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ကရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ
KNPP အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး
ဦးရွှေမျ ိုးသန့်နှင့် မေးမြန်းခြင်း
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uE Wm&0wDwdkif;(rf)

a'owGif; owif;

=o*kwfv (1) &ufae@/ 2020 ckESpf

awmifolawG wm0ef,lr_/ wm0efcHr_ r&Sd&jcif;a=umihf qdwfarG;jrLa&; t&_H;ay:[k qdk

စို က် ပျ ိုးမွေး မြူရေးနှ င့် ဆည် မြောင်း ဝန် ကြီး ဦးဘော့ ( စ် ) ကို က နေပြီး ဆိ တ် မွေး မြူရေး နဲ့ ပတ် သ က် လို့ ဇူ လို င် လ ၂၄ ရက် နေ့က
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာပြောကြားသွားခဲ့စဉ်။

pdk;xdkufatmif

ကယားပြည်နယ်အတွင်း တောင်သတွ
ူ
ထ
ေ ဆ
ံ တ
ိ ်

“ ဒီဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးလျော့ကျသွားစေရန်အတွက်

မွေးမြူရေးဖြန့်ဝေပြီးမွေးမြူတဲလ
့ ပ
ု င
် န်းမှာ အရှုံးပေါ်နေ

လည်း ဆိတ်သားကို သားပေါက်နှုန်းနဲ့သွားပါတယ်။

တယ် လို့ တို င် စာပစ် စာလေ့ လာဆန်း စစ် ရေးအဖွဲ့ မှ

တစ်ကောင်ကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ကို (၅)ကောင်ခန့်

ဇွန်လ ၁၁ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကယားပြည်

သာဆိတ်သားပေါက်ရရှပ
ိ ါတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလ
့ ိုအ
့ ချ ိန်

နယ် လွှ တ် တော် အ စည်း အဝေးမှာ တို င် စာပစ် စာလေ့

တစ်လပေးပြီး ကျတော်တို့ပြန်လည်မွေးမြူပြီး အကျ ိုး

လာဆန်း စစ် ရေးအဖွဲ့ မှ လွှ တ် တော် အ စည်း အဝေးမှာ

အမြတ်ရရှိအောင်စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ကျ

တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

တော်တဆ
ို့ တ
ိ အ
် စားထိုးပြန်လည်မွေးမြူခြင်း ကိလ
ု ည်း

ခံ နို င် ရေကောင်း တဲ့ ဆိ တ် မွေး မြူရေးကို ဒေသ

ဌာန၏ မူ ဝါဒနှ င့် အ ညီ ဆင်း ရဲ နွ မ်း ပါးမှု လျော့ ချရေး

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ဖြန့်ဝေစဉ် အပင်ပန်းခံ

ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။”

စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ လက်

ဟုဆိုပါတယ်။

လှမ်းမီသလောက်စမ
ွ ်းစွမ်းသမန်ဆောင်ရက
ွ ပေ
် းခဲတ
့ ယ်

ဒေသခံတွရ
ေ ဲ့ အဆိအ
ု ရတော့ ပြည်မဘက်ကနေ

လိစ
ု့ က
ို ပ
် ျ ိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးဘော့စ်

ယူလာတဲ့ ဆိတတွ
်
ဟ
ေ ာ ဒီဒေသရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့မကိက
ု ်

ကိုက ဇွန်လ ၁၂ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပြည်နယ်

ညီ တာကြောင့် အသေအပျောက်များတယ်လို့ ဆိတမွ
် ေး

လွှ တ် တော် အ စ ည်း အ ဝေး မှာ ဖြေကြား သွား ခဲ့ တာ

မြူသူတဦးက ပြောပါတယ်။

ဖြစ်ပါတယ်။

“ သူ က အပူ ပို င်း ကနေလာတယ် အစားအ

ဆိတမွ
် ေးမြူရေး လုပင
် န်းအတွက် ကယားပြည်

သောက် ကလည်း အပြောင်း အလဲ ဖြစ် သွားတယ် ၊

နယ် ဘ ဏ္ဍာငွေ ဖြင့် ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှ စ် မှာ

နောက် နေရာဒေသလဲ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားတယ်၊

ငွေ ကျပ် သ န်း (၄၀) နဲ့ ဆိ တ် အ ကောင် ရေ (၄၀၀) ၊

နောက်လာတဲ့ ဆိတ်တွေကလဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်း

ဆိတ်မွေးမြူရေး အရှုံးပေါ်ရတာဟာ ဆိတ်မွေး

သေဆုံးမှု မရှိအောင် ကျတော်တို့မွေးမြူတောင်သူနဲ့

၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစမ
် ှာ ငွေကျပ်သန်း(၅၈) သန်းနဲ့

ဆိ တ် တွေ မ ဟု တ် ဘူး အဲ့ လို မျ ိုးပေါ့ နော် ။ ဘယ် လို

တဲ့ တောင်သူတွေ အနေနဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု

ကျတော်တို့ ကတိဝန်ခခ
ံ ျက်ဆတ
ို ာ ဆောင်ရက
ွ ထ
် ားတာ

ဆိတအ
် ကောင်ရေ (၅၈၀)၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစမ
် ှာ

ဘဲ ဖြစ် ဖြစ် ရောဂါတစ် ခု မ ဟု တ် တ စ် ခု ပါပြီး သား။”

မရှိ တာကြောင့် ဖြစ် တ ယ် လို့ စို က် ပျ ိုးမွေး မြူရေးနှ င့်

ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ဒီဆိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာ

ရန်ဘုံငွေ သန်း(၁၅၀)နဲ့ ဆိတ်အကောင်ရေ(၁၅၈၀)

လို့ဆိုပါတယ်။

ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးဘော့စ်ကိုက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်

ဒီကျတော်တက
ို့ ယားပြည်နယ်မှာ တကယ်တမ်းကယား

ကောင်ကို ပြည်နယ်အတွင်းမွေးမြူခဲပေ
့ မဲ့ အောင်မြင်မှု

ဆိတ်မွေးမြူတဲ့ တောင်သူ တွေ လက်မှတ်ရေး

၂၄ ရက်နေ့ အစိုးရ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆို

ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသ နယ်မြေအခြေအနေအရ၊ ရာသီဥ တု

မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘဏ္ဍာငွေတွေသာ ဆုံးရှုံးနေရ

ထိုးထားတဲ့ မွေးမြူရေး စနစ်စာချုပ်မှာ ဆိတမွ
် ေးမြူရေး

လိုက်ပါတယ်။

အခြေအနေအရ တကယ် တ မ်း ကို က် ညီ တဲ့ ဒေ သ

တယ်လို့သိရပါတယ်။

သက်တမ်း ၁နှစ် အတွင်း လက်ခံရယူထားတဲ့ ဆိတ်

“ ဆုံးရှုံးမှု မရှရ
ိ လေအောင်ဆပို ြီး နည်း စနစ်တွေ

ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိုက်ညီတဲ့ ဒေသဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ဘာ

ဆိတမွ
် ေးမြူရေးလုပင
် န်းက အရှုံးပေါ်နေရတာနဲ့

တွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပျက်စီးဆုံးရုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ရင် ပေးအပ်

သ င် တ န်း တွေ ပေး တွေ ပေး ခဲ့ ပါ တ ယ် ။ သ င် တ န်း

ကြောင့်အရှုံးပေါ်တာလည်းဆို အခုနပြောတဲ့ ကျတော်

ပ တ် သ တ် ပြီး ဆုံး ရှုံး မှု တွေ ကို လျော့ ကျ သွား စေဖို့

တဲသ
့ မ
ူ ှာ တာဝန်မရှပ
ိ ဲ လက်ခရ
ံ ယူတဲ့ တောင်သူ တွေက

တွေပေးပြီးမှပဲ ကျတော်တို့ ဆိတမွ
် ေးမြူရေးလုပင
် န်းကို

တိတေ
ု့
ာင်သတွ
ူ
ရ
ေ ဲ့စာချုပ်မှာပါတဲ့ တာဝန်ယမ
ူ ှု တာဝန်

ဆိ တ် အ စားထိုး ပြန် လ ည် မွေး မြူခြင်း တွေ ကို ဌာနရဲ့

တာဝန်ဝန်ရမှာဖြစ်ပြီး မူလ တန်ဖိုးအတိုင်း ပေးလျော်

စတင်ဆောင်ရက
ွ ပ
် ါတယ်။ စတင်ဆောင်ရက
ွ တ
် ဲ့ အချ ိန်

ခံ မှု မ ရှိ တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် အရှုံး ပေါ်ရခြင်း ပဲ ဖြစ် ပါ

မူ ဝါဒတွေ နဲ့ အညီ ဆောင် ရွ က် နေ ဆဲ ဖြစ် တ ယ် လို့ ဦး

ရန် ပါရှိပါတယ်။

မှာ ပဲ ကျတော် တို့ ဆိ တ် တွေ အ လေအလွ င့် မ ရှိ အောင် ၊

တယ်။” လို့ ဦးဘော့စ်ကိုကပြောပါတယ်။

ဘော့စ်ကိုက ပြောပါတယ်။

pmrsufESm(2)
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ဓါတ်ပုံ – KNGY
ကရင်နီပြည် လူမျ ိုးစုလူငယ်ထု ညီလာခံအပြီး မြင်တွေ့ရစဉ်။

cGef;uvdkif;z&D;
စေ တ နာ့ ဝ န် ထ မ်း

အ ယော က် ( ၈ ၀ ) က

ကျောင်း ဆရာ/မ မလုံလောက်တဲ့ ကယန်းတိုင်းရင်း

လို့ ရှမ်းတောင်၊ ဖယ်ခမြ
ုံ ို့နယ်၊ မောင်တိုးရွာဟောင်းမှာ

cGef;uvdkif;z&D;

နေထိုင်တဲ့ ခွန်းသားငယ်က ပြောပါတယ်။

နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ပါတီစုံဒီမို

ဖို့ပေါ့နော်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အောင်နိုင်ဖို့က သဘော
ထားကျထားပြီ ၊ ထု တ် ပြ န် ချက် ထဲ မှာ ပါတဲ့ အတို င်း
ပဲပေါ့နော်။” လို့ ကန္တာရဝတီတိုင်းမ်ကို ပြောပါတယ်။

သား ဒေ သ ဘ က် က ကျော င်း တွေ မှာ သွား ရော က်

ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့က စေတနာ့

ကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ကယား(ကရင်နီ)

စာသင်ကြားပေးဖို့ ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ် လူငယ်အဖွဲ့

ဝန် ထ မ်း ဆရာ၊မတွေ ကို နွေ ရာသီ ဆ ရာဖြစ် ၂ လ

ပြည်နယ်အခြေစိုက် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့

ထို့ အ ပြ င် L A I N န ည်း ပ ညာ အ ထော က်

သင် တ န်း ပေးထားပြီး ၎င်း သင် တ န်း မှ သင် ကြားမှု

အောင်နင
ို ရ
် ေးအတွက် ဝန်းရံကည
ူ သ
ီ ွားမယ်လို့ ကရင်နီ

ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ ပညာရေး

နည်းလမ်းနှငဗ
့် ျူဟာ၊ အတန်းစီမခ
ံ န့်ခွမ
ဲ ၊ှု စီစစ်အကဲဖြတ်

ပြည် အ ရပ် ဘ က် လူ င ယ် အ ဖွဲ့ တွေ က ပြောဆို လို က်

အကူပြုအဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ နော်ဖောဝါးကလည်း ပြည်

စီမံကိန်းတာဝန်ခံ ခွန်းမောင်တင်က “ အဓိက ကယန်း

ခြင်း၊ ကလေးသူငယ်အခွင့အ
် ရေးနဲ့ အခြေခံအင်္ဂလပ
ိ စ
် ာ

ပါတယ်။

နယ်အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို ဝန်းရံသွား

ဒေသမှာ ဆရာ၊မ မလုံလောက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကို ကူညီ

စတဲ့ဘာသာရပ်တွေကို သင်ကြားပို့ချပြီး ဖြစ်တယ်လို့

ကနေ ဦးဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ထောက်ပခ
ံ့ ျင်တယ်။ အဲဒ
့ ါရဲ့ နောက်ဆက်တမ
ွဲ ှာ ပြန်စဉ်း

သိရပါတယ်။

ခု ပြောဆို ချက် ဟာ ၂၀၂၀ ခု နှ စ် မတ် လ မှာ

မယ်လို့ ခုလို ပြောပါတယ်။

ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကရင်နီပြည်လူမျ ိုးစုလူငယ်ထု တွေ့ဆုံနှီး

“ ကျမတို့ LAIN အနေနဲ့ ကတော့ လာမယ့်

စားမယ်ဆိုရင် ကျောင်းသူ၊သား ကျောင်းထွက်နှုန်းကို

ကယန်း မျ ိုးဆက် သ စ် လူ င ယ် က စေလွ တ် တဲ့

နှောဖလှယ်ပွဲကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကြေညာချက်

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေသအခြေစိုက်ပါတီတွေကို

လျော့ ချစေချင် တ ယ်ပေါ့။ ဒီအချက် နဲ့ ကျနော်တို့

စေတနာ့ ဝ န် ထ မ်း တွေ ဟာ မူ လ တန်း အဆင့် ကို သာ

အတို င်း ဖြစ် တ ယ် လို့ ကရင် နီ ပြ ည် လူ မျ ိုးစု လူ င ယ်

ဝန်း ရံ သွားဖို့ ကျမတို့ ဆုံး ဖြတ် ထားပါတယ် ။ ဒေသ

စေလွတ်ပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။

သင် ကြား ပေးမှာ ဖြစ် ပြီး အဆို ပါ ဆရာ၊မတွေ ဟာ

ဦးဆောင် ကော်မတီ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ခွန်းသောမတ်က

အခြေစိက
ု ပ
် ါတီတွဖေ ြစ်တအ
ဲ့ တွက် ကျမတို့ ပြည်နယ်ရဲ့

ကယန်းဒေသကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ဖယ်ခုံ

အစိုးရအကျောင်းတွေမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကိုယ်ထူ

ပြောပါတယ်။

အခြေအနေတွေ၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ သူတို့က

မြို့နယ်၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်နဲ့ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကယား

ကိုယ်ထ ကျောင်းတွေမှာ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ရောက်

ပြည် န ယ် ရှိ လွို င် ကော် မြို့နယ် ၊ ဒီး မော့ ဆို မြို့နယ် နဲ့

သင်ကြားသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

“စေတနာ့ ဝ န် ထ မ်း တွေ စေလွှ တ် ပေးတာမျ ိုး

ပိုပြီးသိတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။

ပေါ့။ သက်ဆင
ို ရ
် ာ မဲဆန္ဒနယ်မှာ ကယောခွင်ထရ
ဲ ောက်

ဒေသအခြေစိုက်ပါတီတွေသာ အစိုးရယန္တရား၊

မယ်စမြ
ဲ့ ို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ သံတောင်ကြီး မြို့နယ်၊

၎င်းတို့ရဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍမှ နှစ်စဉ် ကျောင်းသူ၊

ရင် တော့ ကယောလူ င ယ် တွေ ကို လွှ တ် ပေးတာမျ ိုး၊

လွှ တ် တော် က ဏ္ဍ တွေ မှာ ရော က် လာ မ ယ် ဆို ရ င်

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရှိ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်နဲ့

သား ၆၀၀၀ ဦးခန့်အပေါ် အကျ ိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး

ကယန်းခွင်ထဲရောက်ရင်တော့ ကယန်းလူငယ်တွေကို

လက်ရှိ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ပိုမို

လယ်ဝေးမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းပေါင်း (၇၀)ခန့်ကို ပေးပို့

စာသင်ကျောင်းနဲ့ ကလေးတွေအတွက် သင်ထောက်

လွှ တ် ပေးထားမျ ိုး။ အဲ ဒါမျ ိုးနဲ့ ဝန်း ရံ ဖို့ အားလုံး က

ထိ ရောက် စေ နို င် သ လို တို င်း ရင်း သားတွေ လို လား

ကူပစ္စည်းတွေကို ပြည်ပအလှူရှင်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့

သဘောတူ ထားကြတယ် လို့ ” ၎င်း က ဆက် ပြောပါ

နေတဲ့ ဖက် ဒ ရယ် ပြ ည် ထောင် စု ခ ရီး လမ်း ကို ပို ပြီး

ထောက်ပံ့ပေးတာတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

တယ်။

သွားနိုင်မယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။

စေလွှတ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တချ ို့ကျေးရွာ တွေ မှာ ကတော့ အစိုး ရကနေ
သ တ် မှ တ် ထား တဲ့ ကျော င်း သား ဦး ရေ မ ပြ ည့် မီ

ကယန်းဒေသတွင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆရာ၊ မ

အဆိုပါ ကရင်နီပြည်လူမျ ိုးစုလူငယ်ဦးဆောင်

တာကြောင့် ကျောင်းဆရာ/မ ချပေးတာမရှတ
ိ အ
ဲ့ တွက်

တွေကို စေလွှတန
် ိုငဖ
် ိုအ
့ တွက် အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်

ကော်မတီကို ကယားလူမျ ိုးစုလူငယ်၊ ကယောလူမျ ိုး

ကယန်း အမျ ိုးသားပါတီ ( KNP)နဲ့ ကယားပြည် န ယ်

ကို ယ် ထူ ကို ယ် ထဖွ င့် နေကြ ရ ပြီး ဆ ရာ / မ လို အ ပ်

တွေကို စောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

စုလူငယ်၊ ကယန်းလူမျ ိုးစုလူငယ်၊ ကော်ယော်လူမျ ိုး

ဒီမက
ို ရက်တစ် ပါတီ (KySDP) တို့ မဟာမိတဖွ
် ဲ့ထားပြီး

က ယ န်း မျ ိုး ဆ က် သ စ် လူ င ယ် အ နေ နဲ့

စုလူငယ်၊ ယင်းတလဲလူမျ ိုးစုလူငယ်နဲ့ ကရင်လူမျ ိုးစု

ကယားတစ်ပြည်နယ်လုံး မဲဆန္ဒနယ်မြေ (၃၄) နေရာ

စေတနာ့ဝန်ထမ်းစေလွတတ
် ဲ့ ပညာရေးလုပင
် န်းစဉ်ကို

လူငယ် စတဲ့ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်တွင်းမှာ နေ

အနက် KysDP က နေရာ (၃၀) နဲ့ KNP က (၄) နေရာ

၂၀၀၇ ခုနစ
ှ က
် နေ စတင်ခပေ
ဲ့ မယ့် ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင်

ထိုင်တဲ့ လူမျ ိုးစုလူငယ် (၆) ဖွဲ့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်

သာ ဝင်ရောက်ယဉ
ှ ပ် ြိုင်သွားဖို့ သဘောတူညမ
ီ ရ
ှု ရှထ
ိ ား

တာပေါ့လေ။ လူဦးရေနည်းတော့ အစိုးရစံချ ိန်စံနှုန်းနဲ့

နှ စ် မှ သာလျင် ဆရာ၊မ မွေး ထု တ် စေ လွှ တ် တာကို

ပါတယ်။

တယ်လို့ သိရပါတယ်။

မမီဘူးပေါ့။ အဲ့ခါကျတော့ အစိုးရက အဆင်မပြေဘူး။

ထဲထဲဝင်ဝင်လုပ် ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ချက် တွေ ကို တော့ ကယန်း မျ ိုးဆက် သ စ် လူ င ယ် အ ဖွဲ့
(KNGY)အဖွဲ့က ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ကျောင်းခါကျတော့ လူဦးရေနည်း

ဒေသအခြေစို က် တို င်း ရင်း သားပါတီ ဖြစ် တဲ့

“အဓိ က က တို င်း ရင်း သားပါတီ ပြည် န ယ်
အခြေစိုက် နှစ်ပါတီက KNP ရယ် KySDP ရယ် ဝန်းရံ

အဲက
့ ြောင့မ
် ို့ နှစတ
် င
ို ်းပဲ KNGY ဆရာ၊မကို ခေါ်တာပေါ့။”

pdkufysdK;ajrr&SdwJhtwGuf awmifolawG 'kuQa&mufae=u
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တ ပ် မ တော် က

တော င် သူ တွေ ရဲ့ တော င်

ဘူး” လို့ ၎င်းကဆိုပါတယ်။

တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်

ကယားပြည် န ယ် ဝ န် ကြီး ချုပ် ဦးအယ် လ် ဖောင်း ရှို က

ကြေညာလိုက်ပါတယ်။

ပြောပါတယ်။

ယာမြေတွေကို သိမ်းဆည်းလိုက်တာကြောင့် မြေယာ

ဒီးမော့ဆမြ
ို ို့နယ်ထက
ဲ ဒေါဆိရ
ု ှေ့တောင် သူတွေ

ပေါ်မှာ ထွန် ယ က် စို က် ပျ ိုးခွင့် မ ရတဲ့ သူ တွေ အနေနဲ့

လွို င် ကော် မြို့နယ် ထဲ က မြေနီ ကု န်း ၊ ဒေါမူ က လား

“အစိုးရတွေက ဒါချက်ချင်းလုပဆေ
်
ာင်ပေးသင့်

“ပြည်သတွ
ူ
ေ ရသင့ရ
် ထိက
ု တ
် ဲ့ ပြန်လည်တောင်း

ဒု က္ခ ရော က် နေကြ ပြီး တော င် ယာ ဝ င် လု ပ် မ ယ်

ကျေး ရွာ တွေ ဘ က် မှာ နေထို င် တဲ့ တော င် သူ တွေ

တဲအ
့ ရာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်အမှုမျ ိုးတွေမတက်လာ

ဆို တဲ့ ပို င် ဆို င် သ င့် ပို င် ဆို င် ထို က် ပြန် လ ည် တောင်း

ဆို ရ င် လ ည်း ဖ မ်း ဆီး တ ရား စွဲ ဆို နေ တာ ကြော င့်

အများစုက တပ်သိမ်းထားလို့ စိုက်ပျ ိုးမြေတွေ မရှိပဲ

အောင် လ ည်း ပြင် ဆ င် တဲ့ အ နေနဲ့ ပြင် ဆ င် တဲ့ အနေ

ဆို တဲ့ မြေတွေ ကို တော့ ကျတော် တို့ ပြ န် လ ည် စွ န့် လွှ

ထိတ်လန့်နေကြရပါတယ်။

အခက်အခဲကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။

အထားဖြစ်အောင် ညွန်ကြားချက်တွေ ဥပဒေတွေ ပြင်

တ် ပေးနို င် ဖို့ အ တွ က် တင် ပြ ပါတယ် ။ ဒီ လို စွ န့် လွှ တ်

ကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဥက္ကဌ

တောင် သူ တွေ နဲ့ မြန် မာ့ တ ပ် မ တော် တို့ ဖြစ်

တာတွေ တစ် စုံ တ စ် ရာ လု ပ် ဖို့ လို အ ပ် တ ယ် ။ ”လို့ က

ဖို့ တ င် ပြ တဲ့နေ ရာမှာ လည်း ပဲ မူ နဲ့ အညီ စီ စ စ် ပြီး ခရို င်

ခူးတူရယ်က “တောင်ယာလုပ်ငန်းတွေစစ်တပ်တွေက

ပွားနေတဲ့ ပြဿနာတွေကိုပြည်ထောင်စု အစိုးရသော်

ယန်းအမျ ိုးသားပါတီ ဥက္ကဌ ခွန်းဘီထူးကပြောပါတယ်။

မြို့နယ် ပြည် န ယ် အ ဆင့် ဆ င့် စီ စ စ် ပြီး ပေးသင့် ပေး

သိမ်းလိုက်ခါကျတော့ ဝင်မလုပ်ရ ဝင်လုပ်ရင်ဖမ်းမယ်

လည်းကောင်း ပြည်နယ်အစိုးရ သော်လည်း ကောင်း

တပ်သိမ်းတောင်ယာမြေပြဿနာနဲ့ပတ်သက်

ထိုက်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ သိမ်း

ဆီး မယ် လု ပ် တဲ့ ခါကျတော့ သူ တို့ လ ည်း အသက် နဲ့

တစ်စုံတစ်ရာ ဖြေရှင်းပေးတာတို့ ညွန်ကြားချက်တွေ

ပြီး ပြည်သတွ
ူ
ေ ရသင့ရ
် ထိက
ု တ
် ဲ့ တောင်ယာမြေတွေကို

ဆည်းလယ်ယာမြေဗဟိကေ
ု
ာ်မတီ တင်ပြပြီး စီမဆေ
ံ
ာင်

အသက် ရှ င် နေ ရတဲ့ သူ တွေ ပဲ လေ စိုး ရိ မ် ကြောင့် ကြ

ထု တ် ပေးတာတို့ ဆောင် ရွ က် သ င့် တ ယ် လို့ ကယား

ပြည်ထောင်စအ
ု စိုးရထံတင်ပြထားပြီး တပ်မြေသိမ်းဆ

ရွက်ပြီးပါပြီ” လို့ ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။

နေတယ် ထိတလ
် န့်နေတဲခ
့ ါကျတော့ ဝင်မလုပရ
် ဲ တော့

(ကရင်နီ) ပြည်နယ် အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသား ပါတီ

ည်းခြင်းဆိင
ု ရ
် ာမူဝဒါနဲ့အညီ ဆောင်ရက
ွ ပေ
် းနေတယ်လို့
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News Editor - armfO D;jrm
Video Editor - zJbl;

ဖွဲ့ စည်း ပုံ အ ခြေခံ ဥ ပဒေအရ ၅ နှ စ် တ စ် ကြိ မ်

ယခင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက် ပွဲ အ ချ န
ိ ် တု န်း က

Reporter - aemfa'G;t,fcl

သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးတွေ

အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်( NLD)က ပြောင်းလဲ

Web Master - bdkudwf

ကို ရွေးခြယ် သွားဖို့ တို င်း ရင်း သား ပြည် သူ တို င်း မှာ

ချ ိန်တန်ပြီဆတ
ို ဲ့ ဆောင်ပဒ
ု က
် ို ယုကြ
ံ ည်အားကိုးခဲကြ
့ လို့

တာဝန်ရှိပါတယ်။

ပြည်သူတွေ မဲထည့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။

Layout Designer - cl;vD;&,f
Copy Editor - *Gsefaygvf

Radio Team
Radio Producer - cl;z&uf&,f
Presenter - armfa';a';

လာမည့်နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ အထွေထွေ

အဲ ဒီ နော က် N L D ကို ယ် စား လှ ယ် တွေ က

ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ

ကရင် နီ ပြ ည် န ယ် ရှိ တို င်း ရင်း သားဒေသအပါအဝင်

ကော်မရှင်ကနေ ကျေညာထားပြီးပါပြီ။

တခြား နေရာတော် တော် များများမှာ နေရာယူ နို င်

၂ ၀ ၁ ၀ အ ထွေ ထွေ ရွေး ကော က် ပွဲ တ စ် ကြိ မ်
၊

၂၀၁၅

ခဲ့ ပြီး ငြိ မ်း ချမ်း ရေးဖြစ် စ ဉ် တွေ ၊ တို င်း ရင်း သားအခွင့်

အ ထွေ ထွေ ရေး ကော က် ပွဲ တ စ် ကြိ မ်

အရေးတွေကို ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ဆောင်ရွက်

နှ စ် ကြိ မ် ပြုလု ပ် ခဲ့ ပြီး ဖြစ် တာကြောင့် လူ ထု တွေ မှာ

ပေးမယ်လို့ မီဒယ
ီ ာကို ထုတဖေ
် ာ်ပြောကြား ခဲပ
့ ါတယ်။

မဲ ထ ည့် ပုံ မဲ ထ ည့် န ည်း တွေ ကို တော့ ထို က် သ င့် သ

သို့ ပေ မယ့် လို့ ၅ နှ စ် အ တွ င်း မှာ မီ ဒီ ယာကို

လောက် သိထားကြပြီးဖြစ်မှာပါ။

ထု တ် ဖော် ပြောဆို ခဲ့ တဲ့ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးဖြစ် စ ဉ် လု ပ် င န်း

ပြ ည် သူ့ ကို ယ် စား လှ ယ် တွေ ကို တော့ ရွေး

တွေ ၊ တို င်း ရင်း သားအခွင့် အ ရေးတွေ ကို တစ် ခွ န်း မှ

ကောက် ပွဲ ကို ၅ နှ စ် တ စ် ကြိ မ် ပြုလု ပ် ဖို့ ဖွဲ့ စည်း ပုံ

ဖွင့်ဟခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါတွေက ဘာကြောင့်လဲ?။

Office Staff

အခြေခံ ဥ ပဒေကို စစ် အာဏာရှ င် တွေ က သူ တို့ စိ တ်

ဗဟိုဦးစီးစနစ်ကနေ ထိန်းချုပ်ခံထားရပြီး ကိုယ်စား

ကြို က် ရေးဆွဲ ခဲ့ ကြ ပြီး စစ် တ ပ် ကို ယ် စားလှ ယ် တွေ

Coordinator - cl;zJbD;

လှယတွ
်
မ
ေ ှာ ဌာနေတိင
ု ်းရင်းသားဖြစ်စေကာမူ သူ့ဆန္ဒ

ကတော့ ၂၅ ရာခို င်း နှု န်း ပြည် သူ တွေ မဲ ပေးစရာ

ရှိအတိုင်း လွှတ်လပ်စွာ အရေးဆိုတိုက်တွန်းလို့မရခဲ့

Finance Manager - rmwD;em

မလို ပဲ အထူး အခွင့် အ ရေး ရနေအောင် ရေးဆွဲ ခဲ့ ကြ

တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။

Admin & Accountant - 0if;vJhvJhO D;
Marketing - rlbl;rl
±kH;vdyfpm - jynfaxmifpkvrf;r}uD;/

anmifudkif;/ 'D;armhqdkòrdŒ/ u,m;jynfe,f?
zkef;- 08340341?
jzefŒcsda&;vdyfpm - uEmW&0wDwdkif;(rf)/

jynfaxmifpkvrf;r}uD;/
anmifudkif;/ 'D;armhqdkòrdŒ/ u,m;jynfe,f?

တာဖြစ်ပါတယ်။

စ စ် အာ ဏာ ရှ င် ကို တွ န်း လှ န် ဖို့ ၊ ဖွဲ့ စ ည်း ပုံ

ဒီ လို အ ထူး အ ခွ င့် အ ရေး တွေ နေ ရာ တို င်း

အခြေခံ ဥ ပဒေကို ပြုပြင် ပြောင်း လဲ နို င် ဖို့ က လက် ရှိ

တို င်း ရ င်း သား ဒေ သ တွေ မှာ အု ပ် ချု ပ် ဖိ နိ ပ် မှု တွေ

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ

ရှိ နေသေးတဲ့ ဖွဲ့ စည်း ပုံ အ ခြေခံ ဥ ပဒေကို ပြောင်း လဲ

ည် ဦး ဆော င် တဲ့ ပါ တီ ကို မဲ ပုံ အော ပြီး ပေး ခဲ့ ပေ မ ယ့်

နိုင်ဖို့ လူထုတွေက ပြောင်းလဲပေးနိုင်မည့် ကိုယ်စား

ကိုယ်စားလှယ်တွေက ကိုယ့်ဒေသအရေးမှာ ဖြစ်ပျက်

လှယ်တွေကိုသာ ထောက်ခံ အားပေးသင့်ပါတယ်။

နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တောင်သူအရေးတွေကို ထုတ်

ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူး။
များများစားစားမဟုတသ
် ည့တ
် င
ို အေ
်
ာင် အရွေ့
တစ် ခု ကို တို င်း ရင်း သားဒေသဘက် မှာ ဖော် ဆောင်
ပေးတာ မရှိခဲ့တဲ့အပြင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သမိုင်းနဲ့
အခွင့်အရေးတွေကို ချ ိုးနှိမ်တာခံလိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ
ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ စတုတ္ထနှစ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
ပြောသွားကြတဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးရေးလု ပ် င န်း တွေ ၊ လမ်း ပန်း
ဆ က် သွ ယ် ရေး လု ပ် င န်း တွေ ၊ ဟို တ ယ် ခ ရီး သွား
လုပ်ငန်းတွေ စတာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတယ်
လို့တော့ ပြည်နယ်အစိုးရကနေ ထုတ်ဖော်ပြောကြား
သွားပါတယ်။
ဒါတွေ က တက် လာတဲ့ အစိုး ရတို င်း မှာ လု ပ်
ရမည့် တာဝန် ဝ တ္တ ရားရှိ နှ င့် ပြီး သားပါ။ ဒါတွေ က
အထူးတလည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ တိင
ု ်းတာ
ပြောဆိုလို့မရပါဘူး။
၅ နှ စ် အ တွ င်း ပြု ပြ င် ပြော င်း လဲ ရေး မ လု ပ်
ပေးနို င် သ ည့် တို င် အောင် နှ စ် ပေါင်း ၇၀ ကျော် တို င်း
ရ င်း သား တွေ လို လား နေ တဲ့

ငြိ မ်း ချ မ်း ရေး တွေ ၊

တိုင်းရင်း သားအခွင့်အရေးတွေကို လွှတ်တော်ထဲမှာ
ပြောနိုင်၊ ဆိုနိုင် ၊ တိုက်တွန်းပေးနိုင်တဲ့သူ ကိုယ်စား
လှ ယ် လောင်း တွေ ကို ပဲ ဒီ ၂ ၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲ မှာ
မဲပေးရွေးချယ်သင့်ပါကြောင်း ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)က
တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။

umwGef;u¾

jzefŒcsdonfhae&m - u,m;jynfe,f?
ykHEdkyfwdkuf -

ok0Àodif*D/ ykHESdyfwdkuf
rSwfyHkwiftrSwf (00431)
vdyfpm - No. 146/ 48th Street(apper)/
Botahtaung Township, Yangon
zkef; - 0931271975/ 09795807500/

09780386118

sunncolor1995@gmail.com
xkwfa0ol - a':pdk;pdk;xuf
rSwfyHkwiftrSwf - 00765

zkef; - 097 9023 8119/ 097 9389 3419?

qufoG,f&ef vdyfpm a':pdk;pdk;xuf - OD;jrifhaqG/ o§20/
atmifoajy&yfuGuf/ aiGawmifaus;&Gm/
'D;armhqdkòrdŒ/ u,m;jynfe,f?
zkef; - 097 9389 3419?
tD;ar;vf -

kayahhtet@kantarawaddytimes.org
kayahhtet@gmail.com

rlbl;rl - Marketing Manager
zkef; - 09262172935 ?
uEmW&0wDwdkif;(rf) *sme,fxHodk@ owif;/
aqmif;yg;/ umwGef;/ ay;pmESifh t}uHðypmrsm;
ay;ydk@Edkifygonf? ay;ydk@vmonfh pmrlrsm;udk
tvsOf;oifhovdk az:jyay;oGm;rnf jzpfyg
onf?
pmrsufESm(4)
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Cash for Work စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

(၂၃.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တင
ွ ် ဒီးမော့ဆမြ
ို ို့နယ်၊ ဆောင်ဒလ
ူ ာကျေးရွာအုပစ
် ၊ု ခူးပရာပတိင
ု ကျေ
ံ
းရွာ၌ Cash for

စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် COVID-19 Economic Relief Plan(CERP)အရ ကျေးလက် ဒေသနေ မိ

Work စီမက
ံ န
ိ ်းဖြင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း ဆောင်ရက
ွ လ
် ျက်ရသေ
ှိ
ာ လုပင
် န်းအား ကယားပြည်နယ်ကျေးလ

သားစုများဝင်ငွေလျော့နည်းလာမှုနှင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများ ပြေလည် စေနိုင်ပြီး ကျေးလက်ဒေသများရှိ

က်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ဦးကျော်သအေ
ူ
ာင်၊ ဒုတယ
ိ ညွှနကြ
် ားရေးမှူး၊ ဦးစောဒီးဒီ၊

ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်စေ၍ လုပ်အားခဝင်ငွေချက်ချ

ဒုတယ
ိ ညွှနကြ
် ားရေးမှူး(နည်းပညာ)၊ ဦးထွန်းချစ်၊ ခရိင
ု ဦ
် းစီးမှူး၊ ဦးသောင်းမြင့တ
် မ
ို့ ှ မြေပြင် သိက
ု့ င
ွ ်းဆင်းစစ်ဆေး

င်းရရှိစေမည့် စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည့် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း

ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်

သိရှိရပါသည်။

ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ COVID-19

ဖြူဖြူ (ကျေးလက်)

ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
“VDP သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း”
နို င် ငံ တော် မှ ချမှ တ် ထားသော COVID-19 ကာလ စီး ပွားရေး ကု စားမှု အ စီ အ စဉ် COVID-19 Economic Relief Plan (CERP)အရ ကျေးလက် နေ မိ သားစု များ ဝင် ငွေ လျော့ န ည်း လာမှု နှ င့် စားဝတ် နေရေး
အခက်အခဲများကို ကုစားနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်မည့် CfW စီမံကိန်း၊ ကျေးရွာမတည်ရန်ပုံငွေ VRFP စီမံကိန်းများ
ဆောင် ရွ က် မှု အ ခြေအနေများကို ကျေးလက် ဒေ သဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေးဦးစီး ဌာန(ရုံး ချုပ် ) မှ ညွှ န် ကြားရေးမှူး၊
ဦးရဲခေါင်နှင့်အဖွဲ့သည် (၁၁.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၃.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ကယားပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွင်း
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး (၁၂.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကယားပြည်နယ် ကျေးလက်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် VDP
သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
သ င် တ န်း တွ င် ကျေး လ က် ဒေ သ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး ဦး စီး ဌာ န ( ရုံး ချု ပ် ) မှ ညွှ န် ကြား ရေး မှူး ၊
ဦး ရဲ ခေါ င် ၊ ဦး စီး အ ရာ ရှိ ၊ ဒေါ် ယု သ ဉ္ဇာ လွ င် တို့ မှ ကျေး ရွာ ဖွံ့ ဖြိုး ရေး စီ မံ ကိ န်း ရ င်း နှီး မြှု ပ် နှံ မှု အ စီ အ စ ဉ် ဖြ
င့် အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် သ ည့် ကျေးရွာ ဖွံ့ ဖြိုးရေးစီ မံ ကိ န်း Website တင် ခြင်း ၊ AVIP Form
ပုံ စံ များရေးသွ င်း ခြင်း အား သင် ကြားပို့ ချခဲ့ ပြီး ပြည် န ယ် အ တွ င်း ကျေးလက် ဒေ သဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေးဦး
စီး ဌာနရုံး အဆင့် ဆ င့် မှ စီ မံ ကိ န်း ဌာနခွဲ ၊ ဌာနစိ တ် မှ သင် တ န်း သား/သင် တ န်း သူ (၁၅)ဦး တက် ရောက်
သင်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်

ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
“လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း”
ကယားပြည် န ယ် ကျေးလက် ဒေ သဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေးဦးစီး ဌာနမှ လူ့ စွ မ်း အားအရင်း မြစ် စီ မံ ခ န့် ခွဲ မှု

တစ်ဦးချင်းစီ၏ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ ပွင့်လင်းစစ်မှန်၍ လေးလေးစားစား ပြောဆိုဆက်ဆံမှု

သင် တ န်း အား (၂၉.၇.၂၀၂၀)ရက် နေ့တွ င် ကယားပြည် န ယ် ကျေးလက် ဒေ သဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေးဦးစီး ဌာနရုံး

စသည့် အရည် အ သွေး ကောင်း များကို လက် တွေ့ လို က် နာကျင့် သုံး ကြခြင်း စသည့် အ ဖွဲ့ အစည်း ဆို င် ရာ

အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ယဉ် ကျေးမှု ကောင်း မွ န် သော၊ သာယာပျော် ရွှ င် သော လု ပ် င န်း ခွင် တစ် ရ ပ် ကို ဖန် တီး နို င် ရ န် ရည် ရွ ယ် ၍

သင် တ န်း ဖွင့် ပွဲ တွ င် ပြည် န ယ် ဦးစီး မှူး၊ ဦးကျော် သူ အောင် မှ လူ့ စွ မ်း အားအရင်း အမြစ် စီ မံ ခ န့် ခွဲ မှု သင်

ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

တန်း ဖွင့် လှ စ် ပို့ ချရခြင်း ကြောင့် ဌာနတစ် ခု ၊ အဖွဲ့ အစည်း တစ် ခု မှ ဝန် ထ မ်း များသည် ၎င်း အဖွဲ့ အစည်း မှ

သင်တန်းတွင် သင်တန်းနည်းပြများဖြစ်သော ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)

ချမှ တ် ထားသော လု ပ် င န်း ရည် မှ န်း ချက် ပန်း တို င် များ အကောင် အ ထည် ပေါ်လာအောင် ဆောင် ရွ က် နို င်

မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေါ်ရှန်ခေါင်ဂျာဂူနှင့် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂၊ ဒေါ်ဆုမြတ်စန္ဒြီ တင်ဦးတို့မှ

စွ မ်း ရှိ ခြင်း နှ င့် အဆို ပါ လူ သားအရင်း အမြစ် ( ဝန် ထ မ်း များ)ကို ကောင်း မွ န် စွာ စီ မံ ခ န့် ခွဲ ခြင်း သည် အဖွဲ့

သင်ကြားပိုခ
့ ျမည်ဖြစ်ပြီး ကယားပြည်နယ်အတွင်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာနရုံးအဆင့ဆ
် င့မ
် ှ

အစည်း အောင် မြင် မှု ရ ရှိ ရေးအတွ က် အဓိ က အရေးပါသော အခန်း ကဏ္ဍဖြစ် ခြင်း စသည့် အချက် များကို

သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၂၀)ဦးဖြင့် (၂၉.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၃၀.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ သင်တန်းကာလ(၂)

သိမြင်လက်ခံလာခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာစေရေးအတွက်

ရက် ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

အဖွဲ့ အစည်း အတွ င်း မှာ ရှိ သော လူ တို င်း ၏ပြောဆို ဆ က် ဆံ ရေး၊ အပြုအမူ စသည် တို့ က ပုံ ဖော် သ ည် ဖြစ် ရာ
ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်
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တစ်လနီး နီးရှသ
ိ ွားပြီ။ ရက်ပေါင်း နှစဆ
် ယ်ထက်လန
ွ ပ် ြီး

နောက် နှေးသွားတာပေါ့ အခြားပို က် ဆံ ထွက် ရှာ ဖို့ ။

စိက
ု ခ
် ရ
ဲ့ င်တော့ သူက အထွက်နန
ှု ်းလည်း နည်းလာမယ်။

ပြီးတော့ စက်ခတွေရော၊ ကျွဲတွေ၊ လူတွေနဲ့ လုပ်တာ

ပြီး တော့ သူ့ ရက် မှာ စို က် မ ယ် ဆို အများကြီး ပွားတာ

အချ ိန်တော်တော်ကုန်ပါတယ်။ ဒီနှစ်က နှစ်တိုင်းထက်

ပေါ့ နော် ။ သူ့ ရက် ထ က် လွ န် ရ င် တော့ ပွားနို င် တဲ့

ပိုကုန်တာပေါ့ဗျား” လို့ပြောပါတယ်။

နှုန်းနည်းသွားတာပေါ့နော်” ဟု အလယ်ကယန်းဒေသ

ဖယ်ခုံမြို့နယ် အလယ်ကယန်းဒေသမှာ လယ်

ဘီစီကုန်းကျောင်းတိုက်မှာ သတင်းသုံးနေတဲ့ စစ္စတာ

ဧကပေါင်း ၁၆၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် ဧက ၆၀၀ ခန့်

ယဉ်ယဉ်အေးက ပြောပါတယ်။

ရေအခက် ခဲ နှ င့် ရင် ဆို င် နေ ရကြောင်း ကျေးရွာ အု ပ်

လက် ရှိ အ ချ န
ိ ် မှာ စပါးပျ ိုးပင် တွေ စို က် ပျ ိုး

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပင
ို ်း ဖယ်ခမြ
ုံ ို့နယ်၊ အလယ်
ကယန်း ဒေသတွ င် မိုး ရွာ သွ န်း မှု န ည်း ပါးတဲ့ အ တွ က်

လုံး ဝမဖြစ် နို င် ဘူး လေ။ မိုး မကျမချင်း တော့ မလု ပ် ရ
တော့ဘူးပေါ့။” လို့ ပြောပါတယ်။

တောင် သူ လ ယ် သ မားတွေ က ရေအလုံ အ လောက်

တောင်ကျရေတွေကို မှီခိုအားထားပြီး ရေသွင်း

မရရှိဘဲ လယ်မြေထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုးရာမှာ အခက်အခဲ

စို က် ပျ ိုးရသည့် အ တွ က် မိုး ရွာ သွ န်း မှု များမှ သာလျင်

ကြုံ တွေ့နေကြရပါတယ်။

ရေလုံလောက် မှုရရှိနိုင်မည်လို့ ဆိုပါတယ်။

၎င်း အခက် အ ခဲ နှ င့် ပတ် သ က် ပြီး တောင် သူ

တောင်သတွ
ူ
ေ စိုက်ပျ ိုးထားတဲ့ စပါးပျ ိုးပင်တွေ

ခွန်း အလေးရှို က “ရေမရတဲ့ နေရာမျ ိုးခါကျတော့

သ တ် မှ တ် ရ က် ကျော် လွ န် နေ ပြီ ဖြ စ် သော် လ ည်း

ပို ပ င် ပ န်း တာပေါ့ ။ တစ် ရ က် တ စ် ရ က် လု ပ် တာ နဲ နဲ ပဲ

လ ယ် ရေ မ ရ ရှိ သော ကြော င့် မ စို က် ပျ ိုး နိ င် သေး တဲ့

သွားတဲအ
့ ခါကျတော့ မြေနဲ့ ပြောမယ်ဆို ရေရှတ
ိ ဟ
ဲ့ ာဆို

အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါတယ်။

ပို မြန် တာပေါ့ ။ ရေမရှိ တဲ့ နေရာခါကျတော့ တခါနဲ နဲ

“လုပ်တဲ့ စပါးက ရွှေရင်အေးပေါ့နော်။ သူ့သက်

တွ န်း သွားပြီး တော့ လု ပ် တ ယ် ။ တစ် ရ က် ဆို အလွ န်

တ မ်း က ရ က် ပေါ င်း နှ စ် ဆ ယ် ပဲ ။ ဒါ ပေ မ ယ့် ခု က

ဆုံး တစ်ပယ် နှစ်ပယ်ပဲပြီးတယ်။ နောက် ဒီပုံစံမျ ိုးဆို

ရေ မ ရ တဲ့ အ တွ က် နှ စ် ဆ ယ် ထ က် မ က တော့ ဘူး

စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခွန်းလှမျ ိုးက ပြောပါတယ်။

ပြီး စီး ရမည့် အချ ိန် ဖြစ် ပေ မယ့် လ ည်း ကျောင်း တို က်

“ လ က် ရှိ ဒီ လို ပဲ ဖြ စ် နေ မ ယ် ဆို ရ င် တော့

ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်မြေ (၃) ဧကကျော်အား မစိုက်ပျ ိုးနိုင်

ကျနော်တို့ သက်ဆင
ို ရ
် ာ ဌာနအဆင့ဆ
် င့တွ
်
န
ေ ဲ့ ချ ိတ်ပြီး

သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။

တော့ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီလေးတွေ တောင်းခံသွားဖို့

နှ စ် စ ဉ် မိ ဘ မဲ့ ကလေးငယ် (၃၀) ခန့် ကို

ရှိပါတယ်။ တောင်သူ လယ်သမားတွေ အနေနဲ့ ဒီလို

လက်ခံပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ကျောင်းအနေဖြင့်

တင် ပြ လာမှု ရှိ လာ ပြီ ဆို တော့ သက် ဆို င် ရာ နို င် ငံ

စားဝတ် နေ ရေး အခက် အ ခဲ ဖြစ် လာနို င် တဲ့ အ တွ က်

တော်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြို့နယ်အဆင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချ ိတ်ဆက်

လက်ခန
ံ င
ို သ
် ည့် ကလေးအရေအတွက် လျော့ချလိက
ု ရ
်

တင်ပြဖို့ ရှိပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။

သည့် အခြေအနေမျ ိုး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ယခင်နှစ်တွေမှာတော့ ရေကြီးရေလျံမှု ဖြစ်ပွား

ဒေ သ ခံ တော င် သူ တွေ အ နေဖြ င့် ယ ခု နှ စ်

လေ့ ရှိ ပေ မယ့် လ ည်း အခု လို မိုး နည်း ပြီး ရေရှားပါး

ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် လယ်ရေစောင့်ရင်းပင်

တဲ့ အ တွ က် တော င် သူ လ ယ် သ မား တွေ စို က် ပျ ိုး

အချ ိန်ကုန် ကြရတယ်လို့ တောင်သူ ခွန်းမာနွေးလယ်

ရေမလုံ လောက်ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်

ကဆိုပါတယ်။

နေကြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

၎င်းက “ဒီတောဖက်မှာဆိုရင် လယ်ဝင်ပြီးရင်

ဖယ်ခမြ
ုံ ို့နယ် အလယ်ကယန်းဒေသအပါအဝင်

အခြားအလု ပ် ပို က် ဆံ ပြ န် ထွ က် ရှာ တယ် စားဝတ်

မိုးဗြဲဆည်ရေသောက်တဲ့ လယ်တွမ
ေ ှာလည်း ယခုနစ
ှ မ
် ိုး

နေရေးအတွက်။ လယ်လုပ်ပြီးမှ ထွက်မယ် စောင့်ရင်း

ဗြဲဆည်ရေခမ်းလာတဲအ
့ တွက် တချ ို့လယ်တွမ
ေ ှာလည်း

စောင့် ရ င်း ကျနော် တို့ မိ သားစု အ တွ က် အတော့် ကို

ရေလုံလုံလောက်လောက်မရဘူးလို့ သိရပါတယ်။

owœrwef; yx0D oif&dk;nGef;wrf;u trSm;jyifay;zdk hu&ifeD wdkif;&if;om;awG awmif;qdk
tefaxmeD
ကျော င်း သား တွေ ကို သ င် ကြား တဲ့ ဖ တ် စာ

၂၀၁၇ ခု နှ စ် က ကယန်း မျ ိုးနွ ယ် စု လေးမျ ိုး

အဲဒီပွဲတော်ကို ကောက်သစ်စားပွဲလို့လည်းခေါ်

ရှိနေတဲ့အတွက် ကျောင်းဖွင့်ချ ိန် နောက်ကျနေပေမယ့်

အုပမ
် ှာ ကယား (ကရင်န)ီ တိင
ု ်းရင်းသား လူမျ ိုးစုတွရ
ေ ဲ့

ပေါင်းမှ ကယန်းတစ်မျ ိုးတည်းဖြစ်ကြောင်းကို ကယန်း

တယ် လို့ ရေးသားထားခြင်း ဟာလည်း ကောက် သ စ်

မှားယွ င်း ပုံ နှိ ပ် ထားတဲ့ ကျောင်း သုံး စာအု ပ် တွေ က

အမည်နဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွက
ေ ို မှားယွင်းဖော်ပြထား

အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက လူထောင်ချ ီပါဝင်တဲ့ ညီလာခံ

စားပွဲ မဟုတ်ကြောင်း ကယားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု

သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေးမှူးရုံးတွေကို ရောက်ရှိနေပြီး

တာတွေကြောင့် ပြန် လ ည်ပြ င် ဆ င် ပေးဖို့ တောင်းဆို

ကျင်း ပပြီး ဆန္ဒ ပြု လက် မှ တ် ရေးထိုး ကာ အစိုး ရနဲ့

ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ခူးဖဲညွန့်ရယ်က ပြောပါတယ်။

ကျောင်းတချ ို့က ထုတ်ယူနေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။

နေကြပါတယ်။

သက် ဆို င် ရာ ဝန် ကြီး ဌာနတွေ ကို တင် ထားတယ် လို့

သတ္တမတန်း ပထဝီဝင်ဘာသာရပ် သင်ရိုးညွန်း

အ မှား ပြ င် ဆ င် ချ က် အ ချ န
ိ ် မ ပေး နို င် တော့

ကောက်သစ်စားပွဲ ဆိပု ြီးတော့ သုံးနှုန်းနေတာတွေဟာ

တဲ့ အ တွ က် ကျောင်း သားတွေ ကို သင် ကြားပေးမယ့်

တ မ်း အ သ စ် မှာ ပါ တဲ့ က ယ န်း ဆို တဲ့ စာ လုံး ပေါ င်း

သင်ရိုးညွန်းတမ်းထဲမှာ မှားယွင်းစွာသင်ကြား

တိင
ု ်းရင်းသားတွေအတွက် အင်မတန်မှ လွှမ
ဲ ှားတဲအ
့ သုံး

ဆရာ၊ ဆရာမတွေက အမှားကို အမှန် သင်ကြားပေးဖို့

သတ် ပုံ နဲ့ ဂေဘားဆို တဲ့ စာလုံး ပေါင်း သတ် ပုံ အ ပြင်

မယ်ဆိုရင် အနာဂတ်ကလေးတွေအတွက် အမှတ်မှား

အနှုန်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ အခု ကျနော်တို့ စိစစ်

ညွှ န် ကြား ထား တာ ရှိ တ ယ် လို့

က ယား မျ ိုး နွ ယ် စု ၉ မျ ိုး ထဲ က ဇ ယိ မ်း ၊ ဂေခို ၊

သွားနိုင်ပြီး တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းကြားမှာလည်း

နေတယ်။ ပြန်စီစစ်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ သက်ဆိုင်

ကေကောကျေးရွာ အလယ်တန်း ကျောင်းက ဆရာမ

ကယန်း(ပဒေါင်း)၊ ယင်းဘော်ဆတ
ို ဲ့ မျ ိုးနွယစ
် ု လေးစုက

သွေး ကွဲ မှု တွေ ဖြစ် လာနို င် တ ယ် လို့ ကယန်း စာပေ

ရာကို ကျနော်တို့ ပြန်တင်ပြဖို့တော့ရှိတယ်။ ဒီသင်ရိုး

ယွာအယ်ဖော က ပြောပါတယ်။

မှားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ယဉ်ကျေးမှုတာဝန်ခံ ဒေါ်ရင်မေ

ညွှန်းတမ်းရေးဆွဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာ ကျနော်ထင်

“ ဘ ယ် လို မျ ိုး ညွှ န် ကြား ထား လဲ ဆို တော့

က ပြောပါတယ်။

ဇယိ မ်း ၊ ဂေခို ၊ ကယန်း (ပဒေါင်း )၊ ယင်း ဘော်

ဆိုပါတယ်။

“ကျနော်တို့ အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ အဲဒိုပေါ်မီကို

ဖ ရူ ဆို မြို့ န ယ်

ပါတယ်။ ဒီအခြေခံပညာမှာ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနက

ဗဟို မှာ သင် တ န်း သွားတက် ခဲ့ တဲ့ ဆရာမတွေ က

ဆိုတဲ့ မျ ိုးနွယ်စု လေးစုက ကယန်းမျ ိုးနွယ်စု တစ်ခု

“တချ ို့ကျောင်း မှာ ကျတော့ လူ မျ ိုးပေါင်း စုံ ရှိ

ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ဒီပြည်နယ်က

သူ တို့ ကို ပြ န် မေးတယ် ။ ကျမတို့ ကယန်း က ဒီ လို စာ

တ ည်း သာ ဖြ စ် တ ယ် ဆို တာ ကို က ယ န်း တ စ် မျ ိုး

တဲ့ခါကျတော့ အဲမှာ သူတို့အမှတ်မှားသွားနိုင်တယ်။

ပု ဂ္ဂို လ် ကြီး တွေ က တော့ ဒီ လို သင် ရိုး ညွ န်း တမ်း ကို

လုံး ပေါင်း မဟု တ် ဘူး ဆို တာကို သူ တို့ ကို ပြောပြတဲ့

သားလုံးက သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်ခွဲ

အမှ တ် မှားသွားနို င် တဲ့ ခါကျတော့ ရှေ့ဆက် လ ည်း

ရေးဆွဲတာမရှိဘူးပေါ့နော်။”

ခါကျတော့ သူ တို့ က လည်း သူ တို့ အ မှားကို ဝန် ခံ တဲ့

ထည့်ထားတာဟာ မှားယွင်းနေတယ်လို့LAIN Tech-

သူ တို့ အဲ့ လို မျ ိုးပဲ ဆက် မှားမယ် ဆို ရ င် သူ တို့ အ တွ က်

nical Support Group ဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်

လည်း မကောင်းဘူး။”

ထင်အောင်က ထောက်ပြ ပြောဆိုပါတယ်။
“အဲဒထ
ီ က
ဲ စာမျက်နှာ ၃၁-၃၂ မှာကို ကျနော်တို့
က ယား လူ မျ ိုး ဆို တဲ့ ဟာ ကို

အခုလို တစ်နိုင်ငံလုံး အမှတ်မှားပြီး သင်ကြား
နိင
ု တ
် ာဖြစ်တအ
ဲ့ တွက် သက်ဆင
ို ရ
် ာ မျ ိုးနွယစ
် ု အလိက
ု ်

ကျောင်းဖွင့ခ
် ျ ိန်မတိင
ု ခ
် င် သင်ကြားမယ့် ဆရာမ

အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ စာအုပ်တော့ မထုတ်ပေး

တွေကိုလည်း ဒီးကူ အသုံးအနှုန်းအစား အဲဒိုပေါ် မီကို

နို င် ပါ ဘူး တဲ့ ။ ထု တ် ပေး စ ရာ လ ည်း အ ကြော င်း

ပြန်ပြီး ထည့်သွင်းပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြထား

မရှိ ဘူး ။ ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆို တော့ သူ တို့ က လာမယ့်

ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။

Grade 8 အတွက်ပြုစုနေရတဲ့အတွက် မှားတဲ့ဟာကို

သုံး နှု န်း ပြီး တော့ မှ

မိ မိ တို့ ရဲ့ လူ မျ ိုးနာမည် တွေ ကို လ ည်း တိ တိ ကျကျ

အ ခု လို တို င်း ရ င်း သား တွေ ရဲ့ အ မ ည် နာ မ

ကိုယ့်ဒေသက ဆရာ၊ ဆရာမတွေကပဲ သင်ကြားပေး

ဒီကယား ၉ မျ ိုးဆိုတဲ့ဟာကို ရေးထားတယ်ပေါနော်။

သတ်မှတ်ပြီး ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်နဲ့ တောင်းဆို

တွေ ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်း မှားယွင်းထည့်သွင်း

ဖို့အတွက် သူတို့က အဲ့လိုမျ ိုးပြန်ပြီးတော့ လမ်းညွှန်

အဲ လို ရေး ထား တဲ့ ထဲ မှာ

သင့်တယ်လို့ ကယားပြည်နယ် ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး

ဖော်ပြမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်နယ်မှာတော့ သက်ဆိုင်

ပါတယ်။”

ဦးလူစီယားနိုက ပြောပါတယ်။

မှုမရှိဘူးလို့ ကယားပြည်နယ် ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး

ဒီ ပြ ည် န ယ် မှာ ရှိ နေ တဲ့

ကယန်း ကို နသတ် ( န် ) နဲ့ ယန်း ရမယ့် ဟာကို (မ် )
နဲ့ ယ မ်း ထား တ ယ် ။ ဂေဘား ဆို တဲ့ နေ ရာ မှာ လ ည်း

“ အ မှ တ် မှား နို င် တာ ပေါ့ ။ အဲ ဒါ ကြော င့် မို့

ဂေပါး (ပါး) ဆိုပြီးတော့ သုံးနှုန်း ထားတယ်ပေါနော်။

လိက
ု ပြ
် င်တာ မပြင်တာ သက်ဆင
ို ရ
် ာလူမျ ိုးနဲ့ပဲ ဆုံးဖြတ်

“အခြေခံ ပ ညာဦးစီး ဌာန သင် ရိုး ညွ န်း တမ်း နဲ့

မသိနင
ို တ
် ာကြောင့် စာအုပထ
် မ
ဲ ှာပါတဲအ
့ တိင
ု ်း အမှားကို

၉ မျ ိုး မှာ နှ စ် မျ ိုး မှား နေ တ ယ် ။ ပြီး တော့ ၂ ၀ ၁ ၇

ချက်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်လို့ ကျနော် ပြောချင်တာပေါ့နော်။

ဆို င် တ ယ် ။ ငါတို့ အ ဆင့် နဲ့ ဖြေလို့ မ ရတဲ့ ဟာပေါ့ ။

သင် ကြားတာတွေ မဖြစ် အောင် အမှားပြင် ဆ င် ချက်

ခုနှစ်မှာကတည်းက ကယန်းမျ ိုးနွယ်စု လေးခုသည်

သက် ဆို င် ရာလူ မျ ိုးကပဲ ကို ယ့် ရဲ့ လူ မျ ိုးနာမည် ဟာ

ပြောမယ် ဆို ရ င် ဒါက တို့ အ ဆင့် နဲ့ ဖြေပို င် ခွ င့် မ ရှိ တဲ့

ထု တ် ပေး ဖို့ လို တ ယ် လို့

ကယန်းတစ်မျ ိုးတည်းပဲဖြစ်တယ်ဆတ
ို ဟ
ဲ့ ာကို ကယန်း

စာလုံးပေါင်း ဘယ်လိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို တကယ်

ဟာ ပေါ့ ။ အဲ ဒါ က တော့ တ က ယ် တ မ်း က တော့ သူ

ပြောပါတယ်။

အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကနေပြီးတော့ လက်မှတ်ရေး

ဆို တိ တိ ကျကျ ထု တ် ပြ န် ပြီး တော့ မှ ပြင် ပေးအုံး

သင်ရိုးရေးဆွတ
ဲ သ
ဲ့ က
ူ သေချာချပြဖိတေ
ု့
ာ့ ကောင်းတာ

“ကျမတို့ ကယားပြည်နယ်ကတော့ ဒီဆရာမ

ထိုးပြီးတော့ ညီလာခံကို လူထောင်ချ ီ ကျင်းပထားပြီး

ဆိုပြီးတော့မှ တောင်းဆိုပြီးတော့မှ ကောင်းတာပေါ့။”

ပေါ့။ အားလုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ပြန်သုံးရ

တွေ က ဒေသခံ တွေ မို့ လို့ သိ တ ယ် ၊ ပြင် လို့ ရ တယ် ။

ထု တ် ပြ န် ထား ပြီး တော့ မှ အ စိုး ရ နဲ့ သ က် ဆို င် ရာ

ဒါ့ အ ပြင် စာမျက် နှာ ၂၃ မှာ ပါရှိ တဲ့ ကယား

မှာပေါ့။”

အမှ န် ပြ င် ပြီး အမှ န် သ င် လို က် ကို ယ့် က လေးတွေ က

ဝန်ကြီးဌာနတွေ တင်ထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။”

ဦးလူစီယားနိုက ပြောပါတယ်။

တ စ် နို င် ငံ လုံး က သ တ္တ မ တ န်း ပ ထ ဝီ ဝ င်
သင် ကြားမယ့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေ က မှားနေတာကို

ဒေါ် ရ င် မေ က လ ည်း

(ကရင်န)ီ တိင
ု ်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာပွတေ
ဲ
ာ်တစ်ခဖု ြစ်တဲ့

ကရင် ဒီ ဒေ သခံ တွေ တောင်း ဆို ချက် နဲ့ ပတ်

လည်း သိ တ ယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျမပြောတာ တစ် နို င် ငံ

ကယန်းမျ ိုးနွယစ
် ု လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးတည်းပဲ ရှရ
ိ မှာ

အဲဒိုပေါ်မီ (ခေါ်) ဒီးကူပွဲကို စာအုပ်ထဲမှာက အဲဒိုပေါ်မီ

သက် ပြီး ပညာရေးဝန် ကြီး ဌာန အခြေခံ ပ ညာ ဦးစီး

လုံး နဲ့ ခြုံ ကြည့် ရ င် ကို ယ့် က ယားပဲ သိ မ ယ် တခြား

ဖြစ် ပြီး လက် ရှိ မှာ တော့ မူ လ မျ ိုးနွ ယ် စု ခွဲ လေးစု ကို

မပါဘဲ ဒီး ကူ ပွဲ လို့ သာ ရေးသားထားတာတွေ က မှား

ဌာန ညွှ န် ကြားရေးမှူး ဦးကို လေးဝင်း ကို RFA က

ပြည်နယ်ကတော့ မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ ကျမအထင်

လည်း မူ လ သတ် မှ တ် ချက် ၁၃၅ မျ ိုးထဲ က အတို င်း

နေတယ်လလ
ို့ ည်း ကယားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်

မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့ မရပါဘူး။

ဖော်ပြထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

မတီက ထောက်ပြထားပါတယ်။

pmrsufESm(6)

ဒီ အ ချ န
ိ ် ဟာ ကို ရို နာ ဗို င်း ရ ပ် စ် အ န္တ ရာ ယ်
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စစ်တပ်ကနေ လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းခံလက
ို ရ
် ပြီး မိသားစု စားဝတ်နေရေးရုန်းကန်ရှာဖွေစားသောက်နေရတဲ့ ဒီးမော့ဆမြ
ို ို့နယ် ဒေါဆိရ
ု ှေ့ကျေးရွာမှ
ကိုပါးရယ်နဲ့ သူတို့မိသားစု အခက်အခဲအကြောင်းကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ကိုပါးရယ် မိသားစုက ကိုပါးရယ်နှင့် ဇနီး၊ သားတစ်ဦး ယောက္ခမနှင့်အတူ လေးယောက် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကိုပါးရယ်ကစက်ပြင်၊ စက်မောင်း။
ယောက္ခမဖြစ်သူ ဒေါ်ညားမာက တစ်ခါတစ်လေ တောင်ယာပေါင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုနေ့စားလုပ်တယ်။ ဇနီးနဲ့ကလေးကတော့ အိမ်မှာ ကလေးနှင့်
အိမ်တွင်း အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
စက် ပြ င် ရ င် တော့ နှ စ် ထောင် သုံး ထောင် တော့ သူ များ

ကျ နော် တို့ မြေ ကို ဒီ လို မျ ိုး လို က် သိ မ်း နေ တ ယ် ။

ပေးတာပေါ့ တစ်ရက်ကို နှစထေ
်
ာင်သုံးထောင် အဲလ
့ မ
ို ျ ိုး

ကျနော် တို့ အင်မတန်မှ ခံစားနေရတယ်။ အခုကျနော်

ပဲပေးတယ်။

တောင်ယာသွားတယ်။ ကျနော်တောင်ယာ သွားတာ

မေး ။ ။ အခု လို နေ့စားအလု ပ် နဲ့ မိ သားစု
စားဖို့သောက်ဖို့ လုံလောက်မှုရှိလား။

အဌားလိုက်တယ်။ ကျနော်တောင်ယာထဲမှာ ကျနော်

ဖြေ ။ ။ နေ့စားနဲ့ကို ဘယ်လိုမှ မလုံလောက်

ဖြတ် သွားရတယ် ။ ကျနော် တောင် ယာ ကျနော် ပြ န်

နိင
ု ဘ
် ူး။ မလုလေ
ံ
ာက်တော့ ကျနော်တချွေ
ို့ တာစားနေရ

မြင်မိတော့ အင်မတန်မှ စိတ်နာတယ်။ တစ်ခါတလေ

တာပေါ့နော် ချွေတာစားနေရတယ်။ မသေယုံတမယ်ပဲ

ဒေါသတွေ ထွက်မိတယ်။

ကျနော်တို့စားနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီ။

မေး ။ ။ လာမည့် ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာကော

ကျနော့်မိသားစုကို ကျနော် ကျန်းမာရေး၊ စား

မဲသွားထည့်ဖို့ စိတ်ကူးရှိလား။

ဝတ်နေရေးစသဖြင့် အဲ့လိုမျ ိုးထည့်တွက်ပြီး ဒီစားဝတ်

ဖြေ ။ ။ ရွေး ကော က် ပွဲ ပေါ့ နော် ကျ နော်

နေရေးပိုင်းပေါ့ ထမင်းတော့အရင်တုန်းက အရင်နှစ်

မဲ မ ထည့် ပေးလို့ ရှိ ရ င် ကျနော် နို င် ငံ တော် ကို တာဝန်

ဟာ တော့ ကျနော်တို့စားနေရတယ်။

မကျေဘူး လို့ ကျနော် န ကို ယ် ကျနော် ခံ ယူ တ ယ် ပေါ့

ဟ င်း ခါ ကျ တော့

အ သား ၊

ငါး တွေ တော့

ကျနော်တို့ ဘယ်လို မှမဝယ်စားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။

ကိုပါးရယ်

မဟု တ် ဘူး ကျနော် နေ့စား အခလို က် တ ယ် ၊ နေ့စား

နော်။ ကျနော်ဒီနိုင်ငံမှာ နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်
မဲထည့်ရမယ်။

ရှိတဲ့ အိမ်မှာပဲ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ကိုယ့်ကိုမွေးထားတဲ့

သို့ ပေ သည့် ကျနော် ထ ည့် ချင် တဲ့ ကျနော် ရဲ့

မေး ။ ။ အရင်တန
ု ်းက တောင်ယာလုပက
် င
ို တ
် အ
ဲ့ ခါ

လက် ဝါးကပ် တို င် တို့ ၊ ကေ့ ထျ ိုးဘိုး တို င် တို့ ၊ ကျနော်

ကြက် တွေ က နေပဲ ကျနော် တို့ တစ် လ ကို တစ် ကြိ မ်

အစိုးရ ကျနော့် တောင်သလ
ူ ယ်သမားလူထု တစ်ခထ
ု ပ
ဲ ဲ

စားဝတ် နေ ရေး ဖူ လုံ ခဲ့ ကြ လား ဘယ် လို အ ခြေအနေ

တို့ရိုးရာအဲဒိုပေါ်မှီ ခေါ် ဒီးကူပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျနော်

လောက်ပဲ ကျနော်တို့ စားနေရတာပေါ့နော် အဲ့လိုမျ ိုး

ကြည့်လို့မရဘူး။ ဒီအပြင် ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဥပမာ

ရှခ
ိ လ
ဲ့ ။ဲ အခုလက်ရှိ တောင်ယာသိမ်းဆည်းခံလက
ို ရ
် ပြီး

တို့ ရိုး ရာ ဒီး ကူ ရွ က် လဲ ကျ နော် တို့ ရွာ ဟော င်း မှာ ပဲ

ဖြစ် ကု န် တာပေါ့ ။ တစ် ခါတလေ တစ် ပ တ် တစ် ခါ

အခု ဆို လို့ ရှိ ရ င် လမ်း မပေါက် သေးတဲ့ ကျေးရွာ တွေ

နောက် ဘာတွေကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေကြရလဲ။

ကျနော် တို့ ပြန် ခူး ရတာပေါ့ နော် ။ ဆို တော့ ကျနော်

တောင်မှ ကြက်ဥတစ်ထောင်ဖိုး အဲ့လိုမျ ိုးပဲ စားနေရ

အများကြီးရှတ
ိ ယ်။ မီးမရသေးတဲ့ ကျေးရွာတွေ အများ

တာပေါ့။

ကြီးရှိတယ်။ ဒီအပြင် ကျနော်တို့အခု ရွာထဲမှာပေါ့နော်

ဖြေ။ ။ မသိ မ်း ခင် တု န်း ကဆို ကျနော် တို့ ရဲ့

တို့ ဒီ လို မျ ိုး ဆုံး ရှုံး သွားတဲ့ အတွ က် ကြောင့် လာမဲ့

ဘိုး ဘွားအစဉ် အ ဆက် အရပေါ့ နော် ၄-၅-၁၀ ဧက

ကျနော်တရ
ို့ ဲ့ အနာဂတ်ပေါ့နော် ကျနော်တရ
ို့ ိုးရာကျနော်

လု ပ် စားတာတောင် မှ တစ် နှ စ် စာအတွ က် ဖူ လုံ တာ

တို့ ဘယ်လိုမှ ရိုးရာဓလေ့ဆက်ပြီး မလည်ပတ် နိုင်

ပေါ့နော် အခုကျနော်တို့ရှိတဲ့ ၄-၅-၁၀ဧကကိုတောင်မှ

တော့ဘူးပေါ့။

မေး ။ ။ သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးကိုဘယ်လို
စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ စဉ်းစားထားပါသလဲ။

ကျနော် တို့ ရွာ ထဲ မှာ အခု မြေ ယာ ပြသနာတွေ ဖြစ်
နေတယ်။

ဖြေ ။ ။ အ ခု ကျော င်း တ တ် တော့ မ ယ် ။

အဆိုး ဆုံး က ဒီ မြေ ယာပြသနာ ကျနော် တို့ ရဲ့

အကုနသ
် မ
ိ ်းသွားတယ်ဆတေ
ို
ာ့ကျနော်တို့ လုပစ
် ားစရာ

မေး ။ ။ မြေဘယ်လောက် အသိမ်းခံလိုက်ရလဲ။

ကို ရို နာ ဗို င်း ရ ပ် စ် ကြော င့် ကျော င်း တွေ နော က် ကျ

ကျနော်တို့ဒီမြေမှ မလုပ်စားရရင် ကျနော်တို့ဆက်ပြီး

ဘာမှမရှိတော့ဘူး။

ဖြေ။ ။လယ် ယာမြေအသိ မ်း ခံ ရ တာ အားလုံး

ဖွ င့် နေ ရ တ ယ် ။ ကျော င်း နော က် ကျ ဖွ င့် တော င် မှ

အသက်ရှင်နိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။

နော က် ပြီး တ စ် ခု က ကျ နော် တို့ မှာ ပ ညာ

ပေါင်း (မိ သားစု ပို င် ) ၁၅-၂၀ဧကလောက် ရှိ တ ယ်

ကျောင်းပြန် တက်မယ်ဆလ
ို ရ
ို့ ရ
ှိ င် ကျနော်တို့ သားသမီး

မတတ်ဘူး။ လူများလိဌ
ု ာနဆိင
ု ရ
် ာမှာလည်း ကျနော်တို့

ပေါ့ နော် ။ ဧ က ၂ ၀ လော က် ရှိ တ ယ် ။ အဲ့ ဒီ ထဲ မှာ

အတွ က် ကျနော် ကျောင်း ထားဖို့ ကျနော် န ည်း နည်း

မေး။ ။ သက်ဆိုင်ရာ မြေသိမ်းသွားတဲ့ မြန်မာ့

အလုပမ
် လုပန
် င
ို ဘ
် ူး။ ဒါကြောင့မ
် လ
ို့ ပေ
ို့ ါ့နော် ကျနော်တို့

ကျနော်ဟာတော့ ၇-၈ဧက နီးနီးတော့ရတ
ှိ ယ်ပေါ့နော်။

စိုးရိမနေ
် ရတယ်။ ဘာဖြစ်လလ
ို့ ဆ
ဲ လ
ို ရ
ို့ ရ
ှိ င် ကျနော်တအ
ို့

ဖြေ။ ။ အဓိက ကျနော်တို့တောင်ယာပြန်ရဖို့အ

အခု နေ့စားပဲလက
ို နေ
် ရတယ်။ ဥပမာ ကျနော်ယေ
့
ာက္ခမ

သိ မ်း သွားတဲ့ အထဲ မှာ အကု န် ပါသွားတယ် ။

ရင်နစ
ှ ရ
် တဲဆ
့ န်စပါးတွေကို ကျနော်တထ
ို့ တ
ု ပ် ြီးရောင်း၊

တွ က် ပေ့ါ နော် ။ အခု ရှိ နေ တဲ့ လ ယ် ယာမြေအပေါ်မှာ

ဆိုလို့ရှိရင် သူနေ့စားလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေတ်အရနဲ့

ကျနော် ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ လွှတ်ပေးတာ

ထုခွဲရောင်းချမှပဲ ကျနော်တို့သားသမီးကို ကျနော်တို့

အဓိ က အားလုံး ပြန် မ ရချင် နေ ၇-၈ ဧက လောက်

ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင် ဒီခေတ်မှာ ပေါင်းသတ်ဆေးတွေ

ကျနော် ယောက္ခ မ ဟာ ၅ဧက ပြောတယ် ။ ဒါပေမဲ့

ကျောင်းထားနိုင်တယ်။

ပြန် မ ရချင် နေ ၊ ၃-၄ဧကအနည်း ဆုံး ပြန် ရရင် တော့

တအားသုံးလာခါကျတော့ အခြားလူ၊ အခြားတောင်သူ

တကယ်တင
ို ်းမယ်ဆလ
ို ရ
ို့ ရ
ှိ င် ၁ဧကတောင် မပြည့တေ
်
ာ့

မေး ။ ။ရှေ့လျှောက်ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲ။

လယ်သမားတွေရဲ့နေ့စားခေါ်မှုအပေါ်မှာတအားလျော့

ဘူး ။ သူ တို့ ထ ပ် ပြ န် ပြီး သိ မ်း လို က် တာပေါ့ နော် အဲ့ ဒီ

ဖြေ ။ ။ နောက်ပြီး မိဘဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်အရ

နည်းလာတာပေါ့နော်။ လျော့နည်းလာတယ်။

တပ်မတော်ကို ဘာတွေတောင်းဆိုချင်လဲ။

ကျနော်ကျေနပ်ပြီပေါ့နော်။
ကျ နော် စား ဝ တ် နေ ရေး

တ စ် ဖ က် တ စ်

ယောက္ခမဟာ ကျန်တဲ့ ၅ဧက။ မြေပုံစံထဲမှာ မြေဂရန်

ကျနော် တို့ မိ ဘဘိုး ဘွားတွေ က ကျနော် တို့ ကို အမွေ

လမ်းကျနော်အတွက် သက်ရောက်မှု ရှိတယ်ပေါ့နော်။

နောက်တစ်ချက် နောက်ပြီး ဒီနေ့လပ
ု မ
် ှ ဒီနေ့စား

ထဲ မှာ ပုံ စံ ၇ရပြီး ပြီ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ အ စိုး ရ(စစ် တ ပ် တွေ

ပေးခဲ့တယ် ဒီတောင်ယာ။ ကျနော်တို့မိဘ ဘိုးဘွားက

နောက်ပြီး သက်ရောက်မှု ရှသ
ိ ည်ထက် ဒီအခက်အခဲက

ရတယ်ဆိုတော့ အကယ်လို့ ဒီတစ်ပတ် တစ်ပတ်ကို

ဆက်ပြီး သိမ်းလိုက်တော့ ဧက ဝက်လောက်ပဲ ကျန်

တာဝန်ကျေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။

ရှိအုံးမှာပြောမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့က ဒီတောင်

ကျနော် တို့ တ စ် ရ က် ပဲ လို က် လို က် ရ တယ် အခု လော

တော့တာပေါ့။

ဒါပေမဲ့ အခု က အစိုး ရ(စစ် တ ပ် ) ကနေပြီး

ယာနဲ့မပ
ှ ဲ လုပစ
် ားကိင
ု စ
် ားနေရတဲ့ အတွကက
် ြောင့် ကျ

လောဆယ်ဆို ဒါဆိအ
ု ခက်အခဲ တအားရှသ
ိ ွားပြီ ကျန်တဲ့

မေး ။ ။ တောင်ယာ ၊ လယ်ယာ လုပ်ဖို့ မြေမ

ကျနော် တို့ တောင် ယာတွေ ကို သိ မ်း သွားခါကျတော့

နော်တရ
ို့ ဲ့မိဘဘိုးဘွားမြေကိလ
ု ည်း ကျနော် တိမ
ု့ ဆုံးရှုံး

ဆန်စပါး အခု ကျနော်တို့ စားတဲဆ
့ န်စပါးဆို ပြီးခဲတ
့ န
ဲ့ စ
ှ ်

ရှိတော့ ဘာတွေလုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီး နေရတာလဲ။

ကျနော်တို့လာမဲ့ ကျနော်တို့အနာဂတ် သားသမီးတွေ

စေချင်ဘူးပေါ့နော်။

ကျနော် တို့ လု ပ် ထားတဲ့ ဆန် စ ပါးတွေ ပဲ ကျနော် တို့

ဖြေ ။ ။ ပြီး ခဲ့ တဲ့ ၁-၂နှ စ် ပဲ ကျနော် ယာဉ်

ကျနော်ဘယ်လမ
ို ျ ိုး အမွေပေးရမလဲ။ ရှင်းရှင်း ပြောမယ်

ကျ နော် တို့ မိ ဘဘိုး ဘွား ဘ ယ် နား မှာ

စားရတယ် ။ လာမဲ့ နောက် နှ စ် ဆို လို့ ရှိ ရ င် ကျနော် တို့

မောင်းပေါ့နော်။ လမ်းကြိတ်စက်ပါပဲ ကျနော်လမ်းကြိ

ဆိုလို့ရှိရင် ကျတော် တာဝန်ကျေတဲ့လူ မဟုတ်တော့

တည်ခလ
ဲ့ ည်းဆို လာမယ့် ကျနော်ရဲ့အနာဂတ် ကျနော်

စားဝတ် နေ ရေး အတွ က် ပေါ့ နော် တအားခက် ခဲ ဖြစ်

တ်စက်ယာဉ်မောင်းလုပ်ခဲ့တယ်။

ဘူး လို့ ပဲ ကျနော် ကို ယ် ကျနော် ခံ စား လို က် ရ တယ်

သားသမီး မြေးမြစ် တွေ ကျနော် လ က် ညှိး ထိုး ပြစေ

ပေါ့နော်။

ချင်တယ်။

သွားပြီ။
မေး ။ ။ တခြား နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေ ဆုံးရှုံး
နစ်နာသွားကြတာရှိပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အခက်အခဲက အမျ ိုးမျ ိုးပဲ ကျနော်တို့

ပွ င့် လ င်း ရာသီ ရောက် ပြီ ဆို လို့ ရှိ ရ င် ကျနော်
အဲ့ မှာ ၃-၄လတော့ ကျနော် လ မ်း ကြိ တ် ပေးခဲ့ တ ယ် ။
အဲ့ ဒီ ပွ င့် လ င်း ရာသီ မှာ ပဲ ကျနော် လ စာက တစ် လ ကို
နှစ်သိန်း လောက်ပဲ ရတယ်ပေါ့နော်။

မေး ။ ။ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို
ဘာတွေ ပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော် ရဲ့ ဘဝမှာ ။ ဒါတွေ အားလုံး

ရွာ

မေး ။ ။ အစိုး ရကို ဘာတွေ ထပ် ဖြည့် စွ က်
တောင်း ဆို ချင် သေးလဲ ။ ဘာတွေ ထ ပ် ပြောပြချင် ပါ
သေးလဲ။

ဒီအစိုးရ(စစ်တပ်)ကနေသိမ်းသွားတဲ့ ကျနော်တို့ တောင်

အဲဒ
့ ရ
ီ တဲလ
့ စာ နှစသ
် န
ိ ်းကို ဒီ မိုးတွင်း ကျနော်ပြန်

ကြ ည့် ခြ င်း အား ဖြ င့် ပေါ့ နော် ကျ နော် တို့ ရဲ့ အ စိုး ရ

ဖြေ ။ ။ ပြောပြချင်တာထက်ကို ကျနော်အစိုးရကို

ယာတွေ မရှိ တော့ ခါကျတော့ ကျနော် တို့ စားဝတ်

စို က် ပျ ိုးဖို့ အ တွ က် ကျနော် ပြန် ထွ န် ထ ယ် ဖို့ အ တွ က်

လိုကိုလိုမယ်လို့ ကျနော်မြင်မိတာပေါ့နော်။ တစ်ချ ိန်

လာမယ့် ၂၀၂၀ အစိုးရကိုလည်း ကျနော်မျှော်တယ်။

နေ ရေး အ ပြ င် ကျ နော် တို့ စီး ပွား ရေး ၊ ကျ နော် တို့

ကျနော် ပြ န် ပြ င် ဆ င် ရ တယ် ။ ဆို တော့ ကျနော် ဆီ မှာ

တု န်း က ကျနော် တို့ တ င် မြောက် ခဲ့ တဲ့ ကျနော် တို့ ရဲ့ အ

အခု လ က် ရှိ ဖြစ် နေ တဲ့ အ စိုး ရ အာဏာရနေသေးတဲ့

ကျန်းမာရေး၊ ကျနော်တို့ပညာရေး အဖက်ဖက်အစုံစုံ

နောက် ပြီး ပြီး ခဲ့ တဲ့ နှ စ် တွေ ပဲ ရ တာပါ လစာက ဒီ နှ စ်

စိုးရ။ ကျနော်တို ကို အုပခ
် ျုပ်မယ့် အစိုးရ။ ကျနော်တရ
ို့ ဲ့

အစိုးရကိုလည်း ကျနော်တစ်ခါထဲတောင်းဆိုချင်တာ

ချွတ်ချုံ ကျနေပါတယ်။

တော့စက်ယန္တယားတွေ တအားများလာတော့ လစာမရ

အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးမယ့်အစိုးရ ကျနော်တို့

ကျ နော် တို့ ဒေါ ဆို ရှေ့ ရွာ ကို ပြ န် လာ ကြ ည့် ပေး ပါ ။

ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့တာ။

ကျနော် တို မဲ ထ ည့် ပေးတဲ့ ကျနော် တို့ ရဲ့ အစိုး ရတွေ

အ ခု လော လော ဆ ယ် ပေါ့ နော ။ နော က် ပြီး

တော့ဘူးပေါ့နော်။ ကိယ
ု လ
် ပ
ု တ
် ရ
ဲ့ က်မှာပဲ ကိယ
ု ရ
် တော့

ကျ နော် တို့ ရဲ့ ထိ န်း သိ မ်း လာ တဲ့ ကျ နော် တို့ ရိုး ရာ

တယ်။ တစ်ရက်ကို စက်မောင်းတဲ့အချ ိန်ဆိုတစ်ရက်

သို့ပေသည့် ဒါပေမဲ့လည်း ကျနော်တို့အားကိုး

ဓလေ့လည်း အဲဒ
့ ဒေ
ီ ါဆိရ
ု ှေ့ရွာဟောင်းမှာပဲ ကျနော် တို့

ကို ခုနှစ်ထောင်နှုန်း ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ

တ ကြီး နဲ့ ကျ နော် တို့ တ င် ခဲ့ တ ယ် ။ ဒါ ပေ မဲ့ လ ည်း

ရိုးရာဓလေ့တွေ အကုန်အဲ့မှာရှိပါတယ်။ သင်္ချ ိုင်း ကုန်း

ကျနော် စက် လို က် ပြ င် ကူ တ ယ် ပေါ့ ။ တစ် ခါတလေ

ဒီအစိုးရက ကျနော်တို့ကို ခုခံကာကွယ်မပေးတဲ့အပြင်
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ကျနော် တို့ အ ခု ဒု က္ခ ၊ အခက် အ ခဲ အ များကြီး ရောက်
နေတယ်။
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အသက် ၂၆ နှစ် အရွယ် ဇော်မျ ိုးလွငတ
် စ်ယောက်

အမြား ရှာနိုင်ဖို့ ကြံမိကြံရာ ငွေကို ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့

ကယန်းပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး

ပြီး တော့ ဥပဒေနဲ့ ကင်း လွ တ် တဲ့ လု ပ် င န်း ကို ပြန်

သူ့ရဲ့ လူငယ်ဘဝထဲက အချ ိန် ၇ နှစ်နဲ့ ၄ လ အကျဉ်း

အလွ ယ် ကူ ဆုံး ရနို င် တဲ့ မူး ယစ် ဆေးဝါးလောကကို

ဖြတ် တဲ့ တောင် ပေါ်စခန်း ကို လ ည်း ဖွင့် လှ စ် ထား

လုပ်တော့ သူ့ကိုယ်စား ကျနော်အင်မတန်မှ ပီတိဖြစ်

ထော င် သံ ဇာ ကာ ထဲ မှာ ကု န် ဆုံး ခဲ့ ရ တ ယ် ။ ၁ ၉

အရသာတွေ့ပါ တော့တယ်။

ပါတယ်။ ဆေးစွဲနေသူတွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိန်းပေးတဲ့

တယ် ။ ” လို့ တစ် ရွာ တည်း နေ ပန်း ချ ဆ
ီ ရာ ဦးဒို က

စခန်းပါ။

မှတ်ချက်ပြုတယ်။

နှစသ
် ားအရွယမ
် ှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်တဲ့ လမ်း

အ မြဲ တ မ်း တော့ ကံ မ ကော င်း နို င် ပါ ဘူး ။

ကို ရွေးခဲ့မိလို့ ထောင်နန်းစံခဲ့ရတာပါ။ မမှားသင့်တဲ့

ရာမ (ခေါ်) WY ဆေးပြား အရောင်း အဝယ် ကိ စ္စ နဲ့

ပြီး ခဲ့ တဲ့ ဧ ပြီ လ ၁ ၇ ရ က် နေ့ ၂ ၀ ၂ ၀ က

ဒါ့အပြင် ကယန်းဒေသတွင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး

အရာတစ် ခု ကို ကျူးလွ န် မိ ရ င် ပေးဆပ် လို က် ရ တဲ့

နေပြည် တော် ဖက် ကို ခရီး ဆန့် တဲ့ အ ချ န
ိ ် မှာ သူ့ ကို

အ ကျ ဉ်း ထော င် က ပြ န် လ ည် လွ တ် မြော က် လာ တဲ့

ရောင်း ဝယ် သူ ၊ သုံး စွဲ သူ တွေ ရှိ နေ တဲ့ အ တွ က် သမာ

အချ ိန်တွေက နည်းနည်းနှောနှော မဟုတ်ဘူးလို့ သူက

ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲတ
့ ယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်

ဇော်မျ ိုးလွင်ကတော့ ဟုမ်းကွာရန်တင်းကို သူ့မိသား

အာဇီဝ လုပ်ငန်းနဲ့ ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကိုင်ကြဖို့ သူက

ဆိုတယ်။

ဖော က် ကား မှု အ ပြ င် ဆို င် က ယ် ဝိ သော က် မှု နဲ့ ပါ

စုအိမ်မှာ (၂၁) ရက်နေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာတော့

အကြံပြုတယ်။

မိ သား စု နဲ့ နှ စ် တွေ အ ကြာ ကြီး ဝေး ခဲ့ ရ လို့

ထောင်ဒဏ် (၁၅) နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါတွေက

ကို ဗ စ် - ၁ ၉

အတော်လေး ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေ

ပြီး ခဲ့ တဲ့ ၂၀၁၃ ခု နှ စ် ဖေဖော် ဝါရီ လ ၂၂ ရက် နေ့က

အသိပညာပေးတာတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ သူကဆိုတယ်။

မယ့် လို့ သူ ရ လို က် တဲ့ နှောင် တ ဟာ အချ န
ိ ် နှောင်း မှ

ဖြစ်ရပ်ပါ။

ကူး စ က် ရော ဂါ နဲ့

ပ တ် သ က် တဲ့

ဆို င် က ယ် တ စ် စီး နဲ့

ကု န်း စိ မ်း အ ရော င်

အဝယ်လုပ်နေတဲ့ ဇော်မျ ိုးလွင်ကတော့ အနာဂတ်မှာ

ထော င် ထဲ မှာ ရှိ နေ စ ဉ် က အ ပြ င် လော က

ကားလေးတစ် စီး နဲ့ သွားနို င် လာအောင် လု ပ် မ ယ် လို့

ရလိုက်တဲ့ နှောင်တမျ ိုးဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောတယ်။

“ကို ယ့် ကို ယ် ကို ရဲ ရဲ ဝံ့ ဝံ့ စွ န့် စွ န့် စားစားလို့ ပဲ

ပြ န် ရော က် ရ င် သူ လု ပ် ချ င် တဲ့ လု ပ် င န်း တွေ ကို

သံ န္န ဌာန် ချထားတယ် ။ ပြီး တော့ ကို ယ် ပို င် ကု န် စုံ

အမောင် ဖုံး နေ့ရက် ရှ ည် တွေ ကို ဖြတ် သ န်း အပြီး မှာ

ထင် ခဲ့ တာပေါ့ ။ တကယ် တ မ်း ကျတော့ ဖြစ် လာခဲ့ တဲ့

စာရင်း ချကြည့် ပါတယ် ။ ၁) ကားအရောင်း အဝယ် ၊

ဆို င် တ စ် ခု ထူ ထောင် နို င် အောင် လု ပ် ချင် နေ တယ် ။

သူ ဟာ အခု တော့ မိ သားစု ထ မင်း ဝို င်း မှာ ပြန် ပြီး

အဖြစ်အပျက်နဲ့ ကိုယ်ကြုံရတဲ့ အနေအထားက ဘယ်

၂) ကားမောင်း နဲ့ ၃) ဟင်း သည် အ ဖြစ် ဘဝကို

မရှသေ
ိ
းတဲ့ ကျေးရွာစာကြည့တ
် က
ို က
် လ
ို ည်း အကောင်

ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။

လိုမှ စိတ်ကူးတောင် မယဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အနေအထားမှာ

ရပ်တည်ဖို့။ တစ်ခုခုကို ရွေးရတော့မှာပါ။ ထောင်က

အထည် ပေါ်လာအောင် ကူ ညီ ဖို့ စိ တ် အားထက် သ န်

ရှိခဲ့တာပေါ့။”

ပြန်လွတ်လာသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အရင်းအနှီးများ

နေတယ်။

“မိ သားစု နဲ့ အတူ အခု လို နွေး နွေး ထွေး ထွေး
ပြန် လ ည် နေ နို င် တဲ့ အ တွ က် အတို င်း မသိ ဝမ်း သာမိ
ပါတယ်။”
မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်မတ
ိ ာ အချစ်ကြောင့်
လို့ သူက အခိုင်အမာ ဆိုပါတယ်။ ဆယ်တန်းဖြေပြီးလို့

ကံကောင်းထောက်မစွာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်
ထ က် မှာ တ စ် ကြိ မ် ၊ N L D အ စိုး ရ လ က် ထ က် မှာ
တစ် ကြိ မ် လေးပုံ တ စ် ပုံ လွ တ် ငြိ မ်း ခွင့် ရလို့ ခု လို
အိမ်စောစောပြန်နိုင်ခဲ့တယ်။

ပို က် ဆံ ရှာ ဖို့ ကားစပါယ် ယာအလု ပ် လု ပ် ခဲ့ ရ တဲ့ သူ

ဇော်မျ ိုးလွင်နေထိုင်တဲ့ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ အလယ်

အဖြစ်၊ ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ အဒေါ်က ခါးခါး သီးသီး

ကယန်းဒေသမှာတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စရပ်တွေမှာ

များစားစားမရှိ နို င် သ လို ပတ် ဝ န်း ကျင် ရဲ့ ယုံ ကြ ည် မှု
အပြည့်အဝမရနိုင်ဘူးလို့ သူက ခံစားနေရပါတယ်။

“ဘေးပတ် ပ တ် လ ည် မှာ အု တ် တံ တို င်း တွေ
အထပ်ထပ် ကာရံထားတယ်။ ဆူးကြိုးတွေ ကာရံထား

“ဆိင
ု က
် ယ်တစ်စီးနဲ့ အရင်းအနှီးလေး တစ်သန
ိ ်း၊

တယ်။ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ အစောင့်တွေ ကိုယ့်ကို

နှ စ် သိ န်း ရှိ ရ င် တောင် စ လို့ ရ ပြီ ။ ကို ယ် ပို င် လ ည်း ဖြစ်

စောင့် ထားတယ် ။ သံ တို င် သံ တံ ခါးတွေ ကြားမှာ

တယ်။”

နေရတယ်။”

ကု န် စိ မ်း ရောင်း ဝယ် တဲ့ ဟင်း သည် လု ပ် င န်း

အချစ်အတွက် မခံချင်စိတ်နဲ့ ငွေကို ဥပဒေနဲ့

ငြင်းပယ်ခံရသူအဖြစ်။ “မင်းဒီပုံစံနဲ့ ငါ့တူမနဲ့ သဘော

ကယန်း ပြည် သ စ် ပါတီ ပြည် သူ့ အု ပ် ချုပ် ရေးအဖွဲ့ က

ကို သူ ရွေး ခဲ့ တ ယ် ။ ထော င် က ပြ န် တော့ I C R C

မလွ တ် က င်း တဲ့ လု ပ် င န်း ကို လု ပ် ခဲ့ မိ တဲ့ လူ င ယ်

မတူ နို င် ဘူး ။ ပြီး တော့ မင်း က ဆယ် တ န်း လည်း

ကိုင်တွယ်အရေးယူတာတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။

(ကြက်ခြေနီ အသင်း)က ပေးတဲ့ လမ်းစရိတ် ထောက်ပံ့

တစ်ယောက်ရဲ့ အမှားကို အမေလည်းကယ်လမ
ို့ ရသလို
ဘုရားလည်း ကယ်လိုမရဘူးလို့ သူက ပြောတယ်။

မအောင်ဘူး။” ဒါဟာ ဇော်မျ ိုးလွငရ
် ဲ့ နုနယ်တဲ့ ရင်ဘတ်

“ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ လူတွေက ရောင်းဝယ်ဖောက်

ကြေးငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ်အပြင် အိမ်က ထောင်ဝင်စာ

ကို ထိုးစိုက်လိုက်တဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး အဆိပ်လူးမြှား

ကား တာ လ ည်း ပါ ၊ သုံး စွဲ တာ လ ည်း ပါ တ ယ် ဆို ရ င်

လာတွေ့တုန်းက လက်ကျန်ငွန
ေ ဲ့ ပေါင်းပြီး လုပင
် န်းကို

ဝယ်ယူလို့မရတဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ဆုံးရှုံးရတယ်။

ကျနော် တို့ အချုပ် ထဲ မှာ တစ် ပ တ် ထားပါတယ် ။ ”လို့

စလို က် တ ယ် ။ “အမေ့ ဆီ က လည်း နည်း နည်း ထပ်

မိ သားစု ရဲ့ နွေး ထွေး မှု ကို ဆုံး ရှုံး ရတယ် ။ လူ င ယ်

ကယန်း ပြည် သ စ် ပါတီ အမှ တ် ( ၂) မြို့နယ် အတွ င်း

ချေးရတာပေါ့။”

တစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့် အလမ်း ကို လက်လွ တ်ဆုံး

တစ်စင်း ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ငွေ ရှိ မှ လူ ဝ င် ဆံ့ တ ယ် ဆို တဲ့ အ တွေး ဟာ
သူ့ခေါင်းထဲက ထုတ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ငွေအမြောက်

ရေးမှူး ဗိုလ်ကောင်းက ပြောပါတယ်။

“သူအရင်က မှားခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေကို နောင်တရ

ရှုံးခဲ့ရတယ်။
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ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ပြည်သူ့အတွက်

(၃၅၆)၊ ခမရ (၂၅၀) နှင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိ အမတ (

တော် တ ရားရုံး ကို ပြင် ဆ င် ချက် ပြ န် လ ည် တ က် ခဲ့ ကြ

နှ စ် နာ တဲ့ ပြ ည် သူ လူ ထု အ တွ က် က လ တ် သ လော

စတု တ္တ ( ၁)နှ စ် တာကာလအတွ င်း ဆောင် ရွ က် ခဲ့ တဲ့

၃၆၀) တို့ က တောင်သူလယ်သမား ၃၇ ဦးနှင့် ကရ

ပါတယ်။

လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတယ်။ ကြားထဲမှာ ညိုနိုင်းဖြေရှင်း

ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်း

င် နီ ပြ ည် တောင် သူ လ ယ် သ မားသမဂ္ဂ ဝ န် ထ မ်း (၃)ဦး

တောင် သူ တွေ ကို တရားစွဲ ဆို မှု ပြင် ဆ င် ချက်

တဲအ
့ ခါမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ဆက်သွားနိင
ု ဖ
် အ
ို့ တွက်

စာရှ င်း လင်း ပွဲ မှာ ကန္တာ ရဝတီ တို င်း (မ် ) ရဲ့ တောင် သူ

စုစုပေါင်း (၄၀) ဦးတို့ကို ပိုင်နက်ကျူးကျော်မှုတွေနဲ့

တ က် တဲ့ အ မှု တွေ က ငြိ မ်း ချ မ်း ရေး ဆွေး နွေး ပွဲ မှာ

တစ် ဆို့ မှု ဖြစ် တဲ့ အ ကြောင်း အရာတစ် ခု လို့ ပြောလို့ ရ

တွေ ရဲ့ တပ် သိ မ်း မြေ ပြဿနာကို ဘယ် လို ဖြေ ရှ င်း

တရားစွဲ ပြီး နောက် မြို့နယ် တရားရုံး အသီး သီး က

တစ် ဆို့ မှု ဖြစ် စေ နို င် လို့ ကယား(ကရင် နီ ) ပြည် န ယ်

တယ် ပေါနော်” လို့ ကိုမာတီယားကပြောပါတယ်။

ဆောင်ရွက်ပေးနေလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဝန်ကြီးချုပ်က

ထောင် ဒါဏ် နှ င့် ငွေ ဒါဏ် အသီး သီး ချမှ တ် ထားခဲ့ ပြီး

ငြိ မ်း ချ မ်း ရေး လေ့ လာ သူ တွေ က ပြော ဆို သုံး သ ပ်

ဇူ လို င် လ ၂၄ ရက် နေ့က ပြန် လ ည် ဖြေကြားခဲ့ တာ

ဖြစ်ပါတယ်။

ထားကြပါတယ်။

ဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ပြည်နယ်လုံး အတိုင်းအတာအရ ၁၄၇၇၆.၀၁ဧက

မြို့ န ယ် တ ရား ရုံး မှ ချ

ကယားပြည် န ယ် ငြိ မ်း ချမ်း ရေးလေ့ လာစောင့်

ရှိ ပြီး မူ ဝါ ဒ နဲ့ အ ညီ ပြ န် လ ည် စွ န့် လွှ တ် လို က် တဲ့

ကယားပြည် န ယ် ၊ လွို င် ကော် ခ ရို င် ၊ လွို င်

မှ တ် ထား တဲ့ ပြ စ် ဒ ဏ် တွေ ကို မ ကျေ န ပ် လို့ ဆို ပြီး

ကြည့ရ
် ေးကွနရ
် က်မှ ကိမ
ု ာတီးယားက “ဘာလိလ
ု့ ဲ ဆိရ
ု င်

စွန့်လတ
ွှ မြေ
်
၄၁၁၁.၆၆ဧက ရှတ
ိ ယ်လို့ သတင်းစာရှင်း

ကော်မြို့နယ်ရှိ တပ်မတော်တပ်ရင်းဖြစ်ကြတဲ့ အမတ

တပ်မတော်တပ်ရင်းတွေကနေ ပြည်နယ်တရားလွှတ်

တာကရေရည် ဖြေ ရှ င်း ရမယ့် ကိ စ္စ ဖြစ် သော် လည်း ပဲ

လင်းပွဲမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။

pmrsufESm(8)

သို့ ပေ မ ယ့် လ ည်း

တပ်မတော်မှ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ တပ်ပင
ို မြေ
် မှာ
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က မ္ဘာ့ က ပ် ဆို က် ရော ဂါ ချ န
ိ ် မှာ အ င် ဥ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အားမရတဲ့
အချက်မရှိဟု ပြည်နယ်အစိုးရပြော

တူးသမား တွေရဲ့ဘဝ

pdk;xdkufatmif
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ပေါက်ပြားအသေးလေးတစ်လက်ကို လက်မှာ
ကို င် ၊ ပု လို င်း ကို လွ ယ် ၊ ခမောက် ဆောင်း ပြီး မိ သားစု

က ယား ပြ ည် န ယ် ၏ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး

ကျနော် တို့ ဆ င်း ရဲ တဲ့ အိ မ် ထောင် စု တွေ ကျနော် တို့

ကို ရို နာ ဗို င်း ရ ပ် ( စ် ) ကြော င့် ဈေး မ ရှိ တော့ ဘူး လို့

လုပင
် န်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရ လေးနှစကျေ
်
ာ်

ဒါ ဝင်ငွေ သူတို့တွေ မတည်ရင်းနှီးမှုတွေ ရပြီးတော့

ဒေါ်ဘဲမြာက ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။

ကာလအတွ င်း မှာ အားမရတဲ့ အ ချက် မရှိ ခဲ့ ပါဘူး လို့

သူတရ
ို့ ဲ့ဒါ လယ်ယာကုနထ
် တ
ု လ
် ပ
ု င
် န်းတွေ၊ ကျနော်တို့

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။

မွေး မြူရေးလု ပ် င န်း တွေ ၊ တစ် နို င် တ ပို င် စီး ပွားရေး

စားဝတ် နေရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ဖြေရှင်း

“ အရင် နှ စ် က တော့ ၂ ဗူး ကို ၁၅၀၀ ရသေး

နိုင်ဖို့ အတွက် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဒေါတဝီမှာနေထိုင်

တယ်။ တစ်ဗူးကို ၇၅၀ ပေါနော်။ ဒီနှစ်ကျတော့ တစ်ဗူး

လေးနှ စ် ကျော် ကာလအတွ င်း ဒေသဖွံ့ ဖြိုးမှု ကို

တွေ ၊ အခြားသောလုပ်ငန်းတွေကို ကျနော်တို့ မတည်

ကြတဲ့ ဒေါ်ဘဲမြာမိသားစုတို့က တောထဲမှာအင်ဥ သွား

၃၀၀-၂၀၀ တောင် မှ ဝယ် မ ယ့် လူ မ ရှိ ဘူး အဲ့ ရောဂါ

လု ပ် ဆောင် တဲ့ အ ခါမှာ အားလုံး က တက် ညီ လက်

ဆောင်ရက
ွ န
် င
ို တ
် ဲ့ ကျနော်တမို့ ြစိမ်းရောင် စီမက
ံ န
ိ ်းတွေ

ရှာတူးကြပါတယ်။

ကြောင့်နဲ့ပေါ့” လို့ ပြောပါတယ်။

ညီ နဲ့ ဆောင် ရွ က် နေ တဲ့ အ တွ က် ကြောင့် အားမရတဲ့

ကို လ ည်း ကျနော် တို့ ဆောင် ရွ က် ပေးနို င် ခဲ့ တ ယ် ။ ”

အင် ဥ ထွက် တဲ့ အ ချ န
ိ ် နှ စ် စ ဉ် နှ စ် တို င်း မိုး ရာ

ဒေသခံ တောင် သူ လ ယ် သ မားတွေ အ နေနဲ့ က

အချက် မ ရှိ ဘူး လို့ ကယားပြည် န ယ် အ စိုး ရအဖွဲ့ ၏

လို့ဦးကျော်သူအောင်က ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)ကို ပြော

သီ ကာလ ဇွ န် လ လောက် မှာ ဆို ရ င် ဒေါတဝီ မှာ ရှိ တဲ့

တစ် ဖ က် တ စ် လ မ်း ဝင် ငွေ ရ ဖို့ အ တွ က် နီး စပ် ရာတော

အတွင်းရေးမှူး ဦးအံမေ
့ ာ်က ၂၀၂၀၊ ဇူလင
ို လ
် ၂၄ရက်နေ့

ပါတယ်။

ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေက မိသားစုနဲ့အတူ သူငယ်ချင်း

တောင်တွေထဲမှာ အခုလိုပဲ သစ်ဥသစ်ဖုတွေကို ရှာပြီး

ပြည်နယ်ခန်းမမှာ ကျင်းပတဲ့ ကယားပြည် နယ်အစိုးရ

ဒေသ၏ ဖွံ့ ဖြိုးရေးက ပညာရေးနှ င့် ကျန်း

တွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး သွားရှာတူးကြပါတယ်။

မြို့ပေါ်ဈေးတွေမှာတက်ရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

အဖွဲ့ ရဲ့ သတင်း စာရှ င်း လင်း ပွဲ မှာ ပြောကြားလို က်

မာရေးအပိင
ု ်းတွေမှာသိသသ
ိ ာသာကောင်းလာတာတွေ

တာဖြစ်ပါတယ်။

ရှိပေမဲ့ မြို့ပေါ်မှာ အဆင်ပြေပြီး ကျေးရွာတွေမှာတော့

အင် ဥ တွေ က မြေကြီး နှ င့် က ပ် လျက် ပေါက် ပြီး

အင် ဥ တွေ ကို ဒီ မေားဆို ဈေးနှ င့် လွို င် ကော်

မြက်ပင်တွေ ၊ သစ်ရက
ွ တွ
်
န
ေ ဲ့ ဖုံးထားလေ့ရပှိ ြီး အစုလက
ို ်

တော င် ဈေး တို့ တွ င် သွား ရော က် ရော င်း ချ ကြ ပြီး

ဦး အံ့ မော် က “ ဆော င် ရွ က် မှု တွေ ထဲ မှာ

အဆင်မပြေတာတွေ ရှိတယ်လို့ကရင်နီပြည်ကျောင်း

ကွက်ကျားပေါက်တဲ့ မှိုုအမျ ိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ခါတစ်ခါရောင်းရင် တစ်သောင်းခွဲလောက် ရတယ်

အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးကတော့ ဟော်တယ်နှင့် ခရီးသွား

သားသမဂ္ဂ (UKSY)အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မူအန်းဂျ

လို့ ဆိုပါတယ်။

လာ ရေး က ဏ္ဍ ၊ လ မ်း ပ န်း ဆ က် သွ ယ် ရေး က ဏ္ဍ ၊

လာက ပြောပါတယ်။

အ င် ဥ ရှာ သူ တွေ က ပေါ က် ပြား င ယ် တွေ နဲ့
လိုက်လံတူးစွကြပြီး ပုလိုင်းထဲထည့်ကာ အိမ်သို့သယ်

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) ထိန်းချုပ်တဲ့ ကာလအတွင်း

လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျ ိုးရေရရှိ

၎င်းက “ဥပမာဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေး

ခရီးသွား အသွားအလာကန့်သတ်ထားမှုတွေကြောင့်

ရေးလု ပ် င န်း ၊ စည် ပ င် သာယာရေးကဏ္ဍ၊ ပညာရေး၊

ဆိရ
ု င် သိသသ
ိ ာသာလေးလေ နော်။ ပညာရေးဆိလ
ု ည်း

အင်ဥက တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ တစ်နှစ်

ပွဲစားတွေကလည်း လာမဝယ်တော့၊ ဈေးထွက်ရောင်း

ကျန်း မာရေးကဏ္ဍတို့ ဖြစ် ပြီး တော့ ဟော် တ ယ် နှ င့်

ပြုပြင်ပြောင်းလဲမတွ
ှု
စ
ေ လုပလ
် ာတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့

ပတ် လုံးစားဝတ်နေရေးကို မဖြေရှင်းပေးနိုင် ပေမယ့်

ရင် လ ည်း ဆီ ဖိုး နဲ့ မကို က် တာကြောင့် မရောင်း ဖြစ်

ခရီး သွားလာရေး ကဏ္ဍမှာ ပြည် န ယ် ဂု ဏ် ဆောင် မှု

မြို့ပေါ်အနေအထားတော့ အဆင် ပြေပေ မဲ့ ရွာ မှာ

မိုး ရာ သီ ကာ လ မှာ တော့ စား ဝ တ် နေ ရေး အ တွ က်

တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။

တစ်ခုအနေနဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် အာဆီယံ အသန့်ရှင်းဆုံး

အဆင်မပြေတာတွေတော့ ဒါက ကမောက်ကမတော့

မြို့ တော် အ ဖြ စ် ဆု ရ ရှိ ခဲ့ တာ တွေ့ ရ ပါ တ ယ် ။ ” လို့

အများကြီးရှိတာပေါ့။” လို့ ပြောပါတယ်။

ပြန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

အဆင်ပြေ စေတဲ့ စီးပွားရေးတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။

တခြားလုပင
် န်းအနေနဲ့လည်း အခုလက
ို ာလမှာ

အင် ဥ ရောင်း ရတဲ့ ငွေ ကို လို အ ပ် တဲ့ ဆန် ၊ ဆီ ၊

အလု ပ် ခေါ်တဲ့ သူ က လည်း မရှိ တော့ တစ် နေ့လု ပ် မှ

ဆား နှင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းကြပြီး

တစ်နေ့စားရတဲ့သူတွေအတွက်က ပိုအခက်အခဲတွေ

စားဝတ်နေရေးပြသနာကို ဖြေရှင်းကြရပါတယ်။

ဖြစ်စေလာတာဖြစ်ပါတယ်။

ပြောပါတယ်။

လက် ရှိ အမျ ိုးသားဒီ မို က ရေစီ အ ဖွဲ့ ချုပ် အ နေ

ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကို အတိင
ု ်းအတာတစ်ခအ
ု ထိကျေ

နဲ့ ပြည်နယ်အတွင်း ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာကတော့

နပ်အားရပေမဲ့ ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆယ
ွ တ
် န
ု ်း

အများပြည်သူပန်းခြံထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေး

ခါတိုင်းနှစ်တွေကတော့ အင်ဥကြောင့်စားဝတ်

“ အဓိက ကဒီတစ်ရက်ရောင်းရင် ဆန်ချက်ချင်း

ကလု ပ် ပေးမယ် ဆို တဲ့ လ မ်း ကိ စ္စ တွေ ၊ ရေကိ စ္စ တွေ ကို

ရုပ်တည်ထားနိုင်တာနဲ့ မြို့ပေါ်လမ်းတွေသာ ရှိတယ်

နေရေးတစ်ဖက်တစ်လှမ်းပြေလည်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာ

ဝယ်ပြန်တလ
ဲ့ တွ
ူ
ေ အများကြီးပဲပေါ့။ ဒီရွာထဲမှာဆိတေ
ု
ာ့

မလုပ်ပေးတာကြောင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဆီ

လို့ ကယန်းအမျ ိုးသားပါတီ ဥက္ကဌ ခွန်းဘီထူးက သုံး

တော့ covid -19 ကြောင့် ဈေးမကောင်း တော့ ဘဲ

အဲလ
့ ဈ
ို ေးကွကတွ
်
ေ မရှတေ
ိ
ာ့တဲ့ ခါကျတော့ သူတဒ
ို့ ရ
ီ က်

ကို ယ် တို င် သွားရောက် တင် ပြနေ ရပါသေးတယ် လို့

သပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။

စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာကြပါတယ်။

စားဖို့ အ တွ က် ကို ဘယ် မှာ သွားရှာ မလဲ ဆို တဲ့ ဟာက

ဖရူ ဆို မြို့နယ် အနောက် ဘက် ခြမ်း ကေကောအု ပ် စု မှ

“ အရင်နှစ်တုန်းကတော့ သွားတူးရင် အများ

သူ တို့ အ တွ က် အ ရ မ်း ကို အ ခ က် အ ခဲ ဖြ စ် တ ယ် ။

က တ် သ လ စ် ကျော င်း ထို င် ဘု န်း တော် ကြီး

ကြီးရတယ် ပြီးတော့ ဈေးလည်းပိုရှိတယ် စားဝတ်နေ

အင်ဥဆိုတာကလည်း သူ့ရာသီနဲ့သူ ပေါ်တဲ့အတွက်

အန်ထော်နီက ပြောပါတယ်။

ရေးအတွကလ
် ည်းပိကေ
ု
ာင်းတယ်ပေါနော်သုံးဖိအ
ု့ တွက်

ကြောင့် မို့ လို့ လေးနော် သူ တို့ ရဲ့ စိ တ် ထဲ မှာ ခါတို င်း

“ သူ့ရဲ့အမတ်လောင်းတွေပေါ့နော် ဆွယ်တုန်း

ပေါ့ နော် ။ ကျန် တဲ့ အရေအသွေး ပို င်း မှာ ၊ ကျန် တဲ့

ကလေးမုန့်ဖိုးတို့ဘာတို့ရသေးတယ်ပေါ ဒီနှစ်ကတော့

ဒီနှစ်ဆိုရင် အင်ဥနဲ့ဒီပြသာနာကိုဖြေရှင်းတယ်ဆိုပြီး

ကဆိရ
ု င် ဘာလုပပေ
် း၊ ညာလုပပေ
် းမယ်ပေါ့နော် အခုက

ဗျူဟာမြောက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဗျူဟာမြောက်တဲ့

အင် ဥ လည်း ဈေးမရှိ ဘူး သွားရှာ ရင် လ ည်း ခက် တ ယ်

စိ တ် ထဲ မှာ မှ တ် ထားတဲ့ တစ် ချ ို့လူ တွေ ရှိ တ ယ် ” လို့

သူ ကျလာတော့ ကို ယ် တော် တို့ တ င် ပြ တယ် ပေါ့ နော် ။

လမ်းတံတား တွေဖောက်တဲ့ဟာတွေက ဘာတစ်ခုမှ

ပြီး တော့ မိုး လည်း သိ ပ် မ ရွာ တော့ အင် ဥ လည်း သိ ပ်

ဒေါတဝီကျေးရွာနေ ကိုပင့်ရီကပြောပါတယ်။

ကိုယ်တော်တို့တင်ပြတယ် ဒီကိစ္စမှာ ဒီလမ်းကိစ္စ တွေ၊

မလုပ်နိုင်ဘူး ပေါ့နော်။” လို့ ပြောပါတယ်။

Fr.

၎င်း က “သိ သာဒါ နှ စ် ခု ပဲ ရှိ တ ယ် ။ အဲ့ ဒါက
ကြေး ရု ပ် ရော က် လာ တာ ရ ယ် ၊ လ မ်း တွေ ပေါ့ နော်
န ည်း န ည်း လေး ပို ကော င်း သွား တာ ရ ယ် က လွဲ လို့

မထွက် ဘူး ရှာ လို့ ရ တဲ့ ဟာတွေ လ ည်း ဈေးမရှိ ဘူး ။”

ယခု နှ စ် အ တွ က် အင် ဥ ဖြင့် စားဝတ် နေ ရေး

အခု န က ရေကိ စ္စ တွေ နော် ဒီ ကို ယ် တော် တို့ တင် ပြ

ပြည် သူ့ ဘဏ္ဍာငွေ တွေ ကို အဓိ က လမ်း ၊ တံ

လို့ ဒေါးတဝီ ကျေးရွာ မှ အင် ဥ ရှာ သူ ဒေါ်ဘဲ မြာ က

ပြသာနာကို ဖြေရှင်းဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေအတွက်

တယ်ဆို ဒါကိုယ်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ တကယ်

တား တွေ မှာ အ သုံး ပြု သွား တ ယ် ဆို ပေ မ ယ့် လ ည်း

ပြောပါတယ်။

ဘယ် လို မှ အဆင် မ ပြေတော့ ဘူး လို့ လ ည်း ကို ပ င့် ရီ

တမ်း အမှ န် ပြောမယ် ဆို ကို ယ် တော် တို့ က ဘာသာ

အရည် အ သွေး ထိ န်း ညှိ တဲ့ အ ပို င်း တွေ ၊ ၊ လူ င ယ် တွေ

ကဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။

ရေးဆို ရ င် ဘာသာရေးပဲ လု ပ် ရ မယ် ။ ဆို တော့ ဥပမာ

အလု ပ် အ ကို င် အ ခွင့် အ လမ်း ရှိ စေဖို့ အ ပို င်း တွေ ၊ တို င်း

တစ်ချ ို့ကပွစ
ဲ ားတွေက ဆိင
ု က
် ယ်ဖြင့် ကိယ
ု တ
် င
ို ်

သူ တို့ လွှ တ် တော် အ မ တ် ဆို လ ည်း ပြ ည် သူ လူ ထု

ရင်း သား အခွင့် အ ရေးတွေ ၊ ပညာရေးတွေ မှာ တော့

လာဝယ် ကြ ပြီး ဒီ နှ စ် မှာ တော့ လာမဝယ် ကြတော့

သူတို့ ကတိထားခဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေပေါ့နော် သူတို့

အသုံးမပြုပေးတာမရှိဘူးလို့ ခွန်းဘီထူးက ဆက်လက်

ဘူးလို့ ကိုပင့်ရီကပြောပြပါတယ်။

ကြည့် ပေးရမယ် လေး။” လို့ သုံး သပ် ပြောဆို သွားပါ

သုံးသပ်သွားပါတယ်။

သားသမီး ၄ ဦးရှပိ ြီး သူမ၏ခင်ပန
ွ ်းမှာ ကျောက်
ထုပြီး အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ မိသားစုကို ရှာကျွေး
နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ကို ရို နာ ဗို င်း ရ ပ် ( စ် ) ကြို တ င် ကာ ကွ ယ် တဲ့
လုပ်ငန်းတွေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ

“ ခါတိင
ု ်းနှစတွ
်
ဆ
ေ ို ပြောရမယ်ဆရ
ို င် မိင
ု ်းလုံးက

ကြောင့် ယခုအခါမှာ ကျောက်တူးဖို့အဆင်မပြေတော့

အင်ဥ ရောင်းဝယ်ရေးဆိတ
ု ာ တစ်ချ ို့ရှတ
ိ ယ်။ တစ်ချ ို့ဆို

လက်ရှိအစိုးရ၏ ၄နှစ်ကျော်ကာလ အတွင်းမှာ

ဖွံ့ ဖြိုးမှု ကြီး ကြပ် ရေးရုံး မှ လမ်း /တံ တား လု ပ် င န်း ၊

ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။

တရု တ် တွေ လာဝယ် တ ယ် သူ တို့ က ဘယ် မှာ ဖြန့် လဲ

ကယားပြည် န ယ် ရဲ့ ကျေးလက် ဒေ သဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက်

ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ရာဆောက်

ယခင်နစ
ှ တွ
်
က
ေ ဆိရ
ု င် အင်ဥဈေးကောင်းရခဲလ
့ ို့

ဆိုတာ အတိအကျတော့မသိဘူးပေါနော်။ ဒါပေမယ့်

ရေးနှ င့် ပ တ် သ တ် ပြီး စီ မံ ကိ န်း တော် တော် များများကို

လု ပ် ခြင်း လု ပ် င န်း ၊ သာသနာရေးလု ပ် င န်း တွေ မှာ

ယခုလက
ို ာလမျ ိုးမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပူစရာသိပ်

ထွက်သလောက်ကို သူတို့ကဝယ်တယ် ဒီနှစ်ကျတော့

ဆောင်ရက
ွ ပေ
် းနိင
ု ခ
် တ
ဲ့ ဲ့ အတွကက
် ြောင့် ပြည်နယ်၏ဖွံ့

ပြည် န ယ် ရ န် ပုံ ငွေ ကျပ် (၄၀၃၆.၇၅၆)သန်း ဖြင့် ၊

မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။

ဒီလတွ
ူ
မ
ေ တွေ့ရတော့ဘူး လာမဝယ်တော့ဘူးပေါနော်

ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပိုင်းမှာ ကျေနပ်အားရမှု ရှိတယ်လို့

ပြည် ထောင် စု ရ န် ပုံ ငွေ ကျပ် ( ၄၅၀၁.၄၉)သန်း ဖြင့်

လာမဝယ်တော့ ဒီဖက်ကအင်ဥရောင်းတဲ့ဈေးကွက်က

ကယားပြည် န ယ် ကျေးလက် ဒေ သဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက်

အ ကော င် အ ထ ည် ဖော် ဆော င် ရွ က် ပေး နို င် ခဲ့ တ ယ်

လုံးလုံးကိုပြတ်သွားတဲ့သဘေားမျ ိုးဖြစ်သွားတယ်”

ရေးဦးစီး ဌာနမှ ပြည် န ယ် ဦးစီး မှူး ညွှ န် ကြားရေးမှူး

လို့ ကယားပြည် န ယ် အ စိုး ရအဖွဲ့ ၏ ၂၀၁၉၊ (၁)နှ စ်

ဦးကျော်သူအောင်က ပြောပါတယ်။

တာကာလအတွင်း ပြည်သူများ၏လူမှုအကျ ိုးစီးပွားဖွံ့

တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ သားသမီးပညာရေးအတွက်
လိုအပ်တဲ့ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်း ထောက်ပံ
ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လိုဆိုပါတယ်။

ယခုလအ
ို င်ဥထွက်သည့က
် ာလာတွင် အင်ဥဈေး

တယ်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပြည်နယ်

ဒေါတဝီကျေးရွာဟာဆိုရင် အိမ်ခြေ ၆၈ အိမ်

မ ရှိ တော့ သ ည့် အ တွ က် စား ဝ တ် နေ ရေး အ တွ က်

“နောက်တစ်ခါ ကျနော်တို့ ဒါ လုပင
် န်းနယ်ပယ်

ရှိ ပြီး တောင် ယာလု ပ် င န်း ကို အဓိ က လု ပ် ကို င် စား

တောင်ယာနှင့် တစ်ခြားသူ၏အလုပတွ
်
က
ေ ို နေ့စားလို

အသစ်ဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ ကျေးလက်ကန
ု ထ
် တ
ု လ
် မ်းတွေ

သောက်ကြတဲ့ ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။

က်လုပ်နေကြတယ်လု့ိသိရပါတယ်။

ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်မှု
တင်ပြချက်အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

၊ ကျေးလက် တံ တားတွေ လ ည်း ကျနော် တို့ ဒါဆောင်

ကျေးလက် ဒေ သဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် ရေးအနေဖြင့်

အပို ဝ င် ငွေ ရ ဖို့ ဟင်း တစ် ခွ က် ရ ရှိ ဖို့ အ တွ က်

အခုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုက်ရောဂါ ကျချ ိန်မှာတော့

ရွက်ပေးလာနိုင်တဲ့ အနေအထားရ်ှိပါတယ်။ နောက်

ကျပ်သန်းပေါင်း(၆၃၁.၆၂၇)သန်းဖြင့် ကျေးလက်လယ်

တစ်ရွာလုံးနီးပါးက ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေမှာဆိုရင် အင်ဥကို

အင်ဥက ဈေးကွက်မရှိတော့ဘဲ ဒီအပေါ်မှာ စားဝတ်

ထို န ည်း ၎င်း ပဲ ကျနော် တို့ ဌာနအနေနဲ့ ဆို ရ င် တော့

ယာကု န် ထု တ် လ မ်း (၈)လမ်း ၊ တံ တား(၁၆)စင်း ကို

ရှာတူးပြီးတော့ တစ်ဖက်တစ်လမ်း မိသားစုဝင်ငွေကို

နေရေး မှခ
ီ အ
ို ားထားကြတဲ့ ဒေါတဝီကျေးရွာက ဒေသခံ

ကျနော် တိဒ
ု့ ါ လူထက
ု ဗဟိပြ
ု ုပြီးတော့ လူထက
ု ယ
ို တ
် င
ို ်

လ ည်း ကော င်း ၊

ရှာဖွေခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

တွေ အပြင် တ ခြား ဒေသခံ က အင် ဥ ရှာ ဖွေ လု ပ် ကို င်

စီမံခန့်ခွဲတဲ့ ကျနော်တို့CDD စီမံကိန်းပေါ့နော် လူထု ဗ

ကျေး လ က် ရေပေး ဝေ ရေး ကျေး ရွာ ပေါ င်း ( ၆ ၄ )

သူတွေကတော့ ဒီတစ်နှစ်မှာတော့ စားဝတ်နေရေးပို

ဟိပြ
ု ုစီမက
ံ န
ိ ်းကိလ
ု ည်း ကျနော်တို့ ဒါအကောင်အထည်

ရွာမှာ ကျပ်သန်း(၆၈၉.၄၂၂)သန်း ဖြင့်လည်း ဆောင်

ကြပ်တည်းစေမှာအမှန်ပါပဲ။

ဖော် ဆောင် ရွ က် နို င် ခဲ့ တ ယ် ။ နောက် ကျေးရွာ တွေ မှာ

ရွက်ခဲ့တယ်လို့ အထက်ပါ အစီရင်ခံစာမှာ ပါရှိပါတယ်။

အင်ဥသည် လူကြိုက်များတဲ့ သစ်ဥသစ်ဖတ
ု စ်ခု
ဖြစ် ပြီး အရင် နှ စ် တွေ မှာ ဆို ရ င် တစ် ဗူး ကို ၅၀၀ မှ

ရေ ရှား ပါး တဲ့

ကျေး ရွာ တွေ မှာ

၈၀၀ အထိ ရောင်းထွက်နိုင်ခဲ့ ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?
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uAsmu¾
သေချာစွာ စဉ်းစားကြပါစို့
====================

umwGef;u¾

ကမ္ဘာတုန်ခါ ကိုရိုနာ
ကြောက်စရာဖြစ် သတိပြုရာ
ဤရောဂါ ကာကွယ်နည်းလမ်း
ကျန်းမာရေးမှူး အထူးညွန်ပြ
လိုက်နာကြစို့ မိမိတို့က
မတ်တပ်ကြရန် မမေ့ကုန်နှင့်
လက်နှင့်ဆပ်ပြာ သေချာစွာ
ဆေးဝါးပါမှ ကင်းဝေးကြမည်
ဤရောဂါဘေး ကင်းဝေးဖို့လေ
ရေနဲ့ဆပ်ပြာ မတ်များဟာ
ဘယ်ဌာနက ပေးကြမလဲ
ခက်ခဲနေတာ ကျောင်းတိုင်းပါ
ပညာသင်ကြား ကျောင်းသားကျောင်းသူ
ခွင့်တူညီမျှ ရှိကြရဲ့လား
စဉ်းစားကြပါ သက်ဆိုင်ရာ
လောကကြီးမှာ လူသားဟာ
ကျန်းမာရေးက ပထမ
ဒုတိယဟာ ရွှေပညာ
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပြီ
အဤဇွန်လိုင်လ ကျောင်းစဖွင့်တာ
ထိုကိုရိုနာ ရောဂါအကြောင်း
ကောင်းဆိုးသိမှ ကျောင်းသား/သူက
သင်ရပညာ စိုးရိမ်စရာ
မရှိတာမျ ိုး အစိုးရက
တိကျသေချာ ညွန်ပြတာမျ ိုး
မစိုးရိမ်နဲ့ အာမခံချက်
ရှိခဲ့ပြီလား သူငါစဉ်းစား
မိဘများ စဉ်းစားမြော်မြင်
ညဏ်နဲ့ရှင် သင်သားသမီး
ပညာခရီး ပြီးတဲ့အထိ
ရောက်ရှိစေဖို့ မိဘတို့မှာ
သေချာစွာ စဉ်းစားကြပါစို့

ငြိမ်းချမ်းလပြည့် - ကယန်း

pmrsufESm(10)

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

a'owGif; owif;

uE Wm&0wDwdkif;(rf)

=o*kwfv (1) &ufae@/ 2020 ckESpf

jynfe,fzGH hjzdK;a&; jidrf;csrf;a&;jzpfp^fawGrSm rl0g'eJ htnD KNPPeSihf qufvuf
yl;aygif;aqmif&Gufrnf
ရွှေမျ ိုးသန့်ကပြောပါတယ်။

နှီး ပြီး ယုံ ကြ ည် မှု တ စ် စုံ တ စ် ရာ တ ည် ဆော က် နို င်

“ ပြည် န ယ် အ စိုး ရက ကျနော် တို့ အ ပေါ်မှာ

မယ် လို့ ကယန်း အမျ ိုးသမီး အစည်း အရုံး မှ တွဲ ဖ က်

သိပ်ပြီး တော့ စေတနာ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ကို လိုတဲ့

အတွင်းရေးမှူး ၂ မူအင်နိုးဆင့်က တိုက်တွန်းပြောဆို

အခါမှာ ခေါ်ပြီးတော့ ညှိမယ်၊ ပြောမယ် အဲ့လောက်ပဲ

လိုက်ပါတယ်။

ထားတယ်ပေါ့နော။” လို့ KNPP အထွေထွေအတွင်း
ရေးမှူး ဆရာရွှေမျ ိုးသန့် ကပြော ပါတယ်။

2019 ckeSpf KNPP eSihf trsdK;om; jyefvnfoihfjrwfa&;eSihf jidrf;csrf;a&;A[dkXme (NRPC) /
jynfe,ftpdk;&tzGJhwdk hawG hqkH=up^f?

ပြည် န ယ် အ တွ င်း ငြိ မ်း ချမ်း ရေးလု ပ် င န်း စဉ်
တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၉ခုနစ
ှ အ
် တွင်းမှာ အမျ ိုး သား

အစိုးရနဲ့ KNPP အကြား ပုမ
ံ န
ှ တွ
်
ေ့ ဆုခံ ြင်း ဟာ

ပြန် လ ည် သ င့် မြတ် ရေးနှ င့် ငြိ မ်း ချမ်း ရေး ဗဟို ဌာန၊

ကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းစဉ်တခုဖြစ်တယ်လို့ ကယားပြည်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ ကရင်နီ အမျ ိုးသားတိုးတက်

နယ် ငြိ မ်း ချမ်း ရေး လေ့ လာစောင့် ကြ ည့် ရေး ကွ န်

ရေးပါတီ တိဟ
ု့ ာ ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ် မေလ ၆ ရက်နေ့မှာ တွေ့

ယက်က ဦးမာတီးယာကပြောပါတယ်။

ဆုံ ဆွေး နွေး မှု တ စ် ကြိ မ် ရှိ ခဲ့ ပြီး လစဉ် တွေ့ ဆုံ မှု ကို

လက်ရှိမှာ တပ်မတော်အပါအင် ကေအဲန် ပီပီ၊

ဇူလိုင်လ ၂၀ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ရက်

အစိုး ရ၊ လွှ တ် တော် တာဝန် ရှိ သူ တွေ က ပြည် န ယ်

နေ့မှာ တစ် ကြိ မ် နောက် ဆုံး တွေ့ ဆုံ ခဲ့ ဖူး တယ် လို့

အရေးနဲ့ ပတ် သ က် ပြီး ထပ် တို က် တွေ့ ဆုံ ဖို့ လို သ လို

သိရပါတယ်။

ဆွေးနွေးမှုများလေလေ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ပိုမိုရင်း

aemfa'G;t,fcl
ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ငြိမ်း
ချမ်းရေးဖြစ်စဉ် တိုးတက်ရေးအတွက် မူဝါဒနဲ့အညီ

ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြ ည် န ယ် အ စိုး ရ ရဲ့

က ရ င် နီ အ မျ ိုး သား

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP) အဖွဲ့နဲ့

တိုး တက် ရေးပါတီ (KNPP) တို့ ရဲ့ လစဉ် တွေ့ ဆုံ

ဆက် လ က် ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွ က် မ ယ် လို့ ပြည် န ယ်

ဆွေးနွေးမှုမှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကဏ္ဍတွေ

အစိုး ရအဖွဲ့ အတွ င်း ရေးမှူးဦးအံ့ မော် က ဇူ လို င် လ

ကိုအများဆုံးဆွေးနွေးပြီး ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း မှာတော့

၂၄ရက်နေ့က ပြည်နယ်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်သွား

ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၃ရက်နေ့မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့

တဲ့ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ စတုတ္တ(၁)နှစ်တာ

ဆုံ ခဲ့ ပြီး နောက် COVID-19ကြောင့် တွေ့ ဆုံ မှု ကို ရ ပ်

ကာ လ အ တွ င်း ဆော င် ရွ က် ခဲ့ တာ နဲ့ ပ တ် သ က် ပြီး

နားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။

KNPP ဖက် က အဆို အ ရ လစဉ် တွေ့ ဆုံ မှု

“လာမယ့် အနာဂတ်ကာလမှာလည်း KNPP

တွေမှာ အစိုးရဖက်က ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်တဲ့သူတွေ

အဖွဲ့ နဲ့ ချစ် ကြ ည် ရ င်း နှီး စွာ ဆက် လ က် ပူး ပေါင်း သွား

တက်ရောက် မလာတာကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲဟာမထိ

မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားလိပ
ု ါတယ်” လို့ ဦးအံမေ
့ ာ်က

ရောက်ဘူးလို့ KNPP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဆရာ

aA'ifESifh vuQ%m jA[R%m&dk;&m q&m}uD; OD;ausmf.om;
q&maemfawmf
oif.vdkvm;csufudk wdusrSefuefpGm a[may;onf// ZmwmrsdK;pHk zGJ@ay;onf//
awmifuGJapwDqdkifcef; trSwf(14)/ oD&dr*Fvmawmifawmf/ vGdKifaumf+rdK@//
zkef; - 09 777 773 529

zGJ hpnf;ykHt& cef htyf&r,hf q&m0efOD;a&
&Jhw0ufawmif rjynhfayrJh vlemawGudk
tqifajyatmifukoay;ae

သင်တန်းပုံစ7ံများ
၁ ။ အင်္ဂလိပ်စာ ရေး ၊ ဖတ် ၊ ပြော၊ ကြားအဆင့် (၁) မှ(၄) အထိ (၄)လပြတ်ပို့ချချက်။

ueœm&0wDwdkif;(rf)
ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဆေးရုံ၊ တိုက် နယ်

ဦးသာရှိနေပါတယ်။
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ယူ လို သူ များ၊ ရာထူး တိုး နှ င့် လု ပ် င န်း ဝင် ခွ င့် စာမေးပွဲ များအတွ က် အင်္ဂ လိ ပ် စာစွ မ်း ရည် ကို အဆင့် လို က်

ဆေးရုံ တွေ မှာ ရှိ နေ တဲ့ ဆ ရာဝန် ဦးရေဟာ ဖွဲ့ စည်း

ဆ ရာ ဝ န် ၊ သူ နာ ပြု ဦး ရေ လို အ ပ် ချ က် ရှိ

ပုံအရ ခန့်အပ်ရမယ့် ဆရာဝန်ဦးရေရဲ့ တဝက်တောင်

နေပေမယ့လ
် ည်း ရှတ
ိ ဆ
ဲ့ ရာဝန်နဲ့ ပြည်နယ်ရဲ့လူဦးရေ

မရှပေ
ိ မဲလ
့ ို့ လူနာတွေကတေ
ို
ာ့ နိင
ု န
် င
ို န
် င်းနင်းကုသပေး

အချ ိုးအစားအရ ဆရာဝန်အင်အား သူနာပြုအင်အားက

၄။ အင်္ဂလိပ်မှမြန်မာ ၊ မြန်မာမှအင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာပြန်ပေးသည်။

နေနိင
ု တ
် ယ်လို့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှငက
့် သ
ု ရေးဦးစီး

လုံလောက်မှုရှိတယ်လို့ ဒေါက်တာကဆိုပါတယ်။

**** မိမိလိုရာ အဆင့်ထိ တာဝန်ယူအတတ်သင်ပေးသည်။

ဌာနမှူး ဒေါက်တာဌေးလွင်ကပြောပါတယ်။

ကယားပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရဲ့ ကယား

“ တ စ် နို င် ငံ လုံး အ တို င်း အ တာ နဲ့ ဆို ရ င် ဖွဲ့

ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈ခုနစ
ှ ် (ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိ)

စည်း ပုံ အ ရတော့ ထားပေးမယ့် တကယ့် တကယ်

ဘဏ္ဍာငွေ အ ရ၊ အသုံး စာရင်း စစ် ဆေးတွေ့ ရှိ ချက်

တော့ ဆရာဝန်အပြည့်အစုံက ဘယ်ဆေးရုံမှ ခန့်ထား

အစီ ရ င် ခံ စာထဲ မှာ တော့ ကျေးလက် ကျန်း မာရေးဌာ

နို င် ခြ င်း မ ရှိ သေး ဘူး ။ ” လို့ ဒေါ က် တာ ဌေး လွ င်

၂၈ခုအောက်က ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ (၁၁၇)

ကပြောပါတယ်။

ခု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချ ို့ မြို့နယ်တွေက တိုက်နယ်

ပြည် န ယ် ရှိ ဆေးရုံ ၊ တို က် န ယ် ဆေးရုံ တွေ မှာ

ဆေးရုံ နဲ့ ကျေးလက် ကျန်း မာရေးဌာနခွဲ တွေ မှာ အ

ဖွဲ့စည်းပုံပြည့်ဖြင့် ဆရာဝန်ဦးရေ (၂၉၄)ဦးခန့်ထားရ

ဆောက်အဦးသာရှပိ ြီး ဝန်ထမ်းမရှဘ
ိ ူးလို့ သိရပါတယ်။

မှာ ဖြစ် ပေ မယ့် လက် ရှိ ခ န့် အပ် ထားတာက (၁၁၃)

တစ်ဦးချင်း၊ ပို့ချချက်များ ၊
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ဆို တာ လ ည်း သူ တို့ သ ဘော ပေါ က် လော က် မ ယ် လို့ ကျ တော် ယူ ဆ
တယ်ပေါ့နော။” လို့ ဦးစိုင်းအုန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
ပါတီစည်းရုံးရေးအတွက် အခက်အခဲ၊ စိနခေ
် ါ်မှုတွေ မရှပေ
ိ မဲ့ ဒေသခံ
ပါတီတွေအတွက် အချ ိန်အကန့်ကြောင့် လက်ရှိအာဏာရ အစိုးလောက်
တော့ အခွင့်မသာဘူးလို့ ဦးစိုင်းအုန်းမြင့်က ဆက်ပြောပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ကြံခ
့ င
ို ရ
် ေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့လည်းရှားတော
မြို့နယ်အတွင်းမှာ ၄ နေရာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို
ဆက်လက်ဆောင်ရက
ွ ပေ
် းနိင
ု ဖ
် ို့ အဓိကရည်ရယ
ွ ထ
် ားတယ်လို့ ၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ်
အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ကနေအနိုင်ရခဲ့တဲ့ အမျ ိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဌေးရ
ယ်ကပြောပါတယ်။
“ ကျ တော် တို့ က ကို ယ့် ရှေ့ ရေး အ တွ က် ကို ယ့် အ ကျ ိုး အ တွ က်
ဝင်ရောက်တာမျ ိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကိုအဓိကထားပြီး
တော့ ဒီငြမ
ိ ်းချမ်းရေးကိစလ
္စ ည်းပဲဆက်လက်ဆောင်ရက
ွ ပေ
် းနိင
ု ဖ
် ို့ အတွက်
ကိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးဝင်တာမို့လို့ ဒီအတွက်ကိုတော့ စိုးရိမ်မှု
မရှိပါဘူး။” လို့ ဦးဌေးရယ်ကပြောပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပမ
ွဲ ဆ
ဲ ယ
ွ စ
် ည်းရုံးခဲခ
့ ျ ိန်မှာတော့ လူထတွ
ု
အ
ေ နေနဲ့
ရွေးကောက် ပွဲ အသိ ပ ညာအတွေ့ အကြုံ မရှိ ခဲ့ လို့ ခက် ခဲ ခဲ့ တဲ့ အ ကြောင်း
ဒီ အ ချ ိန် ဆို ရွာ တွေ ကို သွားလို က် ရ င် ရွာ တို င်း လို လို လမ်း ဘေး

ဒီ တ စ် နှ စ် မှာ လည်း ရွေးကောက် ပွဲ ကာလအတွ င်း လွ တ် လ ပ် စွာ

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကိုလည်း အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်ပေါ်လာ

ဝဲယာတွေမှာ မြင်တွေ့နေရတာက နိင
ု င
် ရ
ံ ေးပါတီတွရ
ေ ဲ့ ဆိင
ု ်းဘုတတွ
်
ပ
ေ ါ။

ကွ င်း ဆင်း ဆောင် ရွ က် နို င် တ ယ် လို့ တစ် နို င် ငံ လုံး ပစ် ခ တ် တို က် ခို က် မှု

ဖို့ အ တွ က် ရွေးကောက် ပွဲ ကို လ က် က မ်း ကြို ဆို ပေးဖို့ ညှိ ယူ ခဲ့ ရ တယ် လို့

ဆို င်း ဘု တ် အ ပေါ်မှာ ပါတီ အ လံ ကို ပါ ထောင် ထားတဲ့ အ တွ က် ရွာ အဝင်

ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်(NCA) မထိုးထားသေးတဲ့ ကရင်နီ

ဦးဌေးရယ်က ဆက်ပြောပါတယ်။

လမ်းက အလံလေးတွေ လေတိုက်လိုက်ရင် တလွှင့်လွှင့်နဲ့ အရောင်အစုံ

အမျ ိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP က ပြောပါတယ်။

အလင်တွေကို အထင်းသားကြီး မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။

ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးရေးလာကြတဲ့အခါမှာ ဖော်ရွေပေမဲ့

“အရင် ရွေးကောက် ပွဲ ကာလမှာ ပြန် ပြီး သုံး သပ် ကြ ည့် ရ င် သူ တို့

အာဏာရပြီးနောက် အာဏာသာ ပြချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျ ိုးကို မလိုလားဘူးလို့

ပြီးခဲတ
့ ဲ့ ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ မ
် ှာတော့ ကယားပြည်နယ်ရဲ့ နယ်စန
ွ န
် ယ်ဖျားမှာ

ဟာသူတလ
ို့ တ
ွ လ
် တ
ွ လ
် ပ်လပ် မဲဆယ
ွ ပ
် င
ို ခွ
် င့ရ
် တ
ှိ ယ်။ ကျနော်တဘ
ို့ ယ်လမ
ို ှ

သိရီးဒါးကျေးရွာမှ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိတဲ့ ခူးပဲ့ရယ်က ပြောပါတယ်။

ရှိ နေ တဲ့ ရှားတောမြို့နယ် ကို နို င် ငံ တော် အ တို င် ပ င် ခံ ပု ဂ္ဂို လ် ဒေါ်အောင်

အနှောက်အယှကပေ
် းလို့ ဘယ်လပြေ
ို ာမလဲကျနော်တို့ တပ်တွ၊ေ သက်ဆင
ို ်

လူထုနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး ဒေသခံအကြောင်းကိုသာ သိရှိနားလည်တဲ့

ဆ န်း စု ကြ ည် ကို ယ် တို င် သွား ရော က် ပြီး မဲ ဆွ ယ် စ ည်း ရုံး ခဲ့ ပါ တ ယ် ။

ရာဒီ မြို့နယ် လုံ ခြုံ ရေးတွေ ကို ယ့် ဟာကို သီး သီး ခြားခြားသူ တို့ အ နှောက်

ပုဂ္ဂိုလ်မျ ိုးကိုသာ လိုချင်တယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။

ဒေါ်အောင် ဆ န်း စု ကြ ည် ဆို တာ စာမတတ် ၊ နို င် ငံ ရေးနားမလည် ၊ ဆံ ဖြူ

အယှ က် မ ပေးဖို့ ကို ယ့် ဟာကို လွ တ် လွ တ် လ ပ် လ ပ် နေဖို့ ဒီ လောက် ဘဲ ကျ

“အပြန်အလှန် စကားပြောပြီး ရင်းနှီးတဲ့သူတွေမှပဲ လိုချင်တယ်။

သွားကျ ိုးတဲ့ ကျေးလက်နေ တောင်သလ
ူ ယ်သမားတွေတောင် လေးစားပြီး

နော်တို့ ညွှန်ကြားထားတာရှိတဲ့ အပေါ်မှာဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကသူ့ဟာ

တချ ို့က အာဏာ ရှိတဲ့သူတွေက မျက်နှာလည်း မကောင်းဘူး။ ကြည့်တာ

ကြည် ညို ကြတဲ့ ပု ဂ္ဂို လ် တစ် ဦး ဖြစ် နေ ပါတယ် ။ ဒါ့ ကြောင့် နို င် ငံ တော်

သူလွတ်လွတ်လပ်လပ် ကွင်းဆင်းတာတွေဘဲရှိတယ်။” လို့ ( KNPP) ရဲ့

လည်း ကြောက်စရာကြီး။ အဲလ
့ မ
ို ျ ိုး ဖြစ်တသ
ဲ့ တွ
ူ
ေ ပိက
ု ြောက်တာပေါ့နော။

အတိင
ု ပ
် င်ခပ
ံ ဂ
ု ္ဂိုလ်ကို မျက်စန
ိ ဲ့ အနီးကပ် တွေ့မြင်ခရ
ဲ့ တဲ့ ရှားတော ဒေသခံ

ရှားတောမြို့နယ် ဆက်ဆံရေးရုံးတာဝန်ခံ ခူးဘိုးရယ်က ပြောပါတယ်။

အဲလ
့ ိမ
ု ျ ိုး စိုးရိမတ
် ယ်။ တခြားတက်လာတဲပ
့ ါတီပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သလ
ူ ထ
ူ က
ု ို

တွေကတော့ ကယ်တင်ရှင် ရောက်လာသဖွယ် မျှော်လင့်ချက် ကြီးစွာနဲ့

ရှားတောမြို့နယ်ဟာ ယခုအချ ိန်မှာ နိင
ု င
် တေ
ံ
ာ်အစိုးရက အညိုရောင်

ချစ်တဲ့သူတွေကိုပဲ လိုချင်တယ်။ အာဏာရှိပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ အာဏာနဲ့

ယုံ ကြ ည် မှု ကို ပုံ အ ပ် ပြီး အသဲ ကြားမှ မဲ တွေ အားလုံး ကို ပုံ အောပေး

နယ် မြေ အဖြစ် သတ် မှ တ်ထားနေဆဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်

သူ များကို အမိ န့် ချတဲ့ သူ တွေ အဲ့ လို မျ ိုး မလို ချင် ဘူး ။” လို့ ခူး ပဲ့ ရ ယ် က

ထားကြပါတယ်။

ပွဲ မှာ တော့ ရှား တော မြို့ န ယ် အ တွ င်း မဲ ဆ န္ဒ န ယ် နေ ရာ အား လုံး ကို

သူလိုချင်တဲ့ အုပ်ချုပ်သူအကြောင်းကို ပြောပါတယ်။

လူ ထု ရဲ့ ရွေးချယ် တ င် မြောက် မှု နဲ့ အစိုး ရဖွဲ့ နို င် ခဲ့ ပြီး ခေတ် စ နစ်

အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အနိုင်ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကရင် နီ အ မျ ိုးသားတိုး တက် ရေးပါတီ KNPP ဆောင် ရွ က် လို တဲ့

အပြောင်း အလဲ ကို လို လားတဲ့ လူ ထု တွေ အားလုံး ကလည်း အမျ ိုးသား

လာမဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲ ဝ င် ရောက် ယှ ဉ် ပြို င် သွားမဲ့ ကို ယ် စား

ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေက

ဒီ မို က ရေ စီ အ ဖွဲ့ ချု ပ် အ ပေါ် တ နေ့ ထ က် တ နေ့ မျှော် လ င့် ချ က် တွေ

လှယ်လောင်းတွေက လူထုကိုကြည့်ပြီး လူထုတွေအတွက် ရှေ့ထွက်နိုင်မဲ့

ဆန့်ကျင်ဘက်လို ဖြစ်နေပါတယ်။ နှစ်ဖက်ကြားမှာ ရှင်သန်နေရတဲ့ ရှား

ကြီး မားလာခဲ့ ကြပေ မဲ့ “မှ န်း ချက် နဲ့ နှ မ်း ထွက် မကို က် ” ဆို သ လို ပဲ

ပုဂ္ဂိုလ်မျ ိုးကိသ
ု ာ လူထတွ
ု
က
ေ လိအ
ု ပ်တယ်လို့ ခူးဘိုးရယ်ကပြောပါတယ်။

တောဒေသခံ တွေ သာမကပဲ ပြည် သူ လူ ထု တွေ အားလုံး က အာဏာ

ဒေသခံတွေအဖို့ ကိုယ့်သေတွင်းကိုတူးတဲ့ သားရဲတွေလို ဖြစ်နေတယ်လို့

“ကျတော် တို့ က ရင် နီ အ မျ ိုးသားတိုး တက် ရေးပါတီ လ ည်း ပါတီ စုံ

ရှိတဲ့သူတွေက စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတရပ်ကို ဖန်တီးပေးဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု

ပြီး ခဲ့ တဲ့ လပို င်း မှာ ရှားတောမြို့နယ် မြောက် ပို င်း ကျေးရွာ အု ပ် စု ထဲ က

ဒီ မို က ရေစီ ကို ခံ ယူ ထားတယ် ။ အဲ့ ဒါကို ကျတော် တို့ ဘ ယ် ပါတီ ဘဲ ဖြစ် ဖြ

ကျေးရွာ တွေ ဆီ ကို အလည် သွားရင်း ဒေသခံ (အထူး သဖြင့် သက် ကြီး

စ် တကယ့်လူထုအရေး ကောင်းစားဖို့လုပ်တဲ့ ပါတီ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူတို့

“ တစ်ခုခုပြန်ဖြစ်တော့မလား တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တော့ မလားဆိုတဲ့

ရွ ယ် အို ) တွေ နဲ့ တွေ့ ဆုံ စကားပြောတဲ့ အ ခါမှာ မျှော် လ င့် ချက် မဲ့ စွာ နဲ့

လွ တ် လွ တ် လ ပ် လ ပ် သွားလာဖို့ ကျတော် တို့ အဲ့ လို မျ ိုးရည် ရွ ယ် ထား

ဒီ စိုး ရိ မ် စိ တ် က ရှိ နေ တယ် ပေါ့ နော် ။ ဆို တော့ သတင်း တွေ ကြားပြီ ဆို

ညည်းတွားနေကြပါတော့တယ်။

တာပေါ့လေး။” လို့ ခူးဘိုးရယ်က ဆက်ပြောပါတယ်။

သူတက
ို့ ခြောက်ခြားပြီလေ။ တစ်ခါတလေက ဟိုးလမ်းမှာဘဲ စစ်တပ်ကား

မှတဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှေ့ဆက်လှမ်းဖို့ လိုလားနေကြပါတယ်။

“ ကျမတို့ကို မျှော်လင့်ချက်တွေ အများကြီး လာပေးတယ်။ အခုထိ

၂၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲ ကို နို ဝ င် ဘာလ ၈ ရက် နေ့မှာ လွှ တ် တော်

တွေ အ များ ကြီး ဘဲ ဒီ ဘ က် တ က် လာ တ ယ် တို့ သ တ င်း ကြား ပြီ ဆို

ဆားတစ် ထု ပ် တောင် အလကား မစားရဘူး ။ ဘယ် လို ပုံ စံ နဲ့ ကျမတို့

အသီး အသီး အတွ က် ပါတီ စုံ ဒီ မို က ရေစီ အထွေ ထွေ ရွေးကောက် ပွဲ ကို

အလိုလိုက လန့်နေပြီအဲ့လိုမျ ိုးပေါ့ ကြောက်စိတ်တွေက ရှိနေသေးတယ်။

အားကိုးရမလဲ၊ လက်နက်ကိုင်တဲ့သူတွေလည်း တခါတလေ ကျမတို့ကို

ကျင်း ပပြုလု ပ် သွားမယ် လို့ ပြည် ထောင် စု ရွေးကောက် ပွဲ ကော် မ ရှ င် က

အဲ့လိုမျ ိုးပေါ့။ ဆိုတော့ သိပ်ပြီးတော့လဲသူတို့ဘဝကို လုံခြုံတယ်လို့ တော့

ခြောက်လန့်နေသေးတယ်။ ” အသက် ၇၀ အရွယ် ဆံဖြူသွားကျ ိုးနေပေမဲ့

ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှာ သတ်မှတ်ကြေညာလိုက်ပြီးပါပြီ။

သူ တို့ မ ခံ စားရသေးဘူး ပေါ့ နော် ။ ” လို့ ရှားတောမြို့နယ် မြောက် ပို င်း

ကျန်း မာရေးကတော့ ဒေါင် ဒေါင် မြည် ပြီး သွားလာလှု ပ် ရှားနို င် သေးတဲ့

ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီမှ ရှားတောမြို့နယ်အတွင်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါဝယ်ရော ကျေးရွာမှာ သာဿနာပြုလုပ်ငန်း တာဝန်

ရှားတောမြို့နယ် ဒေါတနောကျေးရွာ က အဖွားတစ် ဦးက ပအို့ ဝ် ရိုး ရာ

၄ နေရာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပြီးနယ်မြေလုံခြုံရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံ

ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကိယ
ု တေ
်
ာ်ဒေးဗစ်က သူကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေကို

ဝတ်စုံကို ဝင်ဆင်ပြီး ခြေဆန့်ထိုင်ရင်း ကွမ်းတံတွေး ထွေးလျက် ညည်း

ရေးတွေအတွက် နှစ်ဖက် လက်နက်ကိုင်တွေကနားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့

ရှင်းပြပါတယ်။

တွားနေပါတယ်။

ယူဆတဲ့အတွက် လက်ရှိအချ ိန်မှာတော့ စိုးရိမ်မှု မရှိဘူးလို့ ကယားပြည်

တချ ိန်က စစ်ကြောင့် မြေစာပင် ဖြစ်ခရ
ဲ့ တဲ့ ဒဏ်တွက
ေ ြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု

နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ရှားတောမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးစိုင်းအုန်းမြင့်က

နှောက်နှေးနေတာ မကပဲ ယနေ့အချ ိန်ထိ စိုးရွံ့မှုတွေ၊ ထိတ်လန့်မှုတွေက

ပြောပါတယ်။

သူ တို့ အ တွေး တွေ ထဲ မှာ စိုး မိုး ထားနေကြဆဲ ပါ။ ကျေးရွာ ဖွံ့ ဖြိုးမှု ထ က်

ပြီး ခဲ့ တဲ့ ၂၀၁၅ ခု နှ စ် မှာ ရွေးကောက် ပွဲ အ တွ က် လွ တ် လ ပ် စွာ
စည်းရုံးခွင့် ရခဲလ
့ ို့ လူထတွ
ု
ရ
ေ ဲ့ ထောက်ခခ
ံ ျက်ကို ရရှပိ ြီး အနိင
ု ရ
် ရှသ
ိ ွားခဲတ
့ ဲ့
လက်ရှိ အာဏာရ ပါတီတွေကလည်း ဒီတစ်နှစ်မှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်

“စိုး ရိ မ် စ ရာအဲ့ ဒါတော့ မရှိ ဘူး လို့ ကျတော် တို့ ယူ ဆ တယ် လေ ။

ရပ်ရွာ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ဘဝလုံခြုံမှုကို ပိုလိုလားတဲ့ ဒေသခံလူထုတွေအတွက်

သွားကြဦးမှာ ပါ။ ဒါ့ အ ပြင် တခြားသော ဒေသခံ ပါတီ များ၊ ပြည် မ ပါတီ

ဘာကြောင့် လဲ ဆို တော့ ကျတော် တို့ က ကယားပြည် န ယ် ကို ပဲ ကျတော်

၂၀၂၀ အလွ န် မှာ အု ပ် ချုပ် ခံ ရ မဲ့ ကံ ကြ မ္မာ က သူ တို့ မျှော် လ င့် ထားတဲ့

များလည်း ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။

တို့ ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ ကယားပြည်နယ်အတွက် အလုပ်လုပ်နေတယ်

ကြမ္မာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တမ်းတနေကြရဆဲပါ။
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Military Prosecution of Karenni Farmers Interfering With Peace Efforts,
Analysts Say
By KANTARAWADDY TIMES

now. It may be one of the obstacles in moving

with the verdict. The case is moving forward at

the peace process forward.”

the state court.

"Both the Burma Army and the government need to stop their unfair actions imme-

The Burma Army’s continued prosecution

People have called on the government

“I think it can impact mutual trust building

diately. They should not appeal at the state

of Karenni farmers, now at the state court, may

and KNPP to resolve land disputes, address

during political negotiations, because Karenni

court against the farmers. If they want to create

prove to be an obstacle in peace talks with ethnic

national reconciliation, and hold more peace

farmers have suffered a lot. It creates doubts

national reconciliation, they should stop the

armed organizations, analysts have pointed out.

talks, Mertia added.

about the peace process. It's not a good ac-

prosecution of the farmers,” he said.
Multiple land disputes between the Burma

Mertia, who is working with the Kayah

Artillery Battalion-356, and Light Infantry

State Peace Monitoring Network, said that the

Battalion-250 in Loikaw Township and Artil-

prosecution could get in the way of potential

lery Battalion-360 in Demoso Township have

The Kayah State Democratic Party (KSDP)

agreements between the government and the

prosecuted 37 Karenni farmers and three staff

and the Kayan National Party (KNP) released a

Karenni National Progressive Party (KNPP).

of the Karenni State Farmer's Union (KSFU) for

joint statement and demanding that the govern-

Monthly meetings, which were agreed to

trying to reclaim land that was confiscated by

ment to solve the land disputes between the

by the Karenni State government and the KNPP,

the Burma Army.

Burma Army and the Karenni farmers.

have not been held because of the COVID-19

“It causes difficulty in discussion, and it
especially causes difficulty in making decisions.

tion,” Deede, who works with the KSFU, told
Kantarawaddy Times.

Army remain unresolved with Karenni farmers,
as do issues between the state government and
Karenni activists.

It's because this issue must be solved over the

Township courts had sentenced the

Khun Bee Htoo, chair of the Kayan Na-

pandemic. The last meeting was held on March 4,

longer term,” Mertia said. “On the other hand,

farmers to time already served, but the military

tional Party, said that if the military wants na-

and regional development issues were discussed.

local people want to solve this problem right

appealed to the state-level courts, dissatisfied

tional reconciliation, they should drop the case.

Farmers in the Central Kayan Region of Phekone Township Facing Difficulties
Due to Low Rainfall

Khoon Clai Free

“Our paddy seed is "Shwe Yi Aye". Its

family to find another source of income after

seedling life span is only twenty days. But now

waiting for the weather. Besides, it take too

it is more twenty days and almost up to a month

much time working with small farming machines,

as we could not access water. If you plant the

buffaloes and human labor. This year costs more

expired -over 20 days- seedlings, the yield will

than every year.”

be lower. Another thing is if you plant it on its

About 600 acres out of more than 1,600

day, it will give high yield. If you plant late, the

acres of farmland in the central Kayan area of

yield will be lower,” said Sr. Yin Yin Aye, who is

Phekone Township are facing water shortages,

reading the news at the BC Hill Monastery in

said Khun Hla Myo, the village-tract Adminis-

Central Kayan Region.

trator.

At present, more than 3 acres of farm-

"If the situation will just be like this, we

land owned by the monastery have not been

have plan to contact with the relevant depart-

planted yet although it is time to tranplant

ments and ask for the necessary assistance. As

paddy seedlings.

the farmers have submitted their issues, I have

It is said the school, which takes care of

Due to the low rainfall in the Central

little and farm. In one day, we can plant only

about 30 orphans each year, that the number of

Kayan region, Phekone Township, Southern

one or two plants at most. If we have to keep

children could be reduced due to the potential

Shan State, farmers could not access adequate

doing like this, it is absolutely impossible. You

food shortages.

water and they are encountering with their

can't do it until it rains.”

cultivation process.
Farmer Khoon Ar-Lay Shwo said, “We got
more tired in less access of water area. As the

The farmer Khoon Mar Nwe Le said that

plan to report it to the union or township,” he
said.
In previous years, floods were common,
but due to the lack of rain and water scarcity,
farmers are facing difficulties for cultivation.

As their irrigation relies only on mountain

local farmers have wasted their time waiting

As the water level of Mobyel Dam is get-

water, they will get enough water only if there

for irrigation water due to the weather crisis

ting lower, it is affecting to the farmlands which

is heavy rain.

this year.

relied on Moebze Lake including the farmlands

work could be done just little by little each day,

Although the farmers' paddy seedlings

He said, “In this rural area, they seek their

from the Central Kayan region, Phekone Town-

if we compare with the soil condition, it is faster

have expired to transplant, they are in concerns

job in other areas after completing their farming

ship, and it is known that some farmlands could

for those who could access water. For the area

as they could not do any cultivation progress due

in order to make their living. They go only after

not access adequate water for this year faming.

with limited water, we push our plow little by

to lack of irrigation water.

their farm work. But now it was too late for our
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Lack of Peace Contributes to Lack of Development, MP Says
who is a member of the ruling National League

ferently about development priorities. He said

for Democracy, told Kantarawaddy Times.

that people need an investment in their culture

“Our Shadaw Township is the least developed

and communities rather than more infrastructure

in Kayah State. Having no peace is one of the

at the current time.

reasons for it.”

By SOE HTEIK AUNG / KANTARAWADDY TIMES
The lack of development in Karenni

the area has said.

“We want human development, with wis-

Everyone needs to participate in the

dom and knowledge. After that, infrastructure

government-led peace process for it to work,

development such as buildings, roads and bridge

she said.

construction will follow,” he told Kantarawaddy

“The current government and the EAOs

Times. “Sometimes the government takes sug-

[ethnic armed organizations] are moving the

gestions a couple of local leaders before con-

peace process forward, but all stakeholders

structing roads and bridges. This means that the

still need to participate in the NCA [Nationwide

local people aren’t informed about it. That's a

Ceasefire Agreement] process for the overall

big difference with us [and how we approach]

development of the country,” Wint Wah Tun said.

the implementation of regional development.”

The MP said that she has tried to push

The Burma Army and the armed wing of

for the construction of roads and greater dis-

the KNPP had clashes in Shadaw Township on

tribution of electricity since she was elected to

May 16. A civilian driver was killed in the fight-

represent the township—which has a population

ing. Locals in Shadaw are worried that clashes

of around 7,700 people—in 2015.

could resume again.

Yet Khu Boe Reh, who is in charge of the

The government and the KNPP have state

Karenni National Progressive Party’s (KNPP)

and Union-level ceasefires, but the KNPP has not

(Kayah) State’s Shadaw Township is due to the

“It’s not only about Shadaw Township—

liaison office in Shadaw Township, said that

signed the NCA.

lack of peace in the area, a parliamentarian from

it’s about the whole country,” MP Wint Wah Tun,

locals and ethnic armed organizations feel dif-

Misinformation and Misspelling of Kayah (Karenni) Tribal Names and Customs
Presented in Grade-7 New Curriculum
Anthony
The related local ethnic tribes pointed out

Ko Kyaw Htin Aung said it can lead to

(Padaung)=Kayan (Lavi), Gay Kho=Kayan (Gay

the misinformation and spelling of the names

divisions or disunity among ethnicities if the

Kho), and Yin Baw=Kayan (Kangan), and it was

It is said the teachers have been instructed

and customs of Kayah (Karenni) State which is

children were to be taught across the nation with

ratified in 2017 that all of those tribes represent

to teach the true information themselves as the

presented in Grade-7 new curriculum.

the ethnics' unacceptable misinformation which

as one tribe.

government did not have time to correct the

The Chairperson of Kayah Literature

already misunderstood for decades.

The Head of the Kayah State Education

through message or phone call."

wrong books.

and Culture Committee (KnLCC), Khu Phe

"If they really want the positive impact,

Department, U Luciano, said that it is directly

The Kay Kaw Village-middle school

Nyoe Reh, said it is a mistake to present our

they should publish this new curriculum only

related to the Basic Education Department and

teacher, Daw Ywa Eh Paw, said the teachers

Kayah(Karenni)'s precious names and customs

after the advance negotiation is done with

Curriculum Team concerned with these misspell-

and students in Kayah (Karenni) State are the

with misinformation and spelling in Teacher

related indigenous people. Otherwise, it would

ing and naming of the tribes.

local ethnic people and can teach the truth in

Manual Book. It is mistakenly presented that

result negative impact because of their division

"It has to do with the curriculum team

teaching, however other divisions and states do

they mentioned only Deeku Festival whereas it

of one ethnic group into four groups, or using the

under the Department of Basic Education. That's

not know the correct spelling and may teach as

has to be called as Eh Doh Paw Mi Festival (so-

local undesired names and inputting in the cur-

not something we can answer on it. In fact, the

the misspelling in teaching, which is not good

called) Deeku Festival, and the wrong spelling of

riculum. By doing like this, it could occur nega-

curriculum planner should ensure on it, like the

for future generations.

De Kuu' whereas it should be spelled as Deeku;

tive impact on federal union and harm vastly to

usage which everyone can accept."

besides they also wrongly gave the festival

the unity and solidarity of ethnic nationalities.

name as New Harvest Festival (known as Kauk
Thit Sar Pwe).

"If we continue to make the same mistake,

Luciano added that the ethnic groups

as I said recently, it will become like there are

Besides, they also misspelled the tribes'

themselves need to specify the correct spelling

two Kayan that the Kayan, spell with Burmese

names "Kayan" and "Gay Bar". Not only that,

of their ethnic names, and if any, they should

alphabet (n- ending sound), and the Kayan, spell

re-correct it.

with Burmese alphabet (m- ending sound). Some

In previous 2017-2018 Kayah National

they also separated the Kayan tribe into four

Conference, it was officially approved to use only

sub-groups - Zayein, Gay Kho, Kayan (Padaung),

"The Cultural Committee Coordinator for

other unknown ethnic groups may think we have

Eh Doh Paw Mi Festival instead of Deeku Festival.

and Yin Baw - where it is same formed under

Kayan Literature and Culture Committee, Daw

those different kinds of Kayan. Thus it is not good

"However, other ethnic groups, who want

Kayan. Regarding to it, the Board Director of

Yin May, pointed out that the misrepresentation

for our children in the future."

to use it easily, is still using the name "Deeku".

LAIN Technical Support Group, Kyaw Htin Aung,

in the textbook was due to the poor field-visits

It is said the wrongly printed textbooks

In the present day, we altogether reaffirmed to

pointed out those misspellings.

of the government education ministries into the

have reached to the relevant education depart-

officially use and call as state-wide "Eh Doh Paw

In 2017, thousands of people from various

ethnic departments and literature committees.

ments and are being processed of distribution

Mi" which was agreed on last 2017-2018 confer-

Kayan organizations convened a conference and

"The misspelling is because they do not

by the respective schools despite the delay in

ence, held in Htay Nga Lyar Village. Therefore,

signed the declaration that the combination of

check carefully on it. As I said before, they should

"Eh Doh Paw Mi" have been using extensively

these four tribes represent "Kayan", and yet

personally do field visit. In this state, we have

It is said the terminology of the ethnic

among residents."

it has been submitted to the government and

ethnical departments. Even if we don't have,

nationalities should be studied in depth, and

relevant ministries.

they can ensure by visiting and checking at the

the misrepresentation of the ethnic tribes is not

The names of the four Kayan tribes were

cultural research and museums. If they can't do

happening only in Kayah State but also in some

also renamed as Zayein=Kayan (La Hta), Kayan

field visit themselves, they should at least check

other ethnic groups in other states.

On page 31-21 of student textbook, it also
mispresented that Eh Doh Paw Mi Festival is a
Sticky rice Dumpling Festival.
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Karenni State Govt ‘Not Paying Attention’ to Peace Process, CSOs Say
By SOE HTET AUNG / KANTARAWADDY TIMES
The Karenni State Farmers Union has

Kyaw Htin Aung, chair of the Technical

Khu Boe Reh, who is in charge of the

the power to make decisions. The peace process

criticized the Karenni State government as put-

Support Network, said that not being able to

KNPP's Shadaw Township liaison office, said that

is a very sensitive issue. Therefore, only the

ting electoral goals ahead of the peace process.

hold regular meetings is a sign of weakness in

meetings with the government have not taken

Union government can make decisions [about

the process.

place during the COVID-19 pandemic.

it],” he explained.

“The state government doesn't pay attention to the peace process. They are paying

“They have a weakness in taking respon-

"We can not hold regular meetings with

The central government’s National Rec-

attention to winning the election and getting

sibility and being accountable. They cannot

the government amid the COVID-19 pandemic.

onciliation and Peace Center, the Karenni State

power again,” Sitt Mone, who is working with the

implement regular meetings and discussions

If people feel they are unsafe, we will report it in

government and the KNPP held their first meet-

farmers union, said. “They are trying to create

for the longer-term peace process,” he said of

meeting attended by the State Counsellor," Khu

ing on May 6, 2019. They met again in July and

a positive image amid the COVID-19 pandemic.

the current government. “They are so weak in

Boe Reh told Kantarawaddy Times, referring to

December, and in March of this year.

Even though they are working hard to win the

implementing the building of a future federal

Aung San Suu Kyi.

election, they are ignoring the peace process.”

union through negotiation and dialogue meet-

One of the most prominent armed groups

ings in ethnic states.”

The KNPP signed a state-level ceasefire

Pae Du, a parliamentarian for Hpruso

agreement with the government in 2012 and

Township, said that the problem is the lack of

a Union-level ceasefire in 2013. The KNPP not

autonomy of the state governments.

signed the Nationwide Ceasefire Agreement with

in Karenni State, the Karenni National Progres-

Other civil society sources have recom-

sive Party (KNPP) agreed to hold monthly

mended that the state government hold more

"I don’t think the state government can

meetings with the state government, but the

peace-related meetings through online confer-

make decisions even though they attend meet-

meetings did not happen systematically. The

encing, to increase their interactions with ethnic

ings with EAOs under the direction of the State

last one was on March 3.

armed organizations.

Counsellor. The state government doesn't have

the government and military.

HCKNU Demands the Constituency Drug Rehab Center Reopened for
Drug Addicts
for Kayan Minister in Kayah State
Kantarawaddy Times
Khoon Cline Free
The Director of Pe' Kon Rehabilitation

of their parents/guardians. If the trainee quit

Center, U Zaw Win Htunt, said they have re-

or flee from the camp, the camp will not take
responsibility on it.

The Chairperson of the Head Commit-

minister is in demand," Kyaw Htin Aung, the

opened the Shwe Pyi Ayi Youth Rehabilitation

tee of Kayan National Unity (HCKNU), Khoon

Board Director of LAIN Technical Support Group,

Camp for rehabilitation of the drug addicted

It also said they will not accept the ap-

Shamue Aye Lar, said that according to the

shared his analysis.

youths at Kathe Village, Kone Sone Village-tract,

plicants who have Hepatitis B or C and other

Pe' Kon Township, Southern Shan State.

infectious diseases.

2008 constitution, it is required to offer a Kayan

Due to the question raised at Hluttaw by U

minister constituency in Kayah (Karenni) State.

Saw Sein Tun, the current Amyotha Hluttaw rep-

U Zaw Win Htunt said, "We will manage

During the three-month training period,

"According to the 2008 constitution (161)

resentative at Constituency No.4 in Kayah State,

for them separating their mealtime and exercise

the trainees will be trained in agricultural train-

(C), they already provided this right. That's why

the Amyotha Hluttaw Office research and the

time. The Shwe Pyi Aye camp for rehabilitation

ing, vocational training such as motorcycle

we ask for it as they provided this opportunity,"

International Liaison Department delivered the

of those drug addicted youths is just reopened.

repair training, car workshop training, and other

he said to Kantarawaddy Times.

population data of Kayan on February 19, 2019

It has been closed for a long time. We will start

knowledge-raising activities which alleviate the

that there are totally (69,920) Kayan population.

opening basically 3 months, 90 days long, camp

rehabilitation.

According to the constitution, it said they
asked to list one constituency for Kayan minister

Currently there is no seat for Kayan minis-

in Kayah State since their Kayan people in Kayah

ter in Kayah State ethnic constituency prepared

State is over 0.1% of population compared with

by election commission.

Myanmar population.

There is only one ethnic constituency for

based."

During the three-month training period,

It said they start accepting the trainees

trainees are allowed to bring their own per-

as they will be camped for 3 months and re-

sonal hygiene kits, and the other facilities will

habilitated.

be arranged and supported freely by the camp.

He added on the issue of ethnic rights that

Burma ethnic, same as last 2010 and 2015 elec-

"In the beginning, we will firstly conduct

Besides, the trainees are allowed to meet with

it raises question as there is no Kayan minister

tion, in the announced list of Kayah State Hlut-

the health check to the trainees. For instance,

their parents and relatives once per week; but

constituency in Kayah (Karenni) State although

taw ethnic constituencies for 2020 Multi-party

we would not accept the applicant if he/she has

they are not allowed to go outside the camp.

their population is qualified for it.

Democracy General Election.

Hepatitis B or C. If the applicants have other

HCKNU released its statement of objection

When KT contacted to the State Election

diseases, they would be considered. Depend on

on July 1st on regard of the constituency list of

Commission concerned with it, one of the office

their drug addiction level, we will perform the

Kayah State for 2020 Multi-party Democracy

person-in-charge replied there is no respondent

medical check," said U Zaw Win Htunt.

General Election released by Union Election

to answer the question yet.

This rehabilitation camp has been closed

It said only 9 out of 11 rehabilitation
camps in Myanmar are active.
Those who overcame from drug addiction
founded the Theh Rehabilitation Camp on 1983
and renamed its name as Shwe Pyi Aye Youth

Commission (UEC) on June 29th as there is no

It is also known that HCKNU will keep re-

for 10 years, and it is reopened after the Ministry

constituency for Kayan minister listed in Kayah

questing for this case to the Union Government.

of Home Affairs transferred it to Ministry of Social

In 2005, the training was closed, and they

HCKNU is the Kayan authorities' highest

Welfare, Relief and Rehabilitation on last 2019.

reopened it and treated totally (427) drug addicts

State Hluttaw constituencies.
"Although we don't like 2008 constitu-

organization organized with the representatives

tion, according to the constitution I feel like it

of four sub-ethnics of Kayan people, the Kayan

It is said (20) special trainees will be re-

is unfair for ethnic minorities after seeing the

ethnic armed groups, political parties, local

cruited under the union's sponsored program,

constituency list released by UEC as they did

organizations, and religious associations.

and those enrolled applicants will have to

not include it although the place for ethnic

Rehabilitation Camp in 2002.

and trained for 28 weeks from 1983 to 2005.

sign the commitment form with the approval

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

It said they will open the training on July
7th, and only (20) trainees will be accepted.
As of July 1st, there have been already
4 registrants.
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"We will build with the public power and govern our state"
Interview with Chief of Kayah State Democratic Party, U Phoe Reh,
Soe Htike Aung

with such slogans.
But we will carefully review and finalize
the message which we are going to give to the

There is no problem for us with the rest of the
indigenous people. We have the campaign plan
like this.

people.
Q - Why should ethnic nationalities vote

Q - How many seats do you expect to win
in Kayah State? How far do you think you can go?

for the ethnic party?

Ans - As a party, we will try our best to

Ans - Since we are ethnic people and why

win all the seats in the state parliament. For the

we should vote for our ethnic party is because it

other two parliaments, we know that we cannot

is to have the authority in our state. Our people

form a government at this central level. However,

are living poorly in this state. We are facing many

as for the representatives who will win at the

difficulties. We are organizing this party in order

central level, we also have the discussion and

to be able to work harder for our people and to

the alliance with the state and division. In regard

have more opportunities for them.

to this section, we have also discussed with the
nationwide multi-ethnic force.

In the upcoming 2020 General Election

government and also to prevent from the COVID

on November 8, the Kayah State Democratic

infection. For example, in the past we could do

Party (KySDP) will contest for 30 constituencies

it in one place with a crowd, but now we will

Ans - The KNP will contest four constitu-

Ans - Our party already has our own goals.

out of 34 constituencies in Kayah State. This is

not do like this. Thus, we have reopened our

encies in Kayah State. That is why our party will

The state is poor. It is the state with difficulties,

an excerpt from the interview with Chief, U Poe

sub-offices in every township. We plan to have

contest the remaining 30 seats.

especially the transportation problem. There is

Reh, about the subject and situation of the party.

at least three branch offices in each township.

Q - What have KySDP prepared for the
upcoming election?
Ans - We have prepared for the 2020

Q - How many seats will your party contest in the 34 constituencies in the state?

Q - What will you do for the state if you
get what you expected?

also poor performance in education and health

Q - Since your party is an ethnic party,

Q - As for your party, which township will

sectors. We will work for the improvement of

what do you want to say to the ethnic nationali-

be the most difficult for your party candidates

education and health sectors. Then we also have

ties in the state to vote your party?

to do the campaign?

plan to manage and utilize our state's natural

election. We have prepared together with all the

Ans - As for our ethnic people, if we look

Ans - At the moment, we have listed in our

resources. We will maintain our natural resources

ethnic groups especially from Kayah State and

back the past, our party have been active since

consideration that we will have some difficulties

and prevent from waste of natural resources for

the Kayan region. Therefore, we have already

2009-2010. But at that time, the fear is frozen

for Bawlakhae Township and Loikaw Township.

our future. Especially in the forestry sector, as

decided and negotiated that the KySDP and the

in everyone as they had lived such oppressive

How it is difficult is, for example, there is a large

we all know, the forest is almost depleted in

Kayan National Party (KNP) will be combined

lives for decades. In case you go talk someone

number of military populations in Bawlekhae. We

Kayah State. Therefore, the party has the plan

and contest this year election.

about the politics, that person know only that

have found that the military population is larger

to re-conserve them.

Q - What are the challenges of campaign-

you will be imprisoned if you do politics. So, in

than the resident population. That is one of the

Q - What development will your party do

ing as it is supposed to implement during the

order to overcome these fears, we started en-

problems for us. In Loikaw Township, we have

for this state if your party wins and enable to

COVID period? What methods will you use to

couraging the people with the motto, "All people,

various ethnic groups. There are various ethnic

forms a government?

campaign?

awake and get strong." So the people are very

groups. We also found that the non-indigenous

Ans - If our party can form a government,

Ans - The current government has already

knowledgeable now. So, the main message we

people are less interested in our party. That is

the number one plan is to struggle for peace.

issued an order as it is the COVID period. We have

want to give people is, for example, that we will

because they might not know and understand

Another plan is, as I said recently, that we can

to comply with it. So we have planned to conduct

govern our state with our and all their votes,

our state and background, so they would priori-

do the development projects widely in this state

the campaign with few people in limited distance

and then we will build with the public power

tize the bigger parties. So we have to approach

as soon as we get peace.

in order not to contradict the order issued by the

and govern our state, which we have prepared

and campaign to this people, especially them.

Gov't Needs to Solve the Problem Occurring Between Farmers and Tatmataw
Anthony
were raised by the military to the High Court of

not responded anything to the statement related

The Artillery Corps-356 and the Light In-

the State due to their (military) unsatisfaction

to the farmers issue.

state government should figure out the solution

fantry Battalion-250 from Loikaw Township and

upon the Township Court's sentenced punish-

or give instructions in response to the tensions

the Artillery Corps-360 from Deemawso Town-

ment.

occurring between the farmers and Myanma

ship, Loikaw District, Kayah State have sued to 37

"Another thing is the farmers have faced

Government Office, he replied he still could not

Tatmataw as it could impact on state peace

farmers and 3 members of Karenni State Farmer

with the court appointments, and they have been

share his time and appointed to do the interview

Union (KSFU), totally (40) defendants, and the

imprisoned before. Because of it, they have suf-

on next week office time.

related townships also have already sentenced

fered mentally, and it gave them so much pres-

After the amendment raised by Tatma-

them with fine and imprisonment.

sure and trauma as well. It, however, happens

taw, the farmers from Loikaw Township were

The Kayah State Democratic Party (KyS-

again like this, so I see it as a human right abuse.

appointed to the High Court of State on July

prevent those kinds of cases occurring again and

DP) and Kayan National Party (KNP) released

In that case, the government has responsibility

10th; similarly, the Daw Hso Shay farmers from

to have good preparation. However, the current

their statement on July 15 that they claim the

for it," said U Theh Reh, the General-Secretary

Deemawso Township were appointed on July

government haven't done any preparation until

government to interfere and solve the problem

of KySDP.

16th.

now," said Khoon Bi Htoo, the Chairperson of

and disagree with the amended reasons which

The Kayah (Karenni) State based ethnic
parties claimed either the union government or

and stability.
"It is the one government should take
instant action. They need to do something like
preparing the instruction or laws in order to
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Kayan National Party.

When Kantarawaddy Times contacted via
phone to the State Chief Minister of Kayah State

It is also known that the government have
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ကယား(ကရင်နီ) မျ ိုးနွယ် စုတွေမှာ ဘိုးဘွား
စဉ်ဆက်က ယုကြ
ံ ည်လာခဲတ
့ ဲ့ မိုးခေါ်တဲဓ
့ လေ့ (ဆုဆ
ံ ပ
ွဲ )ွဲ
ဆိုတာရှိပါတယ်။ မိုးခေါင်တဲ့ နှစ်တွေမှာ ဒီလိုပွဲတွေကို
ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
မိုးခေါ်ပွဲ (ဆုံဆွဲပွဲ) မှာ ဆုံကို ကြိုးနဲ့ ချည်ပြီး
အမျ ိုးသားတဖက် ၊ အမျ ိုးသမီး တဖက် အားပြို င် ဆွဲ
ကြရပါတယ်။

ပေးရတာဖြစ်ပြီး ဥပမာ- အမျ ိုးသားက ၇ယောက်ဆို
အမျ ိုးသမီး ၁၀ယောက်ဆွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အားခြင်း အညီ အ မျှဖြစ် တဲ့ အ ထိ လူ ကို မျှပြီး
ဆွကြ
ဲ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုဆ
ံ ခွဲ ြင်းက အမျ ိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်၊
အမျ ိုးသားဖြစ်ဖြစ် အသက်အရွယ်အရ ပိုင်းခြားထား
ခြင်းမရှိပါဘူး။
အမျ ိုးသားနှငအ
့် မျ ိုးသမီးတိဆ
ု့ ဆ
ုံ ကြ
ွဲ တဲ့ အခါမှာ

ဆုံ ဆွဲ တဲ့ အချ န
ိ ် မှာ အမျ ိုးသမီး တွေ အနို င် ရ

ကျေးရွာ အလယ် လ မ်း မှာ ဆွဲ ကြ တာဖြစ် ပါတယ် ။

သွားရင်တော့ မိုးရွာမယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။

ရွာ လယ် လမ်း မပေါ်မှာ ဆုံ ဆွဲ နေကြ တဲ့ အချ န
ိ ် မှာ

အမျ ိုးသားတွေ က နို င် သွားရင် တော့ ဒီ နှ စ် မှာ

တစ်ရွာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ကလေး၊ လူကြီးနဲ့ အဘိုးအဘွား

မိုးခေါင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြတာပါ။
ဒီ နှ စ် တော့ ကယား(ကရင် နီ ) ပြည် န ယ် မှာ

တွေက ဝိုင်းပြီးတော့ အမျ ိုးသမီးနိုင်ဖို့အတွက် အမျ ိုး
သမီးဘက်ကနေ အားပေးနေ ကြပါတယ်။

မိုး ရွာ သွ န်း မှု နည်း ပါးတာကြောင့် ဒီး မော့ ဆို မြို့နယ်

ဆုံ ဆွဲ ပွဲ မှာ သုံး ရမယ့် ဆုံ ကို ဒီ တို င်း တွေ့ ရာ၊

တနီးလားလဲ (ကန်ခုနှစ်ဆင့်) ကျေးရွာက ဒေသခံတွေ

ရှိ ရာ ဆုံ ကို ယူ လေ့ ရှိ တာမဟု တ် ဘဲ ၊ ကျေးရွာ ထဲ က

မိုးခေါ်ပွဲ(ဆုံဆွဲပွဲ) လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။

နတ်ဆရာမ မျ ိုးနွယ်စုထဲက အငယ်ဆုံးမျ ိုးဆက်ကနေ

ဆုံဆွဲပွဲမှာ သုံးမယ့် ဆုံကို မဆွဲခင်မှာ ပထမဆုံး

ရွေးချယ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။

နတ် တ င် ရ ပါတယ် ။ စပါး၊ပြောင်း ကောက် ၊ ပြောင်း ဖူး

ဆုံ ဆွဲ ဖို့ အ တွ က် ဟောတဲ့ အချ န
ိ ် မှာ မျ ိုးနွ ယ်

စတာတွေကို ဆုံရှေ့မှာ ထားထားပြီး ရှေ့မီနောက်မီ

အဆက်ဆက်က ဆက်ခံခဲ့တဲ့ ကျောက်ပုတီးစေ့ကြိုး

သက် ကြီး ပို င်း လူ တွေ က နေတဆင့် နတ် ဟောပြီး မှ

ကို နတ်ဆရာမက ကိုင်ပြီးတော့ ဆွဲမည့်ဆုန်ကို အီလူး

ဆုံဆွဲကြပါတယ်။

ဖက် လား ၊ ကေ့ ဖ က် ယူ ရ မှာ လားဆို တာကို မေးတဲ့

လုပ်လာတာ ယုံကြည်လို့လုပ်တယ် ဆိုရမှာပေါ့။” လို့

တဲ့ အခါမှာ လမ်း မှာ နားလို့ မ ရဘူး ၊ ဖြေးဖြေးလေး

“ စပါးတွေ၊ ပြောင်းတွေ၊ ပြောင်းကောက်တက
ို့ စ

အခါမှာ ယူ ရ မည့် ဘ က် ကို ကျောက် ပု တီး စေ့ ကြိုးက

ဦးပါးရယ်ကပြောပါတယ်။

တော့သွားလို့ရတယ်။

သူ တို့ ယူ လာပြီး တော့ အဲ့ မှာ လာထားပြီး တော့ အမှ န်

လှုပ်ပေးတယ် ၊ မအောင်မြင်ဘူး ဆိုရင်တော့ မလှုပ်

ဆို ပြော မ ယ် ဆို န တ် ကို တ င် တာ ပေါ့ နော် အဲ့ ဒါ က

ဘူးဟု ဒေါ်ပါးမြာက ပြောပါတယ်။

မိုးခေါင်တအ
ဲ့ ချ ိန်မှာ မိုးခေါ်တဲ့ ကယားလူမျ ိုးတို့

ဒါပေမဲ့ ကျေးရွာ က အမျ ိုးသမီး တွေ က ဆုံ ကို

ရဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေက အချ ို့နေရာဒေသတွေမှာဆိုရင်

ဆွပြေ
ဲ းပြီး ရေကန်ထက
ဲ ို မြူးမြူးကြွကြွနဲ့သွားတဲအ
့ ခါမှာ

နတ်တင်ပြီးတော့ သူဟောပေးတာပေါ့နော် ရေထည့်

“ မ အော င် မြ င် ရ င် မ လု ပ် ဘူး ။ ဒီ အ တို င်း

ပျောက်ကယ
ွ လ
် န
ု ီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။ ရိုးရာကို မပပျောက်

မိုး ကော င်း မ ယ် ဆို့ န တ် တ င် ပေး တဲ့ သ က် ကြီး ပို င်း

တယ် အဲ့ မှာ ဆုံ ထဲ မှာ ရေထည့် ပြီး တော့ ဒါလေးကို

ငြိ မ် ငြိ မ် လေးကို င် ထားရင် သူ့ဘာသာသူ လု ပ် တ ယ် ။

စေချင်ဘူး၊ ရိုးရာပျောက်ရင် လူမျ ိုးပါပျောက်တယ်ဆတ
ို ဲ့

လူတဦးက ပြောပါတယ်။

သူ မိုး ခေါ်ပေးတာ။ သူ ဘ ယ် လို ဟောလည်း ဆို တာ

ကို င် ထား ပြီး တော့ ဘာ မှ မ လု ပ် ရ င် တော့ ဘာ မှ

ကယားလူမျ ိုးတိ၏
ု့ အဆိအ
ု ရ ရိုးရာကိလ
ု ည်း မပပျောက်

ကန် အ ထဲ ကို ဆုံ ကို ပ စ် ပြီး တဲ့ နောက် မှာ ဆုံ

အော င် ဒီ လို ရိုး ရာ ဓ လေ့ လေး တွေ ကို ဖော် ထု တ် ရ

ဆွဲ လာတဲ့ အ မျ ိုးသမီး တွေ ၊ အမျ ိုးသားတွေ နဲ့ ဆုံ ဆွဲ ပွဲ

ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ဦးတီရယ်က ပြောပါတယ်။

ကို လာကြည့် တဲ့ ကလေးတွေ ၊ အဘိုး အဘွားတွေ က

“ ကျတော် တို့ က စ ကျတော် တို့ မျ ိုးဆက် သ စ်

မိုး ရွာ တော့ မှာ ဖြစ် တဲ့ အ တွ က် အလွ န် ပျော် ရွှ င် မှု ကို

လူ င ယ် တောင် မှ ဒါတွေ ဘာကြောင့် လု ပ် ရ လည်း ဆို

ပြသတဲ့အနေနဲ့ ကန်နဘေးမှာ ရှိတဲ့ ရေတွေ၊ ရွှံ့တွေ

ဒါတွေ ကျတော်တို့ရိုးရာကို မပျောက်ပျက်စေချင်ဘူး။

နဲ့ အ ချင်း ချင်း ပတ်ပြီး တော့ ပျော်ရွှ င် နေကြတာကို

ဒီ ရိုး ရာလေးကို ပျောက် လို့ ရှိ ရ င် လူ မျ ိုးပါပျောက် တ

ဆုံဆွဲပွဲအပြီးမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။

ယ် ဆို တဲ့ စကားလုံး ရှိ တ ယ် အဲ့ စ ကားပုံ လေး ရှိ တဲ့

အမျ ိုးသားတွေ က အမျ ိုးသမီး တွေ ကို ဆုံ ဆွဲ

အတွ က် လူ င ယ် လေးကို လ ည်း သူ တို့ ကို လ ည်း မြင်

ပွဲမှာ အနိုင်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် အမျ ိုးသား

စေချင် တ ယ် ။ ဘာကြောင့် လု ပ် လဲ ၊ ဘယ် လို လု ပ် လဲ

တွေ က မ ကျေ န ပ် တဲ့ အ တွ က် ကြော င့် ဆုံ ဆွဲ ပွဲ ပြီး

အဲ့ထဲမှာ ဘယ်လို ဘာလာချသွားလဲ၊ ဘယ်လိုဟောလဲ

သွားတဲ့ အခါမှာ အမျ ိုးသားနဲ့အမျ ိုးသမီးတို့ ဘောလုံး

ဆို အခုမျ ိုးဆက်သစ်လင
ူ ယ်တောင်မှ ကျတော်တို့ အဲမ
့ ှာ

ကန်ကြပါသေးတယ်။

လာတွေ့စေချင်၊ မြင်စေချင်တယ်။ နောက်ကျရင် ဒါတွေ

ဒီအစဉ်အလာ ကလည်း ဒီရွာမှာ ပြုလုပ်လာ

မ ပျော က် ပျ က် အော င် ပေါ့ နော် ။ မ ပ ပျော က် အော င်

ခဲ့တာ ကြာပြီလို့ တနီးလာလဲ ကျေးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့

ကျတော်တို့ ဒါလေးကိုဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။”

ဘိုးဘွားအချ ို့က ပြောပါတယ်။ ဘောလုံးကန်တဲ့ အခါ

တ နီး လာ လဲ ကျေး ရွာ ရဲ့ ဆုံ ဆွဲ ပွဲ ဓ လေ့ မှာ

မှာ တော့ အမျ ိုးသားတွေ က အရှုံး ပေး နေစရာမလို

ဒါလေးကို သူကြွေးပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ အမျ ိုးသမီးနဲ့ အမျ ိုး

မအောင် မြင် ဘူး ပေါ့ ။ ငြိ မ် ငြိ မ် လေးဘဲ နေ တယ် ။ ” လို့

အမျ ိုးသမီး တွေ အနို င် ရ သွားခဲ့ ပြီး ဆုံ ကို ဆွဲ ပြီး ရွာ ၏

တော့ပဲ ကန်တလ
ဲ့ တွ
ူ
က
ေ တော့ မိုးခေါ်ပွမ
ဲ ှာ ဆုဆ
ံ ကြ
ွဲ တဲ့

သားက သူလွန်ဆွဲခိုင်းတာ သူကပြန်ဟောပေးတယ်

နတ်ဟောပေးတဲ့ ဒေါ်ပါးမြာက ပြောပါတယ်။

တောင် ဘ က် မှာ ရှိ တဲ့ ရေကန် ထဲ ကို သွားပြီး ဆုံ ကို

အမျ ိုးသားနဲ့ အမျ ိုးသမီး တို့ ပဲ ဘောလုံး ကန် ရ တာ

ရေထဲပစ်ချရပါတယ်။

ဖြစ်ပါတယ်။

ဟောတဲ့ အ ချ န
ိ ် မှာ သူ အ မျ ိုးသမီး ဘက် နို င် လို့ ရှိ ရ င်

“ ညချ ိန် ဟောပြီးတော့ ကျမ သိပမ
် ယုသေ
ံ
းဘူး။

ဒါမိုးကောင်းတယ်လို့ ပြောရမာပေါ့နော်။ အမျ ိုးသား

မယုံတော့ မနက်ပြန်ထပ်ဟောတယ် ။ ရေကြီး မိုးမရွာ

နို င် ရ င် တော့ မိုး ခေါ င် တ ယ် ။ ” လို့ ဦး တီ ရ ယ် က

ပေးဘူး။ မိုးမရွာတော့ နေပူပြီး ကျမတို့ စပါးပင်တွေ

ပြောပါတယ်။

သေ ကု န် ပြီ

ကျ မ ဟော ကြ ည့် ကြ ည့် မ ယ် ဆို ပြီး

ဆုံ ဆွဲ ပွဲ ဆို တာ လွ န် ဆွဲ ပွဲ တွေ နဲ့ မ ခြား နား ပဲ

ဆုက
ံ ဆ
ို လ
ွဲ ာရမယ် ဘယ်ဆက
ုံ ဆ
ို ရ
ွဲ မလဲ အီလူးဖက်လား

အ လ ယ် မှာ စ ပါး ထော င်း တဲ့ ဆုံ တ စ် လုံး ထဲ ကို

၊ ကေ့ ဖ က် လား မေးကြည့် တော့ အီ လူး ဖက် မု ဆိုး မ

ရေတွေ အပြည့် ထ ည့် ရ ပါတယ် ။ ရေအပြည့် ထ ည့်

အီ လူး ဖက် ကို ယူ ရ မယ် အဲ လို ပြောတယ် ။ ဒီ လို ဟော

တာက ဆုံဆွဲတဲ့အခါမှာ ဆုံကလှဲပြီး ရေတွေဖိတ်စင်

ရတော့ ကျမယောကျာ်း ကို ပြ န် ပြောပြလို က် တ ယ် ။ ”

ကျလာတဲ့အခါမှာ မိုးရွာပြီ၊ မိုးကျပြီဟုယုံကြည်ကြလို့

လို့ဘယ်လိုဆုန်ကိုယူရမလဲဆိုတာ ဟောပေးရသူ ဒေါ်

ရေထည့်ပြီးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။

ပါးမြာက ဆက်ပြောပြပါတယ်။

ဆုံ ဆွဲ ခြင်း ကို ၃ကြိ မ် ဆွဲ ရ တာဖြစ် ပြီး ပထမ

တ နီး လာ လဲ ကျေး ရွာ က စ ပါး စို က် တော င်

တစ် ကြိ မ် နှ င့် ဒု တိ ယ တစ် ကြိ မ် ဆွဲ လို့ နို င် မ ယ် ဆို ရ င်

သူတွေရဲ့ စပါးပင်တွေက မိုးမရွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့

အနိုင် ရတယ်လို့ မသတ်မှတ်သေးပဲ ၃ကြိမ်မှာ နိုင်မယ်

အချ ို့အပင်တွေ သေတာတွေ၊ အပင်ခြောက်သွားတာ

ဆို ရ င် တော့ အနို င် အ ဖြစ် သတ် မှ တ် တာပဲ ဖြစ် ပါ

တွေဖြစ်နေ တဲ့အတွက်ကြောင့် မို့အခုလို ရိုးရာဓလေ့

တယ် ။ အမျ ိုးသား နို င် မ ယ် ဆို ရ င် မိုး ခေါင် မှာ စိုး တဲ့

အရာ ဆုံ ဆွဲ ပွဲ ကို လု ပ် ပေ မယ့် ရိုး ရာကို ယုံ ကြ ည် တဲ့

အတွကက
် ြောင့် အမျ ိုးသမီးကိပ
ု ဲ အနိင
ု ် ပေးကြ တာကို

အတွ က် ကြောင့် လု ပ် တာဖြစ် တ ယ် လို့ ဦးပါးရယ် က

ဆုံ ဆွဲ ပွဲ တို င်း တော် တော် များ များမှာ တွေ့ မြင် နို င်

ပြောပါတယ်။

ပါတယ်။

“ တကယ် တ မ်း မိုး ရွာ တယ် ၊ မရွာ ဘူး ဆို တာ

အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားက အားမညီမျှတာ

ကျ တော် တို့ လ ည်း ပြော မ ရ ဘူး ။ ရိုး ရာ ဆို တာ က

ကြောင့် ဆုံဆွဲတဲ့အခါမှာ လူကိုမျှပြီးတော့ ထည့်လေ့ရှိ

ဘိုး ဘွားဘီ ဘ င် က လု ပ် လာလို့ ယုံ ကြ ည် လာလို့ လု ပ်

ပါတယ်။

လာတာ။ မိုးတကယ်ရွာလည်းရွာတယ်၊ နောက် မရွာရင်

ဆုဆ
ံ ပ
ွဲ မ
ွဲ ှာ နတ်တင်တဲ့ အဘိုးအဘွားကလူကည
ို ှိ

ဆုံ ကို ရေ က န် ထဲ ကို ပ စ် ချ ဖို့ အ တွ က် ဆွဲ လာ

လည်းမရွာဘူးပေါ့ ပြောမရဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရိုးရာရှိလို့
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လို့ ပြောတဲ့ ကရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ဦးရွှေမျ ိုးသန့်နှင့် မေးမြန်းခြင်း
မော်ဦးမြာ မေးမြန်းသည်။
ဆွေးနွေးရမည့် အဓိက အချက်တွက
ေ ို ရှောင်ပြီးတော့ အခုလပ
ို ဲ ဆွေးနွေးနေ
လို့ ရှိ ရ င် တော့ မဖြစ် ဘူး ပေါ့ လေ ။ အခု လ ည်း ပဲ အလားတူ ပါပဲ ။ သေချာ
စဉ်းစားစေချင်တယ်။
ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆို တော့ တို င်း ရင်း သား လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ လို့
ပြောပေမဲ့လည်း တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုတွေရော၊ ပြည်နယ်ရောကိုယ်စား
ပြုမှု ရှိနေရမယ်လေ။ အဲ့တော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ ပြည်ထောင်စု
သဘောတူညီချက်ဆိုတာကို လုပ်ဖို့လိုတယ်။ အဲ့စကား လုံးက စာရွက်
ပေါ်မှာပဲ မရှိရဘူး။ ဘယ်လို ပြည်ထောင်စု သဘော တူညီချက်မျ ိုးလဲ။
ဒီထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ပါလဲ။ ဘာလို့ ပြည်ထောင်စု သဘော တူညီချက်လို့
ပြောမှာ လဲ ပေါ့ ။ ဆို တော့ အဲ့ အ ပို င်း ကို တော့ သူ တို့ ကို သေချာဖြစ် နို င်
တဲ့ အနေအထားကို ညှိ နှို င်း စေချင် တ ယ် ။ ကို ယ် စားပြုခွင့် မရသေးတဲ့
သူတွေကိုလည်း ကိုယ်စားပြုခွင့်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။
မေး ။ ။ ဟုတက
် ဆ
ဲ့ ရာ။ ဆိတေ
ု
ာ့ နောက်တစ်ခက
ု ပြီးခဲတ
့ ဲ့ ရက်ပင
ို ်းမှာ
JMC က အစည်းအဝေးပြန်လုပ်တယ် ပေါ့နော။ အဲ့ဒီ အစည်းအဝေးမှာ
KNU က NCA ရေးထိုး ထားတဲ့ တို င်း ရင်း သား လက် န က် ကို င် တွေ
မကြာခန တိုက်ပွဲတွေ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက် NCA လက်မှတ်
မရေးထိုးသေးတဲ့ တိင
ု ်းရင်းသား လက်နက်ကင
ို တွ
်
အ
ေ တွက် ယုကြ
ံ ည်မက
ှု
လုံး ဝ မတိုး တက် လာနို င် ဘူး ဆို တဲ့ အနေအထားကို KNU ဘက် က
ပြောထားတာ ရှတ
ိ ယ်ပေါ့။ ဆိတေ
ု
ာ့ ဒီအပေါ်မှာကော ဆရာတိလ
ု့ ည်း NCA
မေး ။ ။ စတုတ္တအကြိမ် ၂၁ ပင်လုံ ညီလာခံကို လာမဲ့ သြဂုတ်လ ၁၂

တချက်ကတော့ ကျနော်တို့ကတော့ မမျှော်လင့်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်

-၁၃-၁၄ မှာ ကျင်းပမယ်လို့ သိရတယ်ရင
ှ ။့် ဆိတေ
ု
ာ့ ဒီညလ
ီ ာခံကို ဆရာတို့

ဆွေး နွေး ခွင့် ဆို တာက သူ တို့ က NCA ပေတံ နဲ့ တို င်း တယ် လေ ။ NCA

KNPP အနေနဲ့ တက်ရောက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသလား၊ မရှိဘူးလား၊ ဘယ်လို

ထိုး ပြီး တဲ့ သူ သာ ဆွေး နွေး ခွင့် ရှိ တ ယ် လို့ အစိုး ရက ခံ ယူ ထားတာကိုး ။

စီစဉ်ထားလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင့်။

ဆိုတော့ ကျနော်တို့က ဆွေးနွေးခွင့်ရမယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါဘူး။

ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ အစီအစဉ်မှာတော့ တရားဝင်ဖိတ်စာ မရသေး

ဒါပေမဲ့ ကျနော် တို့ ကို ဆွေး နွေး ခွင့် ပေးခဲ့ မ ယ် ဆို ရ င် တောင် မှ

ဘူး ပေါ့ နော။ ကျနော် တို့ ရပ် တ ည် ချက် နဲ့ တော့ နည်း နည်း စဉ်း စားရ

ကျနော်တက
ို့ ဒီပြည်နယ်အတွင်းမှာ ရှတ
ိ ဲ့ ပြည်သလ
ူ ထ
ူ တွ
ု
၊ေ တခြားသူတွန
ေ ဲ့

မယ်ပေါ့နော။

မတို င် ပ င် ရ သေးပဲ နဲ့ သွားပြီး ပြောဖို့ ဆို ဖို့ ဆို တာ ကျနော် တို့ အ တွ က်

ဒီ ညီ လာ ခံ ကို ကျ နော် တို့ ကြ ည့် နေ တ ယ် ။ သူ တို့ ပြော တာ

ခက်ခဲပါတယ်။ ပြောဆိုခွင့် ရဖို့တော့ မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထူးထူးခြားခြား

ပြည်ထောင်စု ငြိ မ်း ချမ်း ရေးညီ လာခံလို့ ပြောတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့

ပြောဆို ခွ င့် ပေးခဲ့ ရ င် တောင် မှ ကျနော် တို့ က ဒီ လို အ ခြေအနေမျ ိုးနဲ့ ဆို

တကယ်တမ်း အသံတွပေ
ေ ါ့။ အထူးသဖြင့် တိင
ု ်းရင်းသား ပြည်နယ်အလိက
ု ၊်

ကျနော်တို့အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါတယ်။

လူမျ ိုးအလိုက် ကြည့်တဲ့အခါမှာ မပြည့်စုံဘူး ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေ။ ရှိတဲ့

မေး ။ ။ ဒီတကြိမန
် ဲ့ဆို ၂၁ ပင်လုံ ညီလာခံက ၄ ကြိမမြေ
် ာက်ပေါ့နော။

တို င်း ရင်း သားတွေ က လည်း တက် လာတဲ့ တို င်း ရင်း သားတွေ က လည်း

ဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးကြိမ်စလုံးမှာ KNPP အနေနဲ့ ဘယ်အကြိမ်တွေမှာ

ပြောဆိဆွ
ု
ေးနွေးပြီးတော့ ပြည်ထောင်စအ
ု ဆင့် သဘောတူညခ
ီ ျက်တွက
ေ ို

ဘယ်လိုအနေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ကြလဲ။ ပြီးတော့ ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့ NCA

ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အတွက် နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော။ ဘာဖြစ်

ထိုးပြီးသား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေအတွက် ဘာများ အကြံပြု

လို့ လဲ ဆို ရ င် ကျနော် တို့ အနေအထားနဲ့ က တက် ပြီ ဆို ရ င် အများအား

ပြောဆိုချင်ပါသလဲ။

ဖြင့်က ဆွေးနွေးခွင့် မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် တော့
မချရ သေးဘူး။

ဖြေ ။ ။ ကျနော် တို့ က ပြီး ခဲ့ တဲ့ သုံး ကြိ မ် မှာ လေ့ လာသူ အ နေနဲ့
ဖိတကြ
် ားခံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သုံးကြိမလ
် ုံး မတက်ပါဘူး။ ပထမဆုံးတကြိမက
်

ဒါပေမဲ့ ကျနော် တို့ စဉ်း စားစရာ အချက် တွေ အများကြီး ရှိ တာ

ကျနော် တို့ တ က် တ ယ် ။ ဒု တိ ယ တကြိ မ် တော့ ကျနော် တို့ မတက် ဘူး ။

ပေါ့လေ။ ဒီညီလာခံရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုတွေက ဘယ်လိုလာမလဲ။ ဘယ်လို

ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို လေ့လာသူအနေနဲ့ပဲ ဖိတ်တဲ့အတွက်

ဖိတ်ကြားမလဲ။ ဘယ်လိုတက်မလဲ။ ဒီညီလာခံရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘယ်

ကျနော်တို့ မတက်ဘူး။

လောက်ထိ ကြီးမားသလဲ။ ကျနော်တရ
ို့ ဲ့ ကိယ
ု စ
် ားပြုမှုက ဘာလဲ။ အဲဒ
့ ါတွေ
အများကြီး လိုတယ်ပေါ့နော။

တတိယတကြိမမ
် ှာတော့ ဆွေးနွေးခွင့် ရှတ
ိ ယ်။ ဒါပေမဲ့ သက်ဆင
ို ရ
် ာ
Pannel…. EAO Pannel မှာတော့ ကျတော်တို့ ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုလို့

နော က် တ ခု ကျ နော် တို့ ပြော ချ င် တာ က တော့ ဒီ ညီ လာ ခံ ကို

ကျနော် တို့ သွားတက် တ ယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် တို့ သွားတက် တဲ့ အ ခါမှာ

သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ ဒိုင်ယာလော့ တွေ သွားပြီးတော့ ဆွေးနွေးတော့

ဘာတွေ သွားတွေ့ ရလဲ ဆို ကျနော် တို့ တစ် နှ စ် လောက် အချ န
ိ ် ယူ ပြီး

ညီ လာခံ ဆို တာ ကို ယ် စားပြုမှု ရှိ ရ တယ် ။ ဆို တော့ သွားတဲ့ သူ တွေ က

ဆွေးနွေးတဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင်

ဒီညလ
ီ ာခံမှာ မိမဆ
ိ န္ဒသဘောအရပဲ သွားပြောလို့ မသင့တေ
်
ာ်ဘူးပေါ့နော။

Gender Equality Lead ပဲ ဆွေးနွေးတယ်။

ဥပမာ ကျနော် တို့ က တက် ခွ င့် ရ မယ် ဆို ရ င် တောင် တက် ဖို့ အ တွ က်
စဉ်းစားရမယ် ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင် စဉ်းစားဖို့တော့ ခက်တာပေါ့။

အဲ့ ဒါ ကျနော် တို့ က ပြ ည် ထော င် စု ငြိမ်း ချ မ်း ရေး ညီ လာခံ လို့
ပြောတော့ ကျနော် တို့ က တော် တော် မျှော် လ င့် ချက် ကြီး ကြီး မားမား

ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆို ရ င် သူ တို့ ပြောဆို ဆွေး နွေး တဲ့ ကိ စ္စ တွေ က

ထားပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စတွေရော၊ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်

လူ ထု ဆီ က လာတဲ့ အသံ ဖြစ် သ င့် တာပေါ့ ။ ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆို ရ င် လု ပ် ဖို့

ရေးအဆင့်တွေရော ဒါက ကြာနေပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို အဖြစ်ခံတာလဲ။

နီးနေပြီ။ ကိုဗစ်ကာလလည်း ဖြစ်နေတော့ တကယ့် လူထုကိုယ်စားပြု

အဲ့ တော့ ကျ နော် တို့ က လ ည်း ဆွေး နွေး တဲ့ သူ တွေ ကို ကျ နော် တို့

အသံတွေကို ကျနော်တို့ ရယူစုဆောင်းဖို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။

ပြောပါတယ်။

ဒီလိုအနေအထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့အတွက်တော့ ခက်ခဲတာ ပေါ့။

အဲ့တော့ ဒီပုံအတိုင်း ဆက်သွားလို့ကတော့ ပြည်ထောင်စု ညီလာခံ

ဒါပေမဲ့ ကျတော် တို့ စည်း ဝေးပြီး တော့ ဗဟို ကော် မ တီ က ပဲ ဆုံး ဖြတ်

အခါတစ်ရာခေါ်လည်း ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကို

ပါလိမ့်မယ်။

ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့တော့ ဒီအစိုးရရော၊ တပ်မတော်အစိုးရရော

မေး ။ ။ ဆရာတို့ဖက်က တကယ်လို့ ဆွေးနွေးခွင့်ရသူတွေအနေနဲ့

ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ အမှန်တကယ် သင့်တော်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို သွားဖို့ ဆိုတဲ့

တ ရား ဝ င် ဖိ တ် ကြား ခံ ရ မ ယ် ဆို ရ င် ရော ဆ ရာ တို့ တ က် ရော က် ဖို့

နေရာမှာ အားလုံး သဘောထား စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ဆွေးနွေးရအောင်

အစီအစဉ်ရှိပါသလား။

လို့ ပြောတယ်။

ဖြေ ။ ။ ကျ နော် တို့ က တော့ နှ စ် ချ က် ရှိ တ ယ် လေ ။ ပ ထ မ
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သူ တို့ က ဆွေး နွေး ရ မှာ ကြော က် ပြီး တော့ ရှော င် ပြီး တော့
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မထိုးထားသေးတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမျ ိုး သုံးသပ်ချင်ပါသလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ မှနပ
် ါတယ်။ တကယ်တမ်းက ဒီ JMC အစည်းအဝေးကတော့
NCA မှာ ပြောထားတဲ့ နှစ်ဖက်လုံး တိတိကျကျ လိုက်နာရေး ဆိုပြီးတော့
ဖော်ပြထားပေမည့် ပြသနာကို မထိန်းနိင
ု တ
် ဲ့ အခြေအနေမှာ ကျနော့အ
် မြင်
ကတော့ နှ စ် ဖ က် လုံး က လေးလေးနက် န က် လို က် နာဖို့ က လို တ ယ် ။
အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ တပ်မတော်ကို ပြောချင်ပါတယ်။ အပေါ်က ညှန
ိ င
ှို ်းသလို
အောက်ခြေကလည်း လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ အခုက လွဲနေတော့ ကျနော်တို့
ပြောစရာတော့ ဖြစ် လာတာပေါ့ လေ ။ အဲ့ တော့ လက် မှ တ် ထိုး ထားတဲ့
သူ တွေ တောင် ဒီ လို ဖြစ် ရ င် လက် မှ တ် မထိုး ထားတဲ့ သူ တွေ က တော့
ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပေါ့နော။ ဘယ်လို ယုံကြည်ရတော့မှာလဲဆိုတာကို
ပြောချင်တယ်ပေါ့နော။
မေး ။ ။ ဆရာတို့ကော အခု လက်ရှိ အခြေအနေအရ ပြည်ထောင်စု
အစိုးရနဲ့ တွေ့ဖို့တွေကော ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေများ ရှိနေသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ပြ ည် ထော င် စု အ စိုး ရ နဲ့ တွေ့ ဖို့ ကျ တော့ ပေါ့ နော ။
အစိုးရတွေနဲ့ တွေ့ရင် သူတို့မှာ ဆွေးနွေးစရာ တချက်ပဲ ရှိတယ်။ NCA
ထိုး မလား ဒါပဲ ရှိ တ ယ် ။ အဲ့ တော့ NCA ထိုး မလား ပြောတဲ့ နေရာမှာ
ကျနော်တို့ကတော့ ထောက်ပြပါတယ်။ NCA ထိုးချင်တဲ့ အချက်လည်း
လိုတယ်။
ပြီး တော့ ကျနော် တို့ ပြည် န ယ် မှာ အခု ချ န
ိ ် ထိ ဖြေရှ င်း နေရတဲ့
ပြသနာတွေ ရှိ နေ တယ် ။ ပြသနာတွေ လ ည်း ထပ် ဖြစ် နေ တယ် ။ လူ ထု ၊
တောင်သလ
ူ ယ်သမားနဲ့ စစ်တပ်တွကြ
ေ ားထဲမှာ အစိုးရဖြစ်ဖြစ် အရပ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာဖြစ်ဖြစ် အစိုးရက မတည်ငြိမ်အောင် လုပ်နေတဲ့
ကိစတွ
္စ
၊ေ တချ ို့ဟာတွေ ကျနော်တို့ ဖြေရှင်းရမဲ့ ကိစလေ
္စ
းတွေ ရှနေ
ိ တယ်။
ဒါတွေကို တဖက်မှာ အားလုံး ရှင်းပြီးမှ နောက်တဆင့်ကို သွားဖို့
ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေ။ အဲ့တော့ တဖက်မှာလည်း အခက်ခဲ ဖြစ်နေတယ်။
နောက် တ ခါ NCA ထိုး ထားတဲ့ အဖွဲ့ တွေ ကို ယ် တို င် ကို က သွားရမဲ့
လမ်းကြောင်းတွေက စောနက ကျနော်တို့ ပြောခဲ့သလို တတိယအကြိမ်
ပ င် လုံ ညီ လာ ခံ ဥ ပ မာ တွေ ပေါ့ နော ။ သူ တို့ က တော့ အ လေး ထား
တယ်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တချ ို့ဟာတွေ ဖြစ်မလာဘူး။ ဖြစ်မလာတော့
ရှေ့မှာ အကောင်အထည်ဖော် လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်း အားလုံး
သိမြင်ကြတဲအ
့ တိင
ု ်းပဲလေ။ ဆိတေ
ု
ာ့ နောက်တက်လာမည့် သူတွအ
ေ တွက်
ဘာ အာမခံ ချက် တွေ ရှိ မ လဲ ပေါ့ လေ ။ အဲ့ ဒီ မေးခွန်း တွေ က မေးစရာ
ဖြစ်လာတယ်။ နောက်တခုကတော့ ခုနက ကျနော်တို့ ပြောသလိပေ
ု ါ့။ ခုနက
ကျနော်ထောက်ပြတဲ့ ပြသနာတွေကို လက်ရှိ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့
၁၀ ဖွဲ့ကို ဒီအစုအဖွဲ့လေးနဲ့တောင်မှ ထိန်းချုပ်လို့ မရဘူးလို့ ကျနော်တို့
ပြောနေတဲ့ အ ပေါ်မှာ ကျနော် တို့ ထပ် ထိုး မယ် ဆို ရ င် ဘယ် လို န ည်း နဲ့ မှ
မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အဲ့ တော့ အားလုံ လက် မှ တ် ထိုး ကြ၊ အပစ် ခ တ် ရ ပ် စဲ ရေးတွေ
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ဖြစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ချက်အဆင့်ကိုတော့ ကျောင်းတွေမှာ Covid-19 ရောဂါ
ကာကွယတ
် ားဆီးရေး စီမဆေ
ံ
ာင်ရက
ွ မ
် ၊ှု စာသင်ကျောင်းတွေမှာ Covid-19
ရောဂါသံသယလက္ခဏာရှသ
ိ /ူ ဖျားနာသူ၊ Covid-19 ရာဂါပိုးရှသ
ိ တွ
ူ
ေ့ရှပ
ိ ါက
ဆောင်ရက
ွ ထ
် ားရှမ
ိ ၊ှု ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းလုပင
် န်းတွေ ဆောင်ရက
ွ ထ
် ားရှမ
ိ ၊ှု
ရေ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်
ထားမှု ဆိတ
ု ဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီး(၄)ခုနဲ့ အမှတပေ
် း စစ်ဆေးခဲကြ
့ တာဖြစ်ပါတယ်။
Covid-19 ကာကွ ယ် တားဆီး ရေးအစီ အ စဉ် ဆောင် ရွ က် မှု ကို
စစ် ဆေးတဲ့ အ ခါ ကျောင်း တွေ က Covid-19 ကာကွ ယ် တားဆီး ရေးမှာ
ပါဝင်ရမည့် အချက်တစ်ချက်က အဆင့် B ဖြစ်မယ်ဆရ
ို င် ခြုံငုသ
ံ ုံးသပ်ချက်မှာ
ကျောင်းတစ်ခုလုံးက B ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။
ဖရူဆိုမြို့နယ် ထီးပေါ်ဆို အ.ထ.က(ခွဲ)ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါ်ဒိုမေး
နီကာဆန်းက “ ကျမတိအ
ု့ ဆင့် B ကတော့လောလောဆယ် PPE ဝတ်စတွ
ုံ
ေ
အဲ့ဒါပါပဲ အဲ့တစ်ခုပါပဲ အခုက ပြည့်စုံသွားပါပြီ။”လို့ ပြောပါတယ်။
အခု လို ကို ရို နာဗို င်း ရပ် ( စ် ) ကာကွ ယ် ရေးလု ပ် င န်း တွေ အ တွ က်
ကျောင်းတွေမှာ သီးသန့်ဘတ်ဂျက်ချထားပေးတာမရှပ
ိ ဲ ကျောင်းကိန
ု စ
ှ စ
် ဉ်
ချပေးထားတဲ့ ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်ပုံငွေထဲကနေ မျှသုံးနေကြ
ရတာဖြစ်ပါတယ်။

pdk;xdkufatmif/ tefaxmeD

“ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ အားလုံး စုံပါတယ် ကျမတို့တကယ်လို့

အခြေခံ ပ ညာ အထက် တ န်း ကျောင်း တွေ မှာ ကို ရို နာဗို င်း ရပ် ( စ် )

ယခုလိုအပ်ချက်တွေကို ထပ်မံဖြည့်ဆည်းထားပြီဖြစ်ရာ ဇူလိုင်လ

ဖြည့် ဆ ည်း ပေးမယ် ဆို ရ င် တော့ အဲ့ ဒီ ပိုး သတ် ဆေးလို ဟာမျ ိုး အလုံ အ

ကာ ကွ ယ် တား ဆီး ရေး လု ပ် င န်း တွေ သ တ် မှ တ် ထား တဲ့ A အ ဆ င့်

၂၀ ရက်နေ့မှာတော့ အဆင့် (A) ရရှိပြီးကြောင်း သို့သော်လည်း ဇူလိုင်လ

လောက်ကလေးပေါ့နော်ကျမတိမ
ု့ ှာရှတ
ိ ဲ့ဒီ(SIF)ရန်ပငွ
ုံ န
ေ ဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့

ရှိ နေ ပြီ ဖြ စ် သော် လ ည်း က ယား ပြ ည် န ယ် အ တွ င်း ရှိ အ ထ က် တ န်း

၂၁ ရက်နေ့မှာတော ကျောင်းဖွင့်နေ့ရက်မှာတော့ ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်မရ

ဒီဥစ္စာကိပ
ု ဲ လုပင
် န်းသုံးမှာ သုံးရတယ်ဆတ
ို အ
ဲ့ တွကလေ
်
အဲဒါလေးမှာတော့

ကျောင်းတွေ ၁၈ ကျောင်းသာဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသေးတယ်။

ကြသေးတာဖြစ်ပါတယ်။

ငွေကြေးနည်းနည်း အားနည်းသွားပြီဆတ
ို အ
ဲ့ တွက် ပိုးသတ်ဆေးလိဟ
ု ာမျ ိုး၊

ကျန် ရှိ နေသေးတဲ့ ကျောင်း တွေ က ဒု တိ ယ အကြိ မ် စ စ် ဆေးမှု မှာ

ဖရူဆိုမြို့နယ်ပညာရေးမှူး ဦးလှဝင်းက “ ဘယ်အပိုင်း တွေလည်း

PPE ဝတ်စုံလိုဟာမျ ိုး အရံလေးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာ

A အဆင့် ရ ရှိ ပေ မဲ့ လ ည်း ဖွင့် ခွ င့် တော့ မ ရသေးဘူး လို့ ကယားပြည် န ယ်

ဆို တော့ ကျ တော် တို့ အ များ အား ဖြ င့် တော့ ဆေး ဖျ န်း တဲ့ အ ပို င်း ပေါ့

ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး ဦးလူစီယားနိုက ပြောပါတယ်။

ဥပမာ-ပိုးသတ်ဆေးအပိုင်းကြတော့ ကျနော်တို့ ဆရာ/မတွေနဲ့အကြော

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး ရေရှားတဲ့ ကျောင်းတွေမှာတော့

ပေါ့နော်။”

၎င်းက “ ကျနော်တို့ပြန်စစ်ပြီးသားရှိပါတယ်အကုန်လုံးတော့ A

င်း နဲ့ သိ ပ် မ ရင်း နှီး တော့ အဲ့ ဒါတွေ သိ ပ် မ လု ပ် ထားဖြစ် တာပေါ့ ။ ပိုး သတ်

ရေရရှဖ
ိ ို့ တကိယ
ု ရ
် ေသန့်ရင
ှ ်းရေးအတွက် အခက်အခဲတွေ ရှနေကြ
ိ
ပါတယ်။

အဆင့်တော့ပြန်ရပြီ သို့သော် ဒုတိယအကြိမ်ပြန်စစ်တဲ့အခါကျတော့ဖွင့်ခွ

ဆေးအပို င်း တွေ မပြည့် စုံ တာ(ဂ)အပို င်း မှာ ပေါ့ အဲ့ ဒါတွေ လောက် ပဲ B

အခုလို ကိရ
ု န
ို ာဗိင
ု ်းရပ်(စ်)ကာကွယနေကြ
်
ရတဲအ
့ ချ ိန် ကျောင်းတွေ

င့်တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်။” လို့ ပြောပါတယ်။

အဆင့် ပေါ့ ။ စီ စ ဉ် တော့ စီ စ ဉ် ထားတယ် မလု ပ် ရ သေးတာပဲ အဲ့ လို မျ ိုး

ပြန် လ ည် ဖွ င့် လှ စ် ချ န
ိ ် မှာ Covid-19 ရောဂါ ကာကွ ယ် တားဆီး ရေး

ကယားပြည် န ယ် က အထက် တ န်း ကျောင်း တွေ နှ င့် အထက်

ကနဦးစစ် ဆေးချက် မှာ ပေါ့ အခု က တော့ လို အ ပ် တာတွေ အ ကု န် လုံး ကျ

အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု အနေအထားဆန်းစစ်ခြင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာ

တန်းကျောင်းခွဲ စုစုပေါင်း(၅၆)ကျောင်း ရှိတဲ့အထဲက ၁၈ ကျောင်းသာ

နော် တို့ ကျောင်း အု ပ် ကြီး တွေ က ဖြည့် ဆ ည်း ထားတော့ ၂၀ရက် နေ့မှာ

အခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာနရှိ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးနှင့် ကျောင်းစစ်ဆေး

ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသေးတာဖြစ်ပါတယ်။

သွားစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ ပြည့်ပြည်စုံစုံရှိပါပြီ။” လို့ ပြောပါတယ်။

ရေးအဖွဲ့တွေ၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်၊ ရပ်ကျေးထွေအုပ်၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊

ပထမအကြိ မ် ကျောင်း တွေ မှာ Covid-19 ရောဂါ ကာကွ ယ်

ကျောင်းတွေမှာ Covid -19 ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေး

ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တွေက ကျောင်းတွေမှာ Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်

တားဆီးရေး စီမံဆောင်ရွက်မှုကို စစ်ဆေးစဉ်အချ ိန်က သတ်မှတ်ထားတဲ့

အစီ အ စဉ် ဆောင် ရွ က် မှု အနေအထားဆန်း စစ် ခြင်း တွေ ကို A/ B/ C

တားဆီးရေးစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၇ရက်နေ့ကနေ

အဆင့်မရသေးဘဲ B အဆင့်သာရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။

အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး A အဆင့်ကို ရမှသာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ခွင့်ရှိမှာ

၂၀ရက်နေ့အထိကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

“'DykHtwdkif; qufoGm;vdk huawmh jynfaxmifpk nDvmcH tcgwpf&mac:vnf; usaemfwdk hwdkif;jynfu jynfaxmifpktqihfudk
jzpfvmrSm r[kwfbl;? ” .... tquf
လု ပ် ကြ ၊ နို င် ငံ ရေးနည်း နဲ့ ဖြေရှ င်း နည်း ကို လု ပ် ကြ ၊ ပြည် ထောင် စု

ဒါပေမဲ့ အဲ့ ဟာတွေ က ဖြစ် မ လာဘူး လေ။ ဆို တော့ ပြည် န ယ်

တည် ဆောက် ရေးအတွ က် ဆွေး နွေး ကြမယ် ပေါ့ ။ ပါတီ တွေ လု ပ် ကြ

အစိုးရက ကျနော်တို့အပေါ်မှာ သိပ်ပြီးတော့ စေတနာမရှိဘူး။ ကျနော်

ဆို ပြီး တော့ ပြောတယ် ပေါ့ နော။ တွေ့ ရင် အစိုး ရဖက် က လည်း ဒါပဲ

တိက
ု့ ို လိတ
ု အ
ဲ့ ခါမှာ ခေါ်ပြီးတော့ညမ
ှိ ယ်၊ ပြောမယ် အဲလေ
့
ာက်ပဲ ထားတယ်

သူတို့ ပြောစရာ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဖက်ကလည်း ပြောစရာစကားတွေ

ပေါ့နော။

မဆွေး နွေး ရသေးဘူး ။ တွေ့ ရင် တော့ ဆွေး နွေး စရာ အချက် အ နေနဲ့
သေချာပေါက် ထည့်မှာပေါ့။
မေး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့ဖက်က
ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပြောကြားချင်တာများ ရှိသေးလားရှင့်။

ကုနနေ
် တယ်လေ။ ဘာမှ ရှင်းရှင်း လုပပြ
် တာ မရှတေ
ိ
ာ့ ကျနော်တအ
ို့ တွက်

အဲ့ လို ရှိ တော့ ဒီ အ စည်း အဝေးက အဆင် မ ပြေဘူး ။ အရင် တု န်း

သိပ်ပြီးတော့ အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြောပေါ့လေ။

ကလိုပဲ ပြန်ဖြစ်တယ်။ တခါတလေ ကျရင် ငါးလ တခါလောက်ပဲ ပြန်ဖြစ်

ကတည်း က ကျနော် တို့ ပြန် လာတယ် ။ ပြန် လာတဲ့ အ ခါမှာ အစိုး ရ

ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့ ကျနော်တို့က ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ဝင်ဆွေး

သွားတာတွေ ရှိလာနိုင်တာပေါ့။ သုံးလ တကြိမ်လည်း ဖြစ်လာတာတွေ

နှစရ
် ပ်ကို ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲတ
့ ယ်။ ပထမတကြိမက
် တော့ ကြံခ
့ င
ို ရ
် ေး

နွေးခွင့်ရနိုင်မည့် ကိစ္စတွေ ရှိလာခဲ့ရင်တော့ ကျနော်တို့က ဆွေးနွေးမှာပါ။

ရှိ သွားတာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ ဒါကတော့ ပြည် န ယ် အ တွ င်း မှာ ဖြစ် နေ တဲ့

အစိုးရလိပ
ု့ ဲ ပြောရမှာပေါ့နော။ နောက်တခုက အခု NLD အစိုးရပေါ့ ။ သူတို့

မေး ။ ။ ပြည် န ယ် အ စိုး ရနဲ့ သဘောတူ ထားတဲ့ လစဉ် တွေ့ ဆုံ

ပြသနာတွေ ဖြေရှင်းလို့ မရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှတ
ိ ယ်ပေါ့နော။ ဖြေရှင်းဖို့

ပြောနေကြတာကတော့ ကြံခ
့ င
ို ရ
် ေး အစိုးရကို စစ်တပ်တပိင
ု ်း အစိုးရပေါ့လေ။

လို နေ တဲ့ ပြသနာတွေ လ ည်း ရှိ နေတော့ ဆက် သွားဖြစ် မှာ ပါ။ အခု က

နောက် NLD က ဒီမက
ို ရေစီ အစိုးရပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီ NLD အစိုးရက လူတွန
ေ ဲ့

ကိုဗစ်ကာလမို့လို့လည်း ရပ်ဆိုင်းထားတာပါ။

မပေါင်းတတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ လုံးဝ

မှုတွေကော အခြေအနေ ဘယ်လို ရှိပါသလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ လစဉ် အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ ထားထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြသနာက ဘာလဲ ဆို တော့ ပြည် န ယ် အ စိုး ရဖက် က ပေါ့ နော။
သူတက
ို့ ကျနော်တအ
ို့ ပေါ်မှာ ပြသနာ ရှင်းရမည့ဟ
် ာတွေကို အစိုးရအဖွဲ့က
အတွ င်း ရေးမှူးအဖွဲ့ တို့ အဲ့ ဒါကို ပဲ လွ တ် ထားတယ် ။ အဲ့ ဒါတွေ နဲ့ ပဲ လာ
ဆွေးနွေးခိုင်းတော့ အဆင်မပြေဘူး။

မေး ။ ။ ကိုဗစ် ပြီးသွားရင်တော့ ပုံမှန် ပြန်တွေ့ဖို့ အစီစဉ်ရှိတယ်
ပေါ့နော။

ဖြေ ။ ။ ဖြည့်စွက်ပြောချင်စရာ ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က ၂၀၁၂

မပေါင်း တတ် ဘူး ။ ကျနော် တို့ အ ပေါ်မှာ နားလည် မှု မရှိ ဘူး ။ အဲ့ တော့
ဘယ်လောက်ပဲ ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန်၊ ဘယ်လောက်ပဲ လူထု ရွေးချယ်မှုနဲ့

ဖြေ ။ ။ ရှိလောက်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြောစရာ၊ ဆိုစရာ
ကိစ္စတွေက များလာပြီလေ။

တက်လာ တက်လာ တိုင်းပြည်က ငြိမ်းချမ်းရေး မရပဲနဲ့ အစိုးရက ဘာမှ
လုပ်လို့ မရဘူး။

ကျနော် တို့ ကျတော့ အကု န် ဆွေး နွေး တယ် ။ ဗဟို ကော် မ တီ က

မေး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတခုအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ

အဲ့တော့ ငြိမ်းချမ်းရေး တကယ်ရချင်လို့ရှိရင် တိုင်းရင်းသားလက်

ဆွေးနွေးတယ်။ ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်တာတွေကို ဆွေးနွေးတယ်။

တရားစွဲ ဆို ခံ ရ ပြီး အချုပ် ကျခဲ့ ကြ တဲ့ လွို င် ကော် ရော၊ ဒီး မောဆို က

နက် ကို င် တွေ အ ပေါ်မှာ သဘောကောင်း လို က် ပေါ့ ။ ရှေ့မှာ က တမျ ိုး၊

ဒါပေမဲ့ ပြသနာက အစိုး ရက တက် လာတာက တပ် က ဆို ရ င် လ ည်း

တောင်သူတချ ို့ကို အခုလက်ရှိမှာ ပြင်ဆင်ချက်တွေ ထပ်တက်ထားတာ

နောက်မှာက တဖုံ လုပ်နေတာကတော့ အစိုးရ၊ ဝန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။

ပြောခွင့်မရှိတဲ့ အဆင့်၊ ရဲဆိုလည်း ရဲမှူးအဆင့်၊ အစိုးရဆိုလည်း အတွင်း

ရှိ တ ယ် ရှ င့် ။ ဒီ ကိ စ္စ နဲ့ ပတ် သ က် ပြီး တော့ ရော ဆရာဘာများ ပြောချင်

ဒီလိုပုံစံမျ ိုးနဲ့ပဲ သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှ အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူးပေါ့လေ။

ရေးမှူးအဆင့်ပဲ တက်လာတော့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေ ပြောခွင့် ရှိသူတွေ

ပါသလဲရှင့်။

အဲ့ တော့ ဒီ အစိုး ရကပဲ ငြိ မ်း ချမ်း ရေး တကယ် လို ချင် ရဲ့ လား ဆို တာ

မပါတော့ ကျနော်တို့က သူတို့ကိုပြောတယ်။

ဖြေ ။ ။ အဲ့ ဒါတွေ ကို ကျနော် တို့ ကြားထားတာတွေ ရှိ ပါတယ် ။

ပြောစရာ ဖြစ်လာတယ်။ အဲတေ
့
ာ့ ဒီလပ
ို ဲ ဆက်သွားမယ်ဆရ
ို င် ကျနော်တက
ို့

လက်ရှိ ပြသနာတွေက ဆွေးနွေးဖို့က ကျနော်တို့ဖက်က တက်တာ

ဒီ ကိ စ္စ ကို လ ည်း ကျနော် တို့ စဉ်း စားပါတယ် ။ ပြည် န ယ် ပို င်း မှာ တချ ို့

နောက်အစိုးရမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့က ပေါင်းလို့ရမဲ့ အစိုးရတရပ်ကို

ဥက္က ဌ တို့ ၊ ဒု ဥ က္က ဌ တို့ ဖြစ် နေ တယ် ဆို တော့ ဒါတွေ က ဆွေး နွေး လို့

တာ ဝ န် ရှိ တဲ့ သူ တွေ ဒီ အ ပို င်း တွေ ကို ပြေ လ ည် ညှိ နှို င်း ပြီး တော့ မှ

ကျနော်တို့ ပိုပြီးတော့ မျော်လင့်လာတယ်။ အဲ့လိုတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။

မဖြစ် ဘူး လေနော။ ဒါတွေ ကို လ ည်း ပြည် ထောင် စု ကို ပြောပါတယ် ။

ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ ကြားတော့ ကျနော်တို့ဖက်က ရှေ့တော့ မထွက်လာ

နှောင်လာမဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပနေ
ွဲ ာက်ပင
ို ်းမှာ တက်လာမည့် အစိုးရပေါ့။

ပြောရေးဆိုခွင့် လာပြီးတော့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ကူမယ်ပေါ့လေ။

သေးဘူးပေါ့နော။ အခုကလည်း ပြသနာက ကျနော်တို့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
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အားလုံး ကြားဖူး ကြပါရဲ့ ။ ခွေး မလေးတစ် ကောင် ပေါက် နေ တာ

ဆို တာတွေ ကို လ ည်း ကြို သိ ထားဖို့ လို အ ပ် ပါသေးတယ် ။ ‘အရိ ပ် ပြ ရင်

နတ် အ ဖုံ ဖုံ ဖြစ် တဲ့ အ တွ က် စည်း စနစ် တ ကျရှိ အောင် သွ န် သ င် လေ့ ကျင့်

နဲ့ ပတ် သ က် ပြီး ဘု ရ င် က သူ့ ယောက် ဖ ကို ခွေး မလေးမွေး ပြီ ဆို တာ

အကောင်မြင်ရမယ်’၊ ‘တစ်ထွာပြရင် တစ်လမံ ြင်ရမယ်’ဆိတ
ု စ
ဲ့ ကားတွေက

ပေးရတာမျ ိုးပါ။

ဟုတ်သလားလို့မေးတော့ ပြေးကြည့်ပြီး ဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြန်လျှောက်၊

လုပင
် န်းခွင်ထမ
ဲ ှာ လက်သုံးစကားတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ အလုပဖ် ြစ်ရဲ့လားဆိတ
ု ာကို

ဒါဖြင့် ဘယ် နှ ကောင် မွေး သလဲ ဆို တော့ မဖြေနို င် ၊ သွားကြည့် ၊ ဘယ် နှ

စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။

ကောင် ပါဘု ရားလို့ ပြန် လျှောက် ၊ အထီး ဘယ် နှ ကောင် ၊ အမဘယ် နှ

ဒီ နေ ရာမှာ ချဉ်း ကပ် တ င် ပြ လို တဲ့ ရှု ထောင့် က တော့ ညွှ န် ကြား

ကောင် လဲ လို့ ထ ပ် မေးတော့ မဖြေနို င် ၊ နောက် တ စ် ခေါက် ပြန် ကြ ည့် ၊

သူနေရာက၊ စီမခ
ံ န့်ခွသ
ဲ နေ
ူ ရာက စဉ်းစားပေးတဲရ
့ ထေ
ှု
ာင့ပ
် ါ။ ဒီလဆ
ို တေ
ို
ာ့ စီ

အထီးဘယ်နှကောင်၊ အမဘယ်နှကောင်ပါဘုရားလို့ ပြန်လုပ်။

ဒါက ဥပမာတစ် ခု အ နေနဲ့ သာ ပြောလို က် တာပါ။ တစ် ခြားလု ပ်
င န်း တွေ မှာ လ ည်း အ သေး စိ တ် ရ တာ တွေ တ စ် ပုံ ကြီး ရှိ ပါ တ ယ် ။
ခဲ တံ လုံး လေးကို က် ပြီး စနစ် တ ကျပြုံးနည်း သင် တ န်း ဖွင့် ပေးတယ် ဆို
တာမျ ိုးလည်း ကြားလိုက်ရဖူးပါရဲ့။

မံခန့်ခွမ
ဲ ပ
ှု ညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါလာပြီပေါ့။ စီမခ
ံ န့်ခွမ
ဲ ပ
ှု ညာရဲ့ သဘောက

ဆိုလိုတာကတော့ အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါ သေသေချာချာစနစ်

ဘယ် လို အ ရောင် တွေ လဲ လို့ ထပ် မေးပြန် တော့ ၊ နောက် တ စ် ခါ

ကို ယ် ဖြစ် စေချင် တဲ့ ရ ည် မှ န်း ချက် ၊ တစ် န ည်း အားဖြင့် အဖွဲ့ အစည်း

တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရ တာမျ ိုးရှိသလို အမိန့်တစ်ခုပေးတဲ့အခါ၊

သွားကြည့် ရ ပြန် ၊ ပြန် လျှောက် လို က် ရ ပြန် ။ ဒီ အ ဖြစ် လေးက တကယ့်

တစ်ခုရဲ့ ဘုံရည်မှန်းချက်ကို ရောက်အောင် အဖွဲ့သားတွေကိုအသုံးပြုပြီး

ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်း အစကတည်းက ခွေးမွေး၊

အဖြစ်လား၊ ထိုးဇာတ်လားတော့ မပြောနိင
ု ပ
် ါဘူး။ ဒီဖြစ်ရပ် လေးထဲမှာတော့

ဖော်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေ ဘာလုပ်စေချင်

မမွေး သိ ချင် ရုံ သ က် သ က် ပဲ လား၊ အထီး အမခွဲ ပြီး သိ ချင် သေးသလား၊

ဘု ရ င့် ယောက် ဖ ကို ပြစ် တ င် ဝေဖ န် ကြ တာပေါ့ ။ နမော် န မဲ့ နို င် လွ န်း လို့ ၊

သလဲ ဆို တာကို တိ ကျရှ င်း လင်း တဲ့ လု ပ် င န်း စဉ် တွေ ၊ ဘာဖြစ် စေချင်

အကြောင်အကျားက ဘယ်နကေ
ှ
ာင်၊ အဖြူကဘယ်ရွေ့၊ အမည်းကဘယ်မျှ

စေ့ စ ပ် သေချာမှု မ ရှိ လို့ ၊ ထူ ပိ န်း ပိ န်း နို င် လွ န်း လို့ ၊ ရှေ့ကို လာဘ် မ မြင် လို့

တယ် ဆို တဲ့ ရည် မှ န်း ချက် တွေ ၊ မျှော် မှ န်း ချက် တွေ ချပေးထားရမှာ ပါ။

ဆို တာကို သိ ချင် သေးသလားဆို တာတွေ ကို ပါ တစ် ပါတည်း ထည့် သွ င်း

စသည်စသည်အားဖြင့်။

တစ် ခု ခု လု ပ် ဖို့ ညွှ န် ကြားလို က် တ ယ် ဆို ရ င် နံ ပါတ် ( ၁) ဘာလု ပ် ရ မယ် ၊

ပြောကြားပေးလိုက်ဖို့၊ ရေးသားပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။

ဒီ ဖြစ် ရ ပ် လေးထဲ မှာ ကို ယ် သာဘု ရ င့် နေ ရာမှာ ဆို ရ င် ဘယ် လို

နံပါတ်(၂) ဘာဆက်လပ
ု ရ
် မယ်၊ နံပါတ်(၃) ဘယ်လပြ
ို န်လည်သုံးသပ်ရမယ်

လက်တွေ့ နယ်ပယ်မှာက ဘုရင်ကြီးလို သူ့ယောက်ဖကို ပညာစမ်း

မေးမလဲ၊ ပညာစမ်းလိတ
ု သ
ဲ့ ဘောနဲ့၊ အကဲခတ်လတ
ို သ
ဲ့ ဘောနဲ့ အရိပအ
် မြွက်

စသည်အားဖြင့် အသေးစိတဖ
် လ
ို့ ည်းလိပ
ု ါတယ်၊ တိကျဖိလ
ု့ ည်းလိပ
ု ါတယ်။

ချင်တိုင်းစမ်းလို့မရတော့ဘူး။ စမ်းဖို့အချ ိန်မရ တော့ဘူး။ သူ့ယောက်ဖလို

လော က် သာ မေး ပြီး အ ကဲ စ မ်း မ လား ၊ ဘ ယ် လို မေး မ လဲ ဆို တာ ကို

ခွေးမွေးပြီလားလိမေ
ု့ းရင် မွေး၊ မမွေးကိပ
ု ဲ သွားကြည့ကြ
် မှာပါ။ ဒါက

လူ တွေ ကို လ ည်း ခွေး အကြည့် ခို င်း ရုံ လောက် ပဲ အလု ပ် ပေးရတော့ တာ

သတိထားပြီး စဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီ။ ပြီးတော့၊ ကိုယ်သာဘုရင့်ယောက်ဖ

လက်တွေ့ကျတဲ့ ချဉ်းကပ် သုံးသပ်မပ
ှု ါ။ အထူးသဖြင့် ကိယ
ု လ
့် ပ
ု င
် န်းခွင်ထမ
ဲ ှာ

နေရာမှာဆိရ
ု င်ရော ခွေးမလေး မွေးပြီလားမေးရင် မွေး၊ မမွေးဘဲ သွားကြည့်

ပါဝင်ဆောင်ရက
ွ နေ
် သူတွက
ေ တကယ့က
် ို ထက်မြက် တက်ကြွတဲသ
့ တွ
ူ
ခ
ေ ျ

ခွေး ကြည့် ခို င်း ပြီး ရင် နွားကြည့် ရ မယ် ၊ လူ ကြ ည့် ရ မယ် ၊ လူ မှာ မှ

ဖြစ်မလား၊ အထီး၊ အမ၊ အရောင်အသွေး၊ အပိန်၊ အဝ အကုန်လုံး ကြည့်ရှု

ည်းပါဝင်နေတာမျ ိုးမဟုတဘ
် ဲ ထူးချွနသ
် ရ
ူ ော၊ မထူးချွနသ
် ရ
ူ ော၊ အရိပပြ
် လို့

လူပျ ိုလား၊ အပျ ိုလား၊ အိမ်ထောင်နဲ့လား၊ ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ၊

မှတ်သားဖြစ်ခဲ့လေမလားဆိုတာကို မညာတမ်းပြန် သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။

အကောင် မြင် သူ တွေ ရော၊ အကောင် လို က် ကြီး ပြတာတောင် မှ အရိ ပ်

ဘာအလုပလ
် ပ
ု ကြ
် သလဲ စသည်စသည်အားဖြင့် အချက်အလက်တောင်းတဲ့

မဟုတ်ဘူး။

တစ်ဘက်ကမေးနေတာက ကိယ
ု ရ
့် ဲ့လုပရ
် ည်ကင
ို ရ
် ည်ကို စမ်းသပ်လို

လိုက်ရှာနေရတဲ့သူမျ ိုးတွေရော အရောရော အနှောနှောဖြစ် နေပြီဆိုရင်

အလုပ်မျ ိုးဆိုရင်လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချက်အလက်တွေကအများကြီး။

လို့ မေးတာမှ န်း ရိ ပ် မိ ရ င် တော့ ပြည့် ပြ ည့် စုံ စုံ လု ပ် ကို င် ဆောင် ရွ က် ဖြစ်

ကို ယ် ပေး လို က် မ ယ့် လ မ်း ညွှ န် ချ က် တွေ က တိ ကျ ပြ တ် သား နေဖို့ ၊

တစ်ခခ
ု ဆေ
ု
ာင်ရက
ွ ဖ
် ို့ စေခိင
ု ်းတာ ဆိရ
ု င်လည်း ဒီတစ်ခပု ြီးရင်နောက်

ခဲ့ လေ မလားလို့ တွေး မိ ပါတယ် ။ သာမန် အ တို င်း ပဲ ပြောတာဆို တာမျ ိုး

ဟိုလိုလည်း တွေးလို့ရတယ်၊ ဒီလိုလည်းတွေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်

တစ် ခု ၊ နောက် တ စ် ခု ပြီး ရင် ဟိုး နောက် တ စ် ခု စသည် စ သည် အားဖြင့်

ဆို ရ င် တော့ သာ မ န် ကာ လျှံကာ ပဲ လု ပ် ဖြ စ် လိ မ့် မ ယ် ထ င် ပါ တ ယ် ။

နှစ်ခွ ထွက်စေမယ့် အသုံးအနှုန်းတွေ ပါမနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

ကိယ
ု ခ
် င
ို ်းရမယ့အ
် လုပတွ
်
က
ေ တန်းစီနေတာ။ ကိယ
ု ပေ
် းတဲအ
့ မိန့်မတိကျလို့

ဒါကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြင်အတွေးချင်း၊ လုပ်ရပ်ခြင်း

အရိ ပ် ပြ ရင် အကောင် မြင် ၊ တစ် ထွာပြရင် တ စ် လံ မြင် ပု ဂ္ဂို လ် တွေ

ဒီအလုပတ
် စ်ခက
ု ို နှစခ
် ါ လုပနေ
် ရမယ်ဆရ
ို င် သူပြီးရင်တစ်ဆက်တည်းလုပ်

တူ ကြ မှာ မဟု တ် ပါဘူး ။ အထက် က ဖြစ် ရ ပ် လေးထဲ မှာ တော့ တစ် ခြား

ရှိတော့ရှိပေမယ့် မြင်တဲ့အတိုင်း မပြောတာမျ ိုးကလည်းရှိနေပြန်တယ်။

ရမယ့အ
် လုပက
် ို မစနိင
ု တေ
်
ာ့ဘူး။ ဒီတစ်ခတ
ု ည်းမှာတင် အချ ိန်ကန
ု သ
် ွားပြီး။

တစ် ယောက် က တစ် ခေါက် တ ည်း သွားကြည့် တာနဲ့ ဘု ရ င် မေးသမျှ

တစ်လံမြင်ပေမယ့် တစ်လက်မလောက်ပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ လည်း

တစ်လပ
ု မ
် ပြီး၊ နှစလ
် ပ
ု မ
် ပြီးနဲ့ အလုပတွ
်
ပ
ေ သ
ုံ ွားနိင
ု တ
် ယ်။ ဒီတော့ တတ်နင
ို ်

ပြန်လျှောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ရှိ နေ တယ် ။ လု ပ် တ တ် သ လောက် မ လု ပ် ဘူး ၊ ကြိုးစားနို င် သ လောက်

သမျှ အချ ိန်တိုအတွင်းမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေပြီးသွားဖို့လိုတယ်။

မကြိုးစားဘူး။

ဒါ့ကြောင့် တိကျဖို့လိုတယ်။

ဒီဖြစ်စဉ်လေးထဲမှာက ဘုရင်က သူ့ယောက်ဖကို အကဲစမ်းလိုတဲ့
သဘောနဲ့မို့သာ ဒီလိုမျ ိုး အခေါက်ခေါက် အခါခါစမ်းသပ်မေးမြန်းခွင့်ရ

နား လ ည် ပါ လျ က် နဲ့ နား မ လ ည် ချ င် ယော င် ဆော င် နေ တ ယ် ။

စောစောကတင် ပြခဲ့ သ လို ပဲ သဘာရင့် ဝါရင့် ပု ဂ္ဂို လ် ကြီး တစ် ချ ို့

ခဲ့ တာလို့ လ ည်း ယူ ဆ စရာရှိ ပါတယ် ။ တကယ် လို့ များ သူ့ ယောက် ဖ ကို

ဒီ လို တွေ လ ည်း ရှိ နို င် သေးတာကိုး ။ ဒီ တော့ ကတ် က တ် သတ် သ တ် နဲ့

ကတော့ တိ တိ ကျကျညွှ န် ကြားတယ် ။ အသေးစိ တ် ညွှ န် ကြားတယ် ။

ခွေးအကြည့ခ
် င
ို ်းတာမဟုတဘ
် ဲ သေနာပတိအရာထားပြီး သူပန
ု ရ
် န်နမ
ှိ န
် င်း

ခိင
ု ်းတဲ့ သူရဲ့လိအ
ု ပ်ချက်၊ အခိင
ု ်းခံရသူရဲ့လိအ
ု ပ်ချက်ဆတ
ို ာတွေ အငြင်းပွား

တိကျလွန်းလို့၊ အသေးစိတ်လွန်းလို့ တစ်ခါတစ်ခါ ပြဿနာကြုံရတယ်။

ဖိတ
ု့ ာဝန်ပေးအပ် တာမျ ိုးဆိရ
ု င် ‘သူပန
ု ရ
် န်ကန
ို မ
ှိ န
် င်းချေ’ဆိတ
ု ာမျ ိုးလောက်

မနေရဖို့အတွက် ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားမှာ မူဘောင်သတ်မှတ် ချက်နဲ့တကွ

လု ပ် င န်း ခွင် မ စမီ မှာ သြဝါဒပေးတယ် ။ သြဝါဒပေးချ န
ိ ် ကြား

ကိုပဲ မိန့်နိုင်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် တိုက်ဆင်ဘယ်နှရာ၊ တိုက်မြင်းဘယ်နှရာ၊

တိ ကျရှ င်း လင်း ပြတ် သားနေဖို့ အမြဲ တ မ်း ဂရု ပြုနေရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။

လွန်းလို့ တန်းစီမတ်တပ်ရပ်ပြီး နားထောင်နေရတဲ့ လူတစ်ယောက်နှစ်

စစ်သည်ဘယ်နှထောင်နဲ့ ရေကြောင်း၊ ကြည်းကြောင်းကချ ီစေ၊ လက်ဝဲ

‘ဒီလောက်လေးပြောလိက
ု ရ
် င် သူသဘော ပေါက်မှာပါလေ’ဆိပု ြီး မပြောဘဲ

ယောက်လောက် မူးလဲသွားတာမျ ိုးတောင် ကြုံရတယ်။ ပတွတ်ပတွတ်နဲ့

တပ် က ဘယ် သူ က အင် အားဘယ် ရွေ့ဘယ် မျှနဲ့ ချ စေ
ီ ၊ လက်ျာတပ် က

ထားလို က် လို့ တလွဲ တ ချော် တွေ လု ပ် လာခဲ့ ရ င် ပြင် မ ရတဲ့ အ မှားမျ ိုးဆို

ပြောနေတာက မပြီး နို င် တော့ ဘူး ။ နောက် ဆုံး အနှ စ် ချုပ် ကြ ည့် လို က်

ဘယ်သဦ
ူ းစီးပြီး အင်အား ဘယ်လောက်နဲ့ချ ီစေ၊ အကွပအ
် ညှပမ
် ပေါ့လျော့

ဒု က္ခ ရောက် နို င် တာမဟု တ် လား။ ရောက် ပြီး ကြပေါင်း လည်း များလှ ပြီ

တော့ နားထောင်ရတဲ့သူက ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘဲ ခြေသလုံးတောင့်တာ၊

စေနဲ့ဆတ
ို ာမျ ိုးနဲ့ သေသေချာချာမိန့်လေမလားဆိတ
ု ာကို ဆက်ပြီးစဉ်းစား

ဆိုပါတော့။

ညောင်းညာကိက
ု ခ
် တ
ဲ ာလောက်သာ မှတမ
် နေတေ
ိ
ာ့တာမျ ိုးလည်း ဖြစ်သွား

စရာရှိပြန်ပါတယ်။

လု ပ် င န်း ခွ င် အ တွေ့ အ ကြုံ များ နေ ပြီ ဖြ စ် တဲ့ ဝါ ရ င့် သ ဘာ ရ င့်

နိုင်ပါတယ်။

စောစောကဖြစ် ရ ပ် လေးထဲ မှာ ဘု ရ င့် ထ က် ကြီး တဲ့ သူ ပေါ်လာခဲ့ ပြီ

ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ သြဝါဒတွေကို မကြာမကြာနားထောင်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။

တိကျ၊ ပြည့်စုံရုံမက အသေးစိတ်လွန်းခြင်း၊ အနုစိတ်လွန်းခြင်းနဲ့

ဆိုပါစို့။ ခွေးအကြည့်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ်

နားထောင်နေရင်းနဲ့ တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ လောက်

တိုတောင်းလွန်းခြင်း၊ ယေဘုယျ ဆန်လွန်းခြင်းကြားမှာ အလယ်အလတ်

ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အခြေအနေမှာ ဘယ်သူ့ဘက်က အားနည်း

အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ညွှန်ကြားချက်က သိပ်ကို

ကျတဲ့ အခြေအနေလေးတစ် ခု ကို တော့ ဖန် တီး ပေးနို င် ဖို့ လို ပါတယ် ။

ချက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူ့ဘက်က တာဝန်ကျေခဲ့သလဲ၊ ဘယ်သူက ပျက်ကွက်

အသေးစိတ်လွန်းနေတယ်။

ဘာမှမပြည့မ
် စုန
ံ ဲ့ စမ်းတဝါးဝါးပြောလိက
ု ် တာမျ ိုးဆိရ
ု င် လုပတ
် သ
ဲ့ က
ူ လည်း

ခဲ့သလဲဆိုတာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်တော့မယ် ဆိုပါစို့။ စုံစမ်းတဲ့

အသေးစိ တ် ဆို တာထက် အနု စိ တ် လွ န်း နေတယ် လို့ ပြောရမယ် ။

စမ်းတဝါးဝါးပဲ ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ရှညလ
် ျားထွေပြားလွန်းနေပြီး ခေါင်းစဉ်ကြီး

သူတွေက ဘုရင်ကိုမျက်နှာသာပေးလိုတဲ့သူတွေ ဆိုရင်တော့ ဘုရင့်နှုတ်

ဥ ပ မာ တ င် ပြရ ရ င် ထ မ င်း စား စေချ င် တ ယ် ဆို ‘ထ မ င်း စား ကြဟေ့ ’

၁ ကဘာ၊ ခေါင်းစဉ်အသေး (က) ကဘာ၊ (ခ) ကဘာ ဆိုတာမျ ိုး တွေနဲ့

ထွက်စကားမှာ အကဲစမ်းလိုတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေပါနေတဲ့အတွက် ဘုရင်ကို

လိဆ
ု့ လ
ို က
ို ရ
် င် တစ်ခွန်းတည်းပြီးရောမဟုတလ
် ား။ သူက ဒီလမ
ို ဟုတဘ
် ူး။

က အက္ခ ရာကနေ အ အထိ ရေးတာတောင် မပြီး သေးလို့ ကက တွေ ၊

ချ ီးမွမ်းခန်း ဖွင့နေ
် လိမမ
့် ယ်။ သူ့ယောက်ဖကိတေ
ု
ာ့ ထူရပိန်းရ ကောင်းလား

“ဟင်းပန်းကန်တွဆေ
ေ
းပါ၊ ပြီးရင် ဟင်းထည့ပ
် ါ။ ထမင်းပန်းကန်တွဆေ
ေ
းပါ၊

ခခ တွေ တ ပ် နေ ရတဲ့ အ ထိ ရှ ည် လျားနေပြန် ရ င် လ ည်း ဘယ် ဟာက

ဆိုပြီး ပြစ်တင်မောင်းမဲနေပါလိမ့်မယ်။

ထမင်း ခူး ပါ။ လက် ဆေးပါ။ ညာလက် နဲ့ စားပါ။ ပြီး ရင် လက် ဆေးပြီး

အဓိကကျလို့ ဘယ်အစအရင်ဆွဲထုတ်ရမှန်း မသိဘဲဖြစ်သွားနိုင် ပါတယ်။

ဒါမှ မ ဟု တ် စုံ စ မ်း ရေးအဖွဲ့ တွေ က ဘု ရ င့် ထ က် ကြီး တဲ့ သူ ရဲ့ သ
ဘောသွားကိုလိုက်ပြီး ယောက်ဖဘက်က ရပ်တည်ကြမယ်ဆိုရင်လည်း

လက်သုတ်ပါ။ ရေသောက်ပါ”ဆိုတာမျ ိုးပေါ့။ ကြားခါစကတော့ ‘ဘာကြီး
လဲဟ’ဆိုတဲ့အတွေးမျ ိုးပေါ့။

အမိန့်တွေ တိကျဖို့လိုတယ်။ အမိန့်က တိကျနေရုံနဲ့လည်းမရဘူး။
ဖြ စ် နို င် တဲ့ အ မိ န့် မျ ိုး လ ည်း ဖြ စ် ဖို့ လ ည်း လို သေး ပြ န် တ ယ် ။ ဥ ပ မာ

အမိ န့် ကို ဘယ် လို ပေးနေတာလဲ ၊ ဘု ရ င် လု ပ် ပြီး အမိ န့် လေးတောင်

နောက်တော့ အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရေးစီမခ
ံ ျက်တ၊ို့ ဧည့ခ
် ကျွေ
ံ
း

အားဖြင့် “ဒီ နို င် ငံ ကို သုံး နှ စ် အ တွ င်း ဖွံ့ ဖြိုးပြီး နို င် ငံ ဖြစ် အောင် လု ပ်

မပေးတတ်ဘူးလား၊ ညွှနကြ
် ားချက်ကို တိတက
ိ ျကျ ပေးလိက
ု ပ
် ါတော့လား၊

မွေးရေးစီမခ
ံ ျက်တဆ
ို့ တ
ို ာမျ ိုး တွေနဲ့ စာတစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့လုပရ
် တာတွေ၊

ပါ” ဆို တဲ့ အမိ န့် မျ ိုးပေါ့ ။ မရှ င်း ဘူး လား၊ ရှ င်း တယ် ။ မတိ ကျဘူး လား၊

ဟိုတစ်ဘက်က အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရတာကို

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအစည်းအဝေး၊ ချက်ပြုတ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

တိ ကျတယ် ။ ကာလသတ် မှ တ် ချက် ပါ ပါလို က် သေးတယ် ။ ဒါပေမဲ့

မှ အားမနာဘူးလား၊ ဘာလားညာလား စသည်အားဖြင့် ဘုရင်ကိုတောင်

အကြိုညှန
ိ င
ှို ်းအစည်းအဝေး၊ ဧည့ခ
် ကျွေ
ံ
းမွေးရေးအဖွဲ့ အထူးအစည်းအဝေး

လက်တွေ့ဖြစ်နင
ို သ
် လားဆိတေ
ု
ာ့ မဖြစ်နင
ို သ
် လောက်နီးပါးကို မလွယဘ
် ူး။

မောင်းမဲနေကြလိမ့်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်။

ဆိုတာမျ ိုးတွေ တွေ့လာကြုံလာရတော့ ‘အဟောဝတ-အံ့သြဖွယ်ကောင်း

ဒီလိုပါပဲ။ မလွယ်တဲ့အလုပ်တွေကို အတင်းတွန်းနေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။

စွတကား’ဆိတ
ု ာမျ ိုး အဗ္ဘုတရသတွေ တစ်ဝကြီး ခံစားလိက
ု ရ
် တော့တယ်။

“ငါတောင်ပြောလို့ပြီးနေပြီဟာကို မင်းကအခုထိ လုပ်မပြီးသေးဘူးလား”

ဒီ ဇာ တ် ဆော င် နှ စ် ယော က် နေ ရာ မှာ ကို ယ် ကို ယ် တို င် သာ
ဖြစ် ခဲ့ ရ င် ကော ဘယ် လို ပြောဖြစ် ၊ လု ပ် ဖြစ် ခဲ့ လေ မလဲ ဆို တာကလည်း

အံ့သြတယ်ဆိုတာကလည်း အစပိုင်းမို့လို့သာပါ။ နောက်ပိုင်းတော့

စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ ဘုရင့်ယောက်ဖလိုလူလား၊ ဘုရင်လို

မအံ့သြတော့ဘူး။ တကယ် လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ သိပ်မလွယ်မှန်း

လူလား၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ကြိမတ
် စ်ခါပြောလိက
ု ရ
် န
ုံ ဲ့ အလုံးစုပံ ြီးပြတ်အောင်၊

လည်းသိလာရတယ်။

ထောင့်စေ့အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူမျ ိုး လားဆိုတာကို ကွဲပြားအောင်
သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။

ဆိုတာမျ ိုး လုပ်လို့မရပါဘူး။
စေခို င်း တဲ့ စ ကားလုံး ကရှ င်း လင်း တိ ကျနေပါလျက် နဲ့ တောင် မှ
အချ ိန် မီ ၊ အချ န
ိ ် ကို က် ၊ စံ ချ န
ိ ် စံ ညွှ န်း နဲ့ အညီ ပြီး မြောက် အောင် မြင် ဖို့ က

ဘာတွေ၊ဘာတွေကျွေးပါ့မယ်ဆပို ြီးမီနူးစာရင်းတင်ရတာကတစ်မျ ိုး၊

အခက် အ ခဲ တွေ ရှိ နေ နို င် သေးတယ် ဆို ရ င် မရှ င်း မလင်း ၊ မတိ မ ကျနဲ့

တကယ်ချက်တော့ ပေါ့လို့၊ ငန်လို့ဆိုတာကတစ်ဖုံ၊ ဟင်းပွဲတည်တဲ့အခါ

ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုပြောလိုက်တာမျ ိုးဆိုရင်တော့ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်း

ဒီနောက်မှာ ကိုယ်နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်

ဘယ်ပန်းကန်ကအ
ို လယ်မှာထား၊ ဘယ်ပန်းကန်ကဘေးမှာထား၊ ဘယ်ဇန
ွ ်း

မသိတွေဖြစ်ကုန်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲလို့ ပြန်မေးတာမျ ိုးကို

တွေကရော ဘုရင့်ယောက်ဖတွေလား၊ ထက်မြက်စေ့စပ် တဲ့သူတွေလား

ကဘယ်ဘက်၊ ဘယ်ခက်ရင်းက ဘယ်ဘက်၊ တစ်သျှူးကဘယ်ပ၊ုံ သောက်

‘ရေဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး’လို့ ပြောလိုက်ပြန်ရင်လည်း အခြေအနေက

ဆိုတာကို ဆက်ပြီးသုံးသပ်ဖို့လိုဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။

ရေကဘယ်နည်း၊ ဟင်းလိုက်ရင် ဘယ်ဘက်ကဝင်၊ ပြန်ထွက်ရင်ညာဘက်

ပိုလို့သာ ဆိုးဖွယ်ရာရှိပါတယ်။

ပြီးတော့ စေ့စပ်သေချာသူတွက
ေ ဘယ်နယေ
ှ
ာက်၊ ကပေါ်ကလျှော်

ကထွက်၊ အလို၊ တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာတွေ၊အနုပညာ

လု ပ် တ တ် သူ တွေ က ဘယ် နှ ယောက် ၊ ဘယ် သူ က ဘယ် အ မျ ိုးအစား

တွေ က စာဖွဲ့ လို့ မကု န် နို င် အောင် များလှ ပါကလားပေါ့ ။ လူ အ မျ ိုးမျ ိုး၊
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“ငါပိုက်ဆံရှာနိုင်တယ်” ဆိုသည့်အတ္တဖြင့် အမျ ိုးသမီးများကို အနုနည်းနဲ့
အကြမ်းဖက်နေကြပါတယ်။
အလုပလ
် က်မဖဲ့ ြစ်ပြီး မိသားစုအတွကလ
် ည်း ဝင်ငွမ
ေ ရှာနိင
ု ် မူးယစ်
သောက် စားနေတဲ့ အိ မ် ထောင် သ ည် အ မျ ိုးသားတွေ က လည်း အမျ ိုး
သမီး တွေ အ တွ က် အရှ င် လ တ် လ တ် င ရဲ ကျသလို ခံ စားစေရမှာ အမှ န် ပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။
“ဘာတွေ ဖိ နိ ပ် ခံ ရ လဲ ဆို ရ င် ရွာ ဖက် မှာ ဆို ရ င် အမျ ိုးသမီး အိ မ်
ထောင် စု ပေါနော် သူ့ အမျ ိုးသမီး က ကို ယ် ဝ န် ရှိ တ ယ် သူ့ အမျ ိုးသားက
အလုပမ
် လုပဘ
် ူး ကိယ
ု ဝ
် န်ရတ
ှိ ဲ့ သူ့အမျ ိုးသမီးကိပ
ု ဲ သူလပ
ု ခ
် င
ို ်းတယ်ပေါနော်
ဥပမာ ဈေးသွားတယ် ဆိုရင်လည်း ငါ့မှာ စားဖို့ကွမ်းမရှိဘူး သောက်ဖို့
အရက်မရှိဘူးဆိုပြီး သူ့မိန်းမကို သူရိုက်နက်တာရှိသေးတယ်ပေါနော်။”
လို့ ဒေါခူလယ်ကျေးရွာနေ ဒေါ်ကက်ထရုက သူမ၏မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြ
စ်ခဲ့ပုံကို ပြောပြသွားတာပါ။
တစ်ခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်း
ဖက်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာလည်း အမျ ိုးသမီးအများစုက
ကြုံတွေ့နေကြရပြီး ထိအ
ု တွက် မျှတတဲ့ တရားစီရင်မတွ
ှု
ေ လုပဆေ
်
ာင်သည့်
အခါအားနည်းချက်များရှိနေပါသေးတယ်။
ဒေသခံအမျ ိုးသမီးအများစုက အမျ ိုးသားတွေရဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်း
ဖက်မက
ှု ို ခံနေကြရပြီး အသိပညာနည်းပါးမှုကြောင့် ခံရစမြဲခနေ
ံ တုန်းပါပဲ။
ဒီအခြေအနေ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် တစ်ချ ို့အဖွဲ့အစည်းတွေက
နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အမျ ိုးသမီးတွေဟာ ရိုးရာဓလေ့အရ
သော် လ ည်း ကောင်း အဖက် ဖ က် မှ ဖိ နှိ ပ် မှု တွေ ခွဲ ခြားဆက် ဆံ ခံ ရ တွေ

ရရှိဖို့အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးဖို့အတွက် ဖရူဆိုမြို့နယ် ကျေးလက်မှာရှိတဲ့

အမျ ိုးသမီးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေ ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်လာ

အမျ ိုးသမီးထုတွေက လိုလားနေကြပါပြီ။

ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။

အမျ ိုးမျ ိုးကြားခဲ့ရဖူးပါတယ်။

“အဲ့ လို ဆို ရ င် ဘာအလု ပ် ပဲ လု ပ် လု ပ် အမျ ိုးသမီး တွေ ကို လ ည်း

လူ့ အ ခွ င့် အ ရေး ဆို င် ရာ ပ ညာ ပေး နှ င့် ကျား မ တ န်း တူ အ ခွ င့်

ယနေ့ခေတ်မှာဆိရ
ု င်လည်း လူသရ
ိ င
ှ ကြ
် ား ကိယ
ု ထ
် လ
ိ က်ရောက် ပြု

ဦးစားပေးပြီးတော့ လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော် အမျ ိုးသမီးတွေကိုမပိတ်ပင်

အရေးတွေ ကို အမျ ိုးသမီး တစ် ခု တ ည်း ကို ဦးတည် မ သွားပဲ အမျ ိုးသား

မူခြင်းမျ ိုးမရှိသလောက်ဖြစ်နေပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာတော့ အမျ ိုးသမီး

နဲ့ပေါ့နော် မှားမှားမှန်မှန်ပေါ့။ ကိုယ်လုပ်ကြည့်မှ ကိုယ်မှားလားမှန်လား

တွေကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပေးသွားဖို့လိုပါတယ်။

တွေဟာ နည်းမျ ိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဖိနှိပ်ခံနေကြရပါတယ်။

ဆိုတာသိမယ်ပေါ့နော် ဒါကြောင့်မလို့ ဘာပဲလုပ်လုပ်အမျ ိုးသမီးတွေကို

အမျ ိုးသမီးများသည် လူမြင်ကွင်းရှေ့တွင် အပြုံးမပျက် ရယ်မော

လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ ” လို့ ဒေါခရော့ခူကျေးရွာနေ

နို င် ပေ မယ့် တစ် က ယ့် နောက် ကွ ယ် က ထိုး နက် မှု များဒဏ် ကို ခံ ကြ ရပြီး

ဒေါ်မေဆန်းအောင် ကပြောပါတယ်။

အမျ ိုးသားများနှင့်တန်းတူခြေတစ်လှမ်းလှမ်းတိုးဖို့ ပင်ပန်းစွာ ကြိုးစား

ခေါင်ဆောင်မှုအပိုင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အခန်းကဏ္ဍမှာ အများ
အားဖြင့် အမျ ိုးသားတွေသာ နေရာယူထားကြပြီး အမျ ိုးသမီးတွေမှာ အမျ ိုး
သားတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသာ နေရာတော်တော်များများမှာ မြင်
တွေ့ နေကြရပါသေးတယ်။
အုပခ
် ျုပ်ရေးအပိင
ု ်းတွေမှာဆိရ
ု င်လည်း အမျ ိုးသမီးတွေထမ်းဆောင်
နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အမျ ိုးသမီးတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်တဲ့ ဓလေ့ထုံး

ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ အမျ ိုးသမီးအများစုက ခွဲခြားဆက်ဆံခံရ
တာတွေက မိသားစုတွေမှာ အမွေခွဲဝေတာက အစ သမီးတွေကိုဆိုရင်

ခေတ်အစဉ်အဆက်တည်ရှိခဲ့သော ရိုးရာဓလေ့၊ အုပ်ချုပ်ပိုင်းဆိုင်

အမွေ ဆ က် ခံ ခွ င့် မ ပေးကြပါဘူး ။ တချ ို့မှာ ဆို ရ င် တော့ သမီး တွေ ထ က်

ရာခွဲခြားမှု၊ ဘာသာရေးအယူအဆတွေအကြားအမျ ိုးသမီးတွေမျက်ရည်

သားတွေကို ပိုပြီးဦးစားပေးကြပါတယ်။

စီးခဲ့သည်မှာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ပြီ။

တမ်း တွေ ကြောင့် နေရာမရတာတွေ လ ည်း ရှိ တ ယ် လို့ ဖရူ ဆို မြို့နယ်
ဒေါခူလယ်ကျေးရွာနေ ဒေါ်ကက်ထရု က ပြောပါတယ်။

နေကြရပါတယ်။

“အမွေခွဲဝေးပေးတယ်ပေါ့နော် ခွဲဝေပေးကျတော့ နွားနှစ်ကောင်

အခု လို အဖက် ဖ က် မှ ဖိ နှိ ပ် မှု ရှိ နေခြင်း ကြောင့် အမျ ိုးသမီး တွေ

စီ ပေးတယ် နောက် ကျမတို့ မိ န်း ကလေးတွေ ကျတော့ တစ် ကောင် စီ

ခေါင်းဆောင်မအ
ှု ပိင
ု ်း တက်လမ်းဖို့ အခက်အခဲ တွေရနေကြ
ှိ
တာဖြစ်ပါတယ်။

၎င်းက “ရွာမှာဆိုရင် ဆယ်အိမ်မှူးက ဗမာစကားလည်းမတတ်

ပဲပေးတယ် အဲတ
့ ာမတရားဘူး အကုနလ
် ုံးကမိသားစုတွပ
ေ ဲ သားသမီးတွေပဲ

လူထုတွေကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေကို လူထုကျန်းမာရေး

စာလည်းမတတ်ဘူးလေး ဆယ်အိမ်မှူးနေရာမှာထားရင်နည်းနည်း ခက်

အဲ့လိုနေရာမှာ ဖိနိပ်ခံရတယ်” လို့ ဖရူဆိုမြို့နယ် ဒေါခရော့ခူကျေးရွာနေ

နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် ( Civil Health and Development Network

ခဲ တ ယ် ။ ပြီး တော့ အ မျ ိုးသမီး တွေ ဆို ရ င် လ ည်း စာတတ် တဲ့ လူ ရှိ တ ယ်

ဒေါ်ပရယ်မိုး ကပြောပြပါတယ်။

– CHDN) အဖွဲ့ ဒုညွန်ကြားရေးမှူး မအယ်ဗလင်း က “ တစ်ကယ်တော့

သွက်လက်တဲ့လူရှိတယ် အဲ့မျ ိုးထားရင်လည်းရတာပဲလေးနော် ဒါပေမယ့်
သူတို့ကမထားဘူး ယောကျ်ားလေးမှယောကျ်ားလေးပဲအဲ့လို ပြောတယ်

သားသမီး ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အမွေပစ္စည်းတွေကိုလည်း အမျ ိုးသား
များနှင့် တန်းတူမရတာဟာ တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ သူမကဆိုပါတယ်။

အခြေခံကျကျ ကျမတို့နှစ်ပေါင်းများစွာ လူမျ ိုးရေးသော်လည်းကောင်း၊
ဓလေ့ထုံး တမ်းအစဉ် အလာအရ သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးအရ

ပေါ့ နော် ။ ဆို တော့ သူ တို့ က အယူ သီး နေတု န်း ပဲ ပေါ့ နော် ။ ယောက်ျား

သားသမီး မွေး လာရင် အမျ ိုးသမီး မွေး လာပါက သူ များလူ အ ဖြစ်

သော် လ ည်း ကောင်း နို င် ငံ တ စ် နို င် ငံ ရဲ့ အမျ ိုးသမီး များကို ဦးစားပေးမှု

လေးပဲ ဦးဆောင် နေ တယ် ပေါ့ ၊ မိ န်း ကလေး သူ တို့ ဦးစားမပေးဘူး

သတ်မှတ်ပြီး အမွေခွဲပေးတဲ့အချ ိန်မှာဆိုလည်း သားယောကျ်ားလေးသာ

စနစ်အရ သော်လည်းကောင်း အဲ့တာတွေက အမျ ိုးသမီးတွေကို မျက်နှာ

ပြီး တော့ တန်း တူ ဖြစ် ဖို့ ဆို ရ င် သူ တို့ က လည်း အဲ့ လောက် နားမလည်

အမွေပေးကြတာပါ။

သာပေးတာ တစ်ခုမှမရှိဘူး ဒီဟာတွေကို မကုစားပဲနဲ့ အမျ ိုးသမီးတွေကို

သေးဘူးလေး တန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာလည်း သူတို့မသိသေး ဘူးပေါ့
သိတဲ့သူနည်းသေးတယ်။”လို့ ပြောပါတယ်။
အမျ ိုးသားများနှ င့် အမျ ိုးသမီး များ အခွင့် အ ရေးတန်း တူ ညီ မျှ

အိ မ် ထောင် ကျပြီး တဲ့ အမျ ိုးသမီး အများစု က သူ မ တို့ ရဲ့ ဘဝကို
မီးဖိချေ
ု ာင်အတွင်းသာ နှစမ် ြုပ်ကြရပြီး အိမထေ
်
ာင်သည်အမျ ိုးသားများနှင့်
ဆွေမျ ိုးတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုခံနေကြရပါတယ်။

ရေးအတွက် မတူကပြ
ွဲ ားတဲ့ အခြေအနေ အကြောင်းအရာတွေကို လက်ခန
ံ င
ို ်

အမျ ိုးသားတွေက အပြင်ထွက်ဝင်ငွရ
ေ ှာနိင
ု ပေ
် မယ့် တစ်နေ့တစ်နေ့

ဖို့က အဓိကဖြစ်နေပါတယ်။ အမျ ိုးသမီးတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ

အမျ ိုးသမီးတွေခစ
ံ ားနေရတဲ့ အိမတ
် င
ွ ်းပြသာနာတွေကို မျှဝေခစ
ံ ားမှုမရှကြ
ိ ပဲ

လမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေက အမျ ိုးသမီးတွေရဲ့ တက်လာမယ့်
လမ်းကို ဆန္ဒမရှိကြသေးဘူးလု့ိပဲသုံးသပ်လို့ရတယ်။”လို့ ပြောပါတယ်။
အမျ ိုးသမီးတွေ ဖိနှိပ်ထားတဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနှင့်အစဉ်အလာ
တွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်ပြီး အမျ ိုးသမီးထုတွေရဲ့ အခွင့်အရေးရရှိပိုင်
ခွင့်ရရှိစေဖို့က အမျ ိုးသားထုတစ်ရပ်လုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။

bk&ihfa,mufzacwf ... tquf
ဒီ နေ ရာမှာ အဓိ က တင် ပြ လို တာကတော့ ကို ယ့် အ ဖွဲ့ အစည်း မှာ
တစ်ထွာပြတိင
ု ်း တစ်လမံ ြင်တဲ့ သူတွခ
ေ ျည်း ပါဝင်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်
အသေးစိတပြေ
် ာဖိလ
ု့ အ
ို ပ်သေးတဲသ
့ တွ
ူ
လ
ေ ည်း ပါနေပြီလား ဆိတ
ု ာတွေကို
စဉ်းစားဖို့ပါ။
ပြီး တော့ တစ် ခု ခု အ ချွတ် အ ချော် အ တိ မ်း အစောင်း ဖြစ် သွားရင်
ပြန်ပြင်ဖို့အချ ိန် ရရဲ့လားဆိုတာကိုပါ ထည့်တွက်ရမှာပါ။
ပြန်ပြင်နေဖအ
ို့ ချ ိန်မရဘူး၊ ဒီတစ်ခပု ြီးရင်နောက်တစ်ခ၊ု နောက်တစ်ခု
ပြီးပြန်တော့ ဟိုးနောက်တစ်ခု လုပ်စရာတွေ တန်းစီနေအောင်ရှိ နေတယ်

ဆို ရ င် တော့ ဘု ရ င့် ယောက် ဖ ကို ဘု ရ င် က ခို င်း သလို လု ပ် နေ လို့ မ ရတော့

ရှိနေမှာပါ။ ဘုရင့်ယောက်ဖကမှ ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်လို့တော်သေး

ပါဘူး။

တယ်ပြောရဦးမယ်။
ဒါက အကဲ ဖြတ် ချ ိန် မ ဟု တ် တော့ ပါဘူး ။ လက် တွေ့ လု ပ် င န်း ခွင်

ဖြစ်နေတော့ အစကတည်းက ပြည့်ပြည့်စုံစုံညွှန်ကြားလိုက်ရတော့မှာပါ။

မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး “သိဘူးလေ၊ ဟိုလိုပဲအလုပ်ခိုင်းတာ
လားလို့”လို့ ပြောနေရင် ဒုက္ခ။ ဒီတော့ ဘုရင့်ယောက်ဖထက်ကဲတဲ့လူတွေ

တစ် ခု မှားတို င်း တစ်ခါပြန် ပြ င် နေဖို့ အချ ိန် မ ရတော့ ပါဘူး ။ လု ပ်

များ လာ တဲ့ ခေ တ် ကြီး ထဲ မှာ ဘု ရ င့် ယော က် ဖခေ တ် နဲ့ လျော် ညီ တဲ့

ကို င် ဆောင် ရွ က် စ ရာတွေ က အများကြီး ပါ။ အများကြီး မှ တကယ့် ကို

စကားမျ ိုးတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြောပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြသင့်ပြီ

အများကြီးပါ။

ဖြစ်ပါကြောင်း။

ကိုယ့်အဝန်းအဝိုင်းထဲမှာက ဘုရင့်ယောက်ဖလိုလူတွေအများကြီး
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NLD ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရ လက်ထက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘာတွေ
တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာသလဲ။ ဘာအားနည်းချက်တွေရှိနေပါသလဲ။
ဒီ လ က် ရှိ ငြိ မ်း ချမ်း ရေး ဖြစ် စ ဉ် အ ပေါ်မှာ ကရင် နီ လူ မှု အ သင်း အဖွဲ့ တွေ ရဲ့ အသံ တွေ ကို
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

နန်းရီ
ဗဟိုကော်မတီ
ကော်ယော်မျ ိုးနွယ်စုလူငယ်
“လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်း
ရေး ဖြစ်စဉ်ကို အားမရဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ အား

ခွန်းဘားနဒ်ဘုတ် (ဥက္ကဌ)

ဗစ်တိုးရီးယား

ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ် (KNGY)

အတွင်းရေးမှူး

နည်း ချက် တွေ အများကြီး ရှိ တ ယ် ပေါ့ ။ ဘာဖြစ် လို့

“တိင
ု ်းရင်းသားတွေအများစုတောင်းဆိခ
ု ျင်တာ

ခူးနဲရယ်

ကယားပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (KSSU)

အားနည်း ချက် တွေ ရှိ လ ည်း ဘယ် နေ ရာတွေ အား

ကတော့ ရှင်းတယ် ဖက်ဒရယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် အင်အား

အတွင်းရေးမှူး(၁)

“ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ကြည့လ
် က
ို မ
် ယ်ဆရ
ို င်

မရဘူး လည်း ဆို ရ င် လက် ရှိ ကျနော် တို့ တို င်း ရင်း

ကြီး တဲ့ အု ပ် စု က လည်း ဖက် ဒ ရယ် ဆို တဲ့ ကိ စ္စ ကို

ကရင်နအ
ီ မျ ိုးသားလူငယ်အစည်းအရုံး (KNYO)

အဖွဲ့တွေအားလုံး မပါဝင်နင
ို တ
် ာက သူတရ
ို့ ဲ့ လုပဆေ
်
ာင်

သား လက်နက်ကိုင် တွေကို အစိုးရက အသိ အမှတ်

သဘော ထားပေးမှု၊ ကတိကဝတ် ပေးနိုင်မှုကအရမ်း

“ လော လော ဆ ယ် အ နေ အ ထား မှာ ကျ တော့

မှု အ ပေါ်မှာ လည်း မူ တ ည် တာပေါ့ နော် ။ အခု အ ခြေ

ပြုတာကလည်း အဖွဲ့တချ ို့၊ ပြီးမှ တချ ို့သောတိုင်း

အား နည်းနေတယ်။

ရင်း သား လက် န က် ကို င် တွေ ကို လ ည်း အသိ အ မှ တ်
မပြုဘူးပေါ့။
လက် ရှိ အ ကောင် အ ထည် ဖော် နေ တဲ့ ၂၁ ပင်

အား မရဘူးလို့ ကျနော်တို့ ပြောလို့ရတယ်။ ငြိမ်းချမ်း

အနေကို ကြည့လ
် က
ို မ
် ယ်ဆရ
ို င် စစ်ပတွ
ွဲ
က
ေ အရမ်းကို

အားအရမ်း နည်း နေလို့ ပဲ ခု ဆို မြောက် ပို င်း

ရေး တကယ် အ စစ် အ မှ န် လို ချင် လို့ ရှိ ရ င် တစ် နို င် ငံ

နီး ကပ် သ လို နေရာတို င်း မှာ လည်း စစ် ဖြစ် နေသေး

မဟာမိတတွ
်
ေ လက်မတ
ှ မ
် ထိုးနိင
ု သေ
်
းတာကို ကျနော်

လုံး သွားနိုင်မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး အခင်းအကျင်း တစ်ခု

တာကို တွေ့ရတာပေါ့နော်။

တို့တွေ့ရတယ်။

လိုတယ်။

ဒါ့ ကြောင့် NCA ထိုး ဖို့ က လည်း တချ ို့အဖွဲ့

လုံ ပဲ ပြောပြော ငြိ မ်း ချမ်း ရေးညီ လာခံ ပဲ ပြောပြော

လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ

မ ပါ နို င် သေး တဲ့ အ ဖွဲ့ တွေ ဘ ယ် လို မျ ိုး ဆွဲ

အစည်း တွေ က ဝန် လေးတာလည်း ဖြစ် နို င် တ ယ် ။

အဲဒည
ီ လ
ီ ာခံ မှာလည်း ကျနော်တို့ အများကြီး ပြန်ကြား

ကြားမှာလည်း သေနတ်သံ ပြန်ပေါက်တာ ကျနော်တို့

ခေါ်မလဲ။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံစသည်ဖြင့် ပါဝင်သင့်ပါဝင်

တကယ့် ငြိ မ်း ချမ်း ရေးအခြေနေမျ ိုး သူ တို့ ဖန် တီး နို င်

ရတာက ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်တွေလည်း လွတ်လွတ်လပ်

ကြား နေ ရ တ ယ် ။ ကျ နော် တို့ ပြ ည် န ယ် မှာ ဆို ရ င်

ထို က် တဲ့ သူ တွေ ပါဝင် လာနို င် အောင် လု ပ် ဆောင် ဖို့

မလား ဒါမှမဟုတ် ပြဇာတ်အနေနဲ့ပဲ သူတို့ ဆွဲခေါ်နေ

လပ်မရဘူးပေါ့နော်။ စာတမ်းတွေ တက်ဖတ် ကြတယ်။

KNPP လည်း လက်မှတ် မထိုးနိုင်သေးတာကိုတွေ့ရ

လိုတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ မြင်တယ်။

တာလား ဆိတ
ု ာကတော့ သံသယဖြစ်စရာ ကောင်းတာ

တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်း

တယ်။ ဒီလိုမျ ိုးပါဝင်မှုတွေ မစုံလင်ပဲနဲ့ ပြည်ထောင်

နောက်တစ်ခခ
ု ါကျတော့ NCA လက်မတ
ှ ထ
် ားတဲ့

တွေ သွားမယ် ။ စစ် ပို င်း ဆို င် ရာတွေ ဆွေး နွေး မယ် ၊

စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကို ထပ်ခေါ်မယ်။ လေ့လာသူ

အဖွဲ့တွေနဲ့ တိက
ု ပ
် တွ
ွဲ
ေ ပြန်ဖန်တီးတယ်ဆတေ
ို
ာ့ တက

KNPP အနေနဲ့ ငြိ မ်း ချမ်း ရေးဖြစ် စ ဉ် နဲ့ ပတ်

ဖက်ဒရယ်ကစ
ိ တွ
္စ
ေ ဆွေးနွေးမယ်ဆလ
ို ရ
ို့ ရ
ှိ င် လွတလ
် တ
ွ ်

အနေနဲ့ပဲ ထပ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော့ အနေနဲ့

ယ်ငြမ
ိ ်းချမ်းရေးဖြစ်မလားဆိတ
ု ဲ့ စဉ်းစားချက်ပေါ့နော်။

သက် ပြီး တော့ မှ လက် မှ တ် ရေးထိုး တော့ မ ယ် ဆို ရ င်

လပ်လပ်ဆွေးနွေး လိမ
ု့ ရဘူးဆိတ
ု ဲ့ အပိင
ု ်းကို ကျနော်တို့

ကတော့ ရှင်းလင်းတဲ့အဖြေ၊ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး

ဒါတွေကို အကုန်လုံး ကျနော်တို့ သုံးသပ်ဖို့ လိုတယ်။

ပြည်သူ့ရဲ့အသံကို အမြဲတစေနားထောင်ဖို့ လိုမယ်လို့

အများကြီး ကြားရတယ်။”

ရဖို့တော့ မသေချာသေးဘူးလို့ပဲ သုံးသပ်ရမယ်။”

ပေါ့နော်။

ကျမကတော့ ထင်ပါတယ်။”

owœrwef; yx0D oif&dk;nGef;wrf;u trSm;jyifay;zdkh u&ifeD wdkif;&if;om;awG
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“ဒီအစိုးရအနေနဲ့ အားကောင်းကောင်းနဲ့ငြိမ်း

တစ် နို င် ငံ လုံး အတွ က် တော့ နည်း နည်း လည်း

နည်းနည်းပါးပါး လွှမ
ဲ ှားသွားတာနဲ့ အဓိပ္ပာယ်အများကြီး

ချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို ဖော်ဆောင်နေတာ ဆိုတာ ထက်

စာအု ပ် မ ပြင် သ ည့် တို င် အောင် အမှားပြင် ဆ င် ချက်

လွှဲမှား သွားတာ ပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့

လက်ရှိသူတို့ အစိုးရသက်တမ်းမှာ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ထိန်း

အနေနဲ့ ထွက်ပေးနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့”

သားသမီး တွေ ကို ကျနော် တို့ ကျောင်း သူ ၊ ကျောင်း

အခုလို တစ်နိုင်ငံလုံးက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်း

သားတွေ ကို ကျနော် တို့ အမှ န် တ ကယ် သင် ကြားပို့

သားတွေကို သင်ကြားပေးမယ့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းက

ချပေးတော့ မ ယ် ဆို ရ င် မှ န် ကု န် သောစကား၊ တိ ကျ

အား ကော င်း ကော င်း နဲ့ လို လို လား လား နဲ့

အရေးကြီးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတို့ တိုင်းရင်းသား

သောစကား အရေးကြီး ဆုံး က တို င်း ရင်း သားတွေ ရဲ့

တစ် ဖွဲ့ နဲ့ တစ် ဖွဲ့ သွားနေကြတာမဟု တ် ဘူး လက် ရှိ

တွေရဲ့ လက္ခဏာတွေကို တိတက
ိ ျကျ ထုတပြ
် န် ပေးစေ

ပြယု ဂ် လ က္ခ ဏာကို အမှားအယွ င်း မရှိ သင် ကြား

အခြေ အနေကလေ။ ပြည်သူတွေကလည်း ယုံကြည်မှု

လိုတယ်လို့ ကယားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ

ပေးဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။”

အပြည့်နဲ့ ဒါကို ထောက်ခံအားပေးပြီးတော့ လက်မှတ်

ဥက္ကဋ္ဌ ခူးဖဲညွန့်ရယ် ပြောပါတယ်။

သိမ်းတဲ့ အနေနဲ့ပဲ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အခြေ အနေမျ ိုး၊
အဆင့်ထိပဲရှိတယ်ပေါ့။

ကယားမျ ိုးနွယ်စုအပြင် တခြားသော တိုင်းရင်း

ထိုး သင့ပ
် ါတယ်ဆိုတဲ့ ပံ့ပိုးဝန်းရံမှုမရှသ
ိ လို၊ လက်မှတ်

“ ကျ နော် တို့ တို င်း ရ င်း သား တွေ ရဲ့ ပြ ယု ဂ်

သားတွေရဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်း

ထိုးခဲတ
့ ဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း နိင
ု င
် ရ
ံ ေးအခြေအနေ

လက္ခဏာ ရပ်တည်ချက်တွေက ကျနော်တို့ အင်မတန်

မှားယွ င်း နေတာလည်း ရှိ နို င် တာကြောင့် သက် ဆို င်

မူလားကော်ရက်တီ

အရ သူတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သွားနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းက

အ ရေး ကြီး တ ယ် ။ အ ထူး သ ဖြ င့် ကျ နော် တို့ ရဲ့

ရာတို င်း ရင်း သားတွေ အ နေနဲ့ သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း ကို

အထွေထွအတွင်းရေးမှူး

တစ်ခထ
ု ပ
ဲ ဲ အကြပ်ဖြစ်နေတဲ့ ကာလကြောင့် လက်မတ
ှ ်

ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုတွေရော၊ အသုံးအနှုန်းတွေရော၊

ပြန်လည်စိစစ် သင့်တယ်လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။

ကယန်းအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (KyWO)

ထိုးသွားတယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ မြင်တယ်။”

အပြောအဆို တွေရော၊ ကျနော်တို့ လွှဲမှားလို့မရဘူး။

a=umfjim udpP qufoG,fvdkygu ........ 					
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ထို င်း နို င် ငံ ခရီး သွားလု ပ် င န်း တွေ မှာ နှ စ် ချ ီ

လာတာဖြစ် ပါတယ်။ မသွားခင်က တောင်ယာလယ်

အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ လည်ပင်းကြေးကွင်းပတ်ကြတဲ့

ယာလုပ်တယ်။ ဒီမှာက အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေလို့

ကယန်း အမျ ိုးသမီး တွေ နဲ့ မိ သားစု တွေ ဟာ ကို ရို နာ

ထိင
ု ်းမှာအလုပ် သွားလုပတ
် ာ ရောဂါအခြေအနေကြောင့်

ဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ဘေးကာလမှာ အလုပ်အကိုင် အဆင်

ထိုင်းကပြန်လာပြီး ဒီဘက်မှာတောင်ယာပြန်လာလုပ်

မ ပြေကြ တဲ့ အ တွ က် က ယား ပြ ည် န ယ် ဘ က် ကို

တာဖြစ်တယ်။”

ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။

တချ ို့ကို အစိုးရက လူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းအ

လူ မျ ိုး တွေ ဒီး မော့ ဆို မြို့ န ယ် ပ န် ပ က် ကျေး ရွာ

ဖြစ် အကောင် အထည်ဖော်နေတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့

အုပ်စုထဲမှာ စုစုပေါင်း ၂၇၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ ပန်ပက်

ကပ် ဘေးကြောင့် အရင် က တည်း က ရက် က န်း နဲ့

အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဘဲတို က ပြောပါတယ်။

တခြားရိုးရာပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချနေကြတဲ့ ဒီးမော့ဆို

“ခန့် မှ န်း ခြေက ထို င်း ပြန် လာတဲ့ သူ က ၂၇၀

မြို့နယ် ပန် ပ က် ကျေးရွာ အု ပ် စု နဲ့ လွို င် ကော် မြို့နယ်

ကျော်ရှိတယ်။ သူတို့ပြန်လာတုန်းက ရောဂါပေါ့နော်

ဒေါဆန်းဘွန်းကျေးရွာက လုပင
် န်းတွေလည်း ခရီးသွား

ရောဂါကြောင့်ပါတာပေါ့နော်။ သူတို့ ဟိုဘက်မှာ ဆိုင်

မျှော်နေကြပါတယ်။

ရောင်း လို့ မ ကောင်း ဘူး လေနော် ။ ဧည့် သ ည် လ ည်း

ဒါ ကြော င့် နေ ရ ပ် ပြ န် လာ တဲ့ က ယ န်း တွေ

မလာတော့ ဘူး ပေါ့ နော် ။ ဧည့် သ ည် လာဖို့ လ ည်း မရှိ ။

အတွက် တောင်ယာလုပ်ငန်းဟာ တစ်ခုတည်းသော

ဘာမှလုပ်စားဟိုလိုမရှိတော့ သူတို့ ပြန်လာတာပေါ့။”

ရွေးချယ် စ ရာ ဖြစ် နေ ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တောင် ယာ

ပန်ပက်ရွမ်းကူရွာက အသက် ၇၀ အရွယ်ရှိပြီ

လည်းပဲ ဝင်ငွေမကောင်းတာကြောင့် ထိုင်းဘက်ကိုပဲ

ဖြ စ် တဲ့ ဒေါ် မူ ကျော့ ဆို ရ င် ထို င်း နို င် ငံ ချ င်း မို င်

ပြန်သွားကြတဲ့ အကြောင်းကို မူတီ က ရှင်းပြပါတယ်။

ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ၁၀ နှစ်

“အလုပ်အရပြောရင် ထိုင်းမှာ အရိပ်မှာနေပြီး

ကျော် ကြာခဲပ
့ ါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သားတစ်ယောက်နဲ့ ရုန်းကန်

အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ ပိုဆင်ပြေတာပေါ့၊ ဒီမှာက

ရတာ ကပ် ဘေးကာလမှာ ခက် ခဲ လို့ မိ မိ နေ ရပ် ကို

တောင်ယာသွားလုပ်ရတော့ ပိုပင်ပန်းတာပေါ့။ အဆင်

ပြန်လာရတာဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။

မပြေဘူး။ ထိုင်းကိုတော့ အခြေအနေကောင်းရင် ပြန်

“ကျမမှာ အမျ ိုးသားမရှိဘူး သားတစ်ယောက်

pdk;xdkufatmif

ကယားပြည် န ယ် ဘ က် မှာ ခရီး သွားလု ပ် င န်း

က ယ န်း မျ ိုး နွ ယ် စု ထဲ က ကြေး ကွ င်း ပ တ်

သွားချင်တယ်။”

ပဲ ရှိ တော့ သားကို ထောက် ပံ့ ပေးနေရပါတယ် ။ တစ်

ကြေးကွင်းပတ် ကယန်းမျ ိုးနွယ်စု အမျ ိုးသမီး

ယောက် ထဲ ရု န်း ကန် ရ ပါတယ် ဓာတ် ပုံ တွေ ရို က် ရ င်

တွေဟာဆိုရင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း

COVID-19 ကြောင့် လူမှုစီးပွားထိခိုက်သွားတဲ့

တွေနဲ့ကျတော်တို့ ဒီပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့မှ သက်

ဘတ် ၂၀ ၊ ၃၀ လောက် ရ တယ် ထို င်း မှာ ဆယ် နှ စ်

အပေါ် မှီတည်ပြီး ရပ်တည်ကြတယ်လို့ ပန်ပက် လူ

ကျေးလက်နေပြည်သတွ
ူ
အ
ေ တွက် ရင်းနှီး မတည်ငွန
ေ ဲ့

ဆိင
ု ရ
် ာ လွှတတေ
်
ာ်ကယ
ို စ
် ားလှယတွ
်
နေ
ေ ာ် ကျတော်တို့

နေပါတယ် လေးလ ပိုင်းမှ ပြန်လာတယ်။ အခုတော့

ထု အ ခြေပြုခရီး သွားလု ပ် င န်း တာဝန် ခံ မောင် သား

လု ပ် အား ခပေး ချေ တဲ့ ဖွံ့ ဖြိုး ရေး စီ မံ ကိ န်း တွေ ကို

TPIC လိခေ
ု့ ါ်တဲ့ မြို့နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ ်းရေးစွရ
ဲ ေးနဲ့အထောက်

အိ မ် မှာ ပဲ နေ ပါတယ် ။ အလု ပ် လ ည်း မရှိ ဘူး ဆို တော့

ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။

ကျ ပ် သ န်း ပေါ င်း ၁ ၈ ၅ ၀ ကျ ပ် ဆော င် ရွ က် ပေး

အကူပြုရေး ကော်မတီတွေ နောက်တစ်ခါကျတော်တို့

ထိုင်းပြန်သွားလို့ရတယ် ပြောရင် ပြန်သွားချင်ပါတယ်

“တစ်ရာ ရာခိင
ု န
် န
ှု ်းမှာ ငါးဆယ်ရာခိင
ု န
် န
ှု ်းမှာက

လျက်ရှိတယ်လို့ ကယားပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသ

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ကျတော်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့

အခြေနေကောင်း ရင် ပေါ့ ။ ထို င်း မှာ အလု ပ် လု ပ် တာ

ခရီးသွားလုပင
် န်းနဲ့ အသက်မွေးတယ်လပ
ို့ ဲ ပြောရမှာပေါ့

ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တ က် ရေး ဦး စီး ဌာ န ပြ ည် န ယ် ဦး စီး မှူး

ဒီကျေးရွာတွေကို ကျတော်တို့ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါ

ပိုဆင်ပြေတယ်။ ရက်ကန်း ယက်ရင်းနဲ့ လစာလည်း

ဆက်စပ်မှု လုံးဝရှိတယ်။ ဥပမာ ဈေးဆိုင်ဆိုရင်လည်း

ဦးကျော်သူအောင်က ပြောပါတယ်။

တယ်။” ပြောပါတယ်။

ရတယ် ဆို တော့ ဆို င် တွေ စောင့် ရ လို့ ဆင် ပြေ တယ် ။

သူတို့က ပိတ်ထားကြတယ်လေ။ ဥပမာ CBT ဂရုမှာ

ဒီမှာတော့မရက်ဘူး ဝယ်မယ့် သူမရှလ
ိ ို့ ကိဗ
ု စ်ကက
ို ြောင့်

ဆိုလည်း တောင်ယာလယ်ယာအလုပ်ကိုပဲ ဦးစားပေး

ပြန်လာရတာ။”

လုပရ
် တယ်။ အကုနလ
် ုံးတော့ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါတယ်။

“ စီ မံ ကိ န်း က ကို ဗ စ် အ လွ န် ကို ဗ စ် ကာ လ

ဇွ န် လ အလယ် လောက် မှာ ရှေ့ပြေးစီ မံ ကိ န်း

ပေါ့ နော် ။ စီး ပွားရေးပြန် လ ည် ပြီး တော့ မှ နိုး ဆွ တဲ့

အနေဖြင့် လွိုင်ကော်မြို့နယ် ၊ ထီးစဲခါးကျေးရွာမှာ စပြီး

အ လု ပ် ကို လု ပ် တာ ဖြ စ် တဲ့ အ တွ က် ကျ နော် တို့ မှာ

အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် ခဲ့ တ ယ် လို့ လ ည်း

လက်ရှိအနေအထားမှာ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်

သိရပါတယ်။

ကယန်း အမျ ိုးသမီး တွေ ရဲ့ လည် ပ င်း မှာ အစီ

သူ့ဟာနဲ့သူပဲပေါ့နော်။”

အရီ ပ တ် ထားတဲ့ ကြေးကွ င်း တွေ ၊ အရောင် စုံ လ င် တဲ့

ပ န် ပ က် ကျေး ရွာ အု ပ် စု နှ င့် ဒေါ ဆ န်း ဘွ န်း ၊

ဖော် ဆောင် ရွ က် သွားပြီး တော့ ကျနော် တို့ ရဲ့ Target

ငွေ တော င် အု ပ် စု ၊ စို က် ကွ င်း ( ၂ ) အော င်

ရိုး ရာရက် က န်း ဝတ် စုံ တွေ က ကမ္ဘာ့ လှ ည့် ခရီး သွား

ဟန်တောခူရွာ၊ လိုပူ စတဲ့ရွာမှာရှိနေကြတဲ့ ကယန်း

(ဦးတည် ချက် ) ပေါ့ နော် ။ လု ပ် င န်း ပြီး စီး မှု target

သပြေကျေးရွာဥက္ကဌဦးကျော်ဆန်းဦးက“အလုပလ
် က်မဲ့

တွေကို ဆွဆေ
ဲ
ာင်တအ
ဲ့ ချက်တွဖေ ြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွား

ကြေးကွင်းပတ် အမျ ိုးသမီး လူဦးရေ ခန့်မှန်းခြေ ၅၀၀

က အခု ဘ တ် ဂျက် ရဲ့ စက် တ င် ဘာလကု န် အ ထိ ကို

ကတော့ များတယ်ပေါ့ လောလောဆယ်တော့ ကြုံရာ

တွေ လာတဲ့ အ ခါ ဓါတ် ပုံ ရို က် တာ၊ ရက် က န်း ထည်

ခန့် ရှိပါတယ်။

target ထားပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။” လို့

အလု ပ် နည်း နည်း ပါးပါးလု ပ် ၊ ပြီး တော့ ရွာ မှာ ကျ

ရောင်းချတာတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေကြ

ဦးကျော်သူအောင်က ပြောပါတယ်။

လ က် လု ပ် လ က် စား များ သ ည့် အ တွ က် ပေါ့ ။ ” လို့

တာပါ။

ကျေး ရွာ တွေ အ တွ က်

ရ င်း နှီး မ တ ည်

ပြောပါတယ်။

အခု လတ် တ လောကာလမှ ကယန်း အမျ ိုး
သမီး တွေ ကြုံ တွေ့ နေရတဲ့ အခက် အ ခဲ တွေ ကို တော့

ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေကြတဲ့သူတွေ

ဗမာတို င်း ရင်း သား ရေးရာဝန် ကြီး တစ် ဦးအနေနဲ့

စီမက
ံ န
ိ ်းအတွက် ကျပ်သန်း ၇၅၀ ၊ လုပအ
် ားခပေးချေတဲ့

စီ မံ ကိ န်း နဲ့ ပတ် သ တ် ပြီး ကျေးရွာ တွေ မှာ စီ မံ

ဖွံ့ ဖြိုး ရေး စီ မံ ကိ န်း မှာ ကျ ပ် သ န်း ၁ ၁ ၀ ၀ ဖြ စ် ပြီး

ကိ န်း အကြောင်း ရှ င်း လင်း တာတွေ ၊ စီ မံ ကိ န်း ဆောင်

က ပ် ဘေး ကာ လ မှာ ခ ရီး သွား လု ပ် င န်း တွေ

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ အခက် အခဲတွတ
ေ င်ပြပြီး ဆောင်

စုစပေ
ု ါင်း ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၈၅၀ သုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။

ရွ က် ဖို့ အ တွ က် ကျေးရွာ ကော် မ တီ တွေ ဖွဲ့ စည်း တာ

ရပ် တ န့် လို က် တာကြောင့် ကယန်း တို င်း ရင်း သူ တွေ

ရွကရ
် င်တော့ဖြစ်နင
ို တ
် ယ်လို့ ဗမာတိင
ု ်းရင်းသားရေးရာ

ရင်းနှီးမတည်ငွက
ေ ို ကယားပြည်နယ် မြို့နယ် ၇

တွေကိုဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ ပြည်နယ်ကျေး

အတွက် လုံး၀ ဝင်ငွေရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်။

ဝန်ကြီး ဦးလှမျ ိုးဆွေ ကတော့ အခုလိုပြောပါတယ်။

မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၄၀ ရင်းနှီးမတည်ငွေ

လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။

ထို င်း နို င် ငံ အ စိုး ရက ၎င်း တို့ ကို နေစရိ တ် စား

“ဌာနမှာ တော့ သီး ခြားဆောင် ရွ က် တာတော့

ပံပ
့ ိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး လုပအ
် ားခပေးချေတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး

သက် ဆို င် ရာကျေးရွာ မှာ ရှိ တဲ့ အိ မ် ထောင် စု

စရိတ်တွေကို စီစဉ်ပေးပြီးတော့ လုပ်ငန်းသက်တမ်း

မရှိ ပါဘူး ။ အစိုး ရအဖွဲ့ အနေနဲ့ ဒီ အ ပေါ်မှာ အခက်

စီ မံ ကိ န်း ကို ကျေး ရွာ ပေါ င်း ၁ ၁ ၀ ဆော င် ရွ က်

ထဲကမှ အိမ်ထောင်စုအဆင့်အတန်းကိုခွဲခြားပြီး ဆင်း

အလိက
ု ် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးမတူပဲ လစဉ်ခစ
ံ ားခွင့် အနေနဲ့

အခဲ တစ် စုံ တ စ် ရာရှိ တ ယ် ဆို တဲ့ ဟာနဲ့ အစီ အ မံ နဲ့ ပဲ

သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ခန့်မှန်းခြေ ၃၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။

သီး ခြားဆော င် ရွ က် နို င် ခြ င်း မ ရှိ ပေ မ ယ့် ပြ ည် န ယ်

ရဲ တဲ့ အိ မ် ထောင် စု ၊ အမျ ိုးသမီး ဦးဆောင် တဲ့ အိ မ်

ဘတ်ငွေ တစ်ထောင်ကနေ ငါးထောင်အထိပေးတယ်လို့

ကျနော်တို့သွားရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို ကျနော် ကိုယ်

စီ မံ ကိ န်း နှ စ် ခု ကို ဆောင် ရွ က် မ ည့် ကျေးရွာ

ထောင်စု၊ မသန်စွမ်းတွေပါတဲ့ အိမ်ထောင်စု၊ တကယ်

ဆိုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စရိတ်ငြိမ်း မြန်မာငွေ လစဉ်

တိုင်လည်း ခုနက တင်ပြခဲ့သလို ဗမာတိုင်းရင်းသား

တွေကို ရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မ

ဝင်ငွေလိုအပ်တဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေ ရွေးချယ်ဆောင်ရွ

တစ်သိန်းခွဲတော့ အနည်းဆုံးရကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတစ်ယောက်

တီတွေ နဲ့ ဆွေး နွေး ညှိ့ နှို င်း ပြီး မှ ရွေးချယ် ရ တာဖြစ်

က်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။

အခုလို နေရပ်ကို ပြန်လာပြီး တောင်ယာလုပ်

ဖြစ် တဲ့ အ တွ က် အစိုး ရအဖွဲ့ ရဲ့ အစီ အ မံ နဲ့ ပဲ သွားရ

ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ တစ်နေ့ကို မြန်မာကျပ်ငွေ

ပါမယ်။ ကျနော်တို့ သီးခြားဆောင်ရက
ွ ဖ
် တေ
ို့
ာ့ လတ်တ

ခြောက်ထောင်ကျပ်သာရပါတယ်။

လောမရှိပါဘူး ခင်ဗျ။”

တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။

ရင်းနှီးမတည်ငွက
ေ ို တစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံး ကျေးရွာပေါင်း

၎ င်း က “ ရွာ ရွေး ချ ယ် တဲ့ နေ ရာ မှာ လ ည်း

၁၇၀၀ နဲ့ ကျပ် ၄၂ ဘီလီယံကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီး

ကျတော် တို့ ဒီ ကျတော် တို့ သတ် မှ တ် ထားတဲ့ စံ နှု န်း

လု ပ် အားခပေးချေတဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးရေးလု ပ် င န်း စီ မံ ကိ န်း

ပြီးခဲတ
့ မ
ဲ့ တ်လပိင
ု ်းက ပြန်ရောက်လာတဲ့ မူတက
ီ

ကယန်း ကြေးကွ င်း ပတ် အမျ ိုးသမီး တွေ ဟာ

လေးတွေ ရှိ ပါတယ် ။ ကျတော် တို့ က မ္ဘာ ဘဏ် နဲ့ ကျ

ကို တစ် နို င် ငံ လုံး ကျေးရွာ ပေါင်း ၂၅၀၀ နီး ပါးနဲ့

လု ပ် စ ရာဘာမှ မ ရှိ တော့ လို့ တောင် ယာလု ပ် ကို င် ဖို့

ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆမြ
ို ို့နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်နဲ့

တော် တို့ ဒါ စီ မံ ဘ ဏ္ဍာ ဝ န် ကြီး ဌာ န က နေ ပြီး တော့

လုပ်သား အရေအတွက် ၂.၇ သန်း အတွက် စုစုပေါင်း

ပြန်လာတာလို့ ရှင်းပြပါတယ်။

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွေဘက်က

ကျ တော် တို့ လ မ်း ညွှ န် ထား တဲ့ လ မ်း ညွှ န် ချ က် တွေ

လု ပ် အားခ ကျပ် သ န်း ပေါင်း ၁၄၉၂၈ သန်း သုံး ပြု

နောက် တ စ် ခု က ကျေးရွာ ရွေးချယ် တာလည်း စံ နှု န်း

သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

“ ထို င်း မှာ ၁ ၂ နှ စ် လော က် အ လု ပ် သွား

ကျေးရွာတွေမှာ အများစု နေထိုင်ကြပါတယ်။

လုပ်ခဲ့တယ်။ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကြောင့် ထိုင်းကနေပြန်

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?
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cl;yvk&,f (DMS) a&;om;onf/
“ကယားရိုး ရာပွဲ တွေ ဆို ရ င် ဝက် သားစားမယ် ၊ ခေါင် ရ ည် မူး ပြဲ နေ
အောင် သောက်ကြမယ်၊ ပြီးရင် အပျ ိုမအိမ်သွားလည်မယ်” ဟူ၍ ပေါ့ပျက်
ပျက် ပြောဆိုနေမှုများ မကြာခဏ ကြားရတတ်ပါသည်။
ထိုသို့ပြောဆို ဝေဖန်မှုများသည် အကြောင်းမဲ့ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း
မဟု တ် တ န် ရာ၊ အဲ့ ဒို ပေါ်မီ အပါအဝင် ကယားရိုး ရာပွဲ တော် အချ ို့တွ င်
လူမှန်းသူမှန်းမသိ အမူးလွန်ကာ လမ်းဘေး၊ ခြံစည်းရိုးဘေးများတွင် ရှုမ
ကောင်း၊ မြင်မကောင်း လဲကျနေသူအချ ို့ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရဖူးပါသည်။
အထူးသဖြင့် မြို့နှင့် နီးသော ကျေးရွာများတွင် ရံဖန်ရခ
ံ ါ တွေ့ရတတ်
ပါသည်။ အင်မတန်မှ အကျည်းတန်လွန်းပြီး ရိုးရာပွဲတော်များ၏ ပုံရိပ်ကို
လည်း အနည်းနှင့်အများဆိုသလို ထိခိုက်စေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ် ရခြင်းမှာ
လာရောက် လည်ပတ်သည့် ဧည့်သည်ရော အိမ်ရှင်ပါ နှစ်ဖက်လုံးတွင် လို
အပ်ချက်ရှိသည်ဟု ပြော၍ရနိုင်ပါသည်။
ဧည့်သည်များအနေဖြင့် လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့
ထုံးစံများကို လေ့လာထားပြီး လေးစားသမှုနင
ှ အ
့် တူ လာရောက်လည်ပတ်
ပါဝင်ဆင်နမ
ွှဲ ည်ဆပ
ို ါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထိအ
ု့ တူ အိမရ
် င
ှ ဖ
် က်က
လည်း လာရောက် လည်ပတ်သည့် ဧည့်သည်များအား မိမိတို့ လူမျ ိုး၏
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများနှင့် ပတ်သက်၍ တတ်နင
ို သ
် မျှ ရှင်းပြပေး
ရန် တာဝန်ရပ
ှိ ါသည်။ ထိအ
ု့ ပြင် ဧည့သ
် ည်များ လာရောက်လျှင် ရိုးရာခေါင်

"gwfyHk = cl;yvk&,f (DMS)

ရည်ဖြင့် မဖြစ်မနေ ဧည့်ခံကြရပါမည်။ တချ ို့သော ဧည့်သည်များထဲတွင်
ခေါင်ရည် တစ်ခါမျှ မသောက်ဖူးသေးသည့သ
် မ
ူ ျား ပါနိင
ု သ
် ည်၊ ထိဧ
ု ည့သ
် ည်
များအား ခေါင်ရည်သောက်၊ မသောက် ကြိုမေးပြီးမှ တိုက်ကျွေးလျှင် ပိုမို

မိကျောင်းမကြီးမှာ များစွာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရလေသည်။ (ရှေးအခါက

နေအိမ်သို့ ပြန်ရောက်သည့်အခါ ထျေးဇား ခေါ် ခေါင်ရည်ကို ချက်လုပ်ရာ

အဆင်ပြေပါမည်။ ခေါင်ရည် မသောက်လိုသော ဧည့်သည်များကို အတင်း

သက်ရှိသတ္တဝါများသာမက သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ကျောက်စိုင် ကျောက်

ချဉ်တစ်လက် ချ ိုတစ်လက် အရသာကို ရရှလေ
ိ
သည်။ ဤအကြောင်းအရာကို

မတိုက်ကျွေးသင့်ပါ။ အပြန်အလှန် နားလည်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။

တုံးကြီးများ အစရှိသည်တို့ပင် စကားပြော ဆိုတတ်ကြ သည်ဟူ၏။)

မိကျောင်းမကြီးသိသော် မိမိ၏ တန်ဖိုးရှိလှသည့် ခေါင်ရည်ကို ပျက်စီး

ယနေ့ခေတ် ကာလတွ င် ရိုး ရာခေါင် ရ ည် ကို စီး ပွားဖြစ် ရောင်း ချ

မိ ကျောင်း မကြီး မှာ မိ မိ ရ င် သွေး ငယ် ဒု က္ခ ရောက် နေ သည် ကို

အောင်လုပ်လေခြင်းဟု ဆိုပြီး ပြင်းစွာ အမျက်ထွက်လေသည်။ ထိုအချ ိန်မှ

သောက် သုံး ခြင်း များ တွ င် တွ င် ကျယ် ကျယ် ပြုလု ပ် လာနေကြသည် ကို

မကြည့်ရက်သဖြင့် မြစ်ကမ်းပါးရှိ သစ်ပင် ဝါးပင်များကို မေးမြန်းအကူ

စ၍ လူသားတို့ ချက်လုပ်သည့် ခေါင်ရည်မှာ ချ ိုတစ်လှည့် ချဉ်တစ်လှည့်

တွေ့ရှိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ စီးပွားဖြစ်ရောင်းချခြင်းကို ဝေဖန်အပြစ်ဖို့စရာ

အညီ တောင်း ရာ လူ သားများသာလျှင် ကူ ညီ နို င် မှာ ဖြစ် သ ည့် အ တွ က်

ဖြစ်လေ့ရှိသည် ဟူသတတ်။

မရှိ ပါ။ တစ် ဖ က် က ကြည့် လျှင် ရိုး ရာခေါင် ရ ည် ကို မြှ င့် တ င် ပေးခြင်း

လူ သားများကို ချဉ်း ကပ် အ ကူ အ ညီ တောင်း ရန် အကြံ ပြုကြလေသည် ။

ထို့ အ ပြင် မိ ကျောင် မ ကြီး အမျက် ထွ က် သ ည် ဖြစ် ၍ တဆေးမှု န့်

ဖြစ် သ လို ရိုး ရာခေါင် ရ ည် ကို အမှီ ပြုပြီး ဒေသထု တ် ကု န် တ စ် ခု အ ဖြစ်

မိကျောင်းမကြီးမှာ မြစ်ကမ်းပါးတွင် သစ်ခုတ်နေသည့် သစ်ခုတ်သမား

ကို ယူဆောင်ပြီး မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များကို ကူးခတ်ပါလျှင် မိကျောင်း

ဝင်ငွရ
ေ ရှနေကြ
ိ
သည့အ
် တွက် မုဒတ
ိ ာ ပွားနိင
ု ပ
် ါသည်။ သိသေ
ု့
ာ် ခေါင်ရည်ကို

တစ်ဦးကို တွေ့ပြီး “မိမိ၏ ရင်သွေးငယ်မှာ ငါးဖမ်းပိုက်တွင် ငြိတွယ်နေပြီး

မကြီး၏ ဆွဲနစ်ခြင်းကို ခံကြရမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုသို့ ယုံကြည်

ဒေသထွက် ရိုးရာအစားအသောက် တစ်ခုအဖြစ် သိရှိထား သည်ကလွဲ၍

သွားလာလှု ပ် ရှားရန် မလွ ယ် တော့ ကြောင်း ၊ အဆွေ လူ သားအနေဖြင့်

ကြသည့်အတိုင်း မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များ ကူးခတ်ရာတွင် တဆေးများ

ဒေသခံကယားတိင
ု ်းရင်းသားတိ၏
ု့ ရိုးရာခေါင်ရည်အပေါ် တန်ဖိုးထားမှုများ၊

ကူညပေ
ီ းမည်ဆပ
ို ါအက လိခ
ု ျင်သည့အ
် ရာမှနသ
် မျှကို ပေးပါမည့အ
် ကြောင်း၊

သယ်ဆောင်ခြင်း မပြုကြကြောင်း ယနေ့တင
ို ် လက်ဆင့က
် မ်း ပြောဆိလ
ု ာ

ခံယခ
ူ ျက်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သိရသ
ှိ အ
ူ တော်နည်းပါးသည်ဟု ဆိန
ု င
ို ပ
် ါသည်။

ရေထဲတင
ွ ် အချ ိန်ကြာမြင့စ
် ွာ အသက်ရန
ှု င
ို ရ
် န် နှားခေါင်းအပိတ
ု စ်ခက
ု လ
ို ည်း

ကြပါသည်။

သို့ဖြစ်ရာ ဘိုးဘွား အစဉ်အဆက် တန်ဖိုးထားသောက်သုံးလာသည့် ရိုးရာ

ပေးပါမည့်အကြောင်း” ပြောဆိုကာ အကူအညီ တောင်းလေ၏။ သစ်ခုတ်

ရိုး ရာခေါင် ရ ည် နှ င့် စ ပ် ဆို င် သ ည့် ပုံ ပြ င် များမှာ နေရာဒေသကို

ခေါင်ရည်အကြောင်းကို လက်လှမ်းမီသမျှ အကျဉ်းချုံး ရှင်းလင်းတင်ပြ

သမားကလည်း မိ ကျောင်း မပေးသည့် နှာ ခေါင်း အပို ကို တပ် ဆ င် ကာ

လိုက်၍ အနည်းငယ် ကွာခြားတတ်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ပုံပြင်မှာ

လိုပါသည်။

ရေနက်ထဲဆင်း၍ မိကျောင်းငယ်၏ ကိုယ်ပေါ်၌ငြိတွယ်နေသည့် ငါးဖမ်း

ကယားလူမှုအသိုက်အဝန်းအကြား အပြောများသည့် ပုံပြင်ဖြစ်သည်။

ရိုးရာခေါင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးအဖိုးအဖွားများ အဆက်ဆက်
လက်ဆင့က
် မ်း ပြောကြား လာသည့် ပုပြ
ံ င်မှာ အောက်ပါအတိင
ု ်းဖြစ်သည် -

ပိက
ု မ
် ျားကို လှီးဖြတ်ရာ မိကျောင်းငယ်မှာ ပြန်လည်လတ
ွ မြေ
် ာက်ပြီး လွတ်
လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်လေသည်။

အချ ို့သော ကယားကျေးရွာများတွင် ခေါင်ရည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့်
ပတ် သ က် ၍ ပြောဆို ကြ သည် မှာ - စပါးပင် နှ င့် ပြောင်း ကောက် တို့ ကို

လွန်လေပြီး သောအခါ ရွာ တစ်ရွာ တွင် မိဘ များကွယ်လွန် ၍

မိ ကျောင်း မကြီး မှာ အလွ န် ဝ မ်း မြောက် ဝ မ်း သာဖြစ် ၍ ချ ိုမြပြီး

“ဒေါစိုးမော့ခူ” ခေါ် ကောင်းကင်နေထိုင်သည့် “ဖြေးစုလုမိုး” ထံမှ ရရှိ

အဖွားနှငအ
့် တူ နေထိင
ု ် ကြီးပြင်း လာသည့် ယောကျ်ားပျ ိုတစ်ဦးရှလေ
ိ
သည်။

အရသာရှလ
ိ သ
ှ ည့် အရည်တစ်မျ ိုးကို သစ်ခတ
ု သ
် မားအား တိက
ု ကျွေ
်
းသည့်

ကြကြောင်း ၊ လူ သားများက ရှ ဉ့် ကြွ က် ကို စေခို င်း ၍ ကမ္ဘာ မြေသို့ ယူ

မြေးဖြစ်သမ
ူ ှာ ကစားတာကို ခုမ
ံ င်သည့အ
် ပြင် အစားမက်ပြီး အလုပအ
် ကိင
ု ်

အပြင် ပေးထားသည့် ကတိအတိုင်း အလိုရှိရာတောင်းဆိုပါဟု ပြောဆိုရာ

ဆောင်လာစေခဲ့ကြောင်း၊ ထိုစပါးပင်နှင့် ပြောင်းကောက်တို့ကို အသုံးပြု၍

မယ် မ ယ် ရ ရ မရှိ ဘဲ နေ့စဉ် ရွာ ရိုး တစ် လျှောက် လည် ပ တ် ရ င်း ဖြင့် သာ

သစ် ခု တ် သ မားက “ချ ိုမြပြီး အရသာရှိ လှ သ ည့် အရည် ဖြစ် အောင်

ခေါင်ရည်ချက်လုပ်ပြီး သောက်သုံးလာခဲ့ကြောင်း ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

အချ ိန်ကုန်လေ့ရှိသည်။ တစ်နေ့သောအခါ ဖွားအေဖြစ်သူက အသက်ကြီး

ပြုလု ပ် ရ သည့် ပစ္စ ည်း ကို သာ အလို ရှိ ကြောင်း ” တောင်း ဆို လေ သည် ။

သို့ဖြစ်ရာ ခေါင်ရည်ဟူသည် လူသားမျ ိုးနွယ်ဖြစ်တည်မှု အစဦးက

ပြီ ဖြ စ် ကြော င်း နှ င့် မြေး လေး အား လု ပ် ကျွေး ရ န် အ ခ က် အ ခဲ ရှိ လာ

ထို အ ခါ မိ ကျောင်း မကြီး မှာ ချ ိုမြပြီး အရသာရှိ လှ သ ည့် “ထျေးဇား”

တည်းကပင် ပေါ်ထွန်း လာခဲသ
့ ည့အ
် တွက် လူ့အသိက
ု အ
် ဝန်းကို အကျ ိုးပြု

ပြီဖြစ်ကြောင်း မြေးဖြစ်သူကို ပြော၏။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် အဝေးတစ်

ခေါ် ခေါင်ရည်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် တဆေးမှုန့် (ဆန် မှုန့် )ကို

သော အရည်အဖြစ်ခံယူကြကာ တန်ဖိုးထား သောက်သုံးကြပါသည်။

နေ ရာ သို့ သွား ရော က် ၍ မိ တ် ဆွေ သ စ် များ ရှာ ဖွေ ကာ အ သ က် မွေး

သစ်ခုတ်သမားကို ပေးလိုက်ပါသည်။

ကယားရိုးရာခေါင်ရည်ကို ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက် ကောင်းများဖြင့် ချက်လပ
ု ်

ဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာများ သင်ကြားရန် မြေးဖြစ်သူအား စေလွှတ်

မိကျောင်းမကြီးသည် တဆေးမှုန့်ပေးပြီး “အိမပြ
် န်လမ်းတစ်လျှောက်

လိုက်လေသည်။ မြေးဖြစ်သူမှာ မိတ်ဆွေသစ်များကို ရှာဖွေရန် ရည်ရွယ်

မည်သန
ူ င
ှ မ
့် ျှ စကားပြောဆိခု ြင်းမပြုရ၊ ချဉ်သောအရသာရှသ
ိ ည့် မည်သည့်

ချက်ဖြင့် ခရီးထွက်လာရင်း တံငါသည်များနေထိုင်သည့် ရွာတစ်ရွာ ကို

အကောင် ၊ အသီး ၊ အပင် များကို ကို င် တွ ယ် ထိ တွေ့ စားသုံး ခြင်း မပြုရ၊

(က) အဟာရဖြစ် သောက်သုံးခြင်း

တွေ့ရှိလေသည်။ ထို့နောက် အဆိုပါရွာရှိ တံငါသည်များနှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့

အိမ်သို့ တန်းတန်းမတ်မတ် ပြန်ရန်” သစ်ခုတ်သမားအား အသေအချာ

(ခ) ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အလေ့အထများနှင့်

၍ ငါးဖမ်းပိုက် ရက်လုပ်ခြင်းနှင့် ငါးဖမ်းအတတ်တို့ကို လေ့လာဆည်းပူး

မှာကြားလိုက်လေသည်။

ခဲ့သည်။

သစ် ခု တ် သ မားလည်း မိ ကျောင်း မကြီး မှာ ကြားသည့် အ တို င်း

သောက်သုံးကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဖိုးအဖွားများက အောက်ပါအတိုင်း
ပြောပြလေ့ရှိကြသည် -

လု ပ် င န်း ဆောင် တာများတွ င် ခေါင် ရ ည် သ ည် မပါမဖြစ် ရိုး ရာအစား
အသောက်တစ်ခုဖြစ်ခြင်း

အ သ က် မွေး ဝ မ်း ကြော င်း အ တ တ် ပ ညာ များ အ တ န် အ သ င့်

လု ပ် ဆောင် ပါမည် ဟု ကတိ ပေးကာ တဆေးမှု န့် ကို ယူ ၍ နေရပ် သို့

(ဂ) အသိမိတ်ဆွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသောက်သုံးခြင်း

တတ် မြောက် ၍ ဇာတိ ရွာ တွ င် ပြန် လ ည် အ ခြေချကာ ရွာ အနီး ရှိ မြစ်

ပြန်လေသည်။ သစ်ခတ
ု သ
် မားမှာ မောပန်း၍ လမ်းခုလတ်တင
ွ ် လဲလျောင်း

(ဃ) ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအတွက် သောက်သုံးခြင်း

ချော င်း အ င်း အို င် များ တွ င် ငါး ဖ မ်း ခြ င်း ဖြ င့် အ သ က် မွေး လေ သ ည် ။

အနားယူ နေ စဉ် ခါချဉ် ပု ရွ က် ဆိ တ် များ သစ် ပ င် ပေါ်၌ ဝို င်း ဝန်း အသို က်

တစ်နေ့သောအခါ မြစ်အတွင်း ငါးဖမ်းပိုက်ဖြင့် ငါးဖမ်းနေရင်းမိကျောင်း

ဖွဲ့ နေကြသည် ကို မြင် လေ ၏။ သစ် ခု တ် သ မားမှာ ကူ ညီ တ တ် သူ ပီ ပီ

ငယ် တ စ် ကောင် ကို ဖမ်း မိ လေ ၏။ အဆို ပါ မိ ကျောင်း ငယ် မှာ ရု န်း ကန်

တဆေးမှု န့် ကို ကျောက် တုံး ပေါ်တင် ကာ သစ် ရွ က် သ စ် ကို င်း များကို

ခေါင်ရည်ချက်လပ
ု ရ
် ာတွင် အဓိကပါဝင်သည့် ပစ္စည်း (Ingredients)

လေရာ လူငယ်လေးမှာ အားမတန်၍ လက်မှကိုင်ထားသည့် ငါးဖမ်းပိုက်

ဆွဲ စု ပေးခြင်း ဖြင့် ခါချဉ် ပု ရွ က် ဆိ တ် များကို အကူ အ ညီ ပေးလေသည် ။

၃ - မျ ိုးမှာ ပြောင်းကောက်၊ ရေနှင့် တဆေးတိဖု့ ြစ်သည်။ ပြောင်းကောက်ကို

ကို လွ တ် လို က် ရ လေသည် ။ မိ ကျောင်း ငယ် လ ည်း ခန္ဓာ ကို ယ် ၌ ငါးဖမ်း

ထိုသို့ကူညီနေစဉ် ပျား၊ ပုတုန်း၊ ပဒူ အစရှိသူတို့သည် တဆေးမှုန့်ကို လာ

ပေါင်း၍ တဆေးနှင့်ရောစပ်ကာ ကဇော်ဖောက်ရာမှ ရရှိလာသော အရည်

ပို က် ငြိ တွ ယ် လျှက် ပ င် ရေနက် ရာသို့ ကူး ခတ် ပြေးလေသည် ။ ငါးဖမ်း

ရောက်စပ
ု ယ
် ူ စားသုံးကြရာ တဆေးမှုန့် အနည်းငယ်သာ ကျန်ရလေ
ှိ
သည်။

သည် ခေါင်ရည်ဖြစ်သည်ဟု ယေဘုယျ ဆိုနိုင်ပါသည်။

ပိက
ု ငြ
် တ
ိ ယ
ွ လ
် ျှကရ
် နေ
ှိ သည့် မိကျောင်းငယ်လေးကို ကြည့ပ် ြီး မိခင်ဖြစ် သူ

သစ် ခု တ် သ မားလည်း ကျန် ရှိ သ ည့် တဆေးမှု န့် များကို ယူ ၍
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(င) ကတိသစ္စာပြုခြင်းအတွက် သောက်သုံးခြင်း (သိ)ု့ သစ္စာရေအဖြစ်
သောက်သုံးခြင်း
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လို့ပြောတယ်။ အဲလပြေ
ို ာတဲ့အခါကျတော့ သူစိတ်ညစ်

ကျန်းမာရေးညီညွတ်တဲ့ COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်တဲ့

ကျော င်း သူ / သား တွေ အ နေ နဲ့ ဘော် ဒါ ဆော င် မှာ

ကျေးရွာ ကနေ မြို့ပေါ်ကျောင်း လာတက် မ ည့်

တွေကြားနေရတယ်။”
ဘော် ဒါဆောင် များနှ င့် ပု ဂ္ဂ လိ က ကို ယ် ပို င် အ

သွားတယ်။ ကျမသားကိလေ
ု
း တစ်နစ
ှ လေ
်
ာက်အောက်

ကာကွ ယ် မှု ဘယ် လို သ တ် မှ တ် ချက် ရှိ မ လဲ အဲ လို ဖွ င့်

နေခွင့် မ ရလို့ ကျောင်း သွားတက် ဖို့ အခက် အ ခဲ ကြုံ

ထက် တ န်း ကျောင်း တွေ ဖွင့် လှ စ် ခွ င့် မ ရှိ ကြောင်း ကို

လိုက်ရမလားမသိဘူး သူအဲလိုမျ ိုးပြောတယ်။”လို့ ၎င်း

ပြီး တော့ အဲ လို အ ဆောင် မျ ိုးဆို ရ င် ဖွင့် ခွ င့် ရ တယ်

တွေ့နေကြရတဲ့ သူတွေရှိနေပါတယ်။

ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေးအမျ ိုးသားအဆင့်

က ပြောပါတယ်။

သူ ထု တ် ပြ န် ရ င် တော့ အဆောင် ဖွ င့် တဲ့ ဆရာ/မတွေ

ဝေးလံ ခေါင် ဖျားတဲ့ ကျောင်း သူ ကျောင်း သား

ဗဟို ကော် မ တီ မှ ထု တ် ပြ န် ထားတဲ့ အ တွ က် ကြောင့်

မြို့ပေါ်မှာ ကျောင်းတက်ဖို့ တက်လာတဲ့ အထက်

အတွက်ကော အဝေးက ကျောင်းလာနေတဲ့ အတွက်

တွေမှာ ဘော်ဒါဆောင် က နေ ခွင့် မ ပြုတဲ့ အတွ က်

ကျေးလက်နေ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကျောင်း

တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ နေစရာမရှိ ၊

ကော အဆင်ပြေမယ်ပေါ့။ မဖွင့်ရဘူးလို့ပြောရင် ရွာက

အခက် အ ခဲ တွေ ရှိ နေ တယ် လို့ ကျောင်း သူ ကျောင်း

သွားတက် ဖို့ ပြင် ဆ င် နေကြချ န
ိ ် မှာ အခက် အ ခဲ ဖြစ်

သွားလာဖို့ အခက်အခဲရရ
ှိ င်တော့ ကျောင်းနားသွားမည့်

သူတွေ ကျောင်းတက်ဖို့ ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်။”

သားတွေ ရဲ့ အခက် အ ခဲ ကို ကြားသိ မြင် တွေ့ ခဲ့ ရ တဲ့

နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။

ကလေးတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

မအေးအေးဝင်းက အခုလို ပြောပါတယ်။

နှ စ် စ ဉ် ဝေး လံ ခေါ င် ဖျား တဲ့ ကျေး လ က် က

အခုလို အစိုးရကနေ ပိတပ
် င်ဖို့ အမိန့်ထတ
ု ထ
် ား

ရပ်ဝေးက ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လဆ
ို က်စီ

ကျောင်းသား/သူ တွေကို လူဦးရေ ၇၀ကနေ ၈၀ အကြား

“ဒီလိုမျ ိုးဝေးလံခေါင်ပါးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်း

တာကြောင့်တချ ို့ဘော်ဒါဆောင်တွက
ေ အကန့်အသတ်

စဉ် ပေးရမလဲ ဆို တာတွေ က အခက် တွေ့ နေကြရပြီး

-အဆောင်လက်ခပေ
ံ းလျက်ရတ
ှိ ဲ့ မော့ဒက
ူ လားမေး လူ

သားတွေရဲ့ မိဘတွပြေ
ေ ာသံကို ကြားနေရတာပေါ့နော်။

လုပထ
် ားပြီး လက်မခံတအ
ဲ့ တွကက
် ြောင့် အခက်အခဲရှိ

ကျန်း မာရေးနဲ့ ညီ ညွ တ် တဲ့ စည်း ကမ်း ချက် သ တ် မှ

မှု ဖွံ့ ဖြိုးရေးအသင်း အနေနဲ့ လည်း အခု နှ စ် မှာ တော့

တကယ်လို့ ဘော်ဒါဆောင်ဆက်မဖွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သူ

နေကြ တ ယ် လို့ လ ည်း ဒီး မော့ ဆို မြို့ မှာ နေထို င် တဲ့

တ် ထား တာ တွေ နဲ့ ညီ ရ င် ဖွ င့် ခွ င့် ပေး သ င့် တ ယ် လို့

အထက်တန်းကျောင်းသား ၂၈ ဦး စာရင်းသွင်းထားပြီး

တို့ က လေးနေတဲ့ နေ ရာ ဝေးလံ ခေါင်း ပါးတယ် ။ တ

ဒေါ်ဆော်မိုးက အခုလိုပြောပါတယ်။

မော့ ဒူ က လားမေး လူ မှု ဖွံ့ ဖြိုးရေးအသင်း ဒါရို က် တာ

ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

အားဝေးတဲ့အခါကျတော့ အသွားအလာလုပ်လို့လည်း

ဘော် ဒါ ဆော င် တွေ မှာ နေခွ င့် မ ရ တဲ့ က လေး

ကိုတော်ရယ်က ပြောပါတယ်။

ဖရူဆမြ
ို ို့နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ရော်သခေါ

မဖြစ် ဘူး ဆို တော့ အဲ ချ ိန် မှာ ဆို ဒီ နှ စ် ပုံ စံ လို မျ ိုးဆို ရ င်

တွေ မှာ အခက် အ ခဲ ရှိ ပြီး ကျောင်း သားမိ ဘ တချ ို့က

“အစိုးရရဲ့ ၁၄ ရက် ၇ လပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ

အု ပ် စု ၊ ကေကောအု ပ် စု ၊ သို သီး ဖို အု ပ် စု တွေ မှာ ရှိ တဲ့

ကလေးရဲ့ပညာရေးက တအားနောက်နှေးသွားမယ်။

မိမိတို့ ကလေးကို တစ်နှစ်အောက်ခံလိုက်ဖို့ စိတ်ကူး

အ ဆော င် မ ဖွ င့် ရ ကို ယ် ပို င် ကျော င်း မ ဖွ င့် ပြော တဲ့

က လေး တွေ ဆို ရ င် အ လ ယ် တ န်း ကျော င်း တ က် ဖို့

အဲ လို ပြောသံ ကြားတယ် ။ တချ ို့မိ ဘတွေ ခါကျတော့်

ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြတယ်လို့ ကြားသိခဲ့ရတဲ့

အချ ိန်မှာ လက်တွေ့မြေပြင်မှာ သူအလ
ဲ ို ပြောတာထက်

ကေကော ရွာ မှာ ရှိ တဲ့ က က် သ လ စ် ဘာ သာ က နေ

ဘယ် လိပြေ
ု ာလဲဆရ
ို င် တကယ်လို့ ဒီလဘ
ို ော်ဒါဆောင်

ဒီးမော့ဆိုမြို့နေ ကျောင်းဆရာမ အငြိမ်းစား ဒေါ်ဆော်

စာလို့ ရှိ ရ င် အဆောင် ဖွ င့် လို့ ရ မယ် ။ ဘယ် လို စ ည်း

ဦးဆောင် ဖွ င့် လှ စ် ပေးထားတဲ့ ဘော် ဒါဆောင် ကို ပဲ

ကို ဆက်မဖွင့ခ
် ဘ
ဲ့ ူးဆိရ
ု င် ဒီနစ
ှ က
် ို တစ်နစ
ှ အေ
်
ာက်ထား

မိုးက ပြောပါတယ်။

ကမ်း ချက် သ တ် မှ တ် ရ မလဲ ဆို တာ ပို ကောင်း မယ် လို့

နေကြပြီး အထက်တန်းကျောင်းတက်မည့်ကလေးကို

လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ နောက်နှစ်မှ ကလေးကို ကျောင်း

“တခြားကျောင်းနီးတဲကျေ
့
ာင်းကိပြေ
ု ာင်းနေရင်

ကျနော်တမို့ ြင်တယ်။ မဖွင့ရ
် ဘူးလို့ ပြောတာထက်စာရင်

ဆ က် ထား မ ယ် ဆို ပြီး တော့ မှ အဲ လို မျ ိုး စ ကား သံ

လည်း ကျောင်းသားသစ်ဆတေ
ို
ာ့ လက်ခမ
ံ ှာမဟုတဘ
် ူး

အဆောင် ဖွ င့် လို့ တော့ ရ မယ် ဘယ် လို သတ် မှ တ် တဲ့
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တဆေးသည် ခေါင် ဖောက် ရာ၌ ရိုး ရာယုံ ကြ ည် မှု အရဖြစ် စေ ၊

ဧည့်ခံသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ ခရီးဝေးနီးမှ ရောက်လာသော ဧည့်သည်အား

သောက် သုံး ခြင်း နည်း လမ်း များ ဖြစ် ပါသည် ။ အဖွား၏ နည်း စနစ်

နည်းပညာအထောက်အကူပြုပါဝင်ပစ္စည်း တစ်ခအ
ု နေဖြင့် ဖြစ်စေ အဓိက

အမောပြေစေခြင်း အလို့ ငှါ တို က် ကျွေးခြင်း ဖြစ် သ ည် ။ ခေါင် ရ ည် တွ င်

မှန်မှန် သောက်သုံးမှုက ဘေးဥပါဒ်မဖြစ်စေဘဲ ကျန်းမာရေးအတွက်ပင်

ကျလှ၏။ ခေါင်ဖောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် တဆေးမှာ မိကျောင်းထံမှ

တဆေး၊ ထမင်း နှ င့် ဖွဲ ကြ မ်း များ ရောစပ် န ယ် ဖ တ် ထားသည့် အတွ က်

အထောက် အ ကူ ပြုစေသည် ဟု သုံး သပ် နို င် ပါသည် ။ ခေါင် ရ ည် တွ င်

ရရှိလာသည့် မြင့်မြတ်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် အသက်ရှိကြောင်း

အဆာခံသည်။ ချ ိုပြင်းပြင်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့အဖို့ ခေါင်ရည်ကို

မည်သည့အ
် ဟာရဓါတ်များပါဝင်သည်၊မည်သည့်ကောင်းကျ ိုးများရှသ
ိ ည်ကို

ယုံကြည်ကြသည်။

အချ ိန်မရွေး နေရာမရွေး သောက်လေ့ရှိသည်။”

မိမိအနေဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သည့်အတွက် မဖော်ပြနိုင်ပါ။ အထက်

ခေါင်ချက်လပ
ု ရ
် န်အတွက် တဆေးပြုလုပခ် ြင်းနှင့် တဆေးထောင်း

၁၈၅၆ ခုနစ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်၌ အနောက်ကရင်နန
ီ ယ် စောဖျာ

ဖော် ပြ ပါ နည်း လမ်း များသည် မိ မိ ၏ အဖွားမှ မ ဟု တ် ၊ ကျေးလက် နေ

ခြင်းအမှုကို အမျ ိုးသမီးများ ကသာ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ အပျ ိုဖော်မဝင်ခင်

ကေးဖိုးဒူအုပ်ချုပ်သော ကျယ်ဖိုးကြီးနယ်သို့ ချစ်ကြည်ရေးအလည်အပတ်

အဖိုး အဖွားများ အများစု အစဉ် အ ဆက် ကျင့် သုံး လာခဲ့ ကြ သည့် နည်း

(တစ် န ည်း အားဖြင့် ပထမဦးဆုံး အကြိ မ် ဓမ္မ တာမလာခင် ) ဘဝကပင်

ရောက်ရခ
ှိ သ
ဲ့ ည့် ဗြိတသ
ိ ျှအစိုးရကိယ
ု စ
် ားလှယ် မစ္စတာ အက်ဒဝ
် ပ်အရ
ို လေ
ီ
း

လမ်း များဖြစ် ပြီး ပုံ မှ န် အ ချ န
ိ ် တွ င် ဖြစ် စေ ၊ လု ပ် င န်း ခွင် တွ င် ဖြစ် စေ ၊

တ ဆေး ပြု လု ပ် ခြ င်း နှ င့် တ ဆေး ထော င်း ခြ င်း အ မှု ကို ပြု မှ သာ လျှ င်

(Mr. Edward O’Riley) က ရိုးရာခေါင်ရည် သောက်သုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍

ရိုး ရာ ယ ဉ် ကျေး မှု ပွဲ တော် များ တွ င် ဖြ စ် စေ လု ပ် လေ့ လု ပ် ထ ရှိ သ ည့်

ရာ သက် ပ န် တဆေးထောင်း ခွင့် ရှိ သ ည့် အမျ ိုးသမီး အဖြစ် ရပ် ရွာ က

၎င်း ၏ တွေ့ ရှိ ချက် မှ တ် တ မ်း တွ င် အောက် ပါအတို င်း မှ တ် ချက် ပြု

အစဉ်အလာ ကောင်းများဖြစ်သည်။

အသိအမှတ် ပြုကြသည်။ တဆေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တဆေးထောင်းခြင်း

ရေးသားခဲ့သည် -

မိမအ
ိ နေဖြင့် ကယားရိုးရာ ခေါင်ရည် မည်မျှကောင်းကြောင်း ချ ီးမွမ်း

(၂)ရက် တာကာလအတွ င်း ဧည့် သ ည် များအိ မ် သို့ အလည် လာခြင်း ကို

“ကရင် နီ (ကယား) လူ မျ ိုးများသည် စပါးအပြင် ပြောင်း နှ င့်

ခန်းဖွင့်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ အခြားသော လူမျ ိုးများအတွက် ခေါင်ရည်သည်

လက် မ ခံ သ ကဲ့ သို့ ချဉ် သော အရသာရှိ သ ည့် အစားအစာများနှ င့် ပဲ ပု ပ်

ပြောင်းကောက်တက
ို့ ို စိက
ု ပ
် ျ ိုးကြသည်။ ပြောင်းကောက်ကို အချဉ်ဖောက်၍

နှစ်သက်စရာ ကောင်းချင်မှ ကောင်းပေလိမ့်မည်။ တချ ို့လည်း မူးယစ်

ငါးပိစသည်တို့ကိုလည်း စားသုံးခြင်း မပြုကြပေ။ တဆေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့်

ခေါင် ရ ည် ချက် လု ပ် ကြ သည် ။ အဆို ပါ ခေါင် ရ ည် ကို လူ ကြီး လူ င ယ်

စေတတ် သ ည့် အရည် အ ဖြစ် သတ် မှ တ် ကြပေ လိ မ့် မ ည် ။ ဆို လို ရ င်း မှာ

တဆေးထောင်း ခြင်း အမှု ကို ပြုသည့် အ ခါ ဧည့် သ ည် များ လာရောက်

ကျား၊ မ မရွေး တန်ဖိုးထားသောက်သုံးကြသည်။ ၎င်းတို့က ခေါင်ရည်

ကယားလူ မျ ိုးများက မိ မိ တို့ ၏ ရိုး ရာ ခေါင် ရ ည် ကို အထက် ဖော် ပြ ပါ

လည်ပတ်၍ မရကြောင်း အိမရ
် ှေ့ဝင်းတံခါးဝ၌ သစ်ကင
ို ်း သစ်ရက
ွ မ
် ျားဖြင့်

သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဟာဖြစ်ထွန်းသည့်အပြင်

ရည် ရွ ယ် ချက် များဖြင့် ဘေးဥပါဒ် မဖြစ် အောင် နှ င့် အကျ ိုးရှိ အောင်

အရံအတား ပြုလုပ်ကာ အသိပေးလေ့ရှိကြသည်။

ရောဂါဘယဖြစ် ပွားမှု မှ ကာကွ ယ် ပေးနို င် ကြောင်း လက် ခံ ယုံ ကြ ည် ကြ

သောက် သုံး ကြခြင်း ဖြစ် ပြီး မျ ိုးရိုး စဉ် ဆ က် ထိ န်း သိ မ်း လာခြင်း ကို

သည်။”

ဖော် ပြ လို ခြင်း ဖြစ် ပါသည် ။ တန် ဆေးလွ န် ဘေး ဆို သ လို ခေါင် ရ ည် ကို

ခေါင် ရ ည် ချက် လု ပ် ပုံ အ ဆင့် ဆ င့် မှာ အောက် ဖော် ပြ ပါအတို င်း
ဖြစ်သည် (၁) ပထမဦးစွာ ပြောင်းကောက်ကို ထမင်းအိုးတည်သကဲသ
့ ို့ တည်၍
ချက်ကြသည်။
(၂) ပြောင်းကောက်ကျက်လျှင် ဖျာပေါ်သို့ ခူးချ၍ ဖြန့်ချထားကာ
အအေးခံထားရသည်။

မိ မိ ၏ မိ ခ င် ဖ က် မှ အဖွားမော် ဗျားမြာမှာ လွို င် ကော် မြို့နယ်

အလွန်အကျွံ သောက်သုံးပါက ဘေးဥပါဒ် ဖြစ်မည်မှာ မလွဲပါ။

ထေးငှားလျားကျေးရွာ တွ င် နေထို င် လာခဲ့ ပြီး ယင်း ၏ အသက် (၉၀

ကယားရိုးရာခေါင်ရည်ကို ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်

)နှ စ် ကျော် အ ရွ ယ် ၂၀၁၃ ခု နှ စ် တွ င် ကွ ယ် လွ န် ခဲ့ သ ည် ။ အဖွားသက် ရှိ

ခွဲ ခြား၍ မရေပေ။ နေ့စဉ် လူ မှု ဘ ဝအသက် ရှ င် နေထို င် မှု တွ င် လ ည်း

ထင် ရှားရှိ စ ဉ် တု န်း က နေ့စဉ် မ ပြတ် ခေါင် ရ ည် ကို သောက် လေ့ ရှိ ၏ ။

ကောင်း၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် လည်းကောင်း

ရိုးရိုးဖျားရုံလောက်နှင့် ခေါင်ရည်အသောက်မပျက်။ ခေါင်ရည် သောက်၍

ရိုးရာခေါင်ရည်၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အလွန်အရေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် -

(၃) အေးပြီ ဆို သ ည် နှ င့် ပြောင်း ကောက် ပေါ်၌ တဆေးမှု န့် ကို

အဖွားမူး သွားသည် ကို တစ် ခါမျှမမြင် ဖူး ပါ။ သူ လု ပ် နေ ကျအလု ပ် ပ င်

• အိ မ် သ စ် တ က် ပွဲ ၌ အိ မ် ရှ င် က ကျေးရွာ မှ ချမှ တ် ထားသည့်

အချ ိုးညီ ညီ ဖြူးကာ ၂ - ရက် (သို့ ) ၂ - ည ကြာထား၍ ထပ် မံ

ပိုတွင်နေသေးသည်။ အဖွား၏ ပြောပြချက်အရ လူမှန်းသိတတ်စကပင်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိက
ု န
် ာပါမည့အ
် ကြောင်း ခေါင်ရည် (သစ္စာရေ)

အအေးခံရသည်။

ခေါင် ရ ည် ကို သောက် လာခဲ့ ကြောင်း သိ ရ ၏။ ခေါင် ရ ည် ကို တစ် ရ က် မျှ

သောက်သုံး၍ ရွာမိရွာဖများစုံညီ ရှေ့မှောက်တွင် ကတိသစ္စာပြုခြင်း၊

(၄) ၂ - ရက် (သို့ ) ၂ - ည လွ န် မြောက် ပြီး နောက် တဆေး

မပျက် သောက်သုံးပြီး ကျန်းကျန်းမာမာဖြင့် အသက်(၉၀)ကျော်သည်အထိ

• (၅) နှ စ် တစ် ကြိ မ် (သို့ ) (၁၀) နှ စ် တစ် ကြိ မ် ပြုလု ပ် သ ည့်

မှုန့်ဖြူးထားသည့် ပြောင်းကောက်ကို စဉ့အ
် ိုးထဲ ထည့၍
် အလုပ
ံ တ
ိ ထ
် ားပြီး

နေထို င် သွားနို င် ခဲ့ သ ည့် အဖွား၏ ခေါင် ရ ည် ချက် လု ပ် သောက် သုံး နည်း

ပေါ်ကေးဒူ ခေါ် ကျေးရွာအတွင်း လိက
ု န
် ာရမည့် ကျင့ဝ
် တ်များ ချမှတသ
် ည့်

ရက်သတ္တပတ် (၃) ပတ်ခန့် ထားရသည်။

လျှ ိူ့ဝှက်ချက်မှာ များများစားစားမရှိပါ -

ရွာလုံးကျွတ်ညီလာခံ၌ ကျည်ဆံ၊ ဓါးသွား၊ ဝက်သွေး နှင့် ခေါင်ရည်တို့

(၅) ရက် သ တ္တ ပ တ် (၃) ပတ် ပြ ည့် လျှင် ပြောင်း ကောက် များကို
အရည်ခံပြီး ခေါင်ရည်အဖြစ် သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။

-သန့် ရှ င်း လတ် ဆ တ် ခြောက် သွေ့ သည့် ပြောင်း ကောက် နီ ဖြင့်
ချက်ခြင်း

ရောနှောပါဝင်သည့် သစ္စာရေကို အိမထေ
်
ာင်ဦးစီးအားလုံး သောက်သုံးရခြင်း
စသည့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများဆိင
ု ရ
် ာလုပင
် န်းဆောင်

၁၉၆၆ ခု နှ စ် ၊ ဒီ ဇ င် ဘာလတွ င် ထု တ် ဝေ သည့် “ကယားတို့ ဌာနီ

- မိမိသောက်သုံးနိုင်သည့် အတိုင်းအတာဖြင့်သာ ချက်လုပ်ခြင်း

တာများတွင် ခေါင်ရည်ဖြင့် သက်သေပြု တိုင်တည် ကြရသည်။

ငွေ တောင် ပြ ည် ” စာအု ပ် တွ င် စာရေးဆရာ မြင့် မောင် က ကယားရိုး ရာ

(ဥပမာ - ၃ လီတာ နှင့် ညီမျှသည့် စဉ့အ
် ိုးငယ် ပမာဏသာ ခေါင်ဖောက်ခြင်း)

အ ချု ပ် အား ဖြ င့် ဆို ရ သော် ရိုး ရာ ကေ့ ထျ ိုး ဘိုး ပွဲ တော် နှ င့်

ခေါင်ရည်နင
ှ ့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိင
ု ်း မှတခ
် ျက်ပြုရေးသားခဲသ
့ ည် -

- ပြောင်း ကောက် နီ ဖြင့် ဖောက် ထားသောခေါင် ပူ ကို မည် သ ည့်

အဲ့ဒိုပေါ်မီအပါအဝင် ကယားရိုးရာပွဲတော် များတွင် ရိုးရာခေါင်ရည်ဖြင့်

“မိ တ် ဆွေ သ ည် အကြောင်း တစ် ခု ခု ဖြင့် ကယားတို့ ဒေသသို့

ဓာတုဆေးဝါးမျှ ရောစပ်မမ
ှု ပြုခြင်း (ခေါင်ရည်တင
ွ ် အရက်ဘယ
ီ ာရောခြင်း၊

ဧည့ဝ
် တ်ပြုခြင်းသည် ရင်းနှီးချစ်ကြည်မက
ှု ို တည်ဆောက်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်

ရောက် ရှိ သွားမည် ဆို လျှင် မြန် မာပြည် နှ င့် ရှ မ်း ပြည် ကျေးလက် တော

ဆေးသကြားထည့်ခြင်းများပြုလုပ်၍ သောက်လျှင် ၅ - ပါးမက ရှိသမျှ

လေးစားအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကတိသစ္စာပြုခြင်း နှင့် ရိုးရာအစဉ်အလာကို

ရွာများတွင် ဧည့သ
် ည်အား လက်ဖက်ရည်ကြမ်း (အခါးရေ)ဖြင့် ဧည့ခ
် သ
ံ ကဲသ
့ ၊ို့

အကုန်မှောက် နိုင်ပါသည်။)

ထိ န်း သိ မ်း စောင့် ရှောက် ခြင်း ဟူ သ ည့် အဓိ ပ္ပါ ယ် လေးနက် မှု ကို ဖောင်

အိမရ
် င
ှ ဖ် ြစ်သော ကယားလူမျ ိုးတိက
ု့ မိတဆွ
်
အ
ေ ား ခေါင်ရည်ဖြင့် ရင်းနှီးစွာ
ဖော် ရွေစွာ ဧည့် ဝ တ် ပြုပေလိ မ့် မ ည် ။ သို့ ရာတွ င် ခေါင် ရ ည် ကို သေရည်
သေရက်ကဲ့သို့ သောက်လျှင် မှားလိမ့်မည်။ ခေါင်ရည်သည် ယင်းတို့အဖို့
အမောပြေအားဆေးဖြစ်သည်။ ဧည့်သည်အား ယင်းတို့က ခေါင်ရည်ဖြင့်

- ခေါင်ပူကို စဉ့်အိုးထဲတွင် ထည့်ထားပြီး ပုံမှန်မီးကင်ပေးခြင်း

ဆောင် ကို ယ် စားပြုခြင်း ဖြစ် ပေ ၏။ ထို သို့ ဖြစ် သ ည့် အားလျော် စွာ ရိုး

- မိ မိ ၏ ခံ နို င် ရ ည် အား နှ င့် လို က် လျော ညီ ထွေ စွာ ပုံ မှ န်

ရာယဉ် ကျေးမှု ပွဲ တော် များနှ င့် ဓလေ့ ထုံး တမ်း များအရ ပြုလု ပ် ကြ သည့်

သောက်သုံးခြင်း (ဥပမာ - မနက် ၁-ခွက်၊ ည ၁-ခွက်)
အထက်ပါနည်းလမ်းများက မိမိမှတ်မိသမျှ အဖွား၏ ခေါင်ဖောက်

2013 ckESpf/ ZEM0g&DvwGif pwifjzef‹csdonf?

လူမရ
ှု ေးရာကိစရ
္စ ပ်များတွင် ရိုးရာခေါင်ရည်ကို အနှစသ
် ာရရှရ
ိ ှိ တန်ဖိုးထား
သောက်သုံးနိုင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
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Vox Pop
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ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်း မိုနူမနော(ကော်ယော်)လူမျ ိူးစုတွေ နေထိုင်ကြတဲ့ တော်ခူအုပ်စုထဲက ဒေသခံပြည်
သူတွေအနေနဲ့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့် ၂၀၂၀အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ဒေသအတွက် ဘယ်လို

မြို့ပေါ်ရှိ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အကူအညီ

ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အလိုရှိကြတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

လက် အားကိုး အားထားကြရတာဖြစ် တ ယ် လို့ ကေ

တွေ နဲ့ ဖွင့် ထားတဲ့ ဘော် ဒါဆောင် တွေ ကို ပဲ ဆက်
ကောအုပ်စု ကက်သလစ်ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး
Fr. အန်ထော်နီ ကပြောပါတယ်။
“COVID-19ကြောင့် ဘော် ဒါဆို ရ င် လ ည်း လူ
ဟောင်း ပဲ လ က် ခံ တ ယ် ။ လူ သ စ် က လက် မ ခံ ဘူး ။
ကိုယ်တော်တို့ရဲ့ အာရ်စီ ကျောင်းတွေမှာပဲ လူအကန့်
အသတ်နဲ့ပဲ လက်ခံထားတယ်။ အဲလိုဆိုတော့ ကိုယ်
တော်တို့မှာ အခက်အခဲ အများကြီး ရောက်သွားတယ်။
ဆို တော့ လူ တွေ အ များ ကြီး ခွဲ ရ တ ယ် ။ ဆို တော့
ကို ယ် တော် တို့ ခွဲ တဲ့ နေ ရာမှာ ခု ဏ ကပြောသလို မျ ိုး
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်တို့နောက် ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ် ကိုယ်
တော်တို့ ဒီမျ ိုးခွဲတအ
ဲ့ ခါမှာကျတော့ ဟို ကိယ
ု လ
် တွ
ူ
က
ေ

ဦးမိုးဇက်(ပလဲလယ်ကျေးရွာ)
ဖရန်စစ်စကို (ခေါပရာကျေးရွာ)

ဖြန့်ထားလိုက်တယ် ။ အဲမှာ ဒေါငံခါးဆို ၃၊၄ ယောက်

တွေကတော့ အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး အနေနဲ့ပေါ့

ရွေးကောက် ပွဲ မှာ ခါကျတော့ ဘယ် အ စိုး ရပဲ

၂ယောက် အဲလိုမျ ိုးဘဲ ထားလိုက်တယ် စုပြီးတော့မှကို

အဲ လို လို ချ င် တ ယ် ။ ပြ ည် သူ အ တွ က် ပေး ဆ ပ် နို င်

တက်လာလာပြည်သူအတွက် ပြည်သူက တောင်းဆို

တဲ့ ခေါင်း ဆောင် တ စ် ဦးပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် တို့

တဲအ
့ တိင
ု ်း လုပပေ
် းဖိပေ
ု့ ါ့နော။ပြီးတော့ အမတ်လောင်း

ကျမအနေနဲ့က သူတက
ို့ တတ်နင
ို သ
် မျှ အခုတော့

ပြည်သက
ူ အဲလမ
ို ျ ိုးလိလ
ု ားသော်လည်းပဲ တက်လာတဲ့

တွေ ကို ရွေးတဲ့ နေ ရာမှာ က ဒေသခံ တွေ ပါရင် တော့

လမ်းတွေလုပ်ပေးတာတော့ အစိုးရပေါ့နော တိုးတက်

လူကြီးတွေလည်း တစ်ခါတစ်လေ ကျနော်တို့ပြည်သူ

လူ မျ ိုးစု ဒေ သခံ တွေ ပါရင် တော့ ပို အ ဆင် ပြေ မယ် ။

အောင်တော့ လုပ်ပေးမယ် ဒါပေမယ့် နောက်ခါ နောင်

တွေအတွက်တော့ သိပ်ပြီးတော့ မပေးဆပ်နိုင်ဘူးပေါ့။

ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆို ရ င် ဟိုး အဝေးကနေ သူ တို့ မ သိ နို င်

လာမယ့ဟ
် ာတွေက သူတဆ
ို့ က်လပ
ု န
် င
ို လ
် ား မလုပန
် င
ို ်

မပေးဆပ်နင
ို တ
် အ
ဲ့ ပြင် ပြည်သူ့ကို ဒုကပေ
္ခ းနိင
ု တ
် ပ
ဲ့ ဂ
ု ္ဂိုလ်

တဲ့ ဒေ သရဲ့ အခြေအနေ ရိုး ရာဓလေ့ မသိ နို င် တဲ့ ခါကျ

လားဆိုတာ အဲဒါတွေလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ် အဲမျ ိုး။

လည်း ရှိ တ ယ် ။ အဲ လို မျ ိုးခါကျတော့ ကျနော် တို့ ပြ ည်

တော့ သွားလာရေးလည်းခက်ခဲတယ် ဘာသာစကား

သူ တို့ ရဲ့ လူ သားတွေ အ ပေါ်မှာ ထားတဲ့ ကို ယ် ချင်း စာ

သူ တွေ က အ ကော င်း ဆုံး အ နေ နဲ့ တ က် လာ မ ယ့်

လည်း အများကြီး လို အ ပ် ခါကျတော့ ဒေသခံ အ မတ်

တရားတွေ ထားပြီး တော့ တိုး တက် အောင် လု ပ် ချင်

လူကြီးခေါင်းဆောင်များကို ပြည်သအ
ူ နေနဲ့ပေးဆပ်နင
ို ်

လောင်းရွေးနိုင်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်

တဲ့ဟာတွေ အဲဟာတွေတွေ့ချင်တယ်။

တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အဲလိုမျ ိုးလိုချင်တယ်။

တာပေါ့နော။

လာမယ့် ရွေးကောက် ပွဲ မှာ ကျနော် တို့ ပြ ည် သူ
မအဲလိဇဘတ် (သော်ခူကျေးရွာ)

၊ လွို င် ကော် ၃၊၄ယောက် ၊ ဖရူ ဆို လ ည်း ၁ယောက်
ယ်တော်တို့မထားတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တော်တို့
ဒီမှာဆိုတော့ ပြေးရတယ်လေး။”
ဖရူဆိုမြို့နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ကျေးရွာ
အု ပ် စု ဘ က် မှာ ဆို ရ င် ကျ န်း မာ ရေး ၊ ပ ညာ ရေး ၊
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည်ဖြင့် ခက်ခဲတဲ့ ဒေသ
ဖြစ် သ ည် နှ င့် အ ညီ အထက် တ န်း ကျောင်း မရှိ သေး
တာကြောင့် အလယ်တန်းကျောင်းပြီးသွားတဲ့ ကျောင်း
သူ / သားတွေ က မြို့ပေါ်မှာ အထက် တ န်း ကျောင်း
ဆက်တက်ဖို့ အခုလို ဘာသာရေးကနေ ထားပေးတဲ့
ဘော်ဒါဆောင်တွေမှာ နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက် ပါကိ စ္စ ကို ပြည် န ယ် ပ ညာရေးမှူး ဦး
လူ စီ ယားနို ကို ဆ က် သွ ယ် မေးမြန်း ကြည့် ရာ ၎င်း က
အစိုး ရက ညွ န် ကြားချက် အ တို င်း ဆောင် ရွ က် သွား
မယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလှိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့က ပြည်
ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် Coronavirus Disease 2019( covid-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး
အမျ ိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ ကနေပြီး ရောဂါပိုး
ကူးစက်ပျံ့နှံမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဘော်ဒါဆောင်ထားရှိတဲ့
ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွေ ၊ ဘော်ဒါ
ဆောင် တွေ ကို ပြ န် လ ည် ဖွ င့် လှ စ် ခွ င့် မပြုပါကြောင်း
လမ်းညွှနခ
် ျက် တစ်ရပ်ထတ
ု ပြ
် န်ထားခဲတ
့ ာဖြစ်ပါတယ်။

ဦးကျော်စိန် (ပလိုဒေးခိုကျေးရွာ)
ဦးဒါဝီ (သော်ခူကျေးရွာ)
သူ က ပြ ည် သူ အ တွ က် န ည်း န ည်း စ ဉ်း စား
ပါတီတိုင်းကတော့ လုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ်
ပြော တော့ ပြော တာ ပဲ

အဲ ဒီ ပါ တီ တို င်း က တော့ ။

နောက် ပြီး တော့ ဖြစ် လ ည်း ဖြစ် သွားရော အကောင်
စောခူးလယ်ဝါး (ပလိုဒေးခိုကျေးရွာ)

ပေးရမှာပေါ့။ ပြည်သဘ
ူ ယ်နားခက်ခလ
ဲ ဲ လိအ
ု ပ်တဟ
ဲ့ ာ

ဆို င် တ ယ် ပေါ့ နော။ ကျနော် တို့ မဲ ထ ည့် ခွ င့် ရှိ တဲ့ သူ နဲ့

တက်တက် ဖြစ်လာပြီဆိုရင် တကယ့်အရင်းအမြစ်ကို

အားလုံးဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျနော့််အနေနဲ့

ကြ ည့် ပြီး တော့ အ ရ င်း အ မြ စ် ဆို တာ က တ က ယ့်

ဘ ယ် လို ကို ယ် စား လှ ယ် လော င်း အ လို ရှိ လဲ ဆို ရ င်

အောက်ခြေမှာ စစ်ဆေးနိင
ု ဖ
် ပေ
ို့ ါ့။ အောက်ခြေ စစ်ဆေး

ကျနော်တို့ပြည်သူအတွက် ဒေသခံအတွက် တကယ်

နိုင်မှပဲ ဘာပဲကျကျ ဘတ်ဂျက်ပဲကျကျ စစ်ဆေးနိုင်မှ

ဦးစားပေးပြီးလုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့

အကောင်အထည်ဖော်တာ ထိရောက်မှုရှိတယ်လေ။

လု ပ် ဆောင် နေ တဲ့ ကို ယ် စားလှ ယ် လောင်း ကို အ လို ရှိ
တယ်။

owif;rsm;/
aqmif;yg;rsm;/ uAsmrsm;/
umwGef;rsm;/ aA'ifrsm;

အခုကျလာတယ် အထက်ကစစ်ဆေးမှုတအား

ay;ydk hvdkygu

နည်းတော့ အောက်ခြေမှာ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ မသိတော့
ပြီးတော့ ကိယ
ု စ
် ားလှယလေ
်
ာင်းက ဒေသခံဖြစ်

ဟ န် ပဲ လု ပ် သွား တ ယ် အဲ လို ပဲ ဖြ စ် သွား တာ များ

ရင် တော့ ပို ကောင်း တာပေါနော။ ဘယ် အ ဖွဲ့ အစည်း

တ ယ် ။ ကျ တော့် အ နေ နဲ့ ဆို ရ င် ဖြ စ် နို င် လို့ ရှိ ရ င်

ဘယ်ပါတီပဲဖြြစ်ဖစ် အဓိက မကျဘူးလို့ ကျနော်ထင်

ကို ယ် ရွေးတဲ့ ပါတီ ဆို ရ င် ကို ယ့် ရဲ့ နယ် ကျေးရွာ တွေ

တယ် ကျနော်တပြ
ို့ ည်သအ
ူ တွက် အမှနတ
် ကယ် အလုပ်

မှာကစပေါ့ လိုအပ်တာတွေ အောက်ခြေက တင်သွင်း

လုပ်ပေးချင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုရမယ်ဆိုရင်

လာ တဲ့ စာ တွေ ပေါ့ ရော က် တ ယ် ဆို ရ င် အ ချ က်

ဒါကကျနော် တို့ အ တွ က် အရမ်း ကောင်း တဲ့ ပု ဂ္ဂို လ်

အလက် ကြ ည့် ပြီး မှ အကောင် အ ထည် ဖော် ပေးနို င်

ရပြီလို့တော့ ကျနော်ခံစားမိတာပေါ့နော။

ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။

pmrsufESm(26)

လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

မှကောင်းမှာပေါ့။

မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်အနေနဲ့ အဲလို ဘယ်ပါတီပဲ

မှာဖြစ်ပြီး တစ်လအကြာမှာ အလယ်တန်းအဆင့က
် ဖွ
ို င့်

အဲလမ
ို ျ ိုး ပြည်သအ
ူ တွက် နည်းနည်းနားလည်ပေးတဲသ
့ ူ

အထည် ဖော်ပေးတာတော့ နည်းပါတယ် သိပပ် ြီးတော့

၂၀၂၀ရွေးကောက် ပွဲ က နို င် ငံ သားအားလုံး နဲ့

ဇူ လို င် ၂၁ရက် နေ့မှာ အခြေခံ ပ ညာကျောင်း
တွေမှာ အထက်တန်းအဆင့်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်တော့

ဦးဖိုးစိန် (ပရယ်စောခူကျေးရွာ)
ကိယ
ု ရ
့် ဲ့ရပ်ရွာ ကိယ
ု ရ
့် ဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖအ
ို့
တွက်တော့ ဖြစ်ခိုင်းစေချင်တာပေါ့။
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