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၁။ Scholar Institute အဖြ ဲ ့အစည္း၏ (တစ္လတာ) လုပ္ငန္း 

စဥ္ မ်ားအားလံုးကို Overview အေနျဖင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ေစ 

ရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္မည္ ့

လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အပ့ံံ ျဖစ္ေစရန္။ 

၂။ Scholar Institute ၏ Program မ်ားမွ စီမံကိန္း ဧရိယာ 

မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို Program 

မ်ား  အခ်င္းခ်င္းအၾကား စဥ္ဆက္မျပတ္ သိရွိ သေဘာေပါက္ 

နားလည္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိတ ္

အဆက္မိမိျဖင့္ ပိုမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အဖြ ဲ ့အစည္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္္/ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရိွ ႏိုင္ေစရန္။ 

၃။ Scholar Institute အတြင္းရွိ Finance Team, Logistic 

Team, Program Team မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

အသိ ပညာဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ ့အႀကံဳမ်ားအား အခ်င္း ခ်င္း 

မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကေစရန္ႏွင့္ ထိုသုိမွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ Team မ်ား အခ်င္း 

ခ်င္းအၾကား လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားကုိ ပိုမုိသေဘာေပါက္ 

သိရွိ နားလည္လာၿပီး၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမို ျမင့္မား 

လာေစရန္။  
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(က) Youth Empowerment Project မွ 

လုပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ဇြန္လ၏ စေနေန ့တိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ 

Conversation မ်ားမွာ ပုံမွန ္လႈပ္ရွားလည္ပတ္ 

ေနလ်က္ရွိၿပီး ယခုလ၏ တနဂၤေႏြေန ့မ်ားတြင္မ ူ- 

(၁) Research: Theory and Practice  

၂၀၁၈ခုႏွစ ္ ဇူလုိင္လ (၁၅) ရက္ (တနဂၤေႏြ) ေန႔ 

တြင္ “Research: Theory and Practice” ေခါင္း 

စဥ္ျဖင့္ သင္တန္းတစ္ခုအား Scholar Youth 

Training Center တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

  

ကုိေအာင္မ်ိဳးဦးမွ 

သုေတသနဘာသာရပ္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး သင္ၾကားပုိ႔ခ်စဥ္ 

သုေတသနဘာသာရပ္ကုိ ေလ့လာရာတြင္ အမွန ္

တကယ္ သိရိွရမည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား၊ သုေတ 

သန လုပ္ငန္း သေဘာသဘာဝမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ႏွင့္ အေတြ႕ၾကံဳေကာင္းမ်ားအား သုေတသန လုပ ္

ကုိင္ျခင္းကို စိတ္ပါဝင္စားေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား 

အေနျဖင့္ သိရွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ေလ့လာမႈအား 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤသင္ 

တန္းအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိ 

ပါ သုေတသနသင္တန္းအား ကုိေအာင္မိ်ဳးဦးမွ ဦး 

ေဆာင္ပို ့ခ် ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။  

 

သင္တန္းသားမ်ားမွ စိတ္၀င္တစားေလ့လာမွတ္သားေနသည့္ 
ပုံရိပ္အခ်ိဳ႕ 

 

(၂) What is Good Governance?  

၂၀၁၈ခုႏွစ ္ ဇူလိုင္လ (၂၁) ရက္ (စေန) ေန ့၌ 

လည္း ႏုိင္ငံသား အသိပညာေပးျခင္း (Civic 

Education) တစ္ခုအေန ႏွင့္ “What is Good 

Governance” ေခါင္းစဥ္ျဖင္ ့ သင္တန္းတစ္ခုအား 

Scholar Institute ၏ Scholar Youth Training 

Center ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
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အဆုိပါ သင္တန္းသုိ ့ Governance ဘာသာရပ္ 

အား စိတ္ပါဝင္စားေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ 

ေလ့လာလုိသည္ ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ား တက္ေရာက္ 

ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းမွေန၍ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ေလ့ 

လာသင့္သည့္ နုိင္ငံ တစ္နိုင္ငံ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သေဘာတရားမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရား 

မ်ား၊ အျပန္အလွန ္ ထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္မႈမ်ား 

ႏွင့္ တုိင္းတာမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္တုိ ့အား ေလ့လာ 

ခဲ့ၾကပါသည္။  

ကုိေဇာ္ျမတ္လင္းမွ Governance ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်စဥ္ 

လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံသား အသိပညာ တစ္ 

ရပ္အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သ 

ေဘာတရားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္၍ ႏုိင္ငံ၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ ္

ေဆာင္သည့္ ေနရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန ္ရည္ရြယ္၍ ဤသင္တန္းအား 

ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္းပို႔ခ်သူ ကုိေဇာ္ျမတ္လင္းမွ အေရွ႕ေတာင္ 

အာရွ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ား 

ကုိ Case Study အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ေပးခ့ဲၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမး 

ျမန္းခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ ေျဖ 

ၾကားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္သင္တန္းအား ဦးေဆာင္ 

ေဆြးေႏြး ပုိ႔ခ် ခဲ့ပါသည္။ 

 

(၃) Facilitation Concepts  

 
မျဖိဳးေနျခည္မွ Facilitation ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး 

သင္ၾကားပုိ႔ခ်စဥ္ 

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၈) ရက္ (စေန) ေန႔ 
တြင္ Scholar Institute၏ Scholar Youth 
Training Center  ၌ “Facilitation Concept” 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္တန္းတစ္ခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
သင္တန္းတက္ေရာက္သူ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေန 
ျဖင့္ Facilitation သေဘာတရား ႏွင့္ Facilitator 
တစ္ဦး၏ အခန္းက႑မ်ားအား သိျမင္ နားလည္ 
ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ သင္တန္းအား ျပဳလုပ္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိပါ သင္တန္းသုိ႔ Facilitation (ပ့ံပိုးကူညီျခင္း) 
ဘာသာရပ္အားစိတ္ပါဝင္စားေသာ လူငယ္ လူရြယ္ 
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မ်ား ႏွင့္ ေလ့လာလုိသည့္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းမွ ေန၍ သင္ 
တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း 
တြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္း 
မ်ား၊ ေဆြြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ Facilitation 
ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ Facilitator တုိ ့၏ အခန္း က႑ 
တုိ ့တြင္ သိထားသင့္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား 
အား ေဆြးေႏြး သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ 

Facilitation သေဘာတရားအား ေဟာေျပာပုိ႔ခ်သူ 
မၿဖိဳးေနျခည္မွ သီအုိရီ သေဘာတရားမ်ားအား ရွင္း 
လင္း တင္ျပရုံသာမက လက္ေတြ႔ တစ္ဦးခ်င္း ပါဝင္ 
လာနုိင္ေအာင္ အုပ္စုဖြဲ ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
ျခင္းမ်ား ႏွင့္ Facilitation ဘာသာရပ္နွင့္ သက္ 
ဆုိင ္ သည့္ ေလ့လာထားသင့္သည့္ စာအုပ္မ်ား 
အား မိတ္ဆက္ေပးျခင္းမ်ားကုိ လည္း ျပဳလုပ္ ခဲ ့
ပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း အျပန္ 
အလွန္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
ေမးျမန္း ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္လ်က္ သင္တန္း၌ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူး 
ေပါင္း ပါဝင္ ေလ့လာခ့ဲၾကပါသည္။ 

 

(ခ) Social Accountability Project မွ လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  

SAcc Myanamr Project သည္ ေလးႏွစ္တာ စီမ ံ

ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အဖြ ဲ ့အစည္း ၃ ဖြဲ ့မ ွ ဤစီမံခ်က္အား 

အတူတကြ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 

ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ 

Oxfam Myanmar မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီ 

တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လည္းေကာင္း၊ Spectrum 

အဖြ ဲ့အစည္းမွ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ 

Scholar Institute မွ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ 

လည္းေကာင္း စီမံကိန္းလုပ ္ ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူ 

လူထု၊ အရပ္ဖက္အဖြ ဲ ့ အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သ့ူ႕ 

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ 

ေနေသာဌာနဆုိင္ရာမ်ားအ ေနျဖင့္ ျပည္သူ ့ေရးရာ 

တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈ နည္းနာမ်ားကုိ အသုံး 

ျပဳလ်က္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား၊ 

အရပ္ဖက္ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား ၾကား ေကာင္းမြန္ 

ေသာ၊ အျပဳေဆာင္ေသာ ထိေတြ ့ ဆက္ဆံ ေပါင္း 

စပ္ညိွႏုိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

မ်ား ေပၚထြန္းေစ ရန္ စီမံကိန္းမွ ရည္မွန္းပါသည္။ 

(၁) Advanced Project Cycle Management 

Training to CSOs  

SAcc စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေန 

ေသာ စစ္ေတြၿမိဳ ့နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့နယ္တုိ ့မွ 

အရပ္ဘက္ အဖြ ဲ့အစည္း ၅ ဖြဲ ့အား လုပ္ငန္းလည္ 

ပတ္မႈဆုိင္ရာ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ (တန္းျမင့္အဆင့္)  

သင္တန္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ ေန ့မွ 

၁၁ ရက္ေန ့ အထိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့နယ္ရွ ိ လူငယ္ 

ပရဟိတ ဖြ ံ ့ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းတြင္ ၃ ရက္တာက်င္းပ 

ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ သင္တန္းအား SAcc စီမ ံ

ကိန္းတြင္ လက္တြလဲုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မိတ္ဖက္ 

အဖြ ဲ ့မ်ား၏ စီမံကိန္း စီမံခန္ ့ခြဲမႈ စြမ္းေဆာင္ ရည္ 

မ်ား ျမင့္တင္ေပးႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ ျပဳ 

လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
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Meaningful Knowledge မွ Training 

Coordinator ဆရာ ဦးၿဖိဳးမင္းသူ မွ ဦးေဆာင္ ရွင္း 

လင္းျခင္း၊ စာေတြ ့လက္ေတြ ့ ရွင္းလင္းျခင္း၊ အုပ္စ ု

ဖြဲ ့ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း တုိ ့ျဖင့္ 

သင္တန္း သုံးရက္တာအား ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲ 

ၿပီး SAcc စီမံကိန္း မိတ္ဖက္ အဖြ ဲ ့ဝင ္မ်ားျဖစ္သည့္ 

ABCD၊ PFP ၊ RYNG ၊ YSA ႏွင့္ Kyauk Phyu 

Alliance တုိ ့မ ွအဖြ ဲ ့ဝင ္၁၇ ဦး တုိ ့မ ွပါဝင္ တက္ 

ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  

စီမံကိန္းစက္၀န္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ သင္တန္း၏ စုေပါင္းအမွတ္တရ ဓါတ္ပုံ 

 

(၂) Project Cycle Management Training to 

Local Authorities  

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ ့ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့နယ္ 

တုိ ့မ ွ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ ႏွင့္ ၿမိဳ ့နယ္ 

အဆင့္ တုိ ့ရွ ိ ဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီးမွ အရာရိွ 

အဆင့္ မ်ားအား လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ဆုိင ္ ရာ 

သင္တန္းမ်ား ကုိ ယခုလ ဇူလုိင္လ အတြင္းတြင္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဇူလုိင္လ ၂၀ - ၂၁ ရက္ 

ေန ့တုိ ့တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ ့ ရိွ ေရႊသဇင္ဟုိတယ္တြင္ 

လည္းေကာင္း၊ ဇူလုိင္လ ၂၄-၂၅ ရက္ ေန ့တုိ ့တြင္ 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့ရွ ိ ေက်ာက္ျဖဴ ဟုိတယ္တြင္ 

လည္းေကာင္း အသီးသီး က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အဆုိပါ သင္တန္းမ်ားသုိ ့ ဖိတ္ၾကားထားေသာ 

ဌာန (၂၄) ခုရွ ိဦးစီးမႉးမ်ား၊ ဒုဦးစီးမႉးမ်ား စုစုေပါင္း 

၄၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါ 

သင္တန္းမ်ားအား Sagawa Develop ment 

Consultancy Co.,Ltd  မွ ဦးျမတ္ေခါင္လင္း 

(Senior OD Consultant) မွ ဦးေဆာင္ပုိ ့ခ် 

ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့ပါသည္။  

ဆရာ ဦးျမတ္ေခါင္လင္းမွ သင္တန္းပို႔ခ်စဥ္ 

(၃) Social Accountability Training Guide 

(Module-1) 

Scholar Institute ၏ ျပည္သူ ့အေျချပဳ 

တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

အသုံးျပဳသည့္ “ျပည္သူ ့အေျချပဳ တာဝန္ခံယူမႈ 

သင္တန္းလမ္းညႊန္ (Module 1)” အား ယခုလ 

ဇူလုိင္လတြင္ ရခိုင္ဘာသာ စကား ႏွင့္ English 

ဘာသာစကားတုိ ့ျဖင္ ့ေပါင္းစပ္ေရးသားထားလ်က္ 
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သင္တန္းလမ္းညႊန္စာအုပ္အေနျဖင့္စတင္ ထုတ္ေ၀ 

ထားျပီးျဖစ္ရာ လာမည္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ကာ 

 

ဤစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပသ္ည့္ ျပည္သူ ့ဝန္ေဆာင္ 

မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အစိုးရ 

ဌာန ဆုိင္ရာမ်ား ႏွင့္တကြ ျပည္သူ႕အေျချပဳ 

တာဝန္ ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ စီမံခ်က္တြင္ Scholar 

Institute ႏွင္ ့အတူတကြ လက္တြပဲူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္ ေနၾက သည့္  ရခိုင္ အရပ္ဘက္ အဖြ ဲ့ အစည္း 

မ်ား အား စတင္ ျဖန္ ့ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ 

သင္တန္း လမ္းညႊန္ Module 1 တြင္ အစုိးရႏွင္ ့

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ ေကာင္းမြန္ေရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

စနစ္၊ ေကာင္းမြန္ေရ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ 

တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ျပည္သူအေျချပဳ႕တာဝန္ခံတာဝန္

ယူမႈ စနစ္ စသည့္ သင္ခန္းစာ ေခါင္းစဥ္တုိ ့ ျဖင္ ့

ပါဝင္ဖြဲ ့စည္း ေရးသားထားပါသည္။  

 

 

 

 

(က) Responsible Investment Project  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ မွ ၁၉  ရက္ေန ့၌ 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့ရိွ မဥၥ်ိမာရုံ ေက်ာင္းတုိက္ တြင္ 

“ေက်ာက္ျဖဴေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ေရလုပ္

သားမ်ား ေတြ ့ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲ” တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ 

ရန္အတြက္ Scholar Institute (ေက်ာက္ျဖဴ ရုံးခြ)ဲ 

မွ ကူညပံီပိုးေပးခ့ဲပါသည္။  

 

အဆုိပါ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြအဲား ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသ 

ခံ မ်ားႏွင္ ့ေဒသအဖြ ဲ့အစည္းမ်ား အၾကား ရင္းႏွီးမႈ 

ရရိွေစရန္ ႏွင္ ့ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အား 

ေကာင္း လာေစရန္၊ ေဒသခံေတာင္သူ လယ္သမား 

မ်ား ႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ားမွ ေက်ာက္ျဖဴ SEZ ႏွင့္ 

ပက္သက္၍ ၎တို ့၏ ေလ့လာမႈ၊ အျမင္ သေဘာ 

ထားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ ္ဖြင့္ဟ ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ 

လ်က္ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
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ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အတြင္းတြင္ ေျမေနရာ ခ်ထား 

မႈ၊ ေျမယာဥပေဒ ႏွင့္ EIA စစ္တမ္း ေလ့လာ သုံး 

သပ္ ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္ အလမ္း 

မ်ား ကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြး ခဲ့ ၾကသည္ကို ေတြ႕ 

ရိွရ ပါသည္။ 

အဆုိပါ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြသုိဲ ့ေက်ာက္ျဖဴ SEZ 

ေျမေနရာလ်ာထားရာ ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံ ေတာင္ 

သူ ႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား စုစုေပါင္း (၉၀) တက္ 

ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။  

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြတဲြင ္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကစဥ္ 

 

(ခ) Social Cohesion for Service Delivery 

Project   

Scholar Institute (ေတာင္ကုတ္ရုံးခြ)ဲ မွ စီမံကိန္း 

တာဝန္ရွိသူမ်ား သည္ ရမ္းၿဗဳဲၿမိိဳ ့နယ္ ေက်ာက္နီ 

ေမာ္ေက်းရြာ ႏွင္ ့ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ ့နယ္ စလု            

ေက်းရြာသုိ ့ဇူလုိင ္၂၅ ရက္ေန ့တြင္ သြား ေရာက္ 

ခဲ့ၾကပါသည္။  

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ ့ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာ ႏွင့္ ေတာင္ 

ကုတ္ ၿမိဳ ့နယ္ စလု ေက်းရြာရွိ အရပ္ဘက္ အဖြ ဲ့ 

အစည္းမ်ား၏ ျဖစ္တည္ရွိေနမႈ အေနအထား 

မ်ားအား ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ SI ၏ 
Social Cohesion for Service Delivery project 

အား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း တို ့ကုိ သက္ဆိုင္ရာ 

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ အရပ္ဘက္ အဖြ ဲ့အစည္း 

ဝင္မ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား ႏွင့္ 

ေတြ ့ဆုံလ်က္ ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ 

ခဲ့ပါသည္။   

ဤခရီးစဥ္မ ွScholar Institute ၏ Project Team 

အဖြ ဲ့ဝင္မ်ားႏွင္ ့ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ 

ေဒသခံ အဖြ ဲ့အစည္းမ်ားၾကား ယုံၾကည္မႈ၊ ရင္းႏွီးမႈ 

ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အင္အားမ်ားကုိ 

ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။  

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ ့နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာတြင္ ေတြ ့ဆုံၾကစဥ္ 

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ ့နယ္၊ စကုေက်းရြာတြင္ ေတြ ့ဆုံစဥ္ 
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၄င္းအျပင္ Scholar Institute (စစ္ေတြရံုးခြ)ဲ မွ 

စီမံကိန္းတာ၀န္ရွိမ်ားမွလည္း စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲ 

မျပဳလုပ္မွီၾကိဳတင္၍ ေတြ႕ဆံုမိတ္ဆက္ျခင္း (Prili -

mary Meeting) အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ 

အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ေသာ Search for Common 

Ground ႏွင့္ အတူ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းမွ                

ေက်းရြာလုထုမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အ 

စည္း မ်ား၊ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ လည္း ေကာင္း 

ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ၾက သည္။  

ဇူလုိင ္ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္ 

သာယာ ေရး၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 

ရခိုင္ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္သတၱဴတြင္း 

၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လြင္ႏွင္ ့လည္း ေကာင္း၊ ထို႔အျပင္ 

ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႔နယ္မွသက္ဆုိင္ရာလူမႈအဖြ႕ဲအစည္း

တုိ႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီးေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။  

ထုိ႔အျပင္ ဇူလုိင ္ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း စစ္ေတြ 

ျမိဳ႕နယ္ အနီးပတ္၀န္းက်င္မွ ေက်းရြာမ်ား သို႔သြား 

ေရာက္ျပီး ေက်းရြာလုထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾက သလုိ၊ 

ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္၍လည္း ဇူလိုင္ (၇) 

ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး 

ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။  

ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္မွ သက္ဆိုင္ရာလူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ 

 

ရခုိင္ျပည္နယ္စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္သတၱဴတြင္း ၀န္ၾကီး 
ဦးေက်ာ္လြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ 

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္ သာယာ ေရး၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ 

 

 

ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ 
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ေဆာင္းပါးမ်ား က႑ 

(မွတ္ခ်က္။       ။ဤေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ 
အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္ ေဆာင္းပါးရွင္ 
မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္ျပီး Scholar 
Institute ၏ အာေဘာ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းသိေစ 
အပ္ပါသည္။)  

 

“နယူးေယာက္ၿမိဳ ့ေတာ္ရဲ ့ လမ္းေပၚေန 
လူေနမႈဘဝမွ ဟားဗာတ္စ္ တကၠသုိလ္သုိ ့ 

ေရာက္ရိွလာသူ တစ္ေယာက္” 
 

သန္းအိႏြယ္ 
 

 
 

သူမနာမည္ကေတာ့ လဇ္ေမာ္ရယ္ဲလုိ ့ေခၚပါတယ္။ 
သူမဟာ နယူး ေယာက္ ၿမိဳ  ့ရ ဲ  ့ဆင္ေျခဖုံး 
ရပ္ကြက္မွာ ရွိတ့ဲ အင္မတန္ ညစ္ ပတ္ နံေစာ္ 
လွတဲ ့ တုိက္ခန္းငယ္ေလးမွာ သူမရ ဲ ့ညီမေလး၊ မူး 
ယစ္ေဆးဝါးစြေဲနတဲ့ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ အတူ ေနထုိင္ 
ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ သူမအသက္ ကေတာ့ 

ကုိးႏွစ္ အရြယ္ပ ဲ ရိွပါေသး တယ္။ သူမဟာ သူမ 
ရ ဲ ့မိသားစု ေန ့စဥ္ပံုမွန္ စားသုံးရန္ အတြက္ လွည့္ 
လည္ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ သူမရ ဲ လုပ္အားခ 
ေၾကာင့္  ရရိွလာတ့ဲ အက်ိဳးအျမတ္ဟာ သူမ တုိ ့ 
မိသားစု အ တြက္ ေန ့စဥ္ အစားအစာ ဖူလုံမႈပင္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သူမတုိ ့၏ ထမင္းစားပြဲဲခုံသည္ပင္လွ်င္ 
သူ ့မိဘႏွစ္ပါးအတြက္ ေဆး ေျခာက္ရႈရာ ေနရာ 
လည္း ျဖစ္သြားပါတယ္။  
 
သူမအသက္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္မွာ 
ေက်ာင္းတက္ ရန္ အခြင့္အလမ္းမွာ နည္းပါးလာၿပီး 
ညဘက္မ်ားမွာ ဆုိလွ်င္ ပန္းၿခံထဲ မွာ ရိွတဲ့ ထုိင္ခုံ 
မွာ အိပ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေျမေအာက္ 
လမ္း၊ ဒါမွမဟုတ္ သူမသူငယ္ခ်င္း ရ ဲ ့ မိဘေတြ 
အိမ္မွာ လုိက္အိပ္ရင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ည 
တစ္ညကုိရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္ရပါတယ္။  
 
သူမအေမဟာ AIDS ေရာဂါႏွင့္ ေသဆုံးသြား 
ရၿပီးေနာက္မွာ သူမ အေဖဟာလည္း ဒုကၡသည္ 
စခန္းတစ္ခုကုိ ေျပာင္းေရႊ ့သြားပါတယ္။  
 

သူမအသက္ႏွစ္ဆယ္မွာေတာ့သူမဟာ ဟား ဗာတ္ 
တကၠ သုိလ္ရ ဲ ့ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။  
လဇ္ ရ ဲ  ့ဘဝကေတာ့ တကယ့္ဘဝထဲမွာ ရိွတဲ့ 
စင္ဒရဲလားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူမဘဝမွာေတာ့ 
ပံုျပင္ထဲက စင္ဒရဲလားေလးလုိ ဖန္ဆင္းရွင္ နတ္ 
သမီး မရိွပါဘူး။ ဖန္ဖိနပ္ေလးလည္း မရိွပါဘူး။ 
ျမင္းျဖဴကတ့ဲ ရထားလုံးလည္း မရိွပါဘူး။ ေမွာ္ႀကိမ္ 
လုံး လည္း မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူမမွာရွိတဲ့ အိမ္နီး 
ခ်င္းေကာင္း တစ္ ေယာက္က စြယ္စုံက်မ္း ေဟာင္း 
တစ္အုပ္ သူမကုိ လက္ေဆာင္ ေပးၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ 
သူမဟာ အဲဒီစာအုပ္ကုိ ဇြဲနပ ဲ ႀကီးစြာႏွင့္ ဖတ္ပါ 
ေတာ့တယ္။  အဲဒီေနာက္ သူမအေနႏွင့္ ေဘာ္စ 
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တြန္ ပညာေရးခရီးကေန ဟားဗာတ္ တကၠသုိလ္ 
ေက်ာင္းဝင္းသုိ ့ တုိင္ ေလွ်ာက္လွမ္း လာႏူိင္ခဲ့ ပါ 
တယ္။ သူမရ ဲ  ့ဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္တ့ဲ ပဒ္ရီ ဝွိန္နာ 
ကေတာ့ သူမရ ဲ  ့ ျပင္းျပတဲ့ ဆႏၵအား မွတ္ခ်က္ 
ျပဳပုံမွာ “လဇ္ ကေတာ့ ဟားဗာတ္တကၠသုိလ္ကုိ 
တက္ခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ႏူိင္ဖို ့အလားအလာ 
သိပ္မရွိ ေပမယ့္လုိ ့ သူမအတြက္ကေတာ့ အခု 
အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ႏိူင္ဖို ့ မ်ားပါတယ္” ဟု ေျပာဆုိ သြား 
ပါတယ္။  
 

လဇ္ အေနႏွင့္ သူမအေမရဲ  ့ထင္းရွဴးေခါင္းတလား 
ေျမခ်ၿပီး ေနာက္မွာ သူမ၏ အေတြးအေခၚ မ်ား 
လည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ရပါ တယ္။ သူမ အေနႏွင့္ 
မည္သည့္ ရက္တစ္ရက္ကုိမွ အဆုံးရွံဳး မခံ လုိ 
ေတာ့ေပ။ လူ ့အခြင့္အေရးမီဒီယာ မွ ထုတ္လြင့္ 
သည့္ ရုပ္ရွင္တြင္ သူမ ေျပာခဲ့သည္မွာ “ကၽြန္မ 
အတြက္ အခ်ိန္ေတြ ဟာ အကန္ ့အသတ္ရိွတယ္ 
ဆုိတာ သိလာတယ္။ ဒါကုိ လက္ ကုိင္ထားျခင္းျဖင့္ 
ကၽြန္မဘဝရဲ႕အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးမႈေတြကိုလည္း အဆုံး 
သတ္ရေတာ့မယ္။ ကၽြန္မ ေက်ာင္းတက္ဖို ့ လုိ 
အပ္တယ္ လုိ ့ ေျပာဖူးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ 
ဆုိေတာ့ ကၽြန္ မမွာ တိမ္ျမဳပ္ေနတ့ဲ အလားအလာ 
ေကာင္း ေတြ ရိွတယ္။ ေရွ ့ ဆက္ ဘယ္လုိ ျဖစ္လာ 
မလဲေပါ ့။” 

 

သူမ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္မွာ လဇ္ရ ဲ ့ 
ဆရာမ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္၊ ေက်ာင္း၏ တြဖဲက္ 
ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေသာ ပဒ္ရီဝွိန္နာ က 
“သူမဟာ ေက်ာင္းမွာ ရိွတ့ဲ စာေတာ္ တဲ့ ေက်ာင္း 
သား ေတြ အားလုံးထဲက တကယ့္ကုိ အထူး ခၽြန္ 
ဆုံး ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ပါပဲ။  သူမဟာ သူမ 
သြားေနတ့ဲ ပညာေရးခရီး လမ္းေၾကာင္းကုိ ေကာင္း 
ေကာင္း ထိန္းေက်ာင္း ႏူိင္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ကေတာ့ 
သူမ ဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ႏိူင္တာဟာ သူမ ေအာင္ျမင္ 

မႈ ေတြရဲ  ့ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုလုိ ့ ေတြးပါ တယ္” 
ဟု ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ The Boston Globe 

(American Daily Newspaper) ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံစဥ္ 
ေျပာ ၾကားသြားပါတယ္။ ဆရာမ ပဒ္ရီဝွိန္နာ ဟာ 
လဇ္ ေက်ာင္း တက္ခြင့္ရဖို ့အတြက္ အဓိက 
ေထာက္ခံ ခြင့္ျပဳ ေပးခ့ဲသူ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။  
 

လဇ္ အေနျဖင့္ ဟားဗတ္စ္ေက်ာင္း တြင္ ေျခခ် 
ႏိူင္ေသာ္လည္း သူမအတြက္ အဓိက ျပသာနာ 
တစ္ရပ္ မွာ ေငြေၾကး အဆင္ မေျပမႈ ဟူေသာ 
အဟန္ ့အတားတစ္ခု ရိွေနပါတယ္။ သူမဟာ 
သူမရ ဲ  ့လိုအပ္တ့ဲ ေက်ာင္းစရိတ္ေတြ အတြက္ 
ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးတ့ဲ အဖြ ဲ ့ေတြႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူမ 
ဟာ New York Times က ခ်ီးျမွင့္တဲ့ ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု ကုိ ရရိွခဲ့ပါတယ္။ တစ္ ခ်ိန္တုန္း 
က နယူးေယာက္ၿမိဳ  ့မွ အုိးအိမ္မဲ့ မိန္းကေလး 
တစ္ဦး ဟာ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဟားဗာတ္စ္ တကၠသုိလ္ 
မွာ ပညာသင္ယူ ႏိူင္ဖို ့ အတြက္ အခြင့္အလမ္း 
ေကာင္းေတြ ရရိွခဲ့ပါၿပီ။  
 

လဇ္ရ ဲ  ့ ဘဝဇာတ္လမ္းမွာ မည္သည့္ ေမွာ္လက္ 
နက္ အစြမ္း မပါပါဘူး။ 
 

လဇ္ရဲ႕ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈ 
ႏွင့္ သူမရ ဲ ့ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြသည္ သာလွ်င္ သူမ 
ဘဝကံၾကမၼာကုိ လွည့္ ေျပာင္း ေပးႏူိင္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေတာ့ လဇ္ ဟာ သူမ နည္းတူ 
အခက္အခဲ ရိွေနေသာ တစ္ျခားသူမ်ားအား ကူညီမႈ 
ေပးႏူိင္ရန္ ယုံၾကည္ခ်က္တုိ ့ ရိွေနေပၿပီ။  သူမဟာ 
ႏိူင္ငံတစ္ ဝွမ္း သုိ ့သြားေရာက္၍ သူမ၏ ဘဝ 
လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္မႈ ေဟာေျပာျခင္း တုိ႔  
အား တက္ တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါ 
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တယ္။ သူမအေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ သူမ 
ဘဝ ဇာတ္ခံုကုိ ေျပာျပရာ၌ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတုိ ့ ဘဝအား မည္သုိ ့ထုဆစ္မည္ကို 
လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ ့ ေတြး ထင္ထားေသာ ဘဝ 
လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ေတြ ့ဘဝ၌ မိမိ တုိ ့ 
အနာဂတ္ အတြက္ မည္သုိ ့ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ား 
ရွိသည္ ကုိလည္းေကာင္း ေတြးေတာ ေဝဖန္ 
ဆန္းစစ္ ႏိူင္ေအာင္ ေျပာ ေဟာေလ့ ရွိပါတယ္။  
 
တကယ္လုိ ့မ်ား ကုိယ္က အခ်ိန္တစ္ခု ေပၚမွာ 
ရပ္တန္ ့လုိက္ၿပီဆုိရင္ သူ ့ရ ဲ ့အေရွ ့မွာ ဒီ ့ထက္ 
ေကာင္းေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္က ေစာင့္ေန 
လ်က္ ရွိသည္ ကုိ ယုံၾကည္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ဒါမွ 
မဟုတ္ ကုိယ္မည္သည္ကုိ လုပ္ကုိင္ႏိူင္သည္ကို 
စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိရန္လိုေၾကာင္းတုိ ့ကုိ သူမအေနျဖင့္ 
ေျပာေလ့ ရွိပါတယ္။ 
 

 

“မင္းအနားမွာရိွတဲ့ မင္းထက္ ပုိလုပ္ႏူိင္တယ္ 
လုိ ့ထင္ေနတ့ဲ တစ္ျခားသူေတြကို မင္း မၾကည့္ 
ပါႏွင့္။ စိတ္ထဲမွာ ထည့္မထား ပါႏွင့္။ မင္းလုပ္ 
ႏိူင္တာ ထက္ သူတုိ ့ေတြ ပုိ မလုပ္ႏိူင္ပါဘူး။”  
      လဇ္ေမာ္ရယဲ္ 
 

 
လဇ္ေမာ္ရယ္ဲရဲ႕ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ႏွင့္ဘဝလမ္းေၾကာင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္စြမ္း 
ႏိူင္မႈတို ့ကုိ ေပးစြမ္းပါ တယ္။ သူမ က “မင္းဘဝ 
အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ယုံ ၾကည္ခိုင္မာ 
မႈဟာ မင္းကုိယ္မင္း ယုံၾကည္ခိုင္မာမႈပင္ ျဖစ္ပါ 
တယ္” လုိ ့ အၿမဲ ရည္ညႊန္းေျပာျပလ်က္ရွိပါတယ္။ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: 

Lifetime: What are you up to now? 

Murray: I’m doing speaking 

engagements. I’ve been telling my story to 

different audiences. If I’m in a corporate setting, 

it’s all about determination and fortitude. My 

favorite place to go is classrooms, especially 

high schools where I can just be honest and say, 

“Look, it’s hard _ it takes some of this and 

watch out for that and no one is perfect but this 

is what I’ve learned.” Also, I want to finish 

college and to take a lot of film courses. Maybe 

graduate school. I very much want to live up to 

anything. I just want to pursue my interests and 

put myself out there and see where life takes me.  

Sources: 

http://www.mylifetime.com/movies/homeless-

harvard/interviews   

 

(မွတ္ခ်က္။           ။ ဤေဆာင္းပါးအား 
စာေရးသူမွ သက္ေ၀မွဴး ကေလာင္အမည္ ျဖင့္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္thaneinwe.blogspot.com 
၌ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။) 

 

…………………*…………………. 

 

 

http://www.mylifetime.com/movies/homeless-harvard/interviews
http://www.mylifetime.com/movies/homeless-harvard/interviews
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“လူနည္းစု အခြင့္အေရးနဲ႔ 
တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး မတူပါ” 

ေဟမာန္ဦး 

 

ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု 

ပင္လုံ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ကုိ 

NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည္႔ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ မ်ားႏွင္႔ လက္မွတ္ ထုိးထား 

ျခင္း မရိွသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ စံုလင္စြာ တက္ 

ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးပါသည္႔ 

ေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္႔ 

တိုင္းရင္းသား အခြင္႔အေရးကိစၥအား ထည္႔သြင္း 

ေဆြးေႏြးခြင္႔ မရခဲ႔ၾက။ ယခုတစ္ၾကိမ္ အစည္း 

အေ၀း အေနျဖင္႔ ႏုိင္ငံ၏ ရွည္လွ်ားသည္႔ 

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ၏ အဓိက အရင္း အျမစ္ 

တစ္ခု ျဖစ္သည္႔ တုိင္းရင္းသား အခြင္႔အေရး ကိစၥ 

ရပ္ကုိ ထည္႔သြင္းေဆြး ေႏြးညိွႏိွဳင္းၾကရန္ အခြင္႔ 

အေရးတစ္ခု နစ္နာသြားခ႔ဲရပါသည္။ 

ညီလာခံ မတိုင္မ ီ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ မွ ၆ ရက္ ထိ 

ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔  UPDJC အစည္းေ၀းတြင္ ဤ 

အေၾကာင္း အရာ ကိစၥရပ္အား ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ညီလာခံ ၏ ႏိုင္ငံေရးက႑ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္၌ 

ထည္႔သြင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခ႔ဲၾကပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ႏွင္႔ အျခား 

လူနည္းစု ဆုိသည္႔ ေ၀ါဟာရ တို႔အေပၚ အဓိပၸါယ္ 

ဖြင္႔ဆုိမွဳ အပုိင္း၌ အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး 

ျငင္းခုံ ခဲ႔ရသည္႔ အေျခအေနေၾကာင္႔ 

ညီလာခံတြင္ ထည္႔သြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဖို႔ 

ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သမၼတရံုး ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ 

ဦးေဇာ္ေဌး ၏ ေျဖၾကားခ်က္မွ တစ္ဆင္႔ 

သိခဲ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 

ႏုုိင္ငံေရးက႑ေအာက္တြင္က်ား၊မ တန္းတူ 

ညီမွ် ေရး ကိစၥတစ္ခုသာ ပါ၀င္ခ႔ဲသည္။  

အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင္႔ စပ္လ်ွဥ္း၍ လူနည္းစု ႏွင္႔ 

တိုင္းရင္းသား အုပ္စ ု ႏွစ္ခု တုိ႔၏ 

မတူကြျဲပားသည္႔ အခြင္႔အေရး သေဘာသဘာ၀ကုိ 

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင္႔ အေရး ဥပေဒ ႏွင္႔ 

စံႏွဳန္းမ်ားရွဳေထာင္႔ မွ ေဆြး ေႏြးပါမည္။  

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင္႔အေရး ဥပေဒႏွင္႔ စံႏွဳန္းမ်ား 

အရဆိုလ်ွင္ လူနည္းစု နဲ႔ တိုင္းရင္းသား အုပ္စု 

ႏွစ္မ်ိဳးတုိ႔ ဟာ ကြျဲပားမွဳရွိသလုိ ၄င္းတုိ႔၏ အခြင္႔ 

အေရးမ်ားမွာ လည္း ကြျဲပားျခားနားသည္႔ သေဘာ 

သဘာ ၀မ်ားကုိ  ေတြ႔ရွိရသည္။ လူနည္းစု ႏွင္႔ 
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တ္ိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆုိခ်က္ 

မ်ားမွာ တူညီမွဳ မရွိၾကပါ။ လူနည္းစု မ်ား၏ 

အခြင္႔အေရး မ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း ႏွင္႔ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ 

ေၾကညာစာတမ္း ဟူ၍ ေၾကညာစာတမ္းနွစ္မ်ိဳး 

သီးျခား ရွိၾကပါသည္။  

လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာ 

စာတမ္းကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ မွ 

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူခ် မွတ္ခဲ႔ၾကသည္။  

Declaration on the rights of persons 

belonging to National or Ethic, Religious and 

Linguistic Minorities ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား (သုိ႔) 

လူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာ ၊ဘာသာေရး ႏွင္႔ ဘာသာ 

စကားဆုိင္ရာ လူနည္းစု ၀င္မ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ား 

ဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း ဟု ဘာသာျပန္ဆိုလ်ွင္ 

သင္႔ျမတ္မည္ ထင္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအရ 

လူနည္း စုမ်ား ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ လူမ်ိဳးစု ၊ 

ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာေရး ႏွင္႔ ဘာသာစကား 

စသည္႔ လကဏၡာ မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ 

သည္ ကုိေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မည္သည္႔ အုပ္စု 

မ်ား အေနျဖင္႔ လူနည္းစု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မျဖစ္ 

ေၾကာင္း ကုိ ႏုိင္ငံတကာ မွ အားလုံးလက္ခံ 

သေဘာ တ ူသည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ 

ဆုိခ်က္ ကေန႔ ထိ မရိွေသးပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ကုလ 

သမဂၢအေနျဖင္ ႔ လူနည္းစု ေ၀ါဟာရႏွင္႔ ပက္သက္ 

လ်ွင္ အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္း၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ 

ဆုိခ်က္ကုိ ရည္ညႊန္းကုိးကားေလ႔ ရွိပါသည္။  

 လူနည္း စု အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း 

မွာ တိုေတာင္းလ်ွက္ အပုိဒ္ (၉) ပိုဒ္ သာပါ၀င္ျပီး 

လူနည္းစု တို႔၏ တည္ရွိမွဳ ႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမုွ၊ ဘာသာ 

စကား၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပို္င္ လကၡဏာ 

မ်ား ကို အသိအမွတ္ျပဳ အကာ အကြယ္ ေပးရန္၊ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမ်ား မျပဳရန္၊ လူနည္းစု မ်ားႏွင္႔ 

ပက္ သက္သည္႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ ဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ားကို 

အေလး ေပး ျပဌာန္းထားပါသည္။    

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ 

ေၾကညာစာတမ္း (Declaration on the rights of 

Indigenous Peoples) ကုုိ ကုလသမဂၢ အေထြ 

ေထြညီလာခံမွ ၂၀၀၇ ခုႏွွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပ 

ဌာန္းခ႔ဲျခင္းျဖစ္သည္။ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင္႔ 

အေရး မ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာ စာတမ္း အတည္ျပဳျပီး 

၁၅ ႏွစ္ ခန္႔ ၾကာျပီးေနာက္ ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

Indigenous peoples ကုိ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ဟု 

ဘာသာျပန္သည္ မ်ားလည္းရွိပါသည္။ စာေရးသူ 

အေနျဖင္႔ တိုင္းရင္းသား ဟု ဘာသာျပန္ဆ္ုိပါမည္။  

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဆိုသည္မွာ ကုိလုိနီေခတ္ 

မတုိင္မ ီ (သို႔) နုိုင္ငံနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မွဳ မျပဳမီ 

ကပင္ မီွတင္းေနထိုင္ လာခ႔ဲၾကသည္႔ လူမ်ိဳးမ်ားမွ 

ဆင္းသက္လာသည္႔ မ်ိဳးဆက္ မ်ားကုိဆုိလိုသည္။ 

သူတုိ႔တြင္ ကြျဲပားျခားနားသည္႔ လူမွဳေရး၊စီးပါြးေရး 

ႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရး စနစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင္႔ 

ယုံၾကည္မွဳမ်ား ရွိၾကျပီး ယင္းသြင္ျပင္ လကၡဏာ 

မ်ား ကို ထိန္းသ္ိမ္း ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္လုိသည္႔ ဆႏၵရိွၾကသည္။ တ္ိုင္းရင္းသား 
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လူမ်ဳိးမ်ားတြင္  သူတို႔၏ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ နယ္ေျမ 

မ်ား ႏွင္႔ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား  အေပၚတြင္ 

ခိုင္မာသည္႔ ျငိတြယ္မွဳ ကုိလည္းေတြ႔ရွိရသည္။ 

သူတုိ႔ ကိုယ္ သူတုိ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ခံယူၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  

သို႔ရာတြင္ လူနည္းစု ကိစၥမွာ ကဲ႔သုိ႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ 

ဆုိ ခ်က္ ႏွင္႔ပက္သက္၍ တစ္ကမၻာလုံးမွ သေဘာ 

တူ လက္ခံထားသည္႔  တစ္ခုတည္းေသာ အဓိပၸါယ္ 

ဖြင္႔ဆုိခ်က္ မရွိေသးပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အထက္ပါ 

အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆုိခ်က္မွာ အမ်ားဆုံးလက္ခံ က်င္႔သုံး 

သည္႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆိုခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။   

ဤအဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆုိခ်က္ကုိၾကည္႔လ်ွင္ တုိင္းရင္း 

သား လူမ်ိဳးစု တုိ႔မွာ သူတုိ႔၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ 

နယ္ေျမပုိင္ဆိုင္မွဳ ၊ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္း 

အျမစ္ တို႔ႏွင္႔ ခြဲျခားမရသည္႔ ဆက္စပ္မွဳကုိ ေတြ႔ရိွ 

ရပါသည္။ ေျမ၊ပုိင္ဆ္ိုင္မွဳ နယ္နိမိတ္ ႏွင္႔ သဘာ၀ 

အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရးတို႔ကုိ တုိင္းရင္း 

သား တုိ႔၏ ရပုိင္ခြင္႔မ်ားအျဖစ္ ေၾကညာ စာတမ္း 

တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ျပဌာန္းထားျပီး  ဤ ရပုိင္ ခြင္႔ 

မ်ား အတြက္ အကာအကြယ္မ်ားစြာ ျပဌာန္း 

ပါရိွသည္။  လူနည္းစု ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ဤ 

အခ်က္ မ်ား ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွေပ။  

ဤေနရာတြင္ တစ္ခုထည္႔ေျပာခ်င္သည္မွာ ရခိုင္ 

ျပည ္ နယ္ ေျမာက္ ပုိင္း ဘဂၤလီမ်ား အခြင္႔အေရး 

လွဳပ္ရွား သူမ်ားအေနျဖင္႔ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္နာမ 

ေတာင္းဆုိမွဳမ်ားသည္ လူနည္းစု ဆုိင္ရာ အခြင္႔ 

အေရးေတာင္းဆုိမွဳထက္ ေက်ာ္လြန္၍ တိုင္းရင္း 

သားဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ားအား အေလးေပး 

ေတာင္းဆုိမွဳ အျဖစ္သုံးသပ္လွ်င္မွားမည္ မဟုတ္ 

ပါ။  

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ 

ေၾကညာစာတမ္း မွာ ပုိမိုရွည္လ်ားျပီး အပုိဒ္ (၄၆) 

ပိုဒ္ အထိေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။  

ဤေၾကညာစာတမ္း ႏွစ္ခု၏ အကၡရာက်သည္႔ 

ကြျဲပားျခားနားမွဳ ေနာက္တစ္ခုမွာ ကုိယ္႔ ၾကမၼာ 

ကုိယ္ ဖန္တီးဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင္႔  (right to self-

determination) ျဖစ္သည္။ ဤအခြင္႔အေရးအား 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ေၾကညာ 

စာတမ္း တြင္သာ အသိအမွတ္ျပဳ ျပဌာန္း ထားပါ 

သည္။ လူနည္းစု အခြင္႔အေရး ေၾကညာ စာတမ္း 

တြင္ ဤအခြင္႔အေရးအား သတ္မွတ္ ျပဌာန္း ထား 

ျခင္း မရွိပါေခ်။    

အဆိုပါ ကုိယ္႔ ၾကမၼာ ကုိယ္ ဖန္တီး ဆံုးျဖတ္ ပိုင္ခြင္႔ 

အရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင္႔ သူတို႔၏ 

ႏုိင္ငံေရး ပံုစံ အေျခအေန၊ စီးပါြးေရး၊လူမွဳေရးႏွင္႔ 

ယဥ္ေက်းမွဳ ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳတို႔ ကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင္႔ရိွ သည္ ကုိေတြ႔ရပါသည္။ ဤ 

အခြင႔္အေရးအား က်င္႔သုံး အေကာင္ အထည္ 

ေဖာ္ရာတြင္ ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ 

(autonomy) အခြင္႔အေရး ရိွ ေၾကာင္းလည္း 

ျပဌာန္းထားပါသည္။  

အထက္ပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ၾကည္႔ျခင္းျဖင္႔ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ႏွင္႔ အျခားလူနည္းစုမ်ား 
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၏ အခြင္႔အေရး သေဘာသဘာ၀မ်ားမွာ မ်ားစြာ 

ကြျဲပားမွဳ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။   

ျမန္မာႏ္ိုင္ငံသည္  ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္င ံ

တစ္ႏုိငငံ္ ျဖစ္သည္႔ အေလ်ွာက္ ႏိုင္ငံတကာ 

လူ႕အခြင့္ အေရး ဥပေဒ ႏွင္႔ စံႏွဳန္းမ်ားကို 

ေလးစားလိုက္နာရန္၊ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ 

ျဖည့္ဆည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ 

၀တၱရားမ်ားရိွေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငအံေနျဖင္႔ 

အခ်ိဳ ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ကုိ သေဘာတူ လက္ခံ 

ထား သည္ ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္လည္း ျဖစ္သည္။ 

 ထုိလူ႔အခြင္႔အေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားထဲမွ 

တစ္ခုျဖစ္သည္႔ (International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights) 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္ အေရး 

မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ကို 

၂၀၁၇ ႏွစ္တြင္ အေကာင္ အထည ္ ေဖာ္ လိုက္နာ 

က်င္႔ သုံးရန္ အတည္ျပဳလက္ခံ ခဲ႔ပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသား တို႔၏ အခြင္႔အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္႔ 

ကုိယ္႔ ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင္႔သည္ 

ဤစာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိသည္႔ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု 

လည္းျဖစ္သည္။  

နိဂံုုးခ်ဳပ္ဆုိရလ်ွင္ လူနည္းစု ႏွင္႔ တုိင္းရင္းသား 

အခြင္႔အေရးကိစၥမ်ားကုိ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ 

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အစည္းေ၀း၌ ေဆြးေႏြး 

ခြင္႔ကုိ လက္လႊတ္ခ႔ဲၾကရပါျပီ။ သုိ႔ရာတြင္ UPDJC 

အေနျဖင္႔ ေနာက္လာမည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ 

အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည္႔ အခါ လူနည္းစု ႏွင္႔ 

တိုင္းရင္းသား အခြင္႔အေရးမ်ားကို ထည္႔သြင္း 

ေဆြးၾကမည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင္႔အေရး 

ဥပေဒ ႏွင္႔ စံႏွဳန္းမ်ားျဖစ္သည္႔ လူနည္းစု ဆိုင္ရာ 

အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း ႏွင္႔ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုမ်ားဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရးေၾကညာစာတမ္း 

တုိ႔ကုိ ကိုးကားထည္႔သြင္းစဥ္းစား ရန္လုိအပ္ 

ေၾကာင္း ရွဳျမင္မိပါသည္။   

 

(ဦးေဟမာန္ဦးသည္ လူ႔အခြင္႔အေရး သုေတသီ 
တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ Essex တကၠသုိလ္တြင္ 
Master in Theory and Practice of Human 
Rights ဘာသာရပ္ကို ေလ႔လာဆည္းပူးခဲ႔ပါသည္။) 

 

မွတ္ခ်က္။            ။ဤေဆာင္းပါးအား ဇူလုိင္ (၂၄) 
၂၀၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ ဧရာ၀တီ သတင္းမီဒီယာတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးက႑၌ ေဖာ္ျပခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

 

……………….….……….*……………………………… 
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“အသက္ျဖင့္အနုိင္္က်င့္ျခင္း                     

(သို႔) လူၾကီး၊ လူငယ္ျပ ႆနာ” 

ပုိးေခ် 

 

အသက္ျဖင့္ အနုိင္က်င့္ျခင္းလုိ႔ ဆုိရလွ်င္ တစ္နည္း 

အားျဖင့္ လူၾကီး၊ လူငယ္ျပႆနာ လုိ႔ လည္း 

ေျပာလုိ႔ရနုိင္ပါသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ မိဘမ်ား၏ 

အဆုံးအမ စကားမ်ားထဲတြင္ ေျပာေလ့ ေျပာထ 

ရွိသည့္ “လူၾကီးစကားဆုိလွ်င္ နားေထာင္ရမည္၊ 

လူၾကီးကုိျပန္၍ မေျပာရ၊ လူၾကီးကပုိသိ၍ ေျပာျခင္း 

ျဖစ္သည္” အစရိွသည့္ ခ်ိန္ခြင ္ တစ္ဖက္ ေစာင္း 

စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ လူမႈဘဝမ်ားတြင္ 

လူၾကီးဆုိေသာ ေဝၚဟာရသည္ လႊမ္းမိုးျခင္း ခံခဲ့ၾက 

ရသည္။ ထုိအခ်ိန္ကေတာ့ လူၾကီးဆုိသူ သည္ 

မိမိထက္ အသက္ၾကီးေသာေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ထက္ 

ပို၍သိေသာသူမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု ခပ္ေသးေသး 

ဦးေႏွာက္ေလးျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ခဲ့ဖူးပါသည္။  

ထုိသုိ႔ဆိုွပါလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္မ ွ

၃၅နွစ္ေအာက္မ်ားကုိ လူငယ္ဟု အဓိပၸာယ္ သတ္ 

မွတ္ ထားၾကပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ လမူႈပတ္ဝန္း 

က်င္္တြင္ အသက္အားျဖင့္သာ လူၾကီးျဖစ္ေန 

ေသာ္လည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆ မ်ား မၾကီး 

ရင့္နုိင္ေသးေသာ လူၾကီးမ်ားလည္း မ်ားစြာရွ ိ ေန 

ျပန ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ကၽြနုိပ္ဆုိလုိခ်င္သည္မွာ 

အသက္ၾကီးလာ၍သာ လူၾကီးေနရာကုိ ရထား 

ၾကေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ပိုလွ်ံေနေသာ 

သူမ်ားကုိသာ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 

လူၾကီးလူငယ္ဆက္ဆံေရးကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ 

အေၾကာက္တရားမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကုိ ျမင္ 

နုိင္ေပမည္။ ထုိသူသည ္ အသက္ၾကီးေန၍ ျပန္ 

လည္ ေျပာဆုိ၍မရ၊ လူၾကီးျဖစ္ေသာသူကုို ျပန္ 

ေခ်ပ ေျပာဆုိလွ်င္ ရိုင္းရာေရာက္သည္၊ ထုိသူ 

သည္ လူၾကီးျဖစ္ေန၍ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ထက္ ပုိသိ ပိုတတ္ 

ပိုလုပ္နိုင္သည္ ဆုိေသာ မေရရာ မေသခ်ာသည့္  

အဟန္႔အတားမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားၾကားတြင္ 

ရွင္သန္ ေနၾကပါသည္။  

ခေလးမ်ား ေက်ာင္းေနစဥ္ အရြယ္ကတည္းကပင္ 

အသက္ျဖင့္အနိုင္က်င့္ျခင္းကုိ ခံစားၾကရသည္။ ဒီမို 

ကေရစီစနစ္ ရွင္သန္မႈ အားနည္းေသာ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ 

နိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိပိုင္ခြင၊္ 

လြတ္လပ္စြာေတြးေတာခြင့္မ်ားသည္ အေမွာင္ခ် 

ျခင္း ခံထားခ့ဲရသည္။ စာသင္ခန္းထဲတြင္လည္း 

ဆရာမ သည္ အျမဲမွန္သည္ ဆရာမကုိ ျပန္လည္၍ 

ေမးခြန္းေမးမည္ဆုိပါလွ်င္ ဆရာမထက္ ပိုသိေလ 

သလား ပိုတတ္ေလသလား ဆုိသည့္ စကားလုံး 

မ်ား ျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ခေလးမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ 

ေသာ အေလ့အထတစ္ခုုကုိ ခ်ိဳးႏိွမ္ျခင္း ခံခဲ့ရေပ 

သည္။ အတန္းထဲတြင ္ အရပ္ရွည္ေသာသူ 
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လူေကာင္ ထြားေသာသူမ်ားသည္သာလွ်င္ အတန္း 

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားျဖင့္ အနိုင္က်င့္ျခင္း ခံရျပန္ 

သည္။ ဆရာမဆုိလွ်င္ မိိမိထက္ အသက္ၾကီး၍ 

ပိုသိသည္ ဆရာမကုိျပန္ေျပာလွ်င္ ငရၾဲကီးသည္ 

ဟူေသာ ခပ္နုံနုံအေတြးမ်ားျဖင့္သာ ျဖတ္သန္း ခဲ ့ရ 

ေသာ ငယ္ဘဝမ်ား မ်ားစြာ ရွိခဲ့ဖူးၾက ေပလိမ္ ့မည္။ 

ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚ ေကာင္း 

မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ဆုံးျဖတ္ 

ပုိင္ခြင့္မ်ား မရိွေသာ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္သည္ 

လည္း လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ဝင္ေရာက္သည့္အခါတြင္ 

ထပ္မံစိန္ေခၚမႈမ်ားရိွလာျပန္သည္။  

မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသက္ 

အရြယ္အားျဖင့္ၾကီး၍သာ လူၾကီး ျဖစ္ေနေသာ 

သူမ်ားႏွင္ ့ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ လူငယ္မ်ားအဖုိ႔ ရင္နာ 

စရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 

အခိ်ဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသက္ၾကီး 

ေသာသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ထိပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ 

ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာယူထားၾကသည္၊ ထုိေနရာ 

မ်ားသည္လည္း အခ်ိန္ဆယ္စုနွစ္ၾကာၾကာ ခုိင္မာ 

သည့္အျမစ္မ်ားသဖြယ္ ကုတ္တြယ္ေနၾကပါသည္။ 

ေနရာေကာင္းမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမည့္ကုိ 

မဆုိထားႏွင္ ့ ေနရာလာလုမည္ကိုပင္ စုိးရိမ္ ေနၾက 

ေသာ အသက္ၾကီး၍သာ လူၾကီးျဖစ္လာေသာ 

သူမ်ားစြာရိွပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သူမ်ားသည္ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေနာက္မွေရာက္လာေသာ 

လူငယ္မ်ား လူသစ္မ်ားအေပၚတြင္ လုပ္ငန္း ပိုင္း 

ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အသက္ျဖင့္ 

အနုိငက္်င့္ျခင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ရသည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ 

ေတာက္တုိ မယ္ရ အလုပ္မ်ားကုိပင္ လူငယ္ျဖစ္၍ 

ေပါ့ပါးသည္၊ ခိုင္းရေကာင္းသည္ ဆုိသည့္ 

ေခါင္းစဥ္ မ်ားျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚတြင္ ေလး 

စားမႈ မရိွသည္ ့ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ေတြ႔ ျမင္္ 

နုိင္ေပသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ေလးစားမႈ တန္ဖိုး 

ထားမႈမ်ားသည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ တုိင္းတာ၍ 

ထားရိွရမည့္ အရာမ်ားေပလား? ငယ္ရြယ္စဥ္ 

အေတြ႔ၾကံဳေကာင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေနၾကေသာ 

လူငယ္ မ်ား သည္ ထုိသုိ႔ေသာ အသက္ျဖင္ ့

အနုိင္က်င့္ေနၾကေသာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္သုိ႔သာ 

ေရာက္ရွိသြားမည္ဆိုပါလွ်င္ ထုုိသူတုိိ႔၏ အရည္ 

အခ်င္းမ်ားသည္ မည္သို႔ျဖစ္သြားနိုင္မည္နည္း။?  

ခြဲျခားမႈမ်ားျဖင့္ ေတာက္တုိမယ္ရ အဆင့္သုိ႔ 

အလုိလုိစာရင္းသြင္းျခင္းခံရေပသည္ လူၾကီးမ်ား၏ 

ကြမ္းဝယ္ ေဆးလိပ္မီးညိွအဆင့္ေလာက္သာ 

လူငယ္မ်ားတန္ဖုိးထားၾကသည္ကုိလည္း ျမန္မာ ့

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အသုိင္းဝုိင္းတြင္ ေတြ႔ျမင္ 

ေနရေပသည္။ နုိင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားကုိ 

မည္သည္ေလာက္အေလးထားသည္မ်ားကုိ ၾကည့္ 

ခ်င္းအားျဖင့္လည္း ထုိနိုင္ငံ၏တုိးတက္ပံုမ်ားကုိ 

ေလ့လာနိုင္ေပလိမ့္မည္။  

အနာဂတ္လူငယ္မ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္း လႊဲေျပာင္း 

တာဝန္ ေပးရမည့္ လူၾကီးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း 

ၾကာရွည္စြာ ထုိင္လာခ့ဲသည္ ့ ခံုထက္ကပင္ ဖယ္ 

ေပးၾကဖုိ႔ ဝန္ေလးေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ 

ၾကရေပမည္။ ထုိေနရာတြင္ ေထာက္ျပ ေျပာဆုိ 
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ရမည္ဆုိလွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔နိုင္ငံသည္  အသက္ၾကီး 

ေသာ သူသာလွ်င္ ရာထူးၾကီးမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ 

ခြင့္ရွိသည္ေလာ? နုိင္ငံတကာတြင္ လူငယ္မ်ား 

ထိပ္တန္းေရာက္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ကၽြနုိပ္တုိ႔ 

နိုင္ငံရွ ိ လူငယ္မ်ားသည္လည္း အခက္ခမဲ်ား 

အတား အဆီးမ်ားၾကားမွ ေဖာက္ထြက္နိုင္ေအာင္ 

ၾကိဳးစားေနၾကရသည္။  

အသက္သာငယ္ေသာလည္း အသိပညာ မေသး 

ငယ္လွ ဆုိသည္ကုိ လူၾကီးမ်ား သိျမင္နိုင္ေအာင္ 

စြမ္းေဆာင္ၾကိဳးစားေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ ျမင္ 

လာၾကရေပမည္။  နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ 

ထုိသုိ႔ အသက္ျဖင့္ အနုိင္က်င့္ျခင္းမ်ားသည္ 

ဟုိအရင္ ေခတ္ကာလမ်ားက ပုိ၍ မ်ားျပား ေသာ္ 

လည္း ယခုုထိပင္ မေျပာင္းလဲခ်င္ၾကေသးေသာ 

သူမ်ားကုိလည္း ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ 

ေတြ႔ျမင္ၾကရေပလိမ့္မည္။ 

 ထုိသုိ႔ေသာ သူမ်ားသည္ကား ကၽြနု္ပ္တို႔အတြက္ 

အကာသာရိွ၍ အနွစ္မရွိေသာ အသီးမ်ားႏွင့္သာ 

အလားတူပါေပလိမ့္မည္ ဟုထင္ျမင္မိပါသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြနုိပ္တုိ႔သည္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္ 

အသက္ အရြယ္ၾကီးလာေသာအခါတြင္ မိမိိပတ္ဝန္း 

က်င္ အတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ အသက္ၾကီး 

ျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစား ေနထုိင ္ ၾကရေပ 

မည္မဟုတ္ပါေလာ။ 

…………………….…….*…………………………. 

 

“ေရသန္႔ တစ္ဘူးရဲ႕ မွတ္တမ္း" 

 

ျငိမ္းဇံ 

မဂၤလာပါ ကြၽန္ေတာ္ ေရသန္႔ဘူး တစ္ဘူးပါ။ 

ခင္ဗ်ားတုိ႔ အျမင္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဟာ သာမန္ 

ေရသန္႔ဘူးတစ္ဘူးပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ 

အာသာ ေျပဖုိ႔ အသုံးေတာ္ခံရတ့ဲ ေငြရာဂဏန္းတန္ 

က်ေနာ္ရဲ႕အေၾကာင္းေျပာခ်င္လုိ႔ပါ။ 

 

ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ တစ္ေနရာက စက္ရံ ု

ႀကီး တစ္ခုမွာ ေမြးခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အေဖနဲ႔ 

အေမ ဆိုတာ မရိွဘူးဗ် ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေကာင္ႂကြက္ 

အဲေလ.... တစ္ဘူး ေရသန္႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ် ။ 

ကြၽန္ေတာ္န႔ဲ ပံုစံတူေမြးခ်င္းေတြမွ တစ္ပံုႀကီး 

ရယ္...။ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေလာကထဲ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း  

ရက္ပိုင္းေလာက္ေတာ့ ဟိုေျပာဒီေျပာ၊ အခ်င္းခ်င္း 
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စၾကေနာက္ၾက နဲ႔ ေပ်ာ္စရာႀကီးေပါ့ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ 

ေလာက ထုံးစံအရ ခြဲၾကခြာၾကရတာေပါ့။ အဲဒီ ေန႔ 

က စၿပီး ေလာကဓံကုိ ကြၽန္ေတာ္ စၿပီး ခံစား                  

ရ ေတာ့တာပါပဲ။ 

စက္ရံုကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ကားႀကီးႀကီးန႔ဲ 

တင္သြားတယ္။ ေရသန္႔ဘူး တစ္ဘူး အျဖစ္ 

ျဖစ္တည္ လာကတည္းက ပထမဆုံး ကားစီး 

ရတာဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ႏွယ္ေပ်ာ္လုိက္တဲ့ ျဖစ္ 

ျခင္း။ ပိုင္႐ွင္အသစ္ေတြဆီ ေရာက္ေတာ့မယ ္ ၊ 

လူသားေတြရဲ႕ ေလာက နဲ႔ ထိေတြ႔ရေတာ့ေမ ဆုိၿပီး 

ေတြးေတြး ေပ်ာ္လုိက္ရတာဗ်ာ။ ေနာက္ေတာ့ 

ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကုန္စံုဆုိင္တစ္ဆုိင္ကုိ ေရာက္သြား 

တယ္။ နယ္ေျမ အသစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသစ္ေပမဲ့ 

ကြၽန္ေတာ္ အထီးမက်န္ရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ရ႕ဲ 

အနားမွာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ဘဝတူ မ်ိဴ းႏြယ္တူေတြ 

အမ်ားႀကီးပဲ။ သိတ့ဲအတုိင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးနဲ႔ 

ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကုိ လာဝယ္မဲ့ သခင္အသစ္ကုိ 

ေစာင့္ၾက ရတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ "ေတာ္ရာမွာ 
ေပ်ာ္ေအာင္ေနၾကရတ့ဲ အေမာင္ ေရသန္႔ဘူး 
ဘဝရယ္ပါ။ " 

ဒီလုိနဲ႔ နာရီေတြတျဖည္းျဖည္းျမန္သြားလုိက္တာ 

တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ကုန္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ 

အတူ စက္ရံုကေန ထြက္လာၾကတဲ့ ရေဲဘာ္ ရဖဲက္ 

ေတြ သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူးဗ် ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထက္ ဝါႏုတဲ ့ ေရသန္႔ဘူးေလး ေတြ 

ေတာ့ေရာက္လာၾကတယ္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္လည္း 

အေရာင္းထြက္ခ်င္လွၿပီ၊ လူေတြရဲ႕အာသာဆႏၵကုိ 

အတုိင္းအတာတစ္ခုထိျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့ ေရသန္႔ 

ဘူးေကာင္း ေရသန္႔ဘူးျမတ္တစ္ဘူး ျဖစ္ခ်င္လွၿပီဗ် 

။ ဒီကုန္စံုဆုိင္မွာပ ဲထုိင္ေနရတာ ပ်င္းလာၿပီေလ...။ 

တုိေတာင္းလွတ့ဲ ေရသန္႔ဘူး ဘဝေလးထဲမွာ 

အဓိပၸာယ္ရိွရိ ွ႐ွင္သန္ခ်င္တယ္ဗ်ာ...။ 

ဝမ္းသာစရာပဲဗ်။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေလာက္အရြယ္ 

ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး                 

ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကုိ လာဝယ္သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 

တစ္ေယာက္တည္းေတာ္မဟုတ္ဘူးေပါ့၊  

ကြၽန္ေတာ့္ေဘာ္ဒါ ၂ ေကာင္ရယ္ ၊ ဂ်ဴ နီယာ 

ေရသန္႔ဘူး ၃ ေကာင္ရယ္ ဆုိေတာ့ စုစုေပါင္း 

၆ေယာက္ အဲေလ... ၆ ဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ 

ဘာအတြက္ လာဝယ္တာလဲ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 

ဂ႐ုမစုိက္အားဘူးဗ် ၊ ဂ႐ုစိုက္ခြင့္လည္း မရိွတာကုိး။ 

ထားရာေန ေစရာသြားရတ့ဲ ေရသန္႔ဘူး ဘဝေပါ့ဗ်ာ 

ဟဲဟဲ...။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အိပ္မက္ေတြ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေတာ့ေမဆုိတ့ဲ အသိနဲ႔ 

ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ေတြ ေပ်ာ္ေနခဲ့ၾကတာဗ် ။ 

အံ့မယ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပုိင္႐ွင္အသစ္က အသက္ 

သာ ၁၄ ႏွစ္ေလာက္ပရဲိွတာဗ် ပိုက္ဆံ ႐ွာ ေနၿပီ တ့ဲ 

ဗ်ိဳ႕။ လူသားေတြ တစ္ေနရာန႔ဲ တစ္ေနရာသြားတဲ့ 

ေနရာမွာ သုံးတ့ဲ ဘက္စ္ကားေတြေပၚမွာ ကြမ္းယာ 

ေတြ၊ ေရသန္႔ေတြေရာင္းၿပီး ပိုက္ဆံ႐ွာတာတဲ့။ 

စက္ရံုက ထြက္လာကတည္းက ကားစီးရတာကုိ 

အရသာ ေတြ႔ေနတာ အခုထပ္ၿပီး ဘက္စ္ကား 

ဆုိတာႀကီး ထပ္စီးရမယ္ဆုိေတာ့ ရင္ခုန ္ လုိက္ 

ရတာဗ်ာ။  
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ဒီလုိနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပိုင္႐ွင္က ဘက္စ္ကားေတြ 

ေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ လုိက္ေရာင္းပါေလေရာ။ 

ဟုိလူဝယ္ႏုိးႏိုး ဒီလူဝယ္ႏိုးႏိုးနဲ႔ တစ္ၿငိမ့္ၿငိမ့္ သြား 

ေနတ့ဲ ဘက္စ္ကားေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အုပ္စ ု

ဇိမ္က်ေနၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ ဇိမ္က်ဆုိ ကြၽန္ေတာ့္ 

ပုိင္႐ွင္ေလးက သူ႔ေဘးလြယ္အိတ္ထဲ ကြၽန္ေတာ္ 

တုိ႔ကုိ စုျပံဳထည့္ၿပီး လြယ္ထားတာကုိး။ ၿပီးေတာ့ 

ကြၽန္ေတာ္က အေပၚဆုံးကဆုိေတာ့ ဘက္စ္ကား 

ေပၚက ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားကုိ ႐ွင္း႐ွင္း 

လင္းလင္း ျမင္ေနရတာကုိး။  

ေဟာ... ေနာက္ဆံုးခံုက အကုိတစ္ေယာက္က 

ကြၽန္ေတာ့္ပိုင္႐ွင္ကို လွမ္းေခၚလုိက္တယ္။ အံ့မယ္ 

ကြၽန္ေတာ္ ပိုးစိုးပက္စက္ ရင္ခုန္သြားတာဗ် ။ 

ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ဝယ္ပါေစဆုိၿပီး ႀကိတ္ဆုေတာင္း 

ေနေတာ့တာ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ 

ဆႏၵျပည့္သြားၿပီဗ်ာ.... ။ ကြၽန္ေတာ္ျဖစ္ခ်င္တ့ဲ 

လူေတြရဲ႕ ေရငတ္တ့ဲအာသာဆႏၵကုိ ျဖည့္ေပးႏိုင္မဲ ့

ေရသန္႔ဘူးေကာင္း ေရသန္႔ဘူးျမတ္ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ 

“ေဖာက္”...     “ဂလု”....  

ကြ်န္ေတာ့္ပိုင္႐ွင္အသစ္က ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အဖုံး ဖြင့္ 

ၿပီး တစ္ငံုေသာက္ လုိက္တယ္ဗိ်ဴ႕။ ေရေရ 

လည္လည္ ေကာင္းတ့ဲ ခံစားမႈဗ်ာ...။ ေရအသက္ 

တစ္မနက္ လုိ႔ေတာင္ လူေတြမွာ ဆို႐ုိးရွိတယ္ 

ဆုိတာပဲ။ ဆိုေတာ့ အခုလုိ သူတုိ႔ဆႏၵကုိ ျဖည့္ေပး 

လုိက္ရတာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အေတာ္ေကာင္းတဲ့ 

အေတာ္မြန္ျမတ္တဲ ့ ကုသုိလ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ထပ္ 

တစ္ငံု... ခဏေနေတာ့ ေနာက္တစ္ငံု.... ။  

ဟာဗ်ာ.....ကြၽန္ေတာ္ ေပ်ာ္လြန္းလုိ႔ ပီတိ ျဖစ ္လြန္း 

လုိ႔႐ူးသြားမတတ္ပဗဲ်ာ။ ဒီလုိန႔ဲအခ်ိန္ေတြတစ္ ျဖည္း 

ျဖည္းကုန္လာတာန႔ဲအမ်ွကြၽန္ေတာ္လည္းတစ္ျဖည္း 

ျဖည္း ေရနည္း နည္းလာေတာ့တာပါပ။ဲ ဒီလုိနဲ႔ 

ကြၽန္ေတာ့္ပိုင္႐ွင္ရ႕ဲ ေနာက္ဆုံး တစ္ငံုေသာက္လုိ႔ 

အၿပီးမွာကြၽန္ေတာ္ရဲ႕မြန္ျမတ္တဲ့တာဝန္ၿပီးဆုံးသြား 

ၿပီေပါ့ဗ်ာ။ 

“ဝွစ္”.. “ဖက္”... ဟာဗ်ာ.... ရင္ထဲသိမ့္ခန ဲ နဲ႔ 

ဘာျဖစ္တာပါလိမ့္...။           

“အား”..... ကြၽန္ေတာ့္တစ္ကုိယ္လံုး ကုိင္ေပါက္ 

ခံရသလုိ နာေနတာပဲ။ အင္း… ဟုတ္တယ္.... 

ကြၽန္ေတာ္ ကုိင္ေပါက္ခံလုိက္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 

အသိ ျပန္ ဝင္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဟာ 

ကားလမ္းေဘး တစ္ေနရာမွာ နာက်င္စြာ 

လဲေလွာင္းေနရပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပုိင႐ွ္င္က သူ႔ရ႕ဲ 

ဆႏၵ ျပည္႔၀ သြားၿပီး ေနာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 

အလုိမရွိေတာ့လုိ႔ ကားေပၚက လႊင့္ပစ္ခဲ့တာပါ။ 

႐ုတ္တရက္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေပၚ တာဝန္မဲ့တ့ဲ 

ပုိင္႐ွင္ကို ေဒါသ ထြက္မိ ေတာ့တာေပါ့။  

ေနာက္ေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေရသန္႔ဘူးဆုိတဲ ့

ျဖစ္တည္ျခင္းကုိပဲ ကြၽန္ေတာ္အျပစ္ပံုခ်ရမလုိပါပဲ။ 

စက္ရံုကထြက္ကတည္းက ကားႀကီး ေပ်ာ္ ေပ်ာ္စီး 

ၿပီး ကုန္စံုဆုိင္မွာ မ်ိဳးႏြယ္တူ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ 

ေပ်ာ္ ပါးပါး ေနခ့ဲတဲ ့ကြၽန္ေတာ္၊ ဘက္စ္ကားေပၚမွာ 

အေရာင္းစားခံရၿပီး လူေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိ ျဖည့္ ဆည္း 

ႏိုင္ခဲ့တ့ဲကြၽန္ေတာ္ဟာ အခုေတာ့ လမ္းေဘးမွာ 

စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရပါၿပီ။ ေရသန္႔ဘူးေကာင္း ေရသန္႔ ဘူး 
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ျမတ္ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တ့ဲကြၽန္ေတာ္ဟာ အခုေတာ့ ဘဝ နာ 

ခဲ့ရၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ေလာေလာဆယ္ ေတာ့ ဘဝေပး 

ကံတရားေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္သမ်ွ အေကာင္းခ်ည္းလုိ႔ 

ေတြးၿပီး ကယ္တင္႐ွင ္ေမ်ွာ္ရံုပေဲပါ့။ 

“ဝွစ္”... “ဗုန္း”.. 

“အား”....  

နာျပန္ၿပီဗ်ာ။ ခါးလည္ကျဖတ္ကန္ခံလုိက္ရတာ 

မနာပ ဲ ေနမလားဗ် ။ ကြၽန္ေတာ္ ေမာ့ၾကည့္ လိုက္ 

ေတာ့ လူသားတစ္ေယာက္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ျဖတ္ 

ကန္ လုိက္တာပဲ။ သူသြားတ့ဲ လမ္းမွာ ကုိး႐ုိး 

ကားရား လဲေနတ့ဲ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အျမင္ကပ္ကပ္န႔ဲ 

ျဖတ္ကုန္လုိက္ပံုရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း သူတုိ႔ 

လူေတြအခ်င္းခ်င္း မေက်နပ္တဲ့ ေဒါသ ကြၽန္ ေတာ့္ 

ဆီပံုက်လာတယ္လုိ႔ေတာင္ထင္ရတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ့္ခါးလည္ကေန ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ျဖတ္ 

ကန္လုိက္တာဗ်ာ ။ အင္းေပါ့... “ကုလားမႏုိင္ 

ေရသန္႔ဘူးကုိ” မ ဲၿပီေပါ့။  

ဒီလူသားေတြနဲ႔ေတာ့ ခက္ၿပီဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ့္ 

တာဝန္လည္း ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္လုိခ်င္တဲ ့

မြန္ျမတ္တ့ဲ ကုသိုလ္လည္း ရခဲ့တယ္။ အခုလို 

စြန္႔ပစ္ခံတာလည္း ခံရၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ေလာကဓံ ကုိ 

ခံသင့္သေလာက္ ခံၿပီးပါၿပီဗ်ာ ။  

ကြၽန္ေတာ္ေအးေအးေဆးေဆးနားခ်င္ၿပီ။ကြၽန္ေတာ့္ 

ဘဝရဲ႕ ေနဝင္ခ်ိန ္ကုိ မပင္ပန္း ျဖတ္သန္းခ်င္ၿပီဗ်ာ။ 

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ျပဳခဲ့တ့ဲ ကုသုိလ္ အရပ္ 

ရပ္ေၾကာင့္ထင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ဆႏၵ ျပည့္၀ 

သြားၿပီဗ်ာ။တာဝန္သိတတ္တဲ့လူသား တစ္ေယာက္ 

က ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အမႈိက္ပံုး ထဲ ထည့္ေပးခဲ့တယ္။  

အဲဒီမွာ ကြၽန္ေတာ့္မ်ိဳးႏြယ္တူေတြ နဲ႔လည္း ျပန္ေတြ႔ 

ရတယ္ဗ် ။ စက္ရံုကေနအထြက္ ကြၽန္ေတာ္န႔ဲ အတူ 

တူ ကားစီးခဲ့ၾကတ့ဲ ေမြးခ်င္း တစ္ေကာင္ အဲေလ 

တစ္ဗူးေတာင္ပါေသး။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေရသန္႔ဘူး 

ဆုိတဲ ့ ျဖစ္တည္ျခင္း ဘဝမွာ ဘာေတြပဲၾကံဳခ့ဲၾကံဳခ့ဲ 

အခုလုိ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္က်ေတာ့ အမိႈက္ပံုး တစ္ခုမွာ 

မ်ိဴးႏြယ္တူေတြနဲ႔ ေအးေဆးစကားေျပာ အနားယူ 

ရတာ တကယ္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာလည္း 

တာ၀န္သိ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေက်းဇူး 

ေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမ့ဲဗ်ာ ကြၽန္ေတာ့္လုိ လမ္းေဘးမွာ 

စြန္႔ပစ္ခံရတဲ ့ ဘဝတူ ေရသန္႔ဘူးေတြ ဘယ္ 

ေလာက္ ေတာင္ရိွေနဦးမလဲ မသိဘူးဗ်ာ။ 

သူတုိ႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သလုိ တာဝန္ 

သိတဲ ့ လူသားကယ္တင္႐ွင္ အျမန္ေတြ႔ပါေစလုိ႔ 

ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အမိႈက္ပံုးဆီ 

ေရာက္ေအာင္ကယ္ခဲ့တဲ ့ လူသားကယ္တင္႐ွင္လုိ 

လူမ်ိဴးေတြေပါမ်ားပါေစဗ်ာ.....။  

တကယ္ေတာ့ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရသန္႔ဘူးေတြက 
ခင္ဗ်ားတုိ႔အလုိဆႏၵေတြကုိေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ျဖည့္ 
ဆည္း ေပးၾကတ့ဲ ထားရာေန ၊ ေစရာသြား ေတြပါ။ 

(မွတ္ခ်က္ - ဤ စာစုသည္ စာေရးသူ၏ အေတြး 

ထဲတြင္ ထင္ရာျမင္ရာကုိ ေရးစပ္ထားျခင္းသာျဖစ္၍ 

အမွားပါခ့ဲေသာ္ စာ႐ႈသူမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ 

ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္။) 

…………………………..*……………………………… 
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“Political Economic Analysis 

(သို႔မဟုတ္) 

စီမံခ်က္မ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာ” 

 

ကုိရႊီ (Akyab) 

စီမံခ်က္မ်ားကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနၾကသူမ်ား အပါ 

အ၀င္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကိစၥၾကီးငယ္အသြယ္ 

သြယ္တုိ႔ကုိ Level အသီးသီး၌ တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင ္

ေနၾက သူမ်ား အေနျဖင့္ PEA (Political Econo- 

mic Analysis) ဟု ဆိုေသာ သေဘာတရား ႏွင့္ 

ပက္သက္ျပီး တီးမိေခါက္မိ သိရွိထားၾကျပီး ျဖစ္ေပ 

လိမ္ ့မည္။  

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ PEA ၏ အသုံး၀င္ပုံႏွင့္ မည္ေရြ႕ 

မွ်အထိအေရးပါအရာေရာက္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ 

ကုိကားကၽြႏုပ္တုိ႔သည္တခါတရံ၌ ေမ့ေလ်ာ့ေကာင္း 

ေမ့ ေလ်ာ့ ေနမိတတ္ၾကေလသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ PEA (Political Economic Analysis) 

ဟု ေခၚဆုိေသာ သေဘာ တရားမ်ားသည္ စီမံခ်က္ 

တစ္ခု၊ စီမံကိန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ 

အသက္ေသြးေၾကာတမွ် အေရးပါ ေၾကာင္းကုိ 

အာဖရိကတိုက္ရိွ ဇမ္ဘီယာ ႏိုင္ငံ ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 

case study တစ္ခု ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။  

အဆုိပါ case study ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ 

ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံတြင္ “ေျပာင္း”သည္ အဓိက 

စားေသာက္ ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ 

ယင္းႏိုင္ငံတြင္ အစားေသာက္ရွားပါးမည့္ ေဘးအႏၱ 

ရာယ္မ်ား၊ “ေျပာင္း” စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား 

အဆမတန္ ျမင့္မားသြားမည့္ အေျခအေနမ်ား 

ကုိကာကြယ္ရန္ အလုိ႔ဌာ အစိုးရသည္ “ေျပာင္း” 

မ်ား ကုိ လယ္သမားမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူေပးရေလ့ 

ရိွ၏။ ထို႔အတူ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုလည္း လယ္ 

သမားမ်ား အတြက္(အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ေငြမွ 

စိုက္ထုတ္အရႈံးခံ၍) ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရ 

ေလ့ရွိ၏။  

သုိ႔ေသာ္ ထိုသို႔ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြား 

အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ စနစ္ ျဖစ္ေစကာမႈ၊ 

လက္ေတြ႕တြင္ကား အက်ိဳးခံစား ရသူမ်ားမွာ 

လယ္သမားမ်ား မဟုတ္ေခ်။   

အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူထားေသာ 

အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား ထံမ ွ

ေျပာင္းသီးႏွံကုိ (အစုိးရစီမံခ်က္ျဖင့္ မ၀ယ္ယူမွ ီ
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အခ်ိန္ကပင္) ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား 

အထိ သြားေရာက္ ၾကိဳတင္၀ယ္ထားၾကျပီး၊ အစုိးရ 

စီမံခ်က္ျဖင္၀့ယ္ယူေသာအခ်ိန္တြင္ ( အစုိးရထံသုိ႔) 

ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အက်ိဳး 

စီးပြား ျဖစ္ထြန္း ၾကေလ၏။ လယ္သမား မ်ားမွာ 

လည္း အျမဲလုိလုိ ေနာက္က် တတ္ေလ့ရွိေသာ 

အစုိးရစီမံခ်က္ျဖင္ ့လာေရာက္ ၀ယ္ယူ မည့္ အခ်ိန ္

ကုိ မေစာင့္ႏုိင္ၾကသျဖင့္ ရသည့္ ေစ်းႏွင္ ့ ပင္ 

ေရာင္းၾကရရွာသည္။  

ထုိ႔အတူ ဓါတ္ေျမၾသဇာျဖန္႔ေ၀ေရး အစီအစဥ္ 

သည္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီေခါင္ေဆာင္ မ်ားမွ လယ္သမားမ်ားအေပၚတြင္ 

လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ရန ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး 

ထားသကဲ့သုိ႔သာလွ်င္ျဖစ္ေနေပသည္။ ပါတီေခါင္း 

ေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား သည္ အစုိးရထံမွ 

ၾကီးမားေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာျဖန္႔ေ၀ခြင့္ ကန္ထရုိက္ 

မ်ားကုိ ရရိွၾကသည္။ ပါတီေကဒါမ်ားကလည္း 

ေျပာင္းသီးႏွံ သုိေလွာင္ရုံမ်ား၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ သို 

ေလွာင္ရုံမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အ 

ကုိင္ရရွိၾကသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္း၏မႈလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ 

လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရိွေရးမွာမႈ 

“ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္၀မ္းေခါင္ေခါင္”ဆုိသက့ဲ

သုိ႔သာလွ်င္ ျဖစ္ေနရရွာေလသည္။   

ဤအေျခအေနသည္ ထုိမွ်ႏွင့္မျပီးဆံုးဘဲ ႏွစ္ကာလ 

ရွည္ၾကာလာေသာအခါ ေဒသ၏ စီးပြားေရး လုပ ္

ငန္းတစ္ခုလံုး အေပၚတြင္လည္း ရုိက္ခတ္လာပါ 

ေတာ့သည္။လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျပာင္းသီးႏံွမ ွ

ရရွိေသာ ၀င္ေငြသည္ အလြန္တရာမွ နည္းပါး 

ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္ လယ္ 

သမားမ်ား၏ အရင္းအႏီွးသည္ ေလ်ာ့သထက္  

ေလ်ာ့က်လာသည္ျဖစ္ရာ ေျပာင္းသီးႏွံ ထုတ္လုပ္မႈ 

အပုိင္းတြင္လည္း က်ဆင္းလာ ေသာေၾကာင့္ 

ေဒသ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ထိခိုက္လာေလ 

သည္။  

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည္ ့ အတုိင္း  လယ္သမား 

မ်ား အက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ လုိရင္း ျဖစ္ေသာ 

အစုိးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ေငြကုန္ေက်းက် 

မ်ားသေလာက္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္း သည့္အျပင္၊ 

ယင္း ျပည္သူ႔ဘ႑မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္း 

ေဆာင္ ဆုိသူမ်ား၊ ပါတီေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ား 

စသည့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရိွသူ အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ 

ပိုက္ဆံအိတ္ကပ္ထဲသို႔ေရာက္သြားေစရန္ အတြက္ 

ပံပိုးကူညီ လမ္းခင္း ေပးထား သကဲ့သုိ႔သာလွ်င္ 

ျဖစ္ေနေပေတာ့ သည္။  

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေရး အာဏာ ပါ၀ါရိွသူမ်ား၏ မ်ားစြာ 

အားေကာင္းလာေသာ ေငြေၾကး ဓနအင္အားႏွင့္ 

အတူ ႏုိင္ငံေရး အသုိင္း အ၀ိုင္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး 

ဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ အာဏာရယူလုိမႈျဖင့္ 

သမာသမတ္က်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ ္

အေပၚကုိ ထိခိုက္ပ်က္ျပား ေစျခင္းမ်ားစသည့္ 

ေနာက္ဆက္တြအဲက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားလည္း 

ရွိလာေလသည္။  
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ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင ္

ရန္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားစြာတုိ႔က ႏွစ္ရွည္လမ်ား 

ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိခဲ့ၾက၏။ ၄င္းတုိ႔က ဤစနစ္ သည္ 

လာဒ္ေပး လာဒ္ယႈမႈမ်ားႏွင့္အတူ ပ်က္ျပားျခင္း၊ 

လယ္သမားမ်ားအတြက္ေကာင္းအက်ိဳးတစ္စုံတရာ

ခံစားရသည္ဟူ၍ မရရိွျခင္း စသည့္ အခ်က္တုိ႔ကို 

ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္လ်က္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး 

အတြက္ ေဆာ္ၾသခ့ဲၾကသည္။ ၄င္း တုိ႔က လယ္ 

သမား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

အၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္င ံ ေရး သမားမ်ား 

ကုိ ဖိတ္ေခၚလ်က္လည္း ညီလာခံမ်ား အၾကိမ္ 

ၾကိမ္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။  

သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနကား ျမဴတမႈန္မွ်ပင္ မေျပာင္း 

လဲခဲပ့ါေခ်။ ပါတီႏိုင္ငံေရး၏ မႈ၀ါဒေရးရာ လႊမ္းမိုး 

ခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈမ်ား၊ စားေသာက္ ကုန္၏ ေစ်းႏႈန္း 

အေျပာင္းအလဲ၊ ရွားပါးမႈ၊ ေပါမ်ားမႈ စသည္တုိ႔က 

မိမိတုိ႔၏ပါတီႏိုင္ငံေရး အေပၚ ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေပၚ 

လာမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ စုိးရိမ္ျခင္းမ်ား စသည္ 

တုိ႔က ေျပာင္းလဲရန ္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနေစခ့ဲ 

ေလသည္။  

ထုိအခါ မူ၀ါဒေရးရာကၽြမ္းက်င္ေသာ Think Tank 

အုပ္စုတစ္ခုကမႈ ဤအေရးကိစၥကုိ ကိုယ္တြယ္ရန္ 

အတြက္ PEA သေဘာတရားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 

အေျခအေနမ်ားကုိ ခေရေစ့တြင္းက် ေလ့လာ 

စူးစမ္း လာၾကသည္။  အလႊာေပါင္းစုံမွ ပါ၀င္ေသာ 

က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ broader 

approach ကို စဥ္းစားလာသည္။ ဤ အေရး 

ကိစၥႏွင္ ့ ပက္သက္ျပီး စိတ္ပါ၀င္စားေသာ အုပ္စ ု

မ်ား၊ အေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ အက်ိဳး ေက်းဇူး 

ရရွိႏုိင္ေျခရွိသည့္ စီးပြားေရး အုပ္စုမ်ား၊ ယင္း 

ေျပာင္းလဲ မႈေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ႏုိင္ေျခ 

ရွိေသာ အုပ္စုမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ 

အႏုစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာခ့ဲၾက သည္။  

အဆုိပါေလ့လာခ်က္အရ ေတြ႕ရိွလာသည္မွာ 

ကုန္သည္ အုပ္စုမ်ားသည္ ဤအေျခအေနကုိ 

အေျပာင္းအလဲလုပ္လုိၾကသည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ 

ဆုိေသာ္ (အကယ္၍အစုိးရမွ ေျပာင္းသီး ႏွံမ်ားကုိ 

ႏွစ္စဥ္၀ယ္ယူေနျခင္းအား ရပ္တန္႔လုိက္ လွ်င္) 

ယင္း ေျပာင္းသီးႏံွမ်ားကုိ ၀ယ္ယူျပီး ႏိုင္ငံျခား သုိ႔ 

တင္ပို႔ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္း 

လုိ ၾကေသာေၾကာင့္ပင္ ။  

ထို႔အျပင္ အစုိးရပုိင္းမွ တခ်ိဳ႕ေသာဌာနမ်ားမွ 

(အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရး၀န္းၾကီးဌာနမွ) လည္း 

ဤအေျခအေနကုိ အေျပာင္းအလဲလုပ္လုိၾကသည္ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျပာင္းသီးႏွံကုိ ႏွစ္စဥ ္

ႏွစ္တုိင္း အရႈံးခံ ၀ယ္ယူ ေနရျခင္း အေပၚတြင္ 

၀န္ထုပ၀္န္ပိုးတစ္ခုအျဖစ္မွတ္ယူၾက ေသာေၾကာင့္ 

ပင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေသာ အရႈံးခံ ၀ယ္ယူ 

ေနရေသာ ဘတ္ဂ်တ္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ မည့္ 

နည္းလမ္း ကုိ ေမွ်ာ္ကုိးေနၾက၏။   

Think Tank အဖြ႕ဲသည္ အထက္ပါ အေျခအ 

ေနမ်ားကုိ ခေရေစ့တြင္းက် ေလ့လာျပီးေနာက္ 

နည္းဗ်ဴဟာအသစ္တစ္ခုကုိ စီစဥ္ေရးဆြခဲဲ့ၾက ေလ 

သည္။  
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ပထမဦးစြာ သုေတသနအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ 

အေသအခ်ာျပဳစုျပီး၊ သက္ဆုိင္ေသာ stakeholder 

အုပ္စုမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္၏။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ 

၏ အစီအစဥ္အား ႏွစ္ျခိဳက္မည့္ ခ်န္ပီယံ အုပ္စ ု

ျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီး ဌာနအား (မ်က္ႏွာ 

ခ်င္းဆုိင္ႏွစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆံု) ခ်ည္းကပ္၏။ ျပီး 

ေနာက္ ေျပာင္းသီးႏွံကို ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ၀ယ္ယူတင္ပို႔ 

၍အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလုိေသာကုန္သည္မ်ားအားလည္း 

သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေ၀၏။ ထုိ႔ 

အတူ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား 

အားလည္း အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ 

ထား ၏။  

ထုိ႔ေနာက္ေျပာင္းသီးႏွံမ်ားရာသီေပၚခ်ိန္က်ေရာက္

လာေသာအခါ ၊ ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ ဇမ္ဘီယာ 

ႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းသီးႏံွသည္ တျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္း 

ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမုိအထြက္ေကာင္း ေလသည္။  

ယင္းအခ်ိန္အခါတြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 

ပုဂၢလိက ကုန္သည္ အစုအဖြဲ႕သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 

၀န္ၾကီးဌာနထံသုိ႔ခ်ည္းကပ္၍ lobby လပ္ု ေလရာ၊ 

စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ 

ေရးဂိတ္ကိုဖြင့္၍ တျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းသီးႏံွကုိ 

တင္ပို႔ရန္ အားေပးလာေလ၏။ ယခင္တုန္းက ဆုိ 

လွ်င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္ကုိ ဖြင္၍့ တျခား 

ေသာႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ကုန္သြယ္ရန္ကိစၥမွာ အျမတ္ 

ထက္၊ အရႈံးႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ဟု ထင္ျမင္လ်က္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ မ၀ံရၾဲကေခ်။ သုိ႔ေသာ္ 

ယခုအခါတြင္ Think Tank အဖြ႕ဲမွ ၾကိဳတင္ 

ခ်ဥ္းကပ္၍ advocacy လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ 

အက်ိဳးမ်ားခ့ဲေလျပီ။  

ထုိ႔ေနာက္ ပုဂၢလိက ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

သည္ ေဒသအသီးသီးရွိ လယ္သမားမ်ားထံသို႔ 

ျဖန႕္က်က္ သြားေရာက္လ်က္ ေျပာင္းသီးႏံွမ်ားကုိ 

ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ၀ယ္ယူ ၾကေလသည္။ ၀ယ္ယူ 

ရာတြင္လည္း အစိုးရသတ္မွတ္ျပဌာန္းထား သည့္ 

ေပါက္ေစ်း၊ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း အတိအက် ေပးေခ် 

ၾက၏။ ၄င္း ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ လည္း ဤ 

ေျပာင္းသီးႏွံကုိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထံသုိ႔ နယ္စပ္ 

ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္မ်ားမွ တဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္း 

ခ်လွ်င္ မည္ေရြ႕မည္မွ် အျမတ္ေငြမ်ား ရရွိမည္ကုိ  

ၾကိဳတင္သိေနေသာ ေၾကာင့္ အစုိးရမွ သတ္မွတ္ 

ျပဌာန္းထားေသာ ေစ်းႏႈန္း ေပါက္ေစ်း အတုိင္း 

ေပး၀ယ္ရန္လက္မတြန္႔ၾကေခ်။ထုိ႔အျပင္ကုန္သည္

မ်ားသည္ ေျပာင္းသီးႏံွထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

အေပၚတြင္ ပိုမုိစိတ္၀င္စားလာၾကျပီး၊ ပုိမုိ ရင္းႏွီး 

ျမွပ္ႏံွလာၾကျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အ 

လမ္းသစ္မ်ားကုိလည္း ဖန္တီးလာႏုိင္ေလသည္။  

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ယင္းႏွစ္တြင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနျခင္း ေၾကာင့္ 

ယခင္ကကဲ့သုိ႔ပါတီေကဒါမ်ားအားေငြေရးေၾကးေရး

ဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ် ထား လုိက္ 

သည္ ျဖစ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ 

မ်ားစြာတြန္းအား ျဖစ္ေပၚေစလာသည္။  

ေနာက္ဆံုးရလဒ္ အျဖစ္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ 

ေျပာင္းသီးႏွံမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းေကာင္း                 
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ရေစ၏၊ ေျပာင္းသီးႏွံ ထုတ္ကုန္အေရအတြက္မ်ား 

ျပားလာ၏၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ 

ဖန္တီးႏုိင္၏၊ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ယႏၱားယားထဲမွ 

လာဒ္ေပးလာဒ္ယူမႈ အေျခအေနကုိေလ်ာ့ခ်ႏုိင္၏ 

စသည့္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္ေကာင္း မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚ 

လာ ေစေတာ့ သတည္း။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ PEA ဟူသည္ စီမံခ်က္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ 

ႏုိင္ရန္အတြက္ အသက္ေသြးေၾကာတမွ် အေရး 

ပါလွသည္ျဖစ္ရာ၊ အဆုိပါ PEA  သေဘာတရားႏွင့္ 

ပက္သက္ျပီး Technical, Politics ႏွင့္ Process 

စသည့္ ရႈေဒါင့္ မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ PEA 

၏ Preliminary Concepts မ်ား အေနျဖင့္ 

Structure, institutions ႏွင့္ Agent တုိ႔အရ 

မည္သို႔မည္ပံု ဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္ ေနၾကပံုကုိ 

လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ေဒသ၌ ပါ၀ါ ဆက္ႏြယ္မႈ 

မ်ား( power relationship) မ်ားအျပင္၊ power 

mapping ႏွင့္ စီမံခ်က္အတြင္း အဆုိပါေဒသ၌ 

အသံုးျပဳမည့္ approach မ်ား၊ မတူညီေသာ 

ေဒသအမ်ား၏ local context မ်ားႏွင္ ့  ေဒသ 

တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု မတူည ီ  ေသာ ျပႆနာ အသီး 

သီးတုိ႔၏ဇစ္ျမစ္မ်ား စသည္တို႔ ကုိ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရန္မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း 

ေလ့လာ မွတ္သားရေပေတာ့ သတည္း။   

(၀န္ခံခ်က္။          ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ မတ္လ 
(၁၅)ရက္ေန႔ႏွင္ ့ (၁၆)ရက္ေန႔ တုိ႔တြင္ British 
Council မွ စီစဥ္ေသာ “Political Economic 
Analysis TOT Training” သုိ႔ 
တက္ေရာက္ျပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ အေတြ႕ 

အၾကံဳ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ) 

 

…….………….*………………….. 
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CAREER DEVELOPMENT 

TOOLS                                      

ၾကည့္ရႈ ေလ့လာသင့္ေသာ Talk Show 

“အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂၀၅၀” 

 

ေယာမင္းၾကီးဇရပ္ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ (Talk Show) အပုိင္း (၁) 

 

ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ download လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

https://www.facebook.com/ISPMyanmarpage/videos/192253

2381118586/ 

ေယာမင္းၾကီးဇရပ္ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြ ဲ(Talk Show) အပုိင္း (၂) 

 

ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ download လုပ္ႏိုင္ပါသည္။  

https://www.facebook.com/ISPMyanmarpage/videos/192264

2871107537/ 

 

ေယာမင္းၾကီးဇရပ္ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြ ဲ(Talk Show) အပုိင္း (၃) 

 

ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ download လုပ္ႏိုင္ပါသည္။  

https://www.facebook.com/ISPMyanmarpage/videos/192274

4587764032/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ISPMyanmarpage/videos/1922532381118586/
https://www.facebook.com/ISPMyanmarpage/videos/1922532381118586/
https://www.facebook.com/ISPMyanmarpage/videos/1922642871107537/
https://www.facebook.com/ISPMyanmarpage/videos/1922642871107537/
https://www.facebook.com/ISPMyanmarpage/videos/1922744587764032/
https://www.facebook.com/ISPMyanmarpage/videos/1922744587764032/
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Technical Resources Mapping 
(Trainer resources, Facilitators resources) 

 

 

CDEC – Comprehensive Development 

Education Centre  

 

Room – 304. Building _ B, Yuzana Street, 6 

Ward, Yuzana Highway Complex, Kamaryut 

Tsp. Yangon  

09 4964 8425, 09 3230 3955  

admin@cdec.org.mm  training@cded.org.mm  

thet.kay@gmail.com  khayay.kyo@gmail.com    

 

 

Sagawa Development Consultancy Co.Ltd.  

 

Room – 208, 2
nd

 floor, Diamond 

Condominium  

Tel: 01 523930  09 777 977 898 

mmswe@sagawaconsultancy.com 

admin@sagawaconsultancy.com  

 

 

CBI – Capacity Building Initiative  

 

www.cbiinmyanmar.org 

cbitraining@cbiinmyanmar.org  

cbitraining.training@gmail.com   

office: 01 504 451 09 450 003 042  

 

1 _Training Admin Team Leader  

Daw Khaing Khin Khin Ko  

 09 767 833 277  

 

2_Training Admin Officer 

Daw Hnin Wutt Hmone Soe   

09 400 469 359  

 

3_Training Admin Support 

Daw Nang May Phyo Zaw  

09 452 108 878  

 

 

 

ProAct Myanmar  

 

09 97864 6799, 09 4210 75998 

4
th

 floor, 50 (B) Myaynigone Zay Street, 

Sanchaung Tsp 

Training Coordinator _ 09 4310 6195  

Admin Coordinator _ 09 4210 75998  

 

 

 

 

Paññā Institute 
 

No.6, Tharlarwaddy Street, 7
th

 Ward, 7 Miles, 

Mayangone Township, Yangon, Myanmar 

office@thepannainstitute.org  

09 783 942 648, 09 979 208 891 

 

 

 

 

Meaningful Knowledge  

 
Training Coordinator (Phyo Min Thu)  

Tel: 09-979865400 

Email- pminthu89@gmail.com  

 

 

Freelance Trainer   
 

Ma Ah Lung (Independent OD Consultant) 

No.68, Ma Gyi Gyi Street, San Chaung Township 

Yangon.  

09 4217 12 852 

nhkumhkawnlung@gmail.com  
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July 1, 2018 [     SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER             NO.(3) VOLUME (1)] 

 

 

29 | P a g e  
Every Youth Deserves A Quality Education 
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