
2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

M o n t h l y

u
EWm

&0
w

Dw
dkif;

(r
f)

twGJ - 7 / trSwfpOf - 18

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 Y

T I M E S
'DZifbmv 1 &ufae@/ 2019 ckESpfuEWm&0wDwdkif;(rf)*sme,f

pm - 9 

pm  = 18

ppfwyfodrf; ajrawG Oya'eSihfrudkufnDygu 

jyefay;&r,fvdk@ w&m;vGwfawmfa&S@aeajym

trsdK;orD; t=urf;zufr_yaysmufzdk@ v_yf&Sm;onhfyGJ  

wm;qD;ydwfyifcH&

vli,f  6 OD;tay: w&m;&kH;u csrSwfwJhjypf'%f jynfe,ftpdk;&rauseyf

vufr_wl&d,mjzihf toufarG;0rf;a=umif;jyKaewJh 

ZeD;armifeSH

“awmifolv,form;awGtwGuf 

edkifiHawmftpdk;&taeeJ@tpDtp^fa&;qGJcsrSwfjyD; 

ajz&Sif;oihfjyD”

pm  = 4

pm  = 3

pm  = 17



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

'DZifbmvv (1) &ufae@/  2019 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(2)

Adver t i s ement

a'owGif; owif;

အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးေ 

လက်ထက်မှာ  ပပည်သူများအရေးအထက်  တပ်  

မရတာ်နှင့် ေင်ကကားရစ့ရေးကိုပဲ ပိုဦးစားရပး ရောင် 

ေွက်ရေတယ်လို့ ကယေ်းအမျ ိုးသမီး အစည်းအရုံးက 

သုံးသပ်ရပပာေိုလိုက်သည်။

နိုဝင်ဘာလ (၉) ေက်ကရေ (၁၀)ေက်ရေ့မှာ 

ပပုလုပ်သွားကကတဲ့ ကယေ်းအမျ ိုးသမီး အစည်းအရုံး၏  

တတိယညီလာခံ၏ ပထမ ရပခာက်လပတ် အစည်း 

အရဝးအပပီး ထုတ်ပပေ်ရကကပငာလိုက်တာ ပဖစ်ပါတယ်။

ကေင်ေီ ပပည်ေယ် အတွင်းမှာေုိေင်လက်ေှိ  

ကေငေ်လီငူယအ်ရေးရတေှွမိယ၊် ရတာငသ်အူရေးရတေွှ ိ

မယ်အဲဒါရတွကို  အစိုးေကရေ သိရေရပမယ့်လို့  

ပပည်သူဘက်ေပ်တည်မရပးဘူးလို့  ကယေ်းအမျ ိုး  

သမီးအစည်းအရုံး ဗဟိအုလပုအ်မှုရောငရ်ကာမ်တဝီင ်

မူထရေးဇာကရပပာလိုက်ပါတယ်။

“ဒါရပမဲ ့ဒအီရပါ်မှာ တစစ်ုတံောဘာမမှရပပာဘူး 

ဒီအတိုင်းဘဲလွတ်ထားရပးတယ်။" လို့မူထရေးဇာက 

ရပပာပါတယ်။

NLD အစိုးေက ပပည်သူအရေးထက် တပ်မရတာ်ေင်ကကားရစ့ရေးပိုဦးစားရပးရေ

ရတာင်သူအမျ ိုးသမီးရတွလည်း တေားေင်ေိုင် 

ရေကကေတာရတွကကည့်မယ်ေိုေင် အမျ ိုးသမီး အခွင့်

အရေးေုံးရှုံးရေတယ်လို့လည်း  Future Women As-

sociation မှ ဒါရိုက်တာ ရဒါ်စန္ဒာဝင်းကရပပာပါတယ်။

“အမျ ိုးသမီးရတကွိ ုတေားစွရဲေတာ မတေားမေှ်း 

လူ တို င်းသိ တ ယ် ၊  အ ခု လို  သူ တို့ တ ေား စွဲ ခံ ေ ပပီး  

အချုပ်ထဲကရေ အမှုေင်ေိုင်ရေေရတာ့ သူတို့အတွက်၊ 

သူတို့မိသားစုအတွက် အခက်အခဲရတွ အများကကီး 

ေှိရေတယ်။” လို့ ရဒါ်စန္ဒာဝင်းက ရပပာထားပါတယ်။

ပပည်တွင်းပငိမ်းချမ်းရေးပဖစ်စဉ်မှာ တပ်မရတာ် 

ကရေ အလိုကျဦးရောင်ရေပခင်းရကကာင့် ပငိမ်းချမ်းရေး

ပဖစ်စဉ်ရေှ့ေက်မတိုးနိုင်ပခင်း၊ လက်ေက်ကိုင်အကကား 

အပပေ်အလှေ်ရလးစားမှုမေှိ ပခင်းနှင့်  တပ်မရတာ်မှ  

တိုင်းေင်းသား ေယ်ရပမတွင်စစ်အင်အားတိုးချဲ့ရေပခင်း၊ 

တိုင်း ေင်းသားလူမျ ိုးတို့၏သမိုင်းကို ရဖာ်ထုတ်သည့် 

ကေငေ် ီလငူယမ်ျားကိ ုဖမ်းေီးရထာငခ်ျပခင်းနငှ့ရ်တာင ်

သူ တို့ ၏  လ ယ် ရပမ များ ကို  စ စ် တ ပ် မှ မ တ ေား  

သမိ်းပိကုရ်ေ ပခင်းများကိ ုပပင်းထေစ်ွာ ေတှခ်ျရကကာင်းနငှ့ ်

ကန္တာေဝတီတိုင်း(မ်)

မဟာလူမျ ိုး ကကီးဝါဒကို  ေက်လက်တွေ်းလှေ်သွား 

မည်ပဖစ် ပပီး စစ်မှေ်သည့် ဖက်ဒေယ်ပပည်ရထာင်စု 

တည်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် မိမိတို့နှင့်  ခံယူချက် 

တူညီသည့် မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲ 

ရောင်ေွက်သွားမည်လို့ ကယေ်းအမျ ိုးသမီး အစည်း 

အရုံးက ထုတ်ပပေ်ထားပါတယ်။ 

ကယား(ကေင်ေီ)ပပည်ေယ် ဒီးရမာ့ေိုပမို့ေယ် 

ရဒါေိုရေှ့ရကျးေွာေှိရတာင်သူရတွကို ေိတ်သိမ်းချေိ် 

အပမေ်ေိတ်သိမ်းဖို့  စစ်တပ်က ရပပာလာတယ်လို့  

အမည်မရဖာ်လိုတဲ့ ရတာင်သူတစ်ဦး နိုဝင်ဘာလ ၆ 

ေက်ရေ့က ရပပာပါတယ်။

ေွာမှာ တေားစွဲေိုထားလို့  ရထာင်ကျရေတဲ့  

သူရတွကလည်းကျပဖစ်ရေချေိ်မှာ ေွာမှာအလုပ်လုပ် 

မည့်သူရတွ ေည်းပါးရေပါတယ်။ ဒါရကကာင့် အပမေ်ေုံး 

ေိတ်သိမ်းဖို့ ကကိုးစားလိုက်ေတယ်လို့ ရဒသခံရတွက 

ရပပာပါတယ်။

ရဒါေိုရေှ့ရတာင်သူ လက်ေှိတပ်သိမ်းရပမယာ 

ရပါ်တွင် အများစု ရပပာင်းနှင့်  ရတာင်ယာစပါးများ 

စိကုပ်ျ ိုးထားကကပပီး ဧက ၃၀၀ ရကျာစ်ိကုပ်ျ ိုးထားသညဟ် ု

သိေသည်။

လကေ်ှ ိကယားပပညေ်ယအ်တငွ်းတငွ ်စစတ်ပမ် ှ

တေားစွဲေိုခံထားေသည့်  ရတာင်သူ  ၂၂ ဦး ေှိ ပပီး  

ရထာင်ချုပ်ကျရေသူ ၁၂ ဦးေှိသည်။

oD;eSHtjrefqHk; &dwfodrf;&onfhtwGuf awmifolrsm; tcufawG@

ကန္တာေဝတီတိုင်း(မ်)



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

'DZifbmv (1) &ufae@/  2019 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 
aqmif;yg;

ကိုယ်တိုင် ပပုလုပ်ထားတဲ့ လက်မှု တူေိယာ 

ရတွကို တစ်ရေ့ပပီးတစ်ရေ့ လက်ထဲကရေ မချနိုင်ပဲ 

လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ဧည့်သည်ရတာ်ရတွကို ရဖျာ် 

ရပဖရပးရေေတာကရတာ့ အသက် ၇၂ နှစ် အေွယ် 

ဦးမီေယ်ေဲ့ အသက် ၇၀ အေွယ် ဇေီးရဒါ်စိုးပမာတို့ပဲ 

ပဖစ်ပါတယ်။

သူတို့ ဇေီးရမာင်နှံနှစ်ဦးဟာ ဒီးရမာေိုပမို့ေယ်၊ 

တေီးလားလဲရကျးေွာမှာ ရေထိုင်ပါတယ်။ လက်ေှိ  

မှာရတာ့ တေီးလားလဲရကျးေွာဟာ ပပည်ေယ်အစိုးေမှ 

ခေီးသွားရကျးေွာအပဖစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေောရတွ 

ထဲက တစ်ရေောအပဖစ် ပါဝင်ရေပါတယ်။

ပပည်တွင်း၊ပပည်ပက ခေီးသွားဧည့်သည်ရတွ 

လာရောက်လည်ပတ်တို င်း  သူတို့ ဇေီးရမာင်နှံက 

သူတို့ကိုယ်တိုင် ပပုလုပ်ထားတဲ့ ဝါးတူေိယာရတွကို 

တီးခတ်ပပပပီး ကယားရိုးောရတးရတကွိလုည်း သီေိုပပ 

ရလ့ေှိပါတယ်။

“ဘာအကျ ိုးရတွေလဲေိုရတာ့ သူတို့ရောက် 

လာရတာ ့ကျရတာတ်ို ့ငယင်ယတ်ေု်းကေိေုင ်မပမငဖ်ူး 

ဘူးရလ။ အခု အသက်ကကီးလာမှ ပမင်ဖူးတာ။ သူတို့ကို 

ကကိုေိုပါတယ်။ ရေ့တိုင်းလာတယ်။ ကျရတာ်တို့က 

တီးပပ၊ေိပုပတယ။် ဒါရပမဲ ့ကျရတာတ်ိုေ့ဲ့ ရိုးောရတးရတပွ ဲ

ေိုပပနိုင်တယ်ရလ။ သူတို့ရတာ့ ေားမလည်ဘူးရပါ့။ 

သူတို့  အရပျာ်ရလာက်ပဲ  ေားရထာင်မှာရပါ့ ။”  လို့  

ဦးမီေယ်က သူတို့ တီးခတ်၊ သီေိုပပေတာရတွေဲ့ ပတ် 

သကပ်ပီး လကထ်မဲှာ ဝါးဂတီာရလးကိငုက်ာ တီးခတပ်ပ 

တချ ို့ရသာ ဝါးဂီတာကိုရတာ့ ရခတ်ရပါ်ရတးရတွမှာ 

တီးခတတ်ဲ ့ဂတီာရတမွှာ အသုံးပပုတဲ ့သကံကိုးေဲ့ ပပုလပု ်

ထားပါတယ။် သကံကိုးေဲ့ ပပုလပုထ်ားတဲ ့ဝါးဂတီာရတကွ 

ပိုပပီး အသံထွက်ရကာင်းတယ်လို့ သိေပါတယ်။

ဦးမီေယ်ဟာ ေယ်ရကျာ်သက်  အေွယ်မှာ  

မိဘရတွေဲ့ လက်ေင့်ကမ်းမှုရကကာင့် ပပုလုပ်တတ်တာ 

ပဖစ် ပပီး  တီးခတ် ၊  သီေိုလာနိုင်တာ ပဖစ်တယ်လို့  

သိေပါတယ်။ ဦးမီေယ်တို့ ရခတ်တုေ်းကေိုေင် ဖုေ်း၊ 

ရေဒီယို၊ ကက်စက်ရတွ မေှိရသးတာရကကာင့် အပျ ိုမ 

ရတေွဲ့ အမိက်ိ ုအလညသ်ွားတဲအ့ခါမှာ လကပ်ဖင့ပ်ပုလပု ်

ထားတဲ ့တေူယိာရတကွိ ုယသူွားပပီး တီးခတ၊် သေီိကုာ 

ချစ်ရေးေိုခဲ့ကကတယ်လို့ သိေပါတယ်။

ဦးမီေယ်ကရတာ့ ဇေီးပဖစ်သူ ရဒါ်စိုးပမာေဲ့ ရတွ့ 

ေုံစဉ်မှာ ဝါးဂီတာရလးကို တီးခတ်ပပီး ချစ်ရေးေို  

ခဲ့ေင်း ယရေ့အထိ လက်တွဲလာနိုင်တာ ပဖစ်တယ်လို့ 

သူတို့ နှစ်ဦးလုံးက ငယ်ဘဝအရကကာင်းရတကွို ပပုံးေင်း 

ေယ်ေင်း ပပေ်ရပပာင်းရပပာပပပါတယ်။

“ရပျာ်တာရပါ့ ။  ကိုယ့်ေီလာလည်ပပီးဒါရတွ 

တီးရတာ့  ရတာ်ရတာ်ရလးရပျာ်တယ်လို့  ခံစားမိခဲ့  

တယ။်”  လို ့ဇေီးပဖစသ် ူရဒါ်စိုးပမာက သမူေကီိ ုဦးမေီယ ်

လာလညပ်ပီး ဝါးဂတီာတီးကာ ချစရ်ေးေိခုဲတ့ဲ ့အချေိက် 

အရကကာင်းရတကွိ ုေကှပ်ပုံးပပုံးေင်း လကထ်ကဲ ဝါးဂတီာ 

ရလးကိုင်ကာ တီးခတ်ေင်း၊ စကားစပမည်ရပပာေင်း 

ပပေ်ရပပာင်း ရပပာပပပါတယ်။

လက်ေှိမှာရတာ့ သူ(ဦးမီေယ်)တစ်ရယာက် 

vufr_wl&d,mjzihf toufarG;0rf;a=umif;jyKaewJh ZeD;armifeSH

ေင်း ရပပာပပရေပါတယ်။

ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပမှ ခေီးသွားဧည့်သည်ရတွ 

ရေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်တာရကကာင့် တချ ို့ရသာ 

ခေီးသွားဧည့်သည်ရတွက ဝါးတူေိယာရတွကို အပပေ် 

လကရ်ောငပ်ဖစ ်ဝယပ်ပေရ်လေ့ှကိကတယလ်ို ့ဦးမေီယက် 

ရပပာပါတယ်။

သပူပုလပုထ်ားတဲ ့လကမ်ှုတေူယိာရတကွရတာ ့

ဝါးဂီတာ(ဗယ်ကလို့)၊ ဝါးပုရလွ(ပိကလက်)၊ တီ(ကကိုး 

ရလးရချာင်းပါတဲ ့ဂတီာအငယ)်၊ ဝါးပဖင့ ်ပပုလပုထ်ားတဲ ့

ရလးေဲ ပ့မှား စတာရတကွိ ုကိယုတ်ိငုပ်ပုလပုပ်ပီး ဧည့သ်ည ်

ရတွကို တီးခတ်၊သီေို ပပရလ့ေှိပါတယ်။ ရေ့စဉ်တီး 

ခတ်ပပေတဲ့အတွက် ဧည့်သည်များတဲ့ရေ့ရတွမှာေိုေင် 

လက်ရချာင်းရတွ ောတဲ့အထိ တီးခတ်ပပေတယ်လို့  

သူတို့ ဇေီးရမာင်နှံနှစ်ဦးက ရပပာပါတယ်။

ဒတီေူယိာရတကွိ ုဝါးေဲ့ ပပုလပုထ်ားတာ ပဖစပ်ပီး 

ဝါးကိ ုရပခာကရ်အာငထ်ားမသှာလျှင ်တီးခတတ်ဲအ့ခါမှာ 

ပို ပပီး အသံထွက်ရကာင်းပါတယ်။ ဝါးဂီတာရတွမှာ 

မိမိနှစ်သက်တဲ့ အေွယ်အစားအလိုက် ပပုလုပ်နိုင်ပပီး 

ကကိုး ေှစ်ရချာင်းပါဝင်ပါတယ်။

အသကံိညုှဖိိုအ့တကွ ်ကကိုးေဲ့ ထေိ်းထားတဲ ့ဝါးေဲ့ 

ပပုလပုထ်ားတဲ ့အစံာတုံးလိ ုပုစံမံျ ိုးလည်း ပါဝငပ်ါတယ။် 

တည်းတီးခတတ်ာ မဟတုပ် ဲသူ့ေဲ့အမျ ိုးသမီးပါတီးခတ ်

ပပီး ရိုးောရတးရတွကိုလည်း သီေိုေင်း လာရောက် 

လညပ်တတ်ဲ ့ဧည့သ်ညရ်တကွိ ုသတူို ့ဇေီးရမာငန်ှနံစှဦ်း 

က ရဖျာ်ရပဖပပကကပါတယ်။

ဦမေီယပ်ပုလပုထ်ားတဲ ့လကမ်ှု တေူယိာရတကွိ ု

ကကိုက်နှစ်သက်တဲ့  ဧည့်သည်ရတွကရတာ့ အပပေ်  

လက်ရောင်အပဖစ် ဝယ်ကကပါတယ်။ ဒီကရေ တစ်ေင့် 

ဦးမီေယ်တို့ ဇေီးရမာင်နှံဟာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကရေ 

ဝင်ရငွရတွ ေေှိရေတာပါ။

“ကျရတာ် တိုင်းေင်းသား ရိုးောအရမွအနှစ် 

ကို ထိေ်းသိမ်းတဲ့အတွက် ဝယ်တာပါ။ ကျရတာ့်ေီမှာ 

ရိုးောပစ္စည်းရတ ွအများကကီး ေှတိယ။်  ကျရတာရ်ောကတ်ဲ ့

ရေောတိုင်းမှာ ကျရတာ်ဝယ်ပပီး သိမ်းပါတယ်။”  လို့  

ေေ်ကုေ်ပမို့မှ  လာရောက်လည်ပတ်သူ ဦးရအာင်နိုင်က 

ဝါးေဲ့  ပပုလုပ်ထားတဲ့  ဝါးဂီတာကို  ဝယ် ပပေ်ေတဲ့  

အရကကာင်းေင်းကို ရပပာပပပါတယ်။

ကယားပပည်ေယ် NLD အစိုးေေဲ့ သုံးနှစ်တာ 

ရောင်ေွက်ချက်ရတွ ထဲမှာ ခေီးသွားလုပ်ငေ်းက 

အရအာငပ်မငေ်ုံး ပဖစတ်ယလ်ို ့ပပညေ်ယဝ်ေက်ကီးချုပက် 

ပပီးခဲတ့ဲ ့အစိုးေသကတ်မ်း သုံးနစှပ်ပည့မ်ှာရပပာကကားသွား 

ခဲပ့ါတယ။် ေပေ်ွာအရပခပပု ခေီးသွားလပုင်ေ်း လပုရ်ောင ်

ောမှာ ကုပ္မဏီရတွကရေတစ်ေင့်  ရဒသခံရတွကို  

ေက်သွယ်ပပီး လာရောက် လည်ပတ်တဲ့သူရတွေှိသလို 

တိုက်ရိုက်ဝင်လာတဲ့ ပပည်တွင်းခေီးသွား ဧည့်သည် 

ရတွလည်း ေှိပါတယ်။

“သက်ေိုင်သူရတွကို ရပပာချင်တာက ကျရတာ် 

တို့ကို လုပ်အားခရလး ေည်းေည်း တိုးရပးရပါ့ရော။ 

စကားပပေ်တို့  ပပီးရတာ့ တပခားရသာေက်သွယ်သူ 

ရတွက ပိုပပီးရတာ့ အများကကီး ေသွားတယ်ရလ။ ကျ 

ရတာတ်ို ့ရဒသခရံတကွေတာ ေည်းတာရပါ ့အဲတ့ာရလး 

ပဲ ရပပာချင်တာပါ။” လို့ ဦးမီေယ်ကသက်ေိုင်တဲ့ ေက် 

သွယ် ရပးသူရတွကို အခုလိုပဲ ရပပာကကားသွားတာပါ။

လက်ေှိမှာရတာ့ ကယားပပည်ေယ်မှာ လက်မှု 

တူေိယာ ပပုလုပ်သူရတွ ရိုးောရတး သီေိုနိုင်သူရတွ 

အလေွ ်ေည်းပါးတဲအ့တကွ ်ယရေ့ရခတလ်ငူယရ်တကွိ ု

သင်ယူရစလိုတယ်လို့ ဦးမီေယ်က ရပပာပါတယ်။

“ဘယ်လို ပဖစ်ရစချင်လဲေိုရတာ့ သား၊သမီး 

ရပမးရတွကို တတ်ရစချင်တယ်။ သူတို့ကို တအားေဲ့ 

သင်ယူရစချင်တယ်။ ဒါရတွ မပရပျာက်သွားဖို့အတွက် 

ရပါ့။ သူတို့ကို ရခါ်တယ်။ သင်ရပးမယ် ရပပာလည်း 

မလာကကဘူးရလ။ ကျရတာ်တို့က အသက် ကကီးပပီရလ။ 

ကျရတာ်တို့ မေှိရတာ့ေင် ရပျာက်သွားရုံပဲရပါ့။” လို့ 

ဦးမီေယ်က ရပပာသွားပါတယ်။

ဦးမီေယ်တို့  ဇေီးရမာင်နှံဟာ တပခားရသာ 

ရတာင်ယာ၊လယ်ယာ အလုပ်ရတွကို မလုပ်နိုင်ရတာ့ 

တဲ့အတွက် အခုလို ကိုယ်တိုင်ပပုလုပ်ထားတဲ့ လက်မှု 

တူေိယာရတွေဲ့ ခေီးသွားဧည့်သည်ရတွကို ရဖျာ်ရပဖ 

ရပးရေေတာကရေ  အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း ပပုရေ 

ေတယ်လို့ ေိုေင်လည်းမမှားပါဘူး။

ဦးမီေယ်တို့ ဇေီးရမာင်နှံရတွလိုပဲ တပခားရသာ 

လက်မှုပစ္စည်း  ထုတ်လုပ်သူရတွ  ရပမာက်များစွာ  

ေှိရေပါတယ်။ သူတို့အတွက် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ရငွ 

ရလး ရတွ  ေ ေှိ ဖို့ အ တွ က်  ရေး ကွ က် ရတွ လ ည်း  

အသက် ဝင်ဖို့ လိုအပ်ရေပါတယ်။ ရဒသထွက် လက်မှု 

ပစ္စည်းရတွကို အသိအမှတ်ပပုပပီး ရေးကွက်ရတွကို 

ရဖာ်ရောင် ရပးနိုင်ဖို့ကရတာ့ အစိုးေကသာ တာဝေ် 

အေှိေုံး ပဖစ်ပါတယ်။

armfOD;jrm a&;om;onf?
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နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ေက်ရေ့ဟာ နိုင်ငံတကာအမျ ိုး 

သမီးအကကမ်းဖက်မှု ပရပျာက်ရေးရေ့ သတ်မှတ်ထား 

တဲ့ရေ့ပဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရေ့ေက်မျ ိုးရတွရောက်လာ 

တိုင်း နှစ်စဉ်အေပ်ဘက် အမျ ိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းရတွ 

က ၁၆ ေက်တာလှုပ်ေှားမှုအရေေဲ့ အမျ ိုးသမီး အကကမ်း 

ဖက်ခံေတာရတွ ပရပျာက်ဖို့ ရဟာရပပာပွဲရတွ၊ အသိပ 

ညာရပးတဲ့ အစီအစဉ်ရတွ လုပ်ရေကက ပဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီတစ်နှစ်မှာရတာ့ ကယား(ကေင်ေီ)ပပည်ေယ် 

အတငွ်းမှာ မျ ိုးနယွစ်အုလိကု ်အမျ ိုးသမီးရတဟွာ သူ့ရဒ

သေဲ့အတအူသပိညာရပးတာရတလွပုက်ကပါတယ။် ကေ

ငေ်အီမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံးအဖွဲ့(KNWO) အဖွဲ့ကလည်း 

အသပိညာရပးအစအီစဉက်ိ ုနိဝုငဘ်ာလ ၂၄ေကရ်ေ့မှာ 

ရဘာ်လခဲပမို့ေယ် ချကိွက်ေွာမှာစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီမှာ အသိပညာရပးရဟာရပပာပွဲကိုလူထု 

ရတွရကာ အေပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းရတွရကာ တက် 

ရောက်လာခဲ့ကကရပမယ့်လို့ အစီအစဉ်ကို ေက်မလုပ် 

ဖို့ အာဏာပိုင်ရတွက ပိတ်ပင်တားေီးပခင်း ခံလိုက် 

ေပါတယ်။

ခွင့် ပပုမိေ့်မေတာက တစ်ရကကာင်း ကေင်ေီ  

အမျ ိုးသမီး အစည်းအရုံး အဖွဲ့က အသင်းအဖွဲ့ မတှပ်ုတံင ်

မထားတာက တစရ်ကကာင်း ဒလီိလုပုေ်ှားမှုရတပွပုလပုဖ်ို ့

ပိတ်ပင်ပခင်းခံလိုက်ေတာပါ။

ကေင်ေီအမျ ိုးသမီး အစည်းအရုံး အဖွဲ့ဟာ ၁၆ 

ေက်တာ လှုပ်ေှားမှုအတွက် ပပည်ေယ်အစိုးေေီက 

ခွင့်ပပုချက်ရတာင်းခဲ့ပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင် 

မထားလို့ ခွင့်ပပုရပးလို့ အာဏာပိုင်ရတွကို ရပပာလာ 

ပပေ်ပါတယ်။

၁၆ ေက်တာလှုပ်ေှားမှုဟာေိုေင် တစ်ကမ္ဘာ 

လုံးက အသိအမှတ်ပပုထားကကတဲ့ လှုပ်ေှားမှုတစ်ခုပါ။

ဒီလို အသိပညာရပးတဲ့ကိစ္စေပ်ကို ပငိမ်းစုစီးေဲ့ 

ဖမ်းမယ်ေိုတာရတွ ၊  စာမတင်လို့  လိုက်ဖမ်းမယ် 

ေိုတာရတွက လုံးဝမပဖစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။

ဒီလိုအမျ ိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက် ပပုလုပ် 

ရေတဲ့ လှုပ်ေှားမှုရတွကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့် 

မေရသးတာရတွဟာ လွှတ်ရတာ်မှာ အမျ ိုးသမီးရတွ 

အတွက် ကိုယ်စားပပုရပးနိုင်တဲ့  အမျ ိုးသမီး လွှတ် 

ရတာက်ိယုစ်ားလယှရ်တ ွမေှရိသးတာရကကာင့ ်ပဖစတ်ယ ်

လို့လည်း အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ရတွက ရဝဖေ်ရေကကပပီပဖစ် 

ပါတယ်။

ဒါ့အပပင် သက်ေိုင်ောအစိုးေဝေ်ထမ်းရတွမှာ 

လည်း ဦးရောင်မှုအပိုင်းရတွမှာ အမျ ိုးသမီးအသံ 

ရတထွကွရ်ပါ်လာဖို ့ရပပာေိမုည့သ်မူေှရိသးတာရကကာင့ ်

လည်းပဖစ်ပါတယ်။

ရဒသန္တာေခွင့်ပပုမိေ့်ဟာေိုေင် ပပည်ေယ်လူထု 

အတွက် အမှေ်တကယ်အရေးပါေဲ့လားေိုတာ ပပေ်ပပီး 

သုံးသပ်ဖို့လိုရေပါပပီ။ 

တချ ေိ်က အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချု ပ်  

NLD အစိုးေမတက်ခင်တုေ်းက ရေွးရကာက်ပွဲ စည်း 

ရုံးရေးရတမွှာ အမျ ိုးသမီးထရုတဟွာ ရေှ့ကရေမားမား 

မတ်မတ် ဝေ်းေံရပးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ရတွထဲမှာလည်း မီဒီ  

ယာရတွမှာ အတိအလင်းရတွ့ေမှာပဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီ 

တုေ်းက ဒီလိုကေ့်သတ်ချက်ရတွမေှိခဲ့ပါဘူး။

ဒီလိုတေားဝင်အဖွဲ့အစည်းမှ ခွင့်ပပုမိေ့်  ေမှသာ 

လျှင်လူထုရတွအကကား အသိပညာ ရဟာရပပာပွဲ လုပ် 

ေမယ် ေိုပါက ၂၀၁၅ ရေွးရကာက်ပွဲကရေ NLD 

ကိုယ်စားလှယ်ရတွ ဒီရလာက်အထိ အနိုင်ေလာစော 

အရကကာင်းမေှိဘူး။

အေင်အာဏာမေခင်တုေ်းက ဝေ်းေံခဲ့တဲ့ပပည် 

သရူတ ွအေပဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းရတကွိ ုမျကန်ှာရထာက ်

ပပီး  မလိအုပတ်ဲ ့ ရဒသန္တာေအမေိ့်ရတကွိ ု ဖယေ်ှားသင့ပ်ါ 

ပပလီို ့ကန္တာေဝတတီိငု်း(မ)်က တိကုတ်ေွ်းလိကုပ်ါတယ။် 

rvdktyfwJh a'oeœm&trdef@awGudk  z,f&Sm;oihfygjyD

ရဘာလခဲ ပမို့ေယ်ချကိွက်ရကျးေွာမှာ ကေင်ေီ 

အမျ ိုးသမီး အစည်းအရုံး အဖွဲ့ ေဲ့ ၁၆ ေက်တာ အမျ ိုး 

သမီးအကကမ်းဖကမ်ှု ပရပျာကရ်ေး အခမ်းအေားလှုပေ်ှား 

မှုအစီစဉ်ကို  ရဒသအာဏာပိုင်ရတွကတားေီးပိတ် 

ပင်လိုက်ပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ (၂၄ ေက်)ေက်ရေ့ အစီစဉ်ကို  

ေက်လုပ်ခွင့်မေဘူးလို့  KNWO အတွင်းရေးမှူး ၃ 

ရမာ်ဗျားပမာဦးက အခုလိုေှင်းပပသွားပါတယ်။

“လုံးဝ ဒီဟာကို မလုပ်ေဘူး သူရပပာတယ်။ 

မလုပ်ေ ဘူးေိုရတာ့ ေောလို့…အခုကလည်း အခမ်း 

အေားကလည်းစရတာ့မယ်။ ဒီမှာ လူထုကလည်း 

လာရေပပီေိုရတာ့ ကျမတို့  စမယ်လို့  ရပပာရတာ့ ၊ 

ေငတ်ိုက့ စငရ်ပါ်တကပ်ပ ီေငတ်ို ့ရပပာပပေီိတုာေဲ့ ေငတ်ို ့

ကိုဖမ်းပပီ ၊ ဖမ်းလိုက်မှာရပါ့ရော ၊ ပငိမ်းစုစီ ေဲ့ ဖမ်းလိုက် 

မှာရပါ့။ ေင်တို့က ဘားမှ စာမတင်ဘူးေိုရတာ့ ဖမ်း 

လိုက် မယ် ေိုပပီးမှ သူရပပာတယ်။” လို့ ရမာ်ဗျားပမာဦး 

ကရပပာပါတယ်။

အခလုပုမ်ယ့ ်ပွအဲတကွ ်ပပညေ်ယ ်အစိုးေ ေကီိ ု

ခွင့်ပပုချက် ရတာင်းခံဖို့ စာတင်ပပရတာင်းေိုမှု လုပ်ခဲ့ 

ရပမဲ့လည်း အဖွဲ့အစည်းဟာ တေားဝင်မှတ်ပုံတင် 

ထားတဲ့ အဖွဲ့ ပဖစ်ေမယ်လို့ ေိုတာရကကာင့် စာတင် 

ခွင့်ရတာင် မေခဲ့ဘူးလို့ ေိုပါတယ်။

အခမ်းအေားပပုလုပ်ခွင့် တားေီးထားတဲ့ကိစ္စေဲ့ 

ပတ်သက်လို့ အစိုးေညွေ်ကကားချက်အတိုင်း ရောင် 

ေွက်ေတာပဖစ်တယ်လို့   ရဘာလခဲ ပမို့ေယ် ရခတ္တ 

ဒုပမို့ေယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးအာကာထွေ်းက အခုလို 

ေှင်းပပသွားပါတယ။

“ဟုတ်တယ် ကျရော်တို့ တားထားတယ်ခင်ဗျ။ 

သတူိုက့ တေားဝငခ်ငွ့ပ်ပုချကမ်ေှလိိုပ့ါ။ အဓကိကရတာ ့

ပငမိ်းစစုေီဲ့ တငေ်မှာရပါ။့ ရလျာကလ်ိုေ့တာရပါ။့ ပငမိ်းစစု ီ

ေဲ့ ရလျာက်ေင်ရတာ့ ခွင့်ပပုချက်ေမှာရပါ့။ ကျ ရောတို့ 

မှာက ဝေထ်မ်းရတဗွျ အစိုးေအဖွဲ့ေဲ့ညေွ ်ကကားချကေ်ဲ့ပ ဲ

လုပ်ရေေတာကိုး ေားလည်မှုေိုတာအေင် မရပပဘူး 

ရလ။ ကျရောတ်ို ့က အစိုးေ ဝေထ်မ်းကိုးဗျ။ အစိုးေဌာေ 

ေို ရတာ့  ေားလည်မှုေိုတာက အချ ို့အရကကာင်း  

အောရတွပဲ အေင်ရပပတယ်။ အခုက လူရတွ စုစည်း 

ပပီးရတာ့  လုပ် ကကတာေိုရတာ့  တခုခု ပဖစ်သွားေင်  

ကျရော်တို့ တာဝေ်ပဖစ်သွားမှာရလ။ ”

ဒီလိုအမျ ိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက် ပပုလုပ် 

ရေတဲ့ လှုပ်ေှားမှုရတွကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့် 

မေရသးတာရတွဟာ လွှတ်ရတာ်မှာ အမျ ိုးသမီးရတွ 

အတကွ ်ကိယုစ်ားပပုရပးနိငုတ်ဲ ့အမျ ိုးသမီး လွှတရ်တာ ်

ကိုယ်စားလှယ်ရတွ မေှိရသးတာရကကာင့် ပဖစ်တယ်လို့ 

ကယေ်းအမျ ိုးသမီး အစည်းအရုံး (KyWO) မှ အရထွ 

အရထွ အတွင်းရေးမှုး မူလားရကာ်ေက်တီက ရပပာပါ 

တယ်။

“ကျမတို့ အမျ ိုးသမီးရတွအတွက်စကားရပပာ 

ရပးမဲ့ အမျ ိုးသမီးရတွအသံကို ဦးရောင် ရပးမဲ့ ကိုယ် 

စားလယှ ်အမျ ိုးသမီး ဝေထ်မ်းရတ ွအစိုးေဝေထ်မ်းရတ ွ

လွှတ်ရတာ်ရတွ  မတက်နိုင်ရသးရတာ့  ပို ပပီးရတာ့  

ေိုးေွားတဲ့ အရပခအရေတစ်ခုလို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ ” 

လို့ ရပပာပါတယ်။

၁၆ ေကတ်ာ လှုပေ်ှားမှုဟာ အမျ ိုးသမီးရတအွရပါ် 

အကကမ်းဖက်မှု ေပ်တေ့်ရေး အသိပညာရပးရတွကို 

ရဟာရပပာတဲ့ လုပ်ေှားမှုပဖစ်ပပီး ကမ္ဘာ အဝေ်းမှာ အသိ 

မှတ်ပပုထားတဲ့ လှုပ်ေှားမှုတခုပဖစ်ပါတယ်။

ကေင်ေီအမျ ိုး သမီးအစည်းအရုံးက ပပုလုပ်တဲ့ 

၁၆ ေက်တာ လုပ်ေှားမှု ပိတ်ပင်ခံေတဲ့အတွက်သက် 

ေိုင်ော ေဲဌာေကို ပငိမ်းချမ်းစွာစုရဝးခွင့်နှင့် စီတေ်း 

လှည့်လည်ခွင့်(ပငိမ်းစုစီ) တင်ပပီး ေက်လက်ကျင်းပ 

သွားမယ်လို့လည်း သိေပါတယ်။
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စိုက်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးနှင့်ေည်ရပမာင်းဝေ်ကကီးဌာေ၊ ကယားပပည်ေယ်ရကျး လက်ရဒသဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာေ၊ လွိုင်ရကာ်ခရိုင်ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာေရုံးမှ  ခရိုင်အေင့် ပမစိမ်းရောင်စီမံကိေ်းစီ

မံခေ့်ခွဲရေးနှင့် ရငွစာေင်းထိေ်းသိမ်းေည်း သင်တေ်းအား ကယားပပည်ေယ်ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာေရုံး အစည်းအရဝး ခေ်းမ၌ ပပည်ေယ်၊ ခရိုင်၊ ပမို့ေယ်အပါအဝင် သင်တေ်းသူ/သား(၂၀)ဦးပဖင့် သင်တေ်းအခမ်း 

အေားဖွင့်လှစ်ခဲ့ပပီး အေိုပါသင်တေ်းအား (၂၂.၇.၂၀၁၉)ေက်ရေ့မှ(၂၆.၇.၂၀၁၉)ေက်ရေ့အထိ (၅)ေက်ကာလဖွင့်လှစ်ပို့ချမည်ပဖစ်ပပီး ဝေ်ထမ်းများအား စီမံကိေ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရကျးေွာများ သို့အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင် 

အားေည်းချက်များပရပျာက်ရစရေး စွမ်းရောင်ေည်ပမှင့် ရစေေ်ေည်ေွယ်၍  ဖွင့်လှစ်ပခင်းပဖစ်ပါသည်။ 

လွိုင်ရကာ်ခရိုင် ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာေ ပမစိမ်းရောင် စီမံကိေ်းစီမံခေ့်ခွဲမှုနှင့် 
ရငွစာေင်းထိေ်းသိမ်းေည်းသင်တေ်း ဖွင့်ပွဲ

ရကျးလက်ရဒသ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာေ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သည့် 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းများအား 

တင်ဒါရကာ်မတီနှင့် တင်ဒါလာရောက် ရလျှာက်ထား 

သည့်ကုမ္ပဏီများအား သိေှိရစေေ် ေှင်းလင်း တင်ပပ 

ပခင်းနှင့် ပွင့်လင်းပမင်သာမှု ေှိရစရေး ေှင်းလင်းပခင်း 

အခမ်းအေားအား ကယားပပည်ေယ်ရကျးလက်ရဒသ 

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာေရုံး အစည်းအရဝးခေ်းမ 

တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ (၂၄၊ ၂၅)ေက်ရေ့ 

များတွင် ကျင်းပ ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

(၂၄.၁၀.၂၀၁၉)ေက ်ပထမရေ့အခမ်းအေားတငွ ်

ကယား ပပည်ေယ်ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်

ရေး ဦးစီးဌာေ၊  ဒုတိယညွှေ် ကကားရေးမှူး ၊  ဦးရစာ 

ဒီးဒီမှ အဖွင့်အမှာစကား ရပပာကကားောတွင်၂၀၁၉- 

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရကျးလက် လယ်ယာကုေ် 

ထုတ်လမ်း၊ တံတား၊ ရေရပးရေး၊ ရုံးအရောက်အဦနှင့် 

ဝေ်ထမ်းအိမ်ောလုပ်ငေ်းများအား တင်ဒါစေစ် ပဖင့်  

Lot (၂၄) ခုခွဲ၍ တင်ဒါရခါ်ယူလျှက်ေှိော တင်ဒါ 

ရောင်းချရေးနငှ့ ်ပတသ်က၍် ပငွ့လ်င်းပမငသ်ာမှုေှရိစရေး၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လပုထ်ုံးလပုေ်ည်း များအား ေှ

င်းလင်းပခင်းအခမ်းအေားတစ်ေပ်ပဖစ်ရကကာင်း၊ တင်ဒါ 

လာရောက်ရလျှာက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီ များအရေပဖင့် 

တင်ဒါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ေားလည်ရအာင် 

ဖတ်ရှုပပီး သိေှိလိုသည်များ ရမးပမေ်းရစလိုရကကာင်း၊ 

တင်ဒါေွဲဝယ်ခွင့်ေေှိပါက လုပ်ငေ်းများအားစံချေိ် ၊ 

စံညွှေ်းနှင့် အေည်အရသွးပပည့်မီစွာ ရောင်ေွက်သွား 

ေေ်နှင့် ရောင်ေွက်နိုင်ပခင်းမေှိပါကတင်ဒါစည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းနှင့်အညီ အရေးယူခံေ မည်ပဖစ်ပါရကကာင်း၊ 

ဌာေဝေ်ထမ်းများ အရေပဖင့်လည်း ရောင်ေွက်မည့် 

လပုင်ေ်းများအား ကမု္ပဏမီျားမ ှအေညအ်ရသွးပပည့မ်စီွာ 

ရောင်ေွက်မှုေှိ/မေှိ  စေစ်တကျ စစ်ရေးေေ် စစ်ရေး 

ရတွ့ေှိချက်၊ အားေည်း ချက်များေှိပါက အထက်ဌာေ 

အေင့်ေင့်သို့ အချေိ်နှင့်တရပပးညီ တင်ပပေေ် ပမို့ပပနှင့် 

ရကျးလကက်ွာဟမှု ကျဉ်းရပမာင်းပပီး ရကျးလကရ်ဒသ

ဖွံ ပ့ဖိုးရေးလပုင်ေ်းများ အေှေိအ်ဟေုပ်ဖင့တ်ိုးတကရ်အာင ်

အားလုံးမ ှလကတ်ွညဲညီ ီဝိငု်းဝေ်းကကရံောင၍် ပူးရပါင်း 

ရောင်ေွက်ေေ် ရပပာကကားခဲ့ပါသည်။

ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာ

ေ(ရုံးချုပ်)ကိုယ်စားလှယ်၊ ဒုတိယညွှေ်ကကားရေးမှူး၊ 

ဦးရဇာ်ပမဝင်းမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူများလိုက်

ောေမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်ေည်း 

များအား အခမ်းအေားတက်ရောက်သူများ တင်ဒါဝယ် 

ယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများသို့ Power Point ပဖင့် ေှင်း 

လင်း ရပပာကကားခဲ့ပါသည်။

(၂)
အခမ်းအေားအား (၂၅.၁၀.၂၀၁၉)ေက်ရေ့တွင် 

ေကလ်ကက်ျင်းပော ဒတုယိညွှေက်ကားရေးမှူး၊ ဦးရစာ 

ဒီးဒီမှ ကယားပပည်ေယ်အစိုးေအဖွဲ့ရုံး၏ လမ်းညွှေ်မှာ 

ကကားချကမ်ျားအား ေငှ်းလင်းတငပ်ပ၍ တငဒ်ါတငသ်ငွ်း 

ောတငွ ်လိကုေ်ာေမည့ ်ရငရွကကးေိငုေ်ာ စည်းကမ်းချက ်

များအား Power Point ပဖင့် ေှင်းလင်း ရပပာကကားခဲ့ 

ပါသည်။

ေက်လက်၍ ဒုတိယညွှေ်ကကားရေးမှူး(ေည်း 

ပညာ)၊ ဦးရကျာ်လင်းရအာင်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာ 

ရေးနှစ်  အိတ်ဖွင့်  တင်ဒါစေစ် ပဖင့်ရောင်ေွက်မည့်  

လယ်ယာကုေ်ထုတ်လမ်း ၊  တံတား ၊  ရေရပးရေး ၊ 

အရောက်အဦများ၏ Lot ခွဲရဝမှုစာေင်းများ ပမို့ေယ် 

အလိုက်  လုပ်ငေ်းအမည် ၊  အမျ ိုးအစား ၊  အတိုင်း  

အတာ၊ ကုေ်ကျရငွနှင့်အတူ လမ်းလုပ်ငေ်းတွင်ရပမပပင် 

အရပခအရေအေ Pipe Culvert ထပ်မံထည့်သွင်း 

တကွခ်ျကန်ိငုရ်ေးနငှ့ ်အရောကအ်ဦလပုင်ေ်း များတငွ ်

လည်းလိုအပ်ရသာ ေက်စပ် လုပ်ငေ်း များ ထည့်သွင်း 

တွက်ချက်နိုင်ရေး ေည်းပညာ အေိုပပုလွှာစိစစ်မည့် 

အရပခအရေနှင့် အမှတ်ရပးဇယားများ ေှင်းလင်းပခင်း၊ 

လမ်း၊ တတံား၊ အရောက ်အဦေိငုေ်ာ တညရ်ောကရ်ေး 

လပုင်ေ်း စခံျေိစ်ညံွှေ်းများ၊ ရေရပးရေးရောငေ်ကွေ်မည့ ်

စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား Power Point ပဖင့် 

ေှင်းလင်း ရပပာကကား ခဲ့ပါသည်။

အ ခ မ်း အ ေား သို့ တ က် ရော က် လာ ရသာ ကု

မ္ပဏီများမှ  ကုမ္ပဏီ၏ရငွရကကးေိုင်ော အရထာက် 

အထားနငှ့ပ်တသ်က၍် ကမု္ပဏအီသစပ်ဖစသ်ည့အ်တကွ ်

ရထာက်ခံချက်ေေှိနိုင်မှုေှိ/မေှိ ရမးပမေ်းော ပပည်တွင်း 

အခေွမ်ျားဦးစီးဌာေ၊ ဦးစီးအောေှ၊ိ ဦးေထဲကမ် ှကမု္ပဏမီ ှ

ဘဏ်စာအုပ်ပပသပပီး ဌာေမှ ပပေ်လည် စစ်ရေးကာ 

အခေွက်င်းေငှ်းပါက ရထာကခ်ခံျကေ်ေှမိညပ်ဖစရ်ကကာင်း 

ေှင်းလင်းတင်ပပပါသည်။

လွိုင်ရကာ်ပမို့ေယ်ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ ပဖိုးတိုး

တက်ရေးဦးစီးဌာေမှ လက်ရထာက်ညွှေ်ကကားရေးမှူး၊ 

ရဒါ်အိအိခင်မှ လုပ်ငေ်းသို့  ကွင်းေင်းကကည့်ရှုော၌ 

(ကုမ္ပဏီ+ဌာေ) အေင်ရပပရစရေးအတွက် ရမးပမေ်း 

ခဲ့ော ဒုတိယညွှေ်ကကားရေးမှူး၊ ဦးရစာဒီးဒီမှ ကွင်းေ

င်းကကည့်ရှုပခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးရေ့ 

(သို့)စရေရေ့ေံေက်(၉း၃၀)အရောက် အချေိ်မီရစရေး 

ရပဖကကားခဲ့ရကကာင်း သတင်းေေှိပါသည်။

ကယားပပည်ေယ်ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ ပဖိုးတိုး

တက်ရေးဦးစီးဌာေ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် 

ပပည်ရထာင်စု ၊  ပပည်ေယ်ဘဏ္ဍာေေ်ပုံရငွ ပဖင့်ရော

င်ေွက်မည့် လုပ်ငေ်းများ တင်ဒါစိစစ်ရေွးချယ်ပခင်း 

အခမ်းအေားကို (၁၃.၁၁.၂၀၁၉)ေက်ရေ့၊ ပပည်ေယ်

ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာေတွင်  

ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 အ ခ မ်း အ ေား တွ င်  က ယား ပပ ည် ေ ယ်  

အစိုးေအဖွဲ့ရုံး၊ စိကုပ်ျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးနငှ့ ်ေညရ်ပမာင်း 

ဝေ်ကကီးဌာေ၊ ပပည်ေယ်ဝေ်ကကီးမှ အဖွင့်အမှာစကား 

ရပပာကကားခဲ့ပပီး ရကျးလက်ရဒသ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး 

ဦးစီးဌာေ(ရုံးချုပ်)၊ ကိုယ်စားလှယ်မှ တင်ဒါ စိစစ်ရေွး 

ချယ်ပခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကျဉ်းချုပ်ေှင်းလင်း ရပပာ 

ကကားခဲ့ ပပီး တင်ဒါရေွးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ Lot အလိုက် 

ေည်းပညာ အေိုပပုလွှာ ဖွင့်ရဖာက်စစ်ရေး၍ မှတ် 

တမ်း ရေးသွင်းခဲ့ပါသည်။

 (၁၈.၁၁.၂၀၁၉)ေက်ရေ့တွင် Lot အလိုက် 

ရစျးနှုေ်းအေိုပပုလွှာများ ဖွင့်ရဖာက်စစ်ရေးပခင်းအား 

ရောင်ေွက်ခဲ့ ပပီး Lot အလိုက် တင်ဒါစိစစ်မှုအရပခ 

အရေအား  တင်ဒါရကာ်မတီဝင်များ  အတည် ပပု  

လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရကကာင်း သတင်းေေှိပါသည်။

ကယားပပည်ေယ် 

ရကျးလက်ရဒသ 

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာေ၏ 

“၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် 

ပပည်ရထာင်စု/ပပည်ေယ်ဘဏ္ဍာ 

ေေ်ပုံရငွပဖင့်ရောင်ေွက်မည့် လုပ်

ငေ်းများတင်ဒါစိစစ်ရေွးချယ်ပခင်း

အခမ်းအေား ပပုလုပ်ပခင်း” 

ကယားပပည်ေယ်ရကျးလက်ရဒသဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာေ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်ေည်း များအား 

တင်ဒါရကာ်မတီနှင့် တင်ဒါလာရောက်ရလျှာက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများအား ေှင်းလင်းပခင်း 

အခမ်းအေားပပုလုပ်ပခင်း
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ဒီးရမာ့ေို ပမို့ေဲ့အရေှ့ဘက် ရဒါဗျာကူးရကျးေွာကို  ရောက်ေင်  

နှစ်ေှည်ပင်ရတွ၊ သစ်ပင်ကကီးရတွက အုပ်ေိုင်းရေတာရတွ ရတွ့ေမှာပဖစ် 

ပါတယ။် အဒဲသီစပ်င ်အေပိရ်ကာင်းလို ့အဲဒ့ေီွာမှာကရတာ ့တစေ်ွာလုံးေီးပါး 

ရကာဖ် ီတစန်ိငုတ်စပ်ိငု ်စိကုပ်ျ ိုးပခင်းကိ ုအဓကိ ထားပီး လပုက်ိငုက်ကပါတယ။်

ရကာ်ဖီပင်ရတွကို  မိရိုးဖလာစိုက်ပျ ိုးလာခဲ့ ကကတာရတွေှိရပမဲ့  

အခုရောက်ပိုင်းမှ စီးပွားပဖစ်စိုက်ပျ ိုးလာခဲ့ကကတာပဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်ရလာက်မှာ ဂျပေ်က ပညာေှင်ရတွလာပပီး ရကာ်ဖီကို 

စီးပွားပဖစ် စိုက်ပျ ိုးနိုင်ဖို့အတွက် ေည်းလမ်းရတွကို သင်တေ်းရပး ပို့ချရပး 

ခဲဖ့ူးပါတယ။် အဲဒ့ရီောကပ်ိငု်းမှာရတာ ့ရဒသခရံတကွ စီးပွားပဖစစ်ိကုပ်ျ ိုးသ ူ

အရေတွက် တိုးတက်လာခဲ့ကကပါတယ်။

အခုေိုေင် ရကာ်ဖီကို ကုေ်ကကမ်းအေင့်ကရေ ကုေ်ရချာ အေင့်ထိ 

ထတုလ်ပုပ်ပီး ရောင်းချလာတဲ ့အေင့ထ်လိပုင်ေ်းရတ ွလညပ်တလ်ာရေကက 

တာကို ရတွ့ေပါတယ်။

အစပိုင်းမှာရတာ့ ရကာ်ဖီရတွကိုလိုက်ရောင်းဖို့ အခက်အခဲေှိခဲ့လို့ 

ဂျပေ်က ပညာေှင်ရတွကိုယ်တိုင် ေည်းပညာရတွ၊ ရေးကွက်ရတွကအစ 

ကူညီရပးခဲ့တယ်လို့ ရဒသခံရတွေီက သိေပါတယ်။

"ကျမတို့က ရတာမှာရေတာေိုရတာ့ လိုက်ပီးရတာ့ မရောင်းေဲ၊ 

လိုက်လဲ မရကကာ်ညာေဲကျရတာ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် လာလုပ်ရပးတယ်။ 

လိုေ့ပါပပ။ီ အမျ ိုးရဖာကဖ်ိုအ့တကွက်ိရုတာ ့ရိုးရိုးရပမရပါ်မှာ မရဖာကေ်ပါဘူး။

အရကကာင်းကရတာ့ ရပမရအာင်းပိုး ရတွေှိတဲ့အတွက် အဲဒီရောဂါပိုး 

ရတ ွမဝငရ်အာငစ်ငလ်ပုပ်ပီးရတာ ့စငရ်ပါ်မှာ ရပမသားအေင ်ခင်းေပါတယ။် 

ပပီးရတာ့မှ ရချာင်းထဲက သဲအလုံးရလးရတွကို ယူပပီးရတာ့မှ အရပါ်မှာ 

တစထ်ပ ်ပပေခ်င်းကကေပါတယ။် သရဲပါ်မှာရေရနွးေေူရူလးရလာင်းရပးပပီး 

ရအးလာပပေီိေုငရ်တာ ့လိငု်းရဖာရ်ပးေပါတယ။် အဒဲရီောက ်မျ ိုးရစရ့တကွိ ု

ထည့်ကကပါတယ်။  အဲဒီချေိ်မှာ ရပမကသဇာ ထည့်မသုံးရသးပါဘူး။

ပျ ိုးရထာင်ပပီး ၁လ ရကျာ် ၊၂လ ရလာက်ေိုေင်အပင် စရပါက်ပပီး 

အေွက်က ၄ေွက်ထွက်ပပီေိုေင် ပျ ိုးအိတ်ထဲထည့်ေပါတယ်။ ပျ ိုးရထာင် 

တဲ့အချေိ်ကို  ဇေ်ေဝါေီလရလာက်မှပျ ိုးရထာင်နိုင် ပပီးရတာ့ ဇူလိုင်လ 

ရောက်ေင် စိုက်ပျ ိုးနိုင်တဲ့ အေွယ်ရောက်လာပပီပဖစ်ပါတယ်။

"အိမ် ပခံဝေ်းထဲမှာေှိတဲ့  အပင်ရတွကျရတာ့  ရလာင်းေိပ်ေတဲ့  

အပင်ရတွကျရတာ့ ေှင်တယ်။ ရောက်မှပဲ သင်ခေ်းစာပပေ်ေတယ်။ ဘာ

လို့လဲေိုရတာ့ရလာင်းေိပ်မေှိေင် ရကာ်ဖီပင်က မေှင်ဘူး။" လို့ ဦးဝင်းက 

ေှင်းပပပါတယ်။

ရကာ်ဖီပင်ဟာေိုေင် အေိပ်ကကိုက်တဲ့ အပင်ပဖစ်တဲ့အတွက်ရကကာင့် 

တချ ို့ေိုေင် ေွာပပင်မှာ အေိပ်မေတဲ့ရေောမှာစိုက်လို့ အပင်ရသကုေ်တဲ့

အပဖစ်မျ ိုးလည်းကကုံရတွ့ခဲ့ေတယ်လို့ေိုပါတယ်။ ဒါရကကာင့် ရဒါဗျာကူး 
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ရဒါသေဲွာမှာ အများစကု အမိပ်ခဝံင်းထမဲှာ စိကုပ်ျ ိုးထားကကတာပဖစပ်ါတယ။်

ရကာ်ဖီပင် ၄နှစ်ေိုေင်ရတာ့ ရတာ်ရတာ်အသီးသီးလာပပီး အသီးကို 

ကကက်ရသွးရောင်၊ မှည့်ရေတဲ့အချေိ်မှာ ခူးကကေပါတယ်။ ခူးတဲ့အခါမှာလဲ 

တစလ်ုံးချင်းစပီ ဲခူးေပါတယ။် ရကာဖ်ပီငက်ိ ုပျ ိုးရထာငတ်ဲ ့အချေိက်ရေစပီး 

ရေးကွက်ကိုရောင်းချတဲ့ အချေိ်အထိ ဓါတ်ရပမကသဇာေဲ့ပိုးသတ်ရေးကို 

အသုံးမပပုထားပါဘူး။

"စပါးလင်အေည်ကို ပဖေ်းရပးတယ်၊ ရေးေွက်ကကီးကို ရဖျာ်ပီးရတာ့ 

ေည်းေည်းပဖေ်းရပးတယ် အဲ့ လိုပဲလုပ်ပါတယ်။ အဓိက ရနွအချေိ်ေိုေင် 

ကျရတာ်တို့ပခံထဲက ထွက်တဲ့ အမိုက်၊ပမက်၊ သစ်ေွကရ်တွကို ပဲ ကျရတာ်တို့ 

ရကာ်ဖီပင်အကကားမှာပုံ  ထားတယ်။ ဘာလို့လဲေိုရတာ့ ရနွအချေိ်ေို  

ရပခာက်တဲ့အခါမှာ ကျရတာ့ အစိုဓာတ်ထိေ်းသိမ်းောလဲရောက်တယ်၊ရပမ

ကသဇာလဲပဖစ်တယ်။" လို့ ဦးဝင်းက ေှင်းပပပါတယ်။

အသီးက စခူးပပီးပပေီိေုင ်ညရေပိငု်းရလာကမ်ှာ ရေစမိထ်ားေပါတယ။် 

ရေရပါ်ရေတဲ့အသီးကို မယူပဲ ကျေ်တဲ့အသီးရတွကို ေယ်ယူပပီး စက်ေဲ့ 

အခွခံျွတေ်ပါတယ။် အဒဲအီရစ့ထမဲှာ အခွတံစခ်တုစရ်လရတာ ့ပါလာပါတယ။် 

အဲဒါရတွကို စင်ရအာင်ရကာက်ပပီး ရေေဲ့တခါပပေ်စိမ်ေပါတယ်။

အဲဒါရတွေယ်ထုတ်ပပီးေင်ရတာ့ ောေီ ၂၀ ရလာက်အထိထားပပီး 

အချဉ်ရဖာက်တယ်လို့ေိုပါတယ်။ ကိုင်ကကည့်လိုက်ေင် ကကမ်းကကမ်းရလး 

ပဖစ်ရေေင် ရေးလို့ေပါပပီ။ ရချာ်ရေရသးေင်ရတာ့ ရေးလို့မေရသးပါဘူး။ 

အချွဲရတွက အကုေ်မရပပာင်ေင် လှေ်းတဲ့အခါမှာအခက်အခဲပဖစ်ရစတယ်

လို့ေိုပါတယ်။ ပပီးေင်ရတာ့ အရပခာက်လှေ်းတဲ့ရေောမှာ ၁၀ေက်ေိုေင် 

စက်ေဲ့ပပေ်တိုင်းကကည့်ေပါတယ်။ မေရသးေင် ေက်ထားေပါတယ်။

သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစိုဓာတ် ကကားမှာေိုေင် သိမ်းလို့ေပါတယ်။ 

လေ်းတဲအ့ခါမှာလ ဲအရပါ်မှာ ပလပစ်တပအ်ကကည၊် ဇာ အစမိ်းရတေွဲ့အပုပ်ပီး 

လှေ်းေတာပါ။ ဇာေဲ့လှေ်းတဲ့အခါမှာရတာ့ ရလဝင်ရလထွက်ရကာင်းရတာ့ 

ပမေပ်မေ ်ရပခာကတ်ယလ်ိုေ့ိပုါတယ။် ရပခာကပ်ီးသမိ်းတဲအ့ခါမှာ ပလပစ်တစ ်

အတိ၊် ောလာအတိအ်သစက်ိ ုနစှထ်ပ ်ထပပ်ီးမှသ့မိ်းပါတယ။် အဲအ့ချေိမ်ှာ 

ရကာ်ဖီရစ့မှာ အခွံမာ တစ်ထပ်ကျေ်ပါရသးတယ်။ ကုမ္ပဏီကိုရောင်းတဲ့ 

အခါမှာလဲ အဲ့ဒီ အခွံမာ ပါပါ ရောင်းလို့ေပါတယ်။

အဲ့ဒီအခွံမာက အရေအရသွး ေဲ့ အစိုဓာတ်ကို ထိေ်းသိမ်းရပးထား 

ပါတယ်။ ကကိတ်ရတာ့မယ် ေိုေင်ရတာ့ အဲ့ဒီအခွံမာကို တစ်ခါပပေ်ချွတ်ပီးမှ 

ရလှာ်ေပါတယ်။ ကကိတ်ပပီးေလာတဲ့ရကာ်ဖီ အမှုေ့်ရတွကိုရတာ့ ကုမ္ပဏီကို 

သွင်းကကပါတယ်။

"ကျမတို့လုပ်ရေတဲ့အတိုင်းအတာရလးေဲ့အပမတ်ရတာ့ ေှိပါတယ်။ 

ဒီလုပ်ငေ်းက ေက်တိုင်းလုပ်ရေေတာလဲ မဟုတ်ဘူးရပါ့။" လို့ ရဒါ်စဲလာက 

ရပပာပါတယ်။

ရဒါဗျာကူး ရဒါသဲေွာက ရဒသခံရတွဟာေိုေင် အခုရကာ်ဖီကို 

ကုေ်ကကမ်း ကုေ်ရချာထုတ်လုပ်နိုင်ပပီပဖစ်ပပီး ကုေ်စုံေိုင်ရတွ၊ ကုမ္ပဏီရတွ 

စတင်ပပီး တင်ပို့ ရောင်းချရေကကတာ ပဖစ်ပါတယ်။

အခနုိငုင်တံကာကိ ုရကာဖ်တီငပ်ိုရ့ောင်းချရပးရေတဲ ့Aung Nay Lin 

Htun Co.,LTD ေိတုဲ ့ကမု္ပဏကီလည်း ကယားပပညေ်ယအ်တငွ်းမှာ ရကာ်

ဖီတိုးချဲ့စိုက်ပျ ိုးဖို့စီစဉ်ရေပါပပီ။

၃နှစ်အတွင်း ရကာ်ဖီထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကိုလည်း ကယားမှာ 

တည်ရောက်ရတာ့မယ်လို့  နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ေက်ရေ့ကလွိုင်ရကာ်ပမို့ 

ကန္ဒေဝတခီေ်းမမှာ ကျင်းပတဲ ့စေွ့်ဦးတထီငွလ်ပုင်ေ်းေငှမ်ျား ေကသ်တ္တပတ ်

အခမ်းအေားမှာ သိလိုက်ေပါတယ်။

လာမည့်နှစ်ရတွမှာ ရကာ်ဖီထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငေ်းရအာင်ပမင်လာ 

ရတာ့မယ်လို့  ကယားပပည်ေယ် ကွေ် ပပူတာပညာေှင်အသင်းဥက္ကဌ 

ရဒါ်ခင်လင်းဦး ရပပာပါတယ်။
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ကျမ တို့ကိုလဲ ပညာေှင်ရတွေဲ့ ချတိ်ေက်ရပးတယ်။ ကျမတို့ေဲ့ ရကာ်ဖီရစ့ 

ရတွကို ရေပပည်ရတာ်မှာလဲ သွားပပိုင်ရပးရသးတယ်။ ကျမတို့ ၁၊ ၂၊ ၃၊ 

မေရပမဲလ့ ဲဒရီကာဖ်ကီ အေင့မ်တီယရ်ပါ။့" လို ့ရဒါဗျာကူး ရဒါသမဲှာရေတဲ ့

ရဒါ်စဲလာက ရပပာပါတယ်။

အခေုိေုင ်စတိဝ်ငစ်ားသရူတမွျားလာပပီး ပညာေငှရ်တ ွ၊ ကမု္ပဏရီတ ွ

ေီကို ရောင်းချနိုင်တဲ့အေင့် ေှိလာပပီလို့ ရပပာပါတယ်။

အေငက် မရိိုးဖလာ စိကုလ်ာတဲ ့ရကာဖ်ပီငရ်တမွေှရိတာပ့ ဲအခ ုရမတ္တာ 

ရဖာင်ရဒးေှင်းက ရထာက်ပံ့တဲ့ ရေးကွက်ဝင်တဲ့ ရကာ်ဖီပင်ရတွကိုသာ  

စို က် ပျ ိုး ထား ကက ရတာ့ တ ယ် လို့  ရဒါ ဗျာ ကူး ရဒါ သဲ ေွာ က  ဦး ဝ င်း က 

ရပပာပါတယ်။

ရကာဖ်ပီငရ်တကွိ ုပျ ိုးရထာငတ်ဲရ့ေောမှာ ရကာဖ်အီရစရ့တအွတကွ ်

ရပမကကီးကို ရဘာင်ကွပ်ပပီးရေရောင်ပခည်ေဲ့ မထိရတွ့ေရအာင် အမိုးပပု 

လုပ်ပပီးမှသာ ပျ ိုးရထာင်ေတာပဖစ်ပါတယ်။ ပျ ိုးရဘာင်ကို ရပမကကီးရပါ်မှာ 

မလုပ်ပဲ စင်ပဖင့် ပပုလုပ်ရပးေတာပါ။ စပျ ိူ းရထာင်ပပီေိုေင် ရကာ်ဖီအမှည့် 

သီးရတွပါတဲ့ အကိုင်းေဲ့အလယ်က အသီးကိုခူးယူေပါတယ်။

အသီး ၁၀လုံးေိုေင် အလယ်က ၁လုံး ၂လုံးကိုပဲရေွးပပီး ပျ ိုးရထာင် 

ကကေပါတယ်။ ခူးပပီးတဲ့အသီးရတွကို ရေပုံးထဲမှာ စိမ်ပီးရတာ့မှ ရေရပါ် 

ရပါ်ရေတဲ့ အသီးကိုအကုေ်လုံး ဖယ်ေပါတယ်။ ရေရအာက်က အသီးရတွ 

ကိုရတာ့ အခွံ ချွတ်ပီးအရပခာက်ခံထားေပါတယ်။

အရပခာက်ခံတဲ့ရေောမှာ ရေပူထဲမှာ မလှေ်းပဲအေိပ်မှာပဲ လှေ်းေပါ 

တယ။် အသီးရတကွ အချွေဲှတိဲအ့ခါကျရတာ ့ရပခာကရ်အာငရ်တာေ့ည်းေည်း 

ရလာက်လှေ်းေတယ်လို့ေိုပါတယ်။ ချွဲကုေ်ပပီေိုေင်ရတာ့ အမျ ိုးရဖာက် 
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ကမ္ဘာတဝေ်းက အသိအမှတ်ပပုထားတဲ့ အမျ ိုးသမီးများအရပါ် အကကမ်းဖက်မှု ေပ်တေ့်ရေးရေ့(၁၆) ေက်တာ လှုပ်ေှားမှုကို နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ 
ေကရ်ေ့ကရေ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ေကရ်ေ့အထ ိကျင်းပရလေှ့ပိါတယ။် ကယား(ကေငေ်)ီပပညေ်ယအ်တငွ်းမှာလည်း အမျ ိုးသမီးအရေး လှုပေှ်ားရောငေ်ကွရ်ေတဲ ့
အဖွဲ့အစည်းရတွ ေှိပါတယ်။ ၁၆ ေက်တာ လှုပ်ေှားမှုေဲ့ ပတ်သက်ပပီး ပပီးခဲ့တဲ့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၅ ေက်ရေ့မှာ ကေင်ေီအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (KNWO) က 
ရဘာလခ ဲပမို့ေယ၊်ချကိွဲ့ရကျးေွာမှာ ပပုလပုမ်ဲအ့ရပါ် ရဒသအာဏာပိငုရ်တကွ လာရောကပ်တိပ်ငတ်ားေီးမှုရတ ွပဖစရ်ပါ်ခဲပ့ါတယ။် ဒပီဖစစ်ဉေ်ဲ့ ပတသ်ကပ်ပီး 
အမျ ိုးသမီးအခွင့်အရေးေိုင်ော တက်ကကလှုပ်ေှားသူရတွေဲ့ သုံးသပ်ချက်ကို ရဖာ်ပပရပးလိုက်ပါတယ်။

ရမာ်ဘျားမာဦး - အတွင်းရေးမှုး - ၃ ( ကေင်ေီအမျ ိုးသမီး 

အစည်းအရုံး( KNWO ))

ဒီဟာ(၁၆ ေက်တာ လုပ်ေှားမှု)က တကယ့်ကို တကမ္ဘာလုံးရပါ့ရော 

လပုရ်ေကကတဲအ့ောပဖစတ်ယရ်ပါရ့ော ဒ ီ၁၆ ေကတ်ာ လပုေ်ှားမှု ေိတုာက။ 

ရောက်တစ်ခုက ဒီလိုမျ ိုး အကကမ်းဖက်မှု ရလျာ့ချဖို့ေေ်အတွက်ေိုေင် 

အသိပညာ ရပးမှုရတွလည်း ကျမတို့ လုပ်ေမယ်ရပါ့ရော။ ရောက်တစ်ခုက 

ကျမတို ့ဒကီယားပပညေ်ယအ်တိငု်းအတာ အရေေဲ့ေိလုိုေ့ှေိင ်အကကမ်းဖက ်

မှုရတွက များတယ်ရပါ့ရော။ 

အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှုရတွ ရောက်တစ်ခုက လိင်ပိုင်းေိုင်ော 

အကကမ်းဖက်မှုရတွက ကျမတို့ အဖွဲ့အစည်းေဲ့ ရဒတာကို ကကည့်လိုက်မယ် 

ေိုေင် ဒီနှစ်က ပိုပိုများလာတဲ့  အရပခအရေမျ ိုးမှာေှိတယ်။ အဲ့လိုမျ ိုး 

အရပခအရေေှိတယ်ရပါ့ရော။ 

အကကမ်းဖက်မှုရတွ  ရလျာ့ချဖို့ေိုေင်လည်း  အသိပညာရပးမှု 

ရတလွည်း အများကကီး လပုေ်မယရ်ပါရ့ော။ ဒလီိ ုရေ့ထူးရေ့ပမတရ်တလွည်း 

ပိုပပီးရတာ့ ကျယ်ကျယ်ပပေ့် ပပေ့်ေဲ့ လုပ်ေမဲ့ အရပခအရေပဖစ်တယ်။ ဒါရပမဲ့ 

အခအုရပခအရေအေေိေုင ်အစိုးေက ဒဟီာေဲ့ ပတသ်ကပ်ပီးရတာမ့ ှလိကုပ်ပီး 

ရတာ့ ပိတ်ပင်ရေတယ် တားေီးရေတယ်ေိုရတာ့ ဒီအမျ ိုးသမီးရတွ 

အကကမ်းဖက်ခံေတဲ့ အရပခအရေမှာ သူတို့က ဒီအတိုင်းပဲ ထားတာလား။ 

ရောက်တစ်ခုက ဒီလိုမျ ိုးအရပခအရေမှာ သူတို့ အားရပးတာလားေိုတဲ့ 

အပမင်က ကျမတို့ အဲ့လိုပဲ ပမင်တယ်ရပါ့ရော။

ရမာ်ရဒးပမာ - အမျ ိုးသမီး အခွင့်အရေး တက်ကကလှုပ်ေှားသူ

ဒီလှုပ်ေှားမှုကို တကမ္ဘာလုံးက ရေောအသီးသီးမှာ ေည်းလမ်း ရပါင်းစုံေဲ့ လုပ်ရေကကပါတယ်။ ပမေ်မာနိုင်ငံမှာရတာ့ ဥပရဒအေ အကေ့်အသတ်ရတွ 

ေှိရေလည်း အမျ ိုးသမီးရတွကရတာ့ သူ့ေည်းသူ့ဟေ်ေဲ့ အံတုပပီး လုပ်ရေကကတာပါပဲ။ အပခားပပည်ေယ် တိုင်းတွမှာလည်း အပခား လှုပ်ေှားမှုပုံစံရတွလည်း 

အများကကီး လုပ်ရေကကပါတယ်။ 

ခွင့် ပပုမိေ့်ကို တင်စော မလိုပါဘူး။ ခု ရဘာလခဲမှာ လာပိတ်ပင်တဲ့ ကိစ္စေိုေင် ပငိမ်းစုစီကိုသုံး ပပီး လာပိတ်ပင်တယ်လို့  သိေပါတယ်။ 

ခွင့်ပပုမိေ့်တင်တုေ်းကလဲ အရကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးပပပပီး လုံးဝခွင့်ပပုမိေ့်  မချရပးပါဘူး။ 

အဓပိ္ပါယက်ရတာ ့မေေတဲ ့ဥပရဒေဲ့ ဖနိှပိမ်ှာပ ဲေိတုဲ ့သရဘာထားမျ ိုး ေှတိယလ်ိုပ့ ဲပမငပ်ါတယ။် ဥပရဒေိတုာ ဘာလ။ဲ အပုခ်ျုပသ် ူလတူေ်းစားကပ ဲ

သူတို့ အကျ ိုးစီးပွားအတွက် လုပ်ထားတာပဖစ်လို့ ဥပရဒတိုင်းက တေားမျှတတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ မေပါဘူး။ 

ဥပမာ ပငိမ်းစုစီ ဥပရဒလိုဟာမျ ိုးရပါ့ ပပည်သူလူထုကို နှိပ်ကွပ်ချင် တဲ့အခါ ဒါမျ ိုး ဥပရဒကို လွယ်လင့်တကူ သုံးပပီး ဖိနှိပ်တာလို့ပဲ ပမင်တယ်။ 

အပခားပပည်ေယ်ေဲ့ တိုင်းရတွမှာ လုပ်ခွင့်ေတယ် ကယားမှာပဲ လုပ်ခွင့်မေဘူးေိုေင်ရတာ့ ေှင်းေှင်းရလးပါ။ ပပည်ေယ်အစိုးေက အေပ်ဖက် 

အဖွဲ့အစည်းရတွ အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ရတွကို ေေ်သူလို သရဘာထားရေတယ်လို့ ပမင်ပါတယ်။ 

လက်ေက်မေှိတဲ့ ပပည်သူရတွ အထူးသပဖင့်အမျ ိုးသမီးရတွကို ဘာရတွကိုရကကာက်လို့ လိုက်ပိတ်ပင်သလဲ ေိုတာ စဉ်းစားလို့ မေပါဘူး။ 

ပပည်ေယ်အတွက် တကယ် အကျ ိုးပဖစ်ထွေ်းရစမဲ့ ကိစ္စရတွကို ရသချာ မစဉ်းစား မချင့်ချေိ်ပဲ ဖျက်လိုဖျက်ေီး လိုက်လုပ်ရေတယ်လို့ ပမင်ပါတယ်။

မူလားရကာ်ေက်တီ - ကယေ်းအမျ ိုးသမီး အစည်းအရုံး(KyWO) - 

အရထွရထွ အတွင်းရေးမှူး

အဓိကရပါ့ရော အမျ ိုးသမီးရတွအရပါ် အကကမ်းဖက်မှု ေပ်တေ့်ရေး 

ရေ့လို့  ကျမတို့ရပပာတဲ့အခါမျ ိုးမှာေိုေင် နိုင်ငံရေးေဲ့ရတာ့ ေည်းေည်း 

ေကစ်ပတ်ယ။် ဒါရပမဲ ့ဒါက မပဖစမ်ရေ ပတိေ်တဲအ့ထရိတာ ့မပဖစသ်င့ဘ်ူးလို ့ 

ကျမတစ်ရယာက်အရေေဲ့ရတာ့ ဒီလို သုံးသပ်တယ်ရပါ့ရော။ 

ဒီအစိုးေေဲ့  ဒီရောက်ပိုင်း  လုပ်ရောင်ချက်ရတွက ပို ပပီးရတာ့ 

ရပဖရလျာ့လာတာ ထက်ရပါ့ ရော   ရသးရသးရလးရတွကစ ရပါ့ ရော  

ပိကုကပလ်ာတယ ်နိငုင်ရံေး လငူယအ်စအုဖွဲ့ရတ ွသာမကပ ဲအမျ ိုးသမီးရတ ွ

အရပါ်လည်း ဒီရောက်ပိုင်း သူတို့ ဦးတည်ချက်ရတွ ပိုပပီးရတာ့ ထားလာ 

တယ်ေိုတဲ့ သရဘာမျ ိုးေဲ့ ကျမကရတာ့ အဲ့လိုပဲ ပမင်တယ်။ 

ပပီးရတာ့ ဒီလွှတ်ရတာ်ထဲမှာ တကယ့် အမျ ိုးသမီးရတွအတွက် 

ကိယုစ်ားပပုပပီးရတာ ့အသပံပုရပးနိငုမ်ဲ ့အမျ ိုးသမီး ကိယုစ်ားလယှရ်လးရတ ွ

မေှိရေရသးတာလည်း ပဖစ်နိုင်တယ်။ရောက်ပပီးရတာ့ ဒီသက်ေိုင်ော 

အစိုးေဌာေရတွမှာရပါ့ရော တကယ့်ကျမတို့  အမျ ိုးသမီးရတွအတွက် 

စကားရပပာရပးမဲ့ အမျ ိုးသမီးရတွအသံကို ဦးရောင်ရပးမဲ့ ကိုယ်စားလှယ် 

အမျ ိုးသမီး ဝေ်ထမ်းရတွ အစိုးေဝေ်ထမ်းရတွ လွှတ်ရတာ်ရတွ မတက်နိုင် 

ရသးရတာ့ ပိုပပီးရတာ့ ေိုးေွားတဲ့အရပခအရေတစ်ခုလို့ သုံးသပ်ပါတယ်။

ကယား(ကေင်ေီ)ပပည်ေယ် မယ်စဲ့ပမို့ေယ်အတွင်း သစ်ရတာရပမ 

များကို ကျူးရကျာ်တယ်လို့ေိုပပီး ရဒသခံ ၅ ဦးကို သစ်ရတာဦးစီးဌာေက 

တေားစွဲေိုထားပါတယ်။

တေားစွဲေိုခံေတဲ့  ရဒသခံ ၅ ဦးအား တေားမျှတမှုမေှိဘူးလို့  

ရပပာရေကကပါတယ်။

“သစ်ရတာကျုးရကျာ်ရတွ အများကကီးေှိတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုပဲ  

သမိ်းေမလားရပါ။့ အေငတ်ေု်းက ကျမတိုယ့ရူတာ ့ရချာကက်ကီး၊ အဲဒ့ါကကီးကိ ု

ရပမဖို့ပီးရကာင်းသွားပီေိုမှ အဲ့ဒါကိုပမင်ပီး သူတို့ကလာသိမ်းတယ်။” လို့ 

တေားစွဲေိုခံေသူ ရဒါ်ပဖိုးပဖိုးရေွကရပပာပါတယ်။

မယစ်ပဲမို့ပပင ်လမ်းရဘးရေောမှာ သစရ်တာရေောကိ ုကျူးရကျာစ်ာ 

ေင်း ၁၅ ဦးေှိရေတဲ့အထဲမှာ ၅ဦးကိုသာ တေားစွဲေိုထားထား တဲ့အတွက် 

တေားမမျှတဘူးလို့ရပပာရေကကတာပဖစ်ပါတယ်။
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အဒဲထီမဲှာ  ပပညေ်ယဝ်ေက်ကီးချုပ ်အစမ်ပဖစသ်ပူါဝငရ်ေရပမယ့လ်ည်း 

တေားစွဲေိုပခင်းမေှိဘူးလို့ ရဒသခံရတွကရပပာပါတယ်။

မယ်စဲပမို့ပပင် လမ်းမကကီးရဘးရေောရတွမှာ ပေ်းပခံပပုလုပ်ဖို့ ပပည်ေ

ယ်အစိုးေမှစီစဉ်ထားသည်ဟုလည်း သိေပါတယ်။

နှစ်ေှည်ပင်များ၊ ငှက်ရပျာ်ပင်များ၊ ဖာလာပင်များစိုက်ပျ ိုးထားသူ 

တချ ို့စိုက်ပျ ိုးထားတဲ့  ဦးရကာင်းပမတ်သူက က “ အဲ့ချေိ်တုေ်းက သစ် 

ရတာရုံးရတာင်မှ မေှိရသးပါဘူး အခုက သစ်ရတာကျုူးေိုပီးရတာ 

တေားေွတဲယ၊် တေားေွရဲေတဲအ့ချေိမ်ာပ ဲကျွေရ်တာ့ ်ပခထံမဲှာ အရောက ်

အဦးရတွလာ ရောက်တယ်။” လို့ရပပာပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလအတွင်း တေားစွဲခံေသူ ၅ဦးကို သစ်ရတာ ဥပရဒအေ 

တေားစွဲေိုထားပပီး ရုံးချေိ်း ၃ ကကိမ်ေှိရေပပီပဖစ်ပါတယ်။

ရမာ်အယ်ဝါး - အရထွရထွ အတွင်းရေးမှုး ( ပမေ်မာ့အမျ ိုးသမီး 

သမဂ္ဂ (BWU))

အမျ ိုးသမီးများအရပါ် အကကမ်းဖကမ်ှု ပရပျာကရ်ေးေိတုာ အစိုးေက 

အဓကိ လပုေ်မဲ ့တာဝေေ်ှတိဲအ့ော။ ဒအီောကိ ုတပခားလမူှု အဖွဲ့အစည်းရတ ွ

များများလုပ်နိုင်ရအာင်လည်း လိုလိုလားလား အားပဖည့် တွေ်းအားရပးဖို့ 

တာဝေ်ေှိတယ်။ 

ဒါရပမဲ့ အကကမ်းဖက် ခံရေေတဲ့ အမျ ိုးသမီးရတွကို အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ 

ရတကွ ကညူရီပဖေငှ်းရပးတာကိ ုပပညေ်ယအ်စိုးေက ပူးရပါင်းရောငေ်ကွမ်ှု

၊ပံ့ပိုးမှု ဘာတစ်ခုမှ မရပးတဲ့အပပင်ကို အခုလို KNWO က လုပ်တဲ့ အကကမ်း 

ဖကမ်ှု ပရပျာကရ်ေး လှုပေ်ှားမှု အခမ်းအေားမှာ အစိုးေက တားေီးပတိပ်င ်

ရနှာင့်ယှက်တာဟာ လုံးဝ အာဏာေှင်ေဲ့ လုပ်ေပ်ပဖစ်တယ်။ 

ဒါကို လုံးဝ ရှုံ့ ချတယ်။ ကယားပပည်ေယ်အစိုးေအရေေဲ့ နိုင်ငံ သား 

ရတွေဲ့ အရပခခံအခွင့်အရေးရတွကို ပဖည့်ေည်းဖို့အတွက်အေမ်းပျက် 

ကကွခ်ဲတ့ယ။် ပိေုိုးတာထလိယွေ်လှယွတ်ဲ ့အမျ ိုးသမီးရတေွဲ့ ကရလးငယ ်

ရတွအရပါ် အကကမ်းဖက်မှုေေ်ကရေ ကာကွယ်မယ့်အစား အခုလို ပိတ်ပင် 

တားေီးတာဟာ အမျ ိုးသမီးေဲ့ကရလးအရပါ် ကျူးလေွတ်ဲ ့လူ့အခငွ့အ်ရေး 

ချ ိုးရဖာက်မှုကို ပပည်ေယ်အစိုးေအရေေဲ့ ထပ်မံကျူးလွေ်သလို ပဖစ်တယ်။ 

ပပညေ်ယအ်စိုးေအရေေဲ့ ဒမီိကုရေစအီစိုးေစစမ်ေှေ်င ်ပပညသ်ရူတေွဲ့ 

အသံ ၊  ပပည်သူထဲက ပပည်သူရတွ ပဖစ်တဲ့  အမျ ိုးသမီးရတွေဲ့အသံကို  

ကိုယ်စားပပုဖို့ လိုအပ်တယ်။ သက်ရသပပဖို့လိုတယ်။
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တေားစွဲခံထားေတဲ့ ရတာင်သူရတွကို  ဥပရဒနှင့် အညီ နိုင်ငံသား 

အကာအကယွရ်ပးနိငုဖ်ို ့ပပီးခဲသ့ည့ ်နိဝုငဘ်ာလ ၁၅ေကရ်ေ့မှာ ဒီးရမာေ့ိပုမို့ 

တေားရုံး  ရတာ င် သူရုံး ချ ေိ်း ချ ေိ် အ တွ င်း  တေားလွှ တ် ရတာ် ရေှ့ ရေ  

ဦးပမင့်သွင်က လာရောက်ရလ့လာသွားပါတယ်။

ဒီလိုရတာင်သူရတွအရပါ် စစ်တပ်က တေားစွဲထားတဲ့ကိစ္စမှာ 

အပမေ်ေုံးရပဖေှင်းနိုင်ဖို့  သက်ေိုင်ောရတွက တိုင်းေင်းသားအခွင့်အ

ရေးကာကွယ်ရပးတဲ့  ဥပရဒရတွသိဖို့  လိုအပ်တယ်လို့  ဦးပမင့်သွင်က 

ရပပာေိုလိုက်ပါတယ်။

တေားစွေဲိထုားသည့စ်စတ်ပပ်ဖစရ်စ၊ တေားစွသဲည့အ်ဖွဲ့များပဖစရ်စ၊ 

ဥပရဒအောေှိများပဖစ်ရစ၊တေားသူကကီးများပဖစ်ရစ၊ ရေှ့ရေများပဖစ်ရစ 

ဥပရဒများကို ပမေ်ပမေ်ေေ်ေေ်သိမှ သာလျှင် ရတာင်သူပဖစ်ပွားရေရသာ 

ပပဿောကို ရပဖေှင်းနိုင်မည်ဟု သုံးသပ်ရပပာေိုသွားတာပါ။

“ရောက်  အဲမှာ  သိမ်းထားတာ ကျရော်ရတွ့တာက ၂၀၁၄ 

ရပမယာလည်း ရပမသိမ်းတဲ့အခါမှာ ရပမသိမ်း ဥပရဒရတွ ေှိရသးတယ်။ 

ဟုတ်ပပီ အရထာက်အထား ရတာင်သူရတွမှာ ဒီအမူထဲမှာ သွားရတွ့တာ 

အနှစ် ၅၀ စိုက်ထားတယ်ေိုတာ။ ဒါေို တိုင်းေင်းသားရတွေဲ့ မိရိုးဖလာ 

တမူထူးပခား ေိုတာဘာလဲ။” လို့ ဦးပမင့်သွင်ကရပပာပါတယ်။

နှစ်ရပါင်း ၅၀ စိုက်ပျ ိုးထွေ်ယှက်လာတဲ့ ရဒသခံ တိုင်းေင်းသား 

လွိုင်ရကာ်ပမို့ ၊ ပမို့ပပင်ရေောတွင် တပ်မရတာ်ကရေ ပခံစည်းရိုးများ 

တည်ရောက်ေေ် လုပ်ရောင်လာသည့်အရပါ် ရတာင်သူများက စိုးေိမ်ရေ 

သည့်အတွက် သက်ေိုင်တဲ့ အစိုးေေဲ့ ဌာေေိုင်ောရတွကို ညှိနှိုင်းရောင်ေွ

ကရ်ပးရစလိရုကကာင်း အမညမ်ရဖာလ်ိသု ူရတာငသ်တူစဦ်းကရပပာပါတယ။်

၎င်းက " ေွာသားရတလွလဲိကုလ်ာပပီးရတာ ့တားရသးတယ။်မေဘူး။ 

လုံပခုံရေးရတွကလည်း အပပည့်ချထားတယ်။ ခဏရလးရစာင့်ပါအုံး သက်

ေိုင်ောရထွအုပ်တို့ကိုရစာင့်ပါအုံးရပပာတာလည်းမေဘူး အုတ်တံတိုင်း 

ချဖို့လုပ်ရေတယ်။" လို့ ရပပာပါတယ်။

၎င်းရေောကိ ု၁၉၉၈ခနုစှတ်ငွ ်တပရ်ပမအပဖစ ်လျာထားခဲတ့ာရကကာင့ ်

မည်သည့်သီးနှံမှစိုက်ပျ ိုးပခင်းမေှိခဲ့ရပ။ တပ်ဖက်ကလည်း ၎င်းရပမကို 

အသုံးပပုခဲပ့ခင်းမေှတိာရကကာင့ ်လစှလ်ပရ်ေသည့ရ်ပမကိ ုရဒသခမံျားကပပေ ်

လည်စွေ့်လွတ်ရပးေေ် ရတာင်းေိုထားပါတယ်။

လွိုငရ်ကာပ်မို့၏ ရပမာကဘ်ကတ်ငွေ်ှသိည့ ်BE တပန်ငှ့ ်ေကသ်ယွရ်ေး 

တပ်မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ေက်ရေ့တွင် လျာထားသည့်ရပမယာရပါ်တွင် 

အလံများလာရောက်စိုက်ထူခဲ့ ပပီး ယရေ့နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ေက်ရေ့တွင် 

စက်ယန္တယားများပဖင့် ပခံစည်းရိုးများကာေံေေ် ရပမများကိုလာရောက်တူး

တိုင်းေင်းစာရပဘာသာရတွကို ပိုမိုပမင့်တင်ရပးဖို့အတွက် ေော/မ 

များကို  လုံရလာက် တဲ့  အရထာက်အပံ့ရပးရစလိုတယ်လို့  ကယေ်း 

အမျ ိုးသားပါတီမှ ဦးရမာင်လျ ို့က ရပပာပါတယ်။

“တစ်ပတ်ကို  တစ်ေက်  တိုင်းေင်းသား  ဘာသာစကားသင်  

ဖို့အချေိ်ရပးထားခါကျရတာ့ လစာလဲအလုံ အရလာက်မပံ့ပိုးနိုင်ဘူးရပါ့။ 

ဒါရပမဲအ့ဓကိ ပပညေ်ယမ်ှာပေဲိငုတ်ယရ်ပါ ့ရော။် တိငု်းေင်းသားတိငု်းေင်းသား 

ရိုးောဝေ်ကကီးမှာလဲ။ တာဝေ် ေှိတယ်လို့ရတာ့ ပမင်တယ်။ ေည်းေည်းရလး 

အချေိ်ကို ထပ်တိုး ရပးပီးရတာ့ လစာလဲပို ပပီး ရတာက်ပံ့ရပးနိုင်မယ် 

ေိုေင်တိုင်းေင်းသား ဘာသာစကားေဲ့ပတ်သတ်ပီးရတာ့ ကျယ်ကျယ်ပပေ့်

ပပေ့်လုပ်နိုင်မယ်လို့ပမင်ပါတယ်။”လို့ ဦးရမာင်လျ ို့က ရပပာပါတယ်။

ပပည်ေယ်အတွင်း တိုင်းေင်းသား ၆ မျ ိုးအတွက် တိုင်းေင်းသားစာ

ရပသငက်ကားနိငုဖ်ို ့ပပညေ်ယအ်စိုးေမ ှေော၊ ေောမ ၁၅၆ ဦး ချထားရပးပပီး 

ရေ့စား၊ လရပးအရေပဖင့ ်ခေ့်ထားကာ တစရ်ေ့ကိ ု(၄,၈၀၀) ကျပေ်ေှသိညဟ် ု

သိေတယ် ခွင့်ယူတဲ့ရေ့ေက်များတွင် ခံစားခွင့်မေေှိရပ။

ပပည်ေယ်အတွင်း  တိုင်းေင်းသား  ၆ မျ ိုးမှာ  ကယားစာရပ ၊ 

ကယေ်းစာရပ၊ ကရယာစာရပ၊ ရဂဘားစာရပ၊ မနမုရော(ရကာရ်ယာ)်စာရပ၊ 

ယင်းတလဲစာရပတို့ပဲပဖစ်ပါတယ်။

တိုင်းေင်းသားစာရပကို  ရကျာင်းချေိ် ပပင်ပတွင် သင် ကကာခွင့်ေ 

ရသာ်လည်း သင်ရထာက်ကူပစ္စည်းများ မေှိတာရကကာင့် သင်ကကားရေးမှာ 

အခကအ်ခေဲှရိေရသးတယလ်ို ့ကယားပပညေ်ယမ် ှကယေ်းအမျ ိုးသားစာရပ

awmifoleSihfppfwyfajr,mtjiif;yGm;r_rSm wdkif;&if;om;tcGihfta&; umuG,fay;wJh Oya'awG od&Sd&efvdktyf
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ရတာင်သူရတွ လုံပခုံစိတ်ချအကာအကွယ်ေှိရစတဲ့ ဥပရဒပပဌာေ်းဖို့လည်း 

လိုအပ်ရေတယ်လို့လည်း သုံးသပ်ရပပာေိုသွားပါတယ်။

အရထာက်အထားတစ်စုံတစ်ောမ ေှိ ရပမယ့်လည်း  ယခုလို  

သိမ်းချင်တိုင်းသိမ်း၊ တေားစွဲချင်တိုင်း စွဲလို့မေတဲ့အရကကာင်း ဖွဲ့စည်းပုံ 

အရပခခံဥပရဒ ဥပရဒပုဒ်မ ၂၇ အေ တိုင်းေင်းသားရတွကို ရသွးခွဲရစတဲ့ 

မရပပာေရကကာင်း၊ ပုဒ်မ ၂၂ အေ တိုင်းေင်းသားယဉ်ရကျးမှုဓရလ့ထုံးစံရတွ

ကိုရဖာ်ထုတ်ေမည်ပဖစ်ရကကာင်း၊ ပုဒ်မ ၃၄၇အေ တေ်းတူအခွင့်အရေးေေ 

မည်ပဖစ်ရကကာင်း၊ ပုဒ်မ ၃၅၅အေ နိုင်ငံသားရတွ မည်သည့်ရေောတွင်မေို 

ရေထိုင်ခွင့်ေှိရကကာင်း ဦးပမင့်သွင်က သုံးသပ်ရပပာေိုထားပါသည်။

ထို့ရကကာင့် ယခုကဲ့သို့ နှစ် ၅၀ စိုက်ပျ ိုးလတဲ့ တိုင်းေင်းသားရတွေဲ့ 

ရပမယာကိ ုသမိ်းေည်းရမာင်းထတုမ်ညေ်ိပုါက ရပမလတွရ်ပမလပရ်ပမရိငု်း 

ဥပရဒအေ ေည်းဥပရဒရတွ အပိုင်း ၅၂ (ခ) အေ ရလျာ့ရကကး နှစ်ောရကကး

များရပးေမညပ်ဖစရ်ကကာင်း သစရ်တာဥပရဒတငွလ်ည်း အရထာကအ်ထား

မေှတိဲရ့ပမနငှ့ပ်တသ်ကပ်ပီး ရလျာရကကးေစေ်ာရကကးရတပွပေရ်ပးဖို ့လိတုယ်

လို့ထပ်မံသုံးသပ်ရပပာထားပါတယ်။

 လက်ေှိ  ကယားပပည်ေယ်တွင်  စစ်တပ်မှ  ရတာင်သူ ၂၂ ဦး 

တေားစွဲခံရေေပပီး ရထာင်အချုပ်ကျရေသူ ၁၂ ဦးေှိပါတယ်။ 

awmifolydkif ajr,m tay: tkwfwHwdkif;cwfr_ oufqdkif&mu nSdeSdkif;ay;apvdk

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ရဖာ်ရေရကကာင်း ၎င်းကေိုပါတယ်။

တပ်မရတာ်ဖက်မှ  အခုလို  ရတာင်သူများ၏ရပမယာများကို  

သိမ်းယူထားပခင်းသည် ပပည်သူလူထုများကို ေစ်ောရစေေ်ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

အဟေ့်အတားပပုလပုပ်ခင်း၊ လမူျ ိုးသေု်းသတပ်ဖတမ်ှုလပုေ်ပတ်စခ် ုအရေပဖင့ ်

ရောင်ေွက်ရေသည်ဟု ခံစားရေေရကကာင်း  ကေင်ေီ ပပည်ရတာင်သူ  

လယ်သမားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ကိုတူေယ်က ရပပာပါတယ်။

"အရကာင်အထည်မရဖာ်တာ ကကာပပီ တပ်ကဘာမှမလုပ်တာကို 

ပပေ်ရပးဖို့ရတာင်းရေတာကကာပပီ ပပေ်မရပးဘူး ပဖစ်ရေတယ်။ တည်ေဲ 

ဥပရဒရတွကို မရလးစားတာပဲ။ ရတာင်သူရတွကိုလည်း မရလးစားဘူး။ 

ပပည်သူပဲေစ်ောတယ်။" လို့ ကိုတူေယ်က ရပပာပါတယ်။

လက်ေှိတွင် ၎င်းရပမများကို စစ်တပ်မှပပေ်လည်စွေ့်လွတ်ရပးေေ် 

အတကွ ်လူ့အခငွ့အ်ရေးရကာမ်ေငှ၊် ပပညရ်ထာငစ်အုစိုးေ ၊ ပပညေ်ယအ်စိုးေ 

၊ ပပည်ေယ်လွှတ်ရတာ် ၊ တပ်မရတာ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံစသည်တို့ 

တွင် တိုင်ကကားထားပါတယ်။

၎င်းရပမယာသည် လွိုင်ရကာ်ပမို့ေယ် ရပမေီကုေ်း၊ ရထးပရလာ်ခူ၊ 

ကကတ်ခူ၊ ၃ မိုင်လွယ်တမူ၊ ရဒါမူကလားရကျးေွာေှိ ရဒသခံရတာင်သူများ၏ 

၃၁၆.၂၈ ဧကခေ့်ပါေှိသည်ဟု သိေပါတယ်။

wdkif;&if;om;pmayjrihfwihf&ef q&m/rrsm;udkvkHavmufonhf taxmuftyHhay;apvdk

နှင့်ယဉ်ရကျးမှုအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးခွေ်းထက် က ရပပာပါတယ်။

ဦးခွေ်းထက်က "ပုံနှိပ်စာအုပ်က အဲ့ရလာက်ထိ အခက်အခဲမေှိဘူး။ 

အခက်အခဲေှိတာက အခု သင်ကကားရေတဲ့သင်ရထာက်ကူရတွ အများကကီး 

လိုတယ်။

အခုချေိ်မှာ ကရလးရတွအတွက် ဖတ်စာအုပ်မေှိဘဲ မှတ်စုစာအုပ် 

ေဲ့သာ မှတ်သားေတဲ့အတွက် အခက်အခဲပဖစ်ရေတယ်။" လို့ ရပပာပါတယ်။

တိုင်းေင်းဘာသာစာရပကို ရကျာင်း ပပင်ပချေိ်သင်ကကားေတဲ့အ

တွက် ရကျာင်းသားမိဘများနှင့် ကရလးများ အထူးစိတ်ဝင်စားေေ်လို

ရေတဲ့အချေိ်တွင် ယခုကဲ့သို့ သင်ရထာက်ကူ များမေှိတဲ့အတွက်လည်း 

ပို၍စိတ်ဝင်စားမှုေည်းရေသည်ဟု ေိုပါတယ်။

ယ ခု လ က် ေှိ သ င် ကကား ရေ တဲ့  တို င်း ေ င်း သား ဘာ သာ များ တဲ့  

ပမေ်မာသင်ရိုးညွေ်းတမ်းကို ဘာသာပပေ်ထားတဲ့ သင်ရိုးညွေ်းတမ်းပဖစ်သ

ည့အ်တကွလ်ည်း ရဒသသုံးသငရ်ိုးညေွ်းတမ်း ပပေလ်ညထ်တုရ်ဝနိငုေ်ေက်ကိုး

စားေဲပဖစ်သည်ဟုလည်းသိေတယ်။
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တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရေ ဦးပမင့်သွင်
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ကိုရကျာ်ထင်ရအာင် - တက်ကကလှုပ်ေှားသူ

လထူ ုသရဘာထား ေန္ဒမပါပ ဲအတင်းအဓ္ဓမ တညထ်ားပခင်းရကကာင့ ်

ကေ့်ကွက်ောကရေ ပဖစ်ရပါ်လာတဲ့ ပဖစ်စဉ် ပဖစ်တဲ့အတွက်ရကကာင့်မို့လို့ 

လူငယ်ရတွအရေေဲ့ကရတာ့ ဒါထုတ်ပပေ်မှာပဲ ပဖစ်တယ်။ ဒီအရပါ်မှာကို 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ေှိတဲ့သူရတွကရတာ့ အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပပီးရတာ့မှ 

မတေားစွဲေိုတဲ့ ပုံစံပဖစ်တယ်လို့ပဲ သုံးသပ်ပါတယ်။ အခုလို ရထာင်ဒဏ် 

ချမှတ်ပပီးသား ပဖစ်ရေတာရတာင်ကိုမှ ပပစ်ဒဏ်ေည်းလို့ တိုးပမင့်ချထား 

ရပးဖိုေ့ိတုဲ ့ပုစံလံပုလ်ာပခင်းသည ်ပပညသ်ူေဲ့အတူေိုတဲ ့အေပသ်ား အစိုးေ 

လက်ထက်မှာ ဘယ်လိုမှကို မပဖစ်သင့်သလို ကျရတာ်တို့ တိုင်းေင်းသား 

ပပည်ေယ်ရတွေဲ့ မူလ အခွင့်အရေးရတွ ကိုယ့်ဌာရေ တိုင်းေင်းသားရတွေဲ့ 

သရဘာထားရတ ွေိတုဲအ့ရပါ်မှာ ရလးစား အသအိမတှပ်ပုမှု မေှပိေဲဲ့ လကေ်ှ ိ

အာဏာအရပါ်မှာ လပုပ်ိငုခ်ငွ့အ်ရပါ်မှာ ဥပရဒကိ ုအလွသဲုံးစား ပပုတယလ်ိုပ့ ဲ

သုံးသပ်ပါတယ်။

ပပည်ေယ်အစိုးေမှ နိုင်လွတ်လုံ ပုဒ်မ ၁၀ ေဲ့ တေားစွဲေိုထားတဲ့ ကေင်ေီလူငယ် ၆ ဦးကို ပပီးခဲ့တဲ့ 
နိုဝင်ဘာလ ၇ ေက်ရေ့မှာ အလုပ်ေဲ့ ရထာင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စေဲ့ ပတ်သက်ပပီး 
ပပညေ်ယအ်စိုးေက နိဝုငဘ်ာလ ၂၇ ေကရ်ေ့မှာ ပပငေ်ငခ်ျက ်ထပတ်ကမ်ယလ်ို ့ကေငေ်လီငူယရ်တေွကီိ ု
စာရောကေ်ှလိာခဲတ့ယလ်ို ့သေိပါတယ။် ဒပီဖစစ်ဉေ်ဲ့ ပတသ်ကပ်ပီး ကယား(ကေငေ်)ီပပညေ်ယအ်တငွ်းက 
တက်ကကလှုပ်ေှားသူရတွေဲ့ ထင်ပမင်သုံးသပ်ချက်ရတွကို ရဖာ်ပပလိုက်ပါတယ်။

ရမာ်မိုး ပမာ - ကေင်ေီအမျ ိုးသားလူငယ် အစည်းအရုံး(KNYO) 

အရထွရထွ အတွင်းရေးမှုး

သူတို့က အဲ့လို ပပေ်ပပင်ေင်တယ် ပပေ်တက်တယ်ေိုရတာ့ လူငယ် 

ရတွကို သက်သက် ဖိနှိပ်တယ်လို့ ပမင်တယ်။ ပပီးရတာ့မှ လူငယ်ရတွက 

သူတို့ကို အဲ့ရလာက်ထိ ရပပာခဲ့တာမျ ိုးရတွ မေှိခဲ့ဘူးရပါ့။ ဒါရပမဲ့ သူတို့ 

လက်ေှိအစိုးေက သူတို့လက်ထဲမှာ အာဏာေှိတယ်။ အမိေ့်ရပးလို့  

ေတယ်ေိုတဲ့ ပုံစံမျ ိုးေဲ့ သူတို့လုပ်ချင်တယ်လို့  ပမင်တယ်။ ပပီးရတာ့မှ 

လူငယ်ရတွကို သက်သက်ဖိနှိပ်တယ်လို့ပဲ ပမင်ပါတယ်။

ဦးဗညား - ကေင်ေီလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (ဒါရိုက်တာ)

ပပေ်ပပီးရတာ့ ဒီလိုတင်တာကရတာ့ စဉ်းစားစော ပဖစ်တယ်ရပါ့ရော 

ေပံါတစအ်ချကက် ခေုက ရပပာသလိ ုကျရတာတ်ိုေ့ဲ့ လကေ်ှ ိပဖစထ်ေွ်းရေတဲ ့

ပငိမ်းချမ်းရေးပဖစ်စဉ်မှာ အရပခခံ  တိုင်းေင်းသားရတွေဲ့  အခွင့်အရေး 

ရှုရထာင့်ကရေ ကကည့်မယ်ေိုေင် ဒါက လုံးဝကို မလုပ်သင့်တဲ့ အချက်တစ် 

ချက်လို့ ကျရတာ်တို့ ပမင်တယ်။ လွယ်လွယ်ရလးရပပာေေင် ရိုးရိုးပုံစံေဲ့ 

ပပစ်မှုရတွ မဟုတ်ဘူး။ ခိုးမှုရတွ၊ဓားပပမှုရတွ၊ လူသတ်မှုရတွ မဟုတ်ဘူး။ 

ဒီဟာက နိုင်ငံရေးအေ တိုင်းေင်းသားရတွေဲ့ အရပခခံ အခွင့်အရေးအေ 

လှုပ်ေှားမှုကရေ ပဖစ်ထွေ်းလာရသာ အပပေ်အလှေ် တေားစွဲေိုမှုပဖစ်တယ်။ 

အဲ့ဒီအရပါ်မှာ ရောက်ထပ် ရလျှာက်လဲချက် တင်ပခင်းဟာ ကျရတာ်တို့ 

တရတွကို  နှိပ်ကွပ်လိုတယ်။ ကျရတာ်တို့  တိုင်းေင်းသားရတွအရပါ် 

နှပိက်ပွလ်ိတုယ။် ဒလီငူယရ်တေွဲ့ လတွလ်ပစ်ွာ ထတုရ်ဖာ ်ရပပာေိခုငွ့ရ်တကွိ ု

ခံစားချက်ရတွကို နိုင်ငံရေးအေ နှိပ်ကွပ်တယ်လို့ပဲ ကျရတာ်က ပမင်တယ်။

ရောရ်ဖာဝါး - ေည်းပညာအရထာကအ်ကပူပု ကေွယ်က ်( သရုတသ)ီ

ဒရီထာင ်၆ လကိ ုမရကျေပလ်ို ့ပပေပ်ပီး ပပငေ်ငမ်ှုတကတ်ယေ်ိရုတာ ့

လာမဲ ့၆ ေကရ်ေ့ကိ ုသ ူရုံးပပေခ်ျေိ်းထားတယ။် ေိရုတာ ့ရစာင့က်ကည့ေ်မှာရပါ ့

တေားရုံးေဲ့  ေင် ပခင်တုံတေား ဘယ်လိုေှိလဲေိုတာကိုရပါ့  ေိုရတာ့  

အဲ့ဒီအရပါ်မှာ ရစာင့် ကကည့် ပပီးေင်ရတာ့ ဒီအမှုရပါ်မှာ ေက်ပပီးရတာ့ 

ကိုင်တယ်ေိုေင်ရတာ့ တေားရုံးကိုလည်း ရမးခွေ်းထုတ်စော ပဖစ်လာပပီ 

ရပါ့ရော။ တေားစီေင်ရေးက လွတ်လပ်မှု မေှိဘူး။ independent မေှိဘူး။ 

အုပ်ချုပ်ရေးက ဘယ်ရလာက်ထိ လွှမ်းမိုးလဲေိုတာကိုရတာ့ အဲ့မှာရတာ့ 

ရကာင်းရကာင်းရလး ရတွ့ရေေပပီရပါ့ ။  တကယ်လို့များ ဒီလာမဲ့  ၆ 

ေက်ရေ့မှာ ဒီ တေားရုံးေဲ့ ေုံးပဖတ်မှုအရပါ်မှာ ဒီဟာကို ေက်လက်ခံရေး၊ 

မခံရေး၊ ပလပ်ရေး၊ မပလပ်ရေးေိုတဲ့အရပါ်မှာ ဒါရတာ့ ကျမတို့ရတွ 

အကုေ်လုံးကရတာ့ ရမးခွေ်းထုတ်စော ေှိသလို တေည်းအားပဖင့်လည်း 

ပပေ်ရထာက်ပပစောရတွလည်း အများကကီး ပဖစ်လာမယ်။ ဒါကရတာ့ 

မတေားတဲတ့စခ်ကုိ ုအာဏာအေ လပုမ်ယေ်ိေုင ်တကယလ်ိုမ့ျား အဲရ့ေ့ေဲ့ 

အရပဖတစ်ခုက တေားရေးကို အုပ်ချုပ်ရေးက လွှမ်းမိုးမှုေှိတာ သိပပီးရတာ့ 

ရမးခွေ်းရမးစော တစ်ခုပဲ ေှိတယ်။ အလုပ်ရှုပ်ခံပပီး တေားရုံးဖွင့်ထားစော 

လိုမလားရပါ့။ ဒါရပမဲ့ တေားရုံးက တေားမျှတဖို့ရတာ့ ရမျှာ်လင့်ပါတယ်။ 

တေားရုံးေဲ့ ဂဏုက်ိလုည်း ထေိ်းဖို ့ရမျှာလ်င့ပ်ါတယ။် ဒရီေောမှာ တေားရုံးေဲ့ 

independent ကို ပပဖို့ရတာ့ လိုတာရပါ့။

လွိုငရ်ကာပ်မို့ ကန္ဒရဟဝေပ်ေ်းပခထံမဲှာ ဗိလုခ်ျုပရ်အာငေ်ေ်းပမင်းစီး 

ရကကးရုပ်ထားေှိတဲ့အရပါ် လူငယ်ရတွက ပပည်ေယ်အစိုးေ ဝေ်ကကီးချုပ်ေဲ့  

ဦးအယ်လ်ရဖာင်းရှို ၊ ပပည်ေယ် စီမံကိေ်းနှင့် ဘဏ္ဍရေးဝေ်ကကီး ဦးရမာ်ရမာ် 

တို့ကို ကေင်ေီအမျ ိုးသား သစ္စာရဖာက်များ၊ ရသွးစည်းချစ်ကကည်ရေး၏ 

ေေ်သူများအပဖစ် ပပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ မတ်လ ၂၅ ေက်က ထုတ်ပပေ်ရကကညာ 

ခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီေဲ့ရောက်ေက်တွဲေလဒ်ရတွက အစိုးေကရေ လူငယ်၆ ဦးကို 

တေားစွဲလိုက်တာ အခုေိုေင် တေားရုံးက နိုဝင်ဘာလ ၇ ေက်ရေ့မှ 

အလုပ်နှင့် ရထာင်ဒဏ် ၆ လေိုပပီး ပစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။

အဲဒီလိုလွိုင်ရကာ်ပမို့ေယ်တေားရုံးက အလုပ်ေဲ့ရထာင်ဒဏ် ၆လ 

ချမှတ်လိုက်တဲ့အရပါ်မှာ ပပည်ေယ်အစိုးေ ဝေ်ကကီးချုပ်က မရကျေပ်လို့ 

ေိုပပီးရတာ့ ပပင်ေင်ချက် ထပ်တက်ထားပါတယ်။

“ လွိုင်ရကာ်ပမို့ ေယ်တေားရုံးက ကျရတာ်တို့ကို ရထာင်ဒဏ် ၆ 

လချတယ် ေိုရတာ့ ဒီအရပါ်မှာ သူက( ပပည်ေယ်ဝေ်ကကီးချုပ်) ရကျေပ်မှု 

မေှိဘူး။ ရကျေပ်မှု မေှိတဲ့အတွက် ကျရတာ်တို့ကို ရောက်ထပ် ရထာင်ဒဏ် 

တစန်စှ ်ထပခ်ျရပးဖိုအ့တကွ ်ဒ ီလွိုငရ်ကာခ်ရိငုတ်ေားရုံးမှာ သကူ ပပငေ်င ်

ချက် ထပ်တက်တယ်” လို့ ခူးကကူးဖဲရကး(ခ) ဂူဂူးက ရပပာပါတယ်။

ခူးကကူးဖဲရကး(ခ) ဂူးဂူးဟာ တေားစွဲခံေတဲ့ လူငယ် ၆ ဦးထဲက ၁ 

ဦးပဖစ်ပပီးရတာ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ေက်ရေ့မှာ ပပေ်လည်လွတ်ရပမာက်လာခဲ့

တဲ့သူပဖစ်ပါတယ်။

ပပည်ေယ် အစိုးေမှ နိုင်လွတ်လုံ ပုဒ်မ (၁၀) ပဖင့်  လူငယ် ၆ ဦးကို 

တေားစွဲေိုခဲ့တာ ပဖစ်ပါတယ်။ အစိုးေက မရကျေပ်လို့  ပပင်ေင်ချက် 

ထပ်တက်လာတဲ့အရပါ်မှာ လွိုင်ရကာ်ခရိုင် တေားရုံးကရေ ဒီဇင်ဘာလ ၆ 

ေက်ရေ့ကျေင် တေားရုံးမှာ လာကကားောဖို့ ေှိတယ်လိုသိေပါတယ်။

 ရထာင်ထဲတွင်ကျေ်ေှိရေရသးတဲ့ ကေင်ေီလူငယ် ၅ ဦးကိုလည်း 

အခုလို ပပင်ေင်ချက်ထပ်တက်လာတဲ့အရပါ် သိေှိရကကာင်း ရထာင်ပိုင်ရုံး 

ခေ်းထဲမှာရခါ်ပပီး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့သိေပါတယ်။

“ရထာငထ်ကဲရေ ထကွလ်ာတာ ၂ ေကပ် ဲေှရိသးတယ။် ပပငေ်ငခ်ျက ်

ထပ်တက်တယ်။ ဒီပပင်ေင်ချက်တက်တာကို ရှုံ့ ချပါတယ်။ မတေားဘူး 

လို့လည်း ပမင်ပါတယ်။”လို့ ခူးကကူးဖဲရကး(ခ) ဂူးဂူးက ေက်ရပပာပါတယ်။

ပပငေ်ငခ်ျက ်စာထတဲငွ ်ပပငေ်ငခ်ျကရ်လျာကထ်ားသမူှာ နိငုင်ရံတာ ်

နှင့် ဦးသက်ရနှာင်လို့ ရေးထားတဲ့အတွက် နိုင်ငံရတာ်က မည်သူမည်ဝါ 

ပဖစ်ရကကာင်း ရမးခွေ်းထုတ်စောပဖစ်ရေတယ်လို့ ေည်းပညာအရထာက် 

အကူပပုကွေ်ယက်မှ သုရတသီ ရော်ရဖာဝါးက ရပပာပါတယ်။

“အေင်တုေ်းက ဒီ ၆ လေဲ့ တေားလိုေဲ့ နိုင်လွတ်လုံေဲ့ တေားရုံးမှာ 

လာေင်ေိုင်တာသည် ဦးသက်ရနှာင်ပဖစ်တယ်။ ဒါရပမဲ့ ၆ လကျတာ 

မရကျေပ်လို့ ပပင်ေင်မှု တက်တယ်ေိုတဲ့ ရေောမှာ ၁ က နိုင်ငံရတာ် ၂ 

က ဦးသက်ရနှာင်ေိုရတာ့ နိုင်ငံရတာ်က ဘယ်သူ့ကို ရပပာချင်တာလဲ။ 

ပပည်ရထာင်စုက လာပပီးရတာ့ ဒီ ပပင်ေင်မှုကို  ရလျှာက်လာတာလား 

နိုင်ငံရတာ်ေိုလို့ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်က လာရလျှာက်သလဲ သိချင်ပါတယ်ရပါ့ ” 

လို့ ရော်ရဖာဝါးက ရပပာပါတယ်။

ပပင်ေင်ချက် ထပ်တက်ထားတဲ့ကိစ္စေဲ့ပတ်သက်လို့  ပပည်ေယ် 

စီမံကိေ်းနှင့် ဘဏ္ဍရေးဝေ်ကကီး ဦးရမာ်ရမာ်ကို ေက်သွယ် ရမးပမေ်းကကည့် 

တဲ့အခါ "ကျရတာ့်ေဲ့ လုပ်ရဖာ်ကိုင်ဖက် ပါတီဝင်ရတွကို ရပပာပါဗျာ။ သူတို့ 

ရပပာတာလည်း ကျရတာ်ရပပာတာေဲ့ တူတူပါပဲရော။"လို့  ကန္တာေဝတီ 

တိုင်း(မ်)ကို ပပေ်ပပေ်လည်ရပဖကကားခဲ့ပါတယ်။

ကယားပပည်ေယ်လွိုင်ရကာ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ရကကးရုပ်ကိစ္စထားေှိရေး

နှင့်ပတ်သက်ပပီး ကေင်ေီလူငယ်များ ကကိုတင်ကေ့်ကွက်ခဲ့သည့်ကကားက 

ဝေက်ကီးချုပ ်ဦးအယလ်ရ်ဖာင်းရှိုလန်ငှ့ ်စမီဘံဏ္ဍာဝေက်ကီး ဦးရမာရ်မာတ်ိုက့ 

အဓိကဦးရောင်ပပီးပဖစ်ရပမာက်ရအာင်လုပ်ရောင်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ပါတယ်။

ရထာင်ဒဏ်ရပခာက်လ ချမှတ်ခံခဲ့ေတဲ့ ကေင်ေီလူငယ်ရပခာက်ဦးမှာ 

ကိုဒီးဒီ (ခ)စစ်မုေ်း၊ မျ ိုးလှိုင်ဝင်း(ခ) ခူးပါစကွားလယ်၊ ခွေ်းရသာမတ်စ်၊ 

ခူးေီးဒူး ၊ ဂျွေ်ရပါလ် နှင့် ခူးကကူးဖဲရကး (ခ) ဂူဂူးတို့ပဖစ်ပါတယ်။
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"ဘာအတွက်လဲ သင်တို့စစ်ပွဲ"

ေခိုင်ပပည်က    ပပဿဒါး

ေားချေိ်မေှိ    စစ်ပွဲရတွပဖစ်

သင်တို့စစ်သား    စဉ်းစားကကည့်ရလ

ပပည်သူရတွဟာ    ေက်ောဇာကို

လိုချင်ပပှီရော်    ရပျာ်ောရမျာ်ရတွး

ပငိမ်းချမ်းရေးရလ    NCA ပပု

ဥယျာဉ်မှူးများ    ကကိုးစားပျ ိုးတာ

ပပည့်လာရလးနှစ်   ပင်စည်ပဖစ်တိုင်း

ကိုင်းေက်ပညာ    လိုပါရသးသည်၊

ဤပငိမ်းချမ်းရေး    သီးရလးေဖို့

တို့ပပည်သူက    ရမျှာ်ရေကကတာ

နှစ်ရပါင်းကကာလှ    ရတွ့ေပင်သေ်

အမှေ်တိုင်းရပပာ    မှေ်ရသာလမ်းစဉ်

မပမင်ဘူးလား    စစ်သားလဲလူ

ပပည်သူဘဝ    ရေှာင်ေစစ်ရဘး

ဟိုရပပးဒီရပပး     ကရလးလူကကီး

ခေီးခုလပ်    ဒုက္ခရောက်တာ

ဝမ်းသာလို့လား    စဉ်းစားကကည့်ပါ

ဘာအတွက်လဲ    သင်တို့စစ်ပွဲ

         

ကယေ်းလပပည့်(စလင်းသား)

ဖရူေို ပမို့ေယ်ေဲ့  အရောက်ဘက် ပခမ်း  ဒို မို  

ရောရကျးေွာအုပ် စု  ခါးဘယ်ရကျးေွာဟာေို ေင်  

ဖရေူိပုမို့ကရေ ၃ ောေရီကျာရ်ကျာရ်လာက ်ကားစီးသွား 

ေပါတယ်။

ဖရူေိုကရေ ဟိုယာအထိလမ်းရကာင်းပပီး ဟို 

ယာကရေ ခါးဘယ်အထိကရတာ့ လမ်းကကမ်းပါတယ်။

ခါးဘယ်ရကျးေွာကရတာ့ ရတာင်ကကားထဲမှာ 

ေှိပပီး အိမ်ရပခ ၈၀ခေ့်ေှိပါတယ်။ အားလုံးက ကရယာ 

လူမျ ိုးစုရတွ ရေထိုင်ကကတဲ့ ေွာရလးပဖစ်ပါတယ်။

ေွာသူေွာသားများရတွက အဓိက အား ပဖင့်  

ရတာင်ယာ စပါးစိုက်ပျ ိုး ပခင်းကိုသာ လုပ်ကိုင် ကက 

ပါတယ်။ တပိုင်တနိုင်အရေေဲ့ ကျွဲ၊ နွား၊ဝက်ရတွကို 

အိမ်တိုင်းေီးပါး ရမွးပမူထားကကပါတယ်။

ေွာမှာ ရပခခံပညာအလယ်တေ်းရကျာင်းတစ်

ရကျာင်း၊ ရကျးလက်ကျေ်းမာရေးဌာေတို့ရုံးလည်းေှိ

ရေပပီပဖစ်ပါတယ်။

အမျ ိုးသမီးအကကမ်းဖကမ်ှုပရပျာကရ်ေး အထမိ်း 

အမှတ်အရေေဲ့အဲဒီေွာကို  ပပီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ ၂၆ 

ေက်ရေ့က ခါးဘယ်ေွာကို ပထမေုံးအကကိမ်ရောက်ခဲ့

ဖူးတာပဖစ်ပါတယ်။

ကရယာအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံးနှင့် မျ ိုးေက် 

သစ်ကရယာလူငယ် (ဗဟို အဖွဲ့အစည်း) တို့ကအမျ ိုး 

သမီးအကကမ်းဖက်မှု ပရပျာက်ရေးအတွက် အသိပညာ 

ရပးရဟာရပပာပွဲရောက်ကိုသွားရောက်ခဲ့ ပခင်း ပဖစ်ပါ 

တယ်။

ဒီလိုအမျ ိုးသမီးရတွအရပါ် ရုပ်ပိုင်းေိုင်ော 

ရကာ စိတ်ပိုင်းေိုင်ောရတွရကာ အကကမ်းဖက်မှုရတွ 

များလာတဲ့အတွက် အခုလို  အမျ ိုးသမီးများအရပါ် 

အကကမ်းဖက်မှု ေပ်တေ့် ရေးရေ့ ၁၆ ေက်တာလှုပ်ေှား 

မှုအတွင်းမှာ ကရယာရဒသဘက်ကို အသိပညာရပး 

သွားလပုခ်ဲေ့တာလို ့ကရယာအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံးမ ှ

ဥက္ကဌ မချယ်ေီမိုး ကအခုလိုရပပာပါတယ်။

“ဒီပဖစ်ရပါ်လာတဲ့ ကျား၊မ အရပခပပု အကကမ်း 

ဖက်မှုရတွရလျာ့ချဖို့အတွက် ေည်ေွယ်ချက်ေဲ့ အစ်မ 

တို့က ဒီအခမ်းအေားပပုလုပ်ေပခင်းပဖစ်ပါတယ်။” လို့ 

မချယ်ေီမိုးက ရပပာပါတယ်။

အခမ်းအေားရဟာရပပာပွဲမှာ ခါးဘယ်ရကျး 

ေွာက  အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသားရတ ွသာမက အေီးအေား 

ေွာကသူရတွ  စုစုရပါင်း  လူဦးရေ ၁၀၀ရကျာ်က 

ရဟာရပပာပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ကကတာ ရတွ့ေပါတယ်။

ရဒသခံအမျ ိုးသမီးများ ခါးဘယ်ရကျးေွာမှာ 

ယခင်က အမျ ိုးသမီးအကကမ်းဖက်ခံေမှု အလွေ်များ 

ရေရသးတယ်လို့ ရပပာပါတယ်။

အကကမ်းဖကခ်ေံပပေီိေုငလ် ဲရိုးောေည်းရတေွဲ့သာ 

ရပဖေငှ်းရပးတာရကကာင့ ်အမျ ိုးသမီးရတအွရေေဲ့တေားမ

မျှတဘူးလို့ေိုပါတယ်။

အခမ်းအေားတက်ရောက်လာတဲ့  ရဒါ်သန္တာ 

ရဖာက “ ကျမတို့ေွာမှာ အကကမ်းဖက်ခံေတာများ 

တယ်။ ဒါရပမဲ့ရိုးောေဲ့ရပဖေှင်းသွားတာေိုရတာ့ သူတို့ 

ကို သူတို့  အကကမ်းဖက်ခံေမှေ်း မသိကကဘူး။ ကျမ 

တို့ဒီလို ရဟာရပပာပွဲရတွ တက်ပပီးရတာ့မှပဲ သိလာ 

ကကတာရပါ့ရော်။” လို့ရပပာပါတယ်။

တကယ်လို့အမျ ိုးသမီးတစ်ရယာက် လိင်ပိုင်း 

ေိုင်ော အကကမ်းဖတ်ခံေပီေိုေင်လဲ ဝက်တစ်ရကာင်၊ 

နွားတစ်ရကာင်ပဖစ်သာ ရကျရအးရပးလိုက်ေတယ်လို့

ရဒသခံအမျ ိုးသမီးများက ရပပာပါတယ်။

“aus;vufae trsdK;orD;rsm;&Jh wdk;wdwf&SdkufoHrsm;”
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“သိုက်သာော ေိုက်ကကုံလာ ေောလူရကာင်း ေဟေ်းရလာင်း”

- သိုက်ဖွားများသည် ဥစ္စာပစ္စည်းပမဲပခင်း၊ စုရောင်းတတ်ပခင်း ထူးပခင်ားသိသာလှပါသည်။

- သိုက်ဖွားရတွ့ စိတ်ထားနူးညံ့၍ ဦးစီးဦးရောင် အကကီးအကဲပဖစ်တတ်ကကသည်။

- ရုပ်ေည်အသားအရေ နူးညံ့တတ်သည်။ သေားကကင်ောစိတ်ေှိတတ်ကကသည်။ စည်းစိမ်ချမ်းသာ 

ပပည့်စုံပပီး စိတ်ချမ်းသာ ေကကသည်က များသည်။

- လုပ်ငေ်း အစစ အကကံအစည် ရအာင်ပမင် တတ်ကကသည်။

- သိုက်ဖွားသားသမီးရတွက တိုးတက်  ရအာင်ပမင်မှု ေတတ်သည်။

- သိုက်ဖွားေှင်ရတွေဲ့ မိဘများမှာ အရောင်း အဝယ်နှင့် လုပ်ငေ်းများ တိုးတက်ရအာင်ပမင်တတ် 

ကကပါသည်။

- ရယဘယုျအားပဖင့ ်ကိယု၏်စတိန်စှပ်ါးချမ်း သာကေိ်းေှတိတက်ကတာ သိကုဖ်ွားရမွးဖွားသမူျား ပဖစသ်ည။်

သိုက်ဖွားသားသမီးများ အသိစိပ်ရဟာကိေ်း

သိုက်သားသမီးများကရတာ့…….
စိတ်ထားရကာင်း၊ စိတ်နှလုံးသား၊ စိတ်ရကာင်းေှိသူရတွပါ။

သည်းခံစိတ်အပပည့်ေှိသည်။ လူအများကိုလဲ ခင်တွယ်စိတ်ေှိသည်။

မိမိ မိသားစုရမာင်နှမအေင်းလို သရဘာထားတတ်သည်။ 

ရပးေပ်ပခင်းများသည်။

သိုက်ဖွားရတွက ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စရလးရတွေဲ့စိတ်ေိုးရေတတ်သည်။ 

ကရလးေေပ်ပီး ကရလးတစရ်ယာကလ်ိပုပုမ ူစတိရ်ကာကလ်ကု ်စတိရ်ပပလိကု ်မကကာခဏ ပဖစတ်တသ်ည။်

အလုပ်ကံရကာင်းသည်။ 

သူများရတွ နှစ်ရပါင်းများစွာလုပ်ပပီး ောထူးတိုးကာ လစာမတိုးတာ၊ သိုက်ဖွားရတွေဲ့ ကုသိုလ်ကံက

နစှအ်ေည်းငယန်ငှ့ ်ောထူးတိုးတာ လစာတိုးတာ၊ အလပုေ်လယွတ်တတ်ာ သိုရ့သာ ်တညပ်မမဲှု ေည်းပါးသည။်

ဘယ်ရလာက်ရကာင်းတာရပပာရပပာ ဘယ်ရလာက်လုပ်လုပ် အရကာင်းရပပာမခံေတတ်

မကကာခဏ ရစတော့ဝေ်ထမ်း လုပ်ရေေမည်။

မိမိထဲကရေ အိတ်စိုက်လုပ်ေတတ်သည်။ 

အလုပ်ကို  တာဝေ်ရကျပွေ်ရအာင် လုပ်ရပးရပမဲ့ ရောက်ကွယ်မှာ

အပပစ်ရပပာပခင်း ခံေမည်။ မိမိသည် လူအပင်ပေ်းခံနိုင်ရပမဲ့ စိတ်အပင်ပေ်းမခံနိုင်ကကပါ။

ဒါရပမဲ့ကံကလဲ စိတ်ပင်ပေ်း အပမဲခံေမည်။ 

တစ်ရယာက်ထဲေို အားငယ်ရေတတ်သည်။

ဝမ်းေည်းရေတတ်သည်။ 

မိမိကိုယ်ကို  အားမလိုအားမေပဖစ်ရေတတ်သည်။ 

အလုပ်တစ်ခုကိုလည်း

မိမိေုံးပဖတ်ချက်ပဖင့် မေုံးပဖတ်နိုင်ပါ။ 

အပမဲသူများေီက အကကံဉာဏ်ရတာင်းရေေတတ်သည်။

မိမိ ရပါင်းသင်းေက်ေံရေးရကာင်းပါတယ်။ 

ခင်မင်ရအာင်ရေတတ်တယ်။ 

မိမိက တစ်ပါးသူကို အထင်ကကီးပပီး အယုံလွယ်တတ်တဲ့အတွက် အလိမ်ခံေတတ်ကကသည်။

မိမိကလည်း အလှူလိုသရဘာထားတတ်ပပီး ရပဖသိမ့်ကကသည်။

သိုက်ဖွားရတွက စိတ်အပပာင်းအလဲပမေ်တယ်။

တစ်ခုမပပီးရသးခင် ရောက်အသစ်တစ်ခု လုပ်တတ်သည်။

မိမိက ကံကိုယ်ယုံကကည်သည်။ 

ရကာင်းတာလုပ်ေင် လိုချင်တာေေင် ကရလးတစ်ဦးရပျာ်ေွှင်တတ်ကကသည်။

သိုက်ဖွားများသည် မိတ်ရေွသူငယ်ချင်း အရပါင်းအသင်းများသည်။

ဒါရပမဲ့ ရေေှည်လက်မတွဲတတ်ပါ။ 

အရပါင်းအသင်းသစ်ရတေဲ့လည်း အပမဲရတွ့ရေတတ်တဲ့ သိုက်ဖွားရတွပါပဲ။

သိုက်ဖွားများသည် စိတ်ကူအလွေ်ယဉ်ပပီး မိမိက 

ရလရပါ်မှာ တိုရောက် စိတ်ကူးယဉ်ပပီး စိတ်ကူးေဲ့ပုံရဖာ် ရလထဲတိုက်အိမ်ရောက်ရေတတ်သည်။

ရတွးရတာတတ်ကကသူများပဖစ်သည်။ 

စိတ်ကူးထားရသာ ပဖစ်မလာေင်လဲ လွေ်စွာ စိတ်ဓာတ်ကျတတ်သည်။

ထိုသို့ စိတ်ကူးေဲ့လုပ်မေပါ။ လက်ရတွ့ဘဝကရေ ရအာင်ပမင်မှု ေှာေတတ်သည်။

သိုက်ဖွားရတွက စိတ်ကူးရတွေဲ့ ဖေ်တီးလို့မေ

အပမဲလက်ရတွ့ ကျကျပဲအေင်ရပပမည်။ 

စိတ်ကူးစိတ်သေ်းရတွေဲ့ ရေေှည်ေည်မှေ်းပပီး လုပ်သမျှ အေင်ရပမဖို့မလွယ်ပါ။

ဘဝကို လက်ရတွ့ကျကျ အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်မှေမည်။

အလုပ်ကိုလဲ အပင်ပေ်းခံပပီးလုပ်ေမဲ့ ဇာတာေည်းပါတယ်။ သူများရတွက

တစ်နှစ်ထဲ ကကိုးစားရအာင်ပမင်တဲ့အလုပ်ကို ကိုယ်က နှစ်ဝက်ရလာက်ကကိုးစားေမည်။

အလုပ်နှင့် လက်မပပတ် လုပ်တတ်သည်။ မိမိကစည်းကမ်းေှိသည်။

ရငွကို စေစ်တကျသုံးတတ်ရသာ်လည်း မိသားစုရကကာင့်

ကျေ်းမာရေးရကကာင့် ရငွသုံးေတတ်သည်။

သိုက်ဖွားရတွက မိမိကိုယ်တိုင်ကလွ အလုပ်မေှိေင်မရေတတ်။

တစ်ခုခုအပမဲလုပ်ရေတတ်သည်။

လုပ်သရလာက် အလုပ်အကျ ိုးခံစားေတတ်သည်။

သိုက်ဖွားရတွ ကုသိုလ်အကျ ိုးပခင်းများသည်။ ဘဝမှာ တစ်ကကိမ်

ရငွထုပ်ကကီးပိုင်ေိုင်ေတတ်သည်။ သိုက်တူးသမားလို ဘိုးရဘး၊မိဘ

အရမွအနှစ်ေတတ်ပပီး ရေှးရဟာင်းအရမွအနှစ် ပစ္စည်းများနှစ်သက်ပမတ်နိုး၊

ယုယသိမ်းေည်းတတ်ကကသည်။

သိုက်ဖွားရတွက စိတ်ေှည်ပပီး မည်သည့်အလုက်ကိုမေို ရသသပ်စွာ

odkufzGm;
လုပ်တတ်သည်။ မိမိကလည်း အများအထင်ကကီး

ရအာင်လဲ ရေတတ်သည်။

သိုက်ဖွားများသည် သိပ်မေင်းနှီးတဲ့သူေို မိမိက

စကားေည်းတဲ့သူလိုထင်ေရပမဲ့ မိမိကအေမ်းေင်းနှီးေင်ရတာ့

စကားကို တေားရေလွှတ် ကကက်တစ်ရကာင်

တတွတ်တွတ်အသံစည်းအလိုက်ရပပာတတ်သူပါ။

စကားကိုအတုံးအလိုက်ရပပာတတ်သည်။ ချးီကျူးစောေှိလျှင်

အလွေ်အကျူး ချးီကျူးတတ်သလို အပပစ်ရတွ့ေင်လဲ

အားမောတမ်းရပပာတတ်တဲ့ အကျင့်ေှိသူပါ။

ဘွင်ဘွင်ေှင်းေှင်ရပပာတတ်သည်။ မသွယ်ဝိုက်တတ်ပါ။

သိုက်ဖွားရတွက ဇီဇာရကကာင်တတ်ကကသည်။ 

မိမိဖူးစာဖက်ကို ရုပ်ေည်ရချာရမာမှာ ကကိုက်ကကတတ်သည်။ 

မိမိကလည်း ရုပ်အသင့်အတင့်ေှိပပီး မိမိလိုောကို ပုံသွင်စိတ်ကူးရေပခင်းရကကာင့်

အပျ ိုကကီးကံ၊ လူပျ ိုကကီးကံရတွလဲ ပဖစ်လွယ်ကကတတ်သသည်။

သိုက်ဖွားရတွက မျာရသာအားပဖင့် ရုပ်ေည်ပိုင်းေိုင်ော

အေည်းငယ်ထူးပခားတတ်သည်။ 

ချစ်ရမွးပါတတ်သည်။ စံပွင့်ကကသည်။

သိုက်ဖွား ခုနှစ်ေက်သားသမီးများ ချမ်းရပမ့ပါရစ။
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ရမး ။    ။ ကယေ်းအမျ ိုးသားပါတအီရေေဲ့ ၂၀၂၀ 

ရေွးရကာက်ပွဲအတွက် ဘာရတွပပင်ေင်ရေပပီလဲ။

ရပဖ။      ။ ကယေ်းအမျ ိုးသားပါတီအရေေဲ့

အခုလက်ေှိ  ရေွးရကာက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ရတာ့ေေ်ပုံ  

ရငွမေှိခါကျရတာ့ မလုပ်နိုင်ရသးဘူး။ အစိုးေအရေ 

ေဲ့ကျရတာ့ စည်းရုံးရေးရတွ လုပ်ရေပီရပါ့။ ကယေ်း 

အမျ ိုးသား ပါတအီရေေဲ့ကရတာ ့မလပုန်ိငုရ်သးရပမဲလ့ ဲ

ကိုယ့်ေည်းကိုယ့်ဟေ်ေဲ့သွားပပီးရတာ့ လူထုရတွကို  

ချပပ ရပးတယ်ရပါ့။ ကိုယ့်မျ ိုးနွယ်စု၊ မိသားစုေဲ့ လူငယ် 

ကဏ္ဍ မှာပဲပဖစ်ပဖစ် လူကကီးပိုင်းမှာပဲ ပဖစ်ပဖစ် နှစ်တိုင်း 

နှစ်တိုင်းနှစ်ပတ်လည် အစည်းအရဝး လုပ်ခါကျရတာ့ 

ေည်းေည်းပါးပါးရလးသရိအာင ်ရပပာပပတယရ်ပါ။့ စည်း 

ရုံး ရေးရတာ ့မဟတုဘ်ူးရပါ ့ဒလီိ ုမျ ိုးကယေ်းအမျ ိုးသား

ပါတေီှတိာမတိေ်ကရ်ပးလိကုတ်ယရ်ပါ။့ ဒါပေဲှပိါတယ။်

ရမး ။    ။ ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းရတွကိုရကာ 

လာမည့် ၂၀၂၀ ရေွးရကာက်ပွဲမှာ ကယေ်းအမျ ိုးသားပါတီက ဘာရတွပပင်ေင်ရေပပီလဲ။ ဌာရေတိုင်းေင်းသားရတွကရကာ 
ဘာအခွင့်အရေးရတွ ေုံးရှုံးရေလဲေိုတာရတွေဲ့ ပတ်သက်ပပီး  ဒီးရမာ့ေိုပမို့ေယ် ကယေ်းအမျ ိုးသားပါတီ ဥက္ကဌ ခွေ်းရမာင်လျ ို့   နှင့် 
ကန္တာေဝတီတိုင်း(မ်)မှ ရတွ့ေုံရမးပမေ်းထားတာရတွကို ရကာက်နုတ်တင်ပပထားပါတယ်။

ဘယ်မဲေန္ဒေယ်ရတွဝင်ပပိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားကကပပီလဲ။

ရပဖ ။     ။ အခကုရတာ ့ဒရီမာေ့ိပုမို့ေယမ်ှာ ပပည်

ေယ်လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စလှယ်ေဲ့အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် 

ကိယုစ်ားလယှ ်ဝငပ်ပိုငဖ်ိုေ့ညေ်ယွထ်ားပါတယ။် ရောက ်

မယစ်ဲပ့မို့ေယမ်ှာ ပပညေ်ယလ်ွှတရ်တာက်ိယုစ်လယှေ်ဲ့ပပ

ညသ်ူ့လွှတရ်တာက်ိယုစ်လယှ ်အဲဒ့ါပ ဲဝငပ်ပိုငပ်ဖစတ်ယ။် 

ကိယုစ်ားလယှရ်လာင်းရတကွိရုတာ ့လျာထားပပီးပါပပ။ီ 

မရဖာထ်တုေ်ရသးဘူးရပါ။့ မေိ်းခရလးကရတာ ့အေည်း 

ေုံးရတာ့လျာထားပါတယ်။

ရမး ။    ။ ၂၀၂၀ ရေွးရကာက်ပွဲမှာရကာက်ပဲွမှာ 

ကယေ်းအမျ ိုးသားပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ရတွအနိုင်ေခဲ့

မယ်ေိုေင် ပါရတွလုပ်ကကမလဲ။

ရပဖ ။     ။ တကယ်လို့နိုင်လာခဲ့ေင် ကျရော်တို့

ပပည်သူကိုစီးပွားရေးဏ္ဍပဲ ပဖစ်ပဖစ်၊ လူမှုရေးဏ္ဍပဲပဖစ်

ပဖစ်၊သူတို့ကကုံရတွ့ေမဲ့အခက်အခဲရတွအကုေ်လုံးကွင်း 

ေင်းပီးရတာ့ တစ်ေွာချင်းရတွ့ပပီးရတာ ကျရော်တို့  

သတူိုအ့ခကအ်ခကဲိရုမးမှာရပါ။့ လိအုပတ်ဲ ့အခကအ်ခကဲိ ု

ရပဖေှင်းနိုင်ရအာင် ကျရော်တို့ပပည်ေယ်အစိုးေရတွေဲ့ 

ပူးရပါင်းပပီးရတာ့မှလိုအပ်တာကို ပဖည့် စီးရပးမာရပါ့။

ရမး ။    ။ လက်ေှိတိုင်းေင်းသားရတွအရေေဲ့ 

အခွင့်အရေး ေုံးရှုံးမှုရတွကဘာလဲ။

ရပဖ ။     ။ ကျရော်တို့တိုင်းေင်းသားအခွင့်

အရေးလို့ရပပာတဲ့ရေောမှာ ကျရော်တို့  ပထမဦးေုံး 

ကျရော်တို့ ကယေ်းအမျ ိုးသားရေးောဝေ်ကကီးရေောကို 

အခငွ့အ်ရေးအေ ရလာရလာေယရ်တာ ့ေုံးရှုံးရေရသး 

တယ်ရပါ့။၂၀၀၈ေဲ့ ပပဌေ်းချက်အေလူဦးရေပပည့်မှီ  

ရသာ်ပငားလည်း ဒီနှစ်ထိဒီောထူးရေောရလးကိုမေေှိ 

ရသးတာရတာ့ ရလာရလာေယ် အခွင့်အရေး ေုံး 

ရှုးရေပပီလို့ ခံယူမိတယ်။

ရမး။  ။ ကယေ်းတိငု်းေင်းသားရေးောဝေက်ကီးတ

စ်ပါးေဖို့ ဥပရဒရတွက ဘယ်လိုရတွေှိလဲ။

ရပဖ ။     ။ ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒမာ ကယေ်းတို

င်းေင်းသားရေးောဝေက်ကီးကယားပပညေ်ယမ်ှာေဖိုရ့တာ ့

ပပငေ်ငစ်ောမလိဘုူးသတမ်တှထ်ားပီးသားလဦူးရေက 

ပပည့မ်ေီင ်ရပးေမယ ်ေိတုာပပဌာေ်းထားပပီးသား ဒါရပမဲ ့

ဒီရေ့အထိမရပးရသးဘူးရပါ့  မရပးရသးခါကျရတာ့ 

ဒါလူပဲလိုတယ်။ ဥပရဒေဲ့မေိုင်ရတာ့ဘူးရပါ့ ဥပရဒက 

တိတိကျကျ ပပဌာေ်းထားပပီးသား အဲ့ဒီခါကျရတာ့ သူ

တို့ပပည်ရထာင်စုေဲ့ေိုင်လာ(သို့မဟုတ်)လဝကေဲ့ေိုင်

လား၊UECအဖွဲ့ေဲ့ေိငုလ်ားေိတုာရတာ ့မသရိတာဘ့ူး ။ 

ပပည်ရထာင်စုကရေသတ်မှတ်ထားလို့လွတ်

ရတာက်ရေတငသ်ငွ်းပပီး ရတာင်းေင ်အမေှေ်ိရုပးရုပံဒဲါ

ရပမဲသ့တူိုဘ့ယလ်ိလုပုထ်ားလေဲိတုာရတာ ့မသပိါဘူး။ 

ရမး ။     ။ လကေ်ှအိစိုးေကရေ ရဖာရ်ောငရ်ပးရေတဲ ့

သင် ကကားရေး အချေိ်ရတွ ၊ ေောမလစာရတွရကာ 

ဌာရေတိငု်းေင်းသားရတအွရပါ်မှာ အခငွ့အ်ရေးရတရွပး

ရေပပီလို့ခံစားေလား။ ဘယ်လိုပမင်ပါသလဲ။

ရပဖ။ ။ တစ်ပတ်ကိုတစ်ေက် တိုင်းေင်းသား 

ဘာ သာ စ ကား သ င်  ဖို့ အ ချ ေိ် ရပး ထား ခါ ကျ ရတာ့  

လစာလဲ အလုံအရလာက်မပံ့ပိုးနိုင်ဘူးရပါ့။ ဒါရပမဲ့ 

အဓိက ပပည်ေယ်မှာပဲ ေိုင်တယ်ရပါ့ရော်။ တိုင်းေင်း 

သား တိုင်းေင်းသားရေးောဝေ်ကကီးမှာလည်း တာဝေ် 

ေှိတယ်လို့ရတာ့ ပမင်တယ်။ ေည်းေည်းရလးအချေိ်ကို 

ထပ်တိုးရပးပီးရတာ့ လစာလည်းပိုပပီးရတာ့ ရထာက် 

ပံ့ရပးနိုင်တယ်ေိုေင် တိုင်းေင်းသား ဘာသာစကား 

ေဲ့ပတ်သတ်ပီးရတာ့ ကျယ်ကျယ်ပပေ့်ပပေ့် လုပ်နိုင် 

မယ်လို့ ပမင်ပါတယ်။

ရမး။     ။ ဌာရေတိုင်းေင်းသားစာရပအခွင့်အ

ရေးကရကာ ဘယ်လိုရတွေှိရေလဲ။

ရပဖ။ ။ ရကျာင်းရတွမှာကျရော်တို့ တိုင်းေင်း 

သား က ရလး ရတွ   စာ ရပ ဏ္ဍ မှာ ရကာ င်း ရကာ င်း  

သင်ေပီလား။ ပပီးရတာ့မှ ကျရော်တို့ ရိုးောဓရလ့ရတွ 

ရဖာ်ထုတ်ခွင့်ေှိပီလား။ ပွဲရတွလုပ်တာေဲ့ရိုးောဓရလ့ 

ရတွရဖာ်ထုတ်တယ် လို့မေိုလိုနိုင်ဘူးရလး။ ရကျာင်း 

စာရတွမှာရိုးောဓရလ့ရတွကိုရဖာ် ပပရပးသင့်တယ်။ 

အခုေိုေင် ပမို့ထဲမှာရတာင်မဟုတ်ဘူး ရကျးလက် 

ရဒသရတွမှာရတာင် မတတ်ရတာ့ဘူး။ ကိုယ့် ဘာဘာ 

စကားကိုကိုယ်က အဓိကဦးစားရပးပပီး မရပပာခါကျ 

ရတာ့  ကရလးကလဲကိုယ့်ေဲ့တိုင်းေင်းသား ဘာသာ 

စကားကို မရပပာတတ်ရတာ့ဘူး ပဖစ်ရေတာရပါ့။ တစ်

ပဖည်းပဖည်းေဲ့ကွယ်ရပျာက်သွားနိုင်တယ်။

ဒီးရမာ့ေိုပမို့ေယ် ကယေ်းအမျ ိုးသားပါတီ ဥက္ကဌ ခွေ်းရမာင်လျ ို့ 

ကယားပပညေ်ယ၊် လွိုငရ်ကာပ်မို့ေယ၊် ပေွရ်ချာင်း 

ရဘးတွင် ပပီးခဲ့တဲ့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၇ ေက်ရေ့မှာ တေား 

မဝငသ်စမ်ျား ပိငုေ်ငှမ်ဲ ့ဖမ်းေီးေမခိဲတ့ယလ်ို ့လွိုငရ်ကာ ်

ပမို့ေယ်  သစ်ရတာဦးစီးဌာေမှဦးစီးမှုး  ဦးရသာင်း  

တင်ရဌး က ကန္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ကို ရပပာပါတယ်။

“ကျရတာ်တို့ ပိုင်ေှင်ရတာ့ မမိဘူး။ တပ်မရတာ် 

စစ်ရကကာင်းက အေင်စရတွ့ တယ်ေိုရတာ့ရလ။ ကျ 

ရတာ်တို့က ရောက်တစ်ရေ့မှ လိုက်သွားတာ ”  လို့ 

ဦးရသာင်းတင်ရဌးက ရပပာပါတယ်။

ခလေ( ၄၂၉) တပ်ေင်းမှ ဗိုလ်မှုးရဇာ်ဝင်းရအာင် 

ဦးစီးရသာ တပ်မရတာ်သားများ ပါဝင်ရသာ ပူးရပါင်း 

အဖွဲ့အစည်းကရတွ့ေှိ ပပီး  သစ်ရတာဦးစီးဌာေကို  

အရကကာင်းကကားောမှ ကျွေ်း၊ပိရတာက်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ 

သစ်ယာသစ်များပဖစ်ပပီး အားလုံးရပါင်း (၃၁.၇၁၀၀) 

တေ် ဖမ်းေီးေမိတယ်လို့ သိေပါတယ်။

သွားလာရေး အခက်အခဲေှိတဲ့  ရေောပဖစ်တဲ့  

အတွက်  လုံ ပခုံစိတ်ချမဲ့  ရေောကို  သယ်ယူနိုင်ဖို့  

စီစဉ်ရေေဲပဖစ်ရကကာင်းေဲ့ သစ်ထုတ်လုပ်သူများအား 

စုံ စ မ်း ရေ ေဲ ပဖ စ် တ ယ် လို့  ဦး ရသာ င်း တ င် ရဌး က 

ရပပာပါတယ်။

 “သယ်ယူနိုင်မဲ့  လမ်းရကကာင်းကို အေင်ေုံး 

ကျရတာ်တို့ သွားကကည့်ခိုင်တယ်ရပါ့ရလ ပထမ ပဏမ 

သွားကကည့်ခိုင်းတယ်ရပါ့ ကကည့်ပပီးမှ လုံပခုံစိတ်ချေတဲ့ 

ရေောကို သယ်ဖို့ရပါ့ ရလာရလာေယ်ရတာ့ အဲ့ဒီမှာ 

ရတာ့ စစ်ရကကာင်း တစ်ရကကာင်းက အရပခပပုရေတယ် 

ေိရုတာ ့သတူို ့စစရ်ကကာင်း မေှရိတာေ့ငရ်တာ ့ရပျာကေ် ှ

နိုင်တယ်ရပါ့။ အခုရတာ့ သယ်ဖို့ လုပ်ရောင်ရေတယ်။ 

ပိုင်ေှင်လည်း မရတွ့ရတာ့ အရေးယူဖို့ကရတာ့ မေှိနိုင် 

ပါဘူး။ ” သူက ရပပာပါတယ်။

သစရ်တာဦးစီးဌာေမ ှဖမ်းေီးေမတိဲ ့သစမ်ျားကိ ု

ပမေမ်ာသ့စလ်ပုင်ေ်းကိ ုအပန်ှပံပီး ၎င်းတိုက့ ရလလပံစပ်ပီး 

နိငုင်ရံတာ ်ဘဏ္ဍရင ွေေှရိအာင ်ရောငေ်ကွရ်ေတယလ်ို ့

သိေပါတယ်။

၂ ၀ ၁ ၈ ခု နှ စ်  အ ရေှ့ သံ လွ င် ဘ က် ရတွ မှာ  

သစ်တေ်ချ ေိ်  တစ်ရသာင်းတစ်ရထာင်ရကျာ်အထိ 

ဖမ်းေီးေမိတယ်လို့ ေိုပပီး သစ်ရတွကို ထုတ်လုပ်ဖို့ 

အစိုးေကရေ ကမု္မဏရီတကွိ ုသယယ်ခူငွ့ပ်ပုထားတယလ်ို ့

သိေပါတယ်။
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Photos - Forest Department (Facebook) တေားရုံးရတ ွ၊ေစဲခေ်းရတကွိ ုတိငုမ်ယေ်ိေုငလ် ဲ

ဗမာ စကားမရပပာတတ်တာရတွေှိတယ်၊ သွားလာေ 

ခက်ခဲတယ်၊ သွားတိုင်မယ်ေိုေင်လဲ ရယာကျ်ားရလး 

ရတွဘက်က ချေိ်းရပခာက်တာရတွေှိတယ်လို့  ရပပာ 

ပါတယ်။

“အေင်က ရိုးော ဓရလ့ေဲ့လုပ်တာများတယ် 

အခုကရတာ့  အသိတေားရတွေလာရတာ့  အေင်  

ရလာက်ရတာ့ အကကမ်းဖက်မှု မေှိရတာ့ဘူးရပါ့။ ေှိ  

ရတာ့ေှိရသးတယ်။ စိတ်ပိုင်းေိုင်ော အကကမ်းဖက် 

မှုရတွ ရတာ့ များရေရသးတယ်။ ဒါရပမဲ့ဒီထက်မက 

ပရပျာက်ရစချင်တယ်။” လို့ ရဒါ်သန္တာရဖာက ရပပာ 

ပါတယ်။

ကရယာရဒသဘက်မှာေိုေင် ရိုးောဓရလ့ထုံးစံ 

ေဲ့  အ မျ ိုး သ မီး အ ကက မ်း ဖ က် ခံ ေ တဲ့ အ မှု ရတွ ကို  

ရပဖေှင်းတဲ့ခါမှာ တေားမျှတမှုမေှိလို့ တေားဥပရဒေဲ့ 

ရပဖေှင်းဖို့ အသိပညာရပးရေေရသးတယ်လို့ ကရယာ 

အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံးမှ ဥက္ကဌ မချယ်ေီမိုး ကအခုလို 

ရပပာပါတယ်။

“ဒီဟာက မပဖင့်သင့်ဘူး ၊ဘယ်ဟာက လွဲ  

မှားတဲ့အယူအေလဲ၊  ဘယ်ဟာက အန္တောယ်ေှိတဲ့ 

ရိုးောယဉ်ရကျးမှုလဲေိုတာကိုပဲ အမတို့က အသိပ

ညာ ရပး တဲ့ အ ရပါ် မှာ သူ တို့ က လ က် မ ခံ ကက ဘူး ရပါ့  

ရော်။ အများစုလက်မခံတာကျရတာ့ ဒီအသက်ကကီး 

ပိုင်းလူရတွေယ်၊ အမျ ိုးသားရတာ်ရတာ်များများက 

လက်မခံဘူး ။  ငါတို့ ရိုးောကိုေင်တို့ ေဲ့ဥပရဒေဲ့လာ 

မထိေဲ့အဲ့လိုရပါ့ရော်။ သက်ငယ်မုဒိေ်းမှု ေိုတာက 

ရတာ့  ဒါကလက်သင့်ခံေမဲ့အမှုမဟုတ်ဘူး။  ဒါကို  

တေားဥပရဒေဲ့ သွားေမယ်။ ဒါမှပဲ တေားဥပရဒ စိုး 

မိုးမှာ။ ရိုးောေဲ့ပဲ ရပဖေှင်းလိုက်တယ်၊ ရလျာ်ရကကးပဲ 

ရတာင်းလိုက်တယ်ေိုေင်  ရသချာတယ် ကျုးလွေ်  

သူရတွကရတာ့ ေက်ေှိရေအုံးမှာပဲ”လို့ မချယ်ေီမိုးက 

ရပပာပါတယ်။

ရကျးေွာရတွမှာ အမျ ိုးသမီး အကကမ်းဖက်ခံေ 

မှုရတွမှာ စိတ်ပိုင်းေိုင်ောအကကမ်းဖက်မှုရတွကရတာ့ 

ပိုများတယ်လို့ေိုပါတယ်။ ဒီလို အကကမ်းဖက်မှုရတွ 

မပရပျာကသ်ည့တ်ိငု ်ရလျာေ့ည်းလာဖိုအ့တကွက်ိရုတာ ့

သက်ေိုင်ော အစိုးေတာဝေ်ေှိသူရတွက ဦးစားရပး 

ရောင်ေွက်ရပးဖို့ လိုအပ်ရေပါရသးတယ်။

ရိုးောဓရလ့ရတွေဲ့ပဲ ေက်ပပီး သွားရေတဲ့ ရဒသ 

ဘကမ်ှာေှတိဲ ့အမျ ိုးသမီးရတဟွာေိေုင ်အခခုျေိထ် ိတိုး

တိတ်ငိုရှိုက်ရေကကေေဲပဖစ်ပါတယ်။
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 In a bizarre twist of 
events, the Burma Army or-
dered farmers to harvest crops it 
previously stated were illegally 
planted on land farmers say was 
stolen from them.
 The Army (aka Tatama-
daw) built new military bases on 
the contested land that was taken 
in 2010 to increase its power in 
conflict-afflicted Karenni State.
 Farmers were told to har-

Army Orders Farmers To Harvest Crops On Disputed Land

vest crops they planted in the last 
few months but after the Army 
arrested many of the males of 
affected households, it seems un-
likely remaining family members 
can get the crops off the ground 
in time.
 A farmer, from Daw-
soshay village, located in De-
mawso township where the land 
was reportedly confiscated from, 
doubted they'll be able to pull it 
off.
 "We need manpower and 

machines and vehicles. Some 
can't afford to rent equipment," 
said the farmer, that wished to 
remain anonymous.
 The Army has prosecuted 
members from every household 
in Dawsoshay village, Ko Tu 
Reh, from the Karenni State 
Farmer Association, told the 
Kantarawaddy Times. With the 
majority of males in prison, only 
the women are left, Ko Tu Reh 
said.
 "I heard the Army or-

dered farmers to harvest their 
crops within a day. It's threaten-
ing!" Ko Tu Reh said.
 There is over 300 acres 
of corn and rice planted by the 
farmers on the disputed land.
The Army prosecuted 22 farm-
ers, and 12 are still in prison.
The Tatmadaw took legal ac-
tion against the farmers in July, 
claiming they destroyed public 
property and trespassed for pro-
testing on the land they say was 
confiscated.

By Kantarawaddy Times

By Kantarawaddy Times
 The government needs to 
do more to help teachers of ethnic 
languages, said a member of a 
Kayan party.
 If higher wages are offered 
for teachers and there's more 
classes ethnic language fluency 
would increase, said Maung Lio, 
from the Kayan National Party. 
"Currently, there's only one ethnic 
language class offered each week.” 
 There are 156 ethnic 
language teachers employed by 
the government in 275 schools in 

Gov't Needs To Promote Ethnic Languages
Kayah State. They're paid 4,800 
Kyat (about US$3) a day to teach 
language classes that fall outside 
of regular school hours.
 It's difficult for children to 
learn because there are few books 
available in ethnic languages, said 
Khun Htet from the Kayan 
Literature and Culture Association. 
"Children have notebooks to write 
in but they have little to read." 
 Because ethnic language 
classes must be taught after school 
ends the incentive to learn is lower 
resulting in reduced enrollment, 

Khun Htet said. 
 "I demand for more books 
and other learning materials for 
classes. Teachers should also 
receive training. They need at least 
ten days of teacher training.”
 Curriculum for classes is 
derived from Burmese textbooks 
and translated to ethnic languages. 
Khun Htet wants to see more 
locally produced language books 
written with local customs and 
culture in mind. 
 Many different ethnic 
groups live in Kayah State. Some 

of these include Karenni, Kayaw, 
Kaw Yaw (Monu Monaw), Yin 
Talae, Gaybar, Shan, Pa-O, Lisu, 
Karen, and Bamar.
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 Ethnic leaders need to 
know their rights in order to 
defend their people in Karenni 
(Kayah) State, said Myint Thwin, 
a lawyer.
 The Army and members of 
Myanmar 's  judicial  system 

 Locals have objected to the 
prosecution of five people in 
Karenni State’s Mese Township 
for allegedly trespassing on forest 
land that the government says it 
owns.
 T h e  K a r e n n i  S t a t e 
government has announced plans 
to build a public park on the road 
outside of Mese town, leading 
locals to wonder whether they are 
being forced from their land plots 
for this reason.
 Phyo Phyo Swe, who is 
among those facing charges from 
the forest department, said she 
purchased a ravine in the forest 
and filled it in with soil in 2012 to 
make it a usable land plot.
 “Why did they seize my 
land plot? When we took this land, 

Farmers Criminalized For Cultivating Land

understand the legal system and 
are utilizing this knowledge for 
quick settlements with the current 
land disputes.
 "Some of this land has 
been confiscated since 2014. 
Farmers' documents proves they 
have been planting on this farmland 

for  50 years ,"  he told the 
Kantarawaddy Times.
 Myint Thwin said the 
government needs to enact laws to 
protect the farms of ethnic people.
Karenni farmers from Demawso 
were convicted for trespassing and 
damaging private property after 
protesting on land they say the 
Tatmadaw (Burma Army) stole 
from them in 2010.
 When they attended court 
hearings last month some of the 
defendants couldn't understand 
what was happening, said Ko Tu 
Reh, chairperson of Karenni State 
Farmer Association.
 "There was a language 
barrier,” he explained. “They can 
only speak their mother language 
and not Burmese, and that's why 
they faced difficulties in court."
Some farmers that were prosecuted 
don't have official land ownership 
documents, even though they have 
cultivated the land for many 

years. The government can't seize 
land from ethnic people because 
they don't have official land 
documents, Myint Thwin said.
 Article 22 of the 2008 
Constitution states, "The Union 
shall  assist:  (a) to develop 
language, literature, fine arts and 
culture of the National races; (b) 
to promote solidarity, mutual 
amity and respect and mutual 
assistance among the National 
races," he said.
 A r t i c l e  2 2  o f  t h e 
constitution states, “The Union 
sha l l  a s s i s t  deve lopmen t , 
consolidation and preservation of 
National culture."
 Myint Thwin said article 
52/b of the VFV land law (virgin, 
fallow and vacant land law) says 
the government must compensate 
farmers if they take land they have 
cultivated for fifty-years.
Since July, 22 farmers have been 
charged and 12 are in prison.

By Kantarawaddy Times

Mese Township Locals Say Govt is Using 
Trespassing Charges to Take Their Land

it was a ravine. Then we filled soil 
into the ravine. After everything 
was complete, they came to seize 
o u r  l a n d  p l o t , ”  s h e  t o l d 
Kantarawaddy Times.
 Kaung Myat Thu, who is 
also being prosecuted, said that his 
presence on the land—since 
1998—pre-dates that of the 
government’s forest department. 
He and others have already planted 
bananas, cardamom and other 
crops on their land plots.
 “There was no office for 
the forest department at that time. 
Now they have prosecuted me for 
trespassing on the government's 
forest. Then they came to build 
buildings on my land plots during 
the prosecution,” Kaung Myat Thu 
said.
 Those  charged  have 
attended three rounds of court 

By Kantarawaddy Times

Myanmar authorities have 
destroyed 438.5 acres (177.6 
hectares) illegally grown opium 
poppy plantations in eastern Shan 
state, the Central Committee for 
Drug Abuse Control (CCDAC) 
said on Monday, according to a 

hearings. Three have sent an open 
letter to the state parliament, 
l ead ing  the  par l i amenta ry 
committee which monitors 
complaints to come and observe 
the situation on the ground in Mese 
on November 16. They have tried 
to negotiate between those facing 
charges and the forest department.
 There are reportedly 15 
people who are using the forest 
land outside of Mese, but locals 
have questioned why five people 

have  been  s ing led  ou t  as 
“trespassers.”
 Kantarawaddy Times is 
looking fur ther  in to  local 
allegations that the sister of 
Karenni State chief minister L 
Phoung Sho is among those who 
o w n s  a  l a n d  p l o t  i n  t h e 
government’s forest area. She is 
not one of the five people being 
prosecuted for trespassing.

Opium poppy plantations in eastern Shan state destroyed
Mizzima

Xinhua report.
The opium poppy plantations, 

destroyed by a combined force of 
police and local people between 
Oct. 28 and Nov. 23, were grown 
in some villages in Pinlaung and 
Pekon townships.

According to figures, poppy 

was cultivated on 37,300 hectares 
of land and 520 tons were pro-
duced in Myanmar in 2018, down 
by 9 percent and 5.45 percent 
respectively as compared with 
2017 when poppy was cultivated 
on 41,000 hectares and 550 tons 
were produced. 
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The Burmese military must 
return land seized from farmers 
in Karenni State if the act violated 
the country’s land confiscation 
law, a lawyer has said.

Lawyer Thein Oo cited legal 
statutes through which locals in 
Demoso Township’s Dawsoshay 
village could get back farmland 
seized by Artillery Battalion 360 
in 2003 and 2004. Farmers were 
forced to relocate from their vil-
lage, where they had lived since 
at least 1879.

“There is the 1894 Land Con-
fiscation Law. The army can con-
fiscate land with this law,” Thein 
Oo told Kantarawaddy Times. 
“The army must return the land 
if it’s not in line with the existing 
land confiscation law. They must 
return the land,” he said, adding 
that Union President Win Myint 
had already made the order to do 
so.

Since farmers had cultivated 
crops on the land around Daw-
soshay village for more than 50 
years, they are entitled to continue 
to have rights to the land or appro-
priate compensation for their loss.

“According to law, farmers 

By KANTARAWADDY TIMES

have their rights. Farmers have 
suffered a lot because they haven't 
gotten any compensation for their 
land,” Thein Oo said

Dawsoshay is home to 27 
households. The military has 
prosecuted members of 15 fami-
lies, charging them with violating 
Article 447 of the encroachment 
act and Article 6(1) of the public 
property protection act, for trying 
to reclaim the land. They are cur-
rently being detained.

Law Home Legal Organiza-
tion director Kyaw Wunna Aung 
said that farmers could not apply 
to be released on bail because of 
these charges, and their absence 
has affected the families; ability 
to work.

"In some families, the hus-
band, wife and children are 
charged. Now it's time to harvest 
their crops but they cannot gather 
their crops,” Kyaw Wunna Aung 
said.

If the farmers are found guilty 
of violating Article 6(1), they 
will be sentenced to seven years’ 
imprisonment, the Legal House 
director said.

Burma Army Must Return 
Illegally Confiscated Land, 
Lawyer Says

Myanmar is endeavouring to 
ensure equal rights of all children 
in the country, Xinhua reported 
quoting a high-ranking Myanmar 
social welfare official.

There are about 17 million 
children across the nation who 
will be leading the future one day 
and this event aims to leave lega-
cies for the next generation, said 
Minister of Social Welfare, Relief 
and Resettlement Win Myat Aye 
Dr Win Myat Aye on Wednesday 
in his opening address to mark the 

Myanmar working to ensure equal 
rights of all children – Official
Mizzima

30th anniversary United Nations 
Convention on the Rights of the 
Child in Nay Pyi Taw.

The minister outlined five 
tasks to carry out -- enacting 
suitable law for the convention, 
forming a national mechanism to 
implement the facts, cooperating 
with domestic and foreign non-
governmental organizations and 
central statistical organizations to 
monitor and evaluate the imple-
mentation of child rights.

Aung Myat Thu — Mon 
State, Paung constituency lower 
house MP Mi Kun Chan de-
manded in a parliamentary session 
convened on November 22 that an 
enquiry should be held into the 
landslide that occurred in Ma Latt 
hill, Paung Township, Mon State.

MP Mi Kun Chan said in 
parliament session, “I raised this 
question to ascertain the true 
reason of this Thae Phyu Kone 
landslide happened in Paung 
Township, whether it is natural 
disaster or man-made disaster.”

A landslide occurred on Ma 
Latt hill near Thae Phyu Kone vil-
lage, Paung Township in the early 
hours of August 9 which killed 
72 people and seriously injured 
28. The damage was extensive, 
destroying 27 households and 
travellers’ belongings at the foot 
of the hill.

“According to the survivors 
from this landslide and those liv-
ing in the surrounding area, I heard 
that selfish and greedy sand miners 
dug into this hill at the foothill and 
expanding their farms in this area. 
Then the earth on the hill was out 
of balance and then the hill col-

MP demands a parliamentary enquiry 
into the landslide in Thae Phyu Kone 
village
Mizzima

lapsed as a landslide when there 
was heavy rain on that day,” MP 
Mi Kun Chan said.

She added that geologists 
and mining experts did not allow 
sand mining and quarry mining on 
this hill as it was the continuation 
of the nearby Kalama mountain 
range and it contained soft sedi-
ment rocks.

Deputy Minister of Union 
Ministry of Natural Resources and 
Environment Conservation, Dr. Ye 
Myint Swe, replied at parliament 
session that according to the re-
port submitted by the field survey 
team on this landslide incident, the 
prime cause of this incident was a 
natural disaster and the man-made 
element was minor in this disaster.

The Deputy Minister offered 
some details of the causes.

According to the figures re-
leased by Ministry of Social 
Welfare, Relief and Resettlement, 
incessant heavy rain in last June 
and August in Mon State caused 
landslides and inundated nearly 
100,000 households in the area 
and there were over 40,000 flood 
victims who had to take refuge at 
136 relief camps.
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50 Community groups from 
Burma country and overseas 
signed a petition rejecting the 
World Bank’s proposed “Peace-
ful and Prosperous Communities 
Project” (PPCP), planned for 
conflict-affected areas in Eastern 
Burma.

In a statement issued by the 
Karen Peace Support Network 
(KPSN) on 25 November 2019, 
the groups claimed the World 
Bank’s project would fuel conflict 
in the region.

Naw Wah Ku Shee, a spokes-
person for the KPSN told Karen 
News that now is not the right time 
for these development projects.

“Armed conflict is still ongo-
ing and democratic transition in 
Burma is still in its initial phase. 
This project could further the 
central government’s objective 
to expand its control into ethnic 
areas. This will create further ten-
sions as well as increase human 
right violations.”

The KPSN statement pointed 
out the World Bank project could 
undermine the rights of communi-
ties, threaten their aspirations for 
more autonomy and destroy their 
culture and traditions. It risks pro-
longing armed conflict and would 
delay any hope of a political solu-
tion to conflict.

The KPSN statement said; 
“No-one wants economic develop-
ment more than those of us from 
conflict zones, but it must be the 
right kind of development at the 
right time. When implemented at 
the wrong time, development proj-
ects can do more harm than good.”

The World Bank’s website 
said the PPCP’s objective is to ad-
dress the significant and historical 
underinvestment in public infra-
structure, services, and support for 

Community groups fear world bank’s $250 million eastern burma project will ignite conflict

market-oriented activities in areas 
of Myanmar that have suffered 
from long-running conflicts.”

KPSN explained the project, 
that was negotiated between the 
Burma’s government and the 
World Bank, would be delivered 
through the central government’s 
Union Ministry of Agriculture, 
Livestock and Irrigation, as well as 
the central government’s General 
Administration Department, this 
could serve as a way for the gov-
ernment to expand its administra-
tion and control into ethnic areas. 
The control of services in ethnic 
states through the central govern-
ment has been a point of conten-
tion during the peace process and 
in negotiations with ethnic com-
munity based organizations.

The KPSN said to resolve 
conflict, there must be a new fed-
eral power sharing structure put 
in place, whereby development 
decisions and projects are led by 
representatives selected by and 
accountable to local people and 
their communities.

The Peaceful and Prosperous 
Communities Project includes a 
$225 million loan repayable to 
the World Bank. It was initiated 
within the framework of Naypy-
idaw’s 2018 “Myanmar Sustain-
able Development Plan,” that 
claims underdevelopment is one 
of the key root causes of conflict 
in Burma. But the KPSN rejected 
that as false and said it deliberately 
misrepresents the situation in eth-
nic states of Burma.

The KSPN said; “The root 
cause of the decades-long civil 
war is not underdevelopment, but 
the lack of equality and power 
sharing. This fact is being sus-
tained by the ongoing centralized 
governance, enshrined in the 

current 2008 constitution. This 
World Bank project is designed 
and controlled by only one party 
to the conflict – Naypyidaw [gov-
ernment] – in order to expand 
its unitary structures into ethnic-
governed areas.”

The World Bank said in re-
sponse to community concerns 
that it had consulted with ethnic 
armed groups, government and 
also involved CSO’s and commu-
nity based organizations. Despite 
listing 61 groups and more than 
1,000 individuals and 130 orga-
nizations in their consultations, 
Naw Wah Ku Shee said the World 
Bank’s methods do not in any way 
reflect real consultation as many of 
the listed EAOs, CBOs, CSOs in 
the consultation list didn’t know it 
was a consultation. She said that it 
was only the World Bank talking 
about their project and there was 
no time for community represen-
tatives to provide feedback or 
comments.

“It looks like the World Bank 
consultations are just an exercise 
in rubber stamping and ticking the 
checklist just to show they did the 
number – using this for the project 
to proceed rather than consider-
ing the concerns and voices of 
the local people or ethnic people 

Karen Information Center

in conflict areas.” Naw Wah Ku 
Shee said.

The KPSN said these de-
velopment projects must come 
after political reform and include 
meaningful consultation with and 
genuine participation of local civil 
society, ethnic armed organiza-
tions and local government. Indig-
enous rights must be respected and 
be integral in the development and 
implementation of development 
projects in ethnic areas.

The KPSN statement con-
cluded; “Development is not a 
substitute for political reform. 
Attempts to force through de-
velopment projects without lo-
cal buy-in, through meaningful 
consultation and political reform 
that gives more local control, risks 
entrenching political conflict and 
fuelling the civil war.”

According to information 
of the project on World Bank’s 
website, the first three years of the 
project will focus on Mon, Karen, 
and Kayah States, as well as se-
lected areas in Bago and Tanin-
tharyi Regions. At the end of the 
second year of implementation, a 
review will consider feasibility of 
expansion into areas of Shan and 
Kachin States, and possibly other 
areas.

A man from Germany was 
killed by a landmine that exploded 
while he was driving a motorbike 
in northern Shan State’s Hsipaw 
Township on Tuesday.

Ko Myo, who works with a 
social volunteer outreach group 
in Hsipaw, told NMG that the 
incident occurred on a dirt road be-
tween Pannyaung and Kon Hauk 
villages. A woman from Argentina 
was also injured by the blast—
she had reportedly been walking 
behind the motorbike when the 

landmine went off. Both she and 
the German man were tourists.

“We were asked to pick them 
up by the tour guide,” Ko Myo 
said. “We sent them to Hsipaw 
hospital.”

Locals have been frequently 
injured and often killed by land-
mine explosions in northern Shan 
State, which remains a war zone. 
In Hsipaw, the Burma Army and 
government-allied militias are 
active, as

well as the Restoration Coun-

cil of Shan State and members of 
the Northern Alliance of ethnic 
armed groups.

In April 2016, two German 

German Tourist Killed By Landmine in Northern Shan State
Network Media Group

tourists and their guide were 
injured by a landmine explosion 
in Kyaukme Township, also in 
northern Shan State.
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 ပမေ်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ရပါင်း (၇၀)ေီးပါးကကုံ 

ရတွ့တဲ့အခက်ခဲေဲ့  အဓိက အရကကာင်းအေင်းဟာ 

အုပ်ချုပ်ရေးစေစ်ေဲ့ အားေည်းချက်ရကကာင့်ပဲ ပဖစ်ပါ 

တယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးစေစ်ေဲ့ အားေည်းချက် အများေုံး 

ေှိတဲ့ နိုင်ငံဟာ အခက်ခဲအများေုံးကို ကကုံရတွ့ေပပီး 

အုပ်ချုပ်ရေးစေစ်ေဲ့  အားေည်းချက်  အေည်းေုံး  

ေှတိဲန့ိငုင်ဟံာ အခကခ်အဲေည်းေုံးကိ ုကကုံရတွ့ေတဲန့ိငုင် ံ

ပဖစပ်ါတယ။် ၁၉၆၂ ခနုစှက်စပပီး ယရေ့ထပိမေမ်ာနိငုင်မံှာ 

ကျင်းပပပုလပုတ်ဲ ့အရထရွထရွေွှးရကာကပ်ွဟဲာအပုခ်ျုပ ်

ရေးအာဏာေေှိဖို့အဓိက ေည်ေွယ်ပပီး ပပုလုပ်တဲ့ရေွှး 

ရကာက်ပွဲပဖစ်ပါတယ်။ 

 ရကာင်းမေွတ်ဲစ့ေစတ်စခ် ုရပါ်ရပါကလ်ာဖို ့

ေည်ေွယ်တဲ့ ရေွှးရကာက်ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာရကကာင့် 

လေဲိေုင ်ရကာင်းမေွတ်ဲ ့စေစတ်စခ်ကုိ ုမတညရ်ောက ်

နို င် ရသးပဲ  ရေွှးရကာက်ပွဲကို  ပပုလုပ်တာရကကာင့်  

ပဖစ်ပါတယ်။  ၁၉၆၂ ခုနှစ်တုေ်းက အုပ်ချုပ်ရေး  

အာဏာ ေယူထားတဲ့ ရခါင်းရောင်ရတွေဲ့ အုပ်ချုပ်မှု 

ရအာက်မှာ ရေးကွက်စီးပွားရေး စေစ်ကို ဖျက်သိမ်းပပီး 

တံခါးပိတ်ဝါဒ ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငေ်း 

မှေ်သမျှ ပပည်သူပိုင်သိမ်းတယ်။ 

စီး ပွား ရေး က ရမာ က် က မ  ပဖ စ် ကု ေ် တ ယ် ။ 

အစစအောော ေှားပါးပပီး "အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရေး 

မေစေ်ဲ့၊ ရတွ့ေငဝ်ယထ်ားရေးမများ’’ ေိတုဲရ့ောငပ်ဒု ်

အတိုင်း  ရေးမေစ်ရတာ့ဘဲ ပစ္စည်းေေှိဖို့ပဲ  အလု 

အယှက်ဝယ်ထားကကေပါတယ်။ ၂၆ နှစ်တိုင်တိုင်

တိုင်း ပပည်ေုတ်ယှတ်သွားပပီး အရေှ့ရတာင်အေှမှာ 

ရအာက်ေုံးအေင့်ကို ရောက်သွားခဲ့ေပါတယ်။ 

အ ရပခ အ ရေ ရတွ ဟာ  တ က္က သို လ် ရကျာ င်း  

သားများ မခမံေပန်ိငုတ်ဲအ့ထ ိရောကေ်ှသိွားတာရကကာင့ ်

၁၉၆၂ ဇူလိုင်လအရေးအခင်းရပါ်ရပါက်ခဲ့ေပါတယ်။ 

သမိငု်းဝငသ်မဂ္ဂအရောကအ်ဦ ပဖိုပစခ်ဲတ့ဲအ့ရပခအရေ

ထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ 

၁ ၉ ၈ ၈ က ရေ  ယ ရေ့ ထိ အ ရပခ အ ရေ ဟာ  

ဘယ်လက်က အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ညာလက်က 

လွဲရပပာင်းေယူတဲ့ အေင့်ရလာက်ပဲေှိတာကို ရတွ့ေှိေ 

ပါတယ။်  အပုခ်ျုပရ်ေးစေစအ်ရေေဲ့ ၁၉၆၂ မှာကျင့သ်ုံးခဲတ့ဲ ့

စ ေ စ် ကို ပဲ  ေ က် လ က် ကျ င့် သုံး ရေ ေဲ ပဲ ေှိ တာ ကို  

ရတွ့ေပါတယ်။ 

လက်ေှိတိုင်းပပည်ကို တာဝေ်ယူရေတဲ့ ရခါင်း 

ရောင်များဟာ ပပည်သူရေွှးချယ်  တင်ရပမှာက်တဲ့  

ရခါင်းရောင်ေိုတာ မှေ်ရပမဲ့ "ရောက်တက်လာတဲ့ 

ရမာင်ပုလဲ ဒိုင်းဝေ်ထက်ကဲ" ေိုတဲ့ စကားအတိုင်း 

သံယံဇာတ ထုတ်ယူသုံးစွဲတာရတွ၊ လယ်ရပမသိမ်းခံေ 

တဲ့ပပသာော၊ အလုပ်အကိုင်ေှားပါးမှုစတဲ့ ပပသာောရတွ 

ပိုပပီးများလာတာကို ရတွ့ေပါတယ်။ 

၁၉၉၀ ကရေ ၂၀၁၅ ခနုစှအ်ထ ိကျင်းပပပုလပုတ်ဲ ့

အရထရွထရွေွှး ရကာကပ်ွဟဲာ စစအ်စိုးေလကထ်ကက် 

ကျင်းပပပုလုပ်တဲ့ အရထွရထွရေွှးရကာက်ပွဲပဲပဖစ်ပါ

တယ်။ စစ်အစိုးေလက်ထက်က ကျင်းပပပုလုပ်တဲ့  

ရေွှးရကာက်ပွဲ ပဖစ်တာရကကာင့် အနိုင်ေဖို့ကိုပဲ အဓိက 

ေည်ေွယ်တာကိုရတာ့ ဘာမှမှတ်ချက်မရပးလိုပါဘူး။ 

၂၀၂၀ မှာကျင်းပ ပပုလုပ်မည့်  အရထွရထွ  

ရေွှးရကာက်ပွဲဟာ အေပ်သား အစိုးေလက်ထက် 

ပထမေုံး ကျငပ်ပပုလပုမ်ည့ ်အရထရွထရွေွှးရကာကပ်ွဲ

ပဲပဖစ်ပါတယ်။ အေပ်သားအစိုးေလက်ထက် ပထမေုံး 

ကျင်းပ ပပုလုပ်မည့်  အရထွရထွရေွှးရကာက်ပွဲဟာ 

အနိုင်ေဖို့ပဲ  အဓိကေည်ေွယ်မယ်ေိုေင် စစ်အစိုးေ 

လကထ်က ်ကျင်းပပပုလပုတ်ဲ ့ရေွှးရကာကပ်ွထဲကပ်ိပုပီး 

ဘာမှထူးပခားရပပာင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ 

ပပည်သူရတွအားလုံးဟာ စစ်မှေ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ 

စေစ်တစ်ခုကို  ဘယ်ရလာက်ဘဲလိုလားရတာင်းတ

ရေကကပါရစ။ အေပ်သားအစိုးေ လက်ထက်ပထမေံုး 

ကျင်းပပပုလုပ်မည့် ၂၀၂၀ အရထွရထွရေွှးရကာက်ပွဲက 

ဘာမှထူးပခားရပပာင်းလဲမှုမေှိဘူးေိုေင် “ဒီမိုကရေစီ 

လည်း အလကားပါ’’ ေိပုပီး ဒမီိကုရေစအီရပါ် စတိပ်ျက ်

သွားမည့်သူရတွ ေှိလာနိုင်မှာမလွဲပါဘူး။ 

၂၀၂၀ မှာ ကျင်းပမည့် အရထွရထွရေွှးရကာက် 

ပွနဲငှ့ ်ပတသ်ကပ်ပီး ပပညသ်ရူတအွားလုံးဟာ ဘယပ်ါတ ီ

အနိုင်ေမလဲေိုတာထက် ဘယ်လိုအရပခအရေမျ ိုး  

ပဖစလ်ာမလေဲိတုာကိပု ဲရစာင့ရ်မျာက်ကတာပါ။ လာ မည့ ်

၂၀၂၀ မှာ ကျင်းပပပုလုပ်မည့် အရထွထွ ရေွှးရကာက် 

ပွဲဟာ ပါတီတစ်ခုတည်းသာ အပပတ်အသား အနိုင်ေ 

မည့် ရေွှးရကာက်ပွဲပဖစ်ရအာင်လုပ်လို့မေပါဘူး။ ဘာ 

ရကကာင့်လဲေိုေင် ရကာင်းမွေ်တဲ့စေစ်တစ်ခုရပါ်ရပါက်

လာဖို ့နိငုင်ရံတာ ်တညရ်ောကရ်ေးလပုတ်ဲအ့ခါမှာပါတ ီ

တစ်ခုကပဲလုပ်ရောင်လို့ မေပါဘူး။ 

 အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါ ဦးရနှာက်တစ်ခု 

တည်းနှင့် စဉ်းစားရတွးရတာပပီး လုပ်ရောင်လို့ မေပါ 

ဘူး။ ေား၊ မျကစ်၊ိ ရပခ ၊ လက ်အားလုံးပါဝင ်လပုရ်ောငမ် ှ

အလုပ်က ပပီးရပမာက်နိုင်မှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ထိုေည်းတူ 

နိငုင်တံညရ်ောကရ်ေးလပုင်ေ်း လပုရ်ောငတ်ဲအ့ခါမှာ 

ပါတီရပါင်းစု ၊ အဖွဲ့အစည်းရပါင်းစုံ၊ အလွှာရပါင်းစုံ 

ပါဝင်မှသာ ရကာင်းမွေ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစေစ်တစ်ခုကို 

တည်ရောက်နိုင်မှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 

 ပါတီတစ်ခုတည်းကသာ အပပတ်အသား 

အနို င် ေလိုတဲ့  စိတ်ဓာတ်ဟာ သူတလူငါတမင်း  

စတိဓ်ာတပ် ဲပဖစပ်ါတယ။် ဒရီေ့ဒအီချေိထ်ရိကာင်းမေွတ်ဲ ့

အုပ်ချုပ်ရေးစေစ်တစ်ခု  စိတ်ဓာတ်ပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ 

အဓိကအရကကာင်းေင်းကရတာ့  ပမေ်မာ့သမို င်းတ 

ရလျှာကမ်တညရ်ောကပ်ခင်းေဲ့ အဓကိ အရကကာင်းေင်း 

ကရတာ ့ပမေမ်ာသ့မိငု်းတရလျှာက ်တိငု်းပပညက်ိ ုသတူ 

လူငါတမင်း စိတ်ဓာတ်ေဲ့ ဦးရောင် လာတာရကကာင့်ပဲ 

ပဖစ်ပါတယ်။ 

 ရကာင်းမွေ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစေစ်တစ်ခုကို 

အရပပာတစခ်တုည်းနငှ့ ်လပုရ်ောငလ်ို ့မေဘူး ေိတုာကိ ု

စွဲစွဲပမဲပမဲလက်ခံယုံကကည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရိုးသားမှု၊ 

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခု 

ရလးစားမှု၊ ရအးတူပူအမျှ မျှရဝခံစားတတ်မှုေဲ့သာ 

ရကာင်းမွေ်တဲ့  အုပ်ချုပ်ရေးစေစ်တစ်ခုကို  တည် 

ရောက်နိုင်မှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရေွှးရကာက်ပွဲ 

အရပါ်မှာထားတဲ ့ပပညသ်ရူတေွဲ့ရမျာလ်င့ခ်ျကရ်တဟွာ 

လက်ေှိအချေိ်မှာရတာ့ ရေဝင်သွားခဲ့ပါပပီ။ ဘာရကကာင့် 

ဒီလို ပဖစ်ခဲ့ေတာလဲ။ အရကကာင်းေင်းကရတာ့ သူတ 

လူငါတမင်း စိတ်ဓာတ်ေဲ့ ရေွှးရကာက်ပွဲကို ဝင်ရောက် 

ယှဉ်ပပိုင်တာရကကာင့်ပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ 

 ၂၀၁၅ အရထရွထရွေွှးရကာကပ်ွမဲှာ အနိငုေ်

ခဲတ့ဲလ့တွရ်တာက်ိယုစ်ားလယှမ်ျားေဲ့ အေညအ်ချင်းနငှ့ ်

ပ တ် သ က် ပပီး  ရော င်း ပါး ေှ င် ဝ င်း ထွ ဋ် ရဇာ် က 

“လတွရ်တာက်ိယုစ်ားလယှရ်တဟွာ လတွရ်တာအ်ရတွ့ 

အကကုံေှတိဲလ့ကူ အေည်းစပုါ။ ကျေလ်တွရ်တာက်ိယုစ်ား

လယှအ်များစကုရတာ ့ဘာလတွရ်တာအ်ရတွ့အကကုံမ ှ

မေှိကကပါဘူး။ သူတို့ထဲမှာရေပပည်ရတာ်လွတ်ရတာ်ဝ

င်းထဲကို ရောက်ဖူးသူအလွေ်ေည်းပါးပါတယ်” ေိုပပီး 

မှတ်ချက်ရပးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ 

၂၀၁၅ တုေ်းကလို ၂၀၂၀ မှာလည်း အပပတ် 

အသားနိငုဖ်ိုက့ကိုးစားအုံးမယေ်ိေုင ်၂၀၁၆ခ ုလတွရ်တာ ်

အတွင်း ပီတိလွမ်းခဲ့သလို ၂၀၂၀ ရေွှးရကာက် ပွဲအပပီး 
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လွတ်ရတာ်အတွင်းမှာလည်း ပီတိလွမ်းနိုင် ပါ့မလား။ 

၂၀၂၀ ရေွှးရကာက်ပွဲမှာ  ဝင်ရောက်ယှဉ် ပပိုင်မည့်  

ကိယုစ်ား လယှရ်လာင်းများ ရသချာစဉ်းစား ေငပ်ခငသ်ုံး 

သပ်ပပီး ေုံးပဖတ်ဖို့အချေိ် ရောက်ေှိလို့ လာပါပပီ။ 

ဘာရကကာင့်လဲေိုေင် ရကာင်းမွေ်တဲ့အုပ်ချုပ် 

ရေးစေစ်တစ်ခု ပဖစ်ရပါ်လာဖို့  ရေွှးရကာက်ပွဲအနိုင် 

အရှုံး  အဓိကမဟုတ်ပဲ  ပပည်သူအရပါ်မှာထားေှိတဲ့  

ရစတောစိတ်ထားကသာ အဓိကကျတာရကကာင့်  

ပဖစပ်ါတယ။် မေဲန္ဒေငှပ်ပညသ်အူရေေဲ့ ပါတအီဖွဲ့အစည်း 

ထက် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီေဲ့ ရစတောေဲ့ အေည်အချင်းကို 

ေမှာပဖစ်ပါတယ်။

လူကိုမ ကကည့်ပဲ  ပါတီကိုသာ ကကည့်ပါေိုတဲ့  

ရော င် ပု ဒ် ဟာ  ရေွှး ရကာ က် ပွဲ  အ နို င် ေ ဖို့ ကို သာ  

ေည်ေွယ်တဲ့ ရောင်ပုဒ်ပဖစ်ပါတယ်။ ရကာင်းမွေ်တဲ့ 

စေစ်တစ်ခု ေေှိဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ရေွှးရကာက်ပွဲ ေီးလာ 

ချေိမ်ှာ တိငု်းေင်းသား ရဒသကိ ုရောကေ်ှလိာတဲအ့ငအ်ား 

ကကီးအပုစ်တုစခ်ျ ို့ဟာ အာဏာေေှရိေးအတကွ ်ရောကေ်ှ ိ

လာတာပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ 

အင်အားကကီးအုပ်စုများ အရပခစိုက်တဲ့ပမို့ကကီး 

ရတမွှာ ရကာင်းမေွတ်ဲစ့ေစတ်စခ် ုရပါ်ရပါကလ်ာရအာင ်

မလုပ်ရောင်ပဲ တိုင်းေင်းသားရဒသကို ရောက်ေှိလာ 

တယေ်ိကုတည်းက အာဏာတစခ်တုည်းအတကွရ်ော

က်ေှိလာတယ်ေိုတာ အလွေ်ပဲသိသာပါတယ်။ 

အာဏာတစ်ခုတည်းအတွက်ရောက်ေှိလာတဲ့ 

ပပညေ်ယပ်ပငပ်ကအပုစ်ရုတကွိ ုရဒသခတံိငု်းေင်းသားက 

ယုံ ကကည်လက်ခံမယ်ေိုေင် တိုင်းေင်းသားရဒသမှာ 

ဖယ်ဒေယ်ကို အရပခခံတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစေစ်တစ်ခုဘယ်

ရတာ့မှ ရပါ်ရပါက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ 

 တစ်ချေိ်တုေ်းက ကေင်ေီ ပပည်ေယ်ဟာ 

ဖယ်ခုံပမို့ေယ်အထိကျယ်ဝေ်းတဲ့ပပည်ေယ်တစ်ခုပဖစ်

ပါတယ်။ ဒါရပမဲ့ ပပည်ေယ်ပပင်ပကရောက်ေှိလာတဲ့ 

အုပ်စုအချ ို့က ကေင်ေီရခါင်းရောင်ကို စည်းရုံးပပီး 

ဖယခ်ုပံမို့ေယက်ိ ုေမှ်းပပညေ်ယထ်ည့သ်ငွ်းလိကုပ်ါသည။် 

အဲ့ဒီရောက်ပိုင်းကျယ်ဝေ်းလှတဲ့ ကေင်ေီပပည် 

ေယ်ဟာရသးငယ်တဲ့ ပပည်ေယ်တစ်ခုအပဖစ် တည်ေှိ 

ရုံသာမကပဲ ရောက်ေက်တွဲအရေေဲ့ ကေင်ေီတိုင်း 

ေင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညညီတွမ်ှု ပျကပ်ပားခဲေ့တဲ ့

အထိ ပဖစ်လာပါတယ်။ 

လာမည့်၂၀၂၀ အရထွရထွရေွးရကာက်ပွဲမှာ 

ပပည်ေယ်ပပင်ပေဲ့အုပ်စိုးမှု ရအာက်ကလွတ်ရပမာက်နိုင် 

ဖို့အတွက် တိုင်းေင်းသားအချင်းချင်းတစ်ဦးရပါ်တစ်

ဦး သစ္စာေှိေှိရထာက်ခံအားရပးကကဖို့ ရဒသခံတစ်ဦး 

စီ တို င်း မှာ  တာ ဝ ေ် ေှိ ပါ ရကကာ င်း အ ရလး အ ေ က်  

တိုက်တွေ်းရေးသားလိုက်ေပါသည်။ 

စစ်တပ်မှသိမ်းယူထားတဲ့ ရဒသခံရတာင်သူ 

ရတေွဲ့ ရပမယာဟာေိလုျှင ်ရပမသမိ်းဥပရဒနငှ့မ်ကိကုည်ီ

ဘူးေိေုင ်ဥပရဒအေရတာငသ်ရူတထွ ံပပေရ်ပးေမယလ်ို ့

တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရေဦးသိေ်းဦးကရပပာပါတယ်။

“ပထမေုံးအချကက်ရတာ ့ကျရတာတ်ိုရ့ပမသမိ်း 

တယ်ေိုေင် ၁၈၉၄ခုနှစ်ရပမသိမ်း ဥပရဒအေပဲ သိမ်းလို့ 

ေတာရပါ့ရော် ဒါက ဥပရဒကကီးပဖစ်ရေတာကိုး အဲ့ဒီ 

ဥပရဒေဲ့မညတီဲဟ့ာရတကွိ ုပပေရ်ပးရေကကတာ ရပါရ့ော။် 

ပပေ်ရပးေမယ် ဒါနိုင်ငံရတာ် သမ္မတကလဲညွှေ်ကကား 

ထားတာရပါ့ရော်။” လို့ ဦးသိေ်းဦးက ရပပာပါတယ်။

ရတာင်သူရတွ ကကုံရတွ့ရေေတဲ့  အခက်အခဲ  

ရတွအတွက် ပပေ်ေေှိဖို့ အားကိုးစောဥပရဒတခုပဖစ်တ

ယ်လို့လည်း ေိုပါတယ်။

လက်ေှိရတာင်သူရတွ တေားရုံးကိုထွက်ေို  

ချက်ရတွအေ ရတာင်သူဟာေိုေင် နှစ်ရပါင်း၅၀မက

စိုက်ပျ ိုးလားကကပပီးပဖစ်တယ်ေိုတာ သက်ရသရတွထွ

က်ေိုထားတာရတွ့ေရကကာင်း၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး

အရေေဲ့ကကည့်မယ်ေိုေင် ရတာင်သူရတွပပေ်ေဖို့ရပမပဲပဖ

စ်တယ်လို့ ဦးသိေ်းဦးက ဒီးရမာ့ေိုပမို့ေယ် ရဒါေိုရေှး

ရတာင်သူရတွကိုစစ်တပ်ကတေားစွဲထားတဲ့အမှုကို 

အခုလိုသုံးသပ်ရပပာေိုထားပါတယ်။

ဦးသိေ်းဦးက “အာဏာေှိတာ မေှိတာေဲ့မ 

ေိုင်ဘူး။ ဥပရဒအေ ရတာင်သူရတွမှာ အခွင့်အရေး 

ရတေွှတိယ။် ဥပရဒေဲ့အည ီရောရ်ကကးရတ၊ွ ေစေ်ာရကကး 

ရတွ မေတဲ့အတွက် ရတာင်သူရတွမှာ အေမ်းေစ်ော 

ရေတယ် ေိုတဲ့ဟာရတွကိုရတာ့ ဒီေက် တေားခွင်မှာ 

ကျ ရတာ် ကကား သ လို  အား လုံး လဲး ကကား ကက တ ယ်  

ရပါ့ရော်။” လို့ရပပာပါတယ်။

ရဒါေိုရေှးရတာင်သူရတွဟာ တစ်ေွာလုံးမှာမှ 

စုစုရပါင်း အိမ်ရထာင်စု ၂၇ အိမ်ေှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ 

အိမ်ရထာင်စု  ၁၅ စုထဲက အိမ်ရထာင်ဦးစီးရတွ ၊ 

စစ်တပ်ကရေ ောဇာသတ်ကကီးဥပရဒ ပုဒ်မ (၄၄၇) 

ပိုင်ေက်ကျူးရကျာ်မှုေဲ့ ပပည်သူပိုင်ပစ္စည်း ကာကွယ် 

ရေးအက ်ဥပရဒ ပဒုမ် (၆/၁)ေဲ့ တေားစွေဲိထုားပါတယ။်

ဒီလိုပုဒ်မရတွေဲ့တေားစွဲေိုထားေတဲ့အတွက် 

ရတာင်သူရတွမှာ အာမခံမေပဲ ရထာင်ချုပ်ခံထားေလို့ 

မသိားစအုတကွ ်အလပုလ်ပုရ်ပးမည့သ်မူေှရိတာအ့ခက ်

အခဲရတွရတွ့ရေေတယ်လို့ ဥပရဒအိမ်ဥပရဒ ပညာ 

ေပ်ေိုင်ောအသင်းမှ ဒါရိုက်တာ ကိုရကျာ်ဝဏ္ဏရအာင် 

က ရပပာပါတယ်။

ကိုရကျာ်ဝဏ္ဏရအာင်က “တစ်ချ ို့ေိုေင်  သူ 

ကိယုတ်ိငုလ် ဲစွခဲေံတယ ်သူ့ခငပ်ေွ်းေဲ့သား သမီး ရတလွ ဲ

စွဲခံေတဲ့ အိမ်ရတွေှိတယ်။ အခုေို သူတို့စိုက်ခဲ့တဲ့ ရတာ

င်ယာရတွ၊သီးနှံရတွေိတ်သိမ်းချေိ်ရောက်ပီ။

သူတို့ ရကာင်းရကာင်း  မေိတ်နို င်ဘူး ။  ဘာ 

ရကကာင့်လဲ ခုဏပဖစ်တဲ့ ပပည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ် 

ရစာင့် ရေှာက်ရေး ဥပရဒ ၆/၁ အေ ရထာင်၇နှစ် အထိ 

ချလို့ေတယ်။ ပပစ်ဒဏ်အေေိုေင် သူတို့ကို အာမခံရပး 

လို့မေဘူး။” လို့ ရပပာပါတယ်။

၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄ခုနှစ်ရောက်ပိုင်းမှာမှ အရပမာက် 
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တပ်(၃၆၀)က တပ်ေင်းလာတည်တဲ့အချေိ်မှာ ဒီးရမာ့ 

ေိပုမို့ေယ ်ရဒါေိရုေှးရတာငသ်ရူတကွိ ုရေွှ့ရပပာင်းခိငု်း 

ခဲ့တာပဖစ်ပါတယ်။

ရဒါေိုရေှးေွာကို  ၁၈၇၉ ခုနှစ်ကတည်းက 

စတင်တည်ရထာင်ခဲ့တာပဖစ်ပပီးရတာ့ ယခုတပ်သိမ်း

ထားတဲ့ရပမယာရတွဟာေိုေင်ဘိုးဘွာစဉ်ေက် လုပ်

ကိုင်စိုက်ပျ ိုးလာတာပဖစ်ပါတယ်။

တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရေဦးသိေ်းဦး
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ရမး ။ ။ ကယားပပည်ေယ်အတွင်းမှာ 

လက်ေှိ အစိုးေစစ်တပ်ကရေ ရတာင်သူရတွအရပါ် 

တေားစွဲေိုထားတဲ့အရပါ် ဘယ်လိုပမင်ပါသလဲ။ 

ရပဖ။ ။ လက်ေှိ ပမေ်မာ့တပ်မရတာ် အရေေဲ့ရပါ့ 

ရဒါေိုရေှး ရတာင်သူရတွေဲ့ရဒါမူကလား၊၃မိုင်ပကကဲး

စံပပကရတာင်သူရတွ၊ ဒီရပမေီကုေ်းကရတာင်သူရတွ 

တေားေွဲေိုချက်အရပါ်မှာ ကျရော်ေဲ့ ထင်ပမင်ယူေ 

ချက်ရပါ့ရော်။ 

ဘာ လဲ ေို ရတာ့  ေံ ပ တ် တ စ် က ရတာ့  

ေွာရတွကရတာင်သူရတွ ဘယ်ရတာင်သူပဖစ်ပဖစ်ရပါ့ 

သူတို့က အဲ့ဒီရပမမှာလုပ်ကိုင်စားရသာက်လာတာ 

နှစ်ရပါင်း၅၀ရကျာ်ပပီ။ ဘာရကကာင့်လဲေိုရတာ့ သူတို့

အခုလုပ်စားရေတာသူတို့ေွာရဟာင်းရတွပဲ ပဖစ်တယ်။ 

တိုင်းေင်းသားရိုးောအေသူတို့က နှစ်ရပါင်း ၅၀ 

လုပ်ကိုင်စားရသာက်လာတဲ့လူရတွပဲ ပဖစ်တယ်။ တစ်

ဖကမ်ှာတပမ်ရတာက်လရဲပမသမိ်းထားတယ။် ရပမသမိ်း 

ေည်းထား ပပီးရတာ့  ဒါဥပရဒေဲ့အညီ  သူပို င်ေိုင်  

ထားတယ် ကေပပီးရပပာလာတယ်။

အဲ့ဒီကျရော်တို့  ဒီဓရလ့ထုံးစံေဲ့ ပပဌာေ်းထား

တဲ့ဥပရဒအေရပမယာပိုင်ေှင် လို့ရပပာတဲ့ ပမေ်မာတပ် 

မရတာ်ေဲ့က ထိပ်တိုက်ရတွ့တဲ့အရေအထားမျ ိုးပဖစ်

လာတယ်။ ဘာရကကာင့် ပဖစ်လာလဲေိုတာ ပပေ်စဉ်းစား 

ကကည့်ေင်ရတာ့   ရတာင်သူရတွကလဲး နှစ်ရပါင်း၅၀ 

ရကျာ် စဉ်ေက်မပပတ် လုပ်ကိုင်စားရသာက်လာတဲ့ 

ရပမပဖစ်တယ်၊ ပဖစ်တဲ့အတွက် ဒီရပမဟာ ဘိုးဘွား 

အစဉ်အေက် ငါတို့ေထားတဲ့ရပမပဲေိုတဲ့ယုံကကည်မှုေဲ့

သူတို့လဲ အဲ့လိုပဲ ေားလည်ထားတယ်။ 

အဲလ့ိေုားလညထ်ားပပီးရတာ ့သတူိုက့ ေကတ်ိကု ်

စိုက်ပျ ိုးလာတယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲတပ်မရတာ်က 

မဟုတ်ဘူးဒါတပ်မရတာ်ပိုင် ပဖစ်တယ် နိုင်ငံရတာ်အ

စိုေကရေရပးအပ်ထားတဲ့ရပမပဖစ်တယ် ေိုတာမျ ိုးရပါ့ 

အဲ့လိုမျ ိုးရလးရတွ ထိပ်တိုက်ရတွ့ရတာ့တာပဲရပါ့။ 

ရမး ။ ။ ဒလီိထုပိတ်ိကုေ်ငေ်ိငုရ်ေေတဲ ့

ပပဿောကမျ ိုးရတွက ဒီနှစ်မှစပဖစ်လာတာလား။ 

ဘယ်လိုမျ ိုးလဲ။ 

ရပဖ ။ ။ ဒနီစှမ် ှပဖစလ်ာေိမုဟတုဘ်ူး

အေငန်စှရ်တမွှာလ ဲပဖစဖ်ူးပါတယ။် ဒါရပမဲပ့ပေရ်ပပလည ်

သွားတာမျ ိုးရလးရတွေှိတယ်ရပါ့။ ဒါရပမဲ့ ဒီနှစ်မှပဲပိုြ

ပပီးရတာ့အရပခရေေိုးသွားတဲ့အရေအထားကကည့်တာ

ရတာ ့ကျရောတ်ို ့ဒနီစှမ်ိုးဦးောသမီှာစပဖစတ်ယလ်ိုရ့ပပာ

လို့ေတယ်ရပါ့။ 

ရမး ။ ။  ရတာ င် သူ ရတွ ကို  ဒီ လို  

တေားစွဲရတာ့ ရတာင်သူရတွဘက်ကရကာ ဘာရတွ 

ေက်ပပီး အကျ ိုးေက်ရတွပဖစ်လာခဲ့ေလဲ။ 

ရပဖ။ ။  သူတို့လဲဒီရပါ်မှာပဲ  စားဝတ်ရေရေး ၊ 

လမူှုစီးပွားကစိ္စရတ ွရပဖေငှ်းရေေတာ သတူိုက့ရလးရတ ွ

ရကျာင်းထားဖို ့၊ သတူိုက့ျေ်းမာရေး၊ သတူိုေ့ ဲ့ ပညာရေး

အကုေ်လုံးကိုဒီရပါ်ပဲမှီတင်းပပီးရတာ့ ရပဖေှင်းရေေတာ  

ပဖစ်တယ်။ တစ်ေည်းအားပဖင့်ရပပာလို့ေတာဒီရပမဟာ

သူတို့ေဲ့အသက်ပဲ။

အသက်ေှင်ေပ်တည်မှုေဲ့ တိုက်ရိုက်ေက်စပ် 

တယ် ဒီရပမဟာ၊ ပဖစ်တဲ့အခါမှာရတာ့ သူတို့ကလဲ 

စိကုတ်ယ၊်  တပက်လတဲားတယ။် တပမ်ရတာအ်ရေေဲ့လ ဲ

တစ်ပခား ကိစ္စရတွ သုံးဖို့လိုတယ် စသပဖင့်ရပါ့ရော်။ 

ရမး ။ ။ သက်ေိုင်ောရတွကရကာ 

ညှိနှိုင်းရပးမှုရတွလုပ်ရပးလား။ အခုချေိ်ထိ ဘယ်လို 

အရပခအရေထိရောက်ရေပပီလဲ။ 

ရပဖ။  ။  ဒီ ကကားမှာရပပလည်မှုရတွ 

မေေှကိကဘူး၊ ကျရောက်ကည့တ်ာရတာ ့သကေ်ိငုေ်ာရထ ွ

အပုက် ညှနိှိုင်းရပးတာရတာ ့ေှတိယ။် သိုရ့ပမဲ ့ရပပလည ်

မှုရတွ မေေှိ ကကဘူးေက်ပဖစ်တာပဲ။ ဒီလူရတွကလဲ 

စိုက်ေမှ၊ ဒီလူရတွကလဲ ကာေမှ သူ့ဟာသူကာမယ် 

အပိုင်ေဖို့ တစ်ေည်းအားပဖစ့်တပ်မရတာ်ကိုရပပာတာ။ 

တစ်ဘက်မှာရတာင်သူကလဲသူတို့စိုက်ပျ ိုးေမှ 

သူတို့အသက်ေှင်သေ်ေပ်တည်မှုအတွက် အေင်ရပပမ

ယ်။ဒါရကကာင့်ပပသောကရောက်ေုံးတေားေွဲေိုတဲ့အ

ထိ ပဖစ်ကုေ်တယ်ရပါ့ရော်။

ရမး ။ ။ တေားစွဲေို ရထာင်ချလိုက် 

တိငု်း ပပဿောက ရပပလညသ်ွားနိငုလ်ား။ ဘာေကပ်ဖစ ်

လာနိုင်မလဲ။ 

ရပဖ ။ ။  တေားေွဲေိုတိုင်း။ရထာင်

ထထဲည့လ်ိကုတ်ိငု်းဒပီပသောရပပလညသ်ွားပပလီားရပါ။့ 

ပပီးရတာ့ တစ်ဦးတစ်ရယာက်ကိုတေားေွဲေိုပပီးရတာ့ 

တစ်ဦးတစ်ရယာက်ပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး

ရပါ့။ အခုေိုရဒါေိုရေှး ေိုတစ်ေွာလုံးေီးပါးပဖစ်တယ်။ 

တစ်ချ ို့ေိုေင် သူကိုယ်တိုင်လဲစွဲခံေတယ် သူ့ခင်ပွေ်းေဲ့

သားသမီးရတွလဲစွဲခံေတဲ့ အိမ်ရတွေှိတယ်။  အခုေိုသူ

တို့စိုက်ခဲ့တဲ့ရတာင်ယာရတွ၊ သီးနှံရတွေိတ်သိမ်းချေိ်

ရောက်ပပီ။ သူတို့ရကာင်းရကာင်းမေိတ်နိုင်ဘူး။ 

ရမး ။ ။  အစုစစ်တပ်က တေားစွဲ  

ထားတဲ့ပုဒ်မရတွက တကယ်လို့ ပစ်ဒဏ်ချမှတ်တာ 

ခံေေင်ဘယ်ရလာက်ထိ ချနိုင်လဲ။ အခုရတာင်သူရတွ 

အဲဒီအတွက် ဘာရတွကကုံရတွ့ေင်ေိုင်ရေေလဲ။ 

ရပဖ။ ။ ပပည်သူပိုင် ပစ္စည်းကာကွယ်ရစာင့်ရေှာ

က်ရေးဥပရဒ ၆/၁ အေ ရထာင်၇နှစ်အထိချလို့ေတယ်။ 

ပပစ်ဒဏ်အေေိုေင် သူတို့ကိုအာမခံရပးလို့မေဘူး။ 

ရထာင ်ချုပေ်ဲ့တေားေငေ်ိငုရ်ေေတယ။် တစဘ်ကမ်ှာလ ဲ

သတူိုစ့ွခဲထံားေတဲ ့ောဇသတက်ကီးပဒုမ် ၄၄၇ အေေိေုငလ် ဲ

သရူတရွတ ွအပတတ်ိငု်းရုံးချေိ်းသွားရေေတယ ်ေိရုတာ ့

သူတို့ဒီသီးနှံရတွကိုရသချာမပပုစုအားဘူး၊ မရစာင့်  

ရေှာကအ်ားဘူးေိေုင ်သီးနှ ံအထကွန်ှုေ်းကျမယ ်ေိေုင ်

ရတာ့ သူတို့ရတွ ဒုက္ခရောက်မယ်ရပါ့။ 

ရမး။  ။ ဒါေိုေင်  ဘယ်သူ့ရတွမှာ 

တာဝေ်ရတွပိုေှိလာလဲ။ 

ရပဖ။ ။ ကျရော်တို့နိုင်ငံသားရတွပဲ ပဖစ်တယ်။  

ရတာငသ်လူယသ်မားရတ ွဒကု္ခရောကေ်င ်ကျရောတ်ိုန့ို

င်ငံဒုက္ခရောက်တာေဲ့အတူတူပဲ ပဖစ်တယ်။  ကိုယ့်နိုင်ငံ 

တိုးတတ်ရအာင်  ကျရော်တို့က နှစ်ဦး  နှစ်ဘက်  

ညှိနှိုင်းပပီးရတာ့ အေင်ရပပရအာင် လုပ်ရောင်ေမဲ့ဟာ 

ရတွ ပဖစ်လာတယ်။ 

အပမင်မတူတာရတွ ေှိမယ် ၊  ခံယူချက်ချင်း  

မတူညီတာရတွေှိမယ်။ ငါေဲ့အပမင်မတူလို့ရတာ့ ငါ့ေေ် 

သူငါေဲ့မေိုင်ဘူးကေပပီးရတာ့ လုပ်လို့ရတာ့ မေဘူး၊ 

အဲ့ဒါရကကာင့် ကျရော်တို့ဘယ်လိုရပဖေှင်းမလဲရပါ့။တစ်

ေည်းအားပဖင့ ်တပမ်ရတာေ်ဲ့ရတာငသ်ကူကားမှာရပမယာ

ကစိ္စရတပွဖစရ်ေရတာ ့အစိုးေတစေ်ပအ်ရေေဲ့ရောဘယ်

လိုကိုင်တွယ်ရပဖေှင်းမလဲ။ ဒါကိုရတာ့ ရကာင်းရကာင်း

ရလးစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ယူေတယ်ရပါ့။ 
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ကယားပပည်ေယ်အတွင်း စစ်တပ်က ရတာင်သူ ရတွအရပါ်မှာ တေားစွဲေိုထားတဲ့အရပါ် ဥပရဒအိမ် ဥပရဒပညာေပ် ေိုင်ောအသင်းမှ ဒါရိုက်တာ 
ရကျာ်ဝဏ္ဏရအာင်နှင့် ရမးပမေ်းချက်များကို ရကာက်နုတ် တင်ပပ ထားပါတယ်။

ရမး ။ ။ တိုင်းေင်းသားအခွင့်အရေး

ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်တဲ့  ဥပရဒရတွလည်းေှိ ပပီးပဲ  

ဒါရတွကရကာ ဘယ်ရလာက်အထိ အကာကွယ်ရပး 

နိုင်မလဲ။

ရပဖ။  ။ ေွာသားရတွ အရေေဲ့သူတို့ 

တိငု်းေင်းသားထုံးတမ်းအစဉအ်လာအေ ဘိုးဘွားအစဉ ်

အေက် ယုံယုံကကည်ကကည်ေဲ့ လုပ်ကိုင် စားရသာက် 

လာေတဲ့  ရပမပဖစ်တယ်။ တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုး အခွင့် 

အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးေဲ့ အကျ ိုးစီးပွား 

ပမင့်တင်ရေး ဥပရဒေိုတာေှိတယ်။ 

သို့ရပမဲ့ဒါကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ် 

ရစာင့်ရေှာက်နိုင်သလားေိုတဲ့ ရမးခွေ်းထုတ်စောရတွ 

ေှလိာတယရ်ပါ။့ေိရုတာ ့လကေ်ှအိရေအထား အေေိေုင ်

မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ရပပာလို့ေတယ်ရပါ့။ ဥပရဒမှာ 

အားေည်းချက်ရတွ အများကကီးေှိတယ်ရပါ့ရော်။ 

ရမး ။ ။  ဥပရဒမှာအားေည်းချက်  

ရတွေှိတယ်ေိုရတာ့ ဥပရဒပပုတဲ့ လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်ရတွကရကာ ဘာရတွ လုပ်သင့်လဲ။ 

ရပဖ။  ။ တိုင်းေင်းသားရိုးောဓရလ့ 

အစဉအ်လာ ကိဥုပရဒရေးေွတဲဲလ့ရူတကွဘယလ်ိေုား 

လည်လဲရတာ့ မသိဘူးရပါ့ရော်။  တစ်ေည်းအားပဖင့် 

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စလှယ်ရတွရပါ့။ ဘယ်လိုရပဖေှင်း 

ရပးမလရဲပါ ့ေိတုဲဟ့ာမျ ိုး၊ ဒါမ ှမဟတုေ်င ်ကာကယွတ်ဲ ့

ဥပရဒတစေ်ပ ်လိကုိလုိအုပရ်ေပေီိတုာရောယေူကကေဲ့

လားရပါ့ရော် အဲ့ဒါလဲ ရမးခွေ်းထုတ်စောပဖစ်လာတယ်

ရပါ့ရော်။

ရမး။ ။ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအရေေဲ့ 

ကရကာ ရတာင်သူရတွအရပါ်   ဘယ်လိုေည်းေဲ့  

ရပဖေှင်းရပးနိုင်မယ်လို့ ယူေပါသလဲ။

ရပဖ။ ။   ကျ ရော် တို့ ဒီ အ မှု မှာ  ပပ ေ် သုံး  

သပ်ကကည့်လိုက်မယ် ေိုေင်ရတာ့ တပ်မရတာ်ကလဲ 

အစိုးေထဲမှာေိုေင် ဥပမာ နိုင်ငံရတာ် အစိုးေထဲမှာေို 

ေင် ပပည်ရထာင်စုတစ်ေပ်အရေေဲ့  ကာကွယ်ရေး  

ဝေ်ကကီးဌာေက ဝေ်ကကီးရတွပါမယ်၊ ပပည်ထဲရေးဝေ်ကကီး 

ဌာေရတပွါမယ၊် ေယစ်ပရ်ေးော ဝေက်ကီးဌာေရတပွါမယ။် 

တစ်ေည်းအား ပဖင့်  သူတို့ကလဲအစိုးေအဖွဲ့  

ဝင်ရတွပဖစ်တယ် ေိုတာရပပာပပချင်တာပါ။ ပပီးရတာ့ 

ရောကတ်စခ်ကုလ ဲအမျ ိုးသားကာကယွရ်ေးေဲ့လုပံခုံရေး

ရကာငစ်မီှာလတဲပမ်ရတာက်ိယုတ်ိငုက် စပါတယရ်ပါ။့ 

ဘာရကကာင့ရ်ပပာလေဲိ ုနိငုင်ရံတာဦ်းရောငရ်ေတဲအ့မျ ိုး

သားကာကယွရ်ေးေဲ့လုပံခုံရေးရကာငစ်ထီမဲှာလပဲမေမ်ာ ့

တပ်မရတာ်ေိုတာပါပါတယ်ရပါ့။ 

ကျရော်ဘာရကကာင့် အဲ့လိုရပပာချင်လဲေိုရတာ့ 

ဒီရတာင်သူရတွ ဒုက္ခရောက်လို့ရောက်ေုံးပပေ်ပပီးရပဖ

ေှင်းရပးေမှာ နိုင်ငံရတာ်ေဲ့တာဝေ်ပါပဲ။ ရောက်ေုံး

ကိုကိုယ်တိုင် ပပေ် ပပီးရပဖေှင်းေတဲ့အလုပ်ပဲရပါ့ရော်။ 

အဲလ့ိေုိေုင ်အစထကဲရပပရပပလညလ်ည၊်ညှ ိညှနိှိုင်းနှိုင်း

ရပဖေှင်းသွားမယ်ေိုေင် ဒီလိုပပသောရတွ တက်စောအ

ရကကာင်းမေှဘိူးလိုရ့ပပာလိုေ့တယရ်ပါ။့ ရပပာချငတ်ာက 

ပမေမ်ာတ့ပမ်ရတာအ်ရေေဲ့ ဒါအစိုးေေဲ့ပေဲိငုတ်ယ၊်ငါတို့

ေဲ့မေိုင်ဘူးေိုတာမျ ိုးရေလို့မေဘူးလို့ရပပာပပတာပါ။

ရမး။ ။  ဒီ ရမး ခွ ေ်း ရတွ အ ရပါ် မှာ  

ဘာရတွထပ်ပပီး ရပပာကကားလိုသလဲ။

ရပဖ။ ။   ရတာင်သူလယ်သမားရတွအတွက်  

အသက်ေှင်ရေထိုင်ေပ်တည်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုရပဖ 

ေှင်းရပးမလဲေိုတာ  နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရေေဲ့ဒါကို

ရကာင်းရကာင်းရလးအစအီစဉရ်ေးေွခဲျမတှပ်ပီးရပဖေငှ်း

သင့ပ်လီို ့ကျရောအ်ကကပံပုတိကုတ်ေွ်းလိတုယရ်ပါရ့ော။်  

ဥပရဒအိမ် ဥပရဒပညာေပ် ေိုင်ောအသင်းမှ ဒါရိုက်တာ ရကျာ်ဝဏ္ဏရအာင်
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ကယားပပညေ်ယအ်တငွ်း လွိုငရ်ကာပ်မို့ေယန်ငှ့ ်

ဒီ ရမာ ေို ပမို့ ေ ယ် အ တွ င်း ေှိ ရတာ င် သူ  ၂ ၂  ဦး ကို  

ရပမယာပပသောနငှ့ပ်တသ်ကပ်ပီး တပမ်ရတာသ်ားများက 

တေားစွဲေိုထားသည်။

တေားစွဲေိုခံထားေသည့်  ရတာင်သူများ၏ 

ရောက်ေုံးအရပခအရေနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကေင်ေီ ပပ

ည်ရတာင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဥက္ကဌ ခူးတူေယ်ကို 

ကန္နေဝတီထိုင်းမ်မှ ရမးပမေ်းထားသည်။

ကန္တာေဝတီတိုင်း (မ် )  -  ကယား ပပည်ေယ်  

အတငွ်းမှာ လကေ်ှ ိအချေိရ်တာငသ်ရူတကွိ ုတပမ်ရတာ ်

က တေားစွဲထားတဲ့ ရောက်ေုံး အရပခအရေရလးရပပာ 

ရပးပါလား။

ခူးတေူယ ်- ရတာငသ် ူ၂၂ ဦးက လကေိှ်အချေိမ်ှာ 

ပုဒ်မနှစ်ခု၊ ၄၄၇ ေယ် ၆/၁ ေယ်အဓိကရပါ့။ ရတာင်သ 

ူတစ်ဦးကို ၆/၁ ေဲ့တစ်မှု ၄၄၇ ေဲ့နှစ်မှု အဲ့လိုမျ ိုးဝိုင်းပပီး

တေားစွဲတာမျ ိုးေှိတယ်။

ကန္တာေဝတီတိုင်း(မ်) - တေားစွဲခံထားေပပီး 

ရထာငအ်ချုပက်ျရေတဲရ့တာငသ်ရူတအွရေေဲ့ ဘယလ်ိ ု

အခက်အခဲမျ ိုးကို ေင်ေိုင်ရေေတာမျ ိုးေှိလဲ။

ခူးတူေယ် - တေားစွဲခံေတဲ့ရတာင်သူရတွထဲမှာ 

မုေိုးမတစ်ရယာက်ပါသွားတယ်။ ပပီးရတာ့ အသက် 

အကကီးေုံးက အသက် ၆၀ ရကျာ်တစ်ရယာက်ကရတာ့ 

သူ့မှာ ေားရောဂါခစံားရေေတယ။် အမျ ိုးသမီးကျရတာ ့

ေဂိုကတည်းက စိတ်ကျရောဂါေှိတယ် ၊  အပပင်မှာ 

ရေကတည်းက သူ့ရပမသိမ်းခံေတာေဲ့ပတ်သက်ပပီး 

ငိတုယ၊် စတိေ်င်းေရဲေေတယ။် စတိပ်ငပ်ေ်းရေေတယ။် 

အခုထပ်ပပီးရတာ့ ၆/၁ ေဲ့တေားစွဲခံေပပီးရထာင်ထဲ

ရောက်ရေရတာ့ ပိုေိုးတာရတာ့၊ ရထာင်ထဲမှာလည်း 

ငိဘုငဲိရုေတယ၊် စတိက်ျရောဂါကလည်းပိေုိုးလာတဲအ့

ရပခအရေရောကရ်ေပပီး အသကအ်န္တောယစ်ိုးေမိေ်တဲအ့

ရပခအရေရတွ ရောက်ရေတာရပါ့။

ကန္တာေဝတီတိုင်း(မ်) - တေားစွဲခံထားေတဲ့ 

ရတာင်သူရတွက ဘယ်ပမို့ေယ်၊ ဘယ်ေွာရတွကလဲ၊ 

ရပပာပပရပးလို့ေမလား။

ခူးတူေယ် - ဒီရမာေိုပမို့ေယ်က ၁၉ ဦးရပါ့၊ 

အဓိက ရဒါေိုရေှး၊ ရပခာက်မိုင်ပါတယ်၊ ရဒါကလိုးခူ 

ပါတယ်၊ ပပီးရတာ့ ဒီရမာေိုပမို့ေယ်က စက်မှုလယ်ယာ

ဝေ်ထမ်းနှစ်ရယာက်ပါတယ်။ လွိုင်ရကာ်ပမို့ေယ်က ၃ 

ဦးပါတယ်ရပါ့၊ အဓိကရတာ့ ရပမေီကုေ်းရဒါမူကလား 

ေဲ့သုံးမိုင်ပကကဲရပါ့။

ကန္တာေဝတီတို င်း (မ် )  -  စက်မှုလယ်ယာ 

ဝေ်ထမ်းက ဘာအတွက်တေားစွဲခံေတာလဲ။

"wyfrawmftaeeJhawmifolawGudk udk,fjcif;pmw&m;xm;jyD; tckawmifolawGudk w&m; 

pGJxm;wJhtr_udk jyefvnfokH;oyfjyD;awmh pOf;pm;apcsifw,f"

ကယားပပည်ေယ်အတွင်း လွိုင်ရကာ်ပမို့ေယ်နှင့် ဒီရမာေိုပမို့ေယ်အတွင်းေှိရတာင်သူ ၂၂ ဦးကို ရပမယာပပသောနှင့်ပတ်သက်ပပီး တပ်မရတာ်သားများက တေားစွဲေိုထားသည်။ 
တေားစွေဲိခုထံားေသည့ ်ရတာငသ်မူျား၏ ရောကေ်ုံးအရပခအရေနငှ့ပ်တသ်ကပ်ပီး ကေငေ်ပီပညရ်တာငသ်လူယသ်မားသမဂ္ဂဥက္ကဌ ခူးတေူယက်ိ ုကန္တာေဝတတီိငု်း(မ)်မ ှရမးပမေ်းထားသည။်

ခူး တူ ေ ယ်  -  သူ တို့ က  ရတာ င် သူ ရတွ ကို  

ထွေ်စက်ဌားလိုက်တာ၊ အဲ့တာရတာင်သူရတွစိုက်ပျ ိုး

ဖို့သူတို့က သွားအားရပးတယ်၊ ၄၄၇ ေဲ့ညှိတယ်ေိုပပီး 

စစ်တပ်ကတေားစွဲတာရပါ့။

ကန္တာေဝတီတိုင်း(မ်) – ခုလိုရတာင်သူရတွ 

တေားစွဲေိုခံေပပီးတဲ့ရောက်ပိုင်း ေွာထဲမှာ ကျေ်ခဲ့တဲ့ 

အပခားရတာငသ်ရူတေွဲ့အရပခအရေရတရွကာ ဘယလ်ိ ု

ေှိလဲဗျ။

ခူးတေူယ ်- ကျေခ်ဲတ့ဲသ့ရူတကွ လယရ်ပမထကဲိ ု

သွားဖိုရ့ကကာကရ်ေကကတယ။် သတူိုက့ိ ုစစတ်ပက်လာပပီး 

ပခိမ်းရပခာက်မလား၊ တေားစွဲမလားေိုတာကို စိုးေိမ်ရေ 

ေတယ်။ အထူးသပဖင့် အမျ ိုးသမီးရတွရပါ့၊ ရတာင်ယာ 

သွားဖို့မဝံ့မေဲပဖစ်ရေေတယ်။ လုံပခုံမှုလုံးဝကင်းမဲ့တဲ့ 

အရေအထားပဖစ်ရေတယ်။ တပ်မရတာ်က ရတာင်သူ 

ရတွေဲ့စားဝတ်ရေရေးကို ပခိမ်းရပခာက်မှုမလုပ်ဖို့အရေး

ကကီးတာရပါ့။

ကန္တာေဝတတီိငု်း(မ)် - ရတာငသ်ရူတကွိ ုတေား 

စွဲထားတဲ့ တပ်က ဘယ်နှစ်တပ်ေှိလဲ။

ခူးတူေယ် - ဒီရမာေိုပမို့ေယ်မှာေိုေင် ၃၆၀ 

အရပမာက်တပ်ရပါ့။ လွိုင်ရကာ်ပမို့ေယ်မှာက ခလေ 

- ၂၅၀ ပါ။

ကန္တာေဝတတီိငု်း(မ)်  - အခလုိ ုရတာငသ်ရူတတွ

ေားစွခဲေံတာေဲ့ပတသ်ကပ်ပီး ပပညေ်ယအ်စိုးေဘကက်ရေ 

ရတာင်သူရတွကို ကူညီတာမျ ိုးေှိလား။

ခူးတေူယ ်- လကေှ်အိစိုးေအရေေဲ့တပမ်ရတာက်ိ ု

ရကျာ် ပပီးလုပ်လို့မေဘူးလို့ဘဲ  သူတို့ကရပပာတယ်။ 

ဒါကလည်း သတူိုရ့ဘာငအ်ေမရကျာန်ိငုဘ်ူးေိတုာ လက ်

ခံပါတယ်။ ဒါရပမဲ့ အခုရတာင်သူရတွေဲ့ ခံစားရေေတဲ့ 

အခက်အခဲရတွ၊ ဒုက္ခရတွကို သွားေားရထာင်ပပီးအား 

ရပးတာမျ ိုးရတာ့ သူတို့လုပ်သင့်တယ်။ တချ ို့ရတာ့ 

လုပ်ရေတာရတွ ေှိတယ်၊ ဖရူေိုပမို့လွတ်ရတာ်အမတ် 

ဦးသဲေယ်တို့ေွာရတွကို သွားပပီးအားရပး ရေတာရတွ 

ေှိတယ်။ ဒါက သိပ်ရကာင်းတယ်၊ ဖိနှိပ်ခံရတာင် 

သူရတွဘက် ေပ်တည်တယ်ေိုပပီး ရတာင်သူရတွက 

တအား.. အားတက်တယ်။

ကန္တာေဝတီတိုင်း(မ်) – ရတာင်သူရတွအရေေဲ့ 

ဒီအမှုမှာ  အနိုင်ေနိုင်မလား ၊  သူတို့ေဲ့သိမ်းေည်း  

ခရံပမရတကွိ ုပပေေ်ဖိုအ့ရပခအရေ ေှလိား၊ ဘယလ်ိပုမငလ်။ဲ

ခူးတူေယ် - ဒီအမှုမှာရတာင်သူရတွနိုင်မနိုင် 

ေိုတာရပပာေခက်တယ်။ ရတာင်သူရတွရပမပပေ်ေမေ 

ေိုတာကရတာ့ ရပမရတွကို သိမ်းေည်းထားတဲ့ စစ် 

တပ်ရတွအရပါ်အများ ကကီးမူတည်တယ် ၊  ပပီးရတာ့  

သရဘာထားကကီးမှု၊ ကိယုပ်ခင်းစာောမှု အရပါ်အများကကီး 

မူတည်တယ်။

ကန္တာေဝတီတိုင်း(မ်) - စစ်တပ်ရတွက ရဒသခံ 

ရတာငသ်ရူတကွိ ုတေားစွတဲဲအ့ရပါ် ကေငေ်ပီပညရ်တာင ်

သူလယ်သမားဥက္ကဌ တစ်ရယာက်အရေေဲ့ ဘာများ 

ရပပာချင်လဲ။

ခူးတူေယ် - ဒါက ကျရော် ပမင်တာကရတာ့ 

ရတာငသ်ရူတကွိ ုစတိေ်င်းေရဲအာင၊် စတိပ်ငပ်ေ်းရအာင ်

ဝိုင်းပပီးနှိပ်စက်ရေတာဘဲလို့ကျရော်ပမင်တယ်။ ရောက် 

ရတာငသ်ရူတေွဲ့အခငွ့အ်ရေး၊ ဌာရေတိငု်းေင်းသားရတွ

ေဲ့အခငွ့အ်ရေး ေုံးရှုံးတယလ်ိုက့ျရောပ်မငတ်ယ။် ေိရုတာ ့

ဒီဟာေဲ့ပတ်သက်ပပီး ရတာင်သူလယ်သမားရတွက 

အေမ်း ေစ်ောရေတယ်ရပါ့။ သူတို့ဘဝကို သက်သက် 

စိတ်ေင်းေဲရအာင်၊ စိတ်ပင်ပေ်းရအာင်၊ စိတ်ဓါတ်ကျ 

ရအာင် … ပပီးရတာ့ မိသားစုပပိုကွဲရအာင်သက်သက်မဲ့ 

ညှင်းပေ်းနှိပ်စက်ရေတယ်လို့ဘဲ ပမင်တယ်။

ကန္တာေဝတီတို င်း (မ် )  -  ရတာင်သူရတွေဲ့  

လယ်ရပမရတွကို  သိမ်းေည်းထားတဲ့  တပ်မရတာ် 

သားရတွကို ဘာများရပပာချင်လဲ။ 

ခူးတေူယ ်- တပမ်ရတာအ်ရေေဲ့ရတာငသ်ရူတကွိ ု

ကိုယ်ပခင်းစာ တေားထားပပီး အခုရတာင်သူရတွကို 

တေားစွဲထားတဲ့အမှုကို ပပေ်လည်သုံးသပ် ပပီးရတာ့  

စဉ်းစားရစချင်တယ်ရပါ့။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ေိေုငက်ျရောတ်ိုက့ ပိုရ့ပးေတယ၊် လပုရ်ပးေတယ။် လွိုင ်

ရကာက်ရေသ ူေေက်ေု ်ေင်းမယေ်ိေုင ်စေိတက်ရတာ ့

ေထားတယ်ရပါ့။ ဒါရပမဲ့ လမ်းမှာ စားဖို့က ေည်းေည်း 

လုရံလာက ်ရအာငက်ျရောတ်ို ့မဘိရတ၊ွ ညအီကိရုတကွ 

ဝိငု်းဝေ်းပပီးရတာမ့ ှကညူရီပးတယ၊် ပံပ့ိုးရပးတယ။်" လို ့

ကိုဗျားေယ်က ရပပာပါတယ်။

အခုလို ထူးချွေ်ရအာင်ပမင်တဲ့အတွက် မိသား 

စုရတွက ဝမ်းသာပီတိပဖစ်ကကရကကာင်းကိုလည်း အကို 

ပဖစ်သူက ရပပာပါတယ်။

"သအူခလုိ ုသွားကစားတာ သ ူဒလီိ ုေေုမယလ်ို ့

မရမျှာ်မှေ်းထားပါဘူး။ တဖက်မှာလည်း သူ့ပညာရေး 

ကကိုးစားခဲတ့ယ။် အခလုည်း သ ူေရုတ ွတစခ်ပုပီး တစခ် ု

အဲ့လို ေလာတာ သူတစ်နိုင်ငံပပီးတစ်နိုင်ငံသူ သွားနိုင် 

တယ ်သူ့အတကွအ်ခလုိမုျ ိုး ရအာငပ်မငမ်ှုရတ ွေလာတာ 

ကျရော်တို့အားလုံးရပျာ်တယ်။"လို့  ကိုဗျားေယ်က 

ရပပာပါတယ်။

အခလုိ ုနိငုင်ံ ့ဂဏုရ်ောင ်အားကစားသမားခေစ္စ 

တိဖုာေဲ့ ပညာရေးအရပခအရေေဲ့ပတသ်ကပ်ပီး ဖရေူိပုမို့ 

အထက်တေ်းရကျာင်းက အထက်တေ်းပပ ရကျာင်း 

ေော ဦးကိုေယ်က အခုလိုေှင်းပပပါတယ်။

"သတူို ့ကစားတဲ ့ောသကီ ရကျာင်းဖငွ့တ်ဲ ့ောသ ီ

ေိရုတာ ့စာသငတ်ာေဲ့ တိကုရ်ေရတာ ့ရတာရ်တာ ်ရလး 

ရောက်ကျတယ်။ အလှမ်းရဝးသွားတယ်။ ရကျာင်း 

စဖွင့်တဲ့  june လမှာ သူသွားကစားတယ် ။ July 

လကုေ် မှ ပပေ်လာတယ်။ တစ်လရလာက် သူရကျာင်း 

ပပေ်လာတက်တယ်။ ပပီးရတာ့ သူပပေ်သွားေတယ်။ 

ပပေ်ရောက်တာလည်း  မ ကကာရသးဘူး  ။  ပပီးခဲ့တဲ့  

ရအာက်တိုဘာလ ပိတ်ေက်မှ ပပေ်ရောက်ရတာ့ သူ 

စာရတာ်ရတာ် ရောက်ကျသွားတယ် ။  သူ့အတွက်  

ရတာ့ ေည်းေည်း ထိခိုက်သွားတာရပါ့။" လို့  ေော 

ဦးကိုေယ်က ရပပာပါတယ်။

ပညာရေးဌာေကလည်း အခလုိ ုအားကစားပိငု်း 

ထူးချွေတ်ဲက့ရလးကိ ုတားေီးပတိပ်ငတ်ာမေှပိ ဲ၊ ခငွ့ပ်ပု 

ရပးထားတယ်လို့လည်း ေိုပါတယ်။

ထူးချွေ်တဲ့ ကရလးရတွကို သက်ေိုင်ော အစိုးေ 

အဖွဲ့ ကရေပပီးရတာ့ ရပမရတာင်ရပမာက် ပံ့ပိုးရပးပပီး 

ပပုစုပျ ိုးရထာင် ရပးဖို့လိုတယ်လို့ ေောက အကကံပပု 

သွားပါတယ်။

“သတူိုအ့တကွ ်အခကအ်ခရဲတရွတာ ့ေှရိကာင်း 

ေှိနိုင်တယ်ရပါ့။ သူတို့ကို ဒီထက် ရပမရတာင်ရပမာက် 

ရပးနိုင်မယ်ေိုေင်ရတာ့ ကျရော်တို့ နိုင်ငံအတွက် ကား 

စားသမားရကာင်းရတ ွေှလိာနိငုတ်ာရပါ။့” လို ့ေောက 

ေက်ရပပာသွားပါတယ်။

ပညာရေးမှာ အေည်းငယရ်ောကက်ျရေရပမယ့ ်

လို့  အားကစားပို င်းမှာ  ထူးချွေ် ပပီး  ဘဝအတွက်  

အာမခံချက်တစ်ခုေလာမယ်လို့ရတာ့ ခေစ္စတိုဖာေဲ့ 

မိခင်ကရတာ့ ရမျှာ်လင့်ထားပါတယ်။

"သူလည်း ကစားသမားရကာင်းတစ်ရယာက် 

ပဖစ်လာမယ်ရပါ့။ ပပီးရတာ့ သူ့ေဲ့ ဘဝ အာမခံချက် 

“edkifiHh*k%faqmif upm;orm;awGudk tav;xm;ay;yg” aemufausm pmrsufemrS aqmif;yg; tquf

ေှိလာမယ်ေိုေင် ပိုရကာင်းတယ်။ ရမျာ်လင့်တာရပါ့ 

ရော်။" လို့ ခေစ္စတိုဖာေဲ့ မိခင်ကရတာ့ သားအရပါ်ထား 

တဲ့ သူမေဲ့ ရမျှာ်လင့်ချက်ကို ရပပာေို သွားပါတယ်။

Photo -San Nyo Nyo Facebook

ကေင်ေီပပည်ရတာင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဥက္ကဌ ခူးတူေယ်
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"ကျရောတ်ိုေ့ဲ့လကထ်ကမ်ှာ ကျရောတ်ို ့ပိငုေ်ိငု ်

တဲ့ ရပမေဲ့သဘာဝ အေင်းအပမစ်ရတွကို လွတ်လပ်စွာ 

စီမံခေ့်ခွဲခွင့် အချုပ်အပခာအာဏာရတွ ေှိရေေမယ်"

အမျ ိုးသားတေ်းတညူမီျှခငွ့၊် ကိယုပ်ိငုပ်ပဌာေ်းခငွ့၊် 

လူမှုတေားမျှတမှုနှင့်လွတ်လပ်ခွင့် စသည်တို့အတွက် 

ပမေမ်ာနိငုင်အံတငွ်းေှ ိတိငု်းေင်းသားလမူျ ိုးစမုျား၏ ေယ်

စုနှစ်ခုနှစ်စုေီးပါးခေ့်ေှိပပီပဖစ်ရသာ မပပီးေုံးရသးသည့် 

လကေ်ကက်ိငုခ်ခုရံတာလ်ေှရ်ေးကိ ုယရေ့ထတိိငုေ်က်

လက်ေင်နွဲရေကကေပပီး တစ်ပပိုင်ေက်ထဲတွင် ပငိမ်းချမ်း 

ရသာေည်းပဖင့် နိုင်ငံရေးရေွးရနွးပွဲများမှတေင့် ၎င်း

တိုရ့မျှာမ်ေှ်းရသာပေ်းတိငုသ်ိုရ့ောကေ်ှေိေအ်တကွ ်ေက ်

လက်တိုက်ပွဲဝင်ရေကကေပါသည်။ 

ထိသုို၎့င်းတိုရ့မျှာမ်ေှ်းထားရသာ ပေ်းတိငုသ်ိုရ့ော

က်ေှိေေ်လမ်းခေီးစဉ်တွင် အသက်ရသွးရချွးဘဝရပါင်း

များစွာသညရ်ပးေပခ်ဲေ့ပပီးပဖစပ်ပီး အချ ို့တိုသ့ညလ်ည်း

ရောကပ်ပေလ်ညှ့ပ်ခင်း၊ ဤ လမ်းခေီးမထှကွခ်ွာသွာပခင်း

များေှိသလို အချ ို့တို့သည်လည်း ၎င်းတို့ရမျှာ်မှေ်းထား

ရသာပေ်းတိငုသ်ိုရ့ောကေ်ှေိေ ်မပပီးေုံးရသးသည့ခ်ေီးကိ ု

ေက်လက်ချတီက်ရေကကေပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း 

ရခတအ်ေကေ်ကမ်ဖှနိှပိပ်ခင်း ယန္တေားများသညအ်ား

ေည်းသွားပခင်းမေှဘိ ဲရခတရ်ပပာင်းလာသညန်ငှ့အ်မျှ ပုံ

စံအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့်အားရကာင်းရေေဲ ပဖစ်ပါသည်။ 

ယခင်က အတင်းအဓ္ဓမဖိအားရပးပခင်းများ၊ အ 

ကကမ်းဖက်ပခင်းများ၊ ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းများ၊ကကီးစိုးပခင်း

များကို လက်ေက်ပဖင့် ဖိနှိပ်ချုပ်ပခယ်ပခင်းများကိုပပု 

လုပ်ခဲ့ရသာ်လည်း ယခုချေိ်အခါသမယတွင် ထိုသို့  

အရသာအောများသည် ပုံစံအသစ်ပဖင့်ကျွနုပ်တို့၏ဝေ်း 

ကျငတ်ငွလ်ည်းရကာင်း၊ ကျွနပုတ်ိုထ့ ံသိုလ့ည်းရကာင်း 

တိကုရ်ိကု ်အားပဖင့တ်စေ်ည်း၊ သယွဝ်ိကုအ်ားပဖင့ ်တစဖ်ု ံ

ရောက်ေှိရေပပီးပဖစ်သည်။ 

ထိုမျှမက ဤဖိနှိပ်မှု ယန္တေားများသည် နိုင်ငံ 

တစ်ဝှမ်း အရပါ်တွင်ရသာ်လည်းရကာင်း အထူးသပဖင့် 

တို င်းေင်းသားလူမျ ိုးများစုများ၏ ရမျှာ် မှ ေ်း ရသာ  

ပေ်းတိငု ်သိုသ့ွားရသာ  မပပီးေုံးရသးသည့ ်ခေီးတငွ ်ကကုံ 

ရတွ့ရေေပပီး ထိုဖိနှိပ်မှုယန္တေားများသည် အချ ို့ရသာ 

အရပခအရေတွင် ထိေ်းချုပ်ထားပခင်း သို့မဟုတ် လက်

ဦးမှုေယူထားပခင်းများကိုပပုလုပ်ထားရေပပီးပဖစ်သည်။ 

ထိအုထမဲ ှသသိာထငေ်ှားရသာပဖစေ်ပတ်စခ်မုှာ 

တိငု်းေင်းသားလမူျ ိုးစမုျား၏ရပမ၊ အေင်းအပမစန်ငှ့ ်ေယ ်

ေမိတ်များကို အပပည့်အဝထိေ်းချုပ်ထားပခင်းများကို

ပပုလုပ်နိုင်ေေ်အတွက် ထိုဖိနှိပ်ပခင်းယန္တေားများသည် 

အေှေိ်အဟေု်အား ရကာင်းစွာပဖင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့် 

တိုင်းေင်းသားရဒသများ အထူးသပဖင့် နှစ်ရပါင်းခုနှစ် 

ေယခ်ေ့်ခခုရံတာလ်ေှ ်ရေးေငန်ွရဲေရသာ တိငု်းေင်းသား 

ရတာလ်ေှရ်ေးအဖွဲ့အစည်းအများထေိ်းချုပေ်ယရ်ပမများ

သို့လည်း ပုံစံမျ ိုးစုံပဖင့် ဝင်ရောက်ထိေ်းချုပ်ပခင်းများကို 

လုပ်ရောင်ရေပပီပဖစ်ပါသည်။ 

ထိအုထမဲ ှအလေွန်ူးညံရ့ပျာရ့ပပာင်းပပီး အငအ်ား 

အလွေ်ကကီးမားရသာ ဖိနှိပ်မှုယန္တေားတစ်ခုမှာ ဥပရဒ 

များပပု၍ ထိေ်းချုပ်ပခင်းများကိုတေားဝင်လုပ်ရောင် 

နိုင်ေေ် ပပင်ေင်ပပုလုပ်ရေကကပခင်းပဖစ်သည်။ 

သဘာဝသယံဇာတနှင့် ေယ်ေိမိတ်များအရေး (သို့) ရပမအခွင့်အရေး

apmt,fap;a&;om;onf? (Kayah Earthrights Action Network - KEAN)

ထိသုိုရ့သာ အရပခအရေများသညလ်ည်း ကယား 

(ကေင်ေီ) ပပည်သို့ရောက်ေှိ ရေပပီးပဖစ်၍ ထိုယန္တေား 

များ၏ ေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများသည် ရဒသရေ 

ပပည်သူများ၊ ဌာရေတိုင်းေင်းသားများတို့ သည်လည်း 

ေင်ေိုင် ခံစားရေေပါသည်။

၂၀၁၂ခနုစှမ် ှစတင၍် သမ္မတဦးသေ်ိးစေိဦ်းရောင ်

ရသာ ဒီမိုကေက်တစ်အစိုးေသစ်သည် ပမေ်မာနိုင်ငံ 

အတငွ်းတငွပ်ပုပပငရ်ပပာင်းလမဲှုများကိအုေှေိအ်ဟေု ်ပမငှ့်

စွာပဖင့လ်ပုရ်ောငမ်ှုများေှခိဲပ့ပီး ထိအုထမဲ ှရပမယာကဏ္ဍ 

ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုကိုပါလုပ်ရောင်ခဲ့ပါသည်။ 

အရပါ်ယအံားပဖင့က်ကည့မ်ညေ်ိလုျှင ်ထိသုိုရ့သာ 

ပပုပပငရ်ပပာင်းလမဲှု များသည ်ပမေမ်ာနိငုင်၏ံအဓကိထကွ်

ကေုပ်ဖစရ်သာ၊ ပမေမ်ာနိငုင်လံဦူးရေ၏စစုရုပါင်း၏ (၇၀) 

ောခိုင်နှုေ်းရသာ အရပခခံရတာင်သူလယ်သမားများ၊ 

ဌာရေတိုင်းေင်းသားများ၏ ဘဝတိုးတက်ရပပာင်းလဲမှု

အတွက်ပဖစ်ရစနိုင် မည့်ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုတစ်ခုပဖစ်

လိမ့်မည်ဟုယူေေရပမည်။ 

သိုရ့သာလ်ည်း ယရေ့ထတိိငုစ်စမ်ေှသ်ည့ ်သသိာ 

ထငေ်ှားရသာ တိုးတက ်ရပပာင်းလမဲှုများကိမုပဖစရ်စဘ ဲ

ထေိ်းချုပမ်ှုများကိ ုလပုရ်ောငေ်ေအ်တကွခ်ျဉ်းကပရ်ေမှု 

များကို ပဖစ်ရပါ်ရစရေပါသည်။ 

၂၀၁၂ခုနှစ်ရောက်ပိုင်းမှ စတင်၍ ရပမနှင့်ပတ် 

သက်ရသာ ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုများအတွက် အစိုးေသစ် 

သည် ဥပရဒသစ်များ ပပဌာေ်းပခင်းများကိုစတင်လုပ် 

ရောင်လာခဲ့သည်။ 

သိုရ့သာလ်ည်း ထိသုို ့လပုရ်ောငေ်ာတငွ ်အများ 

ပပညသ်မူျား ပူးရပါင်းပါဝငခ်ငွ့မ်ျားကိထုေိ်းချုပ ်ထားပပီး 

အများပပည်သူ ကေ့်ကွက်မှုများစွာ ေှိသည့်အကကားမှ 

ဥပရဒသစမ်ျား ပပဌာေ်းပခင်းများကိ ုလပုရ်ောငခ်ဲသ့ည။်

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၀)ေက်ရေ့တွင်ပပဌာေ်း 

လိကုရ်သာ လယယ်ာရပမဥပရဒအေ နိငုင်တံစဝ်မှ်းလုံးေှ ိ

ရတာငသ်လူယသ်မားများအားလုံးသည ်မမိတိို၏့လယ်

ယာရပမပိုင်ေိုင်မှုများအတွက် မှတ်ပုံတင်ပခင်းများကို 

ပပုလုပ်ေေ်လိုအပ်သည်။ 

ဤသည်မှာ ၂၀၁၂ခုနှစ် လယ်ယာရပမဥပရဒ၏ 

ထူးပခားရသာအချက်တစ်ခုပဖစ်ပပီး ထိုအချေိ်မှစတင်၍ 

နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလယ်ယာရပမ မှတ်ပုံတင်ပခင်း လုပ်ငေ်း 

များကို စီမံချက်များသတ်မှတ်၍ အေှိေ်အဟုေ်ပမှင့်  

လုပ်ရောင်ခဲ့ပါသည်။ 

ကယား(ကေင်ေီ)ပပည်တွင်လည်း ထိုအချေိ်မှ 

စတင်၍ လယ်ယာရပမမှတ်ပုံတင် ပခင်းကိုလုပ်ရောင် 

ခဲ့ ပပီး ၂၀၁၈ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းအထိ ေေှိထားရသာ 

အချက်အလက်များအေ ၉၀%ရကျာ် ရသာ လယ်ယာ 

ရပမများကို မှတ်ပုံတင်ထားပခင်း ပပုလုပ်ထားခဲ့ပပီး ပဖစ် 

သည် ဟုလည်း သိေှိေပါသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း များစွာရသာကေ့်သတ်မှုများ 

သည ်လယယ်ာရပမမတှပ်ုတံငပ်ခင်းပဖစစ်ဉတ်စ ်ရလျှာက ်

လုံးတွင် ပဖစ်ရပါ်ရေပပီး လာဘ်ရပးလာဘ်ယူမှုများ၊ 

အာဏာ အလွသဲုံးစားမှုများ၊ များစွာရသာ လယယ်ာရပမ 

များသည်လည်း မှတ်ပုံတင်ပခင်းပပုလုပ်ေေ်အတွက် 

ကေ့်သတမ်ှု ခရံေေပခင်းများ၊ လကဦ်းမှု ေယပူခင်းများနငှ့ ်

စည်းလုံးညီညွတ်မှု ကွဲရစပခင်း စရသာအရပခအရေများ

ပဖစ်ရပါ်ရေပါသည်။ 

အဓိကအားပဖင့် တိုင်းေင်းသားများ ဘိုးဘွား 

စဉ်ေက် ကျင့်သုံးလာခဲ့ ရသာ ရိုးောဓရလ့ရပမယာစီမံ

ခေ့်ခွဲမှုစေစ်များနှင့်ကိုက်ညီမှုများမေှိဘဲ ၎င်းတို့အား

အေုံးသတ်သွားရအာင်လုပ် ရောင်ရေပခင်းများကိုပဖ

စ်ရပါ်ရစပါသည်။ 

တစ်ဘက်တွင် ယင်းစေစ်သည် ရကာင်းသ 

ရယာင်ေှိရသာ်လည်း အတွင်းကျကျ ကကည့်လိုက်မည် 

ေိုလျှင် တိုင်းေင်းသားရဒသေှိလယ်ယာရပမများကို  

မတှပ်ုတံငပ်ခင်း စေစပ်ဖင့ ်ထေိ်းချုပပ်ခင်းများလပုရ်ောင ်

ရေပခင်း၊ ရပမကိုရောင်းကုေ်အပဖစ်သို့ ပဖစ်ရစကာ လက်

ဝါးကကီးအုပ်စေစ်သို့တွေ်းပို့ရေ ပခင်းများကိုလုပ်ရောင်

ရေပခင်းပဖစ်သည်။

ကယားပပည်ေယ်ေှိ  ပမို့ေယ်(၇) ပမို့ေယ်နှင့်  

ပမို့ေယ်ခွဲ(၁)ပမို့တို့၏ ရပမအသုံးချမှု မှတ်တမ်းများအေ 

ပုံစံ(၇) ထုတ်ရပးနိုင်ရသာရပမအမျ ိုးအစားများအထဲ

မှ လယ်ရပမ၊ ယာရပမ၊ ဥယျာဉ်၊ ရတာင်ယာ၊ စားကျက် 

ရပမနှင့်အပခား လှပ်ထားရသာအမျ ိုးအစား၏စုစုရပါင်း 

ဧကသည ်(၁၇၁၆၉၇)ခေ့်ေှသိညဟ် ုရဖာပ်ပထားပါသည။် 

၂၀၁၂ခုနှစ် လယ်ယာရပမဥပရဒအတည်ပပုပပီးချ ိ

ေ်ရောက်ပိုင်းမှစတင်၍ ကယားပပည်ေယ်အတွင်းတွင် 

လယ်ယာရပမမှတ်ပုံ တင်ပခင်းလုပ်ငေ်းများကိုစတင်

လုပ်ရောင်ခဲ့ကာ ၂၀၁၆နှစ်ကုေ်ပိုင်းတွင် (၁၄၅၇၅၇)

ဧက ကိမုတှပ်ုတံငထ်တုပ်ပီး ပဖစသ်ညဟ်သုေိှိေပါသည။် 

သို့ ရသာ်လည်း  ထိုသို့  မှတ်ပုံတင် ပခင်းနှင့်  

ပတ်သက်ပပီး ရဒသခံများထံမှ အပငင်းပွားမှု များစွာ 

ပဖစရ်သာ အသကံိကုကားရေေပပီး ၎င်းတို၏့ လယယ်ာရပမ 

များစွာသည်လည်း မှတ်ပုံတင်ခွင့်မေေှိရသးရသာ 

အရပခအရေများကိုလည်း  ကကားသိ ၊  ရတွ့ ပမင်  ရေ 

ေပါသည်။ 

ထို သို့ ရသာ အ ရပခ အ ရေ နှ င့်  ပ တ် သ က် ပပီး  

သတင်းအ ချက်အလက်များကို  စိ စစ် ပခင်းလုပ်  

ရောင်နိုင်ေေ်အတွက် ကယားပပည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့် 

သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင် ေိုင်ောအခွင့်အရေလှုပ်ေှား

ရောင်ေွက်မှုကွေ်ေက် မှ ဒီးရမာ့ေိုပမို့ေယ်အတွင်းေှိ 

ရကျးေွာအုပ်စု(၅)စုမှရကျးေွာ (၁၆)ေွာအား လယ်

ယာရပမမှတ်ပုံတင် ပခင်း ပပီးစီးမှုနှ င့်  ပတ်သက် ပပီး  

သတင်း အချက်အလက်များကို ရကာက်ယူခဲ့ော ၉၀% 

ရကျာ်ရသာ ရဒသရေပပည်သူများ၏ လယ်ရပမနှင့်  

ယာရပမများကိုသာ အဓိကဦးစားရပးပပီး လယ်ယာ 

ရပမမှတ်ပုံ တင်ပခင်းကို လုပ်ရောင်ရေသည်ကိုရတွ့

ေှိေပါသည်။ 

တစ်ေည်းအားပဖင့် တိုင်းေင်းသားရဒသများေှိ 

လယ်ယာရပမများကို  မှတ်ပုံတင် ပခင်းများကိုလုပ်  

ရောင၍် ၎င်းတိုက့ိထုေိ်းချုပန်ိငုေ်ေအ်တကွ ်အေငသ်င့ ်

ပပုလုပ် ပပီးပဖစ်ရေပါသည်။

သို့ရသာ်လည်း ၂၀၁၂လယ်ယာရပမဥပရဒအေ 

လယ်ယာရပမမှတ်ပုံတင် ပခင်းများကိုလုပ်ရောင် ပခ

င်းများ သည် အရပခခံရတာင်သူလယ်သမားများ၏

ရပမယာအခွင့်အရေးအတွက်အမှေ်တစ်ကယ်ထိရော

က်လုံရလာက် ရသာ အကာအကွယ်ရပးပခင်းများမ

ေှိသည့်အပပင် ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင်ထိုဥပရဒကိုပပေ်လည်

ပပင်ေင် ပခင်း ပပုလုပ်ခဲ့  ရသာ်လည်း သိသာရပပာင်း

လဲရသာတိုးတက်ရကာင်းမွေ်မှုများမေှိသည့်အပပင်  

ပပစမ်ှုပပစဒ်ဏမ်ျားနငှ့ပ်တသ်က၍် ပိမုိ၍ုကကီးမားရအာင်

လုပ်ရောင်လာသည်ကိုလည်း ရတွ့ေှိေပါသည်။

ထို့အ ပပင်  ၂၀၁၂ခုနှ စ်  မတ်လ(၃၀)တွင်  

ပပဌာေ်းလိုက်ရသာ ရပမလွတ်ရပမလပ်နှင့်ရပမရိုင်းများ 

စမီခံေ့်ခွရဲေး ဥပရဒတငွလ်ည်း အဓကိအားပဖင့ ်လပုင်ေ်း 

(၄)မျ ိုးကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ေေ်အတွက် စီစဉ်ထားေှိလုပ် 

ရောင်ရေသည် ကိုရတွ့ေှိေပါသည်။ 

ဤဥပရဒ၏ေည်ေွယ်ချက်မှာ  နို င် ငံ ရတာ်  

စီးပွားဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရပမလွတ်၊ ရပမလပ်

နှင့်ရပမရိုင်းများကိုအသုံးပပု၍ စီးပွားပဖစ်စိုက်ပျ ိုးရေး၊ 

ရမွးပမူရေး၊ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ပခင်း၊ အစိုးေက ခွင့်

ပပုထားရသာဥပရဒနှင့်ညီညွတ်သည့် အပခားလုပ်ငေ်း 

များကို ထိရောက်စွာအသုံးချစီမံရောင်ေွက်နိုင်ေေ် 

အတကွေ်ညေ်ယွထ်ားေှရိသာလ်ည်း ထိထုကရ်ကျာလ်ေွ ်

၍ကကည့်မည်ေိုလျှင် တိုင်းေင်းသားရဒသေှိရပမများကို 

ရပမလတွရ်ပမလပန်ငှ့ရ်ပမရိငု်းများဟရူသာအဓပိ္ပါယဖ်ငွ့၍် 

ရခါင်းစဉ်တတ်ကာ အလွယ်တကူေယူလုပ်ရောင်ေေ် 

အတွက်ချဉ်းကပ်လုပ်ရောင်ရေမှုများပဖစ်ရေပါသည်။ 

ဤအချက်ကို ကကည့်မည်ေိုလျှင်  ဥပရဒပါ  

မူလေည်ေွယ် ချက်များ၏ ရကျာ်လွေ်သက်ရောက်နိုင်

မှုများသည ်တိငု်းေင်းသားရဒသေှရိပမများအရပါ်သိုပ့ခမိ်း

ရပခာကမ်ှုများကိ ုများစွာပဖစရ်စပါသည။် ၂၀၁၇ခနုစှတ်ငွ ်

ရပမလတွရ်ပမလပန်ငှ့ရ်ပမရိငု်းများစမီခံေ့်ခွရဲေးဥပရဒကိ ု

ပပေ်လည်ပပေ်ေင် ပခင်း များကိုပပုလုပ်ခဲ့ရသာ်လည်း 

သိသားထင်ေှားရသာ တိုးတက်ရပပာင်းလဲမှုများကိုမ

ရတွ့ေဘဲ ဤလက်ေှိဥပရဒကို ပိုမိုအားရကာင်းရအာင်

လုပ်ရောင်ရေပခင်းမျ ိုးများပဖစ်ရေပါသည်။ 

ထို ၂၀၁၇ ရပမလွတ်ရပမလပ်နှင့်ရပမရိုင်းများ 

စီမံခေ့်ခွဲရေးဥပရဒ(မူကကမ်း) ကို ပပေ်လည် ပပင်ေင် 

ပခင်းကိ ုလွှတရ်တာန်စှေ်ပတ်ငွ ်အပမငသ်ရဘာထားများ 

ကွဲလွဲ မှုများေှိခဲ့ပပီး တိုင်းေင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

ရတာင်သူလယ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အေပ်ဖက် 

ေိငုေ်ာအဖွဲ့ အစည်းမ ှကိယုစ်ားလယှမ်ျားနငှ့သ်င့ရ်လျာ ်

ရသာပညာေငှမ်ျားပါဝငန်ိုငမ်ှုကိ ုလည်းကေ့်သတ်ထား 

ေဲများေှိရေေဲ ပဖစ်ပါသည်။

လက်ေှိ ကယား(ကေင်ေီ)ပပည်၏ ရပမအသုံးပပု

မှုေိငုေ်ာမတှတ်မ်းများအေ လယယ်ာရပမမဟတုရ်သာ 

ကကိုးဝိုင်း/ပပင်၊ ရတာရိုင်း ၊ ရပမရိုင်း ၊ အပခားနှင့်စိုက်

ပျ ိုး ပခင်းမပပုနိုင်ရသာရပမများ၏ ဧေိယာစုစုရပါင်း( 

၂,၇၈၄,၁၄၀) ဧကေှိသည်။ 

ထိုအထဲမှ သစ်ရတာဦးစီးဌာေ၏စီမံခေ့်ခွဲမှု 

ရအာက်တွင်တည်ေှိရသာ ကကိုးဝိုင်း/ပပင်ဧေိယာသည် 

(၁,၅၆၇,၀၆၀) ဧကပဖစပ်ပီး ကျေေ်ှရိသာ ရပမဧေယိာဧက 

(၁,၂၁၇,၀၈၀) သည် ရပမလွတ်ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်းများ 

အပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ရချအများေုံးပဖစ်ရသာ ရပမများ 

အပဖစ်ယူေနိုင်ပါသည်။

သို့ ရသာ်လည်း  ထိုသို့ ရသာ ရပမများ  သည်  
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သဘာဝသယံဇာတနှင့် ေယ်ေိမိတ်များအရေး (သို့) ရပမအခွင့်အရေး
ရဒသခံတိုင်းေင်းသားများ မိမိတို့ဝမ်းစာရေးအတွက်

အသုံးပပုရသာစိုက်ပျ ိုးရပမများ၊ ထိေ်းသိမ်းကာကွယ် 

ထားရသာရပမနှင့်သစ်ရတာများ၊ ရိုးောဓရလ့အေစီမံ

ခေ့်ခွဲရသာရပမများ၊ ၎င်းတို့၏ရိုးောဓရလ့ယဉ်ရကျးမှု၊ 

ကိုးကယွယ်ုကံကညမ်ှုများ၊ ၎င်းတို၏့နိငုင်ရံေးေပတ်ညမ်ှု၊ 

လူ့ဂုဏ်သိက္ခာတို့နှင့်ေက်စပ်မှုေှိရသာ ရပမများပဖစ်ပါ 

သည။် သိုရ့သာလ်ည်း ထိသုိုရ့သာ ရဒသခတံိငု်းေင်းသား

များ၏ရပမများအရပါ်သို့ ထိေ်းချုပ်ပခင်းယန္တေားများကို 

တင်သွင်းလာပခင်းများသည်လည်း ဤဥပရဒနှင့်အတူ

တစ်ပပိုင်ေက်ရောက်ေှိလာပပီး ထိေ်းချုပ်ပခင်းများကို 

စတင် လုပ်ရောင်ရေသည်ကိုရတွ့ေှိေပါသည်။

၂၀၁၂ခနုစှရ်ောကပ်ိငု်း ရပမလတွ၊် ရပမလပန်ငှ့ရ်ပမ

ရိုင်းများစီမံခေ့်ခွဲရေးဥပရဒအတည်ပဖစ်ချေိ်မှစတင်၍ 

ထိုဥပရဒကိုအသုံးပပု၍ကယား(ကေင်ေီ)ပပည်တွင် ရပမ

ယာအရပခပပုအကကီးစားေင်းနှီးပမုပ်နှံမှုလုပ်ငေ်းများကို 

လပုရ်ောငေ်ေအ်တကွ ်နိငုင်ပံခားအရပခစိကုေ်င်းနှီးပမုပ ်

နှံမှုကုမ္ပဏီများသည်လည်း ပပည်တွင်းေှိေင်းနှီးပမုပ်နှံမှု 

ကမု္ပဏမီျားနငှ့ပ်ူးရပါင်းကာ စတငခ်ျဉ်းကပလ်ပုရ်ောင ်

မှုများေှိလာပပီး ကယား(ကေင်ေီ)ပပည်အတွင်းေှိ ဖရူ 

ေိုပမို့ ေယ်အတွင်းေှိ ရကျးေွာ(၁၀)ေွာေှိ ရပမဟက်တာ 

(၅၀,၀၀၀) ရပါ်တငွ ်လပုရ်ောငေ်ေ ်ချဉ်းကပလ်ာမှုများ 

ေှိပါသည်။ 

ဤပမာဏသည ်ကယား(ကေငေ်)ီပပည၏် သစ်

ရတာဦးစီးဌာေမှစီမံခေ့်ခွဲမှုေှိရသာရပမ၏ပပင်ပကျေ်ေှိ

ရသာရပမ စစုရုပါင်း၏ ေယပ်ုတံစပ်ုခံေ့်ရသာပမာဏနှ

င့က်ိကုည်ရီေပါသည။် (အရကကာင်းအောအရသးစတိက်ို

ထပ်မံရလ့လာလိုပါက (www.keanearthrights.org)

ဝက်ေိုဒ်တွင်လှပရသာထိေ်းချုပ်ပခင်း”ဟူရသာအမည်

ပဖင့်လည်းရဖာ်ပပထားပါသည်။) 

သို့ ရသာ် လ ည်း  ထို သို့ ရသာ ရပမ များ သ ည်  

ရဒသခံရကျးေွာများမှ ရေွှ့ရပပာင်းရတာင်ယာအတွက်

စိုက်ပျ ိုးရသာရပမများ၊ တိုင်းေင်း ရေးဝါးရေးပမစ်များ

အတွက်ထားေှိရသာရပမများနှင့်အပခားရသာစိုက်ပျ ိုး 

ပခင်း၊ ရမွးပမူပခင်းများလပုက်ိငုေ်ေ ်အတကွထ်ားေှရိသာ

ရပမများအရပါ်တွင်သာပဖစ်ပါသည်။ 

တစ်ဘက်တွင် ပပည်ေယ်၏စီးပွားရေးဖွံ့ ပဖိုး

တိုးတက်မှု အတွက်ေည်ေွယ်ထားေှိရသာ်လည်း ထို

ကဲ့သို့ရသာထိေ်းချုပ်ပခင်းယန္တေားများသည် ရဒသခံ 

ပပည်သူများအရပါ် သို့ များစွာေိုးကျ ိုးသက်ရောက်နိုင်

ရကကာင်းကို ရဒသခံပပည်သူများသည် ပွင့်လင်းပမင်သာ

စွာသိေှိခွင့်မေေှိဘဲ ထိုသို့ရသာယန္တေား၏ရအာက်သို့

ရောက်ပခင်းမသိရောက်ရေကကေပါသည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါေီလတွင်အတည်ပပုပပဌာေ်း 

လို က် ရသာ  အ မျ ိုး သား ရပမ အ သုံး ချ မှု မူ ဝါ ဒ သ ည်  

လည်း အတည်ပပုပပီးချေိ်မှစတင်၍ ထိုမူဝါဒပါ အချက် 

အလက်များကို မှီညမ်း၍  ရပမနှင့်သက်ေို င် ရသာ 

ဥပရဒများပပင်ေင် ပခင်းပပုလုပ်ချေိ်တွင် ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားပခင်း၊ မဝူါဒပါ အချကမ်ျားကိ ုအရကာငအ်ထည ်

ရဖာ်ပခင်းမေှိဘဲ ေက်လက်လစ်လျူရှုထားပခင်း ခံရေေ 

ပါသည်။ 

ထိုအမျ ိုးသား ရပမအသုံးချမှုမူဝါဒပါအချက် 

အလက် များသည်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးေှိအရပခခံ  

ရတာင်သူ လယ်သမား လူတေ်းစားများ၊ တိုင်းေင်း 

သား လူေည်းစုများအတွက် လုံရလာက်ရသာ အကာ 

အကွယ် ရပးပခင်းများမေှိရသးရသာ်လည်း ထိုမူဝါဒပါ 

အချက်များကို အသုံးပပု၍ အရပခခံရတာင်သူလယ် 

သမားများ၊ တိုင်းေင်းသားများနှင့် ရပမကိုအမှီပပု၍အ

သကေ်ငှေ်ပတ်ညရ်ေကကရသာ လတူေ်းစားများ၏ အခငွ့ ်

အရေးကိုပိုမိုအကာအကွယ်ရပးနိုင်ေေ် လုပ်ရောင်နိုင်

ပခင်းမေှိရသးသည်ကိုရတွ့ေှိေပါသည်။ 

ထိုမူဝါဒ၏ အခေ်း(၈)တွင်ရဖာ်ပပထားချက်အေ 

တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးများ၏ ရပမအသုံးချမှု အခွင့်အရေး 

များ ဟ၍ူအထူးပပုရဖာ ်ပပထားေှရိသာလ်ည်း ယရေ့ချေိ ်

ထ ိသသိာထငေ်ှားရသာ ရပပာင်းလမဲှုများ၊ အခငွ့အ်ရေးကိ ု

အကာအကယွရ်ပးပခင်း များကိ ုတိငု်းေင်းသားလမူျ ိုးများ 

အရေပဖင့ ်ဤမဝူါဒပါအခငွ့အ်ရေးကိပုင ်ခစံားနိငုေ်ေအ်

လှမ်းရဝးကွာေဲပဖစ်ပါ သည်။ 

ထိုအ့ပပင ်ဤမဝူါဒအတညပ်ပုချေိတ်ငွပ်ါဝငလ်ာ 

ရသာပဖည့စ်ကွရ်သာပဒုမ်များသညလ်ည်း တိငု်းေင်းသား 

လူမျ ိုးများ၏ ရပမအသုံးချမှုအခွင့်အရေးများကို  ခံ

စားခွင့် ပပုထားသရယာင်ေှိ ရေရသာ်လည်း  အပခား  

တစ်ဘက်တွင် ပခိမ်းရပခာက်မှုများစွာပဖစ်ရစပါသည်။ 

အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှုမူဝါဒ၏ အပိုင်း(၈)ေှိ 

အပိဒုခ်ွ ဲ၆၅(ဂ)သည ်ဤ အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှုမဝူါဒ

အတညပ်ပုချေိ်တွင် ထည့သ်ွင်းပဖစ်စွက်လာရသာအပိဒု် 

ခွဲတစ်ခုပဖစ်ပပီး ရပမအသုံးချမှု၊ ရပမနှင့်သက်ေိုင်ရသာ

အပငင်းပွားမှုနှင့် ကျူးရကျာ်မှုများကိုရပဖေှင်းေုံးပဖတ်

ောတွင် တည်ေဲဥပရဒများနှင့်အညီ ေုံးပဖတ်ေေ်ဟူ၍ 

ရဖာ်ပပထားေှိပါသည်။ 

ဤမဝူါဒ၏အပိငု်း(၈)တငွ ်တိငု်းေင်းသားလမူျ ိုး 

များ၏ ရပမအသုံးချမှု အခငွ့အ်ရေးများကိ ုအကာအကယွ ်

ရပးရေး၊ အသိအမှတ်ပပုရေး၊ သက်ေိုင်ောတိုင်းေင်း 

သားကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ခွင့်ပပုရေး စသည်ပဖင့် 

ရဖာပ်ပ ထားရသာလ်ည်း လကေ်ှရိပမနငှ့ ်သကေ်ိငုရ်သာ 

ဥပရဒများ ပပင်ေင်ပခင်း၊ ပဖည့်စွက်ပခင်းများပပုောတွင် 

တိုင်းေင်းသား လူမျ ိုးများတို့ရပမနှင့် သက်ေိုင်ရသာ  

အခွင့်အရေးများကို လုံရလာက်ရသာ အကာအကွယ် 

ရပးမည့်  ဥပရဒများပဖင့် ထည့်သွင်း အစားထိုးနိုင်ပခင်း 

မေှိသည့်အပပင် ပပစ်မှုပပစ်ဒဏ်များသည်လည်း ပိုမို၍ 

ပငတ်ိုးလာမှုများ ေှရိေသညက်ိလုည်း ရတွ့ေှေိပါသည။် 

ဤမဝူါဒ၏ အပိဒုခ်ွ ဲ၆၅(ဂ)အေ ရပမနငှ့ပ်တသ်က ်

ရသာ အပငင်းပွားမှုများ၊ ကျူးရကျာ်မှုများကိုလက်ေှိ 

တည်ေဲ ဥပရဒများအေသာ ေုံးပဖတ်ချက် ပပုလုပ်မည် 

ေိုလျှင် တိုင်းေင်းသားများအရေပဖင့် ၎င်းတို့၏ရပမယာ 

အခငွ့အ်ရေးကိ ုမညသ်ိုမ့ျှခစံားခငွ့ေ်ေှနိိငုမ်ညမ်ဟတုဘ် ဲ

၎င်းတို ့ဘိုးဘွားစဉေ်ကစ်မီ၊ံ ပိငုေ်ိငု၊် အသုံးပပုလာရသာ 

၎င်းတို့၏ ရပမ၊ အေင်းအပမစ်နှင့်သက်ေိုင်ရသာအခွင့် 

အရေးများကိ ုေကလ်ကေ်ုံးရှုံးရေေဦးမညပ်ဖစပ်ါသည။် 

တစ်ဘက်တွင်တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးများ၏ရပမ 

အသုံးချမှု အခွင့်အရေးကိုအသိအမှတ်ပပုသရယာင် 

ရဖာ်ပပ၍ မူဝါဒတွင်ထည့်သွင်း ရဖာ်ပပထားေှိပပီးထိုကဲ့ 

သို့ရသာ ပဖည့်စွက် ပုဒ်မများပဖင့်ပပေ်လည် ထိေ်းချုပ် 

ထား ပခင်းများကိုလည်း  ပပုလုပ်ရေသည်ကိုရတွ့ေှိ  

ပါသည်။

လက်ေှိ  အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှုမူဝါဒနှင့်  

ေေ့်ကျင်၍ တည်ေဲ လယ်ယာရပမဥပရဒ၊ ရပမလွတ်၊ 

ရပမလပ် နှင့်ရပမရိုင်းများ စီမံခေ့်ခွဲရေးဥပရဒ၊ ၁၈၉၄ 

ရပမသိမ်း ဥပရဒများကို ပပင်ေင်ပခင်းများကုိ ရတာင်သူ 

လယ်သမားများ၊ တိုင်းေင်းသားများနှင့် ရပမယာအရေး 

လှုပ်ေှားရောင်ေွက်ရသာ လူထုအရပခပပုအေပ်ဖက် 

အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ ၏  က ေ့် ကွ က် မှု များ အ ကကား မှ  

အထက်ပါ ဥပရဒများကိုအတင်းတွေ်းလုပ်ရောင်ရေ

ပပီး ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါေီလ(၁၇) ေက်ရေ့တွင် အမျ ိုး

သားရပမအသုံးချမှုရကာငစ်ကီိ ုအစိုးေမ ှဖွဲ့စည်းခဲသ့ည။် 

လကေ်ှတိညေ် ဲအမျ ိုးသားရပမအသုံး ချမှု မဝူါဒ 

ကိုအရပခခံ၍ ပပင်ေင်ပခင်းများမေှိဘဲ စကားလုံးများ 

ကိုသာ လိုက်လံ ပပင်ေင်ရေပခင်းများကို ပပုလုပ်ရေ 

ပခင်းပဖင့် နိုင်ငံအဝှမ်းေှိ ရပမကိုအရပခပပု၍မှီခိုေပ်တည်

ရေကကရသာ ရတာငသ်လူယသ်မားများ၊ လပုက်ကွင်ယ ်

ရတာင်သူများနှင့် တိုင်းေင်းသားများ၏ရပမနှင့်သက်

ေိုင်ရသာ အခွင့်အရေးများကို လစ်လျူရှုသကဲ့သို့ ပဖစ် 

ရေပါ သည်။ 

အမျ ိုးသားအေင့်  အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှု 

ရကာင်စီကိုဖွဲ့စည်းပပီးရောက်ပိုင်းတွင် ပပည်ေယ်နှင့် 

တိငု်း ရဒသကကီး၊ ရေပပညရ်တာရ်ကာငစ်ရီဒသအသီးသီး

သို့လည်း သက်ေိုင်ော အေင့်အလိုက် ရပမအသုံးချမှု 

ရကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းေေ် လုပ်ရောင်မှုများပပုလုပ်လာ

ကကသည်။ 

အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှုမဝူါဒအေ သကေုိ်ငေ်ာ 

အေင့်အလိုက် ရပမအသုံးချမှုရကာ်မတီဖွဲ့စည်းော

တွင် ရဒသခံအဖွဲ့အစည်းများရေွးချယ်ရပးထားရသာ 

ရတာင်သူ လယ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရဒသခံ 

တိုင်းေင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ 

အမျ ိုးသမီးများနှင့် ေပ်မိေပ်ဖများတို့ကိုအဖွဲ့ဝင်အပဖ

စ် ပါဝင်ရစေမည် ရဖာ်ပပထားရသာ်လည်း လက်ရတွ့ 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ဖွဲ့စည်းောတွင် ကေ့်သတ်မှု 

များစွာ ေှိရေပါရသးသည်။

ကယားပပညေ်ယတ်ငွလ်ည်း ၂၀၁၈ခနုစှ၊် ဇေ်ွလမ ှ

စတင်ကာ ပပည်ေယ်အေင့် ပပည်ေယ်ရပမအသုံးချမှု 

ရကာ်မတီဖွဲ့စည်းပခင်းကိုလုပ်ရောင်နိုင်ေေ်အတွက် 

ပပညေ်ယသ်စရ်တာဌာေမဦှးစီးကာ ပပညေ်ယအ်တငွ်းေှ ိ

မတှပ်ုတံငထ်ားရသာ လမူှုအသင်းအဖွဲ့များနငှ့ရ်ေွးရနွး

တိုင်ပင်မှုများပပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

သို့ ရသာ်လည်း  ပပည်ေယ်  အတွင်းရပမယာ 

အခွင့်အရေးတွင် ပါဝင်လှုပ်ေှားရောင်ေွက်ရေရသာ 

အဖွဲ့အစည်းများသည် ထိုသို့ရသာ အစည်း အရဝးမျ ိုး 

တွင်ပါဝင်ေေ် ကေ့်သတ်ထားမှုများကကုံေပပီးကိုယ်စား 

လှယ်များအပဖစ် ပါဝင်ေေ်အတွက် ကေ့်သတ်ထား 

မှုများ ကကုံရေေပါသည်။ 

ဤသို့ ရသာအရေး ကကီးလှသည့်  အမျ ိုးသား  

အေင့ရ်ပမဥပရဒရေးေွမဲှုတငွ ်ရပမယာအရေး ပါဝငလ်ှုပ်

ေှားရောငေ်ကွရ်ေရသာလပူဂု္ဂိုလမ်ျား၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ 

တတ်သိေားလည်ရသာ ပညာေှင်များနှင့် စစ်မှေ်ရသာ 

လူထုကိုယ်စားလှယ်များ၏ပါဝင်မှုကို ကေ့်သတ်ထား 

ပခင်းသည်လည်း တေားမျှတမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် 

လူ့ဂုဏ်သိက္ခာေှိမှု၊ တေ်းတူညီမျှမှု ကိုထင်ဟပ်ရစမည့် 

အမျ ိုးသားရပမဥပရဒသစ် သို့မဟုတ် ဖက်ဒေယ် ရပမ 

ဥပရဒသစ် ရပါ်ထွေ်းလာရေးအတွက်လည်း အဟေ့် 

အတားပဖစ်ရစမည်ပဖစ်ပါသည်။

တိုင်းေင်းသားရတာ်လှေ်ရေးအင်အားစုမျာအ

ရေပဖင့် နှစ်ရပါင်းခုနှစ်ေယ်ခေ့်ခုခံရတာ်လှေ်ရေကို 

ေင်နွဲ လာခဲ့ပပီးပဖစ်ရသာ်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးပငိမ်းချမ်း 

ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးရေွးရနွးပွဲများတွင်ပါဝင်လာခဲ့

ကကပါသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း ရပမ၊ သယံဇာတနှင့်ေယ်ေမိတ် 

ေိုင်ောအရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးရေွးရနွး 

ပွဲများတွင်  ထိရောက်ရသာရပပာင်းလဲမှု  အေင့်သို့  

ရောက်ေှိေေ်အတွက် ကေ့်သတ်ထားခံရေေပခင်းများခံ

ရေေသည်ကိုလည်း ရတွ့ေှိေပါသည်။ 

ထိုသို့ရသာအရပခအရေတွင် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှု၏ 

ထိေ်းချုပ်ရေးယန္တေားများသည် တိုင်းေင်းသား ရဒသ 

များသို ့အေှေိအ်ဟေုပ်ဖင့ဝ်ငရ်ောက၍် ရေေယထူေိ်းချုပ ်

ပခင်းများကိုလုပ်ရောင်ရေပပီး ပဖစ်သည်ကို  ကယား 

ပပညေ်ယအ်တငွ်းေှ ိလယယ်ာရပမမတှပ်ုတံငပ်ခင်းအရပခ

အရေများက သက်ရသပပရေပါသည်။ 

ထိုသို့ရသာယန္တေား များ၏ ဝင်ရောက်လှုပ်ေှား

ထိေ်းချုပ်မှုများသည် ရပမပပင်အရပခအရေတွင်သာမက 

ရဒသရေတိငု်းေင်းသားများ၊ ဌာရေတိငု်းေင်းသားများ၏

စတိအ်တငွ်းသိုပ့ါ ၎င်းတိုသ့တမိထားမရိသာအချေိတ်ငွ ်

ဝင်ရောက်ရေောယူထားရေပပီ ပဖစ်ပါသည်။ 

တိုင်းေင်းသားများအရေပဖင့် ၎င်းတို့ရမျှာ်မှေ်း 

သည့ ်အမျ ိုးသား တေ်းတညူမီျှခငွ့၊် ကိယုပ်ိငုပ်ပဌာေ်းခငွ့၊် 

လူမှုတေားမျှတမှုနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်တို့အတွက် ထိုသို့ 

နိုင်ငံရေးရေွးရနွးပွဲမှတစ်ေင့် ရေွးရနွးကကစဉ်တွင် 

အပခားတစ်ဘက်မှ ၎င်းတို့၏ ရဒသအတွင်းသို့ေည်း 

ရပါင်းစုံအသုံးပပု၍ ဝင်ရောက်လာရသာ ဖိနှိပ်၊ ထိေ်း 

ချုပ်ပခင်း ယန္တေားများကို တုေ့်ပပေ်ေေ်အတွက် မိမိတို့ 

နိုင်ရသာအားပဖင့် ခုခံရေကကေပါသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း အေှိေ်အဟုေ်ရကာင်း စွာပဖင့် 

ေည်းလမ်းရပါင်းစုပံဖင့ ်ဝငရ်ောကလ်ာရေရသာ ထိဖုနိှပိမ်ှု 

ယန္တေားများသည်လည်း  တိုင်းေင်းသားရဒသများ  

အတွင်းသို့  အတိုင်းအတာတစ်ခု  အထိဝင်ရောက် 

ရေောယူပပီးပဖစ်ရေသည်။

ထို့ရကကာင့်  တိုင်းေင်းသားများအရေပဖင့်  မိမိ 

တို့၏ ရပမ၊ သဘာဝ သယံဇာတနှင့် ေယ်ေိမိတ်များ 

အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထိေ်းသိမ်းပခင်းများ၊ ကာကွယ် 

ပခင်းများအတကွ ်အေှေိအ်ဟေုပ်ဖင့ ်ပမငှ့တ်င ်လပုရ်ောင ်

ပခင်းများကိလုပုရ်ောငေ်ေ ်အတကွ ်သာမက ထေိ်းချုပမ်ှု 

ရအာက်မှ အေိှေ်အဟုေ်ပဖင့် ရုေ်းထွက်ေေ်၊ တေ်ပပေ် 

တုံ့ပပေ်ေေ်အတွက် လုပ်ရောင်ေေ် လိုအပ်ပါသည်။ 

ထိုသို့လုပ်ရောင်ောတွင်လည်း လူမျ ိုးစုတစ်စု 

အရေပဖင့်သာမက အပခားရသာ တိုင်းေင်းသားမျ ိုးနွယ်

စမုျားနငှ့ပ်ါ အငအ်ားပိမုိရုကာင်းမေွရ်အာင ်ရအာကရ်ပခ 

လူထု အေင့်မှတစ်ေင့် နိုင်ငံအေင့်ထိတိုင် ဟေ်ချက် 

ညီစွာ၊ ဗျူဟာကျေစွာ ချမှတ်၍လုပ်ရောင်ေေ်လို  

အပ်ပါသည်။ 

ထို့အပပင် အပခားရသာ ဘဝတူ တိုင်းေင်းသား 

များ၏ ရပမယာအခငွ့အ်ရေး အတကွလ်ည်း အတတူစက် ွ

ပူးရပါင်း၍ အမေှတ်စက်ယထ် ိရောကမ်ှုေှသိည့ ်နိငုင်၏ံ 

ရပမယာကဏ္ဍ တိုးတက်ရပပာင်းလဲမှုများအတွက်  

လည်း ၎င်းတို့နှင့်ပူးရပါင်း၍တစ်ပပိုင်ေက် ပူးရပါင်း 

လုပ်ရောင်သွားေေ် လိုအပ်ပါသည်။ 

နို င် ငံ သား များ အား လုံး ကို  အ ကျ ိုး အ ပမ တ်  

ပဖစ်ထွေ်းရစမည့် နိုင်ငံရေး စေစ်တေပ်ရပါ်ထွေ်းလာ 

ရေး အတွက်လည်း  အမျ ိုးသားအေင့်  နိုင်ငံရေး  

ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုများကို ေက်လက်လုပ်ရောင်ေေ် 

လိုအပ်သကဲ့သို့ ရပမကိုအမှီပပု၍ေှင်သေ် ရေထိုင်ရေ 

ေရသာ နိုင်ငံ၏ အများေုံး အရပခခံလူထုကို အကာ 

အကွယ်ရပးနိုင်မည့် စစ်မှေ်ရသာရပမယာကဏ္ဍပပုပပင် 

ရပပာင်းလမဲှုများအတကွ ်အမျ ိုးသား ရပမဥပရဒ သစတ်စ ်

ေပ ်ရပါ်ထေွ်းလာရေး သိုမ့ဟတု ်တိငု်းေင်းသားတိုရ့မျှာ ်

မှေ်းရသာ ဖက်ဒေယ်ရပမ ဥပရဒသစ်ရပါ် ထွေ်းလာ 

ရေးအတကွ ်အေှေိအ်ဟေုပ်မငှ့၍်  ေကလ်ကလ်ပုရ်ောင ်

သွားေေ် လိုအပ်ပါသည်။

ဒီးရမာ့ေိုပမို့ေယ်အတွင်းေှိရကျးေွာတစ်ေွာမှ မှတ်တမ်းတင် ရောင်ေွာရေစဉ်
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ကရလးရတွေဲ့မိခင်ရတွ အမျ ိုးသမီးရတွအများ

စုလိုက်စီးလာတဲ့  ရထာ်လဂျစီက်တစ်စီးဟာေိုေင်  

ဒီးရမာ့ေိုပမို့ေယ် တေားရုံးရေှ့ကို ပုံမှေ် တစ်ပတ်တစ် 

ကကိမ် ရောက်ေှိလာစပမဲပါ။ သူတို့ရတွဟာေိုေင် ရဒါ 

ေိရုေှးရကျးေွာကရေ လာကကတဲသ့ရူတ ွပဖစက်ကပါတယ။်

ရထာ်လဂျစီက်ရပါ်မှာေိုလျှင် အမျ ိုးသမီးရတွ

ေဲ့ကရလးငယ်ရတွအပါအဝင် ဟင်းသီးဟင်းေွက်ရတွ၊ 

ဟင်းရပခာက်ရတွ၊ထမင်းဗူးရတွက ပုလိုင်းရတွ၊ ပခင်း

ရတာင်းရတွေဲ့အပပည့်ရတွ့ေမှာပဖစ်ပါတယ်။

တေားရုံး ချ ေိ်း ေှိတုေ်း  သူတို့ ေဲ့  အမျ ိုးသား  

ရတွအတွက် ရထာင်ထဲမှာစားစောရတွသယ်သွားနိုင် 

ဖို့အရောက်လာပို့  ရပး ကကတာပဖစ်ပါတယ်။ တချ ို့  

အမျ ိုးသားရတွကရတာ့ ေိုင်ကယ်ရတွေဲ့ စားစောရတွ 

သယ်လာပပီးရတာ့ သူတို့သားရတွကိုလာပို့ဖို့ ရောက် 

လာကကပါတယ်။

ရဒါေိုရေှးရတာင်သူတစ်ဦးပဖစ်တဲ့ ဦးလီဖဲက 

“ကျရော့်သားကို ကျရော်လာကကည့်တာ ဘာမှလည်း 

မရကျွးနိုင်ဘူး၊ မယူလာနိုင်ဘူး။ ဒါရပမဲ့ သူ့ကိုရတွ့ 

ချင်ရတာ့ ရုံးချေိ်းတိုင်း ကျရော်လာတယ်။ အေမ်း 

ခက်ခဲပင်ပေ်းတာရပါ့။ ဘာပဖစ်လို့လဲေိုရတာ့အလုပ် 

လုပ်ဖို့လည်း သူ့ကရလးရတွလည်း အေမ်းငယ်ရသး 

တယ်။ ကျရော်လည်း သူ့ကို မကူညီနိုင်ဘူး။ အချုပ် 

ကျတာလည်း ၂ လ ၃လ ပပည့်ရတာ့မယ်။ သူ့ကိုလည်း 
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သား၊ သမီးရတွကို ရကျွးရမွးဖို့လည်း မေှိရတာ့ဘူး။ 

ရတာင်ယာကိုလည်း ကျမကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်ေတယ်။ 

ကျမ လူလည်းမငှါးနိုင်ဘူး။ သူများကို သွားပပီးရတာ့ 

အ ကူ အ ညီ ရတာ င်း တ ယ် ။  ကျ မ ကို  လု ပ် ကူ ပါ ။ 

တစ်ချေိ်ချေိ် ပပေ်လုပ်ကူပါမယ်။ အဲ့လိုပဲရပပာတယ်။ 

ပိုက်ေံလည်း မေှိဘူး။ လူလည်းမငှါးနိုင်ဘူး။ ရပး 

လည်းမရပးနိုင်ဘူး။” လို့ရပပာပါတယ်။

ခင်ပွေ်းအပါအဝင် သား၃ဦးပါ အချုပ်ကျရေ 

သည့်  ရဒါ်ပါစကွီးောက သူမအရေေဲ့  ရတာင်ယာ 

လုပ်ငေ်းရတွကို  လူငှားပပီး လုပ်လိုက်ေတဲ့အတွက် 

ရငွရကကးအကုေ်အကျများခဲ့ေပပီး အရှုံးရပါ်ရေတယ်လို့ 

ေိုပါတယ်။

ရဒါ်ပါစကွီးော  “အချုပ်ကျတာ ကျမသား  

သုံးရယာက်ေဲ့ သူ့အရဖေဲ့ ရလးရယာက်ရပါ့။ ရတာင် 

ယာလုပ်ဖို့ ကျမ လူငှါးေတယ်။ သူများကို စက်ရမာင်း 

ခိုင်းေတယ်။ ကျမ လူငှါးတာ အရယာက် ၈၀ - ၉၀ 

ရလာက်ေှိတယ်။ စပါးေိတ်ဖို့  စက်ပါထပ်ငှါးရတာ့  

ပိုကုေ်တယ်။ ပိုက်ေံက ငါးသိေ်းကုေ်တယ်။ မကိုက် 

ရတာဘ့ူး။ ရှုံးတယ။် ဘာပဖစလ်ိုလ့ေဲိေုင ်သားလည်းမေှ ိ

အမျ ိုးသားလည်းမေှရိတာ ့လရူတ ွအကေုလ်ုံး ငှါးေရတာ ့

မကိုက်ရတာ့ဘူး။ သီးနှံရတွလည်း အေေည်းတယ်။ 

ကျမ ဝမ်းလည်းေည်းတယ်။ စိုးလည်း စိုးေိမ်တယ်။” 

လို့ ရပပာပါတယ်။

မိုင်လာရေခိုင်းတယ်။ ပပီးေင် ဒကစမှူးရမာင်ကကည်က 

ဘာရပပာလဲေိုေင် ခင်ဗျားတို့အဲဒီမှာခေရေပပီးစစ်သံ 

တိတ်တဲ့အချေိ်  ဗုံသံရပါက်ကွဲ ပပီးတဲ့အချေိ်  ကျေင်  

ရဒါေိုရေှးေွာရဟာင်း ပပေ်လာရေနိုင်တယ်လို့ နုတ်က 

တေိဲ့ ရပးခဲတ့ာေှတိယ။်” လိုဦ့းပါးေယက် ရပပာပါတယ။်

စပံပ(၆)မိငုမ်ှာ ရခတ္တသွားရောကရ်ေထိငုခ်ဲက့ကတဲ ့

အချေိက်စပပီးလည်း လပုက်ိငုစ်ားရသာကစ်ော ရပမရေော 

မေှတိဲအ့တကွ ်ေွာရဟာင်းက ရတာငယ်ာရပမယာကိသုာ 

ေက်လက်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကကပါတယ်။

ပဖတ်ရလးပဖတ်တုေ်းက ရဒါေိုရေှးေွာကရေ 

ရပပာင်းရေွှ့ခခံဲေ့တဲ ့ရဒသခရံတတွချ ို့ဟာ စပံပ(၆)မိငုမ်ှာ 

တချ ို့၊ လွိုင်ရကာ်ပမို့ေယ် လွိုင်လင်ရလး (ရဒါတရော)

ေွာ၊ ကယေ်းကကတ်ခူေွာ၊ ရဒါရလာခူေွာရဟာင်းစတဲ့ေွာ 

ရတဘွကမ်ှာပပေ့်ပပီးရေထိငုစ်ားရသာကခ်ဲက့ကေ ပါတယ။်

လက်ေှိစံ ပပ(၆)မိုင်မှာ ရပပာင်းရေွ့ရေထိုင် ကက

တဲ့သူရတွအများစုက ေွာရဟာင်းကရေရပပာင်းခဲ့ရပ

မယ့်လည်း ေွာရဟာင်းက ရတာင်ယာရပမရပါ်မှာပဲ 

သီးနှံရတွ ပပေ်လည်လုပ်ကိုင်စားရသာက်ခဲ့ ကကတာ 

ယခုအချေိ်ထိပါ။

အခုလိုတေားစွဲရထာင်ချခံေတာေဲ့ပတ်သက်

လို့ ရတာင်သူရတွမျာ အားကိုးစောမဲ့ရေကကတယ်လို့ 

ေိုပါတယ်။

ပမေ်မာနိုင်ငံေဲ့တေားရေးက အင်အားကကီးတဲ့ 

သူက ပိုပပီး အသာေရေတာ ပဖစ်တဲ့အတွက် အခုလို 

ရတာ င် သူ ရတွ အ ရပါ်  တ ေား စွဲ ေို ထား တဲ့ အ ရပါ် 

ေစ်ောမှုရတွသာ ေင်ေိုင်ရေေတဲ့အရပါ်မှာ ရတာင် 

သူရတွက သူတို့ေဲ့ ထုံးတမ်းဓရလ့ေဲ့သာ အေုံးသတ် 

ရစချင်တယ်လို့  ရဒါေိုရေှးရတာင်သူ ဦးပါးေယ်က 

ရပပာပါတယ်။

ဘာမှမကူညီနိုင်ရတာ့ ရတွးကကည့်ေင် အေမ်းေဲ့ စိတ် 

ပင်ပေ်းတယ်။” လို့ရပပာပါတယ်။

ဒီးရမာ့ေိုတေားရုံးရေှ့မှာ  အမျ ိုးသားအမျ ိုး  

သမီးရတွေဲ့  တပခားရတာင်သူရတွကို  ဝေ်းေံ ကကတဲ့  

အေပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းရတွ သတင်းသမားရတွက 

ရစာင့်ရေကကပါတယ်။

မကကာခင်မှာပဲ ဒီးရမာ့ေိုပမို့ေယ်တေားရုံးထဲကို 

ရဒါေို ရေှးရတာင်သူရတွ  ချုပ်ထားတဲ့  ေဲကားက 

ဝင်းထဲကိုရောက်လာ ပါရတာ့တယ်။

အချုပ်ကားရပါ်ကရေပါလာတဲ့သူတို့ရတွကို  

စစ်တပ်က ပိုင်ေက်ကျုးလွေ်မှု ပုဒ်မေဲ့ ပပည်သူပိုင် 

ပစ္စည်းဖျက်ေီးမှု ပုဒ်မ ရတွေဲ့ တေားစွဲထားတဲ့ ရဒါေို 

ရေှးက ရတာင်သူရတွပဲပဖစ်ကကပါတယ်။

ရဒါေိုရေှးရတာင်သူရတွဟာ တစ်ေွာလုံးမှာမှ 

စုစုရပါင်း အိမ်ရထာင်စု ၂၇ အိမ်ေှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ 

အိမ်ရထာင်စု  ၁၅ စုထဲက အိမ်ရထာင်ဦးစီးရတွ ၊ 

မုေိုးမရတွကို စစ်တပ်ကရေ ောဇာသတ်ကကီးဥပရဒ 

ပုဒ်မ  (၄၄၇)ပို င်ေက်ကျူးရကျာ်မှုေဲ့  ပပည်သူပို င်  

ပစ္စည်းကာကယွရ်ေးအက ်ဥပရဒ ပဒုမ် (၆/၁)ေဲ့ တေားစွ ဲ

ေိုထားပါတယ်။

အဲဒီအတွက်ေဲ့ ကျေ်ခဲ့တဲ့မိသားစုရတွမှာေိုေင်

လည်း အလုပ်လုပ်ရပးမည့်သူမေှိတဲ့အတွက် မိသားစု 

အတွက် ရုေ်းကေ်ရေကကေပါတယ်။

တေားစွေဲိခုေံသတူစဦ်း၏ မသိားစဝုငပ်ဖစရ်သာ 

ရဒါ်ဖရေမာက “အခက်အခဲကရတာ့ အများကကီးေှိ  

တာရပါ့။ ရတာင်ယာသွားမယ့်သူလည်း မေှိရတာ့ဘူး။ 

ရတာင်သူရတွကို စစ်တပ်ကအခုလိုတေားစွဲ

ရထာင်ချတဲ့အတွက် ကျေ်ေစ်တဲ့မိသားစုရတွမှာလည်း 

အခက်အခဲရတွေဲ့ေင်ေိုင်ရေကကေတာပါ။

ယခုတပ်သိမ်းထားတဲ့ ရပမယာရတွဟာေိုေင် 

ဘိုးဘွာစဉ်ေက်ရေထိုင်လာတဲ့ ေွာရဟာင်းကရတာင် 

ယာရတွေဲ့ပဲ အနှစ်နှစ်အလလကကာ ရတာင်ယာကို 

ေက်လုပ်လာခဲ့ရပမယ့်လို့ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ရောက် 

ပိုင်းမှာမှ အရပမာက်တပ်(၃၆၀)က တပ်ေင်းလာတည် 

တဲ့အချေိ်မှာ တပ်စခေ်းအတွက် ရတာင်ယာရတွကို 

ဖယ်ရပးခဲ့ေပါတယ်။

ရဒါေိုရေှးေွာကို  ၁၈၇၉ ခုနှစ်ကတည်းက 

ဒီးရမာေ့ိပုမို့ေယ ်ရဒါရလာခေူွာဘကက်ရေ လာရောက ်

ရေထိုင်ခဲ့ ကကတယ်လို့  ရဒသခံရတွရပပာပပချက်အေ 

သိခဲ့ေပါတယ်။

၁၉၈၇ ခုနှစ် ေယ်ရပမမရအးချမ်းလို့ ပဖတ်ရလး 

ပဖတ ်ပဖစပ်ပီးရတာ ့ရဒါေိရုေှးမှာရေထိငုတ်ဲသ့ရူတအွား

လုံးကိ ုရပပာင်းရေွ့ ခိငု်းလိကုပ်ါတယ။် အများစကုရတာ ့

စံပပ(၆)မိုင်ေွာဘက်ကို ရခတ္တတစ်ပဖုတ် ရပပာင်းရေွှ့ရေ 

ထိုင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။

အဒဲလီိရုပပာင်းရေွှ့ရေထိငုခ်ိငု်းပပီးရတာ ့ရသေတ်

သရံတမွကကားရတာတ့ဲအ့ချေိက်ကေင ်ပပေလ်ာရေထိငုလ်ို ့

ေတယ်လို့ စစ်တပ်ကရေ နုတ်ကတိရပးခဲ့ပါတယ်လို့ 

လို့ ရဒါေိုရေှးရတာင်သူ တစ်ဦးပဖစ်တဲ့ ဦးပါးေယ်က 

ရပပာပါတယ်။

“ အဲ ဒီ ပဖ တ် ရလး ပဖ တ် ရခ တ် မှာ  ဒ က စ မှူး  

ရမာင်ကကည်က ခေတစ်ပဖုတ်ကျရော်တို့ကို စံပပ(၆)

“ဘယ်လိုမျ ိုး အေုံးသတ်ချင်လဲေိုေင် တေား 

ရေးမှာ အေုံးမသတ်ချင်ဘူး ကျရော်တို့ ရိုးောဓရလ့ေဲ့ 

တေားစီေင်ချင်တယ်။ ဒါေိုကျရော်တို့  ရိုးောဓရလ့ 

ေိုအေုံးသတ်ပဲ။ ရပပာေမယ်ေိုေင် ကျရော်တို့ ရိုးော 

ဓရလ့ဟာေိုေင် သူတစ်ပါးကို မထိခိုက် မရစာ်ကား 

ဘူး။” လို့ ဦးပါးေယ်ကရပပာပါတယ်။

ဒီလိုတေားစွဲထားတဲ့အရပါ်မှာ သက်ေိုင်ော 

ရတွကလည်း တိုင်းေင်းသားရတွကို အကာအကွယ် 

ရပးတဲ့ ဥပရဒရတွ တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရေ ဦးပမင့် 

သွင်က ရပပာပါတယ်။

“တိုင်းေင်းသားရတွအတွက်ေိုေင် ရပမလွတ် 

ရပမရိုင်း ဥပရဒရတွမှာ ဘယ်လို ပပေ်းဌာေ်းပပီး ၂၀၁၈ 

မှာ အသစ်ရေးထားတာလဲ။ သစ်ရတာဥပရဒရတွမှာ 

ဘယ်လိုရေးထားတာလဲ၊ အရထာက်အထားမေှိတဲ့  

ရပမေဲ့ ပတ်သက်ေင် ဘယ်လို ရလျာ့ရကကး ေစ်ောရကကး 

ရတပွပေ်ရပးဖို့  ဘယရ်တလွုပေ်မလေဲိုတာ အစိုးေရတ ွ

မှာလည်းေိုင်တယ်၊ လွှတ်ရတာ်မှာလည်း ေိုင်တယ်၊ 

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်လည်း ေိုင်တယ်။” လို့  

ရပပာပါတယ်။

လက်ေှိမှာရတာ့ ကယား(ကေင်ေီ)ပပည်ေယ် 

အတွင်းမှာ  ဒီးရမာ့ေို ပမို့ေယ်  ရဒါေိုရေှ့ရကျးေွာ  

ရတာင်သူရတွကို စစ်တပ်က ပိုင်ေက်ကျုးလွေ်မှု ပုဒ်မ 

၄၄၇ပဖင့ ်၁၁ဦး၊ ပပညသ်ပူိငု ်ပစ္စည်းဖျကေ်ီးမှု ပဒုမ် ၆/၁ 

ပဖင့် ၂ ဦး၊ ပုဒ်မ၄၄၇နှင့် ပုဒ်မ ၆/၁ (ပုဒ်မ၂ခု) ပဖင့် ၄ဦး 

စုစုရပါင်း တေားစွဲေိုခံေသူ ရဒါေိုရေှ့ ရတာင်သူ ၁၇ 

ဦးနှင့်လွိုင်ရကာ်ပမို့ေယ်အတွင်းတွင် ရတာင်သူ ၃ ဦး 

စစ်တပ်က တေားစွဲထားပပီး ၎င်းတို့ထဲမှ လွိုင်ရကာ် 

အကျဉ်းရထာင်ထဲတွင် ၉ ဦးဖမ်းထားပါတယ်။
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ကေင်ေီလူမျ ိုးတို့ေဲ့ ရခါင်ေည်ရသာက်တဲ့ခွက်ဟာေိုေင် ဝါးနှီးတို့ေဲ့ 

ယှက်လုပ်ထားတဲ့ခွက်ကို ရခါင်ခွက်လို့ အများက သတ်မှတ်ရခါ်ရဝါ်ရလ့ 

ေှိကကပါတယ်။ 

အဲဒီရခါင်ခွက်ပဖစ်လာဖို့ေိုေင် ဝါး၊ နှီး၊ ဓါး ၊ နှီးအရချာသပ်ဖို့ ဓါးငယ် 

လိုပါမယ်။ ပပီးရတာ့ ခွက်ေဲ ့အတင်ါင့်ရတွမှာ ပပေ်ချုပ်ဖို့အပ်ေဲ့ချည်ေှိဖို့လို

ပါတယ်။ ရောက်ေုံးအရေေဲ့ခွက်ကို သစ်ရစးေဲ့ပပေ်သုတ်ေတယ်ေိုရတာ့ 

သစ်ရစးလိုမယ် ပီးေင်ရတာ့ အသုံးပပုလို့ေပါပပီ။ 

ဒီလိုရခါင်ေည်ခွက်ရတွကို ကေင်ေီမျ ိုးနွယ်စုရတွ ပပုလုပ်ရလ့ေှိတဲ့ 

ရိုးောဓရလ့ပွဲတိုင်းမှာ ဧည့်သည်ရတွကို ရခါင်ေည်ေဲ့တိုက်ရလ့ေှိပါတယ်။ 

ဒီရောက်ပိုင်းမှာရတာ့ ရိုးောရခါင်ေည်ခွက်ရတွက တပဖည်းပဖည်းေဲ့ေှား 

လာပပီးရတာ ့ရိုးောပွရဲတတွိငု်းမှာ ရကာခ်ကွရ်တ၊ွ ဖေခ်ကွရ်တကွ အစားထိုး 

ရေောယူလာခဲ့ကကပါတယ်။ 

ရခတ်ရေစီးရကကာင်းအေ တပဖည်းပဖည်းေဲ့ ရိုးောရခါင်ခွက်က ရိုးော 

ဓရလ့ပွဲရတွမှာ သိပ်ပပီး အသုံးမပပုကကရတာ့သလို၊ ရေးေိုင်တေ်းရခါင် 

သဟူာ ရခါငခ်ကွရ်တကွိ ုယကှလ်ပုပ်ပီးရတာ ့ဒီးရမာေ့ိပုမို့ရမာဒခူရေှ့ 

ေိုင်မှာ ရောင်းတယ်လို့ ရပပာပါတယ်။ သူဒီလိုဝါးလက်မှုေဲ့ ရခါင်ေည်ခွက် 

ရတွကို  ယှက်လုပ် ပပီးရတာ့  ရောင်းချရေသလိုတပခား  စရကာရတွ ၊ 

ပလိုင်းရတွ၊ ဝါးခရမာက်ရတွ၊ ဝါးပရလွရတွကိုလည်း ယှက်လုပ်တယ်လို့ 

သိေပါတယ်။ 

အခုလို ဝါးလက်မှုပစ္စည်းလုပ်ေတဲ့ ေည်ေွယ်ချက်က ရိုးောဓရလ့ 

တစ်ခုကို ရဖာ်ထုတ်တဲ့ ရေောမှာ ရိုးောပစ္စည်း၊ ယဉ်ရကျးမှုပစ္စည်းကလ

ည်းမေှမိပဖစလ်ိအုပသ်လိ ု ကေငေ်အီမျ ိုးသားတိုေ့ဲ့  လက္ခဏာစတာရတကွိ ု

ရလးစားတေဖ်ိုးထားတဲ ့ပဂုိလုရ်တ ွဝယယ်အူသုံးပပုနိငုရ်အာငန်ငှ့ ်တစပ်ခား 

နိုင်ငံပခားသွားလာတဲ့သူရတွ လက်ရောင်ဝယ်နိုင်ရအာင် ရောင်းချရေတာ 

ပဖစ်တယ်လို့ ခူးပကူးတင်ဝင်းက ရပပာပါတယ်။ 

လက်ေှိသူ့ေဲ့   ဝါလက်မှုပညာေဲ့ပပုလုပ်ထားတဲ့ ရခါင်ခွက်ရတွ 

စတာရတွကို  ယဉ်ရကျးမှုထာေ၊ နိုင်ငံပခားသားတို့ ရဒသခံတို့ နိုင်ငံပခား 

ရောက်ရေတဲ့ ကေင်ေီမျ ိုးနွယ်စုတို့က ဝယ်ယူအားရပးလျက်ေှိတယ်လို့သိ
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ေညရ်ောင်းတဲ ့ဒီးရမာေ့ိပုမို့ရေးေိငုထ်မဲှာလည်း သပိမ်ရတွ့ေရတာပ့ါဘူး။ 

အသုံးပပုလာသူေည်းပါးလာသလို ရခါင်ခွက်ပပုလုပ်တဲ့သူလည်း 

လိုအပ်မှ မှာသူေှိမှသာလျှင် ယှက်လုပ်ကကပါတယ်။ 

ဒီလိုရခါင်ေည်ခွက်ကို အခုရခတ်လူငယ်ရတွကကားမှာရတာ့ ဖိုးဘွား 

စဉ်ေက်က ပပုလုပ်လာတဲ့ ရိုးောဓရလ့ရခါင်ခွက်ရတွကို ပပေ်လည်ရဖာ် 

ထုတ်ရေကကပါပပီ။

အဲဒီလိုလူငယ်ရတွထဲမှာမှ ဖရူေိုပမို့ ထီးတေဲေပ်ကွက်မှာရေတဲ့ 

ခူးပကူးတငဝ်င်းဟာေိေုငလ်ည်း ဝါးလကမ်ှု အတတပ်ညာရတေွဲ့ ရခါငခ်ကွ ်

ရတွကို ပပုလုပ်ပပီး ရေးကွက်ရတွမှာ ပပေ်လည်ရောင်းချရေပါတယ်။ 

“ကျရတာ် အရေေဲ့ကရတာ့ ဒီလုပ်ငေ်းကိုလုပ်တာက အပမတ်ေဖို့ 

လပုတ်ာမဟတုပ်ေဲဲ့ ကိယု့ ်ရိုးောကိ ုသမူျားရတသွလိာရအာင၊် သမူျားရတလွ ဲ

တေ်ဖိုးထားလာရအာင်၊ကိုယ့် လူမျ ိုးလဲးဒီလုပ်ငေ်းေှိရေပါလားေိုပီးရတာ့ 

သိလာရအာင်ရပါ့ ၊ ေည်းေည်းပါးပါးလဲး ဝင်ရငွေလာရအာင်ရပါ့။” လို့  

ခူးပကူးတင်ဝင်းက ရပပာပါတယ်။ 

ေပါတယ်။ 

ရခါငခ်ကွက်ရတာ ့အများေုံးမှာယတူဲသ့ရူတေွှပိပီး ပိပုပီးရတာလ့ည်း 

ရောင်းေတယ်လို့ ေိုပါတယ်။ 

ကျရတာ်တို့ေို င်မှာလာဝယ်တဲ့သူရတွကရတာ့  အထူးသပဖင့်  

ယဉရ်ကျးမှုဌာေက လာဝယတ်ာေှတိယ၊် တငသ်ခရံတလွာဝယတ်ာေှတိယ၊် 

နိုင်ငံပခားသားရတွ၊ နိုင်ငံပခားကိုရောက်ရေတဲ့တင်သခံရတွလဲးပပေ်မှာတာ 

ေှတိယ၊် ပီးရတာမ့ှာ လာဝယပ်ီးရတာ ့အရမေကိေတ်ို၊့ေစွဇ်ာလေန်ိငုင်ရံတွ

ကို ပို့တာလဲးေှိတယ်ရပါ့ရော်။ 

“လာမှာတဲ့လူရတွကျရတာ့ သူတို့ကကိုက်တဲ့ အမျ ိုးအစားအလိုက် 

ဝါးခရမာက်ရတွ၊ ဝါးပရလွရတွ၊ ဝါးေဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ပခားအသုံးရောင် 

ပစ္စည်းရတ ွရပါရ့ော။်များရသာအားပဖင့ ်အခမုှာတာကရတာ ့ရခါငခ်ကွရ်တ ွ

ရပါ့ရော်။”   လို့ ခူးပကူးတင်ဝင်းက ေှင်းပပပါတယ်။ 

သူေဲ့ရခါင်ခွက်ရတွေဲ့တပခားဝါးလက်မှုရတွ ရောင်းချဖို့ ရေးကွက် 

ကိုရတာ့ ကယားပပည်ေယ်ခေီးသွားလာရေးလုပ်ငေ်းေဲ့ချတိ်ေက်ပီးရတာ့

မှလည်း ချတိ်ေက်ထားတယ်လို့သိေပါတယ်။

တိုင်းေင်းသားတို့ေဲ့ လက်မှုပညာထုတ်ကုေ်ပစ္စည်းရတွ ရေးကွက် 

ရဖာရ်ောငရ်ပးဖို ့နိဝုငဘ်ာလ ၁၈ေကရ်ေ့မ ှ၂၀ ေကရ်ေ့အထ ိကယားပပည်

ေယ်လွှတ်ရတာ်ဝေ်းထဲမှာလည်း ရေးပွဲရတာ် ကျင်းပပပုလုပ်သွားပါတယ်။ 

တပခားမတူညီတဲ့ လက်မှုထုတ်ကုေ်ရတွကို ရေးကွက်တွင်းရဖာ် 

ရောင်နိုင်ဖို့ရတာ့ အခက်အခဲေှိရေရသးတယ်လို့ International Trade 

Centre (kayah) အဖွဲ့မှ Craft program and business officer 

ကိုသုရအာင်ခိုင်က ရပပာပါတယ်။

"ဘာလို ့ေိအုဓကိ သတူိုမ့ှာ လပုတ်တတ်ဲသ့မူျားတယ။် ခကတ်ာက 

ရေးကွက်ကို သွားေတဲ့ရေောမှာ အေမ်းအခက်အခဲ ပဖစ်တယ်။ သူတို့က 

ရေးကွက်မေှိဘူးလို့ရပပာကကတယ်ရပါ့ရော်။ တစ်ဘက်မှာ ကျရတာ့လဲ 

ဟိုတယ်ရတွကျရတာ့ သူတို့က ဒီ ကယားတင်သထွက်ပစ္စည်းရတွကိုသုံး

ချင်တယ်။ ဒါရပမဲ့ ဘယ်ေားမာ ဝယ်ေမလဲမသိဘူး။ အဲ့လို မျ ိုးပဖစ်ရေတယ် 

ရပါ့ရော်။"လို့ ရပပာပါတယ်။ 

တိငု်းေင်းသားတိုေ့ဲ့ လကမ်ှုပညာေပပ်ဖင့ ်ထတုလ်ပုတ်ဲ ့ထတုက်ေုရ်တ ွ

မပရပျာက်ရစဖို့  အခုလို  ရေးပွဲရတာ်ရတွလုပ်လာတဲ့အတွက်လည်း 

ရိုးောရခါင်ေည်ခွက်ဟာ လူငယ်ရတွကကား ရေးကွက်ရတွကကား ပပေ်လည် 

ရောက်ေှိလို့လာရေပါပပီ။ 
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ပမေ်မာဝက်များ မီဇိုေမ်သို့တင်သွင်းနိုင်ရေး 

လွတ်ရတာ်တွင်တင်ပပ

ခိုနူမ်းသုေ်

ဝက်ရောဂါမကူးစက်ရစရေးအတွက် မီဇိုေမ်ပပ

ည်ေယ်သို့တင်သွင်းခွင့် အချေိ်ကေ့်သတ်မေှိ တားပမစ်ပိ

တပ်ငသ်ည့မ်ေမ်ာဝကမ်ျားအား တငသ်ငွ်းခငွ့ပ်ပုေေ ်ZNP 

ပါတဦက္ကဌ လွှတရ်တာက်ိယုစ်ားလယှ ်Pu Lalduhoma 

က မီဇိုေမ်လွတ်ရတာ်တွင် တင်ပပရေွးရနွးခဲ့သည်။

ပမေ်မာနိုင်ငံမှ  ဝက်များ မီဇိုေမ် ပပည်ေယ်သို့  

တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ပင်မည့်အစား တင်သွင်းလာရသာ 

ဝကမ်ျား၏ ကျေ်းမာရေးအရပခအရေများကိ ုေယစ်ပတ်ငွ ်

သချာစစရ်ေးပပီးကာ တငသ်ငွ်းခငွ့ပ်ပုေေ ်Pu Lalduho-

ma က ယမေရ်ေ့က ကျင်းပရသာလွှတရ်တာတ်ငွတ်ငပ်ပ 

ရေွးရနွးခဲ့သည်ဟု မီဇိုေမ်ရုပ်သံသတင်းဌာေ Zonet 

တွင်ရဖာ်ပပထားသည်။

မဇီိေုမပ်ပညေ်ယ ်တေိစ္ဆာရမွးပမူရေးနငှ့ ်ကသုရေး 

ဌာေ (AH&amp;Vety) ဝေက်ကီး Dr K Beichhua ကလည်း 

လွေ်ခဲ့ရသာ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၆င့်  ၂၀၁၈ ခုနှစ်များတွင် 

အစိုးေတပန်ငှ့ ်မေွပ်ပညသ်စပ်ါတ ီတပဖ်ွဲ့ဝငမ်ျား 

ကကာအင်းေပိက်ကီးပမို့ေယဘ်ေုားသုံးေပူမို့ရတာငဘ်က ်

ထိုင်း-ပမေ်မာ ေယ်စပ်ဒသအရခါ် ဂျပေ်ရေတွင်းအေီး၌ 

နိုဝင်ဘာ ၂၇ ေက် ေံေက်ပိုင်းတွင် ပစ်ခတ်မှုပဖစ်ပွား 

ပခင်းရကကာင့် ဘုေားသုံးေူ ေယ်စပ်ဂိတ်နှင့် စာသင် 

ရကျာင်းများအားလုံး ပတိထ်ားေသညဟ် ုဘေုားသုံးေ ူ

ပမို့ခံများက ကအိုင်စီသို့ ပာသည်။

“ဂျပေ်ရေတွင်းအေီးမှာ ခုထိပစ်ရေတုေ်းပဲ။ 

ေယ်စပ်လမ်း ပိတ်ထားတယ်၊ မရပးသွားရတာ့ဘူး။ 

လကေ်ကအ်ကကီးအရသး ပစက်ကတာ ခကုကားရေေတယ။် 

ပမို့ရပါ်မှာ ေိငုက်ယရ်တာင ်တစစ်ီးမ ှမသွားလာရတာ ့

ဘူး” ဟု ဘုေားသုံးေူပမို့ရေ ဦးခိုင်ဝင်းက နိုဝင်ဘာ ၂၇ 

ေက် ေံေက်ပိုင်းတွင် ကအိုင်စီသို့ ရပပာသည်။

နစှဖ်ကပ်စခ်တမ်ှုရကကာင့မ်ေမ်ာ-ထိငု်း ေယပ်ခား 

ရေးော ဘာသာပပေ် ရောင်ေွက်ရပးရေသူကိုခင်ရမာင် 

ဝင်း၏ မျက်ခုံးရစာင်းတွင် သေတ်ကျည်ထိမှေ်ကာ 

ထိငု်း နိငုင် ံကေဘ်ေူရီေးရုသံိုပ့ိုရ့ောငထ်ားေပပီး ဘေုား 

သုံးေူ-ကကာအင်းေိပ်ကကီး လမ်းမကကီး တစ်လျှာက် 

ခေီးသွားပပည်သူများ သွားလာမှု ယာယီ ပပတ်ရတာက် 

သွားသည်ဟု ဘုေားသုံးေူ ပမို့သို့  ယာဉ်လိုင်းရပပး 

ေွဲသူများက ပာသည်။

ပစ်ခတ်မှုဖစ်ေပခင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က 

စစ်ပဋိပက္ခ ေယ်ရပမ အတွင်း အကကမ်းဖက်ခံ 

ေသည့် အမျ ိုးသမီးများ တေားမျှတမှု ေေှိေေ် ခက်ခဲရေ 

ရသးရကကာင်း သိေသည်။

စစပ်ဋပိက္ခ အတငွ်း ဖစပ်ွားသည့ ်အကကမ်းဖကမ်ှု 

အရပခအရေများကို တေားမျှတမှု ေေှိရစေေ် ပစ်ဒဏ် 

ကင်းလွတ်ခွင့် များေပ်တေ့်ရပးေေ်လည်း အမျ ိုးသမီး 

အဖွဲ့ချုပ် (ပမေ်မာနိုင်ငံ) WLB ၏ထုတ်ပပေ်ချက်တွင် 

ဖာ်ပပထားသည်။

“ တေားမျှတမှု ေေှရိေး ပစဒ်ဏက်င်းလတွခ်ငွ့မ်ျား 

ေပတ်ေ့်ရပး” ောငပ်ဒုပ်ဖင့ ်အခမ်းအေားကိနုိဝုငဘ်ာ ၂၅ 

ေက ်ကျရောကသ်ည့ ်ငင်တံကာ အမျ ိုးသမီးများအရပါ် 

အကကမ်းဖက်မှု ပရပျာက်ရေးရေ့ အရေပဖင့် သျှမ်းပပည် 

အရေှ့ပိုင်း ကျ ိုင်းတုံ ပမို့ တွင် ကျင်းပသည်။

ထိုအခမ်းအေားကို လားဟူ အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ 

အရောကအ်ဦး ကျူးရကျာေ်ာကထ်ားသညဟ်ေုိကုာ

အစိုးေတပ်မရတာ် ဘက်မှ သွားရောက်စစ်ရေးရေစဉ် 

မွေ်ပပည်သစ်ပါတီဘက်မှ ပစ်ခတ်ပခင်းပဖစ်သည်ဟုဘု

ေားသုံးေူပမို့ အစိုးေ တာဝေ်ေှိသူထံမှ သိေသည်။

ယခုပဖစ်စဉ်အရပါ် အတည်ပပုနိုင်ေေ်မွေ်ပပည် 

သစ်ပါတီမှ တာဝေ်ေှိသူများကိုကအိုင်စီက ဖုေ်းပဖင့် 

ေက်သွယ်ရသာ်လည်း ေက်သွယ်၍ မေရသးပခင်း 

ရကကာင့် သီးပခားအတည်ပပုနိုင်ပခင်းမေှိ ပဖစ်ရေသည်။

“ ဂျပေ်ရေတွင်းမှာ ခုထိ မွေ်ေဲ့ပစ်ရေတုေ်းပဲ။ 

မွေ်က အေင်ပစ်တယ်။ ေယ်ရပမ ေှင်းလင်းရေတုေ်းပဲ။

ထိခိုက်မှုေှိတယ်” ဟု ပစ်ခတ်မှု အရပခအရေကို အစိုးေ 

ေယ်ပခားရစာင့်တပ်ဘက်မှ အမည်မရဖာ်လိုသည့်ဗိုလ် 

ကကီးအေင့်ေှိသူတစ်ဦးက ကအိုင်စီသို့ ရပပာသည်။

မွေ်ပပည်သစ်ပါတီအရေပဖင့် ဦးသိေ်းစိေ်အစိုးေ 

လကထ်ကတ်ငွ ်တပမ်ရတာန်ငှ့ ်ပဋပိက္ခပဖစခ်ဲပ့ပီး ဒဒေိ၊် 

တာင်ကရလး၊ ထီဖိုးနိုင်း၊ အဘစ်နှင့် အပခားေယ်ရပမ 

ခံဂိတ်များ လက်လွတ်ေုံးရှုံးခဲ့ေဖူးသည်။ 

ယခု NLD အစိုးေလက်ထက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး 

အပစခ်တေ်ပ ်စရဲေး NCA လကမ်တှရ်ေးထိုးခဲပ့ပီးရောက ်

ခွထဲကွD်KBA ကေငအ်ဖွဲ ၊့ ကေငအ်မျ ိုးသားလတွရ်ပမာက ်

ရေးတပ်မရတာ်(KNLA) တို့နှင့် မကကာခဏ ထိရတွ့ပစ် 

ခတ်မှုပဖစ်ပွားခဲ့သည်။
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ပမေမ်ာဝက ်များတငွ ်PRRS ရခါ် ဝကရ်ောဂါပဖစပ်ွားခဲပ့ပီး 

ပပည်သူများ အခက်ရတွ့ေကကရကကာင်း၊ ယခုလို မီဇို 

ေမ်တွင် ဝက်သား ေှားပါးလာေပခင်းမှာ အေိုပါ ဝက် 

ရောဂါရကကာင့်ဟု ေိုသည်။

ယခနုစှတ်ငွလ်ည်းမေမ်ာနိငုင်မံှာ PRRS ဝကရ်ော

ဂါထကက်ကာကမ်ကဖ်ယွရ်ကာင်းရသာ ဝကရ်ောဂါ Afri-

can Swine Fever (ASF) ထပမ်ေ်ှပဖစပ်ွားခဲရ့သာရကကာင့ ်

ယခုလို တားပမစ်ပိတ်ပင်ေပခင်းပဖစ်ပပီး အေိုပါ Afri-

can Swine Fever (ASF) ရခါ် ဝက်ရောဂါမှမီဇိုေမ် 

ပပည်ေယ်ကို ကာကွယ်တဲ့အရေပဖင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွေ်လ 

၁၉ ေကရ်ေစ၍ မေမ်ာဝကမ်ျား မဇီိေုမပ်ပညေ်ယသ်ို ့တင ်

သငွ်းခငွ့က်ိ ုအချေိ ်အကေ့်အသတမ်ေှ ိပတိပ်ငထ်ားပခင်း 

ပဖစ်သည်ဟု ဝေ်ကကီး Dr K. Beichhua ကရပပာသည်။

ထို့ရကကာင့်ယခုရလာရလာေယ်တွင် ပမေ်မာ 

နိုင်ငံဘက်မှဝက်များ တင်သွင်းခွင့် မပပုနိုင်ရသးရသာ် 

လည်း အနိ္ဒယိနိငုင် ံအတငွ်း အပခားရသာပပညေ်ယမ်ျားမ ှ

ဝက်များကိုမူ တင်သွင်းခွင့်ေှိသည်ဟု ဝေ်ကကီးက ေက် 

ရပပာသည်။
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အစည်း၊ သျှမ်း အမျ ိုးသမီးရေးော ေက်သွယ်လှုပ် 

ေှားရောင်ေွက်ရေး အသင်း (SWAN) ၊ မိတ်ဖက် အဖွဲ့ 

အစည်း ဖစ်သည့် ကျ ိုင်းတုံ လူငယ်စင်တာ တို့နှင့် 

ပူးရပါင်း ကာ အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ် (ပမေ်မာနိုင်ငံ) မှ 

ကျင်းပပခင်း ပဖစ်ရကကာင်း သိေသည်။

လကေ်ှ ိသျှမ်းပပညေ်ယ၊် ကချငပ်ပညေ်ယ ်င့ ်ေခိငု ်

ပပည်ေယ်အတွင်း စစ်ပွဲ ပဋိပက္ခများပဖစ်ပွားောရဒသ

များတွင် အာဏာပိုင်များ၊ ကသဇာအာဏာေှိသူများနှင့် 

လိင်ပိုင်း ေိုင်ော ကျူးလွေ်မှုများတွင် အကကမ်းဖက် မှု 

ကျူးလွေ်သူများ ထိရောက်သည့် အပပစ်ရပးအရေးယူ 

ခေံပခင်းမေှဘိ ဲပစဒ်ဏမ် ှေကလ်က ်ကင်းလတွရ်ေသည့ ်

ဟု WLB ၏ ထုတ်ပပေ်ချက် တွင်ရေးသားထားသည်။

အကကမ်းဖကမ်ှု င့ ်ပတသ်ကပ်ပီး WLB အတငွ်းရေး 

မှူး ရောေ်ေဲ ဲက “ စစပ်ွ ဲဖစတ်ဲရ့ဒသမှာ တိငု်းေင်းသား 

အမျ ိုးသမီးရတ ွပိခုေံတယ။် စစပ်ွ ဲအတငွ်းမှာ လကေ်က ်

ကိုင် အာဏာပိုင်းရတွက တိုင်းေင်းသား အမျ ိုးသမီး 

တွ ပစ်မှုကျူးလွေ်တာ ရတွေှိတယ်” ဟု ကျ ိုင်းတုံပမို့ 

တိငု်းလ ိခေ်းမရောငတ်ငွ ်ပပုလပုသ်ည့ ်အခမ်းေားတငွ ်

ရပပာကကားသည်။

ထိုပ့ပင ်ပမေမ်ာနိငုင်တံငွ ်အမျ ိုးသမီးများအကကမ်း 

ဖကခ်ေံမှု၊ မဒုမိ်းမှု နငှ့ ်အပခား လငိပ်ိငု်းေိငုေ်ာ အကကမ်း 

ဖက်ခံေမှုများသည် ရေော အနှံ့ကကုံရတွ့ ရေေရကကာင်း 

သိေသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခေုစတ်ငွ ်WLB ၏ အကကမ်းဖကမ်ှု 

မှတ်တမ်းအေ ၂၃၈ မှုေှိပပီး တေားမျှတမှု မေေှိရကကာင်း 

သိေသည်။

“ပမေမ်ာပပည ်အနှံမ့ှာ မဒုမိ်းမှုရတ၊ွ အကကမ်းဖကမ် 

တတွိုးလာတယ။် ဒါက တေားမျှတမှုအတကွ ်တေားစိုးမှု 

ကအားေည်းရေတယ်” ဟုရော်ေဲေဲကေိုသည်။

ထိုပ့ပင ်ယခရုောကပ်ိငု်း အမျ ိုးသမီးရပါ်အကကမ်း 

ဖကမ်ှုတငွ ်လငူယအ်ချင်းချင်းကကား၊ ချစသ်အူချင်းချင်း 

ကကား ကာမ လမိည်ာမှု ေှလိာရကကာင်း၊ ထိုပ့ပင ်အမျ ိုးသမီး 

များရပါ်ကျူးလေွသ်ည့ ်မဒုမိ်းမှုများပဖစလ်ာပါက ပိကုေ် ံ

ပဖင့် ရပဖေှင်းရေကကသည်ကို ရတွ့ပမင်ေရကကာင်းလည်း 

အမျ ိုးသမီးအရေး ရောင်ေွက်သူများက ရပပာသည်။

WLB သည် “ တေားမျှတမှု ေေှိရေးပစ်ဒဏ် 

ကင်းလတွခ်ငွ့မ်ျား ေပတ်ေ့်ရပး” ဟသူည့ရ်ောငပ်ဒုန်ငှ့ ်

အညီ အမျ ိုးသမီး အရပါ် အကကမ်းဖက်မှု ပရပျာက်ေေ်၊ 

တေားမျှတမှု ေေှေိေ၊် ပပညတ်ငွ်းစစ ်ေပတ်ေ့်ေေ၊် စစမ်ေ်ှ 

သည့ ်ဖကဒ်ေယ ်ဒမီိကုရေစ ီပပညရ်ထာငစ်တုညရ်ောက ်

ေေန်ငှ့ ်ကျား၊မ တေ်းတရူေးမတှေင့ ်ေကလ်ကက်ကိုးစား 

သွားမည်ဟုလည်း ထုတ်ပပေ်ချက်တွငရေးသား ထား 

သည်။
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ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ချးရငွ အစီအစဉ်ပဖင့်ပမေ်မာနိုင်ငံ 

အရေှ့ပိုင်း ပဋိပက္ခသည်ရဒသများတွင် အရကာင် 

အထညရ်ဖာ ်သွားမည့ ်ပငမိ်းချမ်းရေးနငှ့ ်သာယာဝရပပာ 

ရေး လူထုစီမံကိေ်း (Peaceful and Prosper-

ous Communities Project-PPCP)ကို ပပည်တွင်း၊ 

ပပည်ပ လူမှုအဖွဲ့အစည်းရပါင်း ၅၀ က လက်မှတ်ထိုး 

ကေ့်ကကွလ်ိကုရ်ကကာင်း ကေငပ်ငမိ်းချမ်းရေး အရထာက ်

အကူပပု ကွေ်ယက် (KPSN)က ရပပာသည်။

ရေပပညရ်တာ ်ဗဟိအုစိုးေနငှ့ ်ကမ္ဘာဘ့ဏအ်ကကား

ေွးရနွးညှိနှိုင်းခဲ့သည့် အရမေိကေ်ရဒါ်လာ သေ်း၂၅၀ 

သုံးစွကဲာ အရကာငအ်ထညရ်ဖာမ်ည့ ်၎င်းစမီကံေိ်းသည ်

ပဋိပက္ခကိုသာ ပိုမိုေိုးေွားရစလိမ့်မည်ဟု KPSN 

ကေိုသည်။

KPSN  ရပပာခငွ့ေ်ောဝ်ါးခေူှီးက  “ကျမတိုမ့ငတ်ာက 

လကေ်ှ ိအရပခအရေအေ လကေ်ကက်ိငု ်ပဋပိက္ခက လည်း 

ေှိရေတုေ်း၊ပမေ်မာအစိုးေကလည်း ဒီမိုကရေစီအစိုးေ 

ပပည့်ပပည့်ဝဝ မေှိရသးဘူး။ ဗဟိုအစိုးေေဲ့အုပ်ချပ်မှု 

ယန္တေားကိ ုတိငု်းေင်းသားဒသရတမွှာ လာပပီးတိုးချဲ့ချင ်

တဲ့ ေည်ေွယ်ချက်အပပင် ပဋိပက္ခလည်း ပိုတိုးလာမှာ 

ဖစ်သလို လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရဖာက်မှုရတွလည်းများ 

လာမယ်” ဟု ဝင်ဘာ ၂၅ေက်တွင်  ရကအိုင်စီသို့  

ရပပာသည်။

ဖွံ့ပဖိုးရေး စီမံကိေ်းများကိုဒသခံတိုင်းေင်းသား

များ အရေပဖင့် လိုချင်ရသာ်လည်း လက်ေှိ တည်ပငိမ်မှု 

အရပါ် အာမခံချက်ရပးနိုင်သည့်နိုင်ငံရေး ပပဿော 

ရပဖေှင်းမှု မေှိရသးသည့်အတွက် အရကာင်အထည် 

ရဖာ်သင့်သည့် အချေိ် မဟုတ်ဟုလည်း ရော်ဝါးခူေှီးက 

ေက်ရပပာသည်။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမူ အေိုပါစီမံကိေ်းသည် ပမေ်မာ 

ပပည်၏ ပဋိပက္ခခံစားရေေသည့်ဒသေှိလူအဖွဲ့အစည်း

များ အတကွ ်စီးပွားရေးအခငွ့ ်အလမ်းများနငှ့ဝ်ေရ်ောင ်

မှု အေညအ်ရသွးများကိ ု ပမငှ့တ်ငရ်ပးေေေ်ညေ်ယွသ်ည ်

ဟု ပာေိုထားသည်။

သိုရ့သာ ်ကမ္ဘာဘ့ဏက် စမီကံေိ်းနငှ့ ်ပတသ်က၍် 

အစိုးေနှင့်သာ ညှိနှိုင်းခဲ့သလို အရကာင်အထည်ရဖာ် 

ောတငွ ်အစိုးေ စိကုပ်ျ ိုးရေး၊မွးရပမူရေးနငှ့ ်ေညရ်ပမာင်း 

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ လူထုစီမံကိေ်းအရပါ် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ရပါင်း ၅၀ ကေ့်ကွက်

ရကအိုင်စီ

ဝေ်ကကီးဌာေ၊ အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာေများ 

ကသာ လုပ်ောင်မည်ဖစ်သည့်အတွက် တိုင်းေင်းသား 

ေယ်ရပမများသို့  အုပ်ချုပ်ရေးတိုးချဲ့ ပခင်းသာ ပဖစ်ရစ 

သည်ဟု KPSN က ရထာက်ပပရပပာေိုသည်။

ထို့အပပင် ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာယာဝရပပာရေး 

လူထုစီမံကိေ်းတွင် သုံးစွဲမည့် ရဒါ်လာ ၂၂၅ သေ်းကို 

ကမ္ဘာ့ဘဏ် သို့ပေ်ေပ်ေမည်ပဖစ်သည်။ စီမံကိေ်းကို 

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရေပပည်ရတာ်၌  ပမေ်မာနိုင်ငံေေှည် 

ဖွံ့ပဖိုး တိုးတက်ေးအစီအစဉ်မူရဘာင်အတွင်းအစပျ ိုး 

ရေးေွဲခဲ့ပခင်းပဖစ်သည်။ ပမေ်မာနိုင်ငံတွင် ပဋိပက္ခပဖစ် 

ေပခင်း အရကကာင်း အေင်းများတွင် ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက် 

မှု ေိမ့်ကျပခင်းသည် အဓိကပါဝင်သည်ဟု မူရဘာင် 

တွင်  ရဖာ်ပပထားသည်။

သို့ရသာ်ပပည်တွင်းစစ်ဖစ်ပွားပခင်းသည် ဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတကမ်ှု ေမိ့က်ျပခင်းရကကာင့ ်မဟတုဘ်တဲေ်းတ ူညမီျှ 

အာဏာ ခွဲရဝကျင့သ်ုံးမှု မေှပိခင်းရကကာင့ ်အဓကိပဖစပ်ပီး 

၎င်းအချက်ကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒက ပိုမို 

ေိုးေွားစွာ ေက်လက်တည်တံ့ေရစသည်ဟု KPSN က 

တုံ့ပပေ် ရပပာသည်။

စီမံကိေ်းသည်ပဋိပက္ခ ခံစားခဲ့ေသည့်  မွေ် ၊ 

ကေင်၊ ကေင်ေီ (ကယား) စသည့်ဒသများတွင် အရပခခံ 

အရောက်အအုံများ စီးပွားရေးရေးကွက်ဖေ်တီးမှုနှင့် 

ဝေ်ရောင်မှု ရပးသည့် အစီအစဉ်များပါဝင်သည်။ 

စီမံကိေ်း  အရကာင်အထည်ရဖာ်ေေ်ေိုင်ော 

ပပည်ေယ် အစိုးေ တာဝေ်ေှိသူများ၊ တိုင်းေင်းသား လူမှု 

အဖွဲ့အစည်း အေည်းငယ်နှင့် တိုင်းေင်းသားလက်ေက်

ကိုင်အဖွဲ့အစည်းရခါင်းရောင်တချ ို့နှင့်တွ့ေုံမှုများပပု

လုပ်ခဲ့ရကကာင်း သိေသည်။

ကေငေ် ီလူ့အခငွ့အ်ရေးအဖွဲ့ရပပာခငွ့ေ် ဗညားက 

“ လုပ်ငေ်းရဖာ်ဖို့ ကေဦး ကွင်းေင်းတဲ့ပုံစံမျ ိုးေဲ့ကျရော် 

ေဲ့ရတာ့ လာရတွ့သွားတယ်။ လွိုင်ရကာ်မှာပါ။ ဒါရပမဲ့ 

ကျရောတ်ို ့တစဖ်ွဲ့ထ ဲအဓကိ လာရတွ့တာပဖစပ်ပီးရတာ ့

မှ ကျေ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်း အများစုေဲ့ အထူးသပဖင့် 

ဖွံ့ပဖိုးရေးလပုရ်ေတဲ ့အစအုဖွဲ့ရတ ွပငမိ်းချမ်းရေးလပုရ်ေ 

တဲ ့အစအုဖွဲ့ရတေွဲ့ ရတွ့သွားတာ မေှပိါဘူး။  ကျရော့ ်ကိ ု 

လာရတွ့သွားတာက ဒကု္ခသညရ်ေောပပေ ်လညခ်ျထား 

ရေးကိစ္စေဲ့ ေက်စပ်ပပီးရတာ့ လာရတွ့သွားတာပဲေှိပါ 

တယ်” ဟု ရကအိုင်စီသို့ ရပပာသည်။

ထိုသို့တွ့ေုံောတွင် အေိုပါ စီမံကိေ်းသည့်ပငိမ်း 

ချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ပဖိုးရေးကိုရဖာ်ရောင်မည့်အပပင် ဒုက္ခ 

သညပ်ပေ ်လညထ်ရူထာငရ်ေး လပုင်ေ်းစဉစ်မီကံေိ်းများ 

ပါနိုင်ေေ်ေိုသည့် အချက်ကိုသာ ရေွးရနွးပပီးအေို 

ပါ ရငရွကကးချးယမူှုပုစံ၊ံ ပပေလ်ညရ်ပး ေပေ်မည့ ်ပုစံနံငှ့ ်

မညသ်မူညဝ်ါ ကိငုတ်ယွသ်ွားမညန်ငှ့ ်CSOအဖွဲ့အစည်း 

များ၏ ပါဝင်မှုအခေ်းကဏ္ဍများကို လုံးဝ မသိေှိေဟု 

ဗညားက ေက်ရပပာသည်။

ထိုအ့ပပင ်ပဋပိက္ခပိမုိ ုေိုးေွားရစမည့ ်မညသ်ည့ ်

စီမံကိေ်းများကို မေိုင်ငံရေး ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုများ 

ရောက်ပိုင်းမှသာ လုပ်ရောင်ေေ်နှင့်ရဒသခံလူမှုအ

ဖွဲ့ အစည်းများ၊ တိုင်းေင်းသားလက်ေက်ကိုင် အဖွဲ့အ 

စည်းများနှင့် အစိုးေတို့ ရေွးရနွးမှုများ ပါဝင်ေေ်လို 

အပ်ပပီး ဖွံ့ပဖိုးရေး စီမံကိေ်းများေးေွဲောတွင် ဌာရေ 

တိုင်းေင်းသား အခွင့်အရေးကို မပဖစ်မရေ ရလးစားေ 

မညဟ် ုKPSN ၏ ထတုပ်ပေခ်ျက၌် အကကပံပုထားသည။်

စီမံကိေ်း ပထမ သုံးနှစ်ကာလတွင် မွေ်၊ ကေင်၊ 

ကေင်ေီ(ကယား)ပပည်ေယ်၊ ပဲခူးနှင့် တေသသာေီတိုင်း 

ရဒသကကီး များကိုေွးချယ်ထားပပီး အရကာင်အထည် 

ရဖာ်မှု ဒုတိယနှစ် အကုေ်တွင် ေေ်းစစ်မှု ပပုလုပ်ကာ 

ပငမိ်းချမ်းရေး ပဖစစ်ဉအ်ရပါ် မတူည၍် ေမှ်း၊ ကချငပ်ပည ်

ေယန်ငှ့ ်ပဖစန်ိငုရ်ပခေှသိည့ ်ရဒသများတငွ ်ချဲ့ထငွမ်ညဟ် ု

သိေသည်။

ရဟာ်လေ်အသင်းနှင့် အက်စတိုေီးယားအသင်း 

တို့ ယှဉ်ပပိုင်ကစားခဲ့ကကသည့် ၂၀၂၀ ယူရို ရပခစမ်းပွဲ 

တခုတွင် ရဟာ်လေ်ကစားသမားများ ပဖစ်ကကသည့် 

ဒရီဂျာငန်ငှ့ ်ဝစှခ်ျေ်ယဒ်ေတ်ိုသ့ည ်လမူျ ိုးရေးခွပဲခားမှုကိ ု

ေေ့်ကျင်သည့်  ထူး ပခားသည့်  ရအာင်ပွဲခံမှုတခုကို  

ပပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

ရဟာ်လေ်အသင်းက အက်စတိုေီးယားအသင်း 

ကိ ု၅ ဂိုး ဂိုးမေှပိဖင့ ်အနိငုေ်ခဲသ့ည့ ်ယင်းပွတဲငွ ်ဝစှခ်ျေ်ယ ်

ဒေ်၏ ပွဲချေိ်  ၆ မိေစ်တွင်  ဂိုးသွင်းယူခဲ့အပပီးတွင်  

ဝစှခ်ျေ်ယဒ်ေက် ဒရီဂျာငက်ိရုခါ်ကာ သ၏ူ လကရ်မာင်း 

နှင့် ဒီရဂျာင်၏ လက်ရမာင်းကို ကိုယ်စီ လက်ညိုးထိုး 

ပပကာ ရအာင်ပွဲခံခဲ့သည်။ 

ကေဦးတငွ ်ယင်း ရအာငပ်ွခဲမံှုကိ ုပေသိတမ်ျားကိ ု

ရှုပရ်ထွးရစခဲရ့သာလ်ည်း ပွအဲပပီး သတင်းစာေငှ်းလင်းပွ ဲ

တငွ ်ဝစှခ်ျေ်ယဒ်ေက် ယင်းရအာငပ်ွခဲမံှုသညလ်မူျ ိုးရေး 

ခွဲပခားမှုကို ေေ့်ကျင်ရကကာင်း ပပသလိုသည့် အဓိပ္ပာယ် 

ပဖင့်ပပုလုပ်ခဲ့ ပခင်း ပဖစ်ရကကာင်းပပေ်လည်းေှင်းလင်းခဲ့

သည်။ 

ယင်းအပပင ်ရဘာလုံးရလာကတငွ ်လကတ်ရလာ 

အသားရောင် ခွဲပခားမှုနှင့် လူမျ ိုးရေးခွဲပခားမှုများ ပပင်း 

ထေ်စွာ ပဖစ်ရပါ်လျက်ေှိသည်ကိုလည်း မီးရမာင်းထိုးပပ 

လိုက်ပခင်းပဖစ်ရကကာင်း သိေသည်။ 

ဝှစ်ချ်ေယ်ဒေ်သည် မိမိသာ ကွင်းထဲတွင် ရဘာ 

လုံးကစား ရေချေိ်အတွင်း အသားရောင်ခွဲ ပခားမှုနှင့် 

လူမျ ိုးရေး ခွဲပခားမှုများကို ေင်ေိုင်ေပါက ကွင်းတွင်းမှ 

ထွက်ခွာသွား မည်ပဖစ်ပပီး အသားရောင် ခွဲပခားမှုနှင့် 

လူမျ ိုးရေး ခွဲပခားမှုများကို ေှက်ေွှံရကကာင်လည်း ရပပာ 

ကကားခဲ့သည်။

ယခ ု၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ရဘာလုံးောသတီငွ ်ောမညက်ကီး 

ရဘာလုံးအသင်းများနှင့် ကစားသမားရတွကိုပါ ေက် 

တိုက်ေိုသလို အသားရောင် ခွဲ ပခားမှုနှင့် လူမျ ိုးရေး 

ခွဲပခားမှုများ ပဖစ်ရပါ်လျက်ေှိော နိုင်ငံတကာ ရဘာလုံး 

လိဂ်များမှလည်း အသားရောင် ခွဲပခားမှုနှင့် လူမျ ိုးရေး 

ခွဲပခားမှုများကို ေေ့်ကျင်သည့် လှုပ်ေှားမှု အမျ ိုးမျ ိုးကို 

ပပုလုပ်လျက်ေှိသည်။ 
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ရဘာလုံးရလာကဟာ ရငွရကကးအရပမာက်အပမား ေင်းနှီးပမုပ်နှံထားကကတဲ့ အားကစားေည်း တစ်မျ ိုး 

ပဖစ်ပါတယ်။ ောမည်ကကီး ဥရောပ လိဂ်ရတွများ ကစားရေကကတဲ့ ောမည်ကကီး ကစားသမားရတွလည်း ၁ လကို 

ရပါင် သေ်းေဲ့ ချေိ် ေေှိရေကကပါတယ်။ 

ယခု တစ်ကကိမ်မှာရတာ့ ကမ္ဘာ့လစာ အများေုံး ရဘာလုံးသမားရတွေဲ့ လခဝင်ရငွ အရသးစိတ်ကို ရဖာ်ပပ 

တင်ေက်ရပးလိုက်ပါတယ်။

၁. မတ်ေီ (တစ်ပတ် ရပါင် ၉ သိေ်း)

သမိုင်းတစ်ရလျှာက်အရကာင်းေုံး ရဘာလုံးသမားလို့ သတ်မှတ်ကကတဲ့ ဘာစီလိုော အသင်းရခါင်းရောင် 

လီယိုေယ် မတ်ေီဟာ တစ်ပတ်ကို ရပါင် ၉ သိေ်း ေေှိပါတယ်။ ဒါရကကာင့် တစ်လကို မျှမ်းမျှ ရပါင် ၃.၆ 

သေ်းအထိေေှိရေပပီး တစ်နှစ်ကို လုပ်ခလစာ ရပါင် ၄၃.၂ သေ်းခေ့် ေေှိရေကာ ကမ္ဘာတွင် လစာအများေုံး ေေှိသည့် 

ရဘာလုံး သမားများထဲတွင် ေံပါတ် ၁ ရေောတွင် ေပ်တည်ရေသည်။ 

၂. စီ ရိုေယ်ဒို (တစ်ပတ် ရပါင် ၈.၅ သိေ်း)

မတေ်ေီဲ့ မဟာပပိုငဘ်က ်ရိေုယဒ်ိဟုာ လစာမှာရတာ ့မတေ်ကီိ ုရပါင်း ၅ ရသာင်း ပိေုည်းပပီး ေေှကိာ ေပံါတ ်

၂ ရေောမှာ ေပတ်ညရ်ေပါတယ။် ရိေုယဒ်ိဟုာ တစပ်တက်ိ ုရပါင ်၈.၅ သေိ်းေေှရိေရသာရကကာင့ ်တစလ်ကိ ုရပါင ်၃.၄ 

သေ်း ေေှလိို ့ရေပါတယ။် တစန်စှက်ိရုတာ ့ရပါင ်၄၀.၈ သေ်းခေ့် ေေှရိေကာ ေပံါတ ်၂ ရေောတငွ ်ေပတ်ညရ်ေသည။် 

၃. အေ်တိုေီယို ဂေစ်ဇ်မေ် (တစ်ပတ် ရပါင် ၇.၂၅ သိေ်း) 

မတ်ေီေဲ့ အသင်းရဖာ်ပဖစ်တဲ့ အေ်တိုေီယို ဂေစ်ဇ်မေ်ဟာ တစ်ပတ်ကို ရပါင် ၇.၂၅ သိေ်း ေေှိရေကာ ေံပါတ် 

၃ ရေောတွင် ေပ်တည်ရေသည်။ တစ်လကို ရပါင် ၂.၉ သေ်း ေေှိရေပပီး တစ်နှစ်ကို ၃၄.၈ သေ်း ေေှိရေသည်။ 

၄. ရေမာ (တစ်ပတ် ရပါင် ၆.၇၅ သိေ်း)

ဘောဇီး စူပါစတား ကစားသမား ရေမာဟာ ရပပာင်ရေွှ့ရကကး အရပမာက်အပမားေဲ့ ဘာစီလိုောကရေ 

ပီအက်ဂျကီို ရပပာင်းရေွှ့ခဲ့အပပီးမှာရတာ့ တစ်ပတ်ကို ရပါင် ၆.၇၅ သိေ်း ေေှိပါတယ်။ တစ်လ ေိုေင်ရတာ့ ရပါင် 

၂.၇ သေ်း ေေှိပါတယ်။ တစ်နှစ်ေိုေင် ရပါင် ၃၂.၄ သေ်း အထိ ေေှိရေပါတယ်။ 

၅. လူးဝစ် ေွာေက် (တစ်ပတ် ရပါင် ၆.၂၅ သိေ်း)

မတ်ေီေဲ့ အသင်းရဖာ် ရောက်တစ်ရယာက်ပဖစ်တဲ့ ေွာေက်ဟာ တစ်ပတ်ကို ရပါင် ၆.၂၅ ေေှိပပီး ေံပါတ် 

၅ ရေောမှာ ေပ်ရေပါတယ်။ ေွာေက်ေဲ့ တစ်လ လုပ်ခလစာဟာ ရပါင် ၂.၅ သေ်းေှိပပီး တစ်နှစ်ကို ရပါင်သေ်း ၃၀ 

ေေှိပါတယ်။ 

ယ ခု တွ တ် ချ က် ရပး ထား ရသာ  နှု ေ်း ထား သ ည်  အ ပခား ရသာ  ေု ရကကး များ အ ပပ င်  ရကက ပငာ နှ င့်  

ပုံေိပ်အသုံးပပုခွင့်တို့မှ ေေှိလာသည့် ဝင်ရငွများကို ထည့်တွတ်ထားပခင်း မေှိပါ။ သက်ေိုင်ော ကစားသမားတို့၏ 

ကလပ်အသင်းများမှ ရပးအပ်သည့် ပုံမှေ် လစာရငွကို အရပခခံ တွတ် ချက်ထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 

REF: https://www.thesun.co.uk/

ကမ္ဘာ့လစာ အများေုံး ေေှိသည့် ရဘာလုံးသမား ၅ ဦး 
အရကကာင်း 

bktD
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စပေိ ်လာလဂီါကလပအ်သင်းပဖစသ်ည့ ်အကသ်လကတ်ကီိအုသင်း 

ကရေ ပပည်တွင်း အင်းအားကကီး ပပိုင်ဘက်အသင်းပဖစ်သည့် ဘာစီလိုော 

အသင်းကို ရပပာင်းရေွှ့ခဲ့သည့် အေ်တိုေီယို ဂေစ်ဇ်မေ်သည် ပေိသတ်များ 

အရေပဖင့် မိမိကို ယုံကကည်မှု ရပးကကပါေေ် ရတာင်းေိုမှု ပပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

ကေ်တလေ်အရပခစိုက်အသင်းတွင် ရပခစွမ်းပပနိုင်ေေ် ရုေ်းကေ် 

ရေေသည့ ်ဂေစဇ်မ်ေသ်ည ်မမိအိရေပဖင့ ်လကေ်ှအိသင်းနငှ့ ်လျငလ်ျငပ်မေပ်မေ ်

အသားကျေေ ်အခကအ်ခမဲျား ကကုံရတွ့ရေေရသာရကကာင့ ်ယခလုိ ုရတာင်း 

ေိုခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ 

ယင်းအပပင ်ဘာစလီိေုာအသင်းသည ်သ၏ူ အသင်းရဟာင်း အကသ် 

လက်တီကိုအသင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကွဲပပားပခားေားပပီး အသားကျေေ် 

စပိေ် လာလီဂါကလပ် ဘာစီလိုောအတွက် ကစားသမားဘဝ 

တစ်ရလျှာက် ပွဲ ၇၀၀ ပပည့် ကစားခဲ့ပပီပဖစ်သည့် မတ်ေီသည် ယင်းပွဲတွင် 

ဂိုးသငွ်းယနူိငုခ်ဲသ့ည့အ်တကွ ်ချေပ်ယီလံဂိတ်ငွ ်မတသူည့ ်ပပိုငဖ်ကအ်သင်း 

၃၄ သင်းကို ဂိုးသွင်းယူနိုင်သည့် ပထေုံး ကစားသမားေိုသည့် မှတ်တမ်း 

သစ်တခုကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။ 

အသက် ၃၂ နှစ်အေွယ် မတ်ေီသည် ရဒါ့မွေ်နှင့် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ 

ေက်ရေ့က ကစားခဲ့သည့် ချေ်ပီယံလိဂ် အုပ်စုပွဲတွင် ဘာစီလိုောအသင်း 

အတွက် ပွဲ  ၇၀၀ ရပမာက်ကစားရပးခဲ့တာပဖစ် ပပီး ၁ ဂိုးသွင်းယူကာ 

ဂိုးဖေ်တီးမှု နှစ်ကကိမ်ပပုလုပ်ကာ မှတ်တမ်းသစ်တခုကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပခင်း 

ပဖစ်သည်။ 

ပွဲရပါင်း ၇၀၀ ပပည့်ခဲ့သည့် မတ်ေီသည် ဘာစီလိုောအသင်း၏ 

အကယဒ်မထီကွပ်ဖစပ်ပီး အသင်းအတကွ ်၆၁၃ ဂိုးအထ ိသငွ်းယထူားနိငုသ်ည့ ်

အံ့ဖွယ် ကမ္ဘာ့ အရကာင်းေုံးကစားသမားတစ်ဦးပဖစ်သည်။ 

ယခု ရဘာလုံးောသီတွင် မတ်ေီသည် ၁၃ ပွဲကစားကာ သွင်းဂိုး 

၁၀ ဂိုးနှင့် ဂိုးဖေ်တီးမှု ၈ ကကိမ်ပပုလုပ်ထားကာ သူ၏ အရကာင်းမွေ်ေုံး 

ရပခစွမ်းကို ေက်လက် ထိေ်းထားနိုင်သည့် ကစားသမား တစ်ဦးပဖစ်သည်။ 

အာဂျင်တီးေား အသင်းရခါင်းရောင် မတ်ေီသည် မကကာခင် 

ရကက ညာရတာ့မည့် ballon d'or ကမ္ဘာ့အရကာင်းေုံး ရဘာလုံးသမားေု 

ကိုလည်း စံချေိ်တင် ေွတ်ခူးေေ် ရေပေ်းစားရေသည်။

REF: www.fcbarcelona

မလယွက်ရူကကာင်းလည်း သတင်းမဒီယီာတခနုငှ့ ်သီးသေ့်အငတ်ာဗျူး တခ ု

တွင် ဝေ်ခံရပပာကကားခဲ့သည်။ 

ယခင ်ရနေွာသအီရပပာင်းအရေွှ့၏ ရေပေ်းအစားေုံး အရပပာင်းအရေွှ့ 

တခုပဖစ်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ဖလား ချေ်ပီယံ ဂေစ်ဇ်မေ်၏ အရပပာင်းအရေွှ့တွင် 

ရချာရမွ့စွာ ပပီးရပမာက်ခဲ့ပခင်းမေှိရကကာင်းလည်း သိေသည်။ 

ရပပာင်းရေွှ့ရကကး ယရူိသုေ်း ၁၂၀ ပဖင့ ်အကသ်လကတ်ကီိအုသင်းနငှ့ ်

စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကာ ဘာစီလိုောကို ရောက်ေှိလာသည့် ဂေစ်ဇ်မေ်သည် 

အသင်းသစအ်တကွ ်၁၇ ပွ ဲကစားရပးထားပပီး ၅ ဂိုးသငွ်းယရူပးထားသည။် 

REF: www.fcbarcelona.com/
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မေ်ချက်စတာစီးတီးအသင်းသည် အစဉ်အလာကကီးမားသည့်  

ပမို့ခပံပိုငဘ်ကမ်ျားပဖစက်ကသည့ ်မေခ်ျကစ်တာ ယနူိကုတ်ကက်ိ ုေယစ်နုစှ ်

တစ်ခုအတွင်း ပထမေုံးအကကိမ်အပဖစ် ဝင်ရငွေေှိမှုနှုေ်းကို လိုက်မှီခဲ့ပပီ 

ပဖစ်သည်။ 

၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ၁၀ ရကျာ်စာ နှိုင်းယှဉ်ထားသည့် 

ဝ င် ရငွ ေ ေှိ မှု နှု ေ်း ပပ  ဇ ယား အ ေ  လွ ေ် ခဲ့ သ ည့်  ၁ ၀  နှ စ် ခ ေ့် တွ င်  

မေ်ယူနိုက်တက်နှင့် မေ်စီးတီးတို့ ဝင်ရငွေေှိမှုနှုေ်းသည် နှစ်စဉ် ရပါင်သေ်း 

၂၀၀ ေီးပါး ကွာဟရေ ခဲ့ရသာ်လည်း ယခုရဘာလုံးောသီတွင် လိုက်မှီခဲ့ပပီ 

ပဖစ်ရကကာင်း သိေသည်။  

ချေပ်ယီလံဂိဝ်ငခ်ငွ့ ်လွရဲချာရ်ေခဲရ့သာရကကာင့ ်ဝငရ်ငရွပမာကပ်မားစွာ 

ေုံးရှုံးခဲ့ေသည့် မေ်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း၏ ဝင်ရငွသည် လွေ်ခဲ့ 

သည့်  ေယ်စုနှစ်က နှုေ်းထားထက် သိသိသာသာ ကျေင်းလာပပီး 

မေ်ချက်စ တာစီးတီးအသင်းကလည်း ပူးမား ကုမ္ပဏီနှင့် ရပါင်သေ်း ၆၅၀ 

တေ် ဂျာစီ စပွေ်ောသစ် စာချုပ်သစ်တခုကို ချုပ်ေိုနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် 

ယခုကဲ့သို့ ဝင်ရငွေေှိမှု နှုေ်းထားကို လိုက်မှီခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။

စာေင်းဇယားများအေ မေ်ယနူိကုတ်ကအ်သင်းသည ်ယခငရ်ဘာလုံး 

ောသီက ဝင်ရငွ ရပါင်သေ်း ၆၇၁ သေ်း ေှိခဲ့ရသာ်လည်း ယခုနှစ်တွင် ရပါင် 

သေ်း ၅၆၀ သာ ေေှိရတာ့မည့် အရပခအရေနှင့် ကကုံရတွ့ရေေသည်။ 

မေ်ချက်စတာစီးတီးအသင်းသည် အဘူဒါဘီ အာေပ်ရစာ်ဘွားရတွ 

ပိငုေ်ိငုပ်ပီး ရောကပ်ိငု်းတငွ ်အသင်းကိ ုအင်းအားကကီးအသင်းပဖစလ်ာေေရ်င ွ

ရကကးအကေုက်ျခ ံတညရ်ောကခ်ဲပ့ပီး ေဖုလား ရအာငပ်မငမ်ှုအပပင ်ဘဏ္ဍာ 

ဝငရ်ငအွပိငု်းတငွလ်ည်း သသိသိာသာ တိုးတကလ်ာသညက်ိ ုရတွ့ေသည။် 

REF: DVB
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တရုတ်နိုင်ငံေဲ့ U 16 Boy’s Cricket T20 2019 

မှာ အရကာင်းေုံး ကစားသမားေု ၂ ေုေခဲ့တဲ့ခေစ် 

စတိဖုာဟာေိေုင ်အားကစားမှာထူးချွေပ်ပီးရတာ ့တိငု်း 

နငှ့ပ်ပညေ်ယ ်အေင့သ်ာမက နိငုင်ံလ့ကရ်ေွးစင ်တစဦ်း 

လည်း ပဖစ်ပါတယ်။

ထိုင်း ၊  မရလးေှား ၊  စင်ကာပူ ၊  တရုတ်နှင့်  

ရဟာင်ရကာင်တို့မှာ ပမေ်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပပုအပဖစ် 

သွားရောက် ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ေသူ ပဖစ်ပါတယ်။

သူကရတာ့ ကယားပပည်ေယ် ဖရူေို ပမို့ေယ် 

အထက် တေ်းရကျာင်းမှာ ဒသမတေ်း(ေယ်တေ်း)

မှာ ပညာသင်ယူရေပါတယ်။ ခေစ်ကတ်(Cricket)ကို 

ကစားခဲ့တာ လွေ်ခဲ့တဲ့ သတ္တမတေ်း(၇)တေ်းနှစ် က 

တည်းက လို့ေိုပါတယ်။

သူဝါသာောပါတဲ့ အားစကားေည်းပဖစ်လို့ ေယ် 

တေ်းရောကတ်ဲအ့ခါမှာရတာ ့နိငုင်ပံခားကိသုွားယဉှပ်ပိုင ်

ေဖို့ အခွင့်အရေးေလာပါတယ်။

"အားကစားဘက်မှာ သွားေင်ရတာ့ အေုံးထိ 

သွားဖို့ေည်မှေ်းထားပါတယ်။ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ရတာ့ 

မလပုဘ်ူးရပါ။့ ရအာငပ်မငတ်ဲအ့ထ ိကကိုစားသွားမယရ်ပါ။့ 

သမူျားနိငုင်သံွားတဲအ့ခါမှာ အခကခ်ေဲှတိာရပါ။့" လို ့ခေ

စ္စတိုဖာကသူ့ေဲ့ေည်မှေ်းချက်ကို ရပပာပပသွားပါတယ်။

ခေစ်ကတ်(Cricket) ကစားချေိ်ေိုေင် အသင်း 

တစ်သင်းနှင့်တစ်သင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုေှိေင် ဘာ 

အခက်အခဲမှမေှိပဲ ကစားလို့ အေမ်းရကာင်းတဲ့ ကစား 

ေည်းလို့ ခေစ္စတိုဖာက ရပပာပါတယ်။

သူက "ပပိုင်ပွဲရတွ ေှိတဲ့အချေိ်ေို ကိုယ်နိုင်ဖို့ 

ကလည်း အရေးကကီးတယရ်လး။ အခဲျေိမ်ှာေိေုင ်ကိယု့ ်

စိတ်က အေမ်းစိတ်လှုပ်ေှားတယ်ရပါ့။ တစ်ခါတစ်ရလ 

ရတာ ့စတိဓ်ာတက်ျတာရတ ွေှတိယ။် ကိယု့ ်အသင်းက 

မရကာင်းေင် စိတ်ဓာတ်ကျေတယ်။" လို့ ရပပာပါတယ်။

ဒီတစ်နှစ်အတွင်း  အရကာင်းေုံးေုအရေေဲ့  

တရတု ်နိငုင်မံှာသွားကစားခဲတ့ေု်းက ေ ု၂ေအုပပင ်စင ်

ကာပူနိုင်ငံမှာ သွားကစားခဲ့တုေ်းကလည်း ေုေခဲ့တယ် 

လို့ေိုပါတယ်။

အရကာင်းေုံး ကစားသမား၊ အရကာင်းေုံး 

ေုရပါ့ ။  ဒီလိုေဖို့  မလွယ်ဘူးရပါ့ ။  ဒီလို  ေဖို့လည်း 

တစ်ခါမှမရမျှာ်မှေ်းထားဘူး။ ကစားတာရကာင်းေင် 

ေတယ်။ ကစားတာ မရကာင်းေင်ရတာ့ မေဘူးရပါ့။ 

ဒါရပမဲ့ ဒီလိုေုကိုေဖို့က ခက်ခဲတယ်။"လို့ ခေစ္စတိုဖာ 

က ရပပာပပသွားပါတယ်။

အရကာင်းေုံးေရုတေွယပူပီး နိငုင်တံကာရတမွှာ 

သွားကစားတဲ့သူအရေေဲ့  နိုင်ငံရတာ်က ရထာက်ပံ့  

ရငွရတွ ရပးတာရတွမေှိဘူးလို့ ရပပာပါတယ်။

"သမူျားနိငုင်မံှာ သွားကစားတဲခ့ျေိမ်ှာရတာ ့ကိယု့ ်

စေိတ်ကိုပဲရပါ့။ အရမေဲ့ အစ်ကိုရတွပဲ ရထာက်ပံ့ရပး 

တာရပါ့။ အေင်ရပပသလိုပဲ သွားလာရေေတာရပါ့။"လို့ 

ခေစ္စတိုဖာက နိုင်ငံကိုယ်စားပပုအပဖစ် နိုင်ငံေပ်ပခားမှာ 

ယဉှပ်ပိုငက်စားခဲေ့ရပမဲ ့နိငုင်ရံတာေ်ဲ့ အရထာကအ်ပံက့ိ ု

မေေှိရကကာင်းကို ေက်ရပပာပါတယ်။

ဒီလိုနိုင်ငံ့လက်ရေွးစင် တစ်ဦးပဖစ်လာပပီးတိုင်း 

ပပည်အတွက် နိုင်ငံအတွက် ပမို့ေယ်အတွက်မိသားစု 

အတကွ ်ဂဏုယ်စူော တစခ်ပုဖစရ်အာင ်ကကိုးစား ရောင ်

ေကွန်ိငုခ်ဲလ့ို ့မသိားစအုားလုံးက သ ူလိအုပတ်ာရတကွိ ု

အတတ်နိုင်ေုံး ပဖည့်ေည်းရပးရေတယ်လို့ ခေစ္စတိုဖာ 

အစ်ကိုပဖစ်သူ ကိုဗျားေယ်က ရပပာသွားပါတယ်။

"ဒီကရေ သူသွားမဲ့ရေော(လွိုင်ရကာ်) အထိ 
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