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azazmf0g&Dv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(2)

ယခင်အြတ်က စာနရးေူ စကားြလ္လင်ခံထား 

ေလိုြင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နရေးနကာက်ြွဲကို တနိုင်ငံလုံး 

အတိငု်းအတာထက ်ကယားဖြညေ်ယ ်အနေအထားကိ ု

ော အဓိကဦးတည် ချဉ်းကြ်နရးေားြါမည်။

 ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းြုံ အနဖခခံဥြနေအရ 

ြထမဆုံး ၂၀၁၀ ခနုစှ ်နရေးနကာကြ်ွတဲငွ ်ကယားဖြည ်

ေယ ်မဆဲန္ဒေယ ်( ၃၄ ) နေရာစလုံး၌ ဖြညန်ထာငစ်ကုကံခ့ိငု ်

နရးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးနရးြါတီ ( USDP )  တစ်ြါတီ တည်းော 

အနိုင်ရခဲ့ြါေည်။ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် နရေးနကာက်ြွဲတွင် အမျ ိုးေားေီမို 

ကနရစအီဖွဲ့ချုြ ်( NLD ) မ ှ( ၂၆ ) နေရာ၊ ဖြညန်ထာငစ်ု

ကကံခ့ိငုန်ရးနငှ့ဖ်ွံ့ပဖိုးနရးြါတ ီ( USDP ) မ ှ( ၇ ) နေရာနငှ့ ်

တစ်ေီးြုဂ္ဂလ ( ၁ ) နေရာတို့ အနိုင်ရရှိခဲ့ြါေည်။ 

 ၂၀၁၀ ခနုစှတ်ငွ ်( ၁၀၀ ) ရာခိငုန်ှုေ်း အနိငုရ် 

ခဲ့ေည့် ဖြည်နထာင်စု ကကံ့ခိုင်နရးနှင့်ဖွံ့ ပဖိုးနရးြါတီ 

(USDP) အနေဖဖင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ( ၂၀ ) ရာခိုင်နှုေ်း 

နကျာ်ရုံော နိုင်နတာ့ေည်အထိ နလျာ့ကျေွားခဲ့ေည် 

ကို နတွ့ရြါေည်။ 

၂၀၁၅ ခနုစှတ်ငွ ်( ၇၆ ) ရာခိငုန်ှုေ်းနကျာ ်အနိငုရ် 

ထားေည့် အမျ ိုးေားေီမိုကနရစီအဖွဲ့ချုြ် ( NLD ) 

အနေဖဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ရာခိုင်နှုေ်း မည်မျှ နိုင်မည် 

ေည်း။ တိုးေွားမည်နလာ၊ နလျာ့ကျေွား မည်နလာ 

စိတ်ဝင်စားစရာြင်ဖဖစ်ေည်။

 စာနရးေူ အနေနှင့်  အနိုင်ရြါတီတို့၏ 

တာဝေယ်စူဉက်ာလ စမွ်းနဆာငရ်ညမ်ျား ထူးမဖခားေား 

လှ၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဖြည်နထာင်စုကကံ့ခိုင်နရးနှင့်ဖွံ့

ပဖိုး နရးြါတီ (USDP) ကို လူကကိုက်ေည်း၍ မဲနလျာ့ကျ 

ခဲ့ရေကဲ့ေို့  ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်လည်း အမျ ိုးေားေီမို  

ကနရစီအဖွဲ့ချုြ် ( NLD ) အနေဖဖင့် မဲဆန္ဒေယ်အချ ို့ 

လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရနိုင်ေည်ဟု ယူဆြါေည်။ 

ကယားဖြညေ်ယအ်တကွ ်အကျယ ်ေုံးေြခ်ျက ်

ကိ ုကယားဖြညေ်ယလ်ွှတန်တာ၏် လဦူးနရကိ ုနလလ့ာ 

ပြီးလျှင် ကယားဖြည်ေယ် အစိုးရ၏ စီမံခေ့်ခွဲမှု အလွဲ 

များနှင့် ယှဉ်တွဲေုံးေြ်လျက် နရးြါမည်။

2020 ckeSpf a&G;aumufyGJudk cs^f;uyfjcif; (2)

ကယားဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ်၏ လူဦးနရကို  

နလ့လာဖခင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် နရေးနကာက်ြွဲတွင် ကယား 

ဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ်၌  ဖြည်နထာင်စုကကံ့ခိုင်နရးနှင့် 

ဖွံ့ပဖိုးနရးြါတီ (USDP) မှ ၁၅ နေရာစလုံး အမျ ိုးေား 

( ကျား ) များော အနိုင်ရခဲ့ြါေည်။ 

တစ်ေည်းအား ဖဖင့်  ကယား ဖြည်ေယ်လွှတ်  

နတာက်ိ ုအစမိ်း တစန်ရာငတ်ည်းက လွှမ်းမိုးခဲေ့ညဟ် ု

ဆိရုနြမည။် ေိုရ့ာတငွ ်၂၀၁၅ ခနုစှ ်နရေးနကာကြ်ွအဲရ 

ကယားဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ်၌  NLD မှ (၁၁)ဦးနှင့်   

USDP မှ ( ၄ ) ဦးော အနိုင်ရရှိခဲ့၍ အေီ ကဲေည့် 

နှစ်နရာင်စြ် လွှတ်နတာ်  ဖဖစ်လာနော်လည်း  ဖြည် 

ေယ် လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ် အမျ ိုးေမီးတစ်ဦးမျှ 

မြါနေးြါ။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကကားဖဖတ် နရေးနကာက်ြွဲအပြီး 

လကရ်ှ ိကယားဖြညေ်ယလ်ွှတန်တာက်ိ ု ဖြညေ်လူထူမု ှ

နရေးနကာက်တင်နဖမာက်ေည့်  75% လွှတ်နတာ်  

ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၅ ) ဦးတွင် အမျ ိုးေားေီမိုကနရ 

စအီဖွဲ့ချုြ ်( NLD ) မ ှ( ၁၀ ) ဦး ၊ ဖြညန်ထာငစ်ကုကံခ့ိငုန်ရး

နငှ့ဖ်ွံ့ပဖိုးနရးြါတ ီ( USDP ) မ ှ( ၄ ) ဦး ၊ ကယားဖြညေ်ယ ်

ေီမိုကရက်တစ်ြါတီ ( KySDP )  မှ ( ၁ ) ဦးနှင့် 25% 

တြ်မနတာ်ေား  ဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်  

( ၅ ) ဦး ဖဖင့် ဖွဲ့စည်းထားေည်ကို နတွ့ရနြမည်။

 ဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်(၂၀) 

ဦးထဲတွင်  ကယားဖြည်ေယ်အစိုးရအဖွဲ့၌ ဝေ် ကကီး 

ချုြ်၊ လုံခခုံနရးနှင့် ေယ်စြ်နရးရာဝေ်ကကီး၊ ဗမာတိုင်း 

ရင်းေားနရးရာ ဝေ်ကကီး တာဝေ်များထမ်းနဆာင်ရေ်  

၂၀၀၈ ခနုစှ ်ဖွဲ့စည်းြံု အနဖခခဥံြနေအရ  ဖြညေ်ယလ်ွှတ ်

နတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဖဖစ်ရနြမည်။

ထို  (၃ )  ဦးောဆိုလျှင်  ကယား ဖြည်ေယ်  

လွှတ်နတာ်၌ (၁၇) ဦး ကျေ်မည် ဖဖစ်နော်လည်း 

ဖြည်ေယ်စည်ြင်ောယာနရးနှင့် လူမှုနရးဝေ်ကကီး ၊ 

ဖြည်ေယ်စိုက်ြျ ိုးနရး၊ နမွးဖမူနရးနှင့်  ဆည်နဖမာင်း 

ဝေက်ကီး ၊ ဖြညေ်ယေ်ယဇံာတနငှ့ ်ေဘာဝြတဝ်ေ်းကျင ်

ထိေ်းေိမ်းနရးဝေ်ကကီး တာဝေ်များ ထမ်းနဆာင်ရေ်   

ဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှ တာဝေ် 

နြးလိကုရ်ာ ကယားဖြညေ်ယလ်ွှတန်တာ၌် လွှတန်တာ ်

ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များ နဆာင်ရေက်ရေ် တြ်မနတာ်ေား  

ဖြညေ်ယလ်ွှတန်တာက်ိယုစ်ားလယှ ်( ၄ ) ဦး အြါအဝင ်

( ၁၄ ) ဦးော ကျေ်နတာ့ေည်။

ကယားဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ်တွင်  ဖြည်ေယ် 

လွှတ်နတာ်ကိုယ်စား လှယ်များေည်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ေု ဥက္ကဋ္ဌ 

တာဝေ ်များအဖြင ်လွှတန်တာ ်နကာမ်တဦက္ကဋ္ဌ၊ အတငွ်း 

နရးမှူး နှင့် အဖွဲ့ဝင်တာဝေ်များ ထမ်းနဆာင်ရေ် ရှိြါ 

ေည။် လကရ်ှ ိလွှတန်တာ ်နကာမ်တ ီ( ၉ ) ခ ုရှြိါေည။် 

လွှတန်တာ ်နကာမ်တ ီတစခ်တုငွ ်ဖြညေ်ယ ်လွှတန်တာ ်

ကိုယ်စားလှယ် ( ၁ ) ဦးမှ ( ၅ ) ဦးအထိ ြါဝင်ေည်ကို 

နတွ့ရြါေည်။

လွှတ်နတာ် နကာ်မတီ တစ်ခုကိုြင် အနိုင်နိုင် 

လုြ်ရမည့်ေူများမှာ နကာ်မတီ နှစ်ခု (ေို့) ေုံးခု ြါဝင် 

နေရကာ တိုင်ြတ်နေေည်ကိုလည်း နတွ့ရြါေည်။ 

ဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 

မလူတာဝေဖ်ဖစေ်ည့ ်လထူနုငှ့ ်နတွ့ဆုကံာ ဖြညေ်ယန်ငှ့ ်

လိုက်နလျာညီနထွနော ဥြနေများဖဖစ်နရး ဥြနေ 

များကို ဖြင်ဆင်၊ ြယ်ဖျက်၊ အေစ်ဖြဌာေ်းရေ် အလွေ် 

အားေည်းေွားေည်ကို နတွ့ရြါေည်။

 ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းြုံ အနဖခခံဥြနေအရ 

ဖြည်ေယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် တာဝေ်ထမ်းနဆာင် ရနော် 

လည်း ဖြည်ေယ် လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ် အဖဖစ်မှ 

ရြေ်ားရေ ်မလိဘု ဲဖြညေ်ယလ်ွှတန်တာ ်ကိယုစ်ားလယှ ်

တာဝေ်များကိုြါ  ြူးတွဲ လုြ်နိုင်ြါေည်။ 

ေိုန့ော ် ဖြညေ်ယအ်စိုးရအဖွဲ့တငွ ်ြူးတွတဲာဝေ ်

ထမ်းနဆာငရ်ေမူျားမှာ ဖငမ်နိငုဘ် ဲြကဲကီးဟင်း စားနေရ 

ေကဲေ့ို ့ ဖဖစက်ာ ဖြညေ်ယလ်ွှတန်တာ ်ကိယုစ်ားလယှ ်

တာဝေ်များကို ထမ်းနဆာင်နိုင်စွမ်း ေည်းြါေည်။ 

(အချ ို့ဆိုလျှင် ဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ် ကိုယ်စားလှယ် 

တာဝေ်များကို လုံးဝ လျစ်လျူရှုထားြါေည်။ )

ausmfxifatmif

ကယားဖြည်ေယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လုြ်နဆာင်မှု 

အချ ို့ကို နလ့လာဖခင်း ကယားဖြည်ေယ် အစိုးရအဖွဲ့ 

ဦးနဆာင်ေူအချ ို့က ဌာနေတိုင်းရင်းေား ကရင်ေီမျ ိုး 

နွယ် စုများ၏ ေနဘာဆန္ဒမြါဘဲ ကေ့်ကွက်နေေည့် 

ကကားမှ အများဖြည်ေူြိုင် ြေ်းခခံတွင် ဗိုလ်ချုြ်နအာင် 

ဆေ်း ဖမင်းစီးနကကးရုြ်ကို အတင်းအဓမ္မ စိုက်ထူလိုက် 

ဖခင်းေည် ဖြည်မအနဖခစိုက် ြါတီများ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

နရေးနကာက်ြွဲရလာေ်ကို များစွာ ေက်နရာက်မှု ဖဖစ် 

နစလိမ့်မည်ဟု ယူဆထားကကြါေည်။

 ကယားဖြည်ေယ် ဝေ်ကကီးချုြ်၏ ရုြ်တုကို 

နရေ့နဖြာင်းနြးမညဆ်ိပုြီး တစြ်တအ်တငွ်း ကတဖိျက၍်  

မနရေ့နဖြာင်းနြးဖခင်းက ဝေ်ကကီးချုြ်အဖြင် NLD ြါတီ 

ကိုြါ ယုံကကည်မှုြိုင်းဆိုင်ရာ  နလျာ့ေည်းေွားခဲ့ ကက 

နကကာင်း နလ့လာေိရှိရြါေည်။

 ထို့အဖြင် “ေီမိုကနရစီ အေွင်ကူးနဖြာင်းမှု 

ကာလတွင် အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အားနကာင်း 

ရေ် လိုအြ်ေည် ” ဟု  စကားဖဖင့် နဖြာနေနော်လည်း 

အနိုင်ရြါတီ NLD ဦးနဆာင်ေည့် ကယားဖြည်ေယ် 

အစိုးရအဖွဲ့မှ  နေေန္တရအမိေ့်များဖဖင့်များစွာဖိနှိြ် 

ကေ့်ေတ်ချုြ်ချယ်ထားြါေည်။

 ထို့အတွက်နကကာင့် ေီမိုကနရစီ စံနှုေ်းနှင့် 

နိုင်ငံေား အခွင့်အနရး၊ တိုင်းရင်းေား တေ်းတူနရး 

တို့ကို အနလးထားေည့် အရြ်ဖက် CBOs , CSOs 

များ၏ ၂၀၁၅ ခနုစှ ်နရေးနကာကြ်ွကဲဲေ့ို ့တခေဲက ်ဝေ်းရ ံ

ကူညီမှုကို ရနိုင်မည် မဟုတ်နတာ့နြ။

 ေို့ ဖဖစ်ြါ၍ စာနရးေူ အနေဖဖင့်  ၂၀၂၀ 

ခုနှစ် နရေးနကာက်ြွဲတွင် ကယားဖြည်ေယ် မဲဆန္ဒေယ် 

( ၃၄ ) နေရာ၌ အမျ ိုးေားေီမိုကနရစီအဖွဲ့ချုြ် (NLD) 

ေည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နရေးနကာက်ြွဲကဲ့ေို့ (၂၆) နေရာ 

မနိုင်နိုင်နတာ့ဘဲ ( ၂၆ ) နေရာထက် နလျာ့ေည်း 

ေွားလိမ့်မည်ဟု ေုံးေြ် နရးေားလိုက် ရနြေည်။

ကယားဖြည်ေယ်အတွင်းရှိ  ပမို့ေယ်အလိုက် 

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနရးနစှ ်ဘတဂ်ျကခ်ွနဲဝမှုမှာ နရရရှ ိ

နရးအတွက် ဘတ်ဂျက်ဟာဆိုရင် ဖရူဆိုပမို့ေယ်က 

ေုတိယအများဆုံး ရရှိထားနြမယ့်လည်း နေေခံနတွ 

နရလုံနလာက်မှု မရှိနေးဘူးလို့ေိရြါတယ်။

လက်ရှိ ဖရူဆိုပမို့နြါ်မှာ အေီးအေားရှိနရထွက် 

နြါက်၊ စိမ့်စမ်းနရများကို ေုံးစွဲနေပြီး နနွရာေီနရာက် 

လျှင ်နရခမ်းနဖခာကမ်ှု ဖြဿောကိကုကုံနတွ့နေရြါတယ။်

ဖရူဆို ပမို့နြါ်အဖြင် အဓိကနရရှားြါးနေတဲ့  

နကျးလက်နတာရောနတွအတွက် ပမို့နှင့်နကျးလက် 

နရနြး နဝနရးစေစ်ကို နေချာစွာ အနကာင်အထည် 

နဖာရ်ေလ်ိအုြတ်ယလ်ို ့ထငဖ်မငန်ကကာင်း ဖရဆူိပုမို့မဆဲန္ဒ 

z&lqdkjrdK hwGif a&&&Sda&;twGuf bwf*suf'kwd,trsm;qkH; jzpfayr,hf a&vkHavmufr_ 

r&Sdao;

OD;jrm/ rDjrm ေယ်အမှတ်( ၂ ) လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဲရယ် 

ကဆိုြါတယ်။

“ေီအေီးအေားမှာရှိတဲ့ စိမ့်စမ်းနရဘဲ ေွယ်မယ် 

ဆိုလို့ ရှိရင်နတာ့ ကျနတာ်ထင်တယ် နလး၊ ငါးနှစ်ေဲ့ 

လည်းဘဲ ေီနရရရှိနရးစီမံကိေ်းကကီးလည်းနအာင်ဖမင် 

နတာ့မှာ မဟုတ်ဘူးနြါ့။” လို့၎င်းက နဖြာပြီးနရရှည် 

နရရရှနိရးအတကွ ်နစှ၃်၀၊ ၄၀ အထရိှနိိငုမ်ည့ ်စမီကံေိ်း 

ကကီးထည့ေ်ငွ်းစဉ်းစားရေ ်လိအုြန်ကကာင်းလည်း ဆက ်

နဖြာြါတယ်။

ဖရူဆိုပမို့ ထီကူးဆိုနရထွက်နြါက်ကနေ ေွယ် 

ယူထားတဲ့နရကို အေုံးဖြုနေကကတဲ့နကျးရော(၁၀) ရော 

ရှရိောေားနတကွ အဖွဲ့ဝင ်၁၉နယာက ်ြါရှနိော နရနကာ ်

မတီတစ်ခုဖွဲ့ပြီး ေွယ်ယူထားတဲ့ နရကိုထိေ်းေိမ်းရေ် 

ကိုယ်ထူကိုယ်ထ နဆာင်ရေက်နေကကနကကာင်း နရနကာ် 

မတီဥက္ကဌ ဦးထျရုကနဖြာြါတယ်။

“နရြိုက်နြါက်တာတို့ကိုရောက နရရနစချင် 

နတာ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုြ်နဆာင်နေရတာနြါ့နော။ 

မတလ်ကစပြီးမ ှဇေွလ်အဝငန်လာကထ်ဆိိ ုနရကမလု ံ

နလာက်ဘူးနြါ့ “ လို့၎င်းကနဖြာြါတယ်။

နကာ်မတီကို  ၂၀၁၉ ခုနှစ်  နဖနဖာ်ဝါရီလ 

၉ရကန်ေ့မှာ စတငဖ်ွဲ့စည်းခဲပ့ြီး နရေယွယ်တူဲန့ကျးရော 

နတွကနေ နေေခံနတွ စုနြါင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖဖစ် 

ြါတယ်။

နရြိုက်နြါက်ြါက အများနှင့် နဆွးနနွး ပြီး  

တစအ်မိန်ထာငက်ိ ုတစန်ထာငန်ကာကက်ာ ဖြုဖြငတ်ာ 

တို့စတဲ့ နရရှည် ထိေ်းေိမ်းမှုနတွ ဖြုလုြ်ရတယ်လို့ 

ေိရြါတယ်။

ယခုနှစ်က ယခင်နှစ်နတွထထက်နရရှားြါး 

မှုဖြဿော ြိုကကီးမားနိုင်တယ်လို့ ဇေ်ေဝါရီလထဲမှာ 

လည်း နရေည်းလာပြီဖဖစ်နကကာင်း လွှတ်နတာ်ကိုယ် 

စာလှယ် ဦးေဲရယ်က နဖြာြါတယ်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခနုစှအ်တကွ ်ကယားဖြညေ်ယ၏် 

ရေုံးခေ့်မှေ်းနဖခနငွစာရင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်

မှ နရရရှိမှု ဘတ်ဂျက်ခွဲနဝမှုမှာ ဖရူဆိုပမို့ေယ်တွင်း 

ကျြ်ေေ်နြါင်း ၄၈၅၀.၅၇၀ လျာထားပြီး ေီးနမာ့ 

ဆိုပမို့ေယ်တွင်း ကျြ်ေေ်းနြါင်း၅၇၁၃.၁၃၂ ၊ လွိုင် 

နကာ်ပမို့ေယ်တွင်း ကျြ်ေေ်းနြါင်း ၁၁၃၇.၁၈၀ ၊ 

ဖားနဆာင်းပမို့ေယ်တွင်း ကျြ်ေေ်းနြါင်း ၈.၆၀၀၊ 

နဘာလခပဲမို့ေယတ်ငွ်း ၁၂၂.၀၃၀၊ မယစ်ဲပ့မို့ေယအ်တငွ်း 

၂၄၂ .၃၀၀၊  ရှားနတာပမို့ေယ်အတွင်း  ၃၇၅.၃၃၂ 

လျာထားတာကို ေိရြါတယ်။
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armfOD;jrm a&;om;onf?

ရှ မ်း ဖြ ည် ေ ယ် နတာ င် ြို င်း  ဖ ယ် ခုံ ပမို့ ေ ယ်  

အနောကြ်နေါငလ်ို ့လေူမိျားတဲ ့ြကီင်း၊ လအ၊ိ လတေိ ်

ေားက နရှေမေ်းနတာင် (ေို့မဟုတ်) စိေ်နမာ့နတာင် 

ဟာဆိရုင ်နေေခနံတ၊ွ ခရီးေွား ဧည့ေ်ညန်တ ွြိမုိစုတိ ်

ဝင်စားလာကကြါတယ်။ 

အဲ့ေီနေရာကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ စိေ်နမာ့ 

နတာင် အေီးက စိေ်နမာ့ရောမှ နေေခံ ရောေားနတွေဲ့ 

စိေ်နမာ့နတာင်အေီး ဂိတ်မှာ တာဝေ်ကျတဲ့ ကယေ်း 

ဖြည်ေစ်မှ ရဲနဘာ်နတွ ြူးနြါင်းပြီး ဖြင်ဆင်ခဲ့ကကရာမှ 

လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိလာတာ ဖဖစ်ြါတယ်။

မတ်နစာက်နေတဲ့ နတာင်နလးတစ်နတာင်လို 

မဟုတ်ြဲ  နတာင်နစာင်းနလးနြါ်ကိုတက်ပြီး နလ 

နကာင်းနလေေ့် ရှူရှိုက်နိုင်ဖို့အတွက် လာနရာက်တဲ့ 

ဧည့်ေည်နတွ နချာနမွ့စွာ နတာင်နြါ်ကို နရာက်ရှိနိုင် 

ဖို့အတွက် နလှကားထစ်နလးနတွ ဖြုလုြ်ထားနြး 

ြါတယ်။ နတာင်နြါ်ကို နရာက်တာေဲ့ ြင်ြေ်းနညာင်း 

ညာတာနတ ွြနြျာကဖ်ို ့ဝါးနလးနတေွဲ့ ဖြုလြုထ်ားတဲ ့

ခုံတေ်းနတွ ထားရှိနြးြါတယ်။

တစ်နေ့ကို ဖြည်တွင်း၊ဖြည်ြမှ ခရီးေွားဧည့် 

ေည်နတွ ရာေဲ့ချ ီလာနရာက်လည်ြတ်ပြီး အြေ်းနဖဖ 

ကကတယလ်ို ့စေိန်မာန့တာင ်အေီးမှာ ဂတိတ်ညထ်ားတဲ ့

ဂိတ်မှာ တာဝေ်ကျတဲ့ ရဲနဘာ်နတွက နဖြာြါတယ်။ ရုံး 

ြတိရ်ကန်တ၊ွ အားလြရ်ကန်တမွှာ ြိမုျားလာတယလ်ို ့

ဆိုြါတယ်။

“တစရ်ကတ်စရ်က ်နဖြာရမယဆ်ိရုငန်တာန့စှရ်ာ 

အထက်ရှိတယ်။ ရက်တိုင်းြဲ။ ဆိုင်ကယ်တို့ ကားတို့ 

တကွမ်ယဆ်ိရုင ်အဲန့လာကရ်ှတိယ။်”လို ့စေိန်မာ ့နတာင ်

အေီးကဂိတ်မှာတာဝေ်ကျတဲ့ ဗိုလ်နလးနမာင်ဝင်းက 

ခရီးေွားနတွ လာနရာက် လည်ြတ်ြုံေဲ့ ြတ်ေက်ပြီး 

နဖြာဖြြါတယ်။

နတာင်နြါ်ကို နရာက်ရှိေွားရင်နတာ့ လှြတဲ့ 

နကာင်းကင်ဖြာနအာက်က တိမ်ဖဖူနလးနတွေဲ့အတူ 

ေေ့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ နလကို ရရှိခံစားရမှာ ဖဖစ်တဲ့ 

အတွက် လူကကီး၊လူငယ်မနရေး လာနရာက်အြေ်းနဖဖဖို့ 

ေင့်နတာ်တဲ့ နေရာနလးလည်း ဖဖစ်ြါတယ်။

“မနရာက်ဖူးတဲ့ နေရာနရာက်နတာ့အရမ်းနြျာ် 

ြါတယ်။ ေီက နလနတွကလည်း လတ်ဆတ်တယ် 

နြါ့နော အရမ်းနြျာ်ဖို့ နကာင်းြါတယ်။ ေူငယ်ချင်း 

နတေွဲ့ လာနတာ ့အရမ်းနြျာြ်ါတယ။် ေမီှာက ေဘာဝ 

စစ်စစ်နြါ့နော နလနတွက အရမ်းေေ့်ရှင်းတယ်။ 

ေဘာဝ စစ်စစ်ကို ခံစားချင်တယ် ဆိုရင်နတာ့ေီမှာက 

အနကာင်းဆုံးြဲနြါ့နော။”လို့  လွိုင်နကာ်ပမို့မှ  လာ 

နရာက် လည်ြတ်တဲ့ မမာတီးောကလည်း စိေ်နမာ့ 

နတာင် နရာက်ရှိေွားတဲ့ ေူမရဲ့ ခံစားချက်ကို နဖြာဖြ 

ြါတယ်။

လွိုင်နကာ်ပမို့ ကနေ ၂ ောရီ ဝေ်းကျင် ေွားရတဲ့ 

ခရီးတစ်နလျှာက်မှာ ေဘာဝ အလှတရားနတွဖဖစ်တဲ့ 

ထင်းရှူးနတာနတွ ၊  နတာြေ်းကနလးနတွ ၊  လမ်း  

နဘးဝဲယာမှာ နေေခံနတွ စိုက်ထားတဲ့ ေီးစားြင် 

နလးနတွကို ရှုဖမင် ခံစားကကရမှာ ဖဖစ်ြါတယ်။ 

လမ်းမကကီးနဘးမှာရှိတဲ့  ရောတချ ို့  ကနတာ့ 

ေူတို့ရဲ့ တစ်နိုင်တစ်ြိုင် ဝင်နငွနလးနတွ ရနအာင် 

အိမ်နရှ့ မှာ ဆိုင်အနေးနလးဖွင့်ပြီး ရိုးရာနခါင်ရည်၊ 

ဝက်အူနချာင်း၊ ကကက်ေားနကကာ်၊ ဝက်ေားကင် စတဲ့ 

c&D;oGm;rsm; pdwf0ifpm;vmwJh a&ìref;awmif (odk hr[kwf) pdefarmhawmif

အစားအနောကန်လးနတကွိ ုချနရာင်းနေကကြါတယ။် 

အထူးေဖဖင့် လူငယ်(အြျ ိုမနလးနတွ) ထိုင်နရာင်း 

နေကကတာကို နတွ့ရြါတယ်။

နကျးရောနတ ွရှနိေတဲ ့ခရီးတစန်လျှာကမ်ှာနတာ ့

ကတ္တာရာလမ်းနလးနတ ွခင်းထားနြမဲ ့စေိန်မာန့တာင ်

ေဲ့ အေီးဆုံးဖဖစ်တဲ့ လအိနကျးရောေဲ့ စိေ်နမာ့နတာင်ကို 

တက်ဖို့ နတာင်တေ်းက လမ်းတစ်နလျှာက်မှာနတာ့ 

နကျာက်ခင်းလမ်း ခင်ထားနြမဲ့လည်း လမ်းခင်းထား 

တာ ကကာပြီ ဖဖစ်တဲ့အတွက် နကျာက်ခဲတုံးနလးနတွ 

ကွာပြီး ဆိုင်ကယ်၊ ကား နမာင်တဲ့အခါမှာနတာ့ ေတိ 

ထားဖို့ လိုအြ်ြါတယ်။

“ေီနေရာနေေက အဖခားကိုယ့်ရဲ့ ရြ်ရောေဲ့ မတူ 

ဘူးနြါ့နော ကိုယ့်ရဲ့ ရြ်ရောမှာက နတာင်တေ်းနတွက 

ရှိနတာ့ရှိတယ် ေါနြမဲ့ အဲ့နလာက်ထိမစိမ်းလေ်းဘူး 

နြါ့နော ေီနေရာနေေက နတာင်တေ်း စိမ်းစိမ်းလေ်း 

လေ်းေဲ့ ဖမငရ်နတာ ့စတိခ်စံားရတာ နြျာတ်ယန်ြါန့ော 

နလနကာင်းနလေေ့် လည်း ရှူရတယ်။”လို့ ေီးနမာ 

ဆိုပမို့ေယ်မှ လာနရာက်လည်ြတ်တဲ့ မဝင်းလဲ့လဲ့ဦး 

က ေမူ စေိန်မာန့တာင ်နရာကေ်ွားခဲတ့ဲ ့ခစံားမှုေဲ့ ေမူ 

နေထိုင်ရာ နေေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး နဖြာဖြေွားြါတယ်။

အမှိုက်နတွ ကင်းစင်နိုင်ဖို့အတွက် စိေ်နမာ့ရောမှ 

နေေခံနတွက တစ်ြတ်ကို တစ်ကကိမ် လာနရာက် 

ေေ့်ရငှ်းပြီး ဂတိမ်ှာ တာဝေက်ျတဲ ့ရနဲဘာန်တကွနတာ ့

တစ်နေ့ကို နှစ် ကကိမ် ေေ့်ရှင်းကကတယ်လို့  ဂိတ်မှာ 

တာဝေ်ကျတဲ့ ဗိုလ်နလးနမာင်ဝင်းက နဖြာြါတယ်။

“အမှိုက်နတွကို နြါ့နြါ့ဆဆေဲ့ မထားခဲ့နစ 

ချင်ဘူး ။  ရဲနဘာ်နတွလည်း  ရက်တိုင်း  တက် ပြီး  

ဖြင်ရ တယ်နလနော။ ကျနတာ်တို့ အမှိုက်ဖခင်းလည်း 

ထားထားနြးတယ်နလနော။ ေူတို့က နြါ့နြါ့ဆဆေဲ့ 

ဘယီာခွတံို ့ဘာတို ့ကျွတက်ျွတအ်တိတ်ိုန့ြါန့ော ေတူိုက့ 

နြါ့နြါ့ဆဆေဲ့  လုြ်နတာ့ ကျွဲနတွလာဖျက်လည်း 

ရက်တိုင်း ရဲနဘာ်နတွ တက်ဖြင်တယ်။ ရဲနဘာ်တို့က 

ေစ်ောတယ်လို့ နဖြာလို့နတာ့ ရတယ်နြါ့နော။ ေါနြမဲ့ 

အေစေ်ာခလံိုန့တာ ့ရြါတယ။် မနြါဆ့ရနအာငန်ြါန့ော။ 

ကိုယ်နတွလည်း ဖြည့်ဖြည့်ဝဝနတာ့ ထိေ်းနစချင်ြါတ

ယ်။”ဗိုလ်နလးနမာင်ဝင်းက နဖြာြါတယ်။

ကယား(ကရင်ေီ) ဖြည်ေယ်အတွင်းမှာနတာ့ 

ခရီးေွားနတွ လည်ြတ်ဖို့ အြေ်းနဖဖဖို့ ဖြည်ေယ်အစိုး 

ရမ ှနဆာငရ်ေကထ်ားတဲ ့နေရာနတ ွရှေိလိ ုနေေခနံတ ွ

ကလည်း ဖြင်ဆင်ထားတဲ့  နေရာနတွ ရှိြါတယ်။ 

ဘယန်ေရာမှာမဆိ ုလာနရာကလ်ညြ်တတ်ဲ ့ဧည့ေ်ည ်

နတာ်နတွအနေေဲ့ကနတာ့ နကာင်းမွေ်စွာ အြေ်းနဖဖ၊ 

အေားယူနိုင်ဖို့အတွက် အမှိုက်နတွကို စည်းကမ်းရှိစွာ 

ြစ်ကကဖို့အတွက် လိုအြ်ြါတယ်။

အနဖခခြံညာ နကျာင်းနတကွိ ုြညာေငက်ာလ 

မတ်လကုေ်အထိ ေတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တက္ကေို

လ်ဝင်တေ်းစာနမးြွဲအခေ်းနစာင့် ဆရာ/မနတွတဖခား 

စာစစဖ်ို ့လြုင်ေ်းနတအွစ အချေိဇ်ယားနတ ွရှုြန်ထွးပြီး 

အခကအ်ခနဲတကွကုံနတွ့နိငုတ်ယလ်ို ့ြညာနရး ဝေထ်မ်း 

မှ အမည်မနဖာ်လိုေူ ဆရာမ တစ်ဦးက နဖြာြါတယ်။

၎င်းက "ဘယလ်ိဇုတြ်လဲာလာကနေရမဲဘ့ဝြါ။ 

အခုလိုနကျာင်းတက်မယ်ဆိုရင်ဖဖင့် ဆရာမအားလုံး 

အတွက်ကနတာ့ စာစစ်ဖို့ စာေင်ဖို့ အချေိ်ဇယားနတွ 

ရှုြ်နထွးပြီး ေုက္ခနတာ့နရာက်လိမ့်မယ်။ နဖမဖြင်အနဖခ 

အနေမေိတဲ့ေူ လူကကီးဖဖစ်ရင် ေုက္ခနရာက်တာြဲနလ။ 

ဆယ်တေ်းနစာင့်နေတဲ့ အလယ်တေ်း ဆရာမနတွက 

ေူ့ရဲ့ ငါတေ်းကနေ ရစှတ်ေ်းဘယလ်ိ ုထားရမလ၊ဲ ဆယ ်

တေ်းပြီးနတာ့ ကိုးတေ်းဘယ်စစ်၊ ဆယ်တေ်းစာ အရင် 

စစ်မလား၊ အများကကီးြဲေုက္ခကနတာ့ မီးစင်ကကည့် က 

တာနြါ့။" လို့ နဖြာြါတယ်။

tajccHynmausmif;rsm;wGif ynmoifumvwdk;ygu q&m/ rawG tcsdefZ,m;&_yfaxG;jyD; 

tcufawG hedkif
ပြီးခဲတ့ဲ ့ဇေေ်ဝါရလီ ၂ ရကန်ေ့က ြညာနရးဝေက်ကီး 

ကနေပြီး မတ်လအထိ အနဖခခံြညာနကျာင်းနတွကို 

ဖငွ့လ်စှရ်မှာဖဖစပ်ြီး မဘိနတ ွအဆငန်ဖြနအာင ်နောက ်

ဆုတ်ရဖခင်းဖဖစ်တယ်လို့ ြျဉ်းမေားပမို့ေယ် အမှတ် 

၂ အနဖခခံြညာအထက်တေ်းနကျာင်းမှာ ဖြုလုြ်တဲ့ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ တက္ကေုိလ်ဝင်ခွင့် စာနမးြွဲ စာစစ်ဌာေ 

ကကီးကကြန်ရးမှူးနတေွဲ့ နဆွးနနွးြွအဲပြီး မေီယီာနတကွိ ု

နဖြာဆိုထားခဲ့ြါတယ်။

ဖမေ်မာနို င်ငံလုံးဆိုင်ရာ  ဆရာ ၊ဆရာမများ  

အဖွဲ့ချုြ ်ကနေပြီး အနဖခခြံညာနကျာင်းနတကွိ ုြညာ 

ေင်ကာလ မတ်လကုေ်အထိ ေတ်မှတ်ချက်အနြါ် 

လည်း ဖြင်ဆင်မှုနတွမဖြုလုြ်ြါက အစိုးရရဲ့ ၂၀၂၀ 

နရေးနကာက်ြွဲကို ကူညီလုြ်နဆာင်နြးမည် မဟုတ် 

ဆေ့်ကျင်ေွားမယ်လို့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဇေ်ေဝါရီလ ၅ 

ရက်နေ့က ထုတ်ဖြေ်ခဲ့ြါနေးတယ်။

စာေင်ကာလ နဖြာင်းလဲေတ်မှတ်ရာမှာတုိင်း 

နငှ့ ်ဖြညေ်ယ ်အေီးေီးရှ ိဆရာ ဆရာမ နတေွဲ့ တိငုြ်ငဖ်ို ့

လိုအြ်တယ်လို့ ကယားဖြည်ေယ် နကျာင်းေားများ 

ueœm&0wDwdkif;(rf)
ေမဂ္ဂ (KSSU) ဥက္ကဌ မျ ိုးလှိုင်ဝင်းက နဖြာြါတယ်။

"ြညာနရးဝေက်ကီးဌာေက နအာကန်ဖခလတွန်ေ 

တယလ်ို ့မတှယ်တူယန်ြါ။့ ဘာဖဖစလ်ိုမ့တှယ်လူဆဲိနုတာ ့

တိုင်းေဲ့ဖြည်ေယ်အေီးေီးမှာရှိတဲ့ ဆရာ ဆရာမနတွ 

ေဲ့မတိုင်ြင်ဘဲေဲ့ ဝေ်ကကီးဌာေတစ်ခုထဲြဲ ေီလိုPolicy 

(မူဝါေ) နတွကို ချမှတ်ပြီးဖြုလုြ်နေတာဟာ တကယ် 

တမ်း လက်နတွ့နဖမဖြင်မှာ အလုြ်လုြ်နေတဲ့ဆရာ 

ဆရာမ နတအွတကွ ်အများကကီးအတား အဆီးနတဖွဖစ ်

တယ်။'' လို့ နဖြာြါတယ်။

မတ်လကုေ်ထိ  နကျာင်းတက်မည့်ကိစ္စနှင့်  

ြတ်ေက်၍ ကေ့်ကွက်ေည့်ဖဲ ကကိုးစိမ်းလှုြ်ရှားမှု

ကို နထာက်ခံပြီး မတ်လကုေ်အထိ စာေင်ကကားမှုကို 

တိုးဖမငှ့ ်ထားေည့အ်တကွြ်ညာနရး တက္ကေိလုမ်ျားနငှ့ ်

ြညာနရး နကာလြိမ်ျားမ ှဖကဲကိုးစမိ်း လှုြရ်ှားမှုကိလုြု ်

နဆာင် ေည့်အနြါ် နထာက်ခံတယ်လို့ KSSU က 

ဇေ်ေဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ေနဘာထား ထုတ်ဖြေ် 

ထားေည်။

ေနဘာထားထုတ်ဖြေ်ချက်မှာ ဖြည်ေူလူထု 

နှင့် နကျာင်းေားထု အကျ ိုးစီးြွားများကို နရှးရှုပြီး 

ြညာနရးဝေ်ကကီးဌာေကနေ မတ်လကုေ်ထိ စာေင် 

ကာလ ေတမ်တှမ်ှုအနြါ် ချကခ်ျင်း ရြဆ်ိငု်းနြးရေန်ငှ့ ်

ဆရာ ဆရာမနလာင်းများ၏ နတာင်းဆိုချက်များကို 

တာဝေ်ရှိေူများက အဖမေ်ဆုံးလိုက်နလျာနြးရေ်  

နတာင်းဆိုထားြါတယ်။

စာေင်ကာလကို ေတ်မှတ်ထားေည့်အနြါ် 

တွင် ဆရာ ဆရာမများအတွက် အနနှာက်အယှက်များ 

အခွင့်အလမ်းများ ြိတ်ြင်တာဖဖစ်ေည်ဟု ေားလည် 

နကကာင်း နကျာင်းေားများအတွက်လည်း အခက်အခဲ 

ဖဖစန်စနကကာင်း KSSU ဥက္ကဌ မျ ိုးလှိုငဝ်င်းက ဆကန်ဖြာ 

ေည်။

မတ်လကုေ်အထိ  နကျာင်းတက်ရေ်ေတ်  

မှတ်မှုကို ြညာနရးဝေ်ကကီး အနဖခခံြညာဦးစီးဌာေ 

ညွှေ်ကကားနရးမှူးချုြ် ဦးကိုနလးဝင်းက စံနတာ်ချေိ် 

ေတင်းဌာေေို့ နဖြာကကားချက်အရ ေိရှိရနကကာင်း 

ေိရေည်။
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ပြီးခဲတ့ဲ ့ဇေေ်ဝါရလီအတငွ်းက ေီးနမာဆ့ိပုမို့ေယ ်

ဖမလဲနကျးရောအုြ်စု အုြ်ချုြ်နရးမှူးကို ပခိမ်းနဖခာက် 

ေတိနြးလိုက်တဲ့စာကို လူမှုကွေ်ယက်နြါ် ြျ ံ့နှံ့ေွား 

တာရှိြါတယ်။

နကျးရောအြုခ်ျုြန်ရးမှူးနတကွ နကျးရောနတမွှာ 

ခွင့်ဖြုချက်တစ်စုံတစ်ရာမရြဲ နဆွးနနွးြွဲနတွ၊ အခမ်း 

အေားနတ၊ွ နဟာနဖြာြွနဲတ၊ွ ေငတ်ေ်းနတကွိ ုလြုခ်ငွ့ ်

ဖြုလို့ဆိုပြီးနတာ့ နောက်နနှာင်ခွင့်မဖြုဖို့ တားဖမစ်ဖို့ 

ေတိနြးထားတာဖဖစ်ြါတယ်။

ဇ ေ် ေ ဝါ ရီ လ  ၂ ၂ ရ က် နေ့  ၂ ၀ ၂ ၀ ခု နှ စ် က 

ဖမလဲနကျးရောအုြ်စု ဖမလဲရော နှစ်ဖခင်းခရစ်ယာေ်ဘုရား

နကျာင်းခေ်းမနဆာင်မှာ ကယေ်းအမျ ိုးေမီးအဖွဲ့အ 

စည်းအရုံး(KyWO)ကနေပြီးနတာ့ ပငိမ်းချမ်းနရးေဲ့အ

မျ ိုးေမီးနဆွးနနွးြွဲကို နေေခံနတွေဲ့ အရြ်ဘက်အဖွဲ့

အစည်းနတွေဲ့ြူးနြါင်းပြီး ဖြုလုြ်ခဲ့တာဖဖစ်ြါတယ်။

ေီလို  ခွ င့် ဖြုချက်မရှိဘဲ ဖြုလုြ် နေနကကာင်း  

စိစစ်နတွ့ရှိရြါက ေက်ဆိုင်ရာ ရြ်ကွက်/နကျးရော 

အုြ်စုအုြ်ချုြ်နရးမှူးနှင့် စာနရးအား ထိနရာက်စွာအ

နရးယနူဆာငရ်ေကေ်ွားမညဖ်ဖစန်ကကာင်းကိ ုဇေေ်ဝါရလီ 

aumif;wJhtvkyfvkyfaeolawGudk wm;qD;ydwfyifwm rjyKvkyfoihf

၂၄ ရက်နေ့က ေီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ်အနထွနထွ အုြ်ချုြ် 

နရးမှူးကနေ ဖမလဲနကျးရောအုြ်စုအုြ်ချုြ်နရးမှူးကို 

နောကဆ်ုံးအကကမိ ်ေတနိြးအနကကာင်းကကားစာ နြးြို ့

လိုက်ြါတယ်။

ေလီိ ုလထူနုတကွိ ုအေိြညာနြးအစအီစဉန်တ ွ

လိုက်လုြ်တဲ့အဖွဲ့နတွကို အဟေ့်အတားနတွ လိုက် 

လုြ်နေတာက ေီမိုကနရစီအေွင်ကူးနဖြာင်းနရးလုြ်

ငေ်းေဲ့ မအြ်စြ်တဲ့ လုြ်ရြ်နတွြဲဖဖစ်ြါတယ်။

ပြီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၉ခနုစှ ်နိဝုငဘ်ာလ ေနီေ့ ၂၄ ရကန်ေ့ 

ကလည်း နဘာလခ ဲပမို့ေယ ်ချကိကွန်ကျးရောမှာကရငေ် ီ

အမျ ိုးေမီး အစည်းအရုံး အဖွဲ့ဟာ ၁၆ ရကတ်ာ လှုြ်ရှား 

မှုကစိ္စမှာ ေကဆ်ိငုရ်ာ အာဏာြိငုန်တရွဲ့ တားဆီးြတိ ်

ြင်တာခံခဲ့ရြါတယ်။

ကယားဖြည်ေယ် တိုးတက်နစဖို့ ဖြည်ေူနတွ 

ကိယုတ်ိငုလ်ြုရ်မယလ်ိုလ့ည်း ဇေေ်ဝါရလီ ၁၅ ရကန်ေ့ 

ကယားဖြညေ်ယန်ေ့အခေ်းအေားမှာ နိငုင်နံတာ ်အတိငု ်

ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်နေါ်နအာင်ဆေ်းစုကကည်က ကယားဖြည် 

ေယ်ခရီးစဉ်မှာ နဖြာကကားေွားတာေဲ့  အခုလိုလုြ်  

ရြ်နတွက ဆေ့်ကျင်ဘက်ဖဖစ်နေြါတယ်။

ထို့နကကာင့် ေီမိုကနရစီနခတ်မှာ အနရးြါတဲ့ 

လွတ်လြ်စွာ ထုတ်နဖာ်နဖြာဆိုခွင့်နတွ၊ ြွင့်လင်းဖမင် 

ောမှုနတွ လူထုြါဝင်တဲ့ ပငိမ်းချမ်းနရးတည်နဆာက်မှု 

နတွစတဲ့အခွင့်အနရးနတွ ဆုံးရှုံးနအာင် လုြ်နဆာင် 

နေဖခင်းဟာ အမေှတ်ရားကိ ုဖုံးကယွထ်ားလိတုဲေ့နူတွ

ောဖဖစ်ြါတယ်။

ေီ လု ြ် ရ ြ် နတွ ကို  ဖုံး ကွ ယ် ထား လို ေူ နတွ  

လူထုနတွက နိုင်ငံနရးအေိအဖမင်ရှိလာတာကို မလို 

လားတဲ့ေူနတွဟာ စစ်မှေ်တဲ့ တိုင်းရင်းေားအနရးကို 

မလိုလားေူဖဖစ်တယ်။ စစ်မှေ်တဲ့  ပငိမ်းချမ်းနရးကို  

မလိုလားေူဖဖစ်တယ်လို့ ယူဆလို့ ရြါတယ်။

အခုလို  ေတင်းမှေ်အချက်အလက်မှေ်နတွ 

ရရှိဖို့  ခဲယှဉ်းတဲ့  နကျးလက်နေေက လူထုနတွအ 

တကွက် မျကစ်ဖိငွ့ ်ေားဖငွ့ဖ်ိုက့ အခလုိ ုအရြဖ်ကအ်ဖွဲ့ 

အစည်းနတွရဲ့ အေိဖမင်ဖွင့်နြးတာတို့က အရမ်းလို 

အြ်နေတဲ့အချေိ်မှာ နကာင်းတဲ့အလုြ်ကို လုြ်နေေူ 

နတွကို ေက်ဆိုင်ရာ အာဏာြိုင်နတွက လိုက်လံ 

တားဆီး ြိတ်ြင်တာမဖြုလုြ်ေင့်နကကာင်းကို ကန္တာ 

ရဝတီတိုင်း(မ်) ကနေ တိုက်တွေ်းလိုက်ရြါတယ်။

နဆနွနွးြွ ဲအခမ်းအေား နဟာနဖြာြွ ဲေငတ်ေ်း စေညတ်ိုက့ိ ုခငွ့ဖ်ြုမေိ့်မရှဘိ ဲ

ဖြုလုြ်ြါက ထိနရာက်စွာ အနရးယူနဆာင်ရေက်ေွားမည်ဖဖစ်နကကာင်း ေီးနမာ 

cGihfjyKrdef hr&SdbJ aqG;aEG;yGJ tcrf;tem; a[majymyGJ oifwef;rsm;udk 

jyKvkyfvsSif ta&;,lawmhrnf

ဆိုပမို့ေယ်အုြ်ချုြ်နရးမှူး ဦးဉာဏ်လှိုင်က ေတိ နြးစာထုတ်ဖြေ်ခဲ့ေည်။

ခွင့် ဖြုမိေ့်မရှိဘဲ ဖြုလုြ်ြါက ေက်ဆိုင်ရာ ရြ်ကွက်နကျးရောအုြ်စုအုြ် 

ချုြ်နရးမှူးနှင့်စာနရးအား ထိနရာက်စွာအနရးယူနဆာင်ရေက်ေွားမည်ဖဖစ် နကကာင်း 

ေီးနမာဆိအုြုခ်ျုြန်ရးမှူးက ဇေေ်ဝါရလီ ၂၄ ရက ်နေ့တငွ ်ေတနိြးစာထတုဖ်ြေခ်ဲေ့ည။်

''ခငွ့ဖ်ြုမေိ့်ကိ ုတငေ်င့ရ်ငန်တာ ့တငမ်ှာနြါန့ော မတငေ်င့ရ်ငမ်တငဘ်ူး။'' ဟ ု

ဖမလဲနကျးရော အုြ်ချုြ်နရးမှူးဦးအယ်မှူးက နဖြာေည်။

ေတိနြးစာထုတ်ဖြေ်လိုက်ေည့်အတွက် အမျ ိုးေမီးအခွင့်အနရးကို တိုက်

ရိုက်ထိခိုက်ေွားမှုမရှိနော်လည်း နဆွးနနွးြွဲများ ေင်တေ်းများကို အမျ ိုးေမီးများ 

တက်နရာက်ရေ်မဝံ့မရဲ ဖဖစ်ေွားနိုင်ေည်ဟု ကယေ်းအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံးက 

နေါ်ယုယု နဆွကဆိုေည်။

 '' တိုက်ရိုက်ကကီးနတာ့ အမျ ိုးေမီးအခွင့်အနရးကို ထိခိုက်ေွားတယ်လို့ 

နဖြာလိုမ့ရဘူး။ အခမုဘှထဲတုတ်ယဆ်ိနုတာ ့ေယွဝ်ိကုေ်ည်းေဲ့ကကည့မ်ယဆ်ိရုငန်တာ ့

စာထတုလ်ိကုတ်ဲအ့နြါ်မှာ ကျွေမ်တိုက့ ဖမလနဲေေမှာ နဆွးနနွးြွနဲတ ွေငတ်ေ်းနတ ွ

ေွားဝင်တဲ့အချေိ်မှာ အမျ ိုးေမီးနတွ တက်နရာက်နိုင်ဖို့က ေူတို့မရဲမဝံန့တွ ဖဖစ်ေွား 

နိုင်တယ် '' ဟု၎င်းကဆိုေည်။ 

KyWO(ကယေ်းအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံး) က မမိတိိုယ့ုကံကညရ်ာြေ်းတိငုန်ရာက်

ရှရိေအ်တကွ ်လထူအုနရးကိဆုကလ်ကလ်ြုန်ဆာငမ်ညဖ်ဖစန်ကကာင်း နကျးရော လထူ ု

ရြ်ကွက်  နကျးရောအုြ်ချုြ်နရးမှူးဘက်က ရြ် တည်ေွားမည်ဖဖစ်နကကာင်း ဇေ်ေဝါရီ 

၂၈ ရက်တွင် ထုတ်ဖြေ်နကကညာခဲ့ြါေည်။

ဖမလဲနကျးရောအုြ်စု ဖမလဲနကျးရော နှစ်ဖခင်းခရစ်ယာေ်ဘုရားနကျာင်း ခေ်းမ 

နဆာင်၌ နဆွးနနွးြွဲတစ်ရြ်ကို ဇေ်ေဝါရီလ ၂၂ရက်နေ့တွင် ကယေ်းအမျ ိုးေမီး 

အစည်းအရုံးက ေကဆ်ိငုရ်ာဖမလနဲကျးရောအြုခ်ျုြန်ရးမှူးနငှ့ ်တိငုြ်ငက်ာ ခငွ့ဖ်ြုချက ်

ရယူပြီး ဖြုလုြ်ခဲ့ေည်။
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စိုက်ြျ ိုးနရး၊ နမွးဖမူနရးနှင့်ဆည်နဖမာင်းဝေ်ကကီးဌာေ၊  ကယားဖြည်ေယ်၊ လွိုင်နကာ်ခရိုင်နကျးလက်

နေေဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်နရးဦးစီးဌာေမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာနရးနှစ်အတွင်း ဝေ်ထမ်းများစွမ်းနဆာင်ရည်ဖမှ

င့်တက်နစရေ် ရည်ရေယ်၍ အနဖခခံအဂဂလိြ်စာ (English 4 Skills) ေင်တေ်းအား (၂၀.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် 

လွိုင်နကာ်ခရိုင်နကျးလက်ရုံး၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြါေည်။ 

0efxrf;pGrf;aqmif&nfjrSihfwifa&; oifwef; (English 4 Skills) zGihfvSpfjcif;

အဆိုြါေင်တေ်းအား  ဖြည်ေယ် ၊  ခရို င် ၊  ပမို့ေယ်ရုံးရှိ  ဝေ်ထမ်း ( ၂၀)  ဦး ဖဖင့်  ( ၂၀ .၁ .၂၀၂၀)

ရက်နေ့မှ(၈.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ စုစုနြါင်း(၂၀)ရက်ကကာဖွင့်လှစ် မည်ဖဖစ်ပြီး ဝေ်ထမ်းများ လုြ်ငေ်းခွင်အတွင်း 

စွမ်းနဆာင်ရည်ဖမှင့်တက်နစရေ် နကျးလက် ဦးစီးဌာေမှ နိုင်ငံနတာ်နထာက်ြံ့နငွဖဖင့် ဖွင့်လှစ်ြို့ချနြးဖခင်းဖဖစ်ြါ

ေည်။ ဖဖူဖဖူ (နကျးလက်)

ကယားဖြည်ေယ်နကျးလက်နေေဖွံ့ ပဖိုးတိုး

တက်နရးဦးစီးဌာေမှ GIS & Level Instrument 

အေုံးဖြုေည်းေငတ်ေ်း ဖငွ့ြ်ွအဲခမ်းအေားကိ ုကယားဖြ

ညေ်ယန်ကျးလကန်ေေဖွံ ပ့ဖိုးတိုးတကန်ရး ဦးစီးဌာေရုံး 

အစည်းအနဝးခေ်းမ၌ (၂၀-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် 

ကျင်းြဖြုလုြ်ခဲ့ြါေည်။

ေင်တေ်းဖွင့်ြွဲတွင် ဖြည်ေယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးနကျာ် 

ေ ူနအာငမ် ှအဖငွ့အ်မှာစကားနဖြာကကားပြီး GIS & Lev-

el Instrument ေငတ်ေ်းမ ှရရှနိော ြညာရြမ်ျားအား 

u,m;jynfe,faus;vufa'ozGHhjzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme. “GIS & Level Instrument 
tokH;jyKenf;oifwef;” zGihfvSpfoif=um;jcif;

နဖမဖြင်လုြ်ငေ်းခွင်တွင် ဖြေ်လည် အေုံးချနိုင်နရး 

အနလးထား ေင်ကကားကကရေ်၊ ေင်တေ်းတွင် စာနတွ့၊  

လကန်တွ့ဖဖင့ ် ေငက်ကားနြးမည ်ဖဖစရ်ာ အရညအ်ချင်း 

စစ ်စာနမးြွနဲဖဖဆိရုမညဖ်ဖစပ်ြီး စာနမးြွနဲဖဖဆိ ုနအာင ်

ဖမင်ပြီးမှော ေင်တေ်းဆင်းလက်မှတ်များ ထုတ်နြး 

ေွား မည်ဖဖစ်နကကာင်း နဖြာကကားခဲ့ြါေည်။

ေင်တေ်းတွင် Concardia International 

ကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ  ေင်တေ်းေည်း ဖြ (၂)ဦးနှင့်  

လယ်ယာနဖမစီမံခေ့်ခွဲမှုနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာေမှ 

ေင်တေ်းေည်းဖြ(၁)ဦးတို့မှ ေင်ကကားြို့ချနြးမည် 

ဖဖစပ်ြီး (၂၀-၁-၂၀၂၀)ရကန်ေ့မ ှ(၃-၂-၂၀၂၀)ရကန်ေ့ထ ိ

ဖြည်ေယ်၊ ခရိုင်၊ ပမို့ေယ်မှ ေင်တေ်းေား (၁၅)ဦးဖဖင့် 

(၁၅)ရက်ကကာ ဖွင့်လှစ်ြို့ချေွားမည် ဖဖစ်ြါေည်။

အဆို ြါေင်တေ်းေို့  တက်နရာက်ခဲ့ေည့်  

ေငတ်ေ်း ေားများအနေဖဖင့ ်GPS ကရိယိာ၊ Levelတိငု်း 

ကိရိယာ၊ RTK စက်ကိရိယာ အေုံးဖြုေည်းအား ြိုမို 

ကျယ်ဖြေ့်စွာေိရှိလာဖခင်း၊ Level  တိုင်းေည်း၊ Sur-

vey တိုင်းေည်း စနောအေိြညာများေိရှိလာဖခင်း၊ 

နဖမတိုင်းဖခင်းဆိုင်ရာ Computer/ Phone Software 

များ အေုံးဖြု၍ Data များနကာက်ယူနိုင်ဖခင်း၊ အချက် 

အလက် ဖြနဖမြုံများ နရးဆွဲနိုင် ဖခင်း စေည့်ေည်း 

ြညာရြမ်ျား တိုးတကေ်ရိှလိာပြီး နကျးလကန်ေေဖွံ့ 

ပဖိုးနရး လုြ်ငေ်းများ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင် 

ရေကရ်ာတငွ ်ေည်းြညာများ တိုးတကလ်ာ၍ အနထာက ်

အကဖူြုနိငုပ်ြီး လျငဖ်မေ်လယွက်စူွာ အနကာင ်အထည ်

နဖာ်နဆာင်ရေက်နိုင်မည် ဖဖစ်နကကာင်း ေတင်းရရှိြါ 

ေည်။
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အေက် ၂၆ နှစ်အရေယ် ဂါဂါတစ်နယာက် မိေားစုမှာ အငယ်ဆုံး 

ဆိုနြမဲ့ ြညာကို ဆုံးခေ်းတိုင်နအာင် ေင်ယူခွင့်မရြဲ ေတ္တမတေ်းမှာ 

မိဘနတွေဲ့အတူ နတာင်ယာ၊လယ်ယာလုြ်ငေ်းနတွကို လုြ်နဆာင်ဖို့  

နကျာင်းကနေ အပြီးေားလိုက်ရြါတယ်။

“ေမူျားလိနုတာ ့တကခ်ျငတ်ာနြါန့ော ရငထ်မဲှာနတာ ့မနကာင်းဘူး 

ေါနြမဲ့ ေါက မိဘကို လုြ်နကျွးနိုင်မဲ့ လူတစ်နယာက် ဖဖစ်ချင်တာနြါ့ နော 

ဘယန်ကျာင်းတကမ် ှမဟတုဘ်ူးနြါန့ော တဖခားကဏ္ဍ၊ တဖခားလြုင်ေ်းနတ ွ

မှာလည်း ဝင်လုြ်ရင်မိဘကိုလည်း လုြ်နကျွးဖြုစု နစာင့်နရှာက်ချင်တဲ့ 

လူတစ်နယာက် ြီြီေေ ဖဖစ်ချင်တယ်။” လို့ ေူမနကျာင်းကို အပြီး ေား 

လိုက်ရတဲ့ ဖဖစ်ရြ်ေဲ့ ြတ်ေက်ပြီး နဖြာဖြြါတယ်။

ဇာတိကနတာ့ လွိုင်နကာ်ပမို့ေယ် နေါတနောနကျးရောက ကယေ်း 

မျ ိုးနွယ်စုဖဖစ်ြါတယ်။ အဓိက နတာင်ယာလုြ်ငေ်းကိုော လုြ်ကိုင်ပြီး 

အေကန်မွးဝမ်းနကျာင်း ဖြုနေရတာြါ။ အားလြခ်ျေိန်တမွှာနတာ ့လမူှုနရး 

လုြ်ငေ်းလုြ်နဆာင်ေူနတွေဲ့ ချတိ်ဆက်ပြီး LGBT အနရး နဆာင်ရေက် 

နိုင်နအာင် ကကိုးစားနေေူ တစ်ဦးလည်းဖဖစ်ြါတယ်။

LGBT ဆိတုဲ ့အမျ ိုးေမီးချင်းနစှေ်ကေူ်၊ အမျ ိုးေားချင်းနစှေ်ကေူ်၊ 

အမျ ိုးေား၊ အမျ ိုးေမီးနှစ်မျ ိုးစလုံးကို နှစ်ေက်ေူ၊ ဆေ့်ကျင်ဘက်လိင် 

ကဲ့ေို့ဝတ်စားနေထိုင်ေူနတွကို  ခွဲ ဖခားဆက်ဆံမှုက ဖမေ်မာနိုင်ငံမှာ 

အဖမစ်တွယ်နေနေးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ြါတယ်။ လူအများ လက်ခံထားကကတဲ့ 

ယဉ်နကျးမှုက LGBT များအား ကေ့်ကွက်ရှုံ့ ချမှုကို ဖဖစ်နြါ်နစြါတယ်။

“ြတ်ဝေ်းကျင်ေဲ့ ကိုယ့်ခံယူချက်ေဲ့က လုံးဝအြ်စြ်မှု မရှိဘူးဖဖစ် 

နေတယ။် ေတူိုရ့ဲ့ မတှခ်ျကန်ြးတဲအ့နြါ်မှာ ကိယု့အ်တကွ ်အားဖဖစန်စမဲဟ့ာ 

မရှိဘူးဖဖစ်နေတယ်နြါ့နော။ ဘာလို့ ေီလိုဖဖစ်တာလဲဆိုနတာ့ ဆေ့်ကျင် 

ဘကလ်ငိက်ဲေ့ို ့ဆကဆ်တံာ တကယန်ကာင်းတာမဟတုဘ်ူး ဘာဖဖစတ်ယ ်

ညာဖဖစ်တယ် ဆိုပြီးနတာ့ ကိုယ့်ကို ဖြစ်တင်နဝဖေ် ရှုံ့ချတဲ့ စကားနတွြဲ 

မှတ်ချက်နြးနေကကနတာ့ ေါကနတာ့ ေူတို့ရဲ့ အြိုင်းနြါ့။ ကိုယ့်ခံယူချက် 

ကိုယ်ကျနတာ့ ရြ်တည်ပြီး ေွားနေတယ်နြါ့နော။”လို့ လက်ရှိမှာ ဂါဂါ 

တစ်နယာက် ေူမရဲ့ ြတ်ဝေ်းကျင်ေဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာနတွေဲ့ ြတ်ေက်ပြီး 

နဖြာြါတယ်။

ေူမ ောမည်အရင်းကနတာ့ ဂျွေ်နဘာ့စ်ကို ဖဖစ်ြါတယ်။ ဂါဂါ ဆိုတဲ့ 

ောမညန်လးကိ ုနြးဖဖစတ်ာ နိငုင်ဖံခားအဆိနုတာ ်နလေဂီါဂါကိ ုေနဘာကျ 

တဲအ့တကွ ်နြးဖဖစတ်ယလ်ို ့ေမူကနဖြာြါတယ။် ေမူကနတာ ့ (လငိစ်တိ ်

တိမ်းညွေ့်နေေူ) လို့ မိမိကိုယ်ကို ခံယူထားေူ တစ်နယာက် ဖဖစ်ြါတယ်။

“အစြိုင်းကျနတာ့ လက်မခံဘူးနြါ့နော။ ဘာလို့ ေီလိုနေတာလဲ 

ရကှလ်ိကုတ်ာ၊ ရေလံိကုတ်ာနြါန့ော ဘာဖဖစတ်ယ ်ညာဖဖစတ်ယ ်နဖြာတယ ်

နြါန့ော ေါနြမဲ ့အခနုောကြ်ိငု်းမှာ ေလီိ ုြငွ့လ်င်းဖမငေ်ာတဲ ့နခတက်ကီးထမဲှာ 

နခတ်ေဲ့အညီ တိုးတက်လာေဲ့အမျှ လူနတွလည်း တဖဖည်းဖဖည်းေဲ့ လက်ခံ 

လာတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိတဲ့အတွက်နကကာင့် ေူတို့လည်း နလ့လာထား 

နတာ ့မဘိနတလွည်း အခလုည်း လကခ်လံာြါတယ။်” လို ့ေမူ ရဲ့ မေိားစ ု

နတွ ေူမ အနြါ်ထားတဲ့ ဆက်ဆံနရးနတွကိုလည်း နဖြာဖြြါ နေးတယ်။

ဂါဂါဟာ အေက် ၇ နှစ်ကနေစပြီး ေူမ ရဲ့ ဖဖစ်တည်မှုကို စတင် 

ေတထိားလာမခိဲပ့ြီး ဖဖစတ်ညမ်ှုအတိငု်း နေထိငုလ်ာခဲရ့ာမ ှြတဝ်ေ်းကျငရ်ဲ့ 

နဝဖေက်ဲရ့ဲ့ မှုနတကွိ ုစတငခ်ခံဲရ့တယလ်ို ့နဖြာြါတယ။် အရငတ်ေု်းကနတာ ့

"b0&Jhjzpfwnfvmr_tay: wefzdk;xm;&yfwnfcJhol"

ဂါဂါဟာ ေမူ ရဲ့ ဖဖစတ်ညမ်ှုကိ ုစတငေ်တထိားမလိာတဲအ့ခါမှာနတာ ့စတိ ်

ညစ်စရာနတွေဲ့ ကကုံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုြါတယ်။ 

ြုံမှေ်မဟုတ်တဲ့ ေူမရဲ့ ဖဖစ်တည်မှုကို တေ်ဖိုးထားပြီး လူေားေဲ့ 

ဆိုင်တဲ့ အခွင့်အနရးနတွကို နလ့လာကကည့်ရာမှ မိမိေည်လည်း အခွင့် 

အနရးရြိုင်ခွင့် ရှိေူတစ်နယာက်ဖဖစ်တယ်လို့ ေိရှိလာရင်း ယနေ့အထိ 

မမိကိိယုက်ိ ုတေဖ်ိုးထားရင်း နေ့ရကတ်ိငု်းကိ ုရိုးရငှ်းစွာြ ဲဖဖတန်ကျာတ်ယ ်

လို့ ဆိုြါတယ်။

ပြီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇေွလ် ၂၄ ရကန်ေ့မှာ Myanmar Imperial Uni-

versity မှာ စာကကည့်တိုက်မှူး အဖဖစ် တာဝေ်ထမ်းနဆာင်နေတဲ့၊ အေက် 

၂၆ နှစ် အရေယ်ြဲရှိနေးတဲ့ နမာင်နကျာ်ဇင်ဝင်းဟာ ေူ့ရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှု 

အနြါ် မူတည်ပြီး နလှာင်နဖြာင်ခံခဲ့ရတာနကကာင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ေတ် 

နေတဲ့ ဖဖစ်ရြ် ဖဖစ်ခဲ့ဖူးြါတယ်။

LGBT တစန်ယာကအ်နေေဲ့ မေိားစ၊ု အေိငု်းအဝိငု်းကကားထ ဲလကခ် ံ

လာနိုင်နအာင် ေီလိုစိတ်ဓာတ်မကျြဲ အနကာင်းဆုံးရြ်တည်ေွားမယ်လို့ 

နတာ့ Lesbian(လိင်တူချစ်ေူ)တစ်ဦးဖဖစ်ေူ မနမဖမတ်နိုးခင်က နဖြာြါ 

တယ်။

“အနကာင်းဖကက်နေ ရြတ်ညန်ြးဖိုန့ြါန့ော။ တစခ်ျ ို့LGBTေမား 

နတွလည်းရှိြါတယ် နကာင်းတဲ့ေူ အရမ်းများတယ် မနကာင်းတဲ့ေူ 

တစ်ချ ို့လည်းရှိတယ် အဲလိုမျ ိုးနတွမှာဆိုရင် ငါက LGBT တစ်နယာက် 

ငါနကာင်းမ ှငါအ့ဖွဲ့နလးလည်း နကာင်းလာမယ ်Team work စတိန်လးကိ ု

နမွးပြီးနတာ့မှ LGBT ကနေတဆင့် မိဘနတွလည်း လက်ခံလာနိုင်နအာင် 

မတူတဲ့ အေိုင်းအဝိုင်းနတွကကားလည်း လက်ခံလာနိုင်နအာင် ကိုယ်က 

အနကာင်းဆုံး ရြ်တည်ချင်ြါတယ်” လို့ လွိုင်နကာ်ပမို့မှာ ကျင်းြတဲ့ 

လိင်တူချစ်ကကည်နရးြွဲမှာ ေူမကနတွ့ဆုံြွဲမှာ နဖြာေွားြါတယ်။

armfOD;jrm a&;om;onf?

လွိုငန်ကာပ်မို့ ၊ ကန္ဒာနဟဝေြ်ေ်းခခမံှာ ပြီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၉ ခနုစှ ်ေဇီငဘ်ာလ 

၂၂ ရက်နေ့မှာြထမဆုံးအကကိမ် တူညီနမတ္တာရှင် လိင်တူချစ်ကကည်နရးြွဲ 

(LGBT) နတွ့ဆုံြွဲကို ကယားနဖမမှ ေက်တံ့နရာင်တွဲလက်များ Group 

ကနေ ဦးနဆာင်ပြီး ကျင်းြဖြုလုြ်ခဲ့တာဖဖစ်ြါတယ်။

၂၀၁၈ ခနုစှအ်စြိငု်းမှာ ဖြဋ္ဌာေ်းခဲတ့ဲ ့ဖမေမ်ာနိငုင်၏ံ National Youth 

Policy နခါ် အမျ ိုးေား လူငယ်နရးရာ မူဝါေမှာ လူငယ်နတွကို ၎င်းတို့၏ 

လိင်နှစ်ေက်မှုအရ ခွဲဖခားဆက်ဆံမှုကို တားဖမစ်ထားြါတယ်။

ဥြနေ၏ ြေုမ် ၂၄ (င) နငှ့ ်၂၆ (င) တငွ ်LGBT လငူယမ်ျားကိ ု“special 

consideration”ဆိတုဲအ့ထူးစဉ်းစားဖယွရ်ာ ထိကုတ်န်တုဲလ့ငူယန်တအွဖဖစ ်

နဖာဖ်ြထားြါတယ။် ေိုဖ့ဖင့ ်တရားဥြနေအရ အကာအကယွရ်ရှနိိငုတ်ယ။် 

ေို့နော် အေက်အရေယ်မနရေးတဲ့ LGBT နတွအတွက် အကျ ိုးရရှိနိုင်မည့် 

ဖြုဖြင်နဖြာင်းလဲမှုများ လိုအြ်နေဆဲဖဖစ်တယ်လို့ နဖာ်ဖြထားြါတယ်။

ပြီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇေ်ေဝါရလီ ၂၅ ရကမ် ှ၂၇ ရကန်ငှ့ ်နဖနဖာဝ်ါရလီ 

၁ ရက်မှ ၃ ရက်မှာ ဖမေ်မာနိုင်ငံရဲ့ ငါးကကိမ်နဖမာက် LGBT ြွဲနတာ်ကို 

ရေ်ကုေ်မှာ ကျင်းြခဲ့ြါတယ်။ ပမို့ ဖြကကီးနတွမှာ LGBT နတွ အများကကီး 

ရှိနြမဲ့ ေယ်ပမို့ နတွမှာ (အထူးေဖဖင့်) တိုင်းရင်းေားနေေနတွမှာနတာ့ 

အလွေ် ေည်းြါးြါတယ်။ တိုင်းရင်းေားနတွမှာ ေူတို့ရဲ့ ရိုးရာဓနလ့နတွ၊ 

ထုံးတမ်းစဉ်လာနတွ တည်ရှိနေတဲ့အတွက် ေဘာဝေဲ့ ဆေ့်ကျင်တဲ့  

လြုရ်ြန်တ ွဖဖစတ်ညမ်ှုနတကွိ ုလကခ်နံိငုဖ်ို ့အလေွခ်ကခ်နဲေြါနေးတယ။်

“ေီရိုးရာဓနလ့ကနြါ့နော နခတ်က တိုးတက်လာတာေဲ့အမျှ 

အရင်က ဘိုးဘွားနခတ်လို အရမ်း အယူမေီးေင့်နတာ့ဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆို 

ဥြနေြိုင်းလည်း အရမ်းေဲ့ ဖဖစ်ထွေ်းလာတဲ့အချေိ်မှာ ရိုးရာဓနလ့ဆိုတာ 

ယူေင့်မှ ယူရတယ်။ ြစ်ြယ်ထားေင့်တာ ြစ်ြယ်ရမယ် လက်စွဲနတာ့ 

ကိုင်ထားရမှာြဲ။”လို့ ဂါဂါကနတာ့ ေူမဟာ တိုင်းရင်းေားတစ်နယာက် 

လည်း ဖဖစတ်ဲအ့တကွ ်ရိုးရာဓနလန့တေွဲ့ ြတေ်ကပ်ြီး အခလုိ ုအကကဖံြုနဖြာ 

ဆိုေွားတာြဲ ဖဖစ်ြါတယ်။

ေူမဟာ လိင်တူချစ်ေူကိုော နှစ်ေက်တဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် 

နတွမှာ လိင်တူချစ်ေူထားပြီး ရိုးရာဓနလ့အရ နကျးရောကို နလျာ်နကကး 

နြးခဲရ့တဲ ့ဖဖစရ်ြလ်ည်း ကကုံနတွ့ခရဲတယလ်ိုေ့ရိြါတယ။် နကျးရော လကူကီး 

နတွက နလျာ်နကကးအဖဖစ် နငွ ေုံးေိေ်းနတာင်းနြမဲ့ နငွနကကးအခက်အခဲ 

ရှိတဲ့အတွက် တစ်ေိေ်းော နြးနလျာ်လိုက်တယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

နကျးရောအတွင်းမှာလည်း ဂါဂါလိုမျ ိုး ဖဖစ်တည်မှုကို လက်ခံထား 

တဲ့ေူနတွ ရှိနေနြမဲ့ မိဘနတွရဲ့ ထိေ်းချုြ်မှုနအာက်မှာြဲ နေနေရနေး 

တယ်လို့ ေိရြါတယ်။ မိဘနတွက ေူတို့ရဲ့ ဖဖစ်တည်မှုကို လက်မခံနိုင်တဲ့ 

အတွက် ဂါဂါလို လွတ်လြ်စွာ နေထိုင်လို့ မရနိုင်နေးြါဘူး။

LGBT နတွ၊ လိင်တူချစ်ေူထားတာနတွကိုနတာ့ ဖမေ်မာနိုင်ငံက 

တရားဝင် ခွင့်ဖြုထားဖခင်း မရှိနြမဲ့ ောမည်နကျာ် နမာ်ေယ်လ်နတွ၊ အနု 

ြညာရှင်နတွ နတာ်နတာ်များများက လက်ခံထားတာကို နတွ့ဖမင်ရပြီး 

လငိန်ဖြာင်းထားေနူတလွည်း များစွာ ရှလိာနေြါပြ။ီ လငိတ်ခူျစေ်ကူိေုာ 

နှစ်ေက်တဲ့ ဂါဂါတစ်နယာက်ကနတာ့ လိင်နဖြာင်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိနြမဲ့ 

မိမိရဲ့ ဖဖစ်တည်မှုအတိုင်း ဆက်လက်ရှင်ေေ်ေွားမယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

“ ေအီြိငု်းမှာနတာ ့ကိယုက် နဖြာင်းဖိုန့တာ ့မရှဘိူးနြါန့ော ကိယုက် 

ေလီိြု ဲဖဖစတ်ညလ်ာနတာ ့ေလီိြု ဲနေထိငုမ်ယ။် ပြီးလိုရ့ှရိင ်ကိယု့ရ်ဲ့ ဘဝကိြု ဲ

ဆက်ပြီးနတာ့ ရှင်ေေ်မယ်။ ဘာမှ နထွနထွထူးထူး လုြ်စရာနတာ့ မရှိ 

ြါဘူး။”
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ဖရူဆိုပမို့ေယ် နကးလျားနကျးရောအုြ်စု နေါခူလီနကျးရောေဲ့ နလာ 

ြလျားလဲနကျးရော၊ နေါြိုနရှးနကျးရောဘက်ကို ေွားမယ်ဆိုရင် နဖမြုံ  

ကနေ ကကည့်လိုက်ရင်နတာ့ တစ်ရောေဲ့တစ်ရော ေိြ်မနဝးလှဘူး ထင်ရနြ 

မယ့် နဖမဖြင်မှာက လမ်းြေ်းဆက်ေွယ်နရးမနကာင်းတဲ့အတွက် တစ်ရော 

ေဲ့တစ်ရောေွားဖို့ နတာင်နတွြတ်ပြီးေွားခဲ့ရြါတယ်။

ဖရူဆိုပမို့ကနေ နဘာလခဲပမို့ဘက်ကိုေွားတဲ့ ဖြည်နထာင်စုလမ်း 

မကကီးကနေ  နေါခူလီရောနရာက်ဖို့ လမ်းရဲ့အနရှ့ဘက်ဖခမ်း နတာင်ကုေ်း 

နတာငတ်ေ်းနတ ွနဖမေနီတဖွဖတပ်ြီး ကားေဲ့ဆိနုစှေ်ာရနီလာက ်နမာင်းေွားခဲ ့

ရြါတယ်။

တချေိ်က ေယ်နဖမမနအးချမ်းခဲ့လို့ထွက်နဖြးတိမ်းနရှာင်ခဲ့ရတဲ့  

နကျးရောနတွဖဖစ်ြါတယ်။

အဲေီတုေ်းက ၁၉၉၆ ခုနှစ်တုေ်းက နကးလျားနကျးရောဘက်မှာ 

ထွက်နဖြးတိမ်းနရှာင်ခဲ့ကကရပြီး အိုးအိမ်နတွ ချေ်ခဲ့ကကရြါတယ်။

ရောကနေ ထွက်နဖြးခဲ့ ပြီးနတာ့၅နှစ်နလာက်မှ နကျးရောကို ဖြေ် 

နရာက်လာခဲ့ကကရြါတယ်။  မနအးချမ်းလို့ ရောေူကကီးနတွ၊ စစ်ေားနတွက 

နဖြးရမယ ်ဆိလုို ့နဖြးခဲက့ကရတာဖဖစတ်ယလ်ို ့နေါြိနုရှးရောက နေါ်ြနရးမာက 

နဖြာြါတယ်။

“မေနိတာြ့ါဘူး။ ထကွေ်ွားရမယဆ်ိလုို ့ထကွေ်ွားခဲက့ကတာြနဲလး။ 

မေွားရင် ဖြေ်လာပြီး မီးနတွရှို့မယ်။ ေတ်မယ် နဖြာတာနကာ။ ေါနကကာင့် 

ထွက်ေွားခဲ့ရတာနြါ့။”

တ စ် ရော လုံး ထွ က် နဖြး ခဲ့ ကက ရ တာ ဖဖ စ် ပြီး နတာ့  အဲ ေီ တု ေ်း က 

နကးလျားရောမှာတချ ို့၊ ေီးနမာ့ဆိုပမို့နြါ်မှာ တချ ို့ ေွားနေခဲ့ကကရြါတယ်။ 

ေလီိထုကွန်ဖြးခဲခ့ျေိတ်ေု်းကဆိရုင ်ကျေခ်ဲတ့ဲ ့ြစ္စည်းနတကွလည်း နြျာကရ် ှ

ြျက်စီးေွားခဲ့ကကရြါတယ်။

ppfajy;wdrf;a&SmifcJhzl;vdk h ckcsdefxdrwdk;wufedkif=uwJh 
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နဖြာဆိုေွားတာဖဖစ်ြါတယ်။

အဲေီလို ထွက်နဖြးတိမ်းနရှာင်ခဲ့ကကရတဲ့ နကျးလက်နေေဘက်က 

အမျ ိုးေမီးနတရွဲ့ ဘဝက အခခုျေိမ်ှာနကာ ဘာနတအွခကအ်ခနဲတ ွရငဆ်ိငု ်

နေကကရနေးလဲဆိုတာနတွေဲ့ြတ်ေက်လို့ လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေဲ့ 

အမျ ိုးေမီးအဖွဲ့ေဲ့အတ ူတစအ်မိတ်ကတ်စအ်မိဆ်င်း နကျးရောနတမွှာ လိကု ်

လံနမးဖမေ်းခဲ့ကကတာဖဖစ်ြါတယ်။

“ဖြေ်လာစတုေ်းကနတာ့ ဘာမှမရှိနတာ့ဘူးနြါ့။ နဖမြဲ၊ နဖြာင်း 

တာနတွကို ဖြေ်လည်တင်ဖြနဆွးနနွးေွားကကြါတယ်။

ေီလိုရောနရှာင်နေခဲ့ရတဲ့  အချေိ်တုေ်းကဆိုရင်  စားဖို့နောက်ဖို့  

ကိုယ့် ဘာောကိုယ် ရှာစားခဲ့ရတာနတွ၊ ဖျားောလို့ရှိရင် နဆးကုနြးမည့် 

လမူရှခိဲတ့ာနတ ွတချ ို့လအူိနုတမွှာ မနဖြးနိငုခ်ဲလ့ို ့အမိမ်ှာကျေရ်စခ်ဲက့ကပြီး 

အစာနရစာငတ်ပြီး နေေွားတာလည်း ရှိခဲ့ကကတယ်လို့ နဖြာကကြါတယ်။

“အဓိကနဖြာရရင်  ကျမတို့အမျ ိုးေမီးနတွေဲ့ကနလးနတွနြါ့  

ဘာမှမနဖြးနိုင်ဘူး။ ကနလးေဲ့ဆိုနတာ့ ဘာမှမလုြ်နိုင်ရင် မစားနိုင်ရင် 

ဆင်းရဲေုက္ခနရာက်ခဲ့ကကရတယ်။ ကျေ်းမာနရးအြိုင်းနဖြာရင် ဖျားောလာ 

ပြီဆိုရင် ေွားဖြစရာနဆးခေ်းနတွမရှိဘူး။ အရင်ကျမတို့နဖြးခဲ့ဖူးတဲ့  

အချေိတ်ေု်းကနြါ ့အရမ်းဖျားလာပြဆီိရုင ်ရှတိဲ ့တိငု်းရင်းနဆးနတ ွနောက ်

လိကုတ်ာြ။ဲ ကနံကာင်းရင ်အေကရ်ငှတ်ယ။် ကမံနကာင်းရငန်ေေွားတာ 

နတွလည်းရှိတယ်။ စစ်နဖြးေဏ်နကကာင့် အမျ ိုးေမီးနတွ ကနလးြျက် 

ကျတာနတွ အများကကီးကကုံခဲ့ရတယ်။”

စစ်ြွဲေဏ်နကကာင့်  အမျ ိုးေမီးနတွအများစု ကျေ်းမာနရးနစာင့်

နရှာက်မှုမရှိလို့  ေုက္ခခံခဲ့ရတယ်လို့  ကရင်ေီအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံးမှ 

နမာ်စိုးဖမာက ရှင်းဖြေွားတာဖဖစ်ြါတယ်။

လကရ်ှ ိနကျးရောနတမွှာ နဆးနြးခေ်းနတရွှနိြမယ့လ်ည်း ဆရာ/မ 

တာဝေက်ျတဲေ့ကူ တစရ်ောပြီးတစရ်ောေွားနေရတာနတရွှေိလိ ုကျေ်းမာနရး 

ဆရာမ တစ်နယာက်တည်းရှိလို့ မလုံနလာက်တာကလည်း ရောနတွမှာ 

ရှိတဲ့အမျ ိုးေမီးေဲ့  ကနလးနတွအတွက် ကျေ်းမာနရးနစာင့်နရှာက်မှု 

မလုနံလာကန်ိငုဘ်ူးလို ့နေေခ ံအမျ ိုးေမီးနတကွ နဆွးနနွးေွားကကြါတယ။်

နေါ်ဆူမာ “အဆင်မနဖြဘူးနလး ေူများတချ ို့လာရှာမှားတာနတွ

ရှိတယ်။”

ဦးေဲရယ် “မိုးလင်းမိုးချုြ် နေနစချင်တာနြါ့နလး”

နေါ်ဆူမာ “ဟုတ်တယ်ေည်းေည်းအချေိ် ဖြည့်နလးနေနစချင်

တာနြါ့။ တခါတနလြဲ မရှိရင်နတာ့ ေားလည်ြါတယ်။ အနရးကကီးရင် 

ြျက်ကွက်တာနတွများလို့ြါ။”

ဦးေဲရယ် “နဆးဝါးနတွကနကာ လုံနလာက်တယ်လိုနဖြာလား။”

နေါ်ဆူမာ “တခါတနလမနလာက်ဘူးဆိုပြီး ေူေွားနဖြးယူရတာ 

နတရွှတိယ။် တခါတနလလည်း မလုနံလာကဘ်ူး နဖြာတာလည်းရှတိယ။်”

တခါတနလ ကရင်ေီ ေယ်လှည့်နကျာြိုးအိတ်အဖွဲ့ကနေလည်း 

တစ်လတစ်ခါ ဖျားောေူနတွကိုလာကကည့်ပြီး နဆးဝါးနတွလာ နထာက် 

ြံ့တာနတွ လာနထာက်ြံ့တာနတွလည်းရှိတယ်လို့ နဖြာကက ြါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကြဲ ရောမှာ အမျ ိုးေမီးတစ်နယာက် မီးဖွားရင်းေဲ့ 

နဆးရုံေွားဖို့ အချေိ်မမှီခဲ့လို့ ကနလးမှာ အေက်ရှင် ကျေ်ရစ်ခဲ့နြမယ့်လို့ 

မိခင်ဖဖစ်ေူမှာ ဆုံးေွားခဲ့တဲ့ဖဖစ်စဉ်လည်း ရှိခဲ့တယ်လို့ ေိရြါတယ်။

“ေူနဆးရုံမေွားဘူးနလး ရမယ်လို့ထင်တာ။ ဆရာကနတာ့ ေူ့ကို 

နဆးရုံေွားခိုင်းတယ် လာကကည့်ြါတယ်။ ေူနမွးနတာ့ နမွးလိုက်တာြဲ 

ခေနေနတာ့ ေူရုတ်တရက် နေွးေွေ်ေွားတာ နေေွားတာ။”လို့ နလာ 

ြလျားလဲရောက နေါ်လှနခးမိုးက ဆက်နဖြာေွားတာဖဖစ်ြါတယ်။

အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က နေေတိုင်းေီးြါးမှာ ဖဖစ်ြွားနေခဲ့တဲ့ 

ဖြည်တွင်းစစ်ေဏ်နကကာင့် နေေခံနတွဟာ ဆင်းရဲ ေုက္ခနတွခံခဲ့ရပြီးပြီ 

ဖဖစ်တာနကကာင့် နောက်ထြ် ေီလို ဆင်းရဲြင်ြေ်းမှုနတွကို မလိုချင်ကက 

နတာ့ြါဘူး။

အခခုျေိမ်ှာ ကရငေ်အီမျ ိုးေားတိုးတကန်ရးြါတ ီ(KNPP) က တနိငု ်

ငံလုံးအြစ်ခတ်ရြ်စဲနရးစာချုြ်မှာ လက်မှတ်မထိုးရနေးနြမဲ့လည်း 

ဖြည်ေယ်အတွင်းမှာ တိုက်ြွဲဖဖစ်ြွားမှု မရှိေနလာက် ြါြဲ။

ေို့ြမယ့်လို့တိုင်းရင်းေားနတွနတာင်းဆိုနေတဲ့ စစ်မှေ်တဲ့ ပငိမ်း 

ချမ်းနရး၊ တေ်းတနူရးနတကွ မရနေးဘူးဆိတုာ ေလီိနုေေဘကက်ိ ုကကည့ ်

လိုက်ရင် အစစအရာရာနောက်ကျကျေ်နေရနေးတာက ေက်နေြါြဲ။

ေီလိုစစ်နရှာင်နေေက အမျ ိုးေမီးနတွေဲ့ ကနလးငယ်နတွအတွက် 

အခုလို ကျေ်းမာနရးနစာင့်နရှာက်မှုနတွအဖြည့်အဝမရနေးတာနတွ၊ 

လုံခခုံမှုမရှိနေးတာနတကွ စစ်မှေ်တဲ့ ပငမိ်းချမ်းနရးမရနေးလို့လားဆိုတာ 

နမးခွေ်းထုတ်စရာဖဖစ်လာြါနတာ့တယ်။

u,m;xJ a&;om;onf?

ေါ့အဖြင်တိုက်ြွဲနတွဖဖစ်ခဲ့လို့ လုြ်ငေ်းကိုင်ငေ်းနတွကိုြစ်ထားခဲ့ 

ရတာနကကာင့် ဝမ်းစာနရးကိုနဖဖရှင်းဖို့နတာင်ခက်ခဲတဲ့ အနေအထားကို 

နရာက်ခဲ့ကကြါတယ်။ အေက်ရှင်နအာင် မေည်းရုေ်းကေ်ပြီး ရှာနဖွစား 

နောက်ခဲ့ကကရတယ်လို့ဆိုြါတယ်။

“စိတ်ဆင်းရဲကကနတာ့တာနြါ့။ နရှ့မှာနဖြးေွားနတာ့လည်း ကျေ်ခဲ့ 

တဲ့ဟာနတွ (ကျွဲ၊နွား၊ဝက်) ကလည်း ေူများဖမ်းစားတာနတွ ရှိတယ်။” လို့ 

နေါ်ြနရးမာက ဆက်နဖြာြါတယ်။

ေီလိုထွက်နဖြးေွားတုေ်းကဆိုရင်  ၃ ရက်အတွင်း အဖမေ်ဆုံး  

ထွက်ေွားကကဖို့ နမာင်းထုတ်ခံ ခဲ့ရြါတယ်။ နေါြိုနရှးနကျးရောဟာဆိုရင် 

ဖရဆူိပုမို့ေယေ်ဲ့ နဘာလ်ခပဲမို့ေယေ်ယစ်ြန်လာကမ်ှာ ရှပိြီးနတာ ့လမ်းြေ်း 

ဆက်ေွယ်နရးခက်ခဲြါတယ်။ နဆးနြးခေ်းနတွမရှိ၊ နောက်ေုံးနရလ

ည်းရှားြါးတာနတွနကကာင့် မိခင်ေဲ့ ကနလးနတွမှာလည်း ကျေ်းမာနရး

နစာင့်နရှာက်မှုမရတဲ့ရောဖဖစ်ြါတယ်။ ကျေ်းမာနရးနစာင့်နရှာက်မှု မရခဲ့လို့ 

ေားတစ်နယာက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ နေါြိုနရှးရောက နေါ်နရှးမိုးက အခုလို နဖြာ 

ြါတယ်။

“ြထမကနလးတဦးယူတဲ့အချေိ်တုေ်းကနြါ့ ေမီးနလးက အဲေီအ

ချေိ်နဆးခေ်းမှာြဲနမွးလိုက်တယ်။နဆးရုံမေွားလိုက်ရဘူး။ ကျမေမီးက 

အေားဝါဝင်နတာ့ အဲေါနဆးရုံမေွားမှီနတာ့ဘူးနလး ဆုံးေွားတယ်။ 

ကျေ်းမာနရးေိြ်မေိနေးဘူးနလး။ ေည်းနေးတယ်။ ေီရောမှာနတာ့ 

နဆးခေ်းလည်းမရှဘိူး နဆးဆရာမလည်းမရှဘိူး။ ေရီောမှာ နေါခလူဘီကမ်ှာြ ဲ

ေွားရတယ်။လမ်းကလည်း တအားေဲ့နကျာက်ခဲနတွြဲဆိုနတာ့ လမ်းတ 

အားခက်ခဲတယ်ေွားရတာ။ မိုးရောရင်ြိုဆိုးတယ်။”

အခုလို ကကုံနတွ့နေရတာေဲ့ြတ်ေက်လို့ နဆးခေ်းနတွေွားဖြဖို့ 

ေွားလာရမည့လ်မ်းနတ ွအဆငန်ဖြနစဖိုက့လည်း လတွန်တာမ်ှာ နမးခေွ်း 

နတွဆက် နမးနြးနိုင်ဖို့  လုြ်ရမှာဖဖစ်တယ်လို့လည်း ဖြည်ေယ်လွှတ် 

နတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဲရယ်က နဖြာြါတယ်။

၎င်းက “ေီရောရဲ့အဓိကအခက်အခဲက ကျေ်းမာနရးနြါ့။ ေူတို့  

အတွက်က ေီလိုအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အစိုးရအနေေဲ့ လက်လှ

မ်းမှနီိငုဖ်ိုအ့တကွတ်ကယလ်ို ့ရောမှာနဆးခေ်းနဆာကလ်ိုမ့ရဘူးဆိရုငလ်ည်း 

ေလီိနုဆးခေ်းေွားလာလိုလ့ယွက်တူဲ ့ဟာမျ ိုးနတအွစအီစဉန်တလွြုန်ြးချ

ငတ်ာနြါန့ော။် ေါနတကွလည်း အစိုးရမှာြ ဲစမီခံေ့်ခွြဲိငုခ်ငွ့ရ်ှတိယဆ်ိနုတာ ့

ေါနတွလည်း ကျနော်တင်ဖြနြးနိုင်တာနြါ့။”လို့ နဖြာြါတယ်။

ကရင်ေီအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံးက နမာ်ဗျားဖမာဦး “နဝးလံတဲ့ 

နေရာဖဖစ်တယ်ဆိုနတာ့ အစိုးရလက်လမ်းမမှီတဲ့ဟာဆိုရင် တဖခားအဖွဲ့ 

အစည်းနတွ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းနတွ လူမှုအေင်းအဖွဲ့နတွ 

ေွားတဲ့ဟာမျ ိုးလည်းရှိနကာင်းရှိနိုင်တယ်။ အစိုးရအနေေဲ့လည်း ြူးနြါင်း 

ချတိ်ဆက်မှုနတွ အားနကာင်းနကာင်းေဲ့  ေူတို့အတွက် အများ ကကီး  

အနထာက်အကူဖဖစ်နစမယ်လို့ နမျှာ်လင့်ြါတယ်။”လို့ ေူမ အဖမင်ကို 

စပြီး ဖြေ်လာလုြ်တယ်။ စားမနလာက်ဘူး။ ြိုက်ဆံေည်းေည်းရရင်  

ဆေ်ဝယ်စားတာနြါ့ ။” လို့  နလာြလျားလဲ နကျးရောမှာ နေထိုင်တဲ့  

နေါ်ဆမူာရဲ့ နေအမိက်ိ ုေွားနရာကန်တွ့ဆုနံမးဖမေ်းခဲစ့ဉက် နဖြာကကားေွား 

တာဖဖစ်ြါတယ်။

ဦးေဲရယ်က “ေီလို ရောနတွမှာဖြေ်လာနေထိုင် ပြီးတဲ့နောက်မှာ

နကာ အခုချေိ်ထိ ဘာနတွလုြ်စားကကလဲအဆင်နဖြရဲ့လား။”နမးဖမေ်းကက

ည့်တဲ့အခါမှာနတာ့

“တစ်နှစ်လုြ်ထားတာတစ်နှစ်စားဖို့နလာက်ောောြဲရှိတာနြါ့။ 

အခုချေိ်ထိ အခက်အခဲဆုံးက စားဝတ်နေနရးအတွက် စိုက်ရြျ ိုးရတဲ့ 

လုြ်ငေ်းမှာနြါ့။ နရဆိုရင် မိုးရာေီကနတာ့ မိုးနရကိုခံနောက်တယ်။ 

အခုလိုမိုးမရောတဲ့အချေိ်ဆို ကေ်ေီထဲက နရကိုြဲ နောက်တယ်။” လို့  

နေါ်ဆူမာက အခုချေိ်ထိ ကကုံနတွ့နေရဆဲ အခက်အခဲနတွကို ရှင်းဖြေွား 

တာဖဖစ်ြါတယ်။

ေီလိုအခက်အခဲနတွေဲ့ြတ်ေက်လို့  လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

ဦးေဲရယ်က “အခုလက်ရှိအချေိ်မှာနတာ့ ေူတို့နတွမှာ အခက်အခဲဘာ

နတွရှိလဲဘာနတွကကုံနတွ့နေရလဲဆိုတာ နတွကို အစိုးရကို တင်ဖြရမယ်။ 

ေူတို့ကနေ ဘာနတွနြးနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်။”

ကရငေ်အီမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံးကနေပြီးနတာမ့ ှအခလုိ ုနကျးလက ်

နေအမျ ိုးေမီးနတွ ကကုံနတွ့ခံစားနေရတဲ့ စားဝတ်နေနရး အခက်အခဲနတွ 

၊ အကကမ်းဖက်မှုနတွနဖဖနလျာ့နိုင်ဖို့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ နဆာင်ရေက် 

နေတာနတွလည်း ရှိြါတယ်။

“နကျးရောမှာနေထိုင်တဲ့ အမျ ိုးေမီးနတွအတွက်ဆိုရင် ကျမတို့ 

နကျးရောအတွက် စြါးဘဏ်နြါ့  နငွစုနငွနချးလုြ်နြးဖို့  အမျ ိုးေမီး 

နတွအတွက် ဝင်နငွရဖို့ တစ်ဖက်တစ်လမ်း စီစဉ်နြးထားတာရှိတာနြါ့။” 

လို့ ကရင်ေီအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံးက နမာ်ဗျားဖမာဦး ကနဖြာြါတယ်။

စစ်နဖြးနရှာင်တုေ်းကဆိုရင် တဖခားေူနတွရဲ့ နဖမမှာငှားပြီးနတာ့ 

ကိုယ့်အေက်ဆက်ဖို့ရှာကကံပြီးစိုက်ြျ ိုး စားနောက်ခဲ့ရြါတယ်။ အဲေီလို 

ေူများရောနတွမှာ တိမ်းနရှာင်ပြီးေူများနဖမငှားလုြ်စားနေရင်းကနေ ၃ 

နှစ်နလာက်ကကာပြီးနောက်မှာနတာ့ ကိုယ့်ရောမှာ ဖြေ်လာရင်း ဘဝကို 

အေစ်ကနေ ဖြေ်စခဲ့ကကရြါတယ်။

“စြါးေဲ့နဖြာင်းကနတာ့ ေယ်ေွားခဲ့တယ်။ နဖြာင်းဖူးနတွကျေ် 

ခဲ့တယ်။ မေယ်ေွားနိုင်ခဲ့တာနတွလည်းရှိတယ်။ တချ ို့လည်း ေယ်ေွား 

နိုင်တဲ့ေူ ေယ်ေွားကကတာနြါ့။ ဟိုနတာထဲနတာင်ယာထဲကျေ်ခဲ့တဲ့ဟာ

နတကွနတာ ့အမိမ်ှာဖြေလ်ာထားနတာ ့စစတ်ြက် မီးလာရှို့လိကုတ်ာနတ ွ

ခံခဲ့ရတာနလး။” နလာြလျားလဲ ကနေါ်လားနခးမိုး ကနဖြာြါတယ်။

လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဲ့  နကးလျားနကျးရောအုြ်စုထဲက 

အမျ ိုးေီးနတွေဲ့  နတွ့ဆုံနဆွးနနွးခဲ့စဉ်မှာ နလာြလျားလဲနကျးရောက 

အမျ ိုးေမီးနတွက တချေိ်က ေယ်နဖမမနအးချမ်းလို့ အခက်ကကုံနတွ့ခဲ့ရ 

နကးလျားနကျးရောအုြ်စုရှိ အမျ ိုးေမီးထုနတွေဲ့ ဖြည်ေယ် လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်တို့ အဖြေ်အလှေ်နဆွးနနွးနေစဉ်။
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ကယားဖြညေ်ယအ်စိုးရအဖွဲ့အနေေဲ့ တြက်နေ 

နတာင်ေူနတွကို ေိမ်းထားတဲ့နဖမ ဖြေ်နြးဖို့ကိစ္စ လုြ် 

ြိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက် ဖြည်နထာင်စုအစိုးရထံ ဖြေ် 

နြးေင့်တယ်ဆိုတဲ့  ေနဘာထားမှတ်ချက်ကိုော 

နြးနိုင်တယ်လို့ ကယားဖြည်ေယ် ဝေ်ကကီးချုြ် ဦးအယ် 

နဖာင်းရှိုက နဖြာြါတယ်။

ဝေ်ကကီးချုြ်က “ဖြည်နထာင်စုကို ေီအနြါ်မှာ 

စီမံပြီးမှ ေူတို့နြးတဲ့ ကဏ္ဍနလးကျေ်နေတယ်။ ေူတို့ 

စီစစ်နေတယ် စီစစ်ပြီးမှေူတို့နြးေင့်နြးထိုက်တယ်

ဆိုရင် ေူတို့ဖြေ်နြးဖို့ လုြ်မှာနြါ့။ ေါကို ဖြည်ေယ်ဝေ် 

ကကီးချုြ်တစ်နယာက်အနေေဲ့လုြ်ြိုင်ခွင့်မှမရှိတာ”လို့ 

နဖြာြါတယ်။

ေီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့က ဖြည်ေယ်အစိုး 

ရရုံးတွင် ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)နှင့် နတွ့ဆုံနမးဖမေ်းချေိ်

နဖြာဆိုေွားဖခင်းဖဖစ်ြါတယ်။

နတာင်ေူနဖမေိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စေဲ့ြတ်ေက်ပြီး

နတာ ့ဖြညေ်ယ ်အစိုးရရုံးမှာ တငဖ်ြစာနတ ွနရာကရ်ှေိလိ ု

ဆြ်နကာ်မတီ၊ ခရိုင်အုြ်ချုြ်နရးမှူး၊ ပမို့ေယ် အုြ်ချုြ် 

နရးမှူးနတွေဲ့ ဝေ်ကကီးချုြ်က နတွ့ဆုံရှင်းလင်းချဖြ

မှုနတွလုြ်ေလို အဲေီနဆွးနနွးမှုနတွရဲ့ရလေ်နတွကို 

ဖြညန်ထာငစ်ကုိနုြးြိုထ့ားပြီး ဖြေလ်ညစ်ေွ့်လွှတန်ြးဖို ့

တငဖ်ြထားတာရှတိယလ်ိုဝ့ေက်ကီးချုြက် နဖြာြါတယ။်

“ေီကိစ္စကိုနတာ့ ေီအတိုင်းလက်ြိုက်ပြီး ကကည့် 

နေတာနတာ့မဟုတ်ြါဘူး မူဝါေေဲ့အညီဖဖစ်ဖို့အတွက် 

၂၀၁၉ခနုစှအ်တငွ်းမှာ ပမို့ေယအ်ဆင့ ်၄ နေရာနငှ့ ်

ဖြည်ေယ်အဆင့် ၁ နေရာ ပငိမ်းချမ်းနရးေဲ့ြတ်ေက်ပြီး 

နဆွးနနွးြွဲနတွကျင်းြဖြုလုြ်ခဲ့ကကြါတယ်။ 

အဲေ့ြီွနဲတကွ ရလာတဲ ့လထူအုေနံတကွိ ုေက ်

ဆိုင်ရာ ဖြည်ေယ်လွှတ်နတာ်ကို ေွားနရာက်တင်ဖြ 

ခဲက့ကနြမဲ ့ရလေမ်နကာင်းဘူးလို ့ကယေ်းမျ ိုးဆကေ်စ ်

လငူယ ်အတငွ်းနရးမှူး မကူကေ်ရင်းက နဖြာြါတယ။်

“လွှတ်နတာ်က တစ်ချ ို့အရာနတွကို အနကာင် 

ထညန်ဖာရ်ငရ်နိငုတ်ယ ်လိုန့တာန့ဖြာတယ ်ေါနြမဲအ့ာ

မခံချက်ရှိတဲ့အချက်နတွနတာ့ တစ်ချက်မှမြါခဲ့ဘူး။ 
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ေီအရာနတွက ကျနတာ်တို့လုြ်နိုင်တယ် ဆိုတာမျ ိုး 

နတာ့မရှိဘူး။” လို့ မူကက်ေရင်းက နဖြာြါတယ်။

ပငိမ်းချမ်းနရး အတွက် လူထုနတွရဲ့ လိုလား 

နတာင်းဆိုချက် နတွကို လွှတ်နတာ်ကတဆင့် အစိုးရ

ဆီကိုနရာက်ရှိေွားပြီးအနကာင်ထည်နဖာ်နဆာင်ရေက်

နစလိုတာဖဖစ်ြါတယ်။

ပငိမ်းချမ်းနရး ဖဖစ်စဉ်မှာလူထုအေံနတွေိဖို့  

၂၀၁၉ ေဇီငဘ်ာလ၂၀ ရကန်ေ့က ကယေ်းမျ ိုးဆကေ်စ ်

လူငယ်(KNGY)နှင့် ကရင်ေီဖြည်နတာင်ေူလယ်ေမား

ေမဂ္ဂ(KSFU)တိုက့ လွှတန်တာရ်ုံးမှာ နတွ့ဆုနံဆွးနနွး
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မူဝါေေဲ့အညီနဆာင်ရေက်နြးနိုင်ဖို့အတွက် ကျနတာ်

တိုဆ့ကလ်ကတ်ငဖ်ြထားတာရှြိါတယဆ်ိတုာကိနုတာ ့

ေူတို့ကိုနဖြာချင်ြါတယ်”လို့ ဝေ်ကကီးချုြ်က ဆက် 

နဖြာြါတယ်။

လက်ရှိနတာင်ေူနတွဟာ ြိုင်ေက်ကျူးနကျာ် 

မှု ဖဖစ်တဲ့  ြုေ်မ၄၄၇၊ ဖြည်ေူြိုင်ြစ္စည်းကာကွယ် 

နရးအက်ဥြနေ-၆(၁) စတဲ့ြုေ်မနတွေဲ့  တရားရင် 

ဆိုင်နေရြါတယ်။

ဖမေ်မာ့တြ်မနတာ်က ဖြည်ေူလူထုကို ကာ 

ကွယ် ရမယ်ဆိုတာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းြုံ အနဖခခံဥြနေ 

မှာ အတိအလင်း နဖာ်ဖြထားတာရှိတဲ့အတွက်တရား 

စွဲထားတာနတွ ရုတ်ေိမ်း ပြီးနတာင်ေူနတွကို  နဖမ 

ယာ ဖြေန်ြးေင့တ်ယလ်ို ့ကရငေ်ဖီြညန်တာငေ်လူယ ်

ေမားေမဂ္ဂ ခူးတူရယ် နဖြာြါတယ်။

“တြ်နတွအနေေဲ့ နတာင်ေူနတွရဲ့ဘဝကိုစာ 

ောြါ။ ေားလည်ြါ။ ေေားြါ။ ငဲ့ညာြါ ေနဘားထား 

ကကီးနြးြါ။ နတာင်ေူ လယ်မားနတွအနြါ်မှာ  စွဲဆို 

ထားတဲ့ အမှုအားလုံးကို အဖမေ်ဆုံးရုြ်ေိမ်းနြးဖခင်း 

အားဖဖင့ ်နတာငေ်လူယေ်မား အနြါ်ထားတဲ ့ေနဘာ 

ထားကကီးမှုကို ဖြေနိုင်ရင်နတာ့ အနကာင်းဆုံးြါ။” လို့ 

ခူးတူရယ်က နဖြာြါတယ်။

တ ရား စွဲ ဆို ခံ နေ ရ တဲ့  နတာ င် ေူ နတွ ဟာ  

စတိြ်ိငု်းဆိငုရ်ာအရနကာ ရြုြ်ိငု်းဆိငုရ်ာအရြါ ရငဆ်ိငု ်

ခံစားနေရတယ်လို့ ခူးတူရယ်က နဖြာြါတယ်။

ကယား ဖြည်ေယ်မှာ  ဖမေ်မာ့တြ်မနတာ်မှ  

ေီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ကရင်ေီဖြည်နတာင်ေူ 

လယေ်မားေမဂ္ဂ ဝေထ်မ်း၃ဦးေဲ့ နတာငေ်လူယ ်ေမား 

၁၀ဦးကို ြုေ်မ ၄၄၇ေဲ့ ထြ်မံတရားစွဲလိုက်ြါတယ်။ 

လက်ရှိ ဖမေ်မာ့တြ်မနတာ်ကနတာင်ေူလယ်

ေမားနတွကို တရားစွဲဆိုတာ စုစုနြါင်း နတာင်ေူ ၄၁ 

ဦးရှိနေြါတယ်။
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မှုနတွဖြုလုြ်ခဲ့ကကြါတယ်။

“နဆွးနနွးြွ ဲရလေက် ထငထ်ားေလိနုတာ ့ဖဖစ ်

မလာဘူးနြါန့ော။် ကျမတိုထ့ငတ်ာကနတာ ့ေတူိုက့လ ဲ

တစ်စုံတရာ အစိုးရကို ဖြေ်နဖြာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ြါ

တယ်။” လို့ မူကက်ေရင်းကနဖြာြါတယ်။

ပငိမ်းချမ်းနရးေဲ့ြတ်ေက်တဲ့ လူထုနဆွးနနွးြွဲ 

နတွကနေ ရလာတဲ့ နဖမယာနှင့်ြတ်ဝေ်းကျင်အနရး၊ 

လူငယ်နှင့်ပငိမ်းချမ်းနရး၊ နိုင်ငံနရးေဲ့နေေန္တရအုြ်ချုြ် 

နရး၊ လူမှုနရးနှင့်ြညာနရး၊ ဌာနေတိုင်းရင်းေားအခွင့် 

အနရး၊ နတာင်ေူအနရးေဲ့ စီးြွားနရး၊ အလုြ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းစတာနတွကို လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

နတွဆီကို တင်ဖြနဆွးနနွးခဲ့ကကတာဖဖစ်ြါတယ်။

“ကျမတို့ရဲ့ေနဘာထားကနတာ့ ပငိမ်းချမ်းနရး 

တည ်နဆာကပ်ြဆီိရုင ်လထူနုတရွဲ့အေကံိ ုေားနထာင ်

နစချင်တယ်။ လူထုနတွရဲ့ အေံနတွ၊ အကကံဖြုချက် 

နတွကို ယူပြီးနတာ့မှ ပငိမ်းချမ်းနရရးတည်နဆာက်နစ

ချင်တယ်။” လို့ မူကက်ေရင်းက ဆက်နဖြာြါတယ်။

ဖြညေ်ယအ်တငွ်းလကရ်ှ ိစစတ်ြက်နေ နတာင ်

ေူနတွအနြါ် တရားစွဲထားတဲ့ကိစ္စကိုလည်း ဖြည်ေယ် 

လွှတ်နတာ်ကနေ နတာင်ေူနတွတရားမျှတဖို့အတွက် 

အေံထွက်နြးဖို့နတာင်းဆိုခဲ့ကကနြမယ့်လည်း အားရ 

နကျေြ်မှုမရှိခဲ့ကကြါလို့ ကရင်ေီဖြည် နတာင်ေူလယ် 

ေမား ေမဂ္ဂ ဥက္ကဌကိုတူရယ်က နဖြာြါတယ်။

“လွှတ်နတာ်ကိုယ်စလှယ်နတွအနေေဲ့ကနတာ့ 

လွှတ်နတာ်ြိုင်းဆိုင်ရာအနေေဲ့ေူတို့က ေီနတာင်ေူ 

နတရွဲ့ အနရးကစိ္စကိ ုေဖီြညေ်ယအ်ဆင့မ်ှာနတာငရ်ေက်

နြးနိုင်တဲ့ ေည်းလမ်းနတွက ကုေ်ေွားြီဆိုတဲ့ြုံစံမျ ိုး

နဖြာလာနတာ ့ကျနတာ ်စတိန်တာမ့နကာင်းဘူးနြါ။့” 

လို့ကိုတူရယ်က နဖြာြါတယ်။

နတာင်ေူနတွကို တရားစွဲထားတဲ့ကိစ္စရြ်နတွ 

၊ တြ်ေိမ်းနဖမနတွနကကာင့် နတာင်ေူနတွ စားဝတ်နေ 

နရး အခက်ကကုံရတာနတွဟာလည်း ပငိမ်းချမ်းနရးဖဖစ်

စဉ်လုြ်ငေ်းနတွမှာ လာပြီးနတာ့ အကျ ိုးေက်နရာက် 

နစနိုင်တဲ့အတွက်နကကာင့်  အခုလိုတင်ဖြရဖခင်း ဖဖစ် 

တယ်လို့လည်း ေိရြါတယ်။

လက်ရှိကယားဖြည်ေယ် လွှတ်နတာ်အနေေဲ့ 

ဖြည်ေယ်ပငိမ်းချမ်းနရးေဲ့ ြတ်ေက်တာနတွ၊နတာင် 

ေူအနရးေဲ့ ြတ်ေက်တာနတွ ဘာနတွနဆာင်ရေက် 

ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလဲဆိုတာကို ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)က 

လွှတ်နတာ်ရုံးကို နမးဖမေ်းချက် တချ ို့တင်ဖြထားနြ 

မယ့လ်ည်း ယခခုျေိထ် ိဖြေလ်ည ်နဖဖကကားဖခင်း မရှနိေး 

ြါဘူး။

ကယေ်းမျ ိုးဆက်ေစ်လူငယ် KNGY၊ ကရင်ေီဖြည်နတာင်ေူလယ်ေမားေမဂ္ဂနှင့် လွတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်များလွတ်နတာ်ရုံးတွင် နတွ့ဆုံခဲ့ကကစဉ် (ဓါတ်ြုံ - KNGY)
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ကရင်ေီအမျ ိုးေားတိုးတက်နရးြါတီ (KNPP) 

အနေေဲ့ ဖြည်ေယ်အဆင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲနရး ထိုးပြီး 

၂၀၁၂ခနုစှန်စှန်ောကြုိ်င်းမှာ ကယား(ကရငေ်)ီဖြညေ်ယ ်

အတွင်း အစိုးရေဲ့ ပငိမ်းချမ်းနရးဖဖစ်စဉ်နတွ ဆက်လက် 

ြူးနြါင်းချတိ်ဆက် နဆာင်ရေက်ဖို့ လွိုင်နကာ်ပမို့၊ ရှား 

နတာပမို့၊ ဖားနဆာင်းပမို့ နတအွေီးေီးမှာ ဆကဆ်နံရး 

ရုံးနတွ ထားရှိခဲ့ကကြါတယ်။

ေီလိုဆက်ဆံနရးရုံးနတွထား ပြီးနောက်ြို င်း  

ြစခ်တရ်ြ်စနဲရး ေနဘာတထူားတာ ၈ နစှေီ်းြါးအနတာ 

အတွင်းမှာ ပငိမ်းချမ်းနရးဖဖစ်စဉ်အြါအဝင် လူထုနတွ 

အတကွ ်ဘာနတ ွနဆာငရ်ေကန်ေပြလီဆဲိတုာ နတေွဲ့ြါတ ်

ေကလ်ို ့( KNPP) ၏ ရှားနတာပမို့ ေယ ်ဆကဆ်နံရးရုံး 

တာဝေ်ခံ  ခူးဘိုးရယ်နှင့်  နတွ့ဆုံနမးဖမေ်းထားတာ 

နကာက်နုတ် တင်ဖြလိုက်ရြါတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ မဂဂလာြါ ဆရာ 

ဆရာတို့ ရှားနတာပမို့ ေယ်ရဲ့ ဆက်ဆံနရးရုံးမှာ အခု 

လက်ရှိ ဘာလှုြ်ရှားမှုနတွ ရှိနေြါေလဲ။

ခူးဘိုးရယ ်။ ။ ကျနောတ်ို ့ဆကဆ်နံရးရုံးအနေေဲ့ 

လှုြရ်ှားမှုက အဓကိ ငါးချကရ်ှတိယ။် တစခ်ျကက်နတာ ့

နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဖြေ်အလှေ် တိုက်ခိုက်မှု ရေ်ဘက် ဖြေ် 

လည်မဖဖစ်နအာင် ထိေ်းေိမ်းဖို့ တာဝေ်တစ်ခု ရှိတယ်။ 

နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ လူထုနတွရဲ့ ဝေ်နဆာင်မှု။ 

နောက်တစ်ခုကနတာ့ ကျနော်တို့ကနတာ့ NCA မထိုး 

နေးဘူး။ 

ေို့ နော်  ဘာ နကကာ င့်  မ ထိုး ရ ေ လဲ ဆို ရ င်  

ကျနောတ်ို ့နဖမဖြငအ်နဖခအနေေဲ့ NCA မှာြါတဲ ့အချက ်

အလက်ေဲ့ကို ေိြ်ပြီး ေဟဇာတ မရှိနေးဘူး။ ေိတဲ့ 

အတိုင်း ကျနော်တို့ ဗိုလ်ချုြ်နကကးရုြ် ကိစ္စ ဖြေော 

ရှိတယ်။ 

နဖမေမိ်း၊ ယာေမိ်း ဖြေောရှတိယ။် အဲေ့ါ ြငွ့လ်င်း 

ဖမင်ောမှု မရှိနေးတဲ့ အနဖခအနေအဖြင်ထိုးထားတဲ့ 

လကေ်ကက်ိငု ်အဖွဲ့အစည်းနတာငမ် ှဖြေလ်ညပ်ြီးနတာ ့

တိုက်ခိုက်တာ ရှိတယ်။ 

နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ ဖြေော ဖြေ်မဖဖစ် 

နအာင် တြ်လှုြ်ရှားမှု ရှိမယ်။ ကျနော်တို့ တြ်ြိုင်းက 

လှုြ်ရှားမှု ရှိမယ်။ ေါနတွကို ထိြ်တိုက် ထိနတွ့မှု မရှိ 

နအာင် အဖြေ်အလှေ် ေတိနြးတဲ့ လုြ်ငေ်းတစ်ခု ရှိ 

တယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုက ခုေက နဖြာေလို ကျနော် 

တို ့ဖွံ့ပဖိုးနရး လြုင်ေ်းနတ ွလြုပ်ြဆီိရုင ်တိငုတ်ိငုြ်ငြ်င ်

ေဲ့ ဥြမာအားဖဖင့် ကျေ်းမာနရး ရှိမယ်ဗျာ။ ြညာနရးရှိ 

မယ်၊ အနဆာက်အဦးနတွ၊ လမ်းတံ တားနတွ ဖြင်တာ 

နတွရှိမယ် အဲ့ေါကို ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း တိုင်တိုင်ြင်ြင် 

ဖြေော မဖဖစ်နအာင် ထိေ်းေိမ်း မယ်ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကကီး 

ငါးခုချပြီး နဆာင်ရေက်နေြါတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ကျမတို့ ရှားနတာက 

နေေခနံတေွဲ့ နတွ့ဆုတံဲအ့ခါမှာ စစတ်ြန်တရွဲ့လှုြရ်ှား 

“ကျနော်တို့ ရှားနတာက အစွေ်အဖျားလည်းဖဖစ်တယ်။ နောက်ပြီးနတာ့ ြွင့်လင်းတဲ့ 

အုြ်ချုြ်မှု စေစ်လည်း မဟုတ်နေးဘူး။ စစ်ဆင်နရးေယ်နဖမလည်း ဖဖစ်နေြါနေးတယ်။”

မှုနတွကို စိုးရိမ်နေကကတယ်လို့ နဖြာကကတယ်။ ေူတို့ရဲ့ 

စိုး ရိ မ် ချက်နတွအနြါ်မှာ  ဆရာဘာများနဖြာချင်  

ြါေလဲ။

ခူးဘိုးရယ် ။ ။ ေီရောေားနတွရဲ့ စိုးရိမ်ချက် 

ကနတာ့  စိုးရိမ်စရာ ဖဖစ်တယ်။  ကျနော်တို့လည်း  

အတေ်တေ်နဖြာတယ် ေက်ဆိုင်ရာ တြ်ကို။ 

ေွားပြီနဟ့ ဆိုရင် အရင်တုေ်းက ေနဘာတူ 

ထားတဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့ မေွားခင် နှစ်ရက်လား 

ေုံးရက်လား ကကိုပြီး ေတိနြးရမယ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ 

အခုက တြ်က ကျနော်တို့ကို ရေ်စတာလား 

ဘာလားနတာ့ မနဖြာတတ်ဘူးနြါ့နော။ အေိမနြး 

ြဲေဲ့ နလျှာက်ေွားတာရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ကေ့်ေတ် 

တဲ ့ေယန်ဖမဆိရုငလ်ည်း ခိုးနကကာငခ်ိုးဝကှေ်ဲ့ ေွားတယ။် 

နောကပ်ြီး လူ့အခငွ့အ်နရး ဆိတုာလည်းအေည်းအကျဉ်း 

ချ ိုးနဖာက်တာ ရှိတယ်။ 

လူထုကနတာ့ မတိုင်ရဲဘူး။ ဘာနကကာင့်လဲဆို 

ဖြေော ဖြေ် ဖဖစ်ေွားမှာစိုးလို့  ေူတို့  မတိုင်ရဲဘူး။ 

စိုးရိမ်တာကနတာ့ အားလုံး စိုးရိမ်တယ်။ စိုးရိမ်တာ 

ကနတာ့ ကျနော်တို့  အခုနဖြာနေတဲ့ ပငိမ်းချမ်းနရး၊ 

ပငိမ်းချမ်းနရးဖဖစ် စဉ်မှာ ေါနတွက ကျနော်တို့အတွက် 

အဟေ့်အတား တစ်ခုလည်း ဖဖစ်နစတာနြါ့။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဘယ်လိုနဆာင်ရေက် 

နစချင်လဲ ပြီးနတာ့ ဘယ်လိုမျ ိုး ဖဖစ်လာခဲ့ရင် အနေ 

အထားက ဘယ်လိုနရာက်ေွားနိုင်မလဲနြ့ါ။

ခူး ဘိုး ရ ယ်  ။  ။  ကျ နော် နဆွး နနွး တ ယ် ။ 

အခလုကရ်ှ ိကျနောတ်ို ့ဗျုဟာမှူးေဲ့ ကျနောတ်ို ့ေွားမတိ ်

ဆကရ်င်းေဲ့ အဖြေအ်လေှ ်ေဖီြေောနတ ွဆကပ်ြီး မဖဖစ ်

နရး ပငိမ်းချမ်းနရးကို တည်တည်ပငိမ်ပငိမ်ေဲ့ ကျနော်တို့ 

နစာင့်ထိေ်းနရး ဆိုတဲ့ ကိစ္စနတွ နဆွးနနွး ဖဖစ်ြါတယ်။ 

ကိုယ်က အထက်အမိေ့်အရော လုြ်နေရတဲ့ 

အတကွန်ကကာင့မ်ိုလ့ို ့လြုန်ေရတဲဟ့ာဖဖစန်တာတ့ကယ ်

လို့များ ထိနတွ့မှုဖဖစ်ရင် ကျနော်တို့ကနတာ့ ဖြေ်ခုခံ 

ရုံြဲ ရှိတာနြါ့ ဆိုပြီးနတာ့ နဖြာနတာ့ ကျနော်တို့ အဲ့ေီ 

နေရာမှာ စဉ်းစားစရာဖဖစ်လာတာနြါ့။ တကယ်ြဲ 

စစ်တြ်နရာ အစိုးရနရာ ပငိမ်းချမ်းနရးကို တကယ်လို 

လားေလား ဆိုတဲ့ နမးခွေ်းက ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိနေ 

နေးြါတယ်။

ကန္တာရဝတတီိငု်း(မ)် ။ ။ NCA မထိုးထားနေးတဲ ့

ဆရာတို့အဖွဲ့အနေေဲ့ တိုက်ြွဲနတွ ဆက်မဖဖစ်နအာင် 

ဘယ်လိုများ ထိေ်းေိမ်းလုြ်နဆာင်နေြါေလဲ။

ခူးဘိုးရယ် ။ ။ ေီကိစ္စကျနတာ့ ကျနော်တို့  

ေီဖြည်တွင်းစစ် နှစ် ၇၀ နကျာ် ဖြေ်ပြီး ေုံးေြ်ကကည့် 

မယ်ဆိုရင် ဘာအကျ ိုးရှိေလဲနြါ့။ တိုက်ခိုက်ကကတာ 

နတွက ကျနော်တို့လူနတွ နေမယ်ဗျား။ မနေေည့် 

တိုင်နအာင်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းြါးတဲ့ ဘဝနရာက်ေွား 

တယ်။ 

နဖခကျ ိုးတယ်၊ လက်ဖြတ်တယ်၊ မယုံေကဂာ 

တဲ့ ကိစ္စနတွ နြါ်လာတယ်။ ဖမ်းတယ်၊ ဆီးတယ်၊ 

ချုြတ်ယ၊် နနှာငတ်ယ။် အဲေ့ ီအကျ ိုးရလေန်တြွ ဲရှနိတာ ့

ကျနတာ်တို့ ဘာနကကာင့် အပငိမ်းချမ်းဆုံးလို ဖဖစ်လဲ 

ကျနော်တို့က တကယ်လိုလားတဲ့  ပငိမ်းချမ်းနရးကို  

လိုလားလို့ောလျှင် ကျနော်တို့ ထိေ်းထိေ်းေိမ်းေိမ်းေဲ့ 

ေွားနေရတဲ့ အနဖခအနေမှာ ရှိြါတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ြါ။ လက်ရှိ 

အစိုးရေဲ့ ပငိမ်ချမ်းနရးနဖာ်နဆာင်မှုေဲ့ အရင် အစိုးရ 

လက်ထက် ဘာနတွကွာဖခားတာများရှိလဲ။

ခူးဘိုးရယ် ။ ။ ကျနော်တို့ လက်ရှိ အစိုးရေဲ့ 

ပြီးခဲတ့ဲ ့အစိုးရ ေကတ်မ်း နစှခ်မုှာ ကျနောတ်ို ့ရြတ်ည ်

လာတာနတွက အခု ေီမိုကနရစီ အစိုးရ ဆိုနြမဲ့လည်း 

ေမီိကုနရစ ီေနရခခုံတဲ ့အစိုးရ နောက ်ေတူို ့ကကိုကေ်လိ ု

ေူတို့လုြ်နေနေးတဲ့ အစိုးရ အဲ့လို ကျနော်တို့ ဖမင်တဲ့ 

အနြါ်မှာ လထူကုလည်း ြဂု္ဂိုလစ်ွလဲားမေဘိူး။ ဥြနေ 

ကို ေားမလည်ဘူး။ ၂၀၀၈ ဥြနေ ြါရှိတဲ့ အချက် 

အလက်နတွကိုလည်း ေူတို့ မနလ့လာဘူး။ မစူးစမ်း 

ဘူး။ ဆိနုတာ ့ေအီနဖခအနေနြါ်မှာ ကျနောတ်ို ့ေမီိကုနရ 

စီဆိုတဲ့ အေစ်ောရကို နဖာ်နဆာင်ဖို့က အစိုးရမှာ 

တာဝေ်ရှိတယ်လို့ြဲ ေားလည်တယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဖဖတ်နလးဖဖတ်နခတ် 

ကာလမှာ စုစည်းရောနတွအများကကီးရှိနေတဲ့ အခုလို 

ရှားနတာဘက်က နေေခံနတွ အခုချေိ်ထိ ဖြေ်လည် 

ထူနထာင်ဖို့ ၊ ဖွံ ပဖိုးတိုးတက်ဖို့ နနှာင့်နနှးကျေ့်ကကာ 

နေနေးတဲ့ အနဖခအနေမှာ ဆရာတို့ဘက်က နကာ 

ဘာနတွနဆာင်ရေက်နြးတာရှိလဲ။ အစိုးရဘက်နကာ 

ဘာနတွဖြေ်လုြ်နြးတာရှိလဲ။

ခူးဘိုးရယ် ။ ။ အဓိကကနတာ့ ေူတို့  စိတ် 

ထမဲှာ နကကာကစ်တိဆ်ိတုာ မနြျာကန်ေးဘူး။ တစခ်ခု ု

ဖဖစ်မှာကိုြဲ ေူတို့ ဖြေ်ပြီး အတိတ်ကိုြဲ စဉ်းစားနေ 

ကကတဲအ့ချေိဖ်ဖစတ်ယ။် နတွ့တဲေ့လူည်း ကျနောစ်ကား 

နဖြာဖဖစ်တယ်။ 

အဲ့ေီအနဖခအနေမှာ ရှိနေးတယ်။ နောက်ပြီး 

မှီခိုရာမဲ့တယ်။ အားကိုးရာမဲ့တဲ့ အနဖခအနေကိုေူတို့ 

ခံစားနေရတယ်။ ေီအနြါ်မှာ ကျနော်တို့ ြွင့်ြွင့်လင်း 

လင်း ဖဖစမ်ယဆ်ိရုင ်တကယလ်ိုမ့ျား အစိုးရက ကျနော ်

တို့ေဲ့ ေားလည်မှု၊ ယုံကကည်မှု တကယ်တည်နဆာက် 

မယ်ဆိုရင် ေူတို့အတွက် ကျနော်တို့ နရှ့ ကြဲ စဉ်းစား 

နြးြါတယ်လို့။ 

ေူတို့အနေေဲ့ဆိုရင် ခုေက နဖြာေလို မှီခိုရာ 

မဲ့နတာ့ ယုံကကည်ရာ၊ အားကိုးရာ မှုေ်ဝါးဝါးကကီး ဖဖစ်နေ 

နေးတယ်။ ကျနော်တို့ လုြ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဥြမာ 

အားဖဖင့် အစိုးရက ေိေွားရင် ဟေ့်တားတာတို့ ရှိနိုင် 

တယ်။ ကျနော်တို့ လုြ်ချင်တာကနတာ့ မေက်ေဲ့ည 

အချေိ်မနရေး ကျနော်တို့မှာ ရှိတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဆိုနတာ့ ဆရာ့ရဲ့ 

အဖမင်မှာနြါ့နော ရှားနတာပမို့ ေယ် ြိုပြီးနတာ့ ဖွံ့ပဖိုး 

ဖို့ဆိုတာက အစိုးရလက်ထဲမှာ ရှိတယ်နြါ့နော။ ဆို 

နတာ ့အစိုးရက ဘာနတကွိ ုအဓကိ လြုန်ဆာငန်ြးဖိုလ့ိ ု

အြ်လဲနြါ့။

ခူးဘိုးရယ် ။ ။ ခုေက ကျနော် နဖြာေလိုြါြဲ။ 

ဖွံ့ ပဖိုးနအာင် လုြ်နြးနစချင်တယ်ဆိုရင် ခိုင်မာတဲ့ 

ဖွံ့ပဖိုးမှု စေစ်ဖဖစ်ဖို့လိုတယ်။ အရည်အနေွး ဖြည့်မှီတဲ့ 

ဖွံ့ ပဖိုးနရးစေစ်လိုတယ်။ တစ်အချက်က လူထုေဲ့  

တိငုြ်ငရ်မယ။် နောကတ်စခ်ျကက် ကျနောတ်ို ့ဖွံ့ပဖိုးနရး 

လြုပ်ြဆီိကုတည်းက အေည်းေဲ့အများ ေစေ်ာတဲ ့အြိငု်း 

ရှတိယ။် ဆုံးရှုံးေွားတဲ ့အြိငု်းနတရွှတိယ။် အဲေ့အီနြါ်မှာ 

ဘယ်လို ေစ်ောနကကးနြးမလဲ။ ဆုံးရှုံးတဲ့ေူနတွ နလျာ် 

နကကးဆိုတာ ဘယ်လိုချမှတ်နြးမလဲဆိုတဲ့ နြါ်လစီ 

ကနတာ ့လိတုာနြါ။့ အခကု ကျနောတ်ို ့ကကည့ရ်တာက 

ေူတို့ လုြ်ချင်တာြဲ ေိတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ နောက်တစ်ခုက ကျေ်း 

မာနရးအနဖခအနေနြ့ါနော။ နေေခံနတွ အများစုက 

ေူတို့ နဆးရုံဖဖစ်ဖဖစ်၊ နဆးခေ်းဖဖစ်ဖဖစ်နြါ့နော ေွား 

တဲ့အခါမှာ ဆရာဝေ်နတွ အဆင်ေင့်မရှိတာနတွ၊ 

နဆးဝါး မလုံနလာက်တာနတွ ရှိတယ်နြါ့ အဲ့လိုမျ ိုး 

အများစုက နဖြာကကတယ်။ ဆိုနတာ့ ေီအနြါ်မှာနကာ 

ဆရာတို့ ဘာများ နဖြာချင်ြါေလဲရှင့်။

ခူးဘိုးရယ ်။ ။ ကျနော့အ်ဖမငက်နတာ ့အစိုးရကိြု ဲ

နမးမှ ြိုပြီးဖြည့်စုံမယ်လို့ ကျနော်ထင်ြါတယ်။ ဘာလို့ 

လဲဆိုနတာ့  အစိုးရက ေူတို့ရဲ့  လုြ်ငေ်းစီမံချက်  

အစီအစဉ်ေဲ့ေွားနတာ့ ကျနော်တို့ကနတာ့ အနေး 

စတိန်တာ ့မနဖြာနိငုဘ်ူးနြါ။့ ေါနမြဲ ့ဖဖစန်ကာင်းလည်း 

ဖဖစ်နိုင်တယ်။ ေီရှားနတာဆိုတာကလည်း ဘယ်ေူမှ 

လည်း လာနေချင်တဲ့ နေေလည်း မဟုတ်နတာ့။ အဲ့ေါ 

ကနတာ့ အခုမှ မဟုတ်ြါဘူး။ အရင်တုေ်းကလည်း 

အဲ့လိုမျ ိုးနတွ ရှိလာခဲ့တယ်။ တကယ်လို့များ လူထု 

အနြါ်မှာ နစတောထားတဲ့  ဝေ်ထမ်းတစ်နယာက် 

ဖဖစ်မယ်ဆိုရင်  ေါနတွက မဖဖစ်ေင့်နတာ့ဘူးလို့ြဲ  

ဖမင်ြါတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ေီကျေ်းမာနရး နစာင့် 

နရှာကမ်ှု အြိငု်းမှာကနရာ ဆရာတိုဖ့ကက်နေပြီးနတာ ့

နဆာင်ရေက်နေတာနတွ ရှိလား။ ေို့မဟုတ် နဆာင် 

ရေက်နြးဖို့ ရှိလား။

ခူးဘိုးရယ ်။ ။ ပမို့ နြါ်မှာနတာ ့မရှဘိူး။ ကျနောတ်ို ့

ရောမှာဆိုရင်နတာ့ ကျနော်တို့ ေယ်လှည့်နကျာြိုးအိတ် 

backpack အဖွဲ့ ရှတိယ။် အဲေ့ါ ေတူို ့တစရ်ောဝင ်တစရ်ော 

ထွက် လုြ်တဲ့  ကျေ်းမာနရးအဖွဲ့နတာ့ ရှိတာနြါ့ ။ 

ေို့နော် ေူတို့ ဘယ်လိုလုြ်နေကကလဲဆိုတာကိုနတာ့ 

ကျနော်တို့ အနေးစိတ်နတာ့ မေိနိုင်ဘူး။

က န္တာ ရ ဝ တီ တို င်း ( မ် )  ။  ။  ဟု တ် ကဲ့ ြါ ။ 

နောက်တစ်ခုက ေီ ၂၀၂၀ မှာ နရေးနကာက်ြွဲလည်း လာ 

နတာ့မယ်နြါ့နော။ ၁၅ ရက်နေ့မှာလည်း နေါ်နအာင် 

ဆေ်းစု ကကည်က ကယားဖြည်ေယ်ကို  လာခဲ့တယ် 

နြါန့ော။ ဆိနုတာ ့ေကီစိ္စေဲ့ ြတေ်ကပ်ြီး ဆရာ ဘာများ 

နဖြာချင်ြါေလဲရှင့်။

ခူးဘိုးရယ် ။ ။ အဓိကကနတာ့ ပငိမ်းချမ်းနရး 

မျှမျှတတ ေယန်ဖမနေေရဲ့ ေမိငု်းကိ ုအနဖခခပံြီးနတာမ့ ှ

လူထုက တင်ဖြထားတဲ့ အချက်အလက်ကို ေည်းေည်း 

ေားနထာင်နြးဖို့ ကျနော်ဆန္ဒဖြုတယ်။ 

နောက်ပြီးနတာ့ ကျနော်တို့  ကရင်ေီဆိုတာ 

ကလည်း နရြက်မဝင်တဲ့ ကျနော်တို့ အနထာက်အ 

ထားရှိတယ်။  နောက် ပြီးနတာ့  ငါ  လူ ကကီး ဖဖစ်ရင်  

ပြီးနရာဆိုတဲ့ စိတ်မျ ိုး မထားဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံနရး 

ေမား ဆိုရင် လူတိုင်းက နိုင်ငံနရးေမားြဲ နိုင်ငံနရး 

ေားနကာင်းြဲ လူထုအတွက် ဝေ်နဆာင်မှုနြးတဲ့နေ 

ရာမှာ အေစ်ောခံနြးနိုင်တဲ့ အစိုးရ ဖဖစ်လာဖို့ ကျနော် 

ဆန္ဒဖြုချင်ြါတယ်။

ကန္တာရဝတတီိငု်း(မ)် ။ ။ ဟတုက်ဲ ့ေလီာမဲ ့၂၀၂၀ 

နရေးနကာကြ်ွအဲတကွန်ရာ ေရီှားနတာပမို့ ေယအ်တကွ ်

ဆရာ ဘာများ အကကံဖြုချင်ြါေလဲ။

ခူးဘိုး ရယ်  ။  ။  ကျနော်တို့  ရှား နတာ ပမို့  

ေယ်ကျနတာ့ နလာနလာဆယ်နတာ့ ဘယ်ြါတီက 

ဝင်ပြိုင်မယ် ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်နလာင်းက ဝင်ပြိုင် 

မယ် ဆိုတာ တိတိကျကျနတာ့ မေိနေးဘူး။ ေီအနြါ် 

မှာနတာ့ နဖြာရ ခက်ြါနေးတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ြါ။ ဆရာ 

ထြ်ပြီး ဖဖည့်စွက်နဖြာချင်တာများ ရှိြါေလား။

ခူးဘိုးရယ် ။ ။ ကျနော်တို့ ရှားနတာကအစွေ် 

အဖျားလည်းဖဖစ်တယ်။ နောက်ပြီးနတာ့ ြွင့်လင်း 

တဲ့ အုြ်ချုြ်မှု စေစ်လည်း မဟုတ်နေးဘူး။ စစ်ဆင် 

နရး ေယ်နဖမလည်း ဖဖစ်နေြါနေးတယ်။ အခုလိုမျ ိုး 

လာနရာက်နမးဖမေ်းနြးတဲ့အတွက် နကျးဇူးတင်ြါ 

တယ်။ လူထုအတွက်လည်း အကျ ိုးရှိမယ်လို့ နမျှာ်လင့် 

ြါတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဟုတ်ကဲ့  အခုလို  

အချေိ်နြးပြီး နဖဖကကားနြးတဲ့အတွက် နကျးဇူးတင်ြါ 

တယ်ရှင့်။

( KNPP) ၏ ရှားနတာပမို့ ေယ် ဆက်ဆံနရးရုံး တာဝေ်ခံ ခူးဘိုးရယ်
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နရာင်ေီလှမ်းစ ၊ နရှေဖြည်ခမှာ
ောစွရူနမာ ၊ နမာင်မယ်နချားတို့

ြင်နတာစိုစို ၊ ကွင်းထိုထို၌္
နြါက်တိုနြါက်စ ၊ ကိုင်တွယ်ကက
နဖမဆွရှင်းကက ၊ စိုက်ြျ ိုးကကလျက်

နကျာင်းမှစိုက်ခင်း ၊ လက်နတွ့ဆင်းပြီး
ဖြည့်တင်းဝမ်းစာ ၊ ဖြည်ရြ်ရှောအတွက်

ေွေ်းကာလုံးလ ၊ အားမေ်ဖြနော်
စိမ်းဖမလဲ့ခင်း ၊ လှရည်ေင်းလျက်

ဘယ့်ဆင့်နိုင်းြ ၊ ရူမဝေည်
တင့်လှနြဟေ် စိုက်ေိြ္ပံတည်း။
နရာင်ေီရှေင်ြျ ၊ နေဖခည်ဖျနော်
ထွေ်းြဆီမီး ၊ နရာင်ရှိေ်ညီးေို့
ထံနှီးေင်အံ ၊ လုံးလဉာဏ်ဖဖင့်
စစ်မှေ်ြညာ ၊ ကမ်းယူကာဝယ်
လယ်ယာဥယျာဉ် ၊ ြိုးမ္ဒာေင်း၍

ဖဖစ်စဉ်ဓါတု ၊ ရုက္ခဖြုကာ
စာရှုဖုံဖုံ ။ နှလုံးထုံလျက်

ြေ်းစုံရေံ့ ၊ ေင်းြျ ံ့နတာဟေ်
နလဟုေ်ြျေံည် ၊ ဖမစ်ယံဧရာေွင်ေွင်တည်။

နရာင်ေီလှလှ ၊ နကျာင်းရိြ်ဝမှ
ြညာ့ရိြ်ခမုံ ၊ နတာင်ြံစုံနော်
လွှမ်းခခုံဟိတ္တ ၊ ကျ ိုးနှစ်ဝဖဖင့်
ဖမဖမစိမ်းစို ၊ လယ်နတာြျ ိုနှင့်
ယာလိုနတာခွင် ၊ ခရီးနှင်ကာ

နဖမဖြင်မှကကီး ၊ စြါးေီးတို့
ငိုက်ဖမည်းစိုနြါက် ၊ ကွင်းနှံ့နမာက်၍

ရေက်နရှာက်မာလာ ၊ ေီးဝံလာတို့
ရှေေ်ဖဖာေိြ်ေည် ၊ ရူမပငီးနအာင်

ယိုစီးဖိတ်ဖိတ် ၊ နတာင်ေူစိတ်အား
နှစ်ေိြ်ရှေင်ခြုံး ၊ ြီတိဖုံးလျက်
ေီကုံးြညာ ၊ ေည်းေစ်ဖဖာနှင့်

လှစ်ကာထွေ်းနတာက် ၊ နရှ့ေို့နရာက်နအာင်
ေွေ်းနမှာက်အိုးေယ် ၊ ဖြည်ကျ ိုးေယ်မည်

နမာင်မယ်လူချွေ်များနြတည်း။

(နရှေနှင်းအိမ်)

တင့်လှနြဟေ် စိုက်ေိြ္ပံ
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ရုံမကြါဘူး။ ဖမေ်မာ့တြ်မနတာ်ဘက်ကရြ်တည်ပြီး အာဏာတည်ပမဲ 

ဖို့ဆိုတာ လုြ်နဆာင်နေတာလည်း အချ ို့နေရာများမှာ နတွ့ရှိရြါတယ်။

 ဖယေ်ရယေ်မီိကုနရစဆီိတုာ တိငု်းရင်းေားအကျ ိုးကိ ုဦးစားနြးတဲ ့

စေစ်ဖဖစ်နြမဲ့ အရြ်ေားအစိုးရကျင့်ေုံးတဲ့ ဖယ်ေရယ်ေီမိုကနရစီစေစ်မှာ 

တိုင်းရင်းေားအကျ ိုးအတွက် လုြ်နဆာင်နြးတာမနတွ့ရြါဘူး။

 ဖြည်ေူက နရေးချယ်တင်နဖမာက်တဲ့အရြ်ေား  အစိုးရဖဖစ်နြမဲ့ 

လက်နတွ့မှာနတာ့ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက ကျင့်ေုံးခဲ့တဲ့  

အာဏာရှင်စေစ်ကိုော ဆက်လက်ကျင့်ေုံးနေတာကို နတွ့ရြါတယ်။ 

အရြ်ေားအစိုးရအနေေဲ့ ဖယ်ေရယ်ေီမိုကနရစီစေစ်ကို အမှေ်တကယ် 

ကျင့်ေုံးတယ်ဆို့ရင် အဖြစ်မဲ့တဲ့နတာင်ေူနတွကို တရားစွဲဆိုဖို့မလိုြါဘူး။ 

အမျ ိုးေားေီမိုကနရစီ အဖွဲ့ချုြ်ဖွဲ့စည်းတည်နထာင်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် 

ဆယ်ဖြည့်အခမ်းအေားမှာ နကကညာချက်တစ်နစာင်ထုတ်ဖြေ်ခဲ့ြါတယ်။

 နကကညာချက်မှာ နအာက်ြါအတိုင်းဖဖစ်ြါတယ်။ အမျ ိုးေားေီမိုက 

နရစအီဖွဲ့ချုြ ်ဖြညေ်ူ့ြါတေီည ်“ အများဖြညေ်တူို၏့ ဆန္ဒနငှ့က်ိကုည်၍ီ 

အနဖခခံလူ့အခွင့်အနရးများကို အာမခံေည့် စစ်မှေ်နော ေီမိုကနရစီအစိုး 

ရဖဖစ်လာရေ်။ နခတ်အဆက်ဆက်၌လည်း ဖမေ်မာနိုင်ငံေည် ဖြည်ေူလူ 

ထု၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ေီမိုကနရစီနိုင်ငံနရးစေစ် ထွေ်းကားလာရေ် ကကိုးြမ်း 

ေွားမည်” ဟုနဖာ်ဖြြါရှိြါတယ်။ 

နကကညာချက်ထုတ်ဖြေ်ပြီး နလးလအကကာမှာ ကရင်ေီလူငယ်များ 

ကေ့်ကကွေ်ည့က်ကားကဘ ဲကယားဖြညေ်ယဖ်ြညေ်ဖူြညေ်ားရဲ့ အေနဲလှုံး 

ဖဖစတ်ဲ ့ကန္ဒာနဟဝေြ်ေ်းခခအံတငွ်းမှာ ဗိလုခ်ျုြဖ်မင်းစီးနကကးရြုက်ိ ုစိကုထ်ရူု ံ

မကဘ ဲဆန္ဒဖြကေ့်ကကွခ်ဲတ့ဲ ့နေေခနံတကွိ ုရာဘာကျညဖ်ဖင့ ်ြစခ်တန်ှမိ ်

ေင်းခဲ့ြါတယ်။ 

တစ်ဆက်ထဲမှာြဲ အဖြစ်မရှိတဲ့ နတာင်ေူများကို တရားစွဲဖမ်းဆီး 

မှုများ တစ်စတစ်စဖြုလုြ်လာခဲ့ြါတယ်။

 အစိုးရရဲ့နဖြာဆိမုှုေဲ့လကန်တွ့က ကွာဟနေတာကစပြီး ဖြညေ်ရူဲ့ 

ယုံကကည်မှု တဖဖည်းဖဖည်းနလျာ့ေည်း လာတာြါ။

 အစိုး ရေဲ့  ဖြည်ေူ ကကား  ယုံ ကကည်မှု  တ ဖဖည်း ဖဖည်းနလျာ့  

ေည်းလာတာြါ။ အစိုးရနှင့် ဖြည်ေူကကား ယုံကကည်မှုနလျာေ့ည်းလာတာေဲ့ 

ြတ်ေက်ပြီး NLDြါတီ ရဲ့ နဖြာနရးဆိုခွင့်ရှိေူ နေါက်တာမျ ိုးညွေ့်က 

“ယုကံကညမ်ှုနလျာေ့ည်းလာတယဆ်ိတုာ မေှြ်ါတယ။် ေါနြမဲ ့ေလီိယုုကံကည ်

မှုနလျာ့ေည်း လာဖခင်းအနကကာင်းက ကျနတာ်တို့အခု အစိုးရအနေေဲ့ 

တိုင်းရင်းေားအကျ ိုးကို ေီထက်ြိုပြီးလုြ်နဆာင်နိုင်မယ်လို့ ေူတို့ကနမျှာ်

လင့်ခဲ့လို့ဖဖစ်ြါတယ်’’ ဟုနဖြာကကားေွားြါတယ်။ 

လာမည့်၂၀၂၀ မှာ တိုင်းရင်းေားနတွက အင်အားကကီးအုြ်စု  

နတွကို ဆက်ပြီးယုံကကည်နထာက်ခံအားနြးအုံးမယ်ဆိုရင် နရှေးနကာက်ြွဲ 

အနိုင်ရလာတဲ့အခါ တိုင်းရင်းေားနတွအနြါ် ဗဟိုချုြ်ကိုင်မှု ဆက်ပြီး 

လွှမ်းမိုးမယ်ဆိုတာ အခုကတည်းက ေင်ခေ်းစာယူရမှာဘဲဖဖစ်ြါတယ်။ 

 ( ၆ ၈ )  နှ စ် နဖမာ က်  က ယား ဖြ ည် ေ ယ် နေ့ အ ခ မ်း အ ေား မှာ  

နိငုင်နံတာအ်တိငုြ်ငခ်ြံဂုိလု ်နေါ်နအာငဆ်ေ်းစကုကညက် “ကယားဖြညေ်ယ ်

ဟာ ြုခုံးနြါ်ကနေေတ်အစား ြုခုံးနြါ်တနယာဖဖစ်ေွားြါပြီ“ ဆိုပြီး 

နဖြာကကားေွားြါတယ်။ 

နေေတ်အစားတနယာဖဖစ်ေွားနအာင် လုြ်နဆာင်ခဲ့တာ NLD 

အစိုးရ အရြ်ေားအစိုးရမဟုတ်ြါဘူး။ အရြ်ေားအစိုးရတက်မလာခင် 

အရင်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက ဖြည်ေယ်အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းေား 

လက်ေက်ကိုင် ပငိမ်းချမ်းနရးအဖွဲ့တို့ရဲ့ ကကိုးြမ်းမှုနကကာင့် ြုခုံးနြါ်က 

တနယာအနဖခအနေ နရာက်ခဲ့ရတာြါ။ 

NLDအစိုးရရဲ့ နလးနှစ်ေက်တမ်းမှာ ကယားဖြည်ေယ်အစိုးရ 

အနေေဲ့ တိငု်းရင်းေားနတေွဲ့  အစိုးရအကကား ယုကံကညမ်ှုေထီက ်နလျာမ့ေွား 

နအာင် လုြ်နဆာင်မှာလား။ ဘာနတွဘဲ လုြ်နဆာင်လုြ်နဆာင် နရေးချယ် 

စရာေည်းလမ်းတစ်ခုဘဲ ရှိြါတယ်။ 

အဲ့တာက မတရားဖမ်းဆီးချုြ်နနှာင်ခံရတဲ့  နတာင်ေူနတွကို  

အဖမေဆ်ုံးလတွန်ဖမာကန်အာင ်ကကိုးြမ်းနြးဖိုေ့ာ ဖဖစြ်ါနကကာင်း နရးေား 

တင်ဖြလိုက်ရြါတယ်။ 
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"အဓိြတိ ဖွားတုံဘိ နှံ့ေိနကျညာ ဂုဏ်မညိုး၍ တေ်းခိုးဖဖာ အာဏာရှိေ်လို့ လင်းလိမ့်မည်"

အလကဂာအတိုင်း စည်းစိမ်းချမ်းေား အနချွအရံအရာ၌ ထိတ်တေ်းဖဖစ်ေည်။

- ဂုဏ်ရှိမည်၊ နှုတ်မှုြညာကကယ်ဝ ဝါေောထုံ ရဲရင့်ဖြတ်ေား ရြ်ရောအကျ ိူ  းေယ်ဖို့ အကကီးအကကဲနေရာ 

ရတတ်ထမ်းနဆာင်ရတတ်ကကေည်။ အလုြ်အကိုင် အကကံအစဉ်များ နအာင်ဖမင်တတ်ေည်။

- ေေားကကင်ောစိတ်ရှိ၊ စုနဆာင်းထားနောြစ္စည်းရှိမည်။လျှ ိူ က်ဝှက်တတ်ကကေည်။

- အလှူ အတေ်း ကကီးစွာဖြုလုြ်ရတတ်ေည်။

- အနရာင်းအဝယ် လုြ်လျှင်လည်း နအာင်ဖမင်တတ်ကကေည်။

- များနောအားဖဖင့် အေိုင်းဝိုင်းနကာင်း ောမည်ဂုဏ်နကျာ်နဇာတတ်ေူများဖဖစ်ေည်။

- အဓိြတိဖွား ေားေမီးများ နမွးဖွားစဉ်ကာလ မိဘများမှာ အလုြ်အကိုင်  အကကံအစည်များ 

တိုးတတ်နအာင်ဖမင်မည်။

- အနရာင်းအဝယ်အဆင်နဖြ၍ ောမည်နကာင်းနှင့် နကျာ်နဇာမည်။

အဓိြတိဖွားေားေမီးများ အေိစိြ်နဟာကိေ်း
********************************

အဓိြတိဖွားေားေမီးများကတာ့........

အဓြိတဆိိတုဲအ့တိငု်းြ ဲေူ့တိုန့တဟွာ နခါင်းနဆာငလ်ြုလ်ိကုကေည။် ကေဇာနြးလိုက့ကတတေ်ည။်အကကံ

နြးချင်ကကတယ်။ ေူများနောက်လိုက်မလုြ်ဖခင်း။ လူ့နအာက်ကျ ို့ ေိြ်မခံချင်ကကဘူး။

အဓိြတိဖွားက မိမိောဘယ်အရာကိုမဆို စိတ်ြါလက်ြါလုြ်မယ်ဆို ထိြ်ဆုံးနရာက်နိုင်တဲ့ ေူနတွြါ။ 

လက်နတွ့မှာနတာ့ စိတ်ကူးများနေတတ်တယ်၊နလထဲတိုက်အိမ်နဆာက်နေတတ်ကကတယ်။

အ ဓိ ြ တိ ဖွား နတွ့ က  မိ မိ  စီ မံ ကိ ေ်း နတွ ချ  ( p l a n ) နတွ ချ ပြီး  လ က် နတွ မ လု ြ် ဖဖ စ် တ တ် ြါ ။ 

ဉာဏ်ရည်ထက်ဖမက်ေည်။ အနတွးအနခါ်နကာင်းေည်။ ေင်ဖြရလွယ်အတတ်လွယ်ကကေည်။

ေူများတစ်နှစ်နလာက်ေင်ရတဲ့ြညာကို  မိမိက တစ်လနလာက်ေင်တာေဲ့  တတ်နဖမာက်ေည်။ 

ထီထွင်ဖေ်တီးလိုစိတ် ဖြင်းထေ်ေည်။ ဘာောနရး၊ြရဟိေ၊စာနြ၊ြေ်းချ ီ ၊ ြေ်းြု ၊ ကဗျာစြ် နရး၊ အနုြညာ 

ဝါေားထုံကကေည်။

အဓြိတဖိွားနတွ့က ဘယေ်ကူိမုှာအားမကိယု ်ကာယာ အားမကိုးချင။် ဉာဏေ်ော စိကုထ်တုလ်ြုခ်ျငေ်ည။် 

နကျာြူမခံနိုင်နြမဲ့ နခါင်းြူခံနိုင်ကကတယ်။မိမိက အရာရာစိတ်ဝင်တစား နလ့လာလိုက်စားတတ်ေည်။

အလုြ်တစ်ခုကိုလဲ နဇာက်ချမလုြ်ချင်ကကနြ။ ြညာရြ်နတွကိုလဲ ေည်းေည်းစီလိုက်စားထားေည်။ 

မတတ်ြညာ နတာ်နတာ်ရှား၊ ဗဟုေုကကယ်ဝကကေည်။ နရှးနဟာင်းနတာ်နတာ်များများ ေမိုင်းဝင်၊ ရာဇာဝင် 

အလွေ်လိုက်စာတတ်ကကေည်။ေိမ်းစည်းတတ်ကကေည်။

ေါနကကာင့ ်ေူ့တိုမ့ေတိဲ ့ကဏ္ဍမရှ ိ၊ အတငွ်းကျကျေေိညလ်မဲဟတုန်ြ။ အနြါ်ယေံာေေိည။် စကားနဖြာ 

ကနတာ့ အင်မတေ်အလွေ်နကာင်းကကေည်၊၊စကားကကယ်၊ကိုယ့်ဘက်ြါနအာင်စည်းရုံးတတ်ေည်။ ြီယဝါစာ 

စကားနတွေဲ့ လူအများကို ဆွဲနဆာင်နိုင်ကကတယ်။ အနုြညာဗီဇြါကကေည်။ စေ်းရှိေည်။

အ နု ြ ညာ  လ က် မှု ြ ညာ နတွ ေဲ့  နအာ င် ဖမ င် တ တ် ေ ည် ။ စိ တ် ရှ ည် ဇွဲ ေ ေ် ဖို့ နတာ့  လို တာ နြါ့ ။ 

နငွေဲ့နဝးတဲ့ဇာတာြါတယ်။ လိုက်နလနဝးနလဖဖစ်နေတတ်တယ်။

နငွအစုလိုက်ရမယ်ဆိုပြီး မရဘဲဖဖစ်နေတတ်တယ်။ အနမွရရင်နတာင် မိမိခွဲတမ်းကေည်းနေတတ်ေည်။ 

ထီနြါက်ရင်နတာင် အနမွနှစ်ရခဲ့ရင့် အဖတ်မတင်ဘဲကုေ်ေွားတတ်ကကေည်။

အဓြတိနတွ့ က ဖြင်ရမဲ့အချက်နတွထဲမှာ ေေားတတ်တာနရာနတွ့၊ကကင်ေားတတ်၊အားောတတ်တာ 

နရာြါတတ်ကကေည်။ ေေားလို့ နငွနချးရင် ဆုံးမှာြဲ။ အလှူ ေနဘာထားပြိး နြးလိုက်မှာတာ ြိုနကာင်း 

စိတ်နအးမည်။ အားောလို့ နချးလိုက်ရင်လဲ လှူလိုက်တယ်လို့ြဲ ေနဘာထားရလိမ့်မယ်။အဓိြတိနတွ့ မိမိထံ 

ေူများငိုဖြရင် အလွေ်စွာေေားကကင်ောတတ်ကကေည်။ ရှိတာနလးအကုေ်ထုတ်နြးတတ်ကကေည်။

နငအွနချးအဌားနကကာင့ ်ဘဝမှာ ခဏခဏစတိဆ်င်းရရဲမည။်အနကကးဖြေမ်ရလို ့အကအူညလီာနတာင်းတဲ ့

ေူနတွဟာ မိမိနေေံဖွားများ အများဆုံးဖဖစ်နေတာနတွ့ရတတ်တယ်။

မိမိကံဇာတာနအာက်လက်ငယ်ေား နတာ်လှေ်မဲ့ ဇာတာြါ၊၊ငယ်ေားနကကာင် ြိုမိုအတိုက်ခံဖဖစ်နေတတ်

၊လုြ်ကကံခံရမှုများတတ်ေည်။

ေို့ နကကာင်း  တြည့် နမွးလို့ မရဘူး ၊  ကိုယ်ကနစတောေဲ့  တြည့်ကိုလိုက်လိုက်နရာနရာနေ ပြီး  

ြညာကုေ်ေင်နြးရင် မိမိကိုအာခံ၊ မိမိနကျွးနမွး နကျွးဇူမစွတ် ေခင်ကို ဖြေ်ကိုက်တတ်၊ကိုယ်နမွး နမျာက် 

ကိုဖြေ်နဖခာက်ဆိုေလို ဖဖစ်နေတတ်ကကုံနတွ့ရလိမ်မည်။

မိမိနစတောကိုေားမလည်ဘူး ၊  မိမိကိုြမာမခေ့်  လုြ်တတ်။  မိမိနစတောကိုနစာ်ကားတတ်။ 

အဓိြတိဖွားနတွ့က နအးနအးချမ်းချမ်းနေတတ်ကကေည်။

အဓိြတိဖွား
=======

ရိုးရိုးေားေားနေမည။် ေမူျားနတွ့အဖြငအ်ဆင ်အလအှြမရှ၊ိ မမကန်မာ ်ဖြငပ်ြိးရငလ် ဲနငးကကညရ်နလာက ်

ဖြင်ဆင်တတ် တည်ကကည်စွာ နေတတ်ကကေည့။

ေါနကကာငြ် ဲမမိကိိယု ်ြတဝ်ေ်းကျငက် နငရွှတိယ။် ချမ်းောတယဟ်ထုငတ်တက်ကေည။် လကတ်ွ့မှာနတာ ့

အပမဲတမ်းဘိုင်ကျနေမည်။နငွမကကာခဏဖြတ်နေတတ်ေည်။ တစ်ဖက်ဝင် တစ်ဖက်ထွက်ဖို့ဘအဆင်ေင့်ဖဖစ်နေ

တတ်ကကေည်။

မိမိက လူမှုနရး နိုင်ငံနရး စိတ်ဝင်စားမည်။ အတိုက်နဖြာဆိုရမည် အလုြ်ကို ခုံမင်တတ်။ မင်းစိုးရာဇာ 

အစိုးရဝေ်းထမ်း အကကီးကဲနေရာ ရတတ်ကကေည်။

အေင်းအဖွဲ့၊ ကမု္ပဏတီိုတ့ငွန်ေရာနကာင်းရေွားပြီး ကကီးြွားေွားတတေ်ည။် မဘိနဆမွျ ိုး အနထာကအ်ြံ ့

ရမှုေည်းတတ်ပြီး ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွေ်ရြ်တည်နအာင်ဖမင်တတ်ကကေည်။

ေါနကကာင့်ြဲ ရြ်ကွက်နကာင်းစားနရးက စပြီး လုြ်နေမိတတ်ေည်။အများအတွက် နစတောဝေ်ထမ်း 

လုြ်နေရတတ်ေည်။

မိမိေည် နငွအစုလိုက်ဝင်ေည်။ လူမှုနရး ြရဟိတရြ်ရောနကာင်းစားနရးအတွက်ေဲ့ြဲ ထိုနငွ ဖြေ် 

ကုေ်တတ်ေည်။

မိမိဘဝမှာနအာင် ဖမင်လိုရင်  ကကိုးစားစိတ် ၊  ဇွဲရှိြါ။  ကံဉာဏ်ဝီရိယ ေုံးြါးမှာ မိမိကကံနကာင်း  

ဉာဏ်နကာင်းပြီး ဝီရိယေည်းနေြါလိမ့်မည်။အတ္တေဲ့ြရမျှတစွာလုြ်ြါ။
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ယခုကျင်းြနေတဲ့ ၆၈ နှစ်နဖမာက် ကယားဖြည် 

ေယ်နေ့ြွဲနတာ်မှာနတာ့ တိုင်းရင်းေားမျ ိုးနွယ်စုတို့ရဲ့ 

ရိုးရာယဉ်နကျးမှုနတွကို ဖမင့်တင်နြးတဲ့အနေေဲ့ တမူ 

ထူး ဖခား  တဖခားနောနှစ်နတွထက်  ဖြခေ်းနတွ ဖြ  

ေခွင့်ရလာတယ်လို့ နေေခံ တိုင်းရင်းေား မျ ိုးနွယ်စု 

နတွက နဖြာဆိုထားကကြါတယ်။

နှစ်စဉ်ကျင်းြလျက်ရှိတဲ့ ကယားဖြည်ေယ်နေ့ 

ြွနဲတာဟ်ာဆိရုင ်ယခငက် တိငု်းရင်းေားမျ ိုးနယွစ်နုတ ွ

ရဲ့ ရိုးရာအနမွအနှစ်နတွ၊ စာအုြ်စာနြနတွ၊ ရိုးရာလုြ် 

ငေ်းနတွကို ဖြခေ်းနတွမှာ ချဖြနြးဖို့ တဖခားဌာေဆိုင် 

ရာ နတွလို တေ်းတူအခွင့်အနရး မရခဲ့ြါဘူး။ ေီတစ်နှစ် 

မှာ နတာ ့ဖြညေ်ယအ်တငွ်းမှာ နေထိငုတ်ဲ ့မျ ိုးနယွစ်ဝုင ်

နတ ွအားလုံးေတူိုရ့ဲ့ ဖြခေ်းနတကွိ ုအကျယတ်ဝင့ ်ဖြေ 

ခွင့်ရရှိလာ ကကြါတယ်။

ကရင်တိုင်းရင်းေား နစာဖိုးလဖမင့်က "ပြီးခဲ့ 

တဲ့နှစ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းေားမျ ိုးနွယ်စုနတွ ေီနှစ်ထက် 

စုံ စုံလင်လင်  မနတွ့ရဘူးနြါ့ နော် ။ေီ နှ စ်ကနတာ့  

ကျနော် တို့ စုံစုံလင်လင် ြိုနတွ့ရတဲ့အချေိ်ခါကျနတာ့ 

ြူးနြါင်းြါဝင်ခွင့် ရတဲ့အခါကျနတာ့ ကျနော်တို့အား 

ေည်း ေည်း ြိရုှရိတာနြါ။့ ကိယု့ ်ကယားဖြညေ်ယ ်မှာရှတိဲ ့

တိုင်းရင်းေား ညီအစ်ကို အချင်းချင်းနတွကလည်း 

ြိုပြီးနတာ့ စည်းလုံးလာတာကိုလည်း နတွ့ရတာနြါ့ 

နော်။" လို့နဖြာြါတယ်။

ယခင်နှစ်က တိုင်းရင်းောမျ ိုးနွယ်စုဖြခေ်းဟာ

ဆိုရင် မျ ိုးနွယ်စုနတွနြါင်းပြီး ဖြခေ်းလုြ်ရတဲ့အတွက် 

ကျဉ်းပြီးနေေခအံများစကုလည်း အရငန်စှက်တည်းက 

နဝဖေ်အကကံဖြုခဲ့ကကတယ်လို့လည်းေိရြါတယ်။

ေီနှစ် ြွဲနတာ်ရဲ့ ဖြေ်ခေ်းနတွမှာနတာ့ ဖြည်ေယ် 

အတငွ်းမှာရှတိဲ ့ဌာနေတိငု်းရင်းေားမျ ိုးနယွစ်နုတအွြါ

အဝင် တဖခားတိုင်းရင်းေားနတွဖဖစ်ကကတဲ့ ရှမ်း၊ ကရင်၊ 
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ဗမာ ၊ လီဆူ၊ ြအို့ဝ် တို့ရဲ့ရိုးရာ ဖြေ်ခေ်းနတွကိုလည်း 

ဖမင်နတွ့ရမှာဖဖစ်ြါတယ်။

ကနယာစာနြယဉ်နကျးမှု အဖွဲ့မှစာနြ တာ 

ဝေ်ခံ  နော်နအာ်နလးဗီယာ "ေီတစ်နှစ်  ကနတာ့  

ကျမတိုက့ိ ုစေစတ်ကျေဲ့ တစခ်ေ်းကိ ု၂၄နြ ၁၂နြဆိပုြီး 

အားလုံးတေ်းတူ နောက်ကျမတို့ ခင်းကျင်းတဲ့ နေရာ 

မှာလည်း အရင်နှစ်နတွလို လာကကည့်တဲ့ ြရိတ်ေတ် 

နတွက ကိုယ့်ကိုယ် နဝဖေ်အကကံဖြုတာနတွ ရှိတယ် 

နလး။ အဲေါနတွကို ယူပြီးနတာ့ ေီတစ်နှစ်မှာ အဖွဲ့အ 

ေီးေီး ကနေပြီးနတာ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖြခေ်းကို ဖဖည့်ပြီးနတာ့ 

ေတီစန်စှေ်ည်းေည်းြိပုြီးနတာမ့ ှစတိဝ်ငစ်ားနအာငရ်ယ ်

နော က် ပြီး ကို ယ့် ရဲ့ စာ နြ ယ ဉ် နကျး မှု ရိုး ရာ  ထိ ေ်း  

ေိမ်းတာနတွ  နြါ်နအာင်ဆို ပြီးနတာ့မှ  အဖွဲ့ နတွ  

ကိုယ်စီကိုယ်စီ  ကကိုးစား ပြီးနတာ့မှ  ဖြေထားတာ 

နြါ့နော်။" လို့ နဖြာြါတယ်။

ြွဲနတာ်အတွင်း နှစ်စဉ်ရိုးရာအကပြိုင်ြွဲနတွကို 

ကျင်းြခဲ့ကကတာဖဖစ်ပြီး ေီတစ်နှစ်မှာနတာ့ အကပြိုင် 

ြွရဲဲ့ ဇတစ်ငက်ိနုတာ ့နေရာနကာင်းဖဖစတ်ဲ ့ဖြခေ်းနတရွဲ့ 

အလညမ်ှာ စစီဉထ်ားတာကိ ုဖမငန်တွ့ရတယလ်ိုလ့ည်း 

ြွဲနတာ် အဓိက ဝင်နြါက်ဘက်မှာ ကား၊ဆိုင်ကယ် 

အြ်နှံ နရးမှာ ကေ်ထရိုက်ရတဲ့ ဦးေိေ်းမွေ်က နဖြာြါ 

တယ်။

"ခါတိုင်းနှစ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ရဲ့ယဉ်နကျး

မှုစင်ဆိုလို့ရှိရင် ဟို့အနောက်ဘက်မှာြဲရှိနေရတာ။ 

ေီတစ်နှစ်မှာနတာ့ ထူးဖခားတာက ဖြခေ်းရဲ့အလည် 

မှာြဲ ဖြခေ်းေဲ့စေစ်တကျေီ System ကယဉ်နကျးမှုက 

နဖမာက်ဘက်မှာ ရှိတဲ့အခါကျနတာ့ ကျနော့်အနေေဲ့ 

ြိုပြီးနတာ့မှ ထူးဖခားတာနြါ့နော်။" လို့ ဦးေိေ်းမွေ်က 

နဖြာြါတယ်။

အစိုးရဌာေဆိုင်ရာနတွကလည်း ဌာေအလိုက် 

ေယေ်ာလေ ်နိငုင်အံနဖခစိကု ်De Heus Myan-

mar Co.,Ltd မှ ကယားဖြည်ေယ်၊ ေီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ်၊ 

နငွနတာင်နကျးရောအုြ်စု၊ နေါကလိုးခူနကျးရောနှင့် (၁)

မိုင်နကျာ်မှာ အကကီးစား ဝက်နမွးဖမူနရးစီမံကိေ်းမှာ 

အေံ့အေက်မထွက်နအာင် စီစဉ်နဆာင် ရေက်လျက် 

ရှိတယ်လို့ ၎င်းဝက်နမွးဖမူနရး စီမံကိေ်း မှ မေ်နေဂျာ 

Vanessa က နဖြာြါတယ်။

“ေအီေံ့ေဲ့ြတေ်တြ်ီးနတာန့ေေခနံတကွနဖြာ

တာနတာ့ရှိတာနြါ့နော။ အဲ့ေါကိုနဖဖရှင်းနြးဖို့အတွ

က်ကျနတာ်တို့ ခခံရဲ့ြတ်ဝေ်းကျင်မှာေီအြင်နတွစိုက်

ခိုင်းနတာ့လဲ ကျနတာ်တို့အြင်နတွစိုက်ထားြါတယ်၊ 

ဝါးရုြံင်ေနတ၊ွ ငကှန်ြျာြငန်တ၊ွ တဖခားအြငန်တလွ ဲ

စိုက်ထားြါတယ်။ ေီအေံ့ေဲ့ကိုလုံးဝမထွက်နအာင်

နတာ့တာဝေ်ယူလို့မရဘူးနြါ့နော်။” လို့ Vanessa က 

နဖြာြါတယ်။

အေံ့မထွက်နအာင် စက်ဖဖင့်အေစ်တခုအနေ 

t=uD;pm;0ufarG;jrLa&;pDrHudef; teH hrxGufatmif pDp^fxm;[kqdk

ေဲ့ ဖြေ်ထည်ထိေ်းေိမ်းဖို့  ဖြေ်လည်တည်နဆာက်ဖို့  

စတာနတွကို (Recycle) လုြ်ဖို့အတွက်လည်း လုြ် 

နဆာင်နေြါတယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

လက်ရှိဝက်နမွးဖမူနရးခခံမှာ ဝက်အနကာင်နရ 

၂၆၅ နကာင်နမွးဖမူထားပြီး ဝက်ခခံတည် နဆာက်တဲ့ 

စာရတိမ်ှာ နေါ်လာ ၃ မလီယီ ံကေုက်ျထားပြဖီဖစတ်ယလ်ို ့

ဆိုြါတယ်။ 

ဝက်နတွက ဖြင်ေစ်ဝက်နတွဖဖစ်တဲ့အတွက် 

ဖြင်ေစ်ရာေီဥတုလို နမွးဖမူထားရတာဖဖစ်နြမယ့်လို့ 

ေီခခံကနေ နမွးတဲ့ဝက်နတွကနတာ့ ေီနေေက ရာေီ 

ဥတုေဲ့နတာ့ ကိုယ်ညီနအာင်နမွးလို့ရတယ်လို့ဆိုြါ

တယ်။

၎င်းစီမံကိေ်းကကီးက ဖြည်ေယ်အစိုးရနှင့် နှစ် 

၅ဝ ချုြ်ဆိုထားေည့် နှစ်ရှည်စီမံကိေ်း ခွင့်ဖြုထားတာ 

ဖဖစ်ြါတယ်။ နိုင်ငံဖခားရင်းနှီးဖမုြ်နှံမှု တစ်ခုဖဖစ်တဲ့ 

အကကီးစား ဝက်နမွးဖမူနရးလုြ်ငေ်း စီမံကိေ်းေည် 

ueœm&0wDwdkif;(rf)

အကျယ်တဝင့် ဖြေထားတာကိုလည်း ဖမင်နတွ့ရမှာ 

ဖဖစ်ြါတယ်။

ကယားဖြည်ေယ်နေေတွင်းမှာရှိတဲ့ နကျာင်း 

ေူ /  ေားနတွအတွက်  ြညာေင် ကကားနြးေလို  

တဖက် မှာလည်း အားကစားထူးချွေ်နအာင် ေင်ကကား 

နြးနေတာနတွကို အခုလို ဖြခေ်းနတွေဲ့ ဖြေခွင့်ရ 

တဲ့အတွက်လည်း လူငယ်နတွအတွက် အကျ ိုးရှိ လိမ့် 

မယလ်ို ့ကယားဖြညေ်ယ ်အားကစားနငှ့ ်ေြိ္ပနံကျာင်းမ ှ

လက်နထာက်ညွေ်ကကားနရးမှူး ဦးတင်ဝင်းက နဖြာ 

ြါတယ်။

"ေူတို့တနတွအားကစားလည်ေင်နြးတယ်။ 

စာလည်းေင်နြးတယ်။  ေူတို့ ရဲ့နေမှုထိုင်မှုနတွ  

ကကိုးစားအားထုတ်မှုနတွ ေီမှာထုတ်နဖာ်ဖြရတဲ့ဆုတံ

ဆိြ်နတွရယ်၊ေီထဲမှာ ရှိတဲ့ နကျာင်းေားတစ်ဦးစီရဲ့ 

ရေင့်ရထိုက်တဲ့ အဝတ်အစားနတွကအစ ကျနော် 

တိုဖ့ြေတာ အများကကီးြ ဲလာနရာကက်ကည့ရ်ှုတဲ ့လနူတ ွ

ကိ ုအတကွ ်ကျနောတ်ို ့အကျ ိုးတစခ်ရုလမိ့မ်ယလ်ိုန့မျှာ်

မှေ်းြါတယ်။" လို့ ဦးတင်ဝင်းက နဖြာြါတယ်။

ြွဲနတာ်အတွင်း  ဖြခေ်းနတွေဲ့  နေးနရာင်းြွဲ  

နတာ်နတွ ၊ အားကစားပြိုင်ြွဲအစီအစဉ်နတွ၊ တိုင်း 

ရင်းေားရိုးရာအကပြိုင်ြွဲအစီအစဉ်နတွ ောမည်ကကီး 

အဆိုနတာ်နတွနဖျာ်နဖဖတဲ့အစီအစဉ်နတွေဲ့ ဇေ်ေဝါ 

ရီလ ၁၀ ရက်နေ့ ကနေ ၁၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းြေွား 

တာဖဖစ်ြါတယ်။

ကယားဖြည်ေယ်နေ့ဟာဆိုရင် ကရင်ေီဖြည် 

ေယ်အစား ကယားဖြည်ေယ်ေို့  အမည်နဖြာင်းလဲ

ေတ်မှတ်နခါ်တွင်တဲ့အနေေဲ့ ၁၉၅၂ ၊ ဇေ်ေဝါရီလ 

၁၅ရက်နေ့ကနေစပြီး  နှစ်စဉ်ကျင်းြလာခဲ့ ကကတဲ့  

ြွဲဖဖစ်ြါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

နလထုညစ်ညမ်းမှုရှိနေ အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနတွက 

နဖြာဆို နဝဖေ်မှုနတွရှိနေကကတာဖဖစ်ြါတယ်။

ေဘာဝြတ်ဝေ်းကျင် မထိခိုက်မှုနတွ၊ လူမှု 

နရးဆိုင်ရာ ြဋိြက္ခအတွက်ကို  ြတ်ဝေ်းကျင်နှင့်  

လူမှုစီးြွား ထိခိုက်ေစ်ောမှုဆိုင်ရာ စစ်တမ်း (EIA/SIA) 

ဖြုလုြ်တာနတွ နေနေချာချာမရှိဘဲခွင့် ဖြုခဲ့မှုနတွ

နကကာင့မ်ိုလ့ို ့ေလီိမုျ ိုးအေံ့ဆိထုကွလ်ာမှုနတ၊ွ ဖဖတေ်ေ်း 

ေွားလာမှုနတွ ကုမ္ပဏီက ကေ့်ေတ်လာမှုကို နြါ် 

နြါက်လာရတယ်လို့  Lain Technical Support 

Group မှ Board Member ဆရာနကျာ်ထင်နအာင်က 

နဖြာြါတယ်။

“အဲေါနကကာင့် ကျနော်တို့ကနတာ့ လူထုနတွ 

အနြါ်မှာ အေံ့မခံနိုင်ဘူး။ ေူတို့အတွက် ေွားလာမှု 

နတကွ မလတွလ်ြန်တာဘ့ူး။ နောကြ်ိငု်း ေတူိုန့တရွဲ့ 

ရောနတွကတိုးြွားလာတယ်ဆိုရင်  ရောနတွချဲ့မယ်  

ဆိုရင်နတာင်မှ ချဲ့ဖို့အတွက်ကနဖမနေရာ အကေ့်အ 

ေတ်နတွ ဖဖစ်ေွားပြီအဲဆိုနတာ့ ေီလိုမျ ိုး ရင်ဆိုင်နေရ 

တာနတွကို အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနတွအနေေဲ့တိုက် 

တွေ်းနတာင်းဆိုနြးဖို့  ေါကိုထိေ်းနကျာင်းနြးနိုင်ဖို့  

အတတ ်နိငုဆ်ုံး ေဦစ္စာကိ ုဖြေလ်ညရ်တုေ်ေိ်းနြးတဲအ့ထ ိ

ြါနတာင်းဆိုလာတဲ့အတွက်နကကာင့်အရြ်ဖက်အဖွဲ့ 

အစည်းနတွကနေပြီး ေီအနြါ်မှာ နလ့လာေုံးေြ်မှု 

နတ၊ွ နတွ့ဆုနံမးဖမေ်းမှုနတ ွ၊ လြုပ်ြီး နတာမ့ကှိကုျနော ်

တို့ နတွက ေီအနြါ်မှာကို ကေ့်ကွက်မှုေဲ့ေီအနြါ်မှာ 

စုံစမ်း စစ်နဆးမှုရယ် ေီအနြါ်မှာေဂိုမူလက ြွင့်လင်း 

ဖမငေ်ာမှု မရှခိဲလ့ို ့EIA/SIA အားမနကာင်းခဲမ့ှုအနြါ်မှာ 

ကမု္မဏနီကာ အစိုးရနကာ နဖဖရငှ်း နြးမှုေဲ့တာဝေယ်မူှု 

တာဝေ်ခံမှုရှိဖို့နတွကို ကျနော်တို့ နတာင်းဆိုရဖခင်းြဲ 

ဖဖစတ်ယ။်” လို ့ဆရာနကျာထ်ငန်အာငက် နဖြာြါတယ။်

ယခလုြုန်ဆာငန်ေတဲ ့ဝကန်မွးဖမူနရး စမီကံေိ်း 

ကကီးက အလုြံတိ ်(air-con)စေစဖ်ဖင့ ်နရာဂါြိုးမွှားများ 

အလယွတ်ကမူကျနရာကန်စရေ ်စေစတ်ကျနမွးဖမူမည့ ်

ကယားဖြည်ေယ်တွင် အကကီးဆုံး နမွးဖမူနရး စီမံကိေ်း 

ကကီးတစ်ရြ်ဖဖစ်ြါတယ်။

နေေခလံထူနုငှ့ ်အရြဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းနတကွ 

၎င်းဝက်နမွးဖမူနရးစီမံကိေ်းေဲ့ြတ်ေက်လို့ ကကိုတင် 

အေိနြးတိုင်ြင်မှုေဲ့ လူထုေနဘာထား ရယူထား 

တာမရှဘိူးလို ့ေဘာဝြတဝ်ေ်းကျင ်အနရးလှုြ ်ရှားေ ူ

အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုေိုလ်က အခုလိုနဖြာ 

ြါတယ်။

“ နော က် ဆုံး မှာ  နကျ နတာ် တို့ ေိ ရ တာ က 

ဝက် နတွနရာက်လာြီ နေဖြည်နတာ် နလဆိြ်ကို  

ကားေဲ့တင်လာတယ်ဆိုတာ ေိရတယ်ဆိုတာမျ ိုး  

ဖဖစ်လာနတာ့  ေါေည်လုံး၀ PROCESS နအာက် 

တယ်လို့ကျနတာ်တို့ CSOအေိုင်းအဝိုင်းက ေတ်မှတ် 

တယ်နြါ့နော်။ အဲေီအတွက်နကကာင့်မို့ကျနတာ်တို့က

နတာ့ နလာနလာဆယ် ေီဟာကို ဖြေ်လည်ရှင်းနြးြါ၊ 

ဖြညေ်နူတေွဲ့ ဖြညေ်နူတရွဲ့အကျ ိုးမဟတုဘ်ူး၊ တစဦ်း 

တစ်နယာက်ရဲ့အကျ ိုးအတွက်ြဲ ဖဖစ်နေမယ် ဆိုရင် 

နတာ ့ကျနတာတ်ိုက့ေဟီာကိလုုံးဝကေ့်ကကွြ်ါတယ။်” 

လို့ ကိုေိုက်က နဖြာေွားြါတယ်။

ကယား(ကရငေ်)ီအရြဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းနတကွ 

လူထုကျေ်းမာနရးေဲ့ဆက်စြ်တဲ့ြူြေ်မှုနတွ၊ နေေခံ 

တိုရဲ့ နရအရင်းအဖမစ်ေုံးစွဲခွင့် ရြိုင်ခွင့်နတွ၊ နဖမယာ၊ 

အစားအစာနှင့်  အိုးအိမ်ရြိုင်ခွင့်နတွ ၊  ရိုးရာဓနလ့ 

ထုံးတမ်း ကိုးကွယ်ယုံကကည်မှုနှင့် ယဉ်နကျးမှု ထိခိုက် 

လာမှုနတွ ေဲ့ြတ်ေက်လို့ စိုးရိမ်ြူြေ်မှုနတွ ေနဘာ 

ထား ထုတ်ဖြေ်ထားကကြါတယ်။

နလာနလာဆယ်အနဖခအနေအရနတာ့ ခခံဝင်း 

ထဲကို မီေီယာဝင်ခွင့်ရနြမယ့်လို့ ဝက်နမွးဖမူတဲ့ နေရာ 

အထိနတာ့ ဝင်ခွင့်မရှိနေးြါဘူး။
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ဝက်နမွးဖမူထားေည့်နေရာကို အနဝးမှ ဖမင်နတွ့ရစဉ် (ဓါတ်ြုံ-ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်))
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Karenni State Chief Minister Says He Lacks Authority to Return Land Seized by 
Tatmadaw

By NAW DWAY EH KHU

Karenni State chief minister L Phaung Sho 

has reiterated his lack off authority to return land 

seized by the military to the farmers who have 

demanded it, instead sending the state’s recom-

mendations to do so to the Union government.

“The Union government can manage it. 

They are still investigating it. They will return the 

seized land to farmers after the investigation. As 

the chief of the state government, I don’t have 

the authority to manage it,” L Phaung Sho told 

Kantarawaddy Times during an interview on 

December 31.

He said that the state government fre-

quently receives complaints about land disputes. 

The typical chain of action is to discuss the issue 

with a sub-committee and district then township 

administrators. The meeting results are then sent 

to the Union government with recommenda-

tions—in this case, to return the land.

"It's not true that we are not doing any-

thing in this case. I want to tell [the farmers] that 

we have already reported our suggestions,” L 

Phaung Sho explained.

Currently, a total of 41 Karenni farmers 

have been charged with trespassing and the de-

struction of public property for trying to reclaim 

farmland seized by the Burmese military. On De-

cember 13, 10 people were prosecuted for tres-

passing in this way, including seven farmers and 

three staff from the Kayah State Farmers Union.

KSFU chair Khu Tu Reh said that the land 

should be returned and that those facing charges 

are suffering both mentally and physically.

“The Burma Army should understand the 

lives of farmers. They should have mercy on 

farmers. It would be good if the Burma Army 

could show its mercy by withdrawing all lawsuits 

against farmers,” he said.

Khu Tu Reh, the chairperson of Karenni 

State Farmer Union, said there was a hope from 

the negotiation between the Karenni Youth 

Forces and State Counsellor Daw Aung San Su 

Kyi although they got no satisfaction on the 

result of negotiation regarding to the military’s 

suing onto the farmers.

“41 farmers have been sued and 11 farm-

A positive hope for farmer issue after meeting with State Counsellor

ers are in prison. The farmers are confronting 

with 5 articles and there were already 70 cases. 

Thus, we have presented it, and it is quite sor-

rowful.

And we also request them to feel pity, 

understand, and sympathize onto the farmer 

and they said the will consider on it. So, there 

is a hope for us in the case of farmer issue” said 

Khu Tu Reh.

State Counsellor Daw Aung San Su Kyi 

and seven members of Karenni Youth Forces 

sat meeting today, the 68th Kayah State Day, 

in the afternoon at Kayah State Government 

Department.

In that meeting, we have known that 

Karenni youth mainly discussed on the pros-

ecution against farmers, the issue of General 

Aung San Statue, and the (6) claims of Karenni 

Youth Forces.

Khu Parskwaleh (nickname) Myo Hlaing 

Win, one of the Karenni Youth who participated 

in the meeting, said that they did not satisfied 

with the discussion’s result on Bo Kyote Statue 

and the (6) claims of Karenni Youth Forces.

He gave his remark related to the meeting 

that “We assume that there is a hope regarding 

to farmer issue. We want to remark that we don’t 

have that much satisfaction onto the issue of 

Bo Kyote and the claims made by the youths.”

When the meeting was discussing on the 

issue of Bo Kyote Statue, the State Counsellor 

Kantarawaddy Times
said that it is hard for her to solve and interfere 

into the issue of Bo Kyote Statue as it is her 

father and family member. Rather than that she 

suggested to do the negotiation between Union 

Minister and the Karenni Youth Forces regarding 

to the issue of statue.

The youths also told that the government 

responded onto the case of (6) claims requested 

by the Karenni Youth Forces that they will settle 

as possible as they can. And those (6) claims are 

to unite all the youth in Kayah State, to establish 

a Youth Centre, to support financially to the eth-

nic youths such as Kayah, Kayan, Kayaw as pos-

sible as the state government can, to create job 

opportunity, to repeal local law under article 188 

which was promulgated by state government, 

and to reconsider and review onto Youth Policy.

We have known that today meeting was 

conducted with the State Counsellor Daw Aung 

San Su Kyi, Union Ministers, Prime Minister of 

Kayah State and responsible persons of state 

government, and (7) members of the Karenni 

Youth Forces.
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The Karenni State parliament has been 

unsatisfactory in incorporating public recom-

mendations to their work, activists say.

The Kayan New Generation Youth (KNGY) 

held township level peace forums in four loca-

tions and a state level peace forum in Karenni 

State last year. They brought the input from the 

state’s people to the parliament, but said that 

overall the responses were not positive.

“Some parliamentarians told us that they 

could implement some points that we sent, but 

they didn't promise that they were going to 

implement them,” secretary of KNGY Mo Cath-

erine told Kantarawaddy Times.

KNGY had wanted the state parliament to 

take people’s demands regarding peace issues 

then bring these demands to the government, 

and ensure that they are implemented.

Representatives of KNGY and the Karenni 

State Farmer's Union (KSFU) discussed the re-

sults of the peace forums with state parliamen-

Teachers in Karenni State said that if the 

government goes ahead with a plan to extend 

the Burmese public school year from the end of 

February until the end of March, they will face 

Activists who participated in a meeting 

with State Counsellor Aung San Suu Kyi in Loi-

kaw, Karenni State this week said that they left 

the exchange with mixed feelings.

Seven youth met Aung San Suu Kyi at 

the state government’s hall on the afternoon 

of January 15. She also attended the 68th 

commemoration of Karenni State Day on the 

same day.

They discussed current lawsuits brought 

against Karenni farmers by the military, a con-

troversial statue of Aung San Suu Kyi’s father Gen 

Aung San, and the youths’ six-point demands for 

change. These include: the establishment of a 

Karenni Activists Ask State Parliament, Govt to ‘Listen to the Voice of the People’

By SOE HTIKE AUNG

Karenni Teachers Oppose Govt Extension of Academic Year

By KANTARAWADDY TIMES

difficulties in managing their duties.

During a meeting in a high school on 

January 2 in neighboring Pyinmana Township—

in Naypyidaw—Union education minister Myo 

tarians in Loikaw in December 2019. Participants 

in the forums discussed land and environmental 

issues, youth and peace, political and local 

administration, social issues and education, 

indigenous people’s rights, agriculture an the 

economy, and job opportunities.

“We didn’t get what we expected from the 

meeting. What we expected was that they could 

say something to the government,” Mo Catherine 

explained. “The government needs to listen to 

the voice of the people when building peace in 

the country, and take advice from the people.”

Chairperson of the KSFU Khu Tu Reh said 

that his organization was also dissatisfied with 

the parliamentarians’ responses, particularly 

around cases involving land disputes between 

the Burmese military and farmers.

“I feel upset because the parliamentarians 

told us that they don't have any way to help 

farmers in the state parliament,” he told Kan-

tarawaddy Times, adding that lawsuits against 

farmers and land grabs by the army have created 

major problems for locals and would impact the 

peace process.

Kantarawaddy Times sent questions to the 

office of the Karenni state parliament, but had 

received no response from the legislature at the 

time of reporting.

Thein Gyi said that the objective of extending 

the academic year was to better accommodate 

parents and students.

“I think teachers will face difficulties in 

the management of their schedules,” a school 

teacher told Kantarawaddy Times on condition 

of anonymity, referring to the balance of teach-

ing duties with matriculation exams typically de-

livered in March, once their classes have ended. 

“For example, a middle school teacher who 

has to work as an examiner for the high school 

examination—how can she manage her fifth or 

eighth standard classroom? We will have many 

difficulties. But we will have to do it.”

Myo Hlaing Win, chairperson of the 

Karenni State Students Union (KSSU), said that 

the government should discuss major issues with 

teachers throughout the country before making 

decisions like this one.

“The education ministry should consult 

with schoolteachers in regions and states. They 

should take advice from schoolteachers who are 

really working on the ground level. The educa-

tion ministry set up this kind of policy without 

consultation with schoolteachers. Therefore, 

schoolteachers will face many difficulties on 

the ground level,” Myo Hlaing Win told Kanta-

rawaddy Times.

KSSU released a statement on January 

10, supporting what is known as the “green rib-

bon movement,” or calls launched by students 

from education colleges universities opposing 

the extension of the school year on the grounds 

that it limits teachers’ opportunities and creates 

unnecessary hardship.

The All Burma Schoolteachers League re-

leased a statement on January 5, declaring that 

teachers will not assist with the 2020 election in 

Burma if the government does not reconsider its 

extension of the academic year.

Karenni Youth Say Meeting With State Counsellor Both Satisfies and Disappoints
By KANTARAWADDY TIMES

youth center in Karenni State, state government 

assistance to ethnic Kayah, Kayan and Kayaw 

youth, job creation for youth, the withdrawal 

of local administration order Article 88, and a 

review of the youth policy.

Karenni youth Khu Persakwar Leh was 

among those in the meeting. He said that he did 

not agree with the State Counsellor’s take on the 

discussion around the Gen Aung San statue and 

the youths’ six demands.

“We were satisfied with the discussion 

about the issue of the farmers, but we weren’t 

satisfied with the discussion about the statue 

and the youth issues,” Khu Persakwar Leh told 

Kantarawaddy Times.

According to those in the meeting, Aung 

San Suu Kyi said that since Gen Aung San was 

her late father and a family member, she did not 

want to address the dispute around the statue 

of him in the Karenni State capital. She instead 

directed the youth to further discuss it with 

Union-level ministers.

Chairperson of the Karenni State Farmer's 

Union Khu Tu Reh said that he had expectations 

after the youth meeting with the State Counsellor 

that action could be taken regarding the army’s 

prosecution of farmers.

The Burma Army has brought charges un-

der five criminal acts against 41 Karenni farmers, 

11 of whom are currently in prison. The charges 

are related to the farmers attempting to reclaim 

land that the military seized.

“When I talked about this issue, they say 

that they are really upset about it. I requested 

that they have sympathy and mercy for these 

farmers. They said that they would help. Re-

garding the farmer issue, I think we can expect 

something from them,” Khu Tu Reh said of the 

government delegation in Wednesday’s meet-

ing, which included the State Counsellor, Union 

ministers, the Karenni State chief minister and 

state government officials.
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Kantarawaddy Times – Who else have 

participated in today meeting with the State 

Counsellor Daw Aung San Su Kyi?

Myo Hlaing Win – There were (6) members 

of our Karenni Youth Forces, the State Counsellor 

Daw Aung San Su Kyi, the Prime Minister, and 

other related government departments.

Kantarawaddy Times – What did the 

Karenni Youth Forces mainly discussed in this 

meeting?

Myo Hlaing Win – We mainly discussed 

three talking points. The first one is we discussed 

on military’s land confiscation and allegation 

against farmers. The second point is Bo Kyote 

Statue issue and the third point is the (6) claims 

concerned with the need of Karenni youths.

Kantarawaddy Times – Yes. So, how is the 

situation of the first point regarding of farmer 

issue? Is it satisfiable as the military has now 

sued 41 farmers?

Myo Hlaing Win – We are satisfied with 

discussion result of the allegation against farm-

ers. The State Counsellor has assigned this issue 

to Dr. Aung Thu, Union Minister for Agriculture, 

Livestock and Irrigation. Then she asked the 

Department of Military Defence to solve this 

problem quickly; so, there is a positive hope.

Kantarawaddy Times – How is the situa-

tion of the second point regarding to Bo Kyote 

The State Counsellor Daw Aung San Su 

Kyi said on the day of her trip to Kayah State 

that the public themselves must try to develop 

their own state.

In today’s ceremony of Kayah State Day, 

the State Counsellor Daw Aung San Su Kyi gave 

a speech that “If you want to see your state de-

velopment, you must do by yourself. Don’t rely 

and ask the government to do it. Don’t also rely 

and ask other people. Just do by yourselves.”

“We want to give our remark that we are not that satisfy with the negotiation to the 
issue of statue and youth affair."

Statue?

Myo Hlaing Win – For Bo Kyote Statue, it 

is hard for the state counsellor to involve and 

solve this problem as it is her father and also her 

family member. So she said that you don’t want 

to solve it. She suggested to negotiate between 

the Union Minister and the Karenni Youth Forces. 

So, the statue issue was done at that extent.

Kantarawaddy Times – So… when will the 

Karenni youths meet with the Union Minister to 

negotiate the Bo Kyote issue?

Myo Hlaing Win – We haven’t decided 

which month, or day to meet with the union 

minister.

Kantarawaddy Times – Yes… as there 

was a negotiation upon the third point related 

to the (6) claims made by the Karenni Youth 

Forces, what are those claims and how was that 

negotiation?

Myo Hlaing Win – The (6) claims of the 

Karenni Youth Forces are to unite all the youth 

in Kayah State, to establish a Youth Centre, and 

to support financially to the ethnic youths such 

as Kayah, Kayan, Kayaw as possible as the state 

government can, and another one is to create 

job opportunity within the state, to repeal local 

law under article 188 which was promulgated 

by state government, and to review onto Youth 

Policy. In the past, we have done philanthropy 

State Counsellor Daw Aung San Su Kyi, who attended the 68th Kayah State Day, and six members of Karenni Youth Forces sat meeting in the afternoon at 
Kayah State Government Department.

We have known that the Karenni Youth Forces mainly discussed (3) talking points in today meeting. Related to this, Kantarawaddy Times interviewed with 
Khu Parskwaleh (Nickname) Myo Hlaing Win, one of the Karenni Youth members who attended the meeting.

activities together with NLD youth. … We mainly 

discussed it.

Kantarawaddy Times – How are their 

responses onto the discussion of the (6) claims?

Myo Hlaing Win – Their responses are like 

the government department will solve this issue 

as quickly as they can. It was end with the word 

that they will help as much as they can.

Kantarawaddy Times – Did the state 

government discuss something in this meeting?

Myo Hlaing Win – No. only the state coun-

sellor and we discussed, and the state govern-

ment did not say any in the discussion.

Kantarawaddy Times – OK. So, was 

the Karenni Youth Forces satisfied with today 

meeting? And how do you analyse the discus-

sion points?

Myo Hlaing Win – I assume that there is a 

hope concerned with the farmer issue. And we 

want to give our remark that we are not that 

satisfy with the negotiation to the issue of statue 

and youth affair.

State Counsellor saying the public themselves must try its state development

Naw Dway Eh Khu
The archway opening ceremony of 68th 

Kayah State Day and Public Forum were held 

at the field of Kayah State Day Ceremony on 

January 15 and the State Counsellor Daw Aung 

San Su Kyi opened the archway of 68th Kayah 

State Day.

She also said that the award to Loikaw 

City as the ASEAN Clean Tourist City is because 

of the hardworking of union government, state 

government, and every persons of the public 

from the state.

Loikaw City is in the list to receive the 

ASEAN Clean Tourist City Standard Award on 

the Second ASEAN Clean Tourist City Standard 

Award Ceremony which will held in Brunei within 

January 2020.

There were over 50 cities competed from 

Myanmar, and Loikaw City from Kayah State, 

Dawei City from Tanintharyi Region, and Taung-

gyi City from Shan State were chosen as winner.

The Union President, U Win Myint, also 

exhorted to the public in his formal message to 

Kayah State Day that he would like all the public 

to collaborate to become one of the pleasant 

tourist state since Loikaw City receives the 

ASEAN Clean Toursit City Award.

In Kayah State Day Ceremony, the agen-

das are that the member of chairman taking the 

seat, giving salute to union flag, giving salute 

to martyrs, a song of “Ma Nyein Chan Lo Ma 

Pyit Bu; a peace song” by local ethnic youths, 

prime minister’s reading the formal message 

from union president to 68th Kayah State Day 

Ceremony, the closing speech of State Counsel-

lor Daw Aung San Su Kyi, taking group picture, 

the traditional dance from nine ethnic groups 

at the end and the State Counsellor and other 

participants also joined the dance.

We have known that the State Counsellor 

Daw Aung San Su Kyi met with the Karenni Youth 

Forces and other ethnic representatives at State 

Government Department. Besides, the public 

forum was also held at the state hall. After that, 

the State Counsellor has planted the Japanese 

Cherry Plant at Buddha Garden as memorial to 

the 68th Kayah State Day.
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Kantarawaddy Times – Hello Sir. What 

activities are there in this Liaison Office of 

Shardaw currently?

Khu Boe Reh – Our liaison office has five 

main missions. The first one is the duty to main-

tain to not have any fighting mutually. The next 

one is our duty to the public. One more is we will 

not sign the NCA yet because the agreed points 

in NCA and the actual situation are incompat-

ible. As you know, the issue of Bo Kyote Statue 

is still happening.

The land confiscation is still happening. 

That is because there is no transparency and 

even there are fighting with the signed armed 

groups. Another one is there will be the move-

ment to cease the problem. Our party will take-

action for it. This is the system of mutually pre-

command to avoid coincidental meet. The last 

one is, as I said before, we will always negotiate 

cooperatively to avoid problem. For instance, we 

are taking every action with these five points 

in case of health, education, construction, and 

reconstruction of road and bridge.

Kantarawaddy Times – When we talked 

with local people, they said they are anxious with 

the military’s movement. So, what comment do 

you want to give responding to their anxiety?

Khu Boe Reh – I am quite worried with 

their anxiety. We frequently warn to the related 

military bases. Whenever we take our movement, 

there is a compulsory action to inform two days 

or three days ahead as agreed in agreement. For 

now, however, we don’t know whether they are 

enraging us. They are taking their movements 

without any informs. They even entered secretly 

into our limited control areas.

Besides, there were also their violation 

to human rights. But the communities are not 

“Our Shardaw area is very remote and still not transparent administration. Yet it is still 
the military operational area.”

Karenni National Progressive Party (KNPP) have signed the state level ceasefire agreement and based liaison offices in Loikaw, Shardaw, Pha Saung Town-
ships respectively after 2012 in order to continue building the peace process with the government from Kayah (Karenni) State.

We would like to present our interview to Khu Boe Reh the person in-charge of Liaison Office of (KNPP) in Shardaw concerned with the progress that what 
they have been struggling for peace process including the well-being of communities within this (8) years after signed ceasefire agreement and built liaison offices.

dared to report it since they are afraid that the 

fighting will occur again. Regarding to anxiety, 

everyone is worried. Our main concern is those 

movements could hinder onto our so-called 

peace, peace process.

Kantarawaddy Times – What would be 

your action point and how could it be if there 

are some changes?

Khu Boe Reh – I have discussed related 

it. We have met with our current strategist and 

discussed the issue to avoid present problems 

and to keep watching the peace process stably. 

When we say we can only defend if there is an 

unexpected cause occur as we are the one who 

supposed to take a move in accordance with 

our leader’s command, this raised point come 

into consideration. We still have the question 

whether the military and government willing to 

have the peace.

Kantarawaddy Times – How does your 

party keep maintaining to avoid the fighting as 

your party haven’t sign NCA?

Khu Boe Reh – Related to this, we can 

re-ananlyze the benefit after 70-years of civil 

war. We lose our people from the fighting. Even 

they do not die, their lives turn to poor, lose leg 

or hand, or more suspensions occur, or arrest 

or detain. As only those tragedies result, we 

deeply desire to have peace. As we really want 

the virtual peace, we have to keep going forward 

with stability and peacefully.

Kantarawaddy Times – Yes, what is the 

difference between current government and 

previous government upon peace making effort?

Khu Boe Reh – Comparing to the situa-

tion of current and previous government, they 

are like practicing fake democracy although 

we understood that the current government is 

democracy government since they are doing 

whatever they want. We see like this and I don’t 

understand whether the community people are 

kind of superstitious. They don’t understand the 

law and constitution well; yet they don’t explore 

the articles included in 2008 constitution. Thus 

we understand that the government has respon-

sible to strive for the quality of real democracy.

Kantarawaddy Times – What effort have 

you made in case of the barriers that local people 

from collective villages who suffered from the 

four cuts still could not reform and develop their 

home place and life in Shardaw region? What 

about the government?

Khu Boe Reh – The main issue is the fear 

is still surviving in their thoughts. The situation 

is like they are wondering it would occur again 

like in the past. Some people also have talked 

with me about the situation and their lack of 

reliability. They are suffering from it. If it will 

become transparency or if the government 

build understanding and trust with us, we often 

keep it as first priority. They are as I said before 

encountering with the uncertainty on trust and 

reliability since they have no dependable person. 

In case we have a shot at it, the government for 

instance could forbid it. We in fact have impulse 

to help them whether day or night.

Kantarawaddy Times – So your point of 

view is the development of Shardaw is more in 

the government’s control. In that case, what 

should the government implement as priority?

Khu Boe Reh – As I said before, you should 

have strong development system if you are eager 

to develop it. You need qualified development 

system. One thing is you need to consult with 

the public. The next thing is there could be more 

or less grievance or loss. Thus we for instance 

need the policy of how to compensate for the 

loss. We however see that they know only what 

they want to do.

Kantarawaddy Times – One more issue is 

healthcare. We have heard that there is insuf-

ficient support of drugs or no ready doctor when-

ever local people go to the hospital or clinic. So 

what comment do you want to give upon it?

Khu Boe Reh – I think it would be more 

perfect if you ask the government because we 

could not tell in detail as they operate their 

scheme with their flow; however we are not sure 

whether they actually operate in accordance 

with their scheme since Shardaw is the area 

none of officials willing to sojourn. This does 

not happen just now; it happened since before. 

If the official has indeed willingness to help the 

community, I think those kinds of issues should 

not be anymore.

Kantarawaddy Times – Is there any moves 

your party are taking action or planning to help 

in healthcare?

Khu Boe Reh – Not yet in urban area. We 

have Backpack service team which we provide 

our service to rural areas. It is the group which 

enter and service village by village. However, 

we don’t know in detail how they are operating.

Kantarawaddy Times – I see. Another case 

is as we know the 2020 election is coming soon 

and Daw Aung San Suu Kyi also visited to Kayah 

State. So what comment do you want to give 

regarding to this?

Khu Boe Reh – I would like to suggest 

paying some attention to local’s raised voice 

and struggle for peace fairly based on the his-

tory of its regions. Besides, our Karenni people 

have strong evidence. And it is also important 

to not self-centered; only knowing to become 

authorized person. If we say politician, everyone 

is politician and a good politician. I would like 

to suggest the government to service the public 

with dedication.

Kantarawaddy Times – Yes. What do you 

want to suggest in case of 2020 election and for 

Shardaw Region?

Khu Boe Reh – We haven’t known ex-

actly which party or candidates will nominate in 

Shardaw Township yet. So it is hard to suggest 

concerned with it.

Kantarawaddy Times – Yes, would you like 

to give any other suggestion?

Khu Boe Reh – Our Shardaw area is very 

remote and still not transparent administra-

tion. Yet it is still the military operational area. 

So I would like to say thanks for interviewing 

me here. I also hope it would benefit for the 

community.

Kantarawaddy Times – Yes, thank you for 

sharing your time and accepting our interview.
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၆၈ နှစ်နဖမာက် ကယား ဖြည်ေယ်နေ့ကို တက် 

နရာက်လာတဲ့  နိုင်ငံနတာ်၏ အတိုင်ြင်ခံ  ြုဂ္ဂိုလ် 

နေါ်နအာင်ဆေ်းစု ကကည်ေဲ့  အဖွဲ့ဝင် ၆ ဦးြါဝင်တဲ့  

ကရင်ေီ  လူငယ်အင်အားစုတို့ဟာ  ဇေ်ေဝါရီလ 

၁၅ရက်နေ့ မွေ်းလွဲြိုင်း အချေိ်မှာ ကယားဖြည်ေယ် 

အစိုးရ ဧည့်ရိြ်ောမှာ နတွ့ဆုံခဲ့ကကြါတယ်။

ေီနတွ့ဆုံနဆွးနနွးြွဲမှာ ကရင်ေီလူငယ်အင် 

အားစုဘက်က အချက် (၃) ချက်ကို  အဓိကထား

နဆွးနနွးခဲ့ ကကတယ်လို့ေိရြါတယ်။ ေီကိစ္စေဲ့  ြတ် 

ေက် ပြီး  နတွ့ဆုံြွဲကိုတက်နရာက်ခဲ့ေည့်  ကရင်  

ေီလူငယ်တစ်ဦးဖဖစ်ေူ ခူးြါစကွားလယ် (ခ) မျ ိုးလှိုင် 

ဝင်းကို ကန္တာရဝတီထိုင်းမ်က နမးဖမေ်း ထားြါတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) – ေီနေ့နိုင်ငံနတာ်အတိုင် 

ြင်ခံ နေါ်နအာင်ဆေ်းစုကကည်ေဲ့နတွ့ဆုံြွဲမှာ ဘယ်ေူ 

နတွြါဝင်နေးလဲ။

မျ ိုးလှိုင်ဝင်း  -  ကျနော်တို့ကရင်ေီလူငယ်  

အင်အားစုဘက်က (၆ )  နယာက်ေဲ့  နို င် ငံ နတာ်  

အတိငုြ်ငခ် ံနေါ်နအာငဆ်ေ်းစကုကညရ်ယ၊် ဖြညန်ထာငစ် ု

ဝေက်ကီးနတရွယ၊် ဖြညေ်ယဝ်ေက်ကီးချုြေ်ဲ့ ဌာေဆိငုရ်ာက 

လူနတွ ြါြါတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) – ေီနတွ့ဆုံြွဲမှာ ကရင်ေီ 

လူငယ်အင်အားစုဘက်က ဘယ်အနကကာင်းအရာကို 

အဓိက နဆွးနနွးခဲ့ကကလဲ။

မျ ိုးလှိုင် ဝင်း  -  အဓိကနတာ့  အချက်ေုံး  

ချကက်ိနုဆွးနနွးြါတယ။် ြထမအချကက် တြမ်နတာ ်

ကနဖမေမိ်းတဲက့စိ္စရယ၊် နတာငေ်နူတတွရားစွဆဲိခုနံေ

ရတဲ့ကိစ္စနဆွးနနွးတယ်၊ ေုတိယအချက်က ဗိုလ်ချုြ် 

နကကးရုြ်ကိစ္စနြါ့၊ တတိယအချက်ကနတာ့ ကျနော်တို့

ကရင်ေီလူငယ်နတွရဲ့လိုက်အြ်ချက်ေဲ့ြတ်ေက်ပြီး 

အချက် (၆) ချက်ကို နဆွးနနွးခဲ့တာနြါ့နော်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) - ဟုတ်ကဲ့။ ဆိုနတာ့ 

ြထမအချက် ဖဖစ်တဲ့  နတာင်ေူကိစ္စနဆွးနနွးမှုက 

အနဖခအနေဘယ်လိုရှိလဲ။ အားရနကျေြ်မှုနရာရှိလား၊ 

လကရ်ှအိချေိန်တာငေ် ူ၄၁ နယာကက်ိ ုတြမ်နတာက်

တရားစွဲဆိုထားတယ်ဆိုနတာ့နလ။

မျ ိုးလှိုင်ဝင်း  - နတာင်ေူတရားစွဲဆိုခံရတဲ့  

ကိစ္စကနတာ့ အားရနကျေြ်မှုရှိြါတယ်။ နိုင်ငံနတာ် 

အတိုင်ြင်ခံက ေီကိစ္စကို ဖြည်နထာင်စုစိုက်ြျ ိုးနရးဝေ် 

ကကီးနေါက်တာနအာင်ေူကို တာဝေ်လွဲနြးပြီး၊ ဖြည်

နထာင်စုနရှ့နေချုြ်ေဲ့တိုင်ြင်ခိုင်းတယ်၊ နောက်ပြီး 

နတာ ့တြမ်နတာက်ာကယွန်ရးဦးစီးချုြဌ်ာေေဲ့ညှနိှိုင်း

ပြီး နဖဖရငှ်းဖိုအ့တကွ ်ဖမေဖ်မေဆ်ေဆ်ေလ်ြုန်ြးဖိုတ့ာဝ

ေ်နြးလိုက်တဲ့အတွက် အလားအလာနကာင်းတယ်လို့

ကျနော်တို့ဘက်ကဖမင်ြါတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) – ေုတိယအချက်ဖဖစ်တဲ့ 

ဗိုလ်ချုြ်နကကးရုြ်ကိစ္စနဆွးနနွးမှုက အနဖခနေဘယ် 

လိုရှိလဲ။

မျ ိုးလှိုင်ဝင်း - ဗိုလ်ချုြ်နကကးရုြ်ကိစ္စကနတာ့ 

နိုင်ငံနတာ်အတိုင်ြင်ခံက ေူ့ရဲ့ဖခင်လည်းဖဖစ်၊ မိေား 

စုဝင်လည်းဖဖစ်တဲ့အတွက် ေူကိုယ်တိုင်ဝင်နရာက် 

နဖဖရှင်းဖို့အခက်အခဲဖဖစ်တယ်၊ မနဖဖရှင်းလိုဘူးဆိုတဲ့ 
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ဟာနဖြာခဲ့တယ် ၊  ဖြည်နထာင်စုဝေ် ကကီးေဲ့ကရင်ေီ  

လူငယ်အင်အားစုနတွတိုင်ြင် ပြီး ညှိနှိုင်း ကကဖို့ညွေ် 

ကကားခဲ့တယ်နြါ့၊ ဆိုနတာ့နကကးရုြ်ကိစ္စက အဲ့နလာက် 

ေဲ့ဘဲဖြတ်ေွားတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) - ဆိုနတာ့… ကရင်ေီလူ

ငယ်နတွအနေေဲ့ ဖြည်နထာင်စုဝေ် ကကီးေဲ့နတွ့ဆုံ ပြီး  

နကကးရုြ်ကိစ္စကို ဘယ်အချေိ်မှာညှိနှိုင်းေွားဖို့ရှိလဲ။

မျ ိုးလှိုင်ဝင်း - ဖြည်နထာင်စုဝေ်ကကီးေဲ့ဘယ်လ၊ 

ဘယ်ရက်မှာနတွ့မယ်ဆိုတာကနတာ့  ကျနော်တို့  

မေတ်မှတ်ရနေးြါဘူး။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) – ဟုတ်ကဲ့ … တတိယ 

အချက်ဖဖစ်တဲ့ ကရင်ေီလူငယ်အင်အားစုနတွရဲ့လိုအြ် 

ချက် (၆) ချက်ကို နဆွးနနွးခဲ့တယ်ဆိုနတာ့ အဲ့ေီလို 

အြ်ချက်နတွက ဘာနတွလဲ၊ နဆွးနနွးရတာနရာ နဖြ 

လည်မှုရခဲ့ကကလား။

မျ ိုးလှိုင်ဝင်း - ကရင်ေီဖြည်လူငယ်အင်အား 

စရုဲ့အေ ံ(၆) ချကက် ကယားဖြညေ်ယမ်ှာ လငူယန်တ ွ

အားလုံးစုစည်းနိုင်ဖို့ Youth Centre (လူငယ်စင် တာ) 

တစ်ခုထားနြးဖို့ ၊ နောက်ပြီး မျ ိုးနွယ်စု လူငယ်နတွ 

နြါန့ော၊် ကယား၊ ကယေ်း၊ ကနယာစတဲ ့လငူယန်တကွိ ု

ဖြည်ေယ်အစိုးရက နငွနရးနကကးနရးအရ တတ်နိုင် 

ေနလာကြ်ံြ့ိုးနြးဖို၊့ နောကတ်စခ်ကု ဖြညေ်ယန်တမွှာ 

အလြုအ်ကိငု ်အခငွ့အ်လမ်းဖေတ်ီးနြးဖိုလ့ိတုယဆ်ိတုဲ့

ဟာ၊ နောက်ပြီးဖြည်ေယ်အစိုးရက ထုတ်ဖြေ်ထားတဲ့ 

နေေန္တရအမိေ့် ြုေ်မ ၁၈၈ ကိုဖြေ်ရုတ်ေိမ်းနြးဖို့ ၊ 

နောက်တစ်ခုက Youth Policy ( လူငယ်မူဝါေနရးရာ) 

ေဲ့ြတ်ေက်ပြီး ဖြေ်လည်ေုံးေြ်နြးဖို့၊ အရင်က NLD 

လူငယ်ေဲ့ြရဟိတနတွဘဲနြါင်းပြီးလုြ်ေွားတဲ့ဟာ … 

အဲ့ေါနတွကို အဓိက တင်ဖြနဆွးနနွးခဲ့တယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) - အဲ့ေီ အချက် ၆ ချက် 

နဆွးနနွးလိုက်တဲ့အနြါ် တုေ့်ဖြေ်မှုအနဖခအနေကဘ

ယ်လိုရှိလဲ။

မျ ိုးလှိုင်ဝင်း - တုေ့်ဖြေ်မှုအနဖခအနေက ေူတို့ 

ကနတာ့ အစိုးရဌာေနတွကနေပြီး ေီကိစ္စကို တတ်နိုင်

ေနလာကအ်ဖမေဆ်ုံးကညူနီဖဖရငှ်းနြးမယန်ြါ၊့ လြုန်ိငု ်

ေနလာက်လုြ်ေွားနြးကကမယ်ဆိုပြီးနတာ့ဘဲ အဆုံး 

ေတ်လိုက်တယ်။

ကန္တာရဝတတီိငု်း(မ)် - ဖြညေ်ယအ်စိုးရဘကက် 

ေီနတွ့ဆုံြွဲမှာ ဝင်နရာက်နဆွးနနွးတာမျ ိုးရှိလား

မျ ိုးလှိုင်ဝင်း - နဆွးနနွးတာမရှိြါဘူး၊ ကျနော် 

တို့ေဲ့နိုင်ငံနတာ်အတိုင်ြင်ခံကဘဲ အဓိကနဆွးနနွးကက 

တာြါ၊ ဖြည်ေယ်အစိုးရက ဝင်မနဆွးနနွးဘူး။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) - ဟုတ်ကဲ့ ၊  ဆိုနတာ့၊ 

ေနီေ့နတွ့ဆုြံွေဲဲ့ြတေ်ကပ်ြီး ကရငေ်လီငူယအ်င်းအား

စအုနေေဲ့အားရနကျေြမ်ှုရှလိား၊ နဆွးနနွးမှုနတအွနြါ် 

ဘယ်လိုမျ ိုးေုံးေြ်လဲ။

မျ ိုးလှိုင်ဝင်း - နတာင်ေူကိစ္စေဲ့ြတ်ေက်ပြီး 

တစ်စုံတရာ အားရနကျေြ်မှုရှိတယ်လို့ကျနော်တို့  

မှတ်ယူတယ်၊ နကကးရုြ်ကိစ္စေဲ့ လူငယ်ကိစ္စ စနဆွးနနွး 

တဲ့နေရာမှာ အားရနကျေြ်မှုေိြ်မရှိဘူးလို့ဘဲ ကျနော် 

တို့ မှတ်ချက်ဖြုလိုြါတယ်။

tifwmAsL;

ကယားဖြည်ေယ် တိုးတက်နစဖို့ ဖြည်ေူနတွ 

ကိုယ်တိုင်လုြ်ရမယ်လို့ နိုင်ငံနတာ်အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်

နေါ်နအာငဆ်ေ်းစကုကညက် ကယားဖြညေ်ယခ်ရီးစဉမ်ှာ 

နဖြာကကားေွားြါတယ်။

ကယားဖြည်နေ့ အခမ်းအေားမိေ့်ခွေ်းမှာ နိုင်ငံ

နတာ်အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်နေါ်နအာင် ဆေ်းစုကကည်က 

“ကိုယ့် ဖြည်ေယ်ကိုတိုးတက်နစချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ် 

တိုင်လုြ်ရမယ်  အစိုးရလုြ်ြါ  ဆို ပြီးနတာ့လည်း  

အားမကိုးြါေဲ့ အဖခားေနူတလွြု ်ြါဆိ ုပြီးနတာလ့ည်း 

jynfe,fwdk;wufzdk hjynfolawG udk,fwdkif 

vkyf&rnf[k edkifiHawmftwdkifyifcHajym

နိုင်ငံနတာ်ေမ္မတ ဦးဝင်းဖမင့်နြးြို့တဲ့ ေဝဏ် 

လွှာထဲမှာလည်း လွိုင်နကာ်ပမို့ဟာ ေေ့်ရှင်းနော အာ

ဆယီခံရီးေွားပမို့နတာဆ်ရုရှထိားတဲအ့တကွ ်ဖြညေ်ယ ်

တစ်ခုလုံး ောယာနော စံဖြခရီးေွားဖြည်ေယ် ဖဖစ် 

လာနစနရး ဖြညေ်ယေ် ူဖြညေ်ယေ်ားများ အားလုံးက 

ြူးနြါင်းြါဝင် ကကိုးြမ်းနြးကကြါရေ် အနလးအေက် 

တိုက်တွေ်းနကကာင်း ြါရှိြါတယ်။

ကယားဖြည်ေယ်နေ့ အခမ်းအေားမှာနတာ့ 

ေဘာြတိအဖွဲ့ဝင်များ နရာက်ရှိနေရာယူဖခင်း၊ နိုင်ငံ 

aemfa'G;t,fcl

အားမကိုးြါေဲ့ ကိယုက်ိယုတ်ိငုလ်ြုက်ကြါ။” လို ့မေိ့်ခေွ်းမ ှ

ထည့်ေွင်းနဖြာကကားခဲ့တာြဲဖဖစ် ြါတယ်။

ဇေ်ေဝါရီလ ၁၅ရက်နေ့မှာ  ကျနရာက်တဲ့  

၆၈ နှစ်နဖမာက် ကယားဖြည်ေယ်နေ့ မုခ်ဦးဖွင့်ြွဲနှင့် 

လူထုအခမ်းအေားကို ကယားဖြည်ေယ်နေ့ ြွဲနတာ် 

ကငွ်းမှာ ဖြုလြုခ်ဲပ့ြီး နိုငင်နံတာအ်တိငုြ်ငခ်ံြဂု္ဂိုလန်ေါ်

နအာင်ဆေ်းစုကကည် တက်နရာက် ဖွင့်လှစ်နြးခဲ့တာြဲ 

ဖဖစ်ြါတယ်။

လွိုင်နကာ်ပမို့ဟာ အာဆီယံခရီးေွား အေေ့် 

ရှင်းဆုံးပမို့အဖဖစ် ေတ်မှတ်ခံရတာေဲ့ ြတ်ေက်ပြီး 

ဖြည်နထာင်စုအစိုးရနော်လည်းနကာင်း ဖြည်ေယ် 

အစိုးရနောလ်ည်းနကာင်း ဖြညေ်ယအ်တငွ်းရှ ိဖြညေ် ူ

နတအွားလုံးရဲ့ ဝိငု်းဝေ်းကကိုးစားမှုနကကာင့ရ်ရှခိဲတ့ာဖဖစ်

တယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

၂၀၂၀ခနုစှ ်ဇေေ်ဝါရလီအတငွ်း ဘရနူိငု်းနိငုင်မံှာ 

ကျင်းြမယ့် ေုတိယအကကိမ်နဖမာက် အာဆီယံေေ့်ရှင်း 

နောခရီးေွားပမို့နတာ်စံနှုေ်းများဆိုင်ရာဆု (ASEAN 

Clean Tourist City Standard Award) ကို တက် 

နရာက်ယူရမယ့်စာရင်းထဲမှာ လွိုင်နကာ်ပမို့ ြါဝင်ခဲ့ 

ြါတယ်။

ဖမေမ်ာနိငုင်မံ ှပမို့ေယန်ြါင်း ၅၀နကျာ ်ဝငန်ရာက ်

ယဉှပ်ြိုငတ်ဲအ့ေက ်ကယားဖြညေ်ယန်ေ့မ ှလွိုငန်ကာပ်မို ၊့ 

တေေဂာရီတိုင်းနေေမှ ထားဝယ်ပမို့၊ ရှမ်းဖြည်ေယ်မှ 

နတာင်ကကီးပမို့တို့က ရရှိခဲ့တာြဲဖဖစ်ြါတယ်။

နတာ်အလံအားအနလးဖြုဖခင်း ကျဆုံးနလပြီးနော 

အာဇာေည်နခါင်းနဆာင် ကကီးများအား  အနလး ဖြု  

ဖခင်း၊ နေေခံတိုင်းရင်းေားလူငယ်များက “မပငိမ်းချမ်း 

လို့မဖဖစ်ဘူး” နတးေီချင်းအား ေီဆိုနဖျာ်နဖဖဖခင်း၊ 

ကယားဖြညေ်ယဝ်ေက်ကီးချုြက် ၆၈နစှန်ဖမာက ်ကယား 

ဖြည်ေယ်နေ့ အခမ်းအေားေို့ နိုင်ငံနတာ်ေမ္မတက 

နြးြို့နော ေဝဏ်လွှာဖတ်ကကားဖခင်း ၊ နိုင်ငံနတာ် 

အတိငုြ်ငခ်ြံဂု္ဂိုလန်ေါ်နအာငဆ်ေ်းစကုကညက် နှုတခ်ေွ်း 

ဆက်အမှာစကားနဖြာ ကကား ဖခင်း ၊  မှတ်တမ်းဓတ်  

ြုရံိကုက်ူးဖခင်း၊ ကယားမျ ိုးနယွစ် ု၉ မျ ိူ း၏ရိုးရာအကနငှ့ ်

ဗုံြနလွအကဖဖင့်ြိတ်ေိမ်းရာ နိုင်ငံနတာ်အတိုင်ြင်ခံ 

ြုဂ္ဂိုလ်ြါဝင်ကခဲ့ေလို တက်နရာက်လာတဲ့ ဧည့်ေည် 

နတာ်များကလည်း ြါဝင်ကကကြါတယ်။

နိုင်ငံနတာ်အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်နေါ်နအာင်ဆေ်း

စုကကည်က ဖြည်ေယ်ဧည့်ရိြ်ောမှာလည်း ကရင်ေီ 

လူငယ်အင်အားစုနတွေဲ့ နတွ့ဆုံခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းေား 

အဖွဲ့အေီးေီးမှ နခါင်းနဆာင်နတွေဲ့နတွ့ဆုံနဆွးနနွး

ခဲ့နကကာင်း ေိရြါတယ်။ 

ထို့ ဖြင် ဖြည်ေယ်ခေ်းမမှာလည်း လူထုနတွ့ 

ဆုံြွဲဖြု လုြ်ခဲ့ြါတယ်။ အဲေီနောက်မှာ ၆၈နှစ်နဖမာက် 

ကယားဖြည်ေယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖဖစ် နိုင်ငံနတာ်

အတိငုြ်ငခ်ြံဂု္ဂိုလမ် ှဗေု္ဓဥယျာဉမ်ှာ ဂျြေခ်ျယရ်ြီေ်းြင ်

အမှတ်တရ စိုက်ြျ ိုးခဲ့ြါတယ်။

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

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

 qufoG,f&ef/ zkef; = 08340341

                         = 09789792689

a'owGif; owif;



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

azazmf0g&Dv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(18)

tawG;tjrif 

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) - နထာင်ကလွတ်လာပြီး 

ဘာနတွများ လှုြ်ရှားနေလဲ။

ခွေ်းနောမတ်  -  နထာင်ကလွတ်  လာပြီး  

နောက်ြိုင်းနတာ့ နကကးရုြ်ေဲ့ြတ်ေက်ပြီး လှုြ်ရှားမှု 

နတာမ့ရှဘိူးနြါန့ော။် ေါနြမဲ ့ကျနောတ်ို ့နတွ့ေင့ ်နတွ့ 

ထိုက်တဲ့ ြုဂ္ဂိုလ်နတွေဲ့နတွ့တယ်၊ ကျနော်တို့ လူငယ် 

နတွ အစည်းနဝးထိုင်ဖဖစ်တယ် … အဲ့နလာက်ြါဘဲ။

က န္တာ ရ ဝ တီ တို င်း ( မ် )  –  N L D  ြါ တီ က 

ဗိလုခ်ျုြန်ကကးရြု ်ကစိ္စ အြါအဝင ်တိငု်းရင်းေားအနရး

ကိနုဖဖရငှ်းမယဆ်ိုပြီး ဗဟိတုိုင်းရင်းေားနရးရာနကာမ်

တကီိဖုွဲ့လိကုတ်ယန်ြါ၊့ ဆိနုတာ ့နကကးရြုက်စိ္စကိ ုအခမု ှ

နဖဖရှင်းဖို့ဆို ပြီး အေံထွက်လာတဲ့အနြါ် ခွေ်းနော 

မတ်အနေေဲ့ ဘယ် လိုဖမင်လဲ။

ခွေ်းနောမတ် - နတွ့လိုက်ြါတယ် တိုင်းရင်း 

ေားကိစ္စကို ဘာလုြ်မယ်ဆိုပြီး ထုတ်ဖြေ်လိုက်တာ၊ 

ဆိုနတာ့ ေီဟာကို ကျနော်ဖမင်တာကနတာ့ အလုြ်ဖဖစ် 

မယ်မထင်ြါဘူး၊ ဥြမာ အဲ့နကာ်မတီက ကျနော်တို့ေဲ့ 

ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ကိုင်ထားတဲ့နရေ့နဖြာင်း 

နရးမကူိ ုနကာမ်တကီ ဘယန်လာကအ်ထ ိလိကုန်လျာ 

နိုင်မယ်ဆိုတာကို ဖြေ်ေုံးေြ်ကကည့်လိုက်နတာ့ ဖဖစ် 

နိုင်မယ်မထင်ဘူးဗျ။ အဲ့နကာ်မတီက တိုင်းရင်းေားေဲ့ 

ြတ်ေက်ပြီး ဘာလုြ်မယ် ညာလုြ်မယ်ဆိုပြီး ဘယ်

လိုဘဲဖွဲ့ဖွဲ့အလုြ်ဖဖစ်မယ်လို့ကျနော်တို့မထင်ဘူးဗျ။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) - ဗိုလ်ချုြ်နကကးရုြ်ကိစ္စ 

ေဲ့ြတ်ေက်ပြီး ခွေ်းနောမတ်တို့နထာင်မကျခင်အ

ချေိ်အထိနြါ့  ဘယ်နလာက်အတိုင်းအတာအထိညှိ  

နှိုင်းခဲ့ကကလဲ။

ခွ ေ်း နော မ တ်  -  နကကး ရု ြ် ကိ စ္စ မှာ နတာ့  

အများကကီးညှိနှိုင်းခဲ့ကကတယ်၊ NRPC တို့ြါလာတဲ့အထိ 

၊ နောကပ်ြီး KNPP တိုက့ ေကန်ေအဖဖစထ်ားတဲအ့ထ ိ

ကျနော်တို့ညှိနှိုင်းခဲ့ကကတယ်၊ ေါနြမဲ့ နအာင်ဖမင်မှုမ 

ရရှိခဲ့ဘူးနလ၊ ကယားဖြည်ေယ်အစိုးရရဲ့ကိုင်တွယ်ြုံ

နတွ လွဲမှားတာ ကတိနြးထားတဲ့အတိုင်းမလုြ်ခဲ့လို့ 

နကကးရုြ်နရေ့နဖြာင်းဖို့ကိစ္စညှိနှိုင်းတာ အဆင်မနဖြ 

ခဲ့ဘူးနြါ့နော်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) - အရင်က အကကိမ်ကကိမ် 

ညှိနှိုင်းခဲ့ကကတယ်၊ NRPC က ြါဝင်တဲ့အထိဖဖစ်ခဲ့နြမဲ့ 

မနအာင်ဖမင်ခဲ့ဘူးနြါ့။ ဆိုနတာ့အခုမှ NLD က ေီကိစ္စ 

"tcku 'D 2020 a&G;aumufyGJeD;vmwJhtwGuf [efaqmif aumfrwDzGJ hjyD; 

wdkif;&if;om;a'orSm vGJrSm;r_&SdcJhwJh[mawGudk 'DaumfrwDeJ hjyefjznhfr,fqdkwJhykHpHrsdK;bJ"
ကယားဖြညေ်ယမ်ှာ တိငု်းရင်းေားနတေွဲ့အဖငင်းြွားနေတဲဗ့ိလုခ်ျုြန်ကကးရြုက်စိ္စကိ ုနဖဖရငှ်းဖိုေ့ဲ့တိငု်းရင်းေားနေေနတမွှာ စစဘ်ကန်ရးရာကစိ္စကလွပဲြီး အဖငင်းြွားစရာကစိ္စရြန်တကွိ ု

နဖဖရငှ်းဖိုဆ့ိပုြီး NLD ြါတကီ အဖွဲ့ဝင ်(၁၅) ဦးြါရှတိဲ ့ဗဟိတုိငု်းရင်းေားနရးရာနကာမ်တကီိ ုေလီ (၂) ရကန်ေ့ကဖွဲ့စည်းလိကုြ်ါတယ။် အခဖုွဲ့စည်းလိကုတ်ဲန့ကာမ်တေီဲ့ြတေ်ကပ်ြီး ဗိလု်
ချုြန်ကကးရြုန်ဖြာင်းနရေ့နရးေဲ့ြတေ်ကပ်ြီး ဦးနဆာငလ်ှုြရ်ှားေတူစဦ်းလည်းဖဖစ၊် ဖြညေ်ယအ်စိုးရက ြေုမ် ၁၀ ေဲ့တရားစွပဲြီး နထာငေ်ဏ ်(၆) လ ကျခခံဲရ့တဲ ့ကရငေ်လီငူယတ်စဦ်းဖဖစတ်ဲ ့
ခွေ်းနောမတ်စ်ကို ကန္တာရဝတီတိုင်းမ်က နမးဖမေ်းထားြါတယ်။

ကို နဖဖရှင်းဖို့နကာ်မတီဖွဲ့လိုက်တဲ့အနြါ် အဖမင်ဘယ် 

လိုရှိလဲ။

ခွေ်းနောမတ် - အဓိကနတာ့ NLD ြါတီက 

တိုင်းရင်းေားနေနတွမှာဖဖစ်ခဲ့တဲ့ ဖြေောကိုကိုင်တွ

ယ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ အမှားအယွင်း ဖဖစ်ခဲ့တာကို  ဖြေ်

ပြီးဖာနထးဖို့ြုံစံမျ ိုးေဲ့ဟေ်ဖြလုြ်လိုက်တဲ့ြုံစံမျ ိုးလို့

ဘဲ ကျနော် ဖမင်တယ်၊ တိုင်းရင်းေားနေေနတွမှာ 

ဖြ ေ ော နတွ ကို  N L D  ြါ တီ အ နေ ေဲ့ မှား ယွ

င်း ကို င် တွ ယ် ခဲ့ ဖူး တာ အ များ ကကီး ရှိ တာ ကိုး ၊ 

အထူးေဖဖင့်ကျနော်နေေလိုမျ ိုးနြါ့ ၊ နကကးရုြ်ကိစ္စဆို 

လွဲလွဲမှားမှာကိုင်တွယ်ခဲ့တာနလ၊ ဆိုနတာ့ ၂၀၂၀ 

နရေးနကာက်ြွဲမှာ  NLD ကိုနထာက်ခံခဲ့တဲ့လူနတွ  

ြိုပြီးအဖမင်ကကည်နအာင် ေီနကာ်မတီကိုဖွဲ့တယ်လို့ဘဲ 

ကျနော်က အဲ့လိုဖမင်တယ် ယုံကကည်တယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) - တကယ်လို့များ ဗဟို 

တိုင်းရင်းေားနရးရာနကာ်မတီက နကကးရုြ်ကိစ္စေဲ့  

ြတေ်ကပ်ြီး ကရငေ်လီငူယ ်အငအ်ားစေုဲ့ညှနိှိုင်းကကမယ ်

ဆိုရင်နကာ။

ခွေ်းနောမတ် - ကျနော်တို့ကရင်ေီလူငယ်အင်

အားစုအနေေဲ့အဲ့တီနကာ်မတီေဲ့ညှိနှိုင်းလို့အဆင်နဖြမ

ယမ်ထငဘ်ူး၊ ညှနိှိုင်းကကဖိုလ့ဖဲဖစမ်ယမ်ထငဘ်ူး၊ ေိုန့ော်

မဖဖစမ်နေညှနိှိုင်းရမယဆ်ိရုငန်တာ ့ကျနောတ်ိုက့ လက်

ခနံတွ့ဆုစံကားနဖြာမဲအ့နေအထားဘဖဲဖစမ်ယထ်ငတ်

ယ၊် ကျနောတ်ိုအ့နေေဲ့အဲန့ကာမ်တကီကီးကိ ုတကူးတက 

ကျနော်တို့ေဲ့  လာညှိြါလို့နဖြာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ဘဲ 

ကျနော်တို့ဘက်က ဆုံးဖဖတ်ထားတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) - ေူတို့ဘက်က ညှိနှိုင်းဖို့ 

ကမ်းလှမ်းလာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လို လုြ်ဖို့ရှိလဲ။

ခွေ်းနောမတ် - ေူတို့ဘက်နခါ်ညှိမယ် ဆို 

ရငန်တာ ့ကျနောတ်ိုဘ့ကက် လကခ်စံကား နဖြာ မယဆ်ိ ု

တဲ့အထိ ကရင်ေီလူငယ် အင်အားစုအနေေဲ့စဉ်းစား 

ထားတယ်ဗျ။

ကန္တာရဝတီတို င်း (မ် )  -  နကကးရု ြ်ကိစ္စ ေဲ့  

ြတ်ေက်ပြီး ကရင်ေီလူငယ်အင်အားစုနတွရဲ့လက်ရှိ

ေနဘာထားကနရာဘယ်လိုရှိလဲ။

ခွေ်းနောမတ် - ကျနော်တို့အရင်က နဖြာ 

ထားေလို နရေ့နဖြာင်းနရးမူြါဘဲ၊ နကကးရုြ်ကို လက် 

ရှိ နေရာကနေအပြီးအြိုင်နရေ့နဖြာင်းနြးဖို့ဆိုတဲ့မူ

ကို အရင်ကတည်းက လက်ကိုင်ထားတယ်၊ အခုလဲ 

လက်ကိုင်ထားတယ်၊ နောက်နောင်လည်း လက်ကိုင် 

ထားမှာဘဲ။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) – NLD က ဗဟိုတိုင်းရင်း 

ေားနရးရာနကာ်မတီကို ၂၀၂၀ နရေးနကာက်ြွဲေီးမှ 

ဖွဲ့လိုက်တဲ့အနြါ် ဘယ်လို မှတ်ချက်နြးချင်လဲ။

ခွေ်းနောမတ် - NLD အစိုးရ အနေေဲ့အခု

ေက်တမ်းကုေ်လုြ်ေီးြါး ဖဖစ်နေ ပြီနြါ့ ၊  ဆို နတာ့  

အရငက်တစန်လျှာကလ်ုံး ေတူိုအ့လြုန်ိငုဆ်ုံးအရာက 

နကာ်မတီဖွဲ့တဲ့ကိစ္စဘဲ ၊  အခုတိုင်းရင်းေားေဲ့ြတ်

ေက်တဲ့နကာ်မတီမကြါဘူး၊ အခုက ေီ ၂၀၂၀ နရေး 

နကာကြ်ွေဲီးလာတဲအ့တကွ ်ဟေန်ဆာင ်နကာမ်တဖီွဲ ပ့ြီး 

တိုင်းရင်းေားနေေမှာ လွဲမှားမှုရှိခဲ့တဲ့ဟာနတွကို  

ေီနကာ်မတီေဲ့ ဖြေ် ဖဖည့်မယ်ဆိုတဲ့ြုံ စံမျ ိုးဘဲ ၊  အဓိ  

ကနတာ့  ဘာအနှစ်ောရမှရှိတဲ့နကာ်မတီမဟုတ်

ြါဘူး၊ နဖဖရှင်းနိုင်တာလဲမဟုတ်ဘူး၊ ဆိုနတာ့ အဲ့ေီ 

နကာမ်တဖီွဲ့တယဆ်ိတုာက ၂၀၂၀ နရေးနကာကြ်ွမဲှာ NLD 

ကတိုင်းရင်းေားနေေနတွမှာြိုပြီး အနိုင်ရလာနအာင် 

၊ ၂၀၁၅ ြုစံမံျ ိုးဖြေဖ်ဖစလ်ာနအာင၊် တိငု်းရင်းေားနတမွ

နကျေြခ်ဲတ့ဲအ့မှားနတ ွအချ ို့ကိ ုဖြေပ်ြီးနခါင်းခမံယဆ်ို

တဲြ့ုစံမံျ ိုးေဲ့လြုဖ်ြတာြါ၊ တကယတ်မ်းအဲန့ကာမ်တကီ 

နစတောရှိရှိေဲ့တကယ့်ဖြေောအရင်းအဖမစ်ကို အနဖဖ

ရှာ မဲ့ နကာ် မ တီ မ ဟု တ် ဘူး လို့ ကျ နော် ဖမ င် တ ယ် ၊ 

နကာ်မတီအနေေဲ့က ဖြေောနတွေဲ့ြတ်ေက်ပြီး တို

င်းရင်းေားနတွေဲ့ေည်းေည်းြါးြါးစကားလိုက်နဖြာ

မယ်၊ ပြီးရင်နတာ့ ကျနော်တို့က နကာ်မတီအနေေဲ့ 

စကားလိုက်နဖြာရတာြါ တကယ်ဆုံးဖဖတ်ြိုင်ခွင့်က 

ဗ ဟို မှာ ဘဲ ရှိ တ ယ် ဆို ပြီး လာ မှာ ဘဲ ၊  ဆို နတာ့  

အဲ့ နကာ်မတီကို  ကျနော်တို့အယုံအကကည်မရှိဘူး ၊ 

ေါြါဘဲ။

ကယားဖြည်ေယ် ေီးနမာ့ဆို ပမို့နငွနတာင်ရော 

မှာရှတိဲ ့စိကုြ်ျ ိုးနရးေြိ္ပနံကျာင်းမှာ နကျာင်းေနူကျာင်း 

ေားနတကွိ ုလကန်တွ့ ြညာေငက်ကားဖို ့ေငန်ထာက ်

ကူြစ္စည်းနတွ လိုအြ်နေတယ်လို့  ေီးနှံကာကွယ် 

နရးဌာေ ဌာေမူး နေါ်စေ်းစေ်းနွယ်က နဖြာြါတယ်။

၎င်းက “လိုအြ်တဲ့ြစ္စည်းနတွအနေေဲ့ကနတာ့ 

(Microscope) နတွဘာနတွေနတာ့ လိုြါတယ်။ 

တစ်ခုနတာ့  ရှိ ြါတယ်။  နကျာင်းေားအားလုံးကို  

ေင်ကကားနြးနိုင်ဖို့ကနတာ့ (Microscope) ကနတာ့ 

အေည်းဆုံး  ၁၀ခုနလာက်ရှိမှ  ဖဖစ်မှာ တစ်ခုထဲြဲ  

ရှိတာဆိုနတာ့ ေင်ကကားနရးမှာနတာ့ ေိြ်ြီးနတာ့ 

အရမ်းကကီးနတာ ့အဆင ်မနဖြဘူးနြါ။့” လိုန့ဖြာြါတယ။်

အဏကုကည့မ်ေှဘ်လီူး (Microscope)ဟာဆိလုျှင ်

ေငက်ကာနရးအြိငု်းရဲ့ လကန်တွ့ေငက်ကားရတဲ ့ဓါတခ်ွ ဲ

ခေ်းထဲမှ ေီးနှံနတွထဲ ကျနရာက်နေတဲ့ ြိုးမွားနတွကို 

ကကည့်ဖို့လိုအြ်နေတာဖဖစ်ြါတယ်။

အခလုိ ုေငန်ထာကက်ြူစ္စည်းနတ ွမလုနံလာက ်
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တဲ့အတွက် ေင်ကကားနရးအြိုင်းမှာ ထိနရာက်မှုမရှိ 

ဘူးလို့ ေိရြါတယ်။ လယ်က နှစ်မိုင်နကျာ်နဝးတာ

ဖဖစ်တဲ့အတွက်နကကာင့်မို့လို့ေွားဖို့အတွက်ကနတာ့ 

ေွားနရးလာနရးအတွက် ေည်းေည်း အခက်အခဲ ရှိနေ 

ြါတယ်။

“လယ်ထဲကနတာ့ နကျာင်းေဲ့ေည်းေည်း လှမ်း 

တာနြါ့နော်  လှမ်းတဲ့အခါကျနတာ့ တစ်ခါတနလ 

လဲ ကနလးနတွ နဖခကျင် ေွားရတာမျ ိုးလဲ ရှိတယ်။ 

တစ်ခါတနလကျနတာ့ ဆရာမကကီးက စက်နတွစီစဉ် 

နြးတာနတာ့ ရှိတယ် ကနလးနတွ အနေေဲ့ကျနတာ့ 

ေွားရတာေည်းေည်း လမှ်းတာနြါ ့လယက်နဝးတဲအ့ခါ 

မှာ ကျနတာ့နလ။ ေါနြမဲ့ ြုံမှေ်ကနတာ့ ဆရာမတို့ 

စြါးစိုက်တဲ့ အချေိ်နတွနလာက်ြဲ လယ်ထဲေွားရတာ 

များတယ၊် ြုမံေှက်နတာ ့ေနီကျာင်းထကဲ ကငွ်းနတမွှာြ ဲ

လက်နတွ့ဆင်းရတာများတယ် လယ်ထဲကိုနတာ့အပမဲ 

တေ်း မေွားရဘူးနြါ့ ေွားရတဲ့ အချေိ်နလးတစ်ချက်ြဲ 

ေည်းေည်းနဝးနတာက့ျနတာ ့ကနလးနတ ွနဖခကျငေ်ွား 

ရတာ ေည်းေည်း အခကအ်ခရဲှတိယ”် လိုဆ့ရာမ နေါ်ေ ဲ

စုနိုင် ဆက်နဖြာြါတယ်။ 

စိုက်ြျ ိုးနရးလုြ်ငေ်းနတွကို မေက် ၆ောရီခွဲ  

ကနေ ၈ ောရီထိကို စိုက်ြျ ိုးထားတဲ့ ေီးနှံြင်နတွ နရ 

နလာင်းနြးတာနတွ၊ နြါင်းရှင်းနြးတာနတွ၊ နမွးဖမူ 

ထားတဲ့ ကကက်၊ ဝက်နွားနတွကို အစာနကျွးရတာနတွ၊ 

အြင်စိုက်တာနတွ စတဲ့ လုြ်ငေ်းနတွကို ကွင်းဆင်း 

ဖြု လုြ်ရြါတယ်။

နကျာ င်း ေူ / ေား နတွ  စို က် ြျ ိုး ထွ က် ရှိ တဲ့  

အေီးအနှံနတွကလည်း နေးကွက် မနဖာ်နဆာင်  

နိုင်ဘူးလို့ စိုက်ြျ ိုးနရးေိြ္ပံနကျာင်းမှ ေီးနှံကာကွယ် 

နရးဌာေ ဌာေမှုး နေါ်စေ်းစေ်းနွယ် နဖြာြါတယ်။

“နေးကွက်အနေေဲ့ကနတာ့ အေင့်တင့်နတာ့ 

ရှိြါတယ်။ ဟင်းေီးဟင်းရေက် အနေေဲ့နတာ့ အရမ်း 

ကကီးနတာ့ ေီဘက်နေးကွက်မှာ တစ်အားကကီးနတာ့ 

မနကာင်းြါဘူး။ ဘာဖဖစလ်ိုလ့ဆဲိနုတာ ့တစန်ိငုတ်စြ်ိငု ်

Home Garden လိမုျ ိုးေဲ့တစန်ိငုတ်စြ်ိငု ်ကိယု့အ်မိမ်ှာြ ဲ

စိုက် ပြီး နတာ့စား ကကတာ ဖဖစ်တဲ့အတွက်နကကာင့် မ

လို့  နေးကွက်အနေေဲ့ကနတာ့ နေဖြည်နတာ်တို့လို ၊ 

ရေက်ေု၊် မန္တနလးတိုလ့ိ ုအရမ်းကကီးနတာမ့နကာင်းြါဘူး 

ေဘီကမ်ှာနတာ ့။” လို ့နေါ်စေ်းစေ်းနယွက် နဖြာြါတယ။်

လက်ရှိကွေ် ဖြူတာ လက်နတွ့ေင် ကကာနရး 

အြိုင်းနတွမှာလည်း နကျာင်းေားလူဦးနရေဲ့  ကွေ်

ဖြူတာလုံးနရေဲ့ ဖြည်ေယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ခုတွင် စိုက် 

ေိြ္ပံနကျာင်းနြါင်း (၁၄) နကျာင်းရှိပြီးနတာ့ ေီးနမာ့ဆို 

စိုက်ြျ ိုးနရးေိြ္ပံနကျာင်းကို ၂၀၁၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 

၁၅ရက်နေ့ဝင်စတင်တင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြါတယ်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်  မတ်လမှာဆိုရင် စိုက်ြျ ိုးနရး 

ေြီလိမုာဘွဲ့ ၅၄ နယာကက်ိ ုစတငန်ြးအြခ်ဲပ့ြီး၊ ၂၀၁၉ 

နဖနဖာဝ်ါရလီမာ ၈၅ ဦး ကိနုြးအြခ်ဲေ့ည။် ယခ ု၂၀၂၀ 

နဖေနဖာဝ်ါရလီ ၇ရကက်နေ ၈ ရကန်ေ့မှာနတာ ့၁၂၃ 

ဦး ထြ်မံနြးအြ်ေွားမှာ ဖဖစ်ြါတယ်။

ေီးနမာ့ဆိုစိုက်ြျ ိုးနရး ေိြ္ပံေနကျာင်းတွင်  

ဌာေအနေေဲ့(၇)ခုရှိြါတယ်။ ဥယာဉ်ခခံေီးနှံဌာေ၊ လယ် 

ယာ ေီးနှံဌာေ၊ တိရစ္ဆာေ်နမွးဖမူနရးဌာေ၊ ေီးနှံကာ 

ကွယ်နရးဌာေ၊ ရုက္ခနဗေ ဌာေ၊ ဓာတုနဗေဌာေ၊ နတာင် 

ေူြညာနြးဌာေ နတွရှိြါတယ်။
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ကယား(ကရင်ေီ)ဖြည်ေယ်ရဲ့ ရှားနတာပမို့ ေယ်ထဲက နကျးရောနတွဟာဆိုရင် ယခင် ဖဖတ်နလး ဖဖတ်စစ်နဘးေဏ်ခံရလို့ ရောလုံးကျွတ် ထွက်နဖြးတိမ်း နရှာင်ခဲ့ကကရတာနတွ 
နကျးရောနတွ နတာ်နတာ်များများ ဖျက်စီးခံခဲ့ရြါတယ်။ 

တချ ို့နေေခံနတွအများစုက ေယ်စြ် ေုက္ခေည် စခေ်းနတွမှာ စစ်နရှာင်ကကေလို ရှားနတာပမို့နြါ်က စုစည်းရောမှာလည်း ေွားနရာက်နဖြးနရှာင်နေထိုင်ခဲ့ကကြါတယ်။ အခုချေိ်ထိ 
နကျးရောကို မဖြေ်နိုင်ကကနေးြါဘူး။ တချ ို့အေည်းအကျဉ်းကနတာ့ နတာင်ယာနတွ ဖြေ်ခုတ်စားတဲ့ေူ ရှိြါတယ်။ 

အရငက်ဆိရုင ်ရှာနတာပမို့ေယထ်မဲှာ နကျးရော နြါင်း ၂၀၀ နကျာထ် ိရှခိဲြ့ါတယ။် အခဆုိရုငန်တာ ့အနထနွထအွြုခ်ျုြန်ရးမှူးရုံးမှာ နကျးရောနြါကတ်ာ ၂၀ နကျာန်ကျာန်လာကေ်ာ 
ရှိြါနတာ့တယ်။ ေယ်နဖမမပငိမ်းချမ်းလို့ အခုချေိ်ထိ နေေခံနတွရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘာနတွ ခံစားနေရလဲ၊ ယနေ့ပငိမ်းချမ်းနရး ဖဖစ်စဉ်အနြါ် ဘယ်လိုဖမင်ကကြါေလဲဆိုတာေဲ့ြါတ်ေက်လို့ 
ရှားနတာပမို့ေယ်မှ နေေခံနတွ အဖမင်ကို နမးဖမေ်းတင်ဆက်ထားတာဖဖစ်ြါတယ်။

နိုင်ငံနတာ် အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်နေါ်နအာင်ဆေ်း

စု ကကည်ေဲ့ ကရင်ေီလူငယ်အင်အားစုတို့ နတွ့ဆုံနဆွး 

နနွးမှုမှာ စစ်တြ်ကနေ နတာင်ေူနတွကို တရားစွဲ 

ထားတဲ့ကိစ္စ နဆွးနနွးရာမှာ အားရနကျေြ်မှု မရခဲ့နြ 

မယ့လ်ည်း တစစ်ုတံရာ နမျှာလ်င့ခ်ျကန်တာရ့ရှခိဲတ့ယ ်

လို့ ကရင်ေီဖြည်နတာင်ေူလယ်ေမား ေမဂ္ဂဥက္ကဌ ခူး 

တူရယ်ကနဖြာြါတယ်။

“နတာင်ေူနတွတရားစွဲခံရတာ ၄၁ နယာက်ရှိ 

နေပြ၊ီ ၁၁ နယာကက်နထာငထ်မဲှာ ၊ ြေုမ် ၅ ခေုဲ့ အမှုက 

၇၀ ရှိနေပြီနြါ့  ဆိုတဲ့ဟာ ကျနော်တို့တင် ဖြနတာ့ 

ေူတို့ဘက်က ေါစိတ်မနကာင်းစရာဘဲ ၊ ကျနော့်ဘက် 

ကလည်း နတာင်ေူနတွကို ေေားဖို့၊ ငဲ့ညှာဖို့၊ ကိုယ် 

ချင်းစာဖို ့အဲတ့ာနဖြာနတာ ့ေတူိုဘ့ကက် လြုန်ြးမယ ်

ကူညီမယ်နြါ့၊ အဲ့နတာ့ နတာင်ေူကိစ္စေဲ့ ြတ်ေက်ပြီး 

ကျနော်တို့ဘက်က တစ်စုံတရာ နမျှာ်လင့်ချက်ရှိတယ်

လို့နဖြာလို့ရြါတယ်” လို့နဖြာြါတယ်။

edkifiHawmf twdkifyifcHyk*~ddKvfeSihf awG hqkHaqG;aEG;r_ awmifolta&; arsSmfvihfcsuf&&SdcJh[kqdk

၆၈ နှစ်နဖမာက် ကယား ဖြည်ေယ်နေ့ကိုတက် 

နရာက်လာတဲ့ နိုင်ငံနတာ်၏ အတိုင်ြင်ခံ ြုဂ္ဂိုလ်နေါ် 

နအာင်ဆေ်းစုကကည်ေဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးြါဝင်တဲ့ ကရင်ေီ 

လငူယအ်ငအ်ားစတုိုဟ့ာ မေွ်းလွ ဲြိငု်းအချေိမ်ှာ ကယား 

ဖြည်ေယ်အစိုးရဧည့်ရိြ်ောမှာ  နတွ့ဆုံခဲ့ ကကတာ 

ဖဖစ်ြါတယ်။

နတွ့ဆုြံွမဲှာ နတာငေ်တူရားစွဆဲိခုနံေရတဲက့စိ္စ၊ 

ဗိုလ်ချုြ်နအာင်ဆေ်းဖမင်းစီးနကကးရုြ်ကိစ္စနှင့် ကရင်ေီ 

လငူယအ်ငအ်ားစနုတ ွနတာင်းဆိမုှု (၆) ချကက်ိကုရငေီ် 

လူငယ်ဘက်က အဓိကထား နဆွးနနွးခဲ့ကကတယ် လို့ 

ေိရြါတယ်။

ဗိုလ်ချုြ်နကကးရုြ်ကိစ္စနှင့်  ကရင်ေီလူငယ်  

ဘက်က နတာင်းဆိုချက် (၆) ချက်ကို နဆွးနနွးရတာ 

အားရနကျေြ်မှုမရှိဘူးလို့ နဆွးနနွးြွဲမှာ ြါဝင်ခဲ့တဲ့ 

ကရင်ေီလူငယ်နောက်တစ်ဦးဖဖစ်ေူ ခူးြါစကွားလယ် 

(ခ) မျ ိုးလှိုင်ဝင်းကနဖြာြါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)
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ခူးကူးရယ် နိုရာ - နေါခနရာ်နအာ့နကျးရော 

(ရှားနတာပမို့ ေယ်)

ပငိမ်းချမ်းနရးဆိုတာ မရနေးဘူးနြါ့နော ေိတဲ့ 

အတိငု်းြ ဲကျနောတ်ိုက့ ပငမိ်းချမ်းနရးယတူာ မဟတုဘ်ူး။ 

ေီအချေိ်မှာဆို ကျနော်တို့ အြစ်ခတ်ရြ်စဲနရးြဲ ရှိနေး 

တယ်။ 

အဲ့ဆိုနတာ့ ပငိမ်းချမ်းနရး ဘယ်အတိုင်းအတာ 

ရှပိြလီဆဲိနုတာ ့ကျနောတ်ို ့ပငမိ်းချမ်းနရးဆိတုာ ကျနော့ ်

အဖမင်တစ်နယာက်နြါ့နော ကျနော်တို့ မစနေးဘူး 

နြါ့နော။ 

ကျနောတ်ို ့ပငမိ်းချမ်းနရးကိ ုေွားဖိုအ့တကွ ်မြစ ်

နတာဘ့ူးဆိပုြီးနတာ ့အြစခ်တရ်ြစ်နဲရး ယတူယ။် ပငမိ်း 

ချမ်းနရး နဖခလှမ်းအစြဲ ရှိနေးတယ်။ ဘယ်အတိုင်း 

အတာရှိပြီလဲဆိုတာ တကယ်ကို ဘာမှ မနရာက် နေး 

ဘူးနြါ့နော။ ဘာဖဖစ်လို့လဲဆို ကျနော်တို့ ေီ ရှားနတာ 

မှာဆိုရင် ဖဖတ်နလးဖဖတ်နကကာင့် ကျနော်တို့ ေုက္ခနတွ 

ခံနေရတယ် ခုချေိ်ထိနြါ့နော။

နမာ်ေဲမယ် - နတာင်ြိုင်းစုစည်းနကျးရော (ရှား 

နတာပမို့ေယ်)

ပငိမ်းချမ်းနရးဆိုရင်နတာ့ လိုေနလာက်နတာ့ 

မနရာက်နေးဘူးနြါ့နော။ ကျမတို့  လိုချင်တာက 

ပငိမ်းချမ်းနရးဆိုရင် ဖြည်ေူနတွကို ေွားလာခွင့်လည်း 

နြးရမယ် ပြီးရင် ဥြမာ အစည်းအနဝးနတွ လုြ်တဲ့ 

အချေိမ်ှာဆိရုင ်လတွလ်တွလ်ြလ်ြ ်လြုြ်ိငုခ်ငွ့လ်ည်း 

ရှိရမယ်နြါ့။

ခူးမီရယ် - ရှားနတာပမို့ ေယ်တွင် နေထိုင်ေူ

ပငိမ်းချမ်းနရးဆိုတာက အဓိက ေူတို့ နှစ်ဖွဲ့နြါ့ 

နော ေတူိုရ့ဲ့ အချင်းချင်းယုကံကညမ်ှုလိတုယ ်ပြီးနတာေ့ ူ

တို ့လမ်းနကကာင်းဖငွ့ထ်ားတဲ ့စာချုြန်တအွတိငု်း ေတူို ့

ေွားဖို့လိုတယ်။ 

ေီလိုဆို ပငိမ်းချမ်းနရးဖဖစ်စဉ်ကို နရာက်ဖို့နတာ့ 

ေီးမယ်နလနော။ ေါနြမဲ့  ေါနတွက နှစ်ဖွဲ့ ကကားမှာ 

မရှိဘူး ဆိုရင် ပငိမ်းချမ်းနရး ဖဖစ်စဉ်ကို ဆက်ေွားဖို့ရင် 

အရမ်း ခက်ခဲနေနေးတယ်နြါ့နော။ 

အခုနလာနလာဆယ်ဆိုရင် အစိုးရဖက်ကနြါ့ 

စစေ်ားနတနွြါ ့ေတူိုဆ့ိရုင ်စာချုြခ်ျုြထ်ားတဲအ့တိငု်း 

မေွားဘူးနလ။ ေူတို့ေနဘာေဲ့ ေူတို့ြဲ ေွားတယ် 

နြါန့ော အဖြစရ်ှာတဲ ့ေနဘာမျ ိုး ဖဖစန်ေတယန်ြါန့ော။ 

ကျနော်ထင်တယ် ပငိမ်းချမ်းနရးဆိုတာ ေူတို့နှစ်ဖက် 

လိုချင်တဲ့အတိုင်း နဖြာထားကကအတိုင်း ေွားရင်နတာ့ 

ဖြေောဆိုတာ မဖဖစ်မလာဘူးနလနော။

နမာမ်မဲိ ု- နတာငြ်ိငု်းစစုည်းနကျးရော (ရှားနတာ 

ပမို့ေယ်)

ပငမိ်းချမ်းနရးနငှ့ြ်တေ်က့ပ်ြီးနတာ ့ရှားနတာပမို့ 

ေယရ်ဲ့ အနဖခအနေဟာဆိရုင ်ဘားမမှဖမငရ် နေးဘူးလို ့

ကျွေ်မဖမင်တယ်။ 

အဲ့နလာက်ထိ မေွားနေးဘူးလို့ ဖမင်တယ်။ 

ခူးရားရယ် - ရှားနတာပမို့ ေယ်တွင် နေထိုင်ေူ

ပငိမ်းချမ်းနရးေဲ့ ြတ်ေက်လာရင်နတာ့ အရင် 

ကဆိုရင် တိုက်ြွဲေဲ့ ြတ်ေက်လာရင် အဖြင်းထေ် 

ဆုံးက ကျနော်တို့ ရှားနတာဖက်ြဲနြါ့နော။ 

၂ ၀ ၁ ၂  နလာ က် က နေ စ ပြီး  ခု ချ ိေ် ထိ နြါ့  

နဖြာင်း လဲတာနတာ့ ေည်းေည်းနလးနတာ့ နဖြာင်း 

လဲလာ တယ်နြါ့နော တခါတနလလည်း ေီအတိုင်းြဲ 

တခါတနလကျနတာ့လည်း တက်လိုက်ကျ လိုက်နြါ့ 

ဖြည်ေူနတွကလည်း တိုက်ြွဲ မဖဖစ်နတာ့ရင် အဆင် 

နဖြတယ ်ေါ ပငမိ်းချမ်းနရးြလဲို ့ေတူိုထ့ငက်ကတာလည်း 

ရှိနိုင်တယ်။ 

တခါတနလကျရင်  ြဠိြက္ခ ဖြေ် ဖဖစ်တယ်  

နေေတ်ေံနတွ ဖြေ်ကကားရရင် လူထုနတွက တိုက်ြွဲ 

ဖြေ်ဖဖစ်ပြီ ဆို ပြီးနတာ့ ထင်ကကတာလည်း ရှိတယ်။ 

အဓိကက ေူတို့နတွ  စာချုြ်ချုြ်ထားတဲ့အတိုင်း  

လိုက်ောနိုင်ရင် ြိုပြီးအဆင်နဖြမယ်လို့ ကျနော်တို့က 

အဲ့လိုြဲ ဖမင်ကကတယ်။

ဘာနကကာင့်လဲဆိုနတာ့ တစ်ခုခုလုြ်နတာ့မယ် ေူတို့ 

နဖြာတဲ့ ပငိမ်းချမ်းနရး ပငိမ်းချမ်းနရး၊ ပြီးရင် ေီမိုကနရစီ 

လမ်းစဉ်ေူတို့ေွားနေတယ်လို့ နဖြာတယ်။ 

ေါနြမဲ့ တကယ်တမ်းကျနတာ့ ကျွေ်မတို့ ေီမိုက 

နရစီ လမ်းစဉ်ေွားနေတယ် ပငိမ်းချမ်းနရး လိုချင်တယ် 

ဆိုရင် ကျွေ်မတို့နတွ လမ်းဖွင့်နြးရမဲ့ အနဖခအနေမျ ိုး 

နတွရှိတယ်။ 

ကျွေမ်တိုန့ေေခနံတ ွအစအုဖွဲ့လြုရ်င ်ြတိြ်င ်

တဲ့ဟာမျ ိုးနတွ ရှိနေနေးတယ်။ 

ေါကဘယ်လို ဖဖစ်တာလဲ ဆိုတဲ့နမးခွေ်းနမး 

စရာနလးနတွရှိတယ်။ ကျွေ်မတို့ော ပငိမ်းချမ်းနရး 

တစ်ကယ်ရချင်တယ် ေီမိုကနရစီလမ်းစဉ်အတိုင်းေွား 

တယ်ဆိုရင် ေါနတွကိုလမ်းဖွင့်နြးရနတာ့မယ် လူငယ် 

နတွရဲ့အခေ်းကဏ္ဍကို များများဖွင့်နြးဖို့လို တယ်လို့ 

ကျွေ်မထင်တယ်။ ကျွေ်မက လူငယ်တစ်နယာက်ဖဖစ်

တဲ့အတွက်နကကာင့်မို့ ေီအရာနတွရှိနေနေးရင်နတာ့ 

ပငိမ်းချမ်းနရးအတွက် အလှမ်းနဝးနေနေးတယ်လို့  

ကျွေ်မဖမင်တယ်။

“နတာင်ေူကိစ္စေဲ့ြတ်ေက်ပြီး တစ်စုံတရာ 

အားရနကျေြ်မှုရှိတယ်လို့ကျနော်တို့မှတ်ယူတယ်၊ 

နကကးရုြ်ကိစ္စေဲ့  လူငယ်ကိစ္စနဆွးနနွးတဲ့နေရာမှာ  

အားရနကျေြ်မှုေိြ်မရှိဘူးလို့ဘဲ ကျနော်တို့မှတ်ချက် 

ဖြုလိုြါတယ”် လို ့နဆွးနနွးြွေဲဲ့ြတေ်ကပ်ြီး မှတ်ချက ်

ဖြုနဖြာကကားခဲ့ြါတယ်။

ဗိုလ်ချုြ်နကကးရုြ်ကိစ္စကို နဆွးနနွးရာမှာနတာ့ 

နိုင်ငံနတာ်အတိုင်ြင်ခံက ေူ့ရဲ့ဖခင်လည်းဖဖစ်၊ မိေား 

စုဝင်လည်းဖဖစ်တဲ့အတွက် ေူကိုယ်တိုင်ဝင်နရာက်နဖဖ 

ရှင်းဖို့အခက်အခဲဖဖစ်တယ်၊ မနဖဖရှင်းလိုဘူး၊ နကကးရုြ် 

ကိစ္စကို ဖြည်နထာင်စုဝေ်ကကီးေဲ့ကရင်ေီလူငယ်အင်

အားစုနတွတိုင်ြင်ပြီး ညှိနှိုင်းကကဖို့ညွေ်ကကားခဲ့တယ်

လို့ဆိုြါတယ်။

ကရငေ်ဖီြညလ်ငူယအ်ငအ်ားစဘုကက် နတာင်း 

ဆိခုျက ်(၆) ချကဖ်ဖစတ်ဲ ့ကယားဖြညေ်ယမ်ှာ လငူယန်တ ွ

အားလုံးစုစည်းနိုင်ဖို့ Youth Centre ( လူငယ်စင်တာ) 

တစခ်ထုားနြးဖို၊့ မျ ိုးနယွစ်လုငူယန်တဖွဖစတ်ဲ ့ကယား၊ 

ကယေ်း၊ ကနယာစတဲလ့ငူယန်တကွိ ုဖြညေ်ယအ်စိုးရက 

နငွနရးနကကးနရးအရ တတ်နိုင်ေနလာက်ြံ့ြိုးနြးဖို့၊ 

ဖြည်ေယ်နတွမှာ အလုြ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဖေ်တီး 

နြးဖို့၊ဖြည်ေယ်အစိုးရက ထုတ်ဖြေ်ထားတဲ့ နေေန္တရ 

အမေိ့် ြေုမ် ၁၈၈ ကိဖုြေရ်တုေ်မိ်းနြးဖို၊့ Youth Policy 

(လငူယမ်ဝူါေနရးရာ) ေဲ့ြတေ်ကပ်ြီး ဖြေလ်ညေ်ုံးေြ ်

နြးဖိုစ့တဲ ့နတာင်းဆိခုျက ်နတကွိနုတာ ့အစိုးရဘကက် 

တတ်နိုငေ်နလာကအ်နကာင်းဆုံးနဖဖရငှ်းနြး မယလ်ို ့

ဖြေ်လည်နဖြာကကားခဲ့တယ်လို့လူငယ်နတွက နဖြာြါ 

တယ်။

ေီနေ့နတွ့ဆုံြွဲမှာ အစိုးရဘက်က နိုင်ငံနတာ် 

အတိငုြ်ငခ်ြံဂု္ဂိုလန်ေါ်နအာငဆ်ေ်းစကုကည၊် ဖြညန်ထာင ်

စုဝေ်ကကီးများ၊ ကယားဖြေ်ေယ်ဝေ်ကကီး ချုြ်နှင့် ဖြည်ေ

ယ်အစိုးရတာဝေ်ရှိေူများနှင့် ကရင်ေီလူငယ်အင်အား 

စုဘက်က လူငယ် (၇) ဦး ြါဝင်နဆွးနနွးခဲ့ကကတယ်လို့ 

ေိရြါတယ်။
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ေုက္ခေည် ဖြေ်လည်နေရာချထားနရး ကိစ္စရြ် 

နတွမှာ အမျ ိုးေမီးနတွရဲ့ဘဝလုံခခုံမှုရှိနရး အတွက် 

ပငမိ်းချမ်းနရး နဆွးနနွးြွနဲတမွှာ ေနဘာတညူ ီချကန်တ ွ

ရရှဖိိုလ့ိေုလိ ုဥြနေနတလွည်း အဖမေဆ်ုံး နြါ်နြါကဖ်ို ့

လိြုါတယလ်ို ့ကယေ်းအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံး (KyWO) 

မှ  ဗဟိုနကာ်မတီဝင် မူရင်းအားြိုင်က နဖြာြါတယ်။

“အမျ ိုးေမီးရှုနထာင့်ကနေ ကကည့်မယ်ဆိုရင် 

အမျ ိုးေမီးနတွရဲ့ဘဝလုံခခုံမူ့ အထူးေဖဖင့် ေုက္ခေည် 

ဖြေ် လည်နေရာချထားနရး ကိစ္စနတွမှာ အစိုးရအ 

နေေဲ့ထိထိနရာက်နရာက် နဆာင်ရေက်နစချင် ြါတယ်။ 

မပငိမ်းချမ်း  တဲ့အတွက်နကကာင့်  ဖြည်ေူလူထုနတွ 

လည်း မပငိမ်းချမ်းတဲေ့ဏန်တ ွခစံားနေရတာ နစှန်ြါင်း 

များစွာရှိနေြါ ပြီ ။  အထူးေဖဖင့်  ေုက္ခေည်နတွကို  

အဖမေဆုံးဖြေ်လည်နေရာချထားနရးနှင့်  အဖမေ်ဆုံး 

နှစ်ဦးနှစ်ဖက်  ပငိမ်းချမ်းနရးနဆွးနနွးြွဲ နတွ  ဖြေ်  

လညစ်တငန်ိငုဖ်ိုအ့တကွ ်ေနဘားတညူခီျကအ်ဖမေဆ်ုံး 

ရ ြါ နစ လို့ ဆ န္ဒ ဖြု ြါ တ ယ် ။ ”  လို့  မူ ရ င်း အား ြို င်  

ကနဖြာြါတယ်။

လက်ရှိဖမေ်မာနိုင်ငံမှာ အမျ ိုးေမီးများအနြါ် 

အကကမ်းဖက်မူ့ ကာကွယ်တားဆီးနရးဥြနေဆိုတာ မူ

ကကမ်းအဆင့်နလာက်ြဲရှိနေနေးတာဖဖစ်တဲ့အတွက် 

ဖမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးေမီးနတွရဲ့ဘဝလုံခခုံမှုနတွအတွက် 

က စိုးရိမ်ရေလိုစစ်ြွဲနကကာင့်ထွက်နဖြးတိမ်းနရှာင်နေ

ရတဲ့ အမျ ိုးေမီးနတွအတွက် လုံခခုံမှုလုံးဝမရှိနေးဘူး

လို့ဆိုြါတယ်။

၎င်းအနကကာင်းအရာေဲ့ြတ်ေက်လို့  ဇေ်ေဝါ 

ကယား(ကရင်ေီ)ဖြည်ေယ်မှာ လွိုင်နကာ်ပမို့ 

ေယ် မှ ခလရ(၂၅၀) ၊ အမတ(၃၅၆) နှင့် ေီးနမာဆိုပမို့ 

ေယမ် ှအမတ (၃၆၀) နတမွှာ စစတ်ြန်တကွနေနတာင ်

ေလူယေ်မားနတကွိ ုတရားစွနဲေတာ နတာငေ်လူယ ်

ေမား (၄၀) ဦးရှေိွားြါပြ။ီ နတာငေ် ူလယေ်မား (၁၂) 

ဦးကို နထာင်ချပြီးတရားစွဲဆိုခံနေရြါတယ်။

ဖြည်ေူြိုင်ြစ္စည်း ကာကွယ်နရး အက်ဥြနေ 

ြုေ်မ ၆/၁ ၊ ရာဇေတ်ကကီးဥြနေြုေ်မ - ၄၄၇ ြိုက်ေက် 

ကျူးနကျာ်မူ /၄၂၇ အကျ ိုးဖျက်ဆီးမှု/၃၅၃၊ ၀တ္တရား 

နနှာက်ယှက်မှု / ၂၉၄နအာ်ဟစ်ဆဲဆိုမှု  စတဲ့ြုေ်မ 

နတွေဲ့တရားစွဲဆိုထား တာဖဖစ်ြါတယ်။

နတာင်ေူလယ်ေမားတို့၏ အခွင့်အနရး၊ ဌာ

နေတိငု်းရင်းေားတို၏့အခငွ့အ်နရး နငှ့ ်နိငုင်ေံားတို၏့ 

အခွင့်အနရး၊ ရြိုင်ခွင့်တို့ကို  အားနြးကူညီနေတဲ့  

ကရင်ေီ ဖြည်နတာင်ေူလယ်ေမားေမဂ္ဂ ဝေ်ထမ်း 

(၃) ဦးကိုလည်း ဖမေ်မာ့တြ်မနတာ်တြ်မှ တရားစွဲ 

ဆိုြါတယ်။

အထက်ြါကိစ္စရြ်နတွက အခုကယား(ရင်ေီ)

ဖြည်ေယ်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းနရးဖဖစ်စဉ်နတွအနြါ် ဘယ်လို 

ေက်နရာက်မှု  ရှိလာနစနို င်တာလဲဆိုတာေဲ့ ြတ်
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ေက်လို့  ကရင်ေီ ဖြည်နတာင်ေူလယ်ေမားေမဂ္ဂ 

ဥက္ကဌ ကိုတူရယ်ေဲ့  နတွ့ဆုံ နမး ဖမေ်းထားတာကို  

နကာက်နုတ်တင်ဖြလိုက်ရြါတယ်။

ကန္တာရဝတတီိငု်း(မ)် ။ ။ အခလုိ ုနတာငေ်နူတကွိ ု

နထာင်ချတာတို့ တရားစွဲဆိုနေတာနတွကိစ္စေဲ့ြတ်ေ

က်လို လက်ရှိ ကယား(ကရင်ေီ)ဖြည်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းနရးေဲ့ 

ဘယ်လိုေက်ဆိုင်နိုင်ြါေလဲ။

ကိုတူရယ်။ ။ နတာင်ေူနတွရဲ့ အနရးကိစ္စက 

ပငမိ်းချမ်းနရးဖဖစစ်ဉမ်ှာ ေွားပြီးအကျ ိူ းေကန်ရာကမ်ှုဖဖ

စန်စတယ။် ဘာနကကာင့လ်ဆဲိနုတာ ့ပငမိ်းချမ်းနရးဆိတုာ 

အလွှာစုံ လူတေ်းစားစုံ အတွက်ဖဖစ်တယ်။ 

အနဖခခံ  နတာင်ေူလယ်ေမားလူတေ်းစား 

နတဟွာလည်း နကကာကရ်ေစံတိ ်စိုးရမိြ်ြူေစ်တိန်ကကာင့ ်

ပငမိ်းချမ်းစွာ မနေထိငုန်ိငုဘ်ူး၊ ပငမိ်းချမ်းစွာ လြုက်ိငုစ်ား 

နောကခ်ငွ့မ်ရှဘိူး ပငမိ်းချမ်းစွာေွားလာခငွ့ ်မရှတိဲတ့ကွ ်

နကကာင့်  ေူတိုဘဝလှုံ ခခုံမှုအတွက် နကကာက်ရေံစိတ့်  

ြူြေ်စိတ်များပြီးနတာ့ ရှင်ေေ်နေထိုင်ဖခင်းဟာ ပငိမ်း 

ချမ်းနရး မရှိေလိုဖဖစ်နေတယ်။ 

အဲ့တွက်နကကာင့် ပငိမ်းချမ်းနရးကိုလည်း အများ 

ကကီးထိခိုက်လာနိုင်တယ်။ ဘာနကကာင့်လဲဆိုနတာ့  

ပငိမ်းချမ်းနရးဟာ လူတေ်းစားတစ်ရြ်အတွက်ြဲဖဖစ်

ပြီးနတာ့ အနဖခခံလူတေ်းစားနတာင်ေူလယ်ေမား 

နတွအတွက်မဖဖစ်လို့  ပငိမ်းချမ်းနရးကို  အများကကီး 

ထိခိုက်နိုင်ြါတယ်။

ကန္တာရဝတတီိငု်း(မ)်။ ။ ေလီိဆုိရုင ်ပငမိ်းချမ်းနရး

စကားဝိုင်းနတွမှာနကာ ေီလိုနတာင်ေူအနရးနတွကို 

ထည့ေ်ငွ်း နဆွးနနွးေင့ေ်လား ဘယလ်ိယုဆူြါေလ။ဲ

ကိုတူရယ် ။ ။ ပငိမ်းချမ်းနရးစကားဝိုင်းနတွမှာ 

နတာင်ေူလယ်ေမားနတွအတွက် ထည့်နတွးနနွး 

ေင့်တယ်။ ဘာနကကာင့်လဲဆိုနတာ့ လူတေ်းစားတစ် 

ရြ်က မပငမိ်းချမ်းတဲဘ့ဝေဲ့ နေရတယ ်စိုးရမိထ်တိလ်ေ့် 

စွာေဲ့ ရှင်ေေ်နေရတယ် ဆိုတာမျ ိုးက မဖဖစ်ေင့်ဘူး။ 

ေါနကကာင့်  ပငိမ်းချမ်းနရး စကားဝိုင်းတိုင်းမှာ 

ဖိနိုြ်ခံနေရတဲ့ နတာင်ေူနတွရဲ့အနရးကိုလည်း ထဲထဲ 

ဝင်ဝင် နဆွးနနွးနြးဖို့လိုတယ်။ ေါမှောလျှင် လူတေ်း 

စား အလွာမှာဖဖစ်နေတဲ့ ဘဝအမှေ်နတွ ေူတို့ဘဝ 

လူနေမှုနတွကို ကျယ်ကျယ် ဖြေ့် ဖြေ့်ေိလာမယ်။

က န္တာ ရ ဝ တီ တို င်း ( မ် )  ။  ။  လ က် ရှိ ဖြ ည်  

ေယ်အတွင်း တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ နတာင်ေူနတွအနဖခ 

အနေဘယ်လိုရှိလဲ။

ကိုတူရယ်။ ။ အမျ ိုးေမီး  အမယ်အို  တစ်  

နယာက်ဖဖစ်တယ်။ ေူမကနတာ့ ဗမာစကားနတာ့ 

မတတ်ဘူး နတာ်နတာ်ဝမ်းေည်းစရာ နကာင်းတယ်။ 

ကယားဖြည်ေယ်မှာ အားလုံးစုစုနြါင်း  နတာင်ေူ 

လယ်ေမား အနယာက်(၄၀)နလာက် တရားစွဲခံနေ 

ရတယ်။ 

ကယား ဖြည်ေယ်ဟာ  တြ်ကနေ ပြီး နတာ့  

နတာင်ေူလယ်ေမားကို  တရားစွဲတာ အများဆုံး  

ဖြည်ေယ်လို့  ကျွေ်နတာ် ဖမင်မိတယ်။  ဘာနကကာင့်  

လဲဆိုနတာ့  နတာင်ေူလယ်ေမားနတွ အခုနလာ 

နလာဆယ် စိတ်ြင်ြေ်းနေရတယ် ၊ လုံ ခခုံမှုလည်း 

မရှိနတာ့ဘူး ၊ ငိုနကကးနေရတယ်။

 ပြီး နတာ့  က နလး နတွ ရဲ့  ြ ညာ နရး က စ 

အနဖကနထာင်ထဲနရာက်ေွားနတာ့ ေူတို့ေားေမီး 

နတွရဲ့ြညာနရးက အနတာ်နလးစိုးရိမ်စရာဖဖစ်တယ်

။ကနလးနတွလည်း ေီအဖဖစ်ြျက်ကို ကကည့်ပြီးနတာ့ 

နကျာင်းထွက်ေွားမှာကို  ကျွေ်နတာ်တို့  အရမ်းစိုး  

ရိမ်တယ်။ 

ေီဖြောောနတွ ဖဖစ်နေတဲ့ ကယားဖြည်ေယ် 

နတာင်ေူလယ်ေမား နတွရဲ့ဘဝက အနတာ်နလး 

ရင်နလးစရာနကာင်းတယ်၊ ဝမ်းေည်းစရာ နကာင်း 

တယ်၊ နကကကွဲစရာလည်းနကာင်းတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)။ ။ အခုနတာင်ေူနတွကို 

တရားစွဲနေတဲ့ အစိုးရစစ်တြ်အနြါ် ဘာနတွနဖြာ 

ချင်လဲ။

ကို တူ ရ ယ် ။  ။  ဖမ ေ် မာ့ တ ြ် မ နတာ် က 

ဖြညေ်လူထူကုိ ုကာကယွရ်မယဆ်ိတုာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းြု ံ

အနဖခခဥံြနေမှာ အတအိလင်း နဖာဖ်ြထားတာရှတိယ။် 

ဆိုနတာ့ နတာင်ေူလယ်ေမားနတွက ဖြည်ေူ 

လထူမုဟတုဘ်ူးလား ဆိတုဲန့မးခေွ်းနမး စရာရှြိါတယ။် 

တြ်နတွအနေေဲ့  နတာင်ေူနတွရဲ့ဘဝကိုစာောြါ  

ေားလည်ြါ ေောြါ ငဲ့ညာြါ ေနဘားထားကကီးနြးြါ။ 

နတာင်ေူလယ်မားနတွအနြါ်မှာ စွဲဆိုထားတဲ့ အမှု 

အားလုံးကို  အ ဖမေ်ဆုံး ရု ြ်ေိမ်း နြး ဖခင်းအား ဖဖင့်  

နတာငေ်လူယေ်မား အနြါ်ထားတဲ ့ေနဘာထားကကီး 

မှုကို ဖြေနိုင်ရင်နတာ့ အနကာင်းဆုံးြါ။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ နတာင်ေူနတွကို  

အစိုးရစစတ်ြက် တရားစွနဲေတဲအ့နြါ် အစိုးရကိနုကာ 

ဘာနဖြာချင်ြါေလဲ။

ကိုတူရယ်။ ။ အစိုးရအနေေဲ့လည်း ဖြည်ေူ 

လူထုနတွ အနဖခခံနတာင်ေူလယ်ေမားနတွ အခုလို 

ခံစားနေရတာနတွကို လက်ြိုက်ကကည့်နေတာမျ ိုးမ

ဟုတ်ြဲေဲ့ ဖြည်ေူလူထုကို ကာကွယ်ရမဲ့တာဝေ်ကို 

နကျြွေ် နစချင်တယ်။ဘယ်လိုေည်းေဲ့ကာကွယ်နြးရ

မလ၊ဲ ဘယလ်ိေုည်းေဲ့နဖြာနြးနိငုမ်လ ဲ၊ဘယလ်ိေုည်းေဲ့ 

ကကားဝင ်ဖဖေန်ဖျညှနိိငု်း နြးနိငုမ်လ ဲဆိတုဲေ့ည်းလမ်းကိ ု

အဖမေ်ဆုံး  ရှာေင့်တယ်။ ေါမှြဲ  အစိုးရတစ်ရြ်ရဲ့  

တာဝေ်ယူမှု တာဝေ်ခံမှုကို ဖြေရာနရာက်တယ်။
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ရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ခုနှစ်က ဖယ်ခုံပမို့ ဟိေ်းဓမ 

ရြ်ကွက်မှာ ကယေ်းအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံး (KyWO) 

အဖွဲ့ဦးနဆာင်ပြီးနတာ့ ပငိမ်းချမ်းနရးအတွက် နေေခံ 

အာဏာြိငုန်တေွဲ့ နတွ့ဆုညံှနိိငု်းတဲန့ဆွးနနွးြွ ဲတစရ်ြ ်

ဖြုလုြ်ခဲ့ြါတယ်။

ပငိမ်းချမ်းနရးဆိုတာ နေေတ်ေံတိတ်နေလို့  

ပငိမ်းချမ်းပြီလို့ နဖြာလို့မရနေးဘဲ နေေဖွံ့ပဖိုးနရးေဲ့ 

လွှတ်လြ်စွာ လုြ်ြိုင်ခွင့်ရရှိနရးမရှိ ဖခင်းဟာလည်း 

ပငိမ်းချမ်းမှု မရှိနေးတာဖဖစ်တယ်လို့ ယူဆရနကကာင်း 

ကယေ်းအမျ ိုးေားြါတီ အတွင်းနရးမှူး ခွေ်းကလဲ 

မင်းက နဖြာြါတယ်။

“ပငိမ်းချမ်းနရးေဲ့ြတ်ေက်ရင် ပငိမ်းချမ်းနရး 

ဆိုတာ စစ် ဖဖစ်တာတစ်ခုထဲြဲလို့  မခံယူထားဘူး။ 

နေေတ်ေံတိတ်မှ ပငိမ်းချမ်းနရးရတာမျ ိုးမဟုတ်ြဲ

ေဲ့ ဖွံပဖိုးတိုးတက်နရးနတွ၊ လွတ်လြ်မှုနတွ မရှိဖခင်း 

ဟာလည်း ပငိမ်းချမ်းမှုမရှိနေးတဲ့အထဲမှာ ထည့်ေွင်း 

ထားတယ်။” လို့ ခွေ်းကလဲမင်းက နဖြာြါတယ်။

နဆွးနနွးြွဲမှာ အဓိကြါဝင်တဲ့နခါင်းစဉ်နတွက 

နတာ့ (C IDAW)  အမျ ိုးေမီးများအနြါ်  ေည်းမျ ိုး  

စုံ ဖဖင့်  ခွဲ ဖခားဆက်ဆံမူ့  ြနြျာက်နရး ေနဘာတူ 

စာချုြ်အနကကာင်း ၊  (UNSCR-1325) ကမ္ဘာကုလ 

ေမဂ္ဂမှ ဆုံးဖဖတ်ချက်ချထားတဲ့ လုံခခုံနရးနကာင် စီအ 

နကကာင်းနှင့် ကရင်ေီဖြည်ေယ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းြုံအနဖခခံမူ

ကကမ်းအနကကာင်းတို့ကို ထည့်နဆွးနနွးခဲ့ ကကတယ်လို့ 

ေိရြါတယ်။

"ဖြည်ေူနတွကမေိကကနေးဘူး။ ေါနကကာင့် 

ေီနေ့နဆွးနနွးြွဲမှာ ေီအနကကာင်းကိုထည့်နဆွးနနွးခဲ့ 

ဖခင်းဖဖစ်ြါတယ်။ နောက်ထြ်နဆွးနနွးတဲ့နခါင်းစဉ်က 

နတာ ့(UNSCR) ကမ္ဘာက့လုေမဂမ ှဆုံးဖဖတ ်ချကခ်ျတဲ ့

လုံ ခခုံ နရးနကာင်စီအမှတ်  (၁၃၂၅ )  အနကကာင်း  

ဖဖစ်တယ်။" လို့

ကယေ်းအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံး(KyWO) အဖွဲ့မ ှ

အမျ ိုးေမီးများအနြါ်အကကမ်းဖက်မှု ကာကွယ်တား 

စီးနရး လုြ်ငေ်းစဉ် တာဝေ်ခံယုယုနဆွက ရှင်းဖြေွား 

ြါတယ်။

လကန်တွ့ဘဝမှာ တိငု်းရင်းေားနေေဘကက် 

အမျ ိုးေမီးနတွဟာ လူ့အခွင့်အနရး ချ ိုးနဖာက်ခံ  

ရတာနတွ နဖမယာေိမ်းဆီးမှုခံရတာနတွ မူးယစ်  

နဆးဝါးနကကာင့ ်အကကမ်းဖကခ်ရံတာနတ ွဖြညတ်ငွ်းစစ ်

နကကာင့် အမျ ိုးေမီးနတွလိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အတင်းအဓမ္မ

ဖြုကျင့်ခံရတာနတွရှိနေတယ်လို့ေိရြါတယ်။

၎င်းတို့အဖွဲ့အနေေဲ့ ဖြည်ေယ်ပငိမ်းချမ်းနရးနှင့် 

အုြ်ချုြ်နရးနတွမှာ  အမျ ိုးေမီးများအခွင့်အနရး  

ေည်းနေပြီး အမျ ိုးေမီးများ နေရာရနရးအတွက်နှင့် 

ေုက္ခေည်များ ဖြေ်လည်နေရာချထားနရးအတွက်  

တဖခားအမျ ိုးေမီးအဖွဲ့  အစည်းနတွေဲ့ြူးနြါင်း ပြီး  

ကကိုးစားလုြ်နဆာင်နေတယ်လို့ ေိရြါတယ်။

ကရင်ေီဖြည်နတာင်ေူလယ်ေမားေမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ကိုတူရယ်
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ရမှ်းဖြညေ်ယန်တာငြ်ိငု်း ဖယခ်ုပံမို့ေယအ်တငွ်းရှ ိ

ေိကျတိ်နကျးရောအုြ်စုတွင် ကကက်နတွ  နှိ မ်နှင်းဖို့  

ရမှ်းဖြညေ်ယအ်စိုးရအဖွဲ့ကနေ နြမနတကွိ ုနကျးရောနတ ွ

အေီးရှိနတာထဲ လွတ်ခိုင်းခဲ့ဖခင်းနကကာင့် နေေခံနတွ 

နြမအန္တရာယ် စိုးရိမ်မှုနတွ ဖဖစ်နြါ်ခဲ့ရြါတယ်။ 

ရှမ်းဖြည်ေယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇေ်ေဝါ 

ရလီ ၁၅ ရကန်ေ့ ၂၀၂၀ခနုစှက် ကကကန်တကွိ ုနှမိန်ငှ်းဖိ ု

နမွအနကာင်နရ ၂၀၀နကျာ်ကို ဆာလာအိတ်နတွေဲ့

ထည့်ထားတဲ့နဖမနတွကို နေေခံရောေားနတွနြးပြီး 

ရောအေီးနတာထဲတွင် နစလွတ်ခိုင်းခဲ့ဖခင်းဖဖစ်တယ်လို့

ေိရြါတယ်။ 

ယခုလို  နြမနတွ လာနရာက်လွတ် ဖခင်းဟာ 

မဖဖစ်ေင့်ဘူးလို့လည်း ကယေ်းနေေဖွံ့ပဖိုးနရးအဖွဲ့ 

(KRDO) မှ တာဝေ်ရှိေူတစ်ဦးဖဖစ်ေူ ကိုမိုက်ကယ်က 

နဝဖေ်နဖြာဆိုေွားြါတယ်။

ကိုမိုက်ကယ်က “ဝေ်ကကီးက ကကက်ထတဲ့အချေိ် 

မှာလာမကဘူ ဲအခခုျေိက်ကကန်တမွရှေိနလာကဖ်ဖစတ်ဲ့

အချေိ်မှ နြမလာလွတ်တယ်ဆိုနတာ့ ေါမဖဖစ်ေင့်ဘူး

လို့ကျနော့်တစ်နယာက်အနေေဲ့ဖမင်တယ်၊ နေေခံနတွ 

နြမအန္တရာယ်နကကာက်နေရတာမျ ိုးလည်းဖဖစ်နေတာ

နြါ့” လို့ နဖြာြါတယ်။

မည်ေည့်နြမအမျ ိုးအစားဖဖစ်ေည်ကို နေေခံ 

နတွက မေိကကေလို ၊ နြမအနကာင်အနရ မည်မျှရှိ 

ေည်ကို  လည်းမေိရှိရနကကာင်း ေိကျတိ်နကျးရော 

အုြ်စုအတွင်းရှိ ရောတေ်းရှည်နကျးရောမှ နေေခံလူငယ် 

နအာင်နိုင်းစိုး ကနဖြာြါတယ်။

“ေူတို့က တစ်ရောကို နြမထည့်ထားတဲ့ ဆာ 
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လာအိတ်တစ်လုံးနြးပြီးေွားလွတ်ခိုင်းတာ၊ နြမက 

ဘာနြမ အမျ ိုးအစားလဲ၊ အနကာင်နရ ဘယ်နလာက် 

လဲဆိုတာကို မေိရဘူး၊ ရောကနတာ့ နလးငါးနဖခာက် 

ရောမှာ လွတ်ခိုင်းတယ်လို့နတာ့ ေိရတယ်” လို့နဖြာ 

ြါတယ်။

၎င်းအနဖခအနေေဲ့ြတ်ေက်လို့  အနေးစိတ် 

ေတင်းအချက်အလက်ေိရှိဖို့ ေက်ဆိုင်ရာ ကယေ်း 

တိငု်းရင်းေားနရးရာ ဝေက်ကီးခေွန်အးနမာငက်ိ ုဖေု်းဖဖင့ ်

ဆက်ေွယ်နမးဖမေ်းထားနော်လည်း ဖုေ်းကိုဖြေ်လည် 

နဖဖကကားဖခင်း မရှိခဲြါဘူး။

ဖယ်ခုံပမို့ေယ်မဲဆန္ဒေယ်(၁)မှ ဖြည်ေယ်လွှတ် 

နတာ်ကိုယ်စားလှယ် နေါ်နမရီနျ ို့ကနတာ့ ၎င်းမဲဆန္ဒ 

ေယ်အတွင်းမဟုတ်တဲ့အတွက် အနေးစိတ် မေိရနြ 

မယ့လ်ည်း ယခလုိနုြမွှလွှတဖ်ခင်းက ရမှ်းဖြညေ်ယ ်အစိုး 

ရအဖွဲ့ ညေွက်ကားချကအ်ရ ဖြုလြုထ်ားတာ ဖဖစတ်ယလ်ို ့

နဖြာြါတယ်။

“နြမနတွက ကကက်စားဖို့အတွက်ြါြဲ။ ေစ်  

နတာဝေ်ကကီးက ရှမ်းဖြည်ေယ်အစိုးရဝေ်ကကီးဘက်က 

လွှတန်ြးလိကုတ်ာနလး အဓကိကကကအ်တကွြဲ် ထြမ် 

ထွက်နအာင်နြါ့နလး။ အနကာင် ၂၀၀ နကျာ်လို့နတာ့ 

ကကားြါတယ်။ အတိအကျနတာ့ မေိြါဘူး။” လို့  

နေါ်နမရီနျ ို့က ရှင်းဖြြါတယ်။

ကယေ်းနေေတငွ ်လေွခ်ဲေ့ည့န်စှန်တကွ ကကက ်

နဘးအန္တရာယ်ကြ်ဆိုက်မှု ဖဖစ်နြါ်ခဲ့ ပြီး ကကက်နတွ 

ကနေ နေေခံနတွရဲ့ နတာင်ယာစြါးခင်း၊ ေီးနှံခင်း 

နတွကို ကိုက်ဖဖတ်စားေုံးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ နဘးရှိခဲ့ဖူး 

ြါတယ်။

နေေခလံထူနုငှ့ ်အရြဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းနတကွ 

ကယားဖြည်ေယ် ေီးနမာ့ဆို ပမို့ေယ်မှာ ဖြုလုြ်တဲ့  

အကကီးစား ဝက်နမွး ဖမူနရးစီမံကိေ်းေဲ့ြတ်ေက်လို့  

ကကိုတင် အေိနြးတိုင်ြင်မှုေဲ့ လူထုေနဘာထားရယူ 

ထားတာမရှိဘူးလို့  နဖြာဆိုခဲ့တာနကကာင့်  ကုမ္ပဏီ 

ဖက်က တာဝေ်ရှိေူနတွက ၎င်းတို့ရဲ့လုြ်ငေ်းကို ဖြေ် 

လည် ချဖြ နတွ့ဆုံနဆွးနနွးမှုတစ်ရြ် ဖြေ် ဖြုလုြ်ခဲ့ရ 

တယ်လို့ ေိရြါတယ်။
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စီမံကိေ်းတာဝေ်ခံ ကိုေိေ်းနိုင်ဝင်း “ကျနတာ် 

တို့က ေီမှာလာပြီး ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှုလာလုြ်တဲ့အတွက်

နကကာင့် ေူတို့ရဲ့ ေဘာဝြတ်ဝေ်းကျင်ေဲ့ြတ်ေက်တဲ့ 

ေူတို့ရဲ့စီးြွားနရးတို့ကို ထိခိုက်မယ့်ကိစ္စမျ ိုးနတွ ကျ 

နတာ်တို့ အနလးထားပြီး နဆာင်ရေက်ရမှာဖဖစ်တယ်။ 

အဲ့ေီအတွက်နကကာင့်မို့လဲ ကျနတာ်တို့ေူတို့ေဲ့ထြ်ပြီး 

နတွ့ဆုံေွားမှာြါ။ ေူတို့ လုံးဝ၁၀၀ရာခိုင်နှုေ်းလက် 

ခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာထိကို ကျနတာ်တို့ကလည်း 

ေည်းမှေ်လမ်းမှေ်ေဲ့ တကယ် နဆာင်ရေက်ထား တဲ့ဟာ 

နတွကို ချဖြနဆွးနနွး ေွားမှာြါ"လို့ နဖြာြါတယ်။

ေယ်ောလေ် နိုင်ငံအနဖခစိုက် ဖြင်ေစ်ဝက် 

မျ ိုးြွားခခ ံDe Heus Myanmar Co.,Ltd မ ှနေေခဖံြညေ်၊ူ 

အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ေဲ့ ဌာေဆိုင်ရာကို ဇေ်ေဝါရီလ 

၂၄ရက်နေ့က နငွနတာင်နကျးရောအုြ်စု၊ နေါကလိုးခူ 

ခေ်းမနဆာင်မှာ နတွ့ဆုံနဆွးနနွး ခဲ့တာဖဖစ်ြါတယ်။

အဲေီစီမံကိေ်းေဲ့ြတ်ေက်ပြီး စိုက်ြျ ိုးနရးနှင့်

ဆည်နဖမာင်းဝေ်ကကီး၊ ေီနမာ့ဆို ပမို့ေယ်အုြ်ချုြ်နရး

မှူး၊ လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ နကျးရောအုြ်စုဥက္ကဌ၊ 

ြါတီကိုယ်စားလှယ်၊ ရာအိမ်မှူး ၊  ရြ်မိရြ်ဖ စတဲ့  

တာဝေရ်ှတိဲြ့ဂု္ဂိုလန်တေွဲ့ ေွားနရာကန်တွ့ဆုနံဆွးနနွး

ခဲ့တယ်လို့ ကုမ္ပဏီမှ တာဝေ်ရှိေူနတွက နဆွးနနွးြွဲမှာ

ထည့်ေွင်းနဖြာဖြြါတယ်။

ေ က် ဆို င် ရာ နတွ နေ ေ ခံ လူ ထု နတွ ေဲ့ နတွ့

ဆုံတဲ့အခါမှာလည်း  နေေခံနတွကို  အနေးစိတ်  

ချဖြေွားတာမရှိြဲ လက်မှတ်နရးထိုးခိုင်းတာမျ ိုးရှိခဲ့

ဖူးတယ်လို့ စီမံကိေ်းရောအေီးရှိ နေါနြါ်ကလဲနကျးရောမှ 

ဦးဂျဝီင်းက အခုလိုနဖြာြါတယ်။

၎င်းက “ရောမှာတစ်နခါက်လာတယ် ေါက ေူက 

မတိဆ်ကဖ်ိုန့လာကြ်လဲာတာြါ ငါတိုန့ရာကရ်ှနိကကာင်း 

လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ် ေါြဲရှိတာြါ ငါတို့ကုမ္ပဏီကို 

နထာက်ခံတယ် ကေ့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အနကကာင်းမျ ိူ း

နတာ့ မဟုတ်ဘူးနြါ့”လို့နဖြာြါတယ်။

ေဘာဝြတ်ဝေ်းကျင်ထိခိုက်မှုနတွ၊ လူမှုနရး 

ဆိငုရ်ာြဋြိက္ခအတကွက်ိ ုြတဝ်ေ်းကျငန်ငှ့ ်လမူှုစီးြွား 

ထိခိုက်ေစ်ောမှုဆိုင်ရာ စစ်တမ်း (EIA/SIA) ဖြုလုြ်တာ 

နတ ွမရှဘိူးလို ့အရြဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းနတရွဲ့ နထာကဖ်ြ 

မှုကို ကုမ္ပဏီဖက်က ဖငင်းဆိုထားြါတယ်။
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အဲေီချေိ်တုေ်းက နေေခံနတွအနတာ်များများ 

စားဝတ်နေနရးအခက်အခဲများစွာ ကကုံခဲ့ရြါတယ်။ 

နေေအနဖခစိကု ်လမူှုအဖွဲ့အစည်းနတနွငှ့ ်ြူးနြါင်းနှမိ ်

နှင်းမှုနကကာင့်လက်ရှိအချေိ်တွင် ကကက်နောင်းကျေ်း

မှုများမရှိေနလာက်ဖဖစ်ေွားပြီလို့လည်းေိရြါတယ်။

အခလုိ ုမေီယီာကနေတဆင့ ်လထူနုတ ွနကကာက ်

လေ့်မှုဖဖစ်နြါ်နစတဲ့ ေတင်းနတွ ထွက်လာပြီးနောက် 

မှာနတာ့ ေစ်နတာဦးစီးဌာေကနေပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ 

ြညာရှင်နတွကနေပြီးနတာ့ စေစ်တကျ စစ်နဆးပြီး 

လအူတကွ ်အန္တရာယမ်ရှနိကကာင်း နေချာတဲ ့နြမနတကွိ ု

လွှတ်နြးဖခင်းဖဖစ်တယ်လို့ ေိရှိရတဲ့အတွက်နကကာင့်  

ဖြည်ေူအများ စိတ်မြူကကြါဖို့  ဇေ်ေဝါရီလ ၂၁ရက် 

နေ့က ၎င်းဌာေရဲ့ လူမှုကွေ်ယက်စာမျက်နှာမှာ အေိ 

နြး နဖာ်ဖြထားြါတယ်။

လက်ရှိဝက်နမွးဖမူနရးခခံမှာ ဝက်အနကာင်နရ 

၂၀၀နကျာ် နမွးဖမူထားပြီး ဝက်ခခံတည်နဆာက်တဲ့ 

စာရတိမ်ှာ နေါ်လာ ၃ မလီယီ ံကေုက်ျထားပြဖီဖစတ်ယလ်ို ့

ဆိုြါတယ်။ 

ဝက်နတွက ဖြင်ေစ်ဝက်နတွဖဖစ်တဲ့အတွက် 

ဖြင်ေစ်ရာေီဥတုလို နမွးဖမူထားရတာဖဖစ်နြမယ့်လို့ 

လက်ရှိခခံကနေ နမွးတဲ့ဝက်နတွကနတာ့ နေေရာေီ

ဥတုေဲ့ကိုက်ညီနအာင်နမွးလို့ရတယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

အဲေီဝက်နတွကို ဖြင်ေစ်ကနေ နလယာဉ်ေဲ့ 

နေဖြည်နတာ်ကို ြို့နဆာင်တာဖဖစ်ပြီး နေဖြည်နတာ်မှ 

တဆင့ ်ကားေဲ့ ကယားဖြညေ်ယထ်ကဲိ ုေယန်ဆာငလ်ာ 

တာဖဖစ်ြါတယ်။ 

အဲလို ကူးနဖြာင်းတဲ့အချေိ်နတွမှာ ဝက်ကနေ 

အေံ့အေကထ်ကွခ်ဲတ့ာရှပိြီး လကရ်ှမိှာနတာ ့အလုြံတိ ်

(air-con)စေစ်ေဲ့ နရာဂါြိုးမွှားနတွကို အလွယ်တကူ 

မကျနရာက်ဖို့ စေစ်တကျနမွးဖမူထားတယ်လို့ ေိရ 

ြါတယ်။

လူထုကျေ်းမာနရးေဲ့ဆက်စြ်တဲ့ြူြေ်မှုနတွ၊ 

နေေခံတိုရဲ့ နရအရင်းအဖမစ်ေုံးစွဲခွင့် ရြိုင်ခွင့်နတွ၊ 

နဖမယာ၊ အစားအစာနှင့် အိုးအိမ်ရြိုင်ခွင့်နတွ၊ ရိုးရာ 

ဓနလ့ထုံးတမ်း ကိုးကွယ်ယုံ ကကည်မှုနှင့်  ယဉ်နကျး 

မှုထိခိုက်လာမှုနတွ ေဲ့ြတ်ေက်လို့ စိုးရိမ်ြူြေ်မှုနတွ 

အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနတွက ေနဘာထားထုတ်ဖြေ် 

ထားတာရှိြါတယ်။

ကယားဖြည်ေယ်၊ ေီနမာ့ဆိုပမို့ေယ်၊ နငွနတာင် 

နကျးရောအုြ်စု၊ နေါကလိုးခူနကျးရော ေဲ့ တစ်မိုင်နကျာ် 

အကွာမှာ အကကီးစား ဝက်နမွး ဖမူနရးစီမံကိေ်းကို  

နဆာင်ရေက်နေတာြဲဖဖစ်ြါတယ်။

ေိကျတိ်နကျးရောအုြ်စုတွင် လွှတ်ထားတဲ့နြမနတွဖဖစ်ြါတယ်။
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ပြီးခဲ့တဲ့  ၂၀၁၉ ေီဇင်ဘာလအတွင်းက ရောနတွမှာ ကနလးခိုး 

တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက ဆိုရှယ်မီေီယာနြါ်မှာ နတာ်နတာ်နလး ဂယက် 

ထခဲ့ြါတယ်။ အဲေါေဲ့ြတ်ေက်ပြီး အွေ်းလိုင်းမီေီယာ ေုံးေူနတွောမက 

ကနလးရှိတဲ့အိမ်က မိေားစုြါ စိတ်ြူြေ်ခဲ့ရြါတယ်။

အဲေါနကကာင့်  ရောနတွမှာဆိုရင် ကနလးခိုးမှုကနေ ကာကွယ်ဖို့  

အတွက်ဆိုပြီး ရောအဝင်မှာ လုံခခုံနရးဂိတ်နတွဖြုလုြ်ပြီး လူစိမ်းနတွက 

ရောထဝဲငလ်ာရင ်ေကဆ်ိငုရ်ာ နကျးရောထကဲ ဥက္ကဌတိုက့ိ ုအနကကာင်းကကား 

ထားတာနတွ မရှိရင် ဝင်ခွင့်မဖြုတဲ့ ရောနတွလည်း ရှိလာြါတယ်။

ေနီမာဆ့ိပုမို့ေယထ်ကဲ ဝမ့လ်ထွားရောမှာဆိရုင ်ရောအဝငမ်ှာ လုခံခုံနရး 

ဂိတ်နတွထားဖို့အတွက် အုြ်စုဥက္ကဥရဲ့ခွင့်ဖြုမှုေဲ့အတူ နကျးရောရြ်မိရြ်ဖ

နတွေဲ့တိုင်ြင်ပြီး အနကာင်အထည်နဖာ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

“ေလီိလုြုတ်ာကနတာ ့အဓကိ ကနလးေငူယန်တအွတကွန်ြါ။့ တိငု်း

ရင်းေားနတဆွိတုာမျ ိုးကမဘိနတအွလြုေ်ွားနတာ ့ကနလးေငူယန်တြွ ဲ

ကျေခ်ဲတ့ဲ ့အခါမှာ ကနလးေငူယန်တအွတကွ ်လုခံခုံမှုတစခ်၊ု အဟေ့်အတား 

နလးတစ်ခုအနေေဲ့ ကကိုတင်ကာကွယ်ထားတာြါ” လို့ ဝမ့်လထွားရောရဲ 

ဥက္ကဌ မျ ိုးမင်းဦးက နဖြာြါတယ်။

အိမ်နဖခစုစုနြါင်း ၆၅အိမ်ရှိ ပြီး လူဦးနရက ၂၉၀ေီးြါးရှိြါးရှိတဲ့ 

ဝမ့လ်ထွားရောမှာဆိရုင ်ခလုကရ်ှမိှာနတာ ့ရောထ ဲနေးနရာင်းဖိုအ့တကွ ်နေး 
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ေည် ၄ နယာက်ကိုော ဝင်ခွင့်ဖြုထားပြီး အဲေီ ၄နယာက်က ရောေားနတွ

ေဲ့ရင်းနှီးတဲေ့နူတဖွဖစတ်ဲအ့တကွန်ကကာင့ ်နကျးရောတငွ်းဝငခ်ငွ့ဖ်ြုထားတာ

ဖဖစ်တယ်လို့ ေိရြါတယ်။

ေါ့အဖြင် ေူတို့ရဲ့ မှတ်ြုံတင်ေံြါတ်နတွကိုလည်း ယူထားတယ်လို့ 

မျ ိုးမင်ဦးက ဆက်နဖြာြါတယ်။ ခုနောက်ြိုင်း နေးလာနရာင်းတဲ့ေူ 

နတွကိုလည်း ရောဝင်ဖို့ လက်မခံနတာ့ြါဘူး။

က နလး ခိုး တာ နတွ  က နလး နြျာ က် တာ နတွ ေဲ့ ြ တ် ေ က် ပြီး  

မျ ိုးမင်း ဦးက “ကျနတာ်တို့ ေီေားတစ်ဝိုက်မှာကနတာ့ ကနလးနတွ အဖမ်း 

ခံရတာနတာ့ မကကားနေးဘူး။ ေါနြမယ့် ေီနမာ့ဆိုဘက်၊ ဖရူဆိုဘက်နတွ 

မှာနတာ့ ကကားနေရြါတယ်။ ကိုယ့်ရြ်ရောကလဲ စည်းကမ်း လိုက်ောဖို့ 

လိတုယန်ြါ။့ အများဖြညေ်နူတ ွအဝငအ်ထကွက်ိလု ဲေတင်းနြး ဖိုလ့ည်း 

လိုတယ်နြါ့” လို့ နဖြာဆိုထားြါတယ်။

ဆိုရှယ်မီေီယာနြါ်က ကနလးခိုးမှု ေတင်းနကကာင့်  ဖြည်ေယ် 

အတငွ်းက လကေ်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းအချ ို့က အေဲေီတင်းကိ ုေားစငွ့န်ေပြီး 

လက်ြူးလက်ကကြ်မိတာနတွမရှိနေးဘူးလို့ ကရင်ေီအမျ ိုးေားတိုးတက် 

နရးြါတ ီ(KNPP)မ ှအမတှ(်၁) ခရိငုအ်ြ်ုချုြန်ရးမှူးဖိုးရယက် နဖြာြါတယ။်

“လက်ြူးလက်ကကြ် တစ်နယာက်မှလည်းမရှိနေးဘူး ကိုယ် 

ကလည်း မနတွ့ဖူးနေးဘူးဆိုနတာ့  အတည်ဖြုလို့ နတာ့မရဘူးနြါ့  

ေါနြမယ့် အနကကာက်တရားေဲ့ နေရတာနြါ့။ မိဘနတွအနေေဲ့ကနတာ့ 

စတိြ်မူှာနြါန့ော ကိယု့က်နလးကိ ုကိယုန်စာင့န်ရှာကက်ကနြါ။့ မနေချာဘူး 

နဖြာလိုလ့ည်းမရဘူး မဟတုဘ်ူးနဖြာလိုလ့ည်း မရဘူး ဟတုတ်ယလ်ိုလ့ည်း 

နဖြာလို့မရနေးဘူးနလ။ ကျနတာ်တို့  တြ်ဖွဲ့အနေေဲ့ကနတာ့ တချ ို့  

ရနဲဘာန်တကွ ရောမှာနတာ ့အမှုရှခိဲရ့ငအ်နကကာင်းကကားြါ ဆိတုဲဟ့ာနလးနြါ ့

ညမိုးချုြ ်အေွားအလာေတထိားနြါ ့ရနဲဘာန်တလွည်း နဖြာထားတယ”် 

လို့ ၎င်းကနဖြာြါတယ်။

၎င်းကိစ္စရြ်နတွေဲ့ြတ်ေက်လို အခုလို အဲလိုဆိုရှယ်မီေီယာနြါ်က 

ေတင်းနတွနကကာင့်  လက်နတွ့မှာ ကနလးခိုးမှု ကနလးနြျာက်မှုကို  

ကယားဖြည်ေယ်ရဲတြ်ဖွဲ့အနေေဲ့ တစ်စုံတစ်ရာနမးဖမေ်းကကည့်လိုက်တဲ့

အခါမှာ ထူးဖခားမှုမရှိဘူးလို့ြဲ ခရိုင်ရဲတြ်ဖွဲ့မှူး ေုရဲမှူးကကီး ေိေ်းနအာင်က 

ဆိုြါတယ်။

၎င်းက “ လက်နတွ့နတာ့မကကုံနေးဘူး။ အွေ်လိုင်းမှာနတာ့  

တစ်ချ ို့နတာ့ နဆွမျ ိုးနတွနခါ်ေွားတာဖဖစ်လိမ့်မယ် တစ်ချ ိုကလည်း 

တစစ်တိက်ိတုစအ်တိလ်ြုပ်ြီး နဖြာတာရှမိယ ်လကန်တွ့ကျနတာ ့အဘတို ့

ဆီမှာ မကကုံနေးြါဘူး။ ဖဖစ်လာရင်လည်း ထိထိနရာက်နရာက် အနရးယူ 

ေွားမှာြါ။ အခကု တိုန့ဆးနတ ွဘာညာနတလွည်း ရှတိယလ်ို ့နဖြာကကတယ ်

ေါနြမယ့ ်လကန်တွ့နတာ ့တဖခားတိငု်းေဲ့ဖြညေ်ယန်တာမ့ေဘိူး ေမီှာနတာ ့

အားလုံးနအးနအး ချမ်းချမ်းြါြလဲို ့ကယားဖြညေ်ယက်” လို ့နဖြာြါတယ။်

ကနလးခိုးမှု နြျာက်မှု ဟာ လက်နတွ့မှာ မရှိနေးနြမယ့် ရြ်ရော 

နတာ်နတာ်များများကနတာ့ ရောအဝင်မှာ လုံ ခခုံနရးဂိတ်နတွထားရှိ ပြီး 

အလညှ့က်ျ တာဝေယ်ကူင်းနစာင့န်ေကကြါပြ။ီ မဖဖစလ်ာနေးတဲ ့ဖြဿောကိ ု

ကကိုတင်ကာကွယ်တဲ့ေနဘာတဲ့အနေေဲ့ နဆာင်ရေက်နေကကြါတယ်။

တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဖဖစ်ြွားနေနော ဝူဟေ်ကိုရိုောဗိုင်းရြ် (အဆုတ် 

နရာင်နရာဂါ) ကူးစက်ြျြံွားနှုေ်းနှင့် ြတ်ေက်ပြီး ကယားဖြည်ေယ်တွင် 

လည်း ကကိုတင်ကာကွယ်မှုလုြ်ငေ်းစဉ်များကို စတင်နေပြီဖဖစ်နကကာင်း 

ဖြညေ်ယက်ေုနရးနငှ့ ်ဖြညေ်ူ့ကျေ်းမာနရးဦးစီးဌာေမှူး နေါကတ်ာနဌးလငွ ်

ကနဖြာြါတယ်။

“နရာဂါရဲ့ ေနဘာေဘာဝေဲ့ ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်ေလဲဆိုရင် 

ဖြည်ေူလူထုအကကားေိရှိဖို့အတွက် နေနေချာချာြညာနြးပြီးနတာ့ 

နဆာငရ်ေ ်နရှာငရ်ေန်လးကိ ုေရိှနိိငုဖ်ိုအ့တကွ ်နဆာငရ်ေကန်ေတာရှြိါတယ”် 

ဟု နေါက်တာနဌးလွင်ကနဖြာြါတယ်။

ဖြည်ေယ်အတွင်း ကိုရိုောဗိုင်းရြ်စ်နရာဂါြိုး ကကိုတင်ကာကွယ် 

နဆာင်ရေက်နရးနှုင့်ြတ်ေက်၍ လွိုင်နကာ်ဖြည်ေူ့နဆးရုံကကီးမှာ ကျေ်းမာ 

နရးဌာေမှတာဝေ်ရှိေူနတွ၊ ဌာေဆိုင်ရာတာဝေ်ရှိေူနတွက ဇေ်ေဝါရီလ 

၂၈ရကန်ေ့ ညနေြိငု်းမှာ မေီယီာနတကွိ ုရငှ်းလင်းနဖြာဆိခုဲတ့ာဖဖစြ်ါတယ။်

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟေ်ပမို့မှာ ၂၀၁၉ ေီဇင်ဘာလအတွင်း စတင်ဖဖစ်ြွား 

ခဲတ့ဲ ့ကိရုိေုာဗိငု်းရြစ်ြ်ိုး(အဆတုန်ရာငန်ရာဂါ)ဟာ နိငုင်နံြါင်း ၁၈နိငုင်အံထ ိ

ကူးစက်ြျ ံ့ ြွားနေပြီး ဇေ်ေဝါရီလ ၂၈ရက်နေ့အထိ နရာဂါဖဖစ်ြွားေူ 

၄၀၀၀နကျာ်ရှိနေပြီး နေဆုံးေူ ၁၀၀နကျာ် ရှိနေပြီဖဖစ်ြါတယ်။

၎င်း ဗိငု်းရြစ်က် နြမ၊ လင်းနို ့စတဲ ့တရိစိ္ဆာေက်နေ ကူးစကန်ောလ်ည်း 

ဗိငု်းရြစ်ြ်ိုးရှေိနူငှ့ ်တိကုရ်ိကု ်ထနိတွ့ဆကဆ်တံဲေ့နူတကွိလုည်း ကူးစက ်

နိုင် တယ်လို့ေိရြါတယ်။

ဖြည်ေူ့ကျေ်းမာနရးဦးစီးဌာေ၊ လူဝင်မှုကကီးကကြ်နရးနှင့်ဖြည်ေူ့ 

အင်အားဦးစီးဌာေ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးေွားညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေ၊ အနထွနထွ 

အုြ်ချုြ်နရးဦးစီးဌာေ တို့မှ ကယားဖြည်ေယ်အတွင်း ဝင်နရာက်လာမည့် 

ကားဂတိ၊် နလဆြိန်တကွနေ ဖြညတ်ငွ်းဖြညြ်ခရီးေညန်တကွိ ုစေစတ်ကျ 

နစာင့်ကကည့်စစ်နဆးမှုနတွ ြူးနြါင်းနဆာင်ရေက်ေွားမယ်လို့ဆိုြါတယ်။

ဌာေဆိုင်ရာ စုနြါင်းပြီး ဖြည်ေူနတွ ဖျားောမှုရှိ မရှိ၊ နိုင်ငံဖခားေား 

ခရီးနတွထံကနေ ကူးစက်နရာဂါ ြါလာမှုရှိမရှိ နေ့စဉ် နထာက်လှမ်း စစ်

နဆးနဆာင်ရေက်ေွားဖို့ရှိတယ်လို့ေိရြါတယ်။

ဖြည်ေယ်အတွင်း နရာဂါလက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာဖဖစ်နြါ်လာြါက 

ချက်ချင်းနဆာင်ရေက်နိုင်ဖို့အတွက် လွိုင်နကာ်ဖြည်ေူ့နဆးရုံကကီးကနေ 

ေီးေေ့်အနဆာင်ထားရှိပြီး ကုေဖို့ဖြင်ဆင်ထားနကကာင်း လွိုင်နကာ်ဖြည် 

ေူ့နဆးရုမံ ှေမားနတာက်ကီး ဦးနအာငမ်င်းက ရငှ်းလင်းနဖြာဆိေုွားြါတယ။်

“ နရာ ဂါ လ က္ခာ ဏာ ကို  ကကို ေိ ထား တဲ့ အ တွ က်  ဖျား တ ယ်  

နချာင်းဆိုးတယ် နှာနချတယ် ရင်ကကြ်လာရင်နြါ့ ဖြည်ြလူောဌာေမှာ 

နရာက်နရာက်ချင်း လူောကအဲလိုနဖြာလာရင် Mask ကို အဲ့လူောကို 

တြ်ခိုင်းဖို့၊ လူောေဲ့ နမးတဲ့ေူေဲ့ အေည်းဆုံး ၁မီတာအကွာကနေနမးဖို့၊ အဲ

လိလုက္ခဏာေဲ့လေူာနရာကလ်ာလိုရ့ှရိင ်ောမေလ်ေူာ စမ်းေြတ်ဲအ့ခေ်းကိ ု
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မထည့်နတာ့ဘဲေဲ့  ေြ်ေြ် ဖြင်ထားတဲ့အခေ်းကို  ထည့်မှာနြါ့နော။ 

ဆရာဝေ်ကို  အနကကာင်း ကကားမယ် လိုအြ်တဲ့အကာအကွယ် ဝတ်စုံ  

နှာနခါင်းစည်း မျက်မှေ်နြါ့ အကုေ်တြ်ပြီးနတာ့ လူောကိုနမးြါမယ်။ 

တကယ်လို့ လူောက အဲလိုလက္ခဏာရှိရင် နေချာတယ် နိုင်ငံဖခားေား 

ဖဖစ်ရင်လည်း တရုတ်ဖြည် ဝူဟေ်ဖက်ကနေ ဆက်စြ်မှုရှိေလားနြါ့။ 

ေါမှမဟုတ် အဲလို လက္ခဏာရှိတဲ့ေူေဲ့ထိနတွ့တာနေချာခဲ့ရင် ေီးေေ့်

ထားတဲ့အနဆာင်ကိုြို့ြါမယ်။ လုြ်ထုံးလုြ်ေည်းအတိုင်း ဓါတ်ခွဲခေ်းကို

အနကကာင်းကကားပြီးနတာ့ လိုအြ်တဲ့ နှာနခါင်းကေလိြ်ယူတာနတွလုြ်

ြါမယ်။ ပြီးနတာ့ ေက်ဆိုင်ရာကိုအနကကာင်းကကားပြီးနတာ့ ကုေမှုလုြ်

ဖို့စီစဉ်ရမှာဖဖစ်ြါတယ်”လို့ လွိုင်နကာ်ဖြည်ေူ့နဆးရုံမှ ေမားနတာ်ကကီး 

ueœ&0wDwdkif;(rf)

ဦးနအာင်မင်းက နဖြာေွားြါတယ်။

ဗိုင်းရြ်စ်နရာဂါလက္ခာဏာနတွက ကိုယ်ြူဖခင်း၊ နချင်းဆိုးဖခင်း၊ 

လည်နချာင်းောဖခင်း၊ အေက်ရှုခက်ခဲဖခင်း စေည်တို့ဖဖစ်ြါတယ်။

ကိုရိုောဗိုင်းရြ်စ်ကူးစက်မှု ကာကွယ်ဖို့  နရနှင့်ဆြ် ဖြာေုံး ပြီး 

လက်နဆး ဖခင်း ၊  နရာဂါလက္ခဏာတစ်ခုခု ဖဖစ်ြါက ချက်ချင်းနဆး 

ကုေမှုခံယူဖခင်း၊ နှာနချ နချာင်းဆိုးလျှင် ြါးစြ်နှင့်နှာနခါင်းကိုဖုံးအုြ် 

ဖခင်း ၊  ကိုယ်ခံအားနကာင်းနအာင်  နေထိုင် ဖခင်း ၊  မချက် ဖြုတ်ရနေး 

နောအေားငါးနတွ စားေုံး ဖခင်းမှနရှာင် ကကည်ဖခင်း ၊ လူထူထြ်နော 

နေရာများအား ေွားလာဖခင်းမှ နရှာင်ကကည်ဖခင်းတို့ဖဖစ်ြါတယ်။

ဝူတေ်ကိုရိုောဗိုင်းရြ်စ် ကကိုတင်ကာကွယ်နရးလုြ်ငေ်းစဉ်များအား တာဝေ်ရှိေူများမှ ရှင်းလင်းနဖြာကကားနေစဉ်
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နိုင်ငံနတာ်အတိုင်ြင်ခံ နေါ်နအာင်ဆေ်းစုကကည်က ၆၈ နှစ်နဖမာက် 

ကယားဖြညေ်ယန်ေ့ကိတုကန်ရာကခ်ဲပ့ြီး ကရငေ်လီငူယင်ယအ်ငအ်ားစေုဲ့ 

ကယား ဖြည်ေယ်အစိုး ရ  ဧည့် ရိ ြ်ောမှာနတွ့ဆုံ နဆွးနနွး ကကနတာ့  

လူငယ်နတွဘက်က အချက်ေုံးချက်ကိုတင်ဖြနဆွးနနွးခဲ့ကကြါတယ်။

ကရင်ေီလူငယ်ဘက်တင်ဖြချက်နတွကနတာ့၊ လွိုင်နကာပမို့ထဲက 

ဖြညေ်ြူိငုြ်ေ်း ခခ ံဖဖစတ်ဲ ့ကန္ဒာနဟဝေြ်ေ်းခခမံှာ ထားရှတိဲဗ့ိလုခ်ျုြန်ကကးရြု်

နရေ့နဖြာင်းနရး၊ နဖမယာကစိ္စေဲ့ြတေ်က ်ပြီး တြမ်နတာဘ်ကက် နတာငေ် ူ

(၄၁) နယာက်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့ကိစ္စနှင့်  ကရင်ေီလူငယ်ဘက်က 

ကယားဖြညေ်ယမ်ှာ လငူယန်တအွားလုံးစစုည်းနိငုဖ်ို ့Youth Centre (လငူယ ်

စင်တာ) တစ်ခုထားနြးဖို့၊ မျ ိုးနွယ်စုလူငယ်နတွဖဖစ်တဲ့ ကယား၊ ကယေ်း၊ 

ကနယာစတဲ့လူငယ်နတွကို ဖြည်ေယ်အစိုးရက နငွနရးနကကးနရးအရ 

တတ်နိုင်ေနလာက်ြံ့ြိုးနြးဖို့၊ ဖြည်ေယ်နတွမှာ အလုြ်အကိုင် အခွင့်အ

လမ်းဖေ်တီးနြးဖို့၊ဖြည်ေယ်အစိုးရက ထုတ်ဖြေ်ထားတဲ့ နေေန္တရအမိေ့် 

ြုေ်မ ၁၈၈ ကိုဖြေ်ရုတ်ေိမ်းနြးဖို့၊ Youth Policy ( လူငယ်မူဝါေနရးရာ) 

ေဲ့ြတ်ေက်ပြီး ဖြေ်လည်ေုံးေြ်နြးဖို့စတဲ့ နတာင်းဆိုချက် (၆) ချက်ကို 

တင်ဖြနဆွးနနွးခဲ့ကကြါတယ်။

ေီနဆွးနနွးချက် (၃) ချက်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုြ်နကကးရုြ်ကိစ္စနရေ့နဖြာင်း

နရးနှင့် လူငယ်ဘက်ကတင်ဖြတဲ့အချက် (၆) ချက်ကိုနဆွးနနွးရတာကို 

ကရင်ေီလူငယ်အင်အားစုဘက်က အားမရခဲ့နြမဲ့ နတာင်ေူကိစ္စေဲ့ြတ်

ေက်ပြီးနဆွးနနွးချက်ကိုနတာ့ တစ်စုံတရာနမျှာ်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့  

လူငယ်နတွဘက်ကနဖြာြါတယ်။

နမျှာ်လင့်ချက်ရှိရတဲ့အနကကာင်းရင်းကနတာ့ အဲ့ေီနဆွးနနွးြွဲမှာ 

နိငုင်နံတာ ်အတိငုြ်ငခ်နံေါ်နအာငဆ်ေ်းစကုကညက် နတာငေ်နူတအွစလုိကု ်

အခြုံလိုက်တရားစွဲဆိုနေရတဲ့ ကိစ္စကို စိတ်မနကာင်းနကကာင်း၊ မဖဖစ် 

ေင့န်ကကာင်းေဲ့ ေကီစိ္စကိအုဖမေဆ်ုံးနဖြရငှ်းနိငုဖ်ို ့ဖြညန်ထာငစ်စုိကု ်ြျ ိုးနရး 

ဝေက်ကီး နေါကတ်ာနအာငေ်ကူိ ုတာဝေလ်ွနဲြးပြီး ဖြညန်ထာငစ်နုရှ့နေချုြ ်

ေဲ့တိုင်ြင်ခိုင်းြါတယ်။

အဓိကကျတဲ့ တြ်မနတာ်ကာကွယ်နရးဦးစီးချုြ်ဌာေေဲ့ညှိနှိုင်း

ပြီး နဖဖရှင်းဖို့အတွက် ဖမေ်ဖမေ်ဆေ်ဆေ်လုြ်နြးဖို့တာဝေ်နြးလိုက်တဲ့အ

တွက် နတာင်ေူကိစ္စ အလားအလာနကာင်းပြီး နမျှာ်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့ 

လူငယ်နတွဘက်က နဖြာဆိုခဲ့တာြါ။

နဖမကိစ္စေဲ့ြတ်ေက်ပြီး နတာင်ေူနတွတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကိစ္စ

ရဲ့ ဇစ်ဖမစ်ကို ဖြေ်လိုက်ကကည့်မယ်ဆိုရင် ေါဟာ မတရားေဖဖင့်အနိုင်ကျင့် 

ခရံတယဆ်ိတုာ အထငအ်ရှားနတွ့ရြါလမိ့မ်ယ ်ဘိုးဘွားဘဘီင ်လကထ်က ်
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ကတည်းက ရောတည်ပြီး အဲ့ေီနဖမနတွနြါ်မှာ ဝမ်းစာနရးကိုနဖဖရှင်းဖို့  

စိုက်ြျ ိုးထွေ်ယက်ဖခင်း လုြ်ငေ်းကို ခက်ခဲြင်ြေ်းစွာ လုြ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ နတာင် 

ေူနတွရဲ့ ကံကကမ္မာဆိုးဟာ ကယားဖြည်ေယ်ထဲကို တြ်မနတာ်နတွဝင် 

နရာက် အနဖခဖြုတာကနေစနတာ့တာဘဲ။

လွိုင်နကာ်၊ ေီနမာဆို ပမို့ေယ်နတွမှာ အနဖခဖြုဖို့လာနရာက်ခဲ့တဲ့ 

တြ်မနတာ်ေားနတွဟာ နေေခံနတာင်ေူလယ်ေမားနတွကို ရောက

နေဖယ်ရှားဖို့နစခိုင်းခဲ့ေလို နတာင်ေူနတွလုြ်ကိုင်စားနောက်နေတဲ့ 

လယ်ယာနဖမနတွကို တြ်ြိုင်နဖမဆိုပြီး ေိမ်းဆည်းခဲ့ြါတယ်။

နကျးရောနတွနဖြာင်းနရေ့ခံရတဲ့ နတာင်ေူနတွအနေေဲ့ နဖမနေရာအ

စားထိုးနြးတာမျ ိုးမဟုတ်ဘဲ အမိေ့်အာဏာေဲ့ ေူတို့ရောကနေ အတင်းအ

ကကြ်နဖြာင်းနရေ့ခံခဲ့ရတာြါ။

နကျး ရော နတာ င် ေူ နတွ အ နေ ေဲ့ နဖြာ င်း နရေ့ ခံ ရ ပြီး နော က် ြို င်း  

ေီးစြ်ရာနဆွမျ ိုးနတွဆီ၊ နကျးရောနတွမှာ ဖဖစ်ေလို ကြ်ရြ်မှီခိုလုြ်ကိုင်

စားနောက်ရတဲ့အနဖခအနေကိုနရာက်ခဲ့ရြါနတာ့တယ်။

၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာနတာ့ စစ်အစိုးရကနေပြီးနရးဆွဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း 

ြုံအနဖခခံဥြနေကို အနဖခခံပြီး နရေးနကာက်ြွဲ စတင်ဖြုလုြ်ခဲ့ြါတယ်။

အာဏာရှင်စေစ်ကနေ ေီမိုကနရစီအစိုးရကို ကူးနဖြာင်းလိုက် 

ပြီဆိုတာကိုလည်း တရားဝင်နကကဖငာခဲ့ြါတယ်။ အဲ့ေီ အကူးအနဖြာင်း 

အချေိက် စပြီး နကျးရောေဲ့လယန်ဖမနတဆွုံးရှုံးခဲရ့တဲ ့ကယားဖြညေ်ယတ်ငွ်း 

က ဖြည်ေူနတွဟာ နဖမဖြေ်ရဖို့အစိုးရဆီကို နတာင်းဆိုမှုနတွ အစဖြုခဲ့ 

ကကြါတယ်။

ေိမ်းဆည်းခံနဖမေဲ့ြတ်ေက်ပြီး ေက်ဆိုင်ရာဖြည်ေယ်အစိုးရကို 

စာနရးေားတင်ဖြတာမကဘဲ နိုင်ငံနတာ် ေမ္မတဆီထိနအာင် စာနရး 

ေားနြးြို့ခဲ့ ကကနြမဲ့  အနဖခအနေက ထူးမဖခားလာေလို  ၂၀၁၄ မှာ 

အတညဖ်ြုလိကုတ်ဲ ့လယယ်ာနဖမဥြနေဟာလည်း ဖြညေ်နူတကွိ ုဖနိှြိတ်ဲ့

ဥြနေလိုန့တာငေ်အူနရးလှုြရ်ှားေနူတကွ နထာကဖ်ြတာနတရွှခိဲြ့ါတယ။်

ေအီနဖခအနေနတမွှာ နတာငေ်နူတရွဲ့အနဖခအနေက ဘာမထှူးဖခား

တိုးတကလ်ာတာမရှခိဲြ့ါဘူး။ ၂၀၁၀ နရေးနကာကြ်ွေဲကတ်မ်းကေုပ်ြီး ၂၀၁၅ 

နရေးနကာက်ြွဲမှာ NLD ြါတီက နဖြာင်းလဲချေိ်တေ်ပြီဆိုတဲ့ နဆာင်ြုေ်ေဲ့ 

ဝငပ်ြိုငန်တာ ့တစန်ိငုင်လံုံးက ဖြညေ်နူတရွဲ့နထာကခ်မံှုကိရုခဲက့ကြါတယ။်

ကယားဖြညေ်ယမ်ှာလည်း ပမို့ေယ ်(၇) ပမို့ေယရ်ှတိဲအ့ထ ဲတြေ်ယ ်

နဖမလိုဖဖစ်နေတဲ့ နဘာလခဲပမို့ေယ်ကလွဲပြီး ကျေ် (၆)ပမို့ေယ်မှာ NLD 

ြါတီက အဖြတ်အေတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ြါတယ်။ 

ေီလိုအနိုင်ရမှုဟာ နေေခံနတာင်ေူနတွရဲ့မဲနတွဟာ အကကီးမား 

ကယား(ကရင်ေီ)ဖြည်မှာ ဖဖစ်နြါ်နေတဲ့ နဖမယာေိမ်း ဆည်းမှု 

ဖြောောကိ ုနဖဖရငှ်းနိငုဖ်ို ့မနဖဖရငှ်းနိငုဖ်ို ့ဆိတုာက ဖြညေ်ယအ်စိုးရအနေေဲ့ 

ဖြည်ေယ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားဖြုမှု ဘယ်နလာက်ရှိလဲ မရှိဘူးလဲဆိုတဲ့ 

အနြါ်မှာအဓိကမူတည်ြါတယ်။ ဖြည်ေယ်အစိုးရက ဖြည်ေယ်နေေ 

တစ်ခုလုံးကို အမှေ်တကယ် ကိုယ်စားဖြုတယ်ဆိုရင်နေေ အတွင်းမှာ 

ဖဖစ်နြါ်နေတဲ့ နဖမယာေိမ်းဆည်းမှုဖြောောကို မနဖဖရှင်းနြးနိုင်စရာ 

အနကကာင်းမရှိဘူး။ 

ဖြညေ်ယအ်တငွ်းမှာ ဖဖစန်ြါ်နေတဲ ့နဖမယာေမိ်းဆည်းမှုဖြောောကိ ု

နဖဖရှင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ဖြည်ေယ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားဖြုဖို့ မဖဖစ်မနေလိုအြ် 

ြါတယ်။ 

ကယားဖြည်ေယ်အစိုးရအနေေဲ့ ေမိုင်းရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အစိုးရအဖဖစ် 

နေေခံရဲ့ အေိအမှတ်ဖြုတာကို ခံချင်တယ်ဆိုရင် နေေအတွင်းမှာ 

ဖဖစ်နြါ်နေတဲ့ နဖမယာေိမ်းဆည်းမှု ဖြောောကို မဖဖစ်မနေနဖဖရှင်းနြးရ

မှာဖဖစ်ြါတယ်။ ဖြည်ေယ်အတွင်းမှာ ဖဖစ်နြါ်နေတဲ့ နဖမယာေိမ်းဆည်းမှု 

ဖြောောကို မနဖဖရှင်းနြးနိုင်ဘူးဆိုရင် နရကကည်လည်းနောက် နဖဖရာ 

လည်းနြျာက် ဆိုတဲ့အတိုင်း ေမိုင်းရှိခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖဖစ် နေေခံက အေိ 

အမှတ်ဖြုမှာ မဟုတ်ြါဘူး။

 ဖြည်ေယ်အတွင်းက ဖြောောကို မနဖဖရှင်းနြးနိုင်တာေဲ့ ြတ် 

ေက်ပြီး အဖွဲ့အစည်းမှာတာဝေ်ရှိတဲ့ နခါင်းနဆာင်တချ ို့က “ အရြ် 

ေားအစိုးရလက်ထက်မှာ အာဏာအဖြည့်အဝမရှိဘူး” ဆိုပြီး ပြီးစလွယ်ြဲ 

နဖြာတတ်ကကြါတယ်။ 

ကယား(ကရင်ေီ)ဖြည်မှာ ဗိုလ်ချုြ်နကကးရုြ်စိုက်ထူတာဟာ ၂၀၀၈ 

အနဖခခဥံြနေမှာ ဖြဌာေ်းထားတာ မရှြိါဘူး။ နိငုင်နံရးတကက်ကလြုရ်ှားတဲ ့

ကရင်ေီလူငယ် ဖမ်းဆီးအနရးယူတာဟာ ကာကွယ်နရးဦးစီးချုြ်ရဲ့  

ညေွက်ကားချကမ်ဟတုြ်ါဘူး။ လငူယန်တကွိ ုဖမ်းဆီးအနရးယတူာ ၊ ဗိလုခ်ျုြ ်

နအာငဆ်ေ်းနကကးရြုစ်ိကုထ်တူာနတဟွာ အရြေ်ားအစိုးရလကထ်ကမ်ှာ 

အဏာအဖြည့်အဝရှိတာနကကာင့် အဲေီလိုလုြ်နဆာင်နိုင်တာြဲဖဖစ်ြါတယ်။ 

ပြီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၀ နရေးနကာကြ်ွအဲပြီးအစိုးရလကထ်ကန်ငှ့ ်နှိုင်းယဉှရ်င ်

အခုတက်လာတဲ့ အစိုးရရဲ့ လုြ်နဆာင်ချက်များဟာ ဖြည်ေူအတွက် 

အကျ ိုးရှိနစမည့် လုြ်နဆာင်ချက်ထက် ဖြည်ေူအခွင့်အနရးကို ေစ်ောနစ 
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မည့် လုြ်နဆာင်ချက်က ြိုများနေတာကို နတွ့ရြါတယ်။

အမျ ိုးေားေီမိုကနရစီအဖွဲ့ချုြ်  (NLD) အစိုးရမတက်လာခင် 

ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ပငိမ်းချမ်းနရးနှင့် ြတ်ေက်ပြီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ခနုစှအ်တငွ်းမှာ ဖြညေ်ယအ်ဆင့န်ကာ ဖြညန်ထာငစ်အုဆင့န်ကာ အကကမိ ်

ကကိမ် ပငိမ်းချမ်းနရးနဆွးနနွးနတွ ဖြုလုြ်နိုင်ခဲ့ြါတယ်။ 

အခုအစိုးရလက်ထက် ဖြည်ေယ်နေေအတွင်း ပငိမ်းချမ်းနရး 

နဆွးနနွးြွဲတစ်ကကိမ်မျှ မလုြ်နဆာင်နိုင်ခဲ့ြါဘူး။ အရြ်ေား အစိုးရ 
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ဆုံးနော အနထာက်အကူဖဖစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဖငင်းမရြါဘူး။ နတာင်ေူ 

နတွ အနေေဲ့ နေေတွင်းတိုင်းရင်းေားြါတီနတွကိုနကျာ်ပြီး NLD ကိုဘာ 

နကကာင့် မဲနြးခဲ့ကကတာလဲဆိုတဲ့နမးခွေ်းရဲ့အနဖဖကနတာ့ နတာင်ေူနတွ 

အနေေဲ့ NLD ြါတီကို ယုံကကည်အားကိုးလို့ ဆိုတာြါဘဲ။

NLD ြါတီ အာဏာရလာပြီးချေိ်မှာ နတာင်ေူနတွရဲ့နဖမယာဖြေ်

လည်ရရှိနရး လှုြ်ရှားမှုက ြိုအားနကာင်းလာခဲ့ေလို နဖမယာကိစ္စနကကာင့် 

နတာင်ေူနတွတရားစွဲခံရတာ၊ နထာင်ချခံရတာအထိရှိလာခဲ့ြါတယ်။

တကယ့်လက်နတွ့မှာနတာ့ နတာင်ေူနတွ နမျှာ်လင့်ထားေလို 

အနဖခအနေနတဟွာ ဖဖစမ်လာခဲတ့ဲအ့ဖြင ်ေကဆ်ိငုရ်ာနဖမစာနရးနတရွဲ့လာ

ဘ်စားမှု၊ နတာငေ်နူတွနဖမေိမ်းခံရမှုနတဟွာ အရငက်ထကြ်ိမုျားလာပြီး 

စေစ်တကျဥြနေအရ ေိမ်းဆည်းတဲ့ အနဖခအနေမျ ိုးအထိရှိလာြါတယ်။

ေကဆ်ိငုရ်ာနဖမစရင်းဌာေက မလူနတာငေ်နူတကွိ ုနဖမြိငုဆ်ိငုခ်ငွ့ ်

ြုစံလံကမ်တှန်တ ွထတုမ်နြးဘ ဲမတရားေဖဖင့န်ဖမေမိ်းထားတဲေ့နူတကွိ ု

နဖမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ြုံစံ (၇)၊ ြုံစံ (၁၀၅) စတာနတွကို ထုတ်နြးခဲ့ကကြါတယ်။

ေီလိုအနဖခအနေမျ ိုးမှာ နတာင်ေူနတွဘက်က ကိုယ့်ဘိုးဘွား 

ြိုင်နဖမနတွကို ဖြေ်ရဖို့နတာင်းဆိုကကနတာ့ နဖမေိမ်းေူဘက်က တရား 

စွဲဆိုတာကို ခံကကရပြီး တရားရုံးမှာ ြိုင်ဆိုင်နကကာင်းအနထာက်အထား

ကိစ္စကို ရှင်းကကနတာ့ နဖမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ြုံစံမရှိတဲ့နတာင်ေူနတွမှာ ဥြနေ 

အနကကာင်းအရ တရားရှုံးေိမ့် ကကရပြီး  ေဏ်နငွနဆာင်ရတာ နထာင်  

ကျတာနတွ အများအဖြားဖဖစ်ခဲ့ြါတယ်။

ေါဟာ ရြ်ကွက်၊ နကျးရော နဖမယာစီမံနကာ်မတီမှေည် နဖမစာ 

ရင်းအထိ အဆင့်ဆင့် ဖခစားမှုနတွကနေဖဖစ်လာရတဲ့ ဖြေောဆို တာကို 

အရှင်းကကီး ဖမင်နေရြါတယ်။ အဲ့ေီလိုဝေ်ထမ်းမျ ိုးကိုအစိုးရဘက်က ထိ 

နရာက်တဲ့ အနရးယူမှုဖြုလုြ်ဖို့ လိုအြ်နေတာဖဖစ်ပြီး ကယားဖြည်ေယ်မှာ 

နတာ့ ထိနရာက်တဲ့ အနရးယူတာနတွလုြ်တာမျ ိုး ခုချေိ်ထိမနတွ့ရနေး 

ြါဘူး။

ကရင်ေီလူငယ်နတွေဲ့ ကယားဖြည်ေယ်နေ့မှာ နတွ့ဆုံခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ 

နတာ်အတိုင်ြင်ခံ နေါ်နအာင်ဆေ်းစုကကည်ကနတာ့ ေီကိစ္စကို အဖမေ်ဆုံး 

နဖဖရှင်းနြးဖို့ ေက်ဆိုင်ရာ ဖြည်နထာင်စုဝေ်ကကီး၊ ဖြည်နထာင်စုနရှ့နေ 

ချုြ်၊ တြ်မနတာ်က တာဝေ်ရှိေူနတွေဲ့ြူးနြါင်းနဖဖရှင်းမယ်လို့ နဖြာကကား 

ခဲ့တဲ့အတွက် နတာင်ေူနတွဘက်က နမျှာ်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ြါ

တယ်။

ဖြည်ေူ့အတွက်အလုြ်အနကျွးဖြုမယ်ဆို ပြီး နကကးနကကာ်တက် 

လာတဲ့ NLD အစိုးရရဲ့ နဖဖရှင်းမှုဟာ ေူတို့ရဲ့ေမိုင်းဖဖစ်ေလို ၊ ဖြည်ေူ 

အနြါ်နြးခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ်နတွ ဘယ်နလာက်အထိနကျတယ်ဆိုတာကို 

လည်းဖြေမဲ့ အနဖခအေလည်းဖဖစ်ြါတယ်။ နတာင်ေူနတွကို ဖြည်ေူ့ 

အစိုးရကယ်တင်နိုင်မည်နလာ။

bdkxD; (aiGawmifjynf)

လို့နဖြာတဲ့ NLD အစိုးရမတက်ခင် ယခင်အစိုးရရဲ့ အုြ်ချုြ်နရး စေစ်ဟာ 

အာဏာရှင်စေစ် ဆိုနြမဲ့ ဖြည်ေူနတွရဲ့ ခံစားချက်ကို အေိအမှတ်ဖြု 

ေင့်ေနလာက် ဖြုနြးနိုင်ခဲ့တာကို နတွ့ရှိေိင်မှာ ဖဖစ်ြါတယ်။ 

စစ်အစိုးရလက်ထက် ဖြည်ေူများ ကေ့်ကွက်ဆန္ဒဖြခဲ့တဲ့ ဖမစ်ဆုံ 

စီမံကိေ်းကို ရြ်ဆိုင်းနြးတာဟာ ဖြည်ေူရဲ့ခံစားချက်ကို အေိအမှတ်ဖြု 

တာဘဲဖဖစ်ြါတယ်။

စစအ်စိုးရလကထ်ကတ်ေ်ုးက ဖြညေ်ရူဲ့ခစံားချကက်ိ ုအေိအမတှဖ်ြု 

umwGef;u¾

tqufudk pmrsufem (10) odk h .......
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ကယေ်းမျ ိုးနယွစ်နုတရွဲ့ နကျးရှောနတမွှာ ဘိုးဘွားနတကွအမျ ိုးေား 

နတွကိုော အနမွနြးရမယ်ဆိုတဲ့ ြုံစံခွက်ကိုရိုက်ေွင်းခဲ့တာနကကာင့် အခု 

နခတ် အမျ ိုးေားအမျ ိုးေမီးတေ်းတူအခွင့်အနရးရှိတယ်ဆိုတဲ့နခတ်မှာ 

ေါနတွကိုဖြုဖြင် နဖြာင်းလဲဖို့လိုလာ ပြီလို့ ဖမလဲနကျးရောအုြ်စု ဆီးဖဖူကုေ်း 

နကျးရောနေ ဦြီလာက နဖြာြါတယ်။

trsdK;om;awGudkom tarGay;&r,fqdkwJhacwfudk ajymif;vJzdk hvdk

၎င်းက “အနမဆွိတုဲန့ေရာမှာ ယနေ့မှာဖဖစန်ိငုန်ဖခအနေအထားနြါ့

နော မိေ်းကနလးလည်းနယာကျာ်းြဲ နယာကျ်ားလည်းမိေ်းကနလးလိုြဲ 

ကျနတာ်ဖဖစ်နစချင်တယ်။ ေို့နြမယ့်လည်း အချ ို့နောလူေည် ဘိုးဘွား

အယူကိုစွဲကိုင်တုေ်းြဲရှိနေးတယ်။”လို့ ဦးြီလာက နဖြာြါတယ်။

ဇေေ်ဝါရလီ ၂၂ရကန်ေ့က ဖမလအဲြုစ်၊ု ဖမလနဲကျးရောမှာ ကယေ်းအမျ ိုး 

ကယားဖြညေ်ယတ်ငွ ်ထားရှတိဲ ့ဗိလုခ်ျုြန်ကကးရြုန်ဖြာင်းနရေ့ဖိုလ့ှုြ်

ရှားတဲ ့ကရငေ်လီငူယန်တကွိ ုနထာကခ်တံဲ ့ဖြညမ်လငူယအ်ငအ်ားစထုကဲ 

၅ ဦးတရားစွခဲခံဲရ့လို ့လာမည့န်ဖနဖာဝ်ါရလီ ၅ ရကန်ေ့မှာ ရုံးထြမ်ခံျေိ်းဆို

လိုက်တယ်လို့ေိရြါတယ်။

ကရင်ေီလူငယ်နတွကို နထာက်ခံေည့် ဆန္ဒဖြြွဲတွင် လူ (၉) 

နယာကြ်ါဝငခ်ဲတ့ာဖဖစပ်ြီး ကျေေ်ည့န်လးဦးမှာ ယခအုချေိထ်တိရားရုံးကိ ု

မနရာကလ်ာနေးေည့အ်တကွ ်ေတူို ့(၅) နယာကက်ိ ုေီးဖခားအနေေဲ့ အမှု

ကိုဆက်လက်စစ်နဆးဖို့ရုံးချေိ်းထြ်မံနြးလိုက်တာဖဖစ်တယ်လို့ဆန္ဒဖြရာ

မှာြါဝင်တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးဖဖစ်ေူ ကိုမိုးဃ်နေွးကနဖြာြါတယ်။

“ ေဆီန္ဒဖြြွမဲှာြါတာကနတာ ့လ ူ(၉) နယာကန်ြါန့ော၊် ကျေတ်ဲ ့(၄) 

နယာကက် အခခုျေိထ် ိတရားရုံးကိနုရာကမ်လာနေးတဲအ့တကွ ်ကျနောတ်ို ့

(၅) နယာကက်ိ ုေီးေေ့်အနေေဲ့အမှုကိဆုကပ်ြီးစစန်ဆးမယလ်ိုတ့ရားရုံးက 

ဘက်ကနဖြာတာနြါ့” လို့နဖြာြါတယ်။

ကယားဖြညေ်ယ ်လွိုငန်ကာပမို့ရှ ိကန္ဒာနဟဝေြ်ေ်းခခတံငွ ်ထားရှတိဲ ့

ဗိလုခ်ျုြန်အာငဆ်ေ်းနကကးရြုန်ဖြာင်းနရေ့နရးေဲ့ြတေ်ကပ်ြီး ကရငေ်လီငူယ်

အင်အားစုရဲ့လှုြ်ရှားမှုကို နထာက်ခံတဲ့ အနေေဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် နဖနဖါ်ဝါရီလ 

၁၂ ရကန်ေ့က ရေက်ေုပ်မို့ရှ ိဗန္ဓုလြေ်းခခတံငွ ်ဆန္ဒဖြခဲက့ကတာဖဖစြ်ါတယ။်

ဗိုလ်ချုြ်နကကးရုြ်ဖယ်ရှားနရးလှုြ်ရှားခဲ့ ကကတဲ့ ကရင်ေီလူငယ် 

နတွကို အစိုးရက ဖမ်းဆီးနထာင်ချခဲ့တဲ့ ဖဖစ်ရြ်ဟာ မတရားတဲ့လုြ် 

ရြ်ဖဖစ်ပြီး ၊ ပငိမ်းချမ်းနရးတည်နဆာက်နေတဲ့ကာလမှာ ေီလိုအဖဖစ်မျ ိုး 

လုံးဝမဖဖစ်ေင့်ဘူးလို့ တရားစွဲခံထားရတဲ့လူငယ်နောက်တစ်ဦးဖဖစ်တဲ့ 

လူ့နဘာင်ေစ် (DPNS) လူငယ် ဥက္ကဌ မအိေဉ္ဇာနမာင်က နဖြာြါတယ်။

“လူေည်းစုရဲ့အခွင့်အနရးကို လူများစုက Voting (မဲနြး) နြးပြီး 

ဆုံးဖဖတ်တာဟာ ေါလုံးဝမဖဖစ်ေင့်တဲ့ကိစ္စတဲ့အဖြင် နတာင်းဆိုခဲ့ကကတဲ့ 

လူငယ်နတွကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံနတာ်အဆင့်ေဲ့နေါ်

လာေေ်းနြါင်းများစွာကုေ်ကျခံ ပြီး ပငိမ်းချမ်းနရးစကားဝိုင်းနတွ၊ ၂၁ 

ြင်လုံနတွ တည်နဆာက်နေတဲ့အချေိ်မှာ ေီလိုကိစ္စမျ ိုးလုံးဝမဖဖစ်ေင့်ဘူး 

ေါအနေးအမွားကိစ္စမဟုတ်နတာ့ဘူး “ လို့နဖြာြါတယ်။

AdkvfcsKyfa=u;&kyfxk a&ì hajymif;a&;v_yf&Sm;r_ axmufcHqeNjycJhwJh jynfrtiftm;pk 

vli,ftr_udk &kH;xyfrHcsdef;qdk

လငူယ ်(၅) နယာကရ်ဲ့တရားရုံးထတုက်ိ ုလွိုငန်ကာက်နေလာနရာက ်

ဝေ်းရ ံခဲတ့ဲ ့ကရငေ်လီငူယအ်ငအ်ားစမု ှခူးကကူးဖနဲကး (ခ) ဂဂူူးက တိငု်းဖြည ်

မှာ မတရားမှုကိ ုအတံရုတဲဲ ့ဘယလ်ငူယက်ိမုဆိ ုေတူိုအ့နေေဲ့ဝေ်းရေံွားမှာ

ဖဖစ်ပြီး ေါဟာ လူငယ်နတွရဲ့ဂုဏ်ေိက္ခာလည်းဖဖစ်တယ်လို့နဖြာြါတယ်။

“တိုင်းဖြည်မှာ မတရားမှုဖဖစ်စဉ်ရှိရင် အံတုရဲတဲ့ ဘယ်လူငယ် 

နခါင်းနဆာင်ကို မဆိုြါ၊ ကျနော်တို့က ဂုဏ်ဖြုတယ်၊ ဆက်လက်ပြီးနတာ့ 

ဝေ်းရံေွားမယ်၊ ေီမတရားမှုကိုအံတုရဲတာဟာ ကျနော်တို့မျ ိုးဆက်ရဲ့ 

ဂုဏ်ေိက္ခာဖဖစ်ြါတယ်” လို့နဖြာြါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ကရငေ်လီငူယန်တရွဲ့ဗိလုခ်ျုြန်ကကးရြု ်နရေ့နဖြာင်းနြးဖိုလ့ှုြရ်ှားမှု

ကို နထာက်ခံေည့်အနေဖဖင့်ဆန္ဒဖြခဲ့ကကတဲ့ ဖြည်မနိုင်ငံနရးတက်ကကလှုြ်

ရှားေူ လူငယ် (၅) ဦးကို နကျာက်တံတားပမို့ေယ်တရားရုံးက ပငိမ်းစုစည် 

ြုေ်မ (၁၉) ဖဖင့် တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖဖစ်ြါတယ်။

ကရင်ေီလူငယ်နတွရဲ့နကကးရုြ်ဖယ်ရှားနရးလှုြ်ရှားမှုကို နထာက် 

ခံနကကာင်း ဆန္ဒဖြခဲ့ကကတဲ့ ဖြည်မတက်ကကနိုင်ငံနရးလှုြ်ရှားေူနတွထဲက 

မအိေဉ္ဇာနမာင်၊ မအိအိမိုး ၊ ကိုေက်နဆွဝင်း၊ ကိုလင်းထက်နိုင် နှင့်  

ကိုမိုးဃဂးနေွး တို့ကတရားစွဲခံရတာဖဖစ်ြါတယ်။

aemfa'G;t,fcl

ေမီးအစည်းအရုံး (KyWO) ကနေပြီး အမျ ိုးေမီးနငှ့ပ်ငိမ်းချမ်းနရး စမွ်းရည ်

ဖမှင့်တင်နရးလုြ်ငေ်းစဉ် နဆွးနနွးြွဲကို ဖြုလုြ်ခဲ့တာဖဖစ်ပြီး တက်နရာက် 

လာကကတဲ ့နကျးရောနေေခမံျားမ ှအမျ ိုးေမီးနငှ့ဓ်နလထ့ုံးတမ်း နခါင်းစဉက်ိ ု

နဆွးနနွးခဲ့ြါတယ်။

အဲေီနခါင်းစဉ်နအာက်မှာမှ နကျးရောနတွမှာ အမျ ိုးေားအမျ ိုးေမီး 

တေ်းတူ အခွင့်အနရးမရရှိနေးေလို အနမွခွဲနဝတဲ့နေရာမှာ အမျ ိုးေား 

နတေွာ ရရှတိာနကကာင့ ်တေ်းတအူခငွ့အ်နရးရရှဖိိုအ့တကွ ်ဘိုးဘွားနတရွဲ့ 

နရှးရိုးစွဲ အစဉ်အလာ နဖြာင်းလဲဖို့ အဖမင်ဖွင့်ေင်တေ်းနတွ ဖြုလုြ်နြးဖို့ 

လိုအြ်တယ်လို့ နဖြာဆိုကကြါတယ်။

အောဂတ်မျ ိုးဆက်ေစ်နတွကို  ထိေ်း နကျာင်းနကျွးနမွး ဖြုစု  

နစာင့်နရှာက်ရမှာနတွက အဓိက အမျ ိုးေမီးနတွက အားောချက်နတွ 

ြိုရှိနေပြီးနတာ့ ေီလိုအယူအဆစွနဲအာက်မှာဖဖစ်တည်လာရတဲ့ အမျ ိုးေမီး 

နတမွှာ အခငွ့အ်နရး မရခဲရ့င ်မမိတိိုရ့ဲ့အောဂတ ်ေားေမီးနတကွိ ုဘယလ်ို

ထိေ်းနကျာင်းရမလဲဆိုတာဟာလည်း နမးခွေ်းထုတ် စရာဖဖစ်လာတယ်လို့ 

ြနဆးလာနကျးရောမှ နော်မာရီးက နဖြာြါတယ်။

နော်မာရီးက “ကျမတို့ နောက်လာမယ့်အောဂတ်မှာ ကျွေ်မတို့ြဲ 

ဖြုဖြင်နဖြာင်းလဲလို့ရမှာ ကိုယ့်ရဲမိဘနတွက အယူစွဲေွားပြီ။ ကျွေ်မတို့က 

ေင်တေ်းနတွဘာနတွတက်ရတယ် အေိြညာနတွရနတာ့ ကိုယ့်ေား 

ေမီးအချေိ်ကျရင် ကိုယ်ဘယ်လိုလုြ်ကကမလဲ” လို့ နဖြာြါတယ်။

နရှးရိုးစွဲ ရိုးရာဓနလ့ထုံးတမ်းလို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကွဲဖြားပြီး ဖမင်နစ 

ချင်ေလို လူမျ ိုးတိုင်းမှာရှိတဲ့ ရိုးရာအစားအနောက်၊ ဝတ်စားဆင်ဖခင်မှု၊ 

ယဉ်နကျးမှု စတဲ့အရာနတွကို ဆက်လက်ထိေ်းေိမ်းနစလိုပြီး ဘိုးဘွား 

နတွက အမျ ိုးေားနတွကိုော အနမွနြးရမယ်ဆိုတဲ့ နရှးရိုးစွဲနတာ့ ဓနလ့ 

ထုံးတမ်းလို ့မဆိဘု ဲကွဖဲြားေနိစချငတ်ယလ်ို ့ကယေ်းအမျ ိုး ေမီးအစည်း 

အရုံးမှ မယုယုနဆွက မှတ်ချက်ဖြုြါတယ်။

ကယေ်းအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံးအနေေဲ့ နကျးရောနတမွှာ ေငတ်ေ်း 

ေွားနြးတဲ့အချေိ်မှာလည်း အမျ ိုးေားအမျ ိုးေမီး တေ်းတူအခွင့်အနရး 

မရရှိ ဖခင်း၊ မိေားစုအတွင်း အနမွခွဲနဝတဲ့အချေိ်မှာလည်း အမျ ိုးေား 

နတွရရှိနြမယ့် အမျ ိုးေမီးနတွ မရရှိဖခင်း၊ ြညာေင်ကကားခွင့်မှာလည်း 

အမျ ိုးေမီးနတွက မရဖခင်းစတာနတွ နတွ့ရှိရနေးတယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

ရိုးရာဓနလ့နှင့်ြါတ်ေက်ပြီး နဆွးနနွးနေကကစဉ်
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လတ်ဆတ်တဲ့ အစားအစာကို လိုအြ်တဲ့အချေိ်မှာ စားေုံးနိုင်ဖို့ 

အတွက် ယနေ့အချေိ်ထိ ပမို့တွင်းနေးနတာင် မရှိနေးတဲ့ ပမို့ ေယ်နလးက 

ကယား(ကရငေ်)ီ ဖြညေ်ယရ်ဲ့ ေယစ်ေွေ်ယဖ်ျားမှာ ရှပိြီး နတာငတ်ေ်းနတေွဲ့ 

ဝေ်းရံထားတဲ့ ရှားနတာပမို့ ေယ်နလးြဲ ဖဖစ်ြါတယ်။

ရာေီအလိုက် ခခံထွက်ေီးနှံနတွကိုော စားေုံးရတယ်ဆိုနြမဲ့ 

စိုက်ြျ ိုးနရး အဆင်မနဖြရင်နတာ့ လတ်ဆတ်တဲ့ ေီးနှံနတွစားေုံးရဖို့ 

နဝးြါနေးတယ်။ ေါနတွကို ကကည့်ဖခင်းအားဖဖင့် ဖွံ့ပဖိုးမှု အရမ်းေည်း 

ြါးနေနေးတယ် ဆိုတာကို ေိနိုင်ြါတယ်။ ကယား(ကရင်ေီ) ဖြည်ေယ်ရဲ့ 

ပမို့ နတာ် လွိုင်နကာ်ကနေ ၂ ောရီနကျာ် ( ဆိုင်ကယ်ဖဖင့်) ခရီးနှင်ရပြီး 

လမ်းြေ်းဆက်ေွယ်နရးလည်း ခက်ခဲနေဆဲ ပမို့  ေယ်နလး တစ်ခု  

ဖဖစ်ြါတယ်။

“အခက်အခဲဆိုနတာ့ အမျ ိုးမျ ိုးရှိတာနြါ့။ ဥြမာ ေူတို့စားဝတ် 

နေနရး၊ နောက်ပြီးနတာ့ နေထိုင်နရး ၊နောက်ပြီးနတာ့ ေူတို့ရဲ့ ဖွံ့ပဖိုးတိုး 

တက်နရး၊ အမျ ိုးမျ ိုးရှိတယ်။ အဲကျနတာ့ ေူတို့နေထိုင်ဖို့အြိုင်း ၊ ေူတို့ရဲ့ 

ေားေမီးြညာနရးအြိုင်းနတွ၊ နောက်ပြီးနတာ့ ေူတို့ရဲ့ နရှ့ဆက်ပြီးမှ 

ေူတို့ရဲ့ အဆင်မနဖြတဲ့အြိုင်းနတွ အမျ ိုးမျ ိုးရှိတယ်။ အမျ ိုးမျ ိုး ခံစားရ 

တယ။်” လို ့နဖမာကြ်ိငု်းစစုည်း နကျးရောအြုစ် ုအြုခ်ျုြန်ရးမှုး ဦးယိေုာက 

ရှားနတာပမို့ေယ်အတွင်းက နကျးရောလူထုနတွရဲ့ လက်ရှိ  ခံစားနေရ 

တာနတွေဲ့ ြတ်ေက်ပြီး နဖြာြါတယ်။

ရှားနတာပမို့ ေယ်အတွင်း ၂၀၁၈ မတ်လ ကုေ်အထိ လူဦးနရ 

(၇၁၁၂ ) ဦး ရှိတယ်လို့ အနထွနထွ အုြ်ချုြ်နရး ဦးစီးဌာေရဲ့ ( website ) 

စာမျက်နှာမှာ နဖာ်ဖြထားတဲ့ စစ်တမ်းအရ ေိရြါတယ်။

ရြ်ကွက် (၄) ရြ်ကွက်၊ နကျးရောအုြ်စု (၃) အုြ်စု၊ နကျးရောနြါင်း 

(၂၀) ရှိတယ်လို့ နဖာ်ဖြထားြါတယ်။ ယခင် ၁၉၉၆၊ ၉၇ ခုနှစ် မတိုင်ခင်မှာ 
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ရှားနတာပမို့ ေယ်အတွင်း ရောနြါင်း ရာနကျာ် တည်ရှိခဲ့တာဖဖစ်ြါတယ်။

ေယ်နဖမမနအးချမ်းခင်တုေ်းက ဖဖတ်နလးဖဖတ်လို့  အများက 

ေိထားတဲ့  (ရိက္ခာဖဖတ်နတာက်ဖခင်း ၊  ဘဏ္ဍာနငွ ဖဖတ်နတာက်ဖခင်း ၊ 

ေတင်းအဆက်အေွယ် ဖဖတ်နတာက်ဖခင်း၊ လူထုနှင့် အဆက်အေွယ် 

ဖဖတ်နတာက်ဖခင်း) ကာလမှာ စစ်နဘးထွက်နဖြး တိမ်းနရှာင်ခဲ့ရမှုနကကာင့် 

နကျးရောနတွ နြျာက်ေွားကုေ်တာဖဖစ်ြါတယ်။

နေရြ်ကို ဖြေ်လည် အနဖခချ နေထိုင်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိတဲ့အတွက် 

တချ ို့ နော နကျးရောနတွော ဖြေ်လည်အနဖခချ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချေိ် 

( အစိုးရရဲ့ တရားဝင် ထုတ်ဖြေ်တဲ့ နကျးရောစာရင်း) မှာ ရောနြါင်း ၂၀ ော 

ကျေ်ရှိတာ ဖဖစ်ြါတယ်။

ရောြေု်းရောနရှာငခ်ဲစ့ဉအ်ခါတေု်းက တချ ို့က ေယစ်ြေ်ကု္ခေညစ်ခေ်း 

မှာ ေွားနေကကေလိ ုတချ ို့က ရှားနတာပ့မို့ ေယထ်မဲှာြ ဲနတာငြ်ိငု်းစစုည်း 

နကျးရောအုြ်စု၊ နဖမာက်ြိုင်းစုစည်းနကျးရောအုြ်စု၊ အလယ်ြိုင်းစုစည်း

နကျးရောအုြ်စုဆို ပြီးနတာ့မှာ ေူ့အုြ်စုေဲ့ေူ စုပြီးနတာ့ ရှာနတာပမို့ေဲ့ 

မလှမ်းမကမ်းမှာ ေူ့အြိုင်းေဲ့ေူ စုပြီး နေထိုင်ကကတာဖဖစ်ြါတယ်။

ေီလိုဖြည်တွင်း စစ်ဖဖစ်ြွားခဲ့လို့ စုစည်းရောဆိုတာဖဖစ်နြါ်လာခဲ့တာ

ဖဖစ်ြါတယ်။

အစစအရာရာ ဖွံ့ပဖိုးမှု နနှာင့်နနှးနေနေးတဲ့အတွက် နကျးရောနေ 

လထူနုတအွနေေဲ့ “ စစြ်ွမဲဖဖစရ်င ်ပငမိ်းချမ်းပြ”ီ လို ့ခစံားနေကကရတဲအ့တကွ ်

စစ်ြွဲ ဖြေ်လည် မဖဖစ်ြွားဖို့ကိုော နမျှာ်လင့်နေကကြါတယ်။

နဖမာက်ြိုင်းစုစည်းမှာ နေထိုင်တဲ့ အေက် (၆၀) ဝေ်းကျင် အမျ ိုး 

ေမီးတစ်ဦးက “ ကျမတို့ နေရထိုင်ရတာ အစစအရာရာ အဆင်နဖြြါ 

တယ်။ ဘာဖဖစ်လို့လဲဆိုနတာ့ အရင်ကလို ထြ်ပြီး မနဖြးရနတာ့ဘူး 

နေေတေ်ကံကား အေကမ်ရငှရ်နတာဘ့ူးဆိရုင ်ကျမတို ့ပငမိ်းချမ်းနေပြနီလ” 

လို့  ေူမက နဟာင်းနွမ်းတဲ့  ကယားရိုးရာ နခတ်နဟာင်းဝတ်စုံနလး 

ဝတ်ဆင်ပြီး ၁ နှစ်အရေယ် နဖမးနလးကို နကျာြိုးရင်း အရင်အချေိ်က ေူမ 

နဖြးလွှားခဲရ့တာနတေွဲ့ ြတေ်ကပ်ြီး ဖြေန်ဖြာင်းနဖြာဖြရင်း ေမူရဲ့ လကရ်ှ ိ

ခံစားချက်ကို နဖြာဖြေွားတာြဲ ဖဖစ်ြါတယ်။

စစ်တြ်ဘက်မှ ေွားလာလှုြ်ရှားမှုနတွ ရှိနေတာနကကာင့် နေ့စဉ် 

စိုးရိမ်စိတ်နတွ ဖဖစ်နြါ်နေတယ်လို့ နေေခံနတွက နဖြာဖြြါတယ်။ 

တခါတနလမှာ ဝတ်စုံ၊ လက်ေက် အဖြည့်အစုံေဲ့ ေွားလာတာနတွ 

လည်း ရှိနေတဲ့အတွက် အလွေ်စိုးရိမ်နေနကကာင်းကို နဖမာက်ြိုင်းစုစည်း 

နကျးရောအုြ်စု အုြ်ချုြ်နရးမှူး ဦးယိုောက အခုလို နဖြာြါတယ်။

“ ကျနတာ ်စိုးရမိတ်ဲ ့အြိငု်းမှာ ဘာဖဖစလ်ဆဲိနုတာ ့ဥြမာ ကျနတာတ်ို ့

ဖြည်ေူလူထုနတွက ကျနတာ်တို့ နကျးရောက လူနတွက နတာင်ယာေွား 

ရင်းေဲ့ အလြုအ်ကိငု ်ေွားတေ်းလေ်းရင်းေဲ့ ကျွ၊ဲနွား ေွားရှာ တေ်းလေ်းရင်းေဲ့ 

အဲေ့ါ ေတူို ့KNPP ေဲ့ အစိုးရဟာ ဖဗုေ်းကေ ဲေွားအဖမငမ်ှားနေတဲ ့အြိငု်းနတ ွ

လမ်းအနကွ့ အနကာက်နတွ၊ ချုံကွယ်ရာလိုနေရာမှာနတွ ေူတို့ ေွားြစ် 

ကကရင်နတာ့ ကျနတာ်တို့ ဖြည်ေူြဲ ောမှာြဲ။” လို့ ဦးယိုောက ေူ့ရဲ့ စိုးရိမ် 

ချက်နတွကို နဖြာဖြေွားြါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့  ဇေ်ေဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ အစိုးရတြ် ၇၂ မှ  ေု-

တြရ်င်းမှူးဦးနဆာငတ်ဲ ့အငအ်ား ၂၀ ခေ့်ြါတဲ ့အဖွဲ့က ေယန်ဖမကျွမ်းကျင ်

အရြ်ေားဖြည်ေူတစ်ဦးကို နခါ်နဆာင်ပြီး ကရင်ေီနဖြာက်ကျားတြ်ကို 

လိုက်လံရှာနဖွခဲ့တယ်လို့ ကရင်ေီအမျ ိုးေားတိုးတက်နရးြါတီ KNPP 

ရဲ့ ရှားနတာပမို့ ေယ် ဆက်ဆံနရးရုံး ေု-တာဝေ်ခံ ခူးနတာ်ရယ်ထံကနေ 

ေိရြါတယ်။

ေီဖဖစ်ရြ် မတိုင်ခင် ဇေ်ေဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ ဝေ်းကျင်နလာက်က 

ရှားနတာပမို့ ကို ကျမတို့ နရာက်ရှိေွားပြီး နေေခံလူထုနတွေဲ့ နတွ့ဆုံ 

တဲ့အချေိ်မှာနတာ့ ေူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နတွက ေူတို့ကို လွှမ်းမိုးနေဆဲ 

ဖဖစ်တာ ကို ေူတို့ေဲ့ စကားနဖြာရင်း ေိဖမင်ခဲ့ရြါတယ်။

ကရငေ်အီမျ ိုးေားတိုးတကန်ရးြါတ ီ(KNPP ) ရဲ့ ရှားနတာပမို့ ေယ ်

ဆက်ဆံနရးရုံး တာဝေ်ခံ ခူးဘိုးရယ်က “ကိုယ်က အထက်အမိေ့်မရော 

လြုန်ေရတဲအ့တကွန်ကကာင့မ်ိုလ့ို ့လြုန်ေရတဲဟ့ာဖဖစန်တာ ့တကယလ်ိုမ့ျား 

ထိနတွ့မှုဖဖစ်ရင် ကျနော်တို့ကနတာ့ ဖြေ်ခုခံရုံြဲ ရှိတာနြါ့ ဆိုပြီးနတာ့ 

နဖြာနတာ့ ကျနော်တို့ အဲ့ေီနေရာမှာ စဉ်းစားစရာဖဖစ်လာတာနြါ့။” လို့ 

ပြီးခဲ့တဲ့ ဇေ်ေဝါရီ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ေဲ့ နတွ့ဆုံနမးဖမေ်း 

ချေိ်မှာ နဖဖကကားေွားခဲ့တာ ဖဖစ်ြါတယ်။

KNPP အနေဖဖင့ ်အစိုးရနငှ့ ်ဖြညေ်ယအ်ဆင့ ်နစှဦ်းနစှဘ်ကေ်နဘာ 

တူစာချုြ် ( Bilatreal Agreement) ကို လက်မှတ်နရးထိုးထားပြီး 

နတွ့ဆုံနဆွးနနွးမှု အကကိမ်ကကိမ်ဖြုလုြ်ထားပြီး ဖဖစ်ြါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး 

ဆိငုရ်ာ အြစခ်တရ်ြစ်နဲရးစာချုြ ်(NCA) ကိနုတာ ့KNPP မ ှလကမ်တှန်ရး 

ထိုးဖခင်း မရှိနေးဘဲ လက်မှတ်နရးထိုးနိုင်ဖုိ့ နဆွးနနွးညှိနှိုင်းနေဆဲဖဖစ်တ

ယ်လို့ ေိရြါတယ်။

“အဓိကကနတာ့ ေူတို့နတွ နှစ်ဖက်စလုံးကလည်း ပငိမ်းချမ်းနရး 

ေွားချငတ်ယလ်ို ့နဖြာထားကကတယ။် ေါနကကာင့ ်တကယ့စ်စမ်ေှတ်ဲပ့ငမိ်းချမ်း 

နရးကိုြဲ  ေွားနြးဖို့  နတာင်းဆိုချင်တယ်။” လို့  ရှားနတာပမို့ေယ်မှာ 

နေထိုင်တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးဖဖစ်တဲ့ နမာ်မဲမိုကလည်း အခုလို နတာင်းဆို 

ေွားြါတယ်။

ရှားနတာပမို့ေယဟ်ာ ဖဖတန်လးဖဖတက်ိ ုခစံားခဲရ့နြမဲလ့ည်း ယနေ့ 

အချေိ်ကာလမှာ ရှားနတာပမို့ ေယ်က နေေခံလူထုနတွကနတာ့ လက်ရှိ 

ပငိမ်းချမ်းမှုကို ဆက်လက်ပြီး ထိေ်းေိမ်းေွားနစချင်ကကြါတယ်။

ဖွင့်လှစ်လိုက်ဖခင်း ဖဖစ်ြါတယ်။

လကရ်ှမိှာနတာ ့တတယိနိငုင်ကံိ ုနရာကရ်ှေိွားတဲ ့ကရငေ်လီငူယ ်( 

၅) ဦး ( Phay Soe Lay Dream) လို့ အမည်နြးထားတဲ့ လူငယ်နတွကနေ 

စုပြီး နထာက်ြံ့တဲ့ နငွနတွေဲ့ ရြ်တည်နေရတာ ဖဖစ်ပြီး နစတောရှင် တချ ို့ 

က တတ်နိုင်တဲ့ အလှူနတွကို လာနရာက်လှူေါေ်းတာနတွရှိတယ်လို့  

ေိရြါတယ်။

အနဆာင်  လာနေတဲ့  နကျာင်းေူ ၊  နကျာင်းေားနတွကိုနတာ့  

တစ်လကို တစ်ဦးလျှင် ဆေ်တစ်ြုံး ေတ်မှတ်ထားနြးပြီး ဟင်း၊ စာအုြ်၊ 

နဘာြ်င၊် ခတဲ၊ံ ဆြဖ်ြာ စတဲ ့တိလုမီှုတစ် နတကွိနုတာ ့တာဝေရ်ှေိနူတကွ 

နြးလှူေွားတယ်လို့ ေိရြါတယ်။

အလှူရှင်နတွအနေေဲ့ ငါး နှစ်အတွင်းော လှူေါေ်းနိုင်မှာ ဖဖစ်တဲ့ 

အတွက် ကနလးနတွ ြညာဆက်လက်ေင်ယူနိုင်ဖို့ နဘာ်ေါနဆာင်ကို 

ဆကလ်က ်ဖငွ့လ်စှထ်ားချငန်ြမဲ ့အခကအ်ခနဲတ ွရှနိေတယလ်ို ့ခူးရားရယ ်

က နဖြာြါတယ်။

“အနရးကကီးဆုံး လိုအြ်တာကနတာ့ နကျာင်းေားနတွ နေ့၊ ည 

စာကျက်ဖို့  နေရာနလးနြါ့နော။ ကျနတာ်တို့  နဟာခေ်းလို  ေီးေေ့် 

ထားနြးတာ မရှိနေးဘူး။ အိြ်ယာနြါ်မှာ ထိုင်ပြီး ဖတ်ရတယ်။ အဲ့လိုြဲ 

ဆိုနတာ့ ခေနလးေဲ့ အိြ်ငိုက်တာရှိတယ်။ အဆင်မနဖြဘူး။ ခုံလည်း လုံးဝ 

မရှိဘူး။ အနရးကကီးဆုံး လိုအြ်ချက်တာ ေါနလးနြါ့နော။ စာဖတ်ဖို့ နေရာ 

နတာ ့နဟာခေ်းလိြုုစံမံျ ိုး ေီးေေ့် လြုန်ြးချငတ်ယ။်” လို ့တာဝေခ် ံခူးရား 

ရယ်က လက်ရှိမှာ နဘာ်ေါနဆာင်ရဲ့ အခက်ခဲဆုံးဖဖစ်တဲ့ အရာကို နဖြာဖြ 

ေွားြါတယ်။

အနြါ်ထြ်၊ နအာက်ထြ်ကို ဝါးထရံေဲ့ ဖြုလုြ်ထားတဲ့ နှစ်ထြ် 

အမိင်ယန်လးထမဲှာ နကျာင်းေ၊ူ နကျာင်းေား ၃၅ နယာကေ်ဲ့ တာဝေခ် ံဆရာ၊ 

ဆရာမ နှစ်ဦး၊ နကျာင်းေူ၊ နကျာင်းေားနတွအတွက် ချက်ဖြုတ်နရးမှာ 

တာဝေ်ယူေူ တစ်ဦးတို့က စုနြါင်းနေထိုင်ကကတာ ဖဖစ်ြါတယ်။

နကျာင်းေူ၊ နကျာင်းေားနတွအတွက် စာကျက်ဖို့ နေရာ ေီးေေ့်  

မရှတိာနကကာင့ ်မမိတိို ့အြိမ်ဲန့ေရာမှာော ထိငုပ်ြီး စာအြုက်ိငုက်ာ စာကျက ်

ရတာ ဖဖစ်တဲ့အတွက် အခက်အခဲရှိတယ်လို့ တာဝေ်ခံနတွ နဖြာြါတယ်။

ရှားနတာပမို့ ေယ်ဟာ ကယား(ကရင်ေီ)ဖြည်ေယ်အတွင်းမှာ ဖွံ့ 

ပဖိုးမှုနောက်ကျနေဆဲ ပမို့ ေယ်တစ်ခု ဖဖစ်ြါတယ်။ ယခင် ဖဖတ်နလးဖဖတ် 

ကာလမှာ စစ်နဘးေဏ်ကို ခံရမှု အများဆုံး ပမို့ ေယ်လည်း ဖဖစ်ခဲ့ြါတယ်။ 

ယခုအချေိ်မှာနတာ့ နိုင်ငံနရး တည်ပငိမ်လာပြီလို့ နဖြာစမှတ်ဖြု 

နေကကတဲအ့ချေိမ်ှာ ြညာမေငခ်ဲရ့တဲ ့မဘိနတကွ မမိတိို ့ေား၊ ေမီးနတကွိ ု

ြညာေငယ်နူိငုန်အာင ်ကကိုးြမ်းနေကကြါတယ။် ရှားနတာပမို့ ေယအ်တငွ်း 

က နကျးရောမှာရှတိဲ ့ဆကန်ကျာေ်က ်အရေယ ်လငူယန်တဟွာ ြညာဆည်း 

ြူး ခဲ့ရေူနတွ အလွေ်ေည်းြါးြါတယ်။

“ဟိုးအရင်က ဖဖတ်နလးဖဖတ်ကာလမှာ တချ ို့က ရှမ်းဖြည်ေယ် 

စြ်အထိ နဖြးေွားတာ ရှိတယ်နြါ့နော။ နောက်ြိုင်း ေည်းေည်းနလး 

ပငမိလ်ာမ ှရှားနတာပမို့ေယထ်ကဲိ ုဖြေလ်ာနေတယ ်အဲလ့ိနုတ ွရှတိာနြါန့ော။ 

အဲလ့ိ ုကနလးနတ ွလာနေတာ များတယ။် ပြီးနတာ ့ေတူိုရ့ောမှာက နကျာင်း 

မရှိတဲ့ေူနတွနြါ့။ တိုက်ြွဲနတာ့ မဖဖစ်နတာ့ဘူး ဆိုနြမဲ့ ေူတို့နတွက 

ဟိနုဖြးေနီဖြး နဖြးပြီး တမိ်းနရှာငရ်တဲေ့နူတြွ။ဲ” လို ့အနဆာငန်ေ ကနလး 

နတွေဲ့ ြတ်ေက်ပြီး ခူးရားရယ်က ရှင်းဖြေွားတာြဲ ဖဖစ်ြါတယ်။

ရှမ်း ဖြည်ေယ်စြ် နတလဲ နကျးရောမှာ နေထိုင်တဲ့  ေဝမတေ်း 

နကျာင်းေား ခူးနကးရယက် ယခငန်စှန်တမွှာ တဖခားနော နဘာေ်ါနဆာင၊် 

ကက်ေလစ်နကျာင်းနတွမှာ နေထိုင်ပြီး ြညာေင်ယူခဲ့နြမဲ့ မိဘနတွက 

နငနွကကး မတတန်ိငုတ်ာနကကာင့ ်ယခလုကရ်ှ ိနဘာေ်ါနဆာငမ်ှာ လာနရာက ်

နေထိုင်ဖခင်း ဖဖစ်တယ်လို့ နဖြာြါတယ်။

“ကျနတာ် နကျာင်းဆက်တက်ချင်လို့ ေီမှာ လာနေတာြါ။ ရောမှာ 

လည်း နကျာင်းက ၄ တေ်းအထြိ ဲရှတိယန်လ။” လို ့ခူးနကးရယက် နဘာေ်ါ 

နဆာင်မှာ လာနရာက်နေထိုင်ရတဲ့ အနကကာင်းရင်းကို နဖြာဖြြါတယ်။

နကျာင်းြတိရ်ကန်တမွှာနတာ ့အနဆာငတ်ငွ်း ေေ့်ရငှ်းနရးလြုပ်ြီး 

ခခံထွက်ေီးနှံြင်များ စိုက်ြျ ိုးဖခင်း၊ မိမိအမျ ိုးေားေဲ့ ေက်ဆိုင်တဲ့ ြညာ 

ရြ်များ နလ့လာဖခင်း၊ ရှားနတာပမို့တွင်းမှာ ေေ့်ရှင်းနစဖို့အတွက် အမှိုက် 

နကာက်ဖခင်း စတာနတွကို ဖြုလုြ်နလ့ရှိတယ်လို့ ေိရြါတယ်။

တချေိက် စစန်ဘးေဏန်ကကာင့ ်တမိ်းနရှာငရ်င်းေဲ့ ြညာမေငခ်ဲရ့တဲ ့

မဘိနတအွနေေဲ့ ယနေ့အချေိမ်ှာနတာ ့ေား၊ ေမီးနတကွိ ုြညာေငယ်နူိငုဖ်ို ့

အားနြးတဲ့ မိဘနတွ ေည်းြါးနေနေးတယ်လို့ ကရင်ေီလူငယ်နတွက 

နဖြာြါတယ်။ ေါ့နကကာင့် ကရင်ေီလူငယ်နတွကလည်း ေူတို့ရဲ့ နေေ 

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ေူတို့ကိုယ်တိုင် တတ်နိုင်တဲ့ ေည်းလမ်းနတွေဲ့ 

ရှာကက ံကကိုးစားပြီး အောဂါတန်ခါင်းနဆာငန်တ ွဖဖစလ်ာမဲ ့နကျာင်းနေအရေယ ်

ကနလးနတွကို  ြညာေင်ယူနိုင်နအာင် နဆာင်ရေက်နြးနေကကတာြဲ 

ဖဖစ်ြါတယ်။
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ရှားနတာပမို့ေယ် နဖမာက်ြိုင်း စုစည်းနကျးရောမှ နေေခံ တချ ို့အား နတွ့ရစဉ်

armfOD;jrm a&;om;onf?



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

azazmf0g&Dv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(26)

ကယားဖြည်ေယ်ရဲ့ပငိမ်းချမ်းနရးဖဖစ်စဉ်နှင့်လက်တနလာ အမျ ိုး 

ေမီးထုနတွရဲ့  နိုင်ငံနရးအနဖခအနေမှာြါဝင်နေမှု အနဖခအနေကိုအ

မျ ိုးေမီးများဘယ်လို ဖမင်လဲဆိုတာခုလို ကရင်ေီအမျ ိုးေမီးအစည်းရုံး 

အတငွ်းနရးမှူး (၂) နမာဖ်နရးဖမာ နမးဖမေ်းထားတာေဲ့ြတေ်ကလ်ိုန့ကာက ်

နုတ်တင်ဖြလိုက်ရြါတယ်။

နမး။  ။ကယား(ကရင်ေီ ) ဖြည်ေယ်ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းနရး ဖဖစ်စဉ်မှာ  

အစ်မတို့အနေေဲ့ ဘယ်လိုဖမင်ြါေလဲ။

နဖဖ။ ။ ကျမတို့ ဖြည်ေယ်ပငိမ်းချမ်းနရးအနေေဲ့ နဖြာမယ်ဆိုရင် 

ကျမတို့ဖြည်ေယ်မှာက ပငိမ်းချမ်းတယ်လို့ တစ်ဖခားဖြည်ေယ်က နဖြာော 

နဖြာတယ်။ ေါနြမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြည်ေယ်ထဲမှာ ဆိုရင် ကျမတို့ဖြည် ေယ်

ေဲ့ဖြည်ေူလူ့ထုေေဲ့တြ်ြိုင်းဆိုင်ရာမှာက အပမဲတမ်းထိြ်တိုက်နတွ့တဲ့ 

ဟာမျ ိုးနတွရှိတယ်နြါ့နော။  အဲ့မှာဆိုရင် မကကာခဏဖဖစ်နလ့ရှိတယ်၊ 

နောကတ်စခ်ကုျနတာ ့ကျမတို ့ဖြညေ်ယဟ်ာအမေှဆ်ိရုင ်ေီးဖခားလတွလ်ြ်

တဲဖ့ြညေ်ယဖ်ဖစတ်ယ။် ေိုန့ြမဲလ့ည်း အခပုငမိ်းချမ်းနရးေွားနေတဲ ့အချေိမ်ှာ

ဆိုရင်ေီတြ်ြိုင်းေဲ့တိုင်းရင်းေားလက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အထူးေဖဖင့် 

(KNPP) အနေေဲ့နြါ့နော်  ေူတို့ပငိမ်းချမ်းနရးနဆွးနနွးတဲ့နေရာမှာဆိုရင် 

တြ်ဖက်ကလိုက်နလျှာမှုအားေည်းတာမျ ိုးနတွ၊ အရင်ကေူတို့ထိုးထား

တဲ့ဖြည်ေယ်အဆင့်နှင့် ြတ်ေက်ပြီးစည်းကမ်းချက်နတွ အနကာင်ထည်

နဖာ်မှုအားေည်းတဲ့အဖြင်ချ ိုးနဖာက်တဲ့အြိုင်းနတွ နတွရှိရတယ်နြါနော။ 

ေါကိုကကည့်မယ်ဆိုရင် ေူတို့ဖက်ကနေ ပငိမ်းချမ်းနရးကိုေိြ်မလိုချင်တာ

လား ေို့မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုဆိုတာနတာ့ ေိြ်မေိဘူနြါ့။ ေါကနတာ့ 

ကျမရဲ့အဖမင်နတွ့ရှိချက်ြဲ ဖဖစ်ြါတယ်။

နမး။ ။ အစ်မတစ်နယာက်အနေေဲ့ကယားဖြည်ေယ်ရဲ့ပငိမ်းချမ်းနရး

ဖဖစ်စဉ်မှာ ဘယ်လိုမျ ိုးအကကံဖြုချင်ြါေလဲ။

နဖဖ။ ။ ကျမတို့အနေေဲ့ ဆိုရင်ေီနှစ်နြါင်း ခုနှစ်ဆယ် စစ်အာ

ဏာရှင်စေစ်အုြ်ချုြ်မှုနကကာင့်  ကျမတို့လူ့ အခွင့်နရးနတွအများကကီး 

ချ ိုးနဖာက်ခံရတယ်။ ပြီးရင် ကျမတို့အမျ ိုးေမီးဖက်ကနေကကည့်မယ်ဆို

ရင် အမျ ိုးေမီးေဲ့ ကနလးနတွက တစ်စုံတစ်ခုတိုက်ြွဲဖဖစ်တာဖဖစ်ဖဖစ် 

တစ်စုံတစ်ခု ဖဖစ်ပြီဆိုရင် လူ့ အခွင့်နရးအများဆုံးချ ိုးနဖာက်ခံရြါတယ်။ 

အဲ့နကကာင့်  ကျမတို့ကနောက်ထြ်ေီလိုမ ဖဖစ်နအာင်  (၂၀၁၅)

နောကြ်ိငု်းမှာဆိရုင ်ဖြညေ်ူ့အစိုးရအနေေဲ့ (NLD) ြါတကီိ ုမနဲြးခဲတ့ယန်ြါ၊့ 

ဖြညေ်ူ့အစိုးရဆိနုတာ ့တစက်ယ ်ေမီိကုနရစ ီဖကေ်ွားတဲအ့စိုးရကိလုိခုျငလ်ို့

အဲလ့ိနုရေးချယခ်ဲတ့ယ။် ေိုန့ြမဲ ့(၅) နစှအ်တငွ်းမှာဆိရုင ်အရငက်ေဲ့မကွာဘူး 

အတူတူြဲဖဖစ်နေတယ်။ ေါနကကာင့် နောက်ကျရင်တက်လာမဲ့အစိုးရကို 

ဖြညေ်ကူိ ုဦးတညတ်ဲအ့စိုးရဖဖစခ်ျငတ်ယ။် ပြီးနတာ ့ဖြညေ်ရူဲ့အေကံိေုား

နထာင်နစချင်တယ်၊လူေည်းစုတိုင်းရင်းေားအားလုံး ြါဝင်နစချင်တယ်။

နမး။ ။ ကယား (ကရင်ေီ)ဖြည်ေယ် လူ့အခွင့်အနရး ဘယ်လို ချ ိုး 

နဖာက်မှုနတွရှိလဲ။

နဖဖ။ ။ အများကကီးရှိတယ်နြါ့နော။ နဖြာရမယ်ဆိုရင် ဥြမာ - 

နတာင်ေူနတွကို  လူ့  အခွင့်နရးချ ိုးနဖာက်တာမျ ိုးနတွ ၊  လူငယ်နတွ 

အနြါ်မှာ မတရားနှိြ်ကွြ်တာမျ ိုးနတွ၊ ေါနတွကလူ့အခွင့်နရးချ ိုးနဖာက်

တဲ့ထဲမှာြါတယ်။ နောက်တစ်ခုကအမျ ိုးေမီးဖက်က ကကည့်မယ်ဆိုရင် 

အမျ ိုးေမီးေဲ့ကနလးနတွကို အခွင့်နရးချ ိုးနဖာက်တာအများကကီးရှိတယ်။ 

ဥြမာ-အာဏာြိုင်နတွကနေကျူးလွေ်တဲ့ အမှုနတွဆိုရင် တရားဥြနေ 

လမ်းနကကာင်းေွားနြမဲ့လည်း တရားမျှတမှု လုြ်ယူတဲ့နေရာမှာ အရမ်း 

ခကခ်တဲာမျ ိုးနတ၊ွ နောကပ်ြီးနတာအ့ခဆုိရုင ်နငမွျားတရားနိငုဆ်ိတုဲန့ခတ ်

ရှိနေနေးတယ်။ နဖြာရမယ်ဆိုရင်လူ့အခွင့်အနရးေဲ့ြတ်ေက်ပြီနတာ့ 

ကျမတို့ ကယားဖြည်ေယ်မှာအခုထိချ ိုးနဖာက်မှုနတွရှိနေနေးတယ်လို့

ဖမင်မိြါတယ်။

နမး။ ။ အမျ ိုးေမီးနတအွနေေဲ့ အခငွ့အ်နရးနတ ွဘယလ်ိဆုုံးရှုံးမှုနတ ွ

ကကုံနတွ့ရြါေလဲ။

နဖဖ။ ။ အများကကီးရှိတယ်နြါနော ဥြမာ- အခုနတာင်ေူကိစ္စ 

မှာဆိုရင် မုဆိုးမ တစ်ဦးြါတယ်။ ေူက မုဆိုးမဖဖစ်တဲ့အတွက်နကကာင့် 

ေူ့ကနလးရဲ့ ကျေ်းမာနရး၊ ြညာနရးအတွက် ေူဦးနဆာင်နြးတယ်။ 

ခုချေိ်မှာေူကအချုြ်နထာင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် ေူ့ကနလးရဲ့ 

ကျေ်းမာနရး၊ြညာနရး အခွင့်အလမ်းနတွအလိုလိုဆုံးရှုံးနေပြီ။ ပြီးနတာ့ 

နိုင်ငံေားတစ်ဦးရေင့်တဲ့ လူ့အခွင့်အနရးမှာ အများကကီးဆုံးရှုံးနေတာရှိ 

တယ်။ 

နောက်တစ်ခုက ကျမတို့အမျ ိုးနတွဟာဆိုရင် အနကကာင်းအရာ 

တိုင်းမှာ (ဥြမာ-နိုင်ငံနရးဖဖစ်နစ လူ့မှုနရးဖဖစ်နစ စီးြွားနရးဖဖစ်နစ) 

နေရာတိုင်းမှုာ အမျ ိုးေမီးနတွ ြါဝင်ခွင့်ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ဟာမျ ိုးနတွကစ 

ကျမတိုလ့ိကုပ်ြီးနတာ ့နတာင်းဆိနုေရတယ။် အမေှတ်စက်ယဆ်ိ ုအဲလ့ိမုျ ိုး

လိုက်နတာင်းနေစရာမလိုဘူး ။ 

အစိုးရက (ေည်းမျ ိုးစုံ အမျ ိုေမီးများအနြါ်ခွဲဖခားမှုြနြျာက်စာ

တမ်း)မှာ လက်မှတ်ထိုးထားပြီး လက်နတွ့မလုြ်နဆာင်နိုင်တဲ့အဖြင် 

လုြ်နဆာင်နြးတဲ့ (CSO) ဖဖစ်တဲ့အမျ ိုးေမီးအဖွဲ့အစည်းနတွ လိုက်လုြ် 

နေတဲ့အချေိ်မှာ တာဆီးြိတ်ြင်တာမျ ိုး၊ အစည်းအနဝးမလုြ်ရ ၊လူထုနှင့် 

မနတွ့ရ စတဲ့အနကကာင်းအရာနတွက ေက်ေက်မဲ့မဲ့ ဖိနိုမ့်မှုဖဖစ်တယ်။ 

အခွင့်အနရးနတွကိုြိတ်ြင်တယ်လို့  ကျမတို့အနေေဲ့နဖြာလို့  

ရတယ်နြါ့။

နမး။ ။ ပငိမ်းချမ်းနရးဖဖစ်စဉ်မှာ အမျ ိုးေမီးထုနတွြါလာဖို့  အစိုး 

ရဖကက် လိကုန်လျာနြးတဲ ့အနဖခအနေမျ ိုးရှခိဲဖ့ူးလား။ အမျ ိုးေမီးထနုတ ွ

အတွက် ဘယ်လိုြံ့ြိုးနြးတာရှိလဲ။

နဖဖ။ ။ ကျမတို့က နှစ်တိုင်းပငိမ်းချမ်းနရးေဲ့ြတ်ေက်ပြီးနတာ့မှ 

ေက်ဆိုင်ရာပမို့ေယ် (၇) ပမို့ေယ်ရဲ့လူ့ထုနတွေဲ့ေွားနတွ့တယ်၊ နတွ့ပြီး 

နတာမ့ ှေတူိုရ့ဲ့ဖြညေ်ယ ်၊ပမို့ေယ၊်နကျးရောနတမွှာ ပငမိ်းချမ်းနရးေဲ့ြတေ်က ်

ပြီးနတာ့မှ ဘယ်နလာက်ြါဝင်ခွင့်ရှိနေပြီလဲ ၊ြါဝင်တဲ့အချေိ်မှာ ဘယ်လို 

စိေ်နခါ်မှုအခက်ခဲ နတွကကုံနတွ့နေလဲ ဆိုတဲ့ဟာမျ ိုး အပမဲတမ်းထိနတွ့ 

နမးဖမေ်းြါတယ်။

ေူတို့ဆီကနေ ကကားရတဲ့  စိ ေ် နခါ်မှု  အခက်ခဲ  အေံနတွကို  

စည်းရုံးတယ်။ ေက်ဆိုင်ရာလွှတ်နတာ် အစိုးရဆီကို တင်ဖြတယ်။ 

ေါနြမဲ့ကျမတို့  စုစည်းထားတဲ့အေံနတွက ဘယ်နလာက်ထိ 

ေားနထာင်နြးတယ် ေားမနထာင်နြးဘူးဆိုတာက အခုလက်ရှိကျမ 

တိုဖ့ြညေ်ယမ်ှာ ဖဖစြ်ျကန်ေတဲ ့အမျ ိုးေမီးနတေွွားလြုမ်ယ့ ်ေငတ်ေ်းနတ ွ

ကိုလိုက်ြိတ်ြင်နေတယ်ဆို နတာ့  ေူတို့ ေားနထာင်မှုအားေည်းတဲ့  

အြိုင်းနတွ ရှိနေနေးတယ်နြါ့။ ဆိုလိုချင်တာက ပငိမ်းချမ်းနရးဖဖစ်စဉ်မှာ 

အမျ ိူ းေမီးနတွ ြါဝင်လာဖို့အတွက် ေူတို့ေိြ်အားမနြးဆိုတာကို ဖြ 

တာေဲ့အတူတူြဲ။

နမး။ ။ အစမ်တိုအ့ဖွဲ့နတအွနေေဲ့ နကျးလကန်ေေမှာ ပငမိ်းချမ်းနရးေဲ့ 

ြတ်ေက်လို့ ဘာနတွနဆာင်ရေက်နြးနေတာရှိလဲ။

နဖဖ။ ။ရှတိယ ်ကျမတိုန့စှတ်ိငု်းရှတိယ ်ေူ့အဆင့(်level) အလိကုန်ြါ။့ 

ဥြမာ-နကျးရောမှာဆိုရင်တက်ကကတဲ့လှုြ်ရှားတဲ့ အမျ ိုးေမီးနတွရှိေလို 

ြါတီထဲမှာ ြါနေတဲ့အမျ ိုးေမီးနတွရှိတယ်။ အဲ့လိုမျ ိုးအမျ ိုးေမီးနတွက 

ေတူိုရ့ှနိေတဲ ့အရညအ်ချင်းကိ ုြိပုြီးနတာမ့တှိုးတကလ်ာနအာင ်မမွ်းမနံြး 

တယ်နြါ့။  ေူေီအရည်အချင်းကိုထြ်ရလိုက်ရင်နတာ့ ေူ့ရဲ့အေိုင်း 

အဝိုင်းအတွက်၊ အမျ ိုးေမီးကိုယ်စားဖြုမှုအတွက် ဆိုပြီးနတာ့မှ ေူတို့လို 

အြ်နေတဲ့ စွမ်းရည်ဖမင့်ေင်တေ်းနတွကျမတို့အပမဲတမ်းေွားနြးတယ်။ 

နောက်တစ်ခုက ကျမတို့ ဖြည်ေယ်ရဲ့ပငိမ်းချမ်းနရး အနဖခနေ update 

နတွေိနအာင် ကျမတို့အပမဲတမ်း နဆွးနနွးြွဲလုြ်ပြီးနတာ့မှ အဖြေ်အလှေ်

တင်ဖြနြးတာမျ ိုးနတွရှိတယ်နြါနော။

နမး။ ။ေီလိုမျ ိုးအစ်မတို့ေင်တေ်းေွားနြးတဲ့ချေိ်မှာ အစိုးရဖက် 

ကနေပြီးနတာ့ လွတ်လွတ်လြ်လြ် လုြ်ြိုင်ခွင့် ရှိလား။ အခွင့်အနရးြိတ်

ြင်ခံရတာမျ ိုးရှိလား။

နဖဖ။ ။ရှတိယန်ြါန့ော အခဆုိရုင ်ကျမတိုအ့ဖွဲ့ကိ ုေငတ်ေ်း ေိုမ့ဟတု ်

အစည်းနဝး တစ်နေ့ြဲဖဖစ်ဖဖစ် နေ့တစ်ြိုင်းြဲဖဖစ်ဖဖစ် ဖြုလုြ် မယ်ဆိုရင် ေူ

တိုဆ့ခီငွ့ဖ်ြုစာတငရ်မယလ်ိုန့ဖြားတယ။် ေါနြမဲတ့စက်ယတ်မ်း ကကည့မ်ယ ်

ဆိရုင ်ဥြနေထမဲှာကကည့မ်ယဆ်ိရုင ်အဖွဲ့အစည်းအေင်းအဖွဲ့ရဲ့ မတှြ်ုတံင ်

ကို တင်လို့ရတယ်လို့ နဖြာထားတယ်နြ့ါ တစ်ကယ်လို့ မတင်ဘူး ဆိုရင် 

ဖမ်းဆီးအနရးယူမယ်ဆိုတဲ့ ဟာမျ ိုးနတွ မနဖြာဘူးနြါ။

ဥြနေထဲမှာ အဲ့လိုဖြထားနြမဲ့ ေူတို့က တင်ကိုးတင်ရမယ် အဖွဲ့ 

အစည်းတစခ်ဖုဖစပ်ြဆီိရုင ်တရာဝင်းတငရ်မယ ်တရားဝငတ်ငမ်ြဲှ လြ်ုချင ်

တဲ့လှုြ်ရှားမှုနတွလုြ်လို့ရမယ် လို့ေူတို့နဖြာတယ်နြါ။

နမး။ ။အစမ်တိုအ့ခဆုိ ုပငမိ်းချမ်းနရးစကားဝိငု်းနတလွြုန်ေတယန်ြါ

နေား။အဲလ့ိမုျ ိုးမှာနကာ အမျ ိုးေမီးနတ ွြါဝငမ်ှု အနဖခအနေဘယလ်ိရုှလိ။ဲ

နဖဖ။  ။ အမျ ိုးေမီးနှင့်ကနလးများတွက် ကကိုတင်ကာကွယ် 

မှုနတွေားလည်လာတယ် ေူတို့နတာင်းဆိုလာတယ်။ နောက်တစ်ခုက 

ပငီမ်းချမ်းနရး နဆွးတဲ့ချေိ်မှာ အမျ ိုးေမီးြိုမိုြါဝင်လာဖို့အတွက် ဘယ်လို 

အဟေ့်တားရှိလဲ ေီအဟေ့်တားကိုနကျာ်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုဆွဲ 

နခါ်ရမလဲ၊ အမျ ိုးေားနှင့်တေ်းတူမှု မဟုတ်တဲ့တွက်နကကာင့် အထူးလုြ် 

နဆာင်ချက်အနေေဲ့ ဘယ်လိုလုြ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ဟာကစ ေူတို့ေိေားလည် 

လာတယ်။ 

နောကတ်စခ်ကု ေတူို ့ကိယုတ်ိငုက် အဲလ့ိြုါဝငခ်ျငတ်ဲစ့တိန်တနွြါ်

လာကကတယ် ဘာနကကာင့်လဲဆိုနတာ့ နှစ်(၇၀)နကျာ် အမျ ိုးေမီးနတွက 

အိမ်ထဲမှာြဲနေ ထမင်းဟင်းချက် ကနလးထိေ်း နတာင်ယာေွား အဲ့လိုြဲ 

အဲ့ဘဝကနေ ေူတို့အ ဖြင်နလာကကို  မတိုးထွက်နို င်ဘူး ။ခုဆို ရင်  

နခတ့န်ငှ့အ်ည ီအဖမငန်တကွျယလ်ာတယ ်နေရာတိငု်းမှာ နဆွးနနွးမှုနတမွှာ 

ေူတို့တက်လာပြီးနတာ့မှ နဆွးနနွးမှုနတွရှိလာတယ်နြါနော။

နမး။ ။ပြီးနတာ့အခု ကယား(ကရငေ်ီ)ဖြည်ေယမ်ှာ ပငမိ်းချမ်းပြလီား

။မပငိမ်းချမ်းနေးဘူးလား ဘယ်လိုဖမင်ြါေလဲ။

နဖဖ။ ။ကျမတစဦ်းအနေေဲ့ဆိရုင ်ပငမိ်းချမ်းနရးရပြလီိုဆ့ိတုဲေ့နူတကွ 

ကယားဖြည်ေယ် ဌာနေတိုင်းရင်းေားက လူ့နတွမဟုတ်ဘူးလို့ ကျမထင် 

တယ။် ဘာနကကာင့လ်ဆဲိနုတာ ့ဥြမာ(၂)ခရုှတိယ ်(၁)ချကက် ကျမတိုဖ့ြည ်

ေယ်က ေီးဖခားလွတ်လြ်တဲ့ဖြည်ေယ်ဖဖစ်တဲ့တွက်နကကာင့် ဘယ်ေူမှ 

လာပြီးအြုခ်ျုြတ်ာမျ ိုး ၊ အမေိ့်နြးတာမျ ိုး လြုလ်ိုရ့ဘူး။ (၂)ချကက် KNPP၊ 

တြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ နှင့်အစိုးရ နတွေဲ့ဖြည်ေယ်အဆင့်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ 

NCA နတာင်မှ ေူတို့ဖက်က အနကာင်ထည်နဖာ်အားေည်းမှုနတွ၊ချ ိုးနဖာ

က်မှုနတွရှိတယ်။ ပြီးနတာ့ လူ့ထုရဲ့နတာင်းဆိုချက် လိုအြ်ချက်နတွကို 

လျစ်လျူရှုပြီးနတာ့မှ ေူတို့လုြ်ချင်တာလုြ်တဲ့အြိုင်းနတွ၊လူ့ထုေဲ့အဆင်

မနဖြမှုနဖမာက်များစွာကိုကကည့်ဖခင်းအားဖဖင့် လုံးဝမပငိမ်းချမ်းနေးဘူးလို့ 

ကျမအနေေဲ့ နဖြာလို့ရတယ်နြါနေား။

နမး။ ။ဖြည်ေယ်ပငိမ်းချမ်းနရးနှင့် ြတ်ေက်ပြီးနတာ့ အစ်မအနေေဲ့ 

ဘာနတွထြ်နဖြားချင်နေးလဲ။

နဖဖ ။  ။ ဘာ နတွ နဖြား ချ င် လဲ ဆို နတာ့  နော က် တ က် လာ မဲ့  

အစိုးရဖဖစ်ဖဖစ် ေီအစိုးရဖဖစ်ဖဖစ် ေီကကားကာလြဲဖဖစ်ဖဖစ် နောက်နှစ်နြါင်း 

များစွာြဲဖဖစ်ဖဖစ် ဖြည်ေူလူ့ထုနတွလိုချင်တဲ့ စစ်မှေ်တဲ့ ဖယ်ေရယ်ဖြည် 

နထာငစ်၊ုအမေ်ှတစက်ယ ်ေမီိကုနရစ ီစနစှအ်ြ်ုချုြ်တဲ ့အစိုးရလိခုျငတ်ယ။် 

နောကတ်စခ်ကု တကလ်ာတဲအ့စိုးရနတဟွာ ဌာနေတိငု်းရင်းေားကနေနရေး

ထားတဲအ့စိုးရဖဖစန်စချငတ်ယ။် ဖြညေ်လူထူနုတကွိလုည်းနဖြာချငတ်ာက 

မဲနြးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဌာနေတိုင်းရင်းေားကို ကိုယ်စားဖြုတဲ့လူ့ကိုြဲ 

နရေးနစချင်တယ်ဆိုတာကို ကျမအကကံဖြုချင်တယ်။

"jynfolvlxkeJ hwyfydkif;qdkif&mrSmu 

tjrJwrf;xdyfwdkufawG hwJh[mrsdK;awG&Sdw,f?"

ကရင်ေီအမျ ိုးေမီးအစည်းရုံး အတွင်းနရးမှူး (၂) နမာ်ဖနရးဖမာ
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နကျာင်းနေအရေယ် ကနလးတစ်စုက ခခံဝင်းထဲမှာ နြါက်ဖြား 

ကိုင်ေူကိုင် ဓားကိုင်ေူကိုင်ေဲ့ ခခံရှင်းနေကကတာကို ကကည့်လိုက်နတာ့ 

ေတူိုန့တ ွလတလ်တဆ်တဆ်တ ်အေီးအနှနံတ ွစားရဖို ့နြျာန်ြျာရ်ှေငရ်ှေငေ်ဲ့ 

တက်ကကစွာ ကိုယ်တိုင် စိုက်ြျ ိုးနေကကတာဖဖစ်ြါတယ်။

ေူတို့ကနတာ့ ရှားနတာပမို့ ေယ်အတွင်းက နဝးလံနခါင်ဖျားတဲ့ 

နကျးရောက ြညာဆက်လက်ဆည်းြူးဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့ ကနလးနတွြဲ 

"azpdk;av;a'ou uav;awG&Jhtem*gwftdrfav;"

ဖဖစ်ြါတယ်။ ေူတို့အနေေဲ့ ြညာဆက်လက် ေင်ကကားနိုင်ဖို့ ကရင်ေီ 

လငူယတ်စစ်ကု ဖငွ့လ်စှထ်ားတဲ ့နဘာေ်ါနဆာငမ်ှာ လာနရာကပ်ြီး စနုြါင်း 

နေထိုင်ကကြါတယ်။

နဘာ်ေါနဆာင်ကိုနတာ့ “နဖစိုးနလး လွိမိုး ကလွှီး နဘာ်ေါနဆာင်” 

လို့ အမည်နြးထားြါတယ်။

နဘာ်ေါနဆာင် ဖွင့်လှစ်ရဖခင်းရဲ့ ရည်ရေယ်ချက်ကိုနတာ့ တာဝေ်ခံ 

armfOD;jrm a&;om;onf?

ဖဖစေ် ူခူးရားရယက် “အထူးေဖဖင့က်နလးေငူယန်တ ွပမို့နြါ်မှာ အလယ ်

တေ်း (ေို့) အထက်တေ်းနကျာင်းကို ဆက်လက်ြညာေင်ယူ နိူင်ရေ် 

အတွက် တဖက်တလမ်းကနေ ကူညီနြးဖို့ေီနဘာ်ေါနဆာင်ကို ဖွင့်ရဖခင်း 

ဖဖစ်ြါတယ်။” လို့ ရှင်းဖြြါတယ်။

လက်ရှိမှာနတာ့ နဘာ်ေါနဆာင်မှာ နကျာင်းေား၊ နကျာင်းေူ 

နြါင်း ၃၅ နယာက် ရှိြါတယ်။ နကျာင်းေား၊ နကျာင်းေူနတွ အများစုဟာ 

ရှားနတာပမို့ ေယထ်ကဲ နဝးလတံဲ ့နကျးရောနတကွနေ လာနရာကန်ေထိငုပ်ြီး 

ြညာ ဆက်လက် ဆည်းြူးနေကကတာ ဖဖစ်ြါတယ်။

ေူတို့  နကျးရောဟာဆိုရင် ယခင်က စစ်နဘးေဏ်နကကာင့်  နရေ့ 

နဖြာင်း နဖြးလွှားရင်းေဲ့ ယခုအချေိ်မှာ နေရြ်ကို ဖြေ်လည်နေထိုင်နိုင်ပြီ 

ဖဖစ်နြမဲ့ စာေင်နကျာင်း မရှိတာနတွနကကာင့် မိမိနေရြ်ေဲ့ နဝးလံတဲ့ ရှား 

နတာပမို့ အတွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ နဘာ်ေါနဆာင်မှာ လာနရာက်ပြီး 

ြညာဆည်းြူးနေကကရတာ ဖဖစ်ြါတယ်။

နဘာ်ေါနဆာင်ကိုနတာ့ ရှားနတာပမို့ ေယ် နဖမာက်ြိုင်းစုစည်း 

နကျးရောမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖဖစ်ြါတယ်။

ကရငေ် ီေကု္ခေညစ်ခေ်းကနေ့ UN ရဲ့ အကအူညေီဲ့ တတယိနိငုင်ကံိ ု

နရာက်ရှိေွားတဲ့ ကရင်ေီလူငယ်တချ ို့ ၊ ကရင်ေီ အမှတ် (၁) ေုက္ခေည် 

စခေ်းမှ Morning Star ဆိုတဲ့ ကရင်ေီလူငယ်တစ်ဖွဲ့ေဲ့ ရှားနတာပမို့ ေယ် 

အတွင်းမှာ နေထိုင်ကကတဲ့ ဖနရစိုးနလး လူငယ်တို့က အချင်းချင်း နဆွးနနွး 

တိုင်ြင်ရာမှ ြညာဆက်လက် မေင်ယူနိုင်တဲ့ ဖနရစိုးနလးနေေ (ရှား 

နတာပမို့ေယ်) မှ ကနလးနတွကို  ြညာဆက်လက် ေင်ယူနစလို ပြီး 
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ရှားနတာပမို့ေယ်၊ နဖမာက်ြိုင်းစုစည်းနကျးရောတွင် ဖွင့်လှစ်ထားနော နဖစိုးနလး လွိမိုးကလွှီး နဘာ်ေါနဆာင်မှ နကျာင်းေူ၊ နကျာင်းေားများအား နတွ့ရစဉ်


