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စာေစာင္သည္ အာရွတရားမွ်တမႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ိုင္ရာအဖြဲ႔  ႏွင့္အတ 
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး ိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားကြန္ က္ ျမန္မာ  တို႔ ပးတြဲ ုတ္ေ ျခင္းျဖစ္္သည္  
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အမွာစကား

စာေစာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငရံွိ ရန္ကုန္မွ အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံေရးအက် ္း
သားမ်ား၊ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္န ္ရွိ ပ ိပကျဖစ္ပြားရာ ေဒသတို႔မွ 
ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး  ီးတို႔၏ အေကာင္းအရာ တို႔ကို 
စုစည္းတင္ျပ ားျခင္းျဖစ္သည္  စာေစာင္သည္ ပးေပင္းပ ငျ္ခင္း 
နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳၿပီး အင္ဒိုနီးရွား၊ တီးေမာလက္စ္တီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔မွ 
အမ်ဳိးသမီး  ီးတို႔အား  မွ သုေတသန ျပဳ ားျခင္းကို 
ေဖာ္ျပ ားသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ က္စပ္ၿပီး  ၏ အ ိက 
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္တို႔ကို တင္ျပ ားျခင္း၊  ၏ ပးေပင္းပ င္ျခင္းနည္း
လမ္းအ းျပဳ သုေတသန ခ်ည္းကပ္နည္းတို႔ကို မိတ္ က္ေပးျခင္းႏွင့္ 
အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႏွင့္ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔အား ေလ်ာ္ေကးမ်ားေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ေျဖရွင္းေပးေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္တို႔ကို စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ ားသည္  

 မွ သုေတသနျပဳစုမတြင္ ပံ့ပိုးကညီခဲ့ကေသာ  ေရာပသမ ႏွင့္ 
အတတကြေလ့လာသင္ ျခင္း   အဖြဲ႔ င္တို႔ကို 
ေက်း း တင္ရွိပသည္

စာေစာင္သည္ လ ုအတြက္ ရဲ ့ံစြာ စည္းရံုးလံ႔ေ ာ္မကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး 
လ႔ေလာကႀကီးမွ ေစာစီးစြာ ြက္ခြာသြားသည့္ ညာ ိုးတး   

 ကို ုဏ္ျပဳအပ္ပသည္  ေအးခ်မ္းစြာ အနာ အိပ္စက္ႏုိင္ပေစ  
ိုု႔အတ သုုေတသနတြင္ပ င္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုုးကုုိလည္း 

ုဏ္ျပဳအပ္ပသည္  
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1 For security reason, some names have been changed.

မိမိတို႔၏ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသအမ်ဳိးသမီးမ်ား1
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ရန္ကုန္
ခ်ဳိခ်ဳိေအး
ႏွင္းႏွင္းေမး
ခင္မိမိခိုင္
မာမာ ီး
နီမိုလိင္
မာ

စန္းစန္းေမာ္
သႏာ
သက္သက္ေအာင္
တင္တင္ခ်ဳိ
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မာတိကာ

အမွာစကား

မိမိတို႔၏ အကမ္းဖက္မမွ
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသအမ်ဳိးသမီးမ်ား

အကမ္းဖက္ခံရမမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား  မ်က္ကြ ္ျပဳခံရ
ေသာ္လည္း ကက ္ရာမမဲ့ပ

နည္းလမ္းမ်ား 

ေသတာ သုိဲ႔ စးစမ္းျခင္း  ပ ပိကေကာင့္
ိးုက်ဳိးမ်ားခံစားေနရေသာ ကခ်င္၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက် း္သေ ာင္းတုိ႔၏ အေျခအေန အႏွစ္ခ်ဳပ္  

ရွာေဖြေတြ႔ရိွေသာ ေသာ့ခ်က္မ်ား

ဖြင့္ေနေသာေသတာ  အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ ာတ္ေကာင္းမ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

03
04
06
08
09
12
26
84



6

အကမ္းဖက္ခံရမမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ 
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား  မ်က္ကြ ္ျပဳခံရ ေသာ္လည္း ကက ္ရာမမဲ့ပ

စစ္ပြဲႏွင့္မုဒိမ္းက်င့္မသည္ ကမာႀကီး၏ ေခင္းစ ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ က္လက္ တည္ရွိေနေသာ္လည္း သတင္းမီဒီ ာမ်ား၏ 
အာရံုစိုက္မအတိုင္းအတာသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ နည္းေနၿပီး သတင္းမ်ားတြင္ အေကာင္းအရာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတို

တိုတုတ္တုတ္သာ ေဖာ္ျပမရွိကသည္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အကမ္းဖက္ခံ၊ ားစာခံမ်ားအျဖစ္သတင္းမီဒီ ာမ်ားတြင္ေဖာ္ျ
ပခံရၿပီးပ ိပကတစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခု ီ သို႔ ေနရာ ခ်င္းလဲလွ ္  ေဖာ္ျပခံရသည္  

အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားမတို႔ကို သတင္းမီဒီ ာတို႔တြင္ ကာရွည္စြာေဖာ္ျပမ မရွိသလို 
စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ အနာတရရွိ ားသ ဒုကသည္မ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပကၿပီး ိုအမ်ဳိးသမီးတို႔အား အေျပာင္းအလဲႀကိဳး
ပမ္းသည့္ေနရာတြင္ င္းတို႔၏ အသံမ်ား သို႔  တို႔သည္ စြမ္းေ ာင္ရည္ရွိ သမ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပခံရျခင္းမရွိ
သည္ကို ေတြ႔ရသည္  မုဒိမ္းမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းအ  သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကံဳေတြ႔ရေသာ 
အျခားေသာအကမ္းဖက္မမ်ားျဖစ္သည့္ တရားမ င္ ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္း ားျခင္း၊ နည္းေပင္းစံု ႏွိပ္စက္ည ္းပမ္းျခင္းႏွ
င့္လမ န္စြာျပဳမျခင္း၊ င္းတို႔ေန ိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွ ဖ ္ရွားပစ္ခံရျခင္း၊ အသက္ေမြး မ္းေကာင္းမ်ား ံုးရံးျခင္း၊ 
မိသားစု င္တစ္ ီး ီး ေသ ံုး ျခင္း၊ ေပ်ာက္ ံုးျခင္း စသည့္ နာက်င္ေကကြဲစရာတို႔ႏွင့္ ေသြဖ ္ေနသည္  

အကမ္းဖက္ခံရသအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ င္းတို႔ အကမ္းဖက္မမ်ား မခံရမွီႏွင့္ အကမ္းဖက္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
မျမင္ရျခင္းႏွင့္ တိတ္ ိတ္ျခင္းတို႔၏ ေျခာက္လွန္႔မကို ခံေနရသည္  အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ အကမ္းဖက္ခံ ားစာခံမ်ားအျဖစ္ 
အသံုးခ်ခံေနရသည္မွာ င္းတို႔သည္ လမအသိုင္းအ ိုင္း၏ စည္း ိုင္းအျပင္သို႔ တြန္းပို႔ခံရျခင္း၊ မေကာင္း ိုး းကဲ့သို႔သ
တ္မွတ္ခံရျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တား ီး ခံရျခင္း စသည္တို႔ကို ခ းစည္းခံေနရသမ်ားျဖစ္သည္  ို႔အတ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ ုဏ္သိကာရွိပု ိဳလ္မ်ားအျပင္ ိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန ိုင္ရာ လမပတ္ န္းက်င္ႏွင့္ မိသားစု 
မ်ားကပ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ င္းအျဖစ္အပ်က္တို႔မွ တို႔၏ မ်ား ကို မည္သို႔ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မရွိစသည္ စသည့္ အမွန္တရားအျပည့္အ ကို ဖ်က္ပစ္ျခင္း သို႔  ျငင္း ိုေနကသည္  

အာရွတရားမွ်တမႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ိုင္ရာအဖြဲ႔  သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွေသာ္လည္းေကာင္း 
ပ ိပကေကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အကမ္းဖက္မတို႔ကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ အကမ္းဖက္မ င္း 
ေနာက္ က္တြဲအေျခအေနႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္စံသတ္မွတ္ခ်က္ရွိေနေသာ အေျခအေနမွ အ သက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ 
ရုန္းကန္ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေနအ ားတုိ႔ကို ပးေပင္းပ င္မရွိေသာ သုေတသန တစ္ခုကို ီးစီး 
ီးရြက္ျပဳခဲ့သည္

ျမန္မာ၊ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ တီေမာလက္စ္တီႏုိင္ငံမ်ားမွ အကမ္းဖက္မတုိ႔တြင္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္ လာသ အမ်ဳိးသမီး 
 းီ၏ အေျခအျမစ္ရိွေသာ အျဖစ္အပ်က္တုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ပ ပိကအလြန္ႏွင့္ ပ ပိကျဖစ္ေနစ  ္အကအညီေပးသည့္ 

အစီအစ တုိ္႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မရိွသည့္ အေနအ ားတြင္ က္လက္တည္ရိွေနေသာ္လည္း 
ိအုမ်ဳိးသမီးတုိ႔မွ တုိ႔ ာသာ မည္ သုိ႔ကညီ၊ အေ ာက္အကျပဳခ့ဲသလဲစသည္တုိ႔ကုိ သုေတသနျပဳစုျခင္း၏ အ ကိ 

သင္ခန္းစာမ်ား အျဖစ္ ေဖာ္ျပ ားသည္   ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေ ာင္ရန္ အလ်င္လုိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
စစ္၏ ိးုက်ဳိး တုိ႔ကုိ ခံစားႀကံဳေတြ႔ခ့ဲေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မ်က္ကြ ျ္ပဳလုိျခင္းႏွင့္ င္းအမ်ဳိးသမီးတုိ႔အား 
မည္သည့္အ းေ ာက္ပံ႔မွမွ် မေပး  ဲသာမန္ ျပည္သမ်ားအျဖင့္ မ်က္လွည့္ န္ န္ အသြင္ေျပာင္း ားသည္ကုိ 
ေတြ႔ကရသည္  တၿပိဳင္တည္းတြင္ အစုိးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ာတ္ေကာင္မ်ားသည္ စစ္ပြအဲတြင္း ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရေသာ 
အကမ္းဖက္မမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေ ာက္စ  ္ျဖစ္ေပ ေသာ အကမ္းဖက္မတုိ႔အကား ကြင္း က္တုိ႔ကုိ 
ကည့္ရရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအကမ္းဖက္မပေပ်ာက္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေ ာက္ကျပဳမမ်ား 
မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပ ပိကအတြင္း အကမ္းဖက္ေစာ္ကားခံရသမ်ားအား လ်စ္လ် ရ ားျခင္းတုိ႔ မည္ သည္
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အကမ္းဖက္မ အ ံုးသတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လပ္ရွားေ ာင္ရြက္မမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ သည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အ ည္ေဖာ္ေ ာင္ရြက္ေနေစကာမ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိး သမီးတို႔သည္ နည္းေပင္းစံုျဖင့္ 
အကမ္းဖက္မကို က္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္အတြက္  ၏ သုေတသနသည္ က္စပ္မရွိေနေသးသည္ကို 
ေ ာက္ျပသည္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အကမ္းဖက္မ ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ္ေက်းမကို 
သုေတသန၏ အ ိက ေတြ႔ရွိ ခ်က္အျဖစ္ ေ ာက္ျပ ားသည္   ပးေပင္းပ င္ျခင္းသုေတသနျပဳမတြင္ အမ်ဳိးသမီး  
ီး၏ အလြန္ စိတ္ င္စားဖြ ္ေကာင္းၿပီး ေကကြဲစရာေကာင္းေသာ ာတ္ေကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပ ားေသာ္လည္း အစိုးရ၊ 

စစ္တပ္၊ အျခားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၊ ကုလသမ ႏွင့္ အစိုးရမ ုတ္ေသာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ အကမ္းဖက္မ 
ေ းအႏရ ္တို႔မွကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနတို႔ကို အတတကြ ပံုေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္  

င္းအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ာတ္လမ္းတို႔မွ တို႔ ကို ္တိုင္ တို႔တြင္ရွိေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ ခိုင္ၿမဲသည့္စိတ္ ာတ္တို႔ကို 
အသံုးျပဳၿပီး အသက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ ႏိုင္ရန္အတြက္ တင္းမာ ရက္စက္ေသာ အေျခအေနတြင္ အႏိုင္မခံအရံးမေပးပဲ 
ႀကိဳးစားလုပ္ ေ ာင္ေန သည္ကို ျမင္ ေတြ႔ရသည္  

စာေစာင္၏ ေခင္းစ ္သည္  ၏ အေက်ာ္ကား ံုုး သုေတသနလပ္ရွားမမ်ားမွ တစ္ခုု၏ နာမည္ျဖစ္သည့္ 
အမွတ္တရေသတာ ကို အေျခခံၿပီးေပး ားျခင္းျဖစ္သည္  င္းလပ္ရွားမတြင္ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္ 
လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တို႔၏အခက္အခဲ၊ ေပ်ာ္ရင္ စရာမ်ား၊ မ္းနည္းေကကြဲမတို႔ကို 
လ႔ံေ ာ္ေသာ အေရးပသည္အေျခအေနတို႔ကို စုေ ာင္းၿပီး အမွတ္တရသိမ္း ားသည့္ ပစည္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္  ေနာက္ ံုးရက္အစည္းအေ းတြင္ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ 

တို႔၏ အမွတ္တရ ျဖစ္သည့္ အေကာင္းအရာတို႔ကို အခ်င္းခ်င္းကားတြင္ ဖလွ ္ခဲ့ကသည္  စာေစာင္သည္ 
ျမန္မာျပည္ရွိ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳတို႔ကို စု ားေသာ အမွတ္တရ ေသတာကို ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြ ္  

ုတ္ေ ျခင္းျဖစ္သည္  င္းအမွတ္တရ ေသတာ ဲတြင္ ရန္ကုန္မွ ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသေ ာင္းမ်ား၊ ကရင္ႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္န ္ရွိ ပ ိပကျဖစ္ပြားေသာ ေနရာတို႔တြင္ ေန ိုင္ႀကီးျပင္းလာေသာ တိုင္းရင္းသ အမ်ဳိးသမီး  ီးတို႔၏ 
အျဖစ္အပ်က္တို႔ ပ င္သည္  

ို႔အ  ျမန္မာျပည္ႏွင့္ က္စပ္မရွိသည့္  ၏ အေရးႀကီးေသာ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္တို႔ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပ ားၿပီး 
 ၏ ပးေပင္းပ င္ေသာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း ခ် ္းကပ္နည္းတို႔ကို မိတ္ က္ေပးျခင္း၊ အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႏွင့္ 

အကမ္းဖက္မမွရွင္သန္က်န္ရစ္သ အမ်ဳိးသမီးတို႔ အတြက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္တို႔ကို ေဖာ္ျပ ားသည္
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 အခ်ိန္ကာလ
မိမိတို႔အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအကမ္းဖက္ခံ
ခဲ့ရမအေတြ႔အႀကံဳ ပ ိပက မတိုင္မွီ၊ ပ ိပက 
ျဖစ္ပြားေန စ ္တြင္း ႏွင့္ ပ ိပကအလြန္စသည္ကိုု 
နားလည္ေစဖိုု႔ရန္ အခ်ိန္ကာလကို အသံုုးျပဳသည္   

ို႔အျပင္ တစ္ ီးတစ္ေ ာက္၏ ေအာင္ျမင္မ က္  
က် ္က် ္ျပန္႔ျပန္႔ စုစည္း ားသည့္ 
အျမင္သေ ာ ားေတြကိုု သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္တ
စ္ခုအေနျဖင့္တည္ေ ာက္ႏိုင္ခဲ့သည္

 လ႔အသိုင္းအ ိုင္းအား 
ေရး ြဲျပျခင္း
အ ကမ္းဖက္ခံရသအမ်ဳိးသမီးတုိ႔အား 

င္းတို႔ေန ိုင္ရာ အိမ္မ်ား၊ 
အႀကမ္းဖက္မျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာ 
မ်ား၊ ာတ္ေကာင္းအတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ အျခားေနရာမ်ား 
စသည္တို႔ကို ေျမပံုအျဖစ္ေရး ြဲခိုင္း 
သည္  

နည္းလမ္းမ်ား

အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးတို႔မွ  ဲ ဲ င္ င္ပ င္လာႏိုင္ေစရန္ အတြက္ 
မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေျခခံလတန္းစားမ်ားပ င္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို တီ ြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး င္း နည္းလမ္းသည္ အကမ္းဖက္မမွ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ရက္စက္ ကမ္းကဳတ္မတို႔ကို ရင္ ိုင္ခံစားေနရသည့္ 
သမ်ားသာမ ုတ္ပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမကို ေဖာ္ေ ာင္ႏိုင္ သမ်ားအျဖစ္ ေ ာက္ျပ ားျခင္းသည္  မိမိတို႔၏ 
ပးေပင္းပ င္မႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကတိက တ္တို႔ကို ေသခ်ာေစသည္  သို႔ျဖင့္ သုေတသနအဖြဲ႔သည္  လုပ္သားမ်ား၊ 
အကမ္းဖက္ခံရမမွ အသက္ ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ င္းတို႔၏မိသားစုတို႔ပ င္ၿပီး ဖြဲ႔စည္း ားသည္  
မိမိတို႔ အေနျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းတို႔၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြ ္ခ်က္မ်ားကို 
အကမ္းဖက္ခံရသမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး အကမ္းဖက္မမွ ကင္း လြတ္လာသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း၊ အားလံုးအတတကြပ င္ႏိုင္သည့္ ကုစားျခင္း စသည့္ ေ ာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ 
ေပင္းစည္းညီညြတ္မႏွင့္ ကြန္ က္တို႔ကို တည္ ေ ာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို အေျခခံၿပီး ီးတည္ခ်က္မ်ားကို 
ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္  
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  အရင္းအျမစ္မ်ားအားေရး ြဲျပျခင္း
ပ ိပကမျဖစ္မီႏွင့္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း 
အသက္ေမြး မ္းေကာင္း ိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို 
အကမ္း ဖက္ခံရသ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္းကားတြင္ 
ေျပာျပကသည္  ပ ိပကအလြန္ အေျခအေနတို႔တြင္ 
အ က မ္း ဖ က္ ခံ ရ သ အ မ်ဳိး သ မီး မ်ား မွ  

င္းရဲမြဲေတမသံရာကို ေတြ႔ႀကံဳခံရသည္တို႔ႏွင့္ပ
တ္သက္သည့္ အသိတရားကို ေလးေလးနက္နက္ 

ဲ ဲ င္ င္ နားလည္သေ ာေပက္ေစခဲ့သည္  

 ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္မအား 
ေရး ြဲျပျခင္း
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏က်န္းမာေရး ိုင္ရာလပ္ရွားမမွ ရု
ပ္ပိုင္း ိုင္ရာေရး ြဲေဖာ္ျပမကို အကမ္းဖက္ခံရသ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
အသံုးျပဳၿပီး င္းတို႔၏ အကမ္းဖက္ေစာ္ကား 
ခံရမ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္မတို႔
ကို ေျပာ ိုေစသည္  နာက်င္ မ္းနည္းစရာ အိပ္ 
မက္ ိုးမ်ားအျပင္ တို႔၏ ခႏာကို ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေပ်ာ္ရင္ခ်မ္းေျမ႔စရာ၊ စသည့္အမွတ္ရစရာ တို႔ကိုလည္း 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခိုင္းသည္

 ေက်ာက္တံုးႏွင့္ပန္း
သင္တန္းသမ်ားကိုဖိတ္ေခ ကာ ေက်ာက္တံုး သိုု႔မ ုုတ္ 
ပန္းကိုေရြးခိုင္းၿပီး အမွန္တရားအတြက္ အခြင့္အေရး၊ 
တရားမွ်တမအတြက္ အခြင့္အေရး၊ ကုစားမႏွင့္ င္းတို႔၏ 
ကို ္ပိုင္ ၊ မိသားစုႏွင့္ လမ န္းက်င္တို႔ အား 
အကမ္းဖက္မမွ ကင္းေ းသည့္အေျခအေနစသည္တို႔ကို 
သရုပ္ေဖာ္ခိုင္းသည္  တို႔အေနျဖင့္ ေရြး ခ် ္ ားေသာ 
ေက်ာက္တံုး အပ်က္သေ ာေ ာင္ေသာအေျခအေန  
သို႔မ ုတ္ ပန္း အျပဳသ ေ ာေ ာင္ေသာ အေျခအေန  
တို႔ကို အုပ္စုႀကီးတြင္ ျပန္လည္ေ ြးေႏြးေစသည္  
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 ာတ္ပံုမ်ားရိုက္ျခင္း၊ 
ာတ္လမ္းမ်ားေျပာကျခင္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အကမ္းဖက္ခံရသည့္ ေနရာမ်ား၊ 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေဖာ္ျပေသာ အရာ တဳတစ္ခု၏ 
အ ိပ ္ အပအ င္ တို႔ ကို 
ာတ္ပံု ာတ္လမ္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ 

သုေတသီမွ င္းအမ်ဳိးသမီးတို႔ေန ိုင္ရာ အိမ္သို႔ 
အလည္အပတ္သြားခဲ့သည္

 အမွတ္တရေသတာမ်ား
အကမ္းဖက္ခံရသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခ်ဳိၿမိန္မ သို႔  
ခ းသီးစရာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အတိတ္ကာလ 
အမွတ္တရတို႔ကို ေသတာ ဲတြင္ ျဖည့္ခိုင္းသည္  
ဒီ့အျပင္ ပို႔စကတ္ ဲတြင္ တုိ႔၏ အေတြ႔ 
အႀကံဳတို႔ကို ေရးခိုင္းသည္  ေ ြးေႏြးပြဲ၏ 
ေနာက္ ံုး အစီအစ ္တြင္ ိုအမ်ဳိးသမီးတို႔မွ 

င္းတို႔ ေသတာ ဲတြင္ ည့္ ားေသာ 
အေကာင္းအရာတို႔ကို တင္ျပကသည္  

ပ ီအေနအ ားႏွင့္သက္ ိုင္ေသာ အ ိကပစ္မွတ္
 သည္ အ က္ပ  သုေတသနစီမံခ်က္ကို ေဖာ္ေ ာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္း  ဖြဲ႔ႏွင့္ ပးေပင္းခဲ့သည္  

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားကြန္ က္ ျမန္မာ  မွ ရန္ကုန္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသ ေ ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လပ္ရွားမတို႔ကို 
ီးစီး ီးရြက္ျပဳၿပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး ိုင္း ႏိုင္ငံ  ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမင္တင္ေရးအဖြဲ႔တို႔မွ ကခ်င္ႏွင့္ 

ကရင္ေဒသရွိ သက္ ိုင္ရာန ္ ေျမတို႔မွ စစ္ေျပးေရွာင္အိုးအိမ္မဲ့ဒုကသည္အမ်ဳိသမီး မ်ားႏွင့္ လပ္ရွားမမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္   

အားေကာင္းခ်က္ ႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္စ ္၏ အားေကာင္းခ်က္သည္ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသအမ်ဳိးသမီးမ်ား ကို ္တိုင္ 

ပ င္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး တို႔၏ ျပ နာအား ကို ္တိုင္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အေကာင္းအရာတို႔ကို ရွင္းလင္းစြာေျပာျပႏို
င္ကျခင္းျဖစ္သည္  ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ျခင္း အေလ့အ တို႔ ခိုင္မာစြာအျမစ္ တြ ္ေနသည့္ အေနအ ားတြင္ 
လုပ္ငန္းအေကာင္အ ည္ေဖာ္မမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည့္အတြက္ သုေတသနခ် ္းကပ္ သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
စ ္းစားေသာအခ်ိန္တြင္ င္းနည္းလမ္းသည္ ပ င္သ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ ခ်က္ခ်င္း ိေရာက္ေစၿပီး 
ေကာင္းက်ဳိးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ သတိျပဳမိသည္  

သို႔ျဖစ္  သုေတသနျပဳစုသမ်ားသည္ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ိုင္း န္းကညီေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အကမ္းဖက္ခံရသမ်ားအား 
အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးကညီေပးႏိုင္မည့္ သုေတသန နည္းလမ္းတို႔ကို အသံုး ျပဳရန္ ေလ့က်င့္သင္ကားေပးခဲ့သည္  
ကခ်င္ျပည္န ္တြင္ ပ ိပကမ်ား က္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အတြက္ သုေတသနျပဳစုျခင္း လုပ္ေ ာင္ရာတြင္စိ
န္ေခ မမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္  တခ်ဳိ အခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနသည္ 
စြန္႔စားရာက်လြန္းေနသည္အ့ေပ  အကမ္းဖက္မမွအသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွ
င့္ သုေတသနျပဳစုသမ်ားပ  လုပ္ငန္း အေကာင္ အ ည္ေဖာ္မတြင္ ပးေပင္းပ င္ႏိုင္ျခင္းမရွေိပ  ရန္ကုန္ႏွင့္ 
ကရင္ျပည္န ္တို႔တြင္လည္း လံုၿခံဳေရး ိုင္ရာ အစီအစ ္တို႔ကို ေသခ်ာအစီအစ ္ခ်ၿပီး လပ္ရွားမတို႔ကို အေကာင္အ ည္ 
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ေဖာ္ခဲ့ရသည္  ခိုင္ၿမဲမႏွင့္ အရည္အေသြးအေပ အေျခခံသည့္အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ ားေသာ အခ်က္အလက္ 
တို႔မွာ အေရအတြက္ကို ပံုႀကီးခ်ဲ  ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွေိပ  သို႔ေသာ္ျငားလည္း စာေစာင္သည္ ျမန္ မာျပည္တြင္ 
အေရးေပ ျဖစ္ေနေသာ အေရးႀကီးသည့္ အေျခအေနတို႔ကို ပံုေဖာ္ ျပႏိုင္ခဲ့သည္  

ေသတာ ဲသို႔ စးစမ္းျခင္း  ပ ိပကေကာင့္ ိုးက်ဳိးမ်ားခံစားေနရေသာ ကခ်င္၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသေ ာင္းတို႔၏ အေျခအေန အႏွစ္ခ်ဳပ္  

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား
လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပင္း  ေက်ာ္မွစၿပီး ကခ်င္လမ်ဳးိမ်ားသည္ ကုိ ပုိ္င္ျပ ာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတအခြင့္ အေရးတုိ႔အတြက္ 
တုိက္ပြဲ င္လာခ့ဲသည္  မတညီကြျဲပားေသာ တုိင္းရင္းသားလမ်ဳးိစု တစ္ခုျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ တုိ႔အေနျဖင့္ တရားမမွ်တျခင္းႏွင့္ 
ခြျဲခား က္ မံတုိ႔ကုိ က္လက္ ခံစားေနရသည္   ကခ်င္တုိ႔အေနျဖင့္ ကခ်င္ ာသာသင္ကားခြင့္မရိွျခင္း၊ အစုိးရ ာနတုိ႔တြင္ 
အ င့္ျမင့္ အစုိးရရာ း မ်ား ရရိွရန္အခြင့္အလမ္းမရိွျခင္းႏွင့္ ခရစ္ န္ ာသာ ကုိးကြ သ္ လအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ကခ်င္တုိ႔ သည္ 
ဒု ာသာအမ်ားစုရိွေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လနည္းစုသာျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိွပ္စက္ည း္ပမ္း မတုိ႔ကုိ မကာခဏ 

ခံေနရသည္   ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔  ကခ်င္လြတ္လပ္ ေရးတပ္မေတာ္  ကုိ ေ ာင္ခ့ဲၿပီး 
အစ ပ မပုိင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရ ရန္ ရည္ရြ  ္ခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဖက္ဒရ ျ္ပည္ေ ာင္စုအတြင္း 
ကုိ ပုိ္င္အုပ္ခ်ဳ ပ္ခြင့္ရရိွရန္ တုိက္ပြဲ င္ လာကသည္  

 ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏိုုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ကတိေပး ားသည့္အေပ အေျခခံၿပီး အပစ္ခတ္ရပ္စဲရန္ 
 မွ လက္မွတ္ေရး ိုးခဲ့သည္   ႏွစ္ကာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲမသည္  ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ စစ္တပ္မွ  

န ္ေျမ ဲတြင္ အေျမာက္တပ္ႏွင့္ ေလ ာ ္ပ်ံမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ျပင္း န္ေသာ ိုးစစ္ င္ခဲ့သည့္အတြက္ ပ်က္စီးခဲ့သည္  
သုေတသနစီမံကိန္းအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ ားသည့္ လ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မမ်ား အမ်ားအျပားသည္ 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကာလတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္  

အ ိုပ  ပ ိပကတြင္ အ မလုပ္အားေပးခိုင္းေစမ၊ မတရားခ်ဳပ္ေနွာင္မ၊ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာအကမ္းဖက္မ၊ 
ည ္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္းနွင့္ သတ္ျဖတ္မမ်ားအပအ င္ စနစ္တက် လ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ်ား ပ င္ 
ပတ္သက္ခဲ့သည္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အတိုက္အခံ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုတို႔ကို အေ ာက္ အပံ့ေပးမမ်ား 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ် ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အရပ္သားတို႔ကို ရည္ရြ ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္မွတ္ ား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္  မကာခဏ ိုသလို 
ျမန္မာစစ္သားတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ တရား ပေဒ စိုးမိုးေရး အားျဖင့္ အကာအကြ ္မဲ့ေနေသာ အကမ္းဖက္မမွ 
အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသအမ်ဳိးသမီးတို႔ကို မ ီမဲ့ျမင္ ုတ္ေဖာ္ေျပာ ိုျခင္းႏွင့္ တို႔ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည့္ 

င္ရွားေသာ အကမ္းဖက္မမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းစြာ ကြားလံုး ုတ္ေျပာ ိုခဲ့ကသည္

ိုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကခ်င္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ င္းတို႔၏ ႏအေလ်ာက္ အတတကြ တိုက္ပြဲ င္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
 တပ္ ဲတြင္ င္ေရာက္ခဲ့သည္  တဖက္တြင္ ေက်းရြာအ င့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက တို႔တြင္ လုပ္အားအင္အားမ်ား 

ေလ်ာ့ပ းခဲ့သည္  င္းပ ိပကျဖစ္စ ္အတြင္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာေက်းရြာမ်ား မီးရိ႔ ဖ်က္ ီးခံရျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ပစည္း စာတို႔ 
လု က္ခံရျခင္းႏွင့္ အပိုသိုေလွာင္ ားေသာ အစား အစာမ်ား ဖ်က္ ီးခံရသည္  ေဒသခံလ ုမ်ားမွာ င္းတို႔၏ 
အသက္ေမြး မ္းေကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ံုးရံးရၿပီး လ ီးေရ  တစ္သိန္း  ေက်ာ္မွာလည္း အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္  

ကြင္း င္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ခိုင္မာ ေသာ ံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ရဲ ံ့သည့္သတိတို႔ေကာင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သမ်ား အလုပ္ရံုေ ြးေႏြးပြဲကို မတ္လႏွင့္ ၿပီလ  တို႔တြင္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း  ိန္းခ်ဳပ္န ္ေျမတြင္းရွိ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ စစ္ပြဲမ်ား က္လက္ျဖစ္ေပ ေနေသာ ေကာင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို အခ်ဳိ မွာလည္း 
အာဏာပိုင္တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မေကာင့္ တက္ ေရာက္ခြင့္မရရွိခဲ့ေပ  

အလုပ္ရံုေ ြးေႏြးပြဲ၏ အစ ီးပိုင္းတြင္ ု ည္ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသာ စိတ္ဖိစီးမမ်ား၊ စိုးရိမ္ေကာက္ရြံ႔ ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
တင္းမာမတို႔သည္ သင္းတန္းသားတို႔၏ မ်က္ႏွာတြင္ င္ ပ္ေနသည္  သို႔ေသာ္လည္း တစ္ ီးႏွင့္တစ္ ီးကား 
နာက်င္ခဲ့ရေသာ အတိတ္ ိုးတို႔ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ကို ေျပာ ိုရင္ဖြင့္လာရန္ အားေပးတိုက္တြန္းမေကာင့္ တို႔၏ 
တင္းမာမသည္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ၿပံဳးလာနိုင္ခဲ့ သည္  ေနာက္ပိုင္းတြင္ င္းတို႔ကား  ပိုမိုရင္းႏွီးလာၿပီး 
အုပ္စုတြင္း ုံကည္ကိုးစားမရွိသည့္ က္ ံေရးတစ္ခုကို တည္ေ ာက္လာႏိုင္ခဲ့သည္  ပ မပိုင္းတြင္ အေရး ခံရျခင္း 
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မရွိသည့္ အေျခအေန တို႔ႏွင့္ ္ပ းေနသည့္အတြက္ တို႔ခံစားေတြ႔ႀကံဳခဲ့ေသာ တရားမမွ်တမတို႔ကို လ႔အခြင့္အေရး 
ရ႔ေ ာင့္မွတ င့္ ုတ္ေဖာ္ေျပာ ိုႏိုင္ရန္ ခက္ခဲခဲ့သည္   သို႔ေသာ္ျငားလည္း အလုပ္ရံုေ ြးေႏြးပြဲ ေနာက္ ံုးအခ်ိန္တြင္ 

တို႔သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီးအသိအျမင္ ပြင့္လာ သည္ႏွင့္အမွ် ပို လည္း 
ံုကည္ခ်က္ခိုင္မာလာသည္ ု ျမင္သည္  

ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ကရင္သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ လ ီးေရးအမ်ား ံုုး တိုုင္းရင္းသားအုုပ္စုုတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး လ ီးေရ  သန္း န္း 
က်င္ရွိသည္  ကရင္တိုု႔သည္   ခုုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာအစိုုးရကိုု ေတာ္လွန္တိုုက္ပြဲ င္ခဲ့သည္  တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ 
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုုး  ကိုုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကန ီးပိုုင္းတြင္ လြတ္လပ္ ေရးကို ေတာင္း ိုုခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ 
ဖက္ဒရ ္ျပည္ေ ာင္စုု၏ အစိတ္အပိုုင္းအျဖစ္ ကိုု ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ကိုု က္လက္ေတာင္း ိုုေနသည္  လြန္ခဲ့သည့္ 

္စုုႏွစ္သံုုးခုုအတြင္း ေ ာင္ေပင္းမ်ားစြာေသာ ကရင္ဒုုကသည္တိုု႔သည္ န ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ြက္ေျပးကရၿပီး ိုုင္းႏိုုင္
ငံဒုုကသည္စခန္းတိုု႔တြင္ ေန ိုုင္ကရသည္  ိုု႔အျပင္ ဒုုကသည္အမ်ားစုုသည္ ကရင္ျပည္န ္တြင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ 
အျခား ေဒသမ်ားတြင္ အိုုးအိမ္မဲ့ စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားအျဖစ္ လွည့္လည္ပုုန္းေအာင္းေနကရသည္  စာအုုပ္ င ္ ဲတြင္ 
ေဖာ္ျပ ားေသာ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီး  ီးတိုု႔ သည္ ျပည္တြင္း တြင္ ဒုုကသည္
မ်ားအေနျဖင့္အျခားရြာတိုု႔တြင္ ေန ိုုင္လ်ွက္ရွိသည္  

အ ိုုပ  သုုေတသနေလ့လာခ်က္အရ အမ်ဳိးသမီးတိုု႔သည္ အခ်ိန္ကာလ ႏွစ္ခုအတြင္း လ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မတိုု႔ကိုုခံခဲ့ရသည္  ပ မကာလတြင္  ခုုႏွစ္က ျမန္မာစစ္တပ္၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္ 
ေပ လစီေအာက္တြင္ အစိုုးရမ ုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုုင္အုုပ္စုုမ်ား စားနက္ရိကာမ်ား၊ ေငြေကး၊ ေ ာက္လွမ္းေရးႏွင့္ 
တပ္သားသစ္မ်ားစုုေ ာင္းျခင္း စသည္တိုု႔ကိုု အရပ္သားမ်ားမွ မေ ာက္ ပံ႔ႏိုုင္ရန္ ရည္ရြ ္ၿပီး ရြာသားမ်ားအား 

င္းတိုု႔ေန ိုုင္ရာေနရပ္မွ ေမာင္း ုုတ္ျခင္းျဖစ္သည္ 2  တ က္တည္းတြင္ နာမည္ ိုုးျဖင့္ေက်ာ္ကားေသာ ရွမ္းပုုသည္ 
ျမန္မာကြန္မန္ဒိုုတပ္ဖြဲ႔ကိုု ီးေ ာင္ၿပီး    ခုုႏွစ္တြင္ ညွ ္းပန္းႏွိပ္စက္မႏွင့္ စစ္ေကာေရးနည္းလမ္းတိုု႔ကိုု အသံုုးျပဳၿပီး 
ေက်းရြာသား မ်ားအား အေကာက္တရားကီးစိုုးေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္မတိုု႔ကိုု ဖန္တီးခဲ့သည္  မုုဒိမ္းမကိုု 
သမာရိုးက် ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ရက္စက္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္  

င္းကာလတိုု႔တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုုတိုု႔သည္ အမ်ဳိးသားတို႔မွာ တိုုက္ပြဲ င္ရန္ အေ းေရာက္ 
ေနသည့္အတြက္ ရြာသႀကီးတာ န္တိုု႔ကိုုု လာရသည္  အမ်ဳိးသမီးတိုု႔သည္ စား တ္ေနေရး အတြက္ လ ္ ဲတြင္ 
အလုုပ္လုုပ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္းအ ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း တို  လုပ္ေ ာင္ရာတြင္ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ 
အကမ္းဖက္မတို႔ိကို အ က္မျပတ္ ရင္ ိုင္ ႀကံဳေတြ႔က ရသည္  ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရြာ ဲသို႔ င္ေရာက္ခဲ့သည့္ 
အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ရြာရွိ အမ်ဳိးသားတို႔မွာ ြက္ေျပးကရၿပီး က်န္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ တို႔ကို္ ္စား အတင္းအ မလုပ္ 
အားေပးေစ ခိုင္းခံရသည္  

နွစ္ေပင္း  ကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မသည္  ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို 
လက္မွတ္ေရး ိုးျခင္းျဖင့္ အ ံုးသတ္ခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း ပ ိပကမွာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမမရွိသည့္ အျပင္ 
အရပ္သားတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို ိပ းျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးေကာင္းတို႔ကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည္ 3 စစ္ေရးတိုးျမင့္လပ္ရွားမအေ
နျဖင့္ ျပည္သလ ု၏ လပ္ရွားသြားလာမတို႔ကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အ မလုပ္ အားေပးေစခိုင္းျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ေရ႔ေျ
ပာင္းခိုင္းျခင္းႏွင့္ ပစည္း စာတို႔ကို လု က္ျခင္းအပအ င္ လ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မတို႔သည္ လက္တေလာတြင္ 

က္လက္ျဖစ္ေပ ေနသည္  သုေတသန စီမံခ်က္တြင္ ပ င္သမ်ားမွ ေျပာကားသည္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ င္းတို႔၏ 
စိုက္ပ်ဳိးၿခံ ဲတြင္ ညအိပ္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ညဖက္တြင္ အျပင္ ြက္ခြင့္ႏွင့္ ာတ္မီးမ်ားသံုးပိုင္ခြင့္တို႔ကို ပိတ္ပင္ ားခံရသည္  

သုေတသနျပဳစုျခင္းတြင္ ပ င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ တို႔သည္ အလုပ္ရံုေ ြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ 
အာဏာပိုင္တို႔၏ လက္တံု႔ျပန္မကို ခံရနုိင္သည္ ု ေကာလ ာလ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ကားသိခဲ့ရသည္  
အျခားရြာသားမ်ားမွာလည္း င္းတို႔၏ ပ င္မကို မေ ာက္ခံ သည့္အေပ  စိုးရိမ္ပပန္မမ်ားရွိေနသည္  သို႔ေသာ္လည္း 

င္းတို႔တြင္ရွိေသာ ႀကီးမားသည့္ ရဲရင့္ သတိတို႔ေကာင့္ ိုအေကာက္တရားတို႔ကို ေက်ာ္လားႏိုင္ခဲ့သည္  မည္သို႔ပင္ ိုေစ 
တို႔ေတြ႔ႀကံဳ ခဲ့ေသာ ႏွိပ္စက္ည ္းပမ္းခံရမ အိမ္မက္ ိုးတို႔ကို အျပည့္အ  ေျပာျပႏိုင္ဖို႔ တြန္႔ရံ ေန ဲပင္ျဖစ္သည္  

2 ‘Walking Amongst Sharp Knives: The Unsung Courage of Karen Women Village Chiefs in Conflict Areas in Eastern Burma’, Karen 
Women’s Organization, February 2010
3 Afraid to Go Home: Recent Violent Conflict and Human Rights Abuses in Karen State, Karen Rivers Watch,  November 7th 2014.
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အမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္းမ်ား
ခံတပ္လို႔စိတ္ ာတ္  ႏိုင္ငံေရးအအက် ္းသအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေကာင္းကို ေဖာ္ျပသည့္အခတြင္ 
ခံတပ္လိုစိတ္ ာတ္ရွိသ ိုသည့္ င္းစကားလံုးအား အစ ္အၿမဲအမွတ္ရေစသည္  အမ်ားစုမွာ  ခုႏွစ္ ႏိုင္
ငံေရးမၿငိမ္သက္မျဖစ္စ ္အတြင္း င ္ရြ ္ေသာလပ္ရွားတက္ကြသမ်ားအေနျဖင့္ အဖမ္းခံရ ၿပီး အခ်ဳိ မွာ  
ခုႏွစ္ ေရ ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း အဖမ္းခံခဲ့ရသည္  အ ိန္းသိမ္း မခံရစ ္ကာလတို႔တြင္ အခ်ဳိ ေသာ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ ကို ္ပိုင္စီးပြားေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသ မ်ားျဖစ္က သည္  အမ်ားစုမွာ ပညာတတ္မ်ား၊ စာ နအင္းအားေ
တာင့္တင္းသမ်ားျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေရး အသိမ်ား ကြ ္ သတို႔ျဖစ္ကသည္  

အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အတင္းအက်ပ္ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရၿပီး ႏွိပ္စက္မတို႔ကိုလည္း ခံခဲ့ရသည္  
င္းလုပ္ေ ာင္ခ်က္သည္ အစိုးရအာဏာပိုင္တို႔မွ တို႔၏ လမေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတတ္ကြ လပ္ရွား ေ ာင္ရြက္မတို႔အေပ  

လက္တုန္႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ ု ခံ သည္  အခ်ဳိ မွာ နိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မ ပေဒျဖင့္ စစ္ က္တရားရံုးတြင္ 
လက္လြတ္စပ ္ တရားစြဲ ိုေလွ်ာက္ ားခံရသည္  ိုအမ်ဳိးသမီးတို႔ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေ ာင္ေသာ 
တတ္ကြသမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေ ာင္ဒဏ္ တစ္ သက္တစ္ကြ်န္းႏွင့္ အက် ္းခ်ခံခဲ့ရသည္  ေ ာင္ ဲတြင္ 
ေန ိုင္ရေသာ သည္ အင္မတန္မွ ခက္ခဲခဲ့သည္  အ းသျဖင့္ ေ းလံေခင္ဖ်ားေသာ ေ ာင္တို႔တြင္ ေန ိုင္ရေသာ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ မိသားစုမွ ေ ာင္ င္စာႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ပို႔ရန္ခက္ခဲသည့္အတြက္ ပိုမိုကမ္းတမ္းခက္ခဲ 
သည္ကိုေတြ႔ရသည္  

ိန္းသိမ္းခံရစ ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးအက် ္းသတို႔သည္ အိပ္ေရးမ ျခင္း၊ ျပင္း န္စြာရိုက္ႏွက္ခံရျခင္း၊ တိုက္ပိတ္ခံရျခင္းႏွင့္ 
လိင္ပိုင္း ိုင္ရာအကမ္းဖက္ခံရျခင္းစသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရင္ ိုင္ခဲ့ရသည္  အမ်ားစု သည္ ေ ာင္တြင္း မတရားျပဳမ က္

ံမတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏ ုတ္ေဖာ္မတို႔ကို က္လက္ ျပဳ လုပ္ကသည္  အက်ဳိး က္အေနျဖင့္ ပိုမိုကမ္းတမ္းသည့္ 
ရိုက္ႏွက္မတို႔ကို ခံခဲ့ကရသည္  ည ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မတို႔သည္  ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္သားအေ ာင္ေ ာင္ 
အစိုးရသည္ အသြင္ကး ေျပာင္းေရးကို စတင္ျပဳလုပ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ သိသာစြာေလွ်ာ့နည္းလာသည္ကို 
သတိျပဳမိခဲ့သည္  ေအာက္တြင္မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပ ားေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မတို႔သည္ အာဏာပိုင္တို႔မွ အေရး ျခင္း မရွိ 
သည္ကို ေ ာက္ျပ ားသည္  

ေ ာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးကတည္းက အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ မွာ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမတို႔ကို ခံစား ေနကရသည္  
တၿပိဳင္တည္းတြင္ တို႔သည္ အနာ တ္ႏွင့္ပတ္သက္  အလြန္ကံ႔ကံ႔ခံႏိုင္ၿပီး အေကာင္းျမင္မမ်ားလည္းရွိေနသည္  
အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ မွာ နာတာရွည္နာက်င္မေ ဒနာမ်ား သို႔  အျခားက်န္းမာေရးျပ နာတို႔ကို ခံစားေနကရသည္  
အခ်ဳိ မွာ တိုက္ပိတ္ခံရစ ္အတြင္း အျခား အက် ္းသားမ်ားႏွင့္ က် ္ေလာင္စြာ က္သြ ္ေျပာ ိုျခင္းႏွင့္ တခတရံတြင္ 
တစ္ ီးတည္း စကား ေျပာေနသည့္အက်င့္ရွိသည့္အတြက္ အက်ဳိး က္အေနျဖင့္ ပုတ္ခတ္ေျပာ ိုခံရျခင္း၊ ေလွာင္ေျပာင္ 
ေျပာ ိုခံရျခင္းစသည့္ နာမည္ပ်က္တံ ိပ္တပ္ခံရသည္ ု ခံစားရသည္  

အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ သုေတသနျပဳမတြင္ပ င္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ တို႔၏ခံစားခ်က္တို႔အား ဖလွ ္ႏိုင္ရန္ 
ြက္ေပက္တစ္ခုကိုရွာေတြ႔ခဲ့ၿပီး အုပ္စုသစ္မ်ားဖြဲ႔နိုင္ခဲ့သည္ကို သုေတသီမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္  တို႔၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ 

နာက်င္မတို႔ကို နားလည္ေသာ အျခားအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ႏွစ္သိမ့္အားေပးမတို႔ကို ခံ ခြင့္ရခဲ့သည္  အ ိုပ  ပန္းနွင့္ေက်ာက္  
ေ ြးေႏြးပြဲသည္ ံုကည္မရွိေသာ ပတ္ န္းက်င္ တစ္ခု ကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္အတြက္ အ းကို အက်ဳိးရွိၿပီး 
ေ ြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အ း သျဖင့္ သားသမီးမ်ား က္ ႏိုင္ငံေရးကို ပ မ ီးစားေပးေနရာတြင္ 

ားရွိသတို႔ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ စကားေျပာ ိုႏိုင္သည့္အတြက္ အ းကို အသံုး င္ခဲ့သည္  
အခ်ဳိ မိသားစုတို႔မွာ အတိတ္ ကာလအျဖစ္အပ်က္တို႔ႏွင့္ အမွတ္ရစရာ အတိတ္ ိုးတို႔ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုကသည့္အတြက္ 

ကိစႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိတ္ပင္မမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေျပာျပခဲ့သည္  

ခုကဲ့သို႔ အတတကြ ေတြ႔ ံုျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို 
က္လက္ ိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္ ႀကီးမားေသာ သတိမ်ားပိုင္ ိုင္ရရွိကသည္  အမ်ားစုေသာ အမ်ဳိးသ သမီးတို႔သည္ ဒီမို

ကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ က္လက္တိုက္ပြဲ င္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးလပ္ရွား မတို႔တြင္ က္လက္ပးေပင္းပ င္ေန
သည္ကိုေတြ႔ရသည္
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ရွာေဖြေတြ႔ရွိေသာ ေသာ့ခ်က္မ်ား

ေအာက္ပ  ေတြ႔ရွိခ်က္တို႔သည္ ပ ိပကအတြင္း အစီစ ္ခ် အကမ္းဖက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔  ီး ႏွင့္ပတ္သတ္  
အေျခအျမစ္ရွိၿပီး အရည္အေသြးအေပ အေျခခံသည့္ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမတို႔ကို ေဖာ္ျပ ားသည္  

ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ ေသာ့ခ်က္  တိုးျမင့္တား ီးကာကြ ္မမ်ား ႀကိဳးပမ္းအား ုတ္လာေသာ္လည္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစီစ ္ခ် အကမ္းဖက္မမ်ား က္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း  

 ခုနွစ္မွစၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပ  စနစ္တက် အကမ္းဖက္မ ကာကြ ္တား ီးေရးႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး 
ကမာအႏွံ႔အျပားတြင္ အသိပညာေပးမ်ား တိုးျမင့္လုပ္ေ ာင္ႏိုင္ခဲ့သည္  ျမန္မာအစိုးရသည္ တို႔ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပ  နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခား က္ ံမမ်ား ပေပ်ာက္ေရး သေ ာတညီစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ိုင္ရာ 
ေ ်င္းေကညာစာတမ္းတို႔အား ခ်ဳိးေဖာက္က် းလြန္ ခဲ့သည္  ို႔အျပင္  ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား  
တိုးတက္ျမင့္မားေရး အမ်ဳိးသားအ င့္ မ ာ ် ာ စီမံကိန္းကို ေရး ြဲအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ြန္လ  ခုႏွစ္တြင္ 
ပ ိပကအတြင္း လိင္အကမ္း ဖက္မ အ ံုးသပ္ေရး ပ ိ ာ ္ ေကညာခ်က္ကို အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရး ိုးခဲ့သည္  
မည္သို႔ပင္ ိုေစ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရမ ုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားမွ 
ပ ိပကေနရာမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား က္လက္ပစ္မွတ္ ား ခ်ဳိးေဖာက္က် း လြန္မမ်ားျပဳလုပ္ ေနၿပီး င္းတို႔၏ 
လုပ္ေ ာင္ခ်က္တို႔မွာလည္း အေရး မမွ ကင္းလြတ္ေနလွ်က္ရွိသည္  

ခု ေလ့လာမ ဲတြင္ ပ င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ တို႔ ေ ာင္ ဲတြင္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ မုဒိမ္းမ၊ 
လိင္ပိုင္း ိုင္ရာအကမ္းဖက္မ၊ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ၿခိမ္းေျခာက္မ၊ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ ိပ းေႏွာက္ ွက္မ၊ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ 
ည ္းပမ္းႏွိပ္စက္မအပအ င္ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ အကမ္းဖက္မတို႔မွာ က် ္ က် ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ခဲ့သည္  ေလ့လာမ ဲတြင္ 
ပ င္ေသာ အမ်ဳိးသမီး  ီး ဲတြင္  ီးမွာ တို႔ ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာအကမ္းဖက္မႏွင့္ပတ္သ
တ္ၿပီး ရင္ဖြင့္ေျပာျပခဲ့သည္  သုေတ သန စာတမ္း ဲတြင္ ပ င္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး  ီး ဲတြင္  ီးမွာ အဖြား သို႔  
မိခင္တို႔ျဖစ္ၿပီး မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရၿပီး ရက္စက္ကမ္းကဳတ္စြာ အသတ္ခံရေသာ တို႔၏ ေျမးသမီး သို႔  သမီးမ်ား အတြက္ 
တရားမွ်တမရရွိရန္ ပ င္ေျပာ ိုျခင္းျဖစ္ၿပီး  ီးမွာ သမကို ္တိုင္ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ အကမ္း ဖက္ခံခဲ့ရသည္  

အကမ္းဖက္ခံရမအေရအတြက္သည္ ခုေဖာ္ျပသည္ က္ ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္ဖြ ္ရွိသည္  လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ အကမ္းဖက္မ 
အေတြ႔အႀကံဳတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖြင့္ ုတ္ေျပာ ိုရန္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲခဲ့သည္  အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ
အကမ္းဖက္မႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တို႔ေန ိုင္ရာ အသိုင္းအ ိုင္းႏွင့္ မိသားစုအတြင္း အရွက္သိကာမဲ့သလို ခံစားရျခင္း၊ 
ခြဲဲျခား က္ ံခံရျခင္းႏွင့္ ုဏ္သိကာမဲ့သမ်ား အျဖစ္ တံ ိပ္ခတ္ ေျပာ ိုမတို႔ကို ခံစားကရသည္  ို႔အျပင္ 
အကမ္းဖက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔ သည္ တို႔၏ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ အကမ္းဖက္ခံရမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖြင့္ ုတ္ေျပာ ိုရန္ 
ရွက္ျခင္း သို႔  ေကာက္ရြ႔ြံေနသည့္ အခ်က္ကိုလည္း အေလး ားေျပာကားခဲ့သည္   

လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ အကမ္းဖက္မ က္ပိုမို ိုးရြာေသာ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ေန ိုင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ 
ေတြ႔ႀကံဳကရသည္  တို႔၏ လမ ၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ လမစီးပြားေရး အခြင့္ အေရးတို႔ကို သက္ေရာက္မရွိေစသည့့္ 
အကမ္းဖက္မတို႔ကိုလည္း ရင္ ိုင္ခဲ့ရသည္  ႏိုင္ငံေရးအက် ္း သ  ီး ဲတြင္  ီးသည္ ိန္းသိမ္းခံရစ ္ကာလအတြင္း 
ည ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လမ န္စြာ ျပဳမ က္ ံခံခဲ့ရသည္  ္စုႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္ပ ိပကျဖစ္ေနေသာ 
တိုင္းရင္းသား န ္ေျမတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အတင္းအက်ပ္ေရ႔ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ အက်ဳိး က္အေနျဖင့္ 
စား တ္ေနေရးအခြင့္အလမ္းတို႔ကို လက္လြတ္ ံုးရံးခဲ့ရၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား အသစ္တဖန္ျပန္လည္ ျဖစ္ပြား ျခင္း၊ 
စစ္တပ္အင္အားကို ႀကီးႀကီးမားမားအသံုးျပဳျခင္းေကာင့္ အကမ္းဖက္မ ပံုစံအသစ္တို႔ႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသလို 
ေနရပ္ျပန္ရန္ ေ းကင္းလံုၿခံဳေသာ အေျခအေန အလားအလာမရွိျခင္း စသည္တို႔ကို အလြန္ရွည္လ်ားစြာ 
ခ းစည္းခံေနရသည္  

အကမ္းဖက္ခံရသ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ တို႔ရင္ ိုင္ခံစားခဲ့ရေသာ အကမ္းဖက္ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမတို႔မွ 
နာလန္ လာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ မိသားစုကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ေလးလံေသာ န္ ုတ္ န္ပိုး တို႔ကို ႏွစ္  

မ္းေ ာင္ေနကရသည္  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ သား သို႔  လင္ေ ာက်္ားတို႔မွာ 
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ကရင္

တင္တင္ခ်ဳိ
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားအျဖစ္ ိန္းသိမ္းခံရသ

 ခုႏွစ္က လေတြကို သတ္တဲ့အခ  ရုတ္ခနဲ 
ေသေစႏိုင္ သတ္ႏိုင္တဲ့ စစ္တပ္ တစ္ခုကို 
သတို႔ေတြ တီတြင္ခဲ့တ ္  အဲ့ဒီစစ္တပ္က 
သတို႔သတ္လိုတဲ့သေတြမွာ အျပစ္ရွိမရွိ ရုမစိုက္ း  
ဒီလိုပဲ သတ္လိုက္တာပဲ ခုႏွစ္ကေနက်မတို႔
ကို ရြာကေန ေမာင္း ုတ္ခဲ့တ ္  တေနရာျပီးတေန
ရာေျပာင္းေရြ ေနခဲ့ရတ ္ ခုႏွစ္မွာတစ္ခရြာမွ 
ျပန္ေနရတ ္   ခုႏွစ္မွာေတာ့ ရြာကေန တစ္ခ  
ေျပာင္းခိုင္းျပန္ေရာ အဲဒီကတည္းက ခု ိ တခမွ 
မျပန္ေနရေတာ့ း

က်မကို အက် ္းေ ာင္ကို မပို႔ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ က်မကို 
ေန႔ညမျပတ္စစ္ေ းတ ္  ေပးမအိပ္ း  က်မကို 
အိပ္ခြင့္မျပဳ း  ေရလည္းပံုမွန္ေပးမခ်ဳိး း  ၿပီးေတာ့ 

မင္းလည္းမွန္မွန္ေပးမစား း  သတိ႔က ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာ ည
္းပမ္းႏွိပ္စက္တာမ်ဳိးမလုပ္ေပမ ့္ က်မတို႔ရဲ့ စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ 

အနာတရ ျဖစ္ေအာင္ အမ်ားႀကီးႏွိပ္စက္ခဲ့တ ္  
အမ်ဳိးသမီးတစ္ ီးရဲ့ ုဏ္သိကာကို ိခိုက္ေစတဲ့ စကားလံုး 
ေတြသံုးၿပီး စစ္ေ းမေတြျပဳလုပ္ခဲ့တ ္

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်မရဲ့ သမီးတစ္ေ ာက္ က်မ ီကိုလာၿပီး 
ရြာကို ျမန္မာစစ္တပ္က သိမ္းလိုက္ ၿပီလို႔ လာေျပာတ ္  
သမီးေျပးလာေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ေသနတ္သံကို စကားေနရၿပီေလ  
က်မရဲ့ ကေလးေတြကို အျမန္ေျပးဖို႔ က်မေျပာလိုက္တ ္  
ေသနတ္သံေတြကို ကားေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ တစ္ရြာ 
လံုးက ရြာသားေတြက ရြာအႏွံ႔ေျပးလားေနကတ ္  
သတို႔ ာမွ မသြားႏိုင္က း  လက္ လာနဲ႔ပဲ ေျပးေနကတာ

Roi Bu

ကခ်င္
ရြ ္ သည္ သမ၏ ေနရပ္မွ  ခုႏွစ္မွစၿပီး ေျပာင္းေရ႔ခံရၿပီး 

အႀကိမ္ႀကိမ္ အတင္းအက်ပ္ ေရ႔ေျပာင္းခိုင္းခံခဲ့ရသည္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
သမတို႔၏ ရပ္ရြာအား ေန႔တိုင္ သိမ္းပိုက္ ား ဲျဖစ္ သည္

ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ ံုးေနျခင္း သို႔  အသတ္ခံရပက တို႔၏ ရွင္သန္မသည္ ပို ခက္ခဲသည္  တိုင္းရင္းသ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပ ိပကႏွစ္ဖက္စလံုးကားတြင္ ပိတ္မိေနျခင္း၊ ဖိအားႏွင့္ စစ္ေ းအႏရ ္တို႔ကို ေတြ႔ႀကံဳေနရျခင္း 
စသည့္ ခြဲျခား က္ ံခံရျခင္းႏွင့္ စိန္ေခ မတို႔ကို ႏွစ္  ရင္ ိုင္ေနရသည္  
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ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ ေသာ့ခ်က္  ခ်ည့္နဲ႔ေနသည့္ တရားမွ်တမႏွင့္ ရင္ ိုင္ျဖတ္သန္းေနရေသာ 
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား
မိမိတို႔ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္အရ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာအကမ္းဖက္မအပအ င္ အကမ္းဖက္ခံရေသာ 
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုတို႔သည္ ပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ ားသည့္အေျခအေန သတ္မွတ္ခ်က္ တို႔ႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ကရသည္  အလ ျဖစ္သြားေသာ ၿကြက္သားမ်ား ကဲ့သို႔ ိုအမ်ဳိးသမီး တို႔သည္ 
အမွားအတြက္အမွန္ရရွိဖိုု႔ကိုု ေတာင္း ိုဖို႔ရန္စ ္းစားစိတ္ကးႏိုင္စြမ္းပင္ ံုုး ံးေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္  

 တရားမွ်တမ  ကို ခံစားရရွိျခင္း ရွိမရွိေမးျမန္းသည့္အခတြင္ တရားမွ်တမ အျမင္သေ ာ ားႏွင့္ ပတ္သက္  
အေျခအေနသံုးပ းကုိ လမ္းၿခံဳၿပီး အ ိကအားျဖင့္ အနုတ္လကဏာျဖစ္ေနသည္ကို င္ရွားစြာ ေျဖကားခဲ့ကသည္  
ပ မတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ အကမ္းဖက္ခံရသအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အျပစ္က် းလြန္သ တရားခံတို႔အား အျပစ္ေပးလိုျခင္းႏွင့္ 

တို႔က် းလြန္ေသာအျပစ္တို႔ကို န္ခံျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဒုတိ အခ်က္အေနျဖင့္ င္းအမ်ဳိးသမီးတို႔ ီမွ 
ေ ာင္သြားေသာ အရာမ်ား အ းသျဖင့္ အိုးအိမ္မဲ့အမ်ဳိးသမီးတို႔အား ေျမ ာမ်ားျပန္လည္ရရွိခံစားခြင့္ရွိေစရန္အတြ

က္ ျပန္ေပး အပ္ရန္ႏွင့္ တတိ အခ်က္အေနျဖင့္ အစိုးရသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တရား င္ရပ္တည္မ အခန္း က ျဖင့္ 
ရပ္တည္ၿပီး တိုင္းသျပည္သားတို႔မွ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လေနမအ င့္အတန္းႏွင့္ အေျခခံလ႔ ုဏ္သိကာတို႔ႏွင့္ 
ေန ိုင္နိုင္ရန္အတြက္ စီစ ္ေ ာင္ရြက္ေပးရမည္  

သုေတသနစီမံကိန္းတြင္ပ င္ေသာ အမ်ဳိးသမီး  ီး ဲမွ  ီး အားလံုးကခ်င္ျဖစ္သည္  တို႔သည္ တရားရံုးတြင္ 
တရားမွ်တမရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေ ာင္ရြက္ခဲ့သည္  အမ  ခုမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့သလို အျခားတစ္ခု၏ ရလဒ္မွာလည္း 
မိသားစုအတြက္ စိတ္မေက်မနပ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္  အမ  ခုစလံုး၏ ႀကိဳးပမ္းမ ေနာက္ က္တြဲ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
အကမ္းဖက္ခံရသမိသားစုမ်ားမွာ ပ္မံ အေႏွာင့္အ ွက္ေပးခံရျခင္း ျပ နာတို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ကရသည္  

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ တရားမွ်တမ အျမင္သေ ာ ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စ ္းစားႏိုင္ရန္ အေျခအေနႏွင့္ အခြင့္အလမ္း 
အနည္းင ္သာေပးသည္  လ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အကမ္း ဖက္မ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းနွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေ ာင္းေနေသာ္လည္း ပေဒေကာင္းအရ အေရး ရန္မျဖစ္နိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္  
သို႔ေသာ္လည္း တရားမွ်တမ ရရွိရန္ ႏသည္ ခိုင္မာေန ဲျဖစ္သည္  အမ်ဳိးသမီးနိုင္ငံေရးအက် ္းသအမ်ားစုတို႔
သည္ တို႔ ျပန္ လြတ္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုက္ပြဲ၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည့္  
ႏိုင္ငံေရးလပ္ရွားမတို႔တြင္ က္လက္ပ င္ေန ဲျဖစ္သည္  င္းအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အတိတ္ကာလ တြင္ အလြန္ ိုးရြားစြာ 

င္းရဲဒုကေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း မေလွ်ာ့ေသာ ြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ကို ျမင္လိုေသာ ႏမ်ား က္ရွိေန ဲျဖစ္ၿပီး 
ေ ာင္သြင္းအက် ္းခ်ခံရျခင္းသည္ တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ခံ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပို ခိုင္မာေစသည္  

ည ္း ဲႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရတဲ့ က်မရဲ့ အေတြ႔အႀကံဳအရ 
ဒီႏိုင္ငံမွာ တရားမွ်တမ မရွိ းလို႔ေျပာနိုင္တ ္  
တရားမွ်တမရဖို႔ ိုရင္ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို 
ကာကြ ္ျဖည့္ ည္းေပးတဲ့ ပေဒ၊ ကာကြ ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ ပေဒနဲ႔ လတိုင္းအတြက္ အညီအမွ် 
ေလွ်ာက္ ားႏိုင္တဲ့ ပေဒရွိဖို႔လိုတ ္  ဒီစနစ္က 
လာ ္ေပး မနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမေတြ ကင္းေ းဖို႔လိုတ ္  

သႏာ
နိုင္ငံေရးအက် ္းသားအျဖစ္ ိန္းသိမ္းခံရသ
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တရားမွ်တမကိုမရရွိေသးပဲ 
က်မေသသြားခဲ့မ ္ ိုရင္ေတာင္ 
က်မရဲ့ ျမစ္ေတြက တရားမွ်တမရရွိဖို႔ 

က္ႀကိဳးစားပလိမ့္မ ္  သတို႔ေတြ ေပ်ာ္ရင္စြာ 
ေန ိုင္ခြင့္ရရွိမ ္လို႔ က်မေမွ်ာ္လင့္ပတ ္

သတို႔က က်မကို အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စြဲၿပီး စစ္ခံုရံုးကို 
ပို႔လိုက္တ ္  က်မ အဲ့ဒီလုပ္ရပ္ေတြ တစ္ခုမွ မက် း 
လြန္ခဲ့ း  ္လိုပဲ ျပင္းျပင္း န္ န္ ျငင္းျငင္း 
တက ့္ ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့သက တရားသႀကီးမွ 
မ ုတ္ပဲ  သတို႔က တပ္မေတာ္အရာရွိေတြပဲ၊ သတို႔က 

လာတဲ့ စာအိတ္ကို ဖြင့္ၿပီး အ ဲက စာကို ုတ္ၿပီး 
ဖတ္လိုက္တ ္  အလုပ္ကမ္းႏွင့္ ေ ာင္ဒဏ္  ႏွစ္တဲ့

  
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားအျဖစ္ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရသ

Hkawn Shawng

ကခ်င္
  သည္ တိုက္ပြဲေကာင့္ 

သမ၏ရြာမွ ြက္ေျပးခဲ့ရသည္  စစ္တပ္မွ 
သမတို႔၏ရြာကို မီးရိ႔ခဲ့သည့္အတြက္ 
အရာအားလံုးကို ံုးရံးခဲ့ရသည္  
သမသည္ အျခားရြာသားမ်ားႏွင့္အတ 
ျမန္မာ စစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္မကို ခံခဲ့ရသည္  
သမ၏ ေျမးျဖစ္သသည္ ျပန္ေပး ြဲခံခဲ့ရၿပီး 
အသတ္ခံခဲ့ရ သည္  သမ၏ ေျမးမသည္ 
ျပန္ေပး ြဲခံရစ ္အတြင္း လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ 
ေစာ္ကားခံရၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရ သည္ ု 

ံုကည္ေနသည္    သည္ 
လက္တေလာတြင္ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ 
ေန ိုင္ လွ်က္ရွိၿပီး သမ၏ ရွင္သန္မအတြက္ 
ရုန္းကန္ေနရသည္  
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ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ ေသာ့ခ်က္  အကမ္းဖက္ခံရသအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ပ ိပကေကာင့္ ေရ႔ေျပာင္း ခံရျခင္း၏ 
ေနာက္ က္တြဲ အသက္ေမြး မ္းေကာင့္ ၿဖိဳခြဲဖ်က္ ီးခံရျခင္းႏွင့္ ိခိုက္မမ်ား ပိုမိုတိုးျမင့္ လာျခင္း  
ကာလကာရွည္စြာ ေရ႔ေျပာင္းခံရျခင္းေကာင့္ ေတြ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္း   
လက္နက္ကိုင္ပ ိပကသည္ ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တိုင္းရင္းသားေဒသတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ 
အတင္းအက်ပ္ေရ႔ေျပာင္းခံရျခင္း၊ စား တ္ေနေရးႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ံုးရံးျခင္း၊ ေ းကင္းလံုၿခံဳစြာ အိမ္ျပန္ႏိုင္ရန္ 
အေျခအေနမရွိျခင္း စသည္တို႔ကို ကာလကာရွည္စြာ ေတြ႔ႀကံဳခံစား ကရသည္  ခုျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနစီမံခ်က္တြင္ 
ပ င္ေသာ အမ်ဳိးသမီး  ီး ဲတြင္ တစ္ ီးမွ လြဲၿပီး က်န္အားလံုုးမွာ အိုုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ေနရၿပီး ္ ီးသည္ လက္ရွိ 
စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတို႔တြင္ ေန ိုင္ လွ်က္ရွိသည္  စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတို႔တြင္ ေန ိုင္ခြင့္မရွိေသာ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ေနသ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ တရား င္မမရွိျခင္းေကာင့္ လသားျခင္းစာနာေသာ အကအညီမ်ား မရရွိသည့္အတြက္  ပိုမိုဒုက 
ေရာက္ကရ သည္  

အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ တႏိုင္တပိုင္ သ ္ႏိုင္သည့္ပစည္းမ်ားကို ၿပီး မကာခဏ ြက္ေျပးကရသည့္ အတြက္ 
တို႔ပိုင္ ိုင္ေသာ အိမ္မ်ား၊ ေျမ ာမ်ား၊ေမြးျမ ားေသာ အိမ္ေမြးတိရိစာန္မ်ားႏွင့္ အျခား ပိုင္ ိုင္မတို႔ကို 

လက္လြတ္ ံုးရံးကရသည္  အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ တို႔၏ အိမ္မ်ားမွာ မီးရိ ဖ်က္ ီးခံရၿပီး အျခားအမ်ဳိးသမီးတို႔မွာလည္း 
တို႔၏ အိမ္မ်ားႏွင့္ ပစည္း စာတို႔ကို ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ တိုက္ခို္က္ လု ျခင္းႏွင့္ အျခားသမ်ားမွလည္း 
မတည္ၿငိမ္သည့္အေျခအေနတို႔ကို အခြင့္အေရး  အျမတ္ ုတ္ကသည္  

အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ မရင္းေန ိုင္ခဲ့ေသာ  ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေ းကင္း လံုၿခံဳၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အေျခအေနတို႔တြင္ 
ျပန္ခြင့္ရရွိရန္မွာ အ ိကေတာင္း ိုခ်က္အျဖစ္ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္အရ သိရွိရ သည္  အိုးအိမ္မဲ့ ေရ႔ေျပာင္းေန ိုင္က
ရသအမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ မလံုၿခံဳမကို ခံစားကရျခင္းၿပီး အကမ္း ဖက္မတို႔ကို ပ္မံႀကံဳေတြ႔ကရသည္  အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ 

င္းတို႔၏ ေျမ ာႏွင့္ င္ေငြမ်ားမရွိျခင္း ေကာင့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစု၏ မိသားစုသည္ ၿခံစိုက္ပ်ဳိးမမ်ားမလုပ္ႏိုင္ျ
ခင္း၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ မႀကံေ ာင္နိုင္ျခင္းတို႔ေကာင့္ မိသားစုအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အိုးအိမ္မ်ား 
ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိ ေပ  င္းတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလပ္ရွားခြင့္မရွိျခင္းေကာင့္ က္သြ ္ေရးမ်ားခက္ခဲၿပီး 
လမအေ ာက္အပံံ့မ်ားလည္း မရရွိကေပ  လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အိုးအိမ္မဲ့ စစ္ေျပးေရွာင္ အမ်ား စုတို႔၏ ေနရပ္သို႔ 
ေ းကင္းလံုၿခံဳစြာ ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ိုသည္မွာ အလားအလာ အလြန္နည္းပ းသည္ကို ေတြ႔ရသည္

က်မတို႔ ာ ႏွစ္ေပင္း  ကာ အိုးအိမ္မဲ႔ နဲ႔ 
ေန ိုင္ခဲ့ကရတ ္  မာအစိုးရက က်မတို႔ကို ကို ့္ 
ေနရပ္ကို ျပန္ခြင့္မေပးခဲ့ း  တျခားသေတြပိုင္တဲ့ 
ေျမေပ မွာ က်မတို႔ေန ိုင္ေနရတ ္  အသက္ 
ရွင္ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ င္ေငြမရွိေတာ့ အရမ္းကို 
ခက္ခဲခဲ့တ ္  က်မက က်မတို႔ရဲ့ ရြာကိုျပန္ခ်င္တ ္  
က်မတို႔ပိုင္တဲ ေျမေတြကို ျပန္ရရွိၿပီးေတာ့ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွာေဖြစားေသာက္ခ်င္တ ္  

Nyar Bwe

ကရင္
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Htoo Htoo

ကရင္

Htu Bu

ကခ်င္
နို င္ ာလ  ခုႏွစ္တြင္   

ႏွင့္ သမ၏ မိသားစုတို႔သည္ ရြာ ဲတြင္ 
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေကာင့္ ေတာ ဲသို႔ 

ြက္ေျပးကရသည္  

 နွစ္ကာခဲ့ပ ၿပီး    ႏွစ္ကာခဲ့ေပမ ့္ က်မတို႔ 
အိမ္ျပန္ရဖို႔ကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသးတ ္  
အခု လိုမ်ဳိး ေျပာင္းေရ႔ခဲ့ရတဲ့အတြက္ က်မတို႔ရဲ့ 
စီးပြားေရးကမေကာင္း း  က်မတို႔မွာ 
အခက္အခဲေတြ အမ်ား ႀကီးရွိေနတ ္  က်မတို႔ 
ပိုင္တဲ့အိမ္လည္းမရွိေတာ့ း  သမ်ားရဲ့ ၿခံ င္း ဲမွာ 
ေန ိုင္ကရ တ ္  တခ်ဳိ က က်မတို႔ကို ခ်စ္ေပမ ့္ 
တခ်ဳိ က မႀကိဳက္ း  ေျမေသးေသးေလးတစ္ကြက္ကို 

္ဖို႔ ေတာင္ က်မတို႔ မတတ္ႏိုင္ း

အဲ့ဒီအခ်ိန္က ေ ာင္းရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ မကာခင္မွာပဲ 
အလြန္ ခ်မ္းေအးလာတာကို ခံစားမိတ ္  က်မရဲ့ 
ေ ာကမအတြက္ ေနရာခ် ားေပးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ 
က်မသား၊ သမီးနဲ႔အတ အကာအကြ ္ရမဲ့ 
ကတုတ္က်င္းကို စတးတ ္  အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ 
အမ်ဳိးသားတစ္ေ ာက္က က်မတို႔ကို ေတြ႔ေတာ့ 
သနားတဲ့အတြက္ က်မတို႔ကို ဒီ က္ပုိၿပီး 
ပုန္းလို႔ေကာင္းတဲ့ ေနရာကိုျပေပးတ ္  ေတာ ဲမွာ 
က်မတို႔ တစ္ပတ္ကာ ပုန္းေနခဲ့ကရတ ္
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ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ ေသာ့ခ်က္  လမစီးပြားေရးျပ နာေကာင့္ ျဖစ္ေပ လာေသာ အကမ္းဖက္မ သည္ 
တရားမွ်တမကိုရ မည့္ တို႔၏ စြမ္းေ ာင္ရည္ကို ိခိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ အကမ္းဖက္ ခံရသ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔မွ ရုန္းကန္လပ္ရွားေနရျခင္း
အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ပု ိဳလ္ေရး ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မကို အသံုးခ်ခံရသည့္အျပင္ မ်ားစြာေသာ အကမ္းဖက္ ခံရသ 
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ တို႔၏ လမေရးႏွင့္စီးပြားေရးအခြင့္အေရးတို႔အား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေန ရသည္  အခ်ဳိ  
အေျခအေနကိစရပ္တို႔တြင္ လ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မတို႔သည္ ပိုမိုက် ္ျပန္႔ၿပီး အမ်ား စုမွာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္
ကိုေတြ႔ရသည္  င္းခ်ဳိးေဖာက္မမ်ားမွာ ေျမ ာ ံုးရံးျခင္း၊ အသက္ေမြး မ္းေကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ံုးရံးျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ 
ပစည္း စာပိုင္ ိုင္မမ်ား ဖ်က္ ီး ခံရျခင္း၊ င္းအမ်ဳိးသမီးတို႔ကို ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သားသမီးမ်ား၏ 
ပညာေရးအခြင့္အလမ္း တို႔ကို ံုးရံးကရသည္  အ ိုပ  ခ်ဳိးေဖာက္မတို႔သည္ က် ္က် ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနသည္သာမက 
ႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာ သို႔  ္စုႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာ တိုးခ်ဲ႔ ျဖစ္ေပ လာခဲ့သည္  

တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ အားလံုုးေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ က္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပ ိပကႏွင့္ ေရ႔ေျပာင္းခံရျခင္းတို႔၏ 
ရလဒ္ေကာင့္ ေျမ ာ၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ပစည္း စာမ်ား ံုးရံးကရသည္  အသက္ ေမြး မ္းေက်ာင္း ံုးရံးမရလဒ္အျဖ
စ္ ပိုမို င္းရဲမြဲေတလာျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးင ္မ်ား ေက်ာင္း ြက္လိုက္ရသည့္ အေကာင္းအရာတို႔ိကို 
တင္ျပကသည္  အမ်ဳိးသမီးနိုင္ငံေရးအက် ္းသား အမ်ားစုသည္ ေ ာင္က်ခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိး က္အျဖစ္ 

င္းတို႔၏ စီးပြားေရးမ်ား ပ်က္စီး ံုးရံးကရ သည္  တို႔၏ ေနအိမ္မ်ား ပေဒအက်ဳိးေ ာင္ခေပးႏိုင္ရန္အတြ
က္ ေပင္းႏွံခဲ့ကရသည္  အခ်ဳိ မွာ အာဏာပိုင္တို႔၏ အ က္မျပတ္ အေႏွာင့္အ ွက္ေပးမတို႔ႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ 
ေကာက္ရြ႔ံမတို႔ ေကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ံုးရံးခဲ့ကသည္  

အိမ္ေ ာင္စုအတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အ ိက င္ေငြရွာသအမ်ဳိးသားမ်ားမရွိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္း တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ လမစီးပြားေရးစိန္ေခ မတို႔ကို ႏွစ္  ပိုမိုႀကံဳေတြ႔ကရသည္  ခု ေလ့လာမ တြင္ပ င္ေသာ 

က္ က္နီးပ းရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ ပ ိပကေျကာင့္ တို႔၏ ခင္ပြန္း၊ သား သို႔  ဖခင္တို႔ကို ံုးရံးခဲ့ရသည္ ု 
တင္ျပကသည္  ေလးပံုတပံုေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔ႏွင့္ သက္ ိုင္ ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔မွာ ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံခဲ့ကသည္ကို 
ေဖာ္ျပကသည္  မ်ားစြာေသာ အေျခအေန တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အပိုတာ န္မ်ားစြာကို ခဲ့ကရသည္  

အ က္ပအခက္အခဲတို႔ေကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တရားမွ်တမကို ေ ာင္က ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအား ုတ္မကို 
အားနည္းေစသည္  ျဖစ္စ ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းအား ုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိေသာ္ လည္း အမဖြင့္ျခင္း၊ 
ေရွ႔ေနငွားရန္းျခင္း သို႔  တရားရံုး အမတင္သြင္းျခင္းစသည့္ ပေဒေကာင္းအရ အေရး ေ ာင္ရြက္မမ်ားအတြက္ 
အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္တို႔ မလံုေလာက္သည့္ အေကာင္းအရာ တို႔ကို စား တ္ေနေရးအတြက္ ေန႔စ ္ အ ိက 
ရုန္းကန္ေနရေသာ ကခ်င္ႏွင့္ကရင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔မွ ရင္ဖြင့္ေျပာလာကသည္

  သည္ အစိုးရ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ င္မ်ားက 
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္  သမသည္ 
သက္ ိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အတ အမဖြင့္ 
တိုင္ကားႏိုင္ရန္ စတင္ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး 
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ င္မ်ား၏ ေႏွာက္ ွက္ျခင္းႏွင့္
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ကို ခံခဲ့ရသည္  သမသည္ 
သမ၏ အခြင့္အေရးတို႔ကို ခုခံကာကြ ္ရန္ 
တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေ ာင္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးစားေ ာင္ရြက္လိုေသာ္လည္း 
အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြအေျမာက္အမ်ားလိုအပ္သည္ကို 
သိ ားသည့္ အတြက္ လုပ္ေ ာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ   
သမသည္ မိသားစု စား တ္ေနေရးႏွင့္ 
ကေလးမ်ားအား ကည့္ရ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေန႔စ ္ 
ရုန္းကန္ရွာေဖြေနရသည့္အတြက္ တရားရင္ ိုင္ရန္ 
သမ ကုန္က်ခံနိုင္မည္ မ ုတ္ေပ  သည့္ျပင္  သမသည္ 
သမ၏လံုၿခံဳေရးအတြက္စိုးရိမ္ေနရသည္

Ah Nan

ကခ်င
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ကခ်င္
  ၏သမီးအား မာစစ္တပ္မွ 

ဖမ္း ီးေခ ေ ာင္သြားၿပီး သမ 
မေပ်ာက္ ံုးမီ လအနည္းင ္အ ိ 

င္းတို႔၏ တပ္စခန္းတြင္ 
ိန္းသိမ္း ားခဲ့သည္  မိသားစုမွာ 
တို႔၏ သမီး သည္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး 

အသတ္ခံရသည္ ု ံုကည္ေနေသာ္လည္း 
အျဖစ္မွန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္ သမွ 
တိတိက်က် မသိႏိုင္ေပ  အမကို 
တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႔ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း 
အေ ာက္ အ ားမ်ားမခိုင္လံုသည့္ 
အေကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပ ္ခ်ခဲ့သည္  
တေန႔တြင္ တရားမွ်တမရရွိရန္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ 
စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေန ိုင္ရင္း 
စား တ္ေနေရးအတြက္ ေန႔စ ္ 
ရုန္းကန္ေနကရသည္

မာ
ႏိုုင္ငံေရးအက် ္းသားအျဖစ္ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရသ 

က်မေ ာင္က ျပန္လြတ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက က်မကို မ ံုကည္ေတာ့တဲ့ 
အတြက္ အေျခခံပန္း ိုးျခင္း အလုပ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ း  ေငြေကးနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး က်မအရမ္းကို 
ရုန္းကန္ခဲ့ရတ ္
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ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ ေသာ့ခ်က္  အကမ္းဖက္ခံရသ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အေျခခံ န္ေ ာင္မတို႔ကို မရရွိျခင္း၊ 
က်န္းမားေရး၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ကုစားျခင္း၊ မ်ဳိး က္ပြားက်န္းမားေရးႏွင့္ အိုမင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး အ းျပဳ 
အစီအစ ္မ်ားလိုအပ္ျခင္း  
ပ ိပကႏွင့္ အကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္မတို႔၏ ရလဒ္အျဖစ္ သုေတသနစီမံခ်က္တြင္ ပ င္ခဲ့သည့္ က္ က္ 
ေက်ာ္ေသာအမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာက်န္းမာေရး အခက္အခဲတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳက ရသည္  အမ်ဳိးသ
မီးနိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္းမ်ားမွာ ည ္းပန္းနွိပ္စက္မနွင့္ အလြန္ ိုးရြားသည့္ ေ ာင္တြင္းအေျခအေနတို႔ေကာင့္ 
အမ်ဳိးသမီးရာသီလာစ ္ခက္ခဲျခင္း၊ ခ းနာျခင္း၊ အစာအိမ္ ျပ နာ မ်ားအပအ င္ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ 
အျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနတို႔ကို ေဖာ္ျပခဲ့ကသည္  တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ တို႔ခံစားေနရေသာ 
စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ အမာရြတ္တတ္ေနေသာ ဒဏ္ ရာတို႔ိကို က္လက္ခ းစည္းခံေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ င္းရဲသည့္ 
လေနမအေျခအေနႏွင့္ ရွည္လ်ားစြာ ခက္ခဲကမ္းတမ္းသည့္ အလုပ္တို႔ကို လုပ္ကရသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးျပ နာမ်ား၊ 
စိတ္ဖိစီးမမ်ား ႏွင့္ စစ္ပြဲတို႔မွ ြက္ေျပးေနရသည့္ အေျခအေနတို႔ကို ရင္ဖြင့္ ေျပာကားခဲ့သည္   

အကမ္းဖက္ခံရသအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေနရေစကာမ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႏွင့္ အေျခအခံ န္ေ ာင္မတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အ းသျဖင့္ ပ ိပကျဖစ္ေနေသာ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားေန ိုင္ရာ ေက်းလက္ေဒသတို႔တြင္ အလြန္ကို ိုးရြား ျခင္း သို႔  လံုး  မရွိျခင္းကို ေတြ႔ရသည္  
သည့္အျပင္ စစ္ေျပးေရွာင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစု အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မ စသည့္ န္ေ ာင္မမ်ား မရွိေပ  
ျပည္သအမ်ားစုမွာ သာမန္ဖ်ား နာျခင္း၊ ကုသ ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ ေရာ မ်ားႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးျပ နာမ်ားျဖစ္
သည့္ ေျမြကိုက္ခံ ရျခင္း ပိုး ိျခင္း ၊ ငွက္ဖ်ားစသည္တို႔ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရး ိုင္ရာ န္ေ ာင္ မတို႔ကို 
လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ ေငြေကးမတတ္ႏိုင္ျခင္းတို
႔ေကာင့္ မေသသင့္ပဲ ေသ ံုးေနကရသည္  

သုေတ သနစီမံခ်က္တြင္ ပ င္ခဲ့ေသာ 
ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ ီးသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေ းကုသမမ်ဳိးကို လက္လွမ္းမမီသျဖင့္ 
ကင္ ာေရာ ျဖင့္ ံုးပ းသြားခဲ့သည္  

သုေတသနစီမံခ်က္တြင္ ပ င္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး 
 ီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ီး၏ မိသားစုမွာ 
တို႔၏သမီး ံုးပ းသြားသည့္ ေလ်ာ္ေကးအျဖစ္ 

စစ္တပ္မွ အနည္းင ္ေသာ ေငြေကးေ ာက္ပံ့မကို 
ရရွိသည္ကလြဲလွ်င္ အားလံုးေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ 
တရား င္အသိအမွတ္ျပဳခံ ားရေသာ 
အဖြဲ႔အ စည္းမ်ား ီမွ မည္သည့္အကအညီ 
အေ ာက္အပံံ့မ်ား မရရွိကေပ  အမ်ဳိးသမီး 
 ီးမွာ ေဒသခံ အဖြဲ႔ အစည္း သို႔  ေဒသခံ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ပစည္းအခ်ဳိ  သို႔  ေငြေကး ေ ာက္ပံ့မ 
အနည္းင ္ကို ရရွိခဲ့သည္  

ခ်ဳိခ်ဳိေအး
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားအျဖစ္ ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရသ

က်မ တုတ္နဲ႔ အရိုက္ခံရတ ္  အခု ိုရင္ 
က်မရဲ့ ္ဖက္ ေပင္နဲ႔ တင္ပ း ံုရိုးေတြက 

နာေနတ ္  ဒီလိုအရိုက္ခံရတဲ့အတြက္ 
က်မဒး စ္ကလည္း ျပ နာျဖစ္ေနတ ္
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ကရင္
   သည္ 

ေတာတြင္းတစ္ေနရာ  
ေမြးဖြားခဲ့သျဖစ္ၿပီး သမ၏ 
မိ ႏွစ္ပ းမွာ သပုနမ်ား 
ျဖစ္ သည့္အတြက္ 
သမ၏င ္ တစ္ေလွ်ာက္ 
ပုန္းေအာင္းေနရသျဖင့္ 
အရမ္းကို ခက္ခဲသည့္ 
အေျခ အေနတို႔ႏွင့္ ေန ိုင္ 
ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္  
လ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မ 
ေပင္းစံုကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္  
သမ၏ သား အိမ္ဖ ္ရွားသည့္ 
ခြဲစိပ္မေကာင့္ 
လိုအပ္သည့္ ေငြေကးကို 
ေပးလိုက္ရသျဖင့္ အသက္ 
ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ 

ိုအခ်ိန္မွစၿပီး 
အလြန္ခက္ခဲခဲ့သည္  

Hkawn Lum

ကခ်င္
  သည္ 

တိုက္ပြဲမ်ားေကာင့္ 
အႀကိမ္ေပင္းမ်ားစြာ 
ေျပာင္းေရ႔ခဲ့ရသျဖင့္ 
အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရ ၿပီး သမ၏ 
စာပစည္းတို႔ကိုလည္း 
ံုးရံးခဲ့ရသည္  

သမခိုလံုေနခဲ့ေသာ 
ဒုကသည္စခန္းအား 
မာစစ္တပ္မွ ံုးႀကဲခဲ့သျဖင့္ 
ိုေနရာမွ ပ္မံ 
ြက္ေျပးခဲ့ရသည္  သမ၏ 

ရြာအား ိုးစစ္ င္ခံရစ ္ 
အတြင္း သမ၏အမ်ဳိးသား 
ေသ ံုးခဲ့သည္  တိုက္ပြဲမ်ားကား 

ြက္ေျပးေနစ ္အတြင္း 
သမသည္ ဒဏ္ရာ 
ရရွိခဲ့ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေ း းကုသမမမ်ားမရရွိခဲ့ေပ

ခြဲစိပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း က်မ အေလးအပင္ေတြ မမႏိုင္ေတာ့ း  
ေ းခန္းသြားျပရတဲ့အတြက္ က်မ ပိုက္ ံေတြ အမ်ားႀကီး 

သံုးခဲ့ရတ ္  က်မရဲ့ င္ေငြနဲ႔ ြက္ေငြက မမွ် းျဖစ္ေနတ ္  
က်မရဲ့သား ေက်ာင္းဖိုးေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခု ိုရင္ 

ေ းေသာက္ေနတာကို  လေလာက္ရပ္လိုက္ရတ ္  
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ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ ေသာ့ခ်က္  အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လပ္ရွားမမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း 
တရား င္ညွိနွိုင္း ေ ြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေ ာက္မတို႔တြင္ ဖ ္က ္ခံရျခင္း
အကမ္းဖက္ခံရသအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ င္း တို႔၏မိသားစုမ်ားအေပ  ပ ိပက ရိုက္ခတ္မသည္ အလြန္ ျပင္း န္သည္ကို 

တို႔၏ ကို ္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳ ာတ္လမ္းမ်ားက ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနသည္  သင္တန္းသားမ်ားသည္ တို႔ကို ္
တိုင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနာ တ္သားစ ္ေျမး က္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည့္ 

ႏကို ုတ္ေျပာခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ေက်းလက္ေဒသတို႔တြင္ ေန ိုင္ကသည့္ အကမ္းဖက္ခံရေသာ 
အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစု သည္ အ းသျဖင့္ ပ ိပကရိုက္ခတ္မကိုခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ေရ႔ေျပာင္းခိုင္းခံရေသာ 
အမ်ဳိး သမီးတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စ ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိကေပ  
တိုက္ခိုက္ေနကေသာ ႏွစ္ဖက္ အုပ္စုကားတြင္ ေ ြးေႏြးမမ်ားရွိေနသည္ကို သိရွိ ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအ င့္ 
ေ ြးေႏြးမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းင ္သာ နားလည္ျခင္း သို႔  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိသည္  

ေလ့လာမတြင္ ပ င္ေသာ အမ်ဳိးသမီး  ီးစလံုးသည္ တရား င္ၿငိမ္းခ်မ္ေရးလုပ္ငန္းစ ္မ်ားတြင္ ပ င္ျခင္းမရွိေပ  
သုတသန စီမံခ်က္တြင္ပ င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စ ္အေပ  သံသ ျဖစ္ျခင္း၊ ံုကည္မမရွိျခင္းႏွင့္ 
အ ိုးျမင္ေသာ သေ ာ ားမ်ားရွိျခင္းတို႔ကို ုတ္ေဖာ္ေျပာ ိုခဲ့သည္  အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကို ္စားျပဳသည့္ 
ေအာက္ေျခ ုအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ အစည္း မ်ား၊ လ ုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စ ္ႏွင့္ ေ ြးေႏြးပြဲတို႔တြင္ 
အ ိပ ္ရွိ ေသာပ င္မ သို႔  အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပခြင့္တို႔မွ ဖ ္က် ္ခံရသည္  ေန႔အခ်ိန္ ိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေ ြးေႏြးေသာ စားပြဲ ိုင္းတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မပသေလာက္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္ 4

အခ်ဳိ အမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ တို႔ေန ိုင္ေသာ လမအသိုင္းအ ိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ေျခ ု 
ျပည္သလ ုကားတြင္ အလြတ္သေ ာ လပ္ရွားေ ာင္ရြက္မတို႔ျပဳလုပ္ကသည္  လမအသိုင္းအ ိုင္းအ င့္ 
စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ျပန္လည္နာလန္ ႏိုင္ျခင္း၊ လအခြင့္အေရးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စြမ္းရည္ျမင္တင္ျခင္းအစီအစ ္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ပ င္သည္  ႀကိဳးပမ္းအား ုတ္မတို႔ သည္ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္ကင္းလြတ္လာသ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ရင္ ိုင္ခံစားေနရေသာ င္းရဲ ဒုကတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳခံရေစရန္ႏွင့္ တို႔အား လမအသုိင္းအ ိုင္းမွ 
လက္ခံႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္   

Htay Htay

ကရင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေ ြးေႏြးပြဲေတြရွိေပမ ့္ 
မာစစ္တပ္ေတြကေတာ့ 

က်မတို႔အနီးမွာပဲ ရွိေနတ ္  တပ္ေတြကို 
ျပန္ရုပ္ေစခ်င္တ ္  သတို႔ရွိေနတာ 

က်မတို႔ အရမ္းေကာက္တ ္

4 “Where Are The Women: Negotiations for Peace in Burma,” Swedish Burma Committee, May 2013; “Looking at the Current 
Peace Process in Myanmar through a Gender Lens,” Salai Isaac Khen and Muk Yin Haung Nyoi, August 2014
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ႏွင္းႏွင္းေမး
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားအျဖစ္သံုးျကိမ္တိုင္
တိုင္ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရသ

လမ်ဳိးေရး၊ ာသာေရး၊ အသားအေရ သို႔  
က်ားမအေပ အေျခခံၿပီး ခြဲျခား က္ ံျခင္း၊ 

လြတ္လပ္မနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေျခခံတဲ့ ခြဲျခား က္ ံမမရွိပဲ 
တန္းတညီမွ်မရွိတဲ့ ညီညြတ္တဲ့ ဖက္ဒရ ္ 

တိုင္းျပည္တစ္ခု ရွိဖို႔လိုအပ္တ ္  ဒီအရာေတြရရွိဖို႔ 
က်မအသက္ရွင္ေနသမွ် လုပ္ေ ာင္ သြားမွာပဲ  
က်မတို႔ကို ေ ာင္သြင္းအက် ္းခ်လိုက္တာ ာ 

က်မတို႔ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးတတ္ကြမနဲ႔ ခံ ခ်က္ေတြကို ပိုၿပီး 
လံ ေ ာ္ေပးလိုက္တ ္ ိုတာကို အစိုးရက မစ ္းစားမိ း

Tar Thue

ကရင္
အ ိုပပ ိပကေကာင့္  

 တို႔မိသားစုသည္ သမ 
မေမြးခင္ကတည္းကစၿပီး 
သမတို႔ေနရပ္မွ အတင္းအက်ပ္ 
ေျပာင္းေရ ခဲ့ရသည္  ို႔ေကာင့္ 
စစ္ေျပးေရွာင္ ေက်းရြာတြင္ 
သမတစ္သက္ ေန ိုင္ ခဲ့ရၿပီး 
မိသားစုမွ ေက်ာင္း ားေပးရ
န္မတတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အတြ
က္ သမ ေက်ာင္း ြက္ခဲ့ရသည္  
သမ၏ဖခင္သည္ 
စစ္တပ္၏ ျပင္း န္ေသာ 
ႏွိပ္စက္ညင္းပမ္းမတို႔ိကို 
ကာရွည္ခံခဲ့ရသည္  

က်မ ေရရွည္ခိုင္ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တ ္  
စစ္ပြဲေတြမလိုခ်င္ း
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ဖြင့္ေနေသာေသတာ  အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ာတ္ေကာင္းမ်ား

Ah Nan
ကခ်င္

စိတ္ ာတ္ခိုင္မာၿပီး သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကြ ္ သျဖစ္ေသာ   သည္ ကေလး  ီးမိခင္ျဖစ္ၿပီး သမီး 
 ီးတြင္ အႀကီး ံုးသမီးသည္  ႏွစ္အရြ ္ျဖစ္ၿပီး အင ္ ံုးမွာ  ႏွစ္ျဖစ္သည္   စစ္သားေ ာင္း 

တစ္ ီးျဖစ္သ သမ၏ခင္ပြန္းသည္ မး စ္ေ း းတိုက္ျဖတ္ေရး ႏွင့္ က္ႏြ ္  အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး 
သမသည္ မိခင္ႏွင့္ ေ ာကမတို႔ကို ေ ာက္ပံ့ခဲ့ရသည္  စိတ္လပ္ရွားလြ ္ၿပီး ႏးညံ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ီးျဖစ္ေသာ္လည္း 
တရားမွ်တမအတြက္ က္လက္ တိုက္ပြဲ င္သြားရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ ားသည္  

 ခုႏွစ္တြင္ သမ၏အမ်ဳိးသားမွ အဖမ္းခံရၿပီးမကာခင္မွာပင္ အမ်ဳိးသား  ီး   အိမ္သို႔ လာၿပီး သမအား 
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္   ိုအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ရဲအဖြဲ႔ င္မ်ားျဖစ္သည္ ု သမ ံုကည္သည္  အမ်ဳိးသား  ီး ဲမွ 
တစ္ ီးသည္ အသက္  အရြ ္ေလာက္သာ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ်င္းေ ာင္း ီႏွင့္ အနက္ေရာင္ ရွပ္အက်ီ တ္ ားသည္  
ပိုၿပီးအသက္ႀကီးသတစ္ ီးမွာ ရဲ န္ မ္း မ်ား အၿမဲ တ္ င္ေလ့ ရွိသည့္ ေ ာင္း ီရွည္ကို တ္ ားၿပီး 
ီး ုပ္ေ ာင္း ားသည္  

အမ်ဳိးသား  ေ ာက္ က်မအိမ္ကိုလာတ ္  က်မက သံ ားတန္းနဲ႔ အိမ္တံခ းကို ပိတ္ ားတ ္  ဒေပမ ့္ 
သတို႔က အားကုန္သံုးၿပီး အတင္း ြဲဖြင့္တ ္  အရင္တုန္းက ိုရင္ က်မ ေ ာက္်ားက ရြာသႀကီး ိုေတာ့ က်မတို႔မွာ 
ည့္သည္္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတ ္  က်မတို႔ရဲ့ မိတ္ေ ြေတြ ဲက တေ ာက္ေ ာက္က ဒုကေရာက္လို႔ လာကတ ္ င္ၿပီး 

က်မကတံခ းဖြင့္ေပးလိုက္မိတ ္  
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အလင္းေရာင္အမ်ားႀကီးမရွိေတာ့ သတို႔ကို က်မေကာင္းေကာင္းမျမင္ရ း  
သတို႔ င္လာတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ေတာ့ သတို႔ ာ က်မ ေ ာက္်ားအဖမ္းခံရတဲ့ကိစနဲ႔ 
လာတဲ့ရဲေတြလို႔က်မ င္ခဲ့တ ္  တေ ာက္ က အိမ္ေ ာင့္ နံရံမွာ ိုး ားတဲ့ 

းေျမာင္ကို ုတ္လိုက္တ ္  ၿပီးေတာ့ က်မရဲ့ လံုခ်ည္ကို ခ ြတ္ဖို႔ေျပာတ ္  
ေ ာင္း ီကပ္အပအ င္ က်မ အ ဲခံကို  ပ္ေလာက္ တ္ ားတာ  
က်မကို စစ္ေ းခ်င္တ ္ ိုရင္ေတာင္ အခုလို မလုပ္သင့္ေကာင္း က်မသတို႔ကို 
ေျပာခဲ့ တ ္  ဒေပမဲ့ သတို႔ က်မစကားကို နားမေ ာင္ခဲ့ း  

အသက္ႀကီးေသာ အမ်ဳိးသားက   အား းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္  
သမကို ကမ္းျပင္ေပ  တြန္းလွဲၿပီး လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ ေစာ္ကားမမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး 
မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္  

က်မေအာ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ေပမ ့္ သေ ာင္း ားတဲ့ ီး ုတ္နဲ႔ က်မရဲ့ ပ းစပ္ကို 
ရိုက္တ ္  ေနာက္ေန႔ေတြအ ိ ဒဏ္ရာက နာေနခဲ့တ ္  က်မ တိတ္တ ိတ္ပဲ 

ုရား ုေတာင္းေနလိုက္ တ ္  ၿပီးေတာ့ အသက္  ေလာက္ပဲ 
ရွိေသးတဲ့တေ ာက္က က္ၿပီး မုဒိမ္းက်င့္တ ္  သတို႔ ေတြရဲ့ ကိစ ိစၿပီးေတာ့ 

ိုင္က ္ကိုေတြ႔တာနဲ႔ က်မရဲ့ ိုင္က ္လားလို႔ေမးတ ္  ၿပီးေတာ့ 
ိုင္က ္ကို ၿပီး ြက္သြားတ ္  

က် းလြန္သမ်ားအားေဖာ္ ုတ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည့္   အား 
အာဏာပိုင္မ်ားက သမအား အျပစ္ တင္ျခင္း၊ မ ီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္  

အာဏာပိုင္ေတြက ေအာ္ၿပီးေတာ့ က်မကိုေမးတ ္  ္မွာျဖစ္တာလဲ၊ 
္သလုပ္တာလဲ  ဒေပမဲ့ က်မက မေကာက္ပ း  ျဖစ္ခဲ့တဲ့ 

တက ့္အျဖစ္အပ်က္ေတြကို က်မႀကိဳးစားၿပီး သတို႔ကို ေျပာျပတ ္  သတို႔ 
အရမ္းေဒသ ြက္သြားတ ္  

  သည္ ခိုး သြားခံရေသာ ိုင္က ္ ျပန္ရရန္ ႀကိဳးစားေ ာင္ရြက္ေနစ ္ 
စိုးရိမ္ပပန္ လွ်က္ရွိသည္  က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္အတြက္ 

ို ိုင္က ္မရွိပက ေတာင္နံရံတြင္ရွိေသာ ေတာင္ ာသို႔ သြားရသည္မွာ 
မိသားစုအတြက္ အလြန္ခက္ခဲသည္  

လက္ရွိအေနအ ားတြင္   သည္ မိခင္ႏွင့္ 
ေ ာကမ၏အကအညီသာရွိသည့္အတြက္ ေတာင္ ာအလုပ္ႏွင့္ ကေလး  
ီးအား ကည့္ရေစာင့္ေရွာက္ရန္ အရမ္းခက္ခဲေနသည္  

သမအားေစာ္ကားခဲ့သ  ီးအား က္လက္ရွာေဖြေဖာ္ ုတ္ေနေသာ္လည္း 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို ခုတိုင္ မသိရွိရေသးေပ  
လ ုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကအညီျဖင့္ သက္ ိုင္ ရာ အာဏာပိုင္တို႔ ံ 
အ ခံစာတစ္ေစာင္တင္ခဲ့သည္  အျပဳသေ ာေ ာင္ေသာ မည္သည့္ 
တုန္႔ျပန္မမွ မရရွိေသာ္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မတို႔ႏွင့္သာ ရလဒ္အျဖစ္ 
ရင္ ိုင္ေနရသည္  အႏရာ ္မ်ား ႏွင့္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မမ်ားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း သမ၏ 
အမကိစအတြက္ တရားမွ်တမရရန္ ႀကိဳးပမ္းအား ုတ္လိုသည္ကို ေတြ႔ရသည္  

  သည္ အကမ္းဖက္မတို႔ကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရၿပီး ုတ္ေဖာ္ေျပာ ိုရန္ 
ေကာက္ရံြ႔ေနေသာ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ္စား အမွန္တရားကို 

ုတ္ေဖာ္ေျပာလိုက္သည္  

သတို႔ က်မကို 
ိုင္က ္ေတြလိုက္ျပတ ္  

ဒေပမဲ့ က်မတို႔ ိုင္က ္က 
အဲ့ဒီအ ဲမွာ မရွိေန း  
ၿပီးေတာ့ က်မရဲ့ ိုင္က ္ကို 
အရာရွိတစ္ ီးက 

သံုးေနတ ္လို႔ 
သတို႔ေျပာတ ္  
က်မ ိုင္က ္က 
အသစ္ပဲရွိေနေသးတ ္  
က်မတို႔ေတာင္ မသံုးရေသး း  
က်မရဲ့ ိုင္က ္ကိစကို 
စ ္းစားလိုက္ရင္ 
အရမ္းေဒသ ြက္တ ္  
မ္းလည္း မ္းနည္းတ ္  

ဒီ ိုင္က ္ကို ္ဖို႔အတြက္ 
အရမ္းကို ခက္ခဲခဲ့တ ္
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ခ်ဳိခ်ဳိေအး
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားအျဖစ္ ိန္းသိမ္းခံရသ



2929

ျမ
န္မ

ာျပ
ည

္ရွိ 
စစ

္ပြဲ၊
 ၿင

ိမ္း
ခ်

မ္း
ေရ

းႏ
ွင့္ 

ျပ
စ္ဒ

ဏ
္မွ 

က
င္း

လ
ြတ

္ခြင
့္တ

ို႔က
ို ျဖ

တ
္သ

န္း
လ

ာခ
ဲ့ေသ

ာ 
အ

မ်
ဳိးသ

မီး
မ်

ား
၏

အ
ေတ

ြ႔အ
ႀက

ံဳမ
်ား

ခ်ဳိခ်ဳိေအးသည္ အသက္  အရြ ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ ီးျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးလပ္ရွားေန
သျဖစ္ ၿပီး  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ င္တစ္ ီးျဖစ္သည္  အိမ္ေ ာင္ရွိၿပီး သမီး  ီး၊ 

ေျမးမေလး  ီးႏွင့္ သားေျမး  ီးတို႔ႏွင့္အတ ကုန္ပစည္းမ်ားေရာင္းၿပီး မိသားစုရပ္တည္ေရးအတြက္ 
ပံ႔ပိုးေန ရသည္  သမ၏ ဖခင္မွာ  ခုႏွစ္တြင္ ကြ ္လြန္ အနိစေရာက္ခဲ့သည္  

ခ်ဳိခ်ဳိေအးသည္  အေရးအခင္းတြင္ ပ င္ခဲ့ၿပီး သမႏိုင္ငံေရးတြင္ စတင္ပ င္လာခဲ့ေသာ 
အေျခအေနတို႔ကို ခုကဲ့သို႔ရွင္းျပခဲ့သည္  
က်မႏိုင္ငံေရးန ္ပ ္ ဲကို င္လာတာက ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္လို႔ေတာ့မ ုတ္ း  မတရားတာ 

ေတြကို အ ံုးသတ္ေစခ်င္လို႔ င္ခဲ့တာပ

ခ်ဳိခ်ဳိေအးသည္ ေရတိ ံု ုရားတြင္ ေဒ ေအာင္ န္းစုကည္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးအက် ္း သားမ်ားလြတ္ 
ေျမာက္ရန္အတြက္  ခုႏွစ္တြင္ အ ေန႔တိုင္း ုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္  ကုလသမ  
အေ ာက္အ ီးေရွ႔တြင္ ႏျပခဲ့ၿပီး ကုလသမ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ န္ႀကီးခ်ဳပ္ စိုး င္းႏွင့္ စစ္အစိုးရ 
အား ရတ္ခ်သည့္ အႏွစ္သာရမရွိေသာ ုတ္ျပန္ေကညာခ်က္မ်ား ုတ္ျပန္သည္ က္ တိက်ေသာ 
အေရး မမ်ားလုပ္ေ ာင္ရန္ ဖိအားေပးေတာင္း ိုခဲ့သည္  စိုး င္းသည္ ေဒ ေအာင္ န္းစုကည္အား 
လုပ္ႀကံရန္ပစ္မွတ္ ားၿပီး  ခုႏွစ္ ေမ  တြင္ ဒီပဲ င္း အႀကံဖက္လုပ္ႀကံမကို က် းလြန္ သျဖစ္ၿပီး 
လက္နက္မဲ့ အျပစ္မရွိေသာ  အဖြဲ႔ င္တို႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ စီစ ္ေသာ ေနရာ  တာ န္ရွိေသာ 
သျဖစ္သည္  

 ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ  မ်ဳိး က္သစ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းစ ္တြင္ ပ င္ခဲ့သည္  သမသည္ 
ုန္းႀကီးမ်ား ီးေ ာင္ေသာ ေရ ေရာင္ေတာ္လွန္ေရး လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ပြဲတြင္ ပ င္ခဲ့ 

ေသာေကာင့္   ခုႏွစ္တြင္ဖမ္း ီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသည္  သမကို ေ ာင္သို႔ ပို႔ခဲ့ၿပီး ေ ာင္သြင္း 
အက် ္းခ်ခံရ သည့္အခ်ိန္တြင္ သမသည္ ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ ည ္းပန္းႏွိပ္ စက္မတို႔ကို 
ႀကံဳေတြ႔ခံစား ခဲ့ရသည္  

 က်မတို႔ကို စစ္ေကာေရးစခန္းကိုေခ လာၿပီး  ည နဲ႔  ရက္ ေပးမအိပ္ း  စစ္ေ းေမးျမန္း 
ဖို႔အတြက္ ကုလား ိုင္ေပ မွာ ိုင္ခဲ့ရတ ္

ခ်ဳိခ်ဳိေအးသည္ ေ ာင္ ဲတြင္ အလြန္ ကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနႏွင့္ 
ရင္ ိုင္ခံစားခဲ့ရျခင္းေကာင့္ သမ၏ က်န္းမာေရးအား ိခိုက္လာသည့္အတြက္ 
က်န္းမာသန္မာေနရန္အတြက္ သမႀကိဳးစားရုန္း ကန္ခဲ့ရသည္  

က်မေသသြားႏိုင္တ ္  ေသသြားမ ္ ိုရင္လည္း မနက္တံခ းလာဖြင့္မွပဲ 
သတို႔သိလိမ့္မ ္  ္သမွ မသိနိုင္ း  ဒီအတြက္ က်မေသလို႔မရ း  က်မကို 
တစ္ခပဲ သတို႔အႏိုင္ လို႔ရမ ္

ေ ာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ခ်ဳိခ်ဳိေအးသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
က္လက္ပ င္ခဲ့သည္   ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

အဖြဲ႔ င္မ်ား အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဒီပဲ င္းလုပ္ကံ သတ္ျဖတ္ မအား 
စံုစမ္းစစ္ေ းရန္ ဒီပဲ င္းကြန္ က္ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္   ို႔အျပင္ 
အမ်ဳိးသမီးၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကြန္ က္ကို တည္ေ ာင္ခဲ့သည္  

ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္းအျဖစ္ ေ ာက္ပံ့ေကးအနည္းင ္သာရရွိခဲ့ၿ
ပီး အျခားအကအညီမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း သိရွိမေနေပ  
ေရ ေရာင္ေတာ္လွန္ေရး လပ္ရွားမကာ လတြင္ အရိုက္ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ 
 ႀကိမ္တိုင္ ခြဲစိတ္ကုသမကိုခံခဲ့ရၿပီး ခ းေအာက္ပိုင္း နာက်င္ျခင္း ေ ဒနာကို 
က္လက္ကုသေနရသည္  

က်မတို႔ ုန္းႀကီးကို 
အစားအေသာက္ 
ကပ္လွ တဲ့အတြက္ သတို႔ 
က်မတို႔ကို ေ ာင္ ဲကိုပို႔တ ္  
ဒီလိုလုပ္တဲ့အတြက္ 
သတို႔ကို က်မတို႔က 
မေကာင္း ိုး းလို႔ပဲျမင္တ ္  
ဒီမေကာင္း ိုး းေကာင္ 
ေတြက က်မတို႔ကို 
မတရား က္ ံတ ္  ဒေကာင့္ 
က်မေသခဲ့မ ္ ိုရင္ က်မ ာ 
အရံးသမားျဖစ္ သြားမွာေပ ့  
ဒီလိုေတာ့ က်မအျဖစ္မခံနိုင္ း  
က်မစိတ္ေတြကို ိန္းခ်ဳပ္ၿပီး 
က်မေသလို႔မရ း  

အသက္ရွင္ေနတာ ာ 
သတို႔ကို အႏိုင္မခံ 
အရံးမေပးတာပဲ  က်မတို႔ 
အသက္ရွင္ေနတဲ့အတြက္ 
သတို႔ကို ျပန္ၿပီး 
ခုခံတိုက္ပြဲ င္ေနတဲ့သေ ာပပဲ
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Dashi Tawm
ကခ်င္

က္ျမတ္ေသာ၊ ပညာတတ္ၿပီး မိမိကို ္ကို ံုကည္မရွိေသာ 
  သည္ ရာမျဖစ္ခဲ့ဖးသည္  အႀကိမ္ေပင္းမ်ားစြာ 

ေျပာင္းေရ႔ေန ိုင္ရျခင္း၊ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ေန ိုင္ၿပီး 
အားကိုးစရာ အ ိက င္ေငြရွာ သ ုရားေက်ာင္းမွ လင ္ေခင္းေ ာင္ျဖစ္သ 
သမ၏သားမရွိျခင္းေကာင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္အတြက္ 
သမ တစ္ ီးတည္းသာရုန္းကန္ခဲ့ရသည္  သမ၏ သားသည္  
စစ္သားမ ုတ္ေသာ္လည္း  အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရင္း 
ေပ်ာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္  

သမသားပ င္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ႏို င္ ာလ  
ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ၿပီး ရြာအနီးတြင္ရွိေသာ  ၏ေရွ႔တန္း ိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာကို 
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ျမန္မာစစ္တပ္မွ သိမ္းပိုက္လိုက္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္  ေနာက္တစ္မနက္တြင္   တို႔၏ရြာမွ 
ရြာသားမ်ားအား အလ်င္အျမန္ ြက္ခြာခိုင္းခဲ့သည္    သည္ သမသား မည္သည့္ေနရာ
တြင္ရွိေနသလဲ ိုသည္ကို မသိရေသးခင္ င္းေနရာမွ သမ သားမပပဲ ြက္ခြာခဲ့ရသည္  သမသည္ 
အလြန္အမင္း စိတ္ေသာကေရာက္ခဲ့ရသည္    

သမ၏ သားေပ်ာက္သြားသည့္ေန႔တြင္ သသည္  စစ္သားတို႔၏ ရိကာတို႔အား ၏ ိုင္က ္ျဖင့္ 
သ ္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္  ေက်ာက္စိမ္းကုမဏီအနီး အင္မတန္ အႏရာ ္မ်ားေသာေနရာမွ 
ျဖတ္သြားရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ပစ္ခတ္မ ဲတြင္ ေရာက္ရွိသြားရျခင္းျဖစ္သည္  သို႔ေသာ္လည္း 
ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ အမွန္တရား ကို ရွာေဖြရန္ႀကိဳးပမ္းအား ုတ္ျခင္း၊ သ၏ အေလာင္းအားရွာေဖြျခင္း 
စသည္တို႔ကို ခုအ ိ စီစ ္ေ ာင္ရြက္ မမ်ား ျဖစ္ ြန္းခဲ့ျခင္း မရွိေသးေပ   

သမသားကိစႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို သိရွိေစရန္  စစ္သားမ်ား ံ 
သြားေရာက္ေမးျမန္းရာတြင္ စိန္ေခ မမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ ိုင္ခဲ့ရသည္  ေနာက္ ံုးတြင္ 
သမ၏သားႏွင့္သင ္ခ်င္းမွ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားအေျခခ်ရာ ေနရာသို႔ ျဖတ္သန္းသြားမိသည့္အတြက္ 
ဖမ္း ီးေခ ေ ာငသ္ြားသည္ ု သမအား ေျပာျပခဲ့သည္   သည္ အေျခအေနတို႔အားစံုစမ္းႏို
င္ရန္အတြက္ တို႔၏ တပ္သားမ်ားႏွင့္အတ   ၏ ေနာက္ ပ္သား တစ္ ီးတို႔သည္ 
အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာသို႔ သြားခဲ့ေသာ္လည္း အရမ္းကို အႏရ ္မ်ားသည့္အတြက္ 
ေနာကျ္ပန္ ုတ္လာခဲ့ရသည္  

 ဒီလို ာတ္လမ္းေတြက အမ်ားႀကီးပပဲ  က်မသားမွာ စစ္ နီေဖာင္းမရွိပ း  သတို႔ေျပာတာကေတာ့ 
က်မသားအသတ္ခံရတာက စစ္ နီေဖာင္း တ္ ားလို႔တဲ့  ဒက လံုး မျဖစ္ႏိုင္ပ း  

  သည္ သမ၏ သားအေလာင္းအား ရွာေဖြနိုင္ျခင္းမရွိေပ  အျဖစ္မွန္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 
သိခြင့္မရ သည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္  သမသား၏ ေသ ံုးမသည္ တိတ္တ ိတ္ႏွင့္သာ 
ၿပီး ံုးသြားခဲ့သည္  

ိုင္က ္အတြက္ ေလ်ာ္ေကးမ်ားျပန္ရရန္ မည္သည့္ေနရာကမွ အကအညီမ်ားမရရွိသည့္အတြက္ 
သမ မ္းနည္းေနမိသည္  ေနာက္ ံုးတြင္ သမတို႔မိသားစုသည္ အရင္းအျမစ္ေပင္းစံုမွ 
ေငြေကးအကအညီမ်ား ရရွိခဲ့သည္  

လက္တေလာတြင္   သည္ သမ၏ မရင္းအိမ္သို႔ျပန္သြားခဲ့ၿပီး သမတို႔ ပိုင္ ိုင္ေသာ 
စာပစည္းတို႔မွာ ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္လု ခံရေသာေကာင့္ ေပ်ာက္ ံုးကုန္ၿပီးျဖစ္သည္  

သမ၏အိမ္မွာ ဖ်က္ ီး ားခံရၿပီး အိမ္ေ ာင္ပရိေ ာ တို႔ 
မရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္  ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား၊ စာသင္ 
အေ ာက္အကျပဳ ပစည္းမ်ားမွာ ုတ္ၿဖဲ ားခံရၿပီး သမတို႔ 
မိသားစု အ တ္အစားမ်ားမွာ ကမ္းျပင္ေပ တြင္ ပ်ံ႔က်ဲေနခဲ့သည္  

ခုအခတြင္   သည္ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းအ
နီးတ ိက္ုတြင္ က္ႏွစ္ေကာင္ေမြး ားၿပီး ေတာင္နံရံ တြင္ 
ရိွေသာ သင ခ္်င္း၏ ေတာင္ ာ တဲြင္ ေျပာင္းဖးစုိက္ရန္ 
စီစ ္ ားသည္  သမ၏ သားႀကီးေသ ံးုသြား ေသာ္လည္း သမ၏ 
ေနာက္ ပ္သားႏွစ္ေ ာက္မွာ အသက္ရွင္စြာရိွေနသည့္အတြက္ 
သမသည္ ကံေကာင္း သျဖစ္သည္  ု င္ျမင္မိသည္  
သမသားႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမေျပာခ့ဲသည္မွာ က်မသားကုိ 

ေ္တာ့မွ မေမ့ း  သက လေကာင္းျဖစ္တ ္  ကင္နာတတ္တ ္  
ၿပီးေတာ့ မိသားစုကုိ ရွာေဖြေကြ်းေနသျဖစ္တ ္  မိသားစုအတြက္ 
သအလုပ္ ျပင္းျပင္း န္ န္လုပ္ခ့ဲတ ္  က်မတုိ႔ကလည္း 
သ႔ င္ေငြအေပ မွာ မီွခုိကရတ ္

စစ္သားေတြအားလံုးမွာ 
ကို ္ပိုင္နံပတ္ေတြရွိတ ္  ဒေပမဲ့ 
က်မသားမွာေတာ့ ရွိမွာမ ုတ္ း  

ာလို႔လည္း ိုေတာ့ သက 
စစ္သားတစ္ေ ာက္မ ုတ္လို႔ပဲ  
စစ္သားတေ ာက္ 
က်သြားၿပီး ိုရင္ 
ျပည္သအတြက္ အသက္ေပး
စြန္႔လတ္သြားတဲ့သေတြအျဖစ္ 
သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ ားကတ ္  
က်မသားက်ေတာ့ 
ေသသြားတဲ့ အခ်ိန္အ ိ 
တာ န္ မ္းေ ာင္သြားခဲ့ေပမ ့္ 
ဒီလိုအသိအမွတ္အျပဳမခံရ း
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Doi Ra
ကခ်င္

Doi Ra သည္ ႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာ ရုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး င္းရဲဒုကေတြ 
အားလံုးကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း စစေနာက္ေနာက္ေနတတ္သည့္ 

ာသ ာဏ္ ရွိေန ဲျဖစ္သည္  သမတြင္ ကေလး  ီးရွိၿပီး  တြင္ 
တာ န္ မ္းေ ာင္ရန္ တပ္သားအျဖစ္ စုေ ာင္းခံခဲ့ရသည္  သား  ီးမွာ 
က် ံုးသြားၿပီးျဖစ္သည္  

မေအာင္ျမင္ေသာ အက် ္းသားမ်ားလဲလွ ္ျခင္းအစီအစ ္ေကာင့္ သမ၏ 
သားင ္အား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ည ္းပမ္းႏွိပ္စက္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ 
စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္  အပစ္ခတ္ရပ္စဲ ားသည့္ကာလအ တြင္း 

 တပ္သားျဖစ္သ သမ၏သားင ္မွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ 
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အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ 
က်မကို ္က်မ 
ႀကိဳးစားေျပာင္းလဲခဲ့တ ္  
ေန႔ေန႔ညည ုေတာင္းျခင္းနဲ႔ 
က်မရဲ့ အခ်ိန္ ေတြကို 
ကုန္ ံုးေစခဲ့တ ္  
က်မရဲ့သားေတြ ာ ႏိုင္ငံနဲ႔ 
ျပည္သေတြအတြက္ 
အသက္ေပးခဲ့တာျဖစ္တ ္ ိုၿပီး 
က်မကို ္က်မ 
စိတ္သက္သာရာ ရေအာင္ 
ႀကိဳးစားၿပီး ေျဖေတြးတ ္  
ဒီအေျခအေနေတြကေနၿပီးေတာ့ 
ရုန္း ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ 
က်မအၿမဲတမ္း ုေတာင္းခဲ့တ ္  
ဒမွလည္း က်မရဲ့ 
ေျမးေတြ၊ သမီးေတြကို ကို 
ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မွာေပ ့  
က်မ ုေတာင္းေနတဲ့အခ်ိန္ ိုရင္ 
စိတ္ပိုတည္ၿငိမ္တ ္

ဖမ္း ီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္  သမ၏ သားအား   ကို လဲေပးျခင္း က္ 
အက်ီႏွင့္လက္နက္ကိုသာ ေပးအပ္ခဲ့သည္  ို႔ေနာက္ သမ၏ သားင ္ 
သည္ ရုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ခံရၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရသည္ ု သိရွိခဲ့သည္  

အျဖစ္အပ်က္ေကာင့္  ႏွစ္ကာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအား  ခုႏွစ္ 
ြန္လ  ရက္ေန႔တြင္ ပ်က္စီးေစခဲ့သည္  

  သည္ သမ၏သားင ္ ံုးပ းၿပီးေနာက္ပိုင္း အခက္အခဲမ်ဳိးစံုွႏွင့္ 
ရင္ ိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္  သမ၏ သားႀကီးမွာ  ခုႏွစ္တြင္ 
က် ံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္  သမ၏မိသားစုႏွင့္ ေတာင္ ာစိုက္ပ်ဳိးေရး တို႔ကို 

က္လက္ ိန္းသိန္း လုပ္ေ ာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အရမ္းကို ခက္ခဲခဲ့သည္  

က်မအရမ္း မ္းနည္းတ ္၊ ာမွမရွိေတာ့သလိုလည္းခံစားရတ ္  
တစ္ပတ္ကို အရက္  ပုလင္း  ပုလင္း ေလာက္ေသာက္ၿပီး 
က်မရဲ့ ခံစားေနရတဲ့ နာက်င္မေတြကို ႀကိဳးစားၿပီး ကုစားတ ္  
ညတိုင္း အရက္တစ္ပုလင္း ေလာက္ေသာက္မွ အိပ္လို႔ေပ်ာ္တ ္  

ုရားေက်ာင္းက ေခင္းေ ာင္ေတြလာၿပီး က်န္းမာေရး ိခိုက္မွစိုးၿပီး 
အရက္မေသာက္ေတာ့ဖို႔ က်မကို လာေျပာပတ ္  သတို႔ေတြ က်မအတြက္ 

ုေတာင္းေပးကတ ္  တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်မစ ္းစားလာမိတာကေတာ့ 
က်မ အရက္ေတြမေသာက္သင့္ေတာ့ း  ာလို႔လည္း ို 
ေတာ့ က်မရဲ့ ကေလးေတြက အရမ္းင ္ေနေသးတ ္  သတို႔ကို 
ပညာသင္ေပးရ ီးမ ္ ိုတာကို က်မသိေန တ ္   

ေနာက္ ံုးတြင္   သားေသ ံုးမအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ာပနကို 
 မွျပဳလုပ္ေပးၿပီး အလွ ေငြ က်ပ္  လက္ခံရရွိခဲ့သည္  

သို႔ေသာ္လည္း သမသားအတြက္ တရားမွ်တမမရရွိေသးသည့္အတြက္ 
သမ ေဒသ ျဖစ္မိသည္  ျမန္မာစစ္တပ္က က်မတို႔ကို လိမ္လ
ည္လွည့္စားမေတြလုပ္ေနၿပီးေတာ့ က်မတို႔ကခ်င္ ေတြကေတာ့ 
အၿမဲတမ္း ဒုက င္းရဲေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတ ္  က်မသား 

္လိုအသတ္ခံရသလဲ ိုတာ ္ က္ျခမ္းကမွ မေျပာျပက း  
ဒေကာင့္ က်မသားကို ္သသတ္လိုက္သလဲ ိုတာ က်မ မသိ း  
ေန႔ေပင္းမ်ားစြာ သတင္းေတြလိုက္ဖတ္ေနေပမ ့္ အမွန္တက ္ 

္လိုျဖစ္သြားသလဲ ိုတာ မေဖာ္ ုတ္ႏိုင္ ခဲ့ း

  သည္ ပုပ္သိုးေနၿပီးျဖစ္သည့္ သမ၏သား ရုပ္အေလာင္းအား 
ျပန္လည္ေတာင္း ျခင္း မလုပ္လိုက္ႏိုင္ ေပ  သမ၏သားသည္ 
ေန႔မ်ားစြာကတည္းက အသတ္ခံရၿပီး ျဖစ္သည္ ု သမ သည္  

ခုအခ်ိန္တြင္ သမ သည္ မိသားစု စား တ္ေနေရးအတြက္ 
ေျပာင္းဖးစိုက္ျခင္းႏွင့္ ကက္၊ က္ေမြးျမ ေရးတို႔ကို လုပ္ေ ာင္ 
ေနသည္  သမတြင္ စပ း စိုက္ပ်ဳိးေသာ ေတာင္ ာၿခံရွိေသာ္လည္း 
သမ၏ သားတစ္ ီးမွာ ေျခေ ာက္ မသန္စြမ္းသလို သ၏ နီးမွာလည္း 
လံုေလာက္သည့္ ခြန္အားရွိမေနသည့္အတြက္ ာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ 
ျခင္းမရွိေပ  

  သည္ မ္း ိုက္ပိုင္းနာက်င္ျခင္းႏွင့္ ေသာကဖိစီးမေ ဒနာတို႔ကို 
ခံစားေနရသည္  သမသည္ အားအင္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ခင္ကကဲ့သို႔ အလု
ပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ္လည္း အျခားအကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္ 
လြတ္ေျမာက္လာသ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ၿပီးေနာက္ပိုင္း 
ရင္ ိုင္သြားရန္ အားေပးမမ်ားရရွိခဲ့သည္
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Hkawn Lum သည္  ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ကား 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားစ ္ တို႔ေက်းရြာအား ကာကြ ္ရန္ ေနာက္ခ်န္ 
ေနခဲ့ေသာ သမ၏ ခင္ပြန္းအား ံုးရံးခဲ့ရသည္  သမတို႔သည္ ႏွစ္ေပင္း 

 ကာေပင္းသင္း လာခဲ့ သမ်ားျဖစ္သည္    သည္လည္း ဒဏ္ရာ 
ျပင္းျပင္း န္ န္ရရွိခဲ့သည္    ၏ ရြာသည္ ၿမိဳ႔န ္တစ္ခုတြင္ 
ပ င္ၿပီး ိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားရွိသည္  
သမသည္ အႀကိမ္မ်ား စြာေျပာင္းေရ႔ခဲ့ရၿပီး သမပိုင္ ိုင္ေသာ ပစည္းမ်ားလည္း 

ံုးရံးခဲ့ရသည္  လက္ရွိတြင္ သမသည္ စစ္ေျပးေရွာင္ စခန္းတစ္ခုတြင္ 
ေန ို္င္လွ်က္ရွိသည္  

သမ၏ ေမြးရပ္ေျမ  ေန ိုင္စ ္ကာလအတြင္း   
တို႔မိသားစုသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ လ ္သမားမ်ားျဖစ္ကၿပီး ကြ်န္းအိမ္ႏွင့္ 
ေန ိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္  င္းအိမ္အား ေ ာက္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ခဲ့ရၿပီး 
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကာလ  ခုႏွစ္တြင္သာ ၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့သည္  

Hkawn Lum 
ကခ်င္
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မိမိတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ကုစားျခင္း 
အလုပ္ေ ြးေႏြးပြဲ  ႀကိမ္တြင္ 
တစ္ႀကိမ္ပ င္ႏိုင္ခဲ့သည့္အေပ  

ခုကဲ့သို႔ ေျပာျပခဲ့သည္   
 ခုႏွစ္တုန္းက အရမ္းကို 

မ္းနည္းေနတဲ့အတြက္ ္သ႔ကိုမွ 
ဒီအေကာင္းအရာေတြကို မေျပာျပႏိုင္ 
ခဲ့ း  အ းသျဖင့္ က်မရဲ့ 
အမ်ဳိးေတြကို ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာေပ ့  
အကမ္းဖက္မက အသက္ရွင္က်န္ရစ္သ 
အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ့ အစည္းအေ းမွာ 
အျခားသင ္ခ်င္းေတြရဲ့ 
အျဖစ္အပ်က္ကို 
နားေ ာင္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုေတာ့ 
က်မခံစားေနရတာေတြကို 
နည္းနည္းေျပာျပလာႏိုင္ၿပီး  
တခ်ဳိ သင ္ခ်င္းေတြ ိုရင္ 
ဒုတိ တႀကိမ္ လက္ ပ္ ားတဲ့ 
ေ ာက္်ားအပအ င္ 
ေ ာက္်ား  ေ ာက္လံုးကို 

ံုးရံးလိုက္ရတာေတြရွိတ ္  က်မ 
အတြက္ကေတာ့ တစ္ေ ာက္ပဲ 

ံုးရံးတာပ   

ပစ္ခတ္တိုက္တိုက္မမ်ား ျပန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ြက္ေျပးေနစ ္အတြင္း 
သမ၏ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္  သမတို႔ေမြးျမ ားေသာ တိရိစာန္မ်ားႏွင့္ 
တန္ဖိုးရွိ ပစည္းတို႔ကို ခ်န္ ားခဲ့ရသည္  ပစ္ခတ္မမ်ား ရပ္သြားေသာ 
အခ်ိန္တြင္ သမႏွင့္ေ ြးမ်ဳိးမ်ားမွာ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ပိုင္ ိုင္မ 
ပစည္း စာတို႔ကုိ ရန္ႏွင့္ ာလုပ္ ငန္းတို႔ကို က္လုပ္ရန္အတြက္ 
ရြာ ဲသို႔ ျပန္ င္ခဲ့သည္   တပ္သားမ်ားျဖစ္ေနသည့္ 
သမ၏ သားမ်ားမွာ သီးႏွံမ်ားရိပ္သိမ္းျခင္းတြင္ ခဏတာ 
လာေရာက္ကညီခဲ့ေသာ္လည္း သမႏွင့္ သမခင္ပြန္းကသာ ေတာင္ ာ 
လုပ္ငန္းတစ္စံုလို႔ကို အပင္ပမ္းခံလုပ္ေ ာင္ခဲ့ရသည္  ိုအခ်ိန္တြင္ 

  ၏လက္တြင္ ဒဏ္ရာ ျပင္း န္စြာရရွိခဲ့သည့္အတြက္ 
အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲခဲ့သည္  ိုေနရာ၏ အေျခအေနတို႔မွာ ိုးရြား 
အႏရ ္မ်ားေန ဲျဖစ္သည္  

ျမန္မာစစ္သားေတြက လေတြကို သတ္ျဖတ္တာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို 
မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ကားသိ တဲ့ ေနာက္မွာ က်မတို႔ကို 

ြက္သြားဖို႔ ရြာသားေတြက သတိေပးကတ ္  က်မသားလည္း 
က်မတို႔ကို ျမန္ျမန္ ြက္သြား ဖို႔ေျပာတ ္  ဒေပမဲ့ က်မေ ာက္်ားနဲ႔ 
သ႔ရဲ့ ညီကေတာ့ ရြာကေန ခ်က္ျခင္း ြက္မသြား လိုက္ႏိုင္ း  စပ းခင္းနဲ႔ 
ကြ်ဲ၊ ႏြားေတြကို ေစာင့္ကည့္ဖို႔ က်န္ေနခဲ့တ ္  

  ႏွင့္ သမ၏ေ ြမ်ဳိးမ်ားမွာ ေ းကင္းလံုၿခံဳေသာ ေနရာသို႔ 
ြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္  သို႔ေသာ္  ရက္ကာၿပီးေနာက္တြင္ 

သမ၏ အမ်ဳိးသား ေသ ံုးသည့္ သတင္းကို ကားခဲ့ရသည္   

 ာ ဲကို ျပန္သြားတဲ့လမ္းမွာ က်မေ ာက္်ားတို႔က 
ျမန္မာစစ္သားေတြရဲ့ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္တာကို 
ခံလိုက္ရတ ္  က်မေ ာက္်ားက ိုက္မွာ အပစ္ခံရတ ္  
ရြာသားေတြနဲ႔ အမ်ဳိးေတြက သ႔ရဲ့အေလာင္းကို ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ 
သ႔ ီမွာ မ်က္လံုးတစ္လံုးနဲ႔ နားတစ္ဖက္ပဲ က်န္ေတာ့တ ္  
ျမန္မာစစ္သားေတြက သ႔ကို အရင္ပစ္သတ္လိုက္တ ္လို႔ 
မွန္း လို႔ရတ ္  ဒေပမဲ့ သ ခ်က္ျခင္းမေသ း  ဒီေတာ့ 
ျမန္မာစစ္သားေတြက းေျမာင္သံုးၿပီး သ႔ကို ည ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့တ

္ င္ပတ ္  ရြာသားေတြေျပာျပတာကေတာ့ က်မေ ာက္်ားရဲ့ 
းေျမာင္ကို သ႔အေလာင္းေ းမွာ ေတြ႔ရတ ္တဲ့  

 ႏွစ္လေလာက္ ာ က်မ ာမွ မစ ္းစားႏိုင္ း  
က်မအရမ္းကို တုန္လုပ္မိတ ္  ာမွလည္း မစ ္းစား 
ခ်င္ း  အရင္က က္ သ႔ကို က်မပိုခ်စ္သလိုခံစားမိတ ္  
က်မေ ာက္်ားမရွိေတာ့တဲ့အိမ္ကို က်မ မျပန္ခ်င္ ေတာ့ း  
က်မရဲ့ ခဲအိုနဲ႔ ေ ြမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ က်မ ဒီစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းမွာပဲ 
ေခင္းခ်ေတာ့မ ္လို႔ေျပာလိုက္ တ ္  

စခန္း ဲတြင္ ေနရေသာ သည္ လြန္စြာခက္ခဲသည္   
 သည္ သင ္ခ်င္း၏ ေတာင္ ာတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွွင့္ 

တိရိစာန္မ်ားေမြးျမ ျခင္းတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကို ကုန္ ံုးေစခဲ့သည္  
ရရွိခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာေကာင့္ သမ၏လက္သည္ ခုတိုင္ 
နာက်င္ေန ဲျဖစ္သည္  
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Hkawn Shawng သည္ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ီးျဖစ္ၿပီး 
သမ တြင္ အေတြ႔အႀကံဳအမ်ားႀကီး ရရွိ ားသလည္းျဖစ္သည္  
အျခားရြာသားမ်ားႏွင့္အတ ခိုလံေနေသာ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းအား 

ျမန္မာစစ္သား မ်ားမွ င္ေရာက္ တိုက္ခတ္ရာတြင္ သမသည္ အပစ္ခံရၿပီး 
ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့သည္   ႏွစ္အရြ ္ ျမစ္မေလးႏွင့္  ႏွစ္အရြ ္ 
သမ၏ေျမးမေလးႏွင့္ အျခားအမ်ဳိးသမီးတစ္ ီး သမ၏ကေလးေလးႏွင့္အတ 
အဖမ္းခံကရသည္  ိုအမ်ဳိးသမီး  ီးမွာ အသတ္မခံရမီ အႀကိမ္မ်ားစြာ 
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရသည္ ု ံုကည္သည္  

ဒဏ္ရာျပင္း န္စြာရရွိ ားေသာ အဖြား   သည္ 
ြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ညေပင္းမ်ား စြားပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္  

ေနာက္ ံုးတြင္ လံုၿခံဳေသာ ေနရာသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး သမ၏ ဒဏ္ရာအား 
တိုင္းရင္း ေ း းႏွင့္ ကုသႏိုင္ခဲ့သည္  သမအား မင္း၊ ားႏွင့္ ေစာင္တို႔ကို 
မွ်ေ ေပးေသာ သင ္ခ်င္းအခ်ဳိ ကိုလည္း ံုေတြ႔ခဲ့သည္  

သို႔ေသာ္လည္း တစ္ပတ္အကာတြင္   ၏ဒဏ္ရာမွာ 
အျပည္မ်ား ြက္လာသည္  န္းေမာ တြင္ရွိေသာ အစိုးရေ းရံုသို႔ ေရာက္ေသာ 
အခ်ိန္တြင္ အနာကိုခြဲစိတ္ေပးဖို႔ ရာ န္က ျငင္း န္ခဲ့သည္  ိုေနာက္တြင္ 
စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ သမ၏အနာအား ိေရာက္စြာ ကုသႏိုင္ခဲ့သည္  

Hkawn Shawng 
ကခ်င္



3737

ျမ
န္မ

ာျပ
ည

္ရွိ 
စစ

္ပြဲ၊
 ၿင

ိမ္း
ခ်

မ္း
ေရ

းႏ
ွင့္ 

ျပ
စ္ဒ

ဏ
္မွ 

က
င္း

လ
ြတ

္ခြင
့္တ

ို႔က
ို ျဖ

တ
္သ

န္း
လ

ာခ
ဲ့ေသ

ာ 
အ

မ်
ဳိးသ

မီး
မ်

ား
၏

အ
ေတ

ြ႔အ
ႀက

ံဳမ
်ား

လိင္ပုိင္း ိင္ုရာ ေစာ္ကားေနွာက္ က္ွမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္တြင္ 
မေျပာအပ္သည့္အရာအျဖစ္ တားျမစ္ ား သည့္အတြက္ တုိ႔၏သမီး 
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရသည့္ အျဖစ္အပ်က္အေပ  အရွက္ရေနခ့ဲသည္  ု  

 ၏သားျဖစ္သမွ မိမိတုိ႔အားေျပာျပခ့ဲသည္  င္းတုိ႔ေန ိင္ုေသာ 
လမပတ္ န္းက်င္တြင္ တုိ႔၏ သမီး မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္အေပ  
မမွန္ကန္ေသာစကားမ်ား အကင္နာကင္းမ့ဲေသာ စကားတုိ႔ကုိ ေျပာေနခ့ဲက သည္  

ျမန္မာစစ္သားမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ီးအား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည့္အေပ  
ကြား ေျပာ ိုသည္ကို ကားသိခဲ့ေသာ ေစ်းေရာင္းသတစ္ ီး၏ ေျပာစကားအရ 

  ၏သားသည္ ၏သမီးအား အျဖစ္သေ ာ က်င္းတးၿပီး 
ေတာ ဲတြင္ ျမဳပ္ ားေသာ ေျမပံုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိနိုင္ခဲ့သည္  

အမ်ဳိးသားအေလာင္းလား၊ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္းသိရေအာင္လို႔ က်ေနာ္တို႔ 
ျပန္တးေဖာ္ကည့္တ ္  ံပင္ အခ်ဳိ နဲ႔ အရိုးပဲ ေတြ႔ရေတာ့တ ္  ၿပီးေတာ့ 
အဖမ္းခံရတဲ့ညက သ တ္ င္သြားတဲ့ အ တ္အစား  စစ္တပ္က ေတာ့ 
က်ေနာ္တို႔သမီးကို ာမွမလုပ္ းလို႔ ေျပာတာပဲ  ဒေပမဲ့ အ တ္အစားေတြက 
သ႔ရဲ့ ရင္ က္ေပ မွာ အကုန္ေရာက္ေနတ ္  အဲ့ဒီအ တ္အစားေတြကို 
က်ေနာ္သမီး တ္ေတာင္ မ ား း  သရဲ့ ခႏာကို ္ေပ မွာ 
အနီေရာင္ ေစာင္ေလးပဲတင္ ားတ ္  ျမဳပ္ ားတဲ့ က်င္းကလည္း 
အဲ့ဒီေလာက္မနက္ း  

  ၏သားသည္ အခ်ဳိ ေသာ သမ်ား ီမွ 
အကအညီေတာင္းခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း အကအညီ မျဖစ္စေလာက္ေလးသာ 
ရရွိခဲ့သည္  ေနာက္ ံုးတြင္ သမီးအေလာင္းအားျပန္လည္ ေျမျမဳပ္သၿ ိဳလ္ႏိုင္ဖို႔ 
အတြက္ ေငြအခ်ဳိ ေခ်းငွားႏိုင္ခဲ့သည္  သမအသတ္ခံရေသာေနရာတြင္ 
သမအတြက္ ုေတာင္းေပးျခင္း အခမ္း အနားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္  

မုဒိမ္းျပဳက်င့္သ တရားခံတို႔၏ အေျခစိုက္ရာ ေနရာကိုသိေသာ္လည္း မည္သျပဳက်င့္ခဲ့သည္ကို 
တိတိက်က် ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနခဲ့သည္  

ေမြးကင္းစအရြ ္   ၏ ျမစ္ေလးအား ကံေကာင္းေ ာက္မစြာျဖင့္ 
က ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္  ကေလးေလးသည္ သမ၏မိခင္ ေျခေ ာက္ အပစ္ခံရၿပီး 
တစ္ညလံုးငိုေနခဲ့သည္ကို မွတ္မိေနခဲ့သည္  ကေလး အား ေ ြးမ်ဳိးမ်ားမွ ေမြးစားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အျဖစ္အပ်က္တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာ ိုျခင္းမရွိေတာ့ေပ  

  သည္ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေန ိုင္ၿပီး သမ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ေျမးတို႔အား 
ကည္ရေစာင့္ ေရွာက္လွ်က္ရွိသည္  သမေျမး၏ မီသည္ သမအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ 
တန္ဖိုးအ ားရ ံုး ပိုင္ ိုင္မ တစ္ခုျဖစ္သည္  သမ၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခုကဲ့သို႔ မိမိတို႔ကို 
ေျပာျပခဲ့သည္  

တျခားသေတြလည္း က်မလိုပဲ ဒုက င္းရဲေတြကို ေတြ ႀကံဳခံစားကရတာပဲလို႔ ေတြးလိုက္ေတာ့ 
အဲ့ဒီကေန ခြန္အားေတြ ျပန္ရလာတ ္  အခု ိုရင္ က်မ ီမွာ ာမွမရွိေတာ့ း  က်မရဲ့ 
ပစည္း စာေတြ ျပန္ရဖို႔ ာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွလည္း မရွိေတာ့ း  

  သည္ အနာ တ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပပန္မမ်ားရွိသည့္အျပင္ 
စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေနရသည္မွာ အ က္အသြ ္ျဖတ္ေတာက္ ားခံရသည္ ု ခံစားရသည္  
အစည္းအေ း ဲတြင္ အကမ္းဖက္ မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အျခားအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ 
ာတ္ေကာင္းတို႔ကို ကားသိရတဲ့အခ အင္အား မ်ား အမ်ားႀကီး ရရွိလိုက္သည္ ု သမ ံုကည္သည္  

အခက္အခဲေတြကားက 
က္လက္ရပ္တည္နိုင္ဖို႔ 

ခံစားခ်က္ကို 
လံ႔ေ ာ္ေပးသလို 
ခြန္အားေတြလည္း 
တိုးလာေစပတ ္
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 ႏွစ္အရြ  ္ ဏ္ုသေရရိွ ပညာတတ္အမ်ဳးိသမီးတစ္ းီျဖစ္သည့္ 
ႏွင္းႏွင္းေမးသည္  ႀကိမ္တုိင္ အဖမ္းခံခ့ဲရသည္   ခုႏွစ္ 

အေရးအခင္းကာလအတြင္း လ႔ေ ာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပတီ အလံ 
အား လင့္ ခ့ဲသည့္စြပ္စြခဲ်က္ျဖင့္ ပ မအႀကိမ္ အဖမ္းခံခ့ဲရသည္   
ခုႏွစ္အေရးအခင္းၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ အမ်ဳးိသမီးႏုိင္ငံေရးအက် း္သမ်ားစြာ 
ေ ာင္ သုိဲ႔ ရုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေရာက္ရိွ လာသည့္အတြက္ ေ ာင္ တဲြင္ 
အေ ာက္အ းီ၊ ေနရာ ိင္ုခင္းမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ား မလုံ ေလာက္မတုိ႔ျဖစ္ခ့ဲသည္  

 တရက္မွာ ေရသံုးခြက္ပဲရတ ္  ဒေကာင့္ က်မတို႔ သံုးၿပီးသားေရေတြကို 
အ တ္ေလွ်ာ္ဖို႔အတြက္ ားရတ ္  ပံုမွန္ရတဲ့ အစားအစာကေတာ့ 
က္ေတြစားတဲ့ ာမ်ဳိးပပဲ  ေအးခဲၿပီး စပ းလံုးေတြပ ၿပီး နံေနတဲ့ မင္းနဲ႔ င းပိ 

ပဲ င္းခ်ဳိတို႔ပဲျဖစ္ပတ ္

ႏွင္းႏွင္းေမး
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္း
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ေ ာင္ေစာင့္မ်ားသည္ က ်ာ၊ စာတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရိွပက အမ်ဳိးသမီးအက် း္သမ်ားကုိ 
တုိက္ပိတ္ျခင္း၊ ည့္သည္ႏွင့္ေတြ႔ခြင့္မေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္း သုိ႔  တကုိ ေ္ရ
သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္မတုိ႔ကုိ ပိတ္ပင္ တတ္သည္   ခုႏွစ္ စက္တင္ ာလတြင္ 
ေ ာင္တြင္း ႏျပမတြင္ ပ င္ခ့ဲျခင္းေကာင့္ ႏွင္းႏွင္း ေမးအပအ င္ 
အမ်ဳိးသမီးအက် း္သ  းီတုိ႔ကုိ သာ ာ တီ ေ ာင္သုိ႔ လဲေျပာင္းခ့ဲသည္  

 ခုႏွစ္ သမျပန္လြတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တရားမ င္ပတီအျဖစ္ 
ေကညာ ားခံရေသာ လ႔ေ ာင္ သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပတီ တည္ရွိရာ 
န ္စပ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္     

စစ္ေကာင္းတစ္ေကာင္းက အေျမာက္နဲ႔လိုက္ပစ္လို႔ က်မတို႔ေတြ 
ြက္ေျပးလိုက္ရေသးတ ္  ဖက္ရြက္ေတြခင္းၿပီး အိပ္ခဲ့ရတ ္  

ေတာ ဲမွာေတြ႔တဲ့ န္၊ အသီးအရြက္ေတြကိုစားၿပီး အသက္ ရွင္ရတ ္  
ဒီလိုမ်ဳိး တစ္လပဲ က်မက ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာ  ဒေပမဲ့ ရြာသားေတြအတြက္ကေတာ့ 
အခုလို ြက္ေျပးရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳက သတို႔ တေလွ်ာက္လံုး 
ႀကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာေလ

 ခုႏွစ္တြင္ ႏွင္းႏွင္းေမးသည္ ပ္မံအဖမ္းခံရၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားက 
သတ္မွတ္ ားသည့္ တရားမ င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ က္သြ သ္ည့္ 
စြပ္စြခဲ်က္ျဖင့္ ေ ာင္  ႏွစ္က်ခ့ဲသည္  ေ ာင္  ဲတြင္ ေန ိင္ုရေသာ မွာ 
ကမ္းတမ္းလြန္းသည္  ႏွင္းႏွင္းေမး၏ မ်က္မွန္ကုိ ေ ာင္ေစာင့္မ်ားမွ 
သိမ္း ည္းလုိက္သည့္အတြက္ မ်က္မွန္မပပဲ ေ ာင္ တဲြင္ ျဖတ္သန္းေန ိင္ုခ့ဲရသည္  
သမျပန္ လြတ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ သမ၏ တပည့္တစ္ းီမွာ ေ ာက္လွမ္းေရး 
တစ္ းီျဖစ္ေနသည္ကုိ မ္း နည္းစြာ သိလုိက္ရသည္  

 ခုႏွစ္ သမလြတ္ခနီးတြင္ ကမာ့ကက္ေျခနီအသင္းမွ 
ေ ာင္သို႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အက် ္းသားမ်ားအား 
ေတြ႔ ံုဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့သည္  ိုအခ်ိန္တြင္ ေ ာင္ေစာင့္တို႔အား ပုဒ္မ  ည  
ႏွင့္တိုက္ပိတ္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးအက် ္းသ  ီးအား ားရွိေသာ 
အေ ာက္အ ီးကို ေ း သုတ္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္  သတို႔ တခ းေတြ ျပတ
င္းေပက္ေတြအကုန္လံုးကိုပိတ္လိုက္တ ္  က်မ တို႔ေနတဲ့ တိုက္ကိုေတာ့ ပစ
ည္းသိုေလွာင္ခန္း ိုၿပီးေျပာခဲ့တ ္  ပတဲ့ရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ က်မတို႔ ေတြ 
အသက္ရကပ္တဲ့ အ ိ ပိတ္ေလွာင္ ားခံခဲ့ရတ ္

ေနာက္ ံုးတြင္ ႏွင္းႏွင္းေမး ေ ာင္ ဲမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္  ႏွင္းႏွင္းေမးသည္ 
ခင္က စာပို႔ခ်သ က် ရွင္ ရာမတစ္ ီးျဖစ္ခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရမွ 

သမ၏စာသင္ကားမကို က္လက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ  ႏွင္းႏွင္းေမးသည္  ခုႏွစ္ 
ေရ ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပ င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ ေရးလပ္ရွားမတို႔တြင္ 

က္လက္ က္စပ္ပ င္ခဲ့သည္  သမသည္ ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသား ေ ာင္းမ်ား 
အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔စည္းစ ္တြင္ ပးေပင္းပ င္ခဲ့ၿပီး အက် ္းသားမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ စည္းရံုးလံ႔ေ ာ္ခဲ့သည္   

 က်မအသက္ရွင္ေနသ  ဒီအလုပ္ေတြ က္လုပ္သြားမ ္  
တက ္ေတာ့ အစိုးရ မစ ္းစားမိတာက 
က်မတို႔ိကို ေ ာင္ခ်လိုက္ျခင္း ာ က်မတို႔ရဲ့ 
ႏိုင္ငံေရးတတ္ႀကြမနဲ႔ ခံ ခ်က္ေတြကို ပိုၿပီး ခိုင္မာေအာင္ 
လုပ္ေပးလိုက္တ ္ ိုတာပပဲ
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Htay Htay တြင္ သားသမီး  ီးရွိသည္  သမ၏ ံုကည္မသည္ 
သမအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္  သမ င ္ရြ ္စ ္ 
ကေလး မွစၿပီး သမတို႔၏ ရြာအားမီးရိ ျခင္း ပစည္းမ်ား 

ခိုး ျခင္းခံခဲ့ရသည္  သမသည္ င ္ရြ ္စ ္ကတည္းမွစၿပီး အိုးအိမ္မဲ့ ျဖင့္ 
အႀကိမ္မ်ားစြာ ေျပာင္းေရ႔ေန ိုင္ခဲ့ရသည္  ေက်ာင္းမတက္ ႏိုင္သလို 
ပညာ က္မသင္ႏိုင္သည့္အတြက္ သမ ကံဳးမရျဖစ္မိခဲ့သည္  

သမ၏အစ္ကို  ီးမွာ ျမန္မာသလ်ဳိေတြျဖစ္သည္ ု မွား ြင္းေသာ 
ေကာလ ာလမ်ား ြက္ေပ ၿပီးေနာက္  မွ သတ္ခဲ့သည္  

  သည္ အျဖစ္အပ်က္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေျပာ ိုရမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္  အ ္ ေကာင့္ ိုေသာ္ သမ၏ 
အမ်ဳိးသားမွာ တရားမ င္အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေ ာင္ ဲတြင္ ရွိေန ဲျဖစ္သည္  သမ 
အမ်ဳိးသားအဖမ္းခံရေသာအခ်ိန္တြင္ သမသည္ ကို ္ န္ေ ာင္ ားရသည္  

  ၏အမ်ဳိးသားသည္ ံုးေပက္ကြဲေသာအခ်ိန္တြင္ သ၏ 
မိသားစုႏွင့္အတရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း မိမိကို ္မိမိ အေသခံေသာ ံုးမ်ား 
ေ ာင္သည့္အ ဲတြင္ ပ င္သည္ ု သံသ ျဖစ္ခံရသည္  

ိုအျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္   သည္ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္အတြက္ ရုန္းကန္ခဲ့ရသည္  တျခားသေတြက က်မကို 
အားေလွ်ာ့ဖို႔ စိတ္ ာတ္မက်ဖို႔ အားေပးတ ္  

ႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာ အလုပ္ျပင္း န္စြာလုပ္ၿပီး မိသားစုအားေ ာက္ပံ့့့ျခင္း၊ 
စစ္တပ္အား အခြန္ေပးေ ာင္ရျခင္းတို႔ ေကာင့္ ခုအခတြင္ သမသည္ 
ဒုက င္းရဲအလြန္ ရရွိေသာ စိတ္ဖိစီးမ   တို႔ေကာင့္ 
ေခင္းကိုက္ေ ဒနာကို ခံစားေနရသည္  

သမ၏ သားသမီး  ီးတို႔မွ ေငြေကး ေ ာက္ပံ့မတို႔ကို ရရွိေသာ္လည္း 
သမ၏အမ်ဳိးသားမွာ ေ ာင္ ဲတြင္ ရွိေန ဲျဖစ္သည့္အတြက္ စိုးရိမ္ေနမိသည္  

ို႔အျပင္ သမသည္ေနာက္ ပ္ရြာတစ္ရြာသို႔ ပ္မံေျပာင္းေရ႔ ရမည့္ကိုလည္း 
ေကာက္ရြ႔ံေနမိသည္  
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Htoo Htoo သည္ ႏွစ္လိုဖြ ္ေကာင္းၿပီး အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သ 
ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဲတြင္ လမေရးစိတ္ ာတ္ရွိသ တစ္ းျဖစ္သည္  သမတြင္ 
သားသမီး  းရွိၿပီး ေပ်ာ္ရင္စရာေကာင္းသည့္ မိသားစုကို ပိုင္ ိုင္ခြင့္ ုျမတ္ကို 

ရရွိခဲ့သည္  ကေလး မွစၿပီး ပ ိပကေကာင့္ သမသည္ အႀကိမ္မ်ားစြာ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖင့္ 
ေျပာင္းေရ႔ေန ိုင္ခဲ့ရသည္   

မိသားစုမွာ မျဖစ္မေနေျပာင္းေရ႔ရမည္ျဖစ္သည္  ိုအခ်ိန္တြင္   
၏ဖခင္သည္ ည ္းပန္းႏွိပ္စက္မႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားေကာင့္ ေသ ံုးခဲ့သည္  
ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရြာ ဲ င္လာၿပီး ရြာရွိ အမ်ဳိးသားတို႔အား ေပ တာ ြဲသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ 
သမ၏အမ်ဳိးသားသည္ အႀကိမ္ေရမ်ားစြာ ည ္းပမ္းႏွိပ္စက္မကိုခံခဲ့ရသည္  
အကမ္းဖက္မမ်ားစြာကို သမကို ္တိုင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္အတြက္ ိုးရြားသည့္ 
ဒုက င္းရဲတို႔အလြန္ ရရွိေသာ စိတ္ဖိစီးမတို႔ကို ခံစားေနရသည္   

ခုအခတြင္   ႏွင့္ သမမိသားစုသည္ 
ျပည္တြင္းဒုုကသည္မ်ားေန ိုင္ေသာ ရြာတြင္ ေန ိုင္လွ်က္ရွိ သည္  
အျခားသမ်ားပိုင္ ိုင္ေသာ ၿခံ ဲတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ င္ေငြရွာၿပီး 
ရပ္တည္ေနရျခင္းျဖစ္သည္  သမ၏သမီး  တန္းတက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

  သည္ ေမြးရပ္ ာတိတြင္ရွိေသာ သမတို႔ပိုင္ ိုင္သည့္ 
ေျမကြက္ေသးေသးတစ္ကြက္ကို ေရာင္းၿပီး အခ်ဳိ ကို အတိုးႏွင့္ ေခ်းငွားခဲ့ရသည္  

ခုအခတြင္ သမတို႔   အိမ္ေနရာမရွိသည့္အတြက္ သမ်ား၏ အိမ္ေနရာတြင္ 
ခိုကပ္ေနေနရသည္  သမတို႔သည္ ခြဲျခား က္ ံမမ်ားခံေနရၿပီး 
ေရာင္းရန္ ေျမကြက္မ်ားရွိေသာ္လည္း သမတို႔ ္ႏိုင္သည့္အင္အား
မရွိေပ  ေတာင္ ာ ဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရ ေသာ သည္ အင္မတန္မွ 
ခက္ခဲလြန္းသည္    သည္ သမ၏ခင္ပြန္းသည့္္ ေျမြကိုက္ 

ိုေဒသတြင္ အလြန္အႏရာ ္မ်ားသည္  ခံရၿပီးေနာက္တြင္ ခင္ပြန္းသည္ကို 
ံုးရံးလိုက္ရသည့္အတြက္ က်ဳံးမရျဖစ္ မိသည္  လတိုင္း  ေ ာက္ေလာက္ 

ကေတာ့ ေျမြကိုက္ခံရလို႔ ေသ ံုးခဲ့ရသည္  ပိုက္ ံမေပးႏိုင္တဲ့သေတြကုိ 
ရာ န္ေတြကလည္း ရုမစိုက္ေပး း

  ၏ သားသမီး  းစလံုးမွာ အရြ ္ေရာက္လာကၿပီးျဖစ္သည္  မည္သည့္ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွ မရွိပဲ ႀကီးျပင္းလာကရသည့္ သမ၏သားသမီးမ်ားအတြက္ 
သမစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္  ခုအခတြင္ သမ၏ ေျမးမ်ားသည္ အတြက္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိၿပီး သမ၏ သားသမီးမ်ားမွာလည္း ေျမးမ်ားကို 
ေက်ာင္း ားႏိုင္မည္ ု သမေမွ်ာ္လင့္သည္  က်မတို႔အခ်ိန္တုန္းက ိုရင္ မကာခဏ 

ြက္ေျပးေနရတဲ့ အတြက္ အမ်ားစုက ပညာမတတ္က း  က်မတို႔ရဲ့ စီးပြားေရးကလည္း 
မေအာင္ျမင္ း

အနာ တ္တြင္ ေအာင္ျမင္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ခြင့္ရရန္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး 
သမတို႔၏ ေမြးရပ္ေျမတြင္ တႀကိမ္ေလာက္ျပန္လည္ေန ိုင္ခြင့္ရရွိလိုသည္  

က်မ  ႏွစ္သမီးတုန္းက 
ရြာကေန 

ြက္ေျပးခဲ့ရတ ္  
က်မတို႔အိမ္၊ ႏြားနဲ႔ကြ်ဲေတြ 
အားလံုးကို က်မတို႔ 

ံုးရံး ခဲ့ရတ ္  က်မတို႔ 
ုရားေက်ာင္းကို က်မတို႔ 

ခ်န္ ားခဲ့ရတ ္  
 ခုႏွစ္ကတည္းက 

က်မတို႔ရဲ့ ေမြးရပ္ 
ေျမကို မျပန္ႏိုင္ခဲ့ း  
အခု ိုရင္  ႏွစ္ေတာင္ 
ကာခဲ့ၿပီးေပ ့  ဒေပမဲ့ ေနရပ္ 
ျပန္ႏိုင္မ ့္ေန႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ 
ေနတုန္းပဲ
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Htu Bu သည္ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေန ိုင္ခဲ့ဖးသည္  သမသည္  ႏွစ္ရွိၿပီး သမတြင္ သားသမီး  
ီးရွိသည္  သမ၏ သားင ္အား ကို ္ န္ေ ာင္ ားေသာ အခ်ိန္တြင္ လ ္ ဲတြင္ေသာ္လည္း ေတာင္ ာ 

စိုက္ခင္းတြင္ လည္းေကာင္း ရုန္းကန္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည္  ိုစ ္ သမ၏ ခင္ပြန္းမွာ နာမက်န္းျဖစ္လာၿပီး ရက္  
ေလာက္အကာ သမကေလးေမြးၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ံုးပ းသြားခဲ့သည္  

သမ၏ ခင္ပြန္း ံုးပ းသြားၿပီးေနာက္တြင္   သည္ သမ၏ကေလးမ်ား တစ္ႏွစ္လံုး စာသင္နိုင္ရန္ အား ေပးခဲ့ၿပီး 
သမ၏ သားႀကီးမွာေတာ့ ေက်ာင္း ြက္လိုက္ရသည္  ျမန္မာျပည္ရွိ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ဳိး သမီးတစ္ ီးတည္းမွ 
သားသမီးမ်ားကို ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ မသင့္ေတာ္သည့္လုပ္ရပ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ သည္  

Htu Bu 
ကခ်င္
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က်မကေလးေမြးတဲ့အခ်ိန္မွာ က်မေ ာက္်ား ံုးသြားတ ္  က်မေ ာက္်ားကို 
က်မေမ့ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစား တ ္  ဒေပမဲ့ က်မသ႔အေကာင္းပဲ အၿမဲေတြးေနတ ္  
ေ ာက္်ားမရွိတဲ့ အိမ္ကို လေတြက အ င္ေသးက တ ္ ိုတာကို 
က်မသေ ာေပက္လာတ ္  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေနာက္ေ ာက္်ား သို႔  
မိန္းမ ျပန္ ကတဲ့အခ်ိန္မွာ က်မကေတာ့ အသစ္တစ္ေ ာက္ ပ္မရွာ းလို႔ 

ံုးျဖတ္လိုက္တ ္  

က်မေ ာက္်ား ံုးသြားေပမ ့္ က်မတို႔မွာ ေရာင္းစားဖို႔ ႏြားေတြရွိေသးတ ္  
တစ္ရက္ေတာ့ က်မရဲ့ ႏြားေသးေလးက တြင္း ဲျပဳတ္က်ၿပီး ေသသြားတ ္  
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ က်မေ ာက္်ား ေနာက္တႀကိမ္ ံုးသြားသလို က်မခံစားရတ ္  
က်မအရမ္း မ္းနည္းခဲ့တ ္  က်မ ာမွလည္းမစားခ်င္ း  ႏြားေတြအေပ မွာ က်မတို႔က 
မွီခိုေနရတာေလ

သို႔ေသာ္လည္း   သည္ မ်က္စိမန္ေနေသာ ေ ာကမႏွင့္ 
အသက္ႀကီးရင့္လာၿပီးျဖစ္သည့္ သမသည္ မိသားစုအား ကာကြ ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
ခြန္အားမ်ားကို ရွာေတြ႔ခဲ့သည္  ေတာင္ ာလုပ္သည့္ နည္းစနစ္ကို 
ေလ့လာသင္ ခြင့္ရရွိျခင္း၊ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲတို႔ကို ရင္ ိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ေနရေသာ 
မိသားစုကို ကညီျခင္း ႏွင့္ ေခင္ရည္ျပဳလုပ္ၿပီး ေရာင္းစားျခင္းကို လုပ္ေ ာင္ႏိုင္ခဲ့သည္  

ိုေနာက္  ခုႏွစ္ ႏို င္ ာလတြင္ သမတို႔ရြာအနီးတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္ခဲ့သည္  
  သည္ မိသားစုႏွင့္အတ အနည္းင ္ေသာ ပိုင္ ိုင္မတို႔ကို သ ္ေ ာင္ၿပီး 

ြက္ေျပးခဲ့ရသည္  

 က်မသား   နဲ႔ က်မေ ာကမကို ေခ ၿပီး ပုန္းရမဲ့ေနရာကို လိုက္ျပတ ္  
က်မတို႔ တေနရာ ီ ပုန္းေအာင္းခဲ့ကတ ္  က်မရဲ့ ေ ာကမကို မေကာက္ဖို႔ 
က်မေျပာခဲ့တ ္  ဒေပမဲ့ က်မ ေ ာကမက အသက္ရျမန္ေနၿပီး 
တစ္ကို ္လံုးလည္း တုန္ေနတဲ့အတြက္ က်မတို႔ တတပဲ ပုန္းေတာ့မ ္လို႔ 
ေျပာလိုက္ ရတ ္  

 ရက္မွ် ပုန္းေအာင္းေနၿပီးသည့္ေနာက္တြင္   သည္ 
ရြာကိုျပန္ခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္သား မ်ားသည္ ရြာ ဲတြင္ 

က္ရွိေန ဲျဖစ္သည္  အျခား အိုးအိမ္မဲ့ မိသားစုမ်ားေန ိုင္လွ်က္ရွိေသာ 
ေဒသတြင္ အတည္တက် ေန ိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ကာလအတြင္း 
သမမိသားစုသည္ အျခားရြာမ်ားတြင္ ာ ီေန ိုင္ခဲ့ရသည္  

 ခုႏွစ္တြင္ အျခအေနမ်ား ျပန္ၿပီးတည္ၿငိမ္လာသည္   
 သည္ သမ၏ ႏြားမ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြ ရန္ ရည္ရြ ္ခ်က္ျဖင့္ 

ရြာသို႔ျပန္ခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း သမတို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ ိုေနရာတြင္ ရွိေန ဲျဖစ္သည္  မည္သည့္ 
ေရြးခ် ္မမွ မရွိေတာ့သည့္အတြက္   သည္ စစ္ေျပးေရွာင္ စခန္းသို႔ 
ျပန္လာခဲ့ရသည္  တခတရံတြင္ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္မွ် ႀကံမ်ားခုတ္ျခင္း 
စသည့္အလုပ္မ်ားကို လုပ္သည့္ အတြက္ ေငြအခ်ဳိ ရွာနိုင္ခဲ့သည္  

  သည္ သမ၏ေျမေနရာတြင္ အျခားသမ်ားမွ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမ ေရးမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္ သမ၏ ေျမတို႔ကို ျပန္လည္ရရွိမည္ မရရွိမည္ကို 
မသိရွိႏိုင္ေတာ့ေပ  စစ္ပြဲေကာင့္ သမ၏ အသက္ေမြး မ္းေကာင္း 
လုပ္ငန္းတို႔မွာ အလွ်င္းပ်က္စီးသြားခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း သမ၏ 
သားသမီးမ်ားအတြက္ ုဏ္ ေနမိသည္  

က်မရဲ့ သမီးက တျခားသေတြနဲ႔ 
အတေနတ ္  အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ 
အိမ္အလုပ္ေတြကို 
ိုင္းကလုပ္ေပးတ ္  

က်မရဲ့ သားႀကီးက 
 စစ္သားျဖစ္တ ္  

က်န္တဲ့ကေလးေတြကေတာ့ 
စာသင္ေန ဲပဲ  တစ္ေ ာက္က 
မႀကိဳတက္ေနတ ္  
ေနာက္တစ္ေ ာက္ကေတာ့ 
တစ္တန္းတက္ေနတ ္  
က်မရဲ့ ဒုတိ  
သားႀကီးကေတာ့  ႏွစ္ရွိၿပီး  
က်မကေလး အမ်ားစုက 
အရြ ္ေရာက္လာၿပီး ိုေတာ့ 
ကို ္တိုင္ပိုက္ ံရွာနိင္ၿပီးေလ  
သတို႔အတြက္ 
က်မသိပ္ေပ်ာ္တ ္  သတို႔ကို 
ကို ့္ကိုကို ္ ံုကည္မရွိၿပီး 
စိတ္ ာတ္ခိုင္မာတဲ့သေတြအျဖစ္ 
ျပဳစုပ်ဳိးေ ာင္ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ 
ုဏ္ တ ္
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ခင္မိမိခိုင္သည္ ေျမ ာအခြင့္အေရးတက္ကြလပ္ရွားသျဖစ္ၿပီး ေ ာင္  
ႀကိမ္ က်ခဲ့သည္  အက် ္း သား ျဖင့္ အိပ္စက္ခြင့္မရရွိျခင္း၊ မသန္႔ေသာ 

အစားအစာတို႔ကို အတင္းအက်ပ္စားခိုင္းျခင္း အပအ င္ စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ 
ႏွိပ္စက္မမ်ဳိးကို ခံခဲ့ရသည္  အက်ဳိး က္အျဖစ္ မရွိသည့္အရာမ်ားကို ရွိေနသည္ ု 

င္မွတ္မွားေနျခင္း၊ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားေနျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာခံစားေနရျခင္းႏွင့္ အကား 
အာရံု ပ်က္စီးမတို႔ကို ခံစားခဲ့ရသည္  

ံးုျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ မိမိခုိင္သည္ မိ ႏွစ္ပး၏ ပ့ံပုိးမျဖင့္ 
လမ န္ မ္း အရာရိွတစ္ းီျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အတ ပညာသင္ကားရင္း 
ႀကီးျပင္းလာခ့ဲသည္  င္းအိမ္ မက္တုိ႔မွာ  ခုႏွစ္ လ အုံုကြမအၿပီးတြင္ 
ေျပာင္းလဲကုန္သည့္အေပ  သမအေနျဖင့္ င္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္မွာ

က်မရဲ့ ရည္ရြ ္ခ်က္၊ ပန္းတိုင္၊ ေန ိုင္မပံုစံ၊ စံတန္ ိုးနဲ႔ စ ္းစားခ်က္ေတြအားလံုးက 
 ခုႏွစ္ လ ုအံုကြမေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းကုန္တ ္  ကို ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ 

အသိပညာေတြရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားၿပီး ေလ့လာသင္ မ ္  ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေ ာက္ျဖ
စ္ေအာင္ႀကိဳးစားမ ္

သမသည္  ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း  ပတီ လင ္ ေခင္းေ ာင္တစ္ ီး 
ျဖစ္လာခဲ့ သည္

Khin Mi Mi Khine 
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္း
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 ခုႏွစ္တြင္ နိုင္ငံေရးလပ္ရွားမေကာင့္ ပ မ ီး ံုးအႀကိမ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္  
 ခုႏွစ္တြင္ ပ္မံအဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေ ာင္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လ 

က်ခဲ့သည္  အက် ္းေ ာင္အတြင္း ျဖတ္သန္း ရေသာ သည္ အလြန္ကို 
ခက္ခဲခဲ့သည္  ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရစ ္အတြင္း သမ၏ဖခင္ ကြ ္ လြန္ခဲ့သည္  
အျခားလုပ္ေဖာ္ေ ာင္ဖက္ တတ္ကြလပ္ရွားသမ်ား၏ သစာေဖက္မကို ခံရသည္ ု 
ခံစားခဲ့ရသည္  ေ ာင္ ဲတြင္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔မွ  မွေပးပို႔ေသာ 
လက္ေ ာင္မ်ား ရရွိက ေသာ္လည္း သမအေနျဖင့္ မည္သည့္လက္ေ ာင္မွ မရရွိေပ  
အခက္အခဲမ်ားကားမွ အဖြဲ႔အေပ  ခိုင္မာသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ သစာေစာင့္သိမတို႔ 

ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း သမအေနျဖင့္ လစ္လ် ရ ခံရသည္ ု ခံစားရသည္  

သို႔ေသာ္ ိုခံစားခ်က္တို႔သည္ မိမိခိုင္၏ ခံ ခ်က္တို႔ကို န္႔တားႏိုင္ျခင္းမရွိေပ  
သမသည္ ေ ာင္ ဲတြင္ ရွိစ ္အတြင္း အခြင့္အေရးမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ 
အမ်ဳိးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားမ်ား အတြက္ ရပ္တည္ေပးခဲ့သည္  ေရမရရွိျခင္းႏွင့္၊ 
ေရတစ္ပုလင္းတည္းကို ေသာက္ဖို႔ႏွင့္ အိမ္သာတြင္ အသံုးျပဳရန္ အတင္းအက်ပ္ 
ခိုင္းေစျခင္းကို ရပ္တည္ေျပာ ိုေပးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အ းသျဖင့္ 
ရာသီလာစ ္အတြင္း ေရခ်ဳိးဖို႔ ေရရရွိရန္အခြင့္အေရးအတြက္ ခုခံကာကြ ္ေပးခဲ့သည္  

ေ ာင္မွ ျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း မိမိခုိင္သည္ ပု လိက ရာမတစ္ းီျဖစ္လာၿပီး 
စာကည့္တုိက္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မ ာသိပံ ြဲ႔ကုိ ရ ရန္ လုပ္ေ ာင္ခ့ဲသည္  

ရာမသန္းျမင့္ေအာင္၏ စာေပ ေရးသားမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရုသည့္စာစီစာကုံးတစ္ပုဒ္ကုိ 
ြဲ႔အတြက္ ေရးသားႏုိင္ခ့ဲသည့္အေပ  သမ ဏ္ု ေနမိသည္  အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မအေနနဲ႔ 

သုံးသပ္မိတာကေတာ့ အျခားအမ်ဳိးသမီးေတြ ေအာင္ ျမင္မကုိ ြတ္ခးႏုိင္သလုိ က်မလည္း 
လုပ္ႏုိင္တ ္ ိတုာပပဲ

 ခုႏွစ္ ိုင္ကလံုးမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ မိမိခိုင္သည္ လမလုပ္သား 
ေစတနာ့ န္ မ္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ပံ့ပိုးမမ်ားျပဳလု
ပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ က်မ္းက်င္မတို႔ကို တိုးတက္ေအာင္ 
ေ ာင္ရြက္ခဲ့သည္  အစိုးရကို န္႔က်င္ေသာ သမ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားမွ 
ေႏွာက္ ွက္မမ်ားရွိသည့္အတြက္ စာသင္ကားျခင္းကို ရပ္လိုက္ရ သည္  လက္ရွိတြင္ 
မိမိခိုင္သည္ လမအသိုင္းအ ိုင္းဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ပ င္လုပ္ေ ာင္ေန သည္  

 ခုႏွစ္တြင္ လ ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြ ္ေပးသည့္အတြက္  
လ ဖမ္း ီး ိန္း သိမ္းခံခဲ့ရသည္  တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ သမ အသက္  ႏွစ္တြင္ 
သမ၏ ႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရး တက္ကြစြာ လပ္ရွားေ ာင္ရြက္မတို႔ေကာင့္ 
လမတက္ကြလပ္ရွားသ ု    ကိုရရွိခဲ့သည္  

ဒီ ကုိုရရိွျခင္း ာ  ႏွစ္တာ ႏုိင္ငံေရးတက္ကြစြာလပ္ရွားခ့ဲတ့ဲရလဒ္အျဖ
စ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရတ လို္႔ က်မခံစားရတ ္  က်မတုိ႔မိသားစုနဲ႔ က်မတုိ႔ 
လမအသုိင္းအ ိင္ုးက တရားမွ်တမရရိွဖုိ႔ အတြက္ ိင္ုး န္းကညီေပးခ်င္ေပမ ့္ 

လုိ္လုပ္ေ ာင္ရမလဲ ိတုာ သတုိ႔မသိ း  က်မရ့ဲအျမင္ ကေတာ့ 
ျပန္လည္ ေ ာင္ေရးအစီစ ေ္တြကုိ အစီစ ခ္်လုပ္ေ ာင္ေနတာ ရိွမေနေသး း  က်မ 
တုိ႔က စိတ္ဒဏ္ရာေတြကုိ ကုစားဖုိ႔ အလုပ္ရုံေ ြးေႏြးပြေဲတြေတာ့ စၿပီး လုပ္ေ ာင္ ေနပ ၿပီး

သမ၏အနာ တ္အိပ္မက္မွာ ျပည္သမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳစြာ ညစ ္ 
အိပ္ေကာင္းျခင္းျဖင့္ အိပ္ စက္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုရွိရန္ျဖစ္ၿပီး 
လသတ္လက္နက္မ်ားမရွိပဲ ျပည္သအားလံုး ျပည့္ ေသာ ေပ်ာ္ရင္မမ်ားရရွိကာ 
သီ ိုကခုန္ႏိုင္မည့္ စိတ္ကးအိပ္မက္ျဖစ္ပသည္
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မာမာ းီသည္  မ်ဳိး က္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၏ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔တြင္ ဒု တာ န္ခံျဖစ္ၿပီး သမ၏ 
စြမ္းေ ာင္ရည္ႏွင့္ ျပင္း န္ေသာ စိတ္ ႏ ခံ ခ်က္တုိ႔ေကာင့္ အမ်ား၏ ေလးစားမကုိ ရရိွေသာ 
တတ္ကြလပ္ရွား သတစ္ းီျဖစ္သည္  သမသည္ ေ ာင္  ႀကိမ္ က်ခ့ဲၿပီး ေ ာင္ တဲြင္  ႏွစ္ကာ ေနခ့ဲရသည္  

င ္ရြ ္သမိန္းကေလးတစ္ ီးျဖစ္သ မာမာ ီးသည္ မိ မ်ားႏွင့္အတ မႏေလးတြင္ ေန ိုင္ခဲ့ၿပီး စာသင္ရသည္ကို 
ႏွစ္သက္သည္  သမ  ႏွစ္သမီးအရြ ္တြင္ သမ၏ မိခင္ကြ ္လြန္ခဲ့ၿပီး ျပ ာတ္ ေရး ရာျဖစ္သ သမ၏ဖခင္မွာ ေနာက္အိ
မ္ ာ ေ ာင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ  

 ခုႏွစ္တြင္ မာမာ ီးသည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမ ာမိတ္ပတီ၏ လင ္ ဒျဖန္႔ ာနခြဲတြင္ တာ န္ ခံအျဖစ္ 
တာ န္ မ္းေ ာင္စ ္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေ သည့္အတြက္ မႏေလး အဖမ္းခံခဲ့ ရသည္  ေ ာင္ ဲတြင္ 
သမသည္ အရိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ည ္းပန္းခံခဲ့ရသည္  

 ပ မ  လ စစ္ေကာေရးလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်မအေဖကို ေတြ႔ခြင့္မေပး း  က်မ လမ န္စြာ အရိုက္ခံရတ ္  
တစ္ေ ာက္က အေရွ႔ကေနရိုက္တ ္  ေနာက္တစ္ေ ာက္က အေနာက္ကရိုက္ တ ္  အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက 
က်မ ီမွာ အညိဳကြက္ေတြ၊ ကြဲၿပဲတဲ့ဒဏ္ရာေတြႀကီးပဲ  က်မရဲ့ေခင္းကို အိတ္ ဲမွာ ည့္တ ္  သတို႔ေမးတဲ့ေမးခြန္းကို 
က်မမေျဖႏိုင္ း ိုရင္ က်မသတိ လစ္သြားတဲ့အ ိ အိတ္ကို ြဲပိတ္လိုက္တ ္

ေနာက္တြင္ မာမာ ီးသည္  ရက္ကာ အစားအေသာက္မရရွိခဲ့ေပ  သမအား ္း ဲသည့္ အေနျဖင့္ အေစာင့္မ်ားက 
ရည္ရြ ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ သမ၏အေရွ တြင္ ေပ်ာ္ရင္စြာ အစားအေသာက္မ်ား စားျပခဲ့သည္  

မာမာ ီး 
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္း
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ေ ာင္ ဲတြင္ ရက္စက္ကမ္းကဳတ္စြာ ရိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည့္အျဖစ္ပ်က္တစ္ခုကို 
ခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့သည္  ေက်ာကုန္းကို ပ္တလဲလဲ အကန္ခံရေတာ့  လ 

ေလာက္ရာသီ မလာေတာ့ း  ေ ာင္အာဏာပိုင္ေတြက က်မတစ္ေ ာက္ေ ာက္နဲ႔ 
မွား ြင္းလို႔ ိုက္ႀကီးေနတ ္ ိုၿပီး က်မ အေဖကို လွမ္းအေကာင္းကားတ ္  
ေ ာင္အာဏာပိုင္ေတြေျပာတာကို အေဖက က်မကို ျပန္ေျပာ ျပေတာ့ က်မလည္း 
အမွန္အတိုင္းပဲ ေျပာျပလိုက္တ ္

သမအေဖ၏ အကအညီျဖင့္ မာမာ ီးသည္ ရာသီလာစ ္နာက်င္သည့္ ျပ နာကို 
ကုသခြင့္ရရွိခဲ့ သည္  သို႔ေသာ္လည္း ႀကီးစြာေသာ နာက်င္ကိုက္ခဲသည့္ေ ဒနာကို 
ႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရသည္  သမသည္လည္း ဒုက င္းရဲအလြန္ ရရွိေသာ 
စိတ္ဖိစီးမကို ခံစားခဲ့ရသည္  

သမျပန္လြတ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ မာမာ ီးသည္ လွည္းတန္းတြင္ က် ရွင္ျပကာ 
တကသိုလ္ က္ တက္ခဲ့သည္  သို ေသာ္လည္း  ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားလပ္ရွားမ 
အေရးေတာ္ပံုတြင္ ပ င္ခဲ့ သည့္အတြက္ ပ္မံအဖမ္းခံခဲ့ၿပီး ေ ာင္  ႏွစ္က်ခဲ့သည္  

မာမာ ီးသည္ အင္းစိန္ေ ာင္တြင္  ႏွစ္ခြဲ ေနခဲ့ရၿပီး  ခုႏွစ္တြင္ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္ လြတ္ခဲ့သည္  သမသည္ အာ ာနည္ေန႔ 
အ ိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေ ာက္ခံအားေပးသမ်ားမွ အျဖ ေရာင္ 
အ တ္အစားမ်ား တ္ င္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေ
ရးကိို ေတာင္း ိုေသာ အျဖ  ေရာင္ကမ္ပိန္းတြင္ပ င္ခဲ့ကသည္   
ခုႏွစ္တြင္ သမ၏အီးေမးလ္အား အာဏာပိုင္မ်ားမွ ကားျဖတ္ ေဖာ္ ုတ္ႏိုင္မျဖင့္ 
တတိ အႀကိမ္အဖမ္းခံခဲ့ရသည္  

န္းေမာ္ေ ာင္သို႔အေရ႔ခံရၿပီးေနာက္ မာမာ ီးသည္ သမဖခင္အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ 
ံုးပ းသြားသည္ ု ကားသိခဲ့ရသည္  ေသြးတိုးႏွင့္ ႏွလံုးေရာ အခံရွိေသာ 

သမဖခင္သည္ မာမာ ီးအား ေ ာင္အႏွစ္  အ ိ ပ္တိုးလိုက္သည္ ု 
ကားသိလိုက္ရေသာအခ်ိန္တြင္ သ၏က်န္းမာေရးမွာ ိုးက်သြား ခဲ့သည္  မာမာ ီးသည္ 
သမဖခင္၏ ာပနသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ  

က်မအေဖဖ်ားနာေနတ့ဲအခ်ိန္မွာမျပဳစုလုိက္ရတ့ဲအတြက္ က်မ အရမ္းကုိ 
မ္းနည္းမိတ ္  ဒေပမ့ဲ က်မအေဖ ံးုၿပီး  ရက္ေျမာက္တ့ဲေန႔ ရန္ကုန္မွာ 

အေဖ့အတြက္ အလွ ျပဳလုပ္ေနတ့ဲတခ်ိန္တည္းမွာ ပဲ ေ ာင္ ကုိဲ 
န္ုးႀကီးေတြကြလာတ့ဲအတြက္ က်မအလွ ျပဳလုပ္လုိက္ႏုိင္ခ့ဲတ ္

 ခုႏွစ္တြင္ မာမာ းီႏွင့္  အဖြဲ႔မွ 
ႏုိင္ငံေရးအက် း္သားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအႏံွ႔အျပားတြင္ ရိွေသာ 
ေ ာင္ေပင္းစုံမွ လြတ္ေျမာက္လာစ  ္မိသားစုမ်ားလာေရာက္ႀကိဳ

ိုကေသာအခ်ိန္တြင္ သမသည္ တစ္ းီတည္း ျဖစ္ေနခ့ဲသည္  
အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မအေဖကုိ အရမ္းသတိ တ ္  ဒီေသာက 

ပေ ြးမကုိ က ံ က့ံခံနုိင္ဖုိိ႔ အရမ္းခက္တ ္  က်မျပန္လြတ္တ့ဲညမွာ 
က်မသင ခ္်င္းက က်မကုိ လာႀကိဳပတ ္  ဒေပမ ္ ့က်မက 
အေဖရ့ဲ မ်က္ႏွာကုိပဲ ေတြ႔ခ်င္ေနခ့ဲတ ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မာမာ ီးသည္ တိုက္ခန္းတစ္ခုတြင္ 
ာ ီေန ိုင္ေနၿပီး ျပည္န ္ႏွင့္တိုင္း အသီး သီးမွ 

အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမား ပေဒႏွင့္ 
အလုပ္သမားေရးရာကိစတို႔ကို သင္တန္းပို႔ခ် လွ်က္ရွိသည္  

ႏိုင္ငံရဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျဖစ္စ ္ ဲ
မွာ က်မက အေရးပတဲ့ 
အေ ာက္အကျပဳေပးႏိုင္တဲ့ 
သတစ္ေ ာက္ျဖစ္ဖို႔ က်မအတြက္ 
အရမ္းအေရးႀကီးတ ္  
ေ ာင္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ 
အလုပ္သမားသမ အတြက္ 
ေ ာင္းပ းေတြေရးေနပတ ္  က်မရဲ့ 

ုသုတေတြ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို 
ဖလွ ္ေပးခ်င္တ ္  
က်မအသက္ႀကီးလို႔ 
အိုမင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ေနရာေလးတစ္ခုမွာ 
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ စာေရးခ်င္ တ ္
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Mu Dah သည္ င ္ရြ ္တတ္ကြသျဖစ္သလို ရွက္တတ္ေသာ 
 အရြ ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ ီးျဖစ္ၿပီး စစ္ျဖစ္သည့္ကာလတြင္ 

ေမြးခဲ့သည္  သမသည္ မိသားစုတြင္ အင ္ ံုးျဖစ္သည္  သမ 
ေမြးကင္းစအရြ ္တြင္ သမ မိသားစုသည္ က်ီးပင္အီး    ရြာမွ 
ေျပာင္းေရ႔ခဲ့ရၿပီး သမတို႔ ပိုင္ ိုင္ေသာ ပစည္းတို႔ကို ံုးရံးခဲ့ရသည္  

တေနရာမွ တေနရာသို႔ အ က္မျပတ္ ေျပာင္းေရ႔ေနရသည့္အတြက္ 
သမ၏ မိခင္သည္ ကို ္ န္ေ ာင္ေန သည့္ကာလအတြင္း မည္သည့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မမွ မရရွိခဲ့ေပ  သမ၏မိခင္သည္ သမအားေမြးၿပီးၿပီး 
ျခင္း ံုးပ းသြားခဲ့သည္  ေမြးကင္းစအရြ ္   သည္ လိုအပ္သည့္ ႏို႔ႏွင့္ 
သင့္တင့္ေသာ အ ာရျဖစ္ သည့္ အစားအစာမ်ားမရရွိသည့္အတြက္ ေသခနီး 
ျဖစ္ခဲ့သည္  သမ၏ မိခင္သည္ သမအားေမြးဖြားၿပီး ေသ ံုးသြားသည္ကို 
သိရသည့္အခ်ိန္တြင္   သည္ မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္  

သမ မိန္းမင ္ေလးအရြ ္တြင္ လအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ်ား 
အ းသျဖင့္ မရင္း ရွမ္းလမ်ဳိးျဖစ္သ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိ ရွမ္းပု  

 သည္ ျမန္မာကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႔ကို ီးေ ာင္ၿပီး ရြာသားမ်ားကားတြင္ 
အေကာက္တရားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႀကီးစိုးေသာ အေျခအေနတစ္ခုကို ဖန္တီးလိုသည့္ 
ရည္ရြ ္ခ်က္ျဖင့္ လ ုမ်ား အေရွ႔တြင္ လမ န္စြာ ည ္းပန္းႏွိပ္စက္မတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ကို ္တိုင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသလို တခ်ဳိ ကို ကားသိ ခဲ့ရသည္  
သို႔ေသာ္လည္း က္လက္အသက္ရွင္နိုင္ဖို႔အတြက္ ိုအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ပံုရိပ္တို႔ကို ေဖ်ာက္ပစ္ ားခဲ့သည္  ိုအစား သမ၏ 
ေပ်ာ္ရင္စရာေကာင္းသည့္ င ္ တြင္ ိုးႏြဲ႔ခဲ့ရေသာ အခ်ိန္တို႔ကိုသာ 
သတိရေနခဲ့သည္  

  တို႔တြင္ မိသားစု င္  ီးရွိၿပီး စိုက္ကြင္း ဲတြင္ 
အလြန္အမင္းျပင္းျပင္း န္ န္ အလုပ္လုပ္ကရ သည္  သမတို႔ေနသည့္ 
အနီးတ ိုက္တြင္ လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပ းသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္း 
ျဖစ္မိသည္
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ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး ာသ ာဏ္ရွိေသာ နီမိုလိင္သည္ သတင္းေ ာက္အလုပ္ျဖင့္ 
ရပ္တည္ေန သျဖစ္ၿပီး ေ ာင္ႏွစ္ႀကိမ္က်ခဲ့သည္  နီမိုလိင္သည္ ႏိုင္ငံေရးလပ္ရွားမတြင္ 
အေစာပိုင္းကတည္းက ပ  င္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုတတ္ကြစြာ ပ င္လာခဲ့သည္  

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ပ င္ ခဲ့ၿပီး လင ္၊ အလုပ္သမားႏွင့္လ ္သမားတို႔၏ 
အခြင့္အေရးအတြက္ တာ န္ မ္းေ ာင္ခဲ့သည္  

 ခုႏွစ္တြင္ ပုဒ္မ ၊  ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြ ္ေရး ပေဒ အစိုးရအား န္႔က်င္သ 
မည္သမ ို အမစစ္ေ းျခင္းမရွိပဲ ေ ာင္ဒဏ္  ႏွစ္အ ိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္  အရ ရန္ကုန္ရွိ 
အင္းစိန္ေ ာင္တြင္  ႏွစ္ ေ ာင္က်ခဲ့သည္   ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္  

ို႔ေနာက္ မေကြးတိုင္း သရက္ေ ာင္တြင္ ေ ာင္ဒဏ္  ႏွစ္ ပစ္ဒဏ္ေပးခံခဲ့ရသည္  သမအဖမ္းခံရ 
ေသာအခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္ခြင့္မရရွိျခင္းအပအ င္ ျပင္း န္ေသာ စစ္ေ းေမးျမန္းမမ်ားကို ကာလတခု 
အ ိ ဒုကခံစားခဲ့ရသည္  

က်မတို႔အမ်ားစုကို အရာရွိေတြေျပာင္းၿပီး တစ္ေ ာက္ခ်င္း ီ စစ္ေ းတ ္  စစ္ေ းေမးျမန္းတာ 
ကို ေန႔ေရာညေရာျပဳလုပ္ခဲ့တ ္  တေနကုန္သြားၿပီး ိုရင္ေတာ့ က်မတို႔ေတြက ေမာပမ္းၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ 
သြားေရာ  အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ အရာရွိကေရာက္လာၿပီး အိပ္ခ်ိန္မ ုတ္ း ိုၿပီး ေမးခြန္းေတြ က္ေမး 
ပတ ္  တစ္ခတေလ ိုရင္  ရက္  ရက္ က္တိုက္ ေမးခြန္းေတြေမးခံရတ ္

နီမိုလိင္သည္ ကာအိျႏ ိပ းေစာ္ကားျခင္းကို စစ္ေကာေရးျပဳလုပ္ခံရစ ္အတြင္း အေစာင့္မ်ားမွ 
က် းလြန္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳပ္ ဲတြင္လည္း ေ ာင္ ရာ န္မွ က် းလြန္ ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္  

နီမိုလိင္သည္ စုစုေပင္း ေ ာင္  ႏွစ္က်ခဲ့သည္  သမေ ာင္ ဲတြင္ ရွိစ ္အတြင္း သမ၏ခ်စ္လွ 
စြာေသာ  ႏွစ္အရြ ္ေမာင္ေလးႏွင့္ အစ္မကို ံုးရံးခဲ့ရသည့္အတြက္ ိုခံစားခ်က္ကို ရင္ ိုင္ 
ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္   ခုႏွစ္တြင္္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ရွိေသာ 
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားမ်ား ျပန္လြတ္လာသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
သမသည္လည္း ေ ာင္မွျပန္လြတ္လာခဲ့သည္   

နီမိုလိင္သည္ သမ၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ဒုကေ ဒနာမ်ား 
ႀကီးစြာရရွိခဲ့ၿပီး သမ၏ပု လိက မွာ လည္း အ င္ေျပေခ်ာေမြ႔မမရွိပဲ 
ခက္ခဲခဲ့သည္  အက်ဳိး က္အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေကာင့္ကမ ေ ဒနာကို 
မကာခဏခံစားေနရသည္  

နီမိုလိင္သည္ မိသားစုအတြင္းမွာပင္ တရားမွ်တမမရွိ ု 
သမခံစားေနရသည္  သမသည္ သမ၏ ကို ္ပိုင္ မ၊ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း 
ရပ္တည္ေနသည့္အတြက္ မိသားစုက သမအေပ  လြဲမွားသည့္ 
သေ ာ ား င္ျမင္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ ု ခံစားေနမိသည္  

တခတရံမွာ အာဏာပိုင္ေတြ ီကရတဲ့ စိတ္အနာတရေတြ က္ 
မိသားစုနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ ကားမွာျဖစ္တဲ့ မသင့္ျမတ္မ 
ပ ိပကေတြ ီကရတဲ့စိတ္ဒဏ္ရာက ပိုၿပီး ိုးရြားျပင္း န္ တ ္ ိုတာ 
ပပဲ

နီမုိလိင္သည္ ပညာတတ္တေ ာက္ျဖစ္သည္  ရာမေ ာင္းတစ္ းီျဖစ္ၿပီး 
လက္ရိွတြင္ သတင္း ေ ာက္တစ္ းီျဖစ္သည္  သမေမြး ားေသာ 
ကေလးတစ္ းီမွမရိွေသာ္လည္း သမ၏တမမ်ားအား 
ကည့္ရေစာင့္ေရွာက္ေနရသည္  သမတြင္ ႀကီးမားေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျဖစ္ 
သတုိ႔ေလးေတြကုိ ႏုိင္ငံ ေရး စင္ျမင့္တြင္ ႀကီးျမင့္ေသာသမ်ား၊ ႏုိင္င့ံေခင္းေ

ာင္မ်ားျဖစ္ေစလုိသည္

အဲ့ဒီရက္မွာ အေ ာက္ 
 ေလာက္ ေ ာင္ကေန 

လြတ္ေျမာက္ခဲ့တ ္လို႔ င္တ ္  
 အဖြဲ႔ င္ ေတြအျဖစ္ 

ခံ ားတဲ့ 
သေတြအကုန္လံုးနီးပ း 
အဲ့ဒီရက္မွာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့တ ္  
မာႏိုင္ငံလံုး ိုင္ရာ ေက်ာ

င္းသားမ်ားသမ အဖြဲ႔
င္ေတြလည္း အဲ့ဒီရက္မွာ 
အတတကြလြတ္ေျမာက္ခဲ့တ ္  
ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားက 
ႏုိင္ငံေရးသမားေတြလည္း 
လြတ္လာတ ္  
ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး 
က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ 
ႏွစ္ေပင္း  အတြင္း 

္တုန္းကမွ မျဖစ္ခဲ့ း  
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေတြက 
ေသတဲ့ အ ိ ေ ာင္ ဲမွာပဲ 
ေနရေတာ့မ ္လို႔ 
က်မတို႔ င္ ားခဲ့တာ
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Nu Tawng သည္ သီးသန္႔ ေန ိုင္တတ္ေသာ္လည္း 
ကင္နာတတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ီးျဖစ္သည္   
ခုႏွစ္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲ ားေသာကာလတြင္ သမ၏သမီး 

ေသ ံုးသြားသည့္အေပ  လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ  ျမန္မာစစ္သားတို႔သည္ 
သက္ေသမရွိပဲ သမ၏ သမီးအားဖမ္း ီးကာ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ၿပီး 

ိုမိန္းမင ္ အားသတ္ပစ္လိုက္ကသည္  

  ၏ အမ်ဳိးသားသည္ ိုကိစႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး နည္းနည္းမွ်ေျပာ ိုလိုျ
ခင္းမရွိေပ  သမီးအဖမ္းခံရစ ္ တ္ ားခဲ့ေသာ အ တ္အစားတို႔ကို မိမိတို႔အား 

  ၏ အမ်ဳိးသားမွ ျပေပးခဲ့သည္  သမီးေလး ံုးပ း သြားၿပီးမကာခင္မွာ 
သ႔အားသ႔သမီးမွ အရိပ္အေ ာင္ေပးသည္ ု   ၏ အမ်ဳိးသားမွ 
မိမိတို႔အား ေအာက္ပကဲ့သို႔ ရွင္း ျပခဲ့သည္  

က်ေနာ္သမီးက သစ္ပင္င ္တစ္ပင္ကို ြဲခေနတ ္  သမီးလားလို႔ 
က်ေနာ္ေမးလိုက္တ ္  သမီးက သစ္ပင္ ကို ပ္ခတ ္  က်ေနာ္ 

Nu Tawng 
ကခ်င္
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ခႏာကို ္က ဒီမွာရွိၿပီးေတာ့ ေခင္းကေတာ့ တျခားတဖက္ကို လွည့္ေနတ ္  ဒီေနရာကို 
ရဲကိုလည္း က်ေနာ္ ျပခဲ့တ ္  က်ေနာ္သမီး အသတ္ခံရတဲ့အခ်ိန္တုန္းက မိုးေတြက 
သဲသဲမဲမဲရြာေနတာ  ရြာသားေတြက သမီး အေလာင္းကိုရွာတဲ့ေနရာမွာ ိုင္းကေပးကတ ္  
ဒီေနရာကို က်ေနာ္ပဲစေတြ႔ခဲ့တာ  ဒီသစ္ပင္က က်ေနာ့္သမီး လပ္ခခဲ့တဲ့သစ္ပင္ေလ  
က်ေနာ့္သားကိုေတာ့ တျခားလမ္းေကာင္းကို သြားခိုင္းလိုက္တ ္  သ႔အစ္မရဲ့ ေသေနတဲ့ 
အေလာင္းကိုေတြ႔ရင္ သအရမ္းကို တုန္လုပ္သြားမွာ စိုးတ ္ေလ

အဲ့ဒီသစ္ပင္ရွိတဲ့ေနရာကို သြားၿပီး လိုက္ပတ္ကည့္ခဲ့တ ္  ပ မေတာ့ 
က်ေနာ့္သမီး တ္ ားတဲ့ မီကို ေတြ႔ရတ ္  သမီးကို က်ေနာ္ 
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လိုက္ရွာ တ ္  ေနရာတိုင္းမွာ ရွာေနေပမ ့္ 
သမီးကို မေတြ႔ရ း  ေရ ဲမွာလည္း က်ေနာ္လိုက္ရွာတ ္  
အဲ့ဒီေနာက္ က်ေနာ့္ရဲ့ အျမင္အာရံု ဲမွာ သမီးကို ျမန္မာစစ္သားေတြက 
ေခ သြားတဲ့လမ္း၊ မီဖြဲ႔ ားတဲ့ေနရာကို ေတြ႔ရ တ ္  သမီးက သစ္ပင္ကို 
တင္းတင္းကပ္ကပ္ဖက္ ားတ ္  ဒေပမဲ့ စစ္သားေတြက သမီးကို အတင္း ြဲ 
တ ္  က်ေနာ္သစ္ပင္ကို ေသခ်ာကည့္တ ္  ေျခရာ လက္ရာေတြကိုလည္း 
ကည့္တ ္  အဲ့ဒီေနရာကေန သမီးကို ြဲသြားတဲ့ပံုပဲ  အဲ့ဒီေနရာမွာ သမီးရဲ့ 
ျခင္းေတာင္းနဲ႔ န္ ုတ္ကို ေတြ႔ရတ ္  

ေတာ ဲတြင္ ပ မ ီး ံုး သ၏ သမီးအေလာင္းအားေတြ႔ခဲ့ရသည့္ေနရာကို 
သုေတသီမ်ားအား လိုက္ျပခဲ့ သည္  

  ႏွင့္ သမ၏ အမ်ဳိးသားသည္အကမ္းဖက္က် းလြန္သ 
ႏွစ္ ီး ဲမွ တစ္ ီး၏ နာမည္ကို သိရွိခဲ့ရၿပီး ရာ တ္မႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အာဏာပိုင္တို႔ ီကို သတင္းပို႔ခဲ့သည္  ေဒသခံ စစ္တရားရံုးတြင္ အမစစ္ေ းမ 
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္  တရားခံတစ္ ီးအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးလိုက္သည္ ု  

 ႏွင့္ သမ၏ အမ်ဳိးသား တို႔အား ေျပာျပခဲ့ကသည္  သို႔ေသာ္လည္း 
ိုတရားခံအား ေ ာင္သြင္းအက် ္းခ်ျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာစြာ မသိရွိခဲ့ 

ရေပ  သမတို႔အား အလြတ္သေ ာ က်ပ္   ေဒ လာ  
ေပးၿပီး သေ ာတညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရး ိုးခိုင္းခဲ့သည္  
အမႏွင့္ က္စပ္သည့္ ကုန္က်မတို႔အတြက္ ိုေငြကို အသံုးျပဳခဲ့ ရသည္   

 ႏွင့္ သမ၏အမ်ဳိးသားမွာ ိုကဲ့သို႔ အမကို ပိတ္လိုက္ရသည့္အေပ  
ေက်နပ္မ မရွိခဲ့ေပ  သမတို႔၏ သမီးေလးအတြက္ တရားမွ်တမကို 
ေ ာင္က ္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိ ု ခံစားရသည္    ႏွင့္ သမ၏အမ်ဳိးသားမွာ 
တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ေသာေကာင့္ တို႔ေန ိုင္ေသာ ရြာမွ ြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး 

ခုအခတြင္ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေန ိုင္လွ်က္ရွိသည္  

အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအေ း 
မတိုင္ခင္တြင္   သည္ အ ီးက်န္သည္ ု ခံစားခဲ့ရသည္  သမ၏ 
သမီးအသတ္ခံရသည့္ကိစႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သမွ် စိတ္ င္စားမ မရွိႏိုင္ ု 

င္ျမင္သည့္အတြက္ သမ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ကို စြန္႔လတ္ခဲဖ့းသည္  
သင ္ခ်င္းအသစ္တို႔ကို ေတြ႔ခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ စီစ ္သမ်ားအား 
ေက်း းတင္မိသည္  က်မရဲ့ မ္းနည္းေကကြဲစရာေကာင္းတဲ့ 
အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သတို႔နားေ ာင္ေပးတ ္  အခု ိုရင္ သတို႔ကို 
ရင္ဖြင့္ခြင့္ရခဲ့တဲ့အတြက္ က်မရဲ့ နာက်င္မေတြက က္ က္ေလ်ာ့သြားတ ္လို႔ 
ခံစားမိတ ္
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 တြင္ သမအသက္  ႏွစ္အရြ ္ မီးဖြားၿပီး  ရက္အကာတြင္ 
  သည္ ရြာသႀကီးျဖစ္ လာခဲ့ သည္  ခုအခ်ိန္တြင္ 

သမသည္ အသက္  ႏွစ္ရွိၿပီး သမတြင္ သား  ေ ာက္ႏွင့္ သမီး  
ေ ာက္ရွိသည္    သည္ ပ ိပကေကာင့္ ႏွစ္ေပင္း  ေက်ာ္ကာ 
အိုးအိမ္မဲ့ ျဖင့္ ေန ိုင္ခဲ့ရၿပီး သမပိုင္ ိုင္ေသာ ပစည္း စာတို႔မွာလည္း 

ံုးရံးခဲ့ရသည္   စစ္ျဖစ္သည့္ကာလအတြင္း ခက္ခဲသည့္ အခ်ိန္တို႔တြင္ 

Nyar Bwe 
ကရင္

က်မတို႔ကို လက္ခံ ားရတဲ့ 
သေတြအတြက္လည္း 
အခက္အခဲေတြျဖစ္လာတ ္  
ဒီမွာေနရတာ အရမ္းကို 
ကာေနၿပီးျဖစ္ေတာ့ 
က်မတို႔အတြက္လည္း 
နာက်င္ရတာပဲ  
ည့္သည္အျဖစ္နဲ႔ 

ေနမ ္ ိုရင္  
ရက္ေလာက္ပဲ ေနသင့္တ ္  
ဒေပမဲ့ အခုေတာ့ ႏွစ္ေပင္း 

 ေလာက္ကာသြားၿပီး  
မ ံုႏိုင္စရာပဲ  
ဒေကာင့္လည္း က်မတို႔ရဲ့ 
ေနရာကို ျပန္ခ်င္တာေပ ့



5757

ျမ
န္မ

ာျပ
ည

္ရွိ 
စစ

္ပြဲ၊
 ၿင

ိမ္း
ခ်

မ္း
ေရ

းႏ
ွင့္ 

ျပ
စ္ဒ

ဏ
္မွ 

က
င္း

လ
ြတ

္ခြင
့္တ

ို႔က
ို ျဖ

တ
္သ

န္း
လ

ာခ
ဲ့ေသ

ာ 
အ

မ်
ဳိးသ

မီး
မ်

ား
၏

အ
ေတ

ြ႔အ
ႀက

ံဳမ
်ား

အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သမ၏ ေမာင္ႏွမ  းႏွင့္ သားသမီးအခ်ဳိ တို႔ိကို ေကြ်းေမြးေ
စာင့္ေရွာက္နိုင္ခဲ့သည္  

ရြာသႀကီးတစ္ း၏ တာ န္တို႔ကို ျဖည့္ ည္းႏိုင္ရန္ တခတရံတြင္ သမ၏ ေမာင္ႏွမႏွင့္ 
သားသမီးတို႔ကို ခ်န္ ားခဲ့ရသည္  ရြာသားမ်ားမွ အတင္းအ မလုပ္အားေပးမ်ားအျဖစ္ 
ခဲခက္ကမ္းတမ္းေသာ အလုပ္တို႔ကို လုပ္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ သမသည္ 
စစ္တပ္စခန္းသို႔သြားၿပီး ျမန္မာစစ္အရာရွိတို႔ႏွင့္ ရြာသားမ်ားအိမ္ျပန္ခြင့္ ရရွိရန္ 
သြားေရာက္ညိႏိင္းခဲ့သည္  တစ္ႀကိမ္တြင္ သမသည္ စစ္ေကာခံရၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
ည ္းပမ္းႏွိပ္စက္မကို ခံခဲ့ရသည္  ကရင္သပုန္အား အားေပးေ ာက္ခံသအျဖစ္ေသာ္
လည္းေကာင္း ေနအိမ္တြင္ ေသနတ္ေ ာင္ ားသည္ ု သမအားစြပ္စြဲခဲ့သည္  

ိုစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ သမသည္  ခုႏွစ္တြင္  ရက္ကာ အဖမ္းခံရၿပီး 
စစ္ေကာခံခဲ့ရသည္  

  သည္ သမမိသားစုအား ျပင္း န္စြာ အကမ္းဖက္မတို႔ကို မ်က္ျမင္ကို ္ေတြ႔ 
ေတြကံဳခဲ့ရသည္  သမ၏ တစ္ မ္းကြဲသည္ သမေရွ႔တြင္ ပစ္သတ္ခံလိုက္ရသည္  သမ၏ 
အစ္ကိုတစ္ းမွာ ေျမျမဳပ္မိုင္းေကာင့္ ေသ ံုး ခဲ့သည္  သမ၏ အစ္ကို ေသ ံုးခ်ိန္တြင္ 
အစ္ကို၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ သမ၏ ကေလးတို႔ကို ကည့္ရေစာင့္ ေရွာက္ ခဲ့ရသည္  

သည္ အလြန္ကမ္းတမ္းလြန္းသည္  ပံုမွန္အားျဖင့္ သမတို႔မိသားစုတြင္ စားစရာ 
မင္းအနည္း င ္၊ ကက္သြန္နီႏွင့္ ားသာ စားေသာက္ရန္အတြက္ ရွိသည္  

ခုအခတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္လာၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ 
  သည္ အျခား သမ်ား ၿခံ ဲတြင္ အလုပ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္  

ကိုက္ခဲနာက်င္မမ်ားကို ခံစားေနရေသာ္လည္း သမ အလုပ္ကုိ ႀကိဳး စားၿပီး လုပ္ေနသည္  
ေငြအေ ာက္အပံ့အေနျဖင့္ ကုလသမ ကေလး ရံပံုေငြမ်ားအဖြဲ႔  မွ က်ပ္ေငြ 

 သာ ေန႔အခ်ိန္ ိ ရရွိေသးသည္  

  သည္ သမ၏ ေမြးရပ္ေျမသို႔ျပန္ၿပီး ေန ိုင္မည္ ု ခုိင္မာစြာ 
ံုးျဖတ္ ားသည္  သမသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ က္ ံရသည္ကို စိတ္မရွည္ေပ  

သမတို႔ေျပာင္းေရ႔ေန ိုင္ခဲ့သည့္ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေန ိုင္ခဲ့သည္မွာ 
အခ်ိန္ကာျမင့္လွၿပီး ု ခံစားရသည္  

ျမန္မာအစိုးရက က်မတို႔ကို ရြာမွာ ျပန္ေပးေနမ ္လို႔ကားတ ္  ဒေပမဲ့လည္း 
လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ျဖစ္မလာ ေသး းေပ ့  က်မတို႔က တျခားရြာမွာေနေနတာ  
တစ္ပ းသရဲ့ ေျမေပ မွာ က်မတို႔ေနေနရတ ္  အခု ိုရင္ အရမ္းကာခဲ့ၿပီး  
က်မကေလး တုန္းက ဒီေနရာကို ေျပာင္းေရ႔လာခဲ့တာ  အခု ိုရင္ က်ကေလးေတြ 
ေတာင္မွ လက္ ပ္ၿပီးကၿပီးေလ  က်မတို႔ ကို ့္အိမ္ကို ကို ့္ ာသာေ ာက္ 
ေနတ ္ ိုေပမ ့္ က်မတို႔ မပိုင္တဲ့ သမ်ားေျမမွာ ေနေနရတုန္းပဲ  က်မတို႔ 
ေျမေတာင္း ္တာေတာင္မွ သတို႔က မေရာင္း း

  သည္ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ရံု ေ ြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ေနသည့္အေကာင္း 
သင ္ခ်င္းမ်ားအား ေျပာျပေသာအခတြင္ သမ၏ သင ္ခ်င္း အမ်ားစုသည္ 
သမ၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ကသည္  သမကို ိုအလုပ္ရံုေ ြးေႏြးပြဲသို႔ 
မတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ သမအား သတိေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္  
သို႔ေသာ္လည္း သမ၏ ံုကည္မတို႔ကို ေျပာင္းလဲေအာင္ မျပဳလုပ္နိုင္ေပ    
၏ သင ္ခ်င္းမ်ားမွာလည္း လ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခ်င္ကေသာ္လည္း 
လက္တုန္႔ျပန္ခံရမည္ကို ေကာက္ရြ႔ံသည့္အတြက္ မေျပာရဲကသည္ကို   ၏ 
ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရသည္
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ျဖတ္ေလးျဖတ္အခ်ိန္ကရင္ခုခံေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ း၏ သမီးျဖစ္သ  
  သည္ သမ၏ မ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေ းရာသို႔ ြက္ေျပးေနစ ္အတြင္း 

ေတာတြင္းတစ္ေနရာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္  ေျပးလားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သမ၏ 
မိခင္သည္ ငွက္ဖ်ားရျပီးျပင္း န္စြာ ဖ်ားနာေနသည့္အတြက္ သမအားႏို႔တိုက္ႏို
င္ျခင္းမရွိေပ  သမ၏ မိခင္သည္ ႏို႔ရည္ လံုေလာက္စြာ မ ြက္သည့္အတြက္ 

   သည္ ႏို႔အစား ပ်ားရည္ကို ေသာက္ခဲ့ရသည္ကို အမွတ္ရ 
ေနခဲ့သည္  ပ ိပကျဖစ္ေနသည့္ကာလတြင္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ အလြန္ 
စြန္႔စားရသည္  ခုႏွစ္ စစ္ပြဲေနာက္တခ ပ္ျဖစ္ျပီး သမတို သည္ေတာ ဲ
သို ေျပး င္ပုန္းေအာင္းေနရသည္  ိုသို ေျပးေနစ ္အတြင္း္ေက်ာင္း ရာမတ
စ္ းျဖစ္သ ကို ္ န္အရင့္အမာႏွင့္ သမ၏ အစ္မမွာ မီးမဖြားႏိုင္သည့္အတြက္ 
မီးတြင္းတြင္ ေသ ံုးသြားခဲ့သည္   သမေသ ံုးခ်ိန္တြင္သမီးင ္ေလး 
တစ္ းသာက်န္ရစ္ခဲ့သည္

 ခုႏွစ္ မတ္လတြင္    မွ မကိဳးေအာင္လက္မွတ္သြား
သည့္လမ္းတြင္ ရွမ္းပု သမတို႔ ရြာသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္  သမ၏ 

အိမ္နီးခ်င္းတို႔ကို ကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ရိုက္နွက္ ညွင္းပန္ခဲ့သည္   
ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္သမသည္ အိမ္ေ ာင္ရွင္မ တစ္ းျဖစ္ၿပီး သမ၏ 
သားသမီးမ်ားႏွင့္အတ မိ မ်ားႏွင့္ အတေန ိုင္လွ်က္ရွိသည္  သမ၏ 
ဖခင္မွာ  တြင္ ိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ းျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခုအခတြင္ 
အိုမင္းေနၿပီးျဖစ္သည္     သည္ ေလးပင္ေသာ အရာ တဳတို႔ကို 

မ္းပိုးရသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲသည္ ု ျမင္သည္   ခုႏွစ္ ၿပီလတြင္ 
သမ၏ သားအိမ္ကို ဖ ္ရွားလိုက္ရသည္  သို႔ေသာ္လည္း သမသည္ ခရစ္ ာန္ 
သာသနာျပဳ န္ မ္းအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေန ဲျဖစ္သည္  

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အကမ္းဖက္မတို႔ကိုသတိ  သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ 
ေခင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ အရိုးအ စ္မ်ား နာက်င္မတို႔ကို ခံစားရသည္  က်မ ီမွာ 
ႏွလံုးျပသနာရွိေနတ ္  အၿမဲတမ္း က်မမ်က္ႏွာကို ငုပ္ၿပီးေနတ ္

ိုျပ နာမ်ားရွိေနေစကာမ    သည္ မိမိကို ္ကို ံုကည္မႏွင့္ 
တိက်ျပတ္သား ေသာပံုစံကို က္လက္ ိန္း ားသည္  လက္တေလာတြင္ 

   သည္ သမ၏ကေလး ေက်ာင္းစရိတ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ 
သမေရာ အတြက္ ေ း းသံုးစြဲမကို ရပ္လိုက္ရ သည္  
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Nyar Hto Tue 
ကရင္

Nyar Hto Tue သည္  အေစာပိုင္းတြင္ ံုးပ းသြားခဲ့သည္  
သမသည္ သား အိမ္ကင္ ာေရာ ကို ခံစားေနရသျဖစ္ၿပီး 
လိုအပ္ေသာ ကုသမမ်ား မရရွိခဲ့ေပ  သမ သင ္ခ်င္းမ်ားကို 

သမေျပာျပခဲ့သည္မွာ ုရားသခင္ရဲ့ ေခ ျခင္းကို က်မေစာင့္ေနပတ ္  
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စစ္ပြဲအတြင္း    ၏မိသားစုသည္ တို႔၏ ေက်းရြာမွ 
ြက္ေျပးခဲ့ရသည္  ိုအခ်ိန္တြင္ သမ၏ အစ္မသည္ သလ်ဳိအျဖစ္ စြပ္စြဲ 

အဖမ္းခံရၿပီး  လ ေ ာင္ ဲတြင္ ေနခဲ့ရသည္  သမ၏ အစ္မသည္လည္း 
သား အိမ္ကင္ ာျဖင့္ ံုးပ းခဲ့သည္  ေနာက္ပိုင္းတြင္     သည္ 
သမ၏ ရြာသို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္  သမ၏ ရြာသည္ ပ ိပကျဖစ္ေသာေနရာတြင္ 
တည္ရွိေသာ္လည္း သမသည္ စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားအတြက္ ျပင္ င္ 

ားေသာ စခန္းတြင္ မေန ိုင္ေသာ အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သ 
အမ်ဳိးသမီးအနည္းင ္ ဲတြင္ တစ္ ီးအပအ င္ျဖစ္သည္  သမသည္ 
အိမ္ေ ာင္ရွင္တစ္ ီးျဖစ္ၿပီး သမ၏ ခင္ပြန္း၊ မိခင္တို႔ႏွင့္အတ ေန ိုင္ သည္  

   သည္ သမ တြင္ လ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မ မ်ားစြာတို႔ကို 
မ်က္ျမင္ကို ္ေတြ႔ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ ရသည္  ပ ိပကအတြင္း ရြာသားမ်ား 
အရိုက္ခံရျခင္း၊ ည ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းႏွင့္ အသတ္ခံရသည္တို႔ကို 
ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္  တစ္ႀကိမ္တြင္ သမသည္ အတင္းအ မလုပ္အားေပးေစ
ခိုင္းခံခဲ့ရသည္  သမႏွင့္ အျခားရြာသား တို႔သည္ စစ္စခန္းမ်ားတည္ေ ာ
က္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ေရွ႔တန္းတြင္ရွိေသာ တပ္စခန္းအတြက္ 
လက္နက္ခဲ မ္းမ်ား သ ္ေပးခဲ့ ရျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္အားေပးခဲ့ရသည္  

ခရစ္ ာန္သာသနာျပဳ အဖြဲ႔ င္ျဖစ္ေသာ    သည္ အဖမ္းခံရၿပီး 
ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ အတင္း အ မ လုပ္အားေပးေစခိုင္းခံရေသာ 
ျပည္သမ်ားအတြက္ စည္းရံုးလ႔ံေ ာ္မမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္  ေက်းရြာအက်ဳိး 
သ ္ပိုးေနေသာ သမအား ျမန္မာ၊ ကရင္ စစ္တပ္ႏွစ္ခုစလံုး၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႏွင့္ 
သလွ်ဳိအျဖစ္ စြပ္စြဲျခင္း ခံရသည္  ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ရွိေသာ စစ္သားတို႔မွာ 
သမအိမ္သို႔လာၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မမ်ားျပဳလုပ္ကသည္  သမအေနျဖင့္ 

ံုကည္ေနသည္မွာ အမွန္တရားသာမရွိ း ိုရင္ ေန ိုင္စရာအိမ္လည္းရွိမွာမ
ုတ္ း  သမအေနျဖင့္ ခြင့္လတ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အတိတ္ကာလ ျဖစ္ပ်က္ 

ခဲ့သည္တို႔ကို ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္မည္မ ုတ္ ေပ  

   သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ပ
တ္သတ္ၿပီး    သည္ စိတ္ ာတ္ျပင္း န္ သသည္  

 ခုႏွစ္မွစၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မစနစ္က ိုးရြားလြန္းတ ္  
အမ်ဳိးသမီးနဲ႔က်န္းမာေရး ု သုတေတြလည္းမရွိက း  ျပည္သေတြက 
ေကာက္ၿပီး ကေလးေတြကို ကာကြ ္ေ းမ ိုးေပးက း  
အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း သေႏတားေ းေတြ မ ိုးရဲက း

ို႔အျပင္ ကင္ ာေရာ ေ ဒနာခံစားေနရသ    
သည္ အျခားေရာ မ်ားျဖစ္သည့္ အ ုပ္ေရာ ၊ ႏွလံုးေရာ ၊ 
အစာမေျခႏိုင္ေသာေရာ တို႔ကိုလည္း ခံစားေနရသည္  သမသည္ 
အသက္ရွည္ရွည္ မေနႏိုင္ ေသာ္လည္း အလုပ္ရံုေ ြးေႏြးပြဲမွ 
ခြန္အားမ်ားရရွိသည္ ု သမ၏ ခံစားခ်က္အားေျပာျပခဲ့သည္   နဲ႔ 
အလုပ္လုပ္ရတာကို မေကာက္ကပနဲ႔

သမသည္ က်န္မာေရးမေကာင္းသည္မွ လြဲၿပီး    သည္ 
ေနာက္ ံုးအ ိ အလုပ္မ်ားကို ျပင္းျပင္း န္ န္လုပ္သြားခဲ့သည္  က်မရဲ့ 
ေျခေ ာက္ေတြနဲ႔ လက္ေတြက က်မရဲ့ ခြန္အားပပဲ   ု ေျပာခဲ့သည္  
သမသည္ ေအးခ်မ္းေသာေနရာတြင္ အနာ အိပ္စက္နိုင္ပေစေသာ ္  
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Nyar Si ၏ င ္ တြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာေရ႔ေျပာင္းခိုင္းခံခဲ့ရသည္  
ခုအခ်ိန္တြင္ သမသည္ အသက္  ရွိၿပီး ျဖစ္သည္  သမတြင္ 

သားသမီး  ီးရွိၿပီး ျပည္တြင္းဒုုကသည္မ်ားေန ိုင္ေသာ ေက်းရြာတြင္ 
ေန ိုင္ လွ်က္ရွိသည္  သမသည္ မိမိကို ္ကိုမိမိ ံုကည္မရွိသျဖစ္ေသာ္လည္း 
မ္းနည္းေကကြဲမတို႔ကို နက္ရိင္းစြာ ခံစားေနရသည္  

 ခုႏွစ္တြင္   သည္ သမတို႔မိသားစု အိမ္မီးရိ ခံရျခင္းႏွင့္ ပစည္းမ်ား 
သြားသည္ကို ကည့္ေနခဲ့ရသည္  

အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက က်မတို႔ေတြ အရမ္းင ္ေနေသးတ ္  စစ္တပ္က က်မတို႔ကို 
ဒီရြာကေနေျပာင္းရမ ္လို႔ အမိန္႔ေပးလာတ ္ ိုၿပီး က်မမိ ေတြကေျပာျပတ ္  
 ရက္အတြင္း က်မတို႔ရဲ့ အိမ္ေတြကို မီးရိ ဖို႔ စစ္တပ္က က်မတို႔ကို ေျပာတ ္  

သတ္မွတ္ ားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ က်မတို႔ ကုိ ့္အိမ္ကို မီးမရိ႔ႏိုင္ း ိုရင္ က်မတို႔ 
ပိုင္ ိုင္တဲ့ ပစည္း စာေတြက ခ်န္ ားခဲ့ရမ ္လို႔ေျပာတ ္  

က်မတို႔ မိသားစု  ေ ာက္ကေတာ့ ခရီးစ ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ 
စီစ ္လိုက္ႏိုင္ခဲ့တ ္  ရြာသစ္ကို ေရာက္ေတာ့ ္ေနရာမွာ ေနရမလဲ ိုတာကို 
မသိ း  စားစရာလည္း ာမွမရွိ း  က်မက ကေလးျဖစ္ ေတာ့ ခဏေလးနဲ႔ 
သင ္ခ်င္းေတြရလာတ ္  သတို႔နဲ႔အတတ ရြာ ဲမွာကစားတ ္  သတို႔ ီမွာ 
အစားအစာ ေတာင္းစားေတာ့ သတို႔ က်မကို ေကြ်းတ ္  ေနာက္ေတာ့ 
က်မသင ္ခ်င္းမိ ေတြက က်မတို႔ကို သတို႔ရဲ့ ေလွကားေအာက္မွာ ေပးေနတ ္  

  သည္ ျပည္တြင္းဒုုကသည္မ်ားေန ိုုင္ေသာရြာတြင္ ႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာေန႔ ို
င္လွ်က္ရွိသည္  ေျမြကိုက္ခံရၿပီး ံုးပ း သြားခဲ့သည့္ သမ၏ သမီးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အရမ္းကို ေကကြဲစရာေကာင္းသည့္ အမွတ္ရစရာတို႔ရွိခဲ့သည္  သမ၏သမီးေျမြ
ကိုက္ခံရေသာအခ်ိန္တြင္ ေ းခန္းသည္ ရြာမွ  မိုင္အကြာတြင္ရွိသည့္အတြက္ 
အခ်ိန္မွီ ေ းကုသမ ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ  တိုင္းရင္းေ း ရာကိုေခ ၿပီး 
က်ည္ေတာက္ႏွင့္ ေျမြ ိပ္ကို ုတ္ ခဲ့ ေသာ္လည္း အသက္မရွင္ခဲ့ေပ  

င္းေက်းရြာတို႔တြင္ ခုကဲ့သို႔အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္ စ ္သာ 
ျဖစ္သည္  ေျမြကိုက္ခံရၿပီး အသက္ရွင္သည့္သမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလးပင္ေသာ 
အလုပ္တို႔ကို လုပ္နိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္  အ ိပ္ေျဖကုသမႏိုင္သည့္ 
ေ းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေစ်းအလြန္ႀကီး သည့္အတြက္ ျပည္သအမ်ားစုအေနျဖင့္ 

္ နိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ   

  သည္ ေခင္းကိုက္ေ ဒနာကို ခံစားေနရေသာ္လည္း သမ၏ 
အနာ တ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ရပ္ရြာသို႔ ျပန္နိုင္ရန္ျဖစ္သည္  ကရင္ျပည္သမ်ားသည္ 
တရားမွ်တမကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သမ ုဏ္ သည္  

င္းတို႔ေန ိုင္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာရွိ အိမ္သို႔ျပန္ႏိုင္မည္ ိုပက ခြန္အားမ်ားစြာ ရရွိမည္ ု 
သမ ေျပာျပခဲ့သည္  

Nyar Si  
ကရင္
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အဲ့ဒီမွာသာျပန္ေနႏိုင္မ ္ ိုရင္ တက ္လည္းျပန္ေနႏိုင္မ ္လို႔ ံုကည္ပတ ္  
က်မတို႔ရဲ့ က်န္းမာေရးသာ ေကာင္းမ ္ ိုရင္ ၿခံစိုက္ပ်ဳိးဖို႔အတြက္ ရာသီ တုသာ 
ေကာင္းမ ္ ိုရင္ က်မတို႔ ာမ ိုလုပ္ႏိုင္မွာပ  က်မတို႔က ကို ့္ရပ္ရြာကေနေ
မာင္း ုတ္ခဲ့တဲ့သေတြက က်မတို႔အတြက္ အ င္ေျပတဲ့ အိမ္ေလးေတြ ေ ာက္ 
ေပးနိုင္မ ္လို႔ ံုကည္တ ္  က်မတို႔ရဲ့ ုရားေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ 
ေ းရံုေတြရွိလာဖို႔ က်မ ု ေတာင္းတ ္  က်မတို႔ရြာသားေတြအေနနဲ႔ 
က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရာ န္ရွိဖို႔ ုေတာင္းတ ္  
တရားမွ်တမ မရွိတဲ့အတြက္ က်မတို႔ မျပန္နိုင္ေသး း  ဒေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွာ အပစ္ခတ္ 
ရပ္စဲမေတြရွိေနၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ က်မတို႔ရြာကို ျပန္ၿပီး အလုပ္ျပန္လုပ္နိုင္ေတာ့မ ္လို႔ 
ခံစားရတ ္  ဒီစ ္းစား ခ်က္က က်မတို႔ကို ေပ်ာ္ရင္ေစတ ္



64

မ မာသည္ က်မ္းက်င္ေသာ အပ္ခ်ဳပ္သမတစ္ ီးျဖစ္ၿပီး အသက္  ႏွစ္အရြ ္ ျဖစ္သည္  သမသည္  ႀကိမ္တိုင္ 
ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရၿပီး တစ္ ီးတည္းလည္း တိုက္ပိတ္ အက် ္းခ်ခံခဲ့ရသည္  

 ခုႏွစ္တြင္ လင ္စည္းရံုးေရးတာ န္ခံအျဖစ္ ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရၿပီး မိသားစုႏွင့္လည္း ေတြ႔ခြင့္မရရွိေပ  
ို႔အျပင္  လအတြင္း သမသည္ မည္သည့္အစားအေသာက္ လက္ေ ာင္ ပစည္းမွ လက္ခံခြင့္ မရရွိခဲ့ပ  

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာကက္ေျခနီအသင္း  ၏အက အညီျဖင့္ သမ မိသားစုမွာ ေ ာင္ ဲသို႔ 

မာ 
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္း
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လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း မိသားစု လာေသာ အစား
အေသာက္မ်ားရရွိခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္ အားလံုးပုတ္သိုးကုန္ၿပီးျဖစ္သည္  ေ ာင္ ဲ 
တြင္ရွိေသာ အက် ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမွာ အလြန္ခက္ခဲကမ္းတမ္းသည္  
မာသည္ ေရ း အလြတ္မ်ားကို သိမ္း ားၿပီး င္း ည့္စရာခြက္ႏွင့္ 
ပ္ျပာခြက္အျဖစ္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳခဲ့သည္  ေရ းအလြတ္တစ္ခုကိုလည္း 

အိမ္သာသံုးခြက္အျဖစ္ ားရွိသည္  

သမ ေ ာင္မွ ျပန္လြတ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ 
သမအား ံုကည္ မမရွိ ေတာ့သည့္အတြက္ အေျခခံပန္း ိုးျခင္း အလုပ္ကို 
လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းမရွိေတာ့ပ  ေငြေကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမအရမ္းကို 
ရုန္းကန္ခဲ့ရသည္  သမေ ာင္မွ ျပန္လြတ္ၿပီး  လအကာတြင္ သမ၏ 
ဖခင္ကြ ္လြန္ခဲ့သည္  

 ခုႏွစ္ ေရ ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ သမ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရ သည္  

ဒုတိ အႀကိမ္ မာေ ာင္မွ ျပန္လြတ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ နာ စ္မုန္တိုင္း 
တိုက္ခိုက္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ သမသည္ နာ စ္မုန္တိုင္းေကာင့္ 

ိခိုက္ခဲ့ရေသာေနရာရွိ ဒုကေရာက္ သမ်ားကို ကညီႏိုင္ရန္အတြက္ 
သြားေရာက္ခဲ့သည္  သို႔ေသာ္လည္း သမ၏ လသားျခင္း စာနာေသာ လုပ္ငန္းေကာင့္ 
အာဏာပိုင္မ်ားမွ သမအား ဖမ္း ီခဲ့သည္  ိုကာလတြင္ သမသည္  ႀကိမ္ 
အဖမ္း ခံရသည္  ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္မမရွိသည့္အခ်ိန္တိုင္း မာသည္ 
စစ္ေကာေရးသို႔ အႀကိမ္ မ်ားစြာ ေခ ျခင္းစစ္ေ းခံခဲ့ရသည္  

က်မအတြက္ကေတာ့ တရားမွ်တမ ိုတာ လ႔အခြင့္အေရးနဲ႔သက္ ိုင္တ ္  
က်မတို႔ ာ အခြင့္ အေရးေတြနဲ႔အတ ေမြးဖြားလာတာျဖစ္တ ္  
အဲ့ဒီအခြင့္အေရးေတြအရ က်မတို႔မွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာ ိုခြင့္  က်မတိုရဲ့အျမင္ေတြကို 

ုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ လက္ ပ္ခြင့္၊ ကိုးကြ ္ခြင့္၊ စာေပေရးသားခြင့္၊ ခ်ီတက္လွည့္လည္ခြင့္၊ 
မိန္႔ခြန္းေျပာကားခြင့္ စတဲ့အခြင့္အေရးေတြရွိရမ ္  ဒေတြက အေျခခံ လ႔အခြင့္ 
အေရးေတြပဲ  ဒီအခြင့္အေရးေတြကို လက္လြတ္ ံုးရံးရၿပီး ိုရင္ တရားမွ်တမကိုလည္း 

ံုးရံးရမွာပဲ

မာသည္ သမ၏မိသားစုတြင္ အင ္ ံုး သမီးေ ြးျဖစ္ၿပီး သမသည္ 
သီခ်င္း ိုရသည္ကို အလြန္  သနာ ပသည္  သမသည္ သမီးင ္ေလး 
အေ းကို သြားေနသည္ ိုသည့္ သီခ်င္းကို သီ ိုရသည္ကို အ းႀကိဳက္ႏွစ္ 
သက္သည္  

ဒီသီခ်င္းက သမီးေ ြးေလးက သမလက္ ပ္ၿပီးတ့ဲအခ်ိန္မွာ အေမ့အိမ္ကုိ 
လြမ္းတ့ဲအေကာင္း ေလးပ  က်မ ႏုိင္ငံေရး မွဲာ ေရြးခ် ခ္ြင့္မရိွ ဲ 
ပ င္ခ့ဲရတ ္  ေ ာင္ မွဲာရိွတ့ဲအခ်ိန္ အေမ့အိမ္ ကုိ အရမ္းလြမ္းတ ္  
သီခ်င္းစာသားက က်မေျပာင္းစရာလုိ း  ဒီအတုိင္းက က်မအတြက္ အမ်ား 
ႀကီး အ ပိ ရိွ္တ ္  က်မရ့ဲ ေမာင္ႏွမေတြအ မွဲာ က်မက အင ္ ံးု ိေုတာ့ 
အေမက က်မကုိ ပုိခ်စ္တ လုိ္႔ င္တ ္  က်မက ခ်စ္စရာေကာင္းတ့ဲပုံစံေလးနဲ႔ 
နည္းနည္း ိးုတ ္ ိေုပမ ္ ့က်မမိ ရ့ဲ အုပ္ မ္ိးမေအာက္မွာ 
က်မအတြက္ကေတာ့ ာမွ စိတ္ေသာက ေရာက္စရာ မရိွပ း  

လက္ရွိတြင္ မာသည္ အသက္အရြ ္ႀကီးရင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ မိခင္အား 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ ရွိ သည္   

က်မရဲ့ႏိုင္ငံကို အနာ တ္မွာ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမေတြနဲ႔အတ 
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ျ
မင္ေတြ႔လို တ ္  က်မတို႔ 
ႏိုင္ငံ ာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာၿပီး 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ 
လာေစခ်င္ တ ္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
မရွိ း ိုရင္ ာကိုမွ ေမွ်ာ္လ
င့္ခ်က္ ားလို႔ရမွာမ ုတ္ း  
က်မအေနနဲ႔ မိသားစုနဲ႔အတ 
ေကာင့္ကမကင္းၿပီး 
ေအးခ်မ္းတဲ့ အိပ္စက္ခြင့္ကို 
ရရွိခ်င္ပတ ္
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Paw Poe သည္ ျဖတ္ေလးျဖတ္အခ်ိန္တြင္ 
ရြာေရွာင္ေ ်းရြာတစ္ရြာတြင္သမ၏ေမာင္ႏွမ း ႏွင့္ 
အတေန ိုင္လွ် ္ရွိသည္   ႏွစ္အတြင္း အ ိုးေတြအမ်ားႀကီးႏွင့္ 

ရင္ ိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ာသ ာဏ္ကို က္လက္ ိန္း ားႏိုင္ခဲ့သည္  

ကေလး ကတည္းက   သည္ ပ ိပကတို႔မွ ြက္ေျပးခဲ့ရသည္  
သမသည္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရ႔ေျပာင္းခဲ့ရသည္  ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

 န္းက်င္ သမ၏ဖခင္မွ ဖေ ာင္းတိုင္ကို မီးမတ္ ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ 
တိုက္ေလ ္တစ္စီး ေခင္းေပ မွ ျဖတ္သန္းသြားသည္ကို င ္ ျဖတ္သန္း 
မအျဖစ္ အမွတ္ရေနခဲ့သည္  ို ေနာက္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျပီးသမတို သည္ 
ေတာ ဲတြင္ေရွာင္ပုန္းေနခဲ့ရသည္  သမတို သည္အစာေရစာျပတ္လပ္ျပီး ေတာ
တြင္သစ္ သစ္ဖုမ်ားကိုသာစားသံုးခဲ့ရသည္

 ခုႏွစ္တြင္ ရြာ  ရြာသို႔  ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေရြ႔ေျပာင္းခဲ့ရသည္  သမ၏ 
မိခင္ႏွင့္ အတေန ိုင္ၿပီး ေမာင္ႏွမမ်ားကို ိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္း  
တန္းအ ိေက်ာင္းေနခဲ့ရသည္   ခုႏွစ္တြင္သမ၏ေမာင္တစ္ းသည္ ကရ
င္စစ္သားမ်ားအားရိကာသြားပို ခဲ့ရျပီး လမ္းတြင္ျမန္မာ စစ္သား၏ဖမ္း ီးသတ္ျဖ
တ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္

Paw Poe  
ကရင္
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  တို႔မိသားစုသည္ ေရြးခ် ္စရာမရွိေတာ့သည့္ အတြက္ရြာမွ ြက္ခြာခဲ့ရၿပီး 
အစား အေသာက္ အနည္းင ္ျဖင့္ တစ္ခုတြင္ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္  
ေရေခ်ာင္း ဲတြင္ ေတြ႔ေသာ ေရညိတို႔ကိုသာ စားခဲ့ရသည္  ပုန္းေအာင္းရာ ေနရာ 
တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ြက္ေျပး ေနရသည့္အခ်ိန္တြင္   သည္ သမ၏ 
ေမာင္င ္၊ ညီမင ္မ်ား၊ အေဒ ႏွင့္ အခု ိုရင္ အသက္  ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ 
အဖြားတို႔ကို ကည့္ရ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္  

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနစ ္အတြင္း   သည္ ကုန္သည္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္  
ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ရွိေသာ စစ္သားတို႔ႏွင့္ က္ ံေရးေကာင္းမြန္မကို 
အေလး ား ိန္းသိမ္းခဲ့သည္    တြင္ အသံုး င္သာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္ ု သံသ ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္တပ္အရာရွိတို႔မွ 
သမအား ည ္းပမ္းႏွိပ္ စက္ျခင္းႏွင့္  ရက္ကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္  
သမ အခ်ဳပ္ခံ ားရေသာအခ်ိန္တြင္ ပဲ င္း၊ မင္းႏွင့္ င းပိသာ စားခဲ့ရသည္  
သတို႔ေမးတိုင္း က်မ မသိ းလို႔ပဲ ေျဖတ ္  က်မကို ညဖက္ေတြမွာ 

မုဒိမ္းက်င့္မွာကို က်မအရမ္းေကာက္ေနခဲ့တ ္  

ေနာက္ ံုးတြင္   ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္  ေဒသ ြက္ 
ေရာင္းကုန္တို႔ကို သြားေရာင္းရန္ သြားေသာ လမ္းတြင္ ေဒသခံလက္နက္ကို
င္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္  
၏ တပ္သားတစ္ းမွ သမအား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ႀကိဳးပမ္းအား ုတ္ခဲ့သည္  
သမသည္ အျဖစ္ အပ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဖြင့္ေျပာရန္ တြန္႔ ုတ္မိသည္ကို 

ခုကဲ့သို႔ေျပာျပခဲ့သည္  က်မရွက္လြန္းလို႔ ေသေတာင္ေသလိုက္ခ်င္တ ္  
္ေက်းမအရ မေျပာအပ္သည့္အေကာင္းအရာျဖစ္သည့္အေပ  လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ 

အကမ္းဖက္မ အမ်ားစုသည္ မွတ္တမ္းတင္နိုင္ျခင္းမရွိပဲ က်န္ရွိေနသည္  

 ခုႏွစ္တြင္   သည္ သမ၏ သားင ္ကို ေမြးၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ 
သမမိသားစုသည္ ပ္မံေျပာင္း ေရြ႔ခဲ့ရသည္  

က်မတို႔မွာ လွည္းမရွိတဲ့အတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ရတ ္  တစ္ပတ္သားပဲ ရွိေသးတဲ့ 
က်မသားကို က်မပိုး ားရ တ ္  က်မသားမွာေရာ က်မမွာပ  က္ရးေရာ ရွိတ ္  
ေတာအုပ္ေ း လမ္းမနဲ႔ အနီးမွာ က်မတို႔ကို ေနရာ ခ် ားေပးတ ္  ဒေကာင့္ 
ဒီရြာ ဲကို က်မေျပာင္းလာခဲ့တ ္  ျပန္ေျပာင္းဖို႔ေတာ့ မေျပာလာေသး း  

ခုအခတြင္   သည္ သမ၏ ကေလး  းအား ေကြ်းေမြးေစာ
င့္ေရွာက္လွ်က္ရွိသည္  သမသမီးသည္ ေမြးၿပီးလအနည္းင ္အကာတြင္ 
းေႏွာက္အာရံုေကာေရာ ကို ျပင္း န္စြာ ခံစားလိုက္ရသည့္အတြက္ 

စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးတစ္ းျဖစ္သြားသည္    တြင္ 
ေသြးတိုုးေရာ ရွိသည္  သမ၏သားသမီးတို႔ကို ေက်ာင္း ားေပးႏိုင္ေသာ္လ
ည္းလိုအပ္မွဳမ်ားကိုျဖည့္ ည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ  အနာ တ္အတြက္ သမ၏ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ခိုင္မာ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ႏွင့္ သမတို႔၏ေနရပ္ကိုျပန္ႏိုင္ၿပီး 
ကေလး  းကိုလည္း ေက်ာင္း ားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္  ရြာကိုျပန္ဖို႔ ိုရင္ က်မတို႔ 
စာသင္ေက်ာင္းလိုတ ္  ုရားေက်ာင္းလိုတ ္  ေ းေပးခန္းလိုတ ္  
ဒီအရာေတြကို အမွန္တက ္လိုအပ္တ ္

သမသည္ အျခား အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
အလုပ္ရံု ေ ြးေႏြးပြဲ းေ ာင္သမ်ားအားေတြ႔ရသည္မွာ ေပ်ာ္ရင္ကည္ႏးရၿပီး 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ပ္မံ ေျပာင္းေရ႔ခိုင္းမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ပပမ္လွ်က္ရွိသည္
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Pi Pi သည္  ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အကမ္းဖက္မမွ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သ ကရင္အမ်ဳိးသမီး အုပ္စု ဲတြင္ 
အသက္အႀကီး ံုးျဖစ္သည္    သည္ ခိုင္မာရဲ ့ံေသာ စရိုက္ 

လကဏာရွိၿပီး အလြန္ စးစမ္းမအားေကာင္းသည္  သမသည္ ေက်ာင္းပညာကို 
က္လက္သင္ကားလိုေသာ္လည္း ရည္ရြ ္ ားခဲ့ သည့္အတိုင္းျဖစ္မလာခဲ့ေပ  

သမေက်ာင္းတက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္စ ္စာေမြးပြဲ ေအာင္ခဲ့သျဖစ္သည္  

 ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က သမတို႔၏ သက္ကုန္း   ိုသည့္ 
သမတို႔၏ ရြာအား င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္    သည္ သမႏွင့္ မိသားစု 
အိမ္ ဲတြင္ ပုန္းေနစ ္အတြင္း သမတို႔၏ အိမ္အား မီးရိ ခံရသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
စိတ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္  သမတို႔သည္ ြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္ လည္း 
ျမန္မာစစ္သားမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ပစည္းတို႔ ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္  
သမတို႔မိသားစုသည္ အျခားရြာသားမ်ားႏွင့္အတ  ရက္အတြင္း 

ြက္ခြာသြားရန္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည္  

သမေန ိုင္ေနေသာရြာအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္  
ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ေနာက္တစ္ခုကို   အမွတ္ရေနခဲ့သည္  
ျမန္မာစစ္သားတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အတတကြေခ သြားလိုသည္ကို 
ေျပာျပခဲ့သည္  အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ အား ျမန္မာစစ္သားတို႔၏ သေ ာအတိုင္း 
ေခ သြားခြင့္ မျပဳမျခင္း ရြာသားမ်ားအားသတ္ျခင္း၊ ရြာအားမီးရိ ျခင္းတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္  ိုအျဖစ္အပ်က္သည္   ၏မ်က္ျမင္္ကို ္ေတြ႔ျဖစ္သည္  
အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ဒီအေကာင္းေတြကို ေျပာရမွာေကာက္တ ္  

ာလို႔လည္း ိုေတာ့ ရြာသားေတြက က်မတို႔ရဲ့ မ်က္စိေရွ႔မွာပဲ ရက္ရက္စက္စက္ 
အသတ္ခံရတ ္ေလ

  သည္ အႀကိမ္မ်ားရြာ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရ႔ခုိင္းခံခဲ့ရသည္  သမ၏ 
အမ်ဳိးသား ံုးပ းသြားၿပီး သည့္ေနာက္တြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ႏွင့္ 
ကေလးမ်ားအားကာကြ ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရန္ အခက္အခဲ ေတြ အမ်ားႀကီးႏွင့္ 
ရင္ ိုင္ခဲ့ရသည္  သမသည္ သမမိသားစုႏွင့္ မိခင္ကို ေကြ်းေမြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ 
ေတာင္ ာ ဲတြင္ သမ ာသာ စပ းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း စသည့္ အလုပ္တို႔ကို 
ျပင္းျပင္း န္ န္လုပ္ခဲ့ရ သည္   

ခုအခ်ိန္တြင္ သမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးၿခံ၊ လ ္ႏွင့္ ကက္၊ ဲမ်ားေမြးျ
မ သည့္အလုပ္မ်ားရွိေနၿပီးျဖစ္သည္  ကက္ႏွင့္ ဲတို႔မွာ မကာခဏ 
ဖ်ားနာ၊ ေရာ မ်ားရကေသာ္လည္း သတို႔အတြက္ အစားအစာမ်ားမွာ 
အလြန္ေစ်းႀကီးသည္  သမ၏ သားသမီးမ်ားမွာ ခုအခ်ိန္တြင္ 
အရြ ္ေရာက္သမ်ားျဖစ္လာကသည္    သည္ သမ၏ ေျမးတို႔ကို 
ိုင္း န္း ိန္းေက်ာင္းေနသည္  စစ္ေျပးေရွာင္အျဖစ္ ေန ိုင္ခဲ့ရေသာ တစ္ 

ေလွ်ာက္တြင္ သမသည္ မည္သည့္ေ ာက္ပ့ံမမွ်၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ 
အကအညီကိုမွ် မရရွိခဲ့ေပ  

သမ သည္ ပင္ပမ္း င္းရဲခဲ့သည့္အတြက္ သမသည္ ဒးေခင္းေရာင္ျခင္းႏွင့္ 
နာတာရွည္ ခ းေအာက္ပိုင္း နာက်င္မေ ဒနာကို ခံစားေနရသည္  

ိုေရာ တို႔ကို ကုသရန္ သမတြင္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေကးမ်ား မရွိေပ  
ေ း းကုသမမ်ားရရွိရန္အတြက္ ရြာသားတို႔သည္ ေ းလံေသာ အရပ္ေဒသသို႔ 
လမ္းေလွ်ာက္သြားရသည္    ၏ အိမ္မက္သည္ သမ၏ ေနရပ္သို႔ 
ျပန္ခြင့္ရရန္ျဖစ္သည္

က်မရဲ့ ရြာကိုျပန္ခ်င္တ ္  
ၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ 
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တ ္
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Roi Bu သည္ အႏရ မ္်ားေသာ မွ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသျဖစ္သည္  သမသည္ ႀကိမ္ေရမ်ားစြာ 
ေရ႔ေျပာင္းေနခ့ဲရၿပီး ပ ပိကအတြင္း သမ၏ အမ်ဳးိသားကုိ 

ံးုရံးလုိက္ရသည္  ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မမ်ား က္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ 
ေရ႔ေျပာင္းေနရ းီမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မ အရိပ္လကဏာ ေအာက္တြင္ ရိွေန ျဲဖစ္ သည္  

 ခုႏွစ္တြင္ သမတို႔ေန ိုင္ေသာ ရြာကို လာေရာက္တိုက္ခိုက္သည့္အေပ  
သမႏွင့္အတရြာသားမ်ားမွာ အလြန္အ့ံသ စိုး ိတ္ခဲ့ရသည္  

ျမန္မာစစ္တပ္ေတြ င္လာၿပီး ိုတာကို က်မတို႔ကားလိုက္ရတ ္  ဒေပမဲ့ 
အလြန္ျပင္း န္တဲ့ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ လာမ ္လို႔ေတာ့ မ င္လိုက္မိ း  တစ္ည 
ႏွစ္ညေလာက္ပဲ ြက္ေျပးပုန္းေအာင္းေနရမ ္လို႔ င္ခဲ့တာ  ၿပီးရင္ေတာ့ 
အိမ္ျပန္ရမ ္ေပ ့  သို႔ေသာ္လည္း သမတို႔၏ ရြာသည္ အလြန္ျပင္း န္ေသာ 
စစ္ပြဲကားတြင္ ပိတ္မိေနခဲ့သည္  ရြာသားမ်ားသည္ င္းေနရာမွ 
အျမန္ ြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး မည္သည့္ပစည္းမွ သ ္နိုင္ျခင္း မရွိေပ  ေနာက္ ပ္ 
 လအတြင္း ရြာသားမ်ားသည္ တရုတ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္န ္ကားတြင္ရွိေသာ 

Roi Bu  
ကခ်င္
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ပ မ ီး ံုးအႀကိမ္ 
ျပဳလုပ္တဲ့ အကမ္းဖက္မမွ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သ 
အမ်ဳိးသမီး  အစည္းအေ းၿပီးတဲ့ 
အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ 
ေတာင္ ာမွာ 
စပ းျပန္ရိတ္သိမ္းခဲ့တ ္  
က်မတို႔  ေ ာက္ ရြာကိုျပန္ၿပီး 
လုပ္ခဲ့တာပ  ဒေပမဲ့ ရြာသႀကီးက 
လံုၿခံဳေရးသတိေပးမေတြ
ရွိေနတဲ့အတြက္ က်မတို႔ကို 
ျပန္လာခိုင္းတ ္  က်မတို႔ 

မင္းခ်က္ၿပီးေလာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
ႀကံစိုက္ခင္း ီက 
ေသနတ္သံကားခဲ့တ ္  

 ရဲ့ တပ္စခန္း ေတြကို 
ျမန္မာစစ္တပ္က မီးရိ ခဲ့တ ္  
အဲ့ဒီေနာက္ လက္နတ္ႀကီးေတြက 
က်မတို႔ ီမွာ က်လာတ ္  
က်မတို႔ ြက္ေျပးရတာေပ ့

စစ္ေျပးေရွာင္ စခန္းသို႔ ေျပာင္းေရ႔ခဲ့ကသည္  ိုအခ်ိန္တြင္ သမ အမ်ဳိးသားအား 
တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ သတ္လိုက္သည္ ု    သိရွိလိုက္ရသည္  
ေနာက္ႏွစ္ ေဖေဖ ရီလမွသာ ရြာသို႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး  သမ၏ အမ်ဳိးသားအေလာင္းအား 
ေျမျမဳပ္သၿ ိဳလ္ခြင့္ရခဲ့သည္  

က်မ ေ ာက္်ားက စစ္သားမ ုတ္ း  ရြာ ဲမွာ သတို႔က်န္ခဲ့တ ္ ိုတာက 
အမ်ဳိးသားေတြကို ရြာ ဲကေန တံတားျဖတ္ခြင့္ မေပးလို႔  သ႔အေလာင္းကို 
ေျမျမဳပ္သၿ ိလ္လိုက္ႏိုင္ေပမ ့္ က်မအရမ္း မ္းနည္းတ ္  က်မကို ္က်မ 
အရမ္းကို ေသးင ္ေနသလိုခံစားရတ ္  ာလုပ္ရမ ္၊ ာလုပ္သင့္လဲ 

ိုတာ ္သမွ က်မကို မေျပာက း  က်မအမ်ဳိးသားအတြက္ အသု  
ာပနျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ရြာသႀကီးကို ခနခနသြားေျပာ တ ္  အဲ့ဒီေနာက္မွာမွ သတို႔ 
ာပနျပဳလုပ္ေပးတာပ  

ခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္   
သည္ သမ၏သားသမီးမ်ားႏွင့္အတ န ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ 
စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတို႔တြင္ ေန ိုင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့သည္  

သုေတသနစီမံခ်က္တြင္ပ င္ေနစ ္အတြင္း  ခုႏွစ္ ၿပီလတြင္ 
သမတို႔ေနာက္ ံုးေန ိုင္ခဲ့ေသာ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
င္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့သည္  ေကာက္စရာေကာင္းေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ ၏ 
င္ေရာက္တိုက္ခတ္မႏွင့္ ေနာက္ က္တြဲ မတည္ၿငိမ္မတို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ခုကဲ့သို႔ 

သမေျပာျပခဲ့သည္  

စခန္းေခင္းေ ာင္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေနခဲ့ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္  
ကတ္ေသာလစ္ ုန္းႀကီးမ်ား ေရာက္လာၿပီး လ ုတိုႏွင့္အတ 

ုေတာင္းမမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္  ေနာက္ ံုးတြင္ ုန္းေတာ္ႀကီးတို႔သည္ 
အေစာင့္အေရွာက္တို႔ႏွင့္အတ ျပင္း န္စြာ ပစ္ခတ္လာေသာ 
ေကာက္စရာေကာင္းသည့္ အေျမာက္က်ည္ ံ မ်ားကား ဲမွ တို႔၏ 
အိပ္ ာတို႔ကို ိုင္က ္ေပ တင္ၿပီး အျခားစခန္းသို႔ 

ြက္သြားလိုက္ကသည္  

က်မတုိ႔  စခန္း ဲ မွာ  ရက္ေလာက္ေနရတ ္  
လေတြကအရမ္းမ်ားေတာ့ ျပည့္က်ပ္ေနတာပဲ  
အိပ္ ာေတြလည္းမေလာက္ း  ေရမေလာက္ း  ၿပီးေတာ့ အရမ္းပတ ္

  ႏွင့္ အျခားရြာသားမ်ားမွာ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းသို႔ျပန္လာရန္ 
ေျဖာင္းဖ်လာကေသာ္လည္း ိုေနရာသို႔ျပန္ရန္ ေကာက္ရြ႔႔ံေနကသည္  
တရုတ္န ္စပ္သို႔ ျပန္မလာခင္စပ္ကားတြင္ ိုေနရာ   
ညသာ ေနခဲ့သည္  တရုတ္န ္စပ္တြင္လည္း တစ္ညသာေနခဲ့ၿပီး 
စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ရွိေသာ င္းတို႔၏ ေနရာမ်ား 
ေပ်ာက္သြားမည္စိုးသည့္အတြက္ ျပန္လာခဲ့သည္  

  သည္ အျခား အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သ 
အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ းသုိ႔ ျပန္လာပးေပင္းႏုိင္ရန္ 
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စခန္းေခင္းေ ာင္တုိ႔မွ စစ္ေျပးေရွာင္ျပည္သတုိ႔၏ 
သြားလာလပ္ရွား မကုိ ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ကားမွ စြန္႔စားမ 
ႀကီးႀကီးမားမား ခ့ဲရသည္  သုိ႔ျဖစ္ေစကာမ သင ခ္်င္း မ်ားအား 
သမ၏ အေတြ႔အႀကံဳ ာတ္ေကာင္းကုိ ဖလွ ခ္ြင့္ရသည့္အတြက္ 
ေပ်ာ္ရင္ကည္ႏးမိသည္  
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ႏို္င္ငံေရးမိသားစုက ေမြးဖြားလာေသာ္လည္း စန္းစန္းေမာ္သည္ အား ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသား 
ေ ာင္းအေျဖစ္ေခ ိုသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေပ  ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ ီး၏ နီးမ ားအျဖစ္ သည့္အတြက္ 

အမ ႏွစ္ႀကိမ္စစ္ေ းၿပီး ေ ာင္  ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္  သမသည္ ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာ င္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းမခံရေသာ္
လည္း သမ၏မိသားစုသည္ သမ ေ ာင္က်ေနသည့္အတြက္ ဒုက င္းရဲတို႔ကို ျပင္း န္စြာခံစားခဲ့ရသည္  ို႔အတြက္ 
စန္းစန္းေမာ္သည္ ႀကီးမားသည့္ စိတ္ဖိစီးမႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာတို႔ ကာရွည္စြာ ခံစားခဲ့ရသည္  

စန္းစန္းေမာ္ႏွင့္ သမ၏အမ်ဳိးသားတို႔ စစ္ေ းေမးျမန္းခံရေသာအခ်ိန္တြင္ သမ၏ မိခင္ အသက္  ႏွင့္ 
သမခင္ပြန္း၏ဖခင္ အသက္  ႏွစ္တို႔ကို ားစာခံမ်ားအျဖစ္ ပိတ္ေလွာင္ ားကသည္  သမတို႔၏ မိ မ်ားကို လတ္ေပးဖို႔ 
ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး လတ္ေပးမည္ ိုမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖ ိုမည္ ု ေျပာခဲ့ သည္  သို႔ေသာ္လည္း ဖမ္း ားသည့္သမ်ားမွာ 
ျပန္လြတ္ေပးဖို႔အတြက္  ရက္ အခ်ိန္ ခဲ့သည္  ဒီ့အျပင္ သမ၏ ေ ာကမ၊ သမ၏မိခင္ႏွင့္ သမီးင ္တို႔ကို 

စန္းစန္းေမာ္  
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္း
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အခုအခ်ိန္မွာ 
က်မ ာမွမလုပ္ႏိုင္ း  
က်မ ကို ္ပိုင္စီးပြားေရး 
လုပ္ဖို႔စ ္းစားေပမ ့္ 
က်မ ီမွာ ပိုက္ ံမရွိ း  
ဒီအေျခအေနကို 
က်မေရွာင္လြဲလို႔မရ း  
ဒေကာင့္ 
က်မေ ာက်္ားကို 
ျပဳစုရင္းနဲ႔ပဲ ေပ်ာ္ရင္ 
ေအာင္ ေနေနတ ္  
က်မတို႔ အသီးသီးမွာ 
စိုးရိမ္ပပမ္မေတြရွိတ ္  
ဒေပမ ့္ က်မတို႔ န္ 
ေ ာင္ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ 
ေနေနကတ ္  
က်မရဲ့ ံုးရံးမေတြကို 
ေျဖသိမ့္တဲ့အေနနဲ႔ 
က်မေ ာက်္ား ီက 
က ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကို 

 တုန္းကရရွိခဲ့တ ္  
က ်ာကေတာ့ 
မငိုပနဲ႔မိေရွး  တဲ့

ေနအိမ္အက် ္ခ်ဳပ္ခ် ားခဲ့သည္  

က်မတို႔မိ ေတြကို လာဖမ္းတဲ့အခ်ိန္ တစ္အိမ္လံုးကို င္ေရာက္ရွာေဖြတဲ့ 
အခ်ိန္မွာ က်မ ေ ာက်္ား ရဲ့အေဖက ႏွလံုးခုန္  ခေတာင္ ရပ္သြားတ ္  
သတို႔ကို ပိတ္ ားတဲ့အခန္းမွာ ပးကပ္ကပ္ သိပ္ေနေအာင္ ားတ ္  
ၿပီးေတာ့ စားစရာလည္းမရွိသေလာက္ပဲ  ဒီလို င္းရဲဒုကေတြရွိေပမ ့္ 
က်မရဲ့ ေ ာကမက က်မကို အၿပံဳးမ်က္ႏွာနဲ႔ ႏွစ္သိမ့္ေပးခဲ့တ ္  
အခုအခ်ိန္ ိ သ႔အသံကို ကားေ ာင္ေနမိတ ္  က်မအေမလည္းတတပပဲ  
က်မရဲ့စိတ္ေတြကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ ႏွစ္သိမ့္ ေပးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 
သတို႔ႏွစ္ေ ာက္လံုးက အခ်ဳပ္ ဲမွာေနရတဲ့အတြက္ အ တ္အစား ေတြလည္း 
ေ ာင္းႏြမ္းညစ္ပတ္ေနတာပဲ

သမတို႔၏ မိသားစုစီးပြားေရးမွာ လ်င္ျမန္စြာ အစိတ္စိတ္အမာမာပ်က္စီးသြား
ခဲ့သည္  င္းအေျခ အေနသည္ အိုမင္းခ်ည့္နဲ႔ေနသည့္ မိ မ်ားအတြက္ 
အခက္အခဲအမ်ားႀကီးျဖစ္ေစခဲ့သည္  

 အစားအေသာက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္မခ်မ္းေျမ႔စရာအေျခအေနေတြျဖစ္ေနလို႔ 
စာနာတဲ့စိတ္နဲ႔ က်မ တို႔ မိ ေတြ ီကို အစားအေသာက္ သြားေပးတဲ့သေတြကို 
အာဏာပိုင္ေတြက တား ီးခဲ့တ ္  အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက က်မအေမ ိုရင္ 

မင္းငတ္ေတာ့မ ့္အ ိပဲ

 လ ေနအိမ္အက် ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ပိတ္ေလွာင္ ားခံရၿပီးေနာက္ စန္းစန္းေမာ္ 
ေ ာကမကို ရန္ကုန္ရွိ ခဲအို၏ ေနအိမ္သို႔ ပို႔ခဲ့သည္  ရန္ကုန္တြင္  
ႏွစ္ကာေန ိုင္ခဲ့ၿပီး စန္းစန္းေမာ္၏အမကို တရားရံုးတြင္ စစ္ေ းခဲ့ၿပီး 

ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး မ်ားမကာမီအခ်ိန္တြင္ သမ၏ ေ ာကမ ံုးပ းသြားခဲ့သည္  
စန္းစန္းေမာ္သည္ တစ္ ီးတည္းေသာ သမီးျဖစ္သည့္အတြက္ သမတို႔၏ 
သမီးင ္ကို ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ေနရၿပီး ေ ာင္ င္စာလာေတြ႔ျခင္း 
စသည္တို႔အတြက္ ရုန္းကန္ေနရသည့္ မိခင္ကို မည္သ တစ္ ီးတစ္ေ ာက္မွ 
ကညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ  

က်မအေမမွာ ေသြးတိုးေရာ ရွိတ ္  က်မကို အင္းစိန္ေ ာင္ကိုပို႔လိုက္
တ ္ ိုတဲ့သတင္းကို မနက္  နာရီေလာက္မွာကားလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
က်မအေမ ီးေႏွာက္ေသြးေကာျပတ္ၿပီး ံုးပ းသြား ခဲ့တ ္  က်မအရမ္းကို 
မ္းနည္းမိတ ္  မိ ိုတာ အစားျပန္မရ းေလ  က်မတို႔ေကာင့္ မိ ေတြ 

ခုလို အေျခအေနေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရတာ က်မ အရမ္းစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတ ္  
သတို႔အတြက္ တာ န္ မေက်ခဲ့သလို ခံစားရတ ္

 ခုႏွစ္စန္းစန္းေမာ္ ျပန္လြတ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ သမႏွင့္အ
မတစ္ခုတည္းတြင္ပ င္ေသာ သင ္ခ်င္း က်န္ေနခဲ့သည့္အတြက္ 
မ္းနည္း မ္းသာျဖစ္ခဲ့ရသည္   ီး ဲတြင္  ီးမွာ ျပန္ လြတ္လာၿပီး  ီးမွာ 
က္လက္ဖမ္း ီး ားခံရသည္   လကာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ စန္းစန္း 

ေမာ္သည္ သမ၏ သမီးႏွင့္ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့သည္  

စန္းစန္းေမာ္သည္ ေ ာင္မွျပန္လြတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သည့္အလုပ္မွ 
ရွာလို႔မရရွိသည့့္ အတြက္ သမ၏ ခင္ပြန္းအား အခ်ိန္ျပည့္ ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္သည့္အလုပ္ကိုသာ လုပ္ေနသျဖစ္သည္  
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Tar Thue  
ကရင္
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Tar Thue သည္  ႏွစ္အရြ ္ အမ်ဳိးသမီးင ္တစ္ ီးျဖစ္သည္  
သမသည္ ေလ့လာမ ဲတြင္ ပ င္ေသာ အကမ္းဖက္မမွ 
ကင္းလြတ္လာသ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဲတြင္ အသက္အင ္ ံုးျဖစ္ 

သည္  သမတြင္ ေမာင္ႏွမ  ီးရွိေသာ္လည္း တစ္ ီးမွာ ံုးပ းသြားၿပီးျဖစ္သည္

 ခုႏွစ္တြင္ သမသည္ ေမြးကင္းစ ကေလးအရြ ္ျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲေကာင့္  
 ႏွင့္ မိသားစုမွာ င္းတို႔ ေန ိုင္ရာ ေက်းရြာမွာ ေျပာင္းေရ႔ခဲ့ရသည္  

ကေလးအရြ ္တြင္ သမသည္ ရက္စက္ကမ္း ကဳတ္မတို႔ကို မ်က္ျမင္ကို ္ေတြ႔ 
ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္  သမ၏ ဖင္အား ျမန္မာစစ္သားတို႔မွ ည ္းပမ္းႏွိပ္ စက္မတို႔ကို 
ေမ့ပစ္ခ်င္ခဲ့သည္  သမ ဖခင္ျဖစ္သကို ားေျမာင္ႏွင့္မမ္းျခင္း၊ မီးရိ ျခင္း၊ 
တက္နင္းျခင္းႏွင့္ ေရႏွစ္သက္ျခင္းေကာင့္ ေသလုေမ်ာပ းျဖစ္ခဲ့ရသည္တို႔ကို 
ေျပာျပရသည္မွာ အလြန္ကို ခက္ခဲေနတုန္း ပင္ျဖစ္သည္  ဒဏ္ရာမ်ားႀကီးႀကီးမား
မားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သမ၏ဖခင္မွာ ေန႔အ ိ အသက္ရွင္ေန ဲျဖစ္သည္  

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး  တြင္ စစ္သားတစ္ ီးျဖစ္သ  
 ၏ ီးေလးသည္  ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကားျဖစ္ခဲ့ေသာ 

ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မအတြင္း က် ံုးခဲ့သည္  သမ၏ အေဒ တစ္ ီးမွာ လည္း 
ေျမြကိုက္ခံရၿပီး င္းေဒသတြင္ ပ ိပကျဖစ္ေနသည့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေ းကုသမကို မရရွိသည့္အတြက္ ေသ ံုးခဲ့သည္  

ခုအခတြင္   သည္ ေတာင္ ာတစ္ခုတြင္ ေန႔စားအျဖစ္ 
အလုပ္လုပ္ေနသည္  သမသည္ င ္ရြ ္သျဖစ္ေသာ္လည္း 
အလုပ္တြင္ အားစိုက္ ုတ္ရျခင္း၊ မရပ္မနားလုပ္ရသည့္အတြက္ ကိုက္ခဲ 
နာက်င္မနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒုကခံစားေနရသည္  မိ ႏွစ္ပ းမွာ မိသားစု၏ 
ေန႔စ ္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ တို႔အတြက္ ရုန္းကန္လပ္ရွားေနရေသာအခ်ိန္
တြင္ သမသည္ အင ္ေမာင္ႏွမမ်ားကို ကည့္ရေစာင့္ ေရွာက္ေပးရသည္  
မိ မ်ား ေက်ာင္းခမေပးႏိုင္ေတာ့သည့္အေပ   တန္းတြင္ ေက်ာင္း ြက္ 
လိုက္ရသည့္အတြက္ သမ အလြန္ကို ကံဳးမရျဖစ္ခဲ့ရသည္  

ေက်ာင္း က္မတက္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ က်မ မ္းနည္းတ ္  ေရရွည္ခိုင္ၿမဲတဲ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တ ္  စစ္ပြဲေတြမလိုခ်င္ း  
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မသႏာသည္ အသက္  ႏွစ္အရြ ္ျဖစ္ၿပီး ရာ တီတိုင္း၏ က ်ာ ရာမ၊ စာေရး ရာမျဖစ္သည္  သမ၏ 
ကေလာင္နာမည္မွာ မဏိျဖစ္ၿပီး မေ ြးေက်ာ္၏ ေ ာင္နံရံ အက္ေကာင္းမ်ား  ေ ာင္းပ းျဖင့္ နာမည္ႀကီးသည္  

 ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္ တတ္ကြစြာပ င္ခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရမွ သမကို သမေန ိုင္ေသာ ျပည္န ္မွ 
ႏွင္ ုတ္သည့္အတြက္ သမ ရန္ကုန္သို႔ ေရ႔ေျပာင္းခဲ့ရသည္  ရန္ကုန္တြင္ အေျခခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္အေတာ္အကာ ိ 
သမသည္ ဖမ္း ီး ိန္းသိမ္းခံရလိုက္ ျပန္လြတ္လိုက္ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္  

 ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပ င္လပ္ရွားေသာေကာင့္ ဖမ္း ရမ္းမရွိပဲ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္   ရက္ကာ က္တိုက္ 
စစ္ေကာခံရၿပီး ေရနဲ႔အစားအေသာက္ျဖတ္ေတာင့္ခံရသည့္အျပင္ အိပ္စက္ ခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္  

အမ်ဳိးသားေတြရဲ့ ပံုစံမ်ဳိးစံု ကမ္းကမ္းတမ္းတမ္းရိုက္ႏွက္တာကို က်မ ခံခဲ့ရတ ္  အမ်ဳိးသားေတြက က်မတို႔ရဲ့ 
ခႏာကို ္အႏွံ႔ကို ရိုက္ေနတဲ့အတြက္ က်မတို႔ကအမ်ဳိးသမီး ေ ာင္ ဒကို ရိုက္ခိုင္းဖို႔ ေတာင္း ိုခဲ့ေပမ ့္ သတို႔ 
နားမေ ာင္ေပးခဲ့ း  အမ်ဳိးသားေတြ ိုင္းၿပီး အမ်ဳိးသမီး တစ္ ီးကို သနား ာတာမကင္းမဲ့စြာ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ကတ ္

စစ္ေကာေရးၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ မသႏာအား အက် ္းေ ာင္သို႔ခ်က္ျခင္းပို႔ခဲ့ၿပီး စစ္ခံုရံုးတြင္ သမ၏ အမကို 
စစ္ေ းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႔ေနငွားရမ္းခြင့္လည္း ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္  သမ၏ မိသားစု င္တို႔ႏွင့္ က္သြ ္မကို 
ပိတ္ပင္တား ီးသည့္အေနျဖင့္  လကာ အေမွာင္ ဲတြင္ တိုက္ပိတ္ခဲ့သည္  

သမရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွပ္ခံရမ၊ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ ေစာ္ကားအကမ္းဖက္ခံရမအေတြ႔အႀကံဳအရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ 
တရားမွ်တမမရွိ ု မသႏာ ံုကည္သည္  

ဒီကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ က်မ ာ ႏိုင္ငံေရးအရ တတ္ကြသတစ္ ီးျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်မရဲ့ႏိုင္ငံေရး ံုကည္ခ်က္ 
က္လက္ၿပီး သစာရွိေနခဲ့တ ္  က်မတို႔ တက ္လိုခ်င္တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တရားမွ်တမရဖို႔ပဲ  တရားမွ်တမမရွိလို႔ 

က်မအခုလို ဒုကခံစားရတာပဲ  ႏိုင္ငံသားတစ္ေ ာက္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေ ာက္ျဖစ္တဲ့က်မ ာ အမ်ဳိးသားတစ္စုရဲ့ 
ရက္စက္ကမ္းကဳတ္တဲ့ အရွက္ရစရာ ေကာင္းတဲ့ င္းပမ္းႏွိပ္စက္မကို ခံခဲ့ရတ ္  သတို႔ရဲ့ ႏွိပ္စက္မေတြကို က်မကေတာ့ 

သႏာ  
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္း
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လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ က် းလြန္ေစာ္ကားမလို႔ သတ္မွတ္တ ္

အခု ိုရင္ က်မတို႔ ာ ေ ာင္ ဲမွာမ ုတ္ေတာ့ း  
က်မတို႔ျပည္သေတြအတြက္ တရားမွ်တတဲ့ 
ပေဒအတြက္ က်မတို႔ တိုက္ပြဲ င္ရမ ္  

ဒေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ိုရင္ အစိုးရကို ္တိုင္က 
ေျပာင္းလဲလို စိတ္နဲ႔ ရိုးသားဖို႔လိုတ ္  ျပည္သေတြက 
ပေဒက မရိုးသား း၊ မသိက်ဳိးကန္ျပဳေနမ ္  

ခ်စ္ကည္မနဲ႔ စိတ္ေကာင္းေစတနာေတြကင္းမဲ့ေ
နမ ္ ိုရင္ ဒီ ပေဒတစ္ရပ္ရွိေနတာ ာလည္း 
တန္ဖိုးမဲ့ေနမွပဲ  ဒီ့အျပင္ ပေဒရဲ့ လမ္း န္မကမွ
န္ကန္တ ္ ိုရင္ေတာင္မွ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တဲ့ 
ပေဒအရ လုပ္ ံုးလုပ္နည္းေတြရွိရမဲ့အျပင္ 

ကြ်မ္းကင္တဲ့ အရာရွိေတြက ပေဒအတိုင္း 
လိုက္နာ ေ ာင္ရြက္ဖို႔လိုတ ္  စနစ္ေတြက 
လာ ္ေပးလာ ္ မကင္းၿပီးေတာ့ အက်င့္ပ်က္ခ် 
စားမေတြ လည္း ကင္းဖို႔လိုတ ္  ေကာင္းမြန္တဲ့အစိုးရက 
ျပ ာန္းအတည္ျပဳတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့ ပေဒ 
ေတြရွိဖို႔လိုတ ္  ၿပီးေတာ့ ျပည္သကလည္း လိုက္နာတဲ့ 
ပေဒျဖစ္ဖို႔လိုတ ္  ဒမွလည္း က်မတို႔အား လံုး 

ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ တရားမွ်တမ ိုတာရရွိမွာျဖစ္တ ္

တိုင္းရင္းသားလမ်ဳိးေပင္းစံုသည္ ျပ နာတစ္စံုတရာမရွိပဲ 
အတတကြလက္တြဲေန ိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ 
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္တန္႔ဖို႔လိုသည္ ု မသႏာမွ ံုကည္သည္  

သမကုိ တုိက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ အက် း္ခ် ားသည့္ကာလတြင္ 
သမအား တစ္ းီတည္းလေပင္းမ်ားစြာ အေမွာင္ တဲြင္ 
ေလွာင္ပိတ္ၿပီး ေနေစခ့ဲသည္  မသႏာသည္ ေ ာင္ တဲြင္ 
က ်ာမ်ားစပ္ ိသုည့္ အတြက္ ေ ာင္ႏွစ္ရွည္ 
ခ်မွတ္ခံရသည္  

အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အတတကြ စု ံုကၿပီးသည့္အခ်ိန္ 

 ခုႏွစ္ စက္တင္ ာလတြင္ သမ၏ ခင္ပြန္း 
အလြတ္သတင္းေ ာက္ျဖစ္သ ကိုပ ႀကီးသည္ 
မြန္ျပည္န ္တြင္ သ တင္းလိုက္ေနစ ္အတြင္း 
ေပ်ာက္ ံုးသြားသည့္ အေကာင္းကို ကားသိခဲ့ရသည္  
တစ္ပတ္ကာသည့္ေနာက္ တြင္ သမ၏ အမ်ဳိးသားမ်ား 
စစ္တပ္၏ ည ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး အသတ္ခံလိုက္ရသည္ ု 
သိရွိလိုက္ရသည္  သမအမ်ဳိးသားအသတ္ခံလို
က္ရသည့္ကိစႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တရားမွ်တမႏွင့္ 
အမွန္တရားတို႔ ေပ ေပက္လာရန္ ရည္ရြ ္ခ်က္ျဖင့္ 
တာ န္ရွိသ စစ္သားတို႔ကို တရားစြဲႏိုင္ရန္အမဖြင့္ 
ခဲ့သည္  အလြန္ကို အေမွာင္ ံုး အခ်ိန္မ်ားတြင္ပင္ 
တရားမွ်မမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သမ၏ ခံ ခ်က္မွာ 
မိမိတို႔အားလံုးအတြက္ အတု  စရာျဖစ္ခဲ့သည္

ေအာင္ပြဲ

ံုကည္ခ်က္အတြက္ မီး ဲလမ္းေလွ်ာက္ 
ရဲရဲေတာက္ခဲ့တာငတို ့  
တရားမွ်တမအတြက္ းခင္းလမ္းေတြ ေပက္လည္း 
ဒးမေ ာက္ခဲ့တာ ငတို ့  
ကဲ အလံ မလဲစတမ္း ရဲေ ာ္တို ့ေရ  ေ ာင္နံရံမွာ 
ေအာင္လံနီ စိုက္ကရေအာင္
က ြန္မတို႔ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့သေတြအားလံုးေ ာင္ ိုတာ
ကိုအေမ့အိမ္လိုသေ ာ ားျပီး င္လိုက္ ြက္လိုက္နဲ 
့ေနရတ ့္၊ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိႏွိပ္မကို ခံကရတ ္  
ဒေပမဲ့ က ြန္မတို ့ေ ာင္ ဲမွာ
န္ မ္းေတြရဲ ့ေရွမွာ က ြန္မတို ့တစ္ခမွ မ်က္ႏွာ 

မပ်က္ဖး း  
မ်က္ရည္တစ္စက္မက်ဖး း  
က ြန္မတို ့ ငိုခ်င္ရင္ က ြန္မတို ့အိပ္တဲ့ 
ျခင္ေ ာင္ ဲေရာက္ေတာ့မွ က ြန္မတို ့ကိတ္ငိုခဲ့တ ္  
ဒ ာ က်မတို႔ရဲ့ အားမာန္တစ္ခုပဲ  

က်မတို႔ ာမွလုပ္လို႔မရေတာ့ 
တစ္ေ ာက္နဲ႔တစ္ေ ာက္ 
အသံေပးကတာေပ ့  တခတေလ 
က်မသီခ်င္း ိုတ ္  ဒေပမ ့္ 
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လံုး ံုးေအာင္ 
မ ိုႏိုင္ခဲ့ း  အဲ့ဒီအစား က်မ 
က ်ာစပ္ၿပီး အက် ္ႀကီး ရတ္ဖတ္တ ္   
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာ ာေရးနဲ႔ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို ေ ဖန္တဲ့ 
က ်ာစပ္ ိုတဲ့အတြက္ က်မကို 
တရား ပ္စြဲတ ္  ဒီအတြက္ က်မကို 
သတ္မိန္႔ေပး ခဲ့တ ္  က်မေရးခဲ့တဲ့ 
က ်ာေတြက ဖတ္တဲ့သေတြကို 
ခြန္အားေပးတာ၊ သတို႔ရဲ့ စိတ္ ာတ္ေတြကို 
ျမင့္တင္ေပးတာကို စပ္ ို ားတာပ  က်မ 
ဒီက ်ာေတြကို ဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်မရဲ့ 
ႏွလံုးသားနဲ႔ စိတ္ ိညာ ္နဲ႔ဖတ္တ ္  
ဒီလိုလုပ္တဲ့အတြက္ ခြန္အားအသစ္ေတြ၊ 
စိတ္စြမ္းအင္အသစ္ေတြကို 
ရရွိတ ္လို႔ခံစားရတ ္
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သက္သက္ေအာင္သည္ စကားေျပာအလြန္ေကာင္းသည့္ အလုပ္သမားအေရးလပ္ရွားတတ္ကြသ 
တစ္ ီးျဖစ္သည္  သမသည္ အသက္  ႏွစ္ရွိ အိမ္ေ ာင္ရွင္မတစ္ ီးျဖစ္ၿပီး သားသမီး  ီးရွိသည္  

ရန္ကုန္သျဖစ္ၿပီး သမတို႔မိသားစုသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ လက္ဖက္ရည္ ိုင္ကိုဖြင့္ ားၿပီး ေက်ာင္း သားမ်ားလည္း 
မကာခဏလာေရာက္ သံုးေ ာင္ကသည္  သို႔ေသာ္လည္း လက္ဖက္ရည္ ိုင္သည္ အတင္း အ မအပိတ္ခိုင္းခံခဲ့ရ သည္  
ႏိုင္ငံေရးႏိုးကားတတ္ကြသည့္မိသားစုတြင္ ႀကီးျပင္းလာ သျဖစ္ၿပီး သက္သက္ေအာင္သည္ အကမ္းဖက္မတို႔ကို လက္ေတြ႔ 
ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္   ခုႏွစ္ သမ  ႏွစ္သမီးအရြ ္တြင္ ေျမညီကုန္းလမ္းမႀကီးကို ျဖတ္ၿပီး အိမ္ျပန္ခဲ့ရ သည္  

က်မ လေသအေလာင္းေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔တ ္  အျဖ အစိမ္း တ္ ားတဲ့ ေသြးသံရဲရဲနဲ႔ ေက်ာင္းသားေလးေတြ 
အမ်ားႀကီးကိုေတြ႔ခဲ့တ ္  သတို႔ေတြကို မိုးကာနဲ႔အုပ္ ားတ ္  ဒေပမ ့္ ေလျပင္းေတြတိုက္ေနတဲ့အတြက္ 

သက္သက္ေအာင္  
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္း
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အေမ၊ ေ ာကမနဲ႔ 
ကေလးေတြအတြက္ 
က်မအရမ္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတ ္  
ကေလးအင ္ ံုးက  
ႏွစ္သားေလးပဲရွိေသးတ ္  သတို႔ကို 

္သကည့္ရ႔ေစာင့္ေရွာက္မွာလဲ  
အရမ္းကို ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ပပဲ  
က်မ လက္လတ္ အရံးေပးဖို႔ 
စ ္းစားပေသးတ ္  ဒေပမ ့္ 
ဒီလိုသာ အရံးေပးလိုက္မ ္ ိုရင္ 
အာဏာပိုင္ေတြက ဒီနည္းအတိုင္း 
တျခား ရဲေ ာ္ေတြကို က္လုပ္ဖို႔ 
အတြက္ တြန္းအားေပးရာက်မ ္  
က်မ န ္ေတြဖက္ကို 

ြက္သြားခဲ့တ ္  က်မအေနနဲ႔ 
ေျခတစ္ လွမ္းမွားလိုက္တာနဲ႔ 
သတို႔ရဲ့ လက္ခုပ္ ဲကို 
ေရာက္သြားႏိုင္တ ္ ိုတာ 
က်မသိေနတ ္

မိုးကာစကလြင့္သြားေတာ့ သတို႔ရဲ့ အေလာင္းေတြေပ လာတာေပ ့  အရမ္းကို ေကကြဲစ
ရာေကာင္းတဲ့ျမင္ကြင္းပပဲ  က်မတစ္သက္ ေမ့ပစ္လို႔ရမ ္ မ င္ း  

အဲ့ဒီအေနာက္မွာေတာ့  ႏွစ္နဲ႔  ႏွစ္အရြ ္ က်မရဲ့ အစ္ကို  ေ ာက္အဖမ္းခံရတ ္  
တစ္ေ ာက္ကိုေတာ့ အေမွာင္ ဲမွာ တစ္ေ ာက္တည္း  ရက္ကာ 
တိုက္ပိတ္ ားတ ္  ေနာက္တစ္ေ ာက္ကေတာ့ သတိလစ္တဲ့အ ိ အရိုက္ခံရတ ္  
သ အိ္မ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ သ ္ေတြေရာက္ခဲ့တ ္ ိုတာကို မသိေတာ့ း  
ေနာက္အကို တစ္ေ ာက္ကေတာ့ တခ်ိန္လံုး မနက္ခင္း ေနကိုပဲ ေငးကည့္ေနတ ္  

င ္ရြ ္တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေ ာက္အေနနဲ႔ အကမ္းဖက္တ ္ ိုတဲ့အ ိပ ္ကို စၿပီး 
စ ္းစားမိ တ ္  က်မ  တန္း တက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်မအေမ က်မရဲ့အေရွ႔မွာပဲ 
အဖမ္းခံရတ ္  ညတိုင္း တစ္လကာတဲ့အ ိ အေမအိမ္ျပန္လာတာကို 
က်မ မအိပ္ပဲေစာင့္ေနခဲ့တ ္  က်မအေမအိမ္ျပန္ လာတဲ့ ျမင္ကြင္းကို က်မ 

္ေတာ့မွ ေမ့ပစ္ႏိုင္မွာမ ုတ္ေတာ့ပ း  သလမ္း မေလွ်ာက္ႏိုင္ ေတာ့ း  
အေမျပန္က်န္းမာလာဖို႔ကို ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ခဲ့ရတ ္  
အေမ့ကို ျပန္လတ္လိုက္တာကေတာ့ ေ ာင္ ဲမွာ ေသ ံုးသြားမွာေကာက္လို႔ပဲ  
ဒီအခ်ိန္ေတြမွာ က်မ ႀကီးမားတဲ့ နာက်င္ မ္းနည္းမကို ခံစားခံရတ ္

အ က္တန္းေအာင္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ သက္သက္ေအာင္ႏွင့္ သမ၏ေ ာင္းမတို႔သည္ 
အ တ္အ ည္မ်ားေရာင္းသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ကို ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း 
လုပ္ကိုင္ခဲ့ကသည္  သမသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တတ္ကြစြာ က္လက္ပ င္ေနသည္  
ေရ ေရာင္လပ္ရွားမတြင္ အပစ္ခံခဲ့ ရေသာ္လည္း သက္သက္ေအာင္ႏွင့္ သမ၏ 
သင ္ခ်င္း တို႔သည္ ြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ သြားၿပီး ေ းကင္းေသာ အိမ္မ်ားတြင္ 
ခိုလံခြင့္ရခဲ့သည္  ေအာက္တို ာလ  ရက္  ခုႏွစ္တြင္ သမ၏ ခင္ပြန္းအဖမ္းခံရၿပီး 
သမ၏ အေမႏွင့္ေ ာကမတို႔မွာ ေအာက္တို ာလ  ရက္ေန႔တြင္ အဖမ္း ခံရသည္  
သက္သက္ေအာင္သည္ ခ်က္ျခင္းပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္  သမအေနျဖင့္ ခုလုပ္ 
ေ ာင္ ေနေသာ အလုပ္ကို က္မလုပ္ပက ားစာခံမ်ားအျဖစ္ဖမ္း ားေသာ 
သမ၏အေမႏွင့္ ေ ာကမကို ျပန္လတ္ေပးမည္ ု အာဏာ ပိုင္မ်ားမွ 
ေျပာလာခဲ့သည္  

ေအာက္တို ာလ  ရက္ေန႔တြင္ သက္သက္ေအာင္သည္ သမ၏ 
အေဒ ၊ ညီမ၊ အျခားရဲ ေ ာ္ရဲ က္  ီးႏွင့္အတ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္  

ိုရက္တြင္ သမ၏ ေ ာကမျပန္လြတ္လာ ေသာ္လည္း 
သမ၏ မိခင္မွာ  ရက္ကာ စစ္ေကာေရးတြင္ က္လက္ 
စစ္ေ းေမးျမန္းခံရသည္  

 ခုႏွစ္တြင္ သမအား ေ ာင္ဒဏ္  ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္  
 ခုႏွစ္တြင္ သက္သက္ေအာင္ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္  သမသည္ 

တခ်ိန္တုန္းက ကုိ ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
ခုအခ်ိန္တြင္ ာမွ မက်န္ေတာ့ေပ  သမသည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 

ပြင့္လင္း လ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အလုပ္သမားေရးရာ ာနတြင္ 
ဒုတိ တာ န္ခံျဖစ္သည္  သမသည္ ႏိုင္ငံေရးအ က် ္းသားမ်ားအား 
ကာကြ ္ေပးမည့္ အနာ တ္ မ်ားစင္တာ    
တြင္ တာ န္ ခံျဖစ္သည္  

သမသည္ ေ ာင္ ဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားမ်ား 
အမ်ားႀကီးရွိေနေသးသည္ကို အမ်ားသိရွိ သတိမမိ ေစရန္အတြက္ 
ေတာင္း ို တိုက္တြန္းသြားရန္ ံုးျဖတ္ ားသည္  
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တင္တင္ခ်ဳိသည္ ေရ ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးလပ္ရွားမအၿပီး ေကာ္ဖီ ိုင္တြင္ 
အဖမ္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ င ္ရြ ္ေသးသည့္ အမ်ဳီးသမီးတစ္ ီးျဖစ္သည္  
ေ ာင္ ဲတြင္  ႏွစ္ေနရစ ္အတြင္း စိတ္ပိုင္း ိုင္ ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာ 

ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္  ပ မပိုင္းတြင္ စစ္ေကာေရးစခန္းတြင္ သမကို ျပင္းျပင္း န္
န္စစ္ေ းမမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္   

အမ်ဳိးသား  ေ ာက္ပတဲ့ အဖြဲ႔က က်မတို႔ကို ေမးခြန္းေမးတ ္  က်မတို႔အတြက္ 
အိပ္ဖို႔ နားဖို႔ အခြင့္ အေရးမရွိ း  က်မတို႔ကို အရမ္းကို လင္း ိန္တဲ့ မီးလံုးေအာက္က 
ေခြးေျခခံုေပ မွာ ေပး ိုင္ ား တ ္   နာရီလံုး ေရလံုး မခ်ဳိးရပဲ အပဒဏ္ကို 
ခံခဲ့ရတ ္

တင္တင္ခ်ဳ ိ  
ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားေ ာင္း
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အခုအခ်ိန္မွာ က်မရဲ့ အိမ္အပအ င္ 
လြတ္လပ္တ ္လုိ႔မခံစားရေသး း  
က်မအိမ္မကိစ၊ ခ်က္ျပဳတ္ 
တဲ့ကိစေတြမလုပ္ပဲ ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္တဲ့အတြက္ က်မကို လေတြ 

က္ ံတာေတြက တမကြဲျပား 
ေနတ ္  မိသားစုနဲ႔ေ းၿပီး 
ေ ာင္က်ခဲ့တဲ့အတြက္ 
ကဲ့ရဲ့ခံရတ ္  တျခားတဖက္ 
မွာလည္း က်မကို အားေပးေ ာက္
ခံကတဲ့သေတြလည္းရွိပတ ္

အမ်ဳိးသမီးအက် ္း သမ်ားေနသည့္ အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေ ာင္ေစာင့္မ်ားမွ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ုဏ္သိကာ တို႔ကို ေလးစားမမေပးပဲ 
င္ ြက္သြားလာသည့္အျပင္ ရိုင္းစိုင္းသည့္အေျပာအ ိုတို႔ကို ေျပာ ိုၿပီး စိတ္
ိုးေဒသ ြက္ေအာင္ျပဳလုပ္ကသည္  သမသည္ အိမ္ေ ာင္ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ 

ီးျဖစ္ေသာ္ လည္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတအိပ္သည္ ု 
ရိုးစြပ္ခံခဲ့ရသည္  

တင္တင္ခ်ဳိအဖမ္းခံရေသာအခ်ိန္တြင္ သမသည္ ခင္ပြန္း၊ သားတို႔ႏွင့္အတ 
ရွိေနခဲ့သည္  

က်မကို အခ်ဳပ္ ဲပို႔မလား ိုၿပီး က်မ မစိုးရိမ္ပ း  ဒေပမဲ့ က်မရဲ့သားေလး 
ေက်ာင္းကေန ္လိုျပန္လာမလဲ ိုတာကုိေတာ့ စိုးရိမ္မိတ ္  က်မသားက 
အရမ္းင ္ေနေသး တ ္ေလ  သားေလးက  ႏွစ္ခြဲပဲရွိေသးတ ္  
အိမ္အျပန္လမ္းကိုေတာင္ မမွတ္မိေသး း  ေက်ာင္း ကေန သားကို 
မႀကိဳႏိုင္ေတာ့တဲ့အေျခအေနက က်မအတြက္ အရမ္းကိုဖိအားျဖစ္ေစခဲ့တ ္  

 ခုႏွစ္ သမျပန္လြတ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ သမ၏ သားမွာ  
ႏွစ္အရြ ္ရွိေနၿပီး သမတို႔၏ မိသားစု အသိုက္အၿမံဳေလးလည္း ၿပိဳကြဲခဲ့ရသည္   
က်မအေမနဲ႔ညီမက က်မ ိုင္ခံုမွာ ိုင္ၿပီး ေရေသာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 

က်မေ ာက်္ား ေနာက္မိန္း မ လိုက္တာကို မေျပာျပက း  အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ 
က်မသားက ေလွကား ိပ္ကေန ႀကိဳေနတာ ကိုေတြ႔ရတ ္  က်မသ႔ကိုဖက္ၿပီး 
ေပ်ာ္လြန္းလို႔ တအားငိုပစ္လိုက္တ ္

က်မအိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်မ ီမွာ င းျပားေတာင္မရွိ း  
က်မပိုင္တဲ့ ာ ္ကိုလည္း က်မရဲ့ ေ ာက်္ားေ ာင္းက သြားတ ္  ေရာင္းခ်စ
ရာလည္း ာမွမက်န္ေတာ့ း  က်မေနရာမွာ တျခား အမ်ဳိးသမီးေတြသာ ိုရင္ 
ရးသြားႏိုင္တ ္  က်မသာ လဲသြားမ ္ ိုရင္ က်မသား ာျဖစ္သြား 
မလဲ ိုတာ က်မစ ္းစားမိတ ္  က်မသားအိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ က်မငိုမိတ ္

ေ ာင္ ဲတြင္ တင္တင္ခ်ဳိသည္ အမ်ဳိးသမီးင ္မ်ား၊ 
အပ်ဳိလလြတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မြတ္ လင္အမ်ဳိး
သမီးတို႔ကိုေတြ႔ခဲ့သည္  ေ ာင္တြင္း သမ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔ အႀကံဳ တို႔သည္ 
လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ တတ္ကြလပ္ရွားသ ျဖစ္ေစခဲ့သည္  

က်မတို႔ရဲ့ ပတ္ န္းက်င္အသိုင္းအ ိုင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ာေအာင္ျမင္မမွ 
ရမွာမ ုတ္ပ း ိုတဲ့အေျပာေတြကို ကားေနရတ ္  ဒက ခြဲျခား က္ ံမပဲ  
လံုး မတရား း  က်မရဲ့ အိမ္ေ ာင္ ေရးမွာကိုက လက္ေတြ႔ခြဲျခား
က္ခံလိုက္ရတာပဲ  

သမသည္ စာေပ ုတ္ေ ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ တတ္ကြလပ္ရွားသ ကို 
ခြဲၿပီး လုပ္ကိုင္ေနရသလို  သမသည္ မိခင္အားကည့္ရေစာင့္ေ
ရွာက္ေနရသလည္းျဖစ္သည္  ခုအခ်ိန္တြင္ သမသားသည္ 
အရြ ္ေရာက္လာၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခအေနတို႔ကို 
ပိုၿပီးနားလည္ေနၿပီးျဖစ္သည္ ု သမခံစား ရသည္  သမအေနျဖင့္ 
သားေလးအား ခ်န္ ားခ်င္သည့္ ႏမရွိေသာ္လည္း အလုပ္ကိစ ခရီး 
အမ်ားႀကီး ြက္ေနရသည့္အတြက္ ခ်န္ ားခဲ့ရသည္
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Yaw Myaw သည္ မိခင္တစ္ ီးျဖစ္ၿပီး သမ၏သမီးအတြက္ တရားမွ်တမကို 
ရွာေဖြေနသျဖစ္သည္  သမသည္ သမ၏ ခမီးခမက္ လ ္ ဲတြင္ 
ေျပာင္းဖးခ်ဳိးရာတြင္ သြားေရာက္ကညီေနသည့္ အခ်ိန္  သမ၏သမီး  

  ကို  ခုႏွစ္ ေအာက္တို ာလ  ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ 
ဖမ္း ီးေခ ေ ာင္ သြားခဲ့သည္  တုိ႔၏သမီးသည္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး အသတ္ခံရသည္ ု 

  ႏွင့္ မိသားစုမွာ ံုကည္ေနေသာ္လည္း မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည္ကို 
တိတိက်က် သိရွိျခင္းမရွိေပ  

  အမ်ဳိးသားမွာ   ေပ်ာက္သြားသည့္ေနက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ 
အေျခအေနတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ပိုင္းတစ္စ မွတ္မိသည္တို႔ကို ခုကဲ့သို႔ 
ျပန္လည္အမွတ္ရ ေျပာျပခဲ့သည္  

Yaw Myaw  
ကခ်င
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အ့ဲဒီျဖစ္ရပ္ျဖစ္သြားတ့ဲေန႔က  ရက္ေအာက္တုိ ာ၊ က်ေနာ့္ရ့ဲသမီး  
 သရ့ဲအမ်ဳိးသားနဲ႔ သ႔ ေ ာကမ တုိ႔ ာ ေျပာင္းဖးသြားခ်ဳိးဖုိ႔အတြက္ 

ေျပာင္းဖးၿခံသြားကတ ္  ခ်က္ျခင္းပဲ ျမန္မာစစ္သားေတြေရာက္လာတ ္  
က်ေနာ့္ရ့ဲသမီး   သရ့ဲအမ်ဳိးသားနဲ႔ သ႔ေ ာကမ တုိ႔ကုိဖမ္းသြားတ ္    
နဲ႔ သ႔အမ်ဳိးသားကေတာ့ မ မ္   မွာ ရိွတ့ဲ စစ္စခန္းစုိက္တ့ဲေနရာအ ိ 
ေျပာင္းဖးအိတ္ေတြနဲ႔ စစ္သားသုံးစစ္ေက်ာ္ပုိးအိတ္ ေတြကုိ 
အတင္းအ မသ ခုိ္င္းခံရတ ္  ဒေကာင့္ ျမန္ျမန္ ြက္ေျပးဖုိ႔ ခက္ခဲခ့ဲတ ္  
ေရေျမာင္းတစ္ခုကုိ ေရာက္တ့ဲအခ်ိန္မွာ   ရ့ဲ ေ ာကမနဲ႔ သ႔အမ်ဳိးသားတုိ႔က 
ေျမာင္း ကုိဲ ခုန္ခ်ၿပီး ြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခ့ဲ တ ္  ဒေပမ့ဲ စစ္သားေတြက 
သတုိ႔ကုိ ေသနတ္နဲ႔ လုိက္ပစ္တ့ဲအခ်ိန္မွာ   က းရုံေတာရ့ဲ ေနာက္မွာ 
က်န္ခ့ဲတ ္  လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ သႀကိဳးစားၿပီးေျပးခ့ဲတ ္  ဒေပမ့ဲလည္း 
အရမ္းႀကီး အျမန္မေျပးႏုိင္ေတာ့ စစ္သားေတြ သ႔ကုိ ျပန္ဖမ္းမိသြားတ ္  

  သည္ င္ျမင္ခ်က္တို႔ိ အပအ င္ ကားသိခဲ့ရေေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပ  မတည္  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အေျခအေ
နတို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သမ၏ တြက္ခ်က္မတို႔ကို ံုကည္စြာဖြင့္ေျပာခဲ့သည္  
သုေတသနျပဳစုသကိုေခ  သမ၏ သမီးအဖမ္းခံရေသာ 
စစ္စခန္းတည္ရွိသည့္ေနရာကို ညန္ျပခဲ့သည္  

 ခုႏွစ္ ႏို င္ ာလ  ရက္ေန႔တြင္ စစ္စခန္း  ခုက  
စစ္သားေတြ စက္ကေနစကားေျပာေနတာကို ကားလိုက္တ ္   
စစ္သားေတြ ေျပာျပတာကေတာ့   က ျမန္မာစစ္သား  ေ ာက္နဲ႔ 
စခန္း ဲကေန ြက္လာတ ္  ၿပီးေတာ့ ေသနတ္သံကားရတ ္   
နာရီ  မွာျဖစ္သြားတာပ  အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့  စစ္သားေတြက 
မိန္းကေလးတေ ာက္ရဲ့ ငိုသံနဲ႔အတ ဒုတိ  ေသနတ္သံကိုကားတ ္  
ၿပီးေတာ့ ေသနတ္သံ ကိုေနာက္ ံုးတစ္ေခက္ ပ္ကားလိုက္တ ္  

ေနာက္မနက္မွာေတာ့ ႏို င္ ာလ  ရက္ေန႔က   ကို အိမ္မက္မက္တဲ့ 
သင ္ခ်င္းကို က်မသြားေတြ႔တ ္  အိမ္မက္ ဲမွာ   ကေျပာတာကေတာ့ 
သ႔ကို ပလက္စတစ္နဲ႔ ခ်ည္ ားတဲ့ စစ္သားေတြလက္ ဲကသလြတ္လာတ ္တဲ့  
အဲ့ဒီညမွာပဲ က်မတို႔အိမ္ကို သျပန္ေျပးလာတ ္လို႔ က်မအိမ္မက္မက္တ ္  
အိမ္မက္ ဲမွာ သ က်မကိုေမးတ ္ အေမ အေဖငိုေနသလား၊ ႏြားေတြကိုေကာ 

ရွာေနသလားတဲ့  က်မသ႔ကို ဖက္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ႏိုးသြားတ ္  

တေန႔တြင္ သမ၏သမီး ျပန္လာမည္  ု   ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္  
သမသည္ သမသမီးႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး က် းံမရခံစားေနရသည္  
အခ်ိန္တစ္ခုကာသည့္အ  ိ   ျပန္မလာေတာ့သည့္အခ မိသားစုမွ 
သမအတြက္ ေုတာင္းေပးႏုိင္ရန္ ေဒသခံ တရားေ ာ ရာတစ္ းီကုိ 
ဖိတ္ၿပီး သမ၏ စ်ာပနကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲ သည္  

  ေပ်ာက္ ံးုၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ မိသားစုမွာ င္းတုိ႔၏ 
ေတာင္ ာ တဲြင္ က္လက္ေန ိင္ုႏုိင္ရန္ ခံႏုိင္ရည္ မရိွေတာ့ေပ  
မည္သည့္ အကအညီမွလည္းမရရိွေတာ့ပ    သည္ 
စား တ္ေနေရးအတြက္ ေတာင္ ာအနည္းင လု္ပ္ၿပီး ႏြားေမြးခ့ဲသည္  

   ၏ ေမာင္င  ္ညီမင တုိ္႔မွာ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီး ရုန္းကန္ေန ိင္ုေနသည့္အခ်ိန္တြင္ 

  သည္ ရြာ ႏွစ္ရြာကားတြင္ ေန ိင္ုလွ်က္ရိွသည္  

က်မသမီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ေကာလ ာလေတြ 
အမ်ားႀကီးကားရတ ္  တခ်ဳိ က 
က်မသမီး ေက်ာက္တုံုးေပ  
မွာ အ တ္ေလွ်ာ္ေနတာကို 
ေတြ႔တ ္လို႔ေျပာတ ္  
တခ်ဳိ ကေတာ့လည္း 
စစ္ နီေဖာင္းကို တ္ ားတ ္လို႔ 
ေျပာတ ္  ေသနတ္သံေတြကို 
ကားၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ 
သအသက္ရွင္ေနေသးတ ္ ိုတာကို 
က်မ မ ံု ေတာ့ း  က်မသမီး ာ 
ျမန္မာစစ္သားေတြက မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး 
သတ္လိုက္တ ္တိုတာကို 
က်မ ံုတ ္
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အကမ္းဖက္က် းလြန္မမွ ကင္းလြတ္လာသ ကခ်င္၊ ကရင္ စသည့္ ပ ိပကျဖစ္ပြားေသာန ္ေျမမွ 
အမ် ိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံေရးအက် ္းသား  ီးတို႔အား အေသးစိပ္ ဲ ဲ င္ င္ ေ ြးေႏြး 
ခ်က္အရ မိမိတို႔မွ ျမန္မာအစိုးရ၊ မ ဒခ်မွတ္သမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခင္းေ ာင္မ်ားႏွင့္ လမအသိုင္း အ ိုင္းတို႔ 

အား ေအာက္ပအခ်က္ျပဳခ်က္တို႔ကို ျဖည့္ ည္းေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္  
•	 ပ ိပကျဖစ္ပြားသည့္ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပ အကမ္းဖက္မႏွင့္ နိုင္ငံေရးဖိႏွပ္မ မ်ား၊ 

အ းသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပ  လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ အကမ္းဖက္ က် းလြန္မတို႔ အ ံုး သပ္ေစေရး  
ခ်က္ျခင္းအေကာင္အ ည္ေဖာ္ရန္

•	 စစ္တပ္ကို အရပ္သားအစိုးရ၏ ိန္းခ်ဳပ္မေအာက္တြင္ ားရွိရန္အတြက္  ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံ ပေဒကို 
ျပင္ င္ရန္

•	 ျမန္မာအစိုးရသည္ သက္ ိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေ ာတစာခ်ဳပ္တို႔ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရး ိုးရန္ႏွင့္ 
င္းစာခ်ဳပ္တို႔အား ျပည္တြင္း ပေဒမ်ားျပ ာန္းရာတြင္ ည့္သြင္းမရွိေစေရး အတြက္ ေသခ်ာမရွိေစရန္ႏွင့္ 

စီေဒ ၊ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္  ႏွင့္ ၊ ပ ိပကအတြင္း လိင္ပိုင္း ိုင္ရာအကမ္းဖက္မ 
အ ံုးသပ္ေရး ပ ိ ာ ္ ေကညာခ်က္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပ  အကမ္းဖက္မ န္႔က်င္ေရး ပေဒအရ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တာ န္ တရားရွိသည့္အတိုင္း ကာကြ ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္  

•	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စ ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေ ြးေႏြးပြဲတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ အ ိပ ္ျပည့္ စြာပ င္ နိုင္ရန္ 
ေသခ်ာမရွိေစရန္ႏွင့္ င္းေ ြးေႏြးပြဲတို႔တြင္ အတိတ္ကာလ လ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မတို႔ကို ည့္သြင္းရန္  

•	 လ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ်ား အ းသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပ  လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ အကမ္း 
ဖက္မႏွင့္ က္စပ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေ းမမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ိေရာက္ေသာ ပေဒေ ာင္ႏွင့္ ပေဒေ ာင္ျပင္ပ 
အသြင္ကးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမေဖာ္ေ ာင္ေရး ႏရားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပ လာေစရန္ 
ေသခ်ာမရွိေစရန္ႏွင့္ အကမ္းဖက္ခံရသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ တရားမွ်တမကို ေ းကင္းလံုၿခံဳစြာ အက် ိးခံစားခြင့္ 
ရရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစ ္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္ အ ည္ေဖာ္ရန္

•	 ညိႏိင္းတိုင္ပင္မႏွင့္အတ ပ ိပကေကာင့္ အိုးအိမ္မဲ့ ေျပာင္းေရ႔ေန ိုင္ခဲ့ရေသာ ဒုကသည္မ်ား၊ 
ျပည္တြင္းစစ္ေျပးေရွာင္မ်ား ေနရပ္သို႔ လ႔ ုဏ္သိကာႏွင့္အညီ တို႔ ႏအေလ်ာက္ ေနရပ္သို႔ 
ေ းကင္းလံုၿခံဳစြာ ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခအေနသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ဖန္တီးေပး ရန္  

•	 အကမ္းဖက္မမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေ ာင္ ေရး လုပ္ငန္းစ ္မ်ား 
အ းသျဖင့္ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မ၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ကုစားေပးျခင္း  မ်ဳိး က္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႏွ
င့္ အိုမင္းလာသမ်ားအား ေ ာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ င္ေငြမ်ားရရွိျခင္း၊ 
အရည္အေသြးျမင့္တင္ျခင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ န္ေ ာင္မ 
အခန္းက ေပင္းစံု တို႔ကို စီစ ္ခ်မွတ္ေပးရန္  

•	 အကမ္းဖက္မမွ ကင္းလြတ္လာသအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကြန္ က္မ်ားႏွင့္ တို႔ကား ခ်ိတ္ က္မမ်ားအတြက္ 
ပံ့ပိုးကညီေပးရန္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လ႔အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမရွိေရးႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ဖိုရမ္တို႔တြင္ င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားပ င္နိုင္ရန္ ည့္သြင္းေပးရန္  

50
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သုေတသနအဖြဲ႔
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားကြန္ က္ ျမန္မာ
ေနာ္ခင္ျဖ ျမင့္
ေဒ သ ာတင္

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး ိုင္းႏိုင္ငံ
  

 

ကရင္အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမင္တင္ေရးအဖြဲ႔
  
   
  

ႏွင့္ အာရွတရားမွ်တေရးႏွင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ား ိုင္ရာအဖြဲ႔
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အာရွတရားမွ်တေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ိုင္ရာအဖြဲ႔
အာရွတရားမွ်တေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ိုင္ရာအဖြဲ႔သည္ အက်ဳိးအျမတ္ကို အေျခမခံ ားေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ 
်ကာတာၿမိဳ႔တြင္ အေျခခ်ၿပီး အာရွပစိဖိတ္တစ္ခြင္တြင္ တာ န္ခံမႏွင့္ေလးစားမမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ 

လုပ္ေ ာင္ေနေသာ လမအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္   သည္ ရွည္ကာစြာ ျဖစ္ေနေသာ ပ ိပက၊ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ 
စစ္အစိုးရတို႔ကို န္႔က်င္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ဒီမိုကေရစီ တည္ေ ာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား ုတ္ေနေသာ 
ႏိုင္ငံတို႔ကိုပစ္မွတ္ ားၿပီး အလုပ္ လုပ္ေနသည္  ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႏွင့္ လ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မတို႔ကို ေျဖရွင္းမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာမကို ိန္း ားႏိုင္မည္ ု  မွ ံုကည္သည္  
လ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္တို႔ အ ံုးသပ္ေစေရး လုပ္ေ ာင္ေနေသာ သမ်ား 
ေအာင္ျမင္မရရွိေစရန္ အရည္အေသြးျမင့္တင္ေပးျခင္း၊ အေတြးအေခ ုသုတမ်ားျဖည့္ ည္း ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ 
အရင္းအျမစ္တို႔ကို စီစ ္ဖန္တီးေပးသည္    

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားကြန္ က္ ျမန္မာ
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားကြန္ က္ ျမန္မာ  သည္ အဖြဲ႔အစည္းေပင္း  ႏွင့္ ကြန္ က္ဖြဲ႔စည္း ားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္  
ျမန္မာျပည္ တစ္လားတြင္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ေရွ႔ရ  အကအညီေပးေနေသာ 
လ ုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပံ့ပိုးကညီေပးနိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္   ကို  ခုႏွစ္ 
နာ စ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မအၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္  ကရင္ျပည္န ္၊ ရွမ္းျပည္န ္၊ မြန္ျပည္န ္အပအ င္ ရန္ကုန္ႏွင့္ 
အျခားၿမိဳ႔ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႔င ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစ ္မ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အ ည္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္   သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အျပဳသေ ာေ ာင္ေသာ လမအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပ လာေစရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားတို႔အတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တန္းတညီမွ်ေရးတို႔အတြက္ သက္ ိုင္ရာ အ ိက တာ န္ရွိသမ်ားအား ခ်ိတ္ က္ ျခင္းႏွင့္ 
စည္းရံုးလ႔ံေ ာ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သည္  

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး ိုင္းႏိုင္ငံ
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး ိုင္းႏိုင္ငံ  သည္  ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေရးအတြက္ လုပ္ေ ာင္ ေနေသာ 
လမ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ျဖစ္သည္   သည္ ေဒသအ င့္၊ ႏိုင္ငံတကာအ င့္၊ အသီးသီး ရွိ ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ပ င္ ံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုး စြမ္းရည္ျမင့္မားၿပီး  ကခ်င္ကေလးင ္မ်ားအားလံုးမွာလည္း 

တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခား က္ ံမမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေသာ 
ကခ်င္ျပည္န ္တစ္ခု ျဖစ္ေပ လာေရး အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္  

ကရင္အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ  
ကရင္အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမင္တင္ေရးအဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးအရည္အေသြးျမင္တင္ေရးတို႔ကို ီးစားေပး လုပ္ေ ာင္သည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ လ ုအက်ဳိးျပဳအဖြဲ႔အနည္းင ္ ဲတြင္ တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္   ၏ ီးတည္ခ်က္မွာ 
ေအာက္ေျခ ုအ င့္ လ ုအတြက္ အလုပ္အေက်းျပဳေနေသာ  လ ု အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ် ိးသမီး 
အမ်ဳိးသားမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တို႔တြင္ ိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ က္ျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္ေ
စရန္အတြက္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးျမင့္ ေပးသြားရန္ျဖစ္သည္   သည္ လမအသိုင္းအ ိုင္းႏွင့္ ပေဒအရ 
လိုက္နာေ ာင္ရြက္မမ်ား ရွိလာေစေရးတို႔ကို အေကာင္အ ည္ေဖာ္လုပ္ေ ာင္ေနေသာ လ ုအက်ဳိးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အခန္းက  အားေကာင္းလာေစရန္  ၏ စည္းရံုးတိုက္တြန္းမတို႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္ 
ေဒသ ိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္း က္စပ္မတစ္ခုကို တည္ေ ာက္ ားႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္  
မ ဒမ်ားေျပာင္းလဲရာတြင္ ေပက္ေျမာက္စြာ ေျပာ ိုစည္းရံုးႏိုင္ရန္အတြက္  သည္ ႏိုင္ငံတကာ 
အစိုးရမ ုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမ ေအ ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခား လ ုအက်ဳိးျပဳ အဖြဲ႔အစည္း တို႔ႏွင့္ အနီးကပ္ 
လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အ ည္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္   သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ပေဒ ျပင္ င္ေရးလပ္ရွားမ၊ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးကို အားေပးေ ာက္ခံေသာ လပ္ရွားမ၊ ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားမ်းလြတ္ေျမာက္ေရးအပအ
င္ လ ုလပ္ရွားမကမ္ပိန္းမ်ား၊ မ ဒ ေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုးလံ႔ေ ာ္မမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ 

လပ္ရွားမတစ္ခုျဖစ္လာ ေစရန္ တိုက္တြန္းစည္းရံုးျခင္းတို႔တြင္ တတ္ကြစြာပ င္လွ်က္ရွိသည္  
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