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မေခ - ေလခိ ခရ ီးသ  ီးေှတတ်ေ်ီး 

ေတလ်၊ ၂၈ ရက ်ေှ  ဧပ   ၁၇ ရက ်၂၀၁၉ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

မေခနငှ ့်ေလိခ မေစ်မ  ြောင််း တလ  ျှောက့်ရှှိ မေိ ြို့နယ် (၆) မေိ ြို့နယ်သှိ   ခရ ်းသ ြော်းခြင့််း 

ေှတ်တေ််းမြစ်ပါတယ။်  မန ေ့စဉ်   ြော်းသ၊ိ မေငမ်တ ြို့၊ ထမိတ ြို့ခံစြော်း ေိသမ  ိို ဒိိုငယ်ြောရ  

မရ်းေှတ်ထြော်းပါတယ။် မရ ြောတြော နငှ ့် ဆညစ် ေံ နိ််းမ ျှော်းအလ ကျှောင့််း ိို   အမပြောမရြောင၊် 

ရ က န််း၊လ ်ေှုန ေ့ပတသ်တ်တြောမတ  ိို အစိေ််းမရြောင၊် မေစ်မ  ြောင််းတလ  ျှောက့် လူေှုဓမလေ့၊ 

ရိို ်းရြော န ေ့ပတ်သတတ်ြောမတ  ိို ခရေ််းမရြောငမ်ြငေ့လ်သျှော့် ည့််းလကျှောင့််း အေှတအ်သြော်းမပ  

မရ်းသြော်းထြော်းပါတယ်။  ခရ ်းသ ြော်းေှတတ်ေ််း  ျနရိှ်မနမစရနန်ငှေ့ ်ဆရြော၊ဆရြောေတိို ေ့ စြောမပနလ်ည ်

မရ်းသြော်းတ ေ့အခါ အမထြော ်အ ူမပ မစရန ်ရညရ် ယ်ပါတယ။် 
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ေတလ်၊ ၂၈ ရက ်၊ ၂၀၁၉ 

ရန်ကန်ု- မေစက်က ီးန ီး 

 

ရန ်ိုန ်မန မန ေ့လည ် ၁၂ နြောရ ခ   MNA မလယဉ်န ေ့ထ  ်တယ။် ၂ နြောရ  ၂၀ ေနိစ်ေှြော 

မေစ်က  ်းနြော်း မရြော ်တယ်။  မလယဉ်မပေါ်  တမလ ြော ်လံို်း ေမတ ြို့ မြစ်တြော  ြောတ ေ့  အစေ်မြြူအနိ ေ့  

စ ြော်းမတ မမပြော  တယ်။ အစ်ေ  သူ ေ့ရ ေ့  ရ က န််း ပမရြောဂျ ်  သငတ်န််းမပ်းတ ေ့ အမ  ြောင််းမတ  

မမပြောမပတယ။် စ ြော်းမတ ၊ ြလှယစ်ရြောမတ   ေ ိုနန်ိိုင။် အခိုေှ မအ်းမအ်း မဆ်းမဆ်း 

စ ြော်းမမပြောမြစ်မတြောေ့တယ။်  

မေစ်က  ်းနြော်းမလဆပ်ိမရြော ်မတြောေ့ ဆရြောေက  ်း  ဖှိ င့်ဆိိုင််းမရြော ် လြောက ိ တယ။် 

ဟိိုတယေ်ှြော အထိုပ်ချမပ ်း စစ်မရှြောငစ်ခန််းမတ ေှြော ပန််းချ သငမ်ပ်းတ ေ့ ဧရျှော၀တီ  ူမှုလရ်းအသင့််း 

အဖ  ွဲ့ရ ေ့ အနိုပညြော ပမရြောဂျ ် ပန််းချ မပပ   ိိုသ ြော်းတယ။် ဒ ပမရြောဂျ ်ေှြော ပန််းချ သငမ်ပ်းတ ေ့ 

ဆရြောေမ ြ်ောဆိိုင််းန ေ့ မပနမ်တ ြို့တယ်။ ရန ်ိုန ် ဂိိုသ ေှြော လိုပ်တ ေ့ သူ ေ့ရ ေ့ ပထေဆံို်းပ  ေှြောဆံိုတိုန််း  

၂၀၁၆။ အ ေ့ဒ  တည််း  ဆ ်လိုပ်မနတြော၊ အခိုဆိို (၄) နစှ်မတြောငရိှ်မပ ။ ဆရြောေ ိို မတ ြို့မတြောေ့ 

မေ်း  ညေ့ေ်တိယ-်အခို Art Program  မန စစ်မရှြောငစ်ခန််း   မလ်းမတ ရ ေ့    စိတ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ြော    

မပနလ်ည ်ိုစြော်းလြောနိိုငေ်ှု အမမခအမန ဘယလ်ိိုရိှပါသလ လိို ေ့။  

ဆရြောေ  မမပြောမပတယ် - အခိုဆိို  မလ်းမတ   သတူိို ေ့ပန််းချ  ဆ  တြောရယ်၊ သတူိို ေ့ဆ   

ထြော်းတြောမတ  ိို မပပ  လိုပ်တြောရယ၊် ဒ မပပ  မတ  မန စစ်ပ  အမမခအမန မတ  ိို  သတင််းစ ြော်း 

ပါ်းတြောမတ ရယ်  ဆိိုတ ေ့  ဒ အချ ်  (၃)ြ က့်တှိ  ရ ေ့  ဆ စ်ပ်ေှု ိို မေငလ်ြောမတြောေ့ သတူိို ေ့မတ   

လ ်ရှိအမမခအမနမတ  ိို မမပြောမပမနသမူတ အမြစ် ပါဝငလ်ိုပ်မဆြောင ်မနသမူတ လိို ေ့ သတူိို ေ့ခံစြော်း 

လြောရတယ်၊ ဒ  မနတဆငေ့ ်သတူိို ေ့ ပိိုသနေ်ြောလြော  တယ၊် Stronger မြစ်လြောတယလ်ိို ေ့   သံို်းသပ် 

တယ် မမပြောပါတယ။် မပပ  ေှြော မပထြော်းတြောမတ   ပိုန််းခိို ျင််းထ ေြှော မနခ ေ့ရတ ေ့ အမမခအမန၊ 

အခိို ်အတန ေ့မ်တ ၊  ျညမ်ပါ ်မတ  မန လူမတ ဆ  မနမရြောင၊် အလင််းမရြောင ်မြြော ျမနတြော 

မတ ၊ လ ်မ   န ေ့ အစြော်းအစြော မဝမပ်းတြော ိို လ ်ခံရရိှေှု၊ လ ်လ  န ေ့ အစြော်းအစြော  ြော်း  

ဆ ်သ ယ်ေှုန ေ့ မေ ်ရိိုင််းပငမ်တ  အမ  ြောင််းမတ  ိို ဆ  ထြော်းတယ်။ အရိုပ်၊ အမရြောင၊် အမတ ်း ိို 

ဆ ်စပ်တငမ်ပေှု (concept) မတ သပ်ိမ ြောင််းတယ။် လေ််းေှြော Indian restaurant ေှြော ဒနိခ်ျဉ်န ေ့ 

လ ်ြ ်ရညဝ်ငမ်သြော ်  မသ်းတယ။် 
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မပပ  မပ ်းမတြောေ့ ဆရြောေက  ်း  ဖှိ င့်ဆှိ င့််းလရျှော့်အေိ် ိိုသ ြော်း  တယ်။ နည််းနည််းလှေ််းတယ။် 

မခံက  ်း  ၄ ဧ မလြော ်  ျယတ်ယ။် ဝါ်းပငမ်တ ၊ သ ်းပငစ်ြော်းပငမ်တ န ေ့ သပ်ိလတှယ။် 

မတြောအရိိုင််းပင၊် ပန််းပငမ်လ်းမတ လည််း ရိှတယ။် မေစ ်ေ််းနြူ်းေြှောပ ။ အေိ်  သစ်သြော်း ိို 

အြော်းမပ မဆြော ်ထြော်းမပ ်း မခါငတ်ိိုငမ်ေငေ့မ်ေငေ့၊် တခံါ်းမပါ ်မေငေ့မ်ေငေ့ ် ျယ် ျယ်မတ န ေ့ မေစ်ြ  ်ိို 

ေျ န်ြှောေူထြော်းတယ။် ဆရြောေ မဒါင ်ည ယ် န ေ့ဆံိုတယ။် ညစြော ိို ဘ သြော်း၊ ငပိမထြောင််း၊ မရွှေြရံိုသ ်း၊ 

အတိို ေ့အရ  ်အစံို၊ စပ ်း၊    ်ဥ မစြ်ောမတ  မ  ်းမေ ်းတယ။် ၃ ပန််း နမ်တြောင ်စြော်းေတိယ်။ 

ထေင််းစြော်းမသြော ်မပ ်းမတြောေ့ ခရ ်းစဉ်န ေ့ နယ်မမေအမမခအမနအမ  ြောင််း မဆ ်းမန ်း  တယ်။ 

  

 

ေတလ်၊ ၂၉   ရက၊် ၂၀၁၉ 

မေစက်က ီးန ီး - ခ  မ   

 

ေန ်  ၁၀  နြောရ ခ    မဟြ်ောတယ ်မန  စထ  ်တယ။်  ဆရြောေ  မဒါငရ် ယ်ရ ေ့ရံို ်း  Sha-it  ေှြော 

ခဏဝငမ်ပ ်း     ပစစည််းအထိုပ်အပိို်း     ထပ်တငစ်ရြောရိှတြောတင၊်     ရံို ်းအြ  ြို့သြော်းမတ န ေ့     ေိတဆ် ၊် 

နှုတ်ဆ ်စ ြော်းမမပြောမပ ်း ထ  ်လြောခ ေ့  တယ်။ ၁၁ နြောရ ထိို်းလိုမပ ။ မေစ်က  ်းနြော်း ထ  ၊် 

 လေင််းထငတ်ံတြော်း ူ်း၊ ဝိိုင််းမေြော်မေ ိြို့မရြော ်တယ။် ဝိိုင််းမေြော ်မန  န််းမေြော် ိို ၁၇၇ 

  လိိုေ တြော၊ ချ မြ  ၁၂၈.၇၀   လိိုေ တြော၊ မေစ်က  ်းနြော်း ၁၇.၉၀   လိိုေ တြော အသ ်းသ ်း 

လှေ််း  တယ။် ထ  ်လြောမပ ်း သပ်ိေ  ြောခင ် ဆဒံို်းလေ််းေှြော  ြော်းအမရှြို့ ညြောြ ်ဘ ်း 

မပါ ်တယ။်  ြောဘ ်းလ မပ ်း နြောရ ဝ ်မလြော ် ထပ်မေြောင််းလြောတိုန််း၊ ဆရြောေ မဒါငည် ယ ် 

 ြော်းဆရြောန ေ့ မသမသချြောချြောေိတ်ဆ ် စ ြော်းမမပြော  ညေ့မ်တြောေ့ေှ  ြော်းဆရြော  ဒ လေ််းမ  ြော ိို 

ေမေြောင််းြူ်း မ  ြောင််း သရိမတြောေ့တယ်။ ပိိုဆိို်းသ ြော်းတြော  အခို လေ််းေှြော်းမနတြော။ လေ််းဆံိုေှြော 

ဆဒံို်းလေ််းြ ် ိို ေခ  ဘ ၊ တညေ့တ်ညေ့မ်ေြောင််းရေှြော။ ဒါမပေယေ့် ဆဒံို်းလေ််းညြ ်ချ ိ်းလိို ်မတြောေ့ 

လှေ််းလ   ိုနတ်ယ။် ဆဒံို်းလေ််း မတြောေ့  ျယ်မပ ်းမြြူ်းမနတြော၊ လေ််းသပ်ိမ ြောင််းတယ်၊ 

တရိုတ် ိို မပါ ်တယ်။ င ှ်မပျြောသ ်းတငတ် ေ့ ြော်းမတ  မြတ်တြောမတ ြို့တယ။်  ြော်းအသ ြော်း 

အလြော၊ လူအသ ြော်းအလြောေမပတဘ််ူး။ မပနလ်ှညေ့လ်ြောမပ ်း ချ မြ ြ ်သ ြော်းတ ေ့ လေ််းမ  ြောမပေါ် 

မရြော ်လိို ေ့ သပ်ိေ  ြောခငေ်ှြောပ   ြော်းဘ ်းထပ်မပါ ်မပနတ်ယ။် ဒ တစ်မခါ ်  ညြောဘ ်း။ 

နေ်မေြောယန ်(Num Maw Yang) ရ ြောေှြော။ ဒ တစခ်ါမတြောေ့ သလိိို ်မပ ၊ မရှ ြို့ဆ ်ြိို ေ့ သပ်ိေဟနမ်တြောေ့။ 

ေနဝ်ိန််း ိို  ြော်းန ေ့ ေိနစ် ၂၀ မလြော ်မဝ်းတယ်။ ဒ တစ်ခါ  ြော်းဘ ်းအပိို ေပါမတြောေ့။ ေနဝ်နိ််း ိို 

 ြော်းဘ ်းသ ြော်းြြောရေှြောဆိိုမတြောေ့ မစြောငေ့ရ်ေယေ့် အတူတူ   နေ်တိို ေ့လည််း ေနဝ်ိန််းသ ြော်းေယေ့ ် ၃ 
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ဘ ်းန ေ့တပ ်းတည််း လိို ်လြောမပ ်း မန ေ့လညစ်ြော စြော်း  တယ်။ မတြ်ောမသ်းတြောမပါ ေ့၊  ြော်းပျ တ် ေ့ 

မနရြောေှြော လူမနအေိတ်စ်လံို်းရှိမပ ်း၊ ၃ ဘ ်းလည််း အဆငသ်ငေ့ ် ရိှလိို ေ့သြော။ ဝိိုင််းရ ေ့ဆည််းဆြော ဆိိုတ ေ့ 

ဆိိုငေ်ှြော ထေင််းစြော်းတယ။် နေှ််းြ ်ချဉ်သိုပ်၊ ငါ်းမမခြော ်မ  ြော ် ဟင််းရံမပ်းတယ။် 

မအြော ်အရပ်  လြောြ ငေ့တ် ေ့ဆိိုငေ်ျြော်းလြော်း။ ငါ်းပိရညအ်တိို ေ့    နေ်သပ်ိက  ိ တ် ေ့ မေင််းခ ြောရ   ်

ပိုတိုမလ်းမတ န ေ့။ အဝစြော်း  တစ်မယြော ် ၂၅၀၀ ျပ်။  စြော်းမပ ်းမတြောေ့  ြော်းပျ တ် ေ့မနရြောဆ မပန၊် 

ပစစည််းမတ ချ၊ အမခြော်း ြော်းငြှော်း၊ ပစစည််းမတ   မပနတ်ငမ်ပ ်း  ၃ နြောရ ခ  မလြော ်ေှ မပနထ်  ်မြစ ်

  မတြောေ့တယ်။ 

ေနဝ်ိန််း (နေ်မေြောလန)် အမ ျြော် မလြောဆြောရ ြောေှြော င ှ်မပျြောခင််းမတ စမတ ြို့တြောပ ။ 

တလမ ျှော့်တမခေါ်အခင််းမတ ၊ အပငမ်တ ခိုတ်မပ ်းချိနဆ်ိိုမတြောေ့ ညစ်စိုတ်စိုတင်ိုပ်တိိုမတ  ထိို်းထိို်း 

မထြောငမ်ထြောငန် ေ့ မေငရ်တြော ရိုပ်ဆိို်းအ ျည််းတနလ်ိို ်တြော။ ခိုတ်မပ ်းအပငမ်မခရင််း  ပ်လျ ်ေှြော     

တ ်စမပ မနတ ေ့     မနြော ်အပငမ်ပါ ်မတ ။     မဒသခံ      ြော်းဆရြောဦ်းမလ်း မမပြောမပချ အ်ရ 

ဒ ထင််းရှု်းင ှ်မပျြော  ၆ လ တစ်က ေိ် (တစန်စှ် ၂ သ ်း) စိို တ်ယ။် 

  

ဒ အနြော်းေှြောပ  ဝ ြ ်လှေ််း  ညေ့ရ်င ် လှုိငမ်ငါဘ ေ် မတြောင ်ိိုမတ ြို့ရမပ ။ အခံို်းမလ်း 

နစှ်ခံို်း  ထပ်ိေှြော။  ြော်းဆရြော  သတူိို ေ့စစ်သြော်းမတ  ဘရြောစ ရြောမတြောငဟ်ို ရှုပ်မနြော  ်

မခေါ်မ  ြောင််း မမပြောတယ်။ မပါ ်မပါ ်ရှြောရှြောမတ ။ 

မလြောဆြော အမ ျြော် ေနမ်ဒါငမ် ျ်းရ ြောေှြော မေခမေစ် ိို စမတ ြို့ရမပ ။ အ ေ့ဒ အနြော်း မဘြောေ်မေန ်

 ိုေဗဏ ဆိိုငဘ်ိုတ်မထြောငထ်ြော်းတြော မတ ြို့ရတယ်။ အ ေ့ဒ မနြော ် ရှမငေါ်ရ ြော မရြော ်တယ်။ 

ဒ နြော်းေှြောမတြောေ့ မေခမေစ်မ  ြောင််း ိို မ ြောင််းမ ြောင််းမတ ြို့ရမပ ။ မေစ်မရစ ်းမ  ြောင််း  

တိတိ ျ ျ မသမသသပ်သပ်ေရိှ၊ မ ျြော ်ခ မတ ၊ မ ျြော ်ပံိုအစို အစိုမတ န ေ့     

ပျ ်မတြောင််းမတြောင််း ခပ်တိေတ်ိေ်လိို။ မေစ ်ပံိုပျ ်မနမပ လိို ေ့ ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  ေှတ်ချ  ်

မပ တယ်။ ရှမငေါ်တံတြော်း ိိုမတ ြို့တယ်။ ၂၀၁၁ ခိုနစှ ်ြ ငေ့တ်ယ။် တံတြော်း  ခပ်မသ်းမသ်း 

တိိုတိိုပါပ ။ ဒါမပေယေ့ ် ဒ တံတြော်းရ ေ့ တြ ် အထ ပိ်ိုင််း မတြောေ့ နယ်မခြော်းမစြောငေ့တ်ပ်န ေ့ 

မပညသ်ူ ေ့စစ်နယ်မမေပ ။ တံတြော်းေရိှခင ် ဒ နယ်မမေနစှ်ခို မြတ်မတြော ်ထြော်းသလိိုရှိမနေယ်။ 

အထ ်ြ ်ေှြော မရ ြောတြောစ ေ ံိန််းန ေ့ သစ်ထိုတတ်ြောမတ  လိုပ်ချငတ်ိိုင််းလိုပ်မ ြောင််းမစေယေ့ ်

အမနအထြော်းမပါ ေ့။ ၁၉၉၄ ခိုနစှ်မနြော ်ပိိုင််း မငေိ််းချေ််းမရ်း ယူအမပ ်း တရိုတ်န ေ့ ပိိုေိိုထမိတ ြို့ 

လြောရတယ်ဟို  ြော်းဆရြော  မမပြောတယ။် ယခင ် မငေိ််းချေ််းမရ်း ေရခင ်မတြောေ့ KIA 

 ိိုယေ့ဘ်ြောသြောပ လိုပ်တြောမပါ ေ့ ဟိုမမပြောတယ။် နနဝ် တံတြော်း ထပ်မြတ်တယ။် ဒ ေနဝ်နိ််းအမ ျြော ်
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အထ ်ြ ် ရှမငေါ် မန တမလျြော  ် မေခမေစ်မ  ြောင််း  ေ််းနြူ်း တလ  ျှောက့် 

လေ််းမြြော ်ထြော်းတြော။ လေ််းတလ  ျှောက့် မမေစြောမတ  န ရ လိို ေ့။ ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော မမပြောတယ် - 

ဒ အတိိုင််းလေ််းမြြော ပံ်ို  အဆငေ်မမပ၊ မမေစြောမတ  မေစထ်  ျေယ၊် မပ ်းမတြောေ့ မေစထ်  

စ ်းဝငေ်ယေ့် မတြောငမ်ပေါ်  ျလြောတ ေ့ မချြောင််းလ တ် ်မတ  အတ  ် လေ််းမ  ြောင််း 

မပ်းထြော်းတြော ေရိှမတြောေ့ သတူိို ေ့ ိို ပိတထ်ြော်းသလိို မြစ်မန မတြောေ့တယ။် (ဒ ပံိုအတိိုင််း မေခ၊ေလိခ 

တလ  ျှောက့် မတ ြို့လြောရတယ။်) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ညမန ၅ နြောရ ထိို်းြိို ေ့ ၁၀ေိနစ ် အလိိုေှြော ချ မြ မေ ိြို့နယ်ထ  မရြော တ်ယ။် ဆ ယ်မတြော်ပန််း 

အမြြူပငမ်တ  လေ််းတလ  ျှောက့်မတ ြို့ရတယ်။ သပ်ိလတှြော။ အပင ်မေငေ့မ်ေငေ့၊် ပနမ်တ  

ချည််းမဝမနတြောဆိိုမတြောေ့ ချယ်ရ မတ လိို ေ့မတြောင ်ထငမ်နတြော။ အ ေ့ဒ မနြော ် ရှေ််းမ ျြောရ ြော၊ အေူ်းရ ြော 

မရြော ်တယ။် အေူ်းတံတြော်း  မရှ်းမဟြောင််းတံတြော်းမြစ်ေယ။် မဂိ လတ်ိုမမေပံိုေှြော ချ မြ လိို ေ့ 

ရိို ်ရှြောလိို ်ရင ်မပေါ်လြောတ ေ့ တံတြော်းပံို  ဒ တံတြော်းပ ။ အေူ်းအမ ျြ်ောေှြော နြောမေြော  ပ်ရ ြော၊ မပ ်းမတြောေ့ 

နန််းဦ်းရ ြော မတ မြတ်တယ်။ နန််းဦ်းေှြော ချ မြ ငယ် လ ပ်စစဓ်ြောတအ်ြော်းမပ်းစ ်ရံို ိို မတ ြို့ရတယ။် 
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ချ မြ ငယ် မရမလှြောငတ်ေံ မတြောေ့ ချ မြ  မေိ ြို့အလ န ်ပနဝ်ါြ ်အသ ြော်း လေ််းမ  ြော၊ ၁၁ ေိိုငရ် ြောေ ှ

ရိှတယ်။  ၆ နြောရ  ထိို်းအမပ ်း  ၁၀ ေိနစ်ေှြော  ချ မြ မေိ ြို့ ိို မရြော ်တယ။် မေိ ြို့အဝငန်ြော်းေှြော  မတ ြို့ချင ်

ဆံိုချငလ် န််းလတှ ေ့  ဆိုန ေ့ဘ်ေ်  န််း ိို မတ ြို့ရတယ်။ ယခင ် က ိ ်းတံတြော်း မတြောေ့ ပျ  ်ျ 

ထြော်းတ ေ့အတိိုင််း။ တြ ် ေ််း မတြောငမ်ပေါ်မ  ြော  KIA  ထနိ််းချ ပ်နယ်မမေ။ ဒ ြ ် ေ််း 

(ချ မြ ြ ်) ရ ေ့ မေိ ြို့မပေါ်၊ ရ ြောမတ  မတြောေ့ မပညသ်ူ ေ့စစ၊်  နယ်မခြော်းမစြောငေ့တ်ပ်န ေ့ အစိို်းရတပ် နယမ်မေ။ 

ညအပ်ိမတြောေ့ ချ မြ မေိ ြို့နယ် မ ျ်းလ မ်ဒသ ြ ံြို့ မြိ ်းမရ်းဌြောန ရံို်းမနရြောငြှော်းထြော်းတ ေ့ 

(ရံို ်းမဘ်းဘ ်ရပ်) မဒသခံ ဦ်းလြောချိဒလ် ေ််းမ ြောင််း အေိ်ေှြော အပိ့်တယ။် မရှ ြို့ဆ သ် ြော်းေယေ့ ်

ခရ ်းစဉ်ေှြော ဦ်းလြောချိဒ ်လည််းပါေယ။် 

 

 

ည ကမ်ေသခမံတ န ဲ့ မတ ွေ့ဆံ ုစက ီးမမ  ကကမတ ဲ့ - 

ချ မြ ေှြော စစ်မရှြောငဦ််းမရအပါအဝင ်စိုစိုမပါင််းလူဦ်းမရ ၃၀၀၀ ခန ေ့ရိှ်တယ။် စစ်မရှြောငမ်တ  

မမပြောင််းမရွှေြို့လြောတြော မတြောေ့ ၂၀၁၁ ခိုနစှ် မနြော ်ပိိုင််း  တည််း ။ အစိို်းရ ဝနထ်ေ််းေျြော်းတယ်။ 

ချ မြ မေိ ြို့နယ်ေှြော ေူလတန််းန ေ့ ေူလတန််းခ   ၃ မ ျြောင််း၊ အထက့်တန့််း ၃ မ ျြောင််းရိှတယ။် အမခြော်း 

အလိုပ်အ ိိုငအ်မနန ေ့ ေိရိို ်းြလြော မတြောငယ်ြောစိို ်  တယ်။ လံို်းတ ်းစပါ်းစိို တ်ယ။် ငရိုပ်၊ 

ခရေ််းချဉ်သ ်း၊ ခရေ််းသ ်း အနည််းငယ်စိို ်  တယ။် အမခြော်းအသ ်းအနှ ံမတြောေ့ မေစ်က  ်းနြော်း၊ 

ဝိိုင််းမေြော်ြ  ် လြောမရြောင််းတြော ိို ဝယ်စြော်းတယ။်    ၊် ဝ ် မေ ်းမေြူမရ်း တနိိုငလ်ိုပ်တယ။် 

ဓြော်းမခင််း၊ ဓြော်းရိို်း လ ေ်ှုလိုပ်ငန််းလိုပ်သ ူ အနည််းငယ်ရိှတယ်။ မခင််းပလိိုင််း တစလ်ံို်း မင  ျပ် 

၈၀၀၀ မ ်းရှတိယ။် ဒါေျိ ်းဝယသ်ံို်းတြောထ ် ဆြောလြောအတိ်၊ ပလတ်စတစအ်တိ် သံို်းတြော 

ေျြော်းလြောတယ်။ ဒ မဒသမတ    လြောချိတ၊်  မလြောမဝေါ်  လူေျိ ်းမတ ရ ေ့ ဌြောမန  မဒသမြစ်တယ။်  

  နေ် စိတ်ဝငစ်ြော်းတ ေ့ မအြော ဘ်ေ ် န််းအမ  ြောင််း မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ မသမသချြောချြော 

ေမမပြောတတ်  ။ မရှ်းလူက  ်းမတ သြော သ ိ ေယ်ဟိုဆိိုတယ်။ ဒါမပေယေ့် သတူိို ေ့ အမသအချြော 

သတိြော  ေိုတသ်ိုနမ်တြော။ မအြော ်ဘေ်  န််းန ေ့ သပ်ိေမဝ်းလှ။  ေိုတ်သိုနမ်တြောရိှတ ေ့    န််း   

၂၀၁၄ မနြော ပိ်ိုင််း မရွှေတူ်းလိို ေ့ ိုနမ်ပ တ ေ့။ ဒ မဒသရ ေ့ သပ်ိလတှ ေ့ မနရြောလိို ေ့ဆိိုတယ။် အခိုမန 

သ ြော်း  ညေ့ရ်ငမ်တြောေ့ သစ်ပင ် က  တ တ န ေ့ မ ျြော ်၊သ အပံိုမတ သြော  ျနမ်တြောေ့တယ်တ ေ့။    

သပ်ိလှခ ေ့တ ေ့ မနရြောဆိိုတြော ယံိုနိိုငေ်ှြော ေဟိုတဟ်ိုဆိိုတယ်။ 
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ချ မြ ငယ် မရမလှြောငတ်ေံန ေ့ ဓြောတအ်ြော်းမပ်းစ ်ရံိုအမပ ်း ၂၀၁၄ ခိုနစှ်ေှြော ေ ်းရတယ။် 

ယခင ် (၁) ယနူစ် ၁၇၀  ျပ်မပ်းရတယ။် ယခိုမတြောေ့ ၁၂၀  ျပ်။ ၂၄ နြောရ  ေ ်းရတယ။် အဓိ  

အသံို်းမပ တြော    နပ်ျြူတြော၊ ေ ်းပူတိို ်၊ ထေင််း၊ ဟင််းချ ်တြောေှြော သံို်းတယ။် (ဦ်းလြောချဒိတ်ိို ေ့ 

အေိ်ေှြော မတြောေ့ ထင််းန ေ့ ထေင််းဟင််းချ ်တြောပ  မတ ြို့ေိတယ်။) မဒသခံ ဆရြောတစ်ဦ်းမမပြောတ ေ့ 

အချ တ်စ်ခို ိိုမတြောေ့ ေှတေ်ှတသ်ြော်းသြော်းရိှလှတယ ် - “မရအြော်း  ပ့်စစ့် စ ေ ံနိ််း ိို 

 န ေ့ ်  ်ရတ ေ့ အမ  ြောင််းရင််းမတ ထ တစခ်ို  ဒ ေှြော ေ ်းန ေ့ဘြောလိုပ်စြော်းရေလ ၊ လိုပ်စြော်းစရြော 

အတတပ်ညြော၊ လိုပ်ငန််း သငမ်ပ်း၊ မ ်း   ရှ်ြောမပ်း အမမခအမနမတ  လိုပ်မပ်းရေယ်။  ဒါဆိို 

လ ်ခံနိိုငတ်ယ်၊  အခိုဟြော    ပ့်စစ့်မတြောေ့ရပါရ ေ့ ဘြောထ်ူးမခြော်းတိို်းတ သ်လ ဆိိုမတြောေ့ 

ဘြောေှေရှိ” လိို ေ့ဆိိုတယ။် အခိုချ မြ ငယ်  ထိုတ်တ ေ့   ပ့်စစ့် ိို ချ မြ မေိ ြို့အမပင ် မေစ်က  ်းနြော်း၊ 

စစ် ိိုင််းအထ ိမရြောင််းတယ။် 

ချ မြ မေိ ြို့ မန ၆ေိိုင ်အ  ြောေှြော ချ မြ က  ်းမရမလှြောငတ်ေံစ ေ ံိန််းရိှတယ်။ ရပ်ထြော်းတယ။် 

အခို သ ်းနှ၊ံ မမေယြောမလျြ်ောမ  ်းမပ်းြိို ေ့ မဒသခံမတ  ြိတ်စြောရထြော်းတယ်။ လ  ျှော့်မ  ်း  

နန််းဦ်းရ ြောေှြောရိှတ ေ့ ချ မြ ငယ် ဓြောတ်အြော်းမပ်းစ ်ရံိုတညမ်နရြော၊ ၁၁ ေိိုငရ် ြော  ချ မြ ငယ ်

မရမလှြောငတ်ေ၊ံ   အ ေ့ဒ စ ေံ ိန််းမတ အတ  ်   လေ််းမြြော ်လိုပ်တ ေ့   မမေမနရြော၊   ေ ်းက ိ ်းသ ယတ် ေ့ 
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မမေမနရြောစတ ေ့  မနရြော  ၄  ခိုအတ  ်  မလျြ်ောမ  ်းမပ်းြိို ေ့မြစတ်ယ်။  ဒ   ၄ မနရြော အမပင ်

ချ မြ က  ်းစ ေ ံိန််းအတ  ်ပါ မလျြော်မ  ်းမတြောင််းထြော်းတြော   ြောမပ ဟိုဆိိုတယ်။ မဆ ်းမန ်း 

ည နိှုငိ််းပ  မတ  ိို ဘယ်သမူတ  လြော  သလ ဟို ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော မေ်းမတြောေ့ အစိို်းရဌြောန 

(စ ေ််းအင)်၊   CPI   တရိုတ်စ ်ရံို     ိိုယ်စြော်းလှယ်   န ေ့   ရ ြောသြော်းမတ လြော  တယ်   လိို ေ့ဆိိုတယ။် 

မရ ြောတြောအမပင ် အမခြော်းဘြောမတ   စိို်းရိေ်မသ်းသလ ဟို  ဆရြော မေ်းမတြောေ့  ”ချ မြ မချြောင််း  

ယခင ် ဟင််းအိို်း၊ အခိုသတထ  တူ်းမတြောေ့ ေစြော်းရမတြောေ့ဘ်ူး၊ မရ ြောတြောထ   နိုန််းမတ  ိို ၆ လ 

တစ်ခါ မချြောင််းထ     မြြော ်ချတယ။်    အမရ်းက  ်းရင ်   က  ်းသလိိုလည််း    မြြော ်ချတယ်။ 

  နလ်န ေ့ မအြော ်တိိုဘြောလမတ ေှြော  အမရ်း  ံ ရင ်     ံ သလိို မြြော ်ချတယ။်   တစရ် ်   

နစှ်ခါမလြော ် မြြော ခ်ျတြောမတ ရိှတယ်။ မရမြြော ်ချတ ေ့အခါ ငါ်းမတ မသမတြောေ့  မလ်းမတ  

လိို ်မ ြော ်တယ်။  မလ်းမတ  ဆင််းမ ြော ်မနတိုန််း မနြော တ်စ်မခါ ် ထပ်မြြော ်ချလိို ေ့ 

ေနည််းလိို ် ယ်ထြော်းရတ ေ့ အမြစ်မတ ရိှတယ်။ မချြောင််းထ  သ ်းနှ၊ံ သြော်းငါ်း လြောေရှြော  ရန ်

အသမိပ်း ထိုတ်မပနထ်ြော်းတြောရိှတယ။် ချ မြ ငယ် မအြော ပိ်ိုင််း ငါ်းေြေ််းရ၊ မရေ ူ်းရ။ 

 ိိုယ်လိုပ် ိိုယ်ခံ ဆိိုတ ေ့ သမဘြောေှြောရိှတယ။် 

ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော ရ ေ့မဆ ်းမန ်းချ ်  - မရ ြောတြောရ ေ့   အထ ပိ်ိုင််းေှြော   သစ်ပငစ်ိို ်ရတယ။် 

အ ေ့ဒ လိိုေဟိုတ်ရင ် မရမဝ၊ မရလ မဒသရ ေ့ မမေနိုန််း  မရ ြောတြော သိိုမလှြောင ်နထ် မရြော ် 

အနည ်ျမပ ်း မရမလှြောငတ်ြော နည််းလြောတယ။်   ပ့်စစ့် ထိုတ်တ ေ့   စ ေ််းမဆြောငရ်ည ်  ျလြောမပ ်း 

မရ ြောတြော ရပ်သ ြော်းတြောလည််း ရိှနိိုငတ်ယ။် မရ ြောတြောမတ   အမေ ၊ ထြောဝရ သမဘြော 

ေဟိုတဘ််ူး။ (မရ ြောတြောထ  မရဝငန်ည််းလြောတြော ၂ နစှ်မလြော ်ရိှမပ ဟိုလည််း မဒသခံ ဦ်းမလ်း 

 မမပြောတယ်။ ဆည ် မရေပိိုမတြောေ့၊ မရပိိုလွှေ  မန ေလွှေ မတြောေ့။) မပ ်းမတြောေ့ မရ ြောတြော 

အထ ပိ်ိုင််းေှြော သတတ  တ်ူးတြောမတ ရိှမတြောေ့ ဓြောတ်က င််းမတ  မရ ြောတြောထ  သိိုမလှြောင ်

ေိသလိိုမြစ်မပ ်း မပနမ်ြြော ်ချတ ေ့အခါ ဒ အရြောမတ ပါ မေစထ် ၊ မချြောင််းထ  ပါ ိုနမ်တြောေ့တယ်။ 
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ေတလ်၊ ၃၀ ရက၊် ၂၀၁၉ 

ခ  မ  ပေိ ွေ့ - ငမေ ဇ  ် (မဆ ဲ့မလ ် ဆ ) 

 

ေန ်မစြောမစြော ၆ နြောရ ခ  မလြော ် မ ်းသ ြော်း  တယ်။ မဒသထ  ် အသ ်းအနှ ံ

အနည််းငယ်သြောမတ ြို့တယ်။ နည််းနည််းစ ၊ အပံိုလိို ်မလ်းမတ မရြောင််းတယ။်    ်သြော်းသည၊် 

ငါ်းသည ်လည််းမတ ြို့တယ်။  ငါ်း   ငါ်းမေင််းမပါ ်၊  ငါ်းေိုတ်၊  ငါ်း  င််းမတ ရိှတယ။်  ချ မြ   

မဒသငါ်းေဟိုတ။် ရန ်ိုန၊် မရွှေဘိိုြ  ်မန မရခ ရိို ်မပ ်း မေစ်က  ်းနြော်း ိိုပိို ေ့တယ်။  

အခိုငါ်းမတ   မေစ်က  ်းနြော်း ယူမရြောင််းတြောဟို မမပြောတယ။် မ သြော် မချြောင််းမဘ်း၊ မေစ်မဘ်း မနမပ ်း 

ငါ်း ိို အမဝ  ေှြောစြော်းရတ ေ့ဘဝ။ တ ယေ့ ်ိို စိတ်ေချေ််းသြောြ ယ်  စိစပ ။    သ်ြော်း လည််း 

အသြော်းစြော်း   ်မတ  မရြောင််းတြောပ မတ ြို့တယ။် ဒါလည််း မရခ ရိို ်မတ ပ  မြစ်ေယ။် 

မ ်း အမပန ် မခါ ်ဆ  စြော်း၊လ ်ြ ်ရညမ်သြော ်မပ ်း ချ မြ က ိ ်းတတံြော်းြ ဆ်  

လ  ျှောက့်လြောခ ေ့  တယ်။ မနရြော မတြောေ့ မတြောရယ် မတြောငရ်ယ်၊ မေစ်ရယ၊် လှေ််းမေငမ်နရတ ေ့ 

ရ ြောမလ်းမတ န ေ့ ဆိိုမတြောေ့ မေင ် င််းအရသပ်ိလှတယ။် အခို တတံြော်းအပျ ်မေင ် င််းန ေ့လည််း 

လှတြောပ ။ ဒါမပေယေ့် သဘြောဝပတဝ်န််း ျင ်အမနအထြော်းမတ  ိို ြတ်တတတ် ေ့ ဆရြောေ့အမနန ေ့ 

 မတြောေ့ လှချငေ်ှလေှှြော။  ိိုယ်မတ     ညေ့ရံ်ို ၊ မေငရံ်ိုသ သ်  ်သေြော်းမတ ။ ေြတ်တတ်ဘ်ူး။ 

တံတြော်း မန  ဆိုန ေ့ဘ်ေ်  န််း ိို မေငမ်နရမပ ။ သပ်ိလှတယ်။ မေစ် ေ််းစပ် မသြောငခ်ံိုမြြူမြြူ 

ေိို ေ့ေိို ေ့ ျယ ်ျယ်မလ်း  ပငေ့တ်ငမ်ပ်းထြော်းတ ေ့ မ ျြော ်မတြောငမ်ပေါ်  မတြောအိုပ်မလ်း။ 

တံတြော်းတစ်ြ ် ေ််း   မနြောငယ်နရ် ြော ိို လှေ််းမေငမ်နရတယ။် မအြော ဘ်ေ ် န််းမနရြော 

 ိိုလည််း လှေ််းမေငမ်နရတယ။် သ ူမေစလ်ယ်  န််းဆိိုတြောထ ် မေစ် ေ််းစပ်ေှြောရိှမနတြော။ 

ချ မြ မဒသခံမတ မမပြောတ ေ့ ေိုတသ်ိုနမ်တြော မတြောေ့ သစပ်င ် ခပ်က  က   သြောရိှတ ေ့ သ ပံို၊ 

မ ျြော ်ပံိုသြော။   န််းရယ်၊ မတြောရယလ်ိို ေ့ေေညမ်တြောေ့။ (အစ မတြောေ့ ေရိှမတြောေ့တ ေ့ 

ေိုတ်သိုနမ်တြော ိို မအြော ်ဘေ ် န််းလိို ေ့ထငမ်နတြော။  မဆြောေ့မလြောေ့၊  မငေါ် ေ့ချေ််းခ အမပန ် ချ မြ  ိို 

ဝငမ်တြောေ့ ထပ်မပ ်း မဒသခံ ၃-၄ ဦ်း ိို သ ြော်းမတ ြို့မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ေှ သ သ       သရိမတြောေ့တယ။် 

တ ယ်မတြောေ့ မအြော ်ဘေ ် န််း  ရိှမသ်းတယ်။ ဒ အမ  ြောင််း ိို မနြော ေ်ှ အ ျယ ်

မရ်းရေယ်။) 

  နေ်တိို ေ့မတ  က  ိ်းတတံြော်း ပျ ် ျထြော်းတ ေ့ မနရြော မန မအြော ်ချိ ငေ့ ်ိို ဆင််းမပ ်း 

 ေ််းစပ်တလ  ျှောက့် လေ််းလ  ျှောက့်  ညေ့ ် တယ။် ချ မြ မချြောင််း မေခမေစ်ထ စ ်းဝငတ် ေ့ 

မနရြောဆိို မ ျြော ်မတ မပန ေ့ ်ျ မနပံို၊ သ မသြောငခ်ံိုတညရိှ်မနပံိုမတ   ြရိိုြရ ။ မရရိှတ ေ့  ေ််းစပ် 
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 မန  ေ််းပါ်းဆ ဆိို အမဝ်းက  ်း။   ြော်းေှြော မ ျြော ်တံို်းန ေ့သ မတ  မပန ေ့ ်ျ မနတ ေ့မနရြော 

 ျယ ်ျယ်တစ်ခိုသြော။ မနြောငအ်နစှ် ၃၀ မလြော ်ဆိို ချ မြ ပါ ရိှနိိုငမ်တြောေ့ေှြောေဟိုတ်ဟို 

ဦ်းလြောချိဒ ် မမပြောတယ်။ မေခတမလျြော ် သ ၊ မ ျြော ် သံို်းြိို ေ့မတြောင ်အဆငေ်မမပနိိုငမ်တြောေ့၊ 

သတထ  ဓြောတိုမဆ်းရညမ်တ  အရေ််းမပင််းတယ်ဟိုဆိိုတယ။် ဧရြောဝတ (မေခ) ိို မန ေ့တိိုင််း 

အ ်ဆစ်မရ မလြောင််းချမနသလိို မြစ်မနတယ။် လင  ချေ််းခမေစအ်ထ ဆ်ိို စတိ်နည််းနည််း 

သန ေ့မ်ပေယေ့် အခိုချ မြ မချြောင််းြ ် မတြောေ့ ေသန ေ့မ်တြောေ့ဟို မမပြောတယ်။ ေလိခ မရွှေပ တူ်းတြော၊ 

မေခ မတြောေ့ မရွှေမရြော၊ သတထ  မရြောတူ်းတြော။ မေခရိှလိို ေ့သြော ချ မြ ရပ်တညန်ိိုငတ်ြော၊ ေိို်းတ င််းဆိို 

မချြောင််းထ  ထင််းဆင််းမ ြော ်တြောပ ။ ”အခိုမတြောေ့ ေမပျြ်ောမတြောေ့” တ ေ့။  အထ ်ြ ် မရွှေ ျင ်

ရငလ်ည််း  ဒ ြ ် ိို  သ ထိို်းတယ်။  ၂၀၀၄  မရက  ်းမပ ်းမနြော ်  ဒ ြ ်  မ ျြော သ်  

ပံိုလြောတယ်၊ မေစ်  ေ််းမပငမ်ေငေ့လ်ြောတယ်၊  ေ််းပါ်းလည််း တိို ်စြော်းခံရတယ် ဟိုမမပြောတယ်။ 

မရက  ်းတြော  ၁၉၇၉ ေှြောတစ်ခါ၊ ၂၀၀၄ ေြှောတစ်ခါ။ ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  ေှတ်ချ ်မပ တယ ် - 

”valley မတြောငခ်ျိ ငေ့ဝ်ေှ််းမဒသေှြော မသြောငခ်ံို ဒ မလြော ်က  ်းတြော ေရိှတတ်ဘ်ူး။ အထ ်ြ ်မဒသ 

မတြောမပ န််းလိို ေ့သြော  ဒ မအြော ်ြ ်  မရက  ်း၊  သ ၊ မ ျြော ပံ်ို၊  မရမ  ြောင််းလ   ိုနတ်ြော။  (ဆရြော  

ေလိခြ ်    ဆနတ် ်ြူ်းတယ၊်    ဒ ြ ်    မေခ ိိုမတြောေ့   ေမရြော ်ြူ်းမသ်းတ ေ့။)    ဒ ြ ်  

မဂဟစနစ်လံို်းဝပျ သ် ြော်းမပ ” လိို ေ့မမပြောတယ။် 
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  နေ်တိို ေ့  ေ််းနြော်းြ  ်လ  ျှောက့်  ညေ့မ်နတိုန််း ေမန ေ့ည ဆံိုတ ေ့ မေစ်သ ၊ မ ျြော  ်

လိုပ်ငန််းလိုပ်တ ေ့   မဒသခံ ဦ်းမလ်းန ေ့ ဆံိုတယ။်   သူ ေ့ ြော်းန ပ    သူ ေ့ရ ေ့ မ ျြော ်ခ  လိုပ်ငန််းမနရြောဆ  

လိို ်မပတယ။်  ေ််းနြော်းေှြောပ ။ ယခင ် ချ မြ တံတြော်း   မဆြော ်တိုန််း သံို်းတ ေ့ မ ျြော ်ခ  စ  ်

အမဟြောင််းမတ လည််းရိှတယ။် ခဏမနမတြောေ့ မပနလ်ြောခ ေ့  တယ။် 

ချ မြ မေိ ြို့ထ  လေ််းလ  ျှောက့်လြောတိုန််း ဂျပ်ခိုတ ် ရ က န််းရ ်မနတ ေ့ အြ ြော်းတစ်မယြော  ်ိို 

လှေ််းမတ ြို့တယ။် ဝငမ်ပ ်းစ ြော်းမမပြောတြောမပါ ေ့။ အြ ြော်း  အသ ် ၇၂ နစှ်။ နြောေည ် Jum Jang 

Hawng Nyoi ၊  ြောတ ိ မဆြောေ့မလြ်ော မန ၁ ရ ်ခရ ်းသ ြော်းရတ ေ့ Ye Jaw Hkawng- Ze` Hkye 

ရ ြော ။ ၁၃-၁၄ နစှ ် သေ ်းမလြော  ်တည််း  အမေ  သငမ်ပ်းတယ်တ ေ့။ မင ရတြော  

ေ ိို ်မပေယေ့် မမေ်းမတ   ညေ့ရ်င််း မင နည််းနည််းပါ်းပါ်း ရမအြောင ် လိုပ်တြောမြစတ်ယ။် 

မတြောငယ်ြောလည််း လိုပ်တယတ် ေ့။ ဝိိုင််းမေြောေ်ြှောမနတ ေ့ အစ်ေ လည််း ရ ်တယ်။ ဒ ေှြောလည််း 

လြောသင ် တြောမတ ရိှတယ။် ဒ နစှအ်တ င််း သငမ်ပ်းတြော ၁၀ မယြော ်မလြော ်ရိှမပ တ ေ့။ ချ မြ ေှြော 

ရ က န််းရ ်တြော ၆ဦ်းမလြော ်မတြောေ့ ရိှမသ်းတယ။် တြ ် ေ််း ရ ြောမတ ေှြောလည််း ရ က န််း   

ရ ်သမူတ  ရိှမသ်းတယ် ဟိုဆိိုတယ။် 

ယခင ် သဘြောဝဆိို်းမဆ်း သံို်း  တယ။် အန မရြောင ်ိို န ယ်ပငတ်စ်ေျိ ်း ရတယ။် 

အဝါမရြောင ် ပိနမ်ချြော ဆိိုတ ေ့အပင ်ရတယ။် အဝါနစှ်ေျိ ်းရိှတယ။် နန န််းမထြောင််းမပ ်း 

ဆိို်းတြောလည််းရိှတယ်။ န ယ်ပင ်ိိုမတြောေ့ မတြောငယ်ြောလိုပ်တ ေ့မတြောထ ေှြော မတ ြို့ နိိုငမ်သ်းတယ။် 

ဝါ ိို ချညင်င၊်  ိိုင််းငငမ်ပ ်း သံို်းတယ။် ဝါ  အမြြူမရြောငပ် ။ ဝါဂ ေ််း ိို ဘ်ူးမတ ထ ထညေ့ ်

လေ််းသ ြော်းရင််း ချညရ်စ်၊ ချညင်ငတ်ယ်။ အေိ်မရြော ်မတြောေ့ ချညလ်ံို်း ိို မချြောသ ြော်းမအြောင ်

မရမန ်းန ေ့မပ တ်တယ်။ ဆနန်ည််းနည််းထညေ့မ်ပ တ်တယ။် ချည ်ိို မ ြ်ောတငသ်လိိုေျိ ်း။ (မထေ့ရိှ 

အသ ်း) 

အြ ြော်းန ေ့  စ ြော်းမတြ်ော  ြော  မမပြောမပ ်းမနြော ်  တည််းတ ေ့မနရြော ိို  မပနလ်ြောခ ေ့  တယ။်  ဒ မန ေ့ 

မဆြောေ့မလြ်ော ိို ခရ ်းစထ  ်ေှြော။ 

 

 

ခ  မ   - ငမေ ဇ  ် 

ချ မြ  မန မန ေ့လည ်၂နြောရ  မလြော ေ်ှထ  ်မြစ်တယ်။  ြော်းက မေစ်က  ်းနြော်း ိိုသ ြော်းယ ူ

မနရ၍  ြောသ ြော်းတယ။် ချ မြ မေိ ြို့အမ ျြော် ၆ ေိိုငမ်လြော ် အ  ြောေှြောမေစ်ဆံိုဆည ် စ ေံ နိ််း 

အတ  ်မတြောငမ်တ  ိို မ ျြ်ောခ မပ ်း တတံြော်းထိို်းြိို ေ့လိုပ်လ ်စတိိုငလ်ံို်းမတ  ိို မတ ြို့ရတယ။် 
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၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ၊ ၂၀၁၀ ခိုနစှ်တ ေှြော လေ််း၊ တတံြော်း၊ လှု ိ်ဂူမတ  အက  ်းအ ျယလ်ိုပ်တယလ်ိို ေ့ 

ဦ်းလြောချိဒ ် မမပြောမပတယ။် အသ ြော်း ြော်းလေ််း မတြောေ့ ချ မြ မချြောင််းတမလျြော ်ပ ။ ချ မြ -ပနဝ်ါ 

လေ််းဆံိုမရြော ်မတြောေ့   နေ်တိို ေ့ ြော်း  ြ မေြ်ောြ ် သ ြော်းတ ေ့လေ််း ိို ချ ိ်းလိို ်တယ။် 

(ပနဝ်ါ ိိုမတြောေ့ ေသ ြော်းမြစ်မတြောေ့။) 

ငမေြော  ပ်မနရြောေှြော (ငမေြော  ပ်ရ ြော ေမရြော ်ခင ်မနရြောတမ  ြော) ရပ်ထြော်းတ ေ့ သတထ  တ င််း 

မဟြောင််းက  ်းရိှတယ။် ဒ အနြော်းေှြော ခဏဆင််း  ညေ့ ် တယ။် အချိန ် ၅နြောရ ထိို်းမပ ်း ၁၀ ေိနစ။် 

KSR (Kachin Special Region) စြောလံိုရိို ထ်ြော်းတ ေ့ ြော်း (၃)စ ်းအမေနမ်ေြောင််းမပ ်း မြတသ် ြော်း 

တြောမတ ြို့တယ်။ ဒ ြ တ်မ  ြောေှြောမတြောေ့ မပညသ်ူ ေ့စစဂ်ိတ်မတ  ိို   လေ််းလ  ျှောက့်မြတ်ရတယ်။ 

  

မ ညသ်ူ ဲ့စစမ်တ ရ ဲ့ ယနူ မ  ငီ်း အကက တဆံ ်ိက Protect Peace and People’s Prosperities  

People Militias လိို ေ့မရ်းထြော်းတယ။် ခဏမနမတြောေ့ စ ျငမ် ျြော ် မြြူမြြူက  ်းမတ ရိှတ ေ့ 

မတြောင ်ိို အတံို်းအတံို်းလိို ် လှ ်းမြတ်ထြော်းတ ေ့ မနရြော ိို မရြော ်တယ်။ 

မ ျြော ထ်ိုတ်တြောမတြောေ့ ရပ်ထြော်းမပ ။ မ ျြော ်တံို်းမတ  ိို No Dam ၊ မရ ြောတြောအလိိုေရိှ 

စြောသြော်းမတ  မဆ်းန ေှုတ်ထြော်းတြော မတ ြို့တယ။် 

ဦ်းလြောချိဒ ်မမပြောတယ် -   နမ်တြ်ောတိို ေ့လ ်ချ ်မတ မလတ ေ့။ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ဆ ်ထ  ်လြော  တြော လန််းယနရ် ြော ိိုမြတလ်ြောတယ။် အေိ်မမခနည််းနည််းပ ။ ေူလတန််း 

မ ျြောင််းမလ်းရိှတယ။် ချ မြ အမ ျြော် ဒ ြ တ်မ  ြောထ ိသပ်ိေမအ်းမသ်း။ mountain forests 

မတ ရိှတ ေ့အရပ်မဒသဆိိုတြော မအ်းမနရေှြောလိို ေ့ ဆရြော မမပြောတယ်။ ချ မြ ေှြော အပ ူိိုခံစြော်းရ 
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 တည််း  သလိိို မ်ပ ။ မတြောင ် ြော်းမတ ဟြော မတြောမတ န ေ့ ခပ်  ပ်  ပ်ရိှမနရေှြောမလ၊ 

အခိုမတြောေ့ အ ေ့လိိုေဟိုတ်။ မတြောေရိှတ ေ့ မတြောငမ်တ ။ င ှ်မပျြောရိိုင််းပငမ်တ ရယ်၊ သနူ ေ့အမေငေ့ ်

ေတိေ််းေယေိ််း မခံ မတ သြောရိှတြော။ ဦ်းလြောချဒိ ် မမပြောမပတယ် - ယခင ်တည််း  တရိုတ်  

သူ ေ့လေ််းသမူြြော ၊် သစ်ခိုတ်၊ သတထ  တူ်း၊ စစတ်ပ်  ပိို ်ဆမံ ြော ် လိုပ်တြော။ မနြော ပိ်ိုင််း 

စစ်မပနမ်ြစ်မတြောေ့ KIA ၊ မပညသ်ူ ေ့စစ်မတ  ဝငလ်ြော  တယ။် 

လေ််း   တမြည််းမြည််းန ေ့  လေ််းမ  ြောရှုပ်လြောတယ။်  ၆နြောရ ထိို်းမပ ်း  ၁၅  ေိနစ်ေှြော  ြ မေြ်ော-

မဆြောေ့မလြောေ့ လေ််းဆံိုမရြော ်တယ။် ဒ ေှြော လင  ြ မ့််းြမေစ ်ိို စမတ ြို့ရမပ ။ ရငမ်တ ခိုနတ်ြော။ 

စြောအိုပ် မနတဆငေ့ ် ရင််းနှ ်းမနခ ေ့တ ေ့အရပ်မဒသ။ သပ်ိလေှယ်လိို ေ့ မတ ်းထြော်းတယ။် 

ငမလြောငဒ် နရ် ြော ိို ဆ ်မြတ်တယ်။ မေှြောငလ်ြောမပ ။ ဆရြောေ မဒါငည် ယ်  မေှြောငရ်ငမ်တြောေ့ 

ေမေြောင််းဘ်ူး၊ မရြော တ် ေ့မနရြောေှြော နြော်းေယလ်ိို ေ့ စိတပိ်ိုင််းမြတထ်ြော်းတယ။် နယ်မမေလံိုမခ ံမရ်း 

အမမခအမန ရှုပ်မထ ်းတြောရယ်၊ လေ််းဆိို်းတြောရယ်မ  ြောငေ့မ်ြစ်ေယ။် ဒါ ေ့မ  ြောငေ့ပ်  အပ်ိယြောလိပ်၊ 

ချ ်စြော်းစရြော ဆန၊် ဆ ၊ ဆြော်း၊ အသ ်းအရ  ်၊ ဟင််းအမ  ြ်ောအမလှြ်ော၊ ေိုန ေ့မ်မခြော ၊် မ ြ်ောြ ၊ 

မရသန ေ့ ်အ ိုနထ်ညေ့လ်ြော၊ စ စဉ်လြောတြော။ ေ  ြောခငေ်ှြောပ  ငမေြော  ပ်ရ ြော ိို မရြော ်တယ။် 

  

ငမေြော  ပ်ရ ြော  ငမေြောမချြောင််း လင  ြ မ့််းြမေစထ်  စ ်းဝငတ် ေ့မနရြောေှြော ရိှတ ေ့ရ ြော။   ပ်ဆိိုတြော 

စ ြော်း  ဆံိုတ ေ့မနရြော၊ ဆံိုရပ်လိို ေ့ အဓိပဗါယရ်တယ်။ ညြ ်ဆိိုမတြောေ့ အန ်းအနြော်းဝန််း ျင ်

ေမေငရ်။ ေ ်းအမရြောငေ်ရိှ၊ လူသတံတိ်ဆတိ်တယ်။ စေိေ့်မအ်းမနတယ။် မရသတံမဝါမဝါ မတြောေ့ 

အတိိုင််းသြော်း  ြော်းရတယ်။ မတြောမတြောင ် လ  ိထ မရြော ်မနမပ  ဆိိုတ ေ့အသ၊ိ   ခံစြော်းချ ်ရတယ်။ 

မချြောင််းဆံိုမနရြော ဂ နြော်းေှြောရိှတ ေ့ အေိေ်ှြော တည််းမြစ်  တယ။် ဦ်းလြောချိဒရ် ေ့ အသလိည််း 

ဟိုတ်သလိို အေျိ ်းလည််းမတြော်တယ။် ခရ ်းပန််းလြော  မတြောေ့  ိို လ်ည််းဆြောလှမပ ။ ေ ်းြိိုမဘ်းနြော်း 

ဝိိုင််းထိိုင၊် ဝိိုင််း ူမပ ်း ချ ်ချင််း ချ ်မပ တ ်စြော်းလိို ်  တယ။် 

 

 

ေတလ်၊ ၃၁ ရက၊် ၂၀၁၉ 

ငမေ ဇ  ် - လခေ် (မဆ ဲ့မလ ပေိ ွေ့နယ)် 

 

ေန  ်၆နြောရ  ၁၅မှိနစ့်မလြော ် အပ်ိယြောနိို်းမတြောေ့ အေိ်မခါင််းရင််း မပတင််းမပါ ် မန 

လှေ််းမေငရ်တ ေ့မေင ် င််း  သပ်ိလတှယ။် မတြောငေ်ိို ေ့ေိို ေ့ ဆငမ်မခမလျြောရ ေ့ မမခရင််းေှြော 

လင  ြ မ့်ြမေစ်  မဝေ့မဝေ့ ဝိို ဝ်ိို ်မလ်း စ ်းမနတယ။် မေငရ်တ ေ့ မတြောငေ်ိို ေ့ေိို ေ့  ၂ ထပ်၊ ၃ ထပ်။ 
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ခဏမနမတြောေ့ ေန ်စြောမ ြ်ောြ န ေ့ေိုန ေ့စ်ြော်းတယ။် ခရ ်းဆ ေ်ထ  ်ခင ် အေိ်ရှငအ်ဘန ေ့ စ ြော်း 

ထိိုငမ်မပြောမြစ်  တယ။်  

အဘ အသ ် ၆၀ ရိှမပ ။ ယခင ် ဒ ရ ြော သစ် ြော်းမတ  မြတ်သ ြော်းမြတ်လြော 

လိုပ်တ ေ့မနရြော၊ ရပ်နြော်းတ ေ့ မနရြော။ ယခို မဘြောလံို်း  င််းမနရြောေှြော ယခင ်သစ် ြော်း အစ ်း ၁၀၀ 

မလြော ်ရပ်နြော်း  တယ်။ ဒ နြော်း တလ  ျှောက့် တည််းခိိုခန််း၊ စြော်းမသြော ်ဆိိုင ် ၁၀ ခိုမလြော  ်

တန််းစ မပ ်း ရိှခ ေ့ြူ်းတယ။် (သတိထြော်းေိတြော  ရ ြောေှြော အဘရ ေ့ အေိ် အခိိုငခံ်ေ့ဆံို်း၊ ပငေ်မဆြောင ် 

အိုတ်န ေ့ တစ်ထပ်တိို ်၊ မမခရင််းေှြော  အမတြော် ျယ်တ ေ့ ေ ်းြိိုမဆြောငသ်ပ်သပ် ရိှတယ၊် 

မခါင််းရင််းြ ်မခေ််းေှြော   ၃  ခန််းတ    သစ်သြော်း  နစှ်ထပ်မဆြောင ် ရိှတယ်။  ဒ အမဆြောင ်  ယခင ်

တည််းခိိုခန််း၊   ဆိိုငခ်န််းေျြော်း   လိုပ်ခ ေ့ြူ်းမလသလြော်းမတြောေ့   ေသ။ိ     နေ်တိို ေ့ ိို   အ ေ့ဒ အမဆြောငေ်ြှော 

မနရြောချမပ်းတယ်။) အနြော်းတဝိို ်ေှြောမတြောေ့ ဝါ်းန ေ့မဆြော တ် ေ့ အေိ်မသ်းမသ်းမလ်းမတ သြော။ 

ဆရြောေ မဒါငည် ယ်  - “ဒ မလြော ်သစ ်ြော်းမတ  မြတ်သ ြော်းမြတ်လြောလိုပ်၊ သစ်အလ န ်

ထ  ်ခ ေ့တ ေ့မနရြောမြစ်မပ ်း မ ြောင််းမ ြောင််းေ နေ် န ် သစ်သြော်းအေိ် တစ်လံို်း မလြော ်မတြောင ်

ေ ျနဘ််ူး၊ ေမတ ြို့ရဘ်ူး” ဟို ေချိတင ်  ဆိိုတယ။် အေိ်မမခလည််း  ျ တယ။် ငမေြောမချြောငရ် ေ့ 

တြ ်ေှြော ၃ အေိ်မလြော ်န ေ့ ဒ ြ ်ေှြော ၆ အေိဝ်န််း ျငမ်လြော ပ်  မတ ြို့ရတယ်။ 

၂၀၀၄  မရက  ်းမတြောေ့  မတြောငမ်ပေါ်   သစ်မတ   တရေ််း  ေ််း  မေျြောလြောတယ်။  

ရ ြောထပ်ိေှြော မြြော်ထြော်းတ ေ့ လယ်   ် ၅ ဧ လည််း မရထ ပါသ ြော်းတယ။် ၂၀၀၄ ခိုနစှ ်

အရင ်ြောလမတ  (၁၉၉၄ ခိုနစှ်မနြော ပိ်ိုင််း)ေှြော သစ်ထိုတ၊်သတထ  တ်ူးတြော တရ  ေ််းပ ။ 

ဒ နြော်းမတမ  ြော သတထ  တ င််း မနရြော ၅  ခိုရိှတယ်။   န််းြန ေ့၊် လိိုငဂ်ေ်၊  လိုတ်မနြောေ့လျန၊်  န်ူး   တန် ေ့  

ထနိ််းမထြော  မြစ်တယ်။  အခို  မရေသန ေ့မ်တြောေ့၊    ငါ်းမတ လည််း    သပ်ိေရိှမတြောေ့၊    

အဆပ်ိသငေ့ ်ိုနတ်ယ်။ န ြော်းမတ ဆိိုလည််း ဒ မရ ိိုပ မသြော ရ်တ ေ့အတ  ် ပိနလ်ှ မပ ်း          

မသ ိုနတ်ယ။် မပညသ်ူ ေ့စစ်ြ ်  မရအရညအ်မသ ်း တိိုင််းတြောမပ်းြိို ေ့ေှြောထြော်းတ ေ့အတ   ်

သတိထြော်းမစြောငေ့ ် ညေ့မ်တြောေ့ တစ်ရ  ်ိို ၃ က ိေ်မလြော ် မရမနြော ်တယ။်  

နတ် ိို်း  ယတ် ေ့  ြောလမတ   မသသရူ ေ့ လိပ်မပြော ိို မပနပိ်ို ေ့တ ေ့ ဓမလေ့ ိို 

မေ်း  ညေ့တ်ယ်။ လိပ်မပြောမပနပိ်ို ေ့မတြောေ့ ဦ်းနိုလ ်ထ ် တရိုတ် ိို မပ်းလိို ်ရတ ေ့ နယ်ြ အ်ထ ိ

လိပ်မပြောပိို ေ့  တယ်။ (ဒါဆိို လြောချိဒလ်ေူျိ ်းမတ  မရြော ်ရိှလြောတ ေ့ လေ််းမ  ြောင််း  အ ေ့ဒ ြ  ်လိို ေ့ 

ယူဆရနိိုငမ်လြော ်တယ်။ အချ အ်လ ်မတ န ေ့မတြောေ့ မပနတ်ိို ဆ်ိိုင ်   ညေ့ရ်ေယ။် လိပ်မပြော 

ပိို ေ့တယဆ်ိိုတ ေ့သမဘြော  ေိေတိိို ေ့ ဆင််းသ ်လြောရြော ဌြောမန ိို မပနလ်ညပိ်ို ေ့မဆြောငမ်ပ်းတ ေ့ 

သမဘြောမြစတ်ြော ိို်း။) မနြော ်ပိိုင််း တရိုတ် ိိုမပ်းလိို တ် ေ့ နယ်မမေထ ပါသ ြော်းမတြောေ့ 
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နတ်ဆရြောမတ   အ ေ့ဒ နယ်စပ် ြ မေြ်ောနြော်းအထပိ ပိို ေ့တယ၊်  လှညေ့မ်ပနလ်ြောရတယ်။ လေ််းခရ ်း 

တလ  ျှောက့်ေှြောမတြောေ့ ခရ ်း ၃ မထြော ်နြော်းတယ်။ လံိုတငေ့ရ် ြောအမ ျြ်ော  မရအိိုငရိှ်မနတ ေ့မနရြော၊ 

မ ျြော ်ြျြောမတ ရိှတ ေ့မနရြောန ေ့ အမခြော်းမနရြော တစ်ခို။ မနြော ်ပိိုင််း နတေ် ိို်း  ယ်မတြောေ့ 

လိပ်မပြောပိို ေ့တြောလည််း ေရိှမတြောေ့ဟိုဆိိုတယ်။ ဒ ဓမလေ့ေလိုပ်မတြောေ့တြော အနစှ ် ၄၀၊ ၅၀ မလြော  ်

ရိှမပ ဟိုဆိိုတယ်။ 

ငမေြော  ပ်ရ ြော အမ ျြော်ေှြော လင  ြ မ့််းြမေစ်  မမေြော ် ိို  ဆနတ် ်မပ ။ ေန ်ျ ေှြော 

မေခမေစထ် မပနစ် ်းဝငတ်ယ။် အခိုသ ြော်းမနတ ေ့ လေ််းမ  ြောင််း  မေခမေစန် ေ့ လင  ြ မ့််းြမေစ်ရ ေ့ 

  ြော်းမနရြော။ ငမေြော  ပ်ရ ြော အထ  ်ေှြော လံိုတငေ့ရ် ြော ိိုမရြော ်တယ။် ဒ ရ ြောေှြော Asia World ရ ေ့ 

မရတိိုင််းဌြောနရိှတယ။် လံိုတငေ့ရ် ြောအထ  ်ေှြော အဘမမပြောတ ေ့ လိပ်မပြောပိို ေ့တ ေ့အခါ 

ခရ ်းတစ်မထြော န်ြော်းတ ေ့ မရအိိုင ်ိိုမတ ြို့တယ။် မရှြို့တစ်ရ ြော  ေနမ်ပျြောေ့ရ ြော။ ဆိိုင််းဘိုတအ်ရ 

လူဦ်းမရ ၁၇၀ ရိှတယ်။ ဒါမပေယေ့် ရ ြောပျ ်ပ ၊ လေူရိှဘ်ူး။ အမဆြော ်အဦမတ  မတြောေ့ 

ခိိုငခိ်ိုငခ်န ေ့ခ်န ေ့ ်သပ်သပ်ရပ်ရပ် ျနတ်ယ။် ဂတိ်အမစြောငေ့ရိှ်တယ။် 

ဒ ြ ်တ  ြောရ ေ့ သစအ်မ  ြောင််း ိို မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ - သစ်  မခါင််းမပင၊် 

ဟ နတ်ံိုရှြော်းသစ်၊ သစ်  ေ််းထ  တ်ယ။် သစ ်ိို ခ  လိို ်ရင ် ပံိုမတ ၊ မရလှုိင််းမတ ၊ 

ပန််းပ ငေ့မ်တ လိို အ   ်မပေါ်တ ေ့ သစပ်ငအ်ြိုက  ်းမတ လည််း ရိှတယ။် သစ်ပင ် အိိုအိို 

က  ်းက  ်းမတ ေှြော သစြ်ိုက  ်းမတ မြစ်မနတတတ်ယ်၊ ဒါ ိိုခ  လိို ်ရငရ်တြော ဟို ဦ်းလြောချဒိ ် 

ရှင််းမပတယ်။ ၆ မပ၊ ၁ ေ တြော ိို ၁ မသြောင််းမ ်းဝန််း ျငမ်ပါ ်တယ။် အမအ်းပိိုင််းေြှော 

ပိိုမပါ ်တယ်ဟို ဆိိုတယ်။ 

မရွှေြို့မမပြောင််းမတြောငယ်ြောန ေ့ပတသ်တလ်ိို ေ့ မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ - အပငက်  ်းတ ေ့မနရြောမတ ဆိို 

ေခိုတ်ဘ်ူး။ စိို ပ်ျိ ်းလိို ေ့ေရဘ်ူး။ ဝါ်းပငမ်တ ရိှတ ေ့မနရြော ခိုတ်ေယ်ဆိိုရငမ်တြောင ်ဝါ်းမပနမ်ပါ ေ်ယေ့ ်

အချိန ်ိိုချိနမ်ပ ်းခိုတ်တယ်။ မရွှေြို့မမပြောင််းမတြောငယ်ြောန ေ့ လူမနအမမခချ ေှုပံိုစံဟြော သဟ ြောတမြစတ် ေ့ 

စနစ်မြစတ်ယလ်ိို ေ့ဆိိုရေယ်။ စိို ်စြော်းေယေ့ ် မမေေျြော်းေျြော်းေလိိုသလိို၊ မမေလည််း ေျြော်းေျြော်း 

စြော်းစြော်းေရိှ၊ လိုပ်စြော်းေယေ့် လူမနအမရအတ  ် လည််း အမတြော်နည််း၊ အမတြော် ျ တြော။ 

ဒ ြ ်  ၅ အေိ၊် ၆ အေိ်မလြော ်န ေ့ ရ ြောမြစ်တြောလည််းရိှတယ။် တစ်ခါစိို ်ပျိ ်းမပ ်းရင ်

အ ေ့ဒ မနရြော ိို ၁၀-၁၅ နစှ် အ  ြောေှမပနမ်ရြော တ်ယ်၊ မပနအ်သံို်းမပ တယ်။ အပငမ်ပါ လ် ယမ်ပ ်း 

အက  ်းမေနတ် ေ့ သစ်ပငေ်ျိ ်းမစေ့ (ဥပေြော မတြောငခ်ျယ်ရ ) မတ  ိိုက  ထြော်းခ ေ့တယ။် မတြောငယ်ြော 

ခိုတ်တြောေှြောလည််း ရိို်းရြောနည််း  မတြောငထ်ပ်ိပိိုင််း ိိုေခိုတ်၊ မတြောငထ်ပ်ိပိိုင််း အပငစ်ိုစို ိို  

ချနထ်ြော်းခ ေ့တယ်။  ဒါေှ မရ ိိုထနိ််းေယ်။     ဆရြောမေငေ့မ် ြော် လည််းမမပြောတယ်     -     နြောဂြ ်ေှြော   
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မတြောငယ်ြောခိုတ်ရင ် မတြောငမ်မခြ ် မရရိှတ ေ့အစပ်နြော်းအထ ိ ေခိုတ်ဘ်ူး၊   ြော်းခံတစခ်ို 

အမနန ေ့ချနထ်ြော်းတယ။် ဒါမပေယေ့် ဒ ြ ်တမ  ြောေှြော မတ ြို့သမလြော ် မတြောေ့ ဒ လိို အမပေါ်ချန၊် 

မအြော ်ချနမ်ပ ်းခိုတ်  တြောေျ ိ်း သပ်ိေမတ ြို့။ ဒါေျိ ်းလိုပ်သငေ့တ်ယ်ဆိိုတြော သ ိ မပေယေ့ ်

လ ်မတ ြို့ ေှြော လိုပ်လိို ေ့ေရတ ေ့ ၊ အခ ငေ့ေ်သြောတ ေ့ အမမခအမနမတ လည််း ရိှမ ြောင််းရိှလေိေ့်ေယ။် 

မတြောငမ်  ြောမတ  ိို မမပြောငမ်နမအြောင ်ခိုတထ်ြော်းတြောမတ ပ  မတ ြို့ရတယ်။ 

ေန ် ၁၀ နြောရ ထိို်းမပ ်း ၁၀ ေနိစ်ေှြော မဆြောေ့မလြ်ော- မေျြောမချြောင််း - ေန ်ျ  ကတဂိံလေ််းဆံို ိို 

မရြော ်တယ။် ဒ  မန မဆြောေ့မလြ်ော ိို ၂ ေိိုင ် ၄ ြြောလံိုပ  မဝ်းမတြောေ့တယ။် ဒ မနရြောမဒသဟြော 

ခရ ်းသ ြော်းသမူတ  ိို အမေြောမမပမစတ ေ့၊ သပ်ိလှတ ေ့ ကတဂိံမဒသလိို ေ့လည််း ဆိို  တယ်။ အခို 

  နေ်တိို ေ့ မတြောေ့ ေန ်ျ ြ သ် ြော်းတ ေ့ လေ််းမ  ြောင််းအတိိုင််း ဆင််းသ ြော်းတယ။် မဆြောေ့မလြ်ောေှြော 

ေတည််းမတြောေ့။ ေန မ်ြနေ်ှ ဝငေ်ယ။် ဒ မန ေ့ည  မအြော ်မဆြောေ့မလြ်ောရ ြောန ေ့ သပ်ိေမဝ်းတ ေ့ 

လခေ်ရ ြောေှြော အပ်ိ  ေယ်။ အ ေ့ဒ ေှြောပ  ဒ မဒသတမ  ြော  မဒသခံမတ န ေ့ မတ ြို့   ေယ်။ 

၁၁ နြောရ ခ  မလြော ်ေှြော လခေ်ရ ြော ိိုမရြော တ်ယ။် လခေ် မ ျ်းရ ြော အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်း 

အေိ်ေှြောပ တည််း  ေယ။် မရြော ်မတြောေ့ ြိတ်ထြော်းတ ေ့ ဧညေ့သ်ည် အမတြော်ေျြော်းတယ်။ ၂၅ ဦ်း။ 

လူငယ်မတ န ေ့ အသ ်အရ ယ်က  ်းသမူတ လည််းပါတယ်။ သတူိို ေ့မတ  ေမန ေ့ တည််း  

မရြော ်မန  တြော။ ဒ မန ေ့လည််း တလမ ျှော့်လမ ျှော့်န ေ့တ ေ့။ မန ေ့လညမ်လြော ်ေှ  ိိုယ်မတ   

မရြော ်မတြောေ့တယ။် အြော်းနြောလိို တ်ြော။ အ မေြောဘ ေ်မတြောငမ်မခရ ြော ပါ လြော  တယ။်   

လခေ် မန   အ မေြောဘ ေ် ိို   ၃   ေိိုငမ်လြော ်ပ  မဝ်းမတြောေ့တယ်။  မဆြောေ့မလြ်ောမေိ ြို့နယ် မတြောေ့  

အ မေြောဘ ေ်ဆ စ်ပ် မတြောငမ်  ြောငတ်လ  ျှောက့် မဒသလိို ေ့ ဆိိုနိိုငတ်ယ။် ဒ  (လခေ်)  မန 

လှေ််း  ညေ့ရ်ငမ်တြောင ် အ မေြောဘ ေ်မတြောငမ်  ြော ိို လှေ််းမေငမ်နရမပ ။ မပြောမပြောမလ်း။ 

မငေါ် ေ့ချေ််းခမေစ်  ဒ  မန ၈ေိိုင-်၁၀ေိိုငမ်လြော ် မဝ်းတ ေ့ေန ်ျ ရ ြောနြော်းေှြော မေခမေစထ်  

စ ်းဝငတ်ယ။် 

အခို အ မေြောဘ ေအ်ေျိ ်းသြော်းဥယျြောဉ် ထနိ််းသေိ််းမရ်းလိုပ်ေယ်ဆိိုမတြောေ့   ြော်းခံနယ် အမနန ေ့ 

သတ်ေတှ်ေယေ့် အ မေြောဘ ေ်န ေ့ ၁၅ ေိိုငအ်  ြော မတြောငမ်မခရ ြောမတ  ြယ်မပ်းရေညေ့ ် အမမခအမန 

မတ မြစ်မနတယ်။ မဆြောင််းသ ်းနှမံတ လည််း စိို ်မပ ်းမပ ၊ ခူ်းေယေ့် ြောလန ်းေှ မရွှေြို့မမပြောင််းရေယ်ဆိို 

ဒို ခမတ ေျြော်း ိုနမ်တြောေ့ေယ်ဟို ဆိို  တယ်။ မန ေ့လညစ်ြော အရငစ်ြော်း  မပ ်း ၁ နြောရ မလြော ေ်ှြော 

မဒသခံမတ န ေ့ စမပ ်းစ ြော်းမမပြော  တယ။် 
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မေသခံေ  ီးနငှဲ့ ်မဆ ီးမန ီးမခငီ်း 

အ မေြောဘ ေ်အေျိ ်းသြော်း ဥယျြောဉ်အတ  ် ၂၀၁၀ ခိုနစှ်  မဒသခံမတ  သမဘြောတူ 

လ ်ေတှ်ထိို်းတယ။် လြောမရြော ်မဆ ်းမန ်း  တိုန််း  လေ််းပေ််းဆ ်သ ယ်မရ်း 

မ ြောင််းေ နေ်ယ၊် စြော်းဝတ်မနမရ်းမမပလညေ်ယ်၊ မဒသခံမတ  ပါဝငထ်နိ််းသေိ််းရေယ်ဆိို၍ 

လ ်ခံခ ေ့တြောမြစတ်ယ။် Flower & Fauna International အြ    လြောမရြော ်မဆ ်းမန ်းမနတြော ၈ 

နစှ်မလြော ်ရိှမပ ။ ၂၀၀၁ ခိုနစှ်မလြော ်  ရမဂျြောငအ်ိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်းန ေ့ ရ ြောသြော်းမတ ဝိိုင််းမပ ်း 

မမေပံိုဆ  ခိိုင််း၍ ဆ  မပ်းလိို ်ရတယ။် ယခို  အ မေြောဘ ေ်ရ ေ့ ၁၅ ေိိုငပ်တလ်ည ် ြော်းခံ 

သတ်ေတှ်နယ်အတ င််း  ရ ြောမတ ြယ်မပ်းရေယေ့် အမမခအမနမြစမ်နတယ။် မရွှေြို့မမပြောင််းလိို ေ့ 

ရတ ေ့ပစစည််းမတ  ရ (်၃၀) အတ င််းြယ်မပ်းရေညဟ်ိုဆိိုတယ်။ ဒ မနရြောေှြော ေရှင််းတြော  

မမေပံိုအမပငြ် ် ၁၅ ေိိုငလ်ြော်း၊ မမေပံိုအတ င််း ၁၅ ေိိုငလ်ြော်းဆိိုတြော ိို    ေသ    မြစ်မန  တယ်။ 

ေတ်လ၊ ၁၃ ရ ်မန ေ့ (၂၀၁၉)  မဆြောေ့မလြ်ော အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်းရံို်းေှြော သယ ံြောတဝနက်  ်းန ေ့ 

မတ ြို့တယ။် မရွှေြို့မမပြောင််းြိို ေ့လိို၊ေလိို  ိိုမေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ မဆ ်းမန ်းမပ်း ေယလ်ိို ေ့သြော 

အမ  ြောင််းမပနထ်ြော်းတယ်။ FFI  မတြောေ့ခ ငေ့မ်ပ တယ်၊ ေမပ ဆိိုတြော အစိို်းရန ေ့သြောဆိိုငတ်ယ်၊ 

နည််းဥပမဒေထ  ်မသ်းဟို ဆိိုတယ်။ 

မြမြြော်ဝါရ လ ၈ ရ ်၊ ၂၀၁၉ ရ ်စ  န ေ့ ”အ မေြောဘ ေ်ဥယျြောဉ် သတ်ေတှ်ြ  ြို့စည််းမရ်း 

  င််းဆင််းရြောတ င ်လိို ်ပါမဆြောငရ်  ်ရန ်စိစ” ဟိုအိုပ်ချ ပ်မရ်းပိိုင််းဆိိုငရ်ြော ိို အမ  ြောင််း  ြော်း 

တ ေ့စြောထ  ်ထြော်းတြောရိှတယ။် ဒ စြော ိိုမပတယ်။ စြောေှြော  - မတြောငသ်ဦူ်းမရ ၁၈၆ ဦ်း၊ 

မရွှေြို့မမပြောင််းမတြောငယ်ြော ၅၁၁ ရိှဟိုဆိိုထြော်းတယ်။ “ဧ ”ဟို တိတိ ျ ျဆိိုေထြော်း၊ 
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ဂဏန််းသ သ် သ်ြော။ ဒ ဂဏန််း ိို ဘယလ်ိိုေျြော်း သတ်ေတှ်ပါလိေေ့်။ မရွှေြို့မမပြောင််းမတြောငယ်ြော 

ဆိိုသညေ်ှြော တစ်မနရြောေှ တစ်မနရြော ိို မရွှေြို့မမပြောင််းမနတ ေ့အရြော။ ဤစြောပါ မနြော ်ထပ်အချ ်  

အေျ ိ်းသြော်းဥယျြောဉ် နယ်နေိတိ်အတ င််း  ျြူ်းလ နစ်ိို ်ပျ ိ်း ထြော်းသညေ့ ် မတြောငယ်ြော ပါဝငမ်ခင််း 

ရိှ၊ေရိှ ိို (၁၁.၂.၂၀၁၉)တ င ်  င််းဆင််းစစ်မဆ်းေညဟ်ို မရ်းထြော်းမသ်းသည။် ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  

မထြော ်မပတယ် -  ျြူ်းလ နမ်တြောငယ်ြောဆိိုတြော ဘြော ိိုဆိိုလိိုသလ ။ ဌြောမနမတ ရ ေ့   

မရွှေြို့မမပြောင််းမတြောငယ်ြောမမေဟြော  ျြူ်းလ နစ်ိို ်မမေ ေဟိုတ်ဘ်ူး။ ဒ စြောအရ ဒ အစ အေ ံိို 

ေ  ြောခငလ်ိုပ်မတြောေ့ေယေ့်ပံိုပ  ဟိုမမပြောတယ်။ မနြော တ်စ်ချ ်  ဒ နစှထ် ေှြော သေမတ 

ဦ်းဝင််းမေငေ့လ် ်ေတှ်ထိို်း အတညမ်ပ ထိုတ်မပန ်ထြော်းတ ေ့ သဘြောဝဥယျြောဉ် ထနိ််းသေိ််းမစြောငေ့မ်ရှြော  ်

မခင််းဆိိုငရ်ြော နည််းဥပမဒအရ  ဌြောမနမတ ရ ေ့ အခ ငေ့အ်မရ်း ိို ထညေ့သ် င််းစဉ််းစြော်းထြော်းတ ေ့ 

နည််းဥပမဒေဟိုတဘ််ူး။ ဥပေြော  မတြောငယ်ြောလိုပ် ိိုငခ် ငေ့၊် အေ လိို ်ခ ငေ့၊် သ ြော်းလြောမနထိိုငခ် ငေ့မ်တ  

မပ ေထြော်းဘ်ူး။ အခိုဌြောမနမတ အမနန ေ့ ဘြောဆ လ်ိုပ်  ေယဆ်ိိုတြော ိို အမရ်းတက  ်း 

မြစ်မန  မပ ။ 

မရ ြောတြော စ ေံ နိ််းမတ န ေ့ပတ်သတ်လိို ေ့ ဆရြော  အမခြော်းနိိုငင်မံတ ၊ မပညတ် င််း  

ဥပေြောမတ  ိိုသံို်းမပ ်း မမပြောမပ၊ ရှင််းမပတယ။် လ ်ပံမတြောင််းမတြောင၊် ထြော်းဝယ်  

မ ျြော ်ေ ်းမသ ်း စ ေံ ိန််း၊ မေနေ်ြော- ထိိုငန်ယ်စပ်  မဒါနမတြောငေ်ှြော မနထိိုငတ် ေ့ 

 ရငလ်ူေျိ ်းမတ ရ ေ့ အမ  ြောင််း၊ လြောအိို  မေစ်ငယ်မလ်းတစ်ခိုေှြော မရ ြောတြော ၄ ခိုမဆြော မ်ပ ်း 

မရအြော်းလ ပ်စစ်ထ  ် နယ်မမေထနိ််းချ ပ်နိိုငေ်ှု ိို အသြောစ ်းရသ ြော်းပံို၊ Niga  စ ေ ံိန််း 

ေတိိုငခ်ငန်ငှေ့ ်  စ ေံ နိ််းအမပ ်း လေူှုဘဝမတ   ြော်းမခြော်း၊ နေိေ့ ်ျသ ြော်းပံိုမတ  ိို ရှငမ်ပတယ်။ မတြောန ေ့ 

မတြောငန် ေ့ မလ၊ မရ၊ မမေ၊ မမေဆ  န ေ့အခိုလိို တငေ့တ်ငေ့တ်ယ်တယ် မနရတြောဟြော ဆင််းရ တယ်ဟို 

ေဆိိုနိိုငမ်  ြောင််း၊ မင မ  ်းန ေ့ တိိုင််းတြော၍ ေရမ  ြောင််းရှင််းမပတယ်။ အဓ ိ  

စည််းစည််းလံို်းလံို်းရိှြိို ေ့၊ စိတ်ဓြောတ်ခိိုငေ်ြောြိို ေ့မြစမ်  ြောင််း၊ FFI အြ  ြို့  လြောမပ ်း အမ ြောငအ်ထည ်

မြြော်တယ်၊     တိိုင််းတြောေှုမတ လိုပ်တယ်ဆိိုမပေယေ့်     အဓ ိ မေ်းမေန််းရေှြော၊ လိုပ်ရေြှော  

အစိို်းရဌြောနမတ သြော မြစ်မ  ြောင််း ဆရြော  ရှင််းမပတယ်။ 

မလြောလနမ် ျ်းရ ြောအိုပ်စိုရ ေ့ ရပ်ေိရပ်ြမြစ်သ ူ အဘ  ဒ မဒသန ေ့ပတသ်တ် တြောမတ  ိို 

မမပြောမပတယ် -   ပ လ ်ထ ်ေှြော အနစှ ် ၃၀ မလြော ်မနခ ေ့ရတယ်။ ၁၉၈၉ မငေိ််းချေ််းမရ်း 

ယူမပ ်းမနြော ပိ်ိုင််း အစိို်းရန ေ့ လ တ်  မပ ်းမနြော ်ပိိုင််း အမေငန်ည််းနည််း ပ ငေ့လ်ြောတယ်၊ 

ပညြောတတတ် ေ့သမူတ လည််း မပေါ်လြောတယ။် မငေိ််းချေ််းမရ်း ြောလေှြော သစ်ခိုတ်၊ သတထ  တ်ူး 

တြောမတြောေ့ပိိုေျြော်းတယ်။ အရပ်သြော်း အစိို်းရတ ်လြောမပ ်းမနြော ပိ်ိုင််း မပညသ်ူ ေ့ ိိုယ်စြော်းလယှ ်
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ရိှလြောတ ေ့အတ  ် ဝေ််းသြောတယ။် လေ််းမြြော ်တြောမတ ရိှလြောတယ။် သစ်ခိုတ၊် သတထ  တူ်းတြော 

သ သ်ြောလြောတယ်။ ဒါမပေယေ့် ချ မြ ၊ မဆြောေ့မလြ်ော၊ အငဂ်ျြော်းယန ် အေျိ ်းသြော်း 

လွှေတ်မတြ်ော ိိုယစ်ြော်းလှယ် ဦ်းမယြောန မတြောေ့ တစ်မခါ ်ေှ မရြော ်ေလြောမတြောေ့။    

သတထ  တူ်းတြောမတ  လည််း    လူက  ်းခရ ်းရိှရင ်မရမပန ် ညတ်ယ။် မြမြြော်ဝါရ လ (၁၃) ရ  ်   

၂၀၁၉   တိုန််း  ြ မေြော်ြ ် ိို သတထ  တ င််းဝနက်  ်းသ ြော်းမပ ်း မနြော ်ပိိုင််းရ ်မတ ေှြော    

မရမပန ် ညလ်ြောတယ။်    ဒ မဒသမတ ေှြော နစှရှ်ညပ်ငမ်တ မြစတ် ေ့ သစ်  ြော်း၊ လိမေမြော်၊ ရှြော်းမ ြော 

စိို ်တယ်။ မမပြောင််းရေယ်ဆိိုရင ်ဒ အပငမ်တ  ိို ဆံို်းရှု ံ်းရေယ်ဟို ဆိိုတယ။် 

မဒသခံမတ   မမပြောတယ် _ လင  ြ မ့််းြဟြော ဟင််းတစ်ခ  ်မြစ်တယ။် သတထ  တ်ူး 

တြောမတ ရိှမတြောေ့    မရမနြော ်တယ။်    ငါ်းေစြော်းရ မတြောေ့ဘ်ူး။    မေစ်မရအဆပ်ိသငေ့မ်နတ ေ့ 

မပဿနြော။ တစ်ချ ိ ြို့  မရမနြော ်လည််း သ ြော်း   လြော   သံို်း  တယ်။ မရ အဆပ်ိသငေ့မ်နမတြောေ့ 

လူေျ ိ်းတိုန််း ိုနေ်ယ။်  မလ်းငယ်မတ  ေြ ံြို့ မြိ ်းမတြောေ့။ ယခင ် အချိနမ်ပညေ့မ်ရမနြော ်မနတြော။ 

အခို သပ်ိေမနြော ်မတြောေ့တြော ၂ နစှ်မလြော ်ရိှမပ  (သတူိို ေ့ သပ်ိေမနြော ်မတြောေ့ ဆိိုတ ေ့ မေစ်မရ 

အမမခအမနဟြော       နေ်တိို ေ့     အမဝ်း လြောတ ေ့ ဧညေ့သ်ည ်အတ  ် မတြောေ့     အမတြောေ့် ိို 

မနြော ်တ ေ့အမမခအမန။   စိေ််းမနြော ်မနြော န် ေ့။   )      ၊   န ြော်း    ဂျိ န ေ့    ိိုယ်န ေ့   ေမ မတြောေ့။ 

ဒ မန ေ့မရမနြော ်ရင၊် ဒ မန ေ့ အဆပ်ိစြော်းမနရသလိိုပ ။ 

မဒသခံမတ ထ   အသ ်အက  ်းဆံို်းအဘ  မမပြောတယ် - ”ဒ မနရြောမဒသဟြော အဘိို်း၊ 

အဘ ြော်း လ ်ထ ် တည််း  အဂဂလပ်ိ ိို တိို ်ထိုတ်ခ ေ့တ ေ့မနရြောမြစတ်ယ။် 

အေိိုင််းအမေ အနစှ၊် လြောချိတ၊် မလြောမဝေါ်၊  ိိုငဝ်ါ်းန ေ့ အမခြော်းတိိုင််းရင််းသြော်းမတ  အမမခချခ ေ့တ ေ့ 

 စ်မေစ်၊ ဌြောမနမြစတ်ယ။် ဒ မဒသ ိိုစ န ေ့ရ်ရင ် လူေျိ ်းလည််းမပျြော ်ေယ်၊ မနရြောလည််း 

မပျြော ်ေယ်၊ ဘိို်းမဘ်းဘ ဘင ် ေျ ိ်းဆ ် (၄) ဆ ် မနလြောခ ေ့တ ေ့ သေိိုင််းဝငမ်နရြော မြစ်တယ။် 

ေမမပြောင််းနိိုငဘ််ူး။” 

မနြော ်ဆံို်း မရှြို့ဆ ် ဘြောလိုပ်  ေလ ဆိိုတြော ိို သတူိို ေ့ဘြောသြော ဆ ်မဆ ်းမန ်း  တယ်။ 

”ေမရွှေြို့မပ်းနိိုင၊်       ဌြောမနအခ ငေ့အ်မရ်းချိ ်းမြြော ်တ ေ့       အေျိ ်းသြော်းဥယျြောဉ်စ ေ ံိန််း၊       ဌြောမနန ေ့ 

မဆ ်းမန ်းတိိုငပ်ငမ်ခင််းေရိှတ ေ့    အေျိ ်းသြော်းဥယျြောဉ်စ ေံ ိန််း အလိိုေရိှ”ဟို    ဆနဒမပမတြောင််းဆိိုြိို ေ့ 

အချ  ်ိို    စဉ််းစြော်းလိို ေ့ရသ ြော်းတယ်။    မပနြိ်ို ေ့    အမတြ်ောမနြော ် ျမနမပ ။    ညမန    ၆နြောရ ထိို်း 

မေှြောငလ်ိုခါန ်းအချိနေ်ှ  သတူိို ေ့မတ   မပနသ် ြော်း  တယ။်  တချိ ြို့   မမခလျင၊်  တချိ ြို့    

ဆိိုင ်ယ်န ေ့။ လင  ြ မ့််းြမေစ်ထ ိ မရြော ်မအြောင ် မပနဆ်င််းဦ်း။ မပ ်းမတြောေ့ မတြောငမ်ပေါ် ိို    
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ထပ်တ ်ဦ်း။ မေှြောငမ်ေှြောငက်  ်း ိို သ ြော်းရေှြော။ သတူိို ေ့ မတြောေ့ မပနမ်န ျ အဆငမ်မပတယ်လိို ေ့ 

မမပြောတြောပ ။ 

ညြ ် ျ အသ ် ၁၀၀ မ ျြ်ောတ ေ့ အဘန ေ့ စ ြော်းမမပြောတယ။် ဘြောသြောစ ြော်း လည််း 

ေမပါ ်၊   အ  ြော်းအြောရံိုလည််း   ေမ ြောင််းမတြောေ့   အဘ ိို   လြောချတိ်ရိို ်းရြော   သ ချင််းဆိိုမပပါလိို ေ့ 

မတြောင််းဆိိုရတယ်။ အဘ  သ ်းချင််း ၄ ပိုဒဆ်ိိုမပတယ်။ မတြောငယ်ြောခိုတ်၊ စပါ်းစိို ်အတ   ်

တစ်ပိုဒ၊် ဝါ်းခိုတ၊် အေိမ်ဆြော ်အတ  ် တစပ်ိုဒ၊် အမနြောပ  ၊ အေိသ်စ်တ ပ်  အတ  ် တစပ်ိုဒ၊် 

အပျ ိ၊ လပူျိ  အချင််းချင််း စ ြော်းဝ ှ်န ေ့ မမပြောတြော တစ်ပိုဒ ်ဆိိုမပတယ်။ ဒ သ ချင််းမတ  မနတဆငေ့ ်

မရှ်းယခင ် လြောချတိလ်ူေျ ိ်းမတ ရ ေ့ လူေှုဓမလေ့၊ ရိို ်းရြော န ေ့ သတူိို ေ့မနထိိုငရ်ြော သဘြောဝပတဝ်န််း ျင ်

အမမခအမနမတ  ိို ဆ ်စပ်၊ ဆဝါ်း  ညေ့လ်ိို ေ့ ရနိိုငေ်ယလ်ိို ေ့ ယဆူတယ်။ 

 

 

ဧပ  လ၊ ၁ ရက၊် ၂၀၁၉ 

လခေ် _ မဆ ဲ့မလ ် 

 

ေန ် ၅ နြောရ ခ  မလြော ် နိို်းမတြောေ့ ဝရံတြောဆ  ချ ်ချင််းထ  ်  ညေ့လ်ိို တ်ယ။် 

ေန ်မစြောမစြောထေယလ်ိို ေ့ ည တည််း  မတ ်းထြော်းတယ။် လှလိို ်တြော။ ဝရံတြော 

(အေိ်ေျ ်နြှောစြော)  အ မေြောဘ ေ်ရိှရြော အရပ်ဆ  ေျ န်ြှောေူထြော်းတယ်။ မတြောငက်  ်း 

ေိို ေ့ေိို ေ့မေြော ်မေြော ်နြော်းေြှော ပ်မပ ်း လမခင််းေ ငေ် င ်မလ်း လ မ်နတြော။ တိေ်ခိို်းမေြူမတ  

ြံို်းသ ြော်းလိို ၊် မပနလ်င််းလိို န် ေ့။ ေိို်း မတြောေ့ဆ ်ရ ြောမနတိုန််း။ မတြောငမ်  ြောတခ ငေ်ှြောမတြောေ့ 

မေြူမတ  သပ်ိလိို ေ့။ ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ောလည််း  ငေ်ရြောတစလ်ံို်းန ေ့ အလိုပ်ရှုပ်မနရ ေ့။ ေန ်မစြောမစြော 

အ မေြောဘ ေ် ိို တိတတ်ိတ်ဆတိ်ဆတိ် ထိိုငမ်င်းမနရတြော ိိုပ  အရသြောမတ ြို့လတှယ။် 

ဒ မန ေ့ေန ် မဆြောေ့မလြ်ော ိို သ ြော်းြိို ေ့ စ စဉ်ထြော်းတယ်။ ဒါမပေယေ့ ် ေိို်းမတ   

ရ ြောမ ြောင််းတိုန််း။ ည တည််း  ရ ြောမနတြော။ အခို ေန ်ထ ိ ေတတိ်နိိုငမ်သ်းဘ်ူး။ 

ေိို်း ေတိတ်မတြောေ့ ခရ ်းမပနေ်ထ  ်နိိုငေ်ှြော ိို ဆရြော စိို်းရိေ်မနပံိုပ ။ အေိ်ရှငဦ််းမလ်း မတြောေ့ 

”ဆရြော၊ ဆရြောေတိို ေ့ ေမပန ် န ေ့ဦ်း၊ စြော်းစရြောမသြော ်စရြော အမပညေ့ရိှ်တယ်” ဆိိုမပ ်းမမပြောမနတယ။် 

ေိို်း လည််း တစည်လံို်းရ ြောထြော်းမတြောေ့ လေ််းအမမခအမန ိို စိို်းရိေ်ရမသ်းတယ။် 

မပိ ပျ ်မနရငမ်တြောေ့ ခ ်မပ မပါ ေ့။ မဒသခံမြစတ် ေ့ ဦ်းလြောချိဒ ်မမပြောတယ် - တစ်ေိို်းမလြော ်န ေ့ 

မတြောေ့ ေပျ ်ဘ်ူး။ ၂ရ ်၊ ၃ရ ် ဆ ်ရ ြောရငမ်တြောေ့ လေ််းပျ ်မပ လိို ေ့ မမပြောတယ။် 

ဒ မန ေ့အတ  ်မတြောေ့ ေိို်းတိတ်မအြောင ်ဆ ်မစြောငေ့မ်နလိို ်မတြောေ့တယ။် ဒါန ေ့ ထေင််းချ ်မဆြောငရ် ေ့ 
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ေ ်းြိိုမဘ်းေှြော ဝိိုင််းထိိုငမ်ပ ်း စ ြော်းမတ  ဆ မ်မပြောမနလိို တ်ယ။် ေန စ်ြော မခါပိုတ ်ငန် ေ့ 

မ ြော်ြ မသြော ်တယ်။ ဦ်းလြောချိဒ ် ချ မြ   သတထ  တ င််းတူ်းတ ေ့  ပံိုမတ  ိိုမပမပ ်း ရှင််းမပတယ်။ 

မတြောငထ်ပ်ိပတပ်တလ်ည ် မပါ ်မတ မြြော ်၊ အ ်ဆစ်ရညမ်တ မလြောင််းချ၊ မတြောငမ်အြော  ်

 မန ပိို ်န ေ့မြြော ်မပ ်း သတထ   ျငယ်ူတယ်။ ပံိုမတ  မတြောေ့ သတထ  တူ်းတ ေ့ လိုပ်   ်မနရြော၊ 

လိုပ်ငန််းအဆငေ့ဆ်ငေ့န် ေ့၊ အသံို်းမပ ပစစည််းမတ  ိို မသမသချြောချြော ရိို ်ထြော်းတယ။် ပံိုမတ  ိို 

 ူ်းယူထြော်းလိို တ်ယ။် 

ဒ ေှြော စိတ်ေမ ြောင််းစရြောမလ်းမတ  ိို ထပ်  ြော်းရမပနတ်ယ။် အေိ်ရှင ်ဦ်းမလ်း  သရူ ေ့ 

 မလ်းဘဝဆ   လင  ြ မ့််းြမေစ်ရ ေ့ အေှတတ်ရမတ  ိို လ ေ််းလ ေ််းဆ တ်ဆ တ်၊ ေချိတင ်  

မမပြောမပတယ။် 

”လူမတ အချင််းချင််းပ  ဝေ််းနည််းတြောေဟိုတ်၊ 

ဒ အရပ်ေှြော ငယ်ငယ် တည််း မနလြောတြော၊ 

မချြောင််းမရမနြော ်မနမပ ဆိို ဝေ််းနည််းတြော၊ ေျ ရ်ညမ်တြောင ်ျတယ။် 

ဒ မေစ်မချြောင််း ိိုေှ ခိိုမပ ်း မ ျြောင််းတ တ်ြော၊ 

ငါ်းမတ ြေ််းမပ ်း မဆြောေ့မလြ်ောြ ် သ ြော်းမရြောင််းမပ ်း ြိနပ်ဝယ်စ ်းတယ။် 

ြ မေြ်ောြ ် ိို လူက  ်းခရ ်းစဉ်ရိှတ ေ့အခါန ေ့ တရိုတ်နစှသ်စ ်ူ်း ြောလပ  မရ  ညတ်ြော၊ 

 ျနတ် ေ့အချနိ ်မတြောေ့ အမေ မနြော ်မနတြော။ ၂၀၀၄ မနြော ပိ်ိုင််း ငါ်းရှြော်းတယ။် 

သတထ  တူ်းမတြောေ့ မရမနြော ်လြောတယ။် 

ေိန််းေရယ် …. လင  ြ မ့််းခ မရမနြော ်တြော ငါအရေ််းခံမပင််းတယ် လိို ေ့မမပြောေိတယ်။ 

လင  ြ မ့််းြမေစ် ိို  ေှ ခိိုမပ ်းမန  ရတြောပ မလ၊ 

ဒါ ိို ဘြောေ့မ  ြောငေ့ ်မနြော ်မအြောငလ်ိုပ်ရတြောလ ၊ 

ဒါမလြော ်မတြောင ်ေသမိတြောေ့ဘ်ူးလြော်း၊ ေ  ညေ့ ် မတြောေ့ဘ်ူးလြော်း။  

ဧညေ့သ်ညလ်ြောရင ်ပိို  ် နတ်စ်ချ ပ်စလ်ိို တ်ြောန ေ့ စြော်းစရြောရတယ၊် 

  ညေ့လ်ိို ်ရငမ်တြောေ့ မရစ ်းမနတြော မတ ြို့ေယ၊်  

ဒါဟြော   နမ်တြ်ောတိို ေ့အတ  ်  ပိို ဆ်ပံ ။” 

 

ဒ အမြစ်မတ  ိိုေှ   ိိုယ်ချင််းေစြောတတ်မတြောေ့ရင၊်    နေ်တိို ေ့  ဘယအ်ရြော ိိုေျြော်း  စြောနြော၊ 

ည ြောတြော၊ မထြော ်ထြော်းနိိုငစ်တိ် မေ ်းနိိုငပ်ါမတြောေ့ေလ ။ အခိုဆိို ချ မြ မချြောင််းလည််းမသမပ ။ ၆ လ 
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တစ်ခါမလြော ် တေ ံ မရမြြော ်ချမနမတြောေ့ ငါ်းမတ  မသမပ ။ ချ မြ မချြောင််းြျြော်းေ ှ

သတထ  တူ်းမန  တ ေ့ အတ  ် ရိှတ ေ့ငါ်းလည််း ေစြော်းရ မတြောေ့လိို ေ့ မမပြောတယ်။   နေ် ချ မြ မ ်းထ ေြှော 

မတ ြို့ ခ ေ့တ ေ့ ငါ်းမတ  ိို တန််းသတိရေိတယ။် မအြော ်အရပ်ေှ လြောခ ေ့သမူတ ။ 

ေိို်း  ေတိတ်မတြောေ့တြောန ေ့ မန ေ့လညစ်ြောချ ်ြိို ေ့ ဆ ်မပင ် တယ။် ေိို်းနည််းနည််း 

ေျြော်းတယ်။ ပန််းဥမထြောင််း၊ ဋရငမ် ြော ်ရ  ်မ  ြော်၊ အရ  ်စံိုသိုပ်၊ ပိန််းဥ မ ျြော ်ြရံိုသ ်း 

ဟင််းရညမ်သြော ်န ေ့ စြော်း  တယ်။ စြော်းလိို ေ့ အမတြ်ောဝငတ်ြော။ စြော်းမပ ်းမတြောေ့ ည  

မလြောမဝေါ်သ ချင််းက  ်းဆိိုမပတ ေ့ အဘ ိို ေန ်အလင််းန ေ့    ဒ ယိိုေှတ်တေ််း မပနရိ်ို တ်ယ။် 

အဘ  သ ချင််း ၄ ပိုဒ ်ိို အ ျအန ဆိိုမပတယ။် ေမ ြောင််းဆိို်းဝါ်းမတ  ိို မေြောင််းထိုတတ် ေ့ 

ပရိတ်ရ တ်တြော မတြောေ့ အခို သ ဝ်ငယ်ံို  ညသ် ူ (ခရစ်ယြောန)် မြစ်လြောတ ေ့အတ  ် 

ေရ တ်ြတ်မတြောေ့ဘ်ူး (ေရ တ်ြတ်နိိုငဘ််ူး) လိို ေ့မမပြောတယ။် လူပျ ိ၊ အပျ ိ အချင််းချင််း ဆိို  တ ေ့ 

သ ချင််း ျမတြောေ့ ဆိိုေယ် လိုပ်မနတိုန််းေြှောပ  တဟ ်းဟ ်းန ေ့ သူ ေ့ဘြောသြော သမဘြော ျမပ ်း  

ရယ်မနတယ်။  ဆိိုမတြောေ့လည််း  မပံ ်းစစန ေ့၊  ချစ်စရြော။  ဘြောအမ  ြောင််းအရြောမတ  ိို 

စပ်ဆိိုထြော်းသလ        သခိျငလ်ြောေိတယ။်       ည        ဆိိုမပတ ေ့အတိိုင််း       ထပ်ဆိိုပံိုမပါ ်ရင ်

လ ်တေ််းစပ်ဆိို  တ ေ့      သ ချင််း ိိုေ ှ     ထပ်ခါထပ်ခါဆိိုရင််း      ေှတေ်ိလြောတြောမြစန်ိိုငသ်လိို၊ 

မရ်းေှတ်ထြော်းမပ ်း  မပနဆ်ိိုလိို ေ့  ေှတ်ေိမနတြောလည််းမြစ်ေယ။်  မပ ်းမတြောေ့  အမဝ်း မန ဒ မနရြောအထ ိ

မရြော ်လြော  တ ေ့   နေ်တိို ေ့အတ  ် မ ျ်း ူ်းတငတ် ေ့အမနန ေ့ လ တ်ေ််းတစ်ပိုဒ ်

စပ်ဆိိုမပမသ်းတယ။် စိတ်ထ ေှြော ဝေ််းသြော   ညန််ူးလိို ်တြော။ ဒါမတ  ိို ဘြောသြောမပနမ်ပ ်း 

အမ  ြောင််းအရြောမတ  ိို ေှတ်တေ််းတငထ်ြော်းေယ်လိို ေ့  စတိ်ထ   စ စဉ်ထြော်းမြစ်တယ။်  အဘ ိို 

အသ ဘ်ယ်မလြော ရိှ်မပ လ  မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ ၈၀ မ ျြ်ောမပ လိို ေ့မမပြောတယ။် တ ယမ်တြောေ့ 

သူ ေ့အသ ် အတိအ ျ ိို ေေတှ်ေိ၊ မဘ်း  သူ ေ့ သေ ်းမြစသ် ူ မမပြောမပေှ အသ  ် ၁၀၀ 

မ ျြော်မပ ဆိိုတြော သရိတယ။် အဘ နြောေည ် ဝမေြော်မထြောမဒါင၊် မဒတနမ် ျ်းရ ြော၊ 

လခေ်မ ျ်းရ ြောအိုပ်စို ။ 

၁၀ နြောရ ခ  မလြော  ် လခေ် မန စထ  ်ြိို ေ့မပငမ်ပ ။ ၁၁ ခ  မလြော ်ေှြော လခေ် မန 

စထ  ်မြစတ်ယ။် ေိို်းလည််း စ မပ ။ ေိို်းရ ြောထြော်းမတြောေ့ မမေသြော်းမတ   လ  ျှောက့်လနတြော၊ ေနည််း 

ထနိ််းမပ ်းဆင််းရတယ်။ မတြောငမ်ပေါ် မန  ြော်းအဆင််းေှြော သစပ်င ် ပျြော်းအံိုန ေ့ ေလ တ်မတြောေ့ 

 ြော်း ိို မရှြို့မနြော  ် ထနိ််းဆင််းြိို ေ့  ြော်းနြော်း မန ညွှေန ် ြော်းမပ်းမနသမူတ အ ိုနလ်ံို်း 

ပျြော်းတိုပ်ခံရပါမလမရြော။ ဦ်းလြောချိဒဆ်ိို ေမပေါ်နှှ ှှ ိုတ်ခေ််း ိို နစှ်ခါမတြောငအ်တိုပ်ခံရတြော၊ 

လေ််းတလ  ျှောက့် နှုတခ်ေ််းက  ်းမထြ်ောလိို ေ့။  ြော်းမနြော ်ြံို်းခန််းေှြော ထိိုငတ် ေ့ ိိုယေ့အ်တ  ် မတြောေ့ 
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သစူ ြော်းမမပြောမနတြော ိို   ညေ့ ် ညေ့မ်ပ ်း က ိတ်ရယလ်ိို ်ရတြော။ ပျြော်းထိို်းရတ ေ့အမပင ်  တပ်ါ 

အတ ယ်ခံရမသ်းတယ။် မပ ်းမတြောေ့ ပျြော်းမတ မရြော၊   တ်မတ မရြော  ြော်းထ ပါလြော  မသ်းတြော။  

၁ နြောရ ေှြော မအြော ်မဆြောေ့မလြ်ောရ ြော မရြော ်တယ။် ၁ နြောရ ခ  မလြော ် မဆြောေ့မလြ်ောမေ ိြို့ 

 ိိုမရြော ်တယ။် ပငလ်ယ်မရေျ ်နြှောမပငအ်ထ ် မပ ၅၂၀၀ ေြှောရိှတယ်။ အေိ်မမခ ၅၀ 

ဝန််း ျငခ်န ေ့ရိှ်တယ။်   လူမနအေိ်    ခပ်ပါ်းပါ်း၊    ျ  ျ ။   အစိို်းရ   ရံို ်းမတ သြော   မတ ြို့ရတယ်။ 

မဆ်းရံို ရိှတယ်၊ အထ ်တန််းမ ျြောင််းရိှတယ်။ အစိို်းရဝနထ်ေ််းေျြော်းတယ။် မလြောမဝေါ် ရိို်းရြော 

အေိ်မလ်းမတ  မတ ြို့ရတယ။် ရိို်းရြော အေိ်အေိို်း မခါငတ်ိိုငေ်ှြော ဓြော်းရိို်းသဏ္ဍြောနသ်စသ်ြော်းအမပြော်း ိို 

ေတ်ေတ်မထြောငထ်ြော်းတယ။် မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့- ယခငန်တ ်ိို်း  ယ်တိုန််း  ဓြော်း ိို 

အေှတအ်သြော်း အမနန ေ့ထြော်းတယ်။ ဓြော်း  နတ် ိို်း  ယ်တ ေ့ ဓမလေ့ေှြော အမရ်းပါတယ။် 

အခိုမတြောေ့ နတ်ေ ိို်း  ယ်  မတြောေ့မပေယေ့ ် မခါငအ်ေိို်း ိို အစ န််းနစှ်ြ ်ေှြော ထနိ််းမပ်းထြော်း 

နိိုငတ် ေ့အတ  ် ဆ ်ထြော်းတယ်လိို ေ့ ဆိိုတယ။် မပတင််းမပါ ် မသ်းမသ်းမလ်းမတ ။ 

အေိ်မတ ပံိုစ ံ မလအဝငအ်ထ  ် သပ်ိမတြောေ့ေရဟို ဆိိုတယ်။  

ဆရြောေ မဒါငည် ယ်တိို ေ့ရ ေ့  အသဘိိုရြော်းမ ျြောင််းဝင််း  အေိ်ေှြော မရမန ်းဝငမ်သြော ၊် 

အသြော်းမမခြော ်  ငစ်ြော်းလိို ်  မသ်းတယ။် ဒ ြ ်မတ ခရ ်းသ ြော်းရင ်  ချစ်စရြောမ ြောင််းတြော  

မနရြောတိိုင််းေှြော အသေိတိ်မတ ၊ အေျိ ်းမတြ်ောစပ်သ ူ ေရှြော်း။ အေိသ်ြော်းမတ လိိုပ  မရြော တ်ြောန ေ့ 

တန််းဝငမ်ပ ်း မ  ြ်ောမလှြ်ောြိုတ် ချ ်မပ တ ် စြော်းမတြောေ့တြောပ ။ အေိ်ရှင ်ိို ခ ငေ့မ်တြောင််းေမနဘ  

ေ ်းြိို  ပ်ခိို်းစင ် အသြော်းမမခြော ် ိို သ  သ်  ်လျငလ်ျင ်ယငူငြ်ိုတ်စြော်း  တြောပ ။ မပျြော်စရြော။ 

ဟိိုနြော်း ဒ နြော်း လ  ျှောက့်ပတ်  ညေ့မ်ပ ်း ခရ ်းမပနထ်  ်ေယဆ်ိိုမတြောေ့ မဆြောေ့မလြ်ောမေိ ြို့ ရ ေ့ 

တစ်ခိုတည််းမသြော မခါ ်ဆ  ဆိိုငမ်လ်းေှြော မခါ ်ဆ  စြော်းမပ ်း မပနထ်  ်  တယ။် မဆြောေ့မလြ်ောဟြော    

အမတြောေ့် ိို မမခြော ် ပ် ပ်နိိုငလ်တှယ။် 

မဆြောေ့မလြ်ော မန မန ေ့လည ်၃ နြောရ မလြော ် မပနထ်  ်တယ်။ ဆ ထ်  ်လြောမတြောေ့ 

မေျြောမဂျြောငရ် ြော ေမရြော ်ခင ် (၄ နြောရ ခ  မလြော ်) ေှြော သစ်ထိုတ်မနတ ေ့ မနရြောမရြော ်တယ်။ 

ဒ အတိိုင််းဆ ထ်  လ်ြောတြော အလြောတိုန််း  တစ်ညတည််းခ ေ့တ ေ့ ငမေြော  ပ်ရ ြော ိို ၅ နြောရ  

ခ  မလြော ်ေှြော မရြော တ်ယ။် ဒ တစ်ခါမတြောေ့ ညေအပ်ိမတြောေ့။ ခဏရပ်  ြော်းဆ မြညေ့မ်ပ ်းမတြောေ့ 

ဆ ်ထ  ်လြောခ ေ့တယ။် မရှ ြို့ဆ ် လေ််းနည််းနည််းမ ြောင််းမပ ဆိိုမတြောေ့ မေှြောငမ်ပေယေ့ ်

ေအပ်ိမတြောေ့ဘ  ဆ ်မေြောင််းလြောခ ေ့  တယ။် ထ န််းရိှန ် (ထ န််းရှင)်ရ ြောမရြော ်မတြောေ့ ဦ်းလြောချဒိ၊် 

ဆရြောေ မဒါငရ် ယ်တိို ေ့ရ ေ့ အသ ိ အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်းအေိ ်ိို ခဏဝငတ်ယ။် ေိို်းအမတြ်ောချ ပ်မပ ။ 

 ိို ်မတ လည််းဆြော  မပ ဆိိုမတြောေ့ ဒ အြ  ြို့ဟြောတခါတည််း ေ ်းြိိုမဆြောငထ်  ချည််းနင််းဝငမ်ရြော ်မပ ်း 
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သ  သ်  ်မေနမ်ေန ် ချ ်မပ တစ်ြော်းမသြော ်လိို ်  တယ။် စြော်းမသြော ်မပ ်းမတြောေ့ေ ှ

မချြောင််းမခြော်းထြော်းတ ေ့ တြ ်ရ ြော ငို  နမ်ပေါ်ရ ြော  တည််းခိိုခန််းေှြော သ ြော်းအပ်ိ  တယ်။ 

တည််းခိိုခန််း   ျယ ်ျယဝ်န််းဝန််း သပ်သပ်ရပ်ရပ်။ တရိုတ်အေိမ်တ ရ ေ့ တညမ်ဆြော ်ပံိုေျိ ်း။ 

ပိိုငရှ်င ် မဒသခံ၊ သူ ေ့အေျ ိ်းသြော်း  တရိုတလ်ူေျ ိ်းလိို ေ့ သရိတယ။် 

ထ ေ််းရိှန ်ဆိိုတြော  မဒသစ ြော်း (လြောချိတ်ဘြောသြောစ ြော်း) န ေ့ မရအိိုင ်ျယလ်ိို ေ့ 

အဓိပဗါယ်ရတယ။် (တ ယ်မတြောေ့ ဒါဟြော  ေြောသထံ  အ်တိိုင််း မရ်းထြော်းတြော) ငို  နမ်ပေါ် 

ဆိိုတြော  န ြော်းမ ျြောင််းတ ေ့  င််းလိို ေ့  အဓိပဗါယ်ရတယ။်  ထ န််းရိှနရ် ြောတညမ်တြောေ့  အခို  ငို  နမ်ပေါ်ရ ြော  

ရိှတ ေ့ြ ် န ြော်းသ ြော်းမ ျြောင််းရင််း ဒ နြောေညတ် ငသ် ြော်းတယ် ဟိုဆိိုတယ။် အဂဂလပ်ိမခတ ်မတြောေ့ 

ငို  နမ်ပေါ်ဟြော ဝနမ်ထြော ်မတ  ရံို်းစိို ်ရြောမေ ိြို့။ န ူ န ်မဘြ်ော၊ မထြောေ့မ ြောေ့၊ မလြောမခါင ်ဆိိုတ ေ့ ရ ြောမတ  

စြောရင််းမပါ ်တယ။် ထ န််းရိှနရ် ြော မတြောေ့ မမေပံိုထ တ ငေ်ရိှဟို ဆိိုတယ်။ 

  

ဧပ  လ၊ ၂ ရက၊် ၂၀၁၉ 

ထ န်ီးရိှန် _   မေ ် 

 

ေန လ်င််းမတြောေ့ ထ ေ််းရိှနရ် ြော  အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်းအေိ်ေှြောပ  ေန စ်ြော ထေင််းချ စ်ြော်း 

  တယ။် ေိို်းနည််းနည််း ရ ြောမနမသ်းတြောန ေ့ ေိို်းစ မအြောငမ်စြောငေ့ရ်င််း အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်း ဦမယြောမခါ 

(အေိ်ရှင)် န ေ့စ ြော်းမမပြော  တယ။် ၂၀၁၀  တ ည််း အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်းလိုပ်တယ။် အေိ်မမခ ၉၂ 

အေိ်၊ လူဦ်းမရ ၅၇၀ ရိှတယ။် ၉၇ ရြောခိိုငန်ှုန််းမလြော ်  မတြောငသ်မူတ ။ အေိ်တိိုင််းေှြော လယ် ၁ 

ဧ  (၃    ်၊ ၄   )် ပိိုငတ်ယ။် အေျြော်းဆံို်း ၉ ဧ   မန ၁၀ ဧ ထ ိပိိုင ် တယ။် ပံိုေှန ် 

မယဘိုယျ ၄ ဧ ၊ ၅ ဧ  စ မလြော ်မလြော ်မတြောေ့ ပိိုငတ်ယ။် ေတ်လဆိို လယ်စမပင ် မပ ။ 

ဧမပ  လ ိုန ်လယ်ထ န၊် လယ်မပငအ်မပ ်း လိုပ်  တယ။် အခိုလမပါ ေ့။ မေလဆိို စပါ်းစစိို ်မပ ။ 

မချြောင််းတစ်ြ ် ေ််း၊ ထ န််းရိှနရ် ြောြ ်အမခေ််း  လယ်မတ   ပံိုစံ (၇) ထိုတထ်ြော်းမပ ်းသြော်း။ 

(ညမန ြ မေြော် အမပန ် ရ ြောထ ပတ်  ညေ့ ် မတြောေ့ ရ ြောထပ်ိေှြော တမပန ေ့တ်မမပြော က  ်းေြော်း 

 ျယ်မပန ေ့လ်တှ ေ့    မလှ ြော်းထစ်စိို ်ခင််းမတ  ိို    မတ ြို့တယ။်    ဒါဟြော      နေ်မေငြူ််းသမ  

မလှ ြော်းထစ် စိို ်ခင််းမတ ထ  အက  ်းေြော်းဆံို်းမသြော လယ်   ်မတ ။ ဦ်းမယြောမခါ  ေျိ ်းဆ ် 

၂၀ မ ျြ်ောလိုပ်လြောခ ေ့တ ေ့ လယ ်  ် ိိုမပတယ။် ဒ ေှြော လယထ် နမ်နတ ေ့ ေိသြော်းစိုတစ်စို ိို 

မတ ြို့တယ။်  မလ်းငယ်ငယ်  အစ အစ ်ိို၊ အစ်ေ၊ အမေ၊ အမြ၊ ဦ်းမလ်း လူက  ်းမတ  

အ ိုနလ်ယထ် ဆင််း  တယ။် ၃နစှ် အရ ယ်မလြော ် တည််း  လယထ် စလိို ်မနမပ ။ 
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လယ်လိုပ်ချိနဆ်ိို ေသိြော်းစိုတစ်ခိုလံို်း လယထ် ဆင််း  တယ်။ အခို န ြော်းန ေ့ လယထ် နမ်နတ ေ့ 

 မလ်း  ၈  နစှ်၊  ၁၀  နစှ်  ဝန််း ျငမ်လြော ်သြောရိှေယ။်  သူ ေ့လိိုအရ ယ်  မယြော ျ်ြော်းမလ်း၊  

ေိန််း မလ်း  ၁၀ မယြော ်မလြော  ် တမပံ က  ်း။ လယထ် ေှြော  မပံ ်းလိို ေ့ရွှေငလ်ိို ေ့။ လယထ် နတ်ြော 

  ညေ့ရ်တြော သ သ် ်သြောသြောပ ။ န ြော်းတစမ် ြောငန် ေ့ပ ထ နတ်ယ။် 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

“လယလ်ိုပ်တြော ၁၀ နစှ်ဝန််း ျငဆ်ိို လိုပ်တတ်မပ ၊ တစ်ေသိြော်းစိုလံို်း လယ်ထ  ဆင််းတြော၊ 

မပျြ်ောပ  စြော်းထ  သ်လိိုပ ။ လယ်လိုပ်တ ေ့အချိနဆ်ိို မခါငရ်ည ် မပါေမှပါ၊ သူ ေ့လယ်  ိိုယေ့်လယ် ၂ 

   ်၊ ၃   ်မလြော ် ပတလ်ိို ်တြောန ေ့ေူ်းမရြောပ ”ဟိုဆိိုတယ။် ချစ်စရြော။ ေတှ်ေတှ်ရရ 

မြစ်မနတြောတစ်ခို  ညမနလယ ်အမပန ် ေိို်းမရထ   အြ ြော်းနစှမ်ယြော ်။ (ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  

မတ ြို့လိို တ်ယတ် ေ့။) ေူ်းေူ်းန ေ့ တစ်မယြော ် ိိုတစ်မယြော ်တ  မပ ်း သ ်းချငဆ်ိို  ခိုနမ်ပ ်း 

အေိ်မပန ် တြော။ သတူိို ေ့အမပျြ်ောမတ  ူ်းမရြောတ ေ့။ မပန ် ြော်းရတြောန ေ့တင ် အမပျြော် ူ်းတြော။ 

အခိုမရြော ်မနတ ေ့ လယ်    ် ေသိြော်းစို ၃ စို တမပါင််းတည််း လိုပ်မန  တြော။ ”သူ ေ့လယ ်

 ိိုယသ် ြော်းလိုပ်မပ်း၊  ိိုယေ့်လယ် သလူြောလိုပ်မပ်းန ေ့ အချင််းချင််း  ူည မပ ်းလိုပ်  တယ။် 

တစ်အေိ်မထြောင ်ိို ေသိြော်းစို ၇ ဦ်းမလြော ်ရိှမတြောေ့ ၅ အေိ်မထြောငမ်လြော ် အေျိ ်းမတ စိုလိို ်ရင ်

လူအိုပ်  အမတြော်ေျြော်းမပ ။ အြ  ြို့ ြ  ြို့ထြော်းမပ ်း အြ  ြို့လိို ် အချင််းချင််း  ူတ ေ့သမဘြောမြစ်တယ်” ဟို 
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ရှင််းမပတယ်။   တစ်ရ ် ိို   လယ်   ၂   ်၊   ၃   ်မပ ်းတယ။်    ိိုယေ့်ဘြောသြောစိို စ်ြော်းြိို ေ့ပ ၊ 

မရြောင််းြိို ေ့ေဟိုတ။် သဘြောဝအတိိုင််းပ ။ အေိတ်ိိုင််းေှြော န ြော်းတင ်ိုပ်ရိှတယ်၊ မနြော ်မချ်းရတယ၊် 

သဘြောဝမမေ သ ြောအတ  ် န ြော်းမချ်း၊ သစ်ရ  ်မဆ ်း၊ မေ ်မဆ ်းထညေ့တ်ယ။် လယ်ထ နမ်တြောေ့ 

သ သ် သ်ြောသြောပ ။ မမေဆ သပ်ိမ ြောင််းတယ။် ခပ်စိိုစိိုပ ။ ၄လ ်ေ မလြော ်ထ ိ

မမေဆ ရိှတယ။် အခို   ၂   နစှအ်တ င််း   စ ်န ေ့ထ နလ်ြော  တြော   ၆   အေိ်မလြော ်ရိှတယ။်   

 ျနအ်ေိ်မတ  မတြောေ့ န ြော်းပ သံို်းတယ ် ဟိုဆိိုတယ။် မဒသေျိ ်းရင််းစပါ်း ၃ ေျိ ်းရိှတယ။် 

အ ေ့ဒ အထ   ဂံိုလိုေ််းေျ ိ်း  ေျ ိ်းမစေ့ချနလ်ိို ေ့ရတ ေ့ တရိုတ် စပါ်းေျိ ်း။  ျိန််းခိို၊ ပန််းဂိို နစှေ်ျိ ်း  

ယခငဘ်ိို်းဘ ြော်းမတ လ ်ထ ်  တည််း  စိို ်လြောတယ။်  

“လယ ်ိိုအရေ််းတနြိ်ို်းထြော်းတယ၊် တစ်နစှလ်ံို်းစြော မလှြောငထ်ြော်းတယ၊် ဝယ်ေစြော်းရဘ်ူး။”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

င  ေါ့်ချမ််းခ မရက တ စ ေံကန်ိီး  

၂၀၁၇ ြ နစှ့် မလြော  ် လေ််းမတ ၊ ရ ြောမတ  လိို တ်ိိုင််းတယ။် ဘြောလိုပ်ေယ်လိို ေ့မတြောေ့ 

ေမမပြော။ NDR မရြော ရ ြောသြော်းမတ မရြော နြော်းေလည။် မနြော ်မတြောေ့ေ ှ မရ ြောတြောစ ေံ ိန််း (၃) ခို 

လိုပ်ေယ်ဆိိုတြောသတိယ်။ ရ ြောမတ မရွှေြို့မမပြောင််းရေယ်။ ဒ ရ ြောမတ   စစ်မတြော ်လ  ျှောက့် မြစ်ခ ေ့တ ေ့ 

 ြောလတလ  ျှောက့်မတြောင ် ဘယ် ိိုေှ ေမရွှေြို့ေမမပြောင််းခ ေ့။ အခိုမရ ြောတြော အတ  ်န ေ့ မတြောေ့ 

ေမရွှေြို့မမပြောင််းမပ်းနိိုငပ်ါ။ (ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော မမပြောတယ် - မရအြော်း  ပ့်စစ့် စ ေံ နိ််းမတ   

မတြောရ ြောမတ ရိှတ ေ့မနရြောမတ ပ  လိို ်မဆြော ်တြော။) (ဆရြောေမဒါငည် ယ်  - လူဦ်းမရန ေ့ 

စဉ််းစြော်းမပ ်း လိုပ်လိို ေ့ေရဘ်ူး။ ဒ မနရြောမတ   လူမန ျ မပေယေ့ ် ရန ်ိုနန် ေ့ယှဉ်လိို ရ်င ် 

ရ ြောတစ်ရ ြောစြော  အထပ်မေငေ့ ် တိို ်တစတ်ိို ်စြောမလြော ်ပ ရိှတယ်ဆိိုမပေယေ့် ဒ လူမတ န ေ့ 

ဒ မဒသဟြော ဆ စ်ပ်တညရိှ်မနတြော၊ ဒ ပတ်ဝန််း ျင ်ိိုထနိ််းသေိ််းမနတြော သတူိို ေ့ပ မလ 
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ဟိုေချတိင ် ဆိိုတယ်။) ဟိုတ်တယ။် ဒါအေှနပ် ။ ဒ မတြောမတြောင ် မရမမေန ေ့ ဌြောမနမတ ဟြော 

  နရ် ်ချတိ်ဆ ်မနတယ။် တစ်ဦ်းမြစ်တညေ်ှု ိို တစ်ဦ်း ြနတ် ်းသလိို၊ အမပနအ်လှန ်

လည််းမစြောငေ့မ်ရှြော ်  တယ။် A web of life လိို ေ့မမပြောရေလြော်း။ 

စ ေံ နိ််းအတ   ် ၂၀၀၇  လိုပ်  တယ။် မပညသ် ူိို အသေိမပ်း။ တရြော်းဝင ်

အသမိပ်းတြော  ြ မေြော်ေှြော မေလ၊ ၆ ရ ၊် ၂၀၁၅ ခိုနစှ် ။ အစည််းအမဝ်း လြောတ သ်မူတ  ိို 

တရိုတ်ပိို ဆ် ံ ယ ေ်မင  ၅၀ န ေ့ မစြောင ် ၁ ထညစ် မပ်းတယ်။ မရွှေြို့မပ်းြိို ေ့ Asia World န ေ့ 

မေနေ်ြော ိုေဗဏ မတ  လြောမမပြောတယ။် ေတလ် ၂၁ ရ ်၊ ၂၀၁၇ေှြော မေ ိြို့နယအ်ိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်း၊ 

 ိုေဗဏ အြ  ြို့  န ေ့   ရပ်ရ ြောလူထိုမတ ြို့ဆံိုတယ။်   မရအြော်း   ပ့်စစ့်မပ ်းသ ြော်းလိို ေ့   ေ ်းလိိုရင ်အစိို်းရ ိို 

လ  ျှောက့်ပ ၊  ခ ငေ့မ်ပ ရငရ်ေယလ်ိို ေ့ဆိိုတယ်။  ယခင ်  မရအြော်း   ပ့်စစ့်လိုပ်ရင ်  ေ ်းရရင ်

မ ြောင််းေယ် အထငန် ေ့ လ ်ခံသ ူ တစ်ဝ ်မလြော ်ရိှတယ်။ အ ေ့ဒ မနြော ် မရအြော်း  ပ့်စစ ်

လိုပ်မပေယေ့ ်  ေ ်းေရေယေ့်အတတူူဆိိုမပ ်း  ပိိုမပ ်း န ေ့ ်  ်လြော  တယ်။  ၂၀၁၇ေှြော နိိုငင်တံ ြော  

မေစ်မချြောင််း  အင််းအိိုငေ်ျြော်းမန ေ့ဆိုမတြောင််းပ  လိုပ်တယ။်  ဒါမတ စလိုပ်မတြောေ့  သတူိို ေ့မတ  

နည််းနည််းလန ေ့သ် ြော်းတယ်၊ အ ေ့ဒ မနြော ် စ ေံ နိ််းလည််း ရပ်သ ြော်းတယ ်ဟိုဆိိုတယ်။ 

ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  မမပြောမပတယ ် - ဆညန် ေ့ လေူျိ ်းစိုမတ  မပျြော ်လိုန ်းန ်း မြစလ်ြောတယ။် 

လြောအိိုေှြော ဆညပိ်တ်မဆြော ်မပ ်း မရလွှေေ််းမတြောေ့ မရမဝ မရလ  ဧရိယြော ပေြောဏအက  ်းက  ်း 

ပါသ ြော်းတယ။် စိို ်ပျ ိ်းမရ်းခ ်လြောတယ်။ မ ျြော ်မပေါ်မအြောင ် အမပေါ်ယမံမေဆ  

တူ်းထိုတတ်ယ။် အ ေ့ဒ အခါ မမေမပိ လြောမပ ်း ဆညထ်  နိုန််းဝငမ်တြောေ့တယ်။ ဆညမ်ရ 

မလှြောငန်ိိုငတ် ေ့ပေြောဏ နည််းလြော၊ ဆည ်တိေလ်ြောမပ ်း တြောရှညေ်ခံမတြောေ့။ ရပ်ရ ြောေှြော 

သဘြောဝပတဝ်န််း ျငပ်ျ စ် ်းတြောပ  အြတတ်င ်ျနခ် ေ့မတြောေ့တယလ်ိို ေ့ရှင််းမပတယ။် 

စ ေံ နိ််းလိုပ်သမူတ   မရအြော်း  ပ့်စစ ် မေနေ်ြောမပညတ် င််းအတ  ်ပ ဟို မမပြော 

မ  ြောင််း ဦ်းမယြောမခါ မမပြောမပတယ်။ ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  ထပ်ရှင််းမပတယ။် ရ ြောငယ်မတ ဆ  

ပငေ်ဓြောတ်အြော်းမပ်းလိိုင််း မန သ ယ်မပ်းြိို ေ့ လ ယ်လ ယ်န ေ့လိုပ်ေရ။ step down 

ဓြောတ်အြော်းခ  ရံိုမတ ထြော်းနိိုငေ်ှြောသြော လိုပ်လိို ေ့ရတယ်။ စြောရင််းစစ်ချ ပ်အချ ်အလ အ်ရ 

 ချငမ်ပညန်ယ ် မပညန်ယ်ရ ေ့လိိုအပ်တ ေ့ပေြောဏထ ် ပိိုထိုတန်ိိုငမ်ပ ်းသြော်း။ ဥပေြော 

တြောပိနစ် ေံ နိ််း။ မမေမပငအ်မမခအမနအရ က ိ ်းေသ ယ်နိိုင၍်သြော (၈)   ယူနစ် ိိုပ  ယသူံို်းနိိုငမ်ပ ်း 

 ျနတ် ေ့ (၁၁) ယူနစ် ိို တရိုတ်မပညထ်  မပနသ်ယ်သ ြော်းရတယ်၊ အလ ြော်းမပ်းထြော်းရတယ်။ အခို 

တရိုတ်မပညထ် လည််း ေ ်း ပိိုမနမပ ။ ဒါမပေယေ့် မငေါ် ေ့ချေ််းခ ိိုပါ မရအြော်းလ ပ်စစ ်

ထိုတ်ြိို ေ့လိုပ်မနတယဆ်ိိုမတြောေ့ စဉ််းစြော်းစရြော။ တ ယ်ဆိို ရ ြောမတ ေှြော အမသ်းစြော်းလ ပ်စစ ်
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ထိုတ်တြောေျိ ်းမတ ပ       လိုပ်မပ်းသငေ့တ်ြော။ မရအြော်းလ ပစစ်စ ေံ နိ််းဆိိုတြော  အချိန ် ြောတယ်၊  

 ြောလရှညစ် ေ ံိန််းမြစ်တယ။်  အ ေ့ဒ အတ  ် မရှြို့လလူိုပ်ခ ေ့၊ ဆံို်းမြတ်ခ ေ့တြောမတ ဆိိုမပ ်း 

မရှ ြို့လူ ိိုအပစ်လွှေ တ ေ့ သသံရြောမြစ်မနတယ။် 

ရှ ်း ျနရ် ြောေှြော ယခင ် မရအြော်းလ ပ်စစထ်ိုတ်ြူ်းတယ်။ ဦ်း ခိုေ် လ ်ထ ် ။ 

ထ ေ််းရိှန ်မန ၆ ေိိုငမ်လြော ပ် မဝ်းတယ။် လူငယ်မတ   လ ပ်စစေ် ်းရရင ် အငတ်ြောန ၊် 

တယ်လ ြိုန််း အဆငမ်မပေယလ်ိို ေ့  စဉ််းစြော်းတယ်။  (ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော မမပြောတယ်   -   အငတ်ြောန  ်

လ ပ်စစ်ေ ်းသံို်းမပ ်း စ ်းပ ြော်းရှြောတြော၊ စြော်းနပ်ရိ ခြောရှြောတြော လူနည််းစိုပ ၊ လိုပ်တတတ် ေ့သပူ  

အ ျ ိ်းခံစြော်းရတယ်။    လေ််းရမတြောေ့လည််း    ဘဝမတ     ပိိုလံိုမခံ လြောသလြော်းဆိိုမတြောေ့    ေလံိုမခံ ၊ 

မပငပ်မရြောဂါဘယမတ လည််း ဝငန်ိိုငတ်ြောပ ။) ၁၉၉၃ - ၁၉၉၆   ြော်းေှြော ဒ  လူမတ  ေနဝ်ိန််း ိို 

မမပြောင််းမနြူ်းတယ်။ ရြောသ ဥတို အဆငေ်မမပ၊  မလ်းမတ  မရြောဂါရတယ်။ ဒ မငေါ် ေ့ချေ််းခ 

စ ေံ နိ််း ိို  န ေ့ ်  ်တြောေှြော လူငယ်တချိ ြို့လည််းပါဝငတ်ယ။် နယ်မခြော်းမစြောငေ့ ် မတ လည််း 

 န ေ့ ်  ်  တယ။် 

ဒ ရ ြောေှြော အမသ်းစြော်း မရအြော်းလ ပ်စစ ် ထိုတ်တြောမလ်း မတ ရိှတယ်။ အန ်းနြော်းေှြော 

ရိှတ ေ့မချြောင််း မန (မ ျြော ်မ ြောေ့မချြောင််းန ေ့ ေဒေ်မချြောင််း) ဒိိုငန်ေိိုအမသ်းမလ်းန ေ့ လ ပ်စစ ်

ထိုတ်တယ်။ အမပေါ်အမေငေ့မ်နရြော မန  ျမနတ ေ့ မချြောင််းမရ ိို သပိံို လ်ံို်းအက  ်းန ေ့ 

သ ယထ်ြော်းမပ ်း ဒိိုငန်ေိိုထ ဝငမ်စ ြော    မရအြော်း မန လ ပ်စစ် ိိုထိုတ်တယ။်    (မရသ ယယ်တူ ေ့    

အမေငေ့၊် မရအြော်းအမပေါ်ေူတညမ်ပ ်း ဒိိုငန်ေိိုအေျိ ်းအစြော်းအေျ ိ်းေျိ ်းရိှတယ် ဆိိုတြောမတြောေ့ 

သထိြော်းတယ်။) သူ ေ့လိိုအ အမခြော်းအေိ်တစအ်ေိ်ရ ေ့ ပိို န် ေ့ ဒိိုနေိို ိိုလည််း မဘ်း ပ်ရပ်ေှြော 

မတ ြို့ရတယ။် ဒိိုငန်ေိို  ယ င ် ၁၃၀၀၊ မေနေ်ြော ျပ်မင  ၂သနိ််းမလြော ်  ျတယ်။ ဝိိုငယ်ြောမရှြောေ့ 

ေမြစ်ရင ် (၄)နစှ ် - (၅) နစှ် သံို်းလိို ေ့ရတယ်။ တစ်နစှ် တစ်ခါမလြော ် အထ   လညတ် ေ့မဘြော 

လ မပ်းရတယ်ဟို ဆိိုတယ။် ဒ ေှြော စိုစိုမပါင််း အေိ်မမခ ၉၀ ေှြော အေိမ်မခ ၂၀ မလြော  ် အခိုလိို 

 ိိုယေ့ဘ်ြောသြော အမသ်းစြော်း မရအြော်းလ ပ်စစထ်ိုတ် သံို်း  တယ။် သပ်ိ ိိုမ ြောင််းတ ေ့ 

အစ အစဉ်ပ ။ 

(ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော မမပြောတယ် - ချ မြ မချြောင််းဆိိုရငလ်ည််း မနြော ်ေျ ိ်းဆ ်မတ   

”ချ မြ မချြောင််းဆိိုတြော မနြော  ်ျိ ျိမလ်းဆိိုတြောန ေ့ပ  ဆ သ် ြော်းမတြောေ့ေှြော” လိို ေ့မမပြောတယ။် 

ဒါအေှနပ် ၊ စိတ်ေချေ််းသြောလိို တ်ြော။ ဆရြောေ မဒါငရ် ယ ်မမပြောတယ် - ဒ ေှြော  လြောချိတ၊် 

မလြောမဝေါ်မတ ရ ေ့ ဌြောမန၊  ြောတိပ ။ ဒ မနရြောမပျြော ်ရင ်လေူျိ ်းပါမပျြော မ်ပ ။”) 
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လင  ချေ််းခမချြောင််းြျြော်းေြှော သတထ  လိုပ်မတြောေ့ မချြောင််းထ  ိိုစ ်းဝငမ်ပ ်း ငါ်းမတ မသတယ။် 

ယခင ်  ိိုယင်ါ်းပ  ိိုယ်စြော်းတြော၊ အခိုမတြောေ့ တရိုတ် လြောမရြောင််းတ ေ့ ငါ်းဝယ်စြော်းရတယ။် 

ငါ်းနည််းနည််းရိှမသ်းမပေယေ့် စြော်းလိို ေ့ေရမတြောေ့တြော ၁၀နစှ်မလြော ်ရိှမပ တ ေ့။ အခိုတည််းတ ေ့ 

ထ န််းရိှနရ် ြော  အေိ်မဘ်းေှြောပ  မ ျြော ်မ ြောေ့မချြောင််းန ေ့ ေဒေ်မချြောင််း နစှ်ခိုဆံိုမပ ်း မငေါ် ေ့ချေ််းခမေစ်ထ  

စ ်းဝငတ်ယ။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တရိုတ်မပညြ်  ် သတထ  မဆ်းချမတြောေ့လည််း ဒ မငေါ် ေ့ချေ််းခထ  မပနစ် ်းဝငတ်ယ်။ 

လူက  ်းမတ  ိို မမပြောတြောအက ိေ်က ေိ်ပါပ ၊ မမပြောလိို ်ရငမ်တြောေ့ ၁လ၊ ၂လ မပန ် ညလ်ြောတယ ်

လိို ေ့မမပြောမပတယ်။ ေ ်းြိိုန ေ့သပ်ိေလှေ််းတ ေ့ ပန််း နမ်ဆ်းတ ေ့မနရြော နရံံေှြော ငါ်းအေ ်းမလ်းမတ  ိို 

 ပ်ထြော်းတြောမတ ြို့ရတယ်။ ယခင ် မချြောင််းထ  ရခ ေ့တ ေ့ မဒသငါ်းမလ်းမတ ရ ေ့အမေ ်း ိို 

 ပ်ထြော်းတယ။် ဘြောအတ   ်ပ်ထြော်းသလ လိို ေ့ အေိ်ရှငအ်ေျ ိ်းသေ ်း ဦ်းမယြောမခါ န ်း ိို 

မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ ဒ လိိုပါပ ဟိုသြော မပံ ်းစစန ေ့မမြတယ။် 
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နရံံေှြော လိပ်မပြောမတြောငမ်လ်းမတ လိို မပန ေ့ ်ြော်းမပ ်းချပ်ရပ်မပ ်း ပ်မနတယ။် အမေ ်းမလ်း 

မတ   အက  ်း၊အမသ်း၊အမပန ေ့တ်ိို၊အမပန ေ့ ်ျယ်အေျ ိ်းေျ ိ်းပါပ ။ ညမရြော ်မတြောေ့ ဒ ငါ်းအမေ ်း 

အမ  ြောင််းမတ ်းရင််း မတြ်ောမတြ်ောန ေ့  အပ်ိေမပျြ်ော။  

ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော မမပြောတယ် - ငါ်းမတ အဆပ်ိသငေ့ရ်င၊် အဆပ်ိသငေ့တ် ေ့ငါ်းစြော်းေိရင ် မလ်းမတ  

ဦ်းမနြှော ်ေြ ံြို့ မြိ ်းမတြောေ့။ 

  

 

ရုိီးရ ဓမလဲ့ (မတ ငယ် ခတုမ်ခငီ်း) 

ဒ ေှြော  စည််း ေ််းရှိတယ။် ဘယ်ရ ြောသြော်း  ဘယ်မနရြောအထပိ  ငါ်းြေ််းရေယ၊် 

ဘယ်မတြော၊ ဘယ်မတြောငအ်ထဆိိို ဘယ်ေျ ိ်းန ယ်စိုရ ေ့ မနရြောဆိိုမပ ်း  ိိုယေ့်သ ်ဆိိုငရ်ြော နယ်မမေ 

ပိိုငဆ်ိိုငေ်ှုရိှ  တယ။် မတြောထ  ပျြော်းမတြောင ် ဒါသူ ေ့ပျြော်း၊  ိိုယေ့ပ်ျြော်းဆိိုမပ ်း သတေ်ှတခ်ျ ၊် 

အေှတအ်သြော်းသမဘြောေျိ ရိှတယ။် မ ျြော ်တံို်းဆိိုလည််း ယခူျငတ် ေ့မနရြော မန ေယူရ၊ 

ပိိုငရှ်ငရိှ်တယ်။ မတြောငယ်ြောခိုတ်တ ေ့အခါ သေူျြော်းပိိုငန် ်ထ  တစပ်ငတ်မလမလြော ်ခိုတ်ေရိင ်

မလျြ်ောရတယ။်     ခ ငေ့မ်တြောင််းရတယ်။     (ေယံိုရင ်    ဓြော်းတစ်လ ် ိိုငမ်ပ ်း     တစ်မနရြောရြော ိို 

သ ြော်းခိုတ်  ညေ့လ်ိို  ် ပိိုငရှ်ငမ်ပေါ်လြောလိေေ့ေ်ယ်ဟိုဆိိုတယ်။) သေူျြော်းမနရြောေှြော မတြောငယ်ြော 

သ ြော်းလိုပ်ေယ်ဆိိုရင ် ခ ငေ့မ်တြောင််းရတယ။် အရ ်တစ်ဘ်ူး၊ ဒါေှေဟိုတ် မြျြ်ောရည၊် 

လ ်ြ ်မမခြော  ် ယသူ ြော်းမပ ်း ဦ်းမလ်းတိို ေ့မတြောငယ်ြော ိို လိုပ်စြောခ ငေ့မ်ပ ပါဆိိုမပ ်း 

ခ ငေ့မ်တြောင််းတယ။် ခ ငေ့မ်ပ တ ေ့အခါ   ပိိုငရှ်ငရ် ေ့   နယ်နေိိတအ်တိိုင််းပ    ေခ င််းေချနခ်ိုတ်ရတယ။်   

မတြောငယ်ြောလိုပ်ေယေ့်သရူ ေ့  သမဘြောဆနဒအရ မမပြောင််းမြစ်ချငမ်ြစ်နိိုငသ်လိို၊   စပါ်းစိို ်ချငလ်ည််း      

စိို ်နိိုငတ်ယ်။ လိုပ် ိိုငမ်ပ ်းတ ေ့အခါ  မတြောငရှ်ညတ်စ်လပ်ိ၊  စိို ်ပျ ိ်းလိို ေ့ထ  တ် ေ့ သ ်းနှ ံ၂မပည၊် ၃ 

မပည၊် အရ ် (သိို ေ့ေဟိုတ်) န ြော်းနိို ေ့ တစ်ဂျြော်း၊ မ ြော ်ည င််းမပါင််းန ေ့ မမေယြော ိို 

မပနသ် ြော်းအပ်ရတယ်။ တစ်မနရြော ိို ၁နစှ်-၂နစှ် ပ လိုပ်တယ်။ မနြော ် ၆နစှ် မလြော ်မနေ ှ

အ ေ့ဒ မနရြော ိို မပနသ်ံို်းတယ၊် တမ ျြောေ့မပနလ်ြောစိို တ်ယ။် မတြောငယ်ြောေ ်းရှု ိ ြို့ အမပ ်းေှြော 

သစ်ပငမ်စေ့မတ  ျနမ်ပ ်း မပနမ်ပါ တ်ယ။် ဘိို်းဘ ြော်းဘ ဘင ် လ ်ထ ် တည််း  

အစဉ်အဆ ် လိုပ် ိိုငလ်ြော  တြောမြစ်၍ ဘယ်သူ ေ့ ဧရိယယြော  ဘယအ်ထဆိိိုတြော    

အလိိုလိိုသထိြော်း  မပ ်းသြော်း။    မတြောငယ်ြောခိုတ်တ ေ့    ပံိုစံ  မတြောင ်ေ််းပါ်းယ ံလ  လိို ေ့ ရ ြောန ေ့ 

၆ေိိုငပ်တလ်ည ် မရရိှ၊ မမေ သ ြောမ ြောင််းမပ ်း စပါ်း၊ မမပြောင််း စိို လ်ိို ေ့ရတ ေ့မနရြောဆိို ခိုတတ်ယ်။ 

ဘိို်းဘ ြော်းလ ်ထ ် တည််း  မြြ်ောမပ ်းသြော်းမမေမတ မြစတ်ယ။် နတ်ရိှတ ေ့မနရြော ိိုမတြောေ့   
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ေခိုတ်။ နတ်ရိှတ ေ့မနရြော ဟိုတ်၊ေဟိုတ ် ဘယ်လိိုသ ိ သလ ဟို မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့- 

အ ေ့ဒ မနရြောသ ြော်းခိုတလ်ိို ေ့ တစ်က ိေ၊် နစှ်က ေိ်ေ  လူမသတြောမြစ်ရင ် နတ်ရိှတ ေ့မနရြောလိို ေ့ 

သတ်ေတှ်တယ်။ (နဂိိုအစဉ်အလြောပိိုငဆ်ိိုငေ်ှုပံိုစအံရဆိိုရငမ်တြောေ့ မမေပိိုင၊် ယြောပိိုငမ်တ  

မြစ်  မပေယေ့်  လ ်ရိှ  လယ်ယြောမမေဥပမဒ  ပံိုစံ  ၇  အရဆိိုရငမ်တြောေ့  ဒ မတြောငယ်ြော၊ 

မမေယြောမတ  အ ိုနအ်စိို်းရပိိုငမ်ြစေ်ှြော။ ပါသ ြော်းမတြောေ့ေှြော။) 

 

 

ရုိီးရ လကေ်ှုလ ်ုငန်ီးန ဲ့  တသ်တလ်ို ဲ့ မေီးကကညဲ့မ်တ ဲ့ - 

လ ်ေှု အသ ်မေ ်းဝေ််းမ  ြောင််း  နည််းသ ြော်းမပ ။ ထေ တစ်ထည ် လိုပ်ြိို ေ့ (၁)ပတ ်

မလြော ်  ြောေယ်။    ယ ေ်မင     ၈၀၀ - ၁၀၀၀    ဝန််း ျငရိှ်တယ်။ ရ က န််းရ ်မတြောေ့ 

မအြော ်ပိိုင််း ချညဝ်ယ်ရ ်တယ်။ မဆ်းမမခြော ်မလ ြောန် ေ့လည််းရ ်တယ။်  ိိုယ်တိိုင ်

ဝါစိို ်မပ ်းရ တ်ယ။်   အမရြောငဆ်ိို်းမတြောေ့   မည ြောငဆ်ိိုတ ေ့အပငရ် ေ့   အမခါ ်န ေ့   ဆိို်းတယ်။   

သစ်ပငက်  ်းက  ်းရ ေ့ အမခါ ် ိို သံို်းတယ်။ အန မရြောငရ်တယ်။ မတြောငရှ်ညရ် ်ရင ်

အန မရြောငဆ်ိို်းတယ။် 

ဦ်းမယြောမခါ  သူ ေ့ေှြောရိှတ ေ့မတြောငရှ်ည ်ိို ထိုတ်မပတယ။် ပန််းဆ မရြောငအ်ရငေ့၊် 

အည ိစပ်အမြျြောေ့၊ အစေိ််းအနို၊ အစိေ််းရငေ့ ် အမရြောငမ်လ်းမရြောင််းန ေ့စပ်ထြော်းတယ။် 

တစ်လ ်ေအ ျယ ် မထြောငေ့အ်   အ်ဆင။် ငါ်းမတြောငမ် ျြော်၊ ၂ ိို ်ခ   ရှညတ်ယ။် 

လူေှုမရ်းပ  မတ ေှြောမပ်းတယ။် ရင််းနှ ်းတ ေ့သ၊ူ အေျ ိ်းရင််းမတ  ိိုပ  မပ်းတယ။် မဆ်းမမခြော မ်လ ြော ်

ရ ်ထည ်ိိုလည််း လ ်မဆြောငမ်ပ်းြိို ေ့ရ တ်ယ်။ ပ  ေှြောမပ်းြိို ေ့ ရညရ် ယ်မပ ်းရ တ်ယ။် 

ေဂဂလြောမဆြောငပ်   (၃)ေျိ ်းရိှတယ။် ည အစ ်ိိုမတြော်တ ေ့အေိ၊် မယြော ခေမတြ်ောတ ေ့အေိ်န ေ့ 

သေ ်မတြော်တ ေ့အေိ။် ည အစ် ိိုမတြော်သ ူိိုဆိို ဘြောမပ်းမပ်းရတယ်။မယြော ခေမတြော်တ ေ့အေိ်ဆိို 

မေြောင််း (သိို ေ့ေဟိုတ်)  မတြောငရှ်ညပ်ိုဆိို်းမပ်းတယ်။  သေ ်မတြ်ောတ ေ့အေိ်ဆိို  ဓြော်းလ ယ်မပ်းတယ၊် 

ရိို်းရိို ်းဓြော်းအသစ်မပ်းလည််းရတယ်။ 
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  မေ ်သို ဲ့ 

ြ မေြ်ောဆ  စထ  ်  မတြောေ့ ၁၁ နြောရ  ၁၀ ေိနစ်ရိှမပ ။ ထ ေ််းရိှန ်မန သပ်ိေမဝ်း။ 

သ ြော်းေယေ့အ်ချိနေ်ှြော ေိို်းလည််းစ မပ ။ လေ််းလည််းမ ြောင််းတယ်။ လေ််းတမလ ြော ် အမရြောငဆ်ိို်းတ ေ့ 

မည ြောငဆ်ိိုတ ေ့အပငမ်တ  မနရြောအနှေံှြော မပါမပါေျြော်းေျြော်းမပါ ်မနတြော ိို မတ ြို့ရတယ်။ 

လေ််းတမလ ြော ပ် ။ အရ  ်နိုထ  ်မပ ်းချိနဆ်ိိုမတြောေ့ စိေ််းြန ေ့မ်နတြောပ ။ ဒ ြ တ်မ  ြော  

(ြ မေြော်အထ)ိ မလ ှြော်းထစ်စိို ်ခင််းမတ  မနရြောတိိုင််းလိိုလိိုပါပ ။   ျယ်မပန ေ့ ် က  ်းေြော်းမပ ်း 

မလှ ြော်းအထစ်ထစ်မတ န ေ့ လလှိို တ်ြော။ မတြောင ် ြော်း မနရြောမလ်းမတ ေှြောလည််း ရိှတယ်၊ 

မတြောငမ်  ြောမပန ေ့တ် ေ့   ျယတ် ေ့မနရြောမတ ေှြောဆိို တခေ််းတနြော်းပါပ ။ အ ေ့ဒ မနြော ် ချိမ ြော်ရ ြောနြော်းေှြော 

စ ြော်းဝါသစ်မတ တငလ်ြောတ ေ့ သစ် ြော်းမတ  မတ ြို့တယ။် တချိ ြို့  လေ််းမဘ်းေှြောပ  

ခ  မပ ်းသြော်းသစ်မတ  မရမဆ်းမန  တယ။် ဒ သစ်မတ   အမရြောငတ်ငလ်ိို ်ရင ်သပ်ိလတှယလ်ိို ေ့ 

ဦ်းလြောချိတ် မမပြောတယ်။ မပ ်းမတြောေ့ ချစ်မဂါ ေ့ရ ြော၊ ြျင််းမလြောေ့ရ ြော၊  ျငမ်ယြောေ့ရ ြော။ 

နို  ံ ရ ြောအမ ျြော်ေှြော ေည််းညစ်မနတ ေ့ မတြောင ်ျမချြောင််းမရမတ  စ ်းမနတြောမတ ြို့တယ။် ဒ မရမတ  

ဒ လိိုစ ်းမနတြောမတ ြို့မတြောေ့ ေသ ဂြောတြောန ေ့  ြော်းရပ်မပ ်း ဆင််း  ညေ့ ် တယ။် အမပေါ်မေြောေ့  ညေ့ ်

လိို ်မတြောေ့ မတြောငမ်ပေါ်ေှြောသတထ  စ ်ရံိုတစ်ခို မတ ြို့တယ။် ခပ်မသ်းမသ်းပ ။ ဒါန ေ့ မရနေူနြော ိို 

မရသန ေ့ ူ််း အလ တထ်  ထညေ့ယ်လူြောခ ေ့တယ်။ ဒါေျ ိ်းသတထ  တူ်းမနတြောမတ   လိုပ်ခ ငေ့မ်ပ်း 

ထြော်းသလြော်း၊ ရပ်ထြော်းသလြော်း လူေသ၊ိ သေူသ၊ိ သိို ေ့မလြော သိို ေ့မလြော မတ ။ 
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မရှြို့ဆ ်သ ြော်းမတြောေ့ ချေ််းမေြောလန၊် မလြောမဂါ၊ ငခ နမ်ဂျြောင၊် မငေါ် ေ့ချေ််းရ ြောမတ  ိို 

မြတ်လြောခ ေ့တယ။် ငနိိုတံတြော်းမရြော ်မတြောေ့  ြော်းခဏရပ်မပ ်း ဓြောတ်ပံိုရိို ်  တယ။် ေရပ်ရ  

ေမနနိိုငမ်ေင ် င််းမလ။ မ ျြော  ်ေ််းပါ်းနစှ်ခို  ြော်း အရိှနန် ေ့ မြတ်သန််းသ ြော်းတ ေ့ 

မငေါ် ေ့ချေ််းခ ိိုမေငရ်တယ်။ မရ မတြောေ့ မနြော ်ဆ ။  ေ််းပါတ မလ ြော ် ခေ််းနြော်းလိို ်တ ေ့ 

မ ျြော ထ်ို၊ မ ျြော ်နရံံမတ ။ ငနိိုတတံြော်း လည််း မရှ်းလ ်ရြော။ တိိုင ် ဂငယ ်

အဝိို ်က  ်းက  ်း ခံို်းမပ ်းပငေ့ထ်ြော်းတ ေ့ လ ်ရေ််းေပါတ ေ့ တတံြော်း။ မ ျြော ်မတြောငမ်တ   ြော်းထ  

မငေါ်ှ ေ့ချေ််းခ ိို အမပေါ် ေိို်းမပ ်း ဆန ေ့ဆ်န ေ့က်  ်း မ ျြောခင််း ဆန ေ့တ်န််းထြော်းသလိို။ အခိိုငအ်ခန ေ့။် 

ဒဏ္ဍြောရ ဆနလ်ိို ်တြော၊ အသည််းထတိ်ြ ယ်မ ြောင််းလိို ်တြော။ အစေ်မြြူအသိေိ််း မမပြောတယ် - 

ဒါေျိ ်းသဘြောဝအတိိုင််းရိှမနတြော  အမေ အနစှ် ထနိ််းသေိ််းတ ေ့မနရြောအမြစ် သတေ်တှ်မပ ်း 

မပစြော်းတြောန ေ့တင ် ဝငမ်င ရေှြော။ ဒါေျိ ်း မပစြော်းရံိုန ေ့ ဝငမ်င ရတ ေ့ မရှ်းမဟြောင််း သဘြောဝမနရြောမတ  

ဂျပနေ်ှြော ရိှတယ် လိို ေ့ဆိိုတယ။် 

၁၂ နြောရ  ၄၅ ေိနစေ်ှြော ြ မေြ်ော ိို ဝငမ်ပ ။ တရိုတလ် ်ရြော ေိုခ်ဦ်းက  ်း ိို မြတ်လြောခ ေ့တယ။် 

အ ေ့ဒ ေှြော တရိုတန်ယစ်ပ်ေဝငခ်င ်ထြောထနပ်ါ   လိို ေ့မခေါ်တ ေ့   လယ ်  အ် ျယ်က  ်းရိှတ ေ့မနရြော ိို 

မရြော ်တယ။် ဒ မနရြောမရြော ်မတြောေ့ ဦ်းနိုလ ထ်  ် တရိုတ် ိိုမပ်းလိို ်ရတ ေ့ 

အထ ်ြ မေြော်ြ ်  မတြောငမ်  ြော ိို လှေ််းမေငမ်နရမပ ။ ငမေြော  ပ်ရ ြော  အေိ်ရှငအ်ဘ 

မမပြောမပခ ေ့တ ေ့ လပ်ိမပြောပိို ေ့တ ေ့လေ််းမ  ြောင််းအမပ ်းသတ်တြော ဒ မနရြောပ ။ 
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အရင ် ြ မေြ်ောေှြော မလြောင််း စြော်းဝိိုင််း အက  ်းအ ျယ်ရိှတယ်လိို ေ့ ဦ်းလြောချိဒ ် 

မမပြောမပတယ။် အခို ဓြောတ်မမေ သ ြော ြော်းမတ ၊ ေ ်းမသ ်း ြော်းမတ  ဥဒဟိို မြတသ် ြော်း လြောမနတြော ိို 

မတ ြို့တယ။် ဒ နယ်စပ်ဂတိ်မပါ ်ေှြော သတိထြော်းေိတြော  Myanmar Registration Center ဆိိုတ ေ့ 

အမဆြော ်အဦက  ်း အခိိုငအ်ေြောရိှမပေယေ့် လိုပ်ငန််းလညပ်တ်တြောေရှိ၊ အမဆြော ်အဦ 

အခ ံသ သ် သ်ြော။ ဒ အမရှြို့ ရပ်ထြော်းတ ေ့  ိုန ်ြော်းမတ ဆိိုတြော လည််း ဂိတ်မပါ ်တစ်ြ  ်    

(တရိုတ်ြ ် )    registration    အတ  ်    ဒ ေှြော    ခဏရပ်ထြော်း၊ နြော်းထြော်းတ ေ့သမဘြောသြော။   

 ိိုယေ့်ြ  ်   registration   အတ  ်ေဟိုတ်။   ဘြောေ ှိို   ေရိှတြော၊ ေလိုပ်တြော။ CCTV  

တပ်ထြော်းတြောလည််းေရှ၊ိ လူလည််းေရိှ၊ ဂတိ်မစြောငေ့တ်စ်မယြော စ် နစှ်မယြော စ်ပ ရိှတယ။် 

သတူိို ေ့  ညေ့ရ်တြော မအ်းမအ်းလလူူပါပ ။ (ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော မမပြောမပတယ် -   နမ်တြော ်

သတူိို ေ့ဂတိ်မစြောငေ့လ် တြော   ညေ့မ်နတြော၊ အေယ ် မအ်းမအ်းလူလူ သြောသြောယြောယြောပ ။) 

တြ ်တရိုတဂ်ိတန် ေ့  နည််းနည််းမတြောေ့လှေ််းတယ်။ လေှ််း  ညေ့လ်ိို ်မတြောေ့ ေနှမ်တ န ေ့ 

ရံို ်းအမဆြော ်အဦ  အ ျအမန၊ အလိုပ်လိုပ်မန  တ ေ့ လူမတ မတ ြို့တယ၊် မပ ်းမတြောေ့ 

အချိနမ်ပညေ့မ်စြောငေ့ ် ပ်မနတ ေ့ အမစြောငေ့မ်တ န ေ့။ ရိို ်းရိို ်းမမပြောရရင ် အသည််း   တြောပါပ ။ 

 ိိုယ်မတ ြ ် ိို အစ ်းအတြော်းေရိှဝင၊် ပစစည််းမတ  က ိ  သ်လိို သယယ်ူသ ြော်းြိို ေ့ 

တိို်းလ  ိမပါ ်က  ်း။  ိိုယ်မတ ညံေ့တြော၊ အသံို်းေ ျတြော။ 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ညမန ထ ေ််းရိှနရ် ြော ိို မပနမ်ရြော ်မတြောေ့ ရ ြောထပ်ိေှြော အိုတ်လိုပ်မနတ ေ့ အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်း 

ဆ သ ြော်းတယ်။ ရ ြောထပ်ိေှြော မလှ ြော်းထစစ်ိို ခ်င််းမတ  တမေ ြောတ်မခေါ် က  ်း။ လယ ်  ်မတ ထ  
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မရသ င််းထြော်း  မပ ။ မတြောငမ်  ြောမဘ်းတမလ ြော ် မငေါ် ေ့ချေ််းခမေစ် စ ်းသ ြော်းတယ။် 

မရ မတြောေ့ ဘယ်မနရြောမတ ြို့မတ ြို့ မနြော ်မနတြောပါပ ။ လယ်ထ ေှြော လယ်ထ နမ်နတ ေ့ 

ေိသြော်းစိုဆ သ ြော်း  တယ်၊ ဓြောတပံ်ိုရိို ်တယ်။ ၃ နစှ်အရ ယအ် မလ်း အစ ည အစ ်ိို 

မေြောငန်ေှ အမြ၊ အမြ အ ိုနလ်ံို်း လယ်ထ ဆင််း  တယ။် မပျြ်ောစရြော။ မပ ်းမတြောေ့ 

ရ က န််းရ ်တ ေ့အေိ် ိိုသ ြော်းတယ။် ရိို်းရြော လြောချိတ်အ ျ ျီၤ၊ ထေ မတ ထိုတ်မပတယ်။ ရ က န််းစင ်

(ဂျပ်ခိုပ်စင)်           အေိ်အမပငေ်ှြောပ      မြ တ်လိို ေ့     တပ်လိို ေ့လ ယလ်ှတယ။်     ဝါ်းနစှ်မချြောင််း ိို 

မထြောငထ်ြော်းတယ။်   ဒါပ ။   ရ ်မပပါဦ်းဆိိုမတြောေ့   သရူ လ် စ်   ချညထ်ည ်ိို   စငေ်ှြောတပ်မပ ်း 

ရ ်မပတယ။် မဆ်းမမခြော ်မလ ြောန် ေ့ရ ်ထြော်းတ ေ့ အမတြောင ် မတြောမ်တြော်ရှညတ် ေ့ 

မစြောငတ်ဘ  ်ိိုလည််း ထိုတ်မပတယ။် မရြောင််းေလြော်းလိို ေ့ အစ်ေမြြူအသိေိ််း မေ်းမတြောေ့ 

ေမရြောင််းပါ၊ ပ  ရိှရင ်လ ်မဆြောငမ်ပ်းြိို ေ့ ရ ထ်ြော်းတြောလိို ေ့မမပြောတယ။် 

  

ထ ေ်ီးရိှန်ရ   ည 

လြောချိတသ် ချင််းဆိိုတတ်တ ေ့သ ူ ရိှလြော်းလိို ေ့  အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်း ိို  မေ်းထြော်းမတြောေ့  ဒ မန ေ့ည 

(၄) မယြော ်မတြောင ် အေိ် ိိုလြောခ ေ့ြိို ေ့ ြိတထ်ြော်းတယ။် ညမနတိုန််း  ရ က န််းရ တ် ေ့ ည ေန ေ့ 

သူ ေ့ခငပ် န််း(လငူယ်မတ ပ )ရယ်၊ အသ ် ၄၀ ဝန််း ျငအ်ရ ယ် မနြော ်ထပ် အမဒေါ်နစှ်မယြော ်။ 

တစ်ယြော ်  အသ ် ၄၀၊ မနြော ်တစ်မယြော ်  ၄၂ နစှတ် ေ့။ သ ချင််းဆိိုမ ြောင််းမအြောင ်

မသြော ်တြောပါေှမြစ်ေယ်လိို ေ့ ဦ်းမယြောမခါ  ရယ်မပ ်းမမပြောတယ်။ ဆန၊် မမပြောင််း၊ ေိုမယြော ိို 

တမစ်းန ေ့ အချဉ်မြြော ထ်ြော်းတ ေ့  မစြ်ောရည ်ိို မသြော ်  တယ်။ ဆိိုမတြောေ့ မရှ်းသ ချင််းက  ်း၊ 

စ ြော်းဝ ှ်မတ န ေ့ ဆိိုတြော၊ လ တ်ေ််းစပ်တယ်။ လြောချတိ်စ ြော်း တတ်သမူတြောင ်

မသချြောနြော်းေလညန်ိိုငဟ်ို မမပြောတယ်။ အေိရှ်င ် အစေ်  ခ  ်မတ ထ  နည််းနည််း ိုနတ်ြောန ေ့ 

ထပ်ထပ်မြညေ့မ်တြောေ့တြောပ ။ ေမသြော ဘ််ူးဆိိုတ ေ့ ဆရြောမတြောင ် နည််းနည််းမသြော တ်ယ။် 

စ ြော်းဝိိုင််း  ပိိုမေိ ငလ်ြောတယ်၊ သ ချင််းဆိိုတြော၊ နြော်းမထြောငတ်ြော ိို ပိိုလိို ေ့အြောရံိုစိို  ်

စ ်းမေျြောေသိလိို။ အေိ်မဘ်း  မချြောင််းရည ်လည််း တမဝါမဝါ။ 

နည််းနည််းအသ င်ယတ် ေ့ အမဒေါ်  စဆိိုတယ။် စဆိိုဆိိုချင််း တိို်းတိို်း၊ မနြော ်ပိိုင််း 

တမြည််းမြည််း  ျယလ်ြောတယ်။ အသေံှြော ဂ တသစံ  သ်လိို ခံစြော်းရတယ။် အြိအမြြောေ့ 

အဆ  အငငအ်တိိုင််း ေျ ်ရိို်းတ န ေ့၊် ရှု ံ ြို့ တယ်။ ခနဓြော  အသြောမလ်း ယေိ််းန  ြို့လြောတယ်။ 

လ ်နစှ်ြ ်  ဒ်ူး ိို    ိိုငထ်ြော်းတယ။်   သရှံညဆ်  တ ေ့မနရြောေှြောဆိို    မတြ်ောမတြောေ့် ိို        

ဆ  မပ ်းဆိိုတြော။ အသအံ  ြောက  ်းဆ  ဆိိုေ ှ နြော်းမထြောငမ် ြောင််းတယ်လိို ေ့ မမပြောတယ။်        
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သရှံညဆ်  မနရင််း ဆ ်ဆိိုေယေ့်အမ  ြောင််းအရြော ိို စဉ််းစြော်းချိနမ်ပ်းတ ေ့ သမဘြောေျိ ်းလည််း 

မြစ်တယ။် (မလြောမဝေါ်၊ လြောချိတ် ဘြောသြောစ ြော်းဆငတ်ူမပေယေ့်၊    မလြောမဝေါ်ေှြောမတြောေ့ ဒ လိို 

သရှံညဆ်  ေဆိိုနိိုငမ်  ြောင််း ဦ်းလြောချိဒ ် မမပြောမပတယ်။) သ ချင််း  ၅  ေိနစ ်မန ၁၀ 

ေိနစ်မလြော ်  ြောတယ်။ ဦ်းလြောချိဒ ် ဘြောသြောမပနမ်ပ်းတယ်။ အမ  ြောင််းအရြော   အခို 

အချိနဟ်ြော မ ြော ်စိို ်မပငမ်နချိနမ်ြစ်မ  ြောင််း၊ နယ်မမေမဒသပတ်ဝန််း ျင ် အမမခအမန  

အမ  ြောင််း၊ ဒ ည အခိုလိို မေြောငန်ေှမတ  ဆံိုမတ ြို့   တြော ိို ချ ်းေ ေ််းတ ေ့အမ  ြောင််း၊ 

စပါ်းစိို ်ရမတြောေ့ေယ၊် အပ်ိလိို ေ့လည််းေရ၊ စပါ်းစိို ်ြိို ေ့ ိို မတ ်းမနရတယ ် ဆိိုတ ေ့ 

အမ  ြောင််းအရြောမတ မြစ်တယ။် ဆိိုတ ေ့သမဘြောေဟိုတ်၊ စ ြော်းမမပြော သဘြောေျိ ်းလည််း 

မြစ်တယဟ်ို ဆိိုတယ်။ 

တချိ ြို့ဆိို အသ  ် ၁၀နစှ် မ ျြ်ောမလြော ်န ေ့ ဆိိုတတ်မပ ။   ြော်းမန ျေိို ေ့ 

နြော်းယဉ်တြောနိိုငဆ်ိိုငသ်လိို  ပါရေ န ေ့လည််း  ဆိိုငတ်ယလ်ိို ေ့  မမပြောတယ။်  အခို  စပ်ဆိိုတြော ျမတြောေ့ 

မနြော ်တစ်မ ျြောေ့ ထပ်ဆိိုတ ေ့အခါ ထပ်တူေ ျနိိုင၊် ဒ အမ  ြောင််းအရြော ိိုပ  စပ်ဆိိုတြော 

မြစ်မပေယေ့် နည််းနည််းမတြောေ့   ြောနိိုငတ်ယ်ဟို မမပြောမပတယ်။ ယခင ် စြောမရ်းနိိုငတ် ေ့သ၊ူ 

စြောတတတ် ေ့သဆူိိုလ င ်ချမရ်းထြော်းမပ ်း ထပ်ဆိိုရငမ်တြောေ့ တူနိိုငေ်ယ်ဟို ဆိိုတယ။် 
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အခို  အသ န်ည််းနည််းက  ်းတ ေ့ အမဒေါ်ဆိိုေယေ့အ်လှညေ့။် သ ူ ရိို်းရြောထေ ၊ 

အ ျ ဝတထ်ြော်းတယ၊် နှုတ်ခေ််းန ၊ ေိတ ်ပ်န ေ့ အ ျအန ြ ်းလိေ််းမပငဆ်ငလ်ြောတြော။ 

သပ်ိချစ်ြိို ေ့မ ြောင််းတယ်။ မခ ်းမမခ ခံိုပိုေှြောထိိုငတ်ယ်။ ဆိိုတ ေ့အခါ လ ်နစှ်ြ ် ိို 

ယှ ်ထြော်းတယ။် ေျ လ်ွှေြောချထြော်းမပ ်း မမေက  ်း ိို စိို ်  ညေ့မ်ပ ်းမတြောေ့ဆိိုတယ။် 

ေျ ်မတြောငတ်ြျတ်ြျတ် ခတတ်ယ။် ဆိိုတ ေ့ အမ  ြောင််းအရြောမတ   - ဒ မဒသေှြော 

မတြောလည််းရိှတယ၊် မတြောငလ်ည််းရိှတယ်၊ ည အစ်မေြောငန်ေှမတ  မနတ ေ့မဒသမြစ်တယ်။ မရဆိို 

မရတနဆ်ြော၊ မတြောဆိို မတြောတနဆ်ြော ရိှတယ်။ မတြောငမ်ပေါ်တ ရ်ငလ်ည််း မ ျ်းင ှ်မတ  ိို 

မတ ြို့ရေယ။် စစ်မတ မြစ်ခ ေ့မပေယေ့် ဒ မဒသ  ခံနိိုငရ်ညရိှ်ခ ေ့  တယ။် ဒ မဒသ  

တိရိစဆြောနမ်ေ ်းမေြူမရ်း သပ်ိမ ြောင််းတ ေ့မနရြောမြစ်တယ။် ရပ်မဝ်း လြောတ ေ့ ဆရြော၊ ဆရြောေမတ  ိို 

ချ ်းေ ေ််းတယ၊် မ  ်းချင ် မေ ်းချငမ်ပေယေ့် အဆငေ်မမပခ ေ့ရငလ်ည််း အြော်းနြောတယ ်

ဆိိုတ ေ့အမ  ြောင််းအရြောမတ  မြစ်တယ်။ 

ဒ ေှြော ထ်ူးမခြော်းချ  ် အခိုလိို လ တ်ေ််းစပ်တ ေ့ သ ချင််းမတ  ိို လူလတ်ပိိုင််း မတ ပါ 

ဆိိုတတ်  တြောပ ။ မ ြော ်သစ်စြော်းပ  မတ ေြှော သ ချင််း ိို တိိုငမ်ပ်းေယေ့် သရိှူတယ်။ 

သတူိို ေ့ဆိိုမပ ်းမတြောေ့   နေ်တိို ေ့ တလှညေ့ ် ဆိိုမပပါလိို ေ့ မတြောင််းဆိိုတယ်။ ဒါန ေ့   နေ်လည််း 

ဆိိုမန ျ၊ မေြူမေြူ်းသ  ်သ  သ် ချင််းမလ်းမြစ်တ ေ့ ဆ ေ််းမတြော် ျိ ြို့  ိို ဆိိုမပလိို တ်ယ။် ေဆိိုခင ်

သ ချင််းဌြောန ်ရိိုင််း ျမအြောင ် အရိှနယ်ူမနတိုန််းေှြော ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  မနြော တ်ယ ် - 

ဆိိုမတြောေ့ေယဆ်ိိုမမပြောမနြ်ော ဆိိုမပ ်း သူ ေ့မရှ ြို့ ခံိုေှြောတငထ်ြော်းတ ေ့  မ ြ်ော ိို ဂ  ် န  

မသြော ်လိို ်တယ်။ နည််းနည််း မနြော ်မတြော ်မတြော ်မြစ်မနေှ မ  ြောငစ် စ အသ ံ

ထ  ်လြောတ ေ့အခါ ခံနိိုငရ်ညရိှ်ေယ်ဆိိုတ ေ့ သမဘြော၊ ရယလ်ိို ်ရတြော။   နေ် ဆိိုမပအမပ ်းေှြော 

ထပ်မပ ်းဆိိုမပချငမ်သ်းတယ်ဟိုဆိို ြော အသ ်နည််းနည််းငယတ် ေ့ အမဒေါ်  မနြော ်တစ်ပိုဒ ်

ထပ်ဆိိုတယ။် အမ  ြောင််းအရြော  - စြောမပ၊ ရိို်းရြော ိို ေနစ်မေ ပ်မစချငပ်ါ၊ အခိုလိိုဆရြော၊ 

ဆရြောေမတ   အမလ်းထြော်းတ ေ့အတ  ်  မ ျ်း ူ်းတငပ်ါမ  ြောင််း၊   ဆရြော၊ ဆရြောေတိို ေ့အတ  ် 

မပျြ်ောပ  စြော်းလိုပ်မပ်းချငမ်  ြောင််း၊ အခိုေိို်းမပါ ်မတြောေ့ေယ်၊ မဆြောင််းတ င််း ျရင ် မပနလ်ြောမစချင ်

မ  ြောင််း၊ မပနမ်ပ ်းြိတမ်ခေါ်ပါတယ်။ အခို လူေျ ိ်း၊ဘြောသြောစ ြော်း၊ မနရြောမဒသေတူ  မပေယေ့ ်       

လြောမရြော ်ဆံိုစည််း  မ  ြောင််း၊ အခို ခငေ်ငရ်င််းနှ ်းတ ေ့ ေတိ်မ ြောင််းမဆ မ ြောင််းမတ  

မြစ်သ ြော်းမပ မြစ်မ  ြောင််း စပ်ဆိိုတယ။် 
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စ ြော်းဆ ်မမပြော  မတြောေ့ ဒ မဒသရ ေ့ နတ်မခေါ်တ ေ့ ပ  မတ အမ  ြောင််း ိို မမပြောမပတယ။် 

အ ေ့ဒ အခါေှြောလည််း အခိုလိို သ ချင််းစပ်ဆိို  တယ။် ညြ ်ေှြော စြော်းစရြော၊ မသြော စ်ရြောမတ န ေ့ 

အြ  ြို့လိို ် စိုြ  ြို့ မပ ်းသ ြော်း  တယ။် လနတသ်ေ ်း ိို သ ြော်းမခေါ်တြော။  ြောလသြော်းမတ ထ  သ ချင််း 

စပ်ဆိိုတတ်တ ေ့သ ူ  သ ြော်းမခေါ်တယ။်  အခိုလိို  သ ချင််းက  ်းစပ်ဆိိုမပ ်း  ဘယ်နလှ  ဘယ်နရှ ်ေှြော 

မပနလ်ြောခ ေ့ပါဆိိုမပ ်း ချနိ််းတယ။် အခို နတ်မခေါ် ပ  ေလိုပ်တြော ၁၀ နစှ်မ ျြ်ောမလြော ်ရိှမပ ။ ဒ ဓမလေ့  

နတ် ိို်း  ယတ် ေ့  ြောလမတ တိုန််း  လိုပ်  တြော။ ဒ ြ ်မဒသေြှော ခရစ်ယြောနသ်ြောသနြောမပ တြော 

အနစှ် ၁၀၀ ေမပညေ့မ်သ်း၊ နစှ် ၉၀ မ ျြ်ောသြော ရိှမသ်းတယ်။ ၂၀၀၇ ခိုနစှေ်ှြောမတြောေ့ 

နတ် ိို်း  ယသ်ေူရိှမတြောေ့။ နတ်ဆရြော ေရိှမတြောေ့တြောလည််း မြစ်ေယဟ်ိုဆိိုတယ။် သူ ေ့ေှြော 

မနြော ်လိို တ်ယ ် ေဟိုတ်လြော်းဟို   နေ် မေ်းမတြောေ့၊ သတူိို ေ့လည််း ခရစယ်ြောနဘ်ြောသြော 

ယံို  ညသ်မူတ မြစ်လြောမတြောေ့ နတ်ဆရြော ိိုမတြောင ် မမေမေ ပ်မပ်းေယေ့်သ ူ ေရိှမြစ ်ိုနတ်ြောဟို 

ခပ်မသြောမသြောမလ်း ရယ်မေြော ြော ရှင််းမပတယ်။ 

အ ေ့ဒ ည  ၁၀ နြောရ မလြော ်ေှ ငို  နမ်ပေါ်ရ ြော  တည််းခိိုခန််း ိို မပနမ်ြစ်  တယ။် 

  နေ် မတြောေ့ ဘယ်နခှ  ်မတ မသြော ်ေတိယ် ေသ၊ိ အေိရှ်င ် အစေ်  ခ  ်ထ  

နည််းနည််းမလျြောေ့တြောန ေ့ ထပ်မြညေ့မ်ပ်းတြောပ ။ သံို်းတ ေ့ တမစ်းမ ြောင််းတယ်၊ အရသြော 

သ သ်  ်မလ်းဟို မမပြောတယ။် ေမသြော ်ဘ်ူးလိို ေ့ မငင််းမနတ ေ့၊ ေမသြော တ်တ်တ ေ့ 

ဆရြောမတြောင ်နည််းနည််းမသြော ်တြော။ အ ေ့ဒ ည မသြော ်မန၊ ဆိိုမန၊ စ ြော်းမမပြောမန  တိုန််းမတြောေ့ 

ေူ်းတြောေသသိြော၊ တည််းခိိုခန််းမပနမ်ရြော ်လိို ေ့ အပ်ိမတြောေ့ေယ်ဆိိုေှ အပ်ိယြောမပေါ် ဂျြောလညလ်ည ်

မတြောေ့တြော၊ တရိပ်ရိပ်တ ်မပ ်း ေူ်းလြောမတြောေ့တြောပ ။ 

  

 

ဧပ  လ၊ ၃ ရက၊် ၂၀၁၉ 

ထ ေ်ီးရိှန်ရ   - ခ  မ   (အမ န်ခရ ီး) 

 

ေန စ်ြော  အသြော်းမမခြော ် ိို ခရေ််းချဉ်သ ်းန ေ့ချ ်တြောရယ၊် ေရေ််းသ ်းမထြောင််း၊ 

မဂေါ် ြ ထိုပ်ဟင််းချ ိရယ်စြော်း  တယ။် မ ြောင််းလိို ်တြော။ ေန ် ၉ နြောရ ခ  မလြော ်ေှြော 

ထ န််းရိှနရ် ြော  စထ  တ်ယ။် ေိနစ် ၂၀ မလြော ်အ  ြောေှြော ၁၀၀၁ နယ်မခြော်းမစြောငေ့တ်ပ်မနရြော ိို 

မြတ်ခ ေ့တယ။် မပ ်းမတြောေ့  ဂန ေ့ဂ် င််းနယ်မခြော်းမစြောငေ့တ်ပ်။  မပ ်းမတြောေ့  မ  လစ်  (Vale)၊  

လ ရှင််းတတံြော်းမရြော ်တ ေ့အခါ လင  ချေ််းခ   လေ််းရ ေ့  ညြောြ ် ိိုမရြော ်သ ြော်းမပ ။  ၁၀  နြောရ   
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ေိနစ်  ၂၀ေှြော  မထြောေ့မဂါ ေ့ရ ြောအိုပ်စို ိို မရြော ်တယ။် မထြောေ့မဂါ ေ့ မ ျ်းလ ်မဆ်းမပ်းခန််း         

လေ််းမဘ်းမတြောငခ်ါ်းပေ််းေှြော။ ရ ြော်းန ေ့ အမဝ်းက  ်း။ ရ ြော  မတြောငထ်ပ်ိေှြော၊ အတ ် ၃ေိိုင၊် ၁ 

နြောရ မ ျြ်ောမလြော တ် ်ရတယလ်ိို ေ့ မမပြောတယ်။ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍြောနစှ်ေှြောမဆြော တ်ယ။် 

မဆ်းမပ်းခန််း  ပိတ်လျ သ်ြော်း၊ ဝနထ်ေ််းေရိှ။ ဒ အတိိုင််းအမဆြော အ်ဦသြော။ 

လေ််းမဘ်းတမလ ြော  ် အေိ်အနည််းငယ် မတ ြို့တယ။် အေိတ်စအ်ေိ်ထ  မန လှေ််းမခေါ်တြော 

  ြော်းေိတယ်။  ြော်းရပ်လိို ်တယ်၊  ြော်းတြော်းတ ေ့သ ူ ဦ်းလြောချိဒရ် ေ့  အသ။ိ  ဒ မဒသ၊  ရ ြောရ ေ့  

တစ်ဦ်းတည််း ျနရိှ်မသြော  ရ ြောခံလိို ေ့ဆိိုတယ။်  အဘ   ယခင ် ေပိ်ိုငတ်ရြော်းရံို်း၊ ပန််းဝါမေိ ြို့နယ ်

စိို ်ပျိ ်းမရ်းရံို်းေှြော လိုပ်ခ ေ့တယ။် အခိုအမငေိ််းစြော်း။ ခဏထိိုငမ်ပ ်း စ ြော်းမမပြော  တယ။် 

မထြောေ့မဂါ ေ့  အေိ်မမခ ၃၈ အေိ်ရိှတယ်။ အသ ်ရြောမ ျြ်ောရှညတ် ေ့ သမူတ ရိှတယ။် 

အသ  ် ၁၀၅ နစှ် အဘ  ဒ နစှထ် ေှြော ဆံို်းတယ။် အခိုမတြောေ့ ရ ြောခံ ေရိှမတြောေ့၊ ဒ အဘ 

တစ်မယြော ်သြော  ျနမ်တြောေ့တယဟ်ို ဆိိုတယ်။ ၁၉၇၈ ခိုနစှ်ေှြော မထြောေ့မဂါ ေ့ 

အမရ်းအခင််းမြင််းတယ်။ အ ေ့ဒ ေှြော တပ်ေ ၃၃၊ ၆၆၊ ၈၈ မပ တတ်ယ်။ မေစ်က  ်းနြော်း၊ ဝိိုင််းမေြော် ိို 

အေိ် ၈၇၈ အေိ် မမပြောင််းမရွှေြို့ခံရတယ်။ ဒ ရ ြော  သမူတ            ပ ိို        မထြော ်ခံ၍ဆိို ြော        

မမပြောင််းခိိုင််းတယ။် မမပြောင််းတိုန််း  မမခလျငအ်မဝ်းက  ်း မလ ြော ်  ရတယ၊် 

မရတစ်စ ်မတြောငေ်တိို ်၊ ဟိိုေှြော မနရြောလည််းေမပ်း ဟိုဆိိုတယ်။ ၁၉၉၄ ခိုနစှ ် မငေိ််းချေ််းမရ 

ရမပ ်းေှမပနလ်ြောမန  တယ။် မမပြောင််းသ ြော်းတ ေ့သမူတ အမနန ေ့ လယလ်ိုပ်စြော်းတယ်၊ 

ြြော်း န ေ့သ် ြော်းတယ်၊ မရွှေတူ်း လိုပ်စြော်းတယ်ဟို ဆိိုတယ်။ (၁၉၆၄ ခိုနစှ်တိုန််း လည််း  အေိမ်မခ  

၁၀၈  အေိ်  ေ ်းရှု ိ ြို့ခံရမသ်းတယ်၊  KIA  ရှု ိ ြို့တြောဟိုဆိိုတယ်။)   ဒ ရ ြောေှြော လြောချိတ်လေူျ ိ်းေျြော်းတယ်။ 

 
 

မင ဲ့ခ ေ်ီးခမရက တ  စ ေံကန်ိီးန ဲ့  တသ်တတ်  မေီးကကညဲ့မ်တ ဲ့ - 

၂၀၁၉ ခိုနစှ်၊ ေတ်လ ၁၈ ရ ်  ချန််းယိန််းခူ်း  ိုေဗဏ   လြောမတ ြို့ မပ ်း လ  ျှော့်မ  ်း 

မပ်းေယ၊်  စ ်ရံိုြ ငေ့ေ်ယ်၊  ေ ်းအခေ ေ့မပ်းေယ်  မမပြောတယ။်  မပ  ၇၀  ပ လိို ေ့  မမပြောတယ်။ မရအြော်း 

လ ပ်စစ် ိို အမခြော်း ိို ယသူ ြော်းြိိုပေဟိုတ်၊ လှုိဏဂ်ူမြြော ်ြိို ေ့ေဟိုတ် ဟိုမမပြောတယ်။ ၂၅ 

ရ ်မလြော ်ေှြော ဒ အန ်းအနြော်း  ရ ြောမတ  အစည််းအမဝ်းထိိုင ် တိိုငပ်င ် ြိို ေ့ရိှတယလ်ိို ေ့ 

မမပြောတယ။်   နေ်တိို ေ့ မရ ြောတြောမဆြော ်ေယေ့်မနရြော ိို သ ြော်း  ညေ့ ် တယ်။ မနရြော  

မေစ်မ  ြောင််း ျဉ််း ျဉ််း။ မ ျြော ်မတြောင၊် မ ျြော  ်ေ််းပါ်းမတ ရိှတ ေ့ မနရြော။     မထြောေ့မဂါ ေ့ရ ြော 

 မန   ြော်းန ေ့သ ြော်းရင ် (၁၀) ေိနစ်မလြော ်သြော လှေ််းတယ။်  မတြောငမ်  ြောတစ်ခိုလံို်း   
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မ ျြော ်မတြောငမ်တ ၊  ေည််းစိိုလိို ေ့။ ဒ မလြော ်လှတ ေ့ မ ျြော ်နရံံမတ  တစ်ခါေှ ေမတ ြို့ ြူ်းခ ေ့။ 

ငမေြော  ပ်ရ ြော  အဘမမပြောတ ေ့ လိပ်မပြောပိို ေ့တ ေ့အခါ ခရ ်းတစ်မထြော ်နြော်းတ ေ့ မ ျြော ်ြျြောမတ  

ရိှတ ေ့မနရြောဆိိုတြော ဒ မနရြောမြစ်မ  ြောင််း ဦ်းလြောချိဒ ်မမပြောမပတယ်။ ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  

မရ ြောတြောအလိုပ်လိုပ်တ ေ့ သမဘြောသဘြောဝမတ  ိို ရှင််းမပတယ်။ ဒ လိို မ ျြော ်အ ြောအရံ 

မတ ရိှတ ေ့ မနရြောဆိို မရ ြောတြောသေြော်းမတ  သပ်ိက ိ  ်မပါ ေ့လိို ေ့ ဆိိုတယ်။ ဆညထ်  ိို 

နိုန််း ျတြော ိို ြော  ယ်မပ ်းမြစ်ေယ။် မတြောငန်ရံံ ိို အဂဂမတန ေ့ ေံြိို ေ့ ပိို ်ဆေံ ိုနမ်တြောေ့ဘ်ူးမပါ ေ့။   

ဒ ရ ြော   အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်းန ေ့လည််း  ေိတဆ် ်မပ ်း  ဆရြောရ ေ့  စြောအိုပ်မတ  မပ်းခ ေ့တယ်။ အခို 

ရ ြောခံ ဦ်းမလ်း  ချ မြ အထ ိ  နေ်တိို ေ့န ေ့ ပါလြောေယ။် ချ မြ ေှြော အေျိ ်းမတ ရိှတယ၊် အ ေ့ဒ  မန     

မေစ်က  ်းနြော်း ဆ ်ဆင််းေယ်ဟို ဆိိုတယ။်   နေ်   ြော်းမနြော ်ြံို်းခန််း မမပြောင််းစ ်းလိို တ်ယ်။ 

လေ််းတမလ ြော  ်ေအပ်ိေိမအြောင၊် အမရ်းအမ  ြောင််းဆိို ခိုနထ်  ်ြိို ေ့အဆငမ်မပမအြောင ်စတိ်ထ ေှြော 

အဆငသ်ငေ့မ်ပငထ်ြော်းတယ်။ မရှ ြို့ မလ ြော လ်ေ််း    ေ််းမတြောေ့ေှြော။ 

ဆ ်သ ြော်း  မတြောေ့ မပါ ေ့မတြောေ့၊ မငါ ေ့လန၊် လနယ်န ်ရ ြောမတ ။ မန ေ့လည ်၁ နြောရ ခ  မလြော ်ေြှော 

အလြောတိုန််း  မတ ြို့ ခ ေ့တ ေ့ အတံို်းလိို ် လှ ်းထိုတ်ခံထြော်းရတ ေ့ မ ျြော ်မြြူမတြောငန်ြော်း ိို 

မရြော ်တယ။် ယခငအ် ေ့ဒ မ ျြော ်မတြောငဟ်ြော လူရိုပ် ၊ န ြော်းရိုပ်မတ  သဘြောဝအတိိုင််း 

ပံိုမပေါ်မနတယ်။ နတသ်ေ ်းမတ လည််း မနတယလ်ိို ေ့ သ ိ တယ။် အခို နတ်သေ ်းမတ  ေမနမတြောေ့၊ 

ေျ န်ြှောချင််းဆိိုငမ်တြောင ်ိို မမပြောင််းသ ြော်း  မပ လိို ေ့ ဦ်းမလ်း  မမပြောတယ။် အင််းမပါ ေ့ 

ဒ အမနအထြော်းေှြော နတ်သေ ်းလည််း ဘယ်မနနိိုငပ်ါမတြောေ့ေလ ။ အခိုမတြောေ့ မပညသ်မူတ  

 န ေ့ ်  ်လိို ေ့ သတထ  တူ်းတြောမရြော (ဒ မတြောငန်ြော်းေှြောပ  သတထ  တ င််း အက  ်းက  ်းရိှမသ်းတယ်)၊ 

မ ျြော ထ်ိုတ်တြောမရြော ပိတ်ထြော်းတြော ၇ နစှ်မလြော ်ရိှမပ လိို ေ့ ရှင််းမပတယ်။ အခို 

လ ် ျနအ်မနအထြော်း  မတြောငတ်စ်မခေ််း  ိုနမ်ပ ်း၊ ခ  လ ်စ စတိုရန််းပံှိှု  ံ

လူတစ်ရပ်စြောအရ ယ် အတံို်းအတံို်းမတ   ဒ အတိိုင််း၊ မတြောငမ်မခေြှော၊ လေ််းမဘ်းမတ ေှြော ပံိုလိို ေ့။     

ဦ်းလြောချိဒ ်     မတြောငမ်အြော ်ထ ိ     ဆင််း  ညေ့မ်ပ ်း     လူမနမဆြောငမ်တ      အသစ် 

မဆြော ်ထြော်းမ  ြောင််း၊ လူမတ မတ ြို့ မ  ြောင််း၊ မပနစ်မတြောေ့ေယ် ထငတ်ယ်ဟို မမပြောတယ။် 

မရှြို့ဆ ်သ ြော်းမတြောေ့ ၂ နြောရ ခ  မလြော ေ်ှြော ချ မြ  ိို မေငမ်နရမပ ။ မတြောငသ်ံို်းလံို်း 

မ ျြ်ောရငမ်တြောေ့ မေခမေစ် ိို မေငရ်မပ ။ မငေါ်ှ ေ့ချေ််းခ ိို ေမေငန်ိိုငမ်တြောေ့။ မတြောငသ်ံို်းလံို်း  ချ မြ န ေ့ 

မဆြောေ့မလြ်ောအ  ြော်း   ြော်းခံနယ်လိို၊ ခရ ်းတမထြော ်နြော်းတ ေ့မနရြောလိို မြစ်မနတယ။် 

မတြောငသ်ံို်းလံို်း ိို မြတအ်မပ ်း ခဏမနမတြောေ့ ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  ဦ်းလြောချိဒ ်ိိုမေ်းတယ် - ”ဟိိုေှြော 
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မချြောင််းတစ်မချြောင််းမေငရ်တယ်၊ မရမနြော မ်နတယ၊် ဘြောမချြောင််းလ ဆရြော” ဆိိုမတြောေ့၊   

ဦ်းလြောချိဒ ်   မပနမ်မပြောတယ်၊   ”အ ေ့ဒါ မေခမေစ်မလ ဆရြော” တ ေ့။ 

ဆရြောေ မဒါငည် ယ်  ေှတ်ချ ်မပ တယ၊် မတြောငသ်ံို်းလံို်းနြော်း  လေ််း  ေ််းတယ။် 

အခိုမတြောေ့  ြော်းဆရြော   ေ််း ျငလ်ိို ေ့ပ လြော်းေသ၊ိ ေသေိသြောန ေ့ပ  မ ျြ်ောလြောခ ေ့မပ ။  ဒ ြ  ်

ချ မြ လေ််းမ  ြောတမလ ြော ် ေိို်းရ ြောထြော်းပံိုပ ။ လေ််း     ်ထမနတယ။် တိေ်ခိို်းမတ လည််း 

ပိတ်လိို ေ့။ တချိ ြို့မနရြောေြှော  မမေနည််းနည််း  မပိ မနတြောလည််း  မတ ြို့တယ။်  လေ််းတမလ ြော ် 

 ိုနတ်င ်ြော်း မပြောမပြောက  ်းမတ  တအအိနိ ေ့ တ ်လြော  တယ်။ သတူိို ေ့ ိို ၄ လံို်းထိို်းမ ြောင ်

လိို ေ့လည််း မခေါ်   တယ်။ ဝနစ်ညစ်လ ယ်မတ    အမပညေ့အ်သပ်ိပ ။   လေ််းမမေန  လည််း   

ခင််းထြော်းတြော    သပ်ိေ  ြောမသ်း။ အြော်းမပ တ ်လိို ်ရင ် မမေလေ််းမချြောမချြောေှြော ခါရေ််းလိို ေ့။ 

မဘ်းေှြော  မချြော ။် ဒ မ ြောင ် တစ်စ ်းမြတ်မပ ်းတြောန ေ့ မရှ ြို့လေ််းတမလ ြော ် ပျ စ် ်း ိုနတ်ြော။ 

သတူိို ေ့ ေတ န်ိိုငမ်တြောေ့တ ေ့အခါ၊ စလစ်မြစမ်နတ ေ့အခါ  ြော်းဘ ်းမတ  ိို ချနိ််းက ိ ်းန ေ့ပတမ်ပ ်း 

အတင််းရိုန််းတြော၊ အ ေ့ဒ အခါ မမေသြော်းမတ  ြ ြောလနမ်ပ ်း  ျနခ် ေ့မတြောေ့တယ်။ ”ဒ မ ြောငမ်တ   

တခါတည််း  ျင််းပါတ်ူးခ ေ့တြော” လိို ေ့ ဦ်းလြောချိဒ ်မမပြောလိို ေ့ ရယလ်ိို ရ်တြော။ 

အလြောတိုန််း   ြော်းမရမြညေ့တ် ေ့မနရြောမရြော ်မတြောေ့ ချ မြ  ိို လှေ််းမေငမ်နရမပ ။ 

ခဏဆင််း  ညေ့ ် တယ်။ ဦ်းမလြောချဒိ ် သူ ေ့ဘိို်းဘ ြော်းမတ ရ ေ့ မတြောငယ်ြောမနရြော ိို 

လှေ််းမပတယ။် အဘိို်းအဘ ြော်းရ ေ့ အိုပ်ဂလူည််း အ ေ့ဒ မတြောငယ်ြောနရြောေှြောပ ။ မတြောငမ်ပေါ်အထ ိ

အမလြောင််း ိို ထေ််းမပ ်းသ ြော်းမေ ပ်တယ၊် ဒါဟြော ဘိို်းဘ ြော်းမတ ရ ေ့  ြောတဌိြောမနပ လိို ေ့ မမပြောမပတယ်။ 

ဆ ်မပ ်းဆင််းလြောမတြောေ့ ချ မြ ၊ ပနဝ်ါလေ််းခ  မရြော ်မပ ။ အခိုေှ သတိထြော်းေတိယ်၊ 

 နိုတအ်မ  ်းမလ်းနစှ်ခိုန ေ့ လေ််းညွှေန ် သစသ်ြော်းဆိိုင််းဘိုတ် မသ်းမသ်းမလ်း။ အမပေါ်အမ  ်း 

မလ်း ပနဝ်ါ၊ မအြော ်အမ  ်းမလ်း  ချ မြ ။   နေ်တိို ေ့ ြော်း  ပနဝ်ါသ ြော်းတ ေ့ မတြောငမ်ပေါ် 

လေ််းြ လ်ေ််း ိို ဆ ်တ လ်ြောခ ေ့တယ်။ ချ မြ ငယ် မရ ြောဆ  ိို သ ြော်း  ညေ့ ် ေယ။် 

အရငမ်ရြော ်တြော  ၁၁ေိိုငရ် ြော။ မရ ြောတြော မအြော ်မမခ ၊ စ ေံ နိ််းနယ်မမေ  ရ ြော။ 

ဒ ေှြော ခဏရပ်  ရ ြော   မဒသခံအဘ ိို  ဝငန်ှုတဆ် ်  မပ ်း  မရ ြောတြောဆ   ဆ ထ်  ် 

လြောခ ေ့တယ။် မရ ြောတြော  အထ ်ြ  ် မတြောငမ်ပေါ်ေှြော၊ သပ်ိေမဝ်းမတြောေ့။ မရြော ်မတြောေ့ 

မေငရ်တ ေ့ မေင ် င််း  က  ်း ျယ်လိို ်တြော။ မတြောငန်စှ်ခို  ြော်း  မချြောင််း ိို ဆညပိ်တထ်ြော်း။ 

မဘ်းပတပ်တလ်ည ်   န ်ရစ်မတြောငန်ရံံမတ ။ ဟိိုတြ  ် မတြောငမ်  ြောနရံံ ိိုမတြောေ့ 

  န ်ရစ် ေံေထြော်း။ သစ်ပငမ်တ ဟြော မရေျ ်နြှောမပငန် ေ့ ထစိပ်မနတယ်၊ သတူိို ေ့ မရထ ေှြောလည််း 

မေ ပ်မနနိိုငေ်ယ။် မရမပင ်  ျယ ်ျယ်၊ အမပေါ်မရအမရြောင ် စေိ််းမနြော ်မနြော ။် ဆရြော        
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ရှင််းမပတယ်။ မရမလှြောင ်နအ်တ င််း မရမအြော ်မရြော ်သ ြော်းတ ေ့ အပငမ်တ   ေ သနိ််းဓြောတမ်င ြို့ 

ထ  ်တယ်။ မရအမပေါ်ယံလွှေြော  မနမရြောငထ်မိနမပေယေ့် တေံမအြော ်ပိိုင််း မရ      

မနမရြော ်ေထမိတြောေ့ မအြော ်စ ဂျငရိှ်ေမနတ ေ့အတ  ်    မရဟြော    အရေ််းမအ်းတယ။်    (ဒါ ိို 

ဆရြောမ ျြော်ဝင််းလည််း မမပြောမပထြော်းတယ။် ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ောရ ေ့ စြောအိုပ်ေှြော မြြ်ောမပထြော်းြူ်းတယ်။) 

တေံထ   အနည ်ျမနတ ေ့ နိုန််းမတ  ိို မဆ်းပစ်ြိို ေ့ (တေံမဆ်းြိို ေ့) တေမံအြော ်မမခ  မရမတ  ိို 

မြြော ်ချတ ေ့အခါ ဒ မအြော ်စ ဂျငေ်ရိှတ ေ့ မရမတ မ  ြောငေ့ ် ချ မြ မချြောင််းထ   ငါ်းမတ  

မသ ိုနတ်ယ။် သတိထြော်းေတိြော  မရ ြောတြောရ ေ့ဘယ်ြ ် အမခေ််း ထိုထညအ်မပညေ့ ်

 ြောထြော်းမပေယေ့် ညြောြ ်အမခေ််းမရထိုတ်မမေြောင််း၊    စ ်ထနိ််းခန််းန ေ့ ဓြောတ်အြော်းမပ်းစ ်ရံိုဆ  

သ ယထ်ြော်းတ ေ့ မရပိို လ်ိိုင််းရိှတ ေ့ ြ ်အမခေ််း မတြောေ့ ထိုထညအ်မပညေ့အ် ြောအရံ သမဘြောေရိှ၊ 

တေံ ျိ ်းရင ် အ ေ့ဒ ြ ်  စ ျ ိ်းတြောေျြော်းတယ်ဟို ဆရြော ရှင််းမပတယ။် နန််းဦ်းရ ြောေှြောရိှတ ေ့ 

ဓြောတ်အြော်းမပ်း စ ်ရံိုဆ သ ယထ်ြော်းတ ေ့ မရပိို ်လိိုင််း  ၁၈ ေိိုငမ်လြော ်အ  ြောအမဝ်း ိို ၆ေိိုင ် 

၈ေိိုငမ်လြော န် ေ့ မရြော ်မအြောင ် မတြောင ်ိိုမြြော ်မပ ်း သ ယထ်ြော်းတယ်ဟို ဦ်းလြောချိဒ ် 

မမပြောတယ။် မရ ြောတြော အမပနေ်ှြော လေ််းမဘ်း တိိုငထ်မူနတြောမတ မတ ြို့တယ။်  ဒ  ၁၁ေိိုငရ် ြော ိို  

ေ ်းသ ယ်ြိို ေ့ လိုပ်မနတြောဟို မမပြောတယ်။ မရ ြောတြောမပ ်းတြောမြငေ့ ်  ြောလှမပါ ေ့၊ ေ ်း  အခို (၂၀၁၉ ) 

ေှပ ရတြော။ ေ ်းသ ယ်တပ်ဆငခ်  ၂  သနိ််းန ေ့  ထနိ််းသေိ််းခ  တစ်လ  တစ်မထြောင ်  မပ်းရေယလ်ိို ေ့  

၁၁ေိိုငရ် ြော  ဦ်းမလ်း ရှင််းမပတယ်။ 

၁၁ ေိိုငရ် ြော ိို မရြော မ်တြောေ့ ရပ်ေိရပ်ြ ရ ြောခံဦ်းမလ်း (ယခင ် အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်း) န ေ့ 

စ ြော်းမမပြောတယ်။ ဦ်းြရ မဘြောေ််းမခါ၊ အသ ်  ၆၈ နစှ်။ မထြောေ့မဂါ ေ့ ရ ြော  လိို လ်ြောတ ေ့ 

ဦ်းမလ်း ိိုလည််း ဝငန်ြော်းမထြောငမ်စတယ။် 

 
 

ခ  မ  ငယ ်မရက တ နငှဲ့ ်မရအ ီးလျှ ်စစစ် ေံကန်ိီး 

ဒ မဒသ  ၂၀၀၄ ခိုနစှ ်စမပ ်း KDAအထ်ူးမဒသ  ၁ အမနန ေ့ ပနဝ်ါ မန အိုပ်ချ ပ်တ ေ့ 

နယ်မမေမြစတ်ယ။် ဒ  မန ၂၀၁၁ စစပ်  အမပ ်းေှြော ချ မြ မေ ိြို့နယ် အိုပ်ချ ပ်မရ်းနယ်မမေထ  ိို 

မမပြောင််းလြောတယ်။ ၂၀၀၄ ခိုနစှ် ၁၁ လပိိုင််းေှြော လူအငအ်ြော်း စ ်ယနတယြော်းအလံို်းအရင််းန ေ့ 

ဝငလ်ြောတယ။် ေညသ်ညေ့ ် ညွှေန ် ြော်းချ ်ေှေလြော၊ တိိုငပ်ငမ်ဆ ်းမန ်းတြောလည််းေလိုပ်။ 

အ ေ့ဒ အချနိ ် ၁၁ လပိိုင််းေ ိုနခ်ငအ်ချနိ၊် လယ်ထ စပါ်းသေိ််းြိို ေ့ နည််းနည််းသြော လိိုမတြောေ့တ ေ့ 

အချိန။် လယ်ယြော၊ လိမေမြ်ောမခံန ေ့ နစှ်ရှညသ် ်းနှပံငမ်တ  စိို ်ထြော်းတယ။် စ ေံ ိန််းအတ  ် အေိ်ယြော၊ 
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အမဆြောငန် ေ့ စ ယ်နတယြော်းထြော်းြိို ေ့ မနရြောအတ  ်   နမ်တြ်ောတိို ေ့ ိို လိို ်မေြောင််းချသလိိုပါပ ဟို 

ဆိိုတယ။် စ ေံ ိန််းအတ  ် အမဆြောင ် ၂၀မ ျြော်ရိှလြောတယ်။ ဟိိုတစ်ြ ် ေ််းဆ  

အသ ြော်းအလြော လိုပ်လိို ေ့ေရမတြောေ့။ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ခိုနစှ် ၄နစှ် လိုပ်တြော 

ေမပ ်းမသ်းခငေ်ှြော စစ်မပနမ်ြစ်တယ။် ဒ  မန (၁၁ေိိုငရ် ြော) ဟိိုြ ် ၆ ေိိုငအ်  ြောန ေ့ ဒ ြ  ် ၉ 

ေိိုငအ်  ြောမလြော ေ်ှြော စစ်ပ  မတ မြစ်တယ်။ ၁၁ ရ ြော    ြော်းေှြော။ ရိှရိှသေ ှျှစှိို ်ခင််းမတ  

အ ိုနပ်ျ စ် ်း ိုနတ်ယ်။ ဒ ပတ်လညေ်ှြော ၁၁ ေိိုငအ်ပါအဝင ်ရ ြော ၅ ရ ြောရိှတယ်။ လန််းမ ျြော၊် ၁၁ 

ေိိုင၊်  ျငထ်ံို်း၊ မအြောငခ်ျိတ်၊ ေိုတ်ရန ်ရ ြောမတ ။ 

စ ေံ နိ််း  အပငစ်ိို ်ထြော်းတ ေ့မနရြောမတ ၊ လယ်ယြော၊ မခံ၊ သခ္ျ င််း ရိှတ ေ့မနရြောမတ  

အ ိုနလ်ံို်း ိို ဝငလ်ိုပ်တယ။်  ၁၄၊  ၁၅  အေိ်မရွှေြို့  ခိိုင််းမပ ်း  လေ််းမြြော ်တယ။်  မနြော ်ပိိုင််း 

အမလ ြောမ်ပ်းြိို ေ့ စြောရင််းမ ြော တ် ေ့အခါ စိို ်ပျိ ်းပင ် ဘယ်မလြော ်ရိှတယ ် ဆိိုတြော 

လိို ်တိိုင််းတယ်။ ရိှမပ ်းသြော်းအပငမ်တ  ိို အမေစ ်ဆ  ထိုတပ်စ်တြောမတ လည််းရိှတယ်။        

နိိုငင်မံတြော်သ ်တေ််း မလ ြောမ်  ်းအမနန ေ့ မပ်းတယ။် လယတ်စ်ဧ  ိို ၂သနိ််း 

မပ်းတယ။် သစ်  ြော်းတစ်ပင ်ိို ၁၈ယ ေ်။ အမခြော်းသစ်ပင ် တစ်ပင ်ိို ၂ယ ေ်ခ  ၊ ၃ယ ေ ်

သြောမပ်းတယ်။ ထ န််းရိှနရ် ြော  ဦ်းမယြောမခါ မမပြောမပတြော ိို မပနအ်ေတှ်ရေတိယ။် 

”သစ်  ြော်းသ ်းတစ်ပငသ် ်တေ််း  အနစှ် ၆၀ မလြော ်ရိှတယ။် တစ်နစှ်ေှြော ယ ေ် ၁၀၀၀  မန 

၂၀၀၀ မလြော ် ဝငမ်င ရိှတယ်။ သစ်  ြော်းပင ်ိို မထြောငခ်ျ စိို တ် ေ့ တချိ ြို့မတြောငသ်ူ မတ ရိှတယ။် 

သစ်  ြော်းတစ်ပင ် တနြိ်ို်းမမပြောပါဆိို မမပြောေရခ ်တယ်”ဟို မမပြောမပြူ်းတြောမလ်း  ိို 

အေှတ်ရေတိယ။် နစန်ြောတြော၊ ပျ ်စ ်းထြော်းတြောမတ   ၁၂ ရိှသ ြော်းမပ ၊ မလ ြော်မ  ်း ိို  အခို 

ေတ်လ ၃၁ ရ ်မန ေ့ (၂၀၁၉ )  ေှမပ်းတယ်။ ဒါမပေယေ့် မဘ်းပတ်ဝန််း ျင ် ပျ ်စ ်းသ ြော်းမပ ။ 

မရ၊ ေ ်းမတြောင ်အခိုေှ သ ယ်ရ၊ ဆ  ရတယ် ဟိုမမပြောမပတယ။် မရ ြောတြောအထ ်ပိိုင််း  မမေမတ  

လိုပ်စြော်းလိို ေ့ေရမတြောေ့။ သ ြော်းလြောလိို ေ့ေရမတြောေ့၊ ပိတ်လိို ်မပ ။ 

  

၂၀၀၇၊  ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ အထ ိ (၆) နစှ်   ြောသ ြော်းတယ်။ တေ ံ 

က  ်းတယ။် မရ ြောတြောပိတလ်ိို ၊် မရမြြော ်ချလိို ် လိုပ်တ ေ့အခါ မချြောင််းထ   

ငါ်းမတ မသ ိုနတ်ယ။် မရ ြောတြောသန ေ့ရှ်င််းမရလိုပ်တ ေ့အခါ (နိုန််းမြြော ်ချတ ေ့အခါ) အနံ ေ့ဆိို်းမတ  

ရတယ်၊ မခါင််းေူ်းတယ၊် အနတ်ယ။် ညြ ် မရမြြော ်ချချိနဆ်ိို နလံ န််းလိို ေ့ အပ်ိမနတြော ထမပ ်း 

ဟိို ၁ ေိိုငမ်လြော ်မဝ်းတ ေ့ မနရြောဆ  သ ြော်းမရှြောငမ်နရတယ၊် ဒါမတြောင ်နတံိုန််းဟို ဆိိုတယ။် ( အခို 

ဦ်းမလ်းရ ေ့အေိ် (၁၁ေိိုငရ် ြော) န ေ့ မရြော ြောတြောန ေ့  ၁ ြြောလံိုခ  မလြော သ်ြော မဝ်းတယ။် မြြော ်ချတ ေ့    
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မရမတ      အနည၊်    အမဆ ်း၊    အပိုပ်မတ ။    မရ ျသ ြော်းမတြောေ့    မဘ်းနြော်း  

မမေသြော်းမတ မပိ  ျတယ်၊  ဒ နြော်းတဝိို ်မမေစြောြိတတ်ြော  ရိှတယ်ဟို ဆိိုတယ။် 

မရက  ်းတိိုင််းလည််း မြြော ်ချတယ။် တစ်နစှ်ေှြော ၁လ မ ျြော်မ ျြော်မလြော ် ဒ ဒဏ ်ိို 

ခံစြော်းရတယ်ဟို ဆိိုတယ်။ (ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  အခိုလိို နတံြောတိို ေ့၊ ေူ်းတြောတိို ေ့ မြစ်တြော   နမ်တြ်ော 

အခိုေှသရိတယ်ဟို ဆိိုတယ။်) ချ မြ မေ ိြို့ခံ ဦ်းလြောချိဒ ်လည််း နိုန််းထိုတ်တြော ိို ဝငမ်မပြောမပတယ ်

-နန််းဦ်းရ ြော  ဓြောတအ်ြော်းမပ်းစ ်ရံိုဆ  သ ယထ်ြော်းတ ေ့မရပိို လ်ိိုင််းေှြောလည််း အနညထ်ိုတ ်

တြောမတ လိုပ်တယ်။ ရ ြောသြော်းမတ န ေ့လိုပ်တယ။် လိုပ်တ ေ့အခါ အနံ ေ့ေခံနိိုင၊် မရငိုပ်ဝါရှြော 

အက  ်းက  ်းန ေ့ ဆ  ထိုတ်ရတယ်။ ချည််း ပ်လှုဏိဂ်လူေ််း မန ဆ  ထိုတတ်ယ။် 

ေလိုပ်မတြောေ့တြောမတြောေ့ ၂ နစှ်မလြော ်ရိှမပ ။ အခိုမရထ ေှြော မရချိ ်း၊ အဝတ်မလ ြောတ်ြောမတ  

ေလိုပ်မတြောေ့၊ မရေသန ေ့၊် ယြော်းတယ် ဟို ဦ်းမလ်း မမပြောမပတယ။် ”ဒ အနြော်းလည််းေမနရ မတြောေ့၊ 

ဒို ခခံစြော်းမနရတယ်” ဟိုဆိိုတယ်။ 

ဒ နြော်းေှြော SPIC န ေ့ MOEEရ ေ့ အသမိပ်းမ  မငြောချ ်  ပ်ထြော်းတြော ိိုမတ ြို့တယ။် 

မ  မငြောချ ေ်ှြော    မေလ မန     မအြော ်တိိုဘြောလအတ င််း     မရမြြော ်ချေှြောမြစ်တ ေ့အတ  ် 

မချြောင််းအတ င််း ငါ်းေရှြောြိို ေ့ မရေ ူ်းြိို ေ့၊ မြစ်လြောပါ  ေိေိတြောဝနသ်ြောမြစ်မ  ြောင််း 

သတိမပ်းထြော်းတယ်။ ဒ အမမခအမန ိို ဦ်းမလ်း ိိုမေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ သတေ်ှတ ်ြောလ 

မမပြောထြော်းမပေယေ့် မရ က  ်းရငမ်တြောေ့  မြြော ်ချရတြောပ မလ  ဟိုမမပြောတယ။်   ”မရက  ်းတြောေှြော   

အ န ေ့အ်သတ်ေရိှ၊ မရက  ်းတ ေ့အခါ ြ ငေ့ခ်ျရတြောပ ။ ြ ငေ့ခ်ျရင ် ဥ သဆ  ေယ် မမပြောမပေယေ့ ်

ဒ နြော်းေှြောေ  ြော်းရ၊ စ ြော်းမမပြောစ ်မလ်းမတ  ရ ြောတိိုင််းေှြော ထိုတ်မပ်းထြော်းရငမ် ြောင််းေယ။်   ယ ေ ်  

၁၀၀ - ၂၀၀ မ ျြ်ောမလြော ်ပ မပ်းရတြော။ သတူိို ေ့မမပြောတြော  ၄လံို်း (ရ ြော ၄ ရ ြောအတ  ်) 

ထိုတ်မပ်းမပ ်းသြော်းလိို ေ့မမပြောတယ။် ဒါမပေယေ့ ် မရ ြောတြောနြော်း ပ်မနတ ေ့ ဒ ရ ြော (၁၁ ေိိုငရ် ြော) 

 ျမတြောေ့ေမပ်း” ဟိုမမပြောတယ်။ မချြောင််းေှြောငါ်းရှြောမနတိုန််း အမ  ြောင််းေ  ြော်းဘ  

မရမြြော ်ချတြော  ံ ြူ်းတယ်၊ တစ်ခါ မေျြောပါြူ်းတယ်ဟို မမပြောမပတယ်။ 

အခို ေိို်းမ ြောငရ် ြောအိုပ်စို ေှြော အေိ်မမခ ၄၀မလြော ်ရိှတယ်။ လူငယ်မတ  အမပငထ်   ်

အလိုပ်လိုပ်တြောေျြော်းတယ်။ မရ ြောတြော စ ေ ံိန််းေှြောလည််း ရ ြော လူမတ  ိို အလိုပ်ေခန ေ့ဘ််ူး။ 

အခို အ ေ့ဒ ေှြော လိုပ်မနတ ေ့ ရ ြောသြော်းတစ်မယြော ်မတြောေ့ ရိှတယဟ်ိုဆိိုတယ။် (ဦ်းမလ်းရ ေ့သြော်း၊ 

စ ်ထနိ််းမနရြောေှြော လိုပ်မနတယ်။) 

“ဘြောသြောစ ြော်းလည််းေတတ၊် စ ြော်းလည််းေမပါ ်၊ စြောမပလည််းေတတ၊် လေ််းပေ််း 

ဆ ်သ ယ်မရ်းလည််းေရ၊ ခံစြော်းရံိုပ ” ဟိုမမပြောတယ်။ ”ခံစြော်းရံိုပ ” လိို ေ့မမပြောတ ေ့အခါ 
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လ ်နစှ်ြ ်စလံို်း လ ်သ ်းြ ြ ဆိုပ်လိို ေ့   ရငဘ် ်နြော်း ပ်   ခပ်ဆဆ   လှုပ်ရှြော်းမပ ်းမမပြောတယ။် 

  နေ် မတြောေ့  ဦ်းမလ်းမမပြောတ ေ့  ”ခံစြော်းရံိုပ ”  ဆိိုတြောေှြောတင ် ေျ ်ရညလ်ညမ်နမပ ။  ”ခံစြော်းရံိုပ ” 

ဆိိုတြော ိို နစှ်ခါထပ်မမပြောတယ။် ေထနိ််းနိိုငမ်တြောေ့၊  အမပငထ်  ်မပ ်းငိိုမတြောေ့တြောပ ။   မထြောေ့မဂါ ေ့  

ဦ်းမလ်းလည််း စ ြော်းဝိိုင််းေမပ ်းခငေ်ှြောပ  အမပငထ်  ်ထိိုငမ်နတယ။် တစ်ခိုခို ိို မတ ်းမနပံိုပ ။ 

  နေ်တိို ေ့ ချ မြ  ိို ဆ ်ထ  ်လြောခ ေ့  တယ်။   နေ်တိို ေ့မတ  အမတ ်း ိိုယ်စ န ေ့။ 

ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ောန ေ့ ဆရြောေမဒါငည် ယ် မမပြောတယ် - ဒ ြ  ် လေ််းထ ်၊ တယ်လ ြိုန််း 

ဆ ်သ ယ်မရ်း ပိိုအမရ်းက  ်းတယ။် အဆ ်အသ ယ်ေရ  မတြောေ့ ဒ လိို ဒို ခမတ  ဘယသ်ေူ ှ

ေ  ြော်းသရိ။ ဦ်းလြောချဒိ ်မမပြောတယ် - မလြော ်မခေါ် ငန် ေ့ မထြောေ့မငါ ေ့ တိိုငထ်လူိို ်ရင ်ဟိိုြ  ်

ြ မေြော်တခ င ်ရမပ တ ေ့။ 

ညမန  ၇  နြောရ   ေထိို်းခငမ်လြော ်  ချ မြ  ိို  မရြော ်တယ။်    ်ြတစ်မ ြောငသ်တ်မပ ်း 

မဆ်းမမခြော ်ရ  ်န ေ့ ချ ်စြော်းတယ်။ မပ ်းမတြောေ့ အပ်ိချငလ်ြောမရြော။ 

 

 

 

ေတလ်၊ ၄ရက၊် ၂၀၁၉ 

ခ  မ   - မေစက်က ီးန ီး (အမ န်) 

 

ချ မြ  မန ၁၀ နြောရ ခ  မလြော ်ထ  ်  တယ။် ေန ်စြောစြော်းမပ ်းမတြောေ့ မအြော ်ဘေ်  န််း 

အမ  ြောင််း ိို ဦ်းလြောချဒိန် ေ့ မဒသခံတချိ ြို့လိို မ်တ ြို့ မပ ်း မေ်းလိို ် မသ်းတယ်။ သလိိို ်ရတြော  

မအြော ်ဘေ် ေန််း ရိှဆ ၊မပျြော ်သ ြော်းတြော  ေိုတသ်ိုနမ်တြော။ ဆရြော မငေိ််းမအ်းအေိ်စြောအိုပ်  

၂၀၀၈ မလြော ် သ ြော်းခ ေ့တြောမတ  မရ်းထြော်းမပေယေ့် အ ေ့ဒ ေိုတ်သိုနမ်တြောအမ  ြောင််းေပါဘ်ူး။ 

ဒါ ိို လူချင််းမတ ြို့ မပ ်း မေ်း  ညေ့ရ်ေယ်။ မဒသခံမတ     န််းည မနြောင ် မအြော ဘ်ေ်၊ 

 ဆိုန ေ့ဘ်ေ်  န််းထ  ် ေိုတသ်ိုနမ်တြောအမ  ြောင််း ိို ပိိုသ၊ိ ပိိုအမလ်းထြော်း  တယ။် ဒါ ိို 

စြောတစ်ပိုဒအ်မနန ေ့ မသချြောမရ်းချရေယ်။ 

  နေ်တိို ေ့ ခရ ်းဆ ထ်  ်လြောခ ေ့တယ။် ချ မြ အမ ျြ်ော နြောမေြော  ပ်ရ ြော ိို မြတ်မတြောေ့ 

ဆရြောေ မဒါငည် ယ် မမပြောမပတယ ် ဒ ေှြော မ ျြော ၊်သ ထိုတတ်ြောမတ လိုပ်ခ ေ့တယ။် ယခင ် 

မ ျြော တ်ံို်းအက  ်းက  ်းရိှသတ ေ့။ ဒါ မရထနိ််းမပ်းတယ်။ အ ေ့ဒ မ ျြော တ်ံို်းက  ်း ိို ခ  မပ ်း 

မ ျြော ထ်ိုတ်လိို ်  တယဟ်ို မမပြောမပတယ်။  
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ရှမငေါ်တံတြော်းနြော်း ဝန််း ျင ်ဟိိုြ  ်ေ််း၊  ဒ ြ ် ေ််း နစှ်ြ ်စလံို်းေှြော မရွှေ ျငထ်ြော်း 

  တယ။် မေစလ်ေ််းမ  ြောင််းပျ ်မနမပ ။ မေစ်မ  ြောင််းပံိုပျ မ်နမပ ဟို ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ော  

ေှတ်ချ ်မပ တယ။် ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ခိုနစှ ်တည််း  စတူ်းမနတြော၊ စစ်မြစ်မတြောေ့လည််း 

အတူ်းေရပ်ဘ်ူး၊ ဆ ်တူ်းမန  တြောပ ၊ အခိုရပ်ထြော်းတြောမတြောေ့ ၂နစှ် မလြော ်ရိှမပ ဟို  

 ြော်းဆရြော  မမပြောမပတယ။်  သ ူ  ဒ လေ််းမ  ြောတမလ ြော ်   ြောမေြောင််းမနတြော ဆိိုမတြောေ့  

သေိှြောပ မလ။  သ ပံို၊ မ ျြော ်ပံိုမတ     မေစ် ေ််းမဘ်းေှြော၊     ေ််းစပ်ေှြော၊    မေစ်ထ ေှြော    ြရိိုြရ     

မတ ြို့ရတယ။်    MPT တိိုငစ်ိိုငထ်ြော်းတြောမတ  မတ ြို့ရတယ။် စိို ထ်ြော်းတြောေ  ြောမသ်း ၂၀၁၈ 

အ ိုနမ်လြော ်ေှ စိို ်တယဟ်ို  ြော်းသေြော်း မမပြောတယ။် ရှမငေါ်ရ ြောအဆံို်း ဝိိုင််းမေြော်မေိ ြို့နယ ်         

အစေှြော မရွှေအက  ်းအ ျယ်တူ်းထြော်းတြောမတ  ထပ်မတ ြို့ရမပနတ်ယ။်  ေ််းနစှ်ြ ်စလံို်း 

အက  ်းအ ျယ်တူ်းထြော်းတြော၊  ေ််းပါ်းမတ မပိ မနမပ ။ သခငစ်စ် ိုေဗဏ  ဆိိုင််းဘိုတ် ိို 

လေ််းမဘ်းေှြောမတ ြို့တယ်။ မရွှေတူ်းမြြ်ောတ ေ့ လိုပ်   န် ေ့ ဆိိုင၊် ေဆိိုငမ်တြောေ့ ေသ။ိ 

မေစ်က  ်းနြော်းမေိ ြို့ေမရြော ်ခင ် ဝါမရှြောငဆ်ည ်ိို ဝင ် ညေ့တ်ယ။် ၁၉၆၆-၁၉၆၇ ခိုနစှ်ေြှော 

မဆြော ်တယ်။ စိို ပ်ျိ ်းမရအတ  ် မရမပ်းမဝတ ေ့ဆည။် ဆည ်မ ြောမနမပ ။ မချြောင််း ိို 

ပိတ်မဆြော တ်ြောဆိိုမတြောေ့ နိုန််း ျတြောပ မလ။ မ ြောမနတ ေ့ဆညဆ်ိိုတြော ိို အခိုေှ မေငြူ််းတြော၊ 

လ ်မတ ြို့ပ ။ မန ေ့လည ်၂နြောရ ခ  ေှြော မေစ်က  ်းနြော်း ိိုမရြော ်တယ။် 

 

 

ေတလ်၊ ၆ရက၊် ၂၀၁၉ 

မေစက်က ီးန ီး 

 

ဒ မန ေ့ ၁၁နြောရ ခ  မလြော  ်မေစ်ဆံို ိို သ ြော်း  ညေ့ ် တယ။် လေ််းတမလ ြော ် ဧရြောဝတ ရံို်း  

ဆရြော  စ ေ ံိန််းမ  ြောငေ့ ်  အြယ်ခံရတ ေ့ရ ြောမတ ၊    ပတ်ဝန််း ျငအ်မနအထြော်းမတ အမ  ြောင််း 

မမပြောမပတယ။်   မေစ်ဆံိုဟြော   စိတ်လှုပ်ရှြော်းြ ယ်   လန််းဆန််းတ ေ့   မေင ် င််း ိိုေမပ်းမတြောေ့။ အခိုဆိို 

မ ်းဆိိုငမ်တ န ေ့ရှုပ်လိို ေ့။ အလညလ်ြော  တ ေ့ လူမတ  လည််း ေျြော်းမပြော်းလိို ်တြော။ 

မချြောင််းသြောလိိုလိို။   နေ် မတြောေ့ ဒ မေင ် င််း ိိုေက  ိ ၊် အနစှ်ေ ေ့လိို ်တြောလိို ေ့ ခံစြော်းေတိယ။် 

ဒ မနရြော  မစတ လည််း ေမေငရ်တြော  ြောလိို ေ့ထငေ့၊် က  ်းလြောလိို ်တြော။ ဆရြော မမပြောမပတယ် - 

ဒါ ေူလ မစတ  ိို ငံိုမပ ်းထပ်က  ်းမအြောင ်တညထ်ြော်းတြော၊ ယခင ် ခပ်မသ်းမသ်းပ ဟိုဆိိုတယ။် 

မေစ်ဆံိုေှြော  ယခင ် ငါ်းမေြောငေ်ဆိိုတြောရိှတယ။် ”ငါ်းမေြောင််းေ၊ေမရြောင််းရ”  ဟိုဆိိုတယတ် ေ့။ 

မပါလ န််းလိို ေ့၊ ဝယ်ေယေ့စ်ြော်းေယေ့သ်မူတြောင ် ေရိှ ဆိိုတ ေ့သမဘြော။ အခိုမတြောေ့ ေရိှမတြောေ့။   မရ  
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မေခမေစ်မရ ပိို  ညတ်ယ။် ေလိခ မနြော ်တယ။် ပိိုမအ်းတြော လည််း မေခမေစ်မရလိို ေ့ 

ဆိိုတယ။်မရခ မသတတ ြောထ  မရလိိုပ ၊   ညလ် န််းလိို ေ့ မရခ  ်ထ  ထညေ့ထ်ြော်းရင ်   

နည််းနည််းမလ်းလိို ေ့ ထငရ်တယဟ်ို    ဆရြော မမပြောတယ်။   နေ်စိတ်ထ   မမပြောမနေတိယ် -    

”ဆရြောမရ … မရ ေ  ညမ်တြောေ့ပါ၊ အဆပ်ိမတ လည််း မပညေ့လ်ိို ေ့မနပါမပ ။” 

ေလိခြ  ် မရွှေ ျငတ်ြောေျြော်းတယ်။ မရွှေတအြော်းထ  တ်ယ။်  ိုန််းတ င််းပိိုင််းမရြော၊ 

မရထ ေှြောမရြော   တရိုတ်မတ    စ ်မြြောငက်  ်းမတ န ေ့   မရွှေ ျငတ်ယ။်   သတူိို ေ့လိုပ်စြော်း 

မပ ်းမနြော ်ပိိုင််း မဒသခံမတ  ိို ဆ ်မတ  လ ်ဆငေ့ ်ေ််းထြော်းခ ေ့တယ။် ၁၉၉၄ မနြော ်ပိိုင််း 

သသိသိြောသြောမရမနြော ်လြောတယ်။  (လွှေတ်မတြော်အေတ်  မဒေါ် ဒ  ဘရူ ေ့  အေျိ ်းသြော်းရ ေ့  

ပန််းချ မပပ   ိို ၅ ရ ်မန ေ့ သ ြော်းတိုန််း  သလူည််း အ ေ့ဒ လိိုမမပြောမပတယ။် သ ူ  ချငမ်ပညန်ယ ်

ရ ေ့ ပတ်ဝန််း ျငအ်လအှပန ေ့ ဧရြောဝတ ပံိုမတ လည််း ဆ  တြောဆိိုမတြောေ့ ဘယအ်ချိနမ်လြော ်  စမပ ်း 

မေစ်ဆံိုသသိသိြောသြော  မရမနြော ်လြောတြော ိို  သတိထြော်းေိသလ ဟို  မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့  -  ၁၉၉၆ 

မနြော ်ပိိုင််း  သသိသိြောသြော  မရမနြော လ်ြောတယ်ဟို  မမပြောတယ်။)  ၂၀၁၁  စစ်မြစ်မပ ်း မနြော ်ပိိုင််း 

မရွှေတူ်းတြော နည််းသ ြော်းမပ ။ ဆ ်တူ်းတြောမတ  နည််းနည််းမတြောေ့ရိှမသ်းတယ်ဟို ဆရြော ဆိိုတယ်။ 

 

 

မအ ငမ်ေငသ် ရ ်က က ်

တနြ်ရ ရ ြောေမရြော ်ခင ် အသစ်မနရြောချထြော်းမပ်းတ ေ့မနရြော မအြောငမ်ေငသ်ြော ရပ်    ်ိို 

 ြော်းလေ််းရ ေ့ဘယ်ြ ေ်ှြော     မတ ြို့ရတယ်။     တနြ်ျ ရ ြော၊     ေ  ပ်ရ ြော၊     လြ ေ့ရ ြော     ၃ ရ ြော ိို 

မမပြောင််းမရွှေြို့ထြော်းတြောမြစ်တယ။်    မရွှေြို့တိုန််း     တနြ်ျ ရ ြော အေိမ်ထြောငစ်ိုအေျြော်းဆံို်း၊    ၂၀၀ 

ဝန််း ျငရိှ်တယ်။ ေ  ပ်ရ ြော  ၆၃ အေိ်မထြောင၊် လြ ေ့ရ ြော  အေိ်မထြောငစ်ို ၄၀ မလြော ်ရိှတယ။် 

  နေ်တိို ေ့ မေစ်ဆံို မနအမပန ်မအြောငမ်ေငသ်ြော ိို ဝင ် ညေ့ ် တယ်။  စြောသငမ် ျြောင််း၊ 

တိို ်နယ်မဆ်းရံို ရိှတယ်။ ရပ်   ်အိုပ်ချ ပ်မရ်းေ ်းရံို ်းရိှတယ။် သူ ေ့ရ ြောအစိုလိို ် မနရြောချထြော်း 

မပ်းသလြော်းလိို ေ့ ဆရြော ိိုမေ်း  ညေ့မ်တြောေ့၊ ရ ြောအလိို ်မတြောေ့ မနရြောချမပ်းတယ၊် ဒါမပေယေ့ ်

ဦ်းရြောလူ မနရြောမ ြောင််းရေယ်လိို ေ့ ေ လ်ံို်းမပ်းမပ ်း မမပြောင််းမရွှေြို့မစတယဟ်ို ဆိိုတယ။် 

လှညေ့ပ်တ်  ညေ့တ် ေ့အခါ သတိထြော်းေိတြော  ရ ြောအလိို ် အိုပ်စိုအေတှ်သရိုပ် ေရိှမတြောေ့။ ရ ြော ၃ 

ရ ြော  မန  ရပ်   ်တစ်ခိုအသ င ် မမပြောင််းသ ြော်းတယ။်  မမေတမပန ေ့တ်ည််းေှြော  အရ ယတ်ူ၊  ပံိုစတံ ူ

မမခတံရှညအ်ေိ်မတ ။  ေူလမဆြော ်မပ်းထြော်းတ ေ့  အေိ်မတ    အမြစ်သမဘြောမလြော သ်ြော။ 

ဂရန၊် မမပစြောေရိှ၊ ြျ ်ခ ငေ့ေ်ရိှ၊ မပငလ်ိို ေ့မတြောေ့ ရတယ်ဟိုဆိိုတယ။် မမခတံရှညအ်ေိ၊် 
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မအြော ်ြ ်ေှြော ေ ်းြိိုမဆြောင ်မဘ်းတ  တစ်ခိုပါတယ။် မလှ ြော်း မန တ ်တ ေ့မနရြောေှြော ဝရံတြော 

 ျဉ််း ျဉ််းမလ်းရိှတယ်။ အ ေ့ဒ မလှ ြော်းန ေ့ ဝရံတြောမနရြော ိို မထြော ်ထြော်းတ ေ့ တိိုငလ်ံို်း  

တိိုငလ်ိို ေ့မတြောငေ်ဆိိုတြော၊ တိုတ်မချြောင််းသြောသြော သြောရိှတယ်။ အမခြော်းအေိ်တိိုငမ်တ  လည််း 

ခပ်မသ်းမသ်းပ ။ တချိ ြို့ အေိ်မတ   မအြော ထ်ပ် ေ ်းြိိုမဆြောငန် ေ့ တဆ ်တည််းမနရြောလ တ ်ိို 

ထရံန ေ့ ြောမပ ်း မနရြော ျယ်လိုပ်ထြော်းတယ။် ေသိြော်းစိုဝငေ်ျြော်းတ ေ့ အေိမ်ထြောငစ်ိုဆိို ေူလ အေိပံ်ိုစံ၊ 

အ ျယ်န ေ့ မနလိို ေ့အဆငမ်မပေှြော ေဟိုတ။် မခံအ ျယ်  မပ ၄၀၊ ၆၀ န ်းပါ်းမလြော ်ရိှေယ။် 

တချိ ြို့အေိ်မတ    နစှ်မခံစြောမလြော  ်ျယတ်ယ။်  ေမနဘ   မမပြောင််းသ ြော်းတ ေ့လူမတ    

မဘ်းအေိ ်ိို မရြောင််းထြော်းခ ေ့တြော မြစ်နိိုငတ်ယ်။ စေိံ ိန််းရ ေ့ အေိ်ပံိုစေံဟိုတဘ်  အမခြော်းပံိုစ ံ

အေိ်အသစ ်မဆြော ထ်ြော်းတြောမတ ၊ မဆြော မ်နတြောမတ လည််း မတ ြို့တယ။်     အမပငလ်ူမတ   

ဒ ေှြောမမေဝယ်မပ ်း အေိလ်ြောမဆြော ်ထြော်း၊ မရွှေြို့မမပြောင််းလြော  ပံိုပါပ ။ မေစ်ဆံိုစ ေံ နိ််းန ေ့အတူ 

ဒ  လူငယ်မတ   ြော်း ေူ်းယစ်မဆ်းဝါ်းပါလြောတယ် ဟိုမမပြောတယ။် သံို်းတယ၊် ဝယ်လိို ေ့လည််း 

ရတယ်ဟို ဆရြော ရှင််းမပတယ။် 

ဒ လိို လူေှုြ  ြို့စည််းပံိုမမပြောင််းမခင််းန ေ့ တပါတည််း မပျြော ်ဆံို်းသ ြော်း  ေယေ့် အေတှ ်

သရိုပ်လ ခြောမတ ရိှေယ်။ အသစ်မြစ်လြောတ ေ့ လူေှုအေတှ်သရိုပ်၊ စိုြ  ြို့ ေှုပံိုစံ မရြော ဘယ်လိို 

ေျြော်းပါလိေေ့၊် စိတဝ်ငစ်ြော်းေိတယ။် မ ျြောင််းတ ်ြိို ေ့  မလ်းမတ အတ  ် ေမနချငမ်သြ်ောလည််း 

အ ေ့ဒ ေှြောမနရတယ်။ လကူ  ်းမတ  မတြောေ့ ေလူမနရြော (ရ ြော) ိိုပ  မပနမ်ပ ်း မတြောငယ်ြောသ ြော်းလိုပ် 

  တယ။် ည ျေ ှ မပနအ်ပ်ိ  တယ်။ (အမပနမ်အြောငမ်ေငသ်ြောထ  ဝင ် ညေ့မ်တြောေ့ 

မတြောငယ်ြောလိုပ်မပ ်း မပနလ်ြောတ ေ့သတူချ ိ ြို့ ိို မတ ြို့ရတယ။်) တရြော်းဝငအ်မနအထြော်းေျ ိ်း ေဟိုတ် 

မပေယေ့် သ ြော်းလိုပ်  တြောပ ဟို ဆရြော မမပြောမပတယ။် တစ်ခါ   ိုေဗဏ     မတြောငယ်ြော 

လြောလိုပ်သ ူ အမယြော ် ၂၀  ိို ြေ််းြူ်းမသ်းတယ်။ ယခင ် စ ေံ ိန််းေစခင ် ရ ြောမတ ေှြော 

မတြောငယ်ြောလိုပ်လိို ေ့ရတယ်၊  လိုပ်ခ ငေ့မ်ပ်းတယ်    မမပြောမပေယေ့်    မနြော ်ပိိုင််းတ င ်   ဒ မနရြောမတ  

မရမေ ပ်ဧရိယြောထ ပါတယ်ဟို ဆိို ြော မပ်းေလိုပ်မတြောေ့ဟို ဆိိုတယ်။ လြ ေ့ရ ြော မတြောေ့ CPI 

ရံို်းစိို ်တ ေ့ မနရြော    မြစ်သ ြော်းတ ေ့အတ  ်    မတြောငယ်ြောသ ြော်းလိုပ်လိို ေ့    ေရမတြောေ့ဟို    ဆိိုတယ်။    

 မလ်းန ေ့ အသ ်က  ်းသမူတ ပ အမတ ြို့ေျြော်းတယ်။ ဆိိုင ်ယ်န ေ့ လငူယ်စိုစို  ိိုလည််း မတ ြို့တယ။် 

ရ ြောမတ  ိို မရွှေြို့မမပြောင််းတ ေ့နည််းနြော  တစ်ရ ြောန ေ့ တစ်ရ ြောေတူ။ တနြ်ရ ရ ြောဆိို မ ျြောင််း ိို 

အရငြ်ျ လ်ိို တ်ယ။် မအြောငမ်ေငသ်ြောေှြော မ ျြောင််းအသစ်မဆြော လ်ိို ်တယ်။ အ ေ့ဒ အတ   ်

 မလ်းမတ  မ ျြောင််းတ ်ြိို ေ့ ေမမပြောင််းလိို ေ့ေမြစ် အမမခအမနမတ မြစလ်ြောတယ်။ 

တမခြော်းရ ြောေှြော ျမတြောေ့ ညြ ်က  ်း သတ်ေတှ်အချိနေ်ှြော ရ ြော အဘိို်းအဘ ြော်းမတ  ိို 
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မရှြို့ မနသ ြော်း၊ ညြောမမခစလှေ််း၊ မနြော ်မပနေ်  ညေ့မ်စရဆိိုမပ ်း မရွှေြို့ ခိိုင််းတယ်။ ယ တြောမတ ၊ 

ဘြောအစ အေံမတ လည််းမတြောေ့ ေသဟိို ဆရြော မမပြောမပတယ်။ 

အခိုဧရြောဝတ   ေူလမနထိိုငခ် ေ့တ ေ့ ရ ြောမတ ဆ  မပနလ်ည ်အမမခချမနနိိုငြိ်ို ေ့ မထြော ်ပံေ့ 

တြောမတ  လိုပ်မနတယ။်   အခို   တနြ်ရ ရ ြော ိို   မြတ်ခ ေ့မတြောေ့   တချိ ြို့   လူမနအေိ်မတ ေှြော 

လူမတ မပနမ်န     မနတြော ိို     မတ ြို့တယ။်     မေစ်     တြ ် ေ််းေှြောလည််း     ေလိယနဆ်ိိုတ ေ့ 

မရွှေြို့မမပြောင််းမနရြောသစတ်စ်ခို ရိှတယ်လိိုပလည််း ဆိိုတယ။် 

မေစ်ဆံို အမပန ်ြိုနအ်ငမ်ချြောင််း ိို သ ြော်း  ညေ့တ်ယ။် မေစ်ဆံို မန ၉ေိိုင ်မလြော ်မတြောေ့ 

မဝ်းတယ။် လေ််း  အမ  ြို့အမ ြော ေ်ျြော်းတယ်။  တတ ရြောလေ််း၊ မြြူ်းလိို ေ့။ မချြောင််း ိို 

တံတြော်းထိို်းထြော်းတယ်။ ြိုနအ်ငခ်  တံတြော်း။ မဆြော ်ထြော်းတြော သပ်ိေ  ြောမသ်း၊  ၂၀၁၁ စစ်မပ ်းေ။ှ 

သ ူ ေလိခမေစထ်  စ ်းဝငတ် ေ့ မေစလ် တ် ် တစ်ခို။ ငါ်းမတ ရိှတယ်၊ မရ  ညတ်ယ်။ 

အထ ်ြ ်ေှြော မရစ ်းအြော်းမ ြောင််းတယ။် ေိို်းတ င််းေှြောမရက  ်းရင ် ေလိခမေစထ်   

မရမပနထ်ိို်းတယ်။ 

အမပနလ်ေ််းေှြော မဂေါ် ေ့နနရ် ြော ိို မြတ်လြောခ ေ့တယ်။ အ ေ့ဒ ရ ြော  တစ်ရ ြောလံို်း ရိို ်းရြောမဆ်းလိုပ် 

တယ။် မေစ်ဆံို မန     လှေ််းမေငမ်နရတ ေ့     အငခ်ိိုငဘ် ေ်မတြောင ်မန     မဆ်းမေစယ်ူတယ်။     

အခိုမတြောေ့ မဆ်းမေစ်ရှြော်းလြောတယ။် အ ေ့ဒ မတြောင ်မန သစ်ခိို်းထိုတတ်ြောမတ ရိှတယ။် ညြ ် 

သစ်ခိို်းထိုတ်မနတ ေ့    ဒ ယိိုတစ်ခို ိို ဆရြော မပတယ။် ဒ မန ေ့ခရ ်း မတြောေ့ မရွှေြို့မမပြောင််းမနရြောချေှုန ေ့ 

ပတ်သတ်လိို ေ့ စဉ််းစြော်းစရြောမတ  အေျြော်းက  ်းရလိို ်တယ်။ စိတ်မတြောေ့ ေချေ််းသြော။ 
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ေလခိ ခရ ီးစဉ် 

မေစက်က ီးန ီး - ူတ အိ-ုမန ငေ် န်ီး-ဆ ေ် ရ ဘ ေ် 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ဧပ   ၉ ၊ ၂၀၁၉ 

 ူတ အိ ု- ေခ ေ်ီးမဘ  

 

ဒ မန ေ့ ေချေ််းမဘြော  နတ်  န််း ိို သ ြော်းတယ။် မနြောငခိ်ိုငရ် ြော ိို  ြော်းန ေ့သ ြော်းမပ ်း၊ 

ဒ  မနတဆငေ့ ် နတ ် န််း ိို စ ်မလှန ေ့သ ြော်းတယ။် လေ််း  ရ ြောေှြော ချ ်မပ တ်စြော်း  ြိို ေ့ 

ချ ်စရြောမတ  ိိုပါ တပါတည််း ယလူြော  တယ။် လေ််းတမလ ှျှှှ ြော ် မရ သန ေ့လ်ိို ေ့၊ 

  ညလ်ိို ေ့။ နတ ် န််းြ ် ိို သ ြော်းတ ေ့ ေလိခ မေစလ် တ် ေ်ှြော မရစ ်းအမတြ်ော  ေ််းတြော။ 

ဒရ  ေ််းပါပ ။ နတ ် န််း  မ ျြော တ်ံို်းမတ ပံို  ထ်ူးထ်ူးဆန််းဆန််း။ ေ ်းသငေ့မ် ျြော ်၊ 

နေှ််းြ ်မ ျြော ်မတ တ ေ့။ ေိို်းတ င််းမရစ ်းတ ေ့အခါ သ မ ျြော ်မတ  မရစ ်းန ေ့ပါသ ြော်းမပ ်း၊ 

အခိုမ ျြော ်မတ   တိို ်စြော်းေရလိို ေ့  ျနမ်နခ ေ့တြောမြစေ်ယ်လိို ေ့ ဆရြော မမပြောတယ။် 

ဘိုြူေိမ ဒသေြော်းမတ  မတြောေ့ အမတြ်ောစတိ်ဝငစ်ြော်း  ေှြောပ တ ေ့။ ဆရြောေ မဒါငည် ယ်န ေ့ 
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  နေ် မတြောေ့ မရဆင််းချိ ်းတြောပ ။ ဒ လိိုမရ  ညသ်န ေ့မ်နတ ေ့မနရြောေှြော မရေချိ ်းလိို ေ့ 

ဘြောလိုပ်ရေှြောလ မနြော်။ 

အန ်းအနြော်းေှြော နြော်းမန  တ ေ့ မလှသေြော်းမတ န ေ့ စ ြော်းမမပြောမြစ်တယ်။ တ ယ်မတြောေ့ 

ဒ မ ျြော တ်ံို်းမတ မနရြော  နတ်မတ မဆ်းမရြောင််းတ ေ့မနရြော၊ စည််းမဝ်း  တ ေ့မနရြောတ ေ့။ 

နတ်  န််း မတြောေ့ ေျ ်နြှောချင််းဆိိုငေ်ှြောရိှမနတ ေ့ သစ်မတြောထထူရိှူတ ေ့   န််း။ ဒ   န််းမပေါ် ိို 

ဘယသ်ေူသှ ြော်းေရ။ အထ ေှြော လှုဏိမ်တ ရိှတယ်မမပြောတယ်။ ဒ အရပ်မဒသေှြော ယခင ်

ခနတ ်းရှေ််းမတ အေျြော်းဆံို်း မနခ ေ့တြောဆိိုမတြောေ့ နတ်  န််းန ေ့ပတ်သတ်လိို ေ့ ရှေ််းမတ ရ ေ့ အယူရိှတယ။် 

အစိေ််းမသ မသတ ေ့သဆူိို ဝိညြောဉ် ဒ   န််း ိိုမရြော ်တယ ် ဟိုဆိိုတယ်။ ယခင ် 

ဒ ြ ် ိိုလြောေယ်ဆိိုရင ် မလှဦ်း  မသြောေ့မပါ ်မနရြော အမပါ ်နစှ်မပါ ်ေှြော သစရ်   ်

(အပငတ်စ်ေျိ ်းရိှတယဟ်ိုဆိိုတယ်) အလ  ် နစှ်လ  ်ိို ထိို်းမပ ်းေှလြောရတယ။် အခိုမတြောေ့ 

လြောတ ေ့သ ူေျြော်းလြောလိို ေ့ ဒါေျိ ်းအယူမတ လည််း ေရိှမတြောေ့ဘ်ူးလိို ေ့ ဆိိုတယ်။ ေဆလ မခတ ်မတြောေ့ 

ဒ ြ ်မတ  သ ြော်းခ ငေ့ေ်မပ်း။ သ ြော်းရင ်၁၇ - ၁ န ေ့စ  တယ်။ ဒ မနရြောန ေ့ မအြော ်ပိိုင််းနယ်မမေ  KIA 

နယ်မမေ၊ အန ်မရြောငန်ယ်မမေ သတေ်ှတ်ခ ေ့တယ။် 

မပ ်းမတြောေ့ နတ ် န််းန ေ့ ေလှေ််းေ ေ််း  အငလ် ယ်ယြောနရ် ြော ိို သ ြော်းတယ်။ အေိ်ရှငအ်ဘန ေ့ 

ဒ မဒသ အမမခအမနအမ  ြောင််း မေ်းမေန််း  ညေ့တ်ယ။် နြောေည ် ဒမဘြောေ့ဂ န၊် ၆၈ နစှ။် ဒ ရ ြောေှြော 

ယခင ်ရှေ််းမတ  မနခ ေ့တယ။် ၁၉၅၈ေှြော KIAန ေ့အစိို်းရ စစမ်ြစ်မတြောေ့ မနေရတြောန ေ့ 

မမပြောင််း ိုန ် တယ်။ မပနစ်ိုစည််းလြောတြော နစှ် ၃၀ မလြော ်ပ ရိှဦ်းေယဟ်ို ဆိိုတယ်။ ဂျိေ််းမြြော  

အေိ်မမခ ၅၀၊ လ ဆူ်း  အေိ်မမခ ၃၀၊ ရှေ််းမတ   ၃၄ အေိ်မထြောငမ်လြော ်ရိှတယ။် 

ဘယ်လိိုမပနစ်ိုစည််းေလိြော  လည််းလိို ေ့ မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ - စိို ်ခင််း မပနလ်ြောလိုပ်ရင််း၊ မပနစ်ိုေိ ြော 

မပနမ်နမြစတ်ယ်လိို ေ့ ဆိိုတယ။် ေိုန ေ့ည် င််း၊ အြောလူ်းစိို ်  တယ်။ မတြောငယ်ြော၊ လယ်ယြောနစှ်ခိုစလံို်း 

လိုပ်  တယ။် မတြောငယ်ြောလိုပ်တြော အေိ်မမခ ၅၀ မလြော ်ရိှတယ်။ လယ်စိို တ်ြောလည််း 

အေိ်မမခ ၅၀ မလြော ်ရိှတယ။် မတြောငယ်ြော  ရ ြော မန ၁ေိိုင ် ပတလ်ညမ်လြော  ်

သ ြော်းခိုတ်ရတယ်။ စပါ်း မတြောေ့ ရ ြောနြော်းေှြောပ ၊ မတြောင ်ျမရ သ င််းစိို တ်ယ။် 

ရ ြောေှြော မဆ်းရံိုေရိှ၊ အရပ်လ သ်ညပ် ရိှတယ။် တိိုင််းရင််းမဆ်းဆရြော တစ်ဦ်းရိှတယ်။ 

အမရ်းအမ  ြောင််းဆိို မနြောငခ်ိိုငအ်ထ ိ၁၃ ေိိုငမ်လြော ်မဝ်းတယ၊် ပတူြောအိိုအထဆိိို စိုစိုမပါင််း ေိိုင ်

၂၀ မလြော ်   မဝ်းတယ်။   ခ ်တြော    မနြောငခ်ိိုငအ်ထမိရြော မ်အြောင ်   မချြောင််းရိို်းအတိိုင််း 

သ ြော်းရတြောခ ်တယ်။ မဆ်းရံိုသ ြော်းရင််း လေ််းေှြော မသြူ်းတြောမတ ရိှြူ်းတယ။် အသည််း၊ 

မ ျြော  ်ပ်မရြောဂါမတ  မြစ်တယ။် 



52 

 

ဘြောငါ်းမတ  ရိှလ လိို ေ့ မေ်းမတြောေ့ မ ျြော ်ငလူ်း၊ ငါ်းန ၊ ငါ်းဝိိုင််း၊ မရခ ငါ်း၊ ငါ်းခူမတ  ရိှတယ်လိို ေ့ 

ဆိိုတယ။် ငါ်းမတြောေ့နည််းလြောတယ်။ ငါ်းြေ််းသေူျြော်းလြောတယ်၊ မရှြောေ့တိို ်ြေ််းတြောမတ ၊ 

မရငိုပ်ြေ််းတြောမတ  ရိှလြောတယ်။ မအြော ဆ် ဂျငပိ်ို ၊် မရ ူ်းဝတ်စံိုန ေ့ မရငိုပ်ြေ််းတြော  

ဘယ ်မန နည််းရလြောလ ေသ။ိ ငါ်းရ ေ့ မနြော ်မစေ့ ိိုပစ်တယ၊်  ိိုယ် ိိုပစ်ရင ်

ရိုန််းတယ်လိို ေ့ဆိိုတယ်။ တစ်ည ိို ၁၀ပိဿ မလြော ်ရတတ်လိို ေ့ဆိိုတယ။် ဒ နည််း     

ေိို်းတ င််းမရမနြော ်ရငမ်တြောေ့ ပစေ်ရ၊ မရှြောေ့တိို ်တယ်။ ငါ်းအက  ်းက  ်းမတ ေိတတ်တယ၊် 

တစ်ခါ  ပိဿ ၁၀၀မလြော ်ရိှတယ ် လိို ေ့ဆိိုတယ။် မရငိုပ် ငါ်းြေ််းအြ  ြို့မတ   တစ်ြ  ြို့ ိို ၃ 

မယြော ်မလြော ပ်ါတယ်။ နည််းနြောအသစ်မတ  ရလြောတယ်၊  ိုနြိ်ို ေ့ေျြော်းမပ ။ strategy of 

common ဆိိုတြောဒါပ မနေယ။် 

မရွှေ ျငတ် ေ့အမ  ြောင််းမတ မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့မရွှေမြြောငမ်တ န ေ့ ျငသ်လိို၊ မရငိုပ်မပ ်းလည််း 

 ျငတ်ယ်မမပြောတယ။် မရွှေေ ျငမ်တြောေ့တြော ၂နစှ် မလြော ်ရိှမပ ။ ဒ နြော်းေှြော  ေ််းပါ်းမြိ  

တူ်းတြောမတြောေ့ေရိှ၊ ဒ မအြော ်ပိိုင််း ၁၀ ေိိုငအ်  ြောမလြော ်ေှြောမတြောေ့  ေ််းပါ်းမြိ တူ်းမတ ရိှတယ။် 

မရွှေလြောတူ်းတြော  တရိုတ်မတ ၊ တရိုတ် လိုပ်သေြော်းမတ မရြော အမခြော်းမဒသ  

အလိုပ်သေြော်းမတ မရြော ပါလြော  တယ်။ သတူိို ေ့န ေ့အတူ ေူ်းယစ်မဆ်းမတ လည််းပါလြော  တယ။် 

တရိုတ်မတ   ပစစည််းမတ သယ်လြော၊ ဒ မရြော ်ေှ မြြောငရိ်ို ်မပ ်း မရွှေတူ်းတယ်။ 

တရိုတ်မရွှေမြြောငမ်တ  မရြော ်ေလြောခင ် မဒသခံမတ  အငဂ်ျငစ် ်န ေ့ပ   မရငိုပ်တူ်းတြောမတ ၊  

 ေ််းနြော်းေှြော  တူ်းတြောမတ ရိှတယ။်  စ မ်တ   ေရခင ် မဂေါ် မပြော်းန ေ့တူ်းတယ။် အခို 

မရွှေတူ်းလိို ေ့ရတ ေ့ မနရြောနည််းနည််းပါ်းပါ်းတြောေ့  ျနမ်သ်းတယ်။ အရငလ်ိို ေျြော်းေျြော်းေရဟိုဆိိုတယ။် 

အစိို်းရ  မရွှေေတူ်းရ ပိတ်မပ ်းမနြော ်ပိိုင််း မပနသ် ြော်း  တယ်။ ဦ်းသနိ််းစနိအ်စိို်းရလ ထ်  ်       

မနြော ်ဆံို်းနစှ်ေှြော        ပိတ်လိို ်တြော။        ၄ နစှ်မလြော ်ရိှမပ ။ မေြောင််းထိုတလ်ည််း ေမပနမ်တြောေ့ 

ချ ပ်ထြော်းရတယ။် ေချေ််းမဘြော ဆပ်ိ ေ််းေှြော ြေ််းထြော်းတ ေ့ မရွှေမြြောင ်၃ စ ်းရိှတယ်။  အခိုမတြောေ့  

သမံ ်းန ေ့  မရြောင််းလိို ်  မပ   ဟိုဆိိုတယ။်  မရွှေတူ်းမပေယေ့်   ေ််းပါ်းမပိ တြော၊ 

မရစ ်းမ  ြောင််းမမပြောင််းတြော သပ်ိေရိှဟိုဆိိုတယ်။ မဒသအငဂ်ျငစ် ်မတ န ေ့ မချြောင််းလ ်တ  ်

မတ ထ  လိို တ်ူ်းတြောမတ မတြောေ့ ရိှမသ်းတယဟ်ို ဆိိုတယ်။ 

သစ်ခိုတတ်ြောန ေ့ ပတ်သတ်လိို ေ့ - ဒ ရ ြော မန ၂ ြြောလံိုမလြော ်အ  ြောေှြော သစ်စ ်ရိှတယ်။ 

ရ ြောေှြော   ချိန််းမစြောန ေ့ပ   ခိုတ်တယ။်  သစ်စ တ်စ်လံို်းထ  ျ  သစ် ိုနတ်ြော  ေသသိြော။  သစလ်ံို်း 
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မမြြောငေ့ရ်ငမ်တြောေ့ ဘြောပ မြစ်မြစ် ခိုတ်တယ်။ ရ ြော လူမတ  ခိုတ်တြော ျ လေ််းမလ 

ှျှှှ ြော ်မပ ်းမတြောေ့ပ  သ ြော်းခိုတ်တယ်၊ သစဆ်  တယ။် ဒ မချြောင််းရိို်းအထ ်မလြော ်ေှြောမတြောေ့ 

မတြောထ အထ ိ ြော်းလေ််းမပါ ်တ ေ့ သစဆ်  လေ််းမ  ြောင််းရိှတယ်။ 

၁၉၇၉ ေှြော မရအက  ်းအ ျယ်က  ်းတယ။် ၂၀၀၄ ခိုနစှ ်ထ  ် ပိိုဆိို်းတယ်။ တစ ်

ပတ်မလြော ်ေိို်းရ ြောမပ ်း မရက  ်းတြော။ အခို ရြောသ ဟြော ပိိုပူလြောတယ။် အချိနအ်ခါေဟိုတ် ေိို်းရ ြော 

တြောမတ ရိှလြောတယ်။ 

  

ဧပ   ၁၀၊ ၂၀၁၉ 

 ူတ အိ ု

မ ြောင််းေှုလံို၊ေချေ််းမဘြောြ ် ေသ ြော်းခင ် ဒ   ရ က န််းရ ်တ ေ့ အေိ် ိိုသ ြော်း  ညေ့ ်  

တယ။် အြ ြော်းရယ၊် သူ ေ့မမေ်းေ နစှ်မယြော ရ်ယ်န ေ့ လိုပ်မန  တယ်။ ေိသြော်းစိုေှြော ည အစ်ေ ၃ 

မယြော ်န ေ့ အြ ြော်း စိုစိုမပါင််း ၄ မယြော ် ရ က န််း (ဂျပ်ခိုတ်) ရ တ်ယ။် မမြမပ်းတ ေ့ အစေ် မတြောေ့ 

ေူက ိ ဆရြောေလည််း လိုပ်တယ။် အမခြော်းည အစေ်မတ  မတြောေ့ အချနိမ်ပညေ့ ်ဂျပ်ခိုတ် လိုပ်တယ်။ 

အြ ြော်း  အသ  ် ၈၅နစှ်။ နြောေည ် မဒေါ်ဆနမ်ဒါင််းမခါတန။်  ြောတိ  

မခါငလ်နြူ််းမေ ိြို့နယ၊် ရယ်ဒေ််းဝေ်မေ ိြို့ ။  ၁၀နစှ်သေ ်း အရ ယ်အထ ိအ ေ့ဒ ေှြောမနခ ေ့တယ။်   ဂျပ်ခိုတ ်  

ရ က န််း ိို   ၁၀ နစှ်အရ ယ်မလြော ်ေှြော ဝါသနြောပါမပ ်း ေိခငဆ်   သငခ် ေ့တယ။် အ ေ့ဒ အခါတိုန််း  

ဘြောမတ မတ သံို်းခ ေ့လ လိို ေ့ မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့- ရ မဘြော်မတ  မအြော ်အရပ်  မပနလ်ြောတ ေ့အခါ 

ချည ် ေ််းမတ ပါလြောတတ်တယ်။ မဆ်းမမခြော ်မလ ြောန် ေ့လည််း ရ တ်ယ ်ဟိုမမပြောတယ်။ ရဝေ ်

ရိို်းရြော အ ျ ျီၤ၊ တဘ  ်ိို ယခငတ်ိုန််း မတြောေ့ သိို်းမေ ်းန ေ့ ရ တ်ယ။် အခိုမတြောေ့ ယိုနမ်ခညန် ေ့သြော 

ရ ်တယ။် အခို ထေ မတြောေ့ ေရ ်မတြောေ့၊ အမပငေ်ှြော လ ယ်လိို ေ့လ ယတ်ယ်မလ ဟိုမမပြောတယ။် 

အ ျ ျီၤ န ေ့ တဘတ်မတြောေ့ ရ ်တယ်။ မဆ်းဆိို်းမတြောေ့ ယခင ် ”တနဟ်” အပငရ် ေ့ အမေစ ်ိို 

ထိုမပ ်းမဆ်းဆိို်းတယ်။ အန မရြောငထ်  ်တယ်။ အစ ေ််းမရြောငအ်တ  ် ”တဆစ်” အပငရ် ေ့ 

အမေစ ်ိိုထိုမပ ်း  ဆိို်းတယ်။  အန ်မရြောငအ်တ  ်    ဓြောတိုမဆ်းဆိို်းမပ ်းသြော်း ိိုပ    သံို်းတယဟ်ို 

မမပြောမပတယ။် အမဆ်းမမခြော ် မလ ြောန် ေ့ ရ တ် ေ့အဝတ်  အနစှ် ၂၀ မလြော ်ခံတယ။် အြ ြော်း  

သူ ေ့ရ ေ့  မဆ်းမမခြော မ်လ ြောအ် ျ မလ်း ိို ထိုတ်မပတယ။် ဝတ်ပါေျြော်းလိို ေ့မြစ်ေယ်  မပျြောေ့မပျြောေ့မလ်း။ 

အနစှ ်  ၂၀   မလြော ရိှ်မပ တ ေ့။   မဆ်းမမခြော ်မလ ြော ်ိို   ယခင ်    အေိ်မတ ေှြော   တနိိုငစ်ိို ၊် 

မလ ြောထ်ိုတ်မပ ်း ရ တ်ယ်။ အခို မေ ိြို့ မပေါ်ေှြော စိို ်လိို ေ့ေရမတြောေ့၊ ယေ်ေျ ိ်းခ နန် ေ့ ညနိိိုငတ်ယ။် အခို 

မတြော မန ချညထ်ိုတ်မပ ်းသြော်း ိို ဝယ်ရ ်တယ် ဟိုဆိိုတယ။် 
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လ  ျှော့်ထိုတပံ်ို  - လတူစ်ရပ်စြော  သပ်ိေရငေ့တ် ေ့အရ ယ ်၊ ၆လအရ ယ ်ဆိို မလ ြောထ်ိုတ ်

လိို ေ့ရမပ ။ အပင ်ိို ခိုတ်၊ အစည််း စည််း၊ အမမခြော ်ခံရတယ။် အမမခြော ်ခံမပ ်းမတြောေ့ တစည် 

ေိို်းမရခံမပ ်း မပျြောေ့လြောတ ေ့အခါ မလ ြော် ိိုန ွှေြောတယ။် မပ ်းမတြောေ့ မပြောန ေ့ တစ်မန ိုနမ်ပ တ်၊ 

အမမခြော ်မပနလ်ှနမ်ပ ်း ချညင်ငတ်ယ။် အခို စိို ်ြိို ေ့   ိုန ် ေ််းအမစေ့ေရိှမတြောေ့။ ရ ြောေှြော စိို ်မပ ်း 

ချညထ်ိုတ်မရြောင််းသလူည််း ေရိှမတြောေ့ဟို ဆိိုတယ်။ မဆ်းမမခြော ်မလ ြောအ်ဝတ ်ိို မလ ြောတ် ေ့အခါ 

ဆပ်မပြောန ေ့ မလ ြောလ်ိို ေ့ေရ၊  မပြောလ တ်စ်ဆိုပ်မြြူ်းမပ ်း  မလ ြောရ်တယ။်  အ ျ အမပင ် မလ်းပိို်းတ ေ့ 

တဘ ပ်ါရ ်တယ်။ ဒ အဝတ ်  ိို ်မအြောင၊် မလနြော သ သ်ြောမစတယ။် ေ ်းန ေ့ အပူမပ်းမပ ်း 

ဝတ်လိို ်ရင၊်  ပတထ်ြော်းရင ်  မပျြော တ်ယ်  ဟိုဆိိုတယ။်  ရြောသ ပူရင ်  ဝတထ်ြော်းပါ   

မအ်းမနမပ ်း မနမ ြောင််းတယ်ဟိုဆိိုတယ်။ ရြောသ ပူရင ်အြ ြော်း သူ ေ့အ ျ  ိို ထိုတ်ဝတတ်ယဟ်ို 

သူ ေ့မမေ်းေ  မမပြောမပတယ်။ 

မ ြောငေ်ှုလံိုဘိုရြော်း၊ ေချေ််းမဘြောဆ  ဆ ်ထ  လ်ြောခ ေ့တယ်။ လေ််းေှြော ဂျြူ လ ၊ 

အငဘ််ူးမဘြောေ့၊ နေ်ခေ်  ရ ြော  မတ  ိို  မြတလ်ြောခ ေ့တယ။်  နေ်ခေ်ရ ြော   ေချေ််းမဘြောေ့မေ ိြို့ယ်ေှြော  

လယ်   ်အေျြော်းဆံို်း။ အေိ်မမခ    ၂၄   အေိ်သြော။   ထရနဒ်ေ််းရ ြောလည််း   မြတ်ခ ေ့တယ်။   

ဆငလ် ေ်ဒေ််း   (၂)   ရ ြောေှြော ခဏနြော်း  တယ။် 

ဒ ြ ် ရ ြောမတ ေှြော မရသ င််းစိို ်တ ေ့ လယယ်ြောစနစ ်ိိုပ  အေျြော်းဆံို်းမတ ြို့ရတယ။် အခို 

ဆငလ် ေ်ဒေ််း (၂) ရ ြောေှြော  စ ်က  ်းသံို်းမပ ်း လယလ်ိုပ်တြော ေနစှ ် ၂၀ မ ျြော်၊ ၃၀ မ ျြော ်

မလြော ်ရိှမပ ။ တနိိုင ်လ ်တ န််းထ နစ် သ်ံို်းမပ ်း လိုပ်တြော  ၅ နစှ ်မန ၁၀ နစှ်မလြော ရိှ်မပ ။ 

အေိ်တိိုင််း စ သ်ံို်းေျြော်းလြောတြော မတြောေ့ ၆ နစှ်မ ျြ်ောမလြော ်ရိှမပ ။ န ြော်းန ေ့ လယ်ထ နတ်ြော 

ေရိှမတြောေ့။ စ ေ်ရိှတ ေ့သ ူ ငြှော်းမပ ်းလိုပ်တယ်။ စ င်ြှော်းခ ၁ဧ   ိို ၃မသြောင််းမပ်းရတယ။် 

ပျဉ််းေ  တစ်ဧ  ိို ၂၅    တင််း မန    တင််း    ၃၀    ခန ေ့ထ်  ်တယ်။    လယမ်တ      

မမေ သ ြောထညေ့စ်ရြောစလိို၊ မမေဆ မ ြောင််းတယ်။ မချြောင််းမရသ ယ်မပ ်းလိုပ်  တယ်။ 

လယ်မတ ဆ  မရမပ်းတ ေ့ ဆညမ်တ လည််း ရိှတယ်။ နဝတ အစိို်းရလ ထ်  ်စလိို ေ့ 

လယ်ယြောစိို ပ်ျိ ်းတ ေ့ စနစ် ိိုစတယ်။ အ ေ့ဒ အခါ  လယ်မြြော်ရင ် တစဧ်  ိို 

မသြောင််းဂဏန််းမလြော ်မပ်းတယ်။ စ ်မတ  ိို စ ေ်ှုလယ်ယြော  အရစ် ျစနစန် ေ့ ဝယတ်ယ။် 

မဒသေျ ိ်းစပါ်းမတ အမနန ေ့ မခေါ်လံို်း၊ ဒအေဟ်ိေ်၊ အ ူ်းေရှ  ေျိ ်းမတ ရိှတယ။် မအြော ်ပိိုင််း  

စပါ်းေျ ိ်းမတ လည််း စိို ်ြူ်းတယ။် ဒါမပေယေ့် အဆငေ်မမပ။ မအြော ပိ်ိုင််းေျိ ်း  

အေှညေ့မ်နြော  ်ျတယ။် အမခြော်းစပါ်းမတ ရိတ်သေိ််းမပ ်းချနိ ် ၁၁ လပိိုင််းမလြော ် န ြော်း ိို 

လွှေတ်မ ျြောင််းမတြောေ့ ေေှညေ့မ်သ်းတ ေ့စပါ်းမတ  ိို ဝငစ်ြော်းတယ။် ဟိုတ်တယ်၊ သ ြော်းခ ေ့တ ေ့ 
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မဒသမတ ေှြော န ြော်းမတ  ိို  ဒ အတိိုင််း  လွှေတထ်ြော်းတြောမတ ရတယ်။  လေ််းမပေါ်ေှြော၊  လေ််းမဘ်းေှြော၊  

မချြောင််းမဘ်းေှြော၊   င််းမတ ထ ေှြော  အိုပ်လိို ်  မတ ြို့ရတတတ်ယ်။  ခပ်ချ ိဆနဆ်ိိုရင ် 

မ ်းမ ြောင််းရတယ၊်  ဒါမပေယေ့် မေစ်က  ်းနြော်းြ ်လိို အပူေျြော်းတ ေ့ မအြော ်ပိိုင််းအရပ်ေှြောသြော 

အဆငမ်မပတယ်။ မတြောငယ်ြော ေလိုပ်  မတြောေ့တြော ၁၀ နစှ်မလြော ်ရိှမပ ။ နဝတ လ ထ်  ်

(၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄) ေှြော ေလိခ မန ၁ ေိိုငအ်တ င််း က  ိ်းဝိိုင််းသတ်ေှတတ်ယ။် 

မချြောင််းမရန ေ့ပတ်သတလ်ိို ေ့ န  နမ်ချြောင််းြျြော်းေှြောမရွှေနည််းနည််းတူ်းတြောရိှတယ။် မန ရြောသ ဆိို 

မချြောင််းမရနည််းလြောတယ်။ လယ ်  ်မတ  အမ ျြောေ်ှြော မတြောရိှတယ်။ အ ေ့ဒ မတြောထ  

ခိုတ်ပါေျြော်းလိို ေ့ မတြောစပ်မနရြော မချြောင််းမရနည််းလြောတြောလည််း မြစ်နိိုငတ်ယ်လိို ေ့ မမပြောတယ။် ဒ ရ ြော 

အမ ျြော ် ပနန် ယ၊် ပနဆ် ်ရ ြောေှြော သစစ် ်မတ ရှိမပ ်း၊ တစန်စှ်ပတ်လံို်း လညတ်ယ။် 

အ ေ့ဒ ရ ြောမတ   သစအ်မေ ခိုတ်မနမတြောေ့ ရ ြောနြော်းဝန််း ျင ် သစမ်တ   ိုနမ်ပ ဟို ဆိိုတယ။် 

အခိုရ ြောေှြော  ရ ြောအထိိုငသ်စစ် ်မတြောေ့ေရိှ။အေိ်သံို်းအတ  ပ် ခိုတ်  တယ။်  ထင််းအတ   ်  

တစ်နစှ် ိို  ၆ မပပတ်လည ် ၄ တ်၊ ၅  တ်မလြော ် ိုနတ်ယ်။ အခို လ ပ်စစေ် ်းရတြော ၄ 

လပ ရိှမသ်းတ ေ့အတ   ် မတြောမပ န််းလြောတြော ထင််းမ  ြောငေ့လ်ြော်း ဆိိုတြော ိိုမတြောေ့ မသချြော 

တ  ်  ညေ့လ်ိို ေ့ ေရနိိုင။် မေခြ ်န ေ့ယှဉ်  ညေ့ရ်င ်    မေခ      မေိ ြို့နယ်အလိို  ်    မပငပ်      

လြောခိုတ်  လိို ေ့မပ န််းတယ်၊ ေလိခြ ် ျမတြောေ့ အေိ်သံို်းအမနန ေ့ ရ ြောအလိို ်မပ န််းတယ။် 

ရြောသ အမမပြောင််းအလ အမနန ေ့ ပိိုပလူြောတယ။် ၂၅ နစှ၊် ၃၀နစှ် တစ်ခါ မလမပင််းတိို တ်ြော 

  ံ မလေ့ရိှတယ။် မသြော ်မရအတ  ်  မရတ င််းမတ ရိှတယ။် မချြောင််းမရလည််း သံို်း  တယ။် 

ပိို ်သ ယ်မပ ်းမတြောေ့ သံို်းတယ။် သံို်းမရ၊ မသြော ်မရအတ  ် အခ အ်ခ ေရိှ။ 

စိို ်ပျိ ်းမရအတ   ်လည််း        ေိို်းတ င််းအခါေှသြော        စိို ်တ ေ့အတ  ်        မရအမေ ရတယ်။ 

ဒ ေချေ််းမဘြောနယ ်  မမေမအြော ်အန ်  ၅  မပတူ်းရငမ်ရထ  ်တယ။်  ပူတြောအိိုြ ်ေှြော  မပ 

၅၀မလြော အ်န ်တူ်းမပေယေ့် မရေထ  တ် ေ့ရ ြောမတ လည််း ရိှတယ။် 

ေူ်းယစ်မဆ်း မပဿနြောန ေ့ပတသ်တလ်ိို ေ့  န််းမေြောခရိိုင ် အဆိို်းဆံို်းပ  ဟိုမဒသခံ ဦ်းမလ်း  

 မမပြောတယ်။ မပ ်းရင ် ပူတြောအိို ခရိိုင ် ဒိုတိယလိို ်တယ်။ ေူ်းယစ်မဆ်း  ဒ မဒသြ  ် 

ေထ  ၊် ဘနိ််းေ ပ  ထ  ်တယ်၊ မေစ်က  ်းနြော်းြ ်  ထ  တ်ယ်ဟို ယူဆရတယ်မ  ြောင််း  

မမပြောတယ။် ယခင ် မေစ်က  ်းနြော်းန ေ့ ေချေ််းမဘြောေ့ နယ်စပ်ဂိတ်ရိှတယ်။ အခိုေရိှမတြောေ့ ၊ အ ေ့ဒ ြ  ်

လိုပ်ငန််းရှငမ်တ ဆ  မန လြောတယဟ်ိုခန ေ့ေ်နှ််းမ  ြောင််း မမပြောတယ။် မပညသ်ူ ေ့စစ ်တည််း 

ပူတြောအိိုခရိိုငေ်ှြော       တစ်ခိုပ ရိှတယ်။       ဒါမပေယေ့်       သတူိို ေ့ဒါေျိ ်းေလိုပ်တတ၊်       ေသယ်။ 

မထြော ်ပိို ေ့တပ်မတ  မနတဆငေ့ ်ဝငတ်ယလ်ိို ေ့  ြော်းရမ  ြောင််း မမပြောမပတယ။် 
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တရိုတ်လွှေေ််းေိို်းေှု ေရိှမသ်းတြော ပတူြောအိိုခရိိုငမ်လြော ်ပ  ျနတ်ယ်၊ မေစ်က  ်းနြော်း 

ြ ် မတြောေ့ ပါသ ြော်းမပ ။ မနြောငေ် န််းမေ ိြို့နယြ် ်ေှြော သတထ  တူ်းမြြ်ောြိို ေ့လိုပ်မနတယ်လိို ေ့လည််း 

  ြော်းရမ  ြောင််း၊ အ ေ့ဒ မနရြောမတ ဟြော     UNESCO     ရ ေ့     ထနိ််းသေိ််းမရ်း     ဧရိယြောအတ င််းေှြော     

ရိှ၊ေရိှ ိို မသချြောသြိိို ေ့လိိုတယဟ်ို မမပြောတယ်။ ဆရြောမေငေ့မ် ြော်  - အေျိ ်းသြော်းဥယျြောဉ် 

ေသတေ်ှတ်ခင ် တ န််းမပ ်းလိုပ်လြောနိိုငမ်ချလည််း ရိှတယ်ဟို ဆိိုတယ်။ (အခိုဆိို မခါငလ်နြူ််းန ေ့ 

တရိုတ်  လေ််းမပါ မ်နမပ ။ မခါငလ်နြူ််းန ေ့ မနြောငေ် န််း လည််း လေ််းမပါ ်မတြောေ့ေယ်။) 

ဒ မန ေ့ပူတြောအိို မန မ ြောင််းေှုလံိုြ ် ိို သ ြော်းတယ။် မ ြောင််းေှုလံို ေမရြော ်ခင ်

ဆငလ် ေ်ဒေ််း (၂) ရ ြောေှြော ရ ြောခံမတ န ေ့စ ြော်းမမပြောတယ။် ၂၀၀၅ ၊ ၂၀၀၆ မလြော ် စလိို ေ့ ဒ ြ  ်ိို 

ဦ်းမတ ဝငတ်ယ်။ ြိုန ်နရ်ြော  အသ ြော်းလေ််း တမလ ြော ်အလ အတန််းမတ လိုပ်တယ။် 

(ေူလရှ ်းဒ ်းြ ်အသ ြော်း ပူတြောအိိုအထ  န်ြော်းေှြော   ထ်ူး ိုေဗဏ ရ ေ့    ပိုဂဂလိ မ ျြောင််းတစ်ခိုလည််း 

မတ ြို့တယ။် အစိို်းရအထ ်တန််းမ ျြောင််းမဘ်း ပ်ရပ်ပ ။      အစိို်းရမ ျြောင််းထ ်မအြောငခ်ျ  ်

ပိိုမ ြောင််းတယတ် ေ့။ 

မ ြောင််းေှုလံို က ိ ်းတတံြော်းမြတ်မတြောေ့ ေချေ််းမဘြောမေိ ြို့နယ်ဝငမ်ပ ။ေလိခမေစ ်ေ််းမဘ်းေှြော 

မ ြောင််းေှုလံိုဘိုရြော်း ိို မတ ြို့ရမပ ။ ငယင်ယ ်အေှတ်သညြောထ   မနမခညမ်ြြောေှမန ်းမသြောမ  ြောငေ့ ်

ရိုပ်ရှငထ်   မ ြောင််းေှုလံိုေဟိုတ်မတြောေ့။ ဉြောဏမ်တြ်ောမေ ငေ့ထ်ြော်းတယ်။ မစတ လံို်းပတန် ေ့ 

ရငမ်ပငမ်တြ်ောအ ျယ ် ပိိုက  ်း၊ ပိိုမပ ်းမနရြောယူလြောတယ်။ မစတ မတြ်ော၊ အရံမစတ  န ေ့ 

အရံမစတ ေိုခ်မပါ ်မတ ရ ေ့ လ ်ရြော  အထစ်အထစ်မတ ။   ညေ့ရ်တြော မမပမမပပစပ်စ်ေရိှ။ 

ဘယ်လိိုလ ်ရြောရယေ်သ။ိ ယခငလ် ်ရြောန ေ့လည််း ေတူမတြောေ့။ ယခငလ်ိို  ထံို်းသ ဂန််းန ေ့ ေဟိုတ်၊ 

မရွှေမရြောငတ်ဝင််းဝင််းန ေ့။ ယခငမ်စတ   မခမသဂေ့ရိုပ်၊ နတ်ရိုပ်မတ  ိို အမဆြောင ်

တစ်ခိုသပ်သပ်ေှြောထြော်းတယ။် ဒါမတ  ိိုလည််း မပ မပငထ်ြော်းတြော ေျ လ်ံို်းမပြူ်းမပြူ်း၊ 

နှုတ်ခေ််းရ ရ မတ ။  ရပ်အိို အမဆြောငတ်စ်ခို       ျနမ်နမသ်းတယ်၊      ဒ အတိိုင််းပစ်ထြော်းပံိုပါပ ။      

ဘိုရြော်း      ပရဝိုဏ ်ိို မနရြောအတညတ် ျ မြစ်မအြောင ် ချ ြို့ယထူြော်းတယ်။  ခန ေ့ေ်နှ််း  ညေ့ရ်င ်   ၅ 

ဧ   မန  ၁၀ ဧ    ြော်းမလြော ်ရိှတယ်။  ပန ်ရိို ်မပ ်းသြော်း  မ ျြောင််းမဆြောငမ်နရြော 

အသစ်မတ ၊  မစတ ထပ်တညြိ်ို ေ့ မနရြောမပငထ်ြော်းတြောမတ  မတ ြို့ရတယ။် ဘိုရြော်းပရဝိုဏမ်နရြော ိို 

သတ်ေတှ်တ ေ့သမဘြောအမနန ေ့ ဝန််းရ ေ့ အရပ်မလ်းေျ ်ရိှ မထြောငေ့မ်တ ေှြော မစတ မတ     

တညထ်ြော်းတယ်။ မရွှေတိဂံိုမစတ မတြော်ပံိုတူ၊ မရွှေစည််းခံိုမစတ မတြောပံ်ိုတူမတ ။ ၂၀၁၈ ခိုနစှ် မေလ 

၃၀ ရ ်မန ေ့  မ ြောင််းေှုလံိုန ေ့ အန ်းအနြော်း  အေိ် ၇ အေိ် ိိုလည််း အတင််း မရွှေြို့မမပြောင််း 

ခိိုင််းတယ်။ ရဝေ် လေူျိ ်းမတ မန  တယ။် ယခငလ်ူမနခ ေ့ြူ်းတ ေ့   အေတှ်အသြော်းမတ အမြစ်   
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မရတ င််းမဟြောင််း၊   သစ်ငိုပ်မတ    မတ ြို့ရတယ။် မရွှေြို့မမပြောင််းခလံိို ်ရတ ေ့     အေိ်မတ  ိို     

မ ျြော တ်ိိုင ်     အမြြူမတ စိို ထ်ြော်းတ ေ့    ဘိုရြော်းပရဝိုဏရ် ေ့ အမပငြ် ်ေှြော   မနရြောချထြော်း 

လိို ်တယ်။   တပ် ပ    မဆြော ်မပ်းတယ်။   ဘိုရြော်းမ ျြောင််းလည််း မဆြော ်ထြော်းမပ်းတယ။် 

ဘိုရြော်း ေဗည််းမတ  ိို ြတ်  ညေ့လ်ိို ်ရငလ်ည််း တပ်  ထပ်ိပိိုင််းအရြောရိှမတ အ ိုနလ်ံို်း 

ဝိိုင််းဝန််းေတညလ် ထြော်း  တြော။ ဒ ြ ်ေှြော  ဘြောသြောမရ်းအမ  ြောင််းမပမပ ်း နယ်မမေ ိို 

လြောမရြော ်စိို်းေိို်းတြောေျ ိ်းမတ  လိုပ်တယ်။ ဒ ြ ်ေှြော   ိုဒဓဘြောသြောရှေ််းမတ လည််း မန  မတြောေ့ 

သတူိို ေ့ ိို လြောစည််းရံို်းမပ ်း လိုပ်လိို ်  တြောေျ ိ်း သြောဓ မတ ရိှတယ။် လိုပ်မပ ်းလိို ေ့ 

အဆငေ်မမပ  မတြောေ့တ ေ့အခါေှြော အမခြော်းဌြောမန ခရစ်ယြောနမ်တ  ိိုပါ မပနအ်ြော်းနြောရတြောေျ ိ်းမတ  

ရိှတယ်လိို ေ့ ဆရြောေမဒါငန် ယ ် မမပြောမပတယ်။ ဥပေြော မ ျြော န်ဂါ်း ိိုပ   ညေ့မ်လ။ ေူလ 

သဘြောဝအတိိုင််းရိှမနတ ေ့ မ ျြော န်ဂါ်းေှြော  သူ ေ့လေူျ ိ်းန ေ့ သူ ေ့ဒဏ္ဍြောရ န ေ့။  အခိုဟြော   နဂါ်း ိို  

အေ ်းအမေြော ်မခါင််းမတ   တပ်မပ်းမပ ်း၊  သြောသနြောေ့နယ်မမေလိို လိုပ်ပစ်တ ေ့  စိစ။ 

ပူတြောအိို ိို ညမနမပနမ်ရြော ်မတြောေ့ ေူလြောရှ ်းဒ ်း က ိ ်းတံတြော်းဆ  သ ြော်း  တယ။် 

က ိ ်းတတံြော်းန ေ့  ပ်ရပ်မနရြောေှြော ဦ်းမတ ရ ေ့ ေလိခ ဟိိုတယ်ရိှတယ။် ”ေူလြောရှ ်းဒ ်း 

ဂျစ ်ြော်းက ိ ်းတံတြော်း” အမဟြောင််း ိို ဒ အတိိုင််းပ မတ ြို့ရတယ်။ လူအသ ြော်းအလြောအတ  ်ပ  

သံို်း  မတြောေ့တယ။် ဒ  ေူလြောရှ ်းဒ ်းတတံြော်း ပတ်ဝန််း ျငအ်မနအထြော်းဟြော   နေ်ငယင်ယ ် 

မေငြူ််းထြော်းတ ေ့၊ ေတှ်ေမိနတ ေ့ ရိို ်းရိို ်း မမပမမပဝန််း ျငေ်ဟိုတ်မတြောေ့။ အခိုတံတြော်း ဝန််း ျင ် 

တံတြော်း  သပ်သပ်၊ မချြောင််း  သပ်သပ်၊ လူမန မနရြောမတ   သပ်သပ်မြစ်မနသလိို 

ခံစြော်းရတယ။် မရထ  ဆင််းချငရ်င ်  ိုန််း မန တ ူ်းတ  ဆင််းရေယေ့်ပံို။ မေစ်ဟြော 

  ညေ့ရံ်ိုသ သ် ်မလြော ်ပ  မနရြောရမတြောေ့သလိို။   န ်ရစ် တံတြော်းအသစ ်မတြောေ့ 

ေလှေ််းေ ေ််းေှြော မြြူ်းမြြူ်းမမြြောငေ့မ်မြြောငေ့ ် မတ ြို့ရတယ်။ အ ေ့ဒ တံတြော်းအလယ်တိိုငရ် ေ့ 

အမနြော ်ပိိုင််းေှြော မသြောငထ် န််းမနတ ေ့ မသြောငခ်ံိုခပ်က  ်းက  ်းတစ်ခို ထ န််းမနတယ။်   မချြောင််းထ ေှြော   

မရ ူ်းမနတ ေ့    မလ်းမတ ၊   ငါ်းြေ််းမနသမူတ    မတ ြို့ရတယ။် မရအမရြောင၊် အဆင််း  

သန ေ့မ်နမသ်းမပေယေ့ ် အေှု ိ် အစမလ်းမတ မတြောေ့ မတ ြို့ရတယ။် မရထ  ဝါမြြောငန် ေ့ 

မေျြောမပ ်းသ ြော်းမနတ ေ့  မလ်းနစှ်မယြော ်မတ ြို့တယ။် မေစ်ထ ေှြော မေျြောမနတ ေ့ သစလ်ံို်း 

တစ်လံို်းမတ ြို့တယ်။ တြ ် ေ််း မန မတြောငယ်ြောလိုပ်အမပ ်းမပနလ်ြောသမူတ ၊ တြ ် ေ််း  

ဟိိုတယေ်ှြော အလိုပ်လိုပ်မပ ်း မပနလ်ြောသမူတ  ိို မတ ြို့ရတယ်။ အမခြော်း အလညလ်ြောသ ူ

အနည််းငယ်ရိှတယ်။ 
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ဧပ   ၁၁ ရက၊် ၂၀၁၉ 

 ူတ အိ ု- မန ငေ် န်ီးပေိ ွေ့ 

 

နနံ ် ၁၀ နြောရ  ၄၅ ေနိစ်ေှြော ပူတြောအိို မန စထ  တ်ယ။် ထေင််း၊ ဟင််း ိို တည််းတ ေ့ 

တည််းခိိုခန််းဆိိုင ်မန ဝယ်လြောခ ေ့လိို တ်ယ်။ ထ ခ မချြောင််းမရြော ်မတြောေ့ တတံြော်း 

အသစ်မဆြော ်မနတြော    မတ ြို့တယ။်    မဆြော ်လိုပ်မရ်းမနရြော    ေလှေ််းေ ေ််း    မချြောင််းထ ေှြော 

မရွှေ ျငမ်နသမူတ  အေျြော်းက  ်း။ မ ျြော ပံ်ိုစိုစို၊ လူစိုစိုန ေ့ ဝါ်းနစှမ်ချြောင််းမထြော ်မလ်းမတ န ေ့ 

မချြောင််း တစ်ခ ငတ်မပင ် မတ ြို့ရတယ်။ အန ်းအပါ်း ရ ြောမတ   မရွှေလြော ျင ် တယ်။  ၁  

နြောရ မလြော ် လေ််းမလ ှျှှှ ြော လ်ြော  ရတယ။် ေန ် ၉ နြောရ  မန ညမန ၃ နြောရ အထ ိ

မရွှေ ျင ် တယ။် လယ်လိုပ်သလိို အမခြော်းအပိိုဝငမ်င ရမအြောင ် မရွှေလြော ျငတ်ယဟ်ို 

မမပြောတယ။်   နေ်တိို ေ့  ြော်းခဏရပ်တ ေ့ မနရြောနြော်း  လသြော်းအရ ယ် မလ်းန ေ့ အေျိ ်းသေ ်း ိို 

မေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ သူ ေ့အေျိ ်းသြော်း    မရွှေမေှြ်ောေှြော   အလိုပ်လိုပ်တယ်။   အခို   ဒ ေှြော   ၃   

ရ ် ျငတ်ြော   ၁   ပ    (၁မသြောင််းဝန််း ျင)် ရမပ လိို ေ့ဆိိုတယ်။ တိန််းမ ြောရ  ် ၃၊ ၄ ရ   ်ိို 

သ မမေမ ျြော ်  ြော်းထ စိို ်မပ ်း မန ြောရံိုမလြော ် ြောမပ ်း မချြောင််းမဘ်းေှြော မစြောငေ့ ် ၊ 

နြော်း  တယ်။ မန ေ့လညစ်ြောအတ  ် ဟနမ် ြောချ ိငေ့န် ေ့ လံို်းတ ်းဆနခ်ျ ်မပ ်း ပါလြောတ ေ့ 

အြောလူ်းမ  ြ်ော၊ ငါ်းချ တ်ိို ေ့န ေ့ စြော်း  တယ။် ငါ်း မချြောင််းထ  ရတယ၊်   နေ်တိို ေ့ ိို စြော်းပါဦ်းတ ေ့။ 

  နေ်တိို ေ့လည််း ပါလြောတ ေ့ ဝ သ်ြော်းဟင််း၊ ငါ်းဟင််းအနည််းငယ်    မပ်းတယ်။    သူ ေ့တိို ေ့ရ ေ့    

ဆနန် န မစ်းမစ်းမလ်းန ေ့  အြောလူ်းမ  ြ်ောဝါဝါမလ်း၊ မချြောင််းငါ်းမလ်း ိို    ဝငြ် ေ့စြော်းလိို  ်

  မသ်းတယ။်  မရွှေ ျငမ်နတြော မတြောေ့ ၁၀နစှ၊် ၁၂ နစှ်အရ ယ်  မလ်း မတ မရြော၊ လကူ  ်း၊ 

လူလတ၊်  ျြော်း၊ ေ အ ိုနလ်ံို်းပါပ ။ 

မချြောင််း ိိုမ ျြ်ောမပ ်းမတြောေ့ အလနဂ်ါ်းရ ြော ိိုမရြော ်တယ။် မပ ်းမတြောေ့ ထနဂ်ါ်းရ ြောေှြော 

နြော်း  တယ်။ ဂရိတ်ြရိုသ ်းအရညည် စ်၊ သ  ြော်းဘြောညြော ဘြောေှေထညေ့ဘ်  မသြော ်  တယ်၊ 

ပူ ပ ူ ပန််း ပန််းန ေ့ အမတြ်ောမနလိို ေ့မ ြောင််းသ ြော်းတယ်။ ဒ ထနဂ်ါ်းရ ြော  အထ ြ်  ်

ရ ြောမတ  မန မအြော ်ြ ် ပတူြောအိိုြ ်သ ြော်းတ ေ့အခါ လေ််းတစ်မထြော ်နြော်း  တ ေ့ရ ြော။        

လေ််းမဘ်းေှြောပ  ထေင််း၊ မခါ ်ဆ  မတ ရတ ေ့ဆိိုင ် ခပ်က  ်းက  ်းတစ်ခိုရိှတယ။် ဒ ရ ြောေှြော 

နည််းနည််းမေ်း  ညေ့မ်တြောေ့ အမခြော်းရ ြောမတ လိိုပ  ငါ်းြေ််းတြော မပဿနြောရိှတယ်။ ဒ ထနဂ်ါ်းရ ြော  

ထြော်းခ မချြောင််းမဘ်းေြှောရိှတယ်။ ၁၀လပိိုင််း၊ ၁၁လပိိုင််း န ေ့ ၁၂လပိိုင််းမတ ပ  ပိို ်မထြောင ်

လိို ေ့ရတယ။် ဒ အတိိုင််းငါ်းြေ််းရင ် ခပ်မသ်းမသ်းပ ရတယ။် ေှိန််းန ေ့ မရငိုပ်ြေ််းတြော 
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မတ လိုပ်  တယ်။ ဒ ရ ြောေှြော ဂျိေ််းမြြော၊ လ ဆ်ူး တစ်ဝ ်ဆ မလြော ်မန  တယ။်    အေိ်မမခ    ၃၀    

ရိှတယ်။ အမခြော်းမဒသ (ြြော်း န ေ့)်ေှြော မ ျြော ်သ ြော်းတူ်းတြောမတ  လိုပ်  တယ။် ခရစယ်ြောန ်

ဘြောသြောဝင ် ၁၀ မယြော ်ပ ရိှမပေယေ့် ဘိုရြော်းမ ျြောင််းအသစ် ခပ်က  ်းက  ်းမဆြော ်ထြော်းတြော 

ရိှတယ်။ မ ျြော ်မအြောငတ် ေ့အခါ  ိိုယေ့အ်ရပ်မဒသေှြော ဘိုရြော်းမ ျြောင််း အသစ်လ တယ ်

ဟိုမမပြောတယ်။ 

ထနဂ်ါ်းရ ြောအမ ျြ်ော ြြောမဘြောေ့ရ ြော ေမရြော ်ခငလ်ေ််းေှြော ခဏနြော်းတယ။် လေ််းမဘ်း 

 ိုနမ်မခြော ်ပစစည််းဆိိုင ် မသ်းမသ်းမလ်းေှြော။ မရမန ်းမသြော န်ြော်းြိို ေ့ မနရြော ခပ် ျယ ်ျယ ်

လိုပ်မပ်းထြော်းတယ်။       ဒ ဆိိုငမ်နရြောရ ေ့       မအြော ်ြ ်       မတြောမ  ြောအတိိုင််းဆင််းသ ြော်းရင ်

ေလိခမေစ် မရြော ်တယ်၊  ေလိခမေစ် ိို  မြြောငန် ေ့မြတ်မပ ်းရင ်  မဆ်းမချြောင််း ိိုမရြော ်ေယ်။  

အခိုမတြောေ့ အချိနေ်ရိှ  ၍ မဆ်းမချြောင််းေှြောမရဝငခ်ျိ ်းေယေ့် အစ အစဉ် ိို အမပန ်ျေလှိုပ်ြိို ေ့ 

တိိုငပ်ငထ်ြော်းလိို ်  တယ။် လြောခ ေ့တ ေ့ လေ််းတမလ ြော ေ်ှြောမတြောေ့ လေ််းမြြော ်မနတြော 

အက  ်းအ ျယ်ပ ။ ပတ်ဝန််း ျင ် သစမ်တြော မတြောေ့ အံို ေ့အံို ေ့ဆိိုင််းဆိိုင််းရိှမသ်းတယ်။ 

ပျံလွှေြော်းင ှ်မတ  အေျြော်းက  ်း မတ ြို့ရတယ။် အမ ြောင််းမသ်းတြောမရြော၊  နည််းနည််းက  ်း 

တြောမလ်းမတ မရြော။ ရှုပ်ယှ ်ခတ်မနမအြောင ် ပျံသန််းမန  တြော။  ျလ ိ  ျလနိ ေ့ 

သရှံညဆ်  မပ ်းမအြ်ောတယ်။ စ ပ်ခန မလေှြောပျံတြော အရေ််းမေနတ်ယ။် ရဝေေ်မနြောတိိုငေ်ှြော 

ပျံလွှေြော်းင ှ် သမ ဂတပါတယ။် ဒ နြော်းတမ  ြော(ရဝေ်မတ ရ ေ့ မနရပ်ဌြောနေှြော) ပျံလွှေြော်းင ှ ်

မလ်းမတ  ိိုလည််း မတ ြို့ရမတြောေ့ အဆ အ်စပ် ဘယ်လိိုရိှေလ  သခိျငေ်ိတယ။် 

ဒ င ှ်မလ်းမတ   တနိ််းမ ြောအရ  န် ေ့ေိို်းတ ေ့ အေိအ်ေိို်းမတ မအြော ်ေှြော မနတတ်  တယလ်ိို ေ့ 

မအြောငမ် ျြော်ဆန််း  မမပြောမပတယ။် ဒ ြ ်ေှြော  တနိ််းမ ြောပငမ်တ သပ်ိမပါတယ။် 

အေိ်မတ  ိိုလည််းဒ အရ  ်န ေ့သြော ေိို်း  တယ်။ တိန််းမ ြောရ   ် ဆ အိုန််းပငရ် ေ့အရ  ်လိို၊ 

ထန််းလ ်လိိုေျိ ်း။ 

ဒ ြ ်တမ  ြော သတိထြော်းေတိြော  မနပူ၊ မမခြော ်မသ ြို့မနမပေယေ့ ် မလ  

ခပ်မအ်းမအ်းပ ။ သစ်မတြောဆိိုတြော ိို အခို ေလိခြ ်ေှ ထမိတ ြို့ခံစြော်းရတယ်။ မေငရ်မတြောေ့တယ။် 

အပငမ်တ   အထပ်ထပ်၊ အနေိေ့၊်အမေငေ့ ် ၊ အက  ်း၊ အမသ်း၊ အလတ်၊ သစ၊် န ယ၊် ဝါ်း၊ မခံ  

ပမဒသြောစံိုတယ။် ဆရြောမေငေ့မ် ြ်ောမမပြောသလိို ေိို်းသစ်မတြောမတ ရ ေ့ လ ခဏြော တစ်ပငမ်ပေါ် 

တစ်ပငထ်ပ်၊ အမေငေ့ပ်င၊် အနေိေ့ပ်ငမ်တ န ေ့   ဝစံိုက ယဝ်မန  တယ်။ ဒါမပေယေ့ ်

လေ််းမြြော ်တြော၊ တံတြော်းမဆြော တ်ြောမတ ရိှတယ။် မမေသြော်း၊ မမေစြောမတ  မေစ်ထ ၊ 

မချြောင််းထ  ျတယ်။ မရ မတြောေ့ ေမနြော ်၊ အခိုထမိတြောေ့   ညမ်နမသ်းတယ။် 
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စြော်း ျ ်မမေမတ လည််းရိှတယ်။ န ြော်းမတ  ိိုလည််း မနရြောတ ြော အိုပ်လိို ် အိုပ်လိို  ်

မတ ြို့ရတယ။် 

နြော်းမပ ်းဆ သ် ြော်းမတြောေ့ ြြောမဘြောေ့ရ ြော ိို မြတ်တယ။် ရ ြောေှြော လယ်  င််းမတ  

တမပန ေ့က်  ်းမတ ြို့ရတယ။် မမေမပန ေ့ဆ်ိိုမပေယေ့်  ိုန််းမေြော ်မေြော ် မြစ်တ ေ့အတ   ်

စိို ်   ်မတ   အနည််းငယ် ေတိေ််းေယိေ််း အထ ်မအြော ်ရိှတယ။် မလှ ြော်းထစ ်

စိို ်ခင််းလိိုေျိ ်း မလှ ြော်းထစ်မတ  ထင််းထင််းက  ်းမတြောေ့ ေဟိုတ။် ထ ေ််းရိှန၊် ြ မေြော်ြ  ်   

စိို ်   ်မတ မလြော မ်တြောေ့ ေလှ။ ဒ ရ ြောနြော်း ဝန််း ျင ်မန ေလိခမရ မနြော ်မနတြော 

သတိထြော်းေိတယ်။ ဆ ်မေြောင််းလြောမတြောေ့ ြြောမဘြောေ့ရ ြောအမ ျြ်ော မခါငလ်နြူ််းြ  ်ူ်းတ ေ့ 

ေမဂ  တံတြော်း ေမရြော ်ခငေ်ှြော မရမနြော ်တ ေ့ မနရြော ိိုမတ ြို့တယ။် မခါငလ်နြူ််းြ  ် 

မချြောင််းမရ ေလိခမေစ်ထ  စ ်းဝငတ် ေ့မနေှြော မနြော ်မနတြော။ ေလိခြ  ် မေစ်မရ  

  ညစ်ိေ််းမနမပေယေ့ ် စ ်းဝငလ်ြောတ ေ့မရမတ   အလံို်းအရင််းန ေ့ ရွှေံ ြို့အမရြောင ် မရမတ ။ 

ဆ ်ထ  ်လြောမတြောေ့ ဒ ြ ်တမ  ြောေှြောမတြောေ့ ေလိခမရ ဟြောနဂိိုအတိိုင််း   ညလ်ိို ေ့။ 

လေ််းတမလ ြော  ် အရေ််းလှတ ေ့ မတြောအိုပ်မတ ၊ ပငစ်ညမ်ြြူမြြူ မမြြောငေ့မ်မြြောငေ့ ်

သစ်ပငမ်တ  ိို မတ ြို့ရတယ။်   ညမ်နတ ေ့ ေလိခမနြော ်ခံန ေ့ အရေ််းလတှ ေ့ 

မတြောအိုပ်မတ န ေ့မေင ် င််းဆိိုမတြောေ့ ေမနနိိုင ် မတြောေ့၊ ဓြောတပံ်ိုဆင််းရိို ်  တယ။်   နေ် 

မတြောင ်ေ််းပါ်းယနံြော်းေှြောရပ်မပ ်း င ှသ်မံတ နြော်းစ ငေ့ ် ညေ့တ်ယ်။ ဝဝိမဝါ…ဝဝိမဝါ၊ 

 ျလ…ိ. ျလိ၊ ရွှေ  ရွှေ  ရွှေ  ၊ အ ် အ ် အ ် အသစံံို  ြော်းမနရတယ်။  ဒ ြ ်  ေလိခေှြော  ဒ လိို  

  ဝစံိုမတြောမတ   မေငရ်  ထမိတ ြို့ ခ ငေ့ရ်တ ေ့  အတ  ် ဝေ််းသြောလိို ်တြော။ မေခြ ်ေှြောမတြောေ့ 

သစ်မတြောေ့ဆိိုတြော ဘယသ် ြော်းရှြောရေယ်ေသမိတြောေ့။ 

၅ နြောရ  ၄၅ ေိနစ်ေြှော ရပ်မပါ ေ့ရ ြော ိို မရြော ်တယ။် မချြောင််းမရ   ညမ်နတြောပ ။ 

ညမနဆိိုမတြောေ့ မရချိ ်းမနတ ေ့သမူတ  မချြောင််း ေ််းစပ်ေှြော အစိုအစိုန ေ့။ ဒ ရပ်မပါ ေ့မချြောင််း ိို 

ထိို်းထြော်းတ ေ့   န ်ရစ်တံတြော်းအသစ ် ရိှတယ်။ ေ  ြောမသ်းခင ်ေ ှ ြ ငေ့ထ်ြော်းတယ်။ 

ဒ တံတြော်း ိိုမ ျြ်ောလိို ်တြောန ေ့ ေလိခမေစ်  ဘယ်ြ ်မရြော ်သ ြော်းမပ ။ အ ေ့ဒ မနြော  ်

 ဆနဒ်ေ််းရ ြော၊   ေလ်င််းရ ြော။   ေ်လင််းရ ြောေှြော လယ်   ်မတ မတ ြို့တယ။် ရ ြောအန ်းအပါ်း 

မတြောငယ်ြောခိုတ်ထြော်းတြော ေမတ ြို့ရ။ 

ညမန ၆နြောရ  ထိို်းမပ ်း ၁၅ ေိနစ်ေှြော မနြောငေ် န််းမေိ ြို့ ိို မရြော ်တယ။် မနြောငေ် န််းမေိ ြို့  

မတြောငပ်တ်လညဝ်ိိုင််းမပ ်း မမေမပန ေ့မ်ပန ေ့ ် ျယ ်ျယန် ေ့မေိ ြို့။ အေိ်ဝန််းမတ   အမတြ်ော ျယတ်ယ။် 

မပ ၈၀ - ၁၀၀ မလြော ်ရိှေယ။် ဒ ေ့ထ ် ျယ်တြောမတ လည််း ရိှတယ။် ညြ ် ဒ   မဒသခံ 
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ဆရြောဏ န၊ ဆရြော မဒ်း စ် တိို ေ့န ေ့ စ ြော်းမမပြော  ညေ့မ်တြောေ့ေှ ဒ မဒသအမ  ြောင််း 

မသချြောသရိမတြောေ့တယ်။ ဒ ြ ်မဒသ  က ိေ်န ေ့ မတြောထ   ် အြိို်းတနပ်စစည််းထ  တ်ယ။် 

ယခင ် ၁၉ ၉ ၄ မနြော ်ပိိုင််း တရိုတ ်ိုေဗဏ မတ  လြောခိုတယ်ူ  တြောမတ ရိှတယ။် ၂၀၀၉ ေှြော 

 ဆိုန ေ့မ်ချြောင််းမရလျံြူ်းတယ။် ခိုတတ်ြောေျြော်းလိို ေ့လည််း မြစန်ိိုငတ်ယဟ်ို ဆိိုတယ။် က ေိ်  မပ 

၂၀၀- ၃၀၀ အထရှိညတ်ယ။် ၁၂ မပ ိို  ခိုတခ်  ၅၀   ျပ်မပ်းတယ်။  သစ်မတြောထ  ်  အြိို်းတန ် 

သစ်ဥ၊  သစ်ြိုမတ  ျမတြောေ့ ပတူြောအိိုြ  ်လူမတ   အိုပ်လိို လ်ြော  မပ ်း  ရှြော  တယ်။  

မတြောထ ဝငသ် ြော်းမပ ်း  ရ ်ရှညလ်ေျြော်း မနထိိုငမ်ပ ်း ရှြော  တယ။် (လေ််းေှြော ပ နအံတိမ်တ ၊ 

ဓြော်းမတ ၊ မခင််းမတ န ေ့ ဆိိုင ်ယ်မတ န ေ့လူမတ  အိုပ်စိုလိို ် မတ ြို့ ခ ေ့တြော ိို မပနသ်တိရေတိယ။်) 

ဒ  လူမတ လည််း မတြော ိိုေှ ခိိုမနရတယ။် လယ်လိုပ်မပ ်းချနိဆ်ိို မတြောထ ဝငမ်ပ ။ တစ်ခါဝငရ်င ်

၃လ၊ ၄လ မလြော ်  ြောတယဟ်ို ဆိိုတယ။် ရှြော်းချညဆ်ိိုတ ေ့  သစ်ြို  ဆိို  (၁) ပိဿ  ၃ 

သနိ််းမ ်းရတယ။်  ရှြော်းချည၊်  ရှ ်းပဒ ်း၊  လငဆ် ်းရှြော  တယ။် မတြော ိိုပ  ေှ ခိိုစြော်းတယ်ဆိိုမတြောေ့ 

စိို ်လိို ေ့ပျ ိ်းလိို ေ့ ေရဘ်ူးလြော်း၊ ဒ ေှြော မမေ ျယ ်ျယလ်ည််းရိှသြော်းပ  ဟိုမေ်းေတိယ။် ဒ  မမေ  

သ ပါဝငေ်ှုေျြော်းတယ်၊ စှိ က့် ှိ  အဆင့်မလခပ သ်ီးနှစံှိ က့်ရင့် ည့််း အစံ စှိ က့် ှိ  မရ၊ လခပျှောင့််း၊ အျှော ူ်း၊ 

ပှိန့််းဥ၊ မ န့်ညင့််းလ ျှောက့်သျှော စှိ က့် ကတယ့်ဟ  ဆှိ တယ့်။ ဒ လတ ြ ည့််းစှိ က့် ကလတျှော  ည့််း 

ဝယ့်သသူှိပ့်မရှှိ။ အခပင့်ကှိ  လရျှောင့််းြ ဖှိ  က လ ်းက က့်မရှှိ။  မ့််းပန့််းဆက့်သ ယ့်လရ်း 

အဆင့်မလခပလတျှော  ပတူျှောအှိ ဖက့်ကှိ  ည့််း သ ျှော်းလရျှောင့််း ှိ  မရ ဟ ဆှိ တယ့်။  

လတျှောင့်ယျှောမ  ပ့်လတျှော တျှောက ၁၀ နစှ့်ကလန အနစှ့်၂၀ လ ျှောက့်ရှှိပပီ။ လတျှောင့်ယျှော  ပ့်သ ူ

မရှှိသလ ျှောက့်ပ ။ လတျှောင့်ယျှော အက က့် ြပ့်လသ်းလသ်းတစ့်က က့်ပ  ပမှိ ွဲ့အထ က့်နျှော်း 

ဘယ့်ဖက့်ခြမ့််းမှျှော လတ ွဲ့ရတယ့်။    (လတျှောင့်ယျှောမ  ပ့်လတျှော     စျှော်းဖှိ  သ်ီးနှ ံ   အဆင့်လခပ၊    မလခပ    

စဉ်းစျှော်းမှိတယ့်။  ူလနမ ျှော်းတ  အတ က့် လတျှောင့်ယျှော  ပ့်တ   ပံ စံန   အဆင့်လခပမှျှောမဟ တ့်။) 

 မ့််းပန့််းဆက့်သ ယ့်လရ်းအလနန   ၂၀၁၆ လနျှောက့်ပှိ င့််းမှျှော ပူတျှောအှိ ဖက့်ကှိ  သ ျှော်းတ   ှိ င့််းကျှော်း 

ရှှိ ျှောတယ့်။ ယြင့်က ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ အထှိ ဆှိ င့်ကယ့် မ့််းသျှောရှှိတယ့်။ အ  ဒတီ န့််းကလတျှော  

ပူတျှောအှိ ကှိ  ၃ ရက့် ကျှောြရီ်း  မ့််းလ  ျှောက့်သ ျှော်းရတယ့်။ လြ င့် န့်ဖူ်းကလန တရ တ့်ခပည့်ကှိ  

 မ့််းလပ က့်တယ့်။ ဒ လပမယ ့် လနျှောင့်မ န့််းန   လြ င့် န့်ဖူ်း ကလတျှော  မ့််းမလပ က့်လသ်း။ ဒ လပမယ ့် 

အြ သ ျှော်း ှိ  ရသလ ျှောက့်လတျှော  ရှှိလနပပီဟ ဆှိ တယ့်။ လြ င့် န့်ဖူ်းဖက့်ကလန   မ့််းလဖျှောက့် 

လနတယ့် ှိ    ကျှော်းမှိတယ့်ဟ  ဆှိ တယ့်။ တရ တ့်ဖက့်က  သူံ ်းက န့်ပစစည့််းလတ  ဝင့်တယ့်။ 

က န့်စံ ဆှိ င့်လတ မှျှော အဆင့်သင ့်စျှော်းက န့်လတ  လတ ွဲ့ရတယ့်။ လဒသထ က့်  က့်မှုပစစည့််း၊ 
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ရှိ ်းရျှောြ ည့်ထည့်  ံ ်းဝမလတ ွဲ့ရ။ ပန့််းပ အတတ့်ဆှိ  ရဝမ့်လတ ရ   ရှိ ်းရျှော က့်မှုအတတ့်တပညျှော၊ 

ဒ လပမယ ့် အ  ယ့်ရ ှိ   အခပင့် ျှောတျှောပ  ဝယ့်သံ ်းတယ့်ဟ  ဆှိ တယ့်။ 

ြ ကျှောဘှိ ရျှောဇီ  အမ ှိ ်းသျှော်းဥယ ျှောဉန   ပတ့်သတ့် ှိ   လတျှောင့်ပှိ င့််းတှိ  ြ  ွဲ့ဆှိ တျှော ထပ့်  ပ့် 

 ျှော ကတယ့်။ ဖ န့်ကန့်ရျှောဇီန   ြ ကျှောဘှိ ရျှောဇီ ကျှော်း ဆက့်စပ့်လတျှောင့်လ ကျှောနယ့်လခမကှိ  

ဆှိ  ှိ တယ့်။ လနျှောင့်မ န့််းက  ကျှော်းလနရျှောမှျှော ရှှိလနတယ့်ဟ ဆှိ တယ့်။ အ  ဒဆီက့်စပ့် 

လတျှောင့်လ ကျှောကလန လခပျှောင့််း ျှောတ   အှိမ့်လထျှောင့်စ  ၄၀ လ ျှောက့်ရှှိတယ့်ဟ  ဆှိ တယ့်။ ဒကီှိ  

လခပျှောင့််းလရ ွဲ့လနထှိ င့် ျှော ကတ   သလူတ ထ  ထရံ  ူမ ှိ ်းလတ  ည့််းပ တယ့်။ အရပ့်ပ တ   

အသ င့်အခပင့်လတျှော     မဟ တ့်လတျှော ဟ     ဆှိ တယ့်။    (ဒ ဟျှော    gene    flow    လ ကျှောင ့်ခဖစ့်မယ့်) 

လတျှောင့်ပှိ င့််းတှိ ်းြ  ွဲ့ န   ဆက့်စပ့် ှိ  က ဌျှောလနတှိ င့််းရင့််းသျှော်းလတ ကှိ  ကျှောက ယ့်တ   နည့််းဥပလဒ 

အမ ှိ ်းသျှော်း  တ့်လတျှော့်မှျှော ခပဌျှောန့််းဖှိ     ပ့်လနတ  အတ က့် ဒဖီက့် ထှိန့််းသှိမ့််းလရ်း အစအီစဉလတ ကှိ  

ြဏနျှော်းထျှော်းတယ့်ဟ  လနျှောင့်မ န့််းရ   အမ ှိ ်းသျှော်း  တ့်လတျှော့်ကှိ ယ့်စျှော်း ှယ့်ရ   အစ့်ကှိ  ဆရျှော 

Gushen Sin Sar ကလခပျှောခပတယ့်။ 
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ဧပပီ ၁၂ ရက့်၊ ၂၀၁၉ 

လနျှောင့်မ န့််းပမှိ ွဲ့ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ဒလီန   လနျှောင့်မ န့််းပမှိ ွဲ့ က ကကှိ ်းတတံျှော်းန   လတျှောင့်လခြလတျှောစပ့်နျှော်းကှိ  လ  ျှောက့်သ ျှော်း 

 ကည ့် ကတယ့်။ သစ့်လတျှော ှိ   ြံစျှော်းရလပမယ ့် တကယ ့် ပထမမ ှိ ်းဆက့် သစ့်လတျှော 

လတျှော မဟ တ့်။  ူအသ ျှော်းအ ျှောရှှိတယ့်။ ဒကီလနပ   ယ့်ဆသီ ျှော်းတယ့်။      အပင့်ငယ့်ငယ့် 

လတ ပ ရှှိတယ့်။ လတျှောပန့််းလမ  ်းလမ  ်းလ ်းလတ ၊ န ယ့်ပင့်အမ ှိ ်းမ ှိ ်း၊ ဋရင့်လကျှောက့်ပင့်မ ှိ ်းန ယ့် 

အမ ှိ ်းမ ှိ ်းလတ ွဲ့ရတယ့်။ ရျှောသကီလတျှော  အလတျှော့်ပူတျှော။  ယ့်  ပ့်သ ျှော်း ကတ  သလူတ က ည့််း 

ထ်ီးလ ်းလတ န  ၊ ဆှိ င့်ကယ့်လတ မှျှောဆှိ  ည့််း အမှိ ်းလ ်းလတ တပ့် ှိ  ။ လတျှောကအခပန့်     

ကဆန့်လြ ျှောင့််းထ မှျှော လရသ ျှော်းြ ှိ ်းတယ့်။ 

လရက  ကည့် ှိ  ၊ လအ်း ှိ  ။ လရ ျှောြ ှိ ်းတ   ကလ ်းလတ  အမ ျှော်းကကီ်း။ ဒမီှျှောလရတစ့်ြ ြ ှိ ်း ၁ 

နျှောရီ၊ ၂နျှောရီ လ ျှောက့် ကျှောတျှော။    လရကူ်း က၊    နလဘ်းက    လက ျှောက့်တံ ်းလပ လနပထူှိ င့် ှု၊ံ    

ပပီ်းလတျှော  လရထ ခပန့်ဆင့််းလပ  ။ ဆရျှော ခမင ့်လဇျှော့်ကလတျှော  ဒကီ ူငယ့်လတ ရ    လန ရျှောသသီင့်တန့််းကှိ  

ဆရျှောမလဒ င့်ည ယ့်တှိ  န  အတူ  ှိ က့်သ ျှော်းတယ့်။ ဆရျှောမတှိ  အဖ  ွဲ့က စျှော်းသံ ်းသ ူ အသှိပညျှောလပ်း 
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သင့်တန့််း သ ျှော်းလပ်းတယ့်။ ကှိ ယ့်လတ  လရြ ှိ ်းတျှော ခပန့်လရျှောက့် ှိ   မ ကျှောြင့် ဆရျှောတှိ   ည့််း 

ခပန့်လရျှောက့် ကတယ့်။ ဆရျှောကလခပျှောခပတယ့် - ဒမီှျှော      ငူယ့်လတ အျှော်းရဖှိ       သှိပ့်လကျှောင့််းတယ့်။     

ဘျှောသျှောလရ်း အသင့််းအဖ  ွဲ့လတ ရှှိလတျှော      ူငယ့်လတ ကှိ     စ စည့််းရတျှော၊     ူငယ့်အစီအစဉလတ     

  ပ့်ရတျှော သှိပ့်အဆင့်လခပတယ့်။ 

လန   ည့်စျှော စျှော်း ကပပီ်းလတျှော  ကတထ  ရ ျှောကှိ  သ ျှော်း ကတယ့်။ ဒရီ ျှောမှျှော င ်းလတ  အထပ့် ှိ က့် 

အထပ့် ှိ က့်ရှှိတယ့်ဟ  ဆှိ တယ့်။ လနျှောင့်မ န့််းကလန နျှောရီဝက့်၊ ၄၅ မှိနစ့်လ ျှောက့် လမျှောင့််းရတယ့်။ 

ကျှော်း မ့််းမန   ရ ျှောဖက့်ကှိ ဆက့်ထျှော်းတ   ကကှိ ်းတံတျှော်း ရှှိတယ့်။ ရ ျှောကတစ့်ဖက့်ကမ့််းမှျှော။ 

တံတျှော်းလပ   မ့််းလ  ျှောက့်၊ ဆှိ င့်ကယ့်ခဖတ့် ှိ  ရတယ့်။ တတံျှော်းအတှိ င့််း လ  ျှောက့် ျှောရင့် 

ရ ျှောဖက့်အခြမ့််း တဖက့်ကမ့််းနျှော်းရ     လရလအျှောက့်မှျှော   လက ျှောက့်ဂူလတ ရှှိတယ့်။   ဒကီမ့််းနျှော်း 

တစ့်လ  ျှောက့်က ည့််း 

လက ျှောက့်သျှော်းနရံံလတ ၊ သစ့်ပင့်တ န   အံ  ဆှိ င့််းလနတယ့်။ လရနက့်ပံ ပ ၊ လရက စှိမ့််းနက့်နက့် 

အလရျှောင့်ရှှိတယ့်။ ထမင့််း၊ လခမပ  ပစ့်ြ လက ်းလတျှော  င ်းလတ   ျှောစျှော်း ကတယ့်။ 

င ်းလသ်းလသ်းလ ်းလတ ၊ အ ပ့် ှိ က့် အ ပ့် ှိ က့်။ ဆရျှောမ လဘျှောက့်န   ဆရျှောဏနီလခပျှောသ ှိ  

င ်းလတ အထပ့် ှိ က့် အထပ့် ှိ က့် ထ က့် ျှော ကတျှောမ ှိ ်းလတျှော  မဟ တ့်။ အန်ီးအပ ်းကကှိ  

လမ်း ကည ့်လတျှော  ြ  ှိ အြ ှိန့် (လန   ည့်)ဆှိ ထ က့်မ ျှောလ ကျှောင့််း၊ မနက့် ၁၀ နျှောရီဝန့််းက င့်ဆှိ လတျှော  

ရှှိတတ့်လ ကျှောင့််း လခပျှောတယ့်။ 

လြ ျှောင့််းထ မှျှော ကလ ်းလတ  လရြ ှိ ်းလန ကတယ့်။ သတူှိ  အတ က့်ကလတျှော  

လြ ျှောင့််းတစ့်ြ ရထျှော်းတျှော နှိ ဗျှောန့်ပ ။ ရ ျှောထ မှျှော မဂဂ ျှောလဆျှောင့်ရှှိတယ့် လခပျှောတယ့်။ ရဝမ့်ရှိ ်းရျှော 

မဂဂ ျှောလဆျှောင့်ကှိ  ဘယ့် ှိ ခပင့်ဆင့် ကသ   သှိြ င့်သျှော်း။ မဂဂ ျှောလဆျှောင့်ကှိ သ ျှော်းမ ကည ့်ြင့် 

ပန့််းပ ဖှိ ကှိ   ှိ က့်ရှျှော ကတယ့်။ ဒရီ ျှောမှျှော ပန့််းပ   ပ့်တျှောက မ့််းက င့်တ   အသက့် ၁၀၀လက ျှော့် 

အဘကကီ်းရှှိတယ့်၊ ဒ လပမယ ့် သ ူ မ ကျှောြင့်ကပ  ဆံ ်းသ ျှော်းတယ့် ှိ  လခပျှောတယ့်။ 

သူ  ပန့််းပ ဖှိ  ည့််းမရှှိလတျှော ၊ ဖ က့် ှိ က့်ပပီ ှိ   လခပျှောတယ့်။ ဖှိ ြပ့်လသ်းလသ်းတစ့်ြ လတျှော  

ရ ျှောမှျှောရှှိလသ်းတယ့်လခပျှောတျှောန   ဒ ကှိ  ှိ က့်ရှျှော ကည ့် ကတယ့်။ လတ ွဲ့လတျှော  အှိမ့်မှျှော ူမရှှိ၊ ဖှိ က 

အှိမ့်လဘ်းမှျှော ြပ့်လသ်းလသ်းပ ၊ ပန့််းပ ဖှိ ဆှိ ခပ်း ပီပီသသလတျှော မဟ တ့်၊ အမှိ ်းရှှိတယ့်၊ 

ပတ့်ပတ့် ည့်ကလတျှော  ဟျှော ျှောဟင့််း င့််းပ ၊ မီ်းလမ  ်းတ    က့် ှည ့်လ မှုတ့်ကှိ  

သစ့်သျှော်းပံ ်းတစ့်ြ န   အ ပ့်ထျှော်းတယ့်။ အန်ီးမှျှော   ပ့် က့်စ ဓျှော်း ၃လြ ျှောင့််းရှှိတယ့်။ 

စကက ူကတထ ူလတ ၊ အခြျှော်း အမှုှိက့်လတ ၊ သစ့်တှိ သစ့်လတ န   ဖရှိ ဖရ ပ ပ ။  ှိ တ  အြ မှျှောသျှော     

တစ့်ြ တရံ       ပ့်ပံ ရတယ့်။     ပံ မနှ့် ည့်ပတ့်လနပံ မဟ တ့်။     ဆရျှောဏနီ လခပျှောခပတျှောကလတျှော  
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ဒမီှျှောက ပန့််းပ မ  ပ့် ကလတျှော ၊ အတှိ အစ  အက ှိ ်းအပ  ခပင့်မသှျှော ပန့််းပ ထ လတျှော တယ့်။ 

တကယ့်လတျှော  ရဝမ့်လတ ဟျှော စှိ က့်ပ ှိ ်းလရန   ပန့််းပ အတတ့်လတ မှျှော က မ့််းက င့် ကတယ့်။ 

ပပီ်းလတျှော  မဂဂ ျှောလဆျှောင့်တ   အှိမ့်ကှိ သ ျှော်း ကတယ့်။ သတှိထျှော်းမှိတျှောက ဒကီလခမက 

လခမလစ်းတ  ပံ ပ ။ အသ်ီးအနှစံှိ က့် ှိ   အဆင့်လခပ၊ မလခပ မလသြ ျှော။ မဂဂ ျှောလဆျှောင့် ကှိ လရျှောက့်လတျှော  

အျှော်း ံ ်းဝှိ င့််းဝန့််း  ပ့်လန ကတယ့်။ ဝ ်းလတ န   မဏ္ဍပ့်လဆျှောက့်လနသလူတ ၊ ထင့််းသယ့်လနသလူတ ၊ 

ဝ ်းကှိ ခဖတ့်လတျှောက့်ပပီ်း ဝ ်းြ က့်  ပ့်လန ကသလူတ  သူ  အ ပ့်စ န  သ ူ   ပ့်လန ကတယ့်။ 

ဝ ်းြ က့်  ပ့်လနတ   ဦ်းလ ်းလတ န  စကျှော်းလခပျှော ကည ့်လတျှော  - အလယျှောက့် ၅၀၀စျှော 

ဝ ်းြ က့်လတ ခပင့်လနလ ကျှောင့််း၊ လတျှောဝ ်းန   အခြျှော်းဝ ်းတစ့်မ ှိ ်းသံ ်းလ ကျှောင့််းလခပျှောတယ့်။ 

  ပ့်ပပီ်းစဝ ်းြ က့်န   လရလန ်းထည ့်တှိ က့်တယ့်။ ဝ ်းနံ   သင့််းသင့််းလ ်း။ မဂဂ ျှောလဆျှောင့်အတ က့် 

တစ့်ပတ့်လ ျှောက့်ကကှိ တင့် ခပင့်ဆင့်ရလ ကျှောင့််း၊ ဝ ်းြ တ့်၊ ထင့််းရှျှော၊  ဖက့်ရှျှော၊  ဝက့်သတ့်၊  

န ျှော်းသတ့်၊  မဏ္ဍပ့်လဆျှောက့် စတျှောလတ   ကကှိ တင့်ခပင့်ဆင့်ရလ ကျှောင့််း၊ တစ့်ရ ျှော ံ ်း        

ဝှိ င့််း  ပ့် ကလ ကျှောင့််း လခပျှောခပတယ့်။ ဖက့်ရှျှော၊  ထင့််းရှျှောတျှောလတ ကှိ  အမ ှိ ်းသမီ်းလတ   ပ့် ကပပီ်း၊ 

မဏ္ဍပ့်လဆျှောက့်၊ ဝ ်းြ တ့်စတျှောလတ ကှိ  အမ ှိ ်းသျှော်းလတ    ပ့် ကတျှောလတ ွဲ့တယ့်။ 

မဂဂ ျှောလဆျှောင့်ထည ့်ဝင့်လတျှော  တစ့်ရ ျှော ံ ်းက အမ ှိ ်းလတ  စ လပ င့််းထည ့်ဝင့် ကတယ့်။ 
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ပန့််းပ ဖှိ  အလ ကျှောင့််းလမ်း ကည ့်လတျှော  အရင့်က သတထ  တ င့််းလတ ရှှိတယ့်။ 

အ  ဒကီလနယူတယ့်။ အြ  ူငယ့်လတ က ဒ လတ  စှိတ့်မဝင့်စျှော်း၊ မ  ပ့်တတ့် ကလတျှော ။ 

ပန့််းပ ပစစည့််းက ည့််း အြ  တရ တ့်က ျှောတ   ပစစည့််းလတ  အ  ယ့်တကဝူယ့် ှိ  ရလန၍ 

ကှိ ယ့်တှိ င့်မ  ပ့် ကလတျှော ဟ  လခပျှောတယ့်။ ရှင့််းခပတ   ဦ်းလ ်းကကီ်း ကည ့်ရတျှော နလှခမျှောသ ှိ  ှိ ၊ 

ဒ လပမယ ့် မတတ့်နှိ င့်ဘ်ူးလ  သလဘျှောလယျှောင့်လယျှောင့် ြံစျှော်းမှိတယ့်။ ရဝမ့်လတ ဟျှော 

ပန့််းပ အတတ့်မှျှောက မ့််းက င့်တယ့်၊ ဒ သတူှိ  ရှိ ်းရျှောပ လ ဟ လခပျှောလတျှော  သကူ အခပည ့်အဝ 

လထျှောက့်ြံတယ့်။ ဒရီ ျှောက က န့်စံ ဆှိ င့်နစှ့်ဆှိ င့်ကှိ  အက ြတ့် ကည ့်လတျှော  ပစစည့််းလတ  အက န့် ံ ်းက 

အမှုှိက့်ထ က့် ှိ   သှိပ့်လကျှောင့််းတ   အဆင့်သင ့်စျှော်းက န့်၊ ပ က့်စတစ့် အှိမ့်သံ ်းပစစည့််း၊ 

အဆင့်သင ့်အဝတ့် စတျှောလတ လတ ွဲ့တယ့်။ ဆှိ င့်ရ   ပစစည့်လ ှျှောင့်တ   လနျှောက့်လဖ်း ဖက့်ကှိ ပ  

ဝင့် ကည ့်တယ့်။ လဒသထ က့်ပစစည့််းဆှိ  ှိ   မလတ ွဲ့ရသလ ျှောက့်ပ ။ အစျှောလ ကလဆ်း၊ လသ ်းလဆ်းန   

ပ ျှော်းရည့်လပ ြ ှိန့်ဆှိ  ပ ျှော်းရည့်လ ျှောက့်သျှော ရှှိမယ့်။ 

င ်းလတ အလ ကျှောင့််းလမ်း ကည ့်လတျှော  ယြင့်က ရပ့်ရ ျှောအလနန   အစဉအ ျှောထှိန့််းသှိမ့််းတ   

ပံ စံရှှိတယ့် ှိ   လခပျှောခပတယ့်။ ဒ က  ှိ အပ့်မသှျှော ဖမ့််းတယ့်၊ သံ ်းတယ့်။ ဆှိ  ှိ တျှောက ရ ျှောမှျှော 

အ ှူရှှိတ  အြ ၊ ပ    ပ့်တ  အြ ၊ အကကီ်းအက  ျှောတ  အြ မှသျှော ရပ့်ရ ျှောရ  သလဘျှောတူညမီှုန   

ဖမ့််းတယ့် ှိ   ဆှိ တယ့်။ အြ အလခြအလနက အစှိ ်းရအ ပ့်ြ  ပ့်လရ်း ယနတယျှော်းရ   ပစ့်ဒဏ့်လပ်းတ   

စနစ့်န  သ ျှော်းတယ့်။ ကြ င့်ခပည့်နယ့် လရြ ှိ င ်း  ပ့်ငန့််း ဥပလဒအရ၊ သမျှော်းရှိ ်းက နည့််း မ့််း 

မဟ တ့်ဘ  မှိ င့််းြ  ၊  လဆ်းြ ၊  ဘထထ ရီလရှျှော တှိ က့်ဖမ့််းပ က  ဒဏ့်လင   ၃  သှိန့််းန    လထျှောင့်ဒဏ့်  ၂နစှ့်  

(သှိ  မဟ တ့်) ပစ့်ဒဏ့်နစှ့်ရပ့်စ ံ ်း က ြံလစနှိ င့်သည့်ဟ  င ်း  ပ့်ငန့််းဦ်းစီ်းဌျှောန၊ စှိ က့်ပ ှိ ်းလရ်း၊ 

လမ ်းခမူလရ်းနငှ ့် ဆည့်လခမျှောင့််းဝန့်ကကီ်းဌျှောနမှ သတှိလပ်းတျှော်းခမစ့်ြ က့် ထ တ့်ထျှော်းတယ့်။ 

အ  ဒဆီှိ င့််းဘ တ့်မှျှော အခြျှော်းနှိ င့်ငတံကျှောအဖ  ွဲ့ ၅ ဖ  ွဲ့ ရ   logo လတ  ည့််း လဖျှော့်ခပထျှော်းတယ့်။ Fauna& 

Flora International အဖ  ွဲ့ ည့််းပ တယ့်။ (ဒအီဖ  ွဲ့က အလီမျှောဘ မ့် အမ ှိ ်းသျှော်းဥယ ျှောဉ 

ကှိစစမှျှော ည့််း အစှိ ်းရန   အဓှိကတ    ပ့်လနတ   အဖ  ွဲ့။  ကည ့်ရတျှော ကြ င့်ခပည့်နယ့်မှျှော 

  ပ့်ကှိ င့်လနတျှော အလတျှော့် ကျှောလနတ  ပံ ပ ။ သူ  ရ          facebook        page        ထ ဝင့် ကည ့်လတျှော         

သဘျှောဝပတ့်ဝန့််းက င့်န         ဇီဝမ ှိ ်းက   မ ှိ ်းစံ ထှိန့််းသှိမ့််းလရအခပင့်၊   eco-tourism   ကှိ တ    ပ့်ဖှိ      

အစခပ လနတ  ပံ ပ ပ ။) အြ လနရျှော င ်းဖမ့််း ှိ  ရလသ်း ျှော်း ှိ   လမ်း ကည ့်လတျှော  ဖမ့််း ှိ  လတျှော  ရတယ့်၊ 

မူမမှန့်တ  နည့််းန   ဖမ့််းတျှောမှိရင့်လတျှော  ပစ့်ဒဏ့်လပ်းတယ့်၊ရ စြန့််းကှိ  ပှိ  တယ့် ှိ  ဆှိ တယ့်။ 



67 

 

ဒ လပမယ ့် ြှိ ်းဖမ့််းတျှောလတ ရှှိတယ့်။ လရင ပ့်ပပီ်း မှှိန့််းန  ဖမ့််းတျှောလတ   ည့််းရှှိတယ့်။ က န့်မတှိ  အခပန့် 

လန   ည့် ၃ နျှောရီလ ျှောက့်မှျှော င ်းလတ  အထပ့် ှိ က့်ရှှိပ တယ့် ဆှိ တ   လက ျှောက့်ဂူလနရျှောမှျှော   

 ူငယ့်နစှ့်လယျှောက့်  လရင ပ့်ပပီ်း မှန့််းန  ထှိ ်းဖမ့််းတျှောကှိ   လတ ွဲ့ ြ  ရတယ့်။  ဒနီည့််းန      

ြှိ ်းဖမ့််းတျှောလတ ဆှိ  ဘယ့် ှိ   ပ့်မ  ။ ဒဖီက့် မ ှိြ တလ ကျှောမှျှော  ကျှော်းရတျှောလတ က င ်းလတ ကှိ  

အဆ်ီးအတျှော်းမရှှိ သဘျှောဝနည့််းန  မဟ တ့်ဘ  ဖမ့််းလန ကတ   ခပဿနျှောလတ ။ အစဉအ ျှော 

လစျှောင ့်ထှိန့််းမှုလတ န   ထှိန့််းလက ျှောင့််းတ   စနစ့်လတ  ည့််း အလရ်းမပ ၊ အရျှောမသ င့််း ကလတျှော ။ 

လနျှောက့် ူငယ့်လတ န   ည့််း ဒနီည့််းနျှောလတ  က င့််းဆက့်ပ က့် ျှောတယ့်။ 

ဒလီနရျှောမှျှော  ှိ သ ျှော်းတျှောက င ်းလတ က လရှ်းက ရှိ ်းရျှောပံ စံန   ဘယ့် ှိ ထှိန့််းသှိမ့်ြ   ကသ   

ဆှိ တျှောကှိ  မလမ်းြ  မှိ ှိ က့်ဘ်ူး။ ဒ ီှိ  ရှိ ်းရျှော ူ  အဖ  ွဲ့အစည့််းမှျှော ဒ ီှိ ထ်ူးခြျှော်းတ  အလနအထျှော်း 

င ်းလတ  အထပ့် ှိ က့်ရှှိလန ကတယ့် ဆှိ ကတည့််းက ဒ ကှိ ထှိန့််းသှိမ့််းတ   နည့််းစနစ့်ရှှိမှျှောပ ။ ဒ ကှိ  

သတှိ  တ့်သ ျှော်းတယ့်။ အြ  အစှိ ်းရ ဥပလဒအတှိ င့််း ပစ့်ဒဏ့်လပ်းတ  စနစ့်ရှှိတျှောပ ဆှိ တ   

အဆင ့်လ ျှောက့်မှျှောပ  အလတ ်းကှိ  ရပ့်ထျှော်းမှိတယ့်။ အခပန့်က လတျှော မ ှ ရပ့်ရ ျှောက ဦ်းစီ်းဦ်းလဆျှောင့် 

ခပ လနသလူတ ရယ့်၊ အစှိ ်းရဌျှောနဆှိ င့်ရျှောလတ န   ခပင့်ပအဖ  ွဲ့အစည့််းလတ  ပူ်းလပ င့််း   ပ့်လန ကတ   

ထှိန့််းသှိမ့််းလရ  ပ့်ငန့််းစဉန   အခြျှော်းလဒသြံလတ အ ကျှော်း သလဘျှောထျှော်း က     တျှောလတ  ည့််း 

ရှှိတယ့် ှိ   ဆရျှောဏနီလခပျှောခပမှ သှိရလတျှော တယ့်။ ယြင့် ရှိ ်းရျှော ထှိန့််းသှိမ့််းတ  ပံ စံကလရျှော 

အ  ပ့်ခဖစ့်လသ်း ျှော်း၊ ထည ့်သ င့််းစဉ်းစျှော်းသ ျှော်းဆှိ တျှောကှိ လတျှော  မလမ်းြ  မှိ ှိ က့်ဘ်ူး။ 

ြဏတခဖ တ့်နျှော်းပပီ်းလတျှော  လနျှောင့်မ န့််းကှိ  ခပန့် ျှောြ   ှိ က့် ကတယ့်။ ခပန့်လရျှောက့်တျှော  

လနျှောင့်မ န့််းပမှိ ွဲ့ကှိ တည့်လထျှောင့်သူ  သကူကီ်း  ဦ်းကရှိ ်းဖန့်  (၁၈၇၉  -  ၁၉၅၄)  ရ    ကရူ်းမ ှိ ်းန ယ့်စ လတ  

ခပန့် ည့်ဆံ လတ ွဲ့တ   ဆ လတျှောင့််းပ  ကှိ  သ ျှော်းတယ့်။ အမ သျှော်းဟင့််း၊ ဝက့်သျှော်းဟင့််း၊ ပ  ကျှောဇံသ ပ့်။ 

အမ ဟင့််းရည့်န   လက ်းတယ့်။ သှိပ့်စျှော်းမလကျှောင့််းဘ်ူး။  ကျှောဇံသ ပ့် နစှ့်ထ ပ့်စျှော်း ှိ က့်တယ့်။ 

တည့်လထျှောင့်သ ူ ဦ်းကရှိ ်းဖန့်ရ   တူလတျှော့်စပ့်သ ူ ဆရျှော Gushen Sin Sar ကရှင့််းခပတယ့်။ 

စလရျှောက့် ျှောတ န့််းက မှိသျှော်းစ  ၄ အှိမ့်လထျှောင့်ပ ။ လနရျှောြ ပပီ်းတ  လနျှောက့်မှျှော ဌျှောနဆှိ င့်ရျှောလတ ၊ 

ဘျှောသျှောလရ်းလြ င့််းလဆျှောင့်လတ န     တှိ င့်ပင့်ပပီ်း   က န့်လနြ  တ  သလူတ ကှိ    သ ျှော်းခပန့်လြ ပပီ်း   

လနရျှောြ  ရ ျှောတည့် ျှောတယ့်ဟ  ဆှိ တယ့်။ ဒအီလ ကျှောင့််းကှိ လရ်းထျှော်းတ   သ လတသနစျှောအ ပ့် 

 ည့််းလပ်း ှိ က့်တယ့်။ 

တဆက့်တည့််း ရှိ ်းရျှောဂ ကပ့်ြ တ့် ရကက န့််းရက့်တ   အဖ ျှော်းအှိမ့်ကှိ  ှိ က့်ပှိ  တယ့်။ အဆှိ လတျှော့် 

Lဆှိ င့််းဇီ န  အဖ ျှော်း။ နျှောမည့်က လဒ ြရီဇီနန့်ဆျှော်းရ့်၊ အသက့်က ၇၀ လက ျှော့်ပပီ။ အဖ ျှော်းက 

အှိမ့်ဆှိ င့်လ ်းမှျှောပ  လ ်းလရျှောင့််းရင့််း ဂ ပ့်ြ တ့်ရက့်တယ့်။  ံ ြ ည့်ရက့်လနတျှော။ 
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လရျှောင့််းသ ျှော်းဆှိ လတျှော  မလရျှောင့်ဘ်ူး၊ မှျှောထျှော်းတျှောကှိ ရက့်လနတျှော၊ ထမီတစ့်ထည့် ၅ လသျှောင့််း 

 ှိ  ဆှိ တယ့်။ ရ ျှောက ူလတ ကှိ  ည့််းသင့်လပ်းတယ့်။ ဒရီ ျှောမှျှော ဂ ပ့်ြ တ့်ရက့်တက့်သလူတ  

ရှှိလသ်းတယ့်၊ ဒ လပမယ ့် သှိပ့်လတျှော မ  ပ့် ကဟ  လခပျှောတယ့်။ ငယ့်ငယ့်ကလတျှော  

သစ့်ခမစ့်ကလနရတ   သဘျှောဝဆှိ ်းလဆ်း၊ သဘျှောဝလ  ျှော့်ြ ည့်သံ ်းတယ့် ဟ လခပျှောတယ့်။ 

အနလီရျှောက့်ကှိ  Zvreng ဇ ရမ့််းဆှိ တ   သစ့်ခမစ့်ကလနယတူယ့်။ လထျှောင့််းပပီ်းဆှိ ်းတယ့်။ ြ ည့်က 

လအျှောက့်ခပည့်ကခပန့် ျှောတ   ရ လဘျှော့်လတ  (အမ ှိ ်း)လတ ဆကီလန ည့််း ယူတယ့် ှိ  လခပျှောတယ့်။ 

ဒ ကလတျှော  ဓျှောတ လဆ်းအလရျှောင့်ဆှိ ်းပပီ်းသျှော်း။ 

စှိတ့်ဝင့်စျှော်းဖှိ  လကျှောင့််းတျှောက လဆ်းလခြျှောက့်လ  ျှော့်န    ပ့်တ   င ်းဖမ့််းပှိ က့်။ အဘ (အဖ ျှော်းရ   

အမ ှိ ်းသျှော်း) ကရှင့််းခပတယ့်။ ပှိ က့်က ၅ လတျှောင့်၊ ၆ လတျှောင့်ကကီ်းတယ့်။ ပှိ က့်  ပ့်တ   

လ  ျှော့်က ည့််း ၄၊ ၅ မ ှိ ်းလ ျှောက့်ရှှိတယ့်ဟ  ဆှိ တယ့်။ အမ ှိ ်းသျှော်းလတ ပ   ပ့် ကတယ့်။ Lvpok 

 လဖျှော ဆှိ တ   ဥတစ့်မ ှိ ်းကှိ လထျှောင့််းပပီ်း ပှိ က့်ကှိ  ပ တ့် ှိ က့်တယ့်။ ပှိ မည့််းနက့်လအျှောင့် 

မီ်းလသ ်းန   ည့််း ပ တ့်တယ့်။ ဒ မှ ပှိ က့်အလရျှောင့် ကမည့််းလနပပီ်း ပှိ က့်ြ တ  အြ  င ်းလတ  မခမင့်မှျှော 

ဟ ဆှိ တယ့်။ လခြျှောက့်သ ျှော်းတ  အြ  အမှုန  ့်လတ ြ ပစ့်တယ့်၊ ပပီ်းလတျှော  ဝ ်းလပ င့််းအှိ ်းမှျှော    လအျှောက့်ြ ံ

လရမထှိလအျှောင့်    လရနည့််းနည့််းန   လပ င့််းတယ့်။ ပှိ က့်က ၁ နစှ့်ြံတယ့်။ တြ ှိ ွဲ့က ၃ နစှ့်၊ ၄ နစှ့် 

ြံတယ့်၊ အသံ ခပ တ  အလပ မူတည့်တယ့် ဟ လခပျှောတယ့်။ အဘတှိ  တ န့််းကလတျှော  ြ  ှိ  အပမ  

က န့်ပစ့်လနတျှောမဟ တ့်၊ စျှော်းဖှိ  လ ျှောက့်သျှော က န့်ပစ့် ကတယ့်။ အ  ဒအီတ က့် ပှိ က့် ည့််း 

တျှောရှည့်အသံ ်းြသံ ှိ ၊ လြ ျှောင့််းထ မှျှော ည့််း င ်းအပမ ရှှိတယ့်ဟ  ဆှိ တယ့်။ သှိပ့်လကျှောင့််းတ   

သဘျှောဝက င့််းဆက့်ပ ။ 

 ှိ က့်ပှိ  တ   ဆရျှော ဖ န့်လအျှောင့်က သူ  မှျှော သူ  အဖ ျှော်းရက့်လပ်းတ   ပ ဆှိ ်းရှှိလ ကျှောင့််းလခပျှောပပီ်း၊ 

ယူ ျှောခပတယ့်။ ရဝမ့်ရှိ ်းရျှောဝတ့်စံ မှျှောလတ ွဲ့ရလ  ရှှိတ   အမ ှိ ်းသျှောလတ ဝတ့်တ   လ  ျှော့်ြ ည့် ပ ဆှိ ်း။ 

တကယ့်လတျှော  တဘက့် ှိ  အနကံ ယ့် ပ ဝ စ။ လဆ်းလခြျှောက့်လ  ျှော့်န   ရက့်တယ့်။ အနျှော်းမှျှော 

သှိ ်းလမ ်းြ ည့် အန၊ီ လက ်းဥစှိမ့််းလရျှောင့်(အလဖ ျှော )၊ အခပျှောလရျှောင့်တှိ  န   လဖျှောက့်ပပီ်းရက့်ထျှော်းတယ့်။ 

အနျှော်းသတ့်မှျှော အလမ ်းလ ်းလတ  ြ ထျှော်းတယ့်။ ဝတ့်လတျှော  ကှိ ယ့်မှျှောပတ့်ပပီ်း အနျှော်းသတ့် အ ကှှိ  

အလရှွဲ့ မှျှောထျှော်း၊ အလပ ပှိ င့််းစ ြ ည့်ပပီ်း ဝတ့်တယ့်။ ဆရျှောဖ န့်လအျှောင့်အှိမ့်မှျှော  က့်တစ့်  ံ

လ ျှောက့်ကကီ်းတ   လတျှောင့််းလတ  ည့််းရှှိလ ကျှောင့််းလခပျှောတယ့်။ အြ လတျှော  ညလမှျှောင့် လနတျှောန   

 ှိ က့်မ ကည့်ခဖစ့်လတျှော ။ 
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ဧပပီ ၁၃ ရက့်၊ ၂၀၁၉ 

လနျှောင့်မ န့််းပမှိ ွဲ့  -  ပူတျှောအှိ အခပန့် 

 
 

မခပန့်ြင့်မှျှော ကဆန့်ြူ်းရ ျှောကှိ  သ ျှော်း ကတယ့်။ ဒရီ ျှောက ကဆန့်လြ ျှောင့််းဖ ျှော်းမှျှော ရှှိတ  ရ ျှော။ 

ဆရျှောခမင ့်လဇျှော့်ကလတျှော     ူငယ့်သင့်တန့််းကှိ ဦ်းစီ်းတ     ဆရျှော၊   ဆရျှောမလတ န     သ ျှော်းလတ ွဲ့   တယ့်။ 

ခပန့်လရျှောက့်လတျှော  ဆရျှောလခပျှောခပတျှောက - လသြ ျှောလဆ ်းလန ်းခဖစ့်လတျှော မှ သတူှိ   ည့််း 

စှိ ်းရှိမ့်တျှောလတ ရှှိတယ့်။ ကဆန့်လြ ျှောင့််းလရကှိ  တှိ င့််းထျှော်းတ   လရတှိ င့််းအမှတ့်ရှှိတယ့်။ ကမ့််းနျှော်းမှျှော 

င ပ့်စှိ က့်ထျှော်းတယ့်။ အြ ဆှိ  ပံ မှန့်ထက့် သှိသှိသျှောသျှော ၂လပလ ျှောက့်နည့််းလနတယ့်။ 

ဆရျှောကှိ ယ့်တှိ င့်သ ျှော်း ကည ့်ြ  တယ့်။ ပပီ်းလတျှော   မ့််းလဖျှောက့်တယ့်၊ ကမ့််းပ ်းမပပှိ လအျှောင့် 

လြ ျှောင့််းတ က လက ျှောက့်တံ ်းလတ န   လက ျှောက့်တမံ  ပ့်ပပီ်းကျှောတယ့်။  ဘျှောထ်ူးမှျှော  ။ ပပီ်းလတျှော  

နစှ့်သစ့်ကူ်းပ  လတျှော့်တ န့််းက ကမ့််းလဘ်းမှျှော  ပ့်လတျှော  လနရျှောက ယ့်လအျှောင့် ကမ့််းနျှော်းက 

သစ့်ပင့်လတ  (လတျှော)ကှိ  ရှင့််းပစ့်တျှောရှှိတယ့်။ ဟ တ့်တယ့်  ှမ့််း ကည ့် ှိ က့်လတျှော  

 ူလနဖက့်မဟ တ့်တ   ဟှိ ဖက့်ကမ့််းမှျှောက လရစပ့်ထှိလအျှောင့် သစ့်ပင့်၊ လတျှောအ ပ့်န   ကမ့််းကှိ ရံကျှော 

လစျှောင ့်လရှျှောက့်တယ့်။ ကမ့််းမပပှိ လအျှောင့်လရျှော၊ လရ မ့််း မ့််းလ ကျှောင့််း ထှိန့််းတျှောအတ က့်လရျှော 

အ  ပ့်  ပ့်တယ့်။ ဒဖီက့် ( ူလနဖက့်ခြမ့််း) ကလတျှော  တံတျှော်း၊ ကျှော်း မ့််းလဆျှောက့်  ပ့်လရ်း 

  ပ့်ငန့််းြ င့်လတ ရှှိတယ့်။ ဒဖီက့်ကမ့််းမှျှော မသပ့်မရပ့်၊ မ မှပ၊ ဖရှိ ဖရ  လ  ျှော ရ ရ  လခပလ  ျှော လ  ျှော  

ခဖစ့်လနတယ့်။ 

ကဆန့်ြူ်းရ ျှောကှိ လရျှောက့်လတျှော  အ ပ့်ြ  ပ့်လရ်းမှူ်းအှိမ့်မှျှော စကျှော်းြဏလခပျှောတယ့်။ သူ  အှိမ့်က 

လဆျှောက့် က့်စ။ ဒဖီက့် (မ ှိြတ ကျှော) သစ့်လပ လပ မ ျှော်းမ ျှော်းန   အှိမ့်ကကီ်းကကီ်းလတ  

လဆျှောက့်တျှောကှိ  စှိတ့်ဝင့်စျှော်းလနတျှောန   အလတျှော့်ပ ခဖစ့်သ ျှော်းတယ့်။ လမ်း ကည ့်လတျှော  လဒသ 

သစ့်လပ က့်လ ်းက ၁ တန့်ကှိ  ၂ သှိန့််း ၇လသျှောင့််း၊ သစ့်ဆ  ြက ၁ တန့်ကှိ  ၄ လသျှောင့််း။ အှိမ့် ကမ့််းြင့််း 

တစ့်အှိမ့် ံ ်းစျှောကှိ  ၁တန့် လ ျှောက့်သံ ်းတယ့်။ တစ့်အှိမ့် ံ ်းစျှောဆှိ  ၁၀တန့်လ ျှောက့်                          

(၂၇ သှိန့််းန်ီးပ ်း) သံ ်းတယ့်။ လဆျှောက့်ြြ ည့််း သပ့်သပ့်က ည့််း      သှိန့််း၂၀လ ျှောက့် လပ်းရတယ့်။ 

အှိမ့်တစ့်အှိမ့်လဆျှောက့်တျှော ပှိ က့်ဆလံတျှော့်လတျှော့်က န့်တျှောပ ၊ ဒ လပမယ ့်     လဆျှောက့်လန  ကတျှောလတ  

 မ့််းတလ  ျှောက့် လတျှော့်လတျှော့်မ ျှော်းမ ျှော်းလတ ွဲ့မှိတယ့်။ အှိမ့်လဆျှောက့်ဖှိ   ပှိ က့်ဆဘံယ့် ှိ  

စ လစျှောင့််းသ    ှိ  လမ်း ကည ့်လတျှော  - န ျှော်းလရျှောင့််း၊  ယ့်လရျှောင့််းပပီ်း လဆျှောက့်လ ကျှောင့််း၊    

တခဖည့််းခဖည့််းန      ခဖည ့်လဆျှောက့်တျှောခဖစ့်လ ကျှောင့််း လခပျှောတယ့်။ 
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သစ့်က ရ ျှောရ   တစ့်မှိ င့်ပတ့် ည့် ကယတူယ့်။ အှိမ့်တစ့်ြ လဆျှောက့်ပပီ်းရင့်လတျှော  

တစ့်သက့် ံ ်းြတံယ့်ဟ လခပျှောတယ့်။ ရ ျှောမှျှော သစ့်စက့် ၃  ံ ်းရှှိတယ့်။ ရ ျှောအန်ီးအနျှော်းမှျှော ၂  ံ ်း၊ 

ရ ျှောထ မှျှော အထှိ င့် ၁ ံ ်းရှှိတယ့်။ သစ့်ဆ  ဆင့်က ၃ လကျှောင့်ရှှိတယ့်။ တစ့်လကျှောင့်က 

  တ့်လတျှော့်ကှိ ယ့်စျှော်း ှယ့် ပှိ င့်တယ့်။ အ ကမ့််းဖ ဉ်းသစ့်ထ တ့်တျှောက တစ့် ကှိ  တန့် ၃၀ ကလန 

တန့်   ၄၀   လ ျှောက့်အထှိထ က့်တယ့်။   ဒဖီက့်မှျှော    က့်သမျှော်း ည့််း   လပ တယ့်။    န့်လမျှော့်က 

နစှ့်ခြင့််းအသင့််းလတျှော့်မျှှော  က့်သမျှော်းလက ျှောင့််းဖ င ့်ထျှော်းတျှောရှှိတယ့်။      ဒကီ ူလတ       အ  ဒမီှျှော 

သ ျှော်းသင့် ကတယ့်။ 

  

ဒရီ ျှောမှျှော လတျှောင့်ယျှော  ပ့်တျှော မရှှိသလ ျှောက့်ပ ။  ယ့်ယျှောလခမ  ပ့်တယ့်။ 

ဝမ့််းစျှောမရတ  သကူ အခြျှော်းသဆူကီလန ဝယ့်စျှော်းတယ့်။ င ်းနည့််းနည့််းလတျှော  ရှျှော်း ျှောတယ့်။ အြ  

င ်းဖမ့််းပှိ က့်လတ က ြပ့်စှိပ့်စှိပ့်လတ ၊ လသ်းလသ်းကကီ်းကက်ီး အက န့်မှိတယ့်။ ယြင့်က ၄ 

 က့်မလ ျှောက့်ရှှိတ   ပှိ က့်လတ သံ ်းတယ့်။ လရှ်းယြင့် င ်းထှိန့််းသှိမ့််းတ   ဓလ  ဘယ့် ှိ ရှှိြ  သ   ှိ   

လမ်း ကည ့်လတျှော  မသှိဘ်ူးတ  ။ စကျှော်းလခပျှောလနတ န့််း သတှိမထျှော်းမှိလတျှော  လခြလထျှောက့်မှျှော 

ခဖ တ့်ကှိ က့်ထျှော်းတျှောလတ  အမ ျှော်းကကီ်းခဖစ့်သ ျှော်းတယ့်။ အှိမ့်ရှင့်လက ်းတ   ဆနီည့််းနည့််းန   

လ ှျှော့်ထျှော်းတ   လခပျှောင့််းဖူ်းလပ က့်လပ က့် သှိပ့်စျှော်းလကျှောင့််းတယ့်။  မ့််းတစ့်လ  ျှောက့် 

လဒသ က့်ရျှော သစ့် ံ ်းဆ  ၊ တန့််းထှိ ်း လြ ျှောင့််းကူ်း ကကှိ ်းတတံျှော်းလတ ကှိ  လတ ွဲ့ရတယ့်။ 

ဒ ီက့်ရျှောလတ ကှိ  ဖ က့်မပစ့် ကရင့်လကျှောင့််းမယ့်။ 

လနျှောင့်မ န့််းခပန့်လရျှောက့်လတျှော  အထ ပ့်အပှိ ်းလတ တင့်ပပီ်း ပူ်းတျှောအှိ ခပန့်ထ က့်တယ့်။ ထမင့််း၊ 

ဟင့််းလတ  ထ ပ့်ယ ူျှောြ  တယ့်။  မ့််းမျှှော ဖျှောလဘျှော ရ ျှောအ  န့် လြ ျှောင့််းလ ်းထ ဆင့််းပပီ်း 

လရ ည့်လြ င့် လက ျှောက့်တံ ်းလပ မှျှော ထမင့််းစျှော်း ကတယ့်။ အခပန့် မလဂ ဇ ကကှိ ်းတတံျှော်းအ  န့် 

ဖျှောလဘျှော ရ ျှောမလရျှောက့်ြင့် လြ င့် န့်ဖူ်းဖက့်ကလန     မ ှိြထ      စီ်းဝင့်လနတ       လနရျှောမှျှောလတျှော      

အ ျှောတ န့််းကအတှိ င့််း လရညစ့်ညစ့်လတ  စီ်းဝင့််းလနတ န့််း။ ဒ လပမယ ့် ဖျှောလဘျှော ရ ျှောအ  န့် မ ှိြ 

ခမစ့်လရကလတျှော  အသ ျှော်းတ န့််းက ှိ  အရမ့််းမလနျှောက့်လတျှော ၊ ဒ လပမယ ့် စှိမ့််းညစ့်ညစ့်၊ 

ြပ့်လနျှောက့်လနျှောက့်ပ ပ ။ ထန့််းဂ ်းရ ျှောအ  န့် အ ျှောတ န့််းကဝင့်နျှော်းတ    မ့််းလဘ်း လ ်းဆှိ င့် 

လ ်းမှျှော ကျှော်းရပ့်တယ့်။ ဒကီလန လဆ်းလြ ျှောင့််းမှျှော   လရဆင့််းြ ှိ ်း ကမယ့်။   ဆှိ င့်က   အဘက   

လရှွဲ့ကလန    မ့််းခပလြ သ ျှော်းတယ့်။ အြ ကျှော်း မ့််းလနရျှောကလန လတျှောင့်လအျှောက့်ကှိ  

ဆင့််းသ ျှော်းရတယ့်။  မ့််းက ြပ့်လသ်းလသ်း၊ က ဉ်းက ဉ်းပ ။ ခမစ့်နျှော်းန်ီး ျှောလ   မ့််းကပှိ ပပီ်း 

မတ့်လစျှောက့် ျှောလ ပ ၊ ဒ လပမယ ့် အရမ့််းအြက့်ကကီ်းလတျှော မဟ တ့်။ မ ှိြလရျှောက့်လတျှော    
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တဖက့်ကမ့််းကှိ  ဝ ်းလဖျှောင့်န  ကူ်းတယ့်။ လဆ်းလြ ျှောင့််း မ ှိြထ  စီ်းဝင့်တ  လနရျှောမှျှော 

လက ျှောက့်တံ ်းအကက်ီးကက်ီးလတ  ပှိတ့်ကျှောဆ်ီး ှိ  ။ ြက့်တျှောက ဒလီက ျှောက့်တံ ်းလတ ကှိ  လက ျှော့်ြ ပပီ်း 

လဆ်းလြ ျှောင့််းဆ ီ အလရျှောက့်သ ျှော်းရတ   မ့််း။ လက ျှောက့်တံ ်းလတ မျှှော န န့််းလတ ကပ့်လနလတျှော           

လရစှိ လခြလထျှောက့်န  လတ ွဲ့ ပပီ်း လြ ျှော့်သ ျှော်းနှိ င့်တယ့်။ လရက လဆ်းကကှိ ထျှော်းတ  အလရျှောင့် ှိ  မီ်းြှိ ်းလရျှောင့် 

မ တ တ ရှှိတယ့်။ လရစီ်းအလတျှော့်သန့်တယ့်။ လနျှောင့်မ န့််းက ဆရျှောလဒ်း စ့် လခပျှောတျှောကလတျှော  

လဆ်းလြ ျှောင့််းက ဆမ့်န မ့်ြ က့်လတျှောင့်လခြ၊ လြ င့် န့်ဖူ်းဖက့်ကလန စီ်း ျှောတယ့်။ ဧပပီ     

ဒ တှိယပတ့်ဆှိ  အလကျှောင့််းဆံ ်းအြ ှိန့်ပ ဟ ဆှိ တယ့်။ ဆမ့်န ြ က့် လတျှောင့်လခြတလ ကျှောက  

လ ကက  ျှောတ    သစ့်ရ က့်လတ က  လဆ်းခဖစ့်သ ျှော်းတယ့်၊  အလရခပျှော်း လရျှောဂ လတ လပ ျှောက့်တယ့်ဟ  

ဆှိ တယ့်။ ဝ ်းလဖျှောင့်ပှိ  လပ်းတ   အဘကှိ လမ်း ကည ့်လတျှော  လဆ်းလြ ျှောင့််းန  ပတ့်သတ့် ှိ   

အမ ှိ ်းမ ှိ ်းလခပျှော ကတယ့် ှိ   ည့််း ဆှိ တယ့်။ အြ လနျှောက့်ပှိ င့််း  ပူှိ သှိ ျှောတယ့်၊ အခြျှော်းလဒသက 

 ူလတ  ည့််း   ျှော ကတယ့်ဟ   ဆှိ တယ့်။  လရ ျှောြ ှိ ်းပပီ်း  လရကှိ ပံ ်းလတ န   သယ့် ျှောသလူတ ကှိ  

လတ ွဲ့တယ့်။ အ  ဒလီရကှိ  ခပန့်လရျှောင့််း ကတယ့်။ ဒမီှျှောြ ှိ ်းရင့်လတျှော  အလကျှောင့််းဆံ ်းပ ဟ  ဆှိ တယ့်။ 

ညလန ၆နျှောရီြ  လ ျှောက့် ပူတျှောအှိ ကှိ  ခပန့်လရျှောက့်တယ့်။ 

  

 

ဧပပီ ၁၄ ရက့်၊ ၂၀၁၉ 

ပူတျှောအှိ  - ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့် - ခမစ့်ကကီ်းနျှော်း 

 

 

ဒလီန   ပူတျှောအှိ ကလန ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်ကှိ သ ျှော်းတယ့်။ မနက့်မှျှော  ံ ်းစ တ့်စစ့်လရှျှောင့် 

စြန့််းကှိ သ ျှော်းပပီ်း လဆ်းလခြျှောက့်လ  ျှော့်န  ရက့်ထျှော်းတ      အထည့်သ ျှော်းဝယ့်တယ့်။    (၄) လယျှောက့် 

ရက့်တယ့်။ အလဒ ၊ အဖ ျှော်းအရ ယ့်လတ ပ  ရက့် ကတယ့်။ စြန့််းမှျှောလနတ   အခြျှော်းသလူတ  ည့််း 

ဝှိ င့််းအံ  ျှော ကတယ့်။  တဘက့်  တစ့်ထည့်  ၃  လသျှောင့််း၊  ၃  လသျှောင့််းြ  ၊  အကက   ၃လသျှောင့််းြ  န   

လရျှောင့််း ကတယ့်။ သတူှိ  ကလတျှော  လ ်းက က့်သလဘျှောနျှော်းမ ည့်၊ လ ်းဘယ့်လ ျှောက့် ထျှော်းရမယ့် 

မသှိ က။ က န့် ကမ့််းလ ်းနှုန့််းလမ်း ကည ့်လတျှော  ြ ည့်တစ့် ံ ်း ၅ လထျှောင့်၊ ၁ လသျှောင့််း 

လပ်းဝယ့်ရတယ့်။ တစ့်ဘက့်တစ့်ထည့် ြ ည့် ၃  ံ ်းလ ျှောက့်လတျှော  သံ ်းရတယ့်။ လတျှောင့်လပ က 

ရ ျှောလတ ဆ ီ သ ျှော်းဝယ့်ရတယ့်    ဟ ဆှိ တယ့်။    သတူှိ  ကှိ  ကည ့်ရတျှော    လ ်းနှုန့််းကှိ     မမှုွဲ့၊    

ပစစည့််းလ ်းလတ  လရျှောင့််းထ က့်တျှောကှိ  ဝမ့််းသျှောလန ကတ  ပံ ။ “အဖ ျှော်းက အရင့်ကတည့််းက 

  ပ့်လနက ဆှိ လတျှော  မ  ပ့်ရမလနနှိ င့် ှိ     ပ့်လနတျှော” ဟ  အလဒ တစ့်လယျှောက့်က လခပျှောခပတယ့်။ 
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ထ တ့်တံလ ်းလတ မှျှောရစ့်ထျှော်းတ   ြ ည့်ငင့်ပပီ်းသျှော်း ြ ည့် ံ ်းလ ်းလတ ကှိ  အစ့်မခဖူအှိက 

ဝယ့်မယ့်ဆှိ လတျှော   မလရျှောင့််းဘ်ူး၊   က့်လဆျှောင့်ယသူ ျှော်း  ဆှိ ပပီ်းလပ်းတယ့်။  အစ့်မက  

တစ့်လသျှောင့််းြ   လဆ်းဖှိ ်းအလနန   ခပန့်လပ်းြ  တယ့်။ ဆှိ င့်ဘသူ်ီးလခြျှောက့်လ ်းကှိ  တ တ့်တံလ ်းမှျှော 

စ ပ့်ပပီ်း သူ  အလပ မှျှော ြ ည့်ကှိ ရစ့်တယ့်။ အခြျှော်းအသ်ီးလခြျှောက့်ကှိ  သံ ်း ည့််း  ရတယ့်ဟ ဆှိ တယ့်။   

တ တ့်တထံှိပ့်မှျှော သစ့်သျှော်းတ တ့်တံလသ်းလသ်းလ ်းကှိ  ကန  ့် န  ့်ခဖတ့် ထှိ ်းသ င့််းထျှော်းတယ့်။ 

ပူတျှောအှိ ကလန ၁၁ နျှောရီလ ျှောက့် လနအလတျှော့်ခမင ့်မှ ထ က့်ခဖစ့်တယ့်။ မူ ျှောရီှ်းဒဖီက့်ကှိ  

ထ က့်တ   မ့််းအတှိ င့််း လမျှောင့််းတယ့်။ အ  ဒ ီမ့််းလ ကျှောတလ  ျှောက့်မှျှောရှှိတ   ရ ျှောလ ်းလတ က 

ြ စ့်စရျှော။ ရ ျှောလနစှိပ့်စှိပ့်၊ လြ ျှောင့််းလ ်းလတ န  ။ ဖက့်မျှောဒရီ ျှော၊  ံ ရှျှောယျှောန့်ရ ျှော၊ 

ဆ မ့်ပီယျှောန့်ရ ျှောလတ ကှိ ခဖတ့်တယ့်။ ဆ မ့်ပီယျှောန့်ရ ျှောမှျှော လန   ည့်စျှောစျှော်းတယ့်။ အင့်လဂ  ရ ျှောကှိ  

ခဖတ့်ပပီ်းလတျှော  ညလန ၅ နျှောရီလ ျှောက့်မှျှော ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်ကှိ  လရျှောက့်တယ့်။ ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်ကလန 

ပူတျှောကှိ  ၁၃၈ ကီ ှိ မတီျှော။ ခမစ့်ကကီ်းနျှော်းကှိ  ၂၁၂ ကီ ှိ မတီျှော။ 

ပထမအစီအစဉက ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်မှျှောညအှိပ့်ဖှိ  ၊ ဒ လပမယ ့် ဆရျှောခမင ့်လဇျှော့်က 

ရန့်က န့်ကှိ  လစျှောလစျှောခပန့်လရျှောက့်ဖှိ   ှိ လနတျှောန   ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်မှျှော ညမအှိပ့်လတျှော ဘ     

လရျှောက့်နှိ င့်သလ ျှောက့် လရျှောက့်လအျှောင့် လမျှောင့််းပပီ်း  မ့််းက ရ ျှောတစ့်ရ ျှောမှျှော အှိပ့်ဖှိ  ။ ဒ န   ပမှိ ွဲ့အဝင့်က 

လ ်းဆှိ င့်မှျှော ထမင့််းဝင့်စျှော်း ကတယ့်။ ဆရျှောမ လဒ င့်ည ယ့်က သဟူင့််းြ က့်လနတ န့််း ပမှိ ွဲ့ကှိ  

ပတ့် ကည ့် ကဆှိ ပပီ်း ကျှော်းဆရျှောန     တ့် ှိ က့်တယ့်။ ပမှိ ွဲ့အဝင့်က မလနျှောက င့််းကှိ  

သ ျှော်း ကည ့်တယ့်။ မလနျှောတှိ င့်လတ က အှိ လဟျှောင့််းပပီ်း လဆ်းလတ က ျှောက လနပပီ။ ဒကီ 

ရှိ ်းရျှောအလဆျှောင့်က ည့််း ပပှိ ပ က့်လနပပီ။ မလနျှောတှိ င့်အလရှွဲ့က ကမဗည့််းကှိ  ဖတ့် ကည ့် ှိ  သျှော       

၂၀၁၁ ြ နစှ့်ကမ ှ လဆျှောက့်ထျှော်းတယ့် ှိ  သှိရတျှော။ လနျှောက့်မှ သှိရတျှောက ၂၀၁၀ 

လရ ်းလကျှောက့်ပ  အပပီ်း အနှိ င့်ရတ    ကံ ြှိ င့်လရ်းပ တအီမတ့်က မလနျှောတှိ င့်လဆျှောက့်ပပီ်း၊ 

မလနျှောပ    ပ့်လ ကျှောင့််း၊ ဌျှောနဆှိ င့်ရျှောလတ   ျှော ကတယ့်။   သှိပ့်မ ကျှောြင့်မှျှောပ    (၂၀၁၁   ြ နစှ့်)   

စစ့်ခဖစ့် ှိ     မလနျှောက င့််း ည့််း   ဒအီတှိ င့််း ပစ့်ထျှော်းရတယ့် ဟ ဆှိ တယ့်။ မလနျှောတှိ င့်မှျှော လဒ င့််း၊ က  ၊ 

ပ ျှော်းအံ  အရ ပ့်လတ  ဆ  ထျှော်းတျှော လတ ွဲ့တယ့်။ ပ ျှော်းအံ ကလတျှော  စည့်ပင့်ပ ျှော်းမ ျှော်းတ     

အဓှိပဗ ယ့်ဆှိ တျှောကှိ  သှိနျှော်း ည့်ထျှော်းတယ့်။ မလနျှောတှိ င့်ရ   လနျှောက့်လက ျှောမှျှော မဂဂ ျှောလဆျှောင့် 

အြမ့််းအနျှော်းပံ တစ့်ြ ကှိ  ဆ  ထျှော်းတယ့်။ ပံ ထ မှျှော လရအှိ င့်ထ ကလန  တူစ့်ပှိ င့််း 

လ မ ှိ  ှိ ကှိ ယ့်တစ့်ပှိ င့််းန   သလူတ  ကမ့််းလပ လရျှောက့် ျှောတယ့်၊ အကကီ်းအက တစ့်လယျှောက့်က  

ကကှိ ဆှိ တယ့်၊  လယျှောက ျှော့််း  မှိန့််းမ  စံ တ    တစ့်တ  က  ခမက့်ပင့်လတ ကှိ  ခဖတ့်လနတယ့်၊ 

အှိမ့်ဆ ီှမ့််း ျှော ကတ   စံ တ  ကှိ  အခြျှော်းသလူတ က ကကှိ ဆှိ  ကတယ့်။ (အစကလတျှော  ဒပံီ ရ   
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အဓှိပဗ ယ့်ကှိ  မသှိ၊ အခြျှော်းသလူတ ကှိ  လမ်း ကည ့်လတျှော  ည့််း မသှိ က၊ ဘ ရျှော်းလက ျှောင့််းက 

ဆရျှောကှိ  ည့််း လမ်း ကည ့်လတျှော  မသှိ။ လနျှောက့်မှသှိရတျှောက ကြ င့် မူ ှိ ်းလတ က နဂ ်းကလန 

ဆင့််းသက့် ျှောတယ့် ှိ   ယံ  ကည့်လ ကျှောင့််း၊ နဂ ်းမက အနံ  ရှှိတ  အတ က့် ခမက့်ပင့်တစ့်မ ှိ ်းန   

ပ တ့်သပ့်ရလ ကျှောင့််း၊     ဒ ကှိ      အစ  ခပ  ှိ        က့်ထပ့်     မဂဂ ျှောပ  လတ မှျှောဆှိ     အမ ှိ ်းသမ်ီးဟျှော 

ခမက့်ပင့်လတ  ကျှော်းက     ခဖတ့်ရလ ကျှောင့််း၊     မလကျှောင့််းတ  အရျှောလတ ပ မ ျှောလအျှောင့်  ခဖစ့်လ ကျှောင့််း 

ဦ်းမင့််းနှိ င့်စျှောအ ပ့် ထ မှျှော လရ်းထျှော်းတယ့်။) 

ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်လရျှောက့်လတျှော  စီစဉထျှော်းတ   တည့််းမယ ့်လနရျှော ဘ ရျှော်းလက ျှောင့််းကှိ  

ဆရျှောမလဒ င့်ရ ယ့်က ခပတယ့်။ ြဏဝင့်နှုတ့်ဆက့် ကတယ့်။ ဒမီှျှော ဆရျှောခမင ့်လဇျှော့် 

ြ က့်ြ င့််းစှိတ့်လခပျှောင့််းသ ျှော်းတယ့်။ လခပျှောင့််း ည့််း လခပျှောင့််းြ င့်စရျှော။ လနရျှောအက က့်အက င့််းက 

တယ့် သှကှိ ်း။ ဘ ရျှော်းလက ျှောင့််းက လတျှောင့်က န့််းထှိပ့် လခမခပန  ့်ခပန  ့်မှျှောရှှိတယ့်။ လဘ်းပတ့် ည့် 

လတျှောင့်လတ ကှိ ၊ ပမှိ ွဲ့ကှိ   ှမ့််းခမင့်လနရတယ့်။ ပပီ်းလတျှော  ြရစ့်ယျှောန့်သျှောသနျှောခပ လတ  ဒနီယ့်ဖက့်ကှိ  

ပထမဆံ ်းလရျှောက့် ျှောြ  တ န့််းက အလခြြ ြ  တ   အဂဂ က့်ရျှောအလဆျှောက့်အဦ်း ည့််းရှှိတယ့်။ 

၁၉၅၈ ြ နစှ့်က လဆျှောက့်ထျှော်းတယ့်။ ဒအီလဆျှောက့်အဦမှျှော ဒညီအှိပ့် ကမယ့်။ ဒကီ င့််းခပင့်မှျှော 

လန ရျှောသ ီ ဂီတသင့်တန့််းတက့်လနတ   ကလ ်းလတ  (လယျှောက ျှော့််းလ ်း၊ မှိန့််းကလ ်းအက န့်) 

ညလနလဘျှော ံ ်းကန့်လန ကတျှော။ သလဘျှောက တျှောက စည့််း ကပ့်ဒှိ င့်  ပ့်သကူ တ တ့်တံမှျှော စျှောရ က့် 

ညှပ့်ပပီ်း အတှိအက ကှိ  လဆျှောင့်ရ က့်လနတျှော။ လပ ျှော့်စရျှောကကီ်း။ ဆရျှောခမင ့်လဇျှော့် စှိတ့်မတင့််းနှိ င့်လတျှော ၊ 

ဒမီှျှောညအှိပ့် ကစှိ  ၊ မနက့်လစျှောလစျှော ၃ နျှောရီလ ျှောက့် ထ က့် ကမယ့်လ တ  ။ က န့်မတှိ  လတ  

သှိပ့်လပ ျှော့်လပ  ။ မနက့် ၃ နျှောရီထပ မယ့် ှိ  လတျှော  အြ င့််းြ င့််းလသြ ျှောလအျှောင့် လမ်းရလသ်းတျှော။ 

ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်က လနြ င့်စရျှောလ ်း။ လြ င့်မှိ ်းမည့််းမည့််းလ ်းလတ န   အှိမ့်အလဟျှောင့််းလတ  

ရှှိလသ်းတယ့်။ ပမှိ ွဲ့အဝင့်န   ပမှိ ွဲ့ကှိ ခဖတ့်ထျှော်းတ    မ့််းမကကီ်းကလတျှော  ရ ပ့်ဆှိ ်းအ ကည့်တန့် 

 ှိ က့်တျှော။ စှိတ့်ကူ်းထ  မှန့််းထျှော်းတ   ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်န  ကလတျှော  တခြျှော်းစီ။ အစှိ ်းရရံ ်းလတ န     

က န့်ကရစ့် အလဆျှောက့်အဦအသစ့်လတ ၊  မ့််းလဖျှောက့်ဖှိ  အတ က့် လတျှောင့်ပဖှိ ထျှော်းပပီ်း က န့်ကရစ့် 

လ ျှောင့််းထျှော်းတျှောလတ ၊ ခပူ်းခပူ်းက ယ့်က ယ့်  မ့််းမကကီ်းလတ ။ စှိတ့်ကူ်းထ မှျှောလတ ်းထျှော်းတ   ၁၂  

ရျှောသ ီ အံ  ဆှိ င့််းပပီ်း၊ လတျှောင့်ယျှောဆူ်းထှိ ်း အသက့်လမ ်း ကတ   လတျှောင့်လပ ရ ျှောလ ်းပံ စံမ ှိ ်း မဟ တ့်။ 

ရျှောသကီလတျှော  ဒနီျှော်းလရျှောက့်မှ လအ်းစှိမ ့်စှိမ ့်လ ်း ြံစျှော်းရတယ့်။  ျှော မ့််းတစ့် လ  ျှောက့်ကလတျှော  

ပူမှပ။ူ  

ဒမီှျှော တစ့်ညအှိပ့်မယ့်ဆှိ လတျှော  မှိ ်းမြ  ပ့်ြင့် က န့်မ အရင့်ဆံ ်း   ပ့်ြ င့်တျှောက 

 မ့််းမကကီ်းရ  လအျှောက့်ဖက့် လတျှောင့်လစျှောင့််းလတ ဆကီ အှိမ့်လြ င့်မှိ ်းမည့််းမည့််း လ ်းလတ ရှှိတ   
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 ူလနရပ့်က က့်လတ ဆ ီ       မ့််းလ  ျှောက့်ြ င့်တျှော။      တစ့်အှိမ့်န  တစ့်အှိမ့်       ှမ့််းတယ့်။ 

အှိမ့်လြ င့်မှိ ်းလ ်းလတ က နည့််းနည့််းထ်ူးခြျှော်းတယ့်။ မီ်းြှိ ်းထ က့် ှိ  ရလအျှောင့် လြ င့်ထှိပ့်မှျှော ထပ့်ြှိ ်း 

အမှိ ်းလ ်းလတ န  ။ ြ စ့်စရျှော  ူလနရပ့်က က့်လ ်းလတ ။ မှိန့််း မ့််းမကကီ်းကှိ  ထည ့်တ က့်ရင့်လတျှော  

ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်ဟျှော မ ှဘ်ူး။ အြ ခမင့်ရတ   ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်ဟျှော လပ င့်မ န  ့်ထ က အသျှော်းစ ှိ ပ ၊ 

အခမင့်ဆှိ ်းဆှိ ်း  မ့််းမကကီ်းလတ ၊ အလဆျှောက့်အဦသစ့်လတ  ကျှော်းထ  ညပ့်လနတ   ပမှိ ွဲ့လ ်း ှိ ပ ၊ 

နဂှိ အ ှကှိ  မှန့််းဆရြက့်လစတယ့်။ ရ ပ့်ဝတထ  ဖ ံွဲ့ ပဖှိ ်းလရ်းကှိ  အလ ်းက ပပီ်းလတ ်းတ   

သလူတ အလနန  ကလတျှော  က န့်မရ   ြံစျှော်းြ က့်ကှိ  နျှော်း ည့်နှိ င့်မှျှော မဟ တ့်။ 

ဒမီှျှောက မှိ ်းတ င့််းဆှိ  မှိ ်းမ ျှော်းတယ့်။ တစ့်  ံ ်း မရပ့်ဘ  ရ ျှောတျှောမ ှိ ်း ရှှိတယ့်ဟ ဆှိ တယ့်။ 

အစှိ ်းရဝန့်ထမ့််းလတ ဆှိ  ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်ကှိ   ျှောြ င့် ှိ  လရျှောက့် ျှော ကလပမယ ့် ဒလီရျှောက့်လတျှော  

ရျှောသဆီှိ ်း၊ ဘျှောမှမရှှိ ှိ   မလနတတ့် ကဘ်ူး ှိ  ဆှိ တယ့်။ ဒနီျှော်းတဝှိ က့်မှျှော လတျှောင့်ယျှော 

  ပ့် ကတယ့်။ အန်ီးအပ ်းမှျှော လတျှောင့်ယျှောြ တ့် ှိ   လတျှောပ ်းလနလပမယ ့် အလဝ်းက 

လမ ျှော့် ကည ့်ရင့်လတျှော  လတျှောနည့််းနည့််းထတူျှော လတ ွဲ့ နှိ င့်လသ်းတယ့်။ ယြင့် စစ့်မခဖစ့်ြင့် တ န့််းက 

လရ လမှျှော့်လတ မှျှော အ  ပ့်  ပ့် ကတယ့်။ အြ ကပမှိ ွဲ့ မှျှော အစှိ ်းရ ဝန့်ထမ့််းမ ျှော်းတယ့်။ စစ့်ခဖစ့်လတျှော  

ဒနီျှော်းတဝှိ က့်မှျှော ဂှိတ့် ၉၀ လ ျှောက့်ရှှိြ  ဖူ်းတယ့်။ ဒလီနရျှော လမြ၊ မ ှိြ ကတှိဂံနယ့်လခမက 

လပ တျှောအဆ  ြံရတျှောမ ျှော်းတယ့်။ တစ့်နစှ့်အတ င့််း အှိမ့်လထျှောင့်စ  ၄၀ လ ျှောက့် 

လခပျှောင့််းလရ ွဲ့သ ျှော်းဖူ်းတယ့် ှိ   ဘ ရျှော်းလက ျှောင့််းက ဆရျှောကလခပျှောခပတယ့်။ 

ဒလီန  ညအှိပ့်တ  အလဆျှောက့်အဦမှျှော မီ်း င့််းဖှိ န  ။ ညပှိ င့််း လ ထန့်တယ့်။ တရ ီ တရ ီ၊ 

တဝ န့််းဝ န့််းန  ။ ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်လရျှောက့်မပှ  ရျှောသလီအ်းလတျှော တယ့်။ အှိ ဘယ ့်…..လရြ လတျှောင့်လဒသ 

ြရီ်းစဉရယ့်။  

မနက့် ၃ နျှောရီထပပီ်း ခမစ့်ကကီ်းနျှော်းထ က့်ဖှိ   ခပင့် ကတယ့်။ ၄ နျှောရီမှျှော စထ က့် က တယ့်။ 

ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်အထ က့်  မ့််းမှျှော ညပှိ င့််း မ့််းြင့််းလနတျှောလတ မပပီ်းလသ်း။  မ့််းလပ ပှိက လနတ   

လခမစျှောပံ လတ ကှိ  ဘက့်ဖှိ ်းလတ န   ရှင့်လန ကတ န့််း။ ၂ လနရျှောမှျှော ပှိတ့်မှိသ ျှော်းတယ့်။ ၁ နျှောရီလ ျှောက့် 

လစျှောင ့် ှိ က့်ရတယ့်။ 
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ဧပ ြီ ၁၅ ရက၊် ၂၀၁၉ 

ဆမ်ွ ရာဘမ်ွ - မမစက်ကြီ်းနာ်း 

 

View point ကှိ လရျှောက့်လတျှော  ကျှော်းြဏရပ့်တယ့်။ ဆ မ့်ပရျှောဘ မ့်ကလန ၄၉ ကီ ှိ မတီျှော 

ခမစ့်ကကီ်းနျှော်းကှိ   ၁၅၉     ကီ ှိ မတီျှော။  အလဝ်းက  လတျှောအ ပ့်  ညှိ ွဲ့  ညှိ ွဲ့   လတ ကှိ  မှ့််းခမင့်ရတယ့်။ 

ငကှ့်လအျှောသမံ ှိ ်းစံ   ကျှော်းရတယ့်။ လနျှောင့်မ န့််းဖက့်သ ျှော်းတ    မ့််းတလ  ျှောက့် ှိ မ ှိ ်း။ ဒ လပမယ ့် 

က ျှောတျှောက ဒဖီက့်က အလဝ်းကှိ  ှမ့််း ကည ့်ရင့်လတျှော  လတျှောညှိ ွဲ့ ညှိ ွဲ့ကှိ     ှမ့််းခမင့်ရလသ်းလပမယ ့် 

လဖျှောက့်ထျှော်းတ    မ့််းတလ  ျှောက့်က လတျှောလတ  ပ ်းလနပပီ။ လနျှောင့်မ န့််းဖက့်က 

 မ့််းလဖျှောက့်လပမယ ့် လဘ်းဘဝီ ယျှော လတျှောမပ ်းလသ်း။ လတျှောလတ ၊ လတျှောင့်လတ ထ  

လရျှောက့်လနရသ ှိ မ ှိ ်းြစံျှော်းရတယ့်။ ဇီဝစံ လတျှော ခဖစ့်တယ့်။  မ့််းတလ  ျှောက့် ရ ျှောလတ က 

လတျှောင့်ယျှောမ  ပ့်တျှောလ ကျှောင ့် ည့််း ခဖစ့်မယ့်။ 

ဒဖီက့် မ ှိြ ြရီ်းစဉမှျှော လတျှောင့်ယျှောြ တ့်တျှောန  ပတ့်သတ့် ှိ   စဉ်းစျှော်းရျှောလတ  

ပှိ ရ ျှောြ  တယ့်။ အစှိ ်းရလခမပံ အရ   ဒဖီက့်    မ ှိြတလ ကျှောမှျှော    စှိ က့်ပ ှိ ်းလရ်းဆည့်လတ ရှှိတယ့်။    

ရ ျှောတှိ င့််း ှိ  ှိ  လတျှောင့်ယျှောစနစ့်ကှိ  မ  ပ့်လတျှော တျှော ၁၀ နစှ့်ကလန နစှ့်၂၀ လ ျှောက့်ရှှိပပီ၊ 

 ယ့်ယျှောလခမစနစ့်ကှိ သျှော   ပ့် ကလတျှော တယ့်။ ဒဖီက့်ရ ျှောလတ မှျှော လခမခပန  ့်ခပန  ့်ရှှိတျှောကှိ  ည့််း 

သတှိထျှော်းမှိတယ့်။ ဒ လ ကျှောင ့်  ယ့်ယျှောလခမလဖျှော့်ဖှိ   အဆင့်လခပတျှောခဖစ့်မယ့်။ လတျှောလတျှောင့် 

မတ့်လစျှောက့်ပပီ်း  ယ့်လခမလဖျှော့်ဖှိ  ြက့်တ   လဒသလတ ကလတျှော   လတျှောင့်ယျှောြ တ့်ဖှိ  ပ      ပ့်ဖှိ  ရှှိမယ့်။   

ဒ ီှိ အလခြအလနမ ှိ ်းန     လဒသလတ ကှိ  လတျှောင့်ယျှောြ တ့်တျှောမလကျှောင့််းဘ်ူး ဆှိ ပပီ်း ပှိတ့်ပင့်ပပီ်း၊ 

အခြျှော်းဝမ့််းစျှောဖူ ံ ဖှိ   နည့််း မ့််းမရှှိရင့်လတျှော  အဆင့်လခပမှျှောမဟ တ့်။ လတျှောင့်ယျှောြ တ့်တျှော  ံ ်း ံ ်း 

ဆှိ ်းဆှိ ်းဝ ်းဝ ်း မဟ တ့်ဘ်ူးဆှိ တျှောလတျှော  အခမင့်ရှင့််းလနဖှိ   ည့််း  ှိ လသ်းတျှော။          

လတျှောင့်ယျှောြ တ့် ှိ   လတျှောမခပ န့််းလအျှောင့် ခပန့် ည့်ထှိန့််းလထထျှော်းတ   ရှိ ်းရျှောလတျှောင့်ယျှော      

  ပ့်နည့််းကှိ င့်နည့််းလတ       ရှှိတျှောကှိ  ည့််း လမ ထျှော်း ှိ  မရ၊      ပစ့်ပယ့် ှိ က့် ှိ   ည့််း      မခဖစ့်။      

လတျှောင့်ယျှော  ပ့်ဖှိ  ပ  အဆင့်လခပတ   လနရျှောလဒသလတ မှျှောလတျှော  ဒဓီလ  လတ  ရှင့်သန့်ပပီ်း            

ထှိန့််းလက ျှောင့််းလနနှိ င့်ဖှိ   အသှိပညျှောလပ်းဖှိ  လတ  ှိ မှျှောလပ  ။   ဒ ီှိ နျှော်း ည့် ျှောမှိတယ့်။ 

ြရီ်းဆက့်ထ က့် ျှောလတျှော  ြဂရန့််းယန့်ရ ျှောမှျှော မနက့်စျှောလြ က့်ဆ   ဝင့်စျှော်းတယ့်။ လြ က့်ဆ   

လရျှောင့််းတ   က န့်စံ ဆှိ င့်မှျှော သတှိထျှော်းမှိတျှောက လတျှောင့်လကျှောင့်ဖမ့််းတ   ညှပ့်လတ လရျှောင့််းတယ့်။ 

ဝက့်ဝအံကကီ်းကကီ်းလတ  မှိတတ့်တယ့်။ သညှံပ့် ြပ့်ကကီ်းကကီ်းလတ  လရျှောင့််းတယ့်။ အရ ယ့်စံ ပ ပ ။ 
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ဆက့်ထ က့် ျှောြ   ကတယ့်။ တီယန့်ဇ ပ့်ရ ျှောကှိ လရျှောက့်လတျှော  ကတတ ရျှော မ့််းမ စလတ ွဲ့ ပပီ။ 

ဒ ဆှိ  ခမစ့်ကကီ်းနျှော်းန   သှိပ့်မလဝ်းလတျှော ။ မှိ င့် ၅၀ - ၆၀ လ ျှောက့်ပ  ရှှိလတျှော မယ့်ထင့်တယ့်။ ဒဖီက့်မ ှ

မ ှိြခမစ့်ကှိ  ခပန့်ခမင့်ရလတျှော  ြံစျှော်းမှိတျှောက င တှိ  ကတှိဂံလဒသကှိ    န့်ြ  ပပီ။ ခဖူခဖူပပ ပပ  

ကျှော်း မ့််းလဖျှောက့်လနတျှောလတ သျှောမရှှိရင့် အလတျှော့်  မ့််းစရျှောလကျှောင့််း ှိ က့်မယ ့်ခဖစ့်ခြင့််း။ 

  

################################ 

ြရီ်း မ့််းတလ  ျှောက့်  ှိ က့်ပ ကူည ီကသမူ ျှောဒ နငှ ့် လတ ွဲ့ဆံ လမ်းခမန့််းသမ ကှိ  စှိတ့်ရှည့်ရှည့် 

လခဖ ကျှော်းလပ်းသ ူ(၂၂) ဦ်းတှိ   အလပ အထ်ူးလက ်းဇူတင့်လ ကျှောင့််း လဖျှော့်ခပ ှိ ပ သည့်။ 


