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2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

Zefe0g&Dv (1) &ufae@/  2019 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(2)

Adver t i s ement

a'owGif; owif;

ဖရဆူိမုြို့နယ ်လောပေျားေလဲျျးရွာြှာ အစိုးရ

အသအိြတှပ်ပုလျျာင်းြရှလိသးတဲအ့တျွ ်ျိယုထ်ျူို

ယထ်လျျာင်းြှာစာသငက်ျားလပးလနတဲ ့လျျာင်းဆရာ/

ြလတွျို ေစာလပးဖို့  အချ်အခဲကျုံလနရတယ်ေို့  

လေသခံရွာသားလတွျလပပာပါတယ်။

လေသခံရွာသားပဖစ်တဲ့ ဦးြီရယ်ျ “ဆရာြ 

ေစာအတျွဆ်ိမုပီး စထုားရတာလပါ ့တချ ို့ြသိားစလုတ ွ

အတွျ်လပါ့လေ။ ြရှိြဲ့ရှိြဲ့နဲ့ ကျိုးစားမပီး လပးရှာကျ 

ပါတယ်။ တချ ို့ြိသားစုလတွျ အငှားေိုျ်မပီးလတာ့

လပးရတယ်။”ေို့လပပာပါတယ်။

ေျ်ရှိျိုယ်ထူျိုယ်ထလျျာင်းျို ပညာလရး 

ြှူးရဲ့ ခွင့်ပပုချျ်နဲ့ လေသဖွံ့မဖိုးလရးျွန်ရျ် (LDN) 

ရဲ့ပူးလပါင်းျညူြီှုနဲ့ ရွာသရူွာသားလတရွဲ့ ေပုအ်ားလပးနဲ့ 

တည်လဆာျ်ထားတာပဖစ်ပါတယ်။ အဲေီျိုယ်ထူ  

ျိုယ်ထလျျာင်းြှာ လျျာင်းသားလတွ ပညာသင်တာ 

နှစ်နှစ်ရှိမပီေို့ သိရပါတယ်။

အဲ့ေီလျျာင်းြှာ ပထြတန်းလျျာင်းသားဦးလရ 

၄ ဦး နဲ့ ေုတိယတန်းလျျာင်းသားဦးလရ ၃ ဦးရှိ မပီး 

သင်ကျားလပးတဲ့ဆရာြ ၂ ဦး ရှိပါတယ်။ ဆရာြနှစ်ဦး 

ျလတာ့ ျယန်းြျ ိုးဆျ်သစ်ေူငယ် (KNGY) ျ 

လစတနာ့ဝန်ထြ်းလတွပဲ ပဖစ်ကျမပီး ြျ ိုးနွယ်စု ြတူ 

တဲ့အတွျ် ဘာသာစျားလတာ့ အချ်အခဲအနည်း 

ငယ် ကျုံလတွ့ရတယ်ေို့လတာ့ လပပာပါတယ်။

လျျာင်းဆရာြ အယေီ်လဖာျ “စစချင်းောတဲ ့

အချနိ်ြှာလတာ့ ျျြျ ျယန်းေူြျ ိုးလျာေီးလြာ့ 

ဆိုဖျ်ျလန ောတယ်။ အဲေါ သူတို့ျ ဗြာစျား 

ေည်း အဲလောျ်ထိ ြတတ်လသးဘူး။ ျျြေည်း 

ျယားစျား ြလပပာတတ်ဘူး။ အဲေါ နည်းနည်း 

ချ်ခဲတာလပါ့။ ေါလပြဲ့အခုလတာ့ သူတို့ျ ဗြာစျား 

နားေည်မပီး ျျြေည်း ျယားစျားျို နည်းနည်း 

udk,fxludk,fx pmoifay;wJh q&mrtwGuf vpmay;&ef &Gmom;rsm; tcufawG@

aemfa'G;t,fcl

ပါးပါး နားေည်ောေို့ အချ်အခဲ ြရှိလတာ့ပါဘူး”ေို့ 

လပပာပါတယ်။

အနီးအနားျ ရွာလတြွှာ အစိုးရအသအိြတှပ်ပု

လျျာင်းလတရွှလိပြယ့ ်လျျာင်းသားလတလွျျာင်းသွားဖို ့

အချ်အခဲရှိတာလကျာင့်  လျျာင်းသားြိဘလတွျ 

ျိုယ့်လျျးရွာြှာ စာသင်လျျာင်းရှိလစချင်တာပဖစ်ပါ

တယ်။

ပညာလရးလပါ်ေစီအရ သတ် ြှတ်ထားတဲ့  

လျျာင်းသားဦးလရ ပပည့်ြီြှသာ အစိုးရလျျာင်းဖွင့်ခွင့် 

ရြှာပဖစ်တာလကျာင့်  ေျ်ရှိ  လျျာင်းသားဦးလရနဲ့  

အဆင်ြလပပလသးဘူးေို့ ၎င်းြဲဆန္ဒနယ်ျ ပပည်နယ်

ေွှတ်လတာ်ျိုယ်စားေှယ်ျလပပာပါတယ်။

ဖရူဆိုမြို့နယ် ြဲဆန္ဒနယ်အြှတ်(၁) ပပည်နယ် 

ေွှတ်လတာ်ျိုယ်စားေှယ် ဦးသဲရယ်ျ “ျျလနာ်တို့ 

အစိုးရျို တင်ပပမပီးလတာ့ြှ လဆာင်ရွျ်လပးြယ် ဆို 

ေို့ရှိရင်လတာ့ လျျးရွာအတွျ် အြျားကျီး အဆင် 

လပပြှာလပါလ့နာ။်  ေါလပြဲလ့ောလောဆယြ်ှာလတာ ့တင ်

ပပထားတာလတာ့ရှိတယ် ြူဝါေအရလတာ့ လပးေို့ြရ 

လသးဘူးဆိုတဲ့ဟာြျ ိုးလတာ့ သိခဲ့ရတာလပါ့”ေို့ လပပာ 

ပါတယ်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငန်စှြ်ှာ ျျနရ်ှလိနလသးတဲ ့

ျာေအတွင်း လျျာင်းဆရာြလတွရဲ့ေစာျို ေတ် 

တလောလပဖရှင်းနိုင်ဖို့အတွျ် အေှူရှင်လတွျတဆင့် 

လထာျ်ပံ့လပးလနရတယ်ေို့ သိရပါတယ်။

avmysm;vJaus;&GmrS ynmoif,laejuwJh ausmif;ol§om;rsm;jrifuGif;wck ("gwfykH - aemfa'G;t,fcl)
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Zefe0g&Dv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 
aqmif;yg;

ဟိုယာလေသဘျ်လတွြှာဆိုရင် တိုျ်နယ်လဆးရုံ တစ်ခု ရှိလပြယ့် 

ေို့ လျျးရွာလတွဘျ်ြှာလတ့ ျျန်းြာလရး လစာင့်လရှာျ်ြှုလတွျ ေိုအပ် 

လနဆဲ ပဖစ်ပါတယ်။

ဖရဆူိမုြို့ျလန ဟိယုာထျိိလုတာ ့ျတ္တရာေြ်းလတ ွလရာျလ်နမပ ီ

ဆိုလပြယ့်ေည်း လျျးရွာချင်း တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာ သွားောဖို့ျ ေြ်းပန်း 

ဆျ်သွယ်လရးလတွ အချ်အခဲရှိလနတာလကျာင့် အဓိျေိုအပ်ချျ်ျ 

ျျန်းြာလရး ပဖစ်တယ်ေို့ လေသခံ အြျ ိုးသြီးလတွျ လပပာဆိုကျပါတယ်။

ဟိုယာလေသဘျ်ျ ရာဧပရားလျျးရွာအုပ်စု ယူဆိုပရားလျျး 

ရွာျ ြာတလေးနာ ျ “ျျြတိုရ့ွာြှာျလတာ ့အဓျိ ျျန်းြာလရးဘျြ်ှာ 

အရြ်းချ်ခဲတယ်။ ရွာထဲြှာျ လဆးခန်းလတွြရှိဘူး။ လနာျ်မပီးလတာ့ြှ 

ရွာသူ/သားလတွ တခုခု ဖျားနာမပီဆိုရင် မြို့လပါ်သွားဖို့ျေဲ တအား 

ချ်ခဲတယ်။ ေြ်းပန်းဆျ်သွယ်လရးေည်းြလျာင်းဘူး။ ေြ်းေည်း 

တအားဆိုးတယ်။ အဓိျ ျလတာ့ ျျန်းြာလရးလပါ့။” ေို့လပပာပါတယ်။

အလရးလပါ်ေနူာလတအွတျွန်ဲ့ ျလေးနဲ့ ြခိင ်လြွးေနူာလတရွှေိာ 

တဲ့အခါ အချနိ်ြှီလဆး ျုသြှုြခံရတဲ့သူလတွဟာ အသျ်လတွ ဆုံးရှုံးခဲ့ရ 

တာလတွ ရှိလနဆဲပဖစ်ပါတယ်။

ဟိုယာလျျးရွာအုပ်စု ရီခီးဘူးရွာြှာလနတဲ့ ြိခင်ပဖစ်သူ လေါ်အားနာ 

ဆိုရင် ျေး ၁၂ လယာျ်လြွးထားလပြယ့် ၅ လယာျ်သာ အသျ်ဆျ် 

ရငှတ်ယေ်ို ့လပပာပါတယ။် တလယာျဆ်ိရုင ်ျလေးလြွးဖို ့လဆးခန်းေည်း 

ြရှိ ဆရာြေည်းြရှိလတာ့ အိြ်ြှာလြွးရင်း ြလြွးနိုင်ေို့ ျလေးဆုံးပါး 

သွားတယ်ေို့ ဆိုပါတယ်။

“၃ နာရီလောျ်လြွးခါျျလတာ့ လပပာင်းပပန်လြွးတယ်။ လနာျ် 

ျံလျာင်းေို့အလြြလသဘူး လပပာင်းပပန်လြွးလတာ့ လြွးတဲ့အချနိ်ေည်း 

တခါြှ ြလြွးဖူးဘူး။ ဝခါျျလတာ့ သူဝလတာ့ လသသွားတယ်လေး။” ေို့ 

လေါ်အားနာျ လပပာပါတယ်။

စားဝတ်လနလရးအတွျ် လတာင်ယာခုတ်၊ လတာေိုျ်ရတဲ့အတွျ် 

ျလေးျျန်းြာလရးျို ဂရုြစိုျ်နိုင်ကျတဲ့အပပင် ျလေးလတွြှာ ဆင်း 

ဆင်းရဲရဲ လနထိုင်စားလသာျ်ခဲ့ကျရပါတယ်။

ေီအပပင် အဝတ်အစားျ ြေုံလောျ်လတာ့ လဆာင်းရာသီဆို 

အလအးေဏ်ခံစားရတာလတွ၊ တျိုယ်လရ သန့်ရှင်းလရးအတွျ် လရျ 

ရှားပပန်လတာ့ေည်း ျလေးလတွျ ဝြ်းပျျ်ဝြ်းလေျာတာလတွ ကျုံလတွ့ 

ခဲ့ရတယ်ေို့ လေါ်အားနာျ လပပာပါတယ်။

အလေါ်ရဲ့ ျလေးအြျားစဟုာဆိရုင ်ဝြ်းပျျဝ်ြ်းျိျုမ်ပီး အသျ်

ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလတွေည်းပါတယ်ေို့ လပပာပါတယ်။

လထခိုလျျးရွာြှာဆိုရင်ေည်း ျလေး ၁၀ လယာျ်လြွးမပီး ၆ 

လယာျ်ပဲျျန်လတာ့တဲ့ သူေည်းရှိလနပါတယ်။ လထခိုရွာျ လေသခံအြျ ိုး 

သြီး လေါ်တာဦးဟာဆိရုင ်လဆးဝါးလတြွရှေိို ့ျလေးလတ ွလသခဲရ့တာေို ့

လပပာပါတယ်။

“အရငတ်နု်းျ လဆးလတြွရှေိို ့လသတဲသ့ေူည်းလသတယ။် လဆးြ 

ရှိလတာ့ သူလသရင်လသသွားတာပဲ ပါြှြေုပ်တတ်ဘူး။” ေို့ လေါ်တာဦးျ 

လပပာပါတယ်။

rdcifeJ@uav; usef;rma&;apmihfa&Smufr_&zdk@ cufcJaeqJ

ဟိုယာလေသဘျ်ျ တပခား ေိုြူခိုလျျးရွာျဆိုေျှင်ေည်း 

ေြ်းပန်းဆျ်သွယ်လရးချ်ခဲ မပီးလတာ့ ျျန်းြာလရးလဆးခန်းြရှိေို့  

အချ်အခဲရှိတယ်ေို့ လေသခံ ြာရိယာျ အခုေိုလပပာပါတယ်။

“ေြ်းပန်းဆျ်သွယ်လရးျ ချ်ခဲတယ်။ သွားောရေည်း 

ချ်ခဲခါျျလတာ့ တစ်ခုခုဆိုေူနာလပါောပီဆိုရင် ြြှီေို့ရှိရင် လဆးခန်း 

ြေွှဲ ြှီေို့ရှိရင် အချ်အခဲလတွကျုံလတွ့ရတယ်။ ပို မပီးလတာ့ြှ သူတို့  

ျျန်းြာလရးဆိုးရွားောတာလပါ့လနာ်။ ရွာြှာျ လဆးလပးခန်းလတွြရှိေို့ 

အချ်အခဲလတွ လတာ်လတာ်လေးရှိတယ်။” ေို့ လပပာပါတယ်။

ျျန်းြာလရးလစာင့လ်ရှာျြ်ှု ဝနလ်ဆာငြ်ှုလပးလနတဲ ့သျဆ်ိငုရ်ာဌာ

နဆိုင်ရာဝန်ထြ်းလတွဘျ် ျေည်း အချနိ်ပပည့် တာဝန်ယူလဆာင်ရွျ်ြှု 

အပိုင်းလတွြှာေည်း အားနည်းချျ်လတွ ရှိလနလသးတယ်ေို့ ျရင်နီအြျ ိုး 

သားမငိြ်းချြ်းလရးနှင့် ဖွံ့မဖိုးလရးပါတီ (KNPDP) အတွင်းလရးြှူး ဦးပြင့် 

လြာင်လြာင်ျ လဝဖန်လထာျ်ပပသွားပါတယ်။

ဦးပြင့်လြာင်လြာင်ျ “ဝန်ထြ်းြလောျ်ဘူးဆိုတာျ လေသခံ 

ေထူျုေည်း ဝနထ်ြ်းြေပုခ်ျငက်ျဘူး။ လနာျမ်ပီးလတာ ့ောတဲဝ့နထ်ြ်း 

လတျွေည်း လေသခ ံြဟတုလ်တာ ့အချနိပ်ပည့ ်ြလနနိငုဘ်ူး အဲလ့ကျာင့ ်ပညာ

လရးပဖစပ်ဖစျ်ျန်းြာလရးပဖစပ်ဖစ ်ဝနထ်ြ်းလတျွ တာဝနန်ည်းနည်း ပျျျ်ွ

ျ်တာရှိတယ်။လနြလပျာ်တာျေည်း ပပဿနာပါပဲ။” ေို့လပပာပါတယ်။

ဟိုယာလေသဘျ်ြှာ အခုေို ေိုအပ်ချျ်လတွရှိလနတဲ့အလပါ်ြှာ 

ပပည်နယ်အစိုးရြှာ တာဝန်ထြ်းလဆာင်လနတုန်း အတတ်နိုင်ဆုံး ျူညီ 

လပဖရှင်းလပးသွားြယ်ေို့ ေည်း ပပည်နယ်ေုံခခုံလရးနှင့်နယ်စပ်လရးရာဝန်

ကျီး ဗိုေ်ြှူးကျီးပြင့်လဝ အခုေို လပပာပါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

“ျိယု့တ်ိငု်းရင်းသားလတရွှတိဲလ့နရာလေသျိခုျစတ်ယ။် ဖွံ့မဖိုးတိုးတ

ျတ်ာျိေုိခုျငတ်ယ။် အျညူရီှရိင ်ျိယုေ်ပုျ်ိငုလ်ပးလနတဲ ့ေပုင်န်းတာ

ဝန်နဲ့သျ်ဆိုင်တဲ့ျိစ္စလတွြှန်သြျှျို ျူညီလပးဖို့ လဆာင်ရွျ်သွားြယ်။ 

ေျ်ရှိပပည်နယ်အစိုးရြှာ ထြ်းလဆာင်လနရတဲ့တာဝန်နဲ့ ျိုျ်ညီလအာင် 

ေည်း ကျိုးစားသွားရြှာပဲ” ေို့ ဗိုေ်ြှူးကျီးပြင့်လဝျ လပပာပါတယ်။

ေီဇင်ဘာေ ၂၁ ရျ်လန့ျ ျရင်နီအြျ ိုးသားမငိြ်းချြ်းလရးနှင့်ဖွံ့

မဖိုးလရးပါတီ (KNPDP) ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ဟိုယာလေသရှိ 

ရီခီးဘူးစခန်းြှာ ျတ္တရာေြ်းသစ်ဖွင့်ပွဲနဲ့ တန်ဖိုးနည်းအြိ်ရာ၊ စိြ့်စြ်းလရ

သွယ်ယူပခင်းေုပ်ငန်းြျား ေွှဲလပပာင်းလပးအပ်ပွဲအခြ်းအနားျျင်းပ မပီးြှာ 

ဗိုေ်ြှူးပြင့်လဝျ လပပာဆိုသွားတာပဖစ်ပါတယ်။

ောြယ့် ဘဏ္ဍာလရးနှစ်ြှာေည်း Myanmar Sustainable Devel-

opment Plan (MSDP)၊ စီြံျိန်းအဆိုပပုေွှာ ပုံစံနဲ့ ရန်ပုံလငွရရှိြှုအလပါ်ြူ

တညမ်ပီးလတာ ့လေသေိအုပခ်ျျလ်တျွိ ုနစှအ်ေိျု ်ေျာထားလဆာငရ်ျွ်

လပးသွားြှာပဖစ်တယ်ေို့ ဗိုေ်ချုပ်ကျီးပြင့်လဝျ အခြ်းအနားြိန့်ခွန်းြှာ 

ထည့်သွင်းလပပာကျားပါတယ်။

နယ်စပ်လေသလရးရာဝန်ကျီးဌာနျလန ဟိုယာလေသဖွံ့ မဖိုးလရး 

ေုပ်ငန်း လဆာင်ရွျ်ချျ်လတွထဲျ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာလရးနှစ် ျလန 

၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာလရးနှစ်  အထိြှာလတာ့ ရန်ပုံလငွျျပ်သန်းလပါင်း  

သန်းလေးလထာင ်အျနုအ်ျျခမံပီး ေြ်းတတံား၊ လရရရှလိရး၊ တနဖ်ိုးနည်း 

အိြ်ယာ၊ တိုျ်နယ်လဆးရုံ စာကျည့်တိုျ်ဆို လဆာင်ရွျ်မပီးစီးခဲ့တယ်ေို့ 

သိရပါတယ်။

ဟိုယာလေသဘျ်ရှိ ြိခင်နှင့် ျလေးြျားအား လတွ့ရစဉ်

ဟိုယာလေသဘျ်ရှိ ြိခင်နှင့် ျလေးြျားအား လတွ့ရစဉ်

ဦးတင်ပြင့် (ျယားပပည်နယ်ေွှတ်လတာ်၊ ေုဥျ္ကဌ)

နစှသ်စဆ်လုတာင်းစျားျလတာ ့ဆရာတို ့လြွးဖွားကျီးပပင်းတဲျ့ယားပပညန်ယက်ျီးဟာ နစှသ်စြ်ှာေည်း 

ပို မပီးလတာ့ တိုးတျ်မပီး ကျယ်ဝပါလစေို့  ဆုလတာင်းပါတယ်။ လနာျ်မပီးလတာ့ ပို မပီးလအးချြ်းသာယာတဲ့ 

စနစ်ကျီးျို ချတီျ်နိုင်ပါလစေို့ ဆုလတာင်းလပးပါတယ်။ ေွှတ်လတာ်ဆိုတာ ဥပလေပပုလရးြဏ္ဍိုင် အစိုးရျို 

ထိန်းလျျာင်းလရးြဏ္ဍိုင် ဆရာတို့ျ ျိုယ့်လဘာင်ျလန နိုင်သလောျ် ထိန်းလျျာင်းလပးပါတယ်။ ဆရာတို့ျ 

ျိုယ်ျျတဲ့တာဝန် ဆရာဆိုရင် ေုဥျ္ကဌတာဝန်ရှိတယ် ဆရာ့အလပါ်ြှာ ဥျ္ကဌရှိတယ် ဥျ္ကဌျေည်း 

သူထြ်းလဆာင်တဲ့တာဝန်ျို ထြ်းလဆာင်တယ်။ ဥျ္ကဌတာဝန်လပးတဲ့ဟာျို ေုျ္ကဌအလနနဲ့ေိုျ်ေုပ်လပးရတဲ့

ဟာရှိတယ်လပါ့လနာ။ ဆရာတို့ျ အတတ်နိုင်ဆုံး ျယားပပည်နယ်အတွျ် အစိုးရျို ထိန်းလျျာင်းလပးြယ် 

ဥပလေပပုလရးြဏ္ဍိုင်ျို လဖာ်လဆာင်လပးြယ်။ ဆရာတို့ျလတာ့ ေြ်းလကျာင်းြလချာ်ထွျ်လအာင် ကျိုးစားမပီး

လတာ့ထိန်းလျျာင်းလပးလနပါတယ်။

eSpfopf qkawmif;
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၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်းြှာ ပပည်နယ်ရဲ့ မငိြ်းချြ်း 

လရးအလပခအလနရ ပပန်လေ့ောကျည့်ရင်လတာ့ တိုျ် 

ပွဲ ပဖစ်ပွားြှုလတွ ြရှိခဲ့ပါဘူး။ ေီအလပါ်ြှာ ေျ်နျ် 

ျိုင်အဖွဲ့အစည်းလတွလျာ အစိုးရစစ်တပ်လတွဘျ် 

ျိုလျာ လေးစားအသိအြှတ်ပပုရြည့် အလပခအလန 

တခုပဖစ်ပါတယ်။

တိုျ်ပွဲြပဖစ်ေို့ ပပည်နယ်အတွင်း တည်မငိြ် 

လအးချြ်းလနမပီေို့ေည်း ြှတ်ချျ်လပပာဆို  ေို့ြရ 

ပပန်ပါဘူး။ ပပည်နယ်ရဲ့ တည်မငိြ်ြှုနဲ့မငိြ်းချြ်းလရးျို

ထိခိုျ်လစတဲ့ ပဖစ်ရပ်ကျီးနှစ်ခုပဖစ်လပါ်လပါျ်ခဲ့ပါလသး

တယ်။

ေွိုင်လျာ်မြို့ ျန္ဒာလဟဝန်ပန်းခခံထဲြှာ ဗိုေ်

ချုပ်လအာင်ဆန်းပြင်းစီးလကျးရုပ်တည်ထားတဲ့ျိစ္စရ

ပ်ြှာ ဗိုေ်ချုပ်လကျးရုပ်ြတည်ဖို့ ပပည်နယ်အစိုးရနဲ့ 

ျရငန်ေီငူယလ်တအွကျားြှာ ၂၀၁၈ ခနုစှျ်တည်းျ 

ပဋိပျ္ခ ပဖစ်လနခဲ့ ကျတာ အခုချ နိ်ထိ  ပပဿနာျ 

ြမပီးလသးပါဘူး။

ဗိုေ်ချုပ်လကျးရုပ်ျို  တည်ထားေို့  ျရင်နီ 

ေူငယ်ျလန ပပည်နယ်ဝန် ကျီးချုပ်နဲ့  စီြံဘဏ္ဍာ 

ဝန်ကျီးတို့ျို ျရင်နီအြျ ိုးသားသစ္စာလဖာျ် ၊ တိုင်း 

ရင်းသား အချင်းချင်းလသွဖယ်လအာင်ေုပ်တယ်ဆိုမပီး 

လပပာထားတဲအ့လပါ်ြှာ အစိုးရျလန တရားပပနစ်ွေဲို ့ေွိုင ်

လျာမ်ြို့နယတ်ရားရုံးျလနလတာင ်အေပုန်ဲ့လထာင ်၆ 

ေဆိုမပီး ပစ်ေဏ်ချြှတ်ခံေိုျ်ရပါတယ်။

အဲေီေို  ပစ်ေဏ်ေည်းချြှတ်ခံရတဲ့အလပါ် 

ပပည်နယ်အစိုးရ ြလျျနပ်ေို့ ထပ်မပီးပပင်ဆင် ချျ် 

တျ်တာဟာေည်း ဥပလေျို အာဏာအေွှဲ သုံးစား 

ေုပ်လနတာဟာ ပပည်သူလတွအတွျ် ဥပလေြဲ့ ေွန်း 

ရာျျပါတယ်။

နိုဝင်ဘာေ ၃၀ ရျ်လန့  ၂၀၁၉ ခုနှစ်ျ 

ျရင်နီအြျ ိုးသားတိုးတျ်လရးပါတီ KNPP ျလန 

ျရင်နီေူငယ် (၆)ဦးတို့ျို ပပစ်ေဏ်တိုးပြင့်ချထားဖို့ 

ထပ်ြံတရားတရားခွင်တင်ရန် ပပည်နယ်အစိုးရျလန 

ပပင်ဆင်တျ်ထားတဲ့အလပါ် ပပင်းထန်စွာ ျန့်ျွျ် 

ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။

အေဲလီနာျြ်ှာ ေဇီငဘ်ာေ ၂၇ ရျလ်န့ြှာ လတာ ့

ပပည်နယ်အစိုးရျလန ေူငယ် ၆ ဦးျို ပပင်ဆင်ချျ် 

တျတ်ဲအ့ြှုျိ ုခရိငုတ်ရားရုံးျ ပယခ်ျ ေိျုပ်ါတယ။်

လနာျ်ျစ္စရပ်တစ်ခုျ တာင်သူေယ်သြား 

လတွျို  စစ်တပ်ျ တရားစွဲထားတဲ့ျိစ္စြှာေည်း 

အစိုးရျ လရငုံနှုန်ပိတ်လနတဲ့ျိစ္စပါ ။  လတာင်သူ  

ေယ် သြားနဲ့ တျ်ကျေှုပ်ရှားသူ အရပ်ဖျ်ေူ 

လတွစုစုလပါင်း အလယာျ်၄၀ ျ တရားစွဲထားတာ 

ပဖစမ်ပီး တစဝ်ျလ်ျျာလ်ောျျ် အချုပခ်ျခရံေိုျ့ျနခ်ဲ ့

တဲ့ြိသားစုလတွ ဘယ်လောျ်အချ်အခဲ ကျုံလတွ့လန 

ရတာျိုလတာ့ အစိုးရျ ဥလပျ္ခာ ြပပုသင့်ပါဘူး။

လေါဆိလုရှးလျျးရွာနဲ့ လေါြျူေားလျျးရွာလတ ွ

ဘျ်ျ လတာင်သူလတွျိုေည်း ပြန်ြာ့တပ်ြလတာ် 

အြတ(၃၆၀)တပ်၊ အြတ (၃၆၅)တပ်နှင့်  ခြရ 

(၂၅၀) ဘီအီးတပ်တို့ျလန ပုေ်ြ ၄၂၇၊ ၄၄၇နဲ့ ၆/၁ နဲ့ 

အျျဉ်းလထာငြ်ှာ ဖြ်းဆီး တရားစွထဲားတာဟာေည်း 

တစ်ဖျ်ြှာ ဌာလနတိုင်းရင်းသားလတွျို  ြတရား 

ဖိ နှိ ပ်  ချု ပ် ချယ်ထားတာ ပဖစ် မပီး  ပပည်သူလတွျို  

ေုျ္ခဆင်းရဲတွင်းနျ်တထျ်နျ်လအာင်  ပပုေုပ်  

ရာျျပါတယ်။

အဲေီျိစ္စနဲ့ပတ်သျ်ေို့ေည်း စျ်တင်ဘာ 

ေ ၃ ရျ်လန့ ၂၀၁၉ခုနှစ်ျ အစိုးရနဲ့ ပြန်ြာတပ်ြ 

လတာ်ျလန လတာင်သူလတွနဲ့ တျ်ကျေှုပ်ရှားသူ ေူ 

ငယ်လတွျို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အလပါ် ျရင်နီပပည် 

ေူငယ်ြျား သြဂ္ဂ(UKSY) ျပပင်းထန်စွာ ျန့်ျွျ် 

ရှုတ်ချထားပါတယ်။

ပပညန်ယအ်စိုးရနဲ့ ပပညန်ယေ်ွှတလ်တာ ်အလနနဲ့ 

ယခုျိစ္စနဲ့ပတ်သျ်ေို့ လရငုံနှုတ်ပိတ် ြလနဘဲ လပပ 

ေည်ြှုရရှိလစဖို့ ျယန်းြျ ိုးဆျ် သစ်ေူငယ် (KNGY)

ျေည်း ကသဂတုေ် ၃၀ ရျလ်န့ျတိျုတ်နွ်းနိုးလဆာ်

ထားပါတယ်။

ေီပဖစ်ရပ် ၂ ခုဟာ ပပည်နယ်တွင်း နဲ့ နိုင်ငံတွင်း 

သာြျနိုင်ငံတျာလရာျ်လနတဲ့ ျရင်နီအြျ ိုးသား 

တစ်ရပ်ေုံအထိ တျ်လရာျ်ြှုရှိလနပါတယ်။

ေီပဖစ်ရပ်နှစ်ခုဟာဆိုရင် လတာင်သူလတွလျာ၊ 

အရပ်ဘျ်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းလတွလျာ အစိုးရနဲ့ တင်း 

ြာြူျိစ္စလတွျ စိုးရိြ်စရာလတွ လတွ့ရပါတယ်။ ထိန်း 

ချုပ်ြှုလတွ ျန့်သတ်ြှုလတွ ေုပ်ောတာျို လတွ့ရပါ 

တယ။် ခခုံမပီးသုံးသပရ်ရင ်ဦးသန်းစနိအ်စိုးရေျထ်ျ ်

စာရင် ေီအစိုးရေျ်ထျ် ျယားပပည်နယ်တွင်းျ 

ပပည်သူလတွ နိုင်ငံလရးအရ ဖိနိုပ်ြှုလတွ ပိုြိုခံစားလနကျ 

ရတာပါ။

အထျပ်ါပဖစရ်ပက်ျီးနစှခ်ရုဲ့ အျျ ိုးဆျ ်တျ ်

လရာျ်ြှုျ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းြှာတင် မပီးသွားြည့် 

ျိစ္စရပ်ြဟုတ်ဘဲ လနှာင်နှစ်လနှာင်နှစ်လတွြှာေည်း 

ဆျ်မပီးအျျ ိုးဆျ်ျ တျ်လရာျ်ြှု ရှိသွားလစနိုင် 

ပါတယ်။

ေါလတွျ ပပည်တွင်းမငိြ်းချြ်းလရးနဲ့ အြျ ိုးသား 

ပပနေ်ညသ်င့ပ်ြတလ်ရး အတျွအ်ဟန့်အတား ပဖစလ်စတဲ ့

ေပုရ်ပလ်တပွဖစတ်ာလကျာင့ ်ောြည့န်စှသ်စြ်ှာ လတာင ်

သူလတွလျာ တျ်ကျေုပ်ရှားသူ ျရင်နီေူငယ်လတွ 

အားေုံးအတွျ် ျိုယ်လရာစိတ်ပါ ချြ်းသာလစြည့် 

ေုပ်ရပ်ြျား အပြန်ဆုံးလပါ်လပါျ်ောလစဖို့  ျန္တာရ 

ဝတီတိုင်း(ြ်)အဖွဲ့သားလတွျ ဆုြွန်လျာင်းလတာင်း

လပးေိုျ်ပါတယ်။
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ျယား ပပည်နယ်  ပပည်သူ့ လဆးရုံ ကျီးတွင်  

ေွိုင်လျာ် မြို့၏ အလကျာအဆစ်နှင့် ပပန်ေည်သန် 

စွြ်းလရး အထူးဌာနတွင် ရန်ျုန်ပပည်သူ့လဆးရုံကျီးြှ 

ပါလြာျ္ခြျား၊ အထူးျု ဆရာဝန်ကျီးြျား၊ အလကျာ 

အဆစ် ျျွြ်းျျင် ပညာရှင်ြျားနှင့် အဖွဲ့ြှ အလကျာ 

အဆစ်နှင့်  ပတ်သျ်လသာ ေူနာြျားျို ောြယ့် 

ဇန်နဝါရီေ ၇ရျ်လန့တွင်  အခြဲ့စြ်းသပ် ျုသလပး 

သွားြယ်ေို့ ေွိုင်လျာ်ပပည်သူ့လဆးရုံကျီးရဲ့ အလကျာ

အဆစ်နှင့် ပပန်ေည်သန်စွ ြ်းလရး အထူးျုဌာနြှ  

သိရပါတယ်။

လေပဖတ် ျိုယ်တစ်ပခြ်းလသပခင်း၊ ြျျ်နှာ 

တပခြ်း လေပဖန်း၍ ပါးရွဲ့ ပခင်း၊ သူငယ်နာအလကျာ 

တင်းလရာဂါ၊ ပိေုယီိ ုအလကျာလသလရာဂါ၊ လေးဘျန်ာ 

အဆစ်လရာင်လရာဂါ၊ ျျးီလပါင်း အဆစ်လရာင်လရာဂါ၊ 

လဂါျ်အဆစ်လရာင်လရာဂါ၊ အဆစ်ခိုင်သည့် လရာဂါ၊ 

အ ရိုး ျျ ိုး မပီး  ေု ပ် ရှား သွား ော  ြှု ခ ျ် ခဲ ပခ င်း ၊ 

ေွိုင်လျာ်လဆးရုံကျီးတွင် အလကျာအဆစ်နှင့်ပတ်သျ်လသာ ေူနာြျားျို အခြဲ့ျုသလပးြည်

အာရုံလကျာ အားနည်းပခင်း၊ အာရုံလကျာညပ်၍ လပခ၊ 

ေျ် တစ်လေျှာျ် ထုံျျင် ျိုျ်ခဲပခင်း၊ ကျျ်သား

အရွတ်လကျာြျားလရာင်ပခင်း၊ ဇျ်နာ ခါးနာ ပုခုံးနာ 

ေျန်ာ တငပ်ါးချွန်ာ ေူးနာ လပချျင်းဝတန်ာ ဖလနာင့ ်

နာျျင်ပခင်းြျား အစရှိတဲ့ လဝေနာရှင်ြျားအား အခြဲ့ 

စြ်းသပ်ျုသလပးသွားြယ်ေို့ သိရပါတယ်။
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ျယားပပည်နယ်လျျးေျ်လေသဖွံ့ မဖိုးတိုး

တျ်လရးဦးစီးဌာနြှ Collection of Database For 

Water Supply and RWS MIS ြွြ်းြံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ

အခြ်းအနားျိ ု(၉.၁၂.၂၀၁၉)ရျလ်န့ြ ှ(၁၁.၁၂.၂၀၁၉)

ရျ်လန့အထိ ပပည်နယ်ရုံး အစည်းအလဝးခန်းြတွင် 

သင်တန်းသား/သူ (၁၀)ဦးပဖင့် ဖွင့်ေှစ်ပို့ချခဲ့ပါသည်။

လျျးေျ်လေသဖွံ့မဖိုးတိုးတျ်လရး ဦးစီးဌာန 

သည် ၂၀၃၀ ပပည့်နှစ်တွင် SDG ၏ ရည်ြှန်းချျ် 

ြျား  ပပည့်ြီလစလရးအတွျ်  ကျိုးပြ်းလဆာင်ရွျ်  

ျယားပပည်နယ်လျျးေျ်လေသဖွံ့မဖိုးတိုးတျ်လရးဦးစီးဌာန၏ “Collection of 
Database For Water Supply and RWS MIS ြွြ်းြံသင်တန်း” ဖွင့်ေှစ်ပခင်း 

ေျှျရ်ှပိခင်းလကျာင့ ်ပြနြ်ာနိငုင်တံစဝ်ြှ်းေုံးရှ ိလျျးရွာ 

ြျားအတွျ် လရရရှိလရးေုပ်ငန်းြျားလဆာင်ရွျ်ရာ

၌ ဘတ်ဂျျ်ေျာထားပခင်း ၊ ပပုပပင်ထိန်းသိြ်း ပခင်း 

ေုပ်ငန်းြျား ဦးစားလပးလဆာင်ရွျ်ရြည့်ဧရိယာအား

သိရှိရန်၊ အြှန်တျယ်ေိုအပ်လသာလနရာြျားတွင် 

ဘတ်ဂျျ်ေျာထားလဆာင်ရွျ်ရန် Database သည် 

အလရး ကျီး လသာအခန်းျဏ္ဍတွင်  ပါဝင်ေျျ်ရှိ  

သပဖင့် လျျးရွာြျား၏ ေျ်ရှိလရသုံးစွဲြှု အလပခအလန၊ 

ေုပ်ငန်း ေည်ပတ်ြှုအလပခအလနြျားအား သိရှိနိုင်ရန် 

လရ လပးလရးဆိငုရ်ာ အချျအ်ေျြ်ျား လျာျယ်ရူန ်

ရညရ်ယွ၍် ဤသငတ်န်းျိ ုဖငွ့ေ်စှခ်ဲပ့ခင်း ပဖစပ်ါသည။်

 သင်တန်းတျ်လရာျ်လနလသာ သင်တန်း 

သား (၁၀)ဦးြှ RWS MIS Application  အသုံးပပု၍ 

လျျးေျ်လေသ ေရရရှိလရး ေုပ်ငန်းြျားအတွျ်  

အချျ်အေျ်ြျား လျာျ်ယူရန် ေီးလြာ့ဆိုမြို့နယ်၊ 

ပနပ်ျလ်ျျးရွာအပုစ်ရုှ ိလျျးရွာ(၅)ရွာတငွ ်ေျလ်တွ့ 

ျွင်းဆင်း စစ်တြ်း လျာျ်ယူပါသည်။

 ျယားပပည်နယ်အတွင်း ေူထုဗဟို ပပု 

စီြံျိန်းလဆာင်ရွျ်လသာ မြို့နယ်ြျားရှိ  လျျးရွာ 

အားေုံး RWS MIS Application  အသုံးပပု၍ လျျး 

ေျ်လရ ရရှိလရးေုပ်ငန်းြျား၏ အချျ်အေျ်ြျား 

လျာျ်ယူပခင်းျို ျယားပပည်နယ်အတွင်း မြို့နယ် 

လျျးေျ်လေသဖွံ့ မဖိုးတိုးတျ်လရး  ဦးစီးဌာနြှ  

လျာျ်ယူ လဆာင်ရွျ်ေျျ်ရှိပါလကျာင်း သတင်းရ 

ရှိပါသည်။

စိုျ်ပျ ိုးလရး၊ လြွးပြူလရးနှင့်ဆည်လပြာင်းဝန် 

ကျီးဌာန၊  လျျးေျ်လေသဖွံ့မဖိုး တိုးတျ်လရးဦးစီး 

ဌာန ခရိုင်ဦးစီးြှူး၊ ဦးလသာင်းပြင့်၊ ေီးလြာ့ဆိုမြို့နယ်ဦး 

စီးြှူး၊ ဦးြျ ိုးနိုင်၊ ခရိုင်အင်ဂျင်နီယာ အငယ်တန်းအင် 

ဂျင်နီယာ-၂၊ ဦးဆန်းညွန့်နှင့်အဖွဲ့သည် (၇.၁၁.၂၀၁၉) 

aus;vufrD;vif;a&; vkyfief;rsm; uGif;qif;ppfaq;jcif;

ရျ်လန့တွင် ေီးလြာ့ဆိုမြို့နယ်၊ လေါဖုလျျးရွာအုပ်စုရှိ 

ဘိုးေျား၊ လေါဖု ၊  လေါပဲ့ ၊  လေါပဲ့ေူ ၊  လေါဆို  ခူလျျးရွာ 

ြျားတွင် အာြခံသျ်တြ်းျုန်ဆုံး၍ ပျျ်စီးေျျ် 

ရှိလသာ ဆိုောြီးေင်းလရး ေုပ်ငန်းြျားအား ဌာနနှင့် 

ပပည်သူပူးလပါင်းျျခံ၍ ပပန်ေည်ပပုပပင်လဆာင်ရွျ်

မပီးစီးြှုအလပခ အလနအား ျွင်းဆင်းကျည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါြီးေင်းလရးေုပ်ငန်းအား ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ခု ဘဏ္ဍာလရးနှစ်ြှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘဏ္ဍာလရးနှစ်အထိ 

ျယားပပည်နယ်လျျးေျ်လေသဖွံ့  မဖိုးတိုးတျ် 

လရးဦးစီးဌာန၊ လငွေုံးလငွရင်းခွင့်ပပုရန်ပုံလငွပဖင့်လဆာင် 

ရျွခ်ဲလ့သာ လျျးေျ ်ြီးေင်းလရးေပုင်န်းြျားပဖစမ်ပီး 

ယခုေျ်ရှိတွင်  အိြ်လပခ(၁၉၉)၊ ေူဦးလရ(၉၇၇)

ဦးတိုအ့ား အျျ ိုးပပုေျျရ်ှပိါလကျာင်း လတွ့ရှရိပါသည။်

ပဖူပဖူ (လျျးေျ်)
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ျယား(ျရင်နီ ) ပပည်နယ် ဖရူဆို မြို့ရဲ့  အလနာျ်ဘျ်ပခြ်း 

လေသဘျ်လတွြှာဆို  ျလယာ၊ ျယား၊ လျာ်လယာ် ြျ ိုးနွယ်စုလတွ 

အြျားဆုံးလနထိုင်ကျပါတယ်။ အဲေီလေသဘျ်ျိုသွားဖို့ ေြ်းပန်းဆျ် 

သွယ်လရး ချ်ခဲလနဆဲ ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်တွင်းစစ်လတွအရင်ျ ြကျာ 

ခဏကျုံလတွ့ခဲရ့တဲ ့ေဏလ်တလွကျာင့ေ်ည်း ယခခုျနိထ် ိဖွံ့မဖိုးြှုအစစ အရာ 

ရာ လနာျ်ျျျျန်ခဲ့တဲ့ လေသပဖစ်ပါတယ်။

မငိြ်းချြ်းလရးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လဝါဟာရနဲ့ ပတ်သျ်ေို့ အသျ် 

၇၀ နီးပါးရှိလနမပီပဖစ်တဲ့ ျလယာအြျ ိုးသြီး လထခိုလျျးရွာြှ လေါ်ထရိုးအူ 

ျလတာ့ အခုေို ဖွင့်ဆိုေိုျ်ပါတယ်။

“မငိြ်းချြ်းလရးဆိုတာ ထိုင်းျပပန်ောတဲ့ တဖွဲ့ရှိတယ်။ ေီြှာလတွ 

ေည်းရှိတယ်။ လနရာတျာြှာေည်းရှိလနြှာပဲ ထင်တယ်။”

၁၉၉၅/၉၆ ခုနှစ် ပြန်ြာအစိုးရနဲ့ ျရင်နီအြျ ိုးသားတိုးတျ်လရး 

ပါတီတို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲလရး ပျျ်ပပယ်ခဲ့မပီးလနာျ်ြှာ အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ 

အပပင် မငိြ်းချြ်းလရးယူထားတဲ့ တပခား တိုင်းရင်းသားေျ်နျ်ျိုင်အဖွဲ့

လတနွဲ့ေည်း တိျုပ်ွလဲတ ွအေဲလီေသဘျြ်ှာ ပဖစပ်ွားခဲတ့ာလတ ွရှခိဲပ့ါတယ။်

အေဲခီျနိတ်နု်းျ ကျုံလတွ့ခဲရ့တဲ ့အလတွ့အကျုံလတျွိ ုလေါ်ထရိုးအျူ 

အခုေို လပပာပါတယ်။

“တချနိ်တုန်းျ ငါတို့လတွလပပးခဲ့ရတယ်။ ျလေးလတွ အိြ်လြွး 

တိရိစ္ဆာန် လတွေည်းသယ်သွားရတယ်။ အရြ်းစိတ်ညစ်ရတယ်။ အိုးအိြ် 

လတွထားခဲ့ရတယယ်။ အဲေါ ေုျ္ခသည်လခတ်တုန်းျလပါ့။”

စစ်ပွဲပဖစ်ခဲ့တဲ့အချနိ်တုန်းျဆိုရင် ရွာြှာ အိြ်လထာင်ဦးစီးအြျ ိုး 

သားလတြွှာ စစတ်ပျ်ဖြ်းဆီးလခါ်ခရံြှာစိုးေို ့ထျွလ်ပပးတိြ်းလရှာငလ်နခဲ ့

ရတာလတွ၊ အြျ ိုးသြီးလတွြှာေည်း ေုံခခုံြှုလတွြရှိခဲ့တဲ့ပဖစ်ရပ်လတွနဲ့ ရင်

ဆိုင်ကျုံလတွ့ခဲ့ရလကျာင်းျိုလေါခလရာ့ခူလျျးရွာြှ လျျးရွာဥျ္ကဌ ျိုဖရန် 

စစ်စျိုျ အခုေို လပပာပပပါတယ်။

“အလဖျေည်း အိြ်ြှာြလနရဲဘူးလေး အရင်ျ စစ်တပ်လခတ်ဆို 

လပါ်တာ ဖြ်းတဲ့လခတ်ဆို အလဖျ ထွျ်လပပးရတယ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်း 

သွားလနရတယ် ။ အြျ ိုးသြီးလတွျေည်း ေုံေုံခခုံခခုံြလနရဘူးအေိုြျ ိုး 

သားသြီးတစဖ်ျန်ဲ့ စားဝတလ်နလရး အချအ်ခနဲဲ့ ရှတိဲအ့ခါျျလတာ ့ေေီိ ု

ြျ ိုးလပါ ့ျျလနာျ်လတာ ့အရြ်းခစံားခဲရ့တယ။် အရငတ်ချနိ ်တနု်းျလပါ။့”

စစ်ပွဲ ကျားြှာ လပပးရေွှားရခဲ့ရေို့  ေုျ္ခလတွလရာျ်ခဲ့ရတာလတွ၊ 

သားသြီးလတျွိ ုစတိပ်ူးခဲရ့တာလတျွ မငြိ်းချြ်းလရးြရလသးေို ့ေျု္ခလတ ွ

ကျုံလတွ့ခဲ့ရတယ်ေို့ ဟိုယာလျျးရွာအုပ်စု လထခိုလျျးရွာလန လေါ်ြာရိ 

ယာျ အခုေိုလပပာပါတယ်။

“အြျ ိုးြျ ိုးပဲသွားောဖို့ေည်း ေြ်းခရီးျပိတ် ၊  စားဝတ်လန 

လရးျေည်း အဆငြ်လပပလတာဘ့ူး အေဲိြုျ ိုးပဖစတ်ယလ်ေး။ ရှာစားေည်း 

ဘယ်နားြှာသွားရှာစားရြေဲ။” ေို့ လပပာပါတယ်။

အခေုိ ုြမငြိ်းချြ်းခဲေ့ို ့အခခုျနိထ် ိကျုံလတွ့လနရတဲ ့အျျ ိုးဆျလ်တ ွ

နဲ့ ပတ်သျ်ေို့ အသိပညာဗဟုသုတလတွ သင်ယူခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပပင်  

အြျ ိုးသြီးလတရွဲ့ဘဝ ယခထုျထ် ိေုခံခုံြှုြရှလိသးဘူးေို ့ြိဆုိလုျျးရွာအပု ်

စ ုြိဆုိလုျျးရွာြ ှလေသခ ံအြျ ိုးသြီးပဖစတ်ဲ ့လေါ်ဂျထ်ရျု လပပာပါတယ။်

“ဘာလကျာင့်ေဲဆို ျျြတို့လနထိုင်လနတဲ့လနရာလေသ ပတ်ဝန်း 

ျျင်ြှာ လန့စဉ်ပဖစ်ပျျ်လနတဲ့ အရာလတွ၊ အထူးသပဖင့် လျျးေျ်လန 

ပပည်သူလတွျ အသိပညာ ဗဟုတုတလတွ နည်းပါးတာလကျာင့် ျျြတို့ 

ဘဝျို ေုံခခုံြှုရှိလအာင်ဘယ်ေို လနရြေဲ၊ ဘယ်ေိုရပ်တည်ရြေဲဆို 

ueœm&0wDwdkif;(rf)

တာျို လတာ်လတာ်ြျားြျားျ အသိပညာဗဟုတုတနည်းလနလသးတယ် 

လပါ့လနာ်။”

စစ်လဘးေဏ်လကျာင့် အခုချနိ်ထိ ပညာလရးြှာေည်း လနှာင့်လနှး 

ျျန့်ကျားခဲရ့တဲအ့တျွ ်အြျ ိုးသြီးအခန်း ျဏ္ဍရဲ့ အခငွ့အ်လရး ရပိငုခ်ငွ့ ်

လတွြှာေည်း ဆုံးရှုံးနစ်နာြှုလတွ ကျုံလတွ့လနရဆဲပဖစ်ပါတယ်။

ြိဆုိလုျျးရွာအပုစ် ုလေါျေူယရ်ွာလန လေါ်ခေူာလဖါ “ျျြတို ့အြျ ိုး 

သြီးအပိုင်းေိုအပ်တဲ့ ဥပလေလတွျျြတို့ ဘာြှြသိဘူး။ ဘာပဲ ေုပ်ေုပ် 

ေီအတိုင်းပဲခံလနရလတာ့ ြသိခဲ့ေို့အဲေိုြျ ိုးလပါ့လနာ်။” ေို့ လပပာပါတယ်။

ေိုအပ်ချျ်လတွ အြျားကျီးထဲျ ျလယာလေသဘျ်ြှာဆိုရင် 

လေသဖွံ့မဖိုးလရးနဲ့ပတသ်ျေ်ို ့အြျားကျီးရှလိနလသးတဲထ့ြဲှာြ ှပညာလရးျ 

အေိအုပဆ်ုံးေိုေ့ည်း ျရငန်အီြျ ိုးသားတိုးတျလ်ရးပါတ ီKNPP အတငွ်း 

လရးြှူး ၂ ခူးေယ်နီယာျ လပပာပါတယ်။

“ေူတိုင်းပညာတတ်ဖို့ေိုတယ်။ ပညာြရှိရင် ဘာပဲေုပ်ေုပ် 

တိုးတျ် ြှာြဟုတ်ဘူး။ ေါလကျာင့် ပညာလရးေိုအပ်တယ်။ တိုျ်အိြ် 

ဘယလ်ောျလ်ဆာျလ်ဆာျ ်ေြ်းတတံား ဘယလ်ောျလ်ဆာျလ်ဆာျ ်

ပညာလရးျ အဓိျပဲ။ ေူဆိုတာ အသိပညာပြင့်ဖို့ေိုတယ်။ knowl-

edge အဓိျ ဖွံ့မဖိုးလရးဆိုတာ knowledge ျိုေိုချင်တာ။ အဲေီဟာျ 

အလရး ကျီးဆုံးလပါ့ ။  ျျလနာ်တို့  ျလယာလေသဟာေည်း  အားေုံး  

ျရင်နီပပည်နယ်ပဲ အားေုံးအတူတူပဖစ်ရြယ်အဲေို သလဘာထားရြယ်။”

တချ ို့ ျလယာအြျ ိုးသြီးလတွျလတာ့ တိုျ်ပွဲလတွပဖစ်လအာင် 

ေပုလ်နကျတာ ြမငြိ်းချြ်းလအာင ်ေပုလ်နတဲ ့ေျန်ျျ်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းနဲ့ 

လယာျကျားလတွနဲ့ ပဲသျ်ဆိုင်တယ်ေို့ ယူဆတဲ့သူလတွေည်းရှိပါတယ်။

လထခိုလျျးရွာြှ လေါ်ရီဘျ်ျာ “မငိြ်းချြ်းလရးဆိုတာ ြဆိုင်ဘူး။ 

လသနတ်ျိုင်တဲ့သူနဲ့ လယာျကျားလတွနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်ေို့ထင်တယ်။ ြိန်းျ 

ua,ma'ou trsdK;orD;awGtay: oufa&mufaeao;wJh 
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လေးျ သီးသန့်ပဲ ျိုယ့်ဟာျိုလနတယ်။ ”

အဲေီလေသဘျ်ြှာဆိုရင် မငိြ်းချြ်းလရးယူထားမပီး ပပည်သူ့စစ် 

အတွင်လပပာင်းထားတဲ့ ျရင်နီအြျ ိုးသား မငိြ်းချြ်းလရးနှင့် ဖွံ့မဖိုးလရးပါတီ 

(KNPDP) လေသအလခါ်အလဝါ် (ျလယာန)ီအဖွဲ့၊ နယပ်ခားလစာင့တ်ပပ်ဖစတ်ဲ ့

ျရင်နီေူြျ ိုးလပါင်းစုံ ပပည်သူ့ေွတ်လပြာျ်လရးတပ်ဦး (ျေေတ)၊ 

တစ်နိုင်ငံေုံး ပစ်ခတ်တိုျ်ခိုျ်ြှု ရပ်စဲလရးသလဘာတူစာချုပ်(NCA) ြထိုး 

နိုင်လသးတဲ့ ျရင်နီအြျ ိုးသားတိုးတျ်လရးပါတီ (KNPP) တို့ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ 

အသီးသီးေည်းရှိလနတဲ့ လနရာပဖစ်ပါတယ်။

ေီေို တပ်ဖွဲ့လတွစုံလနေို့ေည်း အချင်းချင်း ပပန်မပီးစစ်ပဖစ်ပွားြှာ 

ျိုေည်း လေသခံလတွြှာ စိုးရိြ်လနကျရပါတယ်။

လေါ်ဂျ်ထရုျ “ျျြအလနနဲ့ စိုးရိြ်ချျ်ရှိတယ်။ သူတို့လတွျ 

စျူးြတျ်ူး ပဖစလ်နလတာ ့သတူိုလ့တျွ လနှာငတ်စခ်ျနိြ်ှာ အပစအ်ခတလ်တ ွ

ပပန်ေည်ပဖစ်ောြှာျိုပဲ ျျြလတာ်လတာ်လေးစိုးရိြ်ပါတယ်။” ေို့ အခုေို 

ဆျ်လပပာပါတယ်။

လေသြဖွံ မ့ဖိုးလသးလပြယ့ေ်ို ့ေျရ်ှအိလပခအလနြှာ တိျုပ်ွအဲသလံတ ွ

ြကျားရလတာေ့ို ့လပျာလ်နရတယေ်ို ့ြိဆုိလုျျးရွာအပုစ် ုလြာသေီိလုျျးရွာလန 

လေါ်ဘယ်လရာနီျာ ျ “ အခုစစ်ပွဲ စစ်တိုျ်သြားလတွြရှိလတာ့ လနလပျာ် 

တာလပါ့လနာ်။ တအားလနလပျာ်တာလပါ့။” ေို့ လပပာပါတယ်။

ေျရ်ှပိပညန်ယအ်ဆင့ ်မငြိ်းချြ်းလရးလဆွးလနွးပွအဲလပခအလနလတျွိ ု

လတာ့ ျလယာအြျ ိုးသြီး လေသခံအြျားစုျ ြသိဘူးေို့ လပဖဆိုခဲ့ကျလပ 

ြယ့်ေို့ မငိြ်းချြ်းလရးရဲ့ အစစ်အြှန်ျိုလတာ့ ယခုချနိ်ထိ ြရလသးဘူးဆို 

တာလတာ့ သိထားကျပါတယ်။

လေါ်ခလရာခ့ ူလျျးရွာြ ှအြျ ိုးသြီးတစဦ်း “ စစြ်နှတ်ဲမ့ငြိ်းချြ်းလရးျိ ု

ေိုချင်တယ်။” ေို့ လပပာပါတယ်။

ဟိုယာလေသဘျ်ရှိ KNPDP ပွဲ၌ ပြင်ျွင်းတချ ို့

ဟိုယာလေသဘျ်ရှိ KNPDP ပွဲ၌ ပြင်ျွင်းတချ ို့
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ျယားြျ ိုးနွယ်စုလတွ ပပုေုပ်တဲ့  လျာျ်သစ်စားပွဲဆိုတာျ 

အခုေို စပါးရိတ်သိြ်းမပီး ချနိ်ပဖစ်ပါတယ်။ ျယားလျျးရွာတိုင်းေိုေို 

စပါးရိတ်သိြ်းမပီး အသစ်လပါ်တဲ့ စပါးလတွျို စပါးျျထီဲြှာ ပပန်ထည့်ဖို့ 

ပပုေုပ်ကျတဲ့ အချနိ်ပဖစ်ပါတယ်။

ေီတစ်နှစ်စိုျ်မပီးတဲ့စပါးလတွျို စပါးျျထီဲ ထည့်မပီးမပီဆိုရင်လတာ့ 

လျာျသ်စစ်ားပွလဲတျွိ ုရိုးရာဓလေထ့ုံးစနံဲ့အည ီကျျရ်ိုးထိုးကျပါတယ။်

ေီဇင်ဘာေ ၁၅ ရျ်လန့ျ ေီးလြာ့ဆို လထးထူဖျရွာျ ၄ အိြ် 

လောျ်ျ စပါးလတွျို စပါးျျထီဲထည့်မပီးလနာျ် လျာျ်သစ်စားပွဲ ပပု 

ေုပ်ခဲ့ကျပါတယ်။

ကျျ်ရိုးထိုးပွဲေုပ်တဲ့ အချနိ်ျလတာ့ ြနျ်၈နာရီလောျ်ြှာပါ။ 

ျျလတာ်လရာျ်သွားတဲ့အချနိ်ျလတာ့ ၆နာရီေလောျ်ပဖစ်ပါတယ်။ 

လရာျ်သွားတဲ့အချနိ်ြှာ လထးထူဖျရွာျ အသျ် ငါးဆယ်လျျာ်အရွယ်ရှိ 

ဦးြိုးရယ်ျ ကျျ်ရိုးထိုးဖို့အတွျ် ေိုအပ်တဲ့ဝါးလတွျို ခုတ်လနပါတယ်။

ကျျရ်ိုးထိုးတဲအ့ခါြှာ အထီး၊အြ ခွပဲခားထားပါတယ။် အထီးျိလုတာ ့

စိျုခ်ျငတ်ဲ့ စပါးျိနုတ်တငပ်ီး လျျွးလပးတယ်ေိုသ့ိရပါတယ်။ ကျျြ်ျို 

လတာ့ ကျျ်ရိုးထိုးတဲ့အခါြှာ တစ်အိြ်ေုံးရဲ့ြိသားစု ျျန်းြာလရးျို ရည် 

ရွယ်ပီးလတာ့ ထိုးတယ်။

ေီေို လျာျ်သစ်စားပွဲျို ေီဇင်ဘာေြှာ လနာျ်ဆုံးထားမပီးေုပ်

ရတာပဖစ်တယ်ေို့ ဦးြို့ရယ်ျ ရှင်းပပပါတယ်။

pm;0wfaea&;twGuf =uuf&dk;xdk;wJh"avh
pdk;xdkufatmif a&;om;onf/

“ေီေိုပွဲျို (၁၂) ေပိုင်းြှာပဲ ေုပ်ရတယ်။ (၁)ေပိုင်းလရာျ်ရင် 

ေုပ်ေို့ြရလတာ့ဘူး။ ျျလတာ်တို့ရိုးရာ ဓလေ့နဲ့လပပာရြယ်ဆိုရင် (၁)

ေပိငု်းျ အသဘုေလပါ။့ အဲေ့ါလကျာင့ ်ေ(ီ၁၂)ေပိငု်းြှာပ ဲေပုေ်ိုရ့တယ။်” 

ေို့ ဦးြို့ရယ်ျ လပပာပပပါတယ်။

လျာျ်သစ်စားပွဲြေုပ်ခင်ျဆိုရင် စပါးပုတ်တဲ့အချနိ်တစ်ခါ၊ 

ေယ်စိုျ်မပီးတဲ့အချနိ်တုန်းျ တစ်ခါ ကျျ်ရိုးထိုးမပီး ျယားထုံးစံေုပ်ခဲ့ 

ရတယ်ေို့ ဆိုပါတယ်။

ဦးြိုးရယျ် ကျျရ်ိုးထိုးဖို ့ပပငဆ်ငလ်နချနိြ်ှာလတာ ့သူ့ဇနီးျလတာ ့

ထြင်း၊ ဟင်းလတခွျျလ်နပါတယ။် ျလေးလတ ွလပြးလတနွဲ့ အေပုလ်တရွှုပ ်

လနကျပါတယ်။

၇နာရီလောျ်ြှာျလတာ့ ရွာထဲျ ေူတချ ို့လရာျ်ောပီးလတာ့ 

ကျျရ်ိုးထိုးဖိုအ့တျွစ်ပီးလတာပ့ပငဆ်ငလ်နပါတယ။် ကျျရ်ိုးထိုးဖိုအ့တျွ ်

ဆိရုင ်ဝါးနဲ့ကျျပ် ဲေိပုါတယ။် တတန်ိငုရ်ငလ်တာ ့ဝျန်ဲ့ေေဲပုက်ျပါတယ။်

ကျျရ်ိုးထိုးမပီးရငလ်တာ ့စပါးျျြီှာ ချျထ်ားတဲ ့ထြင်းဟင်းလတနွဲ့ 

ကျျ်ပြစ်ကျျ်သည်းလတွျို နတ်တင်ရပါတယ်။

ေီေိုလျာျ်သစ်စားပွဲေုပ်ရပခင်းဟာ စားဝတ်လနလရးအတွျ် 

လရရှည်အဆင်လပပနိုင်ဖို့ဆိုမပီး ဘိုးဘွားစဉ်ဆျ်ျ အယုံအကျည်နဲ့ ေုပ် 

ောခဲ့ကျတာပါ။

“ကျျရ်ိုးထိုးပွျဲိ ုျျလတာတ်ိုအ့ဖိုးအဖွားလခတထ်ျဲေလီန့ေခီျနိထ် ိ

ရိုးရာ အလနနဲ့ေုပ်ောခဲ့တာပါ။ ေီေိုေုပ်တာျလတာ့ စားဖို့၊လသာျ်ဖို့၊ ပ 

စ္စည်းတညမ်ြခဲိငုြ်ာဖို၊့ ေုလံောျဖ်ို ့ရညရ်ယွပ်ီးေပုတ်ာပါ။”ေို ့ဦးြိုရ့ယျ် 

ဆျ်လပပာပပပါတယ်။

ကျျ်သားဟင်းချျ်လနတုံးြှာပဲ ေီနှစ်ထွျ်တဲ့ စပါးအသစ်ဆန် 

အသစန်ဲ့ ချျထ်ားတဲ ့ထြင်းျိ ုထြင်းလထာင်းတာျိ ုလျျးရွာျ ေငူယ ်

တစ်ချ ို့ျေုပ်လနကျပါတယ်။

လန့ေညြ်နွ်းတည့ ်၁၂နာရလီျျာလ်ျျာလ်ောျြ်ှာ အားေုံးေပုမ်ပီး 

လတာ့ လန့ေည်စာ ျို အားေုံးအတူတူဝိုင်းစားကျပါတယ်။

ဦးြိုးရယအ်ြိေ်ိပု ဲရွာထျဲ ၄အြိလ်ောျက်ျျရ်ိုးထိုးမပီး လျာျ်

သစ်စားပွဲပပုေုပ်လနကျတာပဖစ်ပါတယ်။ တချ ို့အိြ်ျလတာ့ ေုပ်မပီးသွား 

သေို တချ ို့အိြ်လတွျလတာ့ ဆျ်ေုပ်ဖို့ ျျန်လနတာပဖစ်ပါတယ်။

အခုေို ရိုးရာအလနနဲ့ လျာျ်သစ်စားပွဲလတွ ေုပ်တာဟာဆိုရင် 

လနာျ်ပိုင်းေူငယ်လတွ လေ့ောြှုအားနည်းောတဲ့အတွျ် ေူငယ်ပိုင်း 

လတွျလန ဆျ်ေျ်လေ့ောလစချင်တယ်ေို့ ဦးြို့ရယ်ျ ြှာကျားသွား 

ပါတယ်။

“လနာျ်လနာင်ျျရင် ျျလတာ်တို့ရဲ့ရိုးရာရှိြှာ ြဟုတ်လတာ့ဘူး 

ပဖစ်ြှာလကျာျ်ေို့လျျလတာ်ျလတာ့ ေူငယ်ပိုင်းလတွျိုြေုပ်တတ်တာ

ပဲပဖစ်ပဖစ် နည်းနည်းပါးပါးလေးေိုျ်ပီးကျည့်ရြယ်။”

အေုပ်နှင့်လထာင်ေဏ်၆ေ ချြှတ်ခံခဲ့ရမပီး ျရင်နီ ေူငယ် ၆ ဦးျို 

ပပည်နယ်အစိုးရျ ြလျျနပ်ေို့ ပပင်ဆင်ချျ်ထပ်တျ်တဲ့အလပါ်ေီလန့ 

ေွိုငလ်ျာခ်ရိငုတ်ရားရုံးျလန ပယဖ်ျျေ်ိျုမ်ပပီဖစတ်ယေ်ို ့သရိပါတယ။်

ပပညန်ယအ်စိုးရြ ှနိငုေ်တွေ်ု ံပေုြ်၁၀ ပဖင့ ်တရားစွဆဲိခုဲတ့ဲ ့ေငူယ၆် 

ဦးျို ေွိုင်လျာ်မြို့နယ်တရားရုံးျ နိုဝင်ဘာေ ၇ ရျ်လန့ြှာ အေုပ်နဲ့ 

လထာင်ေဏ် ၆ေချြှတ်ေိုျ်မပီးပဖစ်လပြယ့် ပပည်နယ်ဝန်ကျီးချုပ်ျလန 

ြလျျနပ်တဲ့အတွျ် လထာင်ေဏ် တစ်နှစ် ထပ်ြံချလပးဖို့အတွျ် ပပင်ဆင် 

ချျ် ထပ်တျ်ထားတာ ပဖစ်ပါတယ်။

ေေီိ ုေငူယလ်တျွိ ုလထာငခ်ျတဲအ့တျွေ်ည်း ေငူယလ်တဘွျျ် 

ြလျျနပ်ေို့ အယူခံတျ်ခဲ့တဲ့အလပါ်ြှာေည်း ခရိုင်တရားရုံးျ ပေပ် 

ေိုျ်မပီပဖစ်တယ်ေို့ တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ေူငယ်ထဲြှ ျိုေီးေီျ အခုေို 

ရှင်းပပပါတယ်။

ျိုေီးေီျ “ခရိုင်ရုံးျ ျျလတာ်တို့ျို အြိန့်ချေိုျ်တယ်လပါ့လနာ 

ဆိုလတာ့ မြို့နယ်တရားရုံးျလနြှ ၆ေချခဲ့တာျို အတည်ပဲလပါ့လနာ။ 

ေါလပြယ့် အစိုးရဖျ်ျ ပပင်ဆင်ချျ်တျ်တာျို ပယ်ဖျျ်တဲ့ဟာရယ် 

ျျလတာ်တို့ဖျ်ျ ၆ေချခဲ့တာျို ြတရားဘူးဆိုတဲ့ အယူခံအားေုံးျို 

သူတို့ျလနြှ ပေပ် ေိုျ်တယ်လပါ့လနာ။ ျျလတာ်တို့ျို ၆ေ ချမပီးမပီ 

ပပစ်ေဏ်ေည်းျျခံမပီးမပီ အယူခံျေည်း အစိုးရဖျ်ျလန ြလျျနပ်ေို့ 

တျ်တဲ့ဟာ ပပန်ရုတ်သိြ်းတဲ့ဟာေည်း ထွျ်မပီပဖစ်တဲ့အတွျ် ခရိုင်ရုံး 

jynfe,ftpdk;&rS vli,f6OD;udk jyifqifcsufwufwJhtr_ c&dkifw&m;&kH;u y,fzsuf

ျလတာ့ လအာျ်ရုံးရဲ့အြိန့်ျ အတည်ပဲလပါ့လနာ။ ျျလတာ်တို့ နှစ်ဖျ် 

စေုံးရဲ့ အယူခံျို ပေပ် ေိုျ်ပါတယ်။” ေို့ လပပာပါတယ်။

ဗိုေ်ချုပ်လအာင်ဆန်းပြင်းစီးလကျးရုပ်နဲ့ပတ်သျ်မပီး ျယားပပည် 

နယ်ဝန်ကျီးချုပ် ဦးအယ်ေ်လဖာင်းရှို၊ ပပည်နယ်စီြံ ဘဏ္ဍာလရးဝန်ကျီး 

ဦးလြာလ်ြာတ်ိုျ့ိ ုျရငန်အီြျ ိုးသား သစ္စာလဖာျြ်ျား၊ လသွးစည်းချစက်ျည ်

လရး၏ရန်သူြျားအပဖစ် ြတ်ေ ၂၅ရျ်လန့ျ လကျညာချျ် ထုတ်ပပန် 

ueœm&0wDwdkif;rf

ခဲ့တာလကျာင့် ပပည်နယ်အစိုးရျိုယ်စား ပပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ေျ် 

လထာျည်ွှနက်ျားလရးြှူး ဦးသျလ်နာငျ် တရားေိ ုပပုေပုမ်ပီး တရားစွဆဲိ ု

ခဲ့တာ ပဖစ်ပါတယ်။

ေီဇင်ဘာေ ၁၃ ရျ်လန့ြှာ ေွိုင်လျာ်အျျဉ်းလထာင်ျလန 

ေူငယ်လတွ ပပန်ေွှတ်ောခဲ့မပီးပဖစ်ပါတယ်။

ျရင်နီ ေူငယ် ၆ ဦးနှင့် ောလရာျ်ဝန်းရံသူြျား တချ ို့အား လတွ့ရစဉ်
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အစိုးရစျ်ြှုေျ်ြှုသိပ္ပံ(ေွိုင်လျာ်) GTC လျျာင်းြှာ လနရာ 

ထိငုခ်င်းအချအ်ခရဲှတိာလကျာင့ ်နယလ်ဝးျ လျျာင်းသလူျျာင်းသားလတ ွ

လျျာင်းောြအပ်ကျလတာ့ဘူးေို့ ယာယီတာဝန်ခံလျျာင်းအုပ်ကျီးျ 

လပပာပါတယ်။

ယာယီတာဝန်ခံလျျာင်းအုပ် ဦးစိန်လျျာ်ေှိုင်ျ “အဲေို အချ် 

အခဲရှိတဲ့ျလေးလတွေည်း ျျလနာ်တို့ျို တင်ပပထားပါတယ်။ အဓိျ 

ျလတာ့ ျျလနာ်ထင်တယ်၊ လျျာင်းသားလတွျ လနရာအချ်အခဲ 

လကျာင့်ြို့ေို့ ြောကျတာေို့ထင်တယ်။”ေို့ လပပာပါတယ်။

လေသခံလျျာင်းသားလျျာင်းသူျို အဓိျလခါ်လပြဲ့ ရပ်လဝးျလန 

ောတျ်တာပဖစ်တဲ့အတွျ် လနရာထိုင်ခင်း အချ်အခဲရှိတာလကျာင့် 

လျျာင်းဆျ်ြအပ်လတာ့ဘူးေို့ လပပာပါတယ်။

စျ်ြှုေျ်ြှုသိပ္ပံ( GTI)လျျာင်းတျ်ခွင့်ရဖို့အတွျ် တျ္ကသိုေ် 

ဝင်တန်းစာလြးပွဲြှာ လအာင်ပြင်ခဲ့တဲ့ အဂကေိပ်၊ သခကျာ နှစ်ဘာသာ ရြှတ် 

လပါင်းျိုကျည့်မပီး လခါ်ယူတာပဖစ်ပါတယ်။

ေါလပြဲ ့GTI လျျာင်း စဖငွ့တ်ဲလ့န့ြှာ ပညာသငအ်ခငွ့အ်ေြ်းလတြွျား 

လအာင်ဆိုမပီး လေသတွင်း ဦးစားလပးြှုနဲ့ ပပည်နယ်အစိုးရရဲ့ လတာင်းဆို 

ြှုလကျာင့် လေသခံလျျာင်းသားလျျာင်းသူျို ပိုမပီးေျ်ခံပဖစ်တယ်ေို့ 

ဦးစိန်လျျာ်ေှိုင်ျ လပပာပါတယ်။

ပပငပ်အလဆာငလ်နသ ူလျျာင်းသားပဖစတ်ဲ ့လစာလဂးေိထုူး “လျျာင်းျ 

အလဆာင်ရှိရင် အားေုံး အတူတူလပါင်းလနလတာ့ စည်းေုံးတယ်။ မပီးလတာ့ 

သပိအ်လေအေငွ့ြ်ရှဘိူးလပါ။့ ြပျျစ်ီးဘူးလပါ။့ တစလ်ယာျန်ဲ့တစလ်ယာျ ်

ချစ်ခင်ကျတယ်လပါ့။ လျျာင်းသားလတွအလဆာင် လဆာျ်လပးရင်လတာ့ 

လျာင်းတာလပါ။့ လဆာျခ်ိငု်းလစချငတ်ယ။် ေိခုျငတ်ယ။်”ေို ့လပပာပါတယ။်

ေျ်ရှိေွိုင်လျာ် မြို့ြှာ ဖွင့်ေှစ်ထားတဲ့  အစိုးရစျ်ြှုေျ် 

ြှုသိပ္ပံ(GTI)လျျာင်းြှာ အဓိျ လြဂျာ ၄ ခုပဖစ်တဲ့ မြို့ပပအင်ဂျင်နီယာ၊ 

ေျှပစ်စအ်ငဂ်ျငန်ယီာ၊ ေျှပစ်စစ်ြွ်းအားအငဂ်ျငန်ယီာ၊ စျြ်ှုအငဂ်ျငန်ယီာ 

ပညာရပ်လတွျို သင်ကျားလပးလနပါတယ်။

ေွိုင်လျာ်မြို့တွင် လနထိုင်သည့်လျျာင်းသူပဖစ်တဲ့ ြဝင့်စန္ဒာခင်ျ 

tpdk;&pufr_vufr_ody`H(vGdKifaumf) GTC ausmif;rSm ae&mxdkifcif;tcuftcJ&Sd
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“အဆင်ြလပပတဲ့ကျားျလန အဲေိုရပ်လဝးျလန အလဆာင်ောတျ်လတာ့ 

အချ်အခဲအြျားကျီးရှိတယ်။ ဝင်လကျးျုန်ျျစရိတ်ေည်း အရြ်းြျား 

တယ်။ အလဆာင်ျ တချ ို့တချ ို့ အလဆာင်လတွေည်း စရိတ်စျလတွ 

ြတူဘူး။ အလဆာင်လေးနှုန်းေည်း ြတူလတာ့။ အဲေါလကျာင့် လျျာင်းသား

အလဆာင်လဆာျ်သင့်ပါတယ်ရှင့်။” ေို့ လပပာပါတယ်။

လျျာင်းသားလျျာင်းသူလတွအတွျ် နိုင်ငံလတာ်ျလန လထာျ်ပံ 

လကျး တစ်ေ ၃ လသာင်းလပးထားတဲ့အတွျ်  လျျာင်းသားလတွရဲ့  

ပညာသင်ယူြှုြှာ  အလထာျ်အျူ ပပုတယ်။ ေါလပြဲ့  လျျာင်းသား 

အလဆာင်ရရှိဖို့ ေိုအပ်လနလသးတယ်ေို့ ယာယီတာဝန်ခံလျျာင်းအုပ်ကျီး 

ဦးစိန်လျျာ်ေှိုင်ျ လပပာပါတယ်။

အစိုးရစျ်ြှုေျ်ြှုသိပ္ပံ(GTI)လျျာင်းဟာဆိုရင် ယခုနှစ်ြှ စတ

င်ဖွင့်ေှစ်တဲ့လျျာင်းပဖစ်မပီးလတာ့ စျ်ြှုေျ်ြှု အထျ်တန်းလျျာင်းြှ 

အဆင့်ပြင့်လအာင်ပြင်သူ တချ ို့ေည်း တျ်လရာျ်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်။

အစိုးရ စျ်ြှုေျ်ြှုသိပ္ပံလျျာင်းြှာ ပညာသင်ယူလနတဲ့ လျျာင်း 

သားလျျာင်းသလူပါင်း ၂၀၉ ဦးရှမိပီး ပညာသငန်စှျ်ာေ ၃ နစှပ်ဖစပ်ါတယ။်

edkifiHa&;ygwDrsm;udk jynfe,ftpdk;&rS uef@owfonfrSm usdK;a=umif;rqDavsmf [kqdk
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ျယား ပပည်နယ်အလပခစိုျ်တို င်းရင်းသား  

ပါတီြျားအလနပဖင့် ြိြိတို့ ပါတီဝင်ြျား၊ ြဲဆန္ဒနယ် 

ြပှပညသ်ြူျားနငှ့ ်လတွ့ဆုလံဆွးလနွး ြှုြျားပပုေပု ်ရာတငွ ်

လေသအာဏာပိငုြ်ျားျ ေိျုေ်ဟံန့်တားသည့အ်လပါ် 

ျျ ိုးလကျာင်းဆီလေျှာ်ြှုြရှိဘူးေို့  ပပည်နယ်အလပခ 

စိုျ် တိုင်းရင်းသားပါတီြျားျ သုံးသပ်လပပာဆိုေိုျ် 

ပါတယ်။

ေွိုင်လျာ် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်လရးြှူးရုံးျ ပပည် 

နယ်အလပခစိုျ် တိုင်းရင်းသားပါတီလတွရဲ့ ေှုပ်ရှားြှု 

လတျွိ ုသတလိပး ထတုပ်ပနစ်ာလတ ွလပးပိုဖ့ူးတဲ ့အတျွ ်

အခုေို  တိုင်းရင်းသားပါတီလတွျ တုန့် ပပန်လပပာ 

ဆိုေိုျ်တာပဖစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံလရးပါတီလတွျို ေိုျ်နာရြည့် စည်းြျဉ်း 

စည်းျြ်းလတွျို  သျ်ဆိုင်ရာ ပပည်လထာင်စုလရွး 

လျာျပ်ွလဲျာြ်ရငှျ်လနသာ ညနွက်ျား သင့တ်ယေ်ို ့

ယူဆထားမပီး  ယခုေို  ပပည်နယ်အစိုးရြှ  တဆင့်  

အလထ ွလထ ွအပုခ်ျုပလ်ရးြှူးြျားျ ေိျုေ် ံညနွက်ျား 

လနပခင်းသည် ြပဖစ်သင့်ဘူးေို့  ျယားပပည်နယ် 

ေီြိုျရျ်တစ်ပါတီြှ ပပည်နယ် ေွှတ်လတာ် ျိုယ်စား 

ေှယ် ဦးသဲရယ် ျ လပပာပါတယ်။

၎င်းျ “အခုျ ပပည်နယ်အစိုးရျလနထုတ်

ပပန်တယ်ဆိုလတာ့ ဘဘာဝြျျဘူးလပါ့လနာ်၊ အခုျ 

အရပ်ဘျ်အဖွဲ့အစည်းလတွျို ချုပ်ချယ်ျန့်သတ် 

တာ လတွအပပင် ျျလနာ်တို့နိုင်ငံလရးပါတီျိုပါချုပ် 

ချယ်ချင်သေို ပဖစ်လနမပီ” ေို့ လပပာပါတယ်။

ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းနှင့် ြဆီလေျှာ်လကျာင်းနှင့် 

ယခေုပုရ်ပြ်ှာ နိငုင် ံလရးပါတြီျားျိ ုချုပခ်ျယခ်ျငသ်ည့ ်

သလဘာသျလ်ရာျလ်ကျာင်း ဦးသရဲယ ်ျ လဝဖနလ်ပပာ 

ဆိုသွားပါတယ်။

NLD ပါတအီလနပဖင့အ်စိုးရပဖစသ်ည့ ်အချနိတ်ငွ ်

ကျိုျ်သေို စီြံခွင့်ရှိလနမပီး လေသန္တရဆိုင်ရာညွန်ကျား

ချျ်ြျားသည် အပခားလသာနိုင်ငံလရးပါတီြျားျိုနှိပ်

ျွပ်ရာလရာျ်သည်ဟု ျယန်းအြျ ိုးသားပါတီ ဥျ္ကဌ 

ခူးဘီထူးျလပပာပါတယ်။

“ အဲ့လတာ့ ေီညွန်ကျားချျ်လတွအလနနဲ့ျတ

ရားြျှတြှုြရှိဘူးလပါ့လနာ်၊ အစိုးရပဖစ်လနတဲ့ပါတီျ 

အပခားပါတီလတွျို နှိပ်ျွပ်ချင်တိုင်းနှိပ်ျွပ် လနတဲ့ 

အလနအထားြျ ိုးလပါ့ ”  ဟု သူ့အပြင်ျို  လပပာသွား 

ပါတယ်။

ယခုျဲ့သို့ ပပည်နယ်အစိုးရြှ လေသန္တရအြိန့် 

ဟုဆိုျာ ပါတီဆိုင်ရာျိစ္စရပ်ြျားျို  ထုတ် ပပန်

ျန့် သ တ် ေို ျ် ပခ င်း အား ပဖင့်  ေ ျ် ရှိ အာ ဏာ ရ 

ပါတီအလနပဖင့်  မပိုင်ဘျ်ပါတီျို တစ်နည်းတစ်ဖုံ  

ထိန်းချုပ်ရာသျ်လရာျ် လကျာင်း ပပည်နယ်အလရး 

လေ့ောသူ ျိုလျျာ်ထင်လအာင်ျ ဆိုသည်။

“တရားဝငန်ိငုင်လံရးပါတ ီပဖစတ်ဲအ့တျွလ်ကျာင့ ်

ေွတ်ေပ်စွာေုပ် လဆာင်ခွင့်ရှိရြယ်၊ ြဲဆွယ်စည်းရုံး 

လရးျာေ ြဟုတ်တဲ့အတွျ်သူတို့လတွရဲ့  တရား

ဝင်ပဖစ်တည်ြှုနဲ့ေုပ်လဆာင်ြှုျလတာ့ရှိရြယ်၊” ဟု 

သုံးသပ်လပပာ ဆိုသွားသည်။

ျယား ပပည်နယ်  ေီ ြိုျရျ်တစ်ပါတီျို  

ေွိုင်လျာ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်လရးြှူးရုံးျ ၎င်းတို့နှင့် 

သျ်ဆိုင်သည့်ပါတီရုံးနှင့် ရုံးခွဲြျားတွင်သာပပုေုပ်

ကျရန်နှင့်  အြျားပပည်သူနှင့်သျ်ဆိုင်သည့်လနရာ၊ 

ပုဂ္ဂေိျပိုင် လနရာြျားတွင်ပပုေုပ်ြည်ဆိုပါျ မငိြ်း 

စုစည်ဥပလေနှင့်အညီတင်ပပမပီး ေိုျ်နာရြည့် စည်း 

ျြ်းချျ်အတိုင်း လဆာင်ရွျ်ကျဖို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် လြေ 

တုန်းျ သတိလပးစာ လပးပို့ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
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နိုင်ငံလရးပါတီလတွပဖစ်လစ၊ ောြည့် ၂၀၂၀ လရွးလျာျ်ပွဲြှာ ျိုယ်စားေှယ်လောင်းဝင်မပိုင်ြည့်သူပဖစ်လစ 

ပပညန်ယတ်ိငု်းရင်းသားအလရးျစိ္စလတျွိ ုအလရွ့တခလုဖာလ်ဆာငလ်ပးနိငုဖ်ို ့ဆန္ဒရှလိနကျတဲ ့ေတူစစ်ပုဖစလ်စ ၂၀၁၅ 

အလထလွထလွရွးလျာျပ်ွျဲလန ရရှေိာတဲ ့ြရဲေေလ်တအွလပါ် အလျာင်းဆုံး ဘာလတပွပငဆ်ငက်ျြေဆဲိတုာလတ ွ

သင်ခန်းစာပပန်ယူနိုင်ဖို့ ယခင်ျ ဆန္ဒြဲရရှိြှုအလပခအလနျို ပပန်ေည်မပီး တင်ပပလပးထားပါတယ်။ 

ေီတစ်ေထုတ်ဂျာနယ်ြှာလတာ့  ပပည်နယ်ေွှတ်လတာ် ဆန္ဒြဲရရှိြှုအလပခအလနနဲ့ ဗြာတိုင်းရင်းသားလရးရာ

ျိုယ်စားေှယ်တို့ျို လရွးပခယ်ရရှိခဲ့တဲ့ ြဲဆန္ဒအလပခအလနလတွျို သုံးသပ်မပီး လဖာ်ပပလပးေိုျ်ပါတယ်။

ျယားပပည်နယ် ေွှတ်လတာ်ျိုယ်စားေှယ် ြဲဆန္ဒနယ် ၁၄ လနရာနဲ့ ဗြာတိုင်းရင်းသားလရးရာျိုယ်

စားေှယ်အတွျ် မြို့နယ်အေိုျ် နိုင်ငံလရးပါတီအေိုျ် ဝင်လရာျ်ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ကျတဲ့ ျိုယ်စားေှယ်လတွရဲ့ 

ြဲရရှိခဲ့တဲ့အလပခအလန ေျ်ရှိ အနိုင်ရသူလတွျ ဘယ်လောျ် ြဲျွာဟလနေဲ တပခားလသာ နိုင်ငံလရးပါတီျ 

ဘယ်လောျ်ြဲ ရရှိခဲ့ေဲဆိုတာ နိုင်ယှဉ်ပပမပီး ပပန်ေည်လဖာ်ပပလပးေိုျ်တာပဖစ်ပါတယ်။

၁။ ၂၀၁၅ အလထွလထွလရွးလျာျ်ပွဲတွင် ပပည်နယ်ေွှတ်လတာ် ဗြာတိုင်းရင်းသားေူြျ ိုး ဆန္ဒြဲရရှိြှု 

အလပခအလန
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အထျ်ပါ ပုံဇယားျ မပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ လရွးလျာျ်ပွဲအတွင်းြှာ ျယားပပည်နယ်အတွင်း ဗြာတိုင်း 

ရင်းသားလရးရာ ဝနက်ျီးအလနနဲ့ ဝငမ်ပိုငခ်ဲတ့ဲ ့ရေေလ်တပွဖစပ်ါတယ။် ျယားပပညန်ယြ်ှာအတငွ်းြှာ လနထိငုက်ျတဲ ့

ဗြာတိုင်းရင်းသားလတွအားေုံးျ ြဲထည့်ရတဲ့ျိုယ်စားေှယ်ပဖစ်ပါတယ်။ ြဲအြျားဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ လရွးပခယ်ခံရတဲ့ 

ျိုယ်စားေှယ်ျ ဦးေှြျ ိုးလဆွ(ပပည်လထာင်စုကျံ့ခိုင်လရးနှင့်ဖွံ့မဖိုးလရးပါတီ)ျပဖစ်ပါတယ်။  

ဗြာတိုင်းရင်းသားျိုယ်စားေှယ်အပပင် ပပည်နယ်ြှာဗြာတိုင်းရင်းသားလရးရာဝန်ကျီးတာဝန် ယူထားရ 

ပါတယ်။ ေျ်ရှိြှာ အထျ်ျ လဖာ်ပပထားတဲ့အတိုင်း ြဲအြျားဆုံးရခဲ့တဲ့သူျ ပပည်လထာင်စုကျံ့ခိုင်လရးနဲ့ဖွံ့မဖိုး

လရးပါတီျ ဦးေှြျ ိုးလဆွပဖစ်ပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် ပပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ြှာ ဝန်ကျီးတစ်ပါးအလနနဲ့ တာဝန် 

ထြ်းလဆာင်ချနိ်ြှာ ေီပပည်နယ်ြှာလနထိုင်တဲ့ ဗြာတိုင်းရင်းသား အလရးလတွသာြျ  တပခားြျ ိုးနွယ်စုတိုင်းလရး

သားလရးရာအခွင့်အလရးလတွျို လဆာင်ရွျ်လပးရြည့်သူပဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၅ အလထွလထွလရွးလျာျ်ပွဲတွင် ပပည်နယေ်ွှတ်လတာ် ဝငမ်ပိုင်ခဲ့သည့် မြို့နယ်အေိျု် ျိယု်စားေှယ် 

လတွရဲ့ ြဲဆန္ဒရရှိခဲ့တဲ့အလပခအလန

အထျ်ပါြဲရရှိြှုအလပခအလနသည့် (အြျ ိုးသားေီြိုျလရစီအဖွဲ့ချုပ်)ပါတီျလန ဝင်မပိုင်ခဲ့တဲ့ လေါျ်တာ 

လအာင်လျျာ်လဌးျလန ြဲအြျားဆုံးရရှိအနိုင်ရခဲ့ပခင်းပဖစ်ပါတယ်။

ေျ်ရှိြှာ လေါျ်တာလအာင်လျျာ်လဌးသည် ေွိုင်လျာ်မြို့နယ်ြဲဆန္ဒနယ်အြှတ်(၁)အတွျ် ျိုယ်စား 

ေှယ်ေည်းပဖစ်သေို ပပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ေည်းပဖစ်ပါတယ်။ 

ပပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ြှာ ပပည်နယ်စည်ပင်သာယာလရးနှင့် ေူြှုလရးဝန်ကျီးတာဝန်ယူထားသူပဖစ်ပါတ

ယ။် နိငုင်လံရးပါတလီတ ွလတာလ်တာြ်ျားြျား စတိဝ်ငစ်ားမပီး ယဉှမ်ပိုငတ်ဲ ့ြဆဲန္ဒနယ ်ပဖစလ်နပါတယ။် ြလဲတျွေည်း 

ပါတီတခုချင်းစီြှာ အေီေီရှိလနကျပါတယ်။ ောြည့်နှစ်လတွ ြဲလတွျို ဘယ်ေိုစုစည်းကျြေဲဆိုတာလတွျ 

စိတ်လခါ်ြှုလတွ ြျားောြည့်နယ်လပြေည်းပဖစ်ပါတယ်။ 

ေွိုင်လျာ်ြဲဆန္ဒနယ်အြှတ်(၂)လနရာျိုေည်း နိုင်ငံလရးပါတီ ၇ ပါတီျ ျိုယ်စားေှယ်လတွ ယဉ်မပိုင် 

ခဲ့ကျတာပဖစ်ပါတယ်။ ြဲအြျားဆုံးရခဲ့တဲ့ အြျ ိုးသားေီြိုျလရစီအဖွဲ့ချုပ်ျ ဦးတင်ပြင့် ပဖစ်ပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် 

ေျ်ရှိြှာ ပပည်နယ်ေွှတ်လတာ် ေုတိယဥျ္ကဌ တာဝန်ယူထားမပီး ၎င်းြဲဆန္ဒနယ်အတွျ်ေည်း ျိုယ်စားေှယ် 

အပဖစ် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးပဖစ်ပါတယ်။ 

အထျပ်ါပုအံရ ေီးလြာဆ့ိမုြို့ြဆဲန္ဒနယ(်၂)ျလန အထျပ်ါ ဇယားပုြံှာ လတွ့ရတဲ ့ြအဲြျားဆုံးရခဲတ့ဲ ့အြျ ိုး

သားေြီိျုလရစအီဖွဲ့ချုပပ်ါတျီ ဦးလဘာစ့ျ်ိဟုာဆိရုင ်သူ့ြဆဲန္ဒနယအ်တငွ်းြှာ ျိယုစ်ားေယှတ်စဦ်းပဖစသ်ေိ ု

ပပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ြှာ ပပည်နယ်စိုျ်ပျ ိုးလရး၊ လြွးပြူလရးနှင့် ဆည်လပြာင်းဝန်ကျီးတာဝန်ယူထားရပါတယ်။ 

ေီြဲဆန္ဒနယ်ြှာေည်း စိတ်ဝင်စားစရာျ ပပည်လထာင်စုကျံ့ခိုင်လရးနှင့်ဖွံ့မဖိုးလရးပါတီနဲ့ ျယန်းအြျ ိုးသားပါတီ 

ျေည်း ေုတိယအလနနဲ့ ြဲရေေ်လတွျ အတူတူမပိုင်မပီးရှိလနတာလတွ့ရြှာပဖစ်ပါတယ်။ 

tqufudk pmrsufem (12) odk h qufzwf&ef

အထျ်ပါ ပုံအရ ဖရူဆိုမြို့နယ်ြဲဆန္ဒနယ်(၁)ြှာလတာ့ အြျ ိုးသားေီြိုျလရစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးသိုးရယ် 

အနိငုခ်ဲလ့ပြယ့ေ်ို ့ျယွေ်နွသ်ွားခဲတ့ဲအ့တျွ ်၂၀၁၇ ကျားပဖတလ်ရွးလျာျပ်ွပဲပုေပုမ်ပီးြှာလတာ ့ျယားပပညန်ယ ်

ေြီိျုရျတ်စပ်ါတြီ ှဦးသရဲယျ် အနိငုရ်ရှခိဲပ့ါတယ။် ေျ်ရှ ိ၎င်းျ ပပညန်ယေ်ွှတလ်တာထ်ြဲှာ တစဦ်းတည်းလသာ 

ပပည်နယ်အလပခစိုျ် တိုင်းရင်းသားပါတီြှ ပပည်နယ်ေွှတ်လတာ်ျိုယ်စားေှယ် တာဝန်ယူထားရသူပဖစ်ပါတယ်။ 
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umwGef;u¾ uAsmu¾

တို့နိုင်ငံထဲ ျျွဲချင်းခတ်တာ

လပြစာပျျ်သွား ျျားလတွလစာင့်ထား

ျျွဲအားျုန်ခါ ဖြ်းစားဖို့ရာ

ပိုေွယ်ြှာပဲ ျျွဲနှစ်လျာင်ဟာ

ျျားစာပဖစ်ြှာ သူဟာြလတွး

မငိြ်းချြ်းလရးဟာ ဘယ်ခါျျြှ

ရလတာ့ြေဲ ရှုပ်ဆဲနိုင်ငံ

ပဖစ်ပပန်တိုျ်ပွဲ ပပန်လပးဆွဲ

ထင်ေွဲပပည်သူ လခါ်ယူဖြ်းဆီး

ခရီးြလရာျ် ဘယ်လောျ်နစ်နာ

လြတ္တာလခါင်းပါး ဘယ်သူြျားေဲ

ငရဲပဖစ်ော ေူ့ပပည်ပါ

ဘယ်ညာလရှာင်လပပး စိတ်ြလအးနိုင်

ရင်ဆိုင်သြျှ ဘယ်ျဝဋ်လကျး

စစ်လဘးလရှာင်ရ ပပည်သူျ

ဘဝပဖစ်ဆိုး စစ်ပွဲတိုးတာ

ရင်ြှာခံစား အေွန်ခါး

အားျိုးစရာ လခါ်တာြကျား

သိကျားြင်းတို့ လပဖရှင်းကျပါစို့။

ျယန်းလသွးစစ်စစ် (မငိြ်းချြ်းေပပည်)

"od=um;rif;wdk@ ajz&Sif;=uygpdk@"
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csufrsm;?

"ြရဏ၌ လြွးဖွားသန့်စင် ငယ်စဉ်ျ လသတတ်၏ ြလသလသာ်ျ၊ ြင်းလောင်းပဖစ် ြရဏြင်းလေဝင်း၊ 

လရှေထီးလဆာင၏်" အေျကာြျားအရ ြရဏဖွားအဆိရုငှြှ်ာ လသပခင်းဟ ုြရဏြင်းဟ ုအဓပိ္ပယသ်တလ်ရာျ်သည။်

- ထိုလ့ကျာင့ေ်ည်း ြရဏဖွား သားသြီးြျားတိုသ့ည ်ငယစ်ဉ ်လရာဂါအရြ်းထူးမပိး လရာဂါလဝေနားြျားျိ ု

ြရဏြင်းနှင့် စစ်ခင်းလနရတတ်ကျသည်။လရာဂါလဝေနာျ ပပင်းထန်တတ်ကျသည်။

- ြလသခဲေ့ျငလ်သာေ်ည်းလျာင်း လအာငပ်ြငြ်ှုြျား ကျီးပွားပခင်းြျား ရတတပ်ါသည။် ြရဏဖွားလတွ့ျ 

ြိဘ လြာင်နှြြျားနှင့်  ြျားလသာအာပဖင့်  ျင်းျွာရမပိး ငယ်စဉ်ျာေျ လသလကျ၊ပျျ်၊ျွဲ ပခင်းြျား 

ကျံလတွ့ရတတ်ပါသည်။ ြိဘလတွ့လြတ္တာျို အရြ်းေိုချင်ကျတတ်သည်။

- ြိဘျို အေွန်ချစ်ပြတ်နိုးကျသည်။ သူတစ်ပါျိုေည်း ြိြိြိသားစုေို ဆျ်ဆံလနတတ်သည်။

- သိုလသာ် သူတစ်ပါးသူတစ်လယာျ်ျို အားျိုယ်ေိုြရတတ်ကျပါ။

- ပခလသ့ၤြင်း တစ်လျာင်ေို့  လတာထဲ တစ်ဦးတည်း တစ်လယာျ်တည်း ဘဝျို  အထီးျျန် 

ပဖတ်သန်းသွားောလနထိုင်ကျတတ်သည်။

- ျိယုထ်ူးျိယုထ်ား ျိယုထ်ူးချွန ်ေပုျ်ိငုစ်ားလသာျလ်နထိငုက်ျသည။်🔜သားြယားြျားနငှ့် ြတညမ်ြဲ

ျင်းျွာ ျွဲျွာလနထိုင်ရပခင်းြျားသည်။

- ြရဏလတွျ ရဟန်း လသာ်ေည်းလျာင်း ြင်းစိုးရာဇာ ပဖစ်ောတတ်ကျသည်။

ြရဏဖွားသားသြီးြျား အသိစိပ်လဟာျိန်း
********************************

ြရဏဖွားသားသြီးြျားျလတာ့........

ြိြိျစိတ်ပြန်ေျ်ပြန်ရှိ မပီး စျားျိုအားြနာတြ်းလပပာ ျိုယ်ြှန်ရင် လခါင်းငုံြခံ ြဟုတ်ြခံ 

ရဲ့ရဲ့တင်တင် လချပလပပာဆိုတတ်ကျသည်။ ြရဏာဖွား လတွ့ျ ေျ်လတွ့သြားြျားပဖစ်ကျမပိး လတာ်ရုံတန်းရုံ 

ဘာျိုယ်ြှာ နာရီစျ္ကန့်ပိုင်း အပြန် ြယုံတတ်ပါ။

ေျလ်တျွျ သျလ်သသာဓျ နငှ့ ်ြြိနိငှ့ ်လတာလ်တာြ်ျားြျား တိျုဆ်ိငုတ်ာြျ ိူ .း သတငြ်ြနှျ်နြ်ှာ 

ယုံ ကျည်တတ်ကျသေို ေွဲြှားြှုရှိပါျ တစ်ပခားသူ နားြျွဲ့လတာင်ဆုလတာင်းလပးလတာ့ လပပာေို့ြဆုံး 

နျ်စလတာ့ လပပာဆိုတတ်ကျသည်

ြရဏဖွားလတွ့ျ လပါ့ပါးပြန်ဆန် ပြန်ပြန်သွျ်သွျ် နဲ့ ေျ်လတွ့ျျျျေုပ်ရလသာအေုပ်လတွျို 

သလဘာလတွ့တတ်ကျပါသည်။

ြိြိျို ဆရာေုပ်ရင် ြကျိုျ်ပါ။ ြိဘျိုရိုလသလေးစာမပိး အလချအတင်းစျားလပပာဖို့ ဝန်ြလေ့ 

တစ်ပါးသူတစ်လယာျ်ဆို လဝးသာလဝ:

လနာျ ်ြြိသိလဌးရငှျ်ိလုတာင ်ပပနလ်ပပာတတက်ျ အျျင့ဗ်ဇီာလတာရ့ှကိျသည?်??ြရဏဖွားပဖစလ်နေိပုါ"

လသရာြှာြလကျာျ ်" လောျဓ ံျိ ုငယစ်ဉျ် ကျုံလတွ့ အချခ်ျဲ ကျီးပပငခ်ဲက့ျသညြ်ိ ုအေပုရ်ငှပ်ပ 

သာနာတတ်ြှာ အေုပ်ပပုပ်ြှာျို ဝန်ြလေးတတ်ျျပါ။

သို့လသာ် အချစ်လရးျဏ္ဍ၊ြှာ လတာ့ ဆုံးရှုံးရြှာ အေွန် ပပင်းထန် အလကျာျ်တရား ရှိ ကျသည့် 

အချစ်ကျီးုမပိး ချစ်ခဲ့ ကျတာျို ပထြျနဦးျို ပို့အလေ့ထားချစ် သံလယာစဉ်ပပတ်ဖို့ြေွယ် သံြဏီ 

ကျိုးေိုခိုင်ြာသည်။

တစခ်ါ တရဇံတွတ်ရတွေု်ပတ်တတ်ာြျ ိုးလရှာငပ်ါ။ ျိယုျ်အေပုအ်လပါ် လသချာဂရစုိျ်ုေပုရ်ငလ်တာင ်

သူြျားလတွျ လပါ့တယ် ဂရုြစိုျ်ဘူး အေုပ်အလပါ်အလေးြထားဘူးေို့အလပပာခံရတတ်တာြျ ိုးပဖစ်တတ်ပါ

သည်။

ြရဏဖွားလတရွဲ့စတိျ်လကျာျစ်ရာလျာင်းသည။် အမြတဲြ်း အစနွ်းနစှဖ်ျ်လရာျလ်နတတတ်တသ်ည။်

အချ ို့လနရာလတွြှာ  လပခသုတ်ပုဆိုးလြြဆွယ်ျျ ိုးေို  သည်းခံတတ်လပြဲ့  ရျ်စျ် မပီဆိုရင်ေဲ  

သူြျားေိုျ်ြြှီလအာင် ရျ်စျ်တတ်သူပဖစ်သည်။

အမငိုးအရြ်းကျီးသည်။ လနာျ်ပပန်ေည်ြကျည်တတ်ကျတယ် ေူခွကျာ အြျ ိူ  းစားလတွ့ပဖစ်သည်။

လြြလပွးတစ်လျာင်နှင့်အေားသဏ္ဍာန်တူသည်။

ြထိသ၍ဘာြှရန်ြပပုလပြဲ့ ထိြိေိုျ်ရင်လတာ့ အန္တရာယ်အေွန်ရှိတတ်ကျသည်။ ထျ်ပြျ်တယ်။ 

စိတ်ဓာတ်ပပင်းထန်ကျတယ်။ သြာသြတ်ျျတယ်။ အြှန်တရားျိုပြတ်နိုးသည်။

လရှ့လနလရှ့ရပျ်စိ္စ၊ ကျားဝငည်ှနိှိုင်းလဆာငရ်ျွရ်ာြှာ ထူးချွနတ်တသ်ည။်သြူျားျိလုတွ့ကျားဝငလ်ပဖလပး

တတ်မပိး ြိြိျိစ္စျိုလတာ့ ြလပဖတတ်ကျသူလတွ့ပဖစ်ကျသည်။

လဆွးြျ ိုးထျ် တစိြ်းျပိုအျျ ိုးလပးသည်။ လဆွြျ ိုးလတွ ေုျ္ခလပးတတ်သည်။အားြျိုယ်ရတတ်ပါ

။အားျိုယ်စိတ်ြရှိ၊ ေျ်ပဖန်လတာင်းပခင်းြရှိပါ။ တစိြ်းတရံကျားြှာအလပခချလနထိုင်ရတတ်သေို လြွးရပ် 

ဇာတိရဲ့အလဝးြှာ ထွျ်ခွာ ပပည်ရပ်ပခားသို့ ထွန်းလပါျ်လအာင်ပြင်တတ်တယ်။

ြိြိျေဲ အေုပ်တစ်ခုျိုအစပိုင်းြှာစိတ်ပါဝင်စားတတ်လသာ်ေည်း လနာျ်ပိုင်း ြှာ ပျင်းရိသွား 

တတ်သူပါ။ လျာျ်ရိုးြီးေိုပါပဲ။ အစျလတာ့ ဟုန်းခနဲလပါ့။ လနာျ်ပိုင်းလတာ့ ြီးစပင်ရှာေို့ြရတတ်ဘူး။

အေိေို့ဘဲ ြရဏာဖွားရဲ့စိတ်ျ လအးရင် လရခဲတစ်တုံ လျျာျ်ရုပ်လနတတ်မပိး၊ ြီလတာျ်ရင်လတာ့ 

လေါသလပါဗျာ လတာြီးလောင်းသေို့ လေါျ်လရှာျ်လောင်းျျွြ်းတတ်ကျသည်။

အဲေါလကျာင့်ပဲ အေုပ်ခဏ ခဏလပပာင်းြိလနတတ်တယ်။ ြရဏဖွားလတွေဲ နှစ်ရှည်ေုပ်ရတဲ့အေုပ် ၊ 

ကျာရှည်ေုပ်ျိုင်ရတဲ့အေုပ်ြျ ိုးလတွနဲ့ ြသင့်လေျာ်ဘူး။

ြရဏဖွားလတွ လောျဓံျို  ကျံ့ ကျံ့ခံ  ရင်ဆိုင်နိုင်သူပါ။ ေုျ္ခလောျဓံျိုခါးစည်းခံနိုင်သေို  

သုခလောျဓံျိုေဲ ခံနိုင်သူပါ။ သုခေို့ ေည် သတ်ြှတ်ကျသည်။

ြရဏလတွျ "ငရဲဆိုတာ ငါ့အတွျ်လတာ့ လချွးထုတ်ခန်း ဝင်သလောျ်ပါပဲ"ေို့ လပပာြဲ့ေူစားြျ ိူ  

းလတွ့ပဖစ်သည်။

အပပင်ပန်းျကျည့်ရင်လတာ့  ေျှင် ပြန်တယ်  ဥဏ်လပပး ၊  သွျ်ေျ်တတ်သေို  ထင်ရလပြဲ့  

ေျ်လတွ့ြှာလတာ့ ျိစ္စတစ်ခုျို ဆုံးပဖတ်ချျ်ချရာြှာ ချတိုံချတုံအေွန်ပဖစ်တတ်ပါတယ်။

ြရဏလတျွ လနာျြ်ှာ ြြိေိပုေ်ိျုတ်ာြှားသွားေားဆိမုပီး စိုးရြိစ်တိျ်လေး အမြဝဲငတ်တပ်ါတယ။် 

အားနည်းချျ်ျ အေွန်လြ့တတ်တာပါ။

လပပာထားမပီး လြ့လနပပန်လရာ။ အသျ်ကျီးောရင် အေွန်လြ့တတ်ကျတယ်။

သူတစ်ပါးအေုပ်ပင်ပဖစ်ပါလစ လစတနာပါပါနဲ့ေုပ်ျိုင်လပးတတ်သူပါပဲ။ြိြိျိုယ် အားျိုးမပီးခိုင်းရင် 

ြရဏဖွား
======

အားျိုးသလောျ်ပပန် ေုပ်လပးတတ်တယ်။ စျားကျီးစျားျျယ်လပပာတာ၊အြှန်အတိုင်းသာလပပာတတ်တာ 

လတွျ ေူြုန်းြျားသွားတတ်ကျသည်။

ြရဏလတွ့ ျ ငယစ်ဉ ်လရာဂါအရြ်းထူးမပိး လရာဂါလဝေနားြျားျိ ုြရဏြင်းနငှ့ ်စစခ်င်းလနရတတက်ျသည။်

လရာဂါလဝေနာျ ပပင်းထနတ်တက်ျသည။်ဘဝတညမ်ငိြြ်ှုအားနည်းတယ။် ဘဝျအတတအ်ျျြျားတယ။် 

လရာဂါလေးလတွ ခဏခဏပဖစ်ေွယ်တတ်သည်။

ငယဇ်ာတာြလျာင်းပါ။ ပငပ်န်းရတတတ်ယ။် စတိဆ်င်းရျဲိယုဆ်င်းရပဲဖစေ်ယွတ်ယ ်။ ြရဏဖွားလတဟွာ 

ြိြိအပူလသာျလတွျို သူြျားလတွျို ေျ်ဆင့်ြျြ်းတတ်သူလတွ့ပဖစ်သည်။

ြိြိျဖြ်းဆုပ်တတ်ဖို့ပဲေိုပါတယ်။ ျိုယ့်ျိုယ်ျို ဖျျ် သံလချးတတ် ဆိုတာြျ ိုးြပဖစ်လအာင် ဂရုစိုျ်ပါ။ 

ျံျ အတိုျ်အခံလတွ့လေ လအာင်ပြင်လေပါပဲ။ ေုျ္ခလတွျို တစ်လယာျ်ထဲခါးစည်းခံြဲ့သူလတွပါ။

လရာ ဂါ ပဖ စ် ရ င် လတာ င်  အိ ြ် သား လတွ ြ လပပာ ဘဲ  တ စ် လယာ ျ် ထဲ ကျိ တ် ခံ  တ တ် တာ ြျ ိုး ပါ ။ 

ဘဝျိုအရှုံးြလပးတတ်သူလတွပါပဲ။ ဘယ်ေိုအချ်အခဲကျုံကျုံရင်ဆိုင်သွားတတ်သူပါ။ ျံကျြ္မာျေဲ 

အခွင့်အလရးလျာင်းလတွ ြကျာခဏလပးတတ်ပါတယ်။ အိုဇာတာျလတာ့ ပထြတန်းစားလျာင်းသူပါ။

ြဂကောတရားလတာထ်ျဲ 'အတ္တသြ္မာ ပဏဓိ ိစ"ဆိတုဲ ့ြဂကောတရားလတာန်ဲ့အည ီြြိျိိယုျ်ိလုစာင့ထ်နိ်း 

နိုင်ြယ်ဆိုရင်လတာ့ လအာင်ပြင်ြှုဆိုတာျို ြေွဲြလသွ ခံစားရြှာပါ......။ ။

ြရဏဖွား ခုနှစ်ရျ်သားသြီးြျား ချြ်းလပြ့ပါလစ။
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အထျပ်ါပုြံှာဆိရုင ်ရှားလတာြဆဲန္ဒနယလ်ပြျ ေဦူးလရနည်းပါးမပီး အြျားစျု လရှေ့လပပာင်းေျု္ခသညလ်တ ွ

ြျားတဲ့နယ်လပြပဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ လရွးလျာျ်ပွဲရေေ်ျလတာ့ အြျ ိုးသားေီြိုျလရစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီျလန 

ဝင်မပိုင်ခဲ့တဲ့ ျိုယ်စားေှယ် ဦးတီရယ်ျ အပပတ်အသတ်ျို အနိုင်ရရှိခဲ့တာပဖစ်ပါတယ်။ ေျ်ရှိ ဦးတီရယ်ဟာ 

ဆိုရင် ရှားလတာြဲဆန္ဒနယ်ျိုယ်စားေှယ်တစ်ဦးပဖစ်ေို ပပည်နယ်သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းျျင်ထိန်းသိြ်း

လရးဝန်ကျီးေည်း တာဝန်ယူထားပါတယ်။ 

အထျ်ပါ ရှားလတာြဲဆန္ဒနယ်(၂)ြှာဆိုရင်ေည်း အြျ ိုးသားေီြိုျလရစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီျလန ဝင်မပိုင်တဲ့ 

ဦးေလှထွးျ အပပတအ်သတန်ိငုခ်ဲတ့ာပဖစပ်ါတယ။် ေျရ်ှြိှာလတာ ့ပပညန်ယေ်ွှတလ်တာ ်ဥျ္ကဌ တာဝနယ်ထူားရမပီး 

ပပညန်ယအ်စိုးရေပုလ်ဆာငလ်နတဲ ့ေပုင်န်းလတျွိ ုထနိ်းလကျာင်းရတာလတ၊ွ ပပညန်ယအ်လရးဥပလေလတ ွလပါ်ထျွ ်

ောလအာင ်တာဝနရ်ှသိတူစဦ်းေည်းပဖစပ်ါတယ။် သိုလ့ပြယ့ေ်ည်း အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ပပညန်ယေ်ွှတလ်တာဥ်ျ္ကဌတိုျ့ 

တစ်ပါတီတည်းပဖစ်လနပပန်လတာ့ေည်း ပပည်နယ်အစိုးရျေွှတ်လတာ်ျို ြတိုင်ပင်ပဲ ေုပ်ချင်တိုင်းေုပ်တဲ့အလပါ်

ြှာလတွ လထာျ်ပပဖို့ရာ အားနည်းချျ်လတွေည်း ရှိလနပါတယ်။ 

၂၀၁၅ အလထလွထလွရွးလျာျပ်ွအဲမပီး အသစတ်ျေ်ာတဲအ့ြျ ိုးသားေြီိျုလရစအိဖွဲ့ချုပပ်ါတ ီအစိုးရေျ ်

ထျ်ြှာ ပပညန်ယဝ်နက်ျီးချုပအ်ပဖစ ်ခန့်အပခ်ေိံျ်ုရတဲ ့ြဆဲန္ဒနယလ်ပြပပဲဖစပ်ါတယ။် ေနီယလ်ပြအတငွ်းြှာလတာ ့

ပါတီလတွ ျိုယ်စားေှယ်လောင်းလတွ ၈ ဦးလတာင်ဝင်မပိုင်ခဲ့တာဆိုလတာ့ ောြည့်နှစ်ြှာ ဘယ်သူလတွ ဘယ်ေို 

လနရာြှာ ဝင်မပိုင်မပီး အနိုင်ရအုံးြေဲဆိုလတာ့ လစာင့်ကျည့်ရြည့် ြဲဆန္ဒနယ်လပြေည်းပဖစ်ပါတယ်။ 

အထျ်ပါလဖာ်ပပလပးထားမပီးတဲ့ ရေေ်လတွျို ကျည့် မပီး ပပည်သူလတွျြဲလပးမပီး အနိုင်ရသွားခဲ့တဲ့ 

ျိုယ်စားေှယ်လတွျ ြဲဆန္ဒနယ်ရှင်လတွျို  ဘယ်လောျ်ပပန် ကျည့်လပးလနမပီေဲ ပပည်သူလတွဘျ်ျ 

ဘယ်လောျ် ြားြားရပ်တည်လပးလနေဲဆိုတာလတွ လသလသချာချာ လတွးလတာနိုင်ကျပါလစ၊ အြျ ိုးသားလရး 

ပပည်သူ့အလရး ေူနည်းစုအလရး လရှျလန ြားြားြတ်ြတ်ရပ်တည်လပးြည့်သူ ၂၀၂၀ ြှာဝင် မပိုင်ြည့်  

ျိုယ်စားေှယ်ြျားျေည်း ကျိုတင်ပပင်ဆင်ြှုြျား အားလျာင်းနိုင်ကျပါလစေို့ တိုျ်တွန်းေိုျ်ပါတယ်။ 

အထျ်ပါပုံအရြဲဆန္ဒနယ်လတာ်လတာ်ြျားြျားျ အြျ ိုးသားေီြိုျလရစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီျ အနိုင်ရလပြယ့်

ေို့လဘာေခဲြဲဆန္ဒနယ်(၁)ျလတာ့ပပည်လထာင်စုကျံ့ခိုင်လရးနှင့်ဖွံ့မဖိုးလရးပါတီျ ဦးလအးလရှေအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ 

အဲေီြဲဆန္ဒနယ်လပြြှာ အရင် ၂၀၁၀ လရွးလျာျ်ပွဲတုန်းျ ပပည်နယ်ဝန်ကျီးချုပ်ပဖစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးခင်လြာင်ဦး(ခ)

ဘူးရယ်ျေည်း မပိုင်ခဲ့တာပဖစ်ပါတယ်။ လဘာေခဲမြို့နယ်ဟာဆိုရင် ေူဦးလရးအြျားစုျ တပခားနယ်ဘျ်ျ 

လပပာင်းောတဲ ့အစိုးရဝနထ်ြ်းဌာနဆိငုရ်ာလတြွျားတဲန့ယလ်ပြပဖစပ်ါတယ။် တပခားတိငု်းရင်းသားပါတလီတအွတျွ ်

အလတာ်လေးြဲရဖို့ အားနည်းလနတာျိုလတွ့ရြှာပဖစ်ပါတယ်။
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Villagers Struggle to Pay Teachers’ Salaries

Residents of the Karenni 
(Kayah) village of Law Palyr Lae, 
where there is no official govern-
ment school, say they can’t afford 
to pay the teachers at a private 
school established for local chil-
dren two years ago.

“We have to save some mon-
ey for the teachers’ salaries. Some 
families here are poor, so they 
have to work hard to pay the teach-
ers,” Mee Reh, a resident of Law 
Palyr Lae, told Kantarawaddy 
Times.

The private school has been 
operating with the permission of 
the manager of the Hpruso Town-
ship education department. It was 

By NAW DWAY EH KHU /  KANTARAWADDY TIMES

jointly built by village residents 
and the Local Development Net-
work, a nongovernmental organi-
zation.

The school has four grade-1 
students and three grade-2 stu-
dents. Its two volunteer teachers, 
who also work with the Kayan 
New Generation Youth (KNGY), 
say they sometimes have difficulty 
communicating.

“I am Kayan. I come from 
Demawso. Our students don’t 
understand Burmese, and I can-
not speak Kayah, so there is a 
language barrier between us. Now 
our language skills are improving. 
My students can speak a little Bur-

mese now and I can speak a bit of 
Kayah. Our teaching and learning 
are much improved now,” Eldy 
Paw, one of the school’s teachers, 
told Kantarawaddy Times.

There is a government-run 
school in the area, but the young 
students from Law Palyr Lae 
found it difficult to travel there 
every day, so their parents decided 
to set up a school in their village.

The education department 
says that the government can only 
open schools in areas that have a 
sufficient number of school-age 
children. However, Law Palyr Lae 
does not meet that requirement, 
according to a state parliamentar-

ian.
“If we could run a govern-

ment school there, it would be bet-
ter for the village. I have reported 
to the government about it, but 
according to official policy, the 
government cannot run a public 
school in the village,” Thae Reh, 
a state MP for for Hpruso Town-
ship’s constituency-1, told Kanta-
rawaddy Times.

Currently, private donors are 
helping to provide the salaries of 
the school’s teachers for the rest 
of the 2019-2020 academic year 
because villagers cannot afford 
to pay it.
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Ethnic political parties based 
in Kayah (Karenni) State are 
complaining that they face unfair 
restrictions after local authorities 
sent a notice to them regarding 
their activities.

The Karenni Civil Society 
Network (KCSN) released a state-
ment on Monday supporting the 
case brought by Gambia against 
the Burmese state at the interna-
tional Court of Justice (ICJ) for 
crimes against humanity.

Gambia, on behalf of the 
Organization of Islamic Coop-
eration, has charged Burma with 
committing genocide against the 
Rohingya community in Rakhine 
State. Hearings are taking place 
in the Hague, Netherlands from 
December 10-12.

State Counsellor and For-
eign Minister Aung San Suu Kyi 
is heading the delegation from 
Burma to counter the charges.

“If Daw Aung San Suu Kyi 
says that the army has not com-
mitted any war crimes or human 
rights abuses at court hearing… I 
think she is trying to extend the 
life of military dictators,” KCSN 
coordinator Khu Ko Reh told Kan-
tarawaddy Times.

Organizations representing 
ethnic Karen and Shan communi-
ties have also released statements 

Kayah Political Parties Say They Face Unfair Restrictions

By KANTARAWADDY TIMES

The parties said that the no-
tice, sent by the Loikaw Gen-
eral Administration Department 
(GAD), represents interference in 
their operations, which are subject 
only to the rules and regulations of 

the Union Election Commission.
“It’s an order from the state 

government. It’s highly irregular. 
They [the state government] have 
already imposed restrictions on 
civil society organizations; now 
they’re trying to restrict politi-
cal parties,” state MP Thae Reh, 
of the Kayah State Democratic 
Party (KSDP), told Kantarawaddy 
Times.

Thae Reh added that the order 
is not in line with regulations, and 
so must be part of an effort by the 
government to control political 
parties.

Others noted that the restric-
tions don’t apply to the ruling 
National League for Democracy.

“This order is unfair. It means 
the government and ruling party 
are trying to restrict the activities 
of other political parties,” said 
Khu Bee Htoo, the chairman of 
the Kayan National Party.

Political analyst Kyaw Htin 
Aung also criticized the move, 
saying that it appeared to be an at-

tempt by the ruling party to curtail 
the activities of other parties.

“They are official political 
parties, so they must have the 
right to work freely. This is not 
the election campaign period, 
so they need to engage in other 
activities,” Kyaw Htin Aung told 
Kantarawaddy Times.

The Loikaw Township GAD 
office sent a notice letter to the 
KSDP in May warning the party 
to restrict its activities to its head-
quarters and branch offices. The 
letter said that if the KSDP wanted 
to engage in activities in any other 
area, public or private, it must re-
quest permission in advance from 
the authorities.

The party was also told that 
it must “follow existing laws and 
regulations,” such as the Peaceful 
Assembly Law, which critics say 
has been used to curtail legitimate 
political activities by rival political 
parties and other groups opposed 
to government policies.

Karenni Network Voices Support For ICJ Case Against Burma

By KANTARAWADDY TIMES

supporting the charges against 
Burma at the ICJ, in light of war 
crimes committed against their 
people by the military for decades.

Khu Ko Reh said that the 
same is true for the Karenni 
people.

“Human rights abuses widely 
occurred in ethnic regions in the 
past. These things are important 
to consider,” he explained, adding 
that he hopes that the international 
pressure will help end the perpe-
tration of these crimes. “We expect 

the halt of human rights abuses in 
ethnic regions,” Khu Ko Reh said.

Monday’s statement was 
endorsed by 10 organizations, in-
cluding Karenni State-based civil 
society groups, and members of 
the Karenni community abroad.

Photo -  Internet



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(15)

Zefe0g&Dv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 
Local NewsKantarawaddytimes

Page - 15

December 1, 2019

Mizzima
Parents have called on the 

army to let their two ethnic Kayan 
children from Hsi Hseing and Pe-
kon Townships in southern Shan 
State who were forcibly recruited 
as soldiers to come back home.

They held press conference 
in Yangon at Olympic Tower, 
Myanmar Press Freedom Centre 
on December 20 to brief the press 
about the situation of the two forc-
ibly conscripted child soldiers.

Au Lui Say, son of Soe Nay 
Phaw from Aung Club village, 
Hsi Hseng Township, is an autis-
tic child, and he was taken by an 
unidentified man and his family 
lost contact with him for eight 
months. His mother Soe Nay Phaw 
said that she lodged a missing 
complaint at the police station and 
then one day after lodging their 
complaint they got a call which 
informed that their son was found 
in Light Infantry Battalion (LIB) 
427 in Demoso Township, Kayah 
State.

“I’d like to have my son back 
and staying with me. I don’t want 
to see him as a soldier. He can 
choose other work. I don’t like 
him in army as soldier. He is still 
a child and minor and he needs our 
protection. And also I don’t like to 
see other children having the same 
fate like my son,” the mother Soe 
Nay Phaw said.

She added that she visited 
LIB 427 to reclaim her son but 
the infantry refused to let her son 
go back home, he had a five-year 
bond in his recruitment.

Another child soldier who 
was forcibly recruited is Abraham 
from Lwe Yin Mingalar village, 
Pekon Township. His mother Mu 
Dan alleges that he was taken by 
a soldier with the rank of corpo-
ral from Infantry Battalion (IB) 
421 in Pekon Town with the false 

Mothers call on army to let their two 
forcibly-conscripted children come 
home

promise of sending him to school.
After eight months of his 

disappearance she learned that he 
was serving in the army as private 
in Sumprabum, Kachin State and 
the corporal who took her son told 
her that he would take her son back 
home but he could stay only as a 
deserter and fugitive all his life 
and then she refused his offer, his 
mother Mu Dan said.

According to their birth cer-
tificates, Abraham is now 17 and 
Au Lui Say is 16.

Regarding this case, Mizzima 
contacted Tatmadaw (Defence 
Services) True News Information 
Team Vice-Chairman Maj. Gen. 
Tun Tun Nyi and then he replied 
that even if the parents of the mi-
nor children agreed to join army, 
the army could not accept them 
as new recruits and the recruit can 
join the army only if they meet the 
requirements.

“We do not accept minors 
as recruits. We scrutinize them. 
We will send child soldiers back 
to their parents when they pres-
ent the documents and we found 
them correct and bona fide. And 
also we took action against those 
who entered false facts and infor-
mation for recruiting these child 
soldiers. If the parents inform the 
concerned army units we will take 
action for them. We never ignore 
and neglect these cases,” Maj. 
Gen. Tun Tun Nyi said.

The parents said that their 
children were still in their army 
units and they had not yet arrived 
back home.

The Tatmadaw signed the 
Child Soldier Elimination treaty 
with the UN in 2012 and Tat-
madaw and UNICEF issued a 
statement that Tatmadaw had re-
leased over 900 child soldiers up 
until March 2019.

‘No Improvement to Farmers’ 
Rights’ Under NLD Govt, 
Network Says

Farmers in ethnic states 
across Burma are facing increas-
ing abuses of their rights to land 
and livelihood by the government 
in recent years, farmers’ networks 
have said.

The Federation of Ethnic 
Farmers Network (FEHN) re-
leased a statement on Monday de-
manding that all forms of oppres-
sion against farmers cease. It was 
published to reflect the conclusion 
of the FEHN’s third meeting of its 
members on December 13.

“There is no improvement to 
farmers’ rights under this civilian 
government,” Moe Moe, who 
works with the Chin Farmer’s Net-
work (CFN), told Kantarawaddy 
Times, referring to the National 
League for Democracy adminis-
tration headed by Aung San Suu 
Kyi. “Their land laws have caused 
more problems for farmers. Many 
Kayah [State] farmers have been 
prosecuted. This should not have 
happened,” she added.

The Burma Army is currently 
prosecuting 41 farmers in Karenni 
(Kayah) State, including three 
staff members of the Karenni 
State Farmers Union (KSFU) un-
der Article 447 of the penal code, 
which prescribes a punishment 
of imprisonment and/or fines for 

trespassing. The military alleges 
that the farmers were trespassing 
on their land when they tried to 
cultivate farmland seized by the 
armed forces.

"We mainly discussed the 
current situation of the farmers: 
how farmers are facing various 
kinds of abuses, how farmers have 
lost their farmland because of big 
projects. We openly discussed how 
ethnic people are being abused 
in ethnic regions," KSFU chair-
person Khu Tu Reh told Kantar-
awaddy Times.

According to FEFN's state-
ment, ethnic communities have 
suffered from human rights abuses 
perpetrated by the state and mili-
tary since Burma gained inde-
pendence in 1948. The situation, 
they said, remains unchanged by 
peace talks, and the government’s 
current land laws and mega-de-
velopment projects have harmed 
ethnic peoples.

FEHN is calling for a federal 
land management system.

The network is formed of 
KSU, CFN, the Mon Region 
Land Policy Affairs Committee, 
Kyaukphyu Rural Development 
Association in Rakhine State and 
Karen State’s Rural Community 
Development Association.

By KANTARAWADDY TIMES
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Mizzima
The Government delegation 

and Nationwide Ceasefire Agree-
ment -Signatories (NCA-S) held a 
preliminary coordination meeting 
yesterday at the National Recon-
ciliation and Peace Centre (NRPC) 
in Yangon, and agreed to organize 
the 8th Joint Implementation 
Coordination Meeting (JICM) on 
Nationwide Ceasefire Agreement 
next month, state media reported.

Chairmen of KNU and RCSS 
had sent letters on 11 October 
2018 to the State Counsellor and 
the Commander in Chief of De-
fence Services about their views 
and expectations of NCA-S groups 
on the peace process.

State Counsellor Daw Aung 

Peace Process talks to resume in January
San Suu Kyi, as a Chairperson of 
NRPC, disclosed the three points 
of future the peace process at the 
4th anniversary of NCA held in 
Nay Pyi Taw in October.

The first peace process was 
the common process of how to 
proceed with 21st Century Union 
Peace Conference. This was pro-
posed by the leaders of EAOs that 
had signed the NCA.

The second was to attract all 
the stakeholders into the peace 
process, to reduce conflicts with 
the armed organizations which 
have not signed the NCA.

The third one was to ensure all 
the people enjoy the fruitful results 
of peace and to fulfil the needs of 
people in conflict-affected areas.

Network Media Group
The Northern Alliance pro-

posed a plan to release detainees 
held by both sides in its conflict 
with the Burma Army during its 
latest meeting with the Burmese 
government’s Peace Commission, 
held in the Chinese city of Kun-
ming on December 15.

The four-member alliance of 
ethnic armed groups also called for 
a third party to mediate in efforts 
to resolve the conflict, according to 
sources who attended the meeting.

“They proposed the release 
of all detainees arrested by both 
sides, and also the involvement 
of a third nation in the conflict-
mediation process in case any 
problems arise. I think they will 
negotiate for these things,” Sam 
Awng, of the Kachin Peace-talk 
Creation Group (PCG), told NMG.

The two sides agreed to meet 
again in the last week of January 
2020 to continue their talks, which 
are aimed at reaching a bilateral 
ceasefire agreement.

The talks had stalled for 
nearly three months until last Sun-
day’s meeting in Kunming. The 
two sides last met in Kengtung, in 
eastern Shan State, on September 
17. That meeting ended with an 
agreement to hold another round 
of talks, but neither side could 

agree on a venue until China in-
tervened with an offer to host the 
meeting.

The resumption of talks was 
welcomed by the Kachin PCG, 
which has worked to end the on-
going conflict in northern Burma.

“It’s much better to have a 
meeting than to have no meetings. 
If they don’t meet, they won’t be 
able to establish trust. If they can 
meet frequently, they can build 
trust,” said the Kachin PCG’s Sam 
Awng.

The government and the 
Northern Alliance reached a sev-
en-point agreement at the Keng-
tung meeting, which included 
discussions on the repositioning 
of army troops, a military code 
of conduct, the opening of com-
munication channels and liaison 
offices, talks aimed at establishing 
a framework for negotiations on 
signing the Nationwide Ceasefire 
Agreement (NCA), and efforts 
to resolve the issue of internally 
displaced persons (IDPs).

 “We won’t change our agen-
da for discussion. We will dis-
cuss signing a bilateral ceasefire 
agreement, the return of IDPs 
and a resettlement program, and 
military affairs issue. We haven’t 
changed any part of the agenda,” 
Col. Naw Bu, who is in charge of 

the information department of the 
Kachin Independence Organiza-
tion (KIO), told NMG.

The main obstacles between 
the government, army and North-
ern Alliance are the repositioning 
of troops and the formation of 
a committee to monitor armed 
conflicts after the NCA is signed.

The Burma Army has called 

Northern Alliance Calls for Detainee Release, Third-party Mediation

on the members of the Northern 
Alliance to withdraw their troops 
from their current position.

The four members of the 
Northern Alliance are the KIO/
Kachin Independence Army, the 
Arakan Army, the Ta’ang National 
Liberation Army, and the Myan-
mar National Democratic Alliance 
Army.
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ောြဲ့  ၂၀၂၀ လရွးလျာျ်ပွဲြှာ အြျ ိုးသား 

ေီြိုျလရစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဟာ မပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ လရွး 

လျာျပ်ွေဲိဘု ဲျယားပပညန်ယြ်ှာ အနိငုရ်ပါဦးြေား 

ဆိုတဲ့ လြးခွန်းဟာ အြျားစိတ်ဝင်စားစရာျိစ္စတစ်ခု 

ပဖစ်ောလနပါတယ်။

NLD ဟာ မပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ လရွးလျာျ်ပွဲြှာ 

လဘာေခဲမြို့နယ်ျေွဲမပီး ျျန်တဲ့မြို့နယ် လပခာျ် 

မြို့ပဖစ်တဲ့ ေွိုင်လျာ်၊ ေီလြာဆို၊ ဖရူဆို၊ ဖားလဆာင်း၊ 

ြယ်စဲ့ နဲ့ ရှားလတာမြို့နယ်လတွြှာ  အျုန်အနို င် ရ 

ခဲ့ပါတယ်။

အဲေ့ေီိအုနိငုရ်ခဲတ့ာျ ေည်းလေသခ ံတျက်ျ 

ေူငယ်လတွရဲ့ပံ့ပိုးြှုဟာ ကျီးြားတဲ့အလထာျ်အပံ့  

တစ်ခု ပဖစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပငင်းဆန်ေို့ြရပါဘူး။

လေသခံ တျ်ကျေူငယ်လတွအလနနဲ့  NLD 

အစိုးရသာ တျ်ောခဲ့ြယ်ဆိုရင် အစိုးရနဲ့ အတူပူး 

လပါင်းမပီး လေသဖွံ့မဖိုးလရးေုပ်ငန်း၊ ေူြှုလရး၊ ျျန်းြာ 

လရး၊ ပညာလရးျိစ္စလတွျို အျျယ်တဝင့် ပူးလပါင်း 

လဆာင်ရွျ်နိုင်ြယ်ေို့ လြျှာ်ေင့်ခဲ့ကျတာပါ။

တျ်ကျအြျ ိုးသြီးေှုပ်ရှားသူလတွျေည်း 

NLD အစိုးရေျလ်အာျြ်ှာ အြျ ိုးသြီးအလရးလတျွို

ပိုြိုလဆာင်ရွျ်ောနိုင်ြယ်ေို့လြျှာ်ေင့်ခဲ့ကျပါတယ်။

လေသခံတျ်ကျေူငယ်လတွရဲ့  လနာျ်ထပ် 

အဓျိျျတဲ ့လြျှာေ်င့ခ်ျျ်ျ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုျိံ ုNLD 

အစိုးရေျ်ထျ်ြှာ ပပင်နိုင်ြှာပဖစ်မပီး အြျ ိုးသားပပန်

ေညသ်င့ပ်ြတလ်ရးနဲ့ဖျေ်ရယလ်ရးျိ ုပိြုိပုလူပါင်းလဆာ

ငရ်ျွန်ိုငြ်ှာျိ ုလြျှာ်ေင့ခ်ဲတ့ာပဖစတ်ယေ်ို ့ျရငန်ီေူ

ငယ်လခါင်းလဆာင်တစ်ဦးပဖစ်တဲ့ ျိုေီးေီ (ခ) စစ်ြုန်းျ 

“ NLD ဟာ စစ်အာဏာရှင်ေျ်လအာျ်ြှာ တိုင်းရင်း

သားလတွနဲ့ြဟာြိတ်ပါတီပဖစ်ခဲ့တဲ့အတွျ် သူတို့သာ 

အစိုးရပဖစ်ောရင် အြျ ိုးသားတန်းတူလရး၊ အြျ ိုးသား

ပပန်ေည်သင့်ပြတ်လရးမပီးလတာ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပပင်

ဆင်လရးနဲ့ဖျ်ေရယ်စနစ်ျိုလဖာ်လဆာင်နိုင်ြယ်ေို့ျျ

2020 a&G;aumufyGJ u,m;jynfe,frSm NLD vufraxmifedkifygOD;rvm;

ြရဲဖိုအ့တျွ ်စည်းရုံးလရးျာေြှာ လပါျပ်န်းလေးဆယလ်တလွေျှာျလ်ပပာ၊ ျတလိတ ွအြျ ိုးြျ ိုးလပးမပီး အာဏာေရဲလရာ ေထူျုိ ုေညှ့ြ်ကျည့တ်တတ်ဲ ့
ဘယ်အစိုးရြျ ိုးျိုြဆို ပပည်သူလတွအလနနဲ့ျလတာ့ လရရှည်ြှာေျ်ြခံဘူးဆိုတာ ….. ဆျ်ေျ်ဖတ်ရှုရန်

လနာ်တို့ျ ယုံကျည်ခဲ့တဲ့အတွျ် ဝန်းရံပံ့ပိုးခဲ့ကျတာ” 

ေို့ လပပာပါတယ်။

ျိုေီးေီး (ခ) စစ်ြုန်းဟာ ၂၀၁၅ လရွးလျာျ် 

ပွအဲတျွ ်လေါ်လအာငဆ်န်းစကုျညျ်ယားပပညန်ယျ်ိ ု

စည်းရုံးလရးခရီးဆင်းချနိ်ြှာ အပပင်စည်း ေုံခခုံလရးလခါ

င်းလဆာင်အပဖစ်တာဝန်ယူခဲ့သူပဖစ်ပါတယ်။ 

NLD အစိုးရပဖစေ်ာချနိြ်ှာလတာ ့ဗိေုခ်ျုပလ်ကျး 

ရပုဖ်ျျသ်ြိ်းလရးေှုပရ်ှားြှုနဲ့ လထာငလ်ပခာျေ်ချခခံဲရ့ 

မပီး ြကျာခငအ်ချနိျ်ြ ှပပနေ်ညေ်တွလ်ပြာျေ်ာသူ

ေည်းပဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၅ လရွးလျာျ်ပွဲြှာ အစိုးရပဖစ်ောချနိ် 

အစပိုင်းြှာ လေသခံေူငယ်လတွ၊ အရပ်ဖျ်အဖွဲ့အစ

ည်းလတနွဲ့ရင်းနှီးသလယာငရ်ှခိဲလ့ပြဲ ့လနာျပ်ိငု်းြှာလတာ ့

တစ်ပဖည်းပဖည်း လဝးျွာောခဲ့ကျပါတယ်။

ေူငယ်လတွ ၊  အရပ်ဘျ်အဖွဲ့အစည်းလတွ  

အလနနဲ့ အစိုးရနဲ့ပူးလပါင်းလဆာငရ်ျွဖ်ို ့ကျိုးစားခဲလ့ပြဲ ့

သျ်ဆိုင်ရာအစိုးရဘျ်ျ ပငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွျ် 

ပိုလဝးျွာောခဲ့ကျတယ်ပဖစ်တယ်ေို့ ျရင်နီေူငယ် 

အြျ ိုးသြီးတစ်ဦးပဖစ်တဲ့ လနာ်လဖါဝါးျ “ ေူငယ်နဲ့ 

အရပ်ဘျ်အဖွဲ့အစည်းလတွျ အစိုးရနဲ့ပူးလပါင်း

လဆာင်ရွျ်ဖို့ ကျိုးစားခဲ့လပြဲ့ အစိုးရျေျ်ြခံဘူး၊ 

သူတို့နဲ့နီးစပ်ရာလတွျိုဘဲဆွဲသုံး ကျလတာ့ အဲ့ြှာ ပပ 

သနာျစတာဘဲ။” ေို့လပပာပါတယ်။

ယခင်အစိုးရျ ၃ ေတစ်ကျိြ်လတွ့ဆုံလဆွး

လနွးြှုေုပ်ခဲ့တာလတွရှိပါတယ်။ ေျ်ရှိအစိုးရဟာ 

ေူငယ်လတွ အရပ်ဘျ်အဖွဲ့အစည်းလတွနဲ့ လတွ့ဆုံဖို့ 

ဖန်တီးလပးတာြရှိပါဘူး။ အခုေစဉ်လတွ့လနကျျ 

ပပညန်ယအ်စိုးရြှာ ြတှပ်ုတံငထ်ားတဲ ့အဖွဲ့အစည်းလတ ွ

နိငုင်တံျာအဖွဲ့အစည်းလတ ွအစိုးရျိ ုအေှူလငျွညူ ီ

ပံ့ပိုးလပးလနတဲ့ အဖွဲ့လတွနဲ့ပဲ ပဖစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံလရးတျ်ကျေှုပ်ရှားတဲ့ အရပ်ဘျ်အဖွဲ့ 

အစည်းလတွရဲ့  လဝဖန်ြှုလတွျိုေည်း ေျ်ြခံပဲ  

ေျ်ရှိအစိုးရျို ဆန့်ျျင်သူလတွဆိုမပီး သတ်ြှတ် 

ခံလနရတယ်ေို့ လနာ်လဖါဝါးျ အခုေို သုံးသပ်လပပာ 

ဆိုသွားပါတယ်။

“အရပ်ဘျ်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ သူတို့ျို ဆန့်

ျျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းေို့ဘဲပြင်ောတယ်၊ အရပ်ဘျ် 

အဖွဲ့အစည်းဘျျ် လတာင်းဆိတုာျိ ုအစိုးရျ ြေပု ်

လပးလတာ့ ဆန္ဒပပတာလတွဘာလတွအထိ ပဖစ်ောလတာ့ 

အစိုးရနဲ့အရပ်ဘျ်အဖွဲ့အစည်း၊ ေူငယ်လတွဟာ 

လဝးျွာသွားကျတယ်။” ေို့လပပာပါတယ်။

ျယားပပည်နယ် အစိုးရသျ်တြ်း ငါးနှစ်  

အတွင်း ေူငယ်၊ အရပ်ဖျ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်လေသခံ 

တို့အကျား အကျီးြားဆုံးလသာ သလဘာထားျွဲေွဲခဲ့ 

ြှုျလတာ့ ပြန်ြာသာြျ ျြ္ဘာလျျာ်ခဲ့တဲ့ ျရင်နီ 

ေူငယ်လတွရဲ့ ဗိုေ်ချုပ်လကျးရုပ်လရွ့လပပာင်းလရး ေါြှြ 

ဟုတ် ဖျျ်သိြ်းလရးေှုပ်ရှားြှုကျီးပါ။

ေီေှုပ်ရှားြှုြှာ ပပည်နယ်အစိုးရျ ရာဘာ 

ျျညသ်ုံးမပီး အကျြ်းဖျမ်ဖိုခငွ်းခဲသ့ေိ ုေငူယလ်တျွိ ု

အျျဉ်းချတဲ့အထိပဖစ်ခဲ့ပါတယ်။

လနာျ်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ ပဖစ်ရပ်တစ်ခုျလတာ့ 

ရွာေုံးျျွတ်နီးပါး လတာင်သူ ၄၀ လျျာ်ျို စစ်တပ် 

တရားစွဲတဲ့အလပါ် ပပည်နယ်အစိုးရအလနနဲ့ လတာင်သူ 

လတွအတွျ် ဘာလပဖရှင်းြှုြျ ိုးျိုြှ ြေုပ်လပးခဲ့တာပါ။

ေါဟာ ျရင်နီေူထုလတွအကျား ပပည်နယ် 

အစိုးရျိ ုယုကံျညြ်ှုျျဆင်းလစမပီး ၂၀၂၀ လရွးလျာျ ်

ပွြဲှာ NLD အတျ်ွ ၂၀၁၅ ခနုစှတ်နု်းျေုိ ျယားပပည ်

နယ်ြှာ လရွးလျာျ်ပွဲ အနိုင်ရရှိဖို့ ြဲဆန္ဒနယ်အားေုံး 

အနိုင်ရဖို့ လသချာလတာ့ြှာ ြဟုတ်ဘူးေို့ ေူထုလတွ

ကျားသုံးသပ်လပပာဆိုလနကျပါတယ်။

ပပည်သူေူထု လတာင်သူေယ်သြားအလနနဲ့ 

အလပပာင်းအေဲျိုလြျှာ်ေင့်မပီး NLD ျို ြဲလပးခဲ့လပြဲ့ 

သူတို့လြျှာ်ေင့်ချျ်လတွပဖစ်ြောခဲ့ပါဘူး။

ပပည်သူ့အျျ ိုးလဆာင်ရွျ်နိုင်ြဲ့ လေသခံတိုင်း 

ရင်းသားစစစ်စ ်ျိယုစ်ားေယှလ်တျွိသုာ ြလဲပးဖိုစ့တိ ်

ဆန္ဒရှိလနလကျာင်း ျရင်နီပပည်လတာင်သူေယ်သြား 

သြဂ္ဂ(KSFU) ဥျ္ကဌ ခူးတူရယ်ျ “လတာင်သူလတွျ 

ျတယအ်လပပာင်းအေေဲိခုျငေ်ိုN့LD ျိြုလဲပးခဲတ့ာပါ၊ 

ေါလပြဲသ့တူိုေ့ိခုျငတ်ဲ ့တန်းတညူြီျှြှုလတ၊ွ သတူိုျ့ိလုပြ

ယာျိစ္စလတွလပဖရှင်းလပးနိုင်ြယ်ဆိုတာလတွပဖစ်ြော

လတာ့ သူတို့လတွျ လပပာတယ် ျျလနာ်တို့ြဲလပးချင်စိ

တျ်နုသ်ွားမပေီိုလ့ပပာောတာျ လျာင်းတဲေ့ျ္ခဏာ

လတာ့ြရှိဘူးလပါ့။’’ ေို့ လပပာပါတယ်။

ေီးလြာဆိမုြို့နယ ်ြဆဲန္ဒနယ ်အြှတ ်(၁) ပပညန်ယ ်

ေွတ်လတာ်ျိုယ်စားေှယ် ဦးစဲရယ်သိန်းလအာင်ျ 

ောြဲ့  ၂၀၂၀ လရွးလျာျ်ပွဲနဲ့ပတ်သျ်မပီး  NLD 

ပါတီအလနနဲ့ ၂၀၁၅ တုန်းျ ေိုအနိုင်ရဖို့ျလတာ့ 

အားေုံးြပဖစ်နိုင်ဘူးေို့ သုံးသပ်လပပာဆိုထားပါတယ်။

“ ြေယွဘ်ူး .. ြေယွလ်တာဘ့ူး … ျျလနာတ်ိုN့LD 

ပါတီအလနနဲ့ျလတာ့ ကျိုးစားတာလပါ့လေ၊ ၂၀၁၅ 

တုန်းျေို အပပတ်အသတ်အနိုင်ရလအာင်၊ ေါလပြဲ့ 

ေူတစ်လထာင်ြှာ တစ်လထာင်ေုံးျျလနာ်တို့ျိုြဲလပး

ဖို့ျ ြပဖစ်နိုင်လတာ့ပါဘူး” ေို့ ဦးစဲရယ်သိန်းလအာင်ျ 

လပပာပါတယ်။

ေီြိုျလရစီစနစ်ြှာ အာဏာဆိုတာ ပပည်သူ 

ျဆင်းသျ်ောတာပါ။ ပပည်သူျတင်လပြှာျ်လရွး

ချယ်ေိုျ်တဲ့  အစိုးရဆိုတာ ပပည်သူလတွအတွျ် 

အေုပ်ေုပ်ဖို့ တာဝန်လပးထားတာပဖစ်မပီး ပပည်သူ့ေို 

အပ်ချျ်ြှန်သြျှျို ပဖည့်ဆည်းလဆာင်ရွျ်လပးရတဲ့ 

ပပည်သူ့ေုပ်သားလတွပါ။

ောြဲ့ ၂၀၂၀ လရွးလျာျ်ပွဲြှာ NLD အလနနဲ့ 

၂၀၁၅တုန်း ျေို အပပတ်အသတ်အနိုင်ရရှိဦး ြေား 

ဆိုတာျလတာ့ ြဲဆန္ဒရှင်ပပည်သူေူထုရဲ့ေျ်ထဲြှာ

သာရှိလနပါတယ်။ 

ဆိုလတာ့ ၂၀၂၀ လရွးလျာျ်ပွဲ ျယားပပည် 

နယ်ြှာ NLD ေျ်ြလထာင်နိုင်ပါဦးြေား။

apmndka&;om;onf?

ြူေားလျာ်ရျ်တီ (ျယန်းအြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံး(KYWO) အလထွလထွအတွင်းလရးြှူး)

ေီနှစ်သစ်ျူးြှာ အားေုံးပဲစိတ်သစ်ေူသစ်နဲ့ ျျန်းြာလပျာ်ရှေင်တဲ့ဘဝလတွျို ျိုယ်စီပိုင်ဆိုင်နိုင်မပီး 

ျျြတို့နိုင်ငံြှာပဲ ပဖစ် ပဖစ် ျြ္ဘာလပါ်ြှာပဲ ပဖစ်ပဖစ် ေါြှြဟုတ်ရင် ျျြတို့အြျ ိုးသြီးတို့တစ်ဦးချင်းြှာလပါ့ 

အြနှတ်ျယေ်ိခုျငလ်နတဲ ့စစြ်နှတ်ဲမ့ငြိ်းချြ်းလရးလတျွိ ုအသစအ်သစလ်သာ ေါြြှဟတု ်အပပုသလဘာလဆာငလ်သာ 

ျိုယ်စီ ကျိုးပြ်းြှုလတွ အားေုံးလတွရဲ့ ကျိုးပြ်းလတွနဲ့လပါ့လနာ ျျြတို့ေိုချင်တဲ့ ပိုြို မငိြ်းချြ်းတဲ့ေူြှုအသို

င်းအဝိုင်းျလနတဆင့်လပါ့လနာ မငိြ်းချြ်းတဲ့နိုင်ငံလတာ်ျို  တည်လဆာျ်သွားနိုင်ဖို့လပါ့လနာ ျျြအလနနဲ့  

ဆုလတာင်းလပးချင်ပါတယ်။

eSpfopf qkawmif;

ဦးလြာ်ရယ် (ပပည်လထာင်စုကျံ့ခိုင်လရးနှင့် ဖွံ့မဖိုးလရးပါတီ၊ ပပည်နယ်၏လပပာဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုေ်)

လပျာ်ရှေင်တဲ့နှစ်သစ်ပဖစ်ပါလစ။ ြကျာြှီအချနိ်အတွင်းြှ ၂၀၂၀နှစ်သစ်လရာျ်လတာ့ြှာပဖစ်ပါတယ်။ ဆိုလတာ့ 

၂၀၂၀ြှာ ျျလတာ်တို့ ျယားပပည်နယ်ြှာြှီတင်းလနထိုင်တဲ့ ျရင်နီြျ ိုးနွယ်စုအပပင် တပခားတိုင်းရင်းသား 

တိငု်းရင်းသအူလပါင်းတို ့စတိ၏်ချြ်းသာပခင်း ျိယု၏်ျျန်းြာပခင်းနဲ့ပပည့စ်ုမံပီးလတာ ့ြြိတိိုရ့ဲ့ ေိရုာေပုင်န်းလတြွှာ 

အဆင်လပပကျပါလစ လချာလြွ့ကျပါလစ။ နိုင်ငံလရး၊ ေူြှုလရးလတွြှာ နှေုံးစိတ်ဝြ်းဆန္ဒနဲ့ ဆုြွန်လျာင်းဦးစွာဆု

လတာင်းေိုျ်ပါတယ်။ ျျလတာ်တို့ပါတီရဲ့ရည်ြှန်းချျ်ဟာ လအးချြ်းသာယာမပီး လခတ်ြှီဖွံ့မဖိုးတိုးတျ်လသာ 

ေီြိုျလရစီနိုင်ငံလတာ်တည်လဆာျ်လရးနှင့်အဓွန့်ရှည်တိုးတျ်တည်တံ့ခိုင် မြဲလရး ပဖစ်ပါတယ်။ဆိုလတာ့  

နှစ်သစ်ြှာ ျျလတာ်တို့တိုင်းရင်းသားအားေုံး ေိုေားလတာင့်တလနတဲ့ ဖယ်ေရယ်နိုင်ငံလတာ်သစ်ကျီးဆီျို 

အတူတျွေျ်တွဲမပီးလတာ့ လဖာ်လဆာင်ကျပါစို့ေို့ တိုျ်တွန်းရင်း နှစ်သစ်ြှာ ဆုြွန်လျာင်းလတာင်းလပးေိုျ်

ပါတယ်။

tqufudk pmrsufem (3) odk h
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ပြန်ြာနိုင်ငံြှာ ၂၀၀၈ အလပခခံဥပလေနှင့်အတူ 

ပထြဦးဆုံး ေိျုပ်ါောတဲ ့ပပသာနာဟာ ေယယ်ာလပြ 

သိြ်းြှုပပသာနာပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ 

၈၈ အလရးခင်းြတိငုခ်င ်အချနိထ် ိေယယ်ာလပြ 

နှင့် ပတ်သျ်တဲ့ ပပသာနာဟာ ေယ်ယာလပြ အပငင်း 

ပွားြှုပပသာနာပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ ေယ်ယာလပြသိြ်းြှု 

ပပသာနာြဟုတ်ပါဘူး။ ၈၈ အလရးအခင်းမပီး ၂၀၀၈ 

အလပခခံဥပလေလပါ်လပါျ်ောမပီးြှသာ ေယ်ယာလပြ 

သြိ်းဆည်းြှုပပသာနာ လပါ်လပါျေ်ာတာပဖစ်ပါတယ်။ 

ေယ်ယာလပြသိြ်းဆည်းလရး လပါ်လပါျ်ော 

ရပခင်းအလကျာင်းရင်းျို သိရှိတာနှင့် ေယ်ယာလပြ 

သိြ်းြှုပပသာနာ ပဖစ်လပါ်ောရပခင်းအလကျာင်း အေို

ေိသုမိပီးသားပဖစသ်ွားလစပါတယ။် ဘာလကျာင့ေ်ဆဲိရုင ်

၈၈ အလရးအခင်း ြတိငုခ်င ်ပဖစလ်ပါ်ောတဲ ့ေယယ်ာလပြ 

ပပသာနာဟာ တပ်နှင့်သာ ပတ်သျ်တဲ့ ပပသာနာပဲ 

ပဖစ်ပါတယ်။ 

၂၀၀၈ အလပခခံဥပလေ လပါ်လပါျ်ောရပခင်း 

အဓျိ အလကျာင်းရင်းျလတာ ့၁၉၉၀ လရှေးလျာျပ်ွြဲှာ 

အနိငုရ်တဲ ့အပုစ်အုလပါ် ပြနြ်ာတ့ပြ်လတာရ်ဲ့ ယုကံျညြ်ှု 

ျျဆင်းခဲ့ရပခင်းပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ 

လရှေးလျာျ်ပွဲမပီး နှစ်ေအကျာြှာအနိုင်ရတဲ့ 

အပုစ်ထုျဲ ေ-ုဥျ္ကဌ တစဦ်းျိ ုနိငုင်ပံခားသတင်းစာဆရာ 

လေါြနတလ်ဖာေ်ေ်ါျ "လရှေးလျာျပ်ွအဲနိငုရ်မပီးအစိုးရ 

ဖွဲ့တဲ့အခါ စစ်လခါင်းလဆာင်တစ်ချ ို့ျို စစ်လဆးဖို့ အစီ 

အစဉ်ရှိပါသေား" ေို့လြးတဲ့အခါ အနိုင်ရတဲ့အုပ်စု 

လခါင်းလဆာင်ျ "စစ်လခါင်းလဆာင်ျို စစ်လဆးဖို့ြရှိ 

လပြဲ့ အလရးပါတဲ့ လခါင်းလဆာင် တစ်ချ ို့ျလတာ့ျိုယ့် 

ျိုယ်ျိုေုံ ခခုံြှု  သိပ်ြရှိ ကျဘူး" ေို့ ပပန်လပဖေိုျ် 
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ပါတယ်။ 

(၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈) ထုတ်ေီေိုင်းစာလစာင်ြှ 

လျာျ်နုတ်ချျ် ) ၉၀ အနိုင်ရအုပ်စုလခါင်းလဆာင်ရဲ့ 

လပဖကျားလပါ်ထျွေ်ာမပီးလနာျ ်စစလ်ခါင်းလဆာငြ်ျား 

ဟာ ၂၀၀၈ အလပခခဥံပလေလရးဆွဖဲို ့ချျခ်ျင်းစစီဉေ်ိျု ်

ပါတယ။် စာဖတသ်တူစခ်ျ ို့အလနနဲ့ ၂၀၀၈ အလပခခဥံပလေ 

နဲ့ တပလ်ပြသြိ်းတာဘာဆိငုေ်ေဲို ့လစာေျတျခ်ျငေ် ဲ

တျ်နိုင်ပါတယ်။ 

တပ်တို့ရဲ့ သလဘာသဘာဝအရ သူတို့ယုံကျည် 

အားျိုးရတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် လပါ်လပါျ်ောြှသာသူ 

တို့ြိသားစု စားဝတ်လနလရးအတွျ် စိတ်ချရြှာပဖစ်ပါ 

တယ်။ သူတို့ယုံ ကျည်အားျိုးရတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် 

ြလပါ်လပါျ်ဘူးဆိုရင် သူတို့ြိသားစု စားဝတ်လနလရး 

အတွျ် သူတို့ျိုယ်တိုင်ဘဲဖန်တီးကျရပါတယ်။ 

၂၀၀၈ အလပခခံဥပလေဟာ တပ်ြလတာ်ြိသားစု 

ြျားအတွျ် စားဝတ်လနလရးပပသာနာျို လပဖရှင်းတဲ့ 

အခါြှာ အျာအျွယ်လပးဖို့အတွျ် လရးဆွဲထားတဲ့ 

အလပခခံဥပလေပဖစ်ပါတယ်။ ပြန်ြာ့တပ်ြလတာ်နှင့်  

ယုံကျည်ြှုတည်လဆာျ်နိုင်တဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် လပါ် 

လပါျ်ောနိုင်ပခင်း ြရှိသလရှေ့ ၂၀၀၈ အလပခခံ ဥပလေျ 

ဆျ်ေျ်တည်ရှိလနအုံးြှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 

၉၀ လရှေးလျာျ်ပွဲြှာ အနိုင်ရတဲ့ပါတီျို အာ 

ဏာေွဲလပးြယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံလတာ်မငိြ်ဝပ်ပိပပားြှု တည် 

လဆာျ်လရးအဖွဲ့ ဥျ္ကဌဦးလစာလြာင်ရဲ့ ျတိစျား 

ဟာ လရွးလျာျ်ပွဲအနိုင်ရတဲ့အုပ်စုနှင့် ပြန်ြာ့တပ် 

ြလတာ်အကျား ယုံကျည်ြှုတည်လဆာျ်ေိုတဲ့ ရည် 

ရွယ်ချျ်နဲ့ လပးထားတဲ့ ျတိဘဲပဖစ်ပါတယ်။ 

ေါလပြဲ့လရွးလျာျ်ပွဲ အနိုင်ရတဲ့ အုပ်စုဟာ ယုံ 
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ကျည်ြှုတစ်ခုျို တည်လဆာျ်ဖို့ထျ် အာဏာရဖို့ 

ျိုသာ အလေးထားဦးစားလပးတာလကျာင့် ပြန်ြာ့တပ် 

ြလတာရ်ဲ့ အနိငုရ်အပုစ်အုလပါ် ယုကံျညြ်ှု တညလ်ဆာျ ်

လရး အစီအစဉ် လအာင်ပြင်ြှုြရှိပဲ ပဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။ 

၉၀ လရွးလျာျ်ပွဲြှာ အနိုင်ရတဲ့အုပ်စုနှင့်  

ပြန်ြာ့တပ်ြလတာ်အကျား ယုံကျည်ြှု ပျျ်ပပားမပီး 

လနာျ် တိုင်းရင်းသားလေသြှာ အစိုးရ တပ်စခန်းြျား 

ပိုြိုတိုးချဲ့ထားတာျို လတွ့ရှိရပါတယ်။ 

တစ်နည်းအားပဖင့်  အားျိုးေို့ြရရင် ျိုယ့်  

ဟာ ျိုယ်ပဲ ရှာစားလတာ့ြယ်ဆိုတဲ့ေြ်းျို ပြန်ြာ့ 

တပ်ြလတာ်ျ လရွးချယ်ေိုျ်တာပါ။ ၂၀၁၅ လရွး 

လျာျပ်ွြဲှာ အနိငုရ်မပီးတျေ်ာတဲ ့ေျရ်ှ ိNLD ပါတ ီ

အရပ်သားအစိုးရဟာ ၉၀ လရွးလျာျ်ပွဲ အနိုင်ရတဲ့ 

အုပ်စုထဲျပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ 

၂၀၀၈ အလပခခံဥပလေဟာ ေျ်ရှိအနိုင်ရပါ 

တီျိုသာ ျန့်သတ်ထားတဲ့ ဥပလေပဖစ်ပါတယ်။ တိုင်း 

ရင်းသားအားေုံးျို ျန့်သတ်ထားတဲ့ ဥပလေြဟုတ် 

ပါဘူး။ ေါလကျာင့် တိုင်းရင်းသားလေသြှာ ပဖစ်လနတဲ့ 

ေယ်ယာလပြပပသာနာျို အာဏာရပါတီဟာ ပြန်ြာ့ 

တပ်ြလတာ်နှင့် ပပန်ေည်ရင်ကျားလစ့လရး ြပပုေုပ်နိုင် 

လသးတာလကျာင့် ပဖစ်ပါတယ်။ လေသခံတိုင်းရင်းသား 

နိုင်ငံလရးအင်အားစုြျား၊ အရပ်ဖျ်အဖွဲ့အစည်းြျား

ပူးလပါင်း မပီး ၊  ျာျွယ်လရးဦးစီးချုပ်ဆီအျူအညီ 

လတာင်းတဲ ့နည်းေြ်းနဲ့သာ ပပသာနာျိ ုလပဖရငှ်းနိငုြ်ှာ 

ပဖစ်ပါတယ်။ 

အဲ့ေါျလတာ့ ေယ်ယာလပြပပသာနာနှင့် ပတ် 

သျမ်ပီး ေတ်တလောလပဖရှင်းရြည့် နည်းေြ်းပဖစ်ပါ 

တယ။် တိငု်းရင်းသားလေသြှာ ပဖစလ်ပါ်လနတဲ ့ေယယ်ာ 

လပြ သိြ်းြှုပပသာနာြျ ိုး လနာျ်ထပ် ြပဖစ်ပွားဖို့ဆိုရင် 

တိငု်းရင်းသား ပပညန်ယလ်ေသရဲ့ ေျထ်ြဲှာရှမိပီးဆိရုင ်

ပြန်ြာ့တပ်ြလတာ်ဟာ တိုင်းရင်းသားလေသျို ထင်သ 

ေို ဝင်လရာျ်စွတ်ဖျ်ေို့ြရလတာ့ပါဘူး။ 

တိငု်းရင်းသားြျားလနထိငုတ်ဲ ့ပပညန်ယလ်ေသဟာ 

ဗဟိုအစိုးရျ လငွလကျးအျုန်ခံမပီး ဝယ်လပးထားတဲ့ 

လေသြဟတုပ်ါဘူး။ သြိငု်းျလပးထားတဲ ့ဘိုးဘွားတိုရ့ဲ့ 

စစ်ြှန်တဲ့ အလြွပဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ဘိုး 

ဘွားအလြျွိ ုလေသခြံျားျ ြထနိ်းသြိ်းြလစာင့လ်ရှာျ ်

ဘူးဆိုရင် ဘယ်သူျ လစာင့်လရှာျ်ြှာေဲ။ 

ျိုယ့်ရဲ့ လေသအခွင့်အလရးျို ြျာျွယ်ပဲ 

ျိယု ်တစဦ်းတည်း အျျ ိုးအတျွ ်ဗဟိအုစိုးရနငှ့ ်ဆျ် 

ေျ်မပီး ပူးလပါင်းြယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားလတာင်သူ 

ေယ်သြားတို့ရဲ့ ဘဝဟာ ဖိနှိပ်ြှုလအာျ်ျ ဘယ် 

လတာ့ြှ ရုန်းထွျ်ေို့ရြှာ ြဟုတ်သေို ေယ်ယာလပြ 

ပိုင်ရှင်ြျားေည်း လထာင်နန်းစံဘဝျ ဘယ်လတာ့ြှ 

ေွတ်လပြာျ်နိုင်ြှာ ြဟုတ်ပါဘူး။ ပပည်နယ် လေသရဲ့ 

အချုပ်ပခာအာဏာျ လေသခံရဲ့ ေျ်ထဲြှာ ြရှိသလရွ့ 

ေယ်ယာလပြသိြ်းြှု ပပသာနာျ ဘယ်လတာ့ြှ  မပီး 

ဆုံးနိုင်ြှာ ြဟုတ်ဘူး။ 

ေယ်ယာလပြသိြ်းြှုပပသာနာ အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ 

အတွျ် ဖျ်ေရယ်စနစ်ျို အလပခခံသည့် တိုင်းရင်း 

သား အစိုးရတစရ်ပ ်လပါ်ထျွေ်ာနိငုလ်အာငအ်တတူျ ွ

ဝိုင်းဝန်း ကျိုးပြ်းကျဖို့ အလေးအနျ်တိုျ်တွန်း လရး 

သားေိုျ်ရပါတယ်။ 

တိုင်းရင်းသားလေသြှာ လတာင်သူေယ်သြား 

တို၏့ လြျှာေ်င့ခ်ျျ ်အပိြ်ျ ်လရာငပ်ခညအ်ေင်းတန်း 

ြျား အပြန်ဆုံး ျျလရာျ်နိုင်ပါလစ။
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တရားစွဲခံရတဲ့သူတချ ို့ြှာ လထာင်အချုပ်ျျလနတာပဖစ်ေို့ ျျန်တဲ့ 

ြိသားစုဝင်လတွြှာ  လတာင်ယာေုပ်ငန်းလတွ၊ ြိသားစုေုပ်ငန်းလတွြှာ 

ထိခိုျ်ောတာလတွ ရှိပါတယ်။

ခေရ ၂၅၀ တပ်ရင်းျလန ပုေ်ြ ၆/၁ နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ လပြနီျုန်း 

ရွာျ ဦးဦးရယ်ဟာဆိုရင် လထာင်အချုပ်ျျလနမပီး အိြ်ြှာ ျလေး ၄ 

လယာျ်ရှပိါတယ။် ြသိားစစုားဝတလ်နလရးအတျွ ်အေပုတ်စဖ်ျ်ျလေး 

တစ်ဖျ်နဲ့ျ အြျ ိုးသားြရှိလတာ့ အချ်အခဲလတွ့ရတယ်ေို့ ဦးဦးရယ်ရဲ့ 

အြျ ိုးသြီးပဖစ်သူ လေါ်ေှလချးြိုးျ လပပာပါတယ်။

“ျလေးျတစ်ဖျ် အေုပ်ျတစ်ဖျ်ဆိုလတာ့ အေုပ်သြား 

ရှာရချ်တယ်။ လနာျ်ဝင်လငွြှြရှိတာ ဝင်လငွြရှိလတာ့ တပခားအေုပ် 

သြားေည်း ြရှာတတ်ဘူး။ လယာျကျားြရှိလတာ့ သူ့အေုပ်လတွျိုေည်း 

ြေုပ်တတ်လတာ့ဘူးလေး။”ေို့ လေါ်ေှလချးြိုးျ လပပာပါတယ်။

ပပည်နယ်အတွင်းြှာရှိတဲ့ လတာင်သူေယ်သြားလတွအကျီးြား 

ဆုံးလသာ ေူ့အခွင့်အလရး ချ ိုးလဖာျ်ြှုျိုခံလနရတယ်ေို့ ျရင်နီပပည် 

လတာင်သူ ေယ်သြားသြဂ္ဂ (KSFU) ဥျ္ကဋ္ဌ ခူးတူရယ်ျ လပပာဆိုေိုျ် 

ပါတယ်။

“ေီလတာင်ယာေုပ်ငန်းျေွဲေို့ ျျန်တဲ့အေုပ်ျိုြေုပ်တတ်တဲ့ 

ေူ တ စ် စု ျို  တ ရား စွဲ တ ယ် ဆို တာ  တ ရား ျျ သ ေား ။  ေါ ျ 

သူတို့ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့အတွျ် ချ်ခဲလအာင်ေုပ်တာပဲ။ အဲေါ သူတို့

ရဲ့အခွင့်အလရးျိုချ ိုးလဖာျ်ခံလနရတာပဲ။” ေို့ ခူးတူရယ်ျ လပပာပါတယ်။

ေျ်ရှိ ပြန်ြာ့တပ်ြလတာ်ျလတာင်သူေယ်သြားလတွျို တရား 

စွဲဆိုလနတာ လတာင်သူ ၄၁ ဦးရှိလနပါမပီ။ ေီဇင်ဘာေ ၁၃ ရျ်လန့ျ 

ျရင်နီ ပပည် လတာင်သူေယ်သြားသြဂ္ဂ ဝန်ထြ်း၃ဦးနဲ့ လတာင်သူ 

ေယ်သြား၁၀ဦးျို ပုေ်ြ ၄၄၇နဲ့ ထပ်ြံတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။

လတာင်သူေယ်သြားလတွရဲ့အလရးျို ေိုျ်ပါလဆာင်ရွျ်လနတဲ့ 

သူလတွျိုပါ တရားစွဲဆိုလနတာဟာ ြပဖစ်သင့်ဘူးေို့ ဆိုပါတယ်။

awmifolta&; a&ikHe_wfydwfaewJhtpdk;& tcGihfta&; csdK;azmufaejyDvm;

ပပည်နယ်အစိုးရျ ေုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အာဏာျို အသုံးပပုမပီးလတာ့ 

လတာင်သူလတွေျ်ရှိခံစားလနရတဲ့ ပူလဆွးြှုလတွ စိုးရိြ်ထိတ်ေန့်ြှုလတွ 

လကျာျ်ရွံြှုလတွ လပျာျ်ျင်းလအာင်ေုပ်နိုင်သေို ကျားဝင်ညှိနှိုင်းလပဖ 

ရငှ်းလပးတာတို ့ေပုလ်ပးနိငုရ်ငလ်ျာင်းတယေ်ို ့၎င်းျြတှခ်ျျပ်ပုပါတယ။်

၁၉၉၉ ခနုစှ ်ျတည်းျ စခဲတ့ဲဇ့တေ်ြ်း ျိအုခခုျနိြ် ှပပဿနာလတ ွ

ပပန်လပါ်ောတဲ့ လတာင်သူလတွအလကျာင်းျို ဂဃနဏြသိလသးလကျာင်း၊ 

တရားစွဲခံရလတာင်သူလတွြိသားစု အချ်လတွ့လနရတဲ့အလပါ်ြှာ ေျ်ရှိ 

အလပခအလနြှာလတာ့  တရားဥပလေအတိုင်းရင်ဆိုင်ဖို့သာ ရှိတယ်ေို့  

ပပည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းျျင်ထိန်းသိြ်းလရးဝန်ကျီး 

ဦးတီရယ်ျ လပပာပါတယ်။

“နဂိုြူေျတည်းျ ဇတ်ေြ်းျ ျျလနာ်တို့ြသိရဘူးလပါ့လနာ်။ 

၂၀၁၀/၉၉ ျတည်းျ စတဲဇ့တေ်ြ်းဆိလုတာ ့သပိြ်သဘိူးလပါလ့နာ။် ဥပလေ 

အတိုင်း ျျလနာ်တို့ျိုယ်စားေှယ်လတွျ လနရလတာ့တယ်လေးလနာ်။”ေို့ 

ဝန်ကျီးဦးတီရယ်ျ လပပာပါတယ်။

ေဇီငဘ်ာေ ၂၁ ရျလ်န့ျ ဟိယုာလေသ ရခီီးဘူးစခန်းြှာ ေြ်းသစ ်

ဖွင့်ပွဲ အခြ်းအနားအမပီး ျန္တာရဝတီတိုင်း(ြ်) လြးပြန်းတာျို ဝန်ကျီးျ 

ပပန်လပဖကျားခဲ့တာ ပဖစ်ပါတယ်။

တစ်ဆျ်တည်းြှာ ပပည်နယ်ေုံခခုံလရးနှင့်နယ်စပ်လရးရာဝန်ကျီး 

ဗိုေ်ြှူးကျီးပြင့်လဝျိုေည်း ျန္တာရဝတီတိုင်း(ြ်) တိုင်းအဖွဲ့သားလတွျ 

စစတ်ပျ် လတာငသ်လူတအွလပါ် တရားစွထဲားတဲျ့စိ္စျိ ုေိျုေ်လံြးပြန်းခဲ ့

လပြယ့်ေို့ ေုံးဝလပဖကျားပခင်းြရှိခဲ့ပါဘူး။

ေျ်ရှိ  လတာင်သူေယ်သြား တရားစွဲဆိုခံလနရတဲ့  ျိစ္စျို  

အာဏာရှတိဲ ့ပပညန်ယအ်စိုးရျ လရငုနံှုတပ်တိလ်နတာဟာ ေူ့အခငွ့အ်လရး 

ချ ိုးလဖာျြ်ှုျိ ုအားလပးရာ လရာျတ်ယေ်ို ့ျရငန်ေီူ့အခငွ့အ်လရးအဖွဲ့ျ 

သုံးသပ်လပပာဆိုေိုျ်ပါတယ်။

“ျျလတာတ်ိုရ့ဲ့အလပခခအံခငွ့အ်လရးလတျွ အာဏာပိငုလ်တ ွအာဏာ 

ရှိတဲ့အစုအဖွဲ့လတွျ ျျလတာ်တို့အလပါ်ြှာ အြျားဆုံးချ ိုးလဖာျ်တယ်။ 

တစ်ချနိ်တည်းြှာပဲ ခုနျလပပာသေို Protection ေို့လခါ်တဲ့ အစိုးရနဲ့ 

ueœm&0wDwdkif;(rf)
ေအီလပခ အလန အလကျာင်းအလပါ်ြှာ အျာအျယွလ်ပးြှုလတျွ ေုံးဝအား 

နည်းတယ်။” ေို့ ျရင်နီေူ့အခွင့်အလရးအဖွဲ့ ေါရိုျ်တာ ဦးဗညားျ 

လပပာဆိုေိုျ်တာပဖစ်ပါတယ်။

လတာင်သူအလရး ထဲထဲဝင်ဝင် ေိုျ်ပါလဆာင်ရွျ်ေျှျ်ရှိလနတဲ့ 

ျရင်နီပပည် လတာင်သူေယ်သြားသြဂ္ဂ (KSFU) ျ ေျ်ရှိြှာ တရားစွဲ 

ဆိခုလံနရတဲသ့လူတ ွအျျဉ်းျျခလံနရတဲလ့တာငသ်ြူသိားစဝုငလ်တအွတျွ ်

ေူြှုလရးအပိုင်းြှာ လျျာင်းလနတဲ့ျလေးပညာလရးအတွျ် ေိုအပ်လနတဲ့ 

လငွလကျးလသာ်ေည်းလျာင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တရားရုံးချနိ်းြှာ ဝန်းရံ 

ျူတာ အျျဉ်းျျခံလတာင်သူလတွဆီ အားလပးစျား သွားလပပာတာ 

ြသိား ဝငလ်တျွိ ုအားလပးျညူလီပးတာ စတာလတျွိ ုေိျုပ်ါ လဆာငရ်ျွ ်

လပးလနတယ်ေို့ သိရပါတယ်။

အခေုိ ုတိငု်းရင်းသားလေသလတြွှာ လေသခ ံလတာငသ်လူတကွျုံလတွ့ 

လနရတဲ့ ဖိနှိပ်ြှုလတွ ေူအခွင့်အလရးချ ိုးလဖာျ်ခံရြှုလတွျိုရပ်ဆိုင်းလပးဖို့ 

ဖျ်ေရယ်တိုင်းရင်းသားေူြျ ိုးျွန်ယျ်ျလန (Fedration of Ethnic 

Farmers Network) ျလနမပီး ေီလန့ ေီဇင်ဘာေ ၁၆ ရျ်လန့ ရျ်စွဲနဲ့ 

ထုတ်ပပန်ချျ် တစ်လစာင်ထုတ်ပပန် လတာင်းဆိုေိုျ်ပါတယ်။

ေတွေ်ပလ်ရးရမပီးလနာျပ်ိငု်း တိငု်းရင်းသားလေသလတြွှာ ေူ့အခငွ့ ်

အလရး ချ ိုးလဖာျ်ြှုလတွ အြျ ိုးြျ ိုးခံခဲ့ ကျရမပီး ၂၀၁၀ လရွးလျာျ်ပွဲ  

လနာျပ်ိငု်းြှာ တိငု်းရင်းသား ေျန်ျျ်ိငု ်အဖွဲ့ အစည်းလတနွဲ့ မငြိ်းချြ်း 

လရးလဆွးလနွးပွဲလတွ ေုပ်ခဲ့ကျလပြဲ့ေည်း တိုင်းရင်းသား လေသတွင်းျ 

အလပခအလနလတွ ြထူးပခားောလသးဘူးေို့ ထုတ်ပပန်ချျ်ြှာ လဖာ်ပပထား 

ပါတယ်။

ေါ့အပပင်  အရပ်သားအစိုးရ ေျ်ထျ်ြှာ ထွျ်လပါ်ောတဲ့  

လပြယာ ဥပလေလတွဟာ တိုင်းရင်းသားလတွျို  အျျ ိုးြပပုလကျာင်း ၊ 

အပပင် တိုင်းရင်းသားလေသလတွြှာ လဖာ်လဆာင်လနတဲ့ စီြံျိန်းလတွျို 

ေွှတ်လတာ်နဲ့ အစိုးရျ အျာအျွယ်လပးလနတာ ရှိပါတယ်။ 

ေါလ့ကျာင့ ်ဖျေ်ရယစ်နစတ်ညလ်ဆာျမ်ပီး ဖျေ်ရယ ်လပြယာစနစ ်

ျျင့်သုံးဖို့ ကျိုးပြ်းလစချင်တယ်ေို့ ထုတ်ပပန်ချျြ်ှာ လဖာ်ပပထားပါတယ်။
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ေေီိမုငြိ်းချြ်းလရးြရခဲေ့ို ့အြျ ိုးသြီးလတ ွကျုံလတွ့ခစံားလနရတဲအ့လပါ်ြှာ 
အားေုံးနဲ့သျ်ဆိုင်လနပါတယ်။ ေါ့အပပင် မငိြ်းချြ်းလရး ပဖစ်စဉ်လတွြှာ 
အြျ ိုးသြီးထုလတွျ ြရှိြပဖစ်ပါဝင်သင့်လကျာင်း အလရးကျီးတယ်ဆိုတာ 
ျိုလတာ့ ျလယာလေသဘျ်ြှာရှိတဲ့ အြျ ိုးသြီးထုလတွ အားေုံးျလတာ့ 
ခယံထူားကျပါတယ။် အေဲါနဲ့ပတသ်ျေ်ို ့ျလယာလေသဘျြ်ှာ လနထိငုတ်ဲ ့
အြျ ိုးသြီးထုလတွျို လြးပြန်းထားတာ ပဖစ်ပါတယ်။

“လျျးေျ်လတွဘျ်ျ ျျြတို့အြျ ိုးသြီး 

အပိုင်းလတွြှာ ဘယ်ေိုလပပာရြေဲ ပါဝင်ခွင့်အားနည်း 

တယ်လပါ့။ ျျြတို့ေိုချင်တဲ့အရာျိုလတွျို သိပ်မပီး 

ဦးစားြလပးခံရဘူး။ အဲေိုြျ ိုးလပါ့။ ျျြတို့ ဟန့်တား 

ထားတယ်ဆိုတာျ ခွဲ ပခားတာတစ်ခုနဲ့  ဟန့်တား 

ထားတယ်၊ လနာျ်ပီး အြျ ိုးသြီးလတွ လပပာဆိုတဲ့ဟာ 

အကျလံပးတဲဟ့ာလတျွ သပိမ်ပီးလတာ ့အလရးြယလူတာ ့

အဟန့်အတား ပဖစ်လစတာလပါ့။

rdkqdkaus;&Gmtkyfpk a'gulv,f&Gmae 

a':clvmazg

“အြျ ိုးသြီးလတွျ မငိြ်းချြ်းလရးနဲ့ေည်း  

သျ်ဆိုင်တယ်ေို့လပပာရြှာလပါ့။ ဘာေို့ေဲဆိုလတာ့ 

အြျ ိုးသားပဲ မငိြ်းချြ်းလရးျို လဆွးလနွးေို့ြရသေို 

အြျ ိုးသြီးေဲပါဝင်သင့်ပါတာလပါ့။ အခုပါတီလတွျို 

ကျည့က်ျည့ပ်ါေား အြျ ိုးသားလတပွ ဲရှတိယ။် အြျ ိုးသ

ြီးလတွေုံးဝပါဝင်ခွင့်ြရှိလသးးဘူး။ အဲေါျ မငိြ်းချြ်း 

လရးနဲ့ေဲ သျ်ဆိုင်တယ်။

ဘာေိုေ့ဆဲိလုတာ ့ေဘီျတ်လကျာြှာပါေို ့ပါ ဝင ်

ခိငု်းလစချငေ်ဆဲိလုတာ ့အခြုနိ်းျလေးလတျွလအာျ ်

ျျလနာျ်ျျပဖစ်လနတယ်။ ျျလနာ်တို့ဘျ်လပါ့။ ”

a'gca&mhclaus;&GmrS aus;&GmOuUX 

udkz&efppfpudk
“အခုဆိုရင် အြျ ိုးသြီးလရာ အြျ ိုးသားလျာ 

တန်းတူပဲလေး။ အြျ ိုးသြီးဆို ပညာလရးလျာ အခွင့် 

အလရး အေြ်းလရာ တန်းတူရရြယ်။ အဲေိုြျ ိုးလပါ့။”

a'gca&mhclaus;&GmrS a':*sl;vD,m

"အလရးကျီးဆုံး ဥပြာသွားေိုျ်တဲ့ ခရီးတစ် 

လေျှာျလ်ပါလ့နာ ်မငြိ်းချြ်းလရး ြရှရိငေ်ည်း ဘယေ်ိြု ှ

ဆျ်သွားေို ့ြရပါဘူး။ လနာျထ်ပ ်ြပဖစလ်အာင ်ဘယ ်

ဟာပဲပဖစ်ပဖစ် ပပည့်ပပည့်စုံစုံ အျုန်ေုံး မငိြ်းချြ်းလရး 

ပဖစ်ချင်တယ်။ ဘယ်အရာြဆို။"

axcdk&GmrS rtefa*svif;em

“ ျျြတို ့အြျ ိုးသြီးလတျွ မငြိ်းချြ်းလရးနဲ့ပတ ်

သတ်ရင်ပါဝင်သင့်တယ်။ ဘာလကျာင့်ေဲဆို ဖိနှိြ့်ခံလန 

ရတယ်။ နှိပ်စျ်ခံရတယ်။ တခုခု လတွ့ကျုံခံစားရရင် 

အြျားအားပဖင့်  ျျြတို့  အြျ ိုးသြီးလတွ လတွ့ ကျုံ 

ခံစားလနရတာလပါ့။ အဲေါလကျာင့်ြို့  မငိြ်းချြ်းလရးနဲ့  

ပတ် သျ်ောရင် ျျြတို့ အြျ ိုးသြီးလတွျလတာ့ 

ပါဝင် သင့်တယ်။”

a':*ufx&k

ပြနြ်ာနိငုင်အံလနနဲ့ ရခိငုပ်ပညန်ယရ်ှ ိရိဟုငဂ်ျာ ေြူျ ိုးြျားအလပါ် ေြူျ ိုးတုံး သတပ်ဖတ ်
ခံရြှု တားဆီးရန် ပျျ်ျွျ်ပခင်း၊ အပပစ်ျျုးေွန်သူြျားအား အပပစ်လပး အလရးယူြှုြျား 
ပျျ်ျွျ်ပခင်းဟူလသာ စွပ်စွဲချျ်ပဖင့် အစ္စောြ်နိုင်ငံြျား ပူးလပါင်းလဆာင်ရွျ်လရး အဖွဲ့ ( 
OIC) အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်လသာ ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံြှ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး(ICJ) တွင် မပီးခဲ့တဲ့ 
နိုဝင်ဘာေ ၁၁ ရျ်လန့ြှာ အြှုဖွင့် တရားစွဲခဲ့ပခင်း ပဖစ်ပါတယ်။ ေီပဖစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သျ်မပီး 
နိုင်ငံလတာ် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုေ်ျ နယ်သာေန်ြှာ ရှိတဲ့ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးြှာ 
မပီးခဲ့တဲ့  ေီဇင်ဘာေ ၁၀ ရျ်လန့ြှာ ျိုယ်တိုင် သွားလရာျ်မပီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 
ေီအလပါ်ြှာ ရှြ်း ပပည်နယ်နဲ့  ျယား(ျရင်နီ) ပပည်နယ်အတွင်းရှိ  အရပ်ဖျ်အဖွဲ့  
အစည်းြျား၊ နိုင်ငံလရးပါတီြျား၊ ေူငယ်ြျားနဲ့ လတာင်သူလတွရဲ့ သုံးသပ်ချျ်လတွျို 
လဖာ်ပပလပးေိုျ်ပါတယ်။

ျျလတာ်တို့  ေျ်ရှိ  အစိုးရတစ်ရပ်အလနနဲ့  

တာဝန်ယူြှု တာဝန်ခံြှု အရ လပဖရှင်းတာျလတာ့ 

ြှန်တယ်။ 

သို့လသာ် ေုပ်ျိုင်လဆာင်ရွျ်ြှု အပိုင်းလတွ ျို 

ပပန်လေ့ောကျည့်ြယ်ဆိုရင်တပ်ရဲ့ ေုပ်ျိုင်လဆာင် 

ရွျ်ြှုျို ထုတ်လဖာ်မပီးလတာ့ ြထိန်းဘူး ၂၀၀၈ အရ 

ြထိန်းနိုင်ဘူး ဆိုလသာ်ပငားေည်း နုတ်ျလနဖွင့်ဟ 

လကျညာချျ်တို့ျိုပါ ြေုပ်ထားခဲ့ြှုလကျာင့်အစိုးရျ 

ေည်း အြှုတွဲခံရတဲ့ ပုံစံြျ ိုးလတွ အထိပါ တျ်လရာျ် 

သွား တယ်ေို့ ျျလတာ်တို့ ပြင်တယ်။ 

ေါျိ ုသြ္မတနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ထျဲ သွားလရာျလ်ပဖ 

ရှင်းတာြျ ိုး ြဟုတ်ပဲနဲ့ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုေ်ေိုြျ ိုး နို 

ဘယ်ေ် ဆုရှင်တစ်လယာျ်ျလန သွားမပီးလတာ့ြှ 

လပဖရငှ်းလကျာင့ြ်ိုေ့ိုေ့ည်း ေထူလုထာျခ်ပံွေဲိ ုဟာြျ ိုး 

လတွျို အနိုင်ရပါတီ ဦးလဆာင်ြှုလတွ သျ်ဆိုင်ရာ 

ပပည်နယ် တိုင်းအစိုးရလတွ ပါဝင်ြှုလတွနဲ့ ေုပ်ောပခင်း 

လကျာင့်ြို့ေို့ နိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားလတွပါ ေီေို ရာဇဝတ်ြှု 

ျျုးေွန်လကျာင်း စွဲဆိုတဲ့ လနရာြှာ ြျျုးေွန်ဘူးေို့ 

ပငင်းတဲ့ထဲြှာ ပါဝင်သေို ပဖစ်သွား တယ်လပါ့။ 

ရှင်းရှင်းလပပာရရင်လတာ့ ပါတီအတွျ်ျလတာ့ 

ပုရံပိတ်ျေ်ာသေိ ုလထာျခ်ြံှု ပြင့ေ်ာသေိ ုရှလိသာ ်

ပငားေည်း နိုင်ငံအတွျ်ဆိုရင်လတာ့ ထိခိုျ်သွားတဲ့ 

ဟာြျ ိုးလတ ွရှမိပီးလတာ ့တျယျ်ျုးေနွတ်ဲ ့သလူတျွ 

ကျားထဲျလန ေွတ်သွားတယ်။ 

ျိုယ်စားေှယ်တစ်ဦးလတာင်ြှ ြထည့်ေိုျ် 

တဲ့ အလနအထားြျ ိုးလတွျလတာ့ လတာ်လတာ် ကျီးျို 

ြပဖစ်သင့်တဲ့ အလနအထားြျ ိုး ပဖစ်တယ်။ ရှင်းရှင်း 

လပပာရရင ်အသတခ်ရံသလူတနွဲ့ သတတ်ဲသ့လူတျွပြတ ်

လနမပီးလတာြ့ ှအစိုးရနဲ့ ေထူျုလတာ ့ရှုံးြဲအ့လနအထား 

ြျ ိုးေို့ ျျလတာ့်အလနနဲ့ ျလတာ့ သုံးသပ်ပါတယ်။

ausmfxifatmif 

(enf;ynmtaxmuftuljykuGef,uf) 

bkwftzGJ h0if

ICJ  ျစိ္စျလတာ ့ေလီန့ လထာျခ်လံနတဲေ့လူတျွိ ု

ျျလတာ် ြျ်လဆ့လပးချင်တာျ လေါ်လအာင်ဆန်းစု 

ကျည်ျ သွားမပီးလတာ့ ICJ ြှာ တရား ရင်ဆိုင်လနတဲ့ 

ျိစ္စျ သူ့အေုပ်ပဲလေ ဘာပဖစ်ေို့ေဲ ဆိုလတာ့ သူျ 

ေျ်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ြှာ သူတာဝန်ယူထားတဲ့ နိုင်ငံ 

ပခားလရးဝန်ကျီး သူတာဝန်ယူထားတဲ့ အတွျ်လကျာင့် 

ေါျ သွားျိုသွားရြယ်။ 

ဘာပဖစ်ေို့ေဲဆိုလတာ့ ေီ ICJ ျေည်း ခုနျ 

လပပာသေိုြျ ိုး  သျ်လသအလထာျ်အထား ြရှိပဲ  

နဲ့လတာ့ ြတင်ဘူးလပါ့။ 

ဥပြာ ျျလတာ်တို့ အရပ်ထဲြှာ ြှုခင်းပဖစ်ရင် 

လတာင်ြှပဲ သျ်လသအလထာျ်အထား ြခိုင်ေုံပဲနဲ့ 

လတာ့ ဘယ်သူြှ တရားြစွဲဘူးလပါ့လနာ။ 

ေီဘင်ဂါေီ  အလရးြှာသာ ပွင့်ေင်းောတဲ့  

အတွျ် ဖုံးျွယ်ေို့ ြရေို့ ICJ ျို လရာျ်သွားတယ်။ 

အဲ့ ေီ ြ တို င် ခ င် ြှာ  ျျ လတာ် တို့  တို င်း ရ င်း  

သားလတွျေည်း အြျားကျီး ဂျနီိုဆိုျ် ေုပ်ခံရတယ် 

လပါ့လနာ။ ရာဇဝတ်ျျုးေွန်ခံရ တယ်လပါ့လနာ။ 

တျယ်ေို့  တပ်ြလတာ်အလပါ်ြှာ  သူျာ 

ျယွမ်ပီးလပပာတယ ်ြရှပိါဘူး ြေပုပ်ါဘူးေို ့လပပာတယ ်

ဆိုရင်လတာ့ လသချာတယ် အဲ့ေါလတာ့ ျျလတာ်တို့  

ျန့်ျွျ်တယ်လပါ့လနာ။ 

ျျလတာ်တို့ ျိုယ်တိုင် နှစ်လပါင်း ၇၀ လောျ် 

ခံစားခဲ့ရတဲ့ အလနအထားြှာ ရှိတဲ့အတွျ်လကျာင့်ြို့ေို့ 

သ ူေူ့အခငွ့အ်လရးတို ့ေြီိျုလရစအီလရးတိုအ့လပါ်ြှာ သ ူ

ြနှြ်နှျ်နျ်နန်ဲ့လတာ ့လပပာဖိုေ့ိတုာလပါ ့ေါြသှာေျှင ်

လနာျထ်ပ ်ျျလတာတ်ို ့တိငု်းရင်းသားလတပွလဲပပာလပပာ

လပါ့လနာ ေီပြန်ြာနိုင်ငံြှာ ရှိတဲ့ သန်း ၅၀ လျျာ်လသာ 

ေူဦးလရလတွရဲ့  ပိုစိတ်သျ်သာရာ ရြယ်လပါ့လနာ 

အဲ့ေို ြဟုတ်ဘူးဆိုရင်လတာ့ ေါြှ ြဟုတ်ရင် တပ်ရဲ့ 

အရှိန်အဝါျို ျျလတာ်တို့ ပိုမပီးလတာ့ြှ အားလပးသေို 

ပဖစ်သွားြှာလပါ့လနာ။ ျျလတာ် အဲ့ေိုလတာ့ ပြင်တယ် 

လပါ့လနာ။

cGef;'ifek = u,ef;trsdK;om;ygwD 
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လျာင်းျင်ယံထျ် ကျယ်လတွကျားျ ဖိုးေ 

ြင်းကျီး ထိန်ထိန်သာခိုျ်အချနိ်တွင်ပဖစ်သည်။ အချနိ် 

အခါြှာ ည(၁၀:၀၀) နာရီခန့် ရှိမပီ။ သူတစ်လယာျ် 

တည်း မြို့လတာ်ေွိုင်လျာ်ြှ သူ့ြိသားစု ရှိရာအိြ်သို့ 

လြာလ်တာဆ်ိငုျ်ယပ်ဖင့ ်လြာင်းနငှ ်ပပနေ်ာခဲလ့ပသည။် 

မြို့အထွျ် ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင် လရှ့တွင် 

ဆိငုျ်ယတ်ြိ်းလြှာျ၍် ျားေြ်းြကျီးလဘး လရနတု ်

လပြာင်းထဲတွင် လြှာျ်ေျျ်အလန အထားပဖင့် သူ၏ 

ြျျ်စိ၊ နား၊ နှာလခါင်း၊ ပါးစပ်တို့ြှ တရစပ်ယိုစီး ထွျ် 

လနလသာလသွးြျား လပြခလနရှာသည်။ 

သူဆိုသည်ျ လျျာင်းဆရာလေး “ဆရာ 

လျျာ်” ပင်ပဖစ်သည်။ ဆရာလျျာ်၏ Accident အလပခ 

အလနျို လတွ့ပြင်ေိုျ်ရသူ တာဝန်သိတတ်သူ၊ စာနာ 

စိတ်ရှိလသာသူ ပပည်သူတစ်ဦးျ ေွိုင်လျာ် မြို့ရှိ  

ပရဟိတ သူရဲလျာင်းြျားစုစည်းရာ “လရှေေွိုင်လျာ်” 

ေြူှုျညူလီရးအသင်းသို ့ဆျသ်ယွအ်ျအူညလီတာင်း 

ခခံဲရ့ာြျား ြကျာြအီသင်းသားြျားသည ်ေဏရ်ာ ခစံား 

လနရသူ ဆရာလျျာ်ထံသို့ ေူနာတင်ျားပဖင့်ဆိုျ် 

ဆိုျ်မြိုျ်မြိုျ် လရာျ်ရှိောလပလတာ့သည်။

ဆိုင်ျယ်တိြ်းလြှာျ် ခဲ့လပလသာ်ေည်းဆရာ 

လျျာ်တစ်လယာျ် ဆိုင်ျယ်လြာင်းေျှင် ဆိုင်ျယ် 

စီးဦးထပု ်အမြလဲဆာင်းတတသ်ည့ ်အလေ ့အထလကျာင့ ်

ပွဲချင်းမပီးဆိုသည့် လသပခင်းတရားနှင့် ြကျုံလတွ့ရဘဲ 

အေွန်အြင်း ပပင်းထန်ေဏ်ရာပဖင့်သာ ေွိုင်လျာ် 

ပပည်သူ့ လဆးရုံ ကျီးသို့  “လရှေေွို င် လျာ် ”  အသင်း  

သားတို့၏ ေုံ့ေဥဿဟလကျာင့် အချနိ်တိုအတွင်း 

လရာျ်ရှိခဲ့ရလပသည်။

ဤပဖစ်စဉ်ျို ြသိရှာလသးလသာ ဆရာလျျာ်၏ 

ဇနီးသည်ြလေး ဆရာြဦးပြာတစ်လယာျ် ညအချနိ် 

အပပင်ထွျ်လေ့ြရှိသည့် ခင်ပွန်းသည်ပဖစ်သူ ဆရာ 

လျျာ်အတွျ် (၂)နှစ်သားအရွယ်ရှိလသာ သားလေးျို 

လပွ့ဖျ်ရင်းစိတ်ပူပင်လသာျ လရာျ်ရရှာလေမပီ။ 

စိတ်ပူပန်ြှုလကျာင့် ြိြိ၏ခင်ပွန်းပဖစ်သူ ဆရာလျျာ်၏ 

ဖုန်းျိုလခါ်ဆို ကျည့်လသာအခါ ဖုန်းဝင်လသာ်ေည်း 

ဆရာလျျာတ်စလ်ယာျ ်ဖနု်းြျိငု ်နိငု၊် ဖနု်း Ringtone 

သံေည်း ြကျားနိုင်လတာ့လပ။ 

ထိုစဉ် ဆရာလျျာ်၏ ဇနီးသည်ဆရာြလေး 

ြဦးပြာျ ဆရာလျျာ်၏ သူငယ်ချင်း (တစ်လျျာင်း 

တည်း တာဝနအ်တထူြ်းလဆာင)်ဆရာစိုးထသံို ့ဖနု်းပဖင့ ်

သတင်းေြှ်းလြးရာ ဆရာစိုးျ “ စတိြ်ပပူါနဲ့ ဆရာြ၊ 

အချနိ်တန်ပပန် လရာျ်ောြှာပါ” ဟု အားလပးစျား 

လပပာလသာ်ေည်း  ြဦး ပြာစိတ်ထဲ  လတာျ်လောင်  

"ao&Gmjyefq&m. uH=urRmtvSnhftajymif;"
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လနရှာလသာ လသာျြီးအရှိန် ြမငိြ်းနိုင် လသးလပ။

ထိုအခိုျ် ဆရာလျျာ်၏ ညီငယ်လေး ျိုထူး 

လအာင်ျ ဆရာြလေး ြဦးပြာထံသို့ ဖုန်းပဖင့် “အစ်ြ 

လရအစ်ျိုလတာ့  ဆိုင်ျယ်လြှာျ်ေို့  ေွိုင်လျာ်  

လဆးရုံကျီးြှာ  လရာျ်လနမပီ” ဟူလသာ သတင်းလပးစ 

ျားကျားေိုျ်လသာအခါ ြဦးပြာအတွျ် ျြ္ဘာကျီး 

မပိုပျျ်သွားသေို ကျီးစွာလသာ လချာျ်ချားြှုျို ခံစား 

ေိုျ်ရသည်။ 

ဆရာလျျာ်၏ ယာဉ်ြလတာ်တဆြှု သတင်း 

ကျားကျားချင်း ြိန်းြသား ပဖစ်လပလသာ်ေည်း ည 

အလြှာင်ထုျို အံတုျာ ြိြိ၏ ခင်ပွန်းသည် ဆရာ 

လျျာ်ရှိရာ လဆးရုံသို့ အလရာျ်ေှြ်း ောခဲ့လပသည်။ 

လဆးရုံသို့  လရာျ်ေျှင်လရာျ်ချင်း လသြည် 

လော၊ ရှင်ြည်လော၊ လသလရးရှင်လရး အလပခအလနျို 

ခန့်ြှန်းရချ်လသာ ခင်ပွန်းသည် ဆရာလျျာ် တစ် 

လယာျ် ျုတင်လပါ်တွင် ပျ်ေျ် အလနအထား 

ပဖင့် ဦးလခါင်းြှာ လသွးသံရဲရဲ ြျျ်ရိုးျျ ိုးမပီး ြျျ်ေုံး 

ဖုလရာင်လနသည့်  အပဖစ်ျို  ရင်နင့်ဖွယ်  ပြင်လတွ့  

ရလပလတာ့သည်။

ထိုစဉ် အေွန်အြင်း ပပင်းထန်ေဏ်ရာခံစား 

လနရသူ ခင်ပွန်း ပဖစ်သူ  ဆရာလျျာ်သည် ြိြိနှင့်  

သားလေး ျိ ုချနထ်ားခဲလ့တာြ့ှာေား ဟလူသာ အလတွး 

ပဖင့်  ြဦးပြာတစ်လယာျ် ရင်နင့်ဖွယ် အလပခအလန 

တစ်ခုတွင် ခင်ပွန်းပဖစ်သူ၏ ေျ်ျလေးျို မြဲခြံစွာ 

ဆုပ်ျိုင်၍ “ အစ်ျို ညီြျို ကျည့်ပါအုံး၊ အစ်ျို 

ြသွားနဲ့အုံးလနာ်၊ အစ်ျို့သားလေး ရှိလသးတယ်လနာ်၊ 

သားလေး ရှင် ပပုပွဲြှာ သပိတ်ေွယ်ရအုံးြယ်လေ 

အစျ်ိရုဲ့၊ ညြီတိုသ့ားအြျိိ ုချနခ်ဲမ့ပီး ြသွားေိျုပ်ါနဲ့ 

အစျ်ိရုယ”် ဟလူသာ ညည်းတွားျာ ငိရုှိုျသ်ြံျားပဖင့ ်

လပပာဆိုလနလေသည်။ 

ဤပြင်ျွင်းျို ပြင်ရသူလပါင်းေည်း ြျျ်ဝန်း 

ထဲျ ြျျ်ရည်ြျားသည်ေည်း  ပပည့်ေျှ ံလန ကျ 

ေျျ်ပင်။

ဆရာလျျာ်၏ ဇာတိြှာ ျယားပပည်နယ် ၊ 

ေီးလြာ့ဆိုမြို့နယ်၊ ဘုရားပဖူလျျးရွာ ပင်ပဖစ်သည်။ 

သိုပ့ငလ်သာေ်ည်း လောလောဆယ ်အလပခချလန 

ထိုင်ရသည်ြှာ ေီးလြာ့ဆိုမြို့နယ်၊ လငွလတာင်လျျးရွာ 

အုပ်စု၊ လထးထူဖျ ရွာလေးပဖစ်ပါသည်။ 

ယာဉ်ြလတာ်တဆြှုလကျာင့်  အေွန်အြင်း  

ပပင်းထန်ေဏ်ရာ ရရှိသူ ဆရာလျျာ်၏ အလပခလနြှာ 

စိုးရိြ်ရလကျာင်း ၊ အသျ်ရှင်နိုင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း နည်းပါး 

လကျာင်း ဆရာဝန်ကျီး၏ နှုတ်ထွျ် စျားလကျာင့် 

စိတ်ပူပင်လသာျ လရာျ်လနရသူြျားအနျ် ဆရာ 

လျျာ်၏ ြိခင်ပဖစ်သူ လေါ်လေးနွယ်သည် လနာျ်ဆုံး 

အလပခအလနျို လရာျ်လနမပီလောဟု ခန့်ြှန်းရချ် 

သည့် သားပဖစ်သူျို လပွ့ဖျ်ေျျ် အပူတပြင်း ငိုချင်း 

ချပါလေလတာ့သည်။ 

ထိအုချနိ ်ဆရာဝနက်ျီးျ ေနူာျိ ုလနပပညလ်တာ ်

ျုတင်(၁၀၀၀)လဆးရုံ ကျီးသို့  လခါ်လဆာင်သွားရန်  

အချနိ်ြှီလရာျ်ရှိလအာင် လခါ်ယူပို့လဆာင်လပးကျရန် 

လစတနာအရင်းခံပဖင့် တိုျ်တွန်းလပပာဆိုရသည်အထိ 

ဆိုးရွားသည် အလပခ အလနနှင့် ကျုံလတွခဲ့ရလပသည်။

သို့ပဖင့်ြိခင်ပဖစ်သူ၊ ဇနီးပဖစ်သူနှင့်လဆွးြျ ိုးရင်း

ချာအချ ို့တိုျ့ လနပပညလ်တာလ်ဆးရုကံျီးသို ့ပိုလ့ဆာငရ်န ်

ပပင်ဆင်ကျလပလတာ့သည်။ 

ဆရာလျာင်းသြားလျာင်းတို့၏  လြတ္တာ  

လစတနာလကျာင့်လသာ်ေည်းလျာင်း ၊  လဆးအစွြ်း  

လကျာင့် လသာ်ေည်းလျာင်း ဆရာလျျာ်သည် ၄၊ ၅ 

ရျ်ကျာပင် သတိေည်စပပုျာ ျလယာင်ျတြ်း 

စျားြျားျို တတွတ်တွတ် လပပာဆိုလနလတာ့သည်။

ျလယာင်ျတြ်းစျားြျားလပပာဆိုမပီး အရူး 

တ စ် လယာ ျ် ျဲ့ သို့  ပဖ စ် လန လသာ  ဆ ရာ လျျာ် ၏ 

အလပခအလနျိ ုပြငလ်တွ့သတူိငု်း ြျျရ်ည ်ေညရ်သည ်

အထိ ရင်နင့်ဖွယ်ခံစားကျရရှာလေသည်။ 

“ဆရာလျျာ်တစ်လယာျ် အပြန်ျျန်းြာမပီး 

အလျာင်းပတ ိအလပခအလန ပပနေ်ညလ်ရာျရ်ှနိိငုပ်ါလစ” 

ဟု ဆုလတာင်းရုံသာရှိလတာ့သည်။

လဆးရုံလပါ်လရာျ် မပီး  (၁၀) ရျ်ြျှအကျာ 

လောျ်တွင် ဆရာလျျာ်၏ြိခင်ပဖစ်သူျ “အလြာင် 

… သတိရောမပီေား။ အခု လနပပည်လတာ် လဆးရုံ 

လရာျ်လနတယ်။ ဘာလကျာင့်  လရာျ်ောရသေဲ 

သေိား” ဟ ုလြးလသာအခါ ဆရာလျျာျ်ပပင်းထနလ်သာ 

လဝေနာျို  ြခံစားရသည့်အသွင် ပဖင့်  “ဖျားေို့လပါ့  

အလြ၊ တုပ်လျွး ြဟုတ်ဘူးော” ဟူလသာ အလြးပဖင့် 

ပပန်ေည်လပဖကျားခဲ့ရာ အလြပဖစ်သူ လေါ်လေးနွယ်ျ 

“ဘာတုပ်  လျွး ပဖစ်ရြှာေဲ။ အလြာင်  ြလသတာ 

ျံလျာင်း။ ဆိုင်ျယ်လြှာျ်ေို့  လရာျ်ောရတာ 

လေ” ဟု ြှန်ရာျို လပပာပပလသာ်ေည်း ဆရာလျျာ် 

တစ်လယာျ် ပဖစ်ရပ်ြှန်ျို ြြှတ်ြိသေို စိတ်ထဲတွင် 

ေည်း ထိုပဖစ်ရပ်ျို ြယုံကျည်နိုင် ပဖစ်လနလပသည်။

ဆရာဝန်ကျီးျ “ဆရာလျျာ် ယာဉ်ြလတာ် 

တဆပဖစ်ပွားခဲ့တဲ့အချနိ်ြှာ ဆိုင်ျယ် ဦးထုပ်လဆာင်း 

ပါသေား” ဟု လြးပြန်းရာ ဆရာလျျာ်ျ “ဟုတ်ျဲ့ 

ဦးထပု ်လဆာင်းထားပါတယ ်ဆရာ” ဟ ုလပဖကျားသည။် 

မပီးလနာျ် ဆရာဝန်ကျီးျ “ ဘယ်ေို ဦးထုပ်အြျ ိုး 

အစားေဲ ဆရာလျျာ်” ဟု လြးပြန်းလတာ့ “ဦး ထုပ်ျ 

အလနာျ်ြှာ အလေျှာ့အတင်းေုပ်နိုင်တဲ့  ဦးထုပ်  

ြျ ိုးပါဆရာ အနီလရာင်လေး ဆရာ” ဟု ဆရာလျျာ်ျ 

ပပန်လပဖကျားခဲ့သည်။ 

ထိုအခါ  ဆရာဝန် ကျီးျ “ လနာျ်ဆိုရင်  

အေဲေီိ ုဦးထပုြ်ျ ိုး ြလဆာင်းလတာန့ဲ့။ နားအထ၊ိ လြးထ ိ

ေုံတဲ့ ဦးထုပ်ြျ ိုးသာ လဆာင်းလတာ့လနာ်” ဟူ၍ စိတ် 

လစတနာပဖင့် ြှာကျားေိုျ်သည်။

ထို့ လနာ ျ်  လန ပပ ည် လတာ် လဆး ရုံ ြှ  ြိ ြိ ၏ 

ဇာတိရပ်ရွာသို့ ညလနပိုင်းတွင် ပပန်ောကျလပသည်။ 

လပါင်းလောင်းေြ်းအတိငု်း ပပနေ်ာရာ ေြ်းခရီး 

တစ်လေျှာျ် ဆရာလျျာ်၏ အလတွးျြ္ဘာထဲတွင် 

“လကသာ် …. ငါ၏ ပထြခန္ဓာျို ေုတိယအသျ်ပဖင့် 

ဆျ်လပးခဲ့ ကျသူလတွျို  လျျးဇူးတင်ေိုျ်တာ။ 

ငါ လသ ရွာ သွား ရ ဖို့  ဟ န် ပပ လန ရ ချ ိန် ြှာ  လငွ လကျး  

အလထာျ ်အပံပ့ဖင့ ်လဆးဖိုးဝါးခ ျညူပီခင်းပဖင့ ်ေတုယိ 

အသျ်ျို ဆျ်လပးသူျဆျ်လပး၊ ဘုရားြှာ ြုန့်၊ 

ဆွြ်း၊ ပန်းြျားျို ျပ်ေှူပူလဇာ်မပီး ဆုလတာင်းလြတ္

တာပို့သသူျပို့သပခင်းပဖင့် ေုတိယအသျ်ဆျ်သူျ 

ဆျလ်ပးခဲက့ျပခင်းလကျာင့ ်ငါလသရွာျ ပပနေ်ာနိငုခ်ဲမ့ပ။ီ 

ေျျ်ျနဘ်၀ အစတိအ်ပိငု်းလေးျိလုတာ ့အလနတတ ်

လအာင်ကျိုးစား ဖို့ေိုသေို လသနည်းြှန်ြှန်ပဖင့် အလသ 

တတလ်အာငေ်ည်း ကျိုးစားဖိုေ့ိလုပြည။် လနာျလ်နာင ်

ဆိုင်ျယ်စီးြည်ဆိုပါေျှင် နားအထိ၊ လြးအထိ ေုံ 

လသာ လျာင်းြွန်သည့်  ဆိုင်ျယ်စီးဦးထုပ်ြျ ိုးျို  

ျိုယ်တိုင်လဆာင်ဖို့ေိုအပ်သျဲ့သို့ ြိြိ၏ ြိတ်လဆွ 

အလပါင်းအသင်းနှင့်တျွ တပည့်ြျားျိုေည်း ဆိုင် 

ျယ်စီးေျှင် လျာင်းြွန်မပီး စိတ်ချရလသာ၊ နား အထိ၊ 

လြးအထိေုံလသာ ဦးထုပ်ြျ ိုးလဆာင်း ကျဖို့  တိုျ်  

တွန်းလပပာဆိုလပရေိြ့်ြည်” ဟု စဉ်းစားခန်းထုတ်ရင်း 

ဆရာလျျာ်တစ်လယာျ် ျံလျာင်း လထာျ်ြစွာ 

လသရွာြှ ပပန်လရာျ်ောခဲ့လတာ့သည်။

tawG;tjrif 

ျယားပပညန်ယယ်ာဉထ်နိ်းရအဲဖွဲ့  ြျ ိုးသြိ်းအေီျထ်ရနွန်စျ်ြု္ပဏနီငှ့ ်TCL ျြု္ပဏတီို ့ပူးလပါင်း၍ ေဇီငဘ်ာေ၂၉ရျလ်န့ျ 

ေွိုင်လျာ်မြို့တွင် ယာဉ်စည်းျြ်းေြ်းစည်းျြ်းပညာလပး၍ ဆိုင်ျယ်စီးဦးထုပ်ြျား အခြဲ့လပးလဝလနစဉ် (Photo - Ko Sai)

ျယားပပညန်ယယ်ာဉထ်နိ်းရအဲဖွဲ့  ြျ ိုးသြိ်းအေီျထ်ရနွန်စျ်ြု္ပဏနီငှ့ ်TCL ျြု္ပဏတီို ့ပူးလပါင်း၍ ေဇီငဘ်ာေ၂၉ရျလ်န့ျ 

ေွိုင်လျာ်မြို့တွင် ယာဉ်စည်းျြ်းေြ်းစည်းျြ်းပညာလပး၍ ဆိုင်ျယ်စီးဦးထုပ်ြျား အခြဲ့လပးလဝလနစဉ် (Photo - Ko Sai)–
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စာလရးသူ အလနပဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် လရွးလျာျ် 

ပွျဲိ ုတနိငုင်ေံုံး အတိငု်းအတာထျ ်ျယားပပည ်နယ ်

အလနအထားျိသုာ အဓျိ ဦးတည ်ချဉ်းျပလ်ရးသား 

ြည်ပဖစ်လကျာင်း စျားပေ္လင်ခံေိုပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် လရွးလျာျ်ပွဲျို ပပန်ကျည့်ပခင်း

ျယားပပည်နယ် တပပည်နယ်ေုံးတွင် ပပည်သူ 

ေူထုြှ လရွးလျာျ်တင်လပြာျ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ေွှတ် 

လတာ် ြဲဆန္ဒနယ် အားေုံးလပါင်း ( ၃၄ ) လနရာ ရှိပါ 

သည်။ အြျ ိုးသား ေွှတ်လတာ် ြဲဆန္ဒနယ် (၁၂) လနရာ၊ 

ပပည်သူ့ေွှတ်လတာ် ြဲဆန္ဒနယ် ( ၇ ) လနရာနှင့် ပပည် 

နယ်ေွှတ်လတာ် ြဲဆန္ဒနယ် ( ၁၅ ) လနရာတို့ ပဖစ်သည်။

ျယားပပည်နယ်ေွှတ်လတာ် ြဲဆန္ဒနယ် (၁၅) 

လနရာြှာ ျယားပပည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ( ၇ ) မြို့နယ်ြှ 

တစ် မြို့နယ်ေျှင် ( ၂ ) ဦး ျျစီ ပဖင့်  ေွှတ်လတာ် 

ျိယုစ်ားေယှ ်( ၁၄ ) ဦးနငှ့ ်ျယားပပညန်ယတ်ငွ ်နိငုင်ံ ့

ေူဦးလရ စုစုလပါင်း၏ ( ဝ.၁ ) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထျ်ရှိ 

ေူြျ ိုး ဗြာတိုင်းရင်းသား ေွှတ်လတာ် ျိုယ်စားေှယ် 

( ၁ ) ဦး တို့ ပဖစ်သည်။

ျယားပပည်နယ်ေွှတ်လတာ်ျို ၂၀၀၈ ခုနှစ် 

ဖွဲ့စည်းပုံ  အလပခခံဥပလေအရ ၎င်း ပပည်သူေူထုြှ 

လရွးလျာျ်တင်လပြာျ်သည့် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ေွှတ် 

လတာ် ျိုယ်စားေှယ် (၁၅) ဦးနှင့် တပ်ြလတာ် ျာ 

ျွယ်လရး ဦးစီးချုပ်ြှ ဥပလေနှင့်အညီ တင်သွင်းသည့် 

တပ်ြလတာ်သား ၂၅ရာခိုင်နှုန်း ပပည်နယ် ေွှတ်လတာ် 

ျိယုစ်ားေယှ ်( ၅ ) ဦး ၊ စစုလုပါင်း ပပညန်ယေ်ွှတလ်တာ ်

ျိုယ်စားေှယ် ( ၂၀ ) ဦးပဖင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ 

( ြှ တ် ချ ျ်  >  ေ ျ် ရှိ အ ချ ိ န် အ ထိ  

ျယားပပညန်ယေ်ွှတလ်တာ ်သျတ်ြ်း နစှက်ျြိစ်ေုံး 

တွင် ပပည်နယ်ေွှတ်လတာ် ျိုယ်စားေှယ် အြျ ိုးသြီး 

တစ်ဦးြျှ ြပါလသးပါ။)

၂၀၁၅ ခုနှစ် လရွးလျာျ်ပွဲတွင် ျယားပပည် 

နယ်၏ အဆိုပါ ြဲဆန္ဒနယ် ( ၃၄ ) လနရာျို ပါတီလပါင်း 

(၁၁) ပါတြှီ ေွှတလ်တာျ်ိယုစ်ားေယှလ်ောင်း ( ၂၀၅ ) 

ဦးနငှ့ ်တစသ်ီးပဂု္ဂေ ေွှတလ်တာ ်ျိယုစ်ားေယှလ်ောင်း 

( ၂၀ ) ဦး၊ စုစုလပါင်း ( ၂၂၅ ) ဦး တို့ ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ကျသည်။ 

အြျ ိုးသား ( ၂၀၂ ) ဦး နှင့် အြျ ိုးသြီး ( ၂၃ ) ဦး 

တို့ပဖစ်ရာ အြျ ိုးသြီး ပါဝင် ယှဉ်မပိုင်နိုင်ြှုြှာ ( ၁၀ ) 

ရာခိငုန်ှုန်းလျျာရ်ုသံာ ရှသိည ်ျိေုည်း လတွ့ရပါသည။်

အ ြျ ိုး သား ေွှ တ် လတာ်  ြဲ ဆ န္ဒ န ယ် ( ၁ ၂ ) 

လနရာအတျွ ်ေွှတလ်တာျ်ိယုစ်ားေယှလ်ောင်း (၇၄) 

ဦး၊ ပပည်သူ့ေွှတ်လတာ် ြဲဆန္ဒနယ် ( ၇ ) လနရာအတွျ် 

ေွှတ်လတာ်ျိုယ်စားေှယ်လောင်း ( ၄၅ ) ဦးနှင့်  

2020 ckeSpf a&G;aumufyGJudk cs^f;uyfjcif; (1)

ဗြာတိငု်းရင်းသား ေွှတလ်တာျ်ိယုစ်ားေယှလ်ောင်း ( 

၇ ) ဦး အပါအဝင ်ျယားပပညန်ယေ်ွှတလ်တာ ်ြဆဲန္ဒနယ ်

(၁၅) လနရာအတျွ ်ေွှတလ်တာျ်ိယုစ်ားေယှလ်ောင်း 

(၁၀၆) ဦးတို့ ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ကျသည်။

မြို့နယ်အေိုျ်  ကျည့်ြည်ဆိုေျှင်  ေွို င်  

လျာ်မြို့နယ် (၄၂) ဦး၊ ေီးလြာ့ဆိုမြို့နယ် (၃၉) ဦး၊ 

ဖရူဆိုမြို့နယ် (၂၈) ဦး၊ ရှားလတာမြို့နယ် (၂၄) ဦး၊ 

လဘာေခဲ မြို့နယ်  (၃၀) ဦး ၊  ဖားလဆာင်း မြို့နယ်  

(၂၇) ဦးနှင့် ြယ်စဲ့မြို့နယ် (၂၈) ဦးတို့ပဖစ်မပီး တပပည် 

နယ်ေုံး ယှဉ်မပိုင်ရသည့် ဗြာတိုင်းရင်းသား ေွှတ် 

လတာ်ျိုယ်စားေှယ်လောင်း ( ၇ ) ဦးတို့ပဖစ်သည်။

ြဆဲန္ဒနယ ်တစလ်နရာအတျွ ်ေွှတလ်တာျ်ိယု ်

စားေှယ်လောင်း အနည်းဆုံး ( ၄ ) ဦးြှ အြျားဆုံး ( 

၁၁ ) ဦး အထိ ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ကျသည်ျို လတွ့ရပါသည်။ 

ယှဉ် မပို င် ခဲ့ ကျသည့်  ပါတီလပါင်း  (၁၁)  ပါတီျို  

လေ့ောရာ အနည်းဆုံး ( ၁ ) လနရာြှ အြျားဆုံး ( ၃၄ 

) လနရာ အထိ ယှဉ်မပိုင်ခဲ့ကျသည်ျို လတွ့ခဲ့ရပါသည်။

ေွှတ်လတာ် ြဲဆန္ဒနယ် ( ၃၄ ) လနရာတွင် 

အြျ ိုးသားေြီိျုလရစအီဖွဲ့ချုပ ်(NLD) ြ ှ( ၂၆ ) လနရာ၊ ပပ

ညလ်ထာငစ်ကုျံခ့ိငုလ်ရးနငှ့ဖ်ွံ မ့ဖိုးလရးပါတ ီြ ှ( ၇ ) လနရာနငှ့ ်

တစသ်ီးပဂု္ဂေ ( ၁ ) လနရာတို ့အနိငုရ်ရှခိဲပ့ါသည။် အနိငုရ် 

ေွှတ်လတာ်ျိုယ်စားေှယ်ြျားြှာ အြျ ိုးသား (၂၈) 

ဦးနှင့် အြျ ိုးသြီး ( ၆ ) ဦးတို့ပဖစ်ရာ ( ၃၄ ) လနရာတွင် 

အြျ ိုးသြီး အနိုင်ရရှိြှု ( ၁၇ ) ရာခိုင်နှုန်းလျျာ်သာ 

ရှိပါသည်။

အြျ ိုးသြီး ( ၂၃ ) ဦး ပါဝင်ယှဉ်မပိုင်ြှုတွင် (၆) 

ဦး အနိုင်ရရှိြှုလကျာင့် ( ၂၆ ) ရာခိုင်နှုန်းရှိ၍ ြဆိုးဟု 

ဆိုနိုင်လသာ်ေည်း ၂၀၂၀ခုနှစ် လရွးလျာျ်ပွဲအတွျ် 

အရည်အချင်းရှိလသာ အြျ ိုးသြီးြျားျို လနရာလပး 

ြှုနှင့် အနိုင်ရရှိလစရန် ျူညီဝန်းရံြှုတို့ ြျားစွာေိုအပ် 

ေိြ့်ြည်ဟု ရှုပြင်ပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကျားပဖတ်လရွးလျာျ်ပွဲ

၂၀၁၅ ခနုစှ ်လရွးလျာျပ်ွတဲငွ ်ျယားပပညန်ယ ်

ေွှတ်လတာ်၌ NLD ြှ ( ၁၁ ) ဦး ၊ USDP ြှ ( ၄ ) ဦး 

အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲတွင် ဖရူဆိုမြို့နယ် 

ြဲဆန္ဒနယ် အြှတ် ( ၁ ) ြှ NLD ေွှတ်လတာ်ျိုယ် 

စားေှယ် ျွယ်ေွန်ခဲ့၍ တစ်လနရာ ေစ်ေပ်သွား 

ခဲ့ရလပသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဧမပီေ ( ၁ ) ရျ်လန့ ကျား 

ပဖတ်လရွးလျာျ်ပွဲတွင် ျယားပပည်နယ် ေွှတ်လတာ် 

ေစ်ေပ်တစ်လနရာျို ေူြျ ိုးလပါင်းစုံ ေီြိုျလရစီပါတီ 

( ျယားပပည်နယ် ) ANDP ( ယခု ျယား ပပည်နယ် 

လျျာ်ထင်လအာင် လရးသားသည်။

ေျီစိ္စျလတာ ့အရြ်း ရှုပလ်ထွးလနတယျ်ျလတာ ်

တို့ နိုင်ငံအလရးနဲ့ပဲ ရှုပ်လနတယ်လရှ့ျ ပပသနာလတွ 

ေည်း ရငှ်းေို ့ြမပီးလသးဘူး လနာျထ်ပ ်ပပသနာေည်း 

ထပရ်ငှ်းလနရတဲ ့အတိငု်းအတာဆိလုတာ ့ျျလတာေ်ည်း 

ausmfrif;OD; = u&ifaus;&Gmtkyfpk 

(&Srf;jynfe,fawmifydkif;)

၂၀၁၅ လရွးလျာျ်ပွဲြှာဆိုရင် လေါ်လအာင်ဆန်း 

စုကျည် အနိုင်ရပါတီလပါ့လနာ်။ မပီးလတာ့ နိုင်ငံလတာ် 

အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုေ်ေည်း ပဖစ်သွားတယ်။ အဲ့ေီလတာ့ 

သူ့ခြျာ သတူျေ်ာတဲ ့ေငီါးနစှအ်တငွ်း သျတ်ြ်းျ 

ဘာြ ှေပုခ်ငွ့ြ်ရှဘိူး။ ေပီပသနာလတခွျည်းပ ဲေိျုပ်တ ်

ရှင်းလနရတုန်း။ သူ့ခြျာ လေသဖွံ့မဖိုးလရး အသီးသီး 

တိငု်းရင်းသားအလပါ်ြှာ သေူပုခ်ျငတ်ိငု်း ေပုေ်ို ့ြရဘူး 

လပါ့လနာ ေုပ်ချနိ်ြရေိုျ်ဘူးလပါ့လနာ။ ေါလကျာင့်လရှ့ 

ဆျ်မပီး သူ့ျို အားလပးချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ျလတာ့ 

ရှိတယ်လပါ့လနာ။ ဘာေို့ေဲဆို သူ့ခြျာ သူေုပ်ချင် 

လပြဲ ့ေပုေ်ိုြ့ ှြရတာ။ အဲေ့ိလုတာ ့ျျလတာလ်တွ့ေိျု ်

တယ်လပါ့လနာ။

cGef;qm;bD,dk = aus;rD;&Gmopf 

(oHawmif-uD;jrdK he,f)

ဂြ်ဘီယာနိုင်ငံြှ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး(ICJ) တွင် မပီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာေ ၁၁ ရျ်လန့ြှာ ပြန်ြာနိုင်ငံျို အြှုဖွင့် 

တရားစွဲခဲ့သည်နှင့် ပါတ်သျ်၍ လြးပြန်းချျ်ြျား အဆျ်......
အခုြှ နိုင်ငံလရးဖျ်ျို လေ့ောဖို့လပခေှြ်းစလနတဲ့ 

အချနိ်ြှာ အရြ်းရှုပ်လထွးတယ်။ 

အဲ့ေို အချနိ်ြျ ိုးြှာ ျျလတာ် ဘယ်ေိုခံစားြိ 

ေဲဆိုလတာ့ စိတ်ထဲျ ျလတာျ်ျဆ လအာင့်သျ် 

သျ် ပဖစ်တယ်။ 

ဘယသ်လူတ ွဘယေ်ိ ုရှုပခ်ဲတ့ဲ ့ပပသနာေလဲတာ ့

ျျလတာ် ြသိဘူး။ ေါလပြဲ့ ေျ်ရှိ အနိုင်ရပါတီရဲ့ 

ျိုယ်စား သာြျပဲ ပြန်ြာနိုင်ငံေုံး ျိုယ်စားေီေို 

ပငွ့ပ်ငွ့ေ်င်းေင်းနဲ့ သတ္တရိှရိှ ိလပဖရငှ်းလပးတဲ ့အနတ်စီျုိ ု

ေည်း လျျးဇူးတင်တယ်လပါ့။ 

ျျလတာ်ျ NLD ပါတီဝင်ေည်း ြဟုတ်သေို 

USDP ျိုေည်း အားလပးတဲ့ေူေည်း ြဟုတ်ပါဘူး။ 

ေါလပြဲ့ ေီေို ရဲဝံ့ပပတ်သားတဲ့ ျျလတာ်တို့ အားေုံးရဲ့ 

ျိုယ်စား လပဖရှင်းလပးတဲ့ အန်တီစုရဲ့ လြတ္တာ လစတနာ 

ျိုေည်း ျျလတာ်အကျင်းြဲ့ လေးစားတယ်။ အသိ 

အြှတ်ပပုတယ်။

ေီြိုျရျ် တစ်ပါတီ KySDP ) ျ ျိုယ်စားေှယ် 

အနိုင်ရေိုျ်လသာလကျာင့် ေျ်ရှိ ျယားပပည်နယ် 

ေွှတ်လတာ်တွင် NLD ြှ ( ၁၀ ) ဦး ၊ USDP ြှ ( ၄ ) ဦး ၊ 

KySDP ြှ ( ၁ ) ဦးနှင့် တပ်ြလတာ်သား ျိုယ်စားေှယ် 

( ၅ ) ဦး ပဖင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်ျို လတွ့ရလပြည်။

ျယားပပည်နယ်ေွှတ်လတာ်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် 

ဖွဲ့စည်းပုံ  အလပခခံဥပလေအရ ေွှတ်လတာ်ျိုယ်စား 

ေှယ်ဦးလရ နည်းရသည့်အထဲ တပ်ြလတာ်သား ေွှတ် 

လတာ် ျိုယ်စားေှယ် တစ်ဦးအပါအဝင် ေွှတ်လတာ် 

ျိုယ်စားေှယ် ( ၆ ) ဦးြှာ ျယားပပည်နယ် အစိုးရ 

အဖွဲ့တွင် ပူးတွဲ တာဝန်ထြ်းလဆာင် ကျသည့် အတွျ် 

ေွှတ်လတာ်ျိုယ်စားေှယ် တာဝန်ြျား ေစ်ဟင်းျာ 

အေုပ်သိပ်ြပဖစ်သည်ျို လတွ့ရပါသည်။

ေျ်ရှိ  သတ်ြှတ်ချျ်ြျား အတိုင်းနှင့်သာ 

၂၀၂၀ ခနုစှ ်လရွးလျာျပ်ွျဲိ ုျျင်းပပါျ ျယားပပည ်

နယ်ေွှတ်လတာ် အားလျာင်းလရးအတွျ် ပပည်နယ် 

ချစ်စိတ်ရှိလသာ အရည်အချင်းရှိသည့်  ေွှတ်လတာ် 

ျိယုစ်ားေယှြ်ျားျိ ုြနှျ်နစ်ွာ လရွးချယ ်ြလဲပးကျရန ်

အေွန် အလရးကျီးေှလပသည်။

tawG;tjrif 
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ေိုြူလခါလျျးရွာျို ဖရူဆိုျလန ဟိုယာေြ်းတိုင်သွားြယ်ဆိုရင် 

ဆိုင်ျယ်နဲ့၄နာရီလောျ်လြာင်းရပါတယ်။ေီးလြာ့ဆိုျလန ဆီးပူး ၊ 

ယာေိုေြ်းအတိုင်းသွားြယ်ဆိုရင် လတာ့၆နာရီလောျ်ဆိုင်ျယ်လြာင်း 

ရပါတယ်။ ေိုြူလခါလျျးရွာရဲ့လတာင်ဘျ်ြာဆိုရင် ဖားလဆာင်းမြို့နယ် 

ရှိမပီးလတာ့ အလနာျ်ဘျ်ြာဆိုရင် ျရင်ပပည်နယ် နယ်စပ် ရှိပါတယ်။

မပီးခဲ့တဲ့ ေီဇင်ဘာေ၂၆ ရျ်လန့ျ ပရဲ့ေူြျ ိုးစုလတွရဲ့နှစ်သစ်ျူး

ပွဲျို သိုသီးဖို အုပ်စု၊ ေိုြူလခါလျျးရွာြှာပပုေုပ်ခဲ့ကျပါတယ်။ နှစ်သစ်ျူး 

ဝါးတံခွန်တိုင်ပွဲျို ြနျ်၈နာရီလောျ်ြှာ စတင်မပီး လန့ေည်ြွန်းတည့် 

၁၂နာရီထိ ျျင်းပပပုေုပ်ခဲ့ကျပါတယ်။

ပရဲ့ြျ ိုးနွယ်စု နှစ်သစ်ျူးပွဲျို ပရဲ့တို့ပပျ္ခေိန်အရပပုေုပ်တာပဖစ်

မပီး ပြနြ်ောေိ ုပပာသေိသုေဆန်း(၁)ရျ်လန့ပဖစတ်ယေိ်ု ့ပရဲ့ြျ ိုးနယွစ် ု

လခါင်းလဆာင် ဦးလဂျအျ်ေွျ်ျ လပပာပါတယ်။

“ေပီွျဲိေုပုဖ်ိုအ့တျွအ်ချအ်ချဲလတာ ့လတာလ်တာြ်ျားပါတယ။် 

ျျလတာ်တို့ပွဲပဖစ်လပြာျ်ဖို့ဆိုရင် ရန်ပုံလငွလတွေိုတယ်။ ျျလတာ်တို့ျေဲ 

သျဆ်ိငုတ်ဲဘ့ျျ်လနဝိငု်းဝန်းမပီးလတာ ့ရွာသားရဲ့အငအ်ား၊ သျဆ်ိငုရ်ာ 

မြို့လပါ်ြှာလရာျ်သွားတဲ့ပရဲ့အြျ ိုးသားလတွဆီြှာ ျျလတာ်တို့ အျူညီ 

လတာင်းမပီးလတာ့ြှ ျျလတာ်တို့လငွလရးလကျးလရးလျာျ်ခံမပီးလတာ့ြှ ျျ

လတာ်တို့ေီြှာောြဲ့ဧည့်သည်လတွျို လျျွးဖို့ျျလတာ်တို့စီစဉ်ထားတယ်။” 

ေို့ ဦးလဂျအျ်ေွျ်ျ လပပာပါတယ်။

ပရဲ့တို့ ရိုးရာနှစ်သစ်ျူးပွဲြှာ တြူထူးပခား ဝါးနဲ့ပပုေုပ်ထားတဲ့ 

တံခွန်တိုင်ျိုလတွ့ရြှာပဖစ် မပီး အသုံးအလဆာင်လတွျေည်း ဝါးလတွ 

နဲ့ပဲ ပပုေုပ်ထားတာလတွ့ရပါတယ်။ လေသြှာရှိတဲ့ဝါးလတွျိုသာ အဓိျ 

အသုံးပပုပီး အသုံးလဆာင်ပစ္စည်းလတွပပုေုပ်ကျပါတယ်။ နှစ်သစ်ျူးပွဲ 

ြှာဆိုရင် ဧည်သည်လတွျို လရခွျ်လတွ၊ ထြင်းပန်းျန်လတွ၊ ဇွန်းလတွျို 

ဝါးလတွနဲ့သာပပုေုပ်ထားမပီး တည်ခင်းဧည့်ခံကျတာျို ပြင်လတွ့ရြှာ 

ပဖစ်ပါတယ်။

အဲေီလေသဘျ်ြှာလနထိုင်ကျတဲ့ ပရဲ့ေူြျ ိုးလတွရဲ့နှစ်သစ်ျူးပွဲ 

ျို ေီနှစ်နဲ့ဆိုရင် ၃ကျိြ်ျျင်းပပပုေုပ်ခဲ့ မပီးပဖစ်ပါတယ်။ ၂၆ရျ် လန့ြှာ 

ျျင်းပပပုေုပ်ခဲ့တဲ့ပရဲ့ နှစ်သစ်ျူးပွဲြှာဆိုရင် အုပ်စု ၃အုပ်စုျလန 

လျျးရွာလပါင်း၂၈ရွာျ ေူဦးလရ စုစုလပါင်း ၄၀၀လျျာ် တတ်လရာျ် 

ခဲ့ကျတယ်။ 

ပရဲ့ြျ ိုးနွယ်စုလတွဟာဆိုရင်  ဖရူဆို မြို့နယ်  အလနာျ်ဘျ် 

ပခြ်းျ လျလျာလျျးရွာအုပ်စု၊ သိုသီးဖိုလျျးရွာအုပ်စု ၊ လခါသလခါ 

လျျးရွာအုပ်စုလတွြှာ လနထိုင်ကျတာပဖစ်ပါတယ်။ အခုေို နှစ်သစ်ျူး 

ရိုးရာတံခွန်တိုင် ထူတဲ့ရိုးရာဓလေ့ဟာဆိုရင် ပရဲ့ြျ ိုးနွယ်စုလတွရဲ့ ဓလေ့ 

တစ်ခုပဖစ်မပီးလတာ့ ြျ ိုးနွယ်စု ြပလပျာျ်သွားဖို့နှစ်စဉ် ပပုေုပ်သွားြယ် 

ေို့ေည်းသိရပါတယ်။

“ျျလတာ်နည်းနည်းလပပာချင်တာျ ျျလတာ်တို့ပရဲ့ေူြျ ိုးလတွျ 

ရှိရျ်သားနဲ့  နည်းနည်းပလပျာျ်သွားတယ်ဆိုတာျ ျျလတာ်တို့  

ပရဲ့ေူြျ ိုးေို ေူလတွျ ြသိကျဘူး။ ဆိုလတာ့ ျျလတာ်တို့ျေဲ ပရဲ့ 

ေူြျ ိုးရှိလသးပါတယ် ဆိုတာျို  ျျလတာ်တို့ဘိုးဘွားအစဉ်ောထဲျ 

ေုပ်ထားတဲ့ တံခွန်တိုင်ျို အြျားသိလစချင်ေို့ျျလတာ်တို့ျ စုလပါင်း 

ပီးလတာ့ တံခွန်တိုင်ပွဲ ကျီး ပပန်ေုပ်တာပါ။ အလရးကျီးတာ ျျလတာ် 

တို့ပရဲ့ေူြျ ိုးရှိပါတယ် ဆိုတာျို ပပချင်ေို့ျျလတာ်တို့တံခွန်တိုင်ပွဲကျီးျို 

ေုပ်တာပါ။”ေို့ ဦးလဂျအျ်ေွျ်ျ ဆျ်လပပာပါတယ်။

ပရဲ့ေူြျ ိုးလတွရဲ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ျူူးပွဲျို လေသြှာရှိတဲ့ တိုင်း 

ရင်းသားေျ်နျ်ျိုင်အဖွဲ့အစည်းလတွျေည်း တျ်လရာျ်ော 

ခဲ့ကျပါတယ်။

အခုေို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းြျ ိုးနွယ်စုအားေုံးပပန်ဆုံနိုင်ဖို့  ရန်ပုံလငွ 

လတျွိေုည်း အြိလ်ထာငစ်တုိငု်းြှာ ထည့ဝ်ငလ်ငလွတရွှမိပီး ရနပ်ုလံငရွှာလဖလွရး 

အဖွဲ့ျလန စုလဆာင်းထားကျရတယ်ေို့  လျလျာရွာြှ ဦးပရယ်ဖား 

ျလပပာပါတယ်။
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“ျျလတာ်ျ ရန်ပုံလငွရှာလဖွလရး အဖွဲ့ျို  ဦးလဆာင်မပီးလတာ့ြှ 

ျျလတာ်ေုပ်လပးလနရတယ်။  ျျလတာ်ျ ၃အုပ်စုစေုံး  တစ်အိြ်  

လထာင်တိုင်းြှာ  ရန်ပုံ လငွလပးထားတာရှိတယ်။  တစ်အိြ်လထာင်ျို  

၅၀၀၀ ဆိုပီးလတာ့ နှစ်စဥၤ်နှစ်တိုင်းျျလတာ်တို့အဲ့ေါနဲ့ပဲ အစဉ်အော 

ေုပ်သွားတာပါ။”ေို့ လပပာပါတယ်။

နှစ်သစ်ျူးပွဲ ြှာ  လပျာ် ပွဲ ရှေ င် ပွဲအလနနဲ့  လဘာေီလဘာ ၊  ပိုျ်  

လျျာ်ပခင်းနဲ့ ရိုးရာတီးဝိုင်းမပိုင်ပွဲလတွပပုေုပ်ကျပါတယ်။ ေြ်းပန်းဆျ် 

သွယ်လရးချ်ခဲမပီး လရအေွန်ရှားပါးတဲ့လျျးရွာလေးပဖစ်ပါတယ်။

“ ေူ သိ န ည်း တဲ့ အ တွ ျ်  ော တဲ့ ေူ န ည်း တ ယ် ၊  အ ခု လတာ့  

ောတဲေ့လူတာလ်တာြ်ျားောတယ။် တခံနွတ်ိငုပ်ွျဲိသုွားဖိုအ့တျွျ်လတာ ့

အချ်ခဲအြျားကျီး ရှိပါတယ။် ေြ်းပန်းဆျ်သွယ်လရးြလျာင်းလတာ့ 

ျားလတွ ၊  ဆိုင်ျယ်လတွနဲ့သွားရတာ အချ်ခဲြျား ကျီးရှိပါတယ် ၊ 

တချ ို့ရွာသားလတွျ ဆိုင်ျယ်ြရှိေို့ေိုင်းျားျိုပဲ အားျိုးရတာလပါ့။ 

ျားလတွျေဲ အေုံအလောျ်ြရှိေို့တချ ို့ရွာလတွဆို ျျန်ခဲ့တာအြျား

ကျီးရှိပါတယ်။”ေို့ လျလျာရွာျ ဦးလစာပီတယ်ျ လပပာပါတယ်။

အဓိျအားပဖင်လတာ့ လတာင်ယာစပါးနဲ့ဖာောပင်လတွျိုသာ

စိုျ်ပျ ိုး ကျပါတယ်။ လျျးရွာလေသဖွံ့ မဖိုးလနာျ်ျျတဲ့အလကျာင်း ျို 

ဦးလစာပီတယ်ျ “ြိုးတွင်းဆို သွားောရပိုပီး ချ်ခဲပါတယ်။ ျျလတာ်တို့ 

ရွာြှာလရျ အစလနွဆိုေဲ တစ်ြျ ိုး ၊  ြိုးဆိုေဲတစ်ြျ ိုး ၊  လဆာင်းဆိုေဲ 

တစြ်ျ ိုး အရြ်းအချ်အခပဲဖစပ်ါတယ။် လနရွာသြီှာဆိ ုလရြေုလံောျေ်ို ့

လချာင်းြှာ လပခေျင်နဲ့ပပန်သွားခပ်ရတယ်။”ေို့ တဆျ်တည်းရှင်းပပသွား 

ပါတယ်။

မြို့နဲ့ေည်းအေွန်လဝးတဲ့အတွျ်အစစ အရာရာြှာ လနာျ်ျျ 

လနတဲ့ ရွာလေးပဖစ်ပါတယ်။ လျျးရွာြှာ စာသင်လျျာင်းြရှိ၊ လျျးေျ် 

ျျန်းြာလရးဌာန ြရှိတဲ့အတွျ် ပညာလရး၊ ျျန်းြာလရးြှာေဲ အချ်ခဲ 

ရှိလနပါတယ်။
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ဆံပင်ရှည်လတွျို  လခါင်းလပါ်ြှာထုံးထားမပီး  

လခါင်းျိ ုအန၊ီ အပဖူ၊ ခရြ်းလရာငျ်ျွရ်ှတိဲ ့လခါင်းစည်း 

ပတလ်တျွိ ုပတထ်ားတယ။် နှားရျွြ်ှာလတာ ့လသနတ ်

ျျညဆ်ေံိပုုစံနံဲ့ လငထွညန်ားျပ ်ချတိဆ်ွ ဲထားတယ။် 

လနာျ်မပီး ေည်ပင်းနဲ့ေျ်လတွြှာ လငွနဲ့ေုပ်ထားတဲ့ 

အျွင်းလတွ ဝတ်ဆင်ထားတယ်။ အဲေီေို ဝတ်ဆင် 

ထားတဲ့သူျ ရှားရှားပါးပါး ျလယာြျ ိုးနွယ်စု တို့ရဲ့ 

လရှးလဟာင်း အြျ ိုးသား ဝတ်စားဆင်ယင် ထားတဲ့သူ 

ပဖစ်ပါတယ်။

လရှးလဟာင်းျလယာြျ ိုးနွယ်စု တိုင်းရင်းသား 

ဝတ်စားဆင်ယင်ြှုလတွြှာဆိုရင်  အြျ ိုးသြီး လတွ 

အြျားစျု ဝတစ်ားဆငယ်ငထ်ားကျလသးတာျိ ုလတွ့ 

လနရလသးလပြယ့်ေို့ အြျ ိုးသားလတွြှာလတာ့ ြလတွ့ 

ရလတာ့ပါဘူး။

လရှးလဟာင်းအြျ ိုးသားဝတ်စားဆင်ယင်ထား

တဲ့သူလတွြရှိ လတာ့တာ ပဖစ်ပါတယ်။  လရှးလဟာင်း  

ျလယာအြျ ိုးသြီးလတွရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ြှုလတွျ 

လခါင်းလပါင်းတို့ ၊  လကျးနဲ့ေုပ်ထားတဲ့  နှားျွင်းတို့ ၊ 

ေညဆ်ွတဲို၊့ ေျလ်ျာျတ်ို ့၊ ေူးျငွ်းတို ့ပါရှပိါ တယ။် 

ျလယာျက ျေီျ်တို၊ ေူးဆစ်အထိ ဝတ်ထား တဲ့ ထြင် 

အနျ် ယျ်ထည်တို့နဲ့ ခါးြှာ လရာင်စုံခါး ပတ်လတွျ 
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ေိြ့်ြယ်။ 

ဦးလေးရဲ့ အြိြ်ှာ သရူဲ့ အြျ ိုးသြီးနဲ့ နစှလ်ယာျ ်

တည်းသာရှိပါတယ်။ အိြ်လပါ်အိြ်လအာျ်ြှာျလတာ့ 

အြိလ်ြွးတရိစ္ဆာနလ်တပွဖစတ်ဲ ့ကျျ၊် ဝျ၊် လခွး၊ လကျာင ်

တို့ျ ပတ်ပတ်ေည်ေည်ြှာ အလဖာ်ပပုေို့ပါပဲ။

ဦးလေးြှာ သားသြီး ၃ လယာျ်ရှိ မပီးလတာ့ 

အိြ် လထာင်လတွျျမပီး အိြ်လတွခွဲလနျုန်တာ ပဖစ်ပါ 

တယ။် ေါလကျာင့ ်သတူို ့နစှလ်ယာျတ်ည်း အြိြ်ှာ ျျန ်

ရစ်ခဲ့တာပဖစ်ပါတယ်။

ဦး လေး ဦး ျျဲ အီ တို့  ြိ သား စု ဟာ တ စ် ချ ိန်  

စစ်လပပးပုန်းလရှာင်ခဲ့ရတာလတွေည်း ကျုံလတွ့ခဲ့ဖူးတဲ့ 

ြိသားစုပဖစ်ပါတယ်။

“ရွာလရှာင်ခဲ့တယ်ဟိုးအရင်ျ ေုျ္ခသည်နဲ့ဟို့ 

ဖရူဆိုြှာသွားလနေိုျ်တာ။ တစ်နှစ်လနာျ် ပပန်  

ောလနတယ်။”ေို့ ဦးျျဲအီျ လပပာပါတယ်။

စစ်လရှာင်တုန်းျ ဖရူဆိုမြို့လပါ်ြှာ ဆင်း ဆင်း 

ရဲရဲနဲ့ သွားလနခဲ့ရလသးတယ်ေို့ေည်း လပပာပါတယ်။

ဦးလေးတို့  ြိသားစုလတွေိုပဲ  စစ်လပပးခဲ့တဲ့  

သူလတွထဲျ တချ ို့ဟာဆိုရင် အဲေီတုန်းျ ေုပ်ျိုင် 

စားလသာျ် စရာြရှိေို့ သူတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားစဉ်ဆျ်ျ 

ရိုးရာဝတ်စုံလတွ၊ လကျးျွင်းပတ်လတွ၊ လငွထည်လတွျို တယ။် သတူိုလ့တျွ ဦးလေးေိ ုအချနိပ်ပည့လ်တာ ့ြဝတ ်

လတာ့ပါဘူး။

“ြသဘိူးပ ဲသတူိုေ့ည်း ြေပုခ်ျငဘ်ူးထငတ်ယ။် 

သူတို့လဘာင်းဘီေုံချည်လောင်းဘိုင်းတို့ပဲ ဝတ်ျုန် 

တယ်လျာ။  ေျ်ရှည်တို့ဘဲဝတ် ကျတယ် ။ ”ေို့  

ဦးျျဲအီျ ဆျ်လပပာပါတယ်။

ေီေို  တပဖည်း ပဖည်း ဝတ်စားဆင်ယင်ြှု  ပ 

လပျာျေ်ာတာဟာ လခတန်ဲ့အညလီပပာင်းေတဲာေည်း 

ပဖစ်နိုင်တယ်ေို့ ယူဆရလကျာင်းျို ေိုြိုလစာလျျးရွာ 

အုပ်စု၏ အုပ်စုအုပ်ချုပ်လရးြှူး ဦးရှုအီး အခုေို လပပာ 

ပါတယ်။

“အဲေါ သူ့လခတ်နဲ့သူ့ခါ လပပာင်းေဲတာလေး။ 

ရိုးရာရှိတယ်။ ျျလနာ်တို့  လအာျ်ဘျ်ြှာဆိုတစ် 

လယာျ်ြှ  ြရှိလတာ့ဘူး။ အလပါ်ျလယာ လအာျ် 

ျလယာရှတိယ။် သတူိုအ့လပါ်ျလယာျ ျျင့သ်ုံးလသး 

တယ်။ လအာျ်ျလယာ ျျလနာ်တို့ဆို ြရှိလတာ့ဘူး။”

ေေီိြုဝတပ်ဖစက်ျာရတာျေည်း ျလယာအဝ

တအ်စားလတျွိယုျှေ်ပုတ်ဲသ့လူတေွည်း ရှားပါးော

တာလကျာင့ေ်ည်းပဖစတ်ယေ်ို ့ရာဧပရားလျျးရွာအပုစ် ု

အုပ်ချုပ်လရးြှူး ဦးလဘာေူ လပပာပါတယ်။

“ေီဖျ်ြှာျ ရိုးရာျလတာ့ ယျ်ျန်းလတွ 

ယှျ်တဲ့  ြိန်းျလေးလတွ သိပ်ြရှိလတာ့ဘူးလေး။ 

ြိန်းျလေးလတွျျျလတာ့ အဲေါအရင် လပပာထား တဲ့ 

ရိုးရာလတ ွသပိြ်ထငွခ်ျငလ်တာဘ့ူးလပါ။့ ြနိ်းျလေးလတ ွ

ျလတာရ့ှတိယ။် လယာျကျားလေးလတျွ သပိြ်ရှလိတာ့

ဘူးေို့လပပာရြှာလပါ့။” ေို့ လပပာပါတယ်။

အထူးသပဖင့် ရိုးရာဝတ်စုံနဲ့ပတ်သျ်မပီးလတာ့ 

အားလပးြှုလတွြရှိခဲ့ေို့ အစိုးရတခုရဲ့ စနစ်ျ ေူြျ ိုး 

ကျီးဝါေျို ေွှြ်းြိုးထာတဲ့အတွျ်လကျာင့်  အခုေို 
ပတ်ထားတာပဖစ်ပါတယ်။

ေီေို ျလယာအြျ ိုးသြီးဝတ်စားဆင်ယင်ြှုျ 

ဖရူဆိုမြို့နယ် အလနာျ်ဘျ်ပခြ်းျ ျလယာလေသ 

လတွဘျ်ြှာ ျလယာအြျ ိုးသြီးစု လတာ်လတာ်ြျား 

ြျားျ ဝတ်ဆင်ထားကျပါတယ်။

ျလယာအြျ ိုးသြီးလတွ သူတို့ရဲ့ လရှးရိုးရာဝတ် 

စုလံတျွိ ုအစဉအ်မြ ဲဝတလ်နလသးလပြယ့ေ်ို ့အြျ ိုးသား 

လတြွှာ ြဝတက်ျလတာပ့ါဘူးေို ့ျလယာြျ ိုးနယွစ်လုတ ွ

လနထိုင်ကျတဲ့ ဟိုြိုထီးရွာျ လေါ်အျ်ေစ်ဘျ်ျ 

လပပာပါတယ်။

လေါ် အ ျ် ေ စ် စ ဘ ျ် ျ  “ ြ ရှိ ဘူး ဆ ရာ ြ 

သူတို့ေုပ်ချင်တဲ့သူ သူတို့ေည်းြေုပ်နိုင်ဘူးလေး။ 

သူတခါတလေပဲဝတ်တယ်။” ေို့ လပပာပါတယ်။

ေါလပြယ့်ေို့ လရှးျလယာအြျ ိုးသားဝတ်စား 

ဆငယ်ငြ်ှုဝတထ်ားတဲသ့ျူ ရှားရှားပါးပါး ဖရဆူိမုြို့နယ ်

ရာဧပရားလျျးရွာျ ဦးလေးဦးျျအဲတီစလ်ယာျသ်ာ 

ရှိပါလတာ့တယ်။

ဦးလေးတို့အိြ်ျ ရာဧပရားလျျးရွာထဲျ 

လတာင်ျုန်းလပါ်ဘျ်ျိုတျ်သွားရင်လတာ့ လတွ့ရပါ 

လရာ င်း စား မပီး  သူ တို့ ရဲ့  စား ဝ တ် လန လရး လတွ ျို  

လပဖရှင်းခဲ့ကျရတယ်ေို့ေည်း သိခဲ့ရပါတယ်။

ြမငိြ်းချြ်းတဲ့အချနိ်တုန်းျ လပပးေွှားခဲ့ရတဲ့ 

အချ်အခဲလတွလကျာင့်ေည်း သူတို့ရဲ့ ဝတ်စားဆင် 

ယင်ြှုအတိုင်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ လကျးထည်လငွထည်လတွျို 

ပပည့် ပပည့်စုံစုံဝတ်ဖို့  ချ်ယဉ်းောတာေည်း ပဖစ် 

ပါတယ်။

ေါလပြယ့် ဦးလေးတို့ေင်ြယားနှစ်လယာျ် 

စေုံးျ အခခုျနိအ်ထ ိလရှးဘိုးဘွားစဉဆ်ျျ် ဝတစ်ား 

ဆငလ်ပးခဲတ့ဲ ့အတိငု်းပ ဲဆျေ်ျဝ်တထ်ားလနတာျိ ု

လတွ့ရပါတယ်။

လခတ်နဲ့အညီ လပပာင်းေဲောတဲ့ စနစ်လတွရိုျ် 

ခတ်လပြယ့်ေို့ ဦးလေးြှာ လရှးျလယာဝတ်စားဆင် 

ယင်ြှုျို ဝတ်မြဲဝတ်လနဆဲပဖစ်ပါတယ်။

“ဘိုးဘွားရိုးရာပစ္စည်းဆိုလတာ့ ထိန်းသိြ်းရ 

ြယ်လေး။” ေို့ ဦးျျဲအီျ လပပာပါတယ်။

ဦးလေးေိ ုလရှးလဟာင်းျလယာအြျ ိုးသားတိငု်း 

ရင်းဝတ်စုံလတွျိုလတာ့ ပွဲေြ်းသဘင်လတွြှာ တခါ 

တလေ ေူငယ်လတွ ဝတ်ဆင်ထားကျတာလတာ့ ရှိပါ 

ပလပျာျ်သွားတာေို့ ျလယာေူငယ်တစ်ဦးပဖစ်တဲ့ 

ျိုေီးေီျ လပပာပါတယ်။

"ဥပြာ လျျာင်းလတွြှာလပါ့လနာ ျိုယ့်တိုင်း 

ရင်းသား ဝတစ်ုလံတျွိ ုအားလပးတာတို ့ေပုဖ်ိုေ့ိတုယ။် 

ရိုးရာအထည်လတွျို ချစ်ပြတ်နိုးတတ်လအာင် ျလေး 

လတွျို အားလပးတာတို့။ အခုဟာျ ေူြျ ိုးကျီးတစ်

ြျ ိုးရဲ့အဝတအ်စားလပါလ့နာ ယဉလ်ျျးြှုလတေွွှြ်းြိုးတဲ့

အလနအထားြှာရှိတယ်။" ေို့ ျိုေီးေီျ လပပာပါတယ်။

ေီေို  ေူြျ ိုး ကျီးဝါေ ေွှြ်းြိုးောေို့ြိြိတို့ရဲ့ 

တိငု်းရင်းသားဝတစ်ုျံိ ုဝတဆ်ငေ်ိျုရ်င ်အားငယစ်တိ ်

လတွရှျ်တဲ့စိတ်လတွျ ြသိစိတ်ထဲျလန ရှိောတာ 

လတွ လကျာင့်ေည်း ပါတယ်ေို့ ဆိုပါတယ်။

အခေုိ ုပလပျာျေ်ာ ရပခင်းျ ခတစ်နစတ်စခ်နုဲ့ 

ဆိငုသ်ေိ ုရိုးရာအထညလ်တရွဲ့ရရှနိိငုြ်ှုနည်းပါးောတာ

ေည်း ပဖစ်တယ်ေို့ဆိုပါတယ်။

"အြျ ိုးသားတန်းတူလရး၊ ျိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခွင့်၊ 

ေနူည်းစ ုအခငွ့အ်လရး၊  ပပညန်ယဖ်ွဲ့စည်းပု ံအလပခခဥံပလေ 

လရးဆွဲ လရး ၊  အာဏာခွဲ လဝလရးဆိုတာ  လတွအလပါ် 

အဓျိအလပခခတံဲ ့ဖျေ်ရယန်ဲ့ တိျုရ်ိျုပ်တသ်ျတ်ဲ ့

ြူသလဘာလတွျ ရှာလဖွလဖာ်ထုတ်ဖို့ ေိုအပ်ပါတယ်" 

လအာျ်တိုဘာေ ၁၅ ရျ်လန့ျ လျအဲန်ယူ-ျရင် 

အြျ ိုးသားအစည်းအရုံးဥျ္ကဋ္ဌ လစာြူတူးလစးဖိုးျ 

နိုင်ငံလတာ် လခါင်းလဆာင်လတွနဲ့ လတွ့ဆုံစဉ် လပပာကျား 

ခဲ့ဖူးပါတယ်။

ေီေို ေူနည်းစု တိုင်းရင်းသားလတွရဲ့ ရိုးရာယဉ် 

လျျးြှု အြှတ်ေျ္ခဏာလတွ ပလပျာျ်ရပခင်းဟာ 

ေည်း ေနူည်းစအုခငွ့အ်လရး တန်းတအူခငွ့ ်အလရးလတ ွ

ြရခဲေ့ိုလ့ကျာင့ေ်ည်း အခေုိ ုပလပျာျ ်ောတာေည်း 

ပဖစ်ပါတယ်။
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ျရင်ေူငယ်ျွန်ရျ်-KYN ၏ လရှ့ေုပ်ငန်း 

စဉြ်ျားတငွ ်တစန်ိငုင်ေံုံးရှျိရငေ်ငူယြ်ျားအားျိယု်

စားပပုနိငုသ်ည့ ်ျရငေ်ငူယြ်ဝူါေတစခ်လုရးဆွသဲွားရန်

ျိုေီဇင်ဘာေ ၂၀ရျ်လန့ျ ျျင်းပမပီးစီးသွားခဲ့သည့် 

တစ်နိုင်ငံေုံးဆိုင်ရာ ျရင်ေူငယ်လတွ့ဆုံပွဲတွင်  

ဆုံးပဖတ်ချျ်ချေိုျ်သည်ဟုသိရသည်။

ျရင် ပပည်နယ် ေှိုင်းဘွဲ မြို့နယ် ြဲဆြိတ် 

လျျးရွာတွင် ေီဇင်ဘာေ ၁၈ရျ်လန့ြှ ၂၀ရျ်လန့ 

အထိ အဆိုပါလတွ့ဆုံပွဲျိုျျင်းပခဲ့ကျရာ ပပည်နယ်၊ 

တိုင်းလေသကျီးနှင့်  အထျ်ပြန်ြာပပည်ရှိ  လေသအ 

သီးသီးြှ ျရင်ေူငယ်ြျားတျ်လရာျ်လဆွးလနွးခဲ့ကျ

မပီးယခုျဲ့သို့ြူတစ်ခုလဖာ်လဆာင်ရန်ချြှတ်ဆုံးပဖတ်ေို

ျ်ပခင်းပဖစ်သည်။

တစ်နိုင်ငံေုံးအတိုင်းအတာအြျ ိုးသားအဆင့် 

ျရငေ်ငူယအ်ဖွဲ့ချတိဆ်ျ်ြှု တာဝနခ်သံတူစဦ်းပဖစသ် ူ

စဧရာဝင်းျ “တချ ို့ျေူြျ ိုးစွဲဝါေ စွဲလပပာလျာင်း 

လပပာေိြ့် ြယ် ။  ေူြျ ိုးတစ်ြျ ိုးြှာဓလေ့ထုံးတြ်း ၊ 

ယဉ်လျျးြှုလတွ အသီးသီးရှိတဲ့အခါျျလတာ့ ေွှြ်း 

ခခုံ မပီးလယဘုယျဆန်တဲ့  သလဘာသဘာဝလတွ ြူဝါ 

ေတစ်ခုတည်း လရးေို့ြရဘူး။ျျလနာ်တို့ျရင်လတွ

ျ ေ ည်း ြ တူ ညီ တဲ့  လေ သ ြျ ိုး နွ ယ် စု လတွ ရှိ လတာ့  

အားေုံးျိုအတူတျွ လရးဆွဲြယ်။ ပဖစ်သေိုလရး 

တာြဟုတ်ဘဲ ြဟာဗျူဟာျျျျ လသလသချာချာ 

လရးဆွဲ ဖို့  ေီ ပွဲ ြှာြူအရ ချြှတ်တာ ပဖစ်တယ်”ဟု  

လျအိုင်စီသို့ လပပာသည်။

ျရင်ေူငယ်ျွန်ရျ်၏ လရှ့ေုပ်ငန်းစဉ်ြျား 

တွင် ျရင်ေူငယြ်ူဝါေလရးဆွဲလရးအပပင်နိုင်ငံလရးေုပ်

ငန်းစဉတ်ငွ ်ေငူယြ်ျားအလနနငှ့ ်ျျရာအခန်းျဏ္ဍတွ

ငပ်ါဝငလ်ဆာငရ်ျွသ်ွားရနန်ငှ့ ်ထိသုိုလ့ဆာငရ်ျွရ်ာတငွ ်

ေူငယ်စွြ်းရည်ပြှင့်တင်သည့် အခန်းျဏ္ဍြျားျို

ျရင်ေူငယ်ျွန်ရျ်ြှ တစိုျ်ြတ်ြတ်လဆာင်ရွျ် 

ရန်ြူချြှတ်ထားြှုြျားရှိသည်ဟု စဧရာဝင်းျ ပဖည့် 

စွျ်လပပာဆိုသည်။

အဆိုပါျရင်ေူငယ်လတွ့ ဆုံပွဲတွင်ြွန်၊ျရင်၊

ျရင်နီ(ျယား)ပပည်နယ်ြျား၊ တနသကာရီ၊ ဧရာဝတီ၊ 

ရနျ်နု၊် ပခဲူးတိငု်းလေသ ကျီးြျား၊ အထျပ်ြနြ်ာပပညန်ှ

င့န်ယစ်ပလ်ေသျိယုစ်ားပပု စသညပ်ဖင့လ်ေသအသီးသီးြ ှ

ျရငေူ်ငယ ်၃၀၀လျျာတ်ျလ်ရာျ ်မပီးျရငေူ်ငယ်

ြျားချတိ်ဆျ်ြှုပိုြိုအားလျာင်းောလစလရး၊ မငိြ်းချြ်း 

လရးေုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပိုြိုသိောလစလရးအပပင် ျရင် 

ေူငယ်ျွန်ရျ်၏ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားပပန်ေည်သုံးသပ် 

ပခင်းနှင့် လရှ့ေုပ်ငန်းစဉ် လဆွးလနွးပခင်းြျားျို ပပုေုပ် 

ခဲ့ကျသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းလေသကျီးြှျရင်ေူငယ်ျိုယ်

စားေှယ်တစ်ဦးပဖစ်သည့် နန့်လချာစုခင်ျ “ျျြတို့

ေီပွဲြှာတျ်လရာျ်တာတစ်လယာျ်နဲ့တစ်လယာျ်ြ

တူညီကျဘူး။တချ ို့ျနိုင်ငံလရး၊ မငိြ်းချြ်းလရးအလပခ
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အလနလတွျိုသိတဲ့ေူငယ်လတွရှိသေိုြသိတဲ့ေူငယ်

လတွေည်းရှိတယ်။ ျျြတို့အလနနဲ့ျအလတွ့အကျုံ

ောယူလသးတဲ့ အဆင့်ပဲရှိပါလသးတယ်။ေီေိုြျ ိုးေူင

ယ်ြျားြျားလတွ့ဆုံမပီးြကျာခဏလတွ့ဆုံလဆွးလနွးလပး

နိုင်ကျရင် လရှ့ဆျ်ေုပ်ငန်းစဉ်လတွျိုအလျာင်းဆုံး

ေုပ်လဆာင်သွားနိုင်ြယ်ေို့ျျြထင်ပါတယ်။”ဟုလျ

အိုင်စီသို့လပပာသည်။

သုံးရျ်တာျျင်းပသည့်  ၎င်းလတွ့ဆုံလဆွး  

လနွးပွတဲငွ ်ေျရ်ှမိငြိ်းချြ်းလရးပဖစစ်ဉအ်လပခအလနြျား

အပါအဝင်ောြည့် ၂၀၂၀ ျရင်အြျ ိုးသား နိုင်ငံလရး

အလပခအလနြျားနှင့်ပတ်သျ်မပီးျရင်နိုင်ငံလရးပါတီ

ြျားပဖစ်သည့် KNP, KPP, PSDP, KNDP ပါတီြျားြှ 

ောလရာျ်ရှင်းေင်းပခင်းနှင့် ျရင်စာသင်ကျားလပး 

သည့်အလပခလနြျားျိုေည်းလဆွးလနွးခဲ့ကျသည်။

ျျင်းပပပုေုပ်ခဲ့သည့် ျရင်ေူငယ်လတွ့ဆုံ

လဆွးလနွးပွဲျိုျရင်ေူငယ်ျွန်ယျ် - KYN ျ 

ဦးလဆာင်  ျျင်းပခဲ့ ပခင်း ပဖစ် မပီးတိုင်းနှင့် ပပည်နယ် 

အသီးသီးရှိ လေသအေိုျ် ျရင်ေူငယ်ျွန်ယျ် 

ချတိ်ဆျ်တာဝန်ခံြျားနှင့်  တစ်နို င်ငံေုံးအဆင့်  

ျရင်ေူငယ်ျွန်ရျ် ချတိ်ဆျ်တာဝန်ခံြျားျို  

အဆိုပါ ျရင်ေူငယ်လတွ့ဆုံပွဲတွင် အသစ်ထပ်ြံ 

လရွးချယ်ခဲ့ကျသည်။

မပီးခဲတ့ဲရ့ျပ်ိငု်းျ လြာခ်ျးီလေသ၊ ေိခုါးေိလုျျး 

ရွာတငွ ်ျျင်းပပပုေပုလ်သာ ျရငန်စှသ်စျ်ူးလန့အခြ်း 

အနားသို ့သွားလရာျခ်ဲရ့ာတငွ ်ကျုံလတွ့ခဲရ့လသာ ေြ်း 

ပန်း ဆျသ်ယွြ်ှု ချခ်မဲပီး ဖွံ့မဖိုးတိုးတျြ်ှုလနာျျ်ျ 

လနလသာလေသခ ံတိငု်းရင်းသားလေသြျားအလကျာင်းျိ ု

သိခဲ့ရလပသည်။

အထူးသပဖင့ ်ေြ်းပန်းဆျသ်ယွလ်ရးြှာအဆိပုါ 

လေသအတွျ် အဓိျ စိန်လခါ်ြှုေိုပင်ပဖစ်လနပါသည်။ 

ျားတစ်စီးစာ ပင်ြနည်း လရှာင်တိြ်းလြာင်းနှင်လနရ 

သေိ ုေြ်းအတငွ်း ျားနစှစ်ီး ြျျန်ှာချင်းဆိငုြ်ပိါျ 

လနာျပ်ပန ်ဆတုလ်ပးရသညအ်ထ ိေြ်းြျားြှာ အေနွ ်

တရာ ျျဉ်းလြျာင်း ေှလပသည်။

ေြ်းပန်းဆျ်သွယ်လရး ြလျာင်းသပဖင့် ျျန် 

ပညာလရး၊ ျျန်းြာလရး နှင့် ေူြှုစီးပွားလရး အလပခ 

အလန ြျားြှာေည်း ဖွံ့မဖိုးသင့်သလောျ် ြဖွံ့မဖိုးနိုင် 

လတာ့လပ။ 

အဆိုပါ လဝးေံလခါင်ဖျား လေသြျားဖွံ့မဖိုးတိုး 

တျ်လရးအတွျ် အဓိျျျလသာ အလကျာင်းအရင်း 

ြျားြှာ မငိြ်းချြ်းလရး၊ အုပ်ချုပ်ြှုစနစ်၊ ဘတ်ဂျျ်ခွဲ 

လဝြှုနှင့် သယံဇာတ ျျနိ်ဇာြျားပဖစ်သည်ဟု ထင်ပြင် 

ယူဆ ြိလပသည်။

မငိြ်းချြ်းလရးျလတာ့ ပြန်ြာနိုင်ငံေို နှစ်လပါင်း 

ြျားစွာ ပပည်တွင်းစစ်နှင့်အတူ ယှဉ်သန်ကျီး ပပင်းော 

ရလသာ နိုင်ငံအတွျ် အဓိျေိုအပ်လနလသာ အချျ် 

ပင် ပဖစ်လပသည်။ 

လခတ်အဆျ်ဆျ် အုပ်ချုပ်ခဲ့လသာလခါင်း  

လဆာငြ်ျားြေှည်း မငြိ်းချြ်းလရးအတျွ ်အထူးပငအ်ား 

ထည့် လဆာင်ရွျ်ခဲ့တာျို လတွ့ပြင်ရြှာ ပဖစ်ပါသည်။

အထူးသပဖင့် မပီးခဲ့သည့် အစိုးရေျ်ထျ်တွင် 

မငိြ်းချြ်းလရးနှင့် ပတ်သျ်၍ အလတာ်လေးလအာင်ပြင် 

စွာ လဆာင်ရွျ်နိုင်ခဲ့သည်ျို လတွ့ရလပသည်။ 

တစန်ိငုင်ေံုံး ပစခ်တတ်ိျုခ်ိျုြ်ှု ရပစ်လဲရး NCA 

သလဘာတူစာချုပ်ျို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ မပီး ထိုြှတစ်ဆင့် 

နိငုင်လံရးလဆွးလနွးပွြဲျား ျျင်းပျာ ြြိတိို ့တိငု်းပပညန်ငှ့ ်

ျိုျ်ညီလသာ ဖယ်ေရယ်ေီြိုျလရစီ ပပည်လထာင်စု 

တည်လဆာျ်လရးသို့ ဦးတည်လဆာင်ရွျ်ဖို့ ကျိုးစား 

လဆာင်ရွျ်ခဲ့ကျလပသည်။
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ယခု အစိုးရသစ်ေျ်ထျ်တွင်ေည်း ၂၁ 

ရာစု ပင်ေုံ  အလနပဖင့်ဆျ်ေျ်လဆာင်ရွျ်ခဲ့လပ

သည်။ ထိုအပခင်းအရာြျားျို  ကျည့် ပခင်းအားပဖင့်  

မငိြ်းချြ်းလရးသည်  အဘယ်ြျှအလရး ကျီးသည်ျို  

လတွ့ရလပေိြ့်ြည်။ မငိြ်းချြ်းလရးနှင့် ေီြိုျလရစီြှာ 

တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပပန်အေှန် ချတိ်ဆျ်လနလသာ 

အလကျာင်းအရာပင် ပဖစ်လပသည်။

မငိြ်းချြ်းလရးရြှ ဖယ်ေရယ်ေီြိုျလရစီ စနစ်ျို 

တည်လဆာျ်နိုင်ြှာပဖစ်သေို ဖယ်ေရယ်ေီြိုျလရစီ 

စနစလ်အာငပ်ြငြ်ေှည်း မငြိ်းချြ်းလရးျိ ုတညလ်ဆာျ ်

နိုင်လပေိြ့်ြည်။ ေါ့အပပင် လဝးေံလခါင်ဖျား လေသြျား 

အတျွ ်မငြိ်းချြ်းလရးသည ်ပိ၍ုပင ်အလရးကျီးလပသည။်

ေျ်နျ်ျိုင်တိုျ်ပွဲြျားအကျားတွင် ြည် 

သည့် တည်လဆာျ်လရးြှ ြလအာင်ပြင်နိုင်သေိုတိုျ် 

ပွြဲျား အကျားတငွေ်ည်း ဆုံးရှုံးရသညြ်ှာ နိငုင်၏ံအရင်း 

အပြစြ်ျားပင ်ပဖစလ်ပသည။် ထိုလ့ကျာင့ ်လေသတစခ် ုဖွံ့ 

မဖိုးတိုးတျ်လရးအတွျ် နံပါတ်တစ်အလပခခံ အျျ 

ဆုံးြှာ မငိြ်းချြ်းလရးပင်ပဖစ်လပသည်။

အုပ်ချုပ်ြှု စနစ်နှင့် ပတ်သျ်၍ ေည်း ပြန်ြာ 

နိုင်ငံသည် ေွတ်ေပ်လရး ရမပီးျတည်းျ ဗဟိုချုပ် 

ျိုင်ြှုျို အလေးလပးလသာ အုပ်ချုပ်ြှုစနစ်ပဖင့်အုပ် 

ချုပ် ခဲ့သေို ၂၀၁၀ လနာျ်ပိုင်းတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ 

အလပခခံဥပလေ ဥပလေပါ ပပဌာန်းချျ်အတိုင်း ဗဟိုချုပ် 

ျိုင်ြှု အနည်းငယ်လေျာ့ချလသာစနစ်ပဖင့် လဆာင်ရွျ် 

ခဲ့လပသည်။

သို့ရာတွင် ဗဟိုချုပ်ျိုင်ြှု လေျာ့ချသာအုပ်ချုပ် 

လရးစနစ်ပဖင့် အလတွ့အကျုံ ြရှိခဲ့ပခင်းလကျာင့်ဗဟိုချုပ် 

ျိုင်ြှုလေျာ့ချလရး ေုပ်ငန်းစဉ်ြှာ အားနည်းခဲ့ရလပ 

သည်။ ထိုအချျ်ျပင်ေျှင် အစိုးရ၏စွြ်းလဆာင် 

ရည်ျို အားလပျာ့ ခဲ့လစပခင်းပဖစ်ပါသည်။

အထူးသပဖင့် လဝးေံလခါင်ဖျား တိုင်းရင်းသား 

လေသြျားတွင် ဗဟိုချုပ်ျိုင်ြှုအားလျာင်းလသာစီြံ 

အုပ်ချုပ်လရးစနစ်သည် အေုပ်ြပဖစ်နိုင်လပ။ 

ဥပြာအားပဖင့် သတ္ထုရှာလဖွတူးလဖာ်လရး ြျား 

သည ်ပပညလ်ထာငစ်အုစိုးရျသာ တိျုရ်ိျုျ်ိငုတ်ယွ ်

လဆာင် ရွျ်လနလသာ ျိစ္စြျားပဖစ်သပဖင့် ေျ်လတွ့ 

လပြပပင်တွင် ကျုံလတွ့လနရလသာ စီြံအုပ်ချုပ်ြှု အချ် 

အခဲြျားနှင့် ပတ်သျ်၍ ျိုင်တွယ်လပဖရှင်းရာတွင် 

ထင်သလောျ်လအာင်ပြင်နိုင်ြည် ြဟုတ်လပ။

ထို့လကျာင့်ပင် လေသတစ်ခုဖွံ့မဖိုးတိုးတျ်လရး 

တငွ ်လေသနငှ့ျ်ိျုည်လီသာအပုခ်ျုပြ်ှုစနစျ် နပံါတန်စှ ်

အလရးကျီးလသာ အချျ ်ပဖစလ်ပသည။် ဘတဂ်ျျခ်ွလဲဝြှု 

စနစ်ျေည်း လေသြျားဖွံ့မဖိုးတိုးတျ်လရးအတွျ် 

အလရးပါလပသည်။

ပပညလ်ထာငစ်ဘုတဂ်ျျတ်စခ်တုည်းသာရှလိသာ 

စနစ်ြှ ပပည်လထာင်စုနှင့် တိုင်းလေသကျီး/ပပည်နယ် 

ဘတ်ဂျျ်ြျားဟူ၍ ခွဲထုတ်ပခင်းျို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြှ စ၍ 

လပပာင်းေဲ ျျင့်သုံးခဲ့လပသည်။

ဘတ်ဂျျ် ခွဲလဝြှု စတင်ချနိ်ျ ဆိုေျှင် တိုင်း 

လေသကျီး/ပပည်နယ် ဘတ်ဂျျ် စုစုလပါင်းြှာ ပပည် 

လထာင်စု၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သာ ရှိခဲ့လပသည်။

လနာျ်ပိုင်းနှစ်ြျားတွင် တိုင်းလေသကျီး/ပပည် 

နယ် ဘတ်ဂျျ်ခွဲလဝြှုအချ ိုးျို ၁၃ရာခိုင်နှုန်းထိ ခွဲလဝ 

လပးခဲ့လပသည်။ 

ထိုသို့  ခွဲလဝရာတွင်ေည်း အဓိျ အားပဖင့်  

အဆိုပါ လေသ၏ ေူဦးလရ၊ ဧရိယာအျျယ်အဝန်း၊ 

ဆင်းရဲြှုညွှန်ျိန်း၊ တစ်ဦးျျ GDP၊ လျျးေျ်နှင့် 

မြို့ပပျွာဟချျ ်အချ ိုးနငှ့ ်တစဦ်းျျ အခနွလ်ျာျခ်ြံှု 

စသညတ်ိုလ့ပါ် ြတူည၍် ပပညလ်ထာငစ်ဘုဏ္ဍာရနပ်ုလံငြှွ 

တိုင်းလေသကျီးနှင့် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံလငွ ြျားသို့  

လထာျ်ပံ့ခွဲလဝလပးခဲ့ပခင်း ပဖစ်လပသည်။

ထိုသို့ နည်းေြ်းြျားပဖင့် ခွဲလဝလပးသေို ြည် 

သည့်လေသအစိုးရြှ လေသတွင်း ပပန်ေည်ခွဲလဝြှု တွင် 

ဤျဲ့သို့ နည်းေြ်းြျားပဖင့် ခွဲလဝလပးပခင်းြျားျို ြ 

လတွ့ရလပ။

အစိုးရအဖွဲ့ဝင ်ြျား၏ ြဆဲန္ဒနယြ်ျားသာဘတ ်

ဂျျ်ခွဲလဝရရှိြှုတွင် ြျားစွာရရှိလနတာျို လတွ့ရလပ 

သည်။ အထူးသပဖင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ြပဖစ်လသာ လဝးေံ 

လခါင်ဖျားတိုင်းရင်းသားလေသြျား တွင်ြူ ဘတ်ဂျျ် 

ခွဲလဝရရှိြှုြှာ ေွန်စွာနည်းပါး ေှလပသည်။

ထို့လကျာင်ပင် အဆိုပါ လေသြျား၏ ေြ်းပန်း 

ဆျ်သွယ်လရးြှာ ေွန်စွာဆိုးရွားမပီး လေသ၏ဖွံ့မဖိုး 

ြှုျိ ုလနှာင့လ်နှးလစသည့အ်တျွ ်လေသတငွ်း ဘတဂ်ျျ ်

ခွဲလဝြှုျေည်း နံပါတ်သုံးအလရးကျီးလသာ အချျ် 

လျျာ်စိုးသူ(ေွှတ်လတာ်) Economic Development

ပဖစလ်ပသည။် သဘာဝသယဇံာတထျွလ်သာ လေသြျား 

သည်ေည်း ထိုသယံဇာတြျားလကျာင့်ပင် ြမငိြ်းချြ်း 

ြဖွံ့မဖိုးလတာ့ တာျို ပြင်လတွ့ရလပသည်။

အထူးသပဖင့်  ပြန်ြာပပည်တွင်  ဖားျန့်နှင့်  

လြာ်ချးီ လေသြျားသည်အဆိုပါ လေသထွျ်တွင်းထွျ် 

သယံဇာတြျားလကျာင့်ပင် လေသခံတို့ြှာ အျျ ိုးလျျး 

ဇူးြခစံားရပ ဲဆိုးျျ ိုးြျားသာ ရရှခိစံား လနကျရတာျိ ု

လတွ့ရြှာ ပဖစ်ပါသည်။ 

သယဇံာတတူးလဖာ ်ထတုေ်ပုလ်နလသာ ျြု္ပဏ ီ

ြျားျ အဆိုပါလေသြျားြှ သယံဇာတြျားျိုသာ 

ထတုယ်သူွားမပီး အဆိပုါလေသြျားအတျွ ်CSR ြျားျိ ု

ပပန်ေည် ေုပ်လဆာင်လပးပခင်း ြရှိလပ။

ဥပြာ အားပဖင့ ်သယဇံာတတူးလဖာလ်သာ ျြု္ပဏ ီ

ြျားသည ်CSR လကျးြျားျိ ုအဆိပုါ လေသြျားအတျွ ်

ေပုလ်ပးရြည့ ်အစား လေသအစိုးရြျားသိုသ့ာ လပး အပ်

လဆာင်ရွျ်လစပခင်းြျားလဆာင်ရွျ်သေို လေသအစိုးရ 

ြျားျေည်း ထိုCSR လငွြျားျို သယံဇာတ ထုတ်ယူ 

ခံရလသာလေသြျားအတွျ် သုံးစွဲ ပခင်းြရှိပဲ ၎င်းတို့  

စိတ်ကျိုျ် သုံးစွဲတာျို လတွ့ရြှာပဖစ်လပသည်။

ထိအုချျြ်ျားသည ်ဥပလေစည်းြျဉ်းစည်းျြ်း 

ြျားနှင့် ညီညွတ်ပခင်း ြရှိသေို အျျင့်ပျျ်ပခစားြှုျို 

ေည်း အားလပးရာ လရာျ်လပသည်။ သယံဇာတထုတ် 

ယူပခင်း၏ ဆိုးျျ ိုးြျားသာ လေသခံတို့ ခံစားရသပဖင့် 

သဘာဝသယံဇာတသည်ေည်း ဖွံ့ မဖိုးြှုလနာျ်ျျ 

ပခင်းအတွျ်  နံပါတ်လေး အလရးပါလသာအချျ်  

ပဖစ်လပသည်။

အချုပ်အားပဖင့်ဆိုလသာ် ပြန်ြာနိုင်ငံရှိလဝးေံ 

လခါင်ဖျား တိုင်းရင်းသား လေသြျား ဖွံ့မဖိုးတိုးတျ် 

လရးအတွျ် မငိြ်းချြ်းလရးရရှိရန် အလရးကျီးေိုအပ် 

လနြှာပဖစသ်ေိ ုထိလုေသြျားအတျွ ်လျာင်းြနွ ်လသာ 

အုပ်ချုပ်ြှု၊ ြျှတလသာလေသတွင်း ဘတ်ဂျျ်ခွဲလဝြှု 

စနစန်ငှ့ ်သဘာဝသယဇံာတထတုယ်ြူှုပငွ့ေ်င်းပြငသ်ာ

လရး (EITI)ြျား လအာငပ်ြငလ်အာင ်လဆာငရ်ျွန်ိငုြ်သှာ 

အဆိပုါ တိငု်းရင်းသားလေသြျား ဖွံ့မဖိုးတိုးတျေ်ာြှာ 

ပဖစ်လကျာင်း ြီးလြာင်းထိုးလရးသားတင်ပပေိုျ်ရလပ

သည်။
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အလြရျိန ်အြျ ိုးသားလေလကျာင်းနငှ့ ်အာျာ 

သအုပ်ချုပ်လရး (NASA) သည် အဂကါမဂိုေ်လပါ်သို့ ေွှတ် 

တင်ျာ သျ်ရှိသတ္တဝါြျားျို ရှာလဖွလရးြည့် ယာဉ် 

သစျ်ိ ုြေီယီာြျားျိ ုေဇီငဘ်ာေ ၂၇ ရျလ်န့ျ ထတု ်

လဖာ်ြိတ်ဆျ်ေိုျ်သည်။ 

ယင်း သျ်ရှိရှာလဖွလရး ယာဉ်သစ်သည် အဂကါ 

မဂေ်ိဆင်း ြစရ်ငှတ်ငွ ်ပါဝငြ်ည ်ပဖစမ်ပီး ြစရ်ငှ၏် အပိငု်း 

နစှခ်ထုြဲ ှအဂကါမဂေိျ်လန ရရှြိည့ ်နြနူာြျားျိ ုျြ္ဘာ 

လပြဆသီို ့ပိုလ့ဆာငြ်ည့ ်အပိငု်းတငွ ်ပါဝငသ်ွားြည ်ပဖစ ်

လကျာင်း သိရသည်။ 

နြူနာြျား ရှာလဖွရာတွင် ယင်း ယာဉ်သစ်သည် 

အလြရျိနန်ိငုင်ျံ တာဟိုးလရျနအ်ရယွအ်စားရှသိည့ ်

အဂကါမဂိုဟ်လပါ်ရှိ ချ ိုင့်ထဲသို့ လစေွှတ်ျာ သျ်ရှိြျား 

ရှိြရှိ  နြူနာြျားျို  ရရယူသွားြည့်အပပင် ချ ိုင့်၏ 

ထိုင်းနို င်ငံ  ဘန်လျာျ် မြို့ရှိ  နာြည် ကျီး  

ပပည့်တန်ဆာျေပ်တစ်ခုပဖစ်သည့် The Prince ျို 

ထိငု်းရြဲျားျ လရှာငသ်ခင ်ဝငလ်ရာျစ်ီးနင်းဖြ်းဆီးရာ 

ပြန်ြာ အြျ ိုးသားပပည့်တန်ဆာ ၄ ဦးအပါအဝင်  

အြျ ိုးသား ပပည့်တန်ဆာ ၃၅ ဦးျို ေီဇင်ဘာေ ၂၈ 

ရျ်လန့ျ ဖြ်းဆီးနိုင်ခဲ့လကျာင်း သိရသည်။ 

ဘန်လျာျ် မြို့ေယ်  အာရီေြ်း  အြှတ်  

၄ တွင်  ဖွင့်ေှစ်ထားသည့်  ယင်းအြျ ိုးသား ပပည့်  

တန်ဆာျေပ်ျို ရဲတပ်ဖွဲ့ြျား ဝင်လရာျ်ဖြ်းဆီး 

ရာတွင် အလပါ်ပိုင်းအဝတ်ဗောနှင့် ဧည့်သည်ြျားျို 

လစာင့်ဆိုင်းလနခဲ့ကျလကျာင်း သိရသည်။ 

ဖြ်းဆီးခံရသည့်  အြျ ိုးသား ပပည့်တန်ဆာ 

၃၅ ဦးတွင် ပြန်ြာ ၄ ဦး၊ ထိုင်း ၂၄ ဦး ောအို ၄ ဦးနှင့် 

ဗီယျ်နြ်  လြာ်ေယ်တစ်ဦး အပါအဝင်  ၂ ဦးနှင့်  

ျလြ္ဘာေီးယား ၁ ဦးတို့ ပါဝင်လကျာင်း ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ြှ 

သတင်းထုတ်ပပန်ထားသည်။ 

ဖြ်းဆီးခံရသည့် ထိုင်း ၂၄ ဦးျို ပပန်ေည် 

ေွှတ်လပးခဲ့မပီပဖစ်လကျာင်းေည်း သိရသည်။ 

ပြန်ြာ နိုင်ငံသား ၄ ဦးြှအပ အပခား နိုင်ငံ 

ပခားသား အြျ ိုးသား ပပည့်တန်ဆာြျားသည် တရား 

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အေည်အပတ် ောလရာျ်ကျ 

သည့် ခရီးသွား ဦးလရသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ၃၉ 

သန်းပပည့်သွားမပီ ပဖစ်လသာလကျာင့်  တစ်နှစ်အတွင်း 

ခရီးသွားဝင်လရာျ်ြှု အြျားဆုံး စံချနိ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ 

ယခင်နှစ် ၂၀၁၈ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်လရာျ် 

ေည်ပတ်သည့် နိုင်ငံ ပခားခရီးသွားသည် ၃၈ သန်း 

သာ ရှိလသာ်ေည်း ယခုနှစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၃၉ သန်း 

ပပည့်သွားမပီ ပဖစ်လသာလကျာင့်  စံချနိ်တင်နိုင်ခဲ့ ပခင်း 

ပဖစ်သည်။ 

ထိုင်းနိုင်ငံသို့  လန့စဉ်  ခရီးသွား ၁ သိန်း ၄ 

လသာင်းခန့် ဝင်လရာျ်ေည်ပတ်လနမပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

အျနုတ်ငွ ်ခန့်ြနှ်းလပခ ခရီးသွားေဦူးလရ ၃၉.၆ သန်းြ ှ

၃၉.၈ သန်းအထ ိဝငလ်ရာျ ်ေညပ်တြ်ည ်ပဖစလ်ကျာင်း 

သိရသည်။ 

ထိုင်းခရီးသွားေုပ်ငန်း အာဏာပိုင်ြျားသည် 
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ြျျ်နှာပပင်ျိုပါ စူးစြ်းလေ့သွားြည် ပဖစ်လကျာင်း 

သိရသည်။ 

ယင်းျဲ့သို့ ရှာလဖွ စုံစြ်းြှုြျားပပုေုပ်ရာတွင် 

သျ်ရှိ နြူနာြျားနှင့် ြျျ်ပပင်ျို ေူသားြျား ြျျ် 

ေုံးနှင့် ပြင်နိုင်လအာင် ျူညီြည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ 

ပစ္စည်းြျားနငှ့ ်ပရိဂုရြြ်ျားျိေုည်း စြ်းသပသ်ွားြည ်

ပဖစ်လကျာင်း သိရသည်။ 

ေူေိုျ်ပါသွားြည် ြဟုတ်သည့် ယင်းယာဉ် 

သစျ်ိ ု၂၀၂၀ အလစာပိငု်းြှာ နာြညလ်ပးသွားြှာပဖစမ်ပီး  

ဇူေိုင်ေတွင် အဂကါမဂိုေ်သို့ လစေွှတ်သွားြည့် ယင်း 

ယာဉသ်စျ်ိနုစှအ်စပိငု်းတငွ ်နာြညလ်ပးသွားြည ်ပဖစ ်

လကျာင်း သိရသည်။

REF: www.sharjah24.ae
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နိုင်ငံလတာ် ဝင်လငွ ၁.၉၆ ထရီေျှ ံ ရရှိြည့် ယခုနှစ် 

၂၀၁၉ တငွ ်၂၀၁၈ ခနုစှျ်ထျ ်၄% တိုးတျြ်ှုနှုန်းနငှ့ ်

နိုင်ငံပခားခရီးသွားလပါင်း ၃၉.၇ သန်း ောလရာျ်ရန် 

လြျှာ်ေင့်ထားခဲ့လကျာင်း သိရသည်။ 

ယင်းအပပင် ထိုင်းခရီးသွားေုပ်ငန်း အာဏာ 

ပိုင်ြျားသည် ောြည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ခရီးသွားဝင် 

လရာျ်ြှု ဦးလရ သန်းလပါင်း ၄၀.၈ သန်း ဝင်လရာျ်မပီး 

နိုင်ငံလတာ် ဝင်လငွ ၂.၀၂ ထရီေျှ ံ ရရှိရန် ခန့်ြှန်းထား 

ကျသည်။ 

ောြည့်နှစ်တွင် ခရီးသွား ဝင်လရာျ်ြှုြျား 

တိုးောလစရန် ရုရှားနိုင်ငံြှ  မြို့ ကျီးြျားတွင် ဘန် 

လျာျ်နှင့် တိုျ်ရိုျ်လေယာဉ်ြျား ပျသံန်းနိုင်ရန် 

ကျိုးပြ်းေုပ်လဆာင်သွားြည်ပဖစ်လကျာင်း ထိုင်းခရီး 

သွားဌာန အကျီးအျဲျ လပပာသည်။ 

REF: Bangkok Post
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ဝင် အေုပ်ေုပ်ျိုင်ခွင့် ဗီဇာပဖင့် ောလရာျ် ေုပ်ျိုင် 

လနကျတာ ပဖစ်လကျာင်း သိရသည်။ 

ထို င်း နို င် ငံ ၏  တ ရား ဥ ပ လေ လကျာ င်း အ ရ 

ဗီဇာပဖင့် အပခားလသာ အေုပ်ေုပ်ျိုင်နိုင်လသာ်ေည်း 

ပပည့တ်နဆ်ာ အေပု ်ေပုျ်ိငုပ်ခင်းျိ ုတရားဝင ်ခငွ့ပ်ပု 

ထားပခင်း ြရှိလသာလကျာင့် တရားဥပလေ လကျာင်းအရ 

အလရးယူြှုြျား ပပုေုပ်သွားြည်ပဖစ်လကျာင်း ထိုင်း 

ေဝျ အကျီးအျဲျ သတင်းစာရှင်းေင်းပွဲတွင် 

ထုတ်လဖာ်လပပာကျားခဲ့သည်။ 

ယင်း အြျ ိုးသားပပည့်တန်ဆာ ေုပ်ငန်းျို  

ေုပ်ျိုင်လနသည့် ျေပ်ပိုင်ရှင် ထိုင်းနိုင်ငံသား ၂ ဦး 

ျိေုည်း ထိငု်းရတဲပဖ်ွဲ့ြ ှဖြ်းဆီးခဲလ့ကျာင်း သရိသည။် 

အြျ ိုးသား ပပည့တ်နဆ်ာ ေပုင်န်းတငွ ်ေပုျ်ိငု ်

လနကျသူြျားသည့် တစ်နာရီျို ဘတ် ၃၅၀၀ (ျျပ်လငွ 

တသိန်းခုနှစ်လသာင်းဝန်းျျင်) ြှ ဘတ် ၆၀၀၀ (ျျပ် 

သုံးသိန်း) အထိ ရရှိလနကျမပီး တစ်လန့ေျှင် ဘတ် 

၅၀၀၀၀ (၂၅ သိန်း ဝန်းျျင်) အထိ ရရှိလကျာင်း ထိုင်းရဲ 

တပ်ဖွဲ့၏ စစ်လဆးြှု ြှတ်တြ်းြှ သိရှိရသည်။ 

REF: Thai Rath
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ဥလရာပ ချနပ်ယီေံဂိ ်မပိုငပ်ွဝဲင ်အသင်း တစသ်င်းပဖစသ်ည့ ်ရျ်ဘူး 

ဆယ်ဘတ်အသင်းြှ အဓိျ တိုျ်စစ်ြှူး တစ်ဦးပဖစ်သည့် ဟာေန်သည် 

လေါ့ြွန်အသင်းသို့  လပပာင်းလရှေ့လကျး ယူရိုသန်း ၂၀ ပဖင့်  အမပီးသတ် 

လပပာင်းလရှေ့သွားမပီ ပဖစ်သည်။ 

ယခုနှစ် လဘာေုံးရာသီတွင် အံ့အားသင့်ဖွယ် လပခစွြ်းပပနိုင်ခဲ့သည့် 

ဟာေန်ျို ဥလရာပ နာြည်ကျီး အသင်းြျားပဖစ်ကျသည့် ြန်ချျ်စတာ 

ယူနိုျ်တျ်၊ ဂျူဗစ်တပ်၊ ချဲေ်ဆီးစသည့် အသင်းြျားျ လခါ်ယူရန် 

ချတိဆ်ျြ်ှုြျား ပပုေပုခ်ဲက့ျလသာေ်ည်း လေါြ့နွအ်သင်းသိုသ့ာ လပပာင်းလရှေ့ 

သွားခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ 

အသျ် ၁၉ နစှသ်ာ ရှလိသးသည့ ်ဟာေနသ်ည ်ဂျာြန ်ဘေူတေီ်ဂါ 

ျေပ် လေါ့ြွန်တွင် တစ်ပတ်ေျှင် ေုပ်ခေစာ လပါင် ၁ သိန်း ၃ လသာင်း 

ရရှိြည်ပဖစ်မပီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိ သျ်တြ်းရှိသည့် စာချုပ်တစ်ရပ်ျို 

ချုပ်ဆိုခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ 

ယခနုစှ ်ချနပ်ယီေံဂိမ်ပိုငပ်ွတဲငွ ်စခံျနိြ်ျားျိ ုပိငုဆ်ိငုန်ိငုသ်ညအ်ထ ိ

လပခစွြ်းပပနိုင်ခဲ့သည့် ဟာေန်သည် ယခုနှစ်လဘာေုံးရာသီတွင် ဆယ် 

ဘတ်အသင်းအတွျ် ပွဲလပါင်း ၂၂ ျစားျာ သွင်းဂိုး ၂၈ ဂိုး သွင်းယူ 

ထားနိုင်သူ ပဖစ်သည်။ 

လနာ်လဝးနိုင်ငံသား ဟာေန်သည် ဆရာလဟာင်းရှိသည့် အဂကေန် 

ပရီးြီးယားေဂိ ်ျေပ ်ြနခ်ျျစ်တာ ယနူိျုတ်ျအ်သင်းသို ့လပပာင်းလရှေ့ 

ြည်ဟု သတင်းြျား ထွျ်လပါ်ခဲ့ဖူးသည်။ 

REF:Dailymail.co.uk

ဥလရာပ လဘာေုံးလောျ၏ ဇန်နဝါရီလေးျွျ်  ဖွင့် လတာ့  

ြည့်ဆဲဆဲတွင် ဂျာရျ်လဘးေ်၊ လျာ်တင်ဟို၊ ျာဗာနီစသည့် ျစား 

သြားြျား၏ တန်လကျးသည် ထျ်ဝျ်လောျ် ျျဆင်းသွားခဲ့သည့် 

အတွျ် အလပပာင်းအလရှေ့လေးျွျ် ေှုပ်ေှုပ်ရှားရှား ရှိောနိုင်လကျာင်း 

သုံးသပ်ြျား ပြှင့်တျ်လနသည်။ 

နာြည်ကျီး ျစားသြား ၂ ဦးပဖစ်သည့်  ဂျာရျ်လဘးေ်နှင့်  

လျာ်တင်ဟိုသည် တန်လကျး ျျဆင်းြှုတွင် အြျားဆုံးအပဖစ် ရပ်တည် 

လနသည်။ 

ေျရ်ှ ိဘိငုယ်နပ်ြူးနစအ်သင်းတငွ ်အငှားအပဖစ ်သွားလရာျျ်စား 

လနသည့် လျာ်တင်ဟိုသည် လပခစွြ်းပပ သွင်းဂိုးြျား ရယူျာ လပခစ်စွြ်းပပ 

ျစားလနနိုင်လသာ်ေည်း ၎င်း၏ တန်လကျးသည် လပါင်သန်း ၆၀ ဝန်းျျင် 

ပြန်ြာ့ လဘာေုံး ကျယ်ပွင့်တစ်ဦးပဖစ်သည့် ယူ ၂၂ ေျ်လရွးစင် 

ျစားသြား ပြတ်လျာင်းခန့်ျို ထိုင်းေိဂ် ၂ တွင် ဝင်လရာျ်ယှဉ်မပိုင် 

လနသည့် ချ ိုင်းနတ် အသင်းျ လခါ်ယူခဲ့လကျာင်း သိရသည်။ 

၂၀၁၉ ဖိေစ်ပိုင်  ဆီးဂိြ်း မပိုင်ပွဲတွင်  လပခစွြ်း ပပျစားနိုင်ခဲ့  

သည့အ်တျွ ်ထိငု်းေဂိြ် ှအသင်းြျားအပပင ်အပခား ပပညပ် ျေပအ်သင်း 

ြျားြှ လခါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားပခင်းျိုခံခဲ့ရသည့်  ပြတ်လျာင်းခန့်ျို  

ချ ိုင်းနျ်အသင်းျ ေျ်ဦးြှုရယူျာ လခါ်ယူခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ 

ပြန်ြာ ျွင်းေယ်ျစားသြား ပြတ်လျာင်းခန့်ျို ချ ိုင်းနျ် 

အသင်းနှင့် ပွဲထွျ်ခွင့် အာြခံချျ်ပါဝင်သည့် ၁ နှစ် သျ်တြ်းရှိသည့် 

စာချုပ်တစ်ရပ်ျို ချုပ်ဆိုခဲ့လကျာင်း သိရသည်။ 

ရတနာပုံအသင်းနှင့် စာချုပ်သျ်တြ်း ျုန်ဆုံးလနခဲ့မပီ ပဖစ်သည့် 

ပြတ်လျာင်းခန့်ျို အေွတ်လပပာင်းလရှေ့လကျးပဖင့် ချ ိုင်းနတ်အသင်းျ 

အမပီးသတ် လခါ်ယူနိုင်ခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။

ပြတ်လျာင်းခန့်ျို ထိုင်းေိဂ် ၁ အသင်းြျားျပါ လခါ်ယူရန် ျြ်း 

ေှြ်းြှုြျား ရှိလသာ်ေည်း ပွဲထွျ်ခွင့် အာြခံချျ်လကျာင့် ေိဂ် ၂ အသင်း 

သို့ လပပာင်းလရှေ့ခဲ့ပခင်း ပဖစ်လကျာင်း သိရသည်။ 

ဆီးဂိြ်း အလျာင်းဆုံး ျစားသြား ၁၁ စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် 

ပြတ်လျာင်းခန့်သည် ဖိေစ်ပိုင် ဆီးဂိြ်းမပိုင်ပွဲတွင် ပြန်ြာ ယူ ၂၂ အသင်း 

နှင့်အတူ လကျးတံဆိပ်ဆုျို ဆွတ်ခူးထားသူပဖစ်သည်။ 

REF: DUWUN

ပြနြ်ာေျ်လရွးစင ်တိျ်ုစစြ်ှူး တစဦ်းပဖစသ်ည့ ်လဆာေ်ြနသ်ည ်

ထိုင်းေိဂ် ၃ အသင်းတစ်သင်းပဖစ်သည့် လပြာင်ျန်အသင်းသို့ လပပာင်းလရှေ့ 

သွားမပီ ပဖစ်လကျာင်း သိရသည်။ 

ပြန်ြာ လနရှင်နယ်ေိဂ်ျေပ် ရှြ်းယူနိုျ်တျ်အသင်းနှင့်  

စာချုပ်သျ်တြ်း ျုန်ဆုံးသွားမပီ ပဖစ်သည့် လဆာ်ေြန်သည် ောြည့် 

ဇနန်ဝါရေီတငွ ်ပပနေ်ညစ်တငြ်ည့ ်ထိငု်းေိဂ ်၃ တငွ ်လပပာင်းလရှေ့ျစားရန ်

ေီဇင်ဘာေ ၁၇ ရျ်လန့ အတည်ပပု ထုတ်ပပန်ခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ 

အသျ ်၂၅ နစှ ်ရှမိပီပဖစသ်ည့ ်လဆာေ်ြနသ်ည ်လပြာငျ်နအ်သင်းနငှ့ ်

ေစာလင ွတစေ် ဘတ ်၁ သနိ်းတန ်(သနိ်း ၅၀ ဝန်းျျင)် ၁ နစှ ်စာချုပပ်ဖင့ ်

လပပာင်းလရှေ့ခဲ့ ပခင်း ပဖစ် မပီး လပခစွြ်းလပါ်ြူတည်မပီး လနာျ်ထပ် ၁ နှစ် 

သျတ်ြ်းတိုးနိငုြ်ည့ ်အခငွ့အ်ေြ်းေည်း ယင်း စာချုပတ်ငွ ်ပါဝငလ်ကျာင်း 

သိရသည်။

လပြာင်ျန်အသင်းသည် ောြည့် ၂၀၂၂ တွင် ထိုင်းေိဂ် ၁ သို့ 

တျ်လရာျ်နိုင်ရန် စီြံျိန်းချျာ ျစားသြားလျာင်းြျားျို စုစည်း 

လနသည့် အသင်းတစ်သင်းပဖစ်သည်။ 

ထိငု်းေဂိ ်၁ ြ ှျစားသြားြျားျဲသ့ို ့ေစာ အလပြာျအ်ြျားလပးမပီး 

နာြည် ကျီး  လပခစွြ်းလျာင်းသည့်  ျစားသြားြျားျို  လခါ်ယူျာ 

အသင်းျိ ုတညလ်ဆာျလ်နသည့ ်လပြာငျ်နအ်သင်းသည ်ထိငု်းနိငုင် ံလဘာ 

ေုံးလောျတွင် ေူလပပာအြျားဆုံး အသင်းတစ်သင်းပဖစ်သည်။ 

REF: Ye Naing Win
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bktD

jrefrm vufa&G;pif 

wdkufppfrSL; aqmfvref 
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bktD

qD;*drf;wGif ajcpGrf;jy 

upm;edkifcJhonhf jrwfaumif;cehfudk 

xdkif;vd*f 2 toif; ac:,l

bktD

သာ ျျန်ရှိလတာ့သည်။ 

ေဗီာပူးထြံ ှလပါငသ်န်း ၁၀၀ လျျာပ်ဖင့ ်ဝယယ်ခူဲသ့ည့ ်ဘာစေီိနုာ 

အသင်းအတွျ် လခါင်းခဲရြည့် အလပခအလနေည်း ပဖစ်သည်။ 

ရီးရဲြတ်ေရစ်အသင်း၏ အရံခုံတွင် အချနိ်ျုန်လနသည့် ဂျာရျ် 

လဘးေ်သည်ေည်း ယခု ရာသီအစတွင် တန်လကျး လပါင်းသန်း ၆၀ လျျာ် 

ရှလိသာေ်ည်း ယခတုငွ ်လပါင ်၃၄ သန်းအထ ိတနလ်ကျး ျျဆင်းသွားသည။် 

ဘာစီေိုနာအသင်းြှ  ဘတ်စျွတ် ၊  ရာျီတစ် ၊  အြ်တီတီ ၊ 

ရီးရြဲတေ်ရစျ် အဆနစ်ရီိ၊ု ြာဆယေ်ိ၊ု ပအီျ်စဂ်ျြီ ှျာဗာနနီငှ့ ်လနဘယ ်

ဖျ်ျီရာ၊ စသည့်ျစားသြားြျား၏ တန်လကျးသည်ေည်း ျျဆင်း 

သွားလကျာင်း သိရသည်။ 

REF: Sport360



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(27)

Zefe0g&Dv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 
Advertisement

a=umfjim 

udP 

qufoG,f

vdkygu 

zkef; - 

09262172935

aoG;vSL'gef;vdkygu = 

vGdKifaumfjynfol haq;&Hk;}uD; 

(trsdK;om;aoG;Xme) 

qufoG,f&efzkef;  

09786499987/ 09452879566

  Phone : 09262172935



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

Zefe0g&Dv (1) &ufae@/  2019 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(28)

u
EWm

&0
w

Dw
dkif;

(r
f)

'dk@acwf rdom;pk v,f,moHk;pufESifh aqmufvkyfa&;oHk; ypPnf;qdkifrS wvESpf}udrf xkwf Kantarawaddy Times *sme,fudk vpOf tapmif (40) 6 vpmudk vSL'gef;onf?

eSpfopf qkawmif;

၂၀၂၀ြှာ ျျလတာ်တို့ျယားပပည်နယ်ြှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားေူြျ ိုးလတွအားေုံး စိတ်၏ချြ်းသာပခင်း 

ျိုယ်၏ျျန်းြာပခင်းနဲ့ ပပည့်စုံပါလစေို့ ျျလတာ့်အလနနဲ့ ဆုလတာင်းချင်တယ်။ လနာျ်မပီးလတာ့ ျျလတာ်တို့ 

ပပညန်ယသ် ူပပညန်ယသ်ားလတအွားေုံးဟာ ျျလတာန်ဲ့တစလ်သွးတည်း တစသ်ားတည်း ေတီိုးတျြ်ှုအလရွ့တစခ်ျုိ ု

ပူးလပါင်းလဖာ်လဆာင်ကျေိြ့်ြယ်ေို့ ျျလတာ်ယုံကျည်တယ်။ 

ေေီိပုူးလပါင်းလဖာလ်ဆာငခ်ငွ့လ်တျွိလုပါလ့နာ ျျလတာန်ယခ်တံိငု်းရင်းသားတစလ်ယာျပ်ပီ ီျျလတာအ်ပပည့ ်

အဝလပးထားပါတယ။် အေဲလီနရာြှာ ျျလတာဟ်ာ မပီးပပည့စ်ုတံဲသ့တူစလ်ယာျြ်ဟတုဘ်ူးေိုေ့ည်း ျျလတာလ်ပပာ 

ချင်ပါတယ်။ 

ေူတိုင်းေူတိုင်းြှာလပါ့လနာ အားသာချျ်လတွ အားနည်းချျ်လတွရှိကျပါတယ်။ ေါလပြယ့် ျျလတာ်ျ 

ျျလတာ့်ရဲ့အားနည်းချျ်လတွျို လေျာ့နည်းပလပျာျ်လအာင် အမြဲကျိုးစားပါတယ်။ 

ဘာပဖစ်ေို့ေဲဆိုရင် တိုင်းပပည်တည်လဆာျ်တဲ့လနရာြှာ နိုင်ငံတည်လဆာျ်တဲ့လနရာြှာ တစ်ဦးတစ် 

လယာျလ်ခါင်းနဲ့ြ ှြရတာ ျျလတာတ်စလ်ယာျတ်ည်းနဲ့ေည်း စြွ်းလဆာငေ်ိုြ့ရပါဘူး။ ေါလကျာင့ြ်ေို ့ျျလတာ ်

ချစခ်ငလ်ေးစားအပတ်ဲ ့ျျလတာတ်ို ့ျယားပပညန်ယြ်ှာရှတိဲ ့တိငု်းရင်းသားအားေုံးအလနနဲ့လပါလ့နာ ျျလတာန်ဲ့အတ ူ

ပပည်နယ်ရဲ့အလရး တိုင်းရင်းသားရဲ့အလရး ျျလတာ်တို့ရိုးရာယဉ်လျျးြှု စာလပဓလေ့ထုံးတြ်းလတွျို အပြင် 

ျျယ်ျျယ်နဲ့ ေျ်ရှိတည်ဆဲြူဝါေလတွနဲ့အညီ ပူးလပါင်းလဆာင်ရွျ်နိုင်တဲ့အလနအထားလတွျို ဝိုင်းဝန်း 

ကျိုးပြ်းကျဖို့ ျျလတာ်အလနနဲ့တိုျ်တွန်းအားလပးချင်ပါတယ်။

OD;t,fvfazmif;&Sdk (u,m;jynfe,f0ef-uD;csKyf)

ျရငန်တီစြ်ျ ိုးသားေုံးရဲ့ ျကံျြာျ ျရငန် ီ

အြျ ိုးသားလတရွဲ့ ေျထ်ြဲှာပလဲပါလ့နာ။ အြဲှာြ ှသြိငု်း 

ပဖတ်သန်းြှုအရ အလတွ့အကျုံအရဆိုရင်လတာ့ အထူး 

သပဖင့် ေူငယ်လတွလပါ့လနာ ေူေတ်လတွေျ်ထဲြှာရှိ 

ပါတယ်။

ဆိလုတာ ့ျိယု့ရ်ဲ ပ့ပညန်ယ ်ဆျေ်ျတ်ညတ်ံဖ့ို ့

ျိုယ့်အြျ ိုးသားဂုဏ်သိျ္ခာဆျ်ေျ်ရှင်သန်ချင်တ

ယဆ်ိရုငလ်တာ ့ျျလတာတ်ိုရ့ပတ်ညခ်ျျြ်နှဖ်ိုေ့ိတုယ ်

ျိုယ့်အြျ ိုးျိုချစ်ဖို့ေိုတယ် ျိုယ့်ပပည်နယ်သြိုင်းျို 

ထိန်းသိြ်းလစာင့်လရှာျ်ဖို့ေိုပါတယ်။ 

ျျလတာ်တို့ နှစ် ၇၀ လပါ့လနာ ေီနိုင်ငံထဲြှာလန 

ောမပီ သင်ခန်းစာအြျ ိုးြျ ိုးရမပီလပါ့လနာ နိုင်ငံလရး၊ 

ေူြျ ိုးလရး၊ စာလပယဉ်လျျးြှု အျုန်ေုံးသင်ခန်းစာရ

မပီပဖစ်တဲ့အတွျ် ျိုယ့်ဟာျို ျိုယ်အားျိုးြှရြယ့် 

အလနအထားပဖစ်တယ်လပါ့လနာ။

ဆိုလတာ့ ျိုယ့်ျိုယ်ျိုယ် အားျိုးနိုင်လအာင် 

ျျလတာ်တို့ ဝိုင်းေုပ်ကျရြှာပဖစ်တယ်ေို့ ျျလတာ် 

လပပာချင်ပါတယ်။

udk'D;'D (u&ifeDvli,f)

နှစ်သစ်ဆုလတာင်းလေးျလတာ့ ျယားပပည် 

နယ်ျ နယ်လပြအလနအထားလေးလျာ ဖွဲ့စည်းပုံလတွ 

လျာ လနာျ်မပီးလတာ့ အာဆီယံြှာေည်းအသန့်ရှင်း 

ဆုံး ပထြဆု ရထားတယ်ဆိုလတာ့ ေီျယားပပည်နယ် 

လေးရဲ့ နှစ်သစ်ျလတာ့အပခားတိုင်းနဲ့ ပပည်နယ်ထျ် 

ပိမုပီးလသာ သာယာေပှမပီးလတာလ့ပျာစ်ရာ လျာင်းြှာပါ။ 

တရားဥပလေစိုးြိုးလရးျလတာ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အလနနဲ့ 

အချနိ်နဲ့အညီ လဆာင်ရွျ်လနကျတာပဲလနာ။ 

နှစ်သစ်ျူး မပီဆိုရင်ေည်းပဲ  ေုံ ခခုံလရးလတွ 

တိုးပြှင့်ချတယ် သတင်းျျွတ်ပဲပဖစ်ပဖစ် နယ်လပြလအး 

ချြ်းလရးတရား ဥပလေစိုးြိုးလရး အတွျ်ျိုလပါ့လနာ 

အစွြ်းျုန် ရဲတပ်ဖွဲ့ျလဆာင်ရွျ်လနပါတယ်ေို့။ 

ေီကျားထဲ 199 Call Cemter ေည်းဖွင့်ထား

မပီပဖစ်တဲ့အတွျ်လကျာင့် ေိုအပ်ေို့ရှိရင်လတာ့ 199 

ျိုချျ်ချင်းဆျ်ေို့ရပါတယ်ေို့ အဆင်သင့်ပါပဲေု့ိ။

'k&Jrª;-uD;odef;atmif (vGdKifaumfc&dkif&JwyfzGJ hrª;)

tqufudk pmrsufem (17) odk h


