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အတြက္တကမၻာလံုး
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နာရီလက္တံလွည့္သည့္အတုိင္း အေပၚဘယ္ဖက္မွ- ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ မူလခ်ထားခ့ဲေသာ ေျမျမႈပ္မုုိင္းမ်ားကုိ 
တစုတစည္းထဲ ထားရိွထားျခင္း။ ကရင္မ်က္လုံးခြစိဲတ္ဆရာ၀န္ ေစာေနဆဲႏွင့္ သူ၏ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔မွ ေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ မ်က္စိေစြ 
ေသာ လူနာတစ္ဦးကုိစစ္ေဆးေနစဥ္။ မတ္လ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိမခံရမီွ ေတြ႔ရေသာေစာအုိမူးႏွင့္သူ၏ 
မိသားစု (အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွပုံ)။ ၀သင္းအုပ္ႏွင့္ဧ၀ံေဂလိဆရာ ဆရာဂၽြန္းႏွင့္ သူ၏မိခင္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးတစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ေျပးလာကာ ယခုအခါ ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဒုကၡသည္ စခန္းျဖစ္သည့္ ကူတပေလာ အလယ္တြင္ သူ၏
သားမ်ားထဲမွတစ္ဦး၏မိသားစုႏွင့္အတူ အခန္းတစ္ခန္းသာရိွေသာ ၀ါးတဲတစ္လုံးတြင္ေနထုိင္လ်က္ရိွပါသည္။ 

On the cover: ျမန္မာစစ္တပ္၏ပစ္ခတ္ျခင္းကုိခံရျပီး တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အၾကာ ေနာ္မူးေဒး၀ါးကုိ ေတြ႔ရစဥ္။ (စာမ်က္ႏွာ ၂၀) 
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၄။ အဖြဲ႔တည္ေထာင္သူထံမ ွ- ေဒးဘစ္ယူဘဲ့ခ္၏အမွာစာ 

၅။ ျမန္မာျပည္ေျမပံ-ု ဤႏွစ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားကို ရုပ္ပံုႏွင့္တကြေဖာ္ျပျခင္း။

၆။ နယ္စပ္မ်ားအလြန ္- ယခင္အီရတ္စစ္သားတစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွသူ၏တာ၀န္ကို ေဖာ္ျပျခင္း။

၉။ က်ိဳးပဲ့ေနေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္- အက္ရွ္ေလေစာက္မွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန  
                 ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း။ 

၁၁။ ပဋိပကၡကိုနားလည္ျခင္း- ျမန္မာ့လူမ်ိဳးစုငယ္ေဒသအခ်ိဳ႕၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။

၁၄။ ယံုၾကည္မႈထားရွိျခင္း- ၀နယ္မွခရစ္ယာန္မ်ားကိုညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း။ 

၁၅။ လြင့္ပ်ယ္ေနေသာခိုကုိးရာ- ထိုင္း/ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္မွဒုကၡသည္စခန္းကိုးခ၏ု 
လက္ရွိအေျခအေန။ 

၁၆။ ၾကီးမားေသာအပ်က္အစီးမ်ား၏အလြန-္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကားဒုကၡခံစားရမႈႏွင့္ဇြဲလံု႔လ။ 

၁၉။ လြတ္ေျမာက္မႈ- ပါတနာကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္း၀င္တစ္ဦးမွ   
        ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္လြတ္လပ္မႈ အေၾကာင္း သံုးသပ္ျခင္း။ 

၂၀။ ကၽြန္မကိုမွတ္မိလား။ ၁၆ႏွစ္အၾကာျပန္လည္ဆံုေတြ႔မႈတစ္ခု၊ ထို႔ေနာက္ ထပ္မံထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
ရျပန္သည္။ 

၂၃။ စကၡဳအာရံု၏အလြန-္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မ်က္စိကုသေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ပိုေပးျခင္း။

၂၆။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္း- မိဘအသစ္ႏွစ္ဦးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
                          သူတို႔၏ယခု ကြဲျပားလာသည့္ဆုေတာင္းျခင္းပံုစံကိုဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း။ 

၂၈။ ဘာသာေရးထက္ေက်ာ္လြန္ေသာယံုၾကည္ျခင္း- ကရင္ေဆးမွဴးတစ္ဦးမွ ဘုရားသခင္ကိုရွာေဖြျခင္းႏွင့္ 
                          ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံရန္သူ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ေ၀မွ်ျခင္း။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္တကမၻာလံုးဆုေတာင္းရာေန႔သည္ မတ္လ၏ဒုတိယအပတ္တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းတြင္ပါ၀င္ေပးၾကပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပိုမိုသိရွိလုိပါက info@prayerforburma.org 

သုိ႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ 

Acts Co. ၏ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဤမဂၢဇင္းကိုပံုႏွိပ္ေပးမႈတို႔အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ဤမဂၢဇင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
ခရစ္ယာန္မ်ား (CCB)မွထုတ္ေ၀ပါသည္။ စာသားမူပုိင္ခြင့္အားလုံး CCB2018 ျဖစ္ပါသည္။ ဒဇုိီင္းႏွင့္ပုံစံမွာ FBR ထုတ္ေ၀မႈျဖစ္ပါသည္။ 
မပူိငုခ္ြင္အ့ားလံုးထားရွပိါသည။္ အကယ္၍ စာသားမ်ားႏငွ္ပ့ံမု်ားကိ ုသင့္ေလ်ာစ္ြာ အသအိမတ္ွျပဳေဖာ္ျပျခင္းရွပိါကဤ မဂၢဇင္းကိ ုမပူြားႏိငုပ္ါသည။္ 
ပံအုားလံုးမပူိငုခ္ြင္သ့ည ္ FBR ထတံြငရ္ွိျပီးအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ ွလြ၍ဲအသံုးျပဳခြင္မ့ရွိေပ။ က်မ္းပိဒုစ္ာသားအကုိးအကားမ်ားမွာ 
NIV မွျဖစ္ျပီး သုိ႔မဟုတ္ပါက မွတ္ခ်က္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားရွိသည္။ 

ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ယာန္မ်ား (CCB) PO Box 392, Chiang Mai, 50000, THAILAND
www.prayforburma.org          info@prayforburma.org

စာေစာင္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား
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ဤမဂၢဇင္းအဖုံးတြင္ပါရိွသူမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ စစ္တပ္၏ 
ပစ္ ခတ္ျခင္းကုိခံခ့ဲရျပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ပထမဆုံးေတြ႔ဆုံခ့ဲသူ 
ေနာ္မူးေဒး၀ါး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က သူမသည္ အသက္ရွစ္ႏွစ္ရိွျပီး၊ 
သူမကုိ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၌ ထပ္မံေတြ႔ဆုံစဥ္တြင္ သူမသည္ 
အိမ္ေထာင္ျပဳကာ ကေလး ငယ္ေလးတစ္ဦးရရိွေနျပီးျဖစ္သည္။ 
သူမက “ျမန္မာစစ္တပ္ေတြထပ္ျပီးတုိက္ခုိက္ဦးမွာလား၊ ကၽြန္မထပ္ျပီး 
ေျပးရဦးမွာလား။” ဟု ေမးခ့ဲပါသည္။ ႏွစ္လၾကာျပီးေနာက္တြင္ 
ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ထပ္မံတုိက္ခုိက္ခ့ဲျပီး သူမ ထပ္မံ ထြက္ေျပးခ့ဲ 
ရျပန္ပါသည္။ 

လအနည္းငယ္ၾကာေသာ္ ကၽြႏ္ုုပ္တုိ႔သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မတ္လ 
အတြင္းျမန္မာစစ္တပ္၏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံခ့ဲရေသာ 
NGO လုပ္သားတစ္ဦး၏ ဇနီးသည္ျဖစ္သူ ေနာ္ေဖာသာကုိ 
ေတြ႔ဆုံခ့ဲပါသည္။ သူမသည္ယခုအခါတြင္ ကေလး ခုႏွစ္ေယာက္ 
ႏင့္ွ ပုန္းေအာင္းသည့္ေနရာတြင္ ရိွေနကာ သူမ အတြက္ တရားမွ်တမႈ 
တစ္စုံတစ္ခုမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမခံရေသးေပ။ ထုိသို႔ျပဳမည့္ 
အစား ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွကရင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ၂၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သူမတုိ႔ ေနထုိင္ရာအနီးတြင္ သူ 
တုိ႔ ၏ စစ္တပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ကာ တပ္ျဖည့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္  
တုိ႔သည္ သူမ၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေတာထဲတြင္ သတ္ျဖတ္ခံရျပီးေနာက္ 
တြင္ သူမႏွင့္ အတူ ဆုေတာင္းကာ သူမႏွင့္သူမ၏ကေလးမ်ား 
ကုိကူညီခ့ဲၾကပါသည္။ ကၽြႏ္္ုပ္တုိ႔ သူမ၏ခင္ပြန္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳ 
ဆုတံဆိပ္ကုိေပးအပ္ေသာအခါ သူမ စတင္ငုိေၾကြးခ့ဲပါသည္။ ဤ 
အခ်င္းအရာကကၽြႏု္ပ္၏ ႏွလုံးသားကုိ ကြေဲၾကေစျပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ 
ဘုရားသခင္ထံ အကူအညီေပးရန္ ဆုေတာင္းခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္အလုပ္လုပ္ခ့ဲျပီး၊ ယခုတုိင္ 
ေအာင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ယခုက့ဲသို႔ေသာေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သူ၏ 
ျပည္သူျပည္သား မ်ားကုိ အတားအဆီး မရိွတုိက္ခုိက္ေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ 
ယင္းသည္ ေျပာင္းလဲမႈ မရိွေသးေပ။ ဤအရာသည္ေၾကကြဖဲြယ္ျဖစ္ျပီး၊ 

ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိဂရုစုိက္ျပီး ဆုေတာင္းျခင္းသည္ 
လူတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သိထားသည္မွ 
လြဲ၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔မ့ဲသည့္ ပုံေပါက္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ဤမဂၢဇင္းကုိဖတ္ရႈသည့္အခါ ေက်းဇူးျပဳ၍ဆုေတာင္းကာ၊ ဘုရား 
သခင္ထံ မည္သို႔ဆုေတာင္းရမည္ဆုိသည္  ကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ အမုန္းတရားအစား ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ၊ ကလ့ဲစားေခ်ျခင္း 
အစား တရားမွ်တမႈ၊ ကၽြန္ျပဳျခင္းအစားလြတ္ေျမာက္မႈ၊ ခြင့္ မလႊတ္ႏုိင္ 
မႈအစား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိလွ်င္ ဤအရာကုိလုပ္ေဆာင္
ရန္ စြမ္းအင္ကုိေပးပါမည္။ မေကာင္းမႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡတုိ႔ အလယ္တြင္ 
ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာသည္ ၾကီးမားလွေသာျပႆနာမ်ား 
ကုိ ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္ လူအခ်င္းတစ္ဦးကုိတစ္ဦးကူညီရန္ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ေတာက္ပထင္ရွားလ်က္ရိွသည္ ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အမွန္ပင္ 
ေတြ႔ျမင္ခ့ဲပါသည္။ 

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိသူကူညီေပးသည့္အရာကုိ 
သာလုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူတုိင္းကုိ ကူညီရန္ 
မလုိသလုိကူညီရန္လည္းမတတ္ႏုိင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
တစ္ဦးစီသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေရွ႕တြင္ ဘုရားသခင္ထားရိွေသာသူမ်ား 
ကုိ ကူညီႏုိင္ေပသည္။ ယင္းသည္ အျခားေသာသူမ်ားကုိကူညီရန္ 
ခရစ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားေပးအပ္ထားေသာစြမ္းအင္ျဖစ္ျပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ 
တုိ႔အားလုံးအတြက္ အသစ္ေသာအသက္တာႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိ 
ယူေဆာင္လာေပးပါသည္။ 

သင္၏ဂရုစုိက္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ကူညီျခင္းတုိ႔အတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 

    ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။ 

   ေဒးဗစ္ယူဘ့ဲခ္၊ မိသားစုႏွင့္ CCB အားလုံး 

ဒါရိုက္တာထံမွ

ဘယ္မွညာသုိ႔- ေဒးဗစ္ယူဘဲ့ခ္၊ ေနာ္မူးေဒး၀ါး၊ 
                    ေနာ္လယ္ဘာ

ေဒးဗစ္ယူဘဲ့ခ္ မွေသဆုံးသူေစာအုိမူး၏ဇနီးသည္ 
ေနာ္ေဖာသာႏွင့္ဆုေတာင္းေနစဥ္။
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• ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ လူမ်ိဳးစုငယ္စည္းလံုးမႈအတြက္ ဆုေတာင္းရန္။ 

• အိမ္ျပန္လိုေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွ ႏိုင္ငံတြင္းေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ေပါင္း  
  ၁၀၀၀၀၀ အတြက္ ဆုေတာင္းရန္။ 

• ဖိႏွိပည္ွင္းဆဲျခင္းခံရေသာ ၀တိုင္းရင္းသားခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရန္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေတာနက္တြင္းတြင္ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္  
  သူ ကရင္ IDPs အသစ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရန္။

• ဒုကၡသည္စခန္းတြင္းမွသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရန္- အိိမ္သုိ႔ လံုျခံဳစြာျပန္ႏိုင္ရန္ 
  အတြက္၊ သူတို႔ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္တြင္ အလုပ္ႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား   
  အတြက္ ဆုေတာင္းရန္။ 

• ျမန္မာႏိငု္ငံ၏လူမ်ိဳးစုငယ္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းမွ သူမ်ားကို သင္တန္းေပးျပီး၊ 
  ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထြက္ေပၚလာရန္ ဆုေတာင္းေပးရန္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပး 
လာေသာ ဒုကၡသည္ 
၇၂၀၀၀၀ဦး။ 

ဆုေတာင္းရန္အခ်က္မ်ား

ေျမပံုေသာ့ခ်က ္

ပဋိပကၡျမင့္မားေသာ
ျပည္နယ္မ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ျပည္နယ္မ်ား 

၀ နယ္ေျမ 

နာဂ နယ္ေျမ

ဒုကၡသည္စခန္း 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွ 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ႕ေျပာင္း
ေနထုိင္ရေသာ သူ
၁၀၀ ၀၀၀ဦး။ 
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ကၽြန္ေတာန့ာမညမ္ိဟုာမကပ္ါ။ ကၽြန္ေတာဟ္ာ ISIS လို႔ေခၚတဲမ့ိဆုူး 
အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား၏ ရန္မွကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ 
ဖယရ္ွားျခင္း စစဆ္င္ေရးအတြင္း ေရ႕ွတန္းေနရာမ်ားမွာ FBRအဖြဲ႔နဲ႔ 
အတ ူအလပုလ္ပုခ္ဲတ့ဲ ့အရီတစ္စသ္ားေဟာင္းတစဥ္ီး ျဖစပ္ါတယ။္ 
မိဆုူးစစဆ္င္ေရး အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာဟ္ာ ေျခာကၾ္ကမိအ္ပစအ္ခတ ္
ခံခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေနျပန္ေကာင္းလာျပီးေနာက္ အီရတ္ 
စစ္တပ္ အလုပ္ကေနထြက္ျပီး အီရတ္မွာ FBR အဖြဲ႔နဲ႔ အလုပ္ 
စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ 

 
ထို႔ေနာကမ္ွာကၽြန္ေတာ္ျမနမ္ာႏိငုင္ကံိလုာဖို႔ဖတိၾ္ကားျခင္းခခံဲရ့ပါ 

တယ။္ ကၽြန္ေတာဟ္ာ ျမနမ္ာႏိငုင္အံေၾကာင္းနဲ႔ အဒဲမီွာဘာေတြျဖစ္
ေနတယဆ္ိတုာကိဘုာမမွသခိဲပ့ါဘူး။ ၂၀၁၈ခုႏစွ၊္ ဧျပလီ၁၈ရက္ေန႔မွာ 
အရီတ္ႏိငုင္အံျပငဘ္ကက္ိ ုကၽြန္ေတာပ္ထမဆံုးအၾကမိထ္ြကခ္ြာ
လာခဲ့ပါတယ္။ 

 
ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ သစ္ေတာေတြနဲ႔ အလြန္ျမင္ ့

မားလပွတဲ့ေတာင္ေတြေပၚမွာ ေျခလ်င ္လမ္းေလွ်ာကခ္ဲၾ့ကပါတယ။္ 
ကၽြန္ေတာဟ္ာ ခရီးအကြာအေ၀းမ်ားျပီး၊ အလြန္ျမင္မ့ားကာ အလြန ္
ေတာထထူပ ္တဲ့ေတာေတာင္ေတြထမဲွာဒလီိမု်ိဳးလမ္းေလွ်ာကသ္ြား
လာျခင္းမျပဳခဲဖ့ူးပါဘူး။ သာမနလ္ူေတြအလဲိလုပုဖ္ို႔ အလြနခ္ကခ္လဲ ွ
ပါတယ။္ စစသ္ားတစဥ္ီးအေနနဲ႔ကၽြန္ေတာမ္ွာ ၾကံခ့ိငုမ္ႈအခ်ိဳ႕ရွိျပီး 
မစၥတာေဒးဗစယ္ူးဘတရ္ဲ ့ေလက့်င့္ေပးျခင္းကိခုခံဲရ့ပါတယ။္ ဒါေတာင ္
မ ွကၽြန္ေတာအ့တြက ္အလြနခ္ကခ္လဲွျပီး၊ ေမာပန္းႏြမ္းလ်မႈဟာ ျပင္း 
ထနလ္တွာေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာ္ေသျပလီို႔ေတာငခ္စံားခဲရ့ပါတယ။္ 

 
အဲဒီမွာ  သင္ဟာေရကိုအလြယ္တကူမေတြ ႔ႏို င္သလို  

အစားအစာလဲ အလြန္နည္းပါးလွပါတယ္။ အဲဒီက လူေတြဟာ 
ထမင္းကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ဟာ ထမင္းကို 
နံနက္၊ ေန႔လည္နဲ႔ ညစာအတြက္ စားသံုးၾကပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့  ေသာက္ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ ႔ 
ဆက္သြယ္ေရးတို ႔မရွိတဲ့  ဆင္းရဲလွတဲ့သူေတြကိုကၽြန္ေတာ္ 

ေတြ႔ခဲပ့ါတယ။္ ၂၀၁၈ခုႏစွမ္ွာကၽြန္ေတာ ္ေတြ႔ျမငခ္ဲရ့တဲအ့ရာေတြ 
ကို ကၽြန္ေတာ္ ယံုေတာင္မယံုႏိုင္ပါဘူး။  

 
လူေတြဟာဘာမမွရွိေပမဲလ့ည္း ဘာကိမုမွေတာင္းဆိပုါဘူး။  

ကၽြန္ေတာဆ္မီွာရွတိဲအ့ရာတစခ္်ိဳ႕ကိ ုသတူို႔လိအုပ္ေပမဲ ့ကၽြန္္ေတာ့္
ကို သူတို ႔မေတာင္းပါဘူး။ ဘုရားသခင္၊ ကၽြန္ေတာ့ဘ၀မွာ 
ဒီလိုသိကၡာရွိတဲ့ လူမ်ိဳးေတြကိုတစ္ခါမွမေတြ႔ဖူးပါဘူး။ သူတို႔ဟာ 
လိအုပ္ေနသူေတြျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာတ္ို႔ကိုေပးဖို႔ ဘာမမွရွ ိေသာ ္လည္း 
သတူို႔လကန္ဲ႔ ယကထ္ားတဲအ့တိမ္်ားနဲ႔အျခားေသာ လကမ္ႈပစၥည္းေတြ 
ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့သူတို႔အားလံုးက 
ကၽြန္ေတာ္တို ႔ကို အတူတကြစားေသာက္ဖို ႔ဖိတ္ေခၚခ်င္ၾကပါ 
ေသးတယ္။ 

 
စတိ္ႏလွံုးေကာင္းတယ၊္ စတိရ္ညွတ္ယ၊္ သတၲရိွတိယ၊္ သစၥာ 

ရွတိယ။္ ဒလီိလုမူ်ိဳးေတြကိအုရငက္ ကၽြန္ေတာတ္စခ္ါမမွျမငဖ္ူး ပါဘူး။ 
အကယ္၍သင့္ပစၥည္း- ေငြ၊ တစ္စံုတစ္ခုကို ထားခဲ့ရင္သူတို႔အဲဒါ
ကို ထိေတာင္မထိၾကပါဘူး။ သူတို႔ဟာစိတ္ႏွလံုးေကာင္းလြန္း 
လို ႔  ကၽြန္ေတာ္အရမ္းအံ့ ၾသခဲ့ပါတယ္။ စကားလံုးနဲ ႔အဲဒါကို 
ေဖာ္ျပဖို႔ခက္ခဲလွပါတယ္။ 

 
ဒီလူေတြဟာတကယ္ပဲအကူအညီလုိအပ္ျပီး၊ ေခ်မြဖ်က္ဆီး 

ျခင္းကိုခံခဲ့ၾကရပါတယ္။  သူတို႔ကိုျမင္ေတြ႔တဲ့အခါမွာ အီရတ္ကို 
လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူမ်ားအေၾကာင္းကိုျပန္စဥ္းစားၾကည့္ မိ 
ပါတယ္။ ရိန္းဂ်ားမ်ားစြာဟာ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ ဒုကၡေပးျခင္းကို 
ခခံဲၾ့ကရပါတယ။္ သတူို႔ဟာ အကအူညလီိအုပပ္ါတယ။္ ေၾကာကစ္ရာ 
စစ္ပြဲေၾကာင့္ကပ္ဆိုးျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့ရဲ့တိုင္းျပည္အီရတ္ 
ႏုိင္ငံကိုသူတို႔လာခဲ့တယ္။ သူတို႔ဟာ ဒဏ္ရာရေနတဲ့ အီရတ္ 
စစတ္ပက္ိ ုကသုတယ။္ သတူို႔ဟာ ဒဏရ္ာရေနတဲ ့ျပညသ္ူေတြကိ ု
လည္းကူညီျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူရပ္တည္ေပးတယ္။ ဒါဟာ 
သာမန္ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုကူညီတဲ့ လက္အစံုအားလံုးကို 
ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုလုပ္နားလည္ႏိုင္မွာလဲ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အီရတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္အကူအညီ 

နယ္စပ္မ်ားအလြန ္
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အေပၚ- မိုဟာမက္ႏွင့္ပီတာယူဘဲ့ခ္ တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းတြင္ ကရင္ IDPs အသစ္မ်ားထံသို႔ ရြက္ဖ်င္ထည္  
             မ်ားျဖန္႔ေ၀ကူညီေနပံု။ 
ေအာက္- ရီဇီဒီ ဗိုလ္မွဴး အိုင္ဒိုမွ မၾကာေသးမွီက ေရႊ႕ေျပာင္းကရင္ IDPs မ်ားကို အားေပးစကား ေျပာၾကားေနပံု။ 
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ဤသုိ႔ေသာၾကင္နာျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ့တိုင္းျပည္ 
ကိကုညူခီဲတ့ယ။္ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာတ့ိငု္းျပည္ေၾကာင္ ့
မဟတုပ္ ဲလသူားဆနမ္ႈေၾကာင့္ျဖစတ္ယ။္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ 
နဲ႔ အကအူညဟီာ သငတ္ို႔ရဲတ့ိငု္းျပညထ္မဲွာပ ဲမရပတ္န္႔ခဲ ့
ပါဘူး။ ဒါဟာ ကမၻာေပၚမွာရွတိဲလ့သူားအားလံုးအတြက ္
ခ်စ္ျခင္းေမတၲာနဲ႔အက ူအညီျဖစတ္ယ။္ ဒလီူေတြဆကီေန 
သည္းခံျခင္း၊ ရိုးရငွ္းျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ၊ သစၥာတရားနဲ႔ 
သတၲကိဲသ့ုိ႔ေသာအရာမ်ားစြာကိ ုသငယ္ရူရွခိဲပ့ါတယ။္ 

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံစားရေသာမိသားစုတစ္စုထံမွ
လည္း ကေလးငယ္တစ္ဦးႏွယ္ ကၽြန္ေတာ္ သင္ယူ 
စရာေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ 
မိဆုူးျမိ ႕ဳအေနာကဘ္က ္ေရ႕ွတန္းတစ္ေနရာကိုေရာက ္
ေနခ်နိ ္မစၥတာေဒးကိုေတြ႔ျမငခ္ဲစ့ဥမ္စွကာ သတူို႔ထမံ ွ
သင္ယူ ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
ဒလီၾူကီးနဲ႔ အတသူ႕ူရဲဇ့နီးသညန္ဲ႔သူ႔ရဲလ့ပွတဲ ့ကေလးေတြ 
ကိ ုလူေသေကာငမ္်ား၊ ဒဏရ္ရသူေနရာမ်ား အႏွ႕ံရွိေန 
ျပီး၊ အေသခံဗံုးခြဲသူမ်ား၊ စက္ေသနတ္မ်ား၊ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ 
လက္နက္ၾကီးမ်ား၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းနဲ႔ အပစ္အခတ္ 
ကိရိယာအားလံုးနဲ ႔ တိုက္ခိုက္ေနမႈေတြရွိတဲ့ ဒီလို 
ငရမဲွာ ေတြ႔ခဲပ့ါတယ။္ ကၽြန္ေတာက္သတူို႔ကိ ု“ခငဗ္်ား 
ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလဲ” လုိ႔ ေမးခဲ့ပါတယ္။ 

 
သကူကၽြန္ေတာက့ိ ု “ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဒမီွာ စစတ္ပထ္ကဲ 

ခငဗ္်ားနဲ႔ ခငဗ္်ား လပု္ေဖာက္ိငုဖ္က္ေတြ၊ ဒဏရ္ာရတဲ ့
ျပညသ္ူေတြကိကုညူဖီို႔လာတာပါ” လို႔ျပန္ေျဖခဲပ့ါတယ။္ 

 
ကၽြန္ေတာ္အံ့ၾသသင့္သြားျပီး၊သူ႔ကို “ခင္ဗ်ားရူးေန 

ျပီထင္တယ္။ လွပလံုျခံဳျပီး နတ္ဗိမာန္လိုမ်ိဳးခင္ဗ်ား  
တိုင္းျပည္ အေမရိကန္ကို  စြန္႔ခြာျပီး၊ ငရဲနီးပါးတူတဲ့ 
ဒီေနရာကိလုာတာ ခငဗ္်ား ရူးေနလားဗ်ာ၊ ငါက့ိ ုအေမရ ိ
ကန္ကို ေခၚသြားေပးပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ငါ 
ပင္ပန္းလွျပီ။” ဟု ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

 
သူျပန္ျပံဳးျပျပီး ကၽြန္ေတာ့ကို “ဘုရားသခင္က 

ကၽြန္ေတာက့ိ ုပို႔လိကုတ္ာပါ။”လို႔ေျဖပါတယ။္ ျပီးေတာ ့
သူထပ္စဥ္းစားျပီး  “ကၽြန္ေတာ့ဘုရားသခင္ဟာ 
ေကာင္းမြန္ဆဲျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့မ်က္လံုးထဲမွာ 
မေကာင္းမႈေတြကိပုဲေတြ႔ေနရေပမဲ ့ဒကီမၻာၾကီးထဲမွာ 
ေကာင္းမြန္မႈေတြဟာရွိဆဲျဖစ္တယ္။”ဟု ဆက္ေျပာ 
ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာဒီလိုမ်ိဳးသတၲိနဲ ႔ခြန္အားကို 
ယခင္ကတစ္ခါမွမေတြ ႔ဖူးပါဘူး။ ဒါဟာ သာမန္ 
မဟုတ္ပါဘူး။ သူဟာ စစ္ပြဲေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ေရွ႕ ကေနဦးေဆာင္ပါတယ္။ သူ၊ သူ႔မိသားစုနဲ႔သူ႔ 

အဖြဲ ႔၀င္ေတြဟာဒီတိုက္ပြဲထဲမွာ လူတိုင္းရဲ့စိတ္ကို 
ထိေတြ႔လံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကေလးေတြအတြက္ 
အစအီစဥ္ေလးေတြေဆာငရ္ြက္ေပးျပီး၊ သတူို႔မ်က္ႏွာ 
ေပၚမွာ အျပံဳးေလး ေတြခ်န္ထားခဲ့ေပးပါတယ္။ - 
ကေလးေတြတငမ္ကပါဘူး။ လၾူကီးေတြအတြက္ေကာ၊ 
စစ္တပ္ထဲက စစ္သားမ်ားနဲ ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ 
ေကာပါပ။ဲ အဒဲအီခ်နိမ္ွာ “ခငဗ္်ားနဲ႔ကၽြန္ေတာ ္အလပု ္
လုပ္ ခ်င္တယ္။” လို႔ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

 
သူက “ကၽြန္ေတာ့မွာ ခြန္အားနဲ႔ ပိုက္ဆံမရွိဘူး။ 

ျပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္ဟာေသးငယ္ျပီး ခြန္အားနည္း 
တယ္” လို႔ေျပာပါတယ္။ 

 
အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီလူနဲ႔သူ႔ 

မိသားစုကိုခ်စ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့လွပတဲ့တိုင္းျပည္ 
ကို ထားခဲ့ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို ႔အတြက္ လာခဲ့တယ္။ 
သူ႔မိသားစုအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္ျပီး သူတို႔ 
အတြက္ အေသခံမယ္။ သူတို႔နဲ႔အတူဘုရားသခင္ရဲ့ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၲာအေၾကာင္းကိ ုေ၀မွ်မယ။္  ကၽြန္ေတာ ့
ဘ၀ မွာ ဒလီထူမံ ွခြနအ္ားန႔ဲသတၲ၊ိ ဘရုားသခငရ္ဲခ့်စ ္
ျခင္းေမတၲာနဲ႔ အျခားအရာေတြကိ ုေတြ႕ျမငခ္ဲပ့ါတယ။္ 
သူတို႔ဟာ သာမန္မဟုတ္ပါဘူး။ 

 
ကၽြန္ေတာ္တ့ိငု္းျပညအ္ရီတ္ႏိငုင္မံွာ လြတလ္ပ္ေရးနဲ႔ 

အၾကမ္းဖကမ္ႈမ ွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက ္တိကုခ္ိကု ္
မႈေတြရွိျပီး ကၽြႏုပ္တ္ို႔ လိအုပတ္ဲဆ့ုေတာင္းခ်က္ေတြရွပိါ
တယ။္ ျမနမ္ာႏိငုင္လံိမု်ိဳးအျခားေနရာတစခ္ ုအေၾကာင္း 
တစခ္ါမမွစဥ္းစားခဲဖ့ူးသလိ ုတစခ္ါမလွည္းအဒဲကီိသုြား
ရမယလ္ို႔မထငခ္ဲပ့ါဘူး။ အဒဲမီွာရွတိဲသ့ူေတြရဲ ့အသက ္
တာကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕တဲ့အခါ အံ့ၾသခဲ့ရပါတယ္။  
ကၽြန ္ေတာက့ိယုက္ၽြန္ေတာ္ေျပာခဲတ့ယ။္ ဒလီူေတြဟာ 
တကယပ္အဲကအူညလီိအုပ္ေနတယ။္ ကၽြန္ေတာ ္လာ 
ေရာကက္ညူီႏိငုတ္ယ။္ “ငါဟာ တိကုခ္ိကု္ေရးသမား၊ 
စစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ခင္ဗ်ားတို ႔ကိုကူညီႏိုင္ 
တယ္။ သင္တို႔ကိုေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာတယ္။ ျပီးေတာ ့
အခုကၽြန္ေတာ့ႏွလံုးသားမွာ ဆုေတာင္းခ်က္အသစ္ 
တစခ္ကုိ ုေတာင္းေလွ်ာက္ေနတယ။္ သငတ္ို႔ကိကုၽြန ္
ေတာအ္လြနခ္်စ္ျပီး သငတ္ို႔ တိငု္းျပညအ္တြက၊္ သငတ္ို႔ 
အတြက္ လြတ္လပ္ျပီး သိကၡာတရားျပည့္၀တဲ့ဘ၀ 
အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္။” ဟုသူတို ႔ကို 
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 
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၂၀၁၁ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ ဦးသိန္းစိန္၏အကူး
အေျပာင္းကာလအစိုးရသည္ အၾကီးမားဆံုး လူမ်ိဳးစုငယ္လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း(EAOs) တစ္ဆယ့္တစ္ခုအနက္ဆယ္ခုႏွင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိုသေဘာတူညီခဲ့သည္။ (သုိ႔မဟုတ္ 
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ျပန္လည္အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။) 
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပန္လည္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ေဆြး 
ေႏြးမႈအပါအ၀င္ အလႊာေပါင္းစံု ႏိုင္ငံေရးႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
အသစ္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ေတာင္ပိုင္းရွမ္း၊ ကရင္နီ၊ ကရင္၊ 
မြန္ျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ တနသၤာရီေဒသၾကီးတို႔ကိုဦးတည္ျပဳလုပ္ခဲ့သ
ည္။ တိုင္းျပည္၏အျခားေသာေနရာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ 
ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ လြန္ခဲ့ေသာခုႏွစ္ ႏွစ္မွစကာ 
ျပင္းထန္ေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ဦး
တည္သည့္လမ္းေၾကာင္းသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္
တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ထို႔ေနာက္ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္း တို႔ကို စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့
သျဖင့္ ၂၁ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ႏွစ္ စီ အသီးသီးၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ အပစ္
အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ခ်ိဳးဖ်က္ကာ ျပည္သူ ၁၀၀၀၀၀ေက်ာ္တို႔ကို 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးေစခဲ့ပါသည္။ 

ယခင္စစ္အစိုးရသည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို 
ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းကို တိုက္
ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစကာ 
ဤအေျခအေနသည္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ၁၅ရက္တြင္ အထူးသျဖင့္ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ အေျခခံေသာ EAOs ရွစ္ခုသည္ 
သမၼတ၊ အထက္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ 
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္ အခတ္ရပ္စဲ 
သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ NCA
သည္ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ပါတီအားလံုးကိုအစိုးရ၏ ဒီမိုက
ေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရက္စနစ္ တည္ေထာင္ျခင္းကိုအတည့္အလင္း 
ဦးတည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း 
တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ EAO လက္မွတ္ 
ေရးထိုးသူမ်ား အတြက္ NCA သည္ ထိုစဥ္က သိသာထင္ရွား 
ေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းအတြက္ တြန္း 
အား ေပးသည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ 
ေနာက္ဆံုး သက္တမ္းကာလမ်ားအတြင္း သူတို႔ရရွိႏိုင္ခဲ့သည့္ 
အေကာင္းဆံုး အရာမ်ားဟုေတြ႔ျမင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္၏ ဤခရီးအတိုင္းအတာသည္ အျခားေသာ EAOs 

 က်ိဳးပဲ့ေနေသာ
 ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္

ျမန္မာစစ္သားမ်ား ကရင္ျပည္နယ္ လယ္မူပေလာတြင္ 
လႈပ္ရွားေနစဥ္။ ရီကြန္မစ္ရွင္ထံမွ ဓါတ္ပံု ၂၀၁၈။ 
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၁၂ခုခန္႔ကို NCA ေရးထိုးရန္တားျမစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ 
ျခင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေမွးမွိန္သြားခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ 
၀ါရီလ၁၃ရက္ေန႔တြင္ EAOs ေနာက္ထပ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္း 
အရံုး တို႔သည္ NCA ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ 

NCA ေနာက္တြင္ အစုိးရ/တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO လက္မွတ္ 
ေရးထိုးသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ 
မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီႏွင့္ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးတို႔တြင္ ပူးတြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ  
ပထမဆံုးျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစည္းအေ၀းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကိုလည္းစတင္ ခဲ့ပါသည္။ NLD 
ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရသစ္သည္ (“၂၁ရာစုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံ” 
ဟုေခၚျပီး၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္) ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ား (UPC) ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ 
တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ NCA သည္ သေဘာတူညီမႈကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ EAOs မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အသိုင္း အ၀ိုင္းမ်ားအတြက္ လူမ်ိဳးစုငယ္အေျချပဳေသာ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚတြင္ 
ေယဘုယ်အေျခအေနမ်ားကို သေဘာတူညီရန္အတြက္ 
တိုင္းျပည္သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုး အၾကိမ္ အာဏာကိုင္ေဆာင္ 
ထားသူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏အစည္းအေ၀းၾကီးတစ္ခုျဖင့္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္အေစာပိုင္း ကရင္၊ ခ်င္းႏွင့္ ပအို႔တို႔၏အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အေတာ္ပင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ NCA 
အထေျမာက္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ NMSP သည္ လည္း ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ေမလအတြင္း ေရးျမိဳ႕တြင္ေအာင္ျမင္ေသာ မြန္အမ်ိဳးသား 
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ကို လည္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ 
သို႔ရာ တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ စတင္ကာတပ္မေတာ္သည္ 
အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ား အတြင္းမွ တိုင္ပင္မႈမ်ားကို 
ပိတ္ပင္ခဲ့ျပီး ရွမ္းႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း တားဆီးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျငိမ္းခ်မ္း ေရးစကားေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ 
လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားႏိုင္ငံ ေရးဆို္င္ရာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္မည္
ေလာ သုိ႔မဟုတ္ မည္သို႔ တင္ျပႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာမရွင္း 
မလင္းရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို ဒုတိယ 
UPC ေနာက္ဆက္တြဲ၏အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္မွဖယ္ထုတ္
ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ 

ေမလ၂၀၁၇ခုႏွစ္ UPC သည္အဆိုျပဳထားေသာျပည္ေထာင္ 
စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ၏ ပထမဆံုး စည္းမ်ဥ္း ၃၇ 
ခုကို အတည္ျပဳေထာက္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ စီမံထားခ်က္မ်ား 
အတိုင္းအမ်ားစုလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ျပီး၊ လူမ်ိဳးစုငယ္ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားမွယင္းတို႔ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာပိုရလာရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ စစ္တပ္အေပၚ 
ျပည္သူတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ  သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
တြင္ပါ၀င္မႈပိုမ်ားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေၾကာင္းတို႔ကို 
ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈနည္းပါးေလသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဂၽဴလိုင္လ 
တြင္ က်င္းပေသာUPC သည္ အခ်က္ပို၁၄ခ်က္တို႔ကို 
သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
အတည့္အလင္းဖယ္ထုတ္ထားျပီး အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မည္သည့္တိုးတက္မႈကိုမွ် ေဖာ္ျပ 
ေနျခင္းမရွိေပ။ ဤသုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ကင္းမဲ့ 
ေနခဲ့ျခင္းသည္ KNU အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားျဖစ္
သည့္ ဖာပြန္ေတာင္ကုန္းမ်ား (KNLA တပ္မဟာ၅) 
တြင္ မၾကာေသးမွီက ျမန္မာစစ္တပ္၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
(၂၀၁၈ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းႏွင့္ အလယ္/ေႏွာင္းပိုင္း) ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေရာစပ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၂၀၁၈ခုႏွစ္ 
အကုန္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္ႏွစ္
အတြင္းမွ မည္သည့္ကာလထက္မဆိုပို၍ဆိုးရြားေသာ 
အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ 

Dr. Ashley South သည္ ခ်င္းမိုင္တကၠသုိလ္တြင္ ပုဂၢလိကစာေရးဆရာ၊ အတုိင္ပင္ခံႏွင့္ သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သံုးသပ္မႈတစ္ခုအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ၾကား 
ျမန္မာႏိုင္ငံ စပ္ၾကားအစီအစဥ္မ်ားသုေတသနစီမံကိန္း- ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားကို 
ၾကည့္ရႈျခင္း။ (၂၀၁၈ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလ  တုိင္ပင္မႈသေဘာတူညီခ်က္) ကိုၾကည့္ပါ။ 

၂၀၁၈ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ 
လြန္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွ မည္သည့္ကာလ ထက္မဆို ပို၍ 
ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရပါသည္ 
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စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး၏ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားလွေသာနာဂေတာင္ 
တန္းမ်ားတြင္ လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္
မွ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ရန္ အခေၾကးေငြမေပးပဲ 
အတင္းအဓၶမခုိင္းေစျခင္းတုိ႔က့ဲသို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား မရိွေတာ့
သျဖင့္ တုိးတက္မႈမ်ားရိွလာသည္ဟု ရြာသားမ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈ
အရ သိရေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ အစားအစာရွားပါးမႈႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
ေတြ႔ၾကံဳေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
 
ထုိ႔အျပင္ အစုိးရ၏ပုိလီယုိကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းအစီအစဥ္ 

ရိွေနေသာ္လည္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ သည္ မရိွ
သေလာက္ျဖစ္ျပီး၊ တခါတရံတြင္ လက္လွမ္းမီွရန္ ခက္ခဲေလ 
သည္။ ရြာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက “ရြာသားအားလုံးဟာ 
ေခ်ာင္းဆုိးျပီး ၀မ္းေရာဂါကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ ခံစားေနၾကရတယ္။ 
မုိးရာသီဆုိရင္ တခါတရံ အဲဒီေရာဂါေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္
တုိ႔ရ့ဲ ကေလးေတြေသဆုံးမႈကုိရင္ဆုိင္ရတယ္။ လူနာေတြကုိ 
(အျခားရြာေတြကုိ) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေမာ္ေတာ္
ဆုိင္ကယ္ဖုိးမတတ္ႏုိင္ရင္ဒါဟာအရမ္းခက္ခဲလွပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာက ေနဒမ္ဟီအထိ ေျခက်င္ သုံးရက္၊ လဟီး
အထိေျခာက္ရက္ နဲ႔ နမ္ရမ္အထိဆယ္ရက္သြားရပါတယ္။ 
အေရးေပၚလူနာမ်ားအတြက္ ဖ်ားနာသူကုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ခ်ီပုိးသြားရပါတယ္။” ဟုေျပာျပပါသည္။ 

ဂၽြန္လအတြင္း ဤေဒသမ်ားတြင္ ၾကီးမားတ့ဲေရလႊမ္းမုိးမႈ၊ 
လမ္း တံတားပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ေျမျပိဳမႈတုိ႔ကုိရင္ဆုိင္ခ့ဲရ 
ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈကုိတံု႔ျပန္ 
ရန္အတြက္ ရြာသားမ်ားကုိ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးအကူ 
အညီတုိ႔ကုိေပးခ့ဲၾကပါသည္။ ဂၽြန္လ၁၈ရက္ေန႔ ေရၾကီး
ေရလွ်ံမႈသည္ ျမန္မာအစုိးရမွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာရြာတစ္ရြာလုံးတုိ႔ကုိ တြန္းအားေပးကာ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေပးခ့ဲေသာ မုိဘီလုျမိဳ႕နယ္ကုိထိခုိက္ခ့ဲပါသည္။ 

(အမည္မေဖာ္လုိသူ) ရြာသားတစ္ဦးက “အစုိးရ ဒါမွမဟုတ္ 
အျခားအုပ္စုတစ္ခုခုဆီက ဘာအကူအညီမွ မရခ့ဲပါဘူး။ ေရၾကီး 
ေရလွ်ံမႈကုိ လြန္ခ့ဲေသာသုံးႏွစ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရင္ဆုိင္ 
ခ့ဲရေပမ့ဲ ဒီတစ္ၾကိမ္ဟာ ေရၾကီးမႈဒဏ္ခံရသူမ်ားအတြက္ ပထမ 
ဆုံးအကူအညီရရိွမႈျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ 
ဒုကၡေတြကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနကာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ
ေတြမေပးပါဘူး။” ဟုေျပာျပပါသည္။

နာဂေတာင္ကုန္းမ်ား 

ရြာသားမ်ားသည္ ေရၾကီးေရလွ်ံျခင္းေၾကာင့္ 
ပ်က္စီးခဲ့ေသာလမ္းတစ္လမ္းကုိ ျဖတ္သန္းရန္ 
ၾကိဳးစားေနစဥ္။ 
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ကြဲျပားျပီး ေရာေႏွာေနေသာလူေပါင္းစံုတို႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ 
နယ္သည္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာရႈပ္ေထြးျပီး အစိတ္ 
စိတ္အမႊာမႊာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၈ခုႏွစ္ဂ်ဴလိုင္လတြင္းမွ သိသာထင္ရွားေသာ သံုး 
ရက္ၾကာျပင္းထန္ေသာတိုက္ခိုက္မႈအပါအ၀င္ တစ္ႏွစ္တာလံုး 
တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ SSA-S တို႔ၾကား  ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားရွိေနေသာ္လည္း  ျမန္မာ 
စစ္တပ္ႏွင့္ အၾကီးဆံုးလူမ်ိဳးစုငယ္အင္အားစုႏွစ္စုျဖစ္ 
သည့္ ၀ျပည္ညီညႊတ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-
ေတာင္ပိုင္း (SSA-A) တို႔ၾကားအပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး 
အတြက္အၾကီးအက်ယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ SSA-S သည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွတရုတ္တို႔၏ 
One Belt One Road စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ၏အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုအျဖစ္ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက္ လမ္း 
တစ္လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနမႈအေပၚစိုးရိမ္မႈမ်ား
ကိုေဖာ္ျပခဲ့ျပီး၊ ေရွ႕ဆက္ ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲမႈသေဘာတူညီခ်က္ပ်က္စီး
ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သို႔ဦးေဆာင္သြားမည္ကို  စုိးရိမ္ မကင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။  

ထို႔အျပင္ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
(TNLA)သည္ ယမန္ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္  ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္မ်ားစြာ 
ထိေတြ႔ခဲ့ျပီး၊ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားပို၍တိုးပြားခဲ့ကာ၊  ေမလအတြင္း 
ျမန္မာ့တပ္ေတာ္ထိန္း ခ်ဳပ္ထားသည့္မူဆယ္ျမိဳ႕တြင္းမွ 
ေလာင္းကစားရံုတစ္ခု တြင္ ေသေၾကပ်က္စီးမႈမ်ားေသာ 
တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။ 

ဂ်ဴလိုင္လ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ 
မေတာ္၏မွတ္တမ္းအရ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ TNLA 
အမ်ိဳးသမီးေဆးမွဴး ေျခာက္ဦးကို ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္စက္ကာ 
သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေဆးမွဴးမ်ားကို
သယ္ေဆာင္လာသည့္ယာဥ္မ်ားကို ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ကာ၊ 
တိုက္ခိုက္မႈ အတြင္းတြင္ TNLA စစ္သားတစ္ဦးကိုလည္း 
သတ္ပစ္ခဲ့သည္။ အျခား TNLA စစ္သားတစ္ဦးႏွင့္ 
ျပည္သူႏွစ္ဦးသည္ ထိုအဖြဲ႔ကိုသယ္ေဆာင္လာေသာ 
ထရပ္ကားႏွစ္စင္းကို တိုက္ခိုက္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ထံမွ 
ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေလသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ 

ျမန္မာစစ္တပ္မွသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ TNLA 
ေဆးမွဴးမ်ား၏ရုပ္အေလာင္းမ်ား။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိခ်င္းျပည္နယ္သည္ သတင္းမီဒီယာ
တို႔၏ဂရုျပဳမႈအနည္းငယ္သာ ရရွိေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းသည္ 
ဆိုးရြားေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ခံစားေနရေလသည္။ 

ေျမျမႈပ္မိုင္းမ်ားသည္ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိေနဆဲျဖစ္ကာ ျပည္သူ 
မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနေလသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္ 
တင္ဘာလတြင္ ၂၈ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေတာထဲ၌ 
သူငယ္ ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဟင္းရြက္ခူူးေနစဥ္တြင္ မိုင္္း နင္းမိေသဆံုးခဲ့
သည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကေလး ေျခာက္ေယာက္အေဖ၊ 
အသက္၃၅ႏွစ္အရြယ္ ဦးေထြထန္သည္ မိုင္းနင္းမိျပီး ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာရခဲ့ပါသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္းမွ အေျခအေနသည္ ရြာသားမ်ားစြာ ကိုထြက္
ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရခိုင္စစ္တပ္တို႔ၾကား 
တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုး၀ါးေသာျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစခဲ့သည္။ အျခားေသာေဒသမ်ားအတြင္းတြင္ ရခိုင္တပ္မေတာ္
သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ သူတို႔စခန္းမ်ားႏွင့္
ေရွ႕တန္းေနရာမ်ားကို လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေစရန္အတြက္ ခ်င္းလူမ်ိဳး
ရြာခံတို႔ကို သူတို႔၏နယ္ေျမမ်ားထဲမွ ေမာင္းထုတ္ေနသည္ဟု 
ေဖာ္ျပၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၊ ေဒသခံ 
အာဏာပိုင္မ်ား၏လက္ထဲတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္
စက္ျခင္းကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္မွာ ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ျပီး၊ အျပန္အလွန္ 
ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ား ေဒသတြင္းတြင္ ဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္
သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ ခရစ္ယာန္အသုဘတစ္ခုအတြက္ 
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွ တံတားျဖတ္ကူးျခင္း
ကို တားျမစ္ခဲ့သျဖင့္ အသုဘပို႔သူမ်ားမွ အေလာင္းကို မေကြးတိုင္း
အတြင္းရွိျမစ္ကိုျဖတ္ကူးသယ္ေဆာင္ခဲ့ရေလသည္။ အသုဘပို႔သည့္
အဖြဲ႔သည္ စ်ာပနအတြက္ တံတားျဖတ္သန္းခြင့္ကိုေတာင္းခံခဲ့ေသာ္
လည္း သူတို႔၏ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားျဖင့္ ဟန္႔တားျခင္းကို
ခံခဲ့ရပါသည္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ဤေနရာကို 
ေရြ႕ေျပာင္းလာတဲ့ရြာသားမ်ား အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔
၏ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ ကသူတို႔ကို ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ကို ေမွ်ာ္
လင့္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုကူညီေထာက္ပံ့ဖို႔ ဤေဒသရဲ့အေျခအေနကို 
အားလံုး နားေထာင္ေပးၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုအပ္ပါတယ္။”ဟုေျပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ ္

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္း ေျမျမႈပ္မိုင္းနင္းမိျပီး 
ေနာက္ေတြ႔ရသည့္ ဦးေထြထန္။ 
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ကၽြႏ္ုပ္အဖုိး၏ဖခင္သည္ ျမင္းပုျဖဴတစ္ေကာင္၏ဦးေဆာင္ 
ေခၚေဆာင္လာမႈကုိခံ ရေသာ၀လူမ်ိဳးတုိ႔ကုိ ၁၉၀၈ခုႏွစ္၊ 
က်ိဳင္းတုံျမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံးစတင္ေတြ႔ရိွခ့ဲပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ 
ဦးေလးျဖစ္သူက ၀လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေခါင္းမာကာ စိတ္ဓါတ္ 
မာေၾကာေၾကာင္း တခါတရံတြင္ေျပာျပတတ္သည္။  ထိုသို႔ 
ေျပာျပမႈေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲမွ 
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားၾကား တူညီမႈမ်ားကုိ ေတြ႔
ျမင္ခ့ဲျပီး၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔ကုိ နက္ရိႈင္းစြာခ်စ္ခင္
လိမ့္မည္ဆုိသည္ကုိ သတိျပဳမိခ့ဲပါသည္။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္းမွယုံၾကည္သူမ်ားကုိ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ 
ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအခ်ိဳ႕တုိ႔ အေပၚ သက္
ေရာက္မႈရိွေနေၾကာင္း သင္သတိျပဳမိပါသလား။ တရုတ္တုိ႔
သည္ ၀အစုိးရကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွသမွ် ႏုိင္ငံျခား သာဘာေရး
လႈပ္ရွားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရန္ တြန္းအားေပးခ့ဲသည္။ 
၀နယ္အတြင္းတြင္ ေဒသတြင္းညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားဆက္
လက္ရိွေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ 
၁၉၉၃ခုႏွစ္မွ သို႔မဟုတ္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွ စတင္ခ့ဲ
ေသာ မည္သည့္ အသင္းေတာ္မဆုိကုိ ပိတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ ဖ်က္
ဆီးပစ္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ေပၚလစီ တစ္ခုကုိ 
ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။ ဤေဒသႏွင့္ရင္းႏီွးျပီးေသာသူမ်ားအေန 
ျဖင့္္ ထုိကာလသည္ ၀ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ဧ၀ံေဂလိကုိ 
ပုိမုိ တက္ၾကြစြာစတင္ခ့ဲေသာ အခ်ိန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဆုိသည္ကုိ 
သိပါလိမ့္မည္။ 

ခင္ပြန္းသည္ေထာင္က်သျဖင့္ငုိယိုေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
အုိိးအိမ္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရေသာ ကေလးမ်ား၏ငုိယုိသံမ်ားကုိ 
ကၽြႏု္ပ္ၾကားခ့ဲရပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလုပ္အားႏွင့္ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၲာတုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားသုတ္သင္ျခင္းခံလုိက္ရသည့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏မ်က္ရည္တုိ႔ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႔ျမင္ခ့ဲရပါသည္။ 
၀အသင္းေတာ္သည္ ဤသုိ႔ေသာ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ိဳး
အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေပ။ သူတုိ႔သည္ ပုန္းလ်ိဳးကုိး
ကြယ္၀ပ္ျပဳျခင္း၊ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ကုိးကြယ္၀ပ္ျပဳျခင္းမည္သို႔
ျပဳလုပ္ရမည္ကုိ မသိၾကေသးေပ။ သို႔ရာတြင္ သူတုိ႔ သင္ယူ
ႏုိင္ပါသည္။ သူတုိ႔အိမ္နီးခ်င္း ယူနန္မွ တရုတ္လူမ်ိဳးညီအစ္ကုိ

ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ သူတုိ႔ကို သင္ၾကားေကာင္းသင္
ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆုေတာင္းႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္ခြန္အားရခ့ဲပါသည္။ လူမ်ားစြာသည္ ေထာင္မွ 
လြတ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ သူတုိ႔၏ယုံၾကည္မႈကုိ 
ျငင္းဆန္ကာ ၀အစိုးရထံတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္ကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္သိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရန္ျငင္းဆန္ေသာ 
သူမ်ားစြာရိွသည္ကုိ လည္းကၽြႏ္ုပ္သိျပီး၊ ဧ၀ံေဂလိကုိ 
နက္ရိႈင္းစြာ ပုိင္ဆုိင္မႈသည္ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔ထံတြင္ အျမစ္ 
တြယ္ႏွင့္ျပီျဖစ္သည္ကုိ ျပသေနပါသည္။ အလြန္ခက္
ခဲသည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္သည္လူတုိ႔ကုိ 
စီရင္ရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ပဲ သူတုိ႔အားလုံးအတြက္ 
ဆုေတာင္းရန္ႏွင့္ အားေပးရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ 

ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ လိႈက္လိႈက္လဲွလဲွေဟာၾကားသူတစ္ဦး 
လည္းျဖစ္ကာ အႏၲရာယ္ရိွေနေသာကေလးမ်ားကုိ ကူညီ 
ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားျခင္းခံရသည့္ 
ကေလးႏွစ္ေယာက္ခင္ျဖစ္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ ကၽြႏ္ုပ္ 
သိပါသည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ အႏွစ္၂၀နီးပါးသူမေယရႈကုိစတင္ 
ေတြ႔ဆုံစဥ္အခ်ိန္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္သတိရမိပါသည္။ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္
မႈျဖစ္ေပၚစဥ္တြင္သူမသည္ ၀ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ရိွမေနပါ။ 
သူမသည္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၾကံ႕ခုိင္ေသာေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ သူမအတြက္ ၀မ္းသာမိပါသည္။ 
သူမ၏ႏွလုံးသားသည္ ၀ျပည္နယ္အတြက္ ခုိင္မာစြာေတာက္ 
ေလာင္ေနသည့္အတြက္ သူမျပန္လာကာ “ကၽြန္မ ေသပဲ 
ေသေသ ေထာင္ထဲမွာပဲ ဒုကၡပဲေရာက္ေရာက္ ဒီေနရာဟာ 
ဘုရားသခင္ ကၽြန္မကုိေခၚတ့ဲေနရာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ကၽြန္မ 
ျပန္လာမွာပဲ” ဟုေျပာဆုိသည့္ သတင္းကုိ ယမန္ေန႔က
ကၽြႏု္ပ္ၾကားသိခ့ဲရပါသည္။ ဤသို႔ေသာသက္ေသသည္ 
အေမွာင္ထဲတြင္ ထိန္ထိန္လင္းေနေသာအလင္းေရာင္ 
ျခည္ေတာ္တစ္ခု က့ဲသို႔ ကၽြမ္းေလာင္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္ 
လူမ်ိဳးေတာ္တုိ႔၏ သက္ေသမ်ားသည္  ၀ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ 
ေတာက္ပစြာကၽြမ္းေလာင္ေနပါေစ… ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ဆုေတာင္းသင့္ပါသည္။

၀နယ္မွ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း 

ယံုၾကည္မႈထားရွိျခင္း။

Divine Inheritance မွ Marcus Young ေရးသားသည္။
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ထမ္းဟင္
၆၁၆၈ 

ခန္႔မွန္း- ၁၉၉၇ 

၁၉၈၄ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ပြမဲ်ား၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ကရင္ဒုကၡသည္ ၁၀၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ 
ေရာက္ရိွလာျပီး၊ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ စုျပံဳေရာက္ရိွလာမႈသည္ ပထမအၾကိမ္ ၁၅၀၀၀၀ သို႔ အျမင့္ဆုံး ေရာက္ရိွခ့ဲပါသည္။ 

  
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားအားအိမ္ျပန္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိေပးအပ္ 

ခ့ဲသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အကူအညီ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစစ္အမွန္သည္ ပုိမုိေႏွးေကြးစြာ ေရႊ႕လ်ားေနခ့ဲျပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရပုိင္းမွ ေကာင္းမြန္ေသာယုံၾကည္ရမႈ လကၡဏာနည္းပါးေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာသူတုိ႔သည္ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္း 
လာရန္ဆႏၵမရိွေသးေပ။ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း လက္ရိွတရား၀င္ဒုကၡသည္အေရအတြက္သည္ စခန္းကုိးခုအတြင္းတြင္ ၉၂၀၀၀ 
၀န္းက်င္ရိွေနပါသည္။*

ဘန္႔ေဒါင္ယန္ 
၂၆၄၂ 

ခန္႔မွန္း- ၁၉၉၇ 

ႏိုဖိုး
၁၀ ၄၅၅ 

ခန္႔မွန္း- ၁၉၉၇ 

အုန္းဖ်ံမိုင္ 
၁၁၂၉၆ 

ခန္႔မွန္း- ၁၉၉၉ 

မယ္လ
၃၅ ၅၀၀ 

ခန္႔မွန္း - ၁၉၈၄ 

မယ္ရမေလာင္ 
၁၀ ၄၇၃ 

ခန္႔မွန္း - ၁၉၉၅ 

မယ္လအုန္း
၉၄၁၅ 

ခန္႔မွန္း - ၂၀၀၄ 

ဘန္႔မယ္စူရီး 
၂၂၀၁ 

ခန္႔မွန္း - ၁၉၉၁ 

ဘန္႔မယ္လႏြိဳင္ 
၉၂၀၀ 

ခန္႔မွန္း- ၁၉၈၉

*နယ္စပ္ပူးေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းထံမွ စခန္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ရယူသည္။ 

လြင့္ပ်ယ္ေနေသာခိုကိုးရာ

“ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔က စခန္းအတြင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔သင္ရတဲ့ 
ပညာေရးကို အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ စခန္းတြင္းမွာပိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရး
ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရရွိရင္ေတာင္ ထုိင္းနိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ 
ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္လို႔မရဘူး။ စခန္းအတြင္းမွာလည္း အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းေတြမရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အရြယ္ေရာက္လာရင္ လုပ္စရာ 
အလုပ္မရွိဘူး။”  
   - ဘန္႔မယ္လႏြိဳင္းမွ ကရင္နီဒုကၡသည္တစ္ဦး 

“ကမၻာၾကီးေပၚကလူေတြဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေစလို 
ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အမွန္တရားကို ကမၻာက နားလည္ 
ေစခ်င္ပါတယ္။ - ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ တိုးတက္လာမႈ မရွိပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ 
ဒုကၡသည္စခန္းေတြထဲမွာ ဆက္လက္ပိတ္မိ ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။”

                                     - မယ္လစခန္းမွကရင္ဒုကၡသည္တစ္ဦး 
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၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ဒုကၡခံစားေနရျခင္းမ်ားသည္    
အစြမ္းကုန္သည္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြား ျပီျဖစ္သည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုစီ 
အတြင္းမွ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈသည္ နားလည္ႏုိင္ရန္ခက္ခဲလွသည္။ 
တစ္ခုျပီးတစ္ခုၾကားေနရေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္း 
စြာပင္ ၾကိမ္ဖန္တလဲလဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေပသည္။ ေျမာက္ျမားစြာ 
ေသာလူအုပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ ရြာမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ပစ္ခံရျပီး 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုုိင္ငံတြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထံသို႔စုပုံ၀င္ေရာက္လာကာ 
မေရရာသည့္အနာဂတ္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ရိွပါသည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ 
ထပ္မံ၍ လူတစ္ဦး ဒုကၡခံစားရပုံအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏နားလည္ႏုိင္စြမ္းသည္
ျဖစ္ပြားေနေသာဒုကၡအတုိင္းအတာ၏လႊမ္းမုိးမႈကုိခံရျပန္ပါသည္။ 
 

ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အေပၚဖိႏိွပ္မႈမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
ေနခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ေျပး 
လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ရာေထာင္အေရအတြက္မွ  ေထာင္ေသာင္း
အေရအတြက္သို႔ေရာက္ရိွသြားျပီး ကမၻာမွ ထပ္မံလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း မျပဳႏုိင္ေတာ့ 
ေလာက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။ ဤမွ်ေလာက္ျမန္ 
ဆန္သည့္ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးရသည့္အတုိင္းအတာသည္ သာမန္အျဖစ္ 
အပ်က္တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သုံးလမွ်အတြင္းတြင္လူေပါင္း 
၆၀၀၀၀၀ေက်ာ္တုိ႔ကုိ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရန္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ လုပ္ 
ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ကုိ ကုန္လုနီးပါး သုတ္သင္ 
ရွင္းလင္းမႈတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ထုိအေရအတြက္သည္ လူတုိ႔ 
ဆက္လက္ထြက္ေျပးလာသည္ႏွင့္အမွ် ၇၂၀ ၀၀၀ ဦးေရသုိ႔ ျမင့္တက္သြား 
ခ့ဲပါသည္။ 

ဒုကၡသည္မ်ား၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ထင္ရွားေသာရုပ္ပုံတစ္ပုံကုိ 
ေရးဆြျဲပသေနပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရြာတုိ႔ကုိ ၀န္းရံကာ သနား 
ညွာတာမႈကင္းမ့ဲစြာ ပစ္ခတ္ျပီး ရြာသားမ်ားထြက္ေျပးစဥ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံအထိ လုိက္လံဖမ္းဆီးျခင္းတုိ႔ကုိလုပ္ေဆာင္ခ့ဲ
ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာတုိ႔ကုိ ေျမၾကီးသာက်န္သည္ 
အထိမီးရိႈ႕ခ့ဲၾကပါသည္။ ထုိသို႔တစ္ၾကိမ္ျပီး တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ဤ 

ၾကီးမားေသာ 
အပ်က္ 

အစီးမ်ား၏အလြန္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားၾကားမွ ဒုကၡခံစားရျခင္းႏွင့္ဇြဲလံု႔လ

စခန္းတစ္ခုအတြင္းမွ တစ္ပင္တည္းေသာသစ္ပင္ကုိေတြ႔ရစဥ္။ 
သစ္ပင္အမ်ားစုသည္ ထင္းလုပ္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
အိမ္ေဆာက္ေပးရန္ ခုတ္ပစ္ျခင္းခံရသည္။ 
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အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား မီးရိႈ႕ခံရေသာရြာမ်ားကုိ ျဂိဳလ္တုမွ ရုိက္ကူး 
ထားေသာပုံမ်ားက သက္ေသျပေနပါသည္။ 

ျဖစ္ပ်က္ျပီးခါစတြင္ တစ္စုံတစ္ရာလုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ ေနာက္ 
က်ေနျပီ။ ကင္ဆာေရာဂါက့ဲသို႔ ကုသရန္ ေရာဂါကၽြမ္းေနေသာ
ေၾကာင့္နာက်င္၍ေႏွးေကြးလွေသာ အဆုံးသတ္ ေရာက္ရိွ လာသည္ 
ကုိ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စြာ ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ထုိင္ၾကည့္ေနရုံသာရိွမည္ 
ဟု ေတြးထင္မိမတတ္ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ တစ္ႏွစ္နီးပါးရိွလာျပီျဖစ္ 
ေသာဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ ၾကည့္လုိက္ေသာ 
အခါ ယခုအခါတြင္ မ်က္စိတစ္ဆုံးအထိ ျဖန္႔က်က္တည္ရိွေနျပီး၊ 
တျဖည္း ျဖည္းလက္ေလ်ာ့ခ်င္စိတ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပ်ာက္ဆုံးမႈ 
ကုိ ခံစားမိရန္ လြယ္ကူလွပါသည္။ 
 

သုိ႔ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူငယ္ငါးဦးတုိ႔သည္ ေနာက္မဆုတ္ၾကေပ။ 
သူတုိ႔ အတြက္ယခုမွာအစပင္ရိွ ပါေသးသည္။ သူတုိ႔သည္ 
ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ သင္တန္း၁၀ရက္မျပည့္တျပည့္အေတြ႔အၾကံဳ 
သာရိွေသာ္လည္း သူတုိ႔ထံတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈအနည္းငယ္ႏွင့္ မည္
သည့္အခါမွအေလ်ာ့မေပးမည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အ၀ရိွေနေပ 
သည္။ သူတုိ႔၏ပထမဆုံးကယ္ဆယ္ေရးမစ္ရွင္ အတြက္  သူတုိ႔ 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ လမ္းရွာေဖြ 
ရင္း ရက္သတၲပတ္ အနည္းငယ္ၾကာျမင့္ခ့ဲသည္။ 
 

သူတုိ႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္က သူတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ခ်န္
ထားခ့ဲေသာ အမည္းစက္ကုိ ေတြ႔ျမင္လုိျပီး၊ ကမၻာၾကီးကုိလည္း 
ထုိအမည္းစက္အေၾကင္းေျပာၾကားလုိၾကေပသည္။ သူတုိ႔သည္ 
ထုိေနရာတြင္ရိွေနေသးေသာသူမ်ားကုိကူညီလုိၾကေပသည္။ 
ထုိထက္ပုိ၍ သူတုိ႔ေျပာလုိသည္မွာ “ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ 
အိမ္။ သင္တုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူေတြကုိ သတ္ႏုိင္တယ္။ ငတ္မြတ္ေအာင္ထားႏုိင္ 
တယ္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ေနာက္လုိက္သတ္ ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔အိမ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပန္ေတာင္းဆုိတာကုိ မတားဆီးႏုိင္ဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ိဳးေတြကုိ ခ်စ္ဖုိ႔နဲ႔ ကူညီဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ကုိ မရပ္တန္႔ႏုိင္ဘူး”ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္သူတုိ႔ေျပာသလုိလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ သူတုိ႔သည္ 
ကင္းသမားမ်ားကုိေရွာင္တိမ္းရင္း ညသန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ 
နယ္စပ္ကုိခုိးကာျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ ၀သန္ကာလ 
မုိးထဲေလထဲ ေမွာင္မည္းလွတ့ဲအခ်ိန္တြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ 
လမ္းေလွ်ာက္ခ့ဲၾကရပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ေတာထဲတြင္ ပုန္ေအာင္း 
ျခင္း၊ ဓါတ္ပုံခုိးရုိက္ျခင္းနဲ႔ စစ္သားမ်ားဆက္လက္ေနရာခ်ထားျပီး 
ကင္းလွည့့္မႈမ်ားရိွသည့္ေနရာမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ခံရသည့္ရြာမ်ား၏GPS ပြိဳ င့္မ်ားကုိရွာေဖြခ့ဲပါသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္သူတုိ႔သည္ ကမၻာကုိျပသရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင္႔အတူအိမ္သို႔ လုံျခံဳစြာျပန္ေရာက္လာခ့ဲပါသည္။ 
 

ကမၻာၾကီးေပၚမွလူတုိ႔သည္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အရာတုိ႔ကုိစတင္ 
သိရိွလာပါျပီ။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုပ္ရက္မ်ား 
ကုိ မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခ့ဲျပီး စစ္ဆင္ေရးတုိ႔တြင္ 
တာ၀န္ရိွသည့္ အရာရိွမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခင္း
တရာရုံးတြင္အစစ္ေဆးခံရန္ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တရားမွာ 
ျဖစ္ရပ္မွန္မတုိင္မီွတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ရန္အခြင့္ 
အေရးမရခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကင္ဆာအတြက္ ကပ္ခြာ အနာပတ္တီး 
ကုိအသုံးျပဳသက့ဲသုိ႔ ကၽြႏ္္ုပ္တုိ႔သည္ အခ်ိန္မီွ မဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ခ့ဲေပ။ 
ဤလုပ္ေဆာင္မႈအတုိင္းအတာသည္ အလြန္ေသးငယ္ျပီး အလြန္ 
ေနာက္က်သြားပုံေပါက္ပါသည္။

ျဂိဳလ္တုပုံရိပ္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ နရီေဘးရြာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမစမီွႏွင့္ ျဖစ္ျပီးပုံကုိျပျခင္း။ ဘယ္ဘက္သည္ 
၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွပုံျဖစ္ျပီး အနီေရာင္စက္၀ုိင္းသည္ ဗလီတစ္လုံးကုိေဖာ္ျပပါသည္။ ညာဘက္ပုံသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဧျပီလမွရုိက္ယူထား  
ျခင္းျပီး ရြာအတြင္းမွ တူးျခစ္ေလာင္ကၽြမ္းမႈအကၽြင္းအက်န္မွ ဗလီတစ္ခုတည္းသာ က်န္ရိွသည္ကုိျမင္ရပါမည္။ ဂူဂယ္လ္အ့ဲသ္မွ ဓါတ္ပုံမ်ား။ 
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 သို႔ရာတြင္ ဤလူငယ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားျပီဟုမယုံ 
ၾကည္ ၾကေပ။ သူတုိ႔သည္ ေနာက္သို႔ဆုတ္ျပီး ဘာမွမလုပ္ပဲမေနခ်င္ 
ၾကပါ။ အေရွ႕ဆက္သြားရန္သူတုိ႔စီစဥ္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔ထံတြင္ 
လုပ္ရမည့္အရာမ်ားစြာ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္ဟုသူတုိ႔ခံစားေနရ 
သည္။ ထုိေနရာတြင္အကူအညီလုိအပ္ေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားစြာ 
ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤလူငယ္မ်ားသည္ သြားေရာက္ျပီး အကူ 
အညီမ်ားကုိေပးအပ္လုိၾကသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားကုိ 
လည္းသူတုိ႔သိပါသည္။ သူတုိ႔သည္ေသးငယ္ေၾကာင္းကုိသူတုိ႔ 
သိပါသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလးမ်ား၊ ေမွ်ာ္
လင့္ျခင္း၏ေမွးမိွန္ေသာအလင္းေရာင္မ်ား၊ သူတုိ႔ ေမ့ေလ်ာ့ထား 
ျခင္းမဟုတ္ဆုိသည့္အသိႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္သူတုိ႔အတြက္ 
အစီအစဥ္ရိွသည္ဆုိသည့္အသိ - အစရိွသည့္အခ်က္မ်ားသည္ 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစခ့ဲပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ ကင္ဆာသည္ အေကာင္းဆုံးဥပမာတစ္ခုေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ 
ေလာက္ေပ။  အေကာင္းဆုံးဥပမာမွာ  မီးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  ေတာမီးသည္ 
ေစာလ်င္စြာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါက တေတာလုံးေလာင္ကၽြမ္းသြားႏုိင္ပါ 
သည္။ အစပုိင္းတြင္ လ်စ္လ်ဴရႈထားလွ်င္ေနာက္ပုိင္း၌ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
အလြန္ခက္ခဲလာႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသည္ မည္းနက္ေသာ ဧရာမ  
ျမက္ပုံမ်ား၊ သစ္ပင္မည္းမည္း၊ ေျမမည္းမည္း ႏွင့္ သိသာလွေသာ 
အသက္မ့ဲ ေရေျမတစ္ခုကုိခ်န္ရစ္ခ့ဲပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ထုိ ‘သိသာမႈ’ 
သည္ အေရးၾကီးပါတယ္။ - အေၾကာင္းမွာ ယင္းသည္ ရိွသမွ်အရာ
အားလုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ အသက္တာ၏မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ 
နက္ရိႈင္းစြာ ႏွစ္ျမႈပ္ေနျပီး၊ ယင္းမ်ိဳးေစ့တုိ႔သည္ မီးေဘးမွတခါတရံ 

လြတ္ေျမာက္ကာ အသက္ျပန္လည္ရွင္လာႏုိင္ပါသည္။ ဤမ်ိဳးေစ့ 
မ်ားကုိ ထုိလူငယ္မ်ားထံတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေတြ႔ရိွခ့ဲပါသည္။ တုိက္ရုိက္ 
ေျပာရေသာ္ သူတုိ႔ေျမသည္ မီးျမိဳက္ျခင္းခံခ့ဲရပါသည္။ - သို႔ရာတြင္ 
ထုိေနရာတြင္ အသက္တာသည္ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
ျမႈပ္ေကာင္းျမႈပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ထုိ႔အတြက္စိတ္ပ်က္
အားေလ်ာ့ျခင္းမရိွလွ်င္လုံေလာက္ပါသည္။ 

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔သည္ 
ဒုကၡသည္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္အကူအညီ 
ႏွင့္ အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏အကူအညီမပါပဲ ဒုကၡသည္မ်ားႏုိင္ငံ 
တြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာ ရန္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကုိလုပ္ 
ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ကနဦး 
ႏိင္ုငံတြင္းျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္လူအေယာက္ ၂၀၀၀စာရင္းႏွင့္ 
စတင္၀င္ေရာက္ရမည့္ေန႔စြကုိဲ ပုိ႔ေပးခ့ဲသည္။ စာရင္းတြင္းမွထိုလူ 
မ်ားသည္ ပုန္းေအာင္းေနၾကသျဖင့္၊ ထုိစီစဥ္ထားေသာ ေနရပ္ျပ
န္လည္၀င္ေရာက္ျခင္းအစီအစဥ္သည္ မျဖစ္ေျမာက္ခ့ဲေပ။ 

ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ သူတုိ႔အိမ္သို႔သာျပန္လုိျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ေနထုိင္လုိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ လမ္း 
ေၾကာင္းတစ္ခု၊ လုံျခံဳေရး အာမခံခ်က္ႏွင့္ သူတုိ႔၏ဖ်က္ဆီးခံရေသာ 
အိမ္မ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မႈကုိေပးအပ္မည့္အ
ခ်ိန္အထိ မိမိ၏မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနေသာ 
အစုိးရရိွရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာျခင္းထက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား
တြင္သာဆက္လက္ေနထုိင္လုိၾကေပသည္။

Free Burma Rangers  မွကူညီပံ့ပိုးသည္။  

ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုအတြင္း အိမ္ေခါင္မိုးေပၚတြင္
ေဆာ့ကစားေနၾကေသာရိုဟင္ဂ်ာကေလးမ်ား
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လြတ္ေျမာက္မႈ! ၁၉၉၅ခုႏွစ္က ရုပ္ရွင္ရုံတစ္ရုံအတြင္းထုိင္ကာ 
Braveheart ရုပ္ရွင္ကုိၾကည့္ရင္း  William Wallace (Mel Gibson 
မင္းသားအျဖစ္သရုပ္ေဆာင္ထားသည္) မေသဆုံးမီွငုိေၾကြး 
ေအာ္ဟစ္ခ့ဲေသာအသံကုိ ၾကားကာ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္မထိန္းႏုိင္ 
ေလာက္ေအာင္တ ရံႈ႕ရံႈ႕ငုိမိခ့ဲပုံကုိ ျပန္လည္သတိရမိပါသည္။ 
 
လြန္ခ့ဲသည့္လက လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ လိႈက္လိႈက္လဲွလဲွ

ငုိယုိသံတစ္ခုေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္မ်က္ရည္ထပ္မံ က်ခ့ဲရျပန္ပါသည္။ 
ဤတစ္ၾကိမ္တြင္ရုပ္ရွင္မဟုတ္သလုိ သမုိင္းလည္းမဟုတ္ေပ။ 
ယင္းသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ျပီး လက္ရိွကာလျဖစ္ေလသည္။ 
ယင္းသည္ လူငယ္တစ္ဦး (မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကုိ 
ကြယ္၀ွက္ထားရန္ သူ႔အား ကၽြန္ေတာ္ ေဂ်းဟုေခၚသည္) ၏ 
ငုိေၾကြးသံျဖစ္သည္။ သူသည္လြန္ခ့ဲေသာေျခာက္ႏွစ္မွစကာ  
ႏိင္ုငံသား တစ္ဦးျဖစ္ခြင့္မရိွေသာ၊ စာေမးပြေဲျဖရန္ အခေပးျပီးစာ 
ေမးပြေဲအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ္လည္း တကၠသိုလ္မွဘြဲ႔မရေသာ၊ က်န္းမာ 
ေရးေစာင့္ေရွာက္ခံရခြင့္မရိွေသာ၊ ေနအိမ္အတည္တက်မရိွ 
ေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဖယ္ထုတ္ခံထားရသူ 
တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
 
သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ  စစ္ေတြျမိ႕ဳအျပင္ 

ဘက္ ရိွရုိဟင္ဂ်ာရြာတစ္ရြာမွျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ 
စကာ ရြာျပင္သို႔ထြက္ခြာကာ အလုပ္၊ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာ 
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအကူအညီတုိ႔ကုိ လက္လွမ္းမီွႏုိင္ျခင္းမရိွေသာ 
မိသားစုမ်ားထံသို႔ ဆန္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈကြပ္ကဲေသာ 
ပါတနာအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြျမိ႕ဳတြင္းႏွင့္ တစ္၀ုိက္တြင္ 
ေနထုိင္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
ခ့ဲၾကရပါသည္။ သူတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဗလီေက်ာင္းတုိ႔ ေျမၾကီး 
သာက်န္ေအာင္မီးရိႈ႕ခံရသျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ျမိိဳ႕ျပင္မွ ထိန္း 
သိမ္းေရးစခန္းမ်ားသို႔ အုပ္စုလုိက္သြားေရာက္ၾကရေလသည္။ 
ယခုအခါတြင္သူတုိ႔သည္ UNထံမွလာေသာ အကူအညီေပၚတြင္ 
သာမီွခုိျပီးအသက္ရွင္ေနရေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႔မွာ 
သူတုိ ႔၏ရြာမွ လုိက္လံဖမ္းဆီးဖယ္ရွားျခင္းမခံရသျဖင့္ 
သူတုိ႔၏မူလအိမ္မ်ားတြင္ဆက္လက္ ေနထုိင္လ်က္ရိွသည္။ 
သူတုိ႔၏အေျခအေနမ်ားသည္လည္း အဆုိးရြားဆုံးျဖစ္လုနီးေပ 
တည္း။ အေၾကာင္းမွာ ေနထုိင္ရန္ အိမ္မ်ားရိွေနေသာ္လည္း ရြာ 
အျပင္ဘက္သို႔ လြတ္လပ္စြာသြားခြင့္ မရိွၾကေပ။- သူတုိ႔သည္ 
စခန္းမ်ားအတြင္းမွေပးအပ္ေသာ အကူအညီတုိ႔ကုိ လက္လွမ္း 

မီွႏုိင္ျခင္းလည္းမရိွေပ။ 

 ေဂ်းသည္ ပါတနာတို႔ႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ကာ သူ၏ မ်ိဳးႏြယ္ 
တူရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံသို႔ ဆန္ႏွင့္ အျခားအေျခခံ စားေသာက္ 
ကုန္တုိ႔ကုိ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနပါသည္။ ေဂ်းကကၽြန္ေတာ့အား 
“သင္တုိ႔အကူအညီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်းဇူးတင္ပါ 
တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆန္ကုိ အလိုရိွတာမဟုတ္ပါဘူး။ 
- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိခ်င္တာအားလုံးကေတာ့ လြတ္ေျမာက္ 
မႈပါ ပဲ။”  အေျခခံအက်ဆုံးလူ ႔အခြ င့္အေရးကုိ ေျမာက္ 
ျမားစြာေသာသူမ်ားအားေပးအပ္ရန္ျငင္းပယ္ ေနျခင္းမွာ 
သူတုိ႔၏ကြျဲပားျခားနားမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္းသည္ အလြန္ပင္ 
မတရားရာက်ေပသည္။ လြန္စြာဆိတ္ျငိမ္ျပီး၊ ဧည့္၀တ္ပ်ဴငႇာ 
ေသာ ထုိသူတုိ႔သည္ ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း ပုံမွန္ေပးအပ္ခ့ဲေသာ 
ပါတနာတုိ႔၏အကူအညီမ်ားအတြက္ အလြန္ေက်းဇူးတင္ၾက 
ေလသည္။ သူတုိ႔၏အေျခခံ အစားအစာ ျဖစ္ေစသည့္ ဆန္ကုိ ပုံမွ
န္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းခံရသျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ ရရိွေသာ 
၀င္ေငြမ်ားကုိ အျခားလုိအပ္သည့္အရာမ်ားအေပၚတြင္အသုံး 
ျပဳႏုိင္ၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတုိ႔လုိခ်င္သည့္အရာအားလုံး၊ 
လုိအပ္သည့္အရာအားလုုံးမွာ လြတ္ေျမာက္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထုိေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္သူတုိ႔၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ 

ဆက္လက္ေျပာျပရန္ႏွင့္ သူတုိ႔၏အေၾကာင္းမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားထံသို႔ ေလွ်ာက္လဲေျပာဆုိသြားပါမည္ဟု 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏မိတ္ေဆြမ်ားအား ကတိေပးခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ရုိဟင္ဂ်ာအသုိင္းအ၀ုိင္းအခ်ိဳ႕အတြက္ ဆန္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံ 
ႏုိင္ေစရန္ ကူညီမႈအတြက္ သင္တုိ႔ကုိ ကၽြႏ္ုပ္လြန္စြာေက်းဇူး
တင္ေၾကာင္း ေျပာလုိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသည္ ယာယီ 
အေျဖတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔အမွန္လုိခ်င္သည့္အရာမွာ 
လြတ္ေျမာက္မႈျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔လုိအပ္သည့္အရာမွာ 
လြတ္ေျမာက္မႈျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္တုိ႔၏ႏုိင္ငံေရး 
သမားမ်ားထံသို႔ စာမ်ားေရးသားရန္၊ သူတုိ႔၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ 
လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ ေ၀မွ်ရန္ႏွင့္ သင္သည္ ဆုေတာင္းျခင္း 
လူသားတစ္ဦးျဖစ္ပါက ဆုေတာင္းေပးရန္အစရိွေသာ သူတုိ႔၏ 
လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ေထာက္ခံကူညီေပးႏုိင္မည့္အရာတစ္
ခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ 

လြတ္ေျမာက္မႈ!

ပါတနာကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး မွ 
ပံ့ပိုးကူညီသည္။ 
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“ကၽြန္မတုိ႔လယ္ကြင္းထမွဲာ စပါးရိတ္ေနပါတယ္။  ရုတ္တရက္ 
ကၽြန္ေတာ္ေသနတ္ပစ္သံၾကားျပီး ေမာ့ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ 
ေပ၃၀ သို႔မဟုတ္ ၄၀ အကြာ ေတာစပ္နားမွ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ 
ျမန္မာစစ္သားေတြ ပစ္ေနတာကုိ ေတြ ႔လုိက္ရပါတယ္။ 
ဦးေလးေရးဘီ၀ါးဟာ အၾကိမ္မ်ားစြာပစ္ျခင္းခံရျပီးလဲက် 
ေသဆုံးသြားပါတယ္။ - ကၽြန္မ ၀မ္းကြ ဲေနာ္လယ္ဘာကေတာ့ 
လက္မွာ ထိမွန္သြားျပီး ေသြးထြက္ ေနပါတယ္။ ကၽြန္မအစ္ကုိ 
ေစာေနထူးကေတာ ့လညပ္င္းမ ွထသိြားျပီး၊ ကၽြနမ္သူငယ္ခ်င္း 
ေစာတီတူးလည္း အပစ္ခံလုိက္ရပါတယ္။ ကၽြန္မ၀မ္းဗုိက္ 
မွာ ထိမွန္သြားျပီး လဲက်ခဲ့ပါတယ္။ ပစ္ခတ္မႈဟာျပင္းထန္ျပီး 
အဲ့ေနာက္မွာ စစသ္ားေတြဟာ ကၽြနမ္တို႔ရွရိာကိစုျပီးေရႊ႕လာပါ
တယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ကၽြန္မကုိ ေျခေထာက္ေပၚရပ္ဖုိ႔
ကညူီေပးျပီး ကၽြန္ေတာတ္ို႔ အသကရ္ငွဖ္ို႔ ထြက္ေျပးခဲရ့ပါတယ။္ 
က်ည္ဆံေတြဟာ ပလူပ်ံေနျပီး ကၽြန္မတုိ႔ ေသမယ္လုိ႔ထင္ခဲ့ပါ 
တယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဆက္လက္ ပစ္ခတ္ေနစဥ္မွာ ကၽြန္မ 
ဆက္လက္ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီး 
အဲဒီညမွာပုန္းေအာင္းရာေနရာတစ္ခုဆီကိုကၽြန္မတို ႔ လမ္း 
ေလွ်ာကခ္ဲပ့ါတယ္။ ကၽြနမ္တုိ႔ေရာကသ္ြားခ်နိမ္ွာ အျခား ရြာသား 
ေတြန႔ဲ ကၽြနမ္တို႔ ကရင ္စစတ္ပ္ေဆးမွဴးမ်ားရဲ ့ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ 
ကိုခံခဲ့ ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကၽြန္မ အသက္ရွစ္ႏွစ္ပါ။”
 

အခ်ိန္မွာ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလျဖစ္ျပီး၊ ေနာ္မူးေဒး၀ါးသည္ 
ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း လယ္မူပေလာရြာအနီး ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ ျမန္မာစစ္တပ္၏တုိက္ခုိက္မႈ
တစ္ခုအေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုေန႔တြင ္စစတ္ပမ္်ားသည ္ရြာသားတို႔၏အမိမ္်ားကုိ မီး ရိႈ႕ျပီး 
သူမဦးေလးကိုသတ္ကာ သူမႏွင့္အျခားကေလးငယ္ ႏွစ္ဦး 
အပါအ၀င္ လူေလးဦးတို႔ကို ဒဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ 
 

သူမအပစ္ခံရျပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလ 
တြင ္ကၽြႏ္ုပသ္ည ္သမူအေၾကာင္းကုိ ပထမဆံုးၾကား ခဲပ့ါသည။္ 
ကၽြႏ္ု္ပ္သည္အိမ္မွာရွိေနျပီး ေနာ္မူးေဒး၀ါးနဲ႔ အျခားသူတုိ႔ကို 

ေဆးကသုေပးေနေသာ ကရင္ေဆးမွဴး တစဥ္ီးထံကမ ွဓါတပ္ံ ု
တစပ္ံကုိရုရွခိဲပ့ါသည။္ ထိပုံမုွာ သမူ၀ါးဖ်ာေပၚတြငသ္တိေမ့ျပီး 
လဲေလ်ာင္းေနေသာ ပံုျ ဖစ္ ပါသည္ ။  ဓါတ္ပံုႏွ င့္အတူ  
“ေက်းဇူးျပဳ၍ ဒီမိန္းကေလး အတြက္ဆုေတာင္းေပးပါ။ 
သူမဟာ အသက္ရွစ္ႏွစ္ရွိျပီး ျမန္မာစစ္တပ္ေၾကာင့္ ၀မ္းဗိုက္ 
မွာ ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ သတိေမ့ေျမာေနျပီး 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သူမ အသက္ရွင္ဖို႔ အတြက္ ၾကိဳးစားေနပါ 
တယ္။” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ေလးတစ္ခုပါရွိပါသည္။
 

ကၽြႏုပ္သ္ညက္ေလးမေလး၏ပံက္ုိုၾကည္လ့ိက္ုျပီး ရငဘ္တထ္ ဲ
တြင္ မြမ္းၾကပ္သြားကာ မ်က္ရည္မ်ားထြက္က်လာပါသည္။ 
သူမကုိ တစ္နည္းတစ္ဖုံျဖင့္ ကယ္တင္ရန္ ဘုရားသခင္ထံ 
ဆုေတာင္းခဲ့ေသာလ္ည္း ေမွ်ာလ္င္ခ့်ကမ္ဲသ့လုိခစံားခဲရ့ပါသည။္ 
ရႈတ္ေထြးလသွည္ခ့ြစဲတိမ္ႈကိ ုေတာနကၾ္ကီးထတဲြင္ျပဳလပုရ္န ္
မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ သူမမည္သုိ႔အသက္ရွင္ႏိုင္မည္နည္း။ သူမ 
အတြက္ဆုေတာင္းျပီး၊ ေနာက္ထပ္ မစ္ရွင္တစ္ခုအတြက္ 
ျပင္ဆင္ကာ ကၽြန္ေတာ္အလြန္၀မ္းနည္းခဲ့ရပါတယ္။  
 

တစလ္ေက်ာၾ္ကာျပီးသည့္ေနာက၊္ ကယဆ္ယ္ေရးမစ္ရ္ငွတ္စ္
ခအုတြင္းတြင ္ကၽြႏုပ္တုိ္႔အဖြဲ႔သည ္ေနာမ္ူးေဒး၀ါးအပစခ္ခံဲရ့ေသာ 
ေနရာသုိ႔ေရာကရ္ွခိဲပ့ါသည။္ ဤေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငုသ္မူ်ားအတြက ္ 
ေတာတြင္းေဆးခန္းျဖစ္ေသာ ၀ါးတအဲစုေလးသညန္ယစ္ပမ္ွေနကာ 
ႏွစ္ပတ္မွ်လမ္းေလွ်ာက္ရသည့္ အကြာအေ၀းတြင္ရွိပါသည္။ 
သူမအေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္ဘာမွ ထပ္မၾကားခဲရ့သည့္အတြက္ 
သူမေသဆံုးသြားခဲ့ျပီဟုကၽြႏု္ပ္္ယူဆခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ထံ 
ဓါတ္ပံုပို ႔ေပးခဲ့သည့္ ေဆးမွဴးကိုကၽြႏ္ုပ္ ေတြ႔ရခ်ိန္တြင္ သူ 
လုပ္ခဲ့သည့္အရာအားလံုးအတြက္ႏွင့္ ဓါတ္ပံုပို ႔ေပးခဲ့သည့္ 
အတြက္သူ႔ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာ္မူး 
ေဒး၀ါး၏အုတ္ဂူကို ျပရန္ ကၽြႏု္ပ္္သူ႕ကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ 
 

သူက “အုတ္ဂူဟုတ္လား။ အုတ္ဂူမရွိဘူး။ ေနာ္မူးေဒး၀ါး 
အသက္ရွင္တုန္းပဲ။ သူမရွစ္ရက္ေလာက္ေမ့ေျမာေနခဲ့ျပီး 

၁၆ႏွစ္အၾကာ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုျခင္း- ထို႔ေနာက္ 
ထပ္မံတိမ္းေရွာင္ရျပန္သည္။

ကၽြန္မကို မွတ္မိလား 
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တဲ့ေနာက ္ဘရုားသခငရ္ဲ ့ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ 
သမူကိ ုက်န္းမာေရးျပန္ေကာင္းလာဖို႔အတြက ္ျပဳစုႏိငုခ္ဲပ့ါတယ္။ 
က်ည္ဆံဟာသူမ ထဲမွာရွိေနဆဲေပမဲ့ သူမအသက္ရွင္ေန 
တုန္းပါပဲ။ သူမကိုေတြ႔ခ်င္လား။” ဟုေမးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္လည္းအံၾသသင့္စြာျဖင့္ “ေတြ ႔ခ်င္ပါတယ္”ဟု 
ျပန္ေျဖခဲပ့ါသည။္ မနိစအ္နည္းငယ္ၾကာေသာ ္ေနာမ္ူးေဒး၀ါးနဲ႔ 
အတူ သူမႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့ေသာ သူမ၏ 
တ၀မ္းကြ ဲေနာ္လယ္ဘာ တုိ႔ေရာက္ရိွလာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ 
ဒူးေထာက္ထိငုခ္်ျပီး၊ သတူို႔အသကရ္ငွ္ေနေသးသည္အ့တြက္ 
ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ သူမ၏ 
ပံုကိုေတြ႕ခဲ့ျပီး ဆုေတာင္းခဲ့ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
မရွိေတာ့ဟုထင္ခဲ့ေၾကာင္း သူတုိ႔အားေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ဘု
ရားသခင္ကိုကၽြႏု္ပ္ေက်းဇူးတင္ကာ ေဆးမွဴးမ်ားကိုလည္း 
ေက်းဇူးတင္ျပီး ၊ ေနာ္မူးေဒး၀ါးႏွင့္  ေနာ္လယ္ဘာတုိ႔ ကို 
ကၽြန္ေတာ္တို ႔ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ေနာ္မူးေဒး၀ါးအတြင္းတြင္ က်ည္ဆံရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး ေနာ္လယ္
ဘာလက္မွာမူခြဲစိတ္မႈကိုလိုအပ္ေနပါသည္။
 

ကယ္ဆယ္ေရးမစ္ ရွ င္ျ ပီးေျ မာက္သြားသည့္ေ နာက္  
ကေလးမေလးႏွစ္ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ဘက္သုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
နဲ႔အတူေခၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာ္လယ္ဘာ၏ခြဲစိတ္မႈသည္ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး သူမ၏ လက္ေမာင္းကိုျပန္လည္အသံုးျပဳ 
ႏုိင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္က်ည္ဆံသည္ ေနာ္မူးေဒး၀ါး 
အသည္းကို ျဖတ္သြားျပီး ေက်ာရုိးနံေဘးနားတြင္ေရာက္ေန
ခဲ့သည္ကို ဓါတ္မွန္ကျပသေနပါသည္။ ယင္းကိုထုတ္ယူမည့္ 
မည္သည့္ခြဲစိတ္မႈမဆိုသည္ အလြန္အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူမႏွင့္အတူဆုေတာင္းျပီး သူမမည္သုိ႔ခံစား 
ရသည္ကုိေမးၾကည့္ခဲပ့ါသည္။ သူမက “ကၽြန္မအဆင္ေျပပါတယ္။ 
က်ည္ဆံကသိပ္မနာပါဘူး။ ကၽြန္မၾကိဳးစားၾကည့္ပါ့မယ္” 
ဟုျပန္ေျဖပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္သူမကုိ ေဆးရုံတြင္ 
ေနာက္တလထပ္ထားျပီးသူမ၏အေျခအေနသည္ တစ္ 
ရက္ထက္တစ္ရက္ပုိ မုိေကာင္းမြ န္လာပါသည္။ ေနာက္ 
ဆံုးတြင္သူမက “က်ည္ဆံအထဲမွာရွိတယ္လုိ ႔  မခံစားရ 
ေတာ့ဘူး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မအိမ္ျပန္ဖုိ ႔အဆင္
သင့္ပါပဲ။” ဟုေျပာပါတယ္။ သူူမအိမ္ျပန္သြားျပီး သူမကုိ 
ေနာက္ထပ္မေတြ႔ရေတာ့ပါ။  
 

တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သည္ ေနာ္မူးေဒး၀ါးအပစ္ခံခဲ့ရသည့္ ေနရာကုိ ကယ္ဆယ္ 
ေရးမစ္ရွင္တစ္ခုအတြင္း ထပ္မံေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ရြာသား 
တုိ႔သည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ အိမ္သို႔စတင္ ျပန္လာၾကပါသည္။ 
ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အတြက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္
တန္႔ေတာ့မည္ဟုထင္ခ်င္စရာရိွပါသည္။ ျပန္လာၾကေသာ 

အေပၚမွေအာက္သုိ႔- ေနာ္မူးေဒ၀ါးမွ ျမန္မာစစ္တပ္ 
သူမအားပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ေနရာကုိျပေနစဥ္။ 
က်ည္ဆံတည္ရွိရာေနရာကုိျပသေသာ ဓါတ္မွန္။ ေနာ္မူးေဒး၀ါး 
(ဘယ္)ႏွင့္ သူမ၏၀မ္းကြဲႏွင့္ သူတုိ႔၏ကေလးငယ္မ်ား၊ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္။
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ရြာသားမ်ားသည္ စိုးရြံ႕ေနၾကဆဲျဖစ္ျပီး သူတို႔ေနအိမ္အသစ္ 
မ်ားကုိ ေတာင္ကုန္းအထက္မွ ျမန္မာစစ္တပ္စခန္းမ်ား၏ 
အကြယ္ ေတာင္အေနာက္ဖက္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ် တည္ 
ေဆာက္ထားပါသည္။  “ျမန္မာစစ္တပ္ေတြဟာ လြန္ခဲတ့ဲ့ ႏွစ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာက ကၽြန္ေတာတုိ္႔ေနာက္ ကိ ုလိကုလံ္ပစခ္တ္ခဲ့ျပီး 
ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရြာေတြကိမုီးရိႈ႕ခဲပ့ါတယ။္ အခ ုကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အပစ္အခတ္ရပ္ဆမဲႈဟာ တကယ္ပဲျဖစ္လာမလားဆုိတာကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔မသိပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ ့ႏွစ္လအတြင္းကျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ 
တိုက္ခိုက္မႈႏွစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ 
ေျမျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ ့အမိ္ေတြကုိ ျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ဖို႔ 
အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေနျပီး ျမန္မာ 
စစ္တပ္ေ တြကၽြန္ေတာ္တို ႔ကုိ တိုက္ခိုက္မႈမွကင္းေ၀းေစဖို ႔ 
ဘုရားသခင္ထံမွာဆုေတာင္းေနပါတယ္။”

ကေလးငယ္ေက်ာပိုးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစဥ္ီးကကၽြန ္
ေတာ္တို႔စခန္းခ်ရာေနရာကုိေရာက္လာျပီး “ကၽြန္မကိုမွတ္မိ 
လား။ကၽြန္မေနာ္မူးေဒး၀ါးေလ။ဆရာကူညီခဲ့တဲ့ ကေလးမ 
ေလးေလ။ အခုကၽြန္မအိမ္ေထာင္က်ျပီ။ ဒါကၽြန္မ ကေလး 
ပါ။” ဟုေျပာျပပါသည္။ သူမရဲ့ဘ၀ဆန္းၾကယ္မႈနဲ႔ မိသားစု 
အသစ္ေလးအတြက ္ေပ်ာရ္ႊငမ္ႈနဲ႔အတ ူကၽြန္ေတာတ္ို႔အားလံုး 
သူမအနားသုိ႔၀န္းရံလာၾကတယ္။ သူမက က်ည္ဆံဟာသူမ 

အထမဲွာရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သမူကေလးေမြးစဥက္ အဒဲါကုိ ခစံား 
မခိဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင ္သူမအဆင္ေျပေၾကာင္းေျပာျပပါသည။္ 
သူမအကိုႏွင့္၀မ္းကြဲလည္း လာေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔
အားလံုးဒဏရ္ာမ်ားေပ်ာကက္င္းခဲၾ့ကပါသည။္  သူတို႔အားလံုး 
အတြက္ ေနာ္မူးေဒး၀ါးက ေျပာျပသည္မွာ “ဒါဟာကၽြန္မတို႔ရဲ့ 
ေျမပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ့ အကူအညီနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ေနထိုင္ပါမယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔အကူအညီလုိအပ္ေပမဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ေနခ်င္ပါတယ္။” 
ဟုေျပာပါသည္။ 

ထုိေတြ႔ဆုံျခင္းသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏွစ္လမျပည့္မီွ၊ မတ္လ၅ရက္ေန႔တြင္ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ 
လယ္မပူေလာရြာကိ ုထပမ္ ံက်ဴးေက်ာခ္ဲပ့ါသည။္ ေနာမ္ူးေဒး၀ါးႏငွ္ ့
သူမ၏မိသားစုအပါအ၀င္ အျခားေသာ ထုိေဒသမွ ရြာသား 
၁၇၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ထြက္ေျပး တိမ္း ေရွာင္ခဲ့ၾကရျပန္ပါသည္။ 
ဤတစ္ၾကိမ္တြင္ သူမႏွင့္အတူ ကေလးငယ္ေလးတစ္ဦးကုိေခၚ 
ေဆာင္သြားရေပသည္။ ဧျပီလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 
သူ၏တိုက္ခိုက္မႈ ကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ကရင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးလုပ္သား ေစာအုိမူးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွစစ္သားမ်ား၏ 
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အပစ္အခတ္တားျမစ္ထားသည့္ 
လမ္းေၾကာင္းမ ွတစကီ္လိမုတီာေက်ာခ္န္႔တြင ္ျခံဳခိပုစခ္တက္ာ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ပါသည။္

David Eubank မွေရးသားပါသည္။  

ျမန္မာစစ္တပ္၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ 
IDPs အေရအတြက္သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ 
၂၀၀၀ ေက်ာ္အထိျမင့္တက္ခဲ့သည္။ 
ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ကို စစ္ပြဲသုိ႔အကုန္လံုးတြန္း
ထုတ္မခံရမွီတြင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမ်ားေၾကာင့္ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ေနာက္ဆံုးတြင္ 
ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။ သုိ႔တိုင္ေအာင္ ရြာသား
မ်ား၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုေတြ႔ေနရသည္မွာ 
ရွင္းပါသည္။ - ျမန္မာစစ္တပ္၏ႏွလံုးသား 
သည္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးေပ။ ျမန္မာ 
စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲမႈရွိေစရန္ ေက်းဇူးျပဳ 
ဆုေတာင္းေပးပါ။ ထိုအခ်ိန္အထိ အၾကမ္း 
ဖက္မႈစက္၀န္းဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ေနသေရႊ႕ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
မိဘမ်ားဆက္လက္ အပစ္ခတ္ခံရမႈမ်ား 
မ်ားျပားလာဦးမည္ျဖစ္သည္။ 



ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပူျပင္းလွသည့္ေနေရာင္ေအာက္မွ 
ေန႔လည္ေႏွာင္းပုိင္းအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေစာေနဆဲဟုေခၚေသာ 
ကရင္လူမ်ိဳးေဆးမွဴးတစ္ဦးသည္ ထုိေန႔၏ေနာက္ဆုံးခြစိဲတ္မႈအျပီး 
တြင္ ခါးကုိဆန္႔လုိက္ပါသည္။ ဤေနာက္ဆုံးခြစိဲတ္မႈသည္ ထုိေန႔ 
တြင္ ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ၁၆ခုေျမာက္မ်က္စိတိမ္ 
ခြစိဲတ္မႈျဖစ္ပါသည္။ 

ခြဲစိတ္ခန္းအျပင္တြင္ အျခားေသာ လူနာမ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္ 
၅၀ သို႔မဟုတ္ ၅၀ေလာက္နီးပါးရိွေနပါသည္။ သူတုိ႔သည္ 
ေဆးခန္း၌ ကရင္လူမ်ိဳးႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသားဆရာ၀န္မ်ား တစ္ပါတ္ 
ေလာက္လာေရာက္မည္ဟု ၾကားသိရျပီးတ့ဲေနာက္တြင္ ကရင္ 
ျပည္နယ္ရ့ဲ ဒူးပလားယားခရုိင္တစ္၀ွမ္းမွေရာက္ရိွလာၾကျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ေျခေထာက္နဲ႔နာရီေပါင္းမ်ားစြာေလွ်ာ
က္ခ့ဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတ့ဲလမ္းမ်ားကုိ ေမာ္ေတာ္
ဆုိင္ကယ္စီးလာခ့ဲသည္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလုိက္ သံကၽြဲလုိ႔ ေခၚတ့ဲ 
ထြန္စက္မ်ား/ လယ္ထြန္စက္တြယဲာဥ္မ်ားျဖင့္ေရာက္လာခ့ဲသည္ 
ျဖစ္ေစ သူတုိ႔အားလုံးလာရျခင္းသည္ တူညီသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ မ်က္လုံးအျမင္ေစာင့္ေရွာက္ 
ကုသမႈအခမ့ဲ ခံယူရန္ျဖစ္သည္။  

ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္စီအတြင္းတြင္ ေစာေနဆဲႏွင္႔ သူ၏အဖြဲ႔ 
သည္ လူနာေပါင္း၃၀၀ႏွင့္အထက္ကုိ ၾကည့္ရႈရျပီး ခြစိဲတ္မႈ ၁၀၀ 
ေက်ာ္ကုိ ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ သူသည္ 
လက္ေထာက္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္တစ္ႏွစ္အတြင္း  
ကရင္ျပည္နယ္ရ့ဲ ခရုိင္ခုႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ပါ 
လိမ့္မယ္။ ႏွစ္ဆုံး၌ သူတုိ႔သည္ ခြစိဲတ္ကုသမႈခံယူစရာ မလုိေသာ 
လူနာမပါ၀င္ပဲ ခြစိဲတ္လူနာခ်ည္း ၁၀၀၀ ခန္႔ ကုိကုသေပးႏုိင္မည္ 
ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ခြစိဲတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ ေဆးမွဴးငယ္မ်ားသည္ 
ကိရိယာမ်ားကုိ သန္႔စင္ျခင္း၊ အျမင္အာရုံစစ္ေဆးမႈကုိလုပ္ ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ 
လူနာမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ရီေမာျခင္း၊ ဟာသေျပာ 
ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔ရ့ဲ အေျခအေနအတြက္ ပူပန္မႈ 
မ်ားကင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ေပးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္တြင္း မ်က္လံုးကုသမႈထက္
ပိုေသာေစာင့္ေရွာက္မႈေပးအပ္ျခင္း။ 

စကၡဳအာရံု၏
အလြန္ 
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မ်က္မွန္ဒီဂရီဖတ္ေပးျခင္းအတြက္ မ်က္စိစစ္ေဆးျခင္းမွ 
စကာ မ်က္စိထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိမ္ခြျဲခင္း၊ ေစာင္းေနေသာ 
မ်က္လုံး မ်ားကုိ ျပ ျဳပင္ရန္ ခြစိဲတ္ျခင္းအစရိွေသာ ပုိရႈတ္ေထြးေသာ 
အေျခအေနမ်ားအထိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ႏုိင္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ မ်က္စိကုသေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ တခါ 
တရံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းတြင္သာေတြ႔ရတတ္ျပီး၊ 
ယင္းသည္ ေစ်းၾကီးျပီး အျခားေသာလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားထက္ 
ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ ကရင္လူမ်ိဳး 
မ်ားအတြက္ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈကုိရယူရန္ ခက္ခဲလွ 
ပါသည္။ အခ်ိဳ႕တုိ႔မွာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္ ကုသမႈကုိ
သြားေရာက္ခံယူခ့ဲေသာ္လည္း ပုိရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ား
သာျဖစ္ေပၚခ့ဲၾကပါသည္။ 

ေနာ္၀ါးေဂးအမည္ႏွင့္ အသက္၂၀ အရြယ္လူနာတစ္ဦးအတြက္ 
သူမ၏မ်က္လုံးမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္းသည္ ပထမ 
အၾကိမ္မဟုတ္ေပ။ ေစာေနဆဲႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႔ကုိ မေတြ႔မီွ လြန္ခ့ဲ 
ေသာ ငါးႏွစ္က သူမ၏ေစာင္းေနေသာမ်က္လုံးအတြက္  
ရန္ကုန္မွ ဗမာဆရာ၀န္တစ္ဦးထံမွ ကုသမႈခံယူခ့ဲသည္။ 
ထုိဆရာ၀န္သည္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း သူမ၏ 
မ်က္လုံးအေျခအေနသည္ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲမႈမ်ားျဖင့္ ပုိဆုိးရြား 
လာခ့ဲသည္။ ဧည့္သည္အေမရိကန္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ကရင္ ၀န္ထမ္း 
တုိ႔ႏွင့္ သူမ၏ ကနဦးစစ္ေဆးမႈအတြင္းတြင္ ေနာ္၀ါးေဂး  စတင္ 
ငုိေၾကြးခ့ဲသည္။ “ကၽြန္မဒီေနရာကုိ လာဖုိ႔အရမ္းေၾကာက္ခ့ဲတယ္။ 
ကၽြန္မ မ်က္လုံး ကြယ္သြားျပီး ဒီဆရာ၀န္ကမျပ ျဳပင္ကုသ 

ေပးႏုိင္မွာကုိစုိးရိမ္ခ့ဲတယ္” လုိ႔ ေနာ္၀ါးေဂးကေနာက္တြင္ျပန္
လည္ေျပာျပခ့ဲသည္။ သူမ၏စုိးရိမ္မႈသည္ မ်က္စိခြဲစိတ္မႈမျပဳ
မီွႏွင့္ျပီးျပီးခ်င္း အခ်ိန္တြင္သူမ၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ေလးနက္စြာ 
ေပၚလြင္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္တစ္ရက္သူမရလဒ္မ်ားကုိ 
ေတြ႔ျမင္ရ ခ်ိန္တြင္ သူမ၏မ်က္ႏွာသြင္ျပင္သည္ ျပံဳးရႊင္ၾကည္ႏူးမႈ 
သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခ့ဲပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္သူမ မည္သို႔ ခံစား 
ရေၾကာင္းေမးျမန္းၾကည့္ခ်ိန္ တြင္ “ကၽြန္မလွတယ္လုိ႔ခံစားရတယ္”  
ဟု သူမကေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ 

ေနာက္လူနာတစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္၁၈ႏွစ္အရြက္ ဒါးလယ္သည္ 
ဤက့ဲသို႔ေသာအခြင့္အေရးမ်ိဳးကုိ တစ္ဘ၀လုံးတြင္ ေစာင့္ဆုိင္း 
ေနခ့ဲျပီး လြန္ခ့ဲသည့္တစ္ႏွစ္က မ်က္စိတိမ္စြနဲာတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည့္ 
သူ၏ဖခင္၏အားေပးမႈေၾကာင့္ လာေရာက္ခ့ဲေလသည္။ ဒါးလယ္  
သည္ အသက္တစ္ႏွစ္အရြယ္တြင္ မ်က္စိကုိ ၾကက္ဆိတ္ခံခ့ဲ 
ရသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕တြင္ ေဆးကုသမႈ 
သြားေရာက္ခံယူခ့ဲသည္။ သူ၏မ်က္စိသည္ မ်က္လုံးအိမ္ထဲမွ 
ျပဳတ္က်သြားသျဖင့္ ဒါးလယ္သည္ ၁၆ႏွစ္လုံး ထုိေနရာတြင္ 
မ်က္လုံး သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အရာမွမရိွပဲ ေနခ့ဲရသည္။ သူသည္ 
သူ၏လစ္လပ္ေနေသာမ်က္စိေနရာကုိဆံပင္ရွည္ျဖင့္ ကြယ္
ထားျပီးေဆးခန္းသုိ႔ေရာက္ရိွလာခ့ဲသည္။ ထုိအပတ္အတြင္းတြင္ 
ေစာေနဆဲႏွင့္သူ၏အဖြဲ ႔သည္ မ်က္စိအိမ္ကုိသန္႔စင္ကာ 
ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကျပီး၊ ထုိ႔ေနာက္တြင္ မ်က္စိအတုတစ္လုံးကုိ ဒါးလယ္ 
အိမ္မျပန္မီွတြင္ ထည့္သြင္းေပးခ့ဲသည္။ 

အေပၚ- ယမန္ေန႔က မ်က္စိတိမ္ခြဲစိတ္မႈကုိ ခံယူခဲ့ၾကေသာ လူနာ၁၆ဦးကို ခြဲစိတ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ဂရုျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကိုညႊန္ၾကား 
ေနသည့္ေစာေနဆဲ။ အေနာက္ဖက္စာမ်က္ႏွာမွ- ပတ္တီးမ်ားခြာျပီးေနာက္တြင္ ခြဲစိတ္ခံရသည့္လူနာမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ေရာဂါကုသ 
ေပ်ာက္ကင္းမႈ အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ေနကာမ်က္မွန္တစ္စံုစီကုိရရွိၾကသည္။ အိမ္သို႔ မျပန္မွီတြင္ ေဆးခန္းတြင္ ေနာက္ထပ္ 
တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ေနရဦးမည္။  
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ငါးလၾကာျပီးေနာက္ ဒါးလယ္သည္ ေနာက္ဆက္တြ ဲခ်ိန္းခ်က္ 
မႈ အတြက္ ေဆးခန္းသုိ႔ျပန္လာခ့ဲသည္။ ဒီတစ္ၾကိမ္တြင္ သူသည္ 
ဆံပင္ညွပ္ထားကာ သူ၏မ်က္လုံးကုိဖုန္းကြယ္ထားရန္မလုိအပ္ 
ေတာ့ ပဲျပံဳးျပံဳးၾကီး လမ္းေလွ်ာက္၀င္လာေလသည္။သူက “ကၽြန္ 
ေတာ့မ်က္လုံးအသစ္ကုိကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳက္တယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ပုိ 
ေကာင္းမြန္တ့ဲ ဘ၀ကုိရျပီ” ဟုေျပာေလသည္။

အသက္၄၀ႏွစ္အရြယ္ ေနာ္ဖူးက့ဲသို႔ အျခားလူနာမ်ားသည္ 
ဤေနရာသို႔ယခင္ကေရာက္ခ့ဲၾကဖူးပါသည္။ သူမသည္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္က တိမ္ခြဲစိတ္မႈအတြက္ ပထမဆုံး လာေရာက္ခ့ဲျပီး 
သူမ၏မ်က္လုံးအျခားတစ္ဖက္ကုိ ခြဲ စိတ္ရန္ အတြက္ 
ယခုျပန္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားလာေရာက္ၾကေသာ 
လူနာမ်ားနည္းတူ ေနာ္ဖူးသည္လည္း ေဆးခန္း အေၾကာင္းကုိ 
ပါးစပ္စကားမွ တဆင့္ၾကားခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။ ဧလိယသည္ 
နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဆးခန္းအခ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲ 
ေသာကရင္လူမ်ိဳးေဆးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ျပီး လူနာတုိ႔ကုိ ကုသရန္ 
အတြက္ ေတာတြင္းထဲသို႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္ေလ့ရိွပါသည္။ 
သူမက “လူတုိင္းဧလိယကုိသိတယ္။ သူ႔ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ 
ယုံၾကည္ျပီးခ်စ္တယ္။ ဧလိယရ့ဲေဆးခန္းနဲ႔ ဆရာ၀န္ေတြ 
အားလုံးအတြက္ ၀မ္းသာစြာေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။” 
ဟုေျပာပါသည္။ 

သူႏွင့္ေစာေနဆဲတုိ႔သည္ သူတုိ႔တက္ႏုိင္သမွ် သူတုိ႔လူမ်ိဳးကုိ 
ကူညီရန္ ပုံအပ္ထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားထဲမွ နမူနာ 
ႏွစ္ဦးသာျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာ
သည္ႏွင့္အမွ် ဖြံ ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေသာ အကူ 
အညီမ်ားကုိ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ဤသို႔ေသာေဆးမွဴးမ်ားသည္ 
ကရင္ျပည္နယ္ တြင္းလူတုိ႔ကုိအကူအညီျပဳရာတြင္ ပုိ၍ 
အသုံး၀င္လာပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ 
ေဆးကုသျခင္းထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး၊ ၾကီးထြားမႈႏွင့္ အခြင့္အေရး 
တုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ကုိေပးအပ္ေနပါသည္။ 

ေစာေနဆဲႏွင့္ ဧလိယတုိ႔နည္းတူ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဆးမွဴးမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဆုေတာင္းေပးပါ။ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားပုိ၍ 
ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ ေဆးမွဴးမ်ားႏွင့္ က်န္း
မာေရးလုပ္သားမ်ားကုိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ပုိ၍ ေလ့
က်င့္ေပးႏုိင္ေစရန္အတြက္လည္းဆုေတာင္းေပးပါ။ 

အဲလ္ဆာကာမွ ဧည့္သည္ မ်က္စိအထူး 
ကုဆရာ၀န္ Dr. Robert Arnold သည္ 
ေစာင္းေနသည့္မ်က္စိတစ္ဖက္ကုိ 
ေအာင္ျမင္စြာျပဳျပင္ခြဲစိတ္ျပီး၊ ရလဒ္ကုိ 
ပထမဆုံးအၾကိမ္ၾကည့္ရႈရန္  ေနာ္ေဖာ
ေဂးအား ခြဲစိတ္မႈအျပီးဓါတ္ပုံကုိ 
ျပေနစဥ္။ သူသည္ ကရင္ျပည္နယ္
တစ္၀ွမ္းတြင္ အျမင္ႏွင့္ အၾကားဆုိင္ရာ 
ေစာင့္ေရွာက္ကူညီ မႈကုိေပးအပ္ေသာ 
ျမန္မာေဗးရွင္းကုိတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

၀န္ထမ္းအနည္းငယ္သာရွိျပီး 
ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားအတြင္း 
ကရင္လူနာမ်ားသည္ ခြဲစိတ္မႈအတြက္ 
အာရံုေၾကာကုိပိတ္ဆုိ႔သည့္ေဆးထုိး
ေပးျခင္းခံရပါသည္။ သူတုိ႔သည္ 
ခြဲစိတ္ေနစဥ္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ 
လဲေလ်ာင္းေနရင္း အရာရာတုိင္းကုိ
သိေနျပီး ႏိုးထေနသည္။ ဤေနရာတြင္ 
လူနာသည္ မ်က္လုံးေစာင္းေစြျခင္း
အတြက္ ခြဲစိတ္မႈအတြင္း မ်က္လံုးကုိ 
ေဘးသုိ႔ဆြဲရန္ကူညီေပးသည့္ ခြဲစိတ္ 
ခ်ဳပ္ဆက္ျခင္းမ်ားကုိ ခံၾကရပါသည္။ 

Burma Vision မွ ပံ့ပိုးသည္။  



၁၇ႏွစ္ ၾကာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပ်က္စီးသြားျ ပီးေနာက္ 
သိပ္မၾကာမီွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစကာ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ကၽြန္ေတာ္ 
ေရာက္ရိွခ့ဲပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခင္ႏွစ္ မစ္ရွင္တစ္ခုအတြင္းတြင္ 
ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပည္တြင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား (IDPs) 
ႏွင့္သူတုိ႔၏ အေျခအေနမ်ားကုိ မတူညီသည့္မွန္ေျပာင္းတစ္ခုမွ 
တဆင့္ မိဘအသစ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ခ့ဲပါသည္။ 

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ့ဇနီးသည္သည္ လွပေသာ ေယာကၤ်ား 
ေလးတစ္ဦးကုိေမြးဖြားေပးခ့ဲျပီး၊ ကၽြန္ေတာ္၏ေမြးခါစသားငယ္ 
ေလးကုိၾကည့္လုိက္မိခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ပုိင္ဆုိင္လိမ့္မည္ဟု တ 
ၾကိမ္တခါမွ်မထင္ထားခ့ဲေသာဖခင္တစ္ဦး၏ အကာအကြယ္ေပး 
လုိသည့္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခ့ဲပါသည္။ 

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မိသားစုလုိက္ 
ကယ္ဆယ္ေရးမစ္ရွင္တစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္သုိ႔ခရီးထြက္ခ့ဲပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ FBR အဖြဲ႔သည္ 
ကေလးမ်ားကုိဦးေဆာင္ျပီး Good Life Club အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ေဆးမွဴးမ်ားမွ ရာ ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူနာတုိ႔ကုိကု
သေပးသည့္ ေနရာ ျဖစ္တ့ဲ IDP စခန္းအခ်ိဳ ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
သြားေရာက္ခ့ဲပါသည္။ ပထမတန္းနဲ႔ဒုတိယတန္းကေလးမ်ားကုိ 
ၾကည့္ရင္း သူတုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရန္မွ ပထမဆုံးထြက္ေျပးခ့ဲစဥ္က 
ကၽြန္ေတာ့သားႏွင့္အသက္တရြယ္တည္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဆုိသည္ကုိ 
သတိျပဳမိခ့ဲပါသည္။ 

မိဘတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤကေလးမ်ားကုိ စခန္းထဲတြင္ ေတြ႔ 
ရေသာအခါ ခံစားခ်က္အသစ္တမ်ိဳး ကုိခံစားခ့ဲရပါသည္။ ေတာင္ထိပ္ဖ်ား
ခံတပ္ေပၚမွျမန္မာစစ္တပ္သည္သူတုိ႔ ကုိအခ်ိန္မေရြး ပစ္ခတ္ႏုိင္သည္ 
ဆုိသည္ကုိသိထားေသာ၊ အကယ္၍သူတုိ႔ကေလးဖ်ားနာခ့ဲေသာ 
ဤစစ္တပ္ကပဲ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈရယူရန္ အတားအဆီး 
တစ္ခုျဖစ္ မည္ဆုိသည္ကုိသိထားေသာမိဘတုိ႔၏ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈကုိ 
စတင္နားလည္ခ့ဲပါသည္။ 

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (KIO) သည္ လုံျခံဳ ေသာအ္ိမ္ 
ရာႏွင့္အစားအေသာက္မ်ားကုိေထာက္ပ့ံ ကူညီ ေပးေသာ္လည္း IDPs 
တုိ႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္တုိက္ခုိက္မႈ မစတင္မီွကပင္ဆုိးရြားေသာ 
အခက္အခဲနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကုိ ခံစားေနၾကရပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ သားေလးအတြက္ အားနည္းမႈ 

ကုိ အေတာ္ေလးခံစားခ့ဲရသည္- ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ 
မိသားစုမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ေနေသာျမန္မာစစ္တပ္အေပၚတြင္
လည္း ပုံစံအသစ္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ဒါသ ျဖစ္မိပါသည္။ ဤစစ္တပ္မွ 
ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔ကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါးတုိက္ခုိက္ခ့ဲပါသည္။ ဤ 
စစ္တပ္မွ ကခ်င္လူမ်ိဳ းတုိ႔ကုိ လြန္ခ့ဲေသာ ခုႏွစ္နွစ္မွစကာ တုိက္ 
ခုိက္ေရးဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား၊ ေမာ္တာမ်ား၊ စက္ေသနတ္မ်ား၊ 
အဓၶမျပဳက်င့္မႈမ်ား၊ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား၊ ျပည္သူတုိ႔ကုိ မုိင္း 
ရွင္းလင္းသူမ်ား အျဖစ္အသုံးျပဳကာ တုိက္ခုိက္ခ့ဲသည္။ ဤစစ္တပ္ 
ကုိပင္ ျမန္မာဗဟုိအစိုးရက လစာေပးအပ္ေနပါသည္။ ဤအရာအား
လုံးသည္တူညီသည့္စစ္တပ္တစ္ခုထဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

FBR သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ လုပ္ကုိင္ 
ခ့ဲေသာ္လည္း စစ္တပ္သည္ မေျပာင္းလဲေသးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ 
ေဒါသျဖစ္မိပါသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္အရေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
အစုိးရသည္ မိမိတုိ႔၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ ေနေသာ 
စစ္တပ္ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္အေၾကာင္းမေျပာဆုိခ့ဲပါ။ 

ျမ န္မာ့လက္နက္ကုိင္အင္အား စုမ်ား  က်ဴးလြ န္ ခ့ဲေသာ  
လူ ႔ အ ခြ င့္ အေ ရး ခ်ိဳ းေ ဖာ က္ မႈ မ်ား ကုိ မ် က္ ကြ ယ္ျ ပဳ ကာ  
အေနာက္ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရအလုိကုိ လုိက္ 
ေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ္ သည္စိတ္ရႈ ပ္ေထြးမႈ ကုိ ခံစား ခ့ဲရပါ  
သ ည္ ။  တ စ္မ်ိဳး သား လုံး ဆုိ င္ ရာ  အ ပ စ္အ ခ တ္ရ ပ္ စဲေ ရး  
သေဘာတူညီမႈထဲတြင္ လက္နက္ရုတ္သိမ္းေရးပါ၀င္သျဖင့္ 
လူမ်ိဳ းစုငယ္တုိ႔သည္ စစ္တပ္ကုိ တြန္းလွန္ကာကြယ္ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ 
သည့္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနသည္ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေဒါသ 
ျဖစ္မိပါသည္။ 

ရွအစ္ယမ္း IDP စခန္းထဲတြင္ေအးခဲလုနီးပါးအထိအပူခ်ိန္ 
နိမ့္က်ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ၅လသားအရြယ္သားေလးကုိ 
ေႏြးေထြးစြာထားျပီး IDP ယာယီတဲတစ္ခုထဲမွ ေျမၾကီးေပၚမွာအိပ္ၾက 
ပါသည္။  ဤမိဘတုိ႔သည္လည္း သူတုိ႔ထပ္၍ မေျပးရေတာ့ရန္ႏွင့္ 
သူတုိ႔ ကေလးမ်ား မဖ်ားနာၾကေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္သူတုိ႔က 
ေလးမ်ားအတြက္ ညတုိင္းဤသို႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား သူတုိ႔၏ 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိရပ္တန္႔ရန္၊ IDPs မ်ားလုံျခံဳေႏြးေထြးစြာျဖင့္ 
ေကာင္းမြန္စြာစားေသာက္ႏုိင္ရန္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး -ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔၏ ရန္သူအေပၚ၌ပင္- ႏွလုံးသားထဲတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ 
ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားရိွေနေစ ရန္အတြက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မိိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္း 
ဖခင္တစ္ဦး၏အျမင္ 
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မိခင္အသစ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ကၽြန္မသည္ အေတြးသစ္၊ 
ခံစားခ်က္သစ္နဲ႔ ကမၻာတစ္ခုထဲသို႔ ရုတ္တရက္ေရာက္ရိွခ့ဲပါသည္။ 
ပဋိပကၡျဖစ္ရာေဒသမ်ားအတြင္းမွ မိသားစုမ်ားႏွင့္ေနထုိင္ရသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မသည္အျမင္အသစ္တစ္ခုကုိ ရရိွခ့ဲပါသည္။ 
 
ကၽြန္မႏွင့္ကၽြန္မခင္ပြန္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ကယ္ 

ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ သင္တန္းေပးရာမွာကူညီေနခ့ဲျပီး လြန္ခ့ဲတ့ဲ 
တစ္ႏွစ္ကၽြန္မသားေလးေမြးဖြားျပီးေနာက္ ကၽြန္မတုိ႔သည္ 
ကၽြန္မတုိ႔အလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္ေနသည့္အခ်ိန္ သူ႔ကုိ မည္သို႔ 
ေခၚေဆာင္သြားရမည္ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍အျမဲတမ္းဆု 
ေတာင္းခ့ဲၾကပါသည္။ အရင္က ကၽြန္မတုိ႔စားဖုိ႔အစားအစာ 
သို႔မဟုတ္ အိပ္ဖုိ႔ျခင္ေထာင္မရိွလွ်င္ေတာင္ကၽြန္မတုိ႔ အဆင္ 
ေျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးတစ္ေယာက္ရလာသည့္အခါ 
ကၽြန္မတုိ႔သည္ အားနည္းတ့ဲအေနအထားသစ္တစ္ခုရိွ လာတာကုိ 
ခံစားရပါသည္။ 
 
ယခုကၽြန္မသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ထံကေနထြက္ေျပးရျပီး 

သူတုိ႔၏အသက္ႏွင့္အနာဂတ္အတြက္ ေၾကာက္ရြ႕ံေနရသည့္ 
နည္းတူ သူတုိ႔ကေလးမ်ားအတြက္ တူညီတ့ဲ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ား 
ရိွေနေသာ မိခင္မ်ားအေပၚ ေလးစားမႈအဆင့္ အသစ္တစ္ခု 

တုိးလာပါတယ္။ လုံျခံဳရာသို႔ထြက္ေျပးခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ကေလး 
မ်ား ကုိခ်ီ ပုိးကာရသမွ်ပစ ၥည္းမ်ား ကုိသယ္ေဆာင္ေန ၾက 
သည့္သူတုိ႔သည္ သန္မာျပီး သတိၲရိွသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေျခ 
အေနမတည္ျငိမ္ေသာ၊ ရင္းႏီွးမႈမရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု 
တြင္သူတုိ႔ကေလးမ်ားကုိ ၾကိဳးစားေစာင့္ေရွာက္ေနၾကသည့္ 
သူတုိ႔ သယ္ေဆာင္ထားရသည့္ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈကုိ ကၽြန္မ လတ္
ဆတ္တ့ဲမ်က္လုံးႏွင့္တပ္အပ္ေတြ႔ခ့ဲရပါသည္။ ကေလးငယ္တစ္
ဦးကုိဆက္လက္အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ ေအာင္ထားရသည့္ေ
န႔စဥ္လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ အတူ သူတုိ႔သယ္ေဆာင္ထားရသည့္ 
၀န္ထုပ္သည္ မည္မွ်ၾကီးမားလွပါသနည္း။   
 
မိခင္မ်ားရွင့္- သင္တုိ႔ကုိ ယခုရပ္တန္႔ကာအေသအခ်ာဆုေ

တာင္းေပးပါရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားမည္သို႔ 
ျဖတ္သန္းေနရသည္ဆုိသည္ကုိသင္တုိ႔နားလည္ပါသည္။ 
အေကာင္းဆုံးအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ပင္ ကေလးမ်ားကုိျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္ရသည့္ ခရီးသည္ မည္မွ်ခက္ခဲသည္ဆုိသည္ကုိ
သင္တုိ႔နားလည္ပါသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈအစား ႏွစ္သိမ့္မႈ၊ 
ကစဥ့္ကလ်ားအေျခအေနမ်ားအလယ္တြင္ လုံျခံဳမႈႏွင့္ လုိအပ္ 
သည့္ေနရာတြင္အကူအညီမ်ားရရိွရန္ အတြက္ေက်းဇူးျပဳ 
ဆုေတာင္းေပးေစလုိပါသည္။ 

မိခင္တစ္ဦး၏အျမင ္
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ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမိခင္တစ္ဦးႏွင့္ 
ကေလးမ်ား အစာစားေနစဥ္။ 



FBR ႏွစ္စဥ္စခန္းသြင္းသင္တန္းအဆုံးတြင္ ရိန္းဂ်ား ၁၂ ဦးတုိ႔သည္ႏွစ္ျခင္းခံခ့ဲၾကပါသည္။ ရိန္းဂ်ားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာဂ်ိဳးဇက္သည္ ခရစ္ 
ယာန္မိသားစုတစ္စုမွေမြးဖြားခ့ဲျပီး၊ ႏွစ္ျခင္းမခံရေသးေပ။ သူက “ကၽြန္ေတာ္ဘုရားသခင္အေပၚသံသယရိွခ့ဲတယ္” ဟုေျပာျပပါသည္။ 
သမၼာတရားကုိရွာေဖြျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကုိရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းခံရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာသူ၏အေတြ႔အၾကံဳကုိ ေအာက္တြင္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

“ကၽြန္ေတာ့ဘ၀မွာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရတ့ဲအတြက္ပုိျပီးေတာ့ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိခံစားရပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ 
‘ဘာသာေရးခရစ္ယာန္ေတြ’ ရိွပါတယ္။ သင့္ရြာဟာ ခရစ္ယာန္ သို႔မဟုတ္သင့္မိဘမ်ားဟာခရစ္ယာန္ျဖစ္ရင္ သင္ဟာအလုိအ 
ေလ်ာက္ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္လာပါတယ္။ အရင္က ကၽြန္ေတာ္ဟာဘာသာေရးခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
ဘုရားသခင္ကုိရွာေဖြေနခ့ဲတယ္။ လူေတြဟာကၽြန္ေတာ့ကုိခရစ္ယာန္တစ္ဦးလုိ႔ထင္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုိ႔ အခုထိႏွစ္ျခင္းမခံရေသး
တာလည္းလုိ႔ေမးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သမၼာတရားကုိရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာၾကီးေပၚမွာ ျပသနာေတြအမ်ားၾကီးရိွျပီးကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တခါတရံမွာ ဘုရားသခင္ကုိအကူအညီေတာင္း ေပမ့ဲ 
အကူအညီမရၾကပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ (အကယ္၍ဘုရားသခင္ေနာက္ကုိလုိက္ရင္) သူမ်ားေတြထက္ဘာလုိ႔ပုိျပီးခံစား 
ၾကရတာလည္းဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကမၻာၾကီးကုိဖန္ဆင္းေသာ္လည္း မေကာင္းဆုိး၀ါးနဲ႔ 
စာတန္ဟာ ကမၻာၾကီးေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္သတိျပဳမိပါတယ္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ကို 
ခ်စ္ရင္ စာတန္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ ရန္သူျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိလွည့္ျဖားဖုိ႔ ၾကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ တခါတရံမွာ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔သူ႔ကုိလုိအပ္တယ္ဆုိတာကုိ သိေစလုိျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ ယုံၾကည္မႈကုိစမ္းသပ္ပါတယ္။ 

တစ္စထက္တစ္စ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘာသာေရးခရစ္ယာန္နဲ႔ ခရစ္ယာန္စစ္တစ္ဦးၾကားက ကြာျခားမႈကုိ ခံစားမိခ့ဲပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေနာက္ဆုံးမွာ ဘုရားသခင္ဟာစစ္မွန္ျပီး ေယရႈဟာဘုရားသခင္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိယုံၾကည္လာခ့ဲပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ‘ဘာသာေရးခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္’ မျဖစ္ခ်င္ခ့ဲပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့ရ့ဲ ယုံၾကည္ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ့ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ယခု ကၽြန္ေတာ္လုပ္သမွ်အရာတုိင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့ရ့ဲကုိယ္ခႏၶာဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တစ္စုံတစ္ခုကုိ
လုပ္တ့ဲအခ်ိန္တုိင္း ဘုရားသခင္ကသိထားႏွင့္ျပီးသားပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ပုိျပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိစိတ္ခ်မႈရိွလာျပီး အလုပ္ေတြကုိ ပုိျပီး 
ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္လာပါတယ္။ 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ေတာ္ဘုရားသခင္ကုိနားေထာင္ဖုိ႔နဲ႔ သူ႔ေနာက္ကုိေကာင္းမြန္စြာ လုိက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 
ႏွစ္ျခင္းခံတ့ဲသူေတြအတြက္ ဘုရားသခင္ကုိစစ္မွန္စြာ ရွာေဖြေတြ႔ရိွဖုိ႔နဲ႔ ‘ဘာသာေရး’ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္းမျဖစ္ေစဖုိ႔ 
အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ လူေတြဟာ အသက္အရြယ္တစ္ခုကုိေရာက္လာလုိ႔ သို႔မဟုတ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးကုိ 
လက္ထပ္ခ်င္လုိ႔ ႏွစ္ျခင္းေပးျခင္းကုိခံၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာဒါကုိဘာသာေရးရည္ရြယ္ခ်က္အေနနဲ႔ မဟုတ္ပဲ ႏွလုံးသားနဲ႔လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ 
အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ အကယ္၍လူေတြဟာ ႏွစ္ျခင္းခံယူရင္ သူတုိ႔ရ့ဲ ႏွလုံးသားထဲ ကပဲျဖစ္သင့္ျပီး၊ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ျခင္းမျဖစ္သင့္ပါဘူး။”

ဘာသာေရး
  ထက္
ေက်ာ္လြန္
ေသာ ယံုၾကည္မႈ 


