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2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(2)

ဝနက်ြီးဌာနများတငွ ်လငူယရ်ေးော ဝနက်ြီးဌာန 

ထားေှိရေးေန် လာမည့် ၂၀၂၀ ရေေးရြာြ်ေွဲအပေီး 

အစိုးေသစ်လြ်ထြ်မှာ  တိုြ်တွန်းရတာင်းဆို  

သွားမယ်လို့ ြေင်နီလူငယ်ရတွြ ရြောေါတယ်။

ပေီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၆ ေြ်ရန့ြရန ၁၈ ေြ် 

ရန့မှာ ြယား (ြေင်နီ)ြေည်နယ်အတွင်းမှာေှိတဲ့ 

ြေင်နီလူမျ ိုးစု လူငယ်ထု ရတွ့ဆုံေွဲြို လွိုင်ရြာ်ပမို့ 

နယ် ဝမ်ရငါ့ရြျးေောမှာ ြေုလုေ်ခဲ့ ပေီး ရတွ့ဆုံေွဲမှာ 

ရဆွးရွွးသွားခဲ့ပေီး သြ်ဆိုင်ောြိုလည်း တိုြ်တွန်း 

သွားမယ်လို့ ြေင်နီြေည် လူမျ ိုးစု လူငယ် ဦးရဆာင် 

ရြာ်မတီမှ ရြာ်မတီဝင် တစ်ဦးြြစ်တဲ့ ခူးေီးေယ်ြ 

ရြောေါတယ်။

“ ရတာ်ရတာ်များများြ လူငယ်ြ အရေးကြီး 

တယ်လို့ေဲ  ရြောဆို ကြတယ် သို့ရသာ် ြျရတာ်တို့  

ြေညန်ယ၊် ြျရတာတ်ို ့ွ ိငုင်မံှာြ လငူယအ်ရေးြစိ္စနဲ့ 

ေတ်သြ်လာလို့ တစ်ခုခု ရြောစော၊ ဆိုစော လိုလာပေီ 

ဆိုေင် ဘယ်သူ့ြို သွားပေီးရတာ့မှ တိုင်ကြားေမလဲ 

ဘယ်သူနဲ့ သွားပေီးရတာ့မှ ညှိွှိုင်းေမလဲဆိုတဲ့ ဥစ္စာြ 

ေှိမရနဘူး ြြစ်ရနတယ်။”လို့ သူြ ရြောေါတယ်။

အစိုးေအြွဲ့ရတမွှာ လငူယန်ဲ့ သြဆ်ိငုတ်ဲ ့ဌာန 

မေှရိသးတဲအ့တြွ ်လငူယမ်ျား အရေးြစိ္စကြုံလာေင ်

တိုင်ကြားွိုင်ြို့နဲ့ ရြြေှင်းရေးြို့အြေင် တိုင်းြေည်ေဲ့ 

အနာဂါတ်ြြစ်တဲ့  လူငယ်ရတွြို  ဦးရဆာင်ဦးေေြ် 

သွားွိုင်မဲ့ ဝန်ကြီးဌာနလိုအေ်တယ်လို့ ခူးေီးေယ်ြ 

ရြောေါတယ်။

“ ြျရတာ်တို့သာ ြယားြေည်နယ်အစိုးေ 

အြွဲ့ထဲမှာရေါ့ရနာ ွှစ်ေါတီသာလျှင်  အစိုးေအြွဲ့  

ြွဲ့ွိုင်ခဲ့ေင် ဝန်ကြီးချုေ်ရတွ ရနောရတွမှာ ေခဲ့ေင်ရတာ့ 

ခု နြ ရြောတဲ့  လူငယ်ရေးော  ဝန် ကြီးြရတာ့  

structure ထဲမှာ မေိှရသာ်ြငားလည်း လူငယ်ရေးော 

ြိစ္စရတွြို အရြာင်အထည်ရြာ်ွိုင်တဲ့ ြျစ်လစ်တဲ့ 

ရြာ်မတီေယ် ၊  ဘတ်ဂျြ်ေယ်ြ ရသချာရေါြ် 

ရေါ့ရနာ ချြိုချရေးေမှာြြစ်တယ်။” လို့ လာမဲ့ ၂၀၂၀

 ရေေးရြာြ်ေွဲမှာ ဝင်ရောြ်ယှဉ်ပေိုင်သွားမဲ့ ြယန်း 

အမျ ိုးသားေါတီ ဥြ္ကဠ ခွန်းဘီထူးြ ရြောေါတယ်။

“ သူများွိုင်ငံတြာနဲ့ယှဉ်ေင်ရတာ့ ြျရတာ် 

တို့  မြြစ်မရန ရတာင်းေမဲ့အချြ်ြြစ်တယ်။ ဘာ 

ရကြာင့်လဲဆိုရတာ့ ြျရတာ်တို့ ြမန်မာွိုင်ငံေဲ့ အနာ 

ဂါတ်သည် ြျရတာ်တို့  လူငယ်များေဲ့ လြ်ထဲမှာ 

ေှိတယ်။ ဆိုရတာ့ ဘယ်အစိုးေ ဝန်ကြီးဌာနရတွမှာေဲ 

ြြစြ်ြစ ်ြျရတာတ်ို ့လငူယဆ်ိတုဲ ့အခန်းြဏ္ဍရလးြိ ု

တစ်စိတ်တစ်ရေသြရန ေံ့ေိုးြူညီမှု၊ အရထာြ်အေံ့ 

ရတာ်ရတာ်များများ ေေှိလာွိုင်ြို့အတွြ်ဆိုပေီးရတာ့ 

ြျရတာတ်ို ့လငူယရ်ေးော ဝနက်ြီးြိ ုြွဲ့စည်းထားြိုေ့န ်

ရတာင်းဆိုေြခင်းြြစ်တယ်ရေါ့ရနာ။”လို့ ယင်းတလဲ 

လူမျ ိုးစုမှ  လူငယ်တစ်ဦးြြစ်သူ ြိုရေှေမိုးြ ရြော 

ေါတယ်။

ြေငန်ြီေည ်လမူျ ိုးစ ုလငူယထ် ုရတွ့ဆု ံွ ှီးရွှာ 

ြလှယ်ေွဲြို ြယား(ြေင်နီ) ြေည်နယ် ဝမ်ရငါ့ရြျး 

ေောမှာ မတ်လ ၁၆ေြ်ရန့ြရန ၁၈ ေြ်ရန့ အထိ 

ြျင်းေြေုလုေ်ခဲ့ေါတယ်။ 

အ ခ မ်း အ နားြို  ြ ေ င် နီ ြေည် အ တွ င်း မှာ  

ရနထိုင်ကြတဲ့ လူမျ ိုးစုများြြစ်တဲ့ ြယား၊ ြယန်း၊ 

ြရယာ၊ ရြာ်ရယာ်(မိုွူမိုရနာ)၊ ယင်းတလဲ၊ ြေင်၊ 

ြေင်နီေုြ္ခသည်စခန်းမှ ြေင်နီလူငယ်များ စတဲ့ 

လူမျ ိုးစုရတွ ၃ ောခန့်  တြ်ရောြ်ခဲ့ကြေါတယ်။

ရဆွးရွွးေွဲ မှာ  အဓိြ အချြ်များ ြြစ်တဲ့  

လူငယ်ွှင့် ေညာရေး၊ လူငယ်ွှင့် အလုေ်အြိုင်အခွင့် 

အလမ်း၊ လူငယ်ွှင့် မူးယစ်ရဆး၊ လူငယ်ွှင့် ွိုင်ငံရေး 

စတဲ့ အချြ်ရတွြို ရဆွးရွွးပေီး အရြာင်အထည် 

ရြာ် ရဆာင်ေေြ်သွားြို့ ြေင်နီြေည် လူမျ ိုးစုလူငယ် 

ဦးရဆာင်ရြာ်မတီြို ၂၁ ဦးြြင့် ရေေးချယ်ြွဲ့ စည်းခဲ့ 

ေါတယ်။

vli,fa&;&m 0ef=uD;Xme xm;&Sday;&ef u&ifeDvli,frsm; wdkufwGef;

armfOD;jrm

ြေ်ရောဂါြြစ်တဲ့ Covid-19 ဗိုင်းေေ်စ်ေိုးြူး 

စြ်ြေန့်ေွားမှုရကြာင့် ြေည်နယ်အစိုးေနဲ့ ြေင်နီအ

မျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ(KNPP)တို့ လစဉ်ေုံမှန်ရတွ့ 

ဆုေံန ်အစအီစဉြ်ိ ုရဆာငေ်ေြ်ွ ိငုြ်ခင်း မေှရိသးဘူးလို ့

ြေင်နီအမျ ိုးသား တိုးတြ်ရေးေါတီ KNPP ဆြ်ဆံ 

ရေးရုံး ေု-တာဝန်ခံ(လွိုင်ရြာ်) မှ ခူးြိုးေယ်ြ ရြောေါ 

တယ်။

ခူးြိုးေယြ်  “ ရလာရလာဆယြ်ရတာအ့စည်း 

အရဝးရတွြိုလည်း ေေ်တန့်ထားတယ်ရလ အစိုးေြ 

လည်း မလုေ်ြြစ်ဘူး။ ွှစ်ဦးွှစ်ြြ်ြ ေေ်တန့်ထား 

တယ်။ ေီအရြခအရနရကြာင့်ရေါ့။ ြေ်ရောဂါ ရကြာင့် 

မရတွ့ြြစ်ရတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ဟာြို ွုတ်နဲ့ေဲရြောထား 

ကြတယ်။”လို့ ခူးြိုးေယ်ြ ရြောေါတယ်။

ပေီးခဲတ့ဲ ့မတလ် ၄ ေြရ်န့မှာ ၂၀၂၀ ခုွ စှအ်တငွ်း 

မှာ ေထမဆုံးအကြိမ် ြေန်လည် ရတွ့ဆုံခဲ့ကြပေီး ြေည် 

နယ်ြွံ့ပြိုးရေး ြိစ္စရတွြို ရဆွးရွွးြြစ်ခဲ့ ကြတယ်လို့ 

သိေေါတယ်။

ရဆွးရွွးေွဲမှာ လစဉ်ေုံမှန် ရတွ့ဆုံသွားြို့ဆုံး 

ြြတ်ခဲ့ ကြတယ်လို့  ရဆွးရွွးေွဲြို  ဦးရဆာင်ခဲ့သူ  

ြေင်နီအမျ ိုးသား တိုးတြ်ရေးေါတီမှ ဗဟိုအလုေ် 

အမှုရဆာငရ်ြာမ်တ ီခူးထဘဲူးြ ြွ္တာေဝတတီိငု်း(မ)်

ြို ရြောကြားခဲ့ေါတယ်။

၎င်းတို့  တစ်လတစ်ကြိမ် ေုံမှန်ရတွ့ဆုံ ြခင်း 

uyfa&m*ga=umihf KNPP eJ hjynfe,ftpdk;& vp^fawG hqkH&ef tpDtp^fr&Sdao;

အားြြင့် ရြမြေင်မှာ ြြစ်ရေါ်ရနတဲ့ အရြခအရနများ၊ 

ွှစ်ဦးွှစ်ြြ် ရဆာင်ေေြ်ရနတဲ့ ြိစ္စများြိုလည်း 

ေိသုေိှိွ ိငုတ်ဲအ့ြေင ်အြေနအ်လနှ ်ဆြဆ်ရံေးြိလုည်း 

အားရြာင်းရစတဲ့အတွြ် လုေ်ငန်းစဉ်တခုအရနြြင့် 

ထည့်သွင်းထားေန် လိုအေ်တယ်လို့ ြယားြေည်နယ် 

ပငိ မ်း ချ မ်း ရေး ရလ့ လာ သုံး သ ေ် သူ  မာ တီး ယာ ြ 

ရြောေါတယ်။

“ ေီေုံမှန်ရတွ့ဆုံရဆွးရွွးမှုြရတာ့ ရေှ့ဆြ် 

သွားမဲ့ ပငိမ်းချမ်းရေးလုေ်ငန်းစဉ်အတွြ် တစ်ရထာင့် 

တစရ်နောမှာ သြူ အရထာြအ်ေံြ့ြစမ်ယ ်ပေီးရတာမ့ ှ

အြေန်အလှန်ဆြ်ဆံရေး တည်ရဆာြ်တဲ့ရနောမှာ 

အားရြာင်းချြ်တခုလည်း ြြစ်ရစတယ်ရေါ့ရနာ 

ဆိုရတာ့ ေီေုံမှန် ရတွ့ဆုံမှုြို မေှိမြြစ် အစိုးေြြ် 

အရနနဲ့လည်း ေါြိ ုဆြပ်ေီးရတာမ့ ှလေုရ်ဆာငသ်ွားြို ့

လိုသလို ေီ KNPP ြြ်ြလည်း ေီဟာြို လုေ်ငန်းစဉ် 

တခုအရနနဲ့လည်း အရြာင်အထည်ရြာ်ြို့လိုတယ် 

ရေါ့ရနာ။ ွှစ်ြြ်ေဲ့ အချနိ်ရေးွိုင်မှု ေှိြခင်း၊ မေှိြခင်း 

ြို အဓိြ ထားတာမဟုတ်ေဲနဲ့ ေါြ ြေည်နယ်တည် 

ပငိမ်ရအးချမ်းရေးနဲ့ ေီပငိမ်းချမ်းရေးလုေ်ငန်းြို ဆြ် 

သွားွိုင်ြို့အတွြ် ရနာြ်ပေီး ွှစ်ြြ်ေဲ့ အြေန်အ 

လှန်ဆြ်ဆံမှုနဲ့ အသိအမှတ်ြေုြခင်းအတွြ် အြျ ိုး 

ေှတိဲ ့လေုင်န်းတခြုြစတ်ဲအ့တြွ ်မေှမိြြစ ်လေုရ်ဆာင ်

ေမယရ်လရနာ။”လို ့မာတီးယာြ သုံးသေ ်ရြောဆိသုွား 

ေါတယ်။

ြေ်ရောဂါအရေါ်မှာ မူတည် ပေီး  ြေန်လည် 

ရတွ့ဆုံမဲ့ အချနိ်ြို ြေည်နယ်အစိုးေနဲ့ ညှိွှိုင်းသွား 

မယ်လို့ ခူးြိုးေယ်ြ ရြောေါတယ်။

“ ဘယ်အချနိ် ြေန်ရတွ့မလဲဆိုတာြိုရတာ့မ

ရြော ွ ိငုရ်သးဘူး အရြခအရနရကြာင့ေ်ရဲေါ။့ ေြီေရ်ော 

ဂါအရေါ် မူတည်တာရေါ့ ။”လို့  ခူးြိုးေယ်ြ ရြော 

ေါတယ်။

ထိုင်းနဲ့  ြယား(ြေင်နီ)နယ်စေ် ဂိတ်ရတွ 

ြိုလည်း ခေီးသွားလာမှုရတွြို မလိုအေ်ေဲမြေုလုေ် 

ပေီးခဲ့တဲ့မတ်လ ၁၇ ေြ်ရန့ြ KNPP ြို ထုတ်ြေန် 

ရကြြငာထားေါတယ်။

အခုလို  ြမ္ဘာတစ်လွှား ြူးစြ်ေျ ံ့ ွှံရနတဲ့  

အသြ်ရှုလမ်းရကြာင်းဆိုင်ော ရောဂါ (Coronavirus 

Disease 2019/Covid- 19 ) ြာြွယ်ြို့ လူစုလူ 

ရဝးရတွ၊ အခမ်းအနားရတွ၊ အစည်းအရဝးရတွ၊ ရဟာ 

ရြောေွဲရတွ မြေုလုေ်ကြြို့ အာဏာေိုင်ရတွြ ထုတ် 

ြေန်ထားေါတယ်။

armfOD;jrm

(COVID-19) ရောဂါြူးစြ်မှု  ြာြွယ်  

ြို့အတွြ် ြရူဆိုပမို့နယ်အရနာြ်ဘြ်ြခမ်းေှိ လြ် 

နြြ်ိငုအ်ြွဲ့အစည်းရတေွဲ့ဂတိရ်တြွိ ုအသွားအလာ

ေိတ်ထားတယ်လို့ကြားသိေေါတယ်။

ြေင်နီအမျ ိုးသား ပငိမ်းချမ်းရေးွှင့်  ြွံ့ ပြိုး  

ရေးေါတီ (KNPDP) ရေသအရခါ်အရဝါ် (ြရယာနီ) 

အြွဲ့ြရန မတ်လ ၂၀ ေြ်ရန့ြ ြရူဆို- ဟိုယာ သွား 

တဲ့ လမ်း ၈ မိုင်ြဂိတ်ြို သူစိမ်းအဝင်အထွြ်ရတွ 

တားြမစ်ေိတ်ေင်ထားတယ်လို့ (KNPDP) ထိန်းချုေ် 

နယ်ရြမထဲ ောဧေေားအုေ်စုွှင့်  ေိုးလာရစာအုေ်စုမှ 

ရေသွ္တာေအေုခ်ျုေရ်ေးမှူး ဦးမိငုြ်ယြ် ရြောေါတယ။်

“ရဆးစစြ်ေမ်ေါတဲသ့ရူတ ွေောထမဲဝငခ်ိငု်းဘူး။ 

အများအားြြင့် နယ်စေ်ြရနြေန်လာတဲ့သူရတွွိုင်ငံ 

ြခားြရနြေနလ်ာတဲသ့ရူတြွိရုတာ ့၁၄ေြက်ြာ ြျန်း 

မာရေးစစ်ရဆးထားတဲ့ စီစစ်ခံထားတဲ့ရထာြ်ခံစာ 

ေါမေှောထရဲေးဝငမ်ယ။်” လို ့ဦးမိငုြ်ယြ် ရြောေါတယ။်

ြရဆူိပုမို့နယအ်ရနာြဘ်ြြ်ခမ်းမှာရတာြ့ေ

င်နီအမျ ိုးသား ပငိမ်းချမ်းရေးွှင့် ြွံ့ပြိုးရေးေါတီ (KNP-

DP)ဂိတ်ေှိသလို ြေင်နီအမျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ 

(KNPP) ဂတိလ်ည်းေှေိါတယ။် ၎င်းရေသဘြမ်ှာဆိေုင ်

ခေီးသွားလေုင်န်းအရနနဲ့ ဆငြ်ြူရတာငြ်ိ ုလသူွားလ ူ

လာများရနကြရေမယ့်လည်း အခုချနိ်မှာရတာ့ လူသိေ် 

မလာရတာ့ဘူးလို့သိေေါတယ်။

ထိုင်း၊ြယား နယ်စေ်အဝင်အထွြ် ဂိတ်ရတွ 

ြိုရတာ့ အားလုံးေိတ်ထားတယ်လို့ ြေင်နီ အမျ ိုး 

သားတိုးတြ်ရေးေါတီမှ လွိုင်ရြာ်ဆြ်ဆံရေး ေု 

တာဝန်ခံ ဦးြိုးေယ်ြ ရြောေါတယ်။

z&lqdkjrdK he,ftaemufbuf ua,meD*dwf {nhfonf t0iftxGufwm;jrpfxm;

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ြရူဆို ပမို့နယ်  အရနာြ်ဘြ် ြခမ်းေှိ  မိုဆို  

ရြျးေောအုေ်စုရတွဘြ်မှာရတာ့ အသိေညာ ရေးစာ 

ရစာင်ရတွ စတင်ြြန့်ရဝရေးရနတာရတွလုေ်ရနတယ်

လို့ မိုဆိုရြျးေောအုေ်စုဥြ္ကဌ ဦးထျရုြ ရြောေါတယ်။

ွိငုင်ြံခားြရနြေနလ်ာတဲသ့ရူတြွိရုတာ ့သြ ်

ဆိုင်ော ရဆးခန်းရတွြို အရကြာင်းကြားထားပေီး ၊

 မိသားစုနဲ့ ၁၄ ေြ်အတွင်း မရနထိုင်ြို့ ရြောဆိုထား 

တယ်လို့လည်း ဦးထျရုြရြောေါတယ်။

a'owGif; owif;a'owGif; owif;
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{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

သူေဦးရေှေမန်းဦးရဆာင်တဲ့  ြေည်ရထာင်စု  

ရြာင်းြျ ိုးရဆာငေ်ါတ ီလာမည့ ်၂၀၂၀ရေေးရြာြေ်ွဲ

မှာ ြယားြေည်နယ်အတွင်းေှိ  မဲဆွ္ဒနယ်အားလုံး

ဝင် ပေိုင်သွားမယ်လို့  ၎င်းေါတီမှ  ေီးရမာ့ဆို ပမို့နယ် 

အလုေ်မှုရဆာင်ရြာ်မတီ ဥြ္ကဌ ဦးရဆာ်ေယ်ြ 

ရြောေါတယ်။

ဦးရဆာေ်ယြ် “ြမနမ်ာြိယုစ်ားလယှြ်ရတာ ့

လျှာ ထား ြခ င်း မ ေှိ ရသး ဘူး ။  ြေ ည် သူ့ လွှ တ် ရတာ်  

အဆင့ေ်ယ ်အမျ ိုးသားလွှတရ်တာအ်ဆင့ေ်ယ ်ြေညန်ယ ်

အဆင့်မှာ မဲဆွ္ဒအားလုံးြို ဝင်ပေိုင်ြို့ေည်ေေယ်ထားေါ

တယ်”လို့ ရြေားကြားသွားခဲ့ေါတယ်။

အ ဓိ ြ  ြ ယား ေီ မို ြ ေ ြ် တီ ေါ တီ ွှ င့် ေူး  

ရေါင်းပေီး ြေည်နယ်လွှတ်ရတာ်ြိုယ်စားလှယ်အဆင့် 

ရတွ ဝင်ပေိုင်ွိုင်ြို့ ေါတီရခါင်းရဆာင် ညွန်ကြားထား 

တဲအ့တြွ ်အလားအလာေှတိဲ ့ေဂု္ဂိုလရ်တြွိ ုရေေးြခယ ်

ထားမယ်လို့ သိေေါတယ်။

အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်ွှင့် ြေည်သူ့လွတ်ရတာ် 

အဆင့်တို့တွင် အမျ ိုးသမီးများြိုလည်း ေါဝင်ြို့လျာ 

ထားတယ်လို့သိေေါတယ်။

ပေီးခဲ့တဲ့  မတ်လ၂၁ ေြ်ရန့နံနြ်ြ ြေည် 

ရထာင်စု ရြာင်းြျ ိုးရဆာင်ေါတီ၏ ဆိုင်းဘုတ်တင် 

အခမ်းအနားြို ေီရမားဆိုပမို့ ပမို့မေေ်ြွြ်တွင်ြျင်း 

ေြေုလုေ်ခဲ့တာြြစ်ေါတယ်။

အခုလိုတိုင်းေင်းသားရေသမှာ ယှဉ်ပေိုင်ေ တဲ့ 

ေည်ေေယ်ချြ်ြိုလည်း ဦးရဆာ်ေယ်ြ “တိုင်းေင်း 

သား ရေသမှာ ယှဉ်ပေိုင်ေြခင်းေည်ေေယ်ချြ် ြရတာ့ 

ြျရနာ်တို့ ပေီးခဲ့တဲ့ ရေှေးချယ်တင်ရြမာြ်ေွဲရတွမှာြျ 

ရနာ်တို့ ြေည်နယ်ရတွမှာ အစိုးေြေန်လည် ြွဲ့စည်းတဲ့ 

အချနိ်မှာ နည်းနည်းရလး ရေသခံလူမျ ိုးရတွရနာြ် 

တစ်ခုြ ရေှေးချယ် တင်ရြမာြ်တဲ့ရနောမှာ သူ့ရနော 

နဲ့သူ သဟဇာတမြြစ်လို့  အဲ့တာ ြျရနာ်တို့ေါတီ 

အရနနဲ့ ေြီေညန်ယမ်ှာ ေါတငီယရ်တနွဲ့ မတိြ်ွဲ့ပေီးရတာ ့

ြိုယ်စားလှယ်ရလာင်းရတွ ြိုယ့်ရေသ မှာရေါြ် 

သူေဦးရေှေမန်းဦးရဆာင်တဲ့ေါတီ ြယားမှာ သူေဦးရေှေမန်းဦးရဆာင်တဲ့ေါတီ ြယားမှာ 
မဲဆွ္ဒနယ်အားလုံးဝင်ပေိုင်ြို့ေှိမဲဆွ္ဒနယ်အားလုံးဝင်ပေိုင်ြို့ေှိ

ြွားွိုင်တဲ့  ြိုယ့်အမျ ိုးသားရတွ များများထွြ်လာ 

ရအာင ်ဆိပုေီးရတာ ့ေညေ်ေယပ်ေီးရတာ ့လေုေ်ြခင်း ြြစေ်ါ 

တယ်” လို့ ရြြကြားသွားခဲ့ေါတယ်။

ဗဟိုရြာ်မတီ၏ညွန် ကြားချြ်အေ ြိုယ်  

စားလှယ်ရလာင်းရတွြို ြိုယ့်ပမို့နယ်နဲ့ ြိုယ်ရေေး 

ချယ်သွားမှာြြစ်ပေီး လြ်ေှိအချနိ်မှာရတာ့ ြိုယ်စား 

လယှရ်လာင်းများြိ ုရေှေးချယထ်ားြခင်း မေှရိသးေခဲျဉ်း 

ြေ်ရုံသာ ေှိရသးတယ်လို့ သိေေါတယ်။

ြေည်ရထာင်စု ရြာင်းြျ ိုးရဆာင်ေါတီသည် 

တေ်မရတာ်အစိုးေလြ်ထြ်မှာ ဗိုလ်ချုေ်ကြီးတာဝန်

ထမ်းရဆာငခ်ဲတ့ဲ ့သေူဦးရေှေမန်းြရနပေီး ဦးရဆာငြ်ာ 

တည်ရထာင်ခဲ့တဲ့ ေါတီြြစ်ေါတယ်။

သူေဦးရေှေမန်းသည်  ပေီးခဲ့တဲ့  ၂၀၁၀ ရေေး  

ရြာြ်ေွဲအပေီး တြ်လာခဲ့တဲ့ ြေည်ရထာင်စုကြံ့ခိုင် 

ရေးွှင့် ြွံ့ပြိုးရေးေါတီ အစိုးေလြ်ထြ်မှာ ြေည်သူ့ 

လွှတ်ရတာ်  ဥြ္ကဌလည်း ြြစ် ခဲ့ ပေီး ရတာ့  လြ်ေှိ  

အစိုးေလြ်ထြ်မှာရတာ့ ြေည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် 

ဥေေရေးောွှင့် အထူးြိစ္စေေ်များ ရလ့လာဆန်းစစ် 

သုံးသေ်ရေးရြာ်မေှင် ဥြ္ကဌရဟာင်းလည်း ြြစ်ေါ 

တယ်။

၂ ၀ ၁ ၅  ရေေး ရြာ ြ် ေွဲ မှာ ရတာ့  ြ ယား  

ြေညန်ယအ်တငွ်း ေါတ ီ၁၀ ေါတရီလာြြ် ဝငရ်ောြ ်

ယှဉ်ပေိုင်ခဲ့ကြတာ ြြစ်ေါတယ်။

၎င်းေါတီရတွြရတာ့  အမျ ိုးသားေီမိုြရေ

စီအြွဲ့ချုေ်ေါတီ၊ ြေည်ရထာင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးွှင့်ြွံ့ ပြိုး

ရေးေါတီ ၊ လူမျ ိုးရေါင်းစုံေီမိုြရေစီေါတီ(ြယား 

ြေည်နယ်)၊ တိုင်းေင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးေါတီ၊ 

အမျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ ၊  လီဆူးအမျ ိုးသားြွံ့

ပြိုးတိုးတြ်ရေးေါတီ(ေူးရလးေါတီ)၊ ေှမ်းတိုင်းေင်း

သားများေီမိုြေြ်တစ်ေါတီ၊ ေှမ်းတိုင်းေင်းသားများ

ေီမိုြရေစီအြွဲ့ချုေ်ေါတီ၊ ြယန်းအမျ ိုးသားေါတီ ၊ 

ြယားလမူျ ိုးစေုမီိြုရေစေီါတ ီ၊ ြေငြ်ေညသ်ူ့ေါတတီိုေ့ ဲ

ြြစ်ေါတယ်။

လွိုင်ရြာ်နဲ့ ေီးရမာ့ဆို ပမို့ နယ်ြေည်ရထာင် 

စုလမ်းမကြီး တိုးချဲ့ရနတဲ့စီမံြိန်းဟာဆိုေင် ြေည် 

သူလူထုရတွ ြုန်ထူထေ်ရနတဲ့ အွ္တောယ်ကြုံရနေလို့ 

သတ်မှတ်ချနိ်ထြ်ရစာပေီးရအာင် ကြိုးစားရဆာင်ေေ

ြ်သွားြို့ေှိတယ်လို့ သိေေါတယ်။

ြေည်နယ်အစိုးေ ေံေုံရငွနဲ့ လုေ်ရဆာင်ရနတဲ့ 

ရတာငင်-ူ လေိသ်ိ-ု ယာေိ-ု လွိုငရ်ြာ-် ဟိေုနု်းလမ်း (၁၂၄

-၁၂၅)မိုင်ြို သတ်မှတ်ချနိ် ရမလမှာ ပေီးစီးေမှာြြစ်ပေီး 

အြမန်ဆုံးပေီးစီးွိုင်ြို့  ရဆာင်ေေြ်သွားမယ်လို့ ေီးရမာ့ 

ဆိုပမို့နယ် ရဆာြ်လုေ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအောေှိ 

ရေါ်ရမာ်ြမာြ ရြောေါတယ်။

လြ်ေှိမှာ လမ်းြိုြတ္တော မခင်းေရသးခင် 

ယာဉ်အသွားအလာရတွရကြာင့် ြုန်ထရနတဲ့ အတွြ် 

လမ်းမကြီးရဘးမှာ ရနထိုင်တဲ့ သူရတွနဲ့ ခေီးသွားြေည် 

သူရတွေဲ့ ရဝြန်မှုရတွြမင့်တြ်ရနတာေါ။

“ ရေြြန်းတာနဲ့မလုရံလာြေ်င ်ရေြျန်းပေီးရတာ ့

အမတို့ြတ္တောဘဲ အြမန်ဆုံးခင်းြို့ရတာ့ေှိတာရေါ့  

ရလာရလာဆယရ်တာ ့တစြ်ွဲ့နဲ့ခင်းရနတယ ်ေရီေှ့တစ ်

ေတြ်ျေငရ်တာ ့၂ြွဲ့ရေါ ့၂ြွဲ့ခင်းပေီးရတာ ့ေိြုမနသ်ွားမှာ 

ရေါ ့အဲရ့တာြ့မနြ်မန ်သတူိုသ့တမ်တှထ်ားတဲအ့ချနိထ်ြ ်

ရတာ့ ေိုေီးရတာ့ ြမန် ြမန် ပေီးသွားမှာရေါ့  အဲ့လိုရတာ့ 

စစီဉထ်ားေါတယ။်” ေီးရမာဆ့ိပုမို့နယ ်ရဆာြလ်ေုရ်ေး 

ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအောေှိ ရေါ်ရမာ်ြမာြ ရြောေါတယ်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးွှစ်၊ ြေည်နယ်ရငွလုံး 

ရငွေင်း  ေံေုံရငွနဲ့  ခမ်းရေှေဝါထွန်းြုမ္ပဏီ ၊  လွှင် ြမ 

သစြ်မု္ပဏ၊ီ ထူးဓနြမု္ပဏ ီတိုြ့တာဝနယ်ပူေီးလမ်းခင်း 

ြခင်းလုေ်ငန်းရတွြိုရဆာင်ေေြ်ရနတာြြစ်ေါတယ်။

၂၀၁၉၊ ေီဇင်ဘာလမှာ လမ်းခင်းြို့အတွြ်စာ 

ချုေ်ချုေ်ဆိုခဲ့တာြြစ်ပေီးရတာ့ စာချုေ်အေဆိုေင် ၅လ 

ေိုင်းရနာြ်ဆုံးအပေီးခင်းေမှာြြစ်ေါတယ်။

ြုန်ထူထေ်ရနတဲ့ ြေည်ရထာင်စုလမ်းမကြီး ြုန်ထူထေ်ရနတဲ့ ြေည်ရထာင်စုလမ်းမကြီး 
သတ်မှတ်ချနိ်ထြ် ရစာပေီးြို့ေှိသတ်မှတ်ချနိ်ထြ် ရစာပေီးြို့ေှိ

ြုန်ရတွထရနတာြို ရန့တိုင်းရေြြန်းရေးရန 

ရေမဲ့လည် ယာဉ်အသွားအလာများတာရကြာင့် မထိ 

ရောြ်ဘူးလို့ ဆိုေါတယ်။

“ြနုထ်တာြလ ဲအမတိုရ့န့တိငု်းရတာ ့ရေြြန်း 

တာရေါ့ရနာ် ရေြျန်းတယ် ေါရေမဲ့ ြားေတ်များတာ 

ရေါ့ သွားလာတဲ့ယဉ်များတဲ့အတွြ်ရကြာင့်ရတာ့ ရေ

ြျန်းပေီးရတာ့၁နာေီရလာြ်ရနေင်လဲ ြားရတွြေန် 

သွားတယ် ြုန်ြေန်ထလိုြ် အဲ့လို မွိုင်ဘူးြြစ်ရနတာ 

ရေါ့ရနာ်။”လို့ရြောေါတယ်။

မတ်လ ၁၆ေြ်ရန့မှာ ြေည်သူ့ရငွစေင်းရြာ် 

မတီနဲ့  ြယားြေည်နယ်လွှတ်ရတာ်တိုင်စာေစ်စာ 

ရလလ့ာ ဆန်းစစရ်ေးအြွဲ့တိုြ့ လွိုငရ်ြာ-် ေီးရမာဆ့ိ ု

လမ်းခင်းရနမှု အရြခအရနရတွြို သွားရောြ် စစ် 

ရဆးခဲ့တယ်လို့ သိေေါတယ်။

“ြုမ္ပဏီရတွြို  ြျရနာ်တို့ရမး သရလာြ် 

ြရတာ ့သတူိုြ့ရတာ ့ရေြြန်းေါတယ ်လိုရ့ြော တယ။် 

ြျရနာ်တို့ရစာင့် ကြည့်ရလ့လာသရလာြ်ြရတာ့ 

မရတွ့သရလာြ် ေှားတယ်ရေါရနာ်။ ြြန်းတဲ့ ရနော 

ရလးရတရွတာ ့တစခ်ျ ို့တစရ်လမှာေှတိယ ်ေါရေမဲ ့တစ ်

ြယ့်တစ်ြယ် ြျရနာ်တို့ရသချာရစာင့် ကြည့်ရလ့ 

လာတဲ့အခါမှာ ြြန်းထားတာမရတွ့ေါဘူး။ တစ်ချ ို့ 

မရနွိုင်တဲ့  အိမ်ေှင်ရလးရတွြ ြြန်းထားတဲ့ဟာ 

ရလာြေ် ဲေှေိါတယ။်” လို ့ြယားြေညန်ယ ်လွှတရ်တာ ်

တိငုစ်ာေစစ်ာ ရလလ့ာဆန်းစစရ်ေးအြွ ဲဦးြမင့ရ်မာငြ် 

ရြောေါတယ်။

လွိုင်ရြာ်-  ေီးရမာ့ဆိုလမ်း  မို င်ြ ၅မိုင်

 ၇ြာလုံေှိပေီးရတာ့ နဂိုေှိပေီးသားလမ်း ၁၈ရေ ြရန 

၂၄ရေ ချဲ့ြို့ ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ်ဘြ်လမ်းခင်းြခင်းအ

တွြ် ြေည်နယ်ရငွလုံးရငွေင်း ေန်ေုံရငွဘတ်ဂျတ် 

၁၂၀၇.၅၁၅သန်းြိ ုအသုံးြေုထားတယလ်ိုသ့ေိေါတယ။်

pdk;xdkufatmif

tefaxmfeD

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

ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ် COVID-19 ရောဂါြေန့်ေွားမှု 

ထနိ်းချုေ်ွ ိငုေ်နအ်တြွ ်လွိုငရ်ြာပ်မို့ေှ ိတြ္ကသိလုမ်ျား၊ 

ရြာလိေမ်ျား၊ သငတ်န်းရြျာင်းများ အားလုံးြိ ုယာ 

ယေီတိထ်ားလိြုတ်ယလ်ို ့လွိုငရ်ြာတ်ြ္ကသိလုေ်ဲ့ရမာ်

ြွန်းထိန်း ဦးစိုးသိန်းထံြရနသိေေါတယ်။

လြ်ေှိ ယာယီေိတ်ထားလိုြ်တဲ့ရြျာင်းရတွ 

ြ ရတာ့  သူ နာ ြေု ွှ င့် သား ြွား သ င် တ န်း ရြျာ င်း  

(လွိုင်ရြာ်) ၊  စိုြ်ေျ ိုးရေးသိေ္ပံ (ေီရမာ့ဆို ) ၊  ြွန်ေျု  

တာတြ္ကသိုလ်(လွိုင်ရြာ်)၊ နည်းေညာ တြ္ကသိုလ် 

(လွိုင်ရြာ်) ၊  ေညာရေး ရြာလိေ်  (လွိုင်ရြာ်) ၊ 

စြ်မှုလြ်မှုသိေ္ပံ(လွိုင်ရြာ်)၊ လွိုင်ရြာ် တြ္ကသိုလ် 

တို့ြြစ်ေါတယ်။

vGdKifaumfjrdK h&SdwuUodkvfrsm;/ aumvdyfrsm;/ 

oifwef;ausmif;rsm; ,m,Dydwf/ pmar;yGJrsm;&yfqdkif;

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ေီးရမာ့ဆို သစ်ရတာဦးစီးဌာနအရန နဲ့၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာွှစမ်ှာ ြမနမ်ာ ိွငုင်သံစရ်တာများြေနလ်ည ်

စိမ်းလန်းစိုရြေရေး အတွြ် သစ်မျ ိုး (၁၁)မျ ိုး ေျ ိုးေင် 

ရေါင်း၃၅၆၅၈ ေင်ြို ရမလ၊ ေုတိယေတ်မှာ စတင်ြြန့်  

ရဝရေးသွားမယ်လို့ ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ်၊ ြရူဆိုပမို့နယ် 

သစရ်တာဦးစီးဌာနမှုး ဦးစမွ်းထြြ်ိ ုြရြောေါတယ။်

“ြျရတာ်တို့ြျွန်းေင်ဆိုတာြရတာ့ဥေရေ 

အေ ွိုင်ငံရတာ်ေိုင် ြြစ်ေါတယ်။ ေါရေမဲ့ြျရတာ်  

တို့ေဲ့အိမ်ထဲမှာြြစ်ေါရစ၊ ခခံထဲမှာြြစ်ေါရစ၊ လယ်ထဲ 

မှာ ြြစ်ေါရစရေါ့ရနာ် မိမိြိုယ်ေိုင်စိုြ်မယ်ဆိုေင်လဲ 

ေီြျွန်းေင်ရတွြို ြျရတာ်တို့ြ မှတ်ေုံတင်လို့ေေါ 

opfyifysdK;yif aygif; 3aomif;cGJausmfudk 

arv xJrSm tcrJh jzef ha0ay;rnf

တယ ်မတှေု်တံငေ်င ်မမိြိိယုေ်ိငုြ်ြစေ်ါတယ။်” ပမို့နယ ်

သစ်ရတာဦးစီးမှုး ဦးစွမ်းထြ်ြို ြေှင်းြေေါတယ်။

ြျွန်းသစ်၊ သစ်မာ၊ ရလျှာ် ြြူ၊ ထင်းရူးစတဲ့ 

သစ်မျ ိုး (၁၁) မျ ိုးြို ေီးရမာ့ဆို ပမို့နယ် သစ်ရတာ 

ဦးစီးဌာန ပမို့မ ေျ ိုးဥယာဉအ်တငွ်းမှာ ေျ ိုးရထာငထ်ားပေီး 

မညသ်မူဆိ ုမတှတ်မ်းရေးသငွ်းပေီး လာရောြ ်ထတုယ် ူ

ွိုင်တယ်လို့ ဆိုေါတယ်။

သစ်ရတာဦးစီးဌာန အရနနဲ့လဲ ေီေျ ိုးေင်ရတွြို 

ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ်နဲ့ြရူဆိုပမို့နယ်အတွင်းမှာေှိတဲ့ ဌာန 

ဆိုင်ောရတွ၊ စာသင်ရြျာင်းရတွ၊ ရြျးေောရတွ၊ ၊ တေ် 

ေင်းတေ်ြွဲ့ရတွြို ြြန့်ရဝသွားမယ်လို့သိေေါတယ်။

pdk;xdkufatmif



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(4)
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ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ်(Corona Virus)ဟာဆိုေင် 

မျ ိုးြွရဲတမွျားစွာေှတိဲ ့ဗိငု်းေေရ်ောဂါေိုးမျ ိုးရိုးတ ူမသိား 

စုကြီးြြစ်ပေီး အရအးမိြျားနာတာရတွ၊ အလွန်ဆိုးဝါး 

ြေင်းထနတ်ဲရ့ောဂါတိုထ့ြ ်မြရသဆုံးမှုြိ ုြြစရ်ေါ်ရစ 

ေါတယ်လို့ တရုတ်ွိုင်ငံ ယူနန်ြေည်နယ်ြျန်းမာရေး 

ရြာမ်တြီရန ထတုြ်ေနထ်ားတဲ ့COVID-19 အဆတု ်

ရောင်ရောဂါြာြွယ်ရေးလြ်စွဲ စာအုေ်မှာ ရြာ်ြေေါ 

ေှိေါတယ်။

အထြ်ေါ ထတုြ်ေနထ်ားတဲ ့လြ်စွစဲာအေုအ်ေ 

ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ်(Corona Virus)ဟာဆိုေင် တိုြ်ရိုြ် 

ြူးစြ်ွိုင်ပေီး ြူးစြ်ခံေသူြ ွှာရချ၊ ရချာင်းဆိုး၊ 

စြားရြောောမှာ မြမင်ွိုင်တဲ့ အမှုန်အမွှားရတွနဲ့ နီး 

ြေ်စွာ ထိရတွ့တာ သို့မဟုတ် တိုြ်ရိုြ်ရှုသွင်းေါြ 

ြူးစြ်ွိုင်ေါတယ်။

ထိရတွ့ြခင်းရကြာင့်လည်း ြူးစြ်ွိုင်ပေီး လူ 

တစ ်ဦးေဲ့ ြိယုခ်ွ္ဓာ သိုမ့ဟတု ်အသုံးအရဆာငရ်တြွ 

ေစ္စည်းေဲ့ မျြ်ွ ှာြေငအ်ရေါ်ယမံှာ မြမင်ွ ိငုတ်ဲ ့အမှုနအ် 

မွှားရတွြို ထိရတွ့ပေီးရနာြ် ေါးစေ် ၊ ွှားရခါင်းနဲ့  

မျြ်စိစတာရတွထိရတွ့ေင်လည်း ြူးစြ်ခံေွိုင်  

ေါတယ်။

ရလထဲြရနလည်းတစ်ဆင့်ြူးစြ်ွိုင်တဲ့အ

တွြ် ရလဝင်ရလထွြ်မရြာင်းတဲ့ ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ်

ေျ ံ့လွှင့ရ်နတဲ ့ရနောမှာလည်း အချနိက်ြာေညှစ်ွာရနထိငု ်

ေင်ြူးစြ်ွိုင်ေါတယ်။

မစငြ်ရန ဆီးရတမွှာရလည်း ြိရုိနုာဗိငု်းေေစ် ်

သီးြခားခွထဲြွ်ွ ိငုတ်ာရကြာင့ ်ရလထထုဝဲငရ်ောြပ်ေီး 

ြူးစြ်ွိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုထားေါတယ်။

ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ်(Corona Virus)ြူးစြ် 

ရောဂါရကြာင့် မိနစ်တိုင်း နာေီတိုင်း အချနိ်တိုင်းမှာ 

ြမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး ြူးစြ်သူလူဦးရေရေါင်းရြမာြ်

များစွာ ရသရြျရနကြေေါတယ်။

မတ်လ ၂၇ ေြ်ရန့ အထိ ြမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ 

စုစုရေါင်းလူဦးရေ ၅၃၆၆၁၅ ဦးေှိ ပေီး  ရသဆုံးသူ  

၂၄၁၁၄ ေှိပေီလို့ https://www.covidvisualizer.com/ 

ဝြ်ဆိုြ်မှ ထုတ်ထားချြ်အေ သိေှိေေါတယ်။

ြမန်မာွိုင်ငံမှာရတာ့ မတ်လ ၂၇ ေြ်ရန့ နံနြ် 

၁း၄၅ နာေီအချနိ်ထိရတာ့ ရောဂါေိုးရတွ့ေှိသူ ၅ 

ဦးေှရိနေါပေြီြစရ်ကြာင်းြိ ုြမနမ်ာွိငုင် ံြျန်းမာရေးွငှ့ ်

အားြစားဝန်ကြီးဌာနြရန ထုတ်ြေန်ထားေါတယ်။

ေီရောဂါေိုးရေါြ်ြွားချ နိ်ြ ၁ ေြ်ြရန 

trsm;jynfol ab;uif;vkHjcHKzdk hnGef=um;csufawGudkvdkufemyg

၁၄ ေြ်ကြာပေီး များရသာအားြြင့်  ၃ ေြ်ြရန 

၇ ေြ်  ြြစ်တဲ့အတွြ်  သံသယေှိလူနာရတွြို  

ရောဂါရစာင့်ကြေ်ကြည့်ရှုတာရတွြို အနည်းဆုံး ၁၄ 

ေြ် ြေုလုေ်ေတာြြစ်ေါတယ်။

ေါရကြာင့်  အထြ်ေါ  ွှာရချ ၊  ရချာင်းဆို ၊ 

အသြ်ရှုကြေ် သံသယလူနာရတွနဲ့ ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ် 

ြူးစြ်ရောဂါ ေျ ံ့ ွှံ့လို့ ရောဂါရတွြြစ်ေွားရနကြတဲ့ 

ြမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးြ ွိုင်ငံအသီးသီးြရန ြေန်လာတဲ့ 

သူရတွြို ၁၄ေြ် အကြာ တင်းကြေ်တဲ့ ရောဂါရစာင့် 

ကြေ်ကြည့်ရှုြခင်းဟာဆိုေင် အများြေည်သူေဲ့ ြျန်းမာ 

ရေးနဲ့ ရဘးြင်းလုခံခုံရေးအတြွ ်တာဝနခ်တံဲ ့ရဆာင ်

ေေြခ်ျြြ်ြစပ်ေီး ွ ိငုင်တံြာအသိငု်းအဝိငု်းြ လေုထ်ုံး 

လုေ်နည်းြြစ်ေါတယ်။

အထူးသြြင့် သံသယေှိလူနာနဲ့ ွိုင်ငံြခားြရန 

ဝင်လာတဲ့သူမှန်သမျှ မိမိတို့မိသားစုနဲ့ အများြေည်သူ 

ြျန်းမာရေးရဘးြင်းလုခံခုံြို ့ြျန်းမာရေးွငှ့ ်အားြ 

စားဝန်ကြီးဌာနြ ထုတ်ြေန်ထားတဲ့ ညွန်ကြားချြ် 

ရတွြို လိုြ်နာြို့ တိုြ်တွန်း လိုြ်ေေါတယ်။
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    a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu     a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu ........                 ........                 zkef; - zkef; - 0926217293509262172935

စိုြ်ေျ ိုးရေး ၊  ရမွး ြမူရေးွှင့်  ဆည်ရြမာင်း  

ဝန်ကြီးဌာန၊  ြယားြေည်နယ်ရြျး လြ်ရေသြွံ့ပြိုး 

တိုးတြ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ြေည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးရြျာ် 

သူရအာင် လွိုင်ရြာ်ခရိုင်ဦးစီးမှူး ၊  ဦးရသာင်း ြမင့်  

ွှင့်အြွဲ့သည် (၉.၃.၂၀၂၀)ေြ်ရန့တွင် ြရူဆိုပမို့နယ် 

ရြျးလြ်ြုန်ထုတ်လမ်း၊ တံတားလုေ်ငန်းများွှင့် ရေရေးရြျးလြ်ြုန်ထုတ်လမ်း၊ တံတားလုေ်ငန်းများွှင့် ရေရေး
လုေ်ငန်းများ ြွင်းဆင်းစစ်ရဆးြခင်းလုေ်ငန်းများ ြွင်းဆင်းစစ်ရဆးြခင်း

ရြျးလြရ်ေသ ြွံ့ပြိုးတိုးတြရ်ေး ဦးစီးဌာနမ ှ၂၀၁၉

-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးွှစ် အတွင်း မွန်မွန်ြမတ်ြုမ္ပဏီမှ 

အရြာငအ်ထညရ်ြာ ်ရဆာငေ်ေြလ်ျြေ်ှသိည့န်န်းခွီး 

ခို ရြျးေောစိမ့်စမ်းရေသွယ်ြခင်း၊ မိုဆိုရြျးေောအုတ်ရေ 

ြန ်တညရ်ဆာြြ်ခင်း၊ ထီးရေါ်ဆိ ုရြျးေော အမိသ်ယွ ်

ရေတိုင်စနစ်လုေ်ငန်း၊ ရေါြူးခူ+ဆိုလျားြူး၊ ရေါရညး 

ခူရြျးေော လယ်ယာြုန်ထုတ်လမ်း ၊ တံတားလုေ် 

ငန်းများ ရဆာင်ေေြ်မှုအရြခအရန ြွင်းဆင်း စစရ်ဆး 

ပေီး လိုအေ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာ ကြားခဲ့ေါသည်။ 

အဆိုေါလုေ်ငန်းများ ရဆာင်ေေြ် ပေီးစီးေါြ 

အထြ်ေါရြျးေောများ၌ ရေလုံရလာြ်စွာေေှိရစွိုင် 

မည်ြြစ်ပေီး လမ်းေန်းဆြ်သွယ်ရေး ရြာင်းမွန်တိုး 

တြ်လာရစမည် ြြစ်ေါသည်။

ြြူြြူ (ရြျးလြ်)

ြယားြေည်နယ်အတွင်းေှိ အစိုးေဌာနများွှင့် 

အြွဲ့အစည်းများ၏ အရြာင်အထည်ရြာ် ရဆာင် 

ေေြ်ရနရသာ ရေေေှိရေး၊ ေတ်ဝန်းြျင် သန့်ေှင်းရေး 

ွှင့် တစ်ြိုယ်ေည်သန့်ေှင်းရေးလုေ်ငန်းများ ဆိုင်ော 

ညှိွှိုင်းရဆွးရွွးေွဲ အခမ်းအနားြို ြယားြေည်နယ် 

ရြျးလြ်ရေသြွံ့ ပြိုးတိုးတြ်ရေးဦးစီး  ဌာနရုံး  

အစည်းအရဝးခန်းမ၌ (၁၂.၃.၂၀၂၀)ေြ်၊ ကြာသေ 

ရတးရန့၊ နံနြ်(၉:၃၀ မှ ၁၂:၃၀)နာေီထိ ြျင်းေြေု 

လုေ်ခဲ့ေါသည်။

အခမ်းအနားြို  ြယားြေည်နယ်အတွင်းေှိ  

ရေေေှိရေး၊ ေတ်ဝန်းြျင်သန့်ေှင်းရေးွှင့်  တစ်ြို

ယ်ရေသန့်ေှင်းရေးလုေ်ငန်းများ ရဆာင်ေေြ်ောတွင် 

ကြုံရတွ့ေရသာ စနိရ်ခါ်မှုအခြအ်ခမဲျားြိ ုရြာထ်တု ်

ေန်ွှင့် ၎င်းအခြ်အခဲများြို ရြျာ်လွှားွိုင် မည့် 

နည်းလမ်းများြိ ုရြျးလြရ်ေသ ြွံ့ပြိုး တိုးတြရ်ေး 

ဦးစီးဌာနွငှ့ ်ယနူဆီြ ်တိုေ့ူးရေါင်းညှိွ ှိုင်းအရြြေှာေန ်

“WASH Techanical Support Committee” ရေေေှရိေး၊ 

ေတ်ဝန်းြျင်ွှင့် တစ်ြိုယ်ေည်သန့်ေှင်းရေးဆိုင်ော 

နည်းေညာအရထာြ် အြူြေုရြာ်မတီ ြွဲ့စည်းေန် 

ေည်ေေယ်၍ ရြျးလြ်ရေသြွံ့ ပြိုးတိုးတြ်ရေးဦး

စီးဌာန(ရုံးချုေ်)၊ ရြျးလြ်ရေရေးရေးွှင့် ြျန်းမာ 

သန့်ေငှ်းရေးဌာနခွမဲ ှအငဂ်ျငန်ယီာမှူး(၁)ဦး၊ ယနူဆီြ်မ ှ

တာဝနေ်ှသိ ူ(၂)ဦး၊ ြေညန်ယအ်ဆင့ဌ်ာနဆိငုေ်ာ (၃၃)ဦး၊ 

ြယားြေည်နယ်ရြျးလြ်ရေသြွံ့ပြိုးတိုးတြ်ရေးဦးစီးဌာန၏  “ရေေေှိရေး၊ ေတ်ဝန်းြျင်ွှင့်တစ် ြယားြေည်နယ်ရြျးလြ်ရေသြွံ့ပြိုးတိုးတြ်ရေးဦးစီးဌာန၏  “ရေေေှိရေး၊ ေတ်ဝန်းြျင်ွှင့်တစ် 

ြိုယ်ေည်သန့်ေှင်းရေးလုေ်ငန်းများဆိုင်ောညှိွှိုင်းရဆွးရွွးေွဲ” ြေုလုေ်ြခင်းြိုယ်ေည်သန့်ေှင်းရေးလုေ်ငန်းများဆိုင်ောညှိွှိုင်းရဆွးရွွးေွဲ” ြေုလုေ်ြခင်း

ခရိငု/်ပမို့နယရ်ြျးလြရ်ေသြွံ့ပြိုးတိုးတြရ်ေးဦးစီး

ဌာန ရုံးအဆင့ဆ်င့မ် ှတာဝနေ်ှသိ(ူ၉)ဦး၊ စစုရုေါင်း(၄၅)

ဦး တြ်ရောြ်ရဆွးရွွးခဲ့ကြေါသည်။

ရေှးဦးစွာ Unicef Consultant ဦးရြျာ်စိုးမှ –

ရေ၊ ေတ်ဝန်းြျင်ွှင့် တစ်ြိုယ်ေည်သန့်ေှင်းရေး ဆိုင် 

ောနည်းေညာအရထာြ်အြူြေုရြာ်မတီ— ြေည် 

နယ်အဆင့်ွှင့် ပမို့နယ်အဆင့်ြွဲ့စည်းေန် အတွြ်ွှင့် 

ြွဲ့စည်းေြခင်း၏ ေညေ်ေယခ်ျြ်၊ ရြာမ်တ၊ီ ရဆာငေ်ေြ် 

ေမည့်တာဝန်၊ ဝတ္တေားများအား ေှင်းလင်း ရဆွးရွွး 

ရြောကြားေါသည်။ 

 ြယားြေည်နယ်ရြျးလြ်ရေသြွံ့ ပြိုး

တိုးတြ်ရေးဦးစီးဌာန၊ြေည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ခဘုဏ္ဍာရေးွစှအ်တငွ်း ရဆာငေ်ေြလ်ျှြေ်ှရိသာ 

ရြျးလြရ်ေရေးရေးဆိငုေ်ာ အချြအ်လြ ်များအား 

Power Point ြြင့် ေှင်းလင်းတင်ြေေါသည်။

 အစည်းအရဝးတငွ ်တြ်ရောြလ်ာရသာ 

ဌာနဆိုင်ောများွှင့်  အြွဲ့အစည်းများမှ မိမိတို့ဌာန 

အြွဲ့ အစည်းများ၏ လြ်ေှိ ရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိရသာ 

ရေသန့် ဆိငုေ်ာလေုင်န်းများ၊ ရေေေှရိေး    လေုင်န်းများ၊ 

ေညာ ရေးဌာနွှင့် ြျန်မာရေးဦးစီးဌာနမှ ရဆာင်ေေြ် 

လျှြ် ေှိသည့် ယင်လုံအိမ်သာ  သုံးစွဲမှု တစ်ြိုယ်ေည် 

သန့်ေငှ်း ရေးဆိငုေ်ာ လေုင်န်းများ အရကြာင်း ေငှ်းလင်း 

ရဆွးရွွး တင်ြေြခင်း၊ 

၂

ရေသန့်ဆိုင်ောလုေ်ငန်းများ အရြာင်အထည် 

ရြာ် ရဆာ င် ေေ ြ် ော တွ င်  ကြုံ ရတွ့ ေ ရသာ  

အခြ်အခဲ စိန်ရခါ်မှုများွှင့်  အတားအဆီများအား 

သုံး သ ေ် ရဆွး ရွွး ြခ င်း ၊  ရေ ေ ေှိ ရေး ၊  ေ တ် ဝ န်း  

ြျင်သန့်ေှင်းရေးွှင့် တစ်ြိုယ်ေည်သန့်ေှင်းရေးလုေ် 

ငန်းများအား ပမို့နယ်အဆင့်ွှင့်  ြေည်နယ်အဆင့်  

ေူး ရေါ င်း ရဆာ င် ေေ ြ်  မ ည့်  အ စီ အ စ ဉ် များ ွှ င့်  

ဆုံး ြြ တ် ချ ြ် များ အား  အ တ ည် ြေု ရဆွး ရွွး ခဲ့ ပေီး  

အခမ်းအနားြို ရုေ်သိမ်းခဲ့ေါ သည်။
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ရမး ။  ။ ဆောတိုရ့ြာမ်တြီရန လေုရ်ဆာငရ်နတဲ ့လေုင်န်းအေိငု်း ရမး ။  ။ ဆောတိုရ့ြာမ်တြီရန လေုရ်ဆာငရ်နတဲ ့လေုင်န်းအေိငု်း 

ရတွရြောြေရေးေါ။ရတွရြောြေရေးေါ။

ရြြ။  ။ ြျရတာတ်ိုြ့ရတာ ့ြေညသ်ရူတေွဲ့အဓြိ တိငုက်ြားလာတဲ ့

တိုင်ကြားစာရတွြို ြျရတာ်တို့ြွင်းဆင်းစစ်ရဆး စိစစ်ကြားနာရဆာင် 

ေေြတ်ာရတေွှတိယ။် ရနာြြ်ေညသ်ူ့ရငစွာေင်းြလ ဲေဘီတဂ်ျတန်ဲ့ေတသ်

တလ်ာတဲလ့ေုင်န်းရတအွားလုံးြိ ုြျရတာတ်ိုြ့ငွ်းဆင်းစစရ်ဆးပေီးရတာ့

မှ ေီအရေါ်မှာ အားနည်းချြ်၊ အားသာချြ်ရတွြို ြုမ္ပဏီရတွဘြ်ြ 

လိုြ်နာရဆာင်ေေြ်ရအာင် ြျရတာ်တို့ရဆာင်ေေြ်ရနေါတယ်။ ေီေြ် 

ေိငု်းဆိ ုြျရတာတ်ိုရ့တာြရ်လျှာြြ်ငွ်းဆင်းရဆာငေ်ေြရ်နကြေါတယ။်

ရမး။  ။ ြငွ်းဆင်းရဆာငေ်ေြရ်နတဲအ့ရေါ်မှာရော အေငအ်စိုးေထြ ်ရမး။  ။ ြငွ်းဆင်းရဆာငေ်ေြရ်နတဲအ့ရေါ်မှာရော အေငအ်စိုးေထြ ်

ေီအစိုးေလြ်ထြ်မှာ ဘာရတွထူးြခားလာတာရတွ့လဲ။ေီအစိုးေလြ်ထြ်မှာ ဘာရတွထူးြခားလာတာရတွ့လဲ။

ရြြ။   ။ ြျရတာ်တို့အခုလိုမျ ိုးလွှတ်ရတာ်ြရနပေီးရတာ့ ေီြေည်

သူ့ရငွစာေင်းရစာင့်ကြည့်ရေးရြာ်မတီရတွ၊ အခုတိုင်စာ ဆန်းစစ်ရေး 

အြွဲ့ရတွရေါ့ရနာ် ြျရတာ်တို့ရြာ်မတီရတာ်ရတာ်များများြ တြယ့် 

ြျရတာတ်ိုရ့ြမြေငအ်ရောြ ်ြေညသ်လူထူေုဲ့ အသြံိ ုနားရထာင ်ပေီးရတာ ့

ရဆာင်ေေြ်ခဲ့တဲ့အတွြ် ဘာဘဲရြောရြော ေီအစိုးေ လြ်ထြ်မှာရတာ့ 

လမ်းရတ၊ွ အရဆာြအ်ဦးရတ ွအေငထ်ြ ်အေညအ်ရသွး ရြာင်းလာတာ 

ရတွ့ေတယ။် အြေည့အ်ဝမဟတုရ်တာငမ် ှအေငအ်စိုးေ ထြရ်တာ ့အများ

ကြီးရြာင်းမွန်လာတယ်လို့ရြောလိုေါတယ်။

ရမး။  ။ ဆောတို့ရြာ်မတီအရနနဲ့စီမံြိန်းရတွ အရေအရသွး ရမး။  ။ ဆောတို့ရြာ်မတီအရနနဲ့စီမံြိန်းရတွ အရေအရသွး 

ြေည့်မီရအာင် ဘယ်လိုရလ့လာရစာင့်ကြည့်တာလဲ။ြေည့်မီရအာင် ဘယ်လိုရလ့လာရစာင့်ကြည့်တာလဲ။

ရြြ။ ။ ြျရတာ်တို့ြေည်နယ်မှာ လုေ်ရနတဲ့ြွံ့ပြိုးရေးလုေ်ငန်းရတွ 

ရေါ့ရနာ်  တည်ရဆာြ်ရေးလုေ်ငန်းရတွြို  ြျရတာ်တို့ြယားြေည် 

နယ်လွှတ်ရတာ် ြေည်သူ့ရငွစေင်းရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရေးအြွဲ့ြရနပေီး 

ရတာ့ အပမဲတန်းြျရတာ်တို့ရစာင့် ကြည့်စစ်ရဆးပေီးရတာ့ လိုအေ်တာ 

ရတွြို ြျရတာ်တို့အရေအရသွးြေည့်မီရေးအတွြ် ြျရတာ်တို့ ေူးရေါင်း 

ရဆာင် ေေြ်ရနတာရတွေှိေါတယ်။

ရမး။ ။  ြုမ္ပဏီအချ ို့ြ တင်ေါရအာင်ြို့အတွြ် အစိုးေအြွဲ့တစ် ရမး။ ။  ြုမ္ပဏီအချ ို့ြ တင်ေါရအာင်ြို့အတွြ် အစိုးေအြွဲ့တစ် 

ချ ို့ြိုလာတ်ထိုးထားေတယ်လို့လည်း ရဝြန်မှုရတွ ကြားရနေတယ်။ ချ ို့ြိုလာတ်ထိုးထားေတယ်လို့လည်း ရဝြန်မှုရတွ ကြားရနေတယ်။ 

ေီအရေါ်မှာရော ချရေးလိုြ်တဲ့ဘတ်ဂျတ်ရငွြ လုေ်ငန်းအတွင်းမှာ ေီအရေါ်မှာရော ချရေးလိုြ်တဲ့ဘတ်ဂျတ်ရငွြ လုေ်ငန်းအတွင်းမှာ 

အြုန်ရောရောြ်ေဲ့လား။ ဘယ်လိုြမင်လဲ။အြုန်ရောရောြ်ေဲ့လား။ ဘယ်လိုြမင်လဲ။

ရြြ။  ။ ြျရတာ်တို့လဲ ြေည်သူလူထုတစ်ရယာြ်ြြစ်တဲ့အတွြ် 

“trsm;pkusawmfwdk h=uHKawG hpdppfoavmufuawmh 
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အဲ့သတင်းမျ ိုးရတာ့ြျရတာ်တို့ကြားေါတယ်။ ေါရေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်ရတာ့ 

ေါြာယြံေှင်ရတွြျမှဘဲ သိမှာဘဲ။ ေါရေမဲ့ြျရတာ်တို့အခုြာလ

ဆိုြျရတာ်တို့လွှတ်ရတာ်ြရနပေီးရတာ့ ေီဘတ်ဂျတ်နဲ့ေတ်သတ်တဲ့

လုေ်ငန်းရတွအားလုံးြို  ြွင်းဆင်းစစ်ရဆးရနတာရတွေှိ ေါတယ်။ 

ကြားနာစစ်ရဆးရနတာရတွေှိေါတယ်။ အများစုြျရတာ်တို့ ကြုံရတွ့ 

စိစစ်သရလာြ်ြရတာ့ ဘတ်ဂျတ်ြ ချထားရေးတဲ့ရငွရတွအတိုင်းမ 

လုေ်တာြိုရတွ့ေေါတယ်။ တစ်ချ ို့ဆိုေင် ေါောွှုန်းြေည့်မပေီးစီးဘဲနဲ့ရတာ

င်မှရငွရတွြို ောွှုန်းြေည့်ထုတ်သွားတဲ့ ဌာနရတွ၊ လုေ်ငန်းရတွေှိေါတယ်။ 

အဲ့ေါရတွြရတာ့ ြျရတာ်တို့ ြေည်သူ ဘဏ္ဍာရတွဆုံးရှုံးရနတယ်လို့  

ထင်ေါတယ်။

ရမး။  ။ ဘတ်ဂျတ်ြိစ္စနဲ့ေတ်သတ်ပေီးရတာ့ တြခားဘာရြော ရမး။  ။ ဘတ်ဂျတ်ြိစ္စနဲ့ေတ်သတ်ပေီးရတာ့ တြခားဘာရြော 

ြေချင်ရသးလဲ။ြေချင်ရသးလဲ။

ရြြ။  ။ ြျရတာ်တို့ြေည်နယ်မှာ ွှစ်စဉ်ဘတ်ဂျတ်ရတွေေှိတယ် 

အဲ့လိုဘတ်ဂျတ်ရတွ ေေှိတဲ့အခါမှာလဲ ေှင်းေှင်းရြောေင် ရေသခံြုမ္ပဏီ 

ရတရွော ၊ တြခားနယြ် ြမု္ပဏရီတရွော လာပေီးရတာ ့အပေိုငဆ်ွကဲြတယရ်ေါ ့

ရနာ် ြြစ်ွိုင်ေင်ရတာ့ ြျရတာ်တို့ရေသခံြုမ္ပဏီရတွြိုဘဲ အများစု 

ေီလုေ်ငန်းရတွြို ရေးရစချင်တယ်။ ဘာရကြာင့်တုန်းဆို ေီြုမ္ပဏီရတွ 

အလုေ်ေလို့ေှိေင် ြျရတာ်တို့ရေသခံရတွအလုေ်ေေါတယ်။ ေီြုမ္ပဏီရတွ 

အြျ ိုးေှိလို့ေှိေင် ရေသမှာ ြေန်ပေီးရတာ့ အြျ ိုးေှိေါတယ်။ 

ရနာြ်ဆုံး ရေသမှာ အခွန်ရဆာင်မယ်ဆိုလဲ ရေသြုမ္ပဏီရတွ 

သာလျင် ရေသမှာ အခွန်ရဆာင်မှာ ြြစ်ေါတယ်။ ရနာြ်တစ်ချြ်ြ 

သူတို့ြမတ်လို့ေှိေင် သူတို့ြျန်တဲ့လုေ်ငန်းရတွတိုးချဲ့မယ်ဆိုေင်လဲ ေါြျ

ရတာတ်ိုြ့ေညန်ယအ်တြွအ်များကြီး အြျ ိုးေှေိါတယ။် တစြ်ခား ြေညန်ယ၊်  

တိုင်းြ ြုမ္ပဏီရတွြို  ရေးလိုြ်မယ်ဆိုေင် ေီ အြျ ိုးအြမတ်ရတွ 

အားလုံးြ တစ်ြခားြေည်နယ်၊ တိုင်း ြိုရောြ်သွားမယ်။ 

သူတို့အခွန်ရဆာင်ေင်လဲ တစ်ြခားြေည်နယ်၊ တိုင်းမှာ အခွန်သွား 

ရဆာင်ေါတယ်။ ရနာြ်ပေီးရတာ့ အလုေ်သမားရတွဆိုလဲ သူတို့တစ်ြခား

တိငု်းနဲ့ြေညန်ယြ်ရန ရခါ်လာတဲအ့တြွ ်ြျရတာတ်ိုမ့ှာ အဘြဘ်ြြ် 

ဆုံးရှုံးေါတယ်။ အဲ့ရတာ့ ေီတင်ေါလုေ်ငန်းရတွ အားလုံးြို ြြစ်ွိုင်သမျှ 

ြျရတာ်တို့ ရေသခံြုမ္ပဏီရတွ၊ ရေသခံြေည်သူလူထုရတွြိုဘဲ ရေးေင် 

ြျရတာ်တို့အတွြ် အြျ ိုးရြျးဇူးေိုများတယ်လို့  ြျရတာ်အရနနဲ့  

အကြံြေုလိုေါတယ်။

လာမယ့် ၂၀၂၀ရေေးရြာြ်ေွဲမှာ ြေင်နီြေည်လူမျ ိုးစုလူငယ်များမှ 

ြေင်နီြေည်အရြခစိုြ် တိုင်းေင်းသားေါတီများြို ဝန်းေံသွားမယ်လို့ 

ပေီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၈ ေြ်ရန့ လွိုင်ရြာ်ပမို့ ဝမ်ရငါ့ရြျးေောမှာ ြေုလုေ်သွား 

တဲ့ ြေင်နီြေည်လူမျ ိုးစုလူငယ်ရတွ ရတွ့ဆုံွှီးရွှာြလှယ်ေွဲမှာ ထုတ်ြေန် 

ရကြြငာလိုြ်ေါတယ်။

ြေင်နီလူမျ ိူ းစု  လူငယ်ဦးရဆာင်ရြာ်မတီဝင်တစ်ဦးြြစ်တဲ့  

ရေါမိနစ်စိန်ြ “ြိုယ့်ြေည်နယ်ေဲ့အရနအထားအေ ြိုယ့်ြေည်နယ်မှာ

ေှိတဲ့သူရတွြရတာ့ ြိုယ့်အသံြိုေို ပေီးနားရထာင်ေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျ ိုး

ရေါ့။ ၂၀၁၅မှာွိုင်ခဲ့တဲ့ NLD ဆိုေင် တိုင်းေင်းသားအရေးနဲ့ေတ်သြ်ပေီး

ရတာ့မှ နားမရထာင်ရေးဘူးရေါ့ရနာ ေို ပေီးေိတ်ေင်မှုရတွများတယ်။၂၀

၂၀မှာရတာ့ တိုင်းေင်းသားေါတီြို ဝန်းေံြခင်းအားြြင့် ွိုင်ငံရေးြအစ 

တိုင်းေင်းသားအရေးြ ေိုပေီးအဆင်ရြေမှာရေါ့” လို့ ဆိုေါတယ်။

လာမယ့ရ်ေေးရြာြေ်ွမဲှာသာ တိငုေ်င်းသားေါတ ီအွိငုေ်ခဲမ့ယဆ်ိေုင ်

လူငယ်ရတွ  ွို င် ငံ ရေးမှာေို မို ေါဝင်ွို င် ြို့ ၊  ပငိ မ်းချမ်း ရေး ြြစ်စဉ်မှာ  

လူငယ်အသံေါဝင်ွိုင်ြို့ ရမျှာ်လင့်ထားတယ်လို့ ၎င်းြဆြ်ရြောေါတယ်။

လူငယ်ရတွြ တိုင်းေင်းသားေါတီ ရတွြို ဝန်းေံရေးမယ့်အရေါ် 

အားေရြျနေမ်ှုေှတိယလ်ို ့ြယန်းအမျ ိူ းသားေါတ(ီKNP) ဥြ္ကဌခနွ်းဘထီူး 

ြ ရြောဆိုလိုြ်ေါတယ်။

ခွန်းဘီထူးြ “လူငယ်အသင်းအြွဲ့ လူငယ်အုေ်စုရတွထဲြရန 

တိုင်းေင်းသားေါတီြို ဝိုင်းဝန်းြူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးြြတ်ချြ်လည်း 

ေါလာတဲ့အတွြ် ေီအရေါ်မှာအားေတယ်။ ြျရတာ်တို့ြြ်ြ သမိုင်းရေး 

တာဝန်ေယ် ြျရတာ်တို့ေဲ့အမျ ိုးသားရေးြို ေီရနောမှာ တစ်ွိုင်တစ် 

ေိုင်ရလး ဝိုင်းလုေ်ကြေရအာင်” လို့ရြောေါတယ်။

ေါ တီ စ ည်း ရုံး ရေး ဆ င်း တဲ့ အ ခါ မှာ လ ည်း  လူ င ယ် ြ ြ် ြ 

လူထုရတွြို ေညာရေး စည်းရုံးတဲ့ရနောမှာ ဝိုင်းဝန်ြူညီရေးရစချင်သလို 

လာမယ့်ရေေးရြာြ်ေွဲမှာလည်း တိြျတဲ့မဲရေးမှု၊ ေယ်မဲမြြစ်ရအာင် 

ြူညီရေးြို့ ၎င်းြ တိုြ်တွန်းရြောဆိုေါတယ်။

လြေ်ှမိှာလည်း ြယန်းအမျ ိုးသားေါတ ီ(KNP) နဲ့ ြယားြေညန်ယ ်

ေီမိုြေြ်တစ်ေါတီ ( KySDP) စတဲ့ အရြခစိုြ်တိုင်းေင်းသားေါတီရတွြ 

ေူးရေါင်းမဟာမိတ်ြွဲ့ထားတာြြစ်သလို ရေေးရြာြ်ေွဲနဲ့ေတ်သြ်တဲ့ 

ရဆာင်ေေြ်မယ့်ြိစ္စရတွြိုလည်း ေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ်ရနတယ်လို့ သိေ 

ေါတယ်။

“ ြျရတာ်တို့ြလည်း ြတိြေန်ရေးတယ် အထူးသြြင့်လူငယ် 

ရတွနဲ့ေတ်သြ်ေင်  ေီထြ်ေိုရြာင်းတဲ့  ေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ်မှုမျ ိုး  

လူငယ်ရတွြိုြို ေိုပေီးြရုစိုြ်မယ့်အရြခအရနမျ ိုးရတွ လူငယ်ရတွနဲ့ 

ေတသ်ြေ်င ်အစိုးေရသာလ်ည်းရြာင်း ွ ိငုင်ရံေးေါတ ီရသာလ်ည်းရြာင်း 

ေိုရြာင်းမွန်တဲ့  ချတိ်ဆြ်မှုစနစ်ရတွ တည်ရဆာြ်သွားမယ်ဆိုတဲ့  

အရကြာင်းြတိရေးတယ်” လို့ ခွန်းဘီထူးြ ဆြ်ရြောေါတယ်။

လာမယ့ရ်ေေးရြာြေ်ွမဲှာ ွ စှေ်ါတသီာလျှင ်အစိုးေြွဲ့ွိငုခ်ဲမ့ယဆ်ိေုင ်

ဝန်းေံသွားမယ့် လူငယ်ရတွအတွြ် လူငယ်ရေးောြိစ္စရတွြိုအရြာ

င်အထည်ရြာ်ွိုင်မယ့် ြျစ်လျစ်တဲ့ရြာ်မတီ၊ ဘတ်ဂျြ် စတာရတွြို 

စီစဉ်ရဆာင်ေေြ်သွားမယ်လို့ ြယန်းအမျ ိုးသားေါတီ ဥြ္ကဌခွန်းဘီထူးြ 

ဆိုေါတယ်။

ြယားြေည်နယ်ေီမိုြေြ်တစ်ေါတီဥြ္ကဌ ခူးြိုးေယ်ြလည်း 

“ရေေးရြာြ်ေွဲရကြညာစာတမ်းမှာလည်းေှိတယ် ြျရတာ်တို့ေါတီေဲ့မူဝါ

ေထဲမှာလည်းေှိတယ်။ လူငယ်ရတွေဲ့ ေသင့်ေထိုြ်တဲ့အခွင့်အရေးရတွြို 

ေါတီြ ြေဌာန်းထားပေီးသားေှိတယ်။ ြေဌာန်းထားတဲ့  မူဝါေနဲ့အညီ 

လူငယ်ရတွြို ေံ့ေိုးသွားြို့ေှိေါတယ်” လို့ ရြောဆိုထားေါတယ်။

၂၀၁၄ခုွ စှ ်ြမနမ်ာွိငုင်လံဦူးရေွငှ့အ်မိအ်ရကြာင်းအော သန်းရခါင ်

စာေင်းအေ ြယားြေညန်ယမ်ှာ လဦူးရေ (၂၈၆၆၂၇)ဦး ေှထိားပေီး လာမယ့ ်

၂၀၂၀ရေေးရြာြ်ေွဲမှာ ဆွ္ဒမဲရေးေိုင်ခွင့်ေှိသူဦးရေ ၂သိန်းမြေည့်ဘူးလို့ 

သိေေါတယ်။

၂၀၁၅ ရေေးရြာြ်ေွဲအပေီး အသစ်တြ်လာတဲ့ အမျ ိုးသားေီမိုြရေစီအြွဲ့ချုေ် အစိုးေသစ်လြ်ထြ်နဲ့ ေုတိယအကြိမ် ၂၀၁၅ ရေေးရြာြ်ေွဲအပေီး အသစ်တြ်လာတဲ့ အမျ ိုးသားေီမိုြရေစီအြွဲ့ချုေ် အစိုးေသစ်လြ်ထြ်နဲ့ ေုတိယအကြိမ် 
ြယားြေည်နယ် လွှတ်ရတာ်မှာဆိုေင် ြေည်သူ့အြျ ိုးြေု ရြာ်မတီရတွ ၉ ြွဲ့ြွဲ့ ထားကြတာရတွ့ေေါတယ်။ အဲေီမှာ တိုင်စာေစ်စာရလ့ြယားြေည်နယ် လွှတ်ရတာ်မှာဆိုေင် ြေည်သူ့အြျ ိုးြေု ရြာ်မတီရတွ ၉ ြွဲ့ြွဲ့ ထားကြတာရတွ့ေေါတယ်။ အဲေီမှာ တိုင်စာေစ်စာရလ့
လာဆန်းစစ်ရေးအြွဲ့ ဆိုတာ လည်း ေါေှိေါတယ်။လာဆန်းစစ်ရေးအြွဲ့ ဆိုတာ လည်း ေါေှိေါတယ်။

တိုင်စာေစ်စာရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအြွဲ့ြို ၂၀၁၆ခုွှစ် ၊ စြ်တင်ဘာ (၃၀)ေြ်ရန့မှာ ြျင်းေြေုလုေ်တဲ့ ြယားြေည်နယ်လွှတ်တိုင်စာေစ်စာရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအြွဲ့ြို ၂၀၁၆ခုွှစ် ၊ စြ်တင်ဘာ (၃၀)ေြ်ရန့မှာ ြျင်းေြေုလုေ်တဲ့ ြယားြေည်နယ်လွှတ်
ရတာ်အရေးရေါ်အစည်းအရဝး(၁/၂၀၁၆) ေုတိယရန့ အစည်းအရဝးမှာ အတည်ြေုခဲ့တယ်လို့ ြယားြေည်နယ်လွှတ်ရတာ်ဝြ်ဆိုြ် ရတာ်အရေးရေါ်အစည်းအရဝး(၁/၂၀၁၆) ေုတိယရန့ အစည်းအရဝးမှာ အတည်ြေုခဲ့တယ်လို့ ြယားြေည်နယ်လွှတ်ရတာ်ဝြ်ဆိုြ် 
စာမျြ်ွှာရြာ်ြေေါအချြ်အေ သိေေါတယ်။စာမျြ်ွှာရြာ်ြေေါအချြ်အေ သိေေါတယ်။

ြေည်သူရတွေဲ့ တိုင်စာေစ်စာရတွထဲမှာလည်း ေီလို အစိုးေလြ် ထြ်  လမ်းတံတား၊ အရဆာြ်အဦး ြွံ့ပြိုးရေးစီမံြိန်းရတွ ြေည်သူရတွေဲ့ တိုင်စာေစ်စာရတွထဲမှာလည်း ေီလို အစိုးေလြ် ထြ်  လမ်းတံတား၊ အရဆာြ်အဦး ြွံ့ပြိုးရေးစီမံြိန်းရတွ 
တင်ေါ ရအာင်ြမင်တဲ့ ြုမ္ပဏီရတွေဲ့ လုေ်ငန်းရတွစတာရတွလည်း စီစစ်ေတယ်လို့ ကြားသိေေါတယ်။တင်ေါ ရအာင်ြမင်တဲ့ ြုမ္ပဏီရတွေဲ့ လုေ်ငန်းရတွစတာရတွလည်း စီစစ်ေတယ်လို့ ကြားသိေေါတယ်။

၎င်းအြွဲ့ြ ွိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေး၊ တေားမျှတမှု အခွင့်အရေးတို့ ခံစားခွင့်ေှိရေးတို့ ရဆာင်ေေြ်ရေးြခင်း၊ ၎င်းအြွဲ့ြ ွိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေး၊ တေားမျှတမှု အခွင့်အရေးတို့ ခံစားခွင့်ေှိရေးတို့ ရဆာင်ေေြ်ရေးြခင်း၊ 
ြေည်သူ့များ၏ တိုင်စာေစ်စာြိစ္စေေ်များွှင့် ေတ်သြ်၍ ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာြခင်း၊ ြွဲလွဲ မှုများေှိေါြ စိစစ်ြခင်း၊ အကြံြေုတင်ြေြခင်း ြေည်သူ့များ၏ တိုင်စာေစ်စာြိစ္စေေ်များွှင့် ေတ်သြ်၍ ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာြခင်း၊ ြွဲလွဲ မှုများေှိေါြ စိစစ်ြခင်း၊ အကြံြေုတင်ြေြခင်း 
စတဲ့ တာဝန်များြို ရဆာင်ေေြ် ေမည့် အြွဲ့ြြစ်ေါတယ်။စတဲ့ တာဝန်များြို ရဆာင်ေေြ် ေမည့် အြွဲ့ြြစ်ေါတယ်။

ရလာြထူးေော၊ ရလာေိတ ၊ လွိုငရ်ြာပ်မို့နယ်တွင်ရနထိုင်တဲ့ ြယားြေည်နယ်လွှတရ်တာ်၏ တိုင်စာေစ်စာရလ့လာဆန်းစစ်ရေးရလာြထူးေော၊ ရလာေိတ ၊ လွိုငရ်ြာပ်မို့နယ်တွင်ရနထိုင်တဲ့ ြယားြေည်နယ်လွှတရ်တာ်၏ တိုင်စာေစ်စာရလ့လာဆန်းစစ်ရေး
အြွဲ့ ၏ အတွင်းရေးမှူးြြစ်တဲ့ ဦးြမင့်ရမာင်ြို အစိုးေေဲ့ ြွံ့ပြိုးရေးစီမံြိန်းရတွ အြမင်သရဘာထားြို ရမးြမန်းထားေါတယ်။အြွဲ့ ၏ အတွင်းရေးမှူးြြစ်တဲ့ ဦးြမင့်ရမာင်ြို အစိုးေေဲ့ ြွံ့ပြိုးရေးစီမံြိန်းရတွ အြမင်သရဘာထားြို ရမးြမန်းထားေါတယ်။

wdkif;&if;om;ygwDrsm;udk 

u&ifeDjynf vlrsdK;pkvli,frsm;rS 

0ef;&HoGm;rnf

aemfa'G;t,fcl

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

ြယားြေည်နယ်လွှတ်ရတာ် တိုင်စာေစ်စာရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအြွဲ့ ၏ အတွင်းရေးမှူးြြစ်တဲ့ ဦးြမင့်ရမာင်ြိုြယားြေည်နယ်လွှတ်ရတာ် တိုင်စာေစ်စာရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအြွဲ့ ၏ အတွင်းရေးမှူးြြစ်တဲ့ ဦးြမင့်ရမာင်ြို
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{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

ရေသခံရတွြိုအသိမရေးဘဲ ြေည်နယ်အစိုးေ 

အစီအစဉ်နဲ့ သစ်ရတာဦးစီးဌာနြ သဘာဝရတာများ

ေိုမိုရြာင်းမွန်ရစေန် ြေုစုထိန်းသိမ်းြခင်းလုေ်ငန်း (

၁၀၀) ဧြအြြစ်ဆိုင်းဘုတ်ရထာင်လိုြ်တဲ့ အရေါ်မှာ 

ရေသခံရတွ မရြျမနေ်ြြစ်ရနကြေါတယ်။

ရေသခရံတြွရတာ ့ဆိငု်းဘတုမ်ှာ ရလာရြျးခ ူ

ရြျးေောေဲ့ အစုအြွဲ့ေိုင် သစ်ရတာအြြစ် ရေးသား 

ြယားြေည်နယ် (ြေင်နီ ြေည်) ေီရမာ့ဆို  

ပမို့တငွ ်မတလ် ၉ ေြရ်န့တငွ ်ရြမယာွငှ့ေ်တသ်ြပ်ေီး 

အလုေ်ရုံရဆွးရွွးေွဲတစ်ခုြို ြျင်းေြေုလုေ်ခဲ့ေါတယ်။

ရြမ ယာ အ လု ေ် ရုံ ရဆွး ရွွး ေွဲ အ ပေီး မှာ ရတာ့  

အချြ်သုံးချြ်ေါ  သရဘာထားထုတ် ြေန်ချြ်ြို  

ထုတ်ြေန်လိုြ်ေါတယ်။

ြယားြေည်နယ် (ြေင်နီြေည်) တွင် ရြမယာ 

ြိစ္စရကြာင့်တေားစွဲခံထားေပေီး ြမ်းဆီးချုေ်ရွှာင် 

ခံရနေသည့်ရတာင်သူများြို  အြမန်ဆုံး ြေန်လွတ် 

ရေးြို့၊ ရေသခံဌာရနတိုင်းေင်းသားတို့ေဲ့ဘိုးစဉ် ရဘာင် 

ေီးရမာ့ဆို ပမို့  နယ်  ရေါတမကြီးရြျးေောမှ  

ေွန်ရချာင်းသို့  ရဆာြ်လုေ်ရနတဲ့  လယ်ယာြုန်  

ထုတ်လမ်းြို ြေင်နီအမျ ိုးသား တိုးတြ်ရေးေါတီ 

KNPP ြ တားြမစလ်ိြုတ်ယလ်ို ့ြေညန်ယလ်ွှတရ်တာ ်

ြိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းရအာင်(ခ) စဲေယ်ြ ရြော 

ေါတယ်။ 

“ ရဆာြ်လြ်စ၊ လုေ်လြ်စရလ ရလာရလာ 

ဆယြ် KNPP ြ ပမို့ နယအ်ြွဲ့အစည်းြရနပေီးရတာမ့ ှ

ခန ေေဆ်ိငု်းရေးေါ။ ဗဟိြုရန ေတိေ်ငခ်ိငု်းလို ့ြျရတာ ်

တို့ြ ခနေေ်ဆိုင်းခိုင်းတယ်။ သြ်ဆိုင်ော ဗဟိုြ 

ရန ပေီးရတာ့  ရတွ့ဆုံညှိ ွှို င်း ပေီးရတာ့မှ  ြေန်လည်  

အရကြာင်းြေန်မယ်ရေါ့။ ဆြ်လုေ်ေမလား၊ မလုေ်ေ 

ဘူးလားဆိုတာြို  သူတို့ဗဟို  အြွဲ့ြရနပေီးရတာ့  

ဆြ်ရမးေင်လည်း ြျရတာ်တို့ ဘာမှ ရြြစောမေှိဘူး 

ဆိုပေီးရတာ့ လာရြောလို့ေါ။” လို့ သူြ ရြောေါတယ်။ 

 လမ်းရဆာြ်လုေ်ွိုင်ြို့အတွြ် ပေီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈

 ခုွှစ် ဝန် ကြီးချုေ်ခေီးစဉ်မှာ ရေါတမကြီးအုေ်စုမှ 

ရေသခံများ တင်ြေရတာင်းဆိုထားတဲ့အြေင် ြေည်နယ် 

လွှတ်ရတာ်ြိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းရအာင်(ခ) စဲေယ် 

ြလည်း ြေည်နယ်လွှတ်ရတာ်မှာ တင်ြေရတာင်း ဆို 

ထားတယ်လို့ သိေေါတယ်။ 

ယခုလြ်ေှိတွင်  အနည်းငယ်သာ ရဆာြ် 

လုေ်ပေီးစီးရနပေီး ရဆာြ်လုေ်ရနချနိ်မှာေဲ လာရောြ် 

တားြမစ်တာ ြြစ်တယ်လို့ ဦးသိန်းရအာင်(ခ) စဲေယ်ြ 

ရြောေါတယ်။ 

a'gwr=uD;aus;&GmrS yGefacsmif;odk haqmufvkyfaeonhf v,f,mukefxkwfvrf;tm; KNPP 

wm;jrpf

ြေင်နီအမျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ KNPP မှ 

ဗဟိုအလုေ်အမှုရဆာင်ရြာ်မတီ ခူးထဲဘူးြ ြေည် 

နယ်အတွင်း ြွံ့ပြိုးရေးလုေ်ငန်းရဆာင်ေေြ်ေါြ ၎င်း 

တို့နဲ့ တိုင်ေင်ရဆွးရွွးပေီး ေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ်ြို့လို 

အေ်ရကြာင်းွှင့် ြေည်နယ်အစိုးေအရနနဲ့ ြေည်နယ် 

အဆင့် အေစ်ခတ်ေေ်စဲရေးအချြ်ေါ သရဘာတူညီ 

ချြြ်ိ ုရလးစားလိြုန်ာြခင်း မေှတိဲအ့တြွ ်တားြမစ ်

ေြခင်းြြစ်တယ်လို့ ဆိုေါတယ်။ 

ဗ ဟို ရြာ် မ တီ ေဲ့  ဆုံး ြြ တ် ချ ြ် အ ရေါ် မှာ  

မူတည်ပေီး ခွင့်ြေုသင့်၊ မသင့်ြို ြေန်လည်ရဆွးရွွး 

သွားမယ်လို့လည်း ရြောေါတယ်။ 

“ဗဟိုရြာ်မတီေဲ့ ဆုံးြြတ်ချြ်ေဲရေါ့။ မူအေ 

ေယ် ရနာြ်ပေီးရတာ့ လူထုြ အမှန်တြယ် လိုအေ် 

ရကြာင်းရေါ့။ ရနာြ်ပေီး ြျရတာ်တို့ြလည်း စုံစမ်း 

စစ်ရဆးရေးဝင်မှာရေါ့ ။  ဆိုရတာ့  တြယ်လိုအေ်  

ေငရ်တာ ့ေူးရေါင်းရဆာငေ်ေြပ်ေီးရတာမ့ ှခငွ့ြ်ေုေငလ်ည်း 

ြေုေမယ်။  သို့ ရသာ်  ေါရတွြ အာမခံချြ်ရတာ့  

ရေးေမယ်ရေါ့ရနာ။” လို့ ခူးထဲဘူးြ ရြောေါတယ်။

ြေည်နယ်အစိုးေအရနနဲ့ ွှစ်ြြ်သရဘာတူညီ 

ချြ်ရတွြို  ရလးစားလိုြ်နာရေးြို့  ၂၀၁၃ ခုွှစ်  

ဇန်နဝါေီလ ၁၀ ေြ်ရန့မှာ စတင်ချုေ်ချုေ်ဆိုခဲ့တဲ့ 

ရန့ြစပေီး ရြောဆိုခဲ့သလို အစည်းအရဝး၊ ရတွ့ဆုံညှိ 

ွှိုင်းမှုရတွမှာလည်း တင်ြေရတာင်းဆိုခဲ့ရေမဲ့ ယရန့ 

အချနိ်ထိ လိုြ်နာမှုမေှိဘူးလို့ ခူးထဲဘူးြ ဆြ်ရြော 

ေါတယ်။

၎င်းလမ်းဟာ  ရေါတမ ကြီး ရြျးေောအုေ် စု  

အတွင်းြ ရေသခံများအတွြ် သီးွှံရေါ်ချနိ် မိုးတွင်း 

ြာလမှာ သယ်ယူေို့ရဆာင်ြို့အတွြ် လိုအေ်တယ်လို့ 

ရေါတကြီးရြျးေောမှာ ရေသခတံစဦ်းြ ရြောေါတယ။် 

“ ြျရတာ်တို့ြ ေွန်ရချာင်းနားတစ်ဝိုြ်မှာ 

ွှမ်းရတွစိုြ်တယ်ရလ။ ွှမ်းထွြ်ချနိ်ဆို မိုးောသီေဲ 

ေှိရသးတယ်။ သယ်ြို့ သွားလာြို့ အေမ်းခြ်ခဲတယ်။ 

ေီလမ်းြိုရတာ့ ြျရတာ်တို့ ဆြ်ပေီး လုေ်သွားရစ 

ချင်ေါတယ်။” လို့ ရေသခံတစ်ဦးြ ရြောေါတယ်။ 

ခွ င့် ြေု ရငွ မှာ  သ န်း ရေါ င်း  ၂ ၃ ၉ . ၄ ၆ ၆

 ြျေ်သန်းြြစ်ပေီး အတိုင်းအတာမှာ (၃/၂.၆၁)မိုင်/(

၂၁)ရေြြစ်ေါတယ်။ လုေ်ငန်းစတင်တဲ့ေြ်ြရတာ့ 

ဇန်နဝါေီလ ၁၅ ေြ်ရန့ ၂၀၂၀ခုွှစ်ြြစ်ပေီး ပေီးစီးမည့် 

ခန့်မှန်းေြ်ြ ကသဂုတ်လ ၃၁ ေြ် ၂၀၂၀ ခု ှွစ်ြြစ် 

ေါတယ်။

armfOD;jrm 

a'ocHawGeJ h rnSdeSdkif;yJ obm0opfawm qdkif;bkwfpdkufxlr_ a'ocHeJ h opfawmOD;pD;Xme 

t=um; em;vnfr_vGJ

ရစလိုရေမဲ့  လာရထာင်တဲ့  ဆိုင်းဘုတ်မှာ ရြျးေော 

ေိုင်ရကြာင်းမေါလာေါဘူး။

“ ေီဆိုင်းဘုတ်နဲ့ေတ်သတ်ပေီးရတာ့ အစြ 

တည်းြ ြျရတာ်သူ့ြိုရြောတယ်။ ေီဆိုင်းဘုတ်ြို  

ြျရတာ်တို့ြို ရလာရြျခူရြျးေောေိုင်၊ အစုအြွဲ့ ေိုင် 

သစ်ရတာနဲ့ သိရစချင်တာရေါ့ရနာ်။ ြျရတာ်သူ့ြို 

ရြောတယ် ေတယ်ထည့်ရေးမယ်တဲ့။ ဆိုင်းဘုတ် လာ 

ရထာင်တဲ့ေြ်ြျေင် ြေည်သူလူထုနဲ့  ြျရတာ်တို့  

ေူးရေါင်းပေီးသွားရထာင်မယ်လို့ ရြောတယ်။ ရနာြ် 

အခုြ သူသွားရထာင်တဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လဲ ြျရတာ်တို့ 

ြေည်သူလူထုြမသိဘူး၊ သွားရထာင်တဲ့ ရန့ေြ်လဲ 

ြျရတာ်တို့မသိဘူး၊ ရနာြ်အဲ့ေီဆိုင်းဘုတ်ြိုသွား

ကြည့်လဲ ြျရတာ်တို့ ရလာရြျခူ ရြျးေောနာမည်လဲ 

မေါဘူး။”လို့  ရလာရြျးခူရြျးေောရန ဦးေြူးြ 

ရြောေါတယ်။

ေအီရကြာင်းအောနဲ့ ေတသ်ြပ်ေီးရတာ ့ေီးရမာ ့

ဆို  သစ်ရတာဦးစီးဌာနြို  ြွ္တာေဝတီတိုင်း (မ် ) 

ြ ရမး ြမန်ောမှာရတာ့  “  ေါြလဲ  ြျရတာ်တို့  

ဘြ်ြမညှိွှိုင်း မရခါ်လိုြ်ဘူး ြြစ်သွားတာရေါ့ရနာ် 

အဲ့ရန့ြ ြျရတာ်တို့ချြ်ြခင်းရထာင်လိုြ်ေ၊ အရေး

တကြီးရထာင်လိုြ်ေလို့အဲ့လို ြြစ်သွားတာရေါ့ရနာ်  

အဲအ့တြွလ် ဲြျရတာရ်တာင်းေနထ်ားေါတယ ်ေောြိလု ဲ

ြျရတာ်တို့တနဂဂရွွရန့ြ ြျရတာ်သွားပေီးရတာ့ 

ရြျ ရြျလညလ်ညြ်ိ ုြျရတာရ်သရသချာချာရတာ

င်းေန်ခဲ့ေါတယ်။ ေါြိုလဲ ြျရတာ်ြေန်ြြုတ်ြို့အတွြ် 

ြျရတာ်အမိန့်ရေးထားပေီးေါပေီ ြျရတာ်တို့ဝန်ထမ်း 

ရတွြို။” ေီးရမာ့ဆိုနဲ့ ြရူဆိုပမို့နယ် သစ်ရတာဦးစီး 

ဌာနမှူး ဦးစွမ်းထြ်ြိုြ ရြောေါတယ်။

ရေသခံရတွနဲ့သစ်ရတာဦးစီးဌာနတို့ မတ်လ 

၁၇ ေြ်ရန့မှာ ရတွ့စုံရဆွးရွွးခဲ့ကြရေမဲ့ ရေသခံရတွ 

ဘြ်ြ အားေရြျနေမ်ှု မေေှရိသးဘူးလို ့သေိေါတယ။်

အဲေီရဆွရွွးေွဲ မှာ ရေသခံရတွ ရတာင်းဆိုတဲ့ 

ဆိုင်းဘုတ်ြို ယူရဆာင်လာခဲ့ရေမဲ့လည်း သစ်ရတာ 

ဦးစီးဌာနြရန ရေသခံရတွြိုသစ်ရတာလွဲအေ်  

ရကြာင်း စာမေါတဲ ့အတြွ ်ရေသခရံတြွလြ်မခရံသး 

ဘူးလို့ သိေေါတယ်။

“ဟိုတစ်ေြ်ရဆွးရွွးထားတဲ့  ဟာကြရတာ့ 

ဆိုင်းဘုတ်နဲ့  လွဲစာတစ်ခါထဲယူလာရေးမှသာလျှင်

ြျရတာ်တို့အတူတူသွားစိုြ်ကြမယ် သို့မဟုတ်ေင် 

လွဲစာမေါေင် ြျရတာ်တို့လြ်မခံဘူးရနာ် ရြောရတာ့ 

အခုြ လွဲစာမေါဘူးြြစ်ရနလို့ြျရတာ်တို့ြလြ်မ

ခံ ဘူးြြစ်ရနတယ်။” ရလာရြျးခူ ရြျးေော၊ ရေါြ 

ရလာ်လဲ  ေြ်ြွြ်မှာရနထိုင်တဲ့  ဦးအယ်ထူးြ 

ရြောေါတယ်။

သစ်ရတာဦးစီး ဌာန  အရနနဲ့လွဲ စာ ြေုလုေ်  

ရေးြို့အတွြ် အဆင့်(၅)ဆင့် ြြင့်  လုေ်ရဆာင် ပေီး 

ရေသခံရတွရတာင်းဆိုတဲ့ အတိုင်း ရြျးေောအစုအြွဲ့

ေိုင်သစ်ရတာအြြစ်လွဲအေ်စာ ြေုလုေ်ရေးအေ်သွား 

မယ်လို့သိေေါတယ်။

pdk;xdkufatmif

u,m; (u&ifeDjynf) ajr,mtvkyf&kHaqG;aeG;yGJrS tcsufokH;csuf xkwfjyefawmif;qdk

ueœm&0wDwdkif;(rf) ဆြ် ြတည်းြ ရိုးောဓရလ့အေရြမစီမံခန့်ခွဲ  

ရနမှုြို အသိအမှတ်ြေုေန်ွှင့်၊ ရြမလွတ်၊ ရြမလေ်၊ 

ရြမရိုင်းဥေရေများြို အသုံးချပေီး ရေသခံရတွေဲ့လယ် 

ရြမရတွြို  ရလျှာြ်ထားသိမ်းဆည်း ြခင်းမ ြေုြို့ ၊ 

ြယားြေည်နယ် (ြေင်နီြေည်)တွင် ရေသခံရတာင် 

သူွှင့် ဌာရနတိုင်းေင်းသားတို့ေဲ့ရြမယာရတွြိုအမှန် 

တြယ် အြာအြွယ်ရေးွိုင်တဲ့ ြြ်ေေယ် ရြမဥေ 

ရေသစ၊် ြေညရ်ထာငစ်ရုြမဥေရေသစ ်မရေါ်ထနွ်းမအီထ ိ

တိငု်းေင်းသားတိုေ့ဲ့ ရိုးောဓရလ ့အေ ရြမယာစမီခံန့်ခွမဲှုြိ ု

ထိခိုြ်ရစမဲ့ ဥေရေြေင်ဆင်ြေဌာန်းတာမျ ိုး မြေုလုေ်ြို့ 

စတဲ့အချြ်ရတွ ေါဝင်ေါတယ်။

a'owGif; owif;a'owGif; owif;
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Mark Moore သည် strategic management စာအုေ် ြြစ်တဲ့  Public Value Creation 

ြိုရေးသားခဲ့သူြြစ်သည်။ ၎င်းစာအုေ်မှ ရြာြ်ွုတ်ထားြခင်းြြစ်သည်။ 

ြေည်သူ့တန်ြိုးဟုဆိုောတွင် ြေည်သူ့အြျ ိုးွှင့် အဓိေ္ပါယ် ချင်းမတူညီရေ။ ဥေမာ ေတ်တီးတစ်လိေ်၏ 

ရေးွှုန်းွှင့် သူ၏တန်ြိုးတို့ အားွှိုင်း ရေးွှုန်းသည် ၅၀ဝ ြျေ်ြြစ်ချင်ြြစ် မည်။ သို့ရသာ် ၎င်း၏တန်ြိုး 

ရြောေါဆိုလျှင် လူ့အသြ်တစ်ရချာင်းြယ်ြို့အရေးရေါ်လိုအေ်ချနိ် တွင်၎င်းေတ်တီးသည် လူအသြ်တစ်ရချာ

င်းမျှတန်ြိုးေှိေါသည်။ 

ြေည်သူ့တန်ြိုးဟုဆိုောတွင်  ြေည်သူ့အြျ ိုးထြ်များစွာြျယ် ြေန့်ေါသည်။  အစိုးေတစ်ေေ်၏ 

လုေ်ငန်းရဆာင်တာ မှန်သမျှသည် ထိရောြ်ြခင်း၊ အြျ ိုးေှိြခင်း၊ တာဝန်ယူြခင်း၊ တေားမျှတြခင်းများေါဝင်ပေီး 

ြေည်သူများ၏ စံတန်ြိုးထားရသာအတိုင်းအတာေေှိေါြ ြေည်သူ့တန်ြိုးြန်တီးြခင်းဟု ရခါ်ဆိုွိုင်ေါသည်။

ဥေမာ လမ်းခင်းြခင်းလုေ်ငန်းများ ြိုရဆာင်ေေြ်ောတွင် ြေည်သူ့အြျ ိုးြေုလုေ်ငန်းရဆာင်ေေြ်ြခင်းြြစ်

ပေီး လမ်းခင်းောတွင် ေွင့်လင်းြမင်သာမှု၊ ြေည်သူများေါဝင်ခွင့်၊ လမ်းအေည်အရသွးအရေါ်ြေည်သူများစိတ်ရြျ

နေ်လြ်ခံွိုင်မှု၊ လမ်းရဆာြ်လုေ်ပေီးေါြြေည်သူများအတွြ်မည်မျှအသုံးဝင်မှု၊ ြေည်သူ့ဘဏ္ဍဍာရငွအား 

ထိရောြ်စွာအသုံးချွိုင်မှုေှိ/မေှိ စသည်များအားချုေ်၍ အစိုးေတစ်ေေ်၏ လုေ်ငန်းရဆာင်တာ၊ မူဝါေများမှ 

ရေါ်ထွြ်လာရသာ ေလာေ်များအရေါ် စိတ်ရြျနေ်မှုသည် ြေည်သူ့တန်ြိုးြြစ်သည်။ 

အခွင့်အာဏာွှင့် အရထာြ်အေံ့အား ွှစ်မျ ိုးွှစ်စား ခွဲြခား ွိုင်ေါသည်။ လူမှုဆိုင်ောအခွင့်အာဏာွှင့် 

အရထာြ်အေံ့ ွှင့် ွိုင်ငံရေးဆိုင်ောအခွင့်အာဏာွှင့် အရထာြ်အေံ့ တို့ြြစ်သည်။ 

လူမှုဆိုင်ောအခွင့်အာဏာွှင့် အရထာြ်အေံ့တွင် အခွန်ထမ်း ြေည်သူများမှရေးအေ်ရသာ တာဝန်စည်း 

မျည်းစည်းြမ်းများ၊ လုေ်ေိုင်ခွင့် များေါဝင်သည်။ ွိုင်ငံရေးဆိုင်ောအခွင့်အာဏာွှင့် အရထာြ်အေံ့တွင် 

ဥေရေြေုြခင်းမှ ေေှိလာရသာ အခွင့်အာဏာွှင့် အရထာြ်အေံ့များြြစ်သည်။ အခွင့်အာဏာြျင့်သုံးသူွှင့် 

အရထာြ်အေံ့ရေးသူများတွင် လွှတ်ရတာ်အမတ်များ၊ ရေေးရြာြ်ခံအောေှိများ၊ အစိုးေဌာနများ၊ အခွန်ထမ်း 

ြေည်သူများ ေါဝင်သည်။

လုေ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ွိုင်မှုမှာ အေင်းအြမှစ်များအား တာဝန်ယူ တာဝန်ခံအြေည့်ြြင့် အြျ ိုးေှိပေီးထိရောြ်

စွာအသုံးချွိုင်ြခင်းြြစ်သည်။ 

အထြ်ြေုံြိုအေ ြမှားသည်ွှစ်ြြ်ချွန်ြြစ်ပေီး အြေန်အလှန် အြျ ိုးြေုရနြခင်းြို ညွှန်းဆိုေါသည်။ 

အခွင့်အာဏာွှင့် အရထာြ်အေံ့ေှိမှ ြေည်သူ့တန်ြိုးြိုြန်တီးွိုင်မည်ြြစ်ပေီး ြေည်သူ့တန်ြိုးဟူရသာ ြေည်သူ့ 

စိတ်ရြျနေ်မှုေှိမှ အုေ်ချုေ်ရေးအြွဲ့အစည်းွှင့် ဥေရေအြွဲ့အစည်းအား အခွင့်အာဏာွှင့် အရထာြ်အေံ့ရေးွိုင် 

မည်ြြစ်ေါသည်။ 

အခွင့်အာဏာွှင့် အရထာြ်အေံ့ြြင့် အုေ်ချုေ်ရေးအြွဲ့အစည်းသည် အြန့်အသတ်ြြင့်တည်ေှိရသာ 

အေင်းအြမစှမ်ျားြိ ုအရလအလငွ့မ်ေှ ိထရိောြစ်ွာအသုံးချွ ိငုရ်သာစမွ်းရဆာငေ်ည်ွ ငှ့ ်ရှုေရ်ထွးရသာ မတညူရီသာ 

ြေည်သူတစ်စုတစ်ြွဲ့၊ တစ်ဦးချင်း၏လိုအင်ဆွ္ဒအား ြြည့်တင်းရေး ွိုင်စွမ်း ဟူရသာ လုေ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ွိုင်စွမ်း

ြြင့် ြေည်သူ့တန်းြိုးြန်တီးြခင်းလုေ် ငန်းြို လုေ်ရဆာင်ြခင်းြြစ်သည်။ 

အ ြေ န် အ လှ န် အား ြြ င့်  စိ တ် ရြျ န ေ် ြခ င်း ဟူ ရသာ  ြေ ည် သူ့ တ န် ြိုး သ ည်  အ စိုး ေ တ စ် ေ ေ် ၏ 

လုေ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ေည် ရအာင်ြမင်ြခင်းြို ညွှန်းြေေါ သည်။ ခြ်သည်မှာ ြေည်သူ၏ စိန်ရြျနေ်မှုအား 

မည်သို့တို င်းတာမည်  နည်းဟူရသာ အချြ်ေင် ြြစ်ေါသည်။  တိုင်းတာေန်မှာ  လည်းခြ်ခဲေါသည်။ 

သုရတသနြေုြခင်းြြစ် သိေှိ ွိုင်မည်ြြစ်ရေသည်။ 

အ စိုး ေ ွှ စ် ဆ ြ် လ ည်း ြု န် ရတာ့ မ ည် ။  ြေ ည် သူ့ တာ ဝ န် ထ မ်း ရဆာ င်  ခွ င့် ရေး ေ န်  အ သီး သီး  

ရတာင်းဆို ကြရတာ့မည် ။  ြေည်သူ့တန်ြိုးြို  ရအာင် ြမင်  စွာြန်တီး ပေီး ကြပေီလား ၊  ြေည်သူ့တန်ြိုးြို  

ြန်တီးွိုင်စွမ်းေှိသူလား လာ မည့်ရေေးရြာြ်ေွဲတွင် မည်သူြိုမဲထည့်သင့်လဲ စသည့်ရမးခွန်းများသည် 

စာြတ်သူြေည်သူများမလွှဲမရသွ စဉ်းစာေမည့် ရမးခွန်းများေင် ြြစ်ေါ ရတာ့သည်။
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ရေေးရြာြ်ခံအစိုးေွှစ်ဆြ်ေှိ ပေီ။ လြ်ေှိရေေးရြာြ်ခံအစိုးေ၏ သြ်တမ်းမှာလည်း (၁) ွှစ်  

ရလာြ်ေဲြျန်ရတာ့သည်။ လာမည့်ရေေး ရြာြ်ေွဲတွင် အပေိုင်အဆိုင်မဲဆွယ် စည်းရုံးကြရတာ့မည်။ ေီမိုြရေစီ 

သြ်တမ်းွုနယ်ရသးတယ် ဆိုရသာ်ြငားလည်း အစိုးေသြ်တမ်းွှစ်ဆြ်မျှ မိမိြိုယ်စားွိုင်ငံရတာ် စီမံအုေ် 

ချုေ်ေန် အစိုးေတစ်ေေ်အား တာဝန်ရေးအေ်ခဲ့ပေီး ြြစ်သည်။ 

ရနာင်လာမည့်ရေေးရြာြ်ေွဲတွင် မည်သူအား မဲရေးသင့်သည် ြိုလည်း သိေှိလာပေီ။ အစိုးေတစ်ေေ်သည် 

ြေည်သူတို့၏ စိတ်ရြျနေ်မှုြို မရဆာင်ကြည်းရေးွိုင်သရေေ့ ရအာင်ြမင်ရသာ အစိုးေတစ်ေေ်ြြစ်သည်ဟု 

မဆိုွိုင်ရေ။ ရအာင်ြမင်ရသာအစိုးေြို ဘယ်လိုအချြ်ရတွနဲ့တိုင်းတာမလဲ။ 

Mark Moore ၏အယူအဆအေ ရအာင်ြမင်ရသာြေည်သူ့အုေ်ချုေ်ရေးသည် ြေည်သူများ၏ စိတ်ရြျနေ်မှု

ြိုြန်တီးွိုင်ြခင်း ြြစ်သည်။ 

ြေညသ်ူ့တနြ်ိုးြနတ်ီးြခင်း (Public Value Creation) ဟ ုMark Moore ဆိထုားေါသည။် ရအာြရ်ြာြ်ေေါေုြံိ ု

ကြည့ြ်ခင်းအားြြင့ ်Mark Moore ၏ ြေညသ်ူ့တနြ်ိုးြနတ်ီးြခင်းလေုင်န်းစဉအ်ား ေငှ်းလင်းစွာ သေိှမိညြ်ြစေ်ါသည။်

Mark Moore ၏ ြေည်သူ့တန်ြိုးြန်တီးြခင်း (Public Value Creation)

ြရူဆို ပမို့နယ် ေိုးေေယ်ရြျးေောအုေ်စုတွင်း 

ရေေှားေါးမှုရကြာင့် ြရလးသူငယ်ရတွေဲ့ တြိုယ်ရေ 

သန့်ေှင်းရေး မြေုလုေ်ွိုင်တဲ့အရနအထားမှာ အသြ် 

အွ္တောယအ်ထ ိကြုံရတွ့လာ ေမှာြိစုိုးေမိရ်ကြာြလ်န့် 

ရနကြေတယ်လို့ ရေသခံရတွဆီြရန ကြားသိရနေ 

ေါတယ်။

“ အခုချနိ်ရွွောသီ ရေေှားေါးတဲ့အချနိ်မျ ိုးမှာ 

ဆို ေင်  ြျရနာ်တို့ြရလးရတွ  (၅ )  ွှစ် ရအာြ်  

ြရလးရတွဆိုေင်  လြ်ရဆးြို့ ရတာင်မှ  ရတာ်ရုံ  

တန်ရုံ  ရေြမေှိတဲ့အရနအထားမျ ိုးမှာရေါရနာ။ 

ဝမ်းေျြ်ဝမ်းရလျှာတို့ အဲ့ရလာြ်ထိရတာင် ြြစ်သွား 

တယ်ရေါ့။ ရသတဲ့အထိရတာင်ြြစ်သွားွိုင်တဲ့ အရန 

အထားမျ ိုးြို ြျရနာ်တို့ရေသမှာ ကြုံရတွ့ရနေ တယ် 

ရေါ့ရနာ။ မျြ်ြမင်သြ်ရသရတွလည်းေှိခဲ့ေါတယ်” 

လို့  ေိုေေယ်ရြျးေောအုေ်စု ဝယ်သူရတာ် ရြျးေှောရန 

ဦးထျားရုြရြောေါတယ်။

ြရလးသူငယ်အတွြ် တစ်ြိုယ်ေည်သန့် 

ေှင်းရေး ွှင့် အဝတ်ရလျာ်ြို့မလုေ်ရေးွိုင်တဲ့ အတွြ် 

အခုလို ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ်ရောဂါ ြာြွယ် ထိန်းချုေ်ြို့ 

လြ်ရတွရတာင် ေုံမှန်ရဆးြို့ အခြ်အခြ် ကြုံရတွ့ 

ရနကြေတာေါ။

အခလုိြုေသနာများွငှ့ေ်ငဆ်ိငုရ်နေပေီး တေိစိ္ဆာန ်

များလည်း  ရေေှိ ောအေေ်သို့ ရေှေ့ရြောင်းသွားရသာ 

ရကြာင့် အရသအရေျာြ်ေှိတယ်လို့ သိေေါတယ်။

“ အ ခု ရမွး ထား တဲ့  တိ ေ စ္ဆာ န် ရတွ ဆို လ ည်း  

ရသာြ်ြို့မေှိရတာ့ဘူး တစ်ြခားရေေှိတဲ့ရနောရောြ် 

သွားလိုြ် ရေျာြ်သွားလိုြ် တစ်ချ ို့တစ်ရလဆို  

ေင်လည်း ရသေင်ရသတာရေါ့ြွာ။ တာရတွြ ြိုယ့် 

ေဲ့  အြျ ိုးစီးေွားတစ်ခု  ထိခိုြ်ွှစ်နာတာရေါ။ မိုး  

ရြာင်းေင်ရတာ့ တိေစ္ဆာန်လည်း အရသအရေျာြ် 

သိေ်မေှိဘူး။” ေိုေေယ်ရြျးေှောအုေ်စု အုေ်ချုေ်ရေးမှူး 

ဦးရဆာ်ေယ်ြ ရြောေါတယ်။

အေင်ွှစ်မိုးောသီတုန်းြ ရအာြ်တိုဘာ 

လြတည်းြ မိုးြ သိေ်မေောရတာ့တဲ့အတွြ်  

ေီွှစ် မှာရတာ့ မိုးရခါင်ရေေှားေါးမှု အရြခအရနေိုဆိုး 

လာေြခင်းြြစ်တယ်လို့  သိေေါတယ်။ ရေအလှူေှင် 

ရတွ လာရောြ်လှူတန်းတာရတွေှိရေမယ့်လည်း 

မလုံရလာြ်ွိုင်တဲ့အတွြ် ရေြိုရချွတာ သုံးစွဲရန 

ကြေေါတယ်။

ေိုေေယ်ရြျးေှောအုေ်စုမှာ ရေအေင်းအြမစ်ေှိ  

ရနရေမဲ့လည်း ေောသူေောသားများ၏ လုေ်အားတစ်ခု 

တည်းနဲ့ ြေုြေင်ထိန်းသိမ်းြို့ အင်အားမလုံမရလာြ် 

တဲ့အတွြ်ရကြာင့် ရေေှားေါးမှုြေသနာြ ေိုမိုကြီးမား 

လာေါတယ်။

အစိုးေအရနြြင့် ရေလှူရနမဲ့အစား ရေအေင်း 

အြမစ်ြို ြေုြေင်မွမ်းမံရေးေင် ေိုအဆင်ရြေမယ်လို့  

ြေင်နီြေည်နယ် ရတာင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ ဥြ္ကဌ 

ဦးခူးတူေယ်ြ အကြံြေု ရြောဆိုသွားေါတယ်။

“ ေှောသူေှောသားရတွအရနနဲ့ြရတာ့ စုရေါင်း 

ပေီးရတာ့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရေအေင်းအြမစ် ရတွြို 

ရြာင်မတီတစ်ခုြွဲ့ပေီးရတာ့ စနစ်တြျနဲ့ ြျရနာ်တို့ 

ရေအေင်းအြမစရ်တြွိ ုဘယလ်ိထုနိ်းသမိ်းေမလဆဲိတုဲ ့

ရေှ့လုေ်ငန်းစဉ်ရတွချပေီးရတာ့ အစိုးေနဲ့ေူးရေါင်းေင် 

ရတာ့ တာြ တစ်စုံတစေ်ာ ရွွောသီမှာ ြျရနာ်တို့ေင် 

ဆိုင်ရနတဲ့ရေေှားေါးမှုြေသနာြို ရြြေှင်းပေီးသားြြစ် 

လေိမ်ယလ်ို ့ြျရနာယ်ုကံြညတ်ယ”် လိုရ့ြောခဲေ့ါတယ။်

ယခုလိုရေေှာေါးမှုရကြာင့်  ေိုးေေယ်ရြျးေော 

အုေ်စုအတွြ် စီးေွားရေး၊ ေညာရေး၊ လူမှုရေး၊ အြြ် 

ြြ်မှ ထိခိုြ်ဆုံးရှုံးရနပေီး အစိုးေအရနနဲ့ လာရောြ် 

ြွင်းဆင်းစစ်ရဆးရေးြို့ ဆွ္ဒေှိရန ကြေါတယ်။

ေိုးေေယ်အုေ်စုမှ  လျားေူရြျးေော ၊  ထီးေူလဲ  

ရြျးေော၊ ရထျလျားဆိုရြျးေော၊ ဝယ်သူရတာ်ရြျးေှော၊ 

ဘီဆိုရြျးေော ရြျးေှော (၅)ေောွှင့်သြ်ဆိုင်ရသာ 

ရထျးရတာ် ရေြန် တစ်ြန်ေှိပေီး ထိုရေြန်မှာ ေှေံ့ွွံ 

များရကြာင့ ်တမိရ်ြာသွားြာ ွ စှစ်ဉ်ွ စှတ်ိငု်းရေခန်း 

ရလ့ေှိေါတယ်။

ထိရုေြနြ်ိ ုြေုြေငထ်နိ်းသမိ်းြိုအ့တြွ ်ရထျး

ရတာ်ရေြန်ထိမ်းသိမ်းရေးရြာင်မတြီိ ုမတ်လ ၁၇ 

ေြ် ၂၀၂၀ခုွှစ်မှာ စတင် ြွဲ့စည်းခဲ့ေါတယ်။
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{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

ြျ န်း မာ ရေး ွှ င့် အား ြ စား ဝ န် ကြီး ဌာ န ေဲ့  

တေားဝင်ထုတ်ြေန်ချြ်အေ ြမန်မာ ိွုင်ငံမှာအသြ် 

ရှု  လမ်းရကြာင်းဆိုင်ော Covid-19 ရောဂါေှိသူ  

ရတွ့ေှိတယ်လို့ ရကြညာပေီးတဲ့ရနာြ် ေှမ်း- ြယား 

နယ်စေ်ေှိ ထီးစဲခါး ရေတံခွန်ြို ယခုေြ်ေိုင်း အတွင်း 

လာရောြ်လှည်ေတ်သူ  သိသိသာသာရလျာ့နည်း  

သွားတယ်လို့ ထီးစဲခါးမှာ ရေးရောင်းသူရတွြ ရြော 

ကြေါတယ်။

ယခင်ွှစ် ေီလိုရွွောသီအချနိ်ဆိုေင် ြေည်တွင်း

ြေည်ေခေီးသွားဧည့်သည်ရတွ လာရောြ်လည်ေတ်မှု 

များြေားတယ်လို့ဆိုေါတယ်။

"ေီရန့ဆိုေင် လုံးလုံး ြေတ်တာရေါ့ ြေတ်ေီဆို 

မှရတာ့ ရေးသည်ရတွအားလုံးြ အခြ်အခဲေှိ ကြ 

ပေီရလ။ ြေည်နယ်အစိုးေြရတာ့ မေိတ်ေါဘူး ခွင့်ြေု 

ထား တ ယ် ဆို လ ည်း မ ဟု တ် ဘူး  ေိ တ် တာ လ ည်း  

မေှိဘူးရေါ့" လို့ ထီးစဲခါးမှာ စားရသာြ်ဆိုင်ြွင့်တဲ့ 

ြိုဘုန်းရြျာ်ြ ရြောေါတယ်။

ယ ခ င် ြ လာ ရော ြ် လ ည် ေ တ် သူ များ ြေား  

တာရကြာင့် ရေးရောင်းတဲ့သူရတွအတွြ် အဆင်ရြေ 

ခဲရ့ေမယ့ ်ခခုျနိမ်ှာရတာ ့ဧည့သ်ညဝ်ငလ်ညတ်ာနည်းပေီး 

အချ ို့ရေးဆိုင်ရတွြ ြူးစြ်မှုြရနြာြွယ်ြို့ေိတ်

ထားလိုြ်တယ်လို့သိေေါတယ်။

"အခုြ ေီရောဂါရကြာင့်မို့ ေဲ  မစည်ဘဲရန 

တာရေါ့။ အေင်ြ ေီလိုချနိ်ဆို  ေွဲရတာ်တစ်ခုလိုေဲ  

စည်ြားရနတာရေါ့" လို့ ရေးရောင်းသူရတွြ ရြော 

ကြေါတယ်။

ထီးစဲခါးရေတံခွန်ြ ြယားြေည်နယ်အတွင်း 

ြ အထင်ြေ လည်ေတ်စောများအနြ် တစ်ခုအေါ 

အဝင်ြြစ်ပေီး ရြျာင်းေိတ် ရုံးေိတ်ေြ်ရတွမှာ ဘုေား 

ြူး ြခင်း ၊  အေန်းရြြခေီးထွြ်သူများနဲ့  စည်ြား  

လျြ်ေှိေါတယ်။

ြေည်နယ်အတွင်းမှာရတာ့ ခေီးသွားလုေ်ငန်းနဲ့ 

ေတ်သြ်ပေီး တစ်စုံတစ်ောထုတ်ြေန်ရကြညာြခင်းမ

ေှိရသးေါဘူး။

,ck&ufydkif;twGif; xD;pJcg;a&wHcGefudk vma&mufvSnfywfol ododomomavsmh

aemfa'G;t,fcl

စစ်တေ်ြရန ြယား(ြေင်နီ) ြေည်နယ် 

အတွင်း တေားစွဲထားတဲ့ ရတာင်သူရတွရြာ၊ စြ် 

သမားရတွရြာ၊ ရတာင်သူအရေးလုေ်ေှားတ့ဲ လူငယ် 

ရတဟွာဆိေုင ်အခခုျနိမ်ှာ ရထာငေ်ဏန်ဲ့ရငေွဏ ်အမနိ့် 

ချမှတ်ခံလိုြ်ေပေီး ချုေ်ေြ်နဲ့  ခံစားခွင့်ွုတ်လိုြ် 

ောမှာ မတ်လ ၁၃ ေြ်ရန့ြ ြေန်လည်လွတ်ရြမာြ် 

လာခဲ့ကြေါပေီ။

မ တ် လ  ၁ ၃  ေ ြ် ရန့  ေီး ရမာ့ ဆို ပမို့ န ယ်  

တေားရုံးမှာရတာ့ ေုေ်မ ၄၄၇ နဲ့ တေားစွဲဆိုခံေတဲ့ 

ရတာငသ်ရူတြွိ ုဦးဆုံး အမနိ့်ချခဲေ့ါတယ။် ရထာငေ်ဏ ်

၁၅ေြ်ြျခံေမှာ ြြစ် ပေီး  ရထာင်ေဏ်မြျခံေါြ 

ရငွေဏ်တစ်ရသာင်း ေဏ်ရငွ ရဆာင်ေမည်လို့ အမိန့် 

ချမှတ်လိုြ်ေါတယ်။

ေုေ်မ ၄၄၇ အမိန့်ချမှတ်အပေီး တေားရုံးြရန 

ဦးဆုံး အြေင်ထွြ်လာခဲ့တဲ့ ရတာင်သူရတွဟာ အမျ ိုး 

သမီးရတွ အများစုြြစ်ကြပေီးရတာ့ မျြ်ွှာမေှေင်မေျနဲ့ 

ဝမ်းနည်းလျြ်ထွြ်လာခဲ့ကြေါတယ်။ အဲေီအချနိ် မှာ 

ေုေ်မအမျ ိုးမျ ိုးစွဲခံေတဲ့ ရတာင်သူရတွ ြရတာ့တေား 

ရုံးမှာ ြျန်ေှိရနေါရသးတယ်။

အ ေ င် ဆုံး ထွ ြ် လာ ခဲ့ ကြ တဲ့ ရတာ င် သူ အ 

မျ ိုးသမီးရတွ သူတို့ေဲ့ခံစားချြ်ြို ရမးကြည့်လိုြ် 

ေါတယ်။ အရကြာင်းြရတာ့ သူတို့ေဲ့ ရတာင်ယာရြမ 

ြိစ္စနဲ့ေတ်သြ်လို့ တေားရုံးြရန အမိန့်ချမှတ်တဲ့ 

အထဲမှာ ဘာမှ မသိေတဲ့အတွြ် သူတို့ရြမြိစ္စ ြေန် 

ရေးလား ၊ မရေးဘူးလားဆိုတဲ့ အရကြာင်းအောရတွ 

ဘယရ်ြမရေါ်မှာ လေုစ်ားေမလဆဲိတုာရတ ွမကြားေလို ့

ဝမ်းနည်းရနတာြြစ်တယ်လို့ ရြောေါတယ်။

ေုေ်မ ၄၄၇ နဲ့တေားစွဲခံေပေီးရတာ့ ရငွေဏ် 

တစ်ရသာင်း ရေးရဆာင်လိုြ်တဲ့  ရေါ်ြရလာ်မာ  

ရထာင်မြျရသာ်ြငားလည်း ရြမယာမေှိေင် လုေ်စား 

စောမေှိလို့ မရေျာ်ဘူးလို့ သူမေဲ့ ခံစားချြ်ြို အခုလို 

ရြောေါတယ်။

ရေါ်ြရလာ်မာြ “ဟို့ခုနြ သူရြောတဲ့အ

ထဲမှာရြမ ြေန်လုေ်စားလို့ ေတယ်ဆိုတာရတွလည်း  

ေါမမှေါဘူး။ ြျမတိုြ့ိ ုလုံးဝလေုမ်စားခိငု်းဘူးဆိလုည်း 

တြခားသွားလေုစ်ောေါမမှေှဘိူး။ ေရီနောလည်းေေဲှတိာ 

ဟိအုြိုးအြွားလြထ်ြဲတည်းြေေဲှခိဲတ့ာြိ ုအခခုျနိ ်

ထိစားရနတုန်းေဲ။ တြခားလယ်ရတွလည်းမေှိဘူး။ 

ဘာဆိဘုာမမှေှဘိူး။ အြနုလ်ုံး ြနုရ်နပေ။ီ”လို ့အခလုိ ု

ေင်ြွင့်စြားရြော ဆိုလိုြ်ေါတယ်။

ရေါ်ြရလာ်မာတို့ မိသားစုအရနနဲ့ လုေ်စားရန 

တဲ့ ရတာင်ယာခန့်မှန်းရြခ ဧြ ၂၀ ရြျာ်ရလာြ်ြို 

စစ်တေ်ြ သိမ်းခံေတာလို့ ဆိုေါတယ်။

အခုလို ေစ်ေဏ်ချမှတ်တာခံလိုြ်ေရေမယ့်လ

ည်း ေရီြမယာြိေု ဲအားြိုးအားထားရနကြေတာြြစလ်ို ့

ြေန်လည်လုေ်စားြို့ လိုအေ်တယ်လို့ ေုေ်မ ၄၄၇ နဲ့ 

တေားစွဲခံေပေီးရတာ့ ရငွေဏ် တစ်ရသာင်းရေး ရဆာင် 

ခဲ့ေတဲ့ ရေါ်ေလျားြမာြရတာ့ အခုလိုရြောေါတယ်။

ရေါ်ေလျားြမာ “ြျမတို့ေဲ့ရတာင်ယာရြမအ

ရဟာင်းြိေုဆဲြပ်ေီးလေုြ်ိငုစ်ားရသာြခ်ျငေ်ါတယ။် 

တစ်သြ်လုံးေါေဲလုေ်ြိုင်စား ရသာြ်လာတာြိုး” 

လို့ရြောေါတယ်။

အမတ (၃၆၀) တေေ်င်းြရန ေီးရမာဆ့ိပုမို့နယ ်

ရေါဆို ရေှး ရတာင်သူရတွ ၊  စြ်သမားအေါအဝင်  

ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ် တေားရုံးမှာ ၁၉ ဦးြို ြေည်သူေိုင် 

ေစ္စည်းြာြွယ်ရေးဥေရေ ေုေ်မ၆/၁ နဲ့ ောဇသတ် 

ကြီးေေုမ် ၄၄၇ (ေိငုန်ြြ်ျူးရြျာမ်ှု)ရတနွဲ့ စွဆဲိခုဲတ့ာ 

ြြစ်ေါတယ်။

ပေီးခဲ့တဲ့  ၂၀၁၉ခုွှစ်  စိုြ်ေျ ိုးောသီချ နိ်ြ 

ရေါဆိုရေှးရတာင်သူရတွြို  ၎င်းတို့ ေဲ့  မိရိုးြလာ 

လြ်ထြ်ြ စိုြ်ေျ ိုးလုေ်ြိုင်လာကြတဲ့ ရတာင်ယာ

ရြမြိုထွန်ယှြ်စိုြ်ေျ ိုးောမှ အမတ စစ်တေ်ြရန ၎

င်းတိုေ့ဲ့ တေေ်ိငုရ်ြမထ ဲဝငရ်ောြြ်ျူးရြျာစ်ိြုေ်ျ ိုးတ

ယ်ဆိုပေီး ရတာင်သူရတွြို တေားစွဲခဲ့တာြြစ်ေါတယ်။

အခုလို တေားစွဲဆိုခံေပေီးရတာ့ အချုေ်ထဲြရန 

လွှတ်ရြမာြ်လာကြတဲ့အတွြ် ဝမ်းရြမာြ်ဝမ်းသာ

ေှိရနကြရေမယ့်လည်း ရေှ့ရလျှာြ် ရတာင်သူရတွေဲ့ 

ရတာင်ယာရြမြို  ြေန်ရေးြို့ေှိမေှိဆိုတာြလည်း 

သိချင်ရနကြေါတယ်။

သားြြစသ် ူဦးငါးေယြ်ိ ုစစတ်ေ်ြ ေေုမ် ၆/၁ နဲ့ 

ေေုမ် ၄၄၇ တေားစွခဲေံတဲအ့ထ ဲေါေှတိဲ ့ေီးရမာဆ့ိပုမို့နယ ်

ရေါဆို ရေှးေောမှ  ြခင် ြြစ်သူ  ဦးလီးြဲြ အခုလို  

သားလွှတ်ရြမာြ်လာတာ ဝမ်းသာမိတဲ့အရကြာင်းနဲ့ 

ရြမယာ ြေန်လည်ရေး ြခင်းေှိ မေှိ  သိချင်ရကြာင်း  

ရြောေါတယ်။

ဦးလီးြဲြ “ြျရနာ်တို့ ေောြ ဘာနဲ့သွား  

အလုေ်လုေ်ေမလဲ သူတို့ြေန်ရေးြို့ေှိမေှိ အဲေီလို ရမး 

ကြည့်ချင်တာရလးရနာ် ။  ြေန်ရေးြို့ ေှိလားမေှိဘူး  

လားဆိုတာလည်း မရြောတတ်ရတာ့ဘူး။ အခုလို  

ထွြ်လာေတာရတာ့ အေမ်းဝမ်းသာတာရေါ့ တရန့ 

လု ေ် လ ည်း  တ ရန့ စား လု ေ် ေ ရတာ့ မှာ ရေါ့ ။ ”  လို့  

ရြောေါတယ်။

အခုလို  ေစ်ေဏ်ချမှတ်လိုြ်ရေမယ့်လည်း 

ရတာင်သူရတွဘြ်ြ လုေ်ြိုင်စားရသာြ်စောရြမ 

ရနောမေှိလို့  ေီရြမရေါ်မှာေဲ  ဆြ်လြ်လုေ်ြိုင်  

စားရသာြ်ရနြို့  သြ်ဆိုင်ော အာဏာေိုင်ရတွြို  

အသားနာခံရတာင်းဆိုသွားမယ်လို့ ြိုရသာမတ်ြ 

မတ်လ ၁၃ေြ်ရန့ြ ြေန်လွှတ်လာတဲ့အချနိ်မှာ 

ရြောေါတယ်။

“ြျရနာ်တို့မှာေှိတာဆိုလို့  ေီရြမေဲေှိတာြိုး 

သြ်ဆိုင်ောဌာနဆိုင်ောရတွြရနပေီး ရသချာြေန် 

စီစစ်ပေီးရတာ့ ရတာင်သူလယ်သမားရတွြို အြမန် 

ဆုံးြေနရ်ေးြို ့ရမတ္တာေေခ်ေံါတယ။်” လို ့ြိရုသာမတြ် 

ရြောေါတယ်။

စစ်တေ်ြရန ြယား(ြေင်နီ ) ြေည်နယ်  

အတွင်း ရတာင်သူအားလုံးစုစုရေါင်း ၄၁ ဦးတေားစွဲ 

ထားတဲ့ြိစ္စ  မတ်လ ၁၃ေြ်ရန့ တစ်ရန့ထဲမှာေဲ  

ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ် တေားရုံးြရန ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ် 

ရေါဆိုရေှးရတာင်သူ ၁၉ဦးြို ရထာင်ေဏ်နဲ့ရငွေဏ်

အမနိ့်ချမတှသ်လိ ုလွိုငရ်ြာပ်မို့နယတ်ေားရုံးြလည်း 

လွိုငရ်ြာပ်မို့နယထ်ြဲ ရတာငသ် ူ၂၂ဦးြိ ုရထာငေ်ဏ်

နဲ့ရငွေဏ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာြြစ်ေါတယ်။

လွိုငရ်ြာပ်မို့နယမ်ှာရတာ ့အရြမာြတ်ေ ်၃၅၆

 ွှင့် ရြခြမန်တေ်ေင်း ၂၅၀ တို့ြရန့ ရေါမူြလား၊ 

ရြမနီြုန်း၊ သုံးမိုင်ေကြဲ ရြျးေောရနရတာင်သူရတွ၊ 

ရတာငသ်အူရေး လိြုေ်ါရဆာငေ်ေြရ်ေးရနတဲ ့လငူယ ်

ရတွ အေါအဝင် လွိုင်ရြာ်ပမို့နယ်တေားရုံးမှာ စုစု 

ရေါင်း ၂၂ ဦးစွဲဆိုခဲ့တာြြစ်ေါတယ်။

အရြမာြ်တေ် ၃၅၆ နဲ့ရြခလျင်တေ် ၂၅၀ ြ 

တေ်မရတာ်အောေှိရတွြ ေိုင်နြ်ြျူးလွန်မှု ေုေ်မ 

၄၄၇၊ အြျ ိုးေျြ်စီးရစမှု ေုေ်မ ၄၂၇၊ ွိုင်ငံရတာ်ေိုင်

ေစ္စည်းေျြ်စီးရစမှု ေုေ်မ ၆/၁၊ ဝတ္တေားရွှာင့်ယှြ်မှု 

ေုေ်မ ၃၅၃၊ ညစ်ညမ်းစွာဆဲဆိုမှု ေုေ်မ ၂၄၉ စတဲ့ ေုေ်မ 

၅ ခုနဲ့တေားစွဲဆိုခဲ့တာေါ။

၁၉၉၀ ဝန်းြျင်ြ လာရောြ်အရြခချခဲ့တဲ့ 

အရြမာြ်တေ် ၃၅၆ ွှင့် ရြခြမန်တေ်ေင်း ၂၅၀ တို့ြ 

ရေါမူြလား၊ ရြမနီြုန်း၊ သုံးမိုင်ေကြဲေောရြမရတွြို 

တေ်စခန်းရဆာြ်ြို့သိမ်းယူခဲ့တာေါ။

သိမ်းယူရြမရတွထဲြ ေိုရနတဲ့ရြမရတွရေါ်မှာ 

ရေ သ ခံ ရတွ  ွှ စ် စ ဉ် ထွ န် ယ ြ် စို ြ် ေျ ိုး ော ြ ရန  

ပေီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုွှစ်မှာ လယ်ရြမရတွရေါ်မှာတေ်ြ 

ဆြ် ပေီးလုေ်ြိုင်ခွင့်မရေးွိုင်ရတာ့ဘူးလို့ရြောဆို

ပေီး  သိမ်းဆည်းထားတဲ့  လယ်ယာရြမရတွရေါ်မှာ  

အမှတ်အသားမှတ်တိုင်စိုြ်တာ ခခံစည်းရိုး ခတ်တာ 

ရတြွိ ုြေုလေုလ်ာတဲ ့အတြွ ်ရေသခရံတာငသ်ရူတနွဲ့ 

ြေသနာြြစ်ခဲ့ကြတာ ြြစ်ေါတယ်။

လွတ်ရြမာြ်လာတဲ့ရတာင်သူရတွ ဘယ်ရြမရေါ်မှာ လုေ်ြိုင်စားေမလဲလွတ်ရြမာြ်လာတဲ့ရတာင်သူရတွ ဘယ်ရြမရေါ်မှာ လုေ်ြိုင်စားေမလဲ

ueœm&0wDwdkif;(rf)

aqmif;yg;aqmif;yg;
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{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(10)

umwGef;u¾umwGef;u¾ uAsmu¾uAsmu¾

umwGef;u¾umwGef;u¾

ြမတ်စွာဘုေား ရဟာကြားတေား

ြေ်သုံးေါးမှာ ရောဂါြေ်ေါ

ြမ္ဘာ့လူသား ရမ့သွားပေီလား

စဉ်းစားကြည့်ေါ ြိုရိုနာေဲ့

ဗိုင်းေေ်စ်ေိုးမျ ိုး ြိုးဆယ်ရြခာြ်ေါး

ြြစ်ေွားရောဂါ တစ်ေါးေါဝင်

ကြိုမြမင်ဘဲ ခြ်ခဲလှပေီ

ဤရောဂါမျ ိုး အလွန်ဆိုးလို့

ငါတို့ြမ္ဘာ တုန်ခါအမှန်

ြမန်မာွိုင်ငံ ထုတ်ြေန်သတင်း

အြျင်းမထင် မှန်တာြမင်ပေီး

ြေည်သူများမှာ ြာြွယ်နည်းလမ်း

ြျန်းမာရေးမှူး အထူးညွန်ြေ

လိုြ်နာကြစို့ ငါတို့ြေည်သူ

ကြည်ြြူသေ္ဒါ ယုံကြည်ေါ

ြာြွယ်ထားမှ စိတ်ချေမည်။

ဤရောဂါရဘး ြင်းရဝးရစချင်

မရလာင်ခင်တား မမှားခင်မှာ

ဆင်ြခင်ေါ ြမန်မာြေည်သား

လူအများမှာ ြိုရိုနာေဲ့

ဗိုင်းေေ်စ်ေိုးရတွ ြင်းရဝးရစြို့

မိမိတို့ေဲ့ လြ်နဲ့ဆေ်ြော

ရသချာစွာ ရဆးရကြာကြေါစို့။

(ပငိမ်းချမ်းလြေည့် + ြယန်း)(ပငိမ်းချမ်းလြေည့် + ြယန်း)

ြာြွယ်ထားမှ စိတ်ချေမည်ြာြွယ်ထားမှ စိတ်ချေမည်
----------------------------------------------------
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{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 
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4// pmrwwfolrsm;/ tpdk;&ESifh ukr̀%D0efxrf;rsm;/ jynfywGif tvkyfvkyfvdkolrsm;/ ynmoif,l 

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

csufrsm;?

သင်တန်းေုံစံများ

၁ ။ အဂဂလိေ်စာ ရေး ၊ ြတ် ၊ ရြော၊ ကြားအဆင့် (၁) မှ(၄) အထိ (၄)လြေတ်ေို့ချချြ်။

၂။ I E L T S Preparation ေို့ချချြ်။

၃။ စာမတ်သူများ၊ အစိုးေွှင့်ြုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ ြေည်ေတွင်းအလုေ်လုေ်လိုသူများွှင့် ေညာသင် 

ယူလိုသူများ၊ ောထူးတိုးွှင့် လုေ်ငန်းဝင်ခွင့်စာရမးေွဲများအတွြ် အဂဂလိေ်စာစွမ်းေည်ြို အဆင့်လိုြ် 

တစ်ဦးချင်း၊ ေို့ချချြ်များ ၊ 

၄။ အဂဂလိေ်မှြမန်မာ ၊ ြမန်မာမှအဂဂလိေ်သို့ ဘာသာြေန်ရေးသည်။ 

**** မိမိလိုော အဆင့်ထိ တာဝန်ယူအတတ်သင်ရေးသည်။

"သိုြ်သာနာ ဆိုြ်ကြုံလာ
ဆောလူရြာင်း ေဟန်းရလာင်း"

-သိုြ်ြွားများသည် ဥစ္စာေစ္စည်းပမဲြခင်း၊ စုရဆာင်တတ်ြခင်း ထူးြခားသိသာလှေါသည်။ 

-သိုြ်းြွားရတွ့ စိတ်ထားွှုညံ၍ဦးစီး ဦးရဆာင် အကြီးအြဲ ြြစ်တတ်ကြသည်။ 

-ရုေ်ေည် အသားအရေ ွှုညံ့တတ်သည်။ သနားကြင်နာစိတ်ေှိတတ်ကြသည်။ စည်းစိမ်ချမ်းသား 

ြေည့်စုံပေီး စိတ်ချမ်းသာေကြသည်ြ များသည်။ 

-လုေ်ငန်း အစစ အကြံအစည် ရအာင်ြမင်တတ်ကြသည်။ 

-သိုြ်ြွားသားသမီးရတွ့ြ တိုးတတ်ရအာင်ြမင့်မှုေတတ်သည်။ 

-သိုြ်ြွားေှင်ရတွ့ေဲ့ မိဘများမှာ အရောင်းအဝယ် ွှင့် လုေ်ငန်းများ 

တိုးတတ်ရအာင်ြမင်တတ်ကြေါသည်။ 

-ရယဘုယျ အားြြင့် ြိုယ်၏စိတ်ွှစ်ေါး ချမ်းသားြိန်းေှိတတ်ကြတာ 

သိုြ်ြွားရမွးြွားသူများြြစ်သည်။

သိုြ်ြွားသားသမီးများ အသိစိေ်ရဟာြိန်း

*******************************

သိုြ်သားသမီးများြရတာ့........

စိတ်ထားရြာင်း၊ စိတ်ွှလုံးသား၊စိတ်ရြာင်းေှိသူရတွေါ။ သည်းခံစိတ်အြေည်ေှိသည်။ 

လူအများြိုလဲ ခင်တွယ်စိတ်ေှိသည်။ မိမိမိသားစုရမာင်ွှမအေင်းလို သရဘာထားတတ်သည်။ 

ရေးဆေ်ြခင်းများသည်။

သိုြ်းြွားရတွ့ ြ ဘာမဟုတ်တဲ့ြိစ္စရလးရတွနဲ့ စိတ်ဆိုးရနတတ်သည်။ ြရလးဆန်ပေီး 

ြရလးတစ်ရယာြ်လိုြေုမူ၊ စိတ်ရြာြ်လိုြ် စိတ်ရြေလိုြ် မကြာခဏြြစ်တတ်သည်။ 

လိုချင်တာေေင် ြရလးတစ်ဦးရေျာ်ေေင်တတ်ကြသည်။

သိုြ်ြွားများသည် မိတ်ရဆွသူငယ်ချင်း အရေါင်းအသင်းများသည်။ ေါရေမဲ့ 

ရေေှည်လြ်မတွဲတတ်ေါ။ အရေါင်းအသင်းသစ်ရတွနဲ့ လဲ အပမဲရတွ့ရနတတ်တဲ့ သိုြ်ြွားရတွေါေဲ။

သိုြ်ြွားများသည် စိတ်ြူးအလွန်ယဉ်ပေီး မိမိြ ရလရေါ်မှာတိုြ်ရဆာြ် စိတ်ြူယာဉ်ပေီး 

စိတ်ြူးနဲ့ေုံရြါ် ရလထဲတိုြ်အိမ်ရဆာြ်ရနတတ်သည်။ ရတွးရတာတတ်ကြသူများြြစ်သည်။ 

စိတ်ြူးထားတာ ြြစ်မလာေင်လဲ လွန်စွာ စိတ်ဓာတ်ြျတတ်သည်။ ထိုသို့ စိတ်ြူးနဲ့လုေ်မေေါ။ 

လြ်ရတွ့ဘဝြရန ရအာင်ြမင်မှုေှာေတတ်သည်။

သိုြ်ြွားရတွ့ြ စိတ်ြူးရတွနဲ့ ြန်တီးလို့မေ၊ အပမဲတမ်းလြ်ရတွ့ြျြျေဲအဆင်ရြေမည်။ 

စိတ်ြူးစိတ်သန်းရတွနဲ့ ရေေှည်ေည်မှန်းပေီးလုေ်သမျှ အဆင်ရြေြို့မလွယ်ေါ။

ဘဝြိုလြ်ရတွြျြျ အရြာင်အထည်ရြာ်ွိုင်မှေမည်။ အလုေ်ြိုလဲ အေင်ေန်းခံပေီးလုေ်ေမဲ့ 

ဇာတာနည်းေါတယ်။ သူများရတွ တစ်ွှစ်ထဲကြိုးစားပေီးရအာင်ြမင်တဲ့အလုေ်ြို ြိုယ်ြ 

ွှစ်ဝြ်ရလာြ်ကြိုးစားေမည်။ 

အလုေ်ွှင့် လြ်နဲ့မြေတ် လုေ်တတ်သည်။မိမိြစည်းြမ်းေှိသည်။ ရငွြိုစနစ်တြျသုံး 

တတ်ရသာ်လည်း မိသားစုရကြာင့် ြျန်းမာရေးရကြာင့် ရငွသုံးေတတ်သည်။ 

သိုြ်ြွားရတွ့ြ မိမိြိုယ်တိုင်ြလဲ အလုေ်မေှိေင်မရနတတ်။ တစ်ခုခုအပမဲလုေ်ရနတတ်သည်။ 

လုေ်သရလာြ် အလုေ်အြျ ိုးခံစားေတတ်သည်။ 

အလုေ်ြံရြာင်းသည်။ သူများရတွ့ ွှစ်ရေါင်းများစွာလုေ်ပေီး ောထူးတိုးတာ 

လစာမတိုးတာ၊ သိုြ်ြွားရတွ့ေဲ့ ြုသိုလ်ြံြ ွှစ်အနည်းငယ်ွှင့် ောထူးတိုးတာ လစာတိုးတာ၊ 

အလုေ်ေလွယ်တတ်တသို့ရသာ တည်ပမဲမှု နည်းေါသည်။

ဘယ်ရလာြ်ရြာင်းတာရြောရြော၊

ဘယ်ရလာြ်လုေ်လုေ် အရြာင်းရြောမခံေတတ်။ 

မကြာခဏ ရစတနာဝန်ထမ်း လုေ်ရနေမည်။ 

မိမိထဲြရန အိတ်စိုြ်လုေ်ေတတ်သည်။ အလုေ်ြို တာဝန်ရြျေွန်ရအာင်လုေ်ရေးရေမဲ့ 

ရနာြ်ြွယ်မှာ အြေစ်ရြောြခင်းခံေမည်။

မိမိသည် လူအေင်ေန်းခံွိုင်ရေမဲ့ စိတ်အေင်ေန်းမခံွိုင်ကြေါ။ ေါရေမဲ့ြံြလဲ 

စိတ်ေင်ေန်းအပမဲခံေမည်။ တစ်ရယာြ်ထဲဆို အားငယ်ရနတတ်သည်။ 

ဝမ်းနည်းရနတတ်သည်။ မိမိြိုယ်ြို အားမလိုအားမေြြစ်ရနတတ်သည်။ အလုေ်တစ်ခု ြိုယ်လဲ

မိမိဆုံးြြတ်ချြ်ြြင့်မဆုံးြြတ်ွိုင်ေါ။ အပမဲသူများဆီြ အကြံဉာဏ်ရတာင်းရနေတတ်သည်။

မိမိြ ရေါင်းသင်းဆြ်ဆံရေးရြာင်းေါတယ်။ ခင်မင်ရအာင်ရနတတ်တယ်။ မိမိြ 

တစ်ေါးသူြို အထင်ကြီးပေီး အယုံလွယ်တတ်တဲ့ အတွြ်အလိမ်ခံေတတ်ကြသည်။မိမိြလည် အလှူ 

လိုသရဘာထားတတ်ပေီး ြြည်သိေ်ကြသည်။

သိုြ်ြွားရတွ့ြ စိတ်အရြောင်းအလဲြမန်တယ်။ တစ်ခုမပေီးရသးခင်ရနာြ်အသစ်တစ်ခုလုေ်တတ်

သည်။ မိမိြြံြိုယ်ယုံကြည်သည်။ ရြာင်းတာလုေ်ေင် ရြာင်းတာြြစ်မယ်လို့ခံယူထားသည်။

သိုြ်ြွားရတွ့ြ များရသာအာြြင့် နတ်ရေဝါ အားြိုယ်တတ်ကြသည်။ 

စာရေ၊ြျမ်းဂန်း၊အွုေညာ၊ရဗေင်၊ ရေှးရဟာင်းေစ္စည်း ဝါသနာထုံကြသည်။ွှုတ်မှုရေးော ၊ အွုေညာ 

အလုေ်ရတွ နဲ့ရအာင်ြမင်တတ်သည်။ 

သိုြ်ြွားရတွ ြုသိုြ်အြျ ိူ  းြခင်းများသည်။ဘဝမှာ တစ်ကြိမ် 

ရငွထုေ်ကြီးေိုင်ဆိုင်ေတတ်သည်။ သိုြ်တူးသမားလို ဘိုရဘး၊ မိဘ အရမွအွှစ်ေတတ်ပေီး 

ရေှးရဟာင်းအရမွအွှစ် ေစ္စည်းများ ွှစ်သြ်ြမတ်ွိုး၊ 

ယုယသိမ်းစည်းတတ်ကြသည်။

သိုြ်ြွားရတွ့ြ စိတ်ေှည်ပေီး မည်သည့်အလုေ်ြိုယ်မဆို ရသသေ်စွာ လုေ်တတ်သည်။ မိမိြလဲ 

အများအထင်ကြီး ရအာင်လဲရနတတ်ကြသည်။ 

သိုြ်ြွားသိုြ်ြွား
==========

သိုြ်းြွားများသည် သိေ်မေင်းွှီးတဲ့သူဆို မိမိြ စြားနည်းတဲ့သူလိုထင်ေရေမဲ့ 

မိမိြအေမ်းေင်းွှီးေင်ရတာ့ စြားြိုြေားရေလွှတ် ကြြ်တစ်ရြာင်း တတွတ်တွတ်အသံစည်းအလိုြ်ရြောတ

တ်သူေါ။ 

စြားြိုအတုံးအလိုြ်ရြောတတ်သည်။ ချးီြျူးစောေှိလျှင် အလွန်အြျူး ချးီြျူးတတ်သလို 

အြေစ်ရတွ့ေင်လဲ အာမနားတမ်းရြောတတ်တဲ့ အြျင့်ေှိသူေါ။ ဘွင်ဘွင်ေှင်းေှင်းရြောတတ်သည်။ 

မသွယ်ဝိုြ်တတ်ေါ။

သိုြ်ြွားရတွြ ဇီဇာရကြာင်တတ်ကြသည်။ မိမိြူးစားြြ်ြို ရုေ်ေည်ရချာရမာ်မှာ ကြိုြ်ကြတတ်သည်။ 

မိမိြလည် ရုေ်အသင့်တင်ေှိပေိး မိမိလိုောြို ေုံသွင်စိတ်ြူးရနြခင်းရကြာင်း အေျ ိုကြီးြံ ၊ လူေျ ိုကြီးြံရတွလဲ 

ြြစ်လွယ်ကြတတ်သည်။ 

သိုြ်းြွားရတွ့ြ များရသာအားြြင် ရုေ်ေည်ေိုင်းဆိုင်ော အနည်ငယ်ထူးြခာတတ်သည်။ချစ်ရမွးေါတတ်သ

ည်။စံေွင့်ကြသည်။ 

သိုြ်ြွား ခုွှစ်ေြ်သားသမီးများ ချမ်းရြမ့ေါရစ။
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ရမး။ ။  ဆောတို့အြွဲ့ြ အဓိြ ရြျးလြ်ြ 

ြျန်းမာရေးြဏ္ဍြိြုညူေီင်း တစြ်ြမ်ှာလည်း ြြ်

ေေယြ်ျန်းမာရေးစနစြ်ိရုြာရ်ဆာငရ်နတယဆ်ိရုတာ ့

ြြ်ေေယ် ြျန်းမာရေးစနစ်ဆိုတာဘာလဲ။

ရြြ။  ။ ြြ်ေေယ်ြျန်းမာရေးစနစ်ဆိုတာြ 

ြေည်နယ်ရတွမှာ ြိုယ်ေိုင်စီမံခန့်ခွဲတာ ဗဟိုြရန 

ထိန်းချုေ်တာမဟုတ်ေဲ ြိုယ်ေိုင်စီမံခန့်ခွဲွိုင်တယ်။ 

လူထုနဲ့ လူထုေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ်ွိုင်တဲ့ ြျန်းမာရေး 

စနစ်လို့ေဲ ြျရနာ်အဲလိုေဲနားလည်တယ်။

ရမး ။ ။ ြြ်ေေယ်ြျန်းမာရေးစနစ် မေှိရတာ့ 

ြေည်နယ် ရေသရတွဘြ်မှာေါအခြ်အခဲရတွေှိေါ

သလဲ။

ရြြ ။ ။ ။ ြြေ်ေယြ်ျန်းမာရေးစနစမ်ေှတိာြ 

ဗဟိုထိန်းချုေ်မှု အေမ်းများတဲ့အခါြျရတာ့ ဗဟိုြ 

ဆုံးြြတခ်ျြန်ဲ့လေုတ်ဲဟ့ာရတြွ ဘယလ်ိရုြောေမလ ဲ

အသုံးမတြ်တာရေါ့။ 

ဥေမာ ထားလိုြ်ေါဆို့  outbreak ရေါ့ရနာ် 

ြေ်ရောဂါတခုြြစ်ပေီဆိုေင် သူ့လုေ်ထုံးလုေ်နည်းအေ 

အဆင့်ြဲဆင့်ြဲတင်ြေေမယ်ပေီးေင် ဗဟိုညွန်ကြား 

ချြ်ြို ရစာင့်ပေီးမှ ဆင့်ြဲဆင့်ြဲြေန်လုေ်ေမယ်။ 

အလဲိမုျ ိုးြစိ္စရတရွကြာင့မ်ိုလ့ို ့ဝနထ်မ်းရေေးြခယ်

ခန့်ထားရေးမှာလည်း ဗဟိုြရန ရလ့ြျင့်ပေီးရတာ့မှ 

သင်ကြားရေးတယ်။ ရအာြ်မှာလည်း ရေသခံနဲ့သဟ 

ဇာတရတွ ရေသခံဘာသာစြားရတွ ယဉ်ရြျးမှု 

ဓရလ့ရတွြို နားမလည်ဘူး လူထုနဲ့အဆင်မရြေဘူး။ 

ဆိုးြျ ိုးရတွြရတာ့ အများကြီးေှိတယ်ဘယ်လိုရြော

ေမလဲဆိုေင် Centralize လုေ်ြခင်းအားြြင့် ဗဟိုြေဲ 

တိုြ်ရိုြ်ဆုံးြြတ်တဲ့ လုေ်ေေ်ဟာဆိုေင် ရတာ်ရတာ် 

များများ ရေသနဲ့အံဝင်ဂွင်ြျမြြစ်တဲ့ဟာြျရတာ့ ြေ 

ဿနာနဲ့ အခြအ်ခရဲတအွများကြီးြြစတ်ယရ်ေါရ့နာ။်

ရမး ။ ။ လြ်ေှိြမန်မာအစိုးေေဲ့ ြျန်းမာရေးမူ 

ရေါ်လစီြ

ရြြ။  ။  ြျရနာ်ြထင်ေါတယ်။  ြျန်းမာ 

ရေးဆိငုေ်ာမဝူါေရတြွ အစိုးေြလည်း သဆူွထဲားတာ 

ရတေှွေိါတယ။် ေါရေမယ့လ်ည်း တြယတ်မ်းြျရတာ ့

တချ ို့ြိစ္စေေ်ရတွြ မူဝါေအေလို့ရြောရေမယ့်လည်း 

အြေငမ်ှာြ မဝူါေအတိငု်းမြြစတ်ာရတ ွြျင့သ်ုံးလိုမ့ေ 

တာရတွ အများကြီးေှိတယ်။ ဥေမာအားြြင့် National 

Health plan ရေါ့ရနာ်။ 

NLD အစိုးေလြ်ထဲမှာြ အမျ ိုးသားြျန်း 

မာရေးစီမံြိန်းဆို ပေီးရတာ့မှ  NHP ဆိုတဲ့   Na-

tional လုေ်လိုြ်တဲ့အထဲမှာ တချ ို့ြ ရအာြ်ရြခြ 

နားလည်ပေီးရတာ့မှ သိေှိရဆာင်ေေြ်မှုရတွ အဆင့် 

အဆင့်ရေါ့  အားအေမ်းနည်းရနတယ်။ အရြာင်  

အထည် မရြာ်ွိုင်တာရတွ အများကြီးေှိရနတယ်။ 

အဲလိုမျ ိုးရေါ့။ ဆိုရတာ့ မူဝါေအရေါ်မှာရတာ့ အစိုးေြ 

အရြာင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာ ရေးဆွဲကြမယ်ဆိုပေီးရတာ့မှ 

ရေးဆွကဲြမယလ်ိုထ့ငေ်ါတယ။် ေါရေမယ့ ်ခနုြလိ ုမျ ိုး 

ရေါ့ ရေသခံအသံမေါဘူး။ ရအာြ်မှာ လုေ်တဲ့ ရအာြ် 

မှာ အရြာင်အထည်ရြာ်တဲ့ လူရတွြ နားမလည် 

ရတာ့ မလုေ်ဘူးဆိုတဲ့ မူဝါေြလည်း စာအုေ်ရေါ်မှာေဲ 

ေှိရနမှာရေါ့။

ရမး ။ ။ အစိုးေေဲ့ ြျန်းမာရေးမူဝါေြ ဘာရတွ 

အဓိြလိုအေ်ရနတယ်လို့ထင်ေါသလဲ။

ရြြ။ ။ အရြာင်အထည်ရြာ်မှုအေိုင်းမှာြ 

လိုအေ်တယ်။ ပေီးရတာ့ ေီလုေ်ငန်းတစ်ခု ရအာင်ြမင် 

တယ်။ ြျဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ Monitoring and Evalua-

tion (M&E) ြစိ္စရတမွှာ အများကြီးရတာလ့ိအုေတ်ယ။် 

ပေီး ရတာ့မှ  ေီ  ဝန်ထမ်းရယာြ်တို င်းစီြ 

သူတို့အစိုးေဲ့မူဝါေနဲ့ ရေှ့ဆြ်သွားမည့် ေည်ေေယ်ချြ် 

ရတ ွေညမ်နှ်းချြရ်တ ွရသချာသရဘာရေါြပ်ေီးရတာ ့

လိုြ်နာရဆာင်ေေြ်ြို့ရတာ့ အများကြီးလိုအေ်ရနေါ 

ရသးတယ်။

ရမး  ။  ။  ရြျး လ ြ် ရတွ ဘ ြ် ရတွ မှာ  

ြျန်းမာရေးရဆးခန်းရတမွေှဘိူး။ တချ ို့ရနောမှာရတာ ့

ရဆးခန်းရဆာြ်လုေ်ထားတယ် တာဝန်ြျဆောမ 

မေှိဘူးရေါ့။ ေါရတွြ ြြ်ေေယ်ြျန်းမာရေးမူဝါေါနဲ့

ဘယ်လိုသြ်ဆိုင်ေါသလဲ။

ရြြ။  ။  သူ့ေဲ့သတ်မှတ်ချြ်ြ လူဦးရေတခုေဲ 

အရေါ်အရြခမခံတဲ့ဟာရတွ တခါတရလ ေီခြ်ခဲတဲ့ 

ရေသရတလွာအြခားရသာ အရကြာင်းအော သတမ်တှ ်

ချြ် ရတွ ထည့်စဉ်းစားြို့လိုတာရေါ့။ ဥေမာ ပမို့မှာြ 

ရတာ ့လရူနစေိလ်ို ့လဦူးရေ အေရဆးခန်းရတအွများကြီး 

ေှိပေီးရတာ့မှ ရတာင်ရေါ်မှာြ လူရနြျဲ ရေမယ့်လို့ 

သူတို့ြို လူဦးရေများမြေည့်လို့ ချန်ထားလိုြ် မယ်ဆို 

ေင် တစ်ေောနဲ့တေော ဆြ်သွယ်ေ အေမ်းခြ်ခဲမယ် 

ဆိုေင် ေါဆိုလို့ေှိေင် ြျန်းမာရေးအေြ ေီရတာင်ရေါ် 

မှာရနတဲ့သူရတွြ ြျန်းမာရေးအေ လျစ်လျူရှုခံေ 

တာတို ့သိုမ့ဟတုေ်င ်ချနထ်ားခေံတာတို ့အလဲိမုျ ိုး ရတွး 

စော ြြစ်လာတာရေါ့။

ရမး   ။   ။  ရဆး ခ န်း ရတွ ရဆာ ြ် ပေီး  

ဆောမရတွမေှိတာရတွြ ဗဟိုထိန်း ချု ေ် မှု ရတွ  

ရကြာင့်လား။ ဘယ်လိုြမင်ေါသလဲ။

ရြြ ။ ။ အရဆာြအ်ဦးေရဲဆာြထ်ားရေးတယ။် 

ဝန်ထမ်းရတွလည်း ေီဝန်ထမ်းရတွအတွြ် လိုအေ် 

တဲ့အင်အားရတွ equipment ရဆးဝါးရတွ မထားရေး 

ွိုင်ဘူးရလး။ ဆိုရတာ့ တခါတရလ ြျရတာ့လည်း 

ြျားနာလို ့လာမယဆ်ိလုိုေ့ှေိင ်ရဆးမေှဘိူးဆိေုငလ်ည်း 

ဆောမေှိတယ် အရဆာြ်အဦးေှိတယ်ဆိုေင်ရတာင်မှ 

အရထာြ်အြူေစ္စည်းမေှိတဲ့အခါြျရတာ့ အဆင် 

မရြေဘူး။ ရနာြဆ်ော/မ ခနုြ ေထမြ ရြောသလိမုျ ိုး 

ရေသခံရတွ မဟုတ်တဲ့အခါြျရတာ့ ရေသခံနဲ့ဆြ် 

သွယ်ေ ဘာသာစြားဆြ်သွယ်ေအခြ်အခဲရတွ 

ေှိမယ်။ 

ရေသခံ ကြားထဲမှာလည်း မရနွိုင်ဘူးအဲလို  

မျ ိုးရေါ့။ ပေီးရတာ့ြ တချ ို့ြရတာ့ေှိမယ် ရေသခံရတွ 

ြြစ်မယ် အရဆာြ်အဦးလည်းေှိရနမယ် ေါရေမယ့် 

အရေါ်ြ ေံ့ေိုးမှု ရဆးဝါးဆိုင်ော ေံ့ေိုးမှုမေှိတဲ့အခါြျ 

ရတာ့ ဘာမှ မလုေ်ရေးွိုင်တာအဲလိုမျ ိုးရတွရကြာင့် 

အမျ ိုးမျ ိုးရကြာင့် ြြစ်ရနကြတာရေါ့ရနာ်။ ေီလိုမျ ိုး ဆ 

ောမရတွ ရဆးရုံရဆးခန်းရတွ Function မြြစ်ရနတဲ့ 

အခါြျရတာ့ အရကြာင်းအချြ် တစ်ခုရကြာင့်တည်း 

မဟတုဘ်ူးရေါရ့နာ။် အရကြာင်းအော အမျ ိုးမျ ိုးေှမိှာေါ။

ရမး  ။  ။  ရြျး လ ြ် ြျ န်း မာ ရေး ြ ဏ္ဍ 

ရတွြရြာ လြ်ေှိ ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့သြ်ဆိုင်ရန

လား။ ဘာရကြာင့်လဲ။

ရြြ  ။  ။  ဆို င် တ ယ် ရလး ။  ြျ ရနာ် တို့  

နားလည်ထားတာြ ြျန်းမာရေးြ လူတိုင်းလွှတ် 

လေ်စွာရဆးြုသခွင့်ြ ေါြလူ့အခွင့်အရေးေဲရလး။ 

လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာြ ေီွိုင်ငံရေးြြစ်စဉ်နဲ့ ခုနြ 

ပငိမ်းချမ်းရေးြို အများကြီးမူတည်တာရေါ့။ 

အြယ်၍ြျရနာ်တို့ြ ဟိုစစ်ရကြာင့်ေဋိေြ္ခ 

ရတွ ြြစ် ကြတယ်ဆိုတာြ ခုနြ ရဆးရုံသွားြို့  

ြိစ္စေေ်ရတွြ ရတာထဲမှာြျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ေဲ

ရန ထိုင်ေတဲ့ြိစ္စေေ်ရတွြ ြြစ်လာရတာ့ အများကြီး 

ဆြ်စေ်တယ်။ 

ပငမိ်းချမ်းမယဆ်ိေုငရ်တာ ့ြျန်းမာရေးလေုင်န်း 

ရတွ ရြာ င်း ရြာ င်း မွ န် မွ န် ရဆာ င် ေေ ြ် ွို င် မ ယ်  

ပေီးရတာ့မှ  ြျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရဆာြ်အဦး

ရတွ ဝန်ထမ်းရလ့ြျင့် သင်ြေမှုရတွ အများကြီး လုေ် 

ွိုင်မယ်ဆိုရတာ့ ဆြ်စေ်ေါတယ်။ 

စစ်နဲ့ပငိမ်းချမ်းရေးြရတာ့ မပငိမ်းချမ်းရနသ၍ 

စစြ်ြစရ်နရသးသ၍ရတာ ့ေြီျန်းမာရေး ြဏ္ဍြရတာ ့

ရအာငြ်မငရ်အာင ်ြျရနာတ်ို ့ဘယရ်လာြရ်ြာင်းတဲ ့

မူဝါေရတွ ချချ ဘယ်ရလာြ်ရြာင်းတဲ့ အစီအစဉ် 

ရတွချချ ြျရနာ်တို့ လုေ်ြို့မလွယ်ေါဘူး။

ရမး ။ ။ ဆောတို့ေဲ့နယ်လှည့်ြျန်းမာရေးအ

ြွဲ့ရတွအရနနဲ့  ြေင်နီ ြေည်နယ်အတွင်းမှာ ရြျး 

ေောဘယ်ရလာြ်အထိ ရဆးရတွလိုြ် ြုရေးွိုင်လဲ။

ရြြ။ ။ ြျန်းမာရေးဝန်ရဆာင်မှုရေးတဲ့ဟာြ 

ေုံစံွှစ်မျ ိုးေှိတယ်။ တစ်မျ ိုးြရတာ့  အထိုင်ရဆး 

ခ န်း ရတွ ချ ပေီး ရတာ့  လူ နာ ရတွ ြို  ြျ န်း မာ ရေး  

ရစာင့်ရေှာြ်ရေးတယ်။ ရနာြ်တခုြ ရြျာေိုးအိတ် 

လေုသ်ားရတရွေါ ့Backpack လိုြ့ျရနာတ်ိုရ့ြောတယ။် 

ရြျာေိုးအိတ်လုေ်သားရတွနဲ့  တစ်ေောဝင်  

တစ်ေောထွြ်  ြျန်းမာရေးဝန်ရဆာင်  မှုေှိတယ်။ 

အဲေီ ထဲမှာ ြျရနာ်တို့အားလုံးထဲမှာမှCHDN ထဲမှာ 

အထိုင် ရဆးခန်းြ ၂၆ ခုေှိေါတယ်။ Backpack နဲ့ 

ရြျာ်ေိုးအိတ်နဲ့ သွားရနတဲ့ဟာြရတာ့ ေီနယ်လှည့် 

ရြျာေ်ိုးအတိန်ဲ့ တစေ်ောဝငတ်စေ်ောထြွ ်သွားရနတာြ 

အားလုံး ၅၄ ခုေှိတယ်။ 

အားလုံးြရတာ့ ၉၀ ရြျာ်ေှိတယ်။ ြျရနာ်တို့ 

ေ ရော ဂျ ြ် ဧ ေိ ယာ ြ ရတာ့  ပမို့ န ယ်  ၉  ခု ခု ေါ ။ 

ြယားြေည်နယ်ြ ၇ ပမို့နယ်အေါအဝင်၊ ေှမ်းြေည် 

နယ်ဘြ်ြ ြယ်ခုံပမို့နယ်၊ ြယန်းရေသဘြ်ြ 

သံရတာင် ကြီးရေသေါတယ်။ ေင်ရလာင်းေါတယ်။ 

ရြျးေော ရေါင်း ၁၀၀၀ ရြျာ်ေါတယ်။

ရမး။ ။ ေီလို ြျန်းမာရေးြဏ္ဍြိုတြခားအြွဲ့

အစည်းရတွနဲ့ ဘယ်လို ေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ်တာလဲ။

ရြြ။ ။ ေထမတစ်ေိုင်းြ ေီအစိုးေ ြျန်းမာ 

ရေးဆိုင်ောဌာနနဲ့ြ ၂၀၁၂ ရနာြ်ေိုင်းမှာ လုေ်ငန်းေူး 

ရေါင်းတာ တချ ို့ ေှိေါတယ်။ ဥေမာ အစိုးေြရန 

လုေ်တဲ့ ြာြွယ်ရဆးရတွေှိမယ်။ မိခင်နဲ့ြရလး 

ြာြွယ်ရစာြ်ရေှာြ်ရေးလုေ်မယ်။ 

ြျရနာတ်ိုမ့ြုွ ိငုတ်ဲ ့လနူာရတြွိ ုအစိုးေရဆး

ရုရံဆးရေးခန်းရတလွွှတရ်ေးတယ။် ရနာြ ်တစေ်ိငု်းြ 

ြျရနာ်တို့တိုင်းေင်းသားအချင်းချင်းရေါ့ရနာ် ဥေမာ 

ေှမ်းတို့ြေင်တို့  မွန်တို့ချင်းတို့နဲ့လည်း ြျရနာ်တို့  

Network လုေ်ထားတာေှိေါတယ် ။ 

ြျ ရနာ် တို့  ၃  လ တ စ် ကြိ မ် ဆုံ ပေီး ရတာ့ မှ  

ြျရနာတ်ို ့ြျန်းမာရေးဆိငုေ်ာ မဝူါေအေိငု်းရတလွည်း 

ရဆွးရွွးကြတယ်။ တိုင်းေင်းသားရတွ တချနိ်ြျေင် 

ြြ်ေေယ်ြေည်ရထာင်စုအြြစ် Centralize ဗဟို  

အာဏာချုေ်ြိုင်မှုရတွ ရလျာ့ချလာ ေမယ် ပေီးရတာ့ 

ြေညန်ယအ်တငွ်းမှာေှတိဲ ့ြျန်းမာရေးအြွဲ့အစည်းရတ ွ

အဲလိုမျ ိုးမူဝါေေိုင်းဆိုင်ော ဆွဲမယ်ဆိုလို့ေှိေင် ြေည်နယ် 

အလိုြ် ဘာအချြ်ရတွလိုမလဲ။ 

ဘ ယ် အ ချ ြ် ရတွ ြို  အ ရလး ထား ေ မ လဲ  

ဆိုတာရတွ  စာေေြ်ရေးမှာ  အရြခခံစာတမ်းရတွ  

ြေုစုထားတယ်။ ြြ်ေေယ်နဲ့ေတ်သြ်တဲ့မူကြမ်းရတွ 

အခုထိြျရနာ်တို့ထဲမှာ ညှိွှိုင်းပေီးရတာ့မှ မူကြမ်းအား 

ြြစသ်ရဘာတထူားတာရတ ွလေုထ်ားတာရတေွှတိယ။်

tifwmAsL;tifwmAsL;

“အမျ ိုးသားြျန်းမာရေးစမီြံနိ်းဆိပုေီးရတာမ့ ှလေုလ်ိြုတ်ဲအ့ထမဲှာ တချ ို့ြ ရအာြရ်ြခြ နားလညပ်ေီးရတာမ့ ှ“အမျ ိုးသားြျန်းမာရေးစမီြံနိ်းဆိပုေီးရတာမ့ ှလေုလ်ိြုတ်ဲအ့ထမဲှာ တချ ို့ြ ရအာြရ်ြခြ နားလညပ်ေီးရတာမ့ ှ
သိေှိရဆာင်ေေြ်မှုရတွ အဆင့်အဆင့်ရေါ့အား အေမ်းနည်းရနတယ်။”သိေှိရဆာင်ေေြ်မှုရတွ အဆင့်အဆင့်ရေါ့အား အေမ်းနည်းရနတယ်။”

ြယား(ြေင်နီ)ြေည်နယ်အတွင်း အစိုးေလြ်လမ်းမမှီတဲ့ ရြျးလြ်ရေသရတွဘြ်မှာ လူထုရတွြျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာြ်မှုရတွြို လူထု ြယား(ြေင်နီ)ြေည်နယ်အတွင်း အစိုးေလြ်လမ်းမမှီတဲ့ ရြျးလြ်ရေသရတွဘြ်မှာ လူထုရတွြျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာြ်မှုရတွြို လူထု 
ြျန်းမာရေး ွှင့်ြွံ့ပြိုးရေးြွန်ယြ် (Civil Health and Development Network - CHDN) အြွဲ့ြရနပေီး တစ်ြြ်တစ်လမ်းရဆာင်ေေြ်ရေးရနေါတြျန်းမာရေး ွှင့်ြွံ့ပြိုးရေးြွန်ယြ် (Civil Health and Development Network - CHDN) အြွဲ့ြရနပေီး တစ်ြြ်တစ်လမ်းရဆာင်ေေြ်ရေးရနေါတ
ယ်။ ြေင်နီ ြျန်းမာရေးြဏ္ဍွှင့်ေတ်သြ်လို့ လြ်ေှိ အစိုးေဘြ်ြရြာ်ရဆာင်ရနတဲ့ မူရေါ်လစီနဲ့ ြြ်ေေယ်ြျန်းမာရေးစနစ်သုံးသေ်ချြ်ရတွြို ယ်။ ြေင်နီ ြျန်းမာရေးြဏ္ဍွှင့်ေတ်သြ်လို့ လြ်ေှိ အစိုးေဘြ်ြရြာ်ရဆာင်ရနတဲ့ မူရေါ်လစီနဲ့ ြြ်ေေယ်ြျန်းမာရေးစနစ်သုံးသေ်ချြ်ရတွြို 
ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်)ြရန ခွန်းြိလစ်ြို ရတွ့ဆုံရမးြမန်းထားေါတယ်။ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်)ြရန ခွန်းြိလစ်ြို ရတွ့ဆုံရမးြမန်းထားေါတယ်။

ခွန်းြိလစ် ြ လူထုြျန်းမာရေး ွှင့်ြွံ့ပြိုးရေးြွန်ယြ် ( Civil Health and Development Network - CHDN) မှ ေါရိုြ်တာ တစ်ဦးြြစ်ေါတယ်။ခွန်းြိလစ် ြ လူထုြျန်းမာရေး ွှင့်ြွံ့ပြိုးရေးြွန်ယြ် ( Civil Health and Development Network - CHDN) မှ ေါရိုြ်တာ တစ်ဦးြြစ်ေါတယ်။
CHDN အြွဲ့ဟာဆိေုင ်ြေငန်ြီေညန်ယ ်ရေသအတငွ်းေှ ိတိငု်းေင်းသားလြန်ြြ်ိအုြွဲ့ရတြွရန စစုည်းထားတဲအ့ြွဲ့ြြစပ်ေီး အစိုးေလြလ်မှ်းမမတီဲ ့CHDN အြွဲ့ဟာဆိေုင ်ြေငန်ြီေညန်ယ ်ရေသအတငွ်းေှ ိတိငု်းေင်းသားလြန်ြြ်ိအုြွဲ့ရတြွရန စစုည်းထားတဲအ့ြွဲ့ြြစပ်ေီး အစိုးေလြလ်မှ်းမမတီဲ ့

ရြျးလြ်ရေသရတွဘြ်မှာ အဓိြ ြျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာြ်မှု ရေးရနတဲ့အြွဲ့ြြစ်ေါတယ်။ရြျးလြ်ရေသရတွဘြ်မှာ အဓိြ ြျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာြ်မှု ရေးရနတဲ့အြွဲ့ြြစ်ေါတယ်။
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Karenni youth have said that they will 

demand that the new government set up a 

youth affairs ministry following the 2020 general 

elections.

Karenni Youth Call On Govt to Set Up Youth Affairs Ministry

By MAW OO MYAR / KANTARAWADDY TIMES

The decision came at an ethnic youth 

conference held in Wan Ngor village in Karenni 

State’s Loikaw Township from March 16-18. It 

was attended by some 300 young people from 

the Kayah, Kayan, Kayaw, Kaw Kaw (Manu 

Manau), Yintalay, and Karen communities, as 

well as refugee community.

“Many people say that youth are impor-

tant but neither Karenni State nor our country 

have any official department concerned with 

youth affairs,” Khu Ree Reh, a leading member 

of the Karenni State youth leadership committee. 

“If we have an issue concerning youth affairs, we 

cannot go to talk about and negotiate this issue. 

There is no official youth center.”

Khun Bee Htoo, chair of the Kayan Na-

tional Party, said that his party would commit 

to forming a youth committee in government.

“If our party wins in the election and if 

we can join the Kayah State government, and 

if I am elected as chief minister of Kayah State, 

we will push to form a strong youth committee 

which can implement youth issues,” he said, 

adding that he “was sure” that they could allo-

cate budget for such a committee even without 

a youth ministry as part of the current govern-

ment structure.

Shwe Moe, a Yintalay youth, said that the 

country’s future depends on young people, so 

their demands should be taken seriously.

“The future of Burma is in the hands of 

the youth. Whatever government comes into 

power, we have to demand that they set up a 

youth affairs ministry which can promote the 

role of youth. That’s why we are demanding it,” 

he explained.

Participants in this week’s conference 

discussed issues including education, job op-

portunities, the fight against drug abuse, and 

politics. They also elected 21 people to form 

the Karenni State Youth Leadership Committee.

Karenni farmers released from detention 

this week after being sentenced for time served 

in their protest against military-seized land 

remain dissatisfied with the ruling against them. 

Nineteen farmers, equipment operators 

and land activists were sent home from jail 

on March 13 after a Demoso Township court 

sentenced them to 15 days’ imprisonment for 

violating Article 447 of the penal code on tres-

passing. The charges were brought by the Burma 

Army’s Artillery Battalion 360 when the villagers 

attempted to cultivate the land that had been 

taken from them. 

Once the verdict was announced, some of 

those convicted stayed on to hear the rulings for 

their other charges, and, most importantly, on 

the status of their land. One piece of information 

that was not shared was whether the farmers 

will be granted access to their rotating farmland 

that the military now says belongs to the state. 

Kalaw Mar is one of the Karenni farmers 

who was convicted this week. 

“The judge didn’t say that we will get 

our rotating farm back. We don't know where 

to work. We don't know any other job. We only 

have this land. We have received this rotating 

farm from our ancestors. We don't have another 

paddy field. There is nothing left in our hands. 

Everything is gone,” Kalaw Mar told Kantar-

awaddy Times. 

She personally has lost more than 20 acres 

of her rotating farmland. Palyar Myar is in the 

same situation. 

“We want to work on our old rotating 

farms. We have worked there for my entire life,” 

she explained.  

A father of a farmer facing multiple 

charges, Lee Hpe said that while he is pleased 

that his son has been released from prison, 

questions of their future access to land and their 

survival loom. 

“I want to ask whether they are going to 

return our rotating farm because we don't have 

any extra land,” Lee Hpe said. “We don't know 

whether they are going to return our land. I am 

happy for the release of my son, but we will have 

to become day laborers.” 

Karenni farmer Ko Thomas, who was 

among those released from jail on March 13, said 

that they would send a petition to the respective 

authorities demanding that they sanction the 

return their farmland.  

“We only have this land… We want to re-

quest that the authorities return our land as soon 

as possible,” Thomas told Kantarawaddy Times. 

In addition to the 19 farmers whose ver-

dicts were read on March 13, another 22 farmers 

were sentenced to imprisonment the same day 

in the state capital of Loikaw. There, Artillery 

Battalion 356 and LIB 250 prosecuted farmers 

from three villages, as well as land activists, 

charging them with violating five laws, including 

criminal trespassing, disturbing official duty and 

destruction of property, among others. 

Artillery Battalion 356 and LIB 250 seized 

farms around the villages in question in order 

to build their camps on the land around 1990. 

They had allowed farmers to work on the con-

fiscated land for years but stopped doing so in 

2019. When the military erected a signboard 

and fenced in the land, the farmers still tried to 

cultivate the area. Charges were subsequently 

brought against them. 

Karenni Farmers Handed Verdicts, Not Land

By KANTARAWADDY TIMES
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Following a meeting with the Karenni 

State government, members of the Karenni 

National Progressive Party (KNPP) say that 

the government needs to respect a state-level 

ceasefire agreement and implement it.

The KNPP stated its position after the 

meeting in the Karenni State capital of Loikaw 

on March 3.

“Current regional development projects 

differ from what we have agreed to in the 

ceasefire agreement. We want them to respect 

the ceasefire agreement and to implement the 

facts included in the agreement,” Khu Hte Buu, 

the leader of the five-person KNPP delegation to 

the government meeting, said. “Then it will make 

the peace process firm. It could be a catalyst in 

moving the peace process forward.”

Following a series of oppugnant episodes, 

exacerbating an existing climate of distrust in 

Karenni  (Kayah) State towards the government 

and Army, the Karenni National Progressive 

Party (KNPP) said now is not the right time to 

sign the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA).

Shwe Myo Thant, the KNPP general sec-

retary, said there are many difficulties Karenni 

are facing including the conflicts between youth 

and the state government and criminalizing of 

Karenni farmers. More trust needs to be estab-

lished between the government and KNPP before 

it will consider signing the NCA.

"There are problems between the Army 

and Karenni farmers, and we still have many 

things to negotiate with the government...

We can’t sign the NCA without solving these 

problems," Shwe Myo Thant told Kantarawaddy 

Times.

The fourth round of 21st Panglong Con-

ference, scheduled to run before Burma’s 2020 

general election, probably won’t include all the 

ethnic armed organisations (EAOs), he said.

"The armed conflict in Rakhine is inten-

Construction of a road in Karenni State 

was halted after the Karenni National Progressive 

Party (KNPP) stopped it.

MP Thein Aung (aka Sel Reh) confirmed 

with Kantarawaddy Times the KNPP suspended 

work on the road between Dawtamagyi village 

and Pun stream in Demawso township.

"The KNPP officer told us the order came 

from his headquarters and would provide more 

information later,” Thein Aung said.

When the Kayah State chief minister paid 

a visit to Dawtamagyi in 2018 residents asked 

for the road to be built. Thein Aung told Kan-

tarawaddy Times he also lobbied for it during 

proceedings in state parliament.

Khu Hte Bu, the central executive com-

mittee member for KNPP, told Kantarawaddy 

Times regional development projects must be 

discussed first with his organisation before 

proceeding. The state government needs to 

cooperate with the KNPP by not pushing them 

through without its consent and respect the 

conditions outlined in the bilateral ceasefire, 

Khu Hte Bu explained.

Karenni State Govt Needs to Imple-
ment Existing Ceasefire, KNPP Says
By OO MYAR / KANTARAWADDY TIMES

A problem with the meeting, Khu Hte Buu 

said, was that it was not attended by any of the 

Karenni State ministers—only 13 secretary-level 

officers.

Only after the government shows that it 

will adhere to the ceasefire, signed in 2012, will 

the KNPP be able to “step up to the next level of 

mutual trust,” Khu Hte Buu explained.

Tuesday’s meeting was the first between 

the KNPP and the Karenni State government 

in 2020.

The KNPP previously signed state- and 

Union-level ceasefire agreements with the gov-

ernment, but the organization has not signed 

the Nationwide Ceasefire Agreement with the 

government and military.

KNPP Not Ready To Sign NCA

By Kantarawaddy Times
sifying and unlikely to be solved quickly. At the 

same time, it’s unrealistic the Northern Alliance 

will sign the NCA. The UWSA (United Wa State 

Army) hasn’t committed to joining the Panglong 

Conference,” Shwe Myo Thant said.

Ko Kyaw Htin Aung, a political analyst, 

said relations between the KNPP and Union 

and state government is weak and he remained 

skeptical the EAO would join the NCA.

"I think the Union government doesn't try 

hard and at the same time, the state government 

doesn’t maintain its relationship with the KNPP. 

For instance, the chief state minister and other 

state-level ministers didn't attend peace meet-

ings between the KNPP and Union government. 

Only the General Department Development 

(GAD) officer could be counted.”

As part of the bilateral ceasefire, the KNPP 

meets with the Karenni State government every 

month. During last month’s meeting, at the end 

of February, only the GAD attended.

Given the right circumstances, Ko Kyaw 

Htin Aung told Kantarawaddy Times he thinks 

the KNPP would join the NCA. 

How long construction of the road will 

be blocked depends on what the KNPP central 

committee decides, he said. "We stand by our 

policy. We’ll look into whether locals really need 

this road and if it’s necessary we will cooper-

ate (with the state government) by allowing 

the construction to continue," Khu Hte Bu told 

Kantarawaddy Times.

The state government used to respect 

the bilateral ceasefire inked in 2013 and meet 

for peace negotiations, Khu Hte Bu said, unfor-

tunately, this is no longer the case.

A Dawtamagyi resident told Kantar-

awaddy Times they need the road to transport 

their crops after harvest.

"We grow sesame plants near the Pun 

stream and during the rainy season, it’s difficult 

to transport them to sell. We want the road 

construction to proceed."

The road that started on January 15 will 

be 21 ft wide and 3.261 miles long when it's 

finished. Construction costs are estimated at 

about 240 million kyat (US$173,721) and were 

expected to be completed by the end of August.

KNPP Suspends Road Construction, Vil-
lagers Say They Need It

By Maw Oo Myar/ Kantarawaddy Times

Nineteen Karenni farmers were sentenced 

to fines and prison time by a Demoso Township 

court on Friday after they challenged the Burma 

Army’s confiscation of their farmland last year. 

Those charged only under Article 447 of 

the Penal Code—criminal trespassing—were 

told to pay a 10,000 kyat (US$7) fine or serve 15 

days in prison. However, among the 19 farmers, 

six were also charged with violating Article 6(a) 

and sentenced to six months in prison with hard 

labor on March 13. 

Farmers who were already detained had 

their time served deducted from their prison 

sentence. Others opted to pay the fine. 

Defense lawyer Saw Khu Talay explained 

that six cases were brought before the court in 

total. He noted that one farmer, Per Sakwar Lah, 

was charged in all six cases. 

“These farmers were detained in jail for 

more than six months, so they were all released 

from prison,” he said. 

The Burma Army’s Artillery Battalion 360 

prosecuted the farmers, who come from Dawso-

shay village, came to work on their farmland in 

2019. The military said it was the rightful owner 

of the land, which it claimed in 2003 and 2004. 

Palyar Myar, who was convicted of crimi-

nal trespassing in the case, said that the problem 

of land rights remains unresolved. 

“We worked here for so many years. We 

don’t have any extra land, so we want to con-

tinue to work here,” she explained.  

Kalaw Mar, another farmer convicted of 

violating Article 447 and who paid the 10,000 

kyat fine. 

“We cannot work another job. So I don’t 

know what work I should do,” she said. 

Thomas, a local farmer, said that his com-

munity would send a petition to the respective 

authorities asking that they be able to continue 

cultivating the land they consider their farm 

area, since they have no other land on which 

they can grow food. 

“We depend on these farms. If we can-

not work on these farms, how can we feed our 

children?” he told Kantarawaddy Times. 

Karenni Farmers in Land Rights Struggle 
Sentenced to Prison Time

By KANTARAWADDY TIMES
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Most of the Kayaw, Manu-manaw (Kawy-

aw) ethnicities live in the western regions of 

Hpruso Township. They mainly rely on farming.

The current transportation is getting bet-

ter compared to the past. However, the rural 

transportation remote to city is still poor.

It says the village responsible persons, 

therefore, ask for better transportation the most 

to the related Hluttaw MPs.

Most of the indigenous people also said 

the government departments and Hluttaw MPs 

might be able to reach or visit to the fields and 

report the needs of village only if the transpor-

tation is good.

It also says many of local villagers mi-

grated to other places due to poor transportation 

and communication.

"As we do not have people, no more 

development occurs, the village do not develop 

anymore and left behind as usual. For other vil-

lages, they now have electricity, and everything 

are going well." said U Hel Ei, the administrator 

of Yo Pra Village, Daw Larsaw Village-tract.

There are totally 34 villages under 5 

total village-tracts; 7 villages in Doe Mo Saw 

Village-tract, 8 villages in Ho Yar Village-tract, 

5 villages in Yar A-pra Village-tract, 6 villages in 

Mo Hso Village-tract, and 8 villages in Daw Lar 

Saw Village-tract.

Most of the villages requested for land 

construction including electricity, water and so 

on. Most of the villages there have to depend on 

solar power electricity only.

Ma Zin Mar Than, the local of Daw Ku Leh 

Village, Mo So Village-tract, said the Hluttaw MPs 

said before that they will implement water and 

electricity project for local people.

Ma Zin Mar Than said, "I don't know about 

other village. In our village, they said they will 

manage to provide water and electricity. If we 

look at electricity, it didn't reach to the village."

U Doe Ei, the local of Kar Bel Village, Doe 

Mo Saw Village-tract, said in some villages, they 

are facing difficulty in clinic that the health staff 

do not stay full-time there although the trans-

Hope on Hluttaw MPs
Naw Dway Eh Ku

portation is good.

"Sometimes the health staff does not stay 

full time. They stay a week, one or two days 

within a month, and they often return home by 

giving reasons that they are going back to buy 

medicines. Whenever our children suffer diar-

rhea, headache or runny nose and cough, we 

face difficulty seeking the staff." he said.

There are 5 Hluttaw MPs in Hpruso Town-

ship; one Pyithu Hlttaw MP, two Amyotha Hlut-

taw MPs, and two State Hluttaw MPs.

There are two constituencies at western 

part of Hpruso Township, and it is the constitu-

encies of U Khin Maung Tun (Naw Ei) is the State 

Hluttaw MP.

The local villagers gave their responses 

on the MPs visits that they are not that satisfied 

with the MPs' visit and observation into villages.

U Doe Ei gave his finding that they could 

see the Hluttaw MPs only when they did cam-

paign in 2015-election.

"What we are not satisfied is the Hluttaw 

MPs do not visit or do campaign or ask our needs 

anymore after getting vote. We need help but 

we don't know where to report or talk about 

it." he said.

It says even if they, the MPs, do not fulfill 

the real basic need of public, the villagers expect 

to have at least their encouragement.

U Khin Maung Tun, the Hluttaw MP, re-

sponded to the Kantarawaddy Times' phone call 

that their relationship with local people is still 

poor due to their field visit and observation for 

transportation, water and electricity reachable 

in his constituency areas.

He gave his responses, "I mostly enter 

to the field. I enter and check the enterprises 

cooperated with government. I could not share 

most of my time with them. Yeah, their saying 

is not wrong though."

U Raw Ko, the villager of Daw Rouk (Lower 

part), Ho Yar Village-tract, also criticized on 

Hluttaw MPs' field visit, "He didn't come. When 

I saw him one or two times, he said he went 

and checked for the transportation situation. 

His visit is just checking, and we didn't see any 

implementation. Their plan on transportation 

route also have gap within one another because 

they did not do their field visit with clear plan, 

their implementations became delayed."

Daw Suzarna said when Hluttaw MPs do 

their field visit in their constituency areas, some 

are not satisfiable but some like Maw Ti Toe Vil-

lage are satisfiable.

She said, "Mostly the one who always 

have good relationship with us is Daw Luiza. 

She always said to us to consult or discuss with 

her our needs, and we get chance to friendly 

report our issues."

When we asked via phone to Hpruso 

Township Pyithu Hluttaw MP U Pek Du about the 

appeals made by local people, he also replied 

that most of the local people appealed for road, 

bridge, water, and electricity when they had field 

visit to rural areas.

Concerned with it, the Pyithu Hluttaw 

MP U Pek Du also added that they are working 

hard to implement the local's appeals and other 

necessary works.

"As I am Pyithu Hluttaw MP, I have to go 

around the whole township. If someone say I 

don't go or rarely go, that person might say like 

this because he/she didn't see. I see that some-

one just makes up it. In fact, individual citizens 

has freedom of thought.", he replied.

It says, within this year, it had costed two 

billion kyats for road construction, and they also 

have plan to implement project.

He gave his viewpoint that when he did 

the field visit, there are some local who appeal 

so many things while there are many locals who 

are afraid to appeal to Hluttaw MP

Most of the local people have willingness 

to develop their communities more by looking at 

the field visit of Hluttaw MPs. He also said it also 

much supportive as there are some NGOs giving 

support although the government themselves 

could not do it.

Local people said they have hope their 

appeals in consideration without discrimination 

of ethnicity, personality and region.

"What I want to say to Hluttaw MPs is 

to implement in every sector of community 

development which would be very good for us."

This is the expectation given by Ma Zin Mar 

Than, the local who lives in Daw Ku Leh Village.

In Second Time Amyotha Hluttaw (15th) 

Regular Meeting on March 6, U Baw Reh Soe Wai 

asked open question concerned with electricity 

accessibility in Daw Phu Village-tract on the 

eleventh day of that meeting. 

The Ministry of Electricity and Energy, and 

Deputy-minister U Khin Maung Win responded 

to this question that they will negotiate further 

to list it in 2020-2021 fiscal year of Kayah State 

in next year's government fund.

The local people of Daw Phu Village-tract 

said they always reported about electricity ac-

cessibility whenever they met with responsible 

persons, but this plan never happened until 

this day.

U Ree Reh the Administrator of Daw Phu 

Village-tract said, "In case of submission, we 

always submit about electricity whenever there 

are trips of Prime Minister or workshops. If we 

are asked to report about it to Hluttaw or gov-

ernment department, they always responded it 

is in the plan. It says it is planned in what year 

and with what budget, but it still never imple-

mented until now."

He kept saying that the electricity is nec-

essary for them as their Daw Phu Village-tract is 

left behind comparing with other village-tracts 

within Deemawsoe Township, and students have 

to study using candle and lamp and so on. 

There are 7 villages within Daw Phu 

Village-tract such as Daw Law Ku, Daw Phu, 

Tapho, Boe Lyar, Daw Hso Ku, Hsaw Bwar (other) 

Daw Pat, and Daw Pat Du, and only Daw Law Ku 

Village could access electricity so far. 

U Khin Maung Win replied that it will cost 

approximately over 500 billion kyats for the rest 

5 vlilages out of six villages such as Daw Phu, 

Tapho, Boe Lyar, Daw Hso Ku, Hsaw Bwar (other) 

Daw Pat, and Daw Pat Du. His calculations are 

that (6.2)miles from Daw Law Khu to Daw Phu 

with 11 KV power, (1)mile from Daw Phu to Daw 

Pat, (1.2)miles from Daw Pat to Daw Pat Du, (4.5)

miles from Daw Law Khu- Tap off to Boe Lyar, 

(1)mile from Boe Lyar to Tapho, and totally it 

is (13.9)miles with 11 KB power. Besides, it will 

also require to build 5 Transformers with 11/0.4 

KV and 50 KVA and 400 Volts. 

Moreover, it also requires building a 11/0.4 

KV 50 KVA transformer with 400-volt power for 

one mile, and 11 KV power for 4 miles from Daw 

Phar which already accessed electricity to an-

other village Daw Hso Ku, and the total cost for 

them is approximately 236 billion kyats.

Thus, it says all over cost of electricity 

accessibility for all these 6 villages within Daw 

Phu is over 700 billion kyats.

The Deputy Minister U Khin Maung Win 

said that as from 2020-21 fiscal year, it will be in 

consideration of the government fund in Kayah 

State, and depend on the allowance of funds it 

will be implemented.

Next Plan to Negotiate Further for Electricity Accessibility in Daw Phu Village-Tract with Government Fund 700 Bil-
lion Kyats

Kantarawaddy Times
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The Civil Health and Development Net-

work - CHDN is providing civil health care to 

rural areas which the Kayah (Karenni) State 

government could not reach. Kantarawaddy 

Times interviewed to Khoon Phillip about his 

analysis onto current government's implement-

ing policy, and federal health system concerned 

with Karenni health sector.

Khoon Phillip is the Director of Civil Health 

and Development Network - CHDN.

CHDN is the organization organized by 

different ethnic armed groups within Kayah 

(Karenni) State and provide healthcare mainly 

at rural areas the government could not reach.

Ques- While your organization is helping 

in rural health sector mainly, we see you also 

implementing federal health system. So, what 

is Federal Health System?

Ans- Federal Health System is the state 

self-govern it and it is not centralized gover-

nance. I understand it as the health system 

public among them cooperate together.

Ques- What difficulties are the rural areas 

encountering because of the lack of federal 

health system?

Ans- If we don't have federal health 

system, the central control will be high. So, it 

becomes, how to say, wasted as the decisions 

are made by central government. For instance, 

if there is outbreak of epidemic, it is required to 

report step by step to central based on its rou-

tine, then we have to wait the central's order and 

carry out in accordance with order step by step 

again. Because of these issues, when selecting 

the staff, only the central has authority to train 

them. In ground level, the staff becomes unhar-

monized with local atmosphere, local language, 

poor knowledge of local cultures, and cause 

tension with local people. There are so many 

consequences, how to say, if it is centralized and 

only the central makes direct decision, there are 

many problems occur which is not harmonized 

with many of the local areas.

Ques- How about current Myanmar gov-

ernment's health policy?

Ans- I think there are some health policies 

prepared by government as well. However, in 

fact, there are many issues we could not apply 

it and it does not become as policy requirement 

although it is said it is policy. For instance, like 

National Health Plan, the one organized in NLD 

reign, when they created the NHP as National, 

only some ordinary people understand it and the 

awareness is still very poor. There are so many 

they could not implement. Like this. Therefore, 

I think the government prepared these policies 

their best with high expectation. However, like I 

mentioned before, it does not include the citizen 

voices. If the ground level implementers do not 

understand it and do not apply these policies, it 

"Regarding to the new National Health Plan, only some ordinary staffs understand it and 
the step of raising awareness is still very poor."

Kantarawaddy Times

will only be written with no application.

Ques- What would be the main problems 

of the government health policy?

Ans- The problem of it is the implementa-

tion sector. And they also need so many to do 

in Monitoring and Evaluation (M&E) in order 

to check its success and failure. Besides, it is 

also important each of the staffs understand 

well the vision, mission and comply with their 

government policy.

Ques- There is no clinics in rural areas. 

There are clinics built, but no assigned staff. So 

how does it concerned with the federal health 

policy?

Ans- Their focus is just the population, 

and sometimes it is required to consider other 

specifications like the difficulties of local. For 

instance there are many clinics in urban due to 

high population density, but in rural areas if we 

neglect them because of less crowding or less 

population number or because of communica-

tion difficulties, it becomes the villagers living in 

hillsides are being neglected according to health 

perspective; on the other hands, we will need to 

consider those kinds of neglection.

Ques- Is it the cause of centralization 

since there is no staff although there is built 

clinics?

Ans- They just constructed the buildings. 

They could not manage any required staff, 

equipment or drugs. So, if you sometimes come 

to the clinics for treatment, you see staff with 

no medicine. Even if there is building, there is 

no equipment; so, it doesn't work. Like I said 

before, since the staffs are not local people, it 

is very difficult for them to communicate with 

local people. Besides, they could not stay long 

with local people. Another matter is like there is 

staff assigned and clinic available, but the central 

does not provide any medical support; so, they 

can't do anything. It is not just these reasons 

that there is no function of staffs and clinics. 

But, there maybe many other as well.

Ques- Is rural health sector related with 

current peace process? Why?

Ans- Definitely. How we understand is 

individuals has rights to freely access health-

care, and this is human rights. Human rights 

is depended extremely on the political process 

and peace. If there is conflict because of war, it 

becomes difficult to go to hospital, or hiding in 

jungle unhealthily. So, it is quite relevant. If it 

is peaceful, we can provide health service well, 

construct clinics well, and train the staff and 

so on. If there is still fighting and unpeaceful, it 

would not be easy to function all well although 

we have strong policy or any good plan.

Ques- How long have your mobile health 

teams provided healthcare service within Kayah 

(Karenni) State?

Ans- There are two types of providing 

health service. The first one is we prepare non-

mobilized clinics and provide healthcare to 

patients. Another one is the Backpack health 

workers. The backpack health workers provide 

health service village by village. Under the man-

agement of CHDN, there are 26 non-mobilized 

clinics. There are totally 54 which we provide 

service through backpack health workers vil-

lage by village. The total is over 90. We have 9 

townships of project's target areas. We provide 

service at 7 townships in Kayah State including 

Pekon' Township in Shan State, and Tan Daung 

Gyi areas in Kayan region. We also do in Pinlong. 

There are totally over 1000 villages.

Ques- How do you cooperate those kinds 

of health sector with other organization?

Ans- In the first section, we have some 

collaboration with government health depart-

ment in later 2012. For instance, we have vac-

cination given by government. We have maternal 

and child protection program. We give service of 

transferring the patients we could not treat to 

government hospital. The next section is among 

different ethnic people, for instance, we build 

networking with other ethnics like Shan, Karen, 

Mon, or Chin. We meet once per three months 

and discuss about health policies. One day we 

will reduce the centralized control and change 

to federal union, then if we prepare health policy 

together with other health organizations within 

state. Then we will prepare the fundamental 

document like assessment of each state's re-

quirements and values. Regarding to federal 

draft, we have some draft agreements which we 

negotiated with other ethnics.

Two years on, justice has yet to be served 

in the case of three Karenni National Progressive 

Party (KNPP) soldiers and one civilian killed by 

Burma Army troops two years ago, the KNPP 

has said.

The Burma Army detained and later 

murdered the men on December 20, 2017. The 

military promised to court martial the perpetra-

tors, but those who have been following the case 

say that there has been no action taken.

Two Years On, No Justice in Tatmadaw Killings of KNPP Soldiers, Civilian

Khu Hte Buu, a central committee mem-

ber of the KNPP, said on Tuesday that the issue 

of the unresolved murders has been a priority 

in dialogue.

“We haven’t forgotten this issue. We raised 

this murder case in Union-level peace talks,” he 

told Kantarawaddy Times.

Kyaw Htin Aung, who is monitoring Bur-

ma’s peace process, said that the KNPP should 

continue demanding action be taken regarding 

these killings.

“From the perspective of law and social 

justice, we have to continue our demands for 

justice in this case,"

Others, like Banyar, the director of the 

Karenni Human Rights Group, say that the gov-

ernment also should get involved, particularly 

since it involved the death of a civilian.

“The government also has a responsibility 

for this. I think parliamentarians have a respon-

By NAW DWE EH KHU / KANTARAWADDY TIMES

sibility to ask questions about it in parliament 

meetings, because they are elected by the 

people,” Banyar explained.

Karenni youth activists also protested 

against the lack of action taken in the murder 

case, and were subsequently charged with 

violating Article 19 of Burma’s Peaceful As-

sembly Law.
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ြမန်မာအစိုးေနဲ့ တိုင်းေင်းသားရတွ သွားရနတဲ့ 

ပငိမ်းချမ်းရေးလမ်းရကြာင်းြရတာ့ ွှစ်ခုရေါ့ရနာ။ 

ပငိမ်းချမ်းရေးလည်း သွားတယ်။ ြြ်ေေယ်လည်း 

သွားတယ်ရေါ့ရနာရေါ့။ 

ြြ်ေေယ်ေီမိုြရေစီေုံ စံမျ ိုးရေါ့ ။  သွားတဲ့  

နည်းလမ်းရတွရတာ့ ရြာင်းတယ်။ ေါရေမဲ့ တြယ့် 

လြရ်တွ့လေုရ်ဆာငတ်ဲအ့ေိငု်းမှာြ တစြ်ြမ် ှအား 

မေဘူးရေါ့ရနာ။ အစိုးေြြ်ြိုလည်း အားမေဘူး။ 

တိငု်းေင်းသားလြန်ြြ်ိငုြ်ြြ်ိလုည်း အား 

မေတာ အများကြီး ေှိတယ်ရေါ့ရနာ။ အစိုးေြြ်ဆိုေင် 

စစ်တေ်ေဲ့ အခန်းြဏ္ဍြလည်း တအားများတဲ့ အခါ 

မှာ အဆင်မရြေဘူး။ 

သတူိုြ့ိယုတ်ိငုြ်လည်း ေဟီာြိ ုထထဲဝဲငဝ်င ်

နည်းစနစ်ြျြျနဲ့ အရြာင်အထည်ရြာ်တာလည်း 

မေှဘိူးရေါရ့နာ။ ပေီးရတာ ့တိငု်းေင်းသားလြန်ြြ်ိငု ်

ထိုနည်းလည်းရြာင်းေါေဲ။ ဆိုရတာ့ အြွဲ့ရတွအများ 

ကြီး ေှိတယ်။ တချ ို့ြ လြ်မှတ်ထိုးတယ်။ တချ ို့ြ 

လြ်မှတ် မထိုးဘူးရေါ့ရနာ။ ဆိုရတာ့ အဲ့ေီအရေါ်မှာ 

စုစုစည်းစည်းနဲ့ ဘယ်လိုအရေေ့တစ်ခု တိုးမလဲဆိုတဲ့ 

ဟာမျ ိုး သေိပ်ေီးရတာမ့ ှရေရေောော အရြာင ်အထည ်

ရြာ်တာမျ ိုးလည်း မေှိဘူး။

ပငိမ်းချမ်းရေးြ ေီထြ် တိုးတြ်ရြာင်းမွန် 

လာတဲ့  အရနအထားမေှိဘူးလို့  ြျရတာ့်အရနနဲ့  

ြမင်တယ်။ ဘာြြစ်လို့လဲဆိုရတာ့ လြေ်ှိ ြယားြေည် 

နယ် အစိုးေနဲ့  KNPP ြေည်ရထာင်စုအဆင့်ရော 

ြေည်နယ်အဆင့်ရော လြ်မှတ်ရေးထိုးထားပေီးရသာ်

ြငားလည်း ေီလြ်မှတ်ထိုးထားတာ ေါဝင်ထားတဲ့  

ြတြိဝတရ်တြွိ ုအရြာငအ်ထညရ်ြာ်ွ ိငုမ်ှုအားြ 

တအားနဲ့ အားနည်းရနတာရေါ့ရနာ။ 

အဲ့ေါရကြာင့်မို့လို့  ြျရတာ်တို့ေဲ့  ြေည်နယ် 

အရနနဲ့ ေီပငိမ်းချမ်းရေးြြစ်စဉ်ြ ေီထြ်ေိုပေီးရတာ့မှ 

တိုးတြ်လာြို့ ေှိလိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ြမင်တယ်။ 

ွှစ်ဦးွှစ်ြြ်လုံးြရတာ့ အရလျာ့အတင်းရလးရတွ 

လုေ်ြို့လိုတယ်။ 

KNPP လည်း တင်းရနမယ် ြေည်နယ်အစိုးေ 

ြလည်း တင်းရနမယ်ဆိုေင် လုေ်ငန်းရတွြရတာ့ 

ြြစ်လာလိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ွ ှစ်ဦးွှစ်ြြ်ြ အရလျာ့ 

အတင်း လေုပ်ေီးရတာမ့ ှသရဘာထားကြီးကြီး ြေညန်ယ ်

အရေး၊ ြေည်သူလူထုအရေးြို ကြည့်ရှူ ပေီးရတာ့မှ 

လေုရ်ဆာငြ်ိုလ့ိတုယ။် သရဘာထားကြီး ကြမေှအဲလေု ်

ရတွြ ြြစ်လာလိမ့်မယ်။ ပေီးရတာ့ ခုနြ ရြောတဲ့ 

ပငမိ်းချမ်းရေး လေုင်န်းစဉရ်တြွ ေိပုေီးရတာ ့ခေီးရောြ ်

လိမ့်မယ်။

ြျရတာ်ြရတာ့ ပငိမ်းချမ်းရေးြို  မေရသး 

ဘူးလို့ေဲ  ြမင်တယ်။ ဘာြြစ်လို့လဲဆိုေင်  အခုြ 

ပငိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့  အသွင်သဏ္ဍန်တစ်ခုြို  ရြာ်  

ရဆာင် သွားရနတဲ့အခါမှာ လူနည်းစု အခွင့် အရေးြို 

ထိန်ချန်ထားတာရတွြ ရတာ်ရတာ်များများရနောနဲ့ 

အဝန်းမှာ ေှိတယ်။ ပေီးေင် ြျရတာ်တို့ လူငယ်ရတွ 

ေဲ့  အသံြို  နားမရထာင်တာ ရတာ်ရတာ်များများ 

ေှိတယ်ရေါ့ရနာ။ 

ဘာရကြာင့်လဲဆိုရတာ့ ြျရတာ်တို့လူငယ်ြ 

ွိုင်ငံရေးြို လွတ်လွတ်လေ်လေ် လုေ်ချင်ကြတယ်။ 

အရွှာင်အြွဲ့ြင်းတဲ့ ေုံစံမျ ိုးနဲ့ လုေ်ချင်ကြတယ်။ 

ွိုင်ငံတစ်ွိုင်ငံတိုးတြ်ြို့ဆိုတာ လူငယ်ရတွ 

ွိုင်ငံရေးမှာ ေါဝင်ြို့ြ ရတာ်ရတာ်များများ အရေးကြီး 

တဲ့ Top အချြ်ရတွ ြြစ်တယ်။ ပငိမ်းချမ်းရေး ြို့ဆိုေင် 

ြျရတာ်တို့ရတွေဲ့ မှန်ြန်တဲ့ လုေ်ေေ်ရတွြို အစိုးေ 

ြ အသိအမှတ်ြေုြို့ လိုေါလိမ့်မယ်။ 

အြယ်၍သာ ြျရတာ်တို့ရတွ ရဆာင်ေေြ် 

ရနတဲ့ဟာြ အစိုးေြြ်ြ အသိအမှတ်ြေုရေးမယ် 

ဆိုေင် ပငိမ်းချမ်းရေးြ အလျင်အြမန်ေမယ်ရေါ့ရနာ။ 

ြျရတာ်တို့ရတွ လုေ်ရနတာြ ြြစ်ရစချင်တာရတွေါ 

မမှန်မြန် မလုေ်ေါဘူး။ အစိုးေရတွေဲ့ြန့်သတ်ချြ် 

ရတွရကြာင့် ြျရတာ်တို့ြ ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အလှမ်း 

ရဝးရနတုန်းေါ။

လြ်ေှိေြတိအရနအထား သရဘာတူစာ 

ချုေ်ြို ွှစ်ြြ်ွှစ်ဦးမှ အြေန်အလှန်ရလးစားလိုြ် 

နာြို့ရေါ့ရနာ။ ရနာြ်ပေီး ြျရတာ်တို့ ြေင်နီြေည် 

မှာြ Bilateral agreement သရဘာတူစာချုေ် 

ချုေဆ်ိထုားတယရ်ေါရ့နာ။ ွ စှြ်ြလ်ြမ်တှ ်ထိုးထား 

တာေှိတယ်။ အရြာင်အထည်ရြာ်မှုရတွ အားနည်း 

ရနတယ်ရေါ့ရနာ။ ဥေမာ သူတို့ Bilateral agree-

ment လို့ ရြောတဲ့ရနောမှာြ ြျရတာ်တို့ ြေည်နယ် 

အတွြ် လူထုြို ြိုယ်စားြေုမဲ့ဥေမာ IDPs ြေန်လည် 

ရနောချထားရေး ြိစ္စ ၊  အကြီးစား စီမံြိန်းြိစ္စ ၊ 

ဆိုရတာ့ ြျရတာ်တို့ ြေည်နယ် အတွြ် အစိုးေလည်း 

ေွင့်လင်းြမင်သာမှု ချြေမှုမေှိဘူးရေါ့ရနာ။ EAOs နဲ့ 

တိငု်းေင်းသားလို ့ရြောတဲရ့နောမှာ အများကြီးြိယုထ်ိုး 

ထားတဲလ့ြမ်တှြ်ိရုတာ ့လိြုန်ာြိုလ့ိတုယရ်ေါရ့နာ။

ြျရတာ်တို့  ြြစ်ရစချင်တာြရတာ့  တိုင်း  

ေင်းသားလြ်နြ်ြိုင် အြွဲ့အစည်းရတွ အဆို ြေု 

ထားတဲ့  ပငိမ်းချမ်းရေး ြြစ်စဉ်ထဲမှာ တြယ် ြျ 

ရတာ်တို့ေဲ့ ရြမြေင်အတိတ်ြာလရတွ ြုစားမှုရတွ 

တချ ို့ ေါတယ် ရနာြ်ပေီး လြ်ေှိ လိုရနတဲ့ဟာရတွ 

တချ ို့ ေါတယ်ရေါ့ရနာ။ 

အာမခံချြ်ေှိေှိ  သွားွိုင်ြို့အတွြ် အဆို ြေု 

ထားတယ်။ ဆိုရတာ့ ြျရတာ်တို့အရနနဲ့ အစိုးေနဲ့ 

တိုင်းေင်းသားလြ်နြ်ြိုင်ကြားမှာ ပငိမ်းချမ်းရေး 

လေုက်ြတယဆ်ိတုဲရ့နောမှာ တစခ်ခုြုိ ုအရကြအလည ်

Vox PopVox Pop

လြ်ေှိမှာ ြမန်မာ့ပငိမ်းချမ်းရေးြို အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေေြ်ရနတဲ့ NLD အစိုးေနဲ့ တိုင်းေင်းသားလြ်နြ်ြိုင်အရေါ် ြေင်နီလူမျ ိုးစု လြ်ေှိမှာ ြမန်မာ့ပငိမ်းချမ်းရေးြို အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေေြ်ရနတဲ့ NLD အစိုးေနဲ့ တိုင်းေင်းသားလြ်နြ်ြိုင်အရေါ် ြေင်နီလူမျ ိုးစု 

လူငယ်ထုများေဲ့ အြမင်သရဘာထားြို ရြာြ်ွုတ်ရြာ်ြေလိုြ်ေါတယ်။လူငယ်ထုများေဲ့ အြမင်သရဘာထားြို ရြာြ်ွုတ်ရြာ်ြေလိုြ်ေါတယ်။

အားေမှုရတာ့ သိေ်မေှိဘူးရေါ့ရနာ။ ဘာလို့လဲ 

ဆိုရတာ့ သူတို့ လြ်ေှိ ရြောရနတဲ့ ၂၁ ေင်လုံြလည်း 

အမျ ိုးမျ ိုး ရြောင်းရေေ့တယ်။ သူတို့ချထားတဲ့ မူအတိုင်း 

ြလည်း မသွား။ 

ပငိမ်းချမ်းရေး ၊  အေစ်ခတ်  ေေ်စဲရေး  NCA 

ထိုးထားရေမဲ့ တိုင်းေင်းသားအြွဲ့ရတွနဲ့လည်း ြေန်ပေီး 

ေစခ်တထ်ားတယ။် အနီးစေဆ်ုံး ရြောေေင ်ြျရတာတ်ို ့

ြေညန်ယမ်ှာ အရြခစိြုတ်ဲ ့လြန်ြြ်ိငုတ်စြ်ွဲ့ြြစတ်ဲ ့

KNPP ရေါရ့နာ။ KNPP အရနနဲ့ြလည်း ခနုြရြောတဲ ့

ပငမိ်းချမ်းရေးမှာ သတူိုြ့ အပမတဲမ်းအစိုးေနဲ့လည်းချတိ ်

ဆြ်လုေ်ရဆာင်ရနတာရတာ့ ကြားတာရေါ့။ ေါရေမဲ့ 

ြျရတာ်တို့  လူငယ်အရနနဲ့ြရတာ့ သိေ် ပေီးရတာ့ 

အားေမှု မေှရိသးဘူးဆိတုဲအ့ေိငု်းမှာ ြျရတာြ်မငတ်ယ။်

ရေါမိနစ် - ြရယာလူငယ်
ခူးေီးေယ ်- ြယားလြီလုငူယ်

ြိုရေှေမိုး - ယင်းတလဲလူငယ် ရစာရလးဘယ်ထူး - ြေင်လူငယ်

ခွံနန်းေီ - ရြာ်ရယာ် (မိုွူမိုရနာ) 
လူငယ်

ခွန်းရသာမတ်စ် - ြယန်းလူငယ်

ြြစ်ခိုင်းရစချင်တယ်ရေါ့ရနာ။ 

နံေါတ်တစ်အချြ်ြရတာ့ အရကြအလည် 

ြြစ်ရစမဲ့ နည်းလမ်းရတွ အစိုးေြြ်ြရော၊ တိုင်းေင်း 

သား လြန်ြ်ြိငုြ်ြ်ြရော အြေနအ်လနှယ်ုကံြည ်

မှု ဘယ်ရလာြ်ထိ ြြစ်ရစလဲဆိုတဲ့ဟာြအရေးကြီး 

တယရ်ေါရ့နာ။ ရသချာတာတစခ်ြုရတာ ့ြေသနာတစ ်

ခြုိ ုရြေရြေလညလ်ည ်ညှိွ ှိုင်းွိငုမ်သှာ လျှင ်ြျရတာ ်

တို့ ရေှ့ဆြ်သွားမဲ့ လုေ်ငန်းစဉ် ပငိမ်းချမ်းရေးြြစ်စဉ် 

အရေါ်မှာ ရချာရချာချုချုနဲ့  ရြျာ်လွှားသွားွိုင်မှာ 

ြြစ်တယ်။

လွို င် ရြာ် ပမို့  အ ရဝး ရြေး ရမာ် ရတာ် ယာ ဉ်

ေေ်နားစခန်းမှာ ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ်ရောဂါ ြြစ်ေွားမှု

မှ  ြာြွယ်ေန်အတွြ်  ခေီးသွား ြေည်သူများြို  

ရောဂါနဲ့ေတ်သြ်တဲ့ အသိေညာရေး စာရစာင်များ၊ 

ခေီးမထြွခ်င ်ခေီးသညမ်ျားြိ ုအေခူျနိတ်ိငု်းရေးြခင်း၊ 

လြ်ရဆးရဘစင်များ ထားေှိရေးြခင်း စတာရတွြို 

မတ်လ ၂၅ေြ်ရန့ြစပေီး ရဆာင်ေေြ်ရနတယ်လို့ 

သိေေါတယ်။

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်လုေ်ငန်းများ စနစ်တြျကြီး 

ကြေ်ရေးရြာ်မတီ(ယြြ) ဥြ္ကဌ ဦးစံရအးြ “ 

လုေ်မှသာလျှင် သံသယေှိတဲ့လူနာြို ရတွ့ေင်အချနိ်မှီ 

သြ်ဆိုငေ်ာဌာနရတွြို သတင်းေို့ပေီးရတာ့ချတိ်ဆြ် 
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ပေီးရတာ့ သံသယေှိလူနာြို ခေီးဆြ် သွားခွင့်မြေု 

ဘူး လုံခခုံစိတ်ချတဲ့ ရနောေို့မယ် ြျန်းမာရေးရစာင့် 

ရေှာြမ်ှုရေးမယ ်လုံးဝစတိခ်ျေတဲ ့အရြခအရနရောြမ် ှ

လိုောခေီးြို ြျရတာတို့ ဆြ်လွှတ်မှာ ြြစ်ေါတယ်” 

လို့ မတ်လ ၂၅ေြ်ရန့ြ ရြောေါတယ်။

အြခားတိုင်းနဲ့ြေည်နယ်ရတွြို ရြေးဆွဲရနတဲ့ 

ယာဉ်လိုင်းများအားလုံးြို ြယားြေည်နယ် အစိုးေ 

အြွဲ့ေဲ့ ညွှန်ကြားချြ်နဲ့အညီ ကြိုတင်ြာြွယ်မှုများ 

ရဆာင်ေေြ်ထားေှိတယ်လို့ ဆိုေါတယ်။

ရော ဂါ ကြို တ င် ြာ ြွ ယ် ထိ န်း ချု ေ် ွို င်

ေန်  နဲ့  ရောဂါ ြေန့်ေွားမှု  ထိန်းချုေ်ွိုင်ေန်အတွြ် 

ြေည်နယ်အတွင်းသာမြ အြခားတိုင်းနဲ့ ြေည်နယ်

ရြေးဆွဲရနတဲ့ ယာဉ်လိုင်းများအရနြြင့် ယာဉ်ဝင်ချနိ် 

နံနြ် (၆ း၀၀)နာေီမှ ည(၂း၀၀)အချနိ်အတွင်းသာ 

ဝင်ရောြ်ပေီး ေူးရေါင်းစစ်ရဆးရေးဂိတ်မှာလည်း တာ 

ဝန်ေှိသူရတွ စစ်ရဆးတဲ့အခါ စစ်ရဆးမှုများြို လိုြ်

နာေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ်ရေးြို့  မတ်လ၂၄ေြ်ရန့ြ 

ြေည်နယ်အစိုးေအြွဲ့ြ ထုတ်ြေန်ထားေါတယ်။

ြယားတွင် ြေည်နယ်အတွင်းသာမြ အြခား 

တိုင်းနဲ့ြေည်နယ်ြို ရြေးဆွဲရနတဲ့ ယာဉ်လိုင်းရေါင်း 

၇၀ ရြျာ်ေှိပေီး ယာဉ်လိုင်းဂိတ် အသီးသီးမှာ ခေီးသ

ည်ြျန်းမာရေးစစ်ရဆးွိုင်ေန်အတွြ် အေူချနိ်တိုင်း 

ြိေိယာများ ထားေှိထားပေီး သြ်ဆိုင်တဲ့ဌာနဆိုင် 

ောရတနွဲ့ ေူးရေါင်းရဆာငေ်ေြရ်နတယလ်ို ့သေိေါတယ။်

aemfa'G;t,fcl
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ြ ္ွတာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဆောတို့နဲ့  ြေည် 

နယ်အစိုးေနဲ့ ရတွ့ဆုံရဆွးရွွးမှု အရြခအရန ဘယ် 

လိုေှိလဲ။

ခူးထဘဲူး ။ ။ ြျရတာတ်ိုြ့ ေုမံလှစဉရ်တွ့ဆုတံဲ့

အစည်းအရဝးေဲြြစ်တယ်။ အဓိြြရတာ့ ရြမြေင်မှာ 

ြေင်နီ ြေည်နယ် (ြယားြေည်နယ်) အတွင်းမှာ 

ြြစ်ေျြ်ရနတဲ့ ြေသနာရတွြို  ဝိုင်းဝန်း ပေီးရတာ့မှ 

ရြြေငှ်းြို၊့ ရနာြပ်ေီးရတာ ့သရဘာတညူထီားချြရ်တ ွ

အရေါ်မှာ ရလးစားလိုြ်နာရဆာင်ေေြ်ြို့ ဆိုတဲ့ ေည် 

ေေယ်ချြ်ရတွနဲ့ အြေန်အလှန်ရတွ့ဆုံ ရဆွးရွွးြို့ရေါ့ 

ရလ။ သို့ရသာ် မရတွ့တာကြာပေီဆိုရတာ့ ေုံမှန်လည်း 

မရတွ့ွိုင်ကြဘူးရေါ့ရနာ။ ၂၀၂၀ ခုွှစ်မှာဆိုေင် အခုမှ 

ေထမအကြိမ် ြေန်ရတွ့ကြတာရေါ့ရလ။

ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဆောတို့အရနနဲ့ လာမဲ့ 

ရေှ့ဆြ် လုေ်ငန်းစဉ်ရတွြို  ဘာရတွြို  အဓိြ 

အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်သွား ကြြို့  ရဆွးရွွး  

ထားကြလဲ။

ခူးထဲဘူး ။ ။ အဓိြ ြွံ့ပြိုးရေး ြိစ္စရေါ့။ ေထမ 

ြျရတာ်တို့  ဘြ်ြ တင်ြေရဆွးရွွးတာြရတာ့ 

ေီသရဘာတူညီထားတဲ့ စပေီးရတာ့ အေစ်ခတ်ေေ်စဲရေး 

လုေ်ရတာ့ ြေည်နယ်အဆင့်မှာရသာ်လည်းရြာင်း၊ 

ြေညရ်ထာငစ်အုဆင့မ်ှာ ရသာလ်ည်းရြာင်း၊ ြျရတာ ်

တို့ သရဘာတူညီထားတဲ့ အချြ်အလြ် အရေါ်မှာ 

ြေညန်ယအ်စိုးေြရနပေီးရတာ ့ရလးစားလိြုန်ာရေးြို ့

အရြာငအ်ထညရ်ြာရ်ေးြို ့ဆိတုဲ ့အချြြ်ိ ုြျရတာ ်

တို့ တင်ြေတယ်။ 

အဲ့ေါနဲ့ ဆြ်စေ်ပေီးရတာ့မှ အခုြြစ်ေျြ်ရန 

တဲ့  ြွံ့ ပြိုးရေးလုေ်ငန်းရတွ  ရနာြ် ပေီးရတာ့  သွား  

လာလုေ်ေှားမှုရတွရေါ့ရလ။ တေ်ေဲ့  သွားလာလှုေ်  

ေှားမှုရတွြ ြျရတာ်တို့  ေီသရဘာတူညီမှုရတွနဲ့  

ြွာဟချြ် ြြစ်ရနတယ်ရေါ့ရလ။ 

ဆို ရတာ့  အဲ့ ေီအရေါ်မှာ  ရလးစားလိုြ်နာ  

ပေီးရတာ့မှ အရြာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ေေြ်ရေးြို့ 

ေါမှသာလျှင် ြျရတာ်တို့ ေည်မှန်းထားတဲ့ အနာဂါတ် 

အေစ်ခတ်ေေ်စဲရေးြို  ခိုင် ပမဲရစမယ်။ ရနာြ် ပေီး  

ပငမိ်းချမ်းရေးြြစစ်ဉြ်ိလုည်း အရေေ့တစခ် ုြြစသ်ွားွိငု ်

တယ်ရေါ့ရလ။ 

အဲ့လိုမျ ိုး တင်ြေတယ်ရေါ့ရလ။ သို့မဟုတ်ေင် 

ေုေံင်းေုေံင်းရေါ။့ ြေညန်ယအ်စိုးေြရသာလ်ည်းရြာင်း၊ 

"NCA xdk;zdk hxuf ,kH=unfr_ wnfaqmufzdk hu ta&;=uD;w,f"

တေ်ြရသာ်လည်းရြာင်း၊ NCA လြ်မှတ်ထိုးွိုင်ငံ 

ရေးရဆွးရွွးေွဲရတွ ဝင်ွိုင်ြို့ ရေေးရြာြ်ေွဲရတွ ဝင်၊ 

လြ်နြ်ရတွအေ်၊ ရနာြ်ပေီးရတာ့ ွိုင်ငံရေး ရထာင်၊ 

ရထာင်ပေီးေင် ရေေးရြာြ်ဝင် အဲ့လိုေဲ ခနခနရြောေင် 

ရတာ့ ြျရတာ်တို့ အရေေ့တစ်ခုြို မသွားွိုင်ဘူး။ 

အဓိြြရတာ့ြျရတာ်တို့ေဲ့  ေီသရဘာတူ 

ညီချြ်ြို ရလးစားလိုြ်နာရေးပေီးရတာ့မှ အဲ့ေါြို 

အရြာင်အထည်ရြာ်ရေးမယ်ဆိုေင် ယုံကြည်မှု တစ် 

ဆင့်ြျရတာ်တို့ တြ်ရောြ်ွိုင်မှာေါ။ ယုံကြည် စိတ် 

ချေပေီဆိုေင် ြျရတာ်တို့ တစ်ဆင့်တစ်ဆင့် အရေေ့ြို 

သွားွိုင်မယ်လို့  အဲ့လို ြေန်ပေီးရတာ့ ညှိွှိုင်းကြတာ 

ရေါ့ရလ။ 

ရနာ ြ် ပေီး ြွံ့ ပြိုး ရေး  သ ရဘာ တူ ညီ ချ ြ်  

မှာြ လည်းေှိထားတယ်။ ြေင်နီ ြေည်သူ ၊ ြေည် 

သားများအတွြ် ြွံ့ပြိုးတိုးတြ်ရေးရေါ့။ စီမံြိန်း 

ရတွ ရဆာင်ေေြ်မယ်ဆိုေင် ြျရတာ်တို့  မစခင်ြ 

တည်းြိုြ ေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ်ြို့ ၊  ြွင်းဆင်းြို့ ၊ 

သရဘာတူညီချြ် ေယူြို့ အဲ့ေါရတွပေီးမှ အရြာင် 

အထည်ရြာ် ရဆာင်ေေြ်ြို့၊ ဆိုရတာ့ ဆင့်ြဲ ဆင့်ြဲ 

အတူတူ တွဲလုေ်သွားြို့  အဲ့လိုမျ ိုး ြျရတာ်တို့ ချြေ 

ခဲ့ေါတယ်။ 

ေီအရေါ်မှာလည်း ြေည်နယ်အစိုးေြ ယခု 

လြ်ေှိ ရေါ့ ရလ သူတို့ နားလည်တာြ တမျ ိုးလို့  

အဲ့လို သူတို့ရြောေါတယ်။ အခုြ ေူးရေါင်းရဆာင် 

ေေြ်မယ်ဆိုတာြ ေီတင်ြေထားပေီးမှ ဘတ်ဂျြ်ရတွ 

ြျလာပေီဆိုေင် အဲ့ေီအရေါ်မှာ ေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ် 

မယ်ဆိုတဲ့ အရနအထားမျ ိုး၊ ရနာြ်ပေီးရတာ့ သရဘာ 

တူညီမှု ေယူမယ်ဆိုတဲ့ အရြခအရနမျ ိုး ြြစ်ရနရတာ့ 

ြျရတာ်တို့အတွြ် ခြ်ခဲတာရေါ့ရလ။ ေီအရေါ်မှာ 

ြျရတာ်တို့ အြေန်အလှန် နားလည်မှု ြွဲလွဲတာရေါ့။

ြွ္တာေဝတတီိငု်း(မ)် ။ ။ ရေှ့ဆြရ်ြာ ဆောတို ့

လစဉ်ေုံမှန် ြေန်လည်ရတွ့ဆုံသွားြို့ အစီအစဉ်ေှိလား။

ခူးထဲဘူး ။ ။ ေှိေါတယ်။ ြျရတာ်တို့ ြိုယ့်ေဲ့ 

ြေည်နယ်မှာ ြွံ့ ပြိုးတိုးတြ်ရေးအတွြ်၊ နယ်ရြမ 

တည်ပငိမ် ရအးချမ်းသာယာရေးအတွြ်၊ ပငိမ်းချမ်းရေး 

ရေှ့ဆြ် အရေေ့တစ်ခု ြြစ်ွိုင်ြို့အတွြ်ြိုြျရတာ် 

တို့ အပမဲတမ်း ရေှ့ဆြ်ေုံမှန် ရတွ့ဆုံမှု ဆုံးြြတ်ချြ် 

ချထားပေီးသား သို့ရသာ် အစိုးေြြ်ြ ရသာ်လည်း 

ရြာင်း၊ ြျရတာတ်ို ့အြွဲ့အစည်းြြြ် မအားမလေ ်

ကြတာနဲ့ လစဉ်မလုေ်ွိုင်ဘူး။ သို့ရသာ် အနည်း ဆုံး 

ရတာ့ ွှစ်လတစ်ခါရေါ့။ ေုံမှန်ြရတာ့ လုေ်ေမှာရေါ့ 

ရနာ။ မလုေ်ွိုင်ေင်ရတာ့ ဆြ်တိုြ်ရေါ့ အရြခအရန 

အရေါ်မှာ လုေ်သွားြို့ ေှိေါတယ်။

ြ ွ္တာ ေ ဝ တီ တို င်း ( မ် )  ။  ။  ဆ ော တို့ နဲ့  

ေီအစိုးေတို့၊ တေ်မရတာ်တို့နဲ့ သရဘာတူညီထားတဲ့ 

အချြ်ရတွထဲမှာ ဘယ်အချြ်ြို  ချ ိုးရြာြ်တာ 

အများဆုံးြြစ်တယ်လို့ ရြောလို့ေွိုင်မလဲ။

ခူးထဲဘူး ။ ။ သူတို့အရကြာင်းြေတာြရတာ့ 

နားလည်မှုလွဲမှားတယ်ရေါ့ ရလ။ ေီသရဘာတူညီ  

ချြ်အရေါ်မှာရေါ့ရလ။ တြယ်တမ်းဆိုေင် ေီြွံ့ပြိုး 

ရေးအေိုင်းမှာဆိုေင် အရြာင်အထည်ရြာ်တဲ့ ရနော 

မှာြ ေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ်မယ်ဆိုတဲ့ရနောမှာြ 

သူတို့ြ ြြစ်တာြ ဘတ်ဂျြ်ေလာပေီဆိုေင် ေူးရေါင်း 

ရဆာင်ေေြ်ကြမယ်။ လုေ်ခွင့်ရေးြို့ ။  လူထုနဲ့အတူ 

ေူးရေါင်းေါဝင်ရေးြို့။ ေါလုေ်မယ်။ လူထုအတွြ်ေဲ။ 

ြျရတာ်တို့ ြြ်ြ အဲ့လို မျ ိုး  မဟုတ်ဘူး  

ြျရတာတ်ိုြ့ ေူးရေါင်းရဆာငေ်ေြမ်ယဆ်ိတုာ အစြ 

တည်းြ ေရော့ဂျြ်တစ်ခုြို လုေ်ရတာ့မယ် ဆိုေင် 

ေါြို လုေ်ချင်တယ်။ လုေ်မယ်ဆိုေင် လူထုြလည်း 

တြယ်သရဘာတူေမယ်။ 

ရနာြ် ပေီးရတာ့  ြျရတာ်တို့ ြြ်ြလည်း  

လူထုအတွြ်တြယ်အြျ ိုးေှိတဲ့  စီမံြိန်းမျ ိုးဆို  

ေင်ရတာ့ ြျရတာ်တို့ အတူတူ လိုအေ်မှု အြဲြြတ် 

ြခင်းြို ြျရတာ်တို့ လုေ်ေမလား။ ပေီးရတာ့မှ လူထုြ 

တြယစ်တိေ်ါဝငစ်ားတယဆ်ိေုင ်ြျရတာတ်ို ့ြနုြ်ျ 

တဲ့ စေိတ်ရတွြအစရေါ့ရလ။ လူထုြေါဝင်မှု ဘယ် 

ရလာြ်ထိ အတိုင်းအတာေှိသလဲ။ လူထုြ တြယ် 

လိအုေ၊် မလိအုေ ်ြျရတာတ်ို ့ဆုံးြြတက်ြ ပေီးရတာရ့ေါ။့ 

ြျရတာ်တို့  အစြတည်းြ စဉ်းစားြ 

တည်းြိုြ ေူးရေါင်းေမယ်ဆိုတဲ့ အရနအထားမျ ိုးမှာ 

ြျရတာတ်ိုြ့ အဲေ့ါြိ ုစဉ်းစားေမယ။် ေါြိ ုထည့သ်ငွ်း 

သရဘာတူထားတာရေါ့။ ေါရေမဲ့ သူတို့ြြ်ြရတာ့ 

အဲ့လို မဟုတ်ဘူးရေါ့။ 

ရငွရကြး၊ ဘတ်ဂျြ်ရတွ ြျပေီးရတာ့မှရဆာင် 

ေေြ်မယ်ဆိုတဲ့ ဟာမျ ိုးရလာြ်ေဲ ထားတာြို သူတို့ 

ြရတာ့။ ြွဲလွဲတာရေါ့။ ြွဲလွဲတာ ရတွ့ရတာ့ ေါြို 

ြေည်နယ်အဆင့်မှာေဲ ရြောကြမယ် ဆိုေင် သိေ်ထိ 

ရောြ်မှာ မဟုတ်ဘူးရေါ့။ ေါရကြာင့် ေီြေည်ရထာင်စု 

အဆင့်မှာ အဲ့ေီြိစ္စြို ထည့်သွင်းပေီးရတာ့မှ KNPP 

ြရန propose လုေ်ပေီးရတာ့မှ ထည့်သွင်း ရဆွးရွွး 

ရေးြို့ ရနာြ် အဲ့ေါြို သူတို့ြ ညွန်ကြားချြ် ထုတ် 

လာမယ်ရေါ့ရလ ြေည်နယ်အဆင့်ြို။ ဆြ်လြ် 

အရြာင်အထည်ရြာ်သွားြို့ ဆုံးြြတ်ချြ် ချလိုြ် 

တယ်။

ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ NCA လြ်မှတ်ရေး 

ထိုးွို င် ရေးနဲ့  ေတ်သြ် ပေီး ရတာ့ရော  ြေည်နယ်  

အဆင့်မှာ ရဆွးရွွးြြစ်ကြရသးလား။

ခူးထဲဘူး  ။  ။  NCA ြရတာ့  ြျရတာ်တို့  

မရဆွးရွွးဘူး။ ေါရေမဲ့  သူတို့ြရတာ့ နည်းနည်း 

ရတာ့ ရြောတာရေါ့။ ဘယ်လိုေဲ ြြစ်ြြစ် ွိုင်ငံရေး ြို 

သွားချင်တယ်။ ြွံ့ ပြိုးရေးြို  လွတ်လွတ်လေ်လေ် 

လုေ်ချင်တယ်။ 

ရနာြ်ပေီးရတာ့ ြျရတာ်တို့ လူထုစည်းရုံးရေး 

ဆင်းချင်တယ်။ စီးေွားရေးြို ေိုမို ပေီးရတာ့မှ ြွံ့ ပြိုး 

တိုးတြရ်အာင ်လေုခ်ျငတ်ယဆ်ိေုငရ်တာ ့KNPP ြရန 

NCA လမ်းရကြာင်းြိုသွားပေီးရတာ့မှ လြ်မှတ်ထိုး၊ 

ေါတီရထာင်၊ ရေေးရြာြ်ေွဲရတွ ဝင်ရေါ့။ ေါမှ အဲ့ေီမှာ 

ြျရတာတ်ိုြ့ ွ ိငုင်ရံေး ရဆွးရွွးေွရဲတ ွလေု်ွ ိငုတ်ယ။် 

ရနာြ် စီးေွားရေးလုေ်ငန်းရတွ ေိုမို တွင်တွင် 

ြျယ်ြျယ် လုေ်ွိုင်တယ်။ ြွံ့ပြိုးရေး လုေ်ငန်းရတွြို 

လူထုနဲ့  ေူးရေါင်း ပေီးရတာ့မှ ြေည်နယ်အစိုးေနဲ့  ေူး 

ရေါင်းပေီးရတာ့မှ ေှင်းေှင်းရြောေေင် ၂၀၀၈ ဥေရေေဲ့ 

ရအာြ်မှာ တူတူလုေ်သွားြို့ရေါ့ရလ။ သူတို့ြ အဲ့လိုေဲ 

လမ်းရကြာင်း ရေးတာရေါ့ရနာ။ အဲ့လိုရတာ့ သူတို့  

ရြောလာတာ ေှိေါတယ်။

ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ NCA နဲ့ ေတ်သြ် 

ပေီးရတာရ့ော ဆောတိုြ့ြြ် တစစ်ုတံစေ်ာ ြအိားရေး 

ခံေတာမျ ိုးရတွ ေှိလား။

ခူးထဲဘူး  ။  ။  ခုနြ ရြောခဲ့သလို ေဲ ရေါ့ ။ 

ြိအားရေးတယ်လို့  ရြောေမလား။ သူတို့ြရတာ့  

အကြံရေးတယ်လို့ ရြောတာေဲ။ NCA ထိုး၊ ထိုးပေီးရတာ့ 

ွိငုင်ရံေး ရဆွးရွွးေွရဲတ ွလေု၊် ရေေးရြာြေ်ွဝဲင ်ရနာြ ်

ပေီးရတာ့ ြွံ့ပြိုးရေးရတွလုေ်၊ ွိုင်ငံရေး ေါတီရထာင်၊ 

ရေေးရြာြ်ေွဲရတွဝင်လိုြ်၊ အဲ့လိုမျ ိုးရတွရေါ့။ ေါြို 

ရတာ့ ြိအားရေးတယ်လို့ ရြောလို့ရတာ့ ေမလားရေါ့။ 

သူတို့ြြ်ြရတာ့ အကြံရေးတာေါရေါ့။

ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဆောတို့ြြ်ြရော 

NCA လမ်းရကြာင်းရေါ်ြိ ုဘယအ်ဆင့ထ် ိရောြရ်နပေ ီ

လို့ ရြောလို့ ေွိုင်မလဲ။

ခူးထဲဘူး  ။  ။  ယုံ ကြည်မှု  တည်ရဆာြ်  

တဲ့အရြခအရနအရေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ြေည်နယ်အစိုး 

ေနဲ့  ရသာ်လည်းရြာင်း ၊  ြေည်ရထာင်စု  အစိုးေနဲ့  

ရသာ်လည်းရြာင်း ရတွ့တဲ့အချနိ်မှာ ြျရတာ်တို့  

ြရတာ ့ခငမ်ျားတိုြ့ လြရ်တွ့ြျြျ ြျရတာတ်ိုြ့ိ ု

ယုံကြည်မှု တည်ရဆာြ်ပေီးမှသာလျှင် ြျရတာ်တို့ြ 

NCA ြို ထိုးွိုင်မယ်ရေါ့။ 

သို့ မဟုတ်ေင်  အခုြ ြွံ့ ပြိုးရေးလုေ်မယ်  

ဆိေုငလ်ည်း ြျရတာတ်ို ့သရဘာတညူထီားတဲအ့တိငု်း 

မြြစ်လာဘူး။ ရနာြ်ပေီး ြျရတာ်တို့ စည်းရုံးရေးရတွ 

လုေ်ြို့ြလည်း ြျရတာ်တို့ဆီမှာ လုေ်ေိုင်ခွင့်ရတွ 

မေှဘိူး ြြစရ်နတယ။် ဆိရုတာ ့ြျရတာတ်ိုြ့ အခငွ့အ် 

ရေး ဘာမှ မေှိဘူး။ 

နားလည်မှုလည်း ဘာမှ မေှိရေးွိုင်ဘူး ဆိုေင် 

ရတာ ့ြျရတာတ်ို ့ေ ီNCA ရလးြိ ုေိပုေီး ရဝး ရလရလေ ဲ

ြြစ်မယ်။  ေါရေမဲ့  ြျရတာ်တို့  ယုံ ကြည်စိတ်ချမှု 

ေှိရလာြ်တဲ့ အရနအထားမျ ိုးြို သူတို့  အရြာင် 

အထညရ်ြာရ်ေးွိငုတ်ဲ ့သရဘာတညူရီတြွိ ုအရြာင ်

အ ထ ည် ရြာ် ရေး ွို င် မ ယ် ဆို ေ င် ရတာ့  ြျ ရတာ်  

တို့ြရတာ့ လြ်မှတ်ထိုးမှာေဲ။ ေါရေမဲ့ ဘယ်အောမှ 

သူတို့ြ လိုြ်ရလျာတာ မေှိဘူးရေါ့ရနာ။ ဥေမာ 

ြွံ့ပြိုးရေးဘာရတ ွလေုမ်ယဆ်ိေုငလ်ည်း ြျရတာတ်ိုြ့ိ ု

အသမိရေးဘူး။ သတူိုဘ့ာသာ ရဆာငေ်ေြပ်ေီးမ ှေလာမ ှ

ရြောတာတို့ ၊ ရနာြ်ပေီးရတာ့ တေ်မရတာ်ြလည်း 

သူတို့  အြျ ိုးအရကြာင်း မရြောြေေဲနဲ့ သတင်းကြို 

တင်မရေးေဲနဲ့ လှုေ်ေှားတာတို့ အဲ့လိုမျ ိုး ေှိတာြိုး။ 

ဆိရုတာ ့ြျရတာတ်ိုြ့ ဘယလ်ိမု ှသတူိုြ့ိ ုယုကံြညလ်ို ့

မေဘူးရေါ့ရလ။ အဲ့လိုြြစ်ရနတယ်။

ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ အခုလြ်ေှိ ြေည်နယ် 

အတွင်းမှာ ြြစ်ေျြ်ရနတဲ့ ရတာင်သူအရေးြရော 

ြေည်နယ်အစိုးေနဲ့ ရဆွးရွွးြြစ်ရသးလား။

ခူးထဲဘူး  ။  ။  ရဆွးရွွးေါတယ် ။  ဥေမာ  

ြေည်နယ်အတွင်းမှာဆိုေင် ြွံ့ပြိုးရေး လုေ်ငန်းရတွ၊ 

ပငမိ်းစစု ီြစိ္စရတရွေါ။့ လမူှုအသင်းအြွဲ့ေဲ့ လေုေ်ှားမှုရတ၊ွ 

ေညာရေးမှုရတွြို ြန့်သတ်ထားတာတို့ ဘာတို့ြို 

တင်ြေရဆွးရွွးေါတယ်။ ရနာြ်ပေီး ြျရတာ်တို့ အြွဲ့ 

အစည်းြရနရသာ်လည်းရြာင်း သွားလာ လှုေ်ေှား 

မယ်ဆိုေင်လည်း ြျရတာ်တို့ အရနနဲ့ ြေည့်ြေည့်ဝဝ 

မေှိဘူးရေါ့ရလ။ ြန့်သတ်ခံေတာရတွ ေှိတယ်စတာ 

NCA ထိုးြို့ ြိအားရေးတိုြ်တွန်းတာထြ် သရဘာတူညီထားချြ်ရတွြို အရြာင်ထည်ရြာ်ပေီး ယုံကြည်မှုတည်ရဆာြ်ရေးေင် အနာဂါတ်အေစ် ခတ်ေေ်စဲရေးဆီြို NCA ထိုးြို့ ြိအားရေးတိုြ်တွန်းတာထြ် သရဘာတူညီထားချြ်ရတွြို အရြာင်ထည်ရြာ်ပေီး ယုံကြည်မှုတည်ရဆာြ်ရေးေင် အနာဂါတ်အေစ် ခတ်ေေ်စဲရေးဆီြို 
အြမန်ရောြ်ွိုင်မယ်လို့ ြေင်နီ အမျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ ဗဟိုအလုေ်အမှုရဆာင် ရြာ်မတီ ခူးထဲဘူးြရြောေါတယ်။အြမန်ရောြ်ွိုင်မယ်လို့ ြေင်နီ အမျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ ဗဟိုအလုေ်အမှုရဆာင် ရြာ်မတီ ခူးထဲဘူးြရြောေါတယ်။

ပေီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၃ ေြ်ရန့မှာ ြေည်နယ်အစိုးေ တာဝန်ေှိသူများနဲ့ ြေင်နီအမျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ (KNPP) တို့ ၂၀၂၀ အတွင်း ေထမဆုံးအကြိမ် ြေန် လည်ရတွ့ဆုံခဲ့ေါတယ်။ ပေီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၃ ေြ်ရန့မှာ ြေည်နယ်အစိုးေ တာဝန်ေှိသူများနဲ့ ြေင်နီအမျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ (KNPP) တို့ ၂၀၂၀ အတွင်း ေထမဆုံးအကြိမ် ြေန် လည်ရတွ့ဆုံခဲ့ေါတယ်။ 
ရတွ့ဆုံရဆွးရွွးမှု အရြခ အရနနဲ့ ြေည်နယ်အတွင်း အရြခအရနရတွြို ဗဟိုအ လုေ်အမှုရဆာင် ရြာ်မတီ ခူးထဲဘူးြို ရတွ့ဆုံရမး ြမန်းထားေါတယ်။ရတွ့ဆုံရဆွးရွွးမှု အရြခ အရနနဲ့ ြေည်နယ်အတွင်း အရြခအရနရတွြို ဗဟိုအ လုေ်အမှုရဆာင် ရြာ်မတီ ခူးထဲဘူးြို ရတွ့ဆုံရမး ြမန်းထားေါတယ်။

wzufpmrsufemodk h
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ရတွြိုလည်း တင်ြေရဆွးရွွးေါတယ်။

ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ပေီးခဲ့တဲ့ ရြရြာ်ဝါ 

ေီလမှာလည်း ေီးရမာဆိုမှာ ေှိတဲ့ (၁၀၂) တေ်ေင်းြ 

ထီးြိုးြလိုးအေုစ်အုတငွ်းြ ရြျးေောရတြွိတုေစ်ခန်း 

ြေ ြုေငြ်ို ့ဆိပုေီးရတာ ့သစ၊် ဝါးရတြွိ ုရတာင်းယ ူတာရတ ွ

ေှိတယ်လို့ သိေတယ် ဆိုရတာ့ ေီအရြခအရနြိုရော 

ဆော ဘယ်လို သုံးသေ်ချင်ေါသလဲ။

ခူးထဲဘူး ။ ။ အမှန်ဆိုေင်ရတာ့ စစ်တေ်ြ 

လူထုအရေါ်မှာ ေါြရတာ့ အေင် အေတ်ခတ်မေေ် 

စဲခင်မှာ သူတို့ လုေ်ရနကြရေါ့ရနာ။ 

ေါရေမဲ့  အခုြရတာ့  အေစ်ခတ်ေေ်စဲရေး  

လုေ်လိုြ်ပေီဆိုေင် သူတို့ြ လူထုနားမှာ အကြင်းမဲ့ 

ရတာင်း  စောရတာ့  မလိုရတာ့ဘူးရလ။ သူတို့ြ 

လူထုြို တြယ့် အြာအြွယ်ရေးပေီးရတာ့မှလူထု 

ြ ငါတို့  တြယ် ယုံ ကြည်အားြိုးေတဲ့ ြေည်သူ့ 

တေ်မရတာ် ဆိုေင်ရတာ့ သူတို့ြ မရတာင်းေင်လည်း 

လူထုြ ရေးချင်ရေးမှာရေါ့ရလ။ သရဘာသဘာဝ 

အေ ရြောတာရေါ့။ သို့ရသာ်သူတို့ြ အမှန်ဆိုေင်  

ရတာ့  မရတာင်း  သင့်ရတာ့ေါဘူး ။  သို့ ရသာ်သူတို့  

တြယ်လိုအေ်လို့  လို ချင်တယ်ဆို ေင်  သူတို့ြ 

လထူေုဲ့ သရဘာတညူမီှုနဲ့ ဝယေ်မှာ။ အဲလ့ိမုျ ိုး ြြစသ်င့ ်

တာရေါ့ရလ။  သူတို့ ေိုြ်ဆံ  ဘယ်ရလာြ် ေှိေှိရေါ့ 

လထူြု မရောင်းချငဘ်ူး ဆိေုငရ်တာ ့ယြူို ့မလိဘုူးရေါ။့ 

အဲ့ေါေါေဲ။

ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ အခုဆိုေင် ရေါြုရြျး 

ေောနားမှာ တေမ်ရတာြ်ြြ် တေစ်ခန်းတိုးချဲ့ ထားတာ 

ေှိ ရတာ့  လူထုရတွြြ်ြလည်း  စိုးေိမ်စိတ်ရတွ  

ေှိရနကြရသးတယ်ဆိုရတာ့ ေီြိစ္စနဲ့  ေတ်သြ်ပေီး 

ရတာရ့ော ဘာများ ရြောချငေ်ါသလ။ဲ ြေညန်ညအ်စိုးေနဲ့ 

ရတွ့ဆုံတဲ့အခါမှာရော ရဆွးရွွးြြစ်ရသးလား။

ခူးထဲဘူး ။ ။ အမှန်ဆိုေင် ရေါြုေောြ စခန်းြ 

သတူို ့လာမတညရ်ဆာြသ်င့ဘ်ူး။ ဘာြြစလ်ို ့လဆဲိေုင ်

အေင်တုန်းြ တစ်ြြ်သတ် သူတို့ြ အေစ်ခတ် 

ေေ်စဲရေး ထလုေ်လိုြ်တယ်။ ြျရတာ်တို့ြရတာ့ 

၂၀၁၂ ခုွှစ် မတ်လြရန စလုေ်လိုြ်တယ်။ 

ေီအေစ်ခတ်ေေ်စဲရေးြ ွှစ်ဦးွှစ်ြြ် သရဘာ 

တူညီမှု စစ်ရေးလှုေ်ေှားမှုရတွ၊ တေ်ရနော ချထားမှု 

ရတွြ အခိုင်အလုံေိှထားေြ်သားနဲ့ ၂၀၁၉ ခု ှွစ် 

ရလာြ်မှာ ထင်တယ်။ 

သူတို့ ထပေီးရတာ့မှ စီစဉ်လိုြ်တာ တစ်ခုြ 

သတူို ့တစြ်ြ်သတ ်အေစခ်တေ်ေ်စရဲေး လေ်ုပေီးရတာမ့ ှ

အဲေ့အီရတာအတငွ်းမှာ သတူိုြ့ ြမနြ်မနရ်လး ရေေ့လျား 

လိုြ်တယ်။ 

တေ်စခန်းရတွ လှုေ်ေှားမှုရတွြို ြေင်နီြေည် 

အတွင်းမှာဆိုေင်  ရလးရနောရေါ့  သူတို့ ရနောယူ  

ထားပေီးရတာ့မှ သူတို့ မြေန်ရတာ့ေဲနဲ့ အဲ့ေီအချနိ်မှာ 

အမှန်ဆိုေင်  အမိန့်ြ ထုတ်ထားပေီးသား။ ေါြ 

ရတာ့ အမိန့်ထုတ်ထားပေီးရေမဲ့လည်း ေီြိစ္စြသူတို့ 

ခ ေီး သွား ရန တ ယ် ။  လှု ေ် ေှား ရန တ ယ် ။  အဲ့ ေီ မှာ  

ေေ်တန့်ပေီးရတာ့ စခန်းထိုင်လိုြ်တယ်။ အဲ့လိုမျ ိုး 

အရကြာင်း ြေေတာရေါ့ရလ။ ေါြရတာ့ မြြစ်သင့်ဘူး 

ရေါ့ရလ။ ေါြိုလည်း ြျရတာ်တို့ြြ်ြ ြန့်ြွြ် 

ထားေါတယ်။ ေါြ မြြစ်သင့်ဘူးရေါ့။ 

တေ်ြို ရလျာ့ချေမဲ့အတူ ထေ်ပေီးရတာ့လုေ် 

တယ်ရေါ့။ ေီြရန့အထိလည်း အဲ့ေါြအဆင်မရြေ 

ရသးေါဘူး။ အေစ်ခတ်ေေ်စဲရေး လုေ်ပေီး တေ်လှုေ်ေှား 

မှုရတွ၊ တေ်စခန်းရတွ ရလျာ့ချလိုြ်ရတာ့ လူထုြ 

စိတ်ြိစီးမှုရတွြရန သြ်သာော ေတယ်ရလ။ 

ဝမ်းသာတယ်ရလ။ ေါရေမဲ့ အခုြ အဲ့လို ထေ်လုေ် 

လိုြ်ရတာ့ ဘယ်လိုမှ သူတို့ြ စိတ်သြ်သာောေမှာ 

မဟုတ်ရတာ့ဘူး။ အေင်တုန်းြလို  ြေန် ြြစ်မှာြို  

စိုးေမိရ်နကြမှာေ။ဲ ြျရတာတ်ိုြ့ရတာ ့မလေုသ်င့ရ်တာ ့

ဘူးရေါ့။

ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဟုတ်ြဲ့ ဆော့အရနနဲ့ 

ထေ်မံပေီး ြြည့်စွြ်ရြောချင်တာ ေှိရသးလား။

ခူး ထဲ ဘူး  ။  ။  လာ ရတာ့ မဲ့  ၂ ၀ ၂ ၀ 

ရေေးရြာြ်ေွဲရေါ့ရနာ လူထုြို ရြောချင်တာရေါ့ရလ။ 

မှန်ြန်တဲ့ အများအတွြ် ေေ်တည်ရေးပေီးရတာ့မှ 

လေုရ်ဆာင်ွ ိငုမ်ဲ ့ရခါင်းရဆာငြ်ိ ုရေေးချယြ်ိုရ့ေ့ါရနာ။ 

တခါတရလြျေငလ်ည်း ေါတြီ ေုေိံေ်တအားရြာင်း 

တယ်။ သို့ရသာ် ေုံေိေ်ရြာင်းပေီး အရြာင်အထည် 

ရြာ်ရေးွိုင်မဲ့လူ မေှိေင်လည်း အဆင်မရြေဘူးရေါ့။ 

လြ်ရတွ့မှာ လူထုြို  တြယ့်ြိုယ်စားြေုွိုင်မဲ့  

ြိယုစ်ားလယှရ်တြွိ ုရေေးချယတ်ငရ်ြမာြြ်ို ့ြျရတာ ်

တို့လည်း အားရေးေါတယ်။

ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ။ ။ ဟုတ်ြဲ့ အချနိ်ရေးတဲ့ 

အတွြ် ရြျးဇူးတင်ေါတယ်ေှင့်။

"NCA xdk;zdk hxuf ,kH=unfr_ wnfaqmufzdk hu ta&;=uD;w,f" ... tquf

သလံငွြ်မစရ်ေါ်မှာ ရေြာတာတညရ်ဆာြြ်ခင်း 

အလိုမေှိ ရကြာင်းြိုလည်း  သံလွင် ြမစ်ြမ်းတစ်  

ရလျှာြ် တိုင်းေင်းသားအေေ်ြြ်အြွဲ့အစည်းရတွြ 

ြမေ်နိ်းြေုလေုခ်ဲက့ြတယလ်ို ့သလံငွြ်မစထ်နိ်းသမိ်းြာ 

ြွယ်ရေးြွန်ယြ်၊ ြေင်ြေည်နယ်မှ နန်းမိုးရသာြ် 

ေန်းြ ရြောေါတယ်။ 

နန်းမိုးရသာြ်ေန်းြ “ြမန်မာတစ်ွိုင်ငံလုံး 

မှာေှိတဲ့ သံလွင်ြမစ်နဲ့အတူ တစ်ွိုင်ငံလုံးမှာေှိတဲ့ြမစ်

ရချာင်းရတအွရေါ်မှာ ရေြာတာဆညရ်ဆာြြ်ခင်းြိ ု

ြန့်ြွြ်တယ်ဆိုတဲ့အရကြာင်းြို ြျမတို့ြ လာ 

ရောြ်စုရုံး ပေီးရတာ့မှ  လုေ်ေှားမှုြို  ေို ပေီးအားအင် 

ေေ်တည်ချြ်ြို  ထင်ေှားရအာင် ြေတဲ့  ေွဲမျ ိုး ြြစ်ေါ 

တယ်”လို့ရြောေါတယ်။ 

အြေည်ြေည်ဆိုင်ော ြမစ်ရချာင်းထိန်းသိမ်းရေး 

ွငှ့ ်ရေြာတာဆန့်ြျငရ်ေးရန့ အခမ်းအနားြိပုေီးခဲတ့ဲ ့

မတလ် ၁၄ေြ်ရန့ြ ြေငြ်ေညန်ယ၊် ြာေနွခ်ရိငု၊် အေီ ူ

ထာရြျးေောမှာ ြျင်းေြေုလုေ်ခဲ့အပေီး ရြောကြားသွား 

ခဲ့တာ ြြစ်ေါတယ်။ 

အဲေီအခမ်းအနားြို သံလွင်ြမစ်ထိန်းသိမ်းြာ 

ြွယ်ရေးြွန်ယြ်ွှင့် ြမန်မာွိုင်ငံြမစ်ရချာင်းများဆို

င် ောြွန်ယြ် တို့မှ ဦးရဆာင်ြေုလုေ်ခဲ့ပေီး ြေင်နီ၊ 

oHvGifjrpfay: a&wmwnfaqmufjcif;tvdkr&Sd t&yfzuftzGJ hrsm;urfydef;jyKvkyfcJh=u

ြချင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ေခိုင်၊ ေအိုဝ်၊ တြူး၊ တအာင်း 

စတဲတ့ိငု်းေင်းသားြိယုစ်ားများ နဲ့ ရေသခြံ ေငတ်ိငု်း 

ေင်းသား အများအြေား ေါဝင်တြ်ရောြ် ခဲ့ ကြေါ 

တယ်။

သလံငွြ်မစြ်ြတသ်န်းစဆီင်းရနတဲ ့ေမှ်း၊ ြေငန် ီ

(ြယား)၊ ြေင်၊ မွန် ြေည်နယ်တို့မှာ ယခင်အစိုးေ 

လြ်ထြ်ြတည်းြ သံလွင် ြမစ်ရကြာင်းရေါ်မှာ 

အကြီးစား ရေြာတာစမီြံနိ်း တညရ်ဆာြေ်န ်စစီဉ ်

ရဆာင်ေေြ်ထားတာရကြာင့် ဆိုးြျ ိုးများ ြြစ်ရေါ်ွိုင် 

တဲ့အတွြ် ြျြ်သိမ်းြို့ ရေသခံတိုင်ေင်းသားရတွြ 

ရတာင်းဆိုရနကြတာေါ။

ေါ့အြေင် ရေြာတာတည်ရဆာြ်မယ်ဆိုေင် 

သံလွင်ြမစ်အနီးအနားမှာရနထိုင်ကြတဲ့ ရေသခံတိုင်း 

ေင်းသားရတွေဲ့ အသြ်ရမွးဝမ်းရကြာင်းလုေ်ြိုင်စား

ရသာြ်တဲ့ရနောရတွ ေျြ်ဆီးဆုံးရှုံးသွားမှာြြစ်သလို 

ရနေေရ်ေှာငတ်မိ်းေမှာြြစတ်ဲအ့တြွ ်ရေြာတာတည ်

ရဆာြ်ြခင်းြို ရေသခံရတွြ မလိုလားကြဘူး။

အခမ်းအနားတြ်ရောြ်ခဲ့တဲ့ ြေင်နီြေည် 

အေေ်ြြ်အြွဲ့အစည်းြိုယ်စား ြိုရြျာ်ထင်ရအာင်  

“ြျရတာ်တို့ြေည်နယ်မှာဆိုေင်လည်း ယင်းတလဲလို 

လဦူးရေရထာငဂ်ဏန်းရလာြတ်ာေှတိဲ ့ လမူျ ိုးတစမ်ျ ိုး 

ရနာရ်ေွးအယခ်ူ

ေဲ့အထြ်မှာ ဆည်ရဆာြ်မှာြြစ်တဲ့အတွြ် ြမစ် 

ရကြာင်း ရြောင်းလဲမှုရတွရကြာင့်မို့လို့  အဲေီနြူးြ 

ေောြ ရေတိုြ်စားမှုရကြာင့်လို့  ေောေါ ရေှေ့ရြောင်း 

သွားေတာရတွ  သူတို့ေဲ့ရနထိုင်မှုဘဝြို လုံးဝေုံစံ 

ရြောင်း သွားတဲအ့ထ ိသြရ်ောြ်ွ ိငုတ်ယရ်ေါ။့ အလဲိေု ဲ

ေှမ်းနဲ့ မွန် ြေင်ရတွမှာလည်း အချ ို့ရသာ ဆိုးြျ ိုး 

ရတြွ အများကြီးေှလိာွိငုတ်ယ”် လို ့သုံးသေ ်ရြောဆိ ု

လိုြ်ေါတယ်။ 

သံလွင် ြမစ်ရေါ်မှာြို  စစ်အစိုးေလြ်ထြ် 

မှာ ြ တ ည်း  ဆ ည် ကြီး  ၆ ခု ရဆာ ြ် ြို့ ေ ည် ေေ ယ်  

ထားေါတယ။် သလံငွြ်မစရ်ေါ်မှာ   ေမှ်းြေညန်ယအ်တငွ်း 

ြွမ်လုံ၊ မိုင်းေန်အနီးတွင် ွှစ်ခု၊  ြယား(ြေင်နီ)

ြေညန်ယအ်တငွ်းမှာရတာ ့ေောသစတ်ငွတ်စခ်၊ုြေငြ်ေည ်

နယ်အတွင်းတွင် ဟတ်ကြီွှစ်ခု လြ်ေှိ ၅ ခုလျာထား 

တယ် လို့သိေေါတယ်။

ြမန်မာွိုင်ငံေှိ ြမစ်ရချာင်းများရေါ်တွင် ဆည်

ကြီးများတညရ်ဆာြမ်ယ့စ်မီြံနိ်းများနဲ့ေတသ်ြပ်ေီး 

ြမန်မာ ွိုင်ငံြမစ်ရချာင်းများြွန်ယြ် ွှင့် သံလွင်ြမစ်

ထိန်းသိမ်းြာြွယ်ရေးြွန်ယြ်တို့ေဲ့ သရဘာထား 

ထုတ်ြေန်ခဲ့ေါတယ်။

ြမန်မာွိုင်ငံအတွင်း ေဋိေြ္ခြြစ်ေွားလျှြ်ေှိတဲ့ 

တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးများရနထိုင်ောရေသ နဲ့ အြခား 

ရသာ တိုင်းေင်းသားရေသအတွင်းေှိ ြမစ်ရချာင်းများနဲ့ 

ြမစလ်ြတ်ြမ်ျား အရေါ်မှာရဆာြလ်ေုပ်ေီး၊ ရဆာြ ်

လုေ်ရနဆဲ နဲ့ တည်ရဆာြ်မယ့် ရေြာတာစီမံြိန်း 

များ အားလုံးြို ချြ်ချင်းေေ်တန့်ရေးေန် ထုတ်ြေန် 

ချြ်မှာ ေါေှိေါတယ်။

ြမန်မာွိုင်ငံအတွင်း ရေြာတာစီမံြိန်းများ 

တည်ရဆာြ် ြခင်းရကြာင့်  ရေသတွင်းရနထိုင်တဲ့  

တို င်း ေ င်း သား လူ ထု များ သ ည်  အိုး အိ မ် စွ န့် ခွာ  

ထြွရ်ြေးြခင်း အသြရ်မွးဝမ်းရကြာင်းလေုင်န်းများြိ ု

ထခိိြုေ်ျြစ်ီးရစြခင်း၊ သမိငု်းဝငရ်ိုးောအရမအွွစှမ်ျား 

ေျြ်စီးဆုံးရှုံး ြခင်း ၊ သဘာဝေတ်ဝန်းြျင် ထိခိုြ် 

ေျြ်စီးြခင်းနဲ့ အြခားရသာ လူ့အခွင့်အရေးချ ိူ းရြာြ်

ြခင်းများ စသည်တို့ရတွ့ကြုံခံစားရနေေါတယ်။

ေါ့ရကြာင့် တိုင်ေင်းသား ရေသအတွင်းေှိ ြမစ် 

ရချာင်းများရေါ်တငွ ်ရေြာတာတညရ်ဆာြြ်ခင်းလုံး 

ဝမြေုလုေ်ေန်၊ တည်ရဆာြ်ပေီးရတာ့ ရေြာတာစီမံ 

ြိန်းွှင့်စီမံြိန်းလျာထားြခင်းရကြာင့် ထိခိုြ်နစ်နာ 

ခံေရသာ ရေသခံလူထုအတွြ် ြေန်လည်ြုစားရေး 

ေန၊် ဌာရနတိငု်းေင်းသားေဲ့ ြိယုေ်ိငု ်ဆုံးြြတခ်ငွ့မ်ျားြိ ု

ရလးစားလိုြ်နာေန်  ွှင့်  လြ်ေှိ  ြြစ်ေွားရနတဲ့  

ေဋိေြ္ခ များပေီးဆုံးပေီး ြယ်ေေယ် ေီမိုြရေစီ စနစ် 

ရအာြတ်ငွ ်အာဏာခွရဲဝရေးမှုများ ေေှလိာသည ်အထ ိ

ြမန်မာွိုင်ငံေှိ ရေြာတာ စီမံြိန်းများြို ေေ်တန့် 

ထားေန်လိုအေ်ရကြာင်း ရတာင်းဆို လိုြ်ေါတယ်။

သံလွင် ြမစ်  ြြတ်သန်းစီးဆင်းရနတဲ့  ြမစ်  

ရကြာ င်း တ စ် ရလျှာ ြ်  ြေ ည် န ယ် ရတွ မှာ လ ည်း  

သံလွင် ြမစ်မှာရေြာတာတည်ရဆာြ်ြခင်းအလိုမ

ေှိရကြာင်း နဲ့ြြစ်လာမယ့်ဆိုးြျ ိုးရတွြို လိုြ်လံမျှ 

ရဝသွားမယ်လို့ သိေေါတယ်။

a'owGif; owif;a'owGif; owif;
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ရမး - NLD အစိုးေ စတြ်လာရတာ့ ြေင်နီြေ

ည်ညီလာခံြိုလုေ်ခဲ့တယ်ရနာ်။ အဲ့ေီမှာ ြေင်နီြေည် 

အမည်နာမ ြေန်လည်ရခါ်ဆိုရေးအေါအဝင် အချြ် 

ရတာရ်တာမ်ျားများြိအုတညြ်ေုခဲက့ြတယ။် မေီယီာနဲ့ 

ရတွ့ဆုံတဲ့ ရနောမှာလည်း ဆောတို့ဘြ်ြ ေီအစိုးေ 

လြထ်ြမ်ှာ ေူးရေါင်းတာရတအွများကြီး လေု်ွ ိငုမ်ယ ်

လို့ရြောခဲ့တယ်။ ဆိုရတာ့ အခုအစိုးေြ သြ်တမ်း 

ြုန်ရတာ့မယ်၊ ေီကြားထဲဆောတို့ ဘယ် ရလာြ်ထိ 

ေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ် ွိုင်ခဲ့ကြလဲ။

ရြြ  -  N L D  အ စိုး ေ  မ တ ြ် လာ ခ င်  

ြတည်းြြျရနာ်တို့ ေဏာမအေစ်အခတ်ေေ်စဲရေး 

လုေ်ပေီး လူထုနဲ့ရတွ့ဆုံ ရဆွးရွွးေွဲရတွြို ပေီးခဲ့တဲ့ 

အစိုးေ သြတ်မ်းြတည်းြ ြျင်းေရဆာငေ်ေြခ်ဲတ့ာ 

ြြစ်ေါတယ်။ ြျရနာ်တို့ြေင်နီ ြေည်ညီလာခံ လုေ် 

တယဆ်ိတုဲ ့ြစိ္စြ ညလီာခတံစေ်ေြ်ိ ုရန့ချင်းညချင်း 

ြေင်ဆင်ြျင်းေွိုင်တာရတာ့မဟုတ်ေါဘူး။

ေဏာမရတွ့ဆုံညှိွှိုင်း  အစည်းအရဝးရတွ ၊ 

ြေင်ဆင်ရေးညှိွှိုင်း အစည်းအရဝး၊ အဲ့ေီ ြမှတဆင့် 

ပမို့နယ်အ ဆင့်ညီလာခံ (၃)ခုအရေါ်အရြခခံပေီး ြေည် 

နယ်ညီလာခံြိုြျင်းေခဲ့တာြြစ်ေါတယ်။ ေီရတာ့ 

ေီအရြခ အရနြို ကြည့်မယ်ဆိုေင်  ြျရနာ်တို့ရတွ

ဟာ ြေည်နယ်ညီလာခံအတွြ်လိုအေ်တဲ့ ြေင်ဆင်

မှုရတွြို  ပေီးခဲ့တဲ့  ဦးသိန်းစိန်အစိုးေလြ်ထြ်မှာ 

ရဆာင်ေေြ်ခဲ့တာြြစ်ပေီး ြေည်နယ်ညီလာခံြို ၂၀၁၅

-ခုွှစ်၊ ေီဇင်ဘာလမှာ ြျင်းေခဲ့တာြြစ်တဲ့အတွြ် 

အမျ ိုးသားေီမိုြရေစီအြွဲ့ချုေ်ြ ၂၀၁၅-ွိုဝင်ဘာရေေး

ရြာြ်ေွဲမှာအွိုင်ေခဲ့ရေမဲ့ ေီဇင်ဘာမှာ အစိုးေြွဲ့ွိုင်

ရသးတဲ့အရနအထားမေှိရသးေါဘူး။

ေီရတာ့ ြျရနာ်တို့ ြေည်နယ်ညီလာခံြျင်းေ 

တဲ့အချနိ်ဟာ NLD အစိုးေ ေီေီြေင်ြေင်မြွဲ့စည်းွိုင်ခင်

ြတည်းြ ြျင်းေခဲ့တယ်လို့ရြောလို့ေေါတယ်။

ေါရေမဲ ့ြျရနာတ်ိုအ့ရနနဲ့ NLD အစိုးေအရေါ်မှာ 

မူလြရတာ့  လူထုြရေေးရြာြ်တင်ရြမှာြ်တဲ့  

အစိုးေြြစ်တဲ့အြေင် သူတို့အစိုးေတြ်လာေင် အရေး 

တကြီးရဆာငေ်ေြမ်ဲြ့စိ္စေေ ်၃ ခထုမဲှာ ြမနမ်ာွိငုင်ေံဲ ပ့ငမိ်း 

ချမ်းရေးြိ ုဦးစားရေးရဆာငေ်ေြမ်ယလ်ိုရ့ြာြ်ေထားတဲ့

အတွြ် အများကြီးရမျာ်လင့်ခဲ့တာရေါ့။ 

ေါရေမဲ့တြယ် တမ်းြျရတာ့ NLD အစိုးေ 

ဟာ ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ေါတ်သြ်ေင် ေူးရေါင်းရဆာင် 

ေေြ်မှုအေိုင်းမှာ အားနည်းချြ်ရတွ အများ ကြီးေှိ  

ခဲ့ ေါ တ ယ် ။  အား အ န ည်း ဆုံး လို့ ရြော လို့ ေ တဲ့ အ ချ

ြ်ြ တိုင်းေင်းသားရခါင်းရဆာင်ရတွနဲ့ နားလည်မှု 

ေရအာင်မကြိုးစားခဲ့တာေါဘဲ။ ေီရတာ့ တစ်ွှစ်ရတာင် 

“ြေည်နယ်အစိုးေဟာ ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ေတ်သြ်လို့ နားလည်ရအာင်လည်းမကြိုးစားခဲ့သလို အရေးတယူနဲ့ ေူးရေါင်းရဆာင် “ြေည်နယ်အစိုးေဟာ ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ေတ်သြ်လို့ နားလည်ရအာင်လည်းမကြိုးစားခဲ့သလို အရေးတယူနဲ့ ေူးရေါင်းရဆာင် 

ေေြ်မှုြိုလည်း မလုေ်ခဲ့ေါဘူး။ အဆိုးဆုံးြရတာ့ ပေီးခဲ့တဲ့အစိုးေနဲ့ချုေ်ဆိုခဲ့တဲ့ သရဘာတူညီချြ်ရတွြို သူတို့နဲ့မဆိုင်သလို ေေြ်မှုြိုလည်း မလုေ်ခဲ့ေါဘူး။ အဆိုးဆုံးြရတာ့ ပေီးခဲ့တဲ့အစိုးေနဲ့ချုေ်ဆိုခဲ့တဲ့ သရဘာတူညီချြ်ရတွြို သူတို့နဲ့မဆိုင်သလို 

သရဘာထားတဲ့ြိစ္စေါဘဲ။”သရဘာထားတဲ့ြိစ္စေါဘဲ။”

NLD အစိုးေေဲ့ ငါး ှွစသ်ြတ်မ်းဟာြနုဆ်ုံးရတာမ့ှာြြစေ်ါတယ။် NLD အစိုးေအရနနဲ့တာဝနစ်တငယ်စူဉ ်ြာလြရန အခခုျနိထ် ိြယားြေညန်ယ ်NLD အစိုးေေဲ့ ငါး ှွစသ်ြတ်မ်းဟာြနုဆ်ုံးရတာမ့ှာြြစေ်ါတယ။် NLD အစိုးေအရနနဲ့တာဝနစ်တငယ်စူဉ ်ြာလြရန အခခုျနိထ် ိြယားြေညန်ယ ်
(ြေင်နီြေည်) မှာ အမျ ိုးသားြေန်လည်သင့် ြမတ်ရေးနဲ့ ပငိမ်းချမ်းရေး ြိစ္စေေ်ရတွြို ဘယ်ရလာြ် အထိလုေ်ွိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ေတ်သြ်ပေီး (ြေင်နီြေည်) မှာ အမျ ိုးသားြေန်လည်သင့် ြမတ်ရေးနဲ့ ပငိမ်းချမ်းရေး ြိစ္စေေ်ရတွြို ဘယ်ရလာြ် အထိလုေ်ွိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ေတ်သြ်ပေီး 
ြေင်နီအမျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ (KNPP) အရထွရထွအတွင်းရေးမှူး ရေှေမျ ိုးသန့်ြို ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ြရမးြမန်းထားေါတယ်။ြေင်နီအမျ ိုးသားတိုးတြ်ရေးေါတီ (KNPP) အရထွရထွအတွင်းရေးမှူး ရေှေမျ ိုးသန့်ြို ြွ္တာေဝတီတိုင်း(မ်) ြရမးြမန်းထားေါတယ်။

မြေည့်ရတာ့တဲ့ လြ်ြျန်ြာလအတွြ် ြျရနာ်တို့ 

အရနနဲ့ သိေ်ပေီးရမျှာ်လင့်ချြ်မထားရတာ့ေါဘူး။

ရမး  -  ပငိ မ်း ချ မ်း ရေး ြိ စ္စ နဲ့ ေ တ် သ ြ် ပေီး  

ြေည်နယ် အစိုးေနဲ့ေူးရေါင်းရဆာင်ေေြ်တဲ့ရနောမှာ 

ဘာရတွ အခြ်အခဲ ေှိလဲခင်ဗျ။ အဓိြစိန်ရခါ်မှုြ 

ဘာရတွြြစ်မလဲ။

ရြြ - ြေည်နယ်အစိုးေဟာ ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့  

ေတ်သြ်လို့ နားလည်ရအာင်လည်းမကြိုးစားခဲ့သလို 

အ ရေး တ ယူ နဲ့  ေူး ရေါ င်း ရဆာ င် ေေ ြ် မှု ြို လ ည်း  

မလုေ်ခဲ့ေါဘူး။ အဆိုးဆုံးြရတာ့ ပေီးခဲ့တဲ့အစိုးေနဲ့ချုေ်

ဆိခုဲတ့ဲ ့သရဘာတညူခီျြ ်ရတြွိ ုသတူိုန့ဲ့မဆိငုသ်လိ ု

သရဘာထားတဲ့ြိစ္စေါဘဲ။ 

ပေီးခဲ့တဲ့ အစိုးေနဲ့ချုေ်ခဲ့တဲ့ စာချုေ်ေါသရဘာ 

တူညီချြ်ရတွြို  နားလည်ရအာင်  မ ကြိုးစားတဲ့  

အြေင ်သတူိုန့ဲ့မဆိငုသ်လိ ုသရဘာထားရနတဲ ့အတြွ ်

ပေီးခဲ့တဲ့အစိုးေနဲ့ြျရနာ်တို့  ေူးရေါင်းရဆာင် ေေြ်ြို့  

သရဘာတူခဲ့ ကြတဲ့  ရေသြွံ့ ပြိုးရေး လုေ်ငန်းရတွ 

ေီအစိုးေလြ်ထြ်မှာ အရြာင်အထည်ရြာ်ြို့ ခြ် 

ခြ်ခဲခဲနဲ့ ရဆာင် ေေြ်ခဲ့ေေါတယ်။ 

ေီထြ်ေို ပေီး ရတာ့  ြျရနာ်တို့ြ  သရဘာ 

ထားမြေည့်ဝတဲ့ အစိုးေနဲ့ရတွ့ရနတယ် လို့ရတာင် 

ရြောချင်ေါတယ်။ အစိုးေေဲ့လုေ်ေေ်တချ ို့ြို ြျရနာ် 

တို့ ြန့်ြွြ်ခဲ့တဲ့အရေါ်မှာ ြျရနာ်တို့လုေ်တဲ့ လူထု 

ြွံ့ပြိုးရေး လုေ်ငန်းြို တားဆီးေိတ်ေင်မှုရတွ လုေ်တာ 

ရတွ့ေတဲ့ အတွြ်ေါ။ ေီရတာ့ ွ ှစ်ြြ်ေူးရေါင်း ရဆာင် 

ေေြ်မှုမှာ အထစ်အရငါ့ရတွ အများကြီး ေှိခဲ့ေါတယ်။

အဓိြ စိန်ရခါ်မှုြရတာ့ပငိမ်းချမ်းရေးတည် 

ရဆာြ်မှု ြြစ်စဉ်မှာ အခြ်အခဲ အြျေ်အတည်း 

ကြားြ လေုရ်နေတဲ ့ြျရနာတ်ိုအ့ရေါ်မှာ သရဘာထား 

မကြီးွိုင်တဲ့ ြေည်နယ်အစိုးေေဲ့ ရစတနာနဲ့ လုေ်ြိုင် 

ွိုင်စွမ်းအရေါ်မှာ ကြုံရတွ့ေတဲ့ အြျေ်အတည်းလို့ 

ရြောေမှာဘဲ။

ရမး - ွ ှစ်ဦးွှစ်ဘြ် သရဘာတူစာချုေ် Bilat-

eral Agreement ြ ဆောတို့ပငိမ်းချမ်းရေးြြစ်စဉ်ြို 

ဘယ်ရလာြ်အထိအရထာြ်အြူြြစ်ရစလဲ။

ရြြ - Bilateral Agreement ြ ြျရနာ် 

တိုအ့ြိုရ့တာ ့ပငမိ်းချမ်းရေးြြစစ်ဉြ်ိ ုအရတာ ်အရထာြ ်

အြူြေု တယ်လို့ရြောေမှာေါ။ ဘာရကြာင့် လဲဆိုရတာ့ 

ြျရနာ်တို့ NCA မထိုးေရသးရေမဲ့ ြေည်နယ်ေဲ့ အရြခ 

အရနြို တစ်စုံတစ်ော အတိုင်းအတာအထိ တည် 

ပငိမ်ရအာင်ထိန်းထားွိုင်တာဟာ ေီသရဘာတူညီ  

ချြ်ရကြာင့် လို့ရြောလို့ေေါတယ်။ အစိုးေဘြ်ြ 

တေ်ဘြ်ြ ေီသရဘာ တူညီချြ်အရေါ်မှာအရလး 

ထားမှုအေိုင်းမှာ အားနည်းချြ်ေှိရေမဲ့  ြျရနာ်တို့  

ြရတာ့  ြိုယ်လြ်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့  သရဘာတူ 

စာချုေ်ဆိုရတာ့ တတ်ွိုင်သမျှ အရလးထား လိုြ် 

နာေါတယ်။ ေီလိုလိုြ်နာတဲ့ အတွြ် ရကြာင့်လည်း 

ြေဿနာအခြအ်ခ ဲရတြွိ ုသည်းခမံှု နဲ့ေငဆ်ိငုရ်ြျာ်

ြြတ်ွိုင်ခဲ့ေါတယ်။

ရမး - ဆောတို့KNPP အရနနဲ့ NCA မထိုးလို့ 

အခွင့်အရေးရတွသိေ်မေတာလို့  ရဝြန်ခံရနေတာ 

ရတွေှိတယ်။ အဲ့ေီအရေါ်ဆောဘာများရြောချင်လဲ။

ရြြ - အမှန်အတိုင်းရြောေေင် ေီအရေါ်မှာ 

ရတာ့ သိေ်သရဘာမြျေါဘူး။ အစိုးေြ NCA ြို 

အခွင့်အရေးတစ်ခု အရနနဲ့ အသုံး မချရစချင်ဘူး။ 

အခွင့်အရေး လိုချင်လို့ NCA ထိုးေတယ်ဆိုတာမျ ိုးြ 

ဘယ်လို စစ်မှန်တဲ့ပငိမ်းချမ်းရေးြို တည်ရဆာြ်ွိုင် 

ေါရတာ့မလဲ။ ရသချာတာြရတာ့ KNPPအရနနဲ့ြ 

အခွင့်အရေး လိုချင်ယုံနဲ့ရတာ့ NCA ထိုးမှာမဟုတ် 

ေါဘူး။ ေါရကြာင့် စစ်မှန်တဲ့ ပငိမ်းချမ်းရေးြို လိုလား 

တယ ်ဆိေုငရ်တာ ့တြြန်ဲ့ တြြြ်မငရ်အာင ်ကြည့ ်ေါ။ 

နားလညမ်ှုနဲ့ ယုကံြညမ်ှု တညရ်ဆာြေ်ါ “သငရ်ြာင်း 

လျှင် ြျွွ်ုေ်တို့မဆိုးေါ” လို့ရြောလိုေါတယ်။

ရမး - သိေ်မကြာခင်မှာ ၂၁ ေင်လုံ စတုတ္ထ 

အကြိမ်ညီလာခံလုေ်မယ်လို့ အစိုးေဘြ်ြ ရြောဆို 

ထားတာရတေွှ ိတယ။် ဆောတိုအ့ရနနဲ့ေငလ်ုြံိ ုတြ ်

ြို့ေှိလား။ တြ်မယ်ဆိုလည်းဘယ်ေုံစံနဲ့တြ်ြြစ် 

မလဲရေါ့။

ရြြ - တတိယ အကြိမ်တုန်းြ ြျရနာ်တို့  

တြ်ခဲ့ေါတယ်။ ရလာရလာဆယ်ရတာ့ ရြောြို့ရစာေါ 

ရသးတယ်။ ြျရနာ်တို့ြို ဘယ်လိုေုံစံမျ ိုးနဲ့ေါဝင်ရစ 

မ လဲ ဆို တာ ြ  အ ရေး ကြီး ေါ တ ယ် ။  ြျ ရနာ် တို့  

အရနနဲ့ြ ရတာ့ NCA မထိုးေရသးရေမဲ့ ြေည်နယ် 

တစ်ခုေဲ့ အမျ ိုးသားများြို တစ်စုံတစ်ော ြိုယ်စား 

ြေုရနတဲ့ အရနအထားေှိရတာ့ ြေင်နီြေည် နယ်နဲ့ 

ြေင်နီအမျ ိုးသားများေဲ့ အခန်းြဏ္ဍ အတွြ်ဘယ် 

ရလာြ် ွိုင်ငံရေး အာမခံချြ်ရတွ ေမလဲဆိုတာ 

ေယ်၊ ေီညီလာခံကြီးြ စစ်မှန်တဲ့ ြေည်ရထာင်စုတည် 

ရဆာြ်ွိုင်ြို့အတွြ် ဘယ်လို အရထာြ် အြူြေုတဲ့ 

ွိုင်ငံရေးအရကြာင်းအောရတွြို ရဆွးရွွးမလဲဆိုတဲ့ 

အရေါ်မှာ မူတည်ေါလိမ့် မယ်။

ရမး - တစ်ွိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရဆာင်တဲ့ 

ညလီာခြံြစ်ွ ိငုေ်ါမ့လား။ ေခိငုဘ်ြမ်ှာ AA နဲ့ အစိုးေတေ ်

စစေ်ွရဲတ ွြ ေိြုေင်းထနလ်ာရနသလိ၊ု KNPP အေါအဝင ်

ရြမာြ်ေိုင်းအြွဲ့ြ NCA မထိုးေရသးတာရတွေှိရန 

ရတာ့ရလ။ ဆော့အြမင်ရလးသိေါေရစ။

ရြြ – ေ ီညလီာခဟံာလည်း တွိငုင်လံုံးအတိငု်း 

အတာရဆာင်ြို့ရတာ့ မြြစ်ွိုင်ရလာြ်ရသးေါဘူး။ 

ေခိုင်မှာြြစ် ရနတဲ့ ြေင်းထန်တဲ့လြ်နြ်ြိုင်ေဋိေြ္

ခရတြွိ ုအချနိတ်ိအုတငွ်းရြြေငှ်းွိငုမ်ဲအ့လားအလာမ

ေှိ ရသးတာ၊ ရြမာြ်ေိုင်းမဟာမိတ်အြွဲ့ရတွနဲ့ အေစ်ေ

ေစ်ာချုေရ်တခွျုေဆ်ိြုိုမ့ြြစ်ွ ိငုရ်သးတာ၊ တိငု်းေင်းသား 

လြ်နြ်ြိုင် ရတွထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးြြစ်တဲ့ 

“ဝ” ေါဝင်လာွိုင်ရေးမရသချာရသးတာရတွေယ် 

ရကြာင့် တွိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာရဆာင်တဲ့ ညီလာ 

ခံမြြစ်ွိုင်ရသးေါဘူး။ 

ရနာြ်တခါ  ပေီးခဲ့တဲ့  ညီလာခံရတွေဲ့အား  

နည်းချြ်ရတွြို ကြည့်လိုြ်ေင် ညီလာခံြို ေုံရြာ် 

တဲ့အေိုင်း၊ ရဆွးရွွးတဲ့အရကြာင်းအော၊ ြေင်ဆင်ေ 

တဲအ့ေိငု်း ရတမွှာ အားနည်းချြ ်ရတေွှခိဲတ့ဲအ့ြေင ်အဓြိ 

ြ ွိုင်ငံရေးမူရဘာင်ြို ရြျရြျလည်လည်ြေန်ြေင် 

ဆင်ွ ိငုတ်ဲအ့ရနအထား မေှရိသး တာနဲ့ NCA စာချုေေ်ါ 

သရဘာတညူခီျြရ်တြွိ ုအစိုးေနဲ့စစတ်ေြ် လိသုလိ ု

အဓေိ္ပါယြ်ငွ့ဆ်ိရုနတာရတရွကြာင့ ်ညလီာခဟံာ တွိငု ်

ငလံုံးအတိငု်းအတာရဆာငြ်ို ့အခြအ်ခ ဲေှရိနဦးမှာေါ။

ရမး - ေီအစိုးေလြ်ထြ်မှာ အမျ ိုးသားြေန် 

လည်ေင် ကြားရစ့ရေးနဲ့  ပငိမ်းချမ်းရေြိစ္စရတွြို  

ဘယ်အတိုင်း အတာ အထိရြာ်ရဆာင်ွိုင်တယ်လို့  

ဆော့အရနနဲ့ြမင်လဲ။

ရြြ  -  အ မျ ိုး သား ေ င် ကြား ရစ့ ရေး ဆို တာ  

ေ ဋိ ေ ြ္ခ ရတွ ြြ စ် ရန တဲ့  အ မျ ိုး သား ရတွ ကြား မှာ  

အင်အားစုရတွကြားမှာ ြေန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်

ရေးြိုတည်ရဆာြ်တယ်လို့ရြောေမှာေါ။ ေီရတာ့ 

ေီအစိုးေဟာ အမျ ိုးသားေင် ကြားရစ့ရေးထားလိုြ်ဦး 

ေါတီတွင်းစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးရတာင် ခိုင်မာရအာင်

တည်ရဆာြ်ွိုင်တာမရတွ့ေေါဘူး။ 

အစိုးေအကြီးအြမဲြြစသ်င့မ်ြြစထ်ိြုသ်ရူတွ

ြိရုနောရေးရတာ ့ြေညန်ယရ်တမွှာ အစိုးေနဲ့လထူရုတ ွ

ေို  ရတာင် ရဝးြွာသွားတာရတွ့ေမှာေါ ။  ေီ ရတာ့  

ေအီစိုးေြိလုြေ်ှကိြည့ေ်တာ ြေညန်ယရ်တနွဲ့ တိငု်းေင်း 

သားရေသရတွမှာလူထု၊ အထူးသြြင့် တိုင်းေင်းသား

ရတယွုကံြညမ်ှုြျဆင်းလာတာ သသိသိာသာရတွ့ေေါ 

တယ်။ အစိုးေအရနနဲ့လည်း တိုင်းေင်းသားများနဲ့  

အမျ ိုးသားေင် ကြားရစ့ရေးတည်ရဆာြ်တာထြ် 

ြိုယ့်လူ ရတွအရေါ် အြာအြွယ်ရေးတာရတွနဲ့ 

ြေဿနာေှင်းေတာရတွနဲ့ဘဲ  လုံးေမ်းရနတာရတွ့  

ေေါတယ်။

ပငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ေါတ်သြ်ေင်လည်း ေီအစိုးေေဲ့ 

လုေ်ြိုင်ေုံနည်းနာရတွမှာ လစ်ဟာြွြ်ရတွ အများ 

ကြီး ရတွ့ေတယ။် အထူးသြြင့ ်ရစစ့ေည်ှ ိွ ှိုင်းရေးသမား 

ရတွနဲ့ ထိေ်ဆုံးြ ဆုံးြြတ်ချြ်ချတဲ့ ရခါင်းရဆာင် 

ရတွကြားြ အချတိ်အဆြ်ဟာ ြွင်းဆြ် ြေတ်ရန 

တယ်။ ရစ့စေ်ညှိွှိုင်းရေး လုေ်ရနတဲ့သူရတွေဲ့ လုေ်ေိုင် 

ခွင့်ရတွဟာ အေင်အစိုးေ ရလာြ်ရတာင် ြေတ်ြေတ် 

သားသား မေှိတာရတွ့ေတယ်။ 

အဆိုးဆုံးြ အစိုးေဝန် ကြီးရတွဟာ တိုင်း

ေင်းသားလြ်နြ်ြိုင်ရခါင်းရဆာင်ရတွနဲ့  အထိ 

အ ရတွ့  အ ဆ ြ် အ ဆံ  မ ေှိ တာ ဘဲ ၊  တ ရယာ ြ်  

အရကြာင်း တရယာြ် မသိမှရတာ့ သိရအာင်လည်း 

မ ကြိုး စား မှ ရတာ့  အိ တ် ရေါ ြ် နဲ့ ြား ရြာ ြ် တဲ့  

ပငိမ်းချမ်းရေးလို ယုံကြည်မှုမတည်ရဆာြ်ွိုင်၊ ြေတ် 

သားတဲ့ရခါင်းရဆာင်မှုနဲ့  လမ်းစဉ်လည်းမေှိရတာ့  

စစ်တေ်ြ ေိုမိုလုေ်ေိုင် ခွင့်ဝင်ယူနဲ့ ပငိမ်းချမ်းရေးဟာ 

ရနာြ်ဆုံးရတာ့ ရေှ့မဆြ်ွိုင်ဘဲ ထိရောြ်တဲ့ြြစ်

ရေါ်တိုးတြ်မှုရတွြို မရတွ့ြမင်ေဘဲေှိရနေါတယ်။

တြြ်စာမျြ်နာသို့ - 
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 အခုတရလာ စာြိုစွဲစွဲပမဲပမဲမြတ်ြြစ်တာကြာ 

ရချပေီ သို့ရေမဲ့ စာြတ်ဝါသနာအေင်းခံေှိသူမို့ ေန်ြုန် 

ရောြ်တိုင်း ရေးဝယ်စင်တာကြီးများရောြ်သည့်ရန့ 

များတွင် စာအုေ်အရောင်းဆိုင်ဝင်၍ ြတ်ချင်သည့် 

ရြာင်းွိုးောောစာအုေ်များြို  ဝယ်ယူစုရဆာင်း  

ြိုယ့်အိမ်ြေန်ရောြ်ချနိ်တွင် အချနိ်ေလျှင် ေသလို 

ဦးစားရေး  စာေင်းအလိုြ်  ရနောရေးထားသည့်  

စာအုေ်များြို ရြာြ်၍ ြတ်တတ်သည်။

 အွှီစာအုေ်များတွင်  ြမန်မာွိုင်ငံ၏ြေဿ 

နာရသာင်းရြခာြ်ရထာင်ြို  မိမိအ ြမင်ရှု ရထာင့်  

မှတင်ြေထား သည့် စာရေးဆောတစ်ဦးရေးထားသည့် 

အရတွးအြမင်ရဆာင်းေါးမျာစုစည်းထားသည့် စာအုေ် 

ြိုြတ်မိသည်၊ စာရေးဆောြြစ်သည်ွှင့်အညီ ြမန်မာ 

ွိငုင်၏ံ ြေဿနာအေေေ်ေြိ် ုြြ်ွြွြ်ြွင်းြငွ်းွငှ့ ်

အမှန်တေားြေည် သူများြမင်ရအာင်ရေးသားချြေွိုင် 

သညြ်ိရုတွ့ေသြြင့ ်ရလးစားအားြျမသိည ်သိုေ့ာတငွ ်

ရဆာင်းေါးတစ်ေုေ်အရောြ် အထြ်ေါ ရလးစား 

အားြျမှုများသည ်သညုေဂီေရီအာြရ်လျာြျရေျာြ ်

ဆင်းခဲ့ေေါရတာ့သည်။

 ြယားြေည်နယ်တွင် ဗိုလ်ချုေ်ရအာင်ဆန်း 

ရကြးရုေ်  ြယ်ေှားရေးေန်  ပေီးခဲ့သည့်  (၇၂ )ွှ စ်  

ြေည်ရထာင်စု ရန့ဆွ္ဒြေမှုြို စာရေးဆောြ ရကြာ်

မရြာင်း ကြားမရြာင်း ြြစ်ေေ်အြြစ်  ရေးသည် ၊ 

ဗိလုခ်ျုေရ်အာငဆ်န်းရုေ ်တြုိ ုမကြညြ်ြူ ွ ိုငရ်လာြ ်

ရအာင် လူမျ ိုးစွဲ၊ ရေသစွဲရတွကြီးရနသည်ဟု ဆွ္ဒြေသူ 

များြို  စွေ်စွဲသည်၊ ဗိုလ်ချုေ်  ရအာင်ဆန်း ရုေ်တု 

မလိုချင်လျှင် ဗိုလ်သန်းရေှေွှင့်  ဗိုလ်ခင်ညွှန့်အရုေ် 

တို့ွှင့်  အစားထိုးကြဟု စြားနာထိုးသည်၊ ြြ်ေ 

ေယ် အခွင့်အရေးလိုချင်ြခင်း၊ ြြ်ေေယ်စနစ် လိုချင် 

ြခင်း၊ ြြ်ေေယ်ြတိရတွ လိုချင်ြခင်းွှင့် ဗိုလ်ချုေ် 

ရအာင်ဆန်းလိုေုဂ္ဂိုလ်မျ ိုးြို  ခါးခါးသီးသီး ြြစ်ရန 

ြခင်းြ သတသ်တဟ် ုွ ှုတလ်နှထ်ိုးသည၊် ြယားြေည ်

နယြ်ြ ်ေေယအ်ခငွ့အ်ရေးမေရအာငဗ်ိလုခ်ျုေ ်ရအာင ်

ဆန်းြေိတ်ေင်ခဲ့တာမဟုတ် ၁၉၆၂ စစ်အာဏာ 

သိမ်းဗိုလ်ရနဝင်း အစိုးေြ ေိတ်ေင်ခဲ့တာ၊ ၁၉၇၄

 အရြခခံဥေရေြေိတ်ေင်ခဲ့တာ၊ ၈၈ အာဏာသိမ်း 

စစ်အာဏာေှင်စနစ်ြ ေိတ်ေင်ခဲ့တာ၊ ၂၀၀၈ အရြခခံ 

ဥေရေစာအုေ်အစိမ်းကြီးြ ေိတ်ေင်ခဲ့တာ ြန့်ြွြ် 

ြခင်းြန့်ြွြ် စစ်အာဏာေှင် ရတွြိုတိုြ်ေမယ်၊ 

စစ်အာဏာေှင်ရတွြို ဆန့်ြျင်ေမယ်၊ ၂၀၀၈ ြွဲ့  

စည်းေုံအရြခခံဥေရေြို ြန့်ြွြ်ေမယ် ဟု ဘုမသိ 

ဘမသိ အကြံြေုသည်။

 အဲေါရတွြို ြမင်ရအာင်မကြည့်ဘဲ ဗိုလ်ချုေ်

ရအာင်ဆန်းရုေ်တုရလာြ်သဲကြီးမဲကြီးြန့်ြွြ်တို

ြ်ြွြ် ရြာ်ရနတာကြရတာ့ အမှားကြီးမှားရနပေီဟု 

ဆောလုေ်သည်၊ စိတ်ဓါတ်ရတွြျဉ်းရြမာင်းရနပေီ ၊ 
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လူမျ ိုးစွဲရတွ၊ ဗမာဆန့်ြျင်ရေးစိတ်ရတွဝင်ရနပေီဟု 

တြြသ်တရ်ြာြခ်ျြခ်ျသည။် ြေငန်လီငူယမ်ျား 

ဗိုလ်ချုေ်ရအာင် ဆန်းရုေ်တုြိုေန်မေှာနဲ့ တေားခံြို 

ြမင်ရအာင်ကြည့် ဟုဆောလုေ်သည်။

 ဆိုးလှရေတြား အွှီစာရေးဆောသည်  

အဆိုေါဆွ္ဒြေမှုြိုဦးရဆာင်ခဲ့သည့် လူငယ်များြို 

ြမ်းဆီး ရသာရကြာင့် ေန်ြုန်ပမို့ရတာ် ခန်းမရေှ့တွင် 

ဆွ္ဒြေခဲသ့ည့အ်တြွ ်ရြျာြတ်တံား ပမို့နယတ်ေား 

ရုံးတွင် တေားစွဲဆိုခံခဲ့ေသည့် လူငယ်များရလာြ် 

လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးွှင့် ြေည်တြေည်၏ သမိုင်းြိုမသိဟု 

ရြာြ် ချြ်ချေမည် ြြစ်သည်။ ယခုစာရေးဆောသ

ည်ေင်လျှင်တေားခံြြစ်ရနရေပေီ။

 ယခုြယားြေည်ဟုရခါ်ရနသည်ြေည်နယ် 

ြို  ယခင်ြ ြေင်နီ ြေည်ဟု ရခါ်ဆိုသည်ြိုရော 

သိမှသိေါ ရလစ၊ ြေင်နီြေည်သည် တချနိ်ြ သီးြခား 

လွတ်လေ်သည့် ြေည်တစ်ြေည် ြြစ်ခဲ့သည် ြိုရတာ့ 

မသိသည်မှာ ရသြခာသည်၊ ထိုသို့မသိ သည့်အတွြ် 

ြမန်မာ့လွတ်လေ်ရေး ြခင်ဗိုလ်ချုေ် ရအာင်ဆန်း၏ 

ြမနမ်ာွိငုင်လံတွလ်ေ ်ရေးကြိုးေမ်းမှုသည ်ယခခုျနိတ်ငွ ်

ြမန်မာွိုင်ငံ၏ အြွဲ့ဝင် ြေည်နယ်ြြစ်ရနသည့် ြယား 

ြေညန်ယလ်ည်း အကြုံးဝင ်သညဟ် ုဝါလုံးသမိ်းယမ်း၍ 

ဆွ္ဒြေသမူျားြိ ုနငဘ်ငဲဆ အြေစတ်ငရ်နြခင်းြြစသ်ည၊် 

ထို့ထြ်ေိုဆိုးသည်ြ ဆွ္ဒ ြေလူငယ်များ၏ 

ွိုင်ငံရေးအသိအြမင်ြို ၁၉၆၂ အာဏာသိမ်း အရြခ 

အရနရတွြို မသိသရယာင်၊ ၁၉၇၄ အရြခခံ ဥေရေြို 

မသိသရယာင်၊ ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းေုံအရြခခံဥေရေ၏ အား 

နည်းချြ်ရတွြို  မြမင်သရယာင် စွေ်စွဲလိုြ်ြခင်း 

ြြစ်သည်။ 

အဆိုေါလူငယ်များသည် ြေည်နယ်တွင်းေှိ လူ

ငယ်များရလးစားအားြျေသည့်လူငယ်များြြစ် ပေီး 

တစ်ဦးြခင်းစီတွင် လုံရလာြ်သည့် ရနာြ်ခံွိုင်ငံရေး 

ဗဟုသုတြိုယ်စီြိုယ်င ေှိသည်သာြြစ်သည်၊ ထို့  

ထြ်ေို၍ အဆိုေါ လူငယ်များသည် စစ်အာဏာေှင် 

လြ်ထြ်ြ အာဇာနည်ရန့ေိတ်ေင်မှုကြားမှ အာဇာ 

နည်ရြျာြ်တိုင်ြို ေဲေဲဝံ့ဝံ့လွမ်းသူ့ေန်းရခွချခဲ့ကြသူ 

များြြစ်သည်။

 တချနိ်ြ ြေင်နီြေည်နယ်ြြစ်ခဲ့သည့် ယခုြ

ယားြေည်နယ်ွှင့်ဗိုလ်ချုေ်ရအာင်ဆန်း၏ သမိုင်းအေ 

ဆြ်စေ်မှုသည် မယ်မယ်ေေရထာြ်ြေစောမေှိခဲ့ေါ၊ 

၁၉၄၆-ခုွှစ် ၊  ေီဇင်ဘာလတွင်  ပဗိတိသျှတို့ထံမှ  

လွတ်လေ် ရေးအတူတြွယူေန် လွိုင်ရြာ်ပမို့လည် 

ဓမ္မာရုံတွင် ြေင်နီြေည်လူထုအား စည်းရုံးရေး စြား 

လာရြောြူးြခင်း သာေှိပေီး အဆိုေါအခန်းအနားသို့ ြ 

ေင်နီရခါင်းရဆာင်များေင်မတြ်ေါ။ 

 ြေငန်ြီေညန်ယအ်ရနြြင့လ်ည်း လတွလ်ေရ်ေး 

အတွြ် အထူးတည်ကြိုးေမ်းေန်မေှိဘဲ ြမန်မာြေည် 

လတွလ်ေရ်ေးေခါနီးမသှာ ြမနမ်ာြေညအ်တငွ်းေူးရေါင်း 

ေါဝင်လိုသည့် ရခါင်းရဆာင်တစ်စုွှင့်ဝန်ကြီးချုေ်ဦးွု

တို့ လြ်ဝါးြခင်းရိုြ်ရဆာင်ေေြ်မှုရကြာင့်သာ ြမန်မာ 

ြေညအ်တငွ်း ြေညန်ယတ်စြ်ေညန်ယအ်ြြစေ်ါဝငလ်ာခဲ့

ေြခင်း သာြြစ်သည်။

 ြမန် မာသမို င်း ြြစ် ေေ်အမှန် များရေးသား

ြေုစု  ရေးအြွဲ့ြ ၁၉၉၀- ြေည့်ွှစ် ၊  ဧ ပေီလတွင်  

ထုတ်ရေးခဲ့သည့် တိုင်းေင်းသား လူမျ ိုးများအရေးွှင့် 

၁၉၄၇ အရြခခံဥေရေ၊ ေထမတွဲစာအုေ်၊ စာမျြ်ွှာ 

၂၁၃ တွင် ၁၉၄၆-ခုွှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၃၁ ေြ်ရန့တွင် 

ရတာင်တန်းရေသများ၏ အရေးွှင့် ေါတ်သြ်၍ 

ြဆေလ၏ သရဘာထားြိုရြာ်ြေ ထားသည့်ရကြ 

ညာချြြ်ိ ုြဆေလအြွဲ့ြ ထတုြ်ေနရ်ကြညာခဲသ့ည ်

ြဆေလသည် ရတာင်တန်း ရြမြေန့်ေှိတိုင်းေင်းသား 

များွှင့်  ချစ်ကြည်ေင်းွှီးစွာ ဆြ်ဆံရေးြို တည်

ရဆာြ်သွားမည့်အြေင်ပဗိတိသျှတို့ထံ ရအာြ်ရြာ်ြေ 

ေါ၏အချြမ်ျားြိရုတာင်းဆိမုညဟ်ရုြာြ်ေထားသည။်

 (၁) ဗမာတို့ွှင့်အတူ ေှမ်း၊ ြချင်၊ ချင်းတို့အား 

လတွလ်ေရ်ေးရေးေန၊် ြင်းဝနမ်င်းကြီးွငှ့ ်ပဗိတသိျှအစိုး 

ေတို့ချုေ်ဆိုခဲ့သည့်စာချုေ်အတိုင်း  ြေင်နီနယ်၏ 

လွတ်လေ်ရေးြိုလည်း အသိအမှတ်ြေုေန်။

 (၃) လွတ်လေ်လာမည့် ြမန်မာ ိွုင်ငံအတွြ် 

အရြခခ ံဥေရေရေးဆွေဲာတငွ ်ြေငန် ီအေါအဝငရ်တာင ်

တန်းရေသများအားလုံး ြေည်ရထာင်စု ြမန်မာွိုင်ငံ 

အတငွ်း ေါဝငလ်ာွိငုရ်ေးအစအီစဉမ်ျား ထည့သ်ငွ်းထား 

ေန်၊ သို့ရသာ် ထိုသို့ ေါဝင်ရေး၊ မေါဝင်ရေးြို၎င်းနယ် 

သူနယ်သားများ၏ ဆွ္ဒြြင့်သာဆုံးြြတ်ေန် ဆိုသည့် 

အေိုေ်များ ြိုကြည့်လျှင် ြေင်နီြေည်အရနြြင့်တချ ိ

န်ြလွတ်လေ်သည့်အဆင့်အတန်းေှိခဲ့ြခင်းြို တယ် 

ဆိုတာ ြဆေလ ရခါင်းရဆာင်များြိုယ်တိုင် အသိအ

မှတ်ြေုခဲ့သည်ြိုရတွ့ြမင်ေမည်ြြစ်သည်။ 

ြေင်နီြေည်လွတ်လေ်ခဲ့ြခင်းွှင့် ေါတ်သြ်၍ 

ခို င် မာသည့်အရထာြ်အထား  များစွာေှိ ေါသည် ၊ 

လတတ်ရလာ စာအေ်ုစငေှ်င်းောမရှတွ့ ေှ၍ိ ြတရ်နသည့ ်

စာအုေ်မှ ရြာြ်ွှုတ်ြေြခင်းသာြြစ်ေါသည်။

 သို့ ြြ စ် လျှ င်  ြ ေ င် နီ ြေ ည် ၏ သ မို င်း ွှ င့်  

ဗိုလ်ချုေ်ရအာင်ဆန်း ဆြ်စေ်ေါတ်သြ်ြခင်းမေှိသ

ည်ြိုရတွ့ ြမင်ေမည်ြြစ်ေါသည်။ 

ဗမာများအတွြ် ဗိုလ်ချုေ်ရအာင်ဆန်းြဲ့သို့ 

ရသာ ရခါင်းရဆာင်များေှိသြဲ့သို့ ြေင်နီအမျ ိုးသား 

များအတွြ် ြေင်နီြေည်ြို အုေ်ချုေ်ခဲ့ကြရသာ ရစာ 

ြျာများ၊ အမျ ိုးသား ရခါင်းရဆာင်များ ေှိေါသည်။ 

သမိုင်းအေ ြေင်နီ ြေည်ြိုအုေ်ချုေ်ခဲ့သည့် 

ြေင်နီရခါင်းရဆာင်များ၏ ရုေ်တုြိုရတာင်ရနော

ချထားြခင်းမေှိ သည့် ြေင်နီြေည်တွင် သမိုင်းအေ 

သြ်ဆိုင်ြခင်းမေှိရသာရကြာင့် ြေင်နီလူငယ်များြ 

ဆွ္ဒထုတ်ရြာ်ကြြခင်း ြြစ်ေါသည်။

 ြေင်နီလူငယ်များအရနြြင့် ဗိုလ်ချုေ်ရအာင် 

ဆန်း၏ ရေးဆေ်မှု၊ ြိုယ်ြျ ိုးစွန့်မှုွှင့် ြမန်မာ ွိုင်ငံ 

၏ သမိုင်းတွင် စွမ်းစွမ်းတမံရဆာင်ေေြ်ခဲ့ြခင်းြိုအ

သိအမှတ် မြေုြခင်းမဟုတ်ေါ၊ ြမန်မာ့လွတ်လေ်ရေး 

ြခငဟ် ုညွှန်းဆိသုည့ ်ဗိလုခ်ျုေရ်အာငဆ်န်း၏ ရေုတ်ြုိ ု

သမိငု်းအေ မသြဆ်ိငုသ်ည့ ်ြေငန်ရီြမရေါ်တငွ ်စိြု ်

ထူ၍ ဆွ္ဒြေကြ ြခင်းသာြြစ်ေါသည်။

 ထို့အြေင် ြမန်မာြေည်၏လွတ်လေ်ရေးေေှိြခင်း 

ွှင့်ေါတ်သြ်၍ ြမန်မာသမိုင်းသည် ဗိုလ်ချုေ်ရအာင် 

ဆန်း ွ ငှ့ြ်မနမ်ာ ရခါင်းရဆာငမ်ျား၏ွိငုင်ရံေးကြိုး ေမ်းမှု 

သမိုင်းြိုသာေုံရြာ်ခဲ့ပေီး တိုင်းေင်းသားရခါင်းရဆာင် 

များ၏ အခန်းြဏ္ဍြို မျြ်ြွယ်ြေုခဲ့ေါသည်။

 သို့ြြစ်၍ မိမိတို့ယရန့ အထူးတလည် ရြော 

ဆိုရဆွးရွွးရနကြသည့် အမျ ိုးသားတန်းတူ ရေး၏ 

အခန်း ြဏ္ဍသည်ရမးခွန်းထုတ်စောြြစ်လာေါသည်။ 

ြေညမ်ရနောရေသအွှံ ့ဗမာရခါင်းရဆာငမ်ျားွငှ့ ်

ေါတ်သြ်၍ ရုေ်တုထုလုေ်ထားေှိြခင်း၊ လမ်း၊ တံတား 

များြို အမည်နာမေညတ်ြခင်းွှင့်ေါတ်သြ်၍ ရြော 

ေန်မေှိရသာ်လည်း တိုင်းေင်းသားြေည်နယ်များတွင် 

ထိုသို့ြေုလုေ်ြခင်းြ အမျ ိုးသားတန်းတူရေးြို မျြ် 

ြွယ်ြေုောရောြ်ေါသည်၊ မွန်ြေည်နယ်ြ ရချာင်း 

ဆုတံတံားြေဿနာြိ ုသတြိေုမရိစလိေုါသည။် အလား 

တူြေဿနာမျ ိုးြို ြချင်ွှင့် ချင်းြေည်နယ်တွင်လည်း

ြြစ်ေျြ်ခဲ့ေါသည်။

 ြေငန်လီငူယမ်ျား၏ဆ ္ွဒြေေသည့ ်ရနာြထ်ေ ်

အရေးကြီးသည့် အချြ်မှာ အမျ ိုးသားတန်းတူရေးြို 

မျြ်ြွယ်ြေုသည့်လုေ်ေေ်ရကြာင့်ြြစ်ေါသည်။

 သို့ြြစ်၍ အထြ်ေါ စာြိုရေးသားသူသည် 

စာရေးဆောြြစ်သည်ွှင့်အညီ မိမိရေးသည့်စာြို  

တာဝန် ခံေမည်ြြစ်သည်။ 

မမိြိိယု၌်ြလငူယမ်ျား၏ဆ ္ွဒြေသည့ ်ရနာြ ်

ခံအရကြာင်းေင်းွှင့် သမိုင်းဆိုင်ောြြစ်ေေ်မှန် များြို 

ရသြခာမရလ့လာဘဲ ငါ့စြားွွားေ စာြိုရေးသည့်

အြေင်စာအုေ်အြြစ်ထုတ်ရဝ၍ တွိုင်ငံလုံးြြန့်ချခီဲ့ 

သည့်အတွြ် ြေင်နီသမိုင်းြိုမသိသည့်စာြတ်

သူများြ သမိုင်းအမှန်တေားရြာ်ထုတ်ခဲ့ ကြသည့် 

ြေင်နီ လူငယ်များအရေါ် အထင်အြမင်မှားရအာင် 

လှုံ့ရဆာ်ခဲ့ောရောြ်ေါသည်။

 စာရေးဆောမညသ်ည ်ြေညသ်တူို၏့ နားမျြ်စ ိ

များြြစ်ရသာရကြာင့် မိမိမရသြခာရသာ အရကြာင်း 

အောများြို မျြ်လုံးွှစ်ဘြ်ြြင့်ကြည့်ေန်လိုေါမည်၊ 

တဘြ်သတ်အြမင်ြြင့်သာ မိမိသရဘာြိုရေးသား 

တင်ြေေါမူ သင်သည် မျြ်လုံးတဘြ်ြြင့် စာရေးသူ 

ြြစ်ရနရေလိမ့်မည်။

 ရသာသီခို (၀၅-၀၃-၂၀၂၀)

tawG;tjrif tawG;tjrif 

ရမး - KNPP ြိ ုအစိုးေြ NCA ထိုးြိုြ့မ်းလမှ်း 

လာမယ်ဆိုေင်ရော ဆောတို့လြ်မှတ်ထိုးြြစ်မလား။ 

ဘယ်လို အရြခအရနေှိလဲဗျ။

ရြြ  - NCA ထိုးြိုရ့တာြရ်လျှာြရ်ြောရနတာဘ ဲ

ေါရေမဲ့  ြျရနာ်တို့ ရြောရနတာြ ြျရနာ်တို့ထိုး  

ချင်ရအာင် ဘာလုေ်ြေသလဲ၊ NCA ထိုးြို့ဆို ေင် အစိုးေ၊ 

စစ်တေ်၊ ြျရနာ်တို့ ကြားမှာ ယုံ ကြည်စိတ်ချမှုရတွ 

ြြစ်ရေါ်ရစ တဲ့ွိုင်ငံရေးေါတ်ဝန်းြျင် အခင်းအြျင်း 

ေှိရနေမှာြြစ်သလို ြေည်သူလူထုရတွေဲ့ ဘဝရတွဟာ 

လုံခခုံရအးချမ်းပေီး စိတ်ရြျနေ်စောရြာင်းတဲ့ အရြခ 

အရနတစ်ေေ်မှာ ေှိရနေမယ်။ အခုြျရနာ်တို့ြေည်နယ်

ေဲ့အရနအထားရတွြို ကြည့်လိုြ်ေါ။ 

အစိုးေနဲ့ လငူယရ်တ၊ွ လထူရုတေွဲ့ ြေဿနာရတ၊ွ 

စစ်တေ်နဲ့ လယ်သမားရတွေဲ့ ြေဿနာရတွ ြျရနာ် 

တို့နဲ့ အစိုးေကြားယုံကြည်မှုတည်ရဆာြ်ေမဲ့ ြိစ္စ 

ရတွ အများကြီး လုေ်စောြျန်ရသးတယ်။ ေီြိစ္စရတွ 

မရြြေငှ်းဘနဲဲ့ လြမ်တှထ်ိုးေငပ်ေီးရောဆိတုာမျ ိုး လေု ်

လို့မေေါဘူး။ လြ်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတာ တြြ်နဲ့ 

တြြ် ေိုမိုခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုရတွေရအာင် သရဘာ 

တူညီမှုအရတွအရေါ်မှာ ွှစ်ြြ်ြ ခိုင်ခိုင်မာမာ 

ြတိြေုကြတာ မျ ိုးြြစ်ေါတယ်။ ေီရတာ့ ြေည်နယ်မှာ 

လတ်တရလာြြစ်ရနတဲ့ ြေဿနာရလးရတွရတာင်မ

ရြြေှင်းရေးဘဲနဲ့ NCA လြ်မှတ်ထိုးေါ ဆိုရတာ့ ေိုပေီး 

ခိုင်မာတဲ့ ြေည်ရထာင်စုအဆင့်ြတိြဝတ်ရတွြို 

ဘယ်လိုယုံကြည်မှုနဲ့ အရြာင်အထည် ရြာ်ကြမလဲ 

ဆိုတဲ့ြေဿနာေှိေါတယ်။

ရမး - တစ်ွိုင်လုံးအတိုင်းအတာရဆာင်ပေီး ဆို

င်ောအစုအြွဲ့ရတွအားလုံးေါဝင်တဲ့ (All Inclusive) 

ပငမိ်းချမ်း ရေးြြစစ်ဉြ်ိ ုအရြာငအ်ထညရ်ြာြ်ိုဆ့ိေုင ်

ဘာရတွလိုအေ်မယ်လို့ြမင်လဲဗျ။

ရြြ  -  ေီ အ ရေါ်  ြ ေ င် နီ အ မျ ိုး သား  

တိုးတြ်ရေးေါတြီ အစြတည်းြေေ်တညခ်ဲသ့လိ ု

အခုချနိ်အထိ လည်း ေီသရဘာထားေှိရနဆဲေါတွိုင်ငံ 

လုံးေစ်ခတ်တိုြ်ခိုြ်မှုေေ်စဲရေးစာချုေ်ဆို ပေီး ေသ 

ရလာြ ်အြွဲ့ရတ ွနဲ့ လြမ်တှထ်ိုး ပငမိ်းချမ်းရေး ြြွ ်

ကြားမိုး ေောရနခဲ့ရတာ့ အခုဆိုပငိမ်းချမ်းရေး အရနအ 

ထားြ NCA စာချုေ် စတင်ညှိွှိုင်းတဲ့ ၂၀၁၃ ဝန်းြျင်

အရြခအရနထြ်ေိုဆိုးရနတာရတွ့ေမှာေါ။ 

တို င်းေင်းသားလြ်နြ်ြို င် ရတွ  ြြ်ြ 

ဘယ်အြွဲ့ြမှ ပငိမ်းချမ်းရေးအတွြ်မညှိွှိုင်းဘူး။ 

တိုြ်ဘဲတိုြ်မယ်လို့မရြောခဲ့ေါဘူး၊ မညှိွှိုင်း 

ခဲ့တဲ့အြွဲ့ ရတွလည်းမဟုတ်ေါဘူး၊ ေီရတာ့ စစ်ေွဲဟာ 

အဆုံးအြြတ်မရေးွိုင်ဘူး အြယ်၍ အဆုံးအြြတ် 

ရေးခဲ့သည့်တိုင်ရအာင် သမိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ေဏ်ော 

အနာတေရတွြိုရေးခဲ့ွိုင်တယ်ဆိုတာ အစိုးေရော 

စစ်တေ်ရော သရဘာရေါြ်ြို့လိုေါတယ်။ ေီရတာ့ 

ြေဿနာထမဲှာ ေါဝငတ်ဲ ့အငအ်ားစတုိငု်းေဲ့ ေေတ်ညခ်ျြ ်

နဲ့ သရဘာထား ြိ ုအစိုးေနဲ့စစတ်ေြ် ရသချာရလလ့ာ 

ဆန်းစစ်ပေီး ရစတနာမှန်နဲ့ ရစ့စေရ်ဆွးရွွးြို့ လိုတယ်။ 

ရတာြရ်လျှာြ ်အထြစ်ီးြ ရဆွးရွွးခဲရ့တာ ့ရဆွး

ရွွးေွဲရေါင်းများစွာလုေ်ခဲ့ရေမဲ့ အရြြ မထုတ်ွိုင်ခဲ့တာ 

ရတွ့ေမှာေါ။

ရစ့စေ်ညှိွှိုင်းတဲ့အခါမှာလည်း ွှစ်ဘြ်ြ 

ရလျှာ့ ွို င် သ ရလာ ြ် ရတာ့ ရလျှာ့ ြို့ လို တာ ရေါ့  ဘုံ  

သရဘာ ထားမျှရြခ ြျွိုင်တဲ့ ရစ့စေ်ညှိွှိုင်းမှုေှိြိုေှိ

တယ်လို့  ြျရနာ်ရတာ့ယုံ ကြည်ေါတယ်၊ ေါရကြာင့် 

အားလုံးေါဝင်တဲ့  ပငိမ်းချမ်းရေး ြြစ်စဉ်တည်ရဆာ

ြ်ွိုင်ြို့ဆိုေင်ရတာ့ လြ်ေှိေစ်ခတ်တိုြ်ခိုြ်မှုရတွ

ရလျှာ့ချ ၊ တဘြ်ေဲ့ေေ်တည် ချြ်ြို တဘြ်ြ 

ြမငရ်အာငက်ြည့ ်တိငု်းြေညအ်ရေါ်အမနှတ်ြယရ်စတ

နာထား၊ စစမ်နှတ်ဲပ့ငမိ်းချမ်းရေးနဲ့ စစမ်နှတ်ဲ ့ြြေ်ေယ်

ြေညရ်ထာငစ်တုညရ်ဆာြရ်ေးမရူတခွျ၊ ယုကံြညမ်ှုတ

ည်ရဆာြ်ရေးလုေ်ငန်းများြို အေှိန်အဟုန် ြမှင့်တင်၊ 

မှန်ြန်တဲ့ရစ့စေ်ညှိွှိုင်းမှုနဲ့  တိုင်းေင်းသားလြ် 

နြ်ြိုင်အြွဲ့များြို စားေွဲဝိုင်းြိုဆင့်ရခါ် ွှစ်ဘြ် 

သရဘာထားကြီးကြီးနဲ့ ရစ့စေ်ညှိွှိုင်းမှုရတွလုေ် စတဲ့

အဆင့်ရတွြိုလုေ်ြို့လိုမယ်လို့ြမင်ေါတယ်။

ြေငန်အီမျ ိုးသားတိုးတြရ်ေးေါတ ီအရထရွထအွတငွ်းရေးမှူး ရေှေမျ ိုးသန့် ွ ငှ့ ်အငတ်ာဗျူး ....... အဆြ်ြေငန်အီမျ ိုးသားတိုးတြရ်ေးေါတ ီအရထရွထအွတငွ်းရေးမှူး ရေှေမျ ိုးသန့် ွ ငှ့ ်အငတ်ာဗျူး ....... အဆြ်
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ြေင်နီ မျ ိုး ွွယ်စုတို့ ေဲ့  ရြ့ထျ ိုးဘိုး  ရခါ် 

တံခွန်တိုင် အလံြို လွှင့်ထူထားတဲ့ ြုန်တင်ြား 

ရတွရေါ်မှာ ချြ်ြေုတ်စားရသာြ်စော ဆန်ရတွ၊ ဆီ 

ရတွ၊ ရေရတွနဲ့ လုံးေတ် တစ်လြ်မတ်ခွဲရလာြ်ေှိတဲ့ 

ကြိုးရခရွတ ွတငပ်ေီး အမျ ိုးသား လတူစစ်ြု ရတာထြဲိ ု

ရမာင်းထွြ်သွားေါတယ်။

ေါြရတာ့  ေီး ရမာ့ဆို ပမို့ နယ်  ၊  ထီးေိုးြ 

လိုးရြျးေောအေုစ် ု၊ ြလဲျာရြျးေောြရန ဘိုးလျားရြျး 

ေောေဲ့ အရေှ့ဘြ်ြို ၃ နာေီမျှ ရမာင်းပေီးရတာ့ ရတာ 

ထဲမှာ ရြ့ထျ ိုးဘိုး(ရခါ်) တံခွန်တိုင်ခုတ်ြို့  အလုေ် 

လုေ်ရနကြတဲ့ လူတစ်စုစီြို သွားခဲ့တာ ြြစ်ေါတယ်။

ရတာထဲမှာရတာ့ ေှင်းလင်းထားတဲ့  ရတာင် 

ြုန်းရတွရေါ်မှာရတာ့ မီးြိုရတွ၊ တဲအိမ်ရတွ၊ ချြ် 

ြေုတ်စားရသာြ်ြို့  ြေင်ဆင်ရနကြတဲ့  သူရတွြို  

ရတွ့ေမှာြြစ်ေါတယ်။ ေါရတွြရတာ့ ရြ့ထျ ိုးဘိုး 

တိုင်ရတာ်ြို ခုတ်လဲြို့ သယ်ရဆာင်ြို့အတွြ် ရောြ် 

လာတဲ့ သူရတွြို ရြျွးရမွးြို့ေဲြြစ်ေါတယ်။

ရြ့ထျ ိုးဘိုး ရခါ် တံခွန်တိုင် ရိုးောတိုင် ေေှိြို့ 

များရသာအားြြင့ ်သရြေေင၊် ြျွန်းေငရ်တြွိ ုရေေးချယ ်

ကြပေီး အရြြာင့်ဆုံးနဲ့ အေှည်ဆုံး သစ်ေင်ြို ေေှိြို့ 

အတွြ် အထူးရေေးချယ်ေှာကြေေါတယ်။ 

ေီတစ်ွှစ်ေဲ့ ြယား(ြေင်နီ)ြေည် တစ်ြေည် 

နယ်လုံးအတွြ် စုရေါင်းရြ့ထျ ိုးဘိုးေွဲရတာ်အတွြ်

တိုင်ရတာ်ြိုရတာ့ ဘိုးလျားရြျးေောေဲ့အရေှ့ဘြ် 

သစ်ရတာြရန သွားခုတ်ယူခဲ့ကြေေါေီလို ရြ့ထျ ိုး

ဘိုးတိုင်ရတာ်ေှာထွြ်ြို့အတွြ်  ေွဲေြ်မတိုင်ခင်  

၁ လ ရလာ ြ် အ လို ြ တ ည်း ြ ေှာ ထား ေ တာ ေါ ။ 

လိခုျငတ်ဲ ့သစေ်င ်သင့ရ်တာတ်ဲတ့ိငု ်ရတွ့ေှတိဲ ့အချနိမ်ှာ 

ရိုးောဓရလ ့ြြစတ်ဲ ့ကြြရ်ိုးထိုး ရဗေငရ်မးပေီး ရြာင်းတဲ ့

အတိတ်နိမိတ် ရတွ့မှ စတင်ခုတ်ကြေေါတယ်။

မရြာင်းတဲ ့အတတိန်မိတိရ်တွ့မယဆ်ိေုငရ်တာ ့

ရနာြ်ထေ် သင့်ရတာ်တဲ့ သစ်ေင်တစ်ေင်ြို သွား 

ရောြ် ေှာရြွကြေေါတယ်။

“ ေ ထ မ ြ ရတာ့ ရန့ ေ ြ် ြို ရေေး ေ မ ယ် ရေါ့ ။ 

ကြြ်ရိုးထိုးေတယ်။ ကြြ်အရေါ်မှာေဲမူတည်တယ်။” 

လို့ရြးဘျာစယ်လို့ရခါ်တဲ့ (ရြျးေောရစာင့်တဲ့အေှင် 

သခင်) ဦးရဆာ်ေယ်ြ ေှင်းြေသွားတာ ြြစ်ေါတယ်။

ရြ့ထျ ိုးဘိုး  ရခါ်  တံခွန်တို င်ြို  ဘိုးဘွား  

အစဉဆ်ြ်ြတည်းြ မခတုခ်င ်တစေ်ြ်ြတည်းြ 

ကြိုသွားထားပေီးရတာ့ ခုတ်ေမည့်ေြ်ေဲ့မနြ်(၁)

နာေီမှာခုတ်ကြတာြြစ်ေါတယ်။ မနြ်(၁)နာေီမှာ 

ဘာရကြာင့်ခုတ်ေတာလဲ ဆိုရတာ့ ရတာရတာင်မှာ 

ရနတဲသ့တ္တဝါရတ ွအေိယ်ာထြဲရနမထြွခ်ွာခင၊် ခတု ်

မည့်အေင်ရေါ်မှာတစ်ြခားသတ္တဝါရတွမေှိတဲ့ အချနိ် 

မှာ ခုတ်မှသာ တံခွန်တိုင်မှာတန်ခိုးဝိဇ္ဇာေှိတယ်လို့ယုံ 

ကြည်ထားကြတာြြစ်ေါတယ်။

တိငုရ်တာခ်တုယ်ြူိုအ့တြွ ်ရြျးေောအသီးသီးမ ှ

လူအရယာြ် ၄၀ခန့်ရလာြ်ရခါ်ယူခဲ့ကြေေါတယ်။ 

လူငယ်လူကြီးအမျ ိုးသားရတွြ ြားရတွ၊ စြ်ရတွ၊ 

ဆိုင်ြယ်ရတွနဲ့သွားကြေါတယ်။

u&ifeDrsdk;EG,fpkwdk h&Jh auhxsdK;bdk; (ac:) wHcGefwdkif yGJawmf

သစ်ေင်ြို  ခုတ် ပေီး ပေီဆို ေင်လည်း  ဘယ်  

ရလာြ်ေဲ ရဝးရဝး ရြ့ထျ ိုးဘိုးေွဲရတာ် ြျင်းေမယ့် 

ရနောြိ ုလအူငအ်ားနဲ့ သယက်ြေေါတယ။် လုံး ေတြ် 

လြ်တစ်ြတ်စာ ရြျာ်ပေီး အေှည်ြ ရေ ၃၀ ရြျာ် 

ရလာြ် ေှိတဲ့ သစ်ေင်ကြီးြို အေင်ြဆိုေင် ြငမ်းရတွ 

ဆင်ပေီး လူ ၃၀ ရလာြ် ဝိုင်းမသယ် ရဆာင်သွား 

ေပေီးရတာ ့တချ ို့အဆငမ်ရြေတဲ ့ရနောရတ ွဆိေုငရ်တာ ့

ကြိုးနဲ့ ဆွဲကြေေါတယ်။

တံခွန်တိုင်ြို ခုတ်ပေီးရတာ့သယ်ရဆာင်လာ

တဲ့အခါမှာဆိုေင် တံခွန်တိုင်ရထာင်ပေီးတဲ့ေောရတွြို 

ြြတ်လို့ေရေမဲ့ တစ်ချ ို့တိုင်မရထာင်ေရသးတဲ့ေောရတွ

မှာဆိုေင် ေောြိုေတ်ပေီးရတာ့သယ်သွားေတယ်လို့ရြ့

ထျ ိုးဘိုးေွဲ ဦးစီးဥြ္ကဌ ခူးမီေယ်ြ ြရြောေါတယ်။

“ ေါြတစ်ေောနဲ့တစ်ေောရတာ့မတူဘူးရေါ့ရနာ် 

ေီဓရလ့အေ တစ်ချ ို့ဆိုေင်ရေးဝင်တယ်၊ တစ်ချ ို့ဆိုေ

င်ရေးမဝင်ဘူးရေါ့ရနာ် ဘာြြစ်လို့ရေးမဝင်လဲဆိုရတာ့ 

ြျရတာ်တို့တံခွန်တိုင်ြို ဥေမာဟိုဘြ် ဘိုးလျားေော 

ြ တခံနွတ်ိငုခ်တုပ်ေီးပေဆီိေုင ်အဲလ့ိမုျ ိုးဆိရုေး ဝငတ်ယ ်

ေါမျ ိုးမခုတ်ေရသးဘဲနဲ့တစ်ြခားေောြလာယူတယ် ဆို 

ေင် ေောထဲမဝင်ေဘူးဆိုတဲ့ အဲ့လိုမျ ိုးရတွရေါ့ရနာ် သတ် 

မှတ်ထားတာေှိတယ်။”လို့ ခူးမီေယ်ြ ရြောေါတယ်။

ရြ့ထျ ိုးဘိုး ရခါ် တံခွန်တိုင် သယ်ရဆာင်လာ 

တဲ့ အ ခါ မှာ လဲ  ရြ့ ထျ ိုး ဘိုး ေွဲ ြေု လု ေ် တဲ့  ေော ရတွ  

သာမြဘဲ တစ်ြခားေောရတွြေါ တံခွန်တိုင်နဲ့တံခွန်

တိငုြ်ိသုယရ်ဆာငလ်ာတဲလ့ရူတြွိ ုရိုးောဝတစ်ုရံတနွဲ့

ရေစင်ေတ်ြြန်းပေီးကြိုဆိုရနကြတာရတွလဲ ေှိေါတယ်။

အမျ ိုးသမီးရတွြရတာ့  ရြ့ထျ ိုးဘိုး  ရခါ် 

တံခွန်တိုင်ရတာ်ြို သရြေခြ်ရတွနဲ့ ေြ်ြြန်းကြို 

ဆိုကြေေါတယ်။

ေီ ရြ့ထျ ိုးဘိုးလို့ ရခါ်တဲ့ တံခွန်တိုင်ကြီးြို 

ေွဲရတာ်ေြ်မှာေဲ ရထာင်ထားေတာ မဟုတ်ေါဘူး။ 

ြေင်နီလူမျ ိုးရတွေဲ့ ဓရလ့ရိုးောအတိုင်း မေျြ်မစီး 

သရေေ့ ရထာင်ထားေမယ်လို့  ဆိုေါတယ်။ ရြ့ထျ ိုး 

ဘိုး တိုင်ကြီး ရြြာင့်မတ်ရနသလို လူရတွေဲ့ အတွင်း 

စိတ်ရနသရဘာထားလည်း ရြြာင့်မတ်မှန်ြန်ရစြို့ 

သတရိေးတဲ ့အရနနဲ့ ထာဝေ ရထာငထ်ားတာ ြြစတ်ယ ်

လို့ ဆိုကြေါတယ်။

ရြးဘျာစယ် ဦးရဆာ်ေယ်ြ “ ရိုးသားေမယ်။ 

ရြြာင့်မတ်ေမယ်။ ြြူစင်ေမယ်။ အဲလိုေါ။” လို့ရြော 

ေါတယ်။

ရြးထျ ိုးဘိုးအသစ်ြို ွှစ်စဉ် ခုတ်ယူစိုြ်ထူ 

ရလ့မေှိေါ ။  တချ ို့ရြျးေောများမှာ  ၅ ွှစ်တကြိမ်  

တချ ို့ြရတာ့မတူေါဘူး။

ရြ့ထျ ိုးဘိုး ရခါ် တံခွန်တိုင်အသစ်ေဲ့ရဘးမှာ 

ဦးစွာ ြတျားလိုရ့ခါ်တဲ ့နတရ်တေွရူဇာတ်ဲတ့ိငုရ်တာြ်ိ ု

ဦးစွာေရူဇာေ်သေတယလ်ို ့ရြထ့ျ ိုးဘိုး (ရခါ်)တခံနွတ်ိငု ်

ခတုယ်ြူခင်း ရြာမ်တရီခါင်းရဆာငခ်ူးစိုးေယြ် အခလုိ ု

ေှင်းြေသွားေါတယ်။

“ြတျားြို့လို့ရခါ်တဲ့ ရြ့ထျ ိုးဘိုး(တံခွန်တိုင်)

အငယ်ရေါ်မှာ အေင်ေူရဇာ်ေတာြရတာ့ အေင်ရေှး 

တနု်းြ ရြထ့ျ ိုးဘိုး(တခံနွတ်ိငု)်အကြီးမရေါ်ခင ်သြူ 

အေင်ရေါ်ခဲ့တာရကြာင့် သူ့ြိုအေင်ေူရဇာ်ေေါတယ်။ 

ေါရကြာင့ ်ြတျား(နတေ်ရူဇာတ်ဲရ့နော) လိုရ့ခါ်ေါတယ။် 

နတမ်င်းရတ ွအတြအ်ဆင်းလေုြ်ိုလ့ည်းဟတုတ်ယ။်

”လို့ ရြောေါတယ်။

ြေင်နီ  မျ ိုးွွယ်စုတို့ဟာ ဘိုးဘွားဘီရဘ 

လြ်ထြ်ြတည်းြ ယုံ ကြည်တဲ့  ဓရလ့ရိုးောေွဲ  

ြြစ်တဲ့  ရြးထျ ိုးဘိုး ေွဲရတာ်ြို  မတ်လနဲ့ ဧပေီလ 

အတွင်းမှာ ြေင်နီမျ ိုးွွယ်စု ရြျးေောတိုင်းလိုလိုြ 

ွှစ်စဉ်ွှစ်တိုင်း ြျင်းေ လျြ်ေှိေါတယ်။

ယုံကြည် ြိုးြွယ်တဲ့ ရြျးေောရတွနဲ့ ြေင် 

နီနယ်စေ်ရောြ်ေုြ္ခသည်ရတွ ွ ိုင်ငံြခားရောြ်ြေင် 

နီလူမျ ိုးရတွြ အချနိ်ောသီရောြ်တိုင်းြျင်းေြေု 

လုေ်လျြ်ေှိတဲ့ ရိုးောဓရလ့တစ်ခုြြစ်ေါတယ်။

ဘာသာမတူ လူမျ ိုးစု  ြွဲ ကြရေမယ့်  ရြး 

ထျ ိုးဘိုး ေွဲရတာ်ေဲ့ အစဉ်အလာယဉ်ရြျးမှုရတွြ 

အားလုံးအတွြ် ဘုံတူညီတဲ့အယူအဆ ဓရလ့တစ် 

ခုြြစ်ေါတယ်။

ြ ေ င် နီ လူ မျ ိုး ရတွ ဟာ  ရေှး ရေ ၀ သ ဏီ ြ 

တည်းြ ရိုး ောဓရလ့ရတွနဲ့  ယဉ်ရြျးမှု ရတွြို  

အထွတ်အြမတ်ထား ယုံ ကြည်ြိုးြွယ်ခဲ့ ကြတာြြ

စ်ေါတယ်။

ေီြရန့  အထိ  လူမျ ိုးစု  အားလုံးအတွြ်  

အထိဋ်အထိေ် ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ ကြြြစ်လို့  စုရေါင်း 

ေွဲရတာ်ြိုအြျဉ်းချုံးြိုရတာ့ မတ်လ ၂၈ ေြ်ရန့မှာ 

ြေုလုေ်ခဲ့ကြေါတယ်။

အခုလို  ေွဲ ရတာ် ြေုလုေ် ေ ြခင်းနဲ့ ေတ်သြ်

လို့  ွှစ်စဉ်  ရြးထျ ိုးဘိုးတိုင်အသစ်စိုြ်ထူ ြခင်း  

(သို့) တိုင်အသစ်ြို ြေုြေင်မွမ်းမံြခင်းစတာရတွြို 

ြေုလေုေ်ြခင်း မှာ ရြြးသူးလူးမိုး (ြနဆ်င်းေငှ ်ဘေုားမ) 

ရြျးဇူး ရတာ်ြို  သတိယရသာ အထိမ်းအမှတ်  

အရနနဲ့ြြစ်ပေီးရတာ့ ောသီဥတုရြာြ်ြေန်တာရတွ၊ 

သဘာဝရဘးအွ္တောယ်မြျရောြ်ြို့  ြြစ်တယ်လို့  

သိေေါတယ်။

“မိုးရလဝါသမှန်ြန်ရကြာင်း ၊ဆန်ရေစေါး 

ရေါ ကြ ယ် ဝ ြခ င်း နဲ့  ြျ န်း မာ ရေး အ တွ ြ် ရေါ့ ။ ” 

ဦးရဆာ်ေယ်ြ ဆြ်ရြောသွားေါတယ်။

pdk;xdkufatmif

ြေင်နီလူမျ ိုးတို့ေဲ့ ဘိုးဘွားေိုင် အရမွှအွှစ်၊ 

သဘာဝအေင်းအြမစ၊် လမူျ ိုးနဲ့သမိငု်းောဇဝင ်မရေျာြ် 

ေျြရ်အာင် တတ်ွ ိုငတ်ဲ့ြြြ်ရန ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း

သွားကြေါတယ်။

စရုေါင်းရြထ့ျ ိုးဘိုးေွရဲတာြ်ိ ုေီးရမာဆ့ိပုမို့နယ ်

ြဲလျားရြျးေောမှာ မတ်လအတွင်း တစ်ြေည်နယ်လုံး 

ဧည်သည်ရတာ်ရတွနဲ့ စည်ြားသိုြ်ပမိုြ်စွာြျင်းေ

ြေုလုေ်ြို့ စီစဉ်ထားခဲ့ေါတယ်။

ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ်ရောဂါ ြူးစြ်ေျ ံ့ ွှံ့မှု  ြာ 

ြွယ်ထိန်းချုေ်ြို့အတွြ် ေွဲရတာ်ြိုရတာ့ တစ်ြေည် 

နယ်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဧည်သည်ရတာ်ရတွြို ြိတ်

ကြားြခင်းမြေုလုေ်ရတာ့ဘူးလို့သိေေါတယ်။

“ြိုရိုနာဗိုင်းေေ်ရကြာင့် ြျရတာ့ြျရတာ်တို့ 

အစေိုင်းေီေွဲမရောြ်ခင်မှာရတာ့ ြျရတာ်တို့စီစဉ် 

ထားတာေှိတယ်။ ဥေမာ ရေါ့ရနာ် ေီြေင်ေွိုင်ငံြရန 

ဝင်လာတဲ့လူရတွ  အဲ့လို မျ ိုး ရတွလဲ  ရဆးခန်းမှာ  

အ ရကြာ င်း ကြား ခို င်း တာ ရေါ့ ရနာ်  အဲ့ လို မျ ိုး ရတွ  

အစီအစဉ်ေှိတယ်။ ပေီးရတာ့ ေီေွဲရောြ်လာတုန်းြလဲ 

ြျရတာ်တို့တံခွန်တိုင်ခုတ်တဲ့ရနောရော ေီေွဲ ခင်း  

မှာရော ပေီးရတာ့လူရတွရလျာ့ထားတယ်။ ပေီးရတာ့ 

ရြခလြ်ရတွ ေီအဝင်ရေါြ်နားမှာရော ရောဂါေှိ  

ရကြာင်း၊မေှိရကြာင်း အဲ့မျ ိုးရတွလဲစီစစ်ထားတယ်။ 

ေီြျန်းမာရေးဌာနတို့ြျရတာ်တို့အရကြာင်းကြားပေီး

ြျရတာ်တို့အြူညီရတာင်းတာရတာ့ ေှိတယ်။” လို့ 

ရြ့ထျ ိုးဘိုး တံခွန်တိုင်ေွဲရတာ် လုံ ခခုံရေးတာဝန်ခံ 

ခူးညားေယ်ြရြောေါတယ်။

ရြးထျ ိုးဘိုးေွဲရတာ် ြေုလုေ်ရနစဉ် အရတာ 

အတွင်း နယ်ရေါင်းစုံြ လာတဲ့  သူရတွ တည်းခို  

ရနထိငုရ်ေးအတြွ ်ေွရဲတာ ်ြျင်းေတဲရ့ြျးေောရနောမှာ 

ေှိတဲ့ အိမ်ေှင်ရတွြ လြ်ခံရေးထားပေီး အထူးစား 

ြိုအ့တြွြ်ိရုတာ ့ေွရဲတာအ်တငွ်းမှာ စားွိငုြ်ို ့ေွရဲတာ ်

ြြစ်ရြမာြ်ရေး ရြာ်မတီြ စီစဉ်ရေးထားကြပေီး 

ြြစ်ေါတယ်။

သို့ရေမယ့် ေီတစ်ွှစ်ေဲ့ (၆၂)ကြိမ်ရြမာြ် ရိုးော

ရြ့ထျ ိူ းဘိုးေွဲြိုရိုနာဗိုင်းေေ်ကြိုတင်ြာြွယ်တဲ့အ

ရနနဲ့ ေွြဲိ ုစညစ်ညြ်ားြားမြျင်းေရတာေ့။ဲ အခလုိ ု

ရိုးောအနည်းအြျဉ်းေဲြေုလုေ်ခဲ့ေေါရတာ့တယ်။
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လွိုင်ရြာ်ပမို့ြရန တစ်နာေီခွဲခန့် (ဆိုင်ြယ် 

ြြင့်) ရမာင်းွှင်သွားေပေီး လွိုင်လင်ရလးပမို့ နယ်ထဲမှာ 

ေှိတဲ့  ဝမ်ရငါ့ရြျးေောဟာ ယရန့အချနိ်ထိ ြွံ့ ပြိုးမှု 

နည်းေါးရနဆဲေါ။ စာတတ်ရြမာြ်သူ ဦးရေ အလွန် 

နည်းေါးတဲ့အတွြ် အသိေညာ၊ ဗဟုသုတ ကြယ်ဝမှု 

ရတွလည်း မေှိသရလာြ် နည်းေါး ရနေါရသးတယ်။

ြေည်နယ်၊ ရေသ၊ ရြျးေောေဲ့  ပငိမ်းချမ်းရေး 

ြြစ်စဉ် သိေှိမှုြို ရမးြမန်းောမှာရတာ့ သူတို့ရြျးေော 

မှာ ယခင်(၁၉၉၄-၂၀၀၀ ခုွှစ်အထိ/ရေသခံများေဲ့  

ခံမှန်းချြ်အေ) ြလို  ရသနတ်သံ မကြားေှိရတာ့ 

တဲ့အြေင် တေ်မရတာ်ြြ်ြ သွားလာ လှုေ်ေှားမှုြို 

မြမင်ရတွ့ေတာ ကြာပေီြြစ်လို့  ယခုအရြခအရနြို 

တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရနပေီလို့  ခံယူ ထားကြေါတယ်။ 

ရြျးေောလူ ကြီးတချ ို့နဲ့  အမျ ိုးသားရေး လုေ်ေှားမှု 

ရတွမှာ အနည်းငယ် ေါဝင်ခဲ့ြူးတဲ့ လူငယ်တချ ို့ြသာ  

ပငမိ်းချမ်းရေးြြစစ်ဉြ်ိ ုကြားြူးနားဝ ေှထိားကြေါတယ။် 

“ြျရတာ်တို့ ေီြြ်ြ အြမင်ြျဉ်းရသးတယ်။ 

စာတတ်၊ ရေတတ် နည်းေါးရသးတယ်ရေါ့ရနာ။ ပငိမ်း 

ချမ်းရေးနဲ့ ေတ်သြ်လာေင် စိုးေိမ်မှုြရတာ့ နည်း 

နည်းရလး ေှိေါတယ်။” လို့  ရြျးေောဥြ္ကဠြြစ်သူ 

ဦးလီးေယ်ြ သူသိေှိထားတဲ့ ပငိမ်းချမ်းရေးြြစ်စဉ်နဲ့ 

ေတသ်ြပ်ေီး စိုးေမိမ်ှု အနည်းငယေ်ှရိနရသးရကြာင်းြိ ု

ရြောြေေါတယ်။  

ပေီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုွှစ်မှာရတာ့ ဝမ်ရငါ့ ရြျးေော 

အနီးမှာ ေှိတဲ့ ြေင်နီအမျ ိုးသား တိုးတြ်ရေးေါတီ 

(KNPP) ေဲ့  မူးယစ်ရဆးဝါး တားဆီးြာြွယ်ရေး 

ေညာရေး ရဆာငေ်ေြခ်ျြရ်တြွိ ုတားဆီးရွှာင့ယ်ြှ ်

မှုရတွ ေှိရနတယ်လို့  KNPPြြ်ြ ထုတ်ြေန်ရကြ 

ညာချြ် တစ်ရစာင် ထုတ်ြေန်ခဲ့ ေါရသးတယ်။ 

လမ်းေန်းဆြ်သွယ်ရေး ခြ်ခဲရနဆဲြြစ်ပေီး 

၂၀၁၅ ခုွ စှ ်NLD အစိုးေ အွိငုေ်ေှသိွားချနိြ်စ ရြျးေော 

ြွံ့ ပြိုးရေး စီမံြိန်းရတွြို  သြ်ဆိုင်တဲ့သူရတွြို  

တင်ြေရတာင်းဆိုခဲ့ရေမဲ့လို့  မေေှိခဲ့ဘူးလို့  ရြျးေော 

ဥြ္ကဠြြစ်သူြ ရြောေါတယ်။ ေါရေမဲ့ အခု ၂၀၂၀ 

ြေည့်ွ စှမ်ှာ ဝမရ်ငါရ့ြျးေောြိ ုဆြသ်ယွသ်ွားတဲ ့လမ်း 

ြို စတင်ခင်းြျင်း ရဆာင်ေေြ်ရေးရနေါပေီ။ 

“အေင် ၂၀၁၅ တုန်းြရတာ့ ြျရတာ် တို့  

မဲရေေးခဲ့တယ်ရေါ့ရနာ။ ပေီးရတာ့ ေီြြ် တီးလုံအုေ်စု 

ြရတာ့ ေီရလးွှစ် ငါးွှစ်အတွင်းမှာြရတာ့ ရေသ 

ြွံ့ ပြိုးရေးဆို  ြျရတာ်တို့  ေီွှစ်ေဲေတယ်။ ပေီးခဲ့တဲ့  

ွှစ်ရတွြရတာ့ ြျရတာ်တို့ြြ်ြ မေဘူး။ ေီွှစ်မှ 

စေတယ်။” လို့ ဦးလီးေယ်ြ ရြောေါတယ်။ 

“aus;vufae vlxkrsm;eSihf jrefrmh jidrf;csrf;a&;”

ယ ခု လ ြ် ေှိ  ဝ မ် ရငါ့ ရြျး ေော မှာ  ရန ထို င်  

သူရတွဟာ ရဝးလံရခါင်ြျားတဲ့ ရတာင်ရေါ် ရေသြ 

ရနထို င်တဲ့သူရတွ  ရေေ့ ရြောင်း ပေီး  လာရောြ်ရန  

ထိငုက်ြတာ ြြစေ်ါတယ။် သတူိုရ့ေသမှာ လြန်ြြ်ိငု ်

သွားလာလှုေ်ေှားမှုရတွ ေှိသလို  ြြတ်ရလးြြတ်ြို  

ရြျာ် ြြ တ် ခဲ့ ေ တဲ့  သူ ရတွ ြြ စ် ပေီး  “ ရေ ကြ ည် ော  

ြမြ်ွုော” ြို ေှာရြွေင်း ဝမ်ရငါ့ရြျးေောြို ရောြ် 

ေှိလာပေီး စုရေါင်းရနထိုင်ကြတာ ြြစ်ေါတယ်။ 

ဝမရ်င့ါရြျးေောမှာ ြယားလမူျ ိုးစမုျား အများ 

စရုနထိငုက်ြပေီး ရိုးောတခံနွတ်ိငုန်ဲ့ ခေစယ်ာနဘ်ာသာြိ ု

ြိုးြယွက်ြေါတယ။်  ြြတရ်လးြြတရ်ကြာင့ထ်ြွရ်ြေး 

တိမ်းရေှာင်သူရတွ များြေားလာပေီး သြ္ကောဇ် ၂၀၀၀ 

ခုွ စှမ်ှာ ေောမှာ မရနေကဲြရတာေ့ ဲေောလုံးြျွတ ်ကြုံောြိ ု

ထွြ်ရြေးတိမ်းရေှာင်ကြပေီး အရြခအရန ြေန်လည် 

တည်ပငိမ်လာတဲ့အခါ ၂၀၀၂ ခုွှစ်မှာ  ရြျးေောြို ြေန် 

လာပေီး ရနထိုင် ကြတယ်လို့  ရေသခံရတွေဲ့ ရြောြေ 

ချြ်အေ သိေေါတယ်။ 

စစ်ရဘးရေှာင်ြေည်သူပေီး စုရေါင်းရနထိုင်ကြ 

ောြ ယခုအချနိ်မှာရတာ့  အိမ်ရြခ ၂၅၅ အိမ်အထိ 

များြေားလာပေီ ြြစ်တဲ့အတွြ် ရြမရနောွှင့် ရတာင် 

ယာလေုြ်ိငုစ်ားရသာြြ်ို ့ရနော နည်းေါးလာတယလ်ို ့

သိေေါတယ်။ 

ယခင်ြ ဝမ်ရငါ့ရြျးေောြ ရေသခံရတွဟာ 

ရေေ့ရြောင်းရတာင်ယာြိုသာ မှီခို ပေီး လုေ်ြိုင်စား 

ရသာြ်ကြတဲ့အတွြ် ယခုအချနိ်မှာ ရတာင်ယာ 

လုေ်ြိုင်ြို့ ရြမရနောရတွ နည်းေါးလာပေီး စားဝတ် 

ရနရေးအတြွ ်ခြခ်လဲာတယလ်ို ့အသြ ်၅၀ အေေယ ်

ရေသခံ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးြ သူမေဲ့  သား၊ သမီးရတွ 

အတွြ်  လုေ်ြိုင်စားရသာြ်ြို့  ရနောမေှိမှာြို  

စိုးေမိတ်ဲ ့စတိန်ဲ့ သမူကြုံရတွ့ရနေတဲ ့အခြအ်ခရဲတြွိ ု

သြ်ြေင်းချေင်း၊ ညည်းတွားေင်း ရြောြေေါတယ်။

“ ြျမတို့ြ လူတအားများလာရတာ့ ရတာင် 

ယာလုေ်ေတာ အဆင်မရြေရတာ့ဘူးရလ။ ြျမတို့လို 

ြျန်းမာရေးချူ ြခာတဲ့သူရတွအတွြ်ရတာ့  ေိုဆိုး  

တာရေါ။့ ေါရေမဲ ့ြျမတိုမ့ှာ လေုစ်ားစောဆိလုို ့ရတာင ်

ယာေဲ ေှိတယ်ရလ။” လို့ သူမြ ရြောေါတယ်။ 

ဝမရ်ငါ့ရြျးေောြ ရေသခံရတွဟာ ရတာင်ယာ 

လုေ်ငန်းြိုသာ မှီခို ပေီး  အသြ်ရမွးဝမ်းရကြာင်း  

ြေုရနကြေတာ ြြစ်ေါတယ်။ မိသားစု ဝင်ရငွ ေေှိြို့ 

ရြောင်း၊စေါး စတာရတြွိ ုစိြုေ်ျ ိုးပေီး သီးွှရံေါ်ချနိမ်သှာ 

ဝင်ရငွေေှိွိုင်ကြတယ်လို့ သိေေါတယ်။ တစ်ွှစ်စာ 

မိသားစု စားဝတ်ရနရေးြူလုံမှုြိုရတာ့ မိသားစုတိုင်း 

မခံစားွိုင်ကြရသးဘူးလို့ ရြျးေော ဥြ္ကဠြြစ်သူြ 

ရြောေါတယ်။ 

လ ြ် ေှိ မှာ  ရြျး ေော အ တွ င်း ြ  ေ ညာ ြို  

ဆုံးခန်းတိုင်ရအာင် သင်ကြားပေီး ဘွဲ့ေသွားတဲ့ လူငယ် 

၁၀ ရယာြ်ရြျာ်ေဲ ေှိရနရသးတယ်လို့ သိေေါတယ်။ 

အစိုးေဝန်ထမ်းမှာ ဝင်ရောြ်လုေ်ြိုင်ွိုင်သူ အလွန် 

နည်းေါးရနေါရသးတယ်။ 

ရြျးေောအတွင်းမှာ ရြျးလြ်ြျန်းမာရေး 

ရဆးရေးခန်း ၊  အလယ်တန်းရြျာင်းရတွ  ထားေှိ  

ရေးတဲ့အတွြ် အဆင်ရြေသရလာြ် ေှိရနပေီး ရြျး 

ေောအတွင်းလမ်းရတွဟာ ရြမသားလမ်းသာ ြြစ်  

တဲ့အတွြ် ရြျးေောတွင်းလမ်းြိုေါ ြေုြေင်ရဆာင် 

ေေြရ်စချငတ်ယလ်ို ့ရေသခရံတြွ သတူိုေ့ဲ့  အခြအ်ခ ဲ

ြို ရြောြေသွားေါတယ်။ 

“ ြျရတာ်တို့ ထေ်ပေီး ရတာင်းဆိုေမဲ့ဟာြ 

ေောလယ်လမ်းတို့ရေါ့ရနာ။ ြျရတာ်တို့ ခန်းမရဆာင်ေဲ့ 

ွစှခ်န်းတွ ဲအမိသ်ာတိုရ့ေါရ့နာ။ ေါြရတာ ့ြျရတာတ်ို ့

ဦးစားရေးတစ်၊ ွှစ်အရနနဲ့ ထားထားေါတယ်။” လို့ 

ဥြ္ကဠြြစ်သူြ ရြျးေောလူထုြိုယ်စား ရြောသွား 

ေါတယ်။ 

ဝမရ်ငါရ့ြျးေောမှာ ေှတိဲ ့ရေသခလံထူရုတအွြေင ်

ရြျးလြ်ရေသမှာ ရနထိုင်ကြတဲ့ လူထုအများစုဟာ 

မမိတိို ့စားဝတရ်နရေးအတြွသ်ာ  တစရ်န့ပေီး တစရ်န့ 

ရုန်းြန်ပေီး ရနထိုင်ကြေတဲ့အတွြ် ပငိမ်းချမ်း ရေးြို 

သိေှိြို့ ၊  စိတ်ေါဝင်စားြို့ဆိုတာြ သူတို့နဲ့  အလွန် 

အလှမ်းရဝးေါတယ်။ 

ရနအမိြ်ိ ုစနွ့်ခွာပေီး အသြလ်ွှတရ်ုမံျှ ရသနတ ်

သံရတွ ကြား  ရြေးေလွားေတာရတွြို  မ ကြုံရတွ့  

ေရတာေ့ငြ်ြင့ ်ပငမိ်းချမ်းမှုြိ ုခစံားရနေပေလီို ့တစထ်စခ်ျ 

ခံယူရနကြေါတယ်။ ြမန်မာအစိုးေနဲ့ တိုင်းေင်းသား 

လြန်ြြ်ိငုရ်တ ွရဆာငေ်ေြရ်နတဲ ့ပငမိ်းချမ်း ရေးြိ ု

သိေှိွိုင်ြို့ဆိုတာြရတာ့ သူတို့အတွြ် ရဝလာရဝး။ 

ရြျးလြ်ရန လူထုရတွ ပငိမ်းချမ်းရေးြြစ် 

စဉ်ြို ထဲထဲဝင်ဝင် သိေှိပေီး ေါဝင်လာွိုင်မှသာ စစ်မှန် 

တဲ ့ပငိမ်းချမ်းရေးြိ ုေေှလိာမှာ ြြစတ်ဲအ့ြေင ်အေေြ်ြ ်

အြွဲ့အစည်းရတွ ၊  အမျ ိုးသားရေး လုေ်ေှားသူရတွ 

အများစု ရတာင်းဆိုရနကြတဲ့ ပငိမ်းချမ်းရေးြြစ်စဉ်မှာ 

အားလုံးေါဝင်ွိုင်ရေးြ ြြစ်လာွိုင်မှာေါ။ 

aqmif;yg;aqmif;yg;
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လူဦးရေတိုးေွားလာတာနဲ့အမျှ  ရြမယာခွဲရဝလုေ်ြိုင်မှုရတွ ၊ 

ရြမယာေိုင်ဆိုင်မှုရတွြ ေှားေါးလာပေီး  ရြောင်းလဲလာတဲ့  ရြမယာ 

ဥေရေရတွရကြာင့် လူထုရတွအတွြ် ရေသခံတိုင်းေင်းသားရတွအတွြ် 

အခွင့်အရေးအြာအြွယ်ရေးြို့ တြြည်းြြည်းနည်းလာေါတယ်။

ရေသခံတိုင်းေင်းသားတို့ေဲ့  ရိုးောဓရလ့ဆိုင်ော ရြမစီမံခန့်ခွဲမှု 

စည်းြမ်းရတွြို  အသိအမှတ် ြေုခံေြို့အတွြ်ြ စိန်ရခါ်မှုရတွ ေှိ  

လာေါတယ်။

ရေသခံတိုင်းေင်းသားတို့ေဲ့ ရြျးေောရတာ်ရတာ်များများမှာဆိုလျှင် 

“လူထုြိုယ်တိုင်ေူးရေါင်းေါဝင်တဲ့ ရြျးေောသုရတသနဆိုင်ော မှတ်တမ်း” 

ရတွြို ြေုစုထားကြပေီးြြစ်ေါတယ်။

ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ် ြွိုင်ငံရြျးေောေဲ့ ရြျးေောလူထုရတွေူးရေါင်း 

ေါဝင်တဲ့  အသြ်ရမွးဝမ်းရကြာင်း  ရြမယာအသုံးချမှုနဲ့  ဓရလ့ထုံး  

တမ်းရြမယာ စီမံခန့်ခွဲမှု သုရတသနအစီေင်ခံစာမှာဆိုေင် ရြျးေောရြမ၊ 

လယ်ယာရြမ၊ အပမဲတမ်းစိုြ်ေျ ိုးတဲ့ ရတာင်ယာရြမ ၊ ရေှေ့ရြောင်းရတာင် 

ယာရြမ၊  ရြျးေောေိုင်သစ်ရတာရြမ၊  ြာြွယ်ရတာရြမ၊ရေထွြ်ဦး

ြာြွယ်ရတာရြမ၊ ဝါးရတာရြမ၊ သခဂ ျ ိုင်းရြမ၊ ရေြန် စတာရတွြို 

မှတ်တမ်းထားေါတယ်။

အဲေီသုရတသနအေ ရေှေ့ရြောင်းရတာင်ယာရြမရတွြို အလှည့် 

ြျအနားရေးရတာင်ယာရြမဧြ (၅၅) ဧြေှိေါတယ်။ ရြမကသဇာအရေါ် 

မတူညပ်ေီး ွ စှအ်လိြု ်သုံးွစှဆ်ြတ်ိြုစ်ိြုေ်ျ ိုးကြပေီး အနားရေးထားြာ 

ွှစ်(၄)ွှစ်ြရန (၅) ှွစ်အကြာမှာ ြေန်လည်စိုြ်ေျ ိုးကြတယ်လို့သိေေါ

တယ်။

wdkif;&if;om;wdkha'o&Jh ajr,m "avh

ရေေ့ရြောင်းရတာင်ယာနဲ့လုေ်ြိုင်တာနဲ့ေတ်သတ်ပေီး  “ ေီြျ 

ရတာ်တို့အေေ်ရေသြျရတာ့  ရေေ့ရြောင်းရတာင်ယာနဲ့ေတ်သတ် ပေီး

ရတာ့ ြျရတာ်တို့မှာ ၁၀ွှစ်လား ၁၅ွှစ်လား သန်ေင်သန်သလိုရလ၊ 

ရြမဆီရြမွှစ်ရြာင်းေင်ရြာင်းသလိုဘဲ အဆြ်မြေတ် တစ်ချ ို့ြ 

အွှစ်၂၀၊ ၂၀ရြျာ်ထိလုေ်တာ ေါရေမဲ့  တစ်ခုရတာ့ေှိတယ်ရေါ့ရနာ်  

အခုရလာရလာဆယ်ြျရတာ့ ရြမဆီရြမွှစ်နည်းနည်းမရြာင်းတဲ့ရနော

ြျရတာ ့အနားရေးထားတယ။်”ြွိုငင်ရံြျးေောမ ှဦးရဂျနေြီရြောေါတယ။်

တစ်ချ ို့ရြျးေောရတွမှာ ရေေ့ရြောင်းရတာင်ယာလုေ်ြိုင်ရနတဲ့  

လူရတွြ စုရေါင်းပေီးရတာ့ရြျးေောေိုင်၊ လူမျ ိုးစုေိုင်၊ လူတစ်ဦး တစ်ရယာ

ြ်ေိုင်ရတွအရနနဲ့လည်းသစ်ရတာြေုန်းတီးမှုြို  ြာြွယ်ြို့အတွြ် 

ဘိုးဘွားအစဉ်အဆြ်ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ ရတာရတွေှိသလိုသစ်ေင်ရတွအ

ခုမှစိုြ်တာလည်း ေှိရနတယ်လို့သိေေါတယ်။

ရြမ ယာ ဥ ေ ရေ ရေါ် လာ ပေီး တဲ့ ရနာ ြ် မှာ  ရေေ့ ရြော င်း ရတာ င်  

ယာလုေ်ြိုင်ရနသူ အများစုြ အစိုးေြသတ်မှတ်ထားတဲ့ လယ်ယာရြမ

လေုေ်ိငုခ်ငွ့ြ်ေုလြမ်တှ ်ေုစံ ံ(၇) ရလျှာြခ်ငွ့မ်ေှေိါဘူး။ ေလီိအုရြခအရနမှာ 

ရေသခံရတွအရနနဲ့  သူတို့ ေဲ့  ရေှေ့ ရြောင်းရတာင်ယာရြမဟာဆိုေင်  

မိရိုးြလာအဆြ်ဆြ်ြတည်းြရန လြ်ဆင့်ြမ်းလုေ်ြိုင် စိုြ်

ေျ ိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အရထာြ်အထားရတွြို ရတာ့  ေှိ ကြရေမယ့်လို့  

သြဆ်ိငုေ်ာ အစိုးေဌာနဆိငုေ်ာရတြွ အသအိမတှမ်ြေုရေးွိငုက်ြေါဘူး။

ဘိုးဘွားရေှေ့ရြောင်းရတာင်ယာအများစု  လုေ်ြို င်လျြ်ေှိတဲ့  

ေီးရမာ့ဆို ပမို့နယ် ြွိုင်ငံေောမှ  ရေသခံရတာင်သူရတွဟာဆိုေင်ရတာ့ 

ေီလိုရေေ့ရြောင်းရတာင်ယာရတွြို အသိအမှတ်ြေုရေးြို့  သြ်ဆိုင်ော 

အစိုးေဌာနရတွမှာ တင်ြေရေမယ့်လည်း အသိအမှတ်မြေုွိုင်ရသးဘူးလို့ 

ြွိုင်ငံရြျးေောမှ ေောမိေောြ ဦးတီးွိုြ ရြောေါတယ်။

“ြျရတာ်တို့အဲ့ေီေောေဲ့နယ်နိမိတ်တင်တယ် ေါရေမဲ့ တစ်ပမို့နယ် 

လုံးမသတ်မှတ် ၊ တစ်အုေ်စုထဲသွားတင်လို့မြြစ်ွိုင်ဘူးတဲ့  အဲ့လိုမျ ိုး  

အဲ့ေါရကြာင့် ြျရတာ်တို့မှာလဲ အဲ့ေီနယ်နိမိတ်ေုံစံ ၇တို့ ရြမြွြ် ဧေိ 

ယာရုံးမှာ ဘယ်လိုေရြောလဲ သတ်မှတ်ရေးြို့ဆိုတာ သူတို့ြ မသတ် 

မှတ်ရေးွိုင်ရသးဘူး” လို့ ဦးတီးွိုြ ရြောေါတယ်။

တစ်ြြ်မှာလည်း သစ်ရတာြေုန်းတီးမှုရတွေရေျာြ်ြို့အတွြ် 

ရေေ့ရြောင်းရတာင်ယာစနစ်ရတွြရန အပမဲတမ်းရတာင်ယာစနစ်ြိုသွား

ြို့အတွြ် အစိုးေြရန လုေ်ရဆာင်ရနတယ်လို့လည်း ကြားသိေေါတယ်။

ရေေ့ရြောင်းရတာငယ်ာရတ ွမလေုရ်တာြ့ိုန့ဲ့သစရ်တာြေုန်းတီးလာမှု

ရတြွိ ုြာြယွြ်ိုအ့တြွ ်သစရ်တာဦးစီးဌာန ြရနပေီးရတာ ့ရေေ့ရြောင်း

ရတာငယ်ာလေုြ်ိငုရ်နတဲရ့ေသရတမွှာ သစေ်ငရ်တြွြန့်ရဝရေးရနတယလ်ိ ု

ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ် သစ်ရတာဦးစီးမှုး ဦးစွမ်းထြ်ြို ြရြောေါတယ်။

“ ေီရတာ သာြုန်သွားတယ်ရေါရနာ သူတို့ရေှေ့ရြောင်းရတာင်ယာ

ရတလွေုတ်ဲရ့နောမှာ သတူိုေ့ိငုတ်ဲ၊့ ေောြေိငုတ်ဲရ့တာရတေွှတိယ ်အဲေ့ရီတာ

ရတွမှာသူတို့လုေ်ကြတယ်ရလရနာ။ အဲ့ရတာ့ အဲ့လိုြုန်ြျတဲ့အတွြ် 

ြျရတာ်တို့အရနနဲ့ြရတာ့ ြျရနာ်တို့ြ ရေှေ့ရြောင်းရတာင်ယာမလုေ် 

ြို့အတွြ်ြျရတာ့ ြျရနာ်တို့ြြ်ြ တတ်နိင်တဲ့ဘြ်ြ သစ်ေင်ရတွ 

ရေးေါတယ်။” လို့ဦးစွမ်းထြ်ြို ြ ရြောေါတယ်။

ြယားြေည်နယ် အတွင်းမှာေှိတဲ့ သစ်ရတာ ဦးစီးဌာန၊ စြ်မှု 

လယ်ယာဦးစီးဌာန၊ စိုြ်ေျ ိုးရေးဦးစီးဌာနတို့  စုရေါင်းပေီး ရေှေ့ရြောင်း 

ရတာငယ်ာရတြွရန အပမတဲမ်းရတာင်းယာ အြြစလ်ေုြ်ိငု်ွ ိငုြ်ိုအ့တြွ ်

ြယားြေညန်ယတ်စခ်လုုံးမှာ သာမြ ြေညန်ယအ်ဆင့ရ်ဟာရြောေွရဲတလွ ဲ

ြေုလုေ်ရနတယ်လို့သိေေါတယ်။

ေီလို ရေသခံတိုင်းေင်းသားြေည်သူလူထုရတွြရန သူတို့ေဲ့ ရိုး

ောဓရလ့ရြမယာစီမံခန့်ခွဲမှုရတွြို ရြမယာဥေရေြ အခွင့်အရေးရေး 

အသိအမှတ်ြေုခံေြို့ ြာြွယ်ရေးြို့အတွြ်လည်း တစ်ြြ်မှာြ လို 

အေ်ရနတာြြစ်တာရကြာင့် အေေ်ြြ်အြွဲ့အစည်းရတွြ မတ်လ ၉ ေြ် 

ရန့ြ ေီးရမာ့ဆိုပမို့မှာ အလုေ်ရုံရဆွးရွွးေွဲ ြေုလုေ်ခဲ့ကြေါတယ်။

ြေင်နီြေည်ရတာင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအြွဲ့ဝင်ြိုြဲအီြ “ ြေည် 

နယမ်ှာ ရြမလတွရ်ြမလေရ်ြမရိငု်းဥေရေြိ ုအသုံးြေုပေီးမ ှလာရလျှာြထ်ား

တဲ့အရြခအရနရတွေှိလား၊ ရနာြ်ြျရနာ်တို့ေီ ဥေရေရတွြို ြိုင်ပေီး ြျ

ရနာတ်ိုရ့ြမြိလုာယတူာရတလွာရလျာြတ်ာရတလွေုေ်င ်ြျရနာတ်ိုဘ့ယ ်

လိုြာြွယ်ေမယ်ေေ်တည်ကြမလဲဆိုတာအဓိြရဆွးရွွးေါတယ်။”လို့

ရြောေါတယ်။

ရေသခံဌာရနတိုင်းေင်းသားတို့ေဲ့ဘိုးစဉ်ရဘာင်ဆြ်ြတည်းြ 

ရိုးောဓရလ့အေရြမစီမံခန့်ခွဲရနမှုြို အသိအမှတ်ြေုေန်ွှင့် ၊ ရြမလွတ်၊ 

ရြမလေ်၊ ရြမရိုင်းဥေရေများြို အသုံးချပေီး ရေသခံရတွေဲ့လယ်ရြမရတွြို 

ရလျှာြ်ထားသိမ်းဆည်းြခင်းမြေုြို့ ၊ ြယားြေည်နယ် (ြေင်နီြေည်) 

တွင် ရေသခံရတာင်သူနဲ့ ဌာရနတိုင်းေင်းသားတို့ေဲ့ရြမယာရတွြို အမှန် 

တြယ်အြာအြွယ်ရေးွိုင်တဲ့ ြြ်ေေယ်ရြမဥေရေသစ်၊ ြေည်ရထာင် 

စုရြမဥေရေသစ်မရေါ်ထွန်းမီအထိ တိုင်းေင်းသားတို့ေဲ့ရိုးောဓရလ့အေ 

ရြမယာစီမံခန့်ခွဲမှုြို ထိခိုြ်ရစမဲ့ ဥေရေြေင်ဆင်ြေဌာန်းတာမျ ိုး မြေုလုေ် 

ြို့ စတဲ့အချြ်ရတွြို အစည်းအရဝးအပေီးမှာ ရတာင်းဆိုခဲ့ကြေါတယ်။

ရေှေ့ရြောင်းရတာင်ယာနဲ့  သစ်ရတာြေုန်းတီးမှု  ထိန်းချုေ်ွို င်  

ြိုြ့လည်း ရေေညှမ်ှာ တိငု်းေင်းသားတို၏့ ရြမယာအသုံးချမှုဓရလထ့ုံးတမ်း

ရတွြို အသိအမှတ်ြေုရေးြို့ြလည်း မေှိမြြစ် လိုအေ်ရနမှာြြစ်ေါတယ်။

aqmif;yg;aqmif;yg;
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2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(25)

{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) EdkifiHwum owif;EdkifiHwum owif;

ြမ္ဘာလုံးြို ထိတ်လန့်ရြခာြ်ြခားရစသည့် အကြမ်းြြ်အြွဲ့ 

ြြစ်သည့် ISIS ၏ အံ့အားသင့်ြွယ် ရြာင်းသည့် ထိေ်ေိုင်းရခါင်းရဆာင် 

တစ်ဦးြို အီေတ်ေဲတေ်ြွဲ့မှ ဇန်နဝါေီလ ၁၆ ေြ်ရန့တွင် ြမ်းဆီးွိုင်ခဲ့ 

ရကြာင်း သိေသည်။ 

အေီတေ်တဲေြ်ွဲ့ြ ယင်း ထေိေ်ိငု်းရခါင်းရဆာင ်ေနု်းရအာင်းရနသည့ ်

ရနောြို ဝင်ရောြ်စီးနင်းြာ ြမ်းဆီးခဲ့ြခင်း ြြစ်ရကြာင်း သိေသည်။ 

IS IS ရခါင်းရဆာင်ဆိုသူသည် အီေတ်ေဲတေ်ြွဲ့များ၏ ရမျှာ်  

လင့ထ်ားသည့ ်သြွလ်တ ်ကြံခ့ိငု ်ကြမ်းတမ်းသည့ ်ေုစံအံတိငု်း မဟတုဘ် ဲ

အဝလွန်ရနသည့် လူဝကြီး တစ်ဦးြြစ်ရနသည်။ 

ယင်း  ရခါင်းရဆာင်ြို  ြမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်ောတွင်  သာမာန်  

ေြဲားြြင့ ်ရခါ်ရဆာင၍်မေဘ ဲထေေြ်ားြြင့ ်ရေွ့ချ ီရခါ်ရဆာငခ်ဲေ့ရကြာင်း 

သိေသည်။ 

Shifa al-Nima ဟု အမည်တွင်သည့် ယင်း ရခါင်းရဆာင်သည် 

ဘာသာရေးတေားရဟာဆောြြစ် ပေီး  ISIS အြွဲ့၏ ဝါေြြန့်ောတွင်  

အရေးေါသည့် ထိေ်ေိုင်းရခါင်းရဆာင်တစ်ဦးြြစ်သည်။ 

Shifa al-Nima သည ်ISIS အြွဲ့၏ အကြမ်းြြလ်ေုေ်ေမ်ျားြြစသ်ည့ ်

ြျွန်ြေုြခင်း၊ အဓ္ဓမြေုြျင့်ြခင်း၊ ွ ှိေ်စြ်ညှင်းေမ်းြခင်းွှင့် လူမျ ိုးတုံးသတ် 

ြြတ်မှုများြို ဘာသာရေးြို အသုံးချြာညွှန်ကြားမှုများရေးခဲ့သူြြစ်

သည်။ 

ယင်းြဲ့သို့ ြမ်းဆီးေမိြခင်းသည် အီေတ်ေဲတေ်ြွဲ့အတွြ်ရအာင် 

ြမင်မှု ကြီးကြီးမားမား ေေှိခဲ့ြခင်းလည်း ြြစ်ပေီး ISIS အြွဲ့၏ စိတ်ဓာတ် 

ေိုင်းဆိုင်ောြို ပြိုခွင်းွိုင်လိုြ်ြခင်း ြြစ်ရကြာင်း သုံးသေ်ကြသည်။ 

REF: Fox News
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ြမ္ဘာ့အရြျာ် ကြားဆုံး အြောြား ဝဘ်ဆိုြ်တစ်ခု ြြစ်သည့် 

PornHub ြို အကြားအာရုံ ချ ို့ယွင်းသည့် မသန်စွမ်းအမျ ိုးသားတစ်ဦးြ 

အြောဗီေီယိုများတွင် စာတမ်းထိုးမေါသည့်အတွြ် ရေါတကြီးစွာြြင့် 

တေားစွဲဆိုလိုြ်ရကြာင်း သိေသည်။ 

တေားစွဲဆိုသူသည် ယင်း ဝဘ်ဆိုြ်မှ ဗီေီယိုများ ကြည့်ရှုောတွင် 

စာတမ်းထိုးမေါသည့်အတွြ်  သူ့အရနြြင့်  ြီလ်မလာရကြာင်းွှင့်  

စာတမ်းထိုးမေါြခင်းသည့ ်နားမကြာသမူျား၏ ဥေရေြိ ုချ ိုးရြာြရ်ကြာင်း 

စွေ်စွဲြာ တေားစွဲဆိုခဲ့ြခင်းြြစ်သည်။ 

ထိေ်တန်း အြောဝဘ်ဆိုြ်များြြစ်ကြသည့် PornHub, Red-

Tube, YouPorn များအြေင် ယင်းဆိုြ်များ၏ ေင်မြုမ္ပဏီကြီးြြစ်သည့် 

MindGeek ြို ဘေေတ်ြလင်တွင်ေှိသည့် ြြ်ေေယ်တေားရုံးတွင် ၁၉၉၀

 ခုွှစ်ြ ြေဌါန်းထားသည့် အရမေိြန် မသန်စွမ်းဥေရေေုေ်မြြင့် တေားစွဲ 

လိုြ်ရကြာင်း သိေသည်။ 

ယင်းအမျ ိုးသားသည် အြော ဝဘ်ဆိုြ်တွင် လစဉ်အြွဲ့ဝင်ရကြး 

သွင်းြာ အြောြားများြို အခရကြးရငွရေး၍ ကြည့်ရှုသူ ြြစ်သည်။ 

“စာတန်းမထိုးတဲ့အတွြ် အြခားသူရတွ အြေည့်အဝခံစားွိုင် 

သလိုမျ ိုး  နားမကြားသူရတွနဲ့ ၊  အကြားအာရုံ ြေသနာေှိသူရတွ ခံစား 

ခွင့်မေဘူး” ဟု ဆိုသည်။ 

တေားစွဆဲိခုေံသည့ ်PornHub ဝဘဆ်ိြုမ် ှေ ုဥြ္ကဌ ြြစသ်ြူ ၎င်းတို ့

ဝဘ်ဆိုြ်ေှိ ဗီေီယိုများတွင် အချ ို့ ဗီေီယိုများသည် စာတမ်းထိုးေါရကြာင်း 

ြေန်လည် ခုခံထားရကြာင်း သိေသည်။ 

roefpGrf;trsdK;om;wpfOD; tjymum; 0bfqdkuf PornHub udk w&m;pGJ
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2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(26)

tm;upm; owif;tm;upm; owif;

ရအဂျြ်ဇ်၏ လူငယ်ြွင်းလယ်ြစားသမား 

ွူေီသည် ၂ ွှစ်ွှင့်  ြိုးလရြျာ် ြိုမာဝင်ရနောမှ 

ယခုတွင် မိသားစုွှင့်အတူ ရနထိုင်လျြ်ေှိပေီး ြိုမာမှ 

ြေန်လည် ွိုးထွိုင်ခဲ့ပေီ ြြစ်ရကြာင်း သိေသည်။ 

ွူေီသည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုွှစ် ရွွောသီြ 

ောသီကြို ရြခစမ်းေွဲြြစ်သည့် ရအဂျြ်ဇ်ွှင့် ဝါတဘေီ 

မင်အသင်းတို့ ယှဉ်ပေိုင်ြစားစဉ် ရုတ်တေြ် ွ ှလုံးထိ 

ခိုြ်မှုြြစ်ပေီး လဲြျသွားခဲ့ြခင်း ြြစ်သည်။ 

ွလှုံးထခိိြုမ်ှုသည ်ြေင်းထနလ်နွ်းသည့အ်တြွ ်

ွှုေီသည် ြိုမာဝင်သွားြာ ယခုွှစ်မှ  ြေန်လည် 

ွိုးထားလာွိုင်ခဲ့ြခင်း ြြစ်ရကြာင်း သိေသည်။ 

အသြ် ၂၂ ွှစ်သာ ေှိရသးသည့် ွူေီသည် 

ရအဂျြဇ် ်အြယေ်မထီြ်ွ ြစားသမားတစဦ်းြြစပ်ေီး 

အလားအလာရြာင်းသည့် လူငယ်ကြယ်ေွင့်အြြစ် 

သြ်မှတ်ခံထားေသူ ြြစ်သည်။ 

ွူေီွှင့် ေတ်သြ်ပေီး အစ်ြိုြြစ်သူ အြ်ေါော 

at*sufZf vli,fupm;orm; el&D udkrmrS edk;xedkifjyD
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ဟင်းြ “သ ူြိမုာထမဲှာ ရမရ့မျာရနတာ မေှရိတာေ့ါဘူး။ 

ြိုမာြရန ြေန်ထ ွိုင်ေါပေီ။ သူစားတယ်။ အိေ်တယ်။ 

နာရချတယ်။ ရလလည်တယ် ေါရေမယ့် သူအိေ်ယာ 

ထဲြရနရတာ့ မထွိုင်ရသးေါဘူး” ဟု ရြောသည်။ 

“ြျရနာ် သူနဲ့ ထိုင်ရနတဲ့အချနိ်မှာ သူ့အရမ 

ြ “ေီရဂျာင် ဘယ်အသင်းြို ရြောင်းသင့်လဲ၊ ဘာစီ 

လိုနာြိုလား” လို့ ရမးလိုြ်တဲ့အချနိ်မှာ ချြ်ချင်းေဲ 

သူမျြ်ခုံးေင့်ြေတယ်။ အဲ့ေီ အခိုြ်အတန့်ြ ြျရနာ် 

အတွြ် ထူးေှယ်ေါေဲ” ဟု ဘာစီလိုနာ လူငယ် ြွင်း 

လယ်ြစားသမား ေီရဂျာင်ြလည်း သူ့၏ ငယ်သူ 

ငယ်ချင်းြြစ်သည့် ွူေီွှင့် ေတ်သြ်ပေီး ရြောသည်။

ယခုြဲ့သို့  တစ်ြမ္ဘာလုံးြ လူသားများ  

ဆိုးေေားသည့ ်အခိြုအ်တန့်ြိ ုြြတရ်ြျာရ်နေချနိတ်ငွ ်

ွူေီ၏ သတင်းသည် ရဘာလုံးေေိသတ်များအတွြ် 

ဝမ်းသာစြာ သတင်းရြာင်း တစ်ခုြြစ်မှာေါ။ 

REF: GIVE ME SPORT

စေိန် လာလီဂါြလေ် ေီးေဲမတ်ေေစ်အသင်းမှ 

အီတလီ စီးေီးရအြလေ် ဂျူဗင်တေ်အသင်းသို့ ယမန် 

ွှစ် ရဘာလုံးောသီြမှ ရြောင်းရေှေ့လာသည့် ြမ္ဘာ့ 

အရြာင်းဆုံးြစားသမား စာေင်းဝင် ရိုနယ်ေိုသည် 

စီးေီးရအတငွ ်ယဉှပ်ေိုငြ်စားခဲေ့သည့ ်ပေိုငြ်ြ ်အသင်း 

အားလုံးြို ဂိုးသွင်းယူွိုင်ခဲ့ပေီ ြြစ်ရကြာင်း သိေသည်။ 

ရေါ်တူဂီ လြ်ရေေးစင် အသင်းရခါင်းရဆာင် 

ရိုနယ်ေိုသည် စီးေီးရအတွင် ေင်ဆိုင်ခဲ့သည့် ြလေ် 

အသင်း ၁၇ သင်းလုံးြိ ုဂိုးသငွ်းယူွ ိငုခ်ဲြ့ခင်း ြြစသ်ည။် 

လြ်ေှိတွင် ရိုနယ်ေိုသည် ဂျူဗင်တေ်အသင်း 

အတွြ် စီးေီးရအ သွင်းဂိုး  ၃၈ ဂိုးအထိ သွင်းယူ 

ထားရေးသူ ြြစ်သည်။ 

စီးေီးရအတွင်  ဂျူဗင်တေ်အသင်းအရနြြင့်  

ပေိုြ်ြြ်အသင်း ၁၉ သင်းြို ေင်ဆိုင်ြစားေရသာ် 

လည်း ရိုနယ်ေိုသည် ၁၇ သင်းသာ ေင်ဆိုင် ြစားထား 

pD&D;atwGif ,S^fjydKif&onhf jydKifzuftoif; 

tm;vkH;udk *dk;oGif;,ledkifcJhjyD jzpfonhf 

&dke,f'dk

သူလည်း ြြစ်သည်။ 

စူ ေါ စ တား  ရို န ယ် ေို သ ည်  လ ြ် ေှိ တွ င်  

စီးေီးရအပေိုင်ေွဲတွင်  ဂိုးသွင်းယူွိုင်ေန် လြ်ချ ီွ ှင့်  

ဘေြ်စီယာ အသင်းတို့သာ ြျန်ေှိရတာ့သည်။ 

ဂျူ ဗ င် တ ေ် စ် အ ရန ြြ င့်  ရြ ရြာ် ဝါ ေီ  ၁ ၆

 ေြ်ရန့တွင် ဘေြ်စီယာ၊ မတ်လ ၁၅ ေြ်ရန့တွင် 

လြ်ချတီို့ွှင့်  ေင်ဆိုင်ေန် ေှိော အဆိုေါေွဲများတွင် 

ရော်နယ်ေိုေါဝင်ြစားပေီး ဂိုးသွင်းွိုင်ခဲ့မည်ဆိုေါြ 

စီးေီးရအပေိုင်ေွဲတွင် ေင်ဆိုင်ေသမျှ အသင်းတိုင်းြို 

ဂိုးသွင်းွိုင်သူြြစ်လာမည် ြြစ်သည်။ 

ရော်နယ်ေိုသည် ေီးေဲလ်ြစားသမားဘဝြြင့် 

လာလီဂါတွင်  ေင်ဆိုင်ခဲ့ေသည့်  ပေိုင်ဘြ်အသင်း 

အားလုံးြို ဂိုးသွင်းယူွိုင်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းြို ေိုင်ဆိုင် 

ထားသူ ြြစ်သည်။ 

bktD

မန်ယူအသင်း၏ တိုြ်စစ်မှူးရဟာင်း ဂျာဗီ 

ဟာနန်ေတ်သည် စေိန်လာလီဂါြလေ် ဆီးဗီးလား 

အသင်းမှ  ရမဂျာလိဂ်ြလေ်  အလ်ရအဂလြ်စီ  

အသင်းသို့ ရြောင်းရေှေ့သွားခဲ့ပေီးရနာြ်  ရမဂျာလိဂ်၏ 

လစာအများဆုံး ေေှိမည့် ြစားသမား ြြစ်လာသည်။ 

မ ြ္က စီ ြို တို ြ် စ စ် မှူး  ဟာ န န် ေ တ် သ ည်  

ဆီးဗီးလားအသင်းမှ အလ်ရအ ဂလြ်စီအသင်းသို့ 

ရြောင်းရေှေ့ရကြး ရေါင် ၇ သန်းြြင့် ရြောင်းရေှေ့ခဲ့တာ 

ြြစ်ပေီး ၃ ွှစ် သြ်တမ်းေှိသည့် စာချုေ်တစ်ေေ်ြို 

ချုေ်ဆိုခဲ့ြခင်း ြြစ်သည်။ 

ဟာနနေ်တသ်ည ်အလရ်အ ဂလြစ်အီသင်းတငွ ်

တစ်ွှစ် လုေ်ခလစာ ရေါင် ၅ သန်းခန့် ေေှိမည် ြြစ်ပေီး 

ြားလိုစ့်ဗီလာွှင့် အယ်လ်တီေိုတို့ ေေှိရနသည့် ရေါင် 

tar&duef ar*smvd*fwGif vpmtrsm;qkH; 

&&Sdrnhf *smAD [meef'wf

၄.၈ သန်းထြ် ေေှိမည် ြြစ်သည့်အတွြ် ရမဂျာလိဂ် 

၏ လစာအများဆုံးေေှိသည့်  ြစားသမားြြစ်လာ 

ြခင်းြြစ်သည်။ 

မန်ယူ၊ ေီးေဲမတ်ေေစ်၊ လီဗာြူဆင်၊ ဝတ်ဟမ်း 

စသည့် အသင်းများတွင် ြစားခဲ့ြူးသည့် ဟာနန်ေတ် 

သည် အသြ် ၃၁ ွှစ်အေေယ် ေှိပေီ ြြစ်သည်။ 

ယခု အရြောင်းအရေှေ့အပေီး မန်ယူ အသင်း 

ွှင့်အတူ ောသီ ၅ ောသီကြာ ြြတ်သန်းပေီး ရအာင်ြမင် 

မှုများစွာ ေယူွိုင်ခဲ့သည့်  ဟာနန်ေတ်သည် သူ၏ 

ဥရောေ ရဘာလုံးြစားသမား စွန့်စားခန်းကြီး ပေီးဆုံး 

ခဲ့ပေီဟု ရကြြွဲစွာ ရြောကြားခဲ့သည်။

REF: Fox Sports

bktD



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

{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 
AdvertisementAdvertisement

a=umfjim a=umfjim 

udP udP 

qufoG,fqufoG,f

vdkygu vdkygu 

zkef; - zkef; - 

0926217293509262172935

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

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

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

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

09786499987/ 0945287956609786499987/ 09452879566

  Phone : 09262172935



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpf{jyDv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(28)

u
EWm

&0
w

Dw
dkif;

(r
f)

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

ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ြေ်ရောဂါြြစ်သည့် COVID19 

ြိုရိုနာဗိုင်းေေ် ြူးစြ်ြေန့်ေွားမှု ြမန်ဆန်မှုွှုန်းသည် 

ြမ္ဘာသူ ၊သားများ  အားလုံးြို  ပခိမ်းရြခာြ်ရနပေီ  

ြြစ်သည်။

များအြေင် အြခားရသာ ေတ်ဝန်းြျင်မှလူများွှင့်  

ထိရတွ့ဆြ်ဆံမှု မြေုလုေ်ေါွှင့်။

ရောြ်လျှင် ရောြ် ြခင်း  မိ မိ ရနထို င် ရသာ  

ေေ်ြွြ် (သို့မဟုတ်) ရြျးေောအုေ်ချုေ်ရေးမှူးများြို 

မေျြ်မြွြ် အရကြာင်းကြားေါ။

ြျန်းမာရေးွှင့်  ေတ်သြ်ပေီး တစ်စုံတော 

ရနထို င် မရြာင်း ြြစ်ေါြ အြမန်ဆုံး  နီးစေ်ော  

ြျန်းမာရေးဌာနြို သတင်းရေးေို့ေါ။

အြခားရသာ မဘိြေညသ်မူျား၏ ြျန်းမာရေးြိ ု

ငဲည့ှာရသာ အားြြင့ ်အြေငထ်ြွ ်ရေးဝယြ်ခင်း၊ရလျှာြ ်

လည်ြခင်း၊ ဆိုင်ထိုင်ြခင်းများြို အြေုလုေ်ေါွှင့်။ မိမိ 

ရနအိမ်တွင်သာ သီးသန့်ရနထိုင်ေါ။

ယခုအချနိ်သည် ြေည်နယ်သူ၊သားများ သာမ 

ြ ြမနမ်ာွိငုင်တံစ်ွ ိငုင်လံုံး၏ အရေးကြီးရသာ အချနိ ်

ြြစ်ရသာရကြာင့် ြေည်သူများအားလုံး ေူးရေါင်း ေါဝင် 

ရေးလိုြ်ကြေေန် အထူး ရမတ္တာေေ်ခံ ေန်ကြားအေ် 

ေါသည်။

ြယားြေည်နယ်အတွင်း Covid - 19 ွှင့်  

ေတ်သြ်၍ လည်းရြာင်း၊ မိမိ ရေသသို့ ြေန်လည် 

ရောြ်ေှိသူများ  ွှင့် ေတ်သြ်၍ လည်းရြာင်း  

သတင်းရေး ဆြသ်ယွ ်လိေုါြ ရအာြေ်ါ ြနု်းနေံါတ ်

များသို ့ဆြသ်ယွ ်ရဆာငေ်ေြ်ွ ိငုေ်ါရကြာင်း အသရိေး 

အေ်ေါသည်။

REF: ကဆာ ချစ၊် Moe Thauk Kyal Family Clinic

edkifiHjcm;rS jyefvnf a&muf&Sdvmaom u,m;jynfe,fol/ om;rsm;udk txl;today; yef=um;csuf

ြမန်မာ ိွုင်ငံတွင် COVID19 ြူးစြ်ခံေသူ ၂

 ဦးေှိလာပေီ ြြစ်ြာ ယင်း ြူးစြ်ခံေသူ ွှစ်ဦးသည် 

ွိုင်ငံေေ်ြခားမှ ြမန်မာြေည်တွင်းသို့ ြေန်လည် ရောြ်ေှိ 

လာကြသူများြြစ်ကြသည်။

ထို့ရကြာင့် ွိုင်ငံေေ်ြခားမှ ရနထိုင်ပေီး ြယား 

ြေည်နယ်တွင်းသို့ ြေန်လည်ရောြ်ေှိလာသည့် ြေည် 

နယသ်၊ူသားများအရနြြင့ ်ြေနရ်ောြပ်ေီး ၁၄ ေြတ်တိ ိ

မိမိတို့ ရနအိမ်တွင်း သီးြခားရနထိုင်ပေီး မိသားစုဝင် 


