့တဲ့အတွေ်လည်း ၂၀၁၈ခုနှစ် 

ဒီဇင်ောလ ၂၁ ရေ်ကန့မှာ ေယားဖပည်နယ် လွှတ် 

ကတာ်ရုံး ၊ အစည်းအကဝးခန်းမမှာ နှစ်ြေ် ကေားနာမှု 

တစ်ကေိမ်ဖပုလုပ်ခဲ့ြူးပါတယ်။

ခဲ သ တ္တု သ န့် စ င် စ ေ် ရုံ တ ည် ကော ေ် ြို့  

လယ်ယာကဖမ တစ်ဧေေို သိန်း(၈၀) နဲ့ ၁၁၃ ဧေေို 

ကတာင်သူေီေ ဝယ်ယူခဲ့မပီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရ

ပါတယ်။

pdk;xdkufatmif/ tefaxmfeD

လွိုင်ကော်စေ်မှုဇုန်အတွင်းမှာ တည်ကောေ်ကနေဲဖြစ်တဲ့ သတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံ

ြရူေိုမမို့နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ် ဦးသဲရယ်ေ စေ်ရုံကောေ် လုပ်ကနမှုေို 
သွားကရာေ်ကလ့လာကနစဉ်

ေယားဖပည်နယ် ဒီးကမာ့ေိုမမို့နယ်အတွင်းမှာ 

ဝေ်နာေျကရာဂါကတွ ဖြစ်ပွားလျေ်ရှိ ရာ  ကေးေု  

သမှုကတွ ဖပုလုပ်ကပမယ့်လည်း သေ်သာကပျာေ်ေင်း 

လာတာ မရှိတဲ့အတွေ် ဝေ်ကတွကသေုံးမှုကတွ ဖြစ် 

ပွားခဲ့ပါတယ်။

ေိုဗစ်ောလအတွင်း ဒီးကမာ့ေိုမမို့နယ်အတွင်း 

မှာ  ဝေန်ာေျမပီး ဝေက်တကွသေုံးတဲအ့ထ ိဖြစပ်ွားကန 

တဲ့အကပါ် ဝေ်ကရာဂါောေွယ်ကေး ၂ မျ ိုးထိုးကေြို့ ဒီး

ကမာ့ေိုမမို့နယ်ကမွးဖမူကရးနှင့် ေုသကရးဌာနမမို့နယ် 

ဦးစီးမှူး  ကဒါေ်တာကနာ်ရီ ကစးေယ် ေ ကဖပာပါတယ်။

“အဲဒါကကောင့် မို့လို့  အကောင်းေုံးေကတာ့  

ဝေပ်လုပိန်ဲ့ ဝေဝ်မ်းေျ နစှခ်စုလုံးပုမံနှ ်ောေယွက်ေး 

ထိုး ကေြို့  ကဟာကဖပာပွဲကတွမှာလည်း  ေျမတို့ကဖပာ 

ထားကေတာ များတယ်။ ဒါကပမယ့် ကဟာကဖပာပွဲတေ် 

ကရာေ်တဲ့သူပဲ သိမယ်။ မတေ်ကရာေ်တဲ့သူေကတာ့ 

မသိေူးအဲလိုကတာ့ ရှိမယ်။” လို့ ကဖပာပါတယ်။

အန်ကထာ်နီ

ကမလနဲ့  ဇွန်လအတွင်းမှာ  ဝေ်ကသေုံးမှု 

အများေုံး ရပ်ေွေ်/ကေျးရွာမှာ ကဒါငံကရာေ်ကေျးရွာ 

ဖြစ် မပီး  ကဒါငံကရာေ်ကေျးရွာ အတွင်း  ကသေုံး မပီး  

သွားကသာ ဝေ်ကောင်ရည် ခန့်မှန်းကဖခ ၁၅၀ ကောင် 

ရှိခဲ့တဲ့အတွေ် ယခုလို ထပ်မံ မဖြစ်ပွားကအာင် ော 

ေွယ်ကေးထိုးြို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဦးစီးမှူး ကဒါေ်တာ 

ကနာ်ရီကစးေယ်ေ ကဖပာဖခင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဝေ်နာေျတဲ့ကရာဂါဖြစ်ပွားမှုဟာ ေိုဗစ်ော 

လဖြစ်ကနတဲ့အတွေ် လေ်ေမ်းစာကစာင် ဖြန့်ကဝတဲ့ 

လပုင်န်းကတေွိသုာ ကောငရ်ေွန်ိငုတ်ယလ်ို ့ေိပုါတယ။် 

တ ေ င့် မပီး တ ေ င့်  ေူး စ ေ် မှု မ ခံ ရ ကအာ င်  

ထိန်းချုပ်တဲ့အကနနဲ့  ကသေုံးသွားတဲ့ ဝေ်ကတွေို  

အနည်းေုံး ၆ ကပအနေ် ကဖမတူးမပီးကတာ့မှ ပိုးသတ် 

ကေးဖြန်းမပီး ကဖမဖမုပ်သင့်တယ်လို့ ကဒါေ်တာ ကနာ်ရီ 

ကစးေယ်ေ အကေံဖပတိုေ်တွန်း လိုေ်ပါတယ်။

ဝေန်ာေျမပီး ကသေုံးမှု မဖြစပ်ွားကအာင ်ောေယွ ်ဝေန်ာေျမပီး ကသေုံးမှု မဖြစပ်ွားကအာင ်ောေယွ ်

ကေးထိုးြို့လိုအပ်ကေးထိုးြို့လိုအပ်



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpf*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(10)

umwGef;u¾umwGef;u¾

uAsmu¾uAsmu¾

umwGef;u¾umwGef;u¾

ပါတီကေီးမှာ နှစ်ခုပါ

ေယ်ညာနဲ့ပဲ ယှဉ်မပိုင်မဲယူ

လူမျ ိုးကေီးေ သမ္မတ

ဖြစ်ကနကေတာ နှစ်ကပါင်းကော

အာဏာကေီးလဲ သူ့လေ်ထဲ

ဝဲလည်ဝဲလည် သူတို့ေွယ်

ေယ်ခါကဖပာင်းကဖပာင်း လမ်းကဟာင်းမကပျာေ်

ကရာေ်သည့်ပန်းတိုင် သူတို့နိုင်

ေေ်မပိုင်အုံးမှာ ပါတီများ

တိုင်းရင်းသားကတာ့ အားမကလျာ့

တင်ထားကပါ့ကလ ချစ်မိတ်ကေွ

အကြမှာကေား ကရှေစေား

တိုင်းရင်းသားေ ညီညွတ်မှ

လှပနိုင်မှာ အနာဂတ်

ဖမင့်ဖမတ်ပလ္လင် ထိုင်ချင်မပီကလ

ကရှေသမ္မတ ကမျာ်ကေသူများ

တိုင်းရင်းသားကတွ နိုင်ကစြို့

တို့ညီေိုလည်း လေ်တွဲကေပါစို့

မငိမ်းချမ်းလဖပည့် - ေယန်းမငိမ်းချမ်းလဖပည့် - ေယန်း

လေ်တွဲကေပါစို့လေ်တွဲကေပါစို့



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(11)

*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpf*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

aA'ifESifh vuQ%m jA[R%m&dk;&m q&m}uD; OD;ausmf.om;aA'ifESifh vuQ%m jA[R%m&dk;&m q&m}uD; OD;ausmf.om;

q&maemfawmfq&maemfawmf

oif.vdkvm;csufudk wdusrSefuefpGm a[may;onf// ZmwmrsdK;pHk zGJ@ay;onf//oif.vdkvm;csufudk wdusrSefuefpGm a[may;onf// ZmwmrsdK;pHk zGJ@ay;onf//

awmifuGJapwDqdkifcef; trSwf(14)/ oD&dr*Fvmawmifawmf/ vGdKifaumf+rdK@//awmifuGJapwDqdkifcef; trSwf(14)/ oD&dr*Fvmawmifawmf/ vGdKifaumf+rdK@//

zkef; - 09 777 773 529zkef; - 09 777 773 529

 owif;tcsuftvufrsm; &&SdrSKenf;yg;onfh zm;aqmif;+rdK@e,f  owif;tcsuftvufrsm; &&SdrSKenf;yg;onfh zm;aqmif;+rdK@e,f 

0rfatmif;aus;&GmtwGuf rod *ô0if;rS 0rfatmif;aus;&GmtwGuf rod *ô0if;rS Kantarawaddy TimesKantarawaddy Times  

*sme,fudk wpf}udrfvSsif tapmif(20) wpfESpf vSL'gef;onf?*sme,fudk wpf}udrfvSsif tapmif(20) wpfESpf vSL'gef;onf?

7

4// pmrwwfolrsm;/ tpdk;&ESifh ukr̀%D0efxrf;rsm;/ jynfywGif tvkyfvkyfvdkolrsm;/ ynmoif,l 

vdkolrsm;/ &mxl;wdk;ESifh vkyfief;pmar;yGJrsm; t*FvdyfpmpGrf;&nftqifhvdkuf wpfOD;csif;ydk h 

csufrsm;?

သင်တန်းပုံစံများ

၁ ။ အဂသလိပ်စာ ကရး ၊ ြတ် ၊ ကဖပာ၊ ကေားအေင့် (၁) မှ(၄) အထိ (၄)လဖပတ်ပို့ချချေ်။

၂။ I E L T S Preparation ပို့ချချေ်။

၃။ စာမတ်သူများ၊ အစိုးရနှင့်ေုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ ဖပည်ပတွင်းအလုပ်လုပ်လိုသူများနှင့် ပညာသင် 

ယူလိုသူများ၊ ရာထူးတိုးနှင့် လုပ်ငန်းဝင်ခွင့်စာကမးပွဲများအတွေ် အဂသလိပ်စာစွမ်းရည်ေို အေင့်လိုေ် 

တစ်ဦးချင်း၊ ပို့ချချေ်များ ၊ 

၄။ အဂသလိပ်မှဖမန်မာ ၊ ဖမန်မာမှအဂသလိပ်သို့ ောသာဖပန်ကပးသည်။ 

**** မိမိလိုရာ အေင့်ထိ တာဝန်ယူအတတ်သင်ကပးသည်။

a'owGif; owif;a'owGif; owif;

"အထွန်း၌ြွား ကောင်းဖခင်းများ ထူးဖခားလာမည် ဟု မှတ်သားရသည်"

အလေသာအရ အထွန်းြွားများသည့် တမိကပါေ် တစ်ကယာေ်ထွန်းေိုသလို ထူးဖခားကအာင်ဖမင် 

တတ်ကေသည်။

- ကအာင်ဖမင်၊ ကေျာ်ကဇာ စိတ်ထေ်ဖမေ် ဂုဏ်ထူးဝိကသသတို့ဖပည့်စုံမည်။

- အထွန်းြွားဇာတာကတွ့ေ ေံဖမင် ေံကောင်း အကေံအစည် အလုပ်အေိုင်နှင့် အကရာင်းအဝယ် 

ကအာင်ဖမင်ဖြစ်ထွန်းတတ်ကေသည်။

- လခူျစလ်ခူငက်ပါမ့ျား အကေီးအေဖဲြစ၊်စတိရ်င်းကောင်း စတိက်ောင်းကသာလည်း တစတ်ရ ံေဝဖမင့ ်

မာန်မာနတတ်ကေသည်။

- အထွန်ြွားသားသမီးကတွ့ေ များကသာအာဖြင့် မိေအသိုင်းကောင်း စီပွားတိုးတတ်၊ မျေ်နှာစံပွင်၊ 

အလုပ်အေိုင်နှင့် အကေံအစည် ကအာင်ဖမင်ဖြစ်ထွန်းတတ်ကေသည်။

အထွန်းြွား အသိစိပ်ကဟာေိန်းအထွန်းြွား အသိစိပ်ကဟာေိန်း
**********************************************

ြွားဇာတာကတထွမဲှာ အထနွ်းြွားကတေွ အလနွပ် ဲတညက်ေညတ်ဲသ့ကူတပွါ။ ေိယုေ်ျင့သ်ေိ္ခာေျကစမဲ ့

ေိစ္စ ၊ လူများလေ်ညိုှးထိုးမဲ့ ေိစ္စမျ ိုး တတ်နိုင်သ၍ကရှာင်ကေ သူကတွပါ။

အထွန်းြွားသည့် အစိုးရဝန်ထမ်းပဲလုပ်လုပ် ၊အဖပင်အလုပ်ကတွပဲလုပ်လုပ် သူများအလုပ်တိုင်းေို 

မိမိအလုပ်လိုသကောထားမပီး လုပ်ကပးတတ်သူကတွဖြစ်သည်။

အထွန်းြွားကတွ့ေ မိမိေိုယ်ေျင့်သိေ္ခာေို ထိပါးကဖပာေိုလာမယ်ေိုရင်လဲ အချနိ်မေိုင်းေဲ 

ရေ်မေူးေဲ ကဖြရှင်းတတ်သူကတွ့ဖြစ်သည်။

အလနွ်ပကဲစစ့ပ်ကသချာတဲသ့ကူတပွါ။ စနစက်ောင်းတယ။် စည်းေမ်းရှသိည။်အလပုေ်ိတုနြ်ိုးထားဖမ

တ်နိုးတယ်။အလုပ်နဲ့လေ်နဲ့ဖပတ် ကနရင် မကနတတ်ေဲ တစ်ခုခုရှာမပီးလုပ်ကနတတ်သူ အထွန်းြွားပါ

လုပ်စရာမရှိရင် ပျင်းကနတတ်မပီး တစ်ခုခုလုပ်ကနရမှာ ကေျနပ်ကနသူ။ မည်သည့်အလုပ်ေိုမေို 

လွယ်လွယ်နဲ့ လေ်မကလျာ့တတ်ေဲ ဖြစ်ကဖမာေ်ကအာင် လုပ်တတ်ကေသည် ဗီဇာအေျင့်စရိုေ်ပါ။

အလုပ်ေံကောင်းတတ်ကေတယ်။ သူမတူကအာင် ကအာင်ဖမင့်တတ်ကေသည်။ သို့ကသာ် တစ်တရံ 

ေဝဖမင့်  မာန်မာနတတ် ကေမပိး  ေုံရှုံးကတွ့  ေဝနှင့်ပါ  ရင်ရတတ် ကေသည်။မာန်  ငါသိ  ငါတတ် 

အထူးကရှာင့်သင့်သူကတွပါ။ဒါမှာ ကအာင်ဖမင်တတ်ကေ၏။

မည်သည်အလုပ်ေို မေို ကရရှည်ကဇာေ်ချမပီး လုပ်ပါေထွန်းကပါေ်တတ်သည်။ လေ်ရှိေဝနဲ့ 

မတင်းတမိေ် ဲအမမတဲမ်း ေဝတတလ်မ်းေိ ုရှာကနတတတ်ဲ ့အတေွ ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကအာငဖ်မငမ်ှုကတရွလာ

မှာပါ။ ကအာေလ်မ်းကနရာ စပိွားကရးများ ထနွ်းကပါေလ်ယွသ်လို ့ေဝနစှဖ်မူ ပြ်ို ့ဧေမံလယွပ်ါ။ ဖြတလ်မ်းေိ ု

မိမိအသိစိတ်နှင့် ကတွးကတာကေံေရတတ်သည်။ အချနိ်ကပး စဉ်းစာကပးလိမ့်မည်။

မညသ်ည့ ်ပညာရပေ်ိမုေိ ုသလိယွတ်တလ်ယွသ်ကူတပွါ။ မေိကတေွသာ ပညာကရးေိ ုကထာေပ်ံက့ပး

နိငုမ်ယေ်ိေုပိမုိထုနွ်းကပါေ ်အလနွထ်ူးချွနတ်တက်ေသည။် ပညာမရှကိသာလည်း မမိေိိယုပ်ိငုဉ်ာဏစ်မွ်းနငှ့ ်

ေိုယ်ထူးချွန် ေိုယ်ထူးေိုယ်ထား ကအာင်ဖမင်တတ်ကေသည်။

အထွန်းြွားကတွ စိတ်ရှည်ကေတယ်။ အပင်ပန်းလဲ ခံနိုင် ကေတယ်။ တခါတကလ့ စိတ်ဖမန်ေုံး 

ဖြတ်တတ်ကေသည်။

ောလပုလ်ပု ်ဂရတုစိေုရ်ှတိယ။် လပုသ်ကလာေအ်ေျ ိုးဖြစထ်နွ်းပငက်ပမဲ ့ကအာငဖ်မငမ်ှုအသီးအပငွ့က်တ ွ

အခွင့်အကရးကတွေို အဖခားလူကတွေရသွားကေတာများပါတယ်။ မိမိေအခွင့်အကရးေို ဂရုမစိုေ်ပါ။ 

တာဝန်ကေျပွန်ရင်ကေျနပ်ကနတတ်သူပါ ။  လုပ်ချင်တာလုပ်ရရင်  ကပျာ်ကနတတ်သူကတွ့ ။ 

သူများအေျ ိုးစီးပွားေိုကတာင်မှ အေူအညီကတာင်းရင်မဖငင်းတတ်တာ အထွန်းြွား

စိတ်ကောင်း ကစတနာကောင်းသည်၊ရိုးသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကဖပာတတ်ကေသည်။ အဖပစ်လုပ် 

ထားရင်လဲ အားမနာတမ်းကဖပာတတ်ကေပါတယ်။

ကဖပာ မပီး ရ င် လဲ  ကမ့ ကမ့ ကပျာ ေ် ကပျာ ေ် နဲ့  ကန တ တ် သူ  ကတွ ပါ ။  ရ န် ညှိုး မ ထား တ တ် ေူး ။ 

မိမိေကအးကေးတည်မငိမ်စွာကနတတ်တဲ့ အတွေ် လူအများေ ေဝင်ဖမင့်တတ်သူဟု ထင်ဖမင်ယူေချေ် 

ရှိတတ်သည်။

မာနကေီးတယ်လို့ထင်တတ်ကေပါတယ်။တေယ်လဲရှိ ကေပါသည်။ မာန်ကကောင်အကရာင်ကဖပာင်း 

တတ်သည်။ ေိုယ်ေလဲ ခင်မင်သူများနဲ့ သာလိုေ်ကရာညီကထွ ကနတတ်မပီး မခင်မင်သူကတွနဲ့ေကတာ့ 

ခပ်ေင်းေင်းကနတတ်ပါတယ်။

ဒါကပမဲမ့မိေိေံ အကပါင်းအသင်းေညံံပ့ါတယ။် မမိေိကစတနာနဲ့ကဖပာေိရုငက်တာင ်မတိက်ေကွတေွ 

အကောင်းမထင်တတ်ပါ။ မိမိေပဲ အနစ်နာခံကပါင်းသင်းကနရတတ်ကေသည်။

အထွန်းြွားအထွန်းြွား
==============

အထွန်းြွားများ မိမေိ ကေျွးလဲကေျွးရ အေဲလဲခံရမဲ့ ဇာတာပါ။ မိမေိလဲအကြာ်ခင်တယ်။ အကပါင်းအသင်း 

မေ်တယ်။ အကပျာ်အပါး ပွဲလမ်းသေင် ဝါသနာထုံတယ်။ ခရီးထွေ်ရတာ ဝါသနာပါတယ်။

မိမိဇာတာေ သားသမီးအေျ ိုးကပးေံအားနည်းတယ်၊အနည်းေုံး မိေေို ဒုေ္ခကပးမဲ့ စုန်းဖပူးတစ်ကယာေ်

ကလာေ်ကတာ့ပါလာတတ်တယ်။ 

ေိုယ်ေလဲ သားသမီးကတွ ောလုပ်လုပ်မျေ်စိစပါးကမွှးစူးကနတတ်။ ောပဲလုပ်လုပ်  အစမှာကတာ့ 

မိမိေအလွန်ပဲစိုးရိမ်တတ်ကေသည်။

တေယ်လုပ်ကေည့်တဲ့အခါ မိမိအတွေ်အခေ်အခဲမရှိအေင်ကဖပသွားတတ်ပါသည်။ ဇွတ်လုပ်တတ်မပီး 

ဝီရိယရှိတဲ့အတွေ် ကအာင်ဖမင်မှုလမ်းကပါ်ကရာေ်တတ်သည်။

အထွန်းြွားဇာတာကတွ့ေ ေံဖမင် ေံကောင်း အကေံအစည် အလုပ်အေိုင်နှင့် အကရာင်းအဝယ် ကအာင်ဖမင် 

ဖြစ်ထွန်းတတ်ကေသည်။

ကယေယုျ အားဖြင့ ်အထနွြ်ွားသားသမီးကတွ့ေ များကသာအာဖြင့က်နာ ်မေိအသိငု်းကောင်း စပီွားတိုးတတ၊် 

မျေ်နှာစံပွင်၊ အလုပ်အေိုင်နှင့် အကေံအစည် ကအာင်ဖမင်ဖြစ်ထွန်းတတ်ကေသည်။
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ဦးချာရယ်  -  တကနာ်ေလုကေျးရွာ  (ရှား  

ကတာမမို့နယ်၊ ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စု)

ကဒါလယ်ခူနားမှာ ပစ်ကေတယ်ေိုတဲ့ ေိစ္စကပါ့။ 

ေျကတာ်တို့ ကေားကတာ့ ကကောေ်ရတယ်။ ေျကတာ်တို့ 

နဲ့ကဝးတယ်။ ဒါကပမဲ့ သူများကဖပာတာ ကေားတာနဲ့တင် 

ကကောေ်ရတယ်။ ထပ်မပီး တိုေ်ကေရင် အရင်ေထေ် 

ပိုမပီး အထိနစ်လိမ့်မယ်ေိုတဲ့ စိတ်ေ ရှိကနတယ်ကလ။ 

အခုကတာ့ နည်းနည်းကတာ့ ဖပန်မငိမ်သွားကတာ့ ေေ် 

မဖြစက်တာပ့ါေူးေိမုပီး ကဖပာကေတာလည်း ကေားရကတာ ့

နည်းနည်းကတာ့ ဖပန်မပီး စိတ်သေ်သာရာ ရတာကပါ့။

မပီးခဲ့တဲ့ ကမလ အတွင်းမှာ ရှားကတာမမို့နယ်၊ ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ ေရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတေ်ကရးပါတီ ( KNPP) နဲ့ စစ်တပ်တို့ မပီးခဲ့တဲ့ ကမလ အတွင်းမှာ ရှားကတာမမို့နယ်၊ ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ ေရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတေ်ကရးပါတီ ( KNPP) နဲ့ စစ်တပ်တို့ 

ပဠိပေ္ခ အနည်းငယ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကေပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သေ်မပီး ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ ကနထိုင်တဲ့ ကေျးရွာကဒသခံတချ ို့ရဲ့ အသံေို ပဠိပေ္ခ အနည်းငယ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကေပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သေ်မပီး ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ ကနထိုင်တဲ့ ကေျးရွာကဒသခံတချ ို့ရဲ့ အသံေို 

ကြာ်ဖပကပးလိုေ်ပါတယ်။ကြာ်ဖပကပးလိုေ်ပါတယ်။

ဦး ကဌး ရ ယ်  -  ကဒါ ေ ကလာ် လဲ  ကေျး ရွာ  

(ရှားကတာမမို့နယ်၊ ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စု)

ဒီလိုမျ ိုး ဖပန်ဖြစ်လာမယ်ေိုရင် ေျကတာ်တို့  

ကတာင်ယာထဲ  အလုပ်လုပ်ြို့လည်း  အေင်မကဖပ 

ကတာ့ေူးကလ။ ေျကတာ်တို့ ကတာင်ယာထဲ သွားမယ် 

ေို ရင်လည်း  အိမ်အတွေ်  စိုး ရိ မ်တယ် ။  ောမှ  

ပဠိပေ္ခကတွ မဖြစ်ကတာ့ေူးေိုရင် ေျကတာ်တို့ ရွာသူ၊ 

ရွာသားကတွအတွေ် ပိုမပီးကတာ့ အေင်ကဖပတယ်ကလ။ 

ေျကတာ်တို့ ရွာထဲမှာကတာ့ ပဠိပေ္ခကတွ ဖြစ်တာကတာ့ 

မရှကိတာေ့ူး။ ဒါကပမဲ ့ရွာ ပတဝ်န်းေျငမ်ှာကတာ ့မကောခန 

ကေားတယ်။  ဖြစ်လာမပီေိုရင်  ေျကတာ်တို့လည်း  

စိုးရိမ်တယ်ကလ။ သတိနဲ့ ကနကေရတယ်။ အထူးသဖြင့် 

အမျ ိုးသမီးကတွေို ေျကတာ်တို့ အမျ ိုးသားကတွထေ် 

ပို မပီးကတာ့  ကကောေ်တယ်။  ကတာင်ယာထဲလည်း  

မသွားရဲကေကတာ့ေူး။

ကဒါ် မိ မ ယ်  -  တ ကနာ် ေ လု ကေျး ရွာ  

(ရှားကတာမမို့နယ်၊ ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စု)

ပင်ပန်းတယ်။ ေျမေ ဖပန် မပီး  မတိုေ်ကစ 

ချင်ကတာ့ေူး။ မကဖပးနိုင်ကတာ့ေူး။ အသေ်လည်း 

ကေီးကနမပီ။ ကတာထဲမှာလည်း သွားပုန်းကနခဲ့ရတယ်။ 

မကဖပးချင်ကတာ့ေူး။ ပုန်းလည်း မပုန်းချင်ကတာ့ေူး။ 

အခုကတာ့  မပစ် ကေကတာ့ေူးေို ကတာ့  နည်းနည်း  

သေ်သာပါတယ်။ ဖပန်မပီး မတိုေ်ခိုေ်ကေပါနဲ့ကတာ့။

ဦးကစရယ ်- သရီဒိါးကေျးရွာ (ရှားကတာမမို့နယ၊် 

ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စု)

ေျကတာ်တို့ေကတာ့ ကတွးမပီး စိုးရိမ်တာကပါ့။ 

ေျကတာ်တို့ ဖပန်လာကနတာ အိမ်ရှိမပီ၊ ခခံရှိမပီကလကနာ။ 

အလုပ်လည်း လုပ်တယ်။ ေိုကတာ့ ဖပန်မပီး ပစ်ခတ်ကေ 

မယ်ေိုရင် ေေ်မပီးကတာ့ တိုေ်ကေမလား၊ ေယ်လို 

ဖြစ်လာမလဲေိုတာ ကတွးပူမပီး ကကောေ်ကနရတယ်။ 

အရင်ေလို ဖပန်ဖြစ်လာရင် ေယ်လိုလုပ်ကေ မလဲေို 

တာေို ကတွးမိရင် အားလုံးေ စိုးရိမ်ကနရတယ်။

ဦး မူး ရ ယ်  -  ကဒါ တ ကနာ ကေျး ရွာ  ( ရှား  

ကတာမမို့နယ်၊ ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စု)

ေျကတာ်တို့ရွာနားမှာလည်း နယ်ဖခားကစာင့်  

တပ်ရှိတယ်။ သူတို့ေ ဒီမှာပဲ ကနမယ်။ မကရွ့ကတာ့ 

ေူးေိရုင ်ေယအ်ချနိ ်ဖပနမ်ပီး ပစခ်တက်ေမလေဲိတုာေ 

ေျကတာ်တို့ စိတ်ထဲမှာ အမမဲတမ်း ကတွးကကောေ်ကန 

ရတယ်။ ေျကတာ်တို့ ရွာလူကေီးကတွေို ေိုရင်လည်း 

သူတို့(နယ်ဖခားကစာင့်တပ်) ေ အမမဲတမ်း အကဖပာခံ 

ရတာကတ ွရှတိယ။် သတူို ့အချင်းချင်း ကဖပာလို ့မရကတာ ့

ေူးေိုရင်  ေျကတာ်တို့  ရွာလူ ကေီးကတွ ၊  ရွာသူ ၊ရွာ  

သားကတွေို လာကဖပာတယ်။ အဲ့လို အမမဲလုပ်တယ်။

ဦး ကတာ် ရ ယ်  -  ကဒါ မူ လဲ ကေျး ရွာ  ( ရှား  

ကတာမမို့နယ်၊ ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စု)

သူတို့ ပစ်ကေတယ်ကေားကတာ့ ေျကတာ်တို့ေ 

ကကောေတ်ယ။် ရွာနဲ့ နည်းနည်းကဝးကပမဲ ့ပစတ်ယက်ေား 

ရင်  ကဖပးြို့ ပဲ  ကတွးကတာ့တယ်ကလ။ အရင်ေလို  

ဖပနဖ်ြစလ်ိုရ့ှရိင ်ေယသ်မူ ှမခနံိငုက်တာေ့ူး။ ကဖပးြိုက့တာ ့

ကေိုကတွးရတာကပါ့။

ကဒါ် ခိ မို  -  တ ကနာ် ေ လု ကေျး ရွာ  ( ရှား  

ကတာမမို့နယ်၊ ကဖမာေ်ပိုင်းကေျးရွာအုပ်စု)

ေျမေ မိန်းေကလးကလ။  မုေိုး မလည်း  

ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ဖပန်မပီး တိုေ်ကေမယ်ေိုရင် ေယ်လို 

လုပ်မလဲ။ ေျမ သား၊သမီးကတွေို ေယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 

ောကေျွးရမလဲ ေိုတာကတွ အမမဲတမ်း ကတွးတယ်။ 

အရမ်း  ပင်ပန်းတယ်။ စိတ်လည်း ေင်းရဲတယ်။ 

ကဖပးလွတ်ပါ့မလား ၊  မလွတ်ေူးလားေိုတာလည်း 

အ မမဲ ကတွး မိ တ ယ် ။  ကကော ေ် တ ယ် ကလ ။  ော မှ  

မ ကေား ရ င် ကတာ့  စိ တ် သ ေ် သာ တ ယ် ။  တ ခု ခု  

ကေားမပီေိုရင် အမမဲတမ်း ကတွးကကောေ်ကနရတယ်။

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

uAsmrsm;/ umwGef;rsm;/ uAsmrsm;/ umwGef;rsm;/ 

aA'ifrsm; ay;ydk hvdkygu aA'ifrsm; ay;ydk hvdkygu 

qufoG,f&ef/ qufoG,f&ef/ 

zkef; = 09789792689zkef; = 09789792689

လ ယ် ယာ ကဖမ စီ မံ ခ န့် ခွဲ ရာ မှာ  ဖပ ည် ကထာ င် စု အ စိုး ရ ေ သာ  

ချုပ်ေိုင်ထားနိုင်တဲ့ စနစ်ေို ဖပင်ေင်မပီး ြေ်ဒရယ် ကဖမယာစီမံခန့်ခွဲမှု 

စနစ်ဖြစ်ကအာင် ဖပုဖပင်ကဖပာင်းလဲြို့ ကတာင်းေိုတာကတွ ရှိလာပါတယ်။ 

ဒါကပမဲ ့ြေဒ်ရယ ်ကဖမယာစနစဖ်ြစြ်ို ့အခေအ်ခကဲတ ွများစွာရှကိနပါတယ။်

ြ ေ် ဒ ရ ယ် စ န စ် လို့  ကဖပာ တဲ့ အ ခါ မှာ  ေို ယ့် ကဒ သ အ လို ေ် ၊ 

ေိုယ့်ဖပည်နယ်အလိုေ်၊ ေိုယ့်လူမျ ိုးစုအလိုေ်ေ စီမံပိုင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်မပီး 

အခုလေ်ရှိ အစိုးရေျင့်သုံးကနတဲ့ ဗဟိုချုပ်ေိုင်မှုကတွ ဖြစ်တာ ကကောင့် 

ြေ်ဒရယ် ကဖမယာစနစ်ေို သွားြို့မဖြစ်နိုင်ေူးလို့ ကဖမယာအကရးကောင် 

ရွေ်သူကတွေ ကဖပာကေပါတယ်။

ဖပည်နယ်အတွင်း လူ့အခွင့်အကရး အြွဲ့တစ်ခု ဖြစ်တဲ့  Kayah 

Earthrights Action Network (KEAN) အြွဲ့မ ှကစာအယက်စးေ ြေဒ်ရယ ်

ကဖမယာစနစ်ေို ကဖပာင်းလဲကရးမှာ ပထမေုံး ကေုံကတွ့ရတဲ့အခေ်အခဲေ 

အစိုးရရဲ့ယန္တယားကတွ ဖြစ်တယ်လို့ ကဖပာပါတယ်။

“ြေ်ဒရယ်စနစ်လို့ကဖပာတဲ့ အချနိ်မှာကတာ့ ေျကနာ်တို့ ဒီဖပည်နယ် 

တစ်ခုတည်း မဟုတ်ေူးကပါ့ကနာ်၊ ဒီတစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအကနနဲ့ 

စိန်ကခါ်ချေ် ကေီး ကေီးမားမားကတွ အများကေီးရှိတယ်။ ောဖြစ်လို့လဲ 

ေိုကတာ့  လေ်ရှိအစိုးရရဲ့  ဒီကဖမနဲ့ပတ်သေ်တဲ့  ယန္တရားကတွေ ဒါ 

ပထမေုံးစိန်ကခါ်ချေ် တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီယန္တရားကတွေို ကေျာ်လွန် 

မပီးသွားမှေဲ ေျကနာ်တို့ ဒီြေ်ဒရယ် ကဖမယာဒီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကပါ့ကနာ်၊ 

ဒီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ေို သွားနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်”

လေ်နေ်ေိုင်အြွဲ့ဖြစ်တဲ့ ေရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတေ်ကရးပါတီ 

zuf'&,f ajr,mpepfudk azmfaqmifzdk hpdefac:r_awG rsm;ae

pdk;xdkufatmif

(KNPP) နဲ့ အစိုးရတို ့၂၀၁၂ ခနုစှမ်ှာ ဖပညန်ယအ်ေင့ ်အပစအ်ခတ ်ရပစ်ကဲရး 

နစှဦ်းနစှြ်ေ ်သကောတညူခီျေ ်စာချုပမ်ှာ ဖပညန်ယရ်ဲ့ ကဖမယာေစိ္စလည်း 

ပါရှိပါတယ်။

၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းပုံ အကဖခခံဥပကဒအရ ဥပကဒဖပဋ္ဌာန်းရတာ ဖြစ်တဲ့ 

အတွေ် ဖပည်သူကတွေ ကရွး ဖခယ် တင်ကဖမှာေ်လိုေ်တဲ့  အရပ်သား 

အစိုးရကတ၊ွ လွှတက်တာေ်ိယုစ်ားလယှက်တေွ ြယဒ်ရယ ်ကဖမယာဥပကဒေိ ု

ဖပဋ္ဌာန်းြို ့ကေိုးစားသင့တ်ယလ်ို ့ေရငန်ဖီပည ်ကတာငသ်လူယသ်မားသမဂ္ဂမ ှ

ေိုဒီးဒီေ ကဖပာပါတယ်။

“အခု လေ်ရှိထွေ်လာတဲ့ ဥပကဒကတွနဲ့ လေ်ရှိလွှတ်ကတာ်ေ 

ဖပည်သူေေ်မှာ  မပါေဲနဲ့  အစိုးရရယ် ၊  လုပ်ငန်းရှင်ကတွကပါ့ ကနာ် ၊ 

ေုမ္ပဏီကတွရယ် ကနာေ်ရင်းနှီးဖမှပ်နှံမှုေိုပဲ မျေ်နှာသာကပးတာကပါ့ကနာ်”

၂၀၀၈ အကဖခခံဥပကဒထဲမှာ ကပးထားတဲ့ ဇယား ၁ ၊ ဇယား ၂

 အရ ကဖမယာဖပဿနာနဲ့ ပတ်သေ်မပီး ဖပည်ကထာင်စုအစိုးရမှာပဲ အဓိေ 

ေိငုတ်ယွခ်ငွ့ရ်တာ ဖြစတ်ဲအ့တေွ ်ဖပညန်ယမ်ှာကတာ ့လပုပ်ိငုခ်ငွ့ ်မရှေိူးလို ့

ြရူေိုမမို့နယ် မဲေန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ဦးသဲရယ်ေ ကဖပာပါတယ်။

“ေျကနာ်ကဖပာချင်တာောလဲေိုရင်  ဒီကဖမယာနဲ့ပတ်သေ်ရင်  

ဖပည်ကထာင်စုေပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဖပည်နယ်ထဲမှာ ကဖမယာဖပဿနာနဲ့ 

ပ တ် သ ေ် လို့  အ န ည်း င ယ်  ကမး ခွ န်း ကမး တာ ကလာ ေ် ပဲ ရှိ တ ယ် ။ 

လုပ်လို့ရတယ်။ ဥပကဒဖပင်တာတို့  အသစ်တင်သွင်းတို့  ဖပင်တာတို့  

ကပါ်လစီအသစ် တင်သွင်းတာတို့ ေိုလို့ရှိရင် ဖပည်နယ်မှာလုပ်ခွင့်မရှိေူး။ 

ေိုကတာ့ ဒီကနရာမှာ အားနည်းချေ်ကတွ အများကေီးရှိတာကပါ့ကနာ်။”

မပီးခဲ့တဲ့ ကမလ ၃၀ ရေ်ကန့ေ လွိုင်ကော်မမို့ ပန်ေန်းရပ်ေွေ် 

Kayah Earthrights Action Network ( KEAN) ရုံးမှာ ဖပုလုပ်ခဲ့တဲ့ 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်း တိုင်းရင်းသားကတွရဲ့ ရိုးယာဓကလ့အရ 

ကဖမယာပို င်ေို င် မှုေို  အစိုး ရအကနနဲ့  အသိအမှတ် ဖပုတာမရှိေဲနဲ့  

ကဖမ ယာ သိ မ်း ေ ည်း မှု ကတွ ၊  ကဖမ ယာ ဖပ သ နာ ကတွ  ဖြ စ် ကန တ ယ် လို့  

ကေွးကနွးသွားခဲ့ကေပါတယ်။

ကဖမ ယာ နဲ့  ပ တ် သ ေ် ရ င်  ကဒ သ ခံ ကတွ ရဲ့ ေ န္ဒ ေို  ရ ယူ ြို့  

အကရးကေီးတယ်လို့  ဖမန်မာနိုင်ငံ  ပွင့်လင်း ဖမင်သာမှုနှင့်  တာဝန်ယူမှု 

တာဝနခ်မံှုေိငုရ်ာ အရပြ်ေမ်ဟာမတိအ်ြွဲ့ရဲ့ ေယား(ေရငန်)ီ ဖပညန်ယ ်

တာဝန်ခံ ခွန်းအန်းကဂျလိုေ ကဖပာပါတယ်။

“ေရငန်ဖီပညန်ယမ်ှာ ကဖမယာေ ကဖမလတွ၊် ကဖမလပ၊် ကဖမရိငု်းေိတုာ 

မရှပိါေူး။ အဒဲကီဖမေိ ုစမီခံန့်ခွမဲှုတစခ် ုဖပုလပုခ်ါနီး ကဒသခလံထူနုဲ့ကတွ့ေုြံို ့

သင့်ပါတယ်။”

အရပ်ေေ် အြွဲ့အစည်းကတွေ ေယား(ေရင်နီ) ဖပည်နယ်မှာ 

ကဖမလွတ်၊ ကဖမလပ်၊ ကဖမရိုင်း လုံး၀ မရှိလို့ ဖပည်နယ်အနှံ့မှာ ပိုစတာကတွ 

လိေုေ်ပထ်ားတာေိ ုအာဏာပိငုက်တေွ ဖပနလ်ိေု ်ဖြုတထ်ားခိငု်းတယလ်ို ့

သိရပါတယ်။

ေရငန်အီရပေ်ေ ်အြွဲ့အစည်းကတေွကနမပီး ေရငန်ကီဖမယာမဝူါဒနဲ့ 

ပတ်သေ် မပီးလို့  မပီး ခဲ့တဲ့  နှ စ် ကတွမှာ  သတင်းစာရှ င်းလင်းပွဲ ကတွ  

ေျင်းပခဲ့ကေပါတယ်။
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Practising land governance that adheres 

to the principles of federalism isn't possible 

under current land laws, says a Karenni envi-

ronmental group.

Saw Eh Say, from Kayah Earthrights Action 

Network (KEAN), says it’s only possible if the 

current land management system is “overcome.”

Land stewardship under federalism isn't 

just for Karenni State, he says. "It's for the whole 

country."

Federalism allows specific regions, states 

and ethnic groups to manage their own land, 

Saw Eh Express explained, but under the cur-

rent system all of the land is controlled by the 

central government.

The Karenni State Farmers Union (KSFU) 

wants Parliament to enact a federal land law.

During a press conference last year on 

land policy, the government ordered Karenni 

civil society organisations (CSOs) to remove signs 

that stated "there is no vacant, fallow and virgin 

Corn farmers are encountering with the 

issue of armyworm infestations on their corn 

farms in Kayah State.

A huge armyworm infestation occurred 

by last year at Tay Hsu Leh Village-tract, 

Deemawso Township and farmers encountered 

with low yield of corn. Besides, the farmers are 

still encountering with the infestation in their 

farmlands.

The villager, Nyar Reh, from Tay Hsu Leh 

Village said the farmers are applying pesticides 

to their infested corn farms, over 500 acers, and 

he could not effort it as the price of pesticide is 

very expensive.

"Some farms could not even effort pes-

ticide anymore. Some could effort because we 

need to apply pesticide for three or four times 

Land Management Under Federalism: Not Possible Under Current System

By Soe Hteik Aung/Kantarawaddy Times

in Karenni State."

The CSOs' statement was about the gov-

ernment's amendment to the Vacant, Fallow and 

Virgin Lands Management Law, which requires 

unregistered landowners to apply for 30-year 

leases from the government, or face trespass-

ing charges. Most of the land affected by the 

amendment is in ethnic areas where customary 

land systems have been in place for generations.

Last year, the Tatmadaw convicted farm-

ers for trespassing and farming on land idle since 

it took it in the '90s.

The Demawso court found 19 farmers 

guilty of criminal trespassing in mid-March after 

they challenged the Tatmadaw for confiscating 

their land. They received fines of 10,000 kyat 

(US$7) or 15 days in prison. Others were sen-

tenced to six months hard labour. Farmers who 

were already detained had their time served 

deducted from their prison sentence. Others 

opted to pay the fine.

and the cost is very high. Thus, it becomes like 

you take a loss due to the cost of pesticide, and 

the crop yield declines half." he said.

He continued saying that they had to 

cultivate twice due to the pest including the 

drought. In the past non-infestation period, the 

farmers could contribute 80 to 120 packages of 

corn, one package capable 25 peitthas. However, 

it said the corn farmers are facing with loss that 

they could contribute below 80 packages only 

due to the infestation.

The Deputy Director of Agriculture De-

partment, Daw Rose Htoo Day Myar, said they 

have been raised awareness farmers about 

the prevention of infestations, and so far they 

could not conduct it due to the public gathering 

restriction for COVID-19.

Corn Farmers Encountering Armyworm (Spodoptera litura) Problem

Kantarawaddy Times
"What we support is we have awareness 

raising activities. However, we still could not 

conduct it due to the public gathering restric-

tion for the COVID. We have plan to do it though. 

But the matter is public gathering is restricted." 

she said.

Daw Rose Htoo Day Myar said since the 

pesticide is expensive, they are sharing the 

method of making low-cost organic pesticide 

to unaffordable farmers in order to reduce the 

pest infestations.

"We did it last year at Kone Thar Village, 

Tay Hsu Leh Village-tract. The shared method 

is that we first mixed up ginger, garlic, and chili 

altogether as solution. After that, add water 

one ration four (1:4) and spray it to farm. We 

requested them to spray effectively. This method 

might not get rid the pest completely. It is just 

to reduce the infestation." Daw Rose Htoo Day 

Myar kept saying.

Regarding to the armyworm infestation, 

it can be found they present on the leaves 

with damaged whorl, or the leaves are being 

damaged.

The armyworm infestations to corn farms 

occurred in Pe' Kon Township since 2018, and 

many farmers fired up plenty of their corn farms. 

Likewise, the farmers from Kayah State are also 

saying they are currently encountering with the 

issue of armyworm infestation.

These armyworm infestations are spread-

ing to the whole state, and it can feed and dam-

age over (80) types of crops such as corn, paddy, 

nut including other vegetables. Besides, it can fly 

up to (100) kilometers by one night.
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U Ti Reh, aged about 60, is removing 

the armyworm one by one with his hand at his 

corn farm.

The pest has a brown body, long about 

(3) centimeters, and its size is equivalent to two 

seeds of rice.

The farmers encountered this corn infes-

tation problems by last year in Kayah State, and 

their corn yield has declined.

The infestations also occurred this year, 

and farmers are worrying for the price of corn 

due to the outbreak COVID-19 pandemic.

Ti, who has cultivated corn for five years 

consecutively, started facing with the infestation 

by last year, and he is now attempting to remove 

the pest by applying the pesticide and removing 

the pest with his hands.

"The corn plants are still small and not 

fully grown because there was no rain and sunny 

during May. Besides, the pests have already fed 

inside the corn plants. Some corn leaves are even 

People in Burma who do not have gov-

ernment-issued national identification cards are 

likely going to be unable to vote in the country’s 

2020 general election, according to civil society 

representatives in Karenni State.

Kyaw Htin Aung, the board chairperson of 

LAIN Technical Support Group, said that many 

of these affected individuals are survivors of war 

and were previously displaced, causing them to 

lose identity documents.

“People lost their national ID cards when 

The Life of Corn Farmers Vs Two Types of Pests
Mi Myar

damaged." said Ti.

Corn can be planted after plowing if the 

farmland accesses well rain or if the soil has 

enough moisture. Ti is the one who planted corn 

at the beginning of spring on May.

The pest started destroying the corn 

plants about after two weeks of plant growth.

Ti said the infestation is declined little 

after spraying the pesticide. However, they have 

no water resource in their farmlands.

In that case, Ti has to carry the water with 

Htaw Lar Gyi vehicle from home to corn farm, 

which takes about 20 minutes ride.

In present day, most farmers mainly use 

pesticide and chemical fertilizer to prevent from 

infestation and for better growth of crops. Ti said 

the fertilizer price is a bit more expensive due to 

current outbreak of pandemic.

Ti also said he already applied fertilizer 

when sowed the seed, and he will add the fertil-

izer again for stronger growth.

Regard to pesticide, he had to use it 

because of the infestation, and he never used 

it if no infestation.

In case of removing pests at corn farms, 

Ti said, "It may be more effective if we could 

spray pesticide twice. However, I will do it 

once." He also said he could not effort the cost 

to spray twice.

He kept saying that it costs twenty thou-

sand Kyats for spraying one time. However, he 

may spray twice in case the condition is getting 

worse.

He said he applied pesticide twice last 

year due to the corn farm infestation. Besides, 

the pest feeding occurred until the corn fruits 

were ripened, and the crop yield declined. 

However, it did not damage huge because he 

used pesticide.

Weeding should be done on time after 

planting one month so that your corn plant will 

grow stronger.

When weeding, it costs more if you use 

manpower to do it. In that case, Ti said he rent 

only few workers and rely only his work power as 

possible as he can. He continued explaining that 

not much profit left when selling the corn yield 

because it costs very high if you rent workers.

There are losses in business due to the 

outbreak of COVID-19 pandemic. In Kayah State, 

the farmers like Ti are keep going and working 

in farms for their living.

Ti said it might not be difficult as he will 

rent only four or five workers for his corn farm 

weeding.

It mentioned on Green Way's webpage 

on May 18 that they have known from Myanmar 

Corn Industrial Association about the corn price, 

which increases approximately from 500 to 520 

per Peittha. Currently those corns are exported 

to Thailand.

Present day is the outbreak of COVID-19. 

Since the crop price is unstable, the corn farmers 

like Ti who are encountering the pest infestation, 

are reluctantly hoping to have higher price of 

corn in their harvest time.

they fled their villages and homes in the civil 

war between 1994 and 1996. They have lost their 

family registration documents,” Kyaw Htin Aung 

told Kantarawaddy Times, referring to what is 

known as Form 10. “Some people still haven't 

gotten their national ID cards or family registra-

tion documents,” he added.

According to the 2014 national census, 

more than 19,000 people in Karenni State did 

not have national ID cards. Because of this, they 

were unable to vote in Burma’s 2015 election.

“We don't want these people to lose their 

voting rights again in the coming 2020 general 

elections,” Kyaw Htin Aung said.

He added that there has been no news on 

government plans to issue national IDs to those 

who need them. These families live in remote 

areas of the state, and their villages are often 

not listed in government records.

Khu Bee Htoo, chair of the Kayan National 

Party, said that the party would try to help them 

regain their right to vote.

"We will help people whose names are not 

stated on the voter list. We are trying to make 

the list. We are also trying to visit these people,” 

he told Kantarawaddy Times. “We won't accept 

the loss of voting rights of people who don’t 

have ID cards. We will also discuss this issue 

with officials.”

There were more than 33,000 people who 

turned 18 in time for the 2015 election, but 4,200 

of them did not have national ID, according to 

the census, and therefore could not vote.

The Ministry of Labor, Immigration and 

Population still has not released information 

about the official population of Karenni State. 

The Union Election Commission also has not 

released the voter list.

Tens of Thousands of People in Karenni State Set to be Excluded From 2020 Election

By SOE HTEIK AUNG / KANTARAWADDY TIMES
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You will arrive to Saw Lon Village where 

the Saw Lon Saw Bwar (Former Chief), Saw Pyar 

Sala Phaw, lived formerly after taking about half 

an hour (by car) drive if you travel further to 

eastern part of Bawlekeh Town.

The village has transportation difficulty 

although it is closed to the town. They even 

could not access the telephone line, and the 

transportation road is very bad for vehicle travel 

as it has been constructed for long time ago.

Although the village has small household 

numbers, its history gives the audiences with 

both the sympathy and misery, and it also give 

the feeling like you are watching a sad movie.

In last visit to Saw Lon Village on May 24, 

a local woman, aged around 60, chewing betel 

nut and shared about Saw Lon Village including 

the hard time of the villagers and hers during 

the unstable political situation due to conflict 

among arm groups.

"It would be great if no need to flee. There 

are plenty of cattle in the past, and you can 

cultivate farm. Besides, it is enough for every 

year. You don't need to worry about it. But for 

now, no more land to farm and no more cattle. 

The life becomes struggling every day for daily 

food, or you borrow money and repay the debt. 

We have to struggle for our living like this." said 

a local woman, Daw Poe Meh (Anonymous), 

about their village's current life struggle, which 

she was sharing about it with fake smile and 

worried eyes for family's daily food.

Saw Lon Village is one of the villages 

"Those Who Wish to Live Beyond Conflict"

Maw Oo Myar

which suffered from the four cuts, the whole 

Kayah (Karenni) State experienced it during the 

armed conflict in 1990-2000.

Most of the other villages had abandoned 

from their home around year 1994-96, and the 

whole Saw Lon Village was abandoned in 1999.

During the flee from four cuts, most of the 

villages including Saw Lon Village were lost and 

destroyed their homes, properties, buffalos, and 

bulls. The locals added about their hyper-hard 

time during their displacement to Bawlekhe 

Town since they received only minor support of 

food with short time.

Daw Poe Meh (Anonymous), who has two 

sons, told that her husband passed away after 

suffered severe health problem because he had 

to travel in rain whole time during the flee from 

Four Cuts.

Besides, the life of her older son also 

became differently able person till today due to 

the injury which he accidently slipped from work 

just after their return from flee.

"If we didn't have to flee, my husband 

would not pass away. As we had to flee, we be-

come poor, hard life, and could not have enough 

food, malnutritioned, could not feed my children 

snack, and now I am struggling and living with 

my differently able son and grandson. Only our 

grandson works and supports us." Daw Poe Meh 

(Anonymous) staring at her differently able son 

and told about it with a face full of hope that they 

would overcome these hardships if her husband 

would be with them.

The locals told that they decided to re-

turn home after the political situation became 

stable since it was very difficult to make living 

for them as they were poor farmers while living 

in Bawlekhe Town.

They also said they had to spend their 

lives for almost three years with small tents in 

farm because it was hard to inhabit back directly 

to the village.

There was an occasion that one of the Saw 

Lon villagers, the elder named U Boe Reh, lost 

parts of his body due to the landmine during the 

conflict occurred before the Four Cuts.

He was hit from landmine for two times. 

He lost one of his legs due to the landmine at 

aged 13.

In 1999, the Kayah (Karenni) State resi-

dents faced with the tragedy (the Four Cuts), 

and U Boe Reh was hit the second landmine and 

injured another leg.

In the second landmine hit to his right 

leg, he did not lose his leg; but the gunpowder 

hit to his lower part of body including his waist.

Now U Boe Reh has one son and two 

daughters. He uses crutches for his body move-

ment.

The Saw Lon villagers including U Boe 

Reh household mainly farm sesame for family 

income and it could only support family with 

limited amount.

"We have various difficulties. Our work 

is also not going well.", U Boe Reh explained 

about the current hardship Saw Lon villagers 

are experiencing.

"I sometimes think a bit about it. We can't 

have pure peace in reality. Our return to village 

is also like you are flying or swaying in the sky. 

Peace is also just like this, as we are swaying 

in the air." U Boe Reh talked about the current 

peace implementing by government and arm 

groups in Kayah (Karenni) State.

The Saw Lon villagers including U Boe Reh 

wish to spend their lives beyond the arm conflict, 

but the fear of past experience still influencing 

their mind whether it would happen again. I 

believe the local people of Kayah (Karenni) State 

are expecting like Saw Lon villagers to pass their 

time with peace, and it would also be the same 

that every person over the globe would also 

expect like this too.
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Following the seizure of their rotating 

farmland by the Burma Army’s Artillery Bat-

talion 360, farmers in Karenni State’s Demoso 

Township say that they are worried that they 

will never get it back.

Farmer Nyar Mar, who lives in Dawsoshay 

village in Demoso Township, is among them.

“I cannot sleep at night. I feel so upset,” 

she told Kantarawaddy Times. “Now I am work-

ing as a daily wage worker. I can only earn 5,000 

kyat (less than US$4) per day. I have to buy rice. 

I have three children. My income is not enough 

for my family. I don't know how I can feed my 

children. I cannot sleep at night when I think 

about our future.”

She once had 20 acres of rotating farm-

land. It was all confiscated by the Burma Army, 

leaving her no place to grow crops, or to com-

plete the construction of her partially finished 

one-story brick home.

Artillery Battalion 360 brought trespassing 

charges against 19 farmers from Dawsoshay in 

2019, after they attempted to plant crops on the 

land. They were charged with violating Article 

The member of Kayah State Hluttaw Pub-

lic Budget Monitoring Committee, U Khin Maung 

Tun (nickname) Naw Ei, said the company's 

projects processed through bids (Tender) under 

Kayah State Government's community develop-

ment projects are disqualified.

Karenni Farmers Fear Seized Land Has Been Lost Permanently

By KANTARAWADDY TIMES

6(1) of the Public Property Protection Act, and 

Article 447 of the penal code. Half of the farmers 

were detained in prison for eight months before 

being sentenced to 15 days imprisonment, fined 

10,000 kyat ($7), and released.

Another farmer whose land was seized, 

Khun Thomas, said that outsiders had been 

seen working on the confiscated land, raising 

concerns about whether the farmers would be 

able to get it returned to them.

“We haven't gotten clear information 

about whether some people are working on our 

rotating farms. The army didn't allow us to work 

on our rotating farms, but some other people 

have worked on our farms. It's unfair for us,” 

Khun Thomas said.

The Dawsoshay farmers describe the 

farms in question as their inherited land from 

their ancestors, and that cultivating these lands 

had met their basic food needs. They were able 

to harvest around 40-50 bags of paddy seed per 

year, enough to feed them.

“We depend on this farmland. If we lose 

it, we don't have any extra farmland. We don't 

Disqualified Bid Projects were Reported in Kayah State Hluttaw

"The worst thing is poor quality of con-

struction which the buildings are found with 

crack lines. Another one is the road construction; 

their operation does not match with what they 

proposed. For instance, they do not cover the 

soil road with sand after spraying it with water. 

have regular income,” Khun Thomas said. “We 

completely depend on the farmland. That's why 

we are in trouble.”

Kantarawaddy Times asked military-

appointed Karenni State border affairs minister 

Col Myint Wai about the ongoing land disputes.

“It's not my issue… I don't solve the land 

disputes," he said.

Anthony

They do not enter to the field and monitor it; 

shirk on their duties. It is very bad. In case of 

those projects, they requested huge budget. It 

is really unfair for our Kayah State," he said.

It said there is a gap between the pro-

posed budget and the actual project imple-

mentation due to the lack of initial assessment 

and budget plan.

"Their budget plan and allocation are 

very different. Some were more than planned 

while some were inadequate. Therefore, our 

budget might not be waste if there is an initial 

well plan," U Khin Maung Tun (nickname) Naw 

Ei kept saying.

Regard to these issues, its implementation 

progress of development project was presented 

in the meeting of Kayah State Hluttaw on June 

10th.

It also presented about the disqualifica-

tion of road construction that the layer of Aung 

Chan Tar hillside-highway road, projected in 

Mawchi Village, were thick only 3 and half inches 

or 2 and half inches instead it supposed to be 

15 inches.

It also urged the related departments 

and state government not to waste the public 

budget.

Regarding to the disqualification of ten-

der project, it also said the companies are only 

interested the project allocated in urban, and 

there are also the budget allocations without 

tender since those companies have poor interest 

projected in remote areas.

The Secretary of Kayah State Hluttaw 

Public Budget Monitoring Committee, U Aung 

Naing Oo, said the disqualifications caused due 

to the miscalculation problem as the budget 

was transferred to the company without tender 

process.

"Currently, the implementations were 

done without tender in Shardaw and Hpruso 

Townships. Although we called for tender, no one 

was interested in it. It was for the areas with poor 

transportation, supporting of hospitals or clinics. 

As the transportation is difficult, no one applied 

the tender. Those companies who promised to 

implement also refused to proceed it," said U 

Aung Naing Oo.

According to the presentation in Hlut-

taw, it found in the fourth-year report of Public 

Budget Monitoring Committee that there were 86 

projects of building construction, 99 projects of 

road construction, 24 projects of retaining wall, 

25 projects of bridge construction, 2 projects of 

farmland identification, 2 projects of electricity 

pole erection, 2 projects of dam construction, 

and 1 project for water supply.
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ေယား ဖပည်နယ်မှာ  ကနထို င်သူကတွထဲေ 

အစိုးရအသိအမှတ်ဖပု ေဒ်ဖပားတစ်ခုမှ မေိုင်ကောင် 

ထားသူ နှစ်ကသာင်းဝန်းေျင်ရှိကနပါတယ်။ အဲ့ဒီလူကတွ 

လည်း လာမယ့် ကရွးကောေ်ပွဲမှာ ေန္ဒမဲကပးခွင့်ရ 

ြိုအ့တေွ ်မတှပ်ုတံင ်ေဒဖ်ပားထတုက်ပးြို ့အစိုးရအကနနဲ့ 

ကောင်ရွေ်သင့်တယ်လို့ ကဖပာေိုကနကေပါတယ်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ အစိုးရေ ကောေ်ယူခဲ့တဲ့  

ဖပည်လုံးေျွတ် သန်းကခါင်စာရင်းအရ ေယားဖပည် 

နယ ်အတငွ်း ကနထိငုသ်ကူတထွမဲှာ အသေ(်၁၀)နစှန်ငှ့ ်

အထေ ်မညသ်ည့ေ်ဒမ် ှေိငုက်ောငထ်ားဖခင်းမရှသိမူှာ 

(၁၉၂၃၈) ကယာေ် ရှိကနပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ  

ကောေ်ယူခဲ့တဲ့အတွေ် အခုေို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာကတာ့ 

အသေ် (၁၀)နှစ်အထေ် မည်သည့်ေဒ်မှ ေိုင်ကော

င်ထားဖခင်းမရှိသူကတွဟာေိုရင် အသေ် ၁၈ နှစ်  

ဖပည့်မပီးသူကတွပဲ ဖြစ်ကေပါတယ်။

လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ်ေိုတာလည်း နား 

မလည်ေူး၊ ကရွးကောေ်ပွဲလည်း မဲမထည့်ြူးေူးလို့ 

အခုချ နိ်ထိ  မှတ်ပုံတင်မရှိ ကသးတဲ့  အသေ် ၄၀ 

ကေျာ်အရွယ်ရှိမပီဖြစ်တဲ့ ြရူေိုမမို့နယ် ကလာဂျာကေျး 

ရွာေ ဦးဦးရယ်ေ အခုလိုကဖပာပါတယ်။

“ေျကနာ ်မတှပ်ုတံငမ်ရှကိသးပါေူး။ ေျကနာမ်တှ ်

ပုံတင်လုပ် ချ င် ပါတယ် ။  ေျကနာ့် ရွာမှာကနလည်း  

ေျကနာ့်ရဲ့ေုရင်ေို ကရွးဖခယ်ြို့ ေျကနာ် မဲသွားထည့် 

ပါ့မယ်။”

ေယားဖပည်နယ်အတွင်း ကနထိုင်သူကတွထဲေ 

နိုင်ငံသား အသိအမှတ်ဖပုေဒ်ဖပား မရှိကသးသူကတွ 

လာမယ့်  ကရွးကောေ်ပွဲမှာ  မဲကပးခွင့်မေုံးရှုံးကစြို့  

သေ်ေိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူကတွေ မှတ်ပုံတင်ေဒ်ကတွ 

ထုတ်ကပးြို့ ကောင်ရွေ်သင့်ကကောင်း LAIN Tech-

nical Support Group ေ ေုတ်အြွဲ့  ဥေ္ကဋ္ဌ 

ေိုကေျာ်ထင်ကအာင်ေ ကဖပာပါတယ်။

“ေျကတာ်တို့၉၄-၉၅-၉၆ ဒီ ေျကတာ်တို့ဖပည်

နယ်ရဲ့ ဖပည်တွင်းစစ်ကကောင့်မို့လို့စစ်ကရှာင့်ခဲ့ရတဲ့သူ

ကတွ၊ ရွာကတွ ၊ အိမ်ကတွ လေ်လွှတ်ေုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူကတွ 

အဲ့ဒီောလကတွမှာ ဒါ  ေဒ်ကတွေုံးရှုံးခဲ့မှုတို့ ၊  ပုံစံ  

၁၀ကတွေုံးရှုံးခဲ့ရမှုတို့ ရှိကပမဲ့ ဒါကတွေို အခုချနိ်ထိ 

ဒါ ဖပန် မပီးကတာ့ လုပ်ကောင်ကပးနိုင်စွမ်းကတွ ကတာ် 

ကတာ်အားနည်းကနကသးတယ်။”

မှတ်ပုံတင် မရှိ ကသးသူကတွ  ေ န္ဒမဲ ကပးခွ င့်  

မေုံးရှုံးကအာင်  ကောင်ရွေ်ကပးြို့  ကဖပာေိုချေ်နဲ့  

ပတ်သေ်မပီး ေယားဖပည်နယ် ကရွးကောေ်ပွဲကော် 

မရငှေ်ိ ု ကမးဖမန်းြို ့ကေိုးစားခဲက့ပမယ့ ်ကတွ့ေုကံမးဖမန်းြို ့

အချနိ်မကပး နိုင်ခဲ့ပါေူး။

မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မရှိေူးေိုတဲ့ ပထမအေင့် 

အချေ်အလေ်ေို ဖပန်မပီးစစ်ကေးကြာ်ထုတ်တဲ့အချနိ်

မှာ အကဖခအကနသုံးခုေိုကတွ့ရတယ်လို့ အလုပ်သမား၊ 

လူဝင်မှုကေီးကေပ်ကရးနှင့် ဖပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန၊ 

ဒီးကမာေ့ိမုမို့နယ ်ဦးစီးမှူးရုံးမ ှဦးစီးမှူး ဦးကအာငဝ်င်းနိငု ်

ေ ကဖပာပါတယ်။

“အဲ့တာေောလဲေိုကတာ့ ဖပုစုစဉ်အခါတုန်း 

ေ ဖပုစုတဲ့အြွဲ့ေေျန်သွားတာကပါ/ နံပတ်ဖြည့်ြို့  

ေျန်သွားတဲ့ဟာေို ေျကနာ်တို့ရုံးနှင့် ရုံးလေ်ခံအိမ် 

ကထာငစ်စုာရင်းနဲ့တိေုေ်ိငုစ်စက်ေးတဲအ့ချနိမ်ှာ နပံါတ ်

ကတွ့တဲအ့တေွ ်ဒနီပံါတေ်ိဖုပနလ်ညဖ်ြည့စ်ည်း ကပးနိငု ်

တာေတစ်ပိုင်း၊ ကနာေ်တစ်ခုေကတာ့ ဒီေျကနာ်တို့ 

ရုံးလေ်ခံ အိမ်ကထာင်စုစာရင်းမှာ ရှိတဲ့ ေျကနာ်တို့ရဲ့နို

ငင်သံားစစက်ေးကရး ေဒဖ်ပားနပံါတေ်ိ ုောယေံရံငှေ် 

အမှန်တစ်ေယ် မလုပ်ရကသးလို့ မရှိကသးတဲ့ လူေ 

တစ်ပိုင်း၊ ကနာေ်တစ်ခုေ နံပါတ်ကတာ့မရှိေူး ေျကနာ် 

တို့ရုံးမှာလည်း အိမ်ကထာင်စုလူဦးကရစာရင်း အမည် 

မကပါေ်ကသးေူးေိုတဲ့  အကဖခအကနသုံးခုနဲ့  ကတွ့ရ 

မှာကပါ့”

ပထမအကဖခအကနဖြစ်တဲ့ မဲေန္ဒရှင်စာရင်းဖပု 

စုစဉ် ေျန်ခဲ့တဲ့ နံပါတ်ကတွေိုကတာ့ သေ်ေိုင်ရာ မမို့

နယ်ကရွးကောေ်ပွဲကော်မရှင်ေို  ဒီလူကတွ နံပါတ် 

ရှိတယ်ေိုတာေို အကကောင်း ဖပန်မပီးမပီဖြစ်ကကောင်း၊ 

ဒတုယိ အကဖခအကနအရကတာ ့အမိက်ထာငစ်ဇုယားရှမိပီး 

မှတ်ပုံတင် မရှိကသးတဲ့ သူေိုကတာ့ ေွင်းေင်း ကောင် 

ရွေ်ြို့  စီစဉ်ထားကကောင်း ၊  တတိယအကဖခအကန 

ေကတာ့ ရုံးလေ်ခံအိမ်ကထာင်စုစာရင်းလည်းမရှိ မှတ် 

ပုံတင်လည်း မရှိတဲ့သူေိုကတာ့ ဌာနေ သတ်မှတ်ချေ် 

ေိေုည်တီဲလ့ေူိ ုယာယအီမိက်ထာငစ် ုလဦူးကရးစာရင်း 

သို့မဟုတ် တရားဝင် အိမ်ကထာင်စု လူဦးကရစာရင်း 

ထုတ်ကပးတဲ့အေင့်ေို ဦးစွာလုပ်ကပးတယ်လို့ သိရ 

ပါတယ်။

ဒလီိအုမိက်ထာငစ် ုဇယားရှမိပီးသားသကူတထွေဲ 

မှတ်ပုံတင်မရှိ ကသးတဲ့သူကတွေို ကတာ့  Norwe-

gian Refugee Council နဲ့ ပူးကပါင်းမပီး မှတ်ပုံတင် 

ထု တ် ကပး နို င် ကရး  ေွ င်း ေ င်း ကော င် ရွ ေ် ြို့  

ရှိကနကပမယ့်  ေိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်  အန္တရာယ်ကကောင့်  

မလုပ်နိုင် ဖြစ်ကနတယ်လို့  ကဖပာပါတယ်။ ဒါကပမယ့် 

လ ဝ ေ ဝ န် ထ မ်း ကတွ နဲ့  သ ေ် ေို င် ရာ  ရ ပ် ကေျး

အု ပ် ချု ပ် ကရး တာ ဝ န် ရှိ သူ ကတွ  ပူး ကပါ င်း မပီး  

ကောင်ရွေ်သွားမယ်လို့ ေိုပါတယ်။

အိမ်ကထာင်စုစာရင်းနဲ့  မှတ်ပုံတင်  မရှိတဲ့  

သူကတွထဲေ အများစုေ ရွာပုန်း၊ ရွာကရှာင်ကတွဖြစ်မပီး 

ဖပည်ထဲကရးစာရင်းမှာ အသိအမှတ်မဖပုထားတဲ့ရွာကတွ

ေဖြစ်မပီး စစ်ကေးတုန်းေ အိမ်ကထာင်စု စာရင်းကရာ၊ 

မတှပ်ုတံငက်ရာ ပျေစ်ီးေုံးရှုံးသွားရသကူတ ွဖြစတ်ယလ်ို ့

ေိုကေျာ်ထင်ကအာင်ေ ကဖပာပါတယ်။

“ ဟုတ်ေဲ့ တေယ်တမ်းေကတာ့ ဒါကတွသည် 

နို င်ငံသား ဖြစ်တယ်  ေျကတာ်တို့ ၉၄-၉၅-၉၆ ဒီ  

ေျကတာ်တို့ ဖပည်နယ် ရဲ့ ဖပည်တွင်းစစ်ကကောင့်မို့လို့ 

စစ်ကရှာင့်ခဲ့ရတဲ့သူကတွ၊ ရွာကတွ၊ အိမ်ကတွ လေ်လွတ် 

ေုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူကတွ အဲ့ဒီောလကတွမှာ ဒါ ေဒ်ကတွေုံး 

ရှုံးခဲ့မှုတို့၊ ပုံစံ ၁၀ ကတွေုံးရှုံးခဲ့ရမှုတို့ ရှိကပမဲ့ ဒါကတွေို 

အခုချနိ်ထိ ဖပန်မပီးကတာ့ လုပ်ကောင် ကပးနိုင်စွမ်းကတွ 

ကတာ်ကတာ်အားနည်းကနကသးတယ်။”

ဖပညန်ယအ်တငွ်း မတှပ်ုတံင ်မရှလိိုမ့ကဲပးပိငုခ်ငွ့ ်

မရတဲ့  ေိစ္စမျ ိုးေို  လုံးဝလေ်ခံမှာ  မဟုတ်ေူး ၊ 

မှတ်ပုံတင် မရှိတဲ့လူကတွေို မဲကပးပိုင်ခွင့် ရရှိြို့အတွေ် 

အကရးကေီးတယ်လို့ ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီ ဥေ္ကဌ 

ဦးေီတူးေ ကဖပာပါတယ်။

“မဲတစ်မဲေအစ အကရးကေီးတယ်။ ၂၀၁၅တုန်း

ေေိုရင် ၅၄ မဲနဲ့ ေပ်ရှုံးသွားတာရှိတယ်။ မဲတစ် 

မဲချင်းေ အကရးကေီးသလို ဖပည်သူကတွရဲ့ ဒီမိုေကရစီ 

ပါဝင်ခွင့်ေိုလည်း ဒီကနရာမှာ ေုံး ဖြတ်တဲ့အတွေ် 

သူ့ရဲ့ တိုေ်ရိုေ် ဒီမိုေကရစီေို ေျင့်သုံးနိုင်တဲ့တစ်

ခုတည်းကသာဟာေ မဲထည့်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွေ် 

မဲထည့်တာေ အရမ်းအကရး ကေီးတယ်လို့  ယူေ 

တယ်ကပါ့။”

၂၀၁၄ ခုနှစ်  ဖမန်မာနိုင်ငံ  လူဦးကရနဲ့  အိမ်  

အကကောင်းအရာ သန်းကခါင်စာရင်းအရ ေယားဖပည် 

နယ်မှာ  လူဦးကရ နှစ်သိန်း  ေိုးကသာင်းနီးပါး  (

၂၈၆၆၂၇ ဦး) ရှိကနတဲ့ထဲမှာ မည်သည့်အသိအမှတ်ဖပု 

အကထာေ်အထားေဒ်ဖပားမှ မရရှိထားသူ နှစ်ကသာင်း 

နီးပါး (၁၉၂၃၈ ဦး) ရှိကနတာ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်ကနာေ်ပိုင်းမှာလည်း အကထာေ် 

အထား ေဒ်ဖပားေိုင်ကောင်ထားဖခင်းမရှိသူကတွေို 

အထူး စီမံချေ်အကနနဲ့ ကောင်ရွေ်ကပးဖခင်း မရှိေူးလို့ 

ကဒသခံကတွေ ကဖပာပါတယ်။

မပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲမှာ 

ေယားဖပည်နယ် ကဒသခံကတွထဲေ အသေ် ၁၈နှစ်

ဖပည့်လို့ မှတ်ပုံတင်ရှိမပီး ေန္ဒမဲကပးခွင့်ရှိသူ (၁၇၈၃၁၆

) ဦး ရှိပါတယ်ရှင်။

သေ်ေိုင်ရာ အကထွကထွမမို့နယ် အုပ်ချုပ်ကရး 

ဦးစီးဌာနကတရွဲ့၂၀၂၀ ၊ ဇနန်ဝါရလီ ထတု ်ကဒသေိငုရ်ာ 

အချေ်အလေ်များအရ ကောလခဲမမို့နယ်အတွင်း 

ေန္ဒမဲကပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ  ဦးကရ စုစုကပါင်း  ၄၂၈၃ဦး၊

မယ်စဲမမို့ နယ်အတွင်း ေန္ဒမဲကပးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးကရ 

၃၉၃၀ ဦး၊ ြရူေိုမမို့နယ်အတွင်း ေန္ဒမဲကပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ဦးကရ ၁၇၇၂၈ဦး၊ ြားကောင်းမမို့နယ်အတွင်း ေန္ဒမဲ 

ကပးပိငုခ်ငွ့ရ်ှသိဦူးကရ ၁၅၂၂၃ ၊ ရှားကတာမ့မို့နယအ်တငွ်း 

ေန္ဒမဲကပးပိုင်ခွင့် ရှိသူ  ဦးကရ ၄၀၈၆ ဦး  ၊  လွိုင်  

ကော် မမို့နယ်အတွင်း  ေန္ဒမဲကပးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးကရ 

၉၆၅၂၄ ဦး ၊ ဒီးကမာေ့ိမုမို့ နယအ်တငွ်းေန္ဒမကဲပးပိငုခ်ငွ့ ်

ရှိသူ ဦးကရ ၅၁၇၁၇ ဦး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။

တ စ် ဖပ ည် န ယ် လုံး  စု စု ကပါ င်း  မဲ ေ န္ဒ ကပး  

ပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၁၉၃၄၉၁ ရှိပါတယ်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်  ဖမန်မာနိုင်ငံလူဦးကရနှင့်  အိမ်  

အကကောင်းအရာ သန်းကခါင်စာရင်းအရ ေယားဖပည် 

နယ်တွင် လူဦးကရ ( ၂၈၆၆၂၇ ) ဦးသာ ရှိပါတယ်။

ေယား ဖပည်နယ်  အတွင်းမှာကတာ့  ၂၀၂၀

 ဇန်နဝါရီလအထိ လွိုင်ကော်မမို့နယ်အတွင်း တည်ရှိ 

ကနတဲ့ နိုင်ငံကရးပါတီကတွေကတာ့ (၁) အမျ ိုးသားဒီမို

ဂကရစီအြွဲ့ချုပ်ပါတီ ၊ (၂) ဖပည်ကထာင်စုကေံ့ခိုင်ကရးနှင့် 

ြွံ့ မြိုးကရးပါတီ ၊ (၃) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှ

တ်ကရးပါတီ ၊ (၄) ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီ ၊ (၅) 

ေယားဖပည်နယ်ဒီမိုဂရေ်တစ်ပါတီ ၊ (၆) အမျ ိုးသား 

တိုးတေ်ကရးပါတီ ၊ (၇) ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုဂ

ရေ်တစ်ပါတီ ၊ (၈) ညီညွှတ်ကသာ ဒီမိုဂရေ်တစ်ပါတီ 

၊ (၉) အမျ ိုးသားဒီမိုဂကရစီအင်အားစုပါတီ ၊ (၁၀) 

ဖပည်ကထာင်စုကောင်းေျ ိုးကောင်ပါတီ (၁၁) ပအိုဝ့် 

အမျ ိုးသားအြွဲ့ ချုပ်ပါတီ စတဲ့ ပါတီစာရင်းကတွေို 

လွိုင်ကော်မမို့နယ် အကထွကထွအုပ်ချုပ်ကရးဦးစီးဌာနရဲ့ 

ကြာ်ဖပချေ်အရ သိရှိရပါတယ်။

rnfonhfu'frS rudkifaqmifxm;wJholawG a&G;aumufyGJrSm rJxnhfcGihf &edkifrvm;
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၂၀၁၅ကရွးကောေ်ပွဲမဲေန္ဒရှင်ကတွ နာမည်ပါမပါ မှတ်ပုံတင်ဖြင့် ကသချာ လာကရာေ်တိုေ်စစ်ကနသူတစ်ဦးေို ဖမင်ကတွ့ခဲ့ကေရစဉ်။ ဓါတ်ပုံ- 

ေန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)
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ေုရားအကလာင်းကတာ် ကေီးဟာ တစ်ခုကသာေဝမှာ ေင်မင်း  

ဖြစ် မပီးကတာ့ ေင်ရှစ်ကသာင်းနှင့်အတူ ဟိမဝန္တာ ကတာမှာကနတယ်။ 

ေ င် ကတွ သွား တဲ့ လ မ်း မှာ  နှံ ဖပ ည် စု တ် ငှ ေ် မ ကလး တ စ် ကော င် ေ 

အဥဥထားတယ။် ဥကလးကတေွိ ုဝပက်ပးရင်းေ အချနိတ်နက်တာ ့အကောင ်

ကလးကတွကပါေ်လာတယ်။ ငှေ်ကပါေ်စကလးကတွေိုကတာ့ အကတာင် 

အလေ်ေလည်းမရှိ၊ ပျလံည်းမပျနံိုင်၊ ကဖပးလည်း မကဖပးနိုင်ကပါ့ကလ။

ေင်အုပ်ကေီးလာတာဖမင်ကတာ့ ငှေ်မကလးေ အကတာင်ကလးနှစ် 

ေေ်ေိုယှေ်၊ ေုရားကလာင်း ေင်မင်းေိုရှိခိုးမပီးကတာ့ မပျနံိုင်မသန်း 

နို င် ဖြ စ် ကန ရှာ တဲ့  ငှ ေ် ကပါ ေ် ေ ကလး ကတွ ေို  ကစာ င့် ကရှာ ေ် ကပး ြို့  

ကတာင်းပနတ်ယ။် ေရုားအကလာင်းေ “ငေ်ှမငယ၊် မစိရုမိပ်ါနဲ ၊့ သင့သ်ားကတွ

ေိကုစာင့က်ရှာေပ်ါမယ”်လို ့ကဖပာတယ။် ငေှေ်ကလးကတရွဲ့အကပါ်မှာမိုးမပီး 

ေင်မင်းေရပက်နတယ်။ ေျန်တဲေ့ငက်တွေ ေင်မင်းေိကုရှာငမ်ပီးသွားကေ

တာမို့ ငှေ်ေကလးကတွ ကေးရန်ေင်းကေတယ်။

ေင်ကတွသွားကေကတာ့ ေင်မင်းေ ငှေ်မကလးေိုကဖပာတယ်။ 

“ငါတို့ကနာေ်မှာ ေင်ကေီးတစ်စီးလာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီေင်ကေီးေကတာ့ ငါ

တို့စေားေိုလည်းနားကထာင်မှာမဟုတ်ေူး။ သူ့ေိုလည်းကတာင်းပန်မပီး 

ေိုယ့်သားကလးကတွ အသေ်ကေးလွတ်ကအာင်  ကစာင့်ကရှာေ်ရစ်ကပ

ကတာ့”လို့ကဖပာတယ်။ ငှေ်မကလးေလည်း ေင်မင်းကဖပာတဲ့အတိုင်း 

ကတာင်းပန်တယ်။

ကတာင်းပန်ကနတဲ့ကေားေ ေင်ကေီးေဒီလိုဖပန်ကဖပာသတဲ့-

ဝဓိဿာမိ ကတ လဋုေိကေ ပုတ္တောနိ၊ ေိ ံကမတွံ ောဟသိ 

ဒုဗ္ဗလာသိ။

သတသဟဿာနိပိ တာဒိသီနံ၊ ဝါကမန ပါကဒန ပကပေါထ ကယယျ။ံ

လဋုေိကေ-နှံ ဖပည်စုတ်ငှေ်မငယ်၊ ကတ-သင်၏၊ ပုတ္တောနိ-

သားငယ်တို့ေို ၊  ဝဓိဿာမိ-ငါသတ်အံ့ ။  တွံ -သင်သည် ၊  ဒုဗ္ဗလာ-

အားနည်းစွာသည၊် အသ-ိဖြစ၏်၊ တွ-ံသငသ်ည၊် ကမ-ငါအား၊ ေ ိံ ောဟသ-ိ

အသို့ဖပုနိုင်လတ္တံ့နည်း၊ တာဒိသီနံ-သင်ေဲ့သို့သကောရှိေုန်ကသာ၊ သတ 

သဟဿာနိပိ- တစ်သိန်းကသာငှေ်မတို့  ေိုလည်း၊ ဝါကမန ပါကဒန-

လေ်ဝဲကဖခဖြင့်သာ၊ ပကပေါထ ကယယျ-ံငါသတ်အံ့။

ေ င် မို ေ် ကေီး ေို ကတာ့  ေ င် မို ေ် စ ေား ကဖပာ တာ ကပါ့ ကလ ။ 

ဒီလို ကဖပာရင်းနဲ့  ငှေ်ကပါေ်စကလးကတွေို  ရေ်ရေ်စေ်စေ်နင်း  

သ တ် ရုံ တ င် မ ေ  အ ကပါ့ ကတွ စွ န့် ချ မပီး ကတာ့  ငှ ေ် ကသ ကလး ကတွ ေို  

ေျငင်ယက်ရနဲ့ပါကမျှာလိေု ်ကသးတယ။် အသကံတလွည်းအေျယက်ေီးကအာ်

ဟစ်မပီးကတာ့ ထွေ်ခွာသွားသတဲ့။

ငေှမ်ေကလးလည်း မခမံရပန်ိငုဖ်ြစမ်ပီးကတာ ့ဝမ်းနည်းပေလ်ေန်ဲ့ 

ဒီလိုကအာ်ကဖပာရင်းေျန်ခဲ့ရရှာသတဲ့-

န ကဟ၀ သဗ္ဗတ္ထ ဗကလန ေစိ္စ၊ံ ဗလ ံဟ ိဗာလဿ ဝဓာယ ကဟာတ။ိ

ေရိဿာမိ ကတ နာဂရာဇ အနတ္တံ ၊ ကယာ ကမ ဝဓိ ပုတ္တကေ 

ဒုဗ္ဗလာယ။

နာဂရာဇ- ေင်မင်း ၊ သဗ္ဗတ္ထ-အလုံးစုံကသာအရာ၌၊ ဗကလန-

အားဖြင့၊် ေစိ္စ-ံဖပုအပသ်ည၊် နကဟဝ-မဟတု ်သလျှငတ်ည်း။ ဟသိစ္စ-ံမနှ၏်၊ 

ဗလံ-ေိုယ်အားသည်၊ ဗာလဿ-လူမိုေ်အား၊ ဝဓာယ-သတ်ဖခင်းငှာ၊ 

ကဟာတိ-ဖြစ်၏၊ ကယာတွံ-အကေင်သည်၊ ဒုဗ္ဗလာယ-အားနည်းကသာ၊ 

ကမ-ငါ၏၊ ပုတ္တကေ-သားငယ်တို့ေို၊ ဝဓိ-သတ်၏၊ ကတ-သင်၏၊ အနတ္ထံ-

အေျ ိုးမဲ့ေို၊ ေရိဿာမိ-ငါဖပုအံ့။

ဒလီိကုဖပာမပီးကတာ ့ငေှမ်ကလးေ ေျးီတစက်ောငန်ဲ့မတိက်ေြွွဲ့တယ။် 

နစှရ်ေသ်ုံးရေက်လာေက်နကတာ ့ေျးီေ ောေညူကီပးရမလလဲိုက့မးတယ။် 

တစဖ်ခားအေအူညမီလိပုါေူး၊ ေငတ်စက်ောငရ်ဲ့မျေစ်ေိိသုာ မတိက်ေရွဲ့ 

နှုတ်သီးနဲ့ထိုးေိတ်ကပးကစချင်ပါတယ်လို့  ကဖပာတယ်။ ေျးီေလည်း 

အာမေကန္တခံလိုေ်တယ်။

ကနာေ်တစ်ခါ၊ မဲရိုင်းဖခင်မတစ်ကောင်နဲ့ မိတ်ကေွထပ်ြွဲ့တယ်။ 

ောလုပ်ကပးရမလဲလို့ကမးဖပန်တယ်။ မျေ်စိ ကပါေ်မပဲကနတဲ့ေင် ကေီး

တစ်ကောင်လာရင် သူ့မျေ်လုံးထဲေို  ပိုးကလာေ်ချကပးကစချင်တယ်

လို့ကဖပာတယ်။ ေူညီ ကပးမယ်လို့ကဖပာတယ်။ ကနာေ်ထပ် ြားတစ်

ကောင်နဲ့မိတ်ကေွြွဲ့ဖပန်တယ်။ ေင်ေန်းကေီးကရောလို့ ကရရှာတဲ့အခါ 

ကတာ င် ထိ ပ် ေ ကန အ သံ ကပး ၊  ေ င် ကေီး ကတာ င် ထိ ပ် ကရာ ေ် လာ ရ င်  

ကချာေေ်မ်းပါးဖပတန်ားကလးသွားမပီး အသကံလး ကပးကပးပါလိုက့ဖပာတယ။် 

ြားေလည်း ေူညီမယ်လို့ ေတိကပးတယ်။

သူတို့ ဇာတ်တိုေ်ထားတဲ့အတိုင်း  အကောင်အထည်ကြာ် ကေ 

ကတာ့တာကပါ့ ။  ေျးီေေင်မျေ်လုံးေို  ေိတ်ကြာေ်လိုေ်တယ် ။ 

မဲရိုင်း ဖခင်ေ မျေ်လုံးထဲလာဥတယ်။ မျေ်စိေမဖမင်ရ၊ ဒဏ်ရာေ 
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ေိုေ်လာခဲလာ၊ ကရေလည်းောတာကကောင့် ကရရှိလိမ့်နိုးနိုးအရပ်ေို 

စမ်းတဝါးဝါးနဲ့မနှ်းေမပီး ေငက်ေီးေရှာကနတယ။် ြားေ ကတာငထ်ပိေ်ကန 

အသံကပးတယ်။ ြားသံကေားကတာ့ ကရရှိမှာပဲေိုမပီးကတာင်ကပါ်ေိုတေ်

သွားတယ်။ 

ကတာင်ထိပ်  လည်းကရာေ်ကရာ ၊  ြားေ ကချာေ်ေမ်းပါးနား

ကလးေကနအသံကပး ဖပန်တယ် ။  ကရေန်အမှတ်နဲ့သွားလိုေ်ရာေ 

ကချာေ်ထဲဖပုတ်ေျမပီး ေင်မိုေ်ကေီး ေဝဇာတ်သိမ်းရရှာသတဲ့။

ဒီ ဇာ တ် ကကော င်း ကလး နဲ့ ပ တ် သ ေ် လို့  ေု ရား ရှ င် ေို ယ် ကတာ်  

ဖမတ်ကေီးေ ဒီလိုကဟာကေားကတာ်မူခဲ့ပါတယ်-

ောေဉ္စ ပဿ လဋုေိေံ၊ မဏ္ဍူေံ နီလမေ္ခိေံ။

ဧကတ နာဂံ အဃာကတသုံ၊ ပဿာကဝရဿ ကဝရိနံ။

တသ္မာ ဟိ ကဝရံ န ေယိရာထ၊ အပ္ပိကယနပိ ကေနစိ။

ေေိ္ခကဝ- ရဟန်းတို၊့ ောေဉ္စ-ေျးီေိလုည်းကောင်း၊ လဋုေိေဉ္စ-

နှံ ဖပည်စုတ်ငှေ်မေိုလည်းကောင်း၊ မဏ္ဍူေဉ္စ-ြားေိုလည်းကောင်း၊ 

နိလမေ္ခိေဉ္စ-ယင်မမဲရိုင်းေိုလည်းကောင်း၊ ပဿ-ရှုကလာ့၊ ဧကတ-

ထိုကလးခုကသာ သတ္တဝါတို့သည်၊ ကဝရီနံ-ရန်သူတို့၏၊ ကဝရဿ-ရန်၏၊ 

ဂတ ိံ -ဖြစဖ်ခင်းေိ၊ု ပဿ-ရှုကလာ၊့ တသ္မာဟ-ိထိုက့ကောင့လ်ျှင၊် အပ္ပကိယန-

မချစ်အပ်ကသာ၊ ကေနစိပိ-တစ်စုံတစ်ကယာေ်ကသာသူနှင့်လည်း၊ သဒ္ဓိ ံ

- တေွ၊ ကဝရံ-ရန်ေို၊ န ေယိရာထ-မဖပုရာ။

(မဏိေုဏ္ဍလဝဂ်၊ လဋုေိေဇာတ်)

ဒါေတေယ့်အဖြစ်အပျေ်ကလးပါ။ ပုံဖပင်မဟုတ်ပါေူး။ ဒီဇာတ် 

ကကောင်းကလးေို ြတ်ရကတာ့  ေင် ဖခင်စရာ  ကလးကတွရလာတယ် ။ 

ေိုယ်ေအင်အားမကေီးလို့ေိုမပီး စိတ်ပျေ်အားငယ်ကနစရာမလိုပါေူး။ 

ရှိတဲ့အင်အားကလး အတွင်းမှာ စည်းစည်းလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ရှိကနကေ

ရင ်ေယလ်ိအုန္တရာယမ်ျ ိုးေိကုေုံရသညဖ်ြစက်စ ကေံက့ေံခ့မံပီး ရငေ်ိငုက်ဖြရငှ်း

နိုင်လိမ့်မယ်ေိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းကလးေ သေ်ကသဖပကနပါတယ်။

ေယ်လိုအြွဲ့အစည်းမျ ိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ဦးတစ်ကယာေ်ချင်း 

မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အတွင်းအပ အန္တရာယ်ကတွ ေိုတာေကတာ့ တစ်ချနိ်ချနိ် 

မှာ ကေုံရမှာပဲ ။  ေိုယ့်အနီးအနားေဖြစ်နိုင်သလို ၊  အကဝးတစ်ကနရာ 

ေလာမပီးကတာ့ ထိပါးကနှာင့်ယှေ် လာတာမျ ိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ 

ဒီလိုကေုံလာတဲ့အခါ ေိုယ့်အတွင်းစည်းမှာရှိတဲ့သူအချင်းချင်း စည်းလုံး 

ညီညွတ်ကေြို့ဟာ အလွန်အင်မတန်အကရးပါကနမှာပါ။

ငှ ေ် င ယ် ကလး မှာ  အ န္တ ရာ ယ် ကေုံ ရ တ ယ် ။  ဒီ အ န္တ ရာ ယ် ေို  

ေျးီရယ်၊ ဖခင်ရယ်၊ ြားရယ်ေ ဝိုင်းေူမပီးကတာ့ တွန်းလှန်ခဲ့ကေလို့သာ 

ရန်ပွဲေို ကအာင်ရတယ် ။  တေယ်လို့ များ  ဒါေ ငါတို့ နဲ့ မေို င်ေူး ၊ 

အဲ့ဒါမင်းေိစ္စပဲ။ ေိုယ့်ေိစ္စ ေိုယ်လုပ်ကပါ့၊ ေိုယ့်ဖပဿနာေိုယ်ရှင်းကေစ

တမ်းကပါ့ေိုမပီး ကရှာင်ြယ်ကရှာင်ြယ်လုပ်သွားကေမယ်ေိုရင်ကတာ့ ဒီလို 

ကအာင်ပွဲမျ ိုးနွှဲနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါေူး။ စုကပါင်းအင်အားနဲ့ကဖြရှင်းခဲ့ကေလို့ 

ေိုယ့်ထင်အင်အားကေီးတဲ့ ရန်သူေို အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ ကေတယ်။ သမဂ္ဂါနံ 

တကပါသုကခါတဲ့။ ညီညွတ်ဖခင်းသည် ကေီးပွားချမ်းသားကကောင်းဖြစ်၏တဲ့။ 

မညီညွတ်ရင်ကတာ့ သူ့အေျ ိုးေေ်ေ ညီညွတ်ဖခင်းရဲ့ကဖပာင်းဖပန်ဖြစ်မှာ

ကပါ့ကလ။

တေယ်လို့များ ငှေ်ငယ်ကလးဒုေ္ခကရာေ်ကနတာေို မေူညီေဲနဲ့ 

ေျန်တဲ့သူကတွေ ဝမ်းသာအားရ လေ်ခုပ်တီးကနကေမယ်ေိုရင်လည်း 

ဒီဇာတ်လမ်းကလးရဲ့ဇာတ်သိမ်းေ တစ်မျ ိုးတစ်မည်ကဖပာင်းလဲသွားမှာပါ။

ေိုယ့်ေို၊ ဒါမှမဟုတ် ေိုယ်နဲ့သေ်ေိုင်တဲ့အြွဲ့အစည်း အဝန်း 

အဝိုင်းတစ်ခုခုေို ဖပင်ပအန္တရာယ် ကေီးကေီးမားမားတစ်ခုခုေ ဒုေ္ခကပးြို့ 

တာစကူနမပီေိပုါစို။့ ဒါေိရုင ်ေယလ်ိေုာေယွက်ေမလ။ဲ ေယလ်ိတုနွ်းလနှ ်

တိေုထ်တုက်ေမလေဲိတုာေိ ုအားလုံးညညီညီတွည်တွန်ဲ့၊ တေည်လီေည်ီ

ဝိုင်းဝန်းကောင်ရွေ်ကေမှ ကအာင်ဖမင်မှာပါ။ အန္တရာယ်ေိုမှမဟုတ်ပါေူး။ 

ရန်သူေိုမှမဟုတ်ပါေူး။ ကတွ့ကေုံလာတဲ့အခေ်အခဲမှန်သမျှေိုလည်း 

ငေှေ်ကလးနငှ့ ်မတိက်ေတွစစ်လုိ ုစကုပါင်းအငအ်ားနဲ့ ဝိငု်းဝန်းကဖြရငှ်းမသှာ 

ကောင်းမနွသ်င့က်လျာတ်ဲအ့ကဖြတစခ်ေုိရုမပီး ကေျာလ်ွှား နိငုမ်ှာပါ။ ငေှေ် 

ကလးကပးတဲ့သင်ခန်းစာေို ယူတတ်ရင် ကတာ်ကတာ်ကလး တန်ြိုးရှိတယ် 

ေိုတာကတွ့ရမှာပါ။

အခုကတာ့ ဤနည်းနှင်နှင်ဟုတ်ကေပါရဲ့လား။ ဒါေလည်းကမးစရာ 

ကမးခနွ်းတစခ်ပုါ။ အန္တရာယေ်ိကုဖြရငှ်းြို ့ေိတုာထေ ်တစခ်ခုတုဲက့ဟ ့ေိရုင ်

အဲဒ့ါေ ေယသ်နူငှ့ေ်ိငုတ်ယ၊် ေယဝ်ါနဲ့ေိငုတ်ယ။် ငါတိုန့ဲ့မေိငုေ်ူး။ ငါတိုေ့ 

အကနသာကေီး။ ေယသ်ကူတ ွောတာဝနက်တေွိ ုယတူနု်းေ ယထူားမပီးကတာ ့

လုပ် ကေပါကတာ့လား ။  ကဖြရှ င်း ကေ ပါကတာ့လား ။  ကောင်ရွေ် ကေ 

ပါကတာ့လားနဲ့  တစ်ကယာေ်နဲ့တစ်ကယာေ် ၊  တစ်ေေ်နဲ့တစ်ေေ် 

လေ်ညှိုးထိုး ကနတာေ ကတာ်ကတာ်ကလးများကနတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ 

ပူးကပါင်းကောင်ရွေ်မှုေိုတာ ကတာ်ကတာ်ကလးေို အားနည်းကနတာေို 

ကတွ့ရတယ်။ သုံးကယာေ်ရှိရင်  နှစ်ြွဲ့ေွဲတတ်တဲ့  အကလ့အထကလး 

ကတွေိုလည်း အချနိ်မီ ဖပင်ကေြို့လိုမပီလို့လည်း ယူေမိပါတယ်။

အဟိတ်တိရစ္ဆာန်ကလးကတွ ဖြစ်တဲ့  နှံ ဖပည်စုတ်ငှေ်ေကလး ၊ 

ေျးီေကလး၊ ဖခင်ေကလး၊ ြားေကလးကတွ ကတာင်မှ စည်းလုံးဖခင်းရဲ့ 

အင်အားေို  ကေည့်တတ် ဖမင်တတ်အသုံးချတတ်ကေရင်  သူတို့ထေ် 

အသိဉာဏ်ပညာ အတိုင်းအေမရှိသာလွန်တဲ့ လူသားကတွေ သူတို့ထေ် 

မေပိုမပီး ကေည့်နိုင်ဖမင်နိုင် အသုံးချနိုင်ရမှာပါ။

တေယ်ေို ေယ်လိုလူမှုအြွဲ့အစည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကေုံကတွ့ရင် 

ေိုင်ကေရတဲ့ ဖပဿနာကတွ၊ အခေ်အခဲ ကတွေ အများကေီးပါ။ တေယ့်ေို 

အများ ကေီးပါတယ် ။  ကစာကစာေငှေ်ေကလးလို  တစ် ကေိမ်တည်း  

ကေုံရတာမျ ိုးကတာင် မဟုတ်ပါေူး။ ဒီလိုအများကေီးရှိကနတာေိုကတာ့ 

စုစုစည်းစည်းနဲ့ လေ်တွဲမပီးအလုပ်လုပ်ကေြို့ေ ပိုမပီးအကရးကေီး ပါတယ်။ 

တစ်ကယာေ်ေ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ကနတယ်။ ဖပဿနာတစ်ရပ်ေိုကဖြရှင်း 

ြို့ကေိုးစားကနတယ်။ ဒီဖပဿနာနဲ့ ပတ်သေ်မပီးကတာ့ ေိုယ်ေနားလည် 

တတ်ေျွမ်းတယ်။ ဒါေိုရင် သူ့ေိုအကေံဉာဏ်ကပးတာကလးကလာေ်ပဲဖြစ်

ဖြစ် ေူညီလိုေ်ရုံကပါ့။ သူလည်းအေျ ိုးရှိမယ်။ ေိုယ်လည်းအေျ ိုးရှိမယ်။ 

ကခါင်းတစ်လုံးတည်းကဖြရှင်းတာထေ် ကခါင်းကတွအများကေီးစုမပီးကဖြရှင်း

တာေ ပိုမပီးအေျ ိုးရှိထိကရာေ်မှာ မလွဲပါေူး။ 

ကခါင်းအုပ်စုကလးတစ်စုတည်း  ကဖြရှင်းတာထေ် ကခါင်းအုပ်

စုကတွအများကေီးကပါင်း မပီး  အကဖြရှာတာေ ပို မပီးထိကရာေ်ကအာင် ဖမ

င်မှာမလွဲပါေူး။ ဒီလိုမဟုတ်ေဲနဲ့  မကဖပာကသးေူး ကေည့်ကနတယ်ေို

တာမျ ိုးချည်းလုပ်ကနြို့မသင့်ပါေူး။  တစ်ချ ို့ေိုရင်  ကေည့်ကနရုံတင်  

မေေူး ။  ဒီလိုလုပ် ဖပန် မပီ ၊  ဟိုလိုလုပ် ဖပန် မပီ နဲ့  ဝို င်းဝန်းေဲ့ ရဲ့ ြို့ ပဲ  

စိတ်အားထေ်သန်ကနတယ် ။  အမှန်ေ ောလဲ ၊  ဖြစ်သင့်တာေ 

ေယ်လိုမျ ိုးလဲ ေိုတာေို ကထာေ်မဖပ ေူး။ အဖပစ်ချည်းကဖပာကနတယ်။ 

ေညူကီဖြရငှ်းြိုေ့ိတုာ ကဝးကရာ။ အကေကံတ ွဉာဏက်တ ွကပးတယေ်ိဦုးကတာ ့

ေရာကေီးအထာကတွနဲ့ချည်း ဖြစ်ကနကေတယ်။ တစ်ေေ်လူ မှာလည်း 

နာယူရတာ သိပ် မပီးအေင်မကဖပေူး။ ကဖပာသမျှေိုသမျှေ ကပါင်းစ

ည်းြို့ေိုဦးမတည်နိုင် ကေေူး။  ဒီကတာ့  ကပါင်းစည်းမှုရဲ့  အင်အားေို  

အသုံးမချနိငုက်ေကတာေ့ူး။ မကပါင်းစည်းနိငုက်တာ ့လပုက်ောငခ်ျေက်တဟွာ 

အထိေုအ်ကလျာေအ်ေျ ိုးရှကိနမှာဖြစက်ပမယ့ ်ကပါင်းစည်းဖခင်းေရလာတဲ ့

ရလဒ်ကလာေ်ကတာ့  ထိကရာေ်ကအာင် ဖမင်  နိုင်မှာမဟုတ်ေူးေိုတာ 

ကသချာကနပါမပီ။

ေိုယ့်အြွဲ့အစည်းေို အန္တရာယ်ဖပုချင်တဲ့အြွဲ့အစည်းကသာ်လ

ည်း ကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကသာ်လည်းကောင်း၊ သူတို့ရဲ့အင်အားေ ေိုယ့်ထေ် 

အေများစွာ ကေီးချင် ကေီးကနမှာကပါ့ ။  ေယ်လိုပဲ ဖြစ် ဖြစ်  အားလုံးေ 

ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ဝိုင်းဝန်းောေွယ်နိုင်ကေရင် ကေုံလာသမျှ အန္တရာယ 

်ကတွေို ရင်ေိုင်ကေျာ်လွှားနိုင်မှာအမှန်ပါ။

ဖပင်ပရန်ေိုတာထေ် အခေ်အခဲေိုတာေကတာ့ ရှိေိုရှိမှာပဲ။ ဒီ

အခေ်အခဲကတွေိုကဖြရှင်းနိုင်ြို့ေိုတာ စည်းလုံးညီညွတ်ဖခင်းေလွဲမပီး 

အဖခားမရှိနိုင်ပါေူး။

ဟတုမ်ပ။ီ ေိယုေ်အားနည်းသမူဟတုေ် ဲအားကေီးသဖူြစက်နမပလီား။ 

ဒါေိုရင်လည်း ေိုယ့်ထေ် အားနည်းတဲ့ အြွဲ့အစည်းကတွ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေို 

ရှိတဲ့အားကလးေိုအားေိုး မပီး  အနိုင်မေျင့်သင့် ၊  မပုတ်ခတ်သင့်ေူး  

ေိုတာ ေင်မိုေ် ကေီးေ အသေ်နဲ့ရင်း မပီး သေ်ကသဖပသွားခဲ့တယ်။ 

ေိုယ့်ထေ်အားနည်းသူေို အနိုင်မယူေဲ ကြးမေူညီမှုကတွကပးနိုင်မှသာ 

လူ့ကောင်ကလာေကေီး သာယာအေင်ကဖပနိုင်မှာပါ။

အထေေ်ဇာတက်ကောင်းကလးထမဲှာ ေျးီေန်းေေငေ်ိ ုမျေစ်ေိန်း 

ကအာင်လုပ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဒီကနရာမှာ မျေ်စိေိုတာ ပေတိမျေ်စိေို  

ရည်ညွှန်းနိုင်သလို သိဖမင်နိုင်စွမ်း၊ ကဖမာ်ဖမင်နိုင်စွမ်း၊ သုံးသပ်နိုင်စွမ်း 

အစရှိတာကတွ ေိုလည်း ရည်ညွှန်းလို့ ရနိုင်မှာပါ။ ရန်သူတစ်ကယာေ်ဟာ 

ေိယု့ေ်ိဒုေု္ခကပးချငလ်ာမပေီိရုင ်အမနှေ်ိအုမနှ ်အတိငု်း မဖမငက်တာက့အာင၊် 

အမှားေိုအမှန်ထင်လာကအာင် ၊ အေိုးေိုအကောင်း ထင်လာကအာင် 

နည်းမျ ိုးစုံသုံးမပီး လှည့်စား တတ်ပါတယ်။ ဒီဟာေို ပညာမျေ်စိနဲ့ ကသ

ကသချာချာရှုဖမင်သုံးသပ်နိုင်ြို့လိုပါတယ်။ ေိုယ့်ရဲ့ ပေတိမျေ်စိကေီးေို 

လာမပီးထိုးေိတ်ကနမှ သိရမှာမဟုတ်ပါေူး။ ေယ်လိုသတင်း အချေ် 

အလေ်ကတွနဲ့၊ ေယ်လိုပုံေယ်လိုနည်းနဲ့ အသိမှားအဖမင်မှားကအာင်ကေိုး 

ပမ်းကနသလဲေိုတာေို စူးစမ်းေင်ဖခင်နိုင်ြို့လိုမှာပါ။ ဒါမှသာ ေင်ေန်း 

ကတာတိုး ဖြစ်မယ့်ကေးေကနလွတ်ေင်းမှာပါ။

မပီးကတာ့ အသံကတွေိစ္စ။ ြားသူငယ်ကလးေ အသံကလးနှစ်ချေ်

ကလာေ်ကပးလိုေ်ရုံနဲ့ ေင်ေန်းကေီးေို ဇီဝိန်ချုပ်သွားကစနိုင်ခဲ့တယ်။ 

ဒီလိုပါပဲ ။  ေိုယ့်ေိုယ်ပဲ ဖြစ်ကစ။ သူတစ်ပါးေိုပဲ ဖြစ်ကစ။ အသိမှား  

အဖမင်မှား အကေားမှား ကအာင် နည်းမျ ိုးစုံနဲ့  အသံကတွလွှင့် မပီးကတာ့ 

ကေိုးစားကနကေတာေိုကတွ့ရတတ်ပါတယ်။ ေိုယ့်ေိုကချာေ်ေျကအာင် 

အသံအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ ဒုေ္ခကပးတယ်။ ညီညွတ်ကနတာေိုမညီညွတ်ကအာင်၊ 
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ကမး ။ ။ အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းကလးနှစ်တာလုပ်ငန်းကတွ့ရှိချေ်အရ 

အစိုးရတာဝန်ယူမှု အပိုင်းကတွ အကဖခအကန ေယ်လိုရှိပါသလဲ။

ကဖြ ။ ။ လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချနိ်မှာ လွဲတာကတာ်ကတာ်များတယ် 

အဲ့လိုဖြစ်ကနတာ ေိုကတာ့ခုနေကေးခန်းလိုမျ ိုးကပါ့။ ကေျးလေ်ေျန်း

မာကရးေလုပ်ရမယ့်ဟာေို ဒါေေယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိလဲ ဝန်ကေီးချုပ်ေ

သူ့လေ်ကအာေ်ငယ်သားေိုကတာ့ နည်းနည်းပါးပါးကဖပာကပးြို့လိုတယ်။ 

ဒါေသူ့မှာတာဝန်အဖပည့်အဝရှိပါတယ် အာဏာလည်းကပးထားတယ် ေို

ကတာ့သူ့မှာအကေီးေုံးတာဝန်ရှိပါတယ်။

ကမး။ ။ေတ်ဂျေ်ကတွေို ကသချာမစီစစ်ပဲနှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ခါနီးမှ 

အတင်းထိုးတဲ့အကပါ်မှာ ကသချာဖပန်ကဖပာဖပကပးပါအုံး။

ကဖြ။ ။ေျကနာ်တို့အတင်းထိုးထည့်တယ်ေိုသာ သူတို့ ကေိုတင် 

plan မရှိေူးကပါ့ကနာ် ဥပမာလုပ်ငန်းတစ်ခုကောင်ရွေ်မယ်ေိုရင် ေွင်း 

ေင်းရမယ်။ မလုပ်ခင်မှာေွင်းေင်းမှပဲ အတိုင်းအထွာကသချာမှသာလျင် 

သူတို့တင်သွင်းရမှာ ဒါကပမယ့် အဲ့လိုေတ်ဂျေ်နီးခါနီးမှ ဥပမာ ဒီလမ်း 

လိတုယေ်ိမုပီးကတာမ့ ှချေခ်ျင်းလပုက်တာ ့သူ့ဟာအတိငု်းအထွာလည်းမမနှ ်

ကတာ့ေူး။ သူတို့ေ ေတ်ဂျေ်နီးမှထည့်ကတာ့ ဒီလမ်းေေယ်နမိုင်ရှိလဲ 

ေယမ်နစှက်ပရှလိ ဲသတူိုမ့သေိျကတာ ့တေွခ်ျေမ်ှု တစအ်ားလွသဲွားတယ။် 

တစ်ချ ို့ေပိုတယ် တစ်ချ ို့ေ လိုတယ်အဲ့သလိုဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကကောင့်မို့ 

ကေိုတင်ဖပင်ေင်မယ်ေိုရင် ဒီကလာေ်ထိအကလအလွင့်မဖြစ်ေူးကပါကနာ် 

ေျကနာ်တို့ေဏ်ဏ္ဍာကငွေ။

ကမး။ ။ ောကကောင့်တင်ဒါလုပ်ငန်းကတွ အရည်အကသွးမရှိတာလဲ။

ကဖြ။ ။ တငဒ်ါလပုင်န်းကတအွရညအ်ကသွးမရှေိူးေိတုာေ ဒအီစိုးရနဲ့ 

ကတာ်ကတာ်များများ ေိုင်တယ်။ သူတို့မှာေ ကော်မတီကတွ ရှိတယ်ကလး 

မမို့နယ်တည်ကောေ်ကရးကော်မတီရှိတယ်။ သူတို့ေ လုပ်ခါနီးလည်း 

သွားမကေည့ေ်ူး လပုက်နေမဲှာလည်း သွားမကေည့ေ်ူး လပုမ်ပီးကတာလ့ည်း 

သွားမကေည့်ကတာ့ ေုမ္ပဏီေလည်း ခုနေေျကနာ်ကဖပာတဲ့ လမ်းအတိုင်း 

၁၅ လေ်မှတ်စာ ေတ်ဂျေ်တင်ထားတယ်။ တစ်ေယ်လုပ်တာေ 

၂လေ်မှတ်ပဲ လုပ်ထားတာရှိတယ် ၃ လေ်မှတ်ပဲ လုပ်ထားတာရှိတယ် 

ေို ကတာ့ အဲ့တာေ တစ်အားေွာတယ် ၃ လေ်မှတ်ပဲေိုရင် ၅ ေကတာင် 

ရှတိယ ်သွားတူးကေည့တ်ာ အရမ်းေွာတယ ်တစခ်ျ ို့ေ နည်းနည်းထတူယ ်

ကေျာေ်ေ သတ်မှတ်ထားတဲ့  ၂ /၄ ေိုဒ်မဟုတ်ပဲနဲ့  ၆/၄ ေိုင်ဒ်  

ဖြစက်နတယ။် အဲတ့ာကကောင့မ်ို ့သတူိုရ့ဲ့ကေပမ်တမ်ှုပ ဲအားနည်း ကနတယလ်ို ့

tpdk;&vkyfief;vkyfaqmifr_awGrSm 0ef=uD;csKyfwm0efcHzdk h owdjyKapvdkw,fvdk hwdkufwGef; 

vdkufwJh jynfol haiGpm&if;apmihf=unhfppfaq;a&;aumfrwDtzGJ h0ifeSihf awG hqkHar;jref;jcif;

ေျကနာ်ထင်ပါတယ်။

ကမး ။ ။ ဒီလိုအရည်အကသွးမဖပည့်မှီတာကတွေလည်း ေုမ္မဏီ 

ကတေွကန တငဒ်ါကတရွြို ့လာေက်ပးလာေယ်မူှု ကတကွပးကနရတာကကောင့ ်

ေတ်ဂျေ်ကတွမှာ ထိခိုေ်လာလို့ ကအာေ်ကဖခမှာ ကောင်ရွေ်ြို့ အရည် 

အကသွး မဖပည့မ်ှလီာတာလို ့ကဖပာသကံတလွည်း ကေားကနရပါတာေကောလ 

ဟာလပဲလား။ ဒီအကပါ်မှာကော ောတစ်စုံတစ်ရာ ောများ မှတ်ချေ် 

ကတွ့ရှိတာများ ရှိပါသလဲ။

ကဖြ။ ။ ေျကနာ်တို့ေကတာ့ဒီဟာကတွလည်းအတိအေျမတိကတာ့ 

ကောလဟာလလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ တစ်ေယ်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ 

လူကတွေ ကတာ်ကတာ်များများေ ပွင့်လင်းဖမင်သာတယ်ေိုကတာ့ ကောလ 

ဟာလကတာ့ ဖြစ်ြို့နည်းပါတယ်။ ေျကနာ်တို့ေလည်း လေ်ပုလေ် 

ေျမသိပါေူး။

ကမး  ။  ။  လွှတ်ကတာ်ထဲမှာတင် ဖပသွားတဲ့  တချ ို့တင်ဒါကတွ  

တစ်နှစ်ကေျာ်သွားမပီ စီမံေိန်းေ စီမံေိန်းောလထေ်ကေျာ်လွန်မပီး 

မမပီးကသးတဲဟ့ာကတရွှတိယေ်ိတုာ အခကုော မပီးသွားမပလီားသခိျငပ်ါတယ။် 

ောကကောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။

ကဖြ ။  ။  တစ်နှစ်ကေျာ်သွား မပီ  သူတို့ ဖပန်မလုပ်ကသးပါေူး ။ 

ေျကနာ်တို့ဖပည်သူ့ကငွစရင်းကတွ မပီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟာစစ်တယ်။ ကေးခန်းလည်း 

မပီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟာ ဒီလေျကတာ့ဒီတစ်နှစ် သူဟာေ သူတင်ဒါကခါ်တဲ့ ချနိ် 

ေျကတာ့ ကတာ်ကတာ်များများေ ေျကနာ်တို့ ဖပည်နယ်ထဲေ လူမဟုတ်ေူး 

ရပ်ကဝးေလူဖြစ်ကတာ့ တစ်ခါဖပန်ေေ်သွယ်ရတာ ခေ်တယ်။ အခု 

ကေးခန်းကတွ ကောေ်တာကတာ်ကတာ်များများေ လမ်းသစ္စာပန်းခါး 

ကနာေ်မပီးကတာ့ ေတ်ေန်ထရိုေ် တစ်ေင့်တစ်ေင့် ဖြစ်တဲ့ခါေျကတာ့ 

ဖပန်ရှာတဲ့ ချနိ်ေယ်သူ့ေို ကခါ်ရမှန်းမသိေူး။ ေတ်ေန်ထရိုေ်မှာ တရား 

ဥပကဒရှိတယ် သူတို့ေ တရားဥပကဒနံပတ် ၄ ေိုချ ိုးကြာေ်တယ် သူတို့ေ 

အဲ့ဒါေိုသိရဲ့နဲ့ ောလို့မငိမ်ကနလဲ။

ကမး ။ ။ ဒါကတွေ အစိုးရမှာ အကရးယူြို့ တာဝန်ရှိကနတာလား။

ကဖြ ။ ။ ဒါကတွေအစိုးရေ အကရးယူရမှာ တစ်ေယ်ပွင့်လင်း 

ဖမင်သာတယ်ေိုရင် အကရးယူသင့်တယ်။ အကရးေိုယူရမှာ အကရးမယူ

တဲ့အကကောင်းရင်းေကတာ့ရှိမှာပဲ အဲ့တာကတာ့မသမာမှု တစ်ခုခုကတာ့ 

ဖြစ်နိင်ပါတယ်။ တစ်ေယ်ကဖပာရမယ်ေိုရင် မမပီးပဲနဲ့ကငွထုတ်ကပးတာ 

ဖြစ်နိုင်လား။ ေျကနာ်ကေးဝယ်ရင် တစ်ကထာင်ြို့ဝယ်ရင် တစ်ကထာင် 

ြိုးပဲကပးကပါ့ ။  ခုနေ အပိုထုတ်ပိုးကငွလည်းရှိကသးတယ်။  ရှိြူးလာ 

ဒီမျ ိုးအပိုထုတ်ပိုးကငွ ဥပကဒမှာမရှိေူး မရှိေူးေျကနာ်တို့ဒီေတ်ဂျေ်မှာ

လည်းမရှိေူး။

ကမး ။ ။ ကော်မတီအကနနဲ့ စစ်ကေးကတွ့ရှိတဲ့အထဲမှာ အေိုးေုံးေ 

ောကတွလဲ။

ကဖြ။ ။ ေျကနာ်တို့ဒီအေိုးေုံးေိုရင် ေျကနာ်တို့အကောေ်ဦးကတွ 

အရည်အကသွးမမှီတာကပါ့ကနာ်။ အကောေ်အဦးကတွ အေ်ေွဲတာကတွ 

တင်ဒါေတစ်မျ ိုး ကနာေ်တစ်ခုေ လမ်း။ လမ်းေသူတို့  ကဖပာကတာ့ 

တစ်မျ ိုး ဥပမာ ကဖမသားလမ်းကရဖြန်း ကရဖြန်းကတာ့သဲကေိတ် တာကတွ 

မလုပ်ပါေူး။ သူတို့တာကတွသွားမကေည့်ေူး သူတို့ခိုတယ်။ ဒီဟာေ 

ကတာ်ကတာ်ေိုးတယ် ဒီလုပ်ငန်းကပါ့ကနာ် သူတို့လည်းေတ်ဂျေ်ကတာ်

ကတာမ်ျားများကတာင်းတယ ်ကတာင်းမမှပီးကအာငမ်လပုပ်ဖဲပနက်ပးတာလည်း 

အဲ့တာေေျကနာ်တို့ေယားဖပည်တွေ် တစ်အားနစ်နာပါတယ်။

ကမး ။ ။ အရင်သကလာေပဲ ြရူေိုမမို့ကပါ်မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်တိုင်ကတွ 

လဲှတာကတွကေုံကတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကတွေ ေယ်လိုဖြစ်တာပါလဲ။

ကဖြ ။ ။ တစ်ေယ်တမ်းေိုရင် လျှပ်စစ်နဲ့လမ်းနဲ့စည်ပင်နဲ့တိုင်ပင်ရ

မှာ ဓတ်တိုင်ကထာင်မယ်ေိုရင် လမ်းဧရိယာလွတ်မလွတ် သူတိုင်ပင်ရမှာ 

တစ်ချ ို့ေလည်း စည်ပင်ေလည်း ဓတ်တိုင်လွတ်မလွတ် လမ်းဧရိယာလွ

တ်မလွတ်တိုင်ပင်ရမယ်။ 

ဟိုတစ်ကန့ေ ကညာင်ဇင်မှာဖြစ်သွားတာေ ဓတ်တိုင်စိုေ်တဲ့  

ကနရာေ ေွေ်တိစိုေ်တွင်းနဲ့ကြာေ်လိုေ်တယ်။ သူ့ဟာသူပတ်စီးမယ် 

သူတို့ထင်ကနတာ။ မပီးကတာ့သူတို့စိုေ်တာေလည်း သူ့အရည်အကသွး 

မမှီေူး။ 

တစ်ေယ်ဓတ်တိုင်စိုေ်တာေ ၅ ကပတူးရမယ်  ၂  ကပခွဲေို  

ကေျာေ်စရစ်ချမယ်  ၂  ကပခွဲ  အကပါ်မှာ  ကလးကထာင့်တူး မပီးကတာ့  

ေွန်ေရစ်နဲ့ကလာင်းရမှာ သူတို့ေမလုပ်ေူး အကပါ်ယံတစ်ထွာကလာေ်ပဲ 

ခုံလိုလိုထိုင်ခုံလိုလိုကလာင်းကတာ့ အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲ ရာသီဥတုဒဏ်သူမခံနိုင်

ေူးကလး။အများကေီးပါ။ ကဖပာစရာကတေွအများကေီးရှတိယ။် ဒါကပမယဒ်ါေ 

အားနည်းချေ်ကတွကပါ့။ သူတို့ကေီးကေပ်မှုအာနည်းလို့ကနာေ်မပီး ဥပမာ 

လိုေ်နာမှု အားနည်းကနတယ်။ ကပးထားတဲ့ Drawing မှာကတာ့ ၅ကပ

တူးမယ်။ သဲေုိ ၂ ကပခွဲထည့်မယ်။ ဒါ Drawing အဖပည့်ယူတယ်။ 

စိုေ်တဲ့ အချနိ်ေျကတာ့ လိုေ်တူးကေည့် ဒါမျ ိုး တစ်တိုင်မှကတာင်မရှိေူး။ 

တိုင်တစ်ရာမှာ တစ်တိုင်ပဲရှိချင်ရှိမယ်။

ကမး ။ ။ ဒါကတွမဖြစ်ကအာင် ကနှာင်ောကတွ သတိထားသင့်လဲ။ 

ောကတွကောင်ရွေ်သင့်လဲ။

ကဖြ ။  ။  ေျကနာ်တို့ေိုယ်တိုင်လည်းေိုယ့်ေိုေို ဖပင်ြို့လည်း  

အ များ ကေီး လို ပါ တ ယ် ။  လု ပ် တဲ့ လူ ကရာ ကပး တဲ့ လူ ကရာ  ေျ ကနာ တို့  

ေိုယ်တိုင်ေအစကပါကနာ်  စိတ်ဓတ်ဖမင့်မားြို့လိုတယ်။ ကစတနာရှိြို့  

လိတုယ။် ေျကနာတ်ိုဒ့ေီယားဖပညန်ယ ်ေတဂ်ျေရ်ရငလ်ည်း ကစတနာရှရိှ ိ

လုပ်ကပးကစချင်ပါတယ်။ 

အဲ့လိုလုပ်ကပးကစချင်တဲ့ဟာေို  ကနာေ်လာမယ့်ေျရင်လည်း  

မပီးကတာ့ေိုယ့် ဖပည်နယ်သား တစ်ချ ို့ေ တစ်ဖခားကဒသေကနလာတဲ့

လုပ်ငန်းရှင်ကတွ အခွန် ေုန်သွယ်ခွန်ေို သူ့ဖပည်နယ်မှာသူကောင်တာ 

မဖြစ်သင့်ပါေူး။ ေယားဖပည်နယ်မှာလာလုပ်ရင် ေယားဖပည်နယ်ေို 

အခွန်ကပးသင့်ပါတယ်ကပါ့ကနာ်။ ခုနေလည်းေျကနာ်ကဖပာသွားပါတယ်။ 

တချ ို့ေို ငါတို့ေရင်မှာသွင်းမပီးမပီ ဒီမှာမသွင်းကတာ့ေူးတဲ့ ြားတစ်ပိုင်းငါး

တစ်ပိုင်းလိုလုပ်သွားတယ်။ ဒါကတွကတာ်ကတာ်များများရှိတယ်။ သူတို့ေငါ့

ဖပည်နယ်မှာငါသွင်းမပီတဲ့ ကမးကေည့်လိုေ်ကတာ့မသွင်းေူး အဲ့တာေကတာ့ 

ေျကနာ်တို့ဥပကဒစိုးမိုးကရးနည်းနည်းကလးလိုပါတယ်။
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ေယားဖပည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်ရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧမပီလေကန စေ်တင်ောလအထိ ၆ လေတ်ဂျေ် အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သေ်မပီး ဖပည်သူ့ကငွစာရင်းကစာင့်ကေည့်စစ်ကေးကရးကော်ေယားဖပည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်ရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧမပီလေကန စေ်တင်ောလအထိ ၆ လေတ်ဂျေ် အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သေ်မပီး ဖပည်သူ့ကငွစာရင်းကစာင့်ကေည့်စစ်ကေးကရးကော်
မတီ ေ၎င်းတို့ကော်မတီရဲ့ စိစစ်ကတွ့ရှိချေ် ကတွေို ဇွန်လ ၁၀ ရေ်ကန့မှာ ေျင်းပဖပုလုပ်တဲ့ ဖပည်နယ် လွှတ်ကတာ် အစည်းအကဝးမှာ တင်ဖပသွားခဲ့ကေပါတယ်။မတီ ေ၎င်းတို့ကော်မတီရဲ့ စိစစ်ကတွ့ရှိချေ် ကတွေို ဇွန်လ ၁၀ ရေ်ကန့မှာ ေျင်းပဖပုလုပ်တဲ့ ဖပည်နယ် လွှတ်ကတာ် အစည်းအကဝးမှာ တင်ဖပသွားခဲ့ကေပါတယ်။

ကတွ့ရှိချေ်ကတွနဲ့ပါတ်သေ်လို့ ၎င်းကော်မတီအြွဲ့ဝင် ဦးခင်ကမာင် ထွန်း(ကနာ်အီး)ေ ဝန်ကေီးဌာနကတွရဲ့ စီမံေိန်းလုပ်ငန်းကတွမှာ ဥပကဒစည်း ေမ်းချ ိုးကြာေ်မှုကတွ အတွေ် ကတွ့ရှိချေ်ကတွနဲ့ပါတ်သေ်လို့ ၎င်းကော်မတီအြွဲ့ဝင် ဦးခင်ကမာင် ထွန်း(ကနာ်အီး)ေ ဝန်ကေီးဌာနကတွရဲ့ စီမံေိန်းလုပ်ငန်းကတွမှာ ဥပကဒစည်း ေမ်းချ ိုးကြာေ်မှုကတွ အတွေ် 
တာဝန်ရှိသူမှာ ဖပည်နယ်ဝန်ကေီးချုပ်ဖြစ် တယ်ေိုမပီး ဒါကတွေို ဝန်ကေီးချုပ်ေကန သတိဖပုကစလိုတဲ့အကကောင်း လွှတ်ကတာ်အစည်းအကဝးမှာ ကထာေ်ဖပကဖပာေိုကေွးကနွးခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူမှာ ဖပည်နယ်ဝန်ကေီးချုပ်ဖြစ် တယ်ေိုမပီး ဒါကတွေို ဝန်ကေီးချုပ်ေကန သတိဖပုကစလိုတဲ့အကကောင်း လွှတ်ကတာ်အစည်းအကဝးမှာ ကထာေ်ဖပကဖပာေိုကေွးကနွးခဲ့ပါတယ်။

အသုံးစရိတ်ကငွသုံးစွဲရာမှာလည်း ဖပည်သူတို့အတွေ် အမှန်တေယ် လိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်ကတွ ဖြစ်ြို့နဲ့ ကဒသြွံ့မြိုးတိုးတေ်ကရးအတွေ် ဦးစားကပးအသုံးဖပုကေြို့ေိုလည်း အသုံးစရိတ်ကငွသုံးစွဲရာမှာလည်း ဖပည်သူတို့အတွေ် အမှန်တေယ် လိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်ကတွ ဖြစ်ြို့နဲ့ ကဒသြွံ့မြိုးတိုးတေ်ကရးအတွေ် ဦးစားကပးအသုံးဖပုကေြို့ေိုလည်း 
ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်ထဲမှာ ဦးခင်ကမာင် ထွန်း(ကနာ်အီး) ေ တိုေ်တွန်းလိုေ်ပါတယ်။ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်ထဲမှာ ဦးခင်ကမာင် ထွန်း(ကနာ်အီး) ေ တိုေ်တွန်းလိုေ်ပါတယ်။

လွှတ်ကတာ်ထဲမှာ တင်ဖပကေွးကနွးခဲ့တာနဲ့ပါတ်သေ်လို့ ဖပည်သူ့ကငွစာရင်းကစာင့်ကေည့်စစ်ကေးကရးကော်မတီရဲ့ အြွဲ့ဝင်လည်းဖြစ် ြရူေိုမမို့နယ် ၊ မဲေန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ ဖပည်နလွှတ်ကတာ်ထဲမှာ တင်ဖပကေွးကနွးခဲ့တာနဲ့ပါတ်သေ်လို့ ဖပည်သူ့ကငွစာရင်းကစာင့်ကေည့်စစ်ကေးကရးကော်မတီရဲ့ အြွဲ့ဝင်လည်းဖြစ် ြရူေိုမမို့နယ် ၊ မဲေန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ ဖပည်န
ယ်လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ ဦးခင်ကမာင်ထွန်း(ကနာ်အီး)ေို ကတွ့ေုံကမးဖမန်းထားတာကတွေို ကောေ်နုတ်တင်ဖပလိုေ်ရပါတယ်။ယ်လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ ဦးခင်ကမာင်ထွန်း(ကနာ်အီး)ေို ကတွ့ေုံကမးဖမန်းထားတာကတွေို ကောေ်နုတ်တင်ဖပလိုေ်ရပါတယ်။

ြရေူိုမမို့နယ ်၊ မေဲန္ဒနယ ်အမတှ(်၂)မ ှဖပညန်ယလ်ွှတက်တာ်ေိယုစ်ားလယှဖ်ြစတ်ဲ ့ဦးခငက်မာငထ်နွ်း(ကနာ်အီး)ြရေူိုမမို့နယ ်၊ မေဲန္ဒနယ ်အမတှ(်၂)မ ှဖပညန်ယလ်ွှတက်တာ်ေိယုစ်ားလယှဖ်ြစတ်ဲ ့ဦးခငက်မာငထ်နွ်း(ကနာ်အီး)



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpf*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(20)

tawG;tjrif tawG;tjrif 

ထို့ကကောင့်  ဖပည်ကထာင်စု ကရွးကောေ်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ် အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲ အတွေ် 

ကနာေ်ေုံးဖပင်ေင်မပီးစီးကနသည့် အကဖခ အကနေို တရားဝင် မသိကေရပါ။ 

ယခင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထွကထွကရွးကောေ် ပွဲောလတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧမပီလေုန်၌ အကဖခခံမဲေန္ဒရှင် 

စာရင်းများ ဖပုစုမပီး ကနမပီဖြစ်သည်။  ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကမလ ( ၂၅ ) ရေ်ကန့တွင် အကဖခခံမဲေန္ဒရှင်စာရင်း 

ဒုတိယအသုတ်ေိုပင် သေ်ေိုင်ရာ ရပ်ေွေ် / ကေျးရွာ ကော်မရှင် ရုံးခွဲများ၌ ( ၁၄ ) ရေ်တိုင်တိုင် ေပ်ထား 

ကကေညာကပးကနမပီဖြစ်သည်။

 လေ်ရှိ  မိမိတို့  ေယားဖပည်နယ်တွင်  ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်  အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲ  အတွေ် 

အကဖခခမံေဲန္ဒရငှ ်စာရင်းများ ဖပုစမုပီး / မမပီး မသရိကသးပါ။ သေေ်ိငုရ်ာ ရပေ်ေွ ်/ ကေျးရွာ ကောမ်ရငှ ်ရုံးခွမဲျား၌ 

အကဖခခံမဲေန္ဒရှင် စာရင်းများ မေပ် / မကကေညာ နိုင်ကသးဖခင်းေို အားလုံး အသိပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကကောင့် 

ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ် အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲေို ပုံမှန်ေျင်းပောလ  နိုဝင်ောလ ပထမပတ်တွင် 

ေျင်းပနိုင်ြို့ရန်မလွယ် ဟု သုံးသပ်မှုများ ဖမင့်တေ်လာကနပါသည်။

 လူတစ်ဦးတစ်ကယာေ်သည် မဲေန္ဒရှင် အရည်အချင်းများနှင့် ဖပည့်စုံကသာ်လည်း မဲစာရင်းတွင် 

ပါဝငမ်သှာ မကဲပးပိငုခ်ငွ့ ်ရှမိညဖ်ြစသ်ည။် ထိုအ့တေွ ်မစဲာရင်းများ  ကကေညာထားချနိတ်ငွ ်မမိ ိအမည ်မစဲာရင်းတငွ ်

ပါ / မပါ သိရှိနိုင်ရန် သွားကရာေ်ကေည့်ရှုရမည် ဖြစ်သည်။ အမည်စာရင်းပါမှသာ မိမိ၏ မဲကပးပိုင်ခွင့် အခွင့်အကရး 

မေုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲအတွေ် အကဖခခံမဲေန္ဒရှင်စာရင်းများ ကကေညာ ေပ်ထား 

ကပးဖခင်းကကောင့်  မဲစာရင်းတွင် အမည် မပါသူများ အကနဖြင့်  ပုံစံ  ( ၃ ) ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ေိုယ်ကရး 

အချေအ်လေမ်ျား မှားယငွ်းကနသမူျား အကနဖြင့ ်ပုစံ ံ( ၄ - ဂ ) ဖြင့လ်ည်းကောင်း၊ မစဲာရင်းတငွ ်မပါဝင ်သင့သ်မူျား 

ပါဝင်ကနပါေ ပုံစံ ( ၄ ) ဖြင့်လည်းကောင်း ဖြည့်စွေ် / ဖပင်ေင် / ပယ်ြျေ် ခွင့်များ ရရှိခဲ့ ကေပါသည်။

 စာကရးသူ၏ ယခင်လ ကောင်းပါး အမှတ်စဉ် ( ၄ ) ပါ ေယားဖပည်နယ်၌ ( 2014 Census ) အရ 

အသေ ်( ၁၈ ) နစှဖ်ပည့မ်ပီး မညသ်ည့ေ်တမ် ှမေိငုက်ောငသ် ူအကရအတေ်ွ နစှက်သာင်းနီးပါးမှာ သန်းကခါငစ်ာရင်း 

ရလဒ ်ထတုဖ်ပနခ်ျနိအ်ရ ၂၀၁၅ ခနုစှ ်အကထကွထကွရွးကောေပ်ွနဲငှ့ ်အချနိန်ီးေပမ်ှု ကကောင့ ်မကဲပးခငွ့ ်အများအဖပား 

ေုံးရှုံးခဲ့ရ ဖခင်းေဲ့သို့  ယခုတစ် ကေိမ်  ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်  အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲတွင်  မဖြစ်ရန်မှာလည်း 

အလွန်အကရးကေီးပါသည်။ အကဖခခံမဲေန္ဒရှင်စာရင်းများ ကကေညာ ချနိ်သည် မှတ်ပုံတင် မရရှိကသးသူများအတွေ် 

ရရှိရန် အကောင်းေုံးအချနိ် ဖြစ်ပါသည်။

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲ၏ မဲေန္ဒရှင် စာရင်းများေို ဖပည်ကထာင်စု ကရွးကောေ်ပွဲ 

ကော်မရှင်ရုံးတွင် စနစ်တေျ သိမ်းေည်းထားနိုင်လျှင် မဲစာရင်းများေို အစမှ အေုံး အသစ်ထပ်မံ ဖပုစုရန် 

မလိုကတာ့ကသာ်ဖငား ယခုတစ်ကေိမ် ကရွးကောေ်ပွဲအတွေ် အသေ် ( ၁၈ ) နှစ်ဖပည့်လာသူများေို မဲစာရင်းတွင် 

ထည့သ်ငွ်းဖခင်း နငှ့ ်ေယွလ်နွသ်မူျားအား မစဲာရင်း မ ှပယြ်ျေဖ်ခင်းတို ့ဖပုလပုရ်မည ်ဖြစသ်ည။် ထိုအ့ဖပင ်ဖပညတ်ငွ်း 

ဖပည်ပ ကရွ့ကဖပာင်းကနထိုင်သူများ၏ မဲကပးပိုင်ခွင့်နှင့် မဲကပးရမည့်ကနရာ စာရင်းပါ ဖပုစုရအုန်းမည် ဖြစ်သည်။

 ၂၀၁၅ခုနှစ် ၊  ကမလ ( ၂၅ ) ရေ်ကန့ ေေဲ့သို့  အကဖခခံမဲေန္ဒရှင်စာရင်း ဒုတိယအသုတ်ေုိ 

မကကေညာကပးနိုင်ကသာ်လည်း ( ၂၅ - ၅ - ၂၀၂၀ ) ရေ်ကန့တွင် ဖပည်ကထာင်စု ကရွးကောေ်ပွဲ ကော်မရှင် မှ “ 

နိုင်ငံကရးပါတီေိုင်ရာ သိကောင်းစရာ အချေ်အလေ်များ ” ေို ထုတ်ဖပန်ကပးလာပါသည်။

2020 jynhfeSpf  taxGaxG a&G;aumufyGJudk cs^f;uyfjcif; (5)

၂၀၂၀ ခုနှစ်  ကမလေုန်အထိ  ဖပည်ကထာင်စု ကရွးကောေ်ပွဲ ကော်မရှင်ေ Coronavirus Disease 

2019 ( COVID-19 ) ကကောင့် ကရွးကောေ်ပွဲေိုင်ရာ သတင်းထုတ်ဖပန်ကရး အစီအစဉ်ေို ဖပုလုပ်နိုင်ဖခင်း မရှိေဲ 

ဖပန်လည်ေျင်းပမည့် ရေ်ေိုပင် ကကေညာနိုင်ဖခင်း မရှိကသးပါ။

 လေ်ရှိ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ် အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲအတွေ်  ဖပည်ကထာင်စု  ကရွးကောေ်ပွဲ 

ကော်မရှင်မှ ေေ်သွယ် ကောင်ရွေ်လျေ်ရှိကသာ တရားဝင် နိုင်ငံကရးပါတီ ( ၉၄ ) ပါတီ အထိ ရှိကကောင်း 

ကတွ့ရသည်။

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲတွင် ေယားဖပည်နယ်၏ စုစုကပါင်း မဲေန္ဒနယ် ( ၃၄ ) 

ကနရာေို ပါတီကပါင်း (၁၁) ပါတီမှ လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်း ( ၂၀၅ ) ဦးနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်ကတာ် 

ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်း ( ၂၀ ) ဦး၊ စုစုကပါင်း ( ၂၂၅ ) ဦး တို့ ပါဝင် ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ကေသည်။

 ယခု ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ် အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲအတွေ် ေယားဖပည်နယ်၏ ကဖမဖပင် အကဖခအကနေို 

ကလ့လာကေည့်ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲထေ် မကလျာ့ကသာ ကေိုတင် ဖပင်ေင်မှုများေို 

ကတွ့ကနရပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းေ ပါဝင်ယှဉ်မပိုင်ခဲ့သည့် ပါတီအချ ို့ မယှဉ်မပိုင် ကတာ့ ေိုလျှင်ပင် ၂၀၁၉

 ခုနှစ်အတွင်း ေိုင်းေုတ်လာကထာင်ထားသည့် ပါတီအသစ်များ၏ ဝင်ကရာေ် ယှဉ်မပိုင်ကေမည့် အကဖခအကနအရ 

ကရးသားရဖခင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကေျာ်ထင်ကအာင်ကေျာ်ထင်ကအာင်

မှတ်ချေ်။ ။ ပုံများေို ဖပည်ကထာင်စုကရွးကောေ်ပွဲ ကော်မရှင်၏ တရားဝင် အင်တာနေ်စာမျေ်နှာ မှတ်ချေ်။ ။ ပုံများေို ဖပည်ကထာင်စုကရွးကောေ်ပွဲ ကော်မရှင်၏ တရားဝင် အင်တာနေ်စာမျေ်နှာ 

မှ ရယူထားပါသည်။မှ ရယူထားပါသည်။

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



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(21)

*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpf*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) aqmif;yg;aqmif;yg;

ကရွး ကော ေ် ပွဲ ေို  ၂ ၀ ၂ ၀  နို ဝ င် ော လ မှာ  

ေျင်းပြို့ ဖပည်ကထာင်စု ကရွးကောေ်ပွဲကော်မရှင်ေ 

တရားဝင်ထုတ် ဖပန်ထား မပီးကနာေ် ေယားဖပည် 

နယ်အတွင်း ဝင်ကရာေ်ယှဉ် မပိုင်မည့်  နိုင်ငံကရးပါ 

တီများ ကသာ်လည်းကောင်း ေိုယ်စားလှယ်များကသာ် 

လည်းကောင်း လထူမုျား သရိှကိစရန ်အလျင်းသင့သ်လိ ု

ကြာ်ဖပကပးမှာဖြစ်ပါတယ်။

လေ်ရှိဖပည်နယ်အတွင်းမှာကော ဖပည်နယ်နဲ့ 

နီးစပ်တဲ့တိုင်းနဲ့ဖပည်နယ်ကတွမှာကော ကရွးကောေ်ပွဲ 

ဝင်မပိုင်မည့် ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီရဲ့ အကကောင်းေို 

ဖပည်သူကတွသိရှိကစြို့ ကောေ်နုတ် ကြာ်ဖပကပးလိုေ် 

ပါတယ်။

၂၀၂၀၊ နိဝုငေ်ာလမှာ ေျင်းပမယ့ ်အကထထွ ွေ

ကရွးကောေ်ပွဲမှာ ေယား(ေရင်နီ)ဖပည်နယ် အပါဝင် 

ရှမ်း ၊ ေရင် ၊ ကနဖပည်ကတာ်တို့ေေ်မှာ ေယန်း 

အမျ ိုးသားပါတီလည်း ဝင်ကရာေ်ယှဉ် မပိုင်မှာ ဖြစ်  

တာကကောင့် လေ်ရှိမှာ ယှဉ်မပိုင်မယ့် ေိုယ်စားလှယ် 

ကလာင်းကတွေို ဇွန်လအတွင်းမှာ အမပီးသတ်ကရွးချယ် 

ကနမပီဖြစ်ပါတယ်။

ေယား ဖပည်နယ်အတွင်းမှာ ေယားဖပည်နယ် 

ဒီမိုေရေ်တစ်ပါတီနဲ့  မဟာမိတ်ြွဲ့ထား မပီး  ကရွး  

ကောေ်ပွဲကနရာ မထပ်ကအာင် ညှိနှိုင်းကောင်ရွေ်ကန

တာဖြစ်တဲ့အတွေ် ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီအကနနဲ့ 

ဖပည်နယ်အတွင်း (၄)ကနရာသာ ဝင်ကရာေ်ယှဉ်မပိုင်

မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

ေယားဖပည်နယ်အတွင်း ဖပည်သူ့လွှတ်ကတာ်၊ 

အမျ ိုးသားလွှတ်ကတာ်၊ ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ် လွှတ် 

ကတာ် ၃ ရပ်အတွေ် စုစုကပါင်း ေိုယ်စားလှယ် ၃၄

 ကနရာမှာ ေယားဖပည်နယ်ဒီမိုေရေ်တစ်ပါတီေ 

မဲေန္ဒနယ်ကပါင်း ကနရာ (၃၀)ေို ဝင်မပိုင်မပီး ေယန်း 

အမျ ိုးသားပါတီေ ၄ ကနရာဝင်မပိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ေ ယား ဖပ ည် န ယ် အ တွ င်း  ၄  ကန ရာ နှ င့်  

ရှမ်းဖပည်နယ် ကတာင်ပိုင်းြယ်ခုံမမို့နယ်၊ ေရင်ဖပည် 

နယ ်သကံတာငက်ေီးမမို့နယထ်ေဲ လပိသ်ိ၊ု ကနဖပညက်တာ ်

ပျဉ်းမနားမမို့ကတွေေ်မှာလည်း ဝင်မပိုင်မှာဖြစ်တဲ့  

အတွေ်  ၂၀၂၀အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲမှာကတာ့  

စုစုကပါင်း (၁၂)ကနရာကလာေ် ဝင်မပိုင်ြို့ရှိကနပါတယ်။

ေယားဖပည်နယ်မှာကတာ့  မယ်စဲ မမို့နယ်နဲ့  

ဒီကမာ့ေို မမို့နယ်မှာ ဝင်ကရာေ်ယှဉ်မပိုင်ြို့  ဖပင်ေင် 

ထားပါတယ်။

ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီအကနနဲ့ ၂၀၁၀ အကထွ 

ကထွ ကရွးကော်ပွဲမှာတစ်ကေိမ် ၊ ၂၀၁၅ ကရွးကောေ် 

ပွဲမှာတစ်ကေိမ် ဝင်ကရာေ်ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ြူးမပီးဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၇ေတည်းေ ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်း  

ကတွေို  ဖပင်ေင်ထားရှိသလို  ယှဉ် မပိုင်မယ့်  ေိုယ် 

စားလှယ်ကလာင်းကတွေ ဥပကဒေိုင်ရာနဲ့ပတ်သေ်တဲ့ 

ကဖပာ ေို နို င် တဲ့  အ ရ ည် အ ချ င်း ရှိ သူ ၊  နို င် ငံ ကရး  

အကကောင်းအရာကတွေို ကဖပာေိုနိုင်သူ၊ လူထုအကပါ် 

မှာ နိုင်ငံကရးအရ အလုပ်အကေျွးဖပုနိုင်သူ၊ ေယန်း 

အမျ ိုးသားအကရးမှာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိမပီး ေေ်မလိုေ် 

အစွန်းမကရာေ်ေဲ  မားမားမတ်မတ် ကောင်ရွေ်  

ကပးနိုင်သူ စတဲ့အရည်အချင်းကတွနဲ့ သတ်မှတ်ထား 

တာပါ။

လေ်ရှိ  လျာထားတဲ့ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်း 

( ၁ ၁ ) ဦး ထဲ မှာ  ၄ ဦး ေ  အ မျ ိုး သ မီး ဖြ စ် မပီး  

ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်း (၁၂)ဦးရှိမယ်ေိုရင်လည်း 

အမျ ိုးသမီး (၅)ဦးအထိ လျာထားတာကကောင့် ကရွး

ကောေ်ပွဲေိုယ်စားလှယ်ကတွထဲမှာ အမျ ိုးသမီးကတွရဲ့ 

ပါဝငမ်ှုေကတာ ့၃၀ရာခိငု်းနှုန်းအကေျာဖ်ပငေ်ငထ်ားတ

ယ်လို့ သိရပါတယ်။

ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီအကနနဲ့  လူငယ်နဲ့  

အမျ ိုးသမီးကတွေိုအဓိေ ဦးစားကပးထားမပီး လေ်ရှိ 

လျားထားတဲေ့ိယုစ်ားလယှက်လာင်းကတထွမဲှာ အသေ ်

၂၇-၂၈ အရွယ်ကတွေ အသေ်အငယ်ေုံးဖြစ်ကေမပီး 

အများစုေ အသေ် ၃၀-၄၀ ကေား လူငယ်လူလတ်

ပိုင်းအများေုံး ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အသေ် 

၅၀ ဝန်းေျင်ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်းေ ၂ကယာေ်

သာရှိကနတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။

၂၁ရာစရုဲ့ နိငုင်ကံရးနည်းပညာတိုးတေမ်ှုကတေွ 

လူငယ်လူလတ်ပို င်းကတွအတွေ်  ပို မပီးသင့် ကလျာ်  

တာကကောင့် လူငယ်ကတွေို ဦးစားကပးမပီး ကနရာကပး 

ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့  ပါတီရဲ့ ဥေ္ကဌ ခွန်းေီထူး 

ထံေကန ကေားသိရပါတယ်။

ေယန်းအမျ ိုးသားပါတရီဲ့သေတ်မ်းေ ၁၀နစှ်

ရှိကနမပီး လေ်ရှိ ဗဟိုကော်မတီဝင် ၁၇ဦးရှိတဲ့အနေ် 

နှစ်ဦးေနားသွားတာကကောင့် ၁၅ဦးနဲ့ရပ်တည်ကနတာ

ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါတီကလျှာေ်လွှာတင်ကေတဲ့ ပါတီဝင် 

၅ကထာင်ရှိကနမပီး ပါတီေို ဝန်းရံကနကေတဲ့သူအများအ

ဖပားလည်းရှိပါတယ်။

၂၀၂၀အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲမှာ  ကဒသခံ  

တိငု်းရင်းသားပါတကီတ ွအနိငုရ်ရှခိဲမ့ယေ်ိရုင ်ောကတ ွ

အဓိေလုပ်ကောင်သွားမလဲေိုတာ နဲ့ပတ်သေ်မပီး 

ေယန်းအမျ ိူ းသားပါတီ ဥေ္ကဌ ခွန်းေီထူးေ အခုလို 

ကဖပာေိုထားပါတယ်။

“ဖပည်သူကတွေီေကန ဥပမာ-တပ်သိမ်းကဖမ 

ေိ စ္စ ကသာ် လ ည်း ကော င်း  ဒါ မှ မ ဟု တ် ရ င် လ ည်း  

ဒီကနာေ်ပိုင်းမှာ ကဖမလွတ်ကဖမလပ်ကဖမရိုင်းေိစ္စရပ် 

ကသာ်လည်းကောင်း ဒီဟာကတွေ လွှတ်ကတာ်ေကန 

ောေွယ်ကပးလို့ရတယ်။ 

အစိုးရေကနအသုံး ဖပုတဲ့ေတ်ဂျေ်ကတွအား 

လုံးကပါ့ ထိန်းညှိကပးနိုင်တယ်ကပါ့။ လေ်ရှိ ဖပဿနာ 

အားလုံးေ အစိုး ရေေတ်ဂျေ်ေိုသုံး ချင်သလို

သုံးကနတယ် ြွံ့ မြိုးကရးကရာေ်လားမလားေူးလား 

ေယ်သူမှကမးဖမန်းခွင့်မရှိေူး တင်ဒါေိစ္စကတွလည်း 

အများကေီးကပါ့ အဖပစ်ကဖပာစရာရှိတယ်။ 

ေျကတာတ်ိုေ့ ဒဟီာအားလုံးကပါ ့နည်းမနှလ်မ်းမှ

နက်ရာေက်အာငသ်ွားရမယ့ ်အကနအထားမျ ိုးဖြစတ်ယ။် 

ဒါေ ေျကတာ်တို့ရဲ့ နံပါတ်တစ် မစ်ရှင်ဖြစ်တယ်ကပါ့။ 

လွှတ်ကတာ်အမတ်ဖြစ်လာမပီေိုရင် ဖပည်သူကတွေို  

ဦးထိပ်ထားရမယ် မပီးရင်  ဖပည်သူကတွလိုလားတဲ့  

ကေျးလေ်ေိစ္စကတွ  သီးနှံ ကေးေွေ်ကတွ  သီးနှံနဲ့  

ပတ် သေ်မပီးကတာ့မှ ဖြစ်ထွန်းကရးေိစ္စကတွေျကတာ် 

တို့ရဲ့  လူငယ်မျ ိုးေေ်သစ်ကတွကပါ့  ေျကတာ်တို့ေ 

စာသင်ကေျာင်းကတာ့တေ်နို င်တယ်  ေယ်တန်း  

ကအာင်တဲ့ နှုန်းကတွမရှိေူး အလုပ်လေ်မဲ့ဖြစ်ကနတဲ့ 

လူငယ်အကရးေိုကပါ့ ပါတီအသီးသီးေ ကောင်ရွေ် 
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မယ်ကပါ့။ 

အထူးသဖြင့်  ေျကတာ်တို့နှစ်ပါတီေ ဒါေို  

အ ကေီး အ ေျ ယ် ရ ည် မှ န်း ထား တ ယ် ။  ဒါ ေ ကတာ့  

ေျကတာ်တို့ပါတီနိုင်ခဲ့ရင် လေ်ငင်းလုပ်သွားရမယ့်

အရာဖြစ်မပီးမှ တစ်ြေ်မှာကတာ့ နိုင်ငံကရးအရေိုရင် 

ြယခ်ုမံမို့နယတ်ို ့သကံတာငက်ပါလ့ပိသ်ိြုေဖ်ခမ်းမှာရှတိဲ့

ေယန်းကတ ွနယက်ဖမဖပနလ်ညက်ပါင်းစည်းကရးေစိ္စကတ ွ

ကနာေ် ေျကတာ်တို့ရဲ့ ဒီနယ်ကဖမကပါင်းစည်းဖခင်းေ 

ေရင်နီသမို င်းရဲ့အနှစ်သာကတွ  ေျကတာ်တို့ ဖပန်  

ကြာရ်မယ့ ်ေစိ္စကတဖွြစတ်ယ ်ဒါေကတာ ့ေျကတာတ်ိုရ့ဲ့ 

ကရရှည်ရည်မှန်းချေ်လည်းဖြစ်တယ်ကပါ့ကနာ။

နပံါတ(်၃)ေ မငမိ်းချမိ်းကရးကပါ။့ မငမိ်းချမ်း ကရးေ 

ဒဖီပညန်ယထ်မဲှာရှတိဲ ့လေန်ေေ်ိငုအ်ြွဲ့ အစည်း အချ

င်းချင်းညီညွတ်ကရးေိစ္စကတွအဖပင် ဖပည်နယ်ေ လေ်

နေ်ေိုင်အြွဲ့အစည်းအားလုံးလိုလားတဲ့ ြယ်ဒရယ် 

ဖပည်ကထာင်စုရယ် သူတို့လိုလားတဲ့  ြွဲ့စည်းပုံကတွ 

လိုလားတဲ့ ဖပည်နယ်ရဲ့ နိုင်ငံကရးအခွင့်အကရး ကတွကပါ့။ 

ဥပမာေိုရင် ဖပည်နယ်ရဲ့လျှပ်စစ်မီး သယံဇာ 

တ ကတွ ေ  ဖပ ည် န ယ် သား ကတွ ခံ စား သ င့် တဲ့ ဟာ  

သူတို့ယူေတဲ့ဟာေ ေျကတာ်တို့ယူေတာနဲ့တူတူပဲ

ဖြစ်ကနတယ်ကပါ့။ 

နိုင်ငံကရးယူေချေ်အကပါ်မူတည်တဲ့အတွေ် 

ေျကတာ်တို့ေ အဲ့အကပါ်မှာ ရပ်တည်သွားြို့ရှိတယ် 

မငိမ်းချမ်းကရးဖြစ်စဉ်ေိုလည်း အင်နဲ့အားနဲ့  တည် 

ကောေ်သွားြို့ရှိတယ်။ ေျကတာ်တို့သာ နိုင်ခဲ့မယ် 

ေို ရ င်  ေ ယား ဖပ ည် န ယ် မှာ မငိ မ်း ချ မိ်း ကရး ညီ လာ

ခံ  တရားဝင်ေျင်းပ မပီးကတာ့မှ  လူထုကတွရဲ့အသံ  

လူ ထု ကတွ ရဲ့ ကတာ င်း ေို မှု ေို  နို င် ငံ ကရး အ ကဖခ ခံ  

မူလို ဖြစ်ကအာင်  ဖပန်ကဖပာင်း မပီးကတာ့မှ  လူထုရဲ့လို  

လားချေ်ရကအာင် တကဖြးကဖြးကပါ့  ရကအာင်တည် 

ကောေ်သွားြို့  ဒါပါတီရဲ့ရည်မှန်းချေ် ဖြစ်တယ်  

ကပါ့ကနာ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကေီးသုံးရပ်ေို ကရွးကောေ်ပွဲ 

အမပီးမှာ အကောငထ်ညက်ြာဖ်ပသွားမယအ်ကောငထ်ည ်

ကြာ်သွားြို့ သံဌိဌန်ချထားပါတယ်”

၂၀၂၀အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲမှာ ေယန်း 

အမျ ိူ းသားပါတီရဲ့ အဓိေမပိုင်ြေ်ေ လေ်ရှိအနိုင် 

ရရှထိားတဲ ့အမျ ိုးသားဒမီိေုကရစအီြွဲ့ချုပပ်ါတ ီနဲ့ ဖပည်

ကထာငစ်ကုေံခ့ိငုက်ရးနငှ့ြ်ွံံ့မြိုးကရးပါတ ီပဖဲြစပ်ါတယ။်

၂၀၂၀အကထကွထကွရွးကောေပ်ွကဲေီးမှာ ေယန်း 

အမျ ိုးသားပါတီအကနနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ေိုရင် လူနည်း 

စု ဖြစ်တဲ့  တို င်းရင်းသားအသီးသီးရဲ့အခွင့်အကရး

ေို  ောေွယ်ြို့  အကောင်အထည်ကြာ်ြို့အတွေ်  

လပုက်ောင ်သွားမှာဖြစမ်ပီး ပငွ့လ်င်းဖမငသ်ာတဲေ့ုံးဖြတ်

ချေက်တမွှာ လထူပုါဝငက်အာင ်လပုက်ောငသ်ွားမှာပ ဲ

ဖြစ်တယ်လို့ ေိုပါတယ်။

ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီရဲ့ ခံယူချေ်ေကတာ့ 

အရင်အစိုးရ လေ်ရှိအစိုးရထေ် ပိုအားကောင်းတဲ့ 

သာ တဲ့  လူ ထု ေို ပို မပီး ကလး စား မပီး  လူ ထု ြ ေ် ေို  

မားမားမတမ်တရ်ပတ်ညက်ပးနိငုတ်ဲ ့ပါတတီစခ်အုကနနဲ့

ရပတ်ညသ်ွားမှာပါလို ့ခနွ်းေထီူးေ ကဖပာသွားပါတယ။်

aemfa'G;t,fcl

မညီညွတ်ကသးရင် ပိုမပီးကတာ့ ေွဲသထေ် ေွဲကအာင် သပ်လျှ ိုကသွးခွဲတဲ့အ

သံမျ ိုးကတွနဲ့ ေိုယ့်ရဲ့ဒုေ္ခတွင်းေို နေ်သထေ်နေ်ကအာင် တူးကပးေွကပး 

ကနကေတယ်။ 

ဒီအခါမျ ိုးေျရင် သတိေိုတမံ ဉာဏ်ေိုကဖမေတုတ်၊ ပညာချွန်း 

ေကလးနဲ့အုပ်မပီး ေိုယ့်ခရီးေို ကဖြာင့်ကဖြာင့်မှန်မှန် နှင်နိုင်ြို့လိုပါတယ်။ 

ေိယုမ်ှားတဲအ့ခါ ဖပနဖ်ပငန်ိငုြ်ိုလ့ိသုလိ ုတစဖ်ခားသမူှားကနတာကတွ့ရငလ်ည်း 

လမ်းမှန်ေိုဖပကပးနိုင်ရမှာပါ။ ကလျှာေ်ကနတဲ့ လမ်းေကတာ့မှားကနမပီေို 

တာေို ကထာေ်ဖပကဖပာေိုနိုင်ရမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကတာ့ လမ်းမှားေို 

ကရာေ်မပီးကတာ့ ေဝကရတိမ်နစ်ရမယ့်ကေးမျ ိုးနဲ့ ကေုံရကတွ့ရနိုင်ပါတယ်။

ဒါ့ကကောင့် ေယ်ကဖခလှမ်းေိုပဲလှမ်းလှမ်း သတိသမ္ပဇဉ်ကလးနဲ့ ယှဉ် 

မပီးလှမ်းနိုင်ြို့ကေိုးစားရမှာပါ။ ေယ် အလုပ်ေိုပဲလုပ်လုပ် ေင်ဖခင်ဉာဏ် 

ကလးထားနို င် မှ  တန်ောေျမှာပါ ။  ေိုယ် ဖမင်ကနရတဲ့အရာကတွေ 

အမှန်တရားကတွဟုတ်ရဲ့လား။ ေိုယ့်ရဲ့ပညာမျေ်စိေို ေယ်လိုဝိပလ္လာ 

သတရားကတွေ ြုံးလွှမ်းထားသလဲ၊ ေယ်အာရုံကတွေ လှည့်စားထား 

သလဲေိုတာေို  ကဝြန်ပိုင်း ဖြတ်နိုင်မှ  အေင်ကဖပမှာပါ။ ေိုယ် ကေား 

ကနရတဲ့ အရာကတွေကရာ မှန်ေန်တဲ့အသံကတွဟုတ်ရဲ့လား။ ေိုယ့်ေို 

ကချာေ်ေျကစချင်လို့ ဝိုင်းဝန်းဖမည်တွန်ကနကေတဲ့ အန္တရာယ် ြိတ်ကခါ်သံ 

ကတွလား ေိုတာေို ခွဲဖခမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ြို့လိုမှာပါ။

အသံကတွကေားကနရမပီ။ ောမှန်းညာမှန်းေ သိပ်မကရရာကသးေူး 

ေိရုငက်တာ ့ဒလီိအုသကံတကွနာေေ်ိ ုလိေုမ်ပီး ဒလီိကုဖပာသမျှယုမံပီး စတွမ်တိုး 

လိေုပ်ါနဲ့ဦး။ ဒေု္ခကချာေေ်မ်းပါးဖပတက်ေီးထေဲိ ုကစာေထ်ိုးမိုးကမျှာ ်ဒလမိ့်

ကခါေ်ကခွးေျသွားနိုင်ပါတယ်။

အရာရာေိုသတိထား၊ ညီညွတ်ဖခင်းရဲအင်အားနဲ့ အခေ်အခဲမှန် 

သမျှေို အတူလေ်တွဲမပီး ရင်ေိုင် ကေျာ်လွှားနိုင်ကေရင်ဖြင့် တိုင်းထေ် 

အလွန်၊ တံခွန်နဲ့ေုေ္ကားေိုတဲ့အဖြစ်မျ ိုးေို မလွဲမကသွကရာေ်ကေမှာမို့  

ငှေ်ေကလးကပးတဲ့သင်ခန်းစာေို ရကေပါကစ၊ ရပါကစကလ။
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Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ) ေပ်ကရာဂါကကောင့် ကရွးကောေ်ပွဲေိုင်ရာ အစည်းအကဝးများ 

ရပန်ားထားရာမ ှ၂၀၂၀ ခနုစှ၊် ဇနွလ် ပထမပတတ်ငွ ်ဖပညက်ထာငစ် ုကရွးကောေ်ပွ ဲ ကောမ်ရငှသ်ည ်“၂၀၂၀ ဖပည့န်စှ ်

အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲအတွေ် မဲေန္ဒနယ်နှင့် မဲရုံများ သတ်မှတ် နိုင်ကရး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအကဝး ” 

တစ်ရပ်ေို ေျင်းပခဲ့သည်။

ထိုအစည်းအကဝးတွင် “ ဖပည်ကထာင်စု ကရွးကောေ်ပွဲ ကော်မရှင်အကနဖြင့် ေျန်းမာကရးနှင့် အားေစား 

ဝန်ကေီးဌာန၏ ေိုဗစ် - ၁၉ ကရာဂါနှင့်ပတ်သေ်၍ ထုတ်ဖပန်ထားသည့် ညွှန်ကေားချေ်များနှင့် အညီ ကောင်ရွေ် 

လျေရ်ှမိပီး ြွဲ့စည်းပုအံကဖခခဥံပကဒပါ ဖပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားအရ တတယိအကေမိ ်လွှတက်တာသ်ေတ်မ်းအတေွ ်ပါတစီု ံ

ဒီမိုေကရစီ အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲေို ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်ကနှာင်းပိုင်းောလတွင် ေျင်းပကပးရမည်ဖြစ်ကကောင်း ” 

ဖပည်ကထာင်စု ကရွးကောေ်ပွဲ ကော်မရှင် ဥေ္ကဋ္ဌမှ ကဖပာကေားခဲ့သည်။

 ထိုအ့ဖပင ်“ ကရွးကောေပ်ွေဲျင်းပမည့ရ်ေန်ငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ ၂၀၁၀ ဖပည့န်စှ ်အကထကွထ ွကရွးကောေပ်ွေဲိ ု

ကရွးကောေ်ပွဲမေျင်းပမီ (၂) လနှင့် ( ၂၄ ) ရေ် အလိုတွင် ကေိုတင်ကကေညာကပးခဲ့မပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် အကထွကထွ 

ကရွးကောေ်ပွဲ ေျင်းပမည့်ရေ်ေိုလည်း ( ၄ ) လ ကေိုတင်ကကေညာ  ကပးခဲ့ပါကကောင်း၊ ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ် 

အကထွကထွကရွးကောေ်ပွဲ ေျင်းပမည့်ရေ်ေို လေ်ရှိဖြစ်ကပါ်ကနသည့် ေိုဗစ် - ၁၉ ကရာဂါ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအကပါ် 

မူတည်မပီး သတ်မှတ်ကကေညာသွားမည်ဖြစ်ကကောင်း ” ပါ ထည့်သွင်း ကဖပာကေားခဲ့သည်။

 ထို့ကကောင့်  ပါဝင်ယှဉ် မပိုင်ခွင့်ရှိသည့်  တည်ေဲ နိုင်ငံကရးပါတီများအကေား လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် 

ဖြစ်သွားကေမပီး ဇွန်လအတွင်း လွှတ်ကတာ်အသီးသီးအတွေ် သေ်ေိုင်ရာ မဲေန္ဒနယ်အလိုေ် လွှတ်ကတာ်ေိုယ် 

စားလှယ်ကလာင်းများ ကရွးချယ်ကရး အသေ်ဝင်လာသည်ေို ကတွ့ရသည်။ အလှုပ်ခတ် ေုံးမှာ ဒုတိယအကေိမ် 

လွှတက်တာသ်ေတ်မ်း အနိငုရ်ပါတ ီအမျ ိုးသားဒမီိေုကရစအီြွဲ့ချုပ ်( NLD ) တငွ ်ဖြစသ်ည။် လွှတက်တာအ်သီးသီး၏ 

ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်း လျာထားစာရင်းများေို ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ( ၃၀ ) ရေ်ကန့ ကနာေ်ေုံးထား၍ ဗဟို 

ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်း စိစစ်ကရွးချယ်ကရးအြွဲ့သို့ မပျေ်မေွေ် ကပးပို့ရန် ညွှန်ကေားထားသည်ေို ကတွ့ရသည်။

 ေယားဖပညန်ယ ်ကဒသခ ံတိငု်းရင်းသားပါတမီျားအဖြစ ်အသအိမတှဖ်ပု ထားကေသည့ ်ေယားဖပညန်ယ ်

ဒမီိေုရေတ်စ ်ပါတ ီ( KySDP ) နငှ့ ်ေယန်း အမျ ိုးသား ပါတ ီ( KNP ) တိုမ့ှာ ေိဗုစ ်- ၁၉ ေပက်ရာဂါနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 

ထုတ်ဖပန်ထားသည့် ညွှန်ကေားချေ်များ၊ ကဒသန္တရအမိန့်များကကောင့် ကဖမဖပင် လှုပ်ရှားမှုများ အထူးအကထွ 

မဖပုလုပ်နိုင်ေဲ လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်းများ  ကရွးချယ်ကရးေို ခေ်ခဲစွာ လုပ်ကောင်ကနရကကောင်း 

ကတွ့ရှိရသည်။

 နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ြွဲ့စည်းပုံ  အကဖခခံဥပကဒနှင့် ဖြစ်ကစ၊ သေ်ေိုင်ရာ ဥပကဒများနှင့် ဖြစ်ကစ 

မေန့်ေျင်လျှင် လွှတ်ကတာ်အသီးသီးတွင် ကရွးကောေ်တင်ကဖမှာေ်ခွင့်နှင့် ကရွးကောေ်တင်ကဖမှာေ် ခံပိုင်ခွင့် 

ရှိပါသည်။

၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်  အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲေို ချဉ်းေပ်ဖခင်း ( ၆ )၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်  အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲေို ချဉ်းေပ်ဖခင်း ( ၆ )

ထို့အတွေ်ကကောင့် အသေ် ( ၁၈ ) နှစ်ဖပည့်မပီးသူ လူငယ်များမှာ မဲကပးပိုင်ခွင့်သာ ရှိမပီး လွှတ်ကတာ် 

ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်းအဖြစ်  ဝင်ကရာေ်ယှဉ် မပိုင်ခွင့်  မရှိေဲ  အသေ် (  ၂၅ )  နှစ် ဖပည့် မပီးသူမှသာ 

ဝင်ကရာေ်ယှဉ်မပိုင်ခွင့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။

 ဖပည်ကထာင်စု ကရွးကောေ်ပွဲ ကော်မရှင် ဥေ္ကဋ္ဌသည် ဇွန်လ ဒုတိယအပတ်၌ ေျင်းပသည့်        “ 

ကရွးကောေ်ပွဲများေို ေိုဗစ် -၁၉ ကရာဂါ ကေိုတင်ောေွယ်ကရး နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ေျင်းပနိုင်ကရး 

အကေိုညှိနှိုင်းအစည်းအကဝး ” တွင် အသေ် ( ၁၈ ) နှစ်ဖပည့်မပီး မဲေန္ဒရှင်ကပါင်း ( ၃၇ ) သန်းကေျာ် ရှိကကောင်း 

ထည့်သွင်းကဖပာကေားခဲ့သည်ေို ကတွ့ရသည်။

 ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦးကရနှင့် အိမ်အကကောင်းအရာ သန်းကခါင်စာရင်းေို အကဖခခံ၍ ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်၊ ဧမပီလ 

( ၁ ) ရေ်ကန့တွင် ရှိနိုင်ကသာ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ခန့်မှန်း လူဦးကရစာရင်းမှာ ( ၅၄.၅၈ ) သန်းဟု ဧမပီလ ( ၂ ) ရေ်ကန့ 

နိငုင်ပံိငု ်သတင်းစာများ၌ ကြာဖ်ပထားသညေ်ိ ုကတွ့ရှခိဲရ့ပါသည။် ေယားဖပညန်ယ ်၏ ခန့်မနှ်း လဦူးကရစာရင်းေိ ု( 

ဝ.၃၃ ) ဟ ုကြာဖ်ပထားရာ အသေ် ( ၁၈ ) နစှဖ်ပည့မ်ပီး မေဲန္ဒရငှက်ပါင်း ( ဝ.၂ ) သန်း / နစှသ်နိ်း ခန့်သာ ရှနိိငုသ်ညဟ် ု

ယူေပါသည်။

သို့ကသာ် လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်းများ၏ အသေ်ေန့်သတ်ချေ်များမှာ မကဖပာင်းလဲေဲ ယခင် 

အတိုင်း ဖြစ်သည်။

ထိ ုချမတှထ်ားသည့ ်စမံျားနှင့ ်ေယားဖပညန်ယတ်ငွ ်မညမ်ျှေိေုည်စီွာ ေျင်းပကပးနိုငမ်ညေ်ိ ုေေလ်ေ ်

ကစာင့်ကေည့်သွားရမည် ဖြစ်ပါကတာ့သည်။

ကေျာ်ထင်ကအာင်

( ၂၈ - ၆ - ၂၀၂၀ )

မှတ်ချေ်။ ။ ပုံများေို ဖပည်ကထာင်စုကရွးကောေ်ပွဲ ကော်မရှင်၏ တရားဝင် အင်တာနေ်စာမျေ်နှာ 

မှ ရယူထားပါသည်။

 ဖပည်ကထာင်စု ကရွးကောေ်ပွဲ  ကော်မရှင်သည် ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်  အကထွကထွ ကရွးကောေ်ပွဲေို  

ချမှတ်ထားသည့် စံ ( ၅ ) ချေ်နှင့်အညီ ေျင်းပနိုင်ကရး ကောင်ရွေ်သွားမည်ဟု ေတိဖပုထားသည်။ ၎င်း စံ ( ၅ ) 

ချေ်မှာ -
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ကော လ ခဲ မမို့ န ယ်  ေ ယား ပို င်း ရ ပ် ေွ ေ် ၊  စ လဲ လုံ ရွာ  နဲ့  

သံလွင်ဖမစ် စီးေင်းကနတဲ့ ြားကောင်းမမို့နယ်ေ သံလွင်ဖမစ်ေမ်းကေး 

ဝမ်ကအာင်းရွာတို့မှာ ယင်းသလဲ(ဖပန်တလိုင် ) လူမျ ိုးကတွ အများေုံး 

ကနထိုင်ကေတဲ့ ကဒသကတွဖြစ်ပါတယ်။

ေယားဖပည်နယ်အတွင်းရှိ  တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုကတွထဲမှ  

ယင်းတလ ဲလမူျ ိုးကတေွိ ုလဦူးကရအနည်းေုံးဖြစက်စတဲ ့အဓေိ အကကောင်း 

ရင်းေ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကပါင်း နှစ်ရာခန့်ေ ကေုံခဲ့ရတဲ့ ေပ်ကရာဂါအဖပင် 

ယခင် တိုင်းဖပည်အကဖခအကန မတည်မငိမ်တဲ့အချနိ်မှာ ကေုံခဲ့ရတဲ့ စစ်ကေး 

ဒဏ်ကကောင့်  တေွဲတဖပားဖြစ်ရာေကန လူမျ ိုးကပျာေ်ေွယ်လုနီးပါး 

ဖြစသ်ွားရတယလ်ို ့အသေ် ၆၀ အရယွ ်ယင်းတလ ဲလမူျ ိုးဖြစမ်ပီး ယင်းတလ ဲ

ရိုးရာ ကခါင်းကောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ရန်နိုင်စရိုင်းေ ကဖပာပါတယ်။

“ဖြတက်လးဖြတ ်မရှခိဲရ့င ်အရငေ် လေ်ေျနလ်ကူတေွ အေနုလ်ုံး 

စုကနလို့ ရှိရင်ကတာ့ ကတာ်ကတာ် တိုးတေ်ပါတယ်။” လို့ ရန်နိုင်စရိုင်းေ 

ယင်းတလဲ  လူမျ ိုးများ  နည်းပါးရတဲ့အကကောင်းရင်းေို  ရှင်း ဖပရင်း  

ကဖပာပါတယ်။

ကရှးယခငေ် လဦူးကရများတဲ ့ယင်းတလလဲမူျ ိုးဟာ ေယားဖပညန်ယ ်

အတွင်းမှာ ရွာကပါင်း ၆ဝ ကေျာ်ရှိခဲ့ြူးမပီး စစ်ကေးဒဏ်အဖပင် လွန်ခဲ့တဲ့ 

နှစ်ကပါင်း ရာကေျာ်( ပထမ ေမ္ဘာစစ်) အတွင်းမှာ ပလိပ် ေပ်ကေးကကောင့် 

ရွာလုံးေျွတ် ကသခဲ့တာမျ ိုးလည်း ရှိကကောင်းေို ေိုးေွားကတွ ကဖပာဖပ 

ချေ်အရ သိရတယ်လို့ ရန်နိုင်စရိုင်းေ ကဖပာပါတယ်။

ပထမ ေမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ေပ်ကရာဂါ သုံး ကေိမ်  ကေုံခဲ့ရ မပီး  

ေပ်ကရာဂါကကောင့် ကသေုံးသူ လူဦးကရရဲ့ ထေ်ဝေ်ကေျာ် ရှိခဲ့တယ်လို့ 

သိရပါတယ်။ ေမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အထိ စလဲလုံကေျးရွာဟာ ယင်းတလဲ 

လူမျ ိုးကတွရဲ့ မမို့ကတာ်( ပင်မကနရာ) အဖြစ် တည်ရှိကနခဲ့တယ်လို့ ရန်နိုင် 

စရိုင်းေ ကဖပာပါတယ်။

ရန်နိုင်စရိုင်းကနထိုင်တဲ့  စလဲလုံကေျးရွာဟာေိုရင်  ယခင်ေ 

ယင်းတလဲလူမျ ိုးများ စုကပါင်းကနထိုင်ရာ ကနရာဖြစ်ခဲ့မပီး ပထမ ေမ္ဘာစစ် 

အတွင်းမှာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ပလိပ်ကရာဂါကကောင့် လူဦးကရ ထေ်ဝေ်ကေျာ် 

အသေ် ေုံးရှူံးသွားခဲ့ရမပီး ယခုချနိ်မှာကတာ့ လူဦးကရ ၂ ရာ ကေျာ်သာ 

ေျန်ရှိကနတာ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၄ သန်းကခါင်းစာရင်းကတွ ၊ မမို့နယ် အကထွကထွအုပ်ချုပ်ကရး

မှူးဦးစီးဌာနကတွရဲ့ ကဒသန္တရေိုင်ရာ အချေ်အလေ်ကတွမှာမှာကတာ့ 

ယင်းတလ(ဲတလိငု်း)လမူျ ိုးကတမွှာရဲ့ လဦူးကရစာရင်းေ ေယားအပုစ်မုှာပ ဲ

ကပါင်းမပီးထည့်ထားလိုေ်တဲ့အတွေ် လေ်ရှိအကဖခအကနမှာ စာရင်းအတိ 

အေျ မကြာ်ဖပနိုင်ကသးကပ။

စလဲလုံ ရွာအဝင်လမ်းေို ကေျာေ်ခင်းလမ်း ခင်းထားကပမဲ့ အချနိ် 

ောလကောဖမင့်မပီဖြစ်တဲ့အတွေ် ကေျာေ်တုံးကလးကတွ ေွာတဲ့အတွေ် 

ယာဉ်အသွားအလာအတွေ် အေင်မကဖပလှပါေူး။ ဒါကပမဲ့ ကဒသခံကတွ 

ေလည်း ဒီအကဖခအကနေ သူတို့အတွေ် ယခင် သွားလာြို့ အလွန်ခေ်ခဲ 

ကနတာ ထေ်စာရင် အေင်ကဖပကနလှမပီလို့ ေိုကေပါတယ်။

အခုေိုရင် ယင်းတလဲ (တလိုင်း) လူမျ ိုးကတွဟာ အားလုံးကပါင်း 

လူဦးကရ တစ်ကထာင်ဝန်းေျင်သာ ေျန်ကနကတာ့တယ်ေိုတာ သူတို့ကတွ 

ေလည်း သိနှင့် မပီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းအကမွအနှစ်ကတွနဲ့ ရိုးရာ 

ယဉ်ကေျးမှုကတွ ထိန်းသိမ်းကစာင့်ကရှာေ်ြို့  စာကပမရှိ ဖခင်းေလည်း 

ယင်းတလဲလူမျ ိုး(တလိုင်း) ကတွရဲ့ သမိုင်းကတွ ကပျာေ်ေွယ်လုနီးပါး 

ဖြစ်ကနပါတယ်။

ယင်းတလဲစာကပေို  လူမျ ိုးများရဲ့  စာကပသင်ရိုးညွန်းတမ်းေို  

ဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်မှာ မပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ( ၃၀) ရေ်ကန့မှာ 

အတည်ဖပုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကကောင့်  အတည်ဖပုလိုေ်မပီ ဖြစ်တဲ့ စာကပေို 

ယင်းတလဲ လူငယ်ကတွအကနနဲ့ ေေ်လေ်ထိန်းသိမ်းသွားမှသာလျှင် 

သမိုင်းမကပျာေ် ၊  လူမျ ိုးမကပျာေ်ပဲ  ေေ်လေ် ရှင်သန်သွားနိုင်မှာ 

ဖြစ်တယ်လို့ ယင်းတလဲ လူမျ ိုး သေ်ကေီးပိုင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ စံကြစရိုင်းေ 

ကဖပာပါတယ်။

ယင်းတလဲလူမျ ိုးကတွဟာ ကတာင်ယာလုပ်ေိုင် ဖခင်းနဲ့  ကတာ 

ကောင်လိုေ်ဖခင်းကတွနဲ့ အသေ်ကမွးဝမ်းကရးအတွေ် အဓိေ မှီခိုအား 

ထားကေပါတယ။် ဖမစက်ချာင်းများနဲ့ ကတာကတာငက်တေွိ ုမှခီိမုပီး ကတာငယ်ာ 

နှမ်းခင်းကတွနဲ့ ကဖပာင်းကောေ်ကတွ အဓိေ စိုေ်ပျ ိုးကေမပီး ငါးြမ်းဖခင်းနဲ့ 

ကတာကောင်လိုေ်တာကတွေို မှီခိုအားထားကနကေတာ ဖြစ်တယ်။ 

သလံငွဖ်မစ ်အကနာေေ်ေဖ်ခမ်းနငှ့ ်ပနွက်ချာင်း အကေား စိေုပ်ျ ိုးကရး 

ဖြစ်ထွန်းသည့် ဖမစ်ဝှမ်းတကလျှာေ်တွင် ကနထိုင်ကလ့ရှိမပီး အသေ်ကမွး 

ဝမ်းကေျာင်းမှု အဖြစ် နှမ်း၊ ကဖပာင်း၊ ကောေ်၊ ပဲ၊ ကတာင်ယာစပါးတို့ 

စိုေ်ပျ ိုးမပီး သစ်ခုတ်ဖခင်း၊ ကတာင်ယာ ခုတ်ဖခင်းတို့  လုပ်ေိုင် ကေကလ့ 

ရှိကေပါတယ်။

“ရငှ်းရငှ်းကဖပာရရင ်လပုအ်ားအကပါ်မှာ ြလူုမံှုကတာ ့ေယရ်ှမိတနု်း။ 

သင့်ရုံကလာေ်ပဲ စားကေတာကပါ့။ ေုန်ရင် အကြေးယူ၊ ဖပန်ေပ် ဒါပဲကပါ့။ 

အလုပ်ေ ဒီကတာင်ယာ အလုပ်ေိုတာ ေယ်ကတာ့မှ ကေီးပွားချမ်းသာတာ 

မရှေိူးကလ။ စားကလာေရ်ုပံ ဲရှကိေတာ။ ကတာငသ်လူယလ်ပု၊် သာမာနခ်တု ်

ေယ်ကတာ့မှ မကေီးပွားေူး။ လယ်သမားလည်း ဒီလိုပဲ။ ယာသမားလည်း 
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ဒီလိုပဲ။ ပိုလျှတံာ သိပ်မရှိလိုေူး။” လို့ စလဲလုံကေျးရွာကန ရန်နိုင်စရိုင်းေ 

ကဖပာပါတယ်။

ယင်းတလဲ လူမျ ိုး အားလုံးနီးပါးမှာ ဗုဒ္ဓောသာဝင်များ ဖြစ်ကေမပီး 

နတေ်ိုးေယွမ်ှု အနည်းငယ ်ရှပိါတယ။် ယင်းတလတဲိုတ့ငွ ်ေရငန် ီမျ ိုးနယွ ်

စုဝင် တဖခားကသာ မျ ိုးနွယ်စုများနှင့် တူညီတဲ့ ပွဲကတာ်များ ရှိပါတယ်။ 

ကတာ်သလင်းလတွင် ဒီးေူ (ကောေ်ညှင်းထုပ်) ပွဲကတာ် (ကခါ်) လိပ်ဖပာ 

ကခါ်ပွဲကတာ်၊ ေေုန်လတွင် တံခွန်တိုင် ပွဲကတာ် (ကခါ်) မိုးကခါ်ပွဲကတာ်နှင့် 

တန်ခူးလတွင် ကရနတ်ကေျွးပွဲကတာ်ေို နှစ်စဉ် ေျင်းပကလ့ရှိပါတယ်။

ယင်းတလဲ အမျ ိုးသားများေ အနားတွင် အနီစ ေွပ်ထားတဲ့ 

အဖြူကရာင် အေသ ျနီဲ့ အဖြူကရာင် ကောင်းေီ ဝတ်ေင်မပီး ကခါင်းတွင် 

အနီကရာင်ကခါင်းကပါင်း ကပါင်းကလ့ရှိမပီး အမျ ိုးသမီးများမှာ အဖြူကရာင် 

အေသ ျ၊ီ အနီေွေ် ထေီနှင့် အမည်းကရာင် ကခါင်းကပါင်း ကပါင်းကလ့ရှိော 

ကငွ ဖပားပုတီးကစ့ ၊  ပန်းစည်း ကေိုးတို့ေို  လည်ပင်းတွင်  ဝတ်ေင်ကလ့ 

ရှိပါတယ်။ ယင်းတလဲ(တလိုင်း)လူမျ ိုးကတွမှာ အမျ ိုးသမီးကတွရဲ့ နာမည် 

ကနာေ်မှာေိုရင် မိန်း ( ကော်မိန်း၊ ကောေ်မိန်း) ေိုမပီး မှည့်ထားကေသလို 

အမျ ိုးသားကတွရဲ့ နာမည်ကနာေ်မှာလည်း ရိုင်း ( စရိုင်း၊ ေရိုင်း) ေိုမပီး 

မှည့်ထားကေပါတယ်။

လေ်ရှိမှာကတာ့ ယင်းတလဲ လူငယ်များမှာ ရိုးရာဝတ်စုံေို ပွဲလမ်း 

သေငမ်ျားမလှွမဲပီး ေျနအ်ချနိမ်ျားတငွ ်ဝတေ်ငမ်ှု မရှသိကလာေ ်နည်းပါး 

သွားမပီလို့ ကဒသခံကတွေ ကဖပာပါတယ်။

ယင်းတလဲ ( တလိုင်း) လူမျ ိုးဟာ ၁၉၉၀ - ၂၀၀၀ ခုနှစ်အကေားမှာ 

တဖခားကသာ တိငု်းရင်းသားကတနွည်းတ ူစစပ်ဠပိေ္ခကေားမှာ ရငှသ်နခ်ဲရ့တဲ ့

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးတမျ ိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တချနိ်ေ လူဦးကရ 

အများေုံး တိငု်းရင်းသားဖြစခ်ဲက့ပမဲလ့ည်း ေပက်ရာဂါအဖပင၊် စစပ်ဠပိေ္ခေိ ု

ကေုံကတွ့ခဲ့ရတဲ့ သူတို့ လူမျ ိုးေကတာ့ အခုချနိ်မှာ လူဦးကရ အနည်းေုံး 

တိုင်းရင်းသားတခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။

ေပ်ကေးေို ကရှာင်လွဲလို့ မရပဲ လူဦးကရ ထေ်ဝေ်ခန့် ေုံးရှုံး 

သွားခဲ့ရတယ် ေိုကပမဲ့ စစ်ကေးေိုသာ ကရှာင်လွဲခွင့် ရှိခဲ့ရင် အခုချနိ်မှာ 

ယင်းတလဲ လူမျ ိုးကတွဟာ လူဦးကရနည်းပါးသွားခဲ့ကပမဲ့ ြွံမြိုးတိုးတေ်တဲ့ 

လူမျ ိုးတမျ ိုးအဖြစ် ရှင်သန်သွားနိုင်တယ်လို့ ရန်နိုင်စရိုင်းေ ကဖပာပါတယ်။

စစ်ပဠိပေ္ခောလအတွင်းမှာ မကောခဏ ကပါ်တာထမ်းခဲ့ရတဲ့  

ယင်းတလဲ အမျ ိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သူ အသေ် ၆၀ ကေျာ်အရွယ်ရှိတဲ့  

စကံြစရိငု်းေ သ ူကပါ်တာထမ်းခဲစ့ဉေ် ကေုံကတွ့ခဲရ့တဲ ့အဖြစအ်ပျေက်တေွိ ု

ဖပန်ကဖပာင်းကဖပာဖပရင်း သေ်ဖပင်းတစ်ချေ်ချမပီး ယခုအချနိ်မှာ မငိမ်းချမ်း 

မှုေိုသာ လိုလားကတာ့တယ်လို့ ညည်းတွားပါတယ်။

“ ဖပညသ်ူ့စစလ်ည်း လပုခ်ဲရ့တယ။် ဖပညသ်ူ့စစေ်ကန ခစံားခငွ့လ်ည်း 

မရှိ၊ ကနာေ်ေုံး ဖပည်သူ့စစ် ဖပန်ရုတ်ကတာ့လည်း ကပါ်တာ ထမ်းရတယ်။ 

ေျကတာတ်ို ့ကောလခ ဲမေေူး။ အားလုံး ဟိုး..သလံငွ ်ဟိြုေေ်မ်း BP – 9

၊ စခန်း ၉ တို့ အေုန်လုံး ကရာေ်ခဲ့တယ်။ သွားကသတဲ့လူလည်း ကသတယ်။ 

ဖပနလ်ာတဲလ့လူည်း ဖပနလ်ာတယ။် ေျကတာေ်စပ ဲကောလခေဲ လကူတေွ 

ကတာကစာင့န်တ၊် ကတာငက်စာင့န်တ ်ကစာင့က်ရှာေလ်ို ့ဖပနက်ရာေလ်ာခဲတ့ယ။် 

ေျကတာေ်ကတာ ့အေနုလ်ုံးေိပု ဲမငမိ်းချမ်းကစချငတ်ယ။်” လို ့ကဖပာပါတယ။်

ယင်းသလဲမျ ိုးနွယ်စုကတွကနထိုင်တဲ့  ကောလခဲမမို့နယ် စလဲလုံကေျးရွာေ ဖမင်ေွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ - ကမာ်ဦးဖမာ
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ဖပညန်ယအ်စိုးရေကနရဲ့ စေယ်န္တရား ဖပငေ်ငခ် 

ကတွေို ဖပည်သူ့ေဏ္ဍာကငွေကနယူမပီး ငှားရန်းရရှိလို့ 

ရတဲ့ကငွကတွေိုကတာ့ ဖပည်သူ့ေဏ္ဍာကငွထဲ မကရာေ် 

ေူးလို့  မယ်စဲ မမို့ နယ်  မဲေန္ဒနယ်အမှတ် (၁ )ေ 

ဖပညန်ယလ်ွှတက်တာေ်ိယုစ်ားလယှ ်ဦးကအာငန်ိငုဦ်းေ 

ကဖပာပါတယ်။

“ေျကတာ်ကဖပာတယ် သူတို့ဒီဖပင်တဲ့ ကငွေယ် 

ကလာေ်ရတယ်၊ ရတဲ့ကငွေေယ်ကလာေ်လဲေိုတာ 

ဒါေိုရှင်းတမ်းရှိကနရမယ်။ ေယ်လေ်ထေ်ဖြစ်ဖြစ်ရှ

င်းတမ်းရှိတယ်။ ကနာေ်ကတွ့ရှိချေ်ခါေျကတာ့ောမှမ

ကစ့စပ်ေူး။ ောမှမရှိေူး ဒါကပမဲ့လို့သူတို့အလွဲသုံးစား

လုပ်ထားတဲ့ကငွေို ေျကတာ်တို့ အခုတင်ထားတယ်။”

စ ေ် ယ န္တ ရား ကတွ ေို  ဌား ရ မ်း အ သုံး ဖပု မပီး  

ပျေစ်ီးသွားပါေ အကသးစားဖပငေ်ငစ်ရတိေ်ိ ုငှားရန်း 

တဲ ့ေမု္ပဏေီ ဖပငေ်ငရ်မှာဖြစတ်ဲ ့နစှဦ်းသကောတညူ ီ

ချေ ်စာချုပက်တလွည်း ချုပေ်ိထုားတာကတ ွရှတိယလ်ို ့

ေိုပါတယ်။

ဒါကကောင့်အခုလို ငှားရမ်းမပီးပျေ်စီးသွားရင် 

ဖပင်ေင်စရိတ်ေို  ဖပည်သူ့ေဏ္ဍာကငွေ ကနယူမပီး  

ငှားရမ်းခရရှိကငွေိုမူ ပွင့်လင်းဖမင်သာစွာ မချဖပတဲ့ 

အတွေ် ၎င်းေိစ္စရပ်ကတွနဲ့ပတ်သေ်လို့ ဖပည်နယ် 

လွှတ်ကတာ် အစည်းအကဝးမှာ ဇွန်လ ၁၁ ရေ်ကန့ေ 

တင်ဖပခဲ့ပါတယ်။

“ ေျ ကတာ် တို့ စ မပီး ကတာ့ မှ ကတွ့ ရှိ ချ ေ် ေို  

အားလုံး စကုပါင်းမပီးကတာက့ပါက့နာဒ်ဟီာေိလု ဲလပုသ်င့ ်

လုပ်ထိုေ်တာလုပ်မယ်  ေို မပီးကတာ့  ေျကတာ်တို့  

ဟိုး တစ်ကခါေ်ကဖပာတာ ဖပည်ကထာင်စု အဂတိအထိ 

တင်မယ် လို့ေျကတာ်လည်း ကမးခွန်းကမးထားပါတယ်၊ 

ကဖပာလည်း ကဖပာထားပါတယ။် ဒါအမနှတ်ေယဖ်ြစသ်င့ ်

ဖြစ်ထိုေ်တာေို၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုေ်တာေိုလုပ်တယ်

လိုေ့ ဲေျကတာတ်ိုခ့ယံထူားပါတယ။်” ဦးကအာငန်ိငုဦ်းေ 

ကဖပာပါတယ်။

အစိုးရရဲ့စေ်ယန္တရားကတွေို ေုမ္ပဏီကတွေ 

ဌားရမ်းမညေ်ိရုင ်ဌားရမ်းခ တစလ်မှာ လမ်းကေတိစ်ေ ်

တစ်စီးေို သိန်း ၂၇မှ သိန်း ၃၀ ကေားမှာရရှိမပီး ကဖမ 

ကော်စေ်တစ်စီးလျှင် သိန်း၅၀မှ သိန်း ၆၀ဝန်းေျင်

ကလာေ်အထိရရှိတယ်လို့  ဦးကအာင်နိုင်ဦးေကဖပာ 

ပါတယ်။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေဏ္ဍာကရးနှစ်မှာ ကငွလုံးကငွရင်း 

ခွင့်ဖပုရန်ပုံကငွ ေျပ်သန်း(၁၀၃၀.၆၀)ဖြင့် ေယားဖပည် 

နယ်အစိုးရအြွဲ့ပိုင် စေ်ယန္တရားနှင့် SKAT(ောလဲ) 

ယာဉ်ကတွေိုကဒသြွံ့မြိုးကရးအတွေ် ရည်ရွယ်မပီး ဝယ်

ယူခဲ့တယ်လို့တိုင်စာပစ်စာကစာင့်ကေည့်စစ်ကေးကရးအ

ြွဲ့ရဲ့ ကလးနှစ်တာ ကောင်ရွေ်ထားရှိမှု အစီရင်ခံစာမှာ 

ကြာ်ဖပပါတယ်။

လွိုငက်ောခ်ရိငုအ်တငွ်းမှာ စေယ်န္တရား(၁၀)စီး၊ 

SKAT ယာဉ ်၈စီးနငှ့ ်လမ်းဦးစီးဌာနတငွ ်စေယ်န္တရား(၂)

စီး ၊ စစုကုပါင်း(၂၀)စီးေိ ုတိငုစ်ာပစစ်ာကလလ့ာေန်းစစ်

ကရးအြွဲ့ေ ကတွ့ရှကိပမဲလ့ ဲစာရင်းစစခ်ျုပအ်စရီငခ်မံှာ (

၁၈) စီးေဲကြာ်ဖပထားတဲ့အတွေ်ကကောင့် ေွာဟမှုကတွ 

ရှိကနတယ်လို့ ဒုတိယအကေိမ် ေယားဖပည်နယ်လွှတ် 

ကတာ် တိုင်စာပစ်စာကလ့လာေန်းစစ်ကရးအြွဲ့၏ (

၄) နှစ်တာ ောလအတွင်း တိုင်ကေားစာများအကပါ် 

ကောငရ်ေွ ်ထားရှမိှု အစရီငခ်စံာမှာကြာဖ်ပထားပါတယ။်

အေိုပါ စေ်ယန္တယားကတွ ထဲမှလိုင်စင်ထုတ် 

လို့မရတဲ့  စေ်နှစ်စီးေို  ဖပည်နယ်စည်ပင်သာယာ 

ကရးအြွဲ့ေို  ကပးအပ်သွားမယ်လို့လည်း  ကြာ် ဖပပါ  

ရှိပါတယ်။

စေ်ယန္တရားဌားရမ်းခမှ ရရှိသည့် ရကငွကတွေို 

ဖပညန်ယ ်အစိုးရအြွဲ့၏အစည်းအကဝး ေုံးဖြတခ်ျေဖ်ြစ ်

သုံးစွဲခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့  သယံဇာတနှင့်  သောဝ 

ပတ်ဝန်းေျင် ထိန်းသိမ်းကရးဝန် ကေီး ဦးတီရယ်ေ 

ဒုတိယအကေိမ်  ေယားဖပည်နယ်လွှတ်ကတာ်(၁၇)

ကေိမ် ကဖမာေ်ပုံ မှ န်အစည်းအကဝး  (တတိယကန့ ) 

မှာကဖပာကေားခဲ့ပါတယ်။

၎င်းေ “ ဌားရမ်းခ ရရှိကငွေို စာရင်းဇယား 

ဖပုစမုပီး ဖပညန်ယစ်ာရင်းစစခ်ျုပရ်ုံး၏ စာရင်းစစက်ေးမှု 

ေိုလည်းခံယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရကငွစာရင်းများအား 

ကြျာေဖ်ြတဖ်ခင်းမရှပိါ။ ဌားရမ်းခအားရကငမွ ှသုံးစွသဲည့ ်

ေစိ္စအားဖပညန်ယအ်စိုးရအြွဲ့၏အစည်းအကဝးေုံးဖြတ်

ချေ်ဖြစ်သာ သုံးစွဲဖခင်းဖြစ်ပါတယ်။” ကဖပာပါတယ်။

ေယားဖပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ပိုင် စေ်ယန္တရား 

ကတွေို ကလလံတင်စနစ်ဖြင့်ကရာင်းချြို့အတွေ် ၂၀၂၀

၊ ဧမပီလ ၁ရေ်ကန့မှ ၃၀ရေ်ကန့အထိ ပထမအကေိမ် 

တင်ဒါကခါ်ယူခဲ့မပီး၊ ၂၀၂၀၊ကမလ ၁၈ရေ်ကန့မှ ၂၀၂၀၊

 ဇွန်လ ၁၇ရေ် ကန့အထိ ဒုတိယအကေိမ် တင်ဒါကခါ် 

ယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။

(၁၆ .၉ . ၂၀၁၅ )ရေ်ကန့မှ  (၈ .၅ . ၂၀၁၈ ) 

ကန့အထိ စေ်ယန္တရားဌားရမ်းခေျပ်ကငွ(၃၆၇.၂၄၄) 

သန်းရရှိခဲ့တာ ဖြစ်မပီး ၊ အမှန်တေယ် စေ်ယန္တရား 

ဌားရမ်းခမ ှအနည်းေုံးရသင့တ်ဲက့ငမွှာ ကငေွျပ(်၉၄၈.၆) 

သန်း ရရှိရမည် ဖြစ်တယ်လို့

ဌား ရ မ်း ခ  ရ ရှိ ကငွ မှာ  ေ ဏ္ဍာ ကရး လု ပ် ထုံး  

လုပ်နည်းနဲ့အညီ ဖပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံး၏ ကငွစာရင်း 

အမတှ ်ND-023111 သိုက့ပးသငွ်းမပီး စေယ်န္တရား ၁၀စီး

အား ၁၀\၂၀၁၈ လတွင်လည်းကောင်း၊ ကဖမသယ်ယာဉ် 

၈ စီးအား ၁\ ၂၀၂၀ လတွင်လည်းကောင်းဌားရမ်းမှု 

မဖပုကတာ့ေဲ ကလလံတင်ကရာင်းချကရး တင်ဒါကခါ် 

ယူလျေ်ရှိရာ ပထမအကေိမ်မှာအကေိမ် တင်ဒါမပိုင်သူ

မရှိခဲ့ေူးလို့ေိုပါတယ်။

ကမ လ  ၁ ၃  ရ ေ် ကန့ တွ င်  ကလ လံ တ င် ဒါ  

ထပ်မံကရာင်းလျေ်ရှိ မပီး ကရာင်းရကငွအား ဖပည်နယ် 

အစိုးရအြွဲ့ ကငစွာရင်းအမတှ ်ND- 023111 သိုက့ပးသငွ်း 

ြို့ရှိတယ်လို့ ေိုပါတယ်။

စေ်ယန္တရား  အား ဖပည်ပသို့ ဌားရမ်းအသုံး  

ဖပု ဖခင်း ၊  ကဖမသယ်ယာဉ်အား ခရိုင်  မမို့နယ်သို  ့

ဖြန့်ခွဲဖခင်း၊ ဌားရမ်း သုံးစွဲဖခင်းဖပုဖခင်းမှာ ယခုအစိုးရ 

သစ်တာဝန်ယူစဉ်ောလ အတွင်း  ဖပည်နယ်တွင်  

ကဒသြွံ့မြိုးကရး လုပ်ငန်းအရှိုန်အဟုန် ြွံ့မြိုး တိုးတေ် 

ကစရနရ်ညရ်ယွမ်ပီး ကောငရ်ေွခ်ဲဖ့ခင်းကကောင်း ကေွးကနွး 

တင်ဖပအပ်ပါတယ်။

ဖပည်နယ်အစိုးရ စေ်ယန္တရားငှားရမ်းခ ဖပည်သူ့ေဏ္ဍာကငွထဲမကရာေ်ဟုေို
စိုးထိုေ်ကအာင်

ဦးမူးရယ်

၂၀၁၅  မှာမဲထည့် ြူးတယ် ။အခုအစိုး ရေ 

တံ တား ကတွ  ကရ ေ န် ကတွ လု ပ် ကပး တာ ရှိ တ ယ် ။ 

အေုန်လုံးကတာ့ မဖပည့်စုံကသးေူး။ သွားလာြို့ လမ်း

ကတရွငှ်းရငှ်းလင်းလင်းမရှကိသးေူး။ တစန်စှန်ည်းနည်း 

ရွာသူ/သားကတွေိုကခါ်မပီး ဖပန်လုပ်ရမယ်။ အဖပင်မှာ 

ကဖပာရင်လည်း အဲကလာေ်ထိ မကဖပာတတ်ကတာ့ ေယ် 

လမ်း ေိသုွားမလေဲိတုာ ေျကနာတ်ို ့အချင်းချင်းကခါ်မပီး 

ေိုယ့်ောသာေိုယ် လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။

ရှားကတာမမို့နယ၊် သရီဒီါးကေျးရွာမှာကနထိငုတ်ဲ ့

ဦးပဲ့ရယ်ေ

“ ေယ်လိုမျ ိုးေိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ကစချင်လ

ည်းေိုရင်  ေျကတာ်တို့ေ ဒီ ဖပည်သူလူထုကတွေို  

ချစ်တဲ့သူ  ဖပည်သူလူထုကတွေို  ရွာတစ်ရွာေကန 

တ စ် ရွာ မပီး  သူ တို့ ချ စ် တဲ့ သူ ကတွ ေဲ လို ချ င် တ ယ်  

ောဖြစ်လဲးေို အဖပန်အလန်နဲ့စေားကဖပာရင်းနှီးတဲ့ 

သူကတွမှေဲလိုချင်တယ် တစ်ချ ို့ေ အာဏာရှိကပမဲ့လဲး 

အာဏာရှိတဲ့လူကတွေ မျေ်နာလည်းမကောင်းေူး 

ကေ ည့် လို ေ် ရ င်  ကကော ေ် စ ရာ ကေီး အဲ့ လို မျ ိုး ဖြ စ်

တဲ့သူကတွ  ပို ကကောေ်တာကပါ့ကနာ်  ေျကတာ်တို့အဲ့

လို မျ ိုး စိုး ရိ မ်တယ်  တစ် ဖခားတေ်လာတဲ့ ပါတီေဲ  

ဖြစဖ်ြစဖ်ပညသ်လူထူကုတေွိ ုချစတ်ဲသ့မူေှျကတာတ်ိုေ့ 

အဲလ့ိမုျ ိုးလိခုျငတ်ာကပါက့နာ ်အာဏာရှမိပီးကတာ ့သတူိုေ့ 

သူ့ရဲ့အာဏာနဲ့သူများေို အမိန့်ချတဲ့ သူကတွ အဲ့လိုမျ ိုး

မလိုချင်ေူးကပါ့ကနာ်။”

ဦးကစရယ်

၂၀၁၅ တုန်းေ မဲထည့်ြူးတယ် ။လာမယ့် ကရွး

ကောေ်ပွေယ်ဟာပိုကောင်းသလဲေိုတာ ေျကနာ်တို့ 

ရွာအချင်းချင်းလည်း တိုင်ပင်ကေွးကနွးြို့လိုတယ်။ 

လာမယ့်ကရွးကောေ်ပွဲ အတွေ် မဲထည့်ြို့ ေျကနာ်တို့ 

ရွာသားကတွအချင်းချင်းလည်း ေယ်ဟာကောင်းလဲ ၊ 

ေယဟ်ာမကောင်းေူးလ ဲေိတုာ တိငုပ်ငက်ေွးကနွးကေြို ့

လိုအုံးမယ်။ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်တဲ့သူ လိုမျ ိုးကပါ့ ကေိုေ် 

ရင်ကရွးမယ် မကေိုေ်ရင်မကရွးေူး အဲလိုေဲကပါ့။

ရပ်ရွာအတွေ် ကေည့်ကပးခို င်းကစချင်တယ်။ 

လူထုကတွေို ကတာ့  အကကောင်း ကေားကပးပါတယ် ။ 

ေယြ်ွဲ့ေကောင်းလ ဲေယတ်စက်ယာေေ် ကောင်းလ ဲ

ေိုတာ ေျကနာ်တို့ြေ်ေလည်း စဉ်းစားထားပါတယ်။ 

အကယာေ်စီတိုင်းလည်း စဉ်းစားပါတယ် ဒီဟာေ 

ေယ်အြွဲ့ေကောင်းလဲ ေယ်အြွဲ့ေမကောင်းလဲ 

ေိုတာ အကယာေ်စီတိုင်းစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်။

ဦးကတာ်ရယ်

၂၀၁၅ တုန်းေ မဲထည့်ြူးပါတယ်။ လူထုကတွ 

ေိုချစ်ကပး လူထုကတွေီသွားမပီး ေူညီနှစ်သိမ့်ကပးတဲ့ 

သူေိုေဲတေ်ခိုင်းကစချင်ပါတယ်။

၂၀၂၀ ကရွးကောေ်ပွဲနဲ့  ကရွးကောေ်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ် မပိုင် ကေမယ့်  ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်းကတွအကပါ် ရှားကတာမမို့နယ်ေ ၂၀၂၀ ကရွးကောေ်ပွဲနဲ့  ကရွးကောေ်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ် မပိုင် ကေမယ့်  ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်းကတွအကပါ် ရှားကတာမမို့နယ်ေ 
ကဒသခံကတွရဲ့ ကမျာ်လင့်ချေ်ကတွေယ်လိုရှိကနပါသလဲ။ ဒီအကကောင်းအရာ နဲ့ ပါတ်သေ်မပီး ရှားကတာ့ ကဒသခံကတွရဲ့ အသံတချ ို့ေို ကဒသခံကတွရဲ့ ကမျာ်လင့်ချေ်ကတွေယ်လိုရှိကနပါသလဲ။ ဒီအကကောင်းအရာ နဲ့ ပါတ်သေ်မပီး ရှားကတာ့ ကဒသခံကတွရဲ့ အသံတချ ို့ေို 
ကြာ်ဖပကပးလိုေ်ပါတယ်။ကြာ်ဖပကပးလိုေ်ပါတယ်။

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

uAsmrsm;/ umwGef;rsm;/ aA'ifrsm; uAsmrsm;/ umwGef;rsm;/ aA'ifrsm; 

ay;ydk hvdkygu ay;ydk hvdkygu 

qufoG,f&ef/ qufoG,f&ef/ 

zkef; = 09789792689zkef; = 09789792689
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*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpf*sLvdkifv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) EdkifiHwum owif;EdkifiHwum owif;

လွိုငက်ောမ်မို့ေကန မိငု ်၄ဝ ကေျာ ်သွားရတဲ ့ရှားကတာမမို့နယထ်ေဲ 

ကေျး ရွာ ကတွ ဟာ ေို ရ င်  လ မ်း ပ န်း ေ ေ် သွ ယ် ကရး  ခ ေ် ခဲ ကန ေဲ  

ဖြစ်ပါတယ်။ ကဖမာေ်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ကေျးရွာအများစုဟာ တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာ 

ကဝးေွာလှတဲ့အ ဖပင်  ေေ်သွယ်ကရး  မေိုထားနှ င့်  လမ်းခရီးေို  

ကဖခေျင် နှင်ရမပီး ကတာကတာင်ကတွေို ဖြတ်သန်းော တရွာနှင့်တရွာ 

ေူးလူးသွားလာကနရပါတယ။် ေားကရာေြ်ို ့ကဝလာကဝး။ ေိငုေ်ယက်တာင ်

အနိုင်နိုင် သွားလာကနရတဲ့ လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။

“ သွားလာြို့ ၊ လမ်းပန်းေေ်သွယ်ကရးလည်း အေင်မကဖပေူး။ 

ေိငုေ်ယက်တာင ်ကောင်းကောင်းသွားလာလို ့မရေူး။ ေားေိ ုပိေုိုးတယ။် 

ကဖခေျင်ပဲ ကလျှာေ်ကနရကတာ့ ခေ်ခဲပါတယ်။ ကတာထဲ၊ ကတာင်ထဲပဲ 

ကနရတာ။ ခေ်ခေ်ခဲခဲ ကနထိုင်ရပါတယ်။” လို့ ကဒါတကနာကေျးရွာ ဥေ္ကဌ 

ဖြစ်သူ အသေ် ၅၀ အရွယ် ဦးမူးရယ်ေ သူတို့ရွာရဲ့ လမ်းပန်းေေ်သွယ် 

ကရးအကဖခအကနေို ကဖပာဖပရင်း ညည်းတွားပါတယ်။

ကဒါတကနာကေျးရွာေိ ုကရာေြ်ို ့လွိုငက်ော ်- ရှားကတာလမ်းကပါ်ေ 

ကဒါေကလာ်လဲကေျးရွာမှာရှိတဲ့ လမ်းခွဲအတိုင်း သွားမပီး ရွာမကရာေ်ခင် 

လမ်းရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံမှာ ရှိတဲ့ ကဒါဝယ်ကရာကေျးရွာအထိ ေား၊ ေိုင်ေယ် 

လမ်းခရီးကပါေမ်ပီး အေငက်ဖပကဖပ သွားလာနိငုက်ပမဲ ့ကဒါဝယက်ရာကေျးရွာမ ှ

စတင်ော ကဖခေျင်ဖြင့် ၃ နာရီခန့်  ကောကအာင် သွားရပါကသးတယ်။

ကဒါတကနာရွာသာမေပဲ ကဒါတကနာေကန ၂ နာရီ ခန့် ကဖခေျင် 

ကလျှာေ်မပီး သွားရကသးတဲ့ ေယားဖပည်နယ်နဲ့ ရှမ်းဖပည်နယ်ကတာင်ပိုင်း 

ကမာေ်မယ်မမို့နယ်ရဲ့ နယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့ တကနာ်ေလုကေျးရွာေလည်း 

ကဒါတကနာထေ် ပိုမပီး လမ်းပန်းေေ်သွယ်ကရး ခေ်ခဲကနပါတယ်။ ကတာင် 

“ ကနာေ်တစ်ကေိမ် ‘ ကဖမစာပင်’ မဖြစ်ချင်ကတာ့ ”“ ကနာေ်တစ်ကေိမ် ‘ ကဖမစာပင်’ မဖြစ်ချင်ကတာ့ ”

ထပ်မံကရွ့ကဖပာင်းရမဲ့ ဒုေ္ခေို ရင်မေိုင်နိုင်ကတာ့တဲ့အတွေ် ဖြစ်လာသမျှ 

အခေ်အခဲ၊ စိန်ကခါ်မှုကတွေို အံတုမပီး ရှင်သန်ကနရတာပါ။

“ဒီမှာကနတာ ပို မပီးကတာ့ အေင်ကဖပတာ စားရ၊ ကသာေ်ရတာ 

မဟတုေ်ူး။ ပငပ်န်းေင်းရကဲနလို ့ကေတိမ်ှတိမ်ပီး ကနကေတာ။” လို ့ကဒါတကနာ 

ကေျးရွာမှာ ဦးမူးရယ်ေ ကဖပာပါတယ်။

စားဝတ်ကနကရးအတွေ်ကတာင် အနိုင်နိုင် ရုန်းေန်ကနရတဲ့ သူတို့ 

အတွေ် ပညာသင်ကေားရြို့ေို  အလှမ်းကဝးလှပါတယ်။ ကဖမာေ်ပိုင်း 

အုပ်စုထဲမှ လမ်းခရီးကပါေ်မပီး အထေ်တန်းကေျာင်း၊ တိုေ်နယ်ကေးရုံေို 

ပိငုေ်ိငုထ်ားတဲ ့သရီဒိါးကေျးရွာရှ ိလငူယက်တကွတာင ်ေယတ်န်းကအာငမ်ပီး 

အစိုးရဝနထ်မ်း ဖြစသ်ွားတဲ ့ေယဂ်ဏန်းသာ ရှပိါကသးတယ။် သရီဒိါးကေျး 

ရွာေေေ်ကန ခရီးေိ ုကဖခေျငန်ငှရ်တဲ ့ကေျးရွာကတမွှာကတာ ့ေယတ်န်းေိ ု

မပီးေုံးကအာင ်တေက်ရာေ ်ပညာသငက်ေားခဲသ့ကူတာင ်မရှနိိငုက်သးပါေူး။

“ေျကတာတ်ိုေ့ စာမသငရ်ကတာ ့သမူျားကဖပာတာကတလွည်း အေနု ်

နားမလည်နိုင်ေူးကလ။ အဲ့ဒါကတွေ ေျကတာ်တို့ရဲ့ အဓိေ အားနည်း 

ချေ်ဖြစ်ကနတယ်။” လို့ ကဒါေကလာ်လဲကေျးရွာ ဥေ္ကဌ ဦးကဌးရယ်ေ 

သူ စာမသင်ခဲ့ရတဲ့အတွေ် ကေျးရွာအတွေ် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အချနိ်မှာ 

အခေ်အခဲကတွ ရှိတယ်လို့ ကဖပာပါတယ်။

စားဝတ်ကနကရးအတွေ် ကတာင်ယာလုပ်ငန်းေိုသာ အဓိေထား 

အမှီ ဖပုရတာဖြစ် မပီး  ရာသီဥတုမကောင်းတာ၊ သောဝကေးဖြစ်တာ 

စ တာ ကတွ ေို  ကေုံ ကတွ့ လာ ခဲ့ ရ င် ကတာ့  စား ဝ တ် ကန ကရး အ တွ ေ်  

အလွန်ခေ်ခဲတယ်လို့ ကဒသခံကတွေ ကဖပာပါတယ်။

“ေျမေကတာ့ ကတာင်ယာပဲ လုပ်တယ်။ လယ်လည်း မရှိေူး။ 

အုပ်ချုပ်ကရး ဦးစီးဌာနရဲ့ ၂၀၁၈ မတ်လ ၃၁ ရေ်ကန့ အစီရင်ခံစာမှာ 

ကြာ်ဖပထားတာေို ကတွ့ရပါတယ်။ ကေျးရွာ ၂ဝ ေိုတာေကတာ့ အစိုးရရဲ့ 

ဖပည်ထဲကရးမှာ အမည်ကပါေ်တဲ့  စာရင်းကတွပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမည် 

မကပါေက်သးတဲ ့စာရင်းကတလွည်း ေယဂ်ဏန်းကလာေ ်ရှကိနပါကသးတယ။်

နယ်ကဖမမကအးချမ်းခင်တုန်းေ ဖြတ်ကလးဖြတ်လို့  အများေ 

သိထားတဲ့  (ရိေ္ခာဖြတ်ကတာေ်ဖခင်း ၊  ေဏ္ဍာကငွ ဖြတ်ကတာေ်ဖခင်း ၊ 

သတင်းအေေ်အသွယ် ဖြတ်ကတာေ်ဖခင်း၊ လူထုနှင့် အေေ်အသွယ် 

ဖြတ်ကတာေ်ဖခင်း) ောလမှာ စစ်ကေးထွေ်ကဖပး တိမ်းကရှာင်ခဲ့ရမှုကကောင့် 

ကေျးရွာကတွ ကပျာေ်သွားေုန်တာဖြစ်ပါတယ်။

လူဦးကရ ၃ သိန်းကေျာ်သာ ရှိတဲ့ ေယား ( ေရင်နီ) ဖပည်နယ် 

အတွင်းတွင်  ေရင်နီအမျ ိုးသား  တိုးတေ်ကရးပါတီ  (  KNPP ) 

အပါအဝင် စစ်အစိုးရကခတ်ေ မငိမ်းချမ်းကရးယူထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား 

လေ်နေ်ေိုင်များ (၇) ြွဲ့ကလာေ် ရှိကနပါတယ်။ KNPPေကတာ့ အစိုးရနဲ့ 

တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တိုေ်ခိုေ်မှု ရပ်စဲကရး သကောတူ စာချုပ် (NCA) ေို 

လေ်မှတ်ကရးထိုးနိုင်ကရး အတွေ် အစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းကနေဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 

အရင်နှစ်ကတွမှာလည်း ေရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတေ်ကရးပါတီ KNPP 

နယ်ကဖမထဲေို စစ်တပ်ေ အကကောင်းမကေားပဲ ဝင်ကရာေ်လာတယ်လို့ 

ေိုမပီး သတိကပးတဲ့အကနနဲ့ ကသနတ်ကြာေ်တာကတွ ရှိခဲ့ပါတယ်။ မပီးခဲ့တဲ့ 

ကမလ အတငွ်းမှာ ကဒါလယခ်ကူေျးရွာအနီးမှာ စစတ်ပန်ဲ့ KNPP တို ့ပဠပိေ္ခ 

အနည်းငယ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါကသးတယ်။

“မငိမ်းချမ်းကစချင်တယ်။ မကဖပးရ၊ မလွှားရကတာ့ရင် ပိုကောင်း 

မလားလို့ အမမဲကတွးတယ်ကလ။ အရင်ေ အချနိ်ကတွေို ဖပန်ကတွးကေည့်ရင် 

လုပ်ေိုင်စားကသာေ်လို့ မရေူး။ မစားရ၊ မကသာေ်ရေူး။ အများကေီး 

ခံစားခဲ့ရြူးကတာ့ စိတ်ထဲမှာေ အမမဲတမ်း စိုးရိမ်ကကောေ်လန့်ကနရတယ်။ 

မငိမ်းမငိမ်းချမ်းချမ်းကနရရင် ပိုမပီးကတာ့ သေ်သာတယ်ကလ။ စိတ်လည်း 

ကအးချမ်းရတယ်။” လို့  သီရိဒါးကေျးရွာမှာ ကနထိုင်တဲ့  ဦးကစရယ်ေ 

ပဠိပေ္ခဖြစ်စဉ်ကတွနဲ့ ပတ်သေ်မပီး ကဖပာပါတယ်။

တကနာ်ေလုကေျးရွာကန အသေ် ၇၀ အရွယ် ကဒါ်မိမယ်ေ 

ေယားကခတ်ကဟာင်းဝတ်စုံေို  ဝတ်မပီး ပအို့ဝ် ဝတ်စုံ  အဖပင်ထပ်ေို 

အကနွးထည်အဖြစ် ဝတ်ေင်ော ေွမ်းကလးတဝါးဝါးနဲ့ သူမနဲ့ မိသားစု 

ကဖပးလွှားခဲ့ရတဲ့ အတိတ်ေို ကရပေ်မဝင်ကအာင် ဖပန်ကဖပာင်းကဖပာဖပရင်း 

“ပငပ်န်းတယ။် ေျမေ ဖပနမ်ပီး မတိေုက်စချငက်တာေ့ူး။ မကဖပးနိငုက်တာေ့ူး။ 

အသေ်လည်း ကေီးကနမပီ။ ကတာထဲမှာလည်း သွားပုန်းကနခဲ့ရတယ်။ 

မကဖပးချင်ကတာ့ေူး။ ပုန်းလည်း မပုန်းချင်ကတာ့ေူး။ အခုကတာ့ မပစ်ကေ 

ကတာ့ေူးေိုကတာ့ နည်းနည်း သေ်သာပါတယ်။ ဖပန်မပီး မတိုေ်ခိုေ် 

ကေပါနဲ့ကတာ။့” လို ့သေဖ်ပင်းချလိေု၊် ေမွ်းတကံတွးကထွးလိေုန်ဲ့ ကဖပာကနပါ 

ကတာ့တယ်။

ရှားကတာမမို့နယ် အရင်စစ်အစိုးရလေ်ထေ်မှာ အနေ်ကရာင်နယ် 

ကဖမအဖြစ ်သတမ်တှခ်ထံားရပါတယ။် အခခုျနိမ်ှာကတာ ့ရှားကတာမမို့နယဟ်ာ 

အညိုကရာင်နယ်ကဖမအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ကဒသ ဖြစ်ပါတယ်။

ရှားကတာမမို့နယ် ကဖမာေ်ပိုင်းမှ ကေျးရွာကတွလိုပဲ တချနိ်ေ စစ်ရဲ့ 

ကဖမစာပင် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖပင် ယကန့အချနိ်ထိ လမ်းပန်းေေ်သွယ်ကရး 

ခေ်ခဲ မပီး အကမှာင်ထုထဲမှာသာ ရှင်သန်ကနရေဲဖြစ်တဲ့  ကေျးရွာကတွ 

ကဖမာေ်များစွာ ရှိကနပါကသးတယ်။ သူတို့တကတွေ လေ်ရှိကနရာေကန 

ကရှေ့ကဖပာင်းြို့ သတ္တိမရှိကတာ့တာကကောင့် သူတို့အတွေ် တစုံတရာ အေူ 

အညီ မကပးနိုင်ရင်ကတာင် ထပ်မံ မကနှာင့်ယှေ်ပဲ မငိမ်းချမ်းစွာ ကနထိုင်သွား 

နိုင်ြို့အတွေ် ကန့စဉ်နဲ့အမျှ ကမျှာ်လင့်တမ်းတကနကေပါတယ်။

armfOD;jrm a&;om;onf?

အတေ်အေင်းကတွေို ဖြတ်မပီး ကဖခေျင်ကလျှာေ်ရတဲ့ တကနာ်ေလု 

ကေျးရွာဟာ ကတာင်ကစာင်းေကလးကပါ်မှာ တည်ရှိ မပီး ကေျးရွာအကန 

အထားေိုကတာ့ မျဉ်းမပိုင်ပုံစံဖြင့် ချစ်စြွယ် ြွဲ့စည်းထားပါတယ်။

လမ်းပန်းေေ်သွယ်ကရး အလွန် ခေ်ခဲကနေဲဖြစ်တဲ့ ရှားကတာမမို့ 

နယ် ကဖမာေ်ပိုင်းေ ကေျးရွာကတွ အားလုံးဟာ ယခင် ၁၉၉၆၊ ၉၇ ခုနှစ် 

မတိုင်ခင်မှာ ရှားကတာမမို့ နယ်အတွင်း ရွာကပါင်း ရာကေျာ် တည်ရှိခဲ့တာ 

ဖြစ်ပါတယ်။

“စစ်ရဲ့ ကဖမစာပင်” လို့ကတာင် သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ကနရာကတွပါ။ 

နယ်ကဖမတည်မငိမ်စဖပုလာတဲ့ အချနိ်မှာ တစ်အိမ်စ၊ နှစ်အိမ်စ ေကန 

စမပီး ကနရပ်ေို ဖပန်လည်အကဖခချ ကနထိုင်ခဲ့ ကေပါတယ်။ တချ ို့ကသာ 

ကေျးရွာကတေွ ဖပနလ်ညအ်ကဖခချတာ နစှက်ပါင်း ၂၀ ခန့် ရှမိပီး တချ ို့ေကတာ ့

ေယ်နှစ် ဝန်းေျင်သာ ရှိပါကသးတယ်။ စစ်ပဠိပေ္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ချနိ်မှာ 

ကဖပးလွှားပုန်းကရှာင်ခဲ့ရမပီး အခုချနိ်မှာကတာ့ ကေျးရွာ ၁၀ ရွာခန့် ကပါင်းမှ 

လူဦးကရ ကထာင်ေဏန်းကတာင် မဖပည့်ကပမဲ့  ြွံ့ မြိုးမှုကတာ့ အလွန်  

ကနှာင့်ကနှးကနပါကသးတယ်။

စစရ်ဲ့ ပဠပိေ္ခကေားမှာ အားလုံးေိ ုစနွ့်လတွလ်ိေုရ်မပီး အသစတ်ြန ်

ဖပန်လည် အစပျ ိုးလာတဲ့ ရှားကတာမမို့နယ် ကဖမာေ်ပိုင်းေ ကဒသခံကတွ 

အတွေ်ကတာ့ ယကန့အထိ အခေ်အခဲ၊ စိန်ကခါ်မှုကတွေို ရင်ဝယ်ပိုေ်မပီး 

ရုန်းေန်ကနကေရေဲ ဖြစ်ပါတယ်။

သူတို့အတွေ်  “ကရ ကေည်ရာ  ဖမေ်နု ရာ”  ေိုတာေလည်း  

မရှိသကလာေ်ေို ရှားပါးသွားပါမပီ။ လေ်ရှိ ကနထိုင်တဲ့ ကနရာကတွေ 

သူတို့အတွေ် အေင်ကဖပလှတယ်လို့ မဟုတ်ကပမဲ့ တဖခားကသာကနရာေို 

စားြို့လည်း မကလာေ်ေူးကလ။ ေျမေ တစ်ကယာေ်တည်းပဲ အလုပ် 

လပုတ်ယ။်” လို ့တကနာေ်လ ုကေျးရွာမ ှအသေ် ၃၀ အရယွ ်မေိုုးမဖြစမ်ပီး 

ေကလး သုံးကယာေေ်ိ ုကေျွးကမွးဖပုစရုတဲ ့ကဒါ်ခမိိေု အသေ ်၅ နစှအ်ရယွ ်

အငယ်ေုံး သားကလးေို ကပါင်ကပါ်တင်ရင်း သူမတို့  ရင်ေိုင်ကနရတဲ့ 

စားဝတ်ကနကရး အခေ်အခဲေို ကဖပာဖပပါတယ်။

ရှားကတာမမို့နယ်မှာ  ကေျးရွာကပါင်း  ၂ဝ  ရှိ မပီး  အညိုကရာင်  

နယက်ဖမအဖြစ ်သတမ်တှထ်ားေ ဲဖြစတ်ယလ်ို ့ရှားကတာမမို့နယ ်အကထကွထ ွ

ကဒါမူလဲကေျးရွာ ဖမင်ေွင်းတခု

ကနာ်တေလု ကေျးရွာ ဖမင်ေွင်းတခု
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ကမး။ ။ ၂၀၂၀ ကရွးကောေ်ပွဲမှာဝင်မပိုင်ြို့ရှိမရှိ ရှိမယ်ေိုရင်ေယ်

မှာဝင်မပိုင်မှာလဲ။

ကဖြ။  ။၂၀၂၀မှာဝင် မပိုင်ြို့ ကတာ့ရှိ ပါတယ်။  သို့ ကသာ်လည်းပဲ  

မပိုင်ြို့ေို တဲ့ထဲမှာေျကတာ့ ေျကနာ်တို့မှာေ ေိုယ်စားလှယ်ကလာင်းကတွ 

ကရွးချယတ်ဲက့နရာမှာ ေျကနာတ်ိုမ့ပိုငခ်ျငတ်ိငု်းမပိုငလ်ို ့မရေူးကလး။ ဗဟိကုော ်

မတီေကနမပီးကတာ့မှ သူတို့ေ ကရွးချယ်ကပးမှာကပါ့။ ေိုယ်ေပါမလား။ 

မပါေူးလားေိတုာ မသနိိငုေ်ူးကပါကနာ။် မပီးကတာအ့ခကုရွးမယေ်ိရုငလ်ည်း 

ကလာကလာေယ်ေကတာ့ တင်ထားတယ်ကပါ့ကနာ။ ေိုယ်စာလှယ်ကလာင်း 

အေိဖုပုလွှာတငထ်ားတာေကတာ ့ ဖပညသ်ူ့လွှတက်တာမ်ှာပ ဲတငထ်ားတယ။်

ကမး ။ ။ အေိုဖပုတဲ့အထဲမှာ မပိုင်ခွင့်ရခဲ့ကသာ် ေိုဗစ်ောလမှာ 

စည်းရုံးကရးေိုေယ်လိုလုပ်မလဲ။

ကဖြ။  ။အခုေဒီလိုရှိတယ်  အခုေစည်းရုံးကရးောလေိုတာ 

ကော်မရှင်ေသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ ကော်မရှင်ေသတ်မှတ်ထား

တာထေ်ကစာမပီးကတာ့မှ ေျကနာ်တို့ေ စည်းရုံးကရးလုပ်မယ်ေိုရင်ကတာ့ 

စည်းေမ်းေိုကြာေ်ြျေ်သလိုမျ ိုးဖြစ်သွားတယ်။ အခုအချနိ်ထိေကတာ့ 

ပါတီပိုင်းေိုင်ရာနဲ့ပတ်သေ်လို့  ဝင်ကရာေ်စည်းရုံးမယ့်ေိစ္စေကတာ့ 

မရှကိသးပါေူး။ ဒါကပမယ့လ်ိုတ့စေ်ယလ်ု့ိ ဒေီိယုစ်ားလယှက်လာင်းထမဲှာ

ကရွးခံရမယ်ေိုရင် သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချနိ်ောလအတွင်း စည်းရုံးခွ

င့်ရတယ်ေိုတဲ့အချနိ်ေျမှ စည်းရုံးြို့စိတ်ေူးထားပါတယ်။

ကမး ။ ။ ဖပည့သ်ူ့လွှတက်တာ ်ေိယုစ်ားလယှ ်သေတ်မ်းတစက်လျှာေမ်ှာ 

လုပ်ကောင်ချေ်ကတွေ ောကတွအားရလဲ ောကတွအားနည်းလဲ။

ကဖြ  ။  ။ေိုယ့် ရဲ့လုပ် ကောင်ချေ်ကတွထဲမှာကတာ့  အစိုးရရဲ့  

လုပ်ကောင်ချေ်ကတွကလး ေျကနာ်တို့ေခုနေကဖပာသလို ပါတီတစ်ခုေို 

ေိုယ်စားဖပု မပီးကတာ့ အစိုးရဖြစ်လာမပီေိုရင်ကတာ့ လွှတ်ကတာ်ေိုယ် 

စားလယှေ်လည်း အစိုးရနဲ့ပူးကပါင်းမပီးကတာ ့လပုက်ောငခ်ဲတ့ာ ရှပိါတယ။် 

ဒီကတာ့အများကေီးအားရပါတယ်။ 

လမ်းတို၊့ မပီးကတာလ့ျှပစ်စမ်ီးတို ့မပီးကတာ ့ကေးကပးခန်းတို ့ပညာကရး 

ေစိ္စကတလွည်းပ ဲအများကေီးအားရပါတယ။် ဒါကပမယ့ေ်ိယု့န်ေိယုေ်ိအုား

မရတာတစခ်ရုှတိယ။် ဒါေေျကနာတ်ိုြ့ရေူိမုမို့နယမ်ှာ ကရရှားပါးတဲအ့တေွ ်

ဒီကရရရှိကရးအတွေ် အခုထိထိမကအာင်ဖမင်ကသးေူး လွတ်ကတာ်မှာလည်း 

အဲ့ေိစ္စအတွေ်ကမးခွန်းကတွကမးခဲ့တယ်။ ဖပည်နယ်အစိုးရနှင့်လည်းပူး

ကပါင်းမပီးကတာ့ကေိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါကပမယ့်အခုထိထိအကောင်အထည် 

မကပါ်လာကသးတဲအ့တေွက်ပါ။့ အဲဒ့ါေိ ုေိယု့န်ေိယုေ်ိ ုအားမရေုံးကပါက့နာ ်

ဒီတစ်ချေ်ေကတာ့ကရေိစ္စပဲ။

ကမး ။ ။ လွှတက်တာမ်ှာကော အဲတ့ာကတမွကေွးကနွးနိငုေ်ူးလားကပါ။့

ကဖြ  ။  ။ ေျ ကနာ် တို့ ကေွး ကနွး မပီး သား ပါ  ေျ ကနာ် တို့ ေ ယား  

ဖပည်နယ်ေိုရင် ၄၅၃၀ စတုရန်းမိုင်ပဲရှိတယ် ောပဲဖြစ်ဖြစ်ကလး အင်မ

တန်မှေျဉ်းတဲ့ဒီနယ်ကဖမတစ်ခုမှာ သံလွင်ဖမစ်၊ ပွန်ကချာင်း၊ ေီလူးကချာင်း၊ 

ထူးကချာင်း စသည်ဖြင့် ဖမစ်ကတွကချာင်းကတွေစီးေင်းကနတာ ဒီလိုစီး

ေင်းကနတဲ့ ဖမစ်ကတွကချာင်းကတွေကနမပီးကတာ့ ဒီတစ်ဖပည်နယ်လုံးေို  

ကရေွန်ယေ်သြွယ် ပိုေ်လိုင်းကတွောကတွနဲ့ေေ်မပီးကတာ့ ကရစေ်နဲ့

ကမာင်းတငလ်ိုမ့ရေူးလာေိတုဲ ့ကမးခနွ်းကတလွည်းကမးခဲြ့ူးတယက်ပါက့နာ ်။ 

သို့ ကသာ် လ ည်း ပဲ ေု န် ေျ စ ရိ တ် ေ များ တ ယ် လို့ ကဖပာ ပါ တ ယ်  

ကနာေ်ေုံးေျကတာ့ ဖပည်နယ်အစိုးရ ပူးကပါင်းမပီးကတာ့မှ ကရနဲ့ပတ်သေ် 

လို့ကအာင် ဖမင်မှုလမ်းစတစ်ခုကတာ့ ကတွ့ခဲ့တယ်ကပါ့ကလး။ ၂၀၁၆မှာ

ေေယ်လို ဖြစ်သွားလဲေိုကတာ့  နိုင်ငံ ဖခားအလှူရှင်ေကနမပီးကတာ့မှ  

သန်းကပါင်း ၇၈၀၀ ကလာေ်ေုန်မယ့် ေျကနာ်တို့ပွန်ကချာင်းေကနမပီးကတာ့

မှ ြရူေိုေိုကရတင်မယ့်ေိစ္စတစ်ခုကပါ်လာတယ်။ ကပါ်လာမပီးကတာ့မှ 

ပွန်ကချာင်းေကနယူမယ်ေိုရင် ဒီကမားေိုမမို့နယ်ေ ကဒါတမကေီးတို့လည်း 

အေျ ိုးရှနိိငုတ်ယ ်အဲတ့နု်းေကတာ ့ကတာက်တာက်လးဝမ်းသာခဲတ့ယက်ပါကနာ။် 

ဝမ်းသာခဲ့မပီးကတာ့မှ ကနာေ်ေုံးေျကတာ့ေယ်လိုသွားဖြစ်လဲေိုရင်ကတာ့ 

ဖပည်နယ်အစိုးရရဲ့ကဖပာဖပချေ်အရ အဲ့တာေ ပျေ် ဖပယ်သွားတယ်။ 

အကကောင်းအရင်းေ ၂၀၁၇ မှာ ရခိုင်အကရးအခင်းဖြစ်လာတယ် ရခိုင်အ

ကရးအခင်းဖြစ်လာတဲ့ခါေျကတာ့ အလှူရှင်ကတွေ မဝင်လာရဲကတာ့ေူး 

ဒါကကောင့်မို့ အဲ့နားမှာ block ဖြစ်သွားတာ။

ကမး ။ ။ ဒါေိုရင် အစိုးရေကော မလုပ်ကပးနိုင်ေူးလား။

ကဖြ ။ ။ ဒါေိုရင်ကတာ့ အစိုးရအကနနဲ့အေုန်အေျမခံနိုင်ေူးလား

ေိုတဲ့ဟာေိုကတာ့ မပီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းေပဲ သိန်းကပါင်း ၂၀၀၀၀ကလာေ်

ကပါ့ ကနာ်  ေု န် ေျ ခံ ြို့ ကတာ့ ရှိ တ ယ် ။  ခု န ေ  သ န်း ကပါ င်း  ၇ ၈ ၀ ၀

 ေိုတာေလည်း နိုင်ငံကတာ်ရဲ့  အကဖခအကနေလည်းရှိကသးတာေိုး  

အဲ့တာေျကတာ့လည်းမဖြစ်နိုင်ေူး တစ်ေယ်လို့သာကပးလိုေ်မယ်ေိုရင် 

တစ်ဖခားလုပ်စရာလုပ်ငန်းကတွေလည်း အများကေီးရှိကသးတယ်ကလး 

ဒါကကောင့်မို့  အဲ့တာကေီးဟာ အခုထိ ဒီလိုပဲရပ်တန့်သွားတဲ့သကော

ရှိတယ်။ သို့ကသာ်လည်းပဲ ခုနေကဖပာသလို သိန်းကပါင်း ၂၀၀၀၀နှင့်

ပတ်သေ်မပီးကတာ့ ေျကနာ်တို့ေွိုင်ငံမှာကပါ့ကနာ် အဲ့နားမှာေျကနာ်တို့

ကေိုးစားခဲ့တယ်။ သို့ကသာ်လည်းပဲ ေွိုင်ငံနဲ့ ပတ်ဝန်းေျင်မှာရှိကနတဲ့ 

ကတာင်သူလယ်သမားကတွ ကဒသခံကတွေျကတာ့လည်း သူတို့ေကတာ့ 

ေန့်ေွေ်တယ် ။  ောကကောင့်လဲေို ကတာ့  ဒီအထိေိုတစ်ေယ်လို့  

ယူမယ်ေိုရင်  အဲ့ဒီကရကတွေမကလာေ်မငှနဲ့ ဖြစ်မယ်ေိုရင်  သူတို့  

လယယ်ာကတေွအစ ဒေု္ခဖြစန်ိငုတ်ယေ်ိမုပီးကတာ ့အဲလ့ိေုန့်ေေွရ်ငက်တာ ့

ေျကနာ်တို့ေကတာ့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လုပ်လို့မရေူးကပါကနာ်။

အခုေိုလို့ ရှိ ရင် ကတာ့  ေျွန် ကတာ်တို့  ကမာ်သီဒိုေေ်ကပါ့ ကနာ်  

ကမာ်သီဒိုေေ်မေေူး ဟိုးယာေေ်ေ ယိုစပရား၊ ရာဧပရား၊ယိုပရား 

ေေ်ေကနမပီးကတာ့မှ ခုနကရထွေ်ကတွရှာကနတယ်ကေိုးစားကနတယ်။ 

ဒါကပမဲ့အခုထေ်ထိ ကတာ့ အကောင်ထည်မကြာ်ကသးေူး။

ကမး ။ ။ ကရွးကောေ်ပွဲတွင် ထပ်မပီးယှဉ်မပိုင်မည်ေိုလျှင် ေယ်လို 

ကမျှာ်လင့်ထားသလဲ။

ကဖြ ။ ။ ေိယုေ်ဝငမ်ပိုငမ်ယေ်ိတုာေကတာ ့ခနု ေိယု့ရ်ဲ့ေန္ဒကပါက့နာ ်

ေိယုေ်အားတေသ်ကရာကပါက့နာ ်ဒါေကတာ ့ေိယုေ်ဖပညသ်ကူတအွတေွ ်

ေေ်မပီးကတာ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ကသးတယ်ဖြစ်ကပမဲ့လို့  ဖပည်သူေကတာ့ 

ေိုယ့်အကပါ်မှာ ေယ်လိုသကောထားမလဲ ေိုယ့်ေိုအားရကေျနပ်တဲ့ 

သူတစ်ကယာေ်အကနနဲ့ သူတို့ေ ကရွးမလား သူတို့မှာ လွတ်လပ်စွာေုံးဖြ

တ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ 

ဒါကကောင့်မို့ ေိုယ့်ေိုတေယ်လို့များ ဖပန်မပီးကရွးမယ်ေိုရင်ကတာ့ 

အကတွ့အကေုံေ (၅) နစှရ်ှသိွားမပီး။ ကနာေထ်ပ ်တေယလ်ိုက့ရွးချယခ်ရံမည ်

ေိုရင်ကတာ့ ပိုမပီးကတာ့မှ ဒီထေ်ဒီထေ် ပိုမပီးလုပ်နိုင်မယ်လို့ ေိုယ့်ေို 

ေိုယ်ယုံ ကေည်တယ် ေိုယ်ေအတိအေျ ကသချာပါမယ်လို့  အဲစေား 

ေကတာ့ ေိုယ့်အကနနဲ့လို့ မကဖပာသင့်ေူးလို့ထင်တယ်ကလ။ တေယ်လို့ 

စည်းရုံးကရး ောလကရာေ်တဲ့ချနိ်ေျရင်ကတာ့ ဖပည်သူကတွနဲ့ ထိကတွ့မပီး 

ကတာ့ အားတေ်သကရာ ဖပည်သူကတွေို ချဖပြို့ကတာ့ ရှိပါတယ်။

ကမး ။  ။  လွှတ်ကတာ်မှာ  ကတာင်သူကတွရဲ့  တပ်သိမ်းကဖမယာ 

ဖပဿနာကတွေို ကေွးကနွးတင်ဖပြူးလားကပါ့။

ကဖြ ။ ။ ရှိတာကပါ့။ ေျကတာ်တို့ေ ကနာေ်ထပ်သိမ်းတဲ့ကနရာမှာေ 

ေယ်လို ဖြစ်လဲေိုရင်ကတာ့  သူ့ရဲ့နယ်ကဖမအလိုေ် ဥပမာအခုေိုရင်  

ကေားကနရတာေ ဒီးကမာေ့ိေုေလ်ာ လွိုငက်ောေ်ေလ်ားမသေိူးကပါက့နာ ့

အဲဒီတပ်ေသိမ်းတဲ့ကဖမေိစ္စ အခုေျကတာ်ေ စစတေ်တေ်ဖခင်းမှာေဲ 

ေျကတာ်ေ (၅၃၁ )  သိမ်းထားတဲ့ ကဖမကတွ  ကနာေ်တစ်ခါ  သူတို့  

ဖပန်ကပးတာရှိတယ်။ 

ေျနက်နတဲဟ့ာရှတိယေ်ိကုတာ ့ဒါလည်းပ ဲကေယပ်ငွ့ဖ်ပ ကမးခနွ်းကတ ွ

ကမး ခဲ့ တာ ကပါ့  ဒီ လို ကော ကန တဲ့ ဟာ ကတွ  ကဖမ ေ  ( ၁ ၂ ၀ ) ထ င် တ ယ်  

ဒါဖပန်ကပးြို့ ကမးခွန်းကတွကမးခဲ့တယ် သို့ကသာ်လည်းပဲ အဲဒါကတွေကတာ့ 

သူတို့ဟာေကတာ့ အင်မတန်မှ သူတို့စစ်တပ်နဲ့နီးတဲ့အခါမှာ စစ်ကရးအရ 

ကပါ့ကနာ် ဖပန်ကပးလို့မဖြစ်လို့ပါ ေိုမပီးကတာ့မှ ဒါေ ောေွယ်ကရးဝန်ကေီး 

ဌာနေ ဖပန်ကဖြထားတာရှိပါတယ်။

ကမး ။ ။ လွိုင်ကော်ေေ်ကော ဒီးကမာ့ေိုေေ်ေေိစ္စကတွကော 

ကေွးကနွးကပးလို့ရမလာ။

ကဖြ ။ ။ တင် ဖပကပးလို့ရတယ်ေို  အဲဒီမှာရှိကနတဲ့  လွှတ်ကတာ် 

ေိုယ်စားလှယ်ကတွေ သူတို့တင်ဖပကပးရင် ရတာကပါ့ ောဖြစ်လဲေိုကတာ့ 

သူတို့ကမးခွန်းကမးလည်းရတယ်ကလ ကမးခွန်းကမးလို့ရမလားေိုကတာ့ 

တေယ်လို့မှ ကဖမယာဖပဿနာေ သိပ်ဖပည့်ကနတယ်ေိုရင် အေိုတစ်ခု 

တင်သွင်းမလား ဒါေိုလည်းေဲ ဝိုင်းဝန်း မပီး ကေွးကနွး ကေမယ်ေိုရင်  

ေိစ္စလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သေ်ေိုင်ရာကတွေ သူတို့မမို့နယ်ကတွမှာ 

ဖြစ်ပျေ်ကနတဲ့ အရာကတွေို သေ်ေိုင်ရာမမို့နယ်ေိုယ်စားလှယ်ေ ဦး 

ကောင်မပီးကတာ့ ကမးခွန်းကတွ ကမးကပးမယ်ေိုရင်ကတာ့ ပိုမပီးမှ သင့်ကတာ် 

တယ်လို့ထင်ပါတယ်။

ကမး။ ။ သူတို့ကမးြို့ေိုရင်  သူတို့ပါတီခွင့် ဖပုချေ်တင်ရမလား 

ဒါမှမဟုတ် သူတို့ဟာသူတို့ တင်လို့ရပါသလား။

ကဖခ ။ ။ သတူိဟုာသတူိုက့မးလိုရ့ပါတယ ်ဒါေကတာ ့လွှတက်တာေ်ိယု်

စားလယှတ်စက်ယာေရ်ဲ့ သတူိုရ့ဲ့ ရပိငုခ်ငွ့ပ်ကဲလ သတူိုရ့ဲ့အခငွ့အ်ကရးပကဲလ 

ခုနေကဖပာသလို ပါတီေလည်းပဲ တိုင်းဖပည်ေိုထိခိုေ်မယ့် ေိစ္စကတွ 

ေျကတာ ့ကမးခနွ်းကတ ွနည်းနည်းဖပငေ်ငလ်ိေုပ်ါ။ ဒါမမှဟတုရ်င ်ဒကီမးခနွ်း 

ေို ကေယ်ပွင့်ဖပကမးခွန်း ေကနမပီး ကေယ်ပွင့်မဖပကမးခွန်းေကနမပီး ကဖပာင်း 

လိုေ်လို့ရပါတယ်။

ြရူေိုမမို့နယ် ဖပည်သူ့လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ် ဦးပဲ့ဒူနှင့်ကတွ့ေုံဖခင်းြရူေိုမမို့နယ် ဖပည်သူ့လွှတ်ကတာ်ေိုယ်စားလှယ် ဦးပဲ့ဒူနှင့်ကတွ့ေုံဖခင်း

၂၀၁၅ ကရွးကောေပ်ွမဲှာ အမျ ိုးသားဒမီိေုကရစအီြွဲ့ချုပ ်(NLD)အကနနဲ့ ဝငမ်ပိုငမ်ပီးအနိငုရ်ခဲတ့ဲ ့လေရ်ှ ိြရေူိမုမို့နယ ်ဖပညသ်ူ့လွှတက်တာေ်ိယုစ်ားလယှ ်ဦးပဲဒ့ ူအကနနဲ့ လာမည့ ်၂၀၂၀ ၂၀၁၅ ကရွးကောေပ်ွမဲှာ အမျ ိုးသားဒမီိေုကရစအီြွဲ့ချုပ ်(NLD)အကနနဲ့ ဝငမ်ပိုငမ်ပီးအနိငုရ်ခဲတ့ဲ ့လေရ်ှ ိြရေူိမုမို့နယ ်ဖပညသ်ူ့လွှတက်တာေ်ိယုစ်ားလယှ ်ဦးပဲဒ့ ူအကနနဲ့ လာမည့ ်၂၀၂၀ 

ကရွးကောေပ်ွမဲှာ ဝငမ်ပိုငမ်ည့ ်အစအီစဉရ်ှမိရှ၊ိ ရှခိဲမ့ယေ်ိ ုေယလ်ိကုတ ွဖပငေ်ငထ်ားလ၊ဲ လွှတက်တာ ်သေတ်မ်းမှာ ောကတ ွအားရကေျနပခ်ဲလ့။ဲ ောကတေွ အားနည်းချေရ်ှခိဲလ့ေဲိတုာနဲ့ ကရွးကောေပ်ွမဲှာ ဝငမ်ပိုငမ်ည့ ်အစအီစဉရ်ှမိရှ၊ိ ရှခိဲမ့ယေ်ိ ုေယလ်ိကုတ ွဖပငေ်ငထ်ားလ၊ဲ လွှတက်တာ ်သေတ်မ်းမှာ ောကတ ွအားရကေျနပခ်ဲလ့။ဲ ောကတေွ အားနည်းချေရ်ှခိဲလ့ေဲိတုာနဲ့ 

ပတ်သေ်လို့ ေန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ေ ကမးဖမန်းကတွ့ေုံထားတာေို တင်ဖပလိုေ်ပါတယ်။ပတ်သေ်လို့ ေန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ေ ကမးဖမန်းကတွ့ေုံထားတာေို တင်ဖပလိုေ်ပါတယ်။

ေန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)

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