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ကရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတက်ရရးပါတီ ကရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတက်ရရးပါတီ 

KNPP အရွေရွေ အတေင်းရရးမှုး KNPP အရွေရွေ အတေင်းရရးမှုး 

ဦးရရှေမျ ိုးသန့်နှင့် ရမးမမန်းမြင်းဦးရရှေမျ ိုးသန့်နှင့် ရမးမမန်းမြင်း
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2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

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

pmrsufESm(2)

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

ဆိတ်ရမေးမမူရရး အရှုံးရပါ်ရတာဟာ ဆိတ်ရမေး 

တဲ့ ရတာင်သူရတေ အရနနဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ြံမှု 

မရှိတာရြကာင့် မြစ်တယ်လို့  စိုက်ပျ ိုးရမေးမမူရရးနှင့်  

ဆည်ရမမာင်းဝန်ကကီး ဦးရော့စ်ကိုက ပပီးြဲ့တဲ့ ဇူလိုင် 

၂၄ ရက်ရန့ အစိုးရ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပေဲမှာ ရမပာဆို 

လိုက်ပါတယ်။

“ ဆုံးရှုံးမှု မရှရိရလရအာငဆ်ိပုပီး နည်း စနစရ်တေ 

သင်တန်းရတေရပးရတေ  ရပးြဲ့ပါတယ်။  သင်တန်း  

ရတေရပးပပီးမပှ ဲကျရတာတ်ို ့ဆတိရ်မေးမမူရရးလပုင်န်းကိ ု

စတငရ်ဆာငရ်ကွပ်ါတယ။် စတငရ်ဆာငရ်ကွတ်ဲ ့အြျနိ ်

မှာပဲ ကျရတာ်တို့ဆိတ်ရတေအရလအလေင့်မရှိရအာင်၊ 

awmifolawG wm0ef,lr_/ wm0efcHr_ r&Sd&jcif;a=umihf qdwfarG;jrLa&; t&_H;ay:[k qdk

ရသဆုံးမှု မရှိရအာင် ကျရတာ်တို့ရမေးမမူရတာင်သူနဲ့ 

ကျရတာတ်ို ့ကတဝိနြ်ြံျကဆ်ိတုာ ရဆာငရ်ကွ်ွ ားတာ 

ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအမပင် ဒီဆိတ်ရမေးမမူရရးလုပ်ငန်းမှာ 

ဒကီျရတာတ်ိုက့ယားမပညန်ယမ်ှာ တကယတ်မ်းကယား 

မပည်နယ်ရဲ့ရဒသ နယ်ရမမအရမြအရနအရ၊ ရာသီဥ တု 

အရမြအရနအရ တကယ်တမ်း  ကိုက်ညီတဲ့ရဒသ 

မြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိုက်ညီတဲ့ ရဒသမြစ်ရဲ့သားနဲ့ော 

ရြကာင့်အရှုံးရပါ်တာလည်းဆို အြုနရမပာတဲ့ ကျရတာ် 

တိုရ့တာငသ်ရူတေရဲ့စာြျုပမ်ှာပါတဲ ့တာဝနယ်မူှု တာဝန ်

ြံမှုမရှိတဲ့အတေက်ရြကာင့်  အရှုံးရပါ်ရမြင်းပဲ မြစ်ပါ 

တယ်။” လို့ ဦးရော့စ်ကိုကရမပာပါတယ်။

pdk;xdkufatmif

ကယားမပညန်ယအ်တေင်း ရတာငသ်ရူတေွ ဆံတိ ်

ရမေးမမူရရးမြန့်ရဝပပီးရမေးမမူတဲလ့ပုင်န်းမှာ အရှုံးရပါ်ရန

တယ်လို့တိုင်စာပစ်စာရလ့လာဆန်းစစ်ရရးအြေဲ့မှ  

ဇေန်လ ၁၁ရက်ရန့မှာ ကျင်းပမပုလုပ်တဲ့ ကယားမပည်

နယ်လွှတ်ရတာ်အစည်းအရဝးမှာ တိုင်စာပစ်စာရလ့

လာဆန်းစစ်ရရးအြေဲ့မှလွှတ်ရတာ်အစည်းအရဝးမှာ 

တင်မပြဲ့တာမြစ်ပါတယ်။

ြံနိုင်ရရရကာင်းတဲ့ဆိတ်ရမေးမမူရရးကို ရဒသ 

ြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရစရန်အတေက် မြန့်ရဝစဉ် အပင်ပန်းြံ 

ရစာင့်ရရှာက်ရပးမြင်း၊ သင်တန်းများရပးမြင်း၊ လက် 

လမှ်းမသီရလာကစ်ေမ်းစေမ်းသမနရ်ဆာငရ်ကွရ်ပးြဲတ့ယ ်

လိုစ့ိကုပ်ျ ိုးရမေးမမူရရးနငှ့ ်ဆညရ်မမာင်းဝနက်ကီး ဦးရောစ့ ်

ကိုက ဇေန်လ ၁၂ရက်ရန့မှာကျင်းပမပုလုပ်တဲ့ မပည်နယ် 

လွှတ်ရတာ်အစည်းအရဝးမှာ  ရမြ ြကားသေားြဲ့တာ 

မြစ်ပါတယ်။

ဆတိရ်မေးမမူရရး လပုင်န်းအတေက ်ကယားမပည ်

နယ်ေဏ္ဍာရငေ မြင့်  ၂၀၁၅-၁၆ ေဏ္ဍာရရးနှစ်မှာ 

ရငေကျပ်သန်း(၄၀) နဲ့ ဆိတ်အရကာင်ရရ (၄၀၀) ၊ 

၂၀၁၆-၁၇ ေဏ္ဍာရရးနစှမ်ှာ ရငေကျပသ်န်း(၅၈) သန်းနဲ့ 

ဆတိအ်ရကာငရ်ရ (၅၈၀)၊ ၂၀၁၇-၁၈ ေဏ္ဍာရရးနစှမ်ှာ 

ရန်ေုံရငေ သန်း(၁၅၀)နဲ့ ဆိတ်အရကာင်ရရ(၁၅၈၀) 

ရကာငက်ိ ုမပညန်ယအ်တေင်းရမေးမမူြဲရ့ပမဲ ့ရအာငမ်မငမ်ှု 

မရှိတဲ့ အတေက်ရြကာင့် ေဏ္ဍာရငေရတေသာ ဆုံးရှုံးရနရ 

တယ်လို့သိရပါတယ်။

ဆတိရ်မေးမမူရရးလပုင်န်းက အရှုံးရပါ်ရနရတာနဲ့ 

ပတ်သတ် ပပီး  ဆုံးရှုံးမှုရတေကို  ရလျာ့ကျသေားရစြို့

ဆိတ်အစားွိုးမပန်လည်ရမေးမမူမြင်းရတေကို ဌာနရဲ့ 

မူဝါဒရတေနဲ့ အညီ ရဆာင်ရွက်ရနဆဲမြစ်တယ်လို့ဦး

ရော့စ်ကိုက ရမပာပါတယ်။

“ ဒဆီုံးရှုံးမှု နည်းပါးရလျာက့ျသေားရစရနအ်တေက ်

လည်း ဆိတ်သားကို သားရပါက်နှုန်းနဲ့သေားပါတယ်။ 

တစ်ရကာင်ကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ကို (၅)ရကာင်ြန့်

သာဆိတသ်ားရပါကရ်ရှပိါတယ။် ဒါရြကာင့မ်ိုလ့ိုအ့ြျနိ ်

တစ်လရပးပပီး ကျရတာ်တို့မပန်လည်ရမေးမမူပပီး အကျ ိုး

အမမတ်ရရှိရအာင်စီမံရဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ကျ

ရတာတ်ိုဆ့တိအ်စားွိုးမပနလ်ညရ်မေးမမူမြင်း ကိလုည်း 

ဌာန၏ မူဝါဒနှင့်အညီ ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှု ရလျာ့ြျရရး 

ရဆာင်ရွက်ရနဆဲမြစ်ရြကာင်းရမပာြကားလိုပါတယ်။” 

ဟုဆိုပါတယ်။

ရဒသြရံတေရဲ့ အဆိအုရရတာ ့မပညမ်ေကက်ရန 

ယလူာတဲ ့ဆတိရ်တေဟာ ဒရီဒသရဲ့ ရာသဦတနုဲ့မကိကု ်

ည ီတာရြကာင့ ်အရသအရပျာကမ်ျားတယလ်ို ့ဆတိရ်မေး 

မမူသူတဦးက ရမပာပါတယ်။

“ သူက အပူပိုင်းကရနလာတယ် အစားအ 

ရသာက် ကလည်း အရမပာင်းအလဲ မြစ်သေားတယ်၊ 

ရနာက် ရနရာရဒသလဲ အရမပာင်းအလဲ မြစ်သေားတယ်၊ 

ရနာက်လာတဲ့ ဆိတ်ရတေကလဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်း 

ဆိတ်ရတေမဟုတ်ေူး  အဲ့လိုမျ ိုးရပါ့ရနာ် ။  ေယ်လို  

ေဲမြစ်မြစ် ရရာဂါတစ်ြုမဟုတ်တစ်ြု ပါပပီးသား။” 

လို့ဆိုပါတယ်။

ဆိတ်ရမေးမမူတဲ့ ရတာင်သူ ရတေ လက်မှတ်ရရး 

ွိုးွားတဲ ့ရမေးမမူရရး စနစစ်ာြျုပမ်ှာ ဆတိရ်မေးမမူရရး 

သက်တမ်း ၁နှစ် အတေင်း လက်ြံရယူွားတဲ့ ဆိတ် 

ရတေနဲ့ပါတသ်ကပ်ပီး ပျကစ်ီးဆုံးရုံးမှု မြစရ်ပါ်ရင ်ရပးအပ ်

တဲသ့မူှာ တာဝနမ်ရှပိ ဲလကြ်ရံယတူဲ ့ရတာငသ် ူရတေက 

တာဝန်ဝန်ရမှာမြစ်ပပီး မူလ တန်ြိုးအတိုင်း ရပးရလျာ် 

ရန် ပါရှိပါတယ်။

စိုက်ပျ ိုးရမေး မမူရရးနှင့်  ဆည်ရမမာင်း ဝန် ကကီး ဦးရော့(စ်)ကိုကရနပပီး ဆိတ်ရမေး မမူရရး နဲ့ပတ်သက်လို့  ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်ရန့က 

သတင်းစာရှင်းလင်းပေဲ မှာရမပာြကားသေားြဲ့စဉ်။



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

=o*kwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpf=o*kwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) a'owGif; owif;a'owGif; owif;

ရစ တ နာ့ ဝ န် ွ မ်း  အ ရယာ က် ( ၈ ၀ ) က 

ရကျာင်း ဆရာ/မ မလုံရလာက်တဲ့ ကယန်းတိုင်းရင်း 

သား  ရဒသေက်ကရကျာင်းရတေမှာ  သေားရရာက်  

စာသင်ြကားရပးြို့ ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ် လူငယ်အြေဲ့ 

ကရန ဦးရဆာင်ရနတာ မြစ်ပါတယ်။

ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်အြေဲ့ရဲ့ ပညာရရး 

စီမံကိန်းတာဝန်ြံ ြေန်းရမာင်တင်က “ အဓိက ကယန်း 

ရဒသမှာ ဆရာ၊မ မလုံရလာက်မှုမြစ်စဉ်ရတေကို ကူညီ 

ရွာကပ်ံြ့ျငတ်ယ။် အဲဒ့ါရဲ့ ရနာကဆ်ကတ်ေမဲှာ မပနစ်ဉ်း 

စားမယ်ဆိုရင် ရကျာင်းသူ၊သား ရကျာင်းွေက်နှုန်းကို 

ရလျာ့ြျရစြျင်တယ်ရပါ့ ။  ဒီအြျက်နဲ့  ကျရနာ်တို့  

ရစလေတ်ပါတယ်။” လို့ ရမပာပါတယ်။

ကယန်းရဒသကရတာ့ ရှမ်းမပည်နယ်ရှိ ြယ်ြုံ 

ပမို့နယ်၊ ပင်ရလာင်းပမို့နယ်နဲ့ ဆီဆိုင်ပမို့နယ်၊ ကယား 

မပည်နယ်ရှိ လေိုင်ရကာ်ပမို့နယ်၊ ဒီးရမာ့ဆို ပမို့နယ်နဲ့ 

မယစ်ဲပ့မို့နယ၊် ကရငမ်ပညန်ယရ်ှ ိသရံတာငက်ကီး ပမို့နယ၊် 

ရနမပည်ရတာ်ရကာင်စီနယ်ရမမရှိ ပျဉ်းမနားပမို့နယ်နဲ့ 

လယ်ရဝးပမို့နယ်ရှိ ရကျာင်းရပါင်း (၇၀)ြန့်ကို ရပးပို့ 

ရစလွှတ်သေားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

တြျ ို့ရကျးရွာရတေမှာကရတာ့ အစိုးရကရန 

သ တ် မှ တ် ွား တဲ့  ရကျာ င်း သား ဦး ရရ မ မပ ည့် မီ  

တာရြကာင့ ်ရကျာင်းဆရာ/မ ြျရပးတာမရှတိဲအ့တေက ်

ကိုယ်ွူကိုယ်ွြေင့် ရန ြကရပပီး  ဆရာ/မလိုအပ်  

ြျက်ရတေကိုရတာ့ ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်အြေဲ့ 

(KNGY)အြေဲ့က ကူညီရပးရနတာမြစ်ပါတယ်။

“ကျရနာ်တို့ ရကျာင်းြါကျရတာ့ လူဦးရရနည်း 

တာရပါ့ရလ။ လူဦးရရနည်းရတာ့ အစိုးရစံြျနိ်စံနှုန်းနဲ့ 

မမီေူးရပါ့။ အဲ့ြါကျရတာ့ အစိုးရက အဆင်မရမပေူး။ 

အဲရ့ြကာင့မ်ို ့နစှတ်ိငု်းပ ဲKNGY ဆရာ၊မကိ ုရြါ်တာရပါ။့” 

နိုဝင်ော ၈ ရက်ရန့မှာ ကျင်းပမယ့် ပါတီစုံဒီမို

ကရရစီအရွေရွေရရွးရကာက်ပေဲမှာ ကယား(ကရင်နီ) 

မပည်နယ်အရမြစိုက် ရဒသြံတိုင်းရင်းသားပါတီရတေရဲ့ 

ရအာငန်ိငုရ်ရးအတေက ်ဝန်းရကံညူသီေားမယလ်ို ့ကရငန် ီ

မပည်အရပ်ေက်လူငယ်အြေဲ့ရတေက ရမပာဆိုလိုက် 

ပါတယ်။

ြုရမပာဆိုြျက်ဟာ ၂၀၂၀ ြုနှစ်  မတ်လမှာ 

ကျင်းပြဲ့တဲ့ ကရင်နီမပည်လူမျ ိုးစုလူငယ်ွု ရတေ့ဆုံနှီး 

ရနှာြလှယ်ပေဲကရန ွုတ်မပန်လိုက်တဲ့ ရြကညာြျက် 

အတိုင်း မြစ်တယ်လို့  ကရင်နီ မပည်လူမျ ိုးစုလူငယ် 

ဦးရဆာင် ရကာ်မတီ ေုတ်အြေဲ့ဝင် ြေန်းရသာမတ်က 

ရမပာပါတယ်။

“ရစတနာ့ဝန်ွမ်းရတေ ရစလွှတ်ရပးတာမျ ိုး 

ရပါ။့ သကဆ်ိငုရ်ာ မဆဲန္ဒနယမ်ှာ ကရယာြေင်ွ ရဲရာက ်

ရင်ရတာ့ ကရယာလူငယ်ရတေကို လွှတ်ရပးတာမျ ိုး၊ 

ကယန်းြေင်ွဲရရာက်ရင်ရတာ့ ကယန်းလူငယ်ရတေကို 

လွှတ်ရပးွားမျ ိုး။ အဲဒါမျ ိုးနဲ့ ဝန်းရံြို့  အားလုံးက 

သရောတူွားြကတယ်လို့” ၎င်းက ဆက်ရမပာပါ 

တယ်။

အဆိုပါ ကရင်နီမပည်လူမျ ိုးစုလူငယ်ဦးရဆာင် 

ရကာ်မတီကို ကယားလူမျ ိုးစုလူငယ်၊ ကရယာလူမျ ိုး 

စုလူငယ်၊ ကယန်းလူမျ ိုးစုလူငယ်၊ ရကာ်ရယာ်လူမျ ိုး 

စုလူငယ်၊ ယင်းတလဲလူမျ ိုးစုလူငယ်နဲ့ ကရင်လူမျ ိုးစု 

လူငယ် စတဲ့ ကယား(ကရင်နီ)မပည်နယ်တေင်းမှာ ရန 

ွိုင်တဲ့ လူမျ ိုးစုလူငယ် (၆) ြေဲ့နဲ့ ြေဲ့စည်းွားတာ မြစ် 

ပါတယ်။

“အဓိကက တိုင်းရင်းသားပါတီ  မပည်နယ် 

အရမြစိုက် နှစ်ပါတီက KNP ရယ် KySDP ရယ် ဝန်းရံ 

u,ef;a'owGif; tpdk;&q&m/r 
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လို ့ရမှ်းရတာင၊် ြယြ်ုပံမို့နယ၊် ရမာငတ်ိုးရွာရဟာင်းမှာ 

ရနွိုင်တဲ့ ြေန်းသားငယ်က ရမပာပါတယ်။

ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်အြေဲ့က ရစတနာ့ 

ဝန်ွမ်း ဆရာ၊မရတေကို ရနေရာသီဆရာမြစ် ၂ လ 

သင်တန်း ရပးွားပပီး ၎င်းသင်တန်းမှ သင်ြကားမှု 

နည်းလမ်းနငှ့ဗ်ျူဟာ၊ အတန်းစမီြံန့်ြေမဲှု၊ စစီစအ်ကမဲြတ ်

မြင်း၊ ကရလးသငူယအ်ြေင့အ်ရရးနဲ့ အရမြြအံဂဂလပိစ်ာ 

စတဲ့ောသာရပ်ရတေကို သင်ြကားပို့ြျပပီး မြစ်တယ်လို့ 

သိရပါတယ်။

ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်ကရစလေတ်တဲ့  

ရစတနာ့ဝန်ွမ်းရတေဟာ မူလတန်းအဆင့်ကိုသာ 

သင်ြကား ရပးမှာမြစ်ပပီး အဆိုပါ ဆရာ၊မရတေဟာ 

အစိုးရအရကျာင်းရတေမှာ (၈၀) ရာြိုင်နှုန်းနဲ့ ကိုယ်ွူ 

ကိုယ်ွ ရကျာင်းရတေမှာ (၃၀) ရာြိုင်နှုန်း ဝင်ရရာက် 

သင်ြကားသေားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

၎င်းတို့ရဲ့ ပညာရရးကဏ္ဍမှ နှစ်စဉ် ရကျာင်းသူ၊ 

သား ၆၀၀၀ ဦးြန့်အရပါ် အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုရှိပပီး 

စာသင်ရကျာင်းနဲ့ ကရလးရတေအတေက် သင်ရွာက် 

ကူပစ္စည်းရတေကို မပည်ပအလှူရှင်ရတေရဲ့ အကူအညီနဲ့ 

ရွာက်ပံ့ရပးတာရတေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ကယန်းရဒသတေင်း ရစတနာ့ဝန်ွမ်းဆရာ၊ မ 

ရတေကိ ုရစလွှတန်ိုငြ်ိုအ့တေက ်အစိုးရရဲ့ ွ တု်မပနြ်ျက ်

ရတေကို ရစာင့်ဆိုင်းရနတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

က ယ န်း မျ ိုး ဆ က် သ စ် လူ င ယ် အ ရန နဲ့  

ရစတနာဝ့န်ွ မ်းရစလေတတ်ဲ ့ပညာရရးလပုင်န်းစဉက်ိ ု

၂၀၀၇ ြနုစှက်ရန စတငြ်ဲရ့ပမယ့ ်၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင ်

နှစ်မှသာလျင်  ဆရာ၊မ ရမေးွုတ်ရစလွှတ်တာကို  

ွဲွဲဝင်ဝင်လုပ် ရဆာင်နိုင်ြဲ့တာမြစ်ပါတယ်။

a'otajcpdkufwdkif;&if;om; ygwDawGudk 
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ြို့ရပါ့ရနာ်။ ရရွးရကာက်ပေဲမှာ ရအာင်နိုင်ြို့က သရော 

ွားကျွားပပီ၊ ွုတ်မပန်ြျက်ွဲမှာ ပါတဲ့ အတိုင်း 

ပဲရပါ့ရနာ်။” လို့ ကန္တာရဝတီတိုင်းမ်ကို ရမပာပါတယ်။

ွို့ အ မပ င်  L A I N  န ည်း ပ ညာ အ ရွာ က်  

အကူမပုအြေဲ့ ဒါရိုက်တာ ရနာ်ရြာဝါးကလည်း မပည် 

နယ်အရမြစိုက် တိုင်းရင်းသားပါတီရတေကို ဝန်းရံသေား 

မယ်လို့ ြုလို ရမပာပါတယ်။

“ ကျမတို့  LAIN အရနနဲ့ကရတာ့ လာမယ့် 

၂၀၂၀ ရရွးရကာက်ပေဲမှာ ရဒသအရမြစိုက်ပါတီရတေကို 

ဝန်းရံသေားြို့ ကျမတို့ ဆုံးမြတ်ွားပါတယ်။ ရဒသ 

အရမြစိကုပ်ါတရီတေမြစတ်ဲအ့တေက ်ကျမတို ့မပညန်ယရ်ဲ့ 

အရမြအရနရတေ၊ နိုင်ငံရရးအရမြအရနရတေ သူတို့က 

ပိုပပီးသိတယ်” လို့ ရမပာပါတယ်။

ရဒသအရမြစိုက်ပါတီရတေသာ အစိုးရယန္တရား၊ 

လွှ တ် ရတာ် က ဏ္ဍ ရတေ မှာ  ရရာ က် လာ မ ယ် ဆို ရ င်  

လက်ရှိ ရြာ်ရဆာင်ရနတဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရရးမြစ်စဉ်ကို ပိုမို 

ွိရရာက်ရစနိုင်သလို  တိုင်းရင်းသားရတေ လိုလား 

ရနတဲ့  ြက်ဒရယ်မပည်ရွာင်စုြရီးလမ်းကို  ပို ပပီး  

သေားနိုင်မယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။

ရဒသအရမြစိုက် တိုင်းရင်းသားပါတီမြစ်တဲ့  

ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ(KNP)နဲ့ ကယားမပည်နယ် 

ဒမီိကုရကတ်စ ်ပါတ ီ(KySDP) တို ့မဟာမတိြ်ေဲ့ွားပပီး 

ကယားတစ်မပည်နယ်လုံး မဲဆန္ဒနယ်ရမမ (၃၄) ရနရာ 

အနက် KysDP က ရနရာ (၃၀) နဲ့ KNP က (၄) ရနရာ 

သာ ဝငရ်ရာကယ်ဉှပ်ပိုငသ်ေားြို ့သရောတညူမီှုရရှိွ ား 

တယ်လို့ သိရပါတယ်။

cGef;uvdkif;z&D;

တ ပ် မ ရတာ် က  ရတာ င် သူ ရတေ ရဲ့ ရတာ င်  

ယာရမမရတေကို သိမ်းဆည်းလိုက်တာရြကာင့် ရမမယာ

ရပါ်မှာွေန်ယက်စိုက်ပျ ိုးြေင့်မရတဲ့သူရတေ အရနနဲ့  

ဒုက္ခ ရရာက်ရန ြက ပပီး  ရတာင်ယာဝင်  လုပ် မယ်  

ဆိုရင်လည်း  ြမ်းဆီး  တရားစေဲဆို ရနတာရြကာင့်  

ွိတ်လန့်ရနြကရပါတယ်။

ကရငန်မီပညရ်တာငသ်လူယသ်မားသမဂ္ဂဥက္ကဌ 

ြူးတူရယ်က “ရတာင်ယာလုပ်ငန်းရတေစစ်တပ်ရတေက 

သိမ်းလိုက်ြါကျရတာ့ ဝင်မလုပ်ရ ဝင်လုပ်ရင်ြမ်းမယ် 

ဆီးမယ်လုပ်တဲ့ြါကျရတာ့ သူတို့လည်း အသက်နဲ့ 

အသက်ရှင်ရနရတဲ့သူရတေပဲရလ စိုးရိမ်ရြကာင့် ြက 

ရနတယ ်ွ တိလ်န့်ရနတဲြ့ါကျရတာ ့ဝငမ်လပုရ် ဲရတာ ့

ေူး” လို့ ၎င်းကဆိုပါတယ်။

ဒီးရမာဆ့ိပုမို့နယ်ွ ကဲ ရဒါဆိရုရှ့ရတာင ်သရူတေ 

လေိုင်ရကာ်ပမို့နယ်ွဲက ရမမနီကုန်း ၊ ရဒါမူကလား 

ရကျးရွာရတေ  ေက်မှာ  ရနွို င်တဲ့ ရတာင်သူရတေ  

အများစုက တပ်သိမ်းွားလို့ စိုက်ပျ ိုးရမမရတေ မရှိပဲ 

အြက်အြဲကကုံရနြကရတာမြစ်ပါတယ်။

ရတာင်သူရတေနဲ့  မမန်မာ့တပ်မရတာ်တို့  မြစ် 

ပေားရနတဲ့ မပဿနာရတေကိုမပည်ရွာင်စု အစိုးရရသာ် 

လည်းရကာင်း မပည်နယ်အစိုးရ ရသာ်လည်း ရကာင်း 

တစ်စုံတစ်ရာ ရမြရှင်းရပးတာတို့ ညေန်ြကားြျက်ရတေ 

ွုတ်ရပးတာတို့  ရဆာင်ရွက်သင့်တယ်လို့  ကယား 

(ကရင်နီ) မပည်နယ် အရမြစိုက် တိုင်းရင်းသား ပါတီ 

ရတေက ပပီးြဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ရန့က ွုတ်မပန် 

ရြကညာလိုက်ပါတယ်။

“အစိုးရရတေက ဒါြျကြ်ျင်းလပုရ်ဆာငရ်ပးသင့ ်

တဲအ့ရာမြစတ်ယ။် ရနာက်ွ ပအ်မှုမျ ိုးရတေမတကလ်ာ

ရအာင်လည်း မပင်ဆင်တဲ့အရနနဲ့ မပင်ဆင်တဲ့ အရန 

အွားမြစ်ရအာင် ညေန်ြကားြျက်ရတေ ဥပရဒရတေ မပင် 

တာရတေ တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ြို့လိုအပ်တယ်။”လို့က 

ယန်းအမျ ိုးသားပါတ ီဥက္ကဌ ြေန်းေီွ ူးကရမပာပါတယ။်

တပ်သိမ်းရတာင်ယာရမမမပဿနာနဲ့ပတ်သက်

ပပီး မပညသ်ရူတေ ရသင့ရ်ွိကုတ်ဲ ့ရတာငယ်ာရမမရတေကိ ု

မပညရ်ွာငစ်အုစိုးရွတံငမ်ပွားပပီး တပရ်မမသမိ်းဆ

ည်းမြင်းဆိငုရ်ာမဝူဒါနဲ့အည ီရဆာငရ်ကွရ်ပးရနတယလ်ို ့

ကယားမပည်နယ်ဝန်ကကီးြျုပ် ဦးအယ်လ်ရြာင်းရှိုက 

ရမပာပါတယ်။

“မပညသ်ရူတေ ရသင့ရ်ွိကုတ်ဲ ့မပနလ်ညရ်တာင်း 

ဆိုတဲ့ ပိုင်ဆိုင်သင့်ပိုင်ဆိုင်ွိုက် မပန်လည်ရတာင်း

ဆိုတဲ့ရမမရတေကိုရတာ့ ကျရတာ်တို့ မပန်လည်စေန့်လွှ

တ်ရပးနိုင်ြို့အတေက် တင်မပပါတယ်။ဒီလိုစေန့်လွှတ် 

ြို့တင်မပတဲ့ရနရာမှာလည်းပဲ မူနဲ့အညီစီစစ်ပပီး ြရိုင် 

ပမို့နယ် မပည်နယ်အဆင့်ဆင့်စီစစ်ပပီး ရပးသင့်ရပး

ွိုက်တဲ့မူဝါဒရတေနဲ့အညီ မပည်ရွာင်စုအစိုးရ သိမ်း 

ဆည်းလယယ်ာရမမဗဟိရုကာမ်တ ီတငမ်ပပပီး စမီရံဆာင ်

ရွက်ပပီးပါပပီ” လို့ ဝန်ကကီးြျုပ်ကရမပာပါတယ်။

pdkufysdK;ajrr&SdwJhtwGuf awmifolawG 'kuQa&mufae=u

ueœm&0wDwdkif;(rf)

tqufudk pmrsufeSm (8) odk h

ဓါတ်ပုံ – KNGY

ကရင်နီမပည် လူမျ ိုးစုလူငယ်ွု ညီလာြံအပပီး မမင်ရတေ့ရစဉ်။
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ြေဲ့စည်းပုံအရမြြံဥပရဒအရ ၅ နှစ်တစ်ကကိမ် 

သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးရတေ

ကို ရရွးမြယ်သေားြို့ တိုင်းရင်းသား မပည်သူတိုင်းမှာ 

တာဝန်ရှိပါတယ်။

လာမည့်နိုဝင်ောလ ၈ ရက်ရန့မှာ အရွေရွေ 

ရရွးရကာက်ပေဲကျင်းပြို့ မပည်ရွာင်စု ရရွးရကာက်ပေဲ 

ရကာ်မရှင်ကရန ရကျညာွားပပီးပါပပီ။

၂၀၁၀ အရွေရွေရရွးရကာက်ပေဲတစ် ကကိမ်  

၊  ၂ ၀ ၁ ၅  အ ရ ေွ ရ ေွ ရရး ရကာ က် ပေဲ တ စ် ကကိ မ်  

နှစ်ကကိမ် မပုလုပ်ြဲ့ပပီး မြစ်တာရြကာင့် လူွုရတေမှာ 

မဲွည့်ပုံ မဲွည့်နည်းရတေကို ရတာ့  ွိုက်သင့်သ 

ရလာက် သိွားြကပပီးမြစ်မှာပါ။

မပ ည် သူ့ ကို ယ် စား လှ ယ် ရတေ ကို ရတာ့  ရရွး  

ရကာက်ပေဲကို  ၅ နှစ်တစ် ကကိမ် မပုလုပ်ြို့  ြေဲ့စည်းပုံ  

အရမြြံဥပရဒကို စစ်အာဏာရှင်ရတေက သူတို့စိတ် 

ကကိုက်ရရးဆေဲြဲ့ ြကပပီး  စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ရတေ 

ကရတာ့ ၂၅ ရာြိုင်းနှုန်း  မပည်သူရတေ မဲရပးစရာ 

မလိုပဲ အွူးအြေင့်အရရး ရရနရအာင် ရရးဆေဲြဲ့ ြက 

တာမြစ်ပါတယ်။

ဒီ လို အ ွူး အ ြေ င့် အ ရရး ရတေ  ရန ရာ တို င်း  

တို င်းရင်းသားရဒသရတေမှာ  အုပ်ြျုပ်ြိနိပ်မှု ရတေ  

ရှိရနရသးတဲ့ ြေဲ့စည်းပုံအရမြြံဥပရဒကို ရမပာင်းလဲ 

နိုင်ြို့ လူွုရတေက ရမပာင်းလဲရပးနိုင်မည့် ကိုယ်စား 

လှယ်ရတေကိုသာ ရွာက်ြံ အားရပးသင့်ပါတယ်။

ယြင် ၂၀၁၅ ရရွးရကာက်ပေဲအြျနိ်တုန်းက 

အမျ ိုးသားဒီမိုကရရစီအြေဲ့ြျုပ်( NLD)က ရမပာင်းလဲ 

ြျနိတ်နပ်ပဆီိတုဲ ့ရဆာငပ်ဒုက်ိ ုယုြံကညအ်ားကိုးြဲြ့ကလို ့

မပည်သူရတေ မဲွည့်ရပးြဲ့ြကပါတယ်။

အဲဒီ ရနာက်  NLD  ကိုယ်စားလှယ်ရတေက 

ကရင်နီ မပည်နယ်ရှိတိုင်းရင်းသားရဒသအပါအဝင်  

တမြား ရနရာရတာ်ရတာ်များများမှာ ရနရာယူနိုင်  

ြဲ့ပပီး ပငိမ်းြျမ်းရရးမြစ်စဉ်ရတေ၊ တိုင်းရင်းသားအြေင့် 

အရရးရတေကို ရရှ့ကရန မားမားမတ်မတ် ရဆာင်ရွက် 

ရပးမယလ်ို ့မဒီယီာကိ ုွ တုရ်ြာရ်မပာြကား ြဲပ့ါတယ။်

သို့ရပမယ့်လို့  ၅ နှစ်အတေင်းမှာ မီဒီယာကို  

ွုတ်ရြာ်ရမပာဆိုြဲ့တဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရရးမြစ်စဉ်လုပ်ငန်း

ရတေ ၊ တိုင်းရင်းသားအြေင့်အရရးရတေကို တစ်ြေန်းမှ 

ြေင့်ဟြေင့်မရြဲ့ြကပါေူး။ ဒါရတေက ောရြကာင့်လဲ?။ 

ဗဟိုဦးစီးစနစ်ကရန ွိန်းြျုပ်ြံွားရပပီး ကိုယ်စား 

လယှရ်တေမှာ ဌာရနတိငု်းရင်းသားမြစရ်စကာမ ူသူ့ဆန္ဒ 

ရှိအတိုင်း လွှတ်လပ်စော အရရးဆိုတိုက်တေန်းလို့မရြဲ့

တာရြကာင့်မြစ်ပါတယ်။

စစ်အာဏာရှင်ကို  တေန်းလှန်ြို့ ၊  ြေဲ့စည်းပုံ  

အရမြြံဥပရဒကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲနိုင်ြို့က လက်ရှိ 

နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ြံ ပုဂ္ဂိုလ် ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုြက

ည်ဦးရဆာင်တဲ့ပါတီကို  မဲပုံ ရအာပပီးရပးြဲ့ရပမယ့်  

ကိုယ်စားလှယ်ရတေက ကိုယ့်ရဒသအရရးမှာ မြစ်ပျက် 

ရနတဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရရး ၊ ရတာင်သူအရရးရတေကို ွုတ်

wdkif;&if;om;ta&; vGwfawmfxJ wdkufwGef;ay;edkifwJholawGudk a&G;cs,foihf

ရြာ်ရမပာဆိုြေင့်မရြဲ့ြကပါေူး။

များများစားစားမဟတုသ်ည့တ်ိငုရ်အာင ်အရရွ့ 

တစ်ြုကို တိုင်းရင်းသားရဒသေက်မှာ ရြာ်ရဆာင် 

ရပးတာ မရှိြဲ့တဲ့အမပင် တိုင်းရင်းသားရတေရဲ့ သမိုင်းနဲ့ 

အြေင့်အရရးရတေကို ြျ ိုးနှိမ်တာြံလိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ရတေ 

ရှိရနြဲ့ပါတယ်။

အစိုးရရဲ့ စတုတ္ထနှစ် သတင်းစာရှင်းလင်းပေဲမှာ 

ရမပာသေားြကတဲ့ ြေံ့ ပြိုးရရးလုပ်ငန်းရတေ၊ လမ်းပန်း 

ဆက်သေယ်ရရးလုပ်ငန်းရတေ  ၊  ဟိုတယ်ြရီးသေား  

လုပ်ငန်းရတေ စတာရတေတိုးတက်ရမပာင်းလဲသေားတယ် 

လို့ရတာ့ မပည်နယ်အစိုးရကရန ွုတ်ရြာ်ရမပာြကား 

သေားပါတယ်။

ဒါရတေက တက်လာတဲ့ အစိုးရတိုင်းမှာ လုပ် 

ရမည့်  တာဝန်ဝတ္တရားရှိနှင့် ပပီးသားပါ။ ဒါရတေက 

အွူးတလည ်မပုမပငရ်မပာင်းလသဲေားတယလ်ို ့တိငု်းတာ 

ရမပာဆိုလို့မရပါေူး။

၅ နှစ်အတေင်း  မပု မပင်ရမပာင်းလဲရရးမလုပ်

ရပးနိုင်သည့်တိုင်ရအာင် နှစ်ရပါင်း ၇၀ ရကျာ်တိုင်း 

ရ င်း သား ရတေ လို လား ရန တဲ့  ပငိ မ်း ြျ မ်း ရရး ရတေ ၊ 

တိုင်းရင်း သားအြေင့်အရရးရတေကို လွှတ်ရတာ်ွဲမှာ 

ရမပာနိုင်၊ ဆိုနိုင် ၊ တိုက်တေန်းရပးနိုင်တဲ့သူ ကိုယ်စား 

လှယ်ရလာင်းရတေကိုပဲ  ဒီ၂၀၂၀ ရရွးရကာက်ပေဲမှာ  

မဲရပးရရွးြျယ်သင့်ပါရြကာင်း ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)က 

တိုက်တေန်းလိုက်ပါတယ်။

umwGef;u¾umwGef;u¾
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=o*kwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpf=o*kwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) AdvertorialAdvertorial

(၂၃.၇.၂၀၂၀)ရကရ်န့တေင ်ဒီးရမာဆ့ိပုမို့နယ၊် ရဆာငဒ်လူာရကျးရွာအပုစ်၊ု ြူးပရာပတိငုရံကျးရွာ၌ Cash for 

Work စမီကံနိ်းမြင့ ်ရကျးရွာတေင်းလမ်းြင်းမြင်း ရဆာငရ်ကွလ်ျကရ်ှရိသာ လပုင်န်းအား ကယားမပညန်ယရ်ကျးလ

ကရ်ဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက ်ရရးဦးစီးဌာန၊ မပညန်ယဦ်းစီးမှူး၊ ဦးရကျာသ်ရူအာင၊် ဒတုယိညွှနြ်ကားရရးမှူး၊ ဦးရစာဒီးဒ၊ီ 

ဒတုယိညွှနြ်ကားရရးမှူး(နည်းပညာ)၊ ဦးွေန်းြျစ၊် ြရိငုဦ်းစီးမှူး၊ ဦးရသာင်းမမင့တ်ိုမ့ ှရမမမပင ်သိုက့ေင်းဆင်းစစရ်ဆး

ြကည့်ရှုြဲ့ပပီး လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာြကားြဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ကယားမပည်နယ်ရကျးလက်

ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးဦးစီးဌာနမှ COVID-19

Cash for Work စီမံကိန်း လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရနမှုကေင်းဆင်းစစ်ရဆးမြင်း

စီးပေားရရးကုစားမှုအစီအစဉ် COVID-19 Economic Relief Plan(CERP)အရ ရကျးလက် ရဒသရန မိ

သားစုများဝင်ရငေရလျာ့နည်းလာမှုနှင့်စားဝတ်ရနရရးအြက်အြဲများ ရမပလည် ရစနိုင်ပပီး ရကျးလက်ရဒသများရှိ 

မပည်သူများအရနမြင့် ရကျးရွာြေံ့ပြိုးရရးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်ရဆာင်ရွက်ရစ၍ လုပ်အားြဝင်ရငေြျက်ြျ

င်းရရှိရစမည့် စီမံကိန်းမြစ်ပပီး တစ်ြက် တစ်လမ်းမှ ကူညီရဆာင်ရွက်ရပးသည့် စီမံကိန်းတစ်ြုမြစ်ပါရြကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

မြူမြူ (ရကျးလက်)

နိုင်ငံရတာ်မှ ြျမှတ်ွားရသာ COVID-19 ကာလ စီးပေားရရး ကုစားမှုအစီအစဉ် COVID-19 Eco-

nomic Relief Plan (CERP)အရ ရကျးလက်ရနမိသားစုများ ဝင်ရငေရလျာ့နည်းလာမှုနှင့် စားဝတ် ရနရရး 

အြက်အြဲများကို ကုစားနိုင်ရန်ရဆာင်ရွက်မည့် CfW စီမံကိန်း၊ ရကျးရွာမတည်ရန်ပုံရငေ VRFP စီမံကိန်းများ 

ရဆာင်ရွက်မှုအရမြအရနများကို ရကျးလက်ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးဦးစီးဌာန(ရုံးြျုပ်)မှ ညွှန်ြကားရရးမှူး၊ 

ဦးရဲရြါင်နှင့်အြေဲ့သည် (၁၁.၇.၂၀၂၀) ရက်ရန့မှ (၁၃.၇.၂၀၂၀) ရက်ရန့အွိ ကယားမပည်နယ်ြရီးစဉ်အတေင်း 

ကေင်းဆင်းစစ်ရဆးြဲ့ပပီး (၁၂.၇.၂၀၂၀)ရက်ရန့တေင် ကယားမပည်နယ် ရကျးလက်ရုံး အစည်းအရဝးြန်းမတေင် VDP 

သင်တန်းကို ြေင့်လှစ်ပို့ြျရပးြဲ့ပါသည်။

သ င် တ န်း တေ င်  ရကျး လ က် ရဒ သ ြေံ့ ပြိုး တိုး တ က် ရရး ဦး စီး ဌာ န  ( ရုံး ြျု ပ် ) မှ  ညွှ န် ြကား ရရး မှူး ၊ 

ဦးရဲရြါင် ၊  ဦးစီးအရာရှိ ၊  ရဒါ်ယုသဉ္ဇာလေင်တို့မှ  ရကျးရွာြေံ့ ပြိုးရရးစီမံကိန်းရင်းနှီး မမှုပ်နှံမှုအစီအစဉ် မြ

င့်  အရကာင်အွည်ရြာ်ရဆာင်ရွက်သည့် ရကျးရွာြေံ့ ပြိုးရရးစီမံကိန်း Website တင်မြင်း၊ AVIP Form 

ပုံစံများရရးသေင်း မြင်းအား သင် ြကားပို့ြျြဲ့ ပပီး  မပည်နယ်အတေင်း  ရကျးလက်ရဒသြေံ့ ပြိုးတိုးတက်ရရးဦး

စီး ဌာနရုံးအဆင့်ဆင့်မှ စီမံကိန်းဌာနြေဲ ၊  ဌာနစိတ်မှ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၁၅)ဦး တက်ရရာက် 

သင်ြကားြဲ့ရြကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

ကယားမပည်နယ်ရကျးလက် 

ကယားမပည်နယ်ရကျးလက်ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးဦးစီးဌာန ကယားမပည်နယ်ရကျးလက်ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးဦးစီးဌာန 

“VDP သင်တန်းြေင့်လှစ်မြင်း” “VDP သင်တန်းြေင့်လှစ်မြင်း” 

ကယားမပည်နယ်ရကျးလက်ရဒသြေံ့ ပြိုးတိုးတက်ရရးဦးစီးဌာနမှ လူ့စေမ်းအားအရင်းမမစ်စီမံြန့်ြေဲမှု 

သင်တန်းအား (၂၉.၇.၂၀၂၀)ရက်ရန့တေင် ကယားမပည်နယ်ရကျးလက်ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးဦးစီး ဌာနရုံး 

အစည်းအရဝးြန်းမတေင် ကျင်းပမပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။

သင်တန်းြေင့်ပေဲတေင် မပည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးရကျာ်သူရအာင်မှ လူ့စေမ်းအားအရင်းအမမစ်စီမံြန့်ြေဲမှု သင်

တန်းြေင့်လှစ်ပို့ြျရမြင်းရြကာင့် ဌာနတစ်ြု ၊ အြေဲ့အစည်းတစ်ြုမှ ဝန်ွမ်းများသည် ၎င်းအြေဲ့ အစည်းမှ 

ြျမှတ်ွားရသာ လုပ်ငန်းရည်မှန်းြျက် ပန်းတိုင်များ အရကာင်အွည်ရပါ်လာရအာင် ရဆာင်ရွက်နိုင်

စေမ်းရှိ မြင်းနှင့်  အဆိုပါ လူသားအရင်း အမမစ်(ဝန်ွမ်းများ)ကို ရကာင်းမေန်စော စီမံြန့်ြေဲ  မြင်းသည် အြေဲ့

အစည်းရအာင်မမင်မှုရရှိရရးအတေက် အဓိကအရရးပါရသာ အြန်းကဏ္ဍမြစ်မြင်း စသည့် အြျက်များကို  

သိမမင်လက်ြံလာမြင်း၊ ရကာင်းမေန်ရသာ လုပ်ငန်းြေင်ဆက်ဆံရရးရှိသည့် အြေဲ့အစည်း မြစ်လာရစရရးအတေက် 

အြေဲ့အစည်းအတေင်းမှာရှိရသာ လူတိုင်း၏ရမပာဆိုဆက်ဆံရရး၊ အမပုအမူ စသည်တို့က ပုံရြာ်သည်မြစ်ရာ 

ကယားမပည်နယ်ရကျးလက်ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးဦးစီးဌာနကယားမပည်နယ်ရကျးလက်ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးဦးစီးဌာန

“လူ့စေမ်းအားအရင်းအမမစ်စီမံြန့်ြေဲမှုသင်တန်းြေင့်လှစ်မြင်း”“လူ့စေမ်းအားအရင်းအမမစ်စီမံြန့်ြေဲမှုသင်တန်းြေင့်လှစ်မြင်း”

တစ်ဦးြျင်းစီ၏ အြျင်းြျင်း အမပန်အလှန်ရလးစားမှု၊ ပေင့်လင်းစစ်မှန်၍ ရလးရလးစားစား ရမပာဆိုဆက်ဆံမှု 

စသည့်  အရည်အရသေးရကာင်းများကို  လက်ရတေ့လိုက်နာကျင့်သုံး ြကမြင်း  စသည့်အြေဲ့အစည်းဆိုင်ရာ 

ယဉ်ရကျးမှုရကာင်းမေန်ရသာ၊ သာယာရပျာ်ရှေင်ရသာ လုပ်ငန်းြေင်  တစ်ရပ်ကို  ြန်တီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 

ြေင့်လှစ်မြင်းမြစ်ရြကာင်း ရမပာြကားပါသည်။

သင်တန်းတေင် သင်တန်းနည်းမပများမြစ်ရသာ ရကျးလက်ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးဦးစီးဌာန (ရုံးြျုပ်)

မှ ဒုတိယညွှန်ြကားရရးမှူး၊ ရဒါ်ရှန်ရြါင်ဂျာဂူနှင့် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂၊ ရဒါ်ဆုမမတ်စနန္ဒီ တင်ဦးတို့မှ 

သငြ်ကားပိုြ့ျမညမ်ြစပ်ပီး ကယားမပညန်ယအ်တေင်း ရကျးလကရ်ဒသြေံ့ပြိုးတိုးတကရ်ရးဦးစီး ဌာနရုံးအဆင့ဆ်င့မ် ှ

သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၂၀)ဦးမြင့် (၂၉.၇.၂၀၂၀)ရက်ရန့မှ (၃၀.၇.၂၀၂၀) ရက်ရန့အွိ သင်တန်းကာလ(၂)

ရက် ြေင့်လှစ်ပို့ြျြဲ့ရြကာင်း သိရှိရပါသည်။

ကယားမပည်နယ်ရကျးလက် 



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

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

pmrsufESm(6)

ရမှ်းမပညန်ယရ်တာငပ်ိငု်း ြယြ်ုပံမို့နယ၊် အလယ ်

ကယန်းရဒသတေင် မိုးရွာသေန်းမှုနည်းပါးတဲ့အတေက် 

ရတာင်သူလယ်သမားရတေက ရရအလုံအရလာက် 

မရရှိေဲ လယ်ရမမွေန်ယက်စိုက်ပျ ိုးရာမှာ အြက်အြဲ 

ကကုံ ရတေ့ရနြကရပါတယ်။

၎င်းအြက်အြဲနှင့်  ပတ်သက်ပပီး ရတာင်သူ 

ြေန်းအရလးရှိုက “ရရမရတဲ့  ရနရာမျ ိုးြါကျရတာ့  

ပိုပင်ပန်းတာရပါ့။ တစ်ရက်တစ်ရက်လုပ်တာ နဲနဲပဲ 

သေားတဲအ့ြါကျရတာ ့ရမမနဲ့ ရမပာမယဆ်ိ ုရရရှတိဲဟ့ာဆိ ု

ပိုမမန်တာရပါ့။ ရရမရှိတဲ့ ရနရာြါကျရတာ့ တြါနဲနဲ 

တေန်းသေားပပီးရတာ့ လုပ်တယ်။ တစ်ရက်ဆို အလေန် 

ဆုံး တစ်ပယ် နှစ်ပယ်ပဲပပီးတယ်။ ရနာက် ဒီပုံစံမျ ိုးဆို 

လုံးဝမမြစ်နိုင်ေူးရလ။ မိုးမကျမြျင်းရတာ့ မလုပ်ရ 

ရတာ့ေူးရပါ့။” လို့ ရမပာပါတယ်။

ရတာင်ကျရရရတေကို မှီြိုအားွားပပီး ရရသေင်း 

စိုက်ပျ ိုးရသည့်အတေက် မိုးရွာသေန်းမှုများမှသာလျင် 

ရရလုံရလာက် မှုရရှိနိုင်မည်လို့ ဆိုပါတယ်။

ရတာငသ်ရူတေ စိုက်ပျ ိုးွားတဲ့ စပါးပျ ိုးပငရ်တေ 

သ တ် မှ တ် ရ က်  ရကျာ် လေ န် ရန ပပီ မြ စ် ရသာ် လ ည်း  

လယ်ရရမရရှိ ရသာရြကာင့်  မစိုက်ပျ ိုးနိင်ရသးတဲ့  

အတေက် စိုးရိမ်ပူပန်ရနြကရပါတယ်။

“လုပ်တဲ့ စပါးက ရရှေရင်ရအးရပါ့ရနာ်။ သူ့သက် 

တမ်းက ရက်ရပါင်းနှစ်ဆယ်ပဲ ။  ဒါရပမယ့်  ြုက 

ရရ မ ရ တဲ့ အ တေ က်  နှ စ် ဆ ယ် ွ က် မ က ရတာ့ ေူး  

တစလ်နီး နီးရှသိေားပပ။ီ ရကရ်ပါင်း နစှဆ်ယ်ွ ကလ်ေနပ်ပီး 

စိကုြ်ဲရ့ငရ်တာ ့သကူ အွေကန်ှုန်းလည်း နည်းလာမယ။် 

ပပီးရတာ့ သူ့ရက်မှာစိုက်မယ်ဆို အများကကီးပေားတာ 

ရပါ့ရနာ် ။  သူ့ရက်ွက် လေန်ရင်ရတာ့  ပေားနိုင်တဲ့  

နှုန်းနည်းသေားတာရပါ့ရနာ်” ဟု အလယ်ကယန်းရဒသ 

ေီစီကုန်းရကျာင်းတိုက်မှာ သတင်းသုံးရနတဲ့ စစ္စတာ 

ယဉ်ယဉ်ရအးက ရမပာပါတယ်။

လက်ရှိအြျနိ်မှာ  စပါးပျ ိုးပင်ရတေ စိုက်ပျ ိုး  

ပပီးစီးရမည့် အြျနိ်မြစ်ရပမယ့်လည်း ရကျာင်းတိုက် 

ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်ရမမ (၃) ဧကရကျာ်အား မစိုက်ပျ ိုးနိုင်

ရသးေူးလို့သိရပါတယ်။

နှစ်စဉ်  မိေမဲ့  ကရလးငယ် (၃၀) ြန့်ကို  

လက်ြံမပုစုရစာင့်ရရှာက်ရပးရနတဲ့ ရကျာင်းအရနမြင့် 

စားဝတ်ရနရရး အြက်အြဲ မြစ်လာနိုင်တဲ့အတေက် 

လကြ်နံိငုသ်ည့ ်ကရလးအရရအတေက ်ရလျာြ့ျလိကုရ် 

သည့် အရမြအရနမျ ိုး မြစ်သေားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ရဒ သ ြံ ရတာ င် သူ ရတေ အ ရန မြ င့်  ယ ြု နှ စ်  

ရာသီဥတုအရမြအရနရြကာင့် လယ်ရရရစာင့်ရင်းပင် 

အြျနိ်ကုန် ြကရတယ်လို့ ရတာင်သူ ြေန်းမာရနေးလယ် 

ကဆိုပါတယ်။

၎င်းက “ဒီရတာြက်မှာဆိုရင် လယ်ဝင်ပပီးရင် 

အမြားအလုပ်  ပိုက်ဆံ မပန်ွေက်ရှာတယ် စားဝတ် 

ရနရရးအတေက်။ လယ်လုပ်ပပီးမှ ွေက်မယ် ရစာင့်ရင်း 

ရစာင့်ရင်း ကျရနာ်တို့ မိသားစုအတေက် အရတာ့်ကို 

rdk;&GmoGef;r_enf;yg;vdk hz,fckHjrdK he,f tv,fu,ef;a'o&Sd awmifolawG tcufawG h

ရနာက်ရနှးသေားတာရပါ့ အမြားပိုက်ဆံ ွေက်ရှာြို့။ 

ပပီးရတာ့ စက်ြရတေရရာ၊ ကျွဲရတေ၊ လူရတေနဲ့ လုပ်တာ 

အြျနိ်ရတာ်ရတာ်ကုန်ပါတယ်။ ဒီနှစ်က နှစ်တိုင်းွက် 

ပိုကုန်တာရပါ့ဗျား” လို့ရမပာပါတယ်။

ြယ်ြုံပမို့နယ် အလယ်ကယန်းရဒသမှာ လယ် 

ဧကရပါင်း ၁၆၀၀ ရကျာ်ရှိသည့်အနက် ဧက ၆၀၀ ြန့် 

ရရအြက်ြဲနှင့် ရင်ဆိုင်ရနရရြကာင်း ရကျးရွာ အုပ် 

စုအုပ်ြျုပ်ရရးမှူး ြေန်းလှမျ ိုးက ရမပာပါတယ်။

“လက်ရှိ  ဒီလို ပဲ  မြစ် ရနမယ်ဆို ရင် ရတာ့  

ကျရနာတ်ို ့သကဆ်ိငုရ်ာ ဌာနအဆင့ဆ်င့ရ်တေနဲ့ ြျတိပ်ပီး 

ရတာ့ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီရလးရတေ ရတာင်းြံသေားြို့ 

ရှိပါတယ်။ ရတာင်သူ လယ်သမားရတေ အရနနဲ့ ဒီလို 

တင် မပလာမှုရှိလာ ပပီဆိုရတာ့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ  

ရတာ်ပဲမြစ်မြစ် ပမို့နယ်အဆင့်ပဲ မြစ်မြစ် ြျတိ်ဆက် 

တင်မပြို့ ရှိပါတယ်။” လို့ ရမပာပါတယ်။

ယြင်နှစ်ရတေမှာရတာ့ ရရကကီးရရလျမံှု မြစ်ပေား 

ရလ့ရှိရပမယ့်လည်း အြုလို  မိုးနည်း ပပီးရရရှားပါး 

တဲ့အတေက်  ရတာင်သူလယ်သမားရတေ  စိုက်ပျ ိုး  

ရရမလုံ ရလာက်မြင်းရြကာင့် အြက်အြဲနှင့် ရင်ဆိုင် 

ရနြကရမြင်း မြစ်ပါတယ်။

ြယြ်ုပံမို့နယ ်အလယက်ယန်းရဒသအပါအဝင ်

မိုးပဗဆဲညရ်ရရသာကတ်ဲ ့လယရ်တေမှာလည်း ယြနုစှမ်ိုး

ပဗဆဲညရ်ရြမ်းလာတဲအ့တေက ်တြျ ို့လယရ်တေမှာလည်း 

ရရလုံလုံရလာက်ရလာက်မရေူးလို့ သိရပါတယ်။

cGef;uvdkif;z&D;

ရကျာ င်း သား ရတေ ကို သ င် ြကား တဲ့  ြ တ် စာ  

အပုမ်ှာ ကယား (ကရငန်)ီ တိငု်းရင်းသား လမူျ ိုးစရုတေရဲ့ 

အမညန်ဲ့ ရိုးရာယဉရ်ကျးမှုရတေကိ ုမှားယေင်းရြာမ်ပွား 

တာရတေရြကာင့် မပန်လည်မပင်ဆင်ရပးြို့ ရတာင်းဆို 

ရနြကပါတယ်။

သတ္တမတန်း ပွဝီဝင်ောသာရပ် သင်ရိုးညေန်း 

တမ်းအသစ်မှာပါတဲ့  ကယန်းဆိုတဲ့  စာလုံးရပါင်း  

သတ်ပုံနဲ့ ရဂေားဆိုတဲ့ စာလုံးရပါင်းသတ်ပုံအမပင် 

က ယား မျ ိုး နေ ယ် စု  ၉  မျ ိုး ွဲ က  ဇ ယိ မ်း ၊  ရဂ ြို ၊ 

ကယန်း(ပရဒါင်း)၊ ယင်းရောဆ်ိတုဲ ့မျ ိုးနေယစ် ုရလးစကု 

မှားရနတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဇယိမ်း၊ ရဂြို၊ ကယန်း(ပရဒါင်း)၊ ယင်းရော် 

ဆိုတဲ့ မျ ိုးနေယ်စု ရလးစုက ကယန်းမျ ိုးနေယ်စု တစ်ြု 

တည်းသာ မြစ်တယ်ဆိုတာကို  ကယန်းတစ်မျ ိုး  

သားလုံးက သတ်မှတ်ွားြဲ့ပပီး မြစ်တဲ့အတေက် ွပ်ြေဲ 

ွည့်ွားတာဟာ မှားယေင်းရနတယ်လို့LAIN Tech-

nical Support Group ေုတ်အြေဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုရကျာ် 

ွင်ရအာင်က ရွာက်မပ ရမပာဆိုပါတယ်။

“အဒဲီွ ကဲ စာမျကန်ှာ ၃၁-၃၂ မှာကိ ုကျရနာတ်ို ့

က ယား လူ မျ ိုး ဆို တဲ့ ဟာ ကို  သုံး နှု န်း ပပီး ရတာ့ မှ  

ဒီကယား ၉ မျ ိုးဆိုတဲ့ဟာကို ရရးွားတယ်ရပါရနာ်။ 

အဲ လို ရရး ွား တဲ့ ွဲ မှာ  ဒီ မပ ည် န ယ် မှာ ရှိ ရန တဲ့  

ကယန်းကို  နသတ်(န်)  နဲ့ယန်းရမယ့်ဟာကို  (မ် ) 

နဲ့ယမ်းွားတယ်။  ရဂေားဆိုတဲ့ ရနရာမှာလည်း  

ရဂပါး (ပါး) ဆိုပပီးရတာ့ သုံးနှုန်း ွားတယ်ရပါရနာ်။ 

၉  မျ ိုးမှာ  နှစ်မျ ိုးမှားရနတယ်။  ပပီးရတာ့  ၂၀၁၇

 ြုနှစ်မှာကတည်းက ကယန်းမျ ိုးနေယ်စု ရလးြုသည် 

ကယန်းတစမ်ျ ိုးတည်းပမဲြစတ်ယဆ်ိတုဲဟ့ာကိ ုကယန်း 

အြေဲ့အစည်း အသီးသီးကရနပပီးရတာ့ လက်မှတ်ရရး 

ွိုးပပီးရတာ့ ညီလာြံကို လူရွာင်ြျ ီကျင်းပွားပပီး 

ွုတ် မပန်ွား ပပီးရတာ့မှ  အစိုးရနဲ့  သက်ဆိုင်ရာ  

ဝန်ကကီးဌာနရတေ တင်ွားပပီးသား မြစ်တယ်။”

ကယန်းမျ ိုးနေယစ် ုလမူျ ိုးတစမ်ျ ိုးတည်းပ ဲရှရိမှာ 

မြစ်ပပီး လက်ရှိမှာရတာ့ မူလမျ ိုးနေယ်စုြေဲ ရလးစုကို 

လည်း မူလသတ်မှတ်ြျက် ၁၃၅ မျ ိုးွဲကအတိုင်း 

ရြာ်မပွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

owœrwef; yx0D oif&dk;nGef;wrf;u trSm;jyifay;zdk hu&ifeD wdkif;&if;om;awG awmif;qdk

၂၀၁၇ ြုနှစ်က ကယန်းမျ ိုးနေယ်စု ရလးမျ ိုး 

ရပါင်းမ ှကယန်းတစမ်ျ ိုးတည်းမြစရ်ြကာင်းကိ ုကယန်း 

အြေဲ့အစည်း အသီးသီးက လရူွာငြ်ျပီါဝငတ်ဲ ့ညလီာြ ံ

ကျင်းပပပီး ဆန္ဒမပု လက်မှတ်ရရးွိုးကာ အစိုးရနဲ့ 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနရတေကို တင်ွားတယ်လို့ 

ဆိုပါတယ်။

သင်ရိုးညေန်းတမ်းွဲမှာ မှားယေင်းစောသင်ြကား 

မယ်ဆိုရင် အနာဂတ်ကရလးရတေအတေက် အမှတ်မှား 

သေားနိုင်ပပီး တိုင်းရင်းသား အြျင်းြျင်းြကားမှာလည်း 

ရသေးကေဲမှုရတေ မြစ်လာနိုင်တယ်လို့  ကယန်းစာရပ 

ယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတီ ယဉ်ရကျးမှုတာဝန်ြံ ရဒါ်ရင်ရမ 

က ရမပာပါတယ်။

“တြျ ို့ရကျာင်းမှာကျရတာ့ လူမျ ိုးရပါင်းစုံရှိ  

တဲ့ြါကျရတာ့ အဲမှာ သူတို့အမှတ်မှားသေားနိုင်တယ်။ 

အမှတ် မှားသေားနိုင်တဲ့ြါကျရတာ့ ရရှ့ဆက်လည်း 

သူတို့အဲ့လိုမျ ိုးပဲ ဆက်မှားမယ်ဆိုရင် သူတို့အတေက် 

လည်း မရကာင်းေူး။”

အြုလို တစ်နိုင်ငံလုံး အမှတ်မှားပပီး သင်ြကား 

နိငုတ်ာမြစတ်ဲအ့တေက ်သကဆ်ိငုရ်ာ မျ ိုးနေယစ် ုအလိကု ်

မိမိတို့ရဲ့  လူမျ ိုးနာမည်ရတေကိုလည်း တိတိကျကျ 

သတ်မှတ်ပပီး ွုတ်မပန်ြျက်ရတေွုတ်နဲ့ ရတာင်းဆို 

သင့်တယ်လို့ ကယားမပည်နယ် မပည်နယ်ပညာရရးမှူး 

ဦးလူစီယားနိုက ရမပာပါတယ်။

“ အ မှ တ် မှား နို င် တာ ရပါ့ ။  အဲ ဒါ ရြကာ င့် မို့  

လိကုမ်ပငတ်ာ မမပငတ်ာ သကဆ်ိငုရ်ာလမူျ ိုးနဲ့ပ ဲဆုံးမြတ ်

ြျက်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်လို့ ကျရနာ် ရမပာြျင်တာရပါ့ရနာ်။ 

သက်ဆိုင်ရာလူမျ ိုးကပဲ ကိုယ့်ရဲ့ လူမျ ိုးနာမည်ဟာ 

စာလုံးရပါင်း ေယ်လိုမြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို တကယ် 

ဆို  တိတိကျကျ ွုတ် မပန် ပပီးရတာ့မှ  မပင်ရပးအုံး  

ဆိုပပီးရတာ့မှ ရတာင်းဆိုပပီးရတာ့မှ ရကာင်းတာရပါ့။”

ဒါ့အမပင် စာမျက်နှာ ၂၃ မှာပါရှိတဲ့ ကယား 

(ကရငန်)ီ တိငု်းရင်းသားရတေရဲ့ ရိုးရာပေရဲတာတ်စြ်မုြစတ်ဲ ့

အဲဒိုရပါ်မီ (ရြါ်) ဒီးကူပေဲကို စာအုပ်ွဲမှာက အဲဒိုရပါ်မီ 

မပါေဲ ဒီးကူပေဲလို့သာ ရရးသားွားတာရတေက မှား 

ရနတယလ်ိုလ့ည်း ကယားစာရပနငှ့ ်ယဉရ်ကျးမှု ရကာ ်

မတီက ရွာက်မပွားပါတယ်။

အဲဒီပေဲရတာ်ကို ရကာက်သစ်စားပေဲလို့လည်းရြါ် 

တယ်လို့ ရရးသားွားမြင်းဟာလည်း ရကာက်သစ် 

စားပေဲ မဟုတ်ရြကာင်း ကယားစာရပနှင့် ယဉ်ရကျးမှု 

ရကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ ြူးြဲညေန့်ရယ်က ရမပာပါတယ်။

“ကျရနာ်တို့ အပမဲတမ်းသုံးရနတဲ့ အဲဒိုရပါ်မီကို 

ရကာကသ်စစ်ားပေ ဲဆိပုပီးရတာ ့သုံးနှုန်းရနတာရတေဟာ 

တိငု်းရင်းသားရတေအတေက ်အငမ်တနမ် ှလွှမဲှားတဲအ့သုံး 

အနှုန်းမြစ်တယ်။ ဒါရြကာင့်မိုလို့ အြု ကျရနာ်တို့ စိစစ် 

ရနတယ်။ မပန်စီစစ်ပပီးရတာ့မှ ကျရနာ်တို့ သက်ဆိုင် 

ရာကို ကျရနာ်တို့ မပန်တင်မပြို့ရတာ့ရှိတယ်။ ဒီသင်ရိုး 

ညွှန်းတမ်းရရးဆေဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကကီးရတေဟာ ကျရနာ်ွင် 

ပါတယ။် ဒအီရမြြပံညာမှာ အရမြြပံညာ ဦးစီးဌာနက 

ပုဂ္ဂိုလ်ကကီးရတေပဲလို့ ကျရနာ်ွင်တယ်။ ဒီမပည်နယ်က 

ပုဂ္ဂိုလ်ကကီးရတေကရတာ့ ဒီလို သင်ရိုး ညေန်းတမ်းကို 

ရရးဆေဲတာမရှိေူးရပါ့ရနာ်။”

ရကျာင်းြေင့ြ်ျနိမ်တိငုြ်င ်သငြ်ကားမယ့ ်ဆရာမ 

ရတေကိုလည်း ဒီးကူ အသုံးအနှုန်းအစား အဲဒိုရပါ် မီကို 

မပန်ပပီး ွည့်သေင်းရပးြို့ သက်ဆိုင်ရာကို တင်မပွား 

ပပီးမြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။

အြုလို  တိုင်းရင်းသားရတေရဲ့  အမည်နာမ 

ရတေ ယဉ်ရကျးမှုရတေအရြကာင်း မှားယေင်းွည့်သေင်း 

ရြာ်မပမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မပည်နယ်မှာရတာ့ သက်ဆိုင် 

မှုမရှိေူးလို့ ကယားမပည်နယ် မပည်နယ်ပညာရရးမှူး 

ဦးလူစီယားနိုက ရမပာပါတယ်။

“အရမြြံပညာဦးစီးဌာန သင်ရိုးညေန်းတမ်းနဲ့ 

ဆိုင်တယ်။ ငါတို့အဆင့်နဲ့  ရမြလို့မရတဲ့ဟာရပါ့ ။ 

ရမပာမယ်ဆိုရင် ဒါက တို့အဆင့်နဲ့ ရမြပိုင်ြေင့်မရှိတဲ့ 

ဟာရပါ့ ။  အဲဒါကရတာ့  တကယ်တမ်းကရတာ့သူ  

သငရ်ိုးရရးဆေတဲဲသ့ကူ ရသြျာြျမပြိုရ့တာ ့ရကာင်းတာ 

ရပါ့။ အားလုံး လက်ြံနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကို မပန်သုံးရ 

မှာရပါ့။”

ကရင်ဒီရဒသြံရတေ ရတာင်းဆိုြျက်နဲ့ ပတ် 

သက်ပပီး ပညာရရးဝန်ကကီးဌာန အရမြြံပညာ ဦးစီး 

ဌာန ညွှန် ြကားရရးမှူး ဦးကိုရလးဝင်းကို RFA က 

ရမးမမန်းြို့ကကိုးစားြဲ့ရပမယ့် ဆက်သေယ်လို့ မရပါေူး။

ဒီအြျ နိ်ဟာ ကိုရို နာဗို င်းရပ်စ်  အန္တရာယ်  

ရှိရနတဲ့အတေက် ရကျာင်းြေင့်ြျနိ် ရနာက်ကျရနရပမယ့် 

မှားယေင်း ပုံနှိပ်ွားတဲ့  ရကျာင်းသုံးစာအုပ်ရတေက 

သက်ဆိုင်ရာ ပညာရရးမှူးရုံးရတေကို ရရာက်ရှိရနပပီး 

ရကျာင်းတြျ ို့က ွုတ်ယူရနြကပပီလို့ သိရပါတယ်။

အမှား မပင်ဆင်ြျက်  အြျ နိ် မရပးနို င် ရတာ့  

တဲ့အတေက် ရကျာင်းသားရတေကို သင်ြကားရပးမယ့် 

ဆရာ၊ ဆရာမရတေက အမှားကို အမှန် သင်ြကားရပးြို့ 

ညွှ န် ြကား ွား တာ ရှိ တ ယ် လို့  ြ ရူ ဆို ပမို့ န ယ်  

ရကရကာရကျးရွာ အလယ်တန်း ရကျာင်းက ဆရာမ 

ယောအယ်ရြာ က ရမပာပါတယ်။

“ ေ ယ် လို မျ ိုး ညွှ န် ြကား ွား လဲ ဆို ရတာ့  

ဗဟိုမှာ  သင်တန်းသေားတက်ြဲ့တဲ့  ဆရာမရတေက 

သူတို့ကိုမပန်ရမးတယ်။ ကျမတို့ ကယန်းက ဒီလိုစာ 

လုံးရပါင်းမဟုတ်ေူးဆိုတာကို သူတို့ကို  ရမပာမပတဲ့ 

ြါကျရတာ့ သူတို့ကလည်း သူတို့အမှားကို ဝန်ြံတဲ့ 

အတေက် မပင်ဆင်တဲ့အရနနဲ့ စာအုပ်ရတာ့ မွုတ်ရပး 

နို င် ပါ ေူး တဲ့ ။  ွု တ် ရပး စ ရာ လ ည်း  အ ရြကာ င်း  

မရှိေူး။ ောမြစ်လို့လဲဆိုရတာ့ သူတို့က လာမယ့်  

Grade 8 အတေက်မပုစုရနရတဲ့အတေက် မှားတဲ့ဟာကို 

ကိုယ့်ရဒသက ဆရာ၊ ဆရာမရတေကပဲ သင်ြကားရပး 

ြို့အတေက် သူတို့က အဲ့လိုမျ ိုးမပန်ပပီးရတာ့ လမ်းညွှန် 

ပါတယ်။”

တစ်နို င် ငံလုံးက သတ္တမတန်း  ပွဝီဝင်  

သင်ြကားမယ့် ဆရာ၊ ဆရာမရတေက မှားရနတာကို 

မသနိိငုတ်ာရြကာင့ ်စာအပု်ွ မဲှာပါတဲအ့တိငု်း အမှားကိ ု

သင်ြကားတာရတေ မမြစ်ရအာင် အမှားမပင်ဆင်ြျက် 

ွု တ် ရပး ြို့ လို တ ယ် လို့  ရဒါ် ရ င် ရမ က လ ည်း  

ရမပာပါတယ်။

“ကျမတို့ ကယားမပည်နယ်ကရတာ့ ဒီဆရာမ 

ရတေက ရဒသြံရတေမို့လို့ သိတယ်၊ မပင်လို့ရ တယ်။ 

အမှန်မပင်ပပီး အမှန်သင်လိုက် ကိုယ့်ကရလးရတေက 

လည်း သိတယ်။ ဒါရပမဲ့ ကျမရမပာတာ တစ်နိုင်ငံ 

လုံးနဲ့  ခြုံ ြကည့်ရင် ကိုယ့်ကယားပဲသိမယ် တမြား 

မပည်နယ်ကရတာ့ မသိနိုင်ေူးဆိုရတာ့ ကျမအွင် 
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ရမး ။ ။ အရငတ်နု်းက ရတာငယ်ာလပုက်ိငုတ်ဲအ့ြါ ရမး ။ ။ အရငတ်နု်းက ရတာငယ်ာလပုက်ိငုတ်ဲအ့ြါ 

စားဝတ်ရနရရး ြူလုံြဲ့ြကလား ေယ်လိုအရမြအရန စားဝတ်ရနရရး ြူလုံြဲ့ြကလား ေယ်လိုအရမြအရန 

ရှြိဲလ့။ဲ အြလုကရ်ှ ိရတာငယ်ာသမိ်းဆည်းြလံိကုရ်ပပီးရှြိဲလ့။ဲ အြလုကရ်ှ ိရတာငယ်ာသမိ်းဆည်းြလံိကုရ်ပပီး

ရနာက် ောရတေကကုံရတေ့ ရင်ဆိုင်ရနြကရလဲ။ရနာက် ောရတေကကုံရတေ့ ရင်ဆိုင်ရနြကရလဲ။

ရမြ။ ။ မသိမ်းြင်တုန်းကဆို  ကျရနာ်တို့ရဲ့  

ေိုးေေားအစဉ်အဆက် အရရပါ့ရနာ် ၄-၅-၁၀ ဧက 

လုပ်စားတာရတာင်မှ တစ်နှစ်စာအတေက် ြူလုံတာ 

ရပါ့ရနာ် အြုကျရနာ်တို့ရှိတဲ့ ၄-၅-၁၀ဧကကိုရတာင်မှ 

အကနုသ်မိ်းသေားတယဆ်ိရုတာက့ျရနာတ်ို ့လပုစ်ားစရာ 

ောမှမရှိရတာ့ေူး။ 

ရနာက် ပပီး  တစ်ြုက ကျရနာ်တို့ မှာ  ပညာ 

မတတေ်ူး။ လမူျားလိဌုာနဆိငုရ်ာမှာလည်း ကျရနာတ်ို ့

အလပုမ်လပုန်ိငုေ်ူး။ ဒါရြကာင့မ်ိုလ့ိုရ့ပါရ့နာ ်ကျရနာတ်ို ့

အြ ုရန့စားပလဲိကုရ်နရတယ။် ဥပမာ ကျရနာ်ရ့ယာက္ခမ 

ဆိုလို့ရှိရင် သူရန့စားလိုက်တယ်။ ဒါရပမဲ့ ရြတ်အရနဲ့ 

မပန်တေက်မယ်ဆိုရင် ဒီရြတ်မှာ ရပါင်းသတ်ရဆးရတေ 

တအားသုံးလာြါကျရတာ ့အမြားလ၊ူ အမြားရတာငသ်ူ

လယသ်မားရတေရဲ့ရန့စားရြါ်မှုအရပါ်မှာတအားရလျာ့

နည်းလာတာရပါ့ရနာ်။ ရလျာ့နည်းလာတယ်။ 

ရနာကတ်စြ်ျက ်ရနာကပ်ပီး ဒရီန့လပုမ် ှဒရီန့စား 

ရတယ်ဆိုရတာ့ အကယ်လို့ ဒီတစ်ပတ် တစ်ပတ်ကို 

ကျရနာ်တို့တစ်ရက်ပဲလိုက်လိုက်ရတယ် အြုရလာ 

ရလာဆယဆ်ိ ုဒါဆိအုြကအ်ြ ဲတအားရှသိေားပပ ီကျနတ်ဲ ့

ဆနစ်ပါး အြ ုကျရနာတ်ို ့စားတဲဆ့နစ်ပါးဆိ ုပပီးြဲတ့ဲန့စှ ်

ကျရနာ်တို့ လုပ်ွားတဲ့ ဆန်စပါးရတေပဲ ကျရနာ်တို့ 

စားရတယ်။ လာမဲ့ရနာက်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျရနာ်တို့ 

စားဝတ်ရနရရး အတေက်ရပါ့ရနာ် တအားြက်ြဲမြစ် 

သေားပပီ။

ရမး ။ ။ တမြား ရနာက်ဆက်တေဲ ောရတေ ဆုံးရှုံး ရမး ။ ။ တမြား ရနာက်ဆက်တေဲ ောရတေ ဆုံးရှုံး 

နစ်နာသေားြကတာရှိပါသလဲ။နစ်နာသေားြကတာရှိပါသလဲ။

ရမြ ။ ။ အြက်အြဲက အမျ ိုးမျ ိုးပဲ ကျရနာ်တို့ 

ဒအီစိုးရ(စစတ်ပ)်ကရနသမိ်းသေားတဲ ့ကျရနာတ်ို ့ရတာင ်

ယာရတေ မရှိရတာ့ ြါကျရတာ့ ကျရနာ်တို့စားဝတ် 

ရနရရး  အမပင်  ကျရနာ်တို့ စီးပေားရရး ၊  ကျရနာ်တို့  

ကျန်းမာရရး၊ ကျရနာ်တို့ပညာရရး အြက်ြက်အစုံစုံ 

ြျွတ်ြျုံ ကျရနပါတယ်။ 

အ ြု ရလာ ရလာ ဆ ယ် ရပါ့ ရနာ ။  ရနာ က် ပပီး  

ကျရနာ်တို့ ရဲ့  ွိန်းသိမ်းလာတဲ့  ကျရနာ်တို့ ရိုး ရာ  

ဓရလလ့ည်း အဲဒ့ရီဒါဆိရုရှ့ရွာရဟာင်းမှာပ ဲကျရနာ ်တို ့

ရိုးရာဓရလ့ရတေ အကုန်အဲ့မှာရှိပါတယ်။ သြဂ ျ ိုင်း ကုန်း 

လက်ဝါးကပ်တိုင်တို့ ၊ ရက့ွျ ိုးေိုးတိုင်တို့ ၊ ကျရနာ် 

တို့ရိုးရာအဲဒိုရပါ်မှီ ရြါ် ဒီးကူပေဲလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျရနာ် 

တို့ ရိုး ရာဒီးကူရွက်လဲ  ကျရနာ်တို့ ရွာရဟာင်းမှာပဲ  

ကျရနာ်တို့  မပန်ြူးရတာရပါ့ရနာ်။ ဆိုရတာ့ ကျရနာ် 

တို့ဒီလိုမျ ိုး  ဆုံးရှုံးသေားတဲ့  အတေက်ရြကာင့်  လာမဲ့  

ကျရနာတ်ိုရ့ဲ့ အနာဂတရ်ပါရ့နာ ်ကျရနာတ်ိုရ့ိုးရာကျရနာ ်

တို့ ေယ်လိုမှ ရိုးရာဓရလ့ဆက်ပပီး မလည်ပတ် နိုင် 

ရတာ့ေူးရပါ့။

ရမး ။ ။ ရမမေယ်ရလာက် အသိမ်းြံလိုက်ရလဲ။ရမး ။ ။ ရမမေယ်ရလာက် အသိမ်းြံလိုက်ရလဲ။

ရမြ။ ။လယ်ယာရမမအသိမ်းြံရတာ အားလုံး 

ရပါင်း  (မိသားစုပိုင် )  ၁၅-၂၀ဧကရလာက်ရှိတယ် 

ရပါ့ ရနာ် ။  ဧက ၂၀ရလာက်ရှိတယ် ။  အဲ့ ဒီွဲမှာ  

ကျရနာဟ်ာရတာ ့၇-၈ဧက နီးနီးရတာရ့ှတိယရ်ပါရ့နာ။် 

သိမ်းသေားတဲ့ အွဲမှာ အကုန်ပါသေားတယ်။ 

ကျရနာ် ေယ်လိုမှလုပ်လို့မရရတာ့ေူး။ လွှတ်ရပးတာ 

ကျရနာ်ရယာက္ခမဟာ ၅ဧက ရမပာတယ်။ ဒါရပမဲ့  

တကယတ်ိငု်းမယဆ်ိလုိုရ့ှရိင ်၁ဧကရတာင ်မမပည့ရ်တာ ့

ေူး။ သူတို့ွပ်မပန်ပပီးသိမ်းလိုက်တာရပါ့ရနာ် အဲ့ဒီ 

ရယာက္ခမဟာ ကျန်တဲ့ ၅ဧက။ ရမမပုံစံွဲမှာ ရမမဂရန် 

ွဲမှာ ပုံစံ ၇ရပပီးပပီ။ ဒါရပမဲ့ ဒီအစိုးရ(စစ်တပ်ရတေ 

ဆက်ပပီး သိမ်းလိုက်ရတာ့ ဧက ဝက်ရလာက်ပဲ ကျန် 

ရတာ့တာရပါ့။

ရမး ။ ။ ရတာင်ယာ ၊ လယ်ယာ လုပ်ြို့ ရမမမ ရမး ။ ။ ရတာင်ယာ ၊ လယ်ယာ လုပ်ြို့ ရမမမ 

ရှိရတာ့ ောရတေလုပ်ကိုင်စားရသာက်ပပီး ရနရတာလဲ။ရှိရတာ့ ောရတေလုပ်ကိုင်စားရသာက်ပပီး ရနရတာလဲ။

ရမြ ။ ။ ပပီးြဲ့တဲ့  ၁-၂နှစ်ပဲ  ကျရနာ် ယာဉ် 

ရမာင်းရပါ့ရနာ်။ လမ်းကကိတ်စက်ပါပဲ ကျရနာ်လမ်းကကိ

တ်စက်ယာဉ်ရမာင်းလုပ်ြဲ့တယ်။ 

ပေင့်လင်းရာသီရရာက် ပပီဆိုလို့ရှိရင်  ကျရနာ်  

အဲ့မှာ ၃-၄လရတာ့ ကျရနာ်လမ်းကကိတ်ရပးြဲ့တယ်။ 

အဲ့ဒီပေင့်လင်းရာသီမှာပဲ ကျရနာ်လစာက တစ်လကို 

နှစ်သိန်း ရလာက်ပဲ ရတယ်ရပါ့ရနာ်။ 

အဲဒ့ရီတဲလ့စာ နစှသ်နိ်းကိ ုဒ ီမိုးတေင်း ကျရနာမ်ပန ်

စိုက်ပျ ိုးြို့အတေက် ကျရနာ် မပန်ွေန်ွယ်ြို့အတေက် 

ကျရနာ်မပန်မပင်ဆင်ရတယ်။ ဆိုရတာ့ ကျရနာ်ဆီမှာ 

ရနာက်ပပီး ပပီးြဲ့တဲ့နှစ်ရတေပဲရတာပါ လစာက ဒီနှစ် 

ရတာစ့ကယ်န္တယားရတေ တအားများလာရတာ ့လစာမရ 

ရတာေ့ူးရပါရ့နာ။် ကိယုလ်ပုတ်ဲရ့ကမ်ှာပ ဲကိယုရ်ရတာ ့

တယ်။ တစ်ရက်ကို စက်ရမာင်းတဲ့အြျနိ်ဆိုတစ်ရက် 

ကို ြုနှစ်ရွာင်နှုန်း ရပါ့ရနာ်။ ဒါရပမဲ့ တစ်ြါတရလ 

ကျရနာ် စက် လိုက်မပင်ကူတယ်ရပါ့။ တစ်ြါတရလ 

စက်မပင်ရင်ရတာ့ နှစ်ရွာင်သုံးရွာင်ရတာ့သူများ 

ရပးတာရပါ ့တစရ်ကက်ိ ုနစှရ်ွာငသ်ုံးရွာင ်အဲလ့ိမုျ ိုး 

ပဲရပးတယ်။

ရမး ။ ။ အြုလို  ရန့စားအလုပ်နဲ့  မိသားစု ရမး ။ ။ အြုလို  ရန့စားအလုပ်နဲ့  မိသားစု 

စားြို့ရသာက်ြို့ လုံရလာက်မှုရှိလား။စားြို့ရသာက်ြို့ လုံရလာက်မှုရှိလား။

ရမြ ။ ။ ရန့စားနဲ့ကို ေယ်လိုမှ မလုံရလာက် 

နိငုေ်ူး။ မလုရံလာကရ်တာ ့ကျရနာတ်ိုရ့ြျွတာစားရနရ

တာရပါ့ရနာ် ရြျွတာစားရနရတယ်။ မရသယုံတမယ်ပဲ 

ကျရနာ်တို့စားရနရတဲ့ပုံစံမြစ်ရနပပီ။ 

ကျရနာ့်မိသားစုကို ကျရနာ် ကျန်းမာရရး၊ စား 

ဝတ်ရနရရးစသမြင့် အဲ့လိုမျ ိုးွည့်တေက်ပပီး ဒီစားဝတ် 

ရနရရးပိုင်းရပါ့ ွမင်းရတာ့အရင်တုန်းက အရင်နှစ် 

ဟာ ရတာ့ ကျရနာ်တို့စားရနရတယ်။ 

ဟ င်း ြါ ကျ ရတာ့  အ သား ၊  ငါး ရတေ ရတာ့  

ကျရနာ်တို့ ေယ်လို မှမဝယ်စားနိုင်ရတာ့ေူးရပါ့ရနာ်။ 

ရှိတဲ့ အိမ်မှာပဲ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ကိုယ့်ကိုရမေးွားတဲ့ 

ြကက်ရတေကရနပဲ ကျရနာ်တို့ တစ်လကို တစ်ကကိမ် 

ရလာက်ပဲ ကျရနာ်တို့ စားရနရတာရပါ့ရနာ် အဲ့လိုမျ ိုး 

မြစ်ကုန်တာရပါ့။ တစ်ြါတရလ တစ်ပတ် တစ်ြါ 

ရတာင်မှ ြကက်ဥတစ်ရွာင်ြိုး အဲ့လိုမျ ိုးပဲ စားရနရ 

တာရပါ့။

ရမး ။ ။ သားသမီးရတေရဲ့ ပညာရရးကိုေယ်လို ရမး ။ ။ သားသမီးရတေရဲ့ ပညာရရးကိုေယ်လို 

စီစဉ်ရဆာင်ရွက်ြို့ စဉ်းစားွားပါသလဲ။စီစဉ်ရဆာင်ရွက်ြို့ စဉ်းစားွားပါသလဲ။

ရမြ  ။  ။  အ ြု ရကျာ င်း တ တ် ရတာ့ မ ယ် ။ 

ကို ရို နာဗို င်းရပ်စ်ရြကာင့်  ရကျာင်းရတေရနာက်ကျ  

ြေ င့် ရန ရ တ ယ် ။  ရကျာ င်း ရနာ က် ကျ ြေ င့် ရတာ င် မှ  

ရကျာင်းမပန ်တကမ်ယဆ်ိလုိုရ့ှရိင ်ကျရနာတ်ို ့သားသမီး 

အတေက် ကျရနာ်ရကျာင်းွားြို့  ကျရနာ်နည်းနည်း 

စိုးရမိရ်နရတယ။် ောမြစလ်ိုလ့ဆဲိလုိုရ့ှရိင ်ကျရနာတ်ိုအ့

ရငန်စှရ်တဲဆ့နစ်ပါးရတေကိ ုကျရနာတ်ို့ွ တုပ်ပီးရရာင်း၊ 

ွုြေဲရရာင်းြျမှပဲ ကျရနာ်တို့သားသမီးကို ကျရနာ်တို့ 

ရကျာင်းွားနိုင်တယ်။

ရမး ။ ။ရရှ့ရလျှာက်ောရတေ ဆက်လုပ်ြို့ရှိလဲ။ရမး ။ ။ရရှ့ရလျှာက်ောရတေ ဆက်လုပ်ြို့ရှိလဲ။

ရမြ ။ ။ ရနာကပ်ပီး မေိေိုးေေားအစဉအ်ဆကအ်ရ 

ကျရနာ်တို့မိေေိုးေေားရတေက ကျရနာ်တို့ကို အရမေ 

ရပးြဲ့တယ် ဒီရတာင်ယာ။ ကျရနာ်တို့မိေ ေိုးေေားက 

တာဝန်ရကျြဲ့တယ်ရပါ့ရနာ်။ 

ဒါရပမဲ့  အြုက အစိုးရ(စစ်တပ်) ကရနပပီး 

ကျရနာ်တို့ ရတာင်ယာရတေကို သိမ်းသေားြါကျရတာ့ 

ကျရနာ်တို့လာမဲ့ ကျရနာ်တို့အနာဂတ် သားသမီးရတေ 

ကျရနာေ်ယလ်ိမုျ ိုး အရမေရပးရမလ။ဲ ရငှ်းရငှ်း ရမပာမယ ်

ဆိုလို့ရှိရင် ကျရတာ် တာဝန်ရကျတဲ့လူ မဟုတ်ရတာ့ 

ေူးလို့ပဲ ကျရနာ်ကိုယ် ကျရနာ်ြံစား လိုက်ရတယ် 

ရပါ့ရနာ်။

ရမး ။ ။ အစိုးရနဲ့ လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကို ရမး ။ ။ အစိုးရနဲ့ လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကို 

ောရတေ ရမပာြျင်ပါသလဲ။ောရတေ ရမပာြျင်ပါသလဲ။

ရမြ ။ ။ ကျရနာ် ရဲ့ေဝမှာ။ ဒါရတေအားလုံး

ြကည့် မြ င်း အား မြ င့် ရပါ့ ရနာ်  ကျ ရနာ် တို့ ရဲ့ အ စိုး ရ 

လိုကိုလိုမယ်လို့ ကျရနာ်မမင်မိတာရပါ့ရနာ်။ တစ်ြျနိ် 

တုန်းက ကျရနာ်တို့တင်ရမမာက်ြဲ့တဲ့ကျရနာ်တို့ရဲ့အ

စိုးရ။ ကျရနာတ်ိ ုကိ ုအပုြ်ျုပမ်ယ့ ်အစိုးရ။ ကျရနာတ်ိုရ့ဲ့ 

အြေင့်အရရးကို ကာကေယ်ရပးမယ့်အစိုးရ ကျရနာ်တို့

ရရွးြျယ်တင်ရမမာက်ြဲ့တာ။ 

သို့ရပသည့် ဒါရပမဲ့လည်း ကျရနာ်တို့အားကိုး 

တ ကကီး နဲ့ ကျ ရနာ် တို့ တ င် ြဲ့ တ ယ် ။  ဒါ ရပ မဲ့ လ ည်း  

ဒီအစိုးရက ကျရနာ်တို့ကို ြုြံကာကေယ်မရပးတဲ့အမပင် 

ကျ ရနာ် တို့ ရမမ ကို  ဒီ လို မျ ိုး လို က် သိ မ်း ရန တ ယ် ။ 

ကျရနာ် တို့ အင်မတန်မှ ြံစားရနရတယ်။ အြုကျရနာ် 

ရတာင်ယာသေားတယ်။ ကျရနာ်ရတာင်ယာ သေားတာ 

မဟုတ်ေူး ကျရနာ်ရန့စား အြလိုက်တယ်၊ ရန့စား 

အဌားလိုက်တယ်။ ကျရနာ်ရတာင်ယာွဲမှာ ကျရနာ် 

မြတ်သေားရတယ်။ ကျရနာ်ရတာင်ယာ ကျရနာ် မပန် 

မမင်မိရတာ့ အင်မတန်မှ စိတ်နာတယ်။ တစ်ြါတရလ 

ရဒါသရတေ ွေက်မိတယ်။

ရမး ။ ။ လာမည့် ၂၀၂၀ရရွးရကာက်ပေဲမှာရကာ ရမး ။ ။ လာမည့် ၂၀၂၀ရရွးရကာက်ပေဲမှာရကာ 

မဲသေားွည့်ြို့ စိတ်ကူးရှိလား။မဲသေားွည့်ြို့ စိတ်ကူးရှိလား။

ရမြ  ။  ။  ရရွး ရကာ က် ပေဲ ရပါ့ ရနာ်  ကျ ရနာ်  

မဲမွည့်ရပးလို့ရှိရင် ကျရနာ်နိုင်ငံရတာ်ကို တာဝန် 

မရကျေူးလို့  ကျရနာ်နကိုယ်ကျရနာ်ြံယူတယ်ရပါ့

ရနာ်။ ကျရနာ်ဒီနိုင်ငံမှာ ရနတဲ့အတေက်ရြကာင့် ကျရနာ် 

မဲွည့်ရမယ်။ 

သို့ရပသည့်  ကျရနာ်ွည့်ြျင်တဲ့  ကျရနာ်ရဲ့  

အစိုးရ ကျရနာ့ ်ရတာငသ်လူယသ်မားလူွ  ုတစြ်ုွ ပဲ ဲ

ြကည့်လို့မရေူး။ ဒီအမပင် မပည်နယ်ွဲမှာရှိတဲ့ ဥပမာ 

အြုဆိုလို့ရှိရင် လမ်းမရပါက်ရသးတဲ့ ရကျးရွာရတေ 

အများကကီးရှတိယ။် မီးမရရသးတဲ ့ရကျးရွာရတေ အများ 

ကကီးရှိတယ်။ ဒီအမပင် ကျရနာ်တို့အြု ရွာွဲမှာရပါ့ရနာ် 

ကျရနာ်တို့ရွာွဲမှာ အြုရမမယာ မပသနာရတေ မြစ်  

ရနတယ်။ 

အဆိုးဆုံးက ဒီရမမယာမပသနာ ကျရနာ်တို့ရဲ့ 

ကျရနာ်တို့ဒီရမမမှ မလုပ်စားရရင် ကျရနာ်တို့ဆက်ပပီး

အသက်ရှင်နိုင်ြေင့်မရှိရတာ့ေူး။

ရမး။ ။ သက်ဆိုင်ရာ ရမမသိမ်းသေားတဲ့ မမန်မာ့ ရမး။ ။ သက်ဆိုင်ရာ ရမမသိမ်းသေားတဲ့ မမန်မာ့ 

တပ်မရတာ်ကို ောရတေရတာင်းဆိုြျင်လဲ။တပ်မရတာ်ကို ောရတေရတာင်းဆိုြျင်လဲ။

ရမြ။ ။ အဓိက ကျရနာ်တို့ရတာင်ယာမပန်ရြို့အ

တေက်ရပ့ါရနာ်။ အြုရှိရနတဲ့လယ်ယာရမမအရပါ်မှာ 

အဓိကအားလုံး မပန်မရြျင်ရန ၇-၈ ဧက ရလာက် 

မပန်မရြျင်ရန၊ ၃-၄ဧကအနည်းဆုံးမပန် ရရင်ရတာ့ 

ကျရနာ်ရကျနပ်ပပီရပါ့ရနာ်။ 

ကျ ရနာ် စား ဝ တ် ရန ရရး  တ စ် ြ က် တ စ်  

လမ်းကျရနာ်အတေက် သက်ရရာက်မှု ရှိတယ်ရပါ့ရနာ်။ 

ရနာကပ်ပီး သကရ်ရာကမ်ှု ရှသိည်ွ က ်ဒအီြကအ်ြဲက 

ရှိအုံးမှာရမပာမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကျရနာ်တို့က ဒီရတာင် 

ယာနဲ့မပှ ဲလပုစ်ားကိငုစ်ားရနရတဲ ့အတေကရ်ြကာင့ ်ကျ

ရနာတ်ိုရ့ဲ့မေိေိုးေေားရမမကိလုည်း ကျရနာ ်တိုမ့ဆုံးရှုံး

ရစြျင်ေူးရပါ့ရနာ်။ 

ကျ ရနာ် တို့ မိ ေ ေိုး ေေား ေ ယ် နား မှာ  ရွာ  

တညြ်ဲလ့ည်းဆိ ုလာမယ့ ်ကျရနာရ်ဲ့အနာဂတ ်ကျရနာ ်

သားသမီးရမမးမမစ်ရတေ ကျရနာ်လက်ညှိး ွိုး မပရစ 

ြျင်တယ်။

ရမး ။ ။ အစိုးရကို ောရတေ ွပ်မြည့်စေက် ရမး ။ ။ အစိုးရကို ောရတေ ွပ်မြည့်စေက် 

ရတာင်းဆိုြျင်ရသးလဲ။ ောရတေွပ်ရမပာမပြျင်ပါ ရတာင်းဆိုြျင်ရသးလဲ။ ောရတေွပ်ရမပာမပြျင်ပါ 

ရသးလဲ။ရသးလဲ။

ရမြ ။ ။ ရမပာမပြျငတ်ာွကက်ိ ုကျရနာအ်စိုးရကိ ု

လာမယ့် ၂၀၂၀ အစိုးရကိုလည်း ကျရနာ်ရမျှာ်တယ်။ 

အြုလက်ရှိ မြစ်ရနတဲ့အစိုးရ အာဏာရရနရသးတဲ့  

အစိုးရကိုလည်း ကျရနာ်တစ်ြါွဲရတာင်းဆိုြျင်တာ 

ကျရနာ်တို့ ရဒါဆို ရရှ့ရွာကို  မပန်လာ ြကည့် ရပးပါ ။ 

ကျရနာ်တို မဲွည့်ရပးတဲ့ ကျရနာ်တို့ရဲ့ အစိုးရရတေ 

ကျရနာ်တို့အြုဒုက္ခ၊ အြက်အြဲအများကကီး ရရာက် 

ရနတယ်။

"usaemfwdk ha'gqdka&S h&Gmudk jyefvm=unhfay;yg?  usaemfwdk rJxnhfay;wJh usaemfwdk h&Jh 

tpdk;&awG usaemfwdk htck'kuQ/ tcuftcJtrsm;=uD; a&mufaew,f?"

စစတ်ပက်ရန လယယ်ာရမမသမိ်းဆည်းြလံိကုရ်ပပီး မသိားစ ုစားဝတရ်နရရးရနု်းကနရ်ှာရြေစားရသာကရ်နရတဲ ့ဒီးရမာဆ့ိပုမို့နယ ်ရဒါဆိရုရှ့ရကျးရွာမ ှစစတ်ပက်ရန လယယ်ာရမမသမိ်းဆည်းြလံိကုရ်ပပီး မသိားစ ုစားဝတရ်နရရးရနု်းကနရ်ှာရြေစားရသာကရ်နရတဲ ့ဒီးရမာဆ့ိပုမို့နယ ်ရဒါဆိရုရှ့ရကျးရွာမ ှ

ကိုပါးရယ်နဲ့ သူတို့မိသားစု အြက်အြဲအရြကာင်းကို ရတေ့ဆုံရမးမမန်းွားပါတယ်။ကိုပါးရယ်နဲ့ သူတို့မိသားစု အြက်အြဲအရြကာင်းကို ရတေ့ဆုံရမးမမန်းွားပါတယ်။

ကိုပါးရယ် မိသားစုက ကိုပါးရယ်နှင့် ဇနီး၊ သားတစ်ဦး ရယာက္ခမနှင့်အတူ ရလးရယာက် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကိုပါးရယ်ကစက်မပင်၊ စက်ရမာင်း။ ကိုပါးရယ် မိသားစုက ကိုပါးရယ်နှင့် ဇနီး၊ သားတစ်ဦး ရယာက္ခမနှင့်အတူ ရလးရယာက် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကိုပါးရယ်ကစက်မပင်၊ စက်ရမာင်း။ 

ရယာက္ခမမြစ်သူ ရဒါ်ညားမာက တစ်ြါတစ်ရလ ရတာင်ယာရပါင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုရန့စားလုပ်တယ်။ ဇနီးနဲ့ကရလးကရတာ့ အိမ်မှာ ကရလးနှင့် ရယာက္ခမမြစ်သူ ရဒါ်ညားမာက တစ်ြါတစ်ရလ ရတာင်ယာရပါင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုရန့စားလုပ်တယ်။ ဇနီးနဲ့ကရလးကရတာ့ အိမ်မှာ ကရလးနှင့် 

အိမ်တေင်း အလုပ်လုပ်ရနသူမြစ်ပါတယ်။အိမ်တေင်း အလုပ်လုပ်ရနသူမြစ်ပါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ကိုပါးရယ်ကိုပါးရယ်
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aqmif;yg;aqmif;yg;

အသက ်၂၆ နစှ ်အရယွ ်ရဇာမ်ျ ိုးလေငတ်စရ်ယာက ်

သူ့ရဲ့ လူငယ်ေဝွဲက အြျနိ် ၇ နှစ်နဲ့ ၄ လ အကျဉ်း 

ရွာင်  သံဇာကာွဲမှာ  ကုန်ဆုံးြဲ့ ရတယ်။  ၁၉ 

နစှသ်ားအရယွမ်ှာ မူးယစရ်ဆးဝါး ရရာင်းဝယတ်ဲ ့လမ်း 

ကို ရရွးြဲ့မိလို့ ရွာင်နန်းစံြဲ့ရတာပါ။ မမှားသင့်တဲ့ 

အရာတစ်ြုကို  ကျူးလေန်မိရင်  ရပးဆပ်လိုက်ရတဲ့  

အြျနိ်ရတေက နည်းနည်းရနှာရနှာ မဟုတ်ေူးလို့ သူက 

ဆိုတယ်။

မိသားစုနဲ့  နှစ် ရတေအြကာကကီး  ရဝးြဲ့ ရလို့  

အရတာ်ရလး ဝမ်းနည်းပက်လက်မြစ်ြဲ့ရတယ်။ ဒါရပ 

မယ့်လို့ သူရလိုက်တဲ့ ရနှာင်တဟာ အြျနိ်ရနှာင်းမှ 

ရလိုက်တဲ့ ရနှာင်တမျ ိုးမြစ်တယ်လို့ သူက ရမပာတယ်။ 

အရမာင်ြုံးရန့ရက်ရှည်ရတေကို  မြတ်သန်းအပပီးမှာ 

သူဟာ အြုရတာ့  မိသားစုွမင်းဝိုင်းမှာ မပန် ပပီး  

ပါဝင်နိုင်ြဲ့ပါပပီ။

“မိသားစုနဲ့အတူ အြုလို ရနေးရနေးရွေးရွေး 

မပန်လည်ရနနိုင်တဲ့အတေက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာမိ 

ပါတယ်။”

မူးယစရ်ဆးဝါးနဲ့ ပတသ်ကမ်တိာ အြျစရ်ြကာင့ ်

လို့ သူက အြိုင်အမာ ဆိုပါတယ်။ ဆယ်တန်းရမြပပီးလို့ 

ပိုက်ဆံရှာြို့  ကားစပါယ်ယာအလုပ်လုပ်ြဲ့ရတဲ့သူ  

အမြစ်၊ ြျစ်သူရကာင်မရလးရဲ့ အရဒါ်က ြါးြါး သီးသီး 

မငင်းပယ်ြံရသူအမြစ်။ “မင်းဒီပုံစံနဲ့ ငါ့တူမနဲ့ သရော 

မတူနိုင်ေူး ။  ပပီးရတာ့  မင်းက ဆယ်တန်းလည်း  

မရအာငေ်ူး။” ဒါဟာ ရဇာမ်ျ ိုးလေငရ်ဲ့ နနုယတ်ဲ ့ရငေ်တ ်

ကို ွိုးစိုက်လိုက်တဲ့ အမပင်းွန်ဆုံး အဆိပ်လူးမမှား 

တစ်စင်း မြစ်ရစြဲ့ပါတယ်။

ရငေ ရှိ မှ  လူဝင်ဆံ့တယ်ဆိုတဲ့  အရတေးဟာ  

သူ့ရြါင်းွဲက ွုတ်လို့မရရတာ့ပါေူး။ ရငေအရမမာက် 

အမမား ရှာနိုင်ြို့ ကကံမိကကံရာ ရငေကို မြတ်လမ်းနည်းနဲ့ 

အလေယ်ကူဆုံးရနိုင်တဲ့  မူးယစ်ရဆးဝါးရလာကကို  

အရသာရတေ့ပါ ရတာ့တယ်။

အ ပမဲ တ မ်း ရတာ့  ကံ မ ရကာ င်း နို င် ပါ ေူး ။ 

ရာမ (ရြါ်) WY ရဆးမပား အရရာင်းအဝယ်ကိစ္စနဲ့ 

ရနမပည်ရတာ် ြက်ကို ြရီးဆန့်တဲ့အြျနိ်မှာ သူ့ကို 

ရတဲပြ်ေဲ့က ြမ်းဆီးြဲတ့ယ။် မူးယစရ်ဆးဝါးရရာင်းဝယ ်

ရြာ က် ကား မှု အ မပ င်  ဆို င် က ယ် ဝိ ရသာ က် မှု နဲ့ ပါ  

ရွာင်ဒဏ် (၁၅) နှစ် ြျမှတ်ြံြဲ့ရတာပါ။ ဒါရတေက 

ပပီးြဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ြုနှစ် ရြရြာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်ရန့က 

မြစ်ရပ်ပါ။

“ကိုယ့်ကိုယ်ကို  ရဲရဲဝံ့ဝံ့  စေန့်စေန့်စားစားလို့ပဲ  

ွင်ြဲ့တာရပါ့။ တကယ်တမ်းကျရတာ့ မြစ်လာြဲ့တဲ့ 

အမြစ်အပျက်နဲ့ ကိုယ်ကကုံရတဲ့ အရနအွားက ေယ် 

လိုမှ စိတ်ကူးရတာင် မယဉ်ြဲ့ြူးတဲ့ အရနအွားမှာ 

ရှိြဲ့တာရပါ့။”

ကရံကာင်းရွာကမ်စော ဦးသနိ်းစနိ ်အစိုးရလက ်

ွက်မှာ  တစ် ကကိမ် ၊  NLD အစိုးရလက်ွက်မှာ  

တစ်ကကိမ် ရလးပုံတစ်ပုံ  လေတ်ပငိမ်းြေင့်  ရလို့  ြုလို  

အိမ်ရစာရစာမပန်နိုင်ြဲ့တယ်။

ရဇာ်မျ ိုးလေင်ရနွိုင်တဲ့ ြယ်ြုံပမို့နယ်၊ အလယ် 

ကယန်းရဒသမှာရတာ့ မူးယစ်ရဆးဝါးကိစ္စရပ်ရတေမှာ 

ကယန်းမပည်သစ်ပါတီ မပည်သူ့အုပ်ြျုပ်ရရးအြေဲ့က 

ကိုင်တေယ်အရရးယူတာရတေ ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။

“ြမ်းဆီးရမိတဲ့ လူရတေက ရရာင်းဝယ်ရြာက် 

ကားတာလည်းပါ ၊  သုံးစေဲတာလည်းပါတယ်ဆိုရင်  

ကျရနာ်တို့ အြျုပ်ွဲမှာ တစ်ပတ်ွားပါတယ်။”လို့ 

ကယန်းမပည်သစ်ပါတီ အမှတ်(၂) ပမို့နယ် အတေင်း 

ရရးမှူး ဗိုလ်ရကာင်းက ရမပာပါတယ်။
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ကယန်းမပည်သစ်ပါတီအရနနဲ့ မူးယစ်ရဆးဝါး 

မြတ်တဲ့  ရတာင်ရပါ်စြန်းကိုလည်း  ြေင့်လှစ်ွား 

ပါတယ်။ ရဆးစေဲရနသူရတေကို မပုမပင်ွိန်းသိန်းရပးတဲ့ 

စြန်းပါ။

ပပီးြဲ့တဲ့  ဧ ပပီလ ၁၇ ရက်ရန့  ၂၀၂၀ က 

အကျဉ်းရွာင်က မပန်လည်လေတ်ရမမာက်လာတဲ့  

ရဇာ်မျ ိုးလေင်ကရတာ့ ဟုမ်းကောရန်တင်းကို သူ့မိသား 

စုအိမ်မှာ (၂၁) ရက်ရန့ြဲ့ရပါတယ်။ ရွာင်ွဲမှာရတာ့ 

ကို ဗ စ် - ၁ ၉  ကူး စ က် ရရာ ဂါ နဲ့  ပ တ် သ က် တဲ့  

အသိပညာရပးတာရတေ ရှိြဲ့တယ်လို့ သူကဆိုတယ်။

ရွာင်ွဲမှာ  ရှိ ရနစဉ်က အမပင်ရလာက 

မပ န် ရရာ က် ရ င်  သူ လု ပ် ြျ င် တဲ့  လု ပ် င န်း ရတေ ကို  

စာရင်းြျြကည့်ပါတယ်။ ၁) ကားအရရာင်းအဝယ်၊ 

၂) ကားရမာင်း  နဲ့  ၃) ဟင်းသည်အမြစ်  ေဝကို  

ရပ်တည်ြို့။ တစ်ြုြုကို ရရွးရရတာ့မှာပါ။ ရွာင်က 

မပန်လေတ်လာသူ တစ်ရယာက်အရနနဲ့ အရင်းအနှီးများ

များစားစားမရှိနိုင်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ယုံြကည်မှု 

အမပည့်အဝမရနိုင်ေူးလို့ သူက ြံစားရနရပါတယ်။

“ဆိငုက်ယတ်စစ်ီးနဲ့ အရင်းအနှီးရလး တစသ်နိ်း၊ 

နှစ်သိန်းရှိရင်ရတာင်စလို့ရပပီ။ ကိုယ်ပိုင်လည်းမြစ် 

တယ်။”

ကုန်စိမ်းရရာင်းဝယ်တဲ့ ဟင်းသည် လုပ်ငန်း 

ကို  သူ ရရွး ြဲ့တယ် ။  ရွာင်က မပန် ရတာ့  I CRC 

(ြကကရ်မြန ီအသင်း)က ရပးတဲ ့လမ်းစရတိ ်ရွာကပ်ံ ့

ရြကးရငေ ၅၀၀၀၀ ကျပ်အမပင် အိမ်က ရွာင်ဝင်စာ 

လာရတေ့တနု်းက လကက်ျနရ်ငေနဲ့ ရပါင်းပပီး လပုင်န်းကိ ု

စလိုက်တယ်။ “အရမ့ဆီကလည်း နည်းနည်းွပ် 

ရြျးရတာရပါ့။”

“သူအရင်က မှားြဲ့တဲ့ အမပစ်ရတေကို ရနာင်တရ 

ပပီးရတာ့ ဥပရဒနဲ့ ကင်းလေတ်တဲ့ လုပ်ငန်းကို မပန် 

လုပ်ရတာ့ သူ့ကိုယ်စား ကျရနာ်အင်မတန်မှ ပီတိမြစ် 

တယ်။” လို့  တစ်ရွာတည်းရန ပန်းြျဆီရာ ဦးဒိုက 

မှတ်ြျက်မပုတယ်။

ဒါ့အမပင် ကယန်းရဒသတေင်းမှာ မူးယစ်ရဆးဝါး 

ရရာင်းဝယ်သူ၊ သုံးစေဲသူရတေရှိရနတဲ့အတေက် သမာ 

အာဇီဝ လုပ်ငန်းနဲ့ ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကိုင်ြကြို့ သူက 

အကကံမပုတယ်။

ဆို င် က ယ် တ စ် စီး နဲ့  ကု န်း စိ မ်း အ ရရာ င်  

အဝယ်လုပ်ရနတဲ့ ရဇာ်မျ ိုးလေင်ကရတာ့ အနာဂတ်မှာ 

ကားရလးတစ်စီးနဲ့ သေားနိုင်လာရအာင် လုပ်မယ်လို့ 

သံန္နဌာန်ြျွားတယ်။ ပပီးရတာ့ ကိုယ်ပိုင်  ကုန်စုံ  

ဆိုင်တစ်ြု ွူရွာင်နိုင် ရအာင် လုပ်ြျင်ရနတယ်။ 

မရှရိသးတဲ ့ရကျးရွာစာြကည့တ်ိကုက်ိလုည်း အရကာင ်

အွည်ရပါ်လာရအာင် ကူညီြို့ စိတ်အားွက်သန် 

ရနတယ်။

“ရေးပတ်ပတ်လည်မှာ အုတ်တံတိုင်းရတေ 

အွပ်ွပ် ကာရံွားတယ်။ ဆူးကကိုးရတေ ကာရံွား 

တယ်။ လက်နက်ကိုင်ွားတဲ့ အရစာင့်ရတေ ကိုယ့်ကို 

ရစာင့်ွားတယ်။ သံတိုင်  သံတံြါးရတေ ြကားမှာ 

ရနရတယ်။”

အြျစ်အတေက် မြံြျင်စိတ်နဲ့ ရငေကို ဥပရဒနဲ့ 

မလေတ်ကင်းတဲ့  လုပ်ငန်းကို  လုပ်ြဲ့မိတဲ့  လူငယ် 

တစရ်ယာကရ်ဲ့ အမှားကိ ုအရမလည်းကယလ်ိုမ့ရသလိ ု

ေုရားလည်း ကယ်လိုမရေူးလို့ သူက ရမပာတယ်။

ဝယ်ယူလို့မရတဲ့ လေတ်လပ်မှုကို ဆုံးရှုံးရတယ်။ 

မိသားစုရဲ့  ရနေးရွေးမှုကို  ဆုံးရှုံးရတယ်။ လူငယ် 

တစ်ရယာက်ရဲ့  အြေင့်အလမ်းကို  လက်လေတ်ဆုံး  

ရှုံးြဲ့ရတယ်။
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ကယားမပညန်ယအ်စိုးရအြေဲ့ရဲ့ မပညသ်ူ့အတေက ်

စတုတ္တ(၁)နှစ်တာကာလအတေင်း ရဆာင်ရွက်ြဲ့တဲ့  

ရဒသြေံ့ ပြိုးရရးလုပ်ငန်းရတေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်း 

စာရှင်းလင်းပေဲမှာ ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ရဲ့ ရတာင်သူ 

ရတေရဲ့ တပ်သိမ်းရမမ မပဿနာကို ေယ်လိုရမြရှင်း 

ရဆာင်ရွက်ရပးရနလဲဆိုတဲ့ ရမးြေန်းကို ဝန်ကကီးြျုပ်က 

ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်ရန့က မပန်လည်ရမြြကားြဲ့တာ 

မြစ်ပါတယ်။

ကယားမပည်နယ် ၊ လေိုင်ရကာ်ြရိုင်  ၊  လေိုင်  

ရကာ်ပမို့နယ်ရှိ တပ်မရတာ်တပ်ရင်းမြစ်ြကတဲ့ အမတ 

(၃၅၆)၊ ြမရ (၂၅၀) နှင့် ဒီးရမာ့ဆိုပမို့နယ်ရှိ အမတ (

၃၆၀) တို့ က ရတာင်သူလယ်သမား ၃၇ ဦးနှင့် ကရ

င်နီမပည်ရတာင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဝန်ွမ်း(၃)ဦး 

စုစုရပါင်း (၄၀) ဦးတို့ကို ပိုင်နက်ကျူးရကျာ်မှုရတေနဲ့ 

တရားစေဲ ပပီးရနာက် ပမို့နယ် တရားရုံး အသီးသီးက 

ရွာင်ဒါဏ်နှင့် ရငေဒါဏ် အသီးသီးြျမှတ်ွားြဲ့ပပီး

မြစ်ပါတယ်။

သို့ ရပ မ ယ့် လ ည်း  ပမို့ န ယ် တ ရား ရုံး မှ ြျ  

မှတ်ွားတဲ့  မပစ်ဒဏ်ရတေကို  မရကျနပ်လို့ဆို ပပီး  

တပ်မရတာ်တပ်ရင်းရတေကရန မပည်နယ်တရားလွှတ် 

ရတာ်တရားရုံးကို မပင်ဆင်ြျက်မပန်လည်တက်ြဲ့ြက

ပါတယ်။

ရတာင်သူရတေကို တရားစေဲဆိုမှု မပင်ဆင်ြျက် 

တက်တဲ့အမှုရတေက ပငိမ်းြျမ်းရရးရဆေး  ရနေးပေဲမှာ  

တစ်ဆို့မှု မြစ်ရစနိုင်လို့  ကယား(ကရင်နီ) မပည်နယ် 

ပငိ မ်း ြျမ်း ရရးရလ့လာသူရတေက ရမပာဆိုသုံးသပ်  

ွားြကပါတယ်။

ကယားမပည်နယ်ပငိမ်းြျမ်းရရးရလ့လာရစာင့် 

ြကည့ရ်ရးကေနရ်ကမ် ှကိမုာတီးယားက “ောလိုလ့ ဲဆိရုင ်

တာကရရရည်ရမြရှင်းရမယ့်ကိစ္စမြစ်ရသာ် လည်းပဲ 

နှစ်နာတဲ့ မပည်သူလူွုအတေက်က လတ်သရလာ 

လိုအပ်ြျက်မြစ်ရနတယ်။ ြကားွဲမှာ ညိုနိုင်းရမြရှင်း 

တဲအ့ြါမှာ ပငမိ်းြျမ်းရရးကိ ုရရှ့ဆကသ်ေားနိငုြ်ိုအ့တေက ်

တစ်ဆို့မှု မြစ်တဲ့အရြကာင်းအရာတစ်ြုလို့ရမပာလို့ရ 

တယ် ရပါရနာ်” လို့ ကိုမာတီယားကရမပာပါတယ်။

တပမ်ရတာမ် ှသမိ်းဆည်းွားတဲ ့တပပ်ိငုရ်မမမှာ 

တစ်မပည်နယ်လုံး အတိုင်းအတာအရ ၁၄၇၇၆.၀၁ဧက

ရှိ ပပီး  မူ ဝါဒနဲ့အညီ  မပန်လည်စေန့်လွှတ်လိုက်တဲ့  

စေန့်လွှတရ်မမ ၄၁၁၁.၆၆ဧက ရှတိယလ်ို ့သတင်းစာရငှ်း 

လင်းပေဲမှာ ဝန်ကကီးြျုပ်ရမပာမပြျက်အရ သိရပါတယ်။
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ရပါက်မပားအရသးရလးတစ်လက်ကို လက်မှာ 

ကိုင်၊ ပုလိုင်းကိုလေယ်၊ ြရမာက်ရဆာင်းပပီး မိသားစု 

စားဝတ် ရနရရးကို တစ်ြက်တစ်လမ်းကရန ရမြရှင်း 

နိုင်ြို့ အတေက် ဒီးရမာ့ဆိုပမို့နယ် ရဒါတဝီမှာရနွိုင် 

ြကတဲ့ ရဒါ်ေဲမမာမိသားစုတို့က ရတာွဲမှာအင်ဥ သေား 

ရှာတူးြကပါတယ်။

အင်ဥွေက်တဲ့အြျနိ် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မိုးရာ 

သီကာလ ဇေန်လရလာက်မှာဆိုရင် ရဒါတဝီမှာရှိတဲ့ 

ရဒသြရံွာသရူွာသားရတေက မသိားစနုဲ့အတ ူသငူယြ်ျင်း 

ရတေနဲ့အတူ ရပျာ်ရပျာ်ပါးပါး သေားရှာတူးြကပါတယ်။

အင်ဥရတေက ရမမကကီးနှင့်ကပ်လျက်ရပါက်ပပီး 

မမကပ်ငရ်တေ ၊ သစရ်ကွရ်တေနဲ့ ြုံးွားရလရ့ှပိပီး အစလုိကု ်

ကေက်ကျားရပါက်တဲ့ မှိုုအမျ ိုးအစားမြစ်ပါတယ်။

အင် ဥရှာသူ ရတေက ရပါက် မပားငယ်ရတေနဲ့  

လိုက်လံတူးစေြကပပီး ပုလိုင်းွဲွည့်ကာ အိမ်သို့သယ် 

မပန်ြကတာမြစ်ပါတယ်။

အင်ဥက ရတာင်သူလယ်သမားရတေရဲ့ တစ်နှစ် 

ပတ် လုံးစားဝတ်ရနရရးကို မရမြရှင်းရပးနိုင် ရပမယ့် 

မိုး ရာ  သီကာလမှာရတာ့စားဝတ်ရနရရးအတေက်  

အဆင်ရမပ ရစတဲ့ စီးပေားရရးတြုလည်းမြစ်ပါတယ်။

အင်ဥရရာင်းရတဲ့ရငေကို လိုအပ်တဲ့ ဆန်၊ ဆီ၊ 

ဆား နှင့်အရမြြံလိုအပ်ြျက်ရတေကို မြည့်ဆည်းြကပပီး 

စားဝတ်ရနရရးမပသနာကို ရမြရှင်းြကရပါတယ်။

ြါတိုင်းနှစ်ရတေကရတာ့ အင်ဥရြကာင့်စားဝတ်

ရနရရးတစ်ြက်တစ်လှမ်းရမပလည်ြဲ့ရပမယ့် ဒီနှစ်မှာ 

ရတာ့ covid -19 ရြကာင့်  ရေးမရကာင်းရတာ့ေဲ 

စားဝတ်ရနရရးြက်ြဲလာြကပါတယ်။

“ အရင်နှစ်တုန်းကရတာ့ သေားတူးရင် အများ 

ကကီးရတယ် ပပီးရတာ့ ရေးလည်းပိုရှိတယ် စားဝတ်ရန 

ရရးအတေကလ်ည်း ပိရုကာင်းတယရ်ပါရနာ ်သုံးြိုအ့တေက ်

ကရလးမုန့်ြိုးတို့ောတို့ရရသးတယ်ရပါ ဒီနှစ်ကရတာ့ 

အင်ဥလည်းရေးမရှိေူး သေားရှာရင်လည်းြက်တယ် 

ပပီးရတာ့ မိုးလည်းသိပ်မရွာရတာ့ အင်ဥလည်း သိပ် 

မွေက်ေူး ရှာလို့ရတဲ့ဟာရတေလည်း ရေးမရှိေူး။” 

လို့  ရဒါးတဝီရကျးရွာမှ အင်ဥရှာသူ ရဒါ်ေဲမမာ က 

ရမပာပါတယ်။

သားသမီး ၄ ဦးရှပိပီး သမူ၏ြငပ်ေန်းမှာ ရကျာက ်

ွုပပီး အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဝငရ်ငေနဲ့ မိသားစုကို ရှာရကျွး 

ရနတဲ့သူမြစ်ပါတယ်။

ကို ရို နာဗို င်း ရပ် (စ် )  ကကိုတင်ကာကေယ်တဲ့  

လုပ်ငန်းရတေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ြျက်ရတေ

ရြကာင့် ယြုအြါမှာ ရကျာက်တူးြို့အဆင်မရမပရတာ့

ေူးလို့လည်းသိရပါတယ်။

ယြငန်စှရ်တေကဆိရုင ်အငဥ်ရေးရကာင်းရြဲလ့ို ့

ယြလုိကုာလမျ ိုးမှာ စားဝတရ်နရရးအတေက ်ပစူရာသပိ ်

မရှိေူးလို့ဆိုပါတယ်။

တစ်ဆက်ွဲမှာပဲ သားသမီးပညာရရးအတေက် 

လိုအပ်တဲ့ ရကျာင်းသုံးပစ္စည်းရတေကိုလည်း ရွာက်ပံ

ရပးနိုင်ြဲ့တယ်လိုဆိုပါတယ်။

ရဒါတဝီရကျးရွာဟာဆိုရင် အိမ်ရမြ ၆၈ အိမ် 

ရှိ ပပီး ရတာင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်စား 

ရသာက်ြကတဲ့ ရွာတစ်ရွာမြစ်ပါတယ်။

အပိုဝင်ရငေရြို့  ဟင်းတစ်ြေက်ရရှိြို့အတေက် 

တစ်ရွာလုံးနီးပါးက ပပီးြဲ့တဲ့ လရတေမှာဆိုရင် အင်ဥကို 

ရှာတူးပပီးရတာ့ တစ်ြက်တစ်လမ်း မိသားစုဝင်ရငေကို 

ရှာရြေြဲ့ြကတာပဲ မြစ်ပါတယ်။

အငဥ်သည ်လကူကိုကမ်ျားတဲ ့သစဥ်သစြ်တုစြ် ု

မြစ်ပပီး အရင်နှစ်ရတေမှာဆိုရင် တစ်ဗူးကို ၅၀၀ မှ 

၈၀၀ အွိ ရရာင်းွေက်နိုင်ြဲ့ရပမယ့် ဒီနှစ်မှာရတာ့ 

ကိုရို နာဗို င်းရပ် (စ် )  ရြကာင့်  ရေးမရှိ ရတာ့ေူးလို့  

ရဒါ်ေဲမမာက ဆက်လက်ရမပာမပြဲ့ပါတယ်။

“ အရင်နှစ်ကရတာ့ ၂ ဗူးကို ၁၅၀၀ ရရသး 

တယ်။ တစ်ဗူးကို ၇၅၀ ရပါရနာ်။ ဒီနှစ်ကျရတာ့ တစ်ဗူး 

၃၀၀-၂၀၀ ရတာင်မှ ဝယ်မယ့်လူမရှိေူး အဲ့ရရာဂါ 

ရြကာင့်နဲ့ရပါ့” လို့ ရမပာပါတယ်။

ရဒသြံရတာင်သူလယ်သမားရတေအရနနဲ့က 

တစ်ြက်တစ်လမ်းဝင်ရငေရြို့အတေက် နီးစပ်ရာရတာ 

ရတာင်ရတေွဲမှာ အြုလိုပဲ သစ်ဥသစ်ြုရတေကို ရှာပပီး 

ပမို့ရပါ်ရေးရတေမှာတက်ရရာက်ြကတာမြစ်ပါတယ်။

အင်ဥရတေကို  ဒီရမားဆိုရေးနှင့်  လေိုင်ရကာ် 

ရတာင်ရေးတို့တေင်  သေားရရာက်ရရာင်း  ြျ ြကပပီး  

တစြ်ါတစြ်ါရရာင်းရင ်တစရ်သာင်းြေရဲလာက ်ရတယ ်

လို့ ဆိုပါတယ်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) ွိန်းြျုပ်တဲ့ ကာလအတေင်း 

ြရီးသေား အသေားအလာကန့်သတ်ွားမှုရတေရြကာင့် 

ပေဲစားရတေကလည်း လာမဝယ်ရတာ့၊ ရေးွေက်ရရာင်း 

ရင်လည်း ဆီြိုးနဲ့မကိုက်တာရြကာင့်  မရရာင်းမြစ် 

ရတာ့ေူးလို့ဆိုပါတယ်။

တမြားလပုင်န်းအရနနဲ့လည်း အြလုိကုာလမှာ 

အလုပ်ရြါ်တဲ့သူကလည်းမရှိရတာ့ တစ်ရန့လုပ်မှ  

တစ်ရန့စားရတဲ့သူရတေအတေက်က ပိုအြက်အြဲရတေ

မြစ်ရစလာတာမြစ်ပါတယ်။

“ အဓကိ ကဒတီစရ်ကရ်ရာင်းရင ်ဆနြ်ျကြ်ျင်း 

ဝယမ်ပနတ်ဲလ့ရူတေ အများကကီးပရဲပါ။့ ဒရီွာွမဲှာဆိရုတာ ့

အဲလ့ိရုေးကေကရ်တေ မရှရိတာတ့ဲ ့ြါကျရတာ ့သတူိုဒ့ရီက ်

စားြို့အတေက်ကို ေယ်မှာသေားရှာမလဲဆိုတဲ့ဟာက 

သူ တို့ အ တေ က် အ ရ မ်း ကို  အ ြ က် အ ြဲ မြ စ် တ ယ် ။ 

အင်ဥဆိုတာကလည်း သူ့ရာသီနဲ့သူ ရပါ်တဲ့အတေက် 

ရြကာင့်မို့လို့ရလးရနာ်  သူတို့ရဲ့စိတ်ွဲမှာ ြါတိုင်း  

ဒီနှစ်ဆိုရင် အင်ဥနဲ့ဒီမပသာနာကိုရမြရှင်းတယ်ဆိုပပီး 

စိတ်ွဲမှာမှတ်ွားတဲ့ တစ်ြျ ို့လူရတေရှိတယ်” လို့  

ရဒါတဝီရကျးရွာရန ကိုပင့်ရီကရမပာပါတယ်။

ယြုနှစ်အတေက်  အင်ဥ မြင့်စားဝတ်ရနရရး 

မပသာနာကို ရမြရှင်းြို့ စဉ်းစားွားတဲ့သူရတေအတေက် 

ေယ်လိုမှ အဆင်မရမပရတာ့ေူးလို့လည်း ကိုပင့်ရီ 

ကဆက်လက်ရမပာမပြဲ့ပါတယ်။

တစြ်ျ ို့ကပေစဲားရတေက ဆိငုက်ယမ်ြင့ ်ကိယုတ်ိငု ်

လာဝယ်ြကပပီး  ဒီနှစ်မှာရတာ့ လာမဝယ်ြကရတာ့ 

ေူးလို့ ကိုပင့်ရီကရမပာမပပါတယ်။

“ ြါတိငု်းနစှရ်တေဆိ ုရမပာရမယဆ်ိရုင ်မိငု်းလုံးက 

အငဥ် ရရာင်းဝယရ်ရးဆိတုာ တစြ်ျ ို့ရှတိယ။် တစြ်ျ ို့ဆိ ု

တရုတ်ရတေလာဝယ်တယ် သူတို့ကေယ်မှာ မြန့်လဲ 

ဆိုတာ အတိအကျရတာ့မသိေူးရပါရနာ်။ ဒါရပမယ့် 

ွေက်သရလာက်ကို သူတို့ကဝယ်တယ် ဒီနှစ်ကျရတာ့ 

ဒလီရူတေမရတေ့ရရတာေ့ူး လာမဝယရ်တာေ့ူးရပါရနာ ်

လာမဝယ်ရတာ့ ဒီြက်ကအင်ဥရရာင်းတဲ့ရေးကေက်က 

လုံးလုံးကိုမပတ်သေားတဲ့သရေားမျ ိုးမြစ်သေားတယ်”

ယြလုိအုငဥ်ွေကသ်ည့က်ာလာတေင ်အငဥ်ရေး 

မ ရှိ ရတာ့ သ ည့် အ တေ က်  စား ဝ တ် ရန ရရး အ တေ က်  

ရတာငယ်ာနငှ့ ်တစမ်ြားသ၏ူအလပုရ်တေကိ ုရန့စားလို

က်လုပ်ရနြကတယ်လု့ိသိရပါတယ်။

အြုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုက်ရရာဂါ ကျြျနိ်မှာရတာ့ 

အင်ဥက ရေးကေက်မရှိရတာ့ေဲ ဒီအရပါ်မှာ စားဝတ် 

ရနရရး မှြီိအုားွားြကတဲ ့ရဒါတဝရီကျးရွာက ရဒသြ ံ

ရတေ အမပင်တမြား ရဒသြံကအင်ဥရှာရြေ လုပ်ကိုင် 

သူရတေကရတာ့ ဒီတစ်နှစ်မှာရတာ့ စားဝတ်ရနရရးပို 

ြကပ်တည်းရစမှာအမှန်ပါပဲ။

ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုက်ရရာဂါြျ နိ် မှာ  အင်ဥ ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုက်ရရာဂါြျ နိ် မှာ  အင်ဥ 

တူးသမား ရတေရဲ့ေဝတူးသမား ရတေရဲ့ေဝ
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က ယား မပ ည် န ယ် ၏  ြေံ့ ပြိုး တိုး တ က် ရရး  

လပုင်န်းနဲ့ပတသ်တပ်ပီး မပညန်ယအ်စိုးရ ရလးနစှရ်ကျာ ်

ကာလအတေင်းမှာ အားမရတဲ့အြျက် မရှိြဲ့ပါေူးလို့ 

အစိုးရအြေဲ့ဝင်က ရမပာြကား လိုက်ပါတယ်။

ရလးနှစ်ရကျာ်ကာလအတေင်းရဒသြေံ့ပြိုးမှုကို 

လုပ်ရဆာင်တဲ့အြါမှာ အားလုံးက တက်ညီ လက်

ညီနဲ့ရဆာင်ရွက်ရနတဲ့အတေက်ရြကာင့်  အားမရတဲ့  

အြျက်မရှိေူးလို့  ကယားမပည်နယ်အစိုးရအြေဲ့၏ 

အတေင်းရရးမှူး ဦးအံရ့မာက် ၂၀၂၀၊ ဇလူိငုလ် ၂၄ရကရ်န့ 

မပည်နယ်ြန်းမမှာ ကျင်းပတဲ့ ကယားမပည် နယ်အစိုးရ 

အြေဲ့ရဲ့  သတင်းစာရှင်းလင်းပေဲမှာ ရမပာြကားလိုက် 

တာမြစ်ပါတယ်။

ဦး အံ့ ရမာ် က  “  ရဆာ င် ရွ က် မှု ရတေ ွဲ မှာ  

ရအာင်မမင်မှုအရှိဆုံးကရတာ့ ရဟာ်တယ်နှင့် ြရီးသေား 

လာ ရရး က ဏ္ဍ ၊  လ မ်း ပ န်း ဆ က် သေ ယ် ရရး က ဏ္ဍ ၊ 

လျှပ်စစ် ဓာတ်အားမြန့်မြူးရရးကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျ ိုးရရရရှိ 

ရရးလုပ်ငန်း၊ စည်ပင်သာယာရရးကဏ္ဍ၊ ပညာရရး၊ 

ကျန်းမာရရးကဏ္ဍတို့ မြစ် ပပီးရတာ့  ရဟာ်တယ်နှင့်  

ြရီးသေားလာရရး ကဏ္ဍမှာ မပည်နယ် ဂုဏ်ရဆာင်မှု 

တစ်ြုအရနနဲ့ ၂၀၁၉ြုနှစ် အာဆီယံ အသန့်ရှင်းဆုံး 

ပမို့ရတာ်အမြစ်  ဆုရရှိြဲ့တာရတေ့ရပါတယ်။” လို့  

ရမပာပါတယ်။

ရဒသြေံ့ပြိုးမှုကိ ုအတိငု်းအတာတစြ်အုွရိကျ

နပအ်ားရရပမဲ ့၂၀၁၅ ြနုစှ ်ရရွးရကာကပ်ေ ဲမဆဲေယတ်နု်း

ကလုပ်ရပးမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိစ္စရတေ၊ ရရကိစ္စရတေကို 

မလုပ်ရပးတာရြကာင့် မပည်နယ်အစိုးရအြေဲ့ဝင်ရတေဆီ 

ကိုယ်တိုင် သေားရရာက် တင်မပရနရပါရသးတယ်လို့ 

ြရူဆိုပမို့နယ်အရနာက်ေက်မြမ်း ရကရကာအုပ်စုမှ 

က တ် သ လ စ် ရကျာ င်း ွို င် ေု န်း ရတာ် ကကီး  F r . 

အန်ရွာ်နီက ရမပာပါတယ်။

“ သူ့ရဲ့အမတ်ရလာင်းရတေရပါ့ရနာ် ဆေယ်တုန်း 

ကဆိရုင ်ောလပုရ်ပး၊ ညာလပုရ်ပးမယရ်ပါရ့နာ ်အြကု 

သူကျလာရတာ့ ကိုယ်ရတာ်တို့တင်မပတယ်ရပါ့ရနာ်။ 

ကိုယ်ရတာ်တို့တင်မပတယ် ဒီကိစ္စမှာ ဒီလမ်းကိစ္စ ရတေ၊ 

အြုနက ရရကိစ္စရတေရနာ် ဒီကိုယ်ရတာ်တို့  တင်မပ 

တယ်ဆို ဒါကိုယ်ရတာ်တို့အလုပ်မဟုတ်ေူး။ တကယ် 

တမ်းအမှန်ရမပာမယ်ဆို  ကိုယ်ရတာ်တို့က ောသာ 

ရရးဆိုရင် ောသာရရးပဲလုပ်ရမယ်။ဆိုရတာ့ ဥပမာ 

သူတို့  လွှတ်ရတာ်အမတ်ဆိုလည်း  မပည်သူလူွု  

သူတို့ ကတိွားြဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်ရတေရပါ့ရနာ် သူတို့ 

ြကည့်ရပးရမယ်ရလး။” လို့ သုံးသပ်ရမပာဆို သေားပါ 

တယ်။

လက်ရှိအစိုးရ၏ ၄နှစ်ရကျာ်ကာလ အတေင်းမှာ 

ကယားမပည်နယ်ရဲ့ရကျးလက်ရဒသြေံ့ ပြိုးတိုးတက်

ရရးနှင့်ပတ်သတ်ပပီး စီမံကိန်းရတာ်ရတာ်များများကို 

ရဆာငရ်ကွရ်ပးနိငုြ်ဲတ့ဲ ့အတေကရ်ြကာင့ ်မပညန်ယ၏်ြေံ့

ပြိုးတိုးတက်ရရးအပိုင်းမှာ ရကျနပ်အားရမှု ရှိတယ်လို့ 

ကယားမပည်နယ် ရကျးလက်ရဒသြေံ့ ပြိုးတိုးတက်

ရရးဦးစီးဌာနမှ မပည်နယ်ဦးစီးမှူး ညွှန်ြကားရရးမှူး 

ဦးရကျာ်သူရအာင်က ရမပာပါတယ်။

“ရနာကတ်စြ်ါ ကျရနာတ်ို ့ဒါ လပုင်န်းနယပ်ယ ်

အသစမ်ြစတ်ဲ ့ကျရနာတ်ို ့ရကျးလကက်နု်ွ တုလ်မ်းရတေ 

၊ ရကျးလက်တံတားရတေလည်း ကျရနာ်တို့ဒါရဆာင် 

ရွက်ရပးလာနိုင်တဲ့ အရနအွားရ်ှိပါတယ်။ ရနာက် 

ွိုနည်း၎င်းပဲ  ကျရနာ်တို့ဌာနအရနနဲ့ဆိုရင်ရတာ့  

ကျရနာ ်တိုဒ့ါ လူွ ကု ဗဟိမုပုပပီးရတာ ့လူွ ကုိယုတ်ိငု ်

စီမံြန့်ြေဲတဲ့ ကျရနာ်တို့CDD စီမံကိန်းရပါ့ရနာ် လူွု ဗ 

ဟိမုပုစမီကံနိ်းကိလုည်း ကျရနာတ်ို ့ဒါအရကာငအ်ွည ်

ရြာ်ရဆာင်ရွက်နိုင်ြဲ့တယ်။ ရနာက်ရကျးရွာရတေမှာ 

ကျရနာ်တို့ဆင်းရဲတဲ့  အိမ်ရွာင်စုရတေ ကျရနာ်တို့  

ဒါ ဝင်ရငေ သူတို့ရတေ မတည်ရင်းနှီးမှုရတေ ရပပီးရတာ့ 

သတူိုရ့ဲ့ဒါ လယယ်ာကနု်ွ တုလ်ပုင်န်းရတေ၊ ကျရနာတ်ို ့

ရမေးမမူရရးလုပ်ငန်းရတေ၊ တစ်နိုင်တပိုင် စီးပေားရရး 

ရတေ ၊ အမြားရသာလုပ်ငန်းရတေကို ကျရနာ်တို့ မတည် 

ရဆာငရ်ကွန်ိငုတ်ဲ ့ကျရနာတ်ိုမ့မစမိ်းရရာင ်စမီကံနိ်းရတေ 

ကိုလည်း ကျရနာ်တို့ရဆာင်ရွက်ရပးနိုင်ြဲ့တယ်။” 

လို့ဦးရကျာ်သူရအာင်က ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ကို ရမပာ 

ပါတယ်။

ရဒသ၏ ြေံ့ ပြိုးရရးက ပညာရရးနှင့်  ကျန်း  

မာရရးအပိငု်းရတေမှာ သသိသိာသာရကာင်း လာတာရတေ 

ရှိရပမဲ့ ပမို့ရပါ်မှာ အဆင်ရမပပပီး ရကျးရွာရတေမှာရတာ့ 

အဆင်မရမပတာရတေ ရှိတယ်လို့ကရင်နီမပည်ရကျာင်း

သားသမဂ္ဂ (UKSY)အရွေရွေအတေင်းရရးမှူး မအူန်းဂျ 

လာက ရမပာပါတယ်။

၎င်းက “ဥပမာဆိုရင် ကျန်းမာရရးနဲ့ပညာရရး 

ဆိရုင ်သသိသိာသာရလးရလ ရနာ။် ပညာရရးဆိလုည်း 

မပုမပငရ်မပာင်းလမဲှုရတေစလပုလ်ာတယရ်ပါရ့နာ။် ဒါရပမဲ ့

ပမို့ရပါ်အရနအွားရတာ့  အဆင်ရမပရပမဲ့  ရွာမှာ 

အဆင်မရမပတာရတေရတာ့ ဒါက ကရမာက်ကမရတာ့ 

အများကကီးရှိတာရပါ့။” လို့ ရမပာပါတယ်။

လက်ရှိ အမျ ိုးသားဒီမိုကရရစီအြေဲ့ြျုပ်အရန

နဲ့ မပည်နယ်အတေင်း ရမပာင်းလဲသေားတဲ့အရာကရတာ့ 

အများမပည်သူပန်းခြံွဲမှာ ဗိုလ်ြျုပ်ရအာင်ဆန်းရြကး 

ရုပ်တည်ွားနိုင်တာနဲ့ ပမို့ရပါ်လမ်းရတေသာ ရှိတယ် 

လို့ ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ ဥက္ကဌ ြေန်းေီွူးက သုံး 

သပ်ရမပာဆိုလိုက်ပါတယ်။

၎င်းက “သိသာဒါ နှစ်ြုပဲရှိတယ်။ အဲ့ဒါက 

ရြကးရုပ် ရရာက်လာတာရယ် ၊  လမ်း ရတေရပါ့ ရနာ်  

နည်းနည်း  ရလးပို ရကာင်းသေားတာရယ်ကလေဲလို့

ရပါ့ရနာ် ။  ကျန်တဲ့  အရရအရသေးပိုင်းမှာ ၊  ကျန်တဲ့  

ဗျူဟာရမမာက်တဲ့ လုပ်ငန်းရတေမှာ ဗျူဟာရမမာက်တဲ့ 

လမ်းတံတား ရတေရြာက်တဲ့ဟာရတေက ောတစ်ြုမှ 

မလုပ်နိုင်ေူး ရပါ့ရနာ်။” လို့ ရမပာပါတယ်။

မပည်သူ့ေဏ္ဍာရငေရတေကို  အဓိကလမ်း၊ တံ 

တားရတေမှာ  အသုံး မပုသေားတယ်ဆိုရပမယ့်လည်း  

အရည်အရသေးွိန်းညှိတဲ့အပိုင်းရတေ၊ ၊ လူငယ်ရတေ 

အလုပ်အကိုင်အြေင့်အလမ်းရှိရစြို့အပိုင်းရတေ၊ တိုင်း 

ရင်းသား အြေင့်အရရးရတေ၊ ပညာရရးရတေမှာရတာ့ 

အသုံးမမပုရပးတာမရှိေူးလို့ ြေန်းေီွူးက ဆက်လက် 

သုံးသပ်သေားပါတယ်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဏ္ဍာရရးနှစ်အတေင်း မပည်နယ် 

ြေံ့ ပြိုးမှု ကကီးြကပ်ရရးရုံးမှ လမ်း/တံတား လုပ်ငန်း၊ 

ရရရရှိရရးလုပ်ငန်း၊ စေမ်းအင်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ရာရဆာက် 

လုပ် မြင်းလုပ်ငန်း ၊  သာသနာရရးလုပ်ငန်း ရတေမှာ 

မပည်နယ်ရန်ပုံရငေကျပ်  (၄၀၃၆.၇၅၆)သန်း မြင့်  ၊

 မပည်ရွာင်စုရန်ပုံရငေ ကျပ်(၄၅၀၁.၄၉)သန်းမြင့် 

အရကာင်အွည်ရြာ်ရဆာင်ရွက်ရပးနို င် ြဲ့တယ်

လို့ ကယားမပည်နယ်အစိုးရအြေဲ့၏ ၂၀၁၉၊ (၁)နှစ် 

တာကာလအတေင်း မပည်သူများ၏လူမှုအကျ ိုးစီးပေားြေံ့

ပြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် ပတ်သတ်ပပီး ရဆာင်ရွက်နိုင်မှု 

တင်မပြျက်အစီရင်ြံစာမှာ ရြာ်မပွားပါတယ်။

ရကျးလက်ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးအရနမြင့် 

ကျပသ်န်းရပါင်း(၆၃၁.၆၂၇)သန်းမြင့ ်ရကျးလကလ်ယ ်

ယာကုန် ုွတ်လမ်း (၈)လမ်း၊ တံတား(၁၆)စင်းကို 

လ ည်း ရကာ င်း ၊  ရရ ရှား ပါး တဲ့  ရကျး ရွာ ရတေ မှာ  

ရကျး လ က် ရရ ရပး ရဝ ရရး  ရကျး ရွာ ရပါ င်း ( ၆ ၄ )

ရွာမှာ ကျပ်သန်း(၆၈၉.၄၂၂)သန်း မြင့်လည်း ရဆာင် 

ရကွြ်ဲတ့ယလ်ို ့အွကပ်ါ အစရီငြ်စံာမှာ ပါရှပိါတယ။်

pdk;xdkufatmif

မပည်နယ်ြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရး အားမရတဲ့ မပည်နယ်ြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရး အားမရတဲ့ 
အြျက်မရှိဟု မပည်နယ်အစိုးရရမပာအြျက်မရှိဟု မပည်နယ်အစိုးရရမပာ
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ကမ္ဘာတုန်ြါ ကိုရိုနာ

ရြကာက်စရာမြစ် သတိမပုရာ

ဤရရာဂါ ကာကေယ်နည်းလမ်း

ကျန်းမာရရးမှူး အွူးညေန်မပ

လိုက်နာြကစို့ မိမိတို့က

မတ်တပ်ြကရန် မရမ့ကုန်နှင့်

လက်နှင့်ဆပ်မပာ ရသြျာစော

ရဆးဝါးပါမှ ကင်းရဝးြကမည်

ဤရရာဂါရေး ကင်းရဝးြို့ရလ

ရရနဲ့ဆပ်မပာ မတ်များဟာ

ေယ်ဌာနက ရပးြကမလဲ

ြက်ြဲရနတာ ရကျာင်းတိုင်းပါ

ပညာသင်ြကား ရကျာင်းသားရကျာင်းသူ

ြေင့်တူညီမျှ ရှိြကရဲ့လား

စဉ်းစားြကပါ သက်ဆိုင်ရာ

ရလာကကကီးမှာ လူသားဟာ

ကျန်းမာရရးက ပွမ

ဒုတိယဟာ ရရှေပညာ

မမန်မာနိုင်ငံ ရကျာင်းမပန်ြေင့်ပပီ

အဤဇေန်လိုင်လ ရကျာင်းစြေင့်တာ

ွိုကိုရိုနာ ရရာဂါအရြကာင်း

ရကာင်းဆိုးသိမှ ရကျာင်းသား/သူက

သင်ရပညာ စိုးရိမ်စရာ

မရှိတာမျ ိုး အစိုးရက

တိကျရသြျာ ညေန်မပတာမျ ိုး

မစိုးရိမ်နဲ့ အာမြံြျက်

ရှိြဲ့ပပီလား သူငါစဉ်းစား

မိေများ စဉ်းစားရမမာ်မမင်

ညဏ်နဲ့ရှင် သင်သားသမီး

ပညာြရီး ပပီးတဲ့အွိ

ရရာက်ရှိရစြို့ မိေတို့မှာ

ရသြျာစော စဉ်းစားြကပါစို့

ပငိမ်းြျမ်းလမပည့် - ကယန်းပငိမ်းြျမ်းလမပည့် - ကယန်း

ရသြျာစော စဉ်းစားြကပါစို့ရသြျာစော စဉ်းစားြကပါစို့
========================================
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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 ။ အဂဂလိပ်စာ ရရး ၊ ြတ် ၊ ရမပာ၊ ြကားအဆင့် (၁) မှ(၄) အွိ (၄)လမပတ်ပို့ြျြျက်။

၂။ I E L T S Preparation ပို့ြျြျက်။

၃။ စာမတ်သူများ၊ အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီဝန်ွမ်းများ၊ မပည်ပတေင်းအလုပ်လုပ်လိုသူများနှင့် ပညာသင် 

ယူလိုသူများ၊ ရာွူးတိုးနှင့် လုပ်ငန်းဝင်ြေင့်စာရမးပေဲများအတေက် အဂဂလိပ်စာစေမ်းရည်ကို အဆင့်လိုက် 

တစ်ဦးြျင်း၊ ပို့ြျြျက်များ ၊ 

၄။ အဂဂလိပ်မှမမန်မာ ၊ မမန်မာမှအဂဂလိပ်သို့ ောသာမပန်ရပးသည်။ 

**** မိမိလိုရာ အဆင့်ွိ တာဝန်ယူအတတ်သင်ရပးသည်။

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

မပည်နယ်အစိုးရအရနနဲ့ ရဒသြေံ့ပြိုးရရး ပငိမ်း 

ြျမ်းရရးမြစ်စဉ် တိုးတက်ရရးအတေက် မူဝါဒနဲ့အညီ 

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးပါတီ(KNPP) အြေဲ့နဲ့ 

ဆက်လက် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မယ်လို့  မပည်နယ် 

အစိုးရအြေဲ့  အတေင်းရရးမှူးဦးအံ့ရမာ်က ဇူလိုင်လ 

၂၄ရက်ရန့က မပည်နယ်ြန်းမမှာကျင်းပမပုလုပ်သေား 

တဲ့ ကယားမပည်နယ်အစိုးရအြေဲ့ရဲ့ စတုတ္တ(၁)နှစ်တာ 

ကာလအတေင်း  ရဆာင်ရွက်ြဲ့တာနဲ့ပတ်သက် ပပီး  

သတင်းစာရှင်းလင်းပေဲမှာ ရမပာဆိုြဲ့ပါတယ်။

“လာမယ့် အနာဂတ်ကာလမှာလည်း KNPP 

အြေဲ့နဲ့ြျစ်ြကည်ရင်းနှီးစော ဆက်လက်ပူးရပါင်းသေား 

မညမ်ြစရ်ြကာင်း ရမြြကားလိပုါတယ”် လို ့ဦးအံရ့မာက် 

ရမပာဆိုြဲ့ပါတယ်။

မပ ည် န ယ် အ စိုး ရ ရဲ့  က ရ င် နီ အ မျ ိုး သား  

တိုးတက်ရရးပါတီ (KNPP) တို့ရဲ့ လစဉ် ရတေ့ဆုံ 

ရဆေးရနေးမှုမှာ ရဒသြေံ ပ့ြိုးရရးနဲ့ပတသ်ကတ်ဲ ့ကဏ္ဍရတေ 

ကိုအများဆုံးရဆေးရနေးပပီး ၂၀၂၀ြုနှစ်အတေင်း မှာရတာ့ 

ပပီးြဲ့တဲ့ မတ်လ ၃ရက်ရန့မှာ ပွမဆုံးအကကိမ် ရတေ့ 

ဆုံြဲ့ပပီးရနာက် COVID-19ရြကာင့် ရတေ့ဆုံမှုကိုရပ် 

နားွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။

KNPP ြက်က အဆိုအရ လစဉ်ရတေ့ဆုံမှု 

ရတေမှာ အစိုးရြက်က ဆုံးမြတ်ြျက် ြျနိုင်တဲ့သူရတေ 

တက်ရရာက် မလာတာရြကာင့် ရဆေးရနေးပေဲဟာမွိ 

ရရာကေ်ူးလို ့KNPP အရွေရွေအတေင်းရရးမှူး ဆရာ 

jynfe,fzGH hjzdK;a&; jidrf;csrf;a&;jzpfp^fawGrSm rl0g'eJ htnD KNPPeSihf qufvuf 

yl;aygif;aqmif&Gufrnf

aemfa'G;t,fcl

ရရှေမျ ိုးသန့်ကရမပာပါတယ်။

“ မပည်နယ်အစိုးရက ကျရနာ်တို့အရပါ်မှာ 

သိပ်ပပီး ရတာ့ ရစတနာ မရှိေူး။ ကျရနာ်တို့ကို လိုတဲ့ 

အြါမှာ ရြါ်ပပီးရတာ့ ညှိမယ်၊ ရမပာမယ် အဲ့ရလာက်ပဲ 

ွားတယ်ရပါ့ရနာ။” လို့ KNPP အရွေရွေအတေင်း 

ရရးမှူး ဆရာရရှေမျ ိုးသန့် ကရမပာ ပါတယ်။

အစိုးရနဲ့ KNPP အြကား ပုမံနှရ်တေ့ ဆုမံြင်း ဟာ 

ရကာင်းမေန်တဲ့ လမ်းစဉ်တြုမြစ်တယ်လို့ ကယားမပည် 

နယ် ပငိမ်းြျမ်းရရး ရလ့လာရစာင့် ြကည့်ရရး ကေန် 

ယက်က ဦးမာတီးယာကရမပာပါတယ်။

လက်ရှိမှာ တပ်မရတာ်အပါအင် ရကအဲန် ပီပီ၊ 

အစိုးရ၊ လွှတ်ရတာ် တာဝန်ရှိသူရတေက မပည်နယ် 

အရရးနဲ့ပတ်သက်ပပီး ွပ်တိုက်ရတေ့ဆုံြို့လိုသလို 

ရဆေးရနေးမှုများရလရလ တစ်ြက်နဲ့တစ်ြက် ပိုမိုရင်း 

နှီး ပပီး  ယုံ ြကည်မှုတစ်စုံတစ်ရာတည်ရဆာက်နိုင်  

မယ်လို့ ကယန်းအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံးမှ တေဲြက် 

အတေင်းရရးမှူး ၂ မူအင်နိုးဆင့်က တိုက်တေန်းရမပာဆို 

လိုက်ပါတယ်။

မပည်နယ်အတေင်း ပငိမ်းြျမ်းရရးလုပ်ငန်းစဉ် 

ရတေနဲ့ပတသ်ကပ်ပီး ၂၀၁၉ြနုစှအ်တေင်းမှာ အမျ ိုး သား

မပန်လည်သင့် မမတ်ရရးနှင့် ပငိမ်းြျမ်းရရး ဗဟိုဌာန၊ 

မပညန်ယအ်စိုးရအြေဲ့ဝင၊် ကရငန် ီအမျ ိုးသားတိုးတက ်

ရရးပါတ ီတိုဟ့ာ ၂၀၁၉ြနုစှ ်ရမလ ၆ ရကရ်န့မှာ ရတေ့

ဆုံရဆေးရနေးမှုတစ်ကကိမ်ရှိြဲ့ ပပီး လစဉ် ရတေ့ဆုံမှုကို  

ဇူလိုင်လ ၂၀ရက်ရန့မှာတစ်ကကိမ်၊ ဒီဇင်ောလ ၉ရက်

ရန့မှာတစ် ကကိမ်  ရနာက်ဆုံးရတေ့ဆုံြဲ့ြူးတယ် လို့  

သိရပါတယ်။2019 ckeSpf KNPP eSihf trsdK;om; jyefvnfoihfjrwfa&;eSihf jidrf;csrf;a&;A[dkXme (NRPC) / 
jynfe,ftpdk;&tzGJhwdk hawG hqkH=up^f?

ကယားမပည်နယ်အတေင်းရှိ ရဆးရုံ၊ တိုက် နယ်

ရဆးရုံရတေမှာရှိရနတဲ့ဆရာဝန်ဦးရရဟာ ြေဲ့စည်း  

ပုံအရ ြန့်အပ်ရမယ့် ဆရာဝန်ဦးရရရဲ့ တဝက်ရတာင် 

မရှရိပမဲလ့ို ့လနူာရတေကိရုတာ ့နိငုန်ိငုန်င်းနင်းကသုရပး

ရနနိငုတ်ယလ်ို ့မပညသ်ူ့ကျန်းမာရရးနငှ့က်သုရရးဦးစီး

ဌာနမှူး ရဒါက်တာရဌးလေင်ကရမပာပါတယ်။

“တစ်နို င် ငံလုံးအတို င်းအတာနဲ့ဆို ရင်  ြေဲ့  

စည်းပုံအရရတာ့ ွားရပးမယ့် တကယ့် တကယ် 

ရတာ့ ဆရာဝန်အမပည့်အစုံက ေယ်ရဆးရုံမှ ြန့်ွား 

နို င် မြ င်း မ ရှိ ရသး ေူး ။ ”  လို့  ရဒါ က် တာ ရဌး လေ င်  

ကရမပာပါတယ်။

မပည်နယ်ရှိ ရဆးရုံ၊ တိုက်နယ်ရဆးရုံရတေမှာ 

ြေဲ့စည်းပုံမပည့်မြင့် ဆရာဝန်ဦးရရ (၂၉၄)ဦးြန့်ွားရ 

မှာမြစ်ရပမယ့် လက်ရှိြန့် အပ်ွားတာက (၁၁၃)

zGJ hpnf;ykHt& cef htyf&r,hf q&m0efOD;a& 

&Jhw0ufawmif rjynhfayrJh vlemawGudk 

tqifajyatmifukoay;ae

ဦးသာရှိရနပါတယ်။

ဆ ရာ ဝ န် ၊  သူ နာ မပု  ဦး ရရ လို အ ပ် ြျ က် ရှိ  

ရနရပမယ့လ်ည်း ရှတိဲဆ့ရာဝနန်ဲ့ မပညန်ယရ်ဲ့လဦူးရရ 

အြျ ိုးအစားအရ ဆရာဝနအ်ငအ်ား သနူာမပုအငအ်ားက 

လုံရလာက်မှုရှိတယ်လို့ ရဒါက်တာကဆိုပါတယ်။

ကယားမပည်နယ်စာရင်းစစ်ြျုပ်ရုံးရဲ့ ကယား 

မပညန်ယ၏် ၂၀၁၈ြုနစှ ်(ဧပပလီမစှကတ်ငေ်ာလအွိ) 

ေဏ္ဍာရငေအရ၊ အသုံးစာရင်းစစ်ရဆးရတေ့ရှိြျက်  

အစီရင်ြံစာွဲမှာရတာ့ ရကျးလက်ကျန်းမာရရးဌာ 

၂၈ြုရအာက်က ရကျးလက်ကျန်းမာရရးဌာနြေဲ (၁၁၇) 

ြု ရှိပါတယ်။ ဒါရပမဲ့ တြျ ို့ ပမို့နယ်ရတေက တိုက်နယ် 

ရဆးရုံနဲ့ ရကျးလက် ကျန်းမာရရးဌာနြေဲရတေမှာ အ 

ရဆာကအ်ဦးသာရှပိပီး ဝန်ွ မ်းမရှေိူးလို ့သရိပါတယ။်

ueœm&0wDwdkif;(rf)
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ဒီအြျနိ်ဆို ရွာရတေကို သေားလိုက်ရင် ရွာတိုင်းလိုလို လမ်းရေး 

ဝယဲာရတေမှာ မမငရ်တေ့ရနရတာက နိငုင်ရံရးပါတရီတေရဲ့ ဆိငု်းေတုရ်တေပါ။ 

ဆိုင်းေုတ်အရပါ်မှာ ပါတီအလံကိုပါ ရွာင်ွားတဲ့အတေက် ရွာအဝင် 

လမ်းက အလံရလးရတေ ရလတိုက်လိုက်ရင် တလွှင့်လွှင့်နဲ့ အရရာင်အစုံ 

အလင်ရတေကို အွင်းသားကကီး မမင်ရတေ့ြကရမှာပါ။

ပပီးြဲတ့ဲ ့၂၀၁၅ ြနုစှမ်ှာရတာ ့ကယားမပညန်ယရ်ဲ့ နယစ်ေနန်ယြ်ျားမှာ 

ရှိရနတဲ့ ရှားရတာပမို့နယ်ကို နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ြံပုဂ္ဂိုလ် ရဒါ်ရအာင် 

ဆန်းစု ြကည်ကိုယ်တိုင်  သေားရရာက် ပပီး  မဲဆေယ်စည်းရုံးြဲ့ပါတယ်။ 

ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်ဆိုတာ စာမတတ်၊ နိုင်ငံရရးနားမလည်၊ ဆံမြူ 

သေားကျ ိုးတဲ ့ရကျးလကရ်န ရတာငသ်လူယသ်မားရတေရတာင ်ရလးစားပပီး 

ြကည်ညိုြကတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး မြစ်ရနပါတယ်။ ဒါ့ရြကာင့် နိုင်ငံရတာ် 

အတိငုပ်ငြ်ပံဂု္ဂိုလက်ိ ုမျကစ်နိဲ့ အနီးကပ ်ရတေ့မမငြ်ဲရ့တဲ ့ရှားရတာ ရဒသြ ံ

ရတေကရတာ့ ကယ်တင်ရှင် ရရာက်လာသြေယ် ရမျှာ်လင့်ြျက် ကကီးစောနဲ့ 

ယုံ ြကည်မှုကို  ပုံအပ် ပပီး  အသဲြကားမှ  မဲရတေအားလုံးကို  ပုံရအာရပး 

ွားြကပါတယ်။

လူွုရဲ့ ရရွးြျယ်တင်ရမမာက်မှုနဲ့ အစိုးရြေဲ့နိုင်ြဲ့ပပီး ရြတ်စနစ် 

အရမပာင်းအလဲကို လိုလားတဲ့ လူွုရတေအားလုံးကလည်း အမျ ိုးသား 

ဒီမိုကရရစီအြေဲ့ ြျုပ်အရပါ်  တရန့ွက်တရန့  ရမျှာ်လင့် ြျက်ရတေ  

ကကီးမားလာြဲ့ ြကရပမဲ့  “မှန်းြျက်နဲ့  နှမ်းွေက် မကိုက်” ဆိုသလိုပဲ  

ရဒသြံရတေအြို့ ကိုယ့်ရသတေင်းကိုတူးတဲ့ သားရဲရတေလို မြစ်ရနတယ်လို့ 

ပပီးြဲ့တဲ့  လပိုင်းမှာရှားရတာပမို့နယ် ရမမာက်ပိုင်းရကျးရွာအုပ်စုွဲက 

ရကျးရွာရတေဆီကို အလည်သေားရင်းရဒသြံ (အွူးသမြင့် သက်ကကီး 

ရွယ်အို) ရတေနဲ့ ရတေ့ဆုံ စကားရမပာတဲ့အြါမှာ ရမျှာ်လင့်ြျက် မဲ့စောနဲ့ 

ညည်းတေားရနြကပါရတာ့တယ်။

“ ကျမတို့ကို ရမျှာ်လင့်ြျက်ရတေ အများကကီး လာရပးတယ်။ အြုွိ 

ဆားတစ်ွုပ်ရတာင် အလကား မစားရေူး။ ေယ်လိုပုံစံနဲ့ ကျမတို့  

အားကိုးရမလဲ၊ လက်နက်ကိုင်တဲ့သူရတေလည်း တြါတရလ ကျမတို့ကို 

ရမြာက်လန့်ရနရသးတယ်။ ” အသက် ၇၀ အရွယ် ဆံမြူသေားကျ ိုးရနရပမဲ့ 

ကျန်းမာရရးကရတာ့ ရဒါင်ရဒါင်မမည်ပပီး သေားလာလှုပ်ရှားနိုင်ရသးတဲ့ 

ရှားရတာပမို့နယ် ရဒါတရနာရကျးရွာက အြေားတစ်ဦးက ပအို့ဝ် ရိုးရာ 

ဝတ်စုံကို ဝင်ဆင်ပပီး ရမြဆန့်ွိုင်ရင်း ကေမ်းတံရတေး ရွေးလျက် ညည်း 

တေားရနပါတယ်။

ပပီးြဲ့တဲ့  ၂၀၁၅ ြုနှစ်မှာ ရရွးရကာက်ပေဲအတေက် လေတ်လပ်စော 

စည်းရုံးြေင့ ်ရြဲလ့ို ့လူွ ရုတေရဲ့ ရွာကြ်ြံျကက်ိ ုရရှပိပီး အနိငုရ်ရှသိေားြဲတ့ဲ ့

လက်ရှိ အာဏာရ ပါတီရတေကလည်း ဒီတစ်နှစ်မှာ ဝင်ရရာက် ယှဉ်ပပိုင် 

သေားြကဦးမှာပါ။ ဒါ့အမပင် တမြားရသာ ရဒသြံပါတီများ၊ မပည်မပါတီ 

များလည်း ယှဉ်ပပိုင်ြို့ မပင်ဆင်ရနြကပါပပီ။

ဒီတစ်နှစ်မှာလည်း ရရွးရကာက်ပေဲကာလအတေင်း လေတ်လပ်စော 

ကေင်းဆင်းရဆာင်ရွက်နိုင်တယ်လို့  တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ြတ် တိုက်ြိုက်မှု 

ရပ်စဲရရး သရောတူစာြျုပ်လက်မှတ်(NCA) မွုိးွားရသးတဲ့ ကရင်နီ 

အမျ ိုးသား တိုးတက်ရရးပါတီ KNPP က ရမပာပါတယ်။

“အရင်ရရွးရကာက်ပေဲကာလမှာ မပန်ပပီးသုံးသပ်ြကည့်ရင် သူတို့ 

ဟာသတူိုလ့ေတလ်ေတလ်ပလ်ပ ်မဆဲေယပ်ိငုြ်ေင့ရ်ှတိယ။် ကျရနာတ်ိုေ့ယလ်ိမု ှ

အရနှာကအ်ယကှရ်ပးလို ့ေယလ်ိရုမပာမလကဲျရနာတ်ို ့တပရ်တေ၊ သကဆ်ိငု ်

ရာဒီပမို့နယ်လုံခြုံရရးရတေ ကိုယ့်ဟာကိုသီးသီးမြားမြားသူတို့အရနှာက်

အယှက်မရပးြို့ ကိုယ့်ဟာကိုလေတ်လေတ်လပ်လပ်ရနြို့ဒီရလာက်ေဲကျ

ရနာ်တို့ ညွှန်ြကားွားတာရှိတဲ့ အရပါ်မှာဒီနိုင်ငံရရးပါတီရတေကသူ့ဟာ

သူလေတ်လေတ်လပ်လပ် ကေင်းဆင်းတာရတေေဲရှိတယ်။” လို့ ( KNPP) ရဲ့ 

ရှားရတာပမို့နယ် ဆက်ဆံရရးရုံးတာဝန်ြံ ြူးေိုးရယ်က ရမပာပါတယ်။

ရှားရတာပမို့နယဟ်ာ ယြအုြျနိမ်ှာ နိငုင်ရံတာအ်စိုးရက အညိုရရာင ်

နယ်ရမမအမြစ် သတ်မှတ်ွားရနဆဲ မြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရရွးရကာက် 

ပေဲ မှာရတာ့  ရှားရတာ ပမို့ နယ်အတေင်းမဲဆန္ဒနယ်  ရနရာအားလုံးကို  

အမျ ိုးသားဒီမိုကရရစီအြေဲ့ြျုပ်က အနိုင်ရရှိွားတာ မြစ်ပါတယ်။

လာမဲ့ ၂၀၂၀ ရရွးရကာက်ပေဲဝင်ရရာက်ယှဉ်ပပိုင်သေားမဲ့ ကိုယ်စား 

လှယ်ရလာင်းရတေက လူွုကိုြကည့်ပပီး လူွုရတေအတေက် ရရှ့ွေက်နိုင်မဲ့ 

ပဂု္ဂိုလမ်ျ ိုးကိသုာ လူွ ရုတေက လိအုပတ်ယလ်ို ့ြူးေိုးရယက်ရမပာပါတယ။်

“ကျရတာ်တို့ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးပါတီလည်း ပါတီစုံ 

ဒီမိုကရရစီကို ြံယူွားတယ်။ အဲ့ဒါကိုကျရတာ်တို့ေယ်ပါတီေဲမြစ်မြ

စ် တကယ့်လူွုအရရး ရကာင်းစားြို့လုပ်တဲ့ ပါတီ မြစ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ 

လေတ်လေတ်လပ်လပ် သေားလာြို့  ကျရတာ်တို့  အဲ့လိုမျ ိုးရည်ရွယ်ွား 

တာရပါ့ရလး။” လို့ ြူးေိုးရယ်က ဆက်ရမပာပါတယ်။

၂၀၂၀ ရရွးရကာက်ပေဲကို နိုဝင်ောလ ၈ ရက်ရန့မှာ လွှတ်ရတာ် 

အသီးအသီးအတေက် ပါတီစုံဒီမိုကရရစီ အရွေရွေရရွးရကာက်ပေဲကို  

ကျင်းပမပုလုပ်သေားမယ်လို့  မပည်ရွာင်စုရရွးရကာက်ပေဲရကာ်မရှင်က 

ဇူလိုင်လ ၁ ရက်ရန့မှာ သတ်မှတ်ရြကညာလိုက်ပပီးပါပပီ။

ကယားမပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီမှ ရှားရတာပမို့နယ်အတေင်း 

၄ ရနရာဝင်ရရာက်ယှဉ်ပပိုင်သေားမှာ မြစ်ပပီးနယ်ရမမလုံခြုံရရး၊ ပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံ 

ရရးရတေအတေက် နှစ်ြက် လက်နက်ကိုင်ရတေကနားလည်ရပးနိုင်မယ်လို့ 

ယူဆတဲ့အတေက် လက်ရှိအြျနိ်မှာရတာ့ စိုးရိမ်မှု မရှိေူးလို့ ကယားမပည် 

နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ရှားရတာပမို့နယ်တာဝန်ြံဦးစိုင်းအုန်းမမင့်က 

ရမပာပါတယ်။

“စိုးရိမ်စရာအဲ့ဒါရတာ့ မရှိေူးလို့ ကျရတာ်တို့ ယူဆတယ်ရလ။ 

ောရြကာင့်လဲဆိုရတာ့ ကျရတာ်တို့ကကယားမပည်နယ်ကိုပဲကျရတာ် 

တို့ ကိုယ်စားမပုပပီးရတာ့ ကယားမပည်နယ်အတေက် အလုပ်လုပ်ရနတယ် 

ဆိုတာလည်းသူတို့  သရောရပါက်ရလာက်မယ်လို့  ကျရတာ်ယူဆ 

တယ်ရပါ့ရနာ။” လို့ ဦးစိုင်းအုန်းမမင့်က ရမပာပါတယ်။

ပါတစီည်းရုံးရရးအတေက ်အြကအ်ြ၊ဲ စနိရ်ြါ်မှုရတေ မရှရိပမဲ ့ရဒသြ ံ

ပါတီရတေအတေက် အြျနိ်အကန့်ရြကာင့် လက်ရှိအာဏာရ အစိုးရလာက် 

ရတာ့ အြေင့်မသာေူးလို့ ဦးစိုင်းအုန်းမမင့်က ဆက်ရမပာပါတယ်။

မပညရ်ွာငစ် ုကကံြ့ိငုရ်ရးနငှ့ ်ြေံ့ပြိုးရရးပါတအီရနနဲ့လည်းရှားရတာ

ပမို့နယ်အတေင်းမှာ ၄ ရနရာဝင်ရရာက်ယှဉ်ပပိုင်မှာ မြစ်ပပီး ပငိမ်းြျမ်းရရးကို

ဆကလ်ကရ်ဆာငရ်ကွရ်ပးနိငုြိ်ု ့အဓကိရညရ်ယွ်ွ ားတယလ်ို ့၂၀၁၀ ြနုစှ ်

အရွေရွေ ရရွးရကာက်ပေဲမှာ မပည်ရွာင်စု ကကံ့ြိုင်ရရးနှင့် ြေံ့ပြိုးရရးပါတီ

ကရနအနိုင်ရြဲ့တဲ့ အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရဟာင်းဦးရဌးရ

ယ်ကရမပာပါတယ်။

“ကျရတာ်တို့ကကိုယ့် ရရှ့ ရရးအတေက်  ကိုယ့်အကျ ိုးအတေက်  

ဝင်ရရာက်တာမျ ိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ ရဒသြေံ့ပြိုးရရးအတေက်ကိုအဓိကွားပပီး

ရတာ ့ဒပီငမိ်းြျမ်းရရးကစိ္စလည်းပဆဲကလ်ကရ်ဆာငရ်ကွရ်ပးနိငုြ်ို ့အတေက ်

ကိုအဓိကရည်ရွယ်ြျက်ွားပပီးဝင်တာမို့လို့ ဒီအတေက်ကိုရတာ့ စိုးရိမ်မှု 

မရှိပါေူး။” လို့ ဦးရဌးရယ်ကရမပာပါတယ်။

၂၀၁၀ ရရွးရကာကပ်ေမဲဆဲေယစ်ည်းရုံးြဲြ့ျနိမ်ှာရတာ ့လူွ ရုတေအရနနဲ့ 

ရရွးရကာက်ပေဲ အသိပညာအရတေ့အကကုံမရှိြဲ့လို့ ြက်ြဲြဲ့တဲ့အရြကာင်း 

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတေကိုလည်း အရပ်သားအစိုးရ မြစ်ရပါ်လာ 

ြို့အတေက် ရရွးရကာက်ပေဲကိုလက်ကမ်းကကိုဆိုရပးြို့  ညှိယူြဲ့ရတယ်လို့ 

ဦးရဌးရယ်က ဆက်ရမပာပါတယ်။

ရရွးရကာက်ပေဲအတေက် စည်းရုံးရရးလာြကတဲ့အြါမှာ ရြာ်ရရွရပမဲ့ 

အာဏာရပပီးရနာက် အာဏာသာ မပြျင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျ ိုးကို မလိုလားေူးလို့ 

သိရီးဒါးရကျးရွာမှ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိတဲ့ ြူးပဲ့ရယ်က ရမပာပါတယ်။ 

လူွုနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပပီး ရဒသြံအရြကာင်းကိုသာ သိရှိနားလည်တဲ့ 

ပုဂ္ဂိုလ်မျ ိုးကိုသာ လိုြျင်တယ်လို့ သူက ဆက်ရမပာပါတယ်။

“အမပန်အလှန် စကားရမပာပပီး ရင်းနှီးတဲ့သူရတေမှပဲ လိုြျင်တယ်။ 

တြျ ို့က အာဏာ ရှိတဲ့သူရတေက မျက်နှာလည်း မရကာင်းေူး။ ြကည့်တာ 

လည်း ရြကာကစ်ရာကကီး။ အဲလ့ိမုျ ိုး မြစတ်ဲသ့ရူတေ ပိရုြကာကတ်ာရပါရ့နာ။ 

အဲလ့ိမုျ ိုး စိုးရမိတ်ယ။် တမြားတကလ်ာတဲပ့ါတပီ ဲမြစမ်ြစ ်မပညသ်လူူွ ကုိ ု

ြျစ်တဲ့သူရတေကိုပဲ လိုြျင်တယ်။ အာဏာရှိပပီးရတာ့မှ သူ့ရဲ့ အာဏာနဲ့ 

သူများကို အမိန့်ြျတဲ့သူရတေ အဲ့လိုမျ ိုး မလိုြျင်ေူး။” လို့ ြူးပဲ့ရယ်က 

သူလိုြျင်တဲ့ အုပ်ြျုပ်သူအရြကာင်းကို ရမပာပါတယ်။

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးပါတီ KNPP ရဆာင်ရွက်လိုတဲ့ 

ြေံ့ပြိုးရရးနဲ့ မပည်နယ်အစိုးရရဆာင်ရွက်ရနတဲ့ ြေံ့ပြိုးရရးလုပ်ငန်းရတေက 

ဆန့်ကျင်ေက်လို မြစ်ရနပါတယ်။ နှစ်ြက်ြကားမှာ ရှင်သန်ရနရတဲ့ ရှား 

ရတာရဒသြံရတေ သာမကပဲ မပည်သူလူွုရတေ အားလုံးက အာဏာ 

ရှိတဲ့သူရတေက စစ်မှန်တဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရရးတရပ်ကို ြန်တီးရပးြို့နဲ့ ပငိမ်းြျမ်းမှု 

မှတဆင့် ြေံ့ပြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှ့ဆက်လှမ်းြို့ လိုလားရနြကပါတယ်။

“ တစ်ြုြုမပန်မြစ်ရတာ့မလား တိုက်ပေဲမပန်မြစ်ရတာ့ မလားဆိုတဲ့ 

ဒီစိုးရိမ်စိတ်က ရှိရနတယ်ရပါ့ရနာ်။ ဆိုရတာ့ သတင်းရတေြကားပပီဆို  

သတူိုက့ ရမြာကမ်ြားပပရီလ။ တစြ်ါတရလက ဟိုးလမ်းမှာေ ဲစစတ်ပက်ား 

ရတေ  အများ ကကီးေဲ  ဒီေက်တက်လာတယ်တို့  သတင်း ြကား ပပီဆို  

အလိုလိုက လန့်ရနပပီအဲ့လိုမျ ိုးရပါ့ ရြကာက်စိတ်ရတေက ရှိရနရသးတယ်။ 

အဲ့လိုမျ ိုးရပါ့။ ဆိုရတာ့ သိပ်ပပီးရတာ့လဲသူတို့ေဝကို လုံခြုံတယ်လို့ ရတာ့ 

သူတို့မြံစားရရသးေူးရပါ့ရနာ်။” လို့  ရှားရတာပမို့နယ် ရမမာက်ပိုင်း  

ရကျးရွာအုပ်စု ရဒါဝယ်ရရာ ရကျးရွာမှာ သာဿနာမပုလုပ်ငန်း တာဝန် 

ွမ်းရဆာငရ်နတဲ ့ကိယုရ်တာရ်ဒးဗစက် သကူကုံရတေ့ရနရတဲ ့အရမြအရနကိ ု

ရှင်းမပပါတယ်။

တြျနိက် စစရ်ြကာင့ ်ရမမစာပင ်မြစြ်ဲရ့တဲ ့ဒဏရ်တေရြကာင့ ်ြေံ့ပြိုးမှု 

ရနှာက်ရနှးရနတာ မကပဲ ယရန့အြျနိ်ွိ စိုးရွံ့မှုရတေ၊ ွိတ်လန့်မှုရတေက 

သူတို့အရတေးရတေွဲမှာ စိုးမိုးွားရနြကဆဲပါ။ ရကျးရွာ ြေံ့ပြိုးမှုွက် 

ရပ်ရွာ ပငိမ်းြျမ်းမှု၊ ေဝလုံခြုံမှုကို ပိုလိုလားတဲ့ ရဒသြံလူွုရတေအတေက် 

၂၀၂၀ အလေန်မှာ အုပ်ြျုပ်ြံရမဲ့  ကံြကမ္မာက သူတို့ရမျှာ်လင့်ွားတဲ့ 

ြကမ္မာရကာင်းတစ်ြု မြစ်လာြို့ ရန့စဉ်နဲ့အမျှ တမ်းတရနြကရဆဲပါ။
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The Burma Army’s continued prosecution 

of Karenni farmers, now at the state court, may 

prove to be an obstacle in peace talks with ethnic 

armed organizations, analysts have pointed out.

Mertia, who is working with the Kayah 

State Peace Monitoring Network, said that the 

prosecution could get in the way of potential 

agreements between the government and the 

Karenni National Progressive Party (KNPP).

“It causes difficulty in discussion, and it 

especially causes difficulty in making decisions. 

It's because this issue must be solved over the 

longer term,” Mertia said. “On the other hand, 

local people want to solve this problem right 

now. It may be one of the obstacles in moving 

the peace process forward.”

People have called on the government 

and KNPP to resolve land disputes, address 

national reconciliation, and hold more peace 

talks, Mertia added.

Artillery Battalion-356, and Light Infantry 

Battalion-250 in Loikaw Township and Artil-

lery Battalion-360 in Demoso Township have 

prosecuted 37 Karenni farmers and three staff 

of the Karenni State Farmer's Union (KSFU) for 

trying to reclaim land that was confiscated by 

the Burma Army.

Township courts had sentenced the 

farmers to time already served, but the military 

appealed to the state-level courts, dissatisfied 

with the verdict. The case is moving forward at 

the state court.

“I think it can impact mutual trust building 

during political negotiations, because Karenni 

farmers have suffered a lot. It creates doubts 

about the peace process. It's not a good ac-

tion,” Deede, who works with the KSFU, told 

Kantarawaddy Times.

The Kayah State Democratic Party (KSDP) 

and the Kayan National Party (KNP) released a 

joint statement and demanding that the govern-

ment to solve the land disputes between the 

Burma Army and the Karenni farmers.

Khun Bee Htoo, chair of the Kayan Na-

tional Party, said that if the military wants na-

tional reconciliation, they should drop the case.

Military Prosecution of Karenni Farmers Interfering With Peace Efforts, 
Analysts Say

"Both the Burma Army and the govern-

ment need to stop their unfair actions imme-

diately. They should not appeal at the state 

court against the farmers. If they want to create 

national reconciliation, they should stop the 

prosecution of the farmers,” he said.

Multiple land disputes between the Burma 

Army remain unresolved with Karenni farmers, 

as do issues between the state government and 

Karenni activists.

Monthly meetings, which were agreed to 

by the Karenni State government and the KNPP, 

have not been held because of the COVID-19 

pandemic. The last meeting was held on March 4, 

and regional development issues were discussed.

By KANTARAWADDY TIMES

Due to the low rainfall in the Central 

Kayan region, Phekone Township, Southern 

Shan State, farmers could not access adequate 

water and they are encountering with their 

cultivation process.

Farmer Khoon Ar-Lay Shwo said, “We got 

more tired in less access of water area. As the 

work could be done just little by little each day, 

if we compare with the soil condition, it is faster 

for those who could access water. For the area 

with limited water, we push our plow little by 

Farmers in the Central Kayan Region of   Phekone Township Facing Difficulties 
Due to Low Rainfall

little and farm. In one day, we can plant only 

one or two plants at most. If we have to keep 

doing like this, it is absolutely impossible. You 

can't do it until it rains.”

As their irrigation relies only on mountain 

water, they will get enough water only if there 

is heavy rain.

Although the farmers' paddy seedlings 

have expired to transplant, they are in concerns 

as they could not do any cultivation progress due 

to lack of irrigation water.

“Our paddy seed is "Shwe Yi Aye". Its 

seedling life span is only twenty days. But now 

it is more twenty days and almost up to a month 

as we could not access water. If you plant the 

expired -over 20 days- seedlings, the yield will 

be lower. Another thing is if you plant it on its 

day, it will give high yield. If you plant late, the 

yield will be lower,” said Sr. Yin Yin Aye, who is 

reading the news at the BC Hill Monastery in 

Central Kayan Region.

At present, more than 3 acres of farm-

land owned by the monastery have not been 

planted yet although it is time to tranplant 

paddy seedlings.

It is said the school, which takes care of 

about 30 orphans each year, that the number of 

children could be reduced due to the potential 

food shortages.

The farmer Khoon Mar Nwe Le said that 

local farmers have wasted their time waiting 

for irrigation water due to the weather crisis 

this year.

He said, “In this rural area, they seek their 

job in other areas after completing their farming 

in order to make their living. They go only after 

their farm work. But now it was too late for our 

family to find another source of income after 

waiting for the weather. Besides, it take too 

much time working with small farming machines, 

buffaloes and human labor. This year costs more 

than every year.”

About 600 acres out of more than 1,600 

acres of farmland in the central Kayan area of   

Phekone Township are facing water shortages, 

said Khun Hla Myo, the village-tract Adminis-

trator.

"If the situation will just be like this, we 

have plan to contact with the relevant depart-

ments and ask for the necessary assistance. As 

the farmers have submitted their issues, I have 

plan to report it to the union or township,” he 

said.

In previous years, floods were common, 

but due to the lack of rain and water scarcity, 

farmers are facing difficulties for cultivation.

As the water level of Mobyel Dam is get-

ting lower, it is affecting to the farmlands which 

relied on Moebze Lake including the farmlands 

from the Central Kayan region, Phekone Town-

ship, and it is known that some farmlands could 

not access adequate water for this year faming.

Khoon Clai Free
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Lack of Peace Contributes to Lack of Development, MP Says

By SOE HTEIK AUNG / KANTARAWADDY TIMES

The lack of development in Karenni 

(Kayah) State’s Shadaw Township is due to the 

lack of peace in the area, a parliamentarian from 

the area has said.

“It’s not only about Shadaw Township—

it’s about the whole country,” MP Wint Wah Tun, 

who is a member of the ruling National League 

for Democracy, told Kantarawaddy Times. 

“Our Shadaw Township is the least developed 

in Kayah State. Having no peace is one of the 

reasons for it.”

Everyone needs to participate in the 

government-led peace process for it to work, 

she said.

“The current government and the EAOs 

[ethnic armed organizations] are moving the 

peace process forward, but all stakeholders 

still need to participate in the NCA [Nationwide 

Ceasefire Agreement] process for the overall 

development of the country,” Wint Wah Tun said.

The MP said that she has tried to push 

for the construction of roads and greater dis-

tribution of electricity since she was elected to 

represent the township—which has a population 

of around 7,700 people—in 2015.

Yet Khu Boe Reh, who is in charge of the 

Karenni National Progressive Party’s (KNPP) 

liaison office in Shadaw Township, said that 

locals and ethnic armed organizations feel dif-

ferently about development priorities. He said 

that people need an investment in their culture 

and communities rather than more infrastructure 

at the current time.

“We want human development, with wis-

dom and knowledge. After that, infrastructure 

development such as buildings, roads and bridge 

construction will follow,” he told Kantarawaddy 

Times. “Sometimes the government takes sug-

gestions a couple of local leaders before con-

structing roads and bridges. This means that the 

local people aren’t informed about it. That's a 

big difference with us [and how we approach] 

the implementation of regional development.”

The Burma Army and the armed wing of 

the KNPP had clashes in Shadaw Township on 

May 16. A civilian driver was killed in the fight-

ing. Locals in Shadaw are worried that clashes 

could resume again.

The government and the KNPP have state 

and Union-level ceasefires, but the KNPP has not 

signed the NCA.

The related local ethnic tribes pointed out 

the misinformation and spelling of the names 

and customs of Kayah (Karenni) State which is 

presented in Grade-7 new curriculum.

The Chairperson of Kayah Literature 

and Culture Committee (KnLCC), Khu Phe 

Nyoe Reh, said it is a mistake to present our 

Kayah(Karenni)'s precious names and customs 

with misinformation and spelling in Teacher 

Manual Book. It is mistakenly presented that 

they mentioned only Deeku Festival whereas it 

has to be called as Eh Doh Paw Mi Festival (so-

called) Deeku Festival, and the wrong spelling of 

De Kuu' whereas it should be spelled as Deeku; 

besides they also wrongly gave the festival 

name as New Harvest Festival (known as Kauk 

Thit Sar Pwe).

In previous 2017-2018 Kayah National 

Conference, it was officially approved to use only 

Eh Doh Paw Mi Festival instead of Deeku Festival.

"However, other ethnic groups, who want 

to use it easily, is still using the name "Deeku". 

In the present day, we altogether reaffirmed to 

officially use and call as state-wide "Eh Doh Paw 

Mi" which was agreed on last 2017-2018 confer-

ence, held in Htay Nga Lyar Village. Therefore, 

"Eh Doh Paw Mi" have been using extensively 

among residents."

On page 31-21 of student textbook, it also 

mispresented that Eh Doh Paw Mi Festival is a 

Sticky rice Dumpling Festival.

Ko Kyaw Htin Aung said it can lead to 

divisions or disunity among ethnicities if the 

children were to be taught across the nation with 

the ethnics' unacceptable misinformation which 

already misunderstood for decades.

"If they really want the positive impact, 

they should publish this new curriculum only 

after the advance negotiation is done with 

related indigenous people. Otherwise, it would 

result negative impact because of their division 

of one ethnic group into four groups, or using the 

local undesired names and inputting in the cur-

riculum. By doing like this, it could occur nega-

tive impact on federal union and harm vastly to 

the unity and solidarity of ethnic nationalities.

Besides, they also misspelled the tribes' 

names "Kayan" and "Gay Bar". Not only that, 

they also separated the Kayan tribe into four 

sub-groups - Zayein, Gay Kho, Kayan (Padaung), 

and Yin Baw - where it is same formed under 

Kayan. Regarding to it, the Board Director of 

LAIN Technical Support Group, Kyaw Htin Aung, 

pointed out those misspellings.

In 2017, thousands of people from various 

Kayan organizations convened a conference and 

signed the declaration that the combination of 

these four tribes represent "Kayan", and yet 

it has been submitted to the government and 

relevant ministries.

The names of the four Kayan tribes were 

also renamed as Zayein=Kayan (La Hta), Kayan 

(Padaung)=Kayan (Lavi), Gay Kho=Kayan (Gay 

Kho), and Yin Baw=Kayan (Kangan), and it was 

ratified in 2017 that all of those tribes represent 

as one tribe.

The Head of the Kayah State Education 

Department, U Luciano, said that it is directly 

related to the Basic Education Department and 

Curriculum Team concerned with these misspell-

ing and naming of the tribes.

"It has to do with the curriculum team 

under the Department of Basic Education. That's 

not something we can answer on it. In fact, the 

curriculum planner should ensure on it, like the 

usage which everyone can accept."

Luciano added that the ethnic groups 

themselves need to specify the correct spelling 

of their ethnic names, and if any, they should 

re-correct it.

"The Cultural Committee Coordinator for 

Kayan Literature and Culture Committee, Daw 

Yin May, pointed out that the misrepresentation 

in the textbook was due to the poor field-visits 

of the government education ministries into the 

ethnic departments and literature committees.

"The misspelling is because they do not 

check carefully on it. As I said before, they should 

personally do field visit. In this state, we have 

ethnical departments. Even if we don't have, 

they can ensure by visiting and checking at the 

cultural research and museums. If they can't do 

field visit themselves, they should at least check 

through message or phone call."

It is said the teachers have been instructed 

to teach the true information themselves as the 

government did not have time to correct the 

wrong books.

The Kay Kaw Village-middle school 

teacher, Daw Ywa Eh Paw, said the teachers 

and students in Kayah (Karenni) State are the 

local ethnic people and can teach the truth in 

teaching, however other divisions and states do 

not know the correct spelling and may teach as 

the misspelling in teaching, which is not good 

for future generations.

"If we continue to make the same mistake, 

as I said recently, it will become like there are 

two Kayan that the Kayan, spell with Burmese 

alphabet (n- ending sound), and the Kayan, spell 

with Burmese alphabet (m- ending sound). Some 

other unknown ethnic groups may think we have 

those different kinds of Kayan. Thus it is not good 

for our children in the future."

It is said the wrongly printed textbooks 

have reached to the relevant education depart-

ments and are being processed of distribution 

by the respective schools despite the delay in 

opening the school in this COVID period.

It is said the terminology of the ethnic 

nationalities should be studied in depth, and 

the misrepresentation of the ethnic tribes is not 

happening only in Kayah State but also in some 

other ethnic groups in other states.

Misinformation and Misspelling of Kayah (Karenni) Tribal Names and Customs 
Presented in Grade-7 New Curriculum

Anthony
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The Karenni State Farmers Union has 

criticized the Karenni State government as put-

ting electoral goals ahead of the peace process.

“The state government doesn't pay at-

tention to the peace process. They are paying 

attention to winning the election and getting 

power again,” Sitt Mone, who is working with the 

farmers union, said. “They are trying to create 

a positive image amid the COVID-19 pandemic. 

Even though they are working hard to win the 

election, they are ignoring the peace process.”

One of the most prominent armed groups 

in Karenni State, the Karenni National Progres-

sive Party (KNPP) agreed to hold monthly 

meetings with the state government, but the 

meetings did not happen systematically. The 

last one was on March 3.

Kyaw Htin Aung, chair of the Technical 

Support Network, said that not being able to 

hold regular meetings is a sign of weakness in 

the process.

“They have a weakness in taking respon-

sibility and being accountable. They cannot 

implement regular meetings and discussions 

for the longer-term peace process,” he said of 

the current government. “They are so weak in 

implementing the building of a future federal 

union through negotiation and dialogue meet-

ings in ethnic states.”

Other civil society sources have recom-

mended that the state government hold more 

peace-related meetings through online confer-

encing, to increase their interactions with ethnic 

armed organizations.

Karenni State Govt ‘Not Paying Attention’ to Peace Process, CSOs Say

Khu Boe Reh, who is in charge of the 

KNPP's Shadaw Township liaison office, said that 

meetings with the government have not taken 

place during the COVID-19 pandemic.

"We can not hold regular meetings with 

the government amid the COVID-19 pandemic. 

If people feel they are unsafe, we will report it in 

meeting attended by the State Counsellor," Khu 

Boe Reh told Kantarawaddy Times, referring to 

Aung San Suu Kyi.

Pae Du, a parliamentarian for Hpruso 

Township, said that the problem is the lack of 

autonomy of the state governments.

"I don’t think the state government can 

make decisions even though they attend meet-

ings with EAOs under the direction of the State 

Counsellor. The state government doesn't have 

the power to make decisions. The peace process 

is a very sensitive issue. Therefore, only the 

Union government can make decisions [about 

it],” he explained.

The central government’s National Rec-

onciliation and Peace Center, the Karenni State 

government and the KNPP held their first meet-

ing on May 6, 2019. They met again in July and 

December, and in March of this year.

The KNPP signed a state-level ceasefire 

agreement with the government in 2012 and 

a Union-level ceasefire in 2013. The KNPP not 

signed the Nationwide Ceasefire Agreement with 

the government and military.

By SOE HTET AUNG / KANTARAWADDY TIMES

The Chairperson of the Head Commit-

tee of Kayan National Unity (HCKNU), Khoon 

Shamue Aye Lar, said that according to the 

2008 constitution, it is required to offer a Kayan 

minister constituency in Kayah (Karenni) State.

"According to the 2008 constitution (161) 

(C), they already provided this right. That's why 

we ask for it as they provided this opportunity," 

he said to Kantarawaddy Times.

According to the constitution, it said they 

asked to list one constituency for Kayan minister 

in Kayah State since their Kayan people in Kayah 

State is over 0.1% of population compared with 

Myanmar population.

He added on the issue of ethnic rights that 

it raises question as there is no Kayan minister 

constituency in Kayah (Karenni) State although 

their population is qualified for it.

HCKNU released its statement of objection 

on July 1st on regard of the constituency list of 

Kayah State for 2020 Multi-party Democracy 

General Election released by Union Election 

Commission (UEC) on June 29th as there is no 

constituency for Kayan minister listed in Kayah 

State Hluttaw constituencies.

"Although we don't like 2008 constitu-

tion, according to the constitution I feel like it 

is unfair for ethnic minorities after seeing the 

constituency list released by UEC as they did 

not include it although the place for ethnic 

minister is in demand," Kyaw Htin Aung, the 

Board Director of LAIN Technical Support Group, 

shared his analysis.

Due to the question raised at Hluttaw by U 

Saw Sein Tun, the current Amyotha Hluttaw rep-

resentative at Constituency No.4 in Kayah State, 

the Amyotha Hluttaw Office research and the 

International Liaison Department delivered the 

population data of Kayan on February 19, 2019 

that there are totally (69,920) Kayan population.

Currently there is no seat for Kayan minis-

ter in Kayah State ethnic constituency prepared 

by election commission.

There is only one ethnic constituency for 

Burma ethnic, same as last 2010 and 2015 elec-

tion, in the announced list of Kayah State Hlut-

taw ethnic constituencies for 2020 Multi-party 

Democracy General Election.

When KT contacted to the State Election 

Commission concerned with it, one of the office 

person-in-charge replied there is no respondent 

to answer the question yet.

It is also known that HCKNU will keep re-

questing for this case to the Union Government.

HCKNU is the Kayan authorities' highest 

organization organized with the representatives 

of four sub-ethnics of Kayan people, the Kayan 

ethnic armed groups, political parties, local 

organizations, and religious associations.

HCKNU Demands the Constituency 

for Kayan Minister in Kayah State

Khoon Cline Free
The Director of Pe' Kon Rehabilitation 

Center, U Zaw Win Htunt, said they have re-

opened the Shwe Pyi Ayi Youth Rehabilitation 

Camp for rehabilitation of the drug addicted 

youths at Kathe Village, Kone Sone Village-tract, 

Pe' Kon Township, Southern Shan State.

U Zaw Win Htunt said, "We will manage 

for them separating their mealtime and exercise 

time. The Shwe Pyi Aye camp for rehabilitation 

of those drug addicted youths is just reopened. 

It has been closed for a long time. We will start 

opening basically 3 months, 90 days long, camp 

based."

It said they start accepting the trainees 

as they will be camped for 3 months and re-

habilitated.

"In the beginning, we will firstly conduct 

the health check to the trainees. For instance, 

we would not accept the applicant if he/she has 

Hepatitis B or C. If the applicants have other 

diseases, they would be considered. Depend on 

their drug addiction level, we will perform the 

medical check," said U Zaw Win Htunt.

This rehabilitation camp has been closed 

for 10 years, and it is reopened after the Ministry 

of Home Affairs transferred it to Ministry of Social 

Welfare, Relief and Rehabilitation on last 2019.

It is said (20) special trainees will be re-

cruited under the union's sponsored program, 

and those enrolled applicants will have to 

sign the commitment form with the approval 

of their parents/guardians. If the trainee quit 

or flee from the camp, the camp will not take 

responsibility on it.

It also said they will not accept the ap-

plicants who have Hepatitis B or C and other 

infectious diseases.

During the three-month training period, 

the trainees will be trained in agricultural train-

ing, vocational training such as motorcycle 

repair training, car workshop training, and other 

knowledge-raising activities which alleviate the 

rehabilitation.

During the three-month training period, 

trainees are allowed to bring their own per-

sonal hygiene kits, and the other facilities will 

be arranged and supported freely by the camp. 

Besides, the trainees are allowed to meet with 

their parents and relatives once per week; but 

they are not allowed to go outside the camp.

It said only 9 out of 11 rehabilitation 

camps in Myanmar are active.

Those who overcame from drug addiction 

founded the Theh Rehabilitation Camp on 1983 

and renamed its name as Shwe Pyi Aye Youth 

Rehabilitation Camp in 2002.

In 2005, the training was closed, and they 

reopened it and treated totally (427) drug addicts 

and trained for 28 weeks from 1983 to 2005.

It said they will open the training on July 

7th, and only (20) trainees will be accepted.

As of July 1st, there have been already 

4 registrants.

Drug Rehab Center Reopened for 
Drug Addicts

Kantarawaddy Times
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In the upcoming 2020 General Election 

on November 8, the Kayah State Democratic 

Party (KySDP) will contest for 30 constituencies 

out of 34 constituencies in Kayah State. This is 

an excerpt from the interview with Chief, U Poe 

Reh, about the subject and situation of the party.

Q - What have KySDP prepared for the 

upcoming election?

Ans - We have prepared for the 2020 

election. We have prepared together with all the 

ethnic groups especially from Kayah State and 

the Kayan region. Therefore, we have already 

decided and negotiated that the KySDP and the 

Kayan National Party (KNP) will be combined 

and contest this year election.

Q - What are the challenges of campaign-

ing as it is supposed to implement during the 

COVID period? What methods will you use to 

campaign?

Ans - The current government has already 

issued an order as it is the COVID period. We have 

to comply with it. So we have planned to conduct 

the campaign with few people in limited distance 

in order not to contradict the order issued by the 

"We will build with the public power and govern our state"

government and also to prevent from the COVID 

infection. For example, in the past we could do 

it in one place with a crowd, but now we will 

not do like this. Thus, we have reopened our 

sub-offices in every township. We plan to have 

at least three branch offices in each township.

Q - Since your party is an ethnic party, 

what do you want to say to the ethnic nationali-

ties in the state to vote your party?

Ans - As for our ethnic people, if we look 

back the past, our party have been active since 

2009-2010. But at that time, the fear is frozen 

in everyone as they had lived such oppressive 

lives for decades. In case you go talk someone 

about the politics, that person know only that 

you will be imprisoned if you do politics. So, in 

order to overcome these fears, we started en-

couraging the people with the motto, "All people, 

awake and get strong." So the people are very 

knowledgeable now. So, the main message we 

want to give people is, for example, that we will 

govern our state with our and all their votes, 

and then we will build with the public power 

and govern our state, which we have prepared 

with such slogans.

But we will carefully review and finalize 

the message which we are going to give to the 

people.

Q - Why should ethnic nationalities vote 

for the ethnic party?

Ans - Since we are ethnic people and why 

we should vote for our ethnic party is because it 

is to have the authority in our state. Our people 

are living poorly in this state. We are facing many 

difficulties. We are organizing this party in order 

to be able to work harder for our people and to 

have more opportunities for them.

Q - How many seats will your party con-

test in the 34 constituencies in the state?

Ans - The KNP will contest four constitu-

encies in Kayah State. That is why our party will 

contest the remaining 30 seats.

Q - As for your party, which township will 

be the most difficult for your party candidates 

to do the campaign?

Ans - At the moment, we have listed in our 

consideration that we will have some difficulties 

for Bawlakhae Township and Loikaw Township. 

How it is difficult is, for example, there is a large 

number of military populations in Bawlekhae. We 

have found that the military population is larger 

than the resident population. That is one of the 

problems for us. In Loikaw Township, we have 

various ethnic groups. There are various ethnic 

groups. We also found that the non-indigenous 

people are less interested in our party. That is 

because they might not know and understand 

our state and background, so they would priori-

tize the bigger parties. So we have to approach 

and campaign to this people, especially them. 

Interview with Chief of Kayah State Democratic Party, U Phoe Reh,

Soe Htike Aung

There is no problem for us with the rest of the 

indigenous people. We have the campaign plan 

like this.

Q - How many seats do you expect to win 

in Kayah State? How far do you think you can go?

Ans - As a party, we will try our best to 

win all the seats in the state parliament. For the 

other two parliaments, we know that we cannot 

form a government at this central level. However, 

as for the representatives who will win at the 

central level, we also have the discussion and 

the alliance with the state and division. In regard 

to this section, we have also discussed with the 

nationwide multi-ethnic force.

Q - What will you do for the state if you 

get what you expected?

Ans - Our party already has our own goals. 

The state is poor. It is the state with difficulties, 

especially the transportation problem. There is 

also poor performance in education and health 

sectors. We will work for the improvement of 

education and health sectors. Then we also have 

plan to manage and utilize our state's natural 

resources. We will maintain our natural resources 

and prevent from waste of natural resources for 

our future. Especially in the forestry sector, as 

we all know, the forest is almost depleted in 

Kayah State. Therefore, the party has the plan 

to re-conserve them.

Q - What development will your party do 

for this state if your party wins and enable to 

forms a government?

Ans - If our party can form a government, 

the number one plan is to struggle for peace. 

Another plan is, as I said recently, that we can 

do the development projects widely in this state 

as soon as we get peace.

The Kayah (Karenni) State based ethnic 

parties claimed either the union government or 

state government should figure out the solution 

or give instructions in response to the tensions 

occurring between the farmers and Myanma 

Tatmataw as it could impact on state peace 

and stability.

"It is the one government should take 

instant action. They need to do something like 

preparing the instruction or laws in order to 

prevent those kinds of cases occurring again and 

to have good preparation. However, the current 

government haven't done any preparation until 

now," said Khoon Bi Htoo, the Chairperson of 

Gov't Needs to Solve the Problem Occurring Between Farmers and Tatmataw

Kayan National Party.

The Artillery Corps-356 and the Light In-

fantry Battalion-250 from Loikaw Township and 

the Artillery Corps-360 from Deemawso Town-

ship, Loikaw District, Kayah State have sued to 37 

farmers and 3 members of Karenni State Farmer 

Union (KSFU), totally (40) defendants, and the 

related townships also have already sentenced 

them with fine and imprisonment.

The Kayah State Democratic Party (KyS-

DP) and Kayan National Party (KNP) released 

their statement on July 15 that they claim the 

government to interfere and solve the problem 

and disagree with the amended reasons which 

were raised by the military to the High Court of 

the State due to their (military) unsatisfaction 

upon the Township Court's sentenced punish-

ment.

"Another thing is the farmers have faced 

with the court appointments, and they have been 

imprisoned before. Because of it, they have suf-

fered mentally, and it gave them so much pres-

sure and trauma as well. It, however, happens 

again like this, so I see it as a human right abuse. 

In that case, the government has responsibility 

for it," said U Theh Reh, the General-Secretary 

of KySDP.

It is also known that the government have 

not responded anything to the statement related 

to the farmers issue.

When Kantarawaddy Times contacted via 

phone to the State Chief Minister of Kayah State 

Government Office, he replied he still could not 

share his time and appointed to do the interview 

on next week office time.

After the amendment raised by Tatma-

taw, the farmers from Loikaw Township were 

appointed to the High Court of State on July 

10th; similarly, the Daw Hso Shay farmers from 

Deemawso Township were appointed on July 

16th.

Anthony
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ကယား(ကရင်နီ) မျ ိုးနေယ် စုရတေမှာ ေိုးေေား 

စဉဆ်ကက် ယုြံကညလ်ာြဲတ့ဲ ့မိုးရြါ်တဲဓ့ရလ ့(ဆုဆံေပဲေ)ဲ 

ဆိုတာရှိပါတယ်။ မိုးရြါင်တဲ့ နှစ်ရတေမှာ ဒီလိုပေဲရတေကို 

မပုလုပ်တတ်ြကပါတယ်။

မိုးရြါ်ပေဲ (ဆုံဆေဲပေဲ) မှာ ဆုံကို ကကိုးနဲ့ ြျည်ပပီး 

အမျ ိုးသားတြက်၊ အမျ ိုးသမီးတြက် အားပပိုင်ဆေဲ 

ြကရပါတယ်။

ဆုံဆေဲတဲ့ အြျနိ်မှာ အမျ ိုးသမီးရတေ အနိုင်ရ 

သေားရင်ရတာ့ မိုးရွာမယ်လို့ ယုံြကည်ွားြကပါတယ်။

အမျ ိုးသားရတေက နိုင်သေားရင်ရတာ့ ဒီနှစ်မှာ 

မိုးရြါင်မယ်လို့ ယုံြကည်ြကတာပါ။

ဒီနှစ်ရတာ့ ကယား(ကရင်နီ )  မပည်နယ်မှာ 

မိုးရွာသေန်းမှု နည်းပါးတာရြကာင့် ဒီးရမာ့ဆိုပမို့နယ် 

တနီးလားလဲ (ကန်ြုနှစ်ဆင့်) ရကျးရွာက ရဒသြံရတေ 

မိုးရြါ်ပေဲ(ဆုံဆေဲပေဲ) လုပ်ြို့ မပင်ဆင်ရနြကပါတယ်။

ဆုံဆေဲပေဲမှာ သုံးမယ့် ဆုံကို မဆေဲြင်မှာ ပွမဆုံး 

နတ်တင်ရပါတယ်။ စပါး၊ရမပာင်းရကာက်၊ရမပာင်းြူး 

စတာရတေကို ဆုံရရှ့မှာ ွားွားပပီး ရရှ့မီရနာက်မီ 

သက်ကကီးပိုင်း လူရတေက ရနတဆင့် နတ်ရဟာပပီးမှ 

ဆုံဆေဲြကပါတယ်။

“ စပါးရတေ၊ ရမပာင်းရတေ၊ ရမပာင်းရကာကတ်ိုက့စ 

သူတို့ယူလာပပီးရတာ့ အဲ့မှာလာွားပပီးရတာ့ အမှန် 

ဆိုရမပာမယ်ဆို  နတ်ကိုတင်တာရပါ့ရနာ်  အဲ့ဒါက 

နတ်တင်ပပီးရတာ့ သူရဟာရပးတာရပါ့ရနာ် ရရွည့် 

တယ် အဲ့မှာဆုံွဲမှာရရွည့် ပပီးရတာ့  ဒါရလးကို  

သူမိုးရြါ်ရပးတာ။ သူေယ်လို ရဟာလည်း ဆိုတာ 

ရပးရတာမြစ်ပပီး ဥပမာ- အမျ ိုးသားက ၇ရယာက်ဆို 

အမျ ိုးသမီး ၁၀ရယာက်ဆေဲြကတာမြစ်ပါတယ်။

အားမြင်းအညီအမျှမြစ်တဲ့အွိ လူကိုမျှ ပပီး  

ဆေြဲကတာမြစပ်ါတယ။် ဆုဆံေမဲြင်းက အမျ ိုးသမီးမြစမ်ြစ၊် 

အမျ ိုးသားမြစ်မြစ် အသက်အရွယ်အရ ပိုင်းမြားွား 

မြင်းမရှိပါေူး။

အမျ ိုးသားနငှ့အ်မျ ိုးသမီးတိုဆ့ုဆံေြဲကတဲ ့အြါမှာ 

ရကျးရွာ အလယ်လမ်းမှာ ဆေဲ ြကတာမြစ် ပါတယ်။ 

ရွာလယ် လမ်းမရပါ်မှာ ဆုံဆေဲရနြကတဲ့  အြျနိ်မှာ 

တစ်ရွာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ကရလး၊ လူကကီးနဲ့ အေိုးအေေား 

ရတေက ဝိုင်းပပီးရတာ့ အမျ ိုးသမီးနိုင်ြို့အတေက် အမျ ိုး 

သမီးေက်ကရန အားရပးရန ြကပါတယ်။

ဆုံဆေဲပေဲမှာ သုံးရမယ့်ဆုံကို ဒီတိုင်း ရတေ့ရာ၊ 

ရှိရာ ဆုံကို  ယူရလ့ရှိတာမဟုတ်ေဲ ၊ရကျးရွာွဲက 

နတ်ဆရာမ မျ ိုးနေယ်စုွဲက အငယ်ဆုံးမျ ိုးဆက်ကရန 

ရရွးြျယ်ရပးရတာမြစ်ပါတယ်။

ဆုံဆေဲြို့အတေက်ရဟာတဲ့  အြျနိ်မှာ မျ ိုးနေယ် 

အဆက်ဆက်က ဆက်ြံြဲ့တဲ့ ရကျာက်ပုတီးရစ့ကကိုး 

ကို နတ်ဆရာမက ကိုင်ပပီးရတာ့ ဆေဲမည့်ဆုန်ကို အီလူး 

ြက်လား ၊ ရက့ြက် ယူရမှာလားဆိုတာကို ရမးတဲ့ 

အြါမှာ ယူရမည့်ေက်ကို ရကျာက်ပုတီးရစ့ကကိုးက 

လှုပ်ရပးတယ် ၊ မရအာင်မမင်ေူး ဆိုရင်ရတာ့ မလှုပ် 

ေူးဟု ရဒါ်ပါးမမာက ရမပာပါတယ်။

“  မရအာင် မမင်ရင်  မလုပ် ေူး ။  ဒီအတိုင်း  

ပငိမ်ပငိမ်ရလးကိုင်ွားရင် သူ့ောသာသူ လုပ်တယ်။ 

ကို င် ွား ပပီး ရတာ့  ော မှ မ လု ပ် ရ င် ရတာ့  ော မှ  

လုပ်လာတာ ယုံြကည်လို့လုပ်တယ် ဆိုရမှာရပါ့။” လို့ 

ဦးပါးရယ်ကရမပာပါတယ်။

မိုးရြါငတ်ဲအ့ြျနိမ်ှာ မိုးရြါ်တဲ ့ကယားလမူျ ိုးတို့

ရဲ့ရိုးရာဓရလ့ရတေက အြျ ို့ရနရာရဒသရတေမှာဆိုရင် 

ရပျာကက်ေယလ်နုီးပါးမြစရ်နပါပပ။ီ ရိုးရာကိ ုမပရပျာက ်

ရစြျငေ်ူး၊ ရိုးရာရပျာကရ်င ်လမူျ ိုးပါရပျာကတ်ယဆ်ိတုဲ ့

ကယားလမူျ ိုးတို၏့ အဆိအုရ ရိုးရာကိလုည်း မပရပျာက ်

ရအာင်  ဒီလိုရိုးရာဓရလ့ရလးရတေကို  ရြာ်ွုတ်ရ 

မြင်းမြစ်ပါတယ်လို့ ဦးတီရယ်က ရမပာပါတယ်။

“ ကျရတာ်တို့ကစ ကျရတာ်တို့မျ ိုးဆက်သစ်

လူငယ်ရတာင်မှ ဒါရတေောရြကာင့်လုပ်ရလည်းဆို 

ဒါရတေ ကျရတာ်တို့ရိုးရာကို မရပျာက်ပျက်ရစြျင်ေူး။ 

ဒီရိုးရာရလးကို  ရပျာက်လို့ရှိရင်လူမျ ိုးပါရပျာက်တ

ယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးရှိတယ် အဲ့စကားပုံရလး ရှိတဲ့ 

အတေက် လူငယ်ရလးကိုလည်း သူတို့ကိုလည်းမမင် 

ရစြျင်တယ်။ ောရြကာင့်လုပ်လဲ၊ ေယ်လိုလုပ်လဲ 

အဲ့ွဲမှာ ေယ်လို ောလာြျသေားလဲ၊ ေယ်လိုရဟာလဲ 

ဆိ ုအြမုျ ိုးဆကသ်စလ်ငူယရ်တာငမ် ှကျရတာတ်ို ့အဲမ့ှာ 

လာရတေ့ရစြျင၊် မမငရ်စြျငတ်ယ။် ရနာကက်ျရင ်ဒါရတေ 

မရပျာက်ပျက်ရအာင်ရပါ့ရနာ် ။  မပရပျာက်ရအာင်  

ကျရတာ်တို့ ဒါရလးကိုရြာ်ွုတ်ရမြင်းမြစ်တယ်။”

တ နီး လာ လဲ ရကျး ရွာ ရဲ့  ဆုံ ဆေဲ ပေဲ ဓ ရလ့ မှာ  

အမျ ိုးသမီးရတေ အနိုင်ရသေားြဲ့ ပပီးဆုံကိုဆေဲ ပပီးရွာ၏ 

ရတာင်ေက်မှာရှိတဲ့  ရရကန်ွဲကို  သေား ပပီးဆုံကို  

ရရွဲပစ်ြျရပါတယ်။

ဆုံ ကို ရရ က န် ွဲ ကို ပ စ် ြျ ြို့ အ တေ က် ဆေဲ လာ

weD;vmvJ (uefckeSqihf) aus;&Gm&Jh rdk;ac:yGJ odkhr[kwf qkHqGJyGJ

ဒါရလးကို သူရြကးပပီးပပီ ဆိုတာနဲ့ အမျ ိုးသမီးနဲ့ အမျ ိုး 

သားက သူလေန်ဆေဲြိုင်းတာ သူကမပန်ရဟာရပးတယ် 

ရဟာတဲ့အြျနိ်မှာ သူအမျ ိုးသမီးေက်နိုင် လို့ရှိရင် 

ဒါမိုးရကာင်းတယ်လို့ ရမပာရမာရပါ့ရနာ်။ အမျ ိုးသား 

နို င် ရင် ရတာ့  မိုး ရြါင်တယ် ။ ”  လို့  ဦးတီရယ်က 

ရမပာပါတယ်။

ဆုံဆေဲပေဲဆိုတာ လေန်ဆေဲပေဲ ရတေနဲ့မ မြားနားပဲ  

အ လ ယ် မှာ  စ ပါး ရွာ င်း တဲ့ ဆုံ  တ စ် လုံး ွဲ ကို  

ရရရတေ အမပည့်ွည့်ရပါတယ်။ ရရအမပည့်ွည့်  

တာက ဆုံဆေဲတဲ့အြါမှာ ဆုံကလှဲပပီး ရရရတေြိတ်စင် 

ကျလာတဲ့အြါမှာ မိုးရွာပပီ၊ မိုးကျပပီဟုယုံြကည်ြကလို့

ရရွည့်ပပီးဆေဲတာမြစ်ပါတယ်။

ဆုံဆေဲ မြင်းကို  ၃ကကိမ်ဆေဲရတာမြစ် ပပီး ပွမ 

တစ်ကကိမ်နှင့်  ဒုတိယတစ်ကကိမ်ဆေဲလို့နိုင်မယ်ဆိုရင် 

အနိုင် ရတယ်လို့ မသတ်မှတ်ရသးပဲ ၃ကကိမ်မှာ နိုင်မယ် 

ဆိုရင်ရတာ့ အနိုင်အမြစ်  သတ်မှတ်တာပဲ မြစ်ပါ 

တယ်။ အမျ ိုးသား နိုင်မယ်ဆိုရင် မိုးရြါင်မှာစိုးတဲ့ 

အတေကရ်ြကာင့ ်အမျ ိုးသမီးကိပု ဲအနိငု ်ရပးြက တာကိ ု

ဆုံဆေဲပေဲတိုင်း  ရတာ်ရတာ်များများမှာ  ရတေ့ မမင်နိုင်  

ပါတယ်။

အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားက အားမညီမျှတာ 

ရြကာင့် ဆုံဆေဲတဲ့အြါမှာ လူကိုမျှပပီးရတာ့ ွည့်ရလ့ရှိ 

ပါတယ်။

ဆုဆံေပဲေမဲှာ နတတ်ငတ်ဲ ့အေိုးအေေားကလကူိညုှ ိ

မရအာင်မမင်ေူးရပါ့။ ပငိမ်ပငိမ်ရလးေဲရနတယ်။” လို့ 

နတ်ရဟာရပးတဲ့ ရဒါ်ပါးမမာက ရမပာပါတယ်။

“ ညြျနိ ်ရဟာပပီးရတာ ့ကျမ သပိမ်ယုရံသးေူး။ 

မယုံရတာ့ မနက်မပန်ွပ်ရဟာတယ် ။ ရရကကီး မိုးမရွာ 

ရပးေူး။ မိုးမရွာရတာ့ ရနပူပပီး ကျမတို့ စပါးပင်ရတေ 

ရသ ကု န် ပပီ  ကျ မ ရဟာ ြက ည့် ြက ည့် မ ယ် ဆို ပပီး  

ဆုကံိဆုေလဲာရမယ ်ေယဆ်ုကံိဆုေရဲမလ ဲအလီူးြကလ်ား 

၊ ရက့ြက်လား ရမးြကည့်ရတာ့ အီလူးြက် မုဆိုးမ 

အီလူးြက်ကိုယူရမယ် အဲလိုရမပာတယ်။ ဒီလိုရဟာ 

ရရတာ့ ကျမရယာကျာ်းကို မပန်ရမပာမပလိုက်တယ်။” 

လို့ေယ်လိုဆုန်ကိုယူရမလဲဆိုတာ ရဟာရပးရသူ ရဒါ် 

ပါးမမာက ဆက်ရမပာမပပါတယ်။

တနီးလာလဲ  ရကျးရွာက စပါးစိုက်ရတာင်  

သူရတေရဲ့ စပါးပင်ရတေက မိုးမရွာတဲ့အတေက်ရြကာင့်မို့ 

အြျ ို့အပင်ရတေ ရသတာရတေ၊ အပင်ရမြာက်သေားတာ 

ရတေမြစ်ရနတဲ့အတေက်ရြကာင့် မို့အြုလို ရိုးရာဓရလ့ 

အရာ ဆုံဆေဲပေဲကို လုပ်ရပမယ့် ရိုးရာကိုယုံ ြကည်တဲ့

အတေက်ရြကာင့်လုပ်တာမြစ်တယ်လို့  ဦးပါးရယ်က 

ရမပာပါတယ်။

“ တကယ်တမ်းမိုးရွာတယ်၊ မရွာေူးဆိုတာ 

ကျရတာ်တို့လည်း  ရမပာမရေူး ။  ရိုးရာဆိုတာက 

ေိုးေေားေီေင်က လုပ်လာလို့ယုံ ြကည်လာလို့လုပ် 

လာတာ။ မိုးတကယရ်ွာလည်းရွာတယ၊် ရနာက ်မရွာရင ်

လည်းမရွာေူးရပါ့ ရမပာမရေူးရပါ့။ ဒါရပမဲ့ ရိုးရာရှိလို့ 

တဲ့ အြါမှာ လမ်းမှာ နားလို့မရေူး၊ ရမြးရမြးရလး 

ရတာ့သေားလို့ရတယ်။

ဒါရပမဲ့ရကျးရွာက အမျ ိုးသမီးရတေက ဆုံကို 

ဆေရဲမပးပပီး ရရကန်ွ ကဲိ ုမမူးမမူးြကြကနဲ့သေားတဲအ့ြါမှာ 

မိုးရကာင်းမယ်ဆို့ နတ်တင်ရပးတဲ့  သက် ကကီးပို င်း  

လူတဦးက ရမပာပါတယ်။

ကန်အွဲကို  ဆုံကိုပစ် ပပီးတဲ့ရနာက်မှာ ဆုံ  

ဆေဲလာတဲ့အမျ ိုးသမီးရတေ၊ အမျ ိုးသားရတေနဲ့ဆုံဆေဲပေဲ

ကိုလာြကည့်တဲ့ ကရလးရတေ၊ အေိုးအေေားရတေက 

မိုးရွာရတာ့မှာ မြစ်တဲ့အတေက် အလေန်ရပျာ်ရှေင်မှုကို

မပသတဲ့အရနနဲ့ ကန်နရေးမှာ ရှိတဲ့ ရရရတေ၊ ရှေံ့ရတေ

နဲ့အြျင်းြျင်းပတ် ပပီးရတာ့  ရပျာ်ရှေင်ရနြကတာကို  

ဆုံဆေဲပေဲအပပီးမှာ ရတေ့မမင်နိုင်ပါတယ်။

အမျ ိုးသားရတေက အမျ ိုးသမီးရတေကို ဆုံဆေဲ  

ပေဲမှာ အနိုင်ရပးလိုက်ရတာမြစ်တဲ့ အတေက် အမျ ိုးသား 

ရတေက မရကျနပ်တဲ့အတေက်ရြကာင့်  ဆုံဆေဲပေဲ ပပီး  

သေားတဲ့ အြါမှာ အမျ ိုးသားနဲ့အမျ ိုးသမီးတို့ ရောလုံး 

ကန်ြကပါရသးတယ်။

ဒီအစဉ်အလာ ကလည်း ဒီရွာမှာ မပုလုပ်လာ 

ြဲ့တာ ြကာပပီလို့ တနီးလာလဲ ရကျးရွာမှာ ရနွိုင်တဲ့ 

ေိုးေေားအြျ ို့က ရမပာပါတယ်။ ရောလုံးကန်တဲ့ အြါ 

မှာရတာ့ အမျ ိုးသားရတေက အရှုံးရပး ရနစရာမလို 

ရတာပ့ ဲကနတ်ဲလ့ရူတေကရတာ ့မိုးရြါ်ပေမဲှာ ဆုဆံေြဲကတဲ ့

အမျ ိုးသားနဲ့  အမျ ိုးသမီးတို့ပဲ  ရောလုံးကန်ရတာ 

မြစ်ပါတယ်။
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ရမး ။ ။ စတုတ္တအကကိမ် ၂၁ ပင်လုံ ညီလာြံကို လာမဲ့ ြသဂုတ်လ ၁၂ရမး ။ ။ စတုတ္တအကကိမ် ၂၁ ပင်လုံ ညီလာြံကို လာမဲ့ ြသဂုတ်လ ၁၂

-၁၃-၁၄ မှာ ကျင်းပမယလ်ို ့သရိတယရ်ငှ့။် ဆိရုတာ ့ဒညီလီာြံကိ ုဆရာတို ့-၁၃-၁၄ မှာ ကျင်းပမယလ်ို ့သရိတယရ်ငှ့။် ဆိရုတာ ့ဒညီလီာြံကိ ုဆရာတို ့

KNPP အရနနဲ့ တက်ရရာက်ြို့ အစီအစဉ်ရှိသလား၊ မရှိေူးလား၊ ေယ်လို KNPP အရနနဲ့ တက်ရရာက်ြို့ အစီအစဉ်ရှိသလား၊ မရှိေူးလား၊ ေယ်လို 

စီစဉ်ွားလဲ သိြျင်ပါတယ်ရှင့်။စီစဉ်ွားလဲ သိြျင်ပါတယ်ရှင့်။

ရမြ ။ ။ ကျရနာ်တို့ အစီအစဉ်မှာရတာ့ တရားဝင်ြိတ်စာ မရရသး 

ေူးရပါ့ရနာ။ ကျရနာ်တို့  ရပ်တည်ြျက်နဲ့ရတာ့ နည်းနည်း စဉ်းစားရ 

မယ်ရပါ့ရနာ။ 

ဒီ ညီ လာ ြံ ကို  ကျ ရနာ် တို့  ြက ည့် ရန တ ယ် ။  သူ တို့ ရမပာ တာ  

မပည်ရွာင်စု  ပငိမ်းြျမ်းရရးညီလာြံလို့  ရမပာတာရပါ့ရလ။ ဒါရပမဲ့  

တကယတ်မ်း အသရံတေရပါ။့ အွူးသမြင့ ်တိငု်းရင်းသား မပညန်ယအ်လိကု၊် 

လူမျ ိုးအလိုက် ြကည့်တဲ့အြါမှာ မမပည့်စုံေူး မြစ်ရနတယ်ရပါ့ရလ။ ရှိတဲ့ 

တိုင်းရင်းသားရတေကလည်း တက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားရတေကလည်း 

ရမပာဆိရုဆေးရနေးပပီးရတာ ့မပညရ်ွာငစ်အုဆင့ ်သရောတညူြီျကရ်တေကိ ု

ြကည့်မယ်ဆိုရင် ကျရနာ်တို့အတေက် နည်းနည်းြက်တာရပါ့ရနာ။ ောမြစ် 

လို့လဲဆိုရင် ကျရနာ်တို့ အရနအွားနဲ့က တက်ပပီဆိုရင် အများအား 

မြင့်က ရဆေးရနေးြေင့် မရှိပါေူး။ ကျရနာ်တို့ကရတာ့ ဆုံးမြတ်ြျက် ရတာ့ 

မြျရ ရသးေူး။ 

ဒါရပမဲ့ ကျရနာ်တို့ စဉ်းစားစရာ အြျက်ရတေ အများကကီး ရှိတာ 

ရပါ့ရလ။ ဒီညီလာြံရဲ့ ကိုယ်စားမပုမှုရတေက ေယ်လိုလာမလဲ။ ေယ်လို 

ြိတ်ြကားမလဲ။ ေယ်လိုတက်မလဲ။ ဒီညီလာြံရဲ့ ရည်ရွယ်ြျက်က ေယ် 

ရလာက်ွ  ိကကီးမားသလ။ဲ ကျရနာတ်ိုရ့ဲ့ ကိယုစ်ားမပုမှုက ောလ။ဲ အဲဒ့ါရတေ 

အများကကီး လိုတယ်ရပါ့ရနာ။ 

ရနာက်တြု  ကျရနာ်တို့  ရမပာြျင်တာကရတာ့  ဒီညီလာြံကို  

သေားတယ်ဆိုတဲ့အြါမှာ ဒိုင်ယာရလာ့ ရတေ သေားပပီးရတာ့ ရဆေးရနေးရတာ့ 

ညီလာြံဆိုတာ ကိုယ်စားမပုမှု ရှိရတယ်။ ဆိုရတာ့ သေားတဲ့သူရတေက 

ဒညီလီာြမံှာ မမိဆိန္ဒသရောအရပ ဲသေားရမပာလို ့မသင့ရ်တာေ်ူးရပါရ့နာ။ 

ဥပမာ ကျရနာ်တို့က တက်ြေင့်ရမယ်ဆိုရင်ရတာင် တက်ြို့အတေက် 

စဉ်းစားရမယ် ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင် စဉ်းစားြို့ရတာ့ ြက်တာရပါ့။ 

ောမြစ်လို့လဲဆိုရင်  သူတို့  ရမပာဆို  ရဆေးရနေးတဲ့  ကိစ္စရတေက 

လူွုဆီကလာတဲ့ အသံမြစ်သင့်တာရပါ့။ ောမြစ်လို့လဲဆိုရင် လုပ်ြို့  

နီးရနပပီ။ ကိုဗစ်ကာလလည်း မြစ်ရနရတာ့ တကယ့် လူွုကိုယ်စားမပု 

အသံရတေကို ကျရနာ်တို့ ရယူစုရဆာင်းြို့ ေယ်လိုနည်းနဲ့မှ မမြစ်နိုင်ေူး။ 

ဒီလိုအရနအွားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ကျရနာ်တို့အတေက်ရတာ့ ြက်ြဲတာ ရပါ့။ 

ဒါရပမဲ့  ကျရတာ်တို့  စည်းရဝးပပီးရတာ့ ဗဟိုရကာ်မတီကပဲ ဆုံး မြတ် 

ပါလိမ့်မယ်။

ရမး ။ ။ ဆရာတို့ြက်က တကယ်လို့ ရဆေးရနေးြေင့်ရသူရတေအရနနဲ့ ရမး ။ ။ ဆရာတို့ြက်က တကယ်လို့ ရဆေးရနေးြေင့်ရသူရတေအရနနဲ့ 

တရားဝင်  ြိတ် ြကားြံရမယ်ဆို ရင်ရရာ  ဆရာတို့  တက်ရရာက်ြို့  တရားဝင်  ြိတ် ြကားြံရမယ်ဆို ရင်ရရာ  ဆရာတို့  တက်ရရာက်ြို့  

အစီအစဉ်ရှိပါသလား။အစီအစဉ်ရှိပါသလား။

ရမြ ။  ။  ကျရနာ်တို့ကရတာ့  နှစ်  ြျက်ရှိတယ်ရလ။ ပွမ 

တြျက်ကရတာ့ ကျရနာ်တို့ကရတာ့ မရမျှာ်လင့်ေူး။ ောမြစ်လို့လဲဆိုရင် 

ရဆေးရနေးြေင့်ဆိုတာက သူတို့က NCA ရပတံနဲ့ တိုင်းတယ်ရလ။ NCA 

ွိုးပပီးတဲ့သူသာ ရဆေးရနေးြေင့် ရှိတယ်လို့ အစိုးရက ြံယူွားတာကိုး။ 

ဆိုရတာ့ ကျရနာ်တို့က ရဆေးရနေးြေင့်ရမယ်လို့ မရမျှာ်လင့်ပါေူး။ 

ဒါရပမဲ့  ကျရနာ်တို့ကို  ရဆေးရနေးြေင့်  ရပးြဲ့မယ်ဆိုရင်ရတာင်မှ  

ကျရနာတ်ိုက့ ဒမီပညန်ယအ်တေင်းမှာ ရှတိဲ ့မပညသ်လူူွ ရုတေ၊ တမြားသရူတေနဲ့ 

မတိုင်ပင်ရရသးပဲနဲ့  သေား ပပီး  ရမပာြို့ဆိုြို့ဆိုတာ ကျရနာ်တို့အတေက် 

ြက်ြဲပါတယ်။ ရမပာဆိုြေင့် ရြို့ရတာ့ မလေယ်ေူး။ ဒါရပမဲ့ ွူးွူးမြားမြား 

ရမပာဆိုြေင့် ရပးြဲ့ရင်ရတာင်မှ ကျရနာ်တို့က ဒီလိုအရမြအရနမျ ိုးနဲ့ဆို 

ကျရနာ်တို့အတေက် အြက်အြဲ မြစ်ပါတယ်။

ရမး ။ ။ ဒတီကကမိန်ဲ့ဆိ ု၂၁ ပငလ်ု ံညလီာြကံ ၄ ကကမိရ်မမာကရ်ပါရ့နာ။ ရမး ။ ။ ဒတီကကမိန်ဲ့ဆိ ု၂၁ ပငလ်ု ံညလီာြကံ ၄ ကကမိရ်မမာကရ်ပါရ့နာ။ 

ဆိုရတာ့ ပပီးြဲ့တဲ့ သုံးကကိမ်စလုံးမှာ KNPP အရနနဲ့ ေယ်အကကိမ်ရတေမှာ ဆိုရတာ့ ပပီးြဲ့တဲ့ သုံးကကိမ်စလုံးမှာ KNPP အရနနဲ့ ေယ်အကကိမ်ရတေမှာ 

ေယ်လိုအရနနဲ့ တက်ရရာက်ြဲ့ြကလဲ။ ပပီးရတာ့ ရဆေးရနေးြေင့်ရတဲ့ NCA ေယ်လိုအရနနဲ့ တက်ရရာက်ြဲ့ြကလဲ။ ပပီးရတာ့ ရဆေးရနေးြေင့်ရတဲ့ NCA 

ွိုးပပီးသား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတေအတေက် ောများ အကကံမပု ွိုးပပီးသား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတေအတေက် ောများ အကကံမပု 

ရမပာဆိုြျင်ပါသလဲ။ရမပာဆိုြျင်ပါသလဲ။

ရမြ ။ ။ ကျရနာ်တို့က ပပီးြဲ့တဲ့ သုံးကကိမ်မှာ ရလ့လာသူအရနနဲ့ 

ြတိြ်ကားြရံတယ။် ဒါရပမဲ ့သုံးကကမိလ်ုံး မတကပ်ါေူး။ ပွမဆုံးတကကမိက် 

ကျရနာ်တို့တက်တယ်။ ဒုတိယတကကိမ်ရတာ့ ကျရနာ်တို့  မတက်ေူး။ 

ောမြစ်လို့လဲဆိုရတာ့ ကျရနာ်တို့ကို ရလ့လာသူအရနနဲ့ပဲ ြိတ်တဲ့အတေက် 

ကျရနာ်တို့ မတက်ေူး။ 

တတယိတကကမိမ်ှာရတာ ့ရဆေးရနေးြေင့ ်ရှတိယ။် ဒါရပမဲ ့သကဆ်ိငုရ်ာ 

Pannel…. EAO Pannel မှာရတာ့ ကျရတာ်တို့ ရဆေးရနေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ 

ကျရနာ်တို့ သေားတက်တယ်။ ဒါရပမဲ့ ကျရနာ်တို့ သေားတက်တဲ့အြါမှာ 

ောရတေ သေားရတေ့ရလဲဆို  ကျရနာ်တို့  တစ်နှစ်ရလာက် အြျနိ်ယူပပီး 

ရဆေးရနေးတဲ့ နိုင်ငံရရး ရဆေးရနေးပေဲရတေမှာ နိုင်ငံရရးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် 

Gender Equality Lead ပဲ ရဆေးရနေးတယ်။ 

အဲ့ဒါ  ကျရနာ်တို့က မပည်ရွာင်စု  ပငိမ်းြျမ်းရရးညီလာြံလို့  

ရမပာရတာ့ ကျရနာ်တို့က ရတာ်ရတာ်ရမျှာ်လင့်ြျက် ကကီး ကကီးမားမား 

ွားပါတယ်။ ပငိမ်းြျမ်းရရး ကိစ္စရတေရရာ၊ မပည်ရွာင်စု တည်ရဆာက် 

ရရးအဆင့်ရတေရရာ ဒါက ြကာရနပပီ။ ောမြစ်လို့ ဒီလို အမြစ်ြံတာလဲ။ 

အဲ့ ရတာ့  ကျ ရနာ် တို့ က လ ည်း  ရဆေး ရနေး တဲ့ သူ ရတေ ကို  ကျ ရနာ် တို့  

ရမပာပါတယ်။ 

အဲ့ရတာ့ ဒီပုံအတိုင်း ဆက်သေားလို့ကရတာ့ မပည်ရွာင်စု ညီလာြံ 

အြါတစ်ရာရြါ်လည်း ကျရနာ်တို့ တိုင်းမပည်က မပည်ရွာင်စုအဆင့်ကို 

မြစ်လာမှာ မဟုတ်ေူး။ အဲ့ရတာ့ ဒီအစိုးရရရာ၊ တပ်မရတာ်အစိုးရရရာ 

ဒီတိုင်းမပည်နဲ့ အမှန်တကယ် သင့်ရတာ်တဲ့ စနစ်တစ်ြုကို သေားြို့ ဆိုတဲ့ 

ရနရာမှာ အားလုံး သရောွား စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရဆေးရနေးရရအာင် 

လို့ ရမပာတယ်။ 

သူ တို့ က  ရဆေး ရနေး ရ မှာ  ရြကာ က် ပပီး ရတာ့  ရရှာ င် ပပီး ရတာ့  

ရဆေးရနေးရမည့ ်အဓကိ အြျကရ်တေကိ ုရရှာငပ်ပီးရတာ ့အြလုိပု ဲရဆေးရနေးရန 

လို့ရှိရင်ရတာ့ မမြစ်ေူးရပါ့ရလ။ အြုလည်းပဲ အလားတူပါပဲ။ ရသြျာ 

စဉ်းစားရစြျင်တယ်။ 

ောမြစ်လို့လဲဆိုရတာ့  တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အြေဲ့လို့  

ရမပာရပမဲ့လည်း တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုရတေရရာ၊ မပည်နယ်ရရာကိုယ်စား 

မပုမှု ရှိရနရမယ်ရလ။ အဲ့ရတာ့ ကျရနာ်တို့ အရနနဲ့ကရတာ့ မပည်ရွာင်စု 

သရောတူညီြျက်ဆိုတာကို လုပ်ြို့လိုတယ်။ အဲ့စကား လုံးက စာရွက် 

ရပါ်မှာပဲ မရှိရေူး။ ေယ်လို မပည်ရွာင်စု သရော တူညီြျက်မျ ိုးလဲ။ 

ဒီွဲမှာ ေယ်သူရတေ ပါလဲ။ ောလို့ မပည်ရွာင်စု သရော တူညီြျက်လို့ 

ရမပာမှာလဲရပါ့။ ဆိုရတာ့ အဲ့အပိုင်းကိုရတာ့ သူတို့ကို  ရသြျာမြစ်နိုင် 

တဲ့ အရနအွားကို ညှိနှိုင်းရစြျင်တယ်။ ကိုယ်စားမပုြေင့် မရရသးတဲ့ 

သူရတေကိုလည်း ကိုယ်စားမပုြေင့်ရပးြို့ တိုက်တေန်းြျင်တယ်။

ရမး ။ ။ ဟတုက်ဲဆ့ရာ။ ဆိရုတာ ့ရနာကတ်စြ်ကု ပပီးြဲတ့ဲ ့ရကပ်ိငု်းမှာ ရမး ။ ။ ဟတုက်ဲဆ့ရာ။ ဆိရုတာ ့ရနာကတ်စြ်ကု ပပီးြဲတ့ဲ ့ရကပ်ိငု်းမှာ 

JMC က အစည်းအရဝးမပန်လုပ်တယ် ရပါ့ရနာ။ အဲ့ဒီ အစည်းအရဝးမှာ JMC က အစည်းအရဝးမပန်လုပ်တယ် ရပါ့ရနာ။ အဲ့ဒီ အစည်းအရဝးမှာ 

KNU က NCA ရရးွိုးွားတဲ့  တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတေ KNU က NCA ရရးွိုးွားတဲ့  တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတေ 

မြကာြန တိုက်ပေဲရတေ မပန်လည်မြစ်ပေားရနတဲ့အတေက် NCA လက်မှတ် မြကာြန တိုက်ပေဲရတေ မပန်လည်မြစ်ပေားရနတဲ့အတေက် NCA လက်မှတ် 

မရရးွိုးရသးတဲ ့တိငု်းရင်းသား လကန်ကက်ိငုရ်တေအတေက ်ယုြံကညမ်ှုက မရရးွိုးရသးတဲ ့တိငု်းရင်းသား လကန်ကက်ိငုရ်တေအတေက ်ယုြံကညမ်ှုက 

လုံးဝ မတိုးတက်လာနိုင်ေူး ဆိုတဲ့  အရနအွားကို  KNU ေက်က လုံးဝ မတိုးတက်လာနိုင်ေူး ဆိုတဲ့  အရနအွားကို  KNU ေက်က 

ရမပာွားတာ ရှတိယရ်ပါ။့ ဆိရုတာ ့ဒအီရပါ်မှာရကာ ဆရာတိုလ့ည်း NCA ရမပာွားတာ ရှတိယရ်ပါ။့ ဆိရုတာ ့ဒအီရပါ်မှာရကာ ဆရာတိုလ့ည်း NCA 

မွိုးွားရသးတဲ့အတေက် ေယ်လိုမျ ိုး သုံးသပ်ြျင်ပါသလဲရှင့်။မွိုးွားရသးတဲ့အတေက် ေယ်လိုမျ ိုး သုံးသပ်ြျင်ပါသလဲရှင့်။

ရမြ ။ ။ မနှပ်ါတယ။် တကယတ်မ်းက ဒ ီJMC အစည်းအရဝးကရတာ ့

NCA မှာ ရမပာွားတဲ့ နှစ်ြက်လုံး တိတိကျကျ လိုက်နာရရး ဆိုပပီးရတာ့ 

ရြာမ်ပွားရပမည့ ်မပသနာကိ ုမွနိ်းနိငုတ်ဲ ့အရမြအရနမှာ ကျရနာ့အ်မမင ်

ကရတာ့ နှစ်ြက်လုံးက ရလးရလးနက်နက် လိုက်နာြို့က လိုတယ်။ 

အွူးသမြင့ ်မမနမ်ာ ့တပမ်ရတာက်ိ ုရမပာြျငပ်ါတယ။် အရပါ်က ညှနိှိုင်းသလိ ု

ရအာက်ရမြကလည်း လုပ်ြို့ လိုအပ်တယ်။ အြုက လေဲရနရတာ့ ကျရနာ်တို့ 

ရမပာစရာရတာ့ မြစ်လာတာရပါ့ရလ။ အဲ့ရတာ့ လက်မှတ် ွိုးွားတဲ့ 

သူရတေရတာင် ဒီလို မြစ်ရင် လက်မှတ် မွိုးွားတဲ့သူရတေကရတာ့ 

ေယ်လိုလုပ်ရမှာလဲရပါ့ရနာ။ ေယ်လို ယုံြကည်ရရတာ့မှာလဲဆိုတာကို 

ရမပာြျင်တယ်ရပါ့ရနာ။

ရမး ။ ။ ဆရာတို့ရကာ အြု လက်ရှိ အရမြအရနအရ မပည်ရွာင်စု ရမး ။ ။ ဆရာတို့ရကာ အြု လက်ရှိ အရမြအရနအရ မပည်ရွာင်စု 

အစိုးရနဲ့ ရတေ့ြို့ရတေရကာ ေယ်လို အစီအစဉ်ရတေများ ရှိရနသလဲ။အစိုးရနဲ့ ရတေ့ြို့ရတေရကာ ေယ်လို အစီအစဉ်ရတေများ ရှိရနသလဲ။

ရမြ  ။  ။  မပည်ရွာင်စု  အစိုးရနဲ့  ရတေ့ြို့ကျရတာ့ရပါ့ ရနာ။ 

အစိုးရရတေနဲ့ ရတေ့ရင် သူတို့မှာ ရဆေးရနေးစရာ တြျက်ပဲ ရှိတယ်။ NCA 

ွိုးမလား ဒါပဲ ရှိတယ်။ အဲ့ရတာ့ NCA ွိုးမလား ရမပာတဲ့ ရနရာမှာ 

ကျရနာ်တို့ကရတာ့ ရွာက်မပပါတယ်။ NCA ွိုးြျင်တဲ့ အြျက်လည်း 

လိုတယ်။ 

ပပီးရတာ့ ကျရနာ်တို့  မပည်နယ်မှာ အြုြျနိ်ွိ ရမြရှင်းရနရတဲ့ 

မပသနာရတေ ရှိရနတယ်။ မပသနာရတေလည်း ွပ်မြစ်ရနတယ်။ လူွု၊ 

ရတာငသ်လူယသ်မားနဲ့ စစတ်ပရ်တေြကား ဲွမှာ အစိုးရမြစမ်ြစ ်အရပြ်က ်

အြေဲ့အစည်းရတေြကားမှာမြစ်မြစ် အစိုးရက မတည်ပငိမ်ရအာင် လုပ်ရနတဲ့ 

ကစိ္စရတေ၊ တြျ ို့ဟာရတေ ကျရနာတ်ို ့ရမြရငှ်းရမဲ ့ကစိ္စရလးရတေ ရှရိနတယ။် 

ဒါရတေကို တြက်မှာ အားလုံး ရှင်းပပီးမှ ရနာက်တဆင့်ကို သေားြို့ 

မြစ်နိုင်တာရပါ့ရလ။ အဲ့ရတာ့ တြက်မှာလည်း အြက်ြဲ မြစ်ရနတယ်။ 

ရနာက်တြါ NCA ွိုးွားတဲ့  အြေဲ့ရတေ ကိုယ်တိုင်  ကိုက သေားရမဲ့  

လမ်းရြကာင်းရတေက ရစာနက ကျရနာ်တို့ ရမပာြဲ့သလို တတိယအကကိမ် 

ပင်လုံညီလာြံ  ဥပမာရတေရပါ့ ရနာ ။  သူတို့ကရတာ့  အရလးွား  

တယ်မြစ်မှာရပါ့။ ဒါရပမဲ့ တြျ ို့ဟာရတေ မြစ်မလာေူး။ မြစ်မလာရတာ့ 

ရရှ့မှာ အရကာင်အွည်ရြာ် လက်မှတ်ွိုးတဲ့အြေဲ့ရတေလည်း အားလုံး 

သမိမငြ်ကတဲအ့တိငု်းပရဲလ။ ဆိရုတာ ့ရနာကတ်ကလ်ာမည့ ်သရူတေအတေက ်

ော အာမြံြျက်ရတေ ရှိမလဲရပါ့ရလ။ အဲ့ဒီရမးြေန်းရတေက ရမးစရာ 

မြစလ်ာတယ။် ရနာကတ်ြကုရတာ ့ြနုက ကျရနာတ်ို ့ရမပာသလိရုပါ။့ ြနုက 

ကျရနာ်ရွာက်မပတဲ့ မပသနာရတေကို လက်ရှိ လက်မှတ်ရရးွိုးွားတဲ့ 

၁၀ ြေဲ့ကို ဒီအစုအြေဲ့ရလးနဲ့ရတာင်မှ ွိန်းြျုပ်လို့ မရေူးလို့ ကျရနာ်တို့ 

ရမပာရနတဲ့အရပါ်မှာ ကျရနာ်တို့ ွပ်ွိုးမယ်ဆိုရင် ေယ်လိုနည်းနဲ့မှ 

မမြစ်နိုင်ေူး။

အဲ့ရတာ့  အားလုံ  လက်မှတ်ွိုး ြက၊ အပစ်ြတ်ရပ်စဲရရးရတေ 

လို့ ရမပာတဲ့ ကရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတက်ရရးပါတီ KNPP အရွေရွေ အတေင်းရရးမှုး ဦးရရှေမျ ိုးသန့်နှင့် ရမးမမန်းမြင်း

“'DykHtwdkif; qufoGm;vdk huawmh jynfaxmifpk nDvmcH tcgwpf&mac:vnf; usaemfwdk hwdkif;jynfu 

jynfaxmifpktqihfudk jzpfvmrSm r[kwfbl;? ” 

ရမာဦ်းမမာ ရမးမမန်းသည။်
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=o*kwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpf=o*kwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

လုပ် ြက၊ နိုင်ငံရရးနည်းနဲ့  ရမြရှင်းနည်းကို  လုပ် ြက၊ မပည်ရွာင်စု  

တည်ရဆာက်ရရးအတေက် ရဆေးရနေး ြကမယ်ရပါ့။ ပါတီရတေ လုပ် ြက 

ဆို ပပီးရတာ့ ရမပာတယ် ရပါ့ရနာ။ ရတေ့ရင် အစိုးရြက်ကလည်း ဒါပဲ 

သူတို့ ရမပာစရာ ရှိတယ်။ ကျရနာ်တို့ ြက်ကလည်း ရမပာစရာစကားရတေ 

ကနုရ်နတယရ်လ။ ောမ ှရငှ်းရငှ်း လပုမ်ပတာ မရှရိတာ ့ကျရနာတ်ိုအ့တေက ်

သိပ်ပပီးရတာ့ အြက်အြဲ ရှိပါတယ်။ ဒါရပမဲ့ ေယ်လိုပဲ ရမပာရမပာရပါ့ရလ။ 

ဒီရဆေးရနေးပေဲရတေမှာရတာ့ ကျရနာ်တို့က မပည်ရွာင်စုအဆင့်မှာ ဝင်ရဆေး 

ရနေးြေင့်ရနိုင်မည့် ကိစ္စရတေ ရှိလာြဲ့ရင်ရတာ့ ကျရနာ်တို့က ရဆေးရနေးမှာပါ။

ရမး ။ ။ မပည်နယ်အစိုးရနဲ့ သရောတူွားတဲ့ လစဉ်ရတေ့ဆုံ ရမး ။ ။ မပည်နယ်အစိုးရနဲ့ သရောတူွားတဲ့ လစဉ်ရတေ့ဆုံ 

မှုရတေရကာ အရမြအရန ေယ်လို ရှိပါသလဲရှင့်။မှုရတေရကာ အရမြအရန ေယ်လို ရှိပါသလဲရှင့်။

ရမြ ။ ။ ကျရနာ်တို့ လစဉ် အစည်းအရဝးလုပ်ြို့ ွားွားပါတယ်။ 

ဒါရပမဲ့  မပသနာက ောလဲဆိုရတာ့ မပည်နယ်အစိုးရြက်ကရပါ့ရနာ။ 

သတူိုက့ ကျရနာတ်ိုအ့ရပါ်မှာ မပသနာ ရငှ်းရမည့ဟ်ာရတေကိ ုအစိုးရအြေဲ့က 

အတေင်းရရးမှူးအြေဲ့တို့ အဲ့ဒါကိုပဲ လေတ်ွားတယ်။ အဲ့ဒါရတေနဲ့ပဲ လာ 

ရဆေးရနေးြိုင်းရတာ့ အဆင်မရမပေူး။ 

ကျရနာ်တို့ကျရတာ့ အကုန်ရဆေးရနေးတယ်။ ဗဟိုရကာ်မတီက 

ရဆေးရနေးတယ်။ မပည်နယ်အတေင်း မြစ်ပျက်တာရတေကို ရဆေးရနေးတယ်။ 

ဒါရပမဲ့ မပသနာက အစိုးရက တက်လာတာက တပ်က ဆိုရင်လည်း 

ရမပာြေင့်မရှိတဲ့ အဆင့်၊ ရဲဆိုလည်း ရဲမှူးအဆင့်၊ အစိုးရဆိုလည်း အတေင်း 

ရရးမှူးအဆင့်ပဲ တက်လာရတာ့ မပည်နယ်ဝန်ကကီးရတေ ရမပာြေင့် ရှိသူရတေ 

မပါရတာ့ ကျရနာ်တို့က သူတို့ကိုရမပာတယ်။ 

လက်ရှိ မပသနာရတေက ရဆေးရနေးြို့က ကျရနာ်တို့ြက်က တက်တာ 

ဥက္ကဌ တို့ ၊  ဒုဥက္ကဌတို့  မြစ်ရနတယ် ဆိုရတာ့ ဒါရတေက ရဆေးရနေးလို့  

မမြစ်ေူးရလရနာ။ ဒါရတေကိုလည်း မပည်ရွာင်စုကို  ရမပာပါတယ်။ 

ရမပာရရးဆိုြေင့် လာပပီးရတာ့ ညှိနှိုင်းရဆေးရနေး ကူမယ်ရပါ့ရလ။ 

ဒါရပမဲ့  အဲ့ဟာရတေက မြစ်မလာေူးရလ။ ဆိုရတာ့ မပည်နယ် 

အစိုးရက ကျရနာ်တို့အရပါ်မှာ သိပ်ပပီးရတာ့ ရစတနာမရှိေူး။ ကျရနာ် 

တိုက့ိ ုလိတုဲအ့ြါမှာ ရြါ်ပပီးရတာည့ှမိယ၊် ရမပာမယ ်အဲရ့လာကပ် ဲွ ားတယ ်

ရပါ့ရနာ။ 

အဲ့လို ရှိရတာ့ ဒီအစည်းအရဝးက အဆင်မရမပေူး။ အရင်တုန်း 

ကလိုပဲ မပန်မြစ်တယ်။ တြါတရလ ကျရင် ငါးလ တြါရလာက်ပဲ မပန်မြစ် 

သေားတာရတေ ရှိလာနိုင်တာရပါ့။ သုံးလ တကကိမ်လည်း မြစ်လာတာရတေ 

ရှိသေားတာရပါ့။ ဒါရပမဲ့ အဲ့ဒါကရတာ့ မပည်နယ်အတေင်းမှာ မြစ်ရနတဲ့ 

မပသနာရတေ ရမြရငှ်းလို ့မရတဲ ့အရနအွားမှာ ရှတိယရ်ပါရ့နာ။ ရမြရငှ်းြို ့

လိုရနတဲ့ မပသနာရတေလည်း ရှိရနရတာ့ ဆက်သေားမြစ်မှာပါ။ အြုက 

ကိုဗစ်ကာလမို့လို့လည်း ရပ်ဆိုင်းွားတာပါ။

ရမး ။ ။ ကိုဗစ် ပပီးသေားရင်ရတာ့ ပုံမှန် မပန်ရတေ့ြို့ အစီစဉ်ရှိတယ် ရမး ။ ။ ကိုဗစ် ပပီးသေားရင်ရတာ့ ပုံမှန် မပန်ရတေ့ြို့ အစီစဉ်ရှိတယ် 

ရပါ့ရနာ။ရပါ့ရနာ။

ရမြ ။ ။ ရှိရလာက်မှာပါ။ ောမြစ်လို့လဲဆိုရတာ့ ရမပာစရာ၊ ဆိုစရာ 

ကိစ္စရတေက များလာပပီရလ။

ရမး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ရနာက်ဆုံးတြုအရနနဲ့ ပပီးြဲ့တဲ့နှစ်ရတေမှာ ရမး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ရနာက်ဆုံးတြုအရနနဲ့ ပပီးြဲ့တဲ့နှစ်ရတေမှာ 

တရားစေဲဆိုြံရ ပပီး  အြျုပ်ကျြဲ့ ြကတဲ့  လေိုင်ရကာ်ရရာ၊  ဒီးရမာဆိုက တရားစေဲဆိုြံရ ပပီး  အြျုပ်ကျြဲ့ ြကတဲ့  လေိုင်ရကာ်ရရာ၊  ဒီးရမာဆိုက 

ရတာင်သူတြျ ို့ကို အြုလက်ရှိမှာ မပင်ဆင်ြျက်ရတေ ွပ်တက်ွားတာ ရတာင်သူတြျ ို့ကို အြုလက်ရှိမှာ မပင်ဆင်ြျက်ရတေ ွပ်တက်ွားတာ 

ရှိတယ်ရှင့်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပပီးရတာ့ရရာ ဆရာောများ ရမပာြျင် ရှိတယ်ရှင့်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပပီးရတာ့ရရာ ဆရာောများ ရမပာြျင် 

ပါသလဲရှင့်။ပါသလဲရှင့်။

ရမြ ။ ။ အဲ့ဒါရတေကို ကျရနာ်တို့ ြကားွားတာရတေ ရှိပါတယ်။ 

ဒီကိစ္စကိုလည်း ကျရနာ်တို့  စဉ်းစားပါတယ်။ မပည်နယ်ပိုင်းမှာ တြျ ို့ 

တာဝန်ရှိတဲ့သူရတေ  ဒီအပို င်း ရတေကို  ရမပလည်  ညှိ နှို င်း ပပီး ရတာ့မှ  

ရဆေးရနေးရနတယ်လို့ ြကားရတာ့ ကျရနာ်တို့ြက်က ရရှ့ရတာ့ မွေက်လာ 

ရသးေူးရပါရ့နာ။ အြကုလည်း မပသနာက ကျရနာတ်ို ့အစိုးရနဲ့ တပမ်ရတာ ်

မရဆေးရနေးရရသးေူး။ ရတေ့ရင်ရတာ့ ရဆေးရနေးစရာ အြျက်အရနနဲ့  

ရသြျာရပါက် ွည့်မှာရပါ့။

ရမး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒီရမးြေန်းရတေနဲ့ ပတ်သက်ပပီး ဆရာ့ြက်က ရမး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒီရမးြေန်းရတေနဲ့ ပတ်သက်ပပီး ဆရာ့ြက်က 

ွပ်မံ မြည့်စေက်ရမပာြကားြျင်တာများ ရှိရသးလားရှင့်။ွပ်မံ မြည့်စေက်ရမပာြကားြျင်တာများ ရှိရသးလားရှင့်။

ရမြ ။ ။ မြည့်စေက်ရမပာြျင်စရာ ဆိုရင်ရတာ့ ကျရနာ်တို့က ၂၀၁၂

 ကတည်းက ကျရနာ်တို့  မပန်လာတယ်။ မပန်လာတဲ့အြါမှာ အစိုးရ 

နစှရ်ပက်ိ ုကျရနာတ်ို ့မြတသ်န်းြဲတ့ယ။် ပွမတကကမိက်ရတာ ့ကကံြ့ိငုရ်ရး 

အစိုးရလိုပ့ ဲရမပာရမှာရပါရ့နာ။ ရနာကတ်ြကု အြ ုNLD အစိုးရရပါ ့။ သတူို ့

ရမပာရနြကတာကရတာ ့ကကံြ့ိငုရ်ရး အစိုးရကိ ုစစတ်ပတ်ပိငု်း အစိုးရရပါရ့လ။ 

ရနာက ်NLD က ဒမီိကုရရစ ီအစိုးရရပါ။့ ဒါရပမဲ ့ဒ ီNLD အစိုးရက လရူတေနဲ့ 

မရပါင်းတတ်ေူး။ အွူးသမြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရတေနဲ့ လုံးဝ 

မရပါင်းတတ်ေူး။ ကျရနာ်တို့အရပါ်မှာ နားလည်မှု မရှိေူး။ အဲ့ရတာ့ 

ေယ်ရလာက်ပဲ ဒီမိုကရရစီဆန်ဆန်၊ ေယ်ရလာက်ပဲ လူွု ရရွးြျယ်မှုနဲ့ 

တက်လာ တက်လာ တိုင်းမပည်က ပငိမ်းြျမ်းရရး မရပဲနဲ့ အစိုးရက ောမှ 

လုပ်လို့ မရေူး။ 

အဲ့ရတာ့ ပငိမ်းြျမ်းရရး တကယ်ရြျင်လို့ရှိရင် တိုင်းရင်းသားလက် 

နက်ကိုင်ရတေအရပါ်မှာ သရောရကာင်းလိုက်ရပါ့။ ရရှ့မှာက တမျ ိုး ၊ 

ရနာက်မှာက တြုံ လုပ်ရနတာကရတာ့ အစိုးရ၊ ဝန်ကကီးမြစ်မြစ်ရပါ့ရလ။ 

ဒီလိုပုံစံမျ ိုးနဲ့ပဲ သေားရနမယ်ဆိုရင်ရတာ့ ောမှ အဓိပ္ပါယ် မရှိေူးရပါ့ရလ။ 

အဲ့ရတာ့ ဒီ အစိုးရကပဲ ပငိမ်းြျမ်းရရး တကယ်လိုြျင်ရဲ့လား ဆိုတာ 

ရမပာစရာ မြစလ်ာတယ။် အဲရ့တာ ့ဒလီိပု ဲဆကသ်ေားမယဆ်ိရုင ်ကျရနာတ်ိုက့ 

ရနာက်အစိုးရမှာပဲ မြစ်မြစ် ကျရနာ်တို့က ရပါင်းလို့ရမဲ့ အစိုးရတရပ်ကို 

ကျရနာ်တို့ ပိုပပီးရတာ့ ရမျာ်လင့်လာတယ်။ အဲ့လိုရတေ မြစ်လာတာရပါ့။ 

ရနှာငလ်ာမဲ ့၂၀၂၀ ရရွးရကာကပ်ေရဲနာကပ်ိငု်းမှာ တကလ်ာမည့ ်အစိုးရရပါ။့

ရကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ရကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
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အရမြြံပညာ အွက်တန်းရကျာင်းရတေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)

ကာကေယ်တားဆီးရရးလုပ်ငန်းရတေ  သတ်မှတ်ွားတဲ့  A  အဆင့်  

ရှိ ရန ပပီ မြစ်ရသာ်လည်း  ကယား မပည်နယ်အတေင်းရှိ  အွက်တန်း  

ရကျာင်းရတေ ၁၈ ရကျာင်းသာြေင့်လှစ်နိုင်ပါရသးတယ်။

ကျန်ရှိရနရသးတဲ့ရကျာင်းရတေက ဒုတိယအကကိမ်စစ်ရဆးမှုမှာ 

A အဆင့်ရရှိရပမဲ့လည်း ြေင့်ြေင့်ရတာ့မရရသးေူးလို့ ကယားမပည်နယ် 

မပည်နယ်ပညာရရးမှူး ဦးလူစီယားနိုက ရမပာပါတယ်။

၎င်းက “ ကျရနာ်တို့မပန်စစ်ပပီးသားရှိပါတယ်အကုန်လုံးရတာ့ A 

အဆင့်ရတာ့မပန်ရပပီ သို့ရသာ် ဒုတိယအကကိမ်မပန်စစ်တဲ့အြါကျရတာ့ြေင့်ြေ

င့်ရတာ့မရရသးေူးရပါ့ရနာ်။” လို့ ရမပာပါတယ်။

ကယားမပည်နယ်က အွက်တန်းရကျာင်းရတေနှင့်  အွက် 

တန်းရကျာင်းြေဲ စုစုရပါင်း(၅၆)ရကျာင်း ရှိတဲ့အွဲက ၁၈ ရကျာင်းသာ 

ြေင့်လှစ်နိုင်ပါရသးတာမြစ်ပါတယ်။

ပွမအကကိမ်ရကျာင်းရတေမှာ Covid-19 ရရာဂါ ကာကေယ် 

တားဆီးရရး စီမံရဆာင်ရွက်မှုကို စစ်ရဆးစဉ်အြျနိ်က သတ်မှတ်ွားတဲ့ 

အဆင့်မရရသးေဲ B အဆင့်သာရှိရနရသးတာမြစ်ပါတယ်။
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ယြုလိုအပ်ြျက်ရတေကို ွပ်မံမြည့်ဆည်းွားပပီမြစ်ရာ ဇူလိုင်လ 

၂၀ ရက်ရန့မှာရတာ့ အဆင့် (A) ရရှိပပီးရြကာင်း သို့ရသာ်လည်း ဇူလိုင်လ 

၂၁ ရက်ရန့မှာရတာ ရကျာင်းြေင့်ရန့ရက်မှာရတာ့ ရကျာင်းြေင့်လှစ်ြေင့်မရ

ြကရသးတာမြစ်ပါတယ်။

ြရူဆိုပမို့နယ်ပညာရရးမှူး ဦးလှဝင်းက “ ေယ်အပိုင်း ရတေလည်း 

ဆို ရတာ့  ကျရတာ်တို့အများအား မြင့် ရတာ့  ရဆးြျန်းတဲ့အပို င်းရပါ့  

ဥပမာ-ပိုးသတ်ရဆးအပိုင်းြကရတာ့ ကျရနာ်တို့ ဆရာ/မရတေနဲ့အရြကာ

င်းနဲ့သိပ်မရင်းနှီးရတာ့ အဲ့ဒါရတေသိပ်မလုပ်ွားမြစ်တာရပါ့။ ပိုးသတ် 

ရဆးအပိုင်းရတေ မမပည့်စုံတာ(ဂ)အပိုင်းမှာရပါ့ အဲ့ဒါရတေရလာက်ပဲ B 

အဆင့်ရပါ့။ စီစဉ်ရတာ့စီစဉ်ွားတယ် မလုပ်ရရသးတာပဲ အဲ့လိုမျ ိုး 

ကနဦးစစ်ရဆးြျက်မှာရပါ့ အြုကရတာ့လိုအပ်တာရတေအကုန်လုံးကျ

ရနာ်တို့  ရကျာင်းအုပ် ကကီးရတေကမြည့်ဆည်းွားရတာ့ ၂၀ရက်ရန့မှာ 

သေားစစ်ရဆးတဲ့အြါမှာ မပည့်မပည်စုံစုံရှိပါပပီ။” လို့ ရမပာပါတယ်။

ရကျာင်းရတေမှာ Covid -19 ရရာဂါ ကကိုတင်ကာကေယ်တားဆီးရရး 

အစီအစဉ်ရဆာင်ရွက်မှု အရနအွားဆန်းစစ်မြင်းရတေကို  A/ B/ C 

အဆင့်သတ်မှတ်ွားပပီး A အဆင့်ကို ရမှသာ ရကျာင်းမပန်ြေင့်ြေင့်ရှိမှာ 

မြစ်ပါတယ်။

သတ်မှတ်ြျက်အဆင့်ကိုရတာ့ ရကျာင်းရတေမှာ Covid-19 ရရာဂါ 

ကာကေယတ်ားဆီးရရး စမီရံဆာငရ်ကွမ်ှု၊ စာသငရ်ကျာင်းရတေမှာ Covid-19 

ရရာဂါသသံယလက္ခဏာရှသိ/ူ ြျားနာသ၊ူ Covid-19 ရာဂါပိုးရှသိရူတေ့ရှပိါက 

ရဆာငရ်ကွ်ွ ားရှမိှု၊ ပိုးသတသ်န့်စငမ်ြင်းလပုင်န်းရတေ ရဆာငရ်ကွ်ွ ားရှမိှု၊ 

ရရ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရရးနှင့် တကိုယ်ရရသန့်ရှင်းရရး ရဆာင်ရွက် 

ွားမှု ဆိတုဲ ့ရြါင်းစဉက်ကီး(၄)ြနုဲ့ အမတှရ်ပး စစရ်ဆးြဲြ့ကတာမြစပ်ါတယ။်

Covid-19 ကာကေယ်တားဆီးရရးအစီအစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုကို  

စစ်ရဆးတဲ့အြါ ရကျာင်းရတေက Covid-19 ကာကေယ်တားဆီးရရးမှာ 

ပါဝငရ်မည့ ်အြျကတ်စြ်ျကက် အဆင့ ်B မြစမ်ယဆ်ိရုင ်ခြုံငုသံုံးသပြ်ျကမ်ှာ 

ရကျာင်းတစ်ြုလုံးက B မြစ်သေားတာမြစ်တယ်။

ြရူဆိုပမို့နယ် ွီးရပါ်ဆို အ.ွ.က(ြေဲ)ရကျာင်းအုပ်ကကီး ရဒါ်ဒိုရမး 

နကီာဆန်းက “ ကျမတိုအ့ဆင့ ်B ကရတာရ့လာရလာဆယ ်PPE ဝတစ်ုရံတေ 

အဲ့ဒါပါပဲ အဲ့တစ်ြုပါပဲ အြုက မပည့်စုံသေားပါပပီ။”လို့ ရမပာပါတယ်။

အြုလို  ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ကာကေယ်ရရးလုပ်ငန်းရတေအတေက် 

ရကျာင်းရတေမှာ သီးသန့်ေတဂ်ျကြ်ျွားရပးတာမရှပိ ဲရကျာင်းကိနုစှစ်ဉ ်

ြျရပးွားတဲ့ ရကျာင်းြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရရးရန်ပုံရငေွဲကရန မျှသုံးရနြက 

ရတာမြစ်ပါတယ်။

“ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကရတာ့ အားလုံး စုံပါတယ် ကျမတို့တကယ်လို့ 

မြည့်ဆည်းရပးမယ်ဆိုရင်ရတာ့ အဲ့ဒီ ပိုးသတ်ရဆးလိုဟာမျ ိုး အလုံအ 

ရလာကက်ရလးရပါရ့နာ ်ကျမတိုမ့ှာရှတိဲ ့ဒ ီ(SIF) ရနပ်ုရံငေနဲ့ပတသ်တပ်ပီးရတာ ့

ဒဦစ္စာကိပု ဲလပုင်န်းသုံးမှာ သုံးရတယဆ်ိတုဲအ့တေကရ်လ အဒဲါရလးမှာရတာ ့

ရငေရြကးနည်းနည်း အားနည်းသေားပပဆီိတုဲအ့တေက ်ပိုးသတရ်ဆးလိဟုာမျ ိုး၊ 

PPE ဝတ်စုံလိုဟာမျ ိုး အရံရလးမြည့်ဆည်းရပးနိုင်ရင်ရတာ့ရကာင်းတာ

ရပါ့ရနာ်။”

လမ်းပန်းဆက်သေယ်ရရးြက်ြဲပပီး ရရရှားတဲ့ ရကျာင်းရတေမှာရတာ့ 

ရရရရှြိို ့တကိယုရ်ရသန့်ရငှ်းရရးအတေက ်အြကအ်ြရဲတေ ရှရိနြကပါတယ။်

အြလုိ ုကိရုိနုာဗိငု်းရပ(်စ)်ကာကေယရ်နြကရတဲအ့ြျနိ ်ရကျာင်းရတေ 

မပန်လည်ြေင့်လှစ်ြျနိ်မှာ Covid-19 ရရာဂါ ကာကေယ်တားဆီးရရး 

အစီအစဉ်ရဆာင်ရွက်မှု အရနအွားဆန်းစစ်မြင်းရတေကို သက်ဆိုင်ရာ 

အရမြြံပညာရရးဦးစီးဌာနရှိ ပမို့နယ်ပညာရရးမှူးနှင့် ရကျာင်းစစ်ရဆး 

ရရးအြေဲ့ရတေ၊ ပမို့နယ်ရွေအုပ်၊ ရပ်ရကျးရွေအုပ်၊ ပမို့နယ်ကျန်းမာရရး၊ 

ရကျာင်းရကာမ်တအီြေဲ့ရတေက ရကျာင်းရတေမှာ Covid-19 ရရာဂါ ကာကေယ ်

တားဆီးရရးစီမံရဆာင်ရွက်မှုရတေကိုပပီးြဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၇ရက်ရန့ကရန 

၂၀ရက်ရန့အွိကေင်းဆင်းစစ်ရဆးြဲ့ြကတာမြစ်ပါတယ်။
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အားလုံး ြကားြူး ြကပါရဲ့။ ရြေးမရလးတစ်ရကာင်ရပါက်ရနတာ

နဲ့ပတ်သက်ပပီး  ေုရင်က သူ့ရယာက်ြကို  ရြေးမရလးရမေး ပပီဆိုတာ 

ဟုတ်သလားလို့ရမးရတာ့ ရမပးြကည့်ပပီး ဟုတ်မှန်ရြကာင်း မပန်ရလျှာက်၊ 

ဒါမြင့် ေယ်နှရကာင်ရမေးသလဲဆိုရတာ့ မရမြနိုင်၊ သေားြကည့်၊ ေယ်နှ 

ရကာင်ပါေုရားလို့  မပန်ရလျှာက်၊ အွီးေယ်နှရကာင် ၊ အမေယ်နှ 

ရကာင်လဲလို့ွပ်ရမးရတာ့ မရမြနိုင် ၊  ရနာက်တစ်ရြါက် မပန် ြကည့် ၊ 

အွီးေယ်နှရကာင်၊ အမေယ်နှရကာင်ပါေုရားလို့ မပန်လုပ်။ 

ေယ်လိုအရရာင်ရတေလဲလို့  ွပ်ရမးမပန်ရတာ့ ၊ ရနာက်တစ်ြါ 

သေားြကည့်ရမပန်၊ မပန်ရလျှာက်လိုက်ရမပန်။ ဒီအမြစ်ရလးက တကယ့် 

အမြစလ်ား၊ ွ ိုးဇာတလ်ားရတာ ့မရမပာနိငုပ်ါေူး။ ဒမီြစရ်ပ ်ရလးွမဲှာရတာ ့

ေုရင့်ရယာက်ြကို မပစ်တင်ရဝြန်ြကတာရပါ့။ နရမာ်နမဲ့နိုင်လေန်းလို့ ၊ 

ရစ့စပ်ရသြျာမှုမရှိလို့ ၊ ွူပိန်းပိန်းနိုင်လေန်းလို့ ၊ ရရှ့ကိုလာေ်မမမင်လို့  

စသည်စသည်အားမြင့်။

ဒီ မြစ်ရပ်ရလးွဲမှာ ကိုယ်သာေုရင့်ရနရာမှာ ဆိုရင် ေယ်လို 

ရမးမလ၊ဲ ပညာစမ်းလိတုဲသ့ရောနဲ ၊့ အကြဲတလ်ိတုဲသ့ရောနဲ့ အရပိအ်မမက ်

ရလာက်သာရမး ပပီး  အကဲစမ်းမလား ၊  ေယ်လို ရမးမလဲဆိုတာကို  

သတိွားပပီး စဉ်းစားြို့လိုလာပါပပီ။ ပပီးရတာ့၊ ကိုယ်သာေုရင့်ရယာက်ြ 

ရနရာမှာဆိရုငရ်ရာ ရြေးမရလး ရမေးပပလီားရမးရင ်ရမေး၊ မရမေးေ ဲသေားြကည့ ်

မြစ်မလား၊ အွီး၊ အမ၊ အရရာင်အရသေး၊ အပိန်၊ အဝ အကုန်လုံး ြကည့်ရှု

မှတ်သားမြစ်ြဲ့ရလမလားဆိုတာကို မညာတမ်းမပန် သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။

တစေ်ကက်ရမးရနတာက ကိယု့ရ်ဲ့လပုရ်ညက်ိငုရ်ညက်ိ ုစမ်းသပလ်ိ ု

လို့ရမးတာမှန်း ရိပ်မိရင်ရတာ့ မပည့် မပည့်စုံစုံလုပ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်မြစ်

ြဲ့ရလမလားလို့ ရတေးမိပါတယ်။ သာမန်အတိုင်းပဲ ရမပာတာဆိုတာမျ ိုး 

ဆို ရင်ရတာ့  သာမန်ကာလျှ ံကာပဲ  လုပ် မြစ်လိမ့် မယ်ွင်ပါတယ်။ 

ဒါကလည်း တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက် အမမင်အရတေးြျင်း၊ လုပ်ရပ်မြင်း 

တူြကမှာမဟုတ်ပါေူး။ အွက်ကမြစ်ရပ်ရလးွဲမှာရတာ့ တစ်မြား 

တစ်ရယာက်က တစ်ရြါက်တည်းသေား ြကည့်တာနဲ့  ေုရင်ရမးသမျှ 

မပန်ရလျှာက်နိုင်ြဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒီမြစ်စဉ်ရလးွဲမှာက ေုရင်က သူ့ရယာက်ြကို အကဲစမ်းလိုတဲ့ 

သရောနဲ့မို့သာ ဒီလိုမျ ိုး အရြါက်ရြါက် အြါြါစမ်းသပ်ရမးမမန်းြေင့်ရ

ြဲ့တာလို့လည်း ယူဆစရာရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ သူ့ရယာက်ြကို 

ရြေးအြကည့ြ်ိငု်းတာမဟတုေ် ဲရသနာပတအိရာွားပပီး သပူနုရ်နန်ှမိန်င်း

ြိုတ့ာဝနရ်ပးအပ ်တာမျ ိုးဆိရုင ်‘သပူနုရ်နက်ိနုှမိန်င်းရြျ’ဆိတုာမျ ိုးရလာက်

ကိုပဲ မိန့်နိုင်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် တိုက်ဆင်ေယ်နှရာ၊ တိုက်မမင်းေယ်နှရာ၊ 

စစ်သည်ေယ်နှရွာင်နဲ့ ရရရြကာင်း၊ ြကည်းရြကာင်းကြျရီစ၊ လက်ဝဲ 

တပ်က ေယ်သူက အင်အားေယ်ရရွ့ေယ်မျှနဲ့ြျရီစ၊ လက်ျာတပ်က 

ေယသ်ဦူးစီးပပီး အငအ်ား ေယရ်လာကန်ဲ့ြျရီစ၊ အကေပအ်ညပှမ်ရပါရ့လျာ ့

ရစနဲ့ဆိတုာမျ ိုးနဲ့ ရသရသြျာြျာမနိ့်ရလမလားဆိတုာကိ ုဆကပ်ပီးစဉ်းစား 

စရာရှိမပန်ပါတယ်။

ရစာရစာကမြစ်ရပ်ရလးွဲမှာ ေုရင့်ွက်ကကီးတဲ့သူရပါ်လာြဲ့ပပီ 

ဆိုပါစို့။ ရြေးအြကည့်ြိုင်းတဲ့ကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်ပပီး အကကိမ်ကကိမ် အွပ်ွပ် 

မပန်လည်ရဆာင်ရွက်ရနရတဲ့အရမြအရနမှာ ေယ်သူ့ေက်က အားနည်း 

ြျက်မြစ်ပပီး ေယ်သူ့ေက်က တာဝန်ရကျြဲ့သလဲ၊ ေယ်သူက ပျက်ကေက် 

ြဲ့သလဲဆိုတာကို စုံစမ်းစစ်ရဆးတာရတေလုပ်ရတာ့မယ် ဆိုပါစို့။ စုံစမ်းတဲ့ 

သူရတေက ေုရင်ကိုမျက်နှာသာရပးလိုတဲ့သူရတေ ဆိုရင်ရတာ့ ေုရင့်နှုတ် 

ွေက်စကားမှာ အကဲစမ်းလိုတဲ့ဉာဏ်ပညာရတေပါရနတဲ့အတေက် ေုရင်ကို 

ြျးီမေမ်းြန်း ြေင့ရ်နလမိ့မ်ယ။် သူ့ရယာကြ်ကိရုတာ ့ွ ရူပနိ်းရ ရကာင်းလား 

ဆိုပပီး မပစ်တင်ရမာင်းမဲရနပါလိမ့်မယ်။ 

ဒါမှမဟုတ် စုံစမ်းရရးအြေဲ့ရတေက ေုရင့်ွက် ကကီးတဲ့သူရဲ့သ

ရောသေားကိုလိုက်ပပီး ရယာက်ြေက်က ရပ်တည်ြကမယ်ဆိုရင်လည်း 

အမိန့်ကို  ေယ်လိုရပးရနတာလဲ၊ ေုရင်လုပ် ပပီး  အမိန့်ရလးရတာင် 

မရပးတတေ်ူးလား၊ ညွှနြ်ကားြျကက်ိ ုတတိကိျကျ ရပးလိကုပ်ါရတာလ့ား၊ 

ဟိုတစ်ေက်က အကကိမ်ကကိမ်အွပ်ွပ်လုပ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်ရနရတာကို

မှ အားမနာေူးလား၊ ောလားညာလား စသည်အားမြင့် ေုရင်ကိုရတာင် 

ရမာင်းမဲရနြကလိမ့်ဦးမယ်ွင်ပါတယ်။

ဒီ ဇာ တ် ရဆာ င် နှ စ် ရယာ က် ရန ရာ မှာ  ကို ယ် ကို ယ် တို င် သာ  

မြစ်ြဲ့ရင်ရကာ ေယ်လိုရမပာမြစ်၊ လုပ်မြစ် ြဲ့ရလမလဲဆိုတာကလည်း 

စဉ်းစားစရာမြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ ေုရင့်ရယာက်ြလိုလူလား၊ ေုရင်လို 

လလူား၊ ဒါမမှဟတု ်တစက်ကမိတ်စြ်ါရမပာလိကုရ်ုနံဲ့ အလုံးစုပံပီးမပတရ်အာင၊် 

ရွာင့်ရစ့ရအာင်ရဆာင်ရွက်နိုင်တဲ့လူမျ ိုး လားဆိုတာကို ကေဲမပားရအာင် 

သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ 

ဒီရနာက်မှာ ကိုယ်နဲ့လက်တေဲရဆာင်ရွက်ရတဲ့ လုပ်ရြာ်ကိုင်ြက် 

ရတေကရရာ ေုရင့်ရယာက်ြရတေလား၊ ွက်မမက်ရစ့စပ် တဲ့သူရတေလား 

ဆိုတာကို ဆက်ပပီးသုံးသပ်ြို့လိုဦးမှာမြစ်ပါတယ်။ 

ပပီးရတာ ့ရစစ့ပရ်သြျာသရူတေက ေယန်ရှယာက၊် ကရပါ်ကရလျှာ ်

လုပ်တတ်သူရတေက ေယ်နှရယာက်၊ ေယ်သူက ေယ်အမျ ိုးအစား 

ဆိုတာရတေကိုလည်း ကကိုသိွားြို့ လိုအပ်ပါရသးတယ်။ ‘အရိပ်မပရင် 

အရကာငမ်မငရ်မယ’်၊ ‘တစ်ွ ောမပရင ်တစလ်မံမငရ်မယ’်ဆိတုဲစ့ကားရတေက 

လပုင်န်းြေင်ွ မဲှာ လကသ်ုံးစကားရတေပါ။ ဒါရပမဲ ့အလပုမ်ြစရ်ဲ့လားဆိတုာကိ ု

စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။

ဒီရနရာမှာ ြျဉ်းကပ်တင် မပလိုတဲ့ရှုရွာင့်ကရတာ့ ညွှန် ြကား 

သရူနရာက၊ စမီြံန့်ြေသဲရူနရာက စဉ်းစားရပးတဲရ့ှုရွာင့ပ်ါ။ ဒလီိဆုိရုတာ ့စီ

မြံန့်ြေမဲှုပညာရဲ့အြန်းကဏ္ဍကပါလာပပရီပါ။့ စမီြံန့်ြေမဲှုပညာရဲ့ သရောက 

ကိုယ် မြစ်ရစြျင်တဲ့ရည်မှန်းြျက် ၊  တစ်နည်းအား မြင့်  အြေဲ့အစည်း  

တစ်ြုရဲ့ ေုံရည်မှန်းြျက်ကို ရရာက်ရအာင် အြေဲ့သားရတေကိုအသုံးမပုပပီး 

ရြာ်ရဆာင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပါ။ ဒီရတာ့ ကိုယ့်အြေဲ့သားရတေ ောလုပ်ရစြျင် 

သလဲဆိုတာကို တိကျရှင်းလင်းတဲ့  လုပ်ငန်းစဉ်ရတေ၊ ောမြစ်ရစြျင် 

တယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းြျက် ရတေ၊ ရမျှာ်မှန်းြျက်ရတေ ြျရပးွားရမှာပါ။ 

တစ်ြုြုလုပ်ြို့ ညွှန်ြကားလိုက်တယ်ဆိုရင် နံပါတ်(၁) ောလုပ်ရမယ်၊ 

နပံါတ(်၂) ောဆကလ်ပုရ်မယ၊် နပံါတ(်၃) ေယလ်ိမုပနလ်ညသ်ုံးသပရ်မယ ်

စသညအ်ားမြင့ ်အရသးစတိြ်ိုလ့ည်းလိပုါတယ၊် တကိျြိုလ့ည်းလိပုါတယ။်

ရြေးရမေးပပလီားလိုရ့မးရင ်ရမေး၊ မရမေးကိပု ဲသေားြကည့ြ်ကမှာပါ။ ဒါက 

လကရ်တေ့ကျတဲ ့ြျဉ်းကပ ်သုံးသပမ်ှုပါ။ အွူးသမြင့ ်ကိယု့လ်ပုင်န်းြေင်ွ မဲှာ 

ပါဝငရ်ဆာငရ်ကွရ်နသရူတေက တကယ့က်ိ ုွ ကမ်မက ်တကြ်ကတဲသ့ရူတေြျ

ည်းပါဝငရ်နတာမျ ိုးမဟတုေ် ဲွ ူးြျွနသ်ရူရာ၊ မွူးြျွနသ်ရူရာ၊ အရပိမ်ပလို ့

အရကာင် မမင်သူရတေရရာ၊ အရကာင်လိုက်ကကီးမပတာရတာင်မှ အရိပ်

လိုက်ရှာရနရတဲ့သူမျ ိုးရတေရရာ အရရာရရာ အရနှာရနှာမြစ်ရနပပီဆိုရင် 

ကိုယ်ရပးလိုက်မယ့်  လမ်းညွှန်ြျက်ရတေက တိကျ မပတ်သားရနြို့ ၊ 

ဟိုလိုလည်း ရတေးလို့ရတယ်၊ ဒီလိုလည်းရတေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် 

နှစ်ြေ ွေက်ရစမယ့် အသုံးအနှုန်းရတေ ပါမရနြို့ အရရးကကီးပါတယ်။

အရိပ်မပရင် အရကာင်မမင်၊ တစ်ွောမပရင်တစ်လံမမင်ပုဂ္ဂိုလ်ရတေ

ရှိရတာ့ရှိရပမယ့် မမင်တဲ့အတိုင်း မရမပာတာမျ ိုးကလည်းရှိရနမပန်တယ်။ 

တစ်လံမမင်ရပမယ့် တစ်လက်မရလာက်ပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့သူရတေ လည်း 

ရှိရနတယ်။ လုပ်တတ်သရလာက်မလုပ်ေူး ၊  ကကိုးစားနိုင်သရလာက် 

မကကိုးစားေူး။ 

နားလည်ပါလျက်နဲ့  နားမလည်ြျင်ရယာင်ရဆာင်ရနတယ်။ 

ဒီလိုရတေလည်း ရှိနိုင်ရသးတာကိုး။ ဒီရတာ့ ကတ်ကတ် သတ်သတ်နဲ့ 

ြိငု်းတဲ ့သရူဲ့လိအုပြ်ျက၊် အြိငု်းြရံသရူဲ့လိအုပြ်ျကဆ်ိတုာရတေ အမငင်းပေား 

မရနရြို့အတေက် ကိုယ်ရမပာတဲ့ စကားမှာ မူရောင်သတ်မှတ် ြျက်နဲ့တကေ 

တိကျရှင်းလင်းမပတ်သားရနြို့  အပမဲတမ်းဂရုမပုရနရမှာ မြစ်ပါတယ်။ 

‘ဒရီလာကရ်လးရမပာလိကုရ်င ်သသူရော ရပါကမ်ှာပါရလ’ဆိပုပီး မရမပာေ ဲ

ွားလိုက်လို့ တလေဲတရြျာ်ရတေ လုပ်လာြဲ့ရင် မပင်မရတဲ့အမှားမျ ိုးဆို 

ဒုက္ခရရာက်နိုင်တာမဟုတ်လား။ ရရာက်ပပီးြကရပါင်းလည်း များလှပပီ 

ဆိုပါရတာ့။

လုပ်ငန်းြေင်အရတေ့အ ကကုံများရန ပပီ မြစ်တဲ့  ဝါရင့်သောရင့်  

ပုဂ္ဂိုလ်ကကီးရတေရဲ့ ြသဝါဒရတေကို မြကာမြကာနားရွာင်ြဲ့ရေူးပါတယ်။ 

နားရွာင်ရနရင်းနဲ့ တစ်ြါတစ်ြါကျရတာ့ စိတ်မရှည်နိုင်ရတာ့ ရလာက် 

ရအာင်မြစ်ရပါတယ်။ ောမြစ်လို့လဲဆိုရတာ့ ညွှန်ြကားြျက်က သိပ်ကို 

အရသးစိတ်လေန်းရနတယ်။ 

အရသးစိတ်ဆိုတာွက် အနုစိတ်လေန်းရနတယ်လို့ရမပာရမယ်။ 

ဥပမာတင် မပရရင်  ွမင်းစားရစြျင်တယ်ဆို  ‘ွမင်းစား ြကရဟ့’ 

လိုဆ့ိလုိကုရ်င ်တစြ်ေန်းတည်းပပီးရရာမဟတုလ်ား။ သကူ ဒလီိမုဟတုေ်ူး။ 

“ဟင်းပန်းကနရ်တေရဆးပါ၊ ပပီးရင ်ဟင်းွည့ပ်ါ။ ွ မင်းပန်းကနရ်တေရဆးပါ၊ 

ွမင်းြူးပါ။ လက်ရဆးပါ။ ညာလက်နဲ့စားပါ။ ပပီးရင် လက်ရဆးပပီး 

လက်သုတ်ပါ။ ရရရသာက်ပါ”ဆိုတာမျ ိုးရပါ့။ ြကားြါစကရတာ့ ‘ောကကီး

လဲဟ’ဆိုတဲ့အရတေးမျ ိုးရပါ့။

ရနာကရ်တာ ့အစားအရသာကြ်ျကမ်ပုတရ်ရးစမီြံျကတ်ို၊့ ဧည့ြ်ရံကျွး

ရမေးရရးစမီြံျကတ်ိုဆ့ိတုာမျ ိုး ရတေနဲ့ စာတစရ်စာငရ်ပတစြ်ေဲ့လပုရ်တာရတေ၊ 

ဝယ်ယူရရးဆပ်ရကာ်မတီအစည်းအရဝး၊ ြျက်မပုတ်ရရး ဆပ်ရကာ်မတီ 

အကကိုညှနိှိုင်းအစည်းအရဝး၊ ဧည့ြ်ရံကျွးရမေးရရးအြေဲ့ အွူးအစည်းအရဝး 

ဆိုတာမျ ိုးရတေ ရတေ့လာကကုံလာရရတာ့ ‘အရဟာဝတ-အံ့ြသြေယ်ရကာင်း

စေတကား’ဆိတုာမျ ိုး အဗ္ဘုတရသရတေ တစဝ်ကကီး ြစံားလိကုရ်ရတာတ့ယ။်

အံ့ြသတယ်ဆိုတာကလည်း အစပိုင်းမို့လို့သာပါ။ ရနာက်ပိုင်းရတာ့ 

မအံ့ြသရတာ့ေူး။ တကယ် လုပ်ြကည့်တဲ့အြါကျရတာ့ သိပ်မလေယ်မှန်း 

လည်းသိလာရတယ်။ 

ောရတေ၊ ောရတေ ရကျွးပါမ့ယဆ်ိပုပီး မနီူးစာရင်းတငရ်တာကတစမ်ျ ိုး၊ 

တကယ်ြျက်ရတာ့ ရပါ့လို့၊ ငန်လို့ဆိုတာကတစ်ြုံ၊ ဟင်းပေဲတည်တဲ့အြါ 

ေယပ်န်းကနက်ိအုလယမ်ှာွား၊ ေယပ်န်းကနက်ရေးမှာွား၊ ေယဇ်ေန်း 

ကေယေ်က၊် ေယြ်ကရ်င်းက ေယေ်က၊် တစသ်ျှူးကေယပ်ု၊ံ ရသာက ်

ရရကေယ်နည်း၊ ဟင်းလိုက်ရင် ေယ်ေက်ကဝင်၊ မပန်ွေက်ရင်ညာေက် 

ကွေက်၊ အလို၊ တည်ြင်းဧည့်ြံမြင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာရတေ၊အနုပညာ 

ရတေက စာြေဲ့လို့ မကုန်နိုင်ရအာင် များလှပါကလားရပါ့။ လူအမျ ိုးမျ ိုး၊ 

နတ်အြုံြုံမြစ်တဲ့အတေက် စည်းစနစ်တကျရှိရအာင် သေန်သင်ရလ့ကျင့် 

ရပးရတာမျ ိုးပါ။ 

ဒါက ဥပမာတစ်ြုအရနနဲ့သာ ရမပာလိုက်တာပါ။ တစ်မြားလုပ် 

ငန်း ရတေ  မှာလည်း  အရသးစိတ်ရတာရတေ  တစ်ပုံ ကကီးရှိ ပါတယ် ။ 

ြဲတံလုံးရလးကိုက်ပပီး စနစ်တကျခပုံးနည်းသင်တန်း ြေင့်ရပးတယ်ဆို 

တာမျ ိုးလည်း ြကားလိုက်ရြူးပါရဲ့။

ဆိုလိုတာကရတာ့ အလုပ်တစ်ြုလုပ်တဲ့အြါ ရသရသြျာြျာစနစ်

တကျရလ့ကျင့်သင်ြကားရပးရ တာမျ ိုးရှိသလို အမိန့်တစ်ြုရပးတဲ့အြါ၊ 

ညွှန်ြကားြျက်တစ်ြုွုတ်မပန်တဲ့အြါမှာလည်း အစကတည်းက ရြေးရမေး၊ 

မရမေးသိြျင်ရုံသက်သက်ပဲလား၊ အွီးအမြေဲ ပပီး သိြျင်ရသးသလား၊ 

အရြကာငအ်ကျားက ေယန်ရှကာင၊် အမြူကေယရ်ရွ့၊ အမည်းကေယမ်ျှ 

ဆိုတာကို သိြျင်ရသးသလားဆိုတာရတေကိုပါ တစ်ပါတည်းွည့်သေင်း

ရမပာြကားရပးလိုက်ြို့၊ ရရးသားရပးလိုက်ြို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရြကာင်းပါ။ 

လကရ်တေ့ နယပ်ယမ်ှာက ေရုငက်ကီးလိ ုသူ့ရယာကြ်ကိ ုပညာစမ်း 

ြျင်တိုင်းစမ်းလို့မရရတာ့ေူး။ စမ်းြို့အြျနိ်မရ ရတာ့ေူး။ သူ့ရယာက်ြလို 

လူရတေကိုလည်း ရြေးအြကည့်ြိုင်းရုံရလာက်ပဲ အလုပ်ရပးရရတာ့တာ 

မဟုတ်ေူး။ 

ရြေးြကည့်ြိုင်းပပီးရင် နေားြကည့်ရမယ်၊ လူြကည့်ရမယ်၊ လူမှာမှ 

လူပျ ိုလား၊ အပျ ိုလား၊ အိမ်ရွာင်နဲ့လား၊ ကရလးေယ်နှရယာက်ရှိသလဲ၊ 

ောအလပုလ်ပုြ်ကသလ ဲစသညစ်သညအ်ားမြင့ ်အြျကအ်လကရ်တာင်းတဲ ့

အလုပ်မျ ိုးဆိုရင်လည်း ကိုယ်လိုြျင်တဲ့အြျက်အလက်ရတေကအများကကီး။ 

တစြ်ြုရုဆာငရ်ကွြ်ို ့ရစြိငု်းတာ ဆိရုငလ်ည်း ဒတီစြ်ပုပီးရငရ်နာက ်

တစ်ြု၊ ရနာက်တစ်ြုပပီးရင် ဟိုးရနာက်တစ်ြု စသည်စသည်အားမြင့် 

ကိယုြ်ိငု်းရမယ့အ်လပုရ်တေက တန်းစရီနတာ။ ကိယုရ်ပးတဲအ့မနိ့်မတကိျလို ့

ဒအီလပုတ်စြ်ကုိ ုနစှြ်ါ လပုရ်နရမယဆ်ိရုင ်သပူပီးရငတ်စဆ်ကတ်ည်းလပု်

ရမယ့အ်လပုက်ိ ုမစနိငုရ်တာေ့ူး။ ဒတီစြ်တုည်းမှာတင ်အြျနိက်နုသ်ေားပပီး။ 

တစလ်ပုမ်ပပီး၊ နစှလ်ပုမ်ပပီးနဲ့ အလပုရ်တေပုသံေားနိငုတ်ယ။် ဒရီတာ ့တတန်ိငု ်

သမျှ အြျနိ်တိုအတေင်းမှာ ကိုယ်လုပ်ြျင်တဲ့အလုပ်ရတေပပီးသေားြို့လိုတယ်။ 

ဒါ့ရြကာင့် တိကျြို့လိုတယ်။

ရစာရစာကတင်မပြဲ့သလိုပဲ သောရင့်ဝါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကကီးတစ်ြျ ို့

ကရတာ့ တိတိကျကျညွှန် ြကားတယ်။ အရသးစိတ်ညွှန် ြကားတယ်။ 

တိကျလေန်းလို့၊ အရသးစိတ်လေန်းလို့ တစ်ြါတစ်ြါ မပဿနာကကုံရတယ်။ 

လုပ်ငန်းြေင်မစမီမှာ  ြသဝါဒရပးတယ်။ ြသဝါဒရပးြျ နိ် ြကား 

လေန်းလို့ တန်းစီမတ်တပ်ရပ်ပပီး နားရွာင်ရနရတဲ့ လူတစ်ရယာက်နှစ် 

ရယာက်ရလာက် မူးလဲသေားတာမျ ိုးရတာင် ကကုံရတယ်။ ပတေတ်ပတေတ်နဲ့ 

ရမပာရနတာက မပပီးနိုင်ရတာ့ေူး။ ရနာက်ဆုံးအနှစ်ြျုပ် ြကည့်လိုက်

ရတာ့ နားရွာင်ရတဲ့သူက ောမှမမှတ်မိရတာ့ေဲ ရမြသလုံးရတာင့်တာ၊ 

ရညာင်းညာကိကုြ်တဲာရလာကသ်ာ မတှမ်ရိနရတာတ့ာမျ ိုးလည်း မြစသ်ေား 

နိုင်ပါတယ်။

တိကျ၊ မပည့်စုံရုံမက အရသးစိတ်လေန်းမြင်း၊ အနုစိတ်လေန်းမြင်းနဲ့ 

တိုရတာင်းလေန်းမြင်း၊ ရယေုယျ ဆန်လေန်းမြင်းြကားမှာ အလယ်အလတ် 

ကျတဲ့  အရမြအရနရလးတစ်ြုကိုရတာ့ ြန်တီးရပးနိုင်ြို့လိုပါတယ်။ 

ောမမှမပည့မ်စုနံဲ့ စမ်းတဝါးဝါးရမပာလိကု ်တာမျ ိုးဆိရုင ်လပုတ်ဲသ့ကူလည်း 

စမ်းတဝါးဝါးပ ဲမြစရ်နမှာပါပ။ဲ ရညှလ်ျားရွေမပားလေန်းရနပပီး ရြါင်းစဉက်ကီး 

၁ ကော၊ ရြါင်းစဉ်အရသး (က) ကော၊ (ြ) ကော ဆိုတာမျ ိုး ရတေနဲ့ 

က အက္ခရာကရန အ အွိရရးတာရတာင် မပပီးရသးလို့ ကက ရတေ၊ 

ြြ ရတေတပ်ရနရတဲ့အွိ ရှည်လျားရနမပန်ရင်လည်း ေယ်ဟာက 

အဓိကကျလို့ ေယ်အစအရင်ဆေဲွုတ်ရမှန်း မသိေဲမြစ်သေားနိုင် ပါတယ်။

အမိန့်ရတေ တိကျြို့လိုတယ်။ အမိန့်က တိကျရနရုံနဲ့လည်းမရေူး။ 

မြစ်နို င်တဲ့အမိန့်မျ ိုးလည်း  မြစ်ြို့လည်းလို ရသး မပန်တယ် ။  ဥပမာ 

အားမြင့်  “ဒီနိုင်ငံကို  သုံးနှစ်အတေင်း  ြေံ့ ပြိုး ပပီးနိုင်ငံ မြစ်ရအာင်လုပ်

ပါ” ဆိုတဲ့ အမိန့်မျ ိုးရပါ့။ မရှင်းေူးလား၊ ရှင်းတယ်။ မတိကျေူးလား၊ 

တိကျတယ်။ ကာလသတ်မှတ်ြျက်ပါ  ပါလိုက်ရသးတယ်။ ဒါရပမဲ့  

လကရ်တေ့မြစန်ိငုသ်လားဆိရုတာ ့မမြစန်ိငုသ်ရလာကန်ီးပါးကိ ုမလေယေ်ူး။ 

ဒီလိုပါပဲ။ မလေယ်တဲ့အလုပ်ရတေကို အတင်းတေန်းရနလို့လည်းမမြစ်ပါေူး။ 

“ငါရတာင်ရမပာလို့ပပီးရနပပီဟာကို မင်းကအြုွိ လုပ်မပပီးရသးေူးလား” 

ဆိုတာမျ ိုး လုပ်လို့မရပါေူး။

ရစြိုင်းတဲ့စကားလုံးကရှင်းလင်းတိကျရနပါလျက်နဲ့ရတာင်မှ  

အြျနိ်မီ၊ အြျနိ်ကိုက်၊ စံြျနိ်စံညွှန်းနဲ့အညီ ပပီးရမမာက်ရအာင်မမင်ြို့က 

အြက်အြဲရတေရှိရနနိုင်ရသးတယ်ဆိုရင်  မရှင်းမလင်း ၊  မတိမကျနဲ့  

ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုရမပာလိုက်တာမျ ိုးဆိုရင်ရတာ့ ောလုပ်လို့ောကိုင်ရမှန်း

မသိရတေမြစ်ကုန်နိုင်ပါတယ်။ ေယ်လို လုပ်ရမလဲလို့ မပန်ရမးတာမျ ိုးကို 

‘ရရေူးရပါက်တာမလိုြျင်ေူး’လို့ ရမပာလိုက်မပန်ရင်လည်း အရမြအရနက 

ပိုလို့သာ ဆိုးြေယ်ရာရှိပါတယ်။

bk&ihfa,mufzacwf
odkufpdk;xGef;(ewf&Gm)

တြက်စာမျက်နာသို့ - 
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=o*kwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpf=o*kwfv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) aqmif;yg;aqmif;yg;

ဒီရနရာမှာ အဓိကတင်မပလိုတာကရတာ့ ကိုယ့်အြေဲ့အစည်းမှာ 

တစ်ွ ောမပတိငု်း တစလ်မံမငတ်ဲ ့သရူတေြျည်း ပါဝငရ်နတာလား၊ ဒါမမှဟတု ်

အရသးစတိရ်မပာြိုလ့ိအုပရ်သးတဲသ့ရူတေလည်း ပါရနပပလီား ဆိတုာရတေကိ ု

စဉ်းစားြို့ပါ။ 

ပပီးရတာ့ တစ်ြုြုအြျွတ်အရြျာ်အတိမ်းအရစာင်း မြစ်သေားရင် 

မပန်မပင်ြို့အြျနိ် ရရဲ့လားဆိုတာကိုပါ ွည့်တေက်ရမှာပါ။ 

မပနမ်ပငရ်နြိုအ့ြျနိမ်ရေူး၊ ဒတီစြ်ပုပီးရငရ်နာကတ်စြ်၊ု ရနာကတ်စြ် ု

ပပီးမပန်ရတာ့ ဟိုးရနာက်တစ်ြု လုပ်စရာရတေ တန်းစီရနရအာင်ရှိ ရနတယ် 

ဆိုရင်ရတာ့ ေုရင့်ရယာက်ြကို ေုရင်ကြိုင်းသလိုလုပ်ရနလို့မရရတာ့

ပါေူး။ 

ဒါက အကဲမြတ်ြျနိ်မဟုတ်ရတာ့ပါေူး။ လက်ရတေ့လုပ်ငန်းြေင် 

မြစ်ရနရတာ့ အစကတည်းက မပည့်မပည့်စုံစုံညွှန်ြကားလိုက်ရရတာ့မှာပါ။ 

တစ်ြုမှားတိုင်း တစ်ြါမပန်မပင်ရနြို့ အြျနိ်မရရတာ့ပါေူး။ လုပ် 

ကိုင် ရဆာင်ရွက်စရာရတေက အများကကီးပါ။ အများကကီးမှ တကယ့်ကို 

အများကကီးပါ။

ကိုယ့်အဝန်းအဝိုင်းွဲမှာက ေုရင့်ရယာက်ြလိုလူရတေအများကကီး

ရှိရနမှာပါ။ ေုရင့်ရယာက်ြကမှ ရမပာတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်လို့ရတာ်ရသး

တယ်ရမပာရဦးမယ်။ 

မြကားြျင်ရယာင်ရဆာင်ပပီး “သိေူးရလ၊ ဟိုလိုပဲအလုပ်ြိုင်းတာ

လားလို့”လို့ ရမပာရနရင် ဒုက္ခ။ ဒီရတာ့ ေုရင့်ရယာက်ြွက်ကဲတဲ့လူရတေ 

များလာတဲ့  ရြတ် ကကီးွဲမှာ  ေုရင့် ရယာက်ြရြတ်နဲ့ ရလျာ်ညီတဲ့  

စကားမျ ိုးရတေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရမပာရပးနိုင်ြို့ ကကိုးစားြကသင့်ပပီ 

မြစ်ပါရြကာင်း။

bk&ihfa,mufzacwf ... tquf

နှစ်ရပါင်းများစောကတည်းက အမျ ိုးသမီးရတေဟာ ရိုးရာဓရလ့အရ 

ရသာ်လည်းရကာင်း အြက်ြက်မှြိနှိပ်မှုရတေ ြေဲ မြားဆက်ဆံြံရရတေ 

အမျ ိုးမျ ိုးြကားြဲ့ရြူးပါတယ်။

ယရန့ရြတမ်ှာဆိရုငလ်ည်း လသူရိငှြ်ကား ကိယု်ွ လိကရ်ရာက ်မပု

မူမြင်းမျ ိုးမရှိသရလာက်မြစ်ရနရပမယ့် ရနာက်ကေယ်မှာရတာ့ အမျ ိုးသမီး 

ရတေဟာ နည်းမျ ိုးစုံမြင့် ြေဲမြားြိနှိပ်ြံရနြကရပါတယ်။

ရြါင်ရဆာင်မှုအပိုင်းနှင့် ဆုံးမြတ်ပိုင်ြေင့် အြန်းကဏ္ဍမှာ အများ 

အားမြင့ ်အမျ ိုးသားရတေသာ ရနရာယူွ ားြကပပီး အမျ ိုးသမီးရတေမှာ အမျ ိုး 

သားရတေရဲ့ ွိန်းြျုပ်မှုရအာက်မှာသာ ရနရာရတာ်ရတာ်များများမှာ မမင် 

ရတေ့ ရနြကရပါရသးတယ်။

အပုြ်ျုပရ်ရးအပိငု်းရတေမှာဆိရုငလ်ည်း အမျ ိုးသမီးရတေွ မ်းရဆာင ်

နိုင်တယ်ဆိုရပမယ့် အမျ ိုးသမီးရတေကို ြေဲမြားဆက်ဆံြိနှိပ်တဲ့ ဓရလ့ွုံး 

တမ်းရတေရြကာင့်  ရနရာမရတာရတေလည်း ရှိတယ်လို့  ြရူဆို ပမို့နယ် 

ရဒါြူလယ်ရကျးရွာရန ရဒါ်ကက်ွရု က ရမပာပါတယ်။

၎င်းက “ရွာမှာဆိုရင် ဆယ်အိမ်မှူးက ဗမာစကားလည်းမတတ် 

စာလည်းမတတ်ေူးရလး ဆယ်အိမ်မှူးရနရာမှာွားရင်နည်းနည်း ြက် 

ြဲတယ်။ ပပီးရတာ့အမျ ိုးသမီးရတေဆိုရင်လည်း စာတတ်တဲ့လူရှိတယ် 

သေက်လက်တဲ့လူရှိတယ် အဲ့မျ ိုးွားရင်လည်းရတာပဲရလးရနာ် ဒါရပမယ့် 

သူတို့ကမွားေူး ရယာကျ်ားရလးမှရယာကျ်ားရလးပဲအဲ့လို ရမပာတယ် 

ရပါ့ရနာ်။ ဆိုရတာ့ သူတို့က အယူသီး ရနတုန်းပဲရပါ့ရနာ်။ ရယာက်ျား 

ရလးပဲ  ဦးရဆာင်ရနတယ်ရပါ့ ၊  မိန်းကရလး သူတို့  ဦးစားမရပးေူး 

ပပီးရတာ့ တန်းတူမြစ်ြို့ဆိုရင် သူတို့ကလည်း အဲ့ရလာက် နားမလည် 

ရသးေူးရလး တန်းတူအြေင့်အရရးဆိုတာလည်း သူတို့မသိရသး ေူးရပါ့ 

သိတဲ့သူနည်းရသးတယ်။”လို့ ရမပာပါတယ်။

အမျ ိုးသားများနှင့်  အမျ ိုးသမီးများ အြေင့်အရရးတန်းတူညီမျှ 

ရရးအတေက ်မတကူေမဲပားတဲ ့အရမြအရန အရြကာင်းအရာရတေကိ ုလကြ်နံိငု ်

ြို့က အဓိကမြစ်ရနပါတယ်။ အမျ ိုးသမီးရတေအတေက် အြေင့်အလမ်းရတေ 

ရရှိြို့အတေက် လမ်းြေင့်ရပးြို့အတေက် ြရူဆိုပမို့နယ် ရကျးလက်မှာရှိတဲ့ 

အမျ ိုးသမီးွုရတေက လိုလားရနြကပါပပီ။

“အဲ့လိုဆိုရင် ောအလုပ်ပဲလုပ်လုပ် အမျ ိုးသမီးရတေကိုလည်း 

ဦးစားရပးပပီးရတာ့ လုပ်ရစြျင်တယ်ရပါ့ရနာ် အမျ ိုးသမီးရတေကိုမပိတ်ပင် 

နဲ့ရပါ့ရနာ် မှားမှားမှန်မှန်ရပါ့။ ကိုယ်လုပ်ြကည့်မှ ကိုယ်မှားလားမှန်လား

ဆိုတာသိမယ်ရပါ့ရနာ် ဒါရြကာင့်မလို့ ောပဲလုပ်လုပ်အမျ ိုးသမီးရတေကို 

လုပ်ပိုင်ြေင့်ရပးြို့လိုတယ်လို့ရမပာြျင်တယ်။ ” လို့ ရဒါြရရာ့ြူရကျးရွာရန 

ရဒါ်ရမဆန်းရအာင် ကရမပာပါတယ်။

ရကျးလက်ရဒသရတေမှာ အမျ ိုးသမီးအများစုက ြေဲမြားဆက်ဆံြံရ 

တာရတေက မိသားစုရတေမှာ အရမေြေဲရဝတာက အစ သမီးရတေကိုဆိုရင် 

အရမေဆက်ြံြေင့်မရပးြကပါေူး။ တြျ ို့မှာဆိုရင်ရတာ့ သမီးရတေွက် 

သားရတေကို ပိုပပီးဦးစားရပးြကပါတယ်။

“အရမေြေဲရဝးရပးတယ်ရပါ့ရနာ် ြေဲရဝရပးကျရတာ့ နေားနှစ်ရကာင် 

စီရပးတယ် ရနာက်ကျမတို့  မိန်းကရလးရတေကျရတာ့ တစ်ရကာင်စီ 

ပရဲပးတယ ်အဲတ့ာမတရားေူး အကနုလ်ုံးကမသိားစရုတေပ ဲသားသမီးရတေပ ဲ

အဲ့လိုရနရာမှာ ြိနိပ်ြံရတယ်” လို့ ြရူဆိုပမို့နယ် ရဒါြရရာ့ြူရကျးရွာရန 

ရဒါ်ပရယ်မိုး ကရမပာမပပါတယ်။

သားသမီး ရသင့်ရွိုက်တဲ့ အရမေပစ္စည်းရတေကိုလည်း အမျ ိုးသား 

များနှင့် တန်းတူမရတာဟာ တရားမျှတမှုမရှိေူးလို့ သူမကဆိုပါတယ်။

သားသမီးရမေးလာရင် အမျ ိုးသမီးရမေးလာပါက သူများလူအမြစ် 

သတ်မှတ်ပပီး အရမေြေဲရပးတဲ့အြျနိ်မှာဆိုလည်း သားရယာကျ်ားရလးသာ 

အရမေရပးြကတာပါ။

အိမ်ရွာင်ကျပပီးတဲ့  အမျ ိုးသမီးအများစုက သူမတို့ရဲ့ေဝကို 

မီးြိရုြျာငအ်တေင်းသာ နစှမ်မုပြ်ကရပပီး အမိရ်ွာငသ်ညအ်မျ ိုးသားများနငှ့ ်

ရဆေမျ ိုးရတေရဲ့ြိနှိပ်မှုကိုြံရနြကရပါတယ်။

အမျ ိုးသားရတေက အမပင်ွ ေကဝ်ငရ်ငေရှာနိငုရ်ပမယ့ ်တစရ်န့တစရ်န့

အမျ ိုးသမီးရတေြစံားရနရတဲ ့အမိတ်ေင်းမပသာနာရတေကိ ုမျှရဝြစံားမှုမရှြိကပ ဲ

“ငါပိုက်ဆံရှာနိုင်တယ်” ဆိုသည့်အတ္တမြင့် အမျ ိုးသမီးများကို အနုနည်းနဲ့ 

အြကမ်းြက်ရနြကပါတယ်။

အလပုလ်ကမ်ဲမ့ြစပ်ပီး မသိားစအုတေကလ်ည်း ဝငရ်ငေမရှာနိငု ်မူးယစ ်

ရသာက်စားရနတဲ့  အိမ်ရွာင်သည်အမျ ိုးသားရတေကလည်း အမျ ိုး  

သမီးရတေအတေက် အရှင်လတ်လတ်ငရဲကျသလိုြံစားရစရမှာ အမှန်ပဲ 

မြစ်ပါတယ်။

“ောရတေြိနိပ်ြံရလဲဆိုရင် ရွာြက်မှာဆိုရင် အမျ ိုးသမီးအိမ်  

ရွာင်စုရပါရနာ် သူ့အမျ ိုးသမီးက ကိုယ်ဝန်ရှိတယ် သူ့အမျ ိုးသားက 

အလပုမ်လပုေ်ူး ကိယုဝ်နရ်ှတိဲ ့သူ့အမျ ိုးသမီးကိပု ဲသလူပုြ်ိငု်းတယရ်ပါရနာ ်

ဥပမာ ရေးသေားတယ် ဆိုရင်လည်း ငါ့မှာ စားြို့ကေမ်းမရှိေူး ရသာက်ြို့ 

အရက်မရှိေူးဆိုပပီး သူ့မိန်းမကို သူရိုက်နက်တာရှိရသးတယ်ရပါရနာ်။” 

လို့ ရဒါြူလယ်ရကျးရွာရန ရဒါ်ကက်ွရုက သူမ၏မျက်မမင်ကိုယ်ရတေ့မြ

စ်ြဲ့ပုံကို ရမပာမပသေားတာပါ။

တစ်မြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအြကမ်းြက်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်း 

ြက်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအြကမ်းြက်မှုရတေမှာလည်း အမျ ိုးသမီးအများစုက

ကကုံရတေ့ရနြကရပပီး ွ ိအုတေက ်မျှတတဲ ့တရားစရီငမ်ှုရတေ လပုရ်ဆာငသ်ည့ ်

အြါအားနည်းြျက်များရှိရနပါရသးတယ်။

ရဒသြံအမျ ိုးသမီးအများစုက အမျ ိုးသားရတေရဲ့အိမ်တေင်းအြကမ်း

ြကမ်ှုကိ ုြရံနြကရပပီး အသပိညာနည်းပါးမှုရြကာင့ ်ြရံစပမြဲရံနတနု်းပါပ။ဲ

ဒီအရမြအရန လေတ်ရမမာက်ြို့အတေက် တစ်ြျ ို့အြေဲ့အစည်းရတေက 

အမျ ိုးသမီးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရတေ ပညာရပးလုပ်ငန်းရတေ လုပ်ရဆာင်လာ

ြကတာကိုလည်းရတေ့ရပါတယ်။

လူ့အြေင့်အရရးဆို င် ရာပညာရပးနှ င့်  ကျားမတန်းတူအြေင့်  

အရရးရတေကို အမျ ိုးသမီးတစ်ြုတည်းကိုဦးတည်မသေားပဲ အမျ ိုးသား 

ရတေကိုလည်း ကျယ်ကျယ်မပန့် မပန့်  ရပးသေားြို့လိုပါတယ်။

အမျ ိုးသမီးများသည် လူမမင်ကေင်းရရှ့တေင် အခပုံးမပျက် ရယ်ရမာ 

နိုင်ရပမယ့် တစ်ကယ့်ရနာက်ကေယ်ကွိုးနက်မှုများဒဏ်ကိုြံ ြကရပပီး 

အမျ ိုးသားများနှင့်တန်းတူရမြတစ်လှမ်းလှမ်းတိုးြို့ ပင်ပန်းစော ကကိုးစား 

ရနြကရပါတယ်။

ရြတ်အစဉ်အဆက်တည်ရှိြဲ့ရသာ ရိုးရာဓရလ့၊ အုပ်ြျုပ်ပိုင်းဆိုင်

ရာြေဲမြားမှု၊ ောသာရရးအယူအဆရတေအြကားအမျ ိုးသမီးရတေမျက်ရည်

စီးြဲ့သည်မှာ အကကိမ်ရပါင်းမနည်းရတာ့ပပီ။

အြုလို အြက်ြက်မှြိနှိပ်မှုရှိရနမြင်းရြကာင့်  အမျ ိုးသမီးရတေ 

ရြါင်းရဆာငမ်ှုအပိငု်း တကလ်မ်းြို ့အြကအ်ြ ဲရတေရှရိနြကတာမြစပ်ါတယ။်

လူွုရတေကျန်းမာရရး ရစာင့်ရရှာက်မှုရတေကို လူွုကျန်းမာရရး 

နှင့်ြေံ့ပြိုးရရးကေန်ယက် ( Civil Health and Development Network 

– CHDN) အြေဲ့ ဒုညေန်ြကားရရးမှူး မအယ်ဗလင်း က “ တစ်ကယ်ရတာ့ 

အရမြြံကျကျ ကျမတို့နှစ်ရပါင်းများစော လူမျ ိုးရရးရသာ်လည်းရကာင်း၊ 

ဓရလ့ွုံး တမ်းအစဉ် အလာအရ ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ောသာရရးအရ 

ရသာ်လည်း ရကာင်း နိုင် ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အမျ ိုးသမီးများကို ဦးစားရပးမှု 

စနစ်အရ ရသာ်လည်းရကာင်း အဲ့တာရတေက အမျ ိုးသမီးရတေကို မျက်နှာ 

သာရပးတာ တစ်ြုမှမရှိေူး ဒီဟာရတေကို မကုစားပဲနဲ့ အမျ ိုးသမီးရတေကို 

လမ်းြေင့်ရပးတယ်ဆိုတဲ့ အရာရတေက အမျ ိုးသမီးရတေရဲ့ တက်လာမယ့် 

လမ်းကို ဆန္ဒမရှိြကရသးေူးလု့ိပဲသုံးသပ်လို့ရတယ်။”လို့ ရမပာပါတယ်။

အမျ ိုးသမီးရတေ ြိနှိပ်ွားတဲ့ ဓရလ့ွုံးတမ်းရတေနှင့်အစဉ်အလာ

ရတေကို မပန်လည်မပင်ဆင်သင့်ပပီး အမျ ိုးသမီးွုရတေရဲ့ အြေင့်အရရးရရှိပိုင်

ြေင့်ရရှိရစြို့က အမျ ိုးသားွုတစ်ရပ်လုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။

trsdK;orD;eSihf tjyHK;aemufu'%f&m
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နန်းရီ

ဗဟိုရကာ်မတီ

ရကာ်ရယာ်မျ ိုးနေယ်စုလူငယ်

“လကရ်ှ ိအရကာငအ်ွညရ်ြာရ်နတဲ ့ပငမိ်းြျမ်း 

ရရး မြစ်စဉ်ကို အားမရေူးလို့ ရမပာလို့ရတယ်။ အား 

နည်းြျက်ရတေ အများကကီးရှိတယ်ရပါ့။ ောမြစ် လို့ 

အားနည်းြျက်ရတေရှိလည်း ေယ်ရနရာရတေ အား 

မရေူး လည်းဆိုရင် လက်ရှိ ကျရနာ်တို့  တိုင်းရင်း 

သား လက်နက်ကိုင် ရတေကို အစိုးရက အသိ အမှတ် 

မပုတာကလည်း  အြေဲ့တြျ ို့၊ ပပီးမှ  တြျ ို့ရသာတိုင်း 

ရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတေကိုလည်း အသိအမှတ် 

မမပုေူးရပါ့။ 

လက်ရှိအရကာင်အွည်ရြာ်ရနတဲ့ ၂၁ ပင် 

လုံ  ပဲရမပာရမပာ ပငိမ်းြျမ်းရရးညီလာြံပဲရမပာရမပာ 

အဒဲညီလီာြ ံမှာလည်း ကျရနာတ်ို ့အများကကီး မပနြ်ကား 

ရတာက ရဆေးရနေးပိုင်ြေင့်ရတေလည်း လေတ်လေတ်လပ် 

လပမ်ရေူးရပါရ့နာ။် စာတမ်းရတေ တကြ်တ ်ြကတယ။် 

တကယ့်အရရးကကီးတဲ့ နိုင်ငံရရးလမ်းရြကာင်း 

ရတေသေားမယ်။ စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရတေ ရဆေးရနေးမယ်၊ 

ြကဒ်ရယက်စိ္စရတေ ရဆေးရနေးမယဆ်ိလုိုရ့ှရိင ်လေတလ်ေတ ်

လပလ်ပရ်ဆေးရနေး လိုမ့ရေူးဆိတုဲ ့အပိငု်းကိ ုကျရနာတ်ို ့

အများကကီး ြကားရတယ်။”

မူလားရကာ်ရက်တီ

အရွေွေအတေင်းရရးမှူး

ကယန်းအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (KyWO)

ြူးနဲရယ်

အတေင်းရရးမှူး(၁)

ကရငန်အီမျ ိုးသားလငူယအ်စည်းအရုံး (KNYO)

“ရလာရလာဆယ်အရနအွားမှာကျရတာ့  

အား မရေူးလို့ ကျရနာ်တို့ ရမပာလို့ရတယ်။ ပငိမ်းြျမ်း 

ရရး တကယ်အစစ်အမှန်လိုြျင်လို့ရှိရင် တစ်နိုင်ငံ 

လုံး သေားနိုင်မယ့် ပငိမ်းြျမ်းရရး အြင်းအကျင်း တစ်ြု 

လိုတယ်။ 

မပါနို င် ရသးတဲ့  အြေဲ့ ရတေ  ေယ်လို မျ ိုးဆေဲ  

ရြါ်မလဲ။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံစသည်မြင့် ပါဝင်သင့်ပါဝင် 

ွိုက်တဲ့သူရတေ ပါဝင်လာနိုင်ရအာင် လုပ်ရဆာင်ြို့  

လိုတယ်လို့ ကျရနာ်ကရတာ့ မမင်တယ်။ 

ရနာကတ်စြု်ြါကျရတာ ့NCA လကမ်တှ်ွ ားတဲ ့

အြေဲ့ရတေနဲ့ တိကုပ်ေရဲတေ မပနြ်နတ်ီးတယဆ်ိရုတာ ့တက

ယပ်ငမိ်းြျမ်းရရးမြစမ်လားဆိတုဲ ့စဉ်းစားြျကရ်ပါရ့နာ။် 

ဒါရတေကို အကုန်လုံး ကျရနာ်တို့ သုံးသပ်ြို့ လိုတယ်။

ဗစ်တိုးရီးယား

အတေင်းရရးမှူး

ကယားမပည်နယ်ရကျာင်းသားသမဂ္ဂ (KSSU)

“ပငမိ်းြျမ်းရရးမြစစ်ဉက်ိ ုြကည့လ်ိကုမ်ယဆ်ိရုင ်

အြေဲ့ရတေအားလုံး မပါဝငန်ိငုတ်ာက သတူိုရ့ဲ့ လပုရ်ဆာင ်

မှုအရပါ်မှာလည်း မူတည်တာရပါ့ရနာ်။ အြုအရမြ  

အရနကိ ုြကည့လ်ိကုမ်ယဆ်ိရုင ်စစပ်ေရဲတေက အရမ်းကိ ု

နီးကပ်သလို ရနရာတိုင်းမှာလည်း စစ်မြစ်ရနရသး 

တာကို ရတေ့ရတာရပါ့ရနာ်။ 

ဒါ့ရြကာင့်  NCA ွိုးြို့ကလည်း တြျ ို့အြေဲ့  

အစည်းရတေက ဝန်ရလးတာလည်း မြစ်နိုင်တယ်။ 

တကယ့်ပငိမ်းြျမ်းရရးအရမြရနမျ ိုး သူတို့ ြန်တီးနိုင် 

မလား ဒါမှမဟုတ် မပဇာတ်အရနနဲ့ပဲ သူတို့ ဆေဲရြါ်ရန 

တာလား ဆိတုာကရတာ ့သသံယမြစစ်ရာ ရကာင်းတာ 

ရပါ့ရနာ်။ 

KNPP အရနနဲ့  ပငိမ်းြျမ်းရရးမြစ်စဉ်နဲ့ပတ်

သက်ပပီးရတာ့မှ လက်မှတ်ရရးွိုးရတာ့မယ်ဆိုရင် 

မပည်သူ့ရဲ့အသံကို အပမဲတရစနားရွာင်ြို့ လိုမယ်လို့ 

ကျမကရတာ့ ွင်ပါတယ်။”

ြေန်းေားနဒ်ေုတ် (ဥက္ကဌ)

ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ် (KNGY)

“တိငု်းရင်းသားရတေအများစရုတာင်းဆိြုျငတ်ာ 

ကရတာ့ ရှင်းတယ် ြက်ဒရယ်ပဲ။ ဒါရပမယ့် အင်အား 

ကကီးတဲ့  အုပ်စုကလည်း ြက်ဒရယ်ဆိုတဲ့  ကိစ္စကို  

သရော ွားရပးမှု၊ ကတိကဝတ် ရပးနိုင်မှုကအရမ်း 

အား နည်းရနတယ်။ 

အားအရမ်းနည်းရနလို့ပဲ  ြုဆို  ရမမာက်ပိုင်း  

မဟာမတိရ်တေ လကမ်တှမ်ွိုးနိငုရ်သးတာကိ ုကျရနာ ်

တို့ရတေ့ရတယ်။ 

လက်မှတ်ွိုးွားတဲ့ လက်နက်ကိုင် အြေဲ့ရတေ 

ြကားမှာလည်း ရသနတ်သံ မပန်ရပါက်တာ ကျရနာ်တို့ 

ြကားရနရတယ်။  ကျရနာ်တို့  မပည်နယ်မှာဆိုရင်  

KNPP လည်း လက်မှတ် မွိုးနိုင်ရသးတာကိုရတေ့ရ 

တယ်။ ဒီလိုမျ ိုးပါဝင်မှုရတေ မစုံလင်ပဲနဲ့ မပည်ရွာင် 

စု ပငိမ်းြျမ်းရရး ညီလာြံကို ွပ်ရြါ်မယ်။ ရလ့လာသူ 

အရနနဲ့ပဲ ွပ်ရြါ်မယ်ဆိုရင်ရတာ့ ကျရနာ့ အရနနဲ့ 

ကရတာ့ ရှင်းလင်းတဲ့အရမြ၊ စစ်မှန်တဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရရး 

ရြို့ရတာ့ မရသြျာရသးေူးလို့ပဲ သုံးသပ်ရမယ်။”

NLD ဦးရဆာင်တဲ့ အစိုးရ လက်ွက်မှာ ပငိမ်းြျမ်းရရး မြစ်စဉ်နဲ့ပါတ်သက်ပပီး ောရတေ NLD ဦးရဆာင်တဲ့ အစိုးရ လက်ွက်မှာ ပငိမ်းြျမ်းရရး မြစ်စဉ်နဲ့ပါတ်သက်ပပီး ောရတေ 

တိုးတက်ရမပာင်းလဲ လာသလဲ။ ောအားနည်းြျက်ရတေရှိရနပါသလဲ။တိုးတက်ရမပာင်းလဲ လာသလဲ။ ောအားနည်းြျက်ရတေရှိရနပါသလဲ။

ဒီလက်ရှိ ပငိမ်းြျမ်းရရး မြစ်စဉ်အရပါ်မှာ ကရင်နီ လူမှုအသင်းအြေဲ့ရတေရဲ့ အသံရတေကို ဒီလက်ရှိ ပငိမ်းြျမ်းရရး မြစ်စဉ်အရပါ်မှာ ကရင်နီ လူမှုအသင်းအြေဲ့ရတေရဲ့ အသံရတေကို 

ရြာ်မပရပးလိုက်ပါတယ်။ရြာ်မပရပးလိုက်ပါတယ်။

“ဒီအစိုးရအရနနဲ့ အားရကာင်းရကာင်းနဲ့ပငိမ်း 

ြျမ်းရရးလမ်းစဉ်ကို ရြာ်ရဆာင်ရနတာ ဆိုတာ ွက် 

လက်ရှိသူတို့ အစိုးရသက်တမ်းမှာ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ွိန်း 

သိမ်းတဲ့ အရနနဲ့ပဲ လုပ်ရဆာင်ရနတဲ့ အရမြ အရနမျ ိုး၊ 

အဆင့်ွိပဲရှိတယ်ရပါ့။ 

အား ရကာ င်း ရကာ င်း နဲ့  လို လို လား လား နဲ့  

တစ်ြေဲ့နဲ့တစ်ြေဲ့ သေားရနြကတာမဟုတ်ေူး လက်ရှိ 

အရမြ အရနကရလ။ မပည်သူရတေကလည်း ယုံြကည်မှု 

အမပည့်နဲ့ ဒါကို ရွာက်ြံအားရပးပပီးရတာ့ လက်မှတ် 

ွိုး သင့ပ်ါတယဆ်ိုတဲ့ ပံ့ပိုးဝန်းရမံှုမရှသိလို၊ လက်မှတ် 

ွိုးြဲတ့ဲ ့အြေဲ့အစည်းရတေကလည်း နိငုင်ရံရးအရမြအရန 

အရ သူတို့အြေဲ့အစည်းရဲ့ သေားနိုင်တဲ့ လမ်းရြကာင်းက 

တစြ်ုွ ပဲ ဲအြကပမ်ြစရ်နတဲ ့ကာလရြကာင့ ်လကမ်တှ ်

ွိုးသေားတယ်လို့ ကျမအရနနဲ့ မမင်တယ်။”
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တစ်နိုင်ငံလုံးအတေက်ရတာ့ နည်းနည်းလည်း 

စာအုပ်မမပင်သည့်တိုင်ရအာင် အမှားမပင်ဆင်ြျက် 

အရနနဲ့ ွေက်ရပးနိုင်ရင်ရတာ့ ရကာင်းတာရပါ့”

အြုလို တစ်နိုင်ငံလုံးက ရကျာင်းသူ၊ ရကျာင်း 

သားရတေကို သင်ြကားရပးမယ့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းက 

အရရးကကီးတာ မြစ်တဲ့အတေက် မိမိတို့ တိုင်းရင်းသား 

ရတေရဲ့ လက္ခဏာရတေကိ ုတတိကိျကျ ွ တုမ်ပန ်ရပးရစ 

လိုတယ်လို့ ကယားစာရပနှင့် ယဉ်ရကျးမှု ရကာ်မတီ 

ဥက္ကဋ္ဌ ြူးြဲညေန့်ရယ် ရမပာပါတယ်။

“ကျရနာ်တို့  တို င်းရင်းသားရတေရဲ့  မပယုဂ်  

လက္ခဏာ ရပ်တည်ြျက်ရတေက ကျရနာ်တို့ အင်မတန် 

အ ရရး ကကီး တ ယ် ။  အ ွူး သ မြ င့်  ကျ ရနာ် တို့ ရဲ့  

ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုရတေရရာ၊ အသုံးအနှုန်းရတေရရာ၊ 

အရမပာအဆို ရတေရရာ၊ ကျရနာ်တို့ လွှဲမှားလို့မရေူး။ 

နည်းနည်းပါးပါး လွှမဲှားသေားတာနဲ့ အဓပိ္ပာယအ်များကကီး 

လွှဲမှား သေားတာ ရပါ့ရနာ်။ ဒါရြကာင့်မို့လို့ ကျရနာ်တို့ 

သားသမီးရတေကို ကျရနာ်တို့  ရကျာင်းသူ၊ ရကျာင်း 

သားရတေကို ကျရနာ်တို့ အမှန်တကယ် သင်ြကားပို့ 

ြျရပးရတာ့မယ်ဆိုရင် မှန်ကုန်ရသာစကား၊ တိကျ 

ရသာစကား အရရးကကီးဆုံးက တိုင်းရင်းသားရတေရဲ့ 

မပယုဂ်လက္ခဏာကို  အမှားအယေင်းမရှိ  သင် ြကား 

ရပးြို့ရတာ့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ကျရနာ်ွင်တယ်။”

ကယားမျ ိုးနေယ်စုအမပင် တမြားရသာ တိုင်းရင်း 

သားရတေရဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ အရြကာင်းအရာရတေလည်း 

မှားယေင်း ရနတာလည်းရှိနိုင်တာရြကာင့် သက်ဆိုင်

ရာတိုင်းရင်းသားရတေအရနနဲ့  သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို  

မပန်လည်စိစစ် သင့်တယ်လို့ ရမပာဆိုြကပါတယ်။
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COVID-19 ရြကာင့် လူမှုစီးပေားွိြိုက်သေားတဲ့ 

ရကျးလကရ်နမပညသ်ရူတေအတေက ်ရင်းနှီး မတညရ်ငေနဲ့ 

လုပ်အားြရပးရြျတဲ့  ြေံ့ ပြိုးရရး  စီမံကိန်းရတေကို  

ကျပ်သန်းရပါင်း  ၁၈၅၀ ကျပ်  ရဆာင်ရွက်ရပး  

လျက်ရှိတယ်လို့ ကယားမပည်နယ် ရကျးလက်ရဒသ 

ြေံ့ ပြိုး တိုး တ က် ရရး ဦး စီး ဌာ န  မပ ည် န ယ် ဦး စီး မှူး  

ဦးရကျာ်သူရအာင်က ရမပာပါတယ်။

“စီမံကိန်းက ကိုဗစ်အလေန်  ကိုဗစ်ကာလ 

ရပါ့ရနာ် ။  စီးပေားရရး မပန်လည် ပပီးရတာ့မှ  နိုးဆေတဲ့  

အလုပ်ကိုလုပ်တာ မြစ်တဲ့အတေက်  ကျရနာ်တို့ မှာ  

လက်ရှိအရနအွားမှာ အမမန်ဆုံးအရကာင်အွည် 

ရြာ်ရဆာင်ရွက်သေားပပီးရတာ့ ကျရနာ်တို့ရဲ့ Target 

(ဦးတည်ြျက်) ရပါ့ရနာ်။ လုပ်ငန်းပပီးစီးမှု target 

က အြုေတ်ဂျက်ရဲ့ စက်တင်ောလကုန်အွိကို 

target ွားပပီးရဆာင်ရွက်သေားမှာမြစ်ပါတယ်။” လို့ 

ဦးရကျာ်သူရအာင်က ရမပာပါတယ်။

ရကျး ရွာ ရတေ အ တေ က်  ရ င်း နှီး မ တ ည်  

စမီကံနိ်းအတေက ်ကျပသ်န်း ၇၅၀ ၊ လပုအ်ားြရပးရြျတဲ ့

ြေံ့ ပြိုးရရးစီမံကိန်းမှာ  ကျပ်သန်း  ၁၁၀၀ မြစ် ပပီး  

စစုရုပါင်း ကျပသ်န်းရပါင်း ၁၈၅၀ သုံးမပုမှာမြစပ်ါတယ။်

ရင်းနှီးမတညရ်ငေကိ ုကယားမပညန်ယ ်ပမို့နယ ်၇

 ပမို့နယ်အတေင်းရှိ ရကျးရွာရပါင်း ၄၀ ရင်းနှီးမတည်ရငေ 

ပံပ့ိုးရပးသေားမှာမြစပ်ပီး လပုအ်ားြရပးရြျတဲ ့ြေံ့ပြိုးရရး 

စီ မံ ကိ န်း ကို  ရကျး ရွာ ရပါ င်း  ၁ ၁ ၀  ရဆာ င် ရွ က်  

သေားမှာမြစ်ပါတယ်။

စီမံကိန်းနှစ်ြုကို  ရဆာင်ရွက်မည့်  ရကျးရွာ 

ရတေကို ရရွးြျယ်တဲ့ ရနရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ ရကာ်မ

တီရတေနဲ့ရဆေးရနေးညှိ့နှိုင်း ပပီးမှရရွးြျယ်ရတာမြစ်  

တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။

၎င်းက “  ရွာရရွးြျယ်တဲ့  ရနရာမှာလည်း  

ကျရတာ်တို့ဒီကျရတာ်တို့  သတ်မှတ်ွားတဲ့ စံနှုန်း 

ရလးရတေရှိပါတယ်။ ကျရတာ်တို့ကမ္ဘာေဏ်နဲ့ကျ

ရတာ်တို့ ဒါ  စီမံေဏ္ဍာဝန် ကကီးဌာနကရနပပီးရတာ့  

ကျရတာ်တို့လမ်းညွှန်ွားတဲ့  လမ်းညွှန်ြျက်ရတေ  

ရနာက်တစ်ြုက ရကျးရွာရရွးြျယ်တာလည်း စံနှုန်း 

ရတေနဲ့ကျရတာ်တို့ ဒီရပါ်မှာ အရမြြံပပီးရတာ့မှ သက် 

ဆိငုရ်ာ လွှတရ်တာက်ိယုစ်ားလယှရ်တေရနာ ်ကျရတာတ်ို ့

TPIC လိုရ့ြါ်တဲ ့ပမို့နယစ်မီကံနိ်းရရးစေရဲရးနဲ့အရွာက်

အကူမပုရရး ရကာ်မတီရတေ ရနာက်တစ်ြါကျရတာ်တို့ 

အုပ်ြျုပ်ရရးအြေဲ့ရတေနဲ့ ကျရတာ်တို့ရပါင်းစပ်ပပီးရတာ့ 

ဒီရကျးရွာရတေကို ကျရတာ်တို့ရရွးြျယ်ွားမြင်းမြစ်ပါ

တယ်။” ရမပာပါတယ်။

ဇေန်လ အလယ်ရလာက်မှာ ရရှ့ရမပးစီမံကိန်း 

အရနမြင့ ်လေိုငရ်ကာပ်မို့နယ ်၊ ွ ီးစြဲါးရကျးရွာမှာ စပပီး 

အရကာင်အွည်ရြာ်ရဆာင်ရွက်ြဲ့တယ် လို့လည်း 

သိရပါတယ်။

ရငေ ရတာ င် အု ပ် စု ၊  စို က် ကေ င်း ( ၂ )  ရအာ င်  

သရမပရကျးရွာ ဥက္ကဌ ဦးရကျာဆ်န်းဦးက “ အလပုလ်ကမ်ဲ ့

ကရတာ့ များတယ်ရပါ့ ရလာရလာဆယ်ရတာ့ ကကုံရာ 

အလုပ်  နည်းနည်းပါးပါးလုပ် ၊  ပပီးရတာ့ ရွာမှာကျ 

လက်လုပ်လက်စားများသည့်  အတေက်ရပါ့ ။ ”  လို့  

ရမပာပါတယ်။

စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သတ်ပပီး ရကျးရွာရတေမှာ စီမံ 

ကိန်းအရြကာင်းရှင်းလင်းတာရတေ၊ စီမံကိန်းရဆာင် 

ရွက်ြို့အတေက် ရကျးရွာရကာ်မတီရတေ ြေဲ့စည်းတာ

ရတေကိုရဆာင်ရွက်ရနပပီမြစ်တယ်လို့ မပည်နယ်ရကျး

လကရ်ဒသြေံ့ပြိုးတိုးတကရ်ရးဦးစီးဌာနမ ှသရိပါတယ။်

သက်ဆိုင်ရာရကျးရွာမှာရှိတဲ့  အိမ်ရွာင်စု  

ွဲကမှ အိမ်ရွာင်စုအဆင့်အတန်းကိုြေဲမြားပပီး ဆင်း 

ရဲတဲ့  အိမ်ရွာင်စု ၊  အမျ ိုးသမီးဦးရဆာင်တဲ့  အိမ်  

ရွာင်စု၊ မသန်စေမ်းရတေပါတဲ့ အိမ်ရွာင်စု၊ တကယ် 

ဝင်ရငေလိုအပ်တဲ့ အိမ်ရွာင်စုရတေ ရရွးြျယ်ရဆာင်ရွ

က်သေားမှာမြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။

ရင်းနှီးမတညရ်ငေကိ ုတစန်ိငုင်လံုံး ရကျးရွာရပါင်း 

၁၇၀၀ နဲ့ ကျပ် ၄၂ ေီလီယံကို အသုံးမပုသေားမှာမြစ်ပပီး 

လုပ်အားြရပးရြျတဲ့  ြေံ့ ပြိုးရရးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း 

ကို  တစ်နိုင်ငံလုံး  ရကျးရွာရပါင်း  ၂၅၀၀ နီးပါးနဲ့  

လုပ်သား အရရအတေက် ၂.၇ သန်း အတေက် စုစုရပါင်း 

လုပ်အားြ ကျပ်သန်းရပါင်း ၁၄၉၂၈ သန်း သုံးမပု 

သေားမယ်လို့သိရပါတယ်။
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ွိုင်းနိုင်ငံ  ြရီးသေားလုပ်ငန်းရတေမှာ နှစ်ြျ  ီ

အလုပ်လုပ်ရနြကတဲ့ လည်ပင်းရြကးကေင်းပတ်ြကတဲ့ 

ကယန်းအမျ ိုးသမီးရတေနဲ့ မိသားစုရတေဟာ ကိုရိုနာ 

ဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရေးကာလမှာ အလုပ်အကိုင် အဆင် 

မရမပ ြကတဲ့အတေက်  ကယား မပည်  နယ်ေက်ကို  

မပန်လည်ဝင်ရရာက်လာြကပါတယ်။

က ယ န်း မျ ိုး နေ ယ် စု ွဲ က  ရြကး ကေ င်း ပ တ်  

လူ မျ ိုး ရတေ  ဒီး ရမာ့ ဆို ပမို့ န ယ်  ပ န် ပ က် ရကျး ရွာ  

အုပ်စုွဲမှာ စုစုရပါင်း ၂၇၀ ရကျာ် ရှိတယ်လို့ ပန်ပက် 

အုပ်စုအုပ်ြျုပ်ရရးမှူး ဦးေဲတို က ရမပာပါတယ်။

“ြန့်မှန်းရမြက ွိုင်းမပန်လာတဲ့သူက ၂၇၀

 ရကျာ်ရှိတယ်။ သူတို့မပန်လာတုန်းက ရရာဂါရပါ့ရနာ် 

ရရာဂါရြကာင့်ပါတာရပါ့ရနာ်။ သူတို့ ဟိုေက်မှာ ဆိုင် 

ရရာင်းလို့မရကာင်းေူးရလရနာ်။ ဧည့်သည်လည်း 

မလာရတာ့ေူးရပါ့ရနာ်။ ဧည့်သည်လာြို့လည်းမရှိ။ 

ောမှလုပ်စားဟိုလိုမရှိရတာ့ သူတို့ မပန်လာတာရပါ့။”

ပန်ပက်ရွမ်းကူရွာက အသက် ၇၀ အရွယ်ရှိပပီ 

မြ စ် တဲ့  ရဒါ် မူ ရကျာ့ ဆို ရ င်  ွို င်း နို င် ငံ  ြျ င်း မို င်  

ြရီးသေားလုပ်ငန်းမှာ ရနွိုင်လုပ်ကိုင်ြဲ့တာ ၁၀ နှစ် 

ရကျာ ်ြကာြဲပ့ါပပ။ီ ဒါရပမဲ ့သားတစရ်ယာကန်ဲ့ ရနု်းကန ်

ရတာ ကပ်ရေးကာလမှာ ြက်ြဲလို့  မိမိရနရပ်ကို  

မပန်လာရတာမြစ်တယ်လို့ သူက ရမပာမပပါတယ်။

“ကျမမှာ အမျ ိုးသားမရှိေူး သားတစ်ရယာက် 

ပဲရှိရတာ့ သားကို ရွာက်ပံ့ရပးရနရပါတယ်။ တစ် 

ရယာက်ွဲ ရုန်းကန်ရပါတယ် ဓာတ်ပုံရတေ ရိုက်ရင် 

ေတ် ၂၀ ၊ ၃၀ ရလာက်ရတယ် ွိုင်းမှာ ဆယ်နှစ် 

ရနပါတယ် ရလးလ ပိုင်းမှ မပန်လာတယ်။ အြုရတာ့ 

အိမ်မှာပဲရနပါတယ်။ အလုပ်လည်းမရှိေူးဆိုရတာ့ 

ွိုင်းမပန်သေားလို့ရတယ် ရမပာရင် မပန်သေားြျင်ပါတယ် 

အရမြရနရကာင်းရင်ရပါ့။ ွိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တာ 

ပိုဆင်ရမပတယ်။ ရက်ကန်း ယက်ရင်းနဲ့ လစာလည်း 

ရတယ်ဆိုရတာ့ ဆိုင်ရတေရစာင့်ရလို့ ဆင်ရမပတယ်။ 

ဒမီှာရတာမ့ရကေ်ူး ဝယမ်ယ့ ်သမူရှလိို ့ကိဗုစက်ိရုြကာင့ ်

မပန်လာရတာ။”

ကယန်းအမျ ိုးသမီးရတေရဲ့ လည်ပင်းမှာ အစီ 

အရီပတ်ွားတဲ့ ရြကးကေင်းရတေ၊ အရရာင်စုံလင်တဲ့ 

ရိုးရာရက်ကန်း ဝတ်စုံရတေက ကမ္ဘာ့လှည့် ြရီးသေား 

ရတေကိ ုဆေရဲဆာငတ်ဲအ့ြျကရ်တေမြစပ်ါတယ။် ြရီးသေား 

ရတေ လာတဲ့အြါ ဓါတ်ပုံ ရိုက်တာ၊ ရက်ကန်းွည် 

ရရာင်းြျတာရတေနဲ့ အသကရ်မေးဝမ်းရကျာင်း မပုရနြက 

တာပါ။

ွိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်သေားလုပ်ရနြကတဲ့သူရတေ 

ြန့်မှန်းရမြ ၃၀၀ ရကျာ်ရှိပါတယ်။

ကပ်ရေးကာလမှာ  ြရီးသေားလုပ်ငန်းရတေ  

ရပ်တန့် လိုက်တာရြကာင့် ကယန်းတိုင်းရင်းသူရတေ 

အတေက် လုံး၀ ဝင်ရငေရပ်ဆိုင်းသေားပါတယ်။

ွိုင်းနိုင်ငံအစိုးရက ၎င်းတို့ကို ရနစရိတ်စား 

စရိတ်ရတေကို စီစဉ်ရပးပပီးရတာ့ လုပ်ငန်းသက်တမ်း 

အလိကု ်တစဦ်းနဲ့ တစဦ်းမတပူ ဲလစဉြ်စံားြေင့ ်အရနနဲ့ 

ေတရ်ငေ တစရ်ွာငက်ရန ငါးရွာငအ်ွရိပးတယလ်ို ့

ဆိုပါတယ်။ ပုံမှန်အားမြင့် စရိတ်ပငိမ်း မမန်မာရငေ လစဉ် 

တစ်သိန်းြေဲရတာ့ အနည်းဆုံးရြကတယ်လို့ဆိုပါတယ်။

အြုလို ရနရပ်ကို မပန်လာပပီး ရတာင်ယာလုပ်

ငန်းလုပ်တဲ့အြါမှာရတာ့ တစ်ရန့ကို မမန်မာကျပ်ရငေ 

ရမြာက်ရွာင်ကျပ်သာရပါတယ်။

ပပီးြဲတ့ဲမ့တလ်ပိငု်းက မပနရ်ရာကလ်ာတဲ ့မတူကီ 

လုပ်စရာောမှမရှိရတာ့လို့  ရတာင်ယာလုပ်ကိုင်ြို့  

မပန်လာတာလို့ ရှင်းမပပါတယ်။

“ ွို င်း မှာ  ၁ ၂  နှ စ် ရလာ က်  အ လု ပ် သေား  

လုပ်ြဲ့တယ်။ ကိုဗစ် ၁၉ ရရာဂါရြကာင့် ွိုင်းကရနမပန် 

xdkif;a&muf a=u;uGif;ywf 

u,ef;trsdK;orD;awG ae&yfjyefvm

လာတာမြစ် ပါတယ်။ မသေားြင်က ရတာင်ယာလယ် 

ယာလုပ်တယ်။ ဒီမှာက အလုပ်အကိုင်အဆင်မရမပလို့ 

ွိငု်းမှာအလပု ်သေားလပုတ်ာ ရရာဂါအရမြအရနရြကာင့ ်

ွိုင်းကမပန်လာပပီး ဒီေက်မှာရတာင်ယာမပန်လာလုပ်

တာမြစ်တယ်။”

ကယားမပည်နယ်ေက်မှာ ြရီးသေားလုပ်ငန်း 

တြျ ို့ကို အစိုးရက လူွုအရမြမပုြရီးသေားလုပ်ငန်းအ

မြစ် အရကာင် အွည်ရြာ်ရနတာရှိပါတယ်။ ဒါရပမဲ့ 

ကပ်ရေးရြကာင့်  အရင်ကတည်းက ရက်ကန်းနဲ့  

တမြားရိုးရာပစ္စည်းရတေကိ ုရရာင်းြျရနြကတဲ ့ဒီးရမာဆ့ိ ု

ပမို့နယ် ပန်ပက်ရကျးရွာအုပ်စုနဲ့ လေိုင်ရကာ်ပမို့နယ် 

ရဒါဆန်းေေန်းရကျးရွာက လပုင်န်းရတေလည်း ြရီးသေား 

ရမျှာ်ရနြကပါတယ်။

ဒါရြကာင့်  ရနရပ် မပန်လာတဲ့  ကယန်းရတေ  

အတေက် ရတာင်ယာလုပ်ငန်းဟာ တစ်ြုတည်းရသာ 

ရရွးြျယ်စရာ မြစ်ရနပါတယ်။ ဒါရပမဲ့ ရတာင်ယာ 

လည်းပဲ ဝင်ရငေမရကာင်းတာရြကာင့် ွိုင်းေက်ကိုပဲ 

မပန်သေားြကတဲ့ အရြကာင်းကို မူတီ က ရှင်းမပပါတယ်။

“အလုပ်အရရမပာရင် ွိုင်းမှာ အရိပ်မှာရနပပီး 

အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုရတာ့ ပိုဆင်ရမပတာရပါ့၊ ဒီမှာက 

ရတာင်ယာသေားလုပ်ရရတာ့ ပိုပင်ပန်းတာရပါ့။ အဆင် 

မရမပေူး။ ွိုင်းကိုရတာ့ အရမြအရနရကာင်းရင် မပန် 

သေားြျင်တယ်။”

ရြကးကေင်းပတ် ကယန်းမျ ိုးနေယ်စု အမျ ိုးသမီး 

ရတေဟာဆိုရင် ၅၀ ရာြိုင်နှုန်းဟာ ြရီးသေားလုပ်ငန်း 

အရပါ် မှီတည်ပပီး ရပ်တည်ြကတယ်လို့ ပန်ပက် လူ

ွုအရမြမပုြရီးသေားလုပ်ငန်းတာဝန်ြံ  ရမာင်သား 

ရမပာမပြျက်အရ သိရပါတယ်။

“တစရ်ာ ရာြိငုန်ှုန်းမှာ ငါးဆယရ်ာြိငုန်ှုန်းမှာက 

ြရီးသေားလပုင်န်းနဲ့ အသကရ်မေးတယလ်ိုပ့ ဲရမပာရမှာရပါ ့

ဆက်စပ်မှု လုံးဝရှိတယ်။ ဥပမာ ရေးဆိုင်ဆိုရင်လည်း 

သူတို့က ပိတ်ွားြကတယ်ရလ။ ဥပမာ CBT ဂရုမှာ 

ဆိုလည်း ရတာင်ယာလယ်ယာအလုပ်ကိုပဲ ဦးစားရပး 

လပုရ်တယ။် အကနုလ်ုံးရတာ ့အြကအ်ြ ဲမြစပ်ါတယ။် 

သူ့ဟာနဲ့သူပဲရပါ့ရနာ်။”

ပန်ပက်ရကျးရွာအုပ်စုနှင့်  ရဒါဆန်းေေန်း ၊ 

ဟန်ရတာြူရွာ၊ လိုပူ စတဲ့ရွာမှာရှိရနြကတဲ့ ကယန်း 

ရြကးကေင်းပတ် အမျ ိုးသမီး လူဦးရရ ြန့်မှန်းရမြ ၅၀၀

 ြန့် ရှိပါတယ်။

အြု လတ်တရလာကာလမှ ကယန်းအမျ ိုး  

သမီးရတေ ကကုံရတေ့ရနရတဲ့ အြက်အြဲရတေကိုရတာ့ 

ဗမာတိုင်းရင်းသား ရရးရာဝန် ကကီး တစ်ဦးအရနနဲ့  

သီး မြားရဆာင်ရွက်နိုင် မြင်းမရှိရပမယ့်  မပည်နယ်  

အစိုးရအြေဲ့ဝငအ်ရနနဲ့ အြက ်အြရဲတေတငမ်ပပပီး ရဆာင်

ရကွရ်ငရ်တာမ့ြစန်ိငုတ်ယလ်ို ့ဗမာတိငု်းရင်းသားရရးရာ 

ဝန်ကကီး ဦးလှမျ ိုးရဆေ ကရတာ့ အြုလိုရမပာပါတယ်။

“ဌာနမှာရတာ့ သီးမြားရဆာင်ရွက်တာရတာ့ 

မရှိပါေူး။ အစိုးရအြေဲ့အရနနဲ့ ဒီအရပါ်မှာ အြက် 

အြဲ တစ်စုံတစ်ရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ အစီအမံနဲ့ပဲ 

ကျရနာ်တို့သေားရပါတယ်။ ောလို့လဲဆို ကျရနာ် ကိုယ် 

တိုင်လည်း ြုနက တင်မပြဲ့သလို ဗမာတိုင်းရင်းသား 

ဝနက်ကီးမြစတ်ယ။် အစိုးရအြေဲ့ဝင ်ဝနက်ကီးတစရ်ယာက ်

မြစ်တဲ့အတေက် အစိုးရအြေဲ့ရဲ့ အစီအမံနဲ့ပဲ သေားရ 

ပါမယ။် ကျရနာတ်ို ့သီးမြားရဆာငရ်ကွြ်ိုရ့တာ ့လတတ် 

ရလာမရှိပါေူး ြင်ဗျ။”

ကယန်းရြကးကေင်းပတ် အမျ ိုးသမီးရတေဟာ 

ကယားမပညန်ယ ်ဒီးရမာဆ့ိပုမို့နယ၊် လေိုငရ်ကာပ်မို့နယန်ဲ့ 

ရှမ်းမပည်နယ် ရတာင်ပိုင်း ြယ်ြုံပမို့နယ်ရတေေက်က 

ရကျးရွာရတေမှာ အများစု ရနွိုင်ြကပါတယ်။
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“ကယားရိုးရာပေဲရတေဆိုရင် ဝက်သားစားမယ်၊ ရြါင်ရည်မူးပပဲရန 

ရအာင် ရသာက်ြကမယ်၊ ပပီးရင် အပျ ိုမအိမ်သေားလည်မယ်” ဟူ၍ ရပါ့ပျက် 

ပျက် ရမပာဆိုရနမှုများ မြကာြဏ ြကားရတတ်ပါသည်။

ွိုသို့ရမပာဆို ရဝြန်မှုများသည် အရြကာင်းမဲ့ ရပါ်ရပါက်လာမြင်း 

မဟုတ်တန်ရာ၊ အဲ့ဒိုရပါ်မီ အပါအဝင် ကယားရိုးရာပေဲရတာ် အြျ ို့တေင် 

လူမှန်းသူမှန်းမသိ အမူးလေန်ကာ လမ်းရေး၊ ခြံစည်းရိုးရေးများတေင် ရှုမ 

ရကာင်း၊ မမင်မရကာင်း လဲကျရနသူအြျ ို့ကို ရတေ့မမင်ြဲ့ရြူးပါသည်။

အွူးသမြင့ ်ပမို့နငှ့ ်နီးရသာ ရကျးရွာများတေင ်ရြံနရ်ြံါ ရတေ့ရတတ ်

ပါသည်။ အင်မတန်မှ အကျည်းတန်လေန်းပပီး ရိုးရာပေဲရတာ်များ၏ ပုံရိပ်ကို 

လည်း အနည်းနှင့်အများဆိုသလို ွိြိုက်ရစပါသည်။ ွိုသို့မြစ် ရမြင်းမှာ 

လာရရာက် လည်ပတ်သည့် ဧည့်သည်ရရာ အိမ်ရှင်ပါ နှစ်ြက်လုံးတေင် လို 

အပ်ြျက်ရှိသည်ဟု ရမပာ၍ရနိုင်ပါသည်။

ဧည့်သည်များအရနမြင့် လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ ရိုးရာယဉ်ရကျးမှုဓရလ့

ွုံးစမံျားကိ ုရလလ့ာွားပပီး ရလးစားသမှုနငှ့အ်တ ူလာရရာကလ်ညပ်တ ်

ပါဝငဆ်ငန်ွှမဲညဆ်ိပုါက အရကာင်းဆုံးမြစပ်ါသည။် ွ ိုအ့တ ူအမိရ်ငှြ်ကက် 

လည်း လာရရာက် လည်ပတ်သည့် ဧည့်သည်များအား မိမိတို့ လူမျ ိုး၏ 

ရိုးရာယဉရ်ကျးမှု ဓရလ့ွ ုံးစမံျားနငှ့ ်ပတသ်က၍် တတန်ိငုသ်မျှ ရငှ်းမပရပး 

ရန ်တာဝနရ်ှပိါသည။် ွ ိုအ့မပင ်ဧည့သ်ညမ်ျား လာရရာကလ်ျှင ်ရိုးရာရြါင ်

ရည်မြင့် မမြစ်မရန ဧည့်ြံြကရပါမည်။ တြျ ို့ရသာ ဧည့်သည်များွဲတေင် 

ရြါငရ်ည ်တစြ်ါမျှ မရသာကြ်ူးရသးသည့သ်မူျား ပါနိငုသ်ည၊် ွ ိဧုည့သ်ည ်

များအား ရြါင်ရည်ရသာက်၊ မရသာက် ကကိုရမးပပီးမှ တိုက်ရကျွးလျှင် ပိုမို 

အဆင်ရမပပါမည်။ ရြါင်ရည် မရသာက်လိုရသာ ဧည့်သည်များကို အတင်း 

မတိုက်ရကျွးသင့်ပါ။ အမပန်အလှန် နားလည်ရပးရမည် မြစ်သည်။

ယရန့ရြတ်ကာလတေင် ရိုးရာရြါင်ရည်ကို စီးပေားမြစ် ရရာင်းြျ 

ရသာက်သုံးမြင်းများ တေင်တေင် ကျယ်ကျယ် မပုလုပ်လာရနြကသည်ကို 

ရတေ့ရှိရသည်။ ွိုကဲ့သို့ စီးပေားမြစ်ရရာင်းြျမြင်းကို ရဝြန်အမပစ်ြို့စရာ 

မရှိပါ။ တစ်ြက်ကြကည့်လျှင်  ရိုးရာရြါင်ရည်ကို  မမှင့်တင်ရပးမြင်း 

မြစ်သလို ရိုးရာရြါင်ရည်ကို အမှီ မပုပပီး ရဒသွုတ်ကုန်တစ်ြုအမြစ် 

ဝငရ်ငေရရှရိနြကသည့အ်တေက ်မဒုတိာ ပေားနိငုပ်ါသည။် သိုရ့သာ ်ရြါငရ်ညက်ိ ု

ရဒသွေက် ရိုးရာအစားအရသာက် တစ်ြုအမြစ် သိရှိွား သည်ကလေဲ၍ 

ရဒသြကံယားတိငု်းရင်းသားတို၏့ ရိုးရာရြါငရ်ညအ်ရပါ် တနြ်ိုးွားမှုများ၊ 

ြယံြူျကမ်ျားနငှ့ ်စပလ်ျဉ်းပပီး သရိှသိအူရတာန်ည်းပါးသညဟ် ုဆိနုိငုပ်ါသည။် 

သို့မြစ်ရာ ေိုးေေား အစဉ်အဆက် တန်ြိုးွားရသာက်သုံးလာသည့် ရိုးရာ 

ရြါင်ရည်အရြကာင်းကို လက်လှမ်းမီသမျှ အကျဉ်းြျုံး ရှင်းလင်းတင်မပ 

လိုပါသည်။

ရိုးရာရြါင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရရှးအြိုးအြေားများ အဆက်ဆက် 

လကဆ်င့က်မ်း ရမပာြကား လာသည့ ်ပုမံပငမ်ှာ ရအာကပ်ါအတိငု်းမြစသ်ည ်-

လေန်ရလပပီးရသာအြါ ရွာတစ်ရွာတေင်  မိေများကေယ်လေန်၍ 

အြေားနငှ့အ်တ ူရနွိငု ်ကကီးမပင်း လာသည့ ်ရယာကျ်ားပျ ိုတစဦ်းရှရိလသည။် 

ရမမးမြစသ်မူှာ ကစားတာကိ ုြုမံငသ်ည့အ်မပင ်အစားမကပ်ပီး အလပုအ်ကိငု ်

မယ်မယ်ရရ မရှိေဲ ရန့စဉ် ရွာရိုးတစ်ရလျှာက် လည်ပတ်ရင်းမြင့်သာ 

အြျနိ်ကုန်ရလ့ရှိသည်။ တစ်ရန့ရသာအြါ ြေားရအမြစ်သူက အသက်ကကီး 

ပပီ မြစ်ရြကာင်းနှင့်  ရမမးရလးအား လုပ်ရကျွးရန်  အြက်အြဲရှိလာ 

ပပီမြစ်ရြကာင်း ရမမးမြစ်သူကို ရမပာ၏။ သို့မြစ်သည့်အတေက် အရဝးတစ် 

ရနရာသို့  သေားရရာက်၍ မိတ်ရဆေသစ်များရှာရြေကာ အသက်ရမေး  

ဝမ်းရြကာင်း အတတ်ပညာများ သင်ြကားရန် ရမမးမြစ်သူအား ရစလွှတ် 

လိုက်ရလသည်။ ရမမးမြစ်သူမှာ မိတ်ရဆေသစ်များကို ရှာရြေရန် ရည်ရွယ် 

ြျက်မြင့် ြရီးွေက်လာရင်း တံငါသည်များရနွိုင်သည့် ရွာတစ်ရွာ ကို 

ရတေ့ရှိရလသည်။ ွို့ရနာက် အဆိုပါရွာရှိ တံငါသည်များနှင့် မိတ်ရဆေြေဲ့ 

၍ ငါးြမ်းပိုက် ရက်လုပ်မြင်းနှင့် ငါးြမ်းအတတ်တို့ကို ရလ့လာဆည်းပူး 

ြဲ့သည်။

အ သ က် ရမေး ဝ မ်း ရြကာ င်း အ တ တ် ပ ညာ များ  အ တ န် အ သ င့်  

တတ်ရမမာက်၍ ဇာတိရွာတေင် မပန်လည်အရမြြျကာ ရွာအနီးရှိ  မမစ် 

ရြျာင်းအင်းအိုင်များတေင်  ငါးြမ်း မြင်း မြင့်  အသက်ရမေးရလသည်။ 

တစ်ရန့ရသာအြါ မမစ်အတေင်း ငါးြမ်းပိုက်မြင့် ငါးြမ်းရနရင်းမိရကျာင်း 

ငယ်တစ်ရကာင်ကို ြမ်းမိရလ၏။ အဆိုပါ မိရကျာင်းငယ်မှာ ရုန်းကန် 

ရလရာ လူငယ်ရလးမှာ အားမတန်၍ လက်မှကိုင်ွားသည့် ငါးြမ်းပိုက် 

ကို လေတ်လိုက်ရရလသည်။ မိရကျာင်းငယ်လည်း ြန္ဓာကိုယ်၌ ငါးြမ်း 

ပိုက်ပငိတေယ်လျှက်ပင် ရရနက်ရာသို့  ကူးြတ်ရမပးရလသည်။ ငါးြမ်း 

ပိကုပ်ငိတေယလ်ျှကရ်ှရိနသည့ ်မရိကျာင်းငယရ်လးကိ ုြကည့ပ်ပီး မြိငမ်ြစ ်သ ူ

မိရကျာင်းမကကီးမှာ များစောစိတ်မြျမ်းမသာမြစ်ရရလသည်။ (ရရှးအြါက 

သက်ရှိသတ္တဝါများသာမက သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ရကျာက်စိုင် ရကျာက် 

တုံးကကီးများ အစရှိသည်တို့ပင် စကားရမပာ ဆိုတတ်ြက သည်ဟူ၏။)

မိရကျာင်းမကကီးမှာ မိမိရင်ရသေးငယ် ဒုက္ခရရာက်ရနသည်ကို  

မြကည့်ရက်သမြင့် မမစ်ကမ်းပါးရှိ သစ်ပင် ဝါးပင်များကို ရမးမမန်းအကူ 

အညီရတာင်းရာ လူသားများသာလျှင် ကူညီနိုင်မှာမြစ်သည့်အတေက် 

လူသားများကို ြျဉ်းကပ်အကူအညီရတာင်းရန် အကကံမပုြကရလသည်။ 

မိရကျာင်းမကကီးမှာ မမစ်ကမ်းပါးတေင် သစ်ြုတ်ရနသည့် သစ်ြုတ်သမား 

တစ်ဦးကို ရတေ့ပပီး “မိမိ၏ ရင်ရသေးငယ်မှာ ငါးြမ်းပိုက်တေင် ပငိတေယ်ရနပပီး 

သေားလာလှုပ်ရှားရန် မလေယ်ရတာ့ရြကာင်း ၊ အရဆေလူသားအရနမြင့်  

ကညူရီပးမညဆ်ိပုါအက လိြုျငသ်ည့အ်ရာမနှသ်မျှကိ ုရပးပါမည့အ်ရြကာင်း၊ 

ရရွတဲေင ်အြျနိြ်ကာမမင့စ်ော အသကရ်ှုနိငုရ်န ်နှားရြါင်းအပိတုစြ်ကုိလုည်း 

ရပးပါမည့်အရြကာင်း” ရမပာဆိုကာ အကူအညီ ရတာင်းရလ၏။ သစ်ြုတ် 

သမားကလည်း မိရကျာင်းမရပးသည့် နှာရြါင်းအပိုကို တပ်ဆင်ကာ 

ရရနက်ွဲဆင်း၍ မိရကျာင်းငယ်၏ ကိုယ်ရပါ်၌ပငိတေယ်ရနသည့် ငါးြမ်း 

ပိကုမ်ျားကိ ုလှီးမြတရ်ာ မရိကျာင်းငယမ်ှာ မပနလ်ညလ်ေတရ်မမာကပ်ပီး လေတ ်

လပ်စောလှုပ်ရှားသေားလာနိုင်ရလသည်။

မိရကျာင်းမကကီးမှာ အလေန်ဝမ်းရမမာက်ဝမ်းသာမြစ်၍ ြျ ို မမပပီး 

အရသာရှလိသှည့ ်အရညတ်စမ်ျ ိုးကိ ုသစြ်တုသ်မားအား တိကုရ်ကျွးသည့ ်

အမပင် ရပးွားသည့် ကတိအတိုင်း အလိုရှိရာရတာင်းဆိုပါဟု ရမပာဆိုရာ 

သစ်ြုတ်သမားက “ြျ ို မမ ပပီး  အရသာရှိလှသည့်  အရည် မြစ်ရအာင်  

မပုလုပ်ရသည့် ပစ္စည်းကိုသာ အလိုရှိရြကာင်း” ရတာင်းဆိုရလသည်။ 

ွိုအြါ မိရကျာင်းမကကီးမှာ ြျ ို မမပပီး အရသာရှိလှသည့် “ရွျးဇား” 

ရြါ် ရြါင်ရည်မပုလုပ်ရာတေင် အသုံးမပုသည့် တရဆးမှုန့် (ဆန်မှုန့်)ကို 

သစ်ြုတ်သမားကို ရပးလိုက်ပါသည်။

မရိကျာင်းမကကီးသည ်တရဆးမှုန့်ရပးပပီး “အမိမ်ပနလ်မ်းတစရ်လျှာက ်

မညသ်နူငှ့မ်ျှ စကားရမပာဆိမုြင်းမမပုရ၊ ြျဉရ်သာအရသာရှသိည့ ်မညသ်ည့ ်

အရကာင်၊ အသီး၊ အပင်များကို ကိုင်တေယ်ွိရတေ့ စားသုံးမြင်းမမပုရ၊ 

အိမ်သို့ တန်းတန်းမတ်မတ် မပန်ရန်” သစ်ြုတ်သမားအား အရသအြျာ 

မှာြကားလိုက်ရလသည်။ 

သစ်ြုတ်သမားလည်း မိရကျာင်းမကကီး မှာြကားသည့်အတိုင်း 

လုပ်ရဆာင်ပါမည်ဟု ကတိရပးကာ တရဆးမှုန့်ကို  ယူ၍ ရနရပ်သို့  

မပနရ်လသည။် သစြ်တုသ်မားမှာ ရမာပန်း၍ လမ်းြလုတတ်ေင ်လရဲလျာင်း 

အနားယူရနစဉ် ြါြျဉ်ပုရွက်ဆိတ်များ သစ်ပင်ရပါ်၌ ဝိုင်းဝန်းအသိုက် 

ြေဲ့ရနြကသည်ကို  မမင်ရလ၏။ သစ်ြုတ်သမားမှာ ကူညီတတ်သူပီပီ  

တရဆးမှုန့်ကို  ရကျာက်တုံးရပါ်တင်ကာ သစ်ရွက်သစ်ကိုင်းများကို  

ဆေဲစုရပးမြင်းမြင့်  ြါြျဉ်ပုရွက်ဆိတ်များကို အကူအညီရပးရလသည်။ 

ွိုသို့ကူညီရနစဉ် ပျား၊ ပုတုန်း၊ ပဒူ အစရှိသူတို့သည် တရဆးမှုန့်ကို လာ 

ရရာကစ်ပုယ် ူစားသုံးြကရာ တရဆးမှုန့် အနည်းငယသ်ာ ကျနရ်ှရိလသည။် 

သစ်ြုတ်သမားလည်း ကျန်ရှိသည့်  တရဆးမှုန့်များကို  ယူ၍ 

ရနအိမ်သို့ မပန်ရရာက်သည့်အြါ ရွျးဇား ရြါ် ရြါင်ရည်ကို ြျက်လုပ်ရာ 

ြျဉတ်စလ်က ်ြျ ိုတစလ်က ်အရသာကိ ုရရှရိလသည။် ဤအရြကာင်းအရာကိ ု

မိရကျာင်းမကကီးသိရသာ် မိမိ၏ တန်ြိုးရှိလှသည့် ရြါင်ရည်ကို ပျက်စီး 

ရအာင်လုပ်ရလမြင်းဟု ဆိုပပီး မပင်းစော အမျက်ွေက်ရလသည်။ ွ ိုအြျနိ်မှ 

စ၍ လူသားတို့ ြျက်လုပ်သည့် ရြါင်ရည်မှာ ြျ ိုတစ်လှည့် ြျဉ်တစ်လှည့် 

မြစ်ရလ့ရှိသည် ဟူသတတ်။

ွို့အမပင် မိရကျာင်မကကီး အမျက်ွေက်သည်မြစ်၍ တရဆးမှုန့် 

ကို ယူရဆာင်ပပီး မမစ်ရြျာင်းအင်းအိုင်များကို ကူးြတ်ပါလျှင် မိရကျာင်း 

မကကီး၏ ဆေဲနစ်မြင်းကို ြံြကရမည်ဟု ယုံြကည်ြကသည်။ ွိုသို့ ယုံြကည် 

ြကသည့်အတိုင်း မမစ်ရြျာင်းအင်းအိုင်များ ကူးြတ်ရာတေင် တရဆးများ 

သယရ်ဆာငမ်ြင်း မမပုြကရြကာင်း ယရန့တိငု ်လကဆ်င့က်မ်း ရမပာဆိလုာ 

ြကပါသည်။

ရိုးရာရြါင်ရည်နှင့်စပ်ဆိုင်သည့်  ပုံ မပင်များမှာ ရနရာရဒသကို  

လိုက်၍ အနည်းငယ် ကောမြားတတ်ပါသည်။ အွက်ရြာ်မပပါ ပုံမပင်မှာ 

ကယားလူမှုအသိုက်အဝန်းအြကား အရမပာများသည့် ပုံမပင်မြစ်သည်။

အြျ ို့ရသာ ကယားရကျးရွာများတေင် ရြါင်ရည်မြစ်ရပါ်လာပုံနှင့် 

ပတ်သက်၍ ရမပာဆိုြကသည်မှာ - စပါးပင်နှင့် ရမပာင်းရကာက်တို့ကို 

“ရဒါစိုးရမာ့ြူ” ရြါ် ရကာင်းကင်ရနွိုင်သည့် “ရမြးစုလုမိုး” ွံမှ ရရှိ 

ြကရြကာင်း၊ လူသားများက ရှဉ့် ြကက်ကို ရစြိုင်း၍ ကမ္ဘာရမမသို့  ယူ 

ရဆာင်လာရစြဲ့ရြကာင်း၊ ွ ိုစပါးပင်နှင့် ရမပာင်းရကာက်တို့ကို အသုံးမပု၍ 

ရြါင်ရည်ြျက်လုပ်ပပီး ရသာက်သုံးလာြဲ့ရြကာင်း ဟူ၍ မြစ်သည်။

သို့မြစ်ရာ ရြါင်ရည်ဟူသည် လူသားမျ ိုးနေယ်မြစ်တည်မှု အစဦးက 

တည်းကပင ်ရပါ်ွေန်း လာြဲသ့ည့အ်တေက ်လူ့အသိကုအ်ဝန်းကိ ုအကျ ိုးမပု 

ရသာ အရည်အမြစ်ြံယူြကကာ တန်ြိုးွား ရသာက်သုံးြကပါသည်။

ကယားရိုးရာရြါငရ်ညက်ိ ုရညရ်ယွြ်ျက ်ရကာင်းများမြင့ ်ြျကလ်ပု ်

ရသာက်သုံးြကမြင်း မြစ်ရြကာင်း အြိုးအြေားများက ရအာက်ပါအတိုင်း 

ရမပာမပရလ့ရှိြကသည် -

(က) အဟာရမြစ် ရသာက်သုံးမြင်း

(ြ) ရိုးရာယဉ်ရကျးမှုဓရလ့ွုံးတမ်းဆိုင်ရာ အရလ့အွများနှင့် 

လုပ်ငန်းရဆာင်တာများတေင် ရြါင်ရည်သည် မပါမမြစ် ရိုးရာအစား 

အရသာက်တစ်ြုမြစ်မြင်း

(ဂ) အသိမိတ်ရဆေအမြစ် အသိအမှတ်မပုရသာက်သုံးမြင်း

(ဃ) ြျစ်ြကည်ရင်းနှီးမှုအတေက် ရသာက်သုံးမြင်း

(င) ကတသိစ္စာမပုမြင်းအတေက ်ရသာကသ်ုံးမြင်း (သို)့ သစ္စာရရအမြစ ်

ရသာက်သုံးမြင်း

ရြါငရ်ညြ်ျကလ်ပုရ်ာတေင ်အဓကိပါဝငသ်ည့ ်ပစ္စည်း (Ingredients) 

၃ - မျ ိုးမှာ ရမပာင်းရကာက၊် ရရနငှ့ ်တရဆးတိုမ့ြစသ်ည။် ရမပာင်းရကာကက်ိ ု

ရပါင်း၍ တရဆးနှင့်ရရာစပ်ကာ ကရဇာ်ရြာက်ရာမှ ရရှိလာရသာ အရည် 

သည် ရြါင်ရည်မြစ်သည်ဟု ရယေုယျ ဆိုနိုင်ပါသည်။

&dk;&macgif&nfudk wefzdk;xm; aomufokH;jcif;
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ရကျးရွာကရန ပမို့ရပါ်ရကျာင်းလာတက်မည့် 

ရကျာ င်း သူ / သား ရတေ အ ရန နဲ့  ရော် ဒါ ရဆာ င် မှာ  

ရနြေင့်မရလို့ ရကျာင်းသေားတက်ြို့ အြက်အြဲ ကကုံ 

ရတေ့ရနြကရတဲ့ သူရတေရှိရနပါတယ်။

ရဝးလံရြါင်ြျားတဲ့ ရကျာင်းသူရကျာင်းသား 

ရတေမှာ  ရော်ဒါရဆာင်ကရန ြေင့်မ မပုတဲ့အတေက်  

အြက်အြဲရတေရှိရနတယ်လို့  ရကျာင်းသူရကျာင်း  

သားရတေရဲ့ အြက်အြဲကို  ြကားသိမမင်ရတေ့ြဲ့ရတဲ့  

မရအးရအးဝင်းက အြုလို ရမပာပါတယ်။

“ဒီလိုမျ ိုးရဝးလံရြါင်ပါးတဲ့ရကျာင်းသူရကျာင်း

သားရတေရဲ့ မေိရတေရမပာသကံိ ုြကားရနရတာရပါရ့နာ။် 

တကယ်လို့ ရော်ဒါရဆာင်ဆက်မြေင့်ြဲ့ေူးဆိုရင် သူ 

တို့ကရလးရနတဲ့ရနရာ ရဝးလံရြါင်းပါးတယ်။ တ 

အားရဝးတဲ့အြါကျရတာ့ အသေားအလာလုပ်လို့လည်း

မမြစ်ေူးဆိုရတာ့ အဲြျနိ်မှာဆို ဒီနှစ်ပုံစံလိုမျ ိုးဆိုရင် 

ကရလးရဲ့ပညာရရးက တအားရနာက်ရနှးသေားမယ်။ 

အဲလိုရမပာသံြကားတယ်။ တြျ ို့မိေရတေြါကျရတာ့် 

ေယ ်လိရုမပာလဆဲိရုင ်တကယလ်ို ့ဒလီိရုောဒ်ါရဆာင ်

ကိ ုဆကမ်ြေင့ြ်ဲေ့ူးဆိရုင ်ဒနီစှက်ိ ုတစန်စှရ်အာက်ွ ား 

လိုက်မယ်ရပါ့ရနာ်။ ရနာက်နှစ်မှ ကရလးကို ရကျာင်း 

ဆက်ွားမယ်ဆို ပပီးရတာ့မှ  အဲလိုမျ ိုး  စကားသံ  

abmf'gaqmifaecGihfr&wJh ausmif;ol/ om;awG ausmif;oGm;wufzdk htcuftcJ&Sdae

ရတေြကားရနရတယ်။”

ရော်ဒါရဆာင်များနှင့်  ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ပိုင်အ

ွက်တန်းရကျာင်းရတေ ြေင့်လှစ်ြေင့်မရှိရြကာင်းကို  

ကိုဗစ်ကာကေယ်ွိန်းြျုပ် ကုသရရးအမျ ိုးသားအဆင့် 

ဗဟိုရကာ်မတီ မှ ွုတ်မပန်ွားတဲ့အတေက်ရြကာင့် 

ရကျးလက်ရန ရကျာင်းသူရကျာင်းသားရတေ ရကျာင်း 

သေားတက်ြို့  မပင်ဆင်ရနြကြျနိ်မှာ အြက်အြဲမြစ် 

ရနြကတာမြစ်ပါတယ်။

အြလုိ ုအစိုးရကရန ပတိပ်ငြ်ို ့အမနိ့်ွတု်ွ ား 

တာရြကာင့ ်တြျ ို့ရောဒ်ါရဆာငရ်တေက အကန့်အသတ ်

လပု်ွ ားပပီး လကမ်ြတံဲအ့တေကရ်ြကာင့ ်အြကအ်ြရဲှ ိ

ရန ြကတယ်လို့လည်း  ဒီးရမာ့ဆို ပမို့မှာရနွိုင်တဲ့  

ရဒါ်ရဆာ်မိုးက အြုလိုရမပာပါတယ်။

ရော်ဒါရဆာင်ရတေမှာရနြေင့် မရတဲ့ကရလး

ရတေမှာ အြက်အြဲရှိ ပပီး ရကျာင်းသားမိေတြျ ို့က 

မိမိတို့ ကရလးကို တစ်နှစ်ရအာက်ြံလိုက်ြို့ စိတ်ကူး

ွားတဲ့သူရတေလည်းရှိရနြကတယ်လို့ ြကားသိြဲ့ရတဲ့ 

ဒီးရမာ့ဆိုပမို့ရန ရကျာင်းဆရာမ အပငိမ်းစား ရဒါ်ရဆာ် 

မိုးက ရမပာပါတယ်။

“တမြားရကျာင်းနီးတဲရ့ကျာင်းကိရုမပာင်းရနရင်

လည်း ရကျာင်းသားသစဆ်ိရုတာ ့လကြ်မံှာမဟတုေ်ူး 

လို့ရမပာတယ်။ အဲလိရုမပာတဲ့အြါကျရတာ့ သူစိတ်ညစ် 

သေားတယ။် ကျမသားကိရုလး တစန်စှရ်လာကရ်အာက ်

လိုက်ရမလားမသိေူး သူအဲလိုမျ ိုးရမပာတယ်။”လို့ ၎င်း 

က ရမပာပါတယ်။

ပမို့ရပါ်မှာ ရကျာင်းတကြ်ို ့တကလ်ာတဲ ့အွက်

တန်းရကျာင်းသရူကျာင်းသားရတေအရနနဲ့ ရနစရာမရှ ိ၊ 

သေားလာြို ့အြကအ်ြရဲှရိငရ်တာ ့ရကျာင်းနားသေားမည့ ်

ကရလးရတေလည်းရှိလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ရပရ်ဝးက ကရလးရတေအတေက ်ေယလ်ိဆုကစ် ီ

စဉ်ရပးရမလဲဆိုတာရတေက အြက်ရတေ့ရနြကရပပီး 

ကျန်းမာရရးနဲ့ ညီညေတ်တဲ့ စည်းကမ်းြျက်သတ်မှ

တ်ွားတာရတေနဲ့ညီရင်  ြေင့်ြေင့် ရပးသင့်တယ်လို့  

ရမာ့ဒူကလားရမး လူမှုြေံ့ပြိုးရရးအသင်း ဒါရိုက်တာ 

ကိုရတာ်ရယ်က ရမပာပါတယ်။

“အစိုးရရဲ့ ၁၄ ရက ်၇ လပိငု်းွုတမ်ပနြ်ျကအ်ရ 

အရဆာင်မြေင့် ရကိုယ်ပို င် ရကျာင်းမြေင့်  ရမပာတဲ့  

အြျနိမ်ှာ လကရ်တေ့ရမမမပငမ်ှာ သအူလဲိ ုရမပာတာွက ်

စာလို့ရှိရင်  အရဆာင်ြေင့်လို့ရမယ်။ ေယ်လိုစည်း

ကမ်းြျက်သတ်မှတ်ရမလဲဆိုတာ ပိုရကာင်းမယ်လို့ 

ကျရနာတ်ိုမ့မငတ်ယ။် မြေင့ရ်ေူးလို ့ရမပာတာွကစ်ာရင ်

အရဆာင်ြေင့်လို့ရတာ့ရမယ် ေယ်လို သတ်မှတ်တဲ့ 

ကျန်းမာရရးညီညေတ်တဲ့ COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ 

ကာကေယ်မှု ေယ်လိုသတ်မှတ်ြျက်ရှိမလဲ အဲလိုြေင့် 

ပပီးရတာ့  အဲလိုအရဆာင်မျ ိုးဆိုရင်  ြေင့်ြေင့်ရတယ် 

သူွုတ်မပန်ရင်ရတာ့ အရဆာင်ြေင့်တဲ့ ဆရာ/မရတေ 

အတေက်ရကာ အရဝးက ရကျာင်းလာရနတဲ့ အတေက် 

ရကာ အဆင်ရမပမယ်ရပါ့။ မြေင့်ရေူးလို့ရမပာရင် ရွာက 

သူရတေ ရကျာင်းတက်ြို့ ြက်ြဲသေားနိုင်တယ်။”

နှစ်စဉ်  ရဝးလံရြါင်ြျားတဲ့  ရကျးလက်က 

ရကျာင်းသား/သ ူရတေကိ ုလဦူးရရ ၇၀ကရန ၈၀ အြကား 

-အရဆာငလ်ကြ်ရံပးလျကရ်ှတိဲ ့ရမာဒ့ကူလားရမး လူ

မှုြေံ့ ပြိုးရရးအသင်းအရနနဲ့လည်း အြုနှစ်မှာရတာ့ 

အွက်တန်းရကျာင်းသား ၂၈ ဦး စာရင်းသေင်းွားပပီး

မြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ြရဆူိပုမို့နယ ်အရနာကေ်ကမ်ြမ်းရှ ိရရာသ်ရြါ 

အုပ်စု ၊ ရကရကာအုပ်စု ၊ သိုသီးြိုအုပ်စုရတေမှာရှိတဲ့ 

ကရလးရတေဆိုရင်  အလယ်တန်းရကျာင်းတက်ြို့  

ရကရကာရွာမှာရှိတဲ့  ကက်သလစ်ောသာကရန 

ဦးရဆာင်ြေင့်လှစ်ရပးွားတဲ့  ရော်ဒါရဆာင်ကိုပဲ  

ရနြကပပီး အွက်တန်းရကျာင်းတက်မည့်ကရလးကို 
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တရဆးသည် ရြါင်ရြာက်ရာ၌ ရိုးရာယုံ ြကည်မှု အရမြစ်ရစ၊ 

နည်းပညာအရွာကအ်ကမူပုပါဝငပ်စ္စည်း တစြု်အရနမြင့ ်မြစရ်စ အဓကိ 

ကျလှ၏။ ရြါင်ရြာက်ရာတေင် အသုံးမပုသည့် တရဆးမှာ မိရကျာင်းွံမှ 

ရရှိလာသည့် မမင့်မမတ်သည့် ပစ္စည်းမြစ်သည့်အတေက် အသက်ရှိရြကာင်း 

ယုံြကည်ြကသည်။

ရြါငြ်ျကလ်ပုရ်နအ်တေက ်တရဆးမပုလပုမ်ြင်းနငှ့ ်တရဆးရွာင်း 

မြင်းအမှုကို အမျ ိုးသမီးများ ကသာ မပုလုပ်ြကပါသည်။ အပျ ိုရြာ်မဝင်ြင် 

(တစ်နည်းအားမြင့် ပွမဦးဆုံးအကကိမ် ဓမ္မတာမလာြင်) ေဝကပင် 

တရဆးမပုလုပ် မြင်းနှင့်  တရဆးရွာင်း မြင်းအမှုကို  မပုမှသာလျှင်  

ရာ သက်ပန် တရဆးရွာင်းြေင့်ရှိသည့် အမျ ိုးသမီးအမြစ် ရပ်ရွာက 

အသိအမှတ် မပုြကသည်။ တရဆးမပုလုပ်မြင်းနှင့် တရဆးရွာင်းမြင်း 

(၂)ရက်တာကာလအတေင်း ဧည့်သည်များအိမ်သို့  အလည်လာမြင်းကို 

လက်မြံသကဲ့သို့ ြျဉ်ရသာ အရသာရှိသည့် အစားအစာများနှင့် ပဲပုပ် 

ငါးပိစသည်တို့ကိုလည်း စားသုံးမြင်း မမပုြကရပ။ တရဆးမပုလုပ်မြင်းနှင့် 

တရဆးရွာင်းမြင်းအမှုကို မပုသည့်အြါ ဧည့်သည်များ လာရရာက် 

လညပ်တ၍် မရရြကာင်း အမိရ်ရှ့ဝင်းတြံါးဝ၌ သစက်ိငု်း သစရ်ကွမ်ျားမြင့ ်

အရံအတား မပုလုပ်ကာ အသိရပးရလ့ရှိြကသည်။

ရြါင်ရည်ြျက်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်မှာ ရအာက်ရြာ် မပပါအတိုင်း  

မြစ်သည် -

(၁) ပွမဦးစော ရမပာင်းရကာကက်ိ ုွ မင်းအိုးတညသ်ကဲသ့ို ့တည၍် 

ြျက်ြကသည်။

(၂) ရမပာင်းရကာက်ကျက်လျှင် ြျာရပါ်သို့ ြူးြျ၍ မြန့်ြျွားကာ 

အရအးြံွားရသည်။

(၃) ရအးပပီဆိုသည်နှင့်  ရမပာင်းရကာက်ရပါ်၌ တရဆးမှုန့်ကို  

အြျ ိုးညီညီ မြူးကာ ၂ - ရက် (သို့ )  ၂ - ည ြကာွား၍ ွပ်မံ  

အရအးြံရသည်။

(၄) ၂ - ရက် (သို့ ) ၂ - ည လေန်ရမမာက်ပပီးရနာက် တရဆး 

မှုန့် မြူးွားသည့ ်ရမပာင်းရကာကက်ိ ုစဉ့အ်ိုးွ ဲွ ည့၍် အလုပံတိ်ွ ားပပီး 

ရက်သတ္တပတ် (၃) ပတ်ြန့်  ွားရသည်။

(၅) ရက်သတ္တပတ် (၃) ပတ်မပည့်လျှင် ရမပာင်းရကာက်များကို 

အရည်ြံပပီး ရြါင်ရည်အမြစ် ရသာက်သုံးနိုင်ပါသည်။

၁၉၆၆ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ောလတေင် ွုတ်ရဝသည့် “ကယားတို့ဌာနီ 

ရငေရတာင်မပည်” စာအုပ်တေင် စာရရးဆရာ မမင့်ရမာင်က ကယားရိုးရာ 

ရြါငရ်ညန်ငှ့ ်ပတသ်က၍် ရအာကပ်ါအတိငု်း မတှြ်ျကမ်ပုရရးသားြဲသ့ည ်-

“မိတ်ရဆေသည် အရြကာင်းတစ်ြုြု မြင့်  ကယားတို့  ရဒသသို့  

ရရာက်ရှိသေားမည်ဆိုလျှင် မမန်မာမပည်နှင့် ရှမ်းမပည် ရကျးလက်ရတာ 

ရွာများတေင ်ဧည့သ်ညအ်ား လကြ်ကရ်ညြ်ကမ်း (အြါးရရ)မြင့ ်ဧည့ြ်သံကဲသ့ို၊့ 

အမိရ်ငှမ်ြစရ်သာ ကယားလမူျ ိုးတိုက့ မတိရ်ဆေအား ရြါငရ်ညမ်ြင့ ်ရင်းနှီးစော 

ရြာ်ရရွစော ဧည့်ဝတ်မပုရပလိမ့်မည်။ သို့ရာတေင် ရြါင်ရည်ကို ရသရည် 

ရသရက်ကဲ့သို့ ရသာက်လျှင် မှားလိမ့်မည်။ ရြါင်ရည်သည် ယင်းတို့အြို့ 

အရမာရမပအားရဆးမြစ်သည်။ ဧည့်သည်အား ယင်းတို့က ရြါင်ရည်မြင့် 

ဧည့်ြံသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ ြရီးရဝးနီးမှ ရရာက်လာရသာ ဧည့်သည်အား 

အရမာရမပရစမြင်းအလို့ငှါ  တိုက်ရကျွးမြင်း မြစ်သည်။ ရြါင်ရည်တေင် 

တရဆး၊ ွမင်းနှင့် ြေဲ ြကမ်းများ ရရာစပ်နယ်ြတ်ွားသည့် အတေက် 

အဆာြံသည်။ ြျ ို မပင်းမပင်းရှိသည်။ ွို့ရြကာင့် သူတို့အြို့ ရြါင်ရည်ကို 

အြျနိ်မရရွး ရနရာမရရွး ရသာက်ရလ့ရှိသည်။”

၁၈၅၆ ြနုစှ၊် ဒဇီငေ်ာလ (၂၃) ရက၌် အရနာကက်ရငန်နီယ ်ရစာြျာ 

ရကးြိုးဒူအုပ်ြျုပ်ရသာ ကျယ်ြိုးကကီးနယ်သို့ ြျစ်ြကည်ရရးအလည်အပတ် 

ရရာကရ်ှြိဲသ့ည့ ်ပဗတိသိျှအစိုးရကိယုစ်ားလယှ ်မစ္စတာ အကဒ်ဝ်ပအ်ိရုရီလး 

(Mr. Edward O’Riley) က ရိုးရာရြါငရ်ည ်ရသာကသ်ုံးမြင်းနငှ့ ်ပတသ်က၍် 

၎င်း၏ ရတေ့ရှိြျက် မှတ်တမ်းတေင်  ရအာက်ပါအတိုင်း  မှတ်ြျက် မပု 

ရရးသားြဲ့သည် -

“ကရင်နီ (ကယား) လူမျ ိုးများသည် စပါးအမပင် ရမပာင်း နှင့်  

ရမပာင်းရကာကတ်ိုက့ိ ုစိကုပ်ျ ိုးြကသည။် ရမပာင်းရကာကက်ိ ုအြျဉရ်ြာက၍် 

ရြါင်ရည် ြျက်လုပ်ြကသည်။ အဆိုပါ ရြါင်ရည်ကို လူကကီး လူငယ် 

ကျား၊ မ မရရွး တန်ြိုးွားရသာက်သုံးြကသည်။ ၎င်းတို့က ရြါင်ရည် 

ရသာက်သုံးမြင်းအားမြင့် ြန္ဓာကိုယ်အတေက် အဟာမြစ်ွေန်းသည့်အမပင် 

ရရာဂါေယမြစ်ပေားမှုမှ ကာကေယ်ရပးနိုင်ရြကာင်း လက်ြံယုံြကည်ြက 

သည်။”

မိမိ၏ မိြင်ြက်မှ  အြေားရမာ်ဗျား မမာမှာ လေိုင်ရကာ် ပမို့နယ် 

ရွးငှားလျားရကျးရွာတေင် ရနွိုင်လာြဲ့ ပပီး ယင်း၏ အသက် (၉၀

)နှစ်ရကျာ်အရွယ် ၂၀၁၃ ြုနှစ်တေင် ကေယ်လေန်ြဲ့သည်။ အြေားသက်ရှိ 

ွင်ရှားရှိစဉ်တုန်းက ရန့စဉ်မမပတ် ရြါင်ရည်ကို  ရသာက်ရလ့ရှိ၏။ 

ရိုးရိုးြျားရုံရလာက်နှင့် ရြါင်ရည်အရသာက်မပျက်။ ရြါင်ရည် ရသာက်၍ 

အြေားမူးသေားသည်ကို  တစ်ြါမျှမမမင်ြူးပါ။ သူလုပ်ရနကျအလုပ်ပင် 

ပိုတေင်ရနရသးသည်။ အြေား၏ ရမပာမပြျက်အရ လူမှန်းသိတတ်စကပင် 

ရြါင်ရည်ကို ရသာက်လာြဲ့ရြကာင်းသိရ၏။ ရြါင်ရည်ကို တစ်ရက်မျှ 

မပျက ်ရသာကသ်ုံးပပီး ကျန်းကျန်းမာမာမြင့ ်အသက(်၉၀)ရကျာသ်ညအ်ွ ိ

ရနွိုင်သေားနိုင်ြဲ့သည့် အြေား၏ ရြါင်ရည်ြျက်လုပ်ရသာက်သုံးနည်း 

လျှ ိူ ့ဝှက်ြျက်မှာ များများစားစားမရှိပါ -

-သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ရမြာက်ရသေ့သည့်  ရမပာင်းရကာက်နီ မြင့်  

ြျက်မြင်း

- မိမိရသာက်သုံးနိုင်သည့် အတိုင်းအတာမြင့်သာ ြျက်လုပ်မြင်း 

(ဥပမာ - ၃ လတီာ နငှ့ ်ညမီျှသည့ ်စဉ့အ်ိုးငယ ်ပမာဏသာ ရြါငရ်ြာကမ်ြင်း)

- ရမပာင်းရကာက်နီမြင့် ရြာက်ွားရသာရြါင်ပူကို မည်သည့် 

ဓာတရုဆးဝါးမျှ ရရာစပမ်ှုမမပုမြင်း (ရြါငရ်ညတ်ေင ်အရကေ်ယီာရရာမြင်း၊ 

ရဆးသြကားွည့်မြင်းများမပုလုပ်၍ ရသာက်လျှင် ၅ - ပါးမက ရှိသမျှ 

အကုန်ရမှာက် နိုင်ပါသည်။)

- ရြါင်ပူကို စဉ့်အိုးွဲတေင် ွည့်ွားပပီး ပုံမှန်မီးကင်ရပးမြင်း

-  မိမိ၏ ြံနို င် ရည်အား  နှင့်  လိုက်ရလျာညီရွေစော  ပုံ မှ န်  

ရသာက်သုံးမြင်း (ဥပမာ - မနက် ၁-ြေက်၊ ည ၁-ြေက်)

အွက်ပါနည်းလမ်းများက မိမိမှတ်မိသမျှ အြေား၏ ရြါင်ရြာက် 
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ရသာက်သုံး မြင်း နည်းလမ်းများ မြစ်ပါသည်။ အြေား၏ နည်းစနစ် 

မှန်မှန်ရသာက်သုံးမှုက ရေးဥပါဒ်မမြစ်ရစေဲ ကျန်းမာရရးအတေက်ပင် 

အရွာက်အကူ မပုရစသည်ဟု သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ ရြါင်ရည်တေင် 

မညသ်ည့အ်ဟာရဓါတမ်ျား ပါဝငသ်ည၊် မညသ်ည့ ်ရကာင်းကျ ိုးများရှသိညက်ိ ု

မိမိအရနမြင့် သိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သည့်အတေက် မရြာ်မပနိုင်ပါ။ အွက် 

ရြာ်မပပါ နည်းလမ်းများသည် မိမိ၏ အြေားမှမဟုတ်၊ ရကျးလက်ရန 

အြိုးအြေားများ အများစု အစဉ်အဆက် ကျင့်သုံးလာြဲ့ြကသည့် နည်း 

လမ်းများမြစ် ပပီး ပုံမှန်အြျနိ်တေင် မြစ်ရစ၊ လုပ်ငန်းြေင်တေင် မြစ်ရစ၊ 

ရိုးရာယဉ်ရကျးမှု  ပေဲ ရတာ်များတေင် မြစ်ရစ လုပ်ရလ့လုပ်ွရှိသည့်  

အစဉ်အလာ ရကာင်းများမြစ်သည်။

မမိအိရနမြင့ ်ကယားရိုးရာ ရြါငရ်ည ်မညမ်ျှရကာင်းရြကာင်း ြျးီမေမ်း

ြန်းြေင့်ရနမြင်းမဟုတ်ပါ။ အမြားရသာ လူမျ ိုးများအတေက် ရြါင်ရည်သည် 

နှစ်သက်စရာ ရကာင်းြျင်မှ ရကာင်းရပလိမ့်မည်။ တြျ ို့လည်း မူးယစ် 

ရစတတ်သည့် အရည်အမြစ် သတ်မှတ်ြကရပလိမ့်မည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ 

ကယားလူမျ ိုးများက မိမိတို့၏ ရိုးရာ ရြါင်ရည်ကို အွက်ရြာ်မပပါ 

ရည်ရွယ်ြျက်များ မြင့်  ရေးဥပါဒ်  မမြစ်ရအာင်နှင့်  အကျ ိုးရှိရအာင်  

ရသာက်သုံး  ြကမြင်း မြစ် ပပီး  မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက် ွိန်းသိမ်းလာမြင်းကို  

ရြာ်မပလိုမြင်းမြစ်ပါသည်။ တန်ရဆးလေန်ရေး ဆိုသလို ရြါင်ရည်ကို 

အလေန်အကျွ ံရသာက်သုံးပါက ရေးဥပါဒ် မြစ်မည်မှာ မလေဲပါ။

ကယားရိုးရာရြါင်ရည်ကို ရိုးရာယဉ်ရကျးမှု ဓရလ့ွ ုံးတမ်းများနှင့် 

ြေဲ မြား၍ မရရရပ။ ရန့စဉ် လူမှုေဝအသက်ရှင်ရန ိွုင်မှုတေင်လည်း

ရကာင်း၊ ရိုးရာယဉ်ရကျးမှု လုပ်ငန်းရဆာင်တာများတေင် လည်းရကာင်း 

ရိုးရာရြါင်ရည်၏ အြန်းကဏ္ဍမှာ အလေန်အရရးပါသည်။ ဥပမာအားမြင့် -

• အိမ်သစ်တက်ပေဲ၌ အိမ်ရှင်က ရကျးရွာမှ  ြျမှတ်ွားသည့်  

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ ုလိကုန်ာပါမည့အ်ရြကာင်း ရြါငရ်ည ်(သစ္စာရရ) 

ရသာက်သုံး၍ ရွာမိရွာြများစုံညီ ရရှ့ရမှာက်တေင် ကတိသစ္စာမပုမြင်း၊

• (၅) နှစ် တစ်ကကိမ် (သို့) (၁၀) နှစ် တစ်ကကိမ် မပုလုပ်သည့် 

ရပါ်ရကးဒ ူရြါ် ရကျးရွာအတေင်း လိကုန်ာရမည့ ်ကျင့ဝ်တမ်ျား ြျမတှသ်ည့ ်

ရွာလုံးကျွတ်ညီလာြံ၌ ကျည်ဆံ၊ ဓါးသေား၊ ဝက်ရသေး နှင့် ရြါင်ရည်တို့ 

ရရာရနှာပါဝငသ်ည့ ်သစ္စာရရကိ ုအမိရ်ွာငဦ်းစီးအားလုံး ရသာကသ်ုံးရမြင်း

စသည့ ်ရိုးရာယဉရ်ကျးမှုဓရလ့ွ ုံးတမ်းများဆိငုရ်ာလပုင်န်းရဆာင်

တာများတေင် ရြါင်ရည်မြင့် သက်ရသမပု တိုင်တည် ြကရသည်။

အ ြျု ပ် အား မြ င့်  ဆို ရ ရသာ်  ရိုး ရာ ရက့ ွျ ိုး ေိုး ပေဲ ရတာ်  နှ င့်  

အဲ့ဒိုရပါ်မီအပါအဝင် ကယားရိုးရာပေဲရတာ် များတေင် ရိုးရာရြါင်ရည်မြင့် 

ဧည့ဝ်တမ်ပ မုြင်းသည ်ရင်းနှီးြျစြ်ကညမ်ှုကိ ုတညရ်ဆာကမ်ြင်း၊ အမပနအ်လနှ ်

ရလးစားအသိအမှတ်မပုမြင်း၊ ကတိသစ္စာမပုမြင်း နှင့် ရိုးရာအစဉ်အလာကို 

ွိန်းသိမ်း ရစာင့်ရရှာက်မြင်းဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်ရလးနက်မှုကို ရြာင်

ရဆာင်ကိုယ်စားမပုမြင်း မြစ်ရပ၏။ ွိုသို့  မြစ်သည့်အားရလျာ်စော ရိုး

ရာယဉ်ရကျးမှုပေဲရတာ်များနှင့် ဓရလ့ွုံးတမ်းများအရ မပုလုပ်ြကသည့် 

လမူှုရရးရာကစိ္စရပမ်ျားတေင ်ရိုးရာရြါငရ်ညက်ိ ုအနစှသ်ာရရှရိှ ိတနြ်ိုးွား 

ရသာက်သုံးနိုင်ြကပါရန် တိုက်တေန်းတင်မပလိုက်ရပါသည်။
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မအဲလိဇေတ် (ရသာ်ြူရကျးရွာ)

ကျမအရနနဲ့က သတူိုက့တတန်ိငုသ်မျှ အြုရတာ ့

လမ်းရတေလုပ်ရပးတာရတာ့ အစိုးရရပါ့ရနာ တိုးတက် 

ရအာင်ရတာ့ လုပ်ရပးမယ် ဒါရပမယ့် ရနာက်ြါ ရနာင် 

လာမယ့ဟ်ာရတေက သတူိုဆ့ကလ်ပုန်ိငုလ်ား မလပုန်ိငု ်

လားဆိုတာ အဲဒါရတေလည်းရစာင့်ြကည့်ရမယ် အဲမျ ိုး။ 

သူတို့ရဲ့လူသားရတေအရပါ်မှာွားတဲ့ ကိုယ်ြျင်းစာ 

တရားရတေွားပပီးရတာ့ တိုးတက်ရအာင် လုပ်ြျင် 

တဲ့ဟာရတေ အဲဟာရတေရတေ့ြျင်တယ်။

rdkelraem (aumfa,mf)vlrsdK;pkawG 

b,fvdkudk,fpm;vS,favmif;awG arsSmfrSef;xm;vJ

ဦးမိုးဇက်(ပလဲလယ်ရကျးရွာ)

လာမယ့်ရရွးရကာက်ပေဲမှာ ကျရနာ်တို့ မပည်သူ 

ရတေကရတာ့ အရကာင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး အရနနဲ့ရပါ့ 

အဲလိုလို ြျင်တယ် ။  မပည်သူအတေက်ရပးဆပ်နို င်  

တဲ့ရြါင်းရဆာင်တစ်ဦးရပါ့ ။ ဒါရပမယ့်  ကျရနာ်တို့  

မပညသ်ကူ အလဲိမုျ ိုးလိလုားရသာလ်ည်းပ ဲတကလ်ာတဲ ့

လူကကီးရတေလည်း တစ်ြါတစ်ရလ ကျရနာ်တို့မပည်သူ 

ရတေအတေက်ရတာ့ သိပ်ပပီးရတာ့ မရပးဆပ်နိုင်ေူးရပါ့။ 

မရပးဆပန်ိငုတ်ဲအ့မပင ်မပညသ်ူ့ကိ ုဒကု္ခရပးနိငုတ်ဲပ့ဂု္ဂိုလ ်

လည်းရှိတယ်။ အဲလိုမျ ိုးြါကျရတာ့ ကျရနာ်တို့မပည် 

သူရတေက အရကာင်းဆုံးအရနနဲ့  တက်လာမယ့်  

လကူကီးရြါင်းရဆာငမ်ျားကိ ုမပညသ်အူရနနဲ့ရပးဆပန်ိငု ်

တဲ့ရြါင်းရဆာင်တစ်ဦး အဲလိုမျ ိုးလိုြျင်တယ်။

ြရန်စစ်စကို (ရြါပရာရကျးရွာ)

ရရွးရကာက်ပေဲမှာြါကျရတာ့  ေယ်အစိုးရပဲ  

တက်လာလာမပည်သူအတေက် မပည်သူက ရတာင်းဆို 

တဲအ့တိငု်း လပုရ်ပးြိုရ့ပါရ့နာ။ပပီးရတာ ့အမတရ်လာင်း 

ရတေကိုရရွးတဲ့ရနရာမှာက ရဒသြံရတေပါရင်ရတာ့  

လူမျ ိုးစုရဒသြံရတေပါရင်ရတာ့ ပိုအဆင်ရမပမယ်။ 

ောမြစ်လို့လဲဆိုရင် ဟိုးအရဝးကရန သူတို့မသိနိုင် 

တဲ့ရဒသရဲ့အရမြအရန ရိုးရာဓရလ့ မသိနိုင်တဲ့ြါကျ 

ရတာ့ သေားလာရရးလည်းြက်ြဲတယ် ောသာစကား 

လည်း အများကကီးလိုအပ်ြါကျရတာ့ ရဒသြံအမတ်

ရလာင်းရရွးနိုင်ရင်ရတာ့ပိုအဆင်ရမပလိမ့်မယ်လို့ွင်

တာရပါ့ရနာ။

ဦးရကျာ်စိန် (ပလိုရဒးြိုရကျးရွာ)

သူက မပည်သူအတေက်  နည်းနည်းစဉ်း စား  

ရပးရမှာရပါ။့ မပညသ်ေူယန်ားြကြ်လဲ ဲလိအုပတ်ဲဟ့ာ 

အလဲိမုျ ိုး မပညသ်အူတေက ်နည်းနည်းနားလညရ်ပးတဲသ့ူ

မှရကာင်းမှာရပါ့။

ဦးဒါဝီ (ရသာ်ြူရကျးရွာ)

ပါတီတိုင်းကရတာ့ လုပ်ရပးမယ်လုပ်ရပးမယ် 

ရမပာ ရတာ့ ရမပာ တာ ပဲ  အဲ ဒီ ပါ တီ တို င်း က ရတာ့ ။ 

ရနာက်ပပီးရတာ့ မြစ်လည်းမြစ်သေားရရာ အရကာင် 

အွည ်ရြာရ်ပးတာရတာ ့နည်းပါတယ ်သပိပ်ပီးရတာ ့

မရှိပါေူး။ 

ဒါရပမယ့် ကျရနာ့်အရနနဲ့ အဲလို ေယ်ပါတီပဲ 

တက်တက် မြစ်လာပပီဆိုရင် တကယ့်အရင်းအမမစ်ကို 

ြကည့် ပပီးရတာ့  အရင်းအမမစ်ဆိုတာက တကယ့်  

ရအာကရ်မြမှာ စစရ်ဆးနိငုြ်ိုရ့ပါ။့ ရအာကရ်မြ စစရ်ဆး 

နိုင်မှပဲ ောပဲကျကျ ေတ်ဂျက်ပဲကျကျ စစ်ရဆးနိုင်မှ 

အရကာင်အွည်ရြာ်တာ ွိရရာက်မှုရှိတယ်ရလ။ 

အြုကျလာတယ် အွက်ကစစ်ရဆးမှုတအား 

နည်းရတာ့ ရအာက်ရမြမှာ ေယ်လိုမြစ်လဲ မသိရတာ့ 

ဟ န် ပဲ လု ပ် သေား တ ယ်  အဲ လို ပဲ မြ စ် သေား တာ များ  

တယ် ။  ကျရတာ့်အရနနဲ့ဆို ရင်  မြစ် နို င်လို့ ရှိ ရင်  

ကိုယ်ရရွးတဲ့ပါတီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့နယ် ရကျးရွာရတေ 

မှာကစရပါ့ လိုအပ်တာရတေ ရအာက်ရမြက တင်သေင်း 

လာ တဲ့ စာ ရတေ ရပါ့  ရရာ က် တ ယ် ဆို ရ င်  အ ြျ က်  

အလက်ြကည့် ပပီးမှ အရကာင်အွည် ရြာ်ရပးနိုင် 

ရင်ရတာ့ ပိုရကာင်းတာရပါ့။

ရစာြူးလယ်ဝါး (ပလိုရဒးြိုရကျးရွာ)

၂၀၂၀ရရွးရကာက်ပေဲက နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့

ဆိုင်တယ်ရပါ့ရနာ။ ကျရနာ်တို့ မဲွည့်ြေင့်ရှိတဲ့သူနဲ့

အားလုံးဆိုင်တဲ့အတေက်ရြကာင့်မို့လို့ ကျရနာ့််အရနနဲ့ 

ေ ယ် လို ကို ယ် စား လှ ယ် ရလာ င်း အ လို ရှိ လဲ ဆို ရ င်  

ကျရနာ်တို့မပည်သူအတေက် ရဒသြံအတေက် တကယ်

ဦးစားရပးပပီးလုပ်ရဆာင်ြျင်တဲ့ လုပ်ရဆာင်တတ်တဲ့ 

လုပ်ရဆာင်ရနတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းကိုအလိုရှိ

တယ်။

ပပီးရတာ ့ကိယုစ်ားလယှရ်လာင်းက ရဒသြမံြစ ်

ရင်ရတာ့ပိုရကာင်းတာရပါရနာ။ ေယ်အြေဲ့အစည်း 

ေယ်ပါတီပဲမြြစ်ြစ် အဓိက မကျေူးလို့ ကျရနာ်ွင် 

တယ ်ကျရနာတ်ိုမ့ပညသ်အူတေက ်အမနှတ်ကယ ်အလပု ်

လုပ်ရပးြျင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းကိုရမယ်ဆိုရင် 

ဒါကကျရနာ်တို့အတေက် အရမ်းရကာင်းတဲ့  ပုဂ္ဂိုလ် 

ရပပီလို့ရတာ့ ကျရနာ်ြံစားမိတာရပါ့ရနာ။

ဦးြိုးစိန် (ပရယ်ရစာြူရကျးရွာ)

ကိယု့ရ်ဲ့ရပရ်ွာ ကိယု့ရ်ဲ့ရဒသြေံ့ပြိုးတိုးတကြ်ိုအ့

တေက်ရတာ့ မြစ်ြိုင်းရစြျင်တာရပါ့။

ြရူဆိုပမို့နယ်အတေင်း မိုနူမရနာ(ရကာ်ရယာ်)လူမျ ိူ းစုရတေ ရနွိုင်ြကတဲ့ ရတာ်ြူအုပ်စုွဲက ရဒသြံမပည် ြရူဆိုပမို့နယ်အတေင်း မိုနူမရနာ(ရကာ်ရယာ်)လူမျ ိူ းစုရတေ ရနွိုင်ြကတဲ့ ရတာ်ြူအုပ်စုွဲက ရဒသြံမပည် 

သူရတေအရနနဲ့ လာမယ့် နိုဝင်ောလမှာကျင်းပမယ့် ၂၀၂၀အရွေရွေရရွးရကာက်ပေဲကကီးမှာ ရဒသအတေက် ေယ်လို သူရတေအရနနဲ့ လာမယ့် နိုဝင်ောလမှာကျင်းပမယ့် ၂၀၂၀အရွေရွေရရွးရကာက်ပေဲကကီးမှာ ရဒသအတေက် ေယ်လို 

ကိုယ်စားလှယ်ရတေကို အလိုရှိြကတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပပီး ရြာ်မပရပးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ရတေကို အလိုရှိြကတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပပီး ရြာ်မပရပးလိုက်ပါတယ်။

aemfa'G;t,fcl

ပမို့ရပါ်ရှိ ောသာရရးအြေဲ့အစည်းရတေရဲ့ အကူအညီ 

ရတေနဲ့  ြေင့်ွားတဲ့  ရော်ဒါရဆာင်ရတေကိုပဲ  ဆက်

လက်အားကိုးအားွားြကရတာမြစ်တယ်လို့  ရက 

ရကာအုပ်စု ကက်သလစ်ရကျာင်းွိုင်ေုန်းရတာ်ကကီး 

Fr. အန်ရွာ်နီ ကရမပာပါတယ်။

“COVID-19ရြကာင့် ရော်ဒါဆိုရင်လည်း လူ 

ရဟာင်းပဲလက်ြံတယ်။ လူသစ်က လက်မြံေူး။ 

ကိုယ်ရတာ်တို့ရဲ့ အာရ်စီ ရကျာင်းရတေမှာပဲ လူအကန့်  

အသတ်နဲ့ပဲ လက်ြံွားတယ်။ အဲလိုဆိုရတာ့ ကိုယ် 

ရတာ်တို့မှာ အြက်အြဲ အများကကီး ရရာက်သေားတယ်။ 

ဆို ရတာ့  လူ ရတေ အ များ ကကီး ြေဲ ရ တ ယ် ။  ဆို ရတာ့  

ကိုယ်ရတာ်တို့  ြေဲတဲ့ရနရာမှာ ြုဏကရမပာသလိုမျ ိုး 

ဒီးရမာ့ဆိုပမို့နယ်တို့ရနာက် ၊ လေိုင်ရကာ်ပမို့နယ် ကိုယ် 

ရတာတ်ို ့ဒမီျ ိုးြေတဲဲအ့ြါမှာကျရတာ ့ဟိ ုကိယုလ်ရူတေက 

မြန့်ွားလိုက်တယ် ။ အဲမှာ ရဒါငံြါးဆို ၃၊၄ ရယာက် 

၊ လေိုင်ရကာ် ၃၊၄ရယာက်၊ ြရူဆိုလည်း ၁ရယာက် 

၂ရယာက် အဲလိုမျ ိုးေဲ ွ ားလိုက်တယ် စုပပီးရတာ့မှကို

ယ်ရတာ်တို့မွားရတာ့ေူး။ ဒါရြကာင့် ကိုယ်ရတာ်တို့ 

ဒီမှာဆိုရတာ့ ရမပးရတယ်ရလး။”

ြရူဆိုပမို့နယ် အရနာက်ေက်မြမ်းရှိ ရကျးရွာ 

အု ပ် စု ေ က် မှာ ဆို ရ င်  ကျ န်း မာ ရရး ၊  ပ ညာ ရရး ၊ 

လမ်းပန်းဆက်သေယ်ရရး စသည်မြင့် ြက်ြဲတဲ့ ရဒသ 

မြစ်သည်နှင့်အညီ အွက်တန်းရကျာင်း မရှိရသး 

တာရြကာင့ ်အလယတ်န်းရကျာင်းပပီးသေားတဲ ့ရကျာင်း 

သူ/သားရတေက ပမို့ရပါ်မှာ အွက်တန်း ရကျာင်း 

ဆက်တက်ြို့ အြုလို ောသာရရးကရန ွားရပးတဲ့ 

ရော်ဒါရဆာင်ရတေမှာ ရနြကရတာ မြစ်ပါတယ်။

အွက်ပါကိစ္စကို မပည်နယ်ပညာရရးမှူး ဦး

လူစီယားနိုကိုဆက်သေယ်ရမးမမန်းြကည့်ရာ ၎င်းက 

အစိုးရက ညေန် ြကားြျက်အတိုင်း ရဆာင်ရွက်သေား 

မယ်လို့ ရမြြကားြဲ့ပါတယ်။

၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ဇူလှိုင်လ ၁၄ ရက်ရန့က မပည်

ရွာင်စုသမ္မတမမန်မာနိုင်ငံရတာ် Coronavirus Dis-

ease 2019( covid-19) ကာကေယ်ွိန်းြျုပ်ကုသရရး 

အမျ ိုးသားအဆင့်ဗဟိုရကာ်မတီ ကရနပပီး ရရာဂါပိုး 

ကူးစက်ပျ ံ့နှံမှုကို ွိန်းြျုပ်ြို့ ရော်ဒါရဆာင်ွားရှိတဲ့ 

ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ပိုင်အွက်တန်းရကျာင်းရတေ ၊ ရော်ဒါ 

ရဆာင်ရတေ ကိုမပန်လည်ြေင့်လှစ်ြေင့် မမပုပါရြကာင်း 

လမ်းညွှနြ်ျက ်တစရ်ပ်ွ တုမ်ပန်ွ ားြဲတ့ာမြစပ်ါတယ။်

ဇူလိုင် ၂၁ရက်ရန့မှာ အရမြြံပညာရကျာင်း 

ရတေမှာ အွက်တန်းအဆင့်ကို စတင်ြေင့်လှစ်ရတာ့ 

မှာမြစပ်ပီး တစလ်အြကာမှာ အလယတ်န်းအဆင့က်ိြုေင့ ်

လှစ်သေားမှာမြစ်ပါတယ်။
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udP udP 

qufoG,fqufoG,f

vdkygu vdkygu 

zkef; - zkef; - 

0926217293509262172935

aoG;vSL'gef;vdkygu = aoG;vSL'gef;vdkygu = 

vGdKifaumfjynfol haq;&Hk;}uD; vGdKifaumfjynfol haq;&Hk;}uD; 

(trsdK;om;aoG;Xme) (trsdK;om;aoG;Xme) 

qufoG,f&efqufoG,f&efzkef;  zkef;  

09786499987/ 0945287956609786499987/ 09452879566
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