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2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

arv (1) &ufae@/  2020 ckESpfarv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(2)

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

က ယား ပြ ည် န ယ်  လွှ တ် တတာ် မှ  တို င် စာ  

ြစ်စာတလ့လာဆန်းစစ်တေးအဖွဲ့  ထံတို င်ထားတဲ့  

တိုင်စာြစ်စာအေ အတကာင်အထည်တပဖေှင်းနိုင်ဖို့  

၃ ၁  တစာ င် ကျ န် ေှိ တေး တ ယ် လို့  ၎ င်း အ ဖွဲ့ ဥ က္က ဌ 

ဦးဦးတအာင်နိုင်ဦးက တပြာြါတယ်။

အ များ ဆုံး တို င် ကကား ထား တဲ့ စာ တတွ က 

တပမယာပြဿနာတတွနဲ့ြတ်ေက်တဲ့ တိုင်စာတတွပဖစ် 

တယ်လို့ဆိုြါတယ်။

"လယ်ယာတပမကိစ္စ၊ ြုံစံ(၇)မေတဲ့ကိစ္စ၊ တငွကိစ္စ၊ 

အတြကးကိစ္စ၊ ကျူးတကျာ်တဲ့ကိစ္စ၊ စစ်တြ်ေိမ်းတဲ့ကိစ္စ 

တတွအကုန်တိုင်ကကတယ်တြါ့။" လို့ ဦးတအာင်နိုင်ဦးက 

တပြာြါတယ်။

ပမန်မာနှစ်ေစ်ကူး နှစ်ဆန်း ၁ ေက်တန့မှာ 

နိုင်ငံတတာ်ေမ္မတ၏ ပြစ်ဒဏ်လွတ် ငငိမ်းချမ်းော

ခွင့်အမိန့် ပဖင့်  လွိုင်တကာ် ငမို့ေှိ  အကျဉ်းတထာင်မှ  

လွတ်တပမာက်လာေူ  အကျဉ်းေား/ေူ  ၁၉၀ ဦး  

ေှိတကကာင်း ေိေေည်။

လွိုင်တကာ်အကျဉ်းတထာင်မှ ေဲအက်ဥြတဒပဖင့် 

ကျား (၂)ဦး၊ မ တစ်ဦး၊ တြ်မတတာ်အက်ပဖင့် ကျား (

၁၇)ဦး၊ မူးယစ်ြုဒ်မပဖင့် ကျား (၁၄၉)ဦး၊ မ (၂၁)ဦး 

လွတ်တပမာက်လာခဲ့ငြီး စုစုတြါင်း ၁၉၀ ဦး ပဖစ်ေည်။

လွ တ် တပမာ က် လာ ေ ည့် အ ကျ ဉ်း ေား များ

ကို  နယ်တေး/ေြ်နီး  အိမ်တိုင်ောတောက် လိုက်လံ 

ြို့တဆာင်ေွားမည်ပဖစ်ေည်။

နိုင်ငံတတာ်ေမ္မတမှ ပြည်တထာင်စုေမ္မတ ပမ

ဒီး တမာ့ ဆို ငမို့ န ယ် ထဲ က  ဟို ေ မ် တကျး ေွာ  

အုြ်စုမှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပဖည့်စွက်ေံြုံတငွပဖင့် ဆည် 

တပမာင်းနှင့်  တေစီမံခန့်ခွဲတေးဦးစီးဌာနမှ တာေန်ယူ 

တဆာင်ေွက်ထားတဲ့ အိမ်တိုင်ောတောက် တေတြးတေတဲ့ 

လုြ်ငန်း အချနိ်ကကန့်ကကာတနတဲ့အတြါ် ဟိုေမ် အထက် 

တကျးေွာ ေွာေူ ေွာေားများက တစာင့်တမှော်တနကကတယ်

လို့ေိေြါတယ်။

“တကျးေွာေ ူေားတတွက တမှောတ်ယ်တပြာတယ် 

ဒါတြမဲ့ကျတနာ်ကလည် မတတ်နိုင်တတာ့ဘူး။ ဘာပဖစ် 

လို့လဲဆိုေင်  ကျတနာ်တို့ြိုက်ဆံမဟုတ်ဘူဆိုတတာ့  

လည်း ေူများက တြးချင်မှြဲတြးမှာတြါ့ဒါြဲကျတနာ် 

တပြာလိုက်တယ်။ ေူတို့ကို ကျတနာ် ေူတို့က ဆက် 

ေွယ်တာ တအလာမယ် လာမယ် အဲ့လိုမျ ိုးြဲတပြာတာ။ 

ကျတနာ်ေူတို့ကို တပြာမယ်ဆိုေင်လည်း တစ်မျ ိုးပဖစ်မှာ 

စိုးလို့တြါ တပြာလည်ေိြ်တပြာချင်ဘူး။” လို့  ဟိုေမ် 

တကျးေွာ အုြ်စုအုြ်ချုြ်တေးမှူး ဦးတမာင်ဒတ်က တပြာ 

ြါတယ်။

ဟိုေမ်အုြ်စုတွင် အတအာက်ေွာနှင့် အထက် 

ေွာဆို ငြီး နှစ်ေွာေှိြါတယ်။ အတအာက်ေွာ ကတတာ့ 

အေငန်စှက်တည်းက တေေေှတိနငြ ီပဖစတ်ြမဲ ့အထကေွ်ာ 

မှာတတာ့ အခုချနိ်ထိကကန့် ကကာ တနဆဲပဖစ်ြါတယ်။

ဒီ လို ကက န့် ကကာ ေ ပခ င်း အ တကကာ င်း အ ေ င်း မှာ  

wdkifpmypfpmawGudk ajz&Sif;&ef 31 apmifusef&Sdaeao;

[dk0rfaus;&GmtkyfpkwGif;tdrfwdkif&ma&muf a&ay;a0r_tcsdef =uef h=umae

ေံြုံတငွအတပခအတနအေ လှေြ်စစ်လိုင်းကျန်ေွယ်တန်းဖို့ 

ကျန်ေှိတနတေးတဲ့အတွက်တကကာင့်ပဖစ်တယ်လု့ိေိေ

ြါတယ်။

“ ဟို ေ မ် အ ထ က် က ကျ တတာ့  ကျ တနာ် တို့  

ေံြုံတငွ အတပခအတနအေ လျြ်စစ်လိုင်းကျန်ခဲ့တယ် 

အဲတ့ကာငက်။  ဘတဂ်ျကလ်ိအုြတ်ကကာငတ်ငပ်ြထားတြမဲ ့

ေတူိုတ့စပ်ခားလိအုြခ်ျကတ်ကကာင့ ်တစပ်ခားဟာတတကွိ ု

ဦးစားတြးလိုက်ေတဲ့အတွက်တကကာင့်  ဒီနှ စ်ထဲမှာ  

လည်း ကျတနာ်တို့မြါခဲ့ဘူးပဖစ်တနတယ်တြါ မြါဘူဆို 

တြမဲ့လည် ကျတနာ်တို့ေဲ့ ပြင်ဆင်ထိန်းေိမ်းတဲ့ေံြုံတငွ

ကတနငြီးတတာ့ အခုထြ်ငြီးတတာ့လုြ်တြးဖို့ေှိတယ်။” 

လို့  လွိုင်တကာ်ခရိုင်  ဆည်တပမာင်းနှင့်တေအေုံးချမှု 

စီမံခန့်ခွဲတေးဦးစီးဌာနမှ ဦးတမာင်တမာင်ေန်းတထွးက 

တပြာြါတယ်။

ဟိေုမအ်ထကတ်ကျးေွာမှာ တေစကုန၊် တေစတုစ်က၊် 

တေြိုက်လိုင်း အားလုံးတဆာင်ေွက်ထားငြီးေားပဖစ်ငြီး 

လှေြ်စစ်လိုင်း တစ်ခုောကျန်တယ်လို့ေိေြါတယ်။ 

လှေြ်စစ်ေွယ်တန်း ငြီး  အပမန်ဆုံး  တေတြးတေနိုင်ဖို့  

အတွက်လည်း ဆည်တပမာင်းနှင့်တေစီမံခန့်ခွဲတေးဦးစီး

ဌာန အတနပဖင့ ်ောမနေ်ြံုတံငနွဲ့ ဒနီစှထ်မဲှာြ ဲငြီးတအာင ်

လုြ်ဖို့ေှိတယ်လို့ ေိေြါတယ်။

vGdkifaumftus^f;axmifrS tus^f;om;/ol 190OD; vGwfjidrf;csrf;omcGihfjzihf vGwfajrmuf

လ ယ် ယာ တပမ ကိ စ္စ တွ င်  တတာ င် ေူ လ ယ်  

ေမားအများဆုံးတိုင်ကကားငြီး လွိုင်တကာ်က အများ 

ဆုံးပဖစ်တယ်လို့ ေူကဆက်တပြာြါတယ်။

အ လု ြ် ေ မား တတွ ြို က် ဆံ မ ေ တဲ့  ကု မ္ပ ဏီ  

တတွကို အလုြ်ေမားတတွကတိုင်ထားတာတတွလည်း

ေှိငြီး နှစ်ဖက်ကကားနာ တပဖေှင်းတြးေတဲ့ အလုြ်ေမား 

ကိစ္စတတွလည်းေှိတယ် လို့ေိေြါတယ်။

တိုင်စာြစ်စာ တကာ်မတီကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် 

စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ပဖစ်ငြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အတတာ 

အတွင်း တိုင်စာ၄၃၈ တစာင်ေှိတဲ့အနက် ၃၁ တစာင်မှာ 

အတကာင်အထည်မတဖာ်ေတေးတာ ပဖစ်ြါတယ်။

rDjrm/ OD;jrm

tefaxmeD

န်မာနိုင်ငံတတာ်ဖွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတဒြုဒ်မ ၂၀၄၊

 ြုဒ်မခွဲ (က)အေ အကျဉ်းတထာင်/စခန်း အေီးေီးေှိ 

နိငုင်ပံခားေား အကျဉ်းေား/ေ ူ၈၇ဦးတိုအ့ား စည်းကမ်း 

ေတ်မှတ်ချက်မထားဘဲ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငငိမ်းခွင့်ပြု၍ 

ပြည်နှင်ဒဏ်တြးလိုက်တကကာင်း နိုင်ငံတတာ်ေမ္မတရုံးမှ 

ဧငြီလ ၁၇ေက်တန့တွင် ထုတ်ပြန်ထားေည်။

ပမနမ်ာတစန်ိငုင်လံုံးအတိငု်းအတာပဖင့ ်အကျဉ်း 

တထာင်/စခန်း အေီးေီးေှိ အကျဉ်းေား/ေူ စုစုတြါင်း 

၂၄၈၉၆ဦး တို့အား စည်းကမ်းေတ်မှတ်ချက်မထားဘဲ 

ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငငိမ်းခွင့်တြးလိုက်တကကာင်း ထုတ်ပြန် 

ထားေည်။

ယခင်နှစ် လွိုင်တကာ်အကျဉ်းတထာင်မှ လွှတ် 

တပမာက်လာေူ ၉၄ဦးောေှိေည်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

တိုင်စာြစ်စာတလ့လာဆန်းစစ်တေးအဖွဲ့ကတနငြီး အစည်းအတေး ကျင်းြပြုလုြ်တနကကစဉ်။ (ဓါတ်ြုံ - 

ကယားပြည်နယ်လွှတ်တတာ် Facebook)



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

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

COVID-19 အေက်ရှူလမ်းတကကာင်းဆိုင်ော 

ကူးစက်တောဂါနှင့် ြတ်ေက်ငြီး ပြည်ေူတတွကကိုတင် 

ေတပိြုကာကယွဖ်ို ့တစန်ိငုင်လံုံးဆိငုေ်ာ အြစအ်ခတ ်

တိုက်ခိုက်မှုေြ်စဲတေး ေတဘာတူစာချုြ်မှာ လက် 

မှတ်တေးထိုးထားတဲ့ တိုင်းေင်းေား လက်နက်ကိုင် 

အဖွဲ့အစည်းများ (NCA-S EAO) အဖွဲ့ အတနနဲ့ မတ်လ 

၂၀ ေက်တန့က တိုက်တွန်းနှိုးတဆာ်ထားခဲ့ြါတယ်။

ေိုတ့ြမယ့လ်ိုလ့ည်း မတလ် ၂၅ ေကတ်န့မှာ NCA 

လကမ်တှတ်ေးထိုးထားတဲ ့ေှေမ်းပြညပ်ြနလ်ညထ်တူထာင ်

တေးတကာင်စီ/လှေမ်း ပြည်တြ်မတတာ်(RCSS/SSA) 

အဖွဲ့နဲ့ အစိုးေစစ်တြ်တို့ ေှမ်းပြည်နယ် မိုင်းတုံငမို့နယ် 

ထဲမှာတိုက်ြွဲတတွပဖစ်ြွားခဲ့ကကြါတေးတယ်။

ကိုဗစ်တောဂါကူးစက်ြျ ံ့ နှံမှုကိုတစ်ကမ္ဘာလုံး 

ထနိ်းချုြက်ာကယွတ်နကကေချနိမ်ှာ တစန်ိငုင်လံုံးဆိငုေ်ာ 

အြစ်အခတ်တိုက်ခိုက်မှုေြ်စဲတေး ေတဘာတူစာ 

ချုြ်မှာ လက်မှတ်တေးထိုးထားတဲ့ တိုင်းေင်းေားလက် 

နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ (NCA-S EAO) အဖွဲ့ တချ ို့ 

နဲ့ အစိုးေစစ်တြ်တို့ တိုက်ြွဲတတွပဖစ်တနတာဟာ ကမ္ဘာ့ 

ကုလေမဂ္ဂအဖွဲ့ေဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို မလိုက်နာတာ 

ပဖစ်တယ်လို့  ငငိမ်းချမ်းတေးတလ့လာတစာင့် ကကည့်ေူ  

တတွက ေုံးေြ်တပြာဆိုတနကကြါတယ်။

"လက်ေှိ အတပခအတနမှာ လူေားအတေးကိစ္စနှင့် 

ြတ်ေက် ငြီး  အတေး ကကီးကာလ ပဖစ်တဲ့အတွက်  

ကမ္ဘာ့ကုလေမဂ္ဂေဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ စစ်အေုံးစာ 

ေိတ်ကို တလျာ့ချဖို့နဲ့ စစ်ြွဲေြ်ဖို့ တဖာ်ပြထားြါတယ်။" 

လို့  ကေင်နီပြည်နယ် ငငိမ်းချမ်းတေး တလ့လာတစာင့် 

ကကည့်ေုံးေြ်ေူ မာတီးယာက တပြာြါတယ်။

(NCA-S EAO)အဖွဲ့အတနနဲ့လည်း  COV-

ID-19 တောဂါကူးစက်မှု  ထိတောက်စွာကာကွယ်ဖို့  

တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အြစ်အခတ်ေြ်စဲနိုင်တေး 

ပဖစ်နိုင်တချတတွကို  တဆွးတနွးေွားမှာ ပဖစ် ငြီးအစိုးေ

နဲ့ြူးတြါင်းတဆာင်ေွက်နိုင်တေး တဆွးတနွးေွားမယ်လို့ 

ငြီးခဲ့တဲ့ ဧငြီလ ၃ ေက်တန့က ၎င်းတို့အဖွဲ့ေဲ့ Online 

Video Conference ပြုလုြ်စဉ် ဗိုလ်မှူးကကီးမိန့်ခွန်းက 

တပြာဆိုေွားြါတယ်။

အဖွဲ့ တခါင်းတဆာင် ဗိုလ်မှူးကကီးဦးစိုင်းငင်းက 

"တစ်ဖက်က Covid 19 ကြ်တောဂါေဲ့ကူးစက်မှုကို 

ေတိထားကိုင်တွယ်ေမှာ ပဖစ်ေလို တစ်ဖက်မှာလဲ 

အေှိန်အဟုန်ေေှိ ငြီးေားငငိမ်းချမ်းတေး လုြ်ငန်းစဉ် 

အတွက် အေှိန်ေြ်တန့်မေွားဖို့  ဂရု ပြုတဆာင်ေွက် 

ကယားပြညန်ယအ်တငွ်းမှာ ကိရုိနုာဗိငု်းေြစ်က်ိ ု

ကကိုတင်ကာကွယ်တဲ့အတနနဲ့  တိုင်းေင်းေားလက်

နက်ကို င်အဖွဲ့အစည်းတတွ  စု တြါင်း ငြီး ဖွဲ့ထားတဲ့  

ကျ န်း မာ တေး ဌာ န က တန ငြီး  ကို ရို နာ ဗို င်း ေ ြ် စ်  

စစ်တဆးတေးဂိတ်တတွထားေှိငြီး အစိုးေနဲ့လဲကျန်းမာ

တေးကိစ္စတတွမှာြူးတြါင်းလုြ်တဆာင်ဖို့ တဆွးတနွးတန

ထားတာေှိတယ်လို့CHDN အဖွဲ့ေဲ့ Deputy Director 

(ြရိုဂေမ်) ဦးစိုးမိုးတအာင်က တပြာြါတယ်။

“ ကျတတာ်တို့ဒီ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်နဲ့ြတ်ေတ်

ငြီးတတာ့ ကျတတာ်တို့ဒီအစိုးေနဲ့ြူးတြါင်းလုြ်တဆာင်

ဖို့ကျတတာ်တို့တဆွးတနွးထားတာတတွေှိတယ်တြါ့တနာ် 

အဓိကကတတာ့  ကျတတာ်တို့ ဒီ တဒေတတွထဲမှာကျ

တတာ်တို့အဖျားတိုင်းတဲ့ဟာတတွဒါတတွကတတာ့ကျ

တတာ်တို့ဂိတ်တတွဒီ ကျတတာ်တို့အဖွဲ့အစည်းေဲ့ဂိတ်

တတွမှာကျတတာ်တို့တဆာင်ေွက်တနတာေှိတယ်တြါ့။”လို့ 

ဦးစိုးမိုးတအာင်က တပြာြါတ်။

ကေင်နီတိုင်းေင်းေားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၆ 

ဖွဲ့က တနငြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ ့လထူကုျန်းမာတေး နငှ့ဖ်ွံ့ငဖိုး 

ေမှာ ပဖစ်ြါတယ်။” လို့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်တပြာေွား 

ြါတယ်။

(NCA-S EAO)အဖွဲ့တတွကတနငြီး Covid 19 

ကြတ်ောဂါကိ ုကာကယွဖ်ိ ုNCA အတကာငအ်ထညတ်ဖာမ်ှု 

ဆို င် ော မူ တဘာ င် ညှိ့ နှို င်း တေး အ ဖွဲ့ အ စ ည်း အ တေး  

(အဋ္ဌမအကကိမ်) ကို NCA-S EAO ရုံးမှာ Online Video 

Conference ပဖင့် ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ကကတာပဖစ်ြါတယ်။

N C A  အ တကာ င် အ ထ ည် တဖာ် မှု ဆို င် ော  

မူတဘာင်ညှိ နှိုင်းတေးအဖွဲ့က ဆက်လက်ငြီးတတာ့လဲ 

လက်ေှိငငိမ်းချမ်းတေး လုြ်ငန်းစဉ်အတပခအတန၊ နိုင်ငံ 

တေးနဲ့စစ်တေး  အခင်းအကျင်း ၊  ကို ရို နာဗို င်းေြ်စ်  

တောဂါအတပခအတန၊  ပြည်တထာင်စု  ငငိမ်းချမ်းတေး  

ညလီာခ-ံ ၂၁ောစ ုြငလ်ု ံစတတု္ထအကကမိ ်အစည်းအတေး 

ကျင်းြတေးကိစ္စတတွကို ဆက်လက်တဆွးတနွး တဆာင် 

ေွက်ေွားဖို့ေှိတယ်လို့ ဗိုလ်မှူးကကီးဦးစိုင်းငင်းက ၎င်း၏ 

မိန့်ခွန်းတပြာကကားချက်ကို ၎င်းတို့ေဲ့ ေက်ဆိုက်စာမျက်

နှာတြါ်တဖာ်ပြြါအချက်အေ ေိေှိေြါတယ်။

လ က် ေှိ မှာ တတာ့  ပြ ည် တထာ င် စု ငငိ မ်း ချ မ်း  

တေးညီလာခံ - ( ၂၁ )  ောစုြင်လုံ  စတုတ္ထအ ကကိမ်  

အစည်းအတေးကိုလည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ဆန်းြိုင်း 

ြထမ တလးလြတ် ကာလအတွင်း ကျင်းြေွားဖို့  

အစြိုင်းက စီစဉ်ထားကကတာပဖစ်တြမယ့်လို့ အခုလို 

COV ID-19  ကကိုတင်ကာကွယ်တားဆီးတေးအေ 

ကျင်းြနိုင်ဖို့ ေက်စွဲ မတတ်မှတ်နိုင်တေးဘူးလို့ေိေ

ြါတယ်။

ငငိမ်းချမ်းတေးတဆွးတနွးြွဲ တတွလုြ်ဖို့အတွက်  

လက်ေှိ  အတပခအတနမှာ မပဖစ်နိုင်တေးဘူးလို့  (၁၈

)  ကကိမ် တပမာက်  ပြည်တထာင်စု ငငိမ်းချမ်းတေးတဆွး  

တနွးမှု ြူးတွဲတကာ်မတီ-UPDJC၏ တဆွးတနွးြွဲအငြီး ၎

င်းတကာ်မတီမှ အတွင်းတေးမှူး တစ်ဦးပဖစ်ေူ ဆော 

ေဲတဘာ်မျ ိုးေင်းကလည်း ( NCA-S EAO)ေဲ့ တဖ့ဘုတ် 

စာမျက်နှာမှ  အင်တာဗျူး တပဖကကားထားချက်အေ 

ေိေြါတယ်။

“ အခုလိုမျ ိုးကျတတာ်တို့ဒီ  ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်  

တောဂါပဖစလ်ာတဲ ့အတပခအတနအတြါ်မှာ တတာ ့ကျတတာ ်

တို့မူလေည်မှန်းထားတဲ့ ဧငြီလအတွင်းမှာ အမျ ိုးေား 

နိုင်ငံတေးတဆွးတနွးြွဲတတွနဲ့ ၊  လူထုတတွ့စုံြွဲတတွ၊ ကျ

တတာတ်ိုတ့ိငု်းေင်းေားလကန်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းတတ ွ

အငြီးပြတ်တဆာင်ေွက်မယ်ဆိုတာတတာ့ လက်တတွ့ 

အတပခအတနအေတတာ့  ဒီကျန်းမာတေးေန် ကကီးဌာန 
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ေဲ့ေတ်မှတ်ချက်အေ၊  တိုက်တွန်းနိုးတဆာ်မှုအေ

ဆိုေင်တတာ့ တတာ်တတာ်တလးကို  ပဖစ်နိုင်မှုအတွက် 

အ လား အ လာ န ည်း ြါး တ ယ် ။ ” လို့  ဆ ော ေဲ တဘာ်  

မျ ိုးေင်းက တပြာဆိုထားတာပဖစ်ြါတယ်။

(၁၈)ကကိမ်တပမာက် ပြည်တထာင်စုငငိမ်းချမ်းတေး

တဆွးတနွးမှုြူးတွဲတကာ်မတီ-UPDJC အစည်းအတေးကို 

ငြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၂၊ ၁၃ မှာေက်မှာ တနပြည်တတာ်ေှိ 

NRPC မှာ ကျင်းြခဲ့ကကတာပဖစ်ြါတယ်။

မတ်လ၁၂ေက်တန့၂၀၂၀ခုနှစ်က ကကျင်းြခဲ့တဲ့ 

(၁၈)ကကိမ်တပမာက် UPDJC အစည်းတေးြွဲမှာ UP-

DJC ဥက္ကဌ ၊ နိုင်ငံတတာ်အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် တဒါ်တအာင် 

ဆန်းစုကကည်က “UPDJC ေြ်နားထားတဲ့ (၂)နှစ်နီး 

ြါးကာလအတွင်းမှာ အဆင်မေင့်တဲ့ ထိတတွ့မှုတတွ၊ 

ြစ်ခတ်မှုတတွ၊ မိုင်းခွဲတာတတွ အနည်းငယ် ပဖစ်တြါ်တန 

ခဲ့ြါတယ်။” လို့မိန့်ခွန်းတပြာေွားြါတယ်။

UPDJC  က အဓိကလု ြ်ငန်းစဉ်  ၂  ေြ်  

မှာဒီမိုကတေနှင့် ဖက်ဒေယ်စနစ်တို့ကိုအတပခခံတဲ့ ပြည် 

တထာင်စုတည်တဆာက်တေးနှင့်  ပြည်တွင်းစစ်ချုြ်  

ငငိမ်းတေး တို့ပဖစ်တယ်လို့ ပြည်တထာင်စုငငိမ်းချမ်းတေး

တဆွးတနွးမှု ြူးတွဲတကာ်မတီ-UPDJC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

တဒါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာတခါင်းက လည်း (၁၈

) ကကိမ်တပမာက် UPDJC အစည်းအတေးမိန့်ခွန်းမှာ တပြာ 

ဆိုေွားြါတယ်။

ပြ ည် တထာ င် စု ငငိ မ်း ချ မ်း တေး ညီ လာ ခံ ကို  

မကျင်းြပဖစ်တာ ၂နှစ်နီးြါး ကကာပမင့်ခဲ့ြါ ငြီ။ NLD 

အစိုး ေလက်ထက်မှာ  ( ၂၁ )ောစု  ပြည်တထာင်စု  

ငငိ မ်း ချ မ်း တေး ညီ လာ ခံ  ကို  ၂ ၀ ၁ ၆  ကေ ဂု တ် လ 

အတွင်းမှာ ြထမအကကိမ် စတင် တဆွးတနွးခဲ့ကကငြီး (

၆)လ တစ် ကကိမ်ကျင်းြဖို့  ေတ်မှတ်ခဲ့ ကကတြမဲ့လို့  

စတုတ္ထအကကိမ်ကိုတတာ့ ေက်မတ၏ေတ်မှတ်နိုင်တေး

တာပဖစ်ြါတယ်။

ပြည်တထာင်စု ငငိမ်းချမ်းတေးညီလာခံကျင်းြ

ဖို့ဆိုေင် လူဦးတေ ၁၀၀၀ တကျာ်၊အမျ ိုးေားနိုင်ငံတေး

တဆွးတနွးြွဲ ကျင်းြမယ်ဆိုေင်လဲ လူဦးတေ ၆၀၀တကျာ်

တလာက်ေှိတဲ့ အတွက်တကကာင့် ငငိမ်းချမ်းတေးတဆွးတနွး

ြွဲတတွပြုလုြ်ဖို့အတွက် ေက်အတိအကျ ေတ်မှတ်ဖို့မ

ပဖစ်နိုင်တေးတာပဖစ်တယ်လို ေိေြါတယ်။

တေးကွန်ယက် ( Civil Health and Development 

Network – CHDN) အဖွဲ့ အတနနဲ့COVID-19 နဲ့ြတ် 

ေတင်ြီးတတာ ့ကကိုတငက်ာကယွတ်ေး၊ တစာင့က်ကည့တ်ေး၊ 

ေံေေတတွကိုတတွ့ေှိခဲ့ေင်ဘယ်လိုလွဲတပြာင်းမှုလုြ်မှာ

လ ဲဆိတုဲ ့အချက(်၃)ချကက်ိ ုအဓကိလြ်ုတဆာငတ်နတာ

ပဖစ်တယ်လို့ဆိုြါတယ်။

ကျန်းမာတေးစစတ်ဆးတေး ဂတိ(်၂၉)ဂတိမ်ှာတတွ့ 

ေှိတဲ့ေံေယလူတတွကို လွဲတပြာင်းတေးနဲ့စနစ်နဲ့ြတ်ေ

တ်ငြီးတတာ့ တအာက်တပခအဆင့်မှ ငမို့နယ်အဆင့်ထိ 

ေက်ဆိုင်ော အဆင့်ဆင့်ကို အစိုးေဌာနဆိုင်ောအထိ 

လုြ်တဆာင်တနတယ်လို့ ေိေြါတယ်။

“ကျတတာ်တို့ဒီေက်ဆိုင်ောတဆးခန်းတတွအ

လိုက်တြါ့တနာ် ဒီေူ့ဧေိယာမှာေှိတဲ့  ေံေယပဖစ်တဲ့  

လူနာတတွကို ကျတတာ်တို့ေှာတဖွငြီးတတာ့ တဖာ်ထုတ် 

တဲ့ဟာတတွလဲ ကျတတာ်တို့ဒီတဆးခန်းတတွမှာတတာ့ 

လုြ်ဖို့ညွှန်ကကားထားတယ်တြါ့ ေံေယေှိတဲ့လူတတွ 

တတွ့ေင်တတာ့ ကျတတာ်တို့ေက်ဆိုင်ောငမို့နယ်အလို

က်လွဲတြးဖို့ကို ကျတတာ်တို့ဆက်ငြီးတတာ့လုြ်တဆာင်

ေွားမှာတြါ့။” ဦးစိုးမိုးတအာင်က ဆက်တပြာြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်အတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ကို 

ကာကွယ်ဖို့အတွက်  CHDN ကျန်းမာတေးဌာနမှ  

ကယားပြည်နယ်အတွင်း မှာ KNPP တအာက်မှာေှိတဲ့ 

ကျန်းမာတေးဌာနမှ (၂၃) ဂိတ် ၊ ကယန်း ပြည်ေစ် 

တအာက်မှာ (၆)ဂိတ် စုစုတြါင်း (၂၉) ဂိတ်မှ ပြည်တွင်း 

အေင်အထွက်တတွကို စစ်တဆးငြီးတတာ့လည်း အေိ 

ြညာတြးတာတတ ွလြုတ်ဆာငတ်နတယလ်ိုေ့ေိြါတယ။်

ppfaq;a&;*dwfawGrSm wdkif;&if;om;vufeufudkif usef;rma&;tzGJ hawG usef;rma&; 

ppfaq;r_awGjyKvkyf

pdk;xdkufatmif

CHDN အဖွဲ့က ကေင်နီပြည်နယ်ေှိ ကယန်း 

ပြည်ေစ်ြါတီ (KNLP)၊ ကေင်နီလူမျ ိုးတြါင်းစုံ ပြည်ေူ့ 

လွတ်တပမာက်တေးတြ်ဦး (KNPLF)၊ ကေင်နီအမျ ိုးေား

တိုးတကတ်ေးြါတ(ီKNPP)၊ ကေငန်အီမျ ိုးေား စည်းလုံး

ညီညွတ်တေးအဖွဲ့အစည်း(KNSO)၊ ကယန်းအမျ ိုးေား 

ကာကွယ်တေးတြ် (KNG)၊ ကေင်နီအမျ ိုးေားငငိမ်း 

ချမ်းတေးနငှ့ ်ဖွံ့ငဖိုးတေးြါတ ီ(KNPDP) အဖွဲ့တတကွတနငြီး 

စုတြါင်းဖွဲ့ထားတဲ့ ကျန်းမာတေးအဖွဲ့ပဖစ်ြါတယ်။ 

ueœm&0wDwdkif;(rf)

မတ်် (၁၂) ေက်တန့တွင် တနပြည်တတာ်၊ အမျ ိုးေားပြန်လည်ေင့်ပမတ်တေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းတေးဗဟိုဌာန 

(NRPC) ၌ ကျင်းြခဲ့တော (၁၈) ကကိမ်တပမာက် ပြည်တထာင်စုငငိမ်းချမ်းတေးတဆွးတနွးမှုြူးတွဲတကာ်မတီ (UPDJC) 

အစည်းအတေးပမင်ကွင်း (ဓါတ်ြုံ- NCA-S EAO Facebook)
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ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်တောဂါနဲ့ြတ်ေက်ငြီး လက်ေှိ 

ပမန်မာနိုင်ငံေဲ့ အတပခအတနဟာ တောဂါြိုးကူးစက်ေူ 

ဧငြလီ (၃၀)ေကတ်န့အထ ိကျန်းမာတေးနငှ့အ်ားကစားေ

န်ကကီးဌာနေဲ့ COVID-19 တောဂါတစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုမှုအ

တပခအတန ေတင်းထတုပ်ြနခ်ျကအ်ေ တောဂါြိုးတတွ့ေှေိ ူ

(၁၅၀)ဦး အနက် ပြန်လည်ေက်ောလာေူ (၁၆)ဦး နဲ့ 

တေဆုံးေူ (၆)ဦးအထိ ေှိလာငြီပဖစ်ြါတယ်။

ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းေှိ  တိုင်းတဒေအေီးေီး 

တနောတတွမှာ တောဂါြိုးကူးစက်ခံလာေတာကိုတတွ့ေ

တြမယ့် ကယားပြည်နယ်မှာတတာ့ လက်ေှိအချနိ်ထိ 

တစာင့်ကကည့်လူနာ၊ ေံေယလူနာထဲက ဓတ်ခွဲမှုဆိုင် 

ောအတပဖအေ ြိုးမတတွ့ေှိတေးြါဘူး။

လွို င် တကာ် ငမို့ ၊  တဒါ ဥ ခူ ေ ြ် ကွ က် က 

အ မျ ိုး ေ မီး တ စ် ဦး ဟာ  C O V I D - 1 9  တော ဂါ ြိုး  

အတည် ပြုလူနာ Case 37 နဲ့ထိတတွ့ခဲ့တယ်လို့  

ေတင်းကကားငြီးတဲတ့နာကမ်ှာ ပြညန်ယအ်တငွ်းမှာေှတိဲ ့

ပြည်ေူတတွက စိုးေိမ်တကကာက်လန့်မှုတတွေှိခဲ့ြါတယ်။ 

အဲ့ဒီကာလအတတာအတွင်းမှာလည်း လွိုင်တကာ်ငမို့ထဲ 

လမ်းေွားလမ်းလာတတ ွမေှေိတလာကပ်ဖစခ်ဲေ့ြါတယ။် 

ဧငြီလ ၁၅ ေက်တန့မှာ Case 37 နဲ့ထိတတွ့ခဲ့တဲ့  

တဒါဥခူေံေယလူနာအမျ ိုးေမီးမှာ ြိုးမတတွ့ေှိဘူးလို့ 

အတပဖကကားေိေငြီး စိတ်ြူြန်မှုတတွတလျာ့ခဲ့ကကြါတေး

တယ်။

ပြညန်ယအ်တငွ်းမှာ COVID-19 တောဂါထနိ်းချုြ်

ကာကယွမ်ှုနဲ့ြတေ်ကင်ြီး ကယားပြညန်ယအ်စိုးေအဖွဲ့ 

နဲ့ ပြည်နယ်ကျန်မာတေးဦးစီးဌာနကတနငြီး အေှိန်အဟု

နပ်မှင့တ်ငတ်ဆာငေ်ကွတ်နတာကိတုတွ့ေြါတယ။် ငြီးခဲတ့ဲ ့

မတ်လကတည်းက ကကိုတင်ကာကွယ်ကုေတေးလုြ်င

န်းများအတွက် တဆးရုံမှာ ေီးပခားထား၍ တစာင့်ကကြ်

ကကည့ရ်ှုကေုပခင်းလြုင်န်းအတကွ ်တနောပြငဆ်ငပ်ခင်း၊ 

COVID-19 ကူးစက်မှု အားလုံးငြိုင်တူCOVID-19 ကူးစက်မှု အားလုံးငြိုင်တူ

ထိန်းချုြ်ကာကွယ်စို့ထိန်းချုြ်ကာကွယ်စို့

လိုအြ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုေင်တန်းတတွကို ဆောေန်၊ 

လူနာ၊ ဓါတ်ခွဲဓါတ်မှန်၊ အတထွတထွလုြ်ေားတတွကို 

ေ င် တ န်း တြး တာ တတွ  လ က် တတွ့ တလ့ ကျ င့် ပခ င်း  

ပြုလုြ်ငြီး ကကိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ြါတယ်။

လကေ်ှမိှာလည်း တောဂါကာကယွထ်နိ်းချုြန်ိငုဖ်ို့

အတွက် အစိုးေဌာနဆိုင်ောတတွ ကျန်းမာတေးဌာနတတွ 

အြါအေင် အေြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတတွ ြေဟိတ 

အေင်းအဖွဲ့ တတွ  တစတနာ့ေန်ထမ်းတတွက ငမို့ ၊ 

ေြ်ကွက်၊ တကျးေွာ တတွမှာ ကျန်းမာတေးအေိြညာ 

တြးပခင်းလုြ်ငန်းတတွကို အတူတကွ ြူးတြါင်းတဆာင် 

ေွက်တနကကြါတယ်။

ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း  တော ဂါ ပဖ စ် ြွား မှု မ ေှိ  

တစတေးအတွက် ကယားပြည်နယ်ထဲကို ေင်တောက် 

လာတဲ့ ပြည်နယ်ပြင်ြမှ ပြန်လည်တောက်ေှိလာ တဲ့ 

နိုင်ငံေန်ထမ်းအားလုံး၊ တောဂါြိုးတတွ့ေှိတဲ့ တဒေက 

ပြန်လာတဲ့ေူတတွကို Community Based Facil-

ity Quarantine (21)ေက်ေင်ေမှာပဖစ်ငြီး CBFQ 

ေင်စောမလိုတဲ့ေူတတွကတတာ့ ကျန်းမာတေးနှင့်အား

ကစားေန်ကကီးဌာနမှ COVID-19 တောဂါနဲ့ြတ်ေက်တဲ့ 

လိုက်နာေမယ့်အချက်တတွကို တကာင်းစွာေိေှိလိုက်

နာေမှာပဖစ်ေလို မိမိတနအိမ်မှာြဲ Stay at Home (

၂၈)ေက် တနထိုင်ေမယ်လို့  ပြည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့က 

ထုတ်ပြန်ထားြါတယ်။

ပြညန်ယက်ျန်းမာတေးတာေနေ်ှေိတူတကွလည်း 

မမိတိနအမိမ်ှာောတနဖို ့မပဖစမ်တနအပြငထ်ကွမ်ယဆ်ိေုင ်

Mask တြ်ဖို့ ၊  တစ်တယာက်နဲ့တစ်တယာက် ၃တြ

အကွာ ၆တြအကွာ တနဖို့  တိုက်တွန်းထားြါတယ်။ 

လူစုလူတေးများတဲ့ တေးတတွမှာ Mask တြ်ငြီးမှော 

တေးတောင်းတေးေယက်ကဖို ့ငမို့နယစ်ညြ်ငတ်တကွလည်း 

အေိတြးနိုးတဆာ်ထားြါတယ်။

ပြည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ကတနငြီး  လူစုလူတေး 

တလျာ့နည်းတစဖို့ ၊  တောဂါထိန်းချုြ်ကာကွယ်နို င်ဖို့  

အတွက် တဒေန္တာေဆိုင်ောအမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်တတွ 

အေီးေီးကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားြါတယ်။ 

တန့စဉ်ဖွင့်လှစ်  တောင်းချတနတဲ့တေးတတွကို  

တစ်ြတ် ေုံးေက်ောတပြာင်းလဲဖွင့်လှစ်ငြီး ကျန်ေက် 

တတွ မှာ  ြိုး ေ တ် တဆး ပဖ န်း ပခ င်း တဆာ င် ေွ က် တာ

တတွ ၊  ပြည်နယ်အတွင်းက ထင်းေှားတဲ့လည်ြတ်

စောတနောအားလုံးကို  လည်ြတ်ခွင့်မ ပြုတာတတွ ၊ 

ြွဲလမ်းေဘင်နဲ့ြတ်ေက်တဲ့ အခမ်းအနားတတွ ေင် 

တန်းတတွ ဖွင့်လှစ် ပခင်းမပြုတာတတွကို  ထုတ် ပြန်  

တဲ့တန့ကစငြီး တမလ ၁၅ ေက်တန့အထိ တိုးပမှင့်ေတ် 

မှတ်ထားြါတယ်။

ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်တောဂါ(COVID-19) အေ

က် ရှု လ မ်း တကကာ င်း ဆို င် ော တော ဂါ ကို  မိ မိ က စ ၍ 

ကာကွယ်ကကမှာြဲပဖစ်ြါတယ်။ 

တောဂါလက္ခဏာခံစားတနေေူနဲ့အနီးကြ်ထိ

တတွ့ပခင်းမှာတေှာင်ကကည်ြါ၊ လက်ကိုစင်ကကယ်တအာင် 

မကကခဏ စနစ်တကျ တဆးတကကာြါ၊ နှာတချတချာင်းဆိုး 

တဲ့အခါတိုင်း နှာတခါင်းနဲ့ြါးစြ်ကို  လုံ ခခုံတအာင်ဖုံး  

အုြ်ြါ၊ တစ်ကိုယ်တေေန့်ေှင်းမှု ဂရုပြုတဆာင်ေွက်ြါ 

အာဟာေပြည့်ေစွာ စားေုံးြါ တကာင်းစွာအိမ်စက် 

အနားယူြါ၊ လူထူထြ်နဲ့တနောတတွကို ေွားလာပခင်းမှ 

တတ်နိုင်ေမှေ တေှာင်ကကဉ်ြါ စတဲ့ ကျန်းမာတေးနှင့်အား

ကစားေန်ကကီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကျန်းမာတေး 

ဆိုင်ောအေိြညာကို လက်တတွ့ကျကျေုံးစွဲေမှာြဲပဖစ် 

ြါတယ်။

ငြိုင်တူတွန်းလှေင်တေွ့နိုင်ြါတယ်။ အားတင်း

ထားပမန်မာပြည်ကကီး………………..။



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(5)

arv (1) &ufae@/  2020 ckESpfarv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) AdvertorialAdvertorial

ကယားပြညန်ယတ်ကျးလကတ်ဒေဖွံ့ငဖိုးတိုးတကတ်ေးဦးစီးဌာန၊ ဒတုယိ ညွှနက်ကားတေးမှူး ဦးတစာဒီးဒ ီေည ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာတေးနှစ်၊ VDP စီမံကိန်းပဖင့် ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးတမာ့ဆိုငမို့နယ်အတွက် တကျးေွာ (၄)ေွာနှင့် 

ဖရူဆိုငမို့နယ်အတွင်း တကျးေွာ(၄)ေွာအား ကွင်းဆင်းစစ်တဆးခဲ့ြါေည်။

ကွ င်း ဆ င်း စ စ် တဆး ော တွ င်  ဒီး တမာ့ ဆို ငမို့ န ယ် တွ င်  ငမို့ န ယ် ဦး စီး မှူး နှ င့်  ဖ ရူ ဆို ငမို့ န ယ် တွ င်  

တာေန်ခံအင်ဂျင်နီယာတို့နှင့်အတူ တအာက်တဖာ်ပြြါ လုြ်ငန်း များအား ကွင်းဆင်းစစ်တဆးခဲ့ ငြီး အဆိုြါ 

လြုင်န်းများအား တကျးေွာ(၁)ေွာလျင ်နိငုင်တံတာတ်ထာကြ်ံတ့ငကွျြ် ေနိ်း(၁၀၀)ကျခေုံံးစွ၍ဲ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခဘုဏ္ဍာ 

တေးနှစ်အတွင်း ငြီးစီးတအာင်တဆာင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ြါေည်-

(က) ဒီးတမာ့ဆို ငမို့ နယ် ၊  တဆာင်ဒူလာတကျးေွာအုြ်စု ၊  ဆို ဒဲ ခူ တကျးေွာ  တကျာင်းဆောမတန အိမ်  

တည်တဆာက်ပခင်းလုြ်ငန်း (၃၀’ x ၂၄’ x ၁၀’)

(ခ) ဒီးတမာ့ဆိုငမို့နယ်၊ ပမလဲတကျးေွာအုြ်စု၊ တတးတဂခိုတကျးေွာ မူကကိုတကျာင်း တည်တဆာက်ပခင်းလုြ်ငန်း 

(၃၀’ x ၂၄’ x ၁၂’)

(ဂ) ဒီးတမာ့ဆို ငမို့နယ် ၊  ဆင်တတာင်တကျးေွာအုြ်စု ၊  ေဲကူးတတာင်တကျးေွာ  တကျာက်တချာ  လမ်း  

တည်တဆာက်ပခင်းလုြ်ငန်း (၁၃၀၀’ x ၁၂’ x ၇”)နှင့် Pipe Culvert တံတား တည်တဆာက်ပခင်း (၂’Ø x ၁၈’ ) x ၃ 

စင်း

(ဃ) ဒီး တမာ့ ဆို ငမို့ န ယ် ၊  တငွ တတာ င် တကျး ေွာ အု ြ် စု ၊  တဒါ ငံ တော က် တကျး ေွာ  မူ ကကို တကျာ င်း  

(၁၀.၄.၂၀၂၀)ေက်တန့တွင် ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဦးတြါလ်ဆိုင်း၊ စိုက်ြျ ိုးတေး၊ တမွးပမူတေးနှင့်

ဆည်တပမာင်းေန်ကကီးဌာန၊  ကယားပြည်နယ်တကျးလက်တဒေဖွံ့ ငဖိုးတိုးတက်တေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ 

ဦးတကျာ်ေူတအာင် လွိုင်တကာ်ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ ဦးတောင်းပမင့်နှင့်အဖွဲ့ေည် ဒီးတမာ့ဆိုငမို့နယ်၊ ြန်ြက်ဘုန်းကကီး

တကျာင်းနှင့်လိုဘာခို တဆးတြးခန်းေို့ COVID-19 တောဂါထိန်းချုြ်ကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် လူစည်ကားတော 

တနောတွင် အလွယ်တကူလက်တဆးနိုင်ေန် လက်တဆးတဘစင်၊ ဆြ်ပြာ၊ တေမလိုလက်ေန့် တဆး၊ မျက်နှာဖုံး 

တကျးလက်တဒေဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်တေးဦးစီးဌာနနှင့်Unicef ြူးတြါင်း၍ COVID-19 တောဂါ 

ထိန်းချုြ် ကာကွယ်နိုင်တေး ကွင်းဆင်းပခင်း

Mask များ ေွားတောက်တြးတေခဲ့ြါေည်။ COVID-19 တောဂါထိန်းချုြ် ကာကွယ်နိုင်တေးလိုအြ်ေည့်အောများ 

ကူညီတထာက်ြံ့တြးနိုင်ေန်အတွက် တကျးလက် တဒေဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်တေးဦးစီးဌာနနှင့်Unicef ြူးတြါင်း၍တဆာင်

ေွက်တြးပခင်းပဖစ်ြါေည်။

ပဖူပဖူ (တကျးလက်)

ကယားပြည်နယ်တကျးလက်တဒေဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်တေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကကားတေးမှူးမှ 
ကွင်းဆင်းစစ်တဆးပခင်း

တည်တဆာက်ပခင်းလုြ်ငန်း (၄၀’ x ၃၀’ x ၁၂’) နှင့် နှစ်ခန်းတွဲအိမ်ော တည်တဆာက်ပခင်း (၁၀’ x ၅’ x ၇’)

(င) ဖရဆူိငုမို့နယ ်တကးလျားတကျးေွာအြုစ်၊ု တလာြလျာလတဲကျာင်းခခစံည်းရိုးကာေပံခင်း လြုင်န်း(၁၅၀၀’ 

x ၅’)

(စ) ဖရဆူိငုမို့နယ၊် မာခတောတ်ေှ့တကျးေွာအြုစ်၊ု တဒါတတထာတကျးေွာ တကျာကတ်ချာလမ်း ခင်းပခင်းလြုင်န်း 

(၉၉၀’ x ၁၀’ x ၈’)

(ဆ) ဖရူဆိုငမို့နယ်၊ မိုဆိုတကျးေွာအုြ်စု၊ တဒါခတော့ခူကျးေွာတကျာက်တချာလမ်းခင်းပခင်း လုြ်ငန်း (၈၀၀’ x 

၁၂’ x ၉’)

(ဇ) ဖရူဆိုငမို့နယ်၊ ထီးတြါ်ဆိုတကျးေွာအုြ်စု၊ တဒါတညးခူတကျးေွာ ဂါလံ(၂၄၀၀)ဆံ့ အပမင့်တင်တေစင်တည်

တဆာက်ပခင်းလုြ်ငန်း (၁၀’ x ၁၀’ x ၄’)

 ပြည်နယ်ဒုတိယညွှန်ကကားတေးမှူးမှ အထက်ြါလုြ်ငန်းများအား ေတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေတ်မှတ် 

စံချနိ်စံညွှန်းနှင့်အညီ အချနိ်မီငြီးစီးနိုင်တေး လိုအြ်ေည်များလမ်းညွှန်မှကကားခဲ့တကကာင်း ေိေှိေြါေည်။

ကယားပြည်နယ် တကျးလက်တဒေ ဖွံံံ့ငဖိုးတိုးတက်တေး ဦးစီးဌာန



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

arv (1) &ufae@/  2020 ckESpfarv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(6)

tifwmAsL;tifwmAsL;

တမး ။ ။ အခု ပမန်မာအစိုးေ၊ တြ်မတတာ်နဲ့ တမး ။ ။ အခု ပမန်မာအစိုးေ၊ တြ်မတတာ်နဲ့ 

တိုင်းေင်းေားလက်နက်ကိုင်တတွ တဖာ်တဆာင်တနတဲ့ တိုင်းေင်းေားလက်နက်ကိုင်တတွ တဖာ်တဆာင်တနတဲ့ 

ငငိမ်းချမ်းတေးပဖစ်စဉ်အတြါ် ဘယ်လိုပမင်ြါေလဲ။ငငိမ်းချမ်းတေးပဖစ်စဉ်အတြါ် ဘယ်လိုပမင်ြါေလဲ။

တပဖ ။ ။ ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးေနှင့် တိုင်းေင်းေား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ကကား လက်ေှိတဖာ်  

တဆာငတ်နတော ပမနမ်ာနိငုင်ငံငမိ်းချမ်းတေးလြုင်န်းစဉန်ှ

င့ ်ြတေ်ကင်ြီး ပြညတ်ထာငစ်အုစိုးေမ ှတကာင်းမနွတ်ော 

ဦးတဆာင်မူပဖင့် တတွ့ဆုံတဆွးတနွးတေး လုြ်ငန်းစဉ်ကို 

လက်တတွ့ကျကျတဖာ်တဆာင်နိုင်မှုအားနည်တယ်လို့

ဘဲပမင်ြါတယ်။

တမး ။ ။ ကယားပြည်နယ်မှာ KNPP အဖွဲ့  တမး ။ ။ ကယားပြည်နယ်မှာ KNPP အဖွဲ့  

အစည်းမှ NCA စာချုြ်တွင် ြါေင်လက်မှတ် မတေးထိုး အစည်းမှ NCA စာချုြ်တွင် ြါေင်လက်မှတ် မတေးထိုး 

နိုင်တေးတာ ဘာတကကာင့်လို့ ထင်ြါေလဲ။နိုင်တေးတာ ဘာတကကာင့်လို့ ထင်ြါေလဲ။

တပဖ ။ ။ ခုနက တပြာခဲ့ေလိုြါဘဲ ပြည်တထာင်စု 

အစိုးေက တကာင်းမွန်တော ဦးတဆာင်မူပဖင့် ငငိမ်းချမ်း 

တေး တတွ့ဆုံတဆွးတနွးတေး လုြ်ငန်းစဉ်ကို လက်တတွ့ 

ကျကျ မဦးတဆာင်နိုင်တာကတစ်ခု တနာက်တစ်ခုက 

ပြည်နယ်အတွင်းပဖစ်ြွားတနတော ြဋိြက္ခ/ပြဿနာ 

များကိ ုကိငုတ်ယွတ်ပဖေငှ်းနိငုပ်ခင်းမေှတိဲအ့တကွ ်KNPP 

အတနပဖင့်  NCA အတြါ်ယုံ ကကည်မှု တလျာ့ကျတစငြီး 

ြါေင် လက်မှတ်တေးထိုးနိုင်တေးအတွက် အခက်အခဲ 

ပဖစ်တစတယ်လို့ ပမင်ြါတယ်။

တမး ။ ။ NCA လမ်းတကကာင်းတြါ် ေွားတနတဲ့ တမး ။ ။ NCA လမ်းတကကာင်းတြါ် ေွားတနတဲ့ 

EAO နဲ့ မေွားနိုင်တေးတဲ့ EAO တို့ေဲ့ ငငိမ်းချမ်းတေး EAO နဲ့ မေွားနိုင်တေးတဲ့ EAO တို့ေဲ့ ငငိမ်းချမ်းတေး 

တဖာ်တဆာင်မှု  အတပခအတနကတော ဘာတတွ  ကွာ  တဖာ်တဆာင်မှု  အတပခအတနကတော ဘာတတွ  ကွာ  

ပခားတနလဲ။ပခားတနလဲ။

တပဖ ။ ။ ကွာပခားမူကတတာ့ NCA လက်မှတ် 

ထိုးထားတဲအ့ဖွဲ့က နိငုင်တံေးတဆွးတနွးမြူိမုိလုြုတ်ဆာင်

ခငွ့ေ်ှငိြီး မထိုးထားတေးတဲအ့ဖွဲ့က နိငုင်တံေးလြုတ်ဆာင်

ခွင့်အြိုင်းမှာ အခွင့်အလမ်းနည်းတာတြါ်တနာ။ 

တနာက်တစ်ခုကတတာ့ ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တတွက 

အနည်းနှင့်အများ စီးြွားတေးလုြ်ကိုင်ေည့်အခွင့်  

အလမ်းနှင့် လူထုတတွနဲ့ ထိတတွ့ဆက်ဆံခွင့်မှာ ကွာ 

တယ်လို့ပမင်မိြါတယ်။ 

မထိုးထားတေးတဲ့  အဖွဲ့အတနနဲ့ခါကျတတာ့  

နိုင်ငံတေးအေ တဖာ်တဆာင်နိုင်မှုမှာ တေားေင်တတွ့ဆုံ

တဆွးတနွးနိုင်ခွင့်အတွက် အကန့်အေတ်တစ်ခုအပဖင့် 

“ပမန်မာအစိုးေကတန ငငိမ်းချမ်းတေး လုြ်ငန်းစဉ်တဖာ်တဆာင်ောမှာ လက်တတွ့ကျကျတဖာ်တဆာင်နိုင်မှု“ပမန်မာအစိုးေကတန ငငိမ်းချမ်းတေး လုြ်ငန်းစဉ်တဖာ်တဆာင်ောမှာ လက်တတွ့ကျကျတဖာ်တဆာင်နိုင်မှု

အားနည်းတယ်”လို့ ကေင်နီပြည်နယ် ငငိမ်းချမ်းတေး တလ့လာတစာင့်ကကည့်ေုံးေြ်ေူနှင့်တတွ့ဆုံပခင်းအားနည်းတယ်”လို့ ကေင်နီပြည်နယ် ငငိမ်းချမ်းတေး တလ့လာတစာင့်ကကည့်ေုံးေြ်ေူနှင့်တတွ့ဆုံပခင်း

တမာ်ဦးပမာ တမးပမန်းေည်။တမာ်ဦးပမာ တမးပမန်းေည်။

လက်ေှိ ကယား(ကေင်နီ) ပြည်နယ်၏ ငငိမ်းချမ်းတေးပဖစ်စဉ်နှင့် ဆက်စြ်ငြီး အစိုးေကတန အတကာင်အထည်တဖာ်တနတဲ့ အတပခအတနအတြါ် ကေင်နီပြည်နယ် ငငိမ်းချမ်းတေး တလ့လာတစာင့်ကကည့်ေုံးေြ်ေူ မာတီးယာနှင့် 

ကန္တာေေတီတိုင်း(မ်)မှ တမးပမန်းထားတဲ့အချက်တတွအတြါ် တကာက်နုတ်တင်ပြတြးလိုက်ြါတယ်။

ေှိတနကကတယ် ေို့တော်လည်း ေူတို့အဖွဲ့အအစည်း

ေဲ့ကနှဦးနိုင်ငံတေးဆိုင်ော မူေါဒေြ်တည်ချက်နှင့်  

ပြည်ေူလူထု၏ တထာက်ခံအားတြးမူမှာ တလျာ့မကျ 

ေွားတာကို ေွားပမင်ေတယ် ဒါကတတာ့ ထိုးထားတဲ့ 

အဖွဲ့နှင့်  မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ တတွ ကကားမှာ  ေှိ တနတဲ့  

အားောချက်လို့ဘဲတပြာေမှာတြါ်တနာ။

တမး  ။  ။  N C A  ထိုး ထား တဲ့  တို င်း ေ င်း  တမး  ။  ။  N C A  ထိုး ထား တဲ့  တို င်း ေ င်း  

ေားလက်နက်ကိုင်တတွနဲ့ အစိုးေ၊ တြ်မတတာ်တို့ေဲ့ ေားလက်နက်ကိုင်တတွနဲ့ အစိုးေ၊ တြ်မတတာ်တို့ေဲ့ 

လက်ေှိ ငငိမ်းချမ်းတေး တဖာ်တဆာင်မှုအတြါ် တကျနြ် လက်ေှိ ငငိမ်းချမ်းတေး တဖာ်တဆာင်မှုအတြါ် တကျနြ် 

အားေမှုေှိလား၊ မေှိဘူးလား၊ ( ဘာတကကာင့်လဲ)အားေမှုေှိလား၊ မေှိဘူးလား၊ ( ဘာတကကာင့်လဲ)

တပဖ ။ ။ တကျနြ်အားေမူေှိလားဆိုတတာ့ ေူ့

အားောချက်နဲ့ေူေှိ ကကတယ်လို့ ပမင်တယ်တလးတနာ 

ဘာလို့လဲဆိုတတာ့  ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အနနဲ့ကတတာ့  

ဒီလမ်းတကကာင်းတြါ်မှာ ပဖစ်တနတဲ့ ပြဿနာ/ြဋိြက္ခ 

ကိ ုအနည်းနငှ့အ်များ တလျာခ့ျနိငုမ်လားဆိတုဲ ့တမျာလ်င့ ်

ချကေ်ှကိကတယ ်တနာကတ်စခ်ပုဖစန်ိငုတ်ာက ေတူိုတ့ဖာ ်

တဆာင်လိုတဲ့ ဖက်ဒေယ်ဒီမိုကတေစီအတွက် အစိုးေနှင့် 

တေားေင် တတွ့ဆုံညှိနှိုင်းတဆာင်ေွက်မှု အခွင့်အလမ်း 

ေှိတယ်လို့ ပမင်ြါတယ်။

တမး ။ ။ အစိုးေ၊ တြ်မတတာ်နဲ့ KNPP တို့ကကား တမး ။ ။ အစိုးေ၊ တြ်မတတာ်နဲ့ KNPP တို့ကကား 

အြစ်ခတ်ေြ်စဲတေး ေတဘာတူညီချက်များအတြါ် အြစ်ခတ်ေြ်စဲတေး ေတဘာတူညီချက်များအတြါ် 

တကျးနြအ်ားေမှု ေှြိါေလား။ နစှဖ်က ်လိကုန်ာတဆာင ်တကျးနြအ်ားေမှု ေှြိါေလား။ နစှဖ်က ်လိကုန်ာတဆာင ်

ေွက်မှုနဲ့ ြတ်ေကေ်ငြီး ဘယ်လိုပမင်ြါေလဲ။ေွက်မှုနဲ့ ြတ်ေကေ်ငြီး ဘယ်လိုပမင်ြါေလဲ။

တပဖ ။ ။ အစိုးေနငှ့ ်KNPP တိုက့ကား ပြညန်ယ/်ပြည ်

တထာင်စုအဆင့်ေတဘာတူညီချက်နှင့်ြတ် ေက်ငြီး 

တကျနြ်အားေမူတပြာေေင်  ေတဘာ တူညီချက်ကို  

ချုံငြီးကကည့်ေေင် တယျဘုေဆန် ေလိုလိုေှိတြမဲ့ အချ ို့ 

တော အချကတ်တမွှာ တေတေချာချာတဆွးတနွး ေတဘာ 

တူညီထားတဲ့အချက်တတွလည်းေှိတယ် ေတဘာတူ 

ညီချက်ကို တေချာတလ့လာကကည့်ေင် အစိုးေနှင့် KNPP 

တို့ ကကား နိုင်ငံတေးအေ တတွ့ဆုံတဆွးတနွးနိုင်ေည့်  

လမ်းတကကာင်းြုံစံတစ်ခုကို တဖာ်ထားတာတတွ့ေတယ်။

ဥြမာ – ပြညတ်ထာငစ်အုဆင့ ်ြထမအကကမိ ်ငငမိ်း 

ချမ်းတေးတဆွးတနွးြွဲေတဘာတူညီချက်(ဂ) အြိုဒ်(၃)

မှာဆိုေင် အစိုးေနှင့်ကေင်နီအမျ ိုးေားတိုးတက်တေး

ြါတီ(KNPP)အကကား အြစ်အခတ်ေြ်စဲတေးခိုင်မာစွာ 

တည်တဆာက်နိုင်ေန်နှင့် ငငိမ်းချမ်းတေးတည်တဆာက် 

မှုလုြ်ငန်းစဉ်များ တအာင်ပမင်စွာ အတကာင်အထည် 

တဖာ်တဆာင်ေွက်ေွားနိုင်ေန်အတွက် တဒေကကီးကကြ် 

တစာ င့် ကက ည့် တေး အ ဖွဲ့ ( L o c a l M o n i t o r ) အား  

ဖွဲ့စည်းေွားေန်ေတဘာတူေည်။ 

တဒေကကီး ကကြ် တစာင့် ကကည့် တေးအဖွဲ့ ေင်အ

ပဖစ် ထားေှိမည့်လူြုဂ္ဂိုလ်စာေင်းကို  အပြန်အလှန် 

ညှိနှိုင်းအတည်ပြုေန် ေတဘာတူေည်ဆိုငြီး ၂၀၁၃

 ခုနှစ်တွင် တစ်ဖက်စီ၏ ကိုယ်စားလှယ်(၅)ဦးစီပဖင့် 

JMC တကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ ကကငြီး အခုအဲ့ဒီေဲ့ 

တနာက်ဆက်တွဲအတနပဖင့်ဆိုေင်  လက်ေှိ ပြည်နယ် 

အစိုးေနှင့် KNPP တို့ကကား လစဉ်ြုံမှန်တတွ့ဆုံနိုင်တဲ့ 

အစည်းအတေးပဖစ်စဉ်ဆိုတာ ဆက်ေှိတာတြါ့တနာ။ 

ဒါ က တတာ့  တကာ င်း မွ န် တဲ့  နှ စ် ဖ က် အ ဖွဲ့  

အစည်းကကား နိုင်ငံတေးတတွ့ဆုံတဆွးတနွးမူြုံစံတစ်ေြ်

ကို တည်တဆာက်နိုင်မှုနှင့် နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကကား 

အပြန်အလှန်ယုံကကည်မှု တည်တဆာက်တေးအတွက် 

တကာင်းမွန်တဲ့အချက် လို့ဘဲ ပမင်ြါတယ်။ တနာက် 

တစ်ခုကတတာ့ နိုင်ငံတေးအခန်းကဏ္ဍတတွမှာ ပြည်ေူ 

လထူြုါေငလ်ာနိငုမ်ှုအတကွ ်အနည်းနငှ့အ်များလမ်းဖငွ့ ်

တြးထားတဲ့ အချက်တတွေှိတာတြါ့တနာ။ 

ဥြမာ – ပြည်တထာင်စုအဆင့် ြထမအကကိမ် 

ငငိမ်းချမ်းတေးတဆွးတနွးြွဲ  ေတဘာတူညီချက် (ဆ) 

အြိုဒ်(၇) မှာဆိုေင် ကယားပြည်နယ်အတွင်း လူ့အခွင့် 

အတေးချ ိုးတဖာက်မူများ မေှိတစေန်အတွက် အမျ ိုးေား

လူ့အခွင့်အတေးတကာ်မေှင်နှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ေွက်ေန် 

ေတဘာတူေည်။ 

(Local Monitoring Group)အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း 

တဆာင်ေွက်ေန် ေတဘာတူေည် ဆိုေည့်အချက်နှင့် 

ပြည်တထာင်စုအဆင့် ဒုတိယအကကိမ် ငငိမ်းချမ်းတေး 

တဆွး တနွး ြွဲ  ေတဘာတူညီချက်  (ဂ )  အြို ဒ် ( ၃ )

မှာဆိုေင်လည်း တစာင့်ကကည့်တလ့လာေည့် ေတင်းြို့ 

ေူလူြုဂ္ဂိုလ် ၊  အဖွဲ့အစည်းတို့ကို  နှစ်ဖက်လုံးက 

ေန် ပြု ပခင်း ၊  ငခိမ်းတပခာက် ပခင်း ၊  ဥြတဒမဲ့အတေးယူ  

အပြစတ်ြးပခင်းများ မပြုလြုေ်န ်စတောကကားကာလမှာ 

တဖာ်တဆာင်ေေည့် IDP၊ ဒုက္ခေည်ပြန်လည်တနောချ

ထားတေးနှင့် ဖွံ့ငဖိုးတေးဆိုင်ော ေတဘာတူညီချက်တတွ 

အခိုင်အမာေှိတနတာတြါ့တနာ။ 

အဲ့တတာ့ဒီေတဘာတူညီချက်နဲ့ ြတ်ေက်ငြီး 

နှစ်ဖက်လက်နာတဆာင်ေွက်မူအြိုင်းမှာ ပြန်ကကည့်ေင် 

အစိုးေက အတကာင် အထည်တဖာ်တဆာင်တဲ့တနောမှာ 

တကာင်းမွန်တော ဦးတဆာင်မူပဖင့် တတွ့ဆုံတဆွးတနွးတေး 

လြုင်န်းစဉက်ိ ုလကတ်တွ့ကျကျ ြူးတြါင်းတဆာငေ်ကွမ်ှု 

မလုြ်နိုင်ဘူးလို့ပမင်တယ်တလးတနာ အဲ့တတာပြည်နယ် 

အတွင်းမှာ ြဋိြက္ခ/ပြဿနာတတွကို တပဖတလျာ့ေင့် 

ေတလာက် မတပဖေှင်းနိုင်တဲ့  ြုံစံ ပဖစ် ပမင်တတွ့ေတာ 

တြါ့တနာ။

တမး ။ ။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ တြ်စခန်း တမး ။ ။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ တြ်စခန်း 

တိုးချဲ့ ထားတဲ့အတြါ် ဘယ်လိုပမင်ြါေလဲ။တိုးချဲ့ ထားတဲ့အတြါ် ဘယ်လိုပမင်ြါေလဲ။

တပဖ ။ ။ တဒေခံလူထုထံ တပြာတာကတတာ့ 

ယာယီတြ်စခန်းလို့ တပြာကကတယ်၊ တဒေခံလူထုက 

စခန်းအတည် ပဖစ်လာမှာကိုဘဲ အနည်းနှင့်အများ 

စိုးေိမ်မှုတတာ့ ေှိကကတာတြါ့တနာ။ အဲ့တတာ့ တြ်စခန်း 

တည်ေှိမှုနှင့်  ြတ်ေက်ငြီး ဘယ်တလာက် ဧေိယာ 

အကျယ်အေန်းနဲ့ ဘယ်တလာက်တြ်အင်အားနဲ့ေှိမှ 

တြ်စခန်းအပဖစ် ေတ်မှတ်တယ်ဆိုတာ မေိတတာ့ 

တြ်စခန်းအတည် ပဖစ်တယ်မပဖစ်ဘူးဆိုတာ တပြာေ 

ခက်ြါတယ်။

တမး ။ ။ ကြ်တောဂါနဲ့ ေင်ဆိုင်တနေတဲ့ အတပခ တမး ။ ။ ကြ်တောဂါနဲ့ ေင်ဆိုင်တနေတဲ့ အတပခ 

အတနမှာ လက်နက်ကိုင်တတွ အားလုံးကို  ဘယ်လို  အတနမှာ လက်နက်ကိုင်တတွ အားလုံးကို  ဘယ်လို  

အကကံပြု တပြာဆိုချင်ြါေလဲ။အကကံပြု တပြာဆိုချင်ြါေလဲ။

တပဖ ။ ။ အဲဒ့ါကတတာ ့ပြညတ်ငွ်းငငမိ်းချမ်းတေးနငှ့ ်

အြစ်ခတ်ေြ်စဲတေး ေတဘာတူညီမှု လက်မှတ်တေး 

ထိုးနိုင်တေး တတွ့ဆုံတဆွးတနွးမှု လုြ်ငန်းကိုတဆာင်ေွက် 

နိုင်ေန်နှင့်  COVID 19 တောဂါကို စုတြါင်း ေင်ဆိုင် 

တကျာ် ပဖတ်နိုင်ေန်ဆိုငြီး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း 

အေီးေီးမှ ထုတ်ပြန်ချက် ေှိကကတာ ပဖစ်တဲ့အတွက် 

တထွတထွထူးထူး  တပြာစောမေှိ ြါဘူး  အားလုံးက 

တောဂါအတကွ ်စိုးေမိမ်ှု ေှတိနကကတယ ်ဆိတုတာ ့ပြညေ် ူ

လူထုအတွက် စိုးေိမ်စောတစ်ခု တလျာ့ကျတာတြါ့တနာ။ 

ဒါကလည်း အားောချက်တစ်ခုလို့ဘဲ ပမင်ြါတယ်။

တမး  ။  ။  ဒီကြ်တောဂါတကကာင့်  ပြုလုြ် မဲ့  တမး  ။  ။  ဒီကြ်တောဂါတကကာင့်  ပြုလုြ် မဲ့  

ငငမိ်းချမ်းတေး တဆွးတနွးြွတဲချ ို့ ကိ ုေြတ်န့်ထားေတယလ်ို ့ငငမိ်းချမ်းတေး တဆွးတနွးြွတဲချ ို့ ကိ ုေြတ်န့်ထားေတယလ်ို ့

ကကားေိေတယ်။ ( ဥြမာ… ကယားပြည်နယ်မှာဆိုေင် ကကားေိေတယ်။ ( ဥြမာ… ကယားပြည်နယ်မှာဆိုေင် 

ပြည်နယ်အစိုးေနဲ့ KNPP လစဉ် အစည်းအတေးကို ပြည်နယ်အစိုးေနဲ့ KNPP လစဉ် အစည်းအတေးကို 

ေြ်နားလိုက်ေတယ်.. စေည်ပဖင့်တြါ့) ဆိုတတာ့ ဒီလို ေြ်နားလိုက်ေတယ်.. စေည်ပဖင့်တြါ့) ဆိုတတာ့ ဒီလို 

ေြ်တန့် ထားလိုက်ေတဲ့အတွက် ငငိမ်းချမ်းတေး တဖာ် ေြ်တန့် ထားလိုက်ေတဲ့အတွက် ငငိမ်းချမ်းတေး တဖာ် 

တဆာင်မှုကို ဘယ်တလာက်ထိ ထိခိုက်နိုင်မလဲ။တဆာင်မှုကို ဘယ်တလာက်ထိ ထိခိုက်နိုင်မလဲ။

တပဖ ။  ။  လက်ေှိ  အတပခအတနမှာ  လူေား 

အတေးကိစ္စနှင့်ြတ်ေက်ငြီး အတေးကကီးကာလ ပဖစ်တဲ့ 

အတွက် ကမ္ဘာ့ကုလေမဂ္ဂေဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ 

စစအ်ေုံးစာေတိက်ိ ုတလျာခ့ျဖိုန့ဲ့ စစြ်ွေဲြဖ်ို ့တဖာပ်ြထား 

ြါတယ်။ 

ကမ္ဘာက့ျန်းမာတေးအဖွဲ့ချုြက် ကမ္ဘာက့ြတ်ောဂါ 

အပဖစ် ေတ်မှတ်ထားတာတကကာင့် အာေှတိုက် မှာေှိတဲ့ 

နိုင်ငံအတတာ်များများက lock down ဖို့ကကိုးစားလာငြီ 

ပဖစ်တဲ့အတွက် ဒီချနိ်မှာ အစိုးေဘဲပဖစ် ပဖစ်  ဘယ် 

အဖွဲ့အစည်းဘဲ  ပဖစ် ပဖစ်  ကာကွယ်ထိန်းချုြ်ေမဲ့  

လူေားအတေး ကိစ္စကို အတေးကကီး ဦးစားတြးလုြ်ေမှာ 

ပဖစ်ြါတယ် အဲ့တတာ့ ငငိမ်းချမ်းတေးလုြ်ငန်းကို မပဖစ် 

မတနေြ်နားထားေင့်တယ်လို့ဘဲ ပမင်ြါတယ်။

တမး ။ ။ ၂၁ ြင်လုံကတော ကယား( ကေင်နီ) တမး ။ ။ ၂၁ ြင်လုံကတော ကယား( ကေင်နီ) 

ပြည်ေူ ၊  ပြည်ေားတတွအတွက် ဘယ်တလာက်ထိ ပြည်ေူ ၊  ပြည်ေားတတွအတွက် ဘယ်တလာက်ထိ 

အတေးြါေလဲ။အတေးြါေလဲ။

တပဖ ။ ။ နိုင်ငံတေးအေတပြာေေင်တတာ့ အတေးြါ 

မှုကတတာ့ေှိြါတယ် ေို့ တော်  လက်ေှိ တဖာ်တဆာင်  

တနတော ၂၁ ြငလ်ုကံ အေငက် ြငလ်ုြံုစံမံျ ိုး အတကာင ်

အထညတ်ဖာတ်ဆာငမ်ှုက မေှေိင ်တနာကတ်စခ်ကု တိငု်း 

ေင်းေားတန်းတူတေးနှင့် ဖေဒေယ် ဒီမိုကတေစီတေးကို 

ဘယ်တလာက်ထိ တမျာ်မှန်းထားလဲ ဆိုတဲ့ အတြါ်မှာဘဲ 

မူတည်ငြီး အကျ ိုးတက်တောက်မှုက အဲ့အတြါ်မှာဘဲ 

အတပခခံမယ်လို့ဘဲ ပမင်ြါတယ်။

တမး  ။  ။  KNPP က NCA မတေးထိုးေတေးတဲ့ တမး  ။  ။  KNPP က NCA မတေးထိုးေတေးတဲ့ 

အတွက် ၂၁ ြင်လုံမှာ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍကတန အတွက် ၂၁ ြင်လုံမှာ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍကတန 

ြါေင်ဖို့ လိုအြ်ေလဲ။ြါေင်ဖို့ လိုအြ်ေလဲ။

တပဖ ။ ။ အခုအတနအထားအေဆိုေင် NCA 

မတေးထိုးေင် ြါေင်နိုင်မည့်လမ်းတကကာင်းက မေှိေ 

တလာကပ်ဖစတ်ယ။် အေငက်တတာ ့တလလ့ာေတူိုဘ့ာတို ့

တခါင်းစဉ်အမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ တက်တောက်ေူအပဖစ်ဘဲ ေူတို့ 

တကတ်ောကက်ကေတယ ်ေငတ်ောကတ်ဆွးတနွးခငွ့မ်ေှဘိူး။ 

ထူး ပခားတာတစ်ခုက ဒီလာမည့်  တေှ့တွင်  ကျင်းြ 

မယ်လို့ ေံထားတဲ့ ၂၁ ြင်လုံအတွက်က ထိုးငြီးေား 

အ ဖွဲ့ တတွ မှာ  အ ကကို နို င် ငံ တေး တဆွး တနွး ြွဲ  မ ေှိ ေ 

တလာကပ်ဖစတ်နတတာ ့ဘာတတတွဆွးတနွးဖို ့ကျင်းြလတဲြါ ့

ဒါကလည်း မထိုးတေးတဲ့  အဖွဲ့ြါေင်နိုင်မည့်နည်း 

လမ်းအေစတ်စခ်မုျား ေတူိုမ့ှာ စဉ်းစားချက ်ေှေိလား 

ဆိုတာလည်း တမးခွန်းဘဲတြါတနာ။

အခလုိ ုတပဖကကားတြးတဲအ့တကွ ်တကျးဇူးတငြ်ါ အခလုိ ုတပဖကကားတြးတဲအ့တကွ ်တကျးဇူးတငြ်ါ 

တယ်ေှင့်။တယ်ေှင့်။

ကေင်နီပြည်နယ် ငငိမ်းချမ်းတေး တလ့လာတစာင့်ကကည့်ေုံးေြ်ေူ မာတီးယာ
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ကယားပြည်နယ်ေှိ  ငမို့ေုံး ငမို့ကို  ကိုဗစ်-19 

တောဂါ ကာကယွတ်ဲလ့ြုင်န်းစဉမ်ှာ အေုံးပြုေနအ်တကွ ်

ယနူဆီကေ်နြ်ုတံင ွပဖင့ ် တကျးလကတ်ဒေဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်

တေးဦးစီးဌာန နှင့် ြူးတြါင်းငြီး တဆာင်ေွက်ေွားမယ်လို့ 

က ယား ပြ ည် န ယ် ဦး စီး မှူး  ၊  ညွ န် ကကား တေး မှူး  

ဦးတကျာ်ေူတအာင်က တပြာြါတယ်။

UNICEF ကေန်ြုံတငွနဲ့ လွိုင်တကာ်ငမို့၊ ဒီးတမာ့ 

ဆိုငမို့၊ ဖားတဆာင်းငမို့နယ်အတွင်းေှိ တကျးေွာတတွမှာ 

ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်(စ်) ကာကွယ်တေး လုြ်ငန်းတတွကို  

တစ်ငမို့လှေင် ေန်ြုံတငွ ကျြ် ၃၂ေိန်း ၅တောင်းကို 

ယူနီဆက်က တထာက်ြံ့တြးထားတယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

“ လက်ေှိအချနိ်ထိ ကျတတာ်တို့ ၇ေက် ၄လ

 ၂၀၂၀ ေက်တန့အထိတတာ့ တကျးေွာတြါင်း ၁၀ေွာ

မှာ လက်တဆးတဘစင် ၁၀ခု တြ်ဆင်တဆာင်ေွက်ငြီး 

ပဖစ်ြါတယ်။  ဆက်လက် ငြီး  အပမန်ဆုံး ငြီးစီးတေး  

အတွက်ကို တဆာင်ေွက်လျက် ေှိြါတယ်” လို့ ဦးတကျာ် 

ေူတအာင်က တပြာြါတယ်။

လက်ေှိအချနိ်မှာလည်း တကျးေွာအချ ို့တတွမှာ 

တောဂါကာကွယ်ထိန်းချုြ်ဖို့အတွက် ေွာအေင်အထွက် 

ေါးတားဂိတ်တတွ ထားေှိထားေလို  ဧည့်ေည်တတွ 

လညြ်တင်ြီး ညအြိဖ်ိုအ့တကွ ်ေွာက ခငွ့မ်ပြုထားဘူးလို ့

ေိေြါတယ်။

လွိုင်တကာ်ငမို့နယ်၊ ြဒါးတညးတကျးေွာမှာလည်း  

တနေြ်ပြန်ေူတတွ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်(စ်)တောဂါကူး 

စက်ခံေမှုေှိ မေှိ  တစာင့် ကကည့် တေးလုြ်ငန်းတတွကို  

အစိုးေလက်လှမ်းမမှီတဲ့  တဒေတတွဘက်မှာ ေက်

ဆို င် ော တို င်း ေ င်း ေား လ က် န က် ကို အ ဖွဲ့ တတွ နဲ့  

ပြည်ေူလူထုတတွက ြူးတြါင်းတဆာင်ေွက်တနကကတယ်

လိုက့ယန်းပြညေ်စြ်ါတီ စစ်တေးချုြ ်ဦးတအာငမ်င်းက 

တပြာြါတယ်။

အ စိုး ေ အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တတွ အ တန နဲ့ လ က်

လှမ်းမမှီနိုင်တဲ့  ေှမ်း ပြည်နယ် ၊  ကယားပြည်နယ် ၊ 

ကေင်ပြည်နယ်နယ်စြ်ေှိ ကယန်းတဒေပဖစ်တဲ့ ြီကင်း၊ 

ဆီးြူး၊ လိြ်ေိုတဒေတတွမှာ တိုင်းေင်းေားလက်နက်

ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုပဖစ်တဲ့ ကယန်းပြည်ေစ်ြါတီနဲ့ 

လူထုတတွကတန ြူးတြါင်းဆာင်ေွက်တနတာတတွေှိတ

ယ်လို ဆိုြါတယ်။

“ ဒီအစိုးေအဖွဲ့ကတတာ့ေူတို့လုြ်နိုင်တဲ့အြို

င်းလုြ်တယ်ဆိုတာက ကျတတာ်တို့ဖယ်ခုံငမို့နယ်က 

ကျ တတာ် တို့ အ စိုး ေ တတွ လ က် လှ မ်း  န ည်း န ည်း  

တေးတယ်ဗျ ကျတတာ်တို့ဒီ ြီကင်းတဒေတတွ၊ ဆီးြူး 

တဒေ၊ ကတယာတဒေမှာ ေူတို့လက်လှမ်းနည်းန

ည်းတေးတဲ့အချနိ်ကျေူတို့ေဲ့ညွှန် ကကားမှုစီမံခံခွဲမှုက 

နည်းနည်းတနှာက်တနှးတယ် တေးလဲတေးတဲ့ အတွက်

တကကာင့်ကျတတာ်တို့ကိုယ်ြိုင်အေိနဲ့ကျတတာ်တို့အ

ဓိက ကယန်းပြည်ေစ်ြါတီအတနနဲ့ ပြည်ေူလူထုနဲ့ 

လကတ်ွငဲြီးအဓကိ ကျတတာတ်ိုလ့ြုတ်ာများတယ။်”လို ့

ဦးတအာငမ်င်းက ကန္တာေေတတီိငု်း(မ)်ကိ ုတပြာြါတယ။်

က ယ န်း ပြ ည် ေ စ် ြါ တီ ၊  က ယ န်း အ မျ ိုး

ေားကျန်းမာတေးတကာ်မတီမှ Covid-19 စစ်တဆး 

စမ်းေြ်တေးဂိတ်တတွကတတာ့ ဗဟိုစစ်တဆးတေးဂိတ်၊ 

ကဖုစစ်တဆးတေးဂိတ် ၊  ြျဉ်းမနားငမို့နယ်(တနပြည်

တတာ်တကာင်စီနယ်တပမ) တေြူလမ်းစုံစစ်တဆးတေးဂိတ်၊ 

တတာင်စလုံးစစ်တဆးတေးဂိတ် ၊  တလဒူတခါင်ဖုန်းဆိုး  

စစ်တဆးတေးဂိတ် ၊  တမာင်ဘတလာ့စစ်တဆးတေးဂိတ် 

တတွမှာ ထားေှိစစ်တဆးတနတာပဖစ်ြါတယ်။

၎င်းစစ်တဆးတေး ဂိတ်တတွမှ  ေံေယလူနာ 

တတွကို အစိုးေတဆးရုံများေို့လွဲတပြာင်းပခင်းလုြ်ငန်း

တတွကိုလုြ်တဆာင်တနတယ်လို့ေိေြါတယ်။

Covid-19 တောဂါကာကွယ်ဖို့အတွက်လဲ အစိုး

ေ အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တတွ နဲ့ ြူး တြါ င်း လု ြ် တဆာ င် တန တာ

တတွေှိတယ်လို့ကယန်း ပြည်ေစ်ြါတီ စစ်တေးချုြ်  

ဦးတအာင်မင်းက ဆက်တပြာြါတယ်။

“ကျတတာ်တို့ဒီအစိုးေအုြ်ချုြ်တေးအဖွဲ့နဲ့ကျ

တတာတ်ိုဒ့အီဖွဲ့အစည်းေဲ့ကျတတာတ်ိုေ့ဲ့ငမို့နယပ်ြည ်ေူ့

အုြ်ချုြ်တေးအဖွဲ့နဲ့ြူးတြါင်းငြီးတကျးေွာတိုင်း ကျတတာ် 

တိုလ့ကက်မ်းစာတစာငတ်တွေ၀ တနာကက်ျတတာတ်ိုအ့

ေြိညာတဟာတပြာြွတဲတလွ ဲကျတတာတ်ိုအ့ကနုလ်ုံးလြု ်

ထားတယ်။”လို့ဆိုြါတယ်။

ကယန်းတဒေဘက်မှာေှိတဲ့  အေြ်ဖက်အဖွဲ့  

အ စ ည်း တတွ အ တန နဲ့ လ ည်း  ကို ရို နာ ဗို င်း ေ ြ် ( စ် )

ကူးစက်မှု  ကကိုတင်ကာကွယ်တေးလုြ်ငန်းတတွကို  

တစဖ်ကတ်စလ်မ်း တဆာငေ်ကွတ်နတာလည်းေှတိယလ်ို ့

ကယန်းအမျ ိုးေမီးအဖွဲ့အတထွတထွ အတွင်းေင်းမှူး 

မူလားတကာ်ေင်းတီက တပြာြါတယ်။

၎င်းက “ အဓိက ခါကျတတာ့ ဒီဂိတ်တတွမှာတလ 

စစ် တဆးတဲ့ဟာမျ ိုး တတွဆို  လိုက်ကူညီ ပဖစ်တယ်  

လက်ေှိမှာတတာ့ ငြီးတတာ့ အခုနက တပြာေလိုဘဲ 

အဓကိ ကယန်းတဒေတတမွှာတြါတ့လတနာ ်ဘယအ်ဖွဲ့အ

စည်းမမှေငတ်ေးတဲက့ယန်းတဒေတတမွှာ ကျမတို ့ဒကီို

ရိုနာဗိုင်းေြ်စ်နဲ့ြတ်ေတ်ငြီးတတာ့ အေံဖိုင်တလးတတွ၊ 

ဗီနိုင်းတလးတတွ၊ ဘန်းဖလက်တလးတတွလိုက်တေတယ်၊ 

ငြီးတတာ့ ဆြ်ပြာခဲတလးေးတွ လိုက်တေပဖစ်တယ်။” 

လို့ တပြာြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ လွိုင်တကာ်တဆးရုံ၊ 

ဒီးတမာဆ့ိတုဆးရု၊ံ ေမှ်းပြညန်ယတ်တာငြ်ိငု်း ဖယခ်ုတံဆးရု၊ံ 

ဖ ယ် ခုံ ငမို့ န ယ်  ဆီး ြူး တဆး ရုံ နဲ့  က ေ င် ပြ ည် န ယ်  

ေတံတာငင်မို့နယ ်လြိေ်ိလုတ်ဆးရုတံတမွှာလ ဲCovid-19 

ကာကွယ်တိုက်ဖျက်တေးအတွက် ကျြ်၂၂၅ေိန်းဖိုး 

တဆးြစ္စည်းတတွကို  ကယန်းပြည်ေစ်ြါတီမှ ေွား 

တောက်တထာက်ြံ့တြးခဲ့တယ်လို့ ေိေြါတယ်။

 aus;vufa'obufawGrSm udkApf - 19 umuG,fzdk h,leDquf&efykHaiGaxmufyHh

aemfa'G;t,fcl

ယခင်က တန့စဉ် တေးဖွင့်ထားတော်လည်း လက်ေှိမှာ 

တနလာၤ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊  စတန တစ်ြတ်မှာေံုးေက်ော 

တောင်းချတတာ့တယ်လို့ ေိေြါတယ်။

ဦးစိုင်းငငိမ်းချမ်းေူ တေးတကာ်မတီက  “လူတိုင်း 

မှာ တတာ့  အ ခ က် အ ခဲ တတာ့ ေှိ တာ တြါ့  ဒီ တော ဂါ နဲ့  

ြ တ် ေ က် ငြီး တတာ့ မှ  နို င် ငံ တတာ် က ြဲ ပဖ စ် ပဖ စ်  

ဌာနဆိုင်ော ကပဖစ်ပဖစ် ဒီလိုမျ ိုး ြညာလာတြးတယ် 

လာတပြာ ပြတယ် ကျန်းမာတေးနဲ့ြတ်ေက်ငြီးတတာ့မှ။ 

ကျ န်း မာ တေး ထ က်  အ တေး ကကီး တာ တတာ့  

ဘားမှမေှိြါဘူး”လို့ တပြာြါတယ်။

ကို ဗ စ် - 1 9  တော ဂါ ကာ ကွ ယ် တေး အ တွ က်  

လက်တဆးတဲ့စနစ်  အတလ့အကျင့်တကာင်းတတွကို  

တကျး ေွာ တတွ မှာ ေ ေှိ တစ ဖို့ အ တွ က်  တကျး လ က် တဒ

ေဖွံ့ ငဖိုးတိုးတက်တေးဦးစီး ဌာနဲ့  Un i ce f  တို့က 

ြူးတြါင်း ငြီးတတာ့ လက်တဆးတဘစင်တြ်ဆင်ပခင်း ၊ 

လက်တဆးေည် လက်တဆးဆြ်ပြာထားေှိတြးပခင်း ၊ 

လက်ကမ်းစာတစာင်ပဖန့်တေပခင်း၊ တဆာင်ေန်တေှာင်ေန် 

ြိုစကာများလိုက်လံကြ်ပခင်း စတဲ့ လုြ်ငန်းတတွကို 

ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ မိတ်ဆက်တဆာင်ေွက်တန

တယ်လို့ေိေြါတယ်။

လွို င် တကာ် ငမို့ န ယ် အ တွ င်း က  ၁ ၆ ေွာ ေှိ ငြီး  

ေေှိတဲ့ေန်ြုံတငွနဲ့ အဓိက လူစည်းကားတဲ့တနောတတွကို 

ဦးစားတြးတဆာင်ေွက်ေွားမှာ ပဖစ်ေလို  ေန်ြုံ တငွ  

ထြတ်ိုးေေှခိဲေ့ငလ်ည်း အပခားတနောတတကွိ ုဆကလ်က ်

တိုးချဲ့တဆာင်ေွက်ေွားမှာြဲပဖစ်ြါတယ်။

ငမို့ န ယ်  ေုံး ငမို့ န ယ် အ တွ က် ကို  လ တ်  

တတလာ ကနဦး ေက်ဆိုင်ောတကာ်မတီတတွ ငမို့နယ် 

အြုခ်ျုြတ်ေးအဖွဲ့တတ ွလွှတတ်တာက်ိယုစ်ားလယှတ်တနွဲ့ 

တိုင်ြင်ညှိနှိုင်း ငြီးတတာ့မှ တကျးေွာတြါင်း ၄၂ေွာမှာ 

လက်တဆးတဘစင်တြါင်း အခု ၅၀ ကနဦး တြ်ဆင် 

ေွားမှာပဖစ်ြါတယ်။

tpdk;&vufvrf;rrSDwJh a'obufrSm vlxkeJ hwdkif;&if;om; 

vufeufudkiftzGJ hyl;aygif;jyD; udk&dkemAdkif;&yf(pf)umuG,f

pdk;xdkufatmif

တကျးလက်တဒေဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်တေးဦးစီးဌာမှ ြဒါးတညးတကျးေွာ၏ တစျးတေှ့တွင် လက်တဆးတဘစင်များ

ထားေှိတြးပခင်းကို တဆာင်ေွက်တနစဉ်။

ကယန်းအမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံး(KyWO) နှင့်  ကယန်းအမျ ိုးေားညီညွတ်တေး ဦးတဆာင်တကာ်မတီ (HCKNU)မှ လတ်တတလာတွင် 

ပဖစြ်ွားတနတော အေကရ်ှူလမ်းတကကာင်း ဆိငုေ်ာ COVID - 19 တောဂါကကိုတင ်ကာကယွန်ိငုေ်နအ်တကွ ်ကယန်းတဒေဘကေ်ို ့အေြိညာတြးလြုင်န်းများ 

တဆာင်ေွက်ေွက်တနကကစဉ်။ (ဓါတ်ြုံ - Kayan Women's Organization Facebook)

&Srf;jynfe,f 

ta&S hydkif;wGif 

tpdk;& ppfwyfu 

a'ocHrsm;udk 

vl htcGihfta&; 

csdK;azmufr_rsm;&Sdae

ueœm&0wDwdkif;(rf)

ေှမ်းပြည်နယ်အတေှ့ြိုင်း မိုင်းတုံ ငမို့နယ်တွင် 

အစိုးေစစ်တြ်က တဒေခံများအတြါ် လူ့အခွင့်အ

တေးချ ိုး တဖာက်မှုများေှိ တနတယ်လို့  ေှ မ်းလူ့အခွင့်  

အတေးချ ိုးတဖာက်မှုမဏ္ဍိုင်မှ တနာက်ဆုံးေ လူ့အခွင့် 

အတေးချ ိုးတဖာက်မှု ေတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို မတန့က 

ထုတ်ပြန်ထားြါတယ်။

ေတင်းထုတ်ပြန်ချက်ေဲ့ တပြာတေးဆိုခွင့်ေှိေူ 

စိုင်းေွက်လွင်ကတတာ့ ေတင်းထုတ်ပြန်ပခင်းနဲ့ြတ်ေ

က်ငြီးအခုလိုတပြာြါတယ်။

“ ကမ္ဘာက့ြန်ဲ့ဆိေုင ်ပမနမ်ာအစိုးေစစတ်ြက် ကာ

ကယွတ်ြးေမယ့အ်တပခအတနလည်းပဖစေ်လိ ုနိငုင် ံအေီး

ေီးမှာလည်းဒီဟာကိုအင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ ရုန်းကန် 

တနတဲ့အချနိ်မှာ ပမန်မာအစိုးေစစ်တြ်က ဆန့်ကျင် 

တယ်တြါ့ အဲ့ဒါတကကာင့်ထုတ်ပြန်ေတာြါ။ အပြစ်မဲ့တဲ့ 

ေွာေားတတွကို ငခိမ်းတပခာက်တာတို့ လူ့အခွင့်အတေး

ချ ိုးတဖာက်တာတို့ကို ေြ်တန့်တစချင်တာတြါ့တနာ့။” လို့ 

တပြာြါတယ်။

အစိုးေစစ်တြ်က တစ်နိုင်ငံလုံး ြစ်ခတ်တိုက် 

ခတ်မှုေြ်စဲတေး စာချုြ် (NCA) လက်မှတ်တေးထိုးထား 

တဲ့ေှမ်းစစ်ေားများကို ေိက္ခာမတြးေန် ေွာေူကကီး ကို 

ငခိမ်းတပခာက်ထားမှုလည်းေှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ 

တဖာ်ပြထားြါတယ်။

မိုင်းတုံ ငမို့နယ်ေွာလူ ကကီးကို  လမ်း ပြအပဖစ်  

မတ်လ၂၅ ေက်တန့က တိုက်ြွဲထဲတခါ်ေွား ပခင်း ၊ 

ေမ်လုံးစံေွာေား ၆တယာက်ကို  ေိက္ခာေယ်ြို့တြးဖို့  

ဧငြလီ ၅ေကတ်န့တငွ ်တစခိငု်းခဲတ့ယလ်ိုလ့ည်း ထတုပ်ြန ်

ချက်မှာြါေှိတယ်။
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ဖရဆူိငုမို့နယအ်တငွ်းက တကျးေွာတတ ွဘကမ်ှာ 

အစိုးေအစီအစဉ်နဲ့  ချထားတြးတဲ့ဆိတ်တမွး ပမူတေး 

လုြ်ငန်းမှာ တေေွားတဲ့ ဆိတ်တကာင်တေတတွကို ပြန် 

တလျာ်တြးေမည်ဆိုလို့  ဆိတ်တမွး ပမူထား ကကတဲ့ေူ  

တတွမှာ အခက်တတွ့တနကကေြါတယ်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှာြဲ အစိုးေကတန တေ 

ေွားတဲ့  ဆိတ်တကာင်တေတတွကို  ပြန်တလျာ်  တြးဖို့  

ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက် ဆိတ်တမွးပမူတဲ့ ေူတတွက 

ပြ န် ေ ယ် ထ ည့် နို င် ဖို့ လ ည်း  ကကိုး စား တဆာ င် ေွ က်  

တနကကေြါတယ်။

ဆိတ်တမွးပမူတေးလုြ်ငန်းမှ အမည်မတဖာ် လိုေူ 

ဆိတ်တမွး ပမူတဲ့ေူတစ်ဦးက “ လက်ေှိကျန်တနတဲ့  

ဆတိတ်တကွိြု ဲြွားလာမလားအဲလ့ိမုျ ိုးြ ဲတမှောေ် မှာတြါ ့

ကျတတာ်တို့ ပြန် ငြီး တတာ့ တလျာ် ဖို့ကလဲကျတတာ်တို့  

မှာမပဖစ်နိုင်ဘူးတလ စားေတ်တနတေးကလဲ နကိုယ်က 

တည်းက အဆငမ်တပြလိုေ့တူိုဆ့ကီ အကညူေီြါတယ ်

ဆိုမှ  ဒါကို ပြန် ငြီးတတာ့မှတလျာ်ေမယ် ဆိုေင်တတာ့  

ကျတတာ်အတွက်က အဆင်မတပြဘူးတြါ့။”လို့ တပြာြါ 

တယ်။

အ ေ က် တမွး ေ မ်း တကကာ င်း အ ဆ င် တပြ တစ ဖို့  

ေည်ေွယ်ငြီး ဖရူဆို ငမို့နယ်အတွင်းေှိ  တဒေခံတချ ို့ 

ကတနငြီးတတာ့  ဆိတ်တမွး ပမူတေးလုြ်ငန်း  တတာင်း  

ဆိခုဲေ့ပဖင့ ်၂၀၁၇ခနုစှ ်ဒဇီငဘ်ာလက ဆတိအ်တကာငတ်ေ 

၁၀၀ကို အစိုးေကတန ချထားတြးခဲ့တာပဖစ်ြါတယ်။

ဆိတ်တတွကို ကားတြါ်ကတန ချတဲ့အချနိ်မှာလဲ 

ကနုြ်စ္စည်းတတ ွတင၊်ချ ေလိမုျ ိုး ဆွငဲြီးြစတ်ငတ်ာတတ၊ွ 

တွန်းချတာတတွတကကာင့် အတွင်းဒဏ်ောတတွ၊ အပြင် 

ဒဏ်ောတတွေှိတနတယ်လို့ေိေြါတယ်။ ယူလာတဲ့  

ဆိတ်တတွကလဲ အေွယ်အစားမျ ိုးစုံဆိုတြမဲ့  ကျန်း

မာေန်စွမ်းတဲ့ဆိတ်တတွမြါဘူးလို့ တဒေခံတတွက 

တပြာြါတယ်။ ဆိတ်တတွကိုတမွးပမူဖို့အတွက်ခခံတတွ

၊ ဆိတ်အစာတတွကိုလဲ တထာက်ြံ့တြးထားတာမေှိတဲ့ 

အတွက် တမွးပမူေူတတွအတနနဲ့အခုလို မတအာင်ပမင် 

တဲ့အတပခအတနမှာ ကိုယ့်ြိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်အတက်နိုင်ဆုံး

လုြ်တနေတယ်လို့တပြာဆိုတနကကြါတယ်။

ဆိတ်တတွတောက်လာငြီး ေက်ြိုင်းအတွင်းမှာြဲ 

တစ်တကာင် ငြီးတစ်တကာင်  တေေွား ကကတယ်လို့  

ဆိတ်တမွးပမူတဲ့ အမည်မတဖာ်လိုေူ တဒေခံ အမျ ိုးေား 

တစ်ဦးက အခုလိုတပြာြါတယ်။

၎င်းက “၅ေက်တပမာက်တန့မှာလဲ  ကျတတာ်  

ပြည်နယ်မှုးကိုလဲ ဖုန်းဆက်ငြီးမှ ဆိတ်တတွ အတပခ 

အတနမတကာင်းဘူး ပြန်လာယူလဲယူတြါ့ ၊  တစ်ခုခု  

လုြ်ေင်လဲလုြ်တြါ့ ၊  တစ် ပခားတနောြို့ ေင်လဲြို့ တြါ့  

ဒီတနော၊ ဒီတဒေနဲ့တတာ့အဆင်မတပြဘူးတပြာတဲ့အချ ိ

န်မှာလဲ ေူတို့လာမယူဘူးတြါ့ အခုမှအလုြ်အစဆို 

တေ တတာ့ တေ မှာ တြါ့  ဒါ တြ မဲ့  ၄ ၊ ၅ တကာ င်  ၁ ၀

 တကာင်တလာက်ြဲတေမယ် ငြီးေင် မတေတတာ့ဘူး 

ေူအဲ့လိုြဲတပြာငြီးမှ ဒီတိုင်းြဲဆက်ေွားလိုက်တတာ့ 

ဆိတ်တတွက ၂လ အတွင်းမှာအတကာင် ၅၀တလာက် 

တေေွားတာတြါ့။” လို့ တပြာြါတယ်။

အ ခု လို တမွး ပမူ ငြီး တနာ က်  တဒ ေ ခံ တတွ  

တအာ င် ပမ င် မ ည် ဆို ြါ က  အ ကျ ိုး အ ပမ တ် တတွ ကို  

တဒေခံတတွအတွက်ဟုော ေိထားခဲ့ ကကတာပဖစ်ငြီး 

အခုလို ဆိတ်တကာင်တေတေတကကဆုံးရှုံးမှုတတွပဖစ်တြါ်

လာေင် အစိုးေကတန တာေန်ယူတပဖေှင်းတြးမယ်လို့ 

ယူဆမိခဲ့ကကတာပဖစ်ြါတယ်။

အ ခု လို  ဆိ တ် တမွး ပမူ တေး လု ြ် င န်း တအာ င်

ပမင်မှုမေှိတာတကကာင့်  အစိုးေကတန တာေန်ယူမှု ၊ 

တာေန်ခံမှုေှိေှိတပဖေှင်းတြးဖို့ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မှာ

တမးပမန်းဖူးတယလ်ို ့ဖရဆူိငုမို့နယ ်မဆဲန္ဒနယအ်မတှ(်၁) 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်  ဦးေဲေယ်က 

အခုလို တပြာြါတယ်။

“ဒါတတွက အစိုးေစီမံချက်ပဖစ်တယ် တနာက်ငြီး 

တတာမ့ ှေွာေားတတအွကျ ိုးပဖစဖ်ိုအ့တကွ ်အစိုးေတတကွ 

လာငြီးတတာ့မှ  လုြ်တြးတဲ့ကိစ္စ ပဖစ်တယ်တြါ့တနာ် ။ 

အခုက ဒီလိုအရှုံးတြါ်တဲ့အခါမှာ ေွာေူေွာေားတတွကို 

တလျာ်ခိုင်းတဲ့ြုံစံမျ ိုးပဖစ်တနတယ် တစ်ကယ်တမ်းဆို 

ဒါတတွက မပဖစ်ေင့်တဲ့ကိစ္စပဖစ်တယ်တြါတနာ်။” လို့ 

ဦးေဲေယ်က တပြာြါတယ်။

ဆတိတ်တကွိ ုပြညမ်ဘကက်တန ဆတိအ်တကာင ်

တေ (၁၀၀) ေယ်တဆာင်လာတာ ပဖစ်ငြီးတတာ့ တဒေေဲ့

ောေဦတနုဲ့မကိကုည်တီဲအ့တကွ၊် ကားနဲ့ပြည့က်ကြတ်န

တအာင်တင်တဆာင်လာတဲ့အတွက် နှစ်လအတွင်းမှာြဲ 

ဆတိအ်တကာငတ်ေ (၅၀) ခန့်တေဆုံးေွားတယလ်ိုဆ့တိ ်

တမွးပမူတဲ့လူက တပြာြါတယ်။

လက်ေှိ မှာ  ဆိတ်အတကာင်  ၁၀၀  ကတန 

၈တကာင်ြဲ ကျန်တတာ့တဲ့အချနိ်မှာ ငြီးခဲ့တဲ့၂၀၂၀ခုနှစ် 

တဖတဖာ်ေါေီလအတွင်းမှာြဲ နန်းဖဲ တကျးေွာဘက်မှာ 

ဆိတ်တတွကို  တေှေ့တပြာင်းတမွး ပမူခဲ့ ကကတယ်လို့ဆိုြါ 

တယ်။ အခုဆိုလှေင် ၈ တကာင်ကတန ေားတြါက် ၃

 တကာင်၊ ၉ တကာင်ကိုတတာ့ထြ်မံေယ်ပဖည့်ထားတာ 

ပဖစ်ငြီး အားလုံးစုစုတြါင်း အတကာင် ၂၀ ော ေှိြါ 

တတာ့တယ်။

ဖရဆူိငုမို့နယအ်တငွ်းက တဒါဗျာကူးတကျးေွာမှာ 

စိုက်ြျ ိုး တမွး ပမူတေးနှင့်  ဆည်တပမာင်းေန် ကကီးဌာန 

တို့က (၂၀၁၇-၂၀၁၈)အစိုးေဘတ်ဂျတ်နဲ့ဆိတ်

တမွး ပမူ တေး လု ြ် င န်း ကို လု ြ် တဆာ င် ခဲ့ တာ ပဖ စ် ငြီး  

ဆတိတ်တကွိ ုပြညမ်ဘကက်တန ကားပဖင့ ်ေယတ်ဆာင ်

လာခဲ့ကကတာပဖစ်ြါတယ်။
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ြေဟိတ လူမှုကူညီတေးအေင်းတွ ပဖစ်တဲ့  

ေစ္စကုဋီြေဟိတအေင်း နဲ့ တဖးကူလက် (လွိုင်တကာ်) 

ြေဟိတအေင်းတို့မှ တြးအြ်လှူဒါန်းတဲ့ အလှူေှင် 

များကိုယ်စား လွိုင်တကာ် ငမို့အတွင်း  ြုံမှန်ေင်တငွ  

မေှိတဲ့ အတပခခံ လူတန်းစားများအတွက် အတပခခံစား 

တောက်ကုန်များကို ဧငြီလ ၂၆ေက်တန့က အိမ်တိုင် 

ောတောက် ေွားတောက် လှူဒါန်းခဲ့ြါတယ်။

ေစ္စကုဋီြေဟိတအေင်းတာေန်ေိှေူတစ်ဦး

ပဖစ်တဲ့  ကိုတဇာ်ထက် “နိုင်ငံတတာ်အစိုးေကလည်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလတြါ့ အဲ့ချနိ်မှာ ဆန်တတွ ဆီတတွပဖန့်  

တေတြးတာေှိတယ်တလ။ အဓိက ထားတာကတတာ့ 

အစိုးေအဖွဲ့ တြးတာ မေတဲ့အဖွဲ့တတွကိ ုကျတတာ်တို့က 

ဦးစားတြးငြီးတြးမှာ။ တနာက်ငြီးတတာ့ ကျတတာ်တို့  

ကိုယ်တို င်ကလည်း  ေြ်ကွက်ထဲမှာလှည့် တနတာ 

ပဖစတ်ဲအ့တကွ ်ေြက်ကွထ်မဲှာ တကယအ်ဆငမ်တပြတဲ ့

ေတူတကွိတုတွ့ေတယ ်အဒဲအီမိတ်တ ွအမိတ်ိငုေ်ာတောက ်

လိုက်ပဖန့် ငြီးတြးမှာြါ” လို့ တပြာြါတယ်။

အတပခခံစားတောက်ကုန်တတွပဖစ်တဲ့ ဆန်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ အာလူး၊ ကကက်ဥ၊ ကကက်ေွန်၊ တခါက်ဆွဲတပခာက် 

စတာတတွကို ေွားတောက်လှူဒါန်းခဲ့ငြီး အိမ်တပခ ၆၀၀ 

အတွက် ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ေိေြါတယ်။

မေေှိတဲ့  အိမ် တထာင်မိေားစု တတွအတွက်  

အလှူေှင်တတွေဲ့  လှူဒါန်းြစ္စည်းတတွနဲ့  ြေဟိတ 

အေင်းတတွက စာေင်းလိုက်လံတကာက်ကူငြီး ထြ်မံ 

ပဖန့်တေတြးတနတာြဲပဖစ်ြါတယ်။

“အခက်အခဲကတတာ့ တလာတလာဆယ်အပြင် 

မထွက်ေတတာ့ အိမ်မှာြဲတနတတာ့ စားေတ်တနတေးက 

နည်းနည်းအခက်အခဲေှိတာတြါ့ ”  လို့  တထာက်ြံ့  

ြစ္စည်းလက်ခံေေှိတဲ့ ဦးတဇာ်တထွးက တပြာြါတယ်။

လ တ် တ တလာ ပဖ စ် ြွား တန တဲ့  C O V -

y&[dwtoif;tzGJ hrsm; tajccH 

vlwef;pm;rsm;twGuf tajccH 

pm;aomufukef oGm;a&mufvSL'gef;

ID-19 တောဂါ ပဖစ်ြွားတနတဲ့အချ နိ်မှာ  ပြည်နယ်  

အတငွ်းမှာေှကိကတဲ ့ြေဟတိအေင်းကလည်း တစဖ်က ်

တစ်လှမ်းကတန ြူးတြါင်းြါေင်တနေလို Volunteer 

လုြ်ကိုင်တနကကတာပဖစ်တဲ့အတွက် အခက်အခဲတတွ 

ေှိတယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

“အခက်အခဲကျတတာ့ အစုံြါြဲ။ အခုကျတတာ့ 

ဘယ်လိုမျ ိုးလဲဆိုေင်  Volunteer  တတွကိုလည်း  

ေမူျားေားေမီးကိတုြါ ့ေကေ်ညှတ်ခါ်ထားတယဆ်ိတုတာ ့

ေူ တို့ စား တေး တော က် တေး အ ကု န် တာ ေ န် ယူ ေ တ

ယ် ေူတို့မိေားစုလည်း နည်းနည်းြါးြါးကကည့်နိုင်

တအာင်တြါ့တနာ ကိုယ်ကကကိုးစားတြးေတယ်ဆိုတတာ့ 

အဲ ဒါ တလး က ြါ ြဲ  ကို ယ့် ဆီ မှာ တေ ေှ ည် ေှိ နို င် ဖို့ က 

လည်း ကိုယ်ကလည်း နည်းနည်းြါးြါး ဘားမှမတြး 

နိုင်ေင်တတာင်မှ စားဖို့ တစ်ေက်ေုံးနှြ်ကို လုြ်တြးနိုင် 

ေတာတြါ့တနာ” လို့ တဖးကူလက်(ကယား) ြေဟိတ 

အေင်းမှာ မအိက ဆိုြါတယ်။

ြေဟိတအေင်းတတွအတနနဲ့  ြုံ မှန်ေင်တငွ  

မေှိတဲ့ အတပခခံလူတန်းစားတတွကို တထာက်ြံ့ြစ္စည်း 

များ  ထိ ထိ တော က် တော က် လှူ ဒါ န်း နို င် ဖို့ အ တွ က်  

ေြ်ကွက်ထဲ လိုက်လံတမးပမန်းငြီး စာေင်းတကာက်ယူ 

ခဲ့တာပဖစ်ြါတယ်။

အစိုးေအဖွဲ့ေဲ့  မဟာေကကြန်ရုံးြိတ်ကာလ 

အတွင်း ြုံမှန်ေင်တငွမေှိတဲ့ အတပခခံလူတန်းစားတတွကို 

အတပခခံစားတောက်ကုန် ၅ မျ ိုး တထာက်ြံ့ဖို့အတွက် 

ေက်ဆိုင်တဲ့ ငမို့နယ်အတထွတထွအုြ်ချုြ်တေး ဦးစီး 

ဌာနက ဦးစီးငြီး ေြ်ကွက်တကျးေွာ စာေင်းတကာက် 

ယူထားတယ်လို့ ဆိုတြမယ့် အမှန်တကယ် မေေှိတဲ့ 

ေူတတွက အိမ်တထာင်စုစာေင်းမေှိတာတကကာင့် မေေှိခဲ့ 

ဘူးလို့ ဆိုြါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)
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ကမ္ဘာတစ်ေှမ်းကြ်တောဂါ ကကုံတတွ့တနကကေတဲ့ 

အချနိ်မှာ ပြည်ေူတတွ တောဂါကူးစက်မခံေတလတအာင် 

ဂရုတစိုက်နဲ့ အိမ်မှာတနတနကကေတဲ့အချနိ်မှာ လက်ေှိ 

ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း တိုင်းေင်းေား တဒေတတွဘက် 

မှာကတတာ့  စစ်တဘးတတွနဲ့  ကကုံတနေလို့  ဒီတောဂါ  

ကူးစကမ်ှု ထနိ်းချုြဖ်ိုထ့က ်စစတ်ဘးဒဏက်တန မနည်း

ထွက်တပြးတိမ်းတေှာင်တနကကေြါတယ်။

ေ ခို င် ပြ ည် န ယ် နှ င့်  ချ င်း ပြ ည် န ယ် တတွ မှာ  

ပမန်မာစစ်တြ်နဲ့ AA အကကား ြဋိြက္ခတတွတကကာင့် 

တနေြ်စွန့်ခွာတနေေူ (၁၅၀၀၀၀)တလာက်အထိ ေှိတန 

ငြီပဖစ်ြါတယ်။ ယတန့အချနိ်ထိ တိုက်ြွဲတတွ ဆက် 

လက်ပဖစ်တြါ်တနငြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ေက် ၃၀အတွင်ချင်း 

ပြည်နယ်မှ စစ်ြွဲတတွတကကာင့် ကတလးငယ်များအြါ 

အေင်တေဆုံးေူ  စုစုတြါင်း  (၂၈) ဦးအထိေှိတနငြီ  

ပဖစ်ြါတယ်။

ချင်းလူ့အခွင့်အတေးအဖွဲ့မှ Salai Lian က 

“ဒတီိကုြ်ွတဲကကာင့ ်ပြညေ်တူတမွနစန်ာဖို၊့ တိကုြ်ွတဲကကာင့ ်

ပြည်ေူတတွ မတေဖို့ ၊  တိုက်ြွဲတကကာင့် ပြည်ေူတတွ 

ဒဏေ်ာမေဖိုဘ့တဲြါ ့ကျတတာတ်ိုတ့အာတ်ြးတာပဖစတ်ယ ်

ပြည်ေူတတွဘက်ေြ်တည်ငြီးတတာ့ ပြည်ေူတတွေဲ့  

လိုအင်ဆန္ဒကို အတတ်နိုင်ဆုံးတဖာ်ပြဖို့ဘဲပဖစ်တယ်။

”  တပြာြါတယ်။

ယ ခ င် အ စိုး ေ လ က် ထ ြ် မှာ  စ စ် ြွဲ တတွ မ ေှိ  

ေတလာက ်နည်းတြမဲ ့အေြ်ေား အစိုးေလက ်ထကမ်ှာ 

မှ အခုလိုစစ်ြွဲတတွအပဖစ်များလာတယ်လို့  ချင်းလူ့ 

အခွင့်အတေး အဖွဲ့မှ Salai Lian ကဆက် တပြာြါတယ်။

အစိုးေစစ်တြ်က တစ်နို င်ငံလုံး  ြစ်ခတ်  

တိုက်ခတ်မှုေြ်စဲတေး စာချုြ် (NCA) လက်မှတ်တေး 

ထိုး ထား တဲ့  ေှ မ်း ပြ ည် န ယ် ပြ န် လ ည် ထူ တထာ င်

တေး တကာ င် စီ / ေှ မ်း ပြ ည် န ယ် တ ြ် မ တတာ် နဲ့ လ ည်း  

မတ်လ ၂၅ ေက်တန့က ေှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းတုံငမို့နယ် 

အတေှ့တတာင်ဘက်မှာေှိ ၎င်းတြ်ဖွဲေှိတဲ့ တကာင်းဟိုနမ့် 

တြ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကကတယ်လို့ေိေြါတယ်။

တိုက်ြွဲ ပဖစ် ြွား ငြီး တနာက်  အစိုး ေစစ်တြ်  

ကတနငြီး တဒေခံတတွကို ေှမ်းစစ်တြ်များအတကကာင်း 

တမး ပမန်း ငြီး  စားနှြ်ေိက္ခာတတွ  တထာက်ြံ့ တြးတန 

တယလ်ို ့စြွစ်ွကဲကတာတတ၊ွ တဒေခေံွာေားအား တိကုြ်ွ ဲ

ပဖစ်ြွားတဲ့ဘက်ကို လမ်းပြအပဖစ်တခါ် ေွားခဲ့တာတတွ 

ပြုလုြ်ခဲ့ကကြါတယ်။

ဒါတကကာင့်  ဧ ငြီလ ၁၃ ေက်တန့က ေှမ်းလူ့  

အခွင့်အတေး ချ ိုးတဖာက်မှုမဏ္ဍိုင်မှ တနာက်ဆုံးေ လူ့ 

အခွင့်အတေး ချ ိုးတဖာက်မှု  ေတင်းထုတ် ပြန်ချက် 

မှာဆိေုင ်အစိုးေစစတ်ြက် တဒေခတံတအွတြါ် လူ့အခငွ့ ်

အတေး ချ ိုးတဖာက်မှုတတွေှိတနတယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

ေတင်းထုတ်ပြန်ချက်ေဲ့ တပြာတေးဆိုခွင့်ေှိေူ 

စိုင်းေွက်လွင်က “ ကမ္ဘာ့ကြ်နဲ့ဆိုေင် ပမန်မာအစိုးေ 

စစ်တြ်က ကာကွယ်တြးေမယ့်အတပခအတနလည်း 

ပဖစ်ေလို  နိုင်ငံအေီးေီးမှာလည်းဒီဟာကိုအင်တို

က် အားတိုက်နဲ့  ရုန်းကန်တနတဲ့အချနိ်မှာ ပမန်မာ 

အစိုးေ စစ်တြ်ကဆန့်ကျင်တယ်တြါ့အဲ့ဒါတကကာင့်  

ထုတ်ပြန်ေတာြါ။ အပြစ်မဲ့တဲ့ ေွာေားတတွကို ငခိမ်း 

တပခာက်တာတို့ လူ့အခွင့်အတေးချ ိုးတဖာက်တာတို့ကို 

ေြ်တန့်တစချင်တာတြါ့တနာ့။” လို့ တပြာြါတယ်။

အ ခု လို  တို င်း ေ င်း ေား တဒ ေ တတွ ဘ က် မှာ  

စစ်တဘး ဒဏ်တတွကကုံတတွ့  ေချနိ်မှာ COVID-19 

ကူးစကတ်ောဂါအြါအေင ်အခကအ်ခအဲကျြ ်အတည်း 

တတွကို တကျာ်ပဖတ်နိုင်ဖို့ ပဖစ်တြါ်တနတဲ့ ြဋိြက္ခတတွ 

ေြ်တန့်တြးဖို့ လိုတယ်လို့ လူ့အခွင့်အတေးမှတ် တမ်း 

ကနွေ်က ်(ပမနမ်ာနိငုင်)ံ ND- Burma အဖွဲ့ေင ်အနာဂတ ်

အလင်းတန်းစုံမှတ် ဒါရိုက်တာ တဒါ်ေက်ေက်တအာင် 

ကတပြာြါတယ်။

“ဒီတန့ဒီအချနိ်တြါ့တနာ် ဒီ COVID-19 ကမ္

ဘာကြ်တောဂါနဲ့ ကကုံတတွ့တနေတဲ့အချ နိ်မှာ ပမန်မာ 

နိငုင်ေံဲ့လကေ်ှအိတပခအတနက အခလုကေ်ှမိှာ ဆိလုိုေ့ှေိင ်

ေခိုင်ဘက်တကာ၊ ဒီေှမ်းပြည်တပမာက်ြိုင်းဘက်မှာတကာ 

မငငိမ်းချမ်းဘူးတြါ့တနာ်  ဒီေက်ြိုင်း  တတွဆိုတတာင်  

ြိုတတာင်ဆိုးတနတေးတယ် အခုလက်နက်ကကီးကျလို့ 

ေခိုင် ဘက်မှာဆို ေင်အတပခအတနတတာ်တတာ်ဆိုးတန 

တယ်။” လို့ တဒါ်ေက်ေက်တအာင် ကတပြာြါတယ်။

အစိုးေစစ်တြ်နဲ့ တိုင်းေင်းေားလက်နက်ကိုင်

အဖွဲ့အစည်းတတွ လက်တွဲတဆာင်ေွက်နိုင်မှောပမန်မာ

ပြည်တွင်း ငငိမ်းချမ်းတေးေေှိနိုင်မယ်လို့ လူ့အခွင့်အတေး

မှတ်တမ်းကွန်ေက်(ပမန်မာနိုင်ငံ) မှယုံကကညြ်ါတယ်လို့ 

ဧငြလီ ၁၀ ေကတ်န့က ထတုပ်ြနတ်ကကပငာလိကုြ်ါတယ။်

လူ့အခွင့်အတေးကွန်ေက်(ပမန်မာနိုင်ငံ) အဖွဲ့ေင် 

တတအာင်းအမျ ိုးေမီးအဖွဲ့(TWO)၊ တတအာင်း တကျာင်း

ေားနငှ့လ်ငူယမ်ျားအစည်းအရုံး(TSYU)နငှ့ ်တတအာင်း 

လူထုအတပခပြု လူမှုအဖွဲ့အစည်းတတွေဲ့ မှတ်တမ်းအေ 
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၂၀၂၀ မတလ် တလတည်းအတငွ်းမှာ မတေားဖမ်းဆီးမှု၊ 

ညဉှ်းြမ်းနှြိစ်ကမ်ှုနဲ့ အတင်းအဓမ္မ တစခိငု်းမှု တြါင်း ၁၈ 

မှုပဖစ်ြွားခဲ့တယ်လို့ဆိုြါတယ်။

ေခိုင်း ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုေင်  အစိုးေက 

အငတ်ာနကြ်တိဆ်ိုမ့ှုတကကာင့ ်လမူှုကညူကီယဆ်ယတ်ေး

လုြ်ငန်းတတွလုြ်ဖို့ ထိခိုက်တနကကေြါတယ်။ 

ကိုဗစ်တောဂါကူးစက်မှုအကကားမှာ အေြ်ေား 

တတွ ကကိုတင်ကာကွယ်တေးအတွက်  အတေး ကကီးတဲ့  

ေတင်းအချက်အလက်တတွေဖို့  ြိုမိုအန္တောယ ်

ကကီးမားတစြါတယ်။ ေခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် 

ြလက်ေငမို့နယ်ထဲမှာဆိုလှေင် ေတ်ပဖတ်မှု ၊ ညှဉ်း 

ြန်းနှိြ်စက်မှု၊ လူမဆန်စွာပြုကျင့်မှု၊ တြျာက်ဆုံးမှု၊အ 

တင်းအကကြ်ဖမ်းဆီးခံေမှုနှင့်  ေတင်းမီဒီယာတတွ 

အတြါ် ဖိနှိြ်မှု ၅၁ ခုေှိခဲ့ြါတယ်။

“Cov id  တောဂါတကကာင့်  တေဆုံးတဲ့ ဦးတေ  

နှု န်း ထ က်  အ ခု ပြ ည် တွ င်း မှာ ပဖ စ် တန တဲ့ စ စ် တဘး

တကကာင့် တေဆုံးတဲ့ဦးတေနှုန်းထားက ြိုငြီးပမင့်တက် 

တနတာကိုလဲ အမတို  တတွ့ေတယ်တြါ့တနာ်  ဒါဟာ 

အင်မတန်မှ စိုးေိမ်ဖွယ်အတပခအတနပဖစ်တယ်”လို့ တဒါ် 

ေက်ေက်တအာင်က ဆက်တပြာြါတယ်။

အစိုးေစစတ်ြအ်တနနဲ့တကာ တိငု်းေင်းေား လက်

နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတတွအတနနဲ့တော နိုင်ငံ တကာက 

ထု တ် ပြ န် ထား တဲ့  လူ့ အ ခွ င့် အ တေး အ တပခ ခံ စ ည်း  

မျဉ်းစည်းကမ်းတတွကို တလစားလိုက်နာဖို့ လိုအြ်တန 

တယ် လို့ဆိုြါတယ်။

အေြ်ေားပြည်ေူများအား ြစ်မှတ်ထားတဲ့  

တိုက်ခိုက်မှုအားလုံး ချက်ချင်း အဆုံးေတ်ေတ်ဖို့နှင့် 

အပြစမ်ဲပ့ြညေ်တူတေွဲ့ အေကအ်ိုးအမိစ်ည်းစမိတ်တကွိ ု

ကာကွယ်တစာင့်တေှာက်ဖို့အတွက်ကို  ပြည်တွင်းနှင့်  

ပြည်ြအဖွဲ့အစည်းစုစုတြါင်း ၁၃၉ဖွဲ့နှင့်် တစ်ေီးြုဂ္ဂလ 

တစဦ်းတိုက့ ဧငြလီ ၁၅ ေကတ်န့က ြါေငလ်ကမ်တှတ်ေး

ထိုင်းတတာင်းဆိုထားကကြါတယ်။

မယ်စဲ ငမို့နယ် ၊  ေံလွင်အတေှ့ဘက် ပခမ်း(၂) 

ကကိုးေိုင်းကာကွယ်တတာ အတွင်းမှာ တေားမေင်ေစ်

တတွကိုဖမ်းဆီးေမိခဲ့တြမဲ့ အခုလက်ေှိအချနိ်ထိတတာ့ 

တေားခံတတွကို ေှာတဖွတနဆဲဘဲ ပဖစ်တယ်လို့မယ်စဲ့  

ငမို့နယ်၊ ေစ်တတာဦးစီးဌာနမှူး ဦးစိုင်းေန်းညွှန့်က 

တပြာြါတယ်။

“ တေားခံက ေူတို့မတန့ကတလာက်ထိတတာ့ 

ေှာတနတေးတယ် တြ်က ေှာတနတယ် အဖွဲ့အစည်း 

နယ်တပမ ပဖစ်တာတကာတနာ်  အဖွဲ့အစည်းနယ်တပမ  

ဆိုတတာ့ ကျတတာ်တို့ကတြ်က ေှာလို့တတွ့လို့ဘာညာ 

ဆိုေင်တတာ့တစ်မျ ိုးတြါ့တနာ်။” လို့တပြာြါတယ်။

က ယား ပြ ည် န ယ်  ေ စ် တတာ ဦး စီး ဌာ န 

ညွှန်ကကားတေးမှူး ဦးတဆာင်တဲ့ ေစ်တတာေန်ထမ်းတတွ၊ 

ဒကစ(လွိုင်တကာ်)မှ တြ်ဖွဲ့ေင်တတွ၊ ခလေ (၁၃၄၊

w&m;r0ifopf zrf;qD;&rd w&m;cH&SmazGqJ [kqdk

ueœm&0wDwdkif;(rf)

 ၁၃၅)မှ တြ်ဖွဲ့ေင်တတွ၊ ခမေ(၄၉၂)မှ တြ်ဖွဲ့ေင်တတွ၊ 

ခရိုင်တထွအုြ်ရုံးမှအဖွဲ့ေင်တတွ၊ နယ်တပမခံ ေဲတြ်ဖွဲ့ 

ေင်တတွ၊ ငမို့နယ်အုြ်ချုြ်တေးအဖွဲ့ေင်တတွကတန ြါေင် 

ြူးတြါင်း ထားတဲ့အဖွဲ့တတွကတနငြီး ဖမ်းဆီးေမိခဲ့တာ 

ပဖစတ်ယလ်ို ့Forest Department Facebook စာမျက ်

နှာအေ ေိေြါတယ်။

မယ်စဲ ငမို့နယ် ၊  ေံလွင်အတေှ့ဘက် ပခမ်း(၂) 

ကကိုးေိုင်းကာကွယ်တတာ အတွင်းမှာ  တေားမေင်  

ကျွန်း ၊  ြိတတာက်ေစ်\ ခွဲေား (၁၅၄၈၁) လုံး  (

၄၃၁.၅၄၈၄) တန် ၊ ေစ်ပဖတ်စက်(၃)စုံ နှင့် တစ်ပခား 

ဆက်စြ်ြစ္စည်းတတွကို ဖမ်းဆီးေမိခဲ့တာပဖစ်ြါတယ်။ 

တေားခတံတကွိ ုေှာတဖတွဖာထ်တုင်ြီး ဥြတဒနငှ့အ်ည ီထိ

တောက်စွာအတေးယူေွားမယ်လို့ေိေြါတယ်။

ချင်းပြညန်ယအ်တငွ်း တတေ့တဲ ့စစတ်ဘးတေှာငဒ်ကု္ခေညတ်တပွဖစြ်ါတယ။် (ဓါတြ်ု ံ- Nang Wai Facebook)



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

arv (1) &ufae@/  2020 ckESpfarv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(10)

umwGef;u¾umwGef;u¾ uAsmu¾uAsmu¾

umwGef;u¾umwGef;u¾

တို့တိုင်းေင်းေား ပြည်ေူများ
လိုလားငြီတလး တနလိုတနွး
လလိုတအး ငငိမ်းချမ်းတေးကို

လိုချင်ငြီ မည်ေူမဆို
စစ်ြွဲကိုမုန်း ဆုံးေတ်ဖို့ေန်

အချနိ်တန် ကျည်ဆံတစ်တထာင့်
တငွဘယ်တလာက် ဦးတနှာက်နဲ့ော

တေချားစဉ်းစား နှလုံးေားမှာ
အတပဖေှာ ပမန်မာဘတ်ဂျက်

စစ်လက်နက်ေယ် ဘယ်လိုတတွးတတွး
ငငိမ်းချမ်းတေးဆို နားေင်ချ ိုေည်
တေကကည်ထဲက လေိြ်ကတလး
ငငိမ်းချမ်းတေးလည်း တေးတနဆဲ

စစ်ြွဲတတွပဖစ် ယတန့ထိြါ
ေူငါအတ္တ စွဲတနကကတာ
အဲ့ဒီမာန ပဖုတ်ချဖို့တေး

ေန်တလးလို့ထင် ေင်တို့စဉ်းစား
ေနားကကင်နာ နှလုံးမှာတတွး

ငငိမ်းချမ်းတေးော ပြည်ေူချစ်ြါေည်။
(ငငိမ်းချမ်းလပြည့်) ကယန်း

ငငိမ်းချမ်းတေးော ပြည်ေူချစ်ြါေည်
-------------------------------



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

arv (1) &ufae@/  2020 ckESpfarv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

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

q&maemfawmfq&maemfawmf

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

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

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

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

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

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

7

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

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

csufrsm;?

ေင်တန်းြုံစံများ

၁ ။ အဂြလိြ်စာ တေး ၊ ဖတ် ၊ တပြာ၊ ကကားအဆင့် (၁) မှ(၄) အထိ (၄)လပြတ်ြို့ချချက်။

၂။ I E L T S Preparation ြို့ချချက်။

၃။ စာမတ်ေူများ၊ အစိုးေနှင့်ကုမ္ပဏီေန်ထမ်းများ၊ ပြည်ြတွင်းအလုြ်လုြ်လိုေူများနှင့် ြညာေင် 

ယူလိုေူများ၊ ောထူးတိုးနှင့် လုြ်ငန်းေင်ခွင့်စာတမးြွဲများအတွက် အဂြလိြ်စာစွမ်းေည်ကို အဆင့်လိုက် 

တစ်ဦးချင်း၊ ြို့ချချက်များ ၊ 

၄။ အဂြလိြ်မှပမန်မာ ၊ ပမန်မာမှအဂြလိြ်ေို့ ဘာောပြန်တြးေည်။ 

**** မိမိလိုော အဆင့်ထိ တာေန်ယူအတတ်ေင်တြးေည်။

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

နိုင်ငံတတာ် ဘတ်ဂျက်တငွစာေင်းတတွ မပဖစ်မတနပြုလုြ်ဖို့ ေှိတဲ့အတွက် ဒုတိယအကကိမ် အမျ ိုးေား 

လွှတ်တတာ် (၁၆)ကကိမ်တပမာက် ြုံမှန်အစည်းအတေးကို ၂၀၂၀ခုနှစ် တမလ ၁၈ေက်တန့ တနပြည်တတာ်ေှိ ေို့ 

အမျ ိုးေားလွှတ်တတာ်အစည်းအတေး တက်တောက်ေမှာပဖစ်တယ်လို့ ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၇) 

မှ အမျ ိုးေားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတအာင်တကျာ်စိုးက တပြာြါတယ်။

၎င်းက “အခုဟာက RE ဘတ်ဂျက်ရိုတယ်တလ ဒီတနာက်တိုးဘတ်ဂျတ်တခါ်တာတြါ့ အေြ်အတခါ်တတာ့ 

ဘတ်ဂျတ်နှစ်ကုန်ခါနီးတနာက်ဆုံးကျန်တဲ့ ဘတ်ဂျတ်တငွစာေင်းတလ မပဖစ်မတနဒါလုြ်ေမဲ့လုြ်ငန်းကိစ္စ 

အဲဘ့တဂ်ျကက်ိ ုစစီစတ်ာေှမိယတ်လ ကျတတာက် ြူးတြါင်းအဖွဲ့(၁၆) ထမဲှာြါတာတလ ဘတဂ်ျတစ်စတ်ဲအ့ထမဲှာ

ြူးတြါင်းအဖွဲ့(၁၆)ထမဲှာကျတတာြ်ါတယ၊် လွှတတ်တာ ်၃ေြန်ဲ့တကာမ်ေငှန်ဲ့ောထူးေန ်တြါအ့ဲဒ့ဌီာနတတစွစေ်မှာတလ 

အဲဒ့ါ မပဖစမ်တနတတာ ့ေွားေမယဗ်ျ ေူ့ဟာ stay home ကာလက ၁၅ေကတ်န့အထဘိတဲကကညာထားတာတကာ။” 

လို့တပြာြါတယ်။

ဒတုယိအကကမိ ်အမျ ိုးေားလွှတတ်တာ ်(၁၆)ကကမိတ်ပမာက ်ြုမံနှအ်စည်းအတေးကိ ု၂၀၂၀ခနုစှ ်တမလ ၁၈ေက်

တန့ တနပြည်တတာ်ေှိ အမျ ိုးေားလွှတ်တတာ်အစည်းအတေးခန်းမှာ ပြုလုြ်ေွားမှာပဖစ်လို့ အမျ ိုးေားလွှတ်တတာ် 

ဥက္ကဌကတန တက်တောက်ဖို့ ဖိတ်စာတတွ တြးြို့ထားငြီးပဖစ်တယ်လို့ ေိေြါတယ်။

လကေ်ှမိှာ Covid-19 တောဂါ ကမ္ဘာတစေ်မှ်းမှာ ပဖစြ်ွားတနတဲအ့ချနိ ်လွှတတ်တာက်ိယုစ်ားလယှတ်ာေနက်ိ ု

ယူထားေတဲ့အတွက်တကကာင့်  တမလ (၁၈)ေက်တန့မှာ ကျင်းြပြုလုြ်မည့် လွှတ်တတာ်အစည်းအတေးကို 

တက်တောက်မှာပဖစ်တယ်လို့ ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျ ိုးေားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

ဦးတပဖေယ်(ခ) ဦးပမင့်ေန်းထွန်း ကတပြာြါတယ်။

ဦးတပဖေယ်(ခ) ဦးပမင့်ေန်းထွန်း က “ကျတတာ်တို့တတာ့ေွားေမှာတြါ့တနာ် ဒီကိုယ်စားလှယ်တာေန် 

ယူထားတတာ့တလ။ ဘယ်လိုတောဂါဘဲပဖစ်ပဖစ်ေွားတတာ့ ေွားေမှာ။” လို့တပြာြါတယ်။

ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁) အမျ ိုးေားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် တဒါ်တနာ်ပမတစးက “ 

ေွားမှာတြါ့။ လွှတ်တတာ်က တခါ်တယ်ဆိုတတာ့ ေွားမှာတြါ့။”လို့တပြာြါတယ်။

အစည်းအတေးအတွက်လိုအြ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုများပြုလုြ်ေန်အတွက် တမလ ၁၆ေက်ထက် မတစာ၊ ၁၇ေက်

တန့ထက်ေတနာကမ်ကျဘ ဲတနပြညတ်တာ၊် အမျ ိုးေားလွှတတ်တာတ်ေးောတဆာင(်I-19) ေိုေ့ွားတောကေ်မယလ်ို ့

ထုတ်ပြန်တကကပငာထားြါတယ်။

ြုံမှန်အစည်းအတေး ကျင်းြဖို့အတွက် ဖိတ်စာတတွကို အမျ ိုးေားလွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ်တတွထံ

တြးြို့ထားတြမဲ့လဲ Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုြ်ဖို့အတွက်ကို ဘယ်လိုတတွတဆာင်ေွက်ထားလဲ၊ ဆိုတာတတာ့ 

အတြါ်က ညွှန်ကကားချက်ထွက်မလာတေးဘူးလို့ ဦးတအာင်တကျာ်စိုးက ဆက်တပြာြါတယ်။

၎င်းက “ ကျတတာတ်ိုဒ့ကီတနလာေငက်ျတတာတ်ို ့Q ေငေ်မှာလား ဒါမမှဟတု ်ဘယလ်ိမုျ ိုးလြုေ်မလဆဲိတုာ 

ကျတတာ်တို့အတြါ် ညွှန်ကကားချက်တတာ့ မလာတေးဘူး အခုတလာတလာဆယ်အစည်းအတေးတခါ်တယ်ဆိုတဲ့ 

စာဘဲထွတ်တေးတာ ဒါတတာင်လိုင်းတြါ်မှာဘဲတလး ဖိတ်စာတတွတတာ့ ြို့တတာ့ြိုငြီတြါ့။” လို့ တပြာြါတယ်။

ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်အစည်းအတေးကိုလည်း အမျ ိုးေားလွှတ်တတာ်အစည်းအတေးကဲ့ေို့ တမလ ၁၈

 ေက်တန့မှာ ကျင်းြမှာပဖစ်တဲ့အတကကာင်း ပြည်တထာင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ် ၊ ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ် 

တကကညာချက်အမှတ်(၂/ ၂၀၂၀) အေေိေြါတယ်။
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လည်ြင်းကို တကကးကွင်းတတွနဲ့ေစ်ြတ်ငြီးတတာ့ 

တပခေလုံးနဲ့ လက်တကာက်ေတ်တတွမှာလည်း ေံထည် 

တတွြတ် တကကးကွင်းတတွ ေတ်ထားတဲ့  ထူး ပခားတဲ့  

ကယန်း အမျ ိုးေမီး တကကးကငွ်းြတလ်မူျ ိုးတတဟွာဆိေုင ်

ပြညတ်ငွ်းပြညြ် ခေီးေွား အများစကု စတိေ်ငစ်ားကကတဲ ့

မျ ိုးနွယ်စုပဖစ်ြါတယ်။

လည်ြင်းမှာ တကကးကွင်းြတ်ထားတာတကကာင့် 

ေူတို့လည်ြင်းက ောမန်ထက်ေှည်တနြါတယ်။ 

ဒလီိကုယန်းတကကးကငွ်းြတ ်အမျ ိုးေမီးတတ ွဟာဆိေုင ်

က ယ န်း မျ ိုး နွ ယ် စု  ၄  မျ ိုး ထဲ မှာ မှ  က ယ န်း လ ေီ  

လူမျ ိုးတတွပဖစ်ကကြါတယ်။

အေင်တုန်းကဆိုေင်  ကယန်းလူမျ ိုး  ြင်မ 

ကယန်းလမူျ ိုး နစှမ်ျ ိုးော ေှြိါတယ ်အဲတ့ာက ကယန်း 

လေီ (တတာင်ြိုင်းကယန်း) ကယန်းလထ (တပမာက် 

ြိုင်းကယန်း) တို့ြဲ ပဖစ်ြါတယ်။

အခု တနာက်ြို င်း မှာတတာ့  ကယန်းမျ ိုး နွယ်  

၄ မျ ိုး ေှိြါတယ်။ ကယန်းကငန်၊ ကယန်း လထ၊ 

ကယန်းတဂခိုနှင့်  ကယန်း လေီ တို့ြဲ ပဖစ်ြါတယ်။ 

ဘယတ်န့ ဘယခ်ျနိတ်နု်းက စတငဆ်င်းေက ်လာတယ ်

ဆိတုာကတတာ ့တဖာပ်ြထားပခင်း မေှဘိူးလိုေ့ေိြါတယ။်

အဲ့ထဲမှာမှ  ကယန်းတကကးကွင်းြတ်  အမျ ိုး  

ေမီးတတွကတတာ့ ကယန်းလေီ ထဲမှာြါြါတယ်။ 

ကယန်းလူမျ ိုးတတွဟာ မွန်ဂိုမျ ိုးနွယ်ကတနဆင်းေက်

လာတာပဖစ်တယ်လို့ေိေြါတယ်။

ေိ ြ္ပံ န ည်း ကျ ကျ  တတွး ကက ည့် မ ယ် ဆို ေ င်  

ကယန်း တကကးကွင်းြတ်တဲ့ရိုးောဟာ အထိန်းအမှတ် 

တစ်ခုခုတကကာင့်  ြတ်တာပဖစ်နိုင်တယ်လို့  ကယန်း 

စာတြနှင့် ယဉ်တကျးမှု ဗဟိုတကာ်မတီအဖွဲ့ အကကံတြး 

နာယက ဦးတကျာ်ေန်းကတပြာြါတယ်။

ဦးတကျာ်ေန်းက “အဲ့တာကတတာ့ အယူအဆ 

ဒဏ္ဍာေီအေ အမျ ိုးမျ ိုးတပြာကကတာတြါတလး ဒါတြမဲ့ 

ကျတနာ်တို့ ဥြမာ တစ်ခုေှိတယ် နဂါးမျ ိုးနွယ်တနဆင်း 

ေက်လို့ နဂါးနဲ့ မတူတအာင်ဆို ဒါက ဒဏ္ဍာေီ တြါတလး 

ေိုတ့ောလ်နူဲ့ နဂါးကမျ ိုးမတဘူူးတလ နဂါးက တေိစိ္ဆာန ်

လူကလူဆို တတာ့  ဘယ်လိုမှ  ဆက်စြ်လို့ မေဘူး  

ဒဏ္ဍာေြီုပံြငြ်ါြ။ဲ ဒါတြမဲ ့ကျတနာ့ ်အယအူဆ ေြိ္ပနံည်း 

ကျနဲ့ တတွးကကည်မယ်ဆိုေင် ေူကအထိန်း အမှတ် 

တစ်ခုခုတကကာင့်  ြတ်ေက်တာ ပဖစ်နိုင်တယ်” လို့  

ေူ့ေဲ့အပမင်ကို တပြာပြခဲ့ြါတယ်။

ကယန်းတကကးကွင်းြတ် အမျ ိုးေမီး တတွကို 

လူေူ အများတခါ်ကကတဲ့ ယခုအချနိ်အခါမှာ ြန်ြက် 

တကျးေွာ အုြ်စုဘက်မှာ အများဆုံး တတွ့ပမင်ကကေေလို 

ထိုင်းနှင့် ကယားပြည်နယ် နယ်စြ် မယ်တဟာငတ်ဆာင် 

ခရိုင်မှ  တကျးေွာတချ ို့တတွလည်း ေှိြါတေးတယ်။ 

တစ် ပခားတဒေမှာလည်း ေှိတေးတြမဲ့  များစွာတတာ့ 

မတတွ့ေတတာ့တြ။ 

ကယန်းလေီထဲမှာမှ  အမျ ိုးေမီးတတွကော 

လည်ြင်းမှာတကကးကွင်း တတွြတ်ထား ကကတာ ပဖစ်

ြါတယ်။ အမျ ိုးေမီးငယ်တလးတတွ အေက် ၆နှစ်

အေယွတ်လာကက်တည်းက မဘိတဆမွျ ိုးတတကွ စတင ်

ြတ်တြးကကတာပဖစ်ြါတယ်။

လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တြါင်း ၁၀၀ ေန်းကျင်တလာက်က 

အဖိုးအဖွားတတွေဲ့စကားတတွအေတတာ့ တကကးကွင်း 

မြတ်တဲ့မိန်းကတလးတတွက ဂုဏ်မေှိဘူး မလှဘူးလို့ 

ေတ်မှတ်ထားတယ်လို့ေိေြါတယ်။

အေင်တခတ်က တကကးကွင်းြတ်တဲ့  အမျ ိုး  

ေမီးကို တင်တတာင်းမယ်ဆိုေင် ဒဂြါးပြား ၆၀ နှင့်တင် 

တတာင်းေငြီး တကကးကွင်းမြတ်တဲ့ အမျ ိုးေမီးကို တင် 

တတာင်းဆိုေင်  ဒဂြ ါး ၃၀ ောတြးေတယ်လို့လည်း 

ေမိုင်းေှိခဲ့တယ်လို့ ေိေြါတယ်။

တကကးကွင်းများများ  ြတ်နိုင်တလတလ ဂုဏ်  

ြိုေှိတလတလ အဲတာတကကာင့်မို့ ေူတို့ေဲ့ လည်ြင်းတြါ်မှာ 

တကကးကွင်းတတွကို တစ်ေစ်ငြီးတစ်ေစ်ြတ်ခဲ့ကကာတာ 

ပဖစ်တယ်လို့ ေိေြါတယ်။

a=u;uGif;ywfwJh u,ef;r,f

ဒီလို တကကးကွင်းတတွကို  စြတ်တဲ့အချ နိ်မှာ  

နာကျင်မှုတေဒနာတတွကို  ခံစားေတယ်လို့  ဟိုေမ်  

တအာက်ေွာမှာတနထိုင်တဲ့  အေက် (၆၀) အေွယ်  

တဒါ်မှုဘန်းက တပြာပြြါတယ်။

“ဒီတကကးကွင်းတတွကို ငယ်ငယ်တလးကတည်း 

က စြတ်တယ် ၆နှစ်လာ ၇ နှစ်လာ မမှတ်မိဘူး။ 

မဘိတဆမွျ ိုးတတကွ ြတတ်ြးတာ။ စစြတတ်နု်းကတတာ ့

ြခုံးတတွနာတယ် တစ်ပခားနာတာတတွလည်အများ

ကကီးေှိတယ် စားတောက်တာတို့ အိြ်တာတို့ကတတာ့ 

ပြောနာေိြ်မေှိဘူး။” လို့တပြာြါတယ်။

တဒါ်မူဘန်းအတနနဲ့  တကကးကွင်းြတ်တာဟာ 

ရိုးောတစ်ခုပဖစ်မှန်းမေိြါဘူး မိဘတတွက ြတ်ခိုင်းလို့

ောြတ်ခဲ့ေတာပဖစ်တယ်လို့ ဆိုြါတယ်။

ဘာလို့ြတ်ခိုင်းလဲ ဘယ်လိုထိန်းေိမ်းေမလဲ 

ဆိုတာကို မေိဘူးလို့တပြာြါတယ်။  စြတ်တုန်း က 

တတာ့ နာကျင်တြမဲ့လည်း ကကာလာတတာ့ အတနေား 

ကျေွား ကကတယ်လို့ဆိုြါတယ်။

ဒီလိုတကကးကွင်းြတ်ေင် နာကျင်မှုတေဒနာကို 

ခံ စား ေ တာ မို့  မိ ဘ တတွ အ တန နဲ့ က လ ည်း  

ေူ တို့ ေား ေ မီး တတွ  နာ ကျ င် မှာ ကို  

မ ကက ည့် ေ က် လို့  အ တ င်း မ တို က် တွ န်း ဘူး လို့  

တေးကုန်းေြ်ကွက်မှာတနထိုင်တဲ့ အေက် (၆၁)နှစ် 

တဒါ်ဘူးမှုက တပြာြါတယ်။

“အခတုခတက်တလးတတကွတတာဒ့လီိ ုတကကးကငွ်း

ြတတ်ာတတေွြိမ်ေှတိတာဘ့ူး။ အတတုတာေ့ှတိေးတယ ်

အစစ်ကျတတာ့ေှားေွားငြီ အတုြတ်တဲ့ေူတတွလည်း 

တကျာ င်း တတွ ဘာ တတွ ေွား ေ င်  

ပဖု တ် ထား တ ယ်  ြ တ် တတာ့ ြ တ် ခို င်း ချ င် တ ယ် ။ 

အတုြဲြတ်တတာ့တယ် အစစ်ဆိုေူတို့မတနနိုင်ဘူး 

အကတတွေွားကေင် အတုြဲတြ်ငြီးေွားကတယ်။ 

အစစတ်တေွတခ်ိငု်းချငတ်ယ ်အခတုခတက်တလးတတကွိ ု

ဒါတြမဲ့  ကိုယ်ေတ်ထားတုန်းကလည်အေမ်းနာကျ

င်တတာ့  ေူတို့ကို  ဒုက္ခမတောက်တစချင်ဘူး ။”  လို့  

တပြာပြခဲ့ြါတယ်။

တကကးကွင်းြတ်တဲ့ ကယန်းအမျ ိုးေမီးတတွဟာ 

ေူတို့လည်ြင်းတြါ်က တကကးကွင်းကို တစ်ေက်လုံး 

ေတ်ထားကကြါတယ်။ တစ်ခါတစ်တလ အေစ်လဲ 

တဲ့အချနိ်မှ ချွတ်ကကြါတယ်။

တကကးကွင်းြတ်ထားတဲ့  ကယန်းအမျ ိုးေမီး 

တတွဟာဆိုလှေင်  အများစုက ေက်ကန်းေက် ပခင်း ၊ 

တပမအိုးဖုတ်ပခင်း၊ ြတလွမှုတ်ပခင်း စတဲ့ြညာတတွကို 

ေေှိ ြိုင်ဆိုင်ထား ကကြါတယ်။ အေင်တုန်းက ဆိုေင် 

ကိုယ့်မိေားစု ေတ်ဖို့တလာက်ြဲ အေတ်အစားတတွကို 

ယက်ကကငြီး အခုကတတာ့ ကိုယ့်ရိုးောကို နှစ်ေက်တဲ့ 

ေူတတွအတွက် ေက်လုြ်ကကြါတယ်။

ယတန့တခတ်အခါမှာကကည့်မယ်ဆိုေင် ခေီးေွား

ဧည့်ေည်တတွစိတ်ေင်စား ကကတဲ့အတွက်  ေူတို့ေဲ့  

ြညာကိုအေုံးချငြီး အေက်တမွးေမ်းတကျာင်းပြုတန

ကကငြီပဖစ်ြါတယ်။

ေူတို့ကိုယ်ြိုင်ေက်လုြ်ထားတဲ့ ချဉ်ထည်တတွ၊ 

ကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထားတဲ့အိုးတတွက တေးကွက်မှာ တနော 

တစ်ခုေေှိတနငြီပဖစ်ြါတယ်။

ေူတို့ေဲ့ ရိုးောအကနှင့်ေီချင်းတတွ ေံစဉ်တတွ 

ကလည်း ခေီးေွားဧည့်ေည်တတွကို ြိုစိတ်ေင်စား 

တစြါတယ်။ 

ဒီလိုမျ ိုးကိုယ့်ရိုးောကို တစ်ပခားေူကစိတ်ေင် 

စားလို့ ေူများပြည်နယ်တတွအထိ ေွာတောက်တဖျာ်တပဖ 

ခဲေ့တယလ်ို ့ြနြ်က ်တလာက်ုံးတကျးေွာ မှာတနတဲ ့အေက ်

၅၆ နှစ်အေွယ် တဒါ်မူြလားက ေူမေဲ့အတတွ့အကကုံကို 

ခုလိုတပြာပြထားြါတယ်။

“ကျမက အတတွ့အကကုံနနဲမဲျားတယ ်ေနက်နုတ်ို ့

တန ပြ ည် တတာ်  မ န္တ တလး တို့  အ ငမဲ တော က် တ ယ် ။ 

ဟို မှာ တော က် ေ င်  ေူ များ လာ တလ့ လာ ဖို့ အ တွ က်  

ရိုးောေီချင်းတတွဆိုပြေတယ် ေက်ကန်းေက်တာတို့ 

လုြ် ပြေတယ်။ ကုမ္ပဏီတတွက အငမဲလာတခါ်တယ် 

ြတလွတတွလည်မှုတ်ခို င်းတယ်  ေူတို့က ကားနဲ့  

လာတခါ်တယ် ငြီးတတာ့ ပြန်လာြို့တြးတယ်” လို့တပြာ 

ပြခဲ့ြါတယ်။

တစ်ချ ို့က ပြည်တွင်းမှာြဲ စီးြွားတေးအတန

နဲ့လုြ်ကို င် စားတောက် ကကတြမဲ့  တစ်ချ ို့ကတတာ့  

နိုင်ငံေြ် ပခားတတွအထိ ေွားတောက်ပြေ တဖျာ်တပဖ 

တနတာလည်းေှိြါတယ်။ အခုလို တပခားတိုင်းတြါးမှာ 

ေွားတောက်ခဲ့တဲ့ေူတတွအတနနဲ့က နိုင်ငံတေး မတည် 

ငငိမ်ခဲ့တာတကကာင့် အခုလို အလုြ်လုြ်တနကကေ ပခင်း 

ပဖစ်နိုင်တယ်လို့ ဒီလိုအတပခအတနကို ကယန်းစာတြနှင့် 

ယဉ်တကျးမှု ဗဟိုတကာင်မတီအဖွဲ့ အကကံတြး နာယက 

ဦးတကျာ်ေန်းက တပြာြါတယ်။

ဦး တကျာ် ေ န်း က  “ အဲ့ ဒီ အ တပခ အ တန က 

ကျတနာ်တို့  အေင်တုန်းကတတာ့  ဘာတခါ်မလဲဆို  

ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာ အဖွဲ့အစည်းအကူအညီမြါြဲနဲ့ တမှာင်

ခိုလမ်းတကကာင်းနဲ့ေွားငြီတတာ့ ပြစားတာြဲပဖစ်မှာြါ 

ကျတနာ်တို့တေားေင်ကတတာ့  ကယန်းလူမျ ိုးတစ်

မျ ိုးထဲလည်းလုြ်မှာမဟုတ်ြါဘူး။ တနာက်ငြီးတတာ့ 

ကျတနာ်တို့ ဟိုးတုန်းက ကယားပြည်နယ်ကေိြ်တတာ့ 

မတအးချမ်းတဲ့ခါကျတတာ့ ဟိုဖက်မှာ လုြ်ကိုင်စား 

တော က် ဖို့ ေွား ကက တာ လ ည်း ပဖ စ် မှာ ြါ ။  ဒါ တြ မဲ့  

ေူတို့လည်း တစ်ပဖည်းပဖည်းတတာ့ ပြန်လာကကငြီလို့ 

တပြာတယ ်အဲလ့ိတုတာ ့ကကားတယတ်လ” လို ့ေူ့ေဲ့အပမင ်

aqmif;yg;aqmif;yg;
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ကိုတပြာပြခဲ့ြါတယ်။

တခတစ်နစတ်ပြာင်းလလဲာတဲအ့ခါ ြညာတေးစနစ ်

တပြာင်းလလဲာတဲအ့ခါ အတတွးအတခါ်တတတွပြာင်းလလဲာ

တာနဲ့အည ီကယန်းတကကးကငွ်းြတတ်ဲရ့ိုးောဟာလည်း 

ေူ့အလိုလိုတြျာက်ကွယ်လာြါတယ်။

အခတုခတ ်အမျ ိုးေမီးတတကွိ ုေတူိုေ့ဲ့မဘိတတကွ 

လက်ဆင့်ကမ်းချင်တြမဲ့လည်း တခတ်တေးစီးတကကာင်း 

ေဲ့လွမ်းမိုးမှုတကကာင့်  ပငင်းြယ် ကကတာများြါတယ်။ 

ဒီလိုတကကးကွင်းြတ်တဲ့ဓတလ့ဟာ ေူတို့ေဲ့ လူမှုတေး၊ 

ြညာတေးတတွကို ထိခိုက်လာေလို ခံစားေြါတယ်။ 

ဒါတကကာင့် ယတန့အချနိ်အခါမှာဆိုေင် ကယန်းတကကး 

ကွင်းြတ်တဲ့ရိုးောဟာ တပဖည်းပဖည်း ကွယ်တြျာက် 

လာတာ တတွ့ပမင်ေြါတယ်။

အေင်တခတ်တုန်းကဆိုေင် တကကးကွင်းြတ်တဲ့ 

အ မျ ိုး ေ မီး တွ ဟာ  တတာ င် ယာ လု ြ် မ ယ် ၊  စ ြါး  

တထာင်းမယ်၊ ထင်းတခွမယ် ငြီးေင် အိမ်တထာင် ပြုမယ် 

ကတလးတမွးမယ် ဒီလိုြဲ  ေူတို့ဘေကို  ကုန်ဆုံးတစ 

ြါတယ်။ 

အခုတခတ် ကယန်းအမျ ိုးေမီးတတွက လိုအြ် 

တဲ့ ြညာေြ်တတွကို ေင်ယူကကတယ် မတူညီတဲ့လူမှု 

အေိုင်းအေိုင်းမှာ ေှင်ေန်တနထိုင် ကကတယ် တခတ် 

တေစီးတကကာင်းနငှ့အ်ည ီတနထိငုက်ကတဲ ့အတကွ ်တကကာင့ ်

ေူတို့ရိုးောပဖစ်တဲ့  တကကးကွင်းြတ်ကို  ဆက်လက် 

ထိန်းေိမ်းဖို့ အဆင်မတပြ ပဖစ်ေွားကကတာလို့လည်း 

ဆိုကကြါတယ်။
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A human rights group called on all stake-

holders to work together to end the fighting in 

Burma during the coronavirus pandemic. The 

Network For Human Rights Documentation – 

Burma (ND-Burma) said all armed conflicts in 

the ethnic areas of the country need to stop to 

assist thousands of civilians that are internally 

displaced during the health crisis.

"ND-Burma believes that true peace in 

Burma is possible if the Burma Army, EAOs 

(ethnic armed organisations) and the govern-

ment work together to overcome all obstacles, 

including COVID-19, especially when it comes to 

assisting populations who are highly vulnerable," 

the statement said.

Thet Thet Aung, who is the director of 

Future Light Center (FLC), which is a member 

Ethnic armed organisations (EAOs) joined 

the fight against COVID-19 and are cooperating 

By Soe Hteik Aung/Kantarawaddy Times
with the Kayah (aka Karenni) State government 

by setting up medical checkpoints to stop the 

Armed Organisations Join The Fight Against COVID-19

spread of the virus.

CHDN was created by six Karenni EAOs as 

a preventive measure to stop the transmission 

of the novel coronavirus, Soe Moe Aung, the 

deputy program director of Civil Health and De-

velopment Network (CHDN), told Kantarawaddy 

Times. CHDN will monitor for potential cases and 

transfer them to the hospital.

CHDN discussed with the government 

how they can work together during the health 

crisis."Our medical staff are checking the tem-

peratures of travellers at checkpoints in our 

territories," Soe Moe Aung explained.

"Our medical team will try to locate 

potential COVID-19 cases and transfer them to 

the most appropriate township. We’ve already 

given the orders to our staff on the ground," Soe 

Moe Aung said.

Twenty-nine medical checks have been 

set up by CHDN in Kayah State. Twenty-three are 

located in areas controlled by the Karenni Na-

tional Progressive Party (KNPP) and the rest are 

controlled by the Kayan New Land Party (KNLP).

Four patients with symptoms related to 

COVID-19 were placed under observation in the 

hospital on April 13, according to information 

obtained from the government. At the time of 

press, none of the patients were tested for the 

coronavirus.

Kantarawaddy Times tried to contact the 

hospitals where the patients are receiving medi-

cal care for an update but wasn’t able to acquire 

any new information.

The CHDN was created by KNLP, KNPP, 

Karenni National People's Liberation Front 

(KNPLF), Karenni National Solidarity Organiza-

tion (KNSO), Kayan National Guard (KNG) and 

Karenni National Peace and Development Party 

(KNPDP).

Human Rights Group Calls For Peace During COV-
ID-19 Pandemic

group of ND-Burma, told Kantarawaddy Times 

"we’ve seen that the death rate from the civil 

war is much higher than from COVID-19 in Burma 

and this is worrisome.”

The government, Burma Army and EAOs 

need to respect international human rights, 

she said. Yet, "as the pandemic quickly spreads 

across Burma the situation in northern Shan and 

Rakhine states have become more unstable,” 

Thet Thet Aung said, citing recent shelling of 

villages in Rakhine State.

Hostilities between the Burma Army and 

Arakan Army in Rakhine and southern Chin states 

have increased in the last month. Many civilians 

have been killed or injured after the Burma Army 

launched airstrikes that struck villages.

By Soe Hteik Aung/Kantarawaddy Times
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A group of men headed into jungle after 

loading the foods such as rice, cooking oil, water, 

and one and half inches thick twisted-ropes onto 

trunks which are decorated and erected with 

Karenni ethnics' Kay Htoe Boe (also called as) 

Tan Kon Tai flag.

This trip is approximately 3 hours long 

trip from eastern part of Boe Lyar Village to 

Peh Lyar Village, Htee Poe Klo Village-tract, 

Deemawsoe Township, and they are heading 

to a group of people who are cutting down the 

post of Kay Htoe Boe (also called as) Tan Kon 

Tai in the jungle.

In the jungle, we may see a group of 

people who are preparing for foods to cook, 

tents, and stoves at cleaned field on hillside.

These are foods preparation cooking for 

those who are going to arrive by carrying back 

the Kay Htoe Boe post.

They commonly choose the straightest 

and longest Eugenia (Tapyay) tree or Teak for 

Kay Htoe Boe (also called) Tan Kon Tai tradition-

al post. In this year, they choose the tree from 

the forest at eastern part of Boe Lyar Village with 

the purpose for the entire state's Kay Htoe Boe 

Festival. This tree is supposed to be searched for 

a month ahead before festival. As they find out 

the good Kay Htoe Boe post and read the chicken 

bone traditionally, then cut down the tree only 

after reading the good fortune.

In case they find out the negative fortune 

from reading chicken bone, they need to find 

another tree.

"At first they choose the date. Read 

chicken bone. It depends on the chicken bone 

result", said U Hsaw Reh the village Kay Byar 

Kyel (the spiritual man who protect the village).

Since the era of ancestors, it (chicken 

bone) is read and placed under the Kay Htoe 

Boe post, also called as Tan Kon Tai post, one 

day ahead and cut down the tree at (1)AM in the 

morning after that day. Why they cut down at (1)

AM in the morning is because they belief the Tan 

Kon Tai post has holy power only if no animals 

rest on the chosen tree, and only if they cut down 

at the time before no animals awake and leave 

from their habitat, their nests, in that jungle.

About 40 villagers from different villages 

need to be gathered to cut down and bring back 

Karenni Ethnics' Kay Htoe Boe (also called as) Tan Kon Tai Festival

the post. The men both youths and elders travel 

there by cars, Htaw Lar Gyis, or motorbikes.

After cutting the tree down, no matter how 

far it is, the post is carried back by only human 

power to the place Kay Htoe Boe festival is going 

to be held. The circumference of the tree is more 

than one hand long, and the length is over 30 

feet. In the past, over 30 persons carried the tree 

together by equipping with scaffolding woods, 

called "Nyan", or they use the ropes when it is 

carried at difficult areas.

The leading organizer of Kay Htoe Boe 

Festival U Mi Reh said the post carriers could 

pass through the villages which have Tan Kon 

Tai post, but they need to go around the villages 

which do not have Tan Kon Tai post when they 

cut down and carry back the post.

"It is different among villages. Some vil-

lages allow to pass through due to the custom, 

but some don't. Why some don't allow to pass 

through their village is because Boe Lyar villager, 

for instance, allow to pass their village if they 

already cut down Tan Kon Tai post. We have 

belief that you cannot pass through the village if 

that village haven't cut down Tan Kon Tai post", 

said Khu Mi Reh.

There is also a custom that not only the 

villagers who are going to hold Kay Htoe Boe 

Festival, but also the other villagers welcome the 

post and post carriers with traditional costumes 

and water spraying.

Those local women welcome Kay Htoe 

Boe, other called Tan Kon Tai, post by spraying 

water with Eugenia leaf (Tapyay leaf).

It does not mean the Kay Htoe Boe, 

other called Tan Kon Tai, post is supposed to 

be erected up within only festival days. It is 

said the post can be erected till it is unbroken 

in accordance with Karenni tradition. It is also 

said it reminds the peoples' attitude will be 

righteous and straight as the straightness of Kay 

Htoe Boe post.

U Hsaw Reh, who is Kay Byar Kyel, said, 

"Be honest, righteous, and build pure heart."

The new Kay Htoe Boe post is not cut 

down every year. Some may cut once in five year 

while other may differ.

Kay Byar Kyel explained that they initially 

have to make a devotional offering to the post, 

the so called "Ka Tyar" post people devoted the 

spirits, which located next to the new Kay Htoe 

Boe, other called Tan Kon Tai, post.

"Why we have to make devotional offering 

to Ka Tyar, the small Kay Htoe Boe (Tan Kon 

Tai) post, is because it has been existed since 

the past big Kay Htoe Boe (Tan Kon Tai) post is 

existed. Therefore, we called it Ka Tyar (the place 

to make devotional offering). It is also the place 

the spiritual indras can stay", he said.

Karenni ethnic people celebrate this 

traditional Kay Htoe Boe Festival within March 

and April since their ancestor era, and it is 

celebrated every year in almost every Karenni 

ethnic villages.

It is the traditional festival held every year 

by the villages which believe it, the refugees 

living in Karenni refugee camp, and the Karenni 

ethnics who resettled in third countries.

The custom and culture of this Kay Htoe 

Boe Festival is the one existed as a common 

norm although we have different religions and 

ethnic minorities.

Karenni ethnics have believed and en-

shrined their customs and cultures since the 

era of Pawa Tani.

They held the festival briefly on March 28 

as it has been being enshrined and maintained 

for the whole ethnicity until present day.

In case of holding this festival, the purpose 

of erecting or repairing the new Kay Htoe Boe 

post is the commemoration of the gratitude of 

Pyay Thue Lue Moe (the Creation Angle) and to 

prevent from the climate changes and natural 

disaster.

Soe Htike Aung

"It is to have good climate, rich of rice, and 

healthy life," U Hsaw Reh continued saying it.

Karenni people continue maintaining as 

much as they can to prevent from the loss of an-

cestors' heritage, natural resources, and history.

This year Kay Htoe Boe Festival was 

planned to hold well attended with the guests 

from the whole state within March at Peh Lyar 

Village, Deemawsoe Township.

It was said they will not invite the guests 

from the whole state to festival in order to pre-

vent from the spread of coronavirus.

"Because of the coronavirus... we.. in the 

beginning before the festival is held, we initially 

made those plans. For instance, we have plan 

requesting the returnees from foreign countries 

to inform about their return to clinic. Besides, 

we minimize the number of attendants to join 

in the process of cutting Tan Kon Tai post and 

festival event. And we also made plan check-

ing the disease of attendants at entry gate. 

We already informed and requested the health 

department to help us regarding to this," said 

Khu Nyar Reh, the security in charge of Kay Htoe 

Boe, also called Tan Kon Tai, Festival.

During Kay Htoe Boe Festival, the village 

residents host the participants at their house 

for accommodation, and the festival committee 

takes responsibility for meal.

However, the 62nd Kay Htoe Boe Festival 

was not held cheerfully, whereas it was held just 

in brief in order to prevent from the outbreak 

of coronavirus.
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The Commander-in-chief of Kayan New 

Land Party U Aung Min said the relevant EAOs 

and public are cooperating the quarantine pro-

gram at government unreachable areas which 

they check whether the returnees infected 

coronavirus or not.

Kayan New Land Party, one of the EAOs, 

and public are cooperating for it at Pi King, Sibu, 

and Lade Tol regions located at government 

unreachable borderlines of Shan, Kayah, and 

Karen States.

The activity Kayan Women Organization 

(KyWO) and Head Committee of Kayan National 

Unity (HCKNU) together raising awareness on 

current outbreak of COVID-19 acute respiratory 

disease at Kayan region. 

"What this government supporting as 

much as they can is kind of having a bit gap 

with our government from Pe' Kon Township. 

Since Pi King, Sibu, and Kayaw regions are a bit 

remoted from them, their management are quite 

delayed. As the regions are really remote, mostly 

we, Kayan New Land Party, and local people are 

supporting with obligation." U Aung Min said to 

Kantarawaddy Times.

The COVID-19 check-gates positioned 

Public and EAO Cooperating on Prevention of Coronavirus at Govt 
Unreachable Areas

by Kayan New Land Party and Kayan National 

Health Committee are Central Check-gate, Kapu 

Check-gate, Pyin Mana Township (Nay Pyi Daw 

Council Area) Yay Pu Lan Hson Check-gate, 

Taung Salone Check-gate, Laydu Kaungphone 

Hsoe Check-gate, and Maung Bloc Check-gate.

It said they are conducting the scheme of 

transferring suspected case founded from those 

check-gates to government hospitals.

The Commander-in-Chief of Kayan New 

Land Party U Aung Min continued saying that 

there are some activities cooperating with 

government organizations for prevention of 

COVID-19 infection.

"This government administration group 

and our public administration group from our 

township are cooperating jointly and delivering 

the pamphlets, and also conducting awareness 

raising workshops" he said.

The activity Kayan Women Organization 

(KyWO) and Head Committee of Kayan National 

Unity (HCKNU) together raising awareness on 

current outbreak of COVID-19 acute respiratory 

disease at Kayan region. Photo – Kayan Women’s 

Organization Facebook

General Secretary of Kayan Women Orga-

nization Mu La Kaw Rin Ti said the community-

based organizations from Kayan region is also 

supporting where they can regard to the preven-

tion activity of coronavirus infection.

She said, "We mainly help checking pas-

sengers at the check-gate so far. Besides, as I 

said recently... we deliver and share the voice 

message, V-9, and pamphlets educated about 

coronavirus and provide the soap to Kayan 

Region which none of the organizations reached.

It said Kayan New Land Party donated 

the medicines worth 225 million kyats with 

purpose of COVID-19 prevention to Loikaw 

hospital, Deemawsoe hospital, Pe' Kon hospital 

at southern Shan State, Sibu hospital at Pe' Kon 

Township, and Tan Taung Township Lade Tol 

hospital in Karen State.

Kantarawaddy Times

The Wan Ngord Village, Loilin Lay Town-

ship, is half an hour drive from Loikaw City and 

is under developing village till now.

The community has quite a few of edu-

cated and knowledgeable people since the trend 

of literate people is very low.

When we asked the local villagers about 

their knowledge related to state, region, and 

village's peace process, they accept they cur-

rently have secure peace since they hear no 

more gunfire like before (1995-2000 war crisis/ 

according to local's year prediction). Only some 

of the village elders and youths, who participate 

in national movements, are familiar about the 

peace process.

"We are kind of narrow minded, and we 

still have few literate people. We have a few 

concerns regarding to peace", the village chief 

U Li Reh told about his little concern regarding 

to peace process.

In last year 2019, KNPP released their 

statement that there were obstructions upon 

their activities related to raising awareness of 

drug abuse prevention delivered by Karenni 

National Progressive Party (KNPP).

The Village Chief said they still have poor 

transportation, and they have appealed for 

village development project to relevant gov-

ernment since the NLD government won the 

seat in 2015.

"In these four-five years, we started 

receiving the community development project 

“Countryside Citizens Vs Myanmar Peace"

only by this year. We didn't get past years. It just 

started by this year." said U Li Reh.

Those currently inhabited in Wan Ngord 

Village are displaced from remote, and they were 

originally from hillside. They had encountered 

with the four cuts, and the armed group often 

passed by their former hillside. Therefore, those 

nomads finally arrived and lived together at 

Wan Ngord Village after finding "fresh pasture 

and watershed".

Most people living in Wan Ngord Village 

are Kayah ethnics, and they have traditional Tan 

Kon Tai (Kay Htoe Boe), and Christian. We have 

known by the locals' saying that the whole vil-

lage people had fled from village with fear and 

no intended places in 2000 as the number of 

four cut fugitives increased, and they returned 

to village only after the political situation is 

stabilized in 2002.

The local woman, aged 50, shared her 

difficulties and concerns of making her son and 

daughters living with a deep sigh and moan 

that the number of households has rose to 255 

households after the war refugees returned 

home, and the land and farmland to make their 

living becomes very limited for them. In the past, 

the Wan Ngord villagers mainly relied on shifting 

cultivation, and now it is very difficult for them 

to make their living.

"As the number of villagers is increased 

highly, it becomes difficult to rely only on farm-

ing. It is worse for the sickly people like us. 

However, we have only this farmland to make 

our living", she said.

The Wan Ngord villagers only rely on farm-

ing for their living. They cultivate corn, paddy 

and so on, and they have income only after 

they harvest and sell it out. The Village Chief 

said every household could not make adequate 

income for yearly sufficiency living yet.

Currently there are only over 10 youths 

who could completed their education and 

graduated from university. The number of staffs 

who employed at government office is very low.

The local people told about their difficul-

ties that they are fine with community clinics and 

middle schools. However, they want to request 

to reconstruct the soil-laid road better within 

their village.

"What we need to request more is the cen-

ter roads in village and the road to double room 

toilets at village hall; that is our first and second 

priority." said the chief on behalf of his village.

The local people from Wan Ngord and 

most of the people living in rural areas have less 

interest and know about peace as they have to 

struggle for their living daily. They believe they 

already have peace since they experience no 

more fleeing under gunfire for survival. It is a 

big gap for them to know the peace which the 

Myanmar government and ethnic armed groups 

are negotiating.

It will be possible to get peace only if 

those local people know deeply and participate 

in this peace process, and the all-inclusive 

peace process requested by every community 

based organizations, national activists, and most 

people would also be achieved.

By Maw Oo Myar
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After the release of shutting down the 

popular tourist visit destinations during this 

global pandemic, Kayan long neck business-

women also closed up their tourist visit souvenir 

shops.

As tourist destinations, there are two sou-

venir shops of Kayan long neck women at Pan 

Ped Village-tract, Deemawso Township, and at 

Daw San Bong Village, Loikaw.

Daw Mu Plar, aged 56, from Pan Ped-Law 

Kone Village said they have performed their tra-

ditions at other states since people from other 

regions are interested in it.

The strange Kayan Long Neck women, 

decorating their neck, calf, and wrist with rings, 

are the tribe attractive to most of the domestic 

and foreign tourists.

"I have quite many experiences; I often 

travelled to Yangon, Nay Pyi Daw, and Madalay. 

When arrived there, we performed our traditional 

Kayan Long Neck Souvenir Shops Shutdown
songs and Yat Kan Yat (Weaving) Dance where 

the people to observe. The companies often 

came and invited us. They asked us to play 

flute. They came and picked us up and then 

sent back by car.

While some run it as local business, some 

even travel abroad and perform their traditions 

at foreign countries, and now most of those 

travelers are returning home.

The Advocate Speaker of Kayan Literacy 

and Culture Center Committee U Kyaw Than said 

those people may migrate and work at foreign 

countries because of the political turmoil.

U Kyaw Than shared his view point that 

"This condition is, in the past... how to call it.. 

this maybe kind of showroom business, and 

they travelled from illegal route to Thailand 

without any help from any organizations. Legally 

it might not be only Kayan tribe doing like this. 

And, it might also be the reason they travelled 

there struggling for living since Kayah State is 

not peaceful in the past. I heard, however, some 

of those migrants are returning little by little."

Those Kayan long neck women are Kayan 

Lahwi tribe, one of the Kayan tribes.

Anthony

While the citizens are living with care at 

home to tackle the spread of virus encountering 

around the globe, some of the ethnic people are 

struggling for survival from war in ethnic areas 

instead of prevention from this pandemic.

There are already about (150,000) dis-

placed persons due to the conflicts between 

Myanmar Army and AA in Arakhine and Chin 

State. The fighting is still taking place, and 

totally (28) citizens including children were 

dead because of the fights at Chin State within 

previous 30 days.

Salai Lian from Chin Human Rights Group 

said, "We are raising our voice to eliminate any 

grievances, loss of life, and injuries caused by the 

war. Our purpose is to stand with the citizens and 

disclose their expectations as much as we can."

Salai Lian from Chin Human Rights Group 

also said there are more fighting in this civilian 

government reign although there was rare fight-

ing in previous government reign.

It said the government army attacked 

Kawng Ho Nam Army Base at eastern Mong 

Ton Township, Shan State, March 25th. That 

army base belongs to the Restoration of Shan 

State Council/ Shan State Army; the army which 

already signed the union level Nationwide 

Ceasefire Agreement (NCA).

After the fight, the government army in-

quired local people about Shan armies, accused 

them as ration supporters, and made used them 

as guide to battlefield.

Therefore, in the human rights abuse 

update released by Shan Human Rights Founda-

tion, it said there are human rights abuse of the 

government military.

The Spokesman of Press Release Sai 

Ywant Lwin said, "Myanmar government mili-

tary has responsibility to protect and prevent 

from the pandemic, and while every nation is 

struggling for tackling this pandemic strongly, 

Myanmar government military against on it. So, 

we had to release like this. We would like to 

eliminate the threats and human rights abuses 

upon innocent civilians."

The Director of Future Light Center, 

member of ND-Burma, from the Network for 

Human Rights Documentation (Myanmar) Daw 

Thant Thant Aung said it is necessary to stop 

these conflicts in order to overcome the crisis 

including the COVID-19 pandemic since citizens 

are suffering from the war crisis in ethnic areas.

"While people are struggling until now 

with this global pandemic COVID-19, and the 

The Life of Ethnics Fearing of War Crisis More Than COVID
By Soe Htike Aung

current situation of Myanmar is like there is 

no peace in Arakhine and northern Shan State 

also. It is worse in these days. The condition in 

Arakhine is really bad due to the heavy artillery." 

said Daw Thant Thant Aung.

The Network for Human Rights Docu-

mentation (Myanmar) released their statement 

on April 10th that they believe Myanmar would 

achieve for peace only if the government military 

and ethnic armed groups cooperate jointly.

According to the record of the members of 

Human Rights Network such as Ta'ang Women's 

Organization (TWO), Ta'ang Student and Youth 

Union (TSYU), and Ta'ang Community Based So-

cial Organizations, there were totally 18 cases of 

unlawful arrest, torture, and forced labor within 

a month in March 2020.

In Arakhine State, there are some trickles 

of humanitarian aid due to the government's 

internet blackout. It also hazarded to the flow of 

sharing crucial information to civilians regarding 

to the prevention of Coronavirus. At Palat Wa 

Township in Arakhine and Chin State, there are 

51 cases of kill, torture, human abuse, missed 

civilians, forced arrest, and oppression upon 

social media.

"We have seen the dead rate due to civil 

war crisis is higher than the dead rate due to 

Covid crisis. This situation is at severely high 

concerns." said Daw Thant Thant Aung.

It also said both the government military 

and ethnic armed groups are required to respect 

and comply the basic rule and policy of human 

rights released globally.

Totally 139 organizations from both inside 

and outside of the nations and private aid group 

signed on April 15th to eliminate all the fights 

targeting to civilians immediately and to protect 

the and lives and properties of innocent civilians.
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တမး။ ။ လွိုင်တကာ်တဆးရုံ ကကီးကို  Disinfection Chamber 

(ြိုးေတ်ခန်း) လှူဒါန်းေပခင်းအတကကာင်းေင်းကို တပြာပြတြးြါ။

တပဖ။ ။ ြိုးေတ်ခန်းလှူေပခင်းေဲ့အတကကာင်းေင်းက မလှူခင်မှာ 

တဖ့ဘွတ်မှာ အေိမိတ်တဆွတတွနဲ့ Discussion(တဆွးတနွးမှု) လုြ်တယ်။ 

ဒီဟာလုြ်ဖို့အတွက် တိုင်ြင်တယ် တိုင်ြင် ငြီးအလှူေှင်ေှာတာတြါ့  

အလှူေှင်ေှာတဲ့အချ နိ်မှာ  တဖ့ဘွတ်မှာ  ြိုစ့်တင်လိုက်တယ်တြါ့တနာ 

အလှူေှင် ေှိမလားတြါ့ ေှိတယ် ထွက်လာတယ် လှူမယ့်ေူလည်းေှိတယ် 

တတ်နို င်ေတလာက်  ကူညီ ကကမယ်ဆိုတတာ့  ကျတတာ်တို့အဲမှာစ ငြီး  

အလှူတငွစတကာက်တယ် လိုအြ်တဲ့ြစ္စည်းကို မန္တတလးကို လှမ်းမှာတယ်။ 

ြစ္စည်းတတတွောကတ်ယ ်မကဆ်ငဂ်ျာကတန ဂရစုတငဖ်ွဲ့လိကုတ်ယတ်ြါတ့နာ 

အဲမှာ ေက်ဆိုင်ော ဆောေန်တတွနဲ့လည်းတိုင်ြင်တယ် ဘယ်လိုလုြ်မလဲ 

တဆးတတွတကာ ဘယ်လိုေုံးမလဲတြါ့။ 

အစတုန်း  ကျတတာ်တို့လုြ်တုန်းက လူတတွကို ပဖန်းဖို့တြါ့တနာ 

ပြင်ြလူနာတတွကို ပဖန်းဖို့အတွက် ကျတတာ်တို့လုြ်မယ်တြါ့ ။  အဲဒါနဲ့  

ဆောေန်တစ်တယာက်က အကကံတြးတယ် ပြည်ြလူနာတတွကို ပဖန်းဖို့က 

ေြိမ်ဆငမ်တပြဘူးတြါတ့နာ ကတလးတတဆွိေုင ်အလကဂ်ျစထ်နိငုတ်ယတ်ြါ ့

အဆင်ေိြ်မတပြဘူးတြါ့  အာမလည်းမခံေဲဘူး  တစ်ခုခု ပဖစ်ေွားေင်  

တနာကဆ်ကတ်ွကဲလာအုံးမှာ။ အဒဲါနဲ့ ေတူိုတ့တာ ့PPE ေမားတတအွတကွ ်

ြိုငြီးအဆင်တပြမယ်တဲ့ အခုတဆးရုံမှာေှိတဲ့ PPE ေမားတတွ တစာင့်ကကည့် 

လူနာတတွအတွက်တြါ့တနာ။ လူနာတတွနဲ့ထိတတွ့ငြီး ပြန်ထွက်လာကျေင် 

ြိုးေတ်တဆးပဖန်းဖို့လိုအြ်တယ်တြါ့တနာ။ အဲမှာ Chamber လုြ်ေင်ြိုေင့်

တတာ်မယ်လို့တပြာတာတြါ့။

တမ။ ။ အဒဲြီိုးေတခ်န်းကိ ုဘယလ်ိေုညေ်ယွခ်ျကန်ဲ့ လြုပ်ဖစခ်ဲတ့ာလ။ဲ

တပဖ။ ။ တထီငွေ်တဲေ့ညေ်ယွခ်ျကက်တတာ ့နိငုင်တံတာအ်တကွလ်ည်း 

ပဖစတ်ယ ်တဆးရုကံကီးအတကွလ်ည်းပဖစတ်ယ ်တစတ်ထာင့တ်စတ်နောကတန 

ကညူတီယတ်ြါ ့ကိယုတ်တန်ိငုတ်ဲြ့ညာေြန်ဲ့ ေေိတလာက ်တတေ်တလာက ်

ကို ကူညီတဲ့အတနနဲ့ြါြဲ။

တမး။ ။ အဓိက ဘယ်ေူတတွအတွက် ေည်ေွယ်တာလဲ။

တပဖ။ ။ အဓကိ တစာင့က်ကည့လ်နူာနဲ့ထတိတွ့ေတဲေ့တူတအွတကွတ်ြါ။့ 

PPE ေတ်စုံတတွေတ်ငြီး တစာင့်ကကည့်လူနာနဲ့ထိတတွ့ခဲ့တဲ့ေူတတွအတွက် 

ေည်ေွယ်ငြီးလုြ်ထားတာြါ။

တမး။ ။ ြိုးေတ်ခန်းတစ်ခန်းပဖစ်ဖို့အတွက်က အချနိ်ဘယ်တလာက် 

ယူေလဲ။

တပဖ။ ။ ဒါက ြထမအကကိမ်ဆိုတတာ့ တစ်ြတ်တလာက်တစာင့်ေတယ် 

တကယ်တမ်းလုြ်မယ်ဆိုေင်တတာ့ ၄ေက်တလာက်နဲ့ငြီးတယ် ဘာလို့ဆို 

Body ြိုင်းကို ကျတတာ်တို့ညီအစ်ကိုလုြ်ေင် တစ်ေက်ြဲကကာမယ်။ ဒါက 

ဘယ်လိုလုြ်ေမလဲဆိုတာ ကျတတာ်တို့ေိေွားငြီ။ ြထမအကကိမ်မှာက 

ြရိုဂေမ်တေးေတယ် အဲဒါနဲ့ကကာေွားတယ်။ ဒုတိယအကကိမ်ောလုြ်ခွင့်ေမ

ယ်ဆိုေင်တတာ့ မကကာတတာ့ဘူး အများဆုံး ၄ ေက်တကျာ်ြဲ။

တမး။ ။ အဲလို တီထွင်ပြုလုြ်တဲ့အခါ ဘာတတွအခက်အခဲေှိလဲ။

တပဖ။ ။ အဓိက အခက်အခဲကတတာ့ လိုအြ်တဲ့ြစ္စည်းေွားေယ် 

ေတာတြါ့ ။  Farm တတွထည့်ဖို့ေွားေယ်တယ် ကိုယ်တိုင် ပဖတ်တယ် 

ydk;owfaq;cef; wDxGifjyD; vSL'gef;oGm;wJh uGefjyLwmwuUodkvfausmif;om;eSpfOD;eSihf 

awG hqkHar;jref;jcif;

လွိုငတ်ကာ ်ကနွြ်ျူတာတက္ကေိလုတ်ကျာင်းေားနစှဦ်းပဖစတ်ဲ ့ြဉ္စမနစှတ်ကျာင်းေား ကိတုအာငပ်မင့ပ်မတ ်နဲ့ တတယိနစှတ်ကျာင်းေား ကိနုိငုတ်အာငင်ဖိုးတို ့တထီငွထ်ားတဲ ့Disinfection Chamber (ြိုးေတခ်န်း)ကိ ုငြီးခဲတ့ဲ ့ဧငြလီ လွိုငတ်ကာ ်ကနွြ်ျူတာတက္ကေိလုတ်ကျာင်းေားနစှဦ်းပဖစတ်ဲ ့ြဉ္စမနစှတ်ကျာင်းေား ကိတုအာငပ်မင့ပ်မတ ်နဲ့ တတယိနစှတ်ကျာင်းေား ကိနုိငုတ်အာငင်ဖိုးတို ့တထီငွထ်ားတဲ ့Disinfection Chamber (ြိုးေတခ်န်း)ကိ ုငြီးခဲတ့ဲ ့ဧငြလီ 

၂၇ ေက်တန့က လွိုင်တကာ်ပြည်ေူ့တဆးရုံကကီးကို လှူဒါန်းခဲ့ြါတယ်။အဲဒီြိုးေတ်ခန်းက အလျား ၄ တြ၊ အနံ ၇ တြေှိငြီး ကုန်ကျတငွ (၆၀၈၀၀၀) ကျြ်ခန့်  ေုံးစွဲခဲ့ေေလို အလှူေှင်တတွေဲ့တထာက်ြံ့မှုနဲ့ ပြင်ဆင်ပြုလုြ်ခဲ့ေြါတယ်။လွိုင်၂၇ ေက်တန့က လွိုင်တကာ်ပြည်ေူ့တဆးရုံကကီးကို လှူဒါန်းခဲ့ြါတယ်။အဲဒီြိုးေတ်ခန်းက အလျား ၄ တြ၊ အနံ ၇ တြေှိငြီး ကုန်ကျတငွ (၆၀၈၀၀၀) ကျြ်ခန့်  ေုံးစွဲခဲ့ေေလို အလှူေှင်တတွေဲ့တထာက်ြံ့မှုနဲ့ ပြင်ဆင်ပြုလုြ်ခဲ့ေြါတယ်။လွိုင်

တကာ်တဆးရုံကကီးကို ြိုးေတ်ခန်းလှူဒါန်းေပခင်းေဲ့အတကကာင်းေင်းနဲ့ ဘယ်လိုစိန်တခါ်ချက်၊ အခက်အခဲတတွေှိလဲဆိုတာနဲ့ြတ်ေက်လို့ တကျာင်းေားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်တတွ့ဆုံတမးပမန်ထားတာတတွကို တင်ပြလိုက်ြါတယ်။တကာ်တဆးရုံကကီးကို ြိုးေတ်ခန်းလှူဒါန်းေပခင်းေဲ့အတကကာင်းေင်းနဲ့ ဘယ်လိုစိန်တခါ်ချက်၊ အခက်အခဲတတွေှိလဲဆိုတာနဲ့ြတ်ေက်လို့ တကျာင်းေားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်တတွ့ဆုံတမးပမန်ထားတာတတွကို တင်ပြလိုက်ြါတယ်။

ကိုယ်တိုင်လုြ်တယ်။ ဆင်တာမှားေွားလို့ ဒုတိယအကကိမ်ပြန်ဆင်တာ 

တတာင်ေိတယ်။ ဆက်လုြ်ဖို့အားတြးကကတယ်။ လုြ်တာတအာင်ပမင် 

ခါကျတတာ့ ဘယ်မှာလှူမယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ အများဆုံး Pub-

lic Area မှာပဖစ်တဲ့အတွက်တကကာင့်မို့ လွိုင်တကာ်ပြည်ေူ့တဆးရုံကကီးကို 

ေွားလှူဖို့ဆုံးပဖတ်လိုက်ကကတယ်။ 

လက်ေှိအတပခအတနနဲ့ဆိုေင် တတာ်တတာ်တလးအခက်အခဲေှိတယ် 

ကားဂိတ်တတွလည်းြိတ်တယ်။ လှမ်းမှာတာ ြစ္စည်းတတွတတာ့ေနိုင်တယ် 

မန္တတလးမှာအေိတတွလည်းေှိတယ် ြစ္စည်းေှိတြမယ့်လည်း လိုင်းကား 

တတွအကုန်ြိတ်တတာ့  အဆင်မတပြဘူး ။  ြစ္စည်းတကယ်လိုအြ်တဲ့  

ချနိ်ကျတတာ့ ကျတတာ်တို့ကယားပြည်နယ် Group ေှိတယ် ကျတတာ်က 

ြိုစ့်တင်လိုက်တယ် ဘယ်ေူကူညီတြးနိုင်မလဲတြါ့တနာ။ 

အကိုတစ်တယာက် ကတနငြီး တကူးတကကို ကူညီတြးလိုက်တာ 

တကယ် တကျးဇူးအများကကီးတင်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတတာ့ ေူကိုယ်တိုင် 

မန္တတလးထိဆင်းငြီး လိုအြ်တဲ့ြစ္စည်းကို ေွားယူတြးတယ်တြါ့။ မယူတြး 

ေင် ကျတတာ်တို့တတာ်တတာ်တလးအချနိ် ကကာေွားလိမ့်မယ် ကျတတာ်တို့  

လြုလ်ိကုတ်ာ (၇)ေကက်ကာမယ ်ြစ္စည်းတစာင့လ်ိကုတ်ာ အကကားမှာ ၅ေက်

တလာက ်ဟေွားတေးတယတ်ြါတ့နာ။ ြစ္စည်းတောကတ်ာနဲ့ ကျတတာတ်ိုတ့န်း 

လြုတ်ယ ်Farm အြိငု်းတတာ ့အားလုံးေယဒ်လီြုထ်ားငြီးငြီး။ လကေ်ှအိချနိမ်ှာ 

တတာ ့တငတွေးတကကးတေးကမေှဘိူး ေနထ်မ်းေားေမီးတတဆွိတုတာ ့ြိဆုိုးတယ ်

တခခုဆုိေုင ်ကျတတာတ်ိုလ့ည်း အလှူခေံတယတ်ြါ ့အဒဲါက အဆငမ်တပြဘူး။ 

ဒါတြမယ့် နိုင်ငံတတာ်အတနနဲ့ အစိုးေအတနနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကန 

ကူညီတြးမယ်ဆိုေင်တတာ့ ကျတတာ်တို့အတွက် အများကကီးအတထာက် 

အကူပြုမယ် လုြ်လည်းလုြ်နိုင်တယ် အပခားအြိုင်းတတွတြါ့။

တမး။ ။ ခု လှူဒါန်းထားတဲ့ ြိုးေတ်ခန်း အေုံးပြုြုံအဆင့်ဆင့် 

ေှင်းပြတြးြါအုံး။

တပဖ။ ။ အခကုျတတာတ်ို ့လြ်ုခဲတ့ဲ ့Disinfection Chamber က Sen-

sor ေုံးငြီး ေူေဲ့ Step အတနနဲ့ ေုံးခုထားတြးေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတတာ့ 

အေငဆ်ုံးမေငခ်ငမ်ှာ Sensor တစခ်ကုိထုလိိကုမ်ယ ်လကန်ဲ့ထစိောမလိဘုူး 

လိအုြတ်ဲအ့ကွာအတေးကတန အချကပ်ြလိကုတ်ာနဲ့ Sensor ကအလြ်ုလြု 

်ေွားမယ ်အဒဲါလြုင်ြီးတားနဲ့ In Door ကြငွ့ေ်ွားလမိ့မ်ယ ်တအာတ်ိြုြဲငွ့မ်ှာ 

အားလုံးက Automatic ေုံးထားတာဆိတုတာ။့ လေူငေ်ွားမယ ်တကယလ်ို ့

လူမေင်ဘူးဆိုေင် Door ပြန်ြိတ်ငြီးတာနဲ့ အထဲမှာလူမေှိဘူးဆိုေင် 

တဆးမပဖန်းတြးဘူး အထဲမှာလည်း Sensor တစ်ခုေှိတယ်ဆိုတတာ့တလ။ 

တကယ်လို့ လူေှိမယ်ဆိုေင်တတာ့ တဆးပဖန်းမယ်တြါ့။ လူေင်မယ် Sen-

sor ပြမယ် တံခါးြိတ်ေွားမယ် တဆးပဖန်းတြးမယ်။ ြထမ စတိတ်မှာ 

လွို င် တကာ် တဆးရုံ ကကီးအတွက်လုြ်တာကတတာ့  ေူတို့က  တေေယ်  

ြိုးေတ်တဆးေယ်ြဲေုံးမယ်တဲ့ အစကတတာ့ ကျတတာ်က တေေယ် ဆြ်

ပြာေယ်ြဲေုံးဖို့စီစဉ်ထားတာတြါ့ ဒါတြမယ့် ကကိုက်ေလိုေုံးလို့ေြါတယ် 

ကျတတာ်တို့လုြ်ထားတဲ့ဟာက။ ြထမ အဆင့်မှာ တေပဖန်းလိုက်မယ် 

PPE ေမားတတွအတွက် ဒုတိယအဆင့်မှာတတာ့ တဆးပဖန်းမယ် တတိယ 

အဆင့မ်ှာတတာ ့တေပြနပ်ဖန်းမယတ်ြါ။့ ငြီးလိုေ့ှေိင ်Out Door က ြငွ့ေ်ွားငြ။ီ

တမး။ ။ Desinfetion Chamber(ြိုးေတ်ခန်း) မပြုလုြ်ခင်တကာ 

အပခား ြစ္စည်းတတွ တီထွင်ပြုလုြ်တာေှိလား။

တပဖ။ ။ ကျတတာတ်ိုန့စှတ်ယာကက် အေငဆ်ုံး Chamber မလြ်ုခငတ်ြါ။့ 

Automatic System ကိစုလြ်ုတယတ်ြါ ့စလြ်ုဖိုအ့ကကညံဏလ်ည်းေတယ။် 

COVID-19 ပမန်မာနိုင်ငံမှာစတတွ့ငြီး တစ်ြတ်တလာက်ကတည်းကတြါ့ 

ကျတတာ်တို့လုြ်လိုက်တယ် လုြ်တတာ့ Automatic System (၇)

လုံးတလာက် ငြီးေွားတဲ့အချနိ်မှာ လွိုင်တကာ်ပြည်ေူ့တဆးရုံကကီးမဟုတ်

ဘဲနဲ့ တနာင်ချ ို၊ ေန်ကုန် အဲတနောတတွကို ြို့လိုက်တယ် ြို့တတာ့ Chamber 

ဆိုတဲ့ြိုစ့်တစ်ခုကိုေွားတတွ့တယ် အဲ့မှာ ဒါတလးကို စငြီးအတကာင်အထည်

တဖာ်ေတအာင်ဆိုငြီး ကိုတအာင်ပမတ်ကတပြာတတာ့ ဆိုေှယ်မီဒီယာမှာေှိတဲ့မိ

တ်တဆွတတွေယ် ေိတတ်နားလည်တဲ့ြညာေှင်အားလုံးတြါင်းလိုက်တယ် 

မက်ဆင်ဂျာဂရုဖွဲ့လိုက်တယ်တြါ့။ 

အဲ့မှာ တိုင်ြင်ကကတယ် တဆွတနွးကကတယ် ဘာကိုဘယ်လိုလုြ်ကက 

မလဲဆိုတာတြါ့။ အဲဒါမလုြ်ခင် ေန်ကုန်မှာလည်း ကူညီခဲ့တေးတယ်။ 

Disinfection Chamber ကို  တေဘာဂီမှာေွားလှူမယ့်ဟာလည်း 

ဘယ်လိုလုြ်ေင်တကာင်းမလဲ Auto System ကိုလည်း ဘယ်ထိေုံးမလဲဆို 

တဲ့ဟာကိုလည်း ကူညီခဲ့တာေှိြါတယ်။

တမး။ ။ အကယ်၍ အဲလိုတီထွင်တဲ့အခါ လိုအြ်တဲ့ြစ္စည်း ကိေိယာ 

တတွအပြည့်အစုံေှိခဲ့မယ်ဆိုေင် ဘယ်တလာက်ထိ အတထာက်အကူပြု 

မယ်လို့ထင်လဲ။

တပဖ။ ။ လိုအြ်တဲ့  ြစ္စည်းတတွတထာက်ြံ့တြးမယ်ဆိုေင်တတာ့  

ကျတတာ်တို့တတာ်တတာ်များများတတာ့ အဆင်တပြတယ်တြါ့တနာ။ ကျတတာ် 

တို့လက်ေှိ လူနှစ်တယာက်နဲ့လည်းလုြ်နိုင်တယ်။ တကယ်လို့ Disin-

fection Chamber မဟုတ်ဘဲနဲ့ တနာက်တစ်ခုစလုြ်ဖို့လည်းေှိတယ် 

အဲဒါက Disinfection Robot တြါ့။ တပခားပြည်နယ်မှာ ကျတတာ်တို့လို

လူငယ်တတွအများကကီးလုြ်တနကကတယ် ကျတတာ်တို့ကလည်း ကယား 

ပြည်နယ်အတနနဲ့လုြ်တြးချင်တယ် ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွက်တြါ့။ 

တ ပခား ပြ ည် န ယ် တတွ အ တွ က် လ ည်း  လု ြ် တြး ချ င် ြါ တ ယ်  

တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က။ တကယ်လို့ ကျတတာ်တို့ကို ြစ္စည်းောတထာက်ြံ့တြး 

မယ်ဆိုေင်တတာ့ ြိုအဆင်တပြြါတယ်။ ကျတတာ်တပြာေလိုြဲ တစ်ဖက် 

တစလ်မှ်းက ကညူတီထာကြ်ံတ့ြးနိငုတ်ဲေ့ေူှေိင ်ကျတတာတ်ိုလ့ြုတ်ြးနိငုတ်ယ ်

ဘာြဲတပြာတပြာ လုြ်တြးနိုင်တယ်။ အဓိကကတတာ့ ကျတတာ်တို့လည်း 

အဲဒီအခက်အခဲတတွေှိတနလို့ော ငငိမ်တနေတယ်တြါ့တနာ။

တမး။ ။ ြိုးေတ်ခန်းအပြင် အပခားတကာ ဘာတတွတီထွင်ထား 

တာေှိတေးလဲ။

တပဖ။ ။ လက်ကိုခံလိုက်တာနဲ့ ကျလာတဲ့ Automatic Hand 

gel လုြ်တယ် Automatic Hand Washing လုြ်တယ်။ အဲဒါကတတာ့ 

ေက်ဆိုင်ော တဆးရုံတတွ ဌာနတတွကို လှူလိုက်တယ်တြါ့။ တပခားတဒေက 

ေူတတွ ကျတတာ်ဆီကို  ြစ္စည်းလာအြ်တယ်တြါ့  ေူတို့ဖက်ကတနြဲ  

ြစ္စည်းတစ်ခါတည်းြို့တြးတယ် ကျတတာ်တို့ဖက်တနငြီး ဒီဖက်ကတန 

တတ်နိုင်ေတလာက်လုြ်တြးတယ်တြါ့။ 

အခစု လြုဖ်ိုက့ျတတာ ့Disinfection Chamber Robot တတာစ့လြ်ု 

တတာမ့ယတ်ြါ ့စလြုတ်တာမ့ယ ်ဆောတတနွဲ့တိငုြ်ငတ်နငြ ီြစ္စည်းတတလွည်း 

လိုအြ်တဲ့ဟာတတွ အခုလုြ်တတာ့မှာ စာေင်းလုြ်တနငြီဆိုတတာ့ ဒုတိယ 

တစခ်တုတာလ့ြုဖ်ိုေ့ှတိယ။် တကယလ်ို ့Disinfection Chamber လွိုငတ်ကာ ်

တဆးရုံကကီးကိုလှူတဲ့ အဲလိုမျ ိုးထြ်လုြ်ချင်တယ်ဆိုေင်လည်းလုြ်တြးမယ်

တြါ့တနာ ကျတတာ်တို့။

တမး။ ။ အကိတုိုတ့ထီငွပ်ြုလြုထ်ားတဲ ့ြစ္စည်းတတကွ ဘယတ်လာက ်

ထိ အတေးြါလဲ အေုံးေင်လဲ။

တပဖ။ ။ တတာ်တတာ်တလးအတေးြါတယ်။ ဘာလို့ဆို တစ်တယာက်နဲ့ 

တစ်တယာက်က တစ်တယာက်မှာ ြိုးြါခဲ့ေည်ေှိတော် Automatic Hand 

gel တတွ Hand Washing တတွ မေုံးခဲ့ဘူးဆိုေင် လက်တဆးလည်း 

အလကားပဖစ်ေွားမယ် ဘာလို့လဲဆို တေ Bar ကို ဖွင့်ေတာ ြိတ်ေတာ 

တနာက်ဆုံး လက်တဆးတာ ဒီ Bar ကို ထိတတွ့တနေတာ လက်ောတပြာင် 

ေွားမယ ်ြိုးလာမှုက ၈၀% တလာက ်တေချာတနတလာကတ်ယ။် အဒဲါတကကာင့ ်

မလို့ အတတ်နိုင်ဆုံး လက်နဲ့မထိ တတွ့နိုင်တအာင်လို့ လုြ်ထားတာတြါ့။

aemfa'G;t,fcl ar;jref;onf/

အဆက်ကို စာမျက်နာ (၂၄) ေို့အဆက်ကို စာမျက်နာ (၂၄) ေို့
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်ဘဏ္ဍာတေးနှစ်ထဲမှာ ကျြ် 

၃.၄ ဘလီယီတံကျာအ်ေုံးပြုငြီး ကယားပြညန်ယ ်တကျး

လက်တနတဒေဖွံ့ ငဖိုးတေးလုြ်ငန်းအတွက် ဘာတတွ 

တဆာင်ေွက်တနလဲဆိုတာနဲ့ ြတ်ေက်လို့ တကျးလက်

တဒေဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်တေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး 

ညနွက်ကားတေးမှူး ဦးတကျာေ်တူအာင ်နငှ့တ်တွ့ဆုတံမးပမန်း 

ထားချက်တတွကို တကာက်နုတ်တဖာ်ပြလိုက်ြါတယ်။

တမး ။ ။ ပြည်နယ်ေဲ့ဖွံ့ငဖိုးတေးလုြ်ငန်းတတွနဲ့ြတမး ။ ။ ပြည်နယ်ေဲ့ဖွံ့ငဖိုးတေးလုြ်ငန်းတတွနဲ့ြ

တ်ေတ်ငြီးတတာ့ ဆောတို့ဘာတတွလုြ်တဆာင်တနလဲ။တ်ေတ်ငြီးတတာ့ ဆောတို့ဘာတတွလုြ်တဆာင်တနလဲ။

တပဖ  ။  ။  ကျ တတာ် တို့ အ ေ က် တမွး ေ မ်း

တကကာင်းအတထာက်အကူ ပြု  ေင်တန်းတတွကိုဖွင့်  

လှစ်တြးြါတယ်၊ တနာက်ကျတတာ်တို့VDP လို့တခါ်တဲ့ 

ကျ တတာ် တို့  တကျး ေွာ ဖွံ့ ငဖိုး တေး စီ မံ ကိ န်း တတွ  

ကျတတာ်တို့တဆာင်ေွက်တြးြါတယ်။ တနာက် ကျတတာ်

တို့ ပမစိမ်းတောင်အေင်းမတြျာက်လည်ြတ်တချးတငွ  

ပမစိမ်းတောင်စီမံကိန်းတတွ ကျတတာ်တို့တဆာင်ေွက်တြး

လျကေ်ှြိါတယ၊် တနာကတ်စခ်ါ ကျတတာတ်ိုလ့ထူဗုဟိပုြု

စမီကံနိ်းလိုတ့ခါ်တဲ ့ကျတတာတ်ိုပ့ြညေ်လူထူနုဲ့ ြူးတြါင်း 

တဆာင်ေွက်တဲ့CDD စီမံကိန်းတတွ ကျတတာ်တို့တဆာင် 

ေွက်တြးလျက်ေှိတကကာင်း တင်ပြအြ်ြါတယ်။

တမး ။ ။ ဆောတို့ဖွံ့ ငဖိုးတေးလုြ်ငန်းတတွကို  တမး ။ ။ ဆောတို့ဖွံ့ ငဖိုးတေးလုြ်ငန်းတတွကို  

တေးလံတခါင်ဖျားတဲ့တဒေတတွမှာ လုြ်ေတာ ဘယ် တေးလံတခါင်ဖျားတဲ့တဒေတတွမှာ လုြ်ေတာ ဘယ် 

လိုအခက်ခဲတတွေှိလဲ။လိုအခက်ခဲတတွေှိလဲ။

တပဖ  ။  ။  ကျ တတာ် တို့ ငမို့ န ယ် ( ၇ ) ငမို့  

နယ်အတနနဲ့ကတတာ့ ဒီတနောတဒေမတေွး ကျတတာ်တို့

ဒါလိုအြ်ချက်တြါ်မှုတည်ငြီးတတာ့ ကျတတာ်တို့ေေှိတဲ့ 

ဘဏ္ဍာေန်ဘုံတငွအတြါ် ကျတတာ်တို့ဦးစားတြးအဆင့်

အတနနဲ့ေတမ်တှင်ြီးတတာ ့တဆာငေ်ကွလ်ျကေ်ှြိါတယ။် 

ကျတတာ်တို့တေးလံတခါင်ဖျား တဒေတတွအတနနဲ့ 

ဆိုေင်တတာ့ ကျတတာ်တို့  ဖားတဆာင်းလို ဒီဘက်က 

တေးလံတခါင်ဖျားတကျးေွာတတွေှိေလို  ကျတတာ်တို့  

ဖရူဆိုတဒေမှာဆိုေင်လဲ ကျတတာ်တို့အတေှ့အတနာက် 

တေးလံတခါင်ဖျားတဲ့တဒေတတွေှိြါတယ် ဗျ ဒီတဒေ 

တတွအတနနဲ့လဲ ကျတတာ်တို့ေန်ထမ်းတတွအတနနဲ့တာ

ေန်တြးလာတဲ့အတြါ်မူတည်ငြီးတတာ့ ကျတတာ်တို့ဒါ

ကကိုးစားငြီးတတာ့အတကာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ေွက်

လျက်ေှိြါတယ်။

တမး ။ ။ အခုချနိ်မှာက Covid-19 ပဖစ်ြွားတနတဲ့ တမး ။ ။ အခုချနိ်မှာက Covid-19 ပဖစ်ြွားတနတဲ့ 

အချနိ်ပဖစ်တဲ့အတွက် ဆောတို့အတနနဲ့ဖွံ့ငဖိုးတေးလုြ် အချနိ်ပဖစ်တဲ့အတွက် ဆောတို့အတနနဲ့ဖွံ့ငဖိုးတေးလုြ် 

ငန်းတတွလုြ်ေတာ ဘယ်လိုအတပခအတနေှိလဲ။ငန်းတတွလုြ်ေတာ ဘယ်လိုအတပခအတနေှိလဲ။

တပဖ။ ။ ကျတတာ်တို့ဒီတည်တဆာက်တေးလုြ်ငန်း 

များအတနနဲ့ကတတာ့ ဒီဧငြီလထဲ အစထဲကိုက ကျ

တတာ်တို့ဒါတကျးလက်ဦးစီးဌာနေဲ့တည်တဆာက်တေး

လုြ်ငန်းတတွကိုလုြ်တဲ့  ကုမ္ပဏီတတွကိုအကုန်လုံး  

လမ်းညွှန်ငြီးငြီပဖစ်ြါတယ်။ 

တဒေန္တာေကလမ်းညွှနတ်ဲ ့အမနိ့်ညွှနက်ကားချက်

တတွအားလုံးကိုကျတတာ်တို့ကထြ်ဆင့်ညွှန်ကကားထား

တာပဖစြ်ါတယ ်အဲဒ့ါတကကာင့လ် ဲေကကြနြ်တိေ်ကတ်တမွှာ 

ကျတတာ်တို့နဲ့လက်တွဲ ငြီးလုြ်တနတဲ့  ကုမ္ပဏီထဲမှာ 

၇၅ောခနုန်ှုန်းတလာကက် ပြညန်ယပ်ြငြ်ကိထုကွခ်ွာမှုမ

ေှြိါဘူး ဒါကမု္ပဏတီော၊ အလြုေ်မားတောပြငြ်ကိထုကွ်

ခွာမှုမေှဘိူး လကေ်ှလိြုလ်ြုင်န်းခငွမ်ှာဘ ဲေတူိုလ့ြုင်န်း 

တဆာင်ေွက်ဆဲအတနအထားနဲ့ကျတတာ်တို့ လုြ်တနတာ 

ပဖစတ်ဲအ့တကွ ်တညတ်ဆာကတ်ေးလြုင်န်းများမှာတတာ ့

များစွာထိခိုက်မှု ဒါမေှိနိုင်ဘူးလို့တတာ့ကျတတာ်အတနနဲ့

ေုံးေြ်မိြါတယ်။

တမး ။ ။ Covid နဲ့ြတ်ေတ်ငြီးတတာ့တော ဆောတမး ။ ။ Covid နဲ့ြတ်ေတ်ငြီးတတာ့တော ဆော

တိုတ့ကျးလကတ်ဒေဖွံ့ငဖိုးတေးရုံးအတနနဲ့ပြညေ်တူတကွိ ုတိုတ့ကျးလကတ်ဒေဖွံ့ငဖိုးတေးရုံးအတနနဲ့ပြညေ်တူတကွိ ု

ဘာတတွလုြ်တဆာင်တြးတနငြီလဲ။ဘာတတွလုြ်တဆာင်တြးတနငြီလဲ။

တပဖ ။  ။  တကျးလက်အတနနဲ့ကျတတာ်တို့က 

လိုအြ်တဲ့တနောတတွမှာ ကျတတာ်တို့ဒါပမန်ပမန်ေွား၊ 

ပမန် ပမန် ပြန် ၊  ပမန် ပမန်တပြာဆိုတဲ့စနစ်ကတလးနဲ့ကျ

တတာ် တို့လုြ်တနြါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ၊ ထိတတွ့မှု 

အနည်းဆုံးန ဲကျတတာတ်ိုက့ျန်းမာတေး Cover အများဆုံး 

ေတအာင်ကျတတာ်တို့ တဆာင်ေွက်လျက်ေှိြါတယ်။ 

ကျ တတာ် တို့ ဌာ န က  C o v i d - 1 9  နဲ့  

ြတ်ေတ်ငြီးတတာ့ Unicef အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ြူးတြါင်း 

ငြီးတတာ့ ကျတတာ်တို့ လက်တဆးတဘဇင် တြ်ဆင်တဲ့ 

လုြ်ငန်းတတွကို ကျတတာ်တို့ အတကာင်အထည်တဖာ် 

တဆာင်ေွက်တြးခဲ့ြါတယ်။ 

ဒလီြုင်န်းေညလ် ဲကျတတာတ်ိုက့ လကတ်ဆးတဲ ့

အတလ့အထကို ဒါအစဉ်အငမဲ စွဲ ငမဲဖို့နဲ့ အခု Covid 

ကာလမှာလဲ လက်တဆးပခင်းေည်အတကာင်းဆုံးကျ

တတာ်တို့ကာကွယ်တဲ့ ဒါလုြ်ငန်းပဖစ်တဲ့ အတွက် ဒီ

ဟာကိုကျတတာ်တို့လိုက်နာတဆာင်ေွက်နိုင်ဖို့အတွ

က်ကို  ကျတတာ်တို့လက်တဆးတဘဇင်တြ်ဆင်တဲ့  

လုြ်ငန်းတတွကို ကျတတာ်တို့တဆာင်ေွက်ခဲ့ြါတယ်။ 

လုြ် ငန်းတတွကို တတာ့  ကျတတာ်တို့ ငမို့ နယ်  

၃ငမို့နယမ်ှာကျတတာတ်ိုလ့ြုခ်ဲတ့ယ။် ငမို့နယ ်၃ငမို့နယ်

က လွိုငတ်ကာ၊် ဒီးတမာဆ့ိ၊ု ဖားတဆာင်းငမို့နယ ်၃ငမို့နယ်

မှာ တကျးေွာနဲ့ကျတတာ်တို့ ငမို့တြါ်တြါ့  တနောတြါင်း  

၄၅တနောမှာ လက်တဆးတဘဇင်တြါင်း ၅၄စုံ ကျတတာ်

တို့ဒါတြ်ဆင်တဆာင်ေွက်တြးခဲ့ြါတယ် 

လကတ်ဆး တဘဇငန်ဲ့အတ ူလကတ်ဆးဖိုဆ့ြပ်ြာ 

၊  ကျတတာ်တို့လက်ေန့်တဆးေည် ၊  နှာတခါင်းစည်း  

ဒါတတွကိုလဲ ကျတတာ်တို့တတ်နိုင်ေတလာက် ဒါေက် 

ဆိုင်ောတကျးေွာတတွကို  ကျတတာ်တို့  တေငှ ငြီးတတာ့ 

ြညာတြးတဆာင် ေွက်ခဲ့ြါတယ်။

တမး  ။  ။  ဆောတို့ ဖွံ့ ငဖိုး တေးလုြ် ငန်း တတွ  တမး  ။  ။  ဆောတို့ ဖွံ့ ငဖိုး တေးလုြ် ငန်း တတွ  

လုြ်တဆာင်တနတဲ့အတြါ် ကျတတာ်တို့ ပြည်နယ်မှာ  လုြ်တဆာင်တနတဲ့အတြါ် ကျတတာ်တို့ ပြည်နယ်မှာ  

ဘယ်တလာက်အထိတအာင်ပမင်တနငြီလဲ။ဘယ်တလာက်အထိတအာင်ပမင်တနငြီလဲ။

တပဖ။ ။ ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးခခုံငုံငြီးတတာ့တပြာဖို့

ကျတတာအ်တနနဲ့နည်းနည်းတလး အခကအ်ခေဲှြိါတယ။် 

ဒါတြမဲအ့ားလုံးကလ ဲပမငင်ြီးတတာ ့ေုံးေြန်ိငုြ်ါတယ။် 

ကျတတာ်တို့ ပြည်နယ်ေည် ပမန်မာနိုင်ငံမှာ  

ဆိုေင်တတာ့  ဒါဧေီယာအကျဉ်းဆုံး ပြည်နယ် ပဖစ်ြါ  

တယ်၊ ထိုနည်းလည်းတကာင်းဘဲ လူဦးတေေိြ်ေည်း 

မှုအနည်းဆုံး၊ လူဦးတေ အတေအတွက်အနည်းဆုံးပြည်

နယ်ပဖစ်ြါတယ်။ ဒါတြမဲ့ ကျတတာ်တို့ပြည်နယ်ေည် 

ဒါလမ်းြန်းဆက်ေွယ်တေးမှာဆိုေင်လဲ ကျန်တဲ့ပြည် 

နယ်တတွနဲ့ကျတတာ်တို့ဒါတကာင်းတကာင်းယဉ်နိုင်တဲ့အ

တနအထားေှိြါတယ်၊ 

တနာက်တစ်ခါ ေန့်ေှင်းမှု အြိုင်းမှာ ဆိုေင် 

လဲ  ကျ တတာ် တို့ အာ ဆီ ယံ မှာ  အ ေ န့် ေှ င်း ဆုံး  

ငမို့တတာဆ်တုတာင ်ကျတတာတ်ိုလ့ွိုငတ်ကာင်မို့က ေခဲတ့ဲ ့

အတနအထားေှိြါတယ်။ 

တနာကလ်ိအုြတ်ဲ ့ကျတတာတ်ို ့ဒါ Inferstructure 

လို့တခါ်တဲ့…… ကိစ္စမှလဲ အားလုံးပမင်တဲ့အတိုင်းြါဘဲ 

ကျတတာ်တို့လှေြ်စစ်မီးဆိုေင်လဲ  ကျတတာ်တို့ ပြည်  

နယ်ထဲက တလာြိတ အမှတ်၁ ၊၂ ၊၃  ကျတတာ်တို့  

ထုတ်လုြ်တြးတနေလို ပြည်နယ်ေဲ့ ကျတတာ်တို့၇၀ 

ော ခို င် နှု န်း  တကျာ်  ၈ ၀  ော ခို င် နှု န်း  ဒါ ကျ တတာ်  

ခန့်မှ န်းြါဗျ  အဲ့ တလာက်ထိကို  ဒါကျတတာ်တို့က 

လှေြ်စစ်မီး ေေှိငြီးပဖစ်ြါတယ် ကျန်တဲ့တနောတတွမှာ 

ဆိုေင်လဲ ဒါလှေြ်စစ်မီး မကကာမှီေေွားမဲ့ အတနအထား 

ပဖ စ် တဲ့ အ တွ က်  ဖွံ့ ငဖိုး မှု အ တန အ ထား မှာ တတာ့  

ကျတတာ်တို့ပြည်နယ်ေည် ဒါတနာက်ကျတဲ့ အတနအ 

ထားမေှဘိူးလိုက့ျတတာအ်တနနဲ့ ထငပ်မငယ်ဆူမြိါတယ။်

တမး ။ ။ ဆောတို့ဖွံ့ ငဖိုးတေးလုြ်တဲ့တနောမှာ တမး ။ ။ ဆောတို့ဖွံ့ ငဖိုးတေးလုြ်တဲ့တနောမှာ 

တစ်ပခားအေြ်လက်အဖွဲ့အစည်းတတွနဲ့ြူးတြါင်းလုြ် တစ်ပခားအေြ်လက်အဖွဲ့အစည်းတတွနဲ့ြူးတြါင်းလုြ် 

တဆာင်တာေှိလား။တဆာင်တာေှိလား။

တပဖ  ။  ။  ေှိ ြါ တ ယ် ။  ကျ တတာ် တို့ က 

ကျတတာ်တို့မှာအခုလက်ေှလိြုတ်နတဲ့ စီမံကနိ်းတြါတ့နာ် 

Community Driving Development Project ဆိုတဲ့ 

CDD လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှာဆိုေင် ကျတတာ်တို့က 

ကမ္ဘာဘဏ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျတတာ်တို့တြါင်းစြ် ငြီး

တဆာင်ေွက်တနြါတယ် ကမ္ဘာဘဏ်အဖွဲ့အစည်းက 

ကျတတာ်တို့လိုအြ်တဲ့ ကျတတာ်တို့ Social Partner 

တတွပဖစ်တဲ့ CBO\ CSO တတွနဲ့ဘဲကျတတာ်တို့က အငမဲ 

တန်းထိတတွ့ငြီးတတာ့ နှစ်စဉ်တြါ့ ကျတတာ်တို့ Town-

ship Multi-Stakeholder Review Meeting တြါ့ 

MSR လို့တခါ်တယ်။ ကျတတာ်တို့ေက်ဆိုင်ေူ အလုံး 

စုံြါေင်တဲ့ ဒါအလုြ်ရုံတဆွးတနွးြွဲတတွ၊ တတွ့ဆုံြွဲတတွ 

ကျတတာ်တို့အငမဲလုြ်ြါတယ်။

တမး ။ ။ ပြည်နယ်မှာ တစ်ချ ို့လက်နက်ကိုင် တမး ။ ။ ပြည်နယ်မှာ တစ်ချ ို့လက်နက်ကိုင် 

အဖွဲ့အစည်းတတွက NCA မထိုးတေးဘူးတြါ့တနာ်  အဖွဲ့အစည်းတတွက NCA မထိုးတေးဘူးတြါ့တနာ်  

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတတွေဲ့  နယ်တပမတဒေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတတွေဲ့  နယ်တပမတဒေ 

“တဒေဖွံ့ငဖိုးတေးလုြ်ငန်းတတွကို တချ ို့ကန့်ေတ်နယ်တပမထဲမှာ ညှိနှိုင်းငြီး “တဒေဖွံ့ငဖိုးတေးလုြ်ငန်းတတွကို တချ ို့ကန့်ေတ်နယ်တပမထဲမှာ ညှိနှိုင်းငြီး 

ေတဘာတူချက်အေ တဆာင်ေွက်ကကေတယ်”ေတဘာတူချက်အေ တဆာင်ေွက်ကကေတယ်”

pdk;xdkufatmif ar;jref;onf/

ဘက်မှာ ဖွံ့ငဖိုးတေးလုြ်ေတာ အဆင်တပြလား။ဘက်မှာ ဖွံ့ငဖိုးတေးလုြ်ေတာ အဆင်တပြလား။

တပဖ။ ။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတတွနဲ့ြတ် 

ေတ်ငြီးတပြာေမယ်ဆိုေင် ကျတတာ်တို့ဒါ ကျတတာ် 

တို့ဌာန တစ်ခုေဲ့အတနအထားနဲ့ဘဲတပြာေမယ်ဆိုေင်

တတာ့ ကျတတာ်တို့နဲ့တြါင်းစြ်တဆာင်ေွက်တဲ့အတန 

အထားမှာ တြါ့  လက်ေှိအတနအထားထိ ကျတတာ်  

တို့အဆင်တပြတချာတမွ့တဲ့ အတနအထားေှိြါတယ်။ 

ကျတတာ်တို့လဲ  လူထုဗဟို ပြုစီ မံကိန်း တတွ  

လုြ်တဲ့ အချနိ်မှာ ကျတတာ်တို့ ဖားတဆာင်းလို တဒေ 

မျ ိုး၊ ဖရူဆိုလိုတဒေမျ ိုးတတွ ကျတတာ်တို့ ဒါေင်ငြီးတတာ့ 

ေွားလုြ်ေြါတယ်။ 

အဲ့လိုတဒေမျ ိုး  တတွမှာ  တစ်ချ ို့ကန့်ေတ်  

နယ်တပမထဲမှာ ကျတတာ်တို့တဆာင်ေွက်ေတဲ့အခါမှာ 

ကျတတာ်တို့ေက်ဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်းတတွကိုကျတတာ်

တို့ကကိုတင် ေတင်းတြးြို့ ည်ှိ့နှိုင်းေယူငြီးတတာ့မှ 

ေူတို့နားလည်ေတဘာတြါက်ငြီး လုြ်ငန်းအတြါ်မှာ 

တကျလည်၊ ေတဘာတူတဲ့အတနအထားမျ ိုး  ပဖစ်တဲ့  

အချနိ်မှာ ကျတတာ်တို့အခက်အခဲမေှိ ဒါတဆာင်ေွက် 

လို့ေတဲ့ အတနအထားမျ ိုးတလးတတွလဲ ေှိြါတယ်။

တမး  ။  ။  တ ပခား တော ဘာ တတွ ထ ြ် ငြီး  တမး  ။  ။  တ ပခား တော ဘာ တတွ ထ ြ် ငြီး  

ပဖည့်စွက်တပြာပြချင်တေးလဲ။ပဖည့်စွက်တပြာပြချင်တေးလဲ။

တပဖ ။ ။ ပြည်နယ်ကကီးက အလုံးစုံဖွံ့ငဖိုးနိုင်မဲ့ 

အတနအထားမေှိြါဘူး  အဲ့ဒီအတွက်  ကျတတာ်တို့  

ပြည်နယ်မှာ အဓိက ကျတဲ့ အတပခခံကျတဲ့ ကျတတာ်တို့ 

လူ ထု အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တတွ ၊  ကျ တတာ် တို့ ဒီ ဘ က် က 

အေြ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတတွ၊ တကျးေွာေူ\ ေားတတွ 

အကုန်လုံးက ကျတတာ်တို့ေိုင်းေန်းငြီးတတာ့ တဆာင် 

ေွက်မယ် ၊  ထိန်းေိမ်းမယ်ဆို ေင်တတာ့  ဒီထက်ဒီ  

ထ က် ြို ငြီး တတာ့  ကျ တတာ် တို့ ဖွံ့ ငဖိုး တိုး တ က် ငြီး  

တေေှည်တည်တံ့တဲ့ လုြ်ငန်းတတွ ေေှိမှာပဖစ်တကကာင်း 

ဒါကျတတာ်အတနနဲ့အကကံပြုတဆွးတနွးလိုြါတယ်။

တနေွာေကီလ ကျတတာတ်ိုက့ယားပြညန်ယမ်ှာ 

ေှိတဲ့တကျးေွာတတွမှာ တေေှားြါးပြတ်လြ်တဲ့ တကျးေွာ 

တတွကို  တေတြးတေတဲ့  လုြ်ငန်းတတွ  ကျတတာ်တို့  

အားေွင်ခွန်စိုက်  ဒါတဆာင်ေွက်လျက်ေှိ ြါတယ်။ 

စငြီးတတာ ့ကျတတာတ်ိုတ့ေတြးတေတဲလ့ြုင်န်း စလြုတ်ာ 

၂.၃.၂၀၂၀ တြါ့ (မတ်လ ၂ေက်) တန့က ကျတတာ်တို့စ

ငြီးတတာ့တဆာင်ေွက်ခဲ့တယ် ကျတတာ်တို့၁၉ေက် ၄လ

 ၂၀၂၀ အထိကို တကျးေွာတြါင်း ကျတတာ်တို့ဒါ ၂၆ေွာ

 ၊ တေတြးြို့တဲ့ အကကိမ်အတေအတွက်တြါင်း ၈၇ ကကိမ်၊ 

တေဂါလတံြါင်း ၈၇၆၅၀ ကိကုျတတာတ်ိုဒ့ါတြးြိုလ့ှူဒါန်း 

နိုင်ခဲ့ငြီပဖစ်ြါတယ်။

တကျးလက်တဒေဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်တေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ညွန်ကကားတေးမှူး ဦးတကျာ်ေူတအာင်
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“တမးခွန်းတတွတတာ့ ၃-၄ ခုတလာက်ေှိတယ်။ ဒါတြမဲ့  အဓိက 

ဟာတတာ့ ကျတတာ် နန်းဖဲတကျးလက်တဆးတြးခန်းတြါ့တလ နန်းဖဲတကျး 

လကတ်ဆးတြးခန်းကတန ကျတတာတ်ိကုန်ယတ်ဆးရုအံပဖစတ်ိုးပမင့တ်ြးဖိုဆ့ို

ငြီးတတာမ့ကှျတတာ ်တမးတယ ်ဒါလ ဲမေြါဘူး၊ ငြီးတတာက့ျတတာတ်ို ့အ.မ.က 

မူလွန်ကယားြိုင်းကို အ.လ.ကအပဖစ်တိုးတြးဖို့ဆိုတာလဲ ဒါလဲမေြါဘူး၊ 

ငြီးမှကျတတာ်တို့ဒီ ကကိုးပြင်ကာကွယ်တတာေတ်မှတ်ပခင်းနဲ့ြတ်ေတ်

ငြီးမှ ဒါလဲတမးတယ် ဒါလဲမေြါဘူး။ တိုင်းေင်းေားအတေးဆိုကျတတာ်

တို့ဒီ ကကိုးပြင်ကာကွယ်တတာဆိုေင် တိုင်းေင်းေားအတေးဘဲတြါ့ ဒီတဒေ

မှာေှိတဲ့တိုင်းေင်းေားတတွေဲ့အတေးဘဲတြါ့  ကကိုး ပြင်ကာကွယ်တတာကို  

ကျတတာ်တို့တဒေမှာ ဒီလိုမျ ိုးေတ်မှတ်တတာ့ကျတတာ်တို့ ပြည်ေူတတွ

လဲ ြွင့်လင်းပမင်ောမှု၊ ချပြမှုမေှိဘူး တနာက်ပြည်ေူတတွကလဲ ေိြ်လက် 

မခံပခင်ဘူး အဲ့ဒါတတွကလဲ တိုင်းေင်းေားအတေးဘဲတလ။”

tpdk;&ESifh v$wfawmfqdkif&m tpdk;&ESifh v$wfawmfqdkif&m 

ဒုတိယအကကိမ် ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ် ြထမြုံမှန် အစည်းအတေးမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မတကွးတိုင်းတို့ကတန တမးခွန်းအများဆုံးတမးပမန်းခဲ့ငြီးတတာ့ ေှမ်းပြည်နယ်က ဒုတိယတမးခွန်းအဒုတိယအကကိမ် ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ် ြထမြုံမှန် အစည်းအတေးမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မတကွးတိုင်းတို့ကတန တမးခွန်းအများဆုံးတမးပမန်းခဲ့ငြီးတတာ့ ေှမ်းပြည်နယ်က ဒုတိယတမးခွန်းအ

များဆုံးတမးပမန်းခဲတ့ဲ ့ပြညန်ယ ်ပဖစတ်ယလ်ို ့တတွ့ေြါတယ။် အတကကာင်းအော ကဏ္ဍအလိကုတ်လလ့ာကကည့တ်ဲအ့ခါမှာ အတပခခအံတဆာကအ်ုဖံွံ့ငဖိုးတိုးတကတ်ေးကဏ္ဍကိ ုအများဆုံးတမးများဆုံးတမးပမန်းခဲတ့ဲ ့ပြညန်ယ ်ပဖစတ်ယလ်ို ့တတွ့ေြါတယ။် အတကကာင်းအော ကဏ္ဍအလိကုတ်လလ့ာကကည့တ်ဲအ့ခါမှာ အတပခခအံတဆာကအ်ုဖံွံ့ငဖိုးတိုးတကတ်ေးကဏ္ဍကိ ုအများဆုံးတမး

ပမန်းေွားခဲ့ကကတယ်လို့ Open Myanmar Initiative က ေုတတေနပြုစုထားတဲ့ အချက်အေ ေိေြါတယ်။ပမန်းေွားခဲ့ကကတယ်လို့ Open Myanmar Initiative က ေုတတေနပြုစုထားတဲ့ အချက်အေ ေိေြါတယ်။

“ က ယား ပြ ည် န ယ် က  ပြ ည် ေူ့ လွှ တ် တတာ် ကို ယ် စား လှ ယ်  

တတွကတကာ် ြါတ်ေက်လို့ ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် အေီး 

ေီးကို  တမးခွန်းက ကျတတာ်က ကကယ်ြွင့်မ ပြတမးခွန်းတတွတလတနာ်  

ကကယ်ြွင့်မပြတမးခွန်းက ကယန်းလူမျ ိုးတစ်မျ ိုးေှိတဲ့အတကကာင်းတတွအဲ့ဒါ 

တစ်ခုလဲတမးတယ်တလတနာ်၊ အဲ့ဒါကတိုင်းေင်းေားနဲ့ြတ်ေတ်တဲ့ဟာတြါ့ 

တနာက်တစ်ခါအဲ့ဒီ များတတာ့အများကကီးဘဲတလ လမ်းတတွလဲတမးတယ်၊ 

စာေင်တကျာင်းလဲတမးတယ် အဲ့လိုမျ ိုးတတွတြါ့။”

“အမကတတာ့ ကိုယ့်မဲဆန္ဒနယ်အတွက်ကတတာ့ တမးခတာတြါ့ 

တနာ် လှေြ်စစ်တြါ့ ။ လှေြ်စစ်ေန်ထမ်း ခန့်တြးဖို့တြါ့တနာ် ။ လစ်လြ်တနတဲ့ 

လှေြစ်စေ်နထ်မ်း ခန့်တြးဖိုဆ့ိငုြီးတတာမ့ ှအမ အဲတ့မးခနွ်း တစခ်တုမးခဲတ့ယ။် 

တနာကင်ြီးတတာ ့တဆွးတနွးတာကတတာ ့ပြညတ်ထာငစ် ုလတွတ်တာမ်ှာကတတာ ့

ပြည်ေူ့တငွစေင်းြူးတြါင်းတကာ်မတီေဲ့ တလ့လာေူေှိချက်နဲ့ေတဘာထား

မှတ်ချက်ဆိုတဲ့အစီေင်ခံစာတြါ်မှာတဆွးတနွးတယ်တြါ့တနာ် တမးခွန်းက 

တင်ထားတာက (၃) ခုေှိတယ် ဒါတြမဲ့ တစ်ခုဘဲကျတေးတာတြါ့တနာ် 

တနာက်နှစ်ခုကတတာ့ အခုလာမဲ့ အစည်းအတေးကျမှ ြါမယ်ထင်တာဘဲ 

အဲ့လိုတြါ့။ 

တိုင်းေင်းေားအတေးနဲ့တတာ့မေှိဘူး  ကိုယ့်မဲဆန္ဒနယ်ကိစ္စဘဲ  

အမကတမးတာ တိုင်းေင်းေားအတေးကတတာ့ မတမးဘူး တိုင်းေင်းေား 

အတေးကိစ္စတတွကလဲ ဒီမှာအဲ့ဒီ Issue က ဘာမှမေှိဘူးဆိုတတာ့တလ။ 

လိုအြ်လို့တကယ်လို့ တိုင်းေင်းေားအတေးနဲ့ြတ်ေတ်လို့Issue ေှိတယ် 

ဆိုေင်တတာ့ ဒါတမးေမှာတြါ့တနာ် ကိုယ်စားလှယ်ကတတာ့ အဲ့လိုတြါ့။”

u,m;jynfe,fu jynfolvGwfawmfudk,fpm;vS,fawG vGwfawmfxJrSmbmawG 

ar;jref;cJh=uvJ

တိုင်းေင်းေားအတေး၊ နိုင်ငံေားတေးနဲ့ြတ်ေက်ငြီးတတာ့ တမးပမန်းထားတာတတွက အားနည်းတနတာကို တတွ့ေြါတယ်။ ပြည်ေူ့ကိုယ်စားလှယ်ကို တေွးပခယ်တင်တပမာက်ောမှာ တိုင်းေင်းေားအတေး၊ နိုင်ငံေားတေးနဲ့ြတ်ေက်ငြီးတတာ့ တမးပမန်းထားတာတတွက အားနည်းတနတာကို တတွ့ေြါတယ်။ ပြည်ေူ့ကိုယ်စားလှယ်ကို တေွးပခယ်တင်တပမာက်ောမှာ 
တစ်ငမို့နယ်လှေင် တစ်တယာက် တေွးပခယ်တင်တပမာက်ခဲ့ေတဲ့အတွက် ကယားပြည်နယ် ၇ ငမို့နယ်ေှိော ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၇ ဦးေှိြါတယ်။တစ်ငမို့နယ်လှေင် တစ်တယာက် တေွးပခယ်တင်တပမာက်ခဲ့ေတဲ့အတွက် ကယားပြည်နယ် ၇ ငမို့နယ်ေှိော ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၇ ဦးေှိြါတယ်။

ကယားပြည်နယ် ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တတွအတနနဲ့ ေူတို့ေဲ့ မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ဘာတမးခွန်းတတွ တမးခဲ့ဖူးလဲ ၊ အစိုးေအဖွဲ့ကို ထိန်းတကကာင်းတဲ့ တမးခွန်းတတွ ကယားပြည်နယ် ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တတွအတနနဲ့ ေူတို့ေဲ့ မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ဘာတမးခွန်းတတွ တမးခဲ့ဖူးလဲ ၊ အစိုးေအဖွဲ့ကို ထိန်းတကကာင်းတဲ့ တမးခွန်းတတွ 
တမးပမန်းထားတာတတ ွေှခိဲလ့ား ၊ တိငု်းေင်းေားအတေး၊ နိငုင်ေံားအတေးနဲ့ြတေ်ကင်ြီးတတာ ့တမးခန်းတမးဆိတုာနဲ့ြတေ်ကလ်ို ့ကန္တာေေတတီိငု်း(မ)်ကတနငြီး ဖနု်းဆကေ်ယွတ်မးပမန်းလိုေ့တဲ ့တမးပမန်းထားတာတတ ွေှခိဲလ့ား ၊ တိငု်းေင်းေားအတေး၊ နိငုင်ေံားအတေးနဲ့ြတေ်ကင်ြီးတတာ ့တမးခန်းတမးဆိတုာနဲ့ြတေ်ကလ်ို ့ကန္တာေေတတီိငု်း(မ)်ကတနငြီး ဖနု်းဆကေ်ယွတ်မးပမန်းလိုေ့တဲ ့
လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားတတွကို တင်ပြတြးလိုက်ေြါတယ်။လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားတတွကို တင်ပြတြးလိုက်ေြါတယ်။

တဘာလခဲ ငမို့နယ် ၊  ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်  တဘာလခဲ ငမို့နယ် ၊  ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်  

ဦးတအးတမာင်ဦးတအးတမာင်

ဖားတဆာင် ငမို့နယ်၊ ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဖားတဆာင် ငမို့နယ်၊ ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

တဒါ်နန်းတထွးေူတဒါ်နန်းတထွးေူ

ဒီးတမာ့ဆို ငမို့နယ်  ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်  ဒီးတမာ့ဆို ငမို့နယ်  ပြည်ေူ့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်  

ဦးတြါလ်ဆိုင်းဦးတြါလ်ဆိုင်း

pdk;xdkufatmif
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ကျွနတ်တာတ်ိုက့ တခါတခါ လကေ်ှနိဲ့ အလမှ်းတေး 

တနတတ်ြါတယ်။ တေးလို့တေးမှန်း လည်းမေိ ပဖစ်ေွား 

တာတတွလည်း  ေှိြါတယ်။  မေည် ေွယ်ြါြဲလည်း  

လကတ်ကမ်းက အလမှ်းတေးကိ ုမျကက်ယွပ်ြုမတိာတတ ွ

တမင် မတီးတခါက်မိတာတတွေှိြါတယ်။ အဲ့ဒါကတတာ့ 

ဘာလဲဆိုေင် အားလုံးလိုလားကကတဲ့ ငငိမ်းချမ်းတေးြါြဲ 

ငငမိ်းချမ်းတေးက ဘယတ်လာကထ်အိတေးြါ အောတောက ်

လဲဆိုတာ အားလုံးေိမှာြါလို့ ယူဆြါတယ်။

ကမ္ဘာန့ိငုင်ကံကီးတတကွိြုကဲကည့က်ကည့ ်အာေ ှကိြု ဲ

ပမင်ပမင် နိုင်ငံအတနထားနဲ့ြဲဆိုဆို ေြ်ကွက် အလိုက် 

ြဲတပြာတပြာ ငငိမ်းချမ်းတေးဟာ အတေးစိြ်ကအစ 

အချကီကီးထိ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ေှိလှြါတယ်။ 

ငငိမ်းချမ်းတေးဟာ အခြုံးနဲ့လည်း  ပဖစ်လာ 

နိုင်ေလို အတကာင်းဖက်ဦးတည်တော တဖာ်တဆာင် 

မှုအတနနဲ့လည်း ပဖစ်လာနိုင်ေလို ငငိမ်းချမ်းတေးမှေည် 

ဖွံ့ ငဖိုး တေး ဆီ ေို့ ဆို တဲ့  တေှး ရှု န ည်း နဲ့ ြဲ ပဖ စ် ပဖ စ်  

ငငိမ်းချမ်းတေးဆိုတာ ရုြ်လုံးြကလာနိုင်ြါတယ်။

မိ ေား စု တ စ် ခု မှာ တတာ င်  တ စ် တယာ က် နဲ့  

တစ်တယာက် အထစ်တငါ့ ပဖစ်တာတတွ အတတွးမှတ် 

ေန် ငငိုးထားတာတတွ  ေူတစ်ငါ  ငါတစ်မင်းဆိုတဲ့  

အယူဆွဲတတွေှိလာတဲ့အခါ(ေို့ )  မတဖျာက်ဖျက်နိုင်

တာမျ ိုးတတွေှိလာတဲ့အခါ အဆင်မတပြပခင်းဆိုတာ 

ဖွဲမီးလို ဇာတ်လမ်းြျ ိုးလာတယ် "ငါတတာ့ ကတလးကို 

ထည့်မတြးနိုင်ဘူး " "ငါလည်း နင့်ကို ကတလးမထည့် 

တြးလိုက်နိုင်ဘူး" စေပဖင့် အပငင်းြွားဖွယ်ောတတွ 

ကအစ Family broken ဆိတုာကကီးက အစစအနနပဖစ ်

တတာ့တာလို့တပြာလို့ေတယ်။

ကတလးလုပခင်းအနုြညာဆိုတာကို ရိုးရိုးတလး 

တတွး ကကည့် ေင်  အိမ် တထာင်တေးအဆင်မတပြ ပခင်း  

တစဦ်းနဲ့တစဦ်း ငငမိ်းချမ်းတေးမေှပိခင်းေဲ့ အတပခပမစက်တန 

စတဲ့ ပြေနာတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်တယ်။

ဒါက အနီးစြဆ်ုံးဥြမာပြတာြါ - - -  အကယ၍် 

လင်နဲ့မယား အတချတင်စကားများောကစလို့  ခုန 

ကလို  ကွဲတာ ပြတ်စဲတာတတွ ပဖစ်လာတယ်ဆိုေင်  

အများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ပဖစ်တစ အုြ်စုနဲ့ပဖစ်တစ 

မတည့်တာတတွ ခွက်တစာင်းခုတ်တာတတွ မလိုမုန်း 

ထား မီးတလာင်တိုက်ေွင်းတာတတွဆိုေင် ဘာတတွပဖစ် 

လာဖွယ်ောေှိလဲဆိုတာ ကကိုတင်မှန်းဆလို့တတာင်  

ေြါတယ်။

တေး ထဲ က  တေး ေ ည် နှ စ် တယာ က် တန ော  

လုပခင်း မှေည် လူေတ်မှုဆီေို့ဆိုတဲ့မှုခင်း ေတင်း 

တတွ  ဂျာနယ်တတွမှာ  မ ကကာခဏဖတ်မိ ကကမှာြါ  

တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ငငိမ်းငငိမ်းချမ်းချမ်းမလုြ်ကိုင် လို့  

ခုလိုမျ ိုး ဓားမလက်တေှ့ြွဲ ပဖစ်လာတလေတောလား? 

ငါဦးလို့ ငါေတာဆိုတဲ့ အစွဲနဲ့များ အယူ လွဲေလား? 

နင်ြိုင်  ငါြိုင်ဆို ငြီးများ ေူတို့စည်းနဲ့ေူတို့  ချမှတ် 

ကကတလေလား ? ဒါကတတာ့ ဒီတနောအတြါ် ချုြ်ကိုင် 

ထားတဲ့ မဏ္ဍိုင်ဥြတဒကြဲ အတပဖတြးနိုင်ြါလိမ့်မယ် 

အဓိကကတတာ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ငငိမ်းငငိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ 

နားလညမ်ှု မေှပိခင်းက စတာြါြ ဲတကယတ်တာ ့နားလည ်

မှုဆိုတာ နယ်လုမှားတာြဲလို့  ကျွန်တတာ်တတာင်  

ေူငယ်ချင်းတတွကို အငမဲအေှေန်းတဖာက်ခဲ့ ဖူးြါတယ်။

တစ်နယ်နဲ့  တစ်နယ်  တစ် ငမို့နဲ့  တစ် ငမို့  

တစ်ေြ်ကွက်နဲ့ တစ်ေြ်ကွက် တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ကို 

ခုနက အိမ်တထာင်တေးနဲ့ြဲ ပမင် ပမင်  တေးေည်နဲ့ြဲ  

ယှဉ်ယှဉ် ငငိမ်းချမ်းတေးဟာ တစ်ကစ ောနှုန်းပြည့်ထိ 

အ တေး ြါ အ ော တော က် တ ယ် ဆို တာ  မျ က် လုံး ထဲ  

အတတွးထဲ ပမင်လာတလာက်ငြီထင်ြါတယ်။

စည်းကမ်းေှိ မှ  ငငိမ်းချမ်းမှ  တိုးတက်မည်  

တိုးတက်မှ ဖွံငဖိုးမည် ဖွံ့ငဖိုးမှ ောယာမည် "တအးချမ်း 

ောယာ ပြည် ပမန်မာ" ဆိုတာ ကကားဖူးကကမှာြါ။

ညဘက်တတွ ယာဉ်နဲ့ေွားလာချနိ်  မျက်နှာ

ချင်းဆိုင်ယာဉ်နဲ့တိုးတဲ့အခါ တစ်စီးနဲ့တစ်စီး မီးကကီး 

ချတြးပခင်းေဲ့ အနစှေ်ာေကိ ုအေင ်စမ်းလြုက်ကည့လ်ိကုြ်ါ 

ယာဉ်တစ်စီးနဲ့တစ်စီး လမ်းချတြးပခင်းေဲ့ အနှစ်ော 

ေကို စမ်းလုြ်ကကည့်ကကည့်ြါ ြီတိဆိုတာ ေလာြါလိမ့် 

မယ် ြီတိပဖစ်လာတဲ့အတလျာက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးငငိမ်း 

ချမ်းေွားကကတယ်ဆိုတာ ေတိပြုမိမှာြါ ဒါမှမဟုတ် 

မေိစိတ်က ေတိမပြုမိလိုက်တာလည်း ပဖစ်မှာြါ။

ခုဆိုေင် ကျွန်တတာ်တို့ ကယားပြည်နယ်ဟာ 

ငငိမ်းချမ်းလာတဲ့အတလျာက် ခေီးေွားဧည့်ေည်တတွ 

အများ ပြားေင်တောက်လာတာ အားလုံးအပမင်ြါြဲ  

တကာ င်း တော ေ လ ဒ် ပဖ စ် လာ ပခ င်း ဟာ  ပြ ည် န ည်  

တအးချမ်းပခင်း ငငိမ်းချမ်းပခင်းတကကာင့်ြါြဲ ောေီဥတု 

တအးချမ်းပခင်း ကလည်း ခေီးေွားတတွကို ထြ်တဆာင်း 

ြံြ့ိုတ့ြးတာတကကာင့ ်ြိလုိုအ့ောထငခ်ဲ ့တာလည်းေတပိြု 

မိြါတယ်။

Local တော foreigner တတတွော အတတာမ်ျားများ 

လာတောက်လည်ြတ်တာ မနည်းမတနာြါြဲ ခု co-

vid 19 တကကာင့်  တခတ္တဆိတ်ငငိမ်ေွားတာကတတာ့ 

ချွင်းချက်တြါ့၊ ငငိမ်းချမ်းတေးကို လိုလားေင် လိုချင်ေင် 

ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း စည်းကမ်းေှိဖို့နဲ့ ငငိမ်းချမ်း 

တေးကို နိုင်တဲ့ဘက်ကတန အားပြုတဖာ်တဆာင်ဖို့ အထူး 

လိုအြ်ြါတယ်။

ဥြမာဆို ေတော်  ဘီလူးတချာင်းမှာ  တေချ ိုး  

တဲ့အခါ ကိုယ်တလှော်တဲ့တခါင်းတလှော်ေည်ထုတ်ကို ပြန် 

ေိမ်းခဲ့ တာမျ ိုး တထးငှါးလျားကန်မှာ အြန်းတပဖေင်း 

စားတောက်ငြီး ကျန်ေစ်တဲ့  အချ ိုေည်ဗူးခွံတတွ တန 

ကကာတစ့ခွံတတွ အမှိုက်ြုံးထဲ ပြန်ထည့်တြးပခင်း မျ ိုးတြါ့။

အမှိုက်မေှိြဲ ေြ်ေြ်တနတာကိုပမင်ေင် တတာ်ရုံ 

လူက အမှိုက်ချဖို့ တွန့်တိုြါတယ် အမှိုက်ြွတနတာ 

ပမငေ်ငလ်ည်း လိကုဖ်ဖွို ့ေနမ်တလးပြနြ်ါဘူး။ ဒါတကကာင့မ်ို ့

တစ်တယာက်ချင်းကအစ စည်းကမ်းေိှတြးမယ်ဆိုေင် 

တစတ်ယာကန်ဲ့တစတ်ယာက ်နားလညမ်ှုေှကိကမယဆ်ိေုင ်

ညှိနှိုင်းမှုေှိမယ်ဆိုေင် လိုက်နာမယ်ဆိုေင် အလိုလို 

ေန့်ေှင်းေြ်ေြ်ေွားမှာြါ။

စည်းကမ်းတကျလည်း ပဖစ်ေွားမှာြါ ကိုယ့် 

အိမ်ေေံတာတေှ့မှာ ဖိနြ်တလးတတွ စီစီေီေီထားေှိမယ် 

တနောလည်း  ေြ်ေြ်ေြ်ေြ်တလးပဖစ်မယ်ဆိုေင်  

အိမ်အလည်လာတဲ့ ဘယ်ဧည့်ေည်မဆို ေှိန်ြါတယ်။

ဖိနြ်ချွတ်ြါ တပခေုတ်ြါလို့  တပြာစောမလိုြဲ 

တအာ် တို  လို က် နာ ငြီး ေား ပဖ စ် ေွား ြါ လိ မ့် မ ယ်  

ကိယု့ပ်ြည ်ကိယု့န်ယမ်ှာ ကိယုတ်ိငုက်အစ အတုတ်စခ်ျြ ်

ေဲတစ်ြွင့် စည်းကမ်းေှိေှိ ြါေင်ကူညီ တြးမယ်ဆိုေင် 

အားလုံးဦးတည်ထားတဲ့  ငငိမ်းချမ်းတေးနယ်ြယ်ကို  

တန်းတူေေှိ တောက်ေှိကကမှာြါ။

ငါဘာတကာင် ေူဘာတကာင် မင်းဘာတကာင် 

ဆိုတဲ့ တိုင်းထွာချက် တြ်မက်ချက် ေတ်မှတ်ချက် 

တတွကို မခွာချနိုင်ေ၍တတာ့ မြူးတြါင်းနိုင် ေ၍တတာ့ 

ချ ိုး ပဖူ ငှက်ဟာ စြါးနှံမြါြဲ  ြျေံန်းေွားဦးမှာြါ 

ငါြိငုေ်ြူိငု ်ဆိတုဲ ့မာနတ်ထာငလ်ွှားပခင်းတတ ွငမတဲနေ၍ 

လည်း  ြိုင်း ပခား  ဆက်ဆံ ပခင်းတတွ  တင်းမာ ပခင်း  

တတွေှိတနေ၍လည်း ချ ိုး ပဖူငှက်ဟာ စြါးနှံကိုေှာ 

မတတွ့ငမဲပဖစ်တနမှာြါ။

ဒီတတာ့  ညှိနှိုင်း ပခင်း  ြူးတြါင်းလက်တွဲ ပခင်း  

တမတ္တတေား ထားေှိကျင့်ေုံးပခင်း နားလည်မှု အပြန် 

လှန်တြးပခင်းပဖင့် ချ ိုးပဖူ ငှက် စြါးနှံချေီွားတာကို 

အားလုံးက ြီတိကုဋာနဲ့ လက်ခုတ်ကေဘာ ပဖာထွက် 

လာမှာြါလို့ ယုံကကည်ြါတကကာင်း။
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(မင်းောန် ငဖိုး (လွိုင်တကာ် )  တေးေားေည်။ (မင်းောန် ငဖိုး (လွိုင်တကာ် )  တေးေားေည်။ 

ဤတဆာင်းြါးတွင်တဖာ် ပြြါေှိေည့်  အပမင်များမှာ  ဤတဆာင်းြါးတွင်တဖာ် ပြြါေှိေည့်  အပမင်များမှာ  

ကန္တာေေတီတိုင်း(မ်) မီဒီယာ၏ အာတဘာ် မဟုတ်ြါ။)ကန္တာေေတီတိုင်း(မ်) မီဒီယာ၏ အာတဘာ် မဟုတ်ြါ။)

မင်းောန်ငဖိုး(လွိုင်တကာ်) တေးေားေည်။မင်းောန်ငဖိုး(လွိုင်တကာ်) တေးေားေည်။

NLD အစိုးေလက်ထက် ငငိမ်းချမ်းတေးတဖာ်  

တဆာင်မှုတတွမှာ လူငယ်တတွအတနနဲ့ ြါေင်ခွင့် မေဘူး 

လို့  ကယား(ကေင်နီ) ပြည်နယ်အတွင်းမှ လူငယ် 

အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ပဖစ်တဲ့  ကယန်းမျ ိုးဆက်ေစ်လူငယ်မှ  

အတွင်းတေးမှူး မူကက်ေေင်းက တပြာြါတယ်။

“ ြါေငခ်ငွ့လ်ုံးေကိ ုမေတဲ ့အတနအထားမှာ ေှတိယ ်

တြါ့တနာ။ ငငိမ်းချမ်းတေးတဆွးတနွးြွဲတို့ ၊ ငငိမ်းချမ်းတေး 

ကိစ္စေြ်တတွကို အစိုးေဖက်ကတန တေားေင်လုြ်တဲ့ 

ဟာမျ ိုးဆိေုင ်မေှေိလိ ုတနာကတ်စခ်ကု လငူယတ်ေးော 

မေူါဒတတကွိလုည်း အတေးတယ ူလြုတ်ာတတ ွမေှဘိူး။” 

လို့ မူကက်ေေင်းက တပြာြါတယ်။

လူငယ်တတွဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ၊  တိုင်း ပြည် 

တစ်ခုအတွက် အနာဂါတ်ကို ဦးတဆာင်နိုင်တဲ့ေူတတွ 

ပဖစ်တဲ့အတွက် လူငယ်တတွေဲ့ လုြ်တဆာင်ချက်တတွကို 

အစိုးေတတွအတနနဲ့ အေိအမှတ်ပြုဖို့  လိုအြ်ေလို 

ငငိမ်းချမ်းတေးလုြ်ငန်းတတွ အတကာင်အထည်တဖာ်  

တဆာင်ေွက်တနတဲ့ တနောတတွမှာ လူငယ်တတွကို တနော 

ချတြးပခင်းအားပဖင့် ငငိမ်းချမ်းတေးတဖာ်တဆာင်တေးကို 

များစွာ အတထာကအ်ကပူြု နိငုမ်ှာပဖစလ်ို ့မကူကေ်ေင်း 

က ဆက်တပြာြါတယ်။

ကယန်းမျ ိုးဆက်ေစ်လူငယ် ( KNGY) မှ  

စ စ် တ မ်း တကာ က် ယူ ငြီး  ငြီး ခဲ့ တဲ့  ၂ ၀ ၂ ၀  ခု နှ စ်  

တဖတဖာ်ေါေီလမှာ ထုတ်တေတဲ့ “ငငိမ်းချမ်းတေးအတွက် 

လူထုအေံ” စာအုြ်မှာ လူငယ်နှင့်  ငငိမ်းချမ်းတေး 

ကဏ္ဍဆိုတဲ့  တခါင်းစဉ်တအာက်က လူငယ်များမှာ  
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ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ငငိမ်းချမ်းတေးပဖစ်စဉ်နဲ့ ြတ်ေက်ငြီး 

တဒေအဆင့်တော်လည်းတကာင်း၊ ပြည်နယ်အဆင့် 

တော်လည်းတကာင်း၊ နိုင်ငံအဆင့်တော်လည်းတကာင်း 

စည်းရုံးလှုံ့တဆာ်ေည့် လုြ်ငန်းစဉ်တွင် လူငယ်များ 

ြါေင်မှု  ပမင့်တင်တြးေန်  ဆိုတဲ့အချက်အြါအေင်  

အချက်(၁၀) ချက် တတာင်းဆိုထားြါတယ်။

NLD အစိုးေဟာ လူငယ်တတွေဲ့ အေံကို နား 

မတထာငတ်ဲအ့ပြင ်လငူယတ်တ ွလြုတ်ဆာငမ်ှုကိ ုြတိြ်င ်

တားဆီးတနတဲ့အတွက် ငငိမ်းချမ်းတေးေဖို့ အလှမ်းတေး 

တနတေးတယ်လို့  ယင်းတလဲလူငယ်မှ ကိုတေှေမိုးက 

တပြာြါတယ်။

“ငငိမ်းချမ်းတေးေဖို့ဆိုေင်  ကျတတာ်တို့တတွေဲ့  

မှန်ကန်တဲ့ လုြ်ေြ်တတွကို အစိုးေက အေိအမှတ် 

ပြုဖို့ လိုြါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ော ကျတတာ်တို့တတွ 

တဆာင်ေွက်တနတဲ့ဟာက အစိုးေဖက်က အေိအမှတ် 

ပြုတြးမယဆ်ိေုင ်ငငမိ်းချမ်းတေးက အလျငအ်ပမန ်ေမယ ်

တြါ့တနာ။ ကျတတာ်တို့တတွ လုြ်တနတာက ပဖစ်တစချင် 

တာတတြွါ မမနှမ်ကန ်မလြ်ုြါဘူး။ အစိုးေတတေဲွ့ ကန့် 

ေတ်ချက်တတွတကကာင့်  ကျတတာ်တို့က ငငိမ်းချမ်းတေး 

နဲ့ အလှမ်းတေးတနတုန်းြါ။” လို့  ယင်းတလဲလူငယ် 

တစ်ဦးပဖစ်တဲ့ ကိုတေှေမိုးက တပြာြါတယ်။

NLD အစိုးေလက်ထက်မှာတတာ့ ကယားပြည် 

နယအ်တငွ်းမှာ လငူယတ်တကွိ ုငငမိ်းစစုဦြတဒနဲ့ တေား 

စွဲဆိုမှု ပြုလုြ်တာ အများဆုံး ပဖစ်တြါ်ခဲ့ြါတယ်။
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NLD အစိုးေ လက်ထက် ၄ နှစ်တကျာ်ကာလ 

အတွင်းမှာ ကယားပြည်နယ်အစိုးေေဲ့ ငငိမ်းချမ်းတေး 

အတကာင်အထည်တဖာ် တဆာင်ေွက်မှုဟာ ယခင်အစိုးေ 

ထက ်တလျာန့ည်းတနတယလ်ို ့ငငမိ်းချမ်းတေးနဲ့ ြတေ်က ်

ငြီး ပြညန်ယအ်တငွ်း စစတ်မ်းတကာကယ်ခူဲတ့ဲ ့ကယန်း 

မျ ိုးဆကေ်စလ်ငူယအ်ဖွဲ့မ ှစစတ်မ်းတကာကယ်ေူတူတ ွ

က တပြာြါတယ်။

“ ငြီးခဲတ့ဲ ့အစိုးေလကထ်က ်ကကိုးြမ်းမှုကတတာ ့

၁၅ ောခိငုန်ှုန်း ေှငိြီးတတာမ့ ှလကေ်ှအိစိုးေေဲ့ ကကိုးြမ်းမှုက 

၁၃ ောခိငုန်ှုန်းြ ဲေှတိယဆ်ိတုဲဟ့ာမျ ိုးတြါတ့နာ။ ငငမိ်းချမ်း 

တေးနဲ့ ြတ်ေက်ငြီးတတာ့ နှစ်ဖက်တော အစိုးေ၊ တိုင်း 

ေင်းေားလကန်ကက်ိငုတ်တ ွကကိုးစားငြီးတတာမ့တှတွ့ဆု ံ

တဲ့ဟာတတွ၊ ကကိုးစားငြီးတတာ့မှ ညှိနှိုင်းတာမျ ိုးတတွ 

ကကိုးြမ်းမှုကတတာ့ ၁၃ ောခိုင်နှုန်း ဆိုငြီးတတာ့ ပြန်ကျ 

ေွားတဲ့ဟာတတွ ေှိတယ်တြါ့တနာ။ ကျမတို့ေဲ့ စစ်တမ်း 

တကာကယ်မူှုအေ တြါတ့နာ။”လို ့စစတ်မ်းတကာကယ်တူဲ ့

ကယန်းမျ ိုးဆက်ေစ်လူငယ်အဖွဲ့မှ program man-

ager မူကက်ေေင်း က တပြာြါတယ်။

ကယန်းမျ ိုးဆက်ေစ်လူငယ် ( KNGY) မှ  

စစ်တမ်းတကာက်ယူငြီး ငြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် တဖတဖာ် 

ေါေီလမှာ ထုတ်တေတဲ့ “ငငိမ်းချမ်းတေးအတွက်လူထု 

အေ”ံ စာအြုမ်ှာ လကေ်ှ ိNLD အစိုးေ၏ ငငမိ်းချမ်းတေး နငှ့ ်

ေက်ဆိုင်တော လုြ်တဆာင်ချက်များအတြါ် ငငိမ်းချမ်း 

တေးအတွက် တစ့စြ်ညှိနှိုင်းောမှာ အနည်းငယ်ော 

ပြုလုြ်နိုင်ခဲ့ ငြီး ငငိမ်းချမ်းတေးအတွက် အကျ ိုးေက် 

တောကမ်ှုတငွ ်ထူးပခားစွာ တပြာင်းလေဲွားပခင်း မေှဘိူးလို ့

စစ်တမ်းအေ တဖာ်ပြထားြါတယ်။

ယ ခု လို  ငငိ မ်း ချ မ်း တေး အ တွ က်  ကကိုး ြ မ်း  

တဆာင်ေွက်မှု တလျာ့နည်းလာေပခင်းက ြါတီမူေါဒနဲ့ 

ေက်ဆိုင်တနတယ်လို့ မူကက်ေေင်းက ေုံးေြ်တပြာ 
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ဆိုေွားြါတယ်။ 

ြါတမီေူါဒတတကွ ပြညန်ယအ်ေီးေေီှ ိအစိုးေမှာ 

ပြညန်ယအ်တငွ်းေှ ိတိငု်းေင်းေားလကန်ကက်ိငုမ်ျားနဲ့ 

တဆွးတနွးညှိနှိုင်းခွင့်  အားနည်းတနတယ်လို့  ေူမက 

တပြာြါတယ်။

“ ငငိမ်းချမ်းတေးကို တကယ်ြဲ တည်တဆာက် 

ချင်တယ်ဆိုေင်တတာ့ ေတဘာတူညီချက်တတွ အကုန် 

လုံးတြါ့တနာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တပြတပြလည်လည် ယူဖို့လို 

တယ် တကယ်လို့ တိုင်းေင်းေားလက်နက်က ေူ့ေဲ့ 

ြိငုန်ကထ်မဲှာ ေူ့ေဲ့ နယတ်ပမထမဲှာ လထူတုတကွိ ုချပြခငွ့ ်

ေှေိမယတ်ြါ။့ အဲဒ့ါတတ ွလြုတ်ြးဖို ့ပြညေ်တူတေွဲ့ အေကံိ ု

နားတထာငတ်ြးဖို ့အဲဒ့ါတတကွိ ုအဓကိ တပြာချငြ်ါတယ။်” 

လို့ မူကက်ေေင်းက ဆက်တပြာြါတယ်။

လူထုတတွက ငငိမ်းချမ်းတေးကို လိုလားငြီး ငငိမ်း 

ချမ်းတေးနဲ့အတ ူတပမယာ၊ စီးြွားတေး၊ တညင်ငမိမ်ှုတတကွိ ု

တမှောလ်င့ထ်ားကကတဲအ့တကွ ်ယခ ုအစိုးေလကထ်ကမ်ှာ 

KNPP အတနနဲ့ လက်မှတ် ဆက်လက် တေးထိုးနိုင်ပခင်း 

မေှေိလိ ုပြညန်ယအ်တငွ်းမှာ တကကးရြုပ်ြေနာ၊ တပမယာ 

ပြေနာတတတွကကာင့ ်လထူတုတ ွတထာငက်ျမှုတတမွျားလာ 

တဲ့အတွက် ယခုအစိုးေကို လူထုတတွအတနနဲ့ ငငိမ်းချမ်း 

တေးတဖာတ်ဆာင ်အမတှတ်ြးမှု တလျာန့ည်းပခင်း ပဖစတ်ယ ်

လို့ ကယန်းအမျ ိုးေားြါတီဥက္ကဠ ခွန်းဘီထူးက ေုံး 

ေြ်တပြာဆိုေွားြါတယ်။

“ ကျတတာ့်အပမင်ကတတာ့ ပြည်နယ်အစိုးေ 

အဖွဲ့ေငတ်တေွဲ့ အေညအ်ချင်းနဲ့ဆိငုတ်ယ။် အေငအ်စိေု 

ပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်က ငငိမ်းချမ်းတေးအတွက် ြိုမို  

တဆွးတနွး လုြ်တြးနိုင်တြမဲ့ အခု ေန်ကကီးချုြ်က အပြစ် 

တငတ်ာြ ဲလြုတ်နတယ။် လထူအုပမငန်ဲ့ ကျတတာ့အ်ပမင ်

ချင်း တူြါတယ်” လို့ ခွန်းဘီထူးက ဆက်တပြာြါတယ်။
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တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တတာ်တို့ စကားတပြာောတွင် 

စတနှာက်ေလိုလိုနှင့် “နိုင်ငံတေးမြါတကကး” ဟူ၍တပြာ

တတ်တာကို ကကားေတလ့ေှိြါေည်။ တစ်တယာက်၏ 

အားနည်းချက်များကို ဟေတနှာ၍ပဖစ်တစ ေွယ်ေှိက် 

၍ပဖစ်တစ တပြာတဲ့ခါ အတပြာခံေေူက ဟန့်တားတော 

အတနပဖင့် တပြာတလ့ေှိတော စကားြင်ပဖစ်ေည်။ 

နိုင်ငံတေးေည် ကျွန်တတာ်တို့ ဘေကို မည်မှေ 

ေက်တောက်မှုေှိလည်းဆိုေည်ကို  အများေိေှိ ငြီး  

ပဖစ်ြါေည်။ ဤတဆာင်းြါးတွင် တဖာ်ပြမည့် နိုင်ငံ 

တေးေည ်လစဘ်ေယန်ိငုင်တံေး၊ ဒမီိကုေကတ်စန်ိငုင်တံေး

မျ ိုးမဟုတ်ြဲ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ော နိုင်ငံတေး အတကကာင်း 

တင်ပြေွားမည် ပဖစ်ြါေည်။

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လု ြ်ငန်းတအာင် ပမင်  

တအာင်တဆာင်ေွက်ဖို့ော ရှုြ်တထွးတော ြတ်ေန်း ကျင်၊ 

တီထွင်မှုအေစ်အဆန်း တန့စဉ်နှင့်အမှေ တြါ်ထွက် 

လာတော ြတေ်န်းကျင ်၏ တနွ်းအားတကကာင့ ်လြုင်န်း

တစေ်ြေ်ငှေ်နတ်ိုးတကဖ်ိုေ့ာ တန့စဉန်ငှ့ ်အမှေ ငြိုငဆ်ိငု ်

တနကကေေည်။ 

လုြ်ငန်းတစ်ေြ်တအာင်ပမင်ပခင်း/ကျဆုံးပခင်း 

ေည် အဖွဲ့အစည်း  တစ်ေြ်၏ တည်တဆာက်ြုံ ၊ 

အဖွဲ့ေင်များ၏အေည်အချင်း စေည်များ အတြါ်တွင် 

များစွာ မှီတည် တနြါေည်။ 

အဖွဲ့အစည်း၏စမွ်းတဆာငေ်ညပ်ဖင့ ်CUSTOMER 

၏စတိတ်ကျနြမ်ှုမ ှတစဆ်င့ ်အပမတမ်ျားများေေှတိေးမှာ 

ြုလိကအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဓိကေည်ေွယ်ချက်  

ြင်ပဖစ်ြါေည်။ အစိုးေအဖွဲ့အစည်းအတနပဖင့် ပြည် 

ေူများ၏ စိတ်တကျနြ်မှုေေှိတေး အတွက် အကန့် 

အေတ်ပဖင့်ေှိတော အေင်းအပမစ်များအား အတလ 

အ လွ င့် မ ေှိ တေး  အ ေုံး ချ နို င် တေး မှာ  အ စိုး ေ အ ဖွဲ့  

အစည်းများအတကွ ်စနိတ်ခါ်မှု တစေ်ြြ်ငပ်ဖစတ်ြေည။် 

အစိုး ေြ်တစ်ေြ်၏ မူေါဒ  တအာင် ပမင်စွာ  

အတကာင်အထည် တဖာ်နိုင်တေးမှာ အစိုးေ၏ အုြ်ချုြ်မှု 

ယန္တာေားတငွ ်တပခလကေ်ဖယွမ်ေှမိပဖစ ်အတေးြါတော 

ဌာ န ဆို င် ော  အ ဖွဲ့ အ စ ည်း ၏  စွ မ်း တဆာ င် ေ ည်  

အတြါ်တွင် များစွာမူတည် တနြါေည်။ အဖွဲ့အစည်း

များ၏စွမ်းတဆာင်ေည်အတြါ်တွင် ေက်တောက်တော 

အချက်များစွာ ေှိေည့်အနက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ော 

နိုင်ငံတေးေည် အဓိကအခန်း ကဏ္ဍာမှ ြါေင်ြါေည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ောနိုင်ငံတေးေည် အဖွဲ့အ 

စည်း တစ်ခု အတြါ် တကာင်းကျ ိုး ေက်တောက်တစ 

နိုင်ြါေည်။ အဘယ်တကကာင့်ဆိုတော် အဖွဲ့အစည်း 

နိငုင်တံေးေည ်အဖွဲ့အစည်းအတငွ်း ြုတံေမဟတုတ်ော 

ြဋိြက္ခ နှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ေွက်မှု လုြ်ငန်းစဉ် တစ် 

ေြ် ပဖစ် ငြီး ေန်ထမ်းများ၏ စွမ်းတဆာင်ေည်အတြါ် 

တွင်ေက်တောက်မှုေှိတော တကကာင့်ြင် ပဖစ်ြါေည်။ 

ဥြမာအား ပဖင့်  လုြ်ငန်းခွင်တေားမှေတမှု ၊ 

အထက်တအာက်တဘးနံ အပြန်အလှန် ယုံကကည်မှုနှင့် 

လြုင်န်းတထပွြားမှုတိုေ့ည ်အဖွဲ့အစည်းအတငွ်း အနတု ်

လက္ခဏာတဆာင်တော ြဋိြက္ခတဆာင် ကကည်းတြး 

နိုင်ေကဲ့ေို့  ငငိမ်းချမ်း  ောယာတော လုြ်ငန်းခွင်  

ကိုလည်း ဖန်တီးတြးနိုင်ြါေည်။ 

ထို့အပြင် ြူးတြါင်း တဆာင်ေွက်မှု အားတကာင်း 

တအာင် အဆိုြါ အချက်များမှ လည်းြံ့ြိုးနိုင်ေကဲ့ေို့ 

အချင်းချင်း စိတ်ေမ်းကွဲ တအာင်လည်း တြးစွမ်းနိုင် 

ေည်မှာ အဆိုြါ အချက်များြင်ပဖစ်တြေည်။ 

အနတု ်လက္ခဏာတဆာငတ်ော ြဋြိက္ခကင်းငြီး 

ြူးတြါင်း တဆာင်ေွက် အားတအာင်းတော အဖွဲ့အစည်း 

အတွင်း လုြ်ေားများ၏ စွမ်းတဆာင်ေည်လည်းအား 

တကာင်းမည်  ပဖစ်ေကဲ့ေို့  ကိုယ်ကျ ိုး  စီးြွားော 

တေှ့တန်းတင် ငြီး  အုြ်စုဖွဲ့  ခွဲ ပခားကာ မိမိအုြ်စု  

အကျ ိုးစီးြွားအတွက်ော ကာကွယ် တိုက်ခိုက်တန 

တတ်တော အဖွဲ့ငယ်များေှိတော အဖွဲ့အစည်းတွင် 

တေားမှေတမှု ဆိြ်တုံးငြီး အချင်းချင်း မတကာင်းတော 

ြဋိြက္ခများ ပဖင့်ောတန့စဉ်ကကုံတတွ့ေတော လုြ်ေား 

များ၏ စွမ်းတဆာင်ေည်များေည် မည်ေို့မှေ ပမင့်တက် 

လာမည ်မဟတုတ်ြ။ အဘယတ်ကကာင့ ်ဆိတုော ်တကာင်း 

တော တစတ့ဆာမ်ှု ပဖစလ်ာ မညမ်ဟတုတ်ော တကကာင့ြ်င ်

ပဖစ်ြါေည်။ 

ေို့ ပဖစ်၍ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ောနိုင်ငံတေးအား 

အတြါင်းလက္ခဏာတဆာင်တော အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ော 

နိုင်ငံတေးနှင့် အနုတ်လက္ခဏာတဆာင် အဖွဲ့အစည်း 

ဆိုင်ော နိုငံတေးဟူ၍ ခွဲပခားနိုင်ေည်။

အတြါင်းလက္ခဏာတဆာင်တောအဖွဲ့အစည်း 

ဆိုင်ောနိုင်ငံတေးေှင်ေန်တောအဖွဲ့အစည်းတွင် လုြ် 

ေားများ၏ ြင်ကိုယ်အေှိတေားမှတစ်ဆင့်  ပြုမူ  

တဆာင်ေွက်ေမှေေည် အပြန်အလှန်  ယုံ ကကည်မှု ၊ 

မိမိကိုယ်ကို ယုံကကည်မှုနှင့် ရိုးေားမှု လက္ခဏာများကို 

တတွ့ေတတ်ြါေည်။ 

အတြါင်းလက္ခဏာတဆာင်တော အဖွဲ့အစည်း 

ဆို င် ောနို င် ငံ တေးတွင်  ြဋိြက္ခအားတကာင်းတော 

ေည်ေွယ်ချက်ပဖင့် ဖန်းတီးတတ်ကကြါေည်။ 

ြဋိြက္ခဟုဆိုောတွင် မတကာင်းကျ ိုး တြးတော 

ြဋိြက္ခများေှိေကဲ့ေို့ တကာင်းကျ ိုးတြးတော ြဋိြက္ခ 

များလည်းေှိြါေည်။ 

အနုတ်လက္ခဏာတဆာင်တော ြဋိြက္ခတွင်  

တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကျဆုံးတအာင် ကကိုးြန်းအားထုတ် 

ပခင်း၊ လြုင်န်းခငွ ်လြုင်န်းခငွ ်မငငမိမ်ေက ်ပဖစတ်အာင ်

ဖနတ်ီးပခင်း၊ အချင်းချင်း မနာလိအုတူိ၍ု ကနု်းတချာပခင်း၊ 

ောထူ/တနောအတွက် အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ပခင်းများ 

ြါေင်ေည်။ 

အဖွဲ့အစည်းအတွက် မတူတော အပမင်များ 

အား တဆွးတနွးပခင်းမှ ပဖစ်တြါ်တော အပမင်ေတဘာ 

ထားကွဲလွဲပခင်း ြဋိြက္ခများ၊ ောထူး/တနောအတွက် 

တေားတောငြိုင်ဆိုင်မှု မှပဖစ်တြါ်လာတော ြဋိြက္ခ 

များေည် အတြါင်း လက္ခဏာတဆာင်တော ြဋိြက္ခ 

များပဖစ်ေည်။ 

အချ ို့ေူများေည် ြဋိြက္ခကို  အေုံးချ ငြီး  

အဖွဲ့အစည်း အတွင်း နိုင်ငံတေးကစားတတ်ကကေည်။ 

တကာင်းတော ေညေ်ယွခ်ျကပ်ဖင့ ်ြဋြိက္ခအား အေုံးပြု 

လှေင် အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ေန် အတထာက်အကူပြု 

ေကဲေ့ို ့မမိကိိယုက်ျ ိုးအတကွ ်ြဋြိက္ခများ ဖနတ်ီးပခင်း 

ေည် အဖွဲ့အစည်းအား ထိခိုက်တစြါေည်။ 

အတြါင်းလက္ခဏာတဆာင်တော ြဋိြက္ခအား 

ဖန်းတီးပခင်းမှာ အတြါင်းလက္ခဏာတဆာငတ်ောနိငုင်တံေး 

အားပဖစ် တြါ်တစေည်။ အတြါင်းလက္ခဏာတဆာင် 

တော နိုင်ငံတေးေည် ေန်ထမ်းအချင်းချင်း ငြိုင်ဆိုင် 

မှုကို ပဖစ်တြါ်တစြါေည်။ ကျွန်ြ်ေည် အောေှိငယ် 

တြါကစ်ဘေအတတွ့အကကုံ တစခ်မုှေတေတြးချငြ်ါေည။် 

ကျွန်ြ်၏ တန့စဉ်တဆာက်ေွက်တနကျတာေန်လု

ြ်ငန်းနှင့် ကျွန်ြ်၏တာေန်ေတ္တေားနှင့် ဆိုင်ေည့် ေံဖန် 

ေံခါတဆာင်ေွက်ေေည့်လုြ်ငန်းအား ကျွန်ြ်နှင့် ောထူး 

တူတစ်ဦးအား အထက်အောေှိမှ  ေံဖန်ေံခါတာေန် 

တြးတတ်ြါေည်။ 

အလားတ ူအဆိြုါ ကျွနြ်န်ငှ့ ်ောထူးတ ူတစဦ်း၏ 

တာေနေ်တ္တေားများကိလုည်း ကျွနြ််၏ အထကအ်ောေှမိ ှ

ေန်ဖန်ေံခါ ကျွန်ြ်အား တာေန်တြးတလ့ေှိြါေည်။ 

ထို့တကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့ နှစ်တယာက် အကကားတွင် တအာ် 

ဟစ်မတပြာဆိုတော်လည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အလုြ် 

လြုင်ြိုငေ်င်း အချင်းအချင်း ြဋြိက္ခ မေမိော ပဖစြ်ွား 

ခဲ့တလေည်။ ထိုအတပခအတနအား အတြါင်းလက္ခဏာ 

တဆာင်နိုင်ငံတေးဟုဆိုချင်ြါေည်။

အနုတ်လက္ခဏာတဆာင်တော နိုင်ငံတေးအဖွဲ့အ

စည်းဆိုင်ောနိုင်ငံတေးတအာက်တွင် မတေော မတေချာ 

မှုကိုခံစားေပခင်း၊ တထွပြားပခင်းနှင့် ကိုယ်ကျ ိုးေှာပခင်း 

များကို တတွ့ေြါေည်။ 

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ောနိုင်ငံတေးေည် စိတ်ဖိစီး 

မှုနှင့် အလုြ်ခွင် ပြဿနာများ အတြါ်တွင်လည်းအတပခ 

ခြံါေည။် အလြ်ုခငွတ်ငွ ်အနတုလ်က္ခဏာ တဆာငတ်ော 

အဖွဲ့အစည်း နိငုင်တံေး ပဖစတ်ြါ်လာတလတလ တအာကတ်ပခ 

ေန်ထမ်းများေည် လုြ်ငန်းဆိုင်ောစိုးေိမ်တကကာင့်ကက

မှုကို အထက် အောေှိထက် ြိုမိုခံစား ေတတ်တယ်။ 

အဘယ်တကကာင့်ဆိုတော့် ေူတို့အတနပဖင့် အဖွဲ့ 

အစည်းအတြါ် ထိန်းချြ်မှု အားနည်း တောတကကာင့် 

နိုင်ငံတေးဖိအားေည် ၎င်းတို့အတြါ်ြိုမိုေက်တောက်မှု

ေှတိဲအ့တကွ ်တကကာင့ပ်ဖစေ်ည။် အကျ ိုးဆကအ်တနပဖင့ ်

အနုတ်လက္ခဏာတဆာင်တောအဖွဲ့အစည်း နိင်ငံတေး 

တကကာင့်အလုြ်ေမား၏ ကိုယ်နဲ့စိတ်ေည် အလုြ်ခွင် 

တငွ ်မကြြ် ဲပဖစတ်တ ်ြါေည။် ခငွ့မ်ကကာခဏယပူခင်း၊ 

လုြ်ငန်းခွင်တွင်ေှိတော်လည်း စိတ်တပခားတနောေို့ 

တောကပ်ခင်းစေည့တ်ိုမ့ှာ အဖွဲ့အစည်းအတငွ်း နိငုင်တံေး 

ကစားမှု၏ အကျ ိုးဆက်တကကာင့် ပဖစ်ြါေည်။

အဖွဲ့အစည်းတစခ်အုတငွ်း ောထူးေတေးအတကွ ်

မိမိအေည်အချင်းပဖင့်အြတ်တကုတ် ကကိုးစားတောေူ 

ေှေိကဲေ့ို ့ဆောေမားတကာင်းထားေှ၍ိ လြုင်န်းအဆင ်

တပြ တချာတမွ့တေး၊ တနောတကာင်းေတေးနှင့် ောထူးေတေး

ကကိုးစားကကေူများကဲ့ေို့ နိုင်ငံတေးကို အေုံးချေူများ 

လည်းေှိတြေည်။ John C. Maxwellက ၎င်း၏ the 

360 ° Leader စာအုြ်တွင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တနော

ေတေးကကိုးြမ်းောတွင်နည်းလမ်းနှစ်ေွယ် ေှိတကကာင်း 

တအာက်ြါအတိုင်း တဖာ်ပြထား ေှိြါေည်။
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- ထုတ်လုြ်မှုကို မှီတောေူ နိုင်ငံတေးကိုမှီတောေူ- ထုတ်လုြ်မှုကို မှီတောေူ နိုင်ငံတေးကိုမှီတောေူ

-  ဘယလ်ိ ုတိုးတကလ်ာတာကိ ုအတပခခေံ ူမညေ်အူား -  ဘယလ်ိ ုတိုးတကလ်ာတာကိ ုအတပခခေံ ူမညေ်အူား 
ေိေှိတကကာင်း အတပခခံေူေိေှိတကကာင်း အတပခခံေူ

- အလုြ်ော ဦးစားတြးေူ အတပြာကို ဦးစားတြးေူ- အလုြ်ော ဦးစားတြးေူ အတပြာကို ဦးစားတြးေူ

- ဟန်ထက် အမှန်ကိုောပြေူ ဟန်က ကိုယ့်ဖို့  -  ဟန်ထက် အမှန်ကိုောပြေူ ဟန်က ကိုယ့်ဖို့  
လုြ်တတ်ေူလုြ်တတ်ေူ

- တေေှည်ကိုကကည့်ေူ ပဖတ်လမ်းလိုက်ေူ- တေေှည်ကိုကကည့်ေူ ပဖတ်လမ်းလိုက်ေူ

- လိုအြ်တာကိုော လုြ်ေူ တေြွက်ောငါးစာချေူ- လိုအြ်တာကိုော လုြ်ေူ တေြွက်ောငါးစာချေူ

- ဂု ဏ် ေိ က္ခာ အား  အ လု ြ် ပဖ င့် ထိ န်း ေူ  မိ မိ  - ဂု ဏ် ေိ က္ခာ အား  အ လု ြ် ပဖ င့် ထိ န်း ေူ  မိ မိ  
ဂုဏ်ေိက္ခာအားဂုဏ်ေိက္ခာအား

- အပခားေူတအာက်တွင် ထားေူ- အပခားေူတအာက်တွင် ထားေူ

- တစ်ဆင့် ငြီးတစ်ဆင့်  တက်လှမ်းေူ  တစ်ဆင့်  -  တစ်ဆင့် ငြီးတစ်ဆင့်  တက်လှမ်းေူ  တစ်ဆင့်  
တိုးတြးခံေန်ောတိုးတြးခံေန်ော

- တမျာ်တနတတ်ေူ- တမျာ်တနတတ်ေူ

- စည်းမျဉ်းစဉ်းကမ်း အတြါ်တွင်  စိတ်ခံစားချက် - စည်းမျဉ်းစဉ်းကမ်း အတြါ်တွင်  စိတ်ခံစားချက် 
အတြါ်အတပခခံငြီးအတြါ်အတပခခံငြီး

- ဆုံးပဖတ်ချက်ချေူ- ဆုံးပဖတ်ချက်ချေူ

မည်ေို့ဆိုတစကာမူ ထိုနည်းလမ်းနှစ်ေြ်ေည် 

ေီးပခားေြတ်ညတ်နေမညဟ် ုမဆိလုိတုြ။ ဆိလုိေုညမ်ှာ 

တစ်စုံတစ်ဦးေည် မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်း တနော 

အတွက် တော်လည်းတကာင်း၊ ောထူးအတွက်တော် 

လည်းတကာင်း ကကိုးစားောတွင် အထက်ြါနည်းလမ်း 

နှစ်ခုလုံးအား အေုံးချနိုင်တောတကကာင့်  ပဖစ်ေည်။ 

နိုင်ငံတေးကို အားကိုးလွန်းေူအတနပဖင့်  တေေှည်ေြ် 

တည်ဖို့ေန် မပဖစ်နိုင်ေလို မိမိအေည်အချင်းော အား 

ကိုးငြီး ဆောတကာင်း တြည့်တကာင်းြတ်ေန်းကျင် 

တကာင်းမေှေိအူဖို ့တအာငပ်မငဖ်ိုေ့နြ်ိမုိခုကခ်လဲြှါေည။်

အချုြ်ဆိုေတော်  အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ောနိုင်ငံ  

တေးေည် အတ္တဟိတနှင့်  ြေဟိတ္တဟူတော ကိုယ်

ကျ ိုးေှာ ပခင်းအတွက်နိုင်ငံတေးအတွက်အေုံးချ ပခင်း

နှင့် နိုင်ငံတေးကို အဖွဲ့အစည်း တကာင်းကျ ိုးအတွက် 

အေုံးြင်ပဖစ်တြေည်။ 

ကိုယ်ကျ ိုးောတေှ့တန်းတင်ငြီး အဖွဲ့အစည်း 

အတွင်း နိုင်ငံတေးကစားတော ေန်ထမ်းေှိတော အဖွဲ့ 

အစည်းအတွင်း လုြ်ငန်းခွင် ောယာတအးချမ်းမည် 

မဟုတ်တြ။ တေားမှေတမှုလည်းေှိမည်မဟုတ်တြ။ 

အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တကာင်းတောေည်ေွယ် 

ချက်ပဖင့် နိုင်ငံတေးကစားမည်ဆိုြါက ေန်ထမ်းအတွင်း 

ငြိုင်ဆိုင်မှုအားတကာင်းတစငြီးထုတ်လုြ်မှုကို ပမင့်မား 

တစြါေည်။ 

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံ ကကည် မှု ၊ မိမိကိုယ်ကို 

ယုံ ကကည်မှုေှိ ငြီး  တကာင်းတော ငြိုင်ဆိုင်မှုေှိ တော 

အဓိြ္ပါယ်ေှိတော နှစ်လိုေှိတော လုြ်ငန်းခွင်တစ်ခု 

ဖန်တီးနိုင်ငြီး တအာင်ပမင်တော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု 

အပဖစ် ေြ်တည်မည် ပဖစ်ြါေည်။

( ခွ န်း ခူ  ( M . P . A )  တေး ေား ေ ည် ။ 

ဤတဆာင်းြါးတွင်တဖာ် ပြြါေှိေည့်  အပမင်များမှာ  

ကန္တာေေတီတိုင်း(မ်) မီဒီယာ ၏ အာတဘာ် မဟုတ်ြါ။)

cGef;cl (M.P.A) a&;om;onf?
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aqmif;yg;aqmif;yg;

လွိုင်တကာ်ငမို့ ကတန ၃ နာေီခန့် (ကားပဖင့်) 

ခေီးနှင်ေတဲ့ ဖားတဆာင်းငမို့တွင်းမေင်ခင် ၂ မိုင်ခန့် 

အကွာမှာ တည်ေှိတဲ့ ြါြုတကျးေွာဟာပြည်တထာင်စု 

လမ်းမကကီးတဘးမှာ တည်ေှိတနတြမဲ့  ဖွံ့ ငဖိုးမှုနည်း  

ြါးတနဆဲပဖစ်ေလို ဆက်ေွယ်တေးလည်း ခက်ခဲတနဆဲ 

ပဖစ်ြါတယ်။

၁၉၀၀ ခုနှစ်  ပမန်မာနိုင်ငံ  လွတ်လြ်တေး  

မေမှီကတည်းက တည်ေှိတနခဲ့တဲ့ တကျးေွာတလး ပဖစ် 

တယ်လို့  တကျးေွာလူ ကကီးတတွ  ပြုစုထားတဲ့ေမိုင်း  

မှတ်တမ်းတတွအေ ေိေြါတယ်။ တကျးေွာအပြင်ဖက် 

နားတလးမှာ တိုင်းေင်းေားလက်နက်ကိုင်  ပဖစ်တဲ့  

ကေင်နီအမျ ိုးေား တိုးတက်တေးြါတီ (KNPP)ေဲ့  

ဆက်ဆံတေးရုံး တည်ေှိြါတယ်။

လကေ်ှမိှာ ဖားတဆာင်းငမို့ နယအ်တငွ်းငငမိ်းချမ်း 

တေးအနှစ်ောေကို ဘယ်တလာက်ထိခံစားတနေငြီလဲ 

ဆိုတာကို ြါြု တကျးေွာအတွင်းက တဒေခံတချ ို့ကို 

တမးပမန်းကကည့်ောမှာတတာ့ “အဲ့လိုမျ ိုး လာမဲ့ ၂၀၂၀ -

၂၀၂၁ မှာဆိေုင ်အဲပ့ဖစေ်ြဆ်ိုးတတ ွပြနင်ြီးတြါ်လာမှာကိြု ဲ

တကကာက်တနတယ်တြါ့တနာ။ အဲ့လိုမျ ိုးပဖစ်လာမှာကိုြဲ 

စိုးေိမ်တနတာ အဲ့လိုမျ ိုးော ဆက်မပဖစ်ဘူးဆိုေင်  

ဒီအတိုင်းတလးနဲ့ြဲ ငငိမ်းပငမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဆက်ေွားတန

မယ် ဆိုေင်လည်း ကျမတို့အတွက်ကတတာ့ အဆင်တပြ 

တယ်။” လို့ တကျးေွာစာေင်းကိုင်တစ်ဦးပဖစ်ေူ အေက် 

၄၀ အေွယ် တဒါ်တအးကကည်က ယခုလက်ေှိေူမ လက် 

တတွ့ ပမင်တတွ့ခံစားတနေတဲ့  ငငိမ်းချမ်းတေးပဖစ်စဉ်နဲ့  

ြတ်ေက်ငြီး တပြာေွားြါတယ်။

“ငငမိ်းချမ်းတေးအတကွဆ်ိ ုကျတတာတ်ို ့ငငမိ်းငငမိ်း 

ချမ်းချမ်းြဲ ပဖစ်တစချင်တယ်တလး။ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် 

လည်း နားလည်မှုြဲ ယူထားတာလားတြါ့ နိုင်ငံတေးနဲ့ 

ြတ်ေက်လာေင်တတာ့ ကျတတာ်တို့က ေိြ်ငြီးတတာ့ 

မေ၊ိ နားမလညဘ်ူးတလ။ ကျတတာတ်ို ့ပဖစတ်စချငတ်ာက 

ေင့်ေင့်ပမတ်ပမတ်ြဲ ပဖစ်တစချင်တယ်။ ပြည်ေူလူထု 

ေွားလာလှုြ်ေှားဖို့လည်း အဆင်တပြတပြနဲ့ြဲ ပဖစ်တစ 

ချင်တယ်။ ြစ်တာခတ်တာကတတာ့ လုံးေ မလုြ်တစ 

ချင်ဘူး။ ပြည်ေူလူထုြဲ ဒုက္ခတောက်တယ်။ အခုတတာ့ 

ငငိမ်းချမ်းတနငြီလို့ြဲ  တပြာေြါမယ်။ ေူတို့လည်း ( 

တိုင်းေင်းေားလက်နက်ကိုင်) ကျတတာ်တို့ လိုအြ်ေင် 

ကူညီတြးတနတာြဲတလ” လို့ တကျးေွာဥက္ကဌပဖစ်ေူ ဦး 

တမာင်ချ ိုက ေူ့ေဲ့ အပမင်ကို တပြာပြေွားတာြါ။

တဒေခံအများစုဟာ အေက်တမွးေမ်းတကကာင်း 

အတွက် တတာင်ယာလုြ်ငန်းကိုော မှီခိုငြီး လုြ်ကိုင် 

စားတောက် ကကြါတယ်။ ဖားတဆာင်း ငမို့  နယ်ဟာ 

ကယားပြည်နယ်အတွင်း အြူချနိ်ပမင့်မားဆုံးပဖစ်တဲ့ 

တဒေမှာ ြါေင်တနတဲ့ ငမို့  နယ်လည်း ပဖစ်ြါတယ်။ 

တကျးေွာအတွက် လက်ေှိမှာ အဓိက အခက်အခဲတစ်ခု 

အတနပဖင့်  တေအခက်အခဲေှိတနငြီး ေက်ဆိုင်ောကို  

တင် ပြတတာင်းဆိုထာတာ ကကာငြီ ပဖစ်တြမဲ့လည်း  

ယတန့အချ နိ်ထိ  အတကာင်အထည်တဖာ်နို င် မှု တတွ  

မေှိလာဘူးလို့ တကျးေွာဥက္ကဠက တပြာြါတယ်။

“ကျတတာ်တို့  ေွာတအာက်ဖက်မှာ ြွန်တချာင်း 

ေှိတယ် ။  ြွန် တချာင်းကတန ပမစ်တေတင်ေင်တတာ့  

ေမှာတြါ့။ ဒါတြမဲ့ ကျတတာ့်ေွာက ဆင်းေဲတယ်ဆိုတတာ့ 

စား၊ေတ်၊တန၊တေး အတွက်တတာင် အကကြ်အတည်း 

ပဖစ်တယ်။ ပမစ်တေတင်ေင်တတာ့ မီးတလှောက်ေတတာ့ 

မယ်တလ။ ဆိုတတာ့ တတာ်တတာ်ကုန်ကျတတာ့များလိမ့် 

မှာတြါ့တလ။ တစ်လတစ်လ မီတာခတတွတြါ့။ ဆိုတတာ့ 

ကျတတာ်တို့ စဉ်းစားတယ်။ ဘယ်လိုလုြ်ေင် တကာင်း 

မလဲ တတာ်တတာ်တလးစဉ်းစားတယ်။” လို့  တကျးေွာ 

ဥက္ကဌပဖစ်တဲ့ ဦးတမာင်ချ ိုက တကျးေွာေဲ့လက်ေှိ ေင်ဆိုင် 

တနေတဲ့ အခက်အခဲကို တပြာပြေွားြါတယ်။

ဖားတဆာင်းငမို့ နယ်ကို ေြ်ကွက်(၂) ေြ်ကွက်၊ 

တကျးေွာအုြ်စု (၈) အုြ်စု၊ တကျးေွာငယ်တြါင်း (၅၆) 

ေွာပဖင့် ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ အတထွအတထွ အုြ်ချုြ် 

တေးဦးစီးဌာနေဲ့ ေကဆ်ိကုဒ် ်စာမျကန်ာမှာ တဖာပ်ြထား 

ြါတယ်။

ဖားတဆာင်းငမို့ နယအ်တငွ်း အ.ထ.က တကျာင်း( 

၂)တကျာင်း ၊အ.ထ.က ခွဲ  (၂) တကျာင်း ၊  အ.လ.က 

တကျာင်း( ၂) တကျာင်း၊ အ.လ.က ခွ ဲ( ၂) တကျာင်း၊ မလူနွ ်

( ၂)တကျာင်း၊ အ.မ.က (၂၀)၊ မူလတန်းကကိုတကျာင်း (၈) 

တကျာင်းေှိတယ်လို့ တဖာ်ပြထားြါတယ်။

၂၀၁၈-၁၉ ြညာေင်နှစ်အထိ ဖားတဆာင်းငမို့ 

နယ်ေဲ့ စာတတ်တပမာက်မှုနှုန်းမှာ ၁၉.၄၈ ောခိုင်နှုန်း 

ပဖစြ်ါတယ။် ြါြတုကျးေွာမှာတတာ ့မလူနွတ်ကျာင်းေှတိြမဲ ့

စာေင်ခန်း လုံတလာက်မှု မေှိတဲ့အတွက် စာေင်ခန်း 

တစခ်န်းထကဲိ ုအတန်းနစှတ်န်း ေငေ်တဲအ့တပခအတနမှာ 

ေှိတနတေးတယ်လို့ ေိေြါတယ်။

ယခင် ပဖတ်တလးပဖတ် ကာလအတွင်း ၁၉၉၆

 ခုနှစ် အတွင်းမှာ ြါြုတကျးေွာလည်း စစ်တဘး တိမ်း 

တေှာင်ခဲ့ေတဲ့ တကျးေွာတတွထဲက တစ်ေွာ ပဖစ်ခဲ့ြါတယ်။ 

အြစ်အခတ် တိုက်ခိုက်တေး တည်ငငိမ်လာစပြုတဲ့  

အချနိမ်ှာ တကျးေွာကိ ုပြနလ်ညအ်တပခချ တနထိငုက်ကတာ 

ပဖစ်တယ်လို့ တကျးေွာလူကကီးတတွေဲ့ တပြာပြချက်အေ 

ေိေြါတယ်။

ယ တန့ အ ချ နိ် မှာ  အ စိုး ေ အ ဖွဲ့  အ တထွ တထွ  

အြုခ်ျုြတ်ေး ဦးစီးဌာနဲ့ တဖာပ်ြချကအ်ေ စာတတတ်ပမာက ်

မှုနှုန်းမှာ ၁၉ ောခိုင်နှုန်းတကျာ် ေှိလာငြီပဖစ်တြမဲ့ ထွက် 

တပြးတိမ်းတေှာင်ေတဲ့ တန့ေက်တတွကိုော မပဖတ်ေန်း 

ခဲ့ေေင် ြညာေင်ယူနိုင်ခဲ့ငြီး ယတန့အချနိ်မှာ ြညာ 

တတ ်တပမာကမ်ှုတတ ွယခထုက ်အဆမတန ်များပြားတန 

နိုင်တယ်လို့  တဒါ်တအးကကည်က တပြာြါတယ်။

“အခုက အဲ့လိုမျ ိုး  ေွာတေှာင်လိုက်ကျတတာ့  

လူတတွက ဒီမှာတနတဲ့ လူတတွက ကွဲငြီးကျတတာ့ အိမ် 

တတွလည်း တေွ့ ေ၊ ယာတတွလည်း တေွ့ေတတာ့ ေူတို့ 

ပြနင်ြီး နှာလနတ်ထာငန်ိငုဖ်ိုက့ တတာတ်တာတ်လး မလယွ ်

ဘူး  ပဖစ်တနတယ်။ ြညာတေးြိုင်းမှာဆိုေင်လည်း  

ကတလးတတကွ တကျာင်းတတ၊ွ ဘာတတ ွထကွေ်တယတ်လ။ 

ြညာတေးြိုင်းမှာလည်း ထိခိုက်ေွားတယ်တြါ့တနာ။ 

အဲ့လိုမျ ိုး တကျာင်းပဖစ်တဲ့ ြညာတေးြိုင်းတတွ၊ ကျန်း 

မာတေးြိုင်းတတွ  ထိခိုက်ေွားတာတတွ  အများ ကကီး  

ေှိတာတြါ့။” လို့ ေူမက လက်ထဲမှာ လေားအေွယ် 

ေမီးငယတ်လးကိ ုချေီင်း အတတိတ်ကကာင်းကိ ုေငှ်းပြ ကာ 

ေမီးငယ်တလးအတွက်ောမက ယတန့တခတ်ကတလး 

တတွအတြါ် ေူမ ပဖစ်တစချင်တဲ့ အနာဂါတ်ကို ကကီးမား 

တဲ ့တမှောလ်င့ခ်ျကထ်ားေှတိဲ ့မျကေ်န်းတစစ်ုနံဲ့ ကမွ်းယာ 

တလးေါးငြီး တပြာပြတနြါတယ်။

ဖားတဆာင်းငမို့ နယအ်တငွ်း ပြညေ်ူ့တဆးရု ံ(၁) 

ခု၊ တိုက်နယ်တဆးရုံ (၁) ခု၊ တကျးလက်တဆးတြးခန်း ( 

၁၀) ခ၊ု တကျးလကက်ျန်းမာတေးဌာနခွ ဲ( ၉ ) ခ ုေှြိါတယ။် 

ြါြုတကျးေွာအတွင်းမှာ တကျးလက်ကျန်းမာတေးဌာနခွဲ 

၁ ခု ေှိြါတယ်။

“အခက်အခဲကတတာ့ တတာ်တတာ်တလး များ 

“jidrf;csrf;a&;udk qkyfudkifjyD; jynfolawGudk rsufeSmrlyg”

တယ်။ အဓိကကတတာ့ လုြ်ငန်းကိုင်ငန်း တတွတြါ့တနာ 

အလုြ်လက်မဲ့ ဘေနဲ့ ေြ်တည်တနေတာတတာ့ များ 

တယ။် တနာကင်ြီး အလြုလ်ြုတ်ဲ ့ေလူည်းခကခ်မဲှု တတ ွ

ေှတိယတ်ြါတ့နာ အမျ ိုးေမီးြိငု်းဆိေုငလ်ည်းအမျ ိုးေမီး

အတလျာက် အလုြ်ကေှားတယ်။ အမျ ိုးေား ဆိုလည်း 

အမျ ိုးေား အတလျာက ်ေှားတယ။် တစြ်ိငု ်တစန်ိငုတ်လး 

တစ်ေက်လုြ် တစ်ေက်စား တလာက်ြဲေှိကကတယ်။” လို့ 

တဒါ်တအးကကည်က ေူတို့ တကျးေွာေဲ့ အခက်အခဲကို 

တပြာပြေွားတာြါ။

တေေေှိတေး၊ တကျးေွာဖွံ့ငဖိုးတေးနဲ့ ြတ်ေက်ငြီး 

ေကဆ်ိငုေ်ာ လွှတတ်တာက်ိယုစ်ားလယှတ်တကွိ ုတငပ်ြ 

တတာင်းဆိုထားတြမဲ့လည်း ေုံးြုံမှာ တစ်ြုံတတာင် 

မေေှိနိုင်တဲ့ ပြည်ေူတတွအဖို့ ဆက်လက် တတာင်းဆို 

ေွားဖို ့အငအ်ားမဲေ့ွားတယလ်ို ့တကျးေွာတဒေခတံတကွ 

တပြာြါတယ်။ 

ငြီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၅ တေွးတကာကြ်ွမဲှာ ဖားတဆာင်းငမို့ 

နယ်အတွင်းမှာတတာ့ အမျ ိုးေားဒီမိုကတေစီအဖွဲ့ချုြ် 

NLD ၃ တနောနဲ့ ပြည်တထာင်စု ကကံ့ ခိုင်တေးနဲ့ ဖွံ့ငဖိုး 

တေးြါတီက ၂ တနော အနိုင်ေေှိထားတာ ပဖစ်ြါတယ်။

ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ ြါြုတကျးေွာမှာ 

ေှိတဲ့တဒေခံတတွလိုြဲ ယခင်ပဖတ်တလးပဖတ် ကာလကို 

ေင်ဆိုင်ပဖတ်ေန်းခဲ့ေတဲ့တကျးေွာတြါင်း တပမာက်များစွာ 

ေှိခဲ့ြါတယ်။ ယတန့အချနိ်မှာတတာ့ ေူတို့တတတွဟာ 

ယခု ငငိမ်းချမ်းတေး( အြစ်အခတ်မေှိတတာ့တဲ့ အတပခ 

အတန) ကို ဆက်လက်ထိန်းေိမ်းေွားဖို့ အလိုေှိေလို 

နှစ်တြါင်းများစွာ တမ့တလျာ့ခံတနေတဲ့ ေူတို့အဖို့ ေူတို့ 

တတတွကို မျက်နှာမူမဲ့အုြ်ချုြ်ေူ အစိုးေတစ်ေြ်ကို 

လည်း တမှော်လင့်တနကကြါတယ်။

လာ မဲ့  ၂ ၀ ၂ ၀  မှာ  တေွး တကာ က် ြွဲ ကို  

ပြန်လည် ကျင်းြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုေင်  ပြည်ေူတတွကို  

အမှန်တကယ် မျက်နှာမူတဲ့ အစိုးေ၊ လွှတ်တတာ်ကိုော 

တမှော်လင့်တနမိတယ်လို့  တဒါ်တအးကကည်က ပြည်ေူ 

တစ်ေြ်လုံးကိုယ်စား နီေဲတနတဲ့ မျက်ေန်းတစ်စုံထဲမှာ 

ကကီးမားတဲ့ တမှောလ်င့်ချက်အပြည့်နဲ့ တပြာေွားြါတယ်။

“ဘယ်လိုလွှတ်တတာ်ေယ် ၊  ဘယ်လိုအစိုးေ 

ေယ်လို့ တမှော်မှန်းထားလဲဆို ကျမတို့ေဲ့ ပြည်ေူလူထု 

အတြါ်မှာ အတလးအနက်ထားေှိဖို့ေယ်  တနာက် ငြီး  

ကျမတို့  တအာက်တပခပြည်ေူလူထုတတွကို  ေူတို့က 

အတလးထားတြးနိုင်မယ်လို့ တမှော်လင့်ြါတယ်။ ဒီထက် 

တကာင်းတဲ့ အစိုးေကိုြဲ ကျမတို့ လိုချင်ြါတယ်။”

armfOD;jrm a&;om;onf/
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ကေင်နီပြည်နယ်ကိုကကည့်မယ်ဆိုေင် တိုင်းေင်း 

ေား မျ ိုးနွယ်စုတတွနဲ့  အတပခခံ ငြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့  

တိုင်းေင်းေားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တတွ အေီးေီးေှိကက 

ြါတယ်။

ဒီမိုကတေစီနိုင်ငံမှာတတာ့  မတူကွဲ ပြာ ကကတဲ့  

အုြ်စုတတွနဲ့ တစ့စြ်ညှိကကငြီးတတာ့ တူညီတဲ့ ေည်ေွယ် 

ချက်တတွကို ဦးတည်ငြီး အတူတကွ ေူတို့ေဲ့ ဦးတည် 

ချက်ကို တဖာ်တဆာင်ကကြါတယ်။

ကေငန်ပီြညန်ယထ်ကဲ တိငု်းေင်းေားလကန်က ်

ကိုင်အဖွဲ့တတွက မတူကွဲပြားတြမယ့်လည်း ဒီမိုကတေ 

စနီငှ့ ်ဖကဒ်ေယ ်ပြညတ်ထာငစ်ဆုိတုဲ ့လြုင်န်းအတကာင ်

အထည်တဖာ်ဖို့  ငငိမ်းချမ်းတေးလုြ်ငန်းစဉ် အတွက် 

အားလုံးက ေည်ေွယ်ချက်အတူ ထားေှိခဲ့ကကငြီး အလုြ် 

တခု အတူတကွတဆာင်ေွက်တနကကြါတယ်။

အတူတကွ တဆာင်ေွက်တနကကတဲ့  လုြ်ငန်း  

ကတတာ ့တကျးလကတ်ဒေဘကက် ပြညေ်လူထူတုတေွဲ့ 

ကျန်းမာတေးတစာင့တ်ေှာကမ်ှုလြုင်န်းတတြွပဲဖစြ်ါတယ။်

ကေင်နီ ပြည်နယ်အတွင်းမှာ လက်နက်ကိုင် 

အစုအဖွဲ့ တတွကတန စုဖွဲ့ငြီး ကျန်းမာတေးတစာင့်တေှာက်

မှုလုြ်ငန်း လုြ်တနတဲ့ အဖွဲ့ကတတာ့ လူထုကျန်းမာတေး 

နှင့်ဖွံ့ငဖိုးတေးကွန်ယက် ( Civil Health and Develop-

ment Network - CHDN) အဖွဲ့ ြဲပဖစ်ြါတယ်။

CHDN ကျန်းမာတေးအဖွဲ့ကို ၂၀၁၂ ၊ ကေဂုတ်လ 

၃၀ ေကတ်န့မှာ စတငဖ်ွဲ့စည်းခဲတ့ာပဖစြ်ါတယ။် CHDN 

အဖွဲ့ကို  ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကို  ၂၀၁၂ခုနှစ်တလာက် 

မှာ ကေင်နီအမျ ိုးေားတိုးတက်တေးြါတီ (KNPP)

နဲ့ ပမန်မာအစိုးေတို့ပြည်နယ်အဆင့် အြစ်ခတ်ေြ်စဲ 

တေး အတွက် တဆွးတနွးတဲ့အချနိ်မှာ ကယားပြည်နယ် 

အတွင်း ကျန်းမာတေး လုြ်ငန်းတတွကို အတူတကွ ြူး 

တြါင်းလုြ်တဆာင်ေွားဖို့ အတွက်လဲ ေတဘာတူခဲ့တာ 

ပဖစ်ြါတယ်။

၂၀၁၂ ခုနှစ်ထဲမှာဘဲ KNPP အဖွဲ့နဲ့ကယား 

ပြည်နယ်အတွင်းေှိ ငငိမ်းချမ်းတေးယူထားငြီးတဲ့ တိုင်း 

ေင်းေား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ၅ ဖွဲ့နဲ့ ပြည် 

နယ်အတွင်း ကျန်းမာတေးလုြ်ငန်းတတွကို လုြ်ဖို့အ 

တွက် အဖွဲ့အစည်းအေီးေီးမှာေှိတဲ့တခါင်းတဆာင်  

တတကွ အစည်းတေးြွတဲတ၊ွ တတွ့ဆုြံွ၊ဲ အလြုရ်ု ံတဆွးတနွး 

ြွဲတတွ ကျင်းြခဲ့ ကကငြီး CHDN ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကတာ 

ပဖစ်ြါတယ်။

CHDN အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဓိက ေည်ေွယ် 

ချ က် က တတာ့  ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း  ငငိ မ်း ချ မ်း တေး  

ပဖစ်စဉ်ကို ကျန်းမာတေးကဏ္ဍကတန တဖာ်တဆာင်တြး 

တနတာပဖစ်တယ်လို့ CHDN အဖွဲ့ေဲ့ Deputy Director 

(ြရိုဂေမ်) ဦးစိုးမိုးတအာင်က အခုလို တပြာြါတယ်။

၎င်းက “တေးလံတခါင်ဖျားတဲ့ တနောတတွတပြာ 

ေမှာတြ့ါ အဲ့ဒီတနောတတွမှာေှိတဲ့ကျတတာ်တို့လူထု

တတွ အတွက်ကို  ကျတတာ်တို့အတပခခံကျန်းမာတေး

တစာင့် တေှာက်မှုေေှိနိုင်ဖို့ကျတတာ်တို့အဓိက ကတတာ့ 

အဲ့ဒါတြါ့ တနာက်တစ်ခုကတတာ့ ဒီ ကျတတာ်တို့အဖွဲ့ 

အစည်းအတနနဲ့ကတတာ့ ဒီပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းတေးမှာ

ကျတတာ်တို့အခန်းဏ္ဍတစ်ခုအတနနဲ့ကျတတာ်တို့ြါေင် 

နိငုဖ်ိုတ့ြါတ့နာ ်ဆိငုြီးတတာ ့ကျတတာတ်ိုအ့ဲလ့ိမုျ ိုးေညေ်ယွ်

ချက်တတွတတာ့ ကျတတာ်တို့ေှိတယ်။”လို့ တပြာြါတယ်။

အ ခု လ က် ေှိ အ တပခ အ တန မှာ  ကျ န်း မာ တေး  

လုြ်ငန်းတတွကိုော အဓိကတဆာင်ေွက်တနေတာ 

ပဖစ်ငြီးတတာ့ တနာက်ြိုင်းမှာတတာ့ ကယားပြည်နယ်

ေဲ့ဖွံ့ ငဖိုးတေးအြိုင်းတတွကိုလဲ လုြ်တဆာင်ဖို့အတွက် 

တဆာင်ေွက်တနငြီလို့ေိေြါတယ်။

CHDN အဖွဲ့အတနနဲ့ တစ်ပြည်နယ်လုံးအတိုင်း 

အတာနဲ့တတာ့ တဆာင်ေွက်ဖို့  ကကိုးစားတနဆဲပဖစ်ငြီး 

လက်ေှိ မှာတတာ့  အစိုးေဌာနဆို င် ောတတွနဲ့လည်း  

တစ်ဖက်တစ်လမ်း ြူးတြါင်းတဆာင်ေွက်မှုတတွလုြ်တန

တာေှိတယ်လို့ ဦးစိုးမိုးတအာင်က ဆက်တပြာြါတယ်။

“ ေကဆ်ိငုေ်ာအဖွဲ့အစည်းတတေွဲ့ ထနိ်းချုြန်ယ ်

တပမတတွမှာဘဲ ကျတတာ်တို့ကအဓိကလုြ်တာဆိုတတာ့ 

တစ် ပြည်နယ်လုံးအတို င်းအတာအတနနဲ့ တတာ့ကျ

တတာ် တို့ မလုြ်နိုင်တေးဘူးတြါ့ ဆိုတတာ့တစ်ပြည် 

နယ်လုံး အတိုင်းအတာမှာကတတာ့ ကျတတာ်တို့တတွ 

ဒအီစိုးေနဲ့ ချတိဆ်ကတ်ဲဟ့ာတတ၊ွ ြူးတြါင်း လြုတ်ဆာင ်

တဲ့ဟာတတွဘဲ ေှိတယ်တြါ့တနာ် ဒီကျတတာ်တို့ ငမို့နယ် 

အလိုက်လဲ Township Working Group တတွမှာ 

ကျတတာ်တို့ြါတယ်၊ တနာက်တစ်ခုက State Health 

Working Group တတွမှာ ကျတတာ်တို့ြါ ငြီးတတာ့ 

ကျတတာ်တို့  ြူးတြါင်းတဆာင်ေွက်တဲ့ ဟာတတွတတာ့ 

ေှိတယ်တြါ့။”လို့ ဆိုြါတယ်။

CHDN ကျန်းမာတေးအဖွဲ့ကိုတည်တထာင်လိုက် 

ေတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမှာေှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့

တတွ အတနနဲ့ကျန်းမာတေးလုြ်ငန်းတတွမှာ အတူတကွ 

ြူးတြါင်းလုြ်တဆာင်လာတဲ့  အတွက်တကကာင့်  တစ် 

တယာက်နဲ့ တစ်တယာက် တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ ယုံကကည်မှု 

တတွြိုမို တိုးတက်လာတာ တတွ့ေတယ်လို့ CHDN ဒု 

ညွန်ကကားတေးမှူး (စီမံခန့်ခွဲတေး)  မအယ်ဗလင်းက 

အခုလို ေှင်းပြြါတယ်။

“ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတတွကတနငြီးတတာ့

မှတြါ့တနာ် ကျန်ြုံမှန်ြူးတွဲလုြ်တဆာင်မှုတတွ တြါ့တနာ် 

ယုကံကညမ်ှုတညတ်ဆာကင်ြီး လြုင်န်းစဉတ်တဆွိလုိုေ့ှေိင ်

လက်ဆုြ်လက်ကိုင်  ပြနိုင်တာကတတာ့ ဒီ CHDN 
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တစခ်ဘုပဲဖစတ်ယတ်ြါတ့နာ ်ကျနတ်ဲဟ့ာတတအွများကကီး 

ကကိုးစားခဲြ့ါတယ ်ေိုတ့ြမဲ ့ကျန်းမာတေးဌာနတတတွလာက ်

စုစည်းမှုကိုမလုြ်နိုင် ကကဘူးတြါတနာ်။ အခုကတတာ့ 

ပြည်ေူလူထုနဲ့လည်း အနီးကြ်ပဖစ်တနငြီပဖစ်တဲ့အတွ

ကတ်ကကာင့ ်ဒဟီာက ပြညေ်လူထူေုဲ့ လိအုြခ်ျကတ်တကွိ ု

ြို ငြီးတတာ့မှ စုစည်းေမယ်ဆိုတဲ့ အတတွးအတခါ်တတွ 

ြါေင်လို့ြဲ ကျန်းမာတေးလုြ်ငန်းတတွမှာ ြိုငြီး တတာ့မှ 

ြူးတြါင်းဆာင်ေွက်လာတာနဲ့  တစ်တယာက်နဲ့တစ်  

တယာက် ယုံ ကကည်မှုတည်တဆာက်တာတတွကအစ 

ြိငုြီးတတာမ့ ှထငေ်ာပမငေ်ာနဲ့ တိုးတကမ်ှုေှတိဲတ့နောလိ ု

အမတို့ တပြာလို့ေတယ်တြါ့တနာ်။” လို့ မအယ်ဗလင်းက 

တပြာြါတယ်။

ကယားပြညန်ယ ်တကျးလကတ်ဒေတတဘွကမ်ှာ 

အခုလို  ကျန်းမာတေးအခန်းကဏ္ဍတတွကို  ပြည်ေူ

တတွေန်တဆာင်မှုတြးတနတာဆိုလှင်  (၈) နှစ်နီးြါး 

ေှိတနငြီးပဖစ်ြါတယ်။

“ CHDN ေဲ့လုြ်တဆာင်မှု ဘယ်တလာက်တအာင် 

ပမင်မှုေှိတနငြီလဲတြါ့တနာ် အဲ့လိုမျ ိုး ဆိုလို့ေှိေင်တတာ့ ဒီ 

အမတို့ကတနမှ အခုနတပြာေလိုမျ ိုးတလ ဒါကတကယ် 

တန်းဆိုလို့ေှိေင် အစိုးေ တစ်ေြ်အတနနဲ့လုြ်ေမည့် 

လုြ်ငန်းတတွ ပဖစ်တယ်တြါ့တနာ်  ဆိုတတာ့အစိုးေေဲ့ ၊ 

နိုင်ငံတတာ်ေဲ့နိုင်ငံတေး အတပခအတနနဲ့ကို ကျန်းမာတေး 

တစာင့်တေှာက်မှုတတွ မတြးနိုင်တဲ့ တနောတတွမှာကိုက 

ယှဉ်ငြိုင်အတနနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပဖည့်စွတ်အတနနဲ့အမတို့

လုြ်တနေတဲ့အောပဖစ်တယ်တြါ့။”လို့ မအယ်ဗလင်းက 

ဆက်တပြာြါတယ်။

လူထုတစ်ေြ်လုံးက လက်ခံနိုင်တဲ့၊ တန်းတူညီ 

အကျ ိုးခံစားခွင့် ေှိတဲ့  ကျန်းမာတေးစနစ်တစ်ခုကို  

တြါ်တြါက်လာဖို့အတွက် ကို  CHDN ကျန်းမာတေး 

အဖွဲ့က အဓကိလြုတ်ဆာငတ်နတာပဖစင်ြီး အဲဒ့အီဆင့က်ိ ု

ေွားနိုင်ဖို့  ကျန်းမာတေးစနစ်တတွကို တပြာင်းလဲတြး 

နိုင်ဖို့အတွက် ပြည်နယ်မှာေင့်ေင်တလှောက်ြတ်တဲ့ 

ဖက်ဒေယ်ကျန်းမာတေးစနစ် တြါ်တြါက်လာဖို့အတွက်

မေူါဒတေးောတတကွိ ုပြုစတုာတတနွဲ့ တပခားကစိ္စတတကွိ ု

တဆာင်ေွက်တနတာတတွေှိတယ်လို့ ေိေြါတယ်။

CHDN အဖွဲ့က ကေင်နီပြည်နယ်ေှိ ကယန်း 

ပြည်ေစ်ြါတီ (KNLP)၊ ကေင်နီလူမျ ိုးတြါင်းစုံ ပြည်ေူ့ 

လွတ်တပမာက်တေးတြ်ဦး (KNPLF)၊ ကေင်နီအမျ ိုး

ေားတိုးတက်တေးြါတီ(KNPP)၊ ကေင်နီအမျ ိုးေား 

စည်းလုံးညီညွတ်တေးအဖွဲ့အစည်း (KNSO)၊ ကယန်း 

အမျ ိုးေား  ကာကွယ်တေးတြ်  (KNG) ၊  ကေင်နီ  

အမျ ိုးေားငငိမ်းချမ်းတေးနှင့် ဖွံ့ငဖိုးတေးြါတီ (KNPDP) 

အဖွဲ့တတွကတနငြီး စုတြါင်းဖွဲ့ထားတဲ့  ကျန်းမာတေး 

အဖွဲ့ပဖစ်ြါတယ်။

KNPP အဖွဲ့ကတတာ့ လက်ေှိမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး 

ြစခ်တတ်ိကုခ်ိကုမ်ှုေြစ်တဲေး စာချုြက်ိ ုမချုြဆ်ိေုတေး

တဲအ့ဖွဲ့ပဖစင်ြီးတတာ ့ကျနတ်ဲ ့အဖွဲ့အစည်းတတကွတတာ ့

စစ်အစိုးေလက်ထက်ကတည်းက ငငိမ်းချမ်းတေးယူ 

ထားငြီး နယ်ပခားတစာင့်တြ်တို့၊ ပြည်ေူ့စစ်တို့ အေွင် 

ယူထားကကတဲ့ အဖွဲ့တတွပဖစ်ကကြါတယ်။

စစ်အစိုးေလက်ထက်မှာ အချင်းချင်းမကကာ 

ခဏဆိုေလို ြဋိြက္ခ ပဖစ်ြွားခဲ့ကကြါတယ်။ ၂၀၁၂ခု

နှစ် တနာက်ြိုင်း KNPP ကတန ပြည်နယ်အဆင့် အြစ် 

အခတ်ေြ်စဲတေးစာချုြ်ချုြ်ဆိုခဲ့ ငြီးတနာက်မှာတတာ့ 

အခုလို ပြည်ေူလူထုအတွက် အတူတကွြူးတြါင်းငြီး 

ကျန်းမာတေးအခန်းကဏ္ဍတတွတဆာင်ေွက်လာကကတာ

ပဖစ်ြါတယ်။

"CHDN ေှိတနတေးေတေွ့ ေူတို့တတွကလည်း 

ြို ငြီးတတာ့မှ တတွဆုံမှုတတွေှိအုံးမယ် ြို ငြီးတတာ့ ယုံ 

ကကည်မှုတတွတည်တဆာက်နိုင်လိမ့်မယ် ေန်တဆာင် 

မှုတတွလည်း လုြ်နိုင်ကကတယ်တြါ အဲ့လိုအတန အထား 

တတာ့ေှိတယ်။" လို့  မအယ်ဗလင်းက အဖွဲ့အစည်း 

အချင်းအချင်းအကကား ကျန်းမာတေးလုြ်ငန်းတတွကို

တဆာင်ေွက်ကကေင်း ငငိမ်းချမ်းတေးလုြ်ငန်းကို အတူတ

ကွတဖာ်တဆာင်တြးလာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကကည်တကကာင်း 

တပြာဆိုလိုက်တာပဖစ်ြါတယ်။
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လက်ေှိ အစိုးေလက်ထက် ငငိမ်းချမ်းတေးပဖစ်စဉ်တဖာ်တဆာင်တနမှု

နဲ့ တေွးတကာက်ြွဲကျင်းြဖို့ အတပခအတနအတြါ် တိုင်းေင်းေားြါတီအတနနဲ့ 

ဘယ်လိုေုံးေြ်ထားေလဲဆိုတာနဲ့ြတ်ေက်လို့ ကယန်းအမျ ိုးေားြါတီ 

ဥက္ကဌ ခွန်းဘီထူးနဲ့ တတွ့ဆုံတမးပမန်းထားတာတတွကို တကာက်နုတ်တင်ပြ 

လိုက်ေြါတယ်။

တမး ။ ။ ကယန်းမျ ိုးဆက်ေစ် လူငယ်ကတန ထုတ်တဲ့ “ငငိမ်းချမ်း တမး ။ ။ ကယန်းမျ ိုးဆက်ေစ် လူငယ်ကတန ထုတ်တဲ့ “ငငိမ်းချမ်း 

တေးအတကွ ်လထူအုေံ” ဆိတုဲ ့စစတ်မ်းစာအြ်ုအေ ယခအုစိုးေမှာငငမိ်းချမ်း တေးအတကွ ်လထူအုေံ” ဆိတုဲ ့စစတ်မ်းစာအြ်ုအေ ယခအုစိုးေမှာငငမိ်းချမ်း 

တေးတဖာတ်ဆာငမ်ှုက ယခငက်ထက ်အားနည်းတနတယလ်ို ့တဖာပ်ြထားတာ တေးတဖာတ်ဆာငမ်ှုက ယခငက်ထက ်အားနည်းတနတယလ်ို ့တဖာပ်ြထားတာ 

ေှိတယ်။ ဆိုတတာ့ ဆော့ေဲ့ အပမင်ကတော ယခု အစိုးေေဲ့ တဖာ်တဆာင်မှုက ေှိတယ်။ ဆိုတတာ့ ဆော့ေဲ့ အပမင်ကတော ယခု အစိုးေေဲ့ တဖာ်တဆာင်မှုက 

ယခင် အစိုးေထက် အားနည်းတယ်လို့ ပမင်ြါေလား။ ဘာတကကာင့် လဲတြါ့။ယခင် အစိုးေထက် အားနည်းတယ်လို့ ပမင်ြါေလား။ ဘာတကကာင့် လဲတြါ့။

တပဖ ။ ။ လူထုများက ငငိမ်းချမ်းတေးကို လိုလားကကြါတယ်။ ဒါတြမဲ့ 

ငငိမ်းချမ်းတေးနှင့်အတူ ေူတို့တမှော်လင့်ထားတဲ့  တပမယာ၊ စီးြွားတေး ၊ 

တညင်ငမိ်းမှု တတြွါတယ။်  အဒဲတီတာ ့အေငအ်စိုးေ အတပြာင်းအလ ဲစလြုတ်တာ ့

လတူတကွ ေတိင။် ပမငတ်ယ။် ဥြတမာ.. အေငအ်စိုးေလကထ်ကမ်ှာ KNPP 

ပြညန်ယအ်ဆင့၊် ပြညတ်ထာငစ်အုဆင့ ်လကမ်တှထ်ိုးတတာ ့လတူတေွတိယ။် 

ဒါတကကာင့် အဲဒီအစိုးေ လုြ်နိုင်မှုကို လူထုက မှတ်ချက်ပြုလိုက်တာ။ 

ယခုအစိုးေ လက်ထက်မှာကကတတာ့ KNPP လိုအဖွဲ့အစည်းမျ ိုးက NCA 

ကို ဆက်မထိုးနိုင်ဘူး။ ငြီး စစ်ြွဲငယ် (၂)ခုတတာင် ပဖစ်လိုက်တေးတယ်။ 

တကကးရုြ်တို့ တပမေိမ်းမှုတို့ တထာင်ကျမှုတို့ များလာတတာ့ လက်ေှိအစိုးေ 

လူထုက အမှတ်မတြးဘူး ။  ဒါတကကာင့်  နှို င်းယှဉ် ကကည့်မယ်ဆို ေင်  

ငငိမ်းချမ်းတေးကိစ္စမှာ အေင်အစိုးေ ြိုောတယ်လို့ ေူတို့ ပမင်ြုံေြါတယ်။ 

ကျတနာ်အပမင်ကတတာ့ ပြည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ေင်တတွေဲ့ အေည်အချင်းနဲ့ 

“tckvkyfoGm;rJh jidrf;csrf;a&;jzpfp^fu tm;rcHay;edkifr_ tvGeftm;enf;vGef;w,f?”

ဆိုင်တယ်။ အေင်အစိုးေ ပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်က ငငိမ်းချမ်းတေးအတွက် 

ြိုမိုတဆွးတနွး လုြ်တြးနိုင်တြမဲ့ အခုေန်ကကီးချုြ်က အပြစ်တင်တာဘဲ 

လုြ်တနတယ်။ လူထုအပမင်နဲ့ ကျတနာ်အပမင်ချင်း တူြါတယ်။

တမး ။ ။ ယခ ုအစိုးေေဲ့ ငငမိ်းချမ်းတေး အတကာငအ်ထညတ်ဖာမ်ှုက NCA တမး ။ ။ ယခ ုအစိုးေေဲ့ ငငမိ်းချမ်းတေး အတကာငအ်ထညတ်ဖာမ်ှုက NCA 

လကမ်တှ ်တေးထိုးနိငုပ်ခင်း မေှတိေးတဲ ့တိငု်းေင်းေားလကန်ကက်ိငုတ်တအွလကမ်တှ ်တေးထိုးနိငုပ်ခင်း မေှတိေးတဲ ့တိငု်းေင်းေားလကန်ကက်ိငုတ်တအွ

တွက် ဘယ်တလာက်ထိ ယုံကကည်မှုြိုင်းဆိုင်ောမှာ အကျ ိုးေက်တောက်မှု တွက် ဘယ်တလာက်ထိ ယုံကကည်မှုြိုင်းဆိုင်ောမှာ အကျ ိုးေက်တောက်မှု 

ေှိတနလဲ။ေှိတနလဲ။

တပဖ ။ ။ အစိုးေ ေကတ်မ်း ငြီးခါနီးမှာ KNU က အစိုးေေဲ့ ငငမိ်းချမ်းတေး 

ပဖစ်စဉ်ကို တမးခွန်းထုတ်ထားတယ်။ ေှမ်းတို့ကလည်း မကကိုက်တတာ့ဘူး။ 

ဆိတုတာ ့အစိုးေဦးတဆာငတ်ဲ ့ညလီာခနံငှ့ ်ေတဘာတညူခီျကအ်ချ ို့ကိလုည ်

ဘယ်လိုဆက်ေွားမယ်ဆိုတာ မေိနိုင်တတာ့ဘူး။ လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့ 

KNPP နဲ့ KIO တို့လည်း ဒီပဖစ်စဉ်ကို အားမေတတာ့ NCA မထိုးဘူး။ 

ဒလီိအုတပခအတနမှာ ယုကံကညမ်ှု အားအနည်းဆုံးြါ။ ၂၀၂၀ အလနွအ်စိုးေေစ ်

ကို ြိုတမှော်ငြီး လုြ်စောများကို အဲ့အတွက် ပြင်တနတယ်လိုဘဲ ပမင်တယ်။ 

စစ်တြ်နဲ့ အစိုးေကကားက အားငြိုင်မှုကလည်း ကကီးတနတတာ့ ငငိမ်းချမ်းတေး 

အလားအလာ မတကာင်းဘူးလို ပမင်တယ်။

တမး ။ ။ ဒီကြ်တောဂါတကကာင့် တိုင်းေင်းေား လက်နက်ကိုင်တတွက တမး ။ ။ ဒီကြ်တောဂါတကကာင့် တိုင်းေင်းေား လက်နက်ကိုင်တတွက 

တစ် နိုင်ငံလုံး အြစ်ေြ်တြးဖို့ တတာင်းဆိုကကတယ်။ ဒါတြမဲ့ ေခိုင်၊ ချင်းမှာ တစ် နိုင်ငံလုံး အြစ်ေြ်တြးဖို့ တတာင်းဆိုကကတယ်။ ဒါတြမဲ့ ေခိုင်၊ ချင်းမှာ 

ဆိေုင ်တန့တိငု်း တိကုြ်ွတဲတ ွပဖစတ်နဆ။ဲ ဒအီတြါ်မှာ အစိုးေကလည်း ငငမိတ်န ဆိေုင ်တန့တိငု်း တိကုြ်ွတဲတ ွပဖစတ်နဆ။ဲ ဒအီတြါ်မှာ အစိုးေကလည်း ငငမိတ်န 

တယ်လို့ တပြာေမှာတြါ့တနာ ဒီအတြါ်မှာ ဆော ဘာများတပြာချင်ြါေလဲ။တယ်လို့ တပြာေမှာတြါ့တနာ ဒီအတြါ်မှာ ဆော ဘာများတပြာချင်ြါေလဲ။

တပဖ ။ ။ အစိုးေနဲ့  စစ်တြ်ဟာ ကုလေမဂ္ဂတို့  တတာင်းဆိုတဲ့  

ြစ်ေြ်ဖို့နဲ့ ငငိမ်းချမ်းတေး လုြ်ဖို့ကို အတလးထားမဲ့ ြုံမတတွ့ေဘူး။ အခုလဲ 

armfOD;jrm ar;jref;onf/

ေခိုင်မှာ စစ်ပဖစ်တနတာဘဲတလ။ တနိုင်ငံလုံး အြစ်ေြ်ငြီး တကာင်းတကာင်း 

ဆိုးဆိုး ငငိမ်းချမ်းတေး တဆွးတနွးတာက ပဖစ်ေင့်တဲ့အေဘဲ။ ဒါတြမဲ့ ဒီလို 

လကတ်တွ့ဆနတ်ဲ ့ငငမိ်းချမ်းတေး ပဖစစ်ဉမ်ျ ိုး ဘယစ်စတ်ြန်ဲ့ အစိုးေကမလှြုခ်ဲ ့

တာမေှိဘူး။ လုြ်တနတဲ့ ငငိမ်းချမ်းတေးက ဟန်ပြြိုများတနတယ်။

တမး ။ ။ ကျန်ေှိတနတေးတဲ့ ေူတို့ေဲ့ ေက်တမ်းအတွင်းမှာ ငငိမ်း တမး ။ ။ ကျန်ေှိတနတေးတဲ့ ေူတို့ေဲ့ ေက်တမ်းအတွင်းမှာ ငငိမ်း 

ချမ်းတေးနဲ့ ြတ်ေက်ငြီး ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျ ိုးနဲ့ အတကာင်အထည်တဖာ် ချမ်းတေးနဲ့ ြတ်ေက်ငြီး ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျ ိုးနဲ့ အတကာင်အထည်တဖာ် 

ေွားေင် လူထုအတွက် အကျ ိုး ေှိလာနိုင်မလဲ။ေွားေင် လူထုအတွက် အကျ ိုး ေှိလာနိုင်မလဲ။

တပဖ ။ ။ လက်ေှိေက်တမ်းအကျန်မှာ အစိုးေ ၂၁ ြင်လုံညီလာခံ 

တခါ်မယ်လို တပြာထားတယ်။ အခုချနိ်မှာ မပဖစ်နိုင်တတာ့ဘူးနဲ့ တူတယ်။ 

ကိုဗစ်ြိုင်းေစ်(စ်)ေှိတနတယ်။ တေွးတကာက်ြွဲ လုြ်ေတတာ့မယ်။ ၂၀၂၀

 မှ Election မလုြ်ပဖစ်ေင် ကာလုံလိုမျ ိုး တခါ်တေတတာ့မယ်။ အဲဒီတတာ့ 

ပြဿနာေှိတဲ့ အတပခအတနမျ ိုးမှာ ထင်ောပမင်ော တကာင်းမွန်မဲ့ ငငိမ်းချမ်း 

တေးတဖာ်တဆာင်မှုမျ ိုး မေှိနိုင်ဘူး။ အစိုးေက ငငိမ်းချမ်းတေးပဖစ်စဉ်မှာ ဘာမှ 

လုြ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ စစ်တြ်ကဘဲ တိုက်ြွဲပဖစ်ချင်တာပဖစ်ပဖစ်၊ ေြ်ချင် 

တာပဖစ်ပဖစ်၊ ညီလာခံတခါ်မယ် မတခါ်ဘူးပဖစ်ပဖစ် လုြ်တနတယ်။ အစိုးေက 

တေွးတကာက်ြွဲကို ြိုစိတ်ေင်စားတနတယ်လိုဘဲ ေုံးေြ်လိုတယ်။

တမး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ြါ ဆော။ ဆိုတတာ့ တကယ်လို့များ ၂၁ ညီလာခံက တမး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ြါ ဆော။ ဆိုတတာ့ တကယ်လို့များ ၂၁ ညီလာခံက 

ဆက်ငြီး မလုြ်ပဖစ်တတာ့ေင် ဆက်လက်အတကာင်အထည်တဖာ်ေွားမဲ့ ဆက်ငြီး မလုြ်ပဖစ်တတာ့ေင် ဆက်လက်အတကာင်အထည်တဖာ်ေွားမဲ့ 

ငငိမ်းချမ်းေးကို  ဘာတတွ၊ ဘယ်တလာက်ထိ အကျ ိုးကေက်တောက်မှု ငငိမ်းချမ်းေးကို  ဘာတတွ၊ ဘယ်တလာက်ထိ အကျ ိုးကေက်တောက်မှု 

ေှတိစနိငုမ်လ။ဲ KNPP ကတော လကမ်တှမ်ထိုးထားတဲအ့တကွ ်ဒညီလီာခမံှာ ေှတိစနိငုမ်လ။ဲ KNPP ကတော လကမ်တှမ်ထိုးထားတဲအ့တကွ ်ဒညီလီာခမံှာ 

ဘယ်အခန်းကဏ္ဍကတန ြါေင်ခွင့်ေမှ ကေင်နီ( ကယား) ပြည်နယ်အတွက် ဘယ်အခန်းကဏ္ဍကတန ြါေင်ခွင့်ေမှ ကေင်နီ( ကယား) ပြည်နယ်အတွက် 

ဘယ်လိုတကာင်းကျ ိုးတတွ ေလာနိုင်မလဲတြါ့။ဘယ်လိုတကာင်းကျ ိုးတတွ ေလာနိုင်မလဲတြါ့။

တပဖ ။ ။ ဒီတတာ့ ၂၁ ြင်လုံလုြ်ပဖစ်ေင် KNPP တို့လို ြါခွင့်၊ကယား 

ပြည်နယ်မှာ အပခားလက်နက်ကိုင်တတွ ေှိတယ်။ ြါခွင့်တို့ကလုံးေမတေ 

ချဘူး။ ြါခွင့်ေှိတာတတာင်မှာ အခုလိုအချနိ်မျ ိုးလုြ်တနတဲ့ ၂၁ ြင်လုံ 

ညီလာခံကလည်း ဘာမှ တဆွးတနွးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတကကာင့် အခု 

လုြ်ေွားမဲ့ ငငိမ်းချမ်းတေးပဖစ်စဉ်က အားမခံတြးနိုင်မှု အလွန် အားနည်း 

လနွ်းတယ။် တေွးတကာကြ်ွကဲိ ုအစိုးေက တေှာငလ်ိမုေဘူးတလ။ တေွးတကာက ်

ြွဲကျင်းြေင် NLD က ပြန်နိုင်အုံးမှာဘဲ လို့ NLD က ယူဆတယ်တလ။ 

ဒါတကကာင့် ေူတို့အတွက် တေွးတကာက်ြွဲက ြိုအတေးကကီးတယ်။

တမး ။ ။ တေွးတကာက်ြွဲကိုြဲ ြိုငြီးစိတ်ေင်စားတယ်ဆိုတတာ့ လူထု တမး ။ ။ တေွးတကာက်ြွဲကိုြဲ ြိုငြီးစိတ်ေင်စားတယ်ဆိုတတာ့ လူထု 

ကတော ဘယ်တလာက်ထိ အယုံအကကည်ေှိလာနိုင်ဦးမလဲလို့ ဆောပမင် ကတော ဘယ်တလာက်ထိ အယုံအကကည်ေှိလာနိုင်ဦးမလဲလို့ ဆောပမင် 

ြါေလ။ဲ ငြီးတတာ ့ေတူိုေ့ဲ့ ၂၀၁၅ ကတကိေတထ်မဲှာလည်း ငငမိ်းချမ်းတေးကိ ုြါေလ။ဲ ငြီးတတာ ့ေတူိုေ့ဲ့ ၂၀၁၅ ကတကိေတထ်မဲှာလည်း ငငမိ်းချမ်းတေးကိ ု

ဦးစားတြး တဖာ်တဆာင်ေွားမယ်ဆိုတဲ့အောလည်း ြါတယ်တြါ့တနာ။ ဦးစားတြး တဖာ်တဆာင်ေွားမယ်ဆိုတဲ့အောလည်း ြါတယ်တြါ့တနာ။ 

ဆိုတတာ့ ေူတို့ေဲ့ ( ငငိမ်းချမ်းတေးအပြင် တပခားတော) ကတိကေတ်ကို ဆိုတတာ့ ေူတို့ေဲ့ ( ငငိမ်းချမ်းတေးအပြင် တပခားတော) ကတိကေတ်ကို 

တဖာ်တဆာင်နိုင်မှု အတိုင်းအတာ ဘယ်တလာက်ထိ ေှိတနငြီလဲတြါ့။တဖာ်တဆာင်နိုင်မှု အတိုင်းအတာ ဘယ်တလာက်ထိ ေှိတနငြီလဲတြါ့။

တပဖ ။ ။ ကေငန်လီထူမုျားကတတာ ့တေွးတကာကြ်ွအဲတကွ ်ပြငထ်ားဖို ့

လိုလိမ့်မယ်လို့ ယူဆတယ်။ ကိုယ်တဒေအကျ ိုးနဲ့ အမျ ိုးေားအကျ ိုးကို 

တဖာတ်ဆာငတ်ြးနိငုမ်ဲ ့ကိယုစ်ားလယှတ်တ ွ၂၀၂၀ အလနွမ်ှာ အစိုးေအဖွဲ့တတမွှာ 

ြါတနဖိုလ့ိတုယ။် ကိဗုစတ်ကကာင့ ်တေွးတကာကြ်ွကဲိ ုတမးခနွ်းထတုတ်နကကတြမဲ ့

လြုပ်ဖစခ်ဲေ့ညေ်ှတိော ်လထူမုျားက အဆငေ်င့ေ်ှတိနဖို။့ မနဲဲ့ ကိယုြ်ါေငေ်မဲ ့

နိုင်ငံတေး ငငိမ်းချမ်းတေးကိစ္စေြ်များကို ြါေင်ကကဖို့ တိုက်တွန်းလိုတယ်။

tifwmAsL;tifwmAsL;

တမး။ ။ အကိုတို့နှစ်တယာက်ေဲ့ အနာဂတ်တမှော်မှန်းချက်တတွကိုတပြာ

ပြတြးြါ။

တပဖ။ ။ ကျတတာ်တို့တကျာင်းငြီးေွားေင်တတာ့ ကျတတာ်တတာ့ အေိ 

ကုမ္ပဏီနဲ့ချတိ်ဆက်ဖို့ေှိတယ် ကျတတာ့်လိုင်းနဲ့ကျတတာ်တြါ့ ဒီနည်းြညာ 

လိငု်းြလဲိကုတ်တာမ့ှာ နည်းြညာြိငု်းလိကုမ်ယ။် ကိယုတ်တထ်ားတဲြ့ညာနဲ့ 

Sharing လုြ်မယ် ကိုယ့်နယ်မှာေှိတဲ့ေူတတွကိုလည်း လက်တွဲတခါ် 

ချင်တယ်တြါ့တနာ ဒါကတတာ့  ကျတတာ်အိြ်မက်  ေည်ေွယ်ချက်ြဲ ။ 

(ကိုတအာင်ပမတ်)

ကျတတာက်ျတတာ ့အခမု ှတကျာင်းတကတ်နဆလဲငူယပ်ဖစတ်ဲအ့တကွ ်

တကကာင့်မို့လို့ Carrier Life တြါ့ ကျတတာ်ေယ်တဆာင်ေွားချင်ြါတယ်။ 

ဒနီည်းြညာတစခ်ထုမဲဟတုဘ်နဲဲ့ ပြငြ်ြညာအကနုလ်ုံးတြါ ့အဒဲါတတေွယ ်

တဆာင်ေွားမယ်။ တေှ့ကလမ်းပြေွားတဲ့ စီနီယာအတိုင်း ေူတို့ထက်

ြိုတတာ်တဲ့ြိုတကာင်းတဲ့ေူပဖစ်တစေမယ်။ ငြီးတတာ့ ဘွဲ့ေေွားေင်လည်း 

ဒီနည်းြညာအလုြ်နဲ့ြဲ အကျ ိုးပြုတဲ့လုြ်ငန်းကို ဆက်လုြ်ေွားမှာြါ။

တမး။ ။ တေှ့ဆက်တကာ အဲလို တီထွင်မှုပြုလုြ်ခဲ့မယ်ဆိုေင် စီနီယာ 

တစ်တယာက်အတနနဲ့ ဘယ်လိုလက်တွဲတခါ်ဖို့ေှိလဲ။

တပဖ။ ။ ကျတတာ်တို့လိုအြ်တဲ့ဟာဆိုေင် တကျာင်းက ဆောတတွနဲ့ 

တို င် ြ င် တ ယ်  အ ကူ ညီ တတာ င်း တ ယ်  ဆ ော တို့ ဖ က် က တန လ ည်း  

တတန်ိငုေ်တလာက ်ကညူတီြးတယ။် ညငီယ ်ညမီငယက်ိလုည်းဆွတဲခါ်တယ ်

အကုန်လုံး။ လက်ေှိအတပခအတန ကိုဗစ်တကကာင့်ော ငငိမ်တနကကတာတြါ့။ 

တကယ်တမ်းတခါ်ေင် လာတြးြါတယ်။ (ကိုတအာင်ပမတ်)

ကျတတာ်တို့ ဂျူနီယာကလည်း ကိုယ်ကကံဆနိုင်တာတတွ စီနီယာ 

လကတ်ွတဲခါ်တဲတ့နာကက်ိလုိကုဖ်ို ့ဆန္ဒေှြိါတယ။် ဒါတြမယ့ ်အခတုလာတလာ 

ဆယ်တတာ့ COVID-19 ပဖစ်တနတဲ့အတွက်တကကာင့်မလို့ လူစုတာမတကာင်း

တဲ့အတွက်တကကာင့်မလို့ြါ။

တမး။ ။ တနာက်ဆုံးအတနနဲ့ ဘာတတွများ ထြ်ငြီးပဖည့်စွက်တပြာပြ

ချင်တေးလဲ။

တပဖ။ ။ ကျတတာ်တို့အတနနဲ့ တကျာင်းေားလူငယ်ကတနငြီးတတာ့ 

တကျာင်းတက်တနဆဲလူငယ်တတွအတနနဲ့ လုြ်တြးနိုင်တာအများကကီးေှိြါ 

တေးတယ်။ ဒါတြမယ့်  ကျတတာ်တို့မှာ အဖက်ဖက်က လိုအြ်မှုတတွ 

ေှိတနြါတေးတယ်။ နည်းြညာြစ္စည်းတတွဆိုေင် ကျတတာ်တို့ ေန်ကုန် 

နဲ့ မန္တတလးငမို့မှာြဲေနိုင်တာေှိတယ်တြါ့။ အကယ်၍ ကျတတာ်တို့အတနနဲ့ 

လုြ်နိုင်ခဲ့မယ် တပခားတငွတေးတကကးတေး အကူအညီေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုေင် 

အဲ့ြစ္စည်းကိုေွားယူဖို့  အခက်အခဲေှိတာမျ ိုးတတွ  အဲလိုမျ ိုးဆို တတာ့  

ကျတတာ်တို့အတနနဲ့  ဌာနဆိုင်ောတစ်ခုခုကတနြဲ ပဖစ် ပဖစ် ဒါမှမဟုတ် 

အစိုးေအတနနဲ့ြဲ ပဖစ် ပဖစ် ကျတတာ်တို့ကို  တတ်နိုင်တဲ့ဖက်တနငြီးတတာ့ 

တနာက်ဆုံး အေုံးေင်တဲ့ေူတစ်တယာက်အတနနဲ့ ကျတတာ်တို့ကို တကာင်း 

တကာင်းအေုံးချငြီးတတာမ့ ှဒ ီCOVID-19 တိကုဖ်ျကတ်ေးကာလ အတငွ်းမှာ 

အတကာင်းဆုံးြါေင်ကူညီေွားချင်ြါတယ်။

တမး ။  ။  အ ခု လို အ ချ ိန် တြး ငြီး  တပဖ ကကား တြး တဲ့ အ တွ က်  

တကျးဇူးတင်ြါတယ်။

တပဖ။ ။ တကျးဇူးတင်ြါတယ်။

ydk;owfaq;cef; wDxGifjyD; vSL'gef;oGm;wJh uGefjyLwmwuUodkvfausmif;om;eSpfOD;eSihf awG hqkHar;jref;jcif; --- tquf

ကယန်းအမျ ိုးေားြါတီ ဥက္ကဌ ခွန်းဘီထူး



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

arv (1) &ufae@/  2020 ckESpfarv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) EdkifiHwum owif;EdkifiHwum owif;

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ကူးစက်ပမန် ကြ်တောဂါ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်တကကာင့်  

အခက်အခဲတြါင်းများစွာ ကကုံတတွ့တနေေည့် လယ်ေမား ၁၀ ေန်းကို 

ထိုင်းအစိုးေမှ လစဉ် ဘတ်တငွ ၅၀၀၀ (အတမေိကန် တဒါ်လာ ၁၅၃)  စီ 

တထာက်ြံ့ေွားမည် ပဖစ်တကကာင်း ထိုင်းအစိုးေက ဧငြီလ ၂၈ ေက်တန့တွင် 

အတည်ပြု တပြာကကားလိုက်ေည်။ 

ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ေန်းေှိ လယ်ေမားများအတွက် ထိုင်းအစိုးေ က 

တည်တထာင်ထားေည့်  အတေးတြါ် ကယ်ဆယ်တေးဆိုင်ော ေန်ြုံတငွ  

ထိုင်းဘတ်တငွ ဘီလီယံ ၁၅၀ (အတမေိကန်တဒါ်လာ ၄ ဒေမ ၆ ဘီလီယံ)

ထဲမှ လစဉ် ဘတ် ၅၀၀၀ ပဖင့် ေုံးလ ဆက်တိုက်ထုတ်တြးေွားေန် 

လျာထားတကကာင်း ထိငု်းအစိုးေတပြာတေးဆိခုငွ့ ်ေှေိ ူနာရမူနွြ်ငရ်ိဆုငေ်ြက် 

အတည်ပြု တပြာကကားခဲ့ပခင်း ပဖစ်ေည်။ 

xdkif;tpdk;&rS v,form; 10 oef;tm; vp^f bwf 5000 axmufyHhrnf

ထိငု်းလယေ်မားများအတနပဖင့ ်ယင်းကယဆ်ယတ်ေးတထာကြ်ံတ့ငကွိ ု

တမလမ ှဇလူိငုလ်အထ ိေေှမိညပ်ဖစင်ြီး တထာကြ်ံတ့ငေွေှတိေးအတကွ ်စိကုြ်ျ ိုး 

တေးဆိငုေ်ာ တိုးချဲ့ဌာန ေိုမ့ဟတု ်ခခတံမွးတေိစ္ဆာန ်ဖွံ့ငဖိုးတေးဌာန ေိုမ့ဟတု ်

ငါးလုြ်ငန်းဌာနများ၌ မှတ်ြုံတင်ေန်  လိုအြ်တကကာင်း ထိုင်းအစိုးေ 

တပြာတေးဆိုခွင့်ေှိေူ ြင်ရိုဆင်ေြ်က ထြ်ဆင့်တပြာကကားေည်။

ယင်းအပြင်  ကို  ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ကူးစက် ပမန်  ကြ်တောဂါ  

ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်တကကာင့်  အခက်အခဲတြါင်းများစွာ ကကုံတတွ့တနေေည့် 

ထိုင်းနိုင်ငံေား ၁၆ ေန်းကိုလည်း လစဉ် ကယ်ဆယ်တေး တထာက်ြံ့တငွ 

ဘတ်-၅၀၀၀ တထာက်ြံ့တြးခဲ့ငြီး ဧငြီလမှ ဇူလိုင်လ အထိ ဆက်လက် 

ေေှိကကမည်ပဖစ်ေည်။

REF: Thai Visa Forum 

bktD

ထိုင်းနိုင်ငံ  အစိုးေမှ ထုတ်ပြန်ထားေည့် အတေးတြါ်အမိန့်ကို  

တနာက်ထြ် ေက် (၃၀) ေက်တမ်းတိုးလိုက်ငြီ ပဖစ်တကကာင်း ထိုင်းနိုင်ငံ 

COVID-19 အတပခအတနကကီးကကြ်ကွြ်ကဲတေးဗဟိုဌာန (CCSA)က ဧငြီလ 

၂၇ ေက်တန့က ထုတ်ပြန်တကကညာခဲ့ေည်။ 

ဧငြီ ၃၀ ေက်တွင် ေက်တမ်းကုန်မည့်   အတေးတြါ်အမိန့်ကို  

တမလကုန်အထိ ေက်တမ်းတိုးေွားမည်ဟု CCSA ၏ တပြာတေးဆိုခွင့်ေှိေူ 

တာေီဆစ် ေီဆာနုယိုေင်က အတည်ပြု တပြာကကားလိုက်ပခင်း ပဖစ်ေည်။ 

CCSA မှ ေင်ဆိုင်တနေေည့် COVID-19 တောဂါ ကူးစက်ြျ ံ့ြွားမှု 

အတပခအတနကို ထိန်းချုြ်နိုင်ပခင်း မေှိတေးေည့် အတပခအတနတွင့်  CO-

VID-19 တောဂါ တတကျာပ့ြန ်အေှနိအ်ဟနုပ်ဖင့ ်ပြနလ်ည ်ပဖစြ်ွားလာမညက်ိ ု

စိုးေိမ်မှုတကကာင့် ေက်တမ်းထြ်တိုးပခင်းပဖစ်တကကာင်း တပြာေည်။

ထိုင်းအတေးတြါ်အမိန့်ထဲတွင် ည ၁၀ နာေီမှ မနက် ၄ နာေီ 

အတွင်း ညမထွက်ေအမိန့်အာဏာဆက်တည်တနဆဲပဖစ်ငြီး လူစုလူတေး 
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စုတေးခွင့်မေှိတေးေလို၊ ကန့်ေတ်ချက်ေှိေည့် ခရိုင်ပဖတ်တကျာ် ခေီးေွား 

လာမှုများနှင့် တပခား ကန့်ေတ်ချက်များြါေင်တနတကကာင်း တဒါက်တာ 

တာေီဆစ်က  တပြာေည်။

ယင်းအမိန့်ကို ေက်တမ်းတိုးေည့် ဆုံးပဖတ်ချက်ကို ထိုင်းေန် 

ကကီးချုြ်ြောေွတ် ချန်အိုချာက ဦးတဆာင်ခဲ့ေည့် အစိုးေ ဌာနဆိုင်ောများ 

ြါေငတ်ော အမနိ့်၏ေကတ်ောကမ်ှုများကိ ုတဆွးတနွးေည့ ်အစည်းအတေးမ ှ 

ချမှတ်ခဲ့ပခင်း ပဖစ်တကကာင်း ေိေေည်။ 

ယင်းအစည်းအတေးတွင်  ထိုင်းအမျ ိုေားလုံ ခခုံတေးတကာင်စီက 

စစ်တမ်းများအေ ထိုင်းလူထုများေည် အတေးတြါ်အမိန့်ကို ေက်တမ်း 

တိုးေန် လိုလားတနကကတကကာင်း တင်ပြတပြာဆိုခဲ့တော်လည်း တိကျမှန် 

ကန်ေည့် စစ်တမ်းအတေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်တဖာ်ပြခဲ့ပခင်း 

မေှိတြ။ 

ကမ္ဘာအင်အားကကီးနိုင်ငံပဖစ်ေည့် အတမေိကန် ပြည်တထာင်စုတွင် 

ကမ္ဘာ့ ကူးစက်ပမန် ကြ်တောဂါပဖစ်ေည့် COVID-19 ကူးစက်ခံေေူ ၁

 ေန်းတကျာ် ေှိေွားငြီ ပဖစ်တကကာင်း ဧငြီလ ၂၈ ေက်တန့တွင် NBC ေတင်း 

ဌာနက တဖာ်ပြေွားခဲ့ေည်။ 

အတမေိကန်နိုင်ငံေည် ကမ္ဘာတြါ်တွင် COVID-19 ကူးစက်ခံေေူ ၁ 

ေန်းတကျာ်ေည့် ြထမဆုံး နိုင်ငံ ပဖစ်လာေည်။ 

လက်ေှိ  အတနအထားအေ အတမေိကန်နိုင်ငံေည် COVID-19 

ကူးစက်ခံေေူ အများဆုံး ေှိတနေည့် နိုင်ငံပဖစ်ေည့် ကမ္ဘာ့ COVID-19 

ကူးစက်ခံေေူ ဦးတေ၏ ေုံးြုံ  တစ်ြုံတွင် အတမေိကန်နိုင်ငံေားများ 

ပဖစ်တကကာင်း ေိေေည်။ 

အတမေကိနန်ိငုင်တံငွ ်COVID-19 တောဂါပဖင့ ်(ဧငြ ီ၂၉ တနာကဆ်ုံးအေ) 

တေဆုံးေူ ၆ တောင်းေန်းကျင်ခန့်  ေှိတနငြီ ပဖစ်ေည်။ 

COVID-19 တောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်းနှင့် တေဆုံးမှုနှုန်း ပမှင့်တက် 

လာတနတော်လည်း ေမ္မတ တဒါ်နယ်ထေမ့်ဦးတဆာင်ေည့် အုြ်ချုြ်တေး 

အဖွဲ့ေည် စတိုးဆိုင်များနှင့် အလုြ်ရုံများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ေန် ပြည်နယ် 

အုြ်ချုြ်ေူများကို  တွန်းအားတြးလျက်ေည့်အတွက်  ကျန်းမာတေး 

ြညာေှင်များမှ ေတိတြး တေဖန် တပြာဆိုမှုများ ေှိတနေည်။ 
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ဂျြန်နိုင်ငံတွင် ယခုနှစ် ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လတွင် 

ကျင်းြေန် စီစဉ်ထားခဲ့ေည့် ကမ္ဘာ့အားကစားြွဲတတာ်

ကကီးတစ်ခုပဖစ်ေည့် တိုကျ ို အိုလံြစ် ၂၀၂၀ ကို ၂၀၂၁

 ခုနှစ် တနွောေီေို့ တပြာင်းတေှေ့ကျင်းြေန် နိုင်ငံတကာ 

အိုလံြစ်တကာ်မတီက ဆုံးပဖတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့တကကာင်း 

ေိေေည်။ 

ယခုကဲ့ေို့ တေှေ့ဆိုင်းလိုက်ပခင်းေည် တခတ်ေစ် 

အိုလံြစ် ကျင်းြလာခဲ့ေည့် နှစ် ၁၀၀ တကျာ်အတွင်း 

ြထမဆုံးအကကိမ် ပဖစ်ေည်။ 

ယင်းဆုံးပဖတ်ချက်နှင့် ြတ်ေက်ငြီး အိမ်ေှင် 

အပဖစ ်လကခ်ကံျင်းြမည့ ်ဂျြနန်ိငုင်၏ံ ေနက်ကီးချုြက်ိ ု

နိုင်ငံတကာ အိုလံြစ်တကာ်မတီ ဥက္ကဌ Thomas Bach 

က ဖုန်းဆက်အတကကာင်းကကားခဲ့တကကာင်း ေိေေည်။ 

တိကုျ ို အိလုြံစင်ြိုငြ်ွအဲတကွ ်ဂျြနန်ိငုင်ကံ ၁၂

 ဒေမ ၆ ဘီလီယံ အကုန်ကျခံ စီစဉ်ထားတော်လည်း 

COVID - 19 a&m*ga=umihf wdkusdKtdkvHypfudk 2021 odk ha&G hqdkif;

ကမ္ဘာ့ ကူးစက်ပမန် ကြ်တောဂါပဖစ်ေည့် COVID-19 

တကကာင့ ်ေကေ်တ္တြတ ်အတတာက်ကာ တဆွးတနွးအငြီးတငွ ်

ယ င်း ကဲ့ ေို့  ဆုံး ပဖ တ် ချ က်  ထွ က် တြါ် လာ ခဲ့ ပခ င်း  

ပဖစ်ေည်။ 

ကမ္ဘာ့အနှံ့ COVID-19 ကူးစက်မှုများတကကာင့် 

ဒီနှစ်တနွောေီတွင် ကျင်းြမည့် တိုကျ ို  အိုလံြစ်ကို 

လာတောက် ယှဉ်ငြိုင်မည့် ကစားေမားနှင့် အားတြး 

မည့် ြေိေတ်များ၏ ခေီးေွားလာခွင့် ြိတ်ြင်ထား 

မှုတတွတကကာင့် ဗီဇာအခက်အခဲများ ေှိတနေည့်အပြင် 

ငြိုင်ြွဲ ေင်တောက် ယှဉ်ငြိုင်မည့် အတမေိကန်၊ ကတန 

ဒါ၊ ကေစတတးလျနှင့် အပခားတော နိုင်ငံများမှ ကစား 

ေမားများ မတစလွှတ်ေန် ဆုံးပဖတ်ခဲ့ကကငြီး ငြိုင်ြွဲတေှေ့ 

တပြာင်းတြးေန ်တတာင်းဆိခုဲက့ကပခင်း စေည့ ်အတကကာင်း 

အေင်းများတကကာင့် တေှေ့ဆိုင်းခဲ့ေပခင်းပဖစ်တကကာင်း ေိ 

ေေည်။ 
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ြေီးမီးယားလိဂ်ကလြ်အေင်းတစ်ေင်းပဖစ် 

ေည့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အေင်း၏ အားထား 

ေေည့် လူငယ် တိုက်စစ်မှူး ေတ်ေှိဖို့ဒ်ေည် ဒဏ်ောမှ 

ပြန်ေက်ောလာငြီပဖစ်တောတကကာင့် ပြန်လည်ကစား 

နိုင်တတာ့မည် ပဖစ်တကကာင်း ေိေေည်။

အေက် ၂၂ အေွယ် တိုက်စစ်မှူးတလးေည် 

ဇန်နေါေီလကတည်းက တနာက်တကျာဒဏ်ောတကကာင့် 

ကာလေှည် အနားယူတနေေူ ပဖစ်ေည်။ 

အဂြလန်ေား ေတ်ေှိဖို့ဒ်ေည် ဧငြီလ ၂၇ ေက် 

တန့က မနယ်အူေင်း၏ တလက့ျင့တ်ေးကငွ်းေို ့တောကေ်ှ ိ

လာငြီး ဒဏေ်ာနငှ့ ်ြတေ်ကင်ြီး စစတ်ဆးမှုများ ပြုလြု ်

ခဲေ့ည့အ်ပြင ်အတြါစ့ား တလက့ျင့ခ်န်းများကိ ုပြုလြုခ်ဲ ့

တကကာင်း ေိေေည်။ 

ေတေှ်ဖိိုဒ့ေ်ည ်ဇနွလ် ၁၃ ေကတ်န့တငွ ်ပြနလ်ည ်

ယှဉ်ငြိုင်ကစားမည့် ြေီးမီးယားလိဂ် ြွဲစဉ်များတွင် 

ပြနလ်ည ်ြါေငက်စားနိငုဖ်ယွ ်ေှတိနတကကာင်းလည်း The 

Sun ေတင်းဌာနက တဖာ်ပြထားေည်။ 

ယခ ု၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခနုစှ ်ြေီးမီးယားလဂိ ်တဘာလုံး 

ောေီတွင် ေတ်ေှိဖို့ဒ်ေည် မန်ယူအေင်းအတွက် ၂၂ 

ြွဲကစားတြးခဲ့ငြီး ၁၄ ဂိုး ေွင်းယူတြးထားေည်။ 
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အီတလီ စီးေီးတအကလြ် ဂျူဗီတြ်အေင်း၏ 

ကကယ်ြွ င့်  က စား ေမား  တြါ လို  ဒီ ဘာ လာ တွ င်  

ေက်ေတ္တြတ် ၆ ြတ်အတွင်း COVID-19 စမ်းေြ်စစ် 

တဆးမှုများ ပြုလုြ်ခဲ့ော Positive ၄ ကကိမ် တတွ့ေှိ 

ခဲ့တကကာင်း Dailymail ေတင်းဌာနမှ တဖာ်ပြခဲ့ေည်။ 

အာဂျင်တီးနာ တိုက်စစ်ကစားေမားနှင့် ေူ၏ 

ချစေူ်ေည ်မတလ် ၂၁ ေကတ်န့တငွ ်COVID-19 တောဂါ 

ကူးစက်ခံခဲ့ေတကကာင်း ြထမကကိမ်အတည်ပြုခဲ့အငြီး ၆

 ြတ်အတွင်း စစ်တဆးမှု ၄ ကကိမ်ပြုလုြ်ော ၄ ကကိမ်လုံး 

Positive ပဖစ်တနတေးပခင်း ပဖစ်ေည်။ 

အေက် ၂၆ နှစ်အေွယ် ဒီဘာလာေည် CO-

VID-19 ကူးစက်ခံေမှု အတတွ့အကကုံနှင့် ြတ်ေက်ငြီး 

&ufowœywf 6 ywftwGif; 'DbmvmwGif COVID-19 Positive 4 =udrf awG h&Sd 

ေနူငှ့ ်ေခူျစေ်ေူည ်များစွာ ေကေ်ာတကာင်းမနွလ်ာငြ ီ

ပဖစ်ြါတကကာင်း ၊  တောဂါလက္ခာဏာတစ်ခုမှလည်း  

ခစံားေပခင်းတို ့မေှတိတာတ့ကကာင်း တပြာဆိ ုခဲတ့ေးေည။် 

ယင်းကဲ့ေို့  ဒီဘာလာ၏ အတပခအတနနှင့်  

ြတ်ေက်ငြီး စီးေီးတအငြိုင်ြွဲတွင် ေင်တောက် ယှဉ်ငြိုင် 

တနေည့် ကလြ်အေင်းအားလုံးကို တမလ ၄ ေက်တန့ 

မှစတင်ကာ တလ့ကျင့်ခန်းများ ပြန်လည် ပြုလုြ်  

ေန် ခွင့်ပြုခဲ့ေည့် အီတလီစီးေီးတအ အာဏာြိုင်များ 

အတွက် တခါင်းခဲစော ကိစ္စတစ်ေြ် ပဖစ်လာေည်။ 

ဒီဘာလာ၏ ဂျူဗီတြ်အေင်းတဖာ်များ ပဖစ်  

ကကေည့် ဒယ်နီယာယ် ရူဂါဒီနှင့် မာတွန်ဒီတို့လည်း 

COVID-19 ကူးစက်ခံေေည်။ 

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

09786499987/ 0945287956609786499987/ 09452879566

  Phone : 09262172935
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