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ဩဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၉ 
 မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ဩဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ သဲျဖဴကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု ရဲျပားကုန္းေက်း႐ြာ 
အနီးရွိ မလတ္ေတာင္ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး လူေန အိမ္ (၂၈) အိမ္ ပ်က္စီးကာ လူ (၇၂) ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။
 မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၏ေျပာၾကား ခ်က္အရ ေျမၿပိဳမႈအတြင္း ေနအိမ္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္သူမ်ားအတြက္မြန္ျပည္နယ္အစိုးရကေနအိမ္ 
အသစ္  ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး           .....  စာ ၁ သုိ႕ ....

duqm?teT.kjp·<ecW k.yk·rHcjlkjwyjqiu² mer.kjrHieq,

စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၉
 ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ  (၉)  ရက္ေန႔ တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ 
႐ြာ သြန္းမႈေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု 
ရဲျပားကုန္းေက်း႐ြာအနီးရွိ မလတ္ေတာင္ ေျမၿပိဳ က်ခဲ့ၿပီး  လူေနအိမ္  (၂၇)  
လုံး  ပ်က္စီးကာ       .....  စာ ၃ သုိ႕ ....

 mWnj\pvjnyjereB,kiu l.er.kjkUvJmvj< Tiucj,mWnjafWYÁasvj,kiu 

 a.$.piucjm[.,t.,\msj      ( စာ ၂ သုိ႕  )

 Ken.kjsimj,skjRu· elTuvsjvmj,mé ek.jmtJfWYÁssjeS,eqlvj,   

 ae\fmTWkj   ( စာ  ၄ သုိ႕  )

 amvjn.mSiucjr. wieqqlkÉ$.m[., ep[.kjkWyjqW.,mvjkiu 

 tiucj,rcj,q.,lUm[iÕ,sum[.,siu,rimj     ( စာ  ၅ သုိ႕  )

 kyjSyjer,psËvj,m[., qyjyUrnjatWkjhuSiuk. 

 aupjK[Õpjer,mç,k ecWe]k,ek.kjK·       ( စာ  ၆ သုိ႕  )
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ဩဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၉

 မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ 
၂၀၁၉ ဩဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ 
ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ သဲျဖဴကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု ရဲျပားကုန္း
ေက်း႐ြာအနီးရွိ မလတ္ေတာင္ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး လူေန 
အိမ္ (၂၈) အိမ္ ပ်က္စီးကာ လူ (၇၂) ဦးေသဆုံးခဲ့
သည္။
 မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၏ေျပာၾကား 
ခ်က္အရ ေျမၿပိဳမႈအတြင္း ေနအိမ္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့
ရသည့္သူမ်ားအတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရကေန
အိမ္အသစ္ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး

အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားအတြက္လည္း မြန္ျပည္
နယ္ အစုိးရႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကက်ပ္ 
(၃) သိန္းစီျဖင့္  တစ္ဦးလွ်င္    က်ပ္ (၆)      သိန္းစီ 
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရ 
သည္။
 “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအပိုင္း ျဖစ္
တဲ့အတြက္ ေရရွည္စီမံေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ 
တယ္။ သူတို႔ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားဖို႔ အစိုးရ
စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့  ေျမေနရာကို  (အရင္)   ရွာရ 
မယ္။   စားက်က္ေျမလို   ေျမမ်ိဳးေပါ့။  ရွာလို႔ရတဲ့ 
အေပၚမူတည္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဒီလိုမျဖစ္ႏိုင္တဲ့
ေနရာမ်ိဳး၊   ေျမနိမ့္ပုိင္းမဟုတ္တဲ့  ေျမေနရာမ်ိဳးမွာ  
ေရရွည္ေဆာင္ ႐ြက္သြားရမယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ 
အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက 

ေျပာပါသည္။
 ျပည္နယ္အစိုးရက  ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူ 
မ်ားကို ေျမေနရာသစ္သို႔    ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ရန္
စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကမူလေနရာတြင္သာ 
ျပန္လည္ေနထိုင္လိုၾကသည္။ မူလေနရာတြင္ 
ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ သင့္မသင့္ကို ပညာရွင္မ်ား 
က စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးမွသာ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ 
ဟု ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

 ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္ကိစ ၥ 
ျဖစ္သျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ 
အစိုးရဌာနမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  အာဏာပိုင္

မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာပါသည္။
 “တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္မိသားစုလုံး ဆုံးသြား 
တယ္။ အဲလိုက်ေတာ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရင္ 
ဘယ္သူ႔ကို ေပးရမလဲ။ ဥပမာ အမ်ိဳးသားဘက္က 
ေဆြမ်ိဳးေတြကို ေပးရမလား၊ အမ်ိဳးသမီးဘက္က 
ေဆြမ်ိဳးေတြကို ေပးရမလား၊ ဒါကလည္း ရွိေသး 
တယ္။ ေပးဖို႔ေတာ့ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ၫႊန္ 
ၾကားေရးမႉးက ေျပာပါသည္။
 ျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရးအတြကအ္စိုးရ
က စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမေနရာသည္ စား 
က်က္ေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေက်း႐ြာႏွင့္ 
(၇) ဖာလံု ကြာေဝးသည့္ စားက်က္ေျမတြင္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ေဆာင္ရန္အစိုးရ
က စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ား
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ကမူ နဂိုမူလေနရာတြင္သာ ျပန္လည္ေနထိုင္လို 
ေၾကာင္း သိရသည္။
 “အစိုးရက စားက်က္ေျမမွာ ေနရာေပး
မယ္လို႔ ကြၽန္မတုိ႔ၾကားတယ္။ ကြၽန္မတို႔က 
စားက်က္ေျမမွာ မေနခ်င္ဘူး၊ မူလေနရာမွာပဲ 
ျပန္ေနခ်င္တဘ္။ ကိုယ့္ေျမကိုပဲ ျပန္လုိခ်င္တယ္။ 
တကယ္လို႔ မူလေနရာက အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ရင္ 
ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ကုိ တန္ရာတန္ေၾကးေပးေပါ့။ 
(အဲဒါနဲ႔)  ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္  တစ္ျခားေနရာရွာ
မယ္။ အဲလိုမဟုတ္ရင္လည္း မူလေနရာကို 
အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ အစိုးရက စီမံေဆာင္႐ြက္
ေပးပါ။ အဲလုိလုပ္ႏိုင္ရင္ 
မူလေနရာမွာပဲျပန္ေနခ်င္
တယ္” ဟု ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူတစ္ဦးျဖစ္သူ 
မေခ်ာစုက ေျပာပါသည္။
 သဲျဖဴကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စုမွ အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရပ္ေက်းဥကၠ႒  ဦးတင္ေ႐ႊက 
“သူတို႔ ဆုံးရႈံးသြားတာနဲ႔ (တူညီတဲ့ပမာဏ 
အတိုင္း) အစိုးရဘက္က ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့” 
ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ေတာင္ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံး 
သြားေသာ အိမ္ေျခ (၂၇) လုံးတြင္ လူဦးေရ(၁၆၉)
ေနထိုင္ခဲ့ရာ ၎တို႔အနက္ (၁၀၄) ဦးသာ က်န္ရွိ 
ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ ( ၇၂) ဦးတြင္  ေဒသခံ  (၆၅) ဦး
ႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူ (၇) ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း 
ရဲျပားကုန္းေက်း႐ြာ တာဝန္က်စာေရးျဖစ္သူ 
ေဒၚေအးသီတာထံမွ သိရသည္။
 ရဲျပားကုန္းေက်း႐ြာတြင္ သဘာဝေဘး 
ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာ
ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား 
ေထာ က္ ပံ့ေ ပး အ ပ္  
ေနေသာ္လည္း၎တို႔ယာယီခိုလႈံရန္ ကယ္ဆယ္ 
ေရးစခန္းဖြင့္လွစ္ထားျခင္း   မရွိသျဖင့္   အိုးအိမ္ 
ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသား 
ခ်င္းအိမ္မ်ားတြင္ ခိုလႈံေနရသည္။
 မြန္ျပည္နယ္၌ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖစ္ 
ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈစသည့္ 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ က်ပ္သိန္း 
ေပါင္း (၁၂,၀၀၀) ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း 
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၏ ၾသဂုတ္ (၂၂)ရက္ 
ေန႔ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ 
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ဩဂုတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၉

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ 
သဘာဝေဘးဒဏ္ခံစားေနရေသာ ျပည္သူမ်ားအားကူညီရန္ လာေရာက္ 
ေသာ ထိုင္းမြန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ 
ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕ အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

 ထိုင္းမြန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ 
မြန္လူမ်ိဳးမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာအတြင္းရွိ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသမွ ဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ျပည္
သမူ်ားကုိ ဆန္ႏငွ္ ့အစားအေသာကအ္မ်ိဳးမ်ိဳး ကညူီေထာကပ္ံရ့နလ္ာေရာက္
ျခင္းျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက အဆိုပါကူညီမႈခရီးစဥ္ကို 
တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားကို ကူညီလိုပါက အစိုးရအာ 
ဏာပိုင္မ်ားမွတဆင့္သာ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

 “မနက္ (၈) နာရီခြဲေလာက္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံက အလႉရွင္ေတြက ေရ 
ေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို ကူညီဖို႔ဆိုၿပီး  အလႉပစၥည္းေတြကို  ကား (၃၀) စီး
ေက်ာ္နဲ႔ ယူလာတယ္။ သူတို႔က ေရးေခ်ာင္းဖ်ားက ေဒသခံေတြကို ကူညီခ်င္
တာ။ ဒါေပမယ့္ (အစိုးရ)အာဏာပိုင္ေတြက ခြင့္မျပဳေတာ့ ပစၥည္းအားလုံး
ကို (ဘုရားသုံးဆူ)ျပည္နယ္ခန္းမမွာ စုပုံထားလိုက္ရတယ္။ တာဝန္ရွိသူ
ေတြ ေျပာတာကေတာ့ (အစိုးရ)အာဏာပိုင္ေတြ ရွိေနၿပီးသားပဲဆိုေတာ့ 
လႉခ်င္ရင္ သူတို႔ကေနတဆင့္ပဲ လႉဖို႔ေျပာတာ။ ဟိုအဖြဲ႕ ဒီအဖြဲ႕ဆိုၿပီးသြားေပး
(ကူညီ)လို႔မရဘူးဆိုၿပီးေျပာတယ္။ အဲေၾကာင့္ ပစၥည္းေတြအားလုံးကို 
ခန္းမမွာ ပုံထားလိုက္ရတယ္” ဟု ထိုင္းမြန္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ေရေဘးအလႉခရီးစဥ္ကို ဘုရားသုံးဆူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဇာ္မိုး 
ႏွင့္ အမွတ္ (၃၃၉) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမႉး ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ေဇာ္
လင္းက တားျမစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 “ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ ထိုင္းမြန္အဖြဲ႕ေတြကမြန္ျပည္ 
သစ္ပါတီနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ပါတီအကူအညီနဲ႔ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို 
ကူညီဖို႔လုပ္တာ။ ဒီလုိကူညီတဲ့ပုံစံကို အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္က သေဘာမက်ေတာ့ 
တားလိုက္တာ။ ထိုင္းကလာတဲ့ပစၥည္းေတြမို႔လို႔ တားလိုက္တာ ထင္တယ္” 
ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ထိုင္းႏုိင္ငံသားမြန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ထိုင္းမြန္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ 
မြန္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး 
ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေနျခင္းျဖစ္သည္။

 လြန္ခဲ့ေသာ ဩဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္လည္းထိုင္းမြန္အဖြဲ႕ 

အစည္းႏွင့္ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားက လႉဒါန္းေသာ ကားအစီး (၃၀) ခန္႔ရွိသည့္ 
ဆန္အိတ္မ်ား၊ ေရသန္႔မ်ား၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ားကို 
ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပါတီမွတဆင့္ ေရေဘး 
သင့္ျပည္သူမ်ားကို ခြဲေဝလႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ဩဂတုလ္အတြင္း မိုးသည္းထနစ္ြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင္မ့ြန္ျပညန္ယ္
အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးနီးပါး  ေရေဘးသင့္ခဲ့သည့္အျပင္  ကရင္ျပည္နယ္
အတြင္းရွိ မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ 
ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 သဘာဝေဘးဒဏ္အဆိုး႐ြားဆုံး ခံစားေနရသည့္ မြန္ျပည္နယ္သို႔ 
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အလႉရွင္မ်ား လာေရာက္လႉဒါန္းေနသည့္အျပင္ျပည္ 
ပေရာက္မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကလည္း မြန္ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္
ကာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

 အတၳရံျမစ္အတြင္း ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ေရစီးၾကမ္း 
ျခင္း ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား 
ထံသို႔ သြားေရာက္လႉုဒါန္းမည့္ အလႉရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် 
သြားေရာက္လႉဒါန္းျခင္းကို သည္းခံေပးပါရန္ႏွင့္ အလႉေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္း 
မ်ားကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကြပ္ကဲေရး႐ုံးမွတဆင့္ လႉဒါန္းၾက
ရန္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ဩဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ 
တြင္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။
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စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၉

 ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ  (၉)  ရက္ေန႔ 
တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မြန္ျပည္
နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု 
ရဲျပားကုန္းေက်း႐ြာအနီးရွိ မလတ္ေတာင္ ေျမၿပိဳ 
က်ခဲ့ၿပီး  လူေနအိမ္  (၂၇)  လုံး  ပ်က္စီးကာ  လူ 
(၇၂) ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ အဆိုပါသဘာဝေဘး 
ဒဏ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ေနရာသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဒုသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၾသဂုတ္လ (၁၂)ရက္
ေန႔တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီးအိမ္ေထာင္စု 
တစ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၅) သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ 
ေၾကးေငြေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္  ထိခိုက္
နစ္သူမ်ားစာရင္းကို လိုက္လံေကာက္ခံခဲ့ရာ အိမ္
ေထာင္စု (၁၈) စုသာ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ဒုသမၼတက 
ဆိုပါအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္သာ ေထာက္ပံ့ေငြ
ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေထာက္ပံ့ေၾကး ေငြ 
မ်ားကို ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက
ကာယကံရွင္မ်ားထံမွ ျပန္လည္ေတာင္းယူကာ 
ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရ 
သည္။

 “ ကြၽန္မတို႔ကို   နာမည္စာရင္းနဲ႔   ေခၚ
တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ စာရင္းထဲမွာ နာမည္ပါေပ
မယ့္ မိသားစုနာေရးကိစၥနဲ႔ ရႈပ္ေနေတာ့  အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမႉးေခၚတဲ့အခါမွာ     ပါမသြားဘူး။   ကြၽန္မကို
ေတာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ႐ုံးလိုက္ခဲ့ဆိုၿပီး ကားေပၚ
ေခၚသြားတယ္။    ႐ုံးေရာက္ေတာ့    ဒုသမၼတက 

ကြၽန္မတို႔ကို တစ္အိမ္ေထာင္စု ေငြ (၅) သိန္း 
ေပးလိုက္တယ္။ ႐ုံးအျပင္လည္းေရာက္ေကာ 
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ျပန္သိမ္းလုိက္တယ္။ 
ေနာက္က်ရင္ ျပန္ေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္”  
ဟု ရဲျပားကုန္းေက်း႐ြာမွ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူ မ---
-- က ေျပာဆိုသည္။

 ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက 
ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားထံမွ သိမ္းယူထားေသာ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးမည္ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ လက္ခံ
ရရွိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
ကို မည္ကဲ့သို႔ ေဝမွ်ေပးမည္ကိုလည္း  ပြင့္လင္းစြာ 
သိရွိလိုေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

 “ဒုသမၼတ ေထာက္ပံ့ေၾကးလာေပးတဲ့ 
အခ်ိန္တုန္းက ကာယကံရွင္ေတြကုိေခၚလုိ႔မရဘူး။ 
ကာယကံရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕မိသားစုနာေရးကိစၥနဲ႔ 
(ရႈပ္ေနတဲ့အခ်ိန္)၊ ဒုသမၼတကလည္း ဒါကိုအခမ္း
အနားနဲ႔ ေပးမယ္ဆုိေတာ့ လူလိုက္ေခၚတဲ့အခါက်
ေတာ့ ကာယကံရွင္က (၅) ေယာက္ေလာက္ပဲ 
ေခၚလို႔ရတယ္။ ကာယကံရွင္ကိုယ္စားက (၁၃) 
ေယာက္ေလာက္ ရွိတယ္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးလက္ခံ
တဲ့သူက (၁၈) ဦး၊ (ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရတဲ့အိမ္ေထာင္
စုက (၂၇) စုဆိုေတာ့ သူတို႔ကို ဒီအတိုင္းေပးလိုက္
ရင္  က်န္တဲ့သူက  မရေတာ့ဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္တို႔က တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ဒီေငြကို ဘဏ္မွာ 
အပ္ထားလိုက္တယ္။ ဒုသမၼတက ေနာက္ထပ္ 
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ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးဦးမလား၊ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ 
ဒီေငြကို မွ်တေအာင္ ခြဲေဝေပးမယ္” ဟု ရဲျပား
ကုန္းေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးဝင္းေဇာ္က 
ရွင္းျပသည္။

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူ 
ေဒသခံမ်ားက စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္ေန
ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ   ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို   ျပန္ 
လည္ရယူလိုၿပီး ၎ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို မည္ 
သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ခြဲေဝေပးမည္ကိုသိရွိ
လိုၾကသည္။

 “အခုတစ္ခါ (ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရ သူေတြ 
ရဲ႕) စာရင္းေတြ ျပန္ျပဳစုေနတယ္။ စာရင္းကေတာ့ 
အခုမွ အေခ်ာသတ္ေနတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ၿပီး
လို႔ရွိရင္ သူတို႔ကို ေပးရမယ့္ပိုက္ဆံကို ဘဏ္က 
ေနထုတ္ၿပီး ျပန္ခြဲေဝေပးမယ္လို႔ လူႀကီးေတြက 
အဲလိုစီစဥ္ထားတာေပါ့ေနာ္” ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
ဦးဝင္းေဇာ္က ေျပာပါသည္။

 
       စာ - ၆ သုိ႕
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စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၉

 မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေညာင္ပင္ 
ဆိပ္ရပ္ကြက္ စက္မႈဇုန္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ 
ျမန္မာရွင္းရွင္းႏွင့္ ျမန္မာဆန္းေဇာ္ ခေနာက္စိမ္း
သန္႔စင္စက္႐ုံမ်ားမွ   အနံ႔ဆိုးမ်ား  ထြက္ရွိေနမႈ
ေၾကာင့္ အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားကို  ပိတ္သိမ္းေပးရန္ 
ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက  မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ
ကို ၂၀၁၈ ေမလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့
သည္။

 ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ျဖင့္လည္ 
ပတ္ေနေသာ ၎စက္႐ုံမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ
က ေကာ္မတီဖြဲ႕ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဆိုပါ 
ေကာ္မတီကို ျပည္နယ္စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 
အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး ျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးဦးစီးဌာအပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာဌာန 
(၆) ခုမွ အရာရွိ (၆) ဦးက အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

 ၎ေကာ္မတီက စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေန
ေသာ္လည္း အနံ႔ဆုိးထြက္ရွိမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္း
မရွိသကဲ့သို႔ စက္႐ံုကိုလည္း အေရးယူမႈတစ္စုံ 
တရာ မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

 “ျပည္သူလူထုရဲ႕ အစိုးရလို႔ ေျပာၿပီး 
ေတာ့ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္တယ္။ ဘာမွလဲထူး 
ျခားလာတာမရွိဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိအနံ႔ဆိုး
ေတြ ထြက္ေနတုန္းပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
(၂၀၁၉ ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမွာ) 
ေျပာထားတာက အနံ႔ထြက္ရင္  ပိတ္သိမ္းလိုက္
တဲ့။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ 
ႀကီးကလည္း ကတိေပးၿပီး စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအတိုင္းပဲ ၿပီးသြားတယ္။ 
အေရးယူမႈအပိုင္းလည္း မရွိဘူး” ဟု ျမန္မာ 
ဆန္းေဇာ္ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံႏွင့္ ေပ (၃၀၀)
အကြာတြင္ ေနထိုင္ေနသူ ကို ----- က ေျပာပါ 
သည္။

 ဦးသိန္း စိ န္အစုိးရလက္ထက္တြင္  
အနံ႔ဆိုးထြက္ရွိေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာတင္ခဲ့ 
စဥ္က တင္ျပၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္  စက္႐ုံကို
ပိတ္သိမ္းေစခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ 
တြင္ စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ 
ယခုအစုိးရလက္ထက္တြင္မူ စက္႐ံုပိတ္သိမ္းရန္ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပေတာင္းဆိုေသာ္လည္း စစ္္ 

ေဆးအေရးယူမႈတစ္စုံတရာမရွိေခ်။  ၎ျပင္စက္
႐ုံႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ 
ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိေခ်။

 “ျပည္သူလူထုက အစိုးရကို အမ်ားႀကီး 
တင္ျပထားတယ္။ (ဒါေပမယ့္) နားမေထာင္ဘူး။ 
သူတို႔ လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္ေနၾကတယ္။ ဘာမွ 
မေျပာင္းလဲဘူး။ ဒီစက္႐ုံက တကယ္ကို အသက္
အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ အခုပိုဆိုးလာတာက ညဘက္ 
ဆို အိပ္လုိ႔မရတဲ့အထိ ျဖစ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ေနာက္ထပ္စက္႐ုံတစ္ခု ထပ္ေဆာက္ထားတယ္။ 

နာမည္ေတာ့ မသိေသးဘူး။ မီးခိုးထြက္တဲ့ ေခါင္း 
တိုင္လည္း မရွိေတာ့ ရပ္ကြက္တစ္ခုလုံးမွာအေငြ႕
ေတြခ်ည္းပဲ။ ၾကာလာေလ အစိုးရလုပ္ရပ္ေတြကို 
စိတ္ပ်က္လာေလပဲ” ဟု ၎က ဆက္ေျပာပါ 
သည္။

 ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ ျမန္မာရွင္း 
ရွင္းႏွင့္ ျမန္မာဆန္းေဇာ္ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံ (၂) 
ခုအနက္ ျမန္မာဆန္းေဇာ္စက္႐ုံက ၂၀၁၉ 
ဩဂုတ္လတြင္ ရပ္နားထားသည္။

 ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ေကာ္မတီဥကၠ႒   ဦးေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔က 
“ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံကို အစိုးရအဖြဲ႕က လာၿပီးစစ္ 
ေဆးရင္ (ကြၽန္ေတာ့္ကို) မေခၚဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ဆီကို ဘာအေၾကာင္းၾကား စာမွလည္း မေရာက္ 
ဘူး။ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဘာမွ
မသိရဘူး။ လတ္တေလာကေတာ့ ဘာမွ ထူးျခား 
မႈမရွိေသးဘူး။ ဒီစက္႐ုံကို ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳး ဘာမွမရွိေသးဘူး” ဟု ရွင္းျပ 
ပါသည္။

Ken.kjsimj,skjRu· elTuvsjvmj,mé ek.jmtJfWYÁssjeS,eq.jlvj, 

ae\fmTWkj

 အနံ႔ဆိုးထြက္ရွိေနမႈကို     ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ျပည္နယ္အစိုးရက စက္႐ုံကို   ေခါင္းတုိင္ျမႇင့္တင္
ရန္  ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း    အနံ႔ဆုိးထြက္ရွိ
ေနမႈကို    ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေခ်။     စက္႐ုံကို 
အေရးယူမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက ၂၀၁၈ 
ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ 
ခရီးစဥ္တြင္(၁) ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ (၁၄)
ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ 
ခရီးစဥ္တြင္ (၁) ႀကိမ္၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရထံသို႔ 
အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 ၎ျပင္ အနံ႔ဆိုးထြက္ရိွေနသည့္ 
ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံမ်ားကို အေရးယူေပးရန္ 
၂၀၁၈ ဩဂုတ္လကလည္း ေဒသခံအေယာက္ 
(၄၀၀) ေက်ာ္က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္    ခေနာက္ 
စိမ္း စက္႐ုံ (၆) ခု ရွိၿပီး အနံ႔ဆိုးထြက္ရိွမႈေၾကာင့္ 
၂၀၁၄  ခုႏွစ္တြင္  ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္ 
ျမန္မာရွင္းရွင္း၊ ျမန္မာဆန္းေဇာ္ႏွင့္ အေရွ႕ 
ေျမာက္ဆင္ျဖဴေတာ္ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံတို႔က 
၂၀၁၇ တြင္ စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ ျပန္လည္ 
ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏မွတ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။

  

\pvjqUlUTuk asiu,rkiu am[.,}kJ, 

tcj\pT.,tyjâ 
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B.mH me\p.cj,lYBU,â



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cjed,RHcjmH Tutje0qvj

    5  rGefvlxktoH

စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို အားေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ ၎တို႔ 
အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ အမည္နာမဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား 
တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေမွးမွိန္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

 တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အမည္နာမဆိုင္ရာဝိေသသ
လကၡဏာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိၿပီး မွန္ကန္စြာ သုံးစြဲသြားႏိုင္ရန္အတြက္ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္းေရးအေျခစိုက္ ကရင္အမ်ိဳး 
သားအစည္းအ႐ုံး၏ အမွတ္ (၁၆) တပ္ရင္းက ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ (၁) 
ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ပါက (ဦး၊ ေမာင္၊ ေဒၚ၊ 
မ)၊ မြန္လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက (မင္း၊ ႏိုင္၊ မိ)၊ ရွမ္းလူမ်ိဳးျဖစ္ပါ (စိုင္း၊ အိ၊ နန္း)၊ 
ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက (မန္း၊ ေစာ၊ စ၊ ဂါ့၊ နန္း၊ ေနာ္၊ နန္႔) စသည့္ 
အမည္နာမဝိေသသနအေခၚအေဝၚမ်ား ရွိသည္ကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိ၍ေခၚဆို 
ေရးသားၾကရန္ ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း ပါရွိသည္။

 ဗမာမဟုတ္ေသာ    တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း    ၎တို႔၏ 

အမည္နာမေရွ႕တြင္ ဗမာအသုံးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ (ဦး၊ ေဒၚ) အသုံးအႏႈန္း ကို 
ထည့္သြင္းေရးသားေနျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ  ၎တို႔၏  ကိုယ္ 
ပိုင္အသုံးအႏႈန္း ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းေရးသားေစလို 
သည္။

 “လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကိုဝါးမ်ိဳေန 
သလိုမ်ိဳး ခံစားရတယ္။ ဗမာေတြက လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို ဖန္တီး(အသက္သြင္း)
ေနတဲ့အေတာအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့  ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို    အတတ္
ႏိုင္ဆုံး ကာကြယ္သြားမွာပဲ။ ကိုယ့္အသိတရားနဲ႔ကိုယ္ တိုက္ထုတ္ 
(လုပ္ေဆာင္)သြားဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့” ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၏ 
အမွတ္ (၁၆) တပ္ရင္း၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ပဒိုေစာေမာင္ေ႐ႊက ေျပာပါ 
သည္။

 ၎ျပင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းေကာက္ 
ယူရာတြင္လည္း အသက္ (၁၈) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ပါက အမည္နာမေရွ႕တြင္ 
(ဦး၊ ေဒၚ) ထည့္သြင္းရန္၊ အသက္  (၁၈)  ႏွစ္ေအာက္ဆိုပါက  (ေမာင္၊ မ)
ထည့္သြင္းေကာက္ခံရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၫႊန္ 
ၾကားထားသည္။

 “ဦး၊ ေဒၚ  မထည့္ဘဲနဲ႔   တိုင္းရင္းသားအမည္နာမကို   တိုက္႐ိုက္ 
ထည့္သြင္းလို႔ မရဘူး။  ဦး၊  ေဒၚ  (အသုံးအႏႈန္း)  ကေတာ့     ကြန္ပ်ဴတာ  
Software နဲ႔ က်ားမခြဲျခားဖို႔အတြက္ လုပ္ထားတာ။ တိုင္းရင္းသား နာမည္
ထည့္ခ်င္ရင္ ဦး၊ ေဒၚ ေနာက္မွာမွ ထည့္လို႔ရမယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၏ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ဦးဟိဏ္းလင္းထက္ 
က ေျပာပါသည္။

 အိမ္ေထာင္စုဇယားမ်ား၊ (ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား)မွတ္ပုံတင္
မ်ား၊ လိုင္စင္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္စုမ်ား၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာ 
မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာ အမည္နာမ 
ဝိေသသနမ်ားကို မပ်က္မကြက္ ထည့္သြင္းေရးသားၾကပါရန္ အမွတ္ (၁၆) 
တပ္ရင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

 ၂၀၁၉ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံ 
ၿမိ ႕ဳနယ္၊ ေဒါင္းဥေက်း႐ြာ၌ “သစၥာစီမံခ်က္”   ျဖင္ ့ႏိငုင္သံားစစိစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ ေဒသခံမ်ားက မြန္နာမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း 
ဝန္ထမ္းတစ္ခ်ိဳ႕က ေလွ်ာက္ထားသည့္အတိုင္း ထည့္သြင္းခြင့္မျပဳသျဖင့္ 
အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 အဆိုပါျပႆနာကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာ 
ေအာင္ႏိုင္ဦးက ၿမိဳ႕နယ္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ႐ုံးမွ 
ဦးစီးမႉး၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရသည္။

amvjn.mSiucjr. wieqqlkÉ$.m[., ep[.kjkWyjqW.,mvjkiu 
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 အလားတူ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့သူမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၆) သိန္းစီ ေထာက္ပံ့ေပးသြား
မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို  ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေပးအပ္ျခင္း မရွိေသး 
ေခ်။
 “သဘာဝေဘးကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက အားနည္းေနတယ္။ သဘာဝေဘး
က အစိုးရမွာတာဝန္ရွိတယ္။ ကယ္ဆယ္ ေရးအျပင္ သဘာဝေဘးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေပၚလာစီတစ္ခု  
ခ်မွတ္ဖို႔လိုတယ္။  ေနာက္ၿပီး   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအပိုင္းမွာလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ေဒသခံေတြ
ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ သူတို႔နဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့အေထာက္အပံ့ေတြကို အျမန္ဆုံးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ 
အရမ္းအေရးႀကီးတယ္” ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သူက ေျပာပါ 
သည္။

   စာ - ၃ - မွ

စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၉

 တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေပါက္ပင္
ကြင္းေက်း႐ြာတြင္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး 
ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူရန္အတြက္ဟုဆိုကာ ေက်း
႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက သဘာဝေဘးသင့္ျပည္သူ 
မ်ားထံမွ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ 
(၂,၀၀၀) ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အလႉရွင္မ်ားက 
ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရးၿမိဳ႕နယ္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အစီအမံျဖင့္ 
ေရးၿမိဳ႕တြင္ စုစည္းထားရွိထားသည္။ ေရေဘး 
သင့္ေက်း႐ြာမွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ 
ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ၎တို႔ေက်း႐ြာမွ ေရးၿမိဳ႕
သို႔ လာေရာက္ၿပီး သယ္ယူေနရေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 အဆိုပါ  သယ္ယူစရိတ္အတြက္   ေငြ 
ေၾကးေကာက္ခံသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏   လုပ္ရပ္
ကို မေက်နပ္ၾကေသာ ေရေဘးသင့္႐ြာသူ႐ြာသား
မ်ားတစ္ဝက္နီးပါးက သယ္ယူစရိတ္ေငြက်ပ္ 
(၂,၀၀၀) ကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ ေရးၿမိဳ႕မွ 
ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား   ေပါက္ပင္ကြင္းသို႔ေရာက္
ရွိသည့္အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက သယ္ယူစရိတ္ေပး 
အပ္ခဲ့ေသာ မိသားစုမ်ားကိုသာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္း
မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး သယ္ယူစရိတ္မေပးေခ်ခဲ့ေသာ 
မိသားစုမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ 

 “အိမ္ေျခ (၁၀၀) ေလာက္ေရေဘး 
သင့္ခဲ့တယ္။ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းရတဲ့အိမ္က  (၅၈) 
အိမ္။ သူတို႔က  (သယ္ယူစရိတ္)  (၂,၀၀၀)  ေပး 
ထားတဲ့ အိမ္ေတြပဲ။ သယ္ယူစရိတ္မေပးထားတဲ့ 
အိမ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမေပး ေတာ့ပစၥည္း
ေတြက ပိုေနတယ္။ ပိုေနတဲ့ပစၥည္းေတြကိုလည္း 
ရၿပီးသားအိမ္   (သယ္ယူစရိတ္ေပးထားတဲ့အိမ္) 
ေတြကိုပဲ ထပ္ၿပီးခြဲေဝေပးလိုက္တယ္။ဆိုလို
တာက အိမ္ေရျမဳပ္တာခ်င္းအတူတူ ရတဲ့အိမ္က 
ႏွစ္ဆ (ခါ) ရၿပီး  မရတဲ့အိမ္က  ဘာဆုိဘာမွ  မရ 
ဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးက ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္ဘူး ”  ဟု 
ေပါက္ပင္ကြင္းေက်း႐ြာ ရာအိမ္မႉးျဖစ္သူ ျပည္သူ႔ 
က်န္းမာေရးလုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ေပါက္ပင္ကြင္းေက်း႐ြာတြင္   အိမ္ေျခ 
(၅၀၀) ခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၉  ဩဂုတ္လ  (၈)  ရက္ေန႔ 
ေရးႀကီးမႈတြင္ အိမ္ေျခ (၁၀၀) ခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ 
သည္။ ရက္သတၱပတ္ (၄) ပတ္ခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး 

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အလႉရွင္မ်ားက ေပးပို႔လာ
ေသာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို  ေရးၿမိဳ႕နယ္    အာ
ဏာပိုင္မ်ား၏ အစီအမံျဖင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ 
မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 “ဆုံးရႈံးသြားတာေတာ့ ဘာမွ သိပ္မရွိပါ
ဘူး။ အိမ္ေတြ ေရျမဳပ္သြားတာပဲ ရွိတယ္။ေရေဘး
သင့္အိမ္ေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့တာကိုေတာ့ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကပဲ စီစဥ္ေနတယ္။ (ေထာက္ပံ့)

kyjSyjer,psËvj,m[., qyjyUrnjatWkjhuSiuk. 

aupjK[Õpjer,mç,k ecWe]k,ek.kjK·

ပစၥည္းသယ္ယူဖို႔ ေငြေကာက္မယ့္ကိစၥကို 
(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက) ေျပာေတာ့  ကြၽန္ေတာ္တို႔က
 သေဘာမတူဘူး။ အိမ္လည္း ေရျမဳပ္ေနတယ္၊ 
ေငြလည္း ထည့္ရဦးမယ္ဆိုေတာ့ သိပ္နည္းလမ္း
မက်ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕နဲ႔ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးအဖြဲ႕က     သေဘာထားကြဲေတာ့     ပိုက္ဆံ 
ေကာက္တဲ့ကိစၥကေတာ့ သူ႔ဘာသာ သူလုပ္မယ္
ဆိုၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 

လည္း ရာအိမ္မႉးတစ္ေယာက္ပဲေလ။ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ ဆႏၵကိုေတာ့ ေလးစားသင့္တာေပ့ါ” ဟု 
ရာအိမ္မႉးက ေျပာပါသည္။

 ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေပါက္ပင္ကြင္း ေက်း
႐ြာတြင္ ေနအိမ္နစ္ျမဳပ္သည့္အျပင္ ကြမ္းသီးၿခံ 
အေျမာက္အျမားလည္း ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 
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စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၉

 မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံ
ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွ 
ေက်ာင္းသား (၂) ဦးက ၎တို႔အေနျဖင့္ မူးယစ္
ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို သုံးစြဲထားသည္ဟု ဝန္ခံခဲ့ 
ေၾကာင္း အဆိုပါေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚ 
---- ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

 ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔ 
တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ 
အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
နဝမတန္းေက်ာင္းသား (၆)  ဦးကို  စစ္ေဆးေမး
ျမန္းခဲ့ရာ အဆိုပါေက်ာင္းသား (၂) ဦးက  မူးယစ္ 
ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံထြက္ဆိုခဲ့ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က   ေက်ာင္းသားတစ္
ဦးက စာသင္ခ်ိန္မွာ ေမွာက္အိပ္ေနေတာ့ အတန္း 
ပိုင္ဆရာမက ကြၽန္မကို လာေျပာျပတယ္။ 
ေက်ာင္းသားကို ေခၚေမးေတာ့ ဘာမွမေျဖဘူး။ 
အဲေတာ့ သူ႔မိဘေတြကို ေခၚလိုက္တယ္။ သူ႔မိဘ
နဲ႔ ဆရာမတို႔က ေပါင္းေမးေတာ့မွ သူနဲ႔ သူ႔သူငယ္
ခ်င္း (၅) ေယာက္က ေဆးလိပ္  အရက္ေသာက္
ေလ့ရွိတယ္လို႔ေျဖတယ္။ အဲေတာ့ သူတုိ႔မိဘအား
လုံးကို ေက်ာင္းကို  ေခၚလိုက္တယ္။  သူတို႔ထဲက 
(၂) ေယာက္က မူးယစ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုသုံး 

ေလးခါေလာက္ သံုးဖူးတယ္လို႔ ဝန္ခံတယ္။သူတို႔ 
ဘာ(မူးယစ္)ေဆး (အမ်ိဳးအစား) သံုးတယ္ဆို 
တာကေတာ့ ဆရာမတို႔လည္း မသိဘူး” ဟု 
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကိးက ေျပာပါသည္။

 မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲဖူးေသာ ေက်ာင္း 
သား (၂) ဦးအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္လိုပါက 
ခြင့္ရက္ရွည္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (မူးယစ္ 
ေဆးျပတ္ၿပီး) ျပန္လာပါက   ေက်ာင္းတြင္    ျပန္
လည္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာမႀကီးက 
ေျပာပါသည္။

 “ကေလးဆိုေတာ့ မွားတတ္တာပဲေလ။ 
ဒီလိုျဖစ္တိုင္း      ေက်ာင္းထုတ္ရမယ္ဆိုရင္   ဒီ
ေက်ာင္းမွာ ကေလးတစ္ေယာက္မွ  ရွိမွာမဟုတ္
ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္မကေတာ့ ကေလးေတ(မူးယစ္)
ေဆးျဖတ္ခ်င္ရင္ ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံကို 
ဆက္သြယ္ၿပီး ပို႔ေပးမယ္။ … ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ 
ဒီေလာက္ပဲ  လုပ္ေပးႏိုင္မယ္။   အာဏာပိုင္ေတြ
လည္း မဟုတ္ေတာ့ (မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲေရာင္းခ်
တာကို) မတားဆီးႏိုင္ဘူး” ဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 
က ဆက္ေျပာပါသည္။

 ၎အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ မူးယစ္ 
ေဆးဝါး  တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ 
မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက  ကား
ျဖင့္လာေရာက္၍  ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား   ျပဳ

k[iÕkjmer.|miÕÁnyj aTkjtnj,ek[.cj,q., (2) xJ,k 

mU,ysjeS,qu·,sWYT.,e]k.cj, wnjK·

လုပ္ျခင္း၊ ျပခန္းမ်ား  ျပသျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္သည့္
အျပင္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္လည္း (မူးယစ္ေဆးဝါး 
ပညာေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ) စာစီစာကုံး 
ၿပိဳင္ပြဲမ်ား လစဥ္ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း၊ ေက်ာင္းပ်က္
ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားသို႔ တိုင္ၾကား 
စာမ်ား ေပးပို႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း 
သိရသည္။

 “ကြၽန္မတို႔ ႐ြာမွာလည္း မူးယစ္ေဆး 
သုံးေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ 
မႏွစ္ကဆို ေက်ာင္းသားတစ္ယာက္က မူးယစ္ 
ေဆးသုံးစြဲမႈ၊ မုဒိမ္းမႈနဲ႔ အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္” ဟု 
မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ----- ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

 တိုးတက္ေသာ မြန္လူငယ္အစည္း 
အ႐ုံး၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာအစီရင္
ခံစာအရ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား 
အားလုံး၏ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ မူးယစ္ 
ေဆးသုံးစြဲဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကဳံရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။
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 “ဒါ(အမည္နာမ ဝိေသသလကၡဏာ ထည့္သြင္းတာ)ဟာတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုထည့္ခြင့္
မေပးဘူး၊တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ၊  တာဝန္ရွိသူေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ ရွိရင္ (နာမည္) 
အတိအက်နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကိုျဖစ္ျဖစ္ ျပည္နယ္လဝကဦးစီးမႉးဆီကိုျဖစ္ျဖစ္ ရဲရဲသာတိုင္ပါ။ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးပါ့ 
မယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက၎၏လူမႈကြန္ရက္ တြင္ ေရးသားထားသည္။

 ယခင္က အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
အမည္နာမမ်ား ေရွ႕တြင္ (ဦး၊ ေဒၚ) မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ကာယကံရွင္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵအတုိင္း 
ထည့္သြင္းေရးသားႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 “ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွာလည္းပဲ အမည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ လူမ်ိဳးကို  ၾကည့္ၿပီးမွ  
ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း (သက္ဆိုင္ရာ)တိုင္းရင္းသားဘာသာ(စကား)နဲ႔ ထည့္သြင္းေရးသားႏိုင္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမား၊ 
လူဝင္းမႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဦးစီး႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင္ခ်ယ္က ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၈ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၌ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းတြင္ ဦး၊ ေဒၚ အသုံးအႏႈန္းသည္   
အ႐ိုအေသေပး
သည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာမန္ေရးသားေျပာဆိုသည့္အခါ ဦး၊ ေဒၚအသုံးအႏႈန္းကို မႀကိဳက္ပါက မထည့္သြင္းပဲ ေနႏိုင္ေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားႏွင့္ အစိုးရ၏တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းအတိုင္းသာ ျပဳလုပ္ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 စာ - ၅ - မွ
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စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၉

 ၂၀၁၉ ဩဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ 
ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ သဲျဖဴကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု ရဲျပားကုန္း
ေက်း႐ြာတြင္ ေနအိမ္ (၂၇)  လုံး  ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့
သည္။ အဆိုပါေနအိမ္မ်ားကို ္လည္တည္ေဆာက္ 
ေပးရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ညႇိႏႈိင္းမႈ
မေျပလည္သျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ 
ငန္း ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း သိရသည္။

 
 
 
 
 

ေန အိ မ္ ဆံုး ရႈံး ခဲ့ သူ မ်ား အ တြ က္  
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက ေျမေနရာ(အစားထိုး)
ခ်ထားေပးၿပီး   တစ္အိမ္ေထာင္စုလွ်င္   ေငြက်ပ္ 
သိန္း (၇၀) တန္ ေနအိမ္တစ္လုံး  တည္ေဆာက္
ေပးမည့္အျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးလည္း သြယ္တန္းေပး 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ထံမွ 
သိရွိရသည္။

 “ေဒသခံေတြကေတာ့ အရင္ေနရာပဲ 
သူတို႔ျပန္ေနခ်င္တယ္။  (ဒါေပမယ့္)  အဲေနရာက
ျပန္ေနလို႔ အဆင္မေျပဘူး၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ 
တယ္။ ေနရာေျပာင္းဖို႔ (အစိုးရက) ေျမေနရာခ် 
ေပးထားတယ္။ (အဲဒီေျမေနရာမွာ) ေနရင္ 
အစိုးရက တစ္အိမ္ေထာင္စုကို သိန္း (၇၀) တန္ 
အိမ္တစ္လုံးစီ ေဆာက္ေပးသြားမယ္။ ဒါမဟုတ္ 
ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ 
အစိုးရက သိန္း (၇၀) ထုတ္ေပးမယ္။ မီးသြယ္ေပး

မယ္။ လမ္းခင္းေပးမယ္။ သူတို႔(ေနအိမ္ပ်က္စီး 
ဆုံးရႈံးခဲ့သူမ်ား) လက္ခံရင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပး 
မယ္။ (ဒါေပမယ့္) အားလုံးက လက္မခံၾကဘူးျဖစ္
ေနတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ညႇိႏႈိင္းေနတုန္းပဲ” ဟု 
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ 
မင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာပါသည္။

 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအ 
တြက္ အစုိးရက စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင္ ့ရွိေသာေျမေနရာ
သည္ စားက်က္ေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ယခု 
(အစိုးရက ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေပးမည္ဆို 

ေသာ) ေျမေနရာသည္ ရဲျပားကုန္းေက်း႐ြာႏွင့္ 
(၇) ဖာလုံကြာေဝးေသာေၾကာင့္  ထိခိုက္ဆုံးရႈံးခဲ့
သူအမ်ားစုက  အစိုးရ၏  စီမံခန္႔ခြဲမႈကို  လက္မခံ 
ႏိုင္ဘဲ ၎တို႔၏မူလေနရာတြင္သာျပန္လည္ေန
ထိုင္လိုၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

 ၎ျပင္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ေသာ ေနအိမ္ 
မ်ားသည္ သိန္းရာဂဏန္းအထိ တန္ေၾကးရွိသျဖင့္ 
အစိုးရက ေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ သိန္း (၇၀) 
တန္ ေနအိမ္မ်ားကို လက္ခံလိုျခင္း မရွိေၾကာင္း 
ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး ----- က ေျပာပါသည္။

 “သိန္း (၇၀) တန္ အိမ္ေဆာက္ေပးမယ္ 
ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုမွ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္ဆို ၿခံတစ္ၿခံ(ေျမကြက္တစ္ကြက္)ကို 
(သိန္း)ရာဂဏန္းနဲ႔ ဝယ္ထားတာ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို 

သိန္း(၇၀)တန္ အိမ္ေဆာက္ေပးၿပီးရင္ကြၽန္ေတာ့္
မူလၿခံကို ျပန္ေပးဦးမွာလား။ မေပးရင္ ကြၽန္ေတာ္
တို႔က လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဆုံးရႈံးသေလာက္ဆုံးရႈံးခဲ့
ၿပီးပါၿပီ။ ဒီၿခံပါ ထပ္ဆုံးရႈံးရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔
အေနနဲ႔ အမ်ားႀကီးနစ္နာပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူလေနရာမွာပဲ ျပန္ေန 
ခ်င္တယ္။ အႏၲရာယ္ရွိပါေစ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေန 
မယ္။ လူေနလို႔မရရင္ သီးႏွံစိုက္စားမယ္” ဟု ဦး 
----- က ေျပာပါသည္။

 “အစိုးရက အိမ္(ျပန္)ေဆာက္ေပးရရင္ 
မူလေနရာကိုေတာ့ အစိုးရက ယူလုိက္မွာေပ့ါ။ 
ဟိုေနရာလည္းယူ၊ ဒီေနရာလည္းယူဆိုရင္ မျဖစ္ 
ဘူးေလ” ဟု ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာပါ 
သည္။

 မလတ္ေတာင္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း  ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ   ေတာင္တန္း
မ်ားကို ဘူမိေဗဒပညာရွင္အဖြဲ႕က ဩဂုတ္လ(၂၈)
ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ  (၁၃)  ရက္ေန႔အထိ
ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။ စစ္ေဆးခ်က္အရ 
ျပတ္ေ႐ြ႕အက္ကြဲေၾကာင္း (၂၁) ေနရာ ေတြ႕ရွိထား
ၿပီး ၎ေနရာမ်ားတြင္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ 
အလားအလာမ်ားရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာပါ 
သည္။

 “ေျမၿပိဳႏိုင္တဲ့လကၡဏာေတြ ေတြ႕ထား
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာင္နံရံမွာ ေန,ေနၾကတဲ့ 
သူေတြအားလုံးကို ေျပာင္းဖို႔ ဘယ္လြယ္မလဲ။အိမ္
ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ လြယ္တဲ့ကိစၥမွ မဟုတ္တာ။ 
အစိုးရက ေျမေနရာေပးတယ္ ထားဦး၊ သူတို႔ကို 
ေျပာင္းခိုင္းရင္ ေျပာင္းၾကမလား၊ ဒါကလည္း 
ရွိေသးတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆက္ေျပာပါသည္။

 ေပါ င္ ၿ မိဳ ႕ နယ္ေတာင္တန္း မ်ားတြ င္  
ေျမၿပိဳႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို ေတြ႕ရွိထား
ျခင္းေၾကာင့္ ၎ကိစၥကို ျပည္သူမ်ားက  သိရွိနား 
လည္လာေစရန္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္
ေဆာင္သြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာပါသည္။

 “ဒီေတာင္ၿပိဳတဲ့ကိစၥကေတာ့ ေက်ာက္ 
မိုင္းနဲ႔ မဆုိင္ဘူး။ လူေတြက ေျပာတာေပ့ါေနာ္၊ 
ေက်ာက္မိုင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တာဆုိၿပီးေတာ့။ 
ဒါေပမယ့္ (ေက်ာက္)မိုင္းခြဲတာက မုတၱမမွာ  မရွိ
ဘူး။ က်ဳံးကဘက္မွာပဲရွိတယ္။ အဲဒီဘက္မွာ 
ေတာ့ ေျမၿပိဳတာ မရွိေသးဘူး” ဟု သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးက 
ေျပာပါသည္။

asiu,r×Hcj< edqK·m[., v§i×éicj,mé me\plvjq\fcj< 

\pnjlvjTUeT.cjer,lupjcnj, ]knj²]k.en
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×iucjc·er,×Hcj< mptjqkjrnj mWnjB.q.ek[.cj,Sr.Sr.mm[.,kiu Vänj]k.,

ေအာက္တိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

 မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္းရွိ  အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္    မြန္ဘာသာ 
သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားကို 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္းရန္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ 
ဒုပညာေရးမႉးက ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္က မြန္ဘာ 

သာဆရာဆရာမမ်ားကို လစာေငြထုတ္ယူရန္ 
ၿမိဳ႕နယ္ဒုပညာေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက  ေခၚယူခဲ့
သည္။ လစာေငြမထုတ္ယူမီအခ်ိန္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာ 
ေရးမႉး႐ုံးခန္းတြင္ စုေဝးေနစဥ္ ထိုကဲ့သို႔ ၫႊန္ၾကား 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “ဆရာတို႔က Unicode  သုံးၿပီဆိုေတာ့ 
(ဆရာတို႔ရဲ႕  လူမႈကြန္ရက္က)   post   ေတြေရာ
comment ေတြကုိပါ အကုန္ဖတ္(ေစာင့္ၾကည့္)
လို႔ ရသြားၿပီဆိုေတာ့ ဘယ္သူကႏိုင္ငံေရးလုပ္ေန
တယ္ဆိုတာ အကုန္သိႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံေရးနဲ႔  ကင္းကင္းေနဖို႔  လိုတယ္။  ႏိုင္ငံေရး
လႈပ္ရွားမႈေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။ အစိုးရဝန္ထမ္းလုပ္ရင္ 
ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ မရဘူး ”  ဟု  ဒုပညာေရးမႉးက 
ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မြန္ဘာသာေက်ာင္းဆရာ 
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မြန္ဘာသာ 
သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ (Lan 
guage Teacher - LT) အေယာက္ (၁၀၀)ေက်ာ္

ရွိၿပီး ေန႔စားလေပးေက်ာင္းဆရာဆရာမ (Teac 
hing Assistance – TA)  အေယာက္ (၂၀) ခန္႔ရွိ 
ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ဆရာေတြအားလုံးကို ေျပာတာပဲ။ 
အမ်ိဳးသားေရးမလုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဖို႔ ဖိအား 
ေပးတာလား မေျပာတတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က 
အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေနေပမယ္ ့အေတာ္မ်ားမ်ားက 
မြန္စာေပနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈေတြမွာ မြန္အမ်ိဳးသား 
အေရးေတြမွာ ကူညီလုပ္ကိုင္ေနေတာ့ သတိေပး

တာလား မေျပာတတ္ဘူး။ သူက အဲလုိေျပာေတာ့ 
သတိထားေနရတာေပါ့။ (ဆရာဆရာမေတြ) 
အကုန္လုံးက မြန္အမ်ိဳးသားအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
လႈပ္ရွားေနတဲ့သူခ်ည္းပဲဆိုေတာ့  ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး 
အေရးယူမလားဆိုတာ နည္းနည္းေၾကာက္ေနရ 
တယ္” ဟု ၎ေက်ာင္းဆရာက ေျပာပါသည္။

 မြန္ဘာသာဆရာဆရာမမ်ား၏   ေျပာ 
ၾကားခ်က္အရ အစိုးရေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား
ႏွင့္ ၎တုိ႔အၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံ 
ေရးမ်ား  မရွိေၾကာင္း  သိရသည္။  ၂၀၁၇ - ၁၈ 
ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း  မြန္ဘာသာစာသင္ခ်ိန္

တြင္ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးက ေျမျဖဴဝွက္ထား 
သျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီက လာ 
ေရာက္ေျဖရွင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 “(မိခင္ဘာသာစကား)စာေပသင္ၾကား
ခြင့္ေရာ အမ်ိဳးသား အေရးလႈပ္ရွားခြင့္ေရာပိတ္ပင္
လို႔မရပါဘူး။ လူတုိင္းက   ကိုယ့္လူမ်ိဳး    ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ဖို႔  လုပ္ၾကရမွာပဲေလ။  ဒီအေပၚမွာ  ပိတ္ပင္
တားျမစ္တာရွိရင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ
ကို လာေရာက္တင္ျပႏိုင္ပါတယ္” ဟု  တိုင္းရင္ 
းသားေရးရာေကာ္မတီမွ မြန္လူမ်ိဳးကိုယ္စားျပဳအ
ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္မြန္ရာဇာက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး 
ဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး  မြန္ျပည္နယ္တြင္  တိုင္းရင္း
သားဘာသာစကားသင္ၾကားရန္  ေန႔ေပးလစား
ဆရာဆရာမ (၃၄၀) ဦး ခန္႔အပ္ခဲ့ရာ မြန္ဘာသာ
ဆရာဆရာမ (၁၄၈) ဦး၊ ကရင္ဘာသာဆရာ 
ဆရာမ (၁၄၈) ဦးႏွင့္ ပအို႔ဝ္ဘာသာဆရာဆရာမ 
(၂၁) ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆရာတို႔က Unicode  သုံးၿပီဆိုေတာ့ 

(ဆရာတို႔ရဲ႕  လူမႈကြန္ရက္က)   

post   ေတြေရာ comment ေတြကိုပါ 

အကုန္ဖတ္(ေစာင့္ၾကည့္)လို႔ 

ရသြားၿပီဆိုေတာ့ ဘယ္သူက

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ 

အကုန္သိႏိုင္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ 

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔  ကင္းကင္းေနဖို႔လိုတယ္။  

ႏိုင္ငံေရး

လႈပ္ရွားမႈေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။ 

အစိုးရဝန္ထမ္းလုပ္ရင္ 

ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ မရဘူး ” 
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ေအာက္တိုဘာ ၁ ၊ ၂၀၁၉

 ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ (၂၅)  ရက္ေန႔
တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊   ေရးၿမိဳ႕နယ္   လမိုင္းၿမိဳ႕မ  (၂) 
ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ႐ြာသားတစ္ဦးကို 
မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာကြယ္ေရးတပ္မွ ဗိုလ္မႉးတစ္
ဦးက  မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သုံးစြဲထားသည္
ဟု စြပ္စြဲကာ  ႐ိုက္ႏွိက္ခဲ့ၿပီး အမႈကိုေက်ေအးရန္  
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးကာ ဖိအားေပးလာခဲ့ေၾကာင္း 
ကာယကံရွင္က ေျပာပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ (၂၅)ရက္ေန႔ 
၌  ည (၉) နာရီအခ်ိန္ခန႔္က ကြမ္းသီးၿခံမွ အိမ္သို႔
ျပန္လာစဥ္ ႐ြာသာယာလမ္းအေရာက္ မြန္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းကာကြယ္ေရးတပ္မွ  ဗိုလ္မႉးသုိက္ဝင္းႏွင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ အဝတို႔က အဆိုပါ႐ြာသားကိုလွမ္း
ေခၚၿပီး  မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေနသည္ဟုဆို 
ကာ   လြယ္အိတ္ကို ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့သည္။ 
လြယ္အိတ္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးမေတြ႕ရွိေသာ္လည္း 
မူးယစ္ေဆးဝါး  ဖြက္ထားသည္ဟုဆိုကာ လက္
ကို ဖမ္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ပါးကို သုံးေလးခ်က္ ႐ိုက္ႏွိက္
ခဲ့သည့္အျပင္  ေျခေထာက္ျဖင့္လည္း ကန္ 
ေက်ာက္ခဲ့သည္။

 “ဒီကိစၥကို ႐ြာကို ျပန္မေျပာနဲ႔။ ဘယ္သူ 
ကိုမွလည္း မတိုင္နဲ႔။   တကယ္လို႔မင္းတိုင္လိုက္
ရင္ ျပႆာနာပိုရွည္သြားမယ္။ (အဲလိုဆိုရင္) 
မင္းေရာ ငါတို႔ေရာ အလုပ္ရႈပ္သြားမယ္” ဟု 
ဗိုလ္မႉးက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ကာယကံရွင္က 
ေျပာပါသည္။

 ထိုသို႔ ႐ိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္မ်က္
ခုံးကြဲကာ  ပါးႏွစ္ဖက္တြင္လည္း  ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ဗိုလ္မႉး
သိုက္ဝင္းႏွင့္  တပည္ျ့ဖစ္သူမ်ားက ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးတြင္ ကာယကရံွင္ကုိလာေရာက္
ေတာင္းပန္ၿပီး  ေဆးကုသစရိတ္ က်ပ္သိန္း (၂၀)  
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးကာ အမႈကို ေက်းေအးေပရန္  
လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 “အမႈဖြင့္ဖို႔ကလည္း  သူတို႔က အာဏာ 
နဲ႔ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို တစ္ခုခု လုပ္လိုက္မွာ  
အေမက  စိုးရိမ္ေနတယ္။  ၿပီးေတာ့ ၿခံထဲက အစ္မ 
ကိုလည္း တစ္ခုခုလုပ္လိုက္မွာ စိုးရိမ္ေနတယ္။ 
ေနာက္ပိုင္း    ၿခံသြားတဲ့ လမ္းမွာ (ကြၽန္ေတာ့္ကို) 
ေသနတ္နဲ႔ ပစ္မယ္လို႔ (ၿခိမ္းေျခာက္တ့ဲအတြက္) 
ၾကာက္ၿပီး ေက်ေအးေပးလိုက္ရတယ္။ ေငြက 
ေတာ့ (၇) ရက္ေလာက္  ေစာင့္ရမယ္လို႔  သူတို႔ 

ဘက္က  ေျပာလာတယ္” ဟု ကာယကံရွင္ ေျပာ 
ဆိုသည္။ 

 လက္ရွိတြင္ ႐ိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရသူက 
မြန္ၿငိမ္း ခ်မ္းကာကြယ္ေရးတပ္ကို   ေၾကာက္႐ြံ႕ေန
ၿပီး ကြမ္းသီးၿခံသို႔ မသြားရဲေၾကာင္း၊ ၿခံထဲရွိ တဲကို
လည္း  မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းကာကြယ္ေရးတပ္က ဖ်က္စီး 
ထားသည့္အတြက္ ၿခံကိုလည္း ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္
ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 “ အမႈကို   ရင္ဆိုင္ဖို႔က်ေတာ့   ဥပေဒ 
အေၾကာင္းကိုလည္း  တစ္ေယာက္မွ  နားမလည္ 
ဘူး။  သူတုိ႔က  အာဏာနဲ႔    ေသနတ္ရွိေနေတာ့
ေၾကာက္ေနရတယ္။     သူတို႔တပည့္ေတြလည္း 
ရွိေနတယ္ဆိုေတာ့ ဦးေဆာင္အမႈဖြင့္မယ့္သူ 
လည္းမရွိဘူး။  အကုန္လုံးက  သူတို႔ကိုေၾကာက္
ေနရတယ္။ ၿခံကိုသြားရဦးမယ္ လမ္းမွာ တစ္ခုခု 
လုပ္လိုက္မွာကိုလည္း စိုးရိမ္ေနရတယ္။ အဲဒါ 
ေၾကာင့္ ေတာင္းပန္တာကို လက္ခံလုိက္တယ္။ 
သူနဲ႔ ဆက္ျငင္းေနမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္း လူကို 
(ေသနတ္နဲ႔)ပစ္လိုက္မွာကို  စိုးရိမ္တယ္” ဟု 
ကာယကံရွင္၏ အစ္မ ေတာ္စပ္သူက ဆိုသည္။

 ယင္းကိစၥကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မႉးထံ ညတြင္းခ်င္း တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း   အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ၎ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ရဲစခန္း 
ကိုသာ တိုင္ၾကားရန္ ၫြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း 
၎က ေျပာသည္။

 မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းကာကြယ္ေရးတပ္မွ   ဗိုလ္
မႉးသိုက္ဝင္းသည္ ႐ြာသားမ်ားကို အျပစ္မရွိအျပစ္
ရွာ ႐ိုက္ႏွက္ေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားရင္လည္း 

RW.q.,tsjxJ,kiu  mWnj|cimj,K[mj,er,k.kWyjer,tpj biuljmç,tsjxJ,k Riukj×Hkj´ 
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အႏၲရာယ္ျပဳခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည့္အတြက္ 
တိုင္ၾကားရဲျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဗိုလ္မႉးသုိက္ဝင္းကို 
ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရေစလိုေၾကာင္း  ႐ြာသား 
မ်ားက ေျပာသည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္      ျပည္သူစစ္ကဲသို႔
ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ 
သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ားထံတြင္လက္
နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရလဲလွယ္ထားသည္ အျခား 
ေသာ  လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ားလည္း
ရွိၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္  မူးယစ္ေဆး
ဝါး  ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ တရားမဝင္ လက္နက္ကိုင္ 
ေဆာင္မႈတြင္  ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ   အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား  
ၿခိမ္းေျခာက္ကာ  ေျမယာသိမ္းယူမႈ  ျပဳလုပ္ေန 
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
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 “တစခ္်ိ ႕ဳဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳသမားေတြက ဘနိ္းစာ႐ြကကုိ္အရည္
က်ိဳေသာက္ရင္ ေရာဂါသက္သာတယ္လို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ အဲေတာ့ 
ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားထားတဲ့ေဆးေတြကို မေသာက္ေတာ့ဘူး။ ဘိန္း 
စာ႐ြက္ရည္ပဲ ေသာက္ေနေတာ့ ၾကာလာတဲ့အခါမွာ သူတို႔က်န္းမာ 
ေရးက ပိုပိုဆိုးလာတယ္”

 မြန္ျပည္နယ္အပါအဝင္   ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ   တိုင္းရင္း 
သားေဒသမ်ားအသီးသီးတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈ ေၾကာက္ခမန္း 
လိလိ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ 
ခံစာမ်ားအရ သိရွိရသည္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀) 
ၿမိဳ႕နယ္မွ လူဦးေရ အေယာက္ (၅၀၀) ခန္႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ေသာတိုးတက္
ေသာ မြန္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး၏ အစီရင္ခံစာအရ အသက္ (၁၂)ႏွစ္
မွ အသက္ (၆၀) အ႐ြယ္ ျပည္သူမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈ 
သည္ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူဦးေရ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္မ်ားျပား
လာၿပီး အလႉအိမ္မ်ား၊ ရဟန္းခံရွင္ျပဳအိမ္မ်ားႏွင့္ လက္ထပ္မဂၤလာ 
ျပဳလုပ္သည့္အိမ္မ်ားတြင္   လူငယ္လူလတ္ပိုင္းမ်ားအား  အစားအ 
ေသာက္  အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္  ဧည့္ခံရမည့္အစား  မူးယစ္ေဆးျပား
သို႔မဟုတ္ ဘိန္းစာ႐ြက္ျဖင့္ ဧည့္ခံလာၾကရာ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈ 
သည္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာလ်က္ရွိသည္။

 မြန္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈကို ေလ့လာမည္ 
ဆိုပါ သံုးစြဲမႈပုံစံေျပာင္းလဲလာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ 
ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးျပားထက္  ဘိန္းစာ႐ြက္ကို   ပိုမို 
သုံးစြဲလာသည္။ ဘိန္းစာ႐ြက္သည္ မူးယစ္ေဆးျပားထက္ ေဈးႏႈန္း 
ပိုမိုခ်ိဳသာသည့္အျပင္ လူျမင္ကြင္းတြင္လည္း သုံးစြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
လူငယ္မ်ားက ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္ေနၾကသည္။

 ၎ျပင္  ဘိန္းစာ႐ြက္သုံးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  အသိမွား
အျမင္မွားမ်ားသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအၾကား  ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိ
သည္။ ဘိန္းစာ႐ြက္သည္ ခႏၶာကိုယ္ကိုက္ခဲျခင္းကို သက္သာေစၿပီး 
ကိုယ္လက္ေပါ့ပါးကာ လန္းဆန္းေစသည္။ ဘိန္းစာ႐ြက္ရည္ 
ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ပုိလုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ပင္ပန္းႏြမ္း 
နယ္မႈဒဏ္ကိုလည္း ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္ဟု လူငယ္မ်ားက ခံယူထား 
သည္။

 

လူႀကီးပိုင္းကလည္း   ဘိန္းစာ႐ြက္ရည္   ေသာက္သုံးျခင္း
ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိသည္ဟု 
ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည္။ ဘိန္းစာ႐ြက္ရည္က ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ
ကို သက္သာေစသည္ဟုဆိုကာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲေသာက္သုံးေနသူမ်ားရွိ 
သည္။
     “မိဘေတြကလည္း 
ဘိန္းစာ႐ြက္(သုံးစြဲတာ)ကိုလက္ခံလာ 
ၾက တယ္။ မိဘေတြကိုယ္တိုင္က ဘိန္းစာ႐ြက္ကို အေျခာက္လွန္းၿပီး 
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လက္ဖက္ေျခာက္အေနနဲ႔ ေသာက္သုံးေနၾကတယ္။ သူတို႔ကိုယ္ 
တိုင္က ဘိန္းစာ႐ြက္ကို လက္ခံလာတဲ့အတြက္ လူငယ္ေတြက 
ဘိန္းစာ႐ြက္ကို ေျပာင္းလဲသုံးစြဲလာၾကတယ္” ဟု တိုးတက္ေသာ 
မြန္လူငယ္အစည္းအ႐ုံးမွ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ မင္းေထာကြီးက ေျပာပါ 
သည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္ (၁၃) ႏွစ္အ႐ြယ္မွ အသက္ (၆၀) 
ေက်ာ္အ႐ြယ္အထိ လူႀကီးလူငယ္မေ႐ြး ဘိန္းစာ႐ြက္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ 
သုံးစြဲလာၾကၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေဝဒနာရွင္မ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။

 ဘိန္းစာ႐ြက္ရည္သည္ ခါးသက္ေသာ အရသာရွိသည္။ 
၎ခါး သက္ေသာ အရသာကိ ုေပ်ာကသ္ြားေစရန္ လငူယအ္မ်ားစုက 
ကိုကာကိုလာအခ်ိဳရည္ သို႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္တို႔ႏွ
င့္ အခ်ိဳးက်ေရာစပ္ကာ ေသာက္သံုးေလ့ရွိသည္။ သက္ႀကီးပိုင္းႏွင့္ 
ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေဝဒနာရွင္မ်ားက ဘိန္းစာ႐ြက္ကို အေျခာက္လွန္းကာ 
လက္ဖက္ေျခာက္အျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။

ဘိန္းစာ႐ြက္တြင္ မည္သို႔ေသာ ေဆးဖက္ဝင္အာနိသင္ရွိသည္ကို 
ေသခ်ာစြာ သုေတသနျပဳလုပ္ထားျခင္း 
မရွိေသာ္လည္း ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားက လြဲမွားစြာ 
ယုံၾကည္သုံးစြဲေနသည့္အတြက္ မူးယစ္ေဆးအႏၲရာယ္ 
အသိပညာေပးေဆြးေႏြးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာေၾကာင္း 
မင္းေထာကြီးက ေျပာပါသည္။

 “ေဒသခံေတြက ဘိန္းစာ႐ြက္ကို မူးယစ္ေဆးေလာက္ 
အႏၲရာယ္မရွိဘူးလို႔ ခံယူထားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕(ထိုင္းကေနျပန္လာတဲ့)
႐ြာသားေတြက  ထိုင္းမွာ  ဘိန္းစာ႐ြက္ကေန  အကိုက္အခဲေပ်ာက္
ေဆးဝါးေတြ ထုတ္တယ္လို႔ သတင္းျဖန္႔ေနေတာ့ ပညာေပးတဲ့ 
အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြ ရွိလာတယ္” ၎က 
ဆက္ေျပာပါသည္။

 ဘိန္းစာ႐ြက္တြင္ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္အာနိသင္ရွိသည္ဟု ေက်း 
လက္ေနျပည္သူမ်ားက ခံယူထားေသာ္လည္း ဘိန္းစာ႐ြက္ကို 
ေရရွည္သုံးစြဲပါက ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာ
ႏိုင္ေၾကာင္း စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္တစ္ဦးက ေထာက္ျပေျပာ 
ဆိုသည္။

 “ဘိန္းစာ႐ြက္က နည္းနည္းပဲ သုံးမယ္ဆိုရင္ စိတ္ႂကြေဆး 
အာနိသင္ ရွိတယ္။ လန္းဆန္းသလို ျဖစ္ေနမယ္။ မ်ားမ်ားသုံးရင္ 
မူးယစ္ထုံထိုင္းတဲ့ အာနိသင္ ျဖစ္လာတယ္။ သူ႔မွာ အာနိသာ  (၂) 
မ်ိဳးရွိတယ္။ သုံးတာၾကာလာရင္ ခႏၶာကိုယ္ထိခိုက္ႏိုင္သလို စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္။ ပိုဆိုးတာက ဘိန္းစာ႐ြက္ကို 
ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္နဲ႔ ေရာေသာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘိန္း 
စာ႐ြက္အာနိသင္နဲ႔ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအာနိသင္ ေရာၿပီးေတာ့ 
စိတ္ေျခာက္ျခားတာ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္တာ၊ သံသယလြန္တာေတြ 
ျဖစ္တတ္တယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံမွ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆးစြဲေရာဂါကုဌာနတာဝန္ခံ ေဒါက္တာဝင္းေက်ာ္သူက 
ေျပာပါသည္။

 ဘိန္းစာ႐ြက္ကို ေရရွည္သံုးစြဲပါက ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည့္အျပင္ ဘိန္းစာ႐ြက္ေၾကာင့္ 
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားကိုလည္း ခံရႏိုင္သည္။

 ဘိန္းစာ႐ြက္ (၆) ကီလိုဂရမ္ႏွင့္အထက္ လက္ဝယ္ဖမ္းဆီး
ရမိပါက ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ (၆) 
ကီလိုဂရမ္ေအာက္ လက္ဝယ္ထားရွိပါကလည္း (၁၀) ႏွစ္ထက္ 
မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု စုံစမ္းသိရွိရသည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ က်ိဳက္မေရာ၊ ေခ်ာင္းဆုံ၊ 
မုဒုံ၊ သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဘိန္းစာ႐ြက္ကို က်ယ္က်ယ္ 
ျပန႔္ျပန႔္ သုံးစြဲေနၾကၿပီး ၎ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစာ႐ြက္ကို 
အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ မိမိတို႔ 
ေဒသတြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သျဖင့္ သုံးစြဲသူဦးေရလည္း 
တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇူလိုင္လအထိ 
ဘိန္းစာ႐ြက္ဖမ္းဆီးရရွိမႈ (၂ဝ) မႈရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံးမွ 
စုံစမ္းသိရွိရသည္။

 “ဘိန္းစာ႐ြက္ကို ၿခံေတြ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းတဲ့ 
ေဒသေတြမွာ စိုက္ထားၾကတယ္။ အဲကေန ခူးလာၿပီးမွ ေက်း႐ြာေတြ
မွာ လာေရာင္းၾကတယ္။ ထိုင္းဘက္ကေန သယ္လာတာမ်ိဳးလည္း 
ရွိတယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ႐ြာသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cjed,RHcjmH Tutje0qvj

    16 rGefvlxktoH


