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ျမန္မာ့အသုုိက္အ၀န္းထဲမွ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေသာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ 
အားနည္းခဲ့သည္ကို သိ႐ွိခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ မတူညီေသာ 
နယ္ပယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားအား မဇၥ်ိမမီဒီယာနွင့္အတူ 
က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ ရ႐ွိခဲ့သည့္ 
အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစာအုပ္ 
ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း 
မ်ားအား ေ၀မွ်ေပးခဲ့ၾကပါေသာ နယ္ပယ္အသီးသီး႐ွိ အမ်ိဳးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကုိ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္မွ 
အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ 

သူမတိုု႔၏ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုု ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္းျဖင့္ 
သူမတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ား၊ စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရ႐ွိသည့္အျပင္ လူမႈ 
အသိုက္အဝန္းအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ အားကစား၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အစ႐ိွေသာ  က႑မ်ိဳးစံုတြင္ ပါဝင္ေနေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၏ 
အေရးပါပုံႏွင့္ အသုံးဝင္ပုံကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ ႐ွင္းလင္းစြာသိျမင္ႏိုင္ျခင္း
မွတဆင့္ စြမ္းရည္႐ွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးကာ 
၎စြမ္းရည္မ်ားကို အျပည့္အဝအသံုးခ်ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု 
ဖန္တီးႏုိင္ေရးအတြက္ ဤစာအုပ္ျဖင့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အေထာက္ 
အကူျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွ ယံုၾကည္မိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤစာအုုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ 
၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ မိတ္ဖက္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအသီးသီးကိုု ေက်းဇူးဥပကာရ အထူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း 
ေလးစားစြာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

aus;Zl;wifvTm
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“ ျမန္မာ့အသိုက္အ၀န္းထဲမွအမ်ဳိးသမီးမ်ား ” ဆိုတာကေတာ့ မဇၥ်ိမ 
မီဒီယာကထုတ္လုပ္ၿပီး ျမန္မာ့အသံနဲ႔ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အပတ္စဥ္ထုတ္ 
လႊင့္ေနတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုပါ။ “ ဦးေဆာင္ျမင့္မား စြမ္းပကားနဲ႔ ျမန္မာ့အ
သုိက္အ၀န္းထဲမွအမ်ဳိးသမီးမ်ား ” ဆိုတာကေတာ့ ျမန္မာ့လူမႈပတ္၀န္းက်င္ 
မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျပသခဲ့ၾကတဲ့ 
နယ္ပယ္စံုက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကို ေဖာ္ညႊန္းျပဆိုခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခု ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ   မိခင္စိတ္ကိုအေျခခံ 
ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ရဲရင့္မႈေတြ၊ ဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္ေတြ၊ 
ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ စြမ္း 
ေဆာင္မႈေတြကို ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္သလို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ 
လူထုတစ္ရပ္လံုး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုလည္း 
ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။

ခုလို ရဲရင့္ထက္ျမက္ၿပီး ဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမင့္တဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိး 
သမီးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစာအုပ္ထဲမွာေတာ့ 
နယ္ပယ္မတူညီတဲ့ အမ်ဳိးသမီးအေယာက္ ၂၀ ကိုသာ ဂုဏ္ယူစြာ ေရြးခ်ယ္ 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

စာအုပ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားလည္း ေျပာပါရေစ။ ေရွးဦးစြာ 
ေက်းဇူးတင္ရမွာကေတာ့ အျခားအမ်ဳိးသမီးေတြကို စိတ္ဓာတ္ျမွင့္ေပးႏုိင္ 
ဖို႔အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို စိတ္ရွည္စြာေျပာၾကားေပးခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီး 
အေယာက္ ၂၀ ပါ။ သူတို႔သာ မေျပာျပေပးခဲ့ၾကဘူးဆိုရင္ အခုလိုစာအုပ္ 
လည္း ထြက္ေပၚလာႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ေနာက္ထပ္ေက်းဇူးတင္ရမွာကေတာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာထုတ္လႊင့္ခဲ့ 
တာေတြကို စာတစ္အုပ္နဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ဖို႔ စတင္တိုက္တြန္းခဲ့တဲ့ 
က်ားမေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ (Gender Equality Network) နဲ႔ 
စာတစ္အုပ္ျဖစ္လာဖို႔ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၾကတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြကိုပါ။ ဒါ့အျပင္ 
“ကာယဗလနဲ႔ ကာယႀကံ့ခိုင္မႈအလွမယ္ နန္းေလာ၀္ခမ္း” ေဆာင္းပါးကို 
ေမတၱာနဲ႔ကူညီေပးခဲ့တဲ့ ကမာရြတ္မီဒီယာနဲ႔ အခုလို စာတစ္အုပ္ျဖစ္လာဖုိ႔ 
၀ိုင္း၀န္းအားစိုက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအားလံုးကိုလည္း 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။  

(rZösdr)

pDpOfolUpum;
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NLD အစိုးရတက္လာတဲ့အခ်ိန္ အစိုးရအဖဲြ႕ဖဲြ႕စဥ္ 
မွာ ရွားရွားပါးပါး အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးလည္း ပါ၀င္ 
လာခဲ့ပါတယ္။  ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔   တနသၤာရီ  တို
င္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ရိွပုံအေနအထားအရ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီးဟာ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေဒသ 
တစ္ခုျဖစ္သလို စိန္ေခၚမႈေတြလည္း ပိုမ်ားပါတယ္။ အထူး 
သျဖင့္  ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ျဖစ္လဲ ဆရာ၀န္တစ္ဦးအျဖစ္ 
ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရဲရဲႀကီးရင္ဆိုင္ေနသူျဖစ္တယ္ 
ဆိုတာ သူေျပာလိုက္တဲ့ စကားလံုးတုိင္းက သက္ေသျပ 
ေနပါတယ္။

weoFm&Dwdkif;a'oBuD;&JU trsKd;orD;0efBuD;csKyf 

'Drkdua&pD[m aqG;aEG;nd§EdIif;

tajz&SmwmyJ/ udk,fhpdwfxJrSm  wpfckck 

cHpm;&vdkY&Sd&ifvnf; tvkyfwlwl vkyfae 

wJholawGeJY? tzGJUom;awG eJY  wkdifyif aqG;aEG; 

w,f/ 'Drkdua&pDusifhpOf twkdif; oGm;ygw,f/  

bmjzpfvdkYvJqkdawmh  'Drkdua&pDudk  

tdyfruf ruf cJhMuwmav/

a'gufwm vJhvJharmf
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trsKd;orD;0efBuD;csKyftjzpf wm0efay;csdef

အသက္ ၂၆ ႏွစ္ကတည္းက ဆရာဝန္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဆရာဝန္ဘဝ 
မွာပဲ က်င္လည္ခဲ့တယ္ ဆုိေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ အားနည္းတယ္။ ဒါ 
အမွန္အတုိင္းေျပာတာ။ ႏုိင္ငံေရးသမားဘဝတုန္းကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း 
ဆုိင္ရာမွာ တစ္ခါမွ မေလ့လာခဲ့ဖူးဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားပဲ။ ဒီမုိကေရစီကို 
သေဘာက်လို႔ နိုင္ငံေရးလုပ္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ အရင္တုန္းကဆိုရင္ 
ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ လုပ္တာမ်ားတယ္။ ႏုိင္ငံေရးလည္း လုပ္တယ္။ 
နယ္ေတြသြားတယ္။ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးတယ္။ 
ရြာေတြကို သြားၿပီး မိသားစုလုိက္သြားေနၿပီး လုပ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိ 
တာက အခုမွစၿပီးေတာ့ ေလ့လာရတဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုလိုု ျဖစ္ေနတာေပါ့။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရစဥ္ကာလကတည္းက 
တကယ္တမ္းဆုိ ေရြးခ်ယ္မခံခ်င္ပါဘူး။ ကိုယ့္မွာလည္း ၁၀ တန္းအရြယ္ 
သမီးေလးတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ သမီးမိန္းကေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ အေမရဲ႕ 
ထိန္းသိမ္းမႈလိုအပ္တယ္ဆုိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကိုမဝင္ဖုိ႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထား 
တာ။ ဒီသမီးေလး ေက်ာင္းေတြ ဘာေတြၿပီးလို႔ ေနာက္ထပ္ ေလး၊ ငါးႏွစ္ 
ေလာက္ေနမွပဲ ျပန္လုပ္မယ္၊ ႏုိင္ငံေရးကို ပရဟိတလုပ္ငန္းနဲ႔ပဲ သြားမယ္  
ဆုိၿပီး စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကတာဝန္ေပးေတာ့   
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ႏုိင္ငံရဲ႕အေရြ႕တစ္ခုမွာ ဝင္လုပ္ရမယ္ဆုိေတာ့ မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္လာတဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္လည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုးေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီးေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါ 
တယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔  တကယ္ကို မယံုခဲ့ပါဘူး။ 
႐ိုး႐ိုး တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သူတုိ႔ေပးခ်င္တယ္ 
ဆုိရင္လည္း ကိုယ္က က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ေနတယ္ ဆုိေတာ့ လူမႈ 
ေရးဝန္ႀကီးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ပါတီက  တာဝန္ေပးလာတဲ့အခါက်ေတာ့ 
လည္း ေပးလာတဲ့တာဝန္ကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ စိတ္ကူးပါ 
တယ္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြဆိုတာကလည္း 
အမ်ားႀကီးပါ။ 

အရင္က အစိုးရ၀န္ထမ္း ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေဆး႐ံု 
မွာ ေဆး႐ံုအုပ္ေတြ ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆး႐ံုကလူ က 
နည္းနည္းေလးပဲ ရွိတယ္။ ဒီမွာက ေထြအုပ္ေတြေရာ၊ ဘာေတြေရာ 
တျခားဌာနေတြအမ်ားႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး 
ေတာ့ အခက္အခဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စၿပီးေတာ့ အလုပ္ဝင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အားလုံးကို 
နားမလည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစား  
ရတယ္။ ေနာက္ Rules and Regulations ေတြလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ဖတ္ရ 
တယ္။  ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာလုိက္စားတဲ့သူ ဘဝကေန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို 
ယူရတဲ့အတြက္ အခက္အခဲကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

yxrajcvSrf;pwifcsdef

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္က ဘာကို လမ္းညႊန္သလဲဆုိရင္ Infrastructure ျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီး၊ 
လမ္း၊ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္း ဆိုၿပီး မူဝါဒခ်ခဲ့တယ္။

ကိုယ့္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ    လမ္းေတြေကာင္းေအာင္    လုပ္ရ မယ္။  
လွ်ပ္စစ္မီးကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီး  ကိုယ့္ေဒသ 
အတြင္းကျပည္သူေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေကာင္းရ 
ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္ ဆုိတဲ့ မူဝါဒသံုးရပ္နဲ႔စၿပီး လုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
တနသၤာရီတုိင္းမွာ လမ္းကေတာ့မဆိုးဘူးဆုိတဲ့ အေျခအေနမွာလို႔ ေျပာလုိ႔ရ 
တယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကေတာ့ မဟာဓာတ္အားလိုင္းကေပးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ 
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မရိွဘူး။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းကလည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားမ်ားရိွမွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ 
လည္း ပတ္သက္ေနတာေပါ့။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိရင္ ေဒသက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ 
ေႏွးတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္မွာ 
သူနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ စၿပီးလုပ္တယ္။

လမ္းေတြေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါ 
တယ္။ သိပ္ေခါင္တဲ့ေနရာကလြဲလို႔ ကားလမ္းနဲ႔ အေရာက္အေပါက္ရွိတဲ့ 
ေနရာေတြအားလံုးကို ကိုယ္တိုင္ လိုက္ၾကည့္တယ္။ လမ္းတိုးခ်ဲ႕တဲ့ေနရာ 
ေတြမွာလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ေပျပည့္မီေအာင္ အရည္အေသြးျပည့္မီ 
ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕တယ္။ ေအာက္ခံေဖာင္ေဒးရွင္း ေကာင္းေအာင္လုိ႔ ေတာ္ေတာ္ 
ေလးလည္း  စစ္ေဆးပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ နည္းနည္း 
စိန္ေခၚမႈရွိတယ္။

 ဒီမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမရေတာ့ ျပည္သူေတြက တစ္ယူနစ္ကို 
၅၀ က်ပ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မရၾကဘူး။ မရေတာ့ ဒီမွာဂတ္စ္ေတြ ထြက္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ဂတ္စ္ကို ေစ်းႀကီးႀကီးနဲ႔ ေပးဝယ္ေနရတယ္။ ဒီဂတ္စ္ကေန 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္တဲ့ နည္းပညာေတြကလည္း အရမ္းကို ျမင့္မားတယ္။ အဲ့ဒီ 
အတြက္ စက္ေတြကိုလည္း ငွားရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ကေတာ့ အခု 
ေလာေလာဆယ္မွာ တစ္ယူနစ္ကို ၃၀၀ က်ပ္ရွိေနတာျဖစ္လုိ႕ ႏုိင္ငံျခား 
ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြကေတာ့ နည္းေန 
ေသးတာေပါ့။

0efBuD;csKyf&JUrdom;pk

သားသမီးကေတာ့ ေလးေယာက္ ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားကလည္း 
ႏုိင္ငံေရးသမားပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရးသမားအခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္က်ခဲ့တာေပါ့။ 
ကေလးႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ တစ္ေယာက္က ဆရာဝန္။  
ရန္ကုန္တုိင္းအား/ကာမွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကေတာ့ 
B.E နဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတည္းက ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးပဲ လုပ္ေနပါတယ္။ 
တတိယကေလးက ကြ်န္မနဲ႔အတူရွိေနပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ 
တက္ေနတာေပါ့။ အငယ္ဆံုးေလးကေတာ့ ဆယ္တန္းပါ။ မိသားစုကို 
လည္း အခ်ိန္ေတာ့ေပးရတယ္ေလ။ အမ်ဳိးသားကက်ေတာ့ ကိုယ့္ထက္  
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က်န္းမာေရး ညံ့တယ္။ ညံ့တယ္ဆုိတာ သူက ေက်ာင္းသားဘဝနဲ႔  
ေတာခုိတာေတြ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ေတာ့ နည္းနည္းေလးခက္ခဲပင္ပန္းတဲ့  
ဘဝေတြကိုလည္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာေၾကာင့္ပါ။ 

ႏွလံုးလည္း သိပ္မေကာင္းဘူးဆုိေတာ့ ကိုယ္က  သူ႔အတြက္လည္း   
အခ်ိန္ေပးရတယ္။  စားစရာေသာက္စရာေတြ ဆုိရင္လည္း သူက ႏွလံုးေသြး 
ေၾကာက်ဥ္းေရာဂါရိွေတာ့ အဆီဓာတ္ေတြ ဘာေတြမပါတဲ့ အစားအစာေတြ 
ကိုယ္ကပဲ ဦးေဆာင္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ေပးရတယ္။    အိမ္ေထာင္ရွင္မ တစ္ေယာက္ 
ရဲ႕ ဝတၱရားေတြေက်ပြန္ေအာင္လုပ္ပါတယ္။ သူကလည္း ႏုိင္ငံေရးသမား 
ျဖစ္တဲ့အတြက၊္  နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အႀကံဥာဏ္ေတြ ေပးပါတယ္။ 
သူက စာဖတ္ၿပီးေနတဲ့ လူမ်ဳိးဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ 
အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီး ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိတာကေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရပါတယ္။ သားသမီးေတြကသာ ဝါသနာပါရင္ေတာ့ 
ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးဖုိ႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ သားေတြကေတာ့ ၾကည့္ရတာ 
သိပ္၀ါသနာပါပံု မရဘူး။ သမီးကေတာ့ ေမေမ ႏုိင္ငံေရး ဆုိတာ ဘယ္လိုလဲ၊ 
ဒီမုိကေရစီဆုိတာအဲဒီလိုပဲလား စတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ၾကားရေတာ့ သူ႔အေဖက  
ဝမ္းသာေနတယ္။ ေၾသာ္...ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ တို႔မွာဒီသမီးေလး တစ္ေယာက္ 
တည္းရွိတာ။ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္။ သူ႕ရဲ႕ Life 
က ဘယ္လိုျဖစ္ဦးမလဲ၊ သူ႔ရဲ႕ဘဝက ဘယ္လိုသြားဦးမလဲ ဆိုတာကေတာ့ 
ပံုေသကားခ်ပ္ေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူးေပါ့။

OD;aqmifol&JUpdwf"mwf

ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက  စိတ္ဓာတ္မက်ဘူး။  မိသားစုဘ၀ မွာလည္း 
ႏုိင္ငံေရးသမားရဲ႕မိန္းမဘဝနဲ႔လည္း အရင္ကတည္းက အခက္အခဲေတြ 
အမ်ားႀကီးရိွခဲ့ဖူးတယ္။ သူကဘြဲ႕သာရတယ္။ အလူးလူးအလဲလဲနဲ႔ေပါ့။ 
ေထာင္က်မွာစိုးလို႔ ဟိုေျပးဒီေျပး၊ ဟိုသြား ဒီသြား ဆိုေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာ 
ကိုယ့္သားသမီးေလးေတြနဲ႔ အုပ္အုပ္စီးစီးေပါ့။ ဘဝရဲ့ဒဏ္ကိုလည္း 
အလူးလူးအလဲလဲခံခဲ့ရပါတယ္။
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ဒီမုိကေရစီဟာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာတာပဲ။   ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ 
တစ္ခုခုခံစားရလို႔ရွိရင္လည္း အလုပ္တူတူလုပ္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔၊ အဖြဲ႕သား 
ေတြ နဲ႔တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးတယ္။  ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အတုိင္း သြားပါတယ္။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့  ဒီမုိကေရစီကို အိပ္မက္မက္ခဲ့ ၾကတာေလ။  
ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ကေန လြဲသြားမွာကို အရမ္းေၾကာက္တယ္။ 
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕က ဝန္ႀကီးေတြေတာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တစ္ခါတေလက်ရင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်လို႔ရရဲ႕လ်က္သားနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းတဲ့ဘက္ကို 
အရမ္းေဇာင္းေပးတယ္ဆုိၿပီး ေျပာၾကတာေတြရွိေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ 
တစ္ေခါက္ ေဆြးေႏြးလို႔မရရင္၊ ေနာက္တစ္ေခါက္။  ေနာက္တစ္ေခါက္ 
ေဆြးေႏြးလို႔မရရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ဒီလိုမ်ဳိးပဲ ေဆြးေႏြးရမွာလို႔..။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ကိုယ့္ဆီက အမ်ဳိးသမီးေတြ 
သိနားလည္လာေအာင္လို႔ EU ႏုိင္ငံေတြကလာရင္ သူတို႔ကို Vocational 
Training ေတြလိုမ်ဳိး၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေတြကို နားလည္မယ့္ 
Training ေတြလိုမ်ဳိးေတြေပးပါဆုိၿပီး  အၿမဲတမ္းေတာင္း ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ 
ဆုိရင္ ကိုယ္တုိင္က မေပးႏုိင္လို႔ပဲျဖစ္တယ္ ။ 

 အေၾကာက္တရားဆုိတာ ရိွသင့္ရိွထုိက္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ရိွရမယ္။
ဒါေပမယ့္ မရွိသင့္တဲ့ေနရာမွာလည္း မရွိရဘူးလုိ႔ ေကာလိပ္ေက်ာင္းေတြက 
ကေလးေတြဆီသြားလည္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေၾကာင္းညီညြတ္တဲ့အခါမွာပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အစိုးရက အေၾကာက္ 
တရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေမတၱာ 
တရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ 
မပါတဲ့ျပည္သူေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ ျပည္သူဆုိတာကေတာ့ အားလံုး 
တစ္တန္းတစ္စားတည္းေတာ့ ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲ။ ကိုယ့္လက္ေခ်ာင္း 
ေလးေတြေတာင္ အတုိအရွည္မညီေသးတာဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေတြကို 
အားေပးပါတယ္။   အေၾကာက္တရားကို   အတတ္ႏုိင္ဆံုး   ေလ်ာ့ခ်ၿပီးေတာ့   
ကိုယ့္ရဲ႕ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြကို ေဖာ္ထုတ္လို႔ရတယ္။  
လူႀကီးေတြ ဘာေတြလာရင္ေျပာျပ။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သင္တန္း 
ေတြတက္။ ႏုိင္ငံျခားကို ပညာေတာ္သင္ေတြ ဘာေတြသြားမယ္ဆုိရင္လည္း 
ရဲရဲတင္းတင္းသြားပါ ဆုိၿပီး ကြ်န္မက အၿမဲတမ္း ေျပာပါတယ္။ ကေလးေတြ 
အေၾကာက္တရား နည္းသြားေအာင္လို႔္ပါ။
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အခုခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီးရဲမွဴးႀကီးအျဖစ္ 
မွတ္တမ္း၀င္သြားသူကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕၊ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္း 
ဌာနႀကီး၊ သုေတသနစီမံကိန္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွာ ဌာနမွဴးတာ၀န္ကို 
ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရဲမွဴးႀကီးေဒၚဥမၼာရင္မီပါ။ ဒီေနရာဟာ ရဲတပ္ဖဲြ႕သမုိင္း 
တေလွ်ာက္မွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ အျမင့္ဆံုးရာထူးတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး အခ်ိန္မေရြး တိုက္ခိုက္ရတဲ့ အလုပ္သေဘာအရ 
အမ်ဳိးသားေတြကို မယွဥ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးရဲ၀န္ထမ္းေတြဟာ ေနရာတစ္ခု  
ထပ္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ရံုစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရံုနဲ႔မရပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ 
တန္းတူ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရံုမွ်မက အမ်ဳိးသားေတြထက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ျပသႏုိင္မွသာ ေရွ႕ကိုဆက္လွမ္းႏိုင္မွာပါ။ ဒါကို ရဲမွဴးႀကီးက ေရွ႕ဆံုးကေန 
သက္ေသျပလိုက္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ရဲမွဴးႀကီးကေတာ့ သူ႔ကို ခုလို ရာထူးတစ္ခု 
တိုးျမွင့္ေပးလိုက္တာဟာ ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ရလဒ္တစ္ခုလို႔ရႈျမင္ပါတယ္။ ဒီ 
ေျပာင္းလဲမႈဟာ အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့တယ္ဆိုတာကို ရဲမွဴးႀကီးရဲ႕ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္မွာ 
အထင္အရွား ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

acwfeJYtnD   'Drdkua&pDenf;vrf;awG?  vlYtcGifhta&;awG  

&Sdvmawmh  tvdktavsmuf trsKd;orD;awGtwGuf  

ae&mawGay:vmw,f/ ay;vm w,faygh/  

'Dvdkay:vmwJh tcsdefrSm BudK;pm;NyD; 

avhvmqnf;yl; aewJholtwGuf 'DtcGifhta&;udk&awmh 

q&mrvnf;    'D&mxl;eJYtH0ifcGifus jzpfoGm;w,fvdkYxifygw,f/

jrefrmEkdifiH&JwyfzJG Uordkif;&JU yxrqHk;trsKd;orD;&JrSL;BuD;

a':Or®m&ifrD
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jrefrmEdkifiH&JwyfzJGUwGif; jzwfoef;cJhjcif;rsm;

ရဲတပ္ဖဲြ႕ကိုစၿပီး၀င္ခဲ့တာကေတာ့ ေက်ာင္းၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္ ၁၉၇၉ 
ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွာ အမ်ဳိးသမီးအရာရွိေတြေခၚတဲ့ 
အစဥ္အလာသိပ္မရွိခဲ့ဘူး။ ပင္ကိုယ္ကလည္း ယူနီေဖာင္းဆားဗစ္ကို 
ႀကိဳက္တယ္။ ႏွစ္သက္တယ္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ဒုရဲအုပ္အမ်ဳိးသမီး 
ေတြစေခၚတယ္။ အဲ့ဒီေခတ္ကဆုိရင္ ဒုလံုၿခံဳေရးမွဴးေပါ့။ အဲဒီသင္တန္းေတြ 
တက္ၿပီးေတာ့ အပြင့္ေတြနဲ႔ယူနီေဖာင္းကို ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ငယ္တုန္းက 
ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵက    ျပန္ျဖစ္လာၿပီးေတာ့  ရဲထဲပဲ၀င္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ 
၁၉၈၃ခုနွစ္မွာ ၀င္ခဲ့တာပါ။ ယူနီေဖာင္းဆားဗစ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း 
ကိုယ္က တိုက္တာခိုက္တာေတြကို ပို၀ါသနာပါတာ။ အဲ့ဒီေခတ္က 
စစ္သမီးလို႔ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီးသူနာျပဳပဲေခၚတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မ၀င္ 
ျဖစ္ဘူးေပါ့။ အဲ့ဒီတုန္းကသာ ခုလိုမ်ဳိး အမ်ဳိးသမီးတပ္မေတာ္ေခၚတာမ်ဳိး 
ရွိခဲ့ရင္ စစ္တပ္ထဲကို ေရာက္ေနလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

 ပထမဆံုး ရဲတပ္ဖဲြ႕ကို ၀င္ေရာက္လာတဲ့ဌာနကေတာ့ မူးယစ္ 
အထူးတပ္ဖဲြ႕ပါ။ အဲ့ဒါၿပီးေတာ့ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႕။ 
ၿပီးေတာ့မွ အခုေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဌာနႀကီးေပါ့။
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မူးယစ္အထူးတပ္ဖဲြ႕မွာတုန္းက ေတာင္ႀကီးမွာ တာ၀န္က်တယ္။ 
အသြင္ယူဖမ္းရတာေတြရွိတယ္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလမွာ အသြင္ယူဖမ္းရတာ 
ဆိုေတာ့ အမွန္ေျပာရရင္ ေၾကာက္ပါတယ္။ နယ္ေျမ ကလည္း အညိဳေရာင္ 
နယ္ေျမ။ အိတ္ေတြထဲမွာ လက္နက္ေတြ ပါလာတာမ်ဳိးေတြလည္း ရွိ 
ေတာ့ အႏၱရာယ္လည္း အရမ္းမ်ားပါတယ္။ အဲ့ဒီမူးယစ္တပ္ဖဲြ႕မွာ ၂၃ ႏွစ္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။  ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီေခတ္အေျခအေနမွာ  အမ်ဳိးသမီး 
ေတြကို ရာထူးျမင့္ျမင့္မားမားေပးခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာ မရွိခဲ့ဘူး။ ကုိယ္ကလည္း 
ကိုယ့္ႀကိဳးစားမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ လိုခ်င္တာေပါ့။ 

အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း 
လုပ္ငန္းအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕မွာ 
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကိစၥေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံေတြက ကမ္းလွမ္းလာတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဆရာမက ကံအား 
ေလ်ာ္စြာ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရရဲ႕အေထာက္အပံ့နဲ႔ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ လာအို၊ 
ကေမာၻဒီးယား ေလးႏုိင္ငံပါတဲ့ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မယ့္စီမံကိန္းမွာ တာ၀န္ယူဖို႔ အတြက္ ရာထူးတုိးျမွင့္ေပးၿပီး 
လွမ္းေခၚလို႔ ေရာက္လာတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ၈ ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရတယ္။ 
၂၀၁၅ မွာက်ေတာ့ ဒီေနရာကုိ ေရာက္လာတယ္။ ပင္စင္သြားဖုိ႔လည္း 
သိပ္မၾကာေတာ့ပါဘူး။ 

rarhEdkifaom atmifjrifrIrSwfwdkifrsm;

အခုဆိုရင္ ဆရာမရဲ႕လုပ္သက္က ၃၄ ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ။ ဒီအေတာ 
အတြင္းမွာ တကယ္ကိုထဲထဲ၀င္၀င္လုပ္ခဲ့ရတဲ့ မွတ္မွတ္ရရေလးေတြလည္း 
ရွိပါတယ္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ ဒုရဲအုပ္သင္တန္းတက္ၿပီးေတာ့ ၁၉၈၄ 
ခုနွစ္မွာ ဒုရဲအုပ္ရာထူးနဲ႔ ေတာင္ႀကီးမူးယစ္အထူးတပ္ဖဲြ႕မွာ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ရတယ္။ အဲ့ဒီေခတ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏိွမ္နင္းေရး
ဆိုၿပီး အထူးအဖဲြ႕ေတြ ဖဲြ႕တဲ့အခါမွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၅ ေနရာမွာပဲ 
ဖဲြ႕ခဲ့တယ္။ ေတာင္ႀကီးလည္း ပါတာေပါ့။ အဲ့ဒီေခတ္မွာဆိုရင္ သတင္းေတြ 
စုေဆာင္းဖို႔အတြက္ သတင္းေပးေတြ ေမြးရတယ္။ အနက္ေရာင္နယ္ေျမ 
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ကရတဲ့ သတင္းဆိုရင္ ဆင္းဖမ္းလို႔မရဘူး။ အညိဳေရာင္နယ္ေျမတို႔ 
သြားလာလို႔ရတဲ့နယ္ေျမတို႔ဆိုရင္ ဆရာမတို႔ ဆင္းဖမ္းရတယ္။ အဲ့ဒီလို 
ဖမ္းေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ဆရာေတြက အသြင္ယူဖမ္းတဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ပဲ 
အသြင္ယူဖမ္းေလ့ရိွတယ္။ ခဏခဏမိတာၾကာလာေတာ့ဟိုဘက္က ေရာ
င္းတဲ့သူေတြကလည္းသတိထားမိလာတာေပါ့။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ႀကီးၾကပ္တဲ့ 
ဆရာတို႔က အမ်ဳိးသမီးနဲ႔အသြင္ယူဖမ္းမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ နည္းလမ္းျပန္ 
ေျပာင္း တာေပါ့။ 

ဆရာမတို႔ကို တာ၀န္ေပးမယ္၊  လုပ္မလားဆိုေတာ့ ဆရာမနဲ႔ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္သူငယ္ခ်င္းက အရင္ကတည္းက တက္ၾကြေနတာ 
ေလ။ လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီေနရာကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သူငယ္ 
ခ်င္းနဲ႔အတူ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာကို  စြန္႔စားၿပီးသြားရတယ္။  အဲ့ဒီမွာ 
တကယ္ဖမ္းမယ္လည္းလုပ္ေရာ ဆရာေတြက ညႊန္ၾကားၿပီး သတ္မွတ္ 
လုိက္တာကတစ္ခု၊  အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ ကုိယ့္ဘာသာ 
ျမန္ျမန္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဘိန္းျဖဴဖမ္းမိဖို႔ လုပ္လိုက္ရတာကတစ္ခု။ ေတာ္ေတာ့္ကို  
ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္လိုက္တာေပါ့။ အဲ့ဒါဟာ 
ရဲထဲ၀င္၀င္ခ်င္းကို ေတြ႕တဲ့အရာဆိုေတာ့ ဘ၀မွာ တစ္သက္လုံး မေမ့ပါဘူး။ 
အဲ့ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ပဲ ရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ္။
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ေနာက္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏိွမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႕မွာက်ေတာ့ ခံလာ 
ရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းျဖစ္ေနတယ္။  အရင္လုပ္လာတာနဲ႔က  ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေန 
တယ္ေပါ့။ ေခါင္းစဥ္က လံုး၀ကိုေျပာင္းသြားတာေလ။ ပထမေတာ့ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဇေ၀ဇ၀ါနဲ႔    ေနာင္တရသလိုလုိ ျဖစ္ေသးတယ္။ မူးယစ္ 
ကေန ဒီကိုေျပာင္းလာတာ မွားမ်ားမွားသြားၿပီလားေပါ့။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ 
လုပ္ရကိုင္ရတာက တျခားစီေလ။ ဒါေပမယ့္ လူကုန္ကူးခံရၿပီးျပန္လာတဲ့ 
အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုက ျပည့္တန္ဆာေတြ..။ တကယ္ပဲ သူတို႔ကို 
ဒီလိုဘ၀ေရာက္ေအာင္ လုပ္တဲ့သူေတြကို ျပန္ၿပီးစံုစမ္းစစ္ေဆးရတာေတြ၊ 
ဖမ္းဆီးရတာေတြ လုပ္ရေတာ့ အရမ္းကို စာနာသြားမိတယ္။ အဲ့ဒီမွာ 
တကယ့္ကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲနဲ႔ တစိုက္မတ္မတ္ကို လုပ္ေပးျဖစ္သြားတယ္။ 

အဲ့ဒါၿပီးေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ေကာ့ေသာင္းဘက္ကေန ရေနာင္း 
ဘက္ကို လူေမွာင္ခိုပို႔တဲ့ကိစၥေပါ့။ အလံုပိတ္ကြန္တိန္နာထဲမွာ လူ ၁၀၀ 
ေက်ာ္ဖြက္ၿပီး ရေနာင္းဘက္ကိုသယ္သြားတဲ့အခါမွာ လမ္းမွာတင္ အလံု 
ပိတ္ယာဥ္နဲ႔ဆိုေတာ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလး ၅၄ ေယာက္ 
ေသဆံုးသြားရတယ္။ 

အဲ့ဒီမွာ ဆရာတို႔နဲ႔အတူ သံုးလေက်ာ္ေလာက္အတြင္း ေသဆံုး 
သူေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရဖို႔ကိစၥ၊ သယ္ေဆာင္သြားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဘက္က လူကုန္ကူးတဲ့သူေတြေရာ၊ ထုိင္းဘက္က ပို႔ခုိင္းတဲ့သူေတြေရာ 
ဖမ္းဆီးရမိဖို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းၿပီး စစ္ဆင္ေရးလုပ္ခဲ့ရတာေတြကို ဘ၀မွာ 
မေမ့ႏို္င္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

i,fuwnf;utpysKd;cJhwJh0goem

အေဖက တပ္မေတာ္သားျဖစ္တဲ့အတြက္ အေဖတာ၀န္က်ေလရာကို 
လိုက္ခဲ့ရတာေပါ့။အစ္ကိုေတြထဲမွာကလည္း ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလံုး 
သမား ျဖစ္ခဲ့ဖူးတာရွိတယ္။ အနည္းဆံုး တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားကစား 
သမားထိ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာရွိတယ္။ မိသားစုထဲမွာက ကိုယ္တစ္ေယာက္ပဲ 
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ယူနီေဖာင္းဆားဗစ္ကို ေရာက္လာတာေပါ့။ သမီးေပါက္ တစ္ေယာက္ 
ထြန္းလို႔ ေျပာရမလားပဲ။ အေဖ့ေျခရာနင္းၿပီး ၀ါသနာပါတာ ကိုယ္ပဲရွိတယ္။ 
ငယ္ငယ္ကတည္းက အေဖ့ရဲ႕စစ္ဦးထုပ္ဆိုရင္ ကိုယ္ပဲေဆာင္းဖူးတယ္။ 
အေဖ့ရဲ႕ပစၥတိုဆိုလည္း ကိုယ္ပဲခါးမွာခ်ိတ္ၿပီး ဓာတ္ပံုရိုက္ဖူးတယ္။ 
အေဖ့ရဲ႕စစ္လြယ္အိတ္ဆိုလည္း ကိုယ္ပဲျပင္ေပးတယ္။ အေဖေရွ႕တန္း 
သြားမယ္ဆိုရင္ အေဖ့အတြက္ လိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြကုိ ကိုယ္တုိင္ 
စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ေပးတယ္။ ႀကိဳးကြင္းတို႔ ဘာတို႔ကအစ ပါမပါ စစ္ေပးတာ။ 
ဆရာမတို႔က တပ္ထဲမွာေနေတာ့ နယ္လွည့္ျပန္ၾကားေရးက ရုပ္ရွင္ေတြ 
လာျပတဲ့အခါ စစ္ေျမျပင္မွာ ဘယ္လိုအသံုးအေဆာင္ေတြ က်န္ခဲ့ရင္ 
ဘယ္လို ဒုကၡေရာက္ရတယ္ဆိုတာေတြဘာေတြ ဗဟုသုတရေစတာေတြ 
ျပေတာ့ၾကည့္ရတယ္ေလ။ အဲ့ဒါကို သြားၾကည့္ၿပီးရင္ အေဖ့ကို 
စိတ္ပူတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္တုိင္စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ေပးတယ္။ ၉ 
တန္းေလာက္ပဲရွိေသးတယ္။ အဲ့ဒီကတည္းက ၀ါသနာပါလာတာပဲ။ 

jrefrmjynf&JUyxrqHk;trsKd;orD;&JrSL;BuD;

ဒီရာထူးဟာ ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ရလဒ္လို႔  ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒီရာထူးခန္႔အပ္ 
လိုက္တာက ကမာၻမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္လာတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 
လည္း ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္တယ္။ 
ေခတ္နဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရွိလာေတာ့ 
အလိုအေလ်ာက္ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ေနရာေတြေပၚလာတယ္။ 
ေပးလာတယ္ေပါ့။ ဒီလိုေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႀကိဳးစားၿပီး ေလ့လာဆည္းပူး 
ေနတဲ့သူအတြက္ ဒီအခြင့္အေရးကိုရေတာ့ ဆရာမလည္း  ဒီရာထူးနဲ႔ 
အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဆရာမ 
ရခဲ့တဲ့ရာထူးလိုမ်ဳိး အမ်ဳိးသမီးေတြရၾကဦးမယ့္ အေနအထားလည္း 
ရွိပါတယ္။ ႀကိဳးစားတဲ့သူအတြက္က ေနရာတစ္ခု အၿမဲတမ္းရွိပါတယ္။ 
ဆရာမတို႔ရဲ႕ ဆရာေတြေျပာၾကသလိုေပါ့။ လုပ္ရင္းသင္၊ သင္ရင္းလုပ္ 
ကိုယ္က ႀကိဳးစားေနဖို႔ပဲ လုိတယ္။  
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OD;aqmifol&JUpdwf"mwf

ေရြ႕ဖို႔ဆိတုာ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀ငၿ္ပီး ေဆာငရ္ြကမ္ ွေရြ႕တာ။ ရတဲပဖ္ဲြ႕ 
ဆိုတာကလည္း အဖက္ဖက္က ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္
ရြက္ရတဲ့အဖဲြ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စည္းကမ္း၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္မွ၊ 
ျပည္သူလူထု အျမင္ၾကည္မွ၊  ကိုယ္၌ကလည္း  ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အခါမွာ 
နားလည္စိတ္၊ စာနာစိတ္ေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမွ ကိုယ့္အေပၚလည္း အ 
ျမင္ ၾကည္လင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္ေကာင္းေတြရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
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ဘဝမွာ တစ္ခါမွ အစုိးရဝန္ထမ္း မလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ 
ပရဟိတသမား      စာေရးဆရာမ   ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ဟာ 
အခုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာဖုိ႔အတြက္ 
ႏုိင္ငံ့တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္လို႔ေနပါၿပီ။ သူ႔အေနနဲ႔ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ သာယာလွပတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ဖုိ႔၊ 
စည္းကမ္းရွိတဲ့ လူထုျဖစ္ဖို႔၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြကို 
အက်ဳိးရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံနဲ႔လူထုအတြက္ 
တုိင္းျပည္ကေပးအပ္တဲ့တာဝန္ေတြကုိ ေက်ပြန္စြာ 
ထမ္းေဆာင္ေနသလုိ တစ္ဖက္မွာလည္း ယခင္ 
ကတည္းက လုပ္ေနခဲ့တဲ့ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရဟိတ 
သမား စာေရးဆရာမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပထမဆံုး 
အစိုးရ၀န္ထမ္းဘ၀က ဘယ္လုိလဲဆိုတာ သူ႔ဘ၀ထဲ 
ခဏေလာက္ ၀င္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ပါ။

trsdK;orD;yJjzpfjzpf trsdK;om;yJjzpfjzpf  

trsdK;orD;eJY trsdK;om;[m cGeftm;Avom 

uGmjcm;aumif; uGmjcm;vdrfhr,f pdwf"mwfeJY  

t&nftcsif;eJY vkyfEkdif ukdifEkdiftm; uawmh 

vlwkdif;ukd,fpD&SdMuygw,f/ tJ'Dawmh trsdK;orD;vnf; 

trsdK;orD; tavsmufawmh pGrf;EkdifwmawG 

tukefvkyfay;&rSmyJ/

Photo: Hong Sar

EkdifiHtajymif;tvJtwGuf udk,fwkdifyg0ifajymif;vJcJhwJhol 

pma&;q&mr

a':oef;jrifhatmif
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Photo: Hong Sar
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tpdk;&ay;tyfwJhwm0efvufcH,lwJhtcsdef

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ေယာက္ 
အေနနဲ႔ အစုိးရဌာနလက္ေအာက္မွာ ဒီလုိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရဖုိ႔က 
တစ္သက္လံုး တစ္ခါမွ စိတ္မကူးခဲ့ဖူးဘူး။ တစ္သက္မွာ ဝန္ထမ္းလည္း 
တစ္ခါမွ မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ လုပ္ခဲ့ဖူးရင္ေတာင္မွ အသက္ 
(၆၀) ဆုိ ပင္စင္ ယူရေတာ့မွာေလ။ အခု အသက္ (၆၃) ႏွစ္က်မွ  ႏုိင္ငံေတာ္က 
တာဝန္ေပးျခင္းခံရေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲလုပ္ရတဲ့အလုပ္ ေပါ့ေနာ္။ 
လုိအပ္ခ်က္အရ ဒီေနရာမွာ ဒီအလုပ္ေတြကုိလုပ္ေပးပါလို႔  အစိုးရသစ္ကေန 
တာဝန္ခ်ထားတဲ့ အခါက်ေတာ့ မျငင္းသာပါဘူး။ 

စည္ပင္သာယာေကာ္မတီဝင္မျဖစ္ခင္ ပရဟိတသမားဘဝမွာ 
ကတည္းက ကိုယ့္မွာ "ေအာင္ " ေဖာင္ေဒးရွင္း လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ ပရ
ဟိတသင္တန္းေက်ာင္းဆုိတာရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာတင္ အဖြဲ႕အစည္း 
ေတြကုိ စနစ္တက်နဲ႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ပရဟိတ 
လုပ္ခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ထားရမယ့္စိတ္ဓာတ္၊ ၿပီးေတာ့စည္းကမ္းနဲ႔ 
ေစတနာေပါ့။      ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္  ဘာေတြကို  စနစ္တက်လုပ္မယ္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ဘာေတြကို စနစ္ 
တက်လုပ္မယ္။ အစားအစာနဲ႔ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အႏၱရာယ္မ်ားမွ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ 
အက်ိဳးရွိေအာင္ ဘယ္လိုေတြလုပ္မယ္။ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးတုိ႔၊ 
စားသံုးသူအခြင့္အေရးတုိ႔၊ ေငြစုေငြေခ်းတုိ႔ စသျဖင့္ေပါ့... အဲဒါေတြကို  
ေလ့လာရပါတယ္။ ပရဟိတသမားဘဝကတည္းက ဒါေတြနဲ႔အတူ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ စသျဖင့္တို႔ကို သင္ေပးေနပါတယ္။ သင္တန္း 
ေက်ာင္း လည္း ရွိပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲကုိလုိခ်င္ရင္ ေဘးကေနထုိင္ၿပီးေတာ့ ေျပာေန 
႐ံုနဲ႔မရဘူး။ အေျပာင္းအလဲကုိလုိခ်င္ရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း ပါဝင္ 
ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမယ္ဆုိတာကုိ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြမွာ 
အၿမဲေျပာေလ့ရိွပါတယ္။  အခုေတာ့ ကိုယ့္စကားနဲ႔ကုိယ္ မိေနတာေပါ့။
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ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမုိင္းဝင္ GTI ေက်ာင္း၊ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းက 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ပညာေရးဌာနကေနၿပီးေတာ့ စည္ပင္သာယာ 
ရဲ႕လက္ေအာက္ကို ေရာက္လာတယ္။ ဒီစည္ပင္သာယာရဲ႕ လက္ေအာက္ 
မွာရွိတဲ့ ပညာေရးစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းႀကီးကို ပညာေရးဌာနကုိ 
ျပန္ၿပီးေတာ့ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒါကလည္းပဲ  အစုိးရသစ္ရဲ႕ 
သမုိင္းတစ္ခုပဲေလ။ အခု ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေကာ္မတီကုိ ေရာက္ၿပီးေတာ့မွ 
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံကုိ သြားပါေသးတယ္။ ေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း အဲဒီက 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ အမႈိက္ေတြကုိ ဘယ္လုိ 
စနစ္တက် စြန္႔ပစ္သလဲ၊ ဒီအမိႈက္ေတြကေန သူတို႔ ဘာေတြ ထုတ္ယူ သလဲ၊ 
အမႈိက္ကေနၿပီးေတာ့ စြမ္းအင္ေတြထုတ္တာေတြ၊ သဘာဝ ေျမၾသဇာေတြ 
ထုတ္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေသခ်ာေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ အမႈိက္ထဲမွာ ဟိုတယ္ေတြ၊ တုိက္ေတြ၊ 
ေခတ္မီတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြရိွေနတဲ့  ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ေပါ့ေနာ္။ 
တကယ္တမ္းသာၾကည့္ရင္ အမိႈက္ပံုထဲမွာ ေနေနရသလုိပါပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ 
ဆုိရင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔လည္း လမ္းမေတြေပၚ 
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အမႈိက္ေတြလွည္းသြားမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ လိုအပ္တ့ဲေနရာေတြမွာ 
သစ္ပင္ေတြကုိ  လွီးျဖတ္ရွင္းလင္းသြားမယ္။    ပန္းဥယ်ာဥ္ေတြကို  ေစာင့္ေရွာက္ 
ၾကမယ္။ ျပဳျပင္ၾကမယ္။  ကိုယ့္အိမ္ရဲ႕ ေနာက္ေဖးမွာရွိတဲ့  လမ္းၾကား 
ကေတာ့ အဲဒီမွာ ေနတ ဲ့ ျပည္သူလူထုကအမ်ားဆံုး ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ လုိ တယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္။ 

စည္ပင္သာယာမွာတာဝန္မရွိဘူးလို ႔ဆုိ ၿပီးတာဝန္မဲ့တဲ့စကားေျပာ
တာမဟုတ္ပါဘူး။ စည္ပင္သာယာအေနနဲ႔ကလည္းအစုိးရဌာနတစ္ခုအေန
နဲ႔တာဝန္ရွိသလုိ ကုိယ္တုိင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္းအမ်ားႀကီး 
တာဝန္ရိွပါတယ္။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီကဆုိးက်ိဳးကုိျပည္သူေတြပဲ တုိက္
႐ုိက္ခံစားရမွာျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အဲဒီေတာ့အခုဆုိလို႔ရွိရင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား 
ေတြလုိက္ရွင္းတုန္းက ေတာ္ေတာ့္ကို ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ 
ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားေတြမွာ ႐ႈပ္ပြေနၿပီး အဲဒီၾကားထဲမွာ ညစ္ပတ္ၿပီး 
ေတာ့အရိအရြဲေတြနဲ႔ေပါ့။ အဲဒီဟာေတြက တုိက္ေအာက္ကုိ အမႈိက္ထုတ္ 
အျဖစ္ ပစ္ခ်လုိက္ေပမယ့္ တိုက္အေပၚကုိ ၾကြက္အျဖစ္ တက္လာတယ္။ 
ျခင္အျဖစ္ တက္လာတယ္။ ယင္ေကာင္အျဖစ္ တက္လာတယ္။ အဲဒီအခါက် 
ေတာ့  ျပည္သူလူထုပဲ၊ ကေလးသူငယ္ေတြပဲ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြပဲ 
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ေရာဂါေဝဒနာေတြကုိ ခံစားၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ သတိမျပဳ 
မိၾကဘူးေပါ့။တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက ေရတုိလုပ္လုိ႔ရေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက 
ေရရွည္လုပ္မွ ျဖစ္မယ့္အရာေတြ ရွိတယ္ေလ။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားက 
အမႈိက္ရွင္းတာက ရက္ (၂၀) ေလာက္ဆုိရင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ၿပီးသြားႏုိင္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာက်ေတာ့ ေရရွည္လုပ္ရမွာေတြ ရွိတယ္။ 
အဲဒါေတြက ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ ဥပမာ က်ဴးေက်ာ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ 
စီမံကိန္းေတြ။ ေရစီးေရလာေကာင္းဖို႔ေတြ။ လမ္းေဘးေစ်းသည္ ကိစၥေတြ။ 
ဒါေတြကလည္းပဲ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း မျဖစ္ရင္ေတာင္မွ လအပိုင္းအျခား 
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားေပ့ါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီအစုိးရသက္တမ္း 
ငါးႏွစ္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္၊ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ 
ႀကိဳးစားေနၾကတာပါပဲ။ 

OD;aqmifol&JUpdwf"mwf

အမ်ိဳးသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသားဟာ 
ခြန္အားဗလသာ ကြာျခားေကာင္းကြာျခားလိမ့္မယ္။ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ 
အရည္အခ်င္း နဲ႔လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္အားကေတာ့ လူတုိင္းကုိယ္စီ ရွိၾကပါတယ္။ 
အဲဒီေတာ့ အမ်ိဳးသမီးလည္း အမ်ိဳးသမီးအေလ်ာက္ေတာ့ စြမ္းႏုိင္တာေတြ 
အကုန္လုပ္ေပးရမွာပဲ။ အမ်ိဳးသားလည္း အမ်ိဳးသားအေလ်ာက္ေတာ့ 
စြမ္းႏုိင္တာေတြ အကုန္လုပ္ေပးရမွာပဲ။ ကိုယ့္အေနနဲ႔က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
အသက္ (၇၀) ေက်ာ္ေနသည့္တုိင္ေအာင္ ဒီေလာက္ တက္တက္ၾကြၾကြ 
လုပ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ္ေတြမွာလည္း မညည္းညဴသာပါဘူး။ 
ဒါကိုၾကည့္ၿပီး  အားသြင္းရပါတယ္။ အားထည့္ရပါတယ္။ ေပးတဲ့တာဝန္ကုိ 
ေက်ပြန္ေအာင္၊ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ 
ျမန္မာျပည္သူလူထုဟာ ကုိယ့္အတြက္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ္ကသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔  ျမန္မာျပည္သူ လူထုအတြက္ျဖစ္ေအာင္  ႀကိဳးစားေနတာပါ။။
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သူကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လူေနသိပ္သည္းဇုန္လို႔ 
ဆုိရမယ့္ ေျမာက္ဥကၠလာ(င)ရပ္ကြက္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴးတစ္ဦးပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးေတြကုိ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာမွာ 
ေဒၚမြန္မြန္ေအာင္ အေရြးခ်ယ္ခံရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ 
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္(င)ရပ္ကြက္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ အစဥ္အလာသမိုင္းမွာ ပထမဆံုး  
အမ်ိဳးသမီး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္လည္း ေဒၚမြန္မြန္ေအာင္ဟာ အမ်ဳိးသမီး 
တစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရည္ကို ရပ္ကြက္ေန  
လူထုယံုၾကည္လာေအာင္ ပိုႀကိဳးစားခဲ့ရသလို စိန္ေခၚမႈ 
ေတြလည္းပိုမ်ားခဲ့တယ္ဆိုတာ သူေျပာျပတဲ့အေၾကာင္း 
အရာေတြကေန သိႏိုင္ပါတယ္။

jrefrmEdkifiHu rdef;uav;awGtukefvHk;u 

b,ftvkyfudkyJvkyfvkyf? 

wdkif;jynftkyfcsKyfwmyJjzpfjzpf? b,ftvkyfyJjzpfjzpf? 

rdef;rrdkYvdkYvkyfvdkYr&bl;qdkwm r&dSygbl;/ 

a,musmf;av;awGxufudk ykdNyD;awmh vkyfEkdifw,f/ 

ydkNyD;awmhOmPf&dSw,f/

Photo: Khin Su Kyi

&yfuGuftpOftvmMum;u  
yxrqHk;trsKd;orD;tkyfcsKyfa&;rSL; 

a':rGefrGefatmiff
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ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလုပ္ဖို႔ တစ္ခါမွလည္း 
စိတ္မကူးထားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုေလးမွာ ကိုယ္ 
တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလးကို ၀င္ၿပီးေတာ့လုပ္ၾကည့္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ 
ျပည္သူေတြကလည္း ကိုယ့္ကိုတာ၀န္ေပးလို႔ပါ။ ျပည္သူေတြက 
၀င္လုပ္ေပးပါလို႔ တာ၀န္ေပးတဲ့အတြက္  ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာပါ။

ၿပိဳင္တုန္းကဆို ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အေျပာခံခဲ့ရတယ္။ ဘာလို႔လဲ 
ဆိုေတာ့ ကိုယ္ကအိမ္ေထာင္ မရိွတာကိုး..။ အိမ္ေထာင္မရိွေတာ့ သူတို႔က 
ေျပာပါတယ္။ ယာဥ္စစ္တို႔ ဧည့္စစ္တို႔သြားရင္ေတာင္ အၿမဲ တမ္းေယာက်္ား 
တစ္ရုန္းရုန္းနဲ႔ ဘာနဲ႔  အဲ့လိုမ်ိဳးေပါ့ေလ။  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့
လည္း ဘယ္သြားသြား ရံုးမွာက ေယာက်ာ္းေလးေတြအမ်ားဆံုးပါတာကိုး..။ 
တာ၀န္မွဴးကလည္း ေယာက်ာ္းေလးေတြ၊ ဖမ္းဟယ္ဆီးဟယ္ဆိုရင္လည္း 
ရဲေတြပဲပါတဲ့အခါက်ေတာ့ တာ၀န္အရသြားလို႔ရွိရင္လည္း မိန္းကေလးအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အေျပာခံရပါတယ္။
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ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မက ျပင္ဦးလြင္သူေလ။ ဒီရပ္ကြက္မွာေနတာ 
၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ၁၁ ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတဲ့အခါက်ေတာ့ တျခားနယ္ကလည္း 
ျဖစ္တယ္၊ မိန္းကေလးလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီရပ္ကြက္မွာ ဒီလိုအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴး မလုိလားဘူးေပါ့။ အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆုိတာက ဒီမွာ 
မရွိခဲ့ဘူးေပါ့။ မရွိခဲ့ေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲကတခ်ိဳ႕က လက္မခံၾကဘူူး။ 
လက္မခံဘူးဆုိတာထက္ ေယာက်္ားေလးပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခ်င္တယ္။ 
မိန္းကေလးအုပ္ခ်ဳပ္ရင္ သူတို႔သိကၡာက်တယ္ေပါ့။ 

trsKd;orD;awG&JU arG;&mygrdcifpdwfeJY tkyfcsKyfa&;

ဟုိအရင္တုန္းက ဒီရပ္ကြက္က အရမ္းကုိဆုိးပါတယ္။ လူဆိုးေတြ 
လည္းအရမ္းေပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  ကၽြန္မကအမိန္႔အာဏာနဲ႔  မအုပ္ခ်ဳပ္ 
ပါဘူး။  ကၽြန္မက ဖခင္တစ္ေယာက္လုိမဆံုးမဘဲနဲ႔ မိခင္တစ္ေယာက္လို 
ဆုံးမတယ္။ အရက္ေတြေသာက္တာ၊ ဂစ္တာေတြတီးၿပီးေတာ့ ပုလင္းေတြ 
ေထာင္ၿပီးေတာ့ ေနတာေတြေတြ႕ရင္ "သား.. သားတုိ႔ို႔မွာလည္း အဘိုးေတြ 
အဘြားေတြရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီအခ်ိန္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွာ 
တရားထုိင္ေနတဲ့သူေတြ ရွိမယ္။ ပုတီးစိပ္ေနတဲ့သူေတြ ရွိမယ္။ ဒီအခ်ိန္က 
တစ္ေန႔လံုး ပင္ပန္းၿပီးေတာ့ အနားယူေနတဲ့အခ်ိန္..။ သားတုိ႔က 
အခုလုိမ်ိဳးလုပ္ေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တာေပါ့" ဆုိၿပီးေတာ့ မိခင္စိတ္နဲ႔ 
ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ "ဟုတ္ကဲ့ပါ အန္တီ.. ကန္ေတာ့ပါတယ္။ သားတစ္ 
ပုုဒ္ေလးဆုိပါရေစ" ဆိုေတာ့ "ေအး . . သားဆုိ .. အန္တီ နားေထာင္လုိက္မယ္" 
လုိ႔ ေျပာၿပီး နားေထာင္ေပးလိုက္တယ္။ ၿပီးရင္ သူတုိ႔ ပစၥည္းေလးေတြကုိ 
သိမ္းၿပီးေတာ့ ျပန္ၾကတယ္။ "မင္း ဒီလုိ မလုပ္နဲ႔ ဒါမလုပ္နဲ႔" ဆုိၿပီးေတာ့ 
သြားေျပာရင္ ရန္ေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ထထိုးၾကမွာေလ။ အန္တီက အဲလုိမ်ိဳး 
ေလးေတြလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေျပာရဆိုရ ေအာင္ျမင္လာတယ္။ ေနာက္ဆုိ
ရင္ကုိယ့္ကုိျမင္လုိက္တာနဲ႔ သူတို႔က႐ိုေသၿပီးေတာ့ လက္အုပ္ကေလးေတြ 
ခ်ီၿပီးေတာ့ေတာင္ ေရွာင္သြားၾကတယ္။ မလုပ္ၾကေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ 

တစ္ခါတေလက် ရပ္ကြက္ထဲ တစ္ပတ္ႏွစ္ခါေလာက္ပတ္ျဖစ္   တယ္။ 
ျပႆနာမရွွိရင္  မရိွသလိုေပါ့။    ညဥ့္ဦးပိုင္းကင္းနဲ႔     ညဥ့္နက္ပိုင္း ကင္းေပါ့။  ည  
၁ နာရ ီ   ေနာကပ္ိငု္းက  ညဥ္န့ကပ္ိငု္းအဖြဲ႔။ ကၽြနမ္က  ညဥ္ဥ့ီးပိငု္း  သပိမ္လိကုဘ္ူး။ 
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ညဥ့္နက္ပိုင္းကို   ပိုလိုက္တယ္။ ညဥ့္နက္ပိုင္းက ျပႆနာလည္း မ်ားတယ္။ 
မူးမယ္။ ႏွစ္ပင္လိမ္မယ္။ ေဆးေတြေသာက္တယ္။ ေဆးေတြရႈတယ္။ 
အဲ့အခ်ိန္က် ရဲေတြနဲ႔ပတ္တယ္။  ရဲေတြခ်ည္းပဲက်ေတာ့လည္း အဆင္ 
မေျပဘူးေလ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မလည္း လိုက္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြက အိမ္ကထြက္လာၿပီး ကိုယ့္ရံုးကုိ လာတယ္ ဆုိက 
တည္းက ကိုယ့္ကုိ္အားကုိးလို႔၀င္လာတာ။ သူအားကုိးလို႔ ဝင္လာတာကုိ 
ကုိယ္ကလည္း တတ္္ႏုိင္သေလာက္ ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ ကုိယ္စြမ္းဉာဏ္စြမး္ 
ရွိတာေလးနဲ႔  ျပန္ၿပီးေတာ့ကူညီလုိက္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတုိ႔ကလည္း 
ကုိယ့္ကုိအၿမဲတမ္းအားကုိးလာတယ္။ အဲဒီလုိနဲ႔  ရပ္ကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ ကိစၥ 
အဝဝကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕တာဝန္ျဖစ္လာေတာ့တာေပါ့။  လူတစ္ေယာက္ 
ေမြးရာကေန ေသသည္အထိ ကိစၥအ၀၀ကို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးရမွာက 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္ရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္မခံယူထားၿပီးလုပ္ 
ေပးတယ္။ 

rdom;pkb0 

သူေျပာျပတဲ့ မိသားစုဘ၀ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ... 

သူဟာ မိခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သမီးသံုးေယာက္ကုိ ေကၽြးေမြး 
ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မိခင္တာဝန္ေရာ  ဖခင္တာ၀န္ကိုပါေက်ခဲ့သလို အခုဆုိရင္ 
ေျမးေလးတစ္ေယာက္ေတာင္ ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ သူ႔မွာ သမီးေရာ ေျမးေရာ 
မိခင္ႀကီးေရာရွိေနၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဘ၀၊ ကိုယ္ပိုင္မိသားစုဆိုတာ ရွိပါတယ္။ 
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ေက်လြန္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ သမီးတို႔ 
အတြက္ မိခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ မိခင္ႀကီးျဖစ္သူအတြက္ သမီး 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ တာ၀န္မေက်ႏုိင္ခဲ့ရတာၾကာပါၿပီ။ သမီးေတြက 
လည္း   တစ္ခ်ိန္က ၀င္ေငြေကာင္းခဲ့တဲ့ ဆံပင္မိတ္ကပ္အလွျပင္ လုပ္ငန္း 
ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး  လစာခုႏွစ္ေသာင္းသာရတဲ့ ရပ္ကြက္ရဲ႕ကၽြန္အျဖစ္  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့အေမ့ကို မေက်နပ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ 
အခုေတာ့ ဆံပင္အလွဆင္တဲ့လက္ေတြဟာ ျပည္သူေတြအားကိုးရတဲ့ 
ရပ္ကြက္ကို ေအးခ်မ္းသာယာေအာင္ အလွဆင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ 
တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါၿပီ။ မိသားစုရဲ႕ပံ့ပိုးမႈ၊ နားလည္မႈေတြကိုလည္း ျပန္လည္ 
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ရရိွလာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီတာ၀န္ေတြက အနားယူလိုက္တဲ့တစ္ေန႔မွာ ဘယ္သူေတြကို 
အခ်ိန္ေပးဦးမလဲ ဆိုတာကိုလည္း သူစဥ္းစားထားၿပီးပါၿပီ။

" မိဘမဲ့ေတြကိုကယ္ဆယ္တ့ဲ အေဆာက္အဦးေလးေဆာက္ၿပီးရင္ 
မိဘမဲ့ကေလးေလးေတြကို ဆံပင္ညွပ္သင္ေပးမယ္။ စက္ခ်ဳပ္္တတ္တဲ့သူကို 
အကူအညီေတာင္းၿပီး စက္ခ်ဳပ္သင္ေပးမယ္။ ဇာထိုး၊ ပန္းထုိးတတ္သူကို 
ျပင္ဦးလြင္ကေနေခၚၿပီးေတာ့ ဇာထိုးပန္းထိုးလည္း သင္ေပးမယ္။ သူတို႔ 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါေလးေတြကို သင္ေပးၿပီးေတာ့ 
ဒီကေလးေလးေတြကို    အသိပညာေလးေတြရိွေအာင္   ထိန္းေၾကာင္း   ေပးမယ္။ 
ကိုယ္နဲ႔၀ါသနာတူတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေလးေတြစုၿပီး အဲဒီလုိမ်ိဳးေလးေတြ 
လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးေလး ေပၚလာတာေပါ့ေနာ္။"

OD;aqmifaeol&JUpdwf"mwf

အခုလက္ရွိ သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရတာကေတာ့ ေျမာက္ဥပကၠလာပ 
ၿမိဳ႕နယ္က(င)ရပ္ကြက္တစ္ခုတည္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ၁၉ ရပ္ကြက္လံုးမွာ 
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈလိုကိစၥေတြ၊ 
စက္ရံုအလုပ္သမေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အမႈကိစၥေတြ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ 
ခံရမႈေတြမွာေတာ့ သူဟာ ရပ္ကြက္မေရြး တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လႈပ္
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ရွားေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ သူလိုအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ ရဲစြမ္းသတၱိနဲ႔ 
ႏွလံုးရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔  ေနျပည္ေတာ္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔  ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳဆု 
ေတြ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။

" ျမန္မာႏိုင္ငံက မိန္းကေလးေတြအကုန္လံုးက ဘယ္အလုပ္ကိုပဲ 
လုပ္လုပ္၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
မိန္းမမို႔လို႔ လုပ္လို႔မရဘူးဆိုတာ မရိွပါဘူး။ ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ 
ကို ပုိၿပီးေတာ့လုပ္ႏုိင္တယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ဥာဏ္ရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ 
မိန္းကေလးေတြက ဘာမွေၾကာက္စရာလည္း မလိုဘူး။  ဘယ္သူနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ 
ရင္ေပါင္တန္းလို႔ရတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဘာမွေၾကာက္စရာကိုမရိွတာ။ "
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မိဆူးပြင့္ဆိုတာ ကေလာင္ကိုင္တဲ့ စာေရးသူတစ္ဦး 
ပါ။ မတရားမႈကို မႀကိဳက္ဘူး။ အင္အားႀကီးသူက 
အင္အားနည္းသူကို ဖိႏိွပ္ရင္ မခံခ်င္ဘူး။ႏိုင္ထက္စီးနင္း 
လုပ္တာေတြကို မေက်နပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မိဆူးပြင့္ ဆိုတဲ့ 
ကေလာင္လက္နက္ကို ဆဲြကိုင္ၿပီး စာေတြစေရးျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း 
မွာေတာ့  ထိုစဥ္က  အၾကမ္းဖက္ရက္စက္မႈေတြကို ကိုယ္တုိင ္
သိျမင္ခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ 
လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေန၀င္းေျပာတဲ့ ေသနတ္ဆိုတာ 
မိုးေပၚေထာင္ပစ္ရတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့စကားကို ၾကားခဲ့
ရၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စာေရးဆရာမ မိဆူးပြင့္ဟာ 
လက္နက္ဆဲြကိုင္ခဲ့ပါတယ္။  သူဟာဆန္႔က်င္ဘက္မ်က္ႏွာ 
စာႏွစ္ခုကေန ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရင္း ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔  
အေျဖရွာေနသူတစ္ဦးဆိုတာကို သူ႔ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း 
တခ်ဳိ႕ကိုၾကည့္ၿပီး နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။

udk,fu vufeufudkif wdkufaew,f 

qdkayr,fh  EdkifiHa&;t&  tajz&SmcsifvdkY 

wdkufaewm/  bmOD;wnfcsuf &nf&G,fcsufrS  

r&SdbJ aomif;usef;csif? &rf;um;csifvdkY 

r[kwfbl;/ awGUqHkaqG;aEG;a&;[m 

udk,fh&JU arQmfrSef;csuf? &nfrSef;csufyJ/

Photo: Aung Kyaw Latt
awmfvSefa&;orm;? Nidrf;csrf;a&;orm; 

rdql;yGifh
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Photo: Aung Kyaw Latt
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awmfvSefa&;&Jabmf&JUb0aumufaMumif; 

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ ေမြးခဲ့တယ္။ အထက္တန္းၿပီး 
တဲ့အထိ အဲဒီမွာပဲ ေက်ာင္းေနခဲ့တာပါ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လိႈင္နယ္ေျမကို 
၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ေရာက္လာတယ္။ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာက်ေတာ့ ဒီမို 
ကေရစီ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး ျဖစ္ၿပီး 
ေက်ာင္းေတြပိတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီ 
အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းမၿပီးလိုက္ဘဲနဲ႔     
လ က္ န က္ ကုိ င္ေ တာ္ လွ န္ေ ရး ထဲ  
ေရာက္သြားတာေပါ့။  မိဘကေတာ့ 
သမီးမိန္းကေလးျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ  
တကၠ သုိလ္ေက်ာင္းသူလည္းျ ဖစ္  
ဘြဲ႕ရခါနီးလည္းျဖစ္ေတာ့ ႏွေမ်ာ 
တာေပါ့။ စိတ္ပူတယ္။ မသြားေစခ်င္ 
ဘူး။ တစ္ဖက္မွာကလည္း ခြင့္မျပဳခ်င္ေပမယ့္လည္း ခြင့္ျပဳလိုက္ရတဲ့ 
သေဘာေပါ့။  ABSDF အဖဲြ႕၀င္အေနနဲ႔ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ ၁၉၉၅ 
မွွာ ABSDF မွာရိွတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြျပန္စုၿပီး ဗမာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢဆိုၿပီး 
ဖဲြ႕တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြႏုိင္ငံေရးမွာပါ၀င္လို႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ 
မိခင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ABSDF မွာ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ 
၂၀၁၄ ညီလာခံမွာ အေရြးခံခဲ့ရတယ္။
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awmxJuawmfvSefa&;&Jabmf odkYr[kwf ausmif;q&mrav;

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေတာထဲကိုစေရာက္ေတာ့ 
ကရင္နီ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕ဆီမွာေပါ့။ ကိုယ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ 
အဲဒီမွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြက ၇ တန္းေလာက္အထိပဲရွိတယ္။ ျမန္မာစာ 
လံုး၀မသင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ပညာေရးမွာ တာ၀န္ရွိသူေတြ မဟာမိတ္ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ျမန္မာစာသင္ဖို႔ တုိက္တြန္းရတယ္။ 
ကိုယ့္ဘာသာ စကားစာေပကိုလည္း သင္ပါ။ ျမန္မာစာလည္း သင္ပါေပါ့။ 
ျမန္မာစာ မတတ္ရင္ ေနာင္တခ်ိန္မွာ အခက္အခဲေတြ႕ႏုိင္တယ္ဆိုၿပီး 
ေျပာေတာ့ အဲဒီက်မွ ျမန္မာစာသင္ခြင့္ျပဳတယ္။ ေနာက္ႏွစ္က်ေတာ့ 
အထက္တန္း ေက်ာင္းဆက္လုပ္တယ္။   အဲဒီမွာဘြဲ႕ရေတြ၊  
ေက်ာင္းၿပီးကာနီးတဲ့ သူေတြစုၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုလုပ္ခဲ့ၾကတ
ယ္။  ကေလးေတြ ပညာေရးကို ေဇာက္ခ် လုပ္ေပးျဖစ္တယ္။  ၿပီးေတာ့ ABSDF 
ဗဟိုရဲ႕ ေဒါင္းအိုးေ၀စာေစာင္မွာ လည္း အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ခဲ့တယ္။ 

၉၄-၉၅ ေလာက္မွာ အိမ္္ေထာင္က်တယ္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ 
ကလည္း ၿမိတ္၊ ထား၀ယ္ဘက္က ေတာခိုလာတဲ့ ေက်ာင္းသား 
တစ္ေယာက္ေပါ့။ စခန္းေတြေတာ့မတူၾကဘူး။ ေနာက္ဆံုး ဗဟိုမွာလာၿပီး 
တာ၀န္က်တယ္ေလ။ သူကစစ္ရုံးမွာတာ၀န္က်ၿပီး ကိုယ္ကေတာ့ျပန္ၾကား 
ေရးမွာ တာ၀န္က်တာေပါ့။ အဲဒီမွာေတြ႕ၿပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္က်တာ။  
သမီးေလးတစ္ေယာက္ ေမြးတယ္။ သမီးကိုေမြးေတာ့ ေတာထဲမွာပဲ 

ရွိေနတယ္။ ေမြးတဲ့အခါ ကိုယ္က 
အသက္(၃၀)ဆိုေတာ့ တတိယႏိုင္ငံ 
ေရာက္ေနၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ 
ကလည္း ေျပာပါတယ္။ေတာထဲမွာ 
မေမြးနဲ႔။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ တက္ေမြးတာ 
ပိုေကာင္းတယ္။ သူတို႔ေထာက္ပံ့ၾက 
မယ္လို႔ ေျပာၾကတာေတြ ရွိတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ကိုယ္က ဗဟုိ 
ေကာ္မီတီ၀င္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ 
ေနတယ္။ ကိုယ့္ေနာက္မွာလည္း 
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ရဲေမေတြ  ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ကိုယ့္တစ္ေယာက္ထဲ 
ၿမိဳ႕ေပၚတက္ေမြးရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒိီၾကားထဲ ကိုယ့္ရဲ႕ 
ကံၾကမၼာေပါ့ေလ။ ကိုယ့္ကိုေမြးေပးတဲ့ အလွည့္က်တာ၀န္ရိွတ့ဲေဆးမွဴးက  
လုပ္သက္နည္းတဲ့ ေဆးမွဴးျဖစ္ေနတယ္။ ေမြးရတာကလည္း ခက္ေနတယ္။ 
အခ်ိန္ေတြၾကာလာၿပီးေနာက္ပိုင္း သူေမြးလို႔မရတဲ့အခါက်ေတာ့မွ တျခား 
ေဆးမွဴးေတြလည္း ေရာက္လာေတာ့တာေပါ့။  အဲဒီအခ်ိန္ ကေလးက 
ခ်က္ႀကိဳးျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပိုး၀င္သြားတယ္။ ၂ - ၃ ရက္ေလာက္မွာ 
အသားေတြ၀ါလာတယ္။ ဦးေႏွာက္ကို ထိတယ္။ ကေလးကလည္း ပံုမွန္ 
ကေလး မျဖစ္လာေတာ့ဘူး။ အခုဆိုရင္ သူကစကားမေျပာႏိုင္ဘူး။  နားလည္း 
မၾကားရေတာ့ဘူး။

OD;aqmifol&JUpdwf"mwf

ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္က မမွားဘူး။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဘ၀အတြက္ တကယ့္အႀကီးမားဆံုး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ 
တာ၀န္ယူလာတဲ့ အခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွွာ ကိုယ့္ထက္ငယ္တဲ့ရဲေဘာ္ေတြ 
အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ရဲေဘာ္ အသစ္ေတြလည္းရွိတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္း 
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ထဲမွာလည္း ကုိယ့္ထက္ဆိုးတဲ့သူေတြ ရွိေနတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာမဆို 
သမီးထက္ အေျခအေနဆိုးတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။  အဲဒီအေပၚမွာ   
တာ၀န္ရိွေနတယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ခံစားရတဲ့အခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အားျပန္ 
တင္းရတာေပါ့။ 

awmfvSefa&;orm;? Nidrf;csrf;a&;orm; rdql;yGifh

အ စိုး ရ အေ န နဲ ႔ 
သူတို႔အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္မယ္၊  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မယ္ဆိုၿပီး စၿပီး 
ကမ္းလွမ္းလာတဲ့အခ်ိန္ တိုင္းရင္း 
သားအဖြဲ႕ ေတြကိုခ်ဥ္းကပ္ စည္းရုံး 
လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔က ABSDF 
နဲ႔စကားေျပာမယ္ဆိုၿပီး ကမ္းလွမ္း 
လာတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဘက္ 
ကလည္း ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ကုိယ္ 
က  လက္နက္ကိုင္တိုက္ေနတယ္ 

ဆိုေပမယ့္  ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာခ်င္လို႔ တိုက္ေနတာ။ ဘာဦးတည္ခ်က္၊ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွမရွိဘဲ ေသာင္းက်န္းခ်င္၊ ရမ္းကားခ်င္လို႔မဟုတ္ဘူး။ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ပဲ။  

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစကား၀ိုင္းအခင္းအက်င္းကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ 
လုပ္ရမယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ထဲ ၀င္လာ 
တာပဲျဖစ္တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကေနၿပီး  ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚသြားတဲ့ အစီအစဥ္မွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္ေနပါတယ္။ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။            
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“ဖယ္္ဒရယ္ခရီးကုိစတင္ဖို႔ … ဟိုး ခ်င္းေတာင္တန္းႀကီးက ... 
ကၽြန္မဇာတိၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေလးကုိ ဖက္ဒရယ္ခရီးႏွင္ဖို႔ … ျပန္သြားပါၿပီ … 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ …. ကၽြန္မနဲ႔အတူ ဖက္ဒရယ္ ခရီးႏွင္ေနၾကတဲ့ 
… ဖက္ဒရယ္ခရီးသည္ေတြအားလုံး .... ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ခရီးလမ္းမွာ 
… ခံခဲ့ဖူးတဲ့၊ ခံခဲ့ရတဲ့စိတ္ဒဏ္ရာေတြ၊ နာက်ည္းမႈေတြနဲ႔ သံသယေတြ 
တစ္ေပြ႕တစ္ပိုက္ႀကီး ေထြးပိုက္ရင္း … ရင္ဆို္င္အံတု၊ တြဲလက္ေတြ ခိုင္ၿမဲစြာနဲ႔ 
ဖက္ဒရယ္ခရီးကို အေရာက္သြားၾကစုိ႔ေနာ္ …” 

ဒီစာသားေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ 
ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္႐ႈျမင္လိုတဲ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိိဳးစားေနသူ 
တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြပါ။ သူကေတာ့  မိုင္ခ်င္းခ်င္း ဆိုတဲ့ 
ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ပါပဲ။ သူ႔ကို ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တေလွ်ာက္ ေဆြးေႏြးပဲြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္သလို၊  တိုင္းရင္း 
သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္း 
အေ၀းမွာလည္း   ေတြ႕ျမင္ၾကရပါတယ္။  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးလွတဲ့  သူ႔ဇာတိၿမိဳ႕ရွိရာ  
ခ်င္းေတာင္တန္းကေန  ရွည္လ်ားလြန္းလွတဲ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမွာ 
တစိုက္မတ္မတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို သူနဲ႔ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာ 
သိခဲ့ရပါတယ္။ 

ußGefr&JU tjrifuawmh trsKd;orD;awG 

EdkifiHa&;rSma&m Nidrf;csrf;a&;jzpfpOfrSma&m 

ygvmzdkY wHcg;awmh olwdkY zGifhay;ygw,f? 'gayr,fh 

olwdkYzGifhay;wJh wHcg;u usOf;w,faygh/

Nidrf;csrf;a&;vkyfief;pOfxJ ajcpHkypf0ifcJhol 

rdkifcsif;csif;
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ausmif;q&mr vlrIa&;orm;

 ကၽြန္မကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ 
ဖလမ္းၿမိဳ႕မွာ ေမြးတယ္။ မူလတန္းနဲ႔ 
အလယ္တန္းကို       ဖလမ္းမွာပဲ တက္ 
တယ္။ အထက္တန္းကိုေတာ့ ကၽြန္မ  
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊          လသာ၂ မွာ  ေက်ာင္းတက္ခဲ့ 
ၿပီးေတာ့ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေလးမွာပဲ ေက်ာင္း 
ဆရာမ ျပန္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မက 
ေက်ာင္းဆရာမ လုပ္ရင္းနဲ႔လည္း 
လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ျဖစ္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ျဖစ္သြား 
တာက ၂၀၀၇ မွပါ။ အဲဒါကလည္း 
ကၽြန္မတို႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးဘဝ ျမွင့္ 
တင္ေရးအတြက္ ဆိုၿပီးေတာ့မွ စိတ္တူ 
ကိုယ္တူေတြ စုေပါင္းၿပီး ဒိုင္းသင္ပါရ္    
ဆိုတဲ့  အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ 
ျဖစ္တာပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕ 

စာေတာ္ေပမယ့္ ပညာဆက္မသင္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကိုလည္း 
ကၽြန္မတို႔က ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့  
မုဆိုးမေတြ၊ တစ္ခုလပ္ေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ကိုလည္း တစ္ဖက္ 
တစ္လမ္းက ကူညီေပးႏုိင္ေအာင္ အလုပ္ရွာေပးတာ၊ တစ္ခုခုစီစဥ္ 
ေပးတာမ်ဳိးလည္း လုပ္ေပးပါတယ္။ 

Nidrf;csrf;a&;tusKd;awmfaqmif

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျဖစ္တာကေတာ့ 
ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းက ဒါရိုက္တာက ဖလမ္းၿမိဳ႕ကို ေရာက္လာတယ္ေလ။ သူ 
ဖလမ္းေရာက္လာေတာ့ သူနဲ႔ကၽြန္မနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မကလည္း 
အရင္ကတည္းက သူ႔အေၾကာင္းကို သိခဲ့တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တယ္ 
ဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္ေလးသေဘာက်တယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ 
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အားလံုးကို  ထားခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္မလည္းရန္ကုန္ကိုလာၿပီး ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး 
ရွင္းမွာ စၿပီးေတာ့ လုပ္လိုက္တယ္။

အဲ့ဒီအခ်ိန္က စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ 
တစ္ခါဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔နယ္စပ္မွာေတြ႕ဆံုဖို႔စီစဥ္ထားၿပီးကာမွွ အခ်ိန္ကပ္ 
ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးမိနစ္မွာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းတာ လုပ္ရတယ္။ 
ကၽြန္မတို႔ေတြ႕ဆံုမယ့္ေနရာကို ညႀကီးမွာ ကားစီစဥ္ၿပီးသြားရတာမ်ဳိး၊ 
ေတာထဲမွာ သြားရတာမ်ဳိးေတြလည္း ႀကံဳရတယ္။ ကၽြန္မတစ္ေယာက္ 
အတြက္ အခက္အခဲဆိုရင္ေတာ့ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖဲြ႕မွာ အားလံုးက 
အမ်ဳိးသားေတြခ်ည္းပဲ။   ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ   လက္နက္ကိုင္လာတဲ့ CNF    
ကလည္း အားလံုးက  အမ်ဳိးသားေတြခ်ည္းပဲ။  ေနာက္ၿပီးေတာ့  နမခ 
ေပါ့ေနာ္ ၊  အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကလာတဲ့ အားလံုးကလည္း 
အမ်ဳိးသားေတြခ်ည္းပဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္း အမ်ဳိးသမီး 
ပါတယ္။  ကၽြန္မ အဲဒီမွာေတာ္ေတာ္ေလးကိုေတာ့ ဒုကၡေရာက္ခဲ့တယ္ေပါ့။ 
အဲဒီတုန္းက ဘာသာေရးဆရာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာင္ ဒီအလုပ္ကို 
မလုပ္ရဲၾကဘူး။ 
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ဆိုေတာ့ ကၽြန္မကလည္း  ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို  အရမ္းျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ 
ဆႏၵနဲ႔ေပါ့။ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကိုလည္း နားလည္တယ္။ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခုလက္နက္ကိုင္တိုက္ဖို႔ သြားၾကတဲ့အခါေတြမွာ၊  
သူပုန္သြားလုပ္တဲ့အခါမွာ သူတုိ႔အေမေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြ၊ သူတို႔အစ္မ 
ေတြ ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ကၽြန္မကနိစၥဓူဝျမင္တဲ့အခါမွာ  ကၽြန္မၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ကို လိုခ်င္တဲ့စိတ္ျပင္းပ်တယ္။ 
ဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
လုပ္တဲ့အခါမွာ ဒီစိတ္ဓာတ္နဲ႔ပဲ ထင္ 
ပါရဲ႕။ ကၽြန္မက ေျခစံုပစ္ၿပီးေတာ့ 
ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ခဲ့တယ္ေပါ့။အဲ့ဒါ 
ေၾကာင့္ထင္ပါရဲ႕။ ကၽြန္မဒီၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလုပ္တုန္း ကဆိုရင္သူငယ္ခ်င္း 
မိန္းကေလး မရွိဘူး။  ကၽြန္မကို  သူတို႔ 
ေၾကာက္တယ္လုိ ႔ ပဲေခ ၚရ မွာပဲ ။ 
အခုခ်ိန္ထိ ကၽြန္မမွာ အမ်ဳိးသမီး 
သူငယ္ခ်င္း နည္းပါတယ္။ဆိုေတာ့ 
ဒီဟာကလည္း ကၽြန္မရဲ႕အခက္ 
အခဲတစ္ခု ေပါ့။

nDaemifwdkif;&if;om;z,f'a&;&Sif;&JU 'g&dkufwm

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဖြဲ႕လို႔ရတယ္ဆိုၿပီး 
ေတာ့မွ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီကေန 
တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာတာ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ႕ရတယ္၊ 
စကားေျပာၾကရတယ္ေပါ့။   တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
ရိွသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ဒီလိုနဲ႔စုရင္းစုရင္းနဲ႔ ညီေနာင္ 
တုိင္းရင္းသားဖယ္ဒေရးရွင္း တည္ေထာင္လိုက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မလည္း 
ဒီေနရာ ကိုေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာပါတဲ့ ပါတီေတြမွာလည္း 
အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ 
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ ပါဝင္မႈႏႈန္းကေတာ့ 
အားရစရာ  သိပ္ေတာ့ မရွိေသးဘူး။  ကၽြန္မကေတာ့ သူမ်ားေျပာတဲ့    
အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ေတာင္မေျပာလိုပါဘူး။  ဒါေပမယ့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေလာက္ကေတာ့  ျဖစ္လာသင့္တယ္လို႔  ထင္တာေပါ့ေနာ္၊ 

အခုခ်ိန္မွာဆိုရင္လည္း အမ်ဳိးသားေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြ 
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပိုမိုပါဝင္လာဖို႔ 
ဖိတ္ေခၚပါတယ္လို႔ အဲလိုေျပာတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မရဲ႕အျမင္ 
ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႏိုင္ငံေရးမွာေရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာေရာ 
ပါလာဖို႔    တံခါးေတာ့သူတို႔ဖြင့္ေပးပါတယ္၊  ဒါေပမယ့္  သူတို႔ဖြင့္ေပးတဲ့ 
တံခါးက က်ဥ္းတယ္ေပါ့၊ က်ဥ္းေတာ့ကၽြန္မျဖစ္ေစခ်င္တာက  ဒီထက္ 
က်ယ္က်ယ္ေလး  တံခါးကိုဖြင့္ေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ 
ပါဝင္မႈေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီး မ်ားလာမယ္လို႔ ကၽြန္မကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ 
တာေပါ့ေနာ္။ 

Nidrf;csrf;a&;&zdkYBudK;pm;ol&JUarQmfvifhcsuf

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံကို တကယ့္ကုိပဲ  ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု 
တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္လံုးက အာဃာတေတြ၊ အတိတ္ေတြကို 
အတိတ္မွာထားၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံအတြက္၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္၊ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ မီွတင္းေနထိုင္ေနတဲ့  လူသားအားလံုးရဲ႕ အနာဂတ္ကို 
ေရွ႕႐ႈၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေစခ်င္တယ္။  ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကို  
ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ပဲ  ေျဖရွင္းေစခ်င္တယ္။  ။
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မေဖြးယုမြန္ ဆိုတာကေတာ  ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ       အာဆီယံ 
လူငယ္ဖိုရမ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္ 
တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း 
တစ္ဦးရဲ႕သမီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းကစလို႔ 
ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ယဥ္ပါးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ျမန္မာ 
လူငယ္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑မွာ ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ 
အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ၿပီး သူကိုယ္တိုင္ 
ကလည္း ပင္လံုၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ 
ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္နဲ႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အၿမဲအသင့္ 
ရွိေနတဲ့ လူငယ္တစ္ဦးအျဖစ္ အရင္ကအေၾကာင္းေတြကို 
သက္ေသာင့္ သက္သာျပန္ေျပာျပေနႏိုင္ၿပီျဖစ္ေနေပမယ့္ 
လို႔တခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦးရဲ႕သမီးအျဖစ္ 
ရုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြက         အေတာ္ ခက္ခဲခဲ့မွွန္းသူ႔စကား 
အခ်ဳိ႕က ေဖာ္ျပ ေနပါ တယ္။

ppfyGJudkzefwD;aewmu a,mufsm;awG/  

b,ftrsdK;orD;urS ppfyGJawGjzpfzkd YtwGuf 

vufeufqJGudkifNyD; awmh wkdufaewmr[kwfbl;/ 

ppfyGJu ay;wJh jyóemawGu trsdK;om;awG 

BuHKae&wmxufukd trsdK; orD;awGu ykdrsm;w,f/

Nidrf;csrf;a&;pum;oHtwGuf  taxmuftuljzpfapcJhwJhvli,f

razG;,krGef
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vrf;jyolr&SdwJhaeY&ufrsm;

ကုိယ္သိတတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္အေဖကုိ ေထာင္ထဲမွာ သြားေတြ႕ 
ေတြ႕ေနရတာေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္က အရမ္းလည္း ႐ုန္းကန္ရတယ္။ မိသားစု
၀င္ေတြဆိုရင္လည္းေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝုိင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ ေထာင္က်သမီးေပါ့။ ဘာေၾကာင့္ ေထာင္က်တယ္ဆုိတာ 
လူေတြက မသိဘူး။ အေဖကလည္းသူ႔ဘဝကုိ ေထာင္ထဲမွာအၾကာႀကီး 
ျဖတ္သန္းခ့ဲရတာဆိုေတာ့ သားသမီးေတြ ဘယ္လိုၾကီးလာလဲဆုိတာ မျမင္ 
ရဘူး။ အဲဒီေတာ့ သားသမီးေတြရဲ႕စိတ္ထားက ဘယ္လုိလဲဆိုတာ ေသခ်ာ 
မသိဘူး။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ သားသမီးေတြကလည္း အေဖဘယ္လို 
လိုခ်င္လဲဆုိတာ သိဖို႔ခက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အေဒၚေတြနဲ႔ပိုရင္းႏွီးေတာ့ 
ၾကားထဲမွာ မိသားစုအခက္အခဲေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။

ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ တကၠသိုလ္တက္တဲ့ ေလးႏွစ္ 
ေလာက္က ဘဝမွာေတာ္ေတာ္ကုိခါးတယ္။ စိတ္အရမ္းပင္ပန္းတယ္။ 
သူမ်ားအိမ္မွာေနရတဲ့အခါဆုိေတာ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရမ္းကိုခံစားရတာ 
ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ 
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အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဝႀကီးက လမ္းေပ်ာက္ေနသလုိပ။ဲေထာင္က် 
ေနတဲ့အတိုင္းပဲ။ ကုိယ့္မွာ ေရွ႕ကိုဘာသြားလုပ္မွာလဲ၊ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ 
ဘာမွကုိမျမင္ဘူး။ လမ္းျပမယ့္သူလည္း မရွိဘူး။ ေကာင္းတာတစ္ခုက 
ဘာလဲဆုိေတာ့ အိမ္ျပန္လာခ်င္လားေပါ့ အိမ္ကေမးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
စဥ္းစားလိုက္တာက ကုိယ္ေလွ်ာက္ထားၿပီးသား လမ္းကုိျပန္မလာဘူးလို႔။ 
ဒီမွာပဲ ဆက္ေနမယ္။ ေက်ာင္းၿပီးေအာင္ ေနလုိက္မယ္ေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ပဲ 
ႀကိဳးစားတယ္။ ဘဝမွာအေကာင္းဆံုးအရာေတြကေတာ့ သူငယ္ခ်င္း 
ေတြပဲရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာကို ငယ္ငယ္ကတည္းက မုန္းတယ္။ 
ကိုယ္ႀကီးလာတဲ့အခါ ကုိယ္တည္ေဆာက္ရမယ့္ မိသားစုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ထပ္ၿပီးေတာ့ အနာတရ မႀကံဳခ်င္ေတာ့ဘူး။ 

ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္ရွာတယ္။ သတင္းေထာက္ 
ခဏလုပ္ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာသာျပန္လုပ္တယ္။ အဂၤလိပ္စာကလည္း 
အရမ္းကၽြမ္းက်င္ႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ၾကည့္တယ္။အဲဒါနဲ႔ 
ႏုိင္ငံျခားသတင္းေတြကုိ ထိေတြ႕ေနရတာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီမွာလည္း 
မေက်နပ္ျပန္ဘူး။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ဘဝက ဒါမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္ 
တစ္ခုခုျဖစ္ခ်င္ေနတယ္ေပ့ါေနာ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ပဲ ထိုင္းနဲ႔ ကေမာၻဒီးယားနဲ႔ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ တကယ့္ေနရာမွာသြားၿပီးေတာ့ ေလ့လာခြင့္ရတယ္။ 
အဲဒီမွာ အဲဒီသင္တန္းက ကုိယ့္ဘဝအတြက္ အလွည့္အေျပာင္း 
ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြက 
ဘာေတြလဲဆိုတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးေလ့လာရတယ္။ေနာက္လူငယ္ေ
တြကုိယ္တုိင္ သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးအတြက္ ဘယ္လိုေတြေတာင္းဆုိမလဲ
ဆုိတာေတြကို ေလ့လာခြင့္ရတယ္။ အဲဒီကေန ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာၿပီး 
ေတာ့မွ လူငယ္ေတြကုိစု႐ုံးျဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြကုိယ္စား ဘယ္လုိ 
ဦးေဆာင္ရမလဲဆုိတာကို တတ္လည္းမတတ္ဘူး။ သိလည္းမသိဘူး။ 
ဒါေပမယ့္  စၿပီးေတာ့လုပ္ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။  လူႀကီးတခ်ိဳ႕ကလည္း 
ကူညီေပးၾကပါတယ္။ အဲဒီကေနမွတဆင့္ ျမန္မာလူငယ္ဖုိရမ္ကုိ တျခား 
လူငယ္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ဆက္လုပ္ျဖစ္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာတယ္ 
ေပါ့။
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အဓိက အေၾကာင္းအရင္းက လူငယ္ေတြဟာ အမ်ားစုျဖစ္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္အၿမဲတမ္းေနာက္က်ခံေနရတယ္။သူတုိ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ 
ခံေနရတယ္။ သူတုိ႔ကသူတို႔ရဲ႕အားေတြကုိေတာ့ႏုိင္ငံေတြက ယူသံုးေလ့ 
ရွိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ ျဖည့္ဆည္းရမယ့္ဟာေတြဆုိရင္ 
အၿမဲတမ္း ေမ့ေနၾကတယ္။ အဲဒီဟာကုိ ေျပာရမယ္။ လူငယ္တိုင္းကလည္း 
သိေနရမယ္။ အဲဒီမွာခံယူတာက လူငယ္သည္ ဆုိက္ကားသမားပဲျဖစ္ေနဦး၊ 
ျပည့္တန္ဆာပဲျဖစ္ေနဦး၊ သူ႔မွာသူ႔အခြင့္အေရးရွိတယ္။ သူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
ကုိယ္တုိင္ေတာင္းဆုိႏုိင္ရမယ္ဆုိတာမ်ိဳးကုိျမင္မိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ျမင္မိေတာ့ 
လူငယ္ေတြအားလံုးနဲ႔ စုရံုးၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၅ ေလာက္အထိ 
လုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။
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တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာလည္း လူငယ္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြလုပ္ျဖစ္
တယ္။ တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာတဲ့အခါ၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ 
လႈပ္ရွားမႈကလည္း အားေကာင္းလာတဲ့အခါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြ၊ 
စစ္ပြဲရပ္ဖို႔ ကိစၥေတြကုိ  အဓိကလူငယ္အားနဲ႔ ေျပာျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါက 
ကိုယ္ တစ္ေယာက္တည္း   လုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။   လူငယ္ေတြ 
အားလံုးက တြဲၿပီးေတာ့လုပ္တာ။ ကုိယ္လည္း အင္တုိက္အားတုိက္လုပ္ျဖစ္ 
တယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနတာေတာင္မွ ဒီမတရားမႈေတြကုိ 
ကိုယ္ေတြက ျမင္ေနရတယ္။ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္။ ခံေနရတယ္။ 
ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ေတာင္ စားရေသာက္ရဖုိ႔ အရမ္းခက္ခဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 
မိသားစုေတြက အိမ္ေတြကုိစြန္႔ခြာၿပီးေတာ့ ေျပးရတယ္။စစ္ရဲ႕ဒဏ္ကုိခံစား 
ေနရတယ္။ စစ္ျဖစ္ပြားမႈေတြကုိလံုးဝမျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒါနဲ႔ပဲ 
အဓိကအားျဖင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကိစၥေတြကို အမ်ားႀကီးလုပ္ေဆာင္ျဖစ္တယ္။ တကယ္က စစ္ပြဲကဖန္တီး 

ေနတာက ေယာက္်ားေတြ။ဘယ္ 
အမ်ိဳးသမီးကမွစစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ 
အတြက္ လက္နက္ဆဲြကိုင္ၿပီး 
ေတာ့ တုိက္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ 
စစ္ပြဲကေပးတဲ့ ျပႆနာေတြက 
အမ်ိဳးသားေတြ ႀကံဳေနရတာ 
ထက္ကုိ အမ်ိဳးသမီးေတြကပုိမ်ား 
တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္ပြဲနဲ႔ 
အမ်ိဳးသမိီးေတြက တုိက္႐ုိက္ကုိ 
ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရ 
တယ္။ အဲဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္မွာ  ေဆြးေႏြးပြဲေတြထုိင္ရ 
တဲ့အခါ အမ်ိဳးသားခ်ည္းပဲ ထိုင္ေန 
လို႔ ဒီျပႆနာက ေျဖရွင္းတာ 
မဟုတ္ဘူး။ 
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လူငယ္ေတြဆုိရင္လည္း အခုဆုိရင္ဆက္ၿပီးေတာ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွား 
ေနတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို ျမင္ရတာအားရမိတယ္။ 
ေျပာခ်င္တာက ဒီလူငယ္လႈပ္ရွားမႈႀကီးက ေရွ႕ဆက္သြားေနဦးမွာ။ ကုိယ္
လုပ္ႏုိင္တဲ့အပုိင္းတုန္းကလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔လုပ္ခဲ့တယ္။ 
အဲဒါကိုဆက္ၿပီးေတာ့မွ လူငယ္ေတြက သူတို႔နည္းသူတို႔ဟန္နဲ႔ ဆက္ေမာင္း 
ေနမွာပါ။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးက ဆက္သြားေနတာ 
ကုိျမင္ရတဲ့အတြက္လည္း လူငယ္ေတြကုိ  ခ်ီးလည္းခ်ီးက်ဴးတယ္။ 
အားလည္း ေပးတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေပါ့ေနာ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ 
ဆိုရင္လည္း အခုခ်ိန္ထိ စစ္ပြဲေတြမရပ္ေသးဘူး။ အဲဒီအတြက္လည္း 
စတ္ိပ်က္တယ။္ ဒီေလာက္ေတာငမ္ ွကုယိ္ေတြအခ်နိ္ေတြေပးခဲတ့ာ ဘာမမွေ
ရြ႕ပါလားဆုိၿပီးေတာ့.........တစ္ခါတေလ စိတ္ဓာတ္က်တယ္။ တစ္ဖက္မွာ 
ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဥပမာဆိုၾကပါစုိ႔  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔လုိ
မ်ိဳး အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းအခုဆိုရင္ အစုိးရအဆင့္မွာပါ 
ဒါကုိ ဆင္ႏႊဲလာတာေတြ႕ရတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဖမ္းတယ္ေလ။ 
အခုေနာက္ပိုင္း သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္က ဆင္ႏႊဲလာတဲ့အခါမ်ိဳးေတြကုိ ျမင္ရတဲ့ 
အခါက်ေတာ့ ကိုယ္ေတြလုပ္ခဲ့တာေတြက နည္းနည္းေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကားသံအတြက္ေတာ့ အေထာက္အကူျပဳခဲ့တာပဲ လို႔ျမင္မိတယ္။  ေက်နပ္ 
အားရမိတယ္။            ။
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အေနာလို႔ ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကတဲ့ ကရင္တုိင္းရင္း 
သူ ခဲြစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ 
ေနာ္မာေသးကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
၁၉ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္ ၁၀၀၀ ေဆးရံုမွာ 
ျမန္မာ့ေဆးပညာ အတြက္   ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ 
လာမယ့္ ခဲြစိတ္မႈတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူပါ။ ဒီခဲြစိတ္မႈ 
ကေတာ့ သံုးလသားကေလးငယ္ရဲ႕ ၀မ္းဗိုက္ထဲမွာ အတူ 
ပါလာတဲ့ သေႏၶသားအပိုသံုးျမႊာပူးကို ေအာင္ျမင္စြာ ခဲြစိတ္ 
ကုသႏုိင္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။ ဒီျဖစ္စဥ္မ်ဳိးဟာ ပံုမွန္ေမြးဖြားသူ 
ငါးသိန္းမွာ တစ္ဦးသာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြအရ ခုလုိမွားယြင္းသေႏၶတည္မႈမ်ဳိး 
ဟာ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ၇၀၀ သာ ရွိေသးတယ္လို႔ဆိုပါ 
တယ္။ ေဒါက္တာေနာ္မာေသးဟာ အခုလိုကေလးဗိုက္ 
ထဲမွာ  ကေလးရွိေနတဲ့ အေနအထားကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ခဲြစိတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  
ပညာဥာဏ္အားေရာ ခြန္အားပါ အသံုးခ်ရတဲ့အမ်ဳိးသမီး 
ခဲြစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးရဲ႕ ဘ၀တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
ကေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြအျပည့္ပါပဲ။
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တခ်ဳိ႕ကေလးေတြက တာ၀န္ခ်တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေဝး 
ေရာက္တာတုိ႔ ဒုကၡေရာက္တဲ့ေနရာတို႔ေရာက္လို႔ရွိရင္ ညည္းတတ္ၾကတာ 
ေပါ့ေနာ္။  ဒါကေတာ့ ညည္းမွာပါပဲ။  အေနာတုိ႔လည္း  ငယ္ငယ္တုန္းက 
ဒီလုိေနရာေတြကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ အေနာ အၿမဲတမ္းေျပာေနက် 
စကားတစ္ခြန္း ရွိတယ္။ အေမဆုိတာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက သမီးပါပဲဆိုတာ။ 
အေနာတုိ႔လည္း ဒီလုိပဲလက္ေထာက္ဆရာဝန္ဘဝကေန ခက္ခက္ခဲခဲ 
သြားခဲ့ရတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚက်ခဲ့တာဆုိလို႔ ဘြဲ႕လြန္တက္တဲ့အခ်ိန္ပဲ ရန္ကုန္ကုိ 
ေရာက္ခဲ့တာ။ အခက္ခဲဆံုးေနရာကေတာ့ ပုေလာဆိုတဲ့ေနရာပဲ။ 
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ပုေလာက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အရမ္းကုိေကာင္း 
သြားၿပီ။ ကားလမ္းနဲ႔လည္းသြားလို႔ရၿပီ။

အေနာ သြားတုန္းကဆုိရင္ ပုေလာကုိ ေျမပံုထဲမွာ ရွာၾကည့္ 
ရတယ္။ ေျမပံုထဲမွာ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေလးရဲ႕ ေရထဲမွာေတြ႕ 
ရတာေပါ့။ ေရလမ္းခရီးဆုိေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ေၾကာက္သြားတာ 
ေပါ့ေနာ္။ အေနာက ေရမကူးတတ္ဘူးေလ။ ေရထဲကိုခ်လိုက္ရင္ 
ပလံုဆုိၿပီးေတာ့ ျပဳတ္က်သြားမွာ။ ဒါေပမယ့္ လူႀကီးေတြကို 
တင္ျပလုိက္ေတာ့လည္း ေအာ္ဒါထြက္ၿပီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မသြားလို႔ 
မရဘူးဆုိေတာ့ သြားရတာပဲ။ သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီတုန္းက ကားလမ္း 
မရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၿမိတ္ကုိ ပထမဦးဆံုး ေလယာဥ္စီး သြားရတယ္။ 
ၿမိတ္ေရာက္ေတာ့မွ ေရလမ္းကေန ပုေလာၿမိဳ႕ကုိသြားရပါတယ္။  
ၿပီးေတာ့အဲဒီအခ်ိန္မွာက ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္ဖဲြ႕ေတြရွိတယ္။ 
ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြရွိတယ္။ သူတို႔က အဲဒီေရလမ္းခရီးမွာ 
ရံဖန္ရံခါပစ္ခတ္တာေပါ့။ အဲဒီလိုပစ္ခတ္တဲ့အေတြ႕အႀကံဳကုိ အေနာ 
ကိုယ္တုိင္ ႏွစ္ခါတိတိႀကံဳခဲ့ရတယ္။ ေၾကာက္ေတာ့ေၾကာက္တာေပါ့။ 
စက္ေလွကလည္း သစ္သားေဘာ္ဒီႀကီးေတြ။ အေနာက ေရမကူးတတ္တဲ့ 
အခါက်ေတာ့ သစ္သားေဘာ္ဒီမွာ ေရေတြလာ႐ိုက္တာကိုၾကည့္ၿပီး အခုေန 
ငါျပဳတ္က်သြားရင္ ငါေသမွာပဲဆုိတဲ့ အဲဒီအေတြးမ်ိဳးပဲရွိတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ 
တနသာၤရီတုိင္း၊ ပုေလာမွာ အေနာ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတယ္။ 
ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီအခ်ိန္ကအဲ့ဒီမွာ အေနာအတြက္ ေနဖို႔အိမ္မရွိဘူး။ 
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ကိုယ္တာ၀န္က်တဲ့ မိခင္နဲ႔ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနေလးမွာပဲ ေန႔ခင္း 
ဘကမ္ွာ  အေမေတြကု ိဗိကုႀ္ကီးသည္ေတြက ို ၾကည့ၿ္ပီးရင ္ဗိကုႀ္ကီးသည္ေတြ 
ထုိင္သြားတဲ့ ခံုေလးေတြကုိ အေနာကညက်ရင္ ျပန္စီီၿပီးေတာ့ခင္းၿပီးေတာ့ 
အိပ္ခဲ့ရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အေနာကေတာ့ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ 
ပစ္တုိင္းေထာင္လိုပဲေနတယ္။ အဲဒီမွာ ေနေနတုန္းကုိ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ 
ေလးငါးခါေလာက္ အပစ္ခံရေသးတယ္။ အေနာေနတဲ့ အနားကုိ 
လက္နက္ႀကီး က်တယ္။ ေတာ္ေသးတယ္။ အေနာကိုေတာ့ မထိဘူး။ 
အဲဒီအခ်ိန္က ပါဆယ္လက္ပစ္ဗံုးေပးတဲ့စနစ္ကလည္း ရွိေသးတယ္။ 
ၿပီးေတာ့အဲ့ဒီအခ်ိန္က ေသာင္းက်န္းသူ႐ႈံ႕ခ်ပြဲေတြ ဘာေတြလည္းလုပ္ရ 
ေသးတယ္။ အေနာသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ စင္ေပၚ 
တက္ေျပာရတာေတြဘာေတြလုပ္ရတာေပါ့။  အဲဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာ 
တစ္ခုေၾကာက္ရတယ္။ ကရင္မ၊ ကရင္ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကရင္ 
ေသာင္းက်န္းသူ႐ႈံ႕ခ်ပဲြမွာ တက္ေျပာေနရရင္ သူတို႔ေတြကလည္း 
အေနာကုိ အႏၱရာယ္ျပဳႏုိင္တယ္ေလ။  ဒါေပမယ့္ အေနာဆီကိုလာလာၿပီး 
ေဆးကုေနတဲ့ ရြာသားေတြကလည္း ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြပဲ။ 
သူတို႔ကို ေျပာျပထားရတယ္။ ငါေတာ့ ဒီလိုဒီလိုတက္ေျပာဖို႔ရွိတယ္။  ငါ့ကို 
အႏၱရာယ္ မျပဳနဲ႔ေနာ္လို႔။ သူတို႔ကလည္း ရပါတယ္.... ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွ 
မလုပ္ပါဘူးတဲ့။ အဲဒီကေနပဲ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ဘြဲ႕လြန္ကုိေျဖခဲ့ရတာေပါ့။ 
ဘြဲ႕လြန္တက္ဖုိ႔ဆိုၿပီး က်ဴရွင္ေတြဘာေတြလည္း မတက္ရပါဘူး။
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လူတစ္ေယာက္ကုိ ခဲြစိတ္ကုသဖို႔ဆုိတာ တကယ္ခြဲသင့္ခြဲထုိက္တဲ့ 
လူနာကုိခဲြျဖစ္ဖို႔ တကယ္မခဲြသင့္တဲ့လူနာကုိမခဲြမိဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရတာ 
ဟာ အရမ္းကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္တစ္ေထာင္ေဆး႐ံု 
ဆုိတာကေတာ့ ကုတင္သံုးရာေဆး႐ံုအေနနဲ႔ စၿပီးေတာ့လုပ္တာပါ။ 
ဒီေဆးရံုကို ကုတင္သံုးရာေဆးရံုအျဖစ္ စတည္ကတည္းကခဲြစိတ္အထူးကု 
ဆရာဝန္အေနနဲ႔ တာဝန္ခ်ထားေပးျခင္း ခံရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ေရာက္ခါ 
စတုန္းကလည္း အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ စားေရးေသာက္ေရးလည္း 
ခက္တယ္။ သြားေရးလာေရးလည္း  ခက္တယ္။ မိသားစုနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ လည္း 
ခက္တယ္။ ဒီကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ စေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေလးႏွစ္ ေလာက္က 
အိမ္ကေန ဆန္နဲ႔ဆီယူၿပီးေတာ့မွ စားရတဲ့ဘဝေပါ့ေနာ္။   ဒါေပမယ့္လို႔ 
ဘာေၾကာင့္လဲေတာ့  မသိဘူး။    ဘုရားေပးထားတဲ့အင္အားပဲလား၊ ဒါမွ 
မဟုတ္ မိဘဆရာေတြရဲ႕သြန္သင္မႈေၾကာင့္ပဲလား။ အေနာ ကေတာ့ ဒီလိုပဲေ
က်ာ္လႊားၿပီးေတာ့ေနထုိင္ခဲ့တာပါပဲ။ 

တစ္ခုခုဆုိရင္ ဆက္သြယ္ေရးေတြ မေကာင္းခင္ကတည္းက၊ 
မိုဘုိင္းဖုန္းေတြမရခင္ကတည္း ႀကိဳးဖုန္းနားမွာပဲ ေနၿပီးေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ 
အေရးေပၚကိစၥထျဖစ္မလဲ ေစာင့္ေနတယ္။ ကုိယ္နဲ႔ သိတဲ့လူမွမဟုတ္ဘူး။ 
ကုိယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမွ မဟုတ္ဘူး။  လူနာအတြက္ကို စိတ္ပူၿပီးေတာ့မွ 
အၿမဲတမ္း တာ၀န္ခ်ိန္ သတိရိွရိွနဲ႔ေနခဲ့တာေပါ့။ အမ်ားအားျဖင့္ 
ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ေတြက အမ်ဳိးသားမ်ားတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ အမ်ိဳး 
သမီးခဲြစိတ္ဆရာဝန္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္မွာေရာ 
ႏုိင္ငံတကာမွာေရာေပါ့။ ဆာဂ်င္ဆုိတာကေတာ့ ပညာဉာဏ္ကုိ သံုးရတာ 
တင္မကဘူး။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အားကုိလည္း သံုးရတယ္။ ဆာဂ်င္ျဖစ္တဲ့
အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အလုပ္လုပ္ရတာရွိတယ္။ 
ရွင္းရွင္းေျပာရလုိ႔ရိွရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ကုိယ္ပိုင္အခ်ိန္ဆုိတာ နည္းတယ္။ 
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အေနာမွာက ကေလးႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ အေနာရဲ႕အမ်ိဳးသား 
ကလည္း အေနာကို ေတာ္ေတာ္ေလးပံ့ပုိးေပးပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ 
အေနာက မိန္းမတစ္ေယာက္လုပ္ရမယ့္တာဝန္ကုိ သိပ္မယူရပဲနဲ႔ 
အေနာရဲ႕အလုပ္ကုိပဲ နစ္ျမွဳပ္ၿပီးလုပ္လို႔ရတာေပါ့။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါက 
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ။ မိန္းမဆာဂ်င္တစ္ေယာက္အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြက 
မ်ားတယ္။ အဲ့ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကိုေက်ာ္လႊားဖို႔ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း 
လည္းလုပ္လို႔မရဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုက အမ်ားႀကီးကူညီရတယ္။ 
အိမ္ေထာင္မရွိသူဆိုရင္လည္း အေဖ၊ အေမ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြက 
ကူညီေပးရတာေပါ့။ အိမ္ေထာင္ရွိတဲ့သူဆိုရင္လည္း သူ႔အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ 
မိသားစုေပါ့။ တခ်ဳိ႕ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရတဲ့ ဆရာ၀န္မေတြအမ်ားႀကီးရွိ 
တယ္။ အိမ္ေထာင္က်သြားၿပီးေတာ့ အလုပ္က ထြက္လိုက္တယ္။ 
ဘဲြ႕လြန္ေတြ ေအာင္ၿပီးသြားေပမယ့္ တာ၀န္ခ်တဲ့ေနရာေတြ မသြားႏိုင္ဘူး 
အဲ့လိုမ်ဳိးေတြေပါ့။

ဝန္ထမ္းဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့လည္း အသက္ ၆၀ ျပည့္ရင္ေတာ့ 
မိမိရဲ႕ဌာနကေနၿပီးေတာ့မွ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နည္းသြားလုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ 
အသက္ျပည့္သြားလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထြက္ခြာၾကရတာေပါ့။ အေနာလည္း 
သိပ္မၾကာခင္မွာ အနားယူရေတာ့မယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ စားဝတ္ေနေရး 
ရပ္တည္မႈတစ္ခုအတြက္ စဥ္းစားရတာေပါ့။ အေနာက ေဆးကုတဲ့အလုပ္ပဲ 
လုပ္တတ္တာ။ အဲဒီေတာ့ အေနာအေနနဲ႔  The Mirror  ဆိုတဲ့ 
ပုဂၢလိက ေဆးရံုေလးတစ္ခု တည္ေထာင္ထားၿပီ။  ေနျပည္ေတာ္၊ 
ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အေနာပင္စင္သြားၿပီးတဲ့အခ်ိန္ 
မွာလည္း ကုိယ့္ရဲ႕အတတ္ပညာကုိ လက္ဆင့္ကမ္းေပးမယ့္တာဝန္ေတြ 
ကေတာ့ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ 
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အေနာက ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 
မိဘနဲ႔မေနခဲ့ရဘူး။ အေမကေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ ေနမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ 
လည္း  အေမ့အနားမွာ မရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္လို႔  အေနာက မနက္မုိးလင္းလာလို႔ 
လူႀကီးသူမလူအုိတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ၾကည့္ေပးရတဲ့အခါ အေနာ 
ၾကည့္ေပးခဲ့တဲ့ကုသမႈသည္ အေမ့ဆီကိုေရာက္ပါေစဆုိတဲ့ ဆႏၵေလးေတာ့ 
ရွိတယ္။ 

 အေနာတို႔ ခရစယ္ာနဘ္ာသာ၀ငမ္ွာ  သခင္ေယရႈရ႕ဲေဆာငရ္ြကခ္်က ္
တစ္ခုက CURE ဆိုတာရွိတယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ နာက်င္မႈကို 
သက္သာေစတာေပါ့။ အေနာကလည္း ဘယ္လိုခံယူထားလဲဆိုေတာ့ 
ငါဟာ ေဆးကုသတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈရဲ႕
လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ခုကို လုပ္ေနတယ္လို႔ခံယူထားတယ္။ အေနာအတြက္ 
ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ ကုသေရးပိုင္းက သူနာျပဳေတြ၊ ဆရာ၀န္ေတြကို 
လည္း အၿမဲေျပာတာကေတာ့ Consider everbody as yourself....
ကိုယ္နဲ႔ကိုယ္ခ်င္းစာပါ။ ငါဖ်ားလုိ႔နာရင္ ငါ့ကုိဘယ္လုိျပဳစုေစခ်င္သလဲ။ 
အဲဒီျပဳစုေစခ်င္လိုက္တဲ့အတိုင္း လူနာေတြကုိျပဳစုပါေပါ့။ ၿပီးေတာ့ 
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Heard you took the big step, Get Well 
Soon ဆိုတာပါ။ အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီး သင္ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ မၾကာခင္ 
ေကာင္းသြားမွာပါေပါ့။ ဒါေလးက အေနာ ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက 
ေဆာင္ပုဒ္ေလး။ အေနာအတြက္ လိုဂိုေလးလည္း ျဖစ္တယ္။ လူနာေတြ 
အတြက္လည္း ျဖစ္တယ္။ အေနာမွာလည္း အခက္အခဲေတြ၊ ဒုကၡေတြ 
အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္ေလ။  ဒါေလးကအေနာကို အၿမဲအားေပးခဲ့တာ။

အေနာအေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအားလံုးကို ပညာတတ္ 
ေစခ်င္တယ္။ ပညာကုိ ေလ့လာေစခ်င္တယ္။ ပညာတတ္ၿပီးရင္လည္း 
ကုိယ္တတ္တဲ့ပညာကုိ အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵ ရွိပါတယ္။ ။
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  ဂ်ဴဒုိအားကစား ကိုဝါသနာပါလြန္းလွ
တဲ့ မခင္ခ်မ္းေျမ႕သူဟာ  ပထမဆံုးၿပိဳင္ပြဲမွာပဲ   ေရႊတံဆိပ္ 
ဆုကုိရရွိခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွာဆုိရင္ ဂ်ဴဒုိဆုိတာနဲ႔ 
သူမနာမည္ကိုတြဲသိလာရတဲ့အထိ  ပဲြတုိင္းေက်ာ္တဲ့အဆင့္ 
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပြဲေတြမွာ ေအာင္ပြဲေတြ 
ဆက္တိုက္ ရရွိလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အသက္ ၁၁ 
ႏွစ္အရြယ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကၿပိဳင္ပြဲေတြ စၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ၿပိဳင္တဲ့ပြဲတုိင္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ရခဲ့တာေၾကာင့္ လယ္ယာ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဌာနဂုဏ္ေဆာင္ 
အားကစားသမားနဲ႔ ႏိုင္ငံလက္ေရြးစင္လည္း ျဖစ္လာ 
ပါတယ္။ သူဟာ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ကစလုိ႔ ဂ်ဴဒုိ 
အားကစားမွာ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အျပင္ အသက္ 
၂၆ ႏွစ္ မွာပဲ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အမ်ိဳးသမီးဒုိင္ 
အျဖစ္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
သူဟာ ဂ်ဴဒုိအားကစားမွာ အသက္အငယ္ဆံုး ႏုိင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ ဒုိင္လူႀကီးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ 
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Photo: Thant Sin Tun
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ဂ်ဴဒိုကို အသက္ ၉ ႏွစ္မွာစကစားတာ။ စစခ်င္းကစားတဲ့အခါမွာ 
ဂ်ဴဒိုဝတ္စံုက အရမ္းၾကမ္းေတာ့ အဲဒါကုိၾကာၾကာၿမဲေအာင္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ 
အတြက္ဆိုရင္  အုတ္ခဲကုိ ကုိင္ၿပီးေတာ့မွ  ေလ့က်င့္ရတယ္။  ၿပီးရင္ အပင္ေတြ 
မွာ စက္ဘီးရဲ႕ကၽြတ္တုိ႔တာယာတုိ႔ကုိ ခ်ည္ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြကိုဆြဲရတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္ကဆိုရင္ ကိုယ္က ကေလးလည္းျဖစ္တယ္။  ပိစိေလး လည္ း ျဖစ္ေသး 
တယ္။  မိန္းကေလးလည္ း  ျဖစ္တယ္။    ကုိယ့္ဝိတ္ကလည္း ဟိုမမွီဒီမမွီနဲ႔။ 
အုတ္ခဲတစ္လံုးကုိေတာင္ မနည္းကိုင္ရတယ္။ ဆရာတုိ႔ကလည္း သိတယ္။ 
အဲဒီေတာ့ ဆရာကခ်မ္းေျမ့သူ ဒီအုတ္ခဲတစ္လံုးကုိပဲ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိင္ပါ 
လို႔ ေျပာတယ္။ ဆရာေျပာခ်င္တာက တစ္လံုးကုိဟိုဘက္ဒီဘက္ကုိင္ 
လုိက္ရင္ ခ်မ္းေျမ့ အေနနဲ႔ဆုိရင္ အေတာ္ပဲေပါ့။ ကိုယ္ကလည္း သူမ်ားေတြ 
တစ္ဖက္တစ္လံုးကုိင္ေနတာ…ငါ့ကုိက်ေတာ့ဆရာက ဒီလုိမ်ိဳးခုိင္းရသလား 
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ဆိုၿပီးေတာ့ သူမ်ားေတြလိုရေအာင္လုပ္တာပဲ။ အႀကိမ္ငါးဆယ္ဆိုလည္း 
ရေအာင္လုပ္တာပဲ။ အဲ့ဒီလိုဆိုေတာ့ လက္ေတြကလည္း အံေသၿပီး 
ျပန္ဆန္႔လို႔ မရေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့လည္း လက္ေကာက္ႀကီးအတုိင္းပဲ 
အိမ္ကုိျပန္သြားတယ္။  ဘယ္လိုမွကုိ  ျပန္ဆန္႔လို႔မရဘူး။

အဲ့ဒီလိုေလ့က်င့္ရင္းနဲ႔ပဲ   ပထမဆံုးၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္  လူသစ္ သက္ငယ္တန္း 
ဆုိတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲကို  ေျမာင္းျမ က မိုးလုံေလလံုအားကစားရံုထဲမွာ  ၿပိဳင္ရတယ္ေပါ့။ 
အဲဒီပြဲကို ၀င္ၿပိဳင္မယ္ဆိုေတာ့ ဝိတ္ခ်ိန္ၾကည့္တယ္။ ခ်ိန္ၾကည့္ေတာ့ 
ဝိတ္တန္းက မမီဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဝိတ္တန္းမမီရင္ ေပးမၿပိဳင္နဲ႔ 
ဆုိၿပီးေတာ့ သင္ေပးတဲ့ဆရာေတြက ေပးမၿပိဳင္ဘူး။ ကုိယ္ကေတာ့ 
ကိုယ့္ပညာကုိ အတင္းႀကီးပဲသိခ်င္ေနတာေလ။  ကိုယ့္အရည္အခ်င္း 
ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲဆုိတာကို စမ္းခ်င္တာေပါ့။  အဲဒါနဲ႔ ဆရာ့ကိုအပူကပ္ 
တယ္။ အမ်ားသူငါေရွ႕မွာ ေဘာင္ဝင္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ရတာေပါ့။ 
လက္မွာ  နာရီေတြအမ်ားႀကီးပတ္တယ္။ အက်ႌကုိ လက္ရွည္ဝတ္တယ္။ 
ေဘာင္းဘီက်ေတာ့လည္း အထဲမွာ ေရစုိေဘာင္းဘီထပ္ဝတ္ေသးတယ္။ 
အဲဒီေတာ့မွဝိတ္က ေလးလာမွာေလ။ ၿပီးရင္ေဘာင္းဘီရဲ႕ အတြင္းအိတ္ထဲမွာ 
အေလးတံုးေလးေတြ  ထည့္ခ်ဳပ္ထားရတယ္။ ကုိယ့္ဝိတ္က ဘယ္ေလာက္ 
လုိေန တယ္ဆိုတာ ကုိယ္ကသိေနတာကုိး။ အဲဒီေတာ့မွ ဝိတ္ကျပည့္သြားၿပီး 
၀င္ၿပိဳင္လို႔ရသြားတယ္။ ပထမဆံုးခ်တဲ့  ၿပိဳင္ပြဲမွာပဲ ေရႊတံဆိပ္ရတာပဲ။ 

EkdifiHhvufa&G;pif *sL'dktm;upm;orm; 

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖၿပီး ရန္ကုန္ကို ေရာက္လာေတာ့ ေအာင္ဆန္း 
ကြင္းမွာ တစ္လေလ့က်င့္ရတယ္။ အဲ့ဒီမွာ အခန္းေလးေပးထားတယ္ေလ။ 
တစ္ေယာက္တည္း ေနရတယ္။ မနက္ဆိုရင္ ကြင္းဆယ္ပတ္ေျပးရတယ္။ 
ကိုယ္ကလည္း ဟာ .. ငါ ကြင္းဆယ္ပတ္ေျပးရင္ေတာ့ ရန္ကုန္လူေတြကို 
ခံခ်ႏိုင္မွာပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ ေဇာနဲ႔ေျပးတာပဲ။ တကယ္ဆို  ႏွစ္ပတ္သံုးပတ္ေျပး 
ရင္ပဲ ေမာေနၿပီ။  ညေနဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို သြားတယ္။  သူတို႔ 
ကို ေလ့က်င့္တဲ့ပံုစံေတြအတိုင္း ေျပာျပရတယ္။  ဆရာေတြကလည္း ႀကိဳဆို 
တယ္။ သိတဲ့အတုိင္းပဲ ဂ်ဴဒိုအားကစားက အသားနာၿပီး ေခၽြးေတြထြက္ၿပီး 
အပင္ပန္းခံၿပီး ေဆာ့ရတဲ့ကစားနည္းဆိုေတာ့ ဒီေလာက္ထိ၀ါသနာပါၿပီး 
နယ္ကေတာင္မွ တက္လာတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို အရမ္းကို 
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ႀကိဳဆိုၾကတာေပါ့။  ႀကိဳဆိုၿပီးေတာ့ ေသခ်ာေလ့က်င့္ေပးၾကတယ္။ သင္ေပး 
ၾကတယ္။ အဲ့ဒီေလ့က်င့္တဲ့ တစ္လအတြင္းမွာပဲ လက္ေရြးစင္ေရြးဖို႔ 
အတြက္ ၿပိဳင္ပဲြႀကီးတစ္ခုရွိတယ္။ ေအာင္ဆန္းကြင္းမွာပဲ က်င္းပတာေပါ့။ 
အဲ့ဒီၿပိဳင္ပဲြမွွာပဲ ဂ်ဴဒိုအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပဲြ
မွာ ေရႊတံဆိပ္ႏွစ္ခုရထားတဲ့  လက္ေရြးစင္ကိုႏိုင္ၿပီး  လက္ေရြးစင္အျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရတယ္။

tjynfjynfqdkif&m'dkifvlBuD;tjzpfodkY

ကိုယ္ကနည္းျပလုပ္ရတာကို စိတ္ဝင္စားတယ္။  ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံ 
လက္ေရြးစင္ဘဝႀကီးနဲ႔ ေရႊတံဆိပ္ေတြ ယူေပးမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အလံႀကီး ၿခံဳၿပီး  ျပန္လာရင္ ေရႊတစ္ဆုပဲရမယ္။   ကိုယ္က ဒီဂ်ဴဒိုအသင္းႀကီး 
ကုိအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့သင္ေပးမယ္ဆုိရင္ ေရႊတံဆိပ္ငါးဆုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ 
တယ္။ ေလးဆုလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေတြကို ကိုယ္ကအမ်ားႀကီးပဲ 
ပြားေပးႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္မ်ိဳးနဲ႔နည္းျပလုပ္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ဆရာ့ကို ကတိ 
ေပးလုိက္ေတာ့ ဆရာက နည္းျပလုိင္းကုိလုပ္ေပးလိုက္တယ္။ 

၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံငါးႏုိင္ငံက    ဂ်ဴဒုိဆရာႀကီးေတြေရာက္လာခ်ိန္ 
မွာ နည္းျပတစ္ေယာက္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ ခံရတယ္။ အဲ့ဒါၿပီးေတာ့ ၂၀၀၃ 
မွာ တစ္ကမာၻလံုးကလက္ခံတ့ဲ IGS  အဆင့္ ခါးစည္းအနက္ရၿပီးေတာ့  
အမ်ိဳးသမီး ဒုိင္လူႀကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရြးခံရတယ္။ ၂၀၁၀ မွာလည္း 
ခါးစည္းအနက္ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ထပ္ေအာင္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဂ်ဴဒုိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ဒုိင္လူႀကီး ျဖစ္လာ 
တယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သူတို႔ကအသက္ ၃၀ မွ ဒိုင္လိုင္စင္ေပးတာ။ ဒါေပမယ့္ 
ခ်မ္းေျမ႕က ကစားတဲ့သက္တမ္းရယ္၊ နည္းျပလုပ္တဲ့ သက္တမ္းရယ္၊ 
ခါးစည္းအနက္ရထားတဲ့ သက္တမ္းရယ္က အရမ္းၾကာခဲ့ၿပီ။ အဲ့ဒီပထမဆံုး 
ခါးစည္း အနက္ရခဲ့တဲ့အခ်ိန္က ေအာင္လက္မွတ္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးက 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဂ်ဴဒိုအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေလးစားရတဲ့သူလည္းျဖစ္ေနေတာ့ 
ခ်မ္းေျမ႕က အရည္အခ်င္းမီတယ္လို႔  သတ္မွတ္ခံရၿပီး  အသက္ ၂၆ ႏွစ္ မွာပဲ 
အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဂ်ဴဒိုအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒိုင္လိုင္စင္ကို ေပးလိုက္တာ။ 
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enf;jywpfa,muf&JUpdwf

အားကစားဆိုတာက အကုန္လံုးက ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ေလ 
အက်ဳိးရွိေလပဲ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အလံကို သူမ်ားက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴနဲ႔ ထၿပီး 
အေလးျပဳရတာ ဒီအားကစားတစ္ခုပဲရွိတယ္။ ဒီအားကစားကပဲ လုပ္ႏုိင္ 
တာေလ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လူငယ္ေတြေခါင္းထဲမွာ ထည့္ထားရမွာက 
ကိုယ့္အင္အားေလးပဲ စိုက္လိုက္ရံုေလးနဲ႔ အခ်ိန္မွန္ေလး ေလ့က်င့္ရံုေလးနဲ႔ 
တိုင္းျပည္ကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ကူညီေပးရာေရာက္တယ္ 
ဆိုတာရယ္ ဒီအားကစားေလးတစ္ခုလုပ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အလံကို 
ႏုိင္ငံတကာက တရိုတေသႀကီးနဲ႔ထၿပီး အေလးျပဳၾကတဲ့အရသာကို ခံစား 
ၾကည့္လိုက္စမ္းပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ ။
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ကာယအလွမယ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းက ၿပိဳင္ပဲြအဆင့္ဆင့္ကို ပထမဆု 
ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ၿပီး အာရွအဆင့္မွာ ျမန္မာျပည္ အတြက္ 
ပထမဆံုးေရႊတံဆိပ္ကို ဆြတ္ခူးေပးသူကေတာ့ မႏၱေလးသူလည္းျဖစ္ 
ရွမ္းတုိင္းရင္းသူလည္းျဖစ္တဲ့ နန္းေလာ၀္ခမ္းပါ။ သူ႔ရဲ႕အေဖကေတာ့ ကာယ 
ႀကံ့ခိုင္မႈ အားကစားသမားအျဖစ္ကို လက္မခံပဲ သမီးျဖစ္သူကို ျငင္းဆန္ခဲ့ 
ပါတယ္။ နန္းေလာ၀္ခမ္းကေတာ့ အာရွႏိုင္ငံေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ဝင္ၿပိဳင္ 
ၾကတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာရွအဆင့္ကာယဗလနဲ႔ ကာယႀကံ့ခုိင္မႈၿပိဳင္ပြဲမွာ 
ပထမဆု၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အာရွအဆင့္ၿပိဳင္ပဲြမွာ ေတာ့ နံပါတ္ ၄ နဲ႔ ၂၀၁၆ ကမာၻ႕ 
အဆင့္ၿပိဳင္ပဲြမွာ နံပါတ္ ၆ ရခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ 
ၿပိဳင္ပဲြေတြအတြက္ အျပင္းအထန္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ အေဖ 
လက္ခံလာတဲ့အထိ ႀကိဳးစားသြားဖို႔အတြက္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထား 
ပါတယ္။   ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲကေနစလို႔ ျမန္မာေတြ အတြက္ 
ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာေတြကို သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကာယႀကံ့ခိုင္မႈအလွမယ္ 
နန္းေလာ၀္ခမ္း ဘယ္လိုႀကိဳးစားခဲ့ရသလဲ။

yxr&wJhEdkifiHudk 

edkifiHawmftvHvTifhay;w,fav/ 

EdkifiHawmftvHudk  vTifhay;wJhtcgusawmh 

udk,fhbmomudk,f  twdkif;rod 0rf;omw,f/ 

olrsm;EdkifiHrSmudk,fhEdkifiH tvHvTifh&w,fav/ 

ajym&&ifawmh  udk,fhEdkifiHudk  oGm;NyD;rS 

MuGm;&wmayghaemf/

tm&Syxrqk&Sif um,AveJY um,BuHhcdkifrItvSr,f 

eef;avm0fcrf;
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မႏၱေလးက်ဳံးရဲ႕ ေလးဖက္ေလးတန္အကြာအေဝးက ရွစ္မိုင္ အထိ 
ရွိပါတယ္။  နန္းေလာဝ္ခမ္းကေတာ ့ ဒီရွစ္မိုင္ခရီးကို  ေန႔တိုင္းပဲ ေလ့က်င့္ 
ပါတယ္။  က်ဳံးေဘးမွာ မေျပးျဖစ္ဘူးဆိုရင္ မႏၱေလးေတာင္ကုိ  အတက္ 
အဆင္း    ၅ ႀကိမ္ ဆက္တိုက္လုပ္ပါတယ္။

 “၂၀၁၃ တစ္ခါၿပိဳင္ဖူးတယ္။ ၂၀၁၄ တစ္ခါၿပိဳင္ဖူးတယ္။ ေရႊမန္းေမာင္ 
ေရႊမန္းမယ္ေပါ့ေနာ္။ ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၄ ဆယ္လပိုင္းမွာ လူေရြးပြဲရွိတယ္။ 
အဲ့လူေရြးပြဲၿပီးေတာ့ ၁၁ လပိုင္း 
ေလာက္ မွာ ျမစ္ႀကီးနားမွာလုပ္တဲ့ 
တိုင္းနဲ႔  ျပည္နယ္ရွိတယ္ေပါ့။ သမီးက 
အဲ့ဒီတိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ပဲြကို သြားရမယ္ 
ေပါ့။ လူေရြးပြဲထဲ ပါသြားတယ္။ပါသြား 
တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္ 
စရာ ေကာင္းတယ္။ ဆရာေတြလည္း 
အမ်ားႀကီး။အဲ့မွာ စၿပီးသမီးအေတြ႕ 
အႀကံဳေတြအမ်ားႀကီး ရခဲ့တယ္။ 
အစားအေသာက္ကအစ ဘယ္လို 
စားရမွာ ၿပီးရင္ အေနအထိုင္ကအစ 
အကုန္လံုးေပါ့။ ဆရာေတြက ေနၿပီး  
ေဘးကေန ဘယ္လိုဘယ္လို ဆုိတာ 
ေျပာျပတယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွ ကုိယ္က  
ကာယ ဗလေလာကထဲကို ထဲထဲဝင္ဝင္ သိသြား တယ္။”

 “ အဲဒါနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲေတြ ဆက္တုိက္ၿပိဳင္ျဖစ္တယ္၊ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္တို႔ 
ေနာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားအားကစားပြဲေတာ္တို႔… ၿပိဳင္တိုင္းလည္း ပထမဆု 
ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပထမဆုရေတာ့ လူကပိုၿပီးေတာ့မွ စိတ္ကပိုၿပီးေတာ့မွ 
ထက္သန္လာတာေပါ့ေနာ္။   အဲဒါနဲ႔ပဲ ၂၀၁၅ ႏွစ္လပိုင္းမွာ  ျပည္ေထာင္စုေန႔ 
မွာၿပိဳင္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔ၿပီးမွ အိုလံပစ္မယ္။ အဲဒါၿပိဳင္ၿပီးေတာ့မွ 
သူတို႔က လက္ေရြးစင္အျဖစ္ေရြးတယ္။ ေရြးေတာ့သမီးက ပါသြားတယ္။ 
ပါသြားေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံၿပိဳင္ရမလဲဆိုေတာ့ ဥဇဘက္ကစၥတန္မွာ ၿပိဳင္ရမယ္ 
တဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပထမဆံုး ေရႊရခဲ့တာေပါ့ေနာ္။  အဲ့ဒီအခ်ိန္က ေနာက္ဆံုး 
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ေခၚဖို႔လူ ၃ ေယာက္ပဲ က်န္တယ္။ တရုတ္ရယ္၊ ကာဂ်စၥတန္ရယ္၊ သမီးရယ္…
တရုတ္က တတိယဆိုလိုက္ေတာ့ ကာဂ်စၥတန္က ေကာင္းတာ ေပါ့ေနာ္..
သူပဲ ပထမရေလာက္မွာေပါ့.. ကိုယ္ဒုတိယရလည္းေကာင္းတာေပါ့ဆို
ၿပီး ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ေတြးေနခ်ိန္မွာ ကဂ်စၥတန္ကိုေခၚတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
ေနာက္ဆံုးက်န္တာက သမီးက်န္တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ပထမရတဲ့ 
ႏိုင္ငံကို နိုင္ငံေတာ္အလံ လႊင့္ေပးတယ္ေလ။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို 
လႊင့္ေပးတဲ့အခါက်ေတာ ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္  အတိုင္းမသိ  ဝမ္းသာတယ္။  
သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအလံလႊင့္ရတယ္ေလ။   ေျပာရရင္ေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ 
ကိုသြားၿပီးမွၾကြားရတာေပါ့ေနာ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအလံလည္း 
လႊင့္ထားတယ္။ ကိုယ္ႏိုင္ငံသီခ်င္းလည္း ဖြင့္ထားတယ္ဆိုေတာ့ အ့ဲဒါ 
ငါတို ႔နိုင္ငံကြ...ငါတို ႔ႏိုင္ငံရတာေပါ့...ဝမ္းသာပီတိေတာ့ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ပါ 
တယ္။”

အာရွအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေအာင္ပြဲရခဲ့တဲ့ နန္းေလာဝ္ခမ္းဟာ ကမာၻ႔ 
အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲအထိျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳၿပီး  သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိခဲ့ 
ပါ တယ္။ 

“ ၂၀၁၅ ကမၻာ့ပြဲတုန္းက… အဲ့ဒီတုန္းက သမီးက သြားၿပိဳင္ၿပီး  ျပန္လာတဲ့ 
အခါက်ေတာ့ သမီးက နံပါတ္ ၆ ပဲရတယ္။ ဆရာက ဒုတိယ ရတယ္။” 

၂၀၁၆ ဘူတန္ႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ 
အာရွအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ေရြးခ်ယ္ 
ေစလႊတ္ခဲ့ရသူကေတာ့  ထံုးစံ 
အတိုင္း နန္းေလာဝ္ခမ္းပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါ 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဝဆုိတာ 
ေအာင္ျမင္မႈေတြ အၿမဲတမ္း ရွိမေန 
တတ္ပါဘူး။

“အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတုန္း 
က သမီးနံပါတ္  ၄  ပဲ ရတယ္။  စိတ္  
လည္း မေကာင္းဘူးေပ့ါေနာ္။  အဲတုန္း 
က သမီးၿပိဳင္ရတဲ့ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေပါင္း 
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၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ တူတယ္။ သမီးကိုယ္သမီးလည္း 1 to 3 ေတာ့ဝင္မယ္ေပါ့ေလ။ 
အဲ့ဒီတုန္းက နည္းနည္းေတာ့ စိတ္ႀကီးဝင္မိ သလို ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။ သူက 
ေနာက္ဆံုးနာမည္ေခၚေတာ့ ၅ ေခါက္ေခၚတယ္။ ၅ ေခါက္စလံုးပါတယ္။ 
အဲဒီလိုပါၿပီဆိုေတာ့ ကိုယ္က 1 to 3 အထိ ေသခ်ာတယ္ေပါ့။  ဒါေပမယ့္ 1 to 
3 ထဲမပါပဲနဲ႔  နံပါတ္ ၄ ပဲ ဝင္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကမၿပံဳး ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ကိုယ္က သူမ်ားႏိုင္ငံ ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ 
မၿပံဳးႏိုင္လည္း ၿပံဳးရတာေပါ့ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္ၿပံဳးထားၿပီးေတာ့မွ 
ေတာ္ေသးတာေပါ့ ငါ နံပါတ္ ၅ မရတာလို႔ ကိုယ့္ဘာသာေတြးၿပီးေတာ့မွ 
ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးေလ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားခဲ့တာပဲေပါ့။ ေနာင္တလည္း 
ရတာေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ အထင္ႀကီးမိတယ္ဆုိေတာ့ေလ…
”အဆင့္ေလးနဲ႔ပဲ ေက်နပ္ခဲ့တဲ့ နန္းေလာ၀္ခမ္းဟာ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ 
ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခ်ိန္ စိတ္ဓာတ္အနည္းငယ္က်ေနခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ 
စိတ္ဓာတ္ က်စရာႀကံဳခဲ့ပါတယ္။ ကာယဗလနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္အလွ 
ၿပိဳင္ရတဲ့ပြဲေတြကို သူ႔ရဲ႕အေဖ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းသိေနတာေၾကာင့္ 
နန္းေလာဝ္ခမ္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အေမဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခဲ့သမွ် ဘူတန္ႏိုင္ငံၿပိဳင္ပြဲ အၿပီးမွာ 

သိရွိသြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

“ အေဖက လံုးဝ မေထာက္ခံဘူး။ 
ကစားလည္း မကစားခိုင္းဘူး။ 
ဝတ္ရတာ မိန္းမေကာင္း မဟုတ္ဘူး 
ေပါ့ေနာ္။သူက အားကစား အျမင္နဲ႔ 
မဟုတ္ေတာ့…။  ဒါေပမယ့္ သမီးက 
ဘယ္လိုေျပာရမလဲဆိုေတာ့ ကလန္ 
ကဆန္ လုပ္ တာ။ မရဘူးဒါပဲၿပိဳင္မယ္။ 
အေဖက လံုးဝမလုပ္ခိုင္းဘူး။ လုပ္ရင္ 
အိမ္ေပၚကဆင္း။ အဲလိုမ်ဳိး လာေတာ့ 
သမီးကလည္း  အိမ္ေပၚကဆင္း။ ဆင္း 
ၿပီးေတာ့မွ အေမ့ဆိုင္မွာသြားေနၿပီး 
ေတာ့ ဆက္ကစားျဖစ္တယ္။ အာရွပြဲ 
ျပန္လာလည္း မသိေသးဘူး။ ကမာၻ႕ပြဲ  
ျပန္လာလည္း မသိေသးဘူး။ ေနာက္ 
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ဆံုး ဘူတန္ကေန ျပန္လာမွ အေဖကသိတာ။ သိတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ လည္း 
ၾကည့္ဦး…ၿပိဳင္တာ ဒီလိုေတြေပါ့ေနာ္။ သူကလံုးဝကို မေထာက္ခံဘူး 
အခုထက္ထိ။ သူက အဲ့ဒီကာယဗလကို မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုမွ ငါ့ဆီျပန္ခဲ့…
အဲဒီလိုမ်ဳိး…သမီးကလည္း ဆက္လုပ္ဦးမွာလို႔ေျပာခဲ့တယ္။”

အားကစားဝါသနာႀကီးတဲ့ နန္းေလာဝ္ခမ္းကေတာ့ အိမ္မွာ 
မေနေတာ့ပဲ သူ႔အေမရဲ႕ စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္မွာေနၿပီး အလုပ္ေတြကူညီရင္း 
သူ႔ရဲ႕ဝါသနာကို ဆက္လက္ႀကိဳးစား ေလ့က်င့္ေနပါတယ္။ အေမကေတာ့ 
သမီးေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိဖို႔ အားလံုးကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေနသူပါ။ ၀ါသနာနဲ႔ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဖခင္ရဲ႕ေမတၱာဆံုးရႈံးလိုက္ရတဲ့ နန္းေလာဝ္ခမ္းဟာ 
သူ႔အေဖရဲ႕ နားလည္မႈကိုျပန္လည္ရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ အေဖ 
ျပန္လည္  လက္ခံဖို႔ ဆိုရင္  ပိုေအာင္ျမင္ ေအာင္ ႀကိဳးစား ျပရမယ္  ဆုိတာလည္း 
သူနားလည္ ထားပါတယ္။

“ေနာင္တေတာ့မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို ေအာင္ျမင္ၿပီဆိုရင္ 
အဲ့ဒီအခ်ိန္က်မွ အေဖတစ္ေန႔မဟုတ္တစ္ေန႔ေတာ့ လက္ခံလာမွာေလ။ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ကိုယ့္တာဝန္ေပါ့။  ။"
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လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔အခ်ိန္ လူမႈကြန္ရက္ 
မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ရုပ္သံဖိုင္တစ္ခုကို 
လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ "ေနဝင္စ ခ်ိဳးမရယ္ကူ..." အစခ်ီ 
သည့္ ျမန္မာသံရြတ္ဆိုသည့္ အသံေနအသံထားျဖင့္ 
ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံပိုင္ရွင္ကား ေက်ာင္း 
စာသင္ခန္းအတြင္းရွိ ဆရာမတစ္ဦး...။ သူသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ အပူပိုင္းေဒသရွိ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ကဗ်ာရြတ္ဆိုမႏွင့္ပတ္သက္၍  နာမည္ႀကီးလာသူတစ္ဦး 
...။ ထိုသူသည္ကား   " ဆရာမ ျမင့္ျမင့္ေဇာ္ "  သူ ... 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးရပါသနည္း။

'DuAsmav;awGqdkwmuvnf; 

jrefrmh,Ofaus;rI"avheJY a&;pyfoDuHk;xm;wmav/ 

'gaMumifh 'DuAsmav;awGudk oifwJhtwGuf 

uav;awGu jrefrmh"avhawGudkvnf; 

ydkNyD;jrwfEdk;wwfvmr,f/ aemufNyD;usawmh 

jrefrmh*Dwudkvnf; jrwfEdk;wwfvmr,f/

Photo: Kaung Htet San

jrefrmhynma&;a&pD;aMumif;ay:rS

 uAsm&GufavSi,fwpfpD;&JY      yJ hudkif&Sif 

q&mr a': jrifhjrifhaZmf
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"ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာမတင္ခင္တုန္းက ဒီလိုကဗ်ာေလးေတြ သင္ရတာ 
ကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေျပာျဖစ္ေတာ့ ကေလးေတြကလည္း ဒီလုိ ေလးေတြ 
သင္ရေတာ့ ပိုၿပီးမွစိတ္ဝင္စားတယ္  ဒီလိုေလးေတြသင္ေတာ့ ဆိုလည္း 
ဆိုခ်င္လာတယ္ " ဟု ဆရာမကဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္အခ်ိန္က ဆရာမျဖစ္ခဲ့ပံုကိုလည္း သူကယခုလို 
ဆိုသည္။

"ေက်ာင္းဆရာမကိုေတာ့ အစတုန္းကအလုပ္တစ္ခုရဖို႔အတြက္ 
လုပ္တာ... အခုေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ေက်ာင္းဆရာမကို ဝါသနာပါသြားလို႔ 
လုပ္တာ"

ဆရာမေျပာသည္ကား မွန္သည္။ ဆရာမတို႔ ေနထိုင္ရာ အညာေဒသ 
သည္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ အညႊန္းကိန္းတြင္ ေရွ႕ေျပးေဒသတစ္ခု။ 
ေရရွားပါးျခင္း၊ သီးႏွံမ်ားျဖစ္ထြန္းမႈေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား၊ 
ေဒသတြင္း ဝင္ေငြရအလုပ္အကိုင္မ်ားခက္ခဲလာခ်ိန္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအသီးသီးႏွင့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ 
စင္ကာပူ၊ တရုတ္တို႔အျပင္ အျခားႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ခြာသြားၾကသည့္ 
အညာသူ၊  အညာသား မ်ားသည္  မ်ားျပားလွသည္။  မိရိုးဖလာ လုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ ထန္းလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ေဒသလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပင္ လူမရွိေတာ့။ 
ဤသည္မွာ  အညာျဖစ္သည္။  သူ သည္လည္း  ထိုအညာမွ အညာသူျဖစ္ 
သည္။  ထုိအခ်ိန္လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္က သူတို႔ေဒသတြင္ "ဆြဲခန္႔" ဟုေခၚ သည့္ 
ေန႔စားလေပး  ပညာေရးဝန္ထမ္းအလုပ္မ်ားေခၚစဥ္  ဆရာမျမင့္ျမင့္ေဇာ္ 
တစ္ေယာက္ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ပညာေရး ေကာလိပ္ဆင္း မဟုတ္ဘူး။ ေန႔စားလေပးနဲ႔  ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕ နယ္၊  နမ့္လန္မူလြန္ (၃) မွာ မူလတန္းျပနဲ႔  ၆ ႏွစ္  တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္" 

ထို႔ေနာက္ ပေလာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ 
နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မန္လည္ရြာတြင္ ၃ ႏွစ္ တာ၀န္ဆက္လက္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေထာင္ေက်းရြာသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ခဲ့သည္။ 
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ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိေရႊဘံုသာေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး  
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ၃ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

"အဲ့ဒီအရင္ကလည္း ျမန္မာေတးသီခ်င္းေလးေတြ ကိုႀကိဳက္လို႔ 
ဆိုတာ ေတြရွိတယ္"  

ဤစကားသည္လည္း ကဗ်ာရြတ္ရန္ အစတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆရာမ 
အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး သင္တန္းတက္ရခ်ိန္တြင္ သူထိေတြ႕ရသည္ကား 
အႀကိဳက္ႏွင့္ ထပ္တူက်ေနသည္။ သင္တန္းတြင္ ျမန္မာစာသင္ၾကားေပး 
သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားက ဆရာမ၏မူလျမန္မာသံသီဆိုတတ္မႈကို 
အေရာင္ တင္ ေပးလိုက္သကဲ့သုိ႔ပင္။  ၂၀၁၀  ခုႏွစ ္တြင္  အလယ္တန္းျပ ဆရာမ 
အျဖစ္ တိုးျမွင့္ခံရခ်ိန္တြင္ေတာ့ ျမန္မာစာကို စတင္သင္ၾကားခြင့္ရခဲ့သည္။ 

"အလယ္တန္းက်မွ ျမန္မာစာကို စသင္ရတာ။ အလယ္တန္းျမန္မာ 
ကဗ်ာေတြစသင္ရေတာ့ ကဗ်ာထဲကစာသားတခ်ိဳ႕က သီခ်င္းေတြထဲမွာ 
ခဏခဏ ေတြ႕ေနရတယ္။ ၾကားေန ရတာေပါ့။ ဥပမာ ဆဌမတန္း ေဗ်ာသံ 
ကဗ်ာဆို  အလွဴပြဲေတြမွာလည္း  တီးေနတာေပါ့ေနာ္။  အဲ့ဒီေတာ့  ကိုယ္က 
လည္း ဝါသနာပါတယ္။ ဆိုထားတာလည္းၾကားဖူးတယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ္က 
ဒီလို သီခ်င္းေလးေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝါသနာလည္းပါေတာ့ သင္ၾကည့္တာေပါ့။ 
သင္ၾကည့္ေတာ့ ကေလးေတြက ပိုလည္းစိတ္ဝင္စားတယ္။ ရလည္း 
ရလြယ္တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီကဗ်ာေတြကိုသီခ်င္းလိုမ်ိဳး  ရြတ္သင္  
ျဖစ္တာပါ" 

ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္ ျမန္မာကဗ်ာသင္ခ်ိန္၌ ဆရာမသည္ 
ကဗ်ာ၏အဓိပၸာယ္ကို ဦးစြာရွင္းျပသည္။ ထိုကဗ်ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ဗဟုသုတမ်ားကို ေျပာျပသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာမက ကဗ်ာကို အသံေန 
အသံထား၊  ကာရံ၊  နေဘက်က် ရြတ္ဆ ုိျပေတာ့သည္။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ပုဒ္ခ်င္း 
စီကို ေက်ာင္း သူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လိုက္ဆိုေစသည္။ 

ဆရာမေနထုိင္သည့္ ရြာမွာ "ပ်မရြာ" စာသင္ေသာရြာမွာ  
"ေရႊဘံုသာ"...။ ရြာႏွင့္ စာသင္ရာရြာတို႔ကို ေက်ာေခ်ာင္းဟူသည့္ 
ေခ်ာင္းက်ယ္က်ယက ျခားထားသည္။ လယ္ကြင္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ 
စာသင္ေက်ာင္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္မွာလည္း ၁ နာရီေက်ာ္ခန္႔ 
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ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ယခုလို မိုးကာလမ်ားတြင္ ပို၍ပင္ခရီးမေပါက္တတ္။ 
ေခ်ာင္းကလည္း ေရႀကီးတတ္ေသးသည္။ ေရႀကီးခ်ိန္တြင္လည္း လူမ်ား၊ 
ဆိုင္ကယ္မ်ားပင္ ေမ်ာပါတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိုးတြင္းသုိ႔ေရာက္လွ်င္ 
ဆရာမ အိမ္သို႔ မျပန္ ေတာ့ေပ။  ေက်ာင္းတြင္ ထရံကာ၊  သြပ္မိုး 
အိမ္ငယ္ေလးရွိသည္။  ထိုေနရာ တြင္ မိုးတြင္းတစ္ခုလံုး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ 
ဆရာမမ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္သည္။

“မိုးတြင္းက် သြားရလာရ ေတာ္ေတာ္မလြယ္ေတာ့ဘူးေလ။  အဲ့ေတာ့ 
ဆရာမက တစ္ပတ္ တစ္ခါ၊ ႏွစ္ပတ္ တစ္ခါေလာက္ပဲ ျပန္ျဖစ္ေတာ့တယ္” 

ဆရာမသည္ ျမန္မာသံေတးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ 
သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚရွိ  သူ၏ ကိုယ္ပိုင္စာမ်က္ႏွာတြင္  
အားေပးသူ  ပရိတ္သတ္လြန္စြာမ်ားျပားၿပီး  တစ္ခါတရံ နာမည္ႀကီး 
ေတးသံရွင္ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။ 
တခါကဆိုလွ်င္ နာမည္ေက်ာ္ ေတးသံရွင္ ေဒၚမာမာေအးကသီဆိုပံုမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍  သိရွိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အကူအညီလိုပါက 
လာေရာက္ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ၀င္ေရာက္ေရးသားခဲ့သည္။  
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ေဖ့စ္ဘြတ္အေခၚ Cele (ေက်ာ္ၾကားသူ) ျဖစ္လာေသာ္လည္း 
ဆရာမသည္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ေနထိုင္တတ္သူျဖစ္သည္။ စကားေျပာ 
လွ်င္လည္း  "ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ္"  သံုးကာေျပာတတ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းဆရာမမျဖစ္ခင္အခ်ိန္က ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္သူျဖစ္သကဲ့သိုု႔ 
ဆရာမျဖစ္လာခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတာင္သူအျဖစ္ 
၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း ျမန္မာကဗ်ာ၊ 
ျမန္မာသံေတးသီခ်င္း တေအးေအးျဖင့္ သီဆိုလုပ္ကိုင္တတ္သည္။

“ဒီကဗ်ာေလးေတြဆိုတာကလည္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့နဲ႔ ေရးစပ္ 
သီကံုးထားတာေလ။  ဒါေၾကာင့္  ဒီကဗ်ာေလးေတြကို သင္တဲ့အတြက္ 
ကေလးေတြက ျမန္မာ့ဓေလ့ေတြကိုလည္းပိုၿပီး ျမတ္ႏိုးတတ္လာမယ္။ 
ေနာက္ၿပီးက်ေတာ့  ျမန္မာ့ဂီတကိုလည္း ျမတ္ႏိုးတတ္လာမယ္” 
ျမန္မာကဗ်ာအေပၚ၊ ျမန္မာသံစဥ္အေပၚခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ သူ႔ကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
စာေပျပန္႔ပြားေရး အသင္းအပါအ၀င္စာေပ၊ ကဗ်ာခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊ 
အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကလည္း ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကရ 
သည္။ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္သူ၏ ကဗ်ာရြတ္ဆုိထားသည့္ 
ရုပ္သံဖိုင္မ်ားကိုၾကည့္ရႈကာ အဆိုပါရုပ္သံဖိုင္မ်ားကို ေက်ာင္းစာသင္ 
ခန္းမ်ားတြင္ သင္ေထာက္ကူအျဖစ္ျပသသင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပး 
သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွကဗ်ာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကလည္း 
သူ႔ကို ဆက္သြယ္လာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဆရာမ၏ကဗ်ာ သီဆိုမႈကို 
သေဘာက်၍ ေတးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကလည္း ဆက္သြယ္ 
လာၾကသလို ျမန္မာသံေတးသီခ်င္းမ်ားသီဆိုရန္အားေပးၾကသူမ်ား လည္း 
ရွိသည္။ 

“အလုပ္ႏွစ္မ်ိဳးလုပ္ရင္၊ အဲ့ဒီအေခြထုတ္တဲ့ဆီကုိ သြားလုပ္လိုက္ရင္ 
ေက်ာင္းဆရာမလုပ္တဲ့ အေပၚမွာေပါ့သြားမွာေပါ့” မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သူ၏ 
မူလ၀ါသနာမဟုတ္ေသာ္လည္း ျဖစ္တည္လာၿပီးေနာက္ ခိုင္ခန္႔လာေသာ 
၀ါသနာမွာ စာသင္ခန္းတြင္ စာသင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။  ။
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သူငယ္စဥ္တုန္းကေတာ့ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ 
ဒါမွမဟုတ္  ေလယာဥ္မယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ 
အိပ္မက္ေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သူက ရုပ္ရွင္ 
ဇာတ္ညႊန္းေတြ၊  ႏုိင္ငံတကာသတင္းေတြ၊  အစီရင္ခံစာေတြ၊ 
အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြကို ဘာသာ 
ျပန္ေရးေပးတဲ့  အဂၤလိပ္-ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္  တစ္ဦး 
ျဖစ္ေနပါၿပီ။  ဒီမတုိင္ခင္မွာလည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေျခခံပညာ 
အထက္တန္း စာေမးပြဲကုိ  ဂုဏ္ထူး ၃ ဘာသာ နဲ႔  ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အျပင္ ဝိဇၨာ ဘာသာတဲြနဲ႔ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံ လံုး 
ပထမ ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ မွာလည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူ 
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံ ရပါတယ္။ သူကေတာ့ ငယ္စဥ္ 
ကိုးတန္း  ေက်ာင္းသူအရြယ္ ကတည္းက အျမင္အာရံုေတြ 
ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူ မေအးခ်မ္းေအာင္ပါ။

t&ifuqdk&if tarhqDuyJ 

tNrJvufjzefYawmif;&wmqdkawmh 
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tjriftm&HkuG,faysmufaomaeY&ufrsm;udkjzwfausmfjcif;

ညာဘက္မ်က္စိကေတာ့ နဂိုေမြးရာပါေပါ့ေနာ္။ ဘယ္ဘက္ မ်က္စိက 
က်ေတာ့  ပါဝါ  ၁၆၀၀  အားရွိတဲ့မ်က္မွန္နဲ႔ေပါ့။  အဲဒါနဲ႔ ငါးတန္းေလာက္  
အထိ ပညာသင္ခဲ့တယ္။ ငါးတန္းမွာ ေရတိမ္ဝင္လာတယ္။ အဲဒီမွာ ခြဲစိတ္မႈ 
ေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ ေျခာက္တန္းခုႏွစ္တန္းေလာက္က်ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း 
မျမင္ရာကေနၿပီး ကိုးတန္းေလာက္က်ေတာ့ လံုးဝမျမင္ရေတာ့ပါဘူး။ 
ဆယ္တန္းမွာစာေတြက အရမ္းမ်ားလာေတာ့ အသံသြင္းၿပီးက်က္ရတယ္။ 
ဂိုက္ေတြနဲ႔ စာက်က္ရတာေတြလည္းရိွတယ္။ ေက်ာင္းမွာလည္း  ႏွစ္ဆ 
သံုးဆ လိုက္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ မ်က္မျမင္စာနဲ႔လည္း က်က္တယ္။ မ်ိဳးစံုေအာင္ 
က်က္ၿပီးမွ ေျဖခဲ့ရတာ။ စာေမးပဲြမွာေတာ့ လက္ေရးနဲ႔ပဲ ေရးေျဖရတာပါ။ 
ကိုးတန္းက  ညီမေလးတစ္ေယာက္က  ေရးေပးတယ္။  အဲဒီ့နည္းန ဲ႔ေျဖခဲ့ရတာ။ 

ငယ္ငယ္ေလးတုန္းကေတာ့ သိပ္မသိသာဘူးေပါ့။ ဒီလုိပဲ သြားလိုက္ 
လာလိုက္ ေဆာ့လိုက္နဲ႔ဆိုေတာ့ တခါတေလ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မျမင္ 
မွန္းေတာင္ မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းေတာ္ေတာ္ဝါးသြားၿပီး မျမင္ရတဲ့ 
အခါက်မွ ကိုယ္ဖတ္ခ်င္တဲ့စာေတြ ဖတ္မရ၊ ျမင္ခ်င္တာေတြ ျမင္မရ.. 
အဲဒီအခါ  နည္းနည္း စိတ္ညစ္သလို  စိတ္ထိခိုက္သလို  ျဖစ္လာတယ္။ 

တကၠသိုလ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ  မႏၱေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာ  တကၠသိုလ္ 
မွာ အဂၤလိပ္စာတက္ရမယ္ဆိုၿပီး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္က်လာေတ့ာ အဲဒီဝင္ခြင့္နဲ႔ 
အတူ ေက်ာင္းသြားအပ္တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွ မ်က္မျမင္တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိသြားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဌာနမႈးကတဆင့္ 
ေမာ္ကြန္းထိန္းဆီကို ပို႔လုိက္ေတာ့ အဲဒီလိုမ်က္မျမင္ဆိုရင္ေတာ့မျဖစ္ဘူး၊ 
လက္ခံလို႔မျဖစ္ဘူးတဲ့။  ေက်ာင္းတက္ခြင့္ကလည္း က်လာၿပီးသားဆိုေတာ့ 
အဲလိုေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္ တစ္ရက္ေလာက္ျပန္လုိက္ပါဦးတဲ့။ 
ေက်ာင္းအပ္လို႔ရမရ ေနာက္ရက္မွာဖုန္းဆက္မယ္လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ 
ေနာက္ရက္က်ေတာ့  ဖုန္းျပန္ဆက္လာတယ္။ ေက်ာင္းလာအပ္လို႔ 
ရၿပီတ့ဲ... ။ ေက်ာင္းသြားအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း တျခားကေလးေတြ 
အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ေနရမယ္တဲ့။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ 
မ်က္မျမင္ကေလးျဖစ္ေနလို႔ ဆရာမေတြက နားမလည္လည္ေအာင္ စာ 
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အရမ္းအၾကာႀကီးရွင္းျပေနတာမ်ိဳးျဖစ္ရင္ တျခားကေလးေတြအတြက္ 
အခ်ိန္ကုန္တယ္ေပါ့။   အဲလုိမျဖစ္ေအာင္   တျခားကေလးေတြ အတြက္ 
လည္း အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ ေနရမယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေနာက္ပိုင္းေတာ့က်န္တဲ့ အတန္းသူအတန္းသားေတြနဲ႔ အကုန္အဆင္ေျပ 
ပါတယ္။

bmomjyefqdkolwpfOD;b0udkpwifjcif; 

ပထမ ေတာ္ေတာ္ေလး ငယ္တုန္းကက်ေတာ့ အေမေတြ အေဒၚေတြ 
ၾကည့္ၿပိီးေတာ့ ဆရာဝန္ ဒါမွ မဟုတ္ နာ့စ္ေပါ့။   ေနာက္ နည္းနည္းႀကီး  လာေတာ့ 
ဇာတ္လမ္းေတြ ဘာေတြၾကည့္တ့ဲအခ်ိန္က်ေတာ့ ေလယာဥ္မယ္ေတြ ၾကည့္ 
ၿပီးေတာ့ ေလယာဥ္မယ္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ေပါ့။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဘာသာျပန္ 
ေကာင္း တစ္ေယာက္ပဲ ပိုၿပီးျဖစ္ခ်င္တာေပါ့။  လက္ေတြ႕နဲ႔လည္း  ပိုကိုက္ 
ညီတယ္ေလ။ 
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ဘာသာျပန္တာကို ၂၀၀၉ - ၁၀ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းၿပီးကာနီးေလာက္မွာ 
The Best English မဂၢဇင္းေတြဖတ္ရင္း အဲ့ဒီမွာဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲေတြ 
၀င္ၿပိဳင္ၾကည့္တယ္။ စစခ်င္းေတာ့ တစ္ခါမွဆုမရဖူးဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
လစဥ္ ဆက္ဖတ္ရင္းနဲ႔ပဲ ဘာသာျပန္ထူးခၽြန္လူငယ္ေရြးမယ့္ အစီ 
အစဥ္မွာ ၀င္ၿပိဳင္တယ္။ ၂ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ၿပိဳင္ရတယ္။ အဲဒီ့မွာ 
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လက္ရည္တက္လာတယ္။ ဆရာေတြဘက္ကလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳလာတယ္။ ေနာက္တတိယဆုကေန စရၿပီးေတာ့ ဒုတိယ၊ 
ပထမေတြ ရလာတာေပါ့။  ဘာသာျပန္ထူးခၽြန္လူငယ္ေရြးတဲ့အခ်ိန္
မွာလည္း ပါသြားတယ္။  အဲဒီ့ကေနစၿပီးေတာ့ ဘာသာျပန္တဲ့ဘက္ကို  
အာရံုစိုက္ျဖစ္လာတာပါပဲ။ 

အဲ့ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာ အြန္လိုင္းကေန ဘာသာျပန္တာျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ ဒီကြန္ျပဴတာထဲကို အဂၤလိပ္လိုအကုန္ဖတ္ျပႏုိင္တ့ဲ ေဆာ့ဝဲလ္ေတြ 
သြင္းထားရတယ္။  စကရင္ေပၚရွိတာအကုန္လံုးကို အသံထြက္ဖတ္ျပ 
ေနေတာ့ ကိုယ္ကလက္ကြက္ကၽြမ္းဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့။ အဲဒီနည္းနဲ႔  အြန္လိုင္း 
သံုးတယ္။ အီးေမးလ္သံုးတယ္။ ေဖ့ဘြတ္ခ္သံုးတယ္။ တစ္ခါတေလ 
ျမန္မာစာကို ဖိုင္လိုမ်ိဳးပို႔လိုက္ရင္ ျမန္မာစာဖိုင္ကို အေမ့ကိုတစ္ခ်က္ 
အသံသြင္းခုိင္းရတယ္။ အဲဒီအသံသြင္းတာကို နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ 
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ဘာသာကိုယ္  ဘာသာျပန္ၿပီး  စာရိုက္တယ္။   အမ်ားဆံုး  ဘာသာျပန္ေပး 
ရတာကေတာ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညြန္းပံုစံမ်ဳိးေတြျပန္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ 
သတင္းေတြျပန္တာမ်ဳိးရွိတယ္။ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတို႔၊ အဖြဲ႕အစည္း 
မွတ္တမ္းတို႔၊ အဖြဲ႕အစီရင္ခံစာတို႔ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြ ဘာသာျပန္တယ္။ 
ဘာသာျပန္တာက ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြေရာ ဆိုရင္ေတာ့ 
ေလးႏွစ္ေလာက္ရိွၿပီ။ ဒီလိုအခေၾကးေငြယူၿပီးမွ  ဘာသာျပန္တာကေတာ့      
၂ ႏွစ္ ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ 

b0a&SUqufzdkYtwGuf pdwf"mwfcGeftm;rsm; 

အရင္ကဆိုရင္ အေမ့ဆီကပဲ အၿမဲလက္ျဖန္႔ေတာင္းရတာဆိုေတာ့ 
အခုက်ေတာ့ အမ်ားႀကီးမဟုတ္တာေတာင္မွ နည္းနည္းေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ 
ျပန္ေပးႏုိင္တဲ့အခါ စိတ္ထဲမွာနည္းနည္းယံုၾကည္မႈရိွလာတယ္။ အေမ 
ကိုယ္တုိင္ကလည္း စိတ္မာေတာ့ သူ႔ကိုၾကည့္ရင္းနဲ႔ကို စိတ္ခြန္အားေတြ 
ရတယ္။  မဟတၱမဂီၶေျပာခဲ့တဲ့   " Be the Change you wish to see in 
the world "       ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကိုေတာ့  အႀကိဳက္ဆံုးပဲ။  ကမာၻေပၚမွာ 
သင္ျမင္ခ်င္တဲ့အေျပာင္းအလဲကို သင္ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေအာင္ အရင္လုပ္ 
ပါတ့ဲ။  ။
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သူကေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္မွာ 
အမ်ဳိးသမီးတက္သစ္စ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို 
ကူညီေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းရွင္ဆု 
ကိုရရွိခဲ့သူ မျဖဴအိသိမ္းပါ။ သူဟာ ျမန္မာ့ခ်ည္ထည္ေတြ 
ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေစ်းကြက္မွာ အရည္အေသြးေကာင္း 
ေကာင္း နဲ႔ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံေစခဲ့သူလည္း ျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း 
ေကာင္းေတြရေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးေနသူလည္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။  အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အၿမဲစဥ္းစားရပ္တည္ 
ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀ ရပ္တည္ခ်က္ 
ကလည္း  စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွပါတယ္။

ußGefrwdkYbufrSmu jyóemwpfck&Sdaew,f/ 

bmvJqdkawmh txnfawG&JU t&nftaoG;udk 

yHkrSef&zdkYtwGuf enf;enf;av;cufw,f/ 

Photo: Aung Kyaw Latt

jrefrmEkdifiH&JUa&SUaqmif trsKd;orD;vkyfief;&Sif
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Photo: Aung Kyaw Latt Photo: Aung Kyaw Latt
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ေဖေဖက ပန္းခ်ီဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း(ပုသိမ္)။ အစ္မကလည္း 
ပန္းခ်ီဆရာမ ေခ်ာအိသိမ္းေပါ့။ ေမာင္ႏွမ ေလးေယာက္ရွိတယ္။ ကၽြန္မက 
ဒုတိယေျမာက္သမီးေပါ့။ ေအာက္မွာ ေမာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ 
ငယ္ငယ္ကတည္းက ပန္းခ်ီေတြလည္းဆဲြခဲ့တယ္။ ဆုေတြလည္း ရခဲ့ဖူး 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပန္းခ်ီဆရာမတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေတာ့ အသက္မေမြး 
ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ က်န္တဲ့ ေမာင္ႏွမေတြကေတာ့ လက္ရွိမွာပန္းခ်ီဆရာ၊ 
ဆရာမအေနနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အိမ္ရဲ႕ 
စီးပြားေရးလို႔ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေဖေဖက Sunflower Art Gallery 
and Art Classes ဖြင့္ခဲ့တယ္။ ၀င္ဒါမီယာထဲမွာပါ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က 
အလိုလိုေနရင္းနဲ႔  စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အပိုင္းကို ေရာက္လာတာေပါ့ေနာ္။ 

တကၠသိုလ္ၿပီးသြားေတာ့ၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာ
သာတကၠသိုလ္မွာ ဂ်ပန္ဘာသာကို တက္တယ္။ တက္ၿပီးေတာ့လည္း 
ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ဂ်ပန္ကို 
သြား ၾကည့္ခ်င္စိတ္ေလးျဖစ္  
တယ္။ အဲ့လိုျဖစ္ေတာ့ ဟိုမွာပဲ 
ဆက္ၿပီး   ပညာဆက္သင္ မလား   
ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီကေန ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္မွာ ထြက္သြားတယ္။ 
ဟိုမွာ ေက်ာင္းၿပီးသြား လို႔ရွိ 
ရင္လည္း ဟိုမွာပဲ အလုပ္ဝင္ 
မယ္ေပါ့။ 

jrefrmh&dk;&mtxnfrsm; *syefaps;uGufudkrdwfqufay;ol

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ 
အႏုပညာစိတ္ကူး အျမင္ေတြကိုေလ့လာၿပီး ကိုယ့္မွာရွိတဲ့အႏုပညာ အျမင္ 
ေလးနဲ႔၊ ကိုယ္ေလ့လာထားတာေလးေတြနဲ႔  အလုပ္လုပ္ခ်င္လာတယ္။  
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အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အေမလိုျဖစ္ေနတဲ့ ဂ်ပန္ကဆရာမနဲ႔ အတူတူ 
အင္းေလးကန္ကို သြားလည္ၾကတယ္။ အဲ့ဒီမွာအတူတူ သတိထားမိလိုက္ 
တာက အမ်ဳိးသမီးေလးေတြနဲ႔ အသက္ႀကီးတဲ့ အဘြားအရြယ္ေတြ..။ 
သူတို႔ေတြက အဲ့ဒီအင္းေလး ကန္ထဲမွာ ရက္ကန္းရက္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရ 
တယ္။ ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမ်ားအေထာက္အကူ 
ရမလဲ၊ ကိုယ္ေတြက ဟိုမွာေနၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲေပါ့။ အဲဒီလိုနဲ႔ 
ကိုယ္တကယ္ေက်ာင္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္ ၂၀၀၅ ဝန္းက်င္ ေလာက္မွာပဲ 
ဒီအင္းေလးကန္၊    အင္းေလးေဒသကထြက္တဲ့ ပိုးထည္ေတြကို ဂ်ပန္ကို 
ပို႔မယ္၊ ဟိုမွာေရာင္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စလုပ္ျဖစ္လိုက္တာပါ။

ၿပီးေတာ့ Myanmar Clothes ကုမၸဏီကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ စလုပ္တယ္။ 
Y&P ဆိုတဲ့လိုဂုိေလးလည္း လုပ္လုိက္တယ္။ Y ဆိုတာ ယူမီကိုေပါ့။ P 
ကေတာ့ ျဖဴေပါ့ေနာ္။ ဂ်ပန္မွာရွိတဲ့ျပပြဲေလးေတြမွာလည္း  ကၽြန္မတို႔ 
ေစ်းေရာင္း ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ 
မွာရွိတဲ့ JETRO အဖြဲ႕က စီစဥ္တဲ့ Myanmar Week ဆိုတဲ့ျပပဲြမွာသြားျပခြင့္ 
ႀကံဳ လိုက္တယ္။  ျပခြင့္ရလိုက္တာကလည္း  အဲဒီ JETRO အဖဲြ႔ကေနၿပီးေတာ့ 
ျမန္မာထုတ္ပစၥည္းကို ေတြ႕သြားတယ္။ 

သူတို႔ ႀကိဳက္တယ္ေပါ့ေနာ္။  ဇစ္ေတြဘာေတြမသံုးပဲနဲ႔   ပန္းပြင့္ေလး 
ေတြေဖာ္ၿပီးေတာ့ ၾကယ္သီးကအစလုပ္ထားေတာ့ တကယ့္ဟန္းမိတ္စစ္စစ္ 
ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ေပါ့ေလ။  ဒါေပမယ့္ ပိုးသားစစ္လား မစစ္လား ဆိုတာကို 
ေတာ့  စစ္ေဆး ခံရတယ္။ တကယ္စစ္တယ္ဆိုမွ  သူတို႔ဆီမွာ  ေရာင္းခြင့္ ရတာ။  
အဲ့ဒါၿပီး ေတာ့ ေလဆိပ္ ေတြမွာလည္း အဲ့ဒီ JETRO က  ဦးစီးၿပီးဖြင့္ထားတဲ့ 

One Village One 
Products ဆိုတဲ့ ဆိုင္ေလး 
ေတြမွာ ေရာင္းခြင့္ရတယ္။ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ႏိုင္ငံေတြ 
ကပစၥည္းေတြကို တစ္ႏိုင္ငံ 
တစ္မ်ဳိးအေနနဲ႔ ယူေရာင္းေပး 
တာမ်ဳိးေပါ့။ 
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ကၽြန္မတို႔ဘက္မွာက ျပႆနာတစ္ခုရွိေနတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ 
အထည္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ ပံုမွန္ရဖို႔ အတြက္က်ေတာ့  နည္းနည္းေလး 
ခက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အင္းေလးကန္ထဲမွာ ရက္ကန္းရံုတစ္ရံုေပၚတိုင္း 
ေပၚတိုင္းမွာ အင္းေလးကန္ကေရအဆိပ္သင့္ေနတယ္လို႔ ျပန္စဥ္းစား 
ၾကည့္တယ္ေလ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဓာတုဆိုးေဆးေတြသံုးတာကိုး။ 
ကိုယ္တစ္ကိုယ္တည္းက ေတြးမိတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္။ 
တကယ္တမ္းက သဘာဝဆုိးေဆးဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဟိုးေရွးေရွး 
ကတည္းကရိွတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ သဘာဝဆိုးေဆးဘက္ကို ေျပာင္း 
လိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္နဲ႔က်စ္တဲ့ပိုးကိုသံုးတယ္။ လက္နဲ႔ 
ရက္တယ္။ အဲ့ဒီလို လက္နဲ႔ရက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဇာင္းဒါးရက္ကန္းေက်ာင္းနဲ႔ 
၂၀၀၇ မွာ ခ်ိတ္ဆက္မိတယ္။ သူတို႔နဲ႔ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ကိုယ္လိုခ်င္တိုင္း 
သူတို႔မလုပ္ႏိုင္တာေတြလည္း  ရိွတယ္ေပါ့။  တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သဘာ၀ 
ဆိုးေဆးနဲ႔ ရက္ကန္းရက္တာမွာ ကိုယ္ကပညာရွင္လည္း မဟုတ္ဘူးေလ။ 
ဒါေၾကာင့္အဲ့ဒီအခက္အခဲကိုလည္း ေရွာင္ရတယ္။ ေရွာင္ၿပီးေတာ့မွ 
ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ဒီဇိုင္းကို ေျပာရတာေပါ့။ အရည္အေသြးမီဖုိ႔က အခ်ိန္ 
ေတာ္ေတာ္ယူၿပီး  လုပ္ခဲ့ရတယ္။ 



93

trsKd;orD;awGb0jrifhrm;a&;twGuf vlrIpD;yGm;a&;vkyfief;&Sif

ေဇာင္းဒါးရက္ကန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းၿပီးသြားတဲ့ လူေတြနဲ႔ပိုၿပီး 
ရင္းႏွီးတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္မႈကမျပည့္စံုရင္ 
သူတို႔အလုပ္မွာ ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ အာရံုစူးစိုက္မႈ နည္းမယ္ 
ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ၂၀၁၂ ဇြန္ကေနစၿပီးေတာ့ အေျခခံလစာေပး 
လိုက္တယ္။ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကိုယ္တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ဘူး၊ 
အမ်ားနဲ႔ေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့အေနနဲ႔ Sunflowers Group 
ဆိုၿပီးေတာ့လုပ္လိုက္ၿပီး ခုထိအဲ့ဒီနာမည္နဲ႔ ဆက္လုပ္ေနပါတယ္။ 
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လက္မႈအဆင္တန္ဆာေလးေတြေပါ့။ အဲ့ဒါကိုက် 
ေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေတာ့ အျဖဴေရာင္ 
တြဲလက္မ်ားအဖဲြ႕အေနနဲ႔   စစ္ေရွာင္စခန္းေတြကို သြားလွဴ ျဖစ္တယ္။  အဲ့ဒီလို  
သြားလွဴရင္သြားလွဴရင္းနဲ႔ကိုးေခါက္ေျမာက္မွာ သူတို႔ေတြကို ေထာက္ပံ့လို႔ 
ကိုယ့္ကိုအားကိုးတာထက္ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ 
ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ စဥ္းစားမိတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္က ကမ့္ေတြထဲမွာ 
အမ်ဳိးသမီးေတြမ်ားတယ္ေလ။ သူတို႔ကိုႀကိဳးထိုးၿပီး လုပ္တဲ့ လက္မႈပစၥည္း 
ေလးေတြလုပ္ႏုိင္ေအာင္လို႔  ဆရာမေခၚသြားၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေခါက္သင္ေပး  
လုိက္တယ္ေပါ့။ သူတို႔မွာလည္းပဲ နဂိုကတည္းကကို ကခ်င္ရုိးရာႀကိဳးခ်ိတ္ 
ေတြရွိတယ္ေလ။ ဆိုေတာ့အဲဒီကေနမွ လက္မႈပစၥည္းေတြကို ဒီဘက္ 
မွာလည္း ေစ်းကြက္၀င္မယ့္ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ဒီဇိုင္းေတြ ေျပာျပၿပီး သူတို႔ဆီမွာ 
ျပန္ယူတယ္။ 

a&SUaqmiftrsKd;orD;vkyfief;&Sif&JUpdwf"mwf

 ဒီအလုပ္ကို ဝါသနာပါလို႔လုပ္တယ္။ ဒီလူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းကို 
ပိုၿပီးေတာ့ အားေကာင္းလာေစခ်င္တယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့လုပ္မယ့္ 
အစီအစဥ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ။
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ထမင္းစားၿပီးအခ်ဳိတည္းေလ့ရိွတဲ့ ျမန္မာ့ရိုးရာ 
စားစရာ အညိဳေရာင္ထန္းလ်က္ခဲေတြကို ရသစံုျဖစ္ 
သြားေအာင္ဖန္တီးၿပီး ျမန္မာမွာတင္မက ကမာၻကိုပါ 
ခ်ျပႏုိင္ခဲ့သူကေတာ့ ေဒါက္တာခ်ဳိလဲ့ေအာင္ လို႔ေခၚတဲ့ 
အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးပါပဲ။ သူဟာ ေဆးပညာဘာသာ 
ရပ္ကို သင္ၾကားခဲ့တဲ့ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပ 
မယ ့္လည္း ဆန္းသစ္တီထြင္ရတာကို ဝါသနာထံုသူ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ ျမန္မာ့ရိုးရာစားစရာ သဘာဝထန္းလ်က္ကို 
Tree Food ဆိုတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္တပ္လို႔ အနံ႔အရသာနဲ႔ 
ထုတ္ပိုးမႈပံုစံကအစ ဆန္းသစ္တီထြင္ၿပီး ေျပာင္းလဲ 
ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ ကမာၻမွာ  ျမန္မာ့ေခ်ာကလက္ 
အျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း လူသိမ်ားလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 
ဆန္းသစ္တဲ့     စိတ္ကူးေတြနဲ႔အတူ  စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ 
ျဖစ္လာတဲ့ ေဒါက္တာခ်ဳိလဲ့ေအာင္ရဲ႕ ဘ၀တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းကို ထုတ္ႏႈတ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ukd,hfqDrSm&Sdaewmu
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အဓိကကေတာ့ အစားအေသာက္လုပ္ငန္း လုပ္မယ္ေပါ့ေနာ္။ 
လုပ္မယ္ဆုိေတာ့ ဘာလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ အစားအေသာက္ေတြ 
လုိက္ရွာတဲ့အခါမွာ ထန္းလ်က္ကို သြားေတြ႕တယ္။  အဲ့ဒီတုန္းက 
သူ႔ကုိေတြ႕တဲ့အခါမွာ သူ႔ကိုမစားရတာလည္း ေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီ။ 
အမွန္ေတာ့ သူ႔ကုိေတြ႕ေတာ့ေတြ႕ေနတယ္။  သတိေတာ့ မထားမိဘူးေပါ့။ 
တစ္ေန႔က်ေတာ့ ထမင္းဆိုင္မွာ ထမင္းစားၿပီးတဲ့အခါ ထန္းလ်က္ဘူးေလး 
လာခ်ေပးတယ္။ အဲဒီမွာငယ္ငယ္တုန္းက အေၾကာင္းကုိ ျပန္သတိရ 
သြားတယ္။  အဲဒီမွာထန္းလ်က္ေလးတစ္တံုး  ယူစားလုိက္တယ္။  စားလုိက္တဲ့ 
အခါမွာ ဘာကိုသတိထားမိလိုက္လဲဆိုေတာ့ ကုိယ္လည္း ထင္ပါတယ္။  
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက  ထန္းလ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကၿပီေပါ့။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဓိကကေတာ့ ေဘးနားမွာရွိေနတဲ့ တဖ်တ္ဖ်တ္ 
တလက္လက္နဲ႔ထုတ္ပုိးမႈေတြ၊ အရသာအသစ္အဆန္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားက 
ဝင္လာတဲ့ မုန္႔ေတြကိုပဲ စိတ္၀င္တစားစားေသာက္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထန္း
လ်က္လိုစားစရာမ်ိဳးကုိတန္ဖိုးထားဖုိ႔  လူေတြက ေမ့ေနၾကတယ္။

အဲ့ဒါနဲ႔ရန္ကုန္နဲ႔ နီးတဲ့ 
ထန္းေတာေတြကို သြားတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္ ထန္းလ်က္ကို အလုံး 
ေသးေသး မထုတ္တာလဲ ေမးေတာ့ 
အဲဒီက ဦးေလးႀကီးက ေျပာတယ္။ 
မျဖစ္ႏုိင္ဘူး သမီးတဲ့။ ထန္းလ်က္ရဲ႕ 
ပညာရပ္က အရမ္းနက္နဲတယ္တဲ့။ 
သူေျပာတာလည္း မမွားပါဘူး။  
သူတို႔ ထုတ္လို႔ မရဘူးဆုိရင္ ကုိယ့္ 
ဘာသာကုိယ္ စမ္းလုပ္ၾကည့္မယ္ 
ေပါ့ေနာ္။ စစလုပ္တုန္းကေတာ့ 
အရည္ေတြ ေပ်ာ္ကုန္တယ္။ အဲဒါနဲ႔  
စိတ္ပ်က္တဲ့အခါက်ေတာ့ ခဏ 
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ေလးထုိင္ေနလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ျပန္လုပ္တယ္ေပါ့ေနာ္။  အဲဒီအခါမွာ 
ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ သူက အရည္မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။ အရည္မေပ်ာ္တဲ့ 
အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပန္ေမးတယ္။ ကိုယ္ကစားသံုးသူ 
တစ္ေယာက္ဆုိရင္ အႀကီးက ေနၿပီးေတာ့ အေသးေလးျဖစ္သြားတာက 
ဘာမ်ားထူးျခားမႈရိွလဲေပါ့။ အဲဒီမွာလူေတြရဲ႕ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈတစ္ခုေတာ့ 
ရိွရဦးမယ္စဥ္းစားတယ္။ ထန္းလ်က္ရဲ႕အခန္းက႑က ေမွးမိွန္ေနရာကေန 
နည္းနည္းေလးလင္းလာမယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ကို ထပ္လင္းဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ 
တယ္ေပါ့။     ဆုိေတာ့သူ႔ကုိအျခားေသာအရသာေတြ ထည့္လိုက္တယ္။  
ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ေပးလုိက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ Tree Food 
ဆုိၿပီးေတာ့ စျဖစ္လာတာပါပဲ။

pdefac:rIrsm;jzwfausmfcsdef

Tree Food စလုပ္ေတာ့လုပ္တာေတြ အကုန္လံုးကုိ အိမ္ကမသိဘူး။ 
အစ္မတစ္ေယာက္ပဲ သိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ကုိယ္က သူ႔ဆီကပဲ 
မုန္႔ဖုိးေတာင္းရတာကိုး။ သူကေတာ့ ကုိယ့္ကိုပ့ံပုိးေပးတယ္။ အိမ္ကိုေတာ့ 
အသိမေပးခဲ့တာေပါ့။ ကုိယ့္မွာကျပစ္ခ်က္ေတြက အရမ္းမ်ားေနတာကိုး။ 
အရင္တုန္းကဆုိရင္ ကိုယ္ကပန္းခ်ီဆဲြတယ္။ အဲဒါကုိသူတို႔က သိပ္မႀကိဳက္ 
လွဘူး။  ေဆးေက်ာင္းၿပီးေတာ့လည္း  ဆရာဝန္မလုပ္ဘူး။  ေယာင္လည္လည္ 
လုပ္ေနတယ္။ တျဖည္းျဖည္း ျပစ္ခ်က္ေတြမ်ားလာတဲ့အခါက်ေတာ့ 
ေနာက္ပိုင္းလုပ္တာေတြကိုလည္း မေျပာျပခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေျပာျပရင္ 
စိတ္ပ်က္စရာေတြ ပဲ ၾကားေနရရင္   ဘာလုပ္မွာလဲေပါ့။  ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာကိုပဲ 
ဆက္လုပ္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ကိုယ္လုပ္တဲ့ဟာ မီဒီယာ 
တစ္ခုမွာပါလာေတာ့မွ သူတို႔က စသိတာ။ 

စစခ်င္းကာလကေျပာမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္က ယံုၾကည္မႈမရိွခဲ့ဘူး။ 
မရွိဘူးဆုိတာက Perfect ကုိ အရမ္းျဖစ္ခ်င္တာေလ။ တစ္ခုခုလုပ္ရင္ 
Perfect ျဖစ္မွ ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳးက စြဲေနတယ္။ ထန္းလ်က္ကို အဲဒီလိုေလးလုပ္ 
ၾကည့္လိုက္၊  သူငယ္ခ်င္းေတြကို သြားေကၽြးလုိက္၊  ျပင္လိုက္ဆင္လုိက္နဲ႔ေပါ့။ 
သူငယ္ခ်င္းေတြက ႀကိဳက္ၾကတယ္။ ေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီမွာ 
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သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က သြားတဲ့ … နင္ေရာင္းေတာ့တဲ့… အခုခ်က္ခ်င္း 
ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကုိဖြင့္တဲ့… အခုခ်က္ခ်င္းထလုပ္ေတာ့တဲ့ … 
ေရာင္းလို႔ရၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ကိုယ္က ေၾကာက္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
လုပ္ၾကည့္လုိက္ပါ့မယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေလး ဖြင့္လိုက္ 
တယ္။ တစ္ရက္က်ေတာ့ Stretagy First က ဆရာ့ကိုသြားေကၽြးတယ္။ 
ဆရာ …ဒါေလးစားၾကည့္ပါဦး … သမီးလုပ္ထားတာေပါ့ေနာ္။ ဆရာက 
စားၾကည့္ၿပီးေတာ့ ပုလင္းေလးေတြနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္လုပ္ထားတဲ့ ထန္းလ်
က္ေလးကိုေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာတင္ေပးလုိက္တဲ့အခါလူေတြသိ
သြားတယ္။သိသြားၿပီးေတာ့ပထမဦးဆံုးေဖာက္သည္ တစ္ေယာက္ ရတယ္။ 
အဲဒီက လွမ္းဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားတယ္၊ အျမည္းေကၽြးပါေပါ့။ 
စားၾကည့္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳက္ရင္ဝယ္မယ္ေပါ့။ အဲဒီကေနစၿပီးေတာ့ Tree Food 
က အျပင္ေလာကကုိစၿပီးေတာ့ ေျခတစ္လွမ္းလွမ္းလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ 

အဓိကကေတာ့ ဇီးမဆလာရယ္၊ ဒိန္ခ်ဥ္ရယ္၊ သံပုရာရယ္၊ ဂ်င္းရယ္ 
အရသာ (၄) မ်ိဳး ထုတ္တယ္။ အဲ့ဒီလုိထုတ္ရတာကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ 
ဘာအရသာမ်ဳိးႀကိဳက္လဲဆုိတာလည္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အရသာေတြက 
သူတုိ႔အတြက္ အဆင္ေျပသလိုမေျပတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။  ႏုိင္ငံျခား 
သားလို႔ဆုိတဲ့အခါမွာလည္း အေရွ႕တုိင္းရိွတယ္၊ အေနာက္တုိင္းရိွတယ္၊ 
အမ်ားႀကီးရိွတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ဘယ္ေနရာကို Target ထားၿပီးေတာ့ 
ဘယ္ဟာကုိထုတ္မလဲဆုိတာ အဲလုိမ်ိဳးေလး စဥ္းစားၿပီးေတာ့ထုတ္တာပါ။ 
႐ုိး႐ိုးရွင္းရွင္းေလးပါပဲ။

pGefYOD;wDxGifol&JUpdwf"mwf

အခုေခတ္မွာထန္းလ်က္ဆုိတာကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေနတာၾကာၿပီ။ 
အဖုိးေတြအဖြားေတြေခတ္ကဆိုရင္ ထန္းလ်က္စားၾကတယ္။ အေမေတြ 
အေဖေတြေခတ္ကလည္း  စားၾကတယ္။ ထန္းလ်က္နဲ႔ပတ္သက္ လုိ႔  သူတို႔မွာ 
အမွတ္တရေလးေတြရွိတယ္။ သူတို႔မွာ အတိတ္ပံုရိပ္ေလးေတြရွိတယ္။ 
ဇာတ္လမ္းေလး ေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ လူငယ္တစ္ေယာက္က ဒါေလးကို 
ဝယ္သြားမယ္ဆုိရင္ ထမင္းစားၿပီးေတာ့ ေဖာက္စားတဲ့အခါ ဘာပဲေျပာေျပာ 
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လူငယ္ေတြမွာလည္း ေျပာစရာရွိလာတယ္ေလ။ လူႀကီးနဲ႔လူငယ္ ဆုိတာက 
ေျပာစရာေတြက ရွိတယ္။ ဒီအထုတ္ေလးကိုဝယ္သြားတဲ့အခါမွာ အေမက 
အဖြား အေၾကာင္းေျပာမယ္၊ အဖြားက အေမ့ေၾကာင္းေျပာမယ္၊ အဲဒါကုိ 
သမီးက နားေထာင္ျဖစ္မယ္။  ဒီထန္းလ်က္က  ဒီလုိအမွတ္တရအျဖစ္ေလး 
ေတြျဖစ္ေစမယ္ဆိုတဲ့ မက္ေဆ့ေလးကို ေပးခ်င္တာပါ။

ၿပီးေတာ့ကၽြန္မက အုိင္းစတုိင္းလုိသိပၸံပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္ခ်င္တာ။ 
သူ႔လုိမ်ိဳးတီထြင္ခ်င္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ အုိင္ဒီယာေတြကအဆန္းေတြ။ အဲဒီလုိမ်ိဳး 
အဆန္းေတြကုိ အရမ္းသေဘာက်တာ။ ေလွ်ာက္ေတြးေနရတာေတြကုိ 
သေဘာက်တယ္။ ကုိယ္လည္းျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားမိတယ္။ ကုိယ့္ဆီမွာ 
ရွိေနတာက ကုိယ့္လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ကုိယ့္ဦးေႏွာက္ပဲ။ အဲဒီအေပၚမွာ 
မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း တီထြင္မႈေတြျပဳလုပ္လို႔ရတာပဲဆိုၿပီး အခု 
Tree Food ျဖစ္လာရတာလုိ႔ေျပာလို႔ရတယ္။ တီထြင္တယ္ဆုိတာက 
ကုိယ့္ရဲ႕အေသြးအသားထဲကလာတဲ့ ႏိုးၾကြတဲ့စိတ္ဓာတ္ေပါ့။ အဓိက 
အျဖစ္ခ်င္ဆံုးကေတာ့ တီထြင္ႀကံဆတဲ့လူျဖစ္ခ်င္တယ္။  ေအာင္ျမင္တဲ့လူ 
ျဖစ္ခ်င္တယ္။         ။
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့

 စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊     ပုလဲၿမိဳ႕အနီးက              အလယ္ဘံု 
ေက်းရြာမွာ ေနထုိင္သူ  မခ်ိဳခ်ိဳသင္းဟာ    ရူပေဗဒ ဘာသာရပ္ 
ျဖင့္ ဂုဏ္ထူးတန္း၀င္ၿပီး  မဟာသိပၸံဘြဲ႔ကို ရရွိထားတဲ့အျပင္ 
ကြန္ျပဴတာသိပၸံဘြဲ႕ကိုလည္း ရရွိထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
လည္း အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြရွိေနတဲ့ ITလုပ္ငန္းခြင္ကို 
ေက်ာခိုင္းၿပီး မိရိုးဖလာလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္
ကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

udk,fynmoifcJh&wJh todawG[m 

wpfae&meJYwpfae&m 

ajymif;vJayr,fh tvum;rjzpfbl;/ 

csdwfqufrdaew,f/ 

acwfynm? rd&dk;zvmtodynmeJY

 v,f,mvkyfief;cGifOD;aqmifaeol 

awmifol rcsdKcsdKoif;
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rd&dk;zvmawmifol rcsKdcsKdoif;

ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက အေဖက ေျပာတာရွိတယ္။ ဘ၀ဆိုတာ 
ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္မယ္ဆိုတာမသိဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္တတ္ထား 
ေအာင္ လုပ္ထားရမယ္တဲ့။ ကုိယ္ကလုပ္ဖို႔ မဟုတ္ရင္လည္း သူမ်ားကို 
ခိုင္းမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကတတ္ထားမွျဖစ္မွာတဲ့။  ငယ္ငယ္ေလး ကတည္းက 
လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို သင္ထားေပး တယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ကၽြန္မကအေဖနဲ႔  အတူတူေနတာမ်ားတာဆိုေတာ့  ေက်ာင္းသြားတက္တယ္ 
ဆိုေပမယ့္လည္း ဒီလုပ္ငန္းႀကီးကစိမ္းေနတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ကိုယ္က 
နားရည္၀ေနတယ္။  လုပ္လည္းလုပ္တယ္။  ေက်ာင္းပိတ္လို႔ အိမ္ျ
ပန္လာလိုက္၊လယ္ထဲ၀င္လုပ္လိုက္၊  ေက်ာင္းျပန္သြားလိုက္ေပါ့။  
ေက်ာင္းတက္တုန္းေတာ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းနဲ႔အဆက္ျပတ္သြားတာေလးပဲ 
ရွိတာေပါ့။

ေတာင္သူလုပ္ငန္းက ပညာသားအရမ္းပါတယ္။ သင္ၾကားထားတဲ့ 
ပညာထက္ ပိုၿပီးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့  အဖက္ဖက္ကမွီခိုေန၊ 
ဆက္စပ္ ေနတာကိုး။  ေျမႀကီးေပၚမွာ  မီွခိုတယ္။  ရာသီ ဥတုအေပၚမွာ  မွီခိုတယ္။ 
အဓိကကေတာ့ ရာသီဥတုအေပၚမွာ မွီခုိတာေပါ့။ အခုေခတ္ဆိုလို႔ရွိရင္  
ပိုးသတ္ေဆးသံုးတာေတြ၊ ေျမၾသဇာထည့္တာေတြ၊ ေျမအမ်ဳိးအစားေတြ၊ 
အခ်ိန္ကအစေပါ့။ ဘယ္ရက္မွာဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာစိုက္ရမလဲ၊ သူက 
ဘယ္အခ်ိန္မွာ အသီးသီးတာလဲ၊ ပန္းပြင့္တာလဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိုးေရက 
ရႏိုင္မလား။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သက္တမ္းက ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။ သူမွည့္တဲ့ 
အခ်ိန္မွာ ေနာက္မိုးေတြ၊ ဘာေတြနဲ႔ေတြ႕မလား။ ဒါမ်ိဳးေတြက စၿပီးေတာ့ 
အမ်ားႀကီးပါပဲ။ 

ကိုယ္စိုက္ထားတဲ့ အသီးအႏွံေလးေတြ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာၿပီဆို 
တဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ ၀မ္းသာၿပီးေတာ့ လယ္လုပ္ငန္းကို ပိုစိတ္၀င္စားတယ္။ 
စစခ်င္းတုန္းကဆိုရင္ ကိုယ္ကကြန္ျပဴတာသိပၸံနဲ႔ဘဲြ႕ရၿပီးမွ လယ္ျပန္လုပ္ 
ရတဲ့ ဘ၀ႏွစ္ခုကိုႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းစိတ္တုိေသးတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အခုလုိမ်ဳိး ကိုယ္စုိက္ထားတဲ့ သီးႏွံေလးေတြက ေစ်းကြက္ အေန 
အထားေလးကလည္းမဆိုးဘူးျဖစ္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ျပန္စိတ္၀င္စားလာ 



103

တာေပါ့။ 

ဒါေပမယ့္လည္း ေတာင္သူေတြရဲ႕ဘ၀က အရမ္းဆင္းရဲပါတယ္။ 
ေနပူမေရွာင္ မိုးရြာမေရွာင္ ေနာက္ေက်ာကို ေနပူလွန္းၿပီးေတာ့မွ ရလာတဲ့ 
ေငြက  အရမ္းခက္ခဲတယ္ေလ။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ကုိယ့္ပညာနဲ႔ 
ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္လ်က္သားနဲ႔ ဒါကိုဦးေဆာင္လုပ္မိလို႔  ကုိယ့္ဘ၀ကိုယ္ 
အားမလိုအားမရေတာ့ ျဖစ္မိတယ္။  ဒါေပမယ့္လည္း ေၾသာ္ . . ဒါ ငါလုပ္ရမယ့္ 
အလုပ္ပါလား။ ဒါႀကီးကို ပစ္သြားလို႔လည္းမရဘူး။ ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း  
လႊဲထားလို႔မရဘူး။အရင္တုန္းကတည္းက ေတာင္သူလုပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း 
ေခတ္နဲ႔အညီမဟုတ္ဘူး။ ဒီအတိုင္းပစ္ထားလိုက္ျပန္ရင္လည္း ဘ၀ဟာ 
တိုးတက္မွာကို မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီး ကိုယ္တိုင္ 
ဒီေတာင္ယာလုပ္ငန္းခြင္ကို ကိုင္တြယ္လိုက္ရတာပါပဲ။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ အ
လုပ္ကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အခါ စိတ္ကိုအဲဒီ 
အလုပ္ထဲမွာ ႏွစ္လိုက္ ေတာ့တာပဲ။ 

pdefac:rIrsm;udk&ifqdkif&csdef

ပထမ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ေလာက္အထိေတာ့ လုပ္ငန္းကလည္း 
မကြၽမ္းက်င္ေသးဘူး။ ၿပိီးေတာ့ ဒီမွာက သူ႔ .. ကိုယ္မကူႏိုင္၊ ကိုယ့္ . . သူ 
မကူႏိုင္နဲ႔ေပါ့ေနာ္။ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ရႈံးတယ္။ ရႈံးတယ္ဆိုတာကလည္း 
စီးပြားေရးေစ်းကြက္မေကာင္းတာေရာ၊ ကိုယ္က ဒီလုပ္ငန္းခြင္ေတြနဲ႔ 
မပိုင္ႏိုင္မကြၽမ္းက်င္တာေရာ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရာသီဥတုကလည္း 
ေဖာက္ျပန္ လုိက္ေသးတယ္။ ကိုယ္စုိက္ရမယ့္ အသီးအႏွံနဲ႔ ရာသီဥတုနဲ႔ 
သဟဇာတမျဖစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အရႈံးေတြလည္း ေပၚေတာ့တာေပါ့။ 
ကိုယ့္မွာ စုေဆာင္းၿပီးသားေတြပါ အကုန္လံုးကုန္တာ။ ကုန္ရံုတင္မကဘူး 
ေျမေတြဘာေတြ ေပါင္ရတဲ့အထိေတာင္ ျဖစ္သြားေသးတယ္။ 

အခုေတာ့ကိုယ္က ဧက ၂၀ လုပ္ေနတာပါ။ ဒီအထဲက ၆ ဧက 
ကေတာ့ အရမ္းေ၀းလို႔သီးစားခ်ထားတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာကေတာ့ 
စပါးစိုက္တယ္။ ေျမပဲ၊ မတ္ပဲ၊ ကုလားပဲ စိုက္တယ္။ ေနာက္ ေနၾကာေပါ့။  
အစံုစိုက္တာပဲ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ စိန္ေခၚမႈအရမ္းႀကီးမရွိေတာ့ပါ
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ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ္ကပညာတတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေတာ့ 
ဗဟုသုတလည္း ရွိထားေတာ့ စိန္ေခၚမႈက သိပ္မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ ့ အခု 
ေခတ္ကအမ်ိဳးသမီးေတြကိုအခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးဖို႔ေတြ၊ ထက္ျမက္တဲ့ 
အမ်ိဳးသမီးေတြကို  ေနရာေပးဖုိ႔ ေတြလည္း လႈပ္ရွားၾကေတာ့  ဟိုအရင္က 
ထက္ပိုၿပီး သိလာၾကၿပီဆိုေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြလည္းနည္းသြားတယ္လို႔ 
ထင္တယ္။

အခုဆိုရင္အေမဆံုးၿပီးေတာ့ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ အတူတူေနတယ္။ 
အစ္မႀကီးက ခရီးခဏခဏထြက္တယ္။ က်န္တဲ့မိသားစုကေတာ့ ေျခာက္ 
ေယာက္ ရွိတယ္။ သူတို႔ကလည္းတစ္ရြာထဲမွာပဲေနၾကတာဆိုေတာ့ လာၿပီး 
ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္။ 

ajrBuD;ua&ToD;atmifpDrHcefYcJGEdkifwJhol

ကၽြန္မက ကြန္ျပဴတာသိပၸံနဲ႔ M.Sc တက္တာေပါ့ေနာ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ 
မွာ ဘြဲ႕ရတယ္။ ဘြဲ႕မရခင္ ရန္ကုန္ အာရွဓနဘဏ္က အုိင္တီဌာနမွာ 
အလုပ္၀င္လုပ္တယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က်ေတာ့ အလုပ္က ထြက္လုိက္ တာေပါ့။ 
ပညာသင္ခဲ့လို႔ရခဲ့တဲ့အသိက ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္လုပ္လို႔ရတယ္။ 
ဥပမာ IT လုပ္ငန္းမွာ ဒီပရိုဂရမ္တစ္ခုေရးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ 
ကုန္မလဲဆိုတာ Cost တြက္ရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲဆုိတာ Time 
တြက္ရတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ၿပီးမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ၊ အက်ိဳးအျမတ္ 
ဘယ္ေလာက္ရမလဲ အကုန္တြက္ရတာ။ အဲဒါေတြက အခုလုပ္ေနတဲ့ 
ေတာင္သူလုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း  အသံုးခ်လို႔ရတယ္။ 

အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပညာသင္ခဲ့ရတဲ့အသိေတြဟာ တစ္ေနရာနဲ႔ 
တစ္ေနရာေျပာင္းလဲေပမယ့္ အလကားမျဖစ္ဘူး။ ခ်ိတ္ဆက္မိေနတယ္။ 
အဓိကကေတာ့ လယ္ယာေျမအေရး၊ အမ်ဳိးသမီး ေတာင္သူအေရးေတြ 
အတြက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ရင္းနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕မိရိုးဖလာအစဥ္အလာ 
ေတာင္သူလုပ္ငန္းကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔လုပ္ႏိုင္တယ္၊ လုပ္လည္း 
လုပ္ေနပါတယ္။ ။
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အေရးေပၚ ဥၾသဆြဲသံတစ္ခုကိုု ၾကားလိုက္တာနဲ႔ 
ေဆး႐ံုကို အျမန္ဦးတည္သြားေနတဲ့ ကားတစ္စီးရဲ႕ 
ျမင္ကြင္းကို ျမင္ေယာင္ မိၾကမွာပါ။ ဒီကားကို အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ေယာက္က ကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္လာပါတယ္။ 
ကားေပၚက လူနာေဘးကို ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း အမ်ိဳး 
သမီးေတြ ဝန္းရံထားပါတယ္။  သူတို႔ကေတာ့ လူတစ္ 
ေယာက္ရဲ႕အသက္ကို အခ်ိန္နဲ႕လုၿပီး ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔ 
ႀကိဳး စားေနၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားကို ကိုယ္တိုင္ 
ေမာင္းလာသူကေတာ့ “ရွင္သန္ေရးကူညီမႈအသင္း” မွာ
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ မေရႊၾကာပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။  မေရႊၾကာကိုယ္တိုင္ ေျပာျပတဲ့သူ႔ဘ၀ 
အစိတ္အပိုင္းေတြကေတာ့  ခြန္အားေတြ အျပည့္နဲ႔ပါပဲ။

ckcsdefrSm rdef;uav;awGu 

av,mOfysHawmifarmif;aeMuNyD/ 
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udk,fcsif;pmpdwfeJYpwifcJhwJhy&[dwtvkyf

ေက်ာင္းတက္ခဲ့တာကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာပဲ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ပါ 
တယ္။ ေက်ာင္းၿပိီးတဲ့အထိမတက္ခဲ့ဘူး။ ဘြဲ႕မရခဲ့ဘူး။ မိိဘေတြကေတာ့ 
ျပင္ဦးလြင္မွာ၊ ကိုယ္ကတစ္ေယာက္ထဲ ဒီမွာ(ရန္ကုန္မွာ)ရွိၿပီး လူမႈေရး 
လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနတာပါ။ ဒီိလိုပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ 

သြားသလဲဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ 
၈ ႏွစ္ေလာက္က ကိုယ္တိုင္ 
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ 
ေဆး႐ံုႀကီးမွာ ေသြးရွစ္ပုလင္းသြင္း 
ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီေဆး႐ံုႀကီးမွာ အၾကာ 
ႀကီး ေနရတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ေဆး 
႐ံုတက္ၿပီး ေနေကာင္းၿပီးေတာ့ျပန္ 
ဆင္းသြားတယ္။ေဆးရံုတက္စဥ္  
မွာ ႏြမ္းပါးတဲ့လူနာေတြ၊ ပိုက္ဆံ 
မရွိတဲ့လူနာေတြ ၊ခ်ဳိ ႕တဲ့တဲ့လူနာ  
ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို 
ေဆး႐ံုတက္ရင္းနဲ႔ ျမင္လာရတယ္။

ေဆး႐ံုဆင္းၿပီးေတာ့ ၉ ရက္ပဲျခားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ျဖစ္ 
ျပန္တယ္။ ေဆး႐ံုျပန္ေရာက္သြားတယ္။ ေဆး႐ံုႀကီးမွာေသြးရွစ္ပုလင္း 
ထပ္သြင္းရၿပီးေတာ့ ရက္ ၂၀ ေက်ာ္ေနခဲ့ရတယ္။ ေဆး႐ံုကဆင္းလာၿပီး 
တစ္ေန႔က်ေတာ့ ၃.၆.၂၀၁၄ ကိုယ့္ေမြးေန႔မွာ ကိုယ္ကေဆး႐ံုႀကီးက 
လူနာေတြကို ဆန္ျပဳတ္တိုက္မယ္ဆုိတဲ့ လွဴခ်င္စိတ္ကေလး စျဖစ္လာတယ္။ 
ဘာျဖစ္လ္ို႔ လဲဆုိေတာ့ ဆရာဝန္ေတြ မနက္ပိုင္း ေဆးလာထုုုိးရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
ေဆးလာ တိုက္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဟာရတစ္ခုခုကို စားခိုင္းတယ္။ ကုိယ္ကေနမ 
ေကာင္းေတာ့ မစားႏိုင္ဘူး။ မစားႏိုင္ေတာ့ အာဟာရမရွိဘူး။ မရွိေတာ့ 
ေဆးေသာက္ ေဆးထိုးတဲ့အခါ အရမ္းခက္ခဲတယ္။  ဆန္ျပဳတ္ေလးတစ္ခြက္ 
ေသာက္လိုက္ရရင္ (သို႔မဟုတ္) ၾကက္သားဆန္ျပဳတ္ေလးတစ္ခြက္ 
ေသာက္လိုက္ရရင္ အာဟာရ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဆးေသာက္ေသာက္ 
ေဆးထိုးထိုး အဆင္ေျပတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးက  အဲဒီကတည္းက ျဖစ္လာတာ။  



109

ျမင္လာတာ။ အရင္တုန္းက နာေရးကူညီမႈအသင္းမွာ လုပ္ေသးတယ္။ 
အဲ့ဒီမွာ လုပ္တဲ့အခ်ိန္က အသင္းကေပးတဲ့  ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရးသင္တန္းကို  တက္ခဲ့ရတယ္။ 

အတူတူသင္တန္းတက္ခဲ့တဲ့ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ စိတၱသုခအသင္းက 
ကိုယ့္ဆီကို အကူအညီလာေတာင္းတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ 
တြံေတးကေန အေရးႀကီးတဲ့လူနာေတြကိုပို႔တဲ့အခါ လိႈင္သာယာဘက္က 
ပတ္သြားရရင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားတယ္ေပါ့။ 
အဲဒီေတာ့ လူနာကိုသဗၼန္နဲ႔သယ္လာတဲ့အခါ ရန္ကုန္ဘက္ကေန 
ေစာင့္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ံုကိုပို႔ေပးႏိုင္မလားဆိုၿပီး အကူအညီ 
ေတာင္းလာတယ္။ အဲ့ဒီလိုေတာင္းလာေတာ့ ကိုယ္ဆန္ျပဳတ္လွဴေနတဲ့ 
အဖြဲ႕ကိုတိုင္ပင္ရဦးမယ္ဆိုၿပီး သူတို႔ကိုခ်က္ခ်င္း အေျဖမေပးျဖစ္ေသးဘူး။ 
ဒီဘက္ကိုလည္း တိုင္ပင္လိုက္တယ္။ လုပ္ၾကမလားဆိုေတာ့ သူတို႔ 
ေတြကလည္းလုပ္ခ်င္တယ္ေပါ့။ ကိုယ္တတ္ထားတဲ့ ပညာေလးနဲ႔ကလည္း 
ကိုက္ေနတယ္ေလ။ ကိုက္ေနေတာ့လုပ္ၾကမယ္ ဆိုၿပီး     NOBLE HEART 
ရွင္သန္ေရးကူညီမႈအသင္း ဆိုၿပီးေတာ့ စတင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကတယ္။ 
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လူနာတင္ယာဥ္ကိုေမာင္းႏွင္တဲ့အခါ သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး ေမာင္း 
ရပါတယ္။ လူနာတင္ကားေမာင္းတဲ့ မိန္းကေလးဆိုလို႔ ကိုယ္တစ္ေယာက္ 
တည္းပဲရွိမယ္ ထင္တယ္။ ဒီလုိမေမာင္းခင္တုန္းက ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကိုယ့္ 
ကားနဲ႔ကိုယ္ သြားလာေနေတာ့ လမ္းေတြကိုလည္း ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ 
သိတယ္။ ေမာင္းတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူနာတင္ကားေမာင္းတယ္ဆိုတာ 
အျခားကားေတြ ေမာင္းတာနဲ႔မတူဘူး။ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတယ္။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီကားေပၚမွာလူနာပါတယ္။  လူနာပါတဲ့အျပင္ 
လူနာရဲ႕အသက္ သြားကယ္တဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕အသက္ကလည္း 
ကိုယ့္အေပၚမွာ အမ်ားႀကီး တာ၀န္ရွိေနတယ္။

ရွင္သန္ေရးကူညီမႈအသင္းထဲက အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးေတြလည္း 
တာဝန္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရမယ့္လူနာကို အထိအခိုက္မရွိေအာင္ သတိႀကီးစြာ 
ေစာင့္ေရွာက္သယ္ယူေနၾကပါတယ္။ ပရဟိတလုပ္သူ အားလံုးဟာ 
သူတို႔ကူညီလုိက္တဲ့သူေတြ အဆင္ေျပသြားၿပီဆိုရင္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ 
အဲဒီပီတိက ေငြနဲ႔မလဲႏိုင္ဘူး။ အကုန္လံုးပီတိစားတဲ့ သူေတြခ်ည္းပဲ။ 
ေငြရလို႔ေပ်ာ္တဲ့အေပ်ာ္နဲ႔ အဲဒီပီတိေၾကာင့္ရတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔က ဘာမွ 
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မဆိုင္ဘူး။ မတူဘူး။ ပရဟိတလုပ္ေနတဲ့သူအားလံုးကို ေမးၾကည့္ပါ။ 
ပရဟိတလုပ္ငန္းထဲဝင္သြားၿပီးရင္ ျပန္မထြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ နစ္သထက္ 
နစ္သြားေတာ့တာပဲ။ ဘိန္းစြဲသလိုေပါ့။ ဒါလဲအတၱပဲေပါ့ေနာ္။ ပီတိဆုိိတာ 
ကိုယ္လိုခ်င္လို႔ ကိုယ့္အတၱပဲ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ပရဆိုတာ သူမ်ားအက်ိဳး။ 
ဟိတဆိုတာ ကိုယ့္အက်ိဳး။ ကိုယ့္အက်ိဳးနဲ႔ သူ႔အက်ိဳးေပါင္းၿပီးလုပ္တာ။ 
သူ႔အက်ိဳးကိုလုပ္ရင္းနဲ႔ကုိယ့္က အက်ိဳးေက်းဇူးရတာ။ ပီတိရတာ။ အဲဒီပီတိ 
ကိုစားတာ။

တစ္ခါတရံမွာ စြန္႔လႊတ္မႈေတြ၊ ေပးဆပ္မႈေတြက ထင္မထားေလာက္ 
ေအာင္ရွိတယ္လို႔ ေျပာရင္လည္းရတာေပါ့။ အေဖက ျပင္ဦးလြင္မွာ ေဆး႐ံု 
ႏွစ္လ တက္ရတယ္။ ကိုယ္က  တစ္ေခါက္ပဲေရာက္တယ္။ ပရဟိတ ကိစၥေတြ 
နဲ႔ လံုးပန္းေနရတာ။  ဒီၾကားထဲမွာပဲ အေဖဆံုးသြားတယ္။  အေဖဆံုးၿပီးတာ 
နဲ႔ ပရဟိတကိစၥ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေဖသၿဂိဳလ္ ေျမက်ၿပီးတာနဲ႔ 
ခ်က္ခ်င္း ျပန္လာရတယ္။ အသုဘကိစၥကို အျခားဘာမွမလုပ္ေပးခဲ့ရဘူး။

y&[dworm;twGufpdefac:rIrsm;

ကိုယ္လည္းသူမ်ားက မေခ်မငံဆက္ဆံလာတဲ့အခ်ိန္ဆို ဝုန္းကနဲ 
ေဒါသထြက္တတ္တာပဲ။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္လည္း ပရဟိတအလုပ္ 
လုပ္လို႔သာ စိတ္ကိုေလ်ာ့ထားတာ။ လူတိုင္းက ကုိယ့္အိမ္မွာဆို 
အရွင္ဘုရင္ပဲေလ။ လူတိုင္းက ကိုယ့္အသိုင္းဝိုင္းမွာဆရာႀကီးပဲေလ။
ကိုယ္လည္း အဲဒီအတိုင္းပဲေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔မေခ်မငံေျပာလိုက္ခ်ိန္ 
မွာေတာ့ ကုိယ္ကဝုန္းကနဲေဒါသထြက္သြားေပမယ့္ ကုိယ့္ဘက္က 
ဘယ္လိုစဥ္းစားသလဲဆိုရင္ " ေၾသာ္… သူတို႔ ပရဟိတမလုပ္ဖူးေသးလို႔ 
မသိၾကတာပဲျဖစ္တယ္..."ေပါ့။ ကိုယ္က အခေၾကးေငြလံုးဝမယူတဲ့ 
အတြက္ သူတုိ႔ေတြကအစ္မတို႔ကို ဘယ္လိုဆက္ဆံၾကသလဲဆိုေတာ့ 
လူနာတင္ယာဥ္ ေခၚခ်င္တယ္။   ဒီလိုေခၚေပး။ ဒီလိုလုပ္ေပး။  သူမ်ားကို  
ငွားရင္ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ေပါ့။  အဲဒီလိုအၿမဲႀကံဳရတယ္။  ႀကံဳရတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ကိုယ္က အခေၾကးေငြယူၿပီးေတာ့လုပ္ေပးတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ 
ေစတနာထားတာခ်င္း က မတူဘူး။  အခေၾကးေငြမယူပဲ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ 
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လုပ္ေပးတာလို႔ ေျပာျပရတာေပါ့။ အတူတူလူနာသြားသယ္တဲ့ 
အမ်ဳိးသမီးေလးေတြကလည္း ရွာမွရွားပဲ။ အာဂမိန္းမေတြ။ သူတို႔ေတြက 
တကယ္လည္း ေတာ္တယ္။ တကယ္လည္း ႀကိဳးစားၾကတယ္။ 
လူနာသယ္ေပးရတဲ့ ပရဟိတအလုပ္က သူမ်ားအလုပ္နဲ႔ မတူဘူး။ 
အရမ္းခြန္အားစိုက္ရတယ္။ ဥာဏ္သံုးရတယ္။ အရမ္းပင္ပန္းတယ္။ 
မိန္းကေလးေတြက အိမ္ထဲမွာပဲ ေအာင္းမေနပဲ ကိုယ္တို႔ဆီလာလုပ္ၾကတာ 
အရမ္းဝမ္းသာတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေယာက္်ားေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္း 
ၿပီး လုပ္ျပတယ္။  အမ်ိဳးသမီးေတြကို အိမ္မွာပဲေအာင္းမေနေစခ်င္ဘူး။

"ခုခ်ိန္မွာမိန္းကေလးေတြက ေလယာဥ္ပ်ံေတာင္ေမာင္းေနၾကၿပီ။ 
မလုပ္ႏိုင္တာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ မိန္းကေလးေတြ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ 
ဘုရားေပၚမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာတစ္ခုပဲ  ရွိေတာ့တာ" ။   ။
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ဟိုတယ္ရဲ႕ ထမင္းစားဧည့္ခန္းေဆာင္ႀကီးထဲမွာ ဧည့္သည္ ေတြကို 
ထြက္ႏႈတ္ဆက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စားဖိုမႈးႀကီး မသန္းႏြယ္ဦး တစ္ေယာက္ 
ရင္ထဲ ပီတိအျပည့္လႊမ္းလုိ႔ပါ။ မသန္းႏြယ္ဦးဟာ Wow..... Lady Chef လို႔ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြက ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ယူရတဲ့ သူတစ္ေယာက္၊ 
ႏိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းက အမ်ဳိးသားစားဖိုမႈးေတြသာ 
အမ်ားစုေနရာယူတတ္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ စားဖိုခန္းမမွာ အမ်ိဳးသမီး 
စားဖိုမႈးႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေနသူတစ္ေယာက္၊ ယံုၾကည္မႈ လက္တစ္စံု 
တီထြင္မႈ စိတ္အာရံုနဲ႔  ဧည့္သည္အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမယ့္ အရသာေတြ ကို  
ဖန္တီး ခ်က္ျပဳတ္ေနတဲ့  အင္းေလးမင္းသမီးဟိုတယ္ရဲ႕စားဖိုမႈးႀကီး တစ္ျဖစ္ 
လဲ ကယန္းရိုးရာအစားစာေတြကို ကမာၻ႕အလယ္ မိတ္ဆက္ေပးေနသူ 
တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွားရွားပါးပါး အမ်ဳိးသမီးစားဖိုမွဴးႀကီးေျပာျပလို႔ 
သိခဲ့ရတဲ့ သူ႔အေၾကာင္းကေတာ့ ...

trsKd;orD;awG[m trsdK;om;awGxuf 

bmwpfck omaeovJqdk&if pdwf&Snfw,f? 

ydkEl;nHhw,f? vkyfazmfudkifzufawGeJYvnf; 

ydkNyD;awmh vdkufavsmnDaxGjzpfw,f/ tJh'Dawmh 

pm;oHk;wJholawGuvnf;

 udk,fpdwf&Snf&SnfeJY csufaußG;vdkufwmaMumifh 

udk,fhtdrfrSmvdkrsdK;yJ cHpm;&w,f/
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ကၽြန္မက ကယန္းလူမ်ိဳး။ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကသဲရြာမွာ ေမြးဖြားတယ္။ 
မူလတန္းအထိရြာမွာပဲ ေအာင္တယ္။ အထက္တန္းကေတာ့ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ေအာင္တာေပါ့။ ၁၀ တန္းေအာင္ ေတာ့ ဆရာက 
လာေခၚတယ္။ နင္ ရြာမွာ ေက်ာင္းဆရာမလုပ္မလားတဲ့..။ ကၽြန္မက 
ေက်ာင္းဆရာမမလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရြာထဲမွာကေျပာရရင္ 
မဖြံ႕ၿဖိဳးဘူးေလ။ တစ္ေနရာရာကုိ  သြားၿပီးေတာ့မွ  နည္းနည္းအေျပာင္းအလဲ 
ေလးျဖစ္ေအာင္.. ေျပာရရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ခ်င္တယ္။  ဒါေၾကာင့္ 
နည္းနည္းစိန္ေခၚမႈရိွမယ္ထင္တဲ့ ေနရာကိုသြားတယ္။ အဲ့ဒီမွာဂ်ီအိုင္စီအီး 
ဟိုတယ္ကဝန္ထမ္းေတြ လိုတယ္၊ လူေခၚေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ လုပ္ၾကည့္ 
မယ္ဆိုၿပီး အင္တာဗ်ဳး၀င္ေျဖလိုက္တယ္၊။ အဲ့ဒါနဲ႔ပဲ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ 
ေရာက္လာတယ္။

အဲ့ဒီတုန္းက အလုပ္ေခၚတာကေတာ့ ဂ်ီအုိင္စီအီးဟိုတယ္အတြက္ပါ။ 
ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ Inle Princess Resort Hotel (အင္းေလး 
မင္းသမီးအပမ္းေျဖဟိုတယ္) ကလည္း လူလိုေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဟိုဘက္ကို 
မသြားေတာ့ပဲနဲ႔  မစု (အင္းေလးမင္းသမီးအပမ္းေျဖ ဟုိတယ္ပိုင္ရွင္ 
မယဥ္မ်ဳိးစု ကုိဆိုလိုသည္။)  တုိ႔နဲ႔အတူတူေနခဲ့တယ္။ သူတို႔ကပဲ 
သင္ၾကားျပသေပးတယ္။  အဲဒီ့မွာဌာနစံုမွာ  အလုပ္ လုပ္ရတယ္။  ဟိုတယ္ 
အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းမသိေသးေတာ့ အလုပ္ကိုအစံုလုပ္ ရတာေပါ့။ 
စားဖိုေဆာင္ဘက္မွာေရာ အိပ္ေဆာင္ဘက္မွာေရာ လုပ္ရတဲ့အခါမွာ 
စားဖိုေဆာင္ဘက္လုပ္ရတာကို ပိုၿပီးေတာ့ႀကိဳက္တယ္။  စိတ္၀င္ စားတယ္။ 

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကိုယ္က နယ္ေက်ာင္းကေအာင္လာေတာ့ 
အဂၤလိပ္စာအားနည္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ကသန္သန္မာမာနဲ႔ ဆိုေတာ့ 
ကိုယ္နဲ႔လိုက္မယ္ထင္တဲ့ စားဖိုေဆာင္ကိုေရြးလိုက္တယ္။ အဲ့ဒီကေန 
တျဖည္းျဖည္းႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ ေနရာတစ္ခုရလာတာေပါ့။
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စစတုန္းမွာ အခက္အခဲအမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ကိုယ္က သူမ်ားလိုမ်ိဳး 
ထက္ထက္ျမက္ျမက္လည္း မျဖစ္ဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူမ်ားထက္ကို 
ပိုႀကိဳးစားရတယ္။ လုပ္ေနရင္းနဲ႔ကို အရည္အခ်င္းတူတာေတာင္မွ 
အေနေအးေတာ့ ကိုယ္ကေနရာမရဘူး။ ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားေတာ့ 
အတုိက္အခံ ျဖစ္လာတယ္။ လုပ္ႏုိင္ရဲ႕သားန႔ဲ ေနရာမရခဲ့တဲ့အပိုင္း 
ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ဧည့္သည္နဲ႔ထြက္ေတြ႕ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ 
ကိုယ္ဂ်ဴတီအားတဲ့အခ်ိန္ဆုိရင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ စီဒီေတြနားေထာင္ 
တယ္။ စကားေတြ ေလ့လာတယ္။ စာအုပ္ေတြ ဖတ္တယ္။  စားဖိုမွဴးႀကီး 
တစ္ေယာက္ျဖစ္ရင္ ဧည့္သည္ရဲ႕လိုအပ္မႈရယ္ ဧည့္သည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ 
ေျပာဆိုဖို႔ အဂၤလိပ္စာရယ္လည္းလိုေတာ့ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားရပါတယ္။ 
ကိုယ္က တစ္လံေလာက္ႀကိဳးစားမွပဲ ေလွကားတစ္ထစ္စာေလာက္ပဲ 
တက္ႏုိင္တာကိုး။

အဲ့ဒီေနာက္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္ကေနစၿပီး စားဖိုမွဴးႀကီးျဖစ္လာတယ္။ 
ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ကိုယ္ ဧည့္သည္ရဲ႕အထာကိုသိေအာင္ႀကိဳးစား 
ၿပီးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ဧည့္သည္အႀကိဳက္မေတြ႕တဲ့အပိုင္း 
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ကိုေျဖရွင္းရတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ဥပမာ အင္းသားငါးဟင္း 
ဆိုပါေတာ့။ ဒီေဒသမွာ ငါးငရုတ္သီးစိမ္းခ်က္က အရမ္းေပၚျပဴလာ 
ျဖစ္တယ္ေလ။  ငါးရံ႕နဲ႔ သံုးတယ္။  ငါးရံ႕ကို  ဒီေဒသက အရမ္းႀကိဳက္ၾက တယ္။  
ေၾကာ္ၿပီးေတာ့ ခ်က္ၾကတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴသံုးတာ အရမ္းမ်ား တယ္။  
တအားအနံ႔ျပင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ငါးကေၾကာ္လိုက္ေတာ့ မာလာတယ္။ 
အဲဒီ့အခါ  ဧည့္သည္က  မႀကိဳက္ဘူး။  ဧည္သည့္က သူအရမ္းစိတ္ပ်က္တယ္၊ 
ဒါဟင္းမွမဟုတ္တာလို႔ ေျပာတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့အဲဒီငါးဟင္းကို ဧည္သည့္ 
ႀကိဳက္သြားေအာင္ ဘယ္လိုျပင္ရရင္ေကာင္းမလဲဆိုတာကို ဧည့္သည္ 
ကေနပဲ နည္းလမ္းျပန္ယူရတာေတြရွိတယ္။  ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ 
ေလးကို အေျခခံၿပိီးဧည့္သည္ႀကိဳက္တတ္တာနဲ႔အဆင္ေျပမယ့္ အရသာကို 
အၿမဲတမ္းစဥ္းစားၿပီး  လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္  အခက္ခဲမရိွေတာ့ပါဘူး။

ေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့အပိုင္းလည္းရိွပါတယ္။ ဧည့္သည္ေတြက Wow.. we 
are lady, our  lady  chef  ဆိုၿပီးေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳၾက ရင္ပီတိျဖစ္တယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ကယန္းတိုင္းရင္းသားစားဖိုမွဴးႀကီးအေနနဲ႔ေရာ  အမ်ဳိးသမီးစားဖို
မွဴးႀကီးအေနနဲ႔ပါ  ဧည့္သည္က အသိအမွတ္ျပဳေတာ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ 
ကို ကိုယ္ကျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးထက္ကုိ ကိုယ္လုပ္ 
တဲ့အလုပ္က အဓိပၸာယ္ရိွတယ္လို႔ခံစားရတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အရမ္းလည္းဂုဏ္ယူမိတာေၾကာင့္ပဲ ဒီစားဖိုမႈးအလုပ္နဲ႔ 
စားဖိုမွဴးႀကီးဘ၀မွာ သက္တမ္းၾကာလာခ့ဲတာပါပဲ။

pm;zdkrSL;BuD;&JUrdom;pkb0

ဒီအလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ အိမ္ကိုအမ်ားႀကီးအေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္။ 
ေမာင္ေလး၊ ညီမေလးေတြ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့အထိကို အေထာက္အပံ့ေပး 
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ ဘာမွမက်န္ေသးေတာ့ စီးပြားေရး 
ကိုေတာ့မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူးေပါ့။ အခုက ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ပဲရိွေသး 
တယ္ေလ။  ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ရွိရင္ေတာ့  ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့  ကိုယ့္မိသားစု  အျပင္ 
တျခားသူေတြကိုလည္း ကူညီေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးေလး တစ္ခုေတာ့  လုပ္ခ်င္ပါတယ္။   အရမ္း ေလာဘမႀကီးပဲ 
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ကိုယ့္ဟာနဲ႔  ကိုယ္ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္ေလးေတာ့  လုပ္ႏုိင္ခ်င္ေသးတယ္။  ဘာျဖစ္ 
လို႔ လုပ္ခ်င္သလဲဆုိရင္ ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ 
ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔ ကိုယ့္လူမ်ဳိး အေပၚ ပရဟိတအလုပ္တစ္ခု လုပ္ေပးခ်င္လို႔ပါ။ 
အဲဒါကလည္း အရင္ကတည္းက ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။     

pm;zdkaqmifOD;aqmifol&JUpdwf"mwf

အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ဘာတစ္ခုသာေနသလဲ 
ဆိုရင္ စိတ္ရွည္တယ္၊ ပိုႏူးည့ံတယ္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔လည္းပိုၿပီး 
ေတာ့ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ စားသံုးတဲ့သူေတြကလည္း 
ကိုယ္စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔  ခ်က္ေကၽြးလိုက္တာေၾကာင့္  ကိုယ့္အိမ္မွာလိုမ်ိဳးပဲ 
ခံစားရတယ္။ ကုိယ့္မိသားစုက စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ခ်က္ေကၽြးတဲ့ေန႔လိုမ်ိဳးေပါ့။ 
အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ေစတနာပါပါ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ စိတ္ရွည္ရွည္ ခ်က္ေကၽြး 
လိုက္တာေတြဟာ ကိုယ့္အတြက္ေရာ စားသံုးသူအတြက္ပါ အၿမဲတမ္း 
အဆင္ေျပသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရမွာပါ။ အေရးႀကီးတာ 
ကေတာ့ ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ အေကာင္းဆံုးဆိုရင္ အေကာင္းဆံုး 
တံု႔ျပန္မႈေတြ ျပန္လာမယ္။ ။
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အဂၤလန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Explore Worldwide 
ခရီးသြားကုမၸဏီက ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
အတြက္ ထူးခၽြန္ဧည့္လမ္းညႊန္ဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံက 
ဧည့္လမ္းညႊန္ မေဟမာေအာင္က ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း 
၁၅၀ ေက်ာ္က ဧည့္လမ္းညႊန္ေပါင္းသံုးေထာင္ေလာက္
ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ရရွိသြားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ 
လုပ္သက္ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးရွိတဲ့ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျပဆရာမတစ္ဦးလည္း လုပ္ခဲ့ဖူး 
ပါတယ္။ လုပ္သက္ရင့္တဲ့ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးအေနနဲ႔ေ
ရာ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေတြ အၾကားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳႏိုင္
ခဲ့သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ပါ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚထား
တဲ့ ေစတနာေတြကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ ေတြ႕ျမင္ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

wcsKdUc&D;pOfawGqdk&if awmxJawmifxJoGm;NyD; 

awmifwufwJh[mawG/ tJh'D[mawGuvnf; 
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ဒီဆုကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က  ေလယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး  အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ 
နီေပါႏုိင္ငံက ဧည့္လမ္းညႊန္ ေတာင္တက္သမား Deepen Rai ကို 
ဂုဏ္ျပဳၿပီးေပးတဲ့ဆုပါ။  ဒီဆုကို ေပးတာက ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းက ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္တဲ့ Explore Worldwide ကုမၸဏီကပါ။ ဒီကုမၸဏီ အေနနဲ႔ 
ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္မွာ ရံုးေတြရွိတယ္။  အဲ့ဒီမွာ Tour Leader  (ဧည့္လမ္း
ညႊန္ေခါင္းေဆာင္)ေပါင္းကလည္း  စုစုေပါင္း (၃၀၀၀) နီးပါးေလာက္ရွိတယ္။ 
အဲ့ဒီထဲကေန (၇) ေယာက္ကုိ ေရြးတယ္။  အဲ့ဒီေနာက္ဆုံး(၇)ေယာက္ 
စာရင္းထဲမွာ ျမန္မာ၊ အီေကြေဒါ၊ ေမာ္ရိုကို၊ ပီရူး၊ နီေပါ၊ တူရကီနဲ႔ 
အယ္လ္ေဘးနီးယားႏုိင္ငံက ဧည့္လမ္းညႊန္ေခါင္းေဆာင္ေတြပါတယ္ေပါ့။

ဆုေရြးခ်ယ္တဲ့ပံုစံကေတာ့ တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ ရံုးေတြအားလံုးကေန 
ဂိုက္တစ္ေယာက္ကို ဆန္ကာတင္ စာရင္းတင္ေပးရတယ္။ အဲ့ဒီဂိုက္ဟာ 
အစုအဖဲြ႕နဲ႔သြားရာမွာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရမယ္။ ရံုးမွာအလုပ္လုပ္တဲ့ 
မွတ္တမ္းေတြ ဘာေတြကလည္း အားလံုးစနစ္က်သူျဖစ္ရမယ္။ ဧည့္သည္ 
ေတြေပးတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြကလည္း ေကာင္းတဲ့သူျဖစ္ရမယ္ေပါ့။ 
အဲ့ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြထဲကေန (၇) 
ေယာက္ ကို ထပ္ေရြးခ်ယ္လုိက္တယ္။ ၿပီးရင္ ကုမၸဏီကဒီလူစာရင္း
ကိုေၾကျငာလုိက္ၿပီးေတာ့ ဒီလူေတြနဲ႔ ခရီးသြားဖူးတဲ့သူေတြအားလံုးက 
မွတ္ခ်က္ေပးပါ၊ ဆန္းစစ္ခ်က္ေပး 
ပါလို႔ ေတာင္းတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ရလာတဲ့ 
မွတ္ခ်က္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ 
ဒိုင္လူႀကီးငါးေယာက္၊    ေျခာက္ေယာက္ 
ေလာက္က ျပန္ဆံုးျဖတ္တာ။ ဒိုင္ 
လူႀကီးေတြထဲမွာဆိုရင္ ခရီးသြားတဲ့သူ 
ေတြပါတယ္။ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ေတြပါ 
တယ္။ ခရီးသြား ဂ်ာနယ္လစ္ ေတြပါ 
တယ္။ ဒီလူေတြ အားလံုးကဆံုးျဖတ္ၿပီး 
ေတာ့မွတစ္ေယာက္ကိုေရြးၿပီး ထူးခၽြန္ 
ဧည့္လမ္းညႊန္ဆု ေပးတာပါ။
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ကၽြန္မက ေတာင္ႀကီးကပါ။ ကၽြန္မေက်ာင္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ 
အလုပ္အကိုင္ကလည္း အခုခ်ိန္ေလာက္ အရမ္းႀကီးမမ်ားဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ 
ကေလးေတြကို စာေတြစသင္ရတယ္။ ၁၀ တန္းေအာင္တဲ့ ကေလးေတြက 
ကိုယ့္ဆီမွာ အဂၤလိပ္စကားလာသင္တယ္။ သင္ရင္းသင္ရင္းနဲ႔ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္မွာ Visit Myanmar Year ဆိုၿပီးေတာ့ စလာတယ္။ 

အဲ့ဒီမွာ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြ လိုလာတဲ့အခါမွာ ဘာသာစကားအေနနဲ႔ 
ကေတာ့ ေလ့က်င့္ၿပီးသားလည္းျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ စာေတြဘာေတြ 
ဖတ္တယ္။ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းကို တက္တယ္။ အဲ့ဒါၿပီးေတာ့ 
ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့တာပဲ။ 

ကိုယ္ကေတာင္ႀကီးကဆိုေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္တုန္းက 
Station Guide (ဌာေန ဧည့္လမ္းညႊန္) လုပ္တယ္။  အင္းေလးကန္ပတ္ပတ္ 
လည္နဲ႔၊ ပင္းတယတို႔၊ ကေလာ တို႔ေပါ့။ ၂၀၀၂ ေနာက္ပုိင္းကစၿပီးေတာ့ 
ရန္ကုန္မွာေနၿပီး Throughout Guide ဆိုၿပီးေတာ့ တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို 
သြားတဲ့ ဧည့္လမ္းညႊန္ လုပ္ပါတယ္။
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ဧည့္လမ္းညႊန္စလုပ္တာ၁၉၉၆ခုႏွစ္ကဆိုေတာ့ အခုႏွစ္၂၀ေက်ာ္ 
ၿပီေပါ့။ အစပိုင္းကေတာ့မလြယ္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ႀကီးပဲ ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္ေနပါေစ ကုိယ္ဖတ္ထားတဲ့ စာေတြကို သူကေမးခ်င္မွေမးမွာ 
ကိုး။ အဲ့ဒီေတာ့တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ကိုယ္နဲ႔သိပ္ၿပီး အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္တာ 
ေလးေတြရွိတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးပါပဲ။ 
ဒီအတိုင္းဧည့္သည္ေတြနဲ႔ သြားတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း 
၀င္ၿပီး လုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုးကစိန္ေခၚမႈေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီဧည့္သ
ည္ေတြကဘာႀကိဳက္မွန္းလည္းမသိဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီဧည့္သည္ 
ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလယာဥ္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ကားဆရာ၊ ကားသမား၊ 
ဟိုတယ္အားလုံးကို ကိုယ္ကအဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးရ တဲ့အျပင္ 
ျပႆနာဆိုတာကလည္း အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြးျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲ့ဒါေတြ
အားလံုးကိုမျဖစ္ရေအာင္လို႔ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြက တစ္ခ်ိန္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ 
ေနရတာေပါ့ေနာ္။  အၿမဲတမ္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေနရတယ္။   ေနာက္ၿပီးေတာ့    တခ်ဳိ႕ 
ခရီးစဥ္ေတြဆိုရင္ ေတာထဲေတာင္ထဲသြားၿပီး ေတာင္တက္တဲ့ဟာေတြ။ 
အဲ့ဒီဟာေတြကလည္း  အမ်ိဳးသမီးဧည့္လမ္းညႊန္ေတြအတြက္ကေတာ့  
စြန္႔စားရတဲ့  အလုပ္ေတြပါပဲ။  ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးဧည့္ လမ္းညႊန္ေတြ 
ကေတာ့ အားလံုးနဲ႔  ရင္ေပါင္တန္းၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ 

ဧည့္သည္ေတြကေတာ့ 
မလာခင္ကတည္းက ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ အေၾကာင္းကို ေလ့လာ 
ၿပီးသားပဲ။ ဒီႏိုင္ငံက ဘယ္လို 
ဆိုတာကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ေတာ့ သူတို႔က သိၿပီးသားေပါ့။ 
ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြက ဘယ္လို 
ေနတယ္၊ ထိုင္တယ္ဆိုတာကို 
သူတို႔က သိတယ္။ တခ်ဳိ႕ 
မေလ့လာထားတဲ့ သူေတြ  
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လည္း ဒီေရာက္လာၿပီး ခဏေလးေနရင္ပဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက ဒီလိုပါလား၊  
ရင္းႏွီးပါလား၊ ေဖာ္ေရြပါလားဆုိတာ အေႏွးနဲ႔အျမန္ လက္ခံၾကပါတယ္။ 
အဲ့ဒါကို သေဘာလည္းက်ၾကတယ္။

အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ခရီးသြားလုပ္ငန္းက အရင္ထက္စာရင္ 
နည္းနည္းေကာင္းလာၿပီ။ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ လာၿပီ။ 
ဟိုတယ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္လာၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ 
ၾကည္လ့ိက္ုရင္ေတာ ့အမ်ားႀကီးျဖည္ဆ့ည္းဖို႔ လိုေသးတယ။္ တျခားမၾကည္န့႔ဲ။ 
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္တဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို 
ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခဲြေနသလဲေပါ့။ ဧည့္သည္အမ်ားႀကီးလာလည္း စီမံခန္႔ခဲြမႈက 
အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဒီမွာက်ေတာ့ ေစ်းကသာႀကီးႀကီးလာၿပီးေတာ့ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈက်ေတာ့ အရမ္းႀကီးမလိုက္လာႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ႏွစ္၊ 
ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ဆိုရင္ အရမ္းကို ေကာင္းလာမွာပါ။ 

{nfhvrf;nTefaumif;wpfOD;&JUpdwf"mwf

အဓိကကေတာ့စိတ္ရွည္ရမယ္။ သည္းခံရမယ္။ ေဖာ္ေရြရမယ္။ 
ေနာက္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈကလည္း ေကာင္းရမယ္။ ေစတနာကလည္း 
ေကာင္းရမယ္။ သင္တန္းေတြလည္း တက္ရမယ္။ စာေတြလည္း 
ဖတ္ရမယ္။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျမွင့္တင္ရမယ္။ အဲ့ဒါဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ 
ဧည့္လမ္းညႊန္ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့အမ်ိဳးသမီးဧည့္လမ္းညႊန္ေတြကို ေျပာခ်င္တာက 
ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတာပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက
ဆံပင္နက္နက္ေတြ၊ မ်က္လံုးနက္နက္ေတြ၊ ျမန္မာ၀တ္စံုေတြ ၀တ္ၾကတာကို 
ပိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳက္တယ္။ အခုဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ အမ်ားႀကီး၀င္လာၿပီ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီ၀တ္တာစားတာေလးေတြကို ဂရုစိုက္ေစခ်င္တယ္။                          
ကိုယ္တိုင္ကလည္း အဲ့ဒါမ်ဳိးေလးေတြကို ႀကိဳက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပိုၿပီး 
ေတာ့၀တ္ေစခ်င္ပါတယ္။        ။
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အၿငိမ့္မင္းသမီး မသႏာၱလင္းဟာ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အႏု
ပညာဦးစီးဌာနကနည္းျပဆရာျဖစ္သူဦးတိုးလင္းရဲ႕မ်ဳိးဆက္ ျဖစ္ၿပီး 
ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမေတြထဲမွာ တစ္ဦးတည္းေသာ အႏုပညာအေမြ
ဆက္ခံႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အၿငိမ့္မင္းသမီးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ 
ပေဒသာအကေတြ၊ ယိမ္္းအကေတြ၊ ရုပ္ေသးအကေတြနဲ႔ အၿငိမ့္ခြင္ 
ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့သလို ဆီးဂိမ္းအားကစား 
ၿပိဳင္ပြဲလို ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနားေတြနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာလည္း 
ခ်စ္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါ့ျပင္ ဖခင္ျဖစ္သူအေမြေပးခဲ့တဲ့ အိုးစည္အတီးပညာရပ္ကုိလည္း 
ႀကိဳးစားထိန္းသိမ္း လက္စြမ္းျပႏိုင္သူျဖစ္တဲ့အျပင္အိုးစည္ေျခာက္
လံုးအထိတီးခတ္ကျပရတဲ့ ေျခာက္လံုးပတ္အိုးစည္အကကုိလည္း 
ဆန္းသစ္ တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။  အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ 
ဘ၀ထဲကို ခဏေလာက္ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ ေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

tazoifay;cJhwm&Sdw,f/

 t&l;vG,ftdwfvdkyJ pk&r,fwJh/ ynmawGtukefvkH;udk 

tdwfwpfvHk;xJrSmxnfhxm;zdkYajymwmaygh/ 

tpfrwdkYudk,fwdkifuvnf;  q&mawGqDuae

trsm;BuD;avhvmcJhw,f/ tck tpfrwdkYqDuvnf;

  vm,lyg/ tcdsefra&G;ay;yghr,f/

ajcmufvHk;ywftdk;pnftuudk qef;opfwDxGifcJhol

tNidrfhrif;orD; roEmÅvif;
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zcif&JUtarGudk vufqifhurf;o,faqmifol

အေဖရဲ႕ပညာကို ဆက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားဇာတ္ရံုမွာလုပ္တဲ့ ျ
မန္မာ့ဂုဏ္ရည္အၿငိမ့္ခန္းတစ္ခုမွာ  အိုးစည္စတီးၾကည့္တယ္။ အဲဒါကို 
အစ္ကိုေတြ အစ္မေတြကလည္း ေကာင္းတယ္ ညီမေလး၊  ကုိယ့္အေဖရဲ႕ 
ပညာပဲဆိုၿပီး အားေပးတယ္။  အေဖသင္ေပးတဲ့ပညာ  ဆုိေတာ့လညး္ 
ေတာ္ရံုမေမ့ဘူးေပါ့။   တီးခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့  ပရိသတ္အားလံုးက လက္ခံ 
တယ္။  အားေပးၾကတယ္ေပါ့။ 

ေဖေဖသင္ေပးခဲ့တဲ့ ဒီအိုးစည္ပညာကိုု  အစ္မက အပတ္တကုတ္ 
ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒီပညာကုိလည္း အေဖ့ဆီကသင္ထားတာကိုး။ 
အေဖကမွတဆင့္ မႏၱေလးကဆရာဦးအုန္းေငြဆီမွာလည္း ေလ့ လာတယ္။ 
ဆရာကအခုကြယ္လြန္သြားပါၿပီ ဒီအိုးစည္ပညာမွာဆို တကယ့္ပညာရွင္ပါ။  
ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့အသံမွာလုပ္ေနတဲ့ ဆရာကိုဗိုလ္လွိုႈင္းဆီမွာ ေလ့လာ 
တယ္။ သူ႔ဆီကပညာေလးေတြရယ္၊ ဆရာသင္ခဲ့တဲ့ပညာရယ္၊ 
အေဖသင္ခဲ့တဲ့ပညာရယ္ကို စုေဆာင္းၿပီးေတာ့ မိဘျပည္သူမ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖ 
တင္ဆက္ပါတယ္။(သူဟာ ၆ ႏွစ္သမီးအရြယ္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က  စတင္ၿပီးေတာ့ 
ၿပိဳင္ပြဲေတြ အဆင့္ဆင့္ယွဥ္ၿပိဳင္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲေတြအထိ 
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ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ငယ္ဘ၀မွာတင္ ေရႊတံဆိပ္ ၁၀ ဆု ေလာက္ 
ရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္အဆင့္ အကၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ အၿငိမ့္ၿပိဳင္ပြဲေတြ၊ 
ဇာတ္ေတာ္ႀကီးေတြမွာပါ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၀ိဓူရဇာတ္မွာေတာ့ 
အေကာင္းဆုံး မင္းသမီးဆုကို ရရိွခဲ့ပါတယ္။)

အေ၀းကၾကည့္ရင္ေတာ့ အႏုပညာသမားက ႏုတယ္ေပါ့ေနာ္။ 
ႏုႏုရြရြေလးေတြလုပ္ရတယ္လို႔ ထင္တယ္ေပါ့ေနာ္ ။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္
ပါဘူး။တကယ္လုပ္ေတာ့အဟုတ္ခက္တယ္။ ဘ၀ကအရမ္းၾကမ္း ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီပညာကိုေလ့လာလိုက္စား ရတာကို ကေလ 

အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစား ၿပီးေတာ့ 
ဆရာေတြဆီကေန သြား သင္ရတာပါ။ 
ကိုယ္၀ါသနာပါေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့။ 
ငယ္ငယ္တုန္းကဆိုရင္ ေစာင္းတီး 
တယ္။ ပတၱလားတီးတယ္။အိုးစည္ 
တီးတယ္။ ေလ့က်င့္တယ္။ 
အားတဲ့ရက္ဆိုရင္ေတာ့ တရားထိုင္ 
တယ္။ တရားစခန္း၀င္တယ္။ အခု 
အစ္မက အၿငိမ့္မင္းသမီး ဘ၀နဲ႔ လည္း 
ရပ္တည္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ကို 
ဒီအၿငိမ့္ ေလာက အေၾကာင္း 
နဲ႔  အၿငိမ့္ပညာေတြ ကို ဘယ္လို 
ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း 

ထားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ျပခ်င္ေသးတယ္။   အခုခ်ိန္မွာ အစ္မက 
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အႏုုပညာဦးစီးဌာနရဲ႕ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ေနျပည္ေတာ္မွာ ဦးစီးအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ 
အႏုပညာ တကၠသိုလ္(မႏၱေလး)မွာ လက္ေထာက္ ကထိကအျဖစ္တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ႏွစ္ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အခု 
ေနျပည္ေတာ္မွာ တြဲဖက္တာ၀န္နဲ႔ ကထိကရာထူးနဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန 
ပါတယ္။
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rsKd;qufopfawGudkvufqifhurf;ay;zdkY toifh&Sday;aeol

 အေဖသင္ေပးခဲ့တာရွိတယ္။ အရူးလြယ္အိတ္လိုပဲ စုရမယ္တဲ့။ 
ပညာေတြအကုန္လုံးကို အိတ္တစ္လံုးထဲမွာ ထည့္ထားဖုိ႔ေျပာတာေပါ့။ 
အစ္မတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း  ဆရာေတြဆီကေန အမ်ားႀကီး ေလ့လာခဲ့တယ္။ 
အခု အစ္မတို႔ဆီကလည္း လာယူပါ။ အခိ်န္မေရြး ေပးပါ့မယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ဒီပညာေတြကိုလည္း ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းေပးပါ။ ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါ။ 
ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ။  ထိန္လည္းထိန္းသိမ္းရမယ္။ ေစာင့္လည္း  ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ 
ျဖန္႔လည္း ျဖန္႔ေပးရမယ္။ ဒါမွ ဒီပညာေတြက မတိမ္ေကာမပေပ်ာက္သြား 
မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ  အၿငိမ့္ပညာေတြကုိပဲလိုခ်င္ခ်င္၊ 
အကပညာပဲလုိခ်င္ခ်င္ အစ္မဆီမွာလာေရာက္ သင္ယူႏိုင္ပါတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ 
အခ်ိန္ အခ်ိန္မေရြးေျပာပါ။ သင္ေပးပါ့မယ္။ ။
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အခုတစ္ခါမွာေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ကုိ 
လုပ္ကုိင္ရင္း   တစ္ဖက္မွာလည္း   ကေလးသူငယ္မ်ားကိစၥ၊ 
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးကိစၥေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ေနရာ 
ေတြမွာ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ “ခုိင္ႏွင္းေဝ” ရဲ႕အေၾကာင္းကုိ မိတ္ဆက္ 
ေပးခ်င္ပါတယ္။ ပရိသတ္ကေတာ့ ခုိင္ႏွင္းေဝကုိ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ပဲ 
သိရိွၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ႕ရင္ထဲမွာ 
႐ုပ္ရွင္အႏုပညာတင္မဟုတ္ပဲ ေနာက္ထပ္ ဝါသနာ 
တစ္ခု ကလည္း ရွိေနတာကုိ သူေျပာတဲ့စကားေတြ 
ကတဆင့္ သိခဲ့ရ တာကေတာ့ . . .

acsmfvJoGm;vdkY&Sd&if jyefx&rSmyJ/ 

acsmfvJwm&Sufp&mrvdkbl;/ jyefrxEdkif&ifyJ 

&Sufp&maumif;wm/ trsKd;orD;jzpfayr,fhvnf; 

pdwf"mwfcdkifcdkifrmrmxm;zdkYvdkw,f/ 

b,ft&mrqdk tMumBuD;rjzpfbl;/

uav;oli,fta&;? y&[dweJY tEkynmtvkyfrSm pdwfESpfxm;ol 

o&kyfaqmif cdkifESif;a0
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0goemt&if;cHwJh tEkynmeJY y&[dw

ရုပ္ရွင္ေလာကထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္တာကေတာ့ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၀န္း 
က်င္ပါ။ ျမန္မာ့အသံကဒါ႐ုိက္တာ ဗိုလ္ႀကီးသက္တင္ရဲ႕ဇာတ္ကား ေတြနဲ႔ 
ရုပ္ရွင္ေလာကကို စေရာက္လာတယ္။ ပရိသတ္သိသြားတာ ကေတာ့  
“ဆန္ေရ” ဆုိတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမွာ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ပါဝင္တဲ့ 
အခါမွာ သိသြားခဲ့တာပါ။ ဆံပင္အရွည္ႀကီးနဲ႔ ပါးခ်ိဳင့္ေလးနဲ႔ေဒၚျမင့္ျမင့္ခိုင္ရဲ႕ 
တူမဆုိၿပီး  စသိသြားၾကတာေပါ့။

အရင္တုန္းကတည္းက အလွဴအတန္းလုပ္ရတာကိုလည္း ဝါသနာ 
ပါတယ္။ အၿမဲတမ္းလည္း အလွဴအတန္းေတြလုပ္ျဖစ္တယ္။ မိဘမဲ့ 
ကေလးေတြ ေက်ာင္းမွာလည္းလွဴျဖစ္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ 
တုန္းကဆိုရင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ မိဘမဲ့ကေလးေတြျဖစ္တဲ့ 
ရွင္ ၁၀၈ ပါးကုိ ရွင္ျပဳေပးခဲ့တယ္။ အဲလုိမ်ိဳးလုပ္တာကေနၿပီးေတာ့မွ 
ေဖ့စ္ဘုတ္က ပရိသတ္ေတြကို ကုသိုလ္ယူတဲ့အခါမွာ အတူတူလာၿပီးေတာ့ 
ကုသိုလ္ယူရေအာင္လို႔ ဖိတ္ေခၚရင္းကေန ဘာပဲသြားလွဴလွဴ သူတို႔ဟာ 
ေနာက္ကေန အၿမဲတမ္းလိုက္ခဲ့ၾက တယ္။ 

အဲဒီတုန္းက ေရေဘးေတြျဖစ္တယ္။ ေရေဘးေတြျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
က်ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ သြား လွဴမယ္၊ လွဴခ်င္တဲ့သူေတြရွိလုိ႔ရွိရ
င္လည္း ဆက္သြယ္ပါ၊ သာဓုေခၚပါ ဆုိၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ 
တင္လုိက္တယ္။ အဲ့ဒီလို တင္လုိက္တဲ့အခါမွာ အႏုပညာရွင္ေတြက 
သြားလွဴၾကမယ္ဆုိေတာ့ တခ်ိဳ႕လူေတြက လွဴခ်င္တယ္။  အဲဒီေနရာကိုေတာ့ 
မသြားႏုိင္ဘူး။ အဲလုိမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးရွိၾကတာေပါ့။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ 
ေဖ့စ္ဘုတ္မွာခင္တဲ့သူေတြက လာၿပီးေတာ့ဆက္သြယ္ၾကတယ္။ သြားမယ္ 
ဆုိရင္ ဒါလွဴခ်င္တယ္။ ဒါေလးလွဴ ေပးပါေပါ့။ က်န္တဲ့သူေတြကလည္း 
ဆက္သြယ္ရင္း ဆက္သြယ္ရင္းနဲ႔ အိမ္မွာ အလွဴပစၥည္းေတြက အရမ္း 
မ်ားလာတယ္။ အလွဴေငြေတြကလည္း လက္ထဲမွာ မ်ားလာတယ္။ အဲဒီအခါ 
က်ေတာ့ ကိုယ့္မွာပုိၿပီးေတာ့လည္း တာဝန္ရွိလာတယ္။ သူမ်ားလွဴတဲ့ 
အလွဴပစၥည္းေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ လွဴရမယ္ဆုိတဲ့ 
ဆႏၵေလးနဲ႔ေပါ့။ အဖြဲ႕ထဲက ကေလးေတြက အဲဒါဆုိလုိ႔ရွိရင္လည္း 
ပရဟိတအသင္းလုိ အၿမဲတမ္းလွဴလုိ႔ရေအာင္ ေရေဘးမွမဟုတ္ဘူး 
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အျခားဟာေတြ မွာလည္း ကူညီ 
လုိ႔ရေအာင္ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕လုိုက္ 
ပါလားဆုိၿပီး ေျပာလာၾကေတာ့ 
အဲဒီအခ်ိန္ကေနစၿပီး ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ 
စၿပီးေတာ့"ခုိင္ႏွင္းေ၀ ပရဟိတ 
လူငယ္မ်ားအဖဲြ ႕"ဖြဲ ႕ျဖစ္သြား 
တာ။ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အခုလက္ရိွ 
လႈပ္ရွားေနတာဆုိရင္ မိဘမဲ့ 
ေက်ာင္းေတြကုိ တစ္လကုိ 
ႏွစ္ေက်ာင္းေလာက္ လွဴေပး 
တယ္။ 

ေဆး႐ံုမွာထမင္းေကၽြးမယ္ဆုိရင္ စီစဥ္ေပးတယ္။ ပရဟိတျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာမွာေတာ့လွဴခ်င္တယ္၊ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ 
ေပးပါ၊ ေငြေၾကးကေတာ့ ဒီေလာက္ ဒီေလာက္ပဲ တတ္ႏုိင္တယ္ ဆုိရင္လည္း 
အဖြဲ႕ကျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။  အဓိကက လွဴျဖစ္ဖို႔႔ပါပဲ။

rif;orD;wjzpfvJ y&[dworm;

ပရဟိတလုပ္တယ္ဆုိတာကလည္း တကယ္ဝါသနာပါမွ စိတ္ရင္းပါမွ 
လုပ္လို႔ရတာပါ။ သြားလွဴေတာ့မယ္ဆုိရင္ မင္းသမီးျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ 
မင္းသမီးလိုေနလုိ႔ထုိင္လို႔ ၀တ္စားလို႔မရဘူး။ အေနဆင္းရဲတယ္။ အဲဒီတုန္း 
ကဆုိရင္ ဟသၤာတဘက္မွာေရေဘးသြားလွဴတယ္။ စက္ေလွပ်က္ 
သြားတယ္။ စက္ေလွေပၚမွာ တစ္ညအိပ္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳး အေန 
ဆင္းရဲမယ္၊ အစားဆင္းရဲမယ္၊ ႀကံဳတဲ့ေနရာမွာစားရတယ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳးက 
ေတာ္႐ံုတန္႐ံုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေရရွည္ရပ္တည္ဖု႔ိ ဆုိတာက မလြယ္ပါဘူး။ 
မင္းသမီိးဆုိေတာ့ ႏုႏုရြရြေလးပဲေနလာခဲ့တာမ်ားေတာ့ ဒါမ်ိဳးနဲ႔က  



136

သိပ္အဆင္မေျပလွဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိလုပ္ရတာကို ေပ်ာ္တယ္။ 
အသင္းအဖြဲ႕ကအႀကီးႀကီးမဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကိုေဝဠဳေက်ာ္ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔၊ ကုိေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔လိုေတာ့ ေငြေၾကး အင္အား 
မရိွဘူး။   လွဴလာတဲ့အလွဴေငြေတြနဲ႔  တစ္ဖက္ကုိအဆင္ေျပေအာင္ပဲ 
လုပ္ေပးႏုိင္ေသးတယ္။ အဖြဲ႕မွာပိုက္ဆံဆုိတာက အမ်ားႀကီးမရွိတဲ့အတြက္ 
ေၾကာင့္  ဒီအသင္းအဖြဲ႕ကုိလည္းဘယ္ေလာက္အထိႀကီးမား သြားရမယ္၊ 
အသင္းအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ 
တိုးခ်ဲ႕ဖို႔လည္း မရည္ရြယ္ထားပါဘူး။

 ေလာဘမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အကူအညီလာေတာင္းတဲ့သူမွန္ 
သမွ်ကို အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးပါ တယ္။  လုပ္ႏုိင္သေလာက္ကုိလည္း 
လုပ္မယ္။ လူအားပဲ တတ္ႏိုင္တတ္ႏုိင္၊ ေငြအားပဲ တတ္ႏုိင္တတ္ႏုိင္ 
ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ  ပရဟိတစိတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္  ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ 
သူေတြေတြ႕လုိ႔ရွိရင္ အကူအညီေပးမွာပဲ။

uav;oli,frsm;twGufoHwref

သရုပ္ေဆာင္ခိုင္ႏွင္းေ၀ဟာ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာမွာေတာ့ ကေလးေတြ 
အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ 
ကေလး သူငယ္လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးပညာေပးျပဇာတ္အဖြဲ႕ United Act 
မွာ သံတမန္အျဖစ ္  စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။     သံတမန္တစ္ေယာက္အေန 
နဲ႔ Help Them ဆိုတဲ့ ပညာေပးျပဇာတ္တိုကို ကုိယ္တိုင္ဒါရုိက္တာ လုပ္ 
အကုန္အက်ခံၿပီး ရိုက္ကူးခဲ့သလို ျပဇာတ္စီဒီေခြကို ေဟာေျပာပြဲေတြမွာ 
အခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးတာေတြ၊ ကိုယ္တိုင္ျပဇာတ္တိုကတာေတြနဲ႔  United 
Act က ေတာင္းဆိုလာတဲ့ အကူအညီေတြကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ကေလးသူငယ္အေရးနဲ႔   
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပုိမုိတက္ၾကြစြာနဲ႔လႈပ္ရွားေနပါတယ္။ 

"ေဝဖန္တဲ့သူေတြ ကေတာ့ ေျပာၾကတာေပါ့။ သူကုိယ္တုိင္က 
ကေလးမရိွပဲနဲ႔ ကေလးေတြကုိ ဘယ္လုိေစာင့္ေရွာက္မလဲေပါ့။ မဆုိင္ပါဘူး။ 
ကေလးေတြ အမ်ားႀကီး ရိွျပီးေတာ့ ကေလးေတြကုိ မေစာင့္ေရွာက္တတ္တဲ့ 
သူေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အဲဒီေတာ့  ေလာကမွာ ကေလးေတြကုိ 
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ဘာျဖစ္လို႔ေစာင့္ေရွာက္သလဲ၊ မိဘမဲ့ 
ကေလးေတြကုိ ဘယ္လုိျဖစ္လို႔ 
ေစာင့္ေရွာက္ သလဲဆုိရင္ ကုိယ္တုိင္ 
ကလည္း   Broken  Family ျဖစ္ခဲ့ 
တယ္။ အေဖနဲ႔အေမကလည္း ကဲြခဲ့ 
တယ္။ ကဲြခဲ့တဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီ 
ခံစားခ်က္ကုိ   နားလည္တယ္။"

&J&ifhpGmajymif;vJcJhol&kyf&Sifrif;orD;

တခ်ိန္က စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာတဲ့အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ 
အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ႀကံ့ႀကံ့ခံရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊား 
ခဲ့သူ၊ လြတ္လပ္တဲ့ဘ၀သစ္တစ္ခုကို သတၱိရွိရွိျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ 
ခဲ့သူ၊  အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရင္း တစ္ဖက္ မွာလည္း 
ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးကိစၥ၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး 
ကိစၥနဲ႔  လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ  ပရဟိတအလုပ္ေတြ  လုပ္ကိုင္ေနတဲ့  သရုပ္ေဆာင္ 
ခိုင္ႏွင္းေ၀ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ၈ရက္ မွာက်ေရာက္တဲ့  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ ရဲရင့္ေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္မာ့ 
အသိုက္အ၀န္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီး အစီအစဥ္က ေရြးခ်ယ္ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။

"ေခ်ာ္လဲသြားလို႔ရွိရင္ ျပန္ထရမွာပဲ။ ေခ်ာ္လဲတာ ရွက္စရာမလိုဘူး။ 
ျပန္မထႏိုင္ရင္ပဲ ရွက္စရာေကာင္းတာ။ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေပမယ့္လည္း 
စိတ္ဓာတ္  ခိုင္ခိုင္မာမာ ထားဖို႔လုိတယ္။   ဘယ္အရာမဆို  အၾကာႀကီးမျဖစ္ဘူး။ 
အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔ စိတ္ဓာတ္ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ရပ္တည္ဖို႔၊ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ ဘာမွအားမငယ္ပဲနဲ႔  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထက္ျမက္ေအာင္ပဲ 
ႀကိဳးစားပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္"။   ။




