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pmrsufESm(2)

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

ပြီးခဲ့တဲ့  ၁၆ ရက်နေ့မှာ ကယား( ကရင်ေီ) 

ပြည်ေယ်၊ ရှားနတာပမို့ ေယ်ေဲ့ ၅ မိုင်ခေ့်အကွာမှာ 

ကရင်ေီအမျ ိုးသား တိုးတက်နရးြါတီ ( KNPP) ေဲ့ 

တြ်မနတာ်တို့ ြဠိြက္ခပြစ်ြွားခဲ့ြါတယ်။ 

ဒြီဋြိက္ခပြစစ်ဉမ်ှာ အရြသ်ား တစဦ်း နသဆုံးခဲ ့

တယ်ဆိုတဲ့အနြါ် အတည်မပြုနိုင်နြကာင်း ကရင်ေီ 

အမျ ိုးသား တိုးတက်နရးြါတီ( KNPP) ရှားနတာပမို့ 

ေယ် ဆက်ဆံနရးရုံး တာဝေ်ခံခူးဘိုးရယ်က ကန္တာရဝ 

တီတိုင်း(မ်)ကို နပြာြါတယ်။

“ ကျနတာ် ပြစ်ပြစ်ပြီးချင်း တစ်ောရီခွဲ၊ နှစ်ော 

ရီနောက်မှာ တက်ြကည့်တယ်။ ဘာမှ မနတွ့ဘူး။ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတာေည်း ဘာမှ မနတွ့ဘူးနေ။ 

ကျနတာ်တို့ြက်က တြ်ကိုေည်း မနတွ့နတာ့ဘူး။ 

အစိုးရြက်က တြ်နတာ့ နတွ့တယ်။ အရြ်သား 

နသဆုံးတဲ့ သတင်းနတွက ဘယ်ေိုသိပြီး ထွက်ော 

တာေဲ ကျနတာ်ေည်း မသိဘူး။ ကျနတာ်ကိုယ်တိုင် 

တကြ်ကည့တ်ယန်ေ။ ဘာမ ှမနတွ့ဘူး။ သတင်းနတာ ့

အတည်မပြုနိုင်ဘူး။ ”ေို့ ခူးဘိုးရယ်က နပြာြါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ နမေ ၁၇ ရက်နေ့မှာ RFA သတင်း 

ဌာေကို အရြ်သားတစ်ဦးနသဆုံး တယ်ေို့အတည် 

ပြုနပြာြကားခဲတ့ဲ ့ရှားနတာေွှတန်တာ ်ကိယုစ်ားေယှ ်

နဒါ်ဝင့်ဝါထွေ်းကို  ဆက်သွယ်နမး ပမေ်းခဲ့ နြမဲ့ .  ဒီ  

အနြါ်မှာ ပြေ်ေည်နပြဆိုြို့ ပငင်းဆိုေိုက်ြါတယ်။

ေတ်တနောမှာနတာ့ ကိုဗစ်နြကာင့်  ယခု 

ြဠိြက္ခေဲ့ ြတ်သက်ပြီး နှစ်ြက်အပြေ်အေှေ် နတွ့ဆုံ 

နပြရှင်းနိုင်ြို့ အစီအစဉ် မရှိနသးဘူးေို့ ခူးဘိုးရယ်က 

နပြာြါတယ်။

“ နသတာက ဘယ်ကေဲ၊ ဘယ်သူေဲ ဆိုတာ 

ကမ္ဘာ့နေးကွက်မှာဆိုေျှင်  ဂျြေ်ဆေ်စြါး  

မျ ိုးဟာ နေးအကကီးဆုံးပြစ်ပြီးနတာ့ ကယားပြည်ေယ် 

အတွင်းမှာ စိုက်ြျ ိုးရင် နအာင်ပမင်နိုင်တယ်ေို့ စိုက်

ြျ ိုးနရးသုနတသေပြုေုြ်ခဲ့ြကတဲ့ Miunoru Keiwa 

Co.Ltd မှ  ကွင်းတာဝေ်ခံ  ကိုသေ်းတိုးနအာင်က 

နပြာြါတယ်။

“ တင်းကေ ဲ၉၀-၁၀၀ ဆိနုတာ ့ဒါမေည်းနတာ ့

t&yfom; aoqkH;r_ twnfrjyKedkifa=umif; KNPP ajym

ေည်း မသိဘူး။ နောက် ကျနတာ်တို့ ရှားနတာြက်မှာ 

ဆိုရင်ေည်း အသုဘ ရှိတယ်ဆိုတာေည်း မြကား 

ဘူးနေ။ အဲဒ့ါနြကာင့ ်ကျနတာတ်ို ့အတည ်မပြုနိငုဘ်ူး။ 

ဆက်စုံစမ်းြို့ကေည်း ကျနတာ်တို့  ဆက်ဆံနရးရုံး 

အနေေဲ့ကနတာ့ ကျနတာ်တို့ အေုြ် မဟုတ်နတာ့တဲ့ 

အတွက် နှစ်ြက်တြ် ေူကကီးနတွြဲ ရှင်းရမယ်နေ။ 

ကျနတာ်ကနတာ့ သွားြကည့်တာ ဘာမှေဲ မနတွ့ 

နတာ့ အတည်မပြုနိုင်ဘူး။” ေို့ ခူးဘိုးရယ်က ဆက် 

နပြာြါတယ်။

၎င်းြဋိြက္ခပြစ်စဉ်ေဲ့ ြတ်သက်ပြီး ကန္တာရဝ 

တီတိုင်း(မ်)မှ အနရှ့ ြိုင်း တိုင်းစစ်ဌာေချုြ်မှ တာဝေ် 

ရှြိဂု္ဂိုေတ်ချ ို့ ကိ ုဆကသ်ယွန်မးပမေ်းြို ့ကကိုးစားခဲန့ြမဲ ့

ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ြါဘူး။

ကရင်ေီအမျ ိုးသား တိုးတက်နရးြါတီ ( KNPP) 

ဘကမ် ှတြ ်အနပြာင်းအေေဲြုပ်ြီး ေမ်းကူးနေချေိမ်ှာ 

တစ်ြက်ေဲ့တစ်ြက် အပမင် မမှားရနေနအာင် ကာဗာ  

cover) ယူရင်း အချက်ပြပခင်းသာ ပြစ်ပြီး တိုက်ြွဲ 

ပြစ်နအာင် ရည်ရွယ်ပြီး ြစ်ခတ်ပခင်း မဟုတ်ဘူးေို့ 

ခူးဘိုးရယ်က ဆက်နပြာြါတယ်။

နဒ သ ခံ ေူ ထု များ ရဲ့  နပြာ ြကား ချ က် အ ရ 

ြစ်ခတ်မှု ပြစ်ြွားခဲ့နြကာင်း သိရှိရပြီး ြဠိြက္ခပြစ် 

ြွားခဲတ့ဲ ့ေမ်းနြကာင်းနြါ်မှာ ေထူမုျား သွားောနေဆ ဲ

ပြစ်တယ်ေို့ သိရြါတယ်။ 

ကိုဗစ်ကြ်နရာဂါအနြါ် ကျေ်းမာနရး စိုးရိမ်မှု 

များ  ပြစ်နေြကတဲ့အချေိ်မှာ  ပြည်သူေူထုများကို  

အထိတ်တေေ့် ပြစ်နစပြီး နေ့စဉ်ဘဝ ရုေ်းကေ်ေှုြ် 

ရှားမှုအတွက် အဟေ့်အတား ပြစ်နစတယ်ေို့ ကယား 

ပြည်ေယ် ပငိမ်းချမ်းနရး နေ့ောနစာင့်ြကည့်သူ ခွံမာ 

*syefqefpyg;rsdK; u,m;jynfe,frSm pdkufysdK;r,fqdk atmifjrifedkif[kqdk

ဘူးနပြာရမှာနြါ့ ။  ကျနတာ်တို့အရည်အနသွးနေး 

နကာင်းမယ်ဆိုရင်ဒါ နေးကွက်ကရနိုင်တယ်။ နတာင်

သနူတအွနေေဲ့ေည်းတကွန်ပခကိကုန်ိငုတ်ယန်ပြာရမှာ

နြါ့။” ေို့ ကိုသေ်းတိုးနအာင်က နပြာြါတယ်။

ေွိုင်နကာ်စိုက်ြျ ိုးနရး သုနသတေခခံနှင့် Miu-

noru Keiwa Co.Ltd တို့ြူးနြါင်းပြီး၊ စိုက်ြျ ိုးနရး 

သုနတသေခခံ ပြစ် ြကတဲ့  သနပြနတာစိုက်ကွင်းနှင့်  

နငွနတာင်မျ ိုးသေ့်ခခံ အမှတ်-၂ စိုက်ကွင်း အတွင်းမှာ 

ဂျြေဆ်ေစ်ြါးမျ ိုး ၄မျ ိုး သနုတသေပြုေြုစ်ိကုြ်ျ ိုးခဲတ့ာ

ပြစ်ပြီးနတာ့ နမေထဲမှာ ရိတ်သိမ်းရမှာပြစ်ြါတယ်။

ဆေ၊် ၁ကေီိ-ု ၁၀၀၀၀ကျြ်၊ (၅ကေီိ-ု ၅နသာင်း

ကျြ်) ရှိတဲ့အတွက် အခုေက်ရှိမှာ စိုက်ြျ ိုးနေြကတဲ့ 

နရှေရင်နအး၊ တရုတ်နမွှးဆေ်စြါးမျ ိုးနတွက ၅၀ကီေို(

၃၀ြိသာတစ်အိတ်)ကို ၃၅၀၀၀မှ ၄၅၀၀၀ကျြ် တို့နှင့် 

နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် နေးြိုများြါတယ်။

ပမေ်မာနိုင်ငံမှာ ဂျြေ်ဆေ်စြါးမျ ိုးကို ကယား 

ပြည်ေယ်၊ ရှမ်းပြည်ေယ် နှင့် ချင်းပြည်ေယ်နတွေို 

နအးတဲ့နေရာနတွမှာသာ စိုက်ြျ ိုးနိုင်ပြီးနတာ့ ကယား 

ပြည်ေယ်မှာရာသီဥတုေဲ့စိုက်ြျ ိုးမယ်ဆိုရင် အသင့် 

နတာ်ဆုံး ပြစ်တယ်ေို့သိရြါတယ်။

ဒီနဒသမှာ စိုက်ြျ ိုးနေတဲ့ နနွစြါးထက် ၁ေ

 နောက်နစာပြီးနတာ့ စိုက်ြျ ိုးရတာပြစ်တဲ့ အတွက် 

နြကာင့် နရအခက်ခဲရှိနေတယ်ေို့ Miunoru Keiwa 

Co.Ltd မှာ ကွင်းတာဝေ်ခံ ကိုသေ်းတိုးနအာင်က နပြာ 

ြါတယ်။

“ ဟိုဆည်ကနေေဲ နရကနြးြို့ကအခက်အခဲ 

ရှိတယ်နြါ့နေ နော် ဘာပြစ်ေို့ေဲဆိုရင် အထက်က 

နတာငသ်နူတကွေ ဲသတူိုေ့ယန်တပွြငတ်ာတို၊့ ဘာတို ့

ေဲ့ဆိုကျနတာ်တို့ဘက်ကို နရနြးေို့မပြစ်နိုင်နတာ့ဘူး 

အဲ့ဒါနရပြသောနြါ့။” ေို့နပြာြါတယ်။

ဂျြေ်နိုင်ငံက ြညာရှင်နတွရဲ့အကူအညီနတွေဲ့ 

ကယားပြည်ေယ်အတွင်းမှာ စက်ပြင့်စိုက်ြျ ိုးမှု ဧက 

၃၀ေဲ့ ေက်ပြင့်စိုက်ြျ ိုးမှု ( ြင်ြကားxတေ်းြကား - ၁၀ 

x၈) ၁၀ဧက စိုက်ြျ ိုးထားတယ်ေို့သိရြါတယ်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)

တီးယာက နပြာြါတယ်။

“  တို က်ြွဲ ဟု တ် မဟု တ်နတာ့  နှ စ် ြက် က 

ေက်ခံထားတဲ့ အနြါ်မှာဘဲမူတည်မယ်ထင်ြါတယ် 

သို့နသာ် ြဠိြက္ခတစ်ကကိမ်ပြစ်ပြီဆိုရင် နောက်တစ်ကကိ

မပ်ြစေ်ာနိငုန်ပခအတကွ ်အနထာကအ်ကပူြစတ်တတ်ဲ ့

သနဘာတရားရှိတဲ့နြါ်မှာ နှစ်ြက်အြွဲ့အစည်းက 

ဒီပြစ်ြွားမူအနြါ်မှာ အပြုသနဘာနဆာင်တဲ့အနေပြင့် 

ညှိနှိုင်းအနပြရှာမှုအနြါ်မှာ မူတည်ပြီး နရှ့ဆက်ပငိမ်း 

ချမ်နရးတည်နဆာက်မှု ေုြ်ငေ်းစဉ်အနြါ် အေည်းနှင့် 

အများ အကျ ိုးသက်နရာက်မူပြစ်မယ် ထင်ြါတယ်။ ” 

ေို့ ခွံမာတီးယာက ဆက်နပြာြါတယ်။

ကရင်ေီအမျ ိုးသား တိုးတက်နရးြါတီ( KNPP) 

ဟာ တစ်နိုင်ငံေုံး  ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရြ်စဲနရး 

သနဘာတစူာချုြ် ( NCA) ေကမ်တှ ်နရးထိုးထားပခင်း 

မရှနိသး ြါဘူး။ ပြညေ်ယအ်ဆင့မ်ှာသာ နရးထိုးထားပြီး 

တပခားနသာ ပြည်ေယ်များထက်  ြစ်ခတ်တိုက်  

ခိုက်ပြစ်ြွားမှု ေည်းြါးနေနသးတဲ့ ပြည်ေယ်ေည်း 

ပြစ်ြါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ နမေ ၉ ရက်နေ့မှာ တြ်မနတာ်မှ 

ကိုဗစ်-၁၉ နရာဂါ ထိေ်းချုြ်၊ ကာကွယ်၊ ကုသနရး 

ေုြ်ငေ်းနတွ ြိုမိုထိနရာက် ေျှင်ပမေ် ကျယ်ပြေ့်စွာ 

နဆာင်ရွက်နိုင်နရးနှင့် ထာဝရပငိမ်းချမ်းနရးအတွက် 

တြ်မနတာ်အနေပြင့်  နိုင်ငံတကာ စံနှုေ်းအတိုင်း  

နိုင်ငံနတာ်မှ အြကမ်းြက်ဟု သတ်မှတ်နြက ညာထား 

နသာ အြကမ်းြက ်အြွဲ့အစည်းများရှသိည့ ်နေရာများ 

မှအြ ကျေ်ေယ်နပမများတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နမေ (

၁၀) ရက်နေ့မှ ြသဂုတ် ( ၃၁) ရက်နေ့အထိ ြစ်ခတ် 

တိုက်ခိုက်မှု ရြ်စဲထားနြကာင်း နြကပငာထားြါတယ်။

pdk;xdkufatmif

ဂျြေ်စြါးမျ ိုးကို ြျ ိုးနထာင်ပြီးနောက် ြျ ိုးြင် 

ြျ ိုးြင်  ၃-၄ ြင်စိုက်မယ်ဆိုေျှင်ြင် ြွား  ၁၇ြင်  

အထိြွားနိုင်တာ ပြစ်ြါတယ်။ 

မြကာနသးမှီနှစ်များအတွင်း နိုင်ငံတကာ၏ 

ဂျြေ်ဆေ်  နရာင်းချနေတဲ့  နေးနှုေ်းမှာ  (၁)တေ်  

ေျှင်ပမေ်မာနငွ ကျြ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ခေ့်နောက်နြါက်

နေးရှိနေတယ်ေို့သိရြါတယ်။

စြါးြင်မှာ ကျနရာက်တက်တဲ့ ြိုးနတွေဲ့ြတ် 

သတ်ပြီးနတာ့ ဆိုးဆိုးရွားရွားကျနရာက်တာမျ ိုးမရှိ  

ဘူးေို့ ဆိုြါတယ်။

“  နရာဂါဒဏ်ကနတာ့  တအားဆိုးဆိုး ရွား  

ရွားမကျြါဘူး  နရာဂါဒဏ်ကနတာ့  ဒီ ပြုတ်နတွ ၊ 

ဘာနတနွတာငေ်ည်းသွားတယ ်ဒ ီတစပ်ခားြိုးနတနွတာ ့

တအားကကီးမကျြါဘူး” ေို့ Miunoru Keiwa Co.Ltd 

ဂျြေ်ဆေ်စြါးမျ ိုး သုနသတေခခံမှ Data နကာက်သူ 

ကိုသူရနအာင်က နပြာြါတယ်။

ဂျြေ်ဆေ်စြါးမျ ိုးကို ကယားပြည်ေယ်အတွင်း 

မှာ ပြေ့်ြို့အတွက်နတာ့  မျ ိုးနစ့ထုတ်  အထိနတာ့  

မေုြ်ရနသးနြမဲ့ နတာင်သူနတွစိတ်ဝင်စားောမယ် 

ဆိုရင ်အကျ ိုးတူြူးနြါင်းေြုြ်ိုစ့စီဉ်နတနွတာ ့ရှတိယ ်

ေို့ သိရြါတယ်။

ေက်ရှိပမေ်မာနိုင်ငံမှာနတာ့ ဂျြေ်စြါးမျ ိုးနေး

ကကွမ်ရှနိသးနြမဲ ့အနရအနသွးပြည့မ်ှမီယဆ်ိရုငန်တာ ့

ပြည်ြနေးကွက်နတွရှိတယ်ေို့သိရြါတယ်။

ဂျြေ်စြါးမျ ိုး ၄ မျ ိုးမှာ (Asahi ၊ Milky Queen၊ 

Dontokoi၊ Hanaechizen) တို့ြဲပြစ်ြကြါတယ်။
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နဒါ်စူးပမာဟာ ေက်ရှိသူမနေထိုင်တဲ့ ြရူဆို 

ပမို့ေယ်၊ ထီနြါ်ဆိုအုြ်စု၊ နငွနတာင်ရွာ သစ်နကျးရွာရှိ 

နေအိမ်မှာ  ၂၀၁၃ခုနှစ်ကတည်းက နေထိုင်ခဲ့ ပြီး  

အဲဒီအိမ်နပမနေရာဟာ ၂၀၁၂ေယ်ယာနပမဥြနဒ စည်း

မျဉ်းစည်းကမ်းနြာက်ြျက်မှုေဲ့  ညှိနေတာနြကာင့်  

ဒဏ်နငွ ၉ သိေ်းနြးနဆာင်ေိုက်ရြါတယ်။

နဆာက်ေုြ်ထားတဲ့အိမ်နေရာဟာ ယခင်က 

ေယ်ယာနပမပြစ်ပြီး အပခားေည်းသုံးစွဲခွင့်မနေျှာက်

တာနြကာင့် ဒဏ်နငွနြးနဆာင်ြို့ ပြည်ေယ်အစိုးရက 

ညွှေ်ြကားထားတာပြစ်ပြီး ၂၀၁၂ခုနှစ် ေယ်ယာနပမ 

ဥြနဒေဲ့အညီ ဒဏ်နငွနဆာင်ရတာြဲပြစ်ြါတယ်။

ဒဏ်နငွ ၉ သိေ်းဟာ သူမအတွက် ြမာဏ 

များပြားနေတာနြကာင့် သက်ညှာစဉ်းစားနြးြို့ အသ 

ေားခံစာကို  ပြည်ေယ်အစိုးရကိုတင်ပြထားနြမယ့် 

အဆင ်မနပြတာနြကာင့ ်နမေ ၂၅ ရကန်ေ့မှာ ပြညေ်ယ ်

အစိုးရကို ဒဏ်နငွသွားနဆာင်ေိုက်ရြါတယ်။

“ ရုံး က နခါ် တ ယ် နြါ့  ကျ မ က အ ရ မ်း စိ တ်  

ညစရ်တယ ်သုံးနေးခါနောကန်ခါ်နေပြ ီဟိမုှာ သွားရင ်

ေည်းကျမက ဗမာစကားမတတ်နတာ့ ြိုနတာင် ဆိုး 

သွားတယ်နြါ့။ သူတို့က နငွနြကးနြးရမယ်ဆို ပြီး 

နပြာောတယ် ကျမက ၉သိေ်းကိုနေျာ့ပြီးနတာ့တစ် 

သိေ်းနှစ်သိေ်းြဲ နြးနိုင်တာကိုနပြာေည်း သူတို့ က 

ေက်မခံဘူး” ေို့ နဒါ်စူးပမာက နပြာြါတယ်။

ေယ်ယာနပမေုြ်ြိုင်ခွင့်ေက်မှတ် ြုံစံ (၇) 

ရရှိထားတဲ့ နတာင်သူေယ်သမားနတွဟာ နပမေုြ် 

ြိုင်ခွင့် ေက်မှတ်ြါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနတွကို ေား 

မေည် မသိရှိသေို နေအိမ်နဆာက်ေုြ်ခွင့် မရတာ 

ကိုေည်း မသိရှိြကြါဘူး။

ပြီးခဲ့တဲ့ နမေ၂၅ရက်နေ့က ဒဏ်နငွကိုးသိေ်း

နဆာင်ေိုက်တာနြကာင့် ေယ်ယာနပမဥြနဒအရ ြုံစံ 

၁၅(က)အရ ေြ်ုြိငုခ်ငွ့ရ်သွားသေိ ုအပခားေည်းအသုံး

ပြုခငွ့ေ်ကမ်တှေ်ည်းတခါတည်းရသွားပြီး ဥြနဒအရ 

တရားဝင်ြိုင်ဆိုင်သွားပြီြဲပြစ်ြါတယ်။

၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ေယ်ယာနပမဥြနဒအရ ေယ် 

ယာနပမေုြ်ကိုင်ခွင့် ြုံစံ(၇) ကို နတာင်သူ နတွကို 

စတင်ထုတ်နြးခဲ့ြါတယ်။  ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ  နတာ့  

အဲဒီဥြနဒကို အသက်ဝင်ြို့အတွက် စတင်ေုြ်နဆာင် 

ခဲပ့ြီး အဒဲဦြနဒကိ ုနဒသခနံတာင ်သနူတ ွအတကွဌ်ာနေ 

တိုင်းရင်းသားနတွရဲ့ သိရှိေားေည်မှုအြိုင်း မှာေည်း 

အားေည်းနေ နသးတာြဲပြစ်ြါတယ်။

တစ်ြက်မှာ  နတာင်သူေယ်သမားနတွက 

ဥြနဒကို သိြို့ ေက်ေှမ်းမှီမှုအြိုင်းမှာ အားေည်းနေ 

သေို  နပမစာရင်းဌာေ၊ ဌာေဆိုင်ရာကေည်း အဲဒီ 

ဥြနဒေဲ့ ြတ်သက်တဲ့အနြကာင်းအရာကို ေက်ေှမ်း 

မှီြို့ အားေည်းနေတာကို နတွ့နေရတယ်ေို့ ကရင်ေီ 

နတာင်သူေယ်သမားသမဂ္ဂက မှ နထာက်ပြ နပြာ 

ဆိုထားြါတယ်။

၂၀၁၂ေယ်ယာနပမဥြနဒကို  သိရှိေားေည် 

ြို့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ြက်သိရှိေားေည်မှုအားေည်းနေ

နသးတဲအ့ချေိမ်ှာ ပြဿောတစစ်ုတံစရ်ာပြစန်ြါ်တဲအ့ခါ 

နတာင်သူနတွြက်ကိုြဲ ေက်ညိုးထိုးအမှားနပြာတာ 

ဟာ တစ်ြက်သတ်ဆေ်ေွေ်းနေပြီး ေားမေည်တဲ့ 

နတာင်သူနတွက အပခားေည်းသုံးစွဲခွင့်မနေျှာက်တာ

နြကာင့် ဒဏ်နငွနြးနဆာင်ရတာက မျှတမှုမရှိဘူးေို့ 

ြုံစံ(၇)ကနြးတဲ့ နပမယာပြဿော

ကရငေ်နီတာငသ်ေူယသ်မားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ခူးတရူယက် 

နပြာြါတယ်။

ကရင်ေီနတာင်သူေယ်သမားသမဂ္ဂဥက္ကဌ 

ခူးတရူယက် “ အခဟုာက ပြဿောတစခ်ပုြစေ်ိကုတ်ိငု်း 

နတာငသ်ေူယသ်မားြကက်မှားတယဆ်ိနုတာ ့ဥြနဒ 

သိရှိြို့  သူတို့ေုြ်နဆာင်ခဲ့ေား ဌာေဆိုင်ရာနတွက 

ေုြ်ခဲ့ေားဆိုနတာ့ မေုြ်ခဲ့ဘူး။ ဥြနဒရဲ့  အနှစ်  

သာရနတွ ဥြနဒရဲ့အေက်အဓိြ္ပါယ်ကို  သူတို့ေား 

ေည်သေား ဆိုနတာ့ ေားမေည်ဘူး ပြစ်နေတယ်။” 

ေို့ သုံးသြ်နပြာဆိုထားြါတယ်။

၂၀၁၂ေယ်ယာနပမဥြနဒကို  အသက်သွင်း  

ောပြီးနောက်ြိုင်းမှာ အားေည်းချက်နတွရှိတဲ့ အဲဒီ 

ဥြနဒကို  ပြေ်ေည်သုံးသြ်တာမျ ိုးမရှိဘဲ ရှိနေတဲ့  

ဥြနဒကိ ုဆကေ်ကအ်သကသ်ငွ်းနေမယဆ်ိရုင ်ဌာနေ 

တိုင်းရင်းသားနတွအတွက် ြို ပြီး ေစ်ောမှုပြစ်နစပြီး 

ဥြနဒကိုအနကာင်အထည်နြာ်တာထက် ဥြနဒရဲ့ 

အားေည်းချက ်အားသာချကက်ိ ုနဝြေသ်ုံးသြပ်ြီး ေက်

ရှိစီမံခေ့်ခွဲြိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်ေယ်အစိုးရအနေေဲ့နကာ 

ဘယ်ေိုအကကံပြုမေဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့်တယ်ေို့  

နဝြေ်နေြကြါတယ်။

ဥြနဒထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြည်သူ နတွကို 

အသိအပမင်ြွင့်သင်တေ်းတွ ြုံစံ(၇)မှာြါတဲ့ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းနတကွိ ုမနြးတာနြကာင့ ်အဒဲေီယယ်ာနပမ 

ဥြနဒဟာ နတာငသ်၊ူ ဌာနေတိငု်းရင်းသားနတအွနြါ်မှာ 

ရိုက်ခတ်မှု ပြစ်နစပြီး  စီမံချက်အနေေဲ့ေုြ်နဆာင်  

တဲ့အစိုးရအနေေဲ့ နသချာစိစစ်သင့်တယ်ေို့  ြရူဆို 

ပမို့ေယ် မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၁) ပြည်ေယ်ေွှတ်နတာ် 

ကိုယ်စားေှယ် ဦးသဲရယ်နပြာြါတယ်။

ေ ယ် ယာ နပမ ဥ ြ နဒ ထဲ မှာ ြါ တဲ့  အ ချ က် ၊ 

စ ည်း မျ ဉ်း စ ည်း က မ်း နတွ ထဲ အ ရ  နတာ င် သူ တ စ်  

နယာက်က ေယ်ယာနပမနြါ်မှာ သုံးနှစ်တိတိေုြ် 

ကိုင်ပြီးပြီဆိုရင် မူေြိုင်ရှင်အပြစ် သတ်မှတ်ေိုက် 

တဲ့အခါ တိုင်းရင်းသားနဒသမှာ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့  

အတွက် အဲအချက်ကို ပြင်ဆင်နစချင်တယ်ေို့ ၎င်းက 

ဆက်နပြာြါတယ်။

“နပမြိုင်ရှင်မဟုတ်ဘဲ ေက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ 

နတာင်သူနတွကို ြုံစံ(၇)တာရှိတယ် တိုင်းရင်းသား 

နဒသမှာ သူတစ်ေှည့်ကိုယ်တစ်ေှည့်အသုံး ပြုတဲ့  

စေစ်ရှိတယ် ြိုင်ရှင်ကတစ်နယာက်နြးတာ တစ် 

နယာက် နတာင်သူနှစ်ဦးြကားမှာအပငင်းြွားနိုင် တယ် 

တကယ့်မူရင်းြိုင်ရှင်ကို  နြးမယ်ဆိုတဲ့ဟာ ေုြ်  

သင့်တယ်” ေို့ ဦးသဲရယ်ကမှတ်ချက်ပြုြါတယ်။

တို င်းရင်းသားနဒသမှာဆို ရင်  ဘိုးဘွားစဉ်  

ဆ က်  ေု ြ် ကို င် စား နသာ က် ော ြက တဲ့ ဓ နေ့ ထုံး  

တ မ်း နပမ ယာ ပြ စ် တာ နြကာ င့်  ၂ ၀ ၁ ၂  ေ ယ် ယာ  

နပမဥြနဒေဲ့  နှိုင်းယဉ် ြကည့်ေိုက်တဲ့အခါ များစွာ 

ကွာ ပခားမှုရှိနေတာနြကာင့်  အဲဒီဥြနဒဟာ ဘယ် 

နောက်ထိ  အာမခံ ချက်ရှိ ပြီး  နတာင်သူ နတွကို  

ဘယ်နောက်ထိ အကျ ိုးပြုတယ် ဆိုတာကိုနေ့ောြို့ 

ေိုအြ်သေို  ပြည်ေယ်ကိုအုြ်ချုြ်နေတဲ့  အစိုးရ 

တာဝေ်ရှိသူနတွ အနေေဲ့ေည်း ဒီဥြနဒကို ဘယ်ေို 

နပြရှင်းနဆာင်ရွက်မေဲဆိုတာ နမးခွေ်းထုတ်စရာ 

ပြစ်ောြါတယ်။

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)

နဘာေခဲ ပမို့ရဲ့အနရှ့ ပခမ်းကို  ောရီဝက်ခေ့်  

(ကားပြင့်) ခရီးနှင်သွားေိုက်ရင် ယခင် နစာ်ဘွားနတွ 

ပြစတ်ဲ ့နစာေုနံစာဘ်ွား နစာြျာစဝေ်နြာ ်နေထိငုခ်ဲတ့ဲ ့

နစာေုံရွာကိုနရာက်ြါတယ်။

ပမို့ ေဲ့  ေီးစြ်နြမဲ့  ေမ်းြေ်းဆက်သွယ်နရး 

ခက်ခဲနေဆဲ  နကျးရွာနေး တစ်ရွာ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဆက်သွယ်နရးအတွက် ြုေ်းေိုင်း မရနသးတဲ့အပြင် 

နကျာက်ခင်းေမ်းခင်းထားတာ ြကာပြီပြစ်တဲ့အတွက် 

နကျာက်ခဲနတွ  ကွာ ပြီး  ယာဉ်သွားောမှုအတွက်  

အခက်အခဲ ပြစ်နစြါတယ်။

အိမ်နပခ အေည်းငယ်သာ ရှိနြမဲ့ နစာေုံရွာရဲ့ 

သမိုင်းနြကာင်းကနတာ့ ြကားရသူနတွကို ကိုယ်ချင်း 

စာတရားေဲ့အတူ ောကျင်မှုနတွ နြးသေို ဝမ်းေည်း 

ြွယ်ရာ ရုြ်ရှင်တစ်ကား ြကည့်ခဲ့ရသြွယ် ခံစားမှုကို 

ရရှိနစခဲ့ြါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ နမေ ၂၄ ရက်နေ့မှာ နစာေုံရွာကို 

နရာက်သွားခဲ့ ပြီး  အသက်  ၆၀ အရွယ်  နဒသခံ  

အမျ ိုးသမီးတဦးေဲ့ နတွ့ဆုံပြီး စကားစပမည် နပြာရင်း 

နစာေုံရွာနြကာင်းအြါအဝင် သူမ ခံစားခဲ့ရြူးတဲ့  

ေယ်နပမ မနအးချမ်းစဉ်က ေက်ေက်ကိုင် ြဋိြက္ခ 

အြကား သူမေဲ့ မိသားစုအပြင် တပခားနသာ သူနတွအ 

နြကာင်းကို ကွမ်းနေးတငုံငုံေဲ့ နရြက်မဝင်နအာင် 

နပြာပြနေရှာြါတယ်။

“မနပြးရရင်  စိတ်ချမ်းသာတာနြါ့ ။  အရင်  

ကဆို ကျွဲ၊ နွားနတွ နြါတယ်။ ေယ်နတွ ဘာနတွ 

စိကုေ်ိုရ့တယ။် တစန်စှ ်တစန်စှ ်စားေို ့နောကတ်ယ။် 

စိတ်မြူရဘူး။ အခုနတာ့ ေယ်ေည်း စိုက်စရာ မရှိ 

နတာဘ့ူး။ ကျွ၊ဲ နွားေည်း မရှနိတာဘ့ူးနေ တစန်ေ့ေြု ်

တစ်နေ့စားနြါ့။ အနြကးယူပြီး ပြေ်ဆြ်နြါ့။ ဒီေိုြဲ 

စားနေရတာြဲ။”ေို့  နဒသခံအမျ ိုးသမီးတဦးပြစ်သူ 

နဒါ်ြိုးမယ်(ောမည်ေွှဲ) က ေက်ရှိမှာ သူမတို့ တရွာ 

ေုံးေီးြါး  ကျင်ေည်စားနသာက် နေရတဲ့  အနပခ 

အနေကို  “အငိုမျက်ေုံး  အခြုံးမျက်နှာ”ဆိုသေို  

ခြုံးနေနြမဲ ့မသိားစအုြို ့နေ့စဉစ်ားဝတန်ေနရးအတကွ ်

ြူြေ်နေရတဲ့ မျက်ေုံးနေးေဲ့ ြကည့် ပြီး နပြာပြနေ 

ရှာြါတယ်။

နစာေုံနကျးရွာဟာ ၁၉၉၀ ေဲ့ ၂၀၀၀ ြကားမှာ 

ေက်ေက်ကိုင်  ြဋိြက္ခနြကာင့်ကယား(ကရင်ေီ ) 

တပြညေ်ယေ်ုံး ရငဆ်ိငုက်ကုံနတွ့ခဲရ့တဲ ့ပြတန်ေးပြတ ်

အခင်းအကျင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ နကျးရွာနတွထဲက တရွာ 

အြါအဝင် ပြစ်ြါတယ်။

တ ပခား နသာ  နကျး ရွာ နတွ  အ များ စု ဟာ  

၉၄- ၉၆ ခုနှစ်ဝေ်းကျင်က နေရြ်ကို  စွေ့်ခွာ ပြီး  

တိမ်းနရှာင်နေရပြီး နစာေုံရွာကနတာ့ ၉၉ ခုနှစ်မှာ 

ရွာေုံးကျွတ်နေရြ်စွေ့် ပြီ တိမ်းနရှာင်ခဲ့ြကရြါတယ်။

ပြတ်နေးပြတ် အခင်းအကျင်း တိမ်းနရှာင် 

မှုနတွမှာ နစာေုံရွာအြါအဝင် နကျးရွာနတာ်နတာ် 

များများက ရွာေုံးကျွတ် အိုးအိမ်များ၊ ြစ္စည်းဥစ္စာများ၊ 

ကျွဲ၊ နွား များ မီးရှိူ့ ြျက်ဆီးခံခဲ့ရြါတယ်။ 

အိုးအိမ် စွေ့်ခွာပြီး တိမ်းနရှာင်နေရတဲ့အချေိ်မှာ 

နဘာေခဲ ပမို့နြါ်ကို  နေရာချနြးခဲ့နြမဲ့  အစားအ 

နသာက ်နထာကြ်ံန့ြကး အချေိအ်ေည်းငယေ်ဲ့ အစားအ 

နသာက်အေည်းငယ်ကိုသာ ရရှိတဲ့အတွက် စားဝတ် 

နေနရး အေွေ် ခက်ခဲခဲ့တယ်ေို့ နဒသခံနတွက သူတို့ 

ခံစားခဲ့ရတာနတွကို ပြေ်နပြာင်းနပြာပြြါတယ်။

သား ၂ နယာကက်ိ ုြိငုဆ်ိငုထ်ားတဲ ့နဒါ်ြိုးမယ(် 

ောမည်ေွှဲ) ကနတာ့ ပြတ်နေးပြတ်နြကာင့် နေရြ် 

စွေ့်ပြီး တိမ်းနရှာင်ခဲ့ရတဲ့အချေိ်မှာ တနေကုေ် မိုးနရထဲ 

သွားောခဲ့ရတဲ့အတွက် သူမရဲ့ အမျ ိုးသားဟာ ကျေ်း 

မာနရးဆိုးရွားမှုပြစ်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်ေို့ 

နပြာြါတယ်။

ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ သားအကကီးကေည်း နေရြ်ကို 

ပြေေ်ာခါစ အချေိမ်ှာ စားဝတန်ေနရးအတကွ ်ရေု်းကေ ်

ေှုြ်ရှားနေချေိ်မှာ နချာ်ေဲရင်း ဒဏ်ရာရရှိ သွားပြီး 

ယနေ့အချေိ်ထိ ဒုက္ခိတ ဘဝေဲ့ြဲ ကျင်ေည်ရှင်သေ် 

သွားနေရတယ်ေို့ သိရြါတယ်။

“ကျမ အမျ ိုးသားက တကယ်ေို့  ကျမတို့  

မနပြးရဘူးဆိုရင်  အခုချ ေိ်ဆို  မနသနိုင်နသးဘူး။ 

နပြးရနတာ ့ဆင်းရတဲယ၊် ြငြ်ေ်းတယ၊် ေုေံုနံောက ်

နော က်  မ စား နသာ က် ရ ဘူး ။  အ ဟာ ရ ဓာ တ်  

မပြည့်ဘူး။ ဝယ်ေည်း မနကျွးနိုင်ဘူး။ အခုနတာ့ 

ဒုက္ခိတ သားအကကီးတစ်နယာက်ေဲ့  ကျမ နပမးေဲ့  

တူူတူနေတယ်။ နပမးကြဲ အေုြ်ေုြ်ပြီး ကျမတို့ကို 

ရှာနကျွးတာ။”ေို့ နဒါ်းြိုးမယ်(ောမည်ေွှဲ) က သူမ 

အမျ ိုးသားသာ ရှိခဲ့ရင် အခက်အခဲနတွကို အခုထက် 

ြိုပြီးနပြနေျာ့ောနိုင်မယ်ေို့ နမျှာ်ေင့်ချက်အပြည့် 

ရှိနေတဲ့ မျက်နှာေဲ့ ဒုက္ခိတပြစ်တဲ့ သားကကီးကို ေှည့် 

ြကည့်ရင်း နပြာပြနေြါတယ်။

နဘာေခဲ  ပမို့  နြါ်မှာ  နေထို င် ရတဲ့အခါ  

သာ မာ ေ် ေ က် ေု ြ်  ေ က် စား  နတာ င် သူ ေ ယ်  

သမားများပြစတ်ဲ ့သတူိုအ့တကွ ်ေြုက်ိငုစ်ားနသာကြ်ို ့

အေွေ်  ခက်ခဲတဲ့အတွက်  ေယ်နပမ အနပခအနေ 

တည်ပငိမ်စပြုောတဲ့အချေိ်မှာ နေရြ်ကို ပြေ်ောြို့  

ဆုံးပြတ်ခဲ့ြကတယ်ေို့ နဒသခံနတွက နပြာြါတယ်။

ပြေ်ောခါစ အချေိ်မှာ ရွာထဲကို တိုက်ရိုက်ဝင်ြို့ 

အဆငမ်နပြတဲအ့တကွ ်နတာငယ်ာခင်းထမဲှာ တထဲိုးပြီး 

“ြဋိြက္ခအေွေ်မှာ ရှင်သေ်ချင်သူများ”

အဆက်ကို စာမျက်ော ၆ သို့အဆက်ကို စာမျက်ော ၆ သို့
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အနထနွထအွြုခ်ျုြန်ရးဦးစီးဌာေသည ်ပြညထ် ဲ

နရးဝေက်ကီးဌာေရဲ့ ဦးစီးဌာေတစခ်ပုြစပ်ြီးနတာ ့အနပခခ ံ

အကျဆုံး  အုြ်ချုြ်နရးယန္တရားကို  နဆာင်ရွက်နေ 

တာပြစ်ြါတယ်။

၎င်းဦးစီးဌာေရဲ့ ပြညေ်ယ၊် ခရိငု၊် ပမို့ေယအ်ဆင့ ်

ဆင့် အုြ်ချုြ်နရးမှူးနတွကို ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံ ဥြနဒ 

အရ အထက်က စိတ်ကကိုက် တာဝေ်နြးအြ်ခံရတဲ့သူ 

နတကွ နရာကရ်ာ တိငု်း/ပြညေ်ယန်တမွှာ တာဝေထ်မ်း 

နဆာင်ရြါတယ်။

ပြည်ေယ်အုြ်ချုြ်နရးမှူးက ပြည်ေယ်အစိုးရဲ့ 

အတွင်းနရးမှူးပြစ်ြါတယ်။

ေုြ်ငေ်းတာဝေ်ထဲမှာဆို နပမခွေ်၊ ယစ်မျ ိုးခွေ်၊ 

ဓာတ်သတ္တုခွေ်နှင့် တာတမံခွေ်စတဲ့ အခွေ်နေးမျ ိုး 

နကာက်ခံရတဲ့အပြင် ဝေ်ကကီးဌာေ အသီးသီးကေည်း 

သီး ပခားနြးအြ်ောတဲ့  ေုြ်ငေ်းတာဝေ်နတွ ဌာေ 

နြါင်းစုညံှနိှိုင်း နြါင်းစြန်ြးတဲ ့တာဝေန်တကွိြုါ ထမ်း 

နဆာင်ရြါတယ်။

သူတို့ ရဲ့  ေုြ်နဆာင်ရမည့်  ရည်မှေ်းချက်  

တာဝေ်နတွက တရားဥြနဒစိုးမိုးနရး၊ ရြ်ရွာနအးချမ်း 

သာယာနရး၊ နဒသြွံ့ ပြိုးနရးနှင့်  ပြည်သူ့အကျ ိုးပြု 

နဆာင်ရွက်နရးတို့ပြစ်ြါတယ်။

ပြည်ထဲနရးဝေ်ကကီးဌာေကနေ တိုက်ရိုက်ခေ့် 

အြ်ေိုက်တဲ့ အနထွနထွအုြ်ချုြ်နရးဦးစီးမှူးနတွက 

ပြည်သူနတွကနေ နရွးနကာက်တင်နပမာက်ေိုက်တဲ့ 

tkyfcsKyfa&;,eœ&m;udk 'Drdkua&pDenf;vrf;us jyKjyifay;rnhf udk,f 

pm;vS,f ay:xGufvmzdk hvdk

သူနတွမဟုတ်တဲ့အတွက် အထက်က နြးအြ်တဲ့ တာ 

ဝေ်နတွကို အဓိက ဦးစားနြးနဆာင်ရွက်ရမှာြဲေို့  

ယူဆြါတယ်။

ပြည်သူက နရွးနကာက်တင်နပမာက်ေိုက်တဲ့ 

အစိုးရအြွဲ့တို့ ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ်တို့ေဲ့ အုြ်စု 

အုြ်ချုြ်နရးမှူးနတွကနတာ့ ဒါသူတို့ရဲ့ အဓိက တာ 

ဝေ်က ပြည်သူ့အတွက်ဦးစားနြး နဆာင်ရွက်ရမှာ 

ပြစ်ြါတယ်။

အဲ ေို ဆို နတာ့ ပြ ည် သူ့ အ ကျ ိုး ပြု ေု ြ် င ေ်း  

နဆာင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ပြည်သူနတွကနရွးနကာက် 

တင်နပမာက်ေိုက်တဲ့ သူနတွေဲ့ အထက်က တာဝေ် 

ခေ့်အြ်ခံေိုက်ရတဲ့ အနထွနထွ အုြ်ချုြ်နရးမှူးနတွေဲ့ 

က ရည်မှေ်ချက်နတွ စာနြါ်မှာ နရးထားတာနတွချင်း 

တခူျငတ် ူနြမယ့ေ်ည်း ရြတ်ညခ်ျကန်တ၊ွ ေြုန်ဆာင ်

ချက်နတွ ၊ ဦးစားနြး ေုြ်ငေ်းနတွကနတာ့ အုြ်ချုြ် 

နရးမှူး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးရဲ့ တူချင်မှ တူြါေိမ့်မယ်။

အနထွနထွအုြ်ချုြ်နရးမှူးနတွမှာ အထက်က 

နြးအြ်တဲ့တာဝေ်ကို နကျြွေ်နအာင် ထမ်းနဆာင် 

ရမေား၊ နအာက်နပခက တင်ပြတဲ့ အခက်အခဲနတွ 

ကိုနကျြွေ်နအာင် ထမ်းနဆာင် ရမေားဆိုတာနတွက 

ဒီေိုတိုင်းရင်းသား နဒသနတွဘက်မှာက ြိုပြီး အြကြ် 

ရိုက်နစမှာ အမှေ်ြါြဲ။

အနြကာင်းက တိုင်းရင်းသားနဒသနတွဘက် 

မှာက နပမယာ အပငင်းြွားမှုပြဿောနတွမှာ စစ်တြ်ေဲ့ 

ပြည်သူ၊ ဌာေဆိုင်ရာေဲ့  ပြည်သူ အဲဒီေို  ပြဿော 

အများစုကို နအာက်နပခအဆင့် ကကုံရမှာပြစ်ြါတယ်။

နစတောအမှေ်ေဲ့  ဘယ်နောက်ြဲ  နပြရှင်း  

နေြါတယ်ေို့ နပြာနေြါနစ အထက်က ြိအားနတွ 

ရှနိိငုသ်ေိ ု၊ နအာကန်ပခက တငပ်ြတဲ ့ြအိားနတေွည်း 

ရှိြါတယ်။

နမေအတွင်းမှာ ဒီးနမာ့ဆို ပမို့ေယ်အထဲက 

အြုစ်အုြုခ်ျုြန်ရးမှူး အနတာမ်ျားများက ပမို့ေယအ်နထ ွ

နထအွြုခ်ျုြန်ရးမှူးက ၎င်းတိုက့ိ ုဒမီိကုနရစ ီေည်းေမ်း 

ကျကျ မအုြ်ချုြ်ြဲ ြိနိုြ်ချုြ်ချယ်တာနတွ ရှိေို့ဆိုပြီး 

တာဝေ်ကနေ ရြ်ေားနြးြို့ ပြည်ေယ်ေွှတ်နတာ်ကို 

တိုင်ြကားထားြါတယ်။

၎င်းကစိ္စေဲ့ြတသ်ကပ်ြီး ပြညေ်ယေ်ွှတန်တာရ်ဲ့ 

တိုင်စာြစ်စာနကာ်မတီက နမေ ၂၇ ရက်နေ့မှာ 

ြကားောတာနတ ွေြုသ်ွားတယေ်ိုေ့ည်း သရိြါတယ။်

တိုင်းရင်းသားနဒသဘက်မှာ တိုင်းရင်းသား 

နတရွဲ့ ခစံားချကက်ိ ုေားမနထာငန်ြးနိငုသ်၍၊ စေစက်ိ ု

မနပြာင်းေဲနိုင်နသးသ၍နတာ့ အခုေို ပြဿောနတွ 

နရှ့နေျှာက်ြကားနေရအုံးမှာပြစ်ြါတယ်။

ဒါနြကာင့် အုြ်ချုြ်နရးယန္တရားကို ဒီမိုကနရစီ 

ေည်းေမ်းကျ ပြုပြင်နပြာင်းေဲနြးနိုင်မည့် ကိုယ်စား 

ေှယ်နတွ နြါ်ထွက်ောြို့ ောမည့်နရွးနကာက်ြွဲမှာ 

တိုက်တွေ်းေိုြါတယ်။

ေွိုင်နကာ်ပမို့ေယ်၊ ေွိုင်ေင်နေးပမို့ ထီးစဲခါး 

နကျးရွာရှိ ပမို့ဝင်/ထွက် ြူးနြါင်းနရး စစ်နဆးနရး 

ဂိတ်မှာ နမေ ၂၉ရက်နေ့ ေံေက် တစ်ောရီခွဲ အချေိ်ခေ့် 

က တာဝေက်ျတဲ ့သေူာပြုဝေထ်မ်းတစဦ်း နသဆုံးသွား 

တယ်ေို့ သိရြါတယ်။

နသဆုံးသွားတဲ့  သူော ပြုတစ်ဦးဟာ CO-

VID-19 နရာဂါေဲ့ြတ်သက်ပြီး ေွိုင်နကာ်ပမိူ့ေယ် ဝင်/

ထွက် သွားောမှုနတွကို ကျေ်းမာနရးအရ စစ်နဆး 

မှု ပြုေုြ်ရေ် တာဝေ်ချထားတဲ့ ကျေ်းမာနရးဌာေမှ 

သူောပြုဝေ်ထမ်းတစ်ဦးပြစ် ပြီး အသက် (၄၁)နှစ်  

အရွယ်ပြစ်ြါတယ်။

အဲဒီ ထီးစဲခါးြူးနြါင်းစစ်နဆးနရးဂိတ်အေီး

မှာရှိတဲ့ သစ်ယာြင်နအာက်မှာ ၎င်းရဲ့နမာ်နတာ်ယာဉ် 

နခါင်းခေ်းဝဲြက်ထိုင်ခုံနြါ်မှာ အနောက်သို့ေှေ် ပြီး 

နပမကကီး နြါ်ပြုတက်ျနေတာကိ ုထီးစခဲါးြူးနြါင်းနရးစစ ်

နဆးနရးဂတိ ်အေညှ့က်ျကင်းတာဝေ် ရတဲြ်သားတစ ်

ဦးက ပမင်နတွ့ခဲ့တာပြစ်ြါတယ်။

“အနြါ်ကိုတက်ြို့  ကားတံခါးကိုဆွဲ ြွ င့် ပြီး  

ြစ်ေဲပြီးနတာ့ အဲ့အတိုင်းြဲ ကားမူးနေနတာ့ အိြ်သွား 

တာနေမှာ ဘယီာဘူးခွနံတရွှတိယ ်ဒထီမဲှာေည်းရှတိယ ်

ေဲကျသွားပြီးနတာ့ သူ့သူအိြ်နေေိုက်တာ။ မိုးရွာ 

နတာ့  နအာက်ကအရှိေ်ေဲ့ခါကျနတာ့  အနအးြတ် 

သွားတာနြါ့။ သူနဆးဘူးရှိတယ်နေ ရင်ြကြ်တဲ့ဟာ 

အနဲဆးဘူးနေးြါတယ ်သကူ နပမကကီးနြါ်ေကဲျနတာ ့

နအာက်ကနပမအစို ေဲ့အနအးြတ်သွားတာနေမှာ ။ 

၁၂ောရေီဲ့၃ောရြီကား ကျနတာတ်ိုက့င်းကျတယ ်၁၂ောရီ

တုေ်းကရှိနေနသးတယ် စကားနပြာနေနသးတယ်။ 

ေူကြက်ေက်ကကီးပြစ်နေနတာ့ နအာက်မှာအိြ်နေ 

တယ်ဆိုပြီးနတာ့ ောနိုးတာ ောနိုးတဲ့ချေိ် ကျနတာ့ 

အသက်နတာ့မရှိနတာ့ဘူး” ေို့  မျက်ပမင်သက်နသ 

ပြစ်တဲ့ တာဝေ်ကျ ရဲတြ်သားတစ်ဦးက နပြာြါတယ်။

ပြင်ြဒဏ်ရာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ  နသဆုံး  

နေတာကို နတွ့ရှိရပြီး ရဲမှုခင်းနဆးစာေဲ့ နသဆုံးသူရဲ့ 

အနောင်းကို  ေွိုင်ေင်နေးတိုက်ေယ်နဆးရုံကိုြို့

နဆာင်ထားရှိ ပြီး နသဆုံးသူရဲ့အနောင်းကို ေံေက် 

၂ောရီအချေိ်ခေ့်မှာ ေွိုင်ေင်နေးနဆးရုံမှ တဆင့် 

ေွိုင် ေင်နေးေူမှုကူညီနရးအသင်းနမာ်နတာ်ယာဉ်

ေဲ့ ေွိုင်နကာ် နဆးရုံကကီးသို့ ြို့နဆာင်နြးခဲ့ြါတယ်။

နသဆုံးသူရဲ့  ယာဉ်နြါ်မှာ နသာက်ေက်စ 

ဒဂုံဘီယာတစ်ဗူးေဲ့  ြေက်စတစ်  အိတ်အတွင်း  

မနြာက် ရနသးတဲ့ ဒဂုံဘီယာ တစ်ဗူးကို စစ်နဆးနတွ့ 

ရှိရတာနြကာင့် ဓမ္မတာအတိုင်း နသဆုံးပခင်း ဟုတ် 

မဟတု ်ေွိုငန်ကာပ်မို့မ ရစဲခေ်းမ ှနသမှုနသခင်း အမတှ ်

(၁၅/၂၀၂၀)ပြင့် နသမှုနသခင်းနရးြွင့် နဆာင်ရွက် 

ထားရှိတယ်ေို့ သိရြါတယ်။

ြူးနြါင်းစစန်ဆးနရးဂတိတ်ငွ ်တာဝေက်ျတဲ ့သေူာပြုဝေထ်မ်းတစဦ်း နသဆုံးမှုပြစြ်ွား

ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)



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

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

စိုက်ြျ ိုးနရး၊ နမွးပမူနရးနှင့်ဆည်နပမာင်းဝေ်ကကီးဌာေ၊ ကယားပြည်ေယ်နကျးေက်နဒသ ြွံ့ပြိုးတိုးတက် 

နရးဦးစီးဌာေမှ ပြည်ေယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးနကျာ်သူနအာင်သည် ပြည်ေယ်ဒုတိယညွှေ်ြကား နရးမှူး (ေည်းြညာ)၊ 

ေွိုင်နကာ်ခရိုင်တာဝေ်ခံအင်ဂျင်ေီယာ၊ ဒီးနမာ့ဆို ပမို့ေယ်တာေ်ခံအင်ဂျင်ေီယာ တို့နှင့်အတူ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

 ခုဘဏ္ဍာနရးနှစ်၊ ပြည်ေယ်အစိုးရေ်ြုံနငွပြင့် မွေ်မွေ်ပမတ်ကုမ္ပဏီမှ တင်ဒါနအာင်နငွပြင့် အနကာင်အထည်နြာ် 

နဆာင်ရွက်ေျှက်ရှိနသာ ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ်၊ နဒါတမကကီး နကျးရွာအုြ်စု၊ နဒါနကာ့၊ နဒါြာ၊ နဒါတချ၊ နဒါတချ 

(သစ်) နကျးရွာနရနြးနရးေုြ်ငေ်းနှင့်  ငုနရှေဝါ ကုမ္ပဏီနှင့်  နငွနတာင်နမတ္တာ ကုမ္ပဏီတို့မှ တင်ဒါနအာင် 

နငပွြင့န်ဆာငရ်ကွန်သာ နဒါတမကကီးနကျးရွာ ေယယ်ာကေုထ်တုေ်မ်းအြိငု်း(၁)နငှ့အ်ြိငု်း(၂)ေြုင်ေ်းနဆာငရ်ကွ ်

နေမှုအနပခအနေများကို ကွင်းဆင်း စစ်နဆးပြီး ေိုအြ်သည်များ ေမ်းညွှေ်မှာြကားခဲ့ြါသည်။

အထက်ြါနရနြးနရးေုြ်ငေ်းကို ပြည်နထာင်စုနငွေုံးနငွရင်းရေ်ြုံနငွကျြ် (၂၉၄.၀၃၅) သေ်းပြင့်  

ကယားပြည်ေယ်နကျးေက်နဒသြွံ့ပြိုးတိုးတက်နရးဦးစီးဌာေ၊ ပြည်ေယ်ဦးစီးမှူးမှ ကယားပြည်ေယ်နကျးေက်နဒသြွံ့ပြိုးတိုးတက်နရးဦးစီးဌာေ၊ ပြည်ေယ်ဦးစီးမှူးမှ 

“နကျးေက်နရနြးနရးေုြ်ငေ်းနှင့် ေယ်ယာကုေ်ထုတ်ေမ်းေုြ်ငေ်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်နဆးပခင်း” “နကျးေက်နရနြးနရးေုြ်ငေ်းနှင့် ေယ်ယာကုေ်ထုတ်ေမ်းေုြ်ငေ်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်နဆးပခင်း” 

အနကာင်အထည်  နြာ် နဆာင်ရွက်ေျှက်ရှိ ပြီး  နရနြးနရးေုြ်ငေ်းနဆာင်ရွက် ပြီးစီးြါက ဒီးနမာ့ဆို  

ပမို့ေယ်၊ နဒါတမကကီးနကျးရွာအုြ်စုရှိ နကျးရွာ(၄)ရွာတွင် နသာက်သုံးနရြူေုံစွာ ရရှိနိုင်မည် ပြစ်ြါသည်။ 

ေယ်ယာကုေ်ထုတ်ေမ်း(၂)ေမ်းအား ပြည်ေယ်အစိုးရ နငွေုံးနငွရင်း ရေ်ြုံနငွကျြ် (၄၂၉.၄၄၆)သေ်းပြင့် 

အနကာင်အထည်နြာ် နဆာင်ရွက်နေပြီး ေုြ်ငေ်းနဆာင်ရွက်ပြီးစီးြါက နဒါတမကကီးနကျးရွာ၏  ေမ်းြေ်းဆက် 

သွယ်နရး တိုးတက်နကာင်းမွေ်ောမည် ပြစ်ြါသည်။

အဆိုြါေုြ်ငေ်းများကို သတ်မှတ်ကာေအတွင်း သတ်မှတ်စံချေိ်စံညွှေ်းများနှင့်အညီ ပြီးစီးနအာင်နဆာင် 

ရွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည်။

ကယားပြည်ေယ်နကျးေက် 

(၂၃ .၅ .၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်  ကယား ပြည်ေယ်နကျးေက်နဒသြွံ့ ပြိုးတိုးတက်  နရးဦးစီးဌာေမှ  

ပြည်ေယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးနကျာ်သူနအာင်၊ ဒုတိယညွှေ်ြကားနရးမှူး(ေည်း) ဦးထွေ်းချစ်၊ ေွိုင်နကာ်ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ 

ဦးနသာင်းပမင့် ၊  တာဝေ်ရှိကုမ္ပဏီများနှင့်အြွဲ့သည် ရှားနတာပမို့ေယ်၌ အနကာင်အထည်နြာ်နဆာင်ရွက်

ေျက်ရှိနသာ ပမို့ေယ်နကျးေက်ရုံး  တည်နဆာက် ပခင်းေုြ်ငေ်း ၊  ကယားြိုင်းေယ်ယာကုေ်ထုတ်ေမ်း  

တံတားေုြ်ငေ်း ၊  နရနြး  နရးေုြ်ငေ်းများ  ဘဏ္ဍာနရးနှစ်အတွင်း  အချ ေိ်မီ ပြီးစီးနဆာင်ရွက်နို င်နရး  

ရှားနတာပမို့ေယသ်ို ့နကျးေကန်ဒသြွံ့ပြိုးနရးေြုင်ေ်းများကငွ်းဆင်းစစန်ဆးပခင်းရှားနတာပမို့ေယသ်ို ့နကျးေကန်ဒသြွံ့ပြိုးနရးေြုင်ေ်းများကငွ်းဆင်းစစန်ဆးပခင်း

ကွင်းဆင်းြကည့်ရှု စစ်နဆးေမ်းညွှေ်မှာြကားခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါေုြ်ငေ်းများသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာနရး 

နှစ် ပြည်နထာင်စုရေ်ြုံနငွ၊ ပြည်ေယ်ရေ်ြုံနငွများပြင့် ဟိေ်းနဝစံကုမ္ပဏီ၊ ြကယ်စင်ေ၀ ကုမ္ပဏီ၊ နရှေကတိဂံကုမ္ပဏီ၊ 

ကနုဋစံကုမ္ပဏီတို့မှ နကျးေက်နဒသြွံ့ပြိုးတိုးတကန်ရးဦးစီးဌာေ ၏ ေမ်းညွှေ်ကကီးြကြ်မှုပြင့် အနကာင်အထည်

နြာ်နဆာင်ရွက်ေျက်ရှိိြါသည်။

ပြူပြူ (နကျးေက်)



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

ZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(6)

tifwmAsL;tifwmAsL;

နမး။  ။  ဆရာမတို့ ြါတီအနေေဲ့ ၂၀၂၀နရွး  နမး ။  ။  ဆရာမတို့ ြါတီအနေေဲ့ ၂၀၂၀နရွး  

နကာက်ြွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ြို့အတွက် ဘယ်ေိုမျ ိုးနေရာနတွ နကာက်ြွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ြို့အတွက် ဘယ်ေိုမျ ိုးနေရာနတွ 

ကနေ ဝင်ပြိုင်မှာေဲ။ကနေ ဝင်ပြိုင်မှာေဲ။

နပြ။ ။ ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ်မှာ (၅)နေရာဆိုနတာ့ 

(၅)နေရာစေုံးဝင်ပြိုင်မှာနြါ့နော်။

နမး။ ။ ဆရာမတို့အနေေဲ့ဒီ COVID ကာေမှာ နမး။ ။ ဆရာမတို့အနေေဲ့ဒီ COVID ကာေမှာ 

နရွးနကာက်ြွဲေုြ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ေို မျ ိုးမဲဆွယ်ြို့ နရွးနကာက်ြွဲေုြ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ေို မျ ိုးမဲဆွယ်ြို့ 

ပြင်ဆင်ထားေဲ။ပြင်ဆင်ထားေဲ။

နပြ။ ။ COVID-19 ကာေကနတာ့ သွားေို့မ 

ရဘူးနြါ့နော်။  သွားသည့်တိုင်နအာင်  ကျမတို့ (၅)

နယာကထ်ကြ်ိမုသွားဘူး ဒါနြမဲက့ိယု့ရ်ဲ့ပမို့ေယအ်ထူး 

သပြင့် အခုတစ်နောဆို ကျမတို ရဲ့အြိုးအြွားတို့နြါ့ 

နော် အဲ့ဒီ ေည်းေည်းြါးြါး နေမနကာင်းတဲ့ ေူနတွကို 

"jynfolawGvJ rJvmxnhfzdk hu eHywf(1) vdkcsifw,f?" vdk hqdkwJh USDP jrdK he,fOuUX 

eSihfawG hqkHjcif;

သွားြကည့်တယ် နောက် ကိုဗစ်  Q ဝင်တဲ့ေူနတွ 

ကိနုတာ ့ကျမတိုန့ထာကြ်ံခ့ဲပ့ြီးပြ။ီ ဒါနြမဲ ့ဒနီောကြ်ိငု်း 

ကနတာ့ ဟို အပခားအြွဲ့ရဲ့နထာက်ြံ့မှုမယူနတာ့ဘူး

ေို့အသံြကားေို့ဒီတစ်ြတ် နှစ်ြတ်က ဒီ ကိုဗစ် မြံ့ြိုး 

နတာဘ့ူးနြါန့ော။် သတူိုတ့ရားဝငန်တာ ့မထတုပ်ြေ ်ဘူး 

ဒါနြမဲဒ့ေီိမုျ ိုးြကားနတာ ့ကိယုက်နတာ ့ြါတဆီိ ုနတာ ့

ကိုနရှာင်ထားတာြိုနကာင်းတယ်နေး။ အရင်တုေ်း 

ကဆို ကျမတို့ဒီ အ.ထ.က မှာေဲသွားနြးတယ်၊ ြေ် 

ြက်မှာေဲ သွားနြးတယ်၊ နောက်ဒီ တစ်ပမို့ေယ်ေုံးရဲ့ 

ထမင်းတစေ်ြ ်နြါန့ော ်အဲဒ့ါမျ ိုးနတေွ ဲကျမတို ့ကညူခီဲ ့

တာနြါ့နော်။

နမး။ နောကတ်စခ်ကု ဆရာမတိုန့ရွးနကာကြ်ွရဲှ ိနမး။ နောကတ်စခ်ကု ဆရာမတိုန့ရွးနကာကြ်ွရဲှ ိ

ေို့ မဲဆွယ်မယ်ဆိုရင်  ဒီ ပြည်ေယ်  အတွင်းမှာက ေို့ မဲဆွယ်မယ်ဆိုရင်  ဒီ ပြည်ေယ်  အတွင်းမှာက 

ကယားပြည်ေယ်အတွင်းရှိ ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စား ေှယ် ၃၄ နေရာမှာ ၂၀၁၅ နရွးနကာက်ြွဲအပြီးမှာနတာ့ ပြည်နထာင်စုကကံ့ခိုင်းနရးနှင့် ြွံ့ပြိုးနရးြါတီ(USDP)ကနေ ၇ နေရာပြင့် ကယားပြည်ေယ်အတွင်းရှိ ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စား ေှယ် ၃၄ နေရာမှာ ၂၀၁၅ နရွးနကာက်ြွဲအပြီးမှာနတာ့ ပြည်နထာင်စုကကံ့ခိုင်းနရးနှင့် ြွံ့ပြိုးနရးြါတီ(USDP)ကနေ ၇ နေရာပြင့် 
၂၀ ရာခိုင်နှုေ်းသာ ရရှိခဲ့ြါတယ်။၂၀ ရာခိုင်နှုေ်းသာ ရရှိခဲ့ြါတယ်။

အမျ ိုးသားေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ် ၂ဦး၊ ပြည်သူ့ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ် ၁ ဦး၊ ပြည်ေယ်ေွှတ်နတာ် ကိုယ်စားေှယ် ၄ ဦးစုစုနြါင်း ၇ ဦးပြစ်ြါတယ်။အမျ ိုးသားေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ် ၂ဦး၊ ပြည်သူ့ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ် ၁ ဦး၊ ပြည်ေယ်ေွှတ်နတာ် ကိုယ်စားေှယ် ၄ ဦးစုစုနြါင်း ၇ ဦးပြစ်ြါတယ်။
ဒီးနမာ့ဆို ပမို့ေယ်အတွင်းမှာနတာ့  ောမည့်  ၂၀၂၀ နရွးနကာက်ြွဲ မှာနတာ့  ေွှတ်နတာ်ကိုယ်  ၅  နေရာ ပြစ်တဲ့  ပြည်သူ့ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ်  ၁  နေရာ ၊ ဒီးနမာ့ဆို ပမို့ေယ်အတွင်းမှာနတာ့  ောမည့်  ၂၀၂၀ နရွးနကာက်ြွဲ မှာနတာ့  ေွှတ်နတာ်ကိုယ်  ၅  နေရာ ပြစ်တဲ့  ပြည်သူ့ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ်  ၁  နေရာ ၊ 

အမျ ိုးသားေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ် ၂ နေရာနှင့် ပြည်ေယ်ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ် ၂ နေရာတို့ကို ဝင်ပြိုင်သွားမှာပြစ်တယ်ေို့ သိရြါတယ်။အမျ ိုးသားေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ် ၂ နေရာနှင့် ပြည်ေယ်ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ် ၂ နေရာတို့ကို ဝင်ပြိုင်သွားမှာပြစ်တယ်ေို့ သိရြါတယ်။
ကယားပြည်ေယ်အတွင်းရှိ ေက်ရှိအာဏာရြါတီမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံနရးြါတီနတွအနေေဲ့ စည်းရုံးနရးေုြ်ငေ်းနတွကို ဘယ်ေိုနတွ နဆာင်ရွက်သွားမေဲဆိုတာေဲ့ ြါတ်သက်ေို့ ကယားပြည်ေယ်အတွင်းရှိ ေက်ရှိအာဏာရြါတီမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံနရးြါတီနတွအနေေဲ့ စည်းရုံးနရးေုြ်ငေ်းနတွကို ဘယ်ေိုနတွ နဆာင်ရွက်သွားမေဲဆိုတာေဲ့ ြါတ်သက်ေို့ 

ဒီတစ်ြတ်မှာနတာ့ ပြည်နထာင်စုကကံခိုင်နရးနှင့် ြွံ့ပြိုးနရး ြါတီမှ ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ် ပမို့ေယ် ဥက္ကဌ နဒါ်နမးရီယာေ်နှင့် နတွ့ဆုံ နမးပမေ်းထားတာကို နကာက်နုတ်တင်ပြေိုက်ရြါတယ်။ဒီတစ်ြတ်မှာနတာ့ ပြည်နထာင်စုကကံခိုင်နရးနှင့် ြွံ့ပြိုးနရး ြါတီမှ ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ် ပမို့ေယ် ဥက္ကဌ နဒါ်နမးရီယာေ်နှင့် နတွ့ဆုံ နမးပမေ်းထားတာကို နကာက်နုတ်တင်ပြေိုက်ရြါတယ်။

KNPP ထိေ်းချုြ်ေယ်နပမနတွရှိတယ်နြါ့နော် အဲ့ေို KNPP ထိေ်းချုြ်ေယ်နပမနတွရှိတယ်နြါ့နော် အဲ့ေို 

နေရာနတွမှာနရာ ဆရာမတို့က ဘယ်ေိုမျ ိုး စည်းရုံး နေရာနတွမှာနရာ ဆရာမတို့က ဘယ်ေိုမျ ိုး စည်းရုံး 

သွားမှာေဲ။သွားမှာေဲ။

နပြ။ ။ အဲဒ့ါနတာ ့အားေုံးတစပ်မို့ေယေ်ုံးနတာ ့

ကျမတို့စည်းရုံးသွားမှာဘဲနေး ဒါနြမဲ့ ဟို ေူထုက 

သတူိုစ့တိြ်ါမြါဆိတုာနတာ ့သတူိုအ့ြိငု်းနြါ။့ ကျမတို ့

နတာ့ ြါတီရဲ့အေုြ်ကနတာ့ ဘယ်ရွာမှ မကျေ်ဘူး 

အကုေ်ေုံးစည်းရုံးသွားမယ်။

နမး။ ။ ဆရာမတိုြ့ါတအီနေေဲ့ ေွှတန်တာက်ိယု ်နမး။ ။ ဆရာမတိုြ့ါတအီနေေဲ့ ေွှတန်တာက်ိယု ်

စားေှယ်အနေေဲ့ ဘယ်ေိုမျ ိုးနေရာနတွ ဦးစားနြး စားေှယ်အနေေဲ့ ဘယ်ေိုမျ ိုးနေရာနတွ ဦးစားနြး 

ဝင်ပြိုင်သွားမှာေဲ။ဝင်ပြိုင်သွားမှာေဲ။

နပြ။ ။ အဲဒ့ါနတာ ့မနပြာတတန်သးဘူး ကျမတို ့

ြါတီကကီးဆိုနတာ့ ြါတီရဲ့ဆုံးပြတ်မှု ယူရမှာနြါ့နော်။ 

ဒ(ီ၅)နေရာစေုံးနတာ ့ဝငပ်ြိုငမ်ယေ်ိုဆ့ုံးပြတထ်ားတာ 

နြါ့နော်။ ဒါနြမဲ့ ဘယ်သူက ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်နေရာ 

ဆိုတာ ယနေ့အထိနတာ့ မရှိနသးဘူး၊ ကျမတို့ေဲ 

မေျာထား နသးဘူးနြါ့  ဘာပြစ်ေို့ေဲဆို  အခုဏ 

နပြာသေို နရွးနကာက်ြွဲရှိမရှိတာနတာ့ မသိနသး 

ဘူးနြါ့။

နမး။ ။ အဲ့ဒါဆိုရင်နြါ့နော် နရွးနကာက်ြွဲမှာနိုင်နမး။ ။ အဲ့ဒါဆိုရင်နြါ့နော် နရွးနကာက်ြွဲမှာနိုင်

ခဲမ့ယဆ်ိရုငန်ရာ ဆရာမတိုဒ့ပီမို့ေယအ်တကွ၊် ပြညေ်ယ်ခဲမ့ယဆ်ိရုငန်ရာ ဆရာမတိုဒ့ပီမို့ေယအ်တကွ၊် ပြညေ်ယ်

အတွက်ဘာနတွေုြ်နြးြို့စီစဉ်ထားေဲ။အတွက်ဘာနတွေုြ်နြးြို့စီစဉ်ထားေဲ။

နပြ။ ။ ကျမတို့အကယ်ေို့မဲနိုင်ခဲ့ရင် ပြီးခဲ့တဲ့ 

၂၀၁၀ကနေ -၁၅ အထိနတာ့ မီးကုေ်ယမ်းကုေ်ေုြ် 

ခဲ့ပြီးပြီနြါ့နော် ဒါပြည်သူ အသိဆုံးြါ အဲ့ဒါကို တက

ယ်ေို့ ဒီတစ်နခါက်ထြ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ေဲ  ပြည်သူ့  

အတွက်ြါဘဲ ကျမတို့ေုြ်နဆာင်သွားမှာ နသချာ 

တယ်။ ဘာပြစ်ေို့ေဲဆိုနတာ့ ပြည်သူက အများကကီး 

ေိုအြ်နသးတယ်နေး။ ကျမတို့၂၀၁၀ ကနေ-၁၅ 

ဆိုေဲ အနကာင်အထည်နြာ်ခဲ့ပြီးပြီ ဒါနြမဲ့ ပြီးနသး 

တာ မဟုတ်ဘူး ဒီရဲ့ြွံ့ပြိုးတိုးတက်နရး အတွက် နတာ့ 

မိမိေူမျ ိုး ၊  မိမိနဒသ အတွက်ကနတာ့ အများကကီး 

ေိုနသးတယ် တကယ်ေို့ နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျမတို့ပြည် 

သူ့အတွက်ဘဲ နဆာင်ရွက်သွားမှာ နသချာတယ်။

နမး။ ။ တပခားနရာ ဆရာမ တို့ြါတီအနေေဲ့ နမး။ ။ တပခားနရာ ဆရာမ တို့ြါတီအနေေဲ့ 

ဘာနတွဆက်ေုြ်ြို့ ရှိနသးေဲ။ဘာနတွဆက်ေုြ်ြို့ ရှိနသးေဲ။

နပြ။ ။ ကျမတို့က ဘယ်ေိုနပြာရမေဲ ဆို  

အာမခံတာက (၉) ချက် တစ်ချက်ကနတာ့ ဘာေဲဆို 

တစ်ချက်ကျေ်တယ်။ ဒီတစ်ချက်ကနတာ့ ကျေ်တယ်။ 

၂၆၁ က ကျမတို့ရဲ့ပြည်ေယ်ဝေ်ကကီးချုြ်က ကျမတို့

ပြည်ေယ်ထဲကနရွးြိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့  ဥြနဒကို  

ကျမ တို့ပြင်ကိုပြင်မှာ အခုေွှတ်နတာ်ထဲမှာ ပြင်ပြီးပြီ 

ဒါနြမဲ့ NLD ဦးနဆာင်တဲ့အစိုးရရယ်၊ နောက်တစ်ပခား 

ေူနတွကနတာ့ ကေ့်ကွက်တယ်။ ဒါ တကယ့်ပြည်သူ့ 

အတွက်အနရးကကီးတဲ့အချက်ဘဲနေး အဲ့ဒါနြကာင့်  

တကယ်ေို့ အစိုးရနိုင်ရင် ဒီတစ်ခုနတာ့ ကျမတို့ပြင်ကို 

ပြင်မယ်နြါ့နော်။

နမး။ ။  နရွးနကာက်ြွဲေဲ့ြတ်သတ်ပြီးနတာ့  နမး။ ။  နရွးနကာက်ြွဲေဲ့ြတ်သတ်ပြီးနတာ့  

ဘာနပြာချင်နသးေဲ။ဘာနပြာချင်နသးေဲ။

နပြ။ ။ အဓကိကနတာ ့ပြညသ်ေူထူ ုထည့တ်ဲမ့ကဲိ ု

ေို ချင်တာနြါ့ နော် ။  မဲအမှေ်ကို  ေို ချင်တာနြါ့ ။ 

ဘယ်သူမဆို သနဘာက ကျမတို့ကိုနရွးသည် ပြစ်နစ၊ 

တစပ်ခားြါတ ီနရွးသည ်ပြစန်စ ၊ ဘယသ်ဘူ ဲနရွးနရွးနြါ ့

အဲ့ဒါ ပြည်သူထည့်တဲ့မဲ ပြည်သူက တကယ်ဘဲ ဘယ် 

ေိုနပြာရမေဲ သူ့အစိုးရကို သူနရွးရမှာကို ပြည်သူ 

နတေွ ဲမေဲာထည့ြ်ိုက့ ေြံတ(်၁) ေိခုျငတ်ယ။် ေြံတ ်

(၂)  က တကယ့်ပြည်သူ အမှေ်ထည့်တဲ့မဲကိုေိုချင်တာ 

နြါ့နော် အဲ့ဒါေိုချင်တာနြါ့။

pdk;xdkufatmif

သုံးနှစ်ေီးြါး  ကျင်ေည်ခဲ့ရတယ်ေို့  ဆိုြါတယ်။ 

နတာင်ယာထဲမှာ ကျင်ေည်ပြီး တစ်အိမ်စ၊ နှစ်အိမ်စ 

ရွာထကဲိ ုပြေ်နေြကပြီး ယခအုချေိ်မှာနတာ ့အမိန်ပခ ၂၀

 ဝေ်းကျင် ရှိနေြါပြီ။

ပြ တ် နေး ပြ တ် မ တို င် ခ င်  ေ က် ေ က် ကို င်  

ြဋိြက္ခ ပြစ်ြွားခဲ့စဉ်ကာေအတွင်းမှာ နစာေုံနဒသခံ 

တဦးပြစ် ပြီး ရွာမိရွာြ တဦးပြစ်သူ ဦးဘိုးရယ်က 

နပမပမုြမ်ိငု်းနြကာင့ ်ကိယုအ်ဂဂါ တချ ို့ထခိိကုဒ်ဏရ်ာရရှိ

သွားခဲြ့ါတယ။် သဟူာ အြစအ်ခတရ်ြ်စနဲရးမတိငုခ်င ်

၂၀၀၅ခုနှစ်ကတည်းက စပြီး ယခုချေိ်အထိ ဆယ်စု 

နှ စ် နကျာ် ြကာ  နကျး ရွာ အ နရး ကို  တာ ဝ ေ် ကို ယူ  

ထမ်းနဆာင်နေြါတယ်။

သူဟာ နပမ ပမုြ်မိုင်းကို  နှစ် ကကိမ်  ထိမှေ်ခဲ့  

တဲ့သူပြစ်ြါတယ်။ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ နပမပမုြ်မိုင်း 

တစ်ကကိမ်ထိခဲ့ပြီး နပခတစ်ြက်ဆုံးရှုံးခဲ့ ရတဲ့သူြါ။

၁၉၉၉ခုနှစ်မှာနတာ့ ကယား( ကရင်ေီ) ပြည် 

ေယ်သူ ၊  ပြည်ေယ်သားများ  ဆိုးရွားတဲ့  ကံ ြကမ္မာ 

( ပြတ်နေးပြတ်)ကို  ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ ပြီး  ဦးဘိုးရယ်က 

နော က် တ စ် ကကိ မ်  နပမ ပမု ြ် မို င်း ကို  ကျ ေ် တဲ့ နပခ  

နထာက်တစ်ြက်ေဲ့ ထိုးမိပြေ်ြါတယ်။

ဒုတိယအကကိမ် ညာြက်နပခနထာက်ေဲ့  မိုင်း 

ထြ်ထိချ ေိ်မှာနတာ့  နပခနထာက်ထြ်မ ပြတ်နြမဲ့  

နပမပမုြ်မိုင်းကွဲေို့ နြါက်ထွက်တဲ့ ယမ်းနတွက သူ့ရဲ့ 

ခါးအြါအဝင် ခန္ဓာကိုယ် နအာက်ြိုင်းကိုထိပြီး ဒဏ် 

ရာများ ကျေ်နေခဲ့ြါတယ်။

အခုဆိုရင် ဦးဘိုးရယ်မှာ သား တစ် နယာက်ေဲ့ 

သမီးနှစ်နယာက်ရှိနေြါပြီ။သူဟာ ချ ိုင်းနထာက်ကို 

အသုံးပြုပြီး သွားောေှုြ်ရှားနေြါတယ်။

ဦးဘိုးရယ်မိသားစုအြါအဝင်  နစာေုံရွာမှ  

နဒသခံနတွဟာ ဝင်နငွအတွက်ကနတာ့  နှမ်းကို  

အဓိကထားေုြ်ပြီး စားဝတ်နေနရး ြူေုံမှုမရှိနြမယ့် 

မိသားစု အတွက် မငတ်ရုံသာရှိတယ်ေို့ သိရြါတယ်။

“အခက်အခဲကနတာ့ မျ ိုးစုံြါြဲ။ ေုြ်ကိုင်စား 

နသာက်ရတာေည်း  အဆင်မနပြဘူးနေ။”  ေို့  

ဦးဘိုးရယ်က ေက်ရှိမှာ နစာေုံရွာက နဒသခံများ 

ရင်ဆိုင်နေရတာနတွေဲ့ ြတ်သက်ပြီး ရှင်းပြြါတယ်။

“ စိ တ် ထဲ မှာ နတာ့  ေ ည်း ေ ည်း နတွး မိ ရ င်  

နတွးမမိှာနြ့ါ။ တကယ့ေ်ကန်တွ့မှာက ပငိမ်းချမ်းနရး 

အစစ်အမှေ်  မရနိုင်နသးဘူး။ ကျနတာ်တို့  ရွာကို  

ပြေေ်ာနေတာေည်း နေထမဲှာ ဝြဲျ ံနေရသေိြုနဲေ။ 

ပငိမ်းချမ်းနရးေည်း တူတူြဲ။ ကျနတာ်တို့ နေထဲမှာ 

ဝဲြျနံေရတဲ့အတိုင်းြဲ။” ေို့  ဦးဘိုးရယ်က ေက်ရှိ  

ကယား(ကရင်ေီ) ပြည်ေယ်ရဲ့ အစိုးရေဲ့ ေက်ေက် 

ကိုင်နတွ နြာ်နဆာင်နေတဲ့ ပငိမ်းချမ်းနရးကို နပြာပြ 

သွားြါတယ်။

ဦးဘိုးရယ်အြါအဝင် နစာေုံရွာက နဒသခံ 

နတွဟာ ေက်ေက်ကိုင် ြဋိြက္ခ အေွေ်မှာြဲရှင်သေ် 

ချင် ြကပြီး  ယခင်ကေို  ပြေ်ေည်ပြစ်ြွားြို့  နတွး 

နြကာက်နေတဲ့  စိတ်နေးက သူတို့ကို  စိုးမိုး  ထား 

နေဆဲြါ။ နစာေုံရွာက နဒသံနတွေိုြဲ  ပငိမ်းချမ်း  

မှုနတွကို ဆုြ်ကိုင်ရင်း ရှင်သေ်သွားနိုင်ြို့ နမျှာ်ေင့် 

နေြကတဲ့ ကယား (ကရင်ေီ) ပြည်ေယ်က နဒသခံနတွ 

သာမက နေရာအသီးသီးမှာရှိတဲ့သူနတွေည်း နမျှာ် 

ေင့်နေြကမယ်ေို့ ယုံြကည်ြါတယ်။

“ြဋိြက္ခအေွေ်မှာ ရှင်သေ်ချင်သူများ” အဆက်....
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ြရူဆိုပမို့ေယ် နောဂျာနကျးရွာ၏ အနောက် 

နပမာက်ဘက် ဒီးဒါးကူးရြ်ကွက်၏ နတာင်ြက်မှာ 

နဒသခံ ရွာနှစ်ရွာအချင်းချင်း နရှးယခင်ဘိုးဘွား စဉ် 

ဆက်က ေုြ်စားောခဲ့ ြကတဲ့  နတာင်ယာနပမနတွ 

ရှိြကြါတယ်။

၎င်းနတာင်ယာနပမနြါ်မှာ၂၀၁၂ ေယ်ယာနပမ 

ဥြနဒမထွက်ရှိနသးခင် အချေိ်ထိနတာ့ မည်သည့် 

ပြသာောတစ်စုံတစ်ရာမှ ကကီးကကီးမားမားမရှိနသးြဲ 

နောဂ်ျာနကျးရွာတစေ်ညှ့ ်ဒီးဒါးကူးရြက်ကွတ်စေ်ညှ့ ်

ေုြ်စားတာမျ ိုးေည်းရှိခဲ့ြါတယ်။

၂၀၁၂ ေယ်ယာနပမဥြနဒထွက်ရှိ ပြီးနောက်

ြိုင်းမှာမှ ပြသာောနတွစတင်ပြစ်ြွားောခဲ့ြါတယ်။ 

ထိုဥြနဒထဲမှာနတာ့ နတာင်ယာနပမနြါ် ၃ နှစ်ဆက်

တိုက်ေုြ်ကိုင်တဲ့သူကေုြ်ကိုင်သူအမည်နြါက်ေို့  

ဥြနဒထဲမှာသတ်မှတ်ထားတာရှိြါတယ်။

ဥြနဒအရဒီးဒါးကူးနတာငသ်နူတကွေည်းေြု ်

ကိငုစ်ားနသာကေ်ာတာ ၃ နစှထ်ကမ်ေည်းနတာြ့ ဲဥြ

နဒအရေယယ်ာနပမေြုက်ိငုန်ေတာြုစံ(ံ၇) ေြုရ်မယ ်

ေို့ ထုတ်ပြေ်ပြီးတဲ့နောက် ဒီးဒါးကူးနတာင်သူ (၁၈) ဦး

ကေည်းသတူိုေ့ြုစ်ားနေတဲန့တာငယ်ာနပမနတကွိြုုစံ ံ

(၇)နတွေုြ်ခဲ့ြကြါတယ်။

ဒီးဒါကူးနတာငသ်နူတြွုစံ ံ(၇) ေြုမ်ညဆ်ိြုါက 

ဒီးဒါးကူးအြိုင်ပြစ်သွားမည်ဆိုပြီး နောဂျာနကျးရွာ

နတာင်သူနတွကစိုးရိမ်ြကတဲ့အတွက် နပမစာရင်းနှင့် 

ရြ/်နကျးနကာမ်တကီိ ုဟေ့်တားမှုနတပွြုေြုခ်ဲြ့ကတ

ယ်ေို့ေည်းသိရြါတယ်။

ေက်ရှိမှာနတာ့ ြရူဆိုပမို့ေယ် ဒီးဒါးကူးနကျး

ရွာကနတာငသ်နူတနွငှ့ ်နောဂျာနကျးရွာကနတာငသ်ူ

နတကွမမိတိိုဘ့ိုးဘွားြိငုန်ပမဆိပုြီးကိယုစ်ခီယံခူျကန်တွ

ေဲ့ အပငင်းြွားမှုနတွ ပြသာောနတွပြစ်နေြကြါတယ်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်မတိုင်မီနှင့်  ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ 

ဒီးဒါးကူးရွာမိရြ်ြ၊ အုြ်ချုြ်နရးမှုးနတွေဲ့နောဂျာ

နကျးရွာရွာမိရြ်ြနတွချုြ်ဆိုထားတဲ့စာချုြ်မှာနှစ်ဦး

နှစ်ြက်ေုံးအေှည့်ကျဝင်နရာက်ေုြ်ကိုင်နိုင်တယ်

ေို ့စာချုြန်တ ွချုြဆ်ိထုားခဲြ့ကတယေ်ို ့သရိြါတယ။်

စာချုြ်ချုြ်ဆိုထားြကနြမယ့်နပမသမိုင်းအ

နြကာင်း ကိုနကာင်းစွာမသိြကတဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာေ 

ဆိငုရ်ာနတကွေည်းဒီးဒါးကူးရြက်ကွက်ိြုုစံ(ံ၇) ထတု ်

နြးေိုက်ပခင်းပြစ်တယ်ေို့ ြရူဆိုပမို့ေယ် မဲဆန္ဒေယ် 

အမတှ ်(၁) ပြညေ်ယေ်တွန်တာက်ိယုစ်ေယှ ်ဦးသရဲယ ်

ကနပြာြါတယ်။

“ ဒီကိစ္စကေည်းြရူဆို ပမို့နြါ် ဒီးဒါးကူးရြ်

ကွက်ရြ်မိရြ်ြတစ်ချ ို့နှင့် အုြ်ချုြ်နရးမှူးနတွကေ

ည်းဒီရွာေဲ့ သနဘာတူညီမှုစာချူြ်တစ်ခုေုြ်ထားတ

ယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိသနဘာတူညီချက်တစ်ခုေုြ်

ထားပြီးနတာ့မှ ဒီးဒါးကူးကေည်းဝင်ေုြ်ေို့ရတယ်။ 

နောဂျာြက်ကေည်းဝင်ေုြ်ေို့ရတယ်။ အဲ့ေိုြဲတစ် 

နယာက်တစ်ေှည့်စီကျနော်တို့အဲ့ေိုဓနေ့ထုံးတမ်း 

အရစီမံခေ့်ခွဲနရးစေစ်ေဲ့ြဲသွားမယ်ဆိုပြီးနတာ့မှ သ 

နဘာတူညီထားြကတယ်။ ဘာမှပြသာောမရှိဘူး။” 

ေို့နပြာြါတယ်။

ယခုအခါမှာဒီးဒါးကူးနတာင်သူနတွကနေြုံ

စံ (၇) ရရှိပြီးပြစ်တဲ့အတွက် နောဂျာနတာင်သူနတွ

ကနေပြီးသွားနရာက်ေုြ်ကိုင်မည့်အနပခအနေမျ ိုးတွ

င် ဒီးဒါးကူြက်မှ တရားစွဲောတယ်ေို့သိရြါတယ်။

တချေိ်ကရွာနှစ်ရွာစေုံးကအေှည့်ကျေုြ်

ကိုင်စိုက်ြျ ိုးောခဲ့ြကရမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ေယ်ယာနပမဥ

ြနဒနြါ်ောပြီးနောက် အခုချေိ်မှာနတာ့ နဒသခံရွာ

သားအချင်းချင်းြဋိြက္ခနတွ အပငိုးအနတးနတွေဲ့  

ရင်ဆိုင်နေြကရြါတယ်။

ြုံစံ (၇) များမထုတ်နြးခင်ကာေမှာေည်းဒီး

ဒါးကူးနတာင်သူနတွေုြ်ကိုင်စားနေချေိ် စိုက်ြျ ိုးသီး

နှနံတကွိနုောဂျာနကျးရွာမေှာနရာကြ်ျကစ်ီးတာနတွ

rSefuefaomenf;vrf;jzihf tqkH;owfapcsif

ေည်းခံခဲ့ရတယ်ေို့ ြရူဆိုပမို့ေယ် ဒီးဒါးကူးရြ်ကွက် 

အုြ်ချုြ်နရးမှူး ဦးနကာ့ြကယ် ကနပြာြါတယ်။

“ ြုံစံ  (၇) မနြးခင်ကာေကဘယ်ေို ပြစ်  

ေဲဆိုနတာ့ ၂၀၁၈ မှာနြါ့နော် ကျနော်တို့ နှစ်(၅၀) 

နောက်ေုြ်နေတဲ့နတာင်ယာခခံစည်းရိုးနတွကိုော

ြျက်သွားတယ်။ နောက် ပြီးနတာ့  ထွေ်ယက်ထား

တဲ့ ြျ ိုး ြင် နြါက်နေးနတွကိုေည်းော ပြီးနတာ့မှ  

ြျကစ်ီးသွားတယန်ြါနော။် နောဂျာရွာကနြါဗ့ျား” ေို ့

ဦးနကာ့ြကယ်ကနပြာြါတယ်။

အခုေို ပြဿောကိစ္စရြ်နတွေဲ့ြတ်သက်ေို့ဒီး

ဒါးကူးရြက်ကွမ် ှနောဂျာနကျးရွာြကက်ိတုရားစွ ဲဆို

ပြီးတရားရုံးမှာနပြရှင်းနစြို့ရုံးချေိ်း (၅) ကကိမ်နောက် 

ရှိပြီးနောဂျာြက်မှ တစ်ကကိမ်မျှ ရုံးချေိ်းမောြကနသး

ဘူးေို့သိရြါတယ်။

ယခုေိုနောဂျာနကျးရွာြက်မှ တရားရုံးချေိ်

ကိုမတက်ရပခင်းမှာေည်းတရားရုံးကိုမနေးမစားပြု

ေုြ်ရာကျပြီးဥြနဒကိုမနေးစားရာနရာက် တယ်ေို့ 

ဦးနကာ့ြကယ်ကဆက်ေက်နပြာြါတယ်။

နောဂျာနကျးရွာြကမ် ှယခေုိတုရားရုံးမတက်

ြဲကေ့်ကွက်ရတဲ့အနြကာင်းအရင်းကနတာ့ မိမိတို့ြိုင်

ဆိငုသ်ည့န်ပမပြစတ်ဲအ့တကွ ်တရားရငဆ်ိငုန်ပြရငှ်းစရာ

မေိုြဲယခုပြသာောပြစ်နေတဲ့ နတာင်ယာနပမနတွဟာ

ဘိုးဘွားနခတက်တည်းကနောဂျာနတာငယ်ာနပမနတွ

ပြစပ်ြီးနောဂျာနကျးရွာမ ှဒီးဒါးကူးနကျးရွာကိနုခတ္တခ

ဏဌားပြီးေုြ်စားထားတာတာေို့ နောဂျာနကျးရွာမှ 

နဒသခံနတွကဆိုြကြါတယ်။

နောဂျာနကျးရွာမှ ဦးဗျားရယ်က “ ယခင်က 

ဆိုအဲ့ဒီ ၂၀၁၂ ေယ်ယာနပမဥြနဒမထွက်ရှိနသးတဲ့ 

အချေိ်ကဆိုကျနော်တို့ြက်ကဓနေ့ ရိုးရာအရနရှေ့  

နပြာင်း နတာင်ယာစေစ်ေဲ့ေုြ်သွားြကတယ်နြါ့နော်။ 

သူတို့ြက် ကနတာ့ သူတို့ကတိနတာ့ နြးြါတယ်။ 

နရှးကေူကကီး နတွနြါ့နော်။ အခုေက်ရှိ  ကျနတာ် 

သူတို့တက်ောတဲ့ေူငယ်၊ ေူရွယ်ေူသစ်နတွနြါ့။ 

သူတို့နရှေ့ောတဲ့ သူနတွဆိုနတာ့ သူတို့ဥြနဒြက်ြဲ 

ေိုက် ပြီးနတာ့မှ  ဥြနဒြက်ြဲရြ်တည်မယ်ဆိုတဲ့  

သနဘာမျ ိုး ပြီးနတာ့မှ  ဒီရိုးရာဓနေ့ြက်ကျနတာ

သစ္စာရှိရှိ၊ မရှိရှိ အနေးမထား နတာ့ဘူးနြါ။ ဥြနဒ 

ြက်ြဲ သူတို့ေိုက်သွားတဲ့ အနပခအနေမျ ိုး နရာက် 

သွားတယ်နြါ” ေို့နပြာခဲ့ြါတယ်။

နြးေုြ်စားချေိ်ကာေတုေ်းကေက် ၃ ဆုတ် 

ဝက်တစ်နကာင်ကိုနှစ်ဦးနှစ်ြက် တူတူစားြကပြီး

နမာင်းတီးကာကတိသစ္စာနတွထားရှိခဲ့ ြကတယ်ေို့  

ဆိုြါတယ်။

နရှးယခငတ်ေု်းကဆိရုငြ်ရဆူိပုမို့ဆိတုာ မရှခိင ်

နညာင်ဇင်ရြ်ကွက် တစ်ခုတည်းသာရှိနသးတယ်ေို့

သိရြါတယ်။ တစ်ပခားရြ်ကွက်နတွမှာြရူဆိုပမို့ပြစ်

ောမှြဲေူဦးနရများောပြီးနောက်မှတည်ရှိခဲ့တယ်ေို့ 

နရှးမှီနောက်မှီပြစ်တဲ့ ြရူဆိုပမို့နေရွာမိရွာြတစ်ဦး ဦး

ဦးရယ်ကနေရှင်းပြထားတာပြစ်ြါတယ်။

၁၉၇၄ မဆေနခတ ်( ပမေမ်ာဆ့ိရုယှေ်စေ်မ်းစဉ ်

ြါတီနခတ်)တွင် ြရူဆိုပမို့ေယ်ကိုပမို့အဂဂါရြ်နှင့် ကိုက် 

ညီနအာင်နောက်ထြ်ရြ်ကွက် (၅) ရြ်ကွက်ကိုထြ် 

မံြွဲ့စည်းခဲ့ြါတယ်။

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ြိုင်းမှာနကး 

ေျားနကျးရွာမှ ေယ်အုြ်က ြရူဆို ပမို့ေယ်ကို  ပမို့  

အပြစ်တည်နထာင်ရေ်အတွက် ြထမတစ်ကကိမ်ပြစ် 

နောဂျာနကျးရွာေယ်ေိမိတ်ကိုတစ်မိုင်ေီးြါးနောက် 

နောက်ဆုတ်နစခဲ့တယ်ေို့  သမိုင်းမှာရှိခဲ့ြါတယ်ေို့

ဆိုြါတယ်။

ဒုတိယတစ်ကကိမ်အနေပြင့် ၁၉၇၀ ဝေ်းကျင် 

နောက်မှာ ပမို့ြိုင် ဦးြဲဦးနဆာင်ပြီးြရူပမို့ေယ်ကိုချဲ့

မည်ပြစ်တဲ့အတွက် ပမို့မိပမို့ြနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ြက်ေူကကီး

နတကွသနဘာတခူဲြ့ကရာနောကထ်ြဆ်တုန်ြးခဲပ့ြီးယ

ခုေက်ရှိအပငင်းြွားနေတဲ့နပမဧရိယာအထိနရာက်ော

ခဲ့တာပြစ်ြါတယ်ေို့ သမိုင်းနတွကိုဦးဦးရယ်ကရှင်းပြ

သွားတာပြစ်ြါတယ်။

နရှးယခင်ကနောဂျာြက်မှနတာင်သူနတွက 

ထိုနပမနေရာမှာနတာင်ယာေုြ်ကိုင်စားနသာက်ခဲ့

ြက နြမယ့်  ြရူဆို ပမို့နြါ်မှနတာင်သူနတွကိုနှုတ် 

ကတပိြင့ ်နြးေြုစ်ား ခဲတ့ယေ်ို ့ပြညေ်ယ ်ေတွန်တာ ်

ကိုယ်စားေှယ်  ြရူဆို ပမို့  မဲဆန္ဒေယ်အမှတ် (၁) 

ဦးသဲရယ်ေည်း နပြာြါတယ်။

အရင်တုေ်းကနောဂျာရွာြက်ကြုံစံနေျှာက်

သညပ်ြစန်စဒီးဒါးကူးရြက်ကွြ်ကက်ြုစံနံေျှာကမ်ည်

ပြစ်နစနှစ်ဦးနှစ်ြက် ေက်မခံြကဘူးေို့သိရြါတယ်။

ဘာနြကာင့်ေဲဆိုနတာ့ ထိုနပမနေရာကိုေယ်ေိ 

မိတ်သတ်မှတ်ပြီး တိုင်းတာမည်ဆိုြါကအပငင်းြွား

နိုင်နပခရှိေို့ဒီအတိုင်းထားခဲ့ြကတယ်ေို့သိရြါတယ်။

ထိုသို့အပငင်းြွားနိုင်နပခရှိသည့် နပမနေရာကို 

၂၀၁၂ ေယယ်ာနပမ ဥြနဒ မထကွရ်ှမိှအီချေိမ်ှာ ပြသာော 

တစ်စုံတစ်ရာမပြစ်ြွားရနေနအာင် ပမို့မအုြ်စု အုြ်စု 

ဥက္ကဌ ဦးထျားရု အမည်ပြင့် နှစ်ဦးသနဘာတူ စာချုြ် 

နတွ ေုြ်ထားခဲ့တယ်ေို့သိရြါတယ်။

သိုန့ြမယ့ေ်ည်းဒီးဒါးကူးရြက်ကွြ်ကမ် ှြုစံ(ံ၇)

များရယနူေျှာကထ်ားသည့အ်နြါ် နောဂျာရွာြကက် 

ဘားမှမသိရှိခဲ့ရသည့်အတွက် နောဂျာနတာင်သူနတွ

အနေေဲ့စဉ်းစားစရာတစ်ခုပြစ်နေြါတယ်။

ယခုေက်ရှိနတာင်ယာနပမပြသာောနှင့်ြတ် 

သကပ်ြီးနတာ ့ြထမေည်းေမ်းအတိငု်းအတာပြင့ ်ပြေ ်

သွားနစချင်ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ြက်ပြေ်ေည်သင့်ပမတ်နစချင်

တယေ်ို ့နောနကျးရွာဥက္ကဌဦးထျားရကုနပြာြါတယ။်

“ဒနီပမကျနောတ်ို ့တိငု်းရင်းသားနတရွဲ့ ေြုထ်ုံး 

ေုြ်ေည်းအတိုင်းနြါ့နော် ပမို့နြါ်ကေူောေုြ်စား

ရင်ေည်းရတယ် ဒါနြမယ့် ြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကျနော်

တို့ကေက်မခံချင်ြါဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားမျ ိုးနြါ့” 

ေို့နပြာြါတယ်။

ဒီးဒါးကူးနကျးရွာြက်ကနတာင်သူနတွကေ

ည်းေုြ်စားောတာနှစ်အနတာ်ြကာပြီပြစ်ပြီးသူတို့၏

ဘိုးဘွားြိုင်နပမတစ်ခုအပြစ်သတ်မှတ်ထားြကတာြါ။

ထိုနြကာင့် မိမိတို့နပမကိုေုံခခုံနစြို့အတွက် ြုံစံ 

(၇) နတွနေျှာက်ထားြကတာပြစ်တယ်ေို့ဆိုြါတယ်။

အဲအ့တကွန်ြကာင့မ်မိတိို ့ြိငုတ်ဲန့ပမပြစန်ြကာင်း 

ကိုအခိုင်အမာအနေအထားပြင့် ဒီးဒါးကူးရြ်ကွက် ရာ 

အမိမ်ှူးဦးဂျ ိုးဇကက် “ အခကုျနတာသတူိုန့ကျာကတ်စ ်

ေုံးနတာင်မြယ်ြူးြဲ ၊  နြါက်ပြားတစ်ချက်နတာင် 

မနြါက်ြူးြဲ ၊ သစ်ငုတ်တစ်ငုတ်နတာင်မတူးြူးြဲေဲ့  

ကျနော် တို့ဘိုးဘွားြိုင်နပမဆိုဘယ်ေားမှာေဲသူတို့မ

နပြာနိုင်ဘူး သူတို့နပြာနိုင်တာသူတို့ဘိုးဘွားြိုင်နပမ 

တစ်ခုြဲသူတို့နပြာနိုင်တယ်သူတို့ဘိုးဘွားြိုင်နပမဆို

ရင် သူတို့ြကည့်ရမှာနြါ သူတို့ေုြ်ရမှာနြါ” ေို့နပြာ 

ြါတယ်။

နောဂျာနကျးရွာနှင့်  မေီးမနဝးတွင်ရှိနသာ 

ြရူပမို့ေယ် နောနထာတနောနကျးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ 

ဦးြကူးက “ကျနော်ေည်းအကျ ိုးအနြကာင်းသိြ်မ

သိ ရဘူးနြါနော် ဒါနြမယ့် ဟိုး…ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် 

ကြကည့မ်ယဆ်ိရုင ်သူ့ြိငုန်ပမကိယု့ြ်ိငုန်ပမဆိတုာ ေယ ်

နပမအကေ့်အသေ့်နတာ့ရှိတာနြါနော်။ ဒါနြမယ့်အ

ခုနခတ်ကာေေဲ့နပြာရင်နတာ့ အနပြာင်းအေဲေည်း

ေည်းနတာ့ရှိတာနြါနော်။ ဒါနြမယ့်ဘိုးဘွားအစဉ်အ

ဆက်အတိုင်းနပြာရမယ်ဆိုရင် နောဂျာြက်ကနတာ့ 

မှေ်တယ်ေို့ြဲနပြာရမယ်နြါ့။ ဒါနြမယ့် အခုနခတ်အ

နပခအနေေဲ့နတာဘယေ်ိသုုံးသြရ်မေမဲသနိတာဘူး” 

ေို့နပြာခဲ့ြါတယ်။

ြ ရူ ဆို ပမို့ ေ ယ် အ တွ င်း မှာ ေ ည်း  ၂ ၀ ၁ ၀

 နောက်ြိုင်း မှာစစ်နရးနေ့ကျင့်နကျာင်းအမှတ် ၁၄

 ကိုတည် ထားြို့နပမယာနတွ ဧကသုံးနထာက်ခေ့် 

နတာင်သူနတွရဲ့ နပမယာနတွသိမ်းဆည်းတာေည်း

ခံခဲ့ရပြီးနောက် နတာင်ယာနပမနတွ ရှားြါးောတာပြ

စ်တယ်ေို့ေည်းအခုေိုနပမယာပြဿောနတွေည်းြို

များောရတာပြစ်တယ်ေို့ ြရူဆိုပမို့ေယ်နေ ပမို့မိပမို့ြ 

တစဦ်းပြစတ်ဲ ့ဦးဦးရယက် ခေုိ ုသုံးသြန်ပြာဆိြုါတယ။်

ဦးရယက် “စစတ်ြ်နပမသမိ်းေိကုေ်ို ့ဒပီြသာော 

က ြို ပြီး ကကီး ထွား ော တ ယ် ။  ဟို တု ေ်း က စ စ် တ ြ်  

မသိမ်းခင်ကဆိုရင် ေွေ်ခဲ့တဲ့နှစ်နြါင်း ၂၀-၃၀ တုေ်း 

ကဆိုရင် နောဂျာကနတာ့ငါတု့ိနပမတစ်ချ ို့ကနတာ့

နပြာနတာ့နပြာတယ်။ဒါနြမယ့် အတင်းအဓ္ဓမပြေ်ပြီး

ေုယှက်ပြီးနတာ့ သိမ်းတာနတာ့ ြကားနတာင်မြကား

ြူးနသးဘူးနြါနော်။” ေို့နပြာြါတယ်။

ယခုေိုအနပခအနေမျ ိုးမှာသူြိုင်ကိုယ်ြိုင်ဆိုပြီး

တစ်ြက်ကတရားဥြနဒအရ၊ တစ်ြက်ကဓနေ့ထုံး

တမ်းအရရငဆ်ိငုန်ပြရငှ်းနေြကပြီးနပြေညမ်ှုတစစ်ုတံ

စ်ရာမရှိသည့်အပြင် ပြသာောမှာြိုမိုကကီးထွားောမည့် 

အနေအထားမျ ိုးရှိနေြါတယ်။

နှစ်ဦးနှစ်ြက်ေုံးကေည်းမိမိခံယူချက်ပြင့်ရြ်

တည်နေြကပြီးမိမိတို့ြိုင်ဆိုင်တဲ့နပမကိုမဆုံးရှုံးနစြို့အ

တွက် အပြင်းအထေ်ကာကွယ်နေြကြါတယ်။

tefaxmfeD

ြရဆူိုပမို့ေယ ်နောဂျာနကျးရွာနှင့ ်ဒီးဒါးကူးရြက်ကွ ်နဒသခနံတ ွအပငင်းြွားနေြကတဲ့ နပမယာပမငန်တွ့ရစဉ်။
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ပြီးခဲ့တဲ့ နမေ ၃ ရက်နေ့မှာ ကယားပြည်ေယ် 

အတငွ်းမှာ ရှတိဲ ့ပမို့ ေယ ်( ၇) ပမို့ ေယမ် ှပမို့ေယအ်နထ ွ

နထွ အုြ်ချုြ်နရးဌာေမှ ဦးစီးမှူးများရဲ့ ေက်မှတ် ပြင့် 

အချက် (၁၀) ချက် ြါဝင်တဲ့ အမိေ့်စာကို ေူမှုကွေ် 

ယက်မှာ ပြေ့်နဝပြီး ထုတ်ပြေ်ခဲ့ ြကြါတယ်။ အဲ့ဒီ  

အမိေ့်စာေဲ့  ြတ်သက်ပြီး  အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်း 

နတြွကား၊ ေထူနုတအွြကား ဂယကရ်ိကုန်စခဲြ့ါတယ။်

ပမို့ ေယ် ၇ ပမို့ ေယ်မှ အနထွနထွဦးစီးဌာေ 

ဦးစီးမှူးများရဲ့ ေက်မှတ်ပြင့် နဒသန္တာရ အမိေ့်စာ 

တစ်နစာင် ထုတ်ပြေ်နြကညာချက်တွင် ြါရှိတဲ့ အချက် 

နတဟွာ အနပခခေံူ့အခငွ့အ်နရးကိ ုချ ိုးနြာကန်ေတယ ်

ေို့ ကရင်ေီေူ့အခွင့်အနရးအြွဲ့မှ ဒါရိုက်တာဦးဗညား 

က နပြာြါတယ်။

“ေေဲ့ ချေီာပြ ီြိပုြီးနတာမ့ ှစတိက်ျဉ်းြကြမ်ှုနတ ွ

ပြစန်ေပြ၊ီ အဲဒ့အီနြါ်မှာ ြိဆုိုးနစတဲ ့နဒသန္တာရအမေိ့်ကိ ု

ထြ်ထုတ်ရင် ပြည်သူနတွက ြိုပြီးနတာ့မှ စီးြွားနရး၊ 

ေူမှုနရး၊ ေွတ်ေြ်မှုနတွက နြျာက်ဆုံးသွားတယ်။ 

ြိပုြီးနတာမ့ ှေနူတကွိ ုဆိုးဆိုးဝါးဝါး စတိြ်ိငု်းဆိငုရ်ာအရ 

ညှင်းြေ်းတယ်ေို့နတာင်  ပမင်ရတယ်။ ဒါနြကာင့်  

ဒအီချေိမ်ှာ ေုံးဝကိ ုမထတုသ်င့တ်ဲ ့အမေိ့်စာပြစတ်ယ။်” 

ေို့ ဦးဗညားက နပြာြါတယ်။

အချက် ၁၀ ချက်ထဲမှ ေံြါတ်(ဂ) အချက်မှာ “ 

ဥြနဒနှင့် မညီညွတ်နသာ မဟုတ်မမှေ်သည့် အချက် 

အေကမ်ျား ြါဝငန်သာ သနဘာထားများ ထတုပ်ြေပ်ခင်း၊ 

နြာ် ပြနဆာင်ရွက် ပခင်းကို  မည်သည့်နေရာတွင်မျှ 

မပြုေုြ်ရ။”ေို့ နရးသားထားြါတယ်။

အဲ့ ဒီအချက်ေဲ့  ြတ်သက် ပြီး  ဦးဗညားက 

“ကျနတာတ်ိုက့နေ အရြြ်ကရ်ှုနထာင့က်နေ နမန့ြျာက ်

ေိုမ့ရတဲ ့တချ ို့ စနံှုေ်းနတကွိ ုအနပခခပံြီးနတာမ့ ှနထာက ်

ပြတယ။် သတနိြးတာနတ ွရှတိယ။် နောကပ်ြီး နတာမ့ ှ

ဗျူဟာနတွကို ပြေ်ထည့်နြးဦး၊ ပြေ်ေုြ်နြး ဦးဆိုတဲ့ 

နတာင်းဆိုချက်နတွ ရှိတယ်။ ကျနတာ်တို့က ဒီဟာကို 

အရမ်းကိုေှြတဲ့ ယဉ်နကျးမှုတစ်ခုေို့ ကျနတာ်တို့ 

သတ်မှတ်တယ်။ ေူ့အခွင့်အနရး ယဉ်နကျးမှု တစ်ခု 

ပြစ်တယ်။  ဒီမိုကနရစီရဲ့  အေစ်သာရပြစ်တယ်။ 

ကျနတာ်တို့ ဆူြူနသာင်းကျေ်းပြီးနတာ့မှ ြျက်ဆီးရာ 

aqmif;yg;aqmif;yg;
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ြျကဆ်ီး နြကာင်း သွားပြီးနတာမ့ ှရိကုြ်တုြ်ျကဆ်ီးတာ 

မဟုတ်ဘူး။”ေို့ နပြာြါတယ်။

အမိေ့်စာြါ ထုတ်ပြေ်ချက်များဟာ အနပခခံ 

ဥြနဒထက ်နကျာေ်ေွန်ေတယဆ်ိပုြီး ကရငေ်အီမျ ိုးသား 

တိုးတက်နရးြါတီ ( KNPP ) အြါအဝင် ပြည်ေယ် 

အတွင်းရှိ အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်းနတွကေည်း နဝြေ် 

ထားြကြါတယ်။

နဒသန္တာရအမိေ့်နတွကို  ပြည်ေယ် ၊  တိုင်း  

အစိုးရက ထုတ်ပြေ်နိုင်နြမဲ့ ပြည်သူေူထုရဲ့ အနေအ 

ထားေဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိြို့ ေိုအြ်တယ်ေို့ ကရင်ေီ အမျ ိုး 

သား တိုးတက်နရးြါတီ( KNPP) ဗဟိုနကာ်မတီဝင် 

ဦးနအာင်ဆေ်းပမင့်က နပြာြါတယ်။

“တချ ို့ဟာနတွက နဒသန္တာရအမိေ့်ကို သက် 

ဆိုင်ရာ ပြည်ေယ်၊ တိုင်း အစိုးရက ထုတ်ပြေ်နိုင်တယ်။ 

သိုန့သာေ်ည်းြ ဲအနပခခ ံဥြနဒေဲ့ ေုံးဝကကီး ဆေ့်ကျငမ်ှု 

မရှြိေဲဲ့နြါန့ော သတူို ့ကျင့သ်ုံးေိုရ့တယ။် တချ ို့ အမေိ့် 

နတကွ အဲသ့ေိ ုကျင့သ်ုံးေို ့ရတယဆ်ိနုြမဲေ့ည်းေထူ ု

ရဲ့ အနေအထား အနပခအနေနတွ ကိုက်ညီြို့ေိုတယ် 

နေ။ အခကု အနပခခဥံြနဒမှာ ပြဌာေ်းထားတာတမျ ိုး၊ 

နဒသန္တာရအမိေ့်က ပြဌာေ်းထားတာ တမျ ိုးဆို နတာ့ 

ဒါက နတာ်နတာ်နေး contrastive (ဆေ့်ကျင်  

ဘက်) ပြစ်တယ်နြါ့နော။”ေို့ ဦးနအာင် ဆေ်းပမင့်က 

နပြာြါတယ်။

ကရင်ေီအမျ ိုးသား တိုးတက်နရးြါတီ ( KNPP) 

ေဲ့ အမျ ိုးသားပြေ်ေည် သင့်ပမတ်နရးနှင့် ပငိမ်းချမ်း နရး 

ဗဟိုဌာေ တို့ရဲ့ နတွ့ဆုံနဆွးနနွးမှုနတွမှာ နဒသန္တာရ 

အမိေ့်ေဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်နတွကို နဆွးနနွးပြီး 

ပြည်ေယ်အစိုးရအား ထိေ်းချုြ်နြးြို့ နဆွးနနွးခဲ့နြမဲ့ 

ယခေုိ ုအမေိ့်စာ ပြေေ်ညထ်တုပ်ြေ ်ရပခင်းက နစှြ်က ်

အပြေ်အေှေ်  ယုံ ြကည်မှုကိုေည်း  ြိုမို ြျက် ပြား  

နစနိုင်တဲ့အတွက်  နရှာင် ြကဉ်ြို့  ေိုအြ်တယ်ေို့  

ဦးနအာင်ဆေ်းပမင့်က ဆက်နပြာြါတယ်။

နမေ ၃ ရက်နေ့ထုတ် အမိေ့်နြကညာစာြါ 

စည်းကမ်းချက်နတွကနတာ့………..

(က) ပြည်သူေူထုအားထင်နရာင်ထင်မှားပြစ်

နစမည့် စကားေုံး အသုံးအနှုေ်းများပြင့် ေှုံ့နဆာ်ပခင်း၊ 

စည်းရုံးပခင်း၊ ထုတ်နြာ်နပြာဆိုပခင်းများ မပြုေုြ်ရ၊

(ခ) နိုင်ငံနတာ်နှင့်  နိုင်ငံနတာ်အစိုးရအြွဲ့  

အစည်း များအား အြကညအ်ညိုြျကန်စမည့ ်ဥြနဒနငှ့ ်

မညီညွတ်သည့် အနရးအသားများ၊ ရုြ်ြုံကားချြ် ၊ 

ြိစုတာများ ၊ ဗွနီိငု်း ၊ ေကက်မ်း စာနစာငမ်ျား အစရှသိည့ ်

အမှတ်အသားတစ်ခုခုကို ြုံနှိြ်၍နသာ်ေည်းနကာင်း၊ 

ေည်းေမ်းအမျ ိုးမျ ိုးပြင့န်သာ ်ေည်းနကာင်း၊ မညသ်ည့ ်

နေရာတွင်မျှ မပြုေုြ်ရ။

(ဂ) ဥြနဒနငှ့ ်မညညီတွန်သာ မဟတုမ်မေှသ်ည့ ်

အချကအ်ေကမ်ျားြါဝငန်သာ သနဘာထားများ ထတု ်

ပြေ်ပခင်း နြာ်ပြနဆာင်ရွက်ပခင်းကို မည်သည့်နေရာ 

တွင်မျှ မပြုေုြ်ရ။

(ဃ) နိုင်ငံနတာ်နှင့်  နိုင်ငံနတာ်အစိုးရအြွဲ့  

အစည်းများအနြါ် အြကညအ်ညိုြျကန်စမည့ ်အနပြာ 

အဆိုများအား ရြ်ကွက်/နကျးရွာအုြ်စု ၊  နကျးရွာ 

ဧရိယာ ေယ်ေိမိတ်အတွင်း  သံချဲ့စက် ၊  ကရိယာ 

များကို အသုံးပြု၍နသာ်ေည်းနကာင်း၊ အသုံးမပြုဘဲ 

နသာ်ေည်းနကာင်း ေှည့်ေည်နပြာဆိုပခင်းမပြုရ။

(င) အများပြည်သူများနှင့်  သက်ဆိုင်နသာ 

နေရာများ ၊ အြေ်းနပြသည့်နေရာများတွင် အရက် 

နသစာနသာက်စားပခင်း၊ မူးယစ်ရမ်းကားပခင်း၊ နအာ် 

ဟစ်ဆူညံပခင်း မပြုေုြ်ရ။

(စ)ဆိုင်ကယ်၊ ကားများ တစ်ဦးတည်းပြစ်နစ ၊

 အုြ်စု ြွဲ့၍ပြစ်နစ နအာ်ဟစ်ဆူညံစွာ နမာင်းနှင်ပခင်း၊ 

အများပြညသ် ူစတိအ်နနှာကအ်ယကှပ်ြစန်စသည့ ်ြါဝါ 

အိြ်နဇာများ၊ တြ်ဆင်၍ နမာင်းနှင်ပခင်း မပြုေုြ်ရ။

(ဆ) အစိုးရမ ှစမီခံေ့်ခွြဲိငုခ်ငွ့ရ်ှနိသာ နပမနြါ်တငွ ်

အစိုးရ၏ ခွင့် ပြုချက်မရရှိဘဲ ကျူးနကျာ်ဝင်နရာက် 

အသုံးပြုပခင်း မပြုေုြ်ရ။

(ဇ) အများပြညသ်ကူိ ုစိုးရမိထ်တိေ်ေ့်နစနအာင ်

မမှေ်မကေ် သတင်းထုတ်ပြေ်ပခင်း မပြုရ။

(ေ) ပြညသ်ြူိငုြ်စ္စည်း ၊ အများြိငုြ်စ္စည်းများကိ ု

ထိခိုက်ြျက်စီနစမည့် အပြုအမူများ မပြုေုြ်ရ။

(ည) နိုင်ငံနတာ်နှင့် ပြည်သူကိုပြစ်နစ ၊ ေူမျ ိုး 

နရးကိုပြစ်နစ၊ ဘာသာနရးကိုပြစ်နစ ၊ ေူ့သိက္ခာ နှင့် 

ကိုယ်ကျင့် တရားကိုပြစ်နစ ထိခိုက်နစမည့် အမုေ်း 
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စကားကိ ုပြစန်ြါ်နစနသာ အနပြာအဆိ၊ု အပြုအမမူျား 

မပြုေုြ်ရ။

စတဲ့ အချက်နတွြဲ ပြစ်ြါတယ်။

နမေ ၃ ရကန်ေ့မှာ ထတုပ်ြေထ်ားတဲန့ဒသန္တာရ 

အမိေ့်က ၂၀၂၀ အတွင်း ကရင်ေီ( ကယားပြည်ေယ်) 

မှာ ြထမဆုံးအကကိမ် ထုတ်ပြေ်ပခင်း ပြစ်ြါတယ်။ 

ယခင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ နဒသန္တာရအမိေ့်ထုတ် 

ပြေ် တာနတွ ပြုေုြ်ခဲ့ပြီး ဌာနေတိုင်းရင်းသားစာနြ 

နှီးနနှာြေှယ်ြွဲ မကျင်းြနိုင်နတာ့တဲ့အပြင် တပခား 

နသာ အရြ်ြက် အြွဲ့အစည်းများရဲ့ ေုြ်ငေ်းနတွကို 

အဟေ့်အတား ပြစ်နစပြီးမေုြ်ခဲ့ရတဲ့ ေုြ်ငေ်းနတွ 

ေည်း ရှိခဲ့ြူးြါတယ်။

အမိေ့် စာ  ထုတ် ပြေ် ပြီးတဲ့ နောက်မှာနတာ့  

စည်းကမ်းနြာက်ြျက်ရင် နြာက်ြျက်တဲ့အနေျာက် 

အနရးယူခံရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သနဘာတက်နရာက်မှု 

ရှိနေြါတယ်။ သို့နြမဲ့ေည်း နကျးေက်နေ ေူထု 

နတေွဲ့ စကားနပြာရင်း နမးပမေ်းြကည့ရ်ာမှာ နတာန်တာ ်

များက ဒီအမိေ့်စာေဲ့ ြတ်သက်ပြီး သိရှိမှု အေွေ် 

ေည်းြါးနေတာကို နတွ့ရြါတယ်။

ဒါနြကာင့ေ်ည်း ပြညေ်ယအ်စိုးရအနေေဲ့ေည်း 

နဒသအနပခအနေ၊ ေထူအုနပခအနေနတကွိ ုနသချာသုံး 

သြ် ပြီး  ေူထုနတွအနြါ်  အကျ ိုးသက်နရာက်မှု 

ရှနိစနိငုတ်ဲ ့အမေိ့်နတကွိ ု၊ ယုြံကညမ်ှု ြျကသ်ွားနစနိငုတ်ဲ ့

အမိေ့်နတွကို စီစစ်ပြီး ထုတ်ပြေ်ြို့  ပြည်သူနတွက 

ဆန္ဒရှိနေြကြါတယ်။

ဦးနအာင်ဆေ်းပမင့်ကနတာ့ ပြည်ေယ်အစိုးရကို 

“ပငိမ်းချမ်းနရးပြစ်စဉ်ကို ထိခိုက်ေား မထိခိုက်ေား 

ဆိုတာကနတာ့ ဒီကနေ့ ပြစ်နေတဲ့ နရာဂါ အနပခအနေ 

အနြါ်မှာ ကျနတာ်တို့ တစ်ြက်ေဲ့ တစ်ြက် နြါ့နော 

ယုြံကညမ်ှု ြျကသ်ွားနစနိငုတ်ဲ ့နဆာငရ်ကွခ်ျက ်မျ ိုးနတ ွ

နြါန့ော အမေိ့်နတနွြါ ့ဒါနတကွနတာ ့ေည်းေည်းနရှာင ်

ြို့ ေိုတာနြါ့နော။ အကေ့်အသတ်နတွနြါ့။ ေိုတာ 

ထက်ြိုပြီးနတာ့မှ မေုြ်ြို့နြါ့နေ။” ေို့ ဆန္ဒပြု တိုက် 

တွေ်း ေိုက်ြါတယ်။
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နတာင်နစာင်းနတွနြါ်မှာ အမျ ိုးသားနတွဟာ 

ချွေ်ထက်နေတဲ့ဝါးနချာင်းအရှည်ကို နပမကကီးထဲထိုးပြီး 

နပမကကီးကို  အနြါက် ပြစ်နအာင်  ထိုးဆွရြါတယ်။ 

အမျ ိုးသမီးနတွကနတာ့ ြုေိုင်းထဲထည့်ထားတဲ့ စြါး 

နစ့နတွကို ေက်ေဲ့ဆုတ်ပြီး ထိုးဆွထားတဲ့ နေရာ နတွ 

မှာ ေိုက်ထည့်ြကရြါတယ်။

အမျ ိုးသားနတကွ စူးထိုးရင်း၊ အမျ ိုးသမီးနတကွ 

စြါးနစန့တထွည့ရ်င်း သတူိုန့တကွ စကားနတနွပြာြက၊ 

သီချင်း နတွဆို ြကရင်းေဲ့  နတာင်ယာစြါးနတွကို  

သွက်သွက်ေက်ေက်စိုက်နေြကြါတယ်။

ထိြ်မှာချွေ်ထက်နေတဲ့ ဝါးနချာင်းအရှည်ကို 

နပမကကီးထဲထိုးဆွ ပြီးနတာ့ စြါးစိုက်တဲ့ေုြ်ငေ်းကို  

ဆူးထိုးပြီးနတာ ့စြါးစိကုတ်ဲ ့ရိုးရာဓနေတ့ခေုိုေ့ည်း 

နခါ်ြကြါတယ်။

ကနယာေူမျ ိုးနတွရဲ့ဓနေ့တစ်ခုပြစ်ပြီးနတာ့ 

ဘိုးဘွားစဉဆ်ကထ်ေိ်းသမိ်းောတဲ ့ဆူးထိုးတဲရ့ိုးရာဟာ 

အခုေို နမေအတွင်းနောက်မှာ စြါးစိုက်ြျ ိုးချေိ်  

ပမင်နတွ့နိုင်မှာပြစ်ြါတယ်။

ဆူးထိုးတဲ့အချေိ်မှာေည်း အမျ ိုးသားနတွက 

အားြိုရှိတဲ့အတွက် အများအားပြင့်နတာ့ အမျ ိုးသား 

နတွသာ ဆူးထိုးြကပြီး အမျ ိုးသမီးနတွက မျ ိုးနစ့ချရ 

တာ ပြစ်ြါတယ်။

တ စ် ခါ တ နေ မှာ နတာ့  အ နြကာ င်း အ မျ ိုး  

မျ ိုးနြကာင့်  နယာက်ျား  နေးမေုံနောက်တဲ့အခါ 

အမျ ိုးသမီးကိယုတ်ိငုေ်ည်း ဆူးထိုးတာနတရွှတိယေ်ို ့

သိရြါတယ်။

က နယာ ေူ မျ ိုး တို့ ဆူး ထိုး တဲ့ နေ ရာ ဟာ  

နတာငန်စာင်းနေရာနတပွြစပ်ြီး သွားောရတာ အခက ်

အခဲရှိြါတယ်။ မိုးရွာရင်ေည်း ဒုက္ခနတာ်နတာ်နေး

နရာက်တယ်ေို့သိရြါတယ်။

“ အခက်အခဲကနတာ့ အမျ ိုးမျ ိုးရှိတယ်နြါ့  

ဒီကြါးနတွ ၊  နတာင်နတွေဲ့  ဆူးထိုးတဲ့အချ ေိ် မှာ  

အခက ်အခကအ်များကကီးကကုံရတယ။် နောကပ်ြီးနတာ ့

နေြရူင ်နတာန်တာန်ေးမခနံိငုဘ်ူး ရာသဦတကုေည်း 

သိြ်မနကာင်းဘူး အဲ့ေိုမျ ိုးပြစ်နေတယ်နြါ့။ ရာသီ 

ဥတုက တစ်ခါတစ်နေမိုးရွာတယ်။ မိုးရွာတဲ့ အချေိ်မှာ 

ဆိုရင် အဆိုဆုံးြဲ မိေ်းကနေးနတွ စြါးမျ ိုး ကျဲတယ် 

ဆိရုင ်ဒကု္ခနတာန်တာက်ကုံရတယ”် ေို ့ဟိယုာနဒသက 

ဦးအေ်နဘးတို ကနပြာြါတယ်။

က နယာ ေူ မျ ိုး နတွ  အ များ ဆုံး နေ ထို င် တဲ့  

ြရူဆိုပမို့ေယ် အနောက်ဘက်ပခမ်း မှာပမင်နတွ့ရမှာ 

ပြစ်ြါတယ်။

အဒဲနီဒသဘကက် ဟိယုာတိကုေ်ယမ်ှာ ေကရ်ှ ိ

နေထိုင်တဲ့  ကနယာေူမျ ိုးနတွကနတာ့ နရွ့နပြာင်း 

နတာငယ်ာကိ ုအဓကိေြုက်ိငု ်စားနသာကြ်ကြါတယ။်
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ဆေ်စြါးအပြင် နပြာင်းနကာက်နှင့် တစ်ပခား 

ဟင်းသီးဟင်းရကွန်တကွိ ုစိကုြ်ျ ိုးရင်း အသကန်မွးဝမ်း 

နကျာင်းပြုနေြကြါတယ်။

နပြာင်းနှင့်ငရုြ်တို့နတာ့ ဆူးထိုး ပြီးမစိုက်ြဲ  

ဆူးမထိုးခင် အကကိုမှာ စိုက်ြကတယ်ေို့သိရြါတယ်။

တစ်ချ ို့က ြော စိုက်နြမယ့်  နပမသားနှင့်  

မကိုက်ညီေို့ မနအာင်ပမင်ခဲ့ြါဘူး။ ဒီေို ဆူးထိုးပြီး 

စြါးစိုက်တဲ့ကာေကနတာ့ အခုေိုမျ ိုး မိုးဦးကာေ 

နမေ ြိုင်းနောက်မှာ စိုက်ြကတာပြစ်ြါတယ်။

က နယာ ေူ မျ ိုး နတွ ဟာ  င ယ် ရွ ယ် စ ဉ် အ ခါ  

ကတည်းက မိဘဆီကြညာရထားြကေို့ ကျွမ်းကျွမ်း

ကျင်ကျင်ေဲ့ေုြ်နိုင်ြကြါတယ်။

ဒီ ေို မျ ိုး ြ င် ြ ေ်း စွာ ေု ြ် ပြီး တဲ့ နော က် မှာ  

ရရှိောတဲ့အသီးအနှံနတွဟာ မိသားစုစားြို့နတာင်ေုံ

နောက်မှုမရှိြဲ ဆေ်နတွပြေ်ဝယ်စားနေြကရတယ်ေို့ 

ဟိုယာတိုက်ေယ်မှာနေထိုင်တဲ့ နဒါ်ြေိစတာ ကနပြာ 

ြါတယ်။

“ စားြို့နတာင်မှမြူေုံဘူးနေး ကိုယ့်မိသားစု

စားြိုအ့တကွန်တာငမ်ြေူုကံျနတာ ့တစခ်ါတစန်ေဆိ ု

ဆေ်နတာင်မှဝယ်စားရနသးတယ်နေး အဲ့မျ ိုးြဲပြေ် 

ေြုရ်တယ ်မနောကဘ်ူး နတာငယ်ာတစခ်င်းခင်းေြု ်

ြိုဆ့ိရုငန်တာ ့တစန်စှစ်ာတစန်စှစ်ာနတာ ့မြေူုနံိငုဘ်ူး” 

ေို့နပြာြါတယ်။

ဒီေို မျ ိုး စားြို့ နတာင်မြူေုံတဲ့ဆေ်စြါးကို  

နေး ကွ က် ထဲ နရာ င်း ချ ြို့ ဆို တာ  နတာ် နတာ် နေး  

မပြစ်နိုင်တာြါ။

အဲ့တာနြကာင့်ြဲ ဒီေိုနရှေ့နပြာင်းနတာင်ယာမှာ 

ဆူးထိုး ြကတဲ့  ဟိုယာတိုက်ေယ်က ကနယာေူမျ ိုး  

နတွဟာ နတာင်ယာေဲ့ြဲအချေိ်ကုေ်နေြကြါတယ်။

ရွာမှာဆို တပခား အြိုဝင်နငွရှာြို့ေည်း အခွင့် 

အနရး မရှိြါဘူး။

ဆူးမထိုးခင်မှာဆိုရင် နခါင်ရည်၊ ထမင်းဟင်း 

နတွကိုပြင်ဆင်ထားြို့ေိုအြ်ပြီး အရာအားေုံး ပြည့် 

စုံမှြဲ ဆူးထိုးတာကို စတင်ရမှာပြစ်ြါတယ်။

ဘာ နြကာ င့် ေဲ ဆို နတာ့  ကို ယ် နခါ် ထား တဲ့  

အေုြ်သမားနတွကို ဧည့်ခံနကျွးနမွးြို့အတွက်ပြစ်

ြါတယ်။

ဆူးထိုး နတာ့မယ်ဆို ရင်  ရိုး ရာဓနေ့  အရ 

ဆူးထိုးမယ့် ခခံြို င် ရှ င်က အေုြ်သမားနတွေိုက်  

ရှာနခါ်ရြါမယ်။

ဒီေိုေိုက်နခါ်တဲ့အချေိ်မှာ နခါင်ရည်တစ်ဗူး

နောကြ်ါတစခ်ါတည်းယသူွားပြီး သူ့နောကေ်ိကုမ်ယ့ ်

အေုြ်သမားကို နခါင်တိုက်ရြါမယ်။

ဆူးထိုးေိုက်မယ့် အမျ ိုးသားနတွကနတာ့ ခခံ

ြိုင်ရှင်အိမ်အထိကိုယ်တိုင်ောပြီးနသာက်ရြါတယ်။

အမျ ိုးသမီးနတွကိုနတာ့ ခခံြိုင်ရှင်က နခါင်ရည် 

ပြေ် သွားတိုက်ရြါတယ်။

နခါငန်သာကထ်ားပြီးမ ှအေြုမ်ေိကုဘ်ူးဆိရုင ်

အပမင်မြကည်တာနတွပြစ်ပြီး နောက်တစ်နခါက်ယုံ 

ြကညမ်ှုမရနတာဘ့ူးေို ့အယအူဆနတထွားရှခိဲြ့ကတယ ်

ေို့သိရြါတယ်။

အေုြ်သမားေိုက်ရှာငှားတဲ့အချေိ်မှာဆိုရင် 

ဒေီိဆုူးထိုးတဲအ့ေြုဟ်ာ နစှန်ယာကတ်ွေဲြုမ်ရှတဲအ့

ေြုပ်ြစတ်ဲအ့တကွန်ြကာင့ ်နယာကျာၤးတစန်ယာက ်

မိေ်းခနေးတစ်နယာက် အများဆုံး ၂၄ နယာက် ၁၂ တွဲ 

ရှာငှားြကြါတယ်။

ေူ ေို က် ရှာ ငှား တဲ့ အ ချ ိေ် မှာ ေ ည်း  ေူ ေုံ  

နော က် မှု မ ရှိ တဲ့ အ တွ က် နြကာ င့်  အ ေု အ ယ က်  

နခါ်ယူြကရြါတယ်။

ဘာ နြကာ င့် ေဲ ဆို နတာ့  စို က် ြျ ိုး ချ ေိ် ထ က်  

အချေိ်နနှာင်းသွားရင် နပမဆီေွှာမနကာင်းနတာ့တဲ့

အတွက်နြကာင့် စိုက်ြျ ိုးေို့အဆင်မနပြနတာ့ြါဘူး။

တစခ်ါတစရ် ံေရူှာမရေို ့ဆူးထိုးမယ့ ်နေ့ရကက်ိ ု

နရှေ့ဆိုင်ထားြကရြါတယ်။ ဒီေိုဆူးထိုးတဲ့ကာေမှာ 

ဆိုရင် တစ်နယာက်တစ်ေှည့်စီအငှားေိုက်ြကတဲ့အ

တွက်နြကာင့် ဧည့်ခံနကျွးနမွးြို့သာ ကုေ်ကျပြီး ဆူး 

ထိုးတာေဲ့ြတသ်ကေ်ို ့ကေုက်ျစာရတိ ်သြိမ်ရှေိြှါဘူး။

ဆူးထိုးတဲအ့ချေိမ်ှာဆိရုင ်ကနယာေမူျ ိုးနတရွဲ့ 

ရိုးရာဓနေ့ မိရိုးြောအရ နယာကျာၤးနေးနတွက 

ဆူးထိုးတံနှင့် နခါင်ရည် သယ်သွားရပြီး မိေ်းကနေး

နတကွစြါးမျ ိုးနစ့နတသွယေ်ာရတယေ်ိုသ့ရိြါတယ။်

ဆူးထိုးပြီး စြါးစိုက်တဲ့နပမအနေအထားအရ

ဆိုရင်ေည်း နတာင်နစာင်းနတွပြစ်တဲ့အတွက် စက် 

ကိရိယာသုံးြို့ နတာ်နတာ်နေးခက်ခဲနစြါတယ်။

ဒါနြကာင့်မို့ ကနယာေူမျ ိုးနတွရဲ့ ရိုးရာဓနေ့ 

ဆူးထိုးတယ်ဆိုတာ စြါးစိုက်ြို့အတွက် ဝါးချွေ်ထက်

ကိုထိုးဆွြကတာပြစ်ပြီး တစ်ပခားပမင်ြူးနေကျအတိုင်း 

ေက်ထွေ်စက်ကိရိယာနတွကို နြါက်ပြားနတွ အသုံး 

ပြုနေ့မရှိြါဘူး။

သူတို့အတွက်ကနတာ့ နြါက်ပြားေဲ့နြါက်ပြီး 

စိုက်တာဟာ ဆူးထိုး ပြီးစိုက်တာထက်  အချ ေိ် ြို  

ြကာပြီး  ဆူးထိုးတာ ၁ ရက်နကျာ်နကျာ်စာရှိမယ် 

ဆိုရင် နြါက်ပြားေဲ့က ၅ရက်စာနောက်ရှိတယ်ေို့ 

သိရြါတယ်။

စြါးစိုက်တဲ့အချေိ်မှာေည်း ဓာတ်နပမြသဇာ 

ေုံးဝ အသုံးပြုထားပခင်းမရှိြဲ နတာင်ယာမီးရှို့တုေ်းက 

ကျေ်ခဲ့ နသာ ပြာမှုေ့်နတွကိုသာ နပမ ြသဇာအပြစ်  

အသုံးပြုြကြါတယ်။

နတာ င် ယာ မီး ရှို့ တဲ့ အ ချ ိေ် မှာ  မီး မ နော င်  

နကာင်းဘူးဆိုရင် ပမက်ြင်နတွထူထြ်ပြီး စြါးြင်

နတွေည်းမသေ်ဘူးေို့ယူဆြကြါတယ်။

အနတွ့အကကုံမရှိနသးတဲ့ေူတစ်နယာက်အ

တွက်ကနတာ့  နတာင်နစာင်းနတွနြါ်မှာ  ဆူးထိုး  

ြို့အတွက်ဆိုရင် နတာ်နတာ်နေးခက်ခဲတဲ့အေုြ်တစ် 

ခုပြစ်မှာြါ။

“ ဒေီိမုျ ိုးနတာငက်မ်းြါးနတနွြါ်မှာ နကျာကခ် ဲ

နတွရှိတယ်  နကျာက်ခဲေိမ့်ကျ ပြီးနတာ့  ထိခိုက်  

မိတာနတွ၊ ြျားောသွားတာနတွ အဲ့ေိုမျ ိုးကကုံရတယ် 

တစ်ချ ို့ေူက ကမ်းြါးနြါ်မှာေမ်းနေျှာက်ပြီးနတာ့ 

နပခ နချာ် ပြီး နတာ့  ေှဲ ကျ သွား တာ တို့  အဲ့ တာ နတွ  

မြကာခေ ကကုံရြါတယ်” ေို့ ဦးအေ်နဘးတိုက နပြာ 

ြါတယ်။

ဒီေိုခက်ခဲတဲ့ေုြ်ငေ်း ပြင့်အသက်နမွးဝမ်း  

နကျာင်းပြုနေရတဲ့ တစ်ချ ို့ကနတာ့ တစ်ပခားေုြ်ငေ်း

ကိုနပြာင်းေုြ်ြို့ ဆန္ဒရှိနေြကြါတယ်။

ဒါနြမယ့် ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ဒီေုြ်ငေ်း 

ကိုေုြ်ကိုင်ောတဲ့အတွက်နြကာင့် တစ်ပခားေုြ်ငေ်း 

အနြကာင်းကို မသိေားမေည်ပြစ်နေြကရြါတယ်။

“ ပြစ်နိုင်ရင်ဒီနတာင်ယာေဲ့  ြတ်သက်ရင်  

ကျမကနတာတ့စပ်ခားအေြုေ်ဲ့ နပြာင်းေိကုခ်ျငတ်ယ ်

ဘာပြစ်ေို့ေဲဆိုနတာ့  ဒီအေုြ်က ေုြ်အားခေဲ့  

မတေ်ဘူးေို့ နပြာရမှာနြါ့ ။  တစ် ပခားစီးြွားနရးအ

ေုြ်ေဲ့ နပြာင်းချင်တယ် ။  နောက်ောမယ့်  သား ၊ 

သမီး နတွေည်း ဒီေိုမျ ိုးြင်ြင်ြေ်းြေ်းေဲ့မေုြ်ကိုင် 

ရနအာငေ်ို ့နပြာင်းချငတ်ယန်ေး” ေို ့နဒါ်ြေစိတာက 

နပြာြါတယ်။

နဒါ်ြေိစတာ တို့အနေပြင့် တစ်ပခားေုြ်ငေ်း

နတကွိနုပြာင်းေြုမ်ယဆ်ိရုင ်ေိအုြတ်ဲ ့အသြိညာနတ ွ

အတတ်ြညာနတွ ရရှိြို့အတွက် သင်တေ်းနြးမယ့်ေူ

နတွေိုအြ်တယ်ေို့ ဆက်နပြာခဲ့ြါတယ်။

ရွာနတွမှာေည်း  တချ ို့  နခတ်ြညာတတ်

နတွ နြါ် နြါ က် ော ပြီး နတာ့  နတာ င် ယာ ေု ြ် တဲ့  

ေုြ်ငေ်းထက် ဝင်နငွြိုနကာင်းတဲ့ တစ်ပခားေုြ်ငေ်း

နတွကိုေည်းေုြ်ကိုင်ောြကတာနတွရှိောြါတယ်။

တ စ် ချ ို့ အ ရွ ယ် နရာ က် တဲ့ သူ နတွ က နတာ့  

ပြည်ြမှာြိုက်ဆံထွက်ရှာြကြီး တစ်ပခားစီးြွားနရး 

ေြုင်ေ်းနငှ့ ်ဝေထ်မ်းနတကွနတာ ့နတာငယ်ာ ေြုင်ေ်း 

ကိ ုအေည်းငယသ်ာ ေြုက်ိငုြ်ကနတာ ့တယေ်ို ့ဟိယုာ 

ရာအိမ်မှူး ဦးအီညားရှိုက နပြာြါတယ်။

“ မြိုင်တဲ့ေူနတာ့တစ်ချ ို့ရှိတယ် ဘာပြစ်ေို့ 

ေဲဆိုရင် အများအားပြင့် ေစာစားတဲ့ေူေဲ့ အနပခခံ 

ရှိထားတဲ့ ေူနြါ့ အေည်းဆုံး ေစာစားနြမယ့်ေည်း 

တစ်ဗူး၊ နှစ်ဗူးနောက်နတာ့ စိုက်တယ်။ ဘာေို့ေဲ 

ဆို  ဟင်းတို့ဘာတို့စားရနအာင် ၊  နခါင်ချက်ြို့ေည်း 

ေည်းြါးြါး စိုက်ြကတာနြါ” ေို့နပြာြါတယ်။

ဘိုးဘွားနခတတ်ေု်းကဆိရုင ်ဆူးထိုးမယဆ်ိရုင ်

ဝါးညြ်အကနတွေဲ့ စည်စည်ကားကား ေဲ့ တစ်အိမ်ေဲ့ 

တစ်အိမ် စုနြါင်းပြီး အေုြ်ေုြ်ခဲ့ြကတယ်ေို့ နရှ့မှီ 

နောက်မှီသူနတွဆီကနေ ြကားသိခဲ့ရြါတယ်။
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တို့ေူသားများ သိထားြကြါ

ကမ္ဘာကကီးမှာ ြူောပြီနေ

နတာနတွြျက်စီး သစ်ြင်ကကီးခုတ်

စီးြွားေုြ်စား ေူသားနောဘ

အတ္တကကီးေို့ တို့ကမ္ဘာမှာ

အိုဇုေ်းေွှာနြါက် နနှာက်နှစ်ငါးဆယ်

ြျက်စီးမယ်နဟ့ သိြ္ပံြညာ

နပြာထားြကေို့ တို့နိုင်ငံသား

တားြါသစ်ခုတ် မင်းေုြ်ြုဂ္ဂိုေ်

ြိုအနရးကကီး နတာမီးအန္တရယ်

ကာကွယ်နိုင်ြို့ တို့ေူကကီးဟာ

ြညာနြးမှ သိရနကာင်းဆိုး

နတာရှောမျ ိုးက နောင်တရော

ကမ္ဘာနကာင်းြို့ စိုက်စို့သစ်ြင်

စဉ်ောမြျက် နဆာင်ရွက်ရမည်။

နောင်စာဆီနေး နြါင်းသတ်နဆးနှင့်

စက်ရုံများမှာ ထွက်ောခိုးများ

တားဆီးနေျှာ့ချ ေုြ်ြကြို့ေို

အိုဇုေ်းေွှာထိ စဉ်းစားြကည့်နေ

နေြူဒဏ်တိုး ပြစ်ဆိုးကကုံပြေ်

သယံဇာတ ကုေ်ြကမေည်း

ေူတိုင်းေည်းသိ နိုင်ငံချစ်ရင်

အပမင်မှေ်ရှာ ကမ္ဘာကကီးဟာ

သာယာနစြို့ တို့ရဲ့ေူသား

သစ်ြင်များများ စိုက်ထားြကြါစို့

ပငိမ်းချမ်းောပြည့် ၊ ကယေ်း

သစ်ြင်များ စိုက်ထားြကြါစို့သစ်ြင်များ စိုက်ထားြကြါစို့

ကယားပြည်ေယ်အတွင်း COVID-19 နရာဂါ ထိေ်းချုြ်နရးေုြ်ငေ်းနတွ ဌာေဆိုင်ရာ အနေေဲ့ ဆက်ေက် 

အသိြညာနြးေျက်ရှိတယ်ေို့ ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ် မီးသတ်စခေ်း ဦးစီးအရာရှိ ဦးြကည်စိုးဟေ်က နပြာြါတယ်။

“ နောကက်ျသွားတာမရှြိါဘူး ကျနောတ်ိုက့ social media ကနေပြီးနတာ ့အချေိန်ငှ့တ်နပြးည ီနောကပ်ြီးနတာ ့

ဌာေကနေပြီးနတာ့ေမ်းညွေ်ချက်နတွေဲ့ နဆာင်ရွက်နေတာဆိုနတာ့ နောက်ကျတာမရှိြါဘူး။ ကျနော်တို့ချက်ချင်းြဲ 

ေက်ငင်းြဲနဆာင်ရွက်ြကတယ်။ ပြည်ေယ်အစိုးရရဲ့ေမ်းညွေ်မှုေဲ့ ကျနော်တို့အနကာင်ထည်နဆာင်ရွက်တယ်။” ေို့ 

နပြာြါတယ်။

နမေ ၂၉ ရကန်ေ့အထ ိကယားပြညေ်ယအ်တငွ်း COVID-19 ကူးစကခ်ရံမှုမရှနိသးပခင်းမှာ သကဆ်ိငုရ်ာဌာေများနငှ့ ်

အများပြည်သူများ စည်းကမ်းေိုက်ောမှုရှိနေပခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာေများ ေိုက်ေံအသိြညာနြးမှု အားနကာင်းခဲ့တာ

ပြစ်တယ်ေို့ဆိုြါတယ်။

ပမို့ဝင် ပမို့ထွက်  တပခားဌာေဆိုင်ရာအြွဲ့နတွေဲ့  ြူးနြါင်းဂိတ်နတွမှာ  COVID- 19 နရာဂါအတွက်  

စစ်နဆ၊းကကီးြကြ်နြးပခင်း၊ ြိုးသတ်နဆးများြက်ပြေ်းပခင်း၊ ကားပြင့်ေိုက်ေံနဆာ်ြသအသိြညာနြးပခင်းများအ

ပြင် တစ်ပခားေုြ်ငေ်းများကိုေည်း အချေိ်နှင့်တစ်နပြးညီ အားသွေ်ခွေ်စိုက် နဆာင်ရွက်ေျက်ရှိတယ်ေို့ဆိုြါတယ်။

မီးသတ်တြ်ြွဲ့များအနေပြင့်  အနထွနထွအုြ်နရးဦးစီးဌာေ၊ ပမေ်မာနိုင်ငံရဲတြ်ြွဲ ၊  ြကက်နပခေီ  အြွဲ့ ၊ 

ကျေ်းမာနရးဦးစီးဌာေ၊ ေူဝငျမှုကွီးကွြျနရးနှငျ့ ြွညျသူ့အငျအားဆိုငျရာ မွို့ေယျဦးစီးမှူးရုံး။ နှင့်တစ်ပခားနသာဌာ

ေများနှင့်ြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်နေတာပြစ်တယ်ေို့ဆိုြါတယ်။

ကယားပြည်ေယ်အနေပြင့် COVID-19 အနြကာင်းစသိချေိ် ကတည်းက ကကိုတင်ပြင်ဆင်မှုများေုြ်ခဲ့သည့်အ

ပြင် ေူဦးနရေည်းြါးမှုနြကာင့် ကူးစက်မှုမရှိနသးဟု ပမေ်မာ့သစ်ေုြ်ငေ်း ပြည်တွင်းနရာင်းဝယ်နရးနှင့်သစ်စက်ဌာေ 

မေ်နေဂျာ ဦးတင်နသာင်းကနပြာြါတယ်။

“ ကယားပြည်ေယ်မှာ ကိုဗစ် စြကားကတည်းကစ ကကိုတင်ပြင်မှုနတွေုြ်ခဲ့တဲ့အတွက် နောက်ပြီးနတာ့ 

ကယားပြည်ေယ်က ကျေ်တဲ့ပြည်ေယ်တိုင်းေဲ့စာရင် ေူဦးနရေည်းနတာ့ အဲ့ဒီအတွက်နတွနြကာင့် ကယားပြည်ေယ်မှာ

ပြစ်ြွားမှုမရှိဘူးေို့ ကျနော့်အနေေဲ့ပမင်ြါတယ်” ေို့သူ၏အပမင်ကိုနပြာြါတယ်။

ဒီေိုမျ ိုးစစ်နဆးကာကွယ်တဲ့နေရာမှာေည်း ကယားပြည်ေယ်အနေပြင့် အားေည်းချက်အေွေ်အကျူးမရှိဘူး

ေု့ိ ဦးတင်နသာင်းက ဆက်ေက်နပြြကားသွားခဲ့ြါတယ်။

တစ်ချ ို့နသာနကျးရွာနတွမှာနတာ့ COVID-19 နှင့်ြတ်သက်ေို့ ကျေ်းမာနရးစစ်နဆးမှုနတွေုြ်တယ်ဆို

နြမယ့် အများပြည်သူဘက်က ေိုက်ောမှုအားေည်းတာနတွ ရှိနေနသးတယ်ေို့ နောနထာတနော နကျးရွာမှ 

နဒါ်မူရီးောကနပြာြါတယ်။

“ ကျမတို့နောနထာတနောရွာမှာေည်းေုြ်ြါတယ်။ဒါနြမယ့် သူတို့မှာတိကျမှုမရှိဘူးနြါ့။ ကျမတို့ရွာသားေဲ့ 

ဆရာမတစ်နယာက်နှစ်နယာက်ြဲနေတဲ့တွက်နြကာင့် ပြတ်သွားတဲ့ေူေဲ့ နဘးရွာသားနတွက ဂရုမစိုက်ဘူးနေး 

ကျမတို့က ေက်နဆးြို့နပြာရင် သူတို့ကမနေးမစားေုြ်တယ်နြါ့နော်” ေို့နပြာြါတယ်။

COVID-19 ထေိ်းချုြ်မှုေြု်ငေ်းအနပခအနေေဲ့ြတ်သက်ေို့ ကျေ်းမာနရးဦးစီးဌာေကို ဆကသ်ွယန်မးပမေ်းြို့ကကိုး

စားခဲ့နြမယ့် နတွ့ဆုံနမးပမေ်းြို့ အချေိ်မနြးနိုင်ခဲ့ြါဘူး။

ကူးစက်ပမေ်နသာဗိုင်းရြ်(စ်)ြိုး covid-19 သည် ပမေ်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းနှင့် ပြည်ေယ်များတွင် အေည်းနှင့် 

အများကူးစက်ခံနေရပြီး ကယားပြည်ေယ်မှာနတာ့ ယနေ့အချေိ်ထိ ကူးစက်ခံရသူမရှိနသးြါဘူး။

ကယား ပြည်ေယ်တွင်  COVID-19 နရာဂါနှင့် ြတ်သက်၍ (၂၉.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့  ၇ောရီခွဲအချ ေိ်  

စစ်နဆးနတွ့ရှိချက်အရ သံသယရှိေူောအပြစ် နဆးရုံမှာ နစာင့်ြကည့်မှုအနေပြင့် ေွိုင်နကာ်ပမို့ေယ်တွင် ၁ ဦး၊ 

မယ်စဲ့ပမို့ေယ်တွင်၄ဦးရှိပြီး ြိုးမနတွ့ေူော ၂ ဦး၊ စစ်နဆးချက်ြို့ရေ်မေို ေူော ၁ ဦး၊ နဆးစစ်ချက်နစာင့်ရေ်ေူော ၂ 

ဦးရှိတယ်ေို့ ပြည်ေယ်အစိုးရရဲ့ ေူမှုကွေ်ယက် Facebook စာမျက်နှာမှာ နြာ်ပြချက်အရ သိရြါတယ်။

COVID-19 ထိေ်းချုြ်ကာကွယ်နရးအသိြညာနြး 

ဌာေဆိုင်ရာနတွ ဆက်ေက် နဆာင်ရွက်နေ

အေ်နထာေီ
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 owif;tcsuftvufrsm; &&SdrSKenf;yg;onfh zm;aqmif;+rdK@e,f  owif;tcsuftvufrsm; &&SdrSKenf;yg;onfh zm;aqmif;+rdK@e,f 
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*sme,fudk wpf}udrfvSsif tapmif(20) wpfESpf vSL'gef;onf?*sme,fudk wpf}udrfvSsif tapmif(20) wpfESpf vSL'gef;onf?
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4// pmrwwfolrsm;/ tpdk;&ESifh ukr̀%D0efxrf;rsm;/ jynfywGif tvkyfvkyfvdkolrsm;/ ynmoif,l 

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

csufrsm;?

သင်တေ်းြုံစံများ

၁ ။ အဂဂေိြ်စာ နရး ၊ ြတ် ၊ နပြာ၊ ြကားအဆင့် (၁) မှ(၄) အထိ (၄)ေပြတ်ြို့ချချက်။

၂။ I E L T S Preparation ြို့ချချက်။

၃။ စာမတ်သူများ၊ အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီဝေ်ထမ်းများ၊ ပြည်ြတွင်းအေုြ်ေုြ်ေိုသူများနှင့် ြညာသင် 

ယူေိုသူများ၊ ရာထူးတိုးနှင့် ေုြ်ငေ်းဝင်ခွင့်စာနမးြွဲများအတွက် အဂဂေိြ်စာစွမ်းရည်ကို အဆင့်ေိုက် 

တစ်ဦးချင်း၊ ြို့ချချက်များ ၊ 

၄။ အဂဂေိြ်မှပမေ်မာ ၊ ပမေ်မာမှအဂဂေိြ်သို့ ဘာသာပြေ်နြးသည်။ 

**** မိမိေိုရာ အဆင့်ထိ တာဝေ်ယူအတတ်သင်နြးသည်။

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

"ရာဇာ၌ြွား မာေ်တတ်ြက ေွတ်ပငား ကြ်သုံးြါး""ရာဇာ၌ြွား မာေ်တတ်ြက ေွတ်ပငား ကြ်သုံးြါး"

အေကဂာအရ ရာဇာဆိုသည်မှာ မင်းမျ ိူ  းမင်းနွယ် မင်းရှင်ဘုရင်ကို ယူဆသည်။အေကဂာအရ ရာဇာဆိုသည်မှာ မင်းမျ ိူ  းမင်းနွယ် မင်းရှင်ဘုရင်ကို ယူဆသည်။

 ရာဇာြွားနတွ့ ထက်ပမက်မည်။ အကကီးအကဲ နေရာတာဝေ်ရတတ်ြကသည်။ ရာဇာြွားနတွ့ ထက်ပမက်မည်။ အကကီးအကဲ နေရာတာဝေ်ရတတ်ြကသည်။

 မင်းမှုးထမ်း၊ စစ်နရးရာ၊ အစိုးရဝေ်းထမ်း ၊ ေုြ်ငေ်းရှင်နေ အကကီးအကဲ အစိုးအေုြ် အကျ ိူ  း မင်းမှုးထမ်း၊ စစ်နရးရာ၊ အစိုးရဝေ်းထမ်း ၊ ေုြ်ငေ်းရှင်နေ အကကီးအကဲ အစိုးအေုြ် အကျ ိူ  း

နြးနအာင်ပမင်မှုရတတ်သည်။ နြးနအာင်ပမင်မှုရတတ်သည်။ 

 ေက်မှုြညာ တတ်ကျွမ်းသည်။ ကြ်ကကီးသုံးြါး နကျာ်ေွှားနိုင်သူပြစ်မည်။  ေက်မှုြညာ တတ်ကျွမ်းသည်။ ကြ်ကကီးသုံးြါး နကျာ်ေွှားနိုင်သူပြစ်မည်။ 

 ေူချစ်ေူခင် နြါ၍ စိတ်ထားပမင့်ပမတ်၊ အကကံအစည် နအာင်ပမင်ပခင်းနှင့် ကကီးမားနသာ  ေူချစ်ေူခင် နြါ၍ စိတ်ထားပမင့်ပမတ်၊ အကကံအစည် နအာင်ပမင်ပခင်းနှင့် ကကီးမားနသာ 

အကကံအစည်းနတွးနတာတတ်ြကသည့်က ရာဇာြွား သနဘာတရားသာပြစ်သည်။အကကံအစည်းနတွးနတာတတ်ြကသည့်က ရာဇာြွား သနဘာတရားသာပြစ်သည်။

 ရာဇာြွားက ကိုယ်ထူးချွေ် မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသည်၊ အနြခအရံအသင်းအြင်ရှိမည်။  ရာဇာြွားက ကိုယ်ထူးချွေ် မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသည်၊ အနြခအရံအသင်းအြင်ရှိမည်။ 

 များနသာအာပြင့် နကာင်းနသာ စည်းစိမ် ခံစာရတတ်ပြိး မိဘတို့မှာ မင်းမှုထမ်းပြစ်ေျှင်  များနသာအာပြင့် နကာင်းနသာ စည်းစိမ် ခံစာရတတ်ပြိး မိဘတို့မှာ မင်းမှုထမ်းပြစ်ေျှင် 

တိုးတတ်ပခင်း၊ အကကဲအကဲပြစ်ပခင်းနှင့် ောမည်ဂုဏ်သတင်းနကျာ်နဇာ်ပခင်းတို့ပြစ်ြကသည်။တိုးတတ်ပခင်း၊ အကကဲအကဲပြစ်ပခင်းနှင့် ောမည်ဂုဏ်သတင်းနကျာ်နဇာ်ပခင်းတို့ပြစ်ြကသည်။

ရာဇာြွား အသိစိြ်နဟာကိေ်း 

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

ဆင်းရဲတဲ့မိဘက နြါက်ြွားြါနစ ေူနေခခုံြကား စိတ်နေဘုံြျား စိတ်မျ ိုးရှိသည်။ 

မတရားမှုများကိုေက်မခံတတ်ြကြါ။

ရာဇာြွားနတွ့ ထက်ပမက်မည်။ အကကီးအကဲ နေရာတာဝေ်ရတတ်ြကသည်။

ရာဇာြွားက ကိုယ်ထူးချွေ် မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသည်၊ အနြခအရံအသင်းအြင်ရှိမည်။ 

ရာဇာြွားနတွ့က သူများနတွကိုေဲ အားရှိနစမည့်စကားနတွေဲ့အပမဲအားနြးတတ်သည်။ 

ြင်ကိုယ်သဘာဝအရ ရိုးသားသည်၊တည်ြကည် ခက်တည်တည်နေတတ် ေူကကီးဆေ်ြကသည်။ 

သို့နသာ်ြျင်းရိတတ်သည်။ 

ရာဇာြွားသည့် ေုြ်မည်ဟု ဆုံးပြတ်ထားပြီး အချေိ်ဆွဲနေတတ်သည်။ နတာ်နတာ်ေဲ့ မစပြစ်နြ။ 

ေုြ်ပြီဆိုရင်ေဲ နေ့မအိြ် ညမအိြ်ေုြ်နိုင်တဲ့သူြါြဲ။ 

အေွေ်ြင်ြေ်းခံနိုင်သည်။ ထိုသိုအြင်ြေ်း ခံသည့်အေုြ်နတွကေဲ မိမိစိတ်နြျာ်မဲ့အေုြ်နတွသာ

နရွးေုြ်တတ်ြကသည်။ 

စိတ်ချမ်းသာမှုကို အေွေ်ပမတ်နိုး အနေးထားသည်။စထားပြီး ေုြ်ငေ်း အဆုံးမသတ်ပြစ်တဲ့ 

အေုြ်နတွေဲ မိမိဆီမှာ အများကကီးရှိတတ်ြကသည်။

မိမိသည် စိတ်ညစ်တာ စိတ်ရှုြ်တာမခံနိုင်ြါ။ မိမိသည်အားောတတ်သည်။ အားောေွေ်းတာက 

မိမိအတွက်မနကာင်းြါ။ မိမိသည် အားေည်းချက်များစွာရှိနေတတ်သည်။ 

ရာဇာြွားက စိတ်ထားနကာင်းသည်။ နစတောနကာင်းသည်။ သေားငဲ့ညှာစိတ်ကကီးမားသည်။ 

သူများနတွကို အပမဲတွေ်းတွေ်းတိုက်တိုက်အားနြးတတ်ြကသည်။ 

နြါ့ဆပြီး ပြီးစေွယ်ေုြ်မည်၊ တစ်ခုခု ေုြ်နေရင်း နောက်အသစ်တစ်ခုကိုစိတ်ြါသွားတတ်သည်။ 

စိတ်မပငိမ်။ အယူသည်းသည်။ 

ဇီဇာနြကာင်တတ်သည်။အပငင်းအခုေ်သေ်သည်။ မိမိသည် သူများနတွအတွက် အေွေ်ေွယ်ကူနသာ

အေုြ်နတွကမိမိအတွက်ခက်ခဲနေတတ်သေို သူများနတွ မေုြ်နိုင်နသာ ေက်နေျှာ့ထားနသာ အေုြ်

နတွကိုေဲမိမိကနအာင်ပမင်နအာင်ေုြ်နိုင်စွမ်းရှိြကသည်။

ရာဇာနတွ့ရဲ့ အသိဉာဏ်နတွးနခါ်မှုနကာင်း အကကံအစည် အရမ်းများသည်။ ေျ ိုူ 

ဝှက်တတ်ြကသည်။ နြါက်ြကားြို့မေွယ်ကူးြါ။ 

မိမိသည် ပငိမ်းပငိမ်းချမ်းချမ်းနေေိုသည်။ ကာယဝိနဝက စိတ္တဝိနဝက ပြစ်နသာ နေရာမှာနေေိုသည်။ 

တစ်နယာက်ထဲေဲနေတတ်သည်။ 

ေူချစ်ေူခင် နြါ၍ စိတ်ထားပမင့်ပမတ်၊ အကကံအစည် နအာင်ပမင်ပခင်းနှင့် ကကီးမားနသာ 

အကကံအစည်းနတွးနတာတတ်ြကသည့်က ရာဇာြွား သနဘာတရားသာပြစ်သည်။

သို့နသည် အနြာ်အနြါင်းအသင်းမမက်နြ။ ဘဝင်မပမင့်တတ်နြမဲ့ အေွေ်မာေကကီးသည်။ 

ြညာမာေ အေုြ်မာေရှိသည်။ 

သူများဆီက တစ်ပြားသားမှအေကားမေိုချင်သေို ကိုယ်ကေဲ တစ်ပြားသားမှမနြးချင်ြါ။ 

မိမိအားနှိမ့်ချဆက်ဆံထားသူအား မနမ့တတ်။ 

အခါအခွင့်ကကုံရင် ပြေ်ကေဲ့စားနပခြို့ နစာင့်နေတတ်သည်။ ရာဇာြွားက ကံအေွေ်နကာင်းသည် 

မဟုတ် နသာ်ေဲ ရည်မှေ်းချက်ထားပြီးကကိုးစားတဲ့အတွက် နအာင်ပမင်ေိမ့်မည်။ 

ရည်မှေ်းချက်မရှိတဲ့ ရာဇြွားနတွအတွက် အောဂတ်မနကာင်းနိုင်။ မိမိသည် 

သမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ 

သူရဲနကာင်းများ ေူစွမ်းနကာင်းများအား ကျတတ်ပြီး သူတို့ေို ပြစ်ချင်စိတ်ရှိမည်၊ 

ဂမ္ဘီရြစ္စည်းနတွစိတ်ဝင်စားသည်၊

ရာဇာြွားသည့် နရှးရိုးဆေ်သည်။ ရိုးရာဓနေ့ထုံးစံကို ေိုက်ောကျင့်သုံးသည်။ အမျ ိုးဘာသာ 

သာသောကို ချစ်ပမတ်နိုးသည်။

မိမိသည် ထူးဆေ်းနသာ ဂမ္ဘီရနှင့်နွယ်နသာ ကိစ္စများ ကိုနေ့ောေိုက်စားေိုသည်။ နငွနြကးကို 

စည်းနှင့်ကမ်းနှင့်သုံးသည်။ နှနပမာတတ်သည်။ 

ဒါနြမဲ့ မိမိေိုချင်တဲ့ြစ္စည်းဆိုရင် မတေ်တဆနှင့်နရာင်းေဲ ဝယ်သည်။ မနှနပမာနတာ့နြ။ 

ဘဝတစ်ဝက်နောက်ထိ နငွစုနဆာင်းေို့မရတတ်နြ။ စုေိုက်ကုေ်ေိုက်ပြစ်နေ မည်။

နငွနှင့်အေွေ်ေီးနသာ ဇာတာြါတယ်။ စိတ်ထဲမှာနောဘကကီးနြမဲ့ ေက်နတွ့မှာ ရသမျှနှင့်နရာင်ရဲ 

ေွယ်သည်။

နငွနြကာင်းေဲ ောမည်ဂုဏ်သတင်းေမ့်ြကတတ်သည်။

မိမိသတိထားရမည်က အိမ်နထာင်နရးြါ။ သေားေို့အားောေို့ မယူမိနစေဲ့။ ေွယ်ေွယ်ဆုံးပြတ်ပြီး 

အိမ်နထာင်မပြုသင့်နြ။ အိမ်နထာင်နရးကံညံ့ေွယ်သည်။ 

ရာဇာြွား
=====

မိမိချစ်ပမတ်နိုးရင်နတာင် သူ့အနြကာင်းနသချာနေ့ောပြီးမှယူသင့်သည်။ မိဘ ေူကကီးနတွကြါ 

သနဘာတူသည့်အိမ်နထာင်ဘက်ဆို အေွေ်နကာင်းသည်။

မိမိသည် ဒုက္ခကိုြဲ ပြစ်ပြစ် သုခကိုြဲပြစ်ပြစ် မည်သူ့ကိုမှထုတ်နြာ်မနပြာတတ်ြါ။ သူများကိုဒုက္ခမနြးြါ၊ 

ပြဿ ောနတွကို မိမိတစ်နယာက်ထဲသာ ခါးစည်းခံေိုသည်၊၊ ရာဇာြွားက မင်း နတာဘုရင်ပြစ်ပြိး 

မိေ်မေက်ထဲကျနတာ့ ြကက် ပြစ်နေ့များသည်။

ဒါနြကာင့်ေဲ မိမိကိုြကည့်ရုံနှင့် နြျာ်နေေား စိတ်ဆင်းရဲနေေား မခေ့်မှေ်းနိုင်ြကြါ။ မိေ်းမနတွေဲ့ 

ြက်သက်ပြီးအကူအညီနတွရနိုင်သည်၊ စြ်တူရှယ်ယာ ေွေ်စွာအကျ ိုးနြးသည်၊၊ 

ရာဇာြွားနတွ့က မိေ်းမတစ်ဦးနြကာင်းေဲ ဘဝအတာအဆီးများ ကိုယ်ဆုံးပြတ်ချက်မချ နိုင်တာမျ ိူ  း 

မိေ်းကနေ အြျက်အစီးနြကာင်း မိမိဂုဏ်သိက္ခာများ ရာထူးများ ြျက်စီးြကတာများသည်။

မင်းမှုးထမ်း၊ စစ်နရးရာ၊ အစိုးရဝေ်းထမ်း ၊ ေုြ်ငေ်းရှင်နေ အကကီးအကဲ အစိုးအေုြ် အကျ ိူ  း

နြးနအာင်ပမင်မှုရတတ်သည်။ 

များနသာအာပြင့် နကာင်းနသာ စည်းစိမ် ခံစာရတတ်ပြိး မိဘတို့မှာ မင်းမှုထမ်းပြစ်ေျှင် တိုးတတ်ပခင်း၊ 

အကကဲအကဲပြစ်ပခင်းနှင့် ောမည်ဂုဏ်သတင်းနကျာ်နဇာ်ပခင်းတို့ပြစ်ြကသည်
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ြရူဆို ပမို့ေယ်ရဲ့အနောက်ဘက်ပခမ်း  နဒသ 

နတာ် နတာ် များ များ မှာ  ဘိုး ဘွား အ စ ဉ်  အ ော  

ကတည်းက ကနယာေူမျ ိုးစုနတွအဓိကနေထိုင်ြက

တာပြစပ်ြီးနတာ ့အများစကု နရွ့နပြာင်းနတာငယ်ာကိ ု

ေြုက်ိငုစ်ားနသာကန်ေြကပြီးနတာ ့တစြ်ကတ်စေ်မ်း 

ဝင်နငွရနအာင် ကနယာရိုးရာဝတ်စုံအထည်နတွကို 

ယှက်ေုြ်ြကြါတယ်။

ြရူဆိုပမို့နြါ်ကနေ ဟိုယာေမ်းခွဲဘက်သွား 

မယ်ဆိုရင် ဟိုယာနဒသကို မနရာက်ခင်နထခိုနကျး 

ရွာမှာဆိုရင် အိမ်နပခ ၉၁အိမ်နကျာ်ရှိပြီး ကနယာရိုး 

ရာဝတ်စုံယက်ယေ်းကို အိမ်နပခ ၄၆အိမ်နကျာ်နောက် 

က ယက်ေုြ်နေြကတာပြစ်ြါတယ်။

နထခိုနကျးရွာမှာရှိတဲ့  ကနယာရိုးရာဝတ်စုံ  

ယက်ေုြ်တဲ့ ေူနတွဟာ ဘိုးဘွားနခတ်ကတည်းက 

ကိယုြ်ိငုတ်စန်ိငုတ်စြ်ိငု ်ဝါဂမွ်းနတကွိ ုစိကုြ်ျ ိုးပြီး အမိ ်

တွင်းဝတ်ြို့အတွက်ယက်ေုြ်ခဲ့ြကတာပြစ်ြါတယ်။

ယနေ့နခတ်မှာကနတာ့ ကိယုြ်ိုင်ဝါဂွမ်းနတကွို 

စိုက်ြျ ိုးပြီးယက်ေုြ်တဲ့ေူနတွကမရှိသနောက်ရှား 

နေြါပြီ အများစုက ထိုင်းချည်၊ တရုတ်ချည်ေဲ့ ဗမာ 

ချည်နတွေဲ့ ကနယာရိုးရာအထည်ကို ယက်ေုြ်နေ 

ြကတာ ပြစ်ြါတယ်။

ယခငက် အပခားအရာင ်(ပြာ၊စမိ်း၊အေက)်များပြင့ ်

ယကေ်ြုဝ်တဆ်ငခ်ဲန့ြမဲ ့နခတန်ရစီးနြကာင်းအေိကု ်

ချည်ရှားြါးမှုကို အခါအားနေျာ်စွာ ကကုံနေ့ရှိြါတယ်။

အဒဲါနြကာင့ ်ယနေ့အထ ိအေစီင်းနငှ့ ်အပြူစင်း 

များကိုသာ အများသုံး ရိုးရာဝတ်စုံပြင့် သတ်မှတ်ရ 

ပခင်းပြစ်ြါတယ်။

အမျ ိုးသား နဘာင်းဘီးကိ ုပြူေေီက ်အစင်းေိကု ်

ယက်ေုြ်ဝတ်ဆင်ရြါတယ်။

နဘာင်းဘီ အထက်၊ အေယ်၊ နအာက် အဝိုင်း 

ြိုင်းများကို ချည်အေီ အေက် အစိမ်း အဝါ အပြာများ 

အေက်မှ သုံးမျ ိုးကို စြ်ချုြ်နေ့ရှိြါတယ်။ အဲဒါက 

ြားစည်နောက်ြိုင်းတွင် ေုံးဝေ်းကို ရစ်ြတ်ထားနသာ 

ကကိမ်နချာင်းနခါ် သတ္တုဝိုင်း ြုံစံပြစ်ြါတယ်။
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“  သူတို့ေုြ် နို င်တာကျနတာ့  အ ပြူြဲ နြါ့  

အမည်းနရာင်နတွကျနတာ့ အစိုးရနရာင်းနြးတဲ့ဟာ 

နရာင်စုံ ဗမာချည်နြါ့နပြာမယ်ဆိုရင် အခုကျနတာ့ 

ဒဗီမာချညက် နခတမ်မနီတာဘ့နူေး နခတမ်စားနတာ ့

ဘူး ဘာေိုဆ့ိ ုအနရာငက်ျွတတ်ာ နတာန်တာ ်များတယ ်

နကာ အခုက တရုတ်၊ ထိုင်းထုတ်တဲ့ချည်နတွ သုံးြက 

တယ်။ ဒါနြမယ့်တရုတ်ထုတ်တဲ့ ချည်ေဲ့ ၊ ထိုင်းထုတ် 

တဲ့ချည်က မတူြကဘူး ထိုင်းထုတ်တဲ့ချည်က သူ့ဟာ 

ြိုခိုင်တယ် အနမွးေည်း မထဘူးနေး။  ရိုးရာချည် 

ကျနတာ ့ထတူယ ်ဝတရ်တာေည်း နနွးတယ။်” ေိုန့ထ 

ခိုနကျးရွာမှာ နေထိုင်သူ ဦးမာြနရးနအ ကာနပဗး 

ေယ်က နပြာြါတယ်။

ဝါဂွမ်းေဲ့ယက်ေုြ်တာက ြိုပြီးနတာ့ နကာင်း 

နြမဲေ့ ဲဝါဂမွ်းေဲ့ေြုြ်ိုအ့တကွ ်ဝါဂမွ်းကိကုကတိရ်တယ၊် 

မနွအာငေ်ြုရ်တယ၊် ချညပ်ြစန်အာငအ်ဆငဆ်င့ထ်ြ်ပြီး

နတာ့ ေုြ်ရတာနတွနြကာင့် အခုနောက်ြိုင်းမှာနတာ့ 

အသင့ထ်တုေ်ြုပ်ြီးသားချညေ်ုံးနတကွိဘု ဲဝယယ်ပူြီး 

ယက်ေုြ်ြကတယ် ပြစ်ြါတယ်။

အရင်တုေ်းက ဆိုရင်ကနယာရိုးရာဝတ်စုံကို 

ယက်ေုြ်ြို့အတွက် ဝါဂွမ်းနတွကို နတာင်ယာနြါ် 

နတွမှာ ဆူးထိုး ပြီးနတာ့ စိုက်ြျ ိုးရတဲ့စြါးြင်နတွ 

အြကားမှာ စြါးြင်စပြီးနတာ့ စိုက်ြျ ိုးရတဲ့ အချေိ် 

စြါးေဲ့နရာပြီးနတာ့ စိုက်ြျ ိုးြကတယ်တယ်ေို့ သိရ 

ြါတယ်။

ဝါဂွမ်းေဲ့ယက်ေုြ်တဲ့  ကနယာရိုးရာဝတ်စုံ  

နတွက အပြူနရာင်တစ်မျ ိုးသာ ဝတ်ဆင်ခဲ့ ြကတာ 

ပြစ်ပြီးနတာ့ အခုနောက်ြိုင်းမှာနတာ့ အနရာင်မျ ိုးစုံေဲ့ 

ကနယာ ရိုးရာအထည်နတွကို  ဝတ်ဆင်နိုင် ြကပြီ  

ပြစြ်ါတယ။် ကနယာ ရိုးရာဝတစ်ု ံတစစ်ုကံိ ုယကေ်ြုြ်ို ့

အတွက်ဆိုရင် အေည်းဆုံး ၂-၃ရက်နောက် ယှက် 

ေုြ်ရတယ်ေို့ သိရြါတယ်။

အခုနခတ်ကနယာတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံနတွကို 

အစင်းနှင့် ြေ်းြွားနတွေဲ့ ယက်ေုြ်ပြီး နပဗာင်အဆင် 

နတွ ယက်ေုြ်ဝတ်ဆင်နေ့မရှိြကြါဘူး။

အနြကာင်းကနတာ့ နရှးကနယာဘိုးစဉ်နဘာင် 

ဆက်နတွဟာ ြားစည်ကို အထွတ်အပမတ် ထားတဲ့ 

အတကွ ်ဝတစ်ားဆငယ်ငမ်ှုမှာေည်း ြားစညရ်ဲ့ အနငွ့ 

အသက ်ြါောနအာင ်အခေုိြုုစံနံတကွိ ုယကေ်ြုြ်က 

တယ် ေို့ဆိုြကြါတယ်။

နရှးနဟာင်း ကနယာေမူျ ိုးနတရွဲ့ ဝတစ်ုကံနတာ ့

နပခ၊ ေက်နတွမှာ နြကးကွင်းနတွြတ်ထားတာနတွ၊ 

ေားရွက်ကကီးနအာင်ေို့  ေားကွင်းကကီးနတွ တြ်ထား 

ြကြါတယ်။

နပခနထာကမ်ှာ နြကးကငွ်းြတတ်ာက ကနယာ 

ေူမျ ိုးနတွက နတာင်ကုေ်းနတာင်တေ်း နတွနြါ်မှာ 

အဓကိ နေထိငုြ်ကတာပြစတ်ဲအ့တကွ ်နတာငတ်ကတ်ဲ ့

အခါမှာ အဆင်နပြနအာင်ေို့ နြကးကွင်းနတွ ြတ်ြက 

တာပြစ်ြါတယ်။

“ (၇)နစှထ်မဲှာ ၃ရစ ်ဥြမာ ထကသ်ေ်တဲက့နေး 

အရွယ်နြါ့ နော်  ၃ -၄ရစ်ြတ် ပြီး နတာ့  (  ၈-၉ ) 

နှစ်ဝင်ပြီဆိုရင် ၅-၆ရစ်အဲ့ေိုမျ ိုး ြတ်ြတ်ပြီးနတာ့ 

နောက်ဆုံး (၇-၈)နှစ် ဘာေဲ (၁၂-၁၃) နှစ်နရာက် 

ောပြီဆိုရင် ၁၂-၁၃ရစ် အများကကီးကုေ်တယ်၊ နပြာင်း 

နပြာင်းနြးရတာေဲ့  တအားအချေိ်ကုေ်တယ်နေး 

ဥြမာ အရွယ်နရာက်ပြီဆိုရင် ပြေ်နပြာင်းနြးတယ်။” 

နထခိုနကျးရွားမှာ နေထိုင်တဲ့ ကနယာရိုးရာအထည် 

ယက်ေုြ်သူ နဒါ်မာရီယာက ပြုေုြ်ြုံနပြာြါတယ်။

ေားမှာ ေားကငွ်းကကီးနတတွြပ်ြီးနတာ ့ေားရကွ ်

ကို ကကီးနအာင်ေုြ်တာက နရှးယခင်က ဘုရင်နတွက 

နချာတဲ ့ေနူတကွိ ုနခါ်သွားတယ ်ဆိပုြီးနတာ ့ ရြုြ်ျက ်

ဆင်းြျက်ပြင့်နအာင် ဝတ်ဆင်ထားြကတယ်ေို့ေဲ 

ကနယာ နရှးေူကကီးနတွထံက သိရြါတယ်။ ေက်ရှိ 

မှာနတာ့ ကနယာေူမျ ိုးနတွမှာ အဲ့ေိုမျ ိုး ဝတ်ဆင် 

ြကတာနတွ ေည်းြါးနေပြီ ပြစ်ြါတယ်။

ယနေ့အချေိထ် ိနထခိနုကျးရွာကိ ုဂျြေ၊် ဂျာမေ၊ီ 

ပြင်သစ်၊ အိတေီေဲ့ တပခားနိုင်ငံနတွက ကနယာရိုးရာ 

ဝတ်စုံယက်ေုြ်တာေဲ့ ြတ်သတ်ပြီးနတာ့ ောနရာက် 

နေ့ောပြီး သင်ယူတာနတွေဲရှိနေတာ ပြစ်ြါတယ်။

နဒါဥခူရက်ကွက် အုြ်စု(၄)မှာနေ ကနယာရိုး 
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ရာဝတ်စုံကို နှစ်(၄၀) နကျာ် ယက်ေုြ်ခဲ့တဲ့ နဒါ်နအး 

စိေ်က “ ကိုယ့်ရိုးရာေည်မနြျာက်ြျက်နအာင်၊ ကိုယ် 

ေဲဝယ်မဝတ်ရနအာင်၊ ြွဲေမ်းသဘင်နတွ ဆိုကိုယ့် 

ရိုးရာကိုယ်ဝတ်၊ ကိုယ့်ဟာကို နကျေြ်၊ ေှသွားတာ 

ဘဲနေး အဲ့ေိုမျ ိုးနြါ့ သူများဟာ၊ သူများရိုးရာ မဝတ် 

ချငဘ်ူး အနဒါ်တိုက့ တစခ်ျ ို့ဆိ ုသူ့ရိုးရာ ကနယာ နြမဲ ့

သူ့ရိုးရာသူအနေးမထားဘူး ၊ ရှက်တယ်၊ မဝတ်ချင် 

ဘူးတဲ့။” ေို့နပြာြါတယ်။

ေက်ရှိမှာ တစ်ချ ို့ကနယာရိုးရာအထည်ကို  

ယက်ေုြ်တဲ့ေူနတွက မိသားစုတွင်းဝတ်ဆင်ြို့အတွ

က်ယက်ေုြ်တာနတွရှိသေို ၊ တစ်ချ ို့က နေးနတွမှာ 

နရာင်းြို့အတွက်ယက်ေုြ်တာနတွ ၊  ကနယာေူ

မျ ိုးစု နတွရဲ့ ရိုး ရာဝတ်စုံ နတွမနြျာက်ြျက်နအာင်  

ယက်ေုြ်နေြကတာနတွေဲရှိြါတယ်။

ကနယာရိုးရာဝတ်စုံနတွက အမျ ိုးသားဝတ် 

အကျတီစ်ထည်ကို၂၀၀၀၀၊ နဘာင်းဘီတစ်ထည်ကို 

၂၀၀၀၀နကျာ်  ေဲ့အမျ ိုးသမီးဝတ်နတွက အက်ျ  ီ

တစ်ထည်ကို ၁၇၀၀၀၊ ထဘီတစ်ထည်ကို ၂၅၀၀၀နှုေ်း

နတွေဲ့နရာင်းနေတယ်ေို့ သိရြါတယ်။

ကိုယ့်ေူမျ ိုးရဲ့ရိုးရာမနြျာက်ြျက်နအာင်ေို့  

ရိုးယာအထည်ကို  ယက်ေုြ်နေတာပြစ်တယ်ေို့  

နဒါ်နအးစိေ်က နပြာြါတယ်။

“ ကိုယ့်ကနယာေူမျ ိုးရဲ့ဘာေဲ ရိုးရာနြါ့နော် 

မနြျာက်နအာင်နြါ့နော် နောက်ဒီဟာေဲ ေက်မှုဆို 

နတာ ့မနြျာကန်အာငဆ်ိ ုကနေးနတကွိေုအဲကေုသ်င ်

နြးတယ်။” ေို့နပြာြါတယ်။

ကနယာေူမျ ိုးတို့ရဲ့တစ်နှစ် တစ်ကကိမ်ပြုေုြ် 

ေျကရ်ှတိဲအ့မျ ိုးသားနေ့မှာ ကနယာရိုးရာအထညယ်က ်

ကေ်း ပြိုင်ြွဲနတွကို  ပြုေုြ် ပြီးနတာ့ ရိုးရာအထည် 

ယက်ေုြ်မှု မနြျာက်ြျက်နအာင် ထိေ်းသိမ်းနေတယ် 

ေို့ေဲ သိရြါတယ်။

ရိုးရာဝတစ်ုကံိ ုကနယာေမူျ ိုးနတကွ ခရစ္စမတြ်ွ ဲ

ေဲ့တစ်ပခားနြျာ်ြွဲ ရှေင်ြွဲနတွမှာ ဝတ်ဆင်ပြီးနတာ့ က 

တာနတွေဲ ရှိြါတယ်။
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Ethnic youth in Karenni State say that the 

current state government continues to lack the 

public’s trust in its handling of the peace process 

after more than four years in office.

Kayan New Generation Youth (KNGY) 

carried out a survey that showed a decrease in 

the already-low public approval for the level 

of government engagement with ethnic armed 

organizations (EAOs).

“According to our survey, their perfor-

mance has decreased a little bit,” program 

manager Mu Catherine said, pointing out that 

the approval rating in this area used to be 15 

percent according to research on public per-

ceptions of the previous government, but now 

it is 13 percent.

The Kayah State Deputy Director of Hotel 

and Tourism Ministry U Zaw Lin Htunt said the 

fee of applying for a new license or renewals for 

tour businesses will be exempted for one-year 

as the tour business is going down due to the 

outbreak of COVID-19.

"In the past, the tour businesses in Kayah 

KNGY launched its Peace for People report 

in February 2020 after carrying out a public 

survey on their opinions of the peace process in 

Karenni State. The report came to the conclu-

sion that there have been no breakthroughs in 

the peace process under the National League 

for Democracy (NLD) government and a lack of 

meaningful interactions with EAOs.

Mu Catherine argued that NLD party policy 

has given insufficient power to state govern-

ments to negotiate with EAOs and make progress 

toward peace.

"If they really want to build peace, they 

need to get agreements from all stakeholders,” 

she told Kantarawaddy Times. “EAOs must have 

the right to explain the peace process to people 

State progressed dramatically and now it goes 

opposite due to the COVID crisis. So, it becomes 

no more domestic or foreign tourists visit to the 

state. If we indicate with percent, it decreased 

up to 10%. Although we could make 100% profit 

in the past, it hits vastly to our business this day 

as only ordinary people instead of foreign guests 

book the room." he said.

As the current pandemic affected to tour 

businesses, the Ministry of Hotel and Tourism 

released on last April 15th the license fee will 

be exempted from April 1, 2020, until March 31, 

2021, one-year period.

It said the purpose of this exemption is 

Tour Businesses Get One-Year Exemption on License Fee
to have long-term development of hotel and 

tourism sector and for tourist to chill out safe.

It said the Myanmar Ministry of Tourism 

prepared for exemption of applying for a new 

license or renewals and also reduced its employ-

ment up to 50 percent for purpose of prevention 

of the disease.

It also said they are planning to provide 

online course for their staffs during the COVID-19 

pandemic.

"In this rest hour of our staffs, we prepare 

for them with the purpose of elevating their 

knowledge. We just think ahead it. It is the pur-

pose to provide course through online during 

this rest hour." said U Zaw Lin Htunt.

It said there are totally 29 hotels and 3 

new hotels licensed tour business in Kayah State.

The Regional Tourism Committee has 

organized in every division and state, and those 

committees are collecting the new license and 

renewal fee to its related regional hotel, guest-

house, tourism, and tourist guide in accordance 

with the Myanmar Tour Business Article (2008), 

Ministry of Hotel and Tourism.

It also said the decision making for current 

license fee exemption is depending on the period 

of the pandemic.

Karenni State Public Dissatisfied With Govt’s Lack of Peace Progress, CSO Says

living in areas under its control. I think the gov-

ernment needs to listen to the voice of people.”

Khun Bee Htoo, chair of the Kayan Na-

tional Party, said that the Karenni State leader-

ship might be at the root of the issue.

“In my opinion, it is also concerned with 

the capacity of members of the state govern-

ment. The previous chief minister discussed 

and negotiated around the peace process. But 

the current chief minister is placing blame on 

others,” he told Kantarawaddy Times. “I think 

the opinion of the people and my opinion are 

the same.”

In its 2020 report, KNGY also pointed to a 

lack of youth participation in the peace process, 

and criticized the state government’s failure 

to implement a policy on youth inclusion. The 

CSO demanded 10 points of change in order to 

build trust with the public, including the need 

to include young people in regional, state and 

national level peace process implementation.

“To restore peace in this country, govern-

ment needs to recognize our activities to do what 

is right,” Shwe Moe, an ethnic Yintalay youth, 

said. “We are still far from peace because of 

government's restrictions.”

Over the last year, Karenni youth have 

been arrested for peaceful protests and criti-

cisms of the NLD government, serving jail time 

for both.

By MAW OO MYAR / KANTARAWADDY TIMES

Anthony
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In 2020-2021 fiscal year, there are over 

K3.4 billion budget for rural development proj-

ects in Kayah State, and we would like to share 

the conversations interviewed to U Kyaw Thu 

Aung, the State Director of Department of Rural 

Development, related to the progress what they 

are conducting regarding to rural development 

project in Kayah State.

Q - What are your department conducting Q - What are your department conducting 

regarding to state development projects?regarding to state development projects?

Ans - We provide vocational trainings and 

implement village development projects (VDP). 

We are also disbursing loans to implement 

emerald green projects. We are also working 

together with Community Driven Development 

(CDD) who cooperate with public.

Q- What challenges do you have when Q- What challenges do you have when 

you implement your development projects in you implement your development projects in 

those remote areas?those remote areas?

Ans- In our (7) township project areas, we 

conduct our activities in response to budget and 

local needs. As remote areas, we have the remote 

Regarding to budget of Kayah State 2020-

2021 fiscal years, the Public Accounts Commit-

tee from State Hluttaw urged particularly state 

government to reduce the unnecessary expenses 

and to prioritize fulfilling the emergency needs 

of public more.

"There more vehicles than officers in 

some departments and government depart-

ments in our state. For instance, three vehicles 

for two officers in office. Besides, we saw there 

are sometimes repair and maintenance fee re-

quested including the petrol/transportation fee. 

Regard to this, they do not ensure whether it is 

really required to repair or not. What we saw here 

is some members of public accounts committee 

said they audited and changed where needed. 

Actually, they didn't and claim the money as 

usual. So, it is just our advance notice to not 

happen using public budgets like this again." 

the member of Public Accounts Committee, the 

MP of Hpruso Township Constituency-2, U Khin 

villages in Pharsaung Township, and the eastern 

and western part of Hpruso Township. All our 

staffs try their best implementing the activities 

in accordance with their duties in those areas.

The 2020-21 fiscal budgets of Kayah State 

Department of Rural Development

Q- How are you doing your development Q- How are you doing your development 

project amid this outbreak of COVID-19?project amid this outbreak of COVID-19?

Ans- Regarding to the construction proj-

ect, we already instructed to all the construction 

companies partnered to Department of Rural 

Development since the beginning of April. We 

also informed them about the local law released 

in this pandemic period. Therefore, about 75% 

of our partner companies did not take any trips 

to other states during this Thingyan Festival. 

It means both the companies and workers did 

not travel outside. In my viewpoint, I see we 

don't have so much impact on our construction 

projects as our activity is running and working 

within the workplace.

Q- What have your Rural Development De-Q- What have your Rural Development De-

partment supported for public related to Covid?partment supported for public related to Covid?

Ans- In rural area, we are using the 

method of go quick, inform quick, and return 

quick at the needed areas. We use the mask and 

cover for protection and try as much as we can 

to avoid from any touch. Our department has 

cooperated together with UNICEF and installed 

hand wash basins in regard of COVID-19 protec-

tion. The purpose of installing the basins is to 

raise public awareness to comply and be used 

to with washing hand habit and know the most 

effective method that hand wash is the best to 

prevent from Covid.

Q- In what trend have your department Q- In what trend have your department 

achieved related to the conducting development achieved related to the conducting development 

projects in our state?projects in our state?

Ans- It is hard for me to analyze and tell 

the achievement for the whole state. However, 

everyone can check and analyze on it. If we look 

at our state, it is smallest state in Myanmar. 

Besides, it is the least dense and least populated 

state. However, if we look at the state trans-

portation sector, it is like we can compare well 

with other states. Moreover, if we look at the 

cleanness of the state, our Loikaw City won the 

ASEAN Clean Tourist City Award as well. In the 

so-called infrastructure...... sector, as you can 

see, we are distributing electricity through Law 

Pi Ta No.1,2,3 existed in our state, and - as my 

prediction- almost about 70% or 80% of locals 

with state have already accessed the electricity. 

I assume our state development condition is not 

underdeveloped as the rest areas are also going 

to be able to access the electricity. The projects 

which the Kayah State Department of Rural 

Development are implementing

Q- Is there any development projects co-Q- Is there any development projects co-

operating with other community organizations?operating with other community organizations?

Ans- Yes, we have. We are now working 

together with the World Bank on the Community 

"Local Development Projects at Controlled Areas are Operated Based on the Negotiation Agreement"

Soe Htike Aung

Driving Development Project which we are im-

plementing together with the Community Driving 

Development (CDD) Organization. World bank 

aids us organizing Township Multi-Stakeholder 

Review Meeting (MSR) with our Social Partners 

like CBO/CSOs annually. We usually conduct 

workshops and meeting with all our partners.

Q- In the state, there are some EAOs who Q- In the state, there are some EAOs who 

haven't signed the NCA. So, is everything fine haven't signed the NCA. So, is everything fine 

implementing development project in the EAOs implementing development project in the EAOs 

controlled areas?controlled areas?

Ans- If we view with our department con-

dition, we may say we are cooperating well with 

the EAOs. Until now everything is going well. As 

we build partnership with CDD, we conduct our 

projects together at Pharsaung and Hpruso re-

gions. Whenever we conduct in those controlled 

areas, we inform ahead to related organizations 

and negotiate to striving their understanding and 

acceptance upon the projects. Thus, we could 

implement our project with no obstacles.

The Water Donation Record of Hpruso 

Township Department of Rural Development at 

Bi Hso Village, Hpruso Township, on 14.4.2020

Q- Is there anything you want to add?Q- Is there anything you want to add?

Ans- So far, the whole state might not 

be developed. In that case if we can cooperate 

and maintain together for state development 

with all people from this state's core community 

organizations, CBOs, and villagers, I would like 

to give my comment that we could have the 

sustainable development projects.

We are working hard as much as we can 

donating water to the villages facing water 

shortage in Kayah State. We start running this 

water donation project as of 2.3.2020 (March 

2nd). According to the record until April 19, 2020, 

we could have donated to 16 villages, 87 times, 

totally 87,650 gallons.

Maung Tun (Nickname) Naw Ei, responded to 

media question on May (7), at the 2nd Kayah 

State Hluttaw Emergency Meeting, related to 

the draft budget allocation plan of 2020-2021 

fiscal year.

It is also emphasized the Supervisory 

Committee of Motor Vehicles to cooperate 

together to reduce any waste of public budgets 

and to carefully audit the real situation in field 

whether the officers repair and use the vehicles. 

The Supervisory Committee of Motor Vehicles 

is the committee who provides the allowance.

It was urged to reduce the high expenses 

of supervision and management, and the cost of 

staff buildings construction, and to prepare and 

allocate the direct effective budgets for publics.

"Next time, I think we should make it clear 

and prioritize the urgent need of public if it is 

not that important yet." said U Khin Maung Tun 

(nickname) Naw Ei.

The committee recommended the State 

Auditor General to include the actual findings 

in upcoming reports and submits to Hluttaw 

and also to remind other related departments.

This is the auditory report of Public 

Accounts Committee presented by the Repre-

sentative of State Hluttaw U Khin Maung Tun 

in response to the budget allocation submitted 

by the State Minister of Planning and Finance U 

Maw Maw at the Kayah State Hluttaw Emergency 

Meeting in order to get the State Hluttaw ap-

proval on their draft budget allocation in accord 

with the departments' budget under 2020-2021 

fiscal year.

It said there are (5) central organizations, 

(18) departments, and (1) development affairs 

department totally (24) entities. Among those 

(24) entities, the requested budget allocations 

for government group, Fire Service Department, 

General Administration Department, Ministry of 

Agriculture, Ministry of Health and Sports, De-

partment of Urban and Housing Development, 

Road Transport Administration Department, 

Department of Rural Road Development, and 

Department of Development Affairs are high in 

the Kayah State budget, 2020-2021 fiscal year.

It said the collected state revenue and tax 

are low, and the planned budget is lower than 

the actual amount.

The committee found that since the de-

partments' targeted tax and revenue collection 

amount in Table (5) is very low, it is very differ-

ent with the actual received amount described 

in auditory report.

The first day of 2nd Kayah State Hluttaw 

Emergency Meeting (1/2020) is held on May 7, 

at 10:00AM, in Kayah State Hluttaw Meeting 

Hall, and it said they will hold the meeting for 

two days.

State Hluttaw Urging State Government to Reduce the Unnecessary Expenses
Kantarawaddy Times
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How are Nationwide Ceasefire Agree-

ment Signatories, NCA-S EAOs, and government 

moving forward with peace process during the 

prevention and control of corona virus? Are 

the NCA signatory groups satisfied with cur-

rent peace building? Or in what extent has it 

achieved? Regarding to these questions, we have 

interviewed with Comrade Mi Sue Pwint (Member 

of the Central Steering Committee- All Burma 

Students' Democratic Front-ABSDF).

Q- We have known NCA-S EAOs sat meet-

ing on 3rd April. How would you do to trigger 

and keep moving forward with peace process 

while the country is simultaneously on struggle 

controlling the spread of COVID-19 pandemic?

Ans- The (10) NCA-S-EAO groups are 

holding Coordination Meetings, and NCA-S-

EAO Working Group Meetings for the political 

dialogue framework. Besides, everyone knows 

the government and the NCA signatory groups 

are struggling to moving forward with peace 

process which is solid foundation on Nationwide 

Ceasefire Agreement (NCA). They are attempting 

to moving forward with the political dialogues 

based on the (5) instructions delivered by State 

Counsellor at 5th Anniversary of NCA.

We are planning to review and discuss 

our different perspectives upon the NCA term 

and understanding; the main sectors are NCA 

part-3, part-4, and part-6, the interval affairs.

One more thing is the preparation to have 

certain assurance to enable to keep the political 

dialogues moving forward after 2020-election.

Although we have tried with one mission 

to be able to hold an Union Peace Conference 

(UPC) at the end of April 2020, we could not 

make it up due to the outbreak of COVID-19 

pandemic reached over Myanmar. The working 

group meetings is keep holding through online 

to prepare ahead any requirements.

The government, NCA-S-EAOs, and the 

political party members of UPDJC will continue 

discussing and make decision on how they will 

keep managing the rest sections.

Q- To prevent the COVID-19 pandemic 

effectively and to build nationwide ceasefire, 

but there are still fighting in some regions. So, 

how will you keep managing on it?

Ans- The Ethnic Armed Organizations 

(EAOs) are trying their best to prevent and 

control COVID-19 in their controlled areas. The 

NCA signatory groups also trying their best in 

any possible sectors and finding solutions to 

cooperate with government.

In that case, it is very sorrowful for the citi-

zens who are encountering heavy war. Although 

they are reminded to stop the civil war by con-

sidering for those citizens, they did not stop it, 

maybe because of the nature of the super-power 

or their planned strategies in battle.

Instead of building the humanitarian 

attitude or instead of giving favor to minimize 

COVID-19 crisis; if we think wider, instead of 

building federal union and cooperation for 

national reconciliation opportunity, the fighting 

keeps taking place. This sign reveals that our 

political abilities is very poor.

Therefore, we need the voice of public 

more than now.

Q- When would the 21st Conference be 

held, the one which was postponed due to the 

pandemic? What have you discussed for next 

step?

Ans- As I said above, the joined organi-

zations should negotiate again and make the 

decision. I think it may also depend on the 

upcoming election. In my opinion, the current 

Myanmar peace building would turn worse than 

it if we get rid of this solution as we could not 

figure out any other solutions whether our NCA 

based peace process is strong or weak.

The respective political forces in our coun-

try do not have any political dialogue experience. 

We have already fought for (70) years. If com-

ment by our current experience, we have rights 

to discuss on various perspectives whether it is 

opposite, east or west. You don't even need to 

disappointed even if you can't make decision. 

We can make common decision to continue 

negotiating on it. This point is main. No one 

said, "we can't discuss anymore; we will choose 

war." Therefore, I would say we may be able to 

be patient by looking at current peace process, 

and the situation is like we are not turning back.

Q- What have you discussed for the NCA 

non-signatory groups to participate in confer-

ence with what role? How would they join 

probably?

Ans- NCA-S-EAOs always request to 

invite the NCA non-signatory groups in every 

Union Peace Conference, and the 21st Panglong 

Conference. There are almost the government, 

Tamattaw, and political parties denied upon it. 

Some of them even start raised this point. How-

ever, when we consider about inviting them, will 

we invite them as special guest? or just guest? 

or will we invite them to join conference with 

equal rights to speech, making decision as other 

conference representatives? We have discussed 

about it a bit. There is one thing we need to 

consider different dimensions and questions 

that whether NCA is still required in order to 

keep holding the political dialogue, or would it 

impact NCA's Bond, and Active if we give them 

equal rights, especially it is also important to 

consider the basic principle that he/she has 

equal rights to participate in political dialogue 

only if he/she signs NCA. According to the po-

litical view of organizations who are eligible to 

participate, it is vividly true we can't neglect 

anyone's participation to build peace. Thus, 

those eligible organizations should find solution 

how to overcome this condition.

Q- Do the NCA signatory groups satisfy 

with current peace building? What extent has 

it reach?

Ans- The leaders of NCA-S-EAOs always 

point out the stalled trust building in peace pro-

cess. Peace process is the process to stop wars 

and hold the political dialogues successfully. The 

current NCA based peace process can't bring 

both processes once for the whole community. 

Although there are seldom small fights at NCA 

signatories' territories, there is no more heavy 

fights. Therefore, we are figuring out the best so-

lution based on the experiences and difficulties. 

And we keep holding the negotiation process. In 

order to find out those kinds of positive solu-

tions, we can say all military government, ethnic 

armed organizations, and political parties are 

intensively cooperating in this process.

Q- What is the main condition to build 

federal democracy and the union government. 

What are the challenges?

Ans- The necessity is mutual trust. The 

challenge is having various point of views on the 

ethnic equality and self-determination asked by 

ethnic people. Although different groups could 

openly discuss on the historical concepts and 

standpoints, there are many others needed to 

be done. We should also hold the elder and 

youth dialogue or raising awareness of public 

voice instead of discussing among same groups 

or standing for only your perspective. We should 

share our different viewpoints frequently and 

recognize others' different viewpoint. While 

it is important to recognize the histories, it is 

also required to be acceptable the changing 

political processes. We admire with the speech 

delivered formerly by the State Counselor that 

the Burmese people should be generous as they 

are majority when we are striving for building 

democratic federal union. Our future will be 

blur or uncertain if we don't have any gener-

ous political party. Even if the ethnic armed 

groups are asking for federal union, they also 

have the desire and value the democracy. If we 

talk about the democracy force in this day, is 

there any force? How much are those forces, 

who are fighting for democracy, worrying about 

federal system? What nasty thing would occur? 

How much have you consider this as yours and 

how will you figure it out? The answers are very 

important in order to build future democratic 

federal union which we all are asking for.

Q- As Tamattaw said it is difficult to have 

nationwide ceasefire, how will you keep going 

response to it?

Ans- Tamattaw have refused to announce 

the nationwide ceasefire over (60) years; in a 

way, maybe the Tamattaw government are not 

willing to have political dialogue with ethnic 

armed organizations throughout their reigns or 

have less trust on ethnic people, it leads to long 

last war. On President Thein Sein governance, 

the chance to have ceasefire negotiation with 

ethnic armed organizations came by. According 

to long historical experiences of ethnic armed 

organizations, they attempted to have firmed 

NCA in order to find out a chance for political 

dialogue.

So far the hope to nationwide ceasefire 

declaration is stalled except the Tamattaw 

giving the ceasefire to war fighting divisions or 

regions with time limited. However, it could be 

the best effort for the state if the Tamattaw could 

convey or show the wisdom people unexpected 

in this political situation. It could also turn to 

the biggest motivation for the success of peace 

process. On the other hands, I think the EAOs 

should also consider what they can do where 

possible instead of asking for the issue they 

can't do. while it is important to signify trust in 

political dialogue, it is important to value the 

safe and protection of citizens from war crisis. 

For us, what we can do so far is that we can 

only withstand to keep holding political dialogue 

by current concept of establishing nationwide 

future democratic federal union. We are doing 

with our best effort to have the balance foun-

dations between federal and democracy and to 

withstand to keep holding political dialogue.

"NCA-S-EAO leaders often point out the stalled trust building in peace process"
Soe Htike Aung
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Ethnic medical units say they are open to working with 

government health departments in COVID-19 prevention but are 

concerned that they are still not welcome in the existing system, 

director of the Karenni State-based Civil Health and Development 

Network (CHDN) Khun Philip told Kantarawaddy Times.

The Burmese government formed a coordination com-

mittee to work with ethnic armed organizations’ (EAOs) health 

teams on April 27.

"We don't have any problem working with them. For govern-

ment's health departments, sometimes they are under pressure,” 

Khun Philip said. “I’ve heard that the authorities put pressure on 

government health departments not to work with CHDN because 

the CHDN was formed by EAOs.”

CHDN was created from the medical units of six Karenni 

armed organizations in Karenni State.

Khun Philip said he also had been told that since the Karenni 

National Progressive Party (KNPP) had not signed the Nationwide 

Ceasefire Agreement (NCA) with the government and military, 

government health departments had been warned against working 

with CHDN in the past.

The current coordination committee will reportedly work 

with non-NCA signatory EAOs.

“For us, we only consider the issue of health. We are not 

Since local people oppose against the Da Nu Pyit Won 

Company's mining project at Kone Thar Village-tract, vacant 

land, totally 247 acres, the person in charge of Da Nu Pyit Won 

Company U Maraco responded that the company will not proceed 

their mining project if local disagree upon it.

U Maraco said, "We will not do it. We will never do the public 

disagreed project. We also do not like if disagreed. So we have 

no reason to proceed it. How will we become like if we proceed 

the task which public do not agree, or we all do not agree, and 

we are one with public."

The local opposed against the application after the an-

nouncement released on April 2nd, 2020 by Department of Ag-

ricultural Land Management and Statistics (DALMS) that anyone 

can oppose the application of Da Nu Pyit Won Co. Ltd. for mining 

project before May 1st.

It said the company planned to purchase the local owned 

land acres in case the local owned land acres are located in the 

mining arranged 247 acres.

U Maraco said they will continue operating the mining 

project in their owned 50-acre land as it is their owned 50-acre 

land out of the applied vacant land with 127 acres.

"Since the beginning we negotiate with locals. The depart-

ment representatives also participated in the negotiation. Now 

there are some rumors. However, we will keep operating it if there 

is someone who want to do on our purchased land. For the rest 

complicated acres, we will never do it, and we welcome public. 

Since it is complicated, we will continue doing on only our pur-

chased land acre if there is someone who want to do it." he said.

U Maraco said the initial test of mining already proceeded 

on the owned 50-acres land, and they don't know how it is go-

ing yet.

It said the government departments and other organiza-

tions are doing researches related to natural environment at this 

mining zone.

The Karenni National Progressive Party 

(KNPP) has criticized a local order issued by 

the Karenni State government and approved by 

local authorities this month as having a negative 

impact on relations with the public.

The order was published on May 3 and 

endorsed by seven General Administration 

Department officers in seven townships in 

Karenni State.

It has 10 points in total, banning the 

following activities: using ‘contrary words’ in 

campaigning; distributing posters, vinyl banners, 

flyers or paintings that ‘insult the country or 

government institutions’; releasing statements 

containing ‘misinformation’; insulting the coun-

try or government using a loudspeaker; drink 

and shout in public places; driving a motorbike 

with excessive exhaust; staying on government 

land without permission; releasing ‘incorrect’ 

statements; damaging public property; and 

circulating hate speech.

“The local order can impact mutual trust. 

KNPP: Local Order Issued by Karenni State Govt, GAD Diminishes Trust

By MAW OO MYAR / KANTARAWADDY TIMES

They should avoid it. They should not do more 

than what is necessary,” Aung San Myint, a 

central committee member of the KNPP, told 

Kantarawaddy Times.

Local civil society organizations also de-

scribed the order as violating basic human rights.

Shadaw Township GAD officer Yan Naing 

Maung said that the order was issued in response 

to statements released by organizations about 

government activities.

“The [state] government and administra-

tive body were worried about it. We assessed 

that something could happen. So we issued the 

local order,” he said.

The KNPP’s Aung San Myint said that 

the state government should have considered 

whether it was appropriate to release the order 

amid the COVID-19 pandemic, and to take issues 

still under discussion peace negotiation talks and 

create a directive banning them.

concerned with the politics [of the situation],” he told Kantar-

awaddy Times.

The Ethnic Health Committee (EHC) responded to the 

formation of the government’s coordination committee with a 

statement last week and calling for a halt to military violence in 

ethnic regions. EHC vice chair Nai Banyar Mon said that ethnic 

health teams need safety and independence in order to work for 

COVID-19 prevention.

"We have many challenges. Among these challenges, we 

need independence, without any restrictions, when we work 

for COVID-19 prevention,” Nai Banyar Mon told Kantarawaddy 

Times. “To effectively fight against the COVID-19 pandemic, we 

demand that the army stop military offensives on ethnic regions,” 

he added.

The Burma Army destroyed two medical checkpoints set 

up by the Karen National Union on May 6, burning them down. 

Gunfire between the two groups ensued.

Nai Banyar Mon also said that the Burma Army had threat-

ened local people in areas under the control of the Restoration 

Council of Shan State not to accept COVID-19 preventative ma-

terials from the EAO.

The Ethnic Health Committee is formed of nine ethnic 

medical organizations including the CHDN.

Ethnic Health Orgs Demand ‘Unrestricted, Indepen-
dent’ Access in Implementing COVID-19 Prevention

By MAW OO MYAR / KANTARWADDY TIMES

Mining Project Cancelled Due to the 
Disagreement of Local People

Soe Htike Aung
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ကိုရိုောဗိုင်းရြ်(စ်)ကူးစက်နရာနြကာင့် နရွးနကာက်ြွဲမည်သည့်အချေိ်ေုြ်မည်ဆိုတာကိုနတာ့ နရွးနကာက်ြွဲဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြေ်နရး အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြေ်ြို့ နမေ ၃၁ ရက်နေ့မှာ နြကညာသွားမယ်ေို့ ပြည်နထာင်

စုနရွးနကာက်ြွဲနကာ်မရှင်က ထုတ်ပြေ်ထားြါတယ်။

NCA rxdk;xm;wJh e,fajrrSm edkifiHa&;ygwDawG 

b,fvdkawGjyifqifxm;=uvJ

ပငိမ်းချမ်းနရးပြစ်စဉ်ေဲ့ြတ်သက်ေို့ ကယား(ကရင်ေီ)ပြည်ေယ်ဟာဆိုရင် ကရင်ေီအမျ ိုးသားတိုးတက်နရးြါတီ (KNPP) အနေေဲ့တစ်နိုင်ငံေုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှု ရြ်စဲနရးစာချုြ် ပငိမ်းချမ်းနရးပြစ်စဉ်ေဲ့ြတ်သက်ေို့ ကယား(ကရင်ေီ)ပြည်ေယ်ဟာဆိုရင် ကရင်ေီအမျ ိုးသားတိုးတက်နရးြါတီ (KNPP) အနေေဲ့တစ်နိုင်ငံေုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှု ရြ်စဲနရးစာချုြ် 

(NCA) မထိုးထား နသးတဲ့ပြည်ေယ်ပြစ်ြါတယ်။(NCA) မထိုးထား နသးတဲ့ပြည်ေယ်ပြစ်ြါတယ်။

၂၀၀၈ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံ ဥြနဒအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာေအတွင်းမှာဆိုေျှင် နရွးနကာက်ြွဲ ကျင်းြရမှာပြစ်ြါတယ်။၂၀၀၈ြွဲ့စည်းြုံအနပခခံ ဥြနဒအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာေအတွင်းမှာဆိုေျှင် နရွးနကာက်ြွဲ ကျင်းြရမှာပြစ်ြါတယ်။

ကယားပြည်ေယ်အတွင်း နရွးနကာက်ြွဲဝင်ပြိုင်မည့် ြါတီနတွအနေေဲ့တစ်နိုင်ငံေုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှု ရြ်စဲနရးစာချုြ်(NCA) မထိုးထားတဲ့ ေက်ေက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားနဒကယားပြည်ေယ်အတွင်း နရွးနကာက်ြွဲဝင်ပြိုင်မည့် ြါတီနတွအနေေဲ့တစ်နိုင်ငံေုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှု ရြ်စဲနရးစာချုြ်(NCA) မထိုးထားတဲ့ ေက်ေက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားနဒ

သနတွဘက်က ေယ်နပမအတွင်းမှာ ၂၀၂၀ နရွးနကာက်ြွဲ ကျင်းြမည်ဆိုြါက ဘယ်ေိုမဲဆွယ်စည်းရုံးနရးဆင်းြကမေဲဆိုတာ ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ်အတွင်းက နိုင်ငံနရးြါတီ ၄ ခုကို သနတွဘက်က ေယ်နပမအတွင်းမှာ ၂၀၂၀ နရွးနကာက်ြွဲ ကျင်းြမည်ဆိုြါက ဘယ်ေိုမဲဆွယ်စည်းရုံးနရးဆင်းြကမေဲဆိုတာ ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ်အတွင်းက နိုင်ငံနရးြါတီ ၄ ခုကို 

သွားနရာက်နမးပမေ်းထားတာကို နကာက်နုတ်တင်ပြေိုက်ရြါတယ်။သွားနရာက်နမးပမေ်းထားတာကို နကာက်နုတ်တင်ပြေိုက်ရြါတယ်။

pdk;xdkufatmif

ကယားပြည်ေယ်ဒီမိုဂရက်တစ်ြါတီ ပြည်ေယ် 

ဥက္ကဌ ဦးြိုးရယ်

“ ကျနတာ်တို့ြါတီအနေေဲ့ကနတာ့ ဒီ KNPP 

ေဲ့ြတ်သတ်ပြီးနတာ့မှ ကျနတာ်တို့ဘယ်ေိုမှ မြတ် 

သက်ဘူးနြါ့နေ မြတ်သတ်နိုင်ဘူးနြါ့  ဆိုနတာ့ 

သတူို ့ထေိ်းချုြတ်ဲန့ေနပမမှာ ဆိေုိုရ့ှရိငန်တာ ့ကျနတာ ်

တိုန့တာ ့အတတန်ိငုဆ်ုံးနတာ ့သွားမှာနြါန့ေ အတတ ်

နိုင်ဆုံးနတာ့ ကျနတာ်တို့သွားမှာဘဲ သူတို့ ကေ့်သတ် 

ချကရ်ှတိယဆ်ိရုငေ် ဲကျနတာတ်ိုန့တာ ့အတတန်ိငုဆ်ုံး 

နရှာင်ရမှာနြါ့။”

ပြည်နထာင်စု ကကံ့ခိုင်နရးနှင့် ြွံ့ပြိုးနရးြါတီမှ 

ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ် ဥက္ကဌ – နဒါ်နမးရီယာေ်

“  အား ေုံးတ စ် ပမို့ ေ ယ်ေုံး နတာ့  ကျမ တို့  

စည်းရုံးသွားမှာဘဲနေး ဒါနြမဲ့ ဟို ေူထုက သူတို့စိတ် 

ြါမြါဆိုနတာ့ သူတို့အြိုင်းနြါ့ ကျမတို့နတာ့ ြါတီရဲ့ 

အေြုက်နတာ ့ဘယရ်ွာမမှကျေ ်အကေုေ်ုံးဘ ဲစည်းရုံး 

သွားမယ်။”

ပြည်နထာင်စုနကာင်းကျ ိုးနဆာင်ြါတီ  ဒီး  

နမာဆ့ိုပမို့ေယ ်အေြု်အမှူနအာင ်နကာမ်တီ အြွဲ့ဝင ်

ဦးကိုရယ်မိုးေွင်

“ မဲဆွယ်မှာကနတာ့ နေရာတိုင်းမှာနြါ့ ဒီ ဒီး 

နမာဆ့ိပုမို့ေယ ်တစပ်မို့ေယေ်ုံးမှာေိကုပ်ြနီတာ ့မဆဲယွ ်

မယန်ေး ဟိ ုKNPP အြွဲ့ေဲ့ေည်း ညှထိားတာရှပိြီးသား 

ညှထိားတယ ်ဆိတုာက အခနုပြာသေိ ုေားေညမ်ှုနြါ ့

နော် ကိုယ့်ရဲ့စည်းရုံးနရးအနေအထားကို သူတို့က 

နတာ့ နေ့ောရင် နေ့ောမှာနြါ့  နေ့ောေည်း 

ကျနတာ်တို့က ကိုယ့်ဟာကိုစည်းရုံးနရးကိုယ့်ဟာကို 

ဆင်းမှာဘဲနေး ပြည်သူ့နကာင်းကျ ိုးအတွက် ကျ

နတာတ်ိုန့ဆာငရ်ကွြ်ိုအ့တကွေ်ှူြရ်ှားနေတာနကာ။”

ကယေ်းအမျ ိုးသားြါတီမှ ဒီးနမာ့ဆို ပမို့ေယ် 

ဥက္ကဌ ဦးခွေ်းေျ ို့

“ ကျနတာ်တို့ကယေ်းြါတီ ခါကျနတာ့ ဟို ေူ

မျ ိုးရဲ့ကိုယ်စားပြုြါတီေိုမျ ိုးဘဲ ပြစ်တဲ့ခါကျနတာ့ ဒီ 

ကျနတာတ်ိုက့ယေ်းေည်းေည်းများတဲန့ဒသနောကဘ် ဲ

ဆင်းပြစ်မှာနြါ့ အဲ့ေိုမျ ိုးဘဲေုြ်ထားတာ”

(၁) အမျ ိုးသားဒီမိုဂနရစီအြွဲ့ချုြ်ြါတီ

(၂) ပြည်နထာင်စုကကံ့ခိုင်နရးနှင့် ြွင့်ပြိုးနရးြါတီ

(၃) တိုင်းရင်းသားစည်းေုံးညီညွှတ်နရးြါတီ

(၄) ကယေ်းအမျ ိုးသားြါတီ

(၅) ကယားပြည်ေယ်ဒီမိုဂရက်တစ်ြါတီ

(၆) အမျ ိုးသားတိုးတက်နရးြါတီ

(၇) ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုဂရက်တြါတီ

၂၀၂၀၊ ဧပြီေ ၉ရက်နေ့အထိ ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံနရးြါတီနတွကနတာ့၂၀၂၀၊ ဧပြီေ ၉ရက်နေ့အထိ ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံနရးြါတီနတွကနတာ့

(၈) ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုဂနရစီအြွဲ့ချုြ်ြါတီ

(၉) ညီညွှတ်နသာ ဒီမိုဂရက်တစ်ြါတီ

(၁၀) အမျ ိုးသားဒီမိုဂနရစီ အင်အားစုြါတီ

(၁၁) ပြည်နထာင်စုနကာင်းကျ ိုးနဆာင်ြါတီ

(၁၂) အမျ ိုးသားနိုင်ငံနရးဒီမိုဂရက်တစ်ြါတီ

တို့ြဲပြစ်ြါတယ်။

    a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu     a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu ........                 ........                 zkef; - zkef; - 0926217293509262172935
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ြရူဆိုပမို့ေယ် နဒါနောခူရွာမှ နကျးရွာအတွင်းနရးမှူး ဦးြါးရယ်

“စားဝတန်ေနရးကျနတာတ့စအ်ားနေျာက့ျောတယ ်ဟတုတ်ယ။် 

စားဝတ်နေနရးကျနတာ့  သိြ်မြူေုံနတာ့ဘူးနြါ့ ။  နတာင်ယာေုြ်  

စားရင်ေည်း အဲ့ြက်မှာြဲေုြ်စားမယ်ဆိုြိုအဆင်နပြမယ်ေို့ထင်တယ်။ 

နောကအ်ခသုတူိုေ့ာသမိ်းေိကုန်တာ ့ဒြီကပ်ြေေ်ြုစ်ားတာ သြိမ်နအာင ်

နတာ့ဘူးနြါ။”

ြရပူမို့ေယရ်ဲ့ အနရှ့ြကပ်ခမ်းမှာရှတိဲ ့နတာငယ်ာနပမနတဟွာ ဘိုးဘွားစဉဆ်ကက် နရှေ့နပြာင်းနတာငယ်ာအနေေဲ့ေြုက်ိငုစ်ားနသာကခ်ဲြ့ကပြီး အဓကိ အသကန်မွးဝမ်းနကျာင်းအပြစ ်ြရပူမို့ေယရ်ဲ့ အနရှ့ြကပ်ခမ်းမှာရှတိဲ ့နတာငယ်ာနပမနတဟွာ ဘိုးဘွားစဉဆ်ကက် နရှေ့နပြာင်းနတာငယ်ာအနေေဲ့ေြုက်ိငုစ်ားနသာကခ်ဲြ့ကပြီး အဓကိ အသကန်မွးဝမ်းနကျာင်းအပြစ ်

စြါး၊ နပြာင်း၊ နပြြဲများကို ေုြ်ကိုင်စားနသာက်ြကြါတယ်။စြါး၊ နပြာင်း၊ နပြြဲများကို ေုြ်ကိုင်စားနသာက်ြကြါတယ်။

၂၀၁၀ မတိုင်ခင်အထိနတာ့ စားဝတ့်နေနရးအဆင်နပြပြီး သီးနှံနတွေည်းအထွက်နကာင်းခဲ့ြါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် နရွးနကာက်ြွဲကာေမှာ နဒသခံပြည်သူနတွကိုအသိနြးပခင်းမ၂၀၁၀ မတိုင်ခင်အထိနတာ့ စားဝတ့်နေနရးအဆင်နပြပြီး သီးနှံနတွေည်းအထွက်နကာင်းခဲ့ြါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် နရွးနကာက်ြွဲကာေမှာ နဒသခံပြည်သူနတွကိုအသိနြးပခင်းမ

ရှိြဲ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာေဆိုင်ရာ တာဝေ်ရှိသူနတွနှင့် ြရူဆိုပမို့နြါ်ရှိ တြ်ရင်းနတွပြစ်ပြစ်ြကတဲ့ အမှတ် (၅၃၁) နှင့် (၄၂၈) တို့ ရဲနဘာ်နတွကနေ နဒသခံတို့ စိုက်ြျ ိုးေုြ်ကိုင်နေတဲ့ ရှိြဲ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာေဆိုင်ရာ တာဝေ်ရှိသူနတွနှင့် ြရူဆိုပမို့နြါ်ရှိ တြ်ရင်းနတွပြစ်ပြစ်ြကတဲ့ အမှတ် (၅၃၁) နှင့် (၄၂၈) တို့ ရဲနဘာ်နတွကနေ နဒသခံတို့ စိုက်ြျ ိုးေုြ်ကိုင်နေတဲ့ 

နပမပြင်နတွကို တိုင်းတာမှုများပြုေုြ်ခဲ့ပြီး စစ်တြ်ကနေ နကျးရွာ ၆ ရွာရဲ့ နတာင်ယာ ဧက ၃၀၀၀ေီးြါးကို နပမသိမ်းခဲ့ပြီး စစ်နရးနေ့ကျင့်နကျာင်းတည်နဆာက်ခဲ့ြါတယ်။နပမပြင်နတွကို တိုင်းတာမှုများပြုေုြ်ခဲ့ပြီး စစ်တြ်ကနေ နကျးရွာ ၆ ရွာရဲ့ နတာင်ယာ ဧက ၃၀၀၀ေီးြါးကို နပမသိမ်းခဲ့ပြီး စစ်နရးနေ့ကျင့်နကျာင်းတည်နဆာက်ခဲ့ြါတယ်။

နောဂျာနကျးရွာ၊ မာခနရာ်နရှ့၊ နဒါတနထာ ၊ ခိုးရခူ ၊ နဒါနော်ခူ၊ နော်ကုခူ ရွာတို့ြဲပြစ်ြါတယ်။ ရွားသားနတွြက်က ကေ့်ကွက်မှုနတွ အစိုးရကိုစာတင်တာနတွပြုေုြ်နြမယ့် နောဂျာနကျးရွာ၊ မာခနရာ်နရှ့၊ နဒါတနထာ ၊ ခိုးရခူ ၊ နဒါနော်ခူ၊ နော်ကုခူ ရွာတို့ြဲပြစ်ြါတယ်။ ရွားသားနတွြက်က ကေ့်ကွက်မှုနတွ အစိုးရကိုစာတင်တာနတွပြုေုြ်နြမယ့် 

စစ်အစိုးရက အမှတ် (၁၄) စစ်နေ့ကျင့်နရးနကျာင်းကို မပြစ်မနေတည်နဆာက်ခဲ့ြါတယ်။စစ်အစိုးရက အမှတ် (၁၄) စစ်နေ့ကျင့်နရးနကျာင်းကို မပြစ်မနေတည်နဆာက်ခဲ့ြါတယ်။

နတာင်ယာနပမသိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့နဒသခံနတာင်သူနတွအနေေဲ့နကာ အခုဆို ဆယ်စုနှစ်ေီးြါးရှိခဲ့ ပြီ သူတို့နတွရဲ့ အသက်နမွးဝမ်းနြကာင်းေုြ်ငေ်းက ဘယ်ေိုနတွ နတာင်ယာနပမသိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့နဒသခံနတာင်သူနတွအနေေဲ့နကာ အခုဆို ဆယ်စုနှစ်ေီးြါးရှိခဲ့ ပြီ သူတို့နတွရဲ့ အသက်နမွးဝမ်းနြကာင်းေုြ်ငေ်းက ဘယ်ေိုနတွ 

ရှိနေေဲဆိုတာေဲ့ြတ်သက်ေို့ နမးပမေ်းထားတာနတွကို တင်ပြထားြါတယ်။ရှိနေေဲဆိုတာေဲ့ြတ်သက်ေို့ နမးပမေ်းထားတာနတွကို တင်ပြထားြါတယ်။

q,fpkeSpfeD;yg; awmif,majrodrf;qnf;cHxm;cJh&wJhawmifolawG&Jh toH

tefaxmeD

ြရူဆိုပမို့ေယ် နောဂျာနကျးရွာမှ ဦးတီရယ်

“နပမသမိ်းပြီးတဲန့ောကမ်ှာ အဓနိတာ ့စားဝတန်ေနရးနြါနော ်နတာင ်

ယာေုြ်ကိုင်စားနသာက်ြို့နေရာမရှိနတာ့ စားဝတ်နေနရးထိခိုက်တယ်။ 

နောက်ပြီးစီးြွားနရးေည်းထိခိုက်သွားတယ်နြါနော်။ စီးြွားနရးကစိုက်

ြျ ိုးနရးနတာင်ယာတစ်ခုြဲရှိတယ်နေးနော် အခုနတာင်ယာမရှိနတာ့ စီး

ြွားနရးဝင်နငွေည်းနေျာ့ေည်းသွားတယ်။ 

နောက်တစ်ခုက စားဝတ်နေနရးအရမ်းခက်ခဲသွားနတာ့ ကျနော့် 

ညီမနေးေည်း နိုင်ငံပခားသွားပြီးနတာ့ အေုြ်ေုြ်တာေည်းရှိတယ် 

နောက်တစ်ခုက ြညာနရးကနတာ့ ဝင်နငွသိြ်မရှိနတာ့ ကနေးနတွကို 

နထာက်ြံမှုေည်း အပြည့်အဝနတာ့မနထာက်ြံနိုင်နတာ့ဘူး နကျာင်း

ပြီးတဲ့အထိမတက်နိုင်တာေည်းရှိတယ် နောက်သူတို့ြညာတတ်နအာင် 

ပမို့ထဲမှာသွားထားချင်တယ် ပမို့ထဲမှာသွားထားချင်ေည်း ဝင်နငွမရှိ

နတာ့သွားမထားနိုင်နတာ့ဘူး အဲ့နောက်ထိအခက်အခဲနတွကကုံနတွ့နေ

ရတယ်နြါ။”

ြရူဆိုပမို့ေယ် နောဂျာနကျးရွာမှ ဦးရှားရယ်

“အင်းကျနော့်အနေေဲ့နတာ့ကျနော်ဒီနပမကွက်သိမ်းပြီးနောက်ကျ

နောတ်ို ့ေြုစ်ား အခကအ်ခနဲတအွများကကီးရှတိာနြါန့ော ်အရငေ်ိေုြုစ်ား

ေည်းမနအာငပ်မငန်တာဘ့ူးနြါ။့ ကိယုက်တစန်ေ့ေြုတ်စန်ေ့စားတဲေ့ကူျ

နတာက့ိယုက်ဘယေ်ိနုပြာမေ။ဲ ဟိြုကန်ရွ့ေိကု ်ဒြီကန်ရှေ့ေိကုဆ်ိနုတာ ့

မရှိနတာ့ဘူးနြါ့နပမက အဲ့မျ ိုုးကဒီနေရာဆိုဒီနေရာတိုင်းဘဲေုြ်ခါကျ

နတာ့ နပမဆီနပမေစ်နတွမရှိနတာ့ဘူးေို့ဘဲနပြာရမှာနြါ့။ ကျနော်တို့အ

တွက်ေည်းနတာ်နတာ်ေည်းသွား တာနြါ အဲ့တာအခက်အခဲရှိတနြါ့။”

ြရူဆိုပမို့ေယ် နောဂျာနကျးရွာအုြ်ချုြ်နရးမှူး ဦးထျရု

“အခုဒီနောက်ြိုင်းမှာေည်း သူတို့မနဆာင်ရွက်တဲ့နေရာနတွ 

ရှိတယ်နေး သူတို့ြစ်ကွင်းေဲ့မေုြ်တဲ့နေရာနတွ သူတို့သင်တေ်းေဲ့မေုြ် 

တဲ့နေရာနေးနတွရှိတယ်။ ရွာသားနတွကေည်း သွားေုြ်စားမယ် 

ဆိုေည်း သူတို့ကခွင့်မပြုချင်ဘူး။ 

သူတို့ကသင်တေ်းတက်မယ့်နေရာေဲ့ထားေည်းမဟုတ်ဘူးပြစ်နေ

တယ။် ဒါနြမယ့ ်ကျနောတ်ို ့ေယယ်ာေြုပ်ြဆီိနုတာ ့သတူိုက့ ဒနီေရာက 

ကျနော်တို့သင်တေ်းတက်ြို့နေရာ ဘာညာဆိုပြီးနတာ့မှ ောနပြာတယ်။ 

ပမကက်ထေူာပြဆီိရုင ်ကျနောတ်ိုက့မခတုန်တာဘ့ူး မေြုန်တာဘ့ူး နော

ကအ်ဲ့ချေိ်မှာသူတို့ောရငှ်းပြီးနတာ့မှ သူတို့တကေ်ားဆို မတက်နတာ့ဘူး 

ဒီအတိုင်းြဲသူတို့ထားတယ်။ 

အဲ့တာကျနော်တို့ ပြည်သူနတွ ြကည့်တာကျနတာ့  သိြ်မသင့်  

နတာ်ဘူးနြါ့ တစ်ြက်ကငါတို့ကို နှင်ချသေိုြဲပြစ်နေတယ်။ နောက်သူ 

တို့ခခံစည်းရိုးနတွကေည်း ေှုံနအာင်နတာ့ေုြ်နစချင်တယ်နြါ့ဒါနြမယ့် 

ေူကေည်းတစ်နြါက် သင်တေ်းသားကေည်းတစ်နြါက် နွားနတွက 

ေည်းတစ်နြါက်။”

ြရူဆို ပမို့ေယ်  မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၁)မှ  ပြည်ေယ်ေွတ်နတာ်  

ကိုယ်စားေှယ် ဦးသဲရယ်

“ အဲ့ ဒီ ကျွဲ နွား ေဲ့ ြ တ် သ က် တဲ့ ကိ စ္စ နတွ ေ ည်း  ပြ သာ ော က 

နတာက်နေျှာက်ပြစ်ောတာနတွရှိတယ် ။ နောက်တစ်ခုကဘာေဲဆိုရင် 

သူတို့အနဆာက်အဦးေုြ်တဲ့နေရာနြါ့။ ေွတ်တဲ့နေရာနြါနော်။ အဲ့တာ

နတာငယ်ာဝငေ်ြုစ်ားေိုေ့ည်းရတယ။် ဘာမမှပြစဘ်ူးဆိတုဲစ့ကားေည်း 

အဲ့ေိုနပြာထားပြီးခဲ့ပြီနြါနော်။ ဒါနြမယ့်အခုချေိ်မှာကနတာ့ သူတို့သတ် 

မှတ်ထားတဲ့မှတ်တိုင်ဧရိယာထဲမှာ ဝင်ေုြ်ရင်ေက်မှတ်ထိုးနြးရမယ်ဆို

တဲ့အရာမျ ိုးပြစ်ောတယ်နြါနော်။ နဒသခံေူထုနတွကေည်း အဲ့တာနတွ

ေည်းသူတို့အတွက်နတာ်နတာ်နေးအခက်အခဲပြစ်နေတယ်နြါနော။ 

သူတို့ကအဲ့နေရာဝင်မေုြ်ဘူးဆိုရင် သူတု့ိေုြ်စားစရာနေရာမရှိဘူ 

အဲ့ေို ပြစ်တဲ့အခါကျနတာ့  စစ်တြ်ကေည်း  သူတို့ကေူမှုနရးအရ 

သူတို့ေက်ခံနြးတယ်ဆိုတာကေည်း သူတို့အထက်အရာရှိနတွရှိတယ် 

နြါ်ေစီနတွရှိတယ် သူတို့ေည်းဒီအတိုင်းေက်ခံေို့မရဘူးဆိုတဲ့သနဘာ

ေည်း ပြစ်နေတာနြါ့နော ဆိုနတာ့ဒီနေရာမှာပြသာောနတာ်နတာ်ပြစ်

တာနြါနော်။”

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

uAsmrsm;/ umwGef;rsm;/ uAsmrsm;/ umwGef;rsm;/ 

aA'ifrsm; ay;ydk hvdkygu aA'ifrsm; ay;ydk hvdkygu 

qufoG,f&ef/ qufoG,f&ef/ 
zkef; = 09789792689zkef; = 09789792689
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ZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

ေူတစ်ချ ို့က ဘဝတစ်နေျှာက်ေုံးမှာ ေက်ညှိုးကို နတာ်နတာ် 

သုံးြကတယ်။ ကိုယ့်ကိစ္စေဲ့ြတ်သက်ပြီး နတာ့ြဲပြစ်ပြစ်၊ သူများကိစ္စေဲ့ 

ြတ်သက်ပြီးနတာ့ြဲ ပြစ် ပြစ်  ေက်ညှိုးထိုးရတာ၊ အပြစ်ဆိုရတာကို  

ဝါသောြါနေတယ။် ထစခ်ေရဲှ ိဒေီကည်ှိုးနေးကိခုျည်းြ ဲထတုထ်တုသ်ုံးနေ 

နတာ့တယ်။

တစ်ခုခုေုြ်တယ်။ မနအာင်ပမင်ဘူးေား။ မနအာင်ပမင်ရင် ဒါဘယ် 

သူ့နြကာင့်၊ ဘယ်ဝါ့နြကာင့်။ ဟိုဟာ မနကာင်းေို့၊ ဒီဟာမနကာင်းေို့၊ ဟို 

ဟာကညံန့ေေို၊့ ဟိေုကူ သြိအ်ဆငမ်နပြေို ့စသညစ်သည ်အားပြင့ ်ပြစ ်

နြါ်ောတဲအ့နြကာင်းတရား၊ အကျ ိုးတရားနတေွဲ့ြတသ်ကပ်ြီးနတာ ့တစစ်ု ံ

တစ်နယာက်ကို ေက်ညှိုးထိုး အပြစ်ြုံချြို့ချည်း စိတ်နစာနေတတ်တယ်။

ဘယ်သူြဲပြစ်ပြစ် သူသူကိုယ်ကိုယ်၊ အားေုံးအားေုံးမှာ ကိုယ့်ရြ် 

ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်နဒသအတွက်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်ေူမျ ိုးအတွက် ေုြ်စရာ 

အေုြ်နတွ၊ ထမ်းရွက်စရာ တာဝေ်၊ ဝတ္တရားနတွက အများကကီးရှိြါတယ်။ 

အများကကီးမ ှတကယ့က်ိ ုအများကကီးရှနိေြါတယ။် ေြုစ်ရာနတအွများကကီး 

ရှနိေနြမယ့ ်မေြ်ုဘူး။ ေကြ်ိကု ်ြကည့န်ေတယ။် နဘးကနေ ရြြ်ကည့န်ေ 

တယ်။ ရြ်နေတာကေည်း ဒီအတိုင်းရြ်မနေဘူး။ နဘးြတ်ဝေ်း ကျင်ကို 

ြကည့န်ေရင်းေဲ့ နတွ့ရပမငရ်သမျှနတရွဲ့အနြါ်မှာ ေကည်ှိုးနေးတစန်ချာင်း 

ကို ခဏခဏထုတ်သုံးပြီးနတာ့ ပြစ်တင် နဝြေ်မှုနတွ ေုြ်နေတယ်။

“ပြိုင်တူတွေ်းေျှင်နရွ့နိုင်ြါသည်”ဆိုတဲ့  နဆာင်ြုဒ်ရှိနြမယ့်  

သမူျားနတတွေွ်းနေတာကိ ုနဘးက ရြြ်ကည့ ်နေတယ။် ပြီးနတာ ့အဆက ်

မပြတ်နပြာနေတယ်။ ဟိုဘက်ကေူတွေ်းနေတာမနရွ့ဘူး၊ ဒီဘက်က 

ေူကေည်း ေည်းေည်းအားနြျာ့နေတယ်၊ ဟိုေိုတွေ်းေိုက်ြါနတာ့ေား၊ 

ဒီေိုတွေ်းေိုက်ြါနတာ့ေား စသည်စသည်အားပြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ 

ြါဝင်အားပြည့်မှုနတွမေုြ်ဘဲေဲ့ ေက်ညှိုးကနေးထိုးထိုးပြီးနတာ့သာ 

ပြစ်တင်နဝြေ်မှုနတွ ေုြ်နေတယ်။

ကိယုန်ရကိယု့န်ပမ ကိယု့ဌ်ာနေမှာ ဘယဟ်ာနတကွနတာ ့မနကာင်း 

ဘူး၊ ဘယ်ဟာနတွကနတာ့ အားေည်း နေတယ်၊ ဘယ်ဟာနတွကနတာ့ 

သုံးေိုက့ိမုရဘူး။ တစခ်ျေိေ်ုံး ဒါနတေွဲ့သာ နစှြ်ါးသွားနေတယ။် အနြါ်ကိ ု

ထိုးတယ၊် နအာကက်ိထုိုးတယ၊် နဘးြတြ်တေ်ညက်ိထုိုးတယ။် အနြါ်က 

မနကာင်းေို့ ၊  နဘးက မနကာင်းေို့ ၊  နအာက်ကမနကာင်းေို့  စသည် 

အားပြင့်  နေရာတကာမှာ သူ့ေက်ညှိုးေဲ့  ေွတ်တာကိုမရှိနတာ့ဘူး။ 

သူတစ်ခုခုနပြာနတာ့မယ်ဆိုတာေဲ့ သူက ြါးစြ်ေဲ့နပြာမှာမဟုတ်ဘူး၊ 

ေကည်ှိုးေဲ့ နပြာနတာမ့ှာဆိတုာကိ ုကကိုသနိေြကပြ။ီ သူ့ကိထုိုးမှာနေေား၊ 

ကိုယ့်ကိုယ်ထိုးမှာနေေား ၊  ဒီတစ်ခါ  ဟိုတစ်နယာက်အေှည့်များ  

ပြစသ်ွားနေမေား။ ေကည်ှိုးအထိုးခရံမယ့သ်သူာနပြာင်းချငန်ပြာင်းသွား

မယ၊် ထိုးမယ့သ်ကူနတာမ့နပြာင်းဘူး။ နေရာတကာ ေကည်ှိုးထိုးအပြစြ်ို့

တတ်သူနတွေဲ့ နတွ့ရကကုံရသူနတွအတွက်ကနတာ့ အပမဲေိုေို စိတ်ေက် 

မချမ်းမသာပြစ်နေြကရတယ်။

တစ်ချ ို့ကေည်း ကိုယ်တိုင်နတာ့အေုြ်ေုြ်တယ်။ ဒါနြမယ့် 

ကိုယ်အေုြ်တစ်ခုေုြ်ေို့ မနအာင်ပမင်တဲ့ အခါ ဘယ်ဟာနတွနြကာင့် 

မနအာငပ်မငရ်သေဆဲိတုာကိ ုအရင်းစစြ်ကည့ရ်မယ့အ်စား ဟိဘုကက်ိေုွှခဲျ၊ 

ဒီဘက်ကို ေွှဲချ၊ ဟိုေူကိုအပြစ်ြုံချ၊ ဒီေူကိုအပြစ်ြုံချေဲ့ ေက်ညှိုးတစ်

နချာင်းေဲ့ြတ်ရမ်းေိုက်တတ်တယ်။ ဒါဆိုရင် သူ့တာဝေ် ပြီးသွားနရာေို့ 

ခံယူထားြုံြဲ။ အဲ့သေို ေက်ညှိုးထိုးေိုက်နိုင်တာကိုနတာင်မှ ဂုဏ်ယူနေ 

ေိုက်နသးတယ်။ သူမို့ေို့သာ ဘယ်နောက်အထိ နပခနပခပမစ်ပမစ်ေိုက်ေံ

စိစစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သနဘာမျ ိုးေဲ့နြါ့။

မနအာင်မပမင်ပြစ်သွားရင်နတာ့ သူသူသူ၊ သူ့နြကာင့် သူ့နြကာင့် 

သူ့နြကာင့။် နအာငပ်မငေ်ာရငန်တာ ့ငါငါငါ၊ ငါန့ြကာင့ ်ငါန့ြကာင့ ်ငါန့ြကာင့။် 

သူများဘက်ကို ေက်ညှိုးထိုး ပြီး ကိုယ့်ဘက်ကိုနတာ့ ေက်မနထာင် 

ေိုက်တယ်။

တစ်ချ ို့ေူနတွကျနတာ့ ေက်ညှိုးထိုးြို့ စိတ်မဝင်စားဘူး။ ဘယ် 

နေရာမှာ ဘာနတေွိအုြန်ေသေ၊ဲ ဒေီိ ုေိအုြန်ေတဲအ့နြါ်မှာ ကိယု့အ်နေ 

ေဲ့ ြါဝင်အားပြည့်ကူညီနြးနိုင်တာ ဘာနတွရှိမေဲ။ ဘယ်နေရာကနေ 

ဝင်တွေ်းေိုက်ရင် အနရွ့တစ်ခုကိုရသွားနိုင်မေဲ၊ ကိုယ့်အနေေဲ့ ဘယ်တာ 

ဝေက်ိ ုယေူိကုန်ိငုမ်ေ၊ဲ ဘယေ်ိ ုဝေထ်ြု ်ဝေြ်ိုးနတကွိ ုကိယု့ြ်ခုုံးေဲ့ထမ်းတင ်

နိုင်မေဲဆိုတာမျ ိုးကိုသာ ရှာနြွ ပြီးနတာ့  ကိုယ်တတ်နိုင်သနောက် 

ဝင်ထမ်း သွားနေ့ရှိြကတယ်။

ကဏ္ဍတစ်ခုခုမှာ ေိုအြ်ချက်နတွနတွ့နေတယ်။ ဒါကို ဘယ်သူ့ 

နြကာင့်  ဘယ်ဝါ့နြကာင့်ေို့  မနပြာဘူး။ ဒီေိုအြ်ချက်နတွအနြါ်မှာ 

ကိယု့အ်နေေဲ့ ဘာနတအွားပြည့န်ြးနိငုမ်ေ။ဲ ေအူား၊ နငအွား၊ ြစ္စည်းအား 

ဘယေ်ိ ုအရာမျ ိုးေဲ့ အားပြည့န်ြးနိငုမ်ေဆဲိတုာကိအုရငန်တွးေိကုတ်ယ။် 

ယုတ်စွအဆုံး ဒီကဏ္ဍေဲ့ြတ်သက်ပြီးနတာ့ ကိုယ်ခံစားေားေည်မိသေို 

အကကံဉာဏ်နေးေဲ့ြဲပြစ်ပြစ် ြါဝင်ြံ့ြိုးေိုက်တယ်။

ကိယုက် ချမ်းသားတဲသ့ေူား၊ ဒါဆိရုင ်ကိယု့မ်ှာရှတိဲ ့နငနွြကးနတေွဲ့ 

vufnSdk;eSihf ykckH; b,fvdkokH;rvJ

ြါဝင်အားပြည့်ေိုက်တယ်။ ကိုယ်က စာနြ၊ ဂီတ၊ အနုြညာဘက်က၊ 

ဘာသာရြ်ဆိုင်ရာဘက်က ြညာရှင်ေား၊ ဒါဆိုရင်ေည်း ကိုယ်တတ် 

နိုင်ရာ စာနြ၊ ဂီတ၊ အနုြညာ၊ ဘာသာရြ်ဆိုင်ရာြညာရြ်ေဲ့ ြါဝင် 

အကျ ိုး ပြုေိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က အားကစားသမားေား၊ 

နတာင်သူေယ်သမားေား၊ ကုေ်သည်ြွဲစားေား၊ အမှုထမ်း၊ အရာထမ်း 

ေား၊ ဘယ်နေရာက ေူြဲပြစ်ပြစ် ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ြိုင်နိုင်ရာကဏ္ဍကနေ 

ြါဝင်အားပြည့်နိုင်တာကို သိတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းြဲ ကိုယ်နိုင်တဲ့ တာဝေ် 

နေးနတွကို ယူယူပြီးနတာ့ သူများြုခုံးနြါ်ကဝေ်ထုြ်ဝေ်ြိုးကို ကိုယ့်ြုခုံး 

နြါ်မျှယူေိုက်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ အပြစ်ဆိုမနေဘဲေဲ့ ကိုယ်နိုင်သ 

မျှဝေက်ိ ုဝငပ်ြီးထမ်းေိကုတ်ယ။် ကိယုယ်နူိငုတ်ဲတ့ာဝေက်ိ ုယေူိကုတ်ယ။်

တကယ်နတာ့ နဟာဒီေူ့နောကကကီးမှာ ကျင်ေည်နေထိုင်ြက 

ရသူနတွအားေုံးဟာ ခရီးသွားနတွြါတဲ့။ သံသရာခရီးသွားနတွနြါ့။ 

ခရီးသွားအချင်းချင်းကိုနတာ့ ခရီးနြာ်နတွေို့  ဆိုရမှာနြါ့။ ခရီးသွား 

နတွထဲမှာ ကိုယ်နေျှာက်မယ့်ခရီးကို ပမေ်ပမေ်သွက်သွက် နေျှာက်ေှမ်း

နိုင်တဲ့သူေည်းရှိမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မတ်တတ်ရြ်နိုင်ြို့မှ အနိုင်နိုင်၊ 

ခြ်ယိုင်ယိုင်ခြ်ေဲ့ေဲ့ မေည်းကကီးကို အားခဲနေျှာက်ေှမ်းနေရတဲ့သူနတွ

ေည်းရှိမယ်။ ကိုယ့်ဝေ်ကိုယ်ထမ်း ကိုယ့်ေမ်းကိုနေျှာက်နေရတဲ့သူ

နတွအချင်းချင်း ြကားမှာ အချင်းချင်းေက်တွဲကူညီြို့  စိတ်မကူးဘဲေဲ့  

ကိုယ်ေွတ်ရုေ်းောပြီးနတာ့ အထုြ်အြိုးနတွ တစ်သီကကီးေဲ့ မနိုင်မေင်း 

ြတ်ြတ်နမာနေတဲ့သူနတွကို ေက်ညှိုးထိုးပြီး နေှာင်နေနပြာင်နေြို့က 

သင့်ြါဦးမေား။

သူ့မှာနေးနေတဲဝ့ေန်တကွိ ုကိယုက်ကသူယန်ြးနိငုမ်ေား၊ ဒါဆိရုင ်

ကသူယန်ြးေိကုရ်ုနံြါ။့ ထမ်းနြးေိကုရ်ုနံြါ။့ ဒေီိမုမှဟတုဘ် ဲကိယုေ်ည်း 

ကိယု့ဝ်ေက်ိယု့တ်ာနတေွဲ့ကိယု ်ရေု်းကေန်ေျှာကေ်မှ်းနေရသမူို ့သတူစြ်ါး 

ရဲ့ဝေက်ိ ုဝငက်ထူမ်းြိုးနြးြို ့မပြစန်ိငုဘ်ူးေား၊ ဒါဆိရုငေ်ည်းကိယုန်ေျှာက ်

ရမယ့ေ်မ်းကိ ုနပြာင့န်ပြာင့တ်ေ်းတေ်းနေျှာကေ်မှ်းရုြံနဲြါ။့ သူ့အထြုက်ိ ု

ကိုယ့်ြုခုံးနြါ် နပြာင်းပြီး ထမ်းမနြးနိုင်ဘူး ဆိုရင်နတာင်မှ “နရာက်ခါေီး 

ြါပြခီငဗ်ျာ၊ အားတင်းထားြါဦး”ဆိတုဲ ့အနပြာမျ ိုးနေးေဲ့ အားနြး နိငုမ်ယ ်

ဆိုရင်နတာ့ တစ်ဘက်က ခရီးနြာ်မှာေည်း ေည်းေည်းနတာ့ အားတက် 

သွားမှာနြါ့။ ဒီေိုမှမဟုတ်ဘဲ “ဟာ၊ ဒီေူ့နှယ်၊ ဒီအထုြ်ကနေးမှ မသယ် 

နိုင်ဘူးေား၊  နြျာ့ေှချည်ေား၊  ညံ့ေှချည်ေား”ဆိုတဲ့အနပြာမျ ိုးေဲ့  

ေက်ညှိုးထိုး နေှာင်ရယ်နေမယ်ဆိုရင်နတာ့ တစ်ဘက်ကခရီးနြာ်ခမျာ 

ြင်ြေ်းရတဲ့အထဲမှာ မခံချမိခံသာနဝဒောနတွက ဆင့်ပြီးနတာ့ ကိုယ်စိတ် 

နှစ်ြါး ြင်ြေ်းနွမ်းဟိုက်မှုဒဏ်နတွ ခံရနေမှာနြါ့။

နသချာစဉ်းစားြကည့်ရင် အားေုံးက ဝေ်ထမ်းနတွြါ။ သံသရာ 

ခရီးသွားနတွမှေ်သမျှ အားေုံးက ဝေ်ထမ်း နတွချည်းြါြဲ။ တစ်ချ ို့က 

နိငုင်ံဝ့ေထ်မ်း၊ တစခ်ျ ို့က ြဂု္ဂေကိဝေထ်မ်း၊ တစခ်ျ ို့က သာသော ့ဝေထ်မ်း၊ 

တစ်ချ ို့က ရြ်နရးရွာနရး တာဝေ်နတွထမ်းရတဲ့ဝေ်ထမ်း၊ တစ်ချ ို့က 

ကိယု့ဝ်ေက်ိယု ်ထမ်းတဲဝ့ေထ်မ်း။ ြိငုရ်ငှေ်ည်းဝေထ်မ်း၊ အေုြ်သမားေည်း 

ဝေ်ထမ်းြါ။ ြိုင်ရှင်ကေည်း ြိုင်ရှင်အနေျာက် သူနိုင်တဲ့ဝေ်နတွ ထမ်းနေ 

ရသေို၊ အေုြ်သမားကေည်း အေုြ်သမားအနေျာက် သူနိုင်တဲ့ဝေ် 

နတွကို ထမ်းနေရတာြါ။ နသချာတာကနတာ့ သူသူကိုယ်ကိုယ် ြုဂ္ဂိုေ် 

သတ္တဝါမှေ်သမျှ ခန္ဓာ့ဝေ်ကို  ထမ်းနေြကရသူချည်းြါြဲ။ ဆိုင်ရာဆိုင် 

ရာဝေ်နတွကို ထမ်းရွက် သည်ြိုးနေရတဲ့ ဝေ်ထမ်းအချင်း ချင်းြကားမှာ 

သူထမ်းနေရတဲ့ဝေ်ထုြ်ဝေ်ြိုးကို ကိုယ့်ြုခုံးနြါ် ဆွဲတင်ပြီး မကူညီနြးနိုင် 

ရင်နတာင်မှ သူ့ကိုေက်ညှိုးထိုးပြီး စိတ်ြျက်အားနေျာ့ နအာင်နတာ့ 

မေုြ်သင့်ဘူးေို့ ဆိုချင်ြါတယ်။

ဟုတ် ပြီ ။  ခရီးနြာ်နတွအချင်းချင်း ြကားမှာ  တစ်နယာက်ေဲ့  

တစ်နယာက်  ေက်ညှိုးထိုးမနေသင့်ဘူး ၊  အပြစ်ရှာ  မနေသင့်ဘူး ၊ 

တစ်နယာက်ရဲ့အခက်အခဲကို တစ်နယာက်က ြါဝင်ကူညီနပြရှင်းတဲ့ 

သနဘာေဲ့ တစန်ယာကရ်ဲ့ဝေက်ိ ုတစန်ယာကက် နိငုသ်မျှနေး ကညူထီမ်း 

ြိုးနြးသင့်တယ်၊ အများတွေ်းနေတဲ့အရာတစ်ခုကို ြိုမိုအားနကာင်းတဲ့ 

အနရွ့တစ်ခုပြစ်နအာင် ကိုယ်တတ်နိုင်ရာတစ်နထာင့်တစ်နေရာကနေ 

ြါဝငအ်ားပြည့က်ညူပီြီးနတာ ့ပြိုငတ်တူေွ်းနြး သင့တ်ယ။် ဒေီိဆုိေုိကုန်တာ ့

ဘဝမှာ ေက်ညှိုးသုံးတာမနကာင်းဘူး၊ ြုခုံးသုံးတာြဲနကာင်းတယ်ေို့ 

မှတ်ယူ ေိုက်ရနတာ့မှာေား။ ဒီေိုေည်းမဟုတ်ပြေ်ြါဘူး။ ေက်ညှိုးကို 

မနကာင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်၊ ြုခုံးကို နကာင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတယ် 

ေို့ေည်း တစ်ထစ်ချနပြာေို့မရပြေ်ြါဘူးတဲ့။

ေူတစ်ချ ို့က မနကာင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့  ေက်ညှိုးနေးဟာ 

တစ်ချ ို့ေူနတွအတွက်ကျနတာ့ မွေ်ပမတ်တဲ့ နေရာအတွက် အသုံးပြုနိုင် 

သွားြကတယ်။ ေူတစ်ချ ို့က နကာင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ ြုခုံးနေးကို 

တစ်ချ ို့ ေူနတွကနတာ့ မနကာင်းတဲ့နေရာအတွက်သုံးမိြကပြေ်တယ်။ 

ဒီေိုေဲ ရှိပြေ်သတဲ့။

ေက်ညှိုးထိုးတယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုေ်းရှိသေို ေက်ညှိုးညွှေ်တယ်

ဆိတုဲအ့သုံးအနှုေ်းေည်း ရှနိေပြေတ်ယ။် အေီးစြဆ်ုံးဥြမာကိပုြရရငန်တာ ့

သားသမီးနတွအတွက် မိဘနတွဟာ ေက်ညှိုးညွှေ်နြးတဲ့သူနတွြါ။ 

တြည့်အနြါင်းအတွက်  ဆရာနတွဟာ ေက်ညှိုးညွှေ်သူနတွြါ ။ 

ဒီဟာကိုမေုြ်သင့်ဘူး။ ဟိုဟာကိုေုြ်သင့်တယ်။ ဒီေိုမနေသင့်ဘူး၊ 

ဒီ ေို နေ သ င့် တ ယ် ။  ဒီ ေို မ ဝ တ် သ င့် ဘူး ၊  ဒီ ေို ဝ တ် သ င့် တ ယ် ။ 

ဒီေိုမနပြာသင့်ဘူး၊ ဒီေိုနပြာသင့်တယ်။ ဒီေမ်းကိုမနေျှာက်သင့်ဘူး၊ 

ဒီေမ်းကိုနေျှာက်သင့်တယ် စသည်အားပြင့် မိဘ၊ ဆရာသမား နတွဟာ 

သားသမီးနတွ၊ တြည့်တြေ်းနတွအတွက် နကာင်းရာနကာင်းကျ ိုးကို 

ေမ်းညွှေပ်ြသနြးြကတဲ ့ေကည်ှိုး ညွှေသ်ြူဂု္ဂိုေပ်မတန်တပွြစြ်ကြါတယ။်

ဆိုဆုံးမပခင်းအနေေဲ့ ေမ်းညွှေ်နြးတဲ့သူ၊ ေက်ညှိုးညွှေ်နြးတဲ့ 

သူရှိသေိုြဲ ဘယ်နေရာမှာ ဘာနတွရှိတယ်၊ ဘယ်ကွက်ေြ်ကို ဘယ်သူ 

နတွက ပြည့်နြးနိုင်မယ်ဆိုတာကို သိတဲ့သူက သက်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုေ်နတွကို 

ဒီဘက်ကို  သွားြါ ၊  ဒီဟာနေးနတာ့  ပြည့်ဆည်းနြးေိုက်ြါဆိုတဲ့  

မွေ် ပမတ်တဲ့စိတ်ထားေဲ့  ညွှေ်နြးေိုက်တဲ့အပြစ်နေးတစ်ခု  နြကာင့်  

သက်ဆိုင်ရာနေရာနတွ၊ သက်ဆိုင်သူြုဂ္ဂိုေ်နတွမှာ နကာင်းကျ ိုးနတွပြစ်

ထွေ်းသွားတာေည်း ရှိြါတယ်။

ကိုယ်သိထားတဲ့အသိနေးတစ်ခု၊ ကိုယ်ရခဲ့တဲ့အနတွ့အကကုံနေး 

တစ်ခုကို ပြေ်ေည်မျှနဝရင်းေဲ့ အနြကာင်းက ဘယ်ေိုရှိတယ်၊ အကျ ိုးက 

ဘယေ်ိရုှတိယဆ်ိတုာနတကွိ ုမသနိသးတဲသ့သူေိာနအာင၊် သပိြီးတဲသ့နူတ ွ

ထြမ်သံရိှရိနအာင ်နဆာငရ်ကွန်ြးတာဟာေည်း ေကည်ှိုးညွှေပ်ခင်းေိုြ့ ဲ

ရည်ညွှေ်းရမှာြါ။ ဘယ်ဟာက အနကာင်း၊ ဘယ်ဟာကအဆိုး၊ ဘယ်ေမ်း 

ကအမှေ်၊ ဘယ်ေမ်းကအမှား၊ ဘယ်ေမ်းကသွားရင်နတာ့ ဘယ်ေားကို 

နရာက်နိုင်တယ်၊ ဘယ်ေမ်းကနကွ့ရင်နတာ့ ဘယ်အနရွ့ကို နရာက်နိုင် 

မယ် စသည်အားပြင့် ကိုယ်သိသမျှ ကိုယ့်အသိအပမင်ေဲ့ ညွှေ်ပြနြးနေတာ 

နတွကေည်း နကာင်းနသာ ေက်ညှိုးညွှေ်ပခင်းနတွ ပြစ်ြါတယ်။

အကကီးဆုံးအပမတ်ဆုံး ေက်ညှိုးညွှေ်သူကို ပြဆိုရမယ်ဆိုရင်နတာ့ 

ပမ တ် စွာ ဘု ရား ရှ င် ကို ယ် နတာ် ပမ တ် ကကီး  ပြ စ် ြါ တ ယ် ။ 

မ နကာ င်း တာ နတွ ကို မ ေု ြ် ြက ေဲ့ ၊  နကာ င်း တာ နတွ ကို ေု ြ် ြက ြါ ၊ 

စိ တ် ကို ပြူ စ င် နအာ င် ထား ြက ြါ  ဆို ပြီး နတာ့  နေး ဆ ယ့် ငါး ဝါ ြ

တ် ေုံး နဟာ ြကား နတာ် မူ ခဲ့ တာ နတွ ကို  အ နှ စ် ချု ြ် ြက ည့် ေို က် ရ င်  

ဗု ဒ္ဓအဆုံးအမမှ ေ်သမျှ  ဟာ  ဘယ်ဟာေုြ် ရင်ဘယ်ေို ပြစ် မယ် ၊ 

နကာင်းတာေြုရ်ငန်ကာင်းတာပြစမ်ယ၊် ဆိုးတာေြုရ်င ်ဆိုးတာပြစမ်ယ ်

စသညအ်ားပြင့ ်အနကာင်းအဆိုး၊ အနြကာင်းအကျ ိုးနတကွိ ုေမ်းညွှေပ်ြသ

နေခဲ့ပခင်းသာပြစ်တယ်ဆိုတာကို နတွ့ရမှာပြစ်ြါတယ်။ ဒါ့နြကာင့် ပမေ်စွာ

ဘရုားရငှက်ိယုန်တာပ်မတက်ကီးကိေုည်း ေမ်းညွှေပ်ြသ၊ူ ေကည်ှိုးညွှေပ်ြသ ူ

ြုဂ္ဂိုေ်ပမတ်အပြစ် ရည်ညွှေ်းေိုက်တာပြစ်ြါတယ်။

ေက်ညှိုးကိစ္စကို ခဏရြ်ပြီး ြုခုံးကိစ္စကို ဆက်ြကရနအာင်ြါ။ေက်ညှိုးကိစ္စကို ခဏရြ်ပြီး ြုခုံးကိစ္စကို ဆက်ြကရနအာင်ြါ။

တစခ်ျ ို့သနူတအွတကွ ်သတူိုရ့ဲ့ြခုုံးဟာ ကိယု့ရ်ဲ့နကာင်းရာနကာင်း 

ကျ ိုးတာဝေ်ဝတ္တရားနတွ၊ ဝေ်ထုြ် ဝေ်ြိုးနတွ၊ နဆွမျ ိုးဉာတိတို့ရဲ့နကာင်း 

ရာ နကာ င်း ကျ ိုး နတွ ၊  နော က သား တို့ ရဲ့ နကာ င်း ရာ နကာ င်း ကျ ိုး  

တာဝေ်ဝတ္တရား နတွကို ထမ်းနဆာင်ရာမှာ အသုံးပြုြို့ ပြစ်နေနြမယ့် 

တစ်ချ ို့နတွအတွက်ကျနတာ့ နပြာင်းပြေ်ပြစ်သွားြါတယ်။

တိရစ္ဆာေ်တို့ရဲ့နောကအနြကာင်းနပြာြကတဲ့အခါမှာ ခွာရာတိုင်း 

တယ်၊ နပခရာတိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုေ်း နေးနတွရှိြါတယ်။ ကျား 

ငယ်နေးက အနြပြစ်တဲ့ကျားကကီးကို ပြေ်ေည်ယှဉ်ပြိုင်ချင်တဲ့အခါမှာ 

အနြ့နပခရာထဲကို ကိုယ့်နပခနထာက်ကနေးေဲ့ နထာက်နထာက်ြကည့် 

တယ်။ အနြ့နပခရာကကကီးပြီး ကိုယ့်နပခရာက နသးနေနသးတယ်ဆိုရင် 

ဘာမှမေုြ်နသးဘူး။ ဒီအတိုင်းြဲဆက်နေနသးတယ်။ နှစ်၊ ေ၊ ရက် 

နတြွကာနညာင်း ပြီးနတာ ့ကိယုခ်န္ဓာအရယွအ်စားကကီးမားောတဲတ့စန်ေ့၊ 

အနြန့ပခရာေဲ့ ကိယု့န်ပခရာ တစထ်ြတ်ည်းပြစေ်ာတဲ ့တစန်ေ့မှာ ဒအီနြကိ ု

ပြေ်ေည်တိုက်ခိုက်ြို့၊ ပြေ်ေည်ဟိေ်းနဟာက်ြို့၊ ပြေ်ေည်သတ်ပြတ်ြို့ 

ကကိုးစားနတာတ့ာ ြါြတဲဲ။့ ခွာရှတိဲသ့တ္တဝါများကျနတာေ့ည်း ဒေီိြုါြတဲဲ။့ 

အကကီးရဲ့ခွာရာကို အငယ်ကတိုင်းပြီး ခွာရာချင်းတူတဲ့ တစ်နေ့မှာ ပြေ်ေှေ်

ရေ်နတွ့တာမျ ိုးပြစ်နေ့ရှိြါသတဲ့။

ေူ့နဘာင်ေူ့ေယ်မှာနတာ့ နပခရာတိုင်းတယ်၊ ခွာရာတိုင်းတယ်ဆို

တဲအ့သုံးအနှုေ်းကိ ုတိကုရ်ိကုသ်ုံးြို ့မသင့န်ြမယ့ ်ြခုုံးချင်းယဉှတ်ယဆ်ိတုဲ့

အသုံးအနှုေ်းကနတာ့ ရှိနေြါတယ်။ ကနေးနေးနတွ ရေ်ပြစ်ြကတဲ့အခါ 

တစ်နယာက်ေဲ့တစ်နယာက်  မင်းကဘာမို့ေဲ ၊  ငါကဘာမို့ေဲဆို ပြီး  

နပြာြကဆိုြက ပငင်းြကခုံြကရင်းေဲ့ အချင်းများနေတုေ်းမှာ ဒီတစ်နယာက် 
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ကေည်း နရှ့ကိတုိုး၊ ဟိတုစန်ယာကက်ေည်း နရှ့ကိတုိုးပြီး တိုးရင်းတိုးရင်း 

ကြရ်င်းကြရ်င်းေဲ့ တစန်ယာကေ်ဲ့တစန်ယာက ်ြခုုံးချင်းယဉှပ်ြီး ဘယသ်ကူ 

ဘယ်သူ့ထက် ကိုယ်ေုံးကိုယ်ထည် ြိုထွားသေဲ၊ ဘယ်သူကအရြ် 

ြိုရှည်သေဲ၊ ဘယ်သူက ဗေြိုနတာင့်သေဲဆိုတာကို ြကည့်ပြီးနတာ့မှ 

သိြ်မကွာတဲ့ သူအချင်းချင်း ေုံးနထွး သတ်ြုတ်ြကတာမျ ိုး၊ ဒါမှမဟုတ် 

အားကကီးတဲ့သူက အားငယ်တဲ့သူကို နှြ်စက် ကျစီားတာမျ ိုး၊ အားငယ်တဲ့ 

သကူေည်း အားကကီးတဲသ့ကူိ ုဘယန်ောကအ်ရှေိသ်ုံးပြီး ပြေေ်ေှသ်တြ်တု ်

ရမေဲ ချေိ်ဆတာမျ ိုး ေုြ်နေ့ရှိြကတယ်။

အရယွန်ရာကေ်ာြကတဲအ့ချေိက်ျနတာ ့တစန်ယာကေ်ဲ့တစန်ယာက ်

ယှဉ် ြကပြိုင် ြကတဲ့အခါမှာ ကာယ ဗေက သိြ်အနရးမြါနတာ့ဘူး။ 

သူကဘာေဲ၊  ကိုယ်ကဘာေဲ၊ သူကဘယ်နေရာကေူေဲ ၊  ကိုယ်က 

ဘ ယ် နေ ရာ က  ေူ ေဲ ၊  သူ က ဘာ ရာ ထူး နတွ ရှိ သ ေဲ ၊  ကို ယ် က 

ဘာရာထူးနတွရှိသေဲ၊ သူကဘယ်ကဏ္ဍမှာနအာင်ပမင်နေသေဲ၊ ကိုယ်က 

ဘယ်ကဏ္ဍမှာနအာင် ပမင်နေသေဲ စသည်အား ပြင့်  တစ်နယာက်ေဲ့  

တစ်နယာက် ြုခုံးချင်းယှဉ်မိတတ်ြက ြါတယ်။

တ စ် ချ ိေ် တု ေ်း က  ေ က် နအာ က် င ယ် သား တ စ် နယာ က် က 

တစန်ေ့နေ့တစခ်ျေိခ်ျေိ ်သူ့ဆရာေဲ့ ရာထူးအဆင့ ်တေူာတဲအ့ချေိမ်ှာပြစန်စ၊ 

သူ့ဆရာထက်ြို ပြီး  ကကီး ပမင့်သွားတဲ့အခါ ပြစ် နစ  သူ့ဆရာ့ကို ြု ခုံး

ချင်း ပြေ်ယှဉ်တာမျ ိုး  နတွ့ ြကကကုံ ြကရြါတယ်။  ဆရာနှင့်တြည့် ၊ 

အကကီးေဲ့အငယ် ဒီေိုေူနတွြကားမှာမှ မဟုတ်ြါဘူး။ ေုြ်နြာ်ကိုင်ြက် 

အချင်းချင်း ၊  မိတ်နဆွအနြါင်းအသင်းအချင်းချင်း ၊  ကိုယ့်ရြ်ကိုယ့်

ရွာကိုယ့်ေယ်သားအချင်းချင်းမှာေည်း တစ်နယာက်ေဲ့တစ်နယာက် 

နပြာဆိုဆက်ဆံ ြကတဲ့အခါမှာ  သူ့ြုခုံးေဲ့  ကိုယ့် ြုခုံးကို ြကည့် ပြီးမှ ၊ 

ြုခုံးချင်းယှဉ်ပြီးနတာ့မှ နပြာြကဆိုြကတာနတွရှိနေြါတယ်။

ေူ အ ချ င်း ချ င်း ဆ က် ဆံ ြက တဲ့ ဆ က် ဆံ နရး မှာ  ေူ က ေူ ကို  

ေေူိပုမငပ်ြီးနတာ ့အတတူေူေူခူျင်းြါေားဆိတုဲ ့အသေိဲ့ ခငမ်ငန်ေးစားမှု၊ 

ရင်းနှီးယုံြကည်မှုအပြည့်ေဲ့၊ စိတ်ရင်းအမှေ်ေဲ့ ဆက်ဆံတာမျ ိုးမဟုတ်ဘဲေဲ့ 

သူေဲ့ကိုယ် ြုခုံးချင်းယှဉ်ြကည့်ပြီးနတာ့မှ ဆက်ဆံတာမျ ိုးကိုဆိုေိုတာြါ။ 

ြခုုံးချင်းယဉှတ်ာက ငယင်ယတ်ေု်းကေိ ုသူ့ြခုုံးေဲ့ ကိယု့ြ်ခုုံး ယဉှရ်ြြ်ကည့်

တာကိုဆိုေိုတာမဟုတ်ြါဘူး။ သူဘယ်သူေဲ၊ ကိုယ်ဘယ်သူေဲဆိုတာကို 

ကိယု့စ်တိထ်ကဲ အရငယ်ဉှြ်ကည့ပ်ြီးနတာ၊့ သေူဲ့ကိယုအ်ြကားမှာ သူ့တဆံြိ၊် 

ကိုယ့်တံဆိြ် ကြ်နှိြ်ြကည့်ပြီးနတာ့မှ ဆက်ဆံတာကို ဆိုေိုတာြါ။

ကိုယ့် နရှ့ကေူက ကိုယ့်ထက်ြုခုံး ပမင့်တဲ့သူေား။  ဒါဆိုရင်  

အေွေ်အင်မတေ်မှကို ရိုကျ ိုးတုြ်ဝြ်ပြီးနတာ့ ခခယယဆက်ဆံတယ်။ 

ကိုယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူက ကိုယ့်ထက်ြုခုံးေိမ့်တဲ့သူေား။ ဒါဆိုရင်နတာ့ 

နမာက်နမာက် မာမာေဲ့ ၊ အထက်စီး နေသံမျ ိုးေဲ့ ခြ်ြိြိ ၊ ခြ်နှိြ်နှိြ် 

ဆက်ဆံနတာ့တယ်။

အမှေ်နတာ့  ေူကေူကိုေူေို ပမင် ပြီးနတာ့  စိတ်ရင်းအမှေ်ေဲ့  

နပြာဆိုဆက်ဆံြကပခင်းကသာ အနကာင်းဆုံး ပြစ်မှာြါ။ ဒီေိုနပြာေို့ 

ကကီးသူကိုရိုနသ၊ ရွယ်တူကိုနေးစား၊ ငယ်သူကိုသေားဆိုတဲ့ ေူ့ကျင့်  

ဝတ်ကကီးနတွကို ေစ်ေျူရှုြစ်ေိုက်နတာ့မှာေားေို့နတာ့ မဆိုေိုက် 

ြါေဲ့။ အဲ့သနောက်အထိ အစွေ်းတရားနတွဘက်ကို နရာက်သွားြို့ဆို 

ေိတုာမဟတုြ်ါ။ အရာရာကိ ုြခုုံးချင်းယဉှြ်ကည့ပ်ြီးှ အထကြ်ားနအာက ်

ြိေုြ်တာမျ ိုးကို နရှာင်ရှားနစေိုတဲ့သနဘာသာပြစ်ြါတယ်။

တစ်ချ ို့ကျပြေ်နတာ့ေည်း ကိုယ့်ထက်ြုခုံး ပမင့်နေတဲ့သူေဲ့နတွ့

ရင်  အခုနောနောဆယ်နတာ့ ဝြ်တွားခယ ဆက်ဆံေိုက်ဦးမယ်၊ 

ငါသူ့ေို ပြစ်ောတဲ့တစ်နေ့ ၊  သူေဲ့ငါြုခုံးချင်းယှဉ်နိုင်တဲ့တစ်နေ့နတာ့ 

ဒီအနြကးနတွကို  ပြေ် ပြီးနတာ့ဆြ်ေိုက်ဦးမယ် ၊  ငါသူ့ထက်ြုခုံး ပမ

င့်ောတဲ့တစ်နေ့နတာ့ ပြေ် ပြီးနတာ့ကို  နှိြ်ကွက်ေိုက်ဦးမယ် ဆိုတဲ့  

အနတွးအပမင်မျ ိုးရှိြကပြေ်နရာ။

ြခုုံးချင်းယဉှတ်ဲအ့နတွးအပမငမ်ျ ိုးကိ ုဆြုက်ိငုထ်ားသမူျားကျနတာ ့

အရာရာကို  ဒီအနတွးအပမင်မျ ိုးေဲ့သာ ရင်ဆိုင်ချဉ်းကြ်နပြရှင်းနေ့

ရှိ ြကြါတယ်။ ကိစ္စတစ်ခုနဆာင်ရွက်တဲ့အခါ ဘယ်ေိုေည်းေမ်းေဲ့  

နဆာင်ရွက်မယ်၊ အနကာင်းဆုံးပြစ်နအာင်ဘယ်ေိုနတွေုြ်ေိုက်မယ်၊ 

ရေဒ်နကာင်းနတွနြါ်ထွက်ောနအာင် ဘယ်ေိုချဉ်းကြ် နပြရှင်းေိုက် 

မယ်ဆိုတဲ့ အနတွးကနောက်မှောတယ်။ 

အရင်ဆုံးောတာက ငါကဘယ်သူ၊ သူတို့ကဘယ်သူ၊ ဒီနေရာမှာ 

ငါကသူတို့ထက်ရာထူး ၊  ဂုဏ် ၊  ဓေစသည်အား ပြင့်  ကကီး ပမင့်တယ် ၊ 

ဒါ့နြကာင့်မို့  ဒီကိစ္စရြ်ကို ကိုင်တွယ်နပြရှင်းတဲ့အခါမှာ ငါ့အယူအဆ၊ 

ငါ့အနတွးအနခါ် ၊  ငါ့သုံးသြ်ချက် ၊  ဆုံး ပြတ်ချက်နတွကိုသာေျှင်  

ေိုက်ောြကရမယ်၊ နပြာရင်ေည်းငါအရင်နပြာရမယ်၊ ဆုံးပြတ်ရင်ေည်း 

ငါ့သနဘာေဲ့သာဆုံး ပြတ်ရမယ်  စသည်အား ပြင့်  နတွး ြကြါတယ်။ 

တစ်ဘက်က ဘာေုြ်နေသေဲ၊ ဘာနပြာနေသေဲဆိုတာထက် အခု 

နပြာနေတာက ဘယသ်ေူ၊ဲ အဲဒ့ေီရူဲ့ ြခုုံးက ကိယု့ထ်ကပ်မင့သ်ေားေမိ့သ်

ေားဆိတုာကိြုကည့ပ်ြီးနတာ ့ေိကုေ်ာ ေကခ်ြံိုသ့င့မ်သင့က်ိ ုတစဘ်ကက် 

ဘာမှမနပြာနသးခင်  ကိုယ့်ဘာသာကကိုတင်  ဆုံး ပြတ်မိေျက်သား  

ပြစန်ေတတြ်ါတယ။် ဘယက်စိ္စမှာြ ဲပြစပ်ြစ ်ြခုုံးချင်းယဉှြ်ကည့တ်ဲအ့ကျင့ ်

ကကီးက ြါနေနတာ့တယ်။

တစန်ယာကန်ယာကေ်ဲ့နတွ့တယ၊် ြခုုံးချင်းအရငယ်ဉှြ်ကည့တ်ယ။် 

ကိုယ့်ထက်ြုခုံးေိမ့်တဲ့သူနတွ့နတာ့ ငါသူ့ကို သိြ်ဂရုစိုက်စရာမေိုဘူးေို့ 

နတွးတယ်။  ကိုယ်ေဲ့ြုခုံးချင်းတူတဲ့သူနတွ့နတာ့  သူေဲ့ငါအတူတူြဲ  

သူေည်း နပြာချင်တာနပြာ၊ ငါေည်းေုြ်ချင်တာေုြ်မယ်ေို့နတွးတ

ယ်။ ကိုယ့်ထက်ြုခုံးပမင့်တဲ့သူနတွ့နတာ့ စိတ်ထဲက မြါသည်ပြစ်နစ၊ 

ြါသည် ပြစ် နစ  အေွေ်အမင်း  ဝြ်တွားခယတာမျ ိုး ၊  ဒါမှမဟုတ်  

ြုခုံးပမင့်တဲ့သူနတွကိုြကည့်ပြီး ငါ့မှာနတာ့ သူတို့နောက်မပမင့်ြါေားေို့ 

နတွးရင်းက စိတ်ဓာတ်နတွကျဆင်းနေတာမျ ိုး ပြစ်တတ်ြါတယ်။

ဘာြဲပြစ် ပြစ် အနရာင်အနသွးနတွ၊ တံဆိြ်နတွကိုအရင်ကြ် 

မြကည့်ဘဲ ဘဝကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းေဲ့ ပြတ်သေ်း ြကပခင်းကသာ ြိုနကာင်း 

မယ်ေို့ ထင်မိြါတယ်။

တစ်ချ ို့နတွက ေက်ညှိုးထိုးတတ် ြကတယ်၊  တစ်ချ ို့နတွက 

ေက်ညှိုးညွှေ် ပြနေ့ရှိ ြကတယ်။ တစ်ချ ို့က ကိုယ်နိုင်ရာတာဝေ်ကို  

ြခုုံးေဲ့ထမ်းတငပ်ြီးနတာ ့ကိယု့ြ်တဝ်ေ်းကျငက်ိတုစဆ်င့ပ်မငှ့န်ိငုြ်ို ့ကိယုစ်မွ်း 

နိုင်သမျှနေးေဲ့ ကကိုးြမ်းတတ်ြကတယ်၊ တစ်ချ ို့ကနတာ့ ဘယ်သူေဲ့ 

နတွ့နတွ့ ြုခုံးချင်းယှဉ်ြကည့်တဲ့အြကည့်မျ ိုးအပမင်မျ ိုးေဲ့ ရှုနေ့ပမင်နေ့ 

ရှိြကတယ်။

ေက်ညှိုးနှင့်ြုခုံးဆိုတာ ေူတိုင်းမှာရှိြကတယ်။ အဲ့ဒီေက်ညှိုးနှင့် 

ြု ခုံး ကို  ဘ ယ် ေို သုံး မ ေဲ ဆို တာ က နတာ့  ကို ယ့် ရဲ့ ေွ တ် ေ ြ် ခွ င့်  

ပြစ်ြါတယ်။ တစ်ခုသတိချြ်ရမှာကနတာ့ ဘယ်ဟာကို ဘယ်ေိုသုံးသေဲ 

ဆိုတာနတွကွာသွား ရာကတစ်ဆင့် တစ်နေ့နေ့တစ်ချေိ်ချေိ်မှာ ဘယ်

သူနတွဘယ်ေို ပြစ်ောသေဲဆိုတဲ့အချက်နတွ  ကွာ ပခားသွားတတ်  

တယဆ်ိတုဲအ့နြကာင်းြပဲြစြ်ါတယ။် ေကည်ှိုးနငှ့ြ်ခုုံးကိ ုဘယေ်ိသုုံးမေ ဲ

ခွဲပခားနိုင်ြကြါနစ။
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ဒီနမာ့ဆို ပမို့ေယ်၊ ဘုရားပြူနကျးရွာအုြ်စုရှိ  

ကွင်းအမှတ်(၆၇) ဦးြိုင်အမှတ် (၁) (ြ.ေ.ြ) စိုက် 

ကွင်းမှာ အခနြကးနငွေဲ့ နတာင်သူနတွက မိုးမကျမှီ 

ေယ်ယာေုြ်ကိုင်ခွင့်  ပြေ်ေည်ရရှိြို့  နစာင့်ဆိုင်း 

နေြက တယ်ေို့ သိရြါတယ်။

အဲဒီ (ြ.ေ.ြ)စိုက်ကွင်းမှာ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ 

နတာင်သူ သုံးဦးကနေ စငှားောပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်  

မှာနတာ့ ဘုရားပြူနကျးရွာအုြ်စုက နတာင်သူနတွက 

စိုက်ကွင်းတာဝေ်ခံကို အခနြကးနငွေဲ့ ငှားရမ်း စိုက်ြျ ိုး 

ောခဲ့ပြီး အခုေို စိုက်ြျ ိုးချေိ် မမှီြါက အခက်အခဲ 
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ရှိနိုင်တယ်ေို့ ဘုရားပြူနကျးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ ဦးကကီး 

ညိုက နပြာဆိုြါတယ်။

“ဒီနကျးရွာက တပခားစိုက်ြျ ိုးစရာေည်းမရှိ 

ဘူးနကာ ေယ်ြဲအားကိုးစရာရှိနကာ ဒီေယ်မေုြ် 

ရရင်နတာ့ ကျေ်းမာနရးနကာ စီးြွားနရးနကာ ြညာ 

နရးနကာ အခက်အခဲရှိတာနြါ့” ေို့  ဦးကကီးညိုက 

နပြာြါတယ်။

ပြီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၉ခနုစှမ်ှာ (ြ.ေ.ြ) စိကုက်ငွ်းမှူးက 

နေျှာ် ပြူစိုက်ြျ ိုးြို့  ဘုရား ပြူနကျးရွာက နတာင်  

သူနတွ ဌားရမ်းစိုက်ြျ ိုးတဲ့ ေယ်နပမကို အသုံးပြုေိုက် 

တာပြစ်ြါတယ်။

နတာငသ်နူတ ွဌားရမ်းစိကုြ်ျ ိုးတဲေ့ယန်ပမဟာ 

ယခင် နပမေွတ်နပမေြ်နပမရိုင်းပြစ်ပြီး အဲဒီနပမကို 

ခုတ်ထွင်ရှင်းေင်းကာ စိုက်ြျ ိုးနပမအပြစ်ရရှိနိုင်ြို့အ

တွက် ေူအင်အား/နငွအင်အား အနပမာက်အများကု

ေ်ကျခံခဲ့ရတာနြကာင့် အဲဒီနပမကို ေုြ်ြိုင်ခွင့်ပြေ်ရြို့ 

နစာင့်ဆိုင်းနေြကတာြဲပြစ်ြါတယ်။

နေျှာ်ပြူစိုက်ြျ ိုးတာက ပြည်ေယ်စီမံ ချက်ေဲ့ 

ေုြ်တယ်ေို့ (ြ.ေ.ြ)စိုက်ကွင်း မှူး ဦးဝင်းညွှေ့်က 

နပြာမယ့်ေည်း  အစိုးရေယ်နပမ ပြစ်တာနြကာင့်  

နတာင်သူနတွကို  နခါ်နတွ့စရာမေိုဘူးေို့  ၎င်းက 

နပြာဆိုခဲ့ပြီး အစားထိုးနပမမရှိတာကိုေည်း နပြာဆို 

ခဲ့တယ်ေို့ နတာင်သူနတွရှင်းပြြါတယ်။

ေယ်နပမဌားရမ်းခနြးနဆာင်တာေဲ့ြတ်သက်

ပြီးနတာ့ စိုက်ကွင်းမှူးကို နှစ်စဉ် ေယ်ဧကအေိုက် 

အခနြးနဆာငန်ြမယ့ေ်ည်း စိကုက်ငွ်းမှူးကအဲဒ့အီခ 

နြကးနငွကို နိုင်ငံနတာ်ကိုအခွေ်မနဆာင်ဘဲ အေွဲသုံး 

စားေြုခ်ဲတ့ာကိ ုေွှတန်တာက်ိယုစ်ားေယှ၊်ေွှတန်တာ ်

အြွဲ့၊ တိငုစ်ာြစစ်ာအြွဲ့ောနရာကစ်စန်ဆးတဲအ့ခါ မှာ 

စစ်နဆးနတွ့ရှိခဲ့ြါတယ်။

ဘုရားပြူနကျးရွာအုြ်စု အုြ်ချုြ်နရးမှူး ဦးနဝ 

ေင်း မိုး က  “ သုံး ကကိ မ် တိ တိ သူ ေဲ့ နဆွး နနွး တ ယ် ။ 

အဆင် မနပြေို့ ကျနတာ်စာတင်မယ် စာထဲမှာအဓိက 

ကျနတာန်ရးထားတာက ကျနတာတ်ိုန့တာငသ် ူနတကွ 

ဒီစိုက်ကွင်းကိုမှီခိုနေရတဲ့နတာင်သူနတွ ေယ်မရှိတဲ့ 

နတာငသ်နူြါန့ော အနဲတာ ့ကျနတာတ်ိုက့ိပုြေေ်ညစ်ိကု်

ြျ ိုးခငွ့န်ြးြါ အဒဲါြတဲငေ်ိကုတ်ယ ်နောကမ်ှာနတာငသ်ူ

တစဦ်းချင်းေဲ့ေကမ်တှြ်ါတယ။် တငေ်ိကုတ်ဲအ့ချေိမ်ှာ 

ေွှတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ်နတွဆို ဒီမှာအပမဲနရာက် 

တယ် ေွှတ်နတာ်အြွဲ့ဆိုအပမဲနရာက်တယ် နတာင်သူ 
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နတွေည်းနပြာပြတယ်” ေို့ ရှင်းပြြါတယ်။

စိကုက်ငွ်းမှူးကိ ုေွှတန်တာအ်ြွဲ့ကနမးြကညတ်ဲ ့

အ ခါ မှာ  ဌား ရ မ်း ခ အ နေ မျ ိုး မ ဟု တ် ဘဲ  

ရံ ြုံ နငွ အ နေ ေဲ့ သာ  နြး နဆာ င် နစ ပြီး  နပမာ င်း  

ေ မ်း  နြာ က် ေု ြ် နြး တ ယ် ေို့ သာ နပြာ ဆို ခဲ့

ပြီး  နတာ င် သူ နတွ ဌား ရ မ်း ခ ပြ ေ် တွ က် ြက ည့်  

ေိုက်တဲ့အချေိ်မှာ သိေ်းတစ်နထာင်နကျာ်ရှိြါတယ်။

ပြည်ေယ်ရံြုံနငွထဲေည်းမဝင်သေို နိုင်ငံနတာ် 

မှာ တရားဝင ်ပြစတ်ာေည်း ၂၂၀ဧကသာရှပိြီး နပမပြငမ်ှာ 

နတာင်သူ ၁၉၀နကျာ်က ဧကနြါင်း ၄၀၀အတွက် 

အခနြကးနငွ နြးနဆာင်နေရတာြဲပြစ်ြါတယ်။

အဲဒီပြစ်စဉ်ကို နတာင်သူနတွက ေွှတ်နတာ်ကို 

တိုင်တေ်းခဲ့ရာမှတဆင့် အဆင့်ဆင့်နြာ်ထုတ်ခဲ့ ပြီး 

ေက ်ရှမိှာ စိကုက်ငွ်းမှူးက အချုြခ်ေ်းကနေ တရားရင ်

ဆိုင်နေရတယ်ေို့ နတာင်သူနတွရဲ့နပြာပြချက်အရသိ

ရြါတယ်။

အဒဲနီပမဧက ၄၄၀ ဝေ်းကျငက်ိ ုပြညန်ထာငစ်ကု 

စွေ့်ေွှတ်နပမအပြစ်ပြေ်ေည်စွေ့်ေွှတ်နြးြို့အတွက် 

စာတင်ထားပြီးပြစ်သေို ၆ေြိုင်းမတိုင်မှီ စိုက်ြျ ိုး 

ခွင့်ကို နမျှာ်ေင့်နေပြီး အဲနောက်ြိုင်းမှာစိုက်ြျ ိုးမယ်

ဆိုရင် စြါးစိုက်နောက်ကျမှာပြစ်သေို အထွက်နှုေ်း 

ကျဆင်းသွားမှာကို စိုးရိမ်နေြကြါတယ်။

အဲ ဒီ  ဒီ နမာ့ ဆို ပမို့ ေ ယ်  ဘု ရား ပြူ နကျး  

ရွာအုြ်စုမှာရှိတဲ့ (ြ.ေ.ြ) စိုက်ကွင်းကို ေေ်းမယ်ခုံ၊ 

ဘုရားပြူ၊ အိုနက၊ ဆီေီးဒုေ်းနကျးရွာကနတာင်သူ 

၁၉၀နကျာ်က (ြ.ေ.ြ) စိုက်ကွင်းမှာ အခနြကးနငွေဲ့ 

ဌားရမ်းေြုက်ိငုစ်ားနသာကန်ေြကပြီး တစန်စှတ်စသ်ီး 

နှုေ်းေဲ့ တရတုန်မွှး၊ နရှေရငန်အး၊ ရမှ်းဆေ ်စတဲဆ့ေစ်ြါးကိ ု

စိုက်ြျ ိုးြကြါတယ်။



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(21)

ZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

ြရူဆိုပမို့ေယ်အနရှ့ ဘက်ပခမ်းက နတာင်သူနတွဟာ သူတို့ ရဲ့ 

နတာင်ယာနပမနတွကို တြ်မနတာ် အမှတ် ၁၄ စစ်နရးနေ့ကျင့်နရး 

နကျာင်းအတွက် သိမ်းယူခံရတာဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုေီးြါးရှိနေြါပြီ။

နရွ့နပြာင်းနတာငယ်ာကိ ုအဓကိ ေြုက်ိငုြ်ကရတဲ ့နတာငသ်နူတဟွာ 

သူတို့ နပမယာနတွကို တြ်မနတာ်က သိမ်းေိုက်တာနြကာင့် အရင်ေို 

စီးြွားနရး မနချာငေ်ညန်တာြ့ဲ အခကခ်ဲနတွေဲ့ ကကုံနတွ့နေြကရြါတယ်။

“နရှးနရးအတွက်ဆိုေူနတွဘယ်ေိုေုြ်စား ြကမေဲ ကျနော့်  

တစ်နယာက် အပမင်နြါ့  အဲ့တာဒီနပမမရှိေယ်မရှိယာမရှိတဲ့အတွက်

နြကာင့်နြါ့နော်။” ေို့ ြရူဆိုပမို့ေယ် နောဂျာနကျးရွာနေ ဦးရှာရယ်က 

နပြာြါတယ်။

တြမ်နတာက် နပမသမိ်းသွားခဲတ့ာ ဧက ၃၀၀၀ နောကရ်ှြိါတယ။် 

အမှတ် ၁၄ စစ်နရးနေ့ကျင့်နရးသင်တေ်းနကျာင်းကို တည်နဆာက်ြို့ 

အတွက် ြရူဆိုပမို့ေယ် အနရှ့ဘက်ပခမ်းက ရွာ (၆ )ရွာကြိုင်တဲ့ နပမနေရာ 

နတွကို အသိမနြး အနြကာင်းမြကားြဲ သိမ်းသွားခဲ့တာြါ။

အဲဒ့ရီွာ (၆)ရွာနတကွ နောဂျာနကျးရွာ၊ မာခနရာန်ရှး၊ နဒါတနထာ၊ 

ခိုးရားခူ၊ နဒါနော်ခူ၊ နောကူးခူ ရွာတို့ြဲပြစ်ြါတယ်။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခနုစှ ်ရွာသ/ူသားများရဲ့ကေ့်ကကွမ်ှုနြကာင့ ်စစတ်ြက် 

စွေ့်ေွတ်နပမဆို ပြီး သိမ်းထားတဲ့ ဧက ၃၀၀၀ ထဲမှာမှ ဧက ၈၆၀ေီး

ေီးနောက် ပြေ်စွေ့်ေွတ့်နြးခဲ့ြါတယ်။

"အင်းအဲဒ့အီနသးစတိက် ကျွေန်တာတ်ိဒုေီယယ်ာနပမပြေေ်ိခုျငတ်

ယ်ဆိုတာ အားေုံးဆန္ဒရှိတယ်နြါ့နော် သုူတိုနေျာ်နကျးနြးတာေည်း

မတေ်ဘူးေို့ဘဲနပြာရမှာနြါ့ အဲတာကနတာ့ကျနော်နပြာမယ်ဆိုရင် ဒီနပမ

ပြေ်ရရင်ဒီနြးထားခဲ့တဲ့နေျာ်နြကးကို ကျွေ်နတာ်ပြေ်နြးနစချင်တယ်နြါ့

နော်ဆန္ဒကဒီေိုရှိတယ်”။ ေို့ ဦးရှားရယ်ကနပြာြါတယ်။

အ မှ တ့် ( ၁ ၄ )  စ စ် နရး နေ့ ကျ င့် နရး သ င် တ ေ်း နကျာ င်း ဟာ  

ppfavhusihfausmif;&Jh aemufqufwGJ awmifolawG&Jh b0

တြ်ရင်းတြ်စခေ်းမဟုတ်ဘဲ စစ်နရးနေ့ကျင့်တဲ့နကျာင်းတစ်နကျာင်း 

ပြစ်နေတဲ့အတွက် နကျးရွာေူထုများ ြိုမိုစိုးနေြကြါတယ်။

စစ်နရးနေ့ကျင့်မှုများနြကာင့် စိုက်ထားတဲ့သီးနှံြင်များေည်း 

ြျက်စီးခဲ့တယ်ေို့ နောဂျာနကျးရွာမှ ဦးတီရယ် ကနပြာြါတယ် ။

“ပြီးခဲ့တဲ့ အရင်တုေ်းက စြါးခင်းက နေ့ကျင့်နရးကွင်းေဲ့ေီးေို့ 

နေက့ျင့တ်ဲအ့ချေိမ်ှာ ကျညဆ်ကံစြါးခင်းထမဲှာကျတယ။် နောကပ်ြီးနြါက ်

ကွဲနတာ့ စြါးနတွေည်း ဆုံးရှုံးသွားတာေည်းရှိတယ်။ နောင်သွားတာ 

ေည်းရှိတယ်။ တစ်ချ ို့က သူတို့သင်တေ်းတက်တဲ့အချေိ်မှာ ေူကေည်း 

အများကကီးနြါနော် စိုက်ခင်းထဲနေ့ကျင့်တဲ့အချေိ်ဆို ေူေဲ့ေင်းမိထိမိတ

ယ်ေို့နပြာရမှာနြါ့။ အြင်နတွေည်း ေှဲနသကုေ်တာေည်းရှိတယ်။ 

အဲေ့ိနုတာက့ကုံြူးတယန်ြါ။့ အဲေ့ိအုနြါ်မှာသတူိုန့ေျာန်ြကးနြးတာနတာ့

တစ်ခါမှမရှိဘူး” ေို့နပြာြါတယ်။

အမှတ့် (၁၄) နကျာင်းကိုနဆာက်မယ်ဆိုရင် နကျးရွာေူထုများ 

အနေပြင့် အနဆာက်အုံမရှိနသာနပမနေရာများတွင် နတာင်ယာေုြ်ကိုင် 

စားနသာက်ေို့ရတယ်ေို့  နပြာထားခဲ့နြမယ့် တစ်ကယ့်ေက်နတွ့ေဲ့

မကိုက်ညီဘူးေို့  ပြည်ေယ်ေွတ်နတာ်ကိုယ်စားေှယ် ြရူဆို ပမို့ေယ် 

မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၁) ဦးသဲရယ်က နပြာြါတယ်။

“တစြ်ကက်စစန်ရးနေက့ျင့န်ရးနကျာင်းနဆာကမ်ယ ်တစြ်ကက် 

ခင်ဗျားတို့နတာင်ယာဝင်ေုြ်ေို့ေည်းရတယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ကနဒသခံေူ

ထုကိုအဲ့ေိုနပြာခဲ့တာနြါနော်။ ဒါနြမဲ့ တစ်ကယ်တမ်းအဲ့တာေဲ့ြတ်သက်

ပြီးနတာ့မှ ဒီနောက်ြိုင်းမှာ အဲ့ေိုမဟုတ်နတာ့ဘူး။” ေို့နပြာပြခဲ့ြါတယ်။

တိငု်းရင်းသားနဒသခနံတရွဲ့နတာငယ်ာနပမနတကွ နကျးရွာေဲ့ေည်း 

အေှမ်းမနဝးေှတဲ့အတွက် စစ်နရးနေ့ကျင့်တာနတွ ြကားနေရပြီး  

ေူမှုနရးအြိုင်းနတွအထိေည်း ထိခိုက်မှုနတွ ပြစ်နြါ်နစတာနတွေည်း 

ကကုံနတွ့နေရြါတယ်။

“ (၁၄)နကျာင်း နသေတ်သံနတွနတာ်နတာ်ြကားရတယ်။ နောက် 

သူတို့စစ်နရးနေ့ကျင့်နရးနြကာင့် နေျာက်သွားပြီးရွာထဲမှာဝင်ပြီးနတာ့မှ 

ပခိမ်းနပခာက်တာေည်းရှိတယ်။အန္တရာယ်ေည်းရှိတယ် သူတို့စခေ်းကနေ 

အပြင်ထွက်ပြီးနတာ့မှ အရက်နတွောဝယ်ပြီး သူတို့မူးရင် ဆူညံတာနတွ 

ေည်းရှိတယ်” ေို့  နဒါနော်ခူနကျးရွာအတွင်းနရးမှူး ဦးြါးရယ်က 

နပြာြါတယ်။

ဒီေိုမျ ိုးစစ်သင်တေ်းနကျာင်းတည်ရှိ ပခင်းဟာ  နတာင်ယာပြင့်

အသက်နမွးဝမ်းနကျာင်းေုြ်နေတဲ့  နတာင်သူများေည်း ေုြ်ကိုင်စရာ 

နပမနေရာ ရှားြါးောပြီး အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ောြကရြါတယ်။ 

ဒါနြကာင့်နတာင်သူနတွကေည်း မိမိတို့ေယ်ယာနပမကိုပြေ်ေိုချင်နေ

ြကြါတယ်။

“စားဝတ်နေနရးကျနတာ့တစ်အားနေျာ့ကျောတယ်ဟုတ်တယ်။ 

စားဝတ်နေနရးကျနတာ့ သိြ်မြူေုံနတာ့ဘူးနြါ့။ နတာင်ယာေုြ်စား 

ရင်ေည်း အဲ့ြက်မှာြဲေုြ်စားမယ်ဆိုြိုအဆင်နပြမယ်ေို့ ထင်တယ်။ 

နောက ်အခသုတူို ့ောသမိ်းေိကုန်တာ ့ဒြီကပ်ြေေ်ြုစ်ားတာ သြိမ်နအာင ်

နတာ့ဘူးနြါ။” ေို့ ြရူဆိုပမို့ေယ် နဒါနောခူရွာမှ နကျးရွာ အတွင်းနရးမှူး 

ဦးြါးရယ်က နပြာြါတယ်။

အမှတ် ၁၄ စစ်နရးနေ့ကျင့်နရးနကျာင်းကို  ၂၀၁၀ ခုနှစ်က 

တည်းက တည်နဆာက်ြို့ စတင်ောခဲ့ြကတာပြစ်ပြီး ေူထုနတွကေ့်ကွက် 

တဲ့ြကားကနေ တည်နဆာက်ပြီးစီးနိုင်ခဲ့တာပြစ်ြါတယ်။

၂၀၁၂ ခနုစှမ်ှာ ကရငေ်အီမျ ိုးသားတိုးတကန်ရးြါတ ီKNPP နငှ့အ်စိုး 

ရတို့ ပြည်ေယ်အဆင့် ြစ်ခတ်ရြ်စဲနရး နဆွးနနွးမှုနတွမှာေည်း ၎င်းနေ့ 

ကျင့်နရးနကျာင်းကို ဆက်မနဆာက်ြို့ နဆွးနနွးခဲ့ြကြါနသးတယ်။

tefaxmeD

ကမ္ဘာ့ကြ်နရာဂါ COVID-19 ကာေအတွင်း 

ပမ ေ် မာ့ တ ြ် မ နတာ် ကာ ကွ ယ် နရး ဦး စီး ချု ြ် နှ င့်  

ပမေ်မာ့တြ်မနတာ်(ြကည်း၊ နရ၊ နေ) အြွဲ့ဝင်များမှ 

ကရင်ေီအမျ ိုးသားတိုးတက်နရးြါတီ (KNPP) အား 

COVID-19 ကြ်နရာဂါ ကာကွယ်နရးြစ္စည်းများကို 

နမ ေ  ၂ ၂  ရ က် နေ့ က  က ယား ပြ ည် ေ ယ် နဒ သ

ကွ ြ် ကဲ နရး စ စ် ဌာ ေ ချု ြ်  ( ဒ က စ ) ရိ ြ် သာ မှာ  

ေှူဒါေ်းသွားတယ်ေို့သိရြါတယ်။

တြ်မနတာ်(ြကည်း၊နရ၊နေ)မှ Surgical Mask 

(10000) ၊ N-95 (500)၊ Face Shield (250)၊ Bleach-

ing Powder 50-kg (5)၊ PPE (100)၊ Examination 

Glove (100’s) (1000)၊ Hand Gel (150)၊ Hand 

Sanitizer (150) စတဲ့ နထာက်ြံ့ြစ္စည်းအြါအဝင် 

တယ်ေို့သိရြါတယ်။

wyfrawmfrS autefyDyDtm; COVID-19 uyfa&m*g umuG,fa&;ypPnf;rsm; vSL'gef;

aqmif;yg;aqmif;yg;



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? 

ZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) 

pmrsufESm(22)

aqmif;yg;aqmif;yg;

သုံးတေ်းကတည်းက သငခ်ဲရ့တဲ ့ဇာတန်ြကာင်းနေးတစခ်ရုှတိယ။် 

သမင်ြျ ို၏နောင်တတဲ့။ သမင်ြျ ိုနေး တစ်နကာင်က နရနသာက်ဆင်း 

တယ။် နရနသာကရ်င်းေဲ့ ကိယု့အ်ရြိက်နရမှာနြါ်နေနတာ ့နသနသချာချာ 

ြကည့်နေတယ်။ နပခနထာက်နတွ၊ ေက်နတွကမေှဘူး၊ ချ ိုနေးကနတာ့ 

ေေှိကုတ်ာ ဆိပုြီးနတာ ့နပခနထာကန်တကွိ ုကဲရ့ဲ့တယ။် ဦးချ ိုနတကွိနုတာ ့

ချးီမွမ်းတယ်နြါ့နေ။

သိြ်မြကာြါဘူး။ နတာထဲမှာ မုဆိုးေိုက်ေို့ နပြးရင်းေွှား ရင်းက 

ချုနံယွြ်တိန်ြါင်းနတေွဲ့ ချ ိုေဲ့ပငပိြီး ေတွန်အာင ်မရေု်းနိငုန်တာတ့ဲအ့ချေိမ်ှာ 

မုဆိုးရဲ့ ပမားချက်နြကာင့် အသက်ကုေ်ရရှာတယ်။ ပမားတေ်းေေ်းကကီး 

စိုက်နေမှ ရောတဲ့ နောင်တနတွ တစ်နြွ့တစ်ြိုက်ကကီးကေည်း သူ့ဘဝ 

အတွက် ဘာမှအရာထင်နအာင်ေုြ်မနြးနိုင် နတာ့ဘူး။ အရာရာဟာ 

သိြ်ကိုနနှာင်းခဲ့ြကပြီနြါ့နေ။

ငယ်ငယ်တုေ်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ သင်ခေ်းစာနေးကို ပြေ်နတွးြကည့်မိ 

တယ။် တကယဆ်ိ ုနပခနထာကန်တေွဲ့ တတူဲ ့ဘဝမျ ိုးနတ ွအများကကီးရှနိေြက 

တယ်။ ဒါနြမယ့် အဲ့ဒီနပခနထာက်နတွက ေုံးဝအချးီမွမ်း မခံရဘူး။ 

တရစြ် ကဲ့ရဲ့ပခင်းနတွေဲ့ ရင်ဆိုင်နေြကရတယ်။ အချးီမွမ်းခံရြါ့မေား။ 

ဒနီပခနထာကန်တကွ ေြှနွဲ့နနှာင်းမှုေည်းမရှ။ိ ဟေြ်ေအ်မအူရာကေည်း 

မနကာင်း၊ ဒီြကားထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကကီးတစ်ခုေုံးရဲ့ဝေ်နတွကို ထမ်းရွက် 

သညြ်ိုး ြကရတာေည်းသတူို။့ ရှေံ့ထဗဲကွထ်မဲှာ နြနြနတနတ ရေု်းရကေရ် 

တာေည်းသူတို့။ ဆူးနပငာင့်ခေုတ်နတွေဲ့ ရင်ဆိုင်ရနတာ့ေည်း သူတို့၊ 

ြေုတ်နထာင်းနထာင်းြကားမှာ နပြးရေွှားရပြဆီိနုတာေ့ည်းသတူို၊့ ဒနီတာ ့

နပခနထာက ်နတရွဲ့ဘဝဟာ ဘယေ်ိမု ှေြှနိငုမ်ှာ မဟတုဘ်ူးနြါ။့ မေြှေို ့

ဆိုပြီးနတာ့ ကဲ့ရဲ့ပခင်းနတွေဲ့ချည်း ကကုံရပြေ်နတာ့ေည်း ခံနြဦးနတာ့ 

နြါ့နေ။

ပြီနတာ့ ဒီနပခနထာက်နတွကိုကဲ့ရဲ့နေတာက တစ်ပခားသူနတွ 

မဟတုဘ်ူး။ ဒနီပခနထာကရ်ဲ့ြိငုရ်ငှ၊် ဒနီပခနထာကန်ြါ်မှာရြတ်ညန်ေတဲသ့ ူ

ကိယုတ်ိငုပ်ြစန်ေတယ။် အနြကာင်းမသတိဲသ့ကူ ဘမုသဘိမသရိမ်းသမ်းပြီး 

ကဲရ့ဲ့နေတာမျ ိုးဆိရုငန်တာန်သးတယ။် နဘးြတဝ်ေ်းကျင ်ေနူပြာသနူပြာေဲ့ 

နေြမ်းဒေ်းစီးပြီး နတာငန်ပြာ နပမာကန်ပြာ နေျှာကန်ပြာနေတာမျ ိုးဆိရုင ်

ထားေိုက်နတာ့။ သူကိုယ်တိုင်  ဒီနပခနထာက်နတွနြါ်မှာ အပမဲတမ်း 

ရြ်တည်ောခဲ့တာ။ ဒါနတာင်မှြဲ ဒီနပခနထာက်နတွရဲ့ အခေ်းကဏ္ဍကို 

ကွကဲွပဲြားပြား မသပိမငန်ိငုခ်ဲဘ့ူး။ ဒနီပခနတ၊ွ ေကန်တရွဲ့ ေြုင်ေ်းနဆာငတ်ာ 

နတွကို ေားမေည်နိုင်နသးဘူး။

ဒီ နပခ နတွ ေ က် နတွ ဟာ  ဒီ ခ န္ဓာ ကို ယ် ကကီး  ေို ရာ နရွ့ နို င် ြို့ ၊ 

ေိုရာ သွားနိုင်ြို့အတွက် ဒီဦးနခါင်းကကီးက စဉ်းစားေိုက်သမျှအတိုင်း၊ 

ဒဦီးနခါင်းကကီးက နစညွှေရ်ာအတိငု်း ေိကုြ်ါနရွ့ေျား နေရတယဆ်ိတုာနတ၊ွ 

ဒဦီးနခါင်း၊ ဒခီန္ဓာကိယု၊် ဒဦီးချ ိုနတအွကေုေ်ုံးကိ ုသယန်ဆာငန်ိငုြ်ိုအ့တကွ ်

နအာက်နပခကနေ ဘယ်နောက်အထိ ရုေ်းကေ်နေြကရတယ်၊ ဘယ် 

နောက်အထိ နတာင့်ခံထားရတယ်ဆိုတာနတွကို ဦးနခါင်းက ေားေည် 

နြးနိုင်မှ အဆင်နပြမှာြါ။ ဒီနပခနတွေက်နတွဟာ အေှအြအတွက် 

တည်ရှိနေြကတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုေည်း သိထားြကရမှာြါ။

ဇာတ်နတာ်ထဲကသမင်ြျ ို နေးကနတာ့  ဒါနတွသိြ်မသိဘူး ။ 

သူသိတာက ြကည့်ေိုက်ရင်ေှနေတာေဲ့ ေှမနေတာ၊ ဒါကိုြဲသိတယ်။ 

ဒီနောက်ြဲ စဉ်းစားနိုင်တယ်။ ဒီနတာ့ နပခနထာက်ကို မေှေို့ဆို ပြီး 

အပြစ်တင်နေတယ်။ ဦးချ ိုနေးကိုနတာ့ ေှေွေ်းေို့ဆိုပြီး တယုတယ 

ချးီမွမ်းခေ်း  ြွင့်နေတယ်။ တစ်ချေိ်ချ ေိ်မှာ ဒီနပခနတွေက်နတွကြဲ 

နဘးေတွရ်ာကိ ုသယန်ဆာငန်ပြးနိငုတ်ာ၊ ကိယု့န်ခါင်းနြါ်မှာတငထ်ားတဲ ့

အရာနတွက တစ်ချေိ်ချေိ်မှာ ကိုယ့်ကိုဒုက္ခနြးောနိုင်တာကို ကကိုမနတွး 

မိဘူး။ ေက်နတွ့ကကုံမှ သိောတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အသက်နဘးေဲ့ 

ေြူးနတွ့ဒူးနတွ့ ကကုံနတာမ့သှေိာတယ။် ဒါနြမယ့ ်နသမင်း ခတံငွ်းဝကျမ ှ

ရောတဲ့နောင်တက ဘာမှအသုံးမဝင်နိုင်နတာ့ဘူး။ အချေိ်ဟာ သိြ်ကို 

နနှာင်းခဲ့ပြီမို့နေ။

သတ္တဝါနတွဟာ ြျက်စီးချေိ်တေ်ောပြီဆိုရင်  အမှားကကီးနတွ 

ကို အမှေ်ထင်ောတယ်။ မှေ်တာနတွကိုနတာ့ အမှားထင်သွားတယ်။ 

အမှေ်တရားေို့ ထင်နေတဲ့ အမှားကကီးနတွကို ပမတ်ပမတ်နိုးနိုး တေ်ြိုးထား 

မတိတြ်ကတယ။် ထငပ်မငယ်ဆူြု၊ံ အနကာကအ်ယနူတေဲွ အကကီးအကျယ ်

ေွဲသွားတတ်ြကတယ်။ အဲ့ဒီသနဘာတရားနရးရာ အမှားကကီးနတွကို  

ရင်မှာြိုက်ရင်းေဲ့ြဲ မိုးထဲနရထဲကို နရာက်သွားတတ်ြကတယ်။ တကယ့် 

အနရးတကယ့န်ဘး၊ ဘယန်သွးဘယသ်ား မကယပ်ြဆီိသုေိြု ဲတကယ့မ်ိုး 

ထဲနရထဲနရာက်ောတဲ့အခါကျနတာ့မှ  အပြူေဲ့အမည်း ၊  အေင်းေဲ့  

အနမှာင်ကို  ကွဲကွဲ ပြားပြား သိပမင်ောနတာ့တယ်။ ဒါနြမယ့်ေည်း 

ကွဲပြားသိပမင်နိုင်စွမ်းနတွက အချေိ်မီ ရြို့နတာ့ေိုြါတယ်။

သုံးတေ်းနောက်ကတည်းက နခါင်းထဲကိုထည့်နြးေိုက်တဲ့သင် 

ခေ်းစာက ဒကီနေ့အချေိအ်ထ ိအသုံးဝင ်နေတာကိနုတွ့ရတယ။် ေကန်တွ့ 

ဘဝမှာ ကဲ့ရဲ့မှု ၊  ချးီမွမ်းမှုနတွအများ ကကီးရှိနေြကတယ်။ ဒီအုြ်စုကို  

ကဲ့ရဲ့တယ် ၊  ဟိုအုြ်စုကိုချးီမွမ်းတယ်။ တစ်နယာက်က ကဲ့ရဲ့တာေဲ့  

ကျေ်တဲ့သူနတွက ေိုက်ပြီးကဲ့ရဲ့။ တစ်နယာက်က ချးီမွမ်းပြီ ဆိုတာေဲ့ 

ကျေ်တဲ့သူနတွကေည်း ေိုက်ပြီးချးီမွမ်း။

တ စ် နယာ က် နယာ က် က  တ စ် ပခား တ စ် နယာ က် နယာ က် ကို ၊ 

တစ်ြွဲ့ြွဲ့က တစ်ပခားတစ်ြွဲ့ြွဲ့ကို ကဲ့ရဲ့နေြကတယ်၊ ရှုံ့ချနေြကတယ်။ 

တစန်ယာကန်ယာကက် စပြီးကဲရ့ဲ့တာေဲ့ သူ့နောကက် သနံယာငေ်ိကုမ်ယ့ ်

သနူတကွ အများကကီးကြြ်ါောတယ။် ကဲရ့ဲ့ပြဆီိတုာေဲ့ ဒေီကူေည်းကဲရ့ဲ့၊ 

ဟိုေူကေည်းကဲ့ရဲ့။ အားေုံးအားေုံး ဝိုင်းပြီးကဲ့ရဲ့ေိုက်ြကနတာ့တယ်။ 

ကဲ့ရဲ့ြွဲမဟာသဘင်ကို  ဆင်ယင် ြကနတာ့တယ်။ တစ်ဘက်သားကို  

အပြစ်တင် တယ်၊ ရှုံ့ချတယ်၊ ေူြုံအေယ်မှာ အရှက်ခွဲတယ်၊ ြိဿာ 

နေးေဲ့ ေံနဘးကိုနရာ၊ အရှိုက်ကိုနရာ၊ ဦးနခါင်းကိုနရာ၊ နပခနထာက် 

ကိုနရာ၊ နေရာေြ်မကျေ်နအာင်ြစ်တယ်။ တစ်ဘက်ကို သွားထိတယ်၊ 

ထိတယ် ဆိုတာထက် ထိတယ်ေို့ထင်တယ်နြါ့နေ။ အဆက်မပြတ်ြစ် 

ေွှတ်ေိုက်တဲ့ ပမားနတွနအာက်မှာ အသက်နြျာက် သွားနေသေား 

ဆိုတာကို ြကည့်တယ်။ ဟိုတစ်ဘက်က မရှုမေှ ဆေ့်တငင့်ငင့်ပြစ်သွား

တာကိုြကည့်ပြီး နြျာ်တခြုံးခြုံးပြစ်ြကပြေ်နရာ။

တစ်နယာက်နယာက်က ချးီမွမ်းေိုက်ပြီဆိုရင်ေည်း နောက်ထြ် 

နောက်ထြ် အများကကီးကေိုက်ပြီး ချးီမွမ်းခေ်းနတွြွင့်ေိုက်ြကပြေ်တ

ယ။် အဲဒ့ေီရူဲ့ နေျာင်း၊ ထိငု၊် ရြ၊် သွား ဣရယိာြထုန်ေးြါးေုံးက ချးီမမွ်း 

နထာမောပြုစရာနတွချည်းြဲ ပြစ်နေနတာ့တယ်။ ဘာ့နြကာင့်ဆိုတာက 

အဓိကမကျနတာ့ဘူး။ ဘာြဲေုြ်ေုြ် ချးီမွမ်းစရာေို့ြဲပမင်နေနတာ့တယ်။ 

အဓိကနပြာချင်တာကနတာ့ သံနယာင်ေိုက်တဲ့ကိစ္စြါ။ သူများချးီမွမ်းဆို 

ချးီမွမ်းေိုက်ပြီ။ သူများကဲ့ရဲ့ဆိုတာေဲ့ ကဲ့ရဲ့ေိုက်ပြေ်ပြီ။

အဲ့ သ ေို  အ များ နယာ င် ေို့ နယာ င် တဲ့ အ ကျ င့် က တ က ယ့် ကို  

ထူးဆေ်းအံ့ြသြွယ်ရာ အသွင်ေဲ့ ေူ့နောက ထဲမှာ ောနရာက် ရှင်သေ် 

နေတယ်။ တီးေုံးတိုက်ထားစရာ မေိုဘူး။ အကုေ်ညီနေြကတယ်။ ေည်း 

ေည်းြါးြါး နေသနံေးဘာနေးများ ကွြဲကြါဦးေား ေိုန့တာငန်ပြာယရူ 

နတာ့မေိုြါ။ ဒီြကားထဲမှာ ေူတစ်မျ ိုးကရှိပြေ် နသးတယ်။ အနြကာင်း 

အရာ အပြစ်အြျက်က ဒီတစ်ခုတည်းြဲ။ ဒီဘက်အုြ်စုက ကဲ့ရဲ့ တယ်။ 

ဟိုဘက်အုြ်စုက ချးီမွမ်းတယ်။ ဒါကိုအဲ့ဒီေူထူးဆေ်းကဒီဘက်ကို  

နရာက်နတာ့ ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုနတွ၊ ကဲ့ရဲ့မှုနတွေုြ်တယ်။ ဟိုဘက် 

နရာက်ပြေ်နတာ့ ဘုေ်းနတာ်ဘွဲ့ြတ်ြျ ိုးနတွေဲ့ ချးီမွမ်းပြေ်နရာ။ ဒီေိုေျှာ 

နှစ်ခွအသွင် မျ ိုးနတွနတာင်မှ နတွ့ရပြေ်တယ်။ သူများ ချးီမွမ်းသတဲ့ဆို 

ချးီမွမ်းပြေ်ပြီ။ သူများကဲ့ရဲ့သတဲ့ဆို ကဲ့ရဲ့ပြေ်ပြီ။

ဒီေိုဆိုနတာ့ နောကမှာ ချးီမွမ်းပခင်း၊ ကဲ့ရဲ့ပခင်းဆိုတာနတွက 

မရှိသင့်နတာ့ဘူးေားေို့ နပြာေိမ့်ဦးမယ်။ ရှိသင့်ေို့ြဲရှိနေြကတာပြစ် 

ြါတယ်။ ဒါနြမယ့် ဘယ်ဟာက ချးီမွမ်းသင့်တဲ့ဟာေဲ၊ ဘယ်ဟာက 

ကဲရ့ဲ့သင့တ်ဲဟ့ာေ ဲဆိတုာကိနုတာ ့နဝြေြ်ိငု်းပခားသင့ြ်ါတယ။် နတွ့သမျှ 

ပမင်သမျှကို ေိုက်ကဲ့ရဲ့နေတာ အေုြ်မပြစ်သေို နတွ့သမျှ ပမင်သမျှ 

ေိုက်ချးီမွမ်းနေတာေည်း အဆင်မနပြြါဘူး။

ဒီနေရာမှာ ငါးတေ်းကတည်းက သင်နြးေိုက်တဲ့ ေန္ဒိဝိသာေ 

ဇာတ်ကိုေည်း ပြေ်သတိရမိြါတယ်။

ဂန္ဓာရတိငု်း၊ တက္ကသိေုပ်ြညမ်ှာ ြဏု္ဏားတစန်ယာကက် ေန္ဒဝိသိာေ 

ဆိုတဲ့နွားကနေးကို တယုတယ နမွးထားတယ်။ သူ့ကိုနကာင်းနကာင်း 

နကျွးနမွးထားနတာ့ သခင်ကိုနကျးဇူးဆြ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးနတွဝင်ော 

တယ်။ ဒီနတာ့ ဝေ်တင်ေှည်းတစ်ရာကို တစ်နကာင်တည်းေဲ့ရုေ်းြါ့မယ်၊ 

အနောင်းအစားပြုပြီး အသပြာတစ်နထာင်ရနအာင် ယူြါေို့နပြာတယ်။ 

ြဏု္ဏားကေည်း နဂါဝတိ္တကသနူဌးဆသီွားပြီး အကျ ိုးအနြကာင်းနပြာတယ။် 

သူနဌးကေည်း အနောင်းအစားပြုမယ့်ဟာကို သနဘာတူေိုက်တယ်။

တကယ့ြ်ွနဲေ့ကျနတာ ့သနဲတ၊ွ နကျာကစ်ရစန်တအွပြည့တ်ငထ်ားတဲ ့

ေှည်းအစီးတစ်ရာကို မေှုြ်နအာင် ချည်တယ်၊ တွဲတယ်။ နရှ့ဆုံးမှာ 

နွားနေးကိုတြ်တယ်။ အရုေ်းခိုင်းတယ်။ ခိုင်းတာကိုရိုးရိုးမခိုင်းဘူး။ ကကိ

မ်ကနေးနပမှာက်ရင်းနပမှာက်ရင်းေဲ့  “နကာက်ကျစ်တဲ့နွားရဲ့  သွားဟဲ့  

သွားဟဲ”့ေိုန့အာပ်ြီးခိငု်းတယ။် နွားက တတုတ်တုန်တာငမ်ေှုြဘ်ူး။ ြဏု္ဏား 

ေည်း နငွတစ်နထာင်ရှုံးတာနြါ့နေ။

အိမ်နရာက်နတာ့နတွ့ ြကပြီ ။  ြုဏ္ဏားေဲ  အိြ်ရာထဲမှာေဲရ ပြီ  

နြါ့နေ။ ဒီနေရာမှာ နွားနေးက သူ့သခင် ြုဏ္ဏားကိုနမးတယ်။ “ဒီအိမ်မှာ 

နေတဲ့ကာေတစ်နေျှာက် ကျွန်ုြ်နြကာင့်  အိုးတစ်ေုံးကွဲဘူးသေား၊ 

ြစ္စည်းတစခ်ခု ုကိမုျား တကေ်င်းမဘိူးသေား၊ နတွ့ကရနေရာမှာများ ကျင ်

ကကီးကျင်ငယ်စွေ့်ခဲ့ဘူးသေား”ေို့နမးတယ်။ ြုဏ္ဏားကေည်း အဲ့သေို 

မရှိခဲ့ဘူးြါဘူးေို့ပြေ်နပြာတယ်။ “ဒါဆိုရင် ဘာပြစ်ေို့ နကာက်ကျစ်တဲ့ 

နွားေို့နပြာရသေဲ၊ ဒါအရှင့်အပြစ်ြဲ” ေို့နပြာေိုက်သတဲ့။ ဒီနတာ့မှ 

နစာနစာက တစ်နထာင်ေဲ့နောင်းတဲ့ြွဲကို နှစ်နထာင်ေဲ့ ပြေ်နောင်းပြီး 

မနကျြွ ဲထြန်ွှတဲယ။် ဒတီစခ်ါနတာ ့နွားရဲ့နကျာနေးြတွပ်ြီး “နကာင်းတဲ ့

နွားနေး၊ သွားြါ၊ သွားြါ”ေို ့နပြာတယ။် နွားနေးကေည်း နြါန့ြါြ့ါးြါး 

ဟေ်ေဲ့ြဲ ဆွဲပြေိုက်တယ်။ နငွနှစ်နထာင်ပြေ်နိုင်သွားတယ်။

ဒီေန္ဒိဝိသာေဇာတ်ကို နဟာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟေ်းနတွကို 

ဘုရားရှင်က-

မနုညနမ၀ ဘာနသယျ၊ ောမနုညံ ကုဒါစေံ။

မနုညံ ဘာသမာေဿ၊ ဂရုံ ဘာရံ ဥဒဒ္ဓရိ။

ဓေဉ္စ ေံ အောနဘသိ၊ နတေ စတ္တမနော အဟု ေို့ ဆက်နဟာ 

နတာ်မူတယ်။

ဘိက္ခနဝ- ရဟေ်းတို့၊ ြနရေ- တြါးနသာသူနှင့်၊ သဒ္ဓိ ံ- တကွ၊ 

ဘာသမာနော- ဆိနုသာသသူည၊် မနညုနမဝ- မနစှသ်ကြွ်ယန်သာစကားကိ၊ု 

ကု ဒါ စ ေံ -  တ ရံ တ ဆ စ် မျှ ၊  ေ  ဘာ နသ ယျ -  မ ဆို ရာ ။  မ နု ညံ - 

နှစ်သက်ြွယ်နသာစကားကို ၊  ဘာသမာေဿ- ဆိုနသာြုဏ္ဏား၏၊ 

ဂရုံ- နေးနသာ၊ ဘာရံ- ေှည်းတစ်ရာကို၊ ဥဒဒ္ဓရိ- ငင်၍တည်နစပြီ။ တံ- 

ထိုြုဏ္ဏားကို၊ ဓေဉ္စ- ဥစ္စာကိုေည်း၊ အောနဘသိ- ရနစပြီ။ ပဗာဟ္မနဏာ- 

ြဏု္ဏားသည၊် နတေ- ထိုန့ြကာင့၊် အတ္တမနော- နစှသ်ကသ်ည၊် အဟ-ု ပြစပ်ြ။ီ

(ကုရုဂဂဝဂ်၊ ေန္ဒိဝိသာေဇာတ်)

ဒီဇာတ်ကနြးတဲ့သင်ခေ်းစာကနတာ့ ြကမ်းတဲ့စကား၊ ရိုင်းတဲ့  

စကားဆိုရင်  ေူမနပြာေဲ့  တိရစ္ဆာေ်နတာင်  မကကိုက်ဘူးဆို  တာြါ။ 

ဒီအချက်ကိုသိနေြကနြမယ့် အများအားပြင့်က ေစ်ေျူရှုမိ တတ်ြက 

ြါတယ်။ ထစ်ခေဲရှိ  ပြစ်တင်နမာင်းမဲမှုနတွေုြ်ချင်နေတတ်တယ်။ 

ဘာမှနတာင်မေုြ်ရနသးဘူး၊ အပြစ်ကနပြာပြီးနေပြီ။ ကဲ့ရဲ့ပြီးနေပြီ။ 

ရှုံ့ချပြီးနေပြီ။ နပခေှမ်းနေးတစ်ေှမ်း ေှမ်းေိုက်ပြီဆိုတာေဲ့ ပြစ်တင် 

ရှုံ့ချမှုက ကြ်ြါောပြီ။ နောက်ထြ်နောက်ထြ် ေှမ်းတိုင်းမှာေည်း 

တရစြ်ပြစ်တင်မှုနတွက တစ်တွဲကကီးတစ်သီကကီးေိုက်ောပြီ။ ဒီသံသရာ 

ကကီးက ဆုံးကို မဆုံးနိုင်နတာ့ဘူး။ ခံရတဲ့သူက ဘာမှကို ပြေ်နပြာခွင့်  

မသာနတာဘ့ူး။ နမျာကန်သနေးြါးရိကုထ်ားသေိ ုခြမ်ှိုငမ်ှိုင ်မေှုြမ်ယကှ ်

မျက်နှာေဲ့သာ နေြကရနေသတည်းနြါ့။

တကယန်တာ ့ချးီမမွ်းရမယ့ဟ်ာကိ ုကဲရ့ဲ့မတိာမျ ိုး၊ ကဲရ့ဲ့ရမယ့ဟ်ာကို

ချးီမွမ်းမိတာမျ ိုးနတွက အကျ ိုးဆက်ေည်း သိြ်နတာ့မနကာင်းနိုင်ြါဘူး။ 

ကဲ့ရဲ့မှုဒဏ်နတွြကားမှာ အေူးအေဲခံသွားရတဲ့သူနတွအများကကီးရှိခဲ့ြက

တယ်။ နခါင်းမနြာ်နိုင်နောက်နအာင်ပြစ်ပြီးနတာ့ စုေ်းစုေ်းပမုြ်သွားရ

သူနတွရှိခဲ့ြကတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါကျနတာ့ အချးီမွမ်း၊ အကဲ့ရဲ့မှားတဲ့သူ

ကိုယ်တိုင်နတာင်မှ ပြေ်ခံရတတ်တယ်ဆိုတာကို နစာနစာကတင်ပြခဲ့တဲ့ 

သမင်ြျ ိုနေးက သက်နသခံနေြါတယ်။

ကဲ့ရဲ့တာကြဲ တစ်ဘက်ေူအတွက် ဒဏ်ခံရနိုင်တာ၊ ချးီမွမ်း 

တာကနတာ့ ဘာဒဏ်မှမခံရနိုင်ဘူးေို့  နတွးချင်စရာြါြဲ။ ဒါနြမယ့် 

ဒီအတိုင်းေည်းမဟုတ်ပြေ်ြါဘူး။ ေတ်ရူးကိုဘုံေဲ့နပမှာက်ဆိုသေို သိြ် 

မဟေမ်ေှ်းသနိေ ြါေျကသ်ားေဲ့ အားေုံးတကည်ေီကည်ဝီိငု်းဝေ်း နပမှာက ်

ြင့်ချးီမွမ်းခေ်းြွင့်ေိုက်ြကရာက စိုင်နကာ်ေို့  ချုံနြါ် နရာက်တဲ့ကိေ်း 

ဆိုက်သွားတာမျ ိုးေည်းရှိ ပြေ်တယ်။ တကယ့်တကယ်ချးီမွမ်းသင့်တဲ့

ဟာမဟုတ်မှေ်းေည်း သိတယ်။ သိနြမယ့် ဟိုတစ်ဘက်ကို ကျွမ်းပြေ် 

နအာင်ေည်ထွက်ြါနစဆိုပြီး သိြ်နတာ်တာြဲ၊ သိြ်ထူးချွေ်တာြဲ ဆိုတဲ့ 

အနပြာမျ ိုးနတွေဲ့  သွားနပမှာက်ေိုက်တာ ဟိုတစ်ဘက်ေည်း သွက် 

သွက်ခါသွားတဲ့ အနပခအနေအထိ နရာက်သွားနရာ။

ဘယေ်ိအုရာမျ ိုးြပဲြစပ်ြစ၊် ချးီမမွ်းတာြပဲြစပ်ြစ၊် ကဲရ့ဲ့တာြပဲြစပ်ြစ ်

ေမ်းနြကာင်းမှေ်နအာင် မကျင့်သုံးဘဲေဲ့ တေွဲကကီးေုြ်မိေျက်သားပြ

စ်နေရင်နတာ့ ရေဒ်နကာင်းနတွကို နဆာင်ကျဉ်းနိုင်မှာမဟုတ်ြါဘူး။ 

သတိြကြ်ြကြ် ထားပြီး နဝြေ်ြိုင်းပခားနိုင်ြို့ေိုြါတယ်။

ကိယုက်ိယုတ်ိငုရ်ဲ့ဘဝမှာေည်း ချးီမမွ်းသင့တ်ဲသ့နူတကွိ ုမချးီမမွ်းဘ ဲ

ေစေ်ျူရှုထားခဲမ့နိေပြေီား၊ ကဲရ့ဲ့သင့တ်ဲသ့နူတကွိနုရာ မကဲရ့ဲ့ဘေဲဲ့ နပြာင်း 

ပြေ်ကကီးချးီမွမ်းနေခဲ့မိပြီေားဆိုတာကို နသနသချာချာပြေ်နတွးြကည့်ပြီး 

သမင်ြျ ိုေိုနောင်တရမယ့်အပြစ်မျ ိုးကနေ နဝးနဝးနရှာင်နိုင်ြို့ကကိုးစားရ

ဦးမှာြါ။

ကဲရ့ဲ့ချးီမမွ်း ဒနီစှခ်ေွ်းကိ ုအစေွ်းမနရာကြ်ိုသ့တထိားြကရနအာငြ်ါ။

uJh&Jh csD;rGrf; 'DeSpfcGef;

odkufpdk;xGef; (ewf&Gm)

    a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu     a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu ..........
                   zkef; -                    zkef; - 0926217293509262172935



2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf? pmrsufESm(23)

ZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfZGefv (1) &ufae@/  2020 ckESpfuE Wm&0wDwdkif;(rf) uE Wm&0wDwdkif;(rf) aqmif;yg;aqmif;yg;

(၁ )  ဘာေို့ မှားေဲဆို ရင်  အမှေ်တို င်းနပြာေို့ မှားတယ်ေို့ ြဲ  

နပြရြါမယ်။မှေ်တာနပြာရင် ရွာပြင်နရာက်ဆိုတဲ့စကားကေည်း တယ်မှ

ေ်သကိုး။ဒါနြမယ့်နပြာပြီးသွားပြီနေ ဘယ်တတ်နိုင်ြါ့မေဲ။ဥြမာ - ဟဲ့ 

ေင့်မျက်နချးနတွသုတ်ေိုက်ဦးေို့သွားနပြာြကည့်ြါေား။ငါသိြါတယ် 

ဆရာမေုြ်ေဲ့ဆိုပြီးောနသးတာ။ အဲနေရာမှာ foreigner ဆိုရင် thanks 

you ေို့ပြေ်နပြာမှာအနသချာြဲ။

ဒီမှာနတာ့ thanks you ဆိုတာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးတာ 

မနတွ့ရဘူး။ေင့မ်ျကန်ချးနတကွ ေေှိကုတ်ာဟယေ်ိုမ့ျား မသုားသုံးပြီးအ

မွှေ်းတငြ်ကည့ြ်ါေား အနကာင်းဆုံးဆိငုမ်ှာ မေု့်ေိကုဝ်ယန်ကျွးေမိ့မ်ယ။်

အကယ်၍ သူသာြါတီနထာင်ထားတဲ့သူဆို အနိုင်ရရင် နေရာ 

နကာင်းတစ်နေရာနတာ့ ရပြီးသားြဲ။ ဒါနြကာင့် မှေ်တိုင်းေည်းမနပြာ 

ရဲဘူးဗျ။ မီးြွိုင့် တစ်ရက်နောက်မီးမောေို့ ေူမှုကွေ်ရက်မှာ တင်မိ 

ရင်နတာင် အနကာင့်က report မိနသးသဗျ။

ေမ်းနေးအနတာ်ဆိုးနေေို့  ြုံရိုက်တင်ရင်ေည်း အဘမ်းခံရ 

နသးတာ။ တပြည်း ပြည်းေဲ့  ေိုင်းနြါ်နတာင်မတင်ရဲနတာ့တဲ့အထိ

ြဲ ။  ကျုြ်အနကာင့်ကို  နတာ်နတာ်ချစ်ြုံြဲ ။ထုရတာေဲ့  ဘမ်းရတာေဲ့  

ြျက်ရတာေဲ့ စုံစီေြာနစ့။ရြ်ကွက်ထဲနပြာမိပြီး သတင်းေည်းြျ ံ့ နရာ 

ကျုြက်ိ ုမျကစ်နိဒါကန်ထာကေ်ိကုြ်ကည့န်ေနတာတ့ာြ၊ဲမသရိင ်ကျုြက် 

ဝရမ်းနပြးကကီးကျေို့။

ဆရာ ကျွေ်နတာ်တို့ရြ်ကွက် နရမောေို့ဗျဆိုေည်း အင်းမေုြ် 

အဲမေုြ်။ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာ ဘာေဲသိနအာင် သူ့အိမ်ကနရြိုက် 

နပမေှေ်ပြီးသွားြိတ်ထားရင်ေည်း နမာင်မင်း ေွေ်ရာကျဦးမယ်။

ဟိုတနောက နစးသွားရင်းသူငယ်ချင်းေဲ့နတွ့ေို့ အနအးနသာက် 

ရင်း စကားစပမည်နပြာပြစ်နတာ့ နပြာင်းောတာ မြကာနသးဘူးတဲ့။ 

ဘာေို့ နပြာင်းောတာေဲဆို နတာ့  အနပြာင်းခံရတာဆိုြဲ ။  မင်းက 

မဟတုတ်ာဘာနတ ွသွားနပြာေိုေ့မဲ ှမသတိာဆိပုြီး စကားနှိုကြ်ကည့န်တာ ့

အမှေ်နတွနပြာေို့နရှေ့ေိုက်သတဲ့နေ။

ကျုြ်ပြင့် အံ့ြသေို့မဆုံးနြါင်။သူအဲ့ေို နပြာင်းနရှေ့ခံရတာ ပမေ်

မာပြည်နှံ့ေုေီးြါးပြစ်နေြကိုး။ ထီသိေ်းတစ်နသာင်းခွဲဆိုနြါက်တဲ့သူ 

ဘုရားြူးအနှံ့ထွက်ရင်နတာင် သူ့နောက်နှံ့စြ်ေိမ့်မယ်မထင်။

ကျုြ်နပြာြါတယ် မှေ်တာနပြာရင် မှားတယ်ေို့၊တခါတခါ နဘး

အိမ်ကေင်မယားနတွရေ်ပြစ်စကားများ ရင်ြကားနေရတာတစ်ခုရှိတယ်။

"ငါ့ပြေ်ခံမနပြာေဲ့ ြါးြိတ်ရိုက်ေိုက်မယ်တဲ့"။ ေင်အရင်က ဒီေို 

မဟုတ်ြါဘူး ဘယ်ကတတ်ောတာေဲဆိုပြီး သူ့မိေ်းမကနမးနတာ့ ရုံးက 

တတေ်ာတာတဲန့ေ။ သနူပြာြုကံေည်း ရယရ်ခက ်ငိရုခကက်ကီး။ဒါနြမယ့ ်

ကိုောေ်တို့နတာ့ရယ်မိတာနြါ့နေ။

(၂) မှတ်မှတ်ရရ ငယ်ငယ်က နကျာင်းမှာအတေ်းနမာ်ေီတာ 

တုေ်းကဟာနေး သွားသတိရမိသြါ့။ ဆရာမစားြွဲနြါ်ကနပမပြူ ဘူးထဲ 

နပမပြူမရှိနတာ့ေို့ "  ဆရာမ နပမပြူမရှိနတာ့ဘူးခင်ဗျ" ဆိုနတာ့  - 

မရှိဝယ်နေ ငါ့ောမနပြာေဲ့ဆိုပြီး အသားေွတ်နငါက်ခံရနသးတာ။ အဲ့ဒါ 

သွားဝယန်တာ ့ေမ်းမှာ နကျာင်းအြုက်ကီးေဲ့တည့တ်ည့တ်ိုးေို ့နကျာင်းနပြး 

တယ်ထင်ပြီး သူ့ရုံးခေ်းထဲနခါ်နတွ့နသးတာ။ ဒီမှာနပြာေည်းရနေတာကို 

သူ့ရုံးခေ်းထဲသီးသေ့်နခါ်နတွ့တယ်ဆိုနတာ့ ကျုြ်ကိုများကကိုက်နေေား

မသိဘူးဆိုပြီး သံသယဝင်မိနသးတာ၊ အဟိ - သူ့ရုံးခေ်းထဲနရာက်နတာ့ 

ဘာမနှတာငန်ပြာချေိမ်ရေိကုြ်ါဘူး။ နောကဆ်ုံး"ဟတုက်ဲ"့တစေ်ုံးတည်း

နပြာပြီး ပြေ်ထွက်ောရတယ်။

နပမပြူတစ်နတာင့်ေဲ့  ရုံးခေ်းနရာက်ရတာေည်း အမှတ်တရ 

တစ်ခုနြါ့။ တကယ်နတာ့ေည်း နဝြေ်တာေဲ့ ြဲ့တာေဲ့ ရွဲ့တာေဲ့ ခေဲ့တာေဲ့ 

ြုတ်ခတ်တာက မတူဘူးနေနော့ ။  မဆေနခတ် ဦးနေဝင်းေက် 

ထကတ်ေု်းက ဦးနေဝင်းကိနုပြာငန်ပြာငတ်င်းတင်းသနရာပ်ြီး ပြကေ်ုံးထတု ်

ရဲခဲ့တာဆိုေို့ ဇာဂောြဲရှိတယ်။

ညတငွ်းချင်း အြမ်းခရံတာေည်း ဇာဂောြ။ဲနောကမ် ှနဒါ်စန္ဒာဝင်း 

ကနပြာပြေို့  ဦးနေဝင်းကသိသွားနတာ့ စိတ်ဆိုး ပြီး ပြေ်ေွှတ်နြးခဲ့  

တယ်နေ။ စိတ်ဆိုးတာက ြမ်းေို့စိတ်ဆိုးတာ သူ့ကိုသနရာ်ပြက်ေုံး 

ထတုေ်ိုမ့ဟတုဘ်ူး။ နောကန်ေ့ ပြေေ်ွှတန်ြးေိကုန်တာတ့ာ။ ဦးနေဝင်းက 

သနဘာကျပြီး ပြေ်ေွှတ်နြးတာေည်း သင်ခေ်းစာြဲ။

အမနေး ခုနခတ်များ နဝြေ်ြကည့်ြါေား။ အမျ ိုးထိ ဓားြကည့် 

ဆိသုေိ ုမျ ိုးချစန်တကွ များသားဗျ။ နဝြေခ်ရံတဲ ့ကာယကရံငှက် သနဘာ 

မကျတဲ့အပြင် အိမ်တိုင်ရာနရာက် ောနထာင်းမယ့် သနဘာမှာရှိတယ်။

ခုနတာင် သတင်းစာနတွထဲ နတွ့နေရတာြဲ။ ဘယ်သူ့ကိုနဝြေ်ေို့ 

"trSefwdkif;ajym&if rSm;w,f"

တရားစွေဲိကုသ်ညဘ်ာညာ ဘောဘောနြါ၊့အဲဒ့ါနတသွေိို ့မနဝြေရ်ဘဲူး။ 

ရွာဦးနကျာင်းမှာ lounge speaker ေဲ့ တညေုံး ေုံးနစ့မြျက်ြွင့်နေတာ 

ရက်နတဆွကေ်ာတာ ဟတု်နတာ့မဟတုန်သးဘူးေို့ ြါးစြ်ကနယာငပ်ြီး 

ထွက်မိတာနတာင် ဒီနကာင်ဘာသာတရားမရှိတဲ့နကာင်ဆိုပြီး ကနော် 

တုတ်ခံရနသးတာဗျ။

သတူိုြ့ကည့န်တာပ့ြင့ ်စေိန်ရာငပ်ခညြ်င့န်တာင ်နေယနူေသမိ်းမေှ ်

တာမဟုတ်ဘူးရယ်။ တကယ်နတာ့ ကိုောေ်က ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဗျ။ 

နဒဗစ်ေားကိစ္စ ေည်းေည်း foul ထုတုေ်းကနတာင် ခရစ်ယာေ်အများစုက 

ဝိုင်းသမေို့ မသိမသာနေးြဲပငိမ်နေေိုက်တယ်။

သူတို့အယူဆေွဲတယ်ေို့ြဲမှတ်ေိုက်ြါတယ်။ ကျုြ်ပြင့် စဉ်းစား 

မြိါတယ။် နဝြေတ်ာကိအုနကာင်းပမငတ်တတ်ဲန့ဆးနေးဘာနေးများမရှိ

ဘူးေားနြါ။့ ပမငသ်မျှ နဝြေန်တာေ့ည်း နောဘ်ဆီိပုြီး အကကတိခ်ရံနသး။

ဘာမှဝင်မနပြာြဲနေပြေ်နတာ့ေည်း နိုင်ငံနရးစိတ်မြါတဲ့နကာင် 

အေကားနကာင်ဆိုပြီး အသားေွတ်အနထာင်းခံရနသး။ ဘယ်ေိုနေနေ 

ေွတ်ကိုမေွတ်တာ။တယ်- ငါနပြာေိုက်ရမနကာင်းရှိနရာ့မယ်။

ြကမ်းြိုး ကကီး ပမင်ေျက်သားေဲ့  ေိြ် ကကီးဟဆို ပြီး  ငါးခူ ခြုံးေဲ့  

ဝေ်နဆာင်ပြီး အားမနြးတတ်ြါဘူး။ တစ်ခုခုများ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် 

ဝငန်ပြာမနိဝြေမ်ရိငန်တာင ်ငါသတိယ ်ဆရာမေြုေ်ဲ့ မင်းကဆရာကကီးေား 

မင်းကဘာသိေို့ေဲ မင်းကဘယ်နောက်ေားေည်ေို့ေဲဆိုပြီး မျက်နှာ 

မည်းကကီးေဲ့ အနြါ်စီးကနေ ြိနဟာက်နသးတာ၊ အင်းနေ ကျုြ်က ေားမ 

ေည်ေို့မှနမးြါတယ်ဆို နဟာက်ြို့နောက်ြဲသိတယ်။

နဝြေ်တဲ့အဆင့်နတာင်မနရာက်နသးြါဘူး မှေ်တာနေးြဲနပြာ 

ရနသးတယ်။ေူကို နထာင့်မကျ ိုးတဲ့အြကည့်ေဲ့က ြကည့်နသးသဗျာ။ နရာ် 

ခကပ်ြ။ီ ကိယုက် မေှန်ေေေွ်းအားကကီးနေေိုန့တာမ့ဟတုန်ြမယ့ ်သတူိုေ့ြု ်

တာြုံမမှေ်ဘူးဆိုတာနတာ့သိတယ်။

သွားနပြာေည်း ေူမုေ်းရုံြဲအြက်တင်တယ်။ အဲ မနပြာြဲနေ 

နိုင်ေားဆိုနတာ့ေည်း ကိုောေ်တို့ခဗျာ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ြါးစြ်သရမ်း 

နသးတာ။

(၃) ဘယ်သူမဆို အနကာင်းနပြာတာ နပမှာက်နပြာတာြိုကကိုက် 

ြကတာနေ။နပမှာကန်ြးရင ်နကွးနေနအာငက်တယဆ်ိတုာ ကနေးနတမွ ှ

မဟတုဘ်ူး။ ေကူကီးနတေွည်း ထိေုည်း၎င်းြ။ဲ နောငယ်ားနေးမှာ နေးသွား 

ဝယ်ရင်နတာင် ြကက်သားသည်ကို " ဟာ ခုတ်တာ ကျွမ်းေှ ချည်ေားဗျ 

မိကုတ်ယဗ်ျာ။ အသားနတေွည်း ေတန်ေနရာြ"ဲ ေိုန့ပမှာကန်ပြာြူးတယ၊် 

အမယ် ဘယ်ဆိုးေို့ေဲ ငါးဆယ်သားဝယ်တာ နှစ်ဆယ်သားအြိုထည့်

နြးေိုက်နသးတယ်။ ဦးနုရဲ့ မိတ္တဗေဋီကာစာအုြ်ထဲက ေည်းေမ်းက 

အနတာ်အသုံးဝင်သားဗျ။ နောက်ပြီး အရူးဘုံနပမှာက် ချးီနပခာက်နကာက်

စားဆိုတဲ့စကားကေည်း အေကားပြစ်ောတာမှမဟုတ်ြဲ။

ကျေ်တာမြကည့်ေဲ့ ဘေားေားပခိမ့်နကကိုြဲြကည့်။

နပမှာကတ်ဲသ့ကူနပမှာကန်ြးနတာ ့သူ့ခမျာဂျ ိုြကပြီးနပမာကန်ေေိကု ်

ြုံများ ၃၁ဘုံနတာင် နကျာ်နေပြီေားနအာက်နမ့ရတယ်။ နိုင်ငံကို ဘယ်ေို 

နကာင်းနစချင်တာ ဘယ်ေိုအကျ ိုးပြုချင်တယ်ေို့ အနပြာြဲရှိတာ ခုထိ 

နကျာ်နကျာ်ေန္ဒ Share ေို့နကာင်းတုေ်း ဘေားေားကို Idol ဆိုပြီးနြး 

ေို့နကာင်းတုေ်း။

နတာ်ြါပြီ မနပြာရဲြါဘူး။ နတာ်ြကာ ငါ့idolကိုမထိေဲ့ဆိုပြီး ဝိုင်း 

ကိုက်နေမှပြင့် ကိုောေ်မျ ိုးကေ်းနေြါဦးမယ်။ ကျုြ်ပြင့် မိေ်းမ ရနသး 

တာမဟတုဘ်ူး။ ဒနီောကန်ဝြေန်ေတဲန့ကာင ်ဒတီစသ်ကမ်ေိ်းမရနေြါေမိ့ ်

ဦးမယ်ဆိုပြီး နဘာ်ဒါနတွက နတာက်နေျှာက် ြဲ့နေခဲ့တာ။

ဟုတ်နတာ့ေည်း ဟုတ်ြါတယ်နေ။ အိမ်ေီးချင်းက ေူကကီး 

တစ်နယာက်ကို အေုြ်ကိစ္စနေး ေမ်းကကုံေို့ နဝြေ်မိတာ မင်းဘယ်

နောက်သိဘယ်နောက်တတ်နေေို့ေဲ ငါ့အနြကာင်းဘယ်နောက်သိ

နေေို့ေဲဆိုပြီး မာေ်ြီနေနသးတာဗျ။ ကျုြ်နရှ့မှာမို့ နဒါခီးနေတာနေမှာ။ 

ကယွရ်ာမှာဆိ ုြနောင့ေ်ဲ့ြကမ်းပြင ်မီးြငွ့န်အာငြ်တွပ်ြီး ဆြူြုန်ကာကခ်ျတိ ်

ငိုပဗဲနေမှာ ပမင်နယာင်နသး။

ေူကသာကကီးသာ ကနေးစိတ်ေဲ့ြုဆိုးဝတ်နတွမှပြင့် အများကကီးမှ 

အများကကီး။အဲ့ဒါေဲ့ သူ့မိေ်းဆီ သတင်းနြာက်သည်ချြေိုက်တာနြါ့။ 

ဒါမျ ိုးောစမ်းေို့နတာ့ ဘယ်ရမေဲ။ဦးနေးကို ဘယ်KTV မှာ ဘယ်သူ 

နတွေဲ့နတွ့ခဲ့တာ ဘယ်ေိုဘယ်နြကာင်းရှိတာဆိုပြီး သွားချွေ်ေိုက်တာ 

နောက်နေ့ ေင်မယားနတွ အကကီးကျယ် ရေ်သတ်ြါနေနရာ။

အတုတ်တံိငု်းကကီး ကားေဲ့ဝငတ်ိကုြ်စေ်ို ့ကျုြန်တာင ်သွားပြငန်ြး 

ရနသးတယ။်မတှြ်ေားေို ့စတိထ်ကဲ ခြရ်ွဲ့ရွဲ့နမးေိကုန်သးတယ။်စတိထ်ဲ

ကြါ ြါးစြ်ကနတာ့မနပြာရဲဘူး။ နတာ်ြကာ ေက်သီးစာမိနေြါဦးမယ်။

ကျုြ်က ခါးြတ်ေက်ေုကတာြဲဝါသောထုံတာ။ ရေ်ပြစ်ရတာ 

ေည်းေည်းနေးမ ှခုမံငတ်ာမဟတုဘ်ူးရယ။်ဒါကနတာ ့ချွေတ်ာြဆဲိြုါနတာ ့

ရိုးရိုးချွေတ်ာမဟတုဘ်ူး။ သကသ်ကက်ိသုွားချွေတ်ာ၊ မသဘိူးနေ သြူ ဲမင်း

ကငါအ့နြကာင်းဘယန်ောကသ်ေိိုေ့ဆဲိပုြီး ရွဲ့သေိစုေိန်ခါ်သေိေုြုန်တာ ့

ြါးြါးနေးြုြ်နြးရတာနြါ့။

ခုထိ နဝြေ်တာေဲ့  ချွေ်တာကို  နေေဲ့ဝမ်းမကွဲနသးတဲ့သူနတွ 

ဘုဘံေန်ေတာြ။ဲနအာတိကုြ်။ဲ ထခိျကမ်မိ ိနဝြေန်ိငုတ်ယဆ်ိတုာကနတာ ့

နကာင်းတဲ့အေုြ်နြါ့။နဝြေ်တာကိုောယူပြီး အဆိုး/နကာင်း ခွဲ ပခမ်း 

ပြုပြင်နပြာင်းေဲတာက နကာင်းတဲ့ ေက္ခဏာနြါ့။

အဲ့နှစ်ခုနြါင်းရင် မဂဂောတစ်ြါးနြါ့။ အဲ့ေိုမပြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နတာ့ 

နပြာတဲ့သူြဲ အမုေ်းခံရ အကုသိုေ်ပြစ်ရတာနြါ့နေ။ ဒါနြကာင့်မို့နပြာ 

တာနြါ့ မှေ်တာနပြာရင် မှားတယ် ေို့။

အမှေ်နတာ့ မှားနေတာကိုေည်း နပြာချင်တယ် နပြာတာေည်း 

မှားသွားမှာစိုးတယ်။ဒါနြမယ့်ေည်း အမှားတိုင်းကကီးဆက်ထားနေရင် 

မှေ်ောမှာတဲ့ေား? မှေ်မမှေ်နတာ့မသိဘူး သွားနပြာရင် ေြူးေဲ့ ခဲေဲ့နတာ့ 

မှေ်သွားမှာ ကျေိ်းနသးတယ်။ ဒါနြကာင့်  မနပြာနတာ့ဘူး။ ကျုြ်မှာ 

ေားမေည်ြဲကို သူတို့ြဲသိ သူတို့ြဲတတ် သူတို့ြဲ ေားေည်နေတာဆိုနတာ့ 

နေ။ မသိဘူး မှေ်တာနပြာရင် မှားတယ်။ ဒါြဲ။

rif;psmefjzdK; (vGdKifaumf)

၂၀၂၀ ခနုစှ ်ဧပြေီ ၁ ရကန်ေ့မ ှ၃၀ ရကန်ေ့ အတငွ်း ပြစြ်ွားခဲသ့ည့ ်

ေက်ေက်ကိုင် ြဋိြက္ခနတွ၊ ေက်ေက်ကိုင် ြဋိြက္ခပြစ်စဉ်အတွင်း 

ပြစြ်ွားခဲသ့ည့ ်ေူ့အခငွ့အ်နရး ဆိငုရ်ာ ပြဿောနတ၊ွ မိငု်းနြါကက်ွ ဲမှုနတ၊ွ 

နသဆုံးဒဏ်ရာ ရသူနတွ၊ ြမ်းဆီးခံရသူနတွ ၊နေရြ်နရှေ့နပြာင်းခံရမှုနတွ 

အြါအဝင် ပမေ်မာနိုင်ငံ ပငိမ်း ချမ်းနရး ေုြ်ငေ်းစဉ် ပြစ်ထွေ်းတိုးတက်မှု 

အနပခ အနေနတ ွBurma Monitor အြွဲ့ကနေပြီး သနုတသေ ပြုေြုထ်ား 

၂၀၂၀ ခနုစှ ်ဧပြေီ ၁ ရကန်ေ့မ ှ၃၀ ရကန်ေ့အတငွ်း ပြစြ်ွားခဲသ့ည့ ်ပငမိ်းချမ်း ၂၀၂၀ ခနုစှ ်ဧပြေီ ၁ ရကန်ေ့မ ှ၃၀ ရကန်ေ့အတငွ်း ပြစြ်ွားခဲသ့ည့ ်ပငမိ်းချမ်း 
နရး ပြစ်စဉ်များ (အကျဉ်းချုြ်)နရး ပြစ်စဉ်များ (အကျဉ်းချုြ်)

တာကို နြာ်ပြနြးေိုက် ြါတယ်။

ဧပြီေ ၁ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အတွင်း ပမေ်မာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း 

ကရငပ်ြညေ်ယ၊် ချင်းပြညေ်ယ၊် ရခိငု ်ပြညေ်ယ၊် ရမှ်းပြညေ်ယန်ပမာကြ်ိငု်းနငှ့ ်

စစက်ိငု်း တိငု်းတိုရ့ှ ိပမို့ေယ ်၁၇ ပမို့ေယ ်တိုတ့ငွ ်တိကုြ်ွနဲြါင်း ၃၄ ကကမိခ်ေ့် 

ပြစ်ြွားခဲ့ြါတယ်။
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(၁) ဆုနြးစေစ်ကျင့်သုံးပခင်း (Contingent reward) - ေက်နအာက်ငယ်သားများ၏ စွမ်းနဆာင်နိုင်စွမ်း

အတွက်ဆုနြးရာတွင် ဆုနငွ စသည်ကိုယ်ထည်ပြနိုင်နသာအရာများအပြင် အားေြ်ရက်ရှည်ခံစားခွင့်နြးပခင်း 

စနသာ ကိုယ်ထည်မပြနိုင်နသာ ဆုောဒ်များေည်း ြါဝင်ြါသည်။ 

(၂) အမှားမရှိနအာင်ကွြ်ကဲပခင်း (management-by-exception) - အမှားမရှိ နအာင်ကွြ်ကဲရာတွင် 

အစနကာင်းမှအနနှာင်းနသချာနအာင် ေုြ်ငေ်းစတင်ချေိ်တွင်  အမှားမရှိနအာင် ကွြ်ကဲ ပခင်းမျ ိုးြုံစံနှင့်  

ေ က် နအာ က် င ယ် သား အား  ေွ တ် ေ ြ် စွာ  ေု ြ် င ေ်း  နဆာ င် ရွ က် ခွ င့်  နြး ပြီး  အ မှား နတွ့ ရှိ မှ သာ  

ဝင်နရာက်စွက်ြက်နသာ နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံပြစ်သည်။ 

ထိေ်းချုြ်မဲ့နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံ (Laissez-faire leadership style)

ထိေ်းချုြ်မဲ့နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံ (Laissez-faire leadership style) သည် ေက်နအာက်ငယ်သားများအား 

ေုြ်ြိုင်ခွင့်အပြည့်အဝနြးနသာ နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံပြစ်သည်။ ပြဿောတစ်ရြ်အား ဝင်နရာက်နပြရှင်းပခင်၊ 

တာဝေ်ယူတာဝေ်ခံပခင်းနှင့် ဆုံးပြတ်ချက်ချပခင်း နဆာင်ရွက်ပခင်းမရှိနသာ နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံပြစ်သည်။ 

စာနရးသူကကုံနတွ့ရနသာ နခါင်းနဆာင် (သို့ ) အရာရှိများသည် နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံ(၃) မျ ိုးေုံးအား 

ကျင့်သုံးသည်ကို  နေ့ောနတွ့ရြါသည်။  အချ ို့မှာ  ြထမနခါင်းနဆာင်မှုမျ ိုးကို  အားသာပြီး  အချ ို့မှ  

ဒုတိယနခါင်းနဆာင်မှုမျ ိုးကို  ဦးစားနြးနြကာင်းနတွ့ရြါသည်။  တတိယနခါင်းနဆာင်မှုြုံစံအားေည်း  

ရံြေ်ရံခါအသုံးချတတ်ြကသည်။

 ကယားပြညေ်ယရ်ှ ိပမို့ေယအ်ြုခ်ျုြန်ရးမှူးများ၏ နခါင်းနဆာငမ်ှုြုစံအံား စာနရးသကူိယုတ်ိငု ်စာတမ်းပြုစ ု

နေေ့ာချကအ်ရ ြထမနခါင်းနဆာငမ်ှုြုစံအံား ြိမုိအုားသေြ်ကနြကာင်း နတွ့ရြါသည။် စာနရးသသူညေ်ည်း ပမို့အု

ြခ်ျုြန်ရးမှူးတာဝေထ်မ်းနဆာငခ်ဲြ့ူးသပြင့ ်မမိနိခါင်းနဆာငမ်ှု ြုစံအံား သုံးသြမ်ရိာ ဒတုယိနခါင်းနဆာငမ်ှုြုစံအံား 

ြိုအားသေ်ခဲ့နြကာင်း သုံးသြ်မိြါသည်။

နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံ (၃)မျ ိုး၏ ေက်နအာက်ငယ်သား၏စွမ်းနဆာင်ရည် အနြါ်အကျ ိုး သက်နရာက်မှုမှာ 

မတညူြီကနြ။ အချ ို့ေကန်အာကင်ယသ်ားသည ်ြထမနခါင်းနဆာငမ်ှု ြုစံနံအာကတ်ငွ ်စမွ်းနဆာငရ်ညပ်မင့မ်ားပြီး 

အချ ို့ မှာ  ဒုတိယနခါင်းနဆာင်မှု ြုံ စံ နအာက်တွင်  စွ မ်း နဆာင်ရည်ြိုတက်သည် ။  အချ ို့ မှာ  တတိယ 

နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံတွင်  စွမ်းနဆာင်ရည်  တက်ောတတ်သည်။  ေုြ်ငေ်းနဆာင်တာ နအာင် ပမင်ြို့ ရာ  

ကာေနေရာနဒသအေိကု ်သင့န်တာန်သာ နခါင်းနဆာငမ်ှုြုစံ ံကျင့သ်ုံးရေေ်ိအုြန်ြကာင်း နရးသားေိကုြ်ါသည။် 

၂၀၁၂ ေယ်ယာနပမဥြနဒ ၏ အကျ ိုးဆက်များ 

(၁၁.၅.၂၀၂၀) တိုင်းရင်းသားနဒသနတွမှာ နပမယာ နှင့် 

ြတသ်ကပ်ြီး သကန်သခစံာရကွစ်ာတမ်းနတာင်းောရင ်

သတူိုမ့ှာ ပြနိငုတ်ာဆိေုို ့ြကာချေိ(်တကိျရငှ်းမမူရှနိသာ

အချေိ်ကာေ) ြဲပြစ်တယ်။

(သို့မဟုတ်) နခတ်အဆက်ဆက်က ဒီနပမကို 

ေကဆ်င့က်မ်းေြုက်ိငုေ်ာခဲတ့ဲ ့ဘိုးဘွားနတရွဲ့အမည ်

ောမနတွြါြဲ။ ဒါနြမဲ့ ဒါနတွကို ၂၀၁၂ ေယ် ယာနပမ 

ဥြနဒကို  ေားမေည်ဘူး ။  အသိအမှတ်မ ပြုဘူး ။ 

ဒါနြကာင့် ယခုအခါမှာ နဒသခံနတာင်သူေယ်သမား 

နတွ အကကီး အကျယ်ခံနေရတယ်။

အေိင်ကျင့်ခံနေရတယ် ။ တရားရုံးမှာ တရားစွဲ 

ခံနေရတယ်။  ဥြနဒေဲ့ ပခိမ်း နပခာက်ခံနေရတယ်။ 

ကယားပြည်ေယ်မှာ ေယ်ယာနပမေုြ်ြိုင်ခွင့်ြုံစံ(၇)

ကိငုပ်ြီး နဒသခနံတာငသ် ူေယသ်မား နတကွိတုရားဆွ ဲ

တဲအ့မကူ (၃/၄) မမူက ရှနိေပြ။ီ တရားေိနုတ ွအားေုံး 

ေီးြါးက အစိုးရဌာေဆိုင်နတွေဲ့  ေီးစြ်သူနတွ ပြစ်  

နေတယ်။ ဓေရှင်နတွ ပြစ်နေတယ်။ ဒါက အခုေက် 

နတွ့မှာ နတာငသ်ေူယသ်မား နဒသခနံတ ွရငဆ်ိငုက်ကုံ 

နတွ့နေရတဲ့ အပြစ် အြျက်အမှေ် တရားနတွြါြဲ။

အိမ်တစ်အိမ်တွင် ဦးနဆာင်ဦးရွက်သူ အိမ်နထာင်ဦးစီးရှိသကဲ့သို့ အြွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် နခါင်းနဆာင် 

ရှိြကရသည်။ နဒသတွင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း၊ ကမ္ဘာေုံးဆိုင်ရာ နခါင်း နဆာင်ရှိြကရသည်။

အြွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ရည်မှေ်းချက်ြေ်းတိုင်သို့  အရာက်ချတီက်ရေ်မှာ  နခါင်းနဆာင်တစ်ဦး၏ 

အခေ်းကဏ္ဍာမှာ အေွေ်အနရးြါေှသည်။ 

မှေ်ကေ်နသာ နခါင်းနဆာင်မှုကသာ အြွဲ့အစည်းတစ်ခုအား နအာင် ပမင်ရာေမ်းသို့ နခါ်နဆာင်

နိုင်မည် ပြစ်ြါသည်။ မှေ်ကေ်နသာနခါင်းနဆာင်မှုကို  ဘယ်ေိုအချက်နတွပြင့်  တိုင်းတာနိုင်မည်ေည်း။ 

မှေ်ကေ်နသာနခါင်းနဆာင်မှုအား နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံ (၃) မျ ိုးပြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။

နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံ (၃) မျ ိုးရှိနြကာင်း (Burns, 1991)က ဆိုထားြါသည်။ (၁) နပြာင်းေဲပခင်းဆိုင်ရာနခါင်း

နဆာငမ်ှုြုစံ ံ(transformational leadership style)၊ ေြုင်ေ်းဆိငုရ်ာနခါင်းနဆာငမ်ှုြုစံ ံ(Transactional leader-

ship style)၊ နှင့် ထိေ်းချုြ်မဲ့နခါင်းနဆာင်မှု (Laissez-faire leadership style) တို့ပြစ်သည်။ 

နပြာင်းေဲပခင်းဆိုင်ရာနခါင်းနဆာင်မှုြုံစံ (Transformational Leadership Style) 

နပြာင်းေဲပခင်းဆိုင်ရာနခါင်းနဆာင်မှုြုံစံသည် နပြာင်းေဲပခင်းဟူသည့်အတိုင်း အရင်း အပမှစ်များအား စွ

မ်းအင်အပြစ်သို့နပြာင်းေဲနြးပခင်း ပြစ်သည်။ ၎င်းနခါင်းနဆာင်မှုြုံစံသည် ေူမှုဆက်ဆံနရးကိုအနပခခံနသာ 

ြုံစံပြစ်သည်။ နပြာင်းေဲပခင်းဆိုင်ရာ နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံသည် သူတို့ရဲ့ ြသဇာတိက္ကမနှင့် ေူမှုနရးဆက်ဆံနရးပြင့် 

သူတို့ရဲ့ေက်နအာက်ငယ်သားများအနြါ် ေွမ်းမိုးမှုရှိသူ။ ြသဇာတိက္ကမကိုအသုံးချပြီး အေုြ်ပြီးနပမှာက်နအာငင် 

နဆာင်ရွက်နသာ နခါင်းနဆာင်မှုြုံစံပြစ်သည်။ 

နပြာင်းေဲပခင်းဆိုင်ရာနခါင်းနဆာင်မှုြုံစံတွင် (၁) စံပြုပခင်း (Idealized influence)၊ (၂) နစ့နဆာ်ပခင်း 

(inspirational motivation)၊ (၃) ဉာဏ်ြညာပြင့်  နှိုးဆွပခင်း (Intellectual Stimulation)၊ (၄) 

ြုဂ္ဂိုေ်နရးကိုဂရုစိုက်ပခင်း (Individual Consideration) ေက္ခဏာများအားနတွ့ ရှိရြါသည်။ နအာက်ြါြုံအား 

ရှုပခင်းပြင့် ြိုမိုရှင်းေင်းမည်ပြစ်သည်။

(၁) စံပြုပခင်း (Idealized influence) - စံပြြုဂ္ဂိုေ်အပြစ်နေထိုင်သူ၊ ရည်မှေ်းချက်ြေ်းတိုင်၊ ယုံြကည်ချက်၊ 

တေြ်ိုးများ အနြါ် ဗဟိပုြုပြီး ြသဇာတကိ္ကမအားအသုံးချပြီးေြုင်ေ်း နအာငပ်မင ်နအာငန်ဆာငရ်ကွပ်ခင်းပြစသ်ည။်

(၂) နစ့နဆာ်နိုင်ပခင်း (inspirational motivation) - အေုြ်ခွင်တွင် အဓိြ္ပါယ်ရှိနအာင်ြေ်တီးနြးပခင်း၊ 

စိေ်နခါ်မှုများအား ြေ်တီးနြးပခင်းတို့ြါဝင်သည်။

(၃ )  ဉာဏ်ြညာပြင့်  နှိုးဆွ ပခင်း  ( In te l lec tua l  S t imulat ion)  -  တတ်သိြညာများ ပြင့်  

ေက်နအာက်ငယ်သားများအား ဦးနဆာင်ပခင်း၊ ေှုံ့နဆာ်နြးပခင်းတို့ြါဝင်သည်။

(၄) ြုဂ္ဂိုေ်နရးကိုဂရုစိုက်ချပခင်း (Individual Consideration) - မိမိေက် နအာက်ငယ်သားများအား 

အြွဲ့အစည်း၏ အစိတ်အြိုင်းပြင့်မရှုပမင်ဘဲ ေူသား တစ်ဦးအပြစ်ဆက်ဆံပခင်း၊ မိမိေက်နအာက်ငယ်သားများ 

တစ်ဦးချင်း၏ ေိုအြ်ချက်များ၊ အရည်အချင်းများအား ဂရုစိုက်ပခင်း တို့ပြစ်သည်။

ေုြ်ငေ်းဆိုင်ရာနခါင်းနဆာင်မှုြုံစံ (Transactional Leadership Style)

ေုြ်ငေ်းဆိုင်ရာနခါင်းနဆာင်မှုသည် အေုြ်အနြါ်အနပခခံနသာနခါင်းနဆာင်မှုြုံစံပြစ်သည်။ ဆုနြးဒဏ်

နြးစေစ်ကျင့သ်ုံးနသာနခါင်းနဆာငမ်ှုြုစံံပြစသ်ည။် ၎င်းနခါင်းနဆာငမ်ှုြုစံမံှာ ေက္ခာဏာ (၂) ရြန်တွ့ရသည။် (၁ 

ဆနုြးစေစက်ျင့သ်ုံးပခင်း (Contingent Reward) နငှ့ ်အမှားမရှနိအာငက်ြ်ွကပဲခင်း (management-by-exception) 

တို့ပြစ်သည်။ နအာက်ြါြုံအား ရှုပခင်းပြင့် ြိုမိုရှင်းေင်းမည်ပြစ်သည်။

acgif;aqmifr_ykHpH

ဒါနြကာင့်  ၂၀၁၂ ေယ်ယာ နပမဥြနဒက 

ေည်တဲ့သူ (အနချာင်သမား) နတွအတွက် ကိုင်စွဲစရာ 

ေက်ေက် ပြစ်နေနြမဲ့ ဥြနဒကို ေားေည်မှုအားေည်း 

နေနသးတဲ ့နဒသခနံတအွတကွန်တာ ့အဆြိအ်နတာက ်

ြါြ။ဲ ၂၀၁၂ ေယယ်ာ နပမဥြနဒက နဒသခနံတအွတကွ ်

ဘယ်နတာ့မှ အကာအကွယ် နြးမှာမဟုတ်ဘူး ။

ေုံ ခခုံ မှု ေ ည်း  နြး မှာ  မ ဟု တ် ဘူး ဆို တာ  

ေက်နတွ့ြါ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ပမေ်မာ့တြ်မနတာ် 

တြ်နတွက ၂၀၁၂ ေယ်ယာနပမေုြ်ြိုင်ခွင့် ြုံစံ (၇) 

ရှိတဲ့ နတာင်သူနတွရဲ့နပမနတွကို သိမ်းတယ် နတာင် 

သူနတွကိုေည်း  တရားစွဲ နထာင်ချနေတာြဲနေ။ 

ဒါနြကာင့် ဘယ်မှာေဲ ၂၀၁၂ ေယ်ယာနပမဥြနဒရဲ့ 

ေုံခခုံမူ ၊ အကာအကွယ်နြးမူ စသည့် နမးခွေ်းနတွနမး 

စရာပြစ်ောြါတယ်။

နပမယာေဲ့ပြစ်တဲ့အမူမှေ်သမျှ အမှေ်တရားကို 

တရားရုံးမှာရှာရင်နတွ့ရခက်တယ်။ အမှေ်တရားကို 

နပမပြင်မှာရှာြါ… သမိုင်းပြစ်စဉ်ေဲ့ရှာြါ။ ထုံးတမ်း 

ရိုးရာဓနေ ့ေဲ့ရှာြါ။ အေီးစြဆ်ုံးအနပြနတွ့ြါေမိ့မ်ယ။်

၂၀၁၂ ေယ်ယာနပမဥြနဒမှာ ေုြ်ထုံးေုြ် 

ေည်းနတွ အတိအကျနရးထားတယ်.. ြါပြီးသား .. 

ရှိပြီးသား… ေုြ်ထုံးေုြ်ေည်းအတိုင်းေုြ်ရင်အမှားေ

ည်းေိမ့်မယ်ေို့ယူဆတယ်။

ေုြ်ထုံးေုြ်ေည်းနတွကို နကျာ်ေွေ်ပြီး အေွှဲ 

သုံးစား ရင်နတာ့ ဒါက ောေ်စားမူနပမာက်တယ်။ 

ထိထိနရာက်နရာက်အနရးယူြို့ေိုတယ်… နပမတိုင်း 

ဦးစီးမှူးေည်း နဒသခံနတွရဲ့နရနပမအနပခအနေကို 

နေ့ောြို့ေိုတယ်။

ေီးစြ်ရာမေို ထုတ်နြးတယ်။ သူက အဆင့်အ 

တ ေ်း မ ရှိ ေို့  မ ထု တ် နြး ဘူး ။  မ ေု ြ် နြး ဘူး ဆို  

တဲ့ဟာမျ ိုးက အရမ်းကိုခံရခက်တယ်။

၂၀၁၂ ေယယ်ာနပမဥြနဒေြုထ်ုံးေြုေ်ည်းေဲ့မ

ကိကုည်ေီို ့ေယယ်ာနပမေြုြ်ိငုခ်ငွ့ ်ထတုန်ြးေိကုေ်ို ့

အချင်းချင်း နပမယာအပငင်းြွားနေြကသည့် နတာင် 

သူေယ်သမားအချင်း ချင်း နသာ်ေည်းနကာင်း  ၊

 ဓေရှင် (ေုြ်ငေ်းရှင်) နှင့် နဒသခံနတာင် သူေယ် 

သမားများအြကား အပငင်းြွားနေြကသည့် အမူများ 

မြကာခဏြကား နေရတယ်။

နဒသခနံတကွ ဒနီပမက မမိတိိုဘ့ိုးဘွားြိငုပ်ြစပ်ြီး 

ဓ နေ့ အ ရ ေု ြ် ကို င် စား နသာ က် တာ ေို့ သ က် နသ  

ထွက်တယ်။ ေုြ်ငေ်းရှင် (ဓေရှင်) က မိမိက ၂၀၁၂

 ေယ်ယာနပမဥြနဒအရ ြုံစံ (၇) ရှိထားတယ်ဆိုပြီး 

အပငင်း ြွားနေြကြါနတာ့တယ်။

ဒါဆို ၂၀၁၂ ေယ်ယာနပမဥြနဒေုြ်ထုံးေုြ် 

ေည်းအတိုင်း ေယ်ယာနပမြုံစံ (၇) ထုတ် နြးရဲ့ေား 

ဆိုပြီးနမးခွေ်းနတွနမးစရာပြစ်ောြါတယ်။ 

နသချာတာကနတာ ့တိငု်းရင်းသားနဒသနတမွှာ 

ရှိတဲ့  နပမယာနတွဟာ ၂၀၁၂ ေယ်ယာနပမဥြနဒ 

နြကာင်းေည်နကာင်း ၊ နပမေွတ်နပမေြ်နပမရိုင်းဥြ

နဒနြကာင့် ေည်းနကာင်း ေုံခခုံစိတ်ချမူမရှိနတာ့ဘူး

ဆိုတာကိုနတာ့ ပငင်းေို့မရဘူး။

ဒါနြကာင့် စည်းေုံးညီညွတ်စွာပြင့် ရိုးရာဓနေ့ 

အရနပမယာအသုံး ပြုရင်းေဲ့  ၂၀၁၂ ေယ် ယာနပမ 

ဥြနဒကိုအေိင်ယူြကမေား။

၂၀၁၂ ေယ်ယာ နပမဥြနဒကို ကိုင်ပြီး မိမိတို့၏

ေယယ်ာနပမများသင်းသတြ်ကမေား….. ဘယဟ်ာက 

ေုခံခုံမြူိရုှသိေဆဲိတုာ အနပြရှာနေဆ…ဲ…ရိုးရာဓနေ ့

အရကျင့်သုံးနေပခင်းက ဥြနဒကဲ့သို့ အစိုးရက အသိ 

အမှတ်မပြုနသးပြေ်ဘူး။

ဆိုေျားကူးရွာသားဆိုေျားကူးရွာသား

trSefw&m;udk ajrjyifrSm&Smyg…
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ကမ္ဘာ့ ကျေ်းမာနရး ကြ်နဘး၊ ကိုဗစ်နရာဂါ 

နြကာင့ ်၂၀၂၀-ခနုစှ ်အနထနွထနွရွးနကာကြ်ွကဲျင်းြရေ ်

ရက်(ေ) အေည်းငယ် နောက်ဆုတ် နိုင်နသာ်ေည်း 

၂၀၂၀-ခုနှစ်အတွင်းမပြစ်မနေ၊ အနထွနထွနရွးနကာ

က်ြွဲများကျင်းြနြးေိမ့်မည်ဟု၊ ပြည်သူများအနေနှင့် 

နမျာ်ေင့်နေြက၏။

ပြည်နထာင်စုသမ္မတပမေ်မာနိုင်ငံနတာ်၊ ပြည်

နထာင်စုနရွးနကာက်ြွဲနကာ်မရှင်အနေနှင့်  ၂၀၂၀

-ခုနှစ်အနထွနထွနရွးနကာက်ြွဲနှင့် ြတ်သက်ပြီး ပြင် 

ဆင်မှုများနှင့် ဥြနဒထုတ်ပြေ်မူ့များ၊ ေုြ်နေသည် 

ကိုေည်း နတွ့ရှိနေရ၏။

၂၀၁၉- ခနုစှ၊်ဇေွေ်ထတဲငွပ်ြညန်ထာငစ်သုမ္မတ

ပမေ်မာနိုင်ငံနတာ်ပြည်နထာင်စုနရွးနကာက်ြွဲနကာ်မ 

ရငှ ်အနေနငှ့၊် ၂၀၂၀-ခနုစှအ်နထနွထနွရွးနကာကြ်ွတဲငွ၊် 

နိုင်ငံရြ်ပခားတွင်အေုြ် ေုြ်ကိုင်နေြကသည့် ပမေ်မာ 

နရွ့နပြာင်း အေုြ်သမားများ၊ ပြည်တွင်းစစ်နဘးဒဏ် 

နြကာင့်  နပြးေွား၊ြုေ်းနရှာင်နေြကရသည့်စစ်နဘး

နရှာင်များနှင့် မသေ်စွမ်း များအတွက်၊ ၂၀၂၀-ခုနှစ်၊ 

အနထနွထနွရွးနကာကြ်ွ ဲတငွက်ျယက်ျယပ်ြေ့်ပြေ့်မထဲဲ ့

ခွင့် ရရှိနိုင်ရေ်နဆာင်ရွက်နြးြါမည်ဟု အတိအေင်း 

နြကပငာခဲ့ပြီးပြစ်ြါသည်။

နရွးနကာက်ြွဲ နကာ်မရှင်အနေနှင့်  ၎င်းတို့  

နပြာဆို ဆိုထားသကဲ့သို့ ပြည်ြနရာက်ပမေ်မာနိုင်ငံ 

နရွ့နပြာင်းအေုြ်သမားများ။ စစ်နဘးနရှာင်များနှင့် 

မသေ်မစွမ်းသူများအတွက်  ဥြနဒများသတ်မှတ်  

ထုတ် ပြေ် ပြီး ၊  ကျယ်ကျယ် ပြေ့် ပြေ့်မဲထဲ့နိုင်နအာင်  

နဆာငရ်ကွန်ေမှုများ အေျဉ်းမရှနိသးနသာေ်ည်း၊ ပြည ်

တငွ်းနေနရွ့နပြာင်းအေြုသ်မားများအတကွ ်ဥြနဒပြ

ဌာေ်းပြီးနဆာင်ရွက်နြးခဲ့ပြီးပြစ်ြါသည်။

ထိုအ့ပြင ်ပြညေ်ယန်ငှ့ ်တိငု်းနဒသကကီးများတငွ ်

ေူသားရင်းပမစ်နှင့် ေူဝင်မူ့ကကီးြကြ်နရးဝေ်ကကီးသစ်

များ ခေ့်အြ် နြးခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံသားမှတ်ြုံတင် ရရှိနရးနှင့် 

အိမ်နထာင်စု အသစ်များထုတ်နြးပခင်းတို့ ကို ပြုေုြ် 

နေခဲ့ ၏။

“ မွေ်ပြည်ေယ်အတွင်း သိေ်းနှင့် ချသီည့် အိမ် 

နထာင်စုအသစ်များထုတ်နြးခဲ့ပြီးပြစ်သည်ဟု မွေ်ညီ 

a'owGif; &uf(90)aexdkifolrsm; rJay;ydkifcGihfeSihf jynfe,fi,frsm;. uH=urRm

ညွတ်နရးြါတီမှ တာဝေ်ရှိသူတစ်ဦးက နပြာြကား 

ခဲ့ ြူး၏။”  မွေ် ပြည်ေယ်သည်ေည်း ၊  ပြည်တွင်း  

နရှေ့နပြာင်း အေုြ်သမားများစွာရှိသည့်  ပြည်ေယ် 

တစ်ခုပြစ်ြါသည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ်တွင် ၊  ပမေ်မာနိုင်ငံအတွင်း နရှေ့  

နပြာင်းသွားောေုြ်ကိုင်  စားနသာက်နေြကသည့်  

ပြည်တွင်းနရှေ့နပြာင်း သမားများ၊အနေနှင့် ေွယ်ေင့် 

တကူဆန္ဒမဲနြးနိုင်ရေ်ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် ပြည်နထာင်

စုနရွးနကာက်ြွဲနကာ်မရှင်မှ အမိေ့်စာထုတ်ခဲ့ြါသည်။ 

အဆိုြါအမိေ့်စာ (ညွေ်ြကားချက်) အရဆိုေျှင်၊ ပြည်

တွင်းနေနရွ့နပြာင်းအေုြ်သမားများအနေနှင့် မိမိတို့ 

သွားနရာက်ေုြ်ကိုင်နေသည့် နဒသ များတွင် အေဲဆုံး 

ရက်နြါင်း(၉၀) (သို့တည်းမဟုတ်) (၃) ေနေထိုင် 

မည်ဆိုြါက၊ မိမိတို့  ေုြ်ကိုင်စားနသာက်နေသည့် 

နဒသ၏၊ ပြည်ေယ်(သို့) တိုင်းနဒသကကီးေွတ်နတာ်၊ 

ပြည်သူ့ေွတ်နတာ်၊အမျ ိုးသားေွတ်နတာ်နှင့် တိုင်း 

ရင်းသားနရးရာဝေ်ကကီးများကို နရွးချယ်ြိုင်ခွင့်ရမည် 

ပြစ်ြါသည်။

ပြီးခဲ့သည့်  ၂၀၁၅-ခုနှစ် ၊  အနထွနထွနရွး  

နကာက်ြွဲတွင် ပြည်တွင်းနရွ့နပြာင်းသွားော နေသူ 

အေုြ်သမားများအနေနှင့်  အေဲဆုံး  ရက်နြါင်း (

၁၈၀) (သို့မဟုတ်) (၆) ေ နေထိုင်မှသာ၊ မိမိတို့  

နရာက်ရှနိေမည့န်ဒသတွင် မဲထဲ့ြိုငခ်ွင့် ရှခိဲ့နသာေ်ည်း 

ယခေုာမည့ ်၂၀၂၀-ခနုစှအ်နထနွထနွရးွနကာကြ်ွတဲငွ၊် 

( ၃)ေနေယုံေဲ့ မဲထဲ့နိုင်မည်ပြစ်ြါသည်။

အဆိုြါ ရက်(၉၀) အတွင်း၊တိုင်းနဒသကကီးနှင့် 

ပြည်ေယ်များတွင် နေထိုင် ယုံမျှနှင့် နဒသခံ ဥြနဒ 

ပြုအမတ်များ ၊  ဝေ် ကကီးများကို  နရွး ချယ်ြို င် ခွ င့်  

နြးခဲ့သည်မှာ ကယားပြည်ေယ်ေို အင်မတေ် နသး 

ငယ်သည့် ပြည်ေယ်တစ်ခုအနေနှင့် အန္တရာယ်ေွေ်စွာ 

ကကီးြါသည်။

ကယား ပြည်ေယ်ဒီမိုကရက်တစ်ြါတီအြါ

အဝင် ၊  တိုင်းရင်းသားြါတီများအနေနှင့်  အဆိုြါ ၊ 

ရက်နြါင်း (၉၀)နေထိုင်ယုံနှင့် မဲနြးြိုင်ခွင့် ပြုပခင်းကို 

ဝိုင်းဝေ်းကေ့်ကွက်  ခဲ့နသာ်ေည်း ၊  ပြည်နထာင်စု  

နရွးနကာက်ြွဲနကာ်မရှင်အနေနှင့်  တစ်စုံတစ်ရာအ

နြကာင်းပြေ်ြကားပခင်းမရှိနသးြါ။

ပြ ည် နထာ င် စု နရွး နကာ က် ြွဲ နကာ် မ ရှ င် အ

နေနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အနထွနထွနရွးနကာက်ြွဲကို 

ေွတ်ေြ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ြွင့်ေင်းပမင်သာမှု၊ အများ 

ယုံြကည်ေက်ခံမှု၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် နရွးနကာက် ြွဲ 

ရေဒ် တစ်ထြ်တည်းပြစ်နစနရးဆိုသည့် စံ ( ၅ ) 

ချကန်ငှ့အ်ည ီနအာငပ်မငစ်ွာကျင်းြနိငုန်ရး နဆာငရ်ကွ ်

ေျက်ရှိြါသည် ဟု ပြည်နထာင်စုနရွးနကာက်ြွဲနကာ်

မရှင်၏ တရားဝင်ေူမူ့ကွေ်ယက်များတွင် တရားဝင် 

နြာ်ပြခဲ့ပြီးပြစ်ြါသည်။

၎င်းတို့ နြာ်ပြထားသကဲ့ သို့ ပြည်တွင်းနေနရွ့ 

နပြာင်း အေုြ်သမားများအား၊ မိမိတို့ ေုြ်ကိုင်စား 

နသာက်နေသည့် နေရာနဒသတွင် ရက်နြါင်း(၉၀) 

နေထိုင်ခဲ့  ယုံမျှနှင့်  မဲနြးခွင့်  ပြုထား ပခင်းသည် ၊ 

နဒသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအား နရွးနကာက်ြွဲ 

နကာ်မရှင်၏ နြကးနြကာ် သံပြစ်သည့် တရားမျှတမူ့ ၊

 အများယုံြကည် ေက်ခံမူ့နှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒဆိုတာနှင့် 

နသွြီသေို ပြစ်နေ၏။

ကယားပြည်ေယ်သည် ပြည်ေယ်နသးငယ် 

နသာ်ေည်း၊ ကမ္ဘာနကျာ်ခဲ့သည့် နမာ်ချးီသတ္တုတွင်း

စီမံကိေ်းရှိ ပခင်း၊ နောြီတနရအားေျှြ်စစ်စီမံကိေ်း

ရှိ ပခင်း၊ နှင့်  အေုြ်အကိုင်နြါများပခင်းတို့  နြကာင့်  

ပမေ်မာပြည်အရြ်ရြ်မှ ပြည်တွင်းနရွ့နပြာင်းအေုြ်သ

မားများ အနပခချောနရာကေ်ြုက်ိငုစ်ားနသာကေ်ျှက်

ရှိြါသည်၊ ထို့အပြင် အရြ်ြက်၊စစ်ြက်မှ ဝေ်ထမ်းများ

ေည်းများပြားပခင်းတို့ နြကာင့် ပြည်တွင်းနရွ့နပြာင်း

နေထိုင်သူများပြားခဲ့ပခင်းပြစ်ြါသည်၊

၂ ၀ ၁ ၅ - ခု နှ စ် နရးွ နကာ က် ြွဲ တွ င်  က ယား  

တစ်ပြည်ေုံး ေုံး မဲနြးနိုင်ခွင့် ( ၁၇၈၃၁၆) ဦးရှိပြီး 

ြားနဆာင်းပမို့ေယ ်(နမာခ်ျးီသတ္တုတငွ်းတညရ်ှရိာ) တငွ ်

မနဲြးြိငုခ်ငွ့ ်ရှသိ ူ( ၁၂၄၆၉) ဦးရှခိဲသ့ညဟ်နုခါ်ပြထား၏၊ 

နမာ် ချးီ နကျး ရွာ အု ြ် စု ၊ တ စ် ခု ထဲ တွ င်  ပြ ည် မ မှ  

ောနရာက်ေုြ်ကိုင်စားနသာက်နေသူ ဦးနရ (၅၀၀၀

 မှ ၇၀၀၀) ခေ့်အထိ ရှိနိုင်သည်ဟု နပြာဆိုနေြက၏။

အဆိုြါ ပြည်တွင်းနရွ့နပြာင်းအေုြ်သမား

များအနေနှင့်  မည်သည့်ြါတီနှင့်  ေူြုဂ္ဂိုေ်များကို  

မဲနြးမည်ကို အေွယ်တကူသိနိုင်၏၊ ၎င်းတို့အနေနှင့် 

ပြည်ေယ်အမတ်များနှင့် နဒသခံတိုင်းရင်းသားြါတီ 

များ၏ အရည်အချင်းကို စွမ်းနဆာင်နိုင်မူ့ကို သိရှိမည် 

မဟုတ်ြါ။

နိငုင်သံားအခငွ့ ်အနရးတစခ်ပုြစသ်ည့မ်ထဲည့ြ်ိငု ်

ခငွ့ ်ကိ ုမမိတိို ့အနေနငှ့ ်အစဉန်ေးစား၊ တေြ်ိုးထားြါ၏၊ 

သို ့နသာေ်ည်း အဆိြုါ နရွ့နပြာင်း ောနရာကေ်ြုက်ိငု ်

စားနသာကန်ေသည့ ်အေြုသ်မားများအနေနငှ့ ်မမိတိို ့

၏ ဇာတိမှ  ေွတ်နတာ်အမတ်များအား နရွးချယ် 

နြးပခင်းက ြိပုြီးသဘာဝ ကျြါသည။် ေကန်တွ့ေည်း 

ြိုဆေ်ြါသည်၊ ၎င်းတို့အနေနှင့် မိမိတို့ောရာနဒသမှ 

ေတွန်တာ ်ကိယုစ်ားေယှမ်ျားနငှ့ ်နိငုင်နံရးြါတမီျား၏ 

အရည်အချင်းနှင့် ေုြ်နိုင်စွမ်းကို ြိုပြီး သိရှိနိုင်မည် 

ပြစ်ြါသည်။

ကယားပြည်ေယ်အတွင်း ရက် (၉၀) နေထိုင်ခဲ့ 

ယုံနှင့် ပြည်ေယ်၏ဥြနဒပြုအမတ်များ၊ဝေ်ကကီးများ

ကို နရွးချယ်ခွင့်နြးခဲ့သည်မှာ အနရွးနကာက်ခံ ေွတ် 

နတာ်အမတ်များ၏ အရည်အချင်း၊ေုြ်နိုင်မူ့စွမ်းရည် 

နှင့် ပြည်ေယ်၏ နောက်ခံသမိုင်းကို၊ ဃဂေဏ မသိ 

နသးတဲ့ နရွ့နပြာင်းဝင်နရာက်ောသူများအား ပြည် 

ေယ်၏ ကံြကမ္မာကို ဆုံးပြတ်ခိုင်းသေိုပြစ်ြါသည်။

အဆိုြါ ရက်(၉၀) နေထိုင်ယုံနှင့် မဲထည့်ြိုင်ခွင့် 

ပြုခဲ့ ပခင်းသည် ၊  နရရှည်တွင်  နဒသတွင်းမတည်  

ပငိမ်မူ့များ၊ နဒသခံ ပြည်ေယ်သူ/ပြည်ေယ်သားများနှင့် 

နရွ့နပြာင်းောနရာက် ေုြ်ကိုင်သူများအြကား၊ စိတ် 

ဝမ်း ကွဲမူ့များပြစ်နြါ်ောနိုင်ြါနြကာင်း။

(ထူးချစ်)

(ထူးချစ်သည် ၊  ထိုင်းနှင့်  ပမေ်မာနိုင်ငံတွင်  (ထူးချစ်သည် ၊  ထိုင်းနှင့်  ပမေ်မာနိုင်ငံတွင်  

အနပခစိုက် ပြီး  ပမေ်မာနရွ့နပြာင်းအေုြ်သမားကို  အနပခစိုက် ပြီး  ပမေ်မာနရွ့နပြာင်းအေုြ်သမားကို  

ကူညီနဆာင်ရွက်နြးနေသည့် ြညာနရးနှင့်  ြွံ့ ပြိုးကူညီနဆာင်ရွက်နြးနေသည့် ြညာနရးနှင့်  ြွံ့ ပြိုး

တိုးတက်နရးနြာင်နဒးရှင်း ၏အမူနဆာင်ဒါရိုက်တာ တိုးတက်နရးနြာင်နဒးရှင်း ၏အမူနဆာင်ဒါရိုက်တာ 

ပြစ်ပြီး၊ ပြည်ေယ်ြွံပြိုးနရးကို ေုြ်ကိုင်နဆာင်ရွက်နေပြစ်ပြီး၊ ပြည်ေယ်ြွံပြိုးနရးကို ေုြ်ကိုင်နဆာင်ရွက်နေ

သူပြစ်ြါသည်။)သူပြစ်ြါသည်။)

ကယေ်းအမျ ိုးသားြါတီ  ဒီးနမာ့ဆို ပမို့ေယ်  

ဥက္ကဌ ဦးခွေ်းေျ ို

“ ကျနတာ်တို့ ဒီဟာ ဒီ Online နြါ်ကနေ အဲ့ဒီ 

ကတစ်ဆင့် အဲ့ေိုမျ ိုးဘဲ တင်သွားြို့အဲ့ေိုမျ ိုးဘဲ စီစဉ် 

ထားြါတယ်။”

COVID -19 ကြ်နရာဂါနြကာင့် နရွးနကာက်ြွဲ စည်းရုံးနရးဆင်းရင် ဘယ်ေိုဆင်ြကမေဲCOVID -19 ကြ်နရာဂါနြကာင့် နရွးနကာက်ြွဲ စည်းရုံးနရးဆင်းရင် ဘယ်ေိုဆင်ြကမေဲ

ကယားပြည်ေယ်ဒီမိုဂရက်တစ်ြါတီ ဥက္ကဌ 

ဦးြိုးရယ်

“ကျနတာ်တို့ ဒီမဲဆန္ဒရှင်နတွကို ကျနတာ်တို့ဒီ 

တစ်ဦးချင်းနသာ်ေည်းနကာင်း၊ တစ်ရွာချင်း၊ တစ်ရြ် 

ကွက်ချင်းနြါ့နော် အဲ့ေိုမျ ိုး နတွ့ဆုံ ပြီးနတာ့မှ ဒါ 

ေူစုေူနဝး မေုြ်နိုင်သည့် တိုင်နအာင်ေဲဘဲ ဒါကိုယ့် 

ြါတီ၊ ကိုယ့်ေုြ်ရှားမှု တစ်ရြ်အနေေဲ့ဒါ ကျနတာ်တို့ 

ေုြ်သွားမှာ ပြစ်ြါတယ်။”

ပြည်နထာင်စု ကကံ့ခိုင်နရးနှင့် ြွံ့ ပြိုးနရးြါတီ 

ဒီးနမာ့ဆိုပမို့ေယ် ပမို့ေယ် ဥက္ကဌ နဒါ်နမးရီယာေ်

“ COVID ကာေကနတာ ့သွားေိုမ့ရဘူးနြါန့ော ်

သွားသည့်တို င် နအာင်ကျမတို့  (၅ )နယာက်ထက်  

ြိုပြီးနတာ့ မသွားဘူး။”

ပြည်နထာင်စုနကာင်းကျ ိုးနဆာင်ြါတီ ဒီးနမာ့ 

ဆို ပမို့ေယ် အေုြ်အမှူနအာင် နကာ်မတီအြွဲ့ဝင် 

ဦးကိုရယ်မိုးေွင်

“ဒါနတာ့ ကိုယ့် ခင်ရာမင်ရာ နဆွမျ ိုးနတွေဲ့ဘဲ 

ေိုက်ပြီးနတာ့ စည်းရုံးတာနြါ့ နပြာြကဆိုြကတာနြါ့ 

အဲ့နောက်ဘဲရှိတယ် ကျယ်ကျယ်ပြေ့်ပြေ့်ကကီးနတာ့ 

မေှူြ်ရှားနိုင်ဘူး မစည်းရုံးနိုင်ဘူးနြါ့။”

COVID -19 ကြ်နရာဂါနြကာင့် နရွးနကာက်ြွဲ စည်းရုံးနရးဆင်းမည့် ကာေနရာက်တဲ့အခါ ေူထုနတွကို ဘယ်ေိုနတွစည်းရုံးြကမေဲ ဘယ်ေိုနကျာ်ပြတ်ြကမေဲဆိုတာေဲ့ ြတ်သက်ေို့ ပြည်ေယ်အတွင်းရှိ 

ေက်ရှိအာဏာရြါတီမဟုတ်တဲ့ တပခားနိုင်ငံနရးြါတီနတွတချ ို့ကို နမးပမေ်းထားြါတယ်။

စိုးထိကုန်အာင်
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ကမ္ဘာ့ ကူးစက်ပမေ် ကြ်နရာဂါပြစ်သည့် နကာ်

ရိုောဗိုင်းရြ်ကူးစက်နရာဂါြိုးနြကာင့်  မတ်ေ-၁၃ 

ရက်နေ့ကတည်းက ရြ်ေားထားခဲ့ရသည့် ၂၀၁၉-၂၀

 ြရီးမီးယားေိဂ် ေက်ကျေ်ြွဲစဉ်များကို  ောမယ့် 

ဇွေ်ေ-၂၀ ရက်နေ့မှာ ပြေ်ေည်စတင်ကစားမည်ဟု 

ြရီးမီးယားေိဂ်အသင်း ၂၀ ေုံးက သနဘာတူခဲ့ြကပြီ 

ပြစ်သည်။

ြရီးမီးယားေိဂ်ြွဲစဉ် ၃၀ မှ ြွဲစဉ်များကို ဇွေ် ၂၀

 ရက်နေ့တွင် စတင်ကစားမည်ပြစ်နသာ်ေည်း ြွဲစဉ် 

၂၉ ေက်ကျေ်ြွဲစဉ် ၂ ြွဲကို ဇွေ်ေ ၁၇ ရက်နေ့တွင် 

ကစားြကမည် ပြစ်သည်။ 

ေ က် ကျ ေ် ြွဲ စ ဉ် များ ပြ စ် သ ည့်  မ ေ် စီး တီး  

ြရီးမီးယားေိဂ် ြွဲစဉ်များကို ဇွေ်ေ ဒုတိယြတ်တွင် ပြေ်ေည် စတင်မည်

-အာဆင်ေယ် ၊  အက်စတေ်ဗီော-ရှက်ြီးယူနိုက်  

တကြ်ွစဲဉန်တကွိ ုဇေွေ် ၁၇ ရကန်ေ့မှာ ကစားရြကမည ်

ပြစ်နြကာင်း သိရသည်။

ပြည်ေည်စတင်မည့် ေက်ကျေ် ြရီးမီးယား 

ေိဂ်ြွဲစဉ်များကို  အရင်အတိုင်း အြတ်စဉ် စနေ၊ 

တေဂဂနနွနေ့နတွမှာကစားမယ့် ရက်သတ္တြတ်ကို ၄ 

ြတ် သတ်မှတ်ထားပြီး ြကားရက်များတွင် ကစားမည့် 

ရက်သတ္တြတ်ကို ၂ ြတ် သတ်မှတ်ထားသည်။ 

ြ ရီး မီး ယား ေိ ဂ် ပြို င် ြွဲ မ စ တ င် မှီ  က စား  

သမားများနှင့်  အသင်းဝေ်ထမ်း စုစုနြါင်း  ၂၇၅၂

 ဦးကို COVID-19 နရာဂါြိုးစစ်နဆးမှုများ ပြုေုြ်ခဲ့ရာ 

နရာဂါြိုး နတွ့ရှိသူ ၁၂ ဦး ရှိခဲ့သည်။ 

ဘုအီ 

အတီေ ီစီးရီးနအ အသင်းပြစသ်ည့ ်နအစမီေီေ ်

အသင်းနှင့် နေ့ကျင့်ခေ်းများ ပြေ်ေည်ပြုေုြ်ခဲ့သည့် 

ဇာေေတ်ေ ်အဗီရာမိဗုစသ်ည ်နပခကျင်းဝတ ်အရတွစ်တု ်

ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့်အတွက် အသက်အရွယ်အရ ကစား 

သမားဘဝ အဆုံးသတ်မည့်အနရးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ 

နြကာင်း သိရသည်။ 

အသက် ၃၉ နှစ် ရှိပြီပြစ်သည့် ဝါရင့် တိုက် 

စစ်မှူးကကီးသည် နပခကျင်းဝတ် အရွတ်စုတ် ဒဏ်ရာ 

နြကာင့် အချေိ်အတေ်ြကာ အေားယူရြွယ်ရှိနေပြီး 

ဒဏရ်ာမ ှပြေေ်ည ်ေေေထ်ပူြီး နဘာေုံး ဆကက်စား 

နိငုရ်ေ ်အခကအ်ခမဲျား ရှေိာနိငုပ်ြီး ကစားသမားဘဝကိ ု

အဆုံးသတရ်သညအ်ထ ိအနြကာင်းြေေ်ာနိငုန်ြကာင်း 

The Sun သတင်းစာက နရးသားခဲ့သည်။ 

နဘာ ေုံး သ မား အ ပြ စ်  ၂ ၁  နှ စ် တို င် တို င်  

ပြတ်သေ်းောခဲ့သည့် အီဗရာဟီမိုဗစ်သည် မေ်ယူ၊ 

ကစားသမားဘဝ အဆုံးသတမ်ည့ ်အနရး 

နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ေတ်ဘုရားကကီး 

အီဗရာဟီမိုဗစ် 

ဘာစီေိုော၊ အင်တာမီေေ်၊ နအစီမီေေ်၊ ဂျူဗီတြ်၊ 

နအဂျက်ဇ်နှင့် ြီအက်စ်ဂျ ီစသည့် ောမည်ကကီး အသင်း 

များတွင် ကစားခဲ့ပြီး နအာင်ပမင်မှု များစွာကို ဆွတ်ခူး 

နိုင်ခဲ့သူ ပြစ်သည်။ 

နအ စီ မီ ေ ေ် အ သ င်း နှ င့်  ရာ သီ ကု ေ် အ ထိ  

စာချုြ်သက်တမ်းရှိနေနသးသည့် ဇာေေ်တေ်သည် 

ရာသီကုေ်တွင် ြရီးမီးယားေိဂ်ကေြ်အသင်း တစ် 

သင်းသင်းသို့  နပြာင်းနရှေ့ကစားရေ် ထုတ်နြာ်နပြာ 

ြကားခဲ့ြူးသည်။ 

Achilles သတင်းဌာေက ဇာေေ်တေ်၏အရွတ် 

သည် ဆိုးရွားစွာ စုတ်ပြဲခဲ့သည့်အတွက် အေည်း ဆုံး 

၆ေခေ့် အေားယူရြို့ ရှိပြီ အသက် ၃၉ နှစ်ရှိနေပြီ ပြစ် 

နသာနြကာင့် အောယူသွားြို့ ရာခိုင်နှုေ်းများနြကာင်း 

သုံးသြ်ထားသည်။ 
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အဂဂေေ်  ြရီးမီးယားေိဂ်  ကေြ်အသင်း 

တစ်သင်း ပြစ်သည့်  မေ်ယူအသင်းသည်  မိမိတို့  

နတာင်ြံကစားသမား ဆေ်းချက်ဇ်ကို အေိုက်နြးပြီး 

ဆေ်းချ ို၏ နပြာင်းနရှေ့နြကးကို  နမးပမေ်ခဲ့နြကာင်း 

သိရသည်။ 

မေ်ယူအသင်းသည် နဒါ့မွေ်အသင်း၏ ေူငယ် 

ြကယ်ြွင့် ကစားသမား ဆေ်းချ ိုကို နခါ်ယူရေ် ကကိုး 

ြမ်းနေခဲသ့ညမ်ှာ ယခင ်နဘာေုံးရာသကီတည်းကြင ်

ပြစ်သည်။ 

မေ်စီးတီးအသင်းမှ ထွက်ခွာပြီး နဒါ့မွေ်အသင်း 

တွင် အထူး နပခစွမ်းပြနေသည့် ဆေ်းချ ိုကို ဥနရာြ 

ထိြ်သီးကေြ်အသင်းများကေည်း နြကးကကီးနြးပြီး 

ဆေ်းချက်ဇ်ကို အေိုက်နြးပြီး ဆေ်း 

ချ ိုကို ကမ်းေှမ်းေိုက်သည့် မေ်ယူ

နခါ်ယူရေ် စိတ်ဝင်စားနေြကသည်။ 

သို့နြမယ့် မေ်ယူအသင်းက ေက်ဦးမှု ရယူေို 

သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ကစားသမားတစ်ဦး အေိုက် 

နြးပြီး ကမ်းေှမ်းမှုတစ် ပြုေုြ်ေိုက်ပခင်း ပြစ်သည်။ 

ေက်ရှိ အင်တာမီေေ်အသင်းတွင် အငှားပြင့် 

သွားနရာက ်ကစားနေသည့ ်ဆေ်းချကဇ်သ်ည ်အာဆင ်

ေယ်အသင်းမှ မေ်ယူအသင်းသို့  နပြာင်းနရှေ့ကစား 

ချေိ်မှစ၍ နပခစွမ်းပြနိုင်ရေ် ရုေ်းကေ်နေရသည်။ 

ယခု နဘာေုံး ရာသီတွင် ဆေ်ချ ိုသည် နဒါ့မွေ် 

အတကွ ်ဘေွဒ်ကေ်ဂီါပြိုငြ်ွ၌ဲ ၁၄ဂိုးသငွ်းယကူာ ဂိုးြေ ်

တီးမှု ၁၇ ကကိမ်ကာ နပခစွမ်းပြ ကစားနေသူ ပြစ်သည်။ 
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