
2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

M o n t h l y

u
EWm

&0
w

Dw
dkif;

(r
f)

twGJ - 8 / trSwfpOf - 9twGJ - 8 / trSwfpOf - 9

Accurate Reliable Trustworthy

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

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

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

pmrsufESm - 24 pmrsufESm - 24 

aysmufuG,fawmh rnhf u,ef;a=u;uGif;ywf"avh

‘‘q&m0efvkyfr,hfolawG ay:xGef;vmcJh&if q&mwdk h 

usef;rma&;apmihfa&Smufr_awG rcufcJawmhbl;?’’

ကယားပြညန်ယ ်ပြညန်ယက်ျန်းမာရေနငှ့ ်ကသုရေးဌာနမှုး ရေါကတ်ာရဌးလငွန်ငှ့ ်ရတွ့ဆုရံမးပမန်းပြင်းကယားပြညန်ယ ်ပြညန်ယက်ျန်းမာရေနငှ့ ်ကသုရေးဌာနမှုး ရေါကတ်ာရဌးလငွန်ငှ့ ်ရတွ့ဆုရံမးပမန်းပြင်း

pmrsufESm - 23 pmrsufESm - 23 

rufcGihfr&ao;wJhtdyfrufeSihf 

3 bmom *k%fxl;&Sif

“ညမီနိငုတ်ာြလဲြုေ်ရတာမ့ှာရြါ အရေးသငဆ်ိလုည်း အရေးသင ်ရပေပြီးရတာမ့ ှအလြုဆ်ကလ်ြုေ်ရတာ ့“ညမီနိငုတ်ာြလဲြုေ်ရတာမ့ှာရြါ အရေးသငဆ်ိလုည်း အရေးသင ်ရပေပြီးရတာမ့ ှအလြုဆ်ကလ်ြုေ်ရတာ ့

မှာရြါ။ အရမကိုကူ ညီမရလး ရတွကိုလည်း ရောက်ရြးေမယ်ဆိုရတာ့”မှာရြါ။ အရမကိုကူ ညီမရလး ရတွကိုလည်း ရောက်ရြးေမယ်ဆိုရတာ့”
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2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

pufwifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfpufwifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(2)

သသဂုတ် ၁၇ ေက်ရန့အေိ ရသွးလွန်တုြ်ရကွး 

ပေစ်ြွားသူ (၂၁၂)ဦးေှိရနပြီး ရသဆုံးသူမေှိရသးဘူးလို့ 

ပြည်နယ်ကုသရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

မှူး ရေါက်တာရဌးလွင်က ရပြာြါတယ်။

“ကယားပြည်နယ်အရနအေားနဲ့ သကည့်မယ် 

၂၀၂၀ ရေေးရကာက်ြွဲမှာ ြါေင်ယှဉ် ပြိုင်မယ့် 

အရပြစိုက်ြါတီ  ကယား ပြည်နယ်အရပြစိုက်နှစ်

ြါတီ ပေစ်တဲ့  ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီ  (KNP) နဲ့  

ကယားပြည်နယ်ေီမိုကေက်တစ်ြါတီ(KySDP) ြါတီ၊ 

နှစ်ြါတီရြါင်းမှာ အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း 

၃၂ောြိုင်နှုန်းရကျာ် ြါေင်ြါတယ်။

နှစ်ြါတီရြါင်း ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ၄၀ ဦး 

ေှိတဲ့ အေဲမှာ အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ၁၃ 

ဦးြါေငပ်ြီး ောြိငုန်ှုန်းနဲ့ဆိေုင ်၃၂ ောြိငုန်ှုန်းပေစြ်ါတယ။်

ကယားပြညန်ယ ်ေမီိကုေကတ်စြ်ါတ ီ(KySDP) 

မှာ အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ၈ ဦး၊နဲ့ ကယန်း 

အမျ ိုးသားြါတီမှာ ၅ ဦးြါေင်တာပေစ်ြါတယ်။

KNP ြါတေီဲ့ အမျ ိုးသမီး ကိယုစ်ားလယှ ်ရလာင်း 

ရတွကရတာ့ ကယန်းလူမျ ိုး အများစုရနေိုင်သကတဲ့ 

ရတာင် ကကီးြရိုင်  အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်အမှတ်(၄)

မဲဆန္ဒနယ်၊ ေယ်ြုံပမို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်အမှတ် 

(၁) မဲဆန္ဒနယ်၊ မယ်စဲ့ပမို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ် 

အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ်၊ ေီရမာ့ဆို ပမို့နယ် အမျ ိုးသား 

လွှတရ်တာ ်အမတှ(်၂)မဆဲန္ဒနယ၊် သရံတာငက်ကီးပမို့နယ ်

ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ်ရတွမှာ ေင်

ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပေစ်ြါတယ်။

KySDP ြါတေီငအ်မျ ိုးသမီးကိယုစ်ားလယှရ်လာ

င်းရတွကရတာ့ ကယားပြည်နယ်အတွင်းက အမျ ိုး 

သားလွှတ်ရတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ၄ ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ် 

မဆဲန္ဒနယမ် ှ၂ဦး၊ ပြညန်ယလ်ွှတရ်တာမ်ဆဲန္ဒနယမ် ှ၂ဦး 

ြါေင်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ပေစ်ြါတယ်။

ရေသအရပြစိုက် တိုင်းေင်းသားြါတီပေစ်တဲ့  

ကယန်းအမျ ိုးသားြါတ(ီKNP) ကယားပြညန်ယ ်ေမီိကု 

ေက်တစ်ြါတီ (KySDP)တို့ က ြူးရြါင်း မဟာမိတ် 

ေွဲ့ေားပြီး ကယားတစပ်ြညန်ယလ်ုံး မဆဲန္ဒနယရ်ပမ (၃၄

)ရနောကိ ုေငရ်ောကယ်ဉှပ်ြိုငမ်ှာပေစပ်ြီးKySDP က (၃၀

)ရနောနဲ့ KNP က(၄)ရနော ေင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားေို့ 

သရဘာတူညီေားရသကာင်း သိေြါတယ်။

ဆိုေင်ရတာ့ အြုပေစ်တဲ့ ၂၁၂ရယာက်ေဲမှာ ရောဂါ 

အဆင့အ်ရနနဲ့ ြေမအဆင့ ်ရသွးလနွတ်ြ်ုရကွးပေစြ်ါစ 

သြိပ်ြီးရတာမ့ဆိုးတဲအ့ဆင့အ်ရနနဲ့ (၁၇၃)ဦးေှပိြီးရတာ ့

နည်းနည်းရလးြိုပြီးရတာ့ ပြင်းလာတဲ့အဆင့်ကရတာ့ 

( ၃ ၇ ) ဦး ေှိ ပြီး  ရော ဂါ န ည်း န ည်း ပြ င်း ေ န် တာ  

နှစ်ဦးြဲေှိြါတယ်။ ရသဆုံးတဲ့လူနာတစ်ရယာက်မှမေှိ

ရသးြါဘူး” လို့ ရေါက်တာရဌးလွင်ကရပြာြါတယ်။

က ယား ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း  ဇ န် န ေါ ေီ လ မှ  

သသဂုတ်၁၇ေက်အေိ ရသွးလွန်တုြ်ရကွး ပေစ်ြွားမှုမှာ 

လွိုင်ရကာ်ပမို့မှ ပေစ်ြွားသူ (၁၁၈)ဦး၊ ေီရမာ့ဆိုပမို့မှ 

ပေစ်ြွားသူ (၂၈)ဦး၊ ရဘာလြဲပမို့မှပေစ်ြွားသူ (၁၃)ဦး၊ 

ေားရဆာင်းပမို့မပှေစြ်ွားသ ူ(၄၆)ဦး၊ မယစ်ဲပ့မို့မ ှတစဦ်း 

နဲ့ ေှားရတာပမို့မှာရတာ့ ရသွးလွန်တုြ်ရကွးပေစ်ြွားသူ 

မေှိရသးဘူးလို့ သိေြါတယ်။

ရသွးလွန်တုြ်ရကွးပေစ်ြွားမှုရလျာ့ကျ ရအာင် 

ကျန်းမာရေးဌာနကလည်း  သကက်ရပြနီ  အသင်း ၊ 

ဌာနဆိုင်ောရတွနဲ့ ြူးရြါင်းလုြ်ရဆာင်ရနပြီး ကိုဗစ် 

ကာလပေစ်ရနတာရသကာင့်  လူစုလူရေးမပေစ်ရအာင် 

လှုြ်ေှားရဆာင်ေေက်ရနတယ်လို့  ကယားပြည်နယ် 

ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ရသွးလွန် တုြ်ရကွး 

ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး လုြ်ငန်းရဆာင်ေေက် 

ရနသကြါတယ်။

jynfe,ftwGif; aoG;vGefwkyfauG;jzpfyGm;ol 212OD;&Sdae
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ကာကွယ်တားဆီးရေးလုြ်ငန်း ရဆာင်ေေက်သူ 

ရေါက်တာရအာင်သူေက်က “ကျရနာ်တို့ကရတာ့  

တစအ်ြုစ်ကုိနုစှရ်ယာကသ်ွားမလား အေဲလီိအုြျ ိုးြျပြီး 

ကိုယ့်ေန်ေမ်းရတွက ဘယ်နှစ်ရယာက်သွားမ လဲ 

မိြင်နှင့်ကရလးက ဘယ်ရလာက်သွားမလဲ သကက်ရပြ 

နီေက်က ဘယ်ရလာက်ကူညီရြးြါ အဲလိုြဲ လက်ေှိမှာ 

တတိကိျကျရလးနဲ့ ေေိရိောကရ်ောကပ်ေစရ်အာငလ်ြု ်

ရဆာင်ရနြါတယ်” လို့ ရပြာြါတယ်။

ပြင်မှတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရသွးလွန်တုြ်ရကွး 

ပေစ်ြွားသူဟာ ေျားနာ ပြီး  အစားရကာင်းရကာင်း  

မစားြျင်တာတို့ ၊ သတိလစ်တာတို့ ရသွးလန့်တဲ့လက္ခ

ဏာပေစရ်ြါ်တာတို၊့ ရသွးရြါငြ်ျနိက်ျတာတို၊့ ြန္ဓာကိယု ်

ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာတို့ စတဲ့ လက္ခဏာပေစ်ရြါ်နိုင်ပြီး 

အြျနိ်မှီမကုသဘူးဆိုေင် အသက်ရသဆုံးနိုင်တဲ့အေိ 

ပေစ်ရစနိုင်ြါတယ်။

၂၀၁၂မှ  ၂၀၂၀ြု နှ စ်အေိ  ၉နှ စ်အတွင်း  

၂၀၁၇ ြုနှစ်မှာရတာ့ ရသွးလွန်တုြ်ရကွးပေစ်ြွားမှု 

အပမင့်ဆုံး ပေစ်ြဲ့ပြီး ပေစ်ြွားသူ (၁၁၀၃)ဦး၊ ရသဆုံးသူ 

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

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

ကယားပြည်နယ် လွိုင်ရကာ်ပမို့နယ် စက်မှုဇုန် 

(၂) ေဲမှာ အကကီးစား ြဲသတ္တု ကုန်ရြျာစက်ရုံက ယြု 

အြျနိ်ေိ စက်ရုံတည်ရဆာက်ရနမှု လုြ်ငန်းရတွနဲ့ 

ြတ်သတ်ပြီး စက်ရုံအနီးအနားက ေောရတွက စက်ရုံ 

ေဲ့ရကာင်းကျ ိုး/ဆိုးကျ ိုးရတွ ဘယ်လိုေှိ လည်း ဆိုတာ 

မသသိကဘူးလို ့ပမနမ်ာနိငုင်ြံငွ့လ်င်းပမငသ်ာမှုနငှ့ ်တာေန ်

ယူမှု၊ တာေန်ြံမှုဆိုင်ော အေြ်ေက်မဟာမိတ်အေွဲ့ 

ကယားပြညန်ယတ်ာေနြ်ံြ့နွ်းအန်းဂျလိကု ဆကရ်ပြာ 

ြါတယ်။

“ သူတို့တည်ရဆာက်ရေးရတွဆက်လုြ်ရန

တယ်။ အဲ့ေါလူေုကို  မြျ ပြဘူးရလ။ မြျ ပြရတာ့ 

ကျရနာတ်ိုေ့ငှ်းလင်းြွလဲြုတ်ာ အဲတ့ာြါြ။ဲ စကရ်ုလံြုေ်င ်

အဲ့ေီဆိုးကျ ိုး/ရကာင်းကျ ိုးဘယ်လိုေှိလည်း အဲ့ေါြျပြ 

ေမယ်။ အြုဟာကျရနာ်ေောရတွကွင်းဆင်းတာ ၁၀ေော

ရကျာ် ပြီ ၊  ၁၀ေောရကျာ်ရကျာ်က တစ်ေောမှ  မသိဘူး 

ေောသား ရတွ၊ ရေသြံရတွက။”

စီမံကိန်း လုြ်ငန်းအရကာင်အေည်ရော်ောမှာ 

ရေသြံပြည်သူရတွကို အလုြ်အကိုင်ဦးစားရြးရြါ် 

မညဟ် ုကမု္မဏဘီက ်ရပြာဆိေုားရြမယ့လ်ည်း လက ်

ရတွ့မှာ ရေသြံ ၁၅ ဦးသာြါေှိတယ်လို့ ြွန်းအန်းဂျ 

လိုက ရေေန်ရပြာဆိုေားြါတယ်။

ြတ်ေန်းကျင်ဆိုင်ော  သက်ရောက်မှုအကဲ  

ပေတ်ပြင်း (EIA) မပြုလုြ်ဘဲ တည်ရဆာက်ရနတာ 

ရတွက ဥြရေမှာ အားနည်းြျက်ရတွေှိရနပြီးလက်

ေှိအရပြ အရနမှာ ြတ်ေန်းကျင်ေိြိုက်ရစတဲ့အော

ရတွကို ြျပြသင့်တယ်လို့ သဘာေြတ်ေန်းကျင်နှင့် 

ရပမယာအရေး တက်ကကလှုြ်ေှားသူ တစ်ဦးက ရပြာ 

ြါတယ်။

“ အဓိကရတာ့ ေင်းနှီးပမှြ်နှံမယ့် ကုမ္ပဏီရတွေဲ့ 

အရသကာင်းရတွ ကျရနာ်တို့သိြျင်တယ်။ ေင်းနှီးပမှြ် 

နှမံှုြမာနေယ၊် ေစီနွ့်ြစရ်ပမဇာရြါရ့နာ။် အေူးသပေင့သ်

ဘာေြတေ်န်းကျငေ်ြိိကုမ်ှုရတ၊ွ လမူှုရေး၊ ကျန်းမာရေး 

ေြိိကုမ်ှုကစိ္စရတကွိ ုအေငရ်ောေ်တုပ်ြီးမြှ ဲလြုရ်ဆာင ်

ေို့ကျရနာ်တို့လိုြျင်တယ်ရြါ့။”

နိငုင်ရံတာက် ပြဌာန်းေားတဲဥ့ြရေရတနွဲ့အည ီ

ြွင့်ပြုမိန့်ကိုေရအာင်လုြ်ြဲ့တာပေစ်တဲ့အတွက်ရသကာင့် 

ြွင့်ပြုမိန့်မေြင်မှာရြးေားတဲ့ ဥြရေနဲ့အညီရြးြဲ့တဲ့

ကတိကေတ်ရတွနဲ့ ရဆာင်ေေက်သွားမယ်လို့ ကုမ္ပဏီ 

ေါရိုက်တာ ဦးေင်းရမာ်ကရပြာြါတယ်။

“ကျရနာတ်ိုက့ ဥြရေနဲ့အညအီကနုလ်ုံးရြါရ့နာ။် 

ေါသတ္တုသန့်စင်စက်ရုံ  အရနနဲ့ သတ္တုသန့်စင်စက် 

ရုံမဟုတ်ဘူး။ ကျရနာ်တို့ ကုန်ရြျာစက်ရုံရြါ့။ သန့်စင် 

တာက လြုက်ကွမ်ှာြ ဲသန့်စငတ်ယ။် အရဲတာ ့ကျရနာ ်

တို ့လြုရ်နတာသည ်ဥြရေနဲ့အညအီပြည့ ်လြ်ုရန တာ 

ရြါ့ရနာ်။ တာေန်ြံမှု တာေန်ယူမှု အပြည့်နဲ့ လုြ်ရနြါ 

တယ် ။  ေူးေူးရေွရေွ  ရပြာစောရတာ့မေှိဘူး ။ 

ကျရနာ်တို့လက်ရတွ့ အရကာင်အေည် ရော်ရနတဲ့ 

အရနအေားမှာြဲ ရစာင့်သကည့်သကည့်ရြါ့”
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၎င်းကိစ္စေြ်ရတွနဲ့ြတ်သက်လို့  သသဂုတ်လ 

၂၈ေက်ရန့ေန်ကုန်မှာ သတင်းစာေှင်းလင်းြွဲလုြ်သွား

သကြါတယ်။

တဆက်တစြ်တည်းမှာြဲ  ယြုတည်ရဆာ

က်ရနတဲ့လုြ်ငန်းရတွအရြါ်မှာ ြူးရြါင်း ကကံစည်မှု 

(အကကီးစား ေင်းနှီးပမှြ်နှံမှု စီမံကိန်းများ၏ ကယား/

ကေငန်ပီြည ်အရြါ်သို ့လူ့အြငွ့ ်အရေးဆိငုေ်ာ၊ သဘာေ 

ြတ်ေန်းကျင်ဆိုင်ော၊ ဌာရနတိုင်းေင်းသားများ၏ ရပမ၊ 

အေင်းအပမစ်နှင့်နယ်နိမိတ်ဆိုင်ော အြွင့်အရေးပြိမ်း 

ရပြာက်မှုများဆိုတဲ့  အစီေင်ြံစာတြုကို  ေုတ်ပြန် 

သွားြါတယ်။

အစီေင်ြံစာအကျဉ်းြျုြ်အေ ကယား(ကေင်နီ) 

ပြည်အတွင်း သတ္တုေုတ်လုြ်မှု ကဏ္ဍမှာ လာရောက် 

ေင်းနှီးပမှုြ်နှံတဲ့ ေက်စြ်နိုင်ငံပြားေင်းနှီးပမှုြ်နှံလုြ်င

န်းရတွနဲ့ြတ်သက်လို့ ဗဟိုြျုြ်ကိုင်မှုရတွများရနတဲ့ 

ရပမယာအုြ်ြျုြ်ရေးယန္တေားရတွကို  အားရြးတာ 

ရတွ၊ အေင်းေှင်နိုင်ငံရတွေဲ့ နိုင်ငံပေတ်ရကျာ် စီမံကိန်း 

ရတွ ၊ ရနာက်ဆက်တွဲ လူ့အြွင့်အရေးနဲ့ သဘာေ 

ြတ် ေန်းကျင်ဆိုင်ော ဆိုးကျ ိုးသက် ရောက်မှုရတွ ၊

သက်ဆိုင်ော အစိုးေ အဆင့်ဆင့် လူ့အြွင့်အရေး ကာ 

ကွယ်ပမှင့်တင်ေို့  ြျက်ကွက်ရနတာရတွ၊ စီးြွားရေး 

လုြ်ငန်းမှ လူ့အြွင့်အရေး ြျက်ကွက်ရနတာရတွ၊ 

သဘာေ ြတေ်န်းကျငဆ်ိငုေ်ာ ေနိ်းသမိ်း ရစာင့ရ်ေှာကေ်ို ့

ြျက်ကွက်ရနတာရတွကို ရောက်ပြေားြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်မှာ အကကီးဆုံးနိုင်ငံပြားေက် 

စြ်ေင်းနှီးပမှြ်နှံမှုစီမံကိန်းတစ်ြုပေစ်တဲ့ သတ္တုသန့်စင် 

စက်ရုံနဲ့ြတ်သတ်ပြီး သတင်းစာေှင်းလင်းြွဲ ပြုလုြ်

သွားတာပေစ်ြါတယ်။

စက်ရုံအတွင်းပြည်တွင်းေန်ေမ်း(၅၃၉)ဦးနှင့် 

ပြည်ြေန်ေမ်း(၂၃)ဦး စုစုရြါင်းေန်ေမ်း(၅၆၂)ဦးတို့

ေင်ရောက်လုြ်ကိုင်ရနလျက်ေှိတယ်လို့ကယားပြည်န

ယ် အစိုးေအေွဲ ၏၂၀၁၉ြုနှစ်အတွင်းလုြ်ငန်းအစီေင်ြံ

စာအေသိေှိေြါတယ်။

၎င်းစီမံကိန်းနှင့်ြတ်သက်လို့  သက်ဆိုင်ော 

ကယားပြည်နယ် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးေန်ကကီးေ

န်ကကီးဦးရမာ်ရမာ်ကို ဆက်သွယ်ရမးပမန်းြဲ့ရြမဲ့ ြေီး 

သွားရနတာပေစ်တဲ့အတွက် ပြန်လည်ရပေသကားနိုင်ပြင်း 

မေှိြဲ့ြါဘူး။

အဆိုြါ သတ္တုသန့်စင်စက်ရုံကိုအရကာင်အေ

ည်ရော်ေို့အတွက် ၂၀၁၈ကတည်းကအရကာင်အေည် 

ရော်ြဲ့တာ ပေစ် ပြီး  ပမန်မာနို င်ငံေင်းနှင်းနှီး ပမှြ်နှံ မှု

ရကာ်မေှင်ေံမှာ ြွင့်ပြုမိန့်အမှတ်(၁၆၈/၂၀၁၉)ပေင့် 

နစှ(်၅၀)ေင်းနှီးပမှြန်ှမံှုြငွ့ပ်ြုမနိ့်ကိ ု၂၀၁၉၊ ဇလူိငုလ်(၆)

ေက်ရန့မှာ ေေှိြဲ့တာပေစ်ြါတယ်။

ြငွ့ပ်ြုမနိ့်ေပြီးရနာကမ်ှာ နွားလေိုးရကျးေောအြုစ် ု

၊ စက်မှုဇုန်အြိုင်း(၂)အတွင်းေှိ ရပမ(၁၁၃)ဧကရြါ်မှာ

ရဆာက်လုြ်ရနတာပေစ်ြါတယ်။
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လတ်တရလာပေစ်ြွားရနတဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါ 

ပေစ်ြွားမှုကို  ကကိုတင်ေိန်းြျုြ်နိုင်ေို့အတွက် မလို  

အြ်ဘဲ အပြင်သွားတာရတွ လူစုလူရေးရတွ မပြု လုြ် 

သကေို့  ကျန်းမာရေးတာေန်ေှိသူရတွက တိုက်တွန်း  

ေားြါတယ်။ 

မ ပေစ်မရန အပြင်သွားေတာရတွ  အစည်း  

အရေးရတွ သင်တန်းရတွ သွားေတဲ့အြါမှာ Mask 

တြ်ေားေို့ လိုအြ်တယ်လို့ ပြည်နယ်ကုသရေးနှင့်ပြ

ည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ရေါက်တာရဌးလွင်က 

ရပြာြါတယ်။

“ လိုအြ်လို့အစည်းအရေးသွားတာ ရကျာင်း 

တက်တာ သင်တန်းသွားတာ ေါရတွလုြ်သင့်သလို 

မလိုအြ်ဘဲနဲ့ အရြျာ်အြါးရတွရသကာင့် လူစုလူရေး 

ရတွနဲ့  တရုန်းရုန်း လုြ်တဲ့ဟာမျ ိုးရတွ ရေှာင်သင့်  

တယ် သူများလုြ်ြဲ့ေင် ကိုယ်မသွားဘူးဆိုေင် ကိုယ့်မှာ 

ကူးစက်ေို့ အြွင့်အရေးရတွ မလိုအြ်ဘဲနဲ့ လူစုလူရေး 

ေှေိာမသွားြါနဲ့ မပေစမ်ရနအစည်းအရေးရတလွြုေ်မယ ်

သင်တန်းရတွေှိမယ်ဆိုေင်လည်း Mask တြ်ြါ ’’ လို့ 

ရေါက်တာက ဆိုြါတယ်။

လက်ေှိမှာလည်း ေြိုင်ပြည်နယ် စစ်ရတွ ပမို့မှာ 

ကိုဗစ်၁၉ကူးစက်မှုဟာ ပမန်ဆန်ရနပြီး အဲေီကူးစက် 

ရနတဲ့ဗိုင်းေစ်ြိုးဟာ မျ ိုးရိုးဗီဇရပြာင်းလဲရနတဲ့ အမျ ိုး 

အစား ပေစ်တာရသကာင့် ရဆးသုရတသန ဦးစီဌာနမှာ 

ဗိုင်းေြ်စ်ြိုးေဲ့ မျ ိုးရိုးဗီဇကို စစ်ရဆးရော်ေုတ်သွား 

မယ်လို့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားေန်ကကီးဌာနက 

ရသကညာေားြါတယ်။

ေါ့အပြင် အပြင်ေွက်ေို့ လိုအြ်လာြဲ့ေင် so-

cial distancing ရတွကို  စနစ်တကျလိုက်နာေို့  

လိုအြ်တယ်လို့  ရေါက်တာရဌးလွင်က ေြ်မံ ပြီး  

COVID-19 ကာလအတငွ်း အရသးစား အလတ ်

စား စီး ြွား ရေး လု ြ် င န်း ေှ င် ရတွ ကို  အ စိုး ေ က ရန  

ရြျးရငွေုတ်ရြးလျက်ေှိ ော  ယြုေုတိယအကကိမ်  

ရလှောက်ေားသူ များလာတယ်လို့ သိေြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်ေှိ လုြ်ငန်းေှင်များအတွက် 

ြေမအကကိမ် ရြျးရငွရတွကို ဧပြီလ ၉ ေက်ရန့က 

ရလှောကလ်ွှာကိ ု၅၂ ဦးသာရလှောကေ်ားပြီး သသဂတုလ် 

၁၀ ရန့ေတုယိအကကမိ ်ရြျးရငရွလှောကလ်ွှာရြးြိုသ့စူာ

ေင်းမှာ ၉၂ ဦးေိ ေှိလာြါတယ်။

စက်မှုကကီးသကြ်ရေးနှင့် စစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာန 

ေုညွန်သကားရေးမှူး ရေါ်ြင်သွယ်ဦး က “အြုေုတိယ 

တစ်ကကိမ်ရလျာက်လွာရတွကရတာ့ ကျမတို့ရုံးြျုြ် 

ကရနပြီးရတာ့ ရလှောက်လွာရတွကို  နိုင်ငံရတာ်ကို  

တငပ်ြီးသွားပြ။ီ ေါရြမယ့ရ်ြျးရငဘွယရ်လာကက်ျလဆဲို

တာကိရုတာ ့သကူေကေ်ဆ်ိေုက်ရနအရပေေကွမ်ှာရလး 

အြုကမေွက်ရသးဘူး ဘာလို့လဲဆိုရတာ့ ကျမတို့က 

သသဂုတ် ၁၀ ေက်ရန့ကမှရနာက်ဆုံးတင်ရြးေတာဆို

ရတာ့ရလး” လို့ရပြာြါတယ်။

ြေမအကကိမ်  COVID-19ရြျးရငွရလျာက် 

ေားသူ ၅၂ ဦးအနက် ၃၃ ဦးက ရြျးရငွေေှိြဲ့ ပြီး 

စုစုရြါင်း ဘီလီယံ ၁၀၀ ြျရြးြဲ့တယ်လို့သိေြါတယ်။

ေုတိယအကကိမ် ရြျးရငွအတွက်လိုအြ်ရသာ

ရလျာက်လွာများကို သသဂုတ် ၁၀ ရန့တွင်တင်ပြပြီး 

ရလှောက်ေားသူ ၉၂ ဦးေှိကာ ယြုအြျနိ်ေိရတာ့ 

တိုက်တွန်းေားြါတယ်။

ကယားပြည်နယ် တီဘီတိုက်ေျက်ရေးဌာနမှာ 

ရေါ က် တာ သ န်း ေို က် ရဇာ် က လ ည်း  “ ကို ဗ စ် က 

မပြီးရသးဘူးရြါ့ရနာ ပြန် ပြီးရတာ့ရတွ့လာတယ်။ 

ေီကယားပြည်နယ်မှာ မရတွ့ရသဘူးဆိုရြမယ့် သတိ 

ေိေိယေှိပြီးရနေို့လိုအြ်တယ်ရြါ့ရနာ။ တစ်ရယာက် 

ရလာက်ရတွ့လိုက်တာနဲ့  ကူးစက်နိုင်ရပြကြိုများ 

တယရ်ြါရ့နာ။ အရဲတာ ့Mask ကရတာ ့အပမတဲမ်းတြ ်

ေမယ် လက်ြုံမှန်ရဆးေမယ်ရြါ့ရနာ။ တစ်ြုြုေျားနာ 

သံသယေှိပြီဆိုတာနဲ့ နီးစြ်ောကိုအသိရြးပြီးရတာ့ 

ရဆးရုံရဆးြန်းရတွမှာ အပမန်ဆုံးလာပြေမယ် “ လို့ 

တိုက်တွန်းရပြာဆိုလိုက်ြါတယ်။

ကယားပြညန်ယမ်ှာ COVID-19ကာကယွက်သု 

ရေးလုြ်ငန်းရဆာင်ေေက်တာနဲ့ြတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့ 

ကျ န်း မာ ရေး ဦး စီး ဌာ န မှ  ေ န် ြုံ ရငွ  ( ၁ ၄ ) သ န်း ၊ 

ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ (၉.၁)သန်း၊ ပြည်နယ်အစိုးေမှ 

ရဆးရုံပြင်ဆင်ေန်နှင့် ရဆး၊ ရဆးြစ္စည်းေယ်ယူေို့ (

၂၂၃.၁၁၈)သန်း ြံ့ြိုးေားတယ်လို့ သိေြါတယ်။

ပြည်နယ်ေှိ ပမို့နယ်တွင်း အေင်အေွက်ဂိတ် (

၁၆)ဂိတ်၊ လွိုင်ရကာ်ရလဆိြ်နှင့် ေိုင်းနယ်စြ်ဂိတ် (

၃)ြုမှာ COVID-19ြူးရြါင်းစစ်ရဆးရေးအေွဲ့နဲ့အတူ 

ပမန်မာနိုင်ငံသကက်ရပြနီအသင်း၊ ရေှေလွိုင်ရကာ်ြေဟိ 

တအေွဲ့၊ ရစတနာ့ေန်ေမ်းရတွက ကိုဗစ်ရောဂါ ရစာင့် 

သကြ်သကည့်ရှုရေးကို ရဆာင်ေေက်လျက်ေှိ ရနြါတယ်။

ကျ န်း မာ ရေး နှ င့် အား က စား ေ န် ကကီး ဌာ န ေဲ့  

ကိုဗစ်၁၉ရောဂါ ရစာင့်သကြ်သကည့်ရှုမှုနဲ့ြတ်သက်ပြီး 

သတင်းေတုပ်ြနြ်ျကအ်ေ ပမနမ်ာနိငုင်မံှာ သသဂတုလ်၂၈ 

ေက်ရန့ နံနက် ၈ နာေီအေိ ကိုဗစ်၁၉အတည်ပြုလူနာ 

(၆၂၈) ဦးအေိ ေှိရနပြီပေစ်ြါတယ်။
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ရြျးရငွြမာဏ မကျလားရသးဘူးလို့ ဆိုြါတယ်။

ရြျးရငရွလှောကလ်ွာရတကွိ ုလြုင်န်းေငှ်းရတေွ ံ

ြျ ပြပြီး  လာရောက်ရလှောက်ေားတဲ့  ရလှောက်လွာ 

ရတေွကဲ အြျကအ်လကပ်ြည့စ်ုတံဲ ့ရလှောကလ်ွာရတကွိ ု

နိငုင်ရံတာအ်စိေုေကံိ ုပြနတ်ငပ်ြေတယလ်ို ့ဆိြုါတယ။်

“ေီ COVID-19 ရြျးရငွမှာရလး နိုင်ငံရတာ် 

ကရနပြီးရတာ့မှ တေားေင်ရြါရနာ် ရြျးရငွရလှောက် 

လွာေှိတယ် ။  အဲ့ ရြျး ရငွ ရလှောက်လွာမှာ  ရနာက်  

ဆကတ်ွမဲှာ ြူးတွတဲငပ်ြေမည့အ်ြျကအ်လကမ်ျားဆိပုြီး 

ကဏ္ဍ နစှမ်ျ ိုးေှတိယ။် ကမု္မဏဆီိေုင ်တငေ်မှာက အြျက ်

၁၂ ြျက်ရြါရနာ် ရိုးရိုး MSME လုြ်ငန်းဆိုေင်ရတ့ 

အြျက် ၉ ြျက်ကို ြူးတွဲပြီးတင်ရြးေတယ်။ အဲ့လိုမျ ိုး

လုြ်ငန်းေှင်ကရနပြီးရတာ့ ပြည့်စုံရအာင်လုြ်လာတဲ့

ဟာမျ ိုးဆိုေင် ကျမတို့နဲ့ ကယားပြည်နယ်ကုန်သွယ်စ

က်မှုအသင်းကရနပြီးရတာ့မှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်လာတဲ့ 

လုြ်ငန်းေှင်တိုင်းကို  ကျမတို့ကတင်ရြးတယ်။” 

လို့ရေါ်ြင်သွယ်ဦး ကရပြာြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်အတွက် COVID-19 ရြျးရငွ 

ေုတိယအကကိမ်ြျေားနို င်ရေးအတွက်  လိုအြ်တဲ့  

အြျက်အလက်ေှင်းလင်းပြင်းကို ပြီးြဲ့တဲ့ သသဂုတ်လ 

၆ ေက်ရန့တွင် ရနာင်ယားကန်သာရဘး BBQ စား 

ရသာက်ဆိုင်တွင် ပြုလုြ်ြဲ့ ပြီး  ရလှောက်လွာရတွကို  

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေကို တင်ပြေားပြီပေစ်တယ်လို့ သိေ 

ြါတယ်။
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ေီ မို က ရေ စီ န ည်း အ ေ  ပြ ည် သူ လူ ေု ရတွ  

ရေေးရကာကတ်ငရ်ပမှာကလ်ိကုတ်ဲ ့လွှတရ်တာက်ိယုစ်ား 

လှယ်ရတွနဲ့ အစိုးေအေွဲ့ေင်ရတွဟာ အရပြြံအားပေင့် 

လာဘ်ရြးလာဘ်ယူမှု၊ အကျင့်ြျက်ြျစားမှု၊ အာဏာ 

အလွှဲသုံးစားမှုရတွကင်းေို့ လိုအြ်သလို တစ်ေက်မှာ 

တာေန်ယူမှု၊ တာေန်ြံမှုနဲ့ ြွင့်လင်းပမင်သာမှုေှိေို့လို 

အြ်ြါတယ်။

၂၀၀၈ ြနုစှ ်ေွဲ့စည်းအြုြ်ျုြြ်ုအံရပြြဥံြရေအေ 

ပြညရ်ောငစ်အုဆင့မ်ှာရတာ ့အစိုးေနဲ့ လွှတရ်တာဟ်ာ 

သီးပြားေြ်တည်တဲ့ြုံစံ ပေစ်ရြမယ့်လည်း တိုင်းရေ 

သကကီး (သို့ )  ပြည်နယ်အဆင့်ကို  သကည့်လိုက်ေင်  

ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်နဲ့ ပြည်နယ်အစိုးေဟာ ေွဲ့စည်း 

ြုံအေ ြါလီမန်ေီမိုကရေစီစနစ်ြုံစံ မျ ိုးပေစ်ရနြါတယ်။

ပြ ည် န ယ် လွှ တ် ရတာ် က ရန  အ စိုး ေ သ စ်  

ေွဲ့လိုက် တဲ့အြါမှာ အစိုးေအေွဲ့ေဲမှာ ြါေင်သွားတဲ့ 

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရတွဟာ အစိုးေအေွဲ့ေင် 

ပေစ်သလို လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်အပေစ်နဲ့လည်း 

ဆက်ေှိရန အုံးမှာ ပေစ်ြါတယ်။ တနည်းရပြာေေင် 

လွှတ်ရတာ်ကိုယ် စားလှယ်တစ်ဦးက အစိုးေအေွဲ့ေင် 

ေဲမှာလည်း ြါေင်ရနတာရသကာင့် အုြ်ြျုြ်ရေးရော၊ 

ဥြရေပြုရေးရော နစှြ်စုလုံးကိ ုတစပ်ြိုငန်ကေ် ဲတာေန ်

ယူေတာကို ရတွ့နိုင်ြါတယ်။

လက်ေှိ ကယား(ကေင်နီ)ပြည်နယ်မှာ ပြည်သူ 

လူေုက တိုက်ရိုက်  ၇၅ ောြိုင်နှုန်း  ရေေးရကာက် 

တငရ်ပမှာကြ်ငွ့ေ်ှတိဲ ့လွှတရ်တာ ်မဆဲန္ဒနယ ်စစုရုြါင်း (

၃၄) ရနောေှြိါတယ။် အေဲေီမဲှာမ ှအမျ ိုးသားလွှတရ်တာ ်

မဲဆန္ဒနယ် (၁၂) ရနော၊ ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ်မဲဆန္ဒနယ် 

(၇) ရနောနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ် မဲဆန္ဒနယ် (၁၅) 

ရနောေှိြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်မှာ ၇၅ ောြိုင်  

နှုန်းနဲ့ညမီှေတဲ ့အေြသ်ားလွှတရ်တာ ်ကိယုစ်ားလယှ ်၁၅

 ဦးေှိပြီးတာ့ ၂၅ ောြိုင်နှုန်း နဲ့ ညီမှေတဲ့ တြ်မရတာ်သား 

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးအြါအေင်  ပြည် 

နယ်လွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးရြါင်း (၂၀) 

ဦးေှိြါတယ်။ လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၀ ဦးေဲမှာ 

(၅) ဦးကရတာ့ ပြည်နယ် ေန် ကကီးြျုြ်အြါအေင် 

အစိုးေအေွဲ့ေင်ရတွေဲမှာ ြါေင်ရနတာ ပေစ်ြါတယ်။

ေီရနောမှာ အဓိက မီးရမှာင်းေိုးပြြျင်တာက 

ပြညန်ယလ်ွှတရ်တာန်ဲ့ ပြညန်ယအ်စိုးေတို ့အြျင်းြျင်း 

အပြန်အလှန်ေိန်းရကျာင်းနို င်ရေးြဲ ပေစ်ြါတယ်။ 

အြလုိ ုအအပြနလ်နှေ်နိ်းရကျာင်းနိငုေ်ိုအ့တကွ ်တစြ်ါ 

တီ ေဲက လွှတ်ရတာ်ေိုင်ြုံရနောအားလုံးနီးြါးကို  

ေေားေင် အြက်အြဲေှိတတ်ြါတယ်။

အ ရကာ င်း ဆုံး က ရတာ့  လွှ တ် ရတာ် တွ င်း  

ြါတီစုံက ကိုယ်စားလှယ်ရတွ ြါေင်ရနတာမျ ိုးဆိုေင် 

လွှတ်ရတာ်နဲ့ အစိုးေအပြန်အလှန်ေိန်းရကျာင်းရေး

မှာ ြိုပြီး အားရကာင်းနိုင်တယ်လို့ ယူဆလို့ေြါတယ်။

ေါကို လက်ေှိပေစ်ရနတဲ့ အစိုးေအေွဲ့ေင် ကယား 

ပြညန်ယ ်ေနက်ကီးြျုြဦ်းအယလ်ရ်ောင်းရှိုကိ ုလွှတရ်တာ ်

ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးကရန စွြ်စွဲ ပြစ်တင် ေားတဲ့ 

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အလွှဲသုံးစားမှုနဲ့ အများပြည်သူြိုင် 

ကယားရေကွင်းမှာ ကုမ္ပဏီကို လုြ်ြိုင်ြွင့်ရြးတဲ့ရန 

ောမှာ ြငွ့လ်င်းပမငသ်ာမှု မေှဘိူးဆိတုဲ ့ကစိ္စေြ ်တစြ်နုဲ့ 

ဥြမာရြးြျင်ြါတယ်။

ဥြရေလမ်းရသကာင်းအေ ကယားပြည်နယ် 

ေန်ကကီးြျုြ်ကို စွြ်စွဲပြစ်တင်လိုတဲ့အတွက် ပြည်နယ် 

လွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ် အနည်းဆုံး ၄ ြုံ  ၁ြုံ

ဦး ရေပေစ်တဲ့ လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦးက 

လကမ်တှ ်ရေး ေိုးပြီး ပြညန်ယလ်ွှတရ်တာဥ်က္ကဌ ဦးလ ှ

ရေွးေံကို တင်ပြြါတယ်။

အြုလို စွြ်စွဲပြစ်တင်ေို့ လက်မှတ်ရေးေိုးတဲ့ 

ကိယုစ်ားလယှရ်တကွိ ုသကည့မ်ယဆ်ိုေင ်အမျ ိုးသားေမီိ ု

ကရေစ ီအေွဲ့ြျုြ(်NLD) ြါတကီ (၂) ဦး၊ ပြညရ်ောငစ်ကုကံ ့

ြိုင်ရေးနှင့်  ေွံ့ ပေိုးရေးြါတီ (USDP) က (၁) ဦး ၊ 

ကယားပြည်နယ်ေီမိုကေက်တစ်ြါတီ(KySDP) က (

၁) ဦးနဲ့ တြ်မရတာ်သားကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးတို့က 

ညွှန့်ရြါင်းြုံစံနဲ့  လုြ်ရဆာင် သကတာပေစ်ြါတယ်။ 

ေါရြ မယ့် ရနာက်ြိုင်းမှာ အြုလို စွြ်စွဲပြစ်တင်တာကို 

လကမ်တှေ်ိုးပြီး ပြညန်ယလ်ွှတရ်တာ ်ဥက္ကဌေ ံတငပ်ြ 

ြဲ့တဲ့ NLD ြါတီက လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

ပြန်လည် နုတ်ေွက်သွားတာကို ရတွ့ေြါ တယ်။

အမှန် ရတာ့  ေီလို  ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်နဲ့  

ပြည်နယ်အစိုးေ အပြန်အလှန်ေိန်းရကျာင်းတာကို 

လွန်ြဲ့တဲ့ NLD အစိုးေ သက်တမ်း ၄ နှစ်ရလာက် 

အတွင်းမှာ ကတည်းက လုြ်ရဆာင်ြဲ့သင့်တာ ပေစ်ြါ 

တယ်။ ေါရြမယ့် NLD ကိုယ်စားလှယ်ရတွ အများစု 

ရနောယူေားတဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်မှာ ြါတီေင် 

အြျင်းြျင်း သရဘာေား မတူညီတဲ့အြျနိ် အြုလိုမျ ိုး 

လွှတ်ရတာ်နဲ့ အစိုးေ အပြန်အလှန်ေိန်း ရကျာင်းနိုင်ေို့ 

အားေုတ် လာတာကို ပမင်ရတွ့ေြါတယ်။

ပြ ည် န ယ် လွှ တ် ရတာ် ကို ယ် စား လှ ယ်  ( ၅ ) 

ဦးက လက်မှတ်ေိုးတင်ပြမှုအပြီး လွှတ်ရတာ်ဥက္ကဌ 

ဦးလှရေွးကရနပြီး ရတာ့ စုံစမ်းစစ် ရဆးရေးအေွဲ့ကို 

ေွဲ့စည်းြါလိုက်တယ်။ လက်ေှိအရပြအရန အေ သကည့် 

မယ်ဆိုေင် စုံစမ်းစစ်ရဆးရေးအေွဲ့က ပြည်နယ်ေန် 

ကကီးြျုြက်ိ ု(၄) ကကမိတ်ိငုတ်ိငု ်ရြါ်ယစူစရ်ဆးြဲ ့ရြမယ့ ်

လည်း ေန်ကကီးြျုြ်က ကိုယ်တိုင်လာရောက်ရပေေှင်း

တာမေှိြဲနဲ့  ကိုယ်စားလှယ်ရစလွှတ်ြဲ့တာရသကာင့်  

တစ်စုံတစ်ော စုံစမ်းရမးပမန်းနိုင်တဲ့ အရပြအရနမျ ိုး 

မေှိြဲ့ြါဘူး။

ပေစ်စဉ်ရတွအရနနဲ့ စုံစမ်းစစ်ရဆးရေးအေွဲ့က 

ရတွ့ေှိြျက်ရတွကို  ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်ဥက္ကဌကို  

တင်ပြလာ တဲ့အြါမှာ လွှတ်ရတာ်ဥက္ကဌ တြါ လွှတ် 

ရတာ်ကို တင်ပြေမှာ ပေစ်ြါတယ်။ 

အဲ့ေီကမှတစ်ဆင့် လွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ် 

စစုရုြါင်းဦးရေေဲ့ အနည်းဆုံး ၃ ြု ံ၂ ြုကံ စြွစ်ွပဲြစတ်ငမ်ှု 

မှန်ကန်တယ်လို့ ဆုံးပေတ်တယ်ဆိုတယ်ဆိုေင် အဲေီဆုံး 

ပေတြ်ျကက်ိ ုလွှတရ်တာဥ်က္ကဌက နိငုင်ရံတာ ်သမ္မတေ ံ

တစြ်ါ အစေီငြ်တံငပ်ြေြါတယ။် တိငု်းရေသကကီး (သို)့ 

ပြညန်ယေ်နက်ကီးြျုြက်ိ ုသမ္မတက တိကုရ်ိကု ်ရေေးြျယ ်

ေားတာပေစ်လို့ နိုင်ငံရတာ်သမ္မတကို တာေန်ြံေတာ 

ပေစ်ြါတယ်။

ရနာက်ဆုံး အဆုံးအပေတ်က နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ 

ဆမီှာ ေှတိယဆ်ိတုဲသ့ရဘာပေစြ်ါတယ။် အကယ၍်များ 

နိငုင် ံရတာသ်မ္မတက အရေးယရူဆာငေ်ေကတ်ာမလြုေ်င ်

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရတွက အစိုးေအေွဲ့ေင်  

တစ်ရတွကို ေိန်းရကျာင်းတဲ့ရနောမှာ အောမေင်ပေစ် 

သွားနိုင်ြါတယ်။

NLDြါတီေဲ့  သရဘာအေ ဗဟိုြျုြ်ကိုင်မှု 

စနစ်နဲ့ သွားတာပေစ်တဲ့အတွက် ဗဟိုက ၎င်းတို့ြါတီ 

ေငရ်တကွိ ုအမနှတ်ကယ ်အရေးယနူိငုြ်ါ ့မလားဆိတုာ 

ကိရုတာ ့ရစာင့သ်ကည့ေ်မှာ ပေစြ်ါတယ။် သာဓကအရနနဲ့ 

ကယား(ကေင်နီ)ပြည်နယ်ေဲ့ ရသကးရုြ်အရေးကိစ္စမှာ 

ရေသြံ ပြည်သူလူေုရတွ ကန့်ကွက်ြဲ့ သကရြမယ့်  

ပြည်နယ်ေန်ကကီးြျုြ်ကို NLD ဗဟိုကရန အရေးတယူ 

လုြ်ရဆာင်တာ မေှိြဲ့ြါဘူး။

ေါရ့သကာင့မ်ိုလ့ို ့ပြညန်ယလ်ွှတရ်တာန်ဲ့ ပြညန်ယ ်

အစိုးေတို့  အပြန်အလှန်ေိန်းရကျာင်းနိုင်ေို့ဆိုတာ 

ကိယု့ပ်ြညန်ယန်ဲ့ အမျ ိုးသားအကျ ိုးစီးြွားကိ ုသကည့တ်ဲ၊့ 

ပြည်သူကို အမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စား 

လှယ်ရတွ ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်ေဲမှာ ရနောများများေ 

သွားေို့ လိုြါတယ်။ 

လာမယ့် ၂၀၂၀ နိုေင်ဘာလ (၈) ေက်ရန့မှာ 

ကျင်းြမယ့် အရေွရေွ ရေေးရကာက်ြွဲမှာ ပြည်သူရတွ 

အရနနဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ် စားလှယ်ရလာင်းရတွကို ရေေး 

ြျယ်နိုင်ြွင့်  အြွင့်အရေး ေှိရနတာပေစ်တဲ့အတွက် 

မှန်ကန်တဲ့ြါတီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ရတွကို မဲရြးရေေး 

ြျယ်သက ေို့ တိုက်တွန်း လိုက်ေြါတယ်။

ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်နဲ့ ပြည်နယ်အစိုးေတို့ အပြန်အလှန် ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်နဲ့ ပြည်နယ်အစိုးေတို့ အပြန်အလှန် 

ေိန်းရကျာင်းနိုင်ေို့လိုအြ်ေိန်းရကျာင်းနိုင်ေို့လိုအြ်

ueœm&0wDwdkif;(rf)
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(၁၉.၈.၂၀၂၀)ေက်ရန့တွင် ေှားရတာပမို့နယ်၊ ရပမာက်ြိုင်းရကျးေောအုြ်စု၊ ြွန်ရြျာင်းနှင့်ရေါလဲေူရကျး

ေောများ၌ Cash for Work စီမံကိန်းပေင့် ရကျးေောတွင်းအမာြံ လမ်းြင်းပြင်း၊ အလယ်ြိုင်းရပမာက်ေောရကျးေော၌ 

ရေနတုရ်ပမာင်းတူးရောပ်ြင်း၊ ြန်းမရဆာင ်ခြစံည်းရိုးပြုပြငပ်ြင်း၊ Box culvert(၁)စင်းတညရ်ဆာကပ်ြင်းလြုင်န်းတို့

အား လွိုငရ်ကာ ်ြရိငုရ်ကျးလကရ်ေသေွံ့ပေိုးတိုးတကရ်ေးဦးစီးဌာန၊ ြရိငုဦ်းစီးမှူး၊ ဦးရသာင်းပမင့၊် ေှားရတာ ပမို့နယ၊် 

ပမို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးရေွးရအာင်နှင့်အေွဲ့ေန်ေမ်းတို့မှ ရပမပြင်သို့ကွင်းဆင်းစစ်ရဆး သကည့်ရှုြဲ့ပြီး လိုအြ်သည်များ 

လမ်းညွှနမ်ှာသကားြဲြ့ါသည။် အဆိြုါစမီကံနိ်းသည ်ကယား ပြညန်ယရ်ကျးလကရ်ေသေွံ့ပေိုးတိုးတကရ်ေးဦးစီးဌာ

နမ ှCOVID-19 စီးြွားရေးကစုားမှုအစအီစဉ ်COVID-19 Economic Relief Plan(CERP)အေ ရကျးလကရ်ေသရန 

မသိားစမုျား ေငရ်ငရွလျာန့ည်းလာမှုနငှ့စ်ားေတရ်နရေးအြကအ်ြမဲျား ရပြလညရ်စနိငုပ်ြီး ရကျးလက ်ရေသများေှ ိ

ပြည်သူများအရနပေင့် ရကျးေောေွံ့ပေိုးရေးလုြ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်ရဆာင်ေေက် ရစ၍ လုြ်အားြေင်ရငွြျက်ြျ

င်းေေှိရစမည့် စီမံကိန်းပေစ်ပြီး တစ်ေက်တစ်လမ်းမှ ကူညီ ရဆာင်ေေက်ရြးသည့် စီမံကိန်းတစ်ြုပေစ်ြါရသကာင်း 

သိေှိေြါသည်။

ပေူပေူ (ရကျးလက်)

Cash for Work စီမံကိန်း လုြ်ငန်းရဆာင်ေေက်ရနမှုကွင်းဆင်းစစ်ရဆးပြင်း

စိုက်ြျ ိုးရေး ၊  ရမွး ပမူရေးနှင့်ဆည်ရပမာင်းေန် ကကီးဌာန၊  ရကျးလက်ရေသေွံ့ ပေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး

ဌာန၊ ကယားပြည်နယ်ရကျးလက်ရေသေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးရကျာ်သူရအာင်၊ 

ေုတိယညွှန်သကားရေးမှူး ဦးရစာေီးေီ၊ ေုတိယညွှန်သကားရေးမှူး(နည်းြညာ) ဦးေွန်းြျစ်၊ လွိုင်ရကာ် ြရိုင်ဦးစီးမှူး 

ဦးရသာင်းပမင့်၊ ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ် ဦးစီးမှူး ရေါ်ရနာ်ရြျာစုနှင့် အေွဲ့တို့သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ြု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း 

ေီးရမာ့ဆို ပမို့နယ်ရကျးလက်ရေသေွံ့ ပေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်အစိုးေ ေန်ြုံရငွပေင့်  အရကာင် 

အေည်ရော်ရဆာင်ေေက်ရနရသာ ရေါတမကကီးရကျးေော၊ လယ်ယာ ကုန်ေုတ်လမ်းအြိုင်း(၁)နှင့် ရေါရကာ့၊ 

ရေါော၊ ရေါတြျ၊ ရေါတြျေောသစ် ရေရြးရေးလုြ်ငန်းစရသာ လုြ်ငန်းများကို အြျနိ်မီပြီးစီးနိုင်ရေးအတွက် 

ကွင်းဆင်းစစ်ရဆးြဲ့ ပြီး သတ်မှတ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စံြျနိ်စံညွှန်းနှင့်အညီ အြျနိ်မီပြီးစီးရေးအတွက် 

ကွင်းဆင်းစစ်ရဆးပြီး လိုအြ်သည်များလမ်းညွှန်မှာသကား ြဲ့ြါသည်။

 ဆကလ်က၍် နိငုင်ရံတာမ်ြှျမတှရ်သာ COVID ကာလအတငွ်း စီးြွားရေးကစူားမှုအစအီစဉ ်COVID-19 

Economic Relife Plan(CERP) အေ ရကျးလက်ရနမိသားစုများ ေင်ရငွရလျာ့နည်းလာမှုနှင့် စားေတ်ရနရေး 

အြကအ်ြမဲျားရပြလညရ်စေနအ်တကွ ်ရေါြလူရီကျးေော၊ ရေါဘျာကူးရကျးေော၊ ေလဲျားရကျးေော၊ ရေါလျားြရူကျးေော၊ 

ရေါတြျရကျးေောတွင် Cash for Work စီမံကိန်းလုြ်ငန်းနှင့် ရေါတမကကီးရကျးေော(VRFP) ရကျးေောမတညေ်န်ြုံရင ွ

စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ရဆးြဲ့ပြီး လိုအြ်သည်များလမ်းညွှန်မှာသကား ြဲ့ရသကာင်း သိေှိေြါသည်။

ကယားပြည်နယ်ရကျးလက်

ကယားပြည်နယ်ရကျးလက်ရေသေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ်ရကျးလက်ရေသ ေွံ့ပေိုး ကယားပြည်နယ်ရကျးလက်ရေသေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ်ရကျးလက်ရေသ ေွံ့ပေိုး 
တိုးတက်ရေးလုြ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ရဆးပြင်းတိုးတက်ရေးလုြ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ရဆးပြင်း

ကယားပြည်နယ်အတွင်း ရကျးလက်ရေသေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အဆင့်ဆင့်တွင် (၇/၂၀၂၀

) လအတွင်းြန့်ေားြဲ့ရသာ ယာဉ်ရမာင်းေန်ေမ်းများ၊ (၈/၂၀၂၀) လအတွင်းအသစ်ြန့်ေား ြဲ့ရသာ ေန်ေမ်း 

သစမ်ျားနငှ့ ်ဌာနကူးရပြာင်းတာေနေ်မ်းရဆာငလ်ာရသာ ေနေ်မ်းများစစုရုြါင်း ေနေ်မ်း(၂၄) ဦးအား(၁၀.၈.၂၀၂၀) 

ေက်ရန့မှ (၁၂.၈.၂၀၂၀) ေက်ရန့အေိ ကယားပြည်နယ် ရကျးလက်ရေသေွံ့ ပေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံး 

အစည်းအရေးြန်းမတွင် (ေန်ေမ်းသစ်များလုြ်ငန်းြွင် ေင်သင်တန်း) အားေွင့်လှစ်ရြးြဲ့ြါသည်။

 သင်တန်းတွင် သင်တန်းနည်းပြများပေစ်ရသာ ကယားပြည်နယ်ရကျးလက်ရေသေံွ့ပေိုးတိုးတက်ရေး 

ဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် ပြည်နယ်၊ လွိုင်ရကာ်ြရိုင်နှင့် လွိုင်ရကာ်ပမို့နယ်ရကျးလက်ရေသ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်

ရေးဦးစီးဌာနရုံးအဆင့်ဆင့်မှ အောေမ်း၊ အမှုေမ်းစုစုရြါင်း(၁၄)ဦးမှ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းြါ သင်ြန်းစာများအပြင် 

လကရ်တွ့အရကာငအ်ေညရ်ောရ်ဆာငေ်ေကရ်နသည့ ်လြုင်န်းအရတွ့အကကုံ များကိြုါ သငသ်ကားြိုြ့ျရြးြဲြ့ါသည။်

ကယားပြည်နယ် ရကျးလက်ရေသေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ေန်ေမ်းသစ်များလုြ်ငန်းြွင်ေင်သင်တန်းေွင့်လှစ်ပြင်းကယားပြည်နယ် ရကျးလက်ရေသေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ေန်ေမ်းသစ်များလုြ်ငန်းြွင်ေင်သင်တန်းေွင့်လှစ်ပြင်း

 အဆိုြါသင်တန်းေွင့်လှစ်ေပြင်းရသကာင့် ဌာနေန်ေမ်းသစ်များသည် ရုံးလုြ်ငန်းအရပြြံသရဘာ 

တေားနှင့်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများသိေှိလာပြင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ေမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သိေှိလာပြီး ေန်ေမ်း 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ပြုမူရပြာဆိုလာတတ်ပြင်း ၊  မိမိဌာန၏သမိုင်းရသကာင်းများကိုသိေှိလာပြီး  

ဌာနမှ အရကာင်အေည်ရော်ရဆာင်ေေက်ရနရသာ စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများ ေွံ့ပေိုးရေးလုြ်ငန်းများကို အြျနိ်တို 

အတွင်းလျင်ပမန်စွာသိေှိလာပြီး လုြ်ငန်းအရကာင်အေည်ရော်ရဆာင်ေေက်ောတွင် မိမိတာေန်ကျော ကဏ္

ဍအလိုက်လွယ်ကူလျင် ပမန်စွာ ပေင့်  အရကာင်အေည်ရော်ရဆာင်ေေက်နို င် ပြင်းစသည့်  အကျ ိုးရကျးဇူး  

များေေှိလာမည်ပေစ်ရသကာင်း သိေှိေြါသည်။ 

ကယားပြည်နယ်ရကျးလက်
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အမျ ိုးသား ေီမိုကရေစီအေွဲ့ြျုြ် (NLD) အစိုးေ 

လကေ်ကမ်ှာ ပငမိ်းြျမ်းရေးလြုင်န်းရတ ွသသိသိာသာ 

တိုးတကလ်ာမယလ်ို ့တိငု်းေင်းသားအားလုံးက ရမှောလ်င့ ်

ြဲ့သကြါတယ်။ NLD အစိုးေ တက်လာပြီးရနာက်ြိုင်း 

ရလးနှစ်ရကျာ်၊ ငါးနှစ်ေဲကို ရောက်လာတဲ့အြျနိ်ေိ 

ပငိမ်းြျမ်းရေးလုြ်ငန်းရတွမှာ အများရမှော်လင့်သလို 

ပေစ်မလာတာကို အားမလိုအားမေ ပေစ်ရနသကတာြါ။ 

အဲေီေဲမှာ ကေင်နီရေသြံ တိုင်းေင်းသားရတွလည်း 

ြါေင်ြါတယ်။

ပငမိ်းြျမ်းရေးလြုင်န်းလို ့ရပြာောမှာ ယုသံကညမ်ှု 

တည်ရဆာက်ရေးကိစ္စဟာ အရေးကကီးတဲ့ အြန်းကဏ္ဍ 

တစ်ြု ပေစ်ြါတယ်။

NLD အစိုးေအရနနဲ့  ကေင်နီရေသြံရတွေဲ့  

ယုံ သကည်မှုတည်ရဆာက်ရေးြိုင်းမှာ မေှိသရလာက် 

အားနည်းရနတယ်လို့ ရေသြံရတွနဲ့ ရေသအရပြစိုက် 

အေြ်ဘက်အေွဲ့အစည်းရတွက ရေေန်ရနြါတယ်။

ယုံ သကည်မှုတည်ရဆာက်ရေးအြို င်းရတွမှာ  

အစိုးေနဲ့  အဆင်ရပြနိုင်တဲ့  အေွဲ့အစည်းရတွနဲ့သာ 

အဓိက ရဆာင်ေေက်ရနတာကို ရတွ့ေတယ်လို့ ကယန်း 

အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (KyWO) အရေွရေွအတွင်း 

ရေးမှူး မူလားရကာ်ေက်တီ က ရပြာြါတယ်။

“ပြည်သူရတွနဲ့အဓိက ယုံသကည်မှုရတွ တည် 

ရဆာက်ေမယ်။ ပငိမ်းြျမ်းရေးလမ်းစဉ်ြဲ သကည့်သကည့် 

ရြါ့ရနာ်။ ေါမှမဟုတ်ေင် ေီနိုင်ငံရေးအရသကာင်းကိုြဲ 

သကည့သ်ကည့ရ်ြါရ့နာ။် တိငု်းေင်းသားလကန်ကက်ိငုရ်တ ွ

အဓိက ယုံသကည်မှုတည်ရဆာက်ေို့ လိုအြ်ရနတဲ့အရန 

အေားမှာ ေှရိနရသာပ်ငားလည်းြ ဲြနုက ရပြာသလိမုျ ိုး 

ြို ပြီးရတာ့ လိုအြ်ရနတဲ့ဟာမျ ိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့  ြို ပြီး  

ရတာ့ အဆင်ရပြနိုင်မယ်။ သူတို့အတွက် ြိုပြီးရတာ့မှ 

ကာဗာရလးရတွ ပေစ်နို င်မယ်လို့ေင်တဲ့  အစုအေွဲ့  

ရလးရတကွိ ုသွားပြီးရတာ ့ယုသံကညမ်ှု တညရ်ဆာကတ်ဲ ့

အြိုင်းက ြိုပြီးရတာ့မှ အားရကာင်းရနတယ် ဆိုတာ 

ကို ရတွ့ေတယ်ရြါ့ရနာ်။ ေါက ကျမတို့ ပြည်သူတစ် 

ရယာက်အရနနဲ့ ကျမတို့ ရမှော်လင့်ေားတဲ့ အတိုင်း 

အတာမဟုတ်ရနဘူးဆိုတဲ့ တစ်ြုရြါ့ရနာ်။”

အစိုးေက ရော်ရဆာင်ရနတဲ့  ပငိမ်းြျမ်းရေး 

ရဆွးရနွးြွဲရတွမှာ  တိုင်းေင်းသား လက်နက်ကိုင်  

အေွဲ့အစည်းအားလုံး တန်းတူြါေင်ြွင့်မရြးဘဲ ပြည် 

ရောငစ်ပုငမိ်းြျမ်းရေးကိ ုေြလ်ြုမ်ယဆ်ိေုင ်စစမ်နှတ်ဲ ့

ပငိမ်းြျမ်းရေးကို ေဦးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ရပြာဆို 

ြျက်ရတွ ေှိရနြါတယ်။

“တကယ့်စစ်မှန်တဲ့  ပငိမ်းြျမ်းရေးကို ေေို့က 

လည်း အားလုံးြါေင်ေို့  အရေးကကီးတယ်။ အဲလိုမျ ိုး 

ြါေင်မှု မြါတဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရေးရဆွးရနွးြွဲကရတာ့ ေီအ 

တိုင်းြဲ ကတိကေတ်လည်းမေှိဘူး။ အားလုံးလည်း 

ြါေင်မှုမေှိဘူး ဆိုေင်ရတာ့ ေီအတိုင်းြဲ ရေစုန်ရမျာ 

ရနအုံးမှာ ြါြဲ။”

နိုင်ငံရေးကိစ္စေြ်ရတွ ရဆွးရနွးြျနိ်မှာ ကေင်နီ 

ရေသြ ံရတာငသ်ရူတကွိ ုတြရ်ပမကျူးရကျာတ်ယဆ်ိပုြီး 

တြမ်ရတာက် တေားစွတဲာရတကွလည်း ပငမိ်းြျမ်းရေး 

ကိ ုအကျ ိုးသကရ်ောကမ်ှု တစစ်ုတံစေ်ာ ပေစရ်ြါ်လာနိငု ်

တယ်လို့ ရေေန်ရောက်ပြသူရတွလည်း ေှိြါတယ်။

“ပငိမ်းြျမ်းရေးနဲ့ ဘယ်လိုတစ်ဆို့မှုရတွပေစ်လာ 

နိုင်သလဲဆိုေင်ရတာ့  အေူးသပေင့်  ေီတစ်ဘက်နဲ့  

တစ်ဘက် ရတွ့ဆုံညှိနှိုင်းမှု လုြ်ရဆာင်တဲ့ ရနောမှာ 

တပြားကိစ္စေြ်ရတွကို လုြ်ရဆာင်တဲ့အြါမှာ ပြည် 

သူလူေုေဲ့ရတာင်းဆိုမှုက တစ်ြါတစ်ရလက ေှိလာ 

တယ်။ ေှိလာတဲ့အြါကျရတာ့ တစ်ြါတစ် ရလမှာ 

ေီပငိမ်းြျမ်းရေး ရဆွးရနွးြွဲက တြျ ို့အြိုင်း ရတွမှာက 

ေီနိုင်ငံရေးကိစ္စေြ်ရတွ ပြန်လည် သင့်ပမတ်ရေး ကိစ္စ 

ေြ်ရတွ ေီေက်ေေယ်ကိစ္စေြ်ရတွအားလုံး ရပြာဆို  

ရဆွးရနွးမှုက ေီအနာဂတ်အတွက် ပေစ်ရြမယ့် လည်း 

တစ်ဘက်ကလည်း သကားကာလမှ ေီပြည်သူလူေုေဲ့ 

ေနီစန်ာမှုရတ ွဟိရုတာင်းဆိလုာတဲ ့အရပြအရနမျ ိုးရတ ွ

ေှလိာတဲအ့ြါကျ ေကီစိ္စေြရ်တကွ ေနီိငုင်ရံေးရဆွးရနွးြွ ဲ

ပငမိ်းြျမ်းရေးရဆွးရနွးြွမဲှာ လာပြီးရတာမ့ ှသကရ်ောက ်

တာရြါ့ရနာ်။”

ရတာင်သူရတွ  မတေားြံရနေတာနဲ့  ြတ်  

သက်လို့  ပငိမ်းြျမ်းရေးတည်ရဆာက်တဲ့ ရနောမှာ  

နစှဘ်က ်အပြနအ်လနှ ်ယုသံကညမ်ှုတညရ်ဆာကရ်ေးကိ ု

ေိြိုက်ရစတယ်လို့လည်း ကေင်နီ ပြည် ရတာင်သူ 

လယ်သမား သမဂ္ဂက ကိုေီးေီက ရပြာြါတယ်။

“ပငမိ်းြျမ်းရေး နိငုင်ရံေးဘကက်ရန စဉ်းစားမယ ်

ဆိုေင်ရတာ့ ေါက ရကာင်းတဲ့လက္ခဏာ မဟုတ်ဘူး 

ရြါ့ရနာ်။ နိုင်ငံရေးအေ ကစားရနတာလား။ နိုင်ငံ  

ရေးအေ အပမတ်ေုတ်တာလား  ပြည်သူရတွကို  

ရသွးတိုး စမ်းတာလား။ ပြည်သူရတွကို စိတ်အရနှာက် 

အယှက်ပေစ်ရအာင်ဟို ကိုယ်ကာယဆိုင်ော ြင်ြန်း 

ရအာင၊် အြျနိက်နုရ်အာင၊် စတိြ်ငြ်န်းရအာင ်လြုတ်ာ 

လားလို့ ကျရနာ့်အရနနဲ့ စဉ်းစားမိတယ်။ ေါကရတာ့ 

ပငိမ်းြျမ်းရေးဘက်မှာလည်း ေီလိုလုြ်ေတာက ေိြိုက် 

ရစြါတယ်။”

ကေငန်အီမျ ိုးသား တိုးတကရ်ေးြါတ ီ(KNPP) နဲ့ 

ပြညန်ယအ်စိုးေအသကား ြျုြဆ်ိေုားတဲ ့နစှဦ်းနစှဘ်က ်

သရဘာတူညီမှုစာြျုြ် (Bilateral Agreement) အေ 

KNPP နဲ့ ကယားပြညန်ယအ်စိုးေအေဲွ့ တာေနေ်ှသိရူတ ွ

ပြညန်ယအ်တငွ်းရပမပြငမ်ှာ ပေစရ်ြါ်ရနတဲ ့အရပြအရန 

ရတကွိ ုညှနိှိုင်းရပေေငှ်းေို ့တစလ်တစက်ကမိ ်ရတွ့ဆုမံယ ်

ဆိုတဲ့အြျက် ြါေှိြါတယ်။

လက်ရတွ့မှာရတာ့ ပြည်နယ်အဆင့်မှာလည်း 

ြုံမှန်ရတွ့ဆုံနိုင်တာ မေှိတဲ့အပြင် ြင်လုံညီလာြံမှာ 

လည်း ကေင်နီရေသအရေး လွတ်လွတ်လြ်လြ် ရဆွး 

ရနွးြွင့်မေှိဘူးလို့ ရကာ်ရယာ်မျ ိုးနွယ်စုလူငယ် ဗဟို 

ရကာ်မတီေင် နန်းေီက ရပြာြါတယ်။

“ညီလာြံမှာလည်း  ကျရနာ်တို့  ပြန် သကား  

ေတယ်။ ရဆွးရနွးြိုင်ြွင့်ရတွကလည်း လွတ်လွတ် 

လြ်လြ်  မေဘူး။ စာတမ်း  တက်ေတ် သကတယ်။ 

အဲေါကို  တကယ်အရေးကကီးတဲ့  ေားလိုက်ြါရတာ့ 

နိုင်ငံရေး လမ်းရသကာင်းရတွ သွားမယ်။ စစ်ြိုင်းဆိုင် 

ောရတွ ရဆွးရနွးမယ်။ ေယ်ေေယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စေြ်ရတွ 

ရဆွးရနွးမယ်ဆိုလို့ေှိေင်  ရဆွးရနွးြွင့်  လွတ်လွတ် 

လြလ်ြ ်မေဘူးလို ့ကျရနာတ်ို ့အများကကီး သကားေတယ။် 

ေါကလည်း အားနည်းြျက်ရြါ့ရနာ်။”

ပြီးြဲ့တဲ့  မတ်လ ၄ ေက်ရန့မှာရတာ့ ၂၀၂၀

 ြုနှစ်အတွင်းမှာ ြေမဆုံးအကကိမ် ပြန်လည်ရတွ့ 

ဆုံ ြဲ့ သက ပြီး  ပြ ည် န ယ် ေွံ့ ပေိုး ရေး ကိ စ္စ ရတွ ကို သာ  

ရဆွးရနွး ပေစ်ြဲ့ သကတယ်လို့  ပြည်နယ်အစိုးေအေွဲ့  

အတွင်း ရေးမှူး ဦးအံ့ရမာ်က ဇူလိုင်လ ၂၄ ေက်ရန့က 

ပြည်နယ်ြန်းမမှာကျင်းြတဲ့ ကယားပြည်နယ် အစိုးေ 

အေွဲ့ေဲ့ သတင်းစာေှင်းလင်းြွဲမှာ ရပြာဆိုြဲ့ြါတယ်။

“ရဆွးရနွးတဲဟ့ာကရတာ ့ေွံ့ပေိုးရေးလြုရ်ဆာင ်

တဲ့ကဏ္ဍရတွမှာ ရဆာင်ေေက်နိုင်တဲ့  ကဏ္ဍရတွကို  

မူ ေါ ေ ရတွ နဲ့ အ ညီ  ရဆာ င် ေေ က် လျ က် ေှိ ရသကာ င်း  

ရပေသကားလိြုါတယ။် ပငမိ်းြျမ်းရေး ပြညန်ယ် ေွံ့ပေိုးတိုး 

တက်ရေးအတွက် လက်ေှိ  နိုင်ငံရတာ်ေဲ့  မူေါေနဲ့  

အညီြဲ လာမယ့် အနာဂတ်ကာလမှာလည်း KNPP 

အေွဲ့နဲ့ြျစ်သကည်ေင်းနှီးစွာ ဆက်လက်ြူးရြါင်းသွားမ

ည်ပေစ်ရသကာင်း ရပေသကားလိုြါတယ်”

တစ်နိုင်ငံလုံး  ြစ်ြတ်တိုက်ြတ်မှုေြ်စဲရေး

စာြျုြ်  (NCA)  ြျုြ်ဆိုေားတဲ့  အေွဲ့ရတွကိုသာ 

ပငိမ်းြျမ်းရေးညီလာြံမှာ ရဆွးရနွးြွင့်ရြးတာရတွ၊ 

(NCA )  ေိုးေားတဲ့  အေွဲ့ ရတွနယ်ရပမမှာလည်း  

တိကုြ်ွရဲတ ွပြနပ်ေစရ်နတာရတကွိ ုအစိုးေက ပြနလ်ည ်

သုံးသြ်သင့်ရနပြီလို့လည်း ရပြာဆိုရနသကြါတယ်။

“၂၁ ောစုြင်လုံစသည်ပေင့် အဲေီအြင်းအကျဉ်း 

မှာြါေငေ်ို ့ြါေငသ်င့၊် ြါေငေ်ိကုတ်ဲသ့ ူြါေငလ်ာရအာင ်

ရတာ့ လှုံ့ရဆာ်ရြးသင့်တယ်လို့ ကျရနာ်ပမင်တယ်။ 

အဲလိုမျ ိုးသွားမှ ကျရနာ်တို့လိုြျင်တဲ့  တစ်နိုင်ငံလုံး 

ပငိ မ်း ြျ မ်း ရေး ပေ စ် စ ဉ် ရတွ  ြ စ် ြ တ် ေ ြ် စဲ ရေး ရတွ  

အရကာင်အေည်ရော်နိုင်မယ်လို့  ရမှော်လင့်တယ်။ 

ရနာက်တစ်ြု ပြန်သကည့်လိုက်ေင် ေီ NCA ေိုးေား 

ပြီးရတာ့မှ လက်မှတ်ေိုးေားပြီးရတာ့မှ လက်မှတ် 
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ေိုးေားတဲ့သူရတွြဲ  ြါသွားတယ်။ ကျန်တဲ့သူက 

ရလ့လာသူအရနနဲ့ြဲ ြါသွားတယ်ဆိုတာ မပေစ်သင့် 

ဘူးရြါ့ရနာ်။ ရနာက်တစ်ြုက NCA လက်မှတ်ေိုး 

ေားတဲ့သူကကျရတာ့  တိုက်ြွဲ ရတွ  ပြန် ပြီးရတာ့  

ေန်တီးတယ်ဆိုတဲ့အရနအေားမှာကျရတာ့ တကယ် 

ကျရနာ်တို့  ပငိမ်းြျမ်းရေး ပေစ်မလားရြါ့  ဆိုရတာ့  

ေါရတွကို အကုန်လုံးပြန်သုံးသြ်ေို့လိုမယ်။”

ပြညန်ယအ်တငွ်း ပငမိ်းြျမ်းရေးလြုင်န်းစဉရ်တွ

နဲ့ြတသ်ကပ်ြီး ဗိလုြ်ျုြရ်သကးရြုက်ိ ုကေငန်လီငူယရ်တ ွ

ကန့်ကကွြ်ဲြ့ျနိက် အမျ ိုးသားပြနလ်ညသ်င့ပ်မတရ်ေးနဲ့ 

ပငိမ်းြျမ်းရေးဗဟိုဌာန၊  ပြည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ေင် ၊ 

ကေင်နီ အမျ ိုးသားတိုးတက်ရေးြါတီရတွဟာ ၂၀၁၉ 

ြုနှစ် ရမလ ၆ ေကရ်န့က ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှု တစ်ကကိမ် 

ေှိြဲ့ြါတယ်။

အဲေီရနာက် လစဉ်ရတွ့ ဆုံမှုကို ၂၀၁၉ ြုနှစ် 

ဇူလိုင်လ ၂၀ ေက်ရန့မှာ တစ်ကကိမ် ၊ ေီဇင် ဘာလ 

၉ေက်ရန့မှာ တစ်ကကိမ် ရနာက်ဆုံး ရတွ့ဆုံြဲ့ေူးတာ 

ပေစ် ြါတယ်။

ကယားပြည်နယ် အစိုးေအေွဲ့နဲ့  ပြည်နယ် 

အတွင်းက နို င် ငံ ရေးအသို င်းအေို င်း ရတွအ သကား  

ြဋိြက္ခပေစ်တာရတွ ေှိတာရသကာင့် NLD ြါတီအရနနဲ့ 

ပြည်နယ်အစိုးေအေွဲ့နဲ့ ရဆွးရနွးတာရတွေှိရသကာင်း 

ြါတီ ဗဟို ပြန် သကားရေးအေွဲ့  အတွင်းရေးမှူး မုံေော 

ရအာင်ေှင်က ရပြာြါတယ်။

အြလုိ ုသကဆ်ိငုေ်ာ အစိုးေရတနွဲ့ လကန်ကက်ိငု ်

အေွဲ့အစည်းရတွ အပြန်အလှန်ရတွ့ဆုံ ညှိနှိုင်းရဆွး 

ရနွးမှုရတွ ပြုလုြ်သွားမယ်ဆိုေင် ပြည်နယ်ပငိမ်းြျမ်းေို့ 

လမ်းရသကာင်းတစ်ြုရြါ်လာမယ်လို့ ရမှော်လင့်ရနသူ 

ရတွလည်း ေှိြါတယ်။

“ ပြ ည် န ယ်  ပငိ မ်း ြျ မ်း ရေး ပေ စ် ပေ စ် ၊  နို င် ငံ  

ပငိမ်းြျမ်းရေးပေစ်ပေစ်ရြါ့ရနာ်။ စစ်တြ်နဲ့ တိုင်းေင်း

သားလကန်ကက်ိငုမ်ျားသကားမှာြပဲေစပ်ေစ၊် ပြညသ်လူေူ ု

သကားမှာြဲ ပေစ် ပေစ်  အြျင်းြျင်း  သင့် ပမတ် သကပြီးမှ  

ပငိမ်းပငိမ်းြျမ်းြျမ်း ရနသကမယ်ဆိုေင် ေီပငိမ်းြျမ်းရေး 

ပေစ်စဉ်က တကယ်ြဲ အသက်သွင်းနိုင်မယ်လို့ ကျမ 

အဲလိုမျ ိုး ယုံသကည်မိြါတယ်။”

ကေင်နီ အမျ ိုးသား တိုးတက်ရေးြါတီအရနနဲ့ 

၂၀၁၂ ြုနှစ်မှာ ပြည်နယ်အဆင့် အြစ်အြတ်ေြ်စဲ 

ရေးစာြျုြ်  လက်မှတ်ရေးေိုးေားတဲ့အေွဲ့ ပေစ် ပြီး  

တစန်ိငုင်လံုံး အြစအ်ြတေ်ြစ်ရဲေး သရဘာတညူြီျက ်

စာြျုြ် (NCA) မေိုးေားေရသးတဲ့အေွဲ့ ပေစ်ြါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

၂၀၂၀ ရေေးရကာကြ်ွအဲတကွ ်လငူယမ်ျားကိရုနောရြးြျငရ်သာလ်ည်း 

ယုံသကည်မှုအားနည်းရနတဲ့အတွက် ရေေးရကာက်ြွဲ အရတွ့အကကုံ ေှိြုဂ္ဂိုလ် 

များကို ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများအပေစ် ပြန်လည်ရေေးြျယ်ေပြင်းပေစ်

ရသကာင်း ပြည်ရောင်စုကကံ့ြိုင်ရေးနှင့်ေွံ့ပေိုးရေးြါတီ (ကယားပြည်နယ်) မှ 

ပြည်နယ်ရကာ်မတီေင် ဦးတင်ဦးက ရပြာြါတယ်။

“ အကကုံေှိတဲ့ြုဂ္ဂိုလ်ရတွသာ အရေေးြျယ်ြံေို့ရပြာ လာတဲ့အတွက် 

လက်ေှိ အရတွ့အကကုံေှိတဲ့ ၂၀၁၀ အရတွ့အကကုံ ၂၀၁၅ အရတွ့အကကုံေှိတဲ့ 

ြုဂ္ဂိုလ်ရတွကိုသာ ပြန်လည်ပြီးရေေးြျယ်တာပေစ်ြါတယ်” လို့ ဦးတင်ဦးက 

ရပြာြါတယ်။

ရေေးရကာက်ြွဲတွင် ပြည်ြိုင် ပေိုးြါတီအနိုင်ေလှေင် ပြည်နယ်၏ 

ပငိမ်းြျမ်းရေးနှင့်ေွံ့ ပေိုးရေးကို ဦးစားရြး လုြ်ရဆာင်သွားမယ်လို့ ဆိုြါ 

တယ်။

ပြညြ်ိငုပ်ေိုးြါတအီရနနဲ့ ရေေးရကာကြ်ွေဲငရ်ောကယ်ဉှပ်ြိုငလ်ိတုဲ ့လွှ

တ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများကို ၂၀၁၉ြုနှစ် ၉လြိုင်းကတည်းက 

ရြါ်ယြူဲပ့ြင်းပေစပ်ြီး လာရောကရ်လှောကသ်မူျားကိ ုေြက်ကွ၊်ရကျးေောအဆင့ ်

a&G;aumufyGJ0if&ef vli,frsm; ,kH=unfr_tm;enf;aeojzihf tawG htjukH&Sdyk*~dKvfrsm;udk 

jyefvnfa&G;cs,f&jcif;jzpfa=umif; jynfcdkifjzdK;ygwDajym

ြါတီဥက္ကဌနဲ့ ရကာ်မတီေင်ရတွ ြါေင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ရေေးြျယ် 

စီစစ်ရေးအေွဲ့က ဆန္ဒမဲရြးပြီး ရေေးြျယ်ေတဲ့အပြင် ပြည်နယ်၊ ဗဟို 

အဆင့်ဆင့်မှ ပြန်လည်ရေေးြျယ်ေပြင်းပေစ်တယ်လို့ သိေြါတယ်။

မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ ရနောအားလုံးတွင် ေင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ြါတီ 

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများအနက် အမျ ိုးသမီးငါးဦး ြါေင်ရနပြီး ပြည်သူ့ 

လွှတ်ရတာ်ရနောတွင်တစ်ဦး၊ အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်ရနောတွင် နှစ်ဦး ၊ 

ပြည်နယ်ယ်လွှတ်ရတာ်ရနောတွင် နှစ်ဦးေှိတယ်လို့ သိေြါတယ်။

၂၀၁၅ရေေးရကာကြ်ွတဲငွ ်တစသ်ီးြဂု္ဂလအရနပေင့ ်မဆဲန္ဒနယအ်မတှ ်

၉ အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်မှာအနိုင်ေေှိြဲ့တဲ့ ပြည်ရောင်စုေန်ကကီးရဟာင်း 

ဦးစိုးသနိ်းကလည်း ကကံြ့ိငုရ်ေးြါတကီိယုစ်ားပြုအရနနဲ့ပြညသ်ူ့လွှတရ်တာ်

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းအပေစ် ေင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ သိေြါတယ်။

USDP ြါတီမှ ၂၀၂၀ အရေွရေွရေေးရကာက်ြွဲတွင်  ကယား 

ပြည်နယ် ပမို့နယ် ြုနစ် ပမို့နယ်မှ မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ ရနော အားလုံးတွင် 

ေငရ်ောကယ်ဉှပ်ြိုငသ်ွားမှာ ပေစပ်ြီး ပြီးြဲတ့ဲ ့၂၀၁၅ အရေရွေ ွရေေးရကာက ်

ြွဲက မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ ရနောအနက် ပြည်ြိုင်ပေိုးက ြုနစ်ရနော အနိုင်ေေှိြဲ့ 

ြါတယ်။

aemfa'G;t,fcl
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အငမ်တန ်ြျ ို့တဲတ့ဲ ့မသိားစကုရန ဘေကိ ုြကြ်ကြ်ြဲ ဲရနု်းကနေ်င်း 

တက္ကသိုလ်ေင်တန်း စာရမးြွဲကို ဂုဏ်ေူး ၃ ဘာသာနဲ့ ရအာင်ပမင်ပြီး 

ရဆးရကျာင်းတကေ်ိုအ့ေ ိကကိုးစားနိငုြ်ဲတ့ဲ ့မြျ ိုဇငပ်ငမိ်းက မျကန်ှာရြါ်မှာ 

စီးကျရနတဲ့ မျက်ေည်ရတွကို သုြ်ေင်း သူ့ေဲ့ ဘေအရသကာင်းကို ရပြာပြရန 

ရနြါတယ်။

“အဆင်မရပြရလာက်ဘူး  အိမ်မှာလည်း  အရမတစ်ရယာက် 

တည်း ရုန်းကန်ရနေတယ်ဆိုရတာ့ ညီမလည်း ရအာက်မှာအငယ်နှစ် 

ရယာက်ေှိရသးတယ် ကိုယ်ကအကကီးဆုံးဆိုရတာ့ အဆင်ရပြမယ်လို့ရတာ့ 

မေင်ြါဘူး”

မိသားစုအြက်အြဲရသကာင့် ြညာရေးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ေြျနိ်မိသားစုအြက်အြဲရသကာင့် ြညာရေးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ေြျနိ်

မြျ ိုဇင်ပငိမ်းသည် ၂၀၁၇-၁၈ ြညာသင်နှစ်က စတင်ကာ ေသမ 

တန်းကို စတင်တက်ရောက်ြဲ့ရသာ်လည်း တက္ကသိုလ်ေင်တန်းစာရမးြွဲ 

ရပေဆိုေို့ ရောင်တင်ပြီးြျနိ်မှာြဲ မိသားစုတစ်ြုလုံးေဲ့ စားေတ်ရနရေးနဲ့ 

ြညာသင်စေိတ်ကို  တာေန်ယူေားေတဲ့  အရမပေစ်သူ  လိြ်ရြါင်း  

ရောဂါရေေနာကိ ုြစံားရနြဲေ့တာရသကာင့ ်ရအာငပ်မငမ်ယလ်ို ့ကိယု့က်ိယုက်ိ ု

ယုံသကည်ေားြဲ့ရြမယ့် ရပေဆိုမယ့် အြွင့်အရေးကို စွန့်လွှတ်ြဲ့ေြါတယ်။

မြျ ိုဇငပ်ငမိေ်ဲ့ ေြငပ်ေစသ်ဟူာ သမူ အသက ်၅ နစှအ်ေေယက်တည်းက 

မိသားစုကို စွန့်ြွာသွားြဲ့ ပြီးရနာက် မိြင်ပေစ်သူ တစ်ဦးတည်းကသာ 

မသိားစ ုစားေတရ်နရေးနဲ့ ကရလးြညာရေးကိ ုရနု်းကနရ်ပေေငှ်းြဲေ့တာြါ။ 

မြျ ို ဇင် ပငိမ်းအရနနဲ့ကရတာ့ အရေေှိေင်  ြိုအဆင်ရပြမယ်လို့လည်း 

ေမ်းနည်းစွာရပြာပြလာြါတယ်။

ေါ့အပြင် သူမေဲ့  အေွားဟာလည်း ကင်ဆာရောဂါရေေနာကို  

ြံစားရနြဲ့ေတာရသကာင့် ေြင်မေှိရတာ့တဲ့ မြျ ိုဇင်ပငိမ်းက အဲ့ေီြျနိ်ကစပြီး 

မိသားစု စားေတ်ရနရေး၊ အေွားနဲ့အရမေဲ့ ရဆးကုသမှု စေိတ်အားလုံးနဲ့ 

ညီမငယ် နှစ်ဦးေဲ့ ြညာသင်စေိတ်အားလုံးကို မြျ ိုဇင်ပငိမ်းက ြန်ေံ၊ 

အုတ်ြဲသယ်၊ လယ်စိုက် စတဲ့အလုြ်သကမ်းရတွကို လုြ်ပြီး ြက်ြက်ြဲြဲ 

ေှာရေေွတာရသကာင့ ်ေမ်းနည်းရသကကွစဲွာပေင့ ်ြညာရေးကိ ုစနွ့်လွှတြ်ဲတ့ာြါ။

“ညီမြေမနှစ်ကတည်းက ရပေေင်ရအာင်မယ်မှန်းညီမသိတယ်။ 

ေါရြမယ့်ရတာ့ အိမ်ကအဆင်မရပြတာေယ် အဲ့လိုမိသားစုကျန်းမာရေး 

ပြဿနာရသကာင့်ေယ်ဆိုပြီးရတာ့ ြဏနားလိုက်ပြီးရတာ့ အရမကိုအလုြ် 

ေွက်လုြ်ကူတာရြါ။ ြန်ေရံတွလုြ်တယ်၊ အုတ်ရတွသယ်တယ်၊ လယေ်ဲ 

ရတွဆင်းကူတယ်” လို့ မြျ ိုဇင်ပငိမ်း ကရပြာြါတယ်။

ကိုယ်ြိုင်မဟုတ်တဲ့ ေါးေေံအိမ်ရလးကိုယ်ြိုင်မဟုတ်တဲ့ ေါးေေံအိမ်ရလး

ကျြန်းအလြုစ်ု ံလြုပ်ြီး ြကြ်ကြ်ြဲ ဲစားေတရ်နရေး ရပေေငှ်းရနေတဲ ့

မြျ ိုဇင်ပငိမ်းအတွက် ရနေိုင်ေို့ အိမ်ြိုင်မေှိတာကလည်း ေိုးနှက်ြျက်ကကီး 

တစ်ြုြါြဲ။

ယြုဆိုေင် ရငွရတာင်ရကျးေောမှာေှိတဲ့ ဦးရလးခြံေိုင်းေဲမှာ ေါးေေံ 

အိမ်ရသးရသးရလးရဆာက်ပြီး ြိုကြ်ရနေိုင်ြဲ့တာ ၆ နှစ်ရလာက်ေှိပြီလို့ 

မြျ ိုဇင်ပငိမ်း ကရပြာြါတယ်။

“အြက်အြဲရတွကရတာ့ အငယ်နှစ်ရယာက်အတွက်လည်းေှိ  

ရသးတယ်။ ပြီးေင် ေီခြံအရကကးရတွလည်းေှိရသးတယ်ေှင့်။ ခြံအရကကး 

ဦးရလးြဏရြးရနေားလို့  ေီမှာတဲေိုးရနတဲ့ြုံစံမျ ိုးြဲ ။  ခြံကိုယ်ြိုင်  

မဟုတ်ရသးဘူး ရပြာမယ်ဆိုေင် အြက်အြဲရတွရတာ့အများကကီးေှိတယ်

ရြါ ရနစောရတာင်မှ ရကာင်းရကာင်းမေှိဘူး”

ေါးေေအံမိရ်သးရသးရလးေမဲှာ အြန်းနစှြ်န်းေှပိြီး အြန်းရတကွိ ု

ရအာက်ြိုင်း သုံးေြ်သား အရြါ်ြိုင်းကို အေတ်စရတွနဲ့သာ ကာေား 

ပြီးရတာ့  အိြ်ြန်းတစ်ြန်းတည်းမှာ  မိသားစု  ၄ ရယာက်လုံးစု ပြီး  

အိြ်သကြါတယ်။

အိမ်ရေှ့မှာေွက်ရနတဲ့  ၅ ရြြတ်လည်ြန့်သာေှိတဲ့  ေါေံတာ 
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ဟာဆိုေင်လည်း ေမင်းအိုး၊ ဟင်းအိုး၊ ြန်ကန်ရတွ ပြည့်ရနပြီးရတာ့ 

ေိုရနောမှာြဲ ြျက်ပြုတ်စားရသာက်သကြါတယ်။

အရကကးနွံအရကကးနွံ

ရနာက်တစ်နှစ် ၂၀၁၈-၁၉ ြညာသင်နှစ်မှာရတာ့ ရကျာင်းတက် 

ရောက်နိုင်ပြင်း မေှိရြမယ့် အပြင်ရပေစနစ်နဲ့ ြညာရေးကို အရှုံးမရြးဘဲ 

ဆကလ်က ်ဆည်းြူးေို ့ကကိုးြမ်းြဲရ့သာလ်ည်း အေွားနဲ့အရမေဲ့ ရဆးကသုမှု 

စေိတ်ရတွရသကာင့်  တင်ရနြဲ့တဲ့  အရကကးရတွကို ဆြ်ေို့  ကကိုးစားေင်း 

တက္ကသိလုေ်ငတ်န်းစာရမးြွကဲိ ုရပေဆိမုယ့အ်ြငွ့အ်ရေးကိ ုရနာကတ်စက်ကမိ ်

စွန့်လွှတ်ြဲ့ေြါတယ်။

မြျ ို ဇင် ပငိမ်းက “ေုတိယနှစ်ရောက် ပြန်ရတာ့လည်း အရမနဲ့  

အေွားေဲ့အရကကးရတွကျန်ရသးတယ်ရလး အဲ့လိုနဲ့အဆင်မရပြရတာ့ 

မရပေရတာ့ဘူး။ အဲ့လိုြဲ ေုတိယနှစ်လည်း မရပေရတာ့ဘူး အဲ့လိုြဲ အရမနဲ့ 

ြိုက်ဆံလိုက်ေှာကူတယ်”

ရအာင်ပမင်မှုနှင့် မပြည့်စုံရသးတဲ့အိြ်မက်ရအာင်ပမင်မှုနှင့် မပြည့်စုံရသးတဲ့အိြ်မက်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြညာသင်နှစ်မှာရတာ့ မြျ ိုဇင်ပငိမ်းဟာ ရေသန့် 

စက်ရုံတစ်ြုမှာ အလုြ်လုြ်ေင်း တက္ကသိုလ်ေင်တန်းစာရမးြွဲကို ပြန်လည် 

ရပေဆိုေို့ ေြ်မံကကိုးစားြဲ့ောမှာ ဂုဏ်ေူး ၃ ဘာသာပေင့် ကယားပြည်နယ် 

အဆင့် ၉ ရနောဆိုတဲ့ ဂုဏ်ယူေွယ် ရအာင်ပမင်ြဲ့ြါတယ်။

“ ေားြျငတ်ာရြါ ့ေါရြမယ့လ်ို ့ကိယုက်မရပြလညရ်တာ ့မေားရြး 

နိုင်ဘူးရလး ကရလးကို၊ ကရလးကရတာ့ သူ့ေည်ေေယ်ြျက်ကကီးကကီးနဲ့ 

(အရမ…သမီးကရတာ့ရဆးရကျာင်းတက်ြျင်တယ်တဲ့) အရမကရတာ့ 

မေားရြးနိငုဘ်ူးရြါ ့ေါရြမယ့ ်ကရံကာင်းေငရ်တာ ့သမူျားအလှူေငှေ်ှေိင ်

ရတာ့သမီးတက်လို့ေေင်ေမှာရြါ့ အဲ့လိုြဲ သူ့ကိုနှစ်သိြ့်ရြးရနေတယ်” လို့ 

အရမပေစ်သူ ရေါ်ဗီးယာ ကသိမ်ငယ်စွာ ရပြာပြလာြါတယ်။

ရအာင်ပမင်မှု၏အေင်းအပမစ်ရအာင်ပမင်မှု၏အေင်းအပမစ်

ယြုလို ရအာင်ပမင်မှုဟာ မြျ ိုဇင်ပငိမ်း ၅ တန်းနှစ်ကတည်းကြင် 

ြညာရေးကို ဆက်လက် ဆည်းြူးရစြျင်တဲ့ အေက (၂) ရငွရတာင်မှာ 

အလယ်တန်း ပြဆောမအပေစ်  တာေန်ေမ်းရဆာင်ရနသူ  ဆောမ 

ရေါ်ြငပ်မင့သ်ကညေ်ဲ့ ကကီးမားတဲ ့ြံြ့ိုးမှုရတနွဲ့ အကအူညရီတ ွြါေငြ်ါတယ။် 

ဆောမ ရေါ်ြင်ပမင့်သကည်ဟာ သူမအိမ်မှာ တက္ကသိုလ်ေင်တန်းစာရမးြွဲကို 

အပြင်ရပေမယ့် မြျ ိုဇင်ပငိမ်းကို အြမဲ့ ြညာသင်သကားရြးြဲ့သူြါ။

မ ြျ ို ဇ င် ပငိ မ်း အ ရန ပေ င့်  ြ ညာ ရေး ကို လ ည်း မ စွ န့် လွ တ် ြျ င်  

မိသားစုစားေတ်ရနရနရေးလည်း လိုအြ်တဲ့အရပြအရနမျ ိုးမှာ ဆောမ 

ရေါ်ြင်ပမင့်သကည်၏ လက်တွဲရြါ်မှုရနာက် အရကာင်းဆုံးရလှောက်လှမ်း

ြဲ့ြါတယ်။

“ သူကရတာ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ေည်ေေယ်ြျက်ကကီးတဲ့ ကရလး 

ပေစ်တယ်။ ေည်ေေယ်ြျက်ကကီးရတာ့ ဆယ်တန်းရောက်တဲ့ြါကျရတာ့ 

သူကဘယ်ရလာက်ြဲရတာ်ရနြါရစ အရဘးကရနကူတဲ့လူေှိမှပေစ်တာ။ 

အဲ့ရတာ့  ၅ တန်းနှစ်ကတည်းကရန အိမ်မှာစာရြါ်သင်ရြးတယ်။ 

ကရလးကလည်း ဉာဏေ်ညက်သမူျားနငှ့မ်တဘူူး ရနာကသ်တူိုမ့ဘိကလည်း 

အရေလည်းမေှြိါကျရတာ ့၅တန်း၊ ၆တန်း၊ ၇တန်း၊ ၈တန်း၊ ၉တန်း နစှအ်ေိ 

စာရြါ်သငရ်ြးတာရြါ။့ ၁၀ တန်းနစှရ်ောကြ်ါကျရတာ ့ေအီတိငု်းြ ဲအမိမ်ှာ

ေားလို့မပေစ်ဘူးဆိုပြီးရတာ့မှ ကျမအိမ်မှာရြါ်ေားလိုက်တာ”

မြျ ိုဇင်ပငိမ်း ကရတာ့ ရဆးရကျာင်းကိုတက်ြျင်ရြမယ့်လည်း 

မိသားစုက ရငွရေးရသကးရေးမတတ်နို င်တာရသကာင့်  ရဆးရကျာင်း  

တက်ေို့အတွက် အြက်အြဲပေစ်ရနြါတယ်။

ရဆးရကျာင်းတက်ေို့အတွက် အလှုုေှင်လိုအြ်ရနတဲ့ မြျ ိုဇင်ပငိမ်း 

ကရတာ့  သူမေဲ့ြန်းတိုင်ကိုအရောက်လှမ်းြျင်ရြမယ့်  မိသားစုေဲ့  

ရငွရေးရသကးရေး ပြသနာက ကကီးမားရသာအဟန့်အတားတစ်ြုအပေစ် 

ေှိရနြါတယ်။

ရဆးရကျာင်းကို တက်ေို့က၃ဘာသာဂုဏ်ေူးနဲ့ရအာင်ပမင်တာက 

အမတှမ်မှရီြမဲ ့ကယားပြညန်ယမ်ှာ ရတာငက်ကီးနယစ်ြရ်ဆးတက္ကသိလုမ်ှာ 

ယ ြ င် နှ စ် က  အ မှ တ် ရြါ င်း  ၄ ၃ ၀ ရကျာ် ရလာ က် ဆို ေ င် ရတာ င် မှ  

တက်ြွင့်ေတဲ့အတွက် မြျ ိုဇင်ပငိမ်းေဲ့အမှတ်ရြါင်း ၄၅၁မှတ်နဲ့ဆိုေင် 

ရတာငက်ကီးနယစ်ြရ်ဆးတက္ကသိလုက်ိ ုမှေီိုက့ ရသြျာသရလာကေ်ှရိြမဲ ့သူ

မေဲ့ေညမ်နှ်းြျကက်ိပုြည့မ်ှရီအာငက်ကိုးစားေိုအ့တကွက် ရငရွသကးအြကအ်

ြရဲတနွဲ့မသိာစပုြဿနာရတ ွေှရိနတယလ်ို ့သမူဆောမရေါ်ြငပ်မင့သ်ကညက် 

ဆိုြါတယ်။

အနာဂတ်ြညာရေးအြက်အြဲအနာဂတ်ြညာရေးအြက်အြဲ

အြုလိုတက္ကသိုလ်ေင်တန်းကို ဂုဏ်ေူး ၃ ဘာသာပေင့် ရအာင်ပမင် 

ေားရြမယ့်လည်း မြျ ိုဇင်ပငိမ်းတစ်ရယာက် သူမေဲ့ေည်မှန်းြျက်ပေစ်တဲ့ 

ရဆးရကျာင်း ကိုတက်နိုင်ေို့ အြက်အြဲေှိရနြါတယ်.

အလှူေငှမ်ေှေိငရ်တာ ့အရေးသငတ်ကပ်ြီး အလြုြ်လဲြုရ်တာမ့ယလ်ို ့

မြျ ိုဇင်ပငိမ်း ကရပြာြါတယ်။

“ညီမနိုင်တာြဲလုြ်ေရတာ့မှာရြါ အရေးသင်ဆိုလည်း အရေးသင် 

ရပေပြီးရတာ့မှ အလုြ်ဆက်လုြ်ေရတာ့မှာရြါ။ အရမကိုကူ ညီမရလး 

ရတွကိုလည်း ရောက်ရြးေမယ်ဆိုရတာ့” 

သူမ၏အရမပေစ်သူ ရေါ်ဗီးယာ ကလည်း“ သူ့ကိုမေားနိုင်ဘူး 

ဆိုရတာ့လည်း သမီးကိုအလုြ်လုြ်ေင်းနဲ့အရေးသင်ရပေရြါ့။ ရနာက်ဆုံး 

ရတာ့အဲ့လိုြဲ ေှိရတာ့မှာြဲရလ။ ကိုယ်ကလည်း မေားရြးနိုင်ဘူးရကာ။” 

ရပြာြါတယ်။

“ ကိုယ့်ကရလးရတွကိုရတာ့ အကုန်လုံး ြညာတတ်ရစြျင်တယ် 

အဲ့လိုမျ ိူ း။ ေါရြမဲ့ကိုယ်က မေားရြးနိုင်တဲ့ြါကျရတာ့ မိဘတစ်ရယာက် 

အရနနဲ့ရတာ့ တာေန်လဲမရကျြဲ့ဘူးရြါ့ရနာ် မလုြ်ရြးနိုင်ရတာ့ ကိုယ့်ကို 

ကိုလည်း အပြစ်တင်မိတယ် အဲ့လိုမျ ိုးရြါ့ရနာ်။ အဲ့ေါကို ေင်ေဲမှာ ကို 

မရကာင်းဘူး အဲ့လိုပေစ်တယ်။ ဘာပေစ်လဲဆို ဆင်းေဲတာလည်း အပြစ် 

သရဘာမျ ိုးြဲ ကိုယ့်ကိုလည်း ြံစားေတယ်။” လို့ဆက်ရပြာြါတယ်။
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အဆက်ကို တေက်စာမျက်နှာသို့အဆက်ကို တေက်စာမျက်နှာသို့
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မြျ ိုဇငပ်ငမိ်း၏ စစုရုြါင်းေမတှမ်ှာ ၄၅၂ မတှေ်ေှပိြီး ရဆးတက္ကသိလုက်ိ ု

တက်ရောက်ေို့ အမှတ်မမှီရြမယ့် ရတာင်ကကီးနယ်စြ်ရေသ ရဆးရကျာင်း 

တက်က္ကသိုလ်ကိုတက်ေို့ လုံရလာက်တဲ့အမှတ်ပေစ်ြါတယ်။

သို့ရြမယ့်လည်း သူမ၏ရငွရသကးအြက်အြဲများရသကာင့်  သူမ 

မက်ြျင်ရသာအိမ်မက်ကို ဆက်မမက်ေဲြဲ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးေမည့် အရပြ 

အရနမျ ိုးပေစ်ရနြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်တွင် သူမလိုမျ ိုး အေက်တန်းကိုရအာင်ပမင်ပြီး 

ရပမာက်ရြမယ့်  အြက်အြဲမျ ိုးစုံ ရသကာင့်  ြညာရေးကိုဆက်လက်  

မတက်လှမ်းနိုင်ြဲ တစ်ေက်တစ်ြျက် နားလိုက်ေတာမျ ိုးရတွ အများကကီး 

ေှိရနြါတယ်။

ကယားပြညန်ယတ်ငွ ်ြညာရေးလှုြေ်ှားရသာအေွဲ့အစည်းများေှပိြီး 

အဓိကြညာေှာသည့်အြျနိ်မှာြဲ ကူညီရောင့်ြံ့ရြးတာေှိသလို ရကျာင်း 

ပြီးသွားေင်ဆက်လက်ကူညီရောင့်ြံရြးနိုင်ပြင်းမေှိတာဟာလည်း အ     

ရသကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးရသကာင့်ေင်ြါတယ်။

ေိအုေွဲ့အစည်းအများေမဲ ှြညာရေးေွပံေိုးရေးကိ ုရဆာငေ်ေကရ်နတဲ ့

ရမာ်ေူကလျားရမးရဘာ်ေါရဆာင် အရနပေင့်  ကူညီြံြိုးရြးနိုင်တာမျ ိုး

မေှိရသးရြမယ့် scholarship ရတွရလလှောက်သကည့်ရစြျင်တယ်လို့  

ရမာ့ေူကလားရမးရဘာ်ေါရဆာင် စေင်းကိုင် ရေါ်ြင်ပငိမ်းြျမ်း ကရပြာ 

ြါတယ်။

“ ရလာရလာဆယ်မှာက ကျမတို့အေွဲ့အရနနဲ့ကလည်း ကူညီြံ့ 

ြိုးရြးနိုင်တာရတွလည်း မလုြ်နိုင်ရသးဘူးရြါရနာ်။ ရနာက်ပြီးရတာ့ 

တစ်ကယ်လို့ကရလးရတွက ြညာကိုဆက်လက်သင် သကားေို့အြက် 

အြဲေှိတဲ့ကရလးရတွဆိုေင် သူများရတွေဲ့သတ်မှတ်ြျက်နဲ့ကိုက်ညီတယ်၊ 

အမှတ်လည်းများတယ်ဆိုေင်ရတာ့ scholarship ရတွေှိတယ်ရြါရနာ်။ 

scholarship ေှတိဲအ့ြါမှာ သတူိုအ့ရနနဲ့ကရတာ ့ဆကပ်ြီးရတာမ့ ှရလှောက ်

လို့လည်းေတယ် ကကိုးစားေို့အြွင့်အရေးလည်းေှိတယ်ဆိုတာကို ကျမ 

အရနနဲ့ရပြာြျင်တယ်။” လို့ ရပြာြါတယ်။

ရမာ့ေူကလားရမးရဘာ်ေါရဆာင်သည် ရေးလံရြါင်းြါး ရသာ 

ရေသတွင်ေှိတဲ့  ကရလးများကိုဦးစားရြးတဲ့ရဘာ်ေါရဆာင် ပေစ်သည် 

နှင့်အညီ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တက္ကသိုလ်ေင်တန်းစာရမးြွဲတွင် ရမာ့ေူကလား 

ရမးရဘာ်ေါရဆာင်မှ ရပေဆိုသူ ၁၆ဦးအနက် ၆ ဦးရအာင်ပမင်ပြီး ၄၀ ောြိုင်

နှုန်းနီးြါးေှိတယ်လို့သိေြါတယ်။

ယြရုြတရ်နာကြ်ိငု်းတငွလ်ည်း scholarship ရြးရသာ အေွဲ့အစည်း 

များ ြိမုိရုြါ်ရြါကလ်ာပြီး ြညာရေးဆကလ်က ်တကလ်မှ်းေနြ်ကြ်ရဲသာ 

ရကျာင်းသူ/ သား ရတွအတွက် ကကီးမားရသာအြွင့်အရေးတစ်ြုလည်း 

ပေစ်ြါတယ်။

တစ်ရန့တာအရမာရပေြျနိ်တစ်ရန့တာအရမာရပေြျနိ်

ရေါ်ဗီးယာ ေဲ့မိသားစုက ဆင်းေဲရြမယ့်လည်း သူမ၏သမီးများက 

လိမ္မာရေး ပြားေှိ သကတဲ့အတွက်ရသကာင့်  ရေါ်ဗီးယာအတွက် ြင်ြန်းေ 

ကျ ိုးနြ်ရစြါတယ်။ 

ရေါ်ဗီးယာနှင့် သမီးပေစ်သူ မြျ ိုဇင်ပငိမ်း တို့သားအမိနှစ်ဦး အလုြ် 

မသွားြင်မှာ  နံနက်စာကို  ကိုယ်တိုင်ြျက်စား သကပြီး  ညရနအလုြ်  

ဆင်းြျနိ်မှာရတာ့ အိမ်မှာကျန်ရနတဲ့ သမီးငယ်နှစ်ရယာက်က ညရနစာကို 

ြျက်ေားနှင့်ပြီး မိသားစု ၄ ရယာက်ေမင်းလက်စုံစားရနသကြါတယ်။ 

ေမင်းစားပြီး ည ၇ နာေအီြျနိရ်လာကမ်ှာရတာ ့TV သကည့ပ်ြီး အနားယသူကတဲ ့

ပမင်ကွင်းဟာ ပမင်ရတွ့ေသူအေို့ သကည်နူးစောရကာင်းလှြါတယ်။

rufcGihfr&ao;wJhtdyfruf eSihf 3 bmom *k%fxl;&Sif ... tquf

အရပြြံလူတန်းစားဆင်းေဲနွမ်းြါးသူရတွကို  

ကိုရို နာဗိုင်းေြ်(စ်) ကာလအတွင်း အစိုးေ ရောက်ြံ့ 

ရငွရြးအြ်တဲ့ အစီအစဉ်မှာ အမှန်တကယ် လိုအြ်ရန 

တဲ့သူရတွစာေင်း တိတိကျကျမရကာက်ယူနိုင် ြဲ့တာ 

ရတွရသကာင့် ပြည်သူရတွအသကား အေင်အပမင်လွှဲမှု 

ရတွေှိရနြါတယ်။

အြုလို  ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ကာလအတွင်းမှာ  

အစိုးေက အရပြြံလူတန်းစားဆင်းေဲနွမ်းြါးသူရတွကို 

စာေင်း ြျက်ြျင်း ရတာင်းလာတဲ့အြါမှာ အပမန်ဆုံး 

နဲ့တိတိကျကျ မရကာက်ယူနိုင်တာရတွရသကာင့် ပြည် 

သူ လူေုရတွမှာ အပမင်ရစာင်းြံေတာရတွ ကကုံရတွ့ 

ရနေတယ်လို့ ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ် ရဆာင်ေူလာအုြ်စု 

ဥက္ကဌ ဦးြရိုက်စူ က ရပြာြါတယ်။

“ ေီလိုမျ ိုးအေက်က ပဗုန်းြနဲ့  ပဗန်းြနဲ့ဆို  

လာလာပြီးရတာ့ အေက်ကရန မနက်ပေန်တဘက်ြါ 

အဲလိုမျ ိုးရောက် ရအာင်ြို့ဆိုရတာ့ အဲလိုမျ ိုးအုြ်စုကကီး

တဲအ့ြါကျရတာ ့ငါတိုဟ့ာလည်းမြါဘူး ဆိတုာမျ ိုးရတ ွ

ရပြာလာသကရတာ့ အြက်အြဲကကုံေတာမျ ိုးေှိြဲ့တယ်။” 

လို့ ဦးြရိုက်စူကရပြာြါတယ်။

ရကျးေောအြုစ်မုျားတဲေ့ောရတမွှာ ရောကြ်ံရ့သကး 

မေြဲ ကျန်ြဲ့တဲ့ပြည်သူရတွကအစိုးေကို အယုံအသကည် 

မေှရိတာတ့ဲအ့ရသကာင်း ရေေနသ်ွားသကတဲသ့ရူတလွည်း

ေှိရနတယ်လို့ဆိုြါတယ်။

အမှန်တကယ်လိုအြ်တဲ့သူရတွေဲ့စာေင်းကို  

ဆော/မ မလုရံလာကမ်ှုရသကာင့ ်မယစ်ဲပ့မို့နယေ်ှ ိ

အေကတ်န်းရကျာင်း ေသမတန်းတငွ ်သြိ္ပတံွ ဲဘာသာ

ေြ်ရတွကိုမသင်သကားနိုင်ဘူးလို့သိေြါတယ်။

“သင်တဲ့ဆော/မ ဆိုတာက သူ့ရမဂျာနဲ့ရတာ့ 

မကိကုဘ်ူးရြါရ့နာ။် ေလီိမုျ ိုးြ ဲနီးစြတ်ဲ ့ဆောမ ရတကွိြု ဲ

တာေန်ရြးပြီး ေီလိုြဲသင်ြိုင်းေတာရြါ့။ နှစ်ရယာက် 

ဆို ေင် ရတာ့  ပြဿနာမေှိဘူး ။  အများ ကကီးဆို ေင်  

အြက်အြဲေှိနိုင်တယ်” လို့ အ.ေ.က ဟိုစဲ့မှ တာေန်ြံ 

ရကျာင်းအုြ် ဦးရအာင်ရဇာ်ဦး ကရပြာြါတယ်။

မယ်စဲ့ ပမို့နယ်ေဲက ဟိုစဲ့ရကျးေော ၊  အရပြြံ 

ြ ညာ အ ေ က် တ န်း ရကျာ င်း မှာ  အ ေ က် တ န်း  

တက်ရောက်ရနတဲ့ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသား ၁၀၀ 

ရကျာ်ေှိပြီး အေက်တန်းသင်သကားရြးတဲ့ ဆော/မ ၆ 

ဦးသာေှိတယ်လို့သိေြါတယ်။

သိြ္ပံတွဲ  အတွက် သင်သကားရြးမယ့်  ဆော၊ 

ဆောမရတွ မေှိတဲ့  အတွက် အေင်နှစ်က သိြ္ပံတွဲ  

ယေူားြဲတ့ဲ ့ရကျာင်းသ၊ူရကျာင်းသာရတ ွဟာ ေနီစှမ်ှာ 

ရဘာဂတွဲ ေါမှမဟုတ် ေိဇ္ဇာတွဲကို ရပြာင်းပြီး သင်သကား 

ေမယ့ ်အရနအေားပေစရ်နတယလ်ို ့ရကျာင်းသတူဦးက 

ရပြာြါတယ်။

“ အေင်နှစ်က Bio(သိြ္ပံတွဲ) ကျေားတယ် 

ဆိရုတာ ့နရှမျာတယ။် ေါရြမယ့ ်ေမီှာက Bio မမှေှတိာ။ 

အတတန်ိငုဆ်ုံး ရတာရ့ေေးြျယေ်ားေတယလ်ို ့ေီးရမာဆ့ိ ု

ပမို့နယ် ရအာင်ြျမ်းသာရကျးေောမှ ဦးယာကိုက ရပြာ 

ြါတယ်။

“ နည်းနည်းြိုဆင်းေဲတဲ့သူရတွကို ြိုရေေးလိုက် 

တာြါ။ ကိုယ့်ေောေဲ့ အတိုင်းအတာကိုသကည့်ပြီးရတာ့ 

ေလီိေုည့သ်င့တ်ယ။် ဟိလုိေုည့သ်င့တ်ယအ်လဲိြုလဲြု ်

လိုက်တာ။” လို့ ဦးယာကိုက ရပြာြါတယ်။

သက်ဆိုင်ော ပမို့နယ်အလိုက်  တက်လာတဲ့  

အိမ်ရောင်စု စာေင်းရတွကို တစ်အိမ်ရောင်စုလှေင် 

ကျြ် ၂ရသာင်းစီ အစိုးေကရန ရောက်ြံ့ရြးသွား 

တာပေစ်ြါတယ်။

ပြည်နယ်အတွင်းေှိ ြုံမှန်ေင်ရငွမေှိတဲ့ အရပြြံ 

လတူန်းစားရတအွတကွ ်ရောကြ်ံရ့ငရွတကွိ ုရြးနိငုေ်ို ့

သက်ဆိုင်ောပမို့နယ်အလိုက် အုြ်ြျုြ်ရေးမှူးရတွကို 

ရောက်ြံ့ရငွလွှဲရပြာင်းရြးအြ်တဲ့ အြမ်း အနားကို 

ပြီးြဲ့တဲ့ သသဂုတ်လ ၁၃ ေက်ရန့ ပြည်နယ်အစိုးေရုံး 

ြန်းမမှာ ကျင်းြြဲ့ြါတယ်။

ေုတိယအကကိမ်  အစိုးေကရနရောက်ြံ့ြျ နိ်  

မှာရတာ့ ြုံမှန်ေင်ရငွမေှိတဲ့ အိမ်ရောင်စုေင်စုစုရြါင်း 

၁၆၆၉၈ ကိရုောကြ်ံရ့သကးရင ွကျြသ်နိ်းရြါင်း (၈၉၀၄

) သိန်း ရကျာ်ကို ရောက်ြံ့ရြးအြ်ြဲ့ပြီးပေစ်တယ်လို့ 

ကယားပြည်နယ်အစိုးေ သတင်းေုတ်ပြန်ြျက်မှာ 

ရော်ပြြါေှိြါတယ်။

အဲ့တွက်ရသကာင့် Eco ြဲယူေမှာရြါ့ ”လို့ ဟိုစဲ့ရကျးေော 

မှာရနေိငုတ်ဲ ့အမညမ်ရောလ်ိသု ူရကျာင်းသတူစဦ်းက 

ရပြာြါတယ်။

မယ်စဲ့ပမို့နယ် ဟိုစဲ့ရကျးေောမှာ အေက်တန်း 

ရကျာင်း ေွ င့်လာတဲ့  နှ စ် ရတွ သကာြဲ့ ပြီ ပေစ် ရြမယ့်  

သိြ္ပံတွဲကို  တက်ရောက် သင်ယူတဲ့  ရကျာင်းသား/ 

သူဦးရေ နည်းြါးြါတယ်။

ေီအရြါ်မှာ မယ်စဲ့ ပမို့နယ်  ေု ပမို့နယ်ြညာ 

ရေးမှူးကိ ုရမးပမန်းောမှာရတာ ့သြိ္ပတံွ ဲယမူယ့ ်ရကျာင်း 

သားေှိေင် သင်သကားရေးအတွက် အရကာင်းဆုံး စီစဉ် 

ရြးမယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

“ ၃ ရယာက ်၄ ရယာကရ်လာကြ်ေဲှရိြမယ့လ်ည်း 

ကျရနာ်တို့ေက်ကဘာသာတွဲတစ်ြုကို  ဆော တစ် 

ရယာက်ကရတာ့ အပမဲတမ်းေှိတယ်။ ၃ ရယာက်၄ 

ရယာကလ်ည်း အြကအ်ြမဲေှြိါဘူး။” လိုပ့ြနလ်ညရ်ပေ 

ေှင်းြဲ့ြါတယ်။

ယြနုစှအ်တငွ်း အ.ေ.က မယစ်ဲမ့ှာ အေကတ်န်း 

ရကျာင်းသားဦးရေ ၅၀ ဦးနဲ့ အ.ေ.က ဟိုစဲ့တွင် ၅၈

 ဦး စုစုရြါင်း ၁၀၈ ဦး ေှိြါတယ်။ မယ်စဲ့ပမို့နယ်မှာ 

၂၀၂၀ြုနှစ် တက္ကသိုလ်ေင်တန်းရအာင်ပမင်မှု ၂၈.၂၄ ော 

ြိုင်နှုန်းေှိြါတယ်။

r,fpJhjrdK he,frSm q&m/q&mr rvkHavmufr_
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၂၀၁၉ ြုနှစ်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံဟာ အာေဂန်နစ္စ 

တနန်ိငုင်ပံြီးေင ်ကမ္ဘာရြါ်မှာ ဘနိ်းစိကုြ်ျ ိုး ေတု ်လြုမ်ှု 

ေုတိယ အများဆုံးရနောကရန တတိယ အများဆုံး 

အဆင့်သို့ ရလျာ့ကျသွားြါတယ်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံအရနနဲ့ ဘိန်းေုတ် လုြ်မှု ေုတိ 

ယ အများဆုံး ရနောမှာေှိြဲ့ရြမယ့် တတိအများဆုံး 

ရနောမှာေှိြဲ့တဲ့  မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက ရနာက်ြိုင်းမှာ 

ဓာတရုဗေသုံးပြီး မူးယစရ်ဆးေါးရတ ွအရပမာကအ်များ 

ေုတ်လုြ်တာရသကာင့် ကမ္ဘာ့ေုတိယ ရနောကို ရောက် 

သွားတာြါ။

ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ရဆးေါးနှင့် ောဇာေတ်မှု 

ြင်းဆိုင်ောရုံး (UNODC) ေဲ့  ပမန်မာနိုင်ငံ ဘိန်းစိုက် 

ြျ ိုးမှုစစ်တမ်း (၂၀၁၉) အေ ၂၀၁၉ ြုနှစ်မှာ ဘိန်း 

စိုက်ြျ ိုးတဲ့ ြမာဏ ၁၁ ောြိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားတယ် 

လို့ ရော်ပြေားြါတယ်။

ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးေုတ်လုြ်မှုဟာ ၂၀၁၄ ြုနှစ်မှ 

စတင်ပြီး ယြင် ၂၀၁၉ ြုနှစ်အေိ ကျဆင်းလာပြီး၊ 

၂၀၁၇ ြုနှစ်မှာ ဟတ်တာ ၄၁၀၀၀၊ ၂၀၁၈ ြုနှစ်မှာ 

ဟတတ်ာ ၃၇၃၀၀ နဲ့ ၂၀၁၉ ြနုစှမ်ှာ ဟတတ်ာ ၃၃၁၀၀

 အေိ နှစ်အလိုက် ကျဆင်းြဲ့တယ်လို့ ရော်ပြြါတယ်။

ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှုဟာ ေှမ်းပြည်နယ်မှာ အများ 

ဆုံး ပေစ် ပြီး  ကြျင် ပြည်နယ် ၊  ကယား ပြည်နယ်နဲ့  

ြျင်းပြည်နယ်ရတွမှာ စိုက်ြျ ိုးတာကို ရတွ့ေှိေတယ်လို့ 

ဆိုြါတယ်။

ေှမ်းပြည်နယ်တစ်ြုတည်းေဲ့ ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှု 

ရလျာ့ကျလာတဲ့  အရပြအရနကို  သကည့်မယ်ဆိုေင်  

ေမှ်းပြညရ်ပမာက ်ြိငု်းမှာ ၇ ောြိငုန်ှုန်း၊ ေမှ်းအရေှ့ြိငု်းမှာ 

၈ ောြိငုန်ှုန်းနဲ့ ေမှ်းရတာငြ်ိငု်းမှာ ၁၇ ောြိငုန်ှုန်း အသီး 

သီး ရလျာ့ကျလာ တာကို ရတွ့ေြါတယ်။

ကယန်းရေသတွင်း ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှု

ြုလို ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှု ရလျာ့နည်းလာတဲ့ ေှမ်း

ပြည်နယ်ရတာင်ြိုင်းေဲမှာဆိုေင်  ေယ်ြုံ ပမို့နယ်ေှိ   

ကယန်းရေသ လည်း တစ်ြုအြါအေင်ပေစ်ြါတယ်။ 

ရေသတွင်း ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးဧက မြန့်မှန်းနိုင်ရြမယ့် 

စိကုြ်ျ ိုးမှုေဲ့ ၁၀ ြု ံ၁ ြုြံန့်တာ ေှရိတာတ့ယလ်ို ့ဘနိ်းစိကု ်

ရတာင်သူရတွက ြန့်မှန်းရပြာဆိုြါတယ်။ အြုလို 

ရလျာ့နည်းလာတာဟာ ဘိန်းရေးကွက် ရြျာက်ရန 

တာရသကာင့လ်ို ့ရတာငသ် ူစြနွ်းရအးရမာငက် မတှြ်ျက ်

ပြုြါတယ်။

“ေီနှစ်အရပြအရနဆို လုံးေနည်းပြီ။ ဘာပေစ် 

လဲဆို တေားမေင်တဲ့အတွက်ရသကာင့်ရော၊ နိုင်ငံရတာ် 

လည်း လိကုေ်မ်းဆီးတာများတယ။် ပြီးရတာ ့ရေးကကွ ်

လည်း ရြျာက်ရနတယ်။”

ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးတဲ့လုြ်ငန်းကို မိဘ၊ ဘိုဘွား ရတွ 

လက်ေက်ကတည်းက လက်ဆင့်ကမ်း လုြ်ကိုင်  

လာြဲ့တာ ပေစ်ရြမယ့် အြုအြျနိ်မှာ ရတာင်သူရတွက 

ဘိန်းအစား တပြားသီးနှံရတွကို အစားေိုးစိုက်ြျ ိုးြျင် 

ရနသကြါပြီ။

စြွ န်း ရအးရမာင်တစ်ရယာက်  အြုဆို ေင်  

ဘိန်းအစား ရပြာင်း၊ လက်ေက်နဲ့ ရောြတ်ကို ၃ ဧက 

အကျယ်ေှိတဲ့ သူ့ေဲ့ ကိုယ်ြိုင်ခြံေဲမှာ သီးညှြ်ြုံစံနဲ့ 

စိုက်ြျ ိုးေားြါတယ်။

ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှုနဲ့ အစားေိုးသီးနှံဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှုနဲ့ အစားေိုးသီးနှံ

ပမန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးတဲ့ ပြည်နယ်ရလး 

ြေုဲ့ ပမို့နယရ်ြါင်း ၅၁ ပမို့နယမ်ှာ ဘနိ်းစိကုြ်င်းရတကွိ ု

တိုက်ေျက်  သွားမှာ ပေစ်သလို  အစားေိုးသီးနှံရတွ 

ရြးအြ်မယ်လို့ အစိုးေက ေုတ်ပြန်ြဲ့ေူးြါတယ်။ 

ေါရြမယ့်လည်း ေယ်ြုံပမို့နယ်၊ ကယန်းရေသ 

မှာေှိတဲ့ ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးတဲ့ ရတာင်သူရတွတွက်ရတာ့ 

ေီစီမံြျက်က အကျုံးမေင် ရသးြါဘူး။

စိမ်းစိုရနတဲ့ ရတာင်ယာြင်းေဲက တဲကရလး 

ေဲမှာ တစ်ရယာက်တည်း ရိုးောစုြ်ရြါင် ရသာက်ေင်း 

ေိုင်ရနတဲ့ စြွန်းရလာေင်း တစ်ရယာက် ေီနှစ်ရတာ့ 

ရပြာင်းေူး ၊  စြါးနဲ့  အာလူးြင်းရတွကို  ခြံအပြည့်  

စိုက်ေားကို ရတွ့ေ ြါတယ်။ 

ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးောသီကျေင် ဘိန်းြင်းအနည်း 

ငယ်ရလာက်သာ လုြ်ကိုင်ရတာ့မယ်လို့ သူက ဆိုြါ 

တယ်။ စြွန်းရလာေင်းတို့ ရတာင်သူရတွ လုြ်ကိုင် 

ရနတဲ ့ဘနိ်းြင်းရတကွိ ုဌာနဆိငုေ်ာရတကွ လာရောက ်

ေျက်ဆီး တတ်ရြမယ့် ရတာင်သူရတွေဲ့  စားေတ်ရန 

ရေးမေိြိုက်ရအာင် အစားေိုး လုြ်ရဆာင်ရြးတာ 

မေှိဘူးလို့ သူက ဆိုြါတယ်။

“အမှန်တကယ်ဦးရလးသိသရလာက်ဆို ဘိန်း 

ေျက်တယ်ဆိုတာ အစားေိုးရြးပြီးရတာ့ ေျက်မလား၊ 

ေျက်ပြီး ရတာ့ အစားေိုးရြးမလား။ ေီနှစ်ြျက်ရနာ်။ 

အြ ုအစားေိုးလည်း မရြး၊ ေျကတ်ယ။် ေျကပ်ြီးလည်း 

အစားေိုး မရြးဘူး။”

ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူရတွက လက်နက်ကိုင်  

အေွဲ့အစည်းရတွနဲ့  ဌာနဆိုင်ောရတွကို  အြွန်ရြး 

ရဆာင်သကေတာမျ ိုး ေှိြါတယ်။ “ဥြရေကို ြျ ိုးရောက် 

ြျင်လို့  စိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရတာ် ရတာ်လှန် 

ြုန်ကန်ြျင်လို့ စိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ မိသားစု စားေတ် 

ရနရေး အြက်အြဲ လုံးေမတတ်သာလို့ ကျရနာ် တို့ 

စိုက်ပြင်းသာပေစ်တယ်ရလ။”

ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူ  ဘေကို  ြါးသီးရနတဲ့  

သကူရတာ ့ြစံားြျကရ်တေွည့ပ်ြီးရတာ ့ရပြာြါတယ။် 

“ဘိန်းစိုက် တာ သားရကာင်ရတွ၊ လူမိုက်၊ ဥြရေ 

ြျ ိုး ရြါက်တဲ့ ရကာင်ရပြာတာက သူတို့ ရပြာရပြာ ၊ 

ကျရနာတ်ိုအ့တကွရ်တာ ့သတူိုမ့ပမငဘ်ူး။ သတူိုမ့သဘိူး”

ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးတာကို မလုြ်ကိုင်ြျင်ရတာ့တဲ့ 

ရတာင်သူတြျ ို့ကရတာ့ အစိုးေေဲ့ အစားေိုးကူညီ 

ရောက်ြံ့တာကို ရမှော်လင့်ရနသကတာ ရတွလည်းေှိလို့ 

လူငယ်အမျ ိုးသမီး မူဘယ်ရောနိကာက ဆိုြါတယ်။

“သတူိုလ့ည်း ရမှောရ်နတယ။် အစိုးေကရနတေက ်

တလှမ်းဘယ်လို ကူညီမလဲဆိုတာ အြျ ို့လည်း ရစာင့် 

စားရနတာေှိတာရြါ့။ ဘိန်းစိုက်မယ့်အစား အပြားဟာ 

လုြ်ြျင်တဲ့ သူလည်း ေှိမှာြဲ၊ ကျမေင်တယ်။”

ေယြ်ုပံမို့နယေ်ှ ိဘနိ်းစိကုြ်ျ ိုးတဲ ့ဧေယိာရတမွှာ 

ကယန်းလူမျ ိုး ရတွ  အများစုလုြ်ကို င် သကရြမယ့်  

ကယန်းလူမျ ိုး တိုင်းေင်းသားရေးောေန်ကကီး ြွန်းရအး 

ရမာင်က ဘိန်းအစားေိုးသီးနှံရောက်ြံ့ရေးနဲ့ြတ် 

သကပ်ြီးရတာ ့ လြုြ်ိငုြ်ငွ့ ်မေှတိဲအ့တကွ ်မလြုရ်ဆာင ်

ရြးနိုင်ဘူးလို့ ဆိုြါတယ်။

“ေါကရတာ့ National plan လုြ်မှေမယ်ရလ။ 

တစ်ဦးတစ်ရယာက်ေလုြ်လို့  ဘယ်ေမလဲ။ ဘိန်း 

အစားေိုး လုြ်ငန်းဆိုတာက နိုင်ငံရတာ်ကရန တိုက် 

ရိုက်ကိုင်တွယ်မှြဲ ပေစ်မှာ”

ကယန်းရေသမှာ ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှု ရလျာ့ြျနိုင်ေို့ 

အတွက် အစိုးေေက်က ကူညီလုြ်ရဆာင်တာ မေှိရြ 

မယ့် ေယ်ြုံဂရုဏာ အေွဲ့က အစားေိုးသီးနှံ ရောက် 

ြံ့တာရတွ ေှိြါတယ်။

ေယြ်ုဂံရဏုာအေွဲ့ေဲ့ စမီြံျကတ်ာေနြ် ံလိုလ့ိကု 

အစားေိုးသီးနှရံောကြ်ံတ့အဲရြါ် ြလုိ ုေငှ်းပြြါတယ။် 

“ကျရနာ်တို့ကရတာ့ စီမံြျက်ြဲရြါ့။ အဓိက ဘိန်း 

အစားေိုးသီးနှံ  အဲ့ြုံစံြါြဲ ။  ဘိန်းအစားေိုးသီးနှံ  

စိုက်ြျ ိုးပြင်းပြီးရတာ့ ရေေှည်တည်တံ့တဲ့ အသက်ရမွး 

ေမ်းရသကာင်း တစ်ြု ြိုင်ဆိုင်ေို့ရြါ့။ အဲ့ေါရသကာင့်မို့လို့ 

အဲေီေည်ေေယ်ြျက်နဲ့ြဲ ကျရနာ်တို့ နှစ်ေှည်ြင် ြံ့ြိုးေ 

ပြင်းပေစ်ြါတယ်။”

ေီလို  ဘိန်းအစားေိုး  သီးနှံရတွကို  ြံ့ြိုးတဲ့  

ရနောမှာ ရကာေ်၊ီ ောလာ၊ ရောြတ၊် လရိမ္မာန်ဲ့ ေဥစတဲ ့

သီးနှံ ြျ ိုးြင်ရတွ၊ မျ ိုးရစ့ရတွ ြါေင်တယ်။

ေယ်ြုံဂရုဏာက အြုလို သီးနှံြျ ိုးြင်ရတွကို 

၂၀၁၆ ြုနှစ်ကတည်းက ရောက်ြံ့တာပေစ် ပြီး  ၎

င်းတို့အေွဲ့အစည်းေဲ့ ၂၀၂၀ ြုနှစ်စာေင်းအေ  ေဥမျ ိုးရစ့ 

ြိဿာ ၅၃၃၂ နဲ့  ရောြတ်ြျ ိုးြင်  ၃၇၅၀၀ ကို  

ရောက်ြံ့ေားြါတယ်။

ဘိန်းအစားေိုးသီးနှံရတွ စိုက်ြျ ိုးတဲ့ ရတာင် 

သူရတွ  အဆင်ရပြရစေို့အတွက်  လအိရကျးေောေှိ  

ဟန့်အိ ုတိကုန်ယ ်ကကသ်လစသ်ာသနာ၊ ရကျာင်းေိငု ်

ဘုန်းရတာ်ကကီး ောသာေ်ရြါသန်းက ြုလို သုံးသြ် 

ြါတယ်။

“အြုက မစိုက်နဲ့ြဲ ရပြာရတာ့၊ ဘာမှ မရြးဘူး 

ဆိုရတာ့ ဘာမှ မေူးဘူးရြါ့ရနာ်။ အကယ်၍ မစိုက်နဲ့ 

ပြီးရတာ့မှ  ေီဟာစိုက်ရြးြါ ။  ေီဟာလုြ်  ရြးြါ ။ 

ေါရေးကွက် တစ်ကယ်လုြ်ရြးမယ်။ ရော်ရဆာင် 

ရြးမယဆ်ိေုင ်အဲေ့ဟီာရတ ွကလည်း အားလုံးကလည်း 

သရဘာရြါက်လာမယ်လို့ ရမှော်လင့်တာရြါ့ရနာ်။”

ောသာေ်ရြါသန်းဟာ ရေသတွင်း ဘိန်းစိုက် 

ြျ ိုးမှု ရလျာ့ြျနိုင်ေို့အတွက် လမ်းပြတဲ့အရနနဲ့ စံပြ 

ရကာ်ေီစိုက်ြင်းကို သာသနာက ြိုင်တဲ့ ရပမကွက် ၂

 ဧကနီးြါးရြါ်မှာ အြင်ရေ ၇၀၀ စိုက်ြျ ိုးေားြါ 

တယ်။ “ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးရေးလို့ ရပြာလိုက်တဲ့ အြါမှာ 

ေါဟာရေေှည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိြဲရြါ့ 

ရနာ။် ေါရသကာင့မ်ိုလ့ို ့ေနီစှေ်ညှြ်ငက်ိ ုစမ်းပြီး စိကုသ်ကည့ ်

တာ။ ြေမဦးဆုံးကရတာ့ ရကာ်ေီြင်ရြါ့ရနာ်။ ရကာ် 

ေီြင် တြျ ို့ စိုက်ပြတယ်။”

ေါရြမယ့်လည်း နှစ်ေှည်ြင်စိုက်ြျ ိုးတာဟာ 

အြျနိ် သကာတဲ့အတွက် လက်ေှိ  စားေတ်ရနရေးကို  

ရပေေငှ်းနိုငေ်ို ့ရတာငသ်ရူတကွ နှစတ်ိုြငရ်တကွိလုည်း 

စမ်းသြ်စိုက်ြျ ိုးရနသကတယ်လို့ စြွန်းရအးရမာင်က 

ေှင်းပြြါတယ်။

“အပြားသီးနှရံတကွ ရပြာင်းစိကုြ်ျငပ်ြ။ီ အပြား 

သီးနှံဆိုလည်း အာလူးစိုက်မလား၊ နှစ်တိုရြါ့ရနာ်။ 

ကျရနာ်တို့ နှစ်ေှည်ရတာ့ စိုက်သကြါတယ်။ ေါရြမယ့် 

နစှေှ်ညက် ရလး၊ ငါးနစှမ် ှစားေမယ့အ်သီးရလ။ စားေတ ်

ရနရေးက ရလး၊ ငါးနှစ်မှ အဆင်ရပြမှာ။ နှစ်တိုကို 

ဘာစိကုေ်မလဆဲိတုာ ကျရနာတ်ို ့အမျ ိုးစမ်းရနတယ။်”

လွတ်ရပမာက်ြျင်ပြီလွတ်ရပမာက်ြျင်ပြီ

ြုေိ  ဆြ်စော အရကကးရတွ ကျန်ရနရသး 

ရြမဲ့လည်း ရြျာ်ရြျာ်ရနတတ်သူ တစ်ဦးြါ။ တစ်ြျနိ် 

ကျေင် သူအြု စိုက်ြျ ိုးေားတဲ့ နှစ်ေှည်ြင်ခြံ ေဲကရန 

အကျ ိုးအပမတရ်တေွလာေင ်အသကရ်ှုရြျာငသ်ွားမယ ်

လို့ စြွန်းကားလို က ယုံသကည်ရနြါတယ်။

စြွန်းကားလိုက သူ့  မိသားစုြိုင်  ၇ ဧက 

ကျယ်ေန်းတဲ့ ခြံမှာ ရောြတ် အြင်ရေ ၇၀၀၊ ေဥြင် 

၁၃၀၀နဲ့ အပြား ငှက်ရြျာ်၊ သေက်၊ ြိန္နဲနဲ့ ရကာ်ေီစတဲ့ 

နှ စ် ေှ ည် ြ င် ရတွ လ ည်း  စို က် ြျ ိုး ေား ြါ တ ယ် ။ 

ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးတဲ့ ဘေကို စိတ်ကုန်တာ ၂၀၁၃ ြုနှစ် 

ကတည်းကလို့ သူက ရပြာြါတယ်။

“၂၀၁၃ ြုနှစ်မှာ အရိုးသားဆုံးရပြာမယ်ဆို  

ကျရနာ် ၁၀ ဧကရကျာ်စိုက်တယ်။ ကိုယ်ြိုင် အေင်း 

တစ်ကျြ်မှ မေှိဘူး။ သူများဆီမှာ သိန်း ၇၀ ရကျာ် 

ရတာင်မှ သွားရြျးယူတယ်။ အဲ့ေီနှစ်က ောသီဥတု 

ရသကာင့် ဘိန်းက အားလုံးနီးြါးြျက်တယ်။ အတိုးရော၊ 

အေင်းရော သိန်း ၁၀၀ ဆြ်ေတယ်။ ရပမကွက်ရတွ 

ကျသွားတာရြါ့ ၊  ြစ္စည်းရတွ၊ ေါရသကာင့်  စိတ်ကုန် 

သွားတာ။”

ဘိန်းအစားေိုးသီးနှံအပေစ် ရတာင်သူရတွက 

ရေသတွင်း အလှူေှင်ကရြးတာရော၊ ကိုယ်ေူကိုယ် 

ေြါ ရောြတ်ြင်ရေ (၁) သိန်းြန့် စိုက်ြျ ိုးေား 

သကရြမယ့လ်ည်း ရေးကကွ ်အရပြအရနမသြိ ဲစိကုြ်ျ ိုး 

လုြ်ကိုင်ရန သကေြါတယ်။

“ရောြတ်စိုက်ြါ ငါေယ်မယ်၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီ၊ 

ဘယ်အစိုးေ ၊  ဘယ်ဌာနမှ  မရပြာဘူး။ ေါရြမယ့်  

ကိုယ့်အသိနဲ့  ကိုယ်တအားလွတ်ရပမာက်ြျင်ရတာ့  

အရကကးဘေကရနလတွရ်ပမာကြ်ျငတ်ယ၊် ဘနိ်းစိကုတ်ဲ ့

ဘေကရန လွတ်ရပမာက်ြျင်လို့ မျက်စိမိတ်ပြီးရတာ့ 

လုြ်လိုက်တာ။”

အြုလို  ဘိန်းအစားေိုး  သီးနှံရတွ စိုက်ြျ ိုး  

လုြ်ကိုင်ေို့ ရတာင်သူရတွ စိတ်ေင်စားလာသကရြမယ့် 

အြက်အြဲေှိ  တာရသကာင့်  အစိုးေကို  လာရောက် 

ကူညီရစြျင်ရနသကြါတယ်။

“ရလာရလာဆယ်  အမျ ိုး ရတာ့  ေုတ်ရြး  

ရစြျင်တယ်။ ေုတိယကရတာ့ အတိုးမဲ့ရြါ့။ အလ 

ကားမရြး သည့်တိုင်ရအာင် ရငွအတိုးမဲ့ရတာ့ ေုတ် 

ရြးရစြျင်တယ်။ ရနာက် ခြံကာေို့ သံဆူးရတွရြါ့ရနာ်။ 

အစိုးေ ရေးနှုန်းနဲ့  ရသာ်လည်းရကာင်း ေုတ်ရြး 

ရစြျင်တယ်။”

သီးနှံရေးကွက်သီးနှံရေးကွက်

ကယန်းရေသတွင်း ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှု ြရြျာက် 

ရစြျင်ေင် နိုင်ငံရတာ်အရနနဲ့ အစားေိုး သီးနှံရော် 

ရဆာင်ရြးေို့  လိုအြ်သလို သီးနှံရေးကွက်ကို ရော် 

ရဆာင်ရြးေို့လည်း လိုအြ်ြါတယ်။

“ကျရနာ်တို့ကို ကုြ္မဏီနဲ့ ြျနိ်တ်ဆက်ရြးေို့ ၊ 

တိကျတဲ့ ရေးကွက်တစ်ြုေှိေို့ အဲ့လိုမျ ိုးေှိမှြဲ ဘိန်းက 

ြရြျာကန်ိငုမ်ှာြါ။ အဲလ့ိမုျ ိုးလြုရ်ြးလိုေ့ှေိင ်ဘနိ်းစိကု ်

ရတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး။” လို့ ရတာင်သူြွန်းေရကာက်က 

ဆိုြါတယ်။

ရတာငသ်စူြနွ်းရအးရမာငက်လည်း အလားတ ူ

သီးနှံရေးကွက် ရော်ရဆာင်ရြးေို့ကိုြဲ မှတ်ြျက်ပြု 

ရပြာဆိုြါ တယ်။

“ရောြတ်တို့၊ အဓိက နှစ်ေှည်ရြါ့ရနာ်။ ေဥတို့ 

ရြါ့ရနာ်။ အဲေီရေးကွက်ကို သူတို့ ရော်ရဆာင်ရြးေို့ 

လိတုယ။် နည်းနည်း ရောရ်ဆာငရ်ြးေို ့လိတုာရြါရ့နာ။်”

ဘိန်းအစားေိုး သီးနှံအတွက် ြိုင်မာတဲ့ ရေး 

ကကွမ်ေှမိှာကိ ုရတာငသ် ူြနွ်းေရကာကက်ရတာ ့စိုးေမိ ်

ရနြါတယ်။

“ေဥပေစ် ပေစ် ၊ ရောြတ်ပေစ် ပေစ် ကျရနာ်တို့  

စိုက်စမ်းလာပြီ။ ရအာင်လည်း ရအာင် ပြီ ။  ေါမယ့်  

အဲ့ေီဟာက စိုက်လို့ရတာ့ေတယ်။ ကျရနာ်တို့  စိုက် 

လို့ေတယ်။ ေီစိုက်တဲ့ဟာ ရေးကွက်မေှိေင်၊ ြိုင်မာတဲ့ 

ရေးကွက်တစ်ြု၊ ရသြျာတဲ့ ရေးကွက်တစ်ြုမေှိေင် 

ကျရနာ်တို့ ဘေက ပြန်ပြီး ပြိုလဲရတာ့မှာြဲ။”

တကယ်လို့များ ဘိန်းအစားေိုးသီးနှံ စိုက်ြျ ိုး 

ရအာင် ပမင်မယ်၊ ရသြျာြိုင်မာတဲ့  သီးနှံရေးကွက် 

တစ်ြုကို  ရော်ရဆာင်ရြးနိုင်မယ်ဆိုေင်  ကယန်း  

ရေသမှာ ဘနိ်းြန်းရတေွဲ့ ရနေငြ်ျနိ ် မလွဧဲကန ်ရောက ်

လာမယ်လို့ ေင်ပမင်မိြါတယ်။

bdef;yef;awG&Jh  ae0ifvkeD;csdef
cGef;uvdkif;z&D;

 jyD;cJhwJheSpfawGu rl;,pfwdkufzsufa&;tzGJ hawGeJ hXmeqdkif&mawG pkaygif;jyD; bdef;pdkufysdK;wJhcif;udk 

vdkufvHzsufqD;cJhp^f? "gwfykH - ueœm&0wDwdkif;(rf)



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

pufwifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfpufwifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(10)

umwGef;u¾umwGef;u¾

uAsmu¾uAsmu¾

ေါဟာ မရိုးသားမှုနဲ့အတူ

လိမ်လည် လှည့်ေျားမှုေဲ့ သရက်တြဲ။

နေူးရြါ် လက်တင်ပြီးရတာ့ြဲ စဉ်းစား၊ စဉ်းစား

လက်ရြါ် နေူးတင်ပြီးရတာ့ြဲ ရတွး၊ ရတွး

မရိုးသားမှုဆိုတာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်။

ပငိမ်းြျမ်းရေးရဆွးရနွးြွဲမှာ

ရပြာလိုက်တဲ့ တြ်မရတာ် အကကီးအကဲတစ်ဦးေဲ့

ဆတ်ငနဲ ရငါ့ငနဲ သတိရြးလိုက်တဲ့ ရြါင်းရလာင်းသံ။

ရြါင်းရဆာင် တစ်ရယာက်အရနနဲ့

ရပြာသင့်သလားဆိုတာရတာ့ တစ်ကဏ္ဍ။

ကာြျုြ်ေဲ့ တစ်ေက်အုြ်စုရတွကို ေိုးနှက်တဲ့ အသုံးအနှုန်း

ဆိုရစဦးရတာ့…

အညတေပြည်သူတစ်ရယာက်အရနနဲ့

ဆိတ်ရြါင်းကိုလည်း စိတ်မေင်စားဘူး၊

ရြွးသားလည်း ေယ်မစားဘူး။

လိုြျင်တာ ပငိမ်းြျမ်းရေး

ောေေ ပငိမ်းြျမ်းရေးြဲ ရပြာရပြာ

စစ်မှန်တဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရေးြဲ ဆိုဆို

ေေင် အြုြဲ လိုြျင်တယ်။

တိုက်ြွဲ တစ်စက္ကန့် ပေစ်ေင်

ပြည်သူရတွ တစ်စက္ကန့်  ေုက္ခရောက်ေတာြဲ။

မပငိမ်းြျမ်းမှုဟာ လူရတွ လုြ်လို့ ပေစ်သလို

ပငိမ်းြျမ်းမှုဟာလည်း လူရတွ ပေစ်ရအာင် လုြ်လို့ေမယ်။

စစ်ြွဲကို ကာကွယ်ရဆးရတွြဲ မေိုးြါနဲ့

စစ်ြွဲကို အပမစ်ပြတ် ကုေုံးရတွနဲ့ ကုရတာ့။

ကျွန်ုြ်တို့ ပြည်သူရတွ ပငိမ်းြျမ်းရေးကို 

ရြါင်းအုံးလုြ်ြျင်လှပြီ။

(သှေ ို)

ဆိတ်ရြါင်းပြပြီး ရြွးသားရောင်းသကသတဲ့ဆိတ်ရြါင်းပြပြီး ရြွးသားရောင်းသကသတဲ့



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

pufwifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfpufwifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

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

q&maemfawmfq&maemfawmf

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

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

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

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

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

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

7

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

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

csufrsm;?

သင်တန်းြုံစံများ

၁ ။ အဂဂလိြ်စာ ရေး ၊ ေတ် ၊ ရပြာ၊ သကားအဆင့် (၁) မှ(၄) အေိ (၄)လပြတ်ြို့ြျြျက်။

၂။ I E L T S Preparation ြို့ြျြျက်။

၃။ စာမတတ်သူများ၊ အစိုးေနှင့်ကုမ္ပဏီေန်ေမ်းများ၊ ပြည်ြတွင်းအလုြ်လုြ်လိုသူများနှင့် ြညာသင် 

ယူလိုသူများ၊ ောေူးတိုးနှင့် လုြ်ငန်းေင်ြွင့်စာရမးြွဲများအတွက် အဂဂလိြ်စာစွမ်းေည်ကို အဆင့်လိုက် 

တစ်ဦးြျင်း၊ ြို့ြျြျက်များ ၊ 

၄။ အဂဂလိြ်မှပမန်မာ ၊ ပမန်မာမှအဂဂလိြ်သို့ ဘာသာပြန်ရြးသည်။ 

**** မိမိလိုော အဆင့်ေိ တာေန်ယူအတတ်သင်ရြးသည်။

ေိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကယားပြည်နယ် ဆက်စြ်ရနတဲ့ 

မယ်စဲ့ပမို့နယ်အတွင်းက BP ၁၄ဂိတ်ကို ကုန်သွယ် 

ရေးအတွက် တေားေင်ေွင့်လှစ်ရြးေို့ အဲေီမှာရနတဲ့ 

ရေသြံရတွက ရတာင်းဆိုရနသကြါတယ်။

“ ေီလမ်းရသကာင်းြွင့်ပြီးရတာ့မှ ကုန်သွယ်ရေး 

အသွားအလာရတွပေစ်မှ ကျရတာ်တို့ရကျးေော အရနနဲ့ 

လည်း လူေုရတွ အလုြ်အကိုင်၊ စားေတ်ရနရေးရတွ 

အဆင်ရပြမှာပေစ်တယ်။ လို့ မယ်စဲ့အုြ်စု အုြ်ြျုြ် 

ရေးမှူး ဦးရနမျ ိုးရကျာ်က ရပြာြါတယ်။

Covid မပေစ်ြွားြင်အေိ ဟိုစဲ့ရကျးေောက 

တြ်ြိုင်ရပမကျူးရကျာ်မှုရတွနဲ့  တေားရုံးက 

ြျမှတ်လိုက်တဲ့  ပြစ်ေဏ်ရတွကို  ကျြံ ပြီးသွားတဲ့  

လွို င် ရကာ် ပမို့နယ်ေဲက ရတာင်သူကို  ပြစ်ေဏ်  

နည်းတယဆ်ိပုြီး အရပမာကတ်ြ ်၃၅၆ နဲ့ ရပြပမနတ်ြေ်င်း 

၂၅၀ က ေြ်မံပြီး ပြည်နယ်တေားလွှတ်ရတာ်မှာ 

ပြင်ဆင်ြျက်တက်ေားတဲ့ အမှုကို ပြည်နယ် တေား 

လွှတ်ရတာ်က ေီရန့ ဩဂုတ်လ ၁၄ ေက်ရန့မှာ ြလြ် 

လိုက်ြါတယ်။

တြ်ကသိမ်းဆည်ေားတဲ့  ရပမယာရြါ်မှာ  

ကျူးရကျာ်တာရတွ၊  ခြံြတ်ေို့ရကျာက်တိုင်ရတွကို  

ေျကဆ်ီးတာရတ၊ွ ညစည်မ်းစွာဆဆဲိတုာရတ၊ွ ေတ္တေား 

ရနှာင့ယ်ကှတ်ာရတ ွလြုြ်ဲတ့ယဆ်ိပုြီး တြေ်င်းနစှြ်မု ှ

တြ်မရတာ်အောေှိရတွက၂၀၁၉ ြုနှစ်ကတည်းက 

ကေင်နီ ပြည်ရတာင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအေဲွ့ေင်  

၃ဦးအြါအေင် ရတာင်သူ (၂၁)ဦးကိုတေားစွဲဆိုြဲ့တာ 

ပေစ်ြါတယ်။

တေားစွဲဆိုေားတဲ့ အမှုရတွေဲက အပမင့်ဆုံး 

ရောင်ေဏ်  ၇နှစ်ြျမှတ်လို့ ေတဲ့  နို င်ငံရတာ်ြို င်  

ရေသြံရတွနဲ့ ေိုင်းနိုင်ငံဘက်ပြမ်းက နယ်စြ် နားက 

ေောရတွဟာ နယ်စြ်ဂိတ်ရြါက် ၁၄ကရန တေားေင် 

မဟုတ်ရြမဲ့လည်း နှစ်ဘက်သရဘာတူညီမှုရတွနဲ့ကု

န်သွယ်မှုရတွပြုလုြ်နိုင်တာပေစ်ြါတယ်။

 Covid ပေစ်လာတဲ့ရနာက်ြိုင်းမှာ ဂိတ်ကိုြိတ် 

ေားတာရသကာင့် ရေသြံရတွအရနနဲ့အလုြ်လက်မဲ့

ရတွပေစ်ရနသကတယ်လို့ ရနမျ ိုးရကျာ်က ရပြာြါတယ်။

“ တစ်ြိုင်တစ်နိုင်ရလးလုြ်ကိုင်စားရသာက်

သက တယရ်လး။ အြသုကရတာလ့မ်းရတကွ ေလီိ ုCovid 

ကာလနဲ့ဆိုြိတ်ေားလိုက်ရတာ့ အကုန်လုံးက အဲ့လို 

xdkif;-u,m;e,fpyf*dwfjzpfwJh BP-14*dwfudkw&m;0ifzGihfay;zdk ha'ocHawGawmif;qdk

မျ ိုး အလြုလ်ကမ်ဲရ့တပွေစက်နုတ်ာရြါ။့” လိုဟ့ိစုဲရ့ကျး 

ေောမှာရနတဲ့ ရေါ်သိန်းေင်က ဆိုြါတယ်။

ဟိစုဲရ့ကျးေောက ရေသြံေ တကွ၁၄ဂတိက်ရန 

ေိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို  သကက်သွန် ပေူ ၊  သကက်သွန်နီ ၊ 

ငရုတ်သီး၊ နှမ်း၊ အရမွှးတိုင်၊ ေရယာင်းတိုင်ရတွကို 

အဓကိ ြိုရ့ြးတာပေစပ်ြီး ေိငု်းဘကက်ရန စားရသာက ်

ကုန်အြျ ို့ကို ပြန်သွင်းလာတာပေစ်ြါတယ်။

ေိုင်းဘက်ကို ြစ္စည်းြို့မယ်ဆိုေင် ပြည်နယ် 

အတွင်းကို ပြန်ြို့ရြးတာေက် ေက်ေက်ြန့်ရလာက် 

ရေးြိုေတယ်လို့ ရေသြံရတွက ဆိုြါတယ်။

မယ်စဲ့ ပမို့နယ်အတွင်းမှာေိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကုန်

သွယ်ရေးလမ်းရသကာင်းရတွပေစ်တဲ့ BP ၁၃ ဂိတ်နဲ့BP 

၁၄ဂိ တ်ရတွေှိြါတယ်။ BP ၁၃ ဂိတ်ကိုသာတေားေင် 

ေွင့်လှစ်ေားတာပေစ်ပြီး ယြုCovid ကာလအတွင်း 

ဂတိရ်ြါကက်ိ ု၃ေကသ်ာေငွ့လ်စှေ်ားတာပေစြ်ါတယ။်

၁၉၉၅-၉၆ြုနှစ်ရတွမှာ  BP ၁၄ ဂိတ်ကို  

ပမန်မာဘက်က တေားေင်မဟုတ်ရသာ်လည်း ေိုင်း 

နိုင်ငံဘက်ကရန ကုန်သွယ်ရေးလမ်းရသကာင်းကိုတ

ေားေင် ေွင့်ရြးြဲ့ေူးတယ်လို့  ရေသြံရတွအဆိုအေ 

သိေ ြါတယ်။

pdk;xdkufatmif

ြစ္စည်းေျက်စီးမှု ြုေ်မ ၆(၁)အမှုအတွက် ရောင်ေဏ် 

၆လ သို့မဟုတ် ေဏ်ရငွ ၂ရသာင်း ြျမှတ်ြဲ့ပြီး၊ ြုေ်မ 

၄၄၇အတကွ ်ေဏရ်င၂ွရသာင်း သိုမ့ဟတု ်ရောငေ်ဏ ်

၁၅ေက်နဲ့  ကျန် ြုေ်မ အမှုအတွက် ရငွေဏ်ကျြ် 

၂ရသာင်း ရြးရဆာင်ေို့ ြျမှတ်ြဲ့ပြီး ရတာင်သူရတွက 

ေဏ်ရငွရြးရဆာင်ြဲ့တာရသကာင့် မတ်လအတွင်းက 

အမှုပြီးရပမာက်သွားြဲ့ြါတယ်။

လွိုင်ရကာ် ပမို့နယ်အတွင်း ၁၉၉၀ေန်းကျင်

က လာရောက်အရပြြျြဲ့တဲ့  အရပမာက်တြ် ၃၅၆

 နဲ့  ရပြ ပမန်တြ်ေင်း  ၂၅၀ တို့ မှ  ရေါမူကလား ၊ 

ရပမနီကုန်း ၊  သုံးမိုင်ြ ကကဲမှ  ရတာင်ယာရပမရတွကို  

တြ်စြန်းရဆာက်ေို့ သိမ်းယူြဲ့တာြါ။

တြ်မရတာ်မှ သိမ်းဆည်းေားတဲ့  တြ်ြိုင်  

ရပမ မှာ  တ စ် ပြ ည် န ယ် လုံး အ တို င်း အ တာ အ ေ 

၁၄၇၇၆.၀၁ ဧကေှိပြီး မူေါေနဲ့အညီပြန်လည်စွန့်လွှ

တ်လိုက်တဲ့ စွန့်လွှတ်ရပမ ၄၁၁၁.၆၆ဧက ေှိတယ်လို့ 

အစိုးေ ေက်က ရပြာဆိုေားြါတယ်။

jypf'%fuscHjyD;oGm;wJh awmifolawGudk 

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

ကယားပြည်နယ်အတွင်းက ရဆးရုံရဆးြန်းရတွနဲ့ ရကျးလက် 

ကျန်းမာရေးဌာနြွဲရတွမှာ ဆောေန်နဲ့ သူနာပြုရတွ အြါအေင် ကျန်းမာ 

ရေးေန်ေမ်း ၁၇၀၀ ရကျာ် ြန့်ေားေို့ လိုအြ်ောမှာ လက်ေှိအြျနိ်ေိ ၅၀

 ောြိုင်နှုန်းရကျာ်သာ ြန့်ေားနိုင်ပြီး ေန်ေမ်းလိုအြ်ြျက်ရတွ အရပမာက် 

အများေှိရနြါတယ်။

အစိုးေ ယန္တယားအတကွ ်ဌာနအရတာမ်ျားများမှာ ေနေ်မ်း လိအုြ ်

ြျက်ေှိရနပြီး ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍမှာဆိုေင်လည်း ဆောေန်နဲ့ သူနာပြု အြါ 

အေင် ေန်ေမ်းလိုအြ်ြျက်က ရဆးရုံတိုင်းနီးြါး ေှိရနြါတယ်။ ရေးလံ 

ရြါငသ်တီဲ ့တိငု်းေင်းသား ရေသရတမွှာဆိေုင ်လိအုြြ်ျကက်ြိမုျားြါတယ။်

ကယားပြည်နယ် ကုသရေးဦးစီးဌာနက လိုအြ်တဲ့  ဆောေန် 

အင်အားအတွက် ဇူလိုင်လအတွင်း ရြါ်ယူြဲ့ပြီး ရနာက်ြိုင်းမှာ အနည်း 

ငယ်သာ ြန့်ေားနိုင်ြဲ့ပြီး ၁၈၁ ရနော လစ်လြ်ရနရသးတယ်လို့ သိေ 

ြါတယ်။

ပြီးြဲ့တဲ့  ရေရော်ေါေီလအတွင်း  ကယားပြည်နယ်က ရဆးရုံ ၊ 

တိုက်နယ်ရဆးရုံရတွမှာ ဆောေန် လစ်လြ်ောေူး (၇၇) ရနောအတွက် 

ရြါ်ယူြဲ့ရြမယ့် ရလှောက်ေားသူတစ်ဦး တစ်ရယာက်မှ မေှိြဲ့ြါဘူး။ 

ေုတိယအကကိမ် ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ေြ်မံရြါ်ယူရြရနရြမယ့်လည်း 

ရလှောက်လွှာေယ်သူ မေှိသရလာက် ပေစ်ရနြါတယ်။

ရကျးလက်ရေသမှာ တာေန်ေမ်းရဆာင်လိုသူ နည်းြါးရန သက 

တာဟာ ဆောေန်လိုအြ်ရနေပြင်းေဲ့  အဓိက အရသကာင်းေင်းတစ်ြု  

ပေစ်တယ်လို့ မယ်စဲပမို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရအာင် 

နိုင်ဦး ရပြာသွားတာြါ။

“သူတို့မရလှောက်တဲ့ကိစ္စ ကျရနာ်တို့က ရလှောက်ြါဆိုပြီး ရပြာလို့မှ 

မေတာကို ၊  သူ့အြိုင်းနဲ့သူဆိုရတာ့ရလ။ အစိုးေရြါ်တဲ့ကိစ္စကျရတာ့ 

ကျရနာတ်ိုအ့ရနနဲ့ တစမ်ျ ိုးပေစတ်ာရြါ၊့ ေနေ်မ်းပေစပ်ေစ၊် ဘယဟ်ာပေစပ်ေစ ်

ရလှောကသ်င့တ်ာရြါရ့နာ၊် ေတာ မေဘူး ဆိတုာက ကရံြါ။့ တြျ ို့ကလည်း 

ပမို့ရြါ်ရလာက်ြဲ ရနြျင်တယ်၊ နယ်ရတွဆို မသွားြျင်တဲ့သူက များ 

တယ်ရလ”

တပြားတိငု်းနဲ့ ပြညန်ယရ်တမွှာလည်း ရလှောကေ်ားသနူည်းတယလ်ို ့

ကယားပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှူး ရေါက် 

တာရဌးလွင်က ရပြာြါတယ်။

“ကယားပြည်နယ်မှာ ကယားပြည်နယ်ကေွက်တဲ့  ဆောေန် 

ရတွ ေှိေို့လိုတယ်။ ေှိြဲ့ေင်ရတာင်မှ ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုြျစ်ပြီး ပြန်အလုြ် 

အရကျွးပြုေို့  လိုတယ်။ အဲေီအတွက် လိုတဲ့အြါမှာ မေှိတဲ့ြါကျရတာ့ 

တပြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကသူရတွ လာရလှောက်ေို့ ရြါ်ေတယ်။ ေါကရတာ့ 

စနစ်ရြါ်မှာ မူတည်တာရြါ့။ ဆောေန်ရတွ အလုြ်မေင်သကဘူး ဆိုတာ 

ဆောတို့ပြည်နယ် တိုင်းမှာမှ မဟုတ်ြါဘူး။ တပြားေှမ်းပြည်နယ်လည်း 

ေလီိြု ဲတစရ်ယာက ်နစှရ်ယာကြ် ဲေငတ်ယ။် ြျင်းပြညန်ယလ်ည်း အေဲလီိြု”ဲ

ဆောေန်  လိုအြ်ြျက်ေှိ ရနရြမယ့်လည်း  ေှိတဲ့ဆောေန်နဲ့  

ကယားပြည်နယ်မှာ ကျန်းမာရေးေန်ေမ်း လိုအြ်ြျက်များရနကယားပြည်နယ်မှာ ကျန်းမာရေးေန်ေမ်း လိုအြ်ြျက်များရန

ပြည်နယ်ေဲ့လူဦးရေ အြျ ိုးအစားအေ ဆောေန်အင်အားက လုံရလာက် 

မှုေှိရနပြီး ကုသောမှာရတာ့ အဆင်ရပြရနတယ်လို့ ရေါက်တာရဌးလွင်က 

ရပြာြါတယ်။

ဆောေန်ရလှောက်ေားမှုနည်းတာနဲ့ြတ်သက်ပြီး လူဦးရေနည်း 

တဲ့အပြင် ရဆးရုံ ပြင်ြ ရဆးြန်းေိုင်ေတာ အဆင်မရပြတာရသကာင့်  

ေငရ်ငနွည်းပြီး စတိေ်ငစ်ားမှုမေှတိာပေစန်ိငုတ်ယလ်ို ့ပြညန်ယစ်ာေင်းစစြ်ျုြ ်

ဦးရအာငရ်မာင်းက စစရ်ဆးရတွ့ေှြိျကအ်ရြါ် သုံးသြရ်ပြာဆိေုားြါတယ။်

“အဓိကကရတာ့  ပြည်မရလာက်ရတာ့  ေင်ရငွရကာင်းြျင်မှ  

ရကာင်းမှာရြါ့။ ပြည်မမှာရတာ့ တပြား အပြင် ရဆးြန်းရတွ ေှိတာ ကိုး။ 

ေီမှာကျရတာ့လည်း ရဆးြန်းကလည်း လူဦးရေနည်းရတာ့ မေှိဘူးရြါ့။ 

ေင်ရငွကရတာ့ အဲ့ရလာက် မပေစ်နိုင်ဘူးရြါ့ အဲေီအတွက် စိတ်ေင်စား 

မှုနည်းတာလည်း ပေစ်လည်းပေစ်မှာရြါ့”

ပမို့ နဲ့အလှမ်း ရေးတဲ့ ရေသရတွက ရကျးလက်ရဆးရြးြန်း ၊ 

ရဆးရုံရတွမှာ ေန်ေမ်းအင်အား၊ ရဆးနဲ့ ရဆးြစ္စည်း နည်းြါးရနတယ်လို့ 

ေရူဆိုပမို့နယ် မိုဆိုရကျးေော ောအိမ်မှူး ဦးရြသတူက ရပြာြါတယ်။

ေရူဆိုပမို့နယ် မိုဆိုရကျးေော ောအိမ်မှူး ဦးရြသကူက “ရဆးြန်း 

ကရတာ့ လုံရလာက်ြါတယ်။ ေါရြမယ့် ရဆးေါးက မလုံရလာက် ဘူးပေစ် 

ရနတယ်။ ဆောမ ေန်ေမ်းရတွလည်း မလုံရလာက်ဘူး ပေစ်ရနတယ်။ 

ဘာပေစ်လို့လဲဆိုရတာ့ သူတို့လည်း တစ်ရယာက်တည်းေှိရတာ့ တြါ 

တရလ အစည်းအရေးသွားလိုက်ရတာ့ ဘယ်သူမှ ရဆးရုံမှာ မေှိရတာ့ဘူး 

လူနာလာေင်လည်း ပြန်ပြန်သွားတယ်ရြါ့။ အဲ့လိုမျ ိုး”လို့ ရပြာြါတယ်။

မိုဆိုရကျးေောအုြ်စုအတွင်း ရကျးလက်ရဆးရြးြန်း ၂ ြု မှာ 

တာေနက်ျ ဆော/ဆောမရတ ွေြမ် ံပေည်းတင်းရစြျငတ်ယလ်ို ့ောအမိမ်ှူး 

က ဆိုြါတယ်။

ရကျးလက်ရဆးရြးြန်းရတွမှာ တာေန်ကျသူနာပြု တစ်ဦးသာ 

ေှိရနတတ်ပြီး အဲေီသူနာပြု သင်တန်း၊ အစည်းအရေး၊ တပြား ရုံးကိစ္စရတွ 

အတွက် ြေီးသွားတဲ့ရန့ ဆိုေင် ရဆးြန်း ြိတ်ေားေြါတယ်။

အြုလိုရကျးလက်ရဆးရြးြန်းရတွမှာ ဆော/မ မလုံရလာက် 

တာရတွ ပေစ်လာတဲ့အြျနိ် အရေးရြါ်လူနာေှိေင် အြျနိ်မှီ ရဆးကုသနိုင်ေို့ 

သက်ဆိုင်ော ပမို့နယ်ရဆးရုံ ေှိောရတွကို သွားရနသကေြါတယ်။

ေရူဆိုပမို့နယ် မိုဆိုရကျးေောရန ရေါ်ကရလာ်ပမာ က “ ေရူဆိုြဲ 

ရပြးဆင်းေတာရြါ့။ ဆောမရတွက လကုန်ြါနီးဆို မေှိဘူးရလ။ အဲ့ေါ 

ရသကာင့် အရေးအရသကာင်း ဆိုေင် ေရူဆိုေက်ြဲ ရပြးဆင်းေတယ်ရြါ့”လို့ 

ရပြာြါတယ်။

ရေးလံတဲ့ရေသရတွက ရကျးလက်ရဆးြန်းရတွမှာ သူနာပြု  

သား ေွားဆောမရတွ ြန့်ေားရြမယ့် အစည်းအရေး၊ မွမ်းမံသင်တန်း 

စတဲ့  ကိစ္စရတွရသကာင့်  ပမို့ကို  ပြန်သွားတာေပေစ်တဲ့အတွက် အြျနိ်  

ရတွသကာပြီး ရဆးြန်းရတွမှာ ဆောမရတွ မေှိရတာ့ဘူးလို့ ေရူဆိုပမို့ ရတာ် 

ြူရကျးေောအုြ်စုေဲက ရသာ်ြူေောမှာ ရနေိုင်တဲ့ ကိုေါးေီက ရပြာြါတယ်။

“ြျရြးတဲရ့ဆးြန်းေှတိယ၊် နာမညြ် ဲေှြိါတယ။် အရေးရြါ်ပေစလ်ာလို ့

သွားလိုက်ေင် ရဆးမေှိဘူး။ ဆောမ မေှိဘူး၊ ဘယ်မှာတုန်း၊ ေရူဆိုမှာ။ 

ဘယ်မှာတုန်း၊ သူ့ေောမှာ အဲလိုရတွြဲ”လို့ ကိုေါးေီက ရပြာြါတယ်။

ရကျးလက်ရဆးရြးြန်းရတွလည်းမေှိ နီးစြ်ော ရဆးြန်းသွား 

ေို့ကလည်း လမ်းြန်းဆက်သွယ်ရေး ြက်ြဲတာရသကာင့် ေရူဆိုပမို့နယ် 

ရေါလရစာရကျးေောအြုစ်မုှာေှတိဲ ့ရေသြပံြညသ်ရူတမွှာလည်း ကျန်းမာရေး 

ရစာင့ရ်ေှာကမ်ှုရတ ွမလယွက်ဘူူးလို ့လမူှုရေး ရစတနာေ့နေ်မ်း မရြျာစကု 

ရပြာြါတယ်။

လူမှုရေး ရစတနာ့ေန်ေမ်း မရြျာစု က “ေီရေသအတွက်လမ်းြန်း 

ဆက်သွယ်ရေး အေမ်းြက်ြဲတယ်။ ရေးလံတဲ့ ရနောလည်းပေစ်တယ်။ 

ပြီးရတာ့ ကျန်းမာရေး ေန်ေမ်းရတွကလည်း အြျနိ်မှီ  မရောက်လာ 

နိငုဘ်ူးရြါရ့လ။ ၃ လ တြါ ၆ လ တြါရတာင ်ရောကမ်လာနိငုတ်ဲ ့အြျနိက်ျ 

ရတာ ့လမ်းကိ ုအဓကိ ဦးစားရြးေမယလ်ို ့ကျမေငတ်ယရ်လ။ လမ်းရကာင်း 

မှြဲ  ေီကျန်းမာရေးအေိ ရစာင့်ရေှာက်မှုရတွ ပြည့် ပြည့်စုံစုံေမယ်လို့  

ေင်တယ်”လို့ ရပြာြါတယ်။

ေရူဆိုပမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်ကိုယ်

စားလယှဦ်းသေဲယ ်က“အြကအ်ြကဲ အေူးသပေင့ ်ေကီျန်းမာရေးရြါရ့နာ။် 

သူတို့အတွက်က ေီလို ြက်အြဲေှိတယ် ဆိုရတာ့ ရနောမှာကရတာ့ ေါ 

အစိုးေအရနနဲ့ ဟို လက်လမ်းမှီနိုင်ေို့ရြါ့။ တကယ်လို့ ေီေောမှာ ရဆးြန်း 

ရဆာက်လို့ မေဘူးဆိုေင် ဥြမာ ရဆးြန်းသွားလာလို့ လွယ်ကူတဲ့ ဟာမျ ိုး 

ရတွ လုြ်ရြးြျင်တာရြါ့ရနာ်”လို့ ရပြာြါတယ်။

တစပ်ြညန်ယလ်ုံး အတိငု်းအတာအေ ရကျးလကရ်ဆးရြးြန်း (၁၂၀

) ေှိောမှာ (၁၁၉) ြုက ဆောမ ေှိရနပြီးပေစ်သလို လက်ေှိမှာ တစ်ရနောြဲ 

လစ်လြ်ရနတယ်လို့ သိေြါတယ်။

သူနာပြုရတွ ေြ်မံ ြန့်ေားေို့ ၅၉၇ ဦး ရြါ်ယူောမှာလည်း ၄၂၂ 

ဦးသာ ြန့်ေားနိုင်ြဲ့ပြီး ၁၇၅ ဦး လိုအြ် ရနြါရသးတယ်။

ရကျးလက်ရဆးြန်းနဲ့ တိုက်နယ်ရဆးရုံရတွေဲ့ လိုအြ်ြျက်ကို 

အဆင်ရပြရအာင်  စီစဉ်ရြးရနတယ်လို့  ကယားပြည်နယ် ပြည်သူ့  

ကျန်းမာရေးနငှ့ ်ကသုရေးဦးစီးဌာနမှူး ရေါကတ်ာရဌးလငွက် ရပြာြါတယ။်

“အဓိက လစ်လြ်တယ်ဆိုတာက လွတ်ရနတာမဟုတ်ဘူး  

သူတို့သူ နာ ပြုသင်တန်းသွားတက်ရနတဲ့အတွက်  ( ၂၈ )ဦးေှိတယ်  

အဲေီရနောကို  အပြားသူရတွနဲ့အစားေိုး ပြီး ြန့်အြ်ေားနိုင်တဲ့အတွ

က်ရသကာင့်မို့လို့  အစိုးေအလုြ်မေင်ရသးတဲ့ သားေွားဆောမရလးရတွ 

တပြား Assist to Health ဘတ်ဂျက်နဲ့ ြန့်ေားရြးနိုင်တဲ့အတွက် (

၁၁၉)ရနောလုံးဌာနရတွမှာ ဆောမရတွအကုန်အပြည့်ေှိြါတယ်”လို့  

ရေါက်တာရဌးလွင်က ရပြာြါတယ်။

ရကျးလက်ရေသရတွမှာ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရြးရနတဲ့ 

လူေုကျန်းမာရေးနှင့် ေွံ့ပေိုးရေးကွန်ေက် (CHDN) အေွဲ့အရနနဲ့လည်း 

လကေ်ှမိှာ ကယားပြညန်ယအ်တငွ်း ပမို့နယ ်၇ ပမို့နယအ်ပြင ်ေမှ်းပြညန်ယ ်

ရတာင်ြိုင် ေယ်ြုံ ပမို့နယ်၊ သံရတာင်ပမို့နယ်၊ ရနပြည်ရတာ်ရကာင်စီ 

ရေသေက်က ရေးလံတဲ့ေောရတွမှာ နယ်လှည့်ရဆးကုသရြးရနတာ 

ရတွေှိြါတယ်။

လူေုကျန်းမာရေးနှင့်ေွ့ံ့ပေိုးရေးကွန်ယက်ေဲ့ ညွှန်သကားရေးမှူး 

ကိုေိလစ်က သူတို့အေွဲ့ဟာ အစိုးေ ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့  သုံးလြတ် 

ြုံမှန်အစည်းအရေးရတွ တက်ရောက်ပြီး လုြ်ငန်းြိုင်းဆိုင်ော ြရိုဂေမ် 

အလိုက်ရဆွးရနွး သကပြီး  ရကျးလက်ရေသရတွမှာ  ြူးရြါင်းရဆာင်  

ေေက်ရနတယ်လို့ ရပြာတယ်။

လူေုကျန်းမာရေးနှင့်ေွ့ံ့ပေိုးရေးကွန်ေက် ညွှန် သကားရေးမှူး 

ကိုေိလစ်  က “အစိုးေကရနြဲ  စီမံြျက်ြျ ပြီးရတာ့ြဲ  လုြ်ရနမယ်  

ဆိုလို့ေှိေင်ရတာ့ ရအာင်ပမင်ေင်ရတာင်မှ ေါ အြျနိ် အေမ်းသကာလိမ့်မယ်။ 

တစ်ြါတရလရတာ့ လူေုနဲ့ နီးနီးကြ်ကြ်၊ လူေုအပြင် အပြားရသာ 

လူေုသကားမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့အလုြ် လုြ်ရနတဲ့ အေွဲ့ရတွနဲ့ 

ညှိနှိုင်းပြီးမှ ြူးရြါင်း ရဆာင်ေေက်သကေင်ရတာ့ ြိုပြီးရတာ့ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် 

ေီကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှုလုြ်ငန်း ြို ပြီး ရအာင် ပမင်လာမယ်လို့  

ယူဆတယ်”လို့ ရပြာြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်အနှံ့အပြားက ရဆးရုံ၊ တိုက်နယ်ရဆးရုံတို့မှာ 

ဆောေန၊် သနူာပြု၊ ကျွမ်းကျငန်ဲ့ အပြား စစုရုြါင်း ကျန်းမာရေးေနေ်မ်းရတ ွ

၁၇၂၀ ဦး ြန့်ေားြွင့်ေှိောမှာ ၉၅၀ ဦးသာ ြန့်ေားနိုင်ပြီး ၇၇၀ လစ်လြ် 

ရနြါတယ်။

ကန္တာေေတီတိုင်း(မ်)
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A member of the Karenni State Ethnic Youth Steering 

Committee, Khun Nang Ri, said that an office had been set up 

for Karenni ethnic youths to work together to build a system of 

ethnic federal union.

He said, “The goals we have set so far are to be imple-

mented. Besides, our aim generated from the discussions is to 

build a federal union with our Karenni youth all together and to 

empower the youth in political, social, and other sectors."

An office for Karenni State ethnic youths is being set up in 

Loikaw's Nanat Taw ward to discuss how to surround and support 

the local ethnic parties in the 2020 general election.

"I would like to say our current activities are that our office 

Karenni State Ethnic Youths Open an Office for Federalism

Naw Dway Eh Ku

will take the lead in the local parties overcoming the election" 

Khun Nang Yee added.

The Karenni State Ethnic Youth Steering Committee will 

surround and support the local parties, the Kayan National 

Party (KNP) and the Kayah State Democratic Party (KySDP), to 

win the election.

The General Secretary of KySDP, U Teh Reh, said he is 

pleased that local ethnic youths support the ethnic party and 

would work more for national and ethnic issues.

“At this time, I am satisfied that the youths have come and 

surrounded the ethnic party. And it is important to keep main-

taining our networking in this process. So, I want to say that we 

do not want all the people to have any regrets. Today, this time, 

we will do our best for the national and ethnic affairs with the 

support of the youth in the upcoming 2020 election. We will do as 

much as we can," said U Teh Reh, the General Secretary of KySDP.

On last year March 18, in Loikaw town, at a workshop of 

Karenni youth in Wan Ngok village, it was decided to surround 

local ethnic parties in the 2020 election.

In addition to local parties' winning elections, they ex-

pected to conduct the activities of youth and politics; youth and 

education; youth and job opportunities; youth and drugs; and the 

principles and practices of youth and future vision.

The KNP and KySDP, a local ethnic parties, have agreed 

to join and contest in the 34 constituencies in Kayah State; 30 

constituencies for KySDP, and 4 constituencies for KNP.

Karenni State Ethnic Youth Steering Committee is orga-

nized by (6) sub-ethnic groups, a local ethnic youths from Kayah 

(Karenni) State, and those are Kayah, Kayaw, Kayan, Kaw Yaw, 

Yintale, and Karen.

The Kayah State Democratic Party (KySDP) has announced 

that former State Chief Minister Bu Reh Khin Maung Oo will con-

test in the 2020 general election in Constituency No. 2 in Loikaw 

Township.

U Bu Reh Khin Maung Oo was the Chief Minister of Kayah 

State from the USDP in 2010-15.

"So, in the past, he contested in USDP. Although the USDP 

led the government, he is now willing to intervene in some areas 

related to state affairs and ethnic issues. He has that goodwill. 

If he wants to work for the development and peace of the state, 

we will vote him,” the General Secretary of KySDP, U Teh Reh, 

Former Prime Minister U Bu Reh Khin Maung Oo will Contest for the Kayah 
State Democratic Party

Anthony
replied at a press conference on 5.8.2020.

KySDP Chairman, U Pho Reh, told at press conference that 

during the governance period of U Bu Khin Maung Oo, peace 

talks and negotiation were held with local ethnic armed groups.

"The former prime minister is a key person especially in 

peace process which he played as an insider both at the national 

and state level peace talks with the KNPP in Kayah State, he said.

The KySDP, an ethnic party based in Kayah State, will join 

with the Kayan National Party and contest in the 2020 election.

The two joint parties will contest 34 parliament seats.
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The Minister of Natural Resources and 

Environmental Conservation, U Ti Reh, said they 

were patrolling to see if anyone is working in 

The voter lists posted in the village tracts 

described incorrect names and registration 

numbers, as well as unlisted voters. In that case, 

they requested the permission to Election Com-

mission for correcting those errors door-to-door. 

But it was not approved, said Khun Be Htoo, 

chairman of the Kayan National Party.

“In some polling stations where we are 

trying to contest, there are only about 500 polling 

hazardous areas as some landslides are likely 

to occur at the Mawchi mining area.

"We are setting up the signs and posters 

Day/Night Patrolling to prevent lead mining in dangerous areas in order 
to prevent Mawchi landslides

saying 'This is a danger zone; it can be dan-

gerous', and providing awareness workshop. 

Besides, in Mawchi, our group joins with the mul-

tigroup, and we are patrolling once in a day and 

once in a night time in order to prevent from the 

mining and working in those restricted areas,” 

said U Ti Reh, the Minister of Natural Resources 

and Environmental Conservation.

Landslides have been frequented in re-

cent years, with some deaths. During the rainy 

season, most people stopped digging for lead, 

but some continued to work for a living. Many 

are moving to safer areas due to the risk of 

landslides in the rainy season.

“On the KB 1 zone, there are about 17 

houses relocated to the village. No.2 area is 

also relocated to the village. They said it was 

raining heavily so that they are worrying about 

a landslide,” said Daw Magret Sein, a villager of 

Yu Kaw Kho (Hillside-13) Village.

Minister of Natural Resources and Envi-

ronmental Conservation, U Ti Reh, said the area 

are currently being rehabilitated.

"Concerned with the question how to 

prevent the landslides is that we have to build 

a retaining wall where the landslides probably 

occur. We will improve the flow of water. The 

danger zone will be fenced after the danger 

zones are identified. That is how we prevent 

landslides,” U Ti Reh said.

In the Kayah State Annual Report 2019 re-

lated to their project implementation, progress, 

and public's social welfare and development, it 

mentioned that the Kayah State Department of 

Mines is approved with the permission of the 

Union to produce the tin-tungsten (wolfram), 

and shed light ores in Kayah State with (13) min-

ing zones plus (4) mining zones approved from 

the State Mining Zone Auditing Group.

During the four-year period - from 2016-

17 fiscal year to 2019-20 fiscal year, it was 

permitted to implement the mining; (8) blocks 

(less than 50 acres) of mini project and one block 

of micro project on lead and tungsten mining.

Soe Htike Aung

stations. There are about 20 people with errors. 

On average, it has a large percentage. So there 

are some things which are wrong. Some of the 

names are misspelling. Thus, we would like to 

help fixing it. The first one is we asked the com-

mission to give us the voter list and then we will 

go door-to-door for checking and correcting the 

list, but the commission did not give us the voter 

list, said Ko Bi Htoo.

The Election Commission does not accept any attempt of home service 
by ethnic parties to correct voter registration errors

When we contacted the State Election 

Commission on phone,

"Voter lists are already attached now. It is 

still on the process. We haven't done the editing 

and revision yet. Prepare "Once the editing and 

revision have been made, we will deliver to the 

parties after the Union Election Commission 

command us," said an official from the State 

Election Commission.

When we (Kantarawaddy Times) con-

tacted to some village tracts in the state about 

the incorrect voter list, there were about 20 

unlisted residents in the Southern Ward of Mese 

Township, 14 residents in Chikwet Section, 

Bawlekhae Township, 120 residents of Acre-500 

zone, Loikaw Township, and 19 residents of San 

Pya - 6 Mile, Deemawso Township. Besides, 

there are also over 100 residents of Daw Ta Wi 

Village, Deemawso Township, which are required 

to revise.

The names of people wrongly described 

on the voter list are now being corrected by 

checking and matching with the copies of their 

ID cards, said U The Reh, Chairman of the Htee 

Phoe Kalo Village-tract.

“Currently, we have a commission office 

in our village-tract office. Then the voter lists 

are being posted in each of the villages. The 

people with wrong information comes to the 

village-tract commission office and inform us. 

We are still working on it, along with the names 

of the people which are wrong, and we check 

back with the copies of the ID cards by using the 

submission form and correct those mistakes," 

said U The Reh, chairman of the Htee Phoe Kalo 

Village-tract, Deemawso Township.

U Sai Maung Maung Htwe, a member of 

the Kayah State Democratic Party, said the re-

leased voter list just based on the 2015 census 

although the village administrators gave the 

updated census list to Election Commission.

"So it significantly shows that they are 

not doing a detailed review," said U Sai Maung 

Maung Htwe.

Khun Bi Htoo, Chairman of the Kayan 

National Party

"We are watching on it because even a 

single vote can make a change. We are inter-

ested where these people are going to vote 

and how these people are going to vote. The 

citizens should not lose their right to vote. We 

can also guarantee on it. All citizens including 

those who are working abroad deserve the right 

to vote. However, the right to vote should be 

accomplished transparently. In that case, we 

keep talking to the commission about this is-

sue,” he said.

In the 2015 general election, there are 

178,316 eligible voters in Kayah State, and in 

the next multi-party democratic general election 

in 2020, there will be 204,677 according to the 

release of first voter list.

Soe Htike Aung
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On August 14, the State High Court has ac-

quitted the appeal by the Artillery Battalion-356 

and Infantry Battalion-250 seeking harser pun-

ishment against the farmers from Loikaw Town-

ship who were sentenced to imprisonment or 

fined for trespassing of military-owned farmland.

Saw Khu Talay, a lawyer representing the 

farmers, told to the medias after the hearing, 

"The judge of State High Court dismissed all 

the cases with such reviews, saying that the 

case should not continue if the sections have no 

difference and unjustice from the view of court 

who reviews the hearing. So the sentence made 

by first court is fair."

The army officers from two battalions 

have sued 21 farmers, including three members 

of the Karenni State Farmers Union (KSFU), for 

allegedly violating the invasions of land confis-

cated by the military, destroying stone pillars 

for fencing, performing obscene act, deterring 

public servants from discharging their duties.

Under the Section 6(1) of the Penal Code, 

which can be sentenced a maximum seven years 

in prison, the farmers were sentenced 6 months 

in prison or a fine of 20,000 kyat, and

fined 20,000 kyat for section 447 or 15 

days in prison and fined 20,000 kyat for the 

other lawsuits. And the case was dismissed in 

early March upon completing of their (farmers) 

The party asserted their statement at a 

press conference, on 15 August, in the morning, 

that it is not the party's decision in regard of 

the Chairman of KySDP attended the meeting 

of the Commander-in-Chief of Tatmataw, and 

it is just a informal meeting and not to misun-

derstand on it.

The General Secretary of KySDP, Khu Teh 

Reh, told people not to believe it because there 

were critics who disseminated the fake news 

concerned with the meeting invitation of the 

Commander-in-Chief of Tatmataw.

"No matter what other people says, if 

people - the publics or voters who want to sup-

port our party - have questions or need to ask 

questions, please ask directly to us. I would like 

to deferentially request the people not to believe 

with the rumors and misinformation," he said.

On August 14, the Chairpersons, Deputy 

Chairpersons, and Secretaries of (34) political 

There have been 212 cases of dengue 

fever so far this year, but no deaths have been 

reported, said Dr. Htay Lwin, Director of the state 

Department of Public Health.

"In Kayah State, out of the current 212 

cases, 173 have been diagnosed with the first 

stage of dengue, and only 37 have been slightly 

more severe and only two have a mildly severe 

stage. No patients have lost their life yet,” said 

Dr. Htay Lwin.

The dengue outbreak in townships in 

Kayah State was summoned with the media 

agencies on August 17 at the state Public Health 

Department.

Regarding to the outbreak of dengue fever 

within January to August 17, 118 cases of dengue 

fever were reported in Loikaw Township, 28 

cases from Deemawso Township, 13 cases from 

The meeting of the Chairman of the Kayah 
State Democratic Party (KySDP) with the 
Commander-in-Chief of Tatmataw is not a 
party decision

parties met with the Commander-in-Chief of 

Tatmataw, and the Chairpereson of KySDP, U 

Phoe Reh, also joined that meeting.

In addition, it said there were no decisions 

making, feedback, or negotiation and agreement 

in this meeting.

Khu Teh Reh said the visit of party's chair-

man had caused controversy among the people 

and could erode confidence in the 2020 election.

When the news agency (Ktimes) contacted 

the party Chairman, U Phoe Reh, he said he has 

plan to explain everything when he returned to 

Kayah State.

The KySDP is the party who is not affili-

ated with any mainland-based parties, but only 

with the Kayan National Party (KNP).

The KySDP has agreed to contest 30 out 

of the 34 constituencies in Kayah State and the 

KNP will contest the rest four constituencies.

The Kantarawaddy Times

The Appeal Against Farmers Made by Tatmadaw 
was Rejected

prison terms and paying fine after being sued.

U Oo Reh added that concerns had been 

alleviated after hearing the State High Court's 

dismissal of the lawsuit.

“Everyone was worried. As we are farm-

ers, we make our living only with the farming. 

When the case happened like this, it was very 

stressful. I don't feel confort anymore even if 

I work to earn money at neighbor farms. Now 

very thankful for the dismissal. The stress and 

concerns also completely alleviated," he said.

The 356 artillery battalions and 250 

infantry battalions, which stationed in Loikaw 

Township in the 1990s, confiscated the farmlands 

to build a military base at Daw Mu Klar, Myay Ni 

Gone, and 3-Mile Pa Kyel.

The locals have been cultivating on the 

remaining land outside confiscated area every 

year. However, in 2019, the army did not allow 

the farmers to continue farming on the farmland 

anymore. The construction of a fence posts and 

sign posts on land confiscated by the military 

has led to land disputes with local farmers and 

lawsuits against farmers' activists.

Covering to the extent of whole state, the 

government said there are 14,776.01 acres of 

land confiscated by the Tatmadaw, and 4,111.66 

acres have been relinquished in accordance with 

the policy.

Naw Dway Eh Khu

Bawlakhae Township, 46 cases from Hpa-Saung 

Township, and none has been diagnosed with 

dengue fever in Mese and Shardaw Townships.

Dr. Htay Lwin said dengue fever is a 

mosquito-borne disease and they conducted the 

initial prevention such as using pure pesticides 

in reservoirs once in May and once in August in 

order to prevent from insect habitat, and he sug-

gested the area around water tank, water bucket, 

tires, and cups and so on should be covered and 

drained to prevent mosquitoes from breeding.

Mosquito repellent should be sprayed on 

homes within 100 yards, including the home of 

a person with dengue fever. But, the old people, 

patient with asthma, patient with respiratory 

disease, and infant cannot be inhaled it as it is 

a gas that is dangerous for them.

He also urged all the relevant depart-

ments, including the Department of Health, 

CSOs, and all the citizens to cooperating to 

reduce the number of dengue fever and dengue 

deaths.

“The main steps are ‘cover, throw away, 

replace, and drain’. If all the citizens, NGOs, 

CBOs, CSOs, teachers, health workers, other de-

partments and volunteers are working together 

to systematically cover all water storage areas 

in and around their homes by applying the steps 

of ‘cover, throw away, replace, and drain’, our 

people will be free from the problem of dengue 

fever,” said Dr. Htay Lwin.

In order to reduce the incidence of dengue 

fever, the Kayah State Department of Public 

Health is working with the Red Cross and other 

related departments, and these dengue fever 

prevention service is operating in accordance 

with the policy of gathering due to COVID 

outbreak.

Dr. Aung Thu Htet, who works in the field 

of prevention, said, “How we mange is we take 

the initial assessment how many groups are 

there in the targeted ward. Then we coordinate 

with the ward administrator. For example, if 

there are eight, we plan to operate two days and 

divide the group into four. Then when there are 

four group, we check the ratio how many people 

will go in one time, and how many of our staff 

can join, how many maternal and child include, 

and how the red cross will support, something 

like that. Currently we are doing our project 

systematically and effectively.”

A person infected with mosquito-borne 

dengue fever is sick and loss appetite, and other 

symptoms may include nausea, vomiting, low 

blood pressure, and dehydration, which can be 

fatal if not treated in time.

In the nine years from 2012 to 2020, the 

highest incidence of dengue fever in 2017 was 

1103 cases, and two were loss their lives.

Totally 212 cases of dengue fever rising in Kayah State

Naw Dway Eh Khu
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Ma Twe Tar Naing, who passed with the 

second place in matriculation exam in Kayah 

State, has already made her plan to attend a lin-

guistic university which she has strong passion.

"I plan to continue my education with my 

hobby studying linguistic. I plan to apply to a 

linguistic university.”

She passed the matriculation exam with 

4 distinctions such as Myanmar, Mathematics, 

Chemistry, and Biology, totally 469 scores. It 

mentioned in the list of students who passed 

with the highest marks in the matriculation 

exam (science major), she is the second highest 

score in the state.

She is from Shwe Bon Pwint Ward, Ngwe 

Taung Village Tract, Deemawso Township, 

studied at No.2 High School of Ngwe Taung, and 

graduated in her fresher year with distinctions 

in 4 subjects in the 2019-2020 academic year.

Since she took the matriculation exams, 

she has studied and joined the online classes 

or purchased and read the relevant books in 

order to be able to study at a foreign language 

university.

“When the matriculation exam result is 

out, I was not expected at the beginning. I just 

kept myself in conscious to study well to get a 

good score and took the exam. When the exam 

result is out, the matriculation exam is out state 

by state on that night. I was surprised after see-

ing my name listed there. I was also very happy.”

She said that the success of this exam 

is due to the fact that the main thing is to pay 

well attention in teacher lecturing time of each 

subject.

“Regarding to the lecture, every sub-

ject teacher gave lecture carefully. They also 

explained well the update of question format 

“The Person who is trying to study linguistic in university"

always and since the beginning of the academic 

year. In case of the errors, they explained ev-

erything in detail. If it is wrong, they point out 

exactly where it is wrong. Every subject is taught 

carefully.”

She has not been to school regularly due 

to her health problem since she was a child, 

but has often won excellence awards at her 

early age. When she was in the 10th grade, she 

could not attend school regularly and had to 

study outside from school because of her poor 

health. She studied until 11 pm at night, and 

she started her self-study again at 5 am before 

going to school in the morning.

She has a family of five and her parents 

makes their family living in agriculture and com-

merce. Their family is doing well financially and 

there is also encouragement on child's educa-

tion. Parents, on the other hand, prefer not to 

do too much housework at home and let them 

focus on education.

"I have to give a rest myself, so do my 

brain. Then I listened to the teachers’ advice, 

guidance, and lecture. Although the grade 10th 

exam could not make a change to my whole life, 

it is a turning point in life. One day when you 

look back, this will play as a good memory. And 

if you pass the 10th grade matriculation exam, 

you can have a good opportunity surely.”

While she is waiting for her time to go to 

university, she studies the languages of English, 

Korean, Japanese, and Chinese online.

In Kayah State, there are 7,906 students 

who took the matriculation exam in 2019-2020 

and 2,340 passed. The pass rate is 29.60 percent 

for the whole state.

Soe Htike Aung

U Tin Oo, a member of the Union Soli-

darity and Development Party (USDP) in Kayah 

State, said that although they want to give young 

people a place in the 2020 election, they have to 

re-elect the candidates with election experience 

because of a lack of trust.

"At the moment, they still do not have 

full confidence on themselves, so we will select 

them later. Currently, only experienced people 

are being asked to be elected, so only those 

State Committee Member from USDP (Kayah State) said they will choose the experienced candidates 
for this year election due to the low trust of youth

who have election experience in 2010 and 2015 

will be re-elected as candidates,” said Tin Oo.

However, potential young people are be-

ing targeted in the townships and districts where 

they are carrying out their duty, U Tin Oo added 

how those youths' seats have been allocated.

"The member number of young people is 

still low though. Although it is low, if we cover 

the whole state, there are our party members 

who are working in the township, district, and 

state levels. In that case, we have plan to offer 

the seats to those potential young people there,” 

said U Tin Oo.

He also said that if the USDP wins the 

election, it will prioritize peace and develop-

ment in the state.

“The main thing is peace and stability in 

Kayah State. This means that there is an ethnic 

armed group that has not yet signed the NCA. 

If they can sign the NCA, there will be peace 

and stability in Kayah State. Development can 

only be achieved only if there is peace and 

stability. Our goal is to struggle for peace and 

development."

It said the USDP has been recruiting can-

didates since September 2019, and the applied 

candidates were selected by the Candidate Se-

lection Committee organized with the commit-

tee members from the ward, village level party 

chairmen and related committee members. After 

that, those selected candidates were verifed 

and re-selected at state level and central level.

Among the party candidates who will 

contest in all 34 constituencies, there are five 

women candidates listed in the party. one 

women candidate in Pyithu Hluttaw, two women 

candidates in Amyotha Hluttaw, and two women 

candidates in State Hluttaw, each of them will 

contest in those positions.

Daw Doris Lay, who will contest in seven 

constituencies in the Amyotha Hluttaw, said 

“They have included women even since the 

party's organization structure was built. Since 

women are listed in the structure, there are 

women included every level of the ward/vil-

lage, the state, district and township. As women 

are included in the structure, the passionated 

women contested in those positions. That is 

why the five most suitable women were listed.”

Former Union Minister U Soe Thein, who 

won the 2015 general election in Constituency 

No. 9, will also run for the Pyithu Hluttaw on 

behalf of the USDP.

"U Soe Thein has been listed in the can-

didate list because of the demands of the voters 

in Bawlakha Township," said U Tin Oo.

The USDP will contest all 34 constituen-

cies in seven townships in Kayah State in the 

2020 general election, and in the last general 

election in 2015, the USDP won seven of the 34 

constituencies.

Naw Dway Eh Khu
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ြင်လယ်ရေအပမှင့်ရြ (၁၀၂၇) ေှိတဲ့ ေောသစ်ပမို့ 

ကို  ရောက်ေို့ဆိုေင်  ကယားပြည်နယ်ေဲ့  ပမို့ရတာ်  

လွိုင်ရကာ်ကရန ရဘာလြဲပမို့အေိ မိုင် (၅၀) အကွာ 

အရေး ေှပိြီးရတာ ့အေဲရီဘာလြကဲရန တစဆ်င့ ်ရတာင ်

အတက် အဆင်း လမ်း အရကွ့ရကာက်ရတွ အတိုင်း (

၂၂) မိငုေ်ြပ်ြီးရတာ ့သွားေင ်ေောသစပ်မို့ကိ ုရောကြ်ါပြ။ီ

ေောသစ်ပမို့ဟာ ရဘာလြဲြရိုင်ေဲက ပမို့တစ်ြု 

ပေစ်သလို ကယားပြည်နယ်ေဲ့ အစွန်ဆုံးနယ်စြ်ပမို့ 

တစ်ပမို့လည်း ပေစ်ြါတယ်။ ေောသစ်ပမို့ေဲ့ အရေှ့ေက် 

နယ်စြ်မှာရတာ့  ေိုင်းနိုင်ငံေဲ့  နယ်စြ် ပမို့ ပေစ်တဲ့  

မဲရဟာင်ရဆာင်ပမို့ တည်ေှိြါတယ်။

ေောသစ်ပမိ့ကို ယြင်က ရဘာလြဲပမို့နယ်ေဲ့ 

ရကျးေောအုြ်စုအဆင့်သာ သတ်မှတ်ြဲ့ရြမယ့် ၂၀၀၂

 ြုနှစ်မှာ ပြည်ေဲရေးေန်ကကီးဌာနက ေြ်ကွက် (၂) ေြ် 

ကွက်၊ ရကျးေောအုြ်စု (၂) စုပေင့် ပမို့နယ်ြွဲအပေစ် သတ် 

မှတ်ေွဲ့ စည်းြဲ့ြါတယ်။

အဲေီရနာက် ၂၀၁၄ ြုနှစ်မှာေောသစ်ပမို့နယ်ြွဲကို 

ေောသစ် ပမို့အ ပေစ်  ပြင်ဆင်ေွဲ့ စည်း  သတ်မှတ်ြဲ့  

ြါတယ်။ အဆိုြါ ေောသစ်ပမို့မှာ လူဦးရေ ၁၃၀၀ နီးြါး 

ရနေိုင် ပြီးရတာ့  အဲေီအေဲမှာ  ေှမ်းလူမျ ိုးရတွက 

အများဆုံးပေစပ်ြီး ကယားလမူျ ိုးကရတာ ့ေတုယိ အများ 

ဆုံးနဲ့ ဗမာ၊ ကေင်၊ ကယန်းစတဲ့ တိုင်းေင်းသားရတွ 

လည်း အနည်းငယ် ရနေိုင်သကြါတယ်။

ေောသစ်ပမို့အေင် လမ်းရဘးေဲယာကို  သကည့်  

လိုက်ရတာ့  ပြန်လည်မွမ်းမံေားတဲ့  ဘုေားရစတီ  

ြုေိုးရတွ၊ ေောရပမရနောရဟာင်းရတွနဲ့ စိုက်ြျ ိုးေားတဲ့ 

ppfyGJ tarGqdk;

ရပမကွက်ရတွလည်း ပမင်ရတွ့ေြါတယ်။ လွန်ြဲ့တဲ့  

၂၄ နှစ်ရလာက်က အဲ့ေီရနောမှာ ေှမ်းလူမျ ိုးရတွနဲ့ 

ကယားလူမျ ိုးရတွ ရနေိုင်ြဲ့တဲ့ ရကျးေောရတွ ေှိြဲ့တာ 

ြါ။ ကေင်နီလက်နက် ကိုင်တြ်ေွဲ့ရတွနဲ့  ပမန်မာ 

အစိုးေတြ်မရတာ်တို့ေဲ့ စစ်မီးဟာ အဲေီရေသအေိ စိမ့် 

ေင်ြျ ံ့နှံ့ ြဲ့ြါတယ်။ ေောြျက်ရတွနဲ့အတူ စစ်ြွဲေဲ့ အရငွ့ 

အသက်ရတွကရတာ့ ေှင်သန်ရနတုန်းြါြဲ။

ြဋ္ဋိြက္ခရတွရသကာင့်  အစိုးေတြ်မရတာ်က 

၁၉၉၆ ြုနှစ်မှာ အဲေီရနမှာေှိတဲ့ နန်းမလင်း၊ ဟိုောနဲ့ 

အပြားေောတြျ ို့က ပြည်သူရတွကို ေောသစ်ပမို့ အနီးမှာ 

ေှိတဲ့ စုစည်းေောရတွမှာပြန်ပြီး ရေှေ့ရပြာင်း ရနေိုင်ရစြဲ့ 

တယြ်ါ။ ြလုိ ုရေှေ့ရပြာင်းောမှာြါေင ်ကကုံရတွ့ြဲတ့ဲအ့မျ ိုး 

သမီးတြျ ို့နဲ့ ရတွ့ဆုံြွင့်ေြဲ့ြါတယ်။

ရြါင်းရြါ်ကဆံြင်အနည်းငယ် ပေူစပြုရနပြီး 

ြိန်ြိန်ြါးြါး ရေါ်ရေှ့မယ်တစ်ရယာက် ေယ်လိုက်ေင် 

မဲြျတိ်ရနတဲ့ ကွမ်းဂျ ိုးရတွ ရြါ်ရအာင် အားြါးတေ 

ေယ်တတ်ြါတယ်။ ကယားလူမျ ိုးတစ်ရယာက် ပေစ် 

ရြမယ့် ေှမ်းဘာသာ စကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် 

ရပြာတတ်ြါတယ်။ ဗမာစကားကိုရတာ့ နားမလည် 

သလို ရပြာလည်း မရပြာတတ်ြါဘူး။

အသက် ၆၉ နှစ်ေှိပြီးပေစ်တဲ့ ရေါ်ရေှ့မယ်ဟာ 

သားသမီးလည်းမေှိ အမျ ိုးသားလည်း ဆုံးသွားတာ 

သကာြါပြီ။ လွယ်ေိုင်းစုစည်းရကျးေောမှာေှိတဲ့ အိမ်မှာြဲ 

သူမတစ်ရယာက်တည်း ရနေိုင်ရနြါတယ်။

“စစ်သားရတွ ရမာင်းေုတ်တယ်။ ေောသစ်  

မေင်ေင် မေဘူး”

သူမ အသက် ၄၅ နှစ်အေေယ်မှာ ြုလို အရပြအ 

ရန နဲ့  ကကုံ ြဲ့ ေ တာ ြါ ။  စ စ ရော က် ြျ င်း မှာ ရတာ့  

ေောသစပ်မို့ ရတာငြ်ိငု်းေမှ်းေြက်ကွက် အမိတ်စအ်မိမ်ှာ 

ြိုလုံြဲ့ေတယ်။ အစိုးေစစ်တြ်ေက်က တစ်လ ဆန် 

တစ်ြုံးနှုန်းနဲ့ တစ်နှစ်ရလာက် ရောက်ြံ့ရြးြဲ့ရြမယ့် 

ရနာကြ်ိငု်းမှာရတာ ့စားေတရ်နရေးအတကွ ်ကိယု့ဘ်ာ 

သာကိုယ်ြဲ ရုန်းကန်ရပေေှင်းြဲ့ေတာြါ။

ရေှေ့ ရပြာ င်း လာ တာ  ၂ ၄  နှ စ် သကာ တဲ့ အ ေိ  

ေမ်းရေးအတွက် ရုန်းကန်ရနေတဲ့  သူမေဲ့ ဘေက 

သြိရ်တာမ့လယွ ်လြှါဘူး။ သမူ မရေှေ့ရပြာင်းြငက်ရတာ ့

ေောရဟာင်းက မိသားစုြိုင်  ရပမတစ်ဧကြွဲရြါ်မှာ  

စိကုြ်ျ ိုး လြုက်ိငုစ်ားရသာကန်ိငုြ်ဲရ့ြမယ့ ်ြရုတာ ့အေဲ ီ

အရပြအရနမျ ိုးမေှိရတာ့ြါဘူး။

တစရ်န့လြု ်တစရ်န့စားဘေမို ့ဆနတ်စပ်ြညစ်၊ 

နှစ်ပြည်စေေို့အတွက်ဆိုေင် သူမကိုယ်တိုင်ေျာေားတဲ့ 

ေါးနှီးရတွနဲ့ အလှဲအလှယ်လုြ်ေြါတယ်။ ေလာတဲ့ 

ဆန်ကို တြါ အေက်ြျက်ပြီး ဆီ၊ ဆား၊ အြျ ိုမှုန့်ရတွနဲ့ 

ပြန်လှဲလှယ် စားရသာက်ေ ပြန်ြါတယ်။

“ြိုက်ဆံလိုြျင်တယ်။  ဟင်းေယ်စားမယ်။ 

ဟင်းရကာင်းမစားေဘူး”

သမူနဲ့ အလားတ ူစစုည်းရကျးေောကိ ုရေှေ့ရပြာင်း 

ရောက်ေှိလာတဲ့ အသက် ၅၇ နှစ်အေေယ် ရေါ်ဘူးမယ် 

တစ်ရယာက်လည်း  ေှိြါတယ်။  ၁၉၉၆ ြုနှစ်မှာ  

အစိုးေတြ်က ရေှေ့ရပြာင်းြိုင်းလို့ သူမ အသက် ၃၀ 

နစှအ်ေေယမ်ှာြ ဲြငြ်နွ်းနဲ့အတ ူသားသမီး ၄ ရယာကက်ိ ု

ရြါ် ပြီး  ရေှေ့ ရပြာင်းလာြဲ့ ေတာြါ ။  အဲ ေီတုန်းက 

အကကီးဆုံးကရလးက (၉) နှစ်အေေယ်နဲ့ အငယ်ဆုံး 

ကရလးက (၃) နစှအ်ေေယြ်ါ။ မရပြာင်းြျငြ် ဲရပြာင်းလာ 

ြဲ့ေတယ်လို့  သူမက ဆိုြါတယ်။ “ရပြးေို့  အြျနိ်  

တစ်ေက်ြဲေတယ်။”

လက်ေှိ သူမရနေိုင်တဲ့ လွယ်ေိုင်းစုစည်းေောနဲ့ 

၃ မိုင်ြန့် ရေးတဲ့ နန်းမလင်းေောကရန ရေှေ့ရပြာင်းလာ 

ြဲ့ေတာြါ။ အဲေီအြျနိ်က သူများအိမ်နဲ့ တဲ ရတွမှာြဲ 

တလှည့်စီ  မိသားစု  ၂  စု ၊  ၃  စု  ရြါင်း ပြီးရတာ့  

ကျဉ်းကျဉ်းသကြသ်ကြရ်နြဲ ့ေတယလ်ို ့သမူက ဆိြုါတယ။် 

ကိုယ်ြိုင် ခြံရပမမှာ စိုက်ြျ ိုးလုြ်စားရသာက်ြဲ့ရြမယ့် 

ရေှေ့ရပြာင်းြေံရတာ ့အစိုးေက ဆန၊် ဆ၊ီ အေတအ်စားနဲ့ 

ရစာင ်နည်းနည်းြါးြါး ရြးတာကိြု ဲမှြီိေုြါရတာတ့ယ။် 

ေါကလည်း တစ်နှစ် ရလာက်အေိ ရြးြဲ့တာြါ။

“အြက်အြဲရတာ့ အားလုံးြဲ ရပြာင်းလာြါစ 

ကဆိ၊ု သမူျားရောကြ်ံမ့ ှစားေတယ။် သမူျားမရောက ်

ြံ့ေင် မလုံမရလာက်နဲ့ြဲ ရနေတယ်။”

ရပြာင်းလာြါက တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ် အတွင်းမှာ 

ေမင်းငတ်ြဲ့တဲ့  ရန့ရတွ ေှိြဲ့တယ်။ သူများဆီက 

ရြျးငှား စားရသာကေ်တာ။ အရကကးမဆြန်ိငုေ်င ်အတိုး 

တက်တာရတွလည်း ေှိြါတယ်။ သူများရတာင်ယာ 

ရဟာင်းရတကွိ ုြတုပ်ြီး နမှ်းစိကုြ်ျ ိုးလြုက်ိငုြ်ဲေ့တယ။်

ေမ်းြျက် ၊  ေမ်းရလှောပေစ်လို့  တစ်ြတ် ပြား ၊ 

နှစ်ြတ်ပြား လူတစ်ရယာက်နှုန်းနဲ့ ရပြာင်းလာြါစ 

တစ်နှစ် ရလာက်အတွင်း ရသဆုံးတာရတွ ေှိြဲ့တယ်။ 

သူမအရနနဲ့  ရသဆုံးတဲ့  လူဦးရေကို  အတိအကျ 

မမှတ်မိရြမယ့် အိမ်ရပြ (၂၀) ြန့်ေှိတဲ့ ေောလူဦးရေေဲ့ 

၁၀ ောြိုင်နှုန်းရလာက် ရသဆုံးြဲ့တယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

“ေမ်းြျက၊် ေမ်းရလှော ဘယလ်ိြုုစံလံည်းမသဘိူး။ 

ကိုယ်ရတာင်မှ ဘယ်ရန့ ဘယ်ေက်ြါမလဲ စဉ်းစား 

ရနတာ။”

အဆိုြါ ရောဂါပေစ်ြွားမှုကို အစိုးေ ရဆးဆော၊ 

မရတွ အြါအေင် ကက်သလစ်သာသနာေဲ့ ရစတမာန် 

ရဆးဆော၊မရတွက ကုသရြးြဲ့လို့ သက်သာော ေြဲ့ 

ြါတယ်။

လကေ်ှ ိသမူ ရနေိငုရ်နတဲ ့အမိက်ိ ုရဆာကလ်ြုေ်ို ့

အတွက်  ရတာအုြ်ရတွကို  ြုတ်ေွင်ေှင်းလင်း ပြီး  

တစ်နှစ်နည်းနည်း ကကိုးစားလုြ်ယူြဲ့ေြါတယ်။ ရေှေ့ 

ရပြာင်းလာြဲ့တာ ၂၄ နှစ်သကာြါပြီ။ ြုရတာ့ သူမလည်း 

ရပမး (၈) ရယာက်ေဲ့ အမယ်အိုကကီး ပေစ်ရနြါပြီ။

ြုလို  ရေှေ့ရပြာင်းရနေိုင်ြဲ့ေတဲ့  ရေါ်ရေှ့မယ် 

ရော၊ ရေါ်ဘူးမယ်ရော တူညီတဲ့ သရဘာေား တစ်ြု 

ရတာ့ ေှိြါတယ်။ ရေါ်ရေှ့မယ်ရပြာတာက “စစ်ြွဲရတွ 

ဘာရတဆွိ ုမသကားြျငဘ်ူး။ နည်းနည်းမ ှမသကားြျငဘ်ူး။ 

အဲ့လိုြဲ ရအးရအးရဆးရဆးရနြျင်တယ်။”

“ဘယ်သူမဆို ပငိမ်းပငိမ်းြျမ်းြျမ်းြဲ ရနြျင်တာ 

ရြါ။့ အရေါ်ကျရတာ ့အသကက်ကီးပြဆီိရုတာ ့ရအးရအး 

ရဆးရဆးြဲ ရနြျင်တယ်။”လို့ ရေါ်ဘူးမယ်က ရပြာ 

တာြါ။

မပငိမ်းြျမ်းပြင်းနဲ့အတူ စစ်ြွဲေဲ့ အရမွဆိုးရတွ 

ကို  ဘယ်သူမှ ၊  ဘယ်လူ့အေွဲ့အစည်းမှ ၊  ဘယ်မျ ိုး  

ဆက်မှ မဆက်ြံြျင်သကြါဘူး။ ေါရသကာင့် ကယား 

(ကေင်နီ) ပြည်နယ်က စစ်ရဘးေဏ်ြံြဲ့ေတဲ့ ပြည်သူ 

ေရုတကွရတာ ့ပငမိ်းပငိမ်း ြျမ်းြျမ်းရနေေို ့ရမှောလ်င့ရ်န 

သကြါတယ်။

ေလီိစုစရ်ဘးေဏက်ရန ေလာြဲတ့ဲ ့ရနာကဆ်က ်

တွဲ  အကျ ိုးဆက်ရတွ  အရမွဆိုးရတွက  လက်ေှိ  

အြျနိ်ေိ ပြည်သူရတွ ဆည်းြံရနသကေဆဲြါ။
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စြွန်းရလာေင်း (လအိရကျးေော၊ ေယ်ြုံပမို့နယ်)

“ ေော င ယ် ရတွ က  ေော ကကီး နဲ့ ရြါ င်း ရြါ့ ရနာ် ။ 

ကမိုက်ေော လအိနဲ့ရြါင်းတယ်။ လမ်းရဘးေှိတဲ့ ေောကို 

သူတို့ စုရြါင်းတယ်။ ဟို ရအာက်ေက်ြိုင်းကလည်း 

သုံးရလးေောမှာ တစ်ေော အဲ့လို စုတာရြါ့။ ဟန်တီး က 

လအနိဲ့ရြါင်းတယ။် ေအီြျနိက် ကျရနာတ်ို ့ရတာရ်တာ ်

ြံ ေတယ် ။  အကုန် ြံ ေတယ် ။  မိ န်းကရလးရော ၊ 

ရယာကဂျားရော၊ ကရလးရော၊ လူကကီး၊ လူငယ်ရော။ 

အလုြ်လည်း ရကာင်းရကာင်းမလုြ်ေ ဥက္ကဌ ရောက် 

ြံစာ ရတာင်းတယ်ရလ။ ဥက္ကဌ ရောက်ြံစာမြါေင် 

ရတာငယ်ာသွားေင ်ေမ်းမယ။် သြူနုြ် ဲရပြာတာရြါရ့နာ။် 

ကယန်းရေသမှာ ြဋြိက္ခပေစြွ်ားြဲတ့ဲ ့ကာလအတငွ်း စစရ်ဘး၊ စစေ်ဏြ်ြံဲေ့တဲ ့ေယပ်မို့နယ၊် အရနာကက်ယန်းရေသက ပြညသ်ရူတေဲွ့ ကယန်းရေသမှာ ြဋြိက္ခပေစြွ်ားြဲတ့ဲ ့ကာလအတငွ်း စစရ်ဘး၊ စစေ်ဏြ်ြံဲေ့တဲ ့ေယပ်မို့နယ၊် အရနာကက်ယန်းရေသက ပြညသ်ရူတေဲွ့ 

ြံစားြျက်နဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရေးအရြါ် ရမှော်လင့်ြျက်က ဘာရတွလဲ။ြံစားြျက်နဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရေးအရြါ် ရမှော်လင့်ြျက်က ဘာရတွလဲ။

စြွန်းကားလို (လအိရကျးေော၊ ေယ်ြုံပမို့နယ်)

“ကျရနာ် ဇာတိြျက်ပမုြ် အဲေီကမိုက်ေောမှာြါ။ 

၁၉၈၅ မှာ စစ်တြ်က အတင်းအသကြ် ရပြာင်းရစ 

ြို င်းတာ ၊  လအိမှာ  လာရပြာင်းတာ။  ေါရြမယ့်  

ကျရနာ့ ဘေရပြာမယ်ဆိုေင် အဲေီ စစ်တြ်ကိစ္စနဲ့ ြတ် 

သက်ေင် ကျရနာ် ရလးတန်းရနတဲ့ အြျနိ်တုန်းက 

ရကျာင်းတက်ေင်း ရြါ်တာေမ်းတဲ့ ဘေြါ။ ေီရနာက် 

ြိုင်းမှာ ရတာင်ယာလုြ်တဲ့ အေေယ်ရောက် လာလည်း 

ြီးမူရစာ် (ဟန်ြို့ရကျးေော၊ ေယ်ြုံပမို့နယ်။)

“နှစ် ၄၀ ရလာက်ေှိပြီ။ ကျမမှတ်မိတာကရတာ့ 

ရတာ်ရတာ်ရလး ြက်ြဲြဲ့တယ်။ သူတို့  တိုက်ြွဲ ပေစ် 

သကတဲ့  အြျနိ်မှာ ရယာကဂျားရလးရတွက ရြါ်တာ 

ေမ်းေတယ်ရလ။ ၁ ေက်တစ်ြါ ၊  ၃ ေက်တစ်ြါ  

အဲ့လို  ရြါ်တာေမ်းေတယ်။ ကျမ ရယာကဂျားက 

ညနက်ဆိုလည်း  သွားေတာြဲ ။  ကျမနဲ့  ကရလး 

ရတွက ရနာက်မှာ ကျန်ြဲ့တယ်ရလ။ ကရလးရနမ 

ရကာင်းလည်း ကျမတစ်ရယာက်ေဲ ပြုစုေတယ်။ 

ြိုက်ဆံ ဘယ်လိုလုြ်ေှိမလဲ။ ရဆးေိုးမေှိရတာ့ မာသာေ် 

ရကျာင်းသွား ပြီးရတာ့  ရဆးေိုးအတွက်  ရပြာင်းေူး  

ယသူွားပြီး ကရလးကိ ုရဆးေိုးရြးတာမျ ိုးလြုေ်တယ။် 

စြွန်းရအာင်သီဟ (လွယ်ယင်းေောမရကျးေော၊ 

ေယ်ြုံပမို့နယ်)

“ဆက်ဆံတာက တြါတရလ နည်းနည်း  

ဆိုးတယ်။ ေောသားကလည်း ဗမာစကားနဲ့ ရတာ်ရတာ် 

ရလး မရပြာတတတ်ဲ ့ရကာငေ်ှတိယ။် သတူို ့ရတာရ်တာ ်

ရလး ေက်စက်ြံေတယ်။ ြျ ိုြျ ိုသာသာနဲ့ မေှိလိုြါ ဘူး။ 

အရြါ်ြဲ့ေတာကရတာ့ အသက် ၁၄ နှစ် တြါ၊ အသက် 

၁၄ နှစ်ရကျာ်ရကျာ် အဲ့ေီ ၆ ေက်တြါ ေမ်းေူးတယ်။ 

ရနာက် ဆက်တိုက်ြဲ ၁၅၊ ၁၆၊ ၂၀ သကား ရြါ့။ 

အဲေီ ၆ နှစ်လုံးလုံးမှာ ရြါက်ရေ ၂၀ ရလာက်ေှိတယ်။ 

ြီးမူကူ (ြီကင်းေောမရကျးေော၊ ေယ်ြုံပမို့နယ်။)

“ကျမက ဘယ်လိုအြက်အြဲနဲ့ ကကုံြဲ့ေသလဲ 

ဆိုေင် ကျမ အိမ်မှာ မရနေဘူးရလ။ ကရလးရတွ 

ကိုြိုးပြီးရတာ့  ဘန့်လာမှာ သွားရနေတယ်။ကျမအိမ် 

ကို ြျန်ေားေတယ်။ ကျမအိမ်ကိုရတာ့ ဗမာစစ်တြ် 

ရတွ သက်သက်မဲ့ မီးမရှို့ြါဘူး။ သူတို့ အသားကင် 

ေင်းနဲ့ အိမရ်လာင်သွားတယ်လို့ရပြာတယ်။ စစ်တြ်က 

ကျမကို ရလှော်ရသကး ၂၀၀ ကျြ်ရြးြါတယ်။ အေမ်း 

မတိုက်သကနဲ့လို့ ကျမရပြာတာ။ အရတာ် ြက်ြဲတယ် 

ကိုယ့်ရတာင်ယာသွားမယ်ဆိုလည်း ရောက်ြံစာလို၊ 

ရေးသွားမယ်ဆိုလည်း ရောက်ြံစာလို၊ ဟိုေောသွား 

မယ်ဆိုလည်းရောက်ြံစာလိုတယ်။ အဲ့လိုမျ ိုးလုြ် 

တယ်။

ရြါ်တာေမ်းေင်လည်း ြင်ဗျား ရိုးရိုးေမ်းလို့ 

မေဘူး။ စစ်တြ်အသကားညှြ်တယ်။ စစ်တြ်သကားညှြ် 

ရြါ်တာတစ်ရယာက်၊ စစ်တြ်တစ်ရယာက်ေားတာ 

သူတို့က။ ဘာပေစ်လို့လဲဆိုေင်  ေန်သူြစ်လို့ေှိေင်  

ငါတို့ မေိရအာင်၊ သူတို့ ကယန်းအြျင်းြျင်းဆိုရတာ့ 

ကယန်းပြည်သစ်ြဲကိုရနာ်။ သူြုန်သူတို့ ရြါ်တာရြါ့။ 

သူြုန်ြစ်လည်း သူတို့လူ သူတို့ အမျ ိုးသားဆိုရတာ့ 

သူတို့ အေိမြံ၊ အရသမြံဘူး၊ မြစ်ရအာင်ရြါ့။

အြုက ေီမိုကရေစီရြါ့။ ေီမိုကရေစီ ရပြလှမ်း

စလာပြီဆိုတဲ့အြျနိ်ကျရတာ့ နည်းနည်း ရအးြျမ်း 

လာတယ်။ သို့ရြမယ့်လည်း ကျရနာ်တို့ ပေစ်ြျင်တာ 

အဲ့ရလာက်မကဘူး။ ရအးရအးြျမ်းြျမ်း ရနေိုင်သွား 

လာြျငတ်ယ။် အြကုလည်း စစသ်ား ရသကာကေ်မလိလုိ၊ု 

ဟိုဟာရသကာက်ေမလိုလို၊ စိတ်က သို့ရလာ သို့ရလာ 

ရြါ့ရနာ်။ အဲလိုမျ ိုးပေစ်တဲ့ စိတ်ေှိရသးတယ်။ ရအးရအး 

ြျမ်းြျမ်းရတာ့  ကျရနာ်တို့လည်း  ရနြျင်တာရြါ့  

ပြည်သူလူအရနနဲ့။ စစ်တြ်က သူတို့ ေန်ေမ်းပေစ်တဲ့ 

အတွက် ေန်ေမ်းရနော သူတို့ရန၊ အုြ်ြျုြ်တဲ့လူက 

အြုြ်ျုြတ်ဲရ့နောရန၊ ပြညသ်ကူ ပြညသ်ရူနောရန၊ ေါမ ှ

ရအးြျမ်းမယ်။”

ရလ။ ရန့ရန့ညညရပြးရနေတယ်။ ရသနတ်ရြါက် 

လိုေ့ှေိင ်စစတ်ြက် ဆကတ်ိကုြ်စတ်ာ၊ ကယန်းဘကက် 

ရေးရေးတြါ ြစ်တဲ့မျ ိုးရြါ့။ ေန်သူကိုရတွ့မှ သူတို့ 

ြစ်တယ်ရလ။ မရတွ့ေင် မြစ်ဘူးရြါ့။ ေန်ရောင်း 

ရသနတ်နဲ့ြဲ ြစ်တာရကာ။ စစ်တြ် ရသနတ်သံက 

သုံးေက၊် သုံးည ဆကတ်ိကုြဲ် ြစရ်နတာ။ စစတ်ြ်ေကက် 

ကျည်ကုန်တဲ့  အြါကျရတာ့ သူတို့လည်း ရတွ့မှြဲ 

ြစ်ရတာ့တယ်။ ြက်ြဲြန်းြင်တယ် အေမ်းမလုြ်နဲ့။

ြစြ်တတ်ိကုြ်ိကုတ်ာမျ ိုးနဲ့ မကကုံြျငရ်တာဘ့ူး။ 

အေမ်းြင်ြန်းဆင်းေဲြါတယ်။ စိတ်ကို ရြျာ်ရအာင် 

ေားြါ။ ရတာင်ယာလုြ်ြါ။ အိမ်ပြန်ြါ။ ရကျာင်းတက် 

ြါ။ အြုြျနိ်က အရြျာ်ဆုံးအြျနိ်ြဲ။ ပငိမ်းပငိမ်းြျမ်း 

ြျမ်း  ရနေတာြဲရြျာ်ြါတယ်။ သား၊ သမီး ၊  ရပမး ၊ 

ပမစ်ရတွလည်း ရြျာ်တယ်။ အေွားလည်း ရြျာ်တယ်။ 

အြုအြျနိ်ေိ ရြျာ်ြါတယ်။ ရပြးစောလည်း မလို  

ရတာ့ဘူးရလ။ ြိုက်ဆံေှိေင် သုံးမယ်၊ မေှိေင် မသုံးဘူး။ 

သသကားေယ်နိုင်ေင် ရသာက်မယ်။ မေယ်နိုင်ေင်လည်း 

မရသာက်ေဘူးရြါ့ ။  ြုကရြျာ်တယ်ရလ။ အရေှ့  

ေကက် ရနေကွပ်ြီး အရနာကေ်ကမ်ှာ ရနေငတ်ယရ်လ။ 

အြုြျနိ်က ရြျာ်တယ်ရလ။ ကျမရပြာတာ ြူြင်ရသာ 

ကရတွ မေှိရတာ့ ဘူးရလ။”

ေါအနီးနဲ့  အရေးရြါ့ရနာ်။ ရတာ်ရတာ်ရလးရတာင် 

ရြါ်တက်ေတယ်။ နှစ်ရယာက် ဆန်တစ်အိတ် အဲလို 

မျ ိုး ေမ်းလည်း ေမ်းေူးြါတယ်။ ပြန်ရတွးမယ်ဆို 

မျက်ေည်ကျသလို ပေစ်သကတာရြါ့ရနာ်။ ရတာင်တက် 

တာက ကိုယ့်ဘာသာ တက်ရတာင်မှ  မတက်နိုင်  

ပေစရ်နတယ။် အရလးေြ ်မ ေရတာဘ့ယ။် တြျ ို့လကူ 

ငယင်ယေ်ေယေ်ေယရ်တနွဲ့ အားရကာင်းသကရသး တာရြါ ့

ရနာ။် တြျ ို့လရူတကွ အသကက်ကီးပြ၊ီ ငိတုယ၊် မျကေ်ည ်

ရတာင်ကျတယ်။ ကိုယ်က လိုက်ေမ်းကူ မယ်ဆိုရြ 

မယ့်လည်း ကိုယ်က မေမ်းနိုင်ြဲ ပေစ်ရနတယ်။

အြုအြျနိ်ကျရတာ့ ပငိမ်းြျမ်းရစြျင်တယ်။ 

အြုလိုမျ ိုးကျရတာ့ လွတ်လွတ်လြ်လြ်၊ သာသာယာ 

ယာရန ေေို့ဆိုတာ လမ်းြန်းဆက်သွယ်ရေးရြါ့ရနာ်။ 

ရနာကအ်ေဲ ီလမ်းြန်းဆကသ်ယွရ်ေးရကာင်းပြနရ်တာ ့

လည်း စီးြွားရေးမေှိပေစ်ပြန်တယ်။ စားေတ်ရနရေး 

ြက်ြဲတယ်။ စားေတ်ရနရေးြက်ြဲပြန်ရတာ့လည်း 

လူရတွက ရတာ်ရတာ်ရလး ေုက္ခရောက်သကတယ်။ 

တြျ ို့လူ လိုက်မီတဲ့သူက နည်းနည်းရတာ်ရသးတယ်။ 

လိုက်မမီတဲ့လူ ဦးရလးလိုလူမျ ိုးကျရတာ့ အေင်းမေှိ၊ 

အနှီးမေှိ ဘာမှ လုြ်လို့မေ ပေစ်ရနတယ်။

အေငလ်ိမုျ ိုးမပေစေ်ိုဆ့ိတုာလည်း အရကာင်းဆုံး 

ရြါ့ ရနာ် ။  အဲေီတို င်း ပြည်အတွက်  ပငိ မ်း ြျမ်းသာ  

ယာရေးရြါ့ရနာ်။ ပြည်သူလူေုများအားလုံး ေှိအတူ၊ 

မေှိအတူ၊ အဲ့လိုမျ ိုးရနရစြျင်တာရြါ့ရနာ်။ အဲ့လိုမျ ိုးြဲ 

ဆက်လက်ပြီး ရကာင်းော၊ ရကာင်းကျ ိုး ဦးရလးက 

ရမှော်တာရြါ့ရနာ်။”

ကရလးက နည်းနည်းသက်သာလာပြီဆို ကျမ ရတာင် 

ယာများ ကျနြ်ဲပ့ြလီား စဉ်းစားေပြနပ်ြ။ီ သား၊ သမီးရတ ွ

ကိုလည်း ရကျွးေအုံးမယ်ရလ။ ရတာင်ယာသွားေို့  

ကရလးကို  လွယ်သွား၊ လွယ်လာလိုက်ေနဲ့။ ကျမ 

ရယာကဂျားက ရြါ်တာေမ်းတာ တစ်ြတ်သကာတာ 

ေှိတယ်၊ ဆယ်ေက်သကာတာေှိတယ်၊ ငါးေက်သကာတာ 

မျ ိုးေှိတယ်။ အေမ်းြက်ြဲတယ်။ ရယာကဂျားပြန်လာ 

ရတာလ့ည်း ရတာငယ်ာကိ ုတစေ်က၊် နစှေ်ကရ်လာကြ် ဲ

သွားေတယ်။ ဗမာစစ်သားက ပြန်လည်ရြါ်ပြန်ပြီ။ 

ရြါ်တာ ပြန်ေမ်းေတာရြါ့။

တိုက်ြွဲ ပေစ်တာမျ ိုး နဲ့  မ ကကုံြျင် ရတာ့ဘူး ။ 

အြုလိုမျ ိုး ပငိမ်းပငိမ်းြျမ်းြျမ်းြဲ ရနြျင်တယ်။ အေင် 

ရြတ်နဲ့ နှိုင်းေင် အြုက ရကာင်းတယ်ရလ။ အေွား 

ရပြာြျင်တာက အြက်အြဲရတွ့ရြါ့ ။  အကူအညီ 

လည်းရတာင်းြျင်ြါတယ်။ ရပြာလို့ေြါတယ်ရနာ်။ 

အ ေွား အ ကူ အ ညီ ရတာ င်း ြျ င် တာ က  အ ေွား က 

မေယ်နိုင်၊ မလုြ်နိုင်ရတာ့ အြုက မီးမေှိြဲ အရမာင်ေဲ 

မှာြဲ ရနေတယ်ရလ။ အေွားက မီးေြျင်တယ် ရလ။ 

ရတာင်းလို့ ေေင်ရတာ့  မီးအလင်းရောင်ေဲရနြျင်  

တာရြါ့။ ပြီးရတာ့ အေွားမျက်စိအား ရဆးရြါ့ရနာ်။ 

သူများကို  ရကာင်းရကာင်း မပမင်ေရတာ့ ဘူးရလ။ 

အေွားအသက်က ၆၄ နှစ်ေှိပြီရလ၊ ရကာင်းရကာင်း 

မပမင်ေရတာ့ဘူး။”

ရြါ်တာဘေြါ။ စစ်ရသကာင်းေိုးြါက ပငိမ်းြျမ်းရေး 

ယူတဲ့အေိ ကျရနာ်ရြါ်တာဘေနဲ့ြါ။ အိမ်ရေှေ့ေတယ်၊ 

ေောရပြာင်းေတယ၊် ရြါ်တာ ေမ်းေတယ။် မရကာင်းရသာ 

စစ်တြ်ရတွ ရြါ်တာသမားကို ရသာ်လည်းရကာင်း၊ 

ပြညသ်လူေူကုိ ုရသာလ်ည်းရကာင်း အနိငုက်ျင့တ်ာကိ ု

ကျရနာ်ရတွ့ေတာ အင်မတန်မှ စိတ်နာတယ်။ စစ်တြ် 

ကိ ုရပြာြဲေ့ူးတယ၊် ဆိြုဲေ့ူးတယ၊် ဆြဲဲေ့ူးတယ၊် လကတ်ီး 

နဲ့လည်း ေိုးြဲ့ေူးတယ်၊ ရပြနဲ့လည်း ကန်ြဲ့ေူးတယ်။ 

မရကာင်းတဲ့ စစ်သားတြျ ို့ရြါ့ရနာ်။ စစ်သားလည်း 

အားလုံးမဆိုးြါဘူး ။  ရကာင်းတဲ့  စစ်သားလည်း  

ေှိြါတယ်။

စစပ်ေစေ်ို ့မလိြုျငဘ်ူး။ လကန်ကေ်မ်းပြီးရတာမ့ ှ

ေောေွက် ၊ ေောေင်ရတာင် မပမင်ြျင်ဘူး။ အားလုံးြဲ  

ကိုယ့်အလုြ်ကိုယ်လုြ်၊ ကိုယ့်အိမ်ကို ပြန်၊ ေါပြီးပြီ။ 

ဦးရလးဆန္ဒေီလို ေှိ ြါတယ် ။  လကမ္ဘာရြါ်တက်ေို့  

မလိုဘူး။ ကိုယ့်ရတာင်ယာ ကိုယ်လုြ်၊ ကိုယ့်ေမင်း 

ကိုယ်စား၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်၊ လွတ်လွတ် လြ်လြ် 

ဆိုတာ ရတာ်ြါပြီ။ ဦးရလး ဆန္ဒေီရလာက်ြါြဲ။”

ကယန်းရေသမှာ ကယန်းပြညသ်စြ်ါတ/ီတြမ်ရတာ ်(KNLP/A) ကိ ု၁၉၆၄ ြနုစှမ်ှာ ေွဲ့စည်းေရူောငပ်ြီး စစအ်စိုးေကိ ုအလကန်ကက်ိငုရ်တာလ်နှြ်ဲြ့ါတယ။် ကယန်းရေသမှာ ကယန်းပြညသ်စြ်ါတ/ီတြမ်ရတာ ်(KNLP/A) ကိ ု၁၉၆၄ ြနုစှမ်ှာ ေွဲ့စည်းေရူောငပ်ြီး စစအ်စိုးေကိ ုအလကန်ကက်ိငုရ်တာလ်နှြ်ဲြ့ါတယ။် 

၁၉၉၄ ြနုစှမ်ှာ အြစြ်တေ်ြ်စေဲို ့စစအ်စိုးေနဲ့ သရဘာ တညူမီှုေေှ ိြဲြ့ါတယ။် ေအီနစှ ်၃၀ ကာလအတငွ်း ပြညသ်ရူတ ွကကုံရတွ့၊ ြစံားြဲေ့တဲ ့အြကအ်ြရဲတနွဲ့ ၁၉၉၄ ြနုစှမ်ှာ အြစြ်တေ်ြ်စေဲို ့စစအ်စိုးေနဲ့ သရဘာ တညူမီှုေေှ ိြဲြ့ါတယ။် ေအီနစှ ်၃၀ ကာလအတငွ်း ပြညသ်ရူတ ွကကုံရတွ့၊ ြစံားြဲေ့တဲ ့အြကအ်ြရဲတနွဲ့ 

ပငိမ်းြျမ်းရေးအရြါ် ရမှော်လင့်ြျက်ရတွ ရော်ပြရြးလိုက်ြါတယ်။ပငိမ်းြျမ်းရေးအရြါ် ရမှော်လင့်ြျက်ရတွ ရော်ပြရြးလိုက်ြါတယ်။
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“ဟို ရေှး ရေှးတုန်းက ေောတစ်ေောေယ် ၊  မိ န်းမရြျာရလးတစ်  

ရယာက်ေှိြါတယ်။  သူ့နာမည်က မစံြယ် ၊  မြမ်းနားရသာ်လည်း  

ဆန်းပြားကကယ်၊ သူငိုေင်ြုလဲ သူေယ်ေင်ေေဲပေစ်သတဲ့ကွယ်” တဲ့။ ငိုေင်ြုလဲ 

ေယ်ေင်ေေဲဆိုတဲ့ သီြျင်းရလးကို ဂန္ထေင်အဆိုရတာ်ကကီး အန်တီ ရေါ်မာမာ 

ရအးေဲ့ အသံရလးနဲ့ နားဆင်ြဲ့ေတာ။ သီြျင်း ေန်တီးြဲ့တဲ့ ဂီတစာဆိုက 

‘ဥက္ကလာြငရ်စာ’ြါတဲ။့ “ေကစ်ကသ်ရူတကွ ြလုကဲိလုိြုျငလ်ို ့ငိြုိငု်းတယ၊် 

ေေဲကိုလိုြျင်ရတာ့ သူ့ကိုေယ်ြိုင်းတယ်”တဲ့။ ေီရနောမှာ ေီသီြျင်းရလး 

အရသကာင်းကို အစအဆုံးစာေွဲ့ြျင်တာ မဟုတ်ြါဘူး။ သီြျင်းရလးနား 

ဆင်ေင်းနဲ့ ေလာတဲ့အရတွးရလး တစ်ြိုင်းတစ်စကို တင်ပြလိုတာြါ။

သီြျင်းရလးေဲက မစံြယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမရြျာရလးက သူငိုလိုက် 

တဲ့အြါ  ြုလဲရတွေွက်လာ၊  ေယ်လိုက်တဲ့အြါ  ေေဲ ရတွေွက်လာနဲ့  

သူ့ေဲ့  ငိုတစ်ြါေယ်တစ်လှည့် ၊  ေမ်းနည်းတစ်ြါ  ေမ်းသာတစ်လှည့်  

ရလာကဓရံတသွကားမှာ ရလာကကကီးအတကွ ်ြလုရဲတ၊ွ ေေရဲတေွတုရ်ြးရန

ြဲ့တဲ့အပေစ်ရလးကို စဉ်းစားမိလို့ြါ။ ေါရလးက ြုံပြင်ရလးတစ်ြုေ်ဆိုရတာ့ 

တကယ့်အပေစ်လည်း ဟုတ်ြျင်မှဟုတ်မှာြါ။ ဇာတ်ရတာ်တစ်ြု မှာရတာ့ 

ငိုေင်ြုလဲ၊ ေယ်ေင်ြတ္တပမားေွက်တဲ့  မင်းသားတစ်ြါးေှိြဲ့ေူးြါသတဲ့။ 

ေားြါရတာ့၊ ေီသီြျင်းရလးေဲ မှာရတာ့ ငိုေင်ြုလဲ ေယ်ေင်ေေဲေွက်တဲ့ မိန်း

မရြျာရလးတစ်ရယာက်အရသကာင်းြါ။

မစံြယ်ေဲ့ေမ်းနည်းမှု ၊ ေမ်းသာမှုက သူ့ြတ်ေန်းကျင်အတွက် 

ရကာင်းကျ ိုးရတွကိုသာ ပေစ်ရစြဲ့တဲ့ အရသကာင်း စဉ်းစားပြီးတဲ့ရနာက် 

မှာရတာ့ ကိုယ့်ေဲ့ေမ်းနည်းမှု ၊  ေမ်းသာမှုရတွ၊ အမျ ိုးမျ ိုး  အေုံေုံရသာ 

ြံစားမှုရတွကရန ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ြတ်ေန်းကျင်အတွက် ရကာင်းကျ ိုးရတွ 

ပေစ်လာရစြဲ့သလား၊  ဆိုးကျ ိုးရတွ  ပေစ်လာရစြဲ့သလား ဆိုတာကို  

စဉ်းစားသကည့်ရနမိြါတယ်။ ကိုယ်ငိုရနမှ သူ့အကျ ိုးေှိမယ်လို့ ေင်တဲ့ 

သူရတွက ကိုယ့်ကိုငိုရစြျင်ရနသကမှာြါြဲ၊ ငိုရအာင်လုြ်ရနသကမှာြါြဲ။ 

ကိုယ်ေယ်ရနမှ သူ့အကျ ိုး ေှိမယ်လို့ေင်တဲ့သူရတွကလည်း ကိုယ့်ကိုေယ် 

ရစြျင်ရနသကမှာြါြဲ၊ ေယ်ရအာင်လုြ်ရနသကမှာြါြဲ။ ငိုရအာင် ေယ်ရအာင် 

ပြုမူရနသကတဲ့အရြါ်မှာ ကိုယ့်ေဲ့တုံ့ပြန်မှုရတွက ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျ ရနေဲ့လား 

ဆိုတာကို စဉ်းစားရနမိ ြါတယ်။

ဘေြေီးကိရုလှောကလ်မှ်းသကတဲအ့ြါ ရလာကဓမ္မတာအေ လာရဘာ၊ 

အလာရဘာ၊ ယရသာ၊ အယရသာ၊ နိန္ဒာ၊ ြသံသာ၊ သုြံ ၊ ေုက္ခံဆိုတဲ့ 

ရလာကဓံေှစ်ြါးကို  လူတိုင်း ၊  သတ္တေါတိုင်း ကကုံရတွ့ သကေတာြါြဲ ။ 

ရကာင်းတာရတွနဲ့ ကကုံေရတွ့ေရတာ့ ေယ်သကေှေင်သကရြျာ်မိသကတာြါြဲ။ 

ဆိုးတာရတွနဲ့ ကကုံေရတွ့ေပြန် ရတာ့လည်း ေမ်းနည်းသက ြူရဆွးသက၊ 

ငိုရကကးမိသကတာြါြဲ။ ေါက ေူးဆန်းတဲ့အောရတွရတာ့မဟုတ်ြါဘူး။ 

အနာဂါမြ်ဂု္ဂိုလ ်ပေစသ်ွားမသှာ ေမ်းနည်းြရူဆွး ငိရုကကးမှုရတ၊ွ ရသာကရတ၊ွ 

ရေါသရတွကို ြယ်နိုင်ြါသတဲ့။ သူလိုကိုယ်လို ြုေုဇဉ်လူသားမှန်သမှေ 

ရလာကဓံကို  ကကံ့ ကကံ့ ြံမြံနို င် သကရသးတာက သဘာေကျတယ်လို့  

ဆိုေမှာရြါ့။

ေမ်းနည်းစောအြင်းရတ၊ွ ေမ်းသာစောအြင်းရတကွရတာ ့လတူိငု်း 

ကကုံရနသကေမှာြါြဲ။ ေမ်းနည်း၊ ေမ်းသာစောမဟုတ်တဲ့ တစ်ပြားအရပြ 

အရနရတလွည်း ကကုံရနသကေမှာြါြ။ဲ ဟိတုနု်းက ကကုံြဲပ့ြီးသလိ ုအြလုည်း 

ကကုံရနသကေတာြါြဲ။ ရနာင်လည်းကကုံရနေဦးမှာြါြဲ။ ေီလိုကကုံလာတဲ့အြါ 

ပြနလ်ည ်တုံပ့ြနြ်ုရံတကွွသဲွားတာနဲ့အမှေ တစဦ်းြျင်း တစရ်ယာကြ်ျင်းစေီဲ့ 

ဘေြုံေိြ်ရတွလည်း ရပြာင်းလဲသွားသကတာ ပေစ်ြါတယ်။

တစြ်ျ ို့က အဆိုးရလာကဓတံစြ်နုဲ့ကကုံပြီးတဲအ့ြါ ေမ်းနည်းြရူဆွး 

မှုရတွကို ေြ်တန့်ေို့ အသကာကကီး အြျနိ်ယူေရလ့ေှိြါတယ်။ “ငါ့ကျမှေီလို

ပေစ်ေတယ်လို့”ဆိုတဲ့အရတွးမျ ိုးနဲ့ ရတွးမိရလရလ ေမ်းနည်းရလရလ 

ပေစ်ပြီး အရတာမသတ်နိုင်ရအာင် ြံစားရနမိတတ်ြါတယ်။ “ငါ့ကျမှ”ဆို

တဲ့စကားလုံးေဲ့ရနာက်မှာ “သူ့ကျရတာ့”ဆိုတာရတွ ကြ်ြါလာြါတယ်။ 

ကိုယ့်ကျရတာ့ ေီလိုပေစ်တယ်၊ သူ့ကျရတာ့ ေီလိုမပေစ်ဘူး ဆိုတဲ့ အရတွး 

ရတွရသကာင့် ေမ်းနည်းပြင်းေဲ့ရနာက်မှာ မရကျနြ်ပြင်းရတွြါ ကြ်လိုက် 

လာရော။ ေေီမ်းနည်းမှု အရြါ်မှာ ဘယလ်ိပုြနလ်ညက်စုားေမလဆဲိတုဲအ့ရပေ

ကိလုည်း ေှာရနမတိတြ်ါတယ။် ေှာတဲအ့ရပေရတေွမဲှာ တစြ်ါတစြ်ါ အနာ

နဲ့ရဆးမတည့တ်ဲန့ည်းလမ်းရတလွည်း ြါလာတတတ်ာမို ့စတိြ်ျမ်းရပမမ့ှုေေို ့

အြျနိ် အရတာ်ကကီး ပြန်ယူရနေတတ်ြါတယ်။

ကိုယ် ပေစ်ြျင်တာရတွ ပေစ်ရန ပြီး  အရကာင်းရလာကဓံရတွနဲ့  

ဆက်တိုက်ကကုံရနေပြန်ရတာ့လည်း ငါလိုလူ ဇမ္ဗူမှာေှိရသးေဲ့လားဆိုပြီး 

မာန်မာနရတွရတာင်လိုရမာက်လာတတ်ပြန်ြါတယ်။ 

ရတွ့သမှေ ပမင်သမှေ ကိုယ့်ေက်နိမ့်ကျတဲ့လူ ၊  ကိုယ့်ရလာက် 
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မရအာင်ပမင်တဲ့လူ၊ ကိုယ့်ရလာက်အဆင့်အတန်းမေှိတဲ့လူ၊ ကိုယ့်ရလာက်

တတ်သိလိမ္မာမှုမေှိတဲ့လူလို့ ေင်သွားတတ်ြါတယ်။ ေီလိုမဟုတ်ဦးရတာ့ 

“ေီလူ ရငွသာ ရြါတာ၊ ြညာရတာ့ ငါ့ရလာက်မတတ်ြါဘူး”လို့ ဆိုပြီး 

မာန်တက်ရနတတ်ြါတယ်။ ဥစ္စာေှင် ကလည်း “ေီလူ စာသာတတ်တာ 

လကရ်တွ့စီးြွားရေးြညာမတတလ်ို ့ငါရ့လာကရ်တာဥ့စ္စာ မရြါြါဘူး”လို ့

ရတွးပြီး မာနတံြွန်ေူရနတတ်ြါတယ်။

ြူ ရဆွး ငို ရကကး ြျ ိန် မှာ  ရသာ က နွံ တွ င်း က လွ တ် က င်း ရအာ င်  

ရုန်းမေွက်နိုင်ရလာက်တဲ့အေိ အားအင်ရတွနုန်းြျ၊ိ နွမ်းလျအားငယ် 

သာရြွယိုင်  စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုရတွ ပေစ် ပြီးရတာ့  ေယ်ေှေင် ပမူးြျ နိ် ၊ 

ရမာ်ကကားြျနိ်ကျပြန်ရတာ့ မာနရတာင်ရသကာရြါ်ကမဆင်းနိုင်ရတာ့ဘဲပေ

စ်ရနတတ်ြါတယ်။

ဘုေားေှင်လက်ေက်ရတာ်အြါတုန်းက ြရသနေီရကာသလ 

မင်းကကီးက ပမတ်စွာဘုေားေှင်နဲ့ရဆွမျ ိုး ရတာ်ြျင်စိတ်ရတွပေစ်လာသတဲ့။ 

အမျ ိုးရတာ်ြျင်ရတာ့  သာကီေင်မင်းရတွဆီ  သမီးကညာဆက်သေို့  

ောဇသံ ြို့လိုက်တယ်။ သာကီေင်ရတွဆိုတာကလည်း အမျ ိုးအနွယ်ကို

ရစာင့်ေိန်းောမှာနာမည်ကကီးတဲ့သူရတွဆိုရတာ့ သာကီမျ ိုးမဟုတ်တဲ့  

ြရသနေီရကာသလမင်းကကီးဆီ သာကီနွယ်မင်းသမီးမြို့ြျင်ဘူး။ ေီရတာ့ 

မဟာနာမ မင်းနဲ့ နာဂမုဏ္ဍာကျွန်မကရမွးတဲ့ ေါသဘြတ္တိယာကို သာကီ 

ေင်ဆိုပြီးြို့လိုက်တယ်။ 

မင်း ကကီးကလည်း အဂ္ဂမရဟသီအောေားပြီးရပမှာက်စားတဲ့အ

ပြင် ရမွးလာတဲ့ေိဋဋူဘမင်းသားရလးကိုလည်း ငယ်စဉ် ကတည်းက 

ရသနာြတိအောရြးေားတယ်။ 

အေေယ်ရောက်လာရတာ့ မယ်ရတာ်ဘက်က ရဆွရတာ် မျ ိုးရတာ် 

ရတွေှိ ော  ကြ္ပိလေတ်ကို  အလယ်လာပြီးအပြန်မှာ  ေိဋဋူဘေိုင်  

သွားတဲ့ေိုင်ြုံကို “ေါသဘြတ္တိယာ ကျွန်မသား ေိုင်သွားတဲ့ ြျဉ်ြျြ်”လို့ 

ရပြာေင်းနဲ့ နွားနို့ရေနဲ့ရဆးတာကို မင်းြျင်းတစ်ရယာက်ကသကား၊ 

ေိဋဋူဘကို ပြန်ရလှောက်ရတာ့ အေှက်ကကီးေှက်၊ အနာကကီးနာပြီး 

“ ငါ မ င်း ပေ စ် တဲ့ အ ြျ နိ်  ငါ့ ြျ ဉ် ြျ ြ် ကို  သ င်း တို့ လ ည် ရြျာ င်း ရသွး နဲ့  

ရဆးေလိမ့်မယ်”လို့  ကကုံးေါးေင်း ေန် ပငိုးေွဲ့လိုက်တယ်။ သူ့ေန် ပငိုးက 

ရနာငလ်ည်း မရပြရတာ ့သည်းသည်းမည်းမည်းလကစ်ားရြျေင်း သာကေီင ်

ရတွအကုန်ေုက္ခရောက်ကုန်တယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း တြ်နဲ့တကွ 

ရေရမျာပြီး အသကဆ်ုံးေတယ။် ဘယသ်ူ့အတကွမ် ှအကျ ိုးမေှတိဲ ့ြစံားြျက ်

တစ်ြု သူရမွးေွားမိလိုက်တယ်။

စုက္ကရတးမင်းက အရနာ်ေောမင်းသားကို ‘ညီသားရနာင်မယ်’လို့

ရြါ်လိုက်တယ်။ ေီစကားအရြါ် အရနာ်ေောကမင်းသားမြံြျင်ပေစ်ပြီး 

စုက္ကရတးမင်းကို စီးြျင်းေိုးေို့စိန်ရြါ်လိုက်တယ်။ နှစ်ဦးသား စီးြျင်းေိုး 

လိုက်တာ စုက္ကရတးေင်ေမှာ လှံတန်းလန်းနဲ့ ပမင်းရနာက်က ေေေတ်တိုက် 

ဆွဲပြီးြါသွားလို့ ေီအေြ်ကိုရတာင် ပမင်းကြါအေြ်လို့ တွင်သွားသတဲ့။ 

အရနာ်ေောကို စိတ်ေိြိုက်ရအာင် ရပြာလိုက်တဲ့ စကားတစ် 

ြွန်းဟာ ရပြာတဲ့သူကို  ေိြိုက်သွားရစြဲ့တယ်။  ဗိုလ်ြုံအလယ်မှာ  

အြနဲ့ြံလိုက်ေစဉ်မှာ အရနာ်ေောမင်းသားအရနနဲ့ ေမ်းနည်းေှက်ေေံ့ 

ြဲ့မှာြါြဲ။ ေါရြမဲ့ စိတ်ြျက်အားငယ်မှု၊ ေမ်းနည်းမှုမှာတင် ေြ်မရနြဲ့ဘူး။ 

လာမယ့်ရဘးကိုရပြးရတွ့လိုက်တယ်။ ညီရနာင်အြျင်းြျင်း စီးြျင်းေိုး 

တာကို အားမရြးသင့် ရြမဲ့ သူ့လုြ်ေြ်က ြုဂံပြည်အတွက်ရကာင်းပမတ်

တဲ့အလှည့်အရပြာင်းရတွ ပေစ်ရြါ်ရစြဲ့တယ်။

ပြီးြဲ့တဲ့နှစ်က လူငယ်ရလးတစ်ရယာက်ကို သူ့ေဲ့လိင်ြိုင်းဆိုင် 

ောတြ်မက်မှုနဲ့ ြတ်သက်လို့  လုြ် ရော်ကို င် ေက်ရတွက ေို င်းေန်း

ရလှာင်ရပြာင် သကောကတစ်ဆင့်  သူ့ကိုသူအဆုံးစီေင်သွားြဲ့တယ် ။ 

သူကရတာ့ သူ့ေဲ့ေှက်ေေံ့အားငယ်မှုအရြါ်မှာ ေင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းမေှိပေစ်ပြီး 

အရှုံးရြးလက်ရပမှာက်သွားြဲ့တာ။ ရလှာင်ရပြာင်သူရတွကိုအားမရြးသ

င့်သလို လက်ရပမှာက်အရှုံးရြးသွားတာကိုလည်း မြျးီကျူးသင့်ြါဘူး။ 

ကကုံလာသမှေ အြက်အြဲရတွအရြါ်မှာ ေဲေဲေံ့ေံ့ေင်ဆိုင်ရကျာ်လွှားေဲတဲ့ 

သတ္တိကို လူတိုင်းရမွးပမူေားေမှာြါ။

ေမ်းနည်းေမ်းသာပေစ်ရစမယ့်အပြင်းအောရတွကရတာ့ ဘေြေီး 

မဆုံးသရေေ့ ရတွ့ကကုံရနေမှာြါြဲ။ ေီအရြါ်မှာ ဘယ်လို တုံ့ပြန် သလဲဆိုတဲ့ 

အြျက်ကသာ အရေးကကီးရနမှာြါ။ “ေီကရန့ရတာ့ ရြျာ်လွန်း လို့ရဟ့” ဆို 

ပြီး တစေ်ိငု်းေွဲ့လိကုသ်ကသလိ ုရနာငတ်စြ်ျနိက်ျ ပြနရ်တာလ့ည်း“ေအီြကူကီး 

ကိုရတာ ့ေါရလးနဲ့ြဲ ရပေြါေရစရတာ့ကွာ”ဆိုပြီးရေှးနည်းတူလုြပ်ြန်ရော။ 

ေမ်းနည်း၊ ေမ်းသာမှုရတွအတွက် ေွက်ရြါက် ေှာေင်းေှာေင်းနဲ့ 

ေမ်းသာစောရတွကရန ေမ်းနည်းစောအရပြအရနရတွအပေစ် တစ်ပေည်း 

ပေည်းရပြာင်းလ ဲသွားတတသ်လိ ုေမ်းနည်းစောပေစပ်ြီးသားအရပြအရနရတွ

ကလည်း ြိ၍ုြိ၍ုေငန်င့ေ်ယွေ်ာအပေစရ်တအွပေစ ်ရပြာင်းလလဲာနိငုတ်ာကိ ု

သတိ ေားသကေမှာပေစ်ြါတယ်။

လူတစ်ရယာက်ရအာင်ပမင်လာတယ်ဆိုေင် သူ့အတွက်ေမ်းသာ 

စောရြါ့။ သူေမ်းသာသလို ကိုယ်လည်း ေမ်းသာေမှာရြါ့။ ေီလိုမဟုတ်ဘဲ 

သူရအာင် ပမင်တာကို  မရအာင် ပမင်ရအာင် ၊  တစ် ပေည်း ပေည်းနဲ့  ကျရှုံး  

ြ န်း ကို ရော က် သွား ရအာ င်  ဘ ယ် ရြျာ က် ေဲ ကို တွ န်း ြျ လို က် မ ယ် ၊ 

ဘယ်ြလုတ်နဲ့တိုက်မိသွားရအာင် လုြ်လိုက်မယ်၊ ဘယ်အန္တောယ်နဲ့ 

ြက်ြင်းတိုးသွားရအာင် ြွင်ဆင်ေည့်လိုက်မယ်ဆိုတာမျ ိုးနဲ့ အကကံမှား၊ 

အရပြာမှား၊ အပြုမှားရတွကိုလုြ်လိုက်ေင် ေမ်းသာစောအြင်းကရန 

ေမ်းနည်းစောအြင်းကို ရပြာင်းသွားတယ်လို့ရပြာေမှာြါြဲ။ ကိုယ်ပြု

လိုက်တဲ့မရကာင်းမှုရသကာင့်  သူေုက္ခရောက်သွားတယ်ြဲေားဦး၊ ေါက 

သူ့အတွက်တင် ေမ်းနည်းစောရကာင်းတာမဟုတ်ြါဘူး။ ြျက်စီးသွားတဲ့ 

ကိုယ့်ေဲ့စာေိတ္တအတွက်လည်း အမှန်တကယ်ကို ယူကကုံးမေပေစ်စောြါြဲ။

လူတစ်ရယာက်ကျရှုံးသွားပြီဆိုေင် ေီကျရှုံးမှုေဲကရန ရုန်းေွက် 

နိုင်ရအာင် ဘယ်လိုကယ်တင်ရေးမ ကူညီရြးေေင်ရကာင်းမလဲ ဆိုတာကို 

စဉ်းစားေမှာြါ။ 

သူ့ေမ်းနည်းမှုရတွကို  မှေရေြံစားသင့်တာမှန်ရြမယ့်  ကိုယ်ြါ 

လိုက် ပြီး  ြျုံးြွဲြျရနေင်လည်း ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှမကယ်နိုင် ပေစ် ပြီး  

ေီနွံေဲကရုန်းေွက်နို င်မယ့်လမ်းကို  ရောက်ရတာ့မှာမဟုတ်ြါဘူး ။ 

ကိုယ်ကကမ်းရြါ်ကလူဆိုေင်  လက်ကရလးကမ်း ပြီး  ဆွဲရြါ်မလား၊ 

သစြ်က ်သစက်ိငု်းကရလးကမ်းရြးပြီး ဆွရဲြါ်မလား၊ တစန်ည်းနည်းရတာ ့

ကကံေမှာြါ။ 

ကိုယ့်အစွမ်းအစကို ယုံသကည်လို့ ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီး ကယ်ဆယ် 

နိုင်ေင်ရတာ့ အရကာင်းဆုံးရြါ့။ ကယ်ေင်းကယ်ေင်းနဲ့ နှစ်ရယာက်လုံး 

နစ်မွမ်းသကေတဲ့အပေစ်မျ ိုးဆိုေင်ရတာ့ မရကာင်းြါဘူး။ လူတစ်ရယာက် 

ကျရှုံးရနြျနိ်မှာ၊ ေမ်းနည်းြူရဆွးမှုရတွ ြံစားရနေြျနိ်မှာ ရဘးလူတစ် 

ရယာက်အရနနဲ့ မလုြ်သင့်ဆုံးကရတာ့ သူ့ေမ်းနည်းမှု ရတွကို ြိုမိုဆိုးေေား 

သွားရစမယ့်  အလုြ်မျ ိုး ၊  အရပြာမျ ိုးြါ။ “ငါအရစာကကီးကတည်းက 

ကကိုမရပြာဘူးလား၊ အစကတည်းက ေီလို မလုြ်သင့်တာကို မသိဘူးလား၊ 

ပေစ်မှာရြါ့ ဉာဏ်ကိုကနည်းတာကိုး၊ အြုရတာ့ ဘာအသုံးကျရသးသလဲ” 

ဆိုတာမျ ိုးနဲ့ ကရုဏာရေါသလိုလို၊ တကယ့်ရေါသလိုလိုနဲ့ ရပြာလိုက်တဲ့ 

စကားလုံးရတွက စိတ်ညစ်ရနတဲ့သူကို ြိုြိုပြီးညစ်သွားရစြါတယ်။ 

ကျရနတဲစ့တိဓ်ာတက် ဘယလ်ိမု ှပြနတ်ငလ်ိုမ့ေရတာရ့လာကရ်အာင ်

ြျက်စီးသွားရစြါတယ်။  ကိုယ့်စကားတစ်ြွန်းရသကာင့်  ပေစ်ြဲ့ ပြီးတဲ့  

ကိစ္စရတွက ပြန်ရကာင်းလာနိုင်ေို့ လမ်းမပမင်ရတာ့ဘူးဆိုေင် ရေနစ်သူကို 

ေါး ကူ လို့ ေိုး သ လို ပေ စ် ရစ မ ယ့်  စ ကား လုံး မျ ိုး ရတွ ကို  မ သုံး တာ  

အရကာင်းဆုံးြါ။ ေအီြကအ်ြအဲသကြအ်တည်းကရန ဘယလ်ိရုနု်းေွကေ်င ်

ရကာင်းမလဲဆိုတဲ့  အကကံရကာင်း ၊ ဉာဏ်ရကာင်းမျ ိုးရြးနိုင်ေင်ရတာ့ 

နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံးအတွက် တိုင်းေက်အလွန် အကျ ိုးများရစမှာြါ။

ေမ်းနည်းေမ်းသာပေစ်ေသူက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပေစ်ရနပြီဆိုေင်

လည်း ေီရလာကဓံရတွကို တတ်နိုင်သမှေ မတုန်လှုြ်စတမ်း အားတ

င်း ပြီးေင်ဆိုင်ရပေေှင်း သကေမှာြါြဲ ။  ေမ်းနည်းစောရလာကဓံရတွကို  

အားြေဲငဆ်ိငု ်ေမှာကရတာ ့ဟတုြ်ါပြ။ီ ေမ်းသာစောအြင်းရတကွိကုျရတာ ့

ဘာပေစ်လို့  ေင်မဆိုင်နို င်ေမှာလဲလို့  ရမးရကာင်း  ရမးြါလိမ့်မယ် ။ 

ေမ်းနည်းစောအြင်းကို ကကံ့ကကံ့မြံနိုင်သကြုံကရတာ့ အေူးေွင့်ဆိုေှင်းပြေို့မ

လိုရတာ့ြါဘူး။ ဘေကို စိတ်ြျက်လက်မှိုင်ြျပြီး အရှုံးရြးသွားသကသူရတွ 

အ များ ကကီး ေှိ ရန တာ ကို သက ည့် ေ င်  သိ သာ ြါ တ ယ် ။  တ က ယ် ရတာ့  

ေမ်းသာစောအရပြအရနရတွကိုလည်း ကကံ့ကကံ့ြံေင်ဆိုင်နိုင်ေို့အရေးကကီး

ြါတယ်။

တနေ်ိုးေားရစာင့စ်ည်းအြတ်ဲအ့ောရတကွိ ုဆင်းေစဲဉအ်ြါတနု်းက 

ေိန်းသိမ်းရစာင့်စည်းနိုင်ြဲ့  ရြမယ့်  ြျမ်းသာလာြျနိ်ကျမှ  မရစာင့်  

စည်းနိုင်ရတာ့တာရတွ၊ ြညာေည်အဆင့်အတန်းမပမင့်မားစဉ်တုန်းက 

ရိရုသေိကုသ်ကူိရုိရုသြဲရ့ြမယ့ ်ြညာေညပ်မင့လ်ာြါပြလီိုဆ့ိနုိငုြ်ျနိက်ျကာ

မ ှြညာမာနရောငလ်ွှားပြီး ဘယသ်ူ့ကိမု ှအရလးဂရမုပြုနိငုရ်တာတ့ာရတ၊ွ 

ေည်မှန်းြျက်တစ်ြုကို မရအာင်ပမင်စဉ်တုန်းက လိမ္မာ ယဉ်ရကျးနိုင် 

ြဲ့ ပြီးရတာ့ ရအာင်ပမင်လာြျနိ်ကျမှ မယဉ်ရကျးနိုင် ၊ မလိမ္မာနိုင်ရတာ့ 

တာရတွ စသည်စသည် အားပေင့် ေမ်းသာရြျာ်ေှေင်စောရတွကကုံလာပြီး 

ြျနိ်မှာမှ အဆိုးဘက်ကို ဦးတည်ရပြာင်းလဲ သွားသူရတွ ေှိရနတာကို 

သကည့ပ်ြင်းအားပေင့ ်အရကာင်းရလာကဓဆံိတုာရတကွိလုည်း ကကံက့ကံြ့နံိငုေ်ို ့

လိုအြ်တယ် ဆိုတာကို ရတွ့ပမင်နိုင်ြါတယ်။

ရေသညရ်ယာက်ျားဘေ ဆင်းေစဲဉအ်ြါတနု်းက “ရကာကလ်ျငက်ကီး 

ဆန၊် နတီာလနန်ငှ့၊် ငါးသနရ်သးနြု၊် ရေလုပံြုတမ်ျားကိ၊ု တစလ်ြုက်ယေ်ေ၊ 

စားလိကုေ်လှေငပ်ေင့၊် အာဂြါးစြ၊် လပူေစက်ျ ိုးနြရ်လငဲ”့လို ့တမ်းတြဲသ့ကူ 

အိမ်ရေှ့စံဘေလည်းရောက်ရော “ဗာောပြည်ငယ်၊ ဇင်ဂလယ်ရလးကို၊ 

ရသးေွဲသိမ်နု ြ် ၊  မင်းနှစ်ရယာက်လုြ်ေတယ်၊ စိတ်ရှုြ်စော”ဆိုတဲ့အ

ရတွးမျ ိုးေင်လာပြီး ရဆွမရတာ်၊ မျ ိုးမစြ် အိမ်ရေှ့အောအြ်ြဲ့တဲ့ရကျး

ဇူးေှင်ကကီးကိုရတာင် သံလျက်နဲ့ြိုင်းေို့စိတ်ကူးမိရသးတာကို သကည့်ေင် 
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 ပမန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ရြါင်း (၇၀) နီးြါးကကုံရတွ့တဲ့အြက်အြဲေဲ့ 

အဓိကအရသကာင်းအေင်းဟာ အုြ်ြျုြ်ရေးစနစ်ေဲ့ အားနည်းြျက်ရသကာင့် 

ြပဲေစြ်ါတယ။် အြုြ်ျုြရ်ေးစနစေ်ဲ့ အားနည်းြျကအ်များဆုံးေှတိဲ ့နိငုင်ဟံာ 

အြကအ်ြအဲများဆုံးကိ ုကကုံရတွ့ေပြီး အြုြ်ျုြရ်ေးစနစေ်ဲ့ အားနည်းြျက ်

အနည်းဆုံးေှိတဲ့နိုင်ငံ ဟာ အြက်အြဲအနည်းဆုံးကိုကကုံရတွ့ေတဲ့နိုင်ငံ 

ပေစြ်ါတယ။် ၁၉၆၂ြနုစှက်စပြီး ယရန့ေပိမနမ်ာနိငုင်မံှာ ကျင်းြပြုလြုတ်ဲ ့

အရေရွေရွေေးရကာကြ်ွဟဲာ အြုြ်ျုြရ်ေးအာဏာေေှေိိုအ့ဓကိ ေညေ်ေယပ်ြီး 

ပြုလုြ်တဲ့ ရေေးရကာက်ြွဲပေစ်ြါတယ်။

ရကာင်းမနွတ်ဲစ့နစတ်စြ်ရုြါ်ရြါကလ်ာေိုေ့ညေ်ေယတ်ဲရ့ေေးရကာကြ်ွ ဲ

မဟုတ်ြါဘူး။ ဘာရသကာင့်လဲ ဆိုေင် ရကာင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ြုကို မတည် 

ရဆာက်နိုင်ရသးြဲ ရေေးရကာက်ြွဲကို ပြုလုြ်တာရသကာင့် ပေစ်ြါတယ်။ 

၁၉၆၂ြနုစှတ်နု်းက အြုြ်ျုြရ်ေးအာဏာေယေူားတဲ ့ရြါင်းရဆာင ်

ရတွေဲ့ အုြ်ြျုြ်မှုရအာက် မှာ ရေးကွက်စီးြွားရေးစနစ်ကို ေျက်သိမ်းပြီး 

တံြါးြတ်ေါေကျင့်သုံးြဲ့တယ်။ စီးြွားရေးလုြ်ငန်းမှန်သမှေ ပြည်သူြိုင် 

သိမ်းတယ်။ 

စီးြွားရေးကရမာက်ကမပေစ်ကုန်တယ်။ အစစအောော ေှားြါးပြီး 

“အုြ်ြျုြ်ရေးအာ ဏာရေးမဆစ်နဲ့၊ ရတွ့ေင်ေယ်ေားရေးမများ” ဆိုတဲ့ 

ရဆာင်ြုေ်အတိုင်း ရေးဆစ်မရနရတာ့ြဲ ြစ္စည်းေေှိေို့ြဲ အလုအယှက် 

ေယ်ေားသကေြါတယ်။ 

၂၆နစှတ်ိငုတ်ိငု ်တိငု်းပြညဆ်တုယ်တုသ်ွားပြီး အရေှ့ရတာင ်အာေမှှာ 

ရအာက်ဆုံးအဆင့်ကို  ရောက်သွားြဲ့ေြါတယ်။ အရပြအရနရတွဟာ 

တက္ကသိုလ် ရကျာင်းသား များ အြံမေြ်နိုင်တဲ့အေိရောက်ေှိသွားတာ

ရသကာင့် ၁၉၆၂ ဇူလိုင်အရေးအြင်းရြါ်ရြါက်ြဲ့ ေြါတယ်။ သမိုင်းေင်သ 

မဂ္ဂအရဆာက်အဦ ပေိုြစ်ြဲ့တဲ့အရပြြအရနအေိ ရောက်သွားြဲ့ြါတယ်။ 

၁၉၈၈ ကရန ယရန့အေိအရပြအရနဟာ ဘယ်လက်က 

အုြ်ြျုြ်ရေးအာဏာကို ညာလက်က လွဲရပြာင်းေယူတဲ့ အဆင့်ရလာက် 

ြဲေှိတာကို ရတွ့ေှိေြါတယ်။ အုြ်ြျုြ်ရေးစနစ်အရနနဲ့ ၁၉၆၂ မှာကျင့် 

သုံးြဲ့တဲ့ စနစ်ကိုြဲ ဆက်လက်ကျင့်သုံးရနဆဲြဲေှိတာကို ရတွ့ေြါတယ်။ 

လက်ေှိတိုင်းပြည်ကို တာေန်ယူရနတဲ့ ရြါင်းရဆာင်များဟာ ပြည်သူ 

ရေေးြျယ်  တင်ရပမှာက်တဲ့  ရြါင်း ရဆာင်ဆိုတာမှန် ရြမဲ့  “ရနာက်  

တက်လာတဲ့ ရမာင်ြုလဲေိုင်းေန်ေက်ကဲ” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း သယံဇာ  

တေုတ်ယူသုံးစွဲတာရတွ၊ လယ်ရပမသိမ်းြံေတဲ့ ပြဿနာ၊ အလုြ်အကိုင် 

ေှားြါးစတဲ့ ပြဿနာရတွြိုပြီးများလာတာကို ရတွ့ေြါတယ်။ 

၁၉၉၀ ကရန ၂၀၁၅ြုနှစ်အေိ ကျင်းြပြုလုြ်တဲ့ အရေွရေွ ရေေး 

ရကာက်ြွဲဟာ စစ်အစိုးေလက်ေက်ကကျင်းြပြုလုြ်တဲ့ အရေွရေွ 

ရေေးရကာက်ြွဲပေစ်ြါတယ်။ စစ်အစိုးေလက် ေက်က ကျင်းြပြုလုြ်တဲ့

ရေေးရကာကြ်ွပဲေစတ်ာ ရသကာင့ ်အနိငုေ်ေိုက့ိြု ဲအဓကိေညေ်ေယတ်ာကိရုတာ ့

ဘာမှသတ်မှတ်ြျက်မရြးလိုြါဘူး။ 

၂၀၂၀မှာ  ကျင်းြ ပြုလုြ်မည့်  အရေွရေွရေေးရကာက်ြွဲဟာ 

အေြ်သား အစိုးေလက်ေက်ြေမဆုံးကျင်းြပြု လုြ်မည့် အရေွရေွ 

အရကာင်းရလာကဓံရတွ ၊  ေယ်ေှေင်စောအပေစ်ရတွေဲ့  ေဏ်ကိုလည်း 

ြံနိုင်ေို့ြက်ြဲတယ်ဆိုတာကို သိပမင်နိုင်မှာပေစ်ြါတယ်။

ရကာင်းတာရတွ၊ ရြျာ်ေှေင်စော၊ ေယ်ရမာစောရတွြဲ ကကုံကကုံ၊ 

ဆိုးတာရတွ၊ စိတ်ြျက်အားငယ်စော၊ ငိုရကကးစောရတွြဲကကုံကကုံ ဘေအ

တွက်အရကာင်းဆုံးအရပြအရနရတွပေစ်လာနိုင်ေို့အတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ် 

ရစာင့်ေိန်းတည့်မတ်ပြီး ဘေြေီးကို  အရကာင်းဆုံးဆက်နိုင်ရအာင် 

ကကိုးစားသကေမှာြါ။

“သြဂြဏု္ဏား၊ မင်းသားဇနက၊် ြငလ်ယလ်ျကက်ိ၊ု လကြ်စယ်ကက်ူး၊ 

တစ်ေူးေို့ ပြင်၊ ေှဉ့်ငယ်စဉ်လျက်၊ နစ်ကျင်သားငယ်၊ ရေြင်လယ်ကို၊ 

ကျယ်၏မမှတ် ၊  ပမီးေျားဆွတ်၍ ၊  မြျွတ်ြုသည် ၊  ြမ်းစိမ့် မည်ဟု ၊ 

စိတ်ေည်ြဲအိုး၊ ကကံကာကကိုး၏၊ ပမတ်မျ ိုးဓရလ့၊ ပြကရတ့ပေင့်၊ မရေေ့စပမဲ၊ 

ရဆာက်တည် ကဲလျက်၊ ေမ်းေဲသိုေား၊ သိတေားရသကာင့်၊ တစ်ြါးြုဂ္ဂိုလ်၊ 

ရဟာမဆိုလည်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှေင်၊ ကိုယ်သွန်သင်၍၊ သက်ေှင်ရုံမှေ၊ 

မဟေူရအာင၊် ကာယပြင်းော၊ ဆငပ်ြငက်ာလှေင၊် ြညာနှိုကန်ှ၊ဲ စကန်ယှြ်ွ၏ဲ” 

လို့  မ န် လ ည် ဆ ော ရတာ် ဘု ေား ကကီး က  မ ဃ ရေ ေ လ က ဂာ သ စ် မှာ  

သသေါေရြြြဲ့ြါတယ်။

ကျယ်ရပြာလှတဲ့သမုေ္ဒောအလယ်မှာ သရဘဂာြျက်ကိန်းကကုံေတဲ့ 

မဟာဇနကမင်းသားအေို ့စတိြ်ျက ်အားငယ၊် ေမ်းနည်းရနမယဆ်ိေုငလ်ည်း 

ဘယ်သူမှရတာ့ အပြစ်ဆိုနိုင်မှာမဟုတ်ြါဘူး။ ကမ်းမပမင်၊ လမ်းမပမင်တဲ့ 

ရေ ပြင်ြေီးမှာ  တစ်ကိုယ်တည်းလက်ြစ်ကူးေို့ဆိုတာ သူမို့လို့သာ 

ဆုံးပေတ်ြျက်ြျနိုင်ြဲ့တာြါ။ 

အရလာင်းရတာေ်ဉှ့မ်င်းဘေမှာတနု်းကလည်း သားကရလးြငလ်ယ ်

ေကဲျသွားရတာ ့ေမ်းနည်းစော သညအ်ြင်းကိ ုစတိြ်ျကလ်ကမ်ှိုငြ်ျမရနဘနဲဲ့ 

အပမီးေျားနဲ့ြင်လယ်ရေကိုဆွတ်၊ ကမ်းရြါ်ကိုသွားပြီး ြါြျ၊ ရနာက်တစ်ြါ 

ရေစြ်ကိုရပြးလာ၊ အပမီးေျားနဲ့ြင်လယ်ရေကိုဆွတ်၊ ကမ်းရြါ်ကို ရပြး 

တက်ပြီးြါြျ ၊  သည်ြုံသည်နည်းြျည်း အကကိမ် ကကိမ် ပြုလုြ်ရနရတာ့ 

တာေတိံသာကသိသကားမင်းရတာင် မရနနိုင်လို့ ဆင်းလာပြီး ကယ်ရြး 

လိုက်ေသတဲ့။

ငို ြွဲ ေယ်ြွဲ ရတွကရတာ့  အမျ ိုး မျ ိုးအေုံ ေုံ ကကုံ ရန သကေဦးမှာြါ

ြဲ။  လူတိုင်း ၊  သတ္တေါတိုင်း  ကကုံ သကေတာြါြဲ။ ငိုြွဲေယ်ြွဲ ကကုံတာက 

ဘာမှမဆန်းရတာ့ြါဘူး။ မကကုံြါရစနဲ့ေယ်လို့လည်း တားလို့ဆီးလို့  

ေတာမျ ိုးမဟုတ်ြါဘူး ။  ဘာရတွ ကကုံလာမယ်ဆိုတာကို  ဘယ်သူမှ  

မသိနိုင်သလို ကကိုတင်စီစဉ်တာရတွ၊ ရပြာင်းလဲတာရတွလည်းမလုြ်နိုင်

ြါဘူး။ ဘယ်လိုေင်ဆိုင်မယ်ဆိုတာကရတာ့ ကိုယ့်သရဘာအတိုင်းသာ 

ေှိရနမှာြါ။

ငိုေင်ြုလဲ ေယ်ေင်ေေဲေွက်တဲ့ မိန်းမရြျာရလးမစံြယ်လို ရလာက 

ဓံကကုံတိုင်း ြုလဲရတွ၊ ေေဲရတွ မေွက်ြျင်ရနြါရစရတာ့။ ငိုြွဲေယ်ြွဲရတွနဲ့ 

ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ပြီးတိုင်းမှာ မူလအရပြအရနေက် ယုတ်ရလျာ့ နိမ့်ြါး 

မသွားဘဲ တိုးတက်ပမင့်မားလာသူ အပေစ်ကိုသာရောက်ေှိလာနိုင်ေို့အတွ

က်ကရတာ့ အတ္တသမ္မာြဏိဓိ မဂဂလာနှင့်အညီ ကိုယ့်စိတ်ကို ရကာင်း 

ရကာင်းတည့်မတ်ပြီး ဘေြေီးကို ဆက်သကေမှာြါြဲရလ။
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ရေေးရကာက်ြွဲ ပေစ်ြါတယ်။  အေြ်သားအစိုးေလက်ေက်ြေမဆုံး  

ကျ င်း ြ ပြု လု ြ် မ ည့်  အ ရေွ ရေွ ရေေး ရကာ က် ြွဲ ဟာ  အ နို င် ေ ေို့ ြဲ  

အဓိကေည်ေေယ်မယ်ဆိုေင် စစ်အစိုးေလက် ေက်ကျင်းြပြုလုြ် တဲ့ 

ရေေးရကာက်ြွဲေက်ြို ပြီး  ဘာမှေူး ပြားရပြာင်းလဲလာမှာမဟုတ်ြါ

ဘူး။ ပြည်သူရတွအအားလုံးဟာ စစ်မှန်တဲ့ ေီမိုကရေစီစနစ်တစ်ြုကို 

ဘယ်ရလာက်ြဲလိုလားရတာင်းတာရနသက ြါရစ။ အေြ်သားအစိုးေ 

လကေ်ကြ်ေမဆုံး ကျင်းြပြုလြ်ုမည့ ်၂၀၂၀ အရေရွေရွေေးရကာကြ်ွကဲ 

ဘာမှေူးပြားရပြာင်းလဲမှု မေှိဘူးဆိုေင် “ေီမိုကရေစီလည်း အလကားြါ” 

ဆို ပြီး ေီမိုကရေစီစနစ်အရြါ် စိတ်ြျက်သွားမည့်သူရတွ ေှိလာနိုင်မှာ 

မလွဲ ြါဘူး ။  ၂၀၂၀မှာ  ကျင်းြမည့်  အရေွရေွရေေးရကာက်ြွဲ နှ င့်  

ြတသ်ကပ်ြီး ပြညသ်ရူတအွားလုံးဟာ ဘယြ်ါတအီနိငုေ်မလဆဲိတုာေက ်

ဘယလ်ိအုရပြအရနမျ ိုး ပေစလ်ာမလဆဲိတုာ ကိြု ဲရစာင့ရ်မှောရ်နသကတာြါ။ 

လာ မ ည့်  ၂ ၀ ၂ ၀  မှာ  ကျ င်း ြ ပြု လု ြ် မ ည့်  အ ရေွ ရေွ ရေေး  

ရကာက်ြွဲဟာ ြါတီတစ်ြုတည်းရသာ အပြတ်အသားအနိုင်ေမည့်  

ရေေးရကာက်ြွဲ ပေစ်ရအာင်လုြ်လို့  မေြါဘူး။  ဘာရသကာင့်  လဲဆိုေင်  

ရကာင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ြု ရြါ်ရြါက်လာေို့ နိုင်ငံရတာ်တည်ရဆာက်ရေး 

လုြ်တဲ့အြါမှာ ြါတီတစ်ြုကြဲလုြ်ရဆာင်လို့ မေြါဘူး။

အလုြ်တစ်ြုလုြ်တဲ့အြါ ဦးရနှာက်တစ်ြုတည်းနှင့်  စဉ်းစား 

ရတွးရတာပြီး  လုြ်ရဆာင်လို့မေြါဘူး ။  နား ၊  မျက်စိ ၊  ရပြ ၊  လက် 

အားလုံးြါေင်လုြ်ရဆာင်မှ အလုြ်ကပြီးရပမာက်နိုင်မှာ ပေစ်ြါတယ်။ 

ေိုနည်းတူ နိုင်ငံတည်ရဆာက်ရေးလုြ်ငန်းလုြ်ရဆာင်တဲ့အြါမှာ ြါတီ 

ရြါင်းစုံ၊ အေွဲ့အစည်းြါင်းစုံ၊ အလွှာရြါင်းစုံ ြါေင်မှသာ ရကာင်းမွန်တဲ့ 

အုြ်ြျုြ်ရေး စနစ်တစ်ြုကို တည်ရဆာက်နိုင်မှာ ပေစ်ြါတယ်။ ြါတီတစ်ြု 

တည်းကသာ အပြတအ်သားအနိငုေ်လိုတ့ဲ ့စတိဓ်ာတဟ်ာ သတူလ ူငါတမင်း 

စိတ်ဓာတ်ြဲ ပေစ်ြါတယ်။ ေီရန့ေီအြျနိ်ေိရကာင်းမွန်တဲ့ အုြ်ြျုြ်ရေး 

စနစ်တစ်ြု မတည်ရဆာက်ပြင်းေဲ့ အဓိကအရသကာင်းအေင်းကရတာ့ 

ပမန်မာ့သမိုင်းတရလှောက် တိုင်းပြည်ကို သူတလူငါတမင်း စိတ်ဓာတ်နဲ့ 

ဦးရဆာင်လာတာရသကာင့် ြဲပေစ်ြါတယ်။

  ရကာင်းမွန်တဲ့အုြ်ြျုြ်ရေးစနစ်တစ်ြုကို အရပြာတစ်ြုတည်းနှင့် 

လြုရ်ဆာငလ်ို ့မေဘူးဆိတုာကိ ုစွစဲွပဲမပဲမလဲကြ်ယံုသံကညေ်ို ့လိအုြြ်ါတယ။် 

ရိုးသားမှု၊ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ အေွဲ့အစည်းတစ်ြုနှင့်တစ်ြု ရလး 

စားမှု ၊  ရအးအတူြူအမှေ  မှေရေြံစားတတ်မှုနဲ့သာ  ရကာင်းမွန်တဲ့  

အုြ်ြျုြ်ရေးစနစ်တစ်ြုကို တည်ရဆာက်နိုင်မှာ ပေစ်ြါတယ်။ ၂၀၁၅

 ရေေးရကာက်ြွဲအရြါ်မှာေားတဲ့ ပြည်သူရတွေဲ့ရမှော်လင့်ြျက်ရတွ ဟာ 

လက်ေှိအြျနိ်မှာရတာ့ ရနေင်သွားြဲ့ြါပြီ။ ဘာရသကာင့် ေီလိုပေစ်ြဲ့ေတာလဲ။ 

အရသကာင်းအေင်းကရတာ ့သတူလငူါမတင်း စတိဓ်ာတန်ဲ့ရေေးရကာကြ်ွကဲိ ု

ေင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာရသကာင့်ြဲ ပေစ်ြါတယ်။

၂၀၁၅ အရေွရေွရေေးရကာက်ြွဲမှာ အနိုင်ေြဲ့တဲ့  လွှတ်ရတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်များေဲ့ အေည်အြျင်းနှင့်  ြတ်သက်ပြီး ရဆာင်းြါးေှင် 

ေင်းေွဋ် ရဇာ်က “လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရတွဟာ လွှတ်ရတာ်  

အရတွ့အကကုံေှိတဲ့လူက အနည်းစုြါ။ ကျန်လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ

များစုကရတာ့ ဘာလွှတ်ရတာ်အရတွ့အကကုံမှ မေှိသကြါဘူး။ သူတို့ေဲမှာ 

ရနပြည်ရတာ်လွှတ်ရတာ်ေင်းေဲကို ရောက်ေူးသူ အလွန်နည်းြါြါတယ်။” 

ဆိုပြီး မှတ်ြျက်ရြးရေးသားြဲ့ြါတယ်။ 

၂ ၀ ၁ ၅ တု န်း က လို  ၂ ၀ ၂ ၀ မှာ လ ည်း  အ ပြ တ် အ သား နို င် ေို့  

ကကိုးစားအုံးမယဆ်ိေုင ်၂၀၁၆ြ ုလွှတရ်တာအ်တငွ်း ြတီလိမွ်းြဲသ့လိ ု၂၀၂၀

 ရေေးရကာက်ြွဲအပြီး လွှတ်ရတာ်အတွင်းမှာလည်း ြီတိလွှမ်း နိုင်ြါ့မလား။ 

၂၀၂၀ ရေေးရကာကြ်ွမဲှာ ေငရ်ောကယ်ဉှပ်ြိုငမ်ည့ ်ကိယုစ်ားလယှရ်လာင်းများ 

ရသြျာစဉ်စားဆင် ပြင်သုံးသြ် ပြီး  ဆုံး ပေတ်ေို့  ရောက်ေှိလို့လာြါ ပြီ ။ 

ဘာရသကာင့လ်ဆဲိေုင ်ရကာင်းမနွတ်ဲ ့အြုြ်ျုြရ်ေး စနစတ်စြ်ပုေစရ်ြါ်လာေို ့

ရေေးရကာက်ြွဲအနိုင်အရှုံးကအဓိကမဟုတ်ြဲ ပြည်သူအြါ်မှာေားေှိတဲ့ 

ရစတနာစိတ်ေားကသာ အဓိကကျ တာရသကာင့်ြဲပေစ်ြါတယ်။ 

မဲဆန္ဒေှင်ပြည်သူအရနနဲ့ ြါတီအေွဲ့အစည်ေက် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီေဲ့ 

ရစတနာနှင့်  အေည်အြျင်းကို  ေမှာ ပေစ်ြါတယ်။  လူကိုမ သကည့်ြဲ  

ြါတီကိုသာသကည့်ြါဆိုတဲ့ ရဆာင်ြုေ်ဟာ ရေေးရကာက်ြွဲ အနိုင်ေေို့ကိုသာ 

ေည်ေေယ်တဲ့ရဆာင်ြုေ် ပေစ်ြါတယ်။ ရကာင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ြု  ေေှိေို့  

မဟုတ်ြါဘူး ။  ရေေးရကာက်ြွဲနီးလာြျ နိ်မှာ  တိုင်းေင်းသားရေသကို  

ရောက်ေှိလာတဲ့ အင်အာကကီးအုြ်စုအြျ ို့ဟာ အာဏာ ေေှိရေးအတွက် 

ရောက်ေှိလာတာပေစ်ြါတယ်။ အင်အားကကီးအုြ်စုများ အရပြစိုက်တဲ့  

ပမို့ကကီးရတွမှာ ရကာင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ြု ရြါ်ရြါက်လာရအာင် မလုြ် 

ရဆာငြ် ဲတိငု်းေင်းသာရေသကိ ုရောကေ်ှလိာတယ ်ဆိကုတည်းက အာဏာ 

တစ်ြုတည်းအတွက် ရောက်ေှိလာတယ်ဆိုတာ အလွန်ြဲသိသာြါတယ်။

အာဏာတစ်ြုတည်းအတွက် ရောက်ေှိလာတဲ့ ပြည်နယ်ပြင်ြက 

အြုစ်ရုတကွိ ုရေသြတံိငု်းေင်းသားက ယုသံကည့လ်ကြ်မံယဆ်ိေုင ်တိငု်းေင်း 

သားရေသမှာ ေယေ်ေယက်ိ ုအရပြြတံဲ ့အြုြ်ျုြရ်ေးစနစတ်စြ်ဘုယရ်တာမ့ ှ

ရြါ်ရြါက်လာမှာ မဟုတ်ြါဘူး။

တစြ်ျနိတ်နု်းက ကေငန်ပီြညန်ယဟ်ာ ေယြ်ုပံမို့နယအ်ေ ိကျယေ်န်း 

တဲ့ပြည်နယ်တစ်ြုပေစ်ြါတယ်။ ေါရြမဲ့ ပြည်နယ်ပြင်ြကရောက်ေှိလာတဲ့ 

အုြ်စုအြျ ို့က ကေင်နီရြါင်းရဆာင်ကို စည်းရုံးပြီး ေယ်ြုံပမို့နယ်ကို ေှမ်း 

ပြည်နယ်ေည့်သွင်းလိုက်ြါတယ်။ 

အေဲရီနာကြ်ိငု်းကျယေ်န်းလတှဲ ့ကေငန်ပီြညန်ယ ်ဟာ ရသးငယတ်ဲ ့

ပြည်နယ်တစ်ြုအပေစ်  တည်ေှိရုံသာမကြဲ ရနာက်ဆက်တွဲအရနနဲ့  

ကေငန်တီိငု်းေင်းသာ အြျင်းြျင်း စည်းလုံးညညီွှတမ်ှု ြျကပ်ြားြဲေ့တဲအ့ေ ိ

ပေစ်လာြါတယ်။ 

လာမည့် ၂၀၂၀ အရေွရေွရေေး ရကာက်ြွဲမှာ ပြည်နယ်ပြင်ြေဲ့အုြ် 

စိုးမှုရအာက်က လွတ်ရပမာက်နိုင်ေို့အတွက် တိုင်းေင်းသားအြျင်းြျင်း 

တစဦ်းရြါ်တစဦ်း သစ္စာေှေိှ ိရောကြ်အံားရြးသကေို ့ရေသြတံစဦ်းစတီိငု်းမှာ 

တာေန်ေှိြါရသကာင်း အရလးအနက် တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ေြါတယ်။
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"ပငိမ်းြျမ်းရေးဆိုသည်မှာ စစ်ြွဲများဆိတ်သုန်းပြင်းတစ်ြုတည်း 

မဟုတ်ဘဲ၊ ရကာင်းမွန်တည်ပငိမ် ရအးြျမ်းရသာ အရပြအရနတွင် လူသား 

အားလုံး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ေြ်တည်ရနေိုင်ြွင့်ေှိပြင်းပေစ်သည်" လို့ 

ကုလသမဂ္ဂအောေှိရတွက အဓိြ္ပါယ်ေွင့်ဆိုြါတယ်၊။

ေါရြမဲ ့ပမနမ်ာနိငုင်လံိ ုတိငု်းေင်းသားအြငွ့အ်ရေးဆုံးရှုံးရနတဲတ့ိငု်း

ပြည်မှာသကရတာ့ ပငိမ်းြျမ်းရေး ဆိုတဲ့ အဓိြ္ပါယ်ကို "စစ်မှန်တဲ့ပြည်ရောင်

စပုြညရ်ောငစ်တုညရ်ဆာကပ်ြင်း" လို ့တိငု်းေင်းသားရြါင်းရဆာငမ်ျားက 

အဓိြ္ပါယ်ေွင့်ဆိုသကြါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ပြည်ရောင်စု ဆိုတာကိုတိုင်းတာေို့ 

စံနှုန်းရြတံ (၃) ေြ်ေှိြါတယ်။ "ေီမိုကရေစီရေး၊ အမျ ိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ 

ကိုယ်ြိုင်ပြဌာန်းြွင့်" တို့ပေစ်ြါတယ်။

လကေ်ှအိရနအေားအေ ကယား(ကေငန်)ီပြညန်ယအ်ြါအေင ်တစ်

ပြားတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင် စစ်မှန်ရသာပငိမ်းြျမ်းရေးကိုေေို့ အလှမ်း 

ရေးရနဆဲြဲလို့ KNPP ဥက္ကဌ ဦးရေေမျ ိုးသန့် ကရပြာြါတယ်။

“အြုရကာပငိမ်းြျမ်းရနပြီလားဆိုေင် ကိုယ်တိုင်ဘဲရတွ့ပမင်နိုင်

မှာပေစ်ြါတယ်။ ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် အေက်က အဓိြ္ပါယ်ေွင့်ဆိုြဲ့တဲ့ 

ေက်ေေယ်ေီမိုကရေစီပြည်ရောင်စုေူရောင်ေို့မရပြာနဲ့  တြ်မရတာ် 

၂၅ောြိငုန်ှုန်း ကလွှတရ်တာေ်ကဲ မေကွရ်သးသလိ ုပြညရ်ောငစ်ပုငမိ်းြျမ်း 

ရေးညီလာြံကလည်း တိုင်းေင်းသား အား လုံးကို ကိုယ်စားမပြုြါဘူး။ 

ေှမ်းရပမာက်မှာ တရသကာ့ပြန်စစ်ြွဲရတွပေစ်လာတာ၊ ေြိုင်ရေသမှာ အစိုးေနဲ့ 

AA အသကားတိုက်ြွဲရတွပြင်းေန်လာတာ၊ တနိုင်ငံလုံးအြစ်အြတ်ေြ်စဲ

ရေးလက်မှတ် ရေးေိုးေားတဲ့ တိုင်းေင်း သားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့အြျ ို့ 

တည်ေှိောပြည်နယ်ရတွမှာ ကကိုသကားလက်နက်ကိုင်တိုက်ြွဲရတွပေစ်ရန

တာ၊ ရတာင်သူလယ်သမားရတွနဲ့စစ်တြ် ရပမယာြဋိြက္ခပေစ်ရနတာ၊ 

အလြုသ်မားပြဿနာ ရတပွေစရ်နတာ ရပြာေ ေငအ်များကကီးြါ၊ ေပီြဿနာ 

ရတကွ ပငမိ်းြျမ်းရေးနဲ့အလမှ်းရေးရနဆဆဲိတုာရောပ်ြရနြါတယ”် လိုရ့ပြာ 

ြါတယ်။

KNPP သည ်၂၀၁၂ ြနုစှတ်ငွ ်အစိုးေနငှ့အ်ြစအ်ြတေ်ြ်စရဲေးသရဘာ 

တူစာြျုြ်လက်မှရေးေိုးြဲ့ပြီး လစဉ်အစည်းအရေးနှင့် ရပြာက်လြတ် 

အစည်းအရေးပြုလုြ်ေန် သရဘာတူေားြဲ့သကြါတယ််။

သို့ ရြမယ့်လည်း  အရသကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးရသကာင့်  မဆုံရတွ့နို င်  

သကြဲ  အရေး ကကီးရပေေှင်းေမဲ့  အရသကာင်းကိစ္စေှိေင်  နှစ်ေက်အဆင့်  

ပမင့်တာေန်ေှိသူရတွ ရတွ့ဆုံ ရဆွးရနွးသကတယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

လက်ေှိ  ကယား(ကေင်နီ) ပြည်နယ်ေဲ့ ပငိမ်းြျမ်းရေးအတွက် 

အဓိကကျတဲ့ အေွဲ့ရတွကရတာ့ ပြည်နယ်အစိုးေ၊ တြ်မရတာ်၊ ကေင်နီ 

tvSrf;a0;aeqJjzpfwJh jidrf;csrf;a&; c&D;p^f
အမျ ိုးသားတိုးတက်ရေးြါတီ (KNPP) တို့ပေစ်ရနရြမဲ့ တကယ်တမ်းမှာ 

ပြည်နယ်အစိုးေေက်က ပငိမ်းြျမ်းရေးတည်ရဆာက်မှုအြိုင်းမှာ လှစ်ဟာမှု 

များတယ်လို့ ဦးရေှေမျ ိုးသန့် ကရပြာြါတယ်။

KNPP အရနပေင့် ယြင်အစိုးေသကားြျုြ်ဆိုြဲဲ့တဲ့ သရဘာတူညီ 

ြျက်ရတွ၊ စုစည်းေားတဲ့ မှတ်တမ်းစာအုြ်ရတွကို ပြည်နယ်အစိုးေဆီကို 

နှစ်ကကိမ်ေက်မနည်းရြးအြ်ြဲ့ရြမယ့် ပြည်နယ်အစိုးေဟာ သရဘာတူ 

ညီြျက်မှာြါတဲ့ အြျက်ရတွကိုအရလးမေား၊ KNPP အရြါ်တွင် အပြုသ

ရဘာရဆာင်တဲ့ဆက်ဆံမှုလည်းမေှိဘူးလို့ ဆိုြါတယ်။

“အဆိုးဆုံးက အမျ ိုးသားေမီိကုရေစ ီအေွဲ့ြျုြအ်စိုးေေဲ့ ပြညန်ယေ်န ်

ကကီးရတွလုြ်ရန ပြီး  အမျ ိုးသားေီမိုကရေစီအစိုးေေဲ့  ြျမှတ်ေားတဲ့  

ပငမိ်းြျမ်းရေး၊ တိငု်းေင်းသား စည်းလုံးညညီတွရ်ေးနဲ့ ြါတသ်ကတ်ဲမ့ရူတကွိ ု

ဆန့်ကျင်ပြီး ကျရနာ်တို့ကို ကွယ်ောမှာ သူြုန်လို့ ရြါ်ရနတာ က ရတာ့ 

ပငိမ်းြျမ်းရေးမှာ ကျရနာ်တို့ေဲ့အြန်းကဏ္ဍကို ရလးစား၊ အသိအမှတ် 

မ ပြုောရောက်ြါတယ်။  ေီလို  အရတွးအရြါ်ရသးတိမ်တဲ့လူရတွနဲ့  

ကျ ရနာ် တို့ ဘ ယ် လို ပငိ မ်း ြျ မ်း ရေး တ ည် ရဆာ က် မ လဲ ၊  ေါ ရသကာ င့်  

ပငိမ်းြျမ်းရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးေကဘာလုြ်သလဲရမးေင် ကျရနာ်တို့ 

လုြ်တာကို အြစ်တင်တဲ့ အလုြ်ဘဲလုြ်ရနတယ်လို့ရပြာြျင်ြါတယ်” လို့ 

ဦးရေှေမျ ိုးသန့်က ဆက်လက်ရပြာပြြဲ့ြါတယ်။

အစိုးေေက်ကရတာ့ ပြည်နယ် ပငိမ်းြျမ်းရေး အတွက် KNPP နဲ့ 

ဆက်လက်ြူးရြါင်းသွားမယ်ဆိုပြီး ပြီးြဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၂၂ ေက်ရန့ ကယား 

ပြည်နယ် အစိုးေအေွဲ့ ေဲ့ သတင်းစာေှင်းလင်းြွဲမှာ အစိုးေ အေွဲ့ေဲ့ အတွင်း 

ရေးမှူး ဦးအံ့ရမာ်ကရပြာြါတယ်။

“ပငမ်းြျမ်းရေး၊ ပြည်နယ်ရအးြျမ်းသာယာေွံပေိုးတိုးတက်ရေးတို့

အတွက် လက်ေှိနိုင်ငံရတာ်ေဲ့မူေေနှင့်အညီ လာမည့်အနာဂတ်မှာလည်း 

KNPP အေွဲ့နဲ့ ြျစ်သကည်ေင်းနှီးစွာ ဆက်လက်ြူးရြါင်းရဆာင်ေေက်သွား 

မည်" လို့ ရပေသကားြဲ့ြါတယ်။

ပမန်မာပြည်လိုတိုင်းေင်းသားများစုရြါင်းရနေိုင်တဲ့ တိုင်းပြည် 

အတွက် ဆိုေင်ရတာ့ တိုင်းေင်းသားပြည်သူလူေုတစ်ေြ်လုံး လုံခြုံရအး 

ြျမ်းမှုနဲ့ သာယာေရပြာတဲ့လူ့ရဘာင်ရလာကကို တည်ရဆာက်နိုင်လို 

အြ်ြါတယ်။

ေီမိုကရေစီရေး၊ အမျ ိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ြိုင်ပြဌာန်း ြွင့်ေှိတဲ့ 

ေကေ်ေယေ်မီိကုရေစပီြညရ်ောငစ် ုကိေုရူောငန်ိငုပ်ြင်းကိ ုပငမိ်းြျမ်းရေးေဲ့ 

အဓိြ္ပါယ်လို့ ေွင့်ဆိုေမှာ ပေစ် ြါတယ်။

“ကျရနာတ်ိုအ့ရနနဲ့ ေသီရဘာတညူြီျကရ်တအွရြါ် ြိငုြ်ိငုမ်ာမာေြ ်

တည်တဲ့အတွက်ပြည်နယ်မှာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ြွဲ ပေစ်ြွားမှုကိုေိန်း 

သမိ်းနိငုြ်ဲတ့ာပေစြ်ါတယ၊် သညရ်တာ ့တနိငုင်လံုံးအြစအ်ြတေ်ြ်စရဲေးစာ 

ြျုြမ်ှာလကမ်တှမ်ေိုးနိငုရ်သးြင ်ပြီးြဲတ့ဲအ့စိုးေနဲ့ ပြညန်ယအ်ဆင့၊် ပြည ်

ရောငစ်အုဆင့ရ်တမွှာ တေွဲ့ပြင်းေိုးြဲတ့ဲ ့သရဘာတညူြီျကရ်တအွရြါ်မှာ 

ဆကလ်ကေ်ြတ်ညသ်ွားပြီး ပြညန်ယတ်ညပ်ငမိရ်အးြျမ်းရေးကိဆုကလ်က်

ေိန်းသိမ်းသွားမှာြါ” လို့ ဦးရေေမျ ိုးသန့် ကရပြာြါတယ်။

tefaxmfeD

ကယားပြညန်ယ ်Facility Quarantine ေငရ်ောကရ်နသရူတေွမဲှာ 

ေိုင်းနိုင်ငံကရနပြန်လာသူ အများဆုံးပေစ်တယ်လို့ ပြည်နယ်ကုသရေးနှင့် 

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနေဲ့အြျက်အလက်အေ သိေြါတယ်။

“ ၃လြိုင်း လကုန်ကရန Quarantineရတွစလုြ်ကတည်းကရန 

စစုရုြါင်း တပြားတိငု်းပြညက်ရန ကယားပြညန်ယက်ိပုြနလ်ာတဲ ့ပြညတ်ငွ်း 

ကိုပြန်လာတာ သူများရတွမှာ အများကကီးပေစ်ရြမယ့် ကျရတာ်တို့ဆီမှာ 

တအားကကီးမေှိြါဘူး။ စုစုရြါင်းမှ ပြန်လာတဲ့လူဦးရေက Quarantine 

ေားတာ (၆၃၀)ြဲေှိြါတယ်။ အများဆုံးကရတာ့ ေိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာတာ

ပေစ်ြါတယ်။” လို့ ပြည်နယ်ကုသရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး 

ရေါက်တာရဌးလွင်ကရပြာြါတယ်။

Facility Quarantine 0ifa&mufolawGxJrSm xdkif;jyef trsm;qkH;jzpf

ဧပြီလ ၁၅ေက်ရန့ကရန သသဂုတ်လ ၁၇ေက်ရန့အေိ COVID-19 

ဓါတ်ြွဲနမူနာယူေားတဲ့ စာေင်းအေ ပြည်ြနိုင်ငံကရနပြန်လာသူ (၆၃၀)

ဦးေှိပြီးရတာ့ ပြည်တွင်းပြန် (၉၄)ဦးေှိတယ်လို့ သိေြါတယ်။

ရေရော်ေါ ေီလမှ  သသဂုတ်လ ၁၇ေက်ရန့အေိ ဓါတ်ြွဲနမူနာ 

ယေူားတဲ ့PUI၊ FO၊ Health Staff ၉၃၇ဦးေဲ့ စာေင်းအေ ဓါတြ်ွနဲမနူာယြဲူတ့ဲ ့

အရေအတွက် (၁၀၀၅)ကကိမ်ေှိပြီး ြိုးမရတွ့ ၉၁၂ဦး၊ အရပေရစာင့်ဆိုင်းဆဲ 

၂၅ဦး၊ မြို့ေရသးတဲ့ဓါတ်ြွဲနမူနာ(၁၇)ဦး နဲ့  ဓါတ်ြွဲနမူနာမယူသူ ၆

 ဦးေှိြါတယ်။

“ြလုကေ်ှ ိကျရတာတ်ိုြ့ိုေ့ားတာ ၂၅ရယာကေ်ှြိါတယ ်ရနာကေ်ြ ်

ေြ်ြို့ေို့ ၁၇ရယာက်ကျန်ြါရသးတယ်။ ၇ ေက်ပြည့်တဲ့အြါ ရနာက်တစ် 

ြတ်ကျေင် ကျန်တဲ့ ၁၇ရယာက်ကိုလည်း ေြ်ြို့မှာ ”လို့  ရေါက်တာ 

ရဌးလွင်က ဆက်ရပြာြါတယ်။

သသဂုတ်လ ၁၇ေက်ရန့မှာ Facility Quarantine ရဆာင်ေေက်ေားေှိ

မှုအရပြအရနမှာရတာ ့လွိုငရ်ကာြ်ညာရေးရကာလြိတ်ငွ ်၅၄ဦး၊ ေရီမာဆ့ိ ု

စိုက်ြျ ိုးရေးသိြ္ပံရကျာင်းတွင် ၃၁ဦး၊ ေရူဆိုပမို့နယ်ြန်းမတွင် တစ်ဦး ၊ 

မယစ်ဲအ့ားကစားြန်းမနငှ့ ်ပမို့နယြ်န်းမတငွ ်တစဦ်းစ ီစစုရုြါင်း ၈၈ဦးေှပိြီး

လွိုင်ရကာ်ပြည်သူ့ရဆးရုံကကီးမှာရတာ့ Hospital Quarantine 

ေားေှိသူ လူနာတစ်ဦးနဲ့လူနာရစာင့်တစ်ဦး စုစုရြါင်း နှစ်ဦးေှိြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်မှာ မတ်လ ၂၈ေက်ရန့မှ သသဂုတ်လ ၁၇ေက်

ရန့အေိ Facility Quarantine ေင်ရောက်သူအရေအတွက် (၂၀၈၆)

ဦးေှိြါတယ်။

aemfa'G;t,fcl
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pufwifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfpufwifbmv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(22)

၂ ၀ ၂ ၀  ရေေး ရကာ က် ြွဲ ကို  နို ေ င် ဘာ လ အ တွ င်း မှာ  ကျ င်း ြ 

ပြုလုြ်မှာပေစ်တဲ့အတွက် ရေေးရကာက်ြွဲမှာ မဲရြးြိုင်ြွင့်ေှိရသာ နိုင်ငံ 

သူ ၊နို င် ငံသားများအားလုံး  မှေမှေတတရမတ္တာ ၊  ရစတနာနဲ့  အရလး 

ေားပြီးရတာ ့မမိတိိုက့ကိုကန်စှသ်ကရ်သာ ြါတမီျား၏ ကိယုစ်ားလယှရ်တကွိ ု

ရေေးရကာက်တင်ရပမှာက်နိုင်ေို့  အလွန့်အလွန်  တိုင်း ပြည်အတွက်နဲ့  

မမိပိြညန်ယရ်ေသနငှ့ ်ကိကုည်ရီသာ ကိယုစ်ားလယှရ်လာင်းများကိ ုမရဲြးေ 

မည် မဟုတ်လား။

ေီမိုကရေးအေ ပြည်သူလူေုက ရေေးြျယ်လို့ တက်လာတဲ့ အစိုးေ 

သည် လူတိုင်းအတွက် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများအားလုံး၏ အစိုးေဆိုတာ 

လည်း သိပြီးသားြါြဲ။

ကယား (ကေင်နီ ပြည်)အတွင်း လမ်းရြါ်ရလှောက်ရသာြါတီ 

များတို့၏ ဦးတည်တဲ့  အစိုးေလို့  ရပြာတဲ့အြါမှာ ေှင်းေှင်းရပြာေေင် 

ရောက်ြံမဲရြးရသာသူ၊ ရောက်ြံမဲ မရြးြဲ့တဲ့ ပြည်သူရတွအတွက် 

လည်း ရေေးြျယ်တင်ရပမှာက်ြံေတဲ့ အစိုးေက တာေန်ယူေမှာပေစ်ြါသည်။

အရေးကကီးတာကရတာ ့နိငုင်တံစန်ိငုင်၊ံ ပြညန်ယတ်စြ်တုိုးတကေ်ို၊့ 

ြျမ်းသာေို့ဆိုလို့ေှိေင် ညီညွှတ်မှုဟာ အင်မတန်မှ အရေးကကီးတဲ့ အြန်း 

ကဏ္ဍတစ်ြု ြါေင်လာေမည် မဟုတ်လား။ ကယား ကေင်နီပြည်နယ် 

အတငွ်းေှ ိတိငု်းေင်းသားများ ညညီွှတမ်ှုသာေှြိဲေ့င ်ပြညန်ယ၏် ရေသေွံ့ပေိုး 

မှုသည် အေှိန်အဟုန်ပမင့်တက် လာမည်မှာ ဧကန်ြါ။ ကိုယ့်ပြည်နယ် 

တည်တံ့ေို့၊ ကိုယ့်ပြည်နယ်အမျ ိုးသားဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကိုယ့်အမျ ိုးကိုြျစ်ေို့၊ 

ကိယု့ပ်ြညန်ယ၊် ကိယု့တ်ိငု်းပြည၊် ကိယု့န်ိငုင်ကံိြုျစတ်ဲ ့စတိဓ်ါတေ်နိ်းသမိ်း 

ေို့လိုြါတယ်လို့ ရပြာြျင်လှ သည်။

ကျွန်ရတာ်တို့ ကယား(ကေင်နီ)ပြည်ရလးမှာ ရနေိုင်တဲ့ တိုင်းေင်း 

သားပြည်သူရတွ၊ သတိမူ ရစြျင်ြါတသည်။ ေီနိုင်ငံမာ နှစ်ရြါင်း(၇၀)

နီးြါးရလာကသ်ငြ်န်းစာေရလာကပ်ြ၊ီ ရေေးရကာကြ်ွ ဲလည်း (၂)ကကမိဆ်ိရုတာ ့

ရေေန်လို့ေရလာက် ပြီရနာ ကိုယ့် ပြည်နယ်သမိုင်းရသကာင်းကိုလည်း  

ေနိ်းသမိ်း ရစာင့ရ်ေှာကေ်ိုလ့ိရုနပြ။ီ ကိယု့ဟ်ာကိ ုကိယုအ်ားကိုးကိယု့ေ်ရတာ့

မယ်အရနအေား ပေစ်လာပြီ ဆိုရတာ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားကိုးနိုင်ရအာင် 

၂၀၂၀ရေေးရကာက်ြွဲမှာ ေွက်လာမည့် တိုင်းေင်းသားြါတီ “ေေက်ြုန်းသီး” 

tawG;tjrif tawG;tjrif 

ရတွကို ကယားပြည်နယ်မှာေှိကိုန်သကရသာ တိုင်းေင်းသားများ ေန်းေံပြီး 

ရဆာင်ေေက်ရြးေို့ လိုရနရသကာင်း မီးရမာင်းေိုးပြရစြျင်ြါသည်။

နိငုင်ရံေးြါတရီတပွေစရ်စ၊ ရေေးရကာကြ်ွမဲှာ ေငရ်ောကယ်ဉှပ်ြိုငမ်ည့ ်

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ ပေစ်ရစ၊ ဌာရနတိုင်းေင်းသား ပြည်သူများ 

ပေစ်ရစ ၂၀၂၀ ရေေးရကာက်ြွဲသည် တိုင်းေင်းသားများအတွက် အရေေ့တစ်ြု 

ရော်ရဆာင်နိုင်ေန်  ၂၀၁၀၊၂၀၁၅ ရေေးရကာက်ြွဲတုန်းက ေေှိရသာ 

ေလေ်အကျ ိုးကို (၁၀)နှစ် အတွင်း သိပမင့်ြံစားသကည့်ြဲ့သကပြီလို့ ယုံသကည် 

ြါတယ်။

“ရပြာကတ်ိငု်းလည်းမရသကာကန်ဲ့၊ မရသကာကြ်လဲည်းမရနြါနဲ့ရြါ”။ 

အဓကိဟာရတာ ့နိငုရံေးြါတ ီရတ ွလိကုန်ာေမည့ ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရတ ွ

ပြည်ရောင်စုရေေးရကာက်ြွဲရကာ်မေှင်ကရန ညွှန် သကားြျက်များကို  

ြယံပူြီးရတာ ့လိကုန်ာေမညပ်ေစရ်သကာင်း တိကုတ်နွ်းသတမိရူစြျငြ်ါသည။်

ကျွန်ရတာ်တို့  ပြည်နယ်သူ ၊  ပြည်နယ်သားရတွအားလုံးသည် 

ရေှးလရေသဏကီတည်းကြင ်တစရ်သွးတစသ်ားတည်း၊တစရ်ပမတည်းရန၊ 

တစ်ရေတည်းရသာက်သကရသာ ေီရေေးရကာက်ြွဲ၏ တိုးတက်မှု အရေေ့တစ် 

ြုကို ရော်ရဆာင်သကြါလို့ ရမတ္တာရစတနာအေင်းြံ၍ ြူးရြါင်းရဆာင် 

ေေက်သကလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ရတာ်ယုံသကည်ြါသည်။

ကယား(ကေငန်)ီပြညအ်တငွ်း လမ်းရြါ်ရလှောကြ်ါတ ီများအေကဲ 

အဓိက ယှဉ် ပြိုင်ဘက်အရနနဲ့  ေီ /ြျုြ် ၊  ကကံ့ြိုင် ၊  ကယန်း ၊ကယား/

ေီမိုကေက်တစ်ြါတီရတွနှင့် အပြားရသာြါတီများက အရပြြံအုတ်ပမစ် 

ြျြါတလီိုလ့ည ်ရပြာေင်းမမှားြါဘူး။ ကယားပြညန်ယမ်ှာ ရေေညှအ်တကွ ်

အရပြြျတာရြါ့ ရနာ ။  ေင်းနှီး ပမှု ြ် နှံေားတာကရတာ့  မမှားြါဘူး  

ရေေှည်သကေင် အပမတ်ရတာ့ေှိမှာြဲရလ။ 

ပြိုင်ြွဲ ေင်ေူးမှ  အသိြညာ ဗဟုသုတတိုးြွားလာတယ်ရလ၊ 

ဘယ်သင်တန်းမဆို အရှုံးကရတာ့မေှိဘူး၊ ဗဟုသုတေေှိပြီး အေည်အြျင်း 

ကို ပမှင့်တင်ရြးတယ်ရလ ဘယ်ပြိုင်ြွဲေင်မဆို အရှုံးရတာ့မေှိဘူး၊ အရတွ့ 

အကကုံေေှိပြီး အရတွးအရြါ်ကို ပမှင့်တင်ရြးတယ်ရလ။

လွ န် ြဲ့ သာ  ၂ ၀ ၁ ၀ ၊  ၂ ၀ ၁ ၅  အ ရေွ ရေွ ရေေး ရကာ က် ြွဲ တွ င်  

ကယား(ကေင်နီ) ပြည်အတွင်းေှိ ဌာရနတိုင်းေင်းသားြါတီ ကိုယ်စား 

ကယားပြည(်ကေငန်ပီြည)် အတကွ ်၂၀၂၀ ရေေးရကာကြ်ွမဲှာ “ေေကြ်နု်းသီး” ြဂု္ဂုလရ်တ ွေကွလ်ာမညဟ် ုကယားပြည(်ကေငန်ပီြည)် အတကွ ်၂၀၂၀ ရေေးရကာကြ်ွမဲှာ “ေေကြ်နု်းသီး” ြဂု္ဂုလရ်တ ွေကွလ်ာမညဟ် ု
ပြည်နယ်သူ/သားရမှော်လင့်ပြည်နယ်သူ/သားရမှော်လင့်

လှယ်များ ေင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်ြဲ့ြါရသာ်လည်း ရအာင် ပမင်မှုမေြဲ့ြါ။ 

လွန်ြဲ့ရသာ ရေေးရကာက်ြွဲ (၂) ကကိမ်ကို  ရအာင်နိုင် ပြင်းမေှိြဲ့သည်ကို  

ရတွးပမင်ရယာင်ပြီး အားနည်းြျက်၊ အားသာြျက်များကို ဆန်းစစ်၍ 

ရေေန်ြံလိုက်စမ်းြါ၊ ရေေန်မှုသည် မိမိတို့အတွက် ရအာင်နိုင်မှု ယုံသကည်မှု 

တည်ရဆာက်ေပြင်းပေစ်ြါသည်။

လညမ်ည့ ်၂၀၂၀ အရေရွေရွေေးရကာကြ်ွမဲှာ ကယး(ကေငန်)ီပြညေ်ှ ိ

တိုင်းေင်းသားြါတီများ ေွန်းရတာက်နိုင်တဲ့ အရပြအရနရောက်ရအာင် 

ရေှ့ဆက်ြေီးကို ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာ စဉ်းစားေြါလိမ့်မယ်။ 

ရလှေကေ်မယ့ြ်ေီးလမ်းေညှြ်ါတယ၊် ြေီးလည်း လယွမ်ှာမဟတုဘ်ူး၊ 

များစွာရသာ စိန်ရြါ်မှုရတွ၊ အြက်အြဲရတွကို ေင်ဆိုင်ေမှာြါ။ အဲေီရတာ့ 

ေစီနိရ်ြါ်မှုရတကွိ ုဘယလ်ိေုငဆ်ိငုမ်လ၊ဲ ပြညရ်ောငစ် ုေယေ်ေယေ်မီိကုရေစ ီ

အရေေ့အရပြာင်းအလဲးပေစရ်အာင ်ဆန္ဒမရဲြးေန ်အရေရွေရွေေးရကာကြ်ွနဲဲ့ 

ြတ်သက်လို့ မိမိတို့ ကယား (ကေင်နီ)တိုင်းေင်းသားများ အင်မတန်မှ 

အရတွ့ အကကုံတည်းတယ်ဆိုပြီးရတာ့ တြျ ို့က စိုးေိမ်သကတယ်။ အရတွ့ 

အကကုံနည်းတာမှန်ြါတယ် ေါရြမဲ့ အရတွ့အကကုံေှိတဲ့ “ြုန်းေေက်သီး” 

ြုဂ္ဂိုလ်ရတွနဲ့ လက်တွဲပြီးရတာ့ လုြ်ေို့တာေန်မရလးြါနဲ့။ ကိုယ်ပြည်နယ်၊ 

ကိုယ်နိုင်ငံ အကျ ိုးပြုနိုင်မယ့် ြုဂ္ဂိုလ် ေေက်ြုန်းသီးရတွြါေင်ပြီးရတာ့ 

အရေွရေွ ရေေးရကာက်ြွဲကို ဆင်ပမန်းသကလိုက်စမ်းြါ။

ကယားကေင်နီပြည်တွင်း လမ်းရြါ်ရလှောက်ရသာ ြါတီများအား 

လုံးနှင့် ကမ္ဘာသားများအားလုံး ကျန်းမာြျမ်းသာကကယ်ရစ၊ Covid-19 

ရဘးဘယများ ကင်းရေးသကြါရစ။ ၂၀၂၀ြုနှစ် နိုေင်ဘာလမှာ ကျင်းြပြု 

လုြ်မည့် အရေွရေွရေေးရကာက်ြွဲကကီးတွင် ကယား(ကေင်နီ)ပြည်နယ်ေှိ 

တိုင်းေင်းသား ပြည်သူများ မိမိတို့  ကကိုက်နှစ်သက်ရသာ ြါတီများ၏ 

ကိုယ်စားလှယ်များ မှန်ကန်စွာ မိမိဆန္ဒ နှင့်အညီ “အရပြာင်းအလဲ” ဆန္ဒမဲ 

အရေေ့ရြးနိုင်သကြါရစလို့ တိုက်တွန်းလိုြါေရစ။

သာဓု(ပြည့်စုံ)သာဓု(ပြည့်စုံ)
ရတာင်ကတုန်းရလး ရေးသားသည်။ရတာင်ကတုန်းရလး ရေးသားသည်။

ဦး လှပမင့်

“ ရေေးရကာကြ်ွဆဲိတုာ ဘယလ်ိနုားလညေ်ားလ ဲဆိရုတာ ့တိငု်းပြည်

တိုးတကေ်ိုရ့ေေးရကာကတ်ယလ်ိုေ့ငတ်ာြ။ဲ…ကိယုစ်ားလယှရ်လာင်းလိြုျင ်

တာကရတာ့ တိုင်းပြည်တိုးတကရ်စြျင်တဲ့ လရူတွပေစေ်ို့လိုလားြါတယ်။”

ရေေးရကာက်ြွဲဆိုတာကို မယ်စဲ့ပမို့နယ် ဟိုစဲ့ရကျးေောကရေသြံရတွ ဘယ်လိုနားလည်ေားသကလဲ။ ဘယ်လိုကိုယ်စားလှယ်ရတွကို ရေေးရကာက်ြွဲဆိုတာကို မယ်စဲ့ပမို့နယ် ဟိုစဲ့ရကျးေောကရေသြံရတွ ဘယ်လိုနားလည်ေားသကလဲ။ ဘယ်လိုကိုယ်စားလှယ်ရတွကို 

ရမှော်လင့်ရနသကလဲ။ ေီအရြါ်မှာ ဟိုစဲ့ ရကျးေောက ရေသြံတြျ ို့ေဲ့ အသံကို ရော်ပြရြးလိုက်ြါတယ်။ရမှော်လင့်ရနသကလဲ။ ေီအရြါ်မှာ ဟိုစဲ့ ရကျးေောက ရေသြံတြျ ို့ေဲ့ အသံကို ရော်ပြရြးလိုက်ြါတယ်။

မယ်စဲ့ပမို့နယ်၊ ဟိုစဲ့ရကျးေော (ရေါ်သိန်းေင်)

“ရေေးရကာက်ြွဲက ကျမနားလည်ေားတာကရတာ့ ရေေးရကာက်ြွဲ 

ဆိုတာက လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်ေဲ့လွတ်လြ်ြွင့်၊ လွတ်လြ်စွာရနြိုင်ြွင့်၊ 

လွတ်လြ်စွာလုြ်ကိုင်ြွင့်  အဲ့လိုမျ ိုးရတာ့ နားလည်ေားတာရြါ့။ ... 

ဘယအ်စိုးေြ ဲနိငုန်ိငု၊် ဘယြ်ါတြီ ဲတကတ်ကရ်ြါရ့နာ ်အဓကိ ကိယု့ေ်ောမာ၊ 

ကိုယ့်ေဲ့ရေသေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရအာင်လုြ်ရြးနိုင်တဲ့ လူကိုရတာ့ ကျမတို့က 

ရေေးရကာက်တင်ရပမာက်ေမှာြဲရလ။”

ရမာင်ရအာင်ြိုင်ရအး

“ ရေေးရကာက်ြွဲဆိုတာက လူရယာက်ရစ့တိုင်း လူေယ်လို့ ပေစ် 

လာပြီဆိုကတည်းက အဲ့ေီရေေးရကာက်ြွဲဆိုတာ အေမ်းကို  အရေး  

ကကီးတဲ့ အောတစ်ြုလို့ ကျရတာ်ေင်ြါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ ရကျးေော 

တစ်ေော ပြု ပြင်ရပြာင်းလဲေို့ဆိုတာ ရတာ်ရတာ်ရလးရတာ့ အြျနိ်ရတွ 

အများကကီး လိုအြ်လိမ့်မယ်။ ေါရြမဲ့တစ်ရပေးရပေးရတာ့ ပြုပြင်ရပြာင်းလဲ 

လာတာရတွရတာ့ ေှိတယ်၊ လိုအြ်လာတာရတွရတာ့ အများကကီး။ ဥြမာ 

ဆိုေင် စီးြွားရေးလမ်းရသကာင်းရတွလည်း အများကကီးေွင့်ေို့လိုရသးတယ်

ရြါ့။”

ရေါ်နန်းဆြ်

“ ရေေးရကာက်ြွဲြါကျရတာ့  အေွားဆန္ဒအရနနဲ့  အေွားကိုယ့်

ကိုစိတ်ကူးအရနနဲ့ရြါ့ရနာ်  ရေေးရကာက်ြွဲဆိုရတာ့ ရကာင်းြါတယ်။ 

မေှိမပေစ်တဲ့ဟာရတာ့ ဟုတ်ြါတယ်။ ဥြမာ- ရေေးရကာက်ြွဲ မေှိြဲနဲ့ဆို

ကိုယ်ရြါင်းရဆာင်ရေေးေမဲ့ဟာ မေှိဘူး။ ေီတိုင်းဆို ရေေးရကာက်ြွဲ မေှိေင် 

အာဏာေှင် ပေစ်သွားမှာ ရသြျာတယ်။…အေွားဆန္ဒအရနနဲ့ဆိုရတာ့ 

မဲလာရေေးတာရေေးြါ ဘယ်သူမဆိုရေေးလို့ေတယ်။ ေီြါတီရကာင်းတယ်၊ 

ေီြါတီမရကာင်းဘူးဆိုတာ အေွားမဆိုလိုြါဘူး။ ေါရြမဲ့  လူရကာင်း 

ေင် ရကာင်းပြီးသားြဲ။ လူဆိုတာ လူကကီးတစ်ရယာက်၊ ရြါင်းရဆာင် 

တစ်ရယာက်ဆိုတာ အေွားဆန္ဒအရနနဲ့ရြါ့ရနာ် အေွားြံစားြျက်နဲ့ရြါ့ 

ရြါင်း ရဆာင် ရကာင်းတစ် ရယာက်ဆို  ကိုယ်အဓိ ဌာန် ပြုေား ပြီဆို  

ရစတနာလည်းမှန်ေမယ်၊ ရမတ္တာတေားလည်း ေှိေမယ်။ ကိုယ်ကျ ိုးကို 

ငဲ့ညှာပြီးရတာ့မှ အများပြည်သူလူေုအတွက် ကိုယ်စားပြုပြီးရတာ့မှ အဓိ

ဌာန်ရကာင်းရကာင်းြျေားပြီးရတာ့မှ ရစသနာမှန်နဲ့လုြ်ရြးတယ်ဆိုေင်

ရတာ့ ရကာင်းြါတယ်လို့အဲ့လိုမျ ိုးြဲ အေွားလိုြျင်တယ်။”

၂၀၂၀ ြုနှစ် ကယားပြည်နယ်၊ ရဘာလြဲြရိုင် ပမို့နယ်အရေွရေွအုြ်ြျုြ်ရေးဦးစီးဌာန၏ မယ်စဲ့ ပမို့နယ် ရေသဆိုင်ောအြျက်အလက်များ 

စာေင်းရတွအေ မယ်စဲပမို့နယ်ေဲေဲ့ လူဦးရေ ၆၈၆၈ရယာက်မှာ မဲရြးြိုင်ြွင့် ေှိသူဦးရေ ၃၉၃၀ဦးေှိြါတယ်။

ဟိုစဲ့ရကျးေောမာ ေှမ်းတိုင်းေင်းသားရတွနဲ့ ကေင်တိုင်းေင်းသားရတွ အဓိကရနေိုင်သကတာပေစ်ပြီး လူဦးရေ ၁၆၈၈ ဦး ေှိြါတယ်။
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ရမး ။ ။ တိုက်နယ်ရဆးရုံရတွမှာ အရေးရြါ်လူနာရတွကို ဘယ်လိုရမး ။ ။ တိုက်နယ်ရဆးရုံရတွမှာ အရေးရြါ်လူနာရတွကို ဘယ်လို

ရတွစီစဉ်ရဆာင်ေေက်ေားတာေှိြါသလဲ။ ရတွစီစဉ်ရဆာင်ေေက်ေားတာေှိြါသလဲ။ 

ရပေ။ ။ ဆောတို့တိုက်နယ်ရဆးရုံအားလုံးရတွမှာရတာ့ ြုနက 

ရပြာတဲ့ ambulance လို့ရြါ်တဲ့ အရေးရြါ်ကိုယ်ြိုင်ရဆးရုံကားလည်းမ

ေှိသကဘူး။ ဆောတို့ေဲ့ ကျန်းမာရေးေန်ကကီးဌာနနဲ့ တိုက်နယ်ရဆးရုံရတွမှာ 

ambulance ကားြျရြးနိုင်တာမေှိဘူး။ ပမို့နယ်ရဆးရုံအားလုံးကရတာ့ 

ေှိတယ်။ အရေးရြါ်လိုလာေင် တိုက်နယ်ရဆးရုံကရန ပမို့နယ်ရဆး

ရုံကိုေုန်းလမ်းဆက်ပြီး  ကျန်းမာရေးဌာနက ကားရတွလာနိုင်သလို ၊ 

လူမှုရေးကားရတွ ကလည်း ေှိတယ်။ သူတို့ ေြ်ရကျးကရောင်ေားတဲ့ 

ကားရတွနဲ့လည်း ေီလူနာရတွ ရေှေ့ရပြာင်းလို့ေြါတယ်။

ရမး ။  ။  ရဆးရုံရတွမှာရကာ တိုက်နယ်ရဆးရုံရတွမှာရကာ ရမး ။  ။  ရဆးရုံရတွမှာရကာ တိုက်နယ်ရဆးရုံရတွမှာရကာ 

ကျန်းမာရေးေန်ေမ်း ဘယ်လိုေှိြါသလဲ။ကျန်းမာရေးေန်ေမ်း ဘယ်လိုေှိြါသလဲ။

ရပေ ။  ။  သူ နာ ပြု အ ရန နဲ့ ဆို  က ယား တ စ် ပြ ည် န ယ် လုံး  

ကုသရေးကရနစမှာရြါ့ ၅၉၇ ဦးဆောတို့ြန့်ြိုင်ြွင့်ေှိြါတယ်။ ၄၂၂ဦး

ြန့်ေားရတာ့ ၁၇၅ လှစ်လြ်ရြါ့။ ရပြာေေင် ပမို့နယ်အားလုံးနဲ့ တိုက်နယ် 

အားလုံး သူနာပြုဆောမရတွ အားလုံးနီးနီးေှိတယ်။ လစ်လြ်တာက 

လွိုင်ရကာ် ပြည်သူ့ရဆးရုံ လွိုင်ရကာ် ပြည်သူ့ရဆးရုံ ကလည်း လစ်လြ် 

တယဆ်ိရုြမယ့ ်ဆောမရြါင်း ြန့်ေားြငွ့ေ်ှနိိငုတ်ာ သုံးောရလာကေ်ှတိယ။် 

အဲေီမှာဆို ၄၁၆ ဦးြန့်ေားြွင့်  ေှိတာကို ၂၇၁ ဦးြန့်ေားနိုင်တယ်။ 

လစ်လြ်တာ ၁၄၅ ဦး၊ ၁၄၅ ဦးလစ်လြ်တာက အများဆုံးကရတာ့ 

အနီရောင်ေတ်တဲ့ဆောမရြါ့။ ြေမဆုံးအငယ်ဆုံးသူရတွလစ်လြ်တယ်။ 

သူ့အေကက် အပြာေတရ်တကွရတာ ့လစလ်ြတ်ဲရ့နော ၈ ရနောေှတိယ။် 

ရနပြည်ရတာ်မှာ ပြန်တင်ြျင်တဲ့ ရေသြံပြည်သူရတွရယာက် ၃၀ရလာက်

ေှိတယ်။ ေီကလူလည်း ောေူးတိုးြဲလိုြျင်တယ်။ အဲေီရတာ့ သူနာ 

ပြုသင်တန်းရကျာင်းက ရမွးေုတ်လိုက်တဲ့ သင်တန်းသူရတွက ရနာက် 

ေြ်ြန့်ေို့ေှိရနြါရသးတယ်။ ေါရတွပြည့်သွားမှာြါ။ သူနာပြုကရတာ့ 

တပြားတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်ေက်စာေင်  တိုင်းေက်အလွန်အများ ကကီး  

ြန့်ေားနိုင်တာေှိတယ်။

ရမး  ။  ။  အလှမ်းရေးတဲ့  ရကျးလက်ရေရတွဘက်မှာလည်း  ရမး  ။  ။  အလှမ်းရေးတဲ့  ရကျးလက်ရေရတွဘက်မှာလည်း  

ဆော/မ မလုံရလာက်တာရတွေှိတယ်လို့သကားြါတယ်။ တြျ ို့ကလည်း ဆော/မ မလုံရလာက်တာရတွေှိတယ်လို့သကားြါတယ်။ တြျ ို့ကလည်း 

အရဆာကအ်ဦးြေဲှပိြီးရတာ ့ေနေ်မ်းမြန့်ေားနိငုတ်ာရတေွှတိယလ်ိုသ့ကားအရဆာကအ်ဦးြေဲှပိြီးရတာ ့ေနေ်မ်းမြန့်ေားနိငုတ်ာရတေွှတိယလ်ိုသ့ကား

ြါတယ်။ ေါရတွကို ဘယ်လိုစီမံရဆာင်ေေက်ေားြါသလဲ။ြါတယ်။ ေါရတွကို ဘယ်လိုစီမံရဆာင်ေေက်ေားြါသလဲ။

ရပေ။ ။ အေဲါကလနွြ်ဲရ့သာ ၂၀၁၈ စာေင်းစစ ်အစေီင ်ြစံာပေစတ်ယ။် 

အြုြျနိ်မှာ အဲေီဌာနရတွမှာ တစ်ပြည်နယ်လုံးေဲ့ ရကျးလက်ကျန်းမာရေး 

ဌာနြွဲက ၁၂၀ ေှိြါတယ်။ တစ်ရနောြဲလစ်လြ်ြါတယ်။ ကျန်တာ ၁၉၉ 

ရနော ဆောမရတအွကနုေှ်ြိါတယ။် လစလ်ြ်တယဆ်ိတုာကလည်း လတွ ်

ရနတာမဟတုဘ်ူး။ သားေွားဆောမရတကွ သတူိုရ့တ ွသနူာပြု သငတ်န်းရတ ွ

သွားတက်ရနောတာရသကာင့် ၂၈ ဦးေှိတယ်။ ကျန်းမာရေး ကကီးသကြ် (၂)

ရတကွရတာ ့နည်းနည်းလစလ်ြတ်ာရလးရတရွတာေ့ှြိါတယ။် ေါရတ ွ၄၀ 

ရလာကေ်ှြိါတယ။် လတတ်ရလာ သငတ်န်းရတမွရြးနိငုရ်သးတာရသကာင့ ်

ကကီးသကြ် (၂)ရတွကို မြန့်ေားနိုင်ရသးတာြါ။

ရမး  ။  ။  ကျန်းမာရေးရဆးြန်းရတွ ၊  ရဆးရုံ ရတွမှာလည်း  ရမး  ။  ။  ကျန်းမာရေးရဆးြန်းရတွ ၊  ရဆးရုံ ရတွမှာလည်း  

ရဆးေါးရတွမလုံရလာက်တာနဲ့ ြတ်သက်လို့ ဘယ်လိုရတွ အရပြအရန ရဆးေါးရတွမလုံရလာက်တာနဲ့ ြတ်သက်လို့ ဘယ်လိုရတွ အရပြအရန 

ေှိြါသလဲ။ေှိြါသလဲ။

ရပေ ။ ။ ရဆးရတွကရတာ့ ရဆးရတွမလုံရလာက်ဘူးဆိုတာက 

ဆောတို့တိုင်း ပြည်က တပြားြျမ်းသာတဲ့နိုင်ငံရတွေက်စာေင်ရတာ့ 

ပြည်သူလူေုကို  အြမဲ့ရဆးရြးတယ်။ ဘယ်တိုင်း ပြည်ဘယ်နိုင်ငံမှ

ရဆးေါးရတွ အြမဲ့ရြးတာ မေှိသရလာက်ြါြဲ။ ေှိတဲ့နိုင်ငံလည်းနည်းန

ည်းြဲေှိတယ်။ အဲေီရတာ့ အလုံအရလာက်ရြးတယ်။မရြးဘူးဆိုတာက 

တြျ ို့ရနောရတွမှာကရတာ့ ရဆးေါးရတွအြမဲ့ရြးတယ်ဆိုတဲ့ရနော

မှာဆောတို့က လူတိုင်း လက်လမ်းမှီတဲ့  ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု

ကိုေေှိေို့သွားရနတယ်။ သွားရနတဲ့အြါမှာ အားလုံးကိုက အြမဲ့ဆိုေင် 

ဆောတို့ ဘယ်နှစ်ငံမှမေှိဘူး။ သူ့ဟာသူေိုက်သင့်တဲ့ဟာ မှေပြီးရတာ့ 

စေိတ်စက ကျြံရြးေတယ်။ မှေပြီးရတာ့ ကျြံရြးေတဲ့အေဲမှာ လူတိုင်း 

လက်လှမ်းမှီ ပြီးရတာ့  လက်လှမ်းမှီ ရသာကျန်းမာရေးရစာင့် ရေှာက်  

မှုဆိုတာ ပြည်သူလူေုြူးရြါင်းြါေင်ပြီးရတာ့ ပြည်သူလူေု ကျန်းမာ 

ရေးရစာင့်ရေှာက်မှုက သူတို့လိုအြ်တဲ့အြါမှာ ဆောတို့က ရြးနိုင်ရအာင် 

ရဆာငေ်ေကတ်ယ။် ရဆာငေ်ေကတ်ဲအ့ြါမှာ ဘာရတလွိအုြလ်ဆဲိေုင ်အဓကိ 

အရေးကကီးတဲ့  အရဆာက်အဦးရတွ ဆောတို့  ငါးနှစ်တာကာလမှာေီ  

တည်ရဆာက်မှုနဲ့ြတ်သက်လို့ ဆောတို့ေီ ရငွလုံးရငွေင်းနဲ့ ရဆာက်တာ 

ရတွသည် တစ်နှစ်ကိုသန်းရလးရောင်ငါးရောင်အပေစ် ဆောတို့ရဆာက်

ရြးြဲ့တယ်။အရဆာက်အဦးြိုင်းမှာရတာ့ ပြည့်စုံလုံရလာက်သရလာက်ေှိ

ရနြါပြီ။ လူ့အေင်းအပမစ်နဲ့ ရငွရြါ့ ဘတ်ဂျက်ြဲလိုြါတယ်။

ရမး။ ။ ပြည်သူ့ရဆးရုံမှာဓါတ်မှန်ြန်းနဲ့ ဓါတ်မှန်စစ်ရဆးမှု တင်ပြရမး။ ။ ပြည်သူ့ရဆးရုံမှာဓါတ်မှန်ြန်းနဲ့ ဓါတ်မှန်စစ်ရဆးမှု တင်ပြ

ေားတဲအ့စေီငြ်စံာမှာလိအုြြ်ျကရ်တေွှရိနတာသကားသေိတာရြါ၊့ လကေ်ှိေားတဲအ့စေီငြ်စံာမှာလိအုြြ်ျကရ်တေွှရိနတာသကားသေိတာရြါ၊့ လကေ်ှိ

အရပြအရနမှာရကာအဲလိုေှိရသးလဲ။အရပြအရနမှာရကာအဲလိုေှိရသးလဲ။

ရပေ။ ။ဓါတ်မှန်ြန်းရတွကဆောတို့ရပြာေမယ်ဆိုေင် ဓါတ်မှန်နဲ့ 

ြတ်သက်တဲ့  စံသတ်မှတ်ြျက်ရြါ့  အဲေီမှ  ရဆးရုံစစ်ရဆးရနတယ် 

ဓါတ်မှန်တစ်ြုေဲ့  စံသတ်မှတ်ြျက်ကေီအြန်းသည် ဓါတ်မှန်ဆိုတာ 

ဓါတ်ရောင်ပြည်နဲ့ ဓါတ်ရောင်ပြည်ကပြင်ြကိုလွင့်ြျရံစပြီးတစ်ပြားသူကို 

အန္တောယမ်ပေစရ်စေန ်အရဆာကအ်ဦးသည ်၉လကမ်အတုရ်ိုးနဲ့ပေစေ်မယ။် 

ဓါတ်မှန်ြန်းမှာေှိတဲ့ တံြါးရတွမှာြဲပြားတြ်ေမယ်။ ဓါတ်မှန်ြန်းရတွ 

အလုံြိတ်ပေစ်ေတဲ့အတွက် အဲကွန်းတြ်ေမည်။ အဓိကစံသတ်မှတ်မပေ

စ်ဘူးတဲ့အြါတစ်ြျ ို့ ဓါတ်မှန်ြန်းရတွကျရတာ့ ြဲပြားမြါဘူး ၉ လက်မ 

အုတ်ရိုးရတွရတာ့ေှိတယ်။ 

တစ်ြျ ို့ ဓါတ်မှန်ြန်းရတွကအဲကွန်းရတွမေှိဘူးအဲေါကဟိုတုန်း

ကရဆးရုံရတွရဆာက်ြဲ့တဲ့ြါသကရတာ့ အဲေီဟာရတွ စံကိုက်ပေစ်ရအာင် 

ဆောရောက်လာတဲ့ြါကျရတာ့  စာေင်းစစ်ရတွဆီကတင် ပြပြီးရတာ့  

ရတာင်းြံေားတယ်။ တစ်ြျ ို့ဟာရတွ ဓါတ်မှန်ြန်းရတွ စံ ပြပေစ် ပြီး 

တစြ်ျ ို့ဟာကျရတာ ့မပေစရ်သးဘူးအေဲေီမဲှာမ ှတစြ်ါ ဟိယုာရဆးရုဆံိေုင ်

ဆောတို့ကဟိုရဆာက်ေားြဲ့တာကလွန်ြဲ့ရသာနှစ်(၃၀) က ရဆာက်ြဲ့ 

တယ်။ အဲေီမှာြွဲစိတ်ြန်းမြါဘူး။ ဓါတ်မှန်ြန်းသီးသန့် မြါဘူး ။ မြါတဲ့ြါ 

ဆောေနလ်ည်း ပြတရ်တာကပ်ြတရ်တာက ်ပေစတ်ဲြ့ါကျရတာ ့ဓါတမ်နှရ်ိကု ်

စက်ေှိပြီးဓါတ်မှန်ရိုက်ေို့လူလည်းလိုတယ်။ 

ဓါတမ်နှသ်ကည့ေ်ိုလ့လူည်းလိတုဲြ့ါကျရတာ ့အေဲမီှာဓါတမ်နှစ်ကရ်တာ ့

မေှိဘူး။ ရနာက်တစ်ြါ ေောသစ်ရဆးရုံကိုရကျးလက်ကျန်းမာရေးဌာနကို 

တိုးပြီးရဆာက်ေားတဲ့ရဆးရုံပေစ်တယ်။ တိုးြျဲ့ေားတဲ့ ရဆးရုံးပေစ်တဲ့ 

အတွက်ရသကာင့် သူ့မှာဓါတ်မှန်မြါဘူး။ ေီကရနရတာ့ လိုအြ်ြျက်ရတွ 

ကိုဆောတို့ကလည်းတင်ပြရတာင်းေားတယ်။ အဓိကရတာ့ ကျန်တဲ့ 

လွိုင်ရကာ်ပြည်သူ့ရဆးရုံကကီးတို့ ၊ မယ်စဲ့တို့ ၊ လိုြါးလိုတို့ ၊ ြန်တိန်းတို့ 

ေီဟာရတွကိုရတာ့ ဆောတို့ လိုအြ်တဲ့ဟာရတွကို ပေည့်စွက်ပြီးရတာင်း 

ေားတယ်။ ပြင်စောေှိတဲ့ဟာရတွကိုဆောတို့ပြင်ပြီးပြီ ပေစ်တယ်။ 

ရနာကေ်ရီဘာလြမဲှာေှတိဲ ့ရဘာလြရဲဆးရုကံိရုတာ ့ပြငပ်ြီးသွားပြ။ီ 

ဟိယုာကိရုတာ ့ဆောတို ့ဓါတမ်နှ ်ရသြျာဆွပဲြီးတငေ်ားတယ။် ေောသစက်ျ 

ရတာရ့ဆးရုတံစြ်လုုံးအသစရ်ဆာကေ်မှာ ပေစတ်ဲ ့အတကွရ်သကာင့ ်အကဲျေင ်

ဓါတ်မှန်လည်းြါမယ်။ အဲေီတုန်းကစာေင်းစစ် အစီေင်ြံစာအေဆောတို့ 

သီေီးေါးတိုက်နယ်မှာဆိုေင် ဆောတို့ဓါတ်မှန်စက်ကေှားရတာကို ရောက် 

ရနတယ်မတြ်ေရသးဘူးဆောတို့ရောက်တဲ့ြါမှာ (၁၂)ေက် (၂)လြိုင်း 

မှာရပြာင်းရေေ့တြ်ဆင် ပြီး ပြီကျန်တဲ့ရဆးရုံရတွကိုလည်းအဲကွန်းတြ်

ေို့ လိုတဲ့ ဟာလည်းတြ်ပြီးပြီ။ တစ်ြျ ို့ရဆးရုံရတွကျန်ရသးတယ်ကျန် 

တဲ့ဟာ ကိုလည်းဆောတို့ ဘတ်ဂျက်တင်ပြီးပြီရတာင် ေားပြီရပြာလည်း 

ရပြာေားပြီေါမဲ့ဓါတ်မှန်စက်ရတွကိုတြ်ဆင်ေို့ဆိုေင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ြညာ 

ေှင်ရတွ လာရောက်ဆင်ရြးေို့လည်းလိုတယ် တစ်ြျ ို့ဟာရလးရတွ 

ြျက်တဲ့ဟာရလးရတွကို ပြင်သွားေင်ရတာ့ ရကာင်းမဲ့ဟာရလးရတွ ရတာ့ 

ေှိတယ်။ အဲရတာ့ ဘတ်ဂျက်အရနနဲ့ရတာ့သိြ်မြက်ဘူး ရဆးရုံရတွ 

အကုန်လုံး ဆင်းပြီးရတာ့စံကိုက်ပေစ်ရအာင် ဆောတို့ စီစဉ်ရဆာင်ေေက် 

ေားပြီ ပေစ်ြါတယ်။

ရမး။ ။ လိုအြ်ြျက်ရတွတင်ပြတဲ့ြျနိ်မှာဆောတို့ဘယ်ြျနိ်တင်ပြြဲ့ရမး။ ။ လိုအြ်ြျက်ရတွတင်ပြတဲ့ြျနိ်မှာဆောတို့ဘယ်ြျနိ်တင်ပြြဲ့

လဲ၊ အစီေင်ြံစာအေရတာ့ ၂၀၁၈ရြါ့ရနာ၊ဘယ်အြျနိ်ရလာက်မှာေမယ်လို့ လဲ၊ အစီေင်ြံစာအေရတာ့ ၂၀၁၈ရြါ့ရနာ၊ဘယ်အြျနိ်ရလာက်မှာေမယ်လို့ 

ဆောတို့သိေားေသလဲ။ဆောတို့သိေားေသလဲ။

ရပေ။ ။ အတဲာရတာေ့တာကရတာ ့ေပီြငေ်မယ့ဟ်ာရတာသ့ြိမ်များဘူး၊ 

ြဲ ပြားတို့ေယ်ေမည်ဆို့ရတာ့ ဆောကေီနှစ်ေဲမှာဥြမာြန်တိန်းရဆး

ရုံမှာဆိုေင် ေီနှစ် ပြင်ေိန်းရငွနဲ့  ဆောတို့လုြ်ြဲ့ ပြီး ပြီ။ ရနာက်ရဆးရုံ  

တစ်ရုံလည်းဆောတို့ သီေီးေါးလည်းပြင်ပြီးပြီ။ ကျန်တဲ့ဟာရတွဆိုေင်လာ

မည့်နှစ်မှာပြင်ေိန်းကျလာမှာကုန်ကျစေိတ်ရတွကရဆးရုံတစ်ရုံကိုသိန်း 

(၂၀)(၃၀) ရလာက်ြဲကုန်မယ့်ဟာရတွကျရတာ့ လာမည့်နှစ်ရတွမှာဆိုေင် 

ဆောတို့ အဲကွန်းရတွတြ်ပြီးသားပေစ်မှာြါ။

ရမး။ ။ ေီပြီးြဲ့တဲ့သရလာမှာဆိုေင် ေီပြည်နယ်မှာ ဆောေန်ရတွ ရမး။ ။ ေီပြီးြဲ့တဲ့သရလာမှာဆိုေင် ေီပြည်နယ်မှာ ဆောေန်ရတွ 

ရြါ်ရနတာရြါ့  လာရလှောက်တဲ့သူကအေမ်းနည်းြါးရနတဲ့အရြါ်မှာရြါ်ရနတာရြါ့  လာရလှောက်တဲ့သူကအေမ်းနည်းြါးရနတဲ့အရြါ်မှာ

ဆောအရနနဲ့ဘယ်လိုပမင်လဲေီအရြါ်မှာရကာ ပြည်နယ်အစိုးေအရနနဲ့ ဆောအရနနဲ့ဘယ်လိုပမင်လဲေီအရြါ်မှာရကာ ပြည်နယ်အစိုးေအရနနဲ့ 

ဘာရတွပေည့်ဆည်းရြးသင့်လဲ။ဘာရတွပေည့်ဆည်းရြးသင့်လဲ။

ရပေ။ ။ ေီပြည်နယ်သကရတာ့ အဲလိုမျ ိုးရတွ သိြ်ပြီးရတာ့ တအား 

အဆင်မရပြတဲ့ြါကျရတာ့ တစ်ြျ ို့ကလာေို့ နည်းနည်းရလးလက်တွန့် ပြီး

မရလှောက်သကဘူးေင်ြါတယ်။ ေါရတာ့ ဆောတို့နိုင်ငံရတွေဲ့အရပြအရန

ရြါ့။ ဆောတို့ေွံ့ပေိုးဆဲနိုင်ငံဆိုရတာ့ အားလုံးကလည်းလြလည်းဆောတို့

အစိုးေအရနနဲ့ ရြးနိုင်တဲ့ဘတ်ဂျက်အရနနဲ့ ရြးေားတဲ့ြါကျရတာ့ ေီလြ

ရြါ်မှာအတည်ပြုပြီးမေင်သကဘူးလို့ြဲဆောအရနနဲ့ေင်ြါတယ်။ ေါ့အပြင် 

တပြားပြင်ြမာအလုြ်အကိုင်အြွင့်အလမ်းရတွြိုေနိုင်တဲ့အတွက်ရသကာင့် 

အြငွ့အ်လမ်းရတ ွေှတိဲြ့ါသကရတာ ့တစြ်ျ ို့ကလာသကတာရြ့ါ ဆောတိုအ့စိုး

ေအလြုဌ်ာနကိေုငက်ျတဲသ့ရူတာရ်တာ ်များများရတာ ့ဘွဲ့လနွတ်ကြ်ျငလ်ို ့

ေငသ်ကတဲလ့ရူတာရ်တာမ်ျားြါတယ ်အရတွ့အကကုံေရတာရ့လ ။ ေါမဲအ့ရဲတာ ့

ရပြာြျငတ်ာကရတာ ့ဘွဲ့ေပြီးတဲဆ့ောေနရ်တ ွဘွဲ့လနွတ်ကေ်ေိုေ့ယ၊် ရဆး 

ကုသတဲ့အရတွ့ အကကုံေေို့ေယ် အစိုးေရဆးရုံမှာြဲြိုပြီးရကာင်းြါတယ် လို့ 

ဆောအရနနဲ့ ရပြာြျင်ြါတယ်။

ရမး။ ။ ကျန်းမာရေးေန်ေမ်းရတွ ဆော/မရတွလိုအြ်ြျက်ေှိတဲ့အရမး။ ။ ကျန်းမာရေးေန်ေမ်းရတွ ဆော/မရတွလိုအြ်ြျက်ေှိတဲ့အ

ရြါ်မှာအစိုးေကိုဘာရပြာြျင်လဲ။ရြါ်မှာအစိုးေကိုဘာရပြာြျင်လဲ။

ရပေ။  ။  အဓိကရတာ့  ဆောတို့ ေီကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု 

လုြ်ငန်းတို့ ဆိုတာကဆောတို့ အတတ်ြညာေှင်ရတွလည်းလုြ်ေမှာ ပေစ် 

သလို ပြည်နယ်အစိုးေေဲ့ဦးရဆာင်မှုရအာက်မှာ ပြည်သူလူေုက လည်း 

ြူးရြါင်းြါေင်ေို့လိုတယ်။ 

ဥြမာ အြုရသွးလွန်တုြ်ရကွးပေစ်သကတယ်ဆိုတာက ပြင်ကိုက်လို့ 

ပေစ ်တာကိအုေဲပီြငက်မမိအိမိေ်မဲှာေှတိဲ ့ရေသန့် ရတမွှာရြါကတ်ဲ ့ြါကျရတာ ့

ကိယု့အ်မိေ်မဲှာရေရလှာငက်နရ်တမွိုးမကျြင ်ရေရလှာငက်နရ်တ ွလိကုြ်ြ ်

သကတယ် ကျန်းမာရေးဌာနကလိုက်ြြ်သကတယ်။ ေါရတာ့ ရေရလှာင် 

ကန်ရတွရြါ့။ 

ေီသကားေဲမှာအိမ်ခြံေန်းေဲမှာ တစ်ြျ ို့အိုးရမာက် ြွက်ရလးရတွ 

ေှိတယ် နို့ဆီြွက်ရတွေှိတယ်၊ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ရတွေှိတယ် ရော့ဗူးရတွေှိ 

တယ။် အေဲရီြါ်ရတမွှာရေရတတွင ်အေဲေီမဲှာရသွးလနွတ်ြုရ်ကွးပေစရ်စတဲ ့

ပြငရ်တဟွာလကေ်ကေ်ညဇ်နွ်း(၁)ဇနွ်းရလာကမ်ှာရေေှေိငရ်တာငရ်ြါကန်ိငု်

တာမို့ ေီဟာရတွကို ပြည်သူလူေုက ြူးရြါင်းြါေင်မှု လိုအြ်တယ်။ ကိုယ့် 

အိမ်သန့်ေှင်းရေးရေတင်တဲ့ရနောရတွရကာအေုံးသုံးေမယ်။ ြန်းအိုးရတွ 

ရေလဲေမယ်။ ရေစည် ရေကိုင်းရတွမှာြိုးရလာက်ရတွေှိေင်ြြ်ေုတ်၊

ရြးေ မယ် အဲေီအလုြ်ရတွကို ပြည်သူလူေုရတွလုြ်ေမယ်။ ရနောတိုင်း

‘‘q&m0efvkyfr,hfolawG ay:xGef;vmcJh&if q&mwdk h 

usef;rma&;apmihfa&Smufr_awG rcufcJawmhbl;?’’

aemfa'G;t,fcl

ဆောေနရ်တအွလြုလ်ာမလှောကလ်ို ့လစလ်ြရ်နတဲ ့ရဆးရုရံဆးြန်းရတကွယားပြညန်ယန်ယမ်ှာ ၇၀ ရကျာေ်ှပိြီး ရဆးရုရံဆးရြးြန်းရတမွှာ လည်းေွဲ့ဆောေနရ်တအွလြုလ်ာမလှောကလ်ို ့လစလ်ြရ်နတဲ ့ရဆးရုရံဆးြန်းရတကွယားပြညန်ယန်ယမ်ှာ ၇၀ ရကျာေ်ှပိြီး ရဆးရုရံဆးရြးြန်းရတမွှာ လည်းေွဲ့

စည်းြုအံတိငု်းကျန်းမာရေးေနေ်မ်းရတ ွမြန့်ေားနိငုရ်သးတာ ောရကျာေ်ှရိနြါရသးတယ။်  ရဆးရုရံတမွှာေှရိနတဲ ့ဓါတမ်နှေ်ားေှအိရပြအရနရတမွှာလည်း စည်းြုအံတိငု်းကျန်းမာရေးေနေ်မ်းရတ ွမြန့်ေားနိငုရ်သးတာ ောရကျာေ်ှရိနြါရသးတယ။်  ရဆးရုရံတမွှာေှရိနတဲ ့ဓါတမ်နှေ်ားေှအိရပြအရနရတမွှာလည်း 

သတ်မှတ်ေားတဲ့စံနှုန်းရတွပြည့်မှီတာရတွမေှိရသးြါဘူး။ သတ်မှတ်ေားတဲ့စံနှုန်းရတွပြည့်မှီတာရတွမေှိရသးြါဘူး။ 

ေီအရသကာင်းအောရတွနဲ့ြတ်သက်လို့ ကယားပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်ေဲမှာ ပြည်နယ်စာေင်းစစ်ြျုြ်က ၂၀၁၈ ြုနှစ် စက်တင်ဘာလအေိ ေီအရသကာင်းအောရတွနဲ့ြတ်သက်လို့ ကယားပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်ေဲမှာ ပြည်နယ်စာေင်းစစ်ြျုြ်က ၂၀၁၈ ြုနှစ် စက်တင်ဘာလအေိ 

စစ်ရဆးရတွ့ေှိြျက်ရတွကို တင်ပြြဲ့ြါတယ်။ လက်ေှိ COVID-19 ကာလမှာ ဘယ်လိုအရပြအရနတိုးတက်ရပြာင်းလဲရနပြီလဲ ဆိုတာနဲ့ ြတ်သက်လို့ စစ်ရဆးရတွ့ေှိြျက်ရတွကို တင်ပြြဲ့ြါတယ်။ လက်ေှိ COVID-19 ကာလမှာ ဘယ်လိုအရပြအရနတိုးတက်ရပြာင်းလဲရနပြီလဲ ဆိုတာနဲ့ ြတ်သက်လို့ 

ကယားပြည်နယ် ပြည်နယ်ကျန်းမာရေနှင့် ကုသရေးဌာနမှုး ရေါက်တာရဌးလွင်ကို ရတွ့ဆုံရမးပမန်းေားတာ ရကာက်နုတ်တင်ပြလိုက်ြါတယ်။ကယားပြည်နယ် ပြည်နယ်ကျန်းမာရေနှင့် ကုသရေးဌာနမှုး ရေါက်တာရဌးလွင်ကို ရတွ့ဆုံရမးပမန်းေားတာ ရကာက်နုတ်တင်ပြလိုက်ြါတယ်။

tifwmAsL;tifwmAsL;

tqufudk pmrsufeSm 25 odk h
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နဂါးအနယွေ်ငလ်ိုယ့ုသံကညတ်ာရသကာင့ ်ကေငန်မီျ ိုးနယွစ်ရုတေွကဲ 

ကယန်းအမျ ိုးသမီးရတဟွာ မြိငန်ဂါးနဲ့တရူအာင ်လညြ်င်းမှာရသကးကငွ်း 

အေြ်ေြ်ေတ်ဆင်သကတယ်လို့ ရေှးလူကကီး ရတွကဆိုသကြါတယ်။

ဘိုးစဉ်ရဘာင်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာြဲ့သကတဲ့ ရသကးကွင်းြတ် 

ယဉ်ရကျးမှုဟာ ၂၁ ောစု  ရြတ်မှာရတာ့ လူဦးရေ ောကဏန်းသာ 

ကျန်ေှိရတာ့တာြါ။

ရြျာက်ကွယ်ရတာ့မည့်ရသကးကွင်းဓရလ့ရြျာက်ကွယ်ရတာ့မည့်ရသကးကွင်းဓရလ့

ဘေေဲ့ရနာက်ဆုံးအြျနိ်ေိ တပမတ်တနိုးေတ်ဆင်သကတာေှိသလို၊ 

တြျ ို့ဆိုေင် သားသမီးရတွကို အရမွအပေစ် ရြးတဲ့ဓရလ့လည်းေှိြါတယ်။ 

ေီရမာ့ဆိုပမို့နယ်၊ ြန်ြက်ရကျးေောက မူကိန့်က ရသတဲ့အေိ ရသကးကွင်း 

ြတ်ေားေို့ ဆုံးပေတ်ေားသူတစ်ဦးြါ။

ေီးရမာဆ့ိပုမို့နယ ်ြနြ်ကရ်ကျးေောမ ှမကူနိ့် က “ရိုးောြရဲနမယရ်ြါ၊့ 

အရမတိုတ့နု်းကလည်း ြတြ်ဲလ့ို ့အရေါ်တိုလ့ည်းဆကြ်တတ်ာ။ ရြျာလ်ား 

မရြျာ်လားရတာ့မသိဘူး၊ ငယ်ငယ်တုန်း ကဆို သူများရယာက်တိုင်း 

ြတ်ရတာ့ ကိုယ်လည်း ြတ်ြျင်တယ်။ ၅နှစ်ကရန စြတ်တာ အသက် ၇၀

၊၈၀ရလာက်ေိြတ်မယ်ရြါ့။ မပေုတ်ဘူး။ ရသတဲ့အေိယူသွားမယ်။”လို့ 

ရပြာြါတယ်။

ရသကးကငွ်းြတတ်ဲယ့ဉရ်ကျးမှုဟာ ဗမာမင်း အရနာေ်ော နန်းစပံြီးတဲ ့

AD ၁၀၇၀ ြုနှစ်ေန်းကျင်ြန့် ကပေစ်တယ်လို့  ကယန်းလူမှုရေးအေွဲ့မှ 

Kayan Welfare Society (KWS) စစီဉတ်ငဆ်ကေ်ားတဲ ့၂၀၀၁ ြနုစှေ်တု ်

ကယန်း အမျ ိုးသား၏ ရဆွစဉ်မျ ိုး ဆက်မှတ်တမ်းေင်များ သုရတသန 

စာရစာင်မှာရော်ပြေားြါတယ်။ ေီရန့အေိ မျ ိုးဆက်သက်တမ်း ၃၅

 ဆက်ေှိပြီးရတာ့ နှစ်ရြါင်း ၉၃၀ ေန်းကျင်ြန့် သကာပမင့်ြဲ့ပြီလို့ ြန့်မှန်း 

သကြါတယ်။

ေါရြမယ့် ေီကရန့ ရြတ်လူငယ်အမျ ိုးသမီးရတွသကားမှာရတာ့ 

ရသကးကွင်း ြတ်တဲ့ ဓရလ့ကို တိမ်ရကာရစေို့ အစပြုလာတဲ့ ေိုးနှက်ြျက် 

တစ်ြုေှိလာရနြါတယ်။ အဲေါက …. ေှက်စိတ် ပေစ်ြါတယ်။

“သတူိုက့ ဘာလို ့ရပြာင်းလကဲနု်တာလ ဲဆိရုတာ ့သတူိုက့ အေဲဟီာ 

ေတ်တာက ေှက်စောကကီးရြါ့ရနာ်။ ေတ်တာသကာလာရတာ့ လည်ြင်းရတွ 

ေှည်လာတယ်ဆိုရတာ့ သူတို့က ေှက်စောကကီး သူများရတွက အများကကီး 

သကည့်သကတာြဲ။

အ င်း  ေါ ရလး လု ြ် တာ  ငါ တို့ အ တွ က်  ဘာ အ ကျ ိုး ေှိ မှာ လဲ ။ 

ဘာစားေမှာလဲ။ အဲလိုမျ ိုး ရတွပေစ်လာတယ်။”

အသက် ၂၀ အေေယ် ကယန်းတိုင်းေင်းသူ မမူသီတာေင်းက ရပြာပြ 

သွားတာြါ။

မူသီတာေင်းဟာ ရိုးောဆိုင်ေွင့်လှစ်ေားေှိြျနိ်မှသာ ရသကးကွင်း 

ြတ်ရလ့ေှိြါတယ်။ သူ့ကို  လွိုင်ရကာ် ပမို့နယ် ရေါဆန်းဘုန်းေောမှာ 

လူေုအရပြပြုြေီးသွားလုြ်ငန်းမှာ ကယန်းရိုးော ြစ္စည်း ရောင်းြျတာ 

ရတွ့ေတတ်ြါတယ်။

ရြတက်ာလအေ ကယန်းအမျ ိုးသမီးရတအွရနနဲ့ ရသကးကငွ်းရတကွိ ု

တစ်သက်လုံးြတ်ေို့က မပေစ်နိုင်ရြမယ့်လည်း မိမိရိုးောယဉ်ရကျးမှုကို 

ေိန်းသိမ်းတဲ့အရနနဲ့ ြွဲလမ်းသဘင်ရတွမှာ ညီညီညာညာေတ်ဆင်သကေို့ 

လိုအြ်တယ်လို့ ကယန်းအမျ ိုးသားရဆွစဉ်မျ ိုးဆက်မှတ်တမ်းေင်များစာ

ရစာင်ကို ပြုစုြဲ့တဲ့ ဦးအရလးရှိုေန်ရှိုက ရပြာြါတယ်။

“ကျရနာ်တို့ြတ်ပြင်းပေုတ်ပြင်းဆိုတာက ြဓာနမေားရတာ့ ြါနဲ့ 

ေါရြမယ့် ကျရနာ်တို့ ေါက အမျ ိုးသမီးေဲ့ ကျရနာ်တို့ ကယန်းအရဆာင် 

အရယာင်ြါလို့ ညအိြ်တဲ့အြါမှာပေုတ် ရန့အြျနိ်မှာတြ်လည်း တြ်ြါ 

ေါရြမယ့်အားလုံး

ညီညီညာညာ ကျရနာ်တို့ြွဲရတာ်ေက် အမျ ိုးသားရန့တို့ ပြီးရတာ့မှ 

ကေင်နီရန့တို့ ပြီးရတာ့ မဂဂလာရဆာင်တဲ့အြါတို့ အိမ်သစ်တက်ြွဲတို့ 

တံြွန်တိုင်ြွဲတို့  အားလုံးဆင်နွဲမှ ြတ်သွားေင်လည်း ေါရိုးောြဲသူများ 

သတ်မှတ်မှာြါ”

လည်ြင်းရသကးကွင်းြတ်တာဟာ လွယ်ကူလှတာရတာ့မဟုတ် 

ြါဘူး။ လူေယ်သိတတ်စ ၅ နှစ်အေေယ်က စပြီးရတာ့ ၃ နှစ်တစ်ကကိမ်၊ 

၅နှစ်တစ်ကကိမ် တစ်ဆင့်တိုး၊ စသပေင့် အဆင့်ဆင့် ေြ်တိုးေတ်ဆင်ေပြီး၊ 

ဘေတရလှောကလ်ုံးမှာ ၁၀ အကကမိအ်ေ ိတိုးပြီး ေတဆ်ငသ်ကသရူတလွည်း 

ေှိြါတယ်။ ေါရသကာင့် အသက်ကကီးမှာ ြတ်ေင်လည်ြင်း နာတယ်လို့  

ရသကးကွင်းြတ် ကယန်း တိုင်းေင်းသူ စမူြန်ကရပြာြါတယ်။

ြန်ြက်ရကျးေောအုြ်စု စမူြန် “သက်ကကီးြိုင်းအမျ ိုးသမီးရတွ 

ကရတာ့ ရတာ်ရတာ်များများ ရသကးြတ်သကရသးတယ်။ အမျ ိုးသမီးြျ ို  

ရတကွရတာ ့ရသကးမြတသ်ကရတာဘ့ူး။ ေတီိငု်းြရဲနသကတာ။ သတူိုရ့ကျာင်း 

တက်ေို့လိုရတာ့ ရသကးမြတ်သကဘူးရလ။ ငယ်ငယ်ရလးကတည်းက 

ရသကးမြတ်ြဲ အသက်ကကီးမှ ရသကးြတ်ေင် နာတယ်ရလ။ သူတို့လည်း 

ဘယ်ြတ် ြျင်ေှာမလဲ။”လို့ရပြာြါတယ်။

ကယန်း ရသကးကွင်းြတ်ောဇေင်ကယန်း ရသကးကွင်းြတ်ောဇေင်

ကယန်းအမျ ိုးသမီးရတ ွရသကးကငွ်းြတတ်ာ နဂါးအမျ ိုးအနယွဆ်ိတုဲ ့

ယဆူြျကအ်ပြင၊် ရေှးရြတတ်နု်းက ေမှ်းကနုသ်ညရ်တဆွမီှာ ရသကးေါရတြွ ဲ

ရောင်းြျမှုများလို့ ရသကးေည်ေတ်ဆင်သကတာ ပေစ်နိုင်တယ်လို့ ကယန်း 

သမိုင်းစာတမ်းပြုစုသူ ဦးအလင်းေှိေန်က ေှင်းပြြါတယ်။

သမို င်းစာတမ်း ပြုစုသူ  ကယန်းအမျ ိုးသား  ဦးအလင်းရှိုေန်  

“နဂါးကရန ကျရနာတ်ိုမ့ျ ိုးနယွဆ်င်းသကတ်ာရသကာင့ ်ကျရနာတ်ို ့သမီးေငှ ်

ကိုလည်း ကျရနာ်တို့ မိြင်နဂါးရုြ်လွှာလိုြဲ ဆင်ပမန်းသကေ ရအာင်လို့ 

အားလုံးသရဘာ တူပြီးမှ ဆုံးပေတ်သကတယ်။ ဆုံးပေတ်တဲ့အတွက် ကဲ 

ကျရနာ်တို့နဂါးေဲ့ြုံစံကို ကျရနာ်တို့အရမေဲ့ြုံစံကိုကျရနာ်တို့ ဆင်ပမန်းပြီး

ရေှေရတသွွားေှာလိုေ့မလ ဲနဂါးဆိတုာ ရေှေကိနုစှ ်သက ်တယရ်ပြာတဲအ့ြါမှာ 

ေှမ်းကုန်သည်ရတွ ရသကးအရောင်းအေယ် လုြ်တာများရတာ့ ရေှေမေှိရတာ့ 

ရေှေ အ စား ရသကး အ ေါ ရော င် ပေ စ် တဲ့ အ တွ က် ရသကာ င့်  ရေှေ လို ဆ င် ပမ န်း  

မယ်လို့ ရပြာလိုက်တဲ့အတွက် ရေှးလူကကီး မျ ိုးနွယ်စု ရြါင်းရဆာင်ရတွ 

သရဘာတူသကတယ်။ သရဘာတူလိုက်တဲ့အြါမှာ အမျ ိုးသမီးရတွကို  

ကျရနာတ်ို ့သေူဲ့ တဆံြိ ်ြတန်ိြုတ်ဲ ့သရဘာမျ ိုးနဲ့ ကိယု့သ်မီးကိ ုတတသ်ြ ်

မှတ်ပေစ်ရအာင် အဲေီအြါကျမှ ကျရနာ်တို့နဂါးလိုကိုဆင်တယ်။” လို့ေှင်း 

ပြြါတယ်။

ရသကးကွင်းြတ်ဓရလ့ေဲ့ ရနာက်ကွယ်မှာ သမိုင်းအေိြ်မဲရတွလည်း 

ေှရိနပြနြ်ါတယ။် ြရေသေစဘ်ေုင ်ရြတရ်တတွနု်းက ကယန်းြျ ိုပေူရတကွိ ု

ေှမ်းဘုေင်၊ ဗမာဘုေင်တို့ အဓမ္မသိမ်းြိုက်တာရတွကကိုတင်ကာကွယ်တဲ့ 

အရနနဲ့ သမီးြျ ိုရတွကို ရသကးကွင်းြတ်ပြီး ရုြ်ြွဲပြားလိုက်တဲ့ သရဘာေှိ 

တယ်လို့လည်း သမိုင်းစာတမ်းပြုစုသူ ဦးအလင်းရှိုေန်က သုံးသြ်ြါတယ်။

ကယန်းမျ ိုးနွယ်စုဟာ ကေင်နီတိုင်းေင်းသား ၊  မျ ိုးနွယ်စု  ၉

 ြုေဲက တစ်ြုပေစ်ပြီးရတာ့၊ ေှမ်းပြည်နယ်ရတာင်ြိုင်း၊ ကေင်ပြည်နယ်၊ 

ြျဉ်းမနားနယ်၊ ေိုင်းနိုင်ငံနယ်စြ်၊ ြျ ံ့လွင့်ရနေိုင်ပြီးရတာ့ စုစုရြါင်း ၁

 သိန်း ၄ ရသာင်း ေန်းကျင်ေှိနိုင် တယ်လို့ ကယန်းလူမှုရေးအေွဲ့ Kayan 

Welfare Society (KWS)၂၀၀၁ က ပြုစုေားတဲ့ ကယန်းအမျ ိုးသား၏ 

ရဆွစဉ်မျ ိုးဆက် မှတ်တမ်းေင်များ စာရစာင်ြါအြျက်မှာရော်ပြြါတယ်။

စစ်အစိုးေရြတ်ကတည်းက ရသကးကွင်းြတ်တဲ့သူဦး  ရေက 

စုစုရြါင်း ၉၄၀ ေန်းကျင်ေှိပြိးရတာ့၊ ေီနှစ် ၂၀၂၀ မှာရတာ့ ၅၀၀ ေန်းကျင်ြဲ 

ကျန်ရတာ့တယ်လို့သိေြါတယ်။

လက်တစ်ဆုြ်စာြဲ ကျန်ရတာ့တဲ့ ကယန်းရသကးြတ် အမျ ိုးသမီး 

ရတွဟာ ေီရမာဆိုပမို့နယ်ေဲက ြန်ြက်ရကျးေောအုြ်စုနှင့် ရေါဆန်းဘွန်း၊ 

ဟန်ရတာြူေော၊ လိုြူ စတဲ့ရကျးေောရတွမှာ ရနေိုင်သကြါတယ်။

ကယန်းရသကးကငွ်းြတ ်လဦူးရေ ရလျာန့ည်းလာတာဟာ AD ၁၈၅၀

 ပြည့်နှစ်မှာ အရနာက် ဥြရောြသာသနာပြုရတွက ကယန်းရေသမှာ 

သာသနာပြုေို့  စတင်တယ်လို့  သမိုင်းသုရတသီ ဦးအရလးရှိုေန်က 

ရပြာြါတယ။် ြေစယ်ာနဘ်ာသာ ရေှးဦးစွာ ယုသံကညလ်ကြ်တံဲ ့ကယန်းရဂြိ ု

ရမာင်ြရလာ့ေောရေသမှာ  ရသကးကွင်းြတ် ပြင်း  ရစာစီးစွာြရြျာက်  

လာြဲ့တယ်လို့သူကေှင်းပြြါတယ်။

ကေင်နီနိုင်ငံရြျာက်ဆုံးပြင်းကေင်နီနိုင်ငံရြျာက်ဆုံးပြင်း

ကေင်နီပြည်နယ်ဟာ တြျနိ်က သီးပြားလွတ်လြ်ပြီး ကိုယ့်မင်း 

ကိုယ့်ြျင်းနဲ့ အုြ်ြျုြ်ပြီး ရနလာြဲ့တဲ့ နိုင်ငံတစ်ြုြါ။ ၁၈၇၅ြုနှစ်တုန်းက 

ပမန်မာဘုေင် ကိုယ်စားလှယ် ကင်းေန်မင်းကကီးနဲ့အိန္ဒိယ ဘုေင်ြံြျုြ် 

ကိုယ်စားလှယ် ဆာရေါ့ကလြ်ရေါ ဆစ်အား((Hon’ble Sir Douglas 

Forsyth C.B.K.C.S.I) တို့ြျုြ်ဆိုတဲ့ မဟာမိတ်သရဘာတူ စာြျုြ်မှာ 

ကေင်နီပြည်နယ်ဟာ သီးပြားလွတ်လြ်တဲ့နယ်ရပမပေစ်ရသကာင်း ရော်ပြြါ 

ေှိြါတယ်။

ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီ ဥက္ကဌ ြွန်းဘီေူးက “အဲေီအြျနိ်အေိက 

ရတာ့ ကျရနာ်တို့  ကေင်နီ ပြည်က သီးပြားလွတ်လြ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာ

ကို ဘာနဲ့ အရောက်အေားပြလို့ေလဲဆိုရတာ့ နိုင်ငံတကာ စာြျုြ်စာ 

တမ်းနဲ့ ပြလို့ေတယ်။ ကေင်နီဘုေင်ရတွက ြျင်းမိုင်ဘုေင်ရတွနဲ့ စာြျုြ် 

ြျုြြ်ဲတ့ာေှသိလိ ုအဂဂလြိဘ်ေုငရ်တနွဲ့ စာြျုြြ်ျုြြ်ဲတ့ာေှတိယ။် အဂဂလြိ ်

ကိုလိုနီမတိုင်ြင်မှာ ကျရနာ်တို့ ဗမာဘုေင် ကင်းေန်မင်းကကီးတို့ မင်းတုန်း 

မင်းတို့နဲ့ စာြျုြ်ြျုြ်ြဲ့တာ ေှိြဲ့တယ်။”လို့ရပြာြါတယ်။

ပမန်မာနိုင်ငံလွတ်လြ်ရေးေပြီးရနာက် သီးပြားလွတ်လြ်တဲ့နိုင်ငံ 

အပေစက်ရန ပြညန်ယတ်စြု်အပေစရ်ောကေှ်သိွားြါတယ။် ပြညတ်ငွ်းစစက် 

သယ်ရဆာင်လာတဲ့ ဆိုးကျ ိုးရတွဟာလည်း ကေင်နီမျ ိုးနွယ်စုရတွေဲ့ 

ရိုးောယဉ်ရကျးမှုရတွ  တိမ်ရကာရစတဲ့အြျက်  ပေစ်လာြဲ့ြါတယ်။ 

လူသိန်းြျေီွက်ရပြးေသလို၊ ေောရြါင်းောြျ ီမီးရှို့ေျက်ဆီးြံြဲ့ေြါတယ်။

ေိုင်းေက်ပြမ်း အသက်လုေွက်ရပြးေတဲ့ ကေင်နီမျ ိုးနွယ်ပေစ်တဲ့ 

ကယန်း၊ ကယား၊ ကရယာစတဲ့ မျ ိုးနွယစ်ုရတွေဲ့ ရိုးောဓရလရ့တမွှာလည်း 

တကွတဲပြားရတပွေစက်နု ်ြါရတာတ့ယ။် ေီးရမာဆ့ိပုမို့နယ ်ပမလရဲကျးေောမ ှ

ေောမိေောေ ဦးမာသုေှာလာက စစ်ြွဲပေစ်ရတာ့ ေောရတွမီးရှို့ြံေတာ သူ့မိဘ 

ရတွရပြာပြြဲ့တယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

ဦးမာသေုှာလာက “၁၉၄၈ြနုစှရ်နာကြ်ိငု်း ေောမှာစစြ်ွရဲတပွေစရ်တာ ့

တစ်ေောလုံးမီးရှို့ြံြဲ့ေြါတယ်။ ဘုေားရကျာင်းတစ်ြုြဲကျန်တာေယ်ရေက 

ရသာက်သုံးေို့ရေ စမ်းရေရကာင်းလို့ ေောပြန်တည်တာ။ ”လို့ရပြာြါတယ်။

ေီရမာ့ဆို ပမို့နယ် ၊  ဘိုးလျားရကျးေောက ရေါ်စဲမယ်ကလည်း  

ငတပ်ြတလ်နွ်းလို ့ကကုံောရတာင်းစားတဲအ့ေကိကုံြဲေ့တယလ်ိုရ့ပြာြါတယ။်

“အေမ်းဆင်းေဲေုက္ခရတွ့ြဲ့ေတယ်။ ကျမတို့  ရပြးတုန်းကရြါ့။ 

အရေှ့ဘကရ်ပြးလိကု ်မဟတုပ်ြနဘ်ူး။ ရနာကဘ်ကရ်ပြးလိကုေ်ပြနတ်ယ။် 

ဟိုဘက်ရပြးလိုက်ေီဘက်ရပြးလိုက် စားစောမေှိေင် ဟိုနားရတာင်းစား 

ေီနားရတာင်းစား လုြ်ြဲ့ေတယ်။ ေုက္ခရတွကရတာ့ များလွန်းလွန်း  

မရပြာနိုင်ရတာ့ဘူး။”လို့ ရေါ်စဲမယ်က ရပြာြါတယ်။

ေိုင်းနိုင်ငံ မယ်ရဟာင်ရဆာင်ြရိုင်အတွင်းမှာေှိတဲ့ ကေင်နီေုက္ခ 

သညစ်ြန်း အမတှ ်(၁) နငှ့ ်အမတှ ်(၂) နစှြ်မုှာ ေကု္ခသည ်၁ ရသာင်းရကျာ ်

ယရန့ြျနိ်ေိြိုလှုံရနေဆဲြါ။

ရသကးကွင်းြတ်ရတွကို ေိုင်းက ေောတည်ရြးရသကးကွင်းြတ်ရတွကို ေိုင်းက ေောတည်ရြး

ကေငန်မီျ ိုးနယွစ်ရုတ ွေိငု်းနိငုင်ေံကသ်ို ့ေကွရ်ပြးတမိ်းရေှာငေ်ာမှာ 

ရသကးကငွ်းြတ ်မျ ိုးနယွစ်ရုတလွည်းြါရသကာင်း ကယန်းအမျ ိုးသားြါတေီဲ့ 

ဥက္ကဌ ြွန်းဘီေူးက ေှင်းပြြါတယ်။

ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီ ဥက္ကဌ ြွန်းဘီေူး “စစ်တြ်တြ်မရတာ် 

ရတဘွကမ်ှာ ေိုးစစအ်ေမ်းဆငလ်ာတဲအ့ြျနိမ်ျ ိုးမှာ ပေတရ်လးပေတရ်ြါရ့နာ။် 

ေီလုြ်လာတဲ့အြျနိ်မှာ ကျရနာ်တို့ဘက်ကလူရတွ ငတ်ပြတ်သကတယ်။ 

စစ်ရဘးစစ်ေဏ်ရတွ အကကီးအကျယ်ြံြဲ့ေတဲ့အြျနိ်မှာ ေိုင်းဘက်ကို 

ြိလုှုြံဲသ့ကတဲဟ့ာပေစလ်ာတယ။် အေဲကီရနစပြီး ေိငု်းကလည်း ေကွလ်ာတဲ ့

ေုက္ခသည်ရတွကို  အကျ ိုးေှိရအာင်  အသုံးြျလိုက်တဲ့  အပမတ်ေုတ်  

လိကုတ်ဲဟ့ာေှတိာရြါ။့ အေူးသပေင့ ်ေေီိငု်းဘကပ်ြမ်းမှာရတာ ့ရသကးကငွ်း 

ြတ်တဲ့သူရတွကို ေောတည်ရြးပြီးရတာ့မှ tourism လုြ်ငန်းရတွ tour-

ism လာသကည့်လို့ေတယ်။ ဓါတ်ြုံရတွရိုက်လို့ေရအာင်ေန်တီးရြးလိုက်တဲ့ 

အတကွ ်ကျရနာတ်ို ့ကယန်းရတာရ်တာမ်ျားများက ေိငု်းဘကပ်ြမ်းကိရုော

က်သွားတာရြါ့။”လို့ရပြာြါတယ်။

ေိုင်းအစိုးေက ေောရတွတည်ရြးတဲ့အပြင် စစ်ရဘးေုက္ခသည် 

ရသကးကွင်းြတ်ရတွကို ြုံမှန်ရောက်ြံ့ရငွ ရြးတယ်လို့ ရသကးကွင်းြတ် 
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အမျ ိုးသမီး စမူြန်က ရပြာြါတယ်။

လွိုင်ရကာ်ပမို့နယ် ရေါဆန်းဘွန်းရကျးေောမှ စမူြန်က “ေီမှာက 

လစာလည်းမေှိဘူးရလ။ ေီလိုြဲ ရနရနေတယ်။ ရေးရောင်းေမှ စားေ 

တယ်။ မရောင်းေေင် မစားေဘူး။ အဲလိုြဲရြါ့။ ေိုင်းနိုင်ငံမှာကျရတာ့ 

ရေးမရောင်းေလဲ လစာေှိရတာ့ စားေတယ်ရလရနာ်။”လို့ ရပြာြါတယ်။

စစရ်ဘးရသကာင့ ်ေကွရ်ပြးြဲေ့တဲ ့ကယန်းရသကးကငွ်းြတရ်တ၊ွ အြ ု

တြျနိ်မှာလည်း ေြ်ပြီးရပြးေပြန်ြါတယ်။

ေီတြါရတာ့ သူတို့ ကို ရမာင်းေုတ်တာ ေိုင်းအာဏာြိုင်လည်း 

မဟတု၊် ပမနမ်ာအစိုးေလည်း မဟတု၊် ကမ္ဘာက့ြရ်ောဂါ ကိရုိနုာဗိငု်းေြစ်ြ်ပဲေစ ်

ြါတယ်။ ြေီးသွားလုြ်ငန်းရတွ အကုန်ေြ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အြျနိ်မှာ ေိုင်း 

ရောက် ကယန်းရသကးကွင်းြတ်ေောလည်း အလုြ်လက်မဲ့ပေစ်ကုန်သကလို့ြါ။

ပြီးြဲတ့ဲ ့ရမလက ေိငု်းကရန ရသကးကငွ်းြတအ်မျ ိုးသမီး ၃၀၀ ရကျာ ်

ပမနမ်ာနိငုင်ေံကက်ိ ုပြနေ်ငရ်ောကလ်ာသကြါတယ။် ေါရြမဲ ့ရသကးကငွ်းြတ ်

ရတအွတကွ ်ရေောတဲ ့အနာဂါတ ်ပမနမ်ာ ေကပ်ြမ်းမှာမေှပိြနြ်ါဘူး။ ေါရသကာင့ ်

ပြန်လာသူအများစုက ရတာင်ယာ၊ လယ်ယာလုြ်ငန်းမှာလုြ်ကိုင် သကပြီး၊ 

တြျ ို့က လူေအုရပြပြုြေီးသွားလုြင်န်း ရိုးောအေညဆ်ိငုရ်တမွှာလည်း 

လုြ်ကိုင်သကပြီး၊ ေိုင်းေက်ကို ပြန်သွားေို့လည်း ရမှော်လင့်ရနသကတာြါ။

ကယား(ကေငန်)ီပြညန်ယမ်ှာဆိေုငရ်တာ ့ရလာြတိရေအားလှေြစ်စ်

ဓါတ်အားရြးစက်ရုံးရတွ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ြဲမပေူအပေိုက်နက်ေွက်တဲ့ ရမာ

ြျးီြဲသတ္တုတူးရော်ရေးလုြ်ငန်းရတွ၊ သစ်ရတာရတွ ရပမရြါ်ရပမရအာက် 

သယံဇံာတတူးရောရ်ေးလြုင်န်းရတကွရန ေငရ်ငေွေှရိနမယ့ ်ကယန်းပြည ်

သူရတွ အကျ ိုးြံစားြွင့်က မေှိသရလာက်နည်းြါးြါတယ်။

ဆင်းေဲတွက်နက်တာက တန်းတူညီမှုမေှိတဲ့ပြသနာရသကာင့်ပေစ်တ

ယ်လို့ ကေင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရေးြါတီ (KNPP)ေဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၂

) ေယ်နီယာ က ရပြာြါတယ်။

ကေင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရေးြါတီ (KNPP)ေဲ့ အတွင်းရေး 

မှူး (၂) ေယ်နီယာ “ပြည်နယ် ရနာက်ကျတယ်ဆိုတာက အရသကာင်း 

အမျ ိုးမျ ိုးေှိြါတယ်။ ဗမာပြည်တစ်ြုလုံးကို အုြ်ြျုြ်တဲ့ အစိုးေအဆက် 

ဆက်က ေီတန်းတူညီမှေတဲ့ အြွင့်အရေး ရတွမရြးတာတို့ အဲေီကရန 

စပြီးရတာ့ အရပြြံက ဆင်းေဲေတယ်၊ ရနာက်ကျေ တာတို့ ပေစ်လာတာ 

ရြါ့”လို့ရပြာြါတယ်။

ကွယ်ရြျာက်သွားနိုင်တဲ့ ရသကးကွင်းြတ်မျ ိုးနွယ်စုကွယ်ရြျာက်သွားနိုင်တဲ့ ရသကးကွင်းြတ်မျ ိုးနွယ်စု

၂၀၁၇-၂၀၁၈ြု ၊  ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ပြည်ရောင်စုအစိုးေက 

ကယားပြည်နယ်အတွက် ကျြ်သန်း ၄ ရောင်ရကျာ်ြန့်ြျရြးြဲ့ြါတယ်။ 

ေါဟာ တနိုင်ငံလုံးေဲ့ဘတ်ဂျက်ြွဲရေမှု ၃ ောြိုင်နှုန်းြဲ ေှိတာြါ။ ေီလို 

အရပြအရနမှာ ကယန်းရသကးကငွ်းြတ ်ဓရလ ့မရြျာကက်ယွရ်ေး ပြညန်ယ ်

အစိုးေက ရကာ ဘယ်ရလာက်ရဆာင်ေေက်နိုင်မှာြါလဲ။

ပြီးြဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လတုန်းက ပြန်လည်ေင်ရောက်လာတဲ့ ရသကးကွင်း 

ြတ်ကယန်း အမျ ိုးသမီး ၃၀၀ အရေးနဲ့ြတ်သတ်ပြီး ကယားပြည် 

နယ်ေန်ကကီးြျုြ်က ရြါ်ယူရတွ့ဆုံမှုရတာ့ေှိြဲ့ြါတယ်။ ပြီးြဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ 

တုန်းက ပြန်လည်ေင်ရောက်လာတဲ့ ရသကးကွင်းြတ်ကယန်း အမျ ိုးသမီး 

၃၀၀ အရေးနဲ့ြတ်သတ်ပြီး ကယားပြည်နယ်ေန်ကကီးြျုြ်က ရြါ်ယူရတွ့

ဆုံမှုရတာ့ေှိြဲ့ြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်အစိုးေအေွဲ့ေင် ဗမာတိုင်းေင်းသားရေးောေန်ကကီး 

ဦးလှမျ ိုးရဆွက ရနေြ်ပြန်လာသူရတွက အစိုးေေဲ့အစီအစဉ်ကို စိတ်ေင်

စားမှုနည်းတယ်လို့ဆိုြါတယ်။

ဗမာတိုင်းေင်းသားရေးောေန်ကကီး ဦးလှမျ ိုးရဆွ က “အစိုးေအေွဲ့ 

အရနနဲ့  ေီသူတို့ေဲ့လတ်တရလာ စားေတ်ရနရေးကိုရပေေှင်းရြးနိုင်

တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ြုကို ကျရတာ်တို့ဘက်က ရဆာင်ေေက်ရြးေို့အတွက် 

ကမ်းလှမ်းစဉ်မှာြဲ သူတို့ဘက်က ေီ စိတ်ေင်စားမှုအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ 

အရနအေားတစ်ြုအရြါ်မှာြဲရအာင်ပမင်ရအာာင် ရဆာင်ေေက်နိုင်ပြင်း

မေှိဘူးလို့ြဲ ကျရတာ်တို့ေါေီလိုြဲရပေေမှာပေစ်ြါတယ်။”လို့ရပြာြါတယ်။

ကယားပြညန်ယအ်စိုးေအေွဲ့မှာ တိငု်းေင်းသားရေးောေနက်ကီးေှတိဲအ့

တွက် လူနည်းစုတိုင်းေင်းသားအရေး ရဆာင်ေေက်ရြးေို့ ရမှော်လင့်ရနသူက 

ကယားပြည်နယ် ရမတ္တာရောင်ရေးေှင်းက ကိုဘုန်းပမင့်ြါ။

ကယားပြည်နယ်  ရမတ္တာရောင်ရေးေှင်းမှ  ကိုဘုန်း ပမင့်က " 

တိုင်းေင်းသားနဲ့ ြတ်သက်တဲ့အြွင့်အရေးရတွ ကိစ္စရတွ လုြ်ရဆာင် 

လာတဲ့ဌာန အေွဲ့လာတာရတွေှိတယ်ရြါ့ရနာ်။ ေန်ကကီးရတွ ရြါ့ရနာ်။ 

အဲလိုရတွေှိလာတယ်ဆိုေင်ရတာ့ ကျရနာ့်အရနနဲ့  အစီအစဉ်ရတွက 

အိုဘယ်လိုရပြာေမလဲ တိုင်းေင်းသားရတွ အြွင့်အရေးအတွက်ရြါ့ရနာ်။ 

တိုင်းေင်းသားယဉ်ရကျးမှုရတွအများကကီးြိုပြီးရတာ့မှ ေိန်းသိမ်းလာမည့် 

အစီအစဉ်ရတွ အြန်းကဏ္ဍရတွ သူတို့စဉ်းစားေားတဲ့အြျက်ရတွေှိမယ်

လို့ယုံသကည်တာရြါ့ရနာ်။”လို့ရပြာြါတယ်။

ကေငန်မီျ ိုးနယွစ် ု၉ ြေုဲ့ယဉရ်ကျးမှုအရမအွနစှေ်နိ်းသမိ်းရေးအတွ

က် စာရြနဲ့ယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတီ ၆ ေွဲ့ကို နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်ြျရြးတာေှိတ

ယ်လို့ေန်ကကီး ဦးလှမျ ိုးရဆွဆိုြါတယ်။

ရန့ေူးရနပ့မတက်ျင်းြရေး၊ ရိုးောေတစ်ား ဆငယ်ဉမ်ှု အသုံးအရဆာင ်

ေယ်ယူရေး၊ တိုင်းေင်းသားစာရြသင်သကားရေး၊ အစေှိတဲ့ ရြါင်းစည်းရတွ

နဲ့ရောက်ြံ့တာေှိတယ်လို့ဆိုြါတယ်။ ေါရြမဲ့ တစ်နှစ်ြျရြးတဲ့ရငွက 

ဘယ်ရလာက်ဆိုတာကို ေုတ်ရပြာတာရတာ့မေှိြါဘူး။

ကယန်းရသကးကွင်းြတ်အမျ ိုးသမီးရတွေဲ့  ရိုး ောယဉ်ရကျးမှု 

ရော်ေုတ်ရေးေက် ေှိပြီးသားဓရလ့ရတွ မြရြျာက်ရအာင် ြဲောြဲဆစ် 

ရုန်းကန်ရနေတယ်လို့ ကယန်းစာရြနှင့် ယဉ်ရကျးမှုှ ဗဟိုရကာ်မတီေဲ့ 

အတွင်းရေးမှူး (၂) ြွန်းလွီးစီက ရပြာြါတယ်။ ေါရသကာင့် အစိုးေတစ်ေြ်ေဲ့ 

ရငွရသကးရောက်ြံ့မှုနဲ့ ရေတိုရေေှည် အစီအစဉ်ရတွ ရဆာင်ေေက်ပြီး ေိန်း 

သိမ်းမှုလုြ်သင့်တယ်လို့ သူကရပြာြါတယ်။

ကယန်းစာရြနှင့်  ယဉ်ရကျးမှုအသင်း  အတွင်းရေးမှူး  (၂ ) 

ြွန်းလွီးစီက “ကျရနာ်တို့  တိုင်းေင်းသားရတွ ကယန်းမှားမဟုတ်ဘူး 

အားလုံးယဉ်ရကျးမှု ကိုယ့်စွမ်းအားနဲ့ ေသရလာက်ဆက်သွားရနေင် တိုင်း 

ေင်းသားရတွကလုြ်နိုင်သရလာက်လုြ်ပြီး မလုြ်နိုင်ရတာ့တဲ့အြျနိ်မှာ 

တပေည်းပေည်းေီဟာရတွ ရမှးမိန်သွားေင်ရတာ့ ကျရနာ်တို့ေီ ယဉ်ရကျး 

မှုအြါအေင် ေီလူမျ ိုးရတွကလည်း ရြျာက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့အရနအေား

မှာရတာ့ ရေေှည်သကေင်ရတာ့ပေစ်လာနိုင်တာရြါ့။”လို့ရပြာြါတယ်။

ေိ န်း သိ မ်း မှု မ ေှိ ေ င်  လာ မ ယ့်  ဆ ယ် စု နှ စ် သုံး ြု အ တွ င်း  

ရသကးကွင်းြတ်ယဉ်ရကျးမှု ရြျာက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့ ကယန်းမျ ိုးဆက် 

သစ်လူငယ် (KNGY) အေွဲ့ကလည်း သုံးသြ်ေားြါတယ်။

ရသကးကွင်းြတ်တာကို  ကယား ပြည်နယ်ေဲမှာ  ြု ရြတ်မှာ  

ရတာ့ သက်ကကီးေေယ်အိုြိုင်းရတွသာ ကိုယ်နဲ့မကွာ အပမဲ ေတ်ဆင်ရလ့ 

ေှသိကရတာတ့ာြါ။ ေါရသကာင့ ်ရနာကလ်ာမယ့ ်မျ ိုးဆကသ်စရ်တသွကားေမဲှာ 

ရသကးကွင်းရတွြတ်အရလ့အေ လုံးေရြျာက်ကွယ်သွားပြင်းမေှိရအာင် 

ေိန်းသိမ်းေို့လိုအြ်ရနြါတယ်။
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မှာကျန်းမာရေးေန်ေမ်းရတွ ေောတိုင်းေှာတိုင်းမှာကျန်းမာရေးဆောမမေှိ

ဘူးကာကွယ်ရဆးေိုးသင့်တာတို့ ကိုယ်ေန်ရဆာင် တို့ သူတို့ေောရတွကို

ကွင်းဆင်းပြီးေိုးေတယ်။ ေောမှာေှိတဲ့ ဆယ်အိမ်မှူးရတွ၊ ောအိမ်မှူးရတွ 

ေြရ်ကျးဥက္ကဌရတ ွေပီြညသ်လူေူကု ြူးရြါင်းြါေငပ်ြီးေကီျန်းမာရေးအသိ

နဲ့ ြူးရြါင်းြါေငမ် ှကျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာကမ်ှုကရအာငပ်မငမ်ှာပေစြ်ါတယ။်

ရမး။ ။ ဆောအရနနဲ့ ရမးသွားတဲ့ ရမးြွန်းအရြါ်မှာေြ်ပြီးပေည့် ရမး။ ။ ဆောအရနနဲ့ ရမးသွားတဲ့ ရမးြွန်းအရြါ်မှာေြ်ပြီးပေည့် 

စွက်ရပြာြျင်ြါရသးလဲ။စွက်ရပြာြျင်ြါရသးလဲ။

ရပေ။ ။ အဓိကကရတာ့ ဆောတို့ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုြိုင်းဆ

ောတိုပ့မနမ်ာနိငုင်ေံွံ့ပေိုးဆနဲိငုင်လံည်းပေစတ်ယ ်ဆောတိုြ့ျမ်းသာတဲန့ိငုင်မံ

ဟတုတ်ဲြ့ါကျရတာ ့ကျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာကမ်ှု လြုင်န်းကိလုြုေ်ိုအ့ြါမှာ

ြုနရပြာတဲ့ ေီပြည်နယ်မှာမရလှောက်သကတဲ့ြါ ေီပြည်နယ်ကကရလးရတွ 

ရမွးေတုလ်ာတဲ ့ရကျာင်းသရူကျာင်းသားရတ ွဆောေနရ်တ ွသနူာပြုရတ ွ

သနူာပြုရတကွရတာ ့အများြျည်း ပေစသ်ကြါတယ။် ဆောေနရ်တပွေစန်ိငုေ်ို ့

အဓိကေါရတွကရတာ့အားလုံးဆက်နွယ်ရနတယ်။ 

စီးြွားရေးလူမှုရေးရတွအားလုံးဆက်နွယ်သကတဲ့ြါမှာ ေီမှာေှိသက

တဲ့တိုင်းေင်းသားအားလုံးကရမွးလာတဲ့ြါမှာအရပြြံြညာကိုအားလုံး 

သငရ်စြျငတ်ယ။် ပငမိ်းပငမိ်းြျမ်းြျမ်းနဲ့ရကျာင်းတကရ်စြျငတ်ယ ်ရကျာင်း 

ေဲ့အရပြြြံညာကိတုတပ်ြီးေင ်ေိကုသ်င့သ်ရလာက ်အဆင့ပ်မင့ြ်ညာရတွ

ကိုဆက်ပြီးသင်စြျင်တယ်။ 

တပေည်းပေည်းြညာရေးေွံ့ပေိုးမယ်။ ရနာက်တြါကျရတာ့ စာများ 

များေတ်ေို့ လိုအြ်တယ် စာေတ်မှ ဆောတို့ အရတွ့အကကုံ ဗဟုသုတ 

ရတွများပြီးရတာ့ ြညာရေးေွံ့ပေိုးမယ် စာေတ်တဲ့ြါမှာလူရနမှုေိုင်မှုဘေ

ကိုြိုပြီးသိမယ်၊အာဟာေေွံ့ပေိုးမှုကိုြိုပြီးနားလည်မယ် ကျန်းမာရေးဘယ်

လိလုိကုစ်ားမလဆဲိတုာကိြုိပုြီးသလိာမယ။် သလိာတဲြ့ါကျရတာ ့ေလီရူတ ွ

တပေည်းပေည်းနဲ့ အဆင့်တန်းပမင့်လာေင် ဆောတို့ေီမှာေှိတဲ့သူရတွဆိုေင် 

ကိုယ့်ပြည်နယ်ကို ဆောေန်လုြ်မယ့်သူရတွ ရြါ်ေွန်းလာြဲ့ေင် ဆောတို့

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရတွ မြက်ြဲရတာ့ဘူးအဲေီလိုလုြ်ေို့ဘာရတွ 

အရေးကကီးလဆဲိရုတာ ့ဆောတိုပ့ြညန်ယေ်ဲ့စီးြွားရေး ေွံ့ပေိုးမှုလိအုြတ်ယ။်
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လာမယ့် ၂၀၂၀ ရေေးရကာက်ြွဲမှာ ပြည်နယ်ေန်ကကီးြျုြ်ရဟာင်း 

ဦးဘူးေယ်ြင်ရမာင်ဦး က ပြည်နယ်လွတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် လွိုင် 

ရကာ်ပမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ မှာ ေင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ ကယား 

ေီမိုကေက်တစ်ြါတီမှ ပြီးြဲ့တဲ့  သသဂုတ်လ ၅ ေက်ရန့မှာ ေုတ်ပြန် 

ရသကညာြဲ့ြါတယ်။

ဦးဘူးေယ်ြင်ရမာင်ဦးဟာ ပြီးြဲ့တဲ့  ၂၀၁၀-၁၅ ြုနှစ်တုန်းက 

ကကံြိုင်ရေးြါတီကရန ကယားပြည်နယ် ေန်ကကီးြျုြ် ပေစ်ြဲ့သူပေစ်ြါတယ်။

“  ဆို ရတာ့ အ ေ င် တု န်း က လ ည်း  သူ က ကကံ ြို င် ရေး က ရန  

ေင် ပြိုင်တယ်။ ကကံြိုင်ရေးြါတီကရန အစိုးေ ပြီးဦးရဆာင် ပြီးမှလုြ်  

လာြဲ့တယ်ဆို ရြမယ့်လည်း  လက်ေှိ ေီ ြျ နိ် မှာ  ပြည်နယ်အရေးနဲ့  

ြတ်သက်တဲ့ဟာရတွ ရနာက်ပြီးရတာ့မှ  တိုင်းေင်းသားအရေးနဲ့ြတ်

သက်တဲ့ဟာရတွ တစ်ြျ ို့ရနောရတွမှာ သူကေင်ရောက်ရဆာင်ေေက်

ရြးလိုစိတ်ေှိတယ်။ ရစတနာေှိတယ်။ ပြည်နယ်ေွံ ပေိုးတိုးတက်ေို့နဲ့  

ပြည်နယ်ပငိမ်းြျမ်းသာယာေို့အတွက် လုြ်ရြးလိုစိတ်ေှိတယ်ဆိုေင်ရတာ့ 

ကျရနာတ်ိုက့ လကြ်မံှာြရဲြါရနာ။်” လို ့ကယားပြညန်ယေ်မီိကုေကတ်ြီါတ ီ

အရေွရေွအတွင်းရေးမှူး ဦးသဲေယ်က ၅.၈.၂၀၂၀ တွင် ပြုလုြ်တဲ့  

သတင်းစာေှင်းလင်းြွဲမှ ပြန်လည်ရပေသကားသွားြဲ့တာ ပေစ်ြါတယ်။

အေင်ဦးဘူးေယ်ြင် ရမာင် ဦး  ဦးရဆာင်တဲ့  ကာလတုန်းက 

ပငမိ်းြျမ်းရေး နဲ့ြါတသ်ကပ်ြီး ရေသတငွ်း တိငု်းေင်းသားလကန်ကက်ိငုအ်ေွဲ့ 

ရတွနဲ့  တိုင်ြင်ညိုနိုင်းရဆာင်ေေက်တာမျ ိုးရတွေှိတယ်လို့  ကယားေီမို  

ကေက်တီြါတီ ဥက္ကဌ ဦးေိုးေယ်ကလည်းသတင်းစာေှင်းလင်းြွဲမှာ 

ရပေသကားြဲ့ြါတယ်။

ကယားပြညန်ယ ်အရပြစိကု ်တိငု်းေင်းသားြါတပီေစတ်ဲ ့ကယားပြည ်

နယ်ေီမိုကေက်တစ်ြါတီဟာ ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီနှင့်ြူးရြါင်းပြီး ေီ 

၂၀၂၀ ရေေးရကာက်ြွဲ မှာ ြါေင်ယှဉ်ပြိုင်မှာပေစ်ြါတယ်။

နစှြ်ါတ ီြူးရြါင်းပြီး လွှတရ်တာက်ိယုစ်ားလယှ ်၃၄ ရနောေငရ်ောက ်

ယှဉ်ပြိုင်မှာပေစ်ြါတယ်။
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ကယားတစ်ပြည်နယ်လုံး တက္ကသိုလ်ေန်တန်း 

စာရမးြွဲကို  ေုတိယအဆင့်  ရအာင် ပမင်ရပေဆိုြဲ့သူ  

မတယွတ်ာနိငု ်ကရတာ ့သမူ ေါဿနာြါတဲ ့နိငုင်ပံြားဘာ 

သာတက္ကသိလုက်ိ ုတကေ်ို ့စတိက်ူးေားပြီးပေစြ်ါတယ။်

“ေါသနာြါတဲ ့ဘာသာစကားြ ဲဆကလ်ြုေ်ိုစ့ဉ်း 

စားေားြါတယ။် နိငုင်ပံြားဘာသာတက္ကသိလုရ်လှောက်

ေို့စီစဉ်ေားြါတယ်။”

သူမကရတာ့ တက္ကသိုလ်ေင်တန်းစာရမးြွဲကို 

ပမန်မာ ၊  သြ ဂျာ ၊  ဓာတု ၊  ဇီ၀  ဘာသာေြ်ရတွမှာ  

ဂဏု်ေူးေေှိြဲ့ပြီး အမတှ်ရြါင်း ၄၆၉မတှ်နဲ့ပြည်နယ်မှာ 

ေုတိယအမှတ်အများဆုံး ပေစ်တယ်လို့  ၂၀၂၀ြုနှစ် ၊ 

တက္ကသိုလ်ေင်စာရမးြွဲ အမှတ်အများဆုံးေေှိသူစာေင်း 

(သိြ္ပံဘာသာတွဲ)မှာရော်ပြေားြါတယ်။

သူ မ ရန တာ က ရတာ့  ေီး ရမာ့ ဆို ပမို့ န ယ် ၊ 

ရငွရတာင်ရကျးေောအုြ်စု ရေှေဘုန်းြွင့်  ေြ်ကွက်မှာ 

ရနေိုင်ပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ြညာသင်နှစ်မှာ အ.ေ.က(၂) 

ရငရွတာငရ်ကျာင်းမ ှတစန်စှေ်နဲဲ့ ၄ဘာသာဂဏုေ်ူးနဲ့ 

ရအာင်ပမင်ြဲ့တာပေစ်ြါတယ်။

တက္ကသိုလ်ေင်တန်းစာရမးြွဲ ပြီးကတည်းက 

သူမေါသနာြါတဲ့  နိုင်ငံ ပြားဘာသာတက္ကသိုလ်ကို  

အတွက်လည်း  အြုလို  ရအာင် ပမင်လာြဲ့တာ လို့  

ဆိုြါတယ်။

“ သငသ်ကားမှုအြိငု်းကရတာ ့ဘာသာေြတ်ိငု်းမှာ 

ဆော/မ အားလုံးကရသရသြျာြျာလည်းသင်ရြးတ

ယ်။ အြုရမးြွန်းြုံစံရပြာင်းေားတဲ့ဟာဆိုေင်လည်း

နှစ်စကရနပြီးရတာ့ အပမဲတန်း၊ စာရမးြွဲရပေြါနီးရော 

အကုန်လုံးရသရသြျာြျာရပြာပြတယ်။ အမှားဆိုေင် 

လည်း ဘယရ်နောမှားတယဆ်ိပုြီးရတာ ့ရသရသြျာြျာ 

ရောကပ်ြတယရ်ြါရ့နာ။် ဘာသာေြတ်ိငု်းကိ ုရသရသ 

ြျာြျာသင်ရြးတယ်။”

သမူကရတာ ့ငယင်ယက်တည်းက ကျန်း မာရေး 

မရကာင်းတဲအ့တကွရ်သကာင့ ်ရကျာင်းကိ ုြုမံနှမ်တတြ်ဲ ့

ေရြမဲလ့ည်း ငယင်ယက်တည်းက ြညာရေးေူးြျွနဆ်ု

ရတွကိုမသကာြဏေေှိြဲ့သူလည်း ပေစ်ြါတယ်။ 

ဆယ်တန်းကိုတတ်ရောက်ရနတဲ့အြျနိ်မှာလ

ည်း ကျန်းမာရေး မရကာင်းတဲအ့တကွရ်သကာင့ ်ရကျာင်း 

ြုမံနှမ်တကြ် ဲအပြငက်ရနြစဲာကိရုလလ့ာေတာ ပေစြ်ါ 

တယ။် စာကိ ုည ၁၁နာေရီလာကအ်ေကိျကပ်ြီး မနက ်

ဆိုေင် ရကျာင်းမသွားြင် ၅နာေီရလာက်ကရနစပြီး 

ကျက်တာပေစ်ြါတယ်။

မိသားစု (၅)ဦးေှိ ပြီး သူမမိဘရတွ ကရတာ့ 

စိုက်ြျ ိုးရေး၊ အရောင်းအေယ်ရတွ လုြ်ပြီးမိသားစု 

စားေတ်ရနရေးကို အဆင်ရပြရအာင် လုြ်ရနေတာ 

ပေစ်ြါတယ်။ မိသားစုက စီးြွားရေးမှာအရတာ်အသင့် 

အဆင်ရပြသကပြီး ကရလးေဲ့ြညာရေးြိုင်းမှာလည်း 

အားရြးမှုရတွေှိတာပေစ်ြါတယ်။ မိဘရတွကရတာ့ 

မတွယ်တာနိုင်ကို အိမ်မှာ အိမ်မှုကိစ္စရတွကို အေမ်း 

မလုြ်ြိုင်းြဲနဲ့ ြညာရေးဘက်မှာြဲ ဦးစားရြးေား 

တယ်လို့သိေြါတယ်။

“ ကိုယ့်ကိုလည်း အနားရြးေတယ်၊ ဦးရနှာက် 

ကို လ ည်း အ နား ရြး ေ တ ယ် ။  ပြီး ေ င် ရကျာ င်း က 

ဆော/မရတွေဲ့စကားကိုရောနားရောင် ၊ ဆုံးမတာ 

ရတွရော ၊  သင် ပြရြးတာရတွရော ။  ၁၀တန်းက 

ဘေ တစ်ြုလုံးရတာ့မဟုတ်ရြမဲ့ရြါ့ရနာ် တစ်ဆစ် 

ြျ ိုးရပြာင်း လတဲဲရ့နောရတာ ့ြါတယ်ရြါ။့ တစြ်ျနိ်ြျနိ ်

ရနာက်ပြန် သကည့်ေင် ေါကရကာင်းတဲ့  အမှတ်တေ 

ပေစတ်ယ။် ပြီးေင ်၁၀တန်းမှာ ေူးေူးြျွနြ်ျွနန်ဲ့ရအာငလ်ို ့

အ ြွ င့် အ လ မ်း ရကာ င်း ရတွ လ ည်း  ရသ ြျာ ရြါ က်  

ေြါတယ်။”

အြုြျနိ်မှာရတာ့သူမ တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ေို့ 

အြျနိ်ရစာင့်ေင်း အဂဂလိြ်စာ၊ ကိုးေီးယာ၊ ဂျြန် ၊ 

တရတုစ်ာရတကွိ ုအနွလ်ိငု်းကရန ရလလ့ာရနြါတယ။်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ြုနှစ်  ကယား ပြည်နယ်တွင်  

တက္ကသိုလ်ေင်တန်းစာရမးြွဲကိုရပေဆိုသူရကျာင်းသူ/

သားရြါင်း ၇၉၀၆ ဦးေှိပြီး ရအာင်ပမင်သူဦးရေ ၂၃၄၀ဦး

ေှိြါတယ်။ တစ်ပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရအာင် 

ြျက်ောြိုင်နှုန်း ၂၉.၆၀ ေှိြါတယ်။

“edkifiHjcm;bmom wuUodkvfwufzdkh 

judk;pm;aeol”

တတ ်ရောကေ်ိုအ့တကွလ်ကလ်မှ်းမှသီရလာက ်Online 

Class ၊ အုြ်ရတွေယ်ပြီးေတ်တာရတွကို ပြုလုြ်ရန 

တာပေစ်ြါတယ်။

“ရအာငစ်ာေင်းေကွပ်ြီးမရှြါရ့နာ။် အစကလည်း 

မမှန်းေားဘူး၊ မှန်းပြီးရတာ့လုြ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး 

ရြါ့ရနာ်။ အမှတ်ရကာင်းေို့၊ စာရသရသြျာြျာလုြ်ေို့ 

အဲ့တိုင်းြဲ စဉ်းစားေားပြီးရတာ့ ၁၀တန်းကို ရပေြဲ့တာ 

ရြါ့ရနာ်။ ရအာင်စာေင်းေွက်ရတာ့ အဲ့ရအာင်စာေင်း 

ေွက်တဲ့ညမှာ ပြည်နယ်အဆင့်ရတွ တက်လာတာရြါ့ 

ရနာ်။ အဲ့ြါက ကိုယ့်နာမည်ြါရတာ့ အဲ့လည်း အံ့သသ 

တယ်။ ေမ်းလည်း ေမ်းသာြါတယ်။”

သင် သကားမှုအြို င်းမှာ  ဘာသာေြ်တို င်းကို  

ရသြျာ ရလ့လာမှတ်သားတဲ့အြါမှာ အဓိက ဆော/

မရတ ွသငသ်ကားတဲအ့ြျနိ ်အားရုစံူးစိကုမ်တှသ်ားေားတဲ ့

pdk;xdkufatmif

ကယားပြည်နယ်ေဲ့ တင်ေါလုြ်ငန်းရတွေဲမှာ 

ကုမ္မဏီရတွကရန အစိုးေကို ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းြွန် 

နဲ့  တင်ေါြိုလှေရံငွရတွ ပြန်သွင်းေို့  သိန်းောြျကီျန်  

ေှိရနြါရသးတယ်လို့ ကယားပြည်နယ် စာေင်းစစ်ြျုြ် 

ဦးရအာင်ရမာင်းက ရပြာြါတယ်။

“ ေီရငွကိုသူတို့ကအစိုးေကိုယ်စားသွားသွင်း

ရြးေမှာ အဲတ့ာမသငွ်းြနဲဲ့ သတူိုဆ့ြီါသွားတာရြါရ့နာ ်

ယူရပြးသွားတဲ့သရဘာမျ ိုးရြါ” လို့ရပြာြါတယ်။

ေှား ရတာ ပမို့ န ယ်  ြ ညာ ရေး ေ န် ေ မ်း အိ မ်

ောတည်ရဆာက်ရေးမှာ ပြီးစီးြဲ့ ပြီ ပေစ်ရသာ်လည်း 

တညရ်ဆာကရ်ြးြဲတ့ဲ ့ရငြွငဆ်င့ ်ကမု္မဏကီ ကနုသ်ယွ ်

လြုင်န်းြနွ ်ကျြ ်တစေ်ာက့ိုးသနိ်း ငါးရသာင်းနစှရ်ောင ်

၊ တင်ေါြိုလှေရံငွကိုရတာ့ မယ်စဲ့ပမို့နယ် စီမံကိန်းရုံး 

ကိုတည်ရဆာက်တဲ့ GSI ကုမ္မဏီက ကျြ်သိန်းတစ် 

ောသုံးဆယ်သုံးသိန်းနှစ်ရသာင်းြုနှစ်ရောင် အစိုး  

ေကို ပြန်သွင်းေို့ ကျန်ေှိရနရသးတဲ့အပြင်ကယားပြည် 

နယ် ြညာရေးမှူးရုံးေဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေး 

နှစ်မှာ ပြည်ရောင်စု ဘတ်ဂျက် ၀၄-၀၂ မှ Type-C 

ရကျာင်းရတွ ၊ ရငွလုံးရငွေင်း လုြ်ငန်းရတွပြည်နယ် 

အစိုးေ အေွဲ့ေန်ြုံရငွ (ရငွလုံးရငွေင်း)လုြ်ငန်း ရတွကို 

ရဆာင်ေေက်ြဲ့တဲ့ ကုမ္မဏီေဲက စစ်ရဆးြျနိ်ေိ ကုန် 

သွယ်ြွန် ၅ ောြိုင်နှုန်း ရြးသွင်းေို့ ကျန်ေှိရနရသးတာ 

ပေစ်ြါတယ်။

လက်ေှိအရပြအရနေိ ြိုလှေေံန်ြုံရငွကို မရြး 

ရသးတဲ့ အတွက် စုံစမ်းရနတယ်လို့ ကယားပြည်နယ် 

ပြည်နယ် ြညာရေးမှူး ဦလူစီယားနိုက ရပြာြါတယ်။

၎င်းက “အဲ့ေါနဲ့ြတ်သက်ပြီးရတာ့ အဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ 

ဆက်သွယ် စုံစမ်းရနတယ်။ သူတို့မရြးဘူးဆိုေင်  

တေားစွသဲွားေိုေ့ှတိယရ်ြါရ့နာ။် အတိုးနှုန်းတကတ်ာရတ ွ

ပြစ်ေဏ်ြိုကကီးတာရတွရတာ့မေှိဘူးေင်တယ်။ အဓိက 

ကရတာသ့တူိုပ့ြနရ်ြးေမယ ်မဟတုေ်ငတ်ေားစွမဲယရ်ြါ ့

အဲ့ရလာက်ြါြဲ။” လို့ရပြာြါတယ်။

မယ်စဲပမို့နယ် စီမံကိန်းရုံးေန်ေမ်းအိမ်ယာကို 

(GSI) ကုမ္ပဏီက တာေန်ယူတည်ရဆာက်ပြီးရနာက် 

ြိုလျတံဲ့ရငွ ရြးေို့ကျန်ေှိတာနဲ့ ြတ်သက်လို့လည်း 

သက်ဆိုင်ောဌာနကရန တေားစွဲေို့လုြ်ရနတယ်လို့  

ဦးအံ့ရမာ်က ရပြာြါတယ်။

“ကျရနာ်တို့စာေင်းစစ်ကစစ်တဲ့အြါမှာ သက် 

ဆိငုေ်ာ estimate တို၊့ လြုင်န်းမှာရလျာတ့ာတို ့၊ ရေးနှုန်း 

ရတွ ြိုတွက်ပြတာတို့  အဲ့လို ပေစ်တဲ့အတွက် သူက 

(တစ်ော သုံးဆယ်သုံးသိန်း နှစ်ရသာင်းြုနှစ်ရောင်) 

အဲ့ကုမ္ပဏီက ရြးေို့ကျန်သွားတယ် အဲတာကို အြု 

ေက်ေိရတာ့မေရသးဘူး တေားဆွဲေို့ရတာ့လုြ်ရနတ

ယ်လို့ရတာ့ သကားတယ်ရြါ” လို့ရပြာြါတယ်။

အရဆာက်အဦးကရတာ့  ရဆာင်ေေက် ပြီးစီး  

ြဲ့ ရြမယ့်  စာေင်းစစ်များသွားရောက်စစ်ရဆးတဲ့  

အြျနိ်မှာ အြုလို ရြးသွင်းေို့  ရငွရတွကျန်ရနရသး 

တာပေစ်ြါတယ်။ ကယားပြည်နယ်ေဲ့ ၂၀၁၈ ြုနှစ် 

(ဧပြလီကရန စကတ်ငဘ်ာလအေိ)အတကွ ်ဘဏ္ဍာရင ွ

အေအသုံးစာေင်းစစ်ရဆးြျက်နဲ့ ြတ်သက်လို့ ပြီးြဲ့တဲ့ 

ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်အစည်းအရေးမှာ တင်ပြြဲ့ ပြီး 

ပေစ်ြါတယ်။

လ က် ေှိ အ ရပြ အ ရန ေိ  ြို လှေ ံေ န် ြုံ ရငွ ကို  

ဘယ်ရလာက်ပြန်ရြးရနပြီလဲ ၊ မရြးရသးဘူးလာ 

ဆိုတာရတာ့  မယ်စဲ့ ပမို့ နယ်  စီမံကိန်းရုံးအရနနဲ့  

တတိကိျကျ မသေိရသးတဲအ့ရသကာင်းနငှ့ ်ရဆာကလ်ြု ်

ပြီးစီးသွားတဲ့ ေန်ေမ်းအိမ်ယာကိုလည်း အြုြျနိ်ေိ 

မလွှဲအြ်နိုင်ရသးတဲ့အတွက် ေန်ေမ်းရတွ တေားေင် 

ေင်ရောက်ရနေိုင်ေို့ အြက်အြဲ ေှိရနသကတယ်လို့ မယ်

စဲ့ပမို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန လက်ရောက် 

ညွန်သကားရေးမှုုး ဦးမျ ိုးသန်းက ရပြာြါတယ်။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကတည်းက 

တည်ရဆာက်ြဲ့တာပေစ် ပြီး ပြဿနာအရှုြ် အေှင်း 

ရတွရသကာင့် ယြုြျနိ်ေိ အရဆာက်အဦးကို သက်ဆိုင် 

ောဌာနဆိငုေ်ာကိ ုမလွှရဲပြာင်းနိငုရ်သးတာပေစြ်ါတယ။်

တင်ေါလုြ် ငန်းနဲ့ ြတ်သက်လို့  ပြည်နယ်  

အစိုးေအရနနဲ့ နိုင်ငံရတာ့ သမ္မတရုံးေဲ့ ညွန်သကားြျက် 

ရတွနဲ့ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းအေ စီမံြန့်ြွဲရနတာ ပေစ် 

တယ်လို့ ပြည်နယ်အစိုးေ အတွင်းရေးမှူး ဦးအံ့ရမာ်က 

ဇူလိုင် ၂၄ ေက်ရန့က အစိုးေ သတင်းစာေှင်းလင်း 

ြွဲမှာရပြာသွားြါတယ်။
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