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ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၃၀၊၂၀၂၂

ပဲကဵုေသၞာဝ်ဥပေဒတိ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ်မး တိဗကၠအ်သွဝ်တံဂှ်

စကာသွက်တၞဟ်ဟ်ဟွံဂွံ ဒၞါလဝ်ဗတ်တ်သာ်ဏံ ွံကီုေလဝ် သၟိင်တၠအုပ်
ဓုပ်ဍင်ကွာန် ေခတ်ကံင်ဇဳပၞာန်တံဏံ စလာဘ်ဗဇဴတဲု တိဗကၠအ်သွဝ် အ
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ပဲတွဵရးမန်ဏံ ကဵုေထာံအေခါင် တက်သွံစဂအာင်သိရ ဂွံတီေကတ်။
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ဆက္ဗွ္မုက္လိခ္ (၃) ေတံ

အဆက္မုက္လိခ္ (၁) ေတံ
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ဂိတုဂျလာဲ ၁၉၊ ၂၀၂၂

ေယန်သၞာင်ဂှ်ေလဝ် ေဒက်ေစှ◌်အာကဝက်ဣရ။ တဲုပၠန်
ၜိုတ်ပုတီဂှ်ေတှ◌် သွက်ဂွံေဗာန် ဘာသာေကာန်ဍင်အရင် (ပဲဘာ

သွက်ေကာန်ဍင်အရင် မဟေသင်ကဵုဂကူဗၟာ မၞံအပဲတွဵ အလဵုအသဳ) ဂှ်ေလဝ် ကံင်ဇဳပၞာန် ဖန်ဇန်လဝ် သန်ဟွံမွဲရ” သာ်ဝွံ
ရးမန်ဏံ ေသာံဖန်ဖက်စကာအာ ပဲကလိက်ပတ် ေယန်သၞာင်ညိ ညးချဳဒရာင်ဂှ် ဂးရ။
ဂးတဲု အလဵုအသဳ တွဵရးမန် ပပရအ်ကဵုလဝ်သန်ဂအံု ဗွဲတၞဟ်ြခာရ၊
သွက်သန်ဂအံုဂှ်ဂှ် သၞာံဏံ ကံင်ဇဳပၞာန် ကုတ်ေဖျံေထာံကဝက်ဣရ ဂွံ
တီေကတ်။

ဟိုတ်ူကုတ်ေဖျံေထာံ သန်ဂအံု ဗၞတ်ကဝက်ဂှ်ရ ပဲအ
ရာေရင်တၠင် ပေရင်ေကင်ကာ ေကာန်ဍင်အရင်ဂှ် ဒှ်ကၠင်ကဵုအပိုင်
အြခာ၊ ဒှ်ကၠင်အခက်ခဲုမာန်ေဏာင် ဂွံတီေကတ်ရ။

ပဲသၞာံသီအဝဵု ၂၀၂၁ ေတံ သန်ဂအံုသွက်ေကာန်ဍင်အရင်
တံ အတိုင်သၞာံတဲုကၠင်ေတံေတံဂှ်ရ ေကာန်ဂကူမွဲဂကူေတှ◌် ကလိဂွံ
(၁,၀၀၀) ကိုဋ်ဒေကဝ်ကီုေလဝ် သၞာံ ၂၀၂၂ ဏံ ကံင်ဇဳပၞာန် ကုတ်
ေကတ်ေထာံကဝက်တဲု ဂွံၜိုတ် (၅၀၀) ကိုဋ်ဒေကဝ်ဓဝ်ရ။
“ပဲတွဵရးမန်ဏံ

သွက်ေကာန်ဍင်အရင် (၃) ဂကူ (ဟွံ

ေသင်ကဵုဗၟာ) ဂှ် ေဖျံကဵုလဝ် သန်ဂအံုရ။ သၞာံဏံ ဖေအာန်ေဖျံေထာံ
ကဝက်ဣရေတှ◌် ေကာန်ဍင်အရင် မွဲဂကူေတှ◌် ဂွံ ကိုဋ် (၅၀၀)
ဓဝ်ရေဏာင်” သာ်ဝွံ ညးချဳဒရာင် ပေရင်လိက်ပတ် ေယန်သၞာင်မန် မွဲ
တၠ ဂးရ။

“ပဲတွဵရးမန်ဏံ သွက်ေကာန်ဍင်
အရင် (၃) ဂကူ (ဟွံေသင်ကဵုဗၟာ) ဂှ် ေဖျံကဵု
လဝ် သန်ဂအံုရ။ သၞာံဏံ ဖေအာန်ေဖျံေထာံ
ကဝက်ဣရေတှ◌် ေကာန်ဍင်အရင် မွဲဂကူ
ေတှ◌် ဂွံ ကိုဋ် (၅၀၀) ဓဝ်ရေဏာင်”

သွက်ေကာန်ဍင်အရင် (၃) ဂကူ မတွံဂး မန်၊ ကေရင်၊ ပ
အိုဝ် တံဂှ် ူလက်ထက် အလဵုအသဳ တိင်သိင်ေတံရ ပကဵုလဝ်သန်ဂ
အံုတၞဟ်ြခာ သွက်ပေရင်ေကင်ကာ ေကာန်ဍင်အရင်ရ။
“ရံင်ေကတ်ေတှ◌် သွက်ပေရင်ေကင်ကာ ေကာန်ဍင်အ
ရင်ဏံ သန်ဂအံုတၞဟ်ြခာ ဟွံမွဲရေထင်။ သန် သွက်လိက်ပတ်
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အဆက္မုက္လိခ္ (၁) ေတံ

dM>×Um.cjtiupjtit·gHjtuY d,eT.·lwjkLajtM.lajr ek.njedqt·huJ

ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၃၀၊၂၀၂၂
ပဲကဵုေသၞာဝ်ဥပေဒတိ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ်မး တိဗကၠအ်သွဝ်တံ
ဂှ် စကာသွက်တၞဟ်ဟ်ဟွံဂွံ ဒၞါလဝ်ဗတ်တ်သာ်ဏံ ွံကီုေလဝ် သၟိင်
တၠအုပ်ဓုပ်ဍင်ကွာန် ေခတ်ကံင်ဇဳပၞာန်တံဏံ စလာဘ်ဗဇဴတဲု တိဗ
ကၠအ်သွဝ် အပဲတွဵရးမန်ဏံ ကဵုေထာံအေခါင် တက်သွံစဂအာင်သိ
ရ ဂွံတီေကတ်။
“ူပုဌာနပေရင်တဵုပလမ်ဏံ ကဵုလဝ်ေစၞာန် ေသာင်င်ကၠး
ကၠးရ။ တိဗကၠအ်သွဝ်မး သွက်ဂွံစကာေထာံ နဲတၞဟ်ဟ်ဂှ် ဗီုလဵု
ေလဝ် ဟွံကဵုလဝ်အေခါင်ရ။ ယဝ်ဒှ်ကၠအ်သတ်ဆု ကၠအ်ထိတ်မး ပဳ
ပပ်ကဵုဌာန မဆင်စပ်တံတဲု အာတ်မိက် (အေခါင်စကာနကဵုနဲတၞဟ်
ဟ်) ဂွံမံင်ေဏာင်။ ဟီုလဝ်ကဵုဌာနေဆင်စပ်တံ ပိုတ်တ်သတ်တ်ကီု
ေလဝ် အခိင်လၟဟ်ဏံ ေကတ်ပေရင်ကၠိဟ်ေကတ်စိုတ်ညးသံတဲု ဗီု
ဇကုကဵုဇကု ဗက်ေကၠာန်ဒၟံင် ွံဒၟံင်ဗဝ်သအဝ်” သာ်ဝွံ ညးဒုင်ကာ
ူဌာနကိက်ပ်ပေရင်တဵုပလမ် မွဲတၠ ဂးရ။
လၟဟ်ဏံ လာ်တွဵရးမန် သတ်သၠင်ကျာေတံ ပဲသဲဂၠံင်

တိဗကီု တိကၠအ်ကီု တက်ဂအာင်တဲုသွံစဒၟံင်ဂှ် အပဲတွဵ
ရးမန်ဏံ ဇၟာပ်ပွိင်ဍင်ရ ဒှ်ဒၟံင်တဲု အကာညး မတက်သွံဂအာင်
ကဵု ညးဒုင်ကာ ဌာနမေဆင်စပ်တံ ကဵုေကတ်ညးသံ နကဵုပေရင်
လာဘ်ဗဇဴ ဂၠိင်ကဵုကိုဋ်တဲု ေကၠာန်ဒၟံင်မံက်က်ဂတဝ်ဂတဝ်ရ ဂွံတီ
ေကတ်။
“သီုဖအိုတ်ရ

ေကတ်ပေရင်ကၠိဟ်စိုတ်ညးသံတဲုေတှ◌်

ေကၠာန်စမံင်။ ေကၠာန် (တက်ဂအာင်) တဲုဣရမး ဗီုညးကဵုညး လီ
တဲုဒုင်စဳေရင်ဒၟံင်အိုတ်။ ဒၟါူဂှ်ရ တိဗကၠအ်သွဝ် ပဲတၞးဗီုတိေတံဂှ်မွဲ
ဗီု၊ ပဲဗလးတိပကတိဏံဂှ် ဒှ်ဒၟံင်မွဲဗီု။ ပဲတၞးဗီုတိ (အလဵုအသဳ) ေတံ
ထးလဝ် တိသလး တိအိုင်ကီုေလဝ် ရံင်ပဲဗလးတိ ဒှ်ဒၟံင်ပကတိ
လၟဟ်ဏံဂှ်မး ဒှ်အာဂအာင် မၞံကဵုတၠဖအိုတ်ရ။ ပဲဗီုတိေတံ ဒှ်ဒၟံင်တိ
ဗကီုေလဝ် ပဲမးေကွံေကွံဏံ ဒှ်အာသိဌာန်အိုတ်” သာ်ဝွံ ညးဒုင်ကာ
ပေရင်တဵုပလမ် မွဲတၠ ဂးရ။
လဂွံကဵုစရင် ဌာနကိက်ပ်ပေရင်တဵုပလမ်ဂှ်မး ပဲတွဵရးမန်ဏံ တိဗ
တဵုစ ွံၜိုတ် ၆၉၀,၀၀၀ ဨကေရာင် ဂွံတီေကတ်ရ။

ေဇၞာ်ကွဳစက်တံဂှ်မး ဗာ်ၚးတးေထာံ ကၠအ်ထိတ်တဲု တက်သွံစဒၟံင်ဂ
အာင်သိ ေထင်င်လဵုလဵုရ။
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amépÐitj\zhtj qWkjgW·qPaDm?kuek.njcC.j|bomWYtLgHj lajkLÕcjmWYqN.·\pcj»rkuJelwj
améhW·m·kj$Jfiuhj
ဂိတုဂျလာဲ ၁၂၊၂၀၂၂
သၞာံ ၂၀၂၁၊ ဂိတုေအဗရဴ (၁၆) တဲအတးတိုန်ဂှ်
ေကာန်ၚာ်ဗဴမွဲတၠ အာယုက် (၁၂) သၞာံ ူကဵုကွာန်ဟံင်ဂ ပွိင်
ဍင်ေရဝ်-အဟိန်စဴူသင်ကျာ်မာံမလအ်ဂှ် မၞိဟ်ြတံမွဲတၠ တံင်ဓ
ဇက်ဏာ ပိတ်ြဇဟတ် သွက်ဂွံသအဓမရ။
ၚာ်ဗဴဏံ စဴူသင်ကျာ် ကေရာံမိေဍံဖိုဟ်ရ၊ ဆး ြပး
တိတ်အာ ူကဵုမိေဍံတဲု စိုပ်ဒၞမၞိဟ်ပိုတ်ဂှ် အြတံမွဲတၠ ထက်လ
ဝ်မင်ေသအ် တံင်ဓဇက်ဏာၚာ်ဗဴဂှ်တဲု ပိတ်ြဇဟတ် သွက်ဂွံသ္
ပအဓမရ။ ၚာ်ဗဴဂှ် ကေရဲကညာင် အာတ်အီုဗင်တဲု အြတံဂှ်
ၜုင်စုတ်ကိပ်ၚာ်ဗဴဂှ် နကဵုတၟံတဲု ဂိပ်တိတ်အာ- သာ်ဝွံ မိၚာ်ဗဴဂှ်
ဂးရ။
“ဒှ်တဲုဗက် ပုအာပံက်အမ ပဲသိပ်ပေရင်အုပ်ဓုပ် ကွာ
န်ဒိတ်တိုင် (ကွာန်ဗဒှ်သင်ကျာ်) ရ။ ညးေတံဟီု ‘အာဝဳေထာံ
ေကာန်ၚာ်ဂှ်ကၠာ၊ တဲုမှကျာညးသံပၠန’် ဂးရ။ လၟဟ် ဂွံမွဲသၞာံြပင်
ဣရ မုေလဝ် ဟွံဖန်ကဵုမွဲဏီဖိုဟ”် မိၚာ်ဗဴဂှ် ဂးရ။
လၟဟ်မး ၚာ်ဗဴဂှ် ဟိုတ်ူဂွံလဝ်ဒွဵပဲကိပ်ဂှ်ရ ၚာ်ဗဴဂှ်
ကဟ်လီုအာတဲု ဒးမင်ဒၟံင် သွက်ဂွံပကေရက်ရ ဂွံတီေကတ်။

“ဂွံထပ်ပံက်အမဂှ်ေလဝ် လၟဟ်ဏံ ပေရင်ဍင်ကွာန်ေလဝ် ဟွံၜို
ဟ်သိဟ်။ သွက်ဂွံအာအာတ်အီုဗင် ဂေကာံီုဗင်မင်မွဲ ေကာန်ၚာ်ေကုာံ
ညးဗဴဂှ်ေလဝ်

အဲမုေလဝ်ဟွံကၠိဟ်လဝ်” သာ်ဝွံ မိၚာ်ဗဴဂှ် ဟီုကေရာတ်

တိုန်ရ။

“ဟွံေပင်စိုတ်တဲု အာေတင်ဒၟံင်ကီုေလဝ် သိပ်အုပ်ဓုပ် ကွာ
န်(ဟံင်ဂ) ကီု၊ သိပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ဒိတ်တိုင် မေကၠာန်သင်ကျာ်
ဂှ်ကီု မုေလဝ်ဟွံဂၠိက်ဂၠာဲက”ဵု သာ်ဝွံ မိၚာ်ဗဴဂှ် ဂးရ။
စပ်ကဵုကိစဏံတဲု “သင်ကျာ်ဏံ ဒှ်သင်ကျာ်ဟံင်ဂကီု
ေလဝ် ေဍံကဵဒှ်အာဂှ် ဒှ်လာ်သတ်ဒိတ်တိုင်ေဏာင်။ လာ်အဲဏံ
ဗီုလဵုဂွံဖန်ကဵုေရာ။ ဒှ်လာ်သတ်ဒိတ်တိုင်ေတှ◌် သိပ်အုပ်ဓုပ် ဒိ
တ်တိုင်ေတံရ ဒးေကတ်တာလျိင်ေဏာင်” သာ်ဝွံ သိပ်အုပ်ဓုပ်

“ဒှ်တဲုဗက် ပုအာပံက်အမ ပဲသိပ်ပ
ေရင်အုပ်ဓုပ် ကွာန်ဒိတ်တိုင် (ကွာ
န်ဗဒှ်သင်ကျာ်) ရ။ ညးေတံဟီု
‘အာဝဳေထာံေကာန်ၚာ်ဂှ်ကၠာ၊ တဲုမှ
ကျာညးသံပၠန်’

ကွာန်ဟံင်ဂ ဂးရ။
ပၞာန်သီအဝဵုတိုန်ကၠင်တဲုဂှ်

ပေရင်အုပ်လမ်ေသၞာဝ်

ေလဝ် လီုလာ်စာ်ေထာင်ကၠင်တဲု ေကာန်ၚာ်တံကီု ညးဗဴ မွဲဟာ
န်ေကုာံ ညးဍင်ကွာန်တံကီု ေသၞာဝ်ဥပေဒ မင်မွဲစဵုဒၞါကဵုဟွံမာန်
ရဂှ် ဂွံဆဵုေကတ်။
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ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၃၀၊၂၀၂၂

ညးဒုင်ကာ ဌာနမေဆင်စပ်တံ ကဵုေကတ်ညးသံ နကဵုပေရင်လာဘ်
ဗဇဴ ဂၠိင်ကဵုကိုဋ်တဲု ေကၠာန်ဒၟံင်မံက်က်ဂတဝ်ဂတဝ်ရ ဂွံတီေကတ်။

ပဲကဵုေသၞာဝ်ဥပေဒတိ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ်မး တိဗကၠအ်သွဝ်တံ
ဂှ် စကာသွက်တၞဟ်ဟ်ဟွံဂွံ ဒၞါလဝ်ဗတ်တ်သာ်ဏံ ွံကီုေလဝ် သၟိင်

“သီုဖအိုတ်ရ

ေကတ်ပေရင်ကၠိဟ်စိုတ်ညးသံတဲုေတှ◌်

တၠအုပ်ဓုပ်ဍင်ကွာန် ေခတ်ကံင်ဇဳပၞာန်တံဏံ စလာဘ်ဗဇဴတဲု တိဗ

ေကၠာန်စမံင်။ ေကၠာန် (တက်ဂအာင်) တဲုဣရမး ဗီုညးကဵုညး လီတဲု

ကၠအ်သွဝ် အပဲတွဵရးမန်ဏံ ကဵုေထာံအေခါင် တက်သွံစဂအာင်သိ

ဒုင်စဳေရင်ဒၟံင်အိုတ်။ ဒၟါူဂှ်ရ တိဗကၠအ်သွဝ် ပဲတၞးဗီုတိေတံဂှ်မွဲဗီု၊ ပဲဗ

ရ ဂွံတီေကတ်။

လးတိပကတိဏံဂှ် ဒှ်ဒၟံင်မွဲဗီု။ ပဲတၞးဗီုတိ (အလဵုအသဳ) ေတံ ထးလဝ်
တိသလး တိအိုင်ကီုေလဝ် ရံင်ပဲဗလးတိ ဒှ်ဒၟံင်ပကတိလၟဟ်ဏံဂှ်မ္

“ူပုဌာနပေရင်တဵုပလမ်ဏံ ကဵုလဝ်ေစၞာန် ေသာင်င်ကၠး

ဂး ဒှ်အာဂအာင် မၞံကဵုတၠဖအိုတ်ရ။ ပဲဗီုတိေတံ ဒှ်ဒၟံင်တိဗကီုေလဝ် ပဲမး

ကၠးရ။ တိဗကၠအ်သွဝ်မး သွက်ဂွံစကာေထာံ နဲတၞဟ်ဟ်ဂှ် ဗီုလဵု

ေကွံေကွံဏံ ဒှ်အာသိဌာန်အိုတ်” သာ်ဝွံ ညးဒုင်ကာ ပေရင်တဵုပလမ်

ေလဝ် ဟွံကဵုလဝ်အေခါင်ရ။ ယဝ်ဒှ်ကၠအ်သတ်ဆု ကၠအ်ထိတ်မး

မွဲတၠ ဂးရ။

ပဳပပ်ကဵုဌာန မဆင်စပ်တံတဲု အာတ်မိက် (အေခါင်စကာနကဵုနဲတၞ
ဟ်ဟ်) ဂွံမံင်ေဏာင်။ ဟီုလဝ်ကဵုဌာနေဆင်စပ်တံ ပိုတ်တ်သတ်
တ်ကီုေလဝ် အခိင်လၟဟ်ဏံ ေကတ်ပေရင်ကၠိဟ်ေကတ်စိုတ်ညး

လဂွံကဵုစရင် ဌာနကိက်ပ်ပေရင်တဵုပလမ်ဂှ်မး ပဲတွဵရးမန်
ဏံ တိဗတဵုစ ွံၜိုတ် ၆၉၀,၀၀၀ ဨကေရာင် ဂွံတီေကတ်ရ။

သံတဲု ဗီုဇကုကဵုဇကု ဗက်ေကၠာန်ဒၟံင် ွံဒၟံင်ဗဝ်သအဝ်” သာ်ဝွံ ညး
ဒုင်ကာ ူဌာနကိက်ပ်ပေရင်တဵုပလမ် မွဲတၠ ဂးရ။
လၟဟ်ဏံ လာ်တွဵရးမန် သတ်သၠင်ကျာေတံ ပဲသဲဂၠံင်
ေဇၞာ်ကွဳစက်တံဂှ်မး ဗာ်ၚးတးေထာံ ကၠအ်ထိတ်တဲု တက်သွံစဒၟံင်
ဂအာင်သိ ေထင်င်လဵုလဵုရ။
တိဗကီု တိကၠအ်ကီု တက်ဂအာင်တဲုသွံစဒၟံင်ဂှ် အပဲတွဵ
ရးမန်ဏံ ဇၟာပ်ပွိင်ဍင်ရ ဒှ်ဒၟံင်တဲု အကာညး မတက်သွံဂအာင် ကဵု
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dM>×UasIznj B.ebÐ.njlikj Kaung For You tuY aË. aË.eÆ.· CDM
;ÕcjmtjmluJ d,diuajzUeT.·
ပုဂ္ဂလိက မၞဍုု ံ ၚ်မတ်မလီု တွရးမန်
ဵု
ဂှ် ဘာဆေၚ်စပ်တံ ဗဒိုအ်ကၠေံ
နူကမၠောန်ရ ဂွတီ
ံ ကေတ်။
“အဲဂှ် နကဵုအပိုင်အြခာအခိင် ေဗာန်ဒၟံင် ပဲဘာတန်သၠင်ပု
ဂကလိကမွဲ။ ကိစဂှ် ကဵဒှ်အာတဲု ဂအုပ်ဘာ ေကာ်အဲ ‘ဂတဏံ လ္
ပကၠင်ဘာရ’ ညးဟီုကဵုအဲ” သာ်ဝွံ အာေၝာံ CDM မွဲတၠ ူဍင်မတ်မ
လီု ဂးရ။
ပအပ်စွံလဝ် ပဲဘာ Kaung For You ဏံရဂးတဲု သီုကဵု
ယၟချိတ်တ်ပၠိတ်တ် ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန် ကၠင်ရပ် ကွးဘာမွဲတၠ ပဲတဲဂျ
ဂိတုဂျလာဲ ၂၆၊၂၀၂၂

လာဲ (၁၄) ဂှ်ရ။ၜိုန်ဂှ်ေလဝ် ေဍံတံဟွံဆဵုကွးဘာဂှ်တဲု ေဍံတံဟီုဘ
လဝ် မၞိဟ်ဗျဗျမွဲတၠ မၞံပဲသိဂှ် “ေဍံပေအာပ်မံင်ဒၞလဵုဂှ် ဟွံဟီုထး

ပံင်ကဵုအလဵုအသဳ ပေရင်ညဳသၟဟ်ေကာန်ဂကူတဲု ပံက်လ ေတှ◌် ကၟာတ်ေထာံသိဏံေဏာင်”ဟီုဘလဝ်သာ်ဏံ ဂွံတီေကတ်။
ဝ်ဘာ Kaung For You online တင်ေနင်မံက်အာတဲု အာ/အာေၝာံ
ေကုာံ ကွးဘာြတံဗဴလဵတံ ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန် ရပ်ဏာ။

ဘာ Kaung For You ဏံဂှ် ညးဍင်ကွာန်တံ စၟတ်သမီ
လဝ် နဒဒှ်ဘာေဖတ်ဒေရဝ် အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ဂကူ ေရာင်တဲု ပ

ဒဒှဏ
် ံဒှအ
် ာတုဂ
ဲ ်ှအ္စာအ္စာၝောံCDMမဗ္တောန်ဒၚ်
ၟ ံ ပ္ဍဘ
ဲ ာ အပ်စွံလဝ်ကွးဘာ ပဲဘာဏံ ွံလၟိဟ် ၜိုတ် (၂၀,၀၀၀) တၠရ။

p:YpWiÕcjtiukj(et.cjep[.kj) r,tncjqIet· dpjk·cj|zIpN.nj
s·cjpluJdM·cjqCi#.njv,;ÕcjkW.nj
ဂိတုဂျလာဲ ၁၉၊ ၂၀၂၂

တိ) တဲု ေကတ်နင် လာ်ကွာန် (သဲေချာင်းကီး)ဏံ” သာ်ဝွံ ေကာန်
ကွာန် (အလယ်စ)ု မွဲတၠ ဂးရ။

အေဃာဂိတုေဂျာန် (၁၅)၊ ဗံၜိုတ် (၇) နာဍဳကဝက်ဂှ် ဒပ်
ကံင်ဇဳပၞာန် လုပ်စိုပ်ကွာန် (အလယ်စ)ု ပွိင်တိုက် (ေတာင်ေပျာက်)

ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန်ဏံ ေဖျံလဝ်ဗိပ် ပဲဒဵုမျနဒဳ မၞံအပဲပွိက်

ပွိင်ဍင် (သရက်ေချာင်း) ရးတနင်သဳဂှ်တဲု စံင်ေထာံသိ ဟွံေအာန်ူ

တိုက် (ေတာင်ေပျာက်)ဂှ်တဲု နကဵုလွဟ်ေဇၞာ်ကီု၊ နကဵုလွဟ်ေဍာ

(၅) မရ ဂွံတီေကတ်။

တ်တ်ကီု အိုဟ်တဲရ ပန်ဏာဒၟံင် ပဲကွာန်မၞံဇေရင်ဇေရင်ဂှ် သာ်ဝွံ
ေကာန်ေဒသတံ ဂးရ။

ကၠာေဍံတံ ဂွိအ်စံင်သိဏီဂှ် အေပါတ် မၞံကဵုၚဟ်မးေဇၞာ်
ေဇၞာ် ေဍံတံ (ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန်) ကပှ်ေကတ်ဏာ အိုတ်တဲုမှ ေဍံတံစံင်
ေထာံသိေရာင် ေကာန်ေဒသဂှ် ဂးရ။

ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန်တံ ဟိုတ်ူထက်ဒၟံင်ပၞာန်ဂှ်ရ ပဲပွိင်ဍင်(သ
ရက်ေချာင်း) ညးဒဴဘဲပၞာန် ွံကၠင်ဗာဲ (၇,၀၀၀) ဣရေရာင်၊ သွက်
ရဲဒဴပၞာန်တံဏံဂှ်ေလဝ် ွံဒၟံင်ပၟိက်ကဵု ေဇွာံေကုာံဂဥဲဇဗတံေရာင် ဂ

“ူဗံဏံ ရမာင်လွဟ်ြဗမံင် ဆးဒှ်ေပဗိက်ဟွံေသင်။ မွဲလာ်ဓဝ်ရ

ေကာံီုဗင်ရဲဒဴပၞာန် ပွိင်တိုက်ဂှ် ဂးရ။

ေရာဟ်ပန်ဒၟံင်။ အေပါတ် မၞံပဲသိဂှ် ဖိက်ကဵုကွဳစက်ဇက်တိ (ပိက်
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ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၂၊၂၀၂၂
ူကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ်ဖါမံက်ေတံရ ၚဟ်မးသန်ဗၟာ ထက်
ေစှ◌်အာတဲု ၚဟ်ဗၞိက်တံ ဟွံကိက်တန်ကဵုဆ သၠင်တိုန်ကၠင်ပၠန်
တဲု ဒၟါူသန်ၚဟ်မးေစှ◌်ဏံကီု ဒၟါူပေရင်စသုင်မံင်စံင် ြဂက်ေစှ◌်
ကၠင်ကီုဂှ်ရ မၞိဟ်အဆံင်ဓမတာတံသၟးဟွံက တၠကေမၠာန်တံေလဝ်
ြဂက်ေစှ◌်ကၠင်ကီုရ ဂွံတီေကတ်။
“အေပါတ်တံ ကင်မံင်ဗီုဏံရေတှ◌် ရဲေကၠာန်ဂွံ မွဲတဲ
(၅,၀၀၀) တံဂှ် ပဲမွဲသိကၟိန် ယဝ်ွံမၞိဟ် (၃) မး ဗါပ်ဂွံဆက်ဂှ် ဗဟွံ
မာန်ရ။ ဣဏံဂှ် ခရိတ်အေပါတ်တၞဟ်ဟ်ဟွံပါဏီ။ သန်လုပ် ကဵု
သန်တိတ် ဗီုလဵုေလဝ်ေဍံဟွံဂပ်(ဟွံံ)ု ။ တဲုပၠန် အာကေမၠာန်ဂှ်
ေလဝ် ဒးအာကဵုကွဳလိုန်ဓါတ်ေဏာင်ေတှ◌် ဒးစုတ်ဒၟံင် ေကၠင်ဏီ။
ဒှ်အခက်တၟာဂလိုင်” သာ်ဝွံ မၞိဟ်ြတံမွဲတၠ မေကၠာန်ဒၟံင်ကေမၠာန်စ
လိင်တဲဂှ် ဂးရ။
ကံင်ဇဳပၞာန် ဟိုတ်ူထိင်ေကၠံ အေှန်လှာဲသန်ဍင်သၟာင်
ေကုာံ ဗၞိက်ေပၠာပ်တံဂှ်ရ တၠကေမၠာန်ဗွဲမဂၠိင် ကျဗၞိက်တဲု စိုပ်ဒၟံင်အ
ကာဲအရာ ဒးဒိုအ်ကေမၠာန်ေရာင် ပူဂဵုမွဲတၠ မေပၠာပ်သွံဒၟံင် အေပါတ်
ူဍင်ေသံဂှ် ဂးရ။

ၜိုတ်ဇကုေကတ်ဂှ် ဂွံဟွံေသင် ေဍံသွံဒၟံင်ကဵုဗတ်ေဏာင်၊ ၜိုတ်ဇကု
မိက်ဂွံဂွံဂှ် ရာန်ဟွံဂွံ။ ေဒသလဵလဵဂှ်ဟီုေတှ◌် အကာဲအရာ ပေရံဒၟံင်
ေကွံေကွံ” သာ်ဝွံ ေကာန်ကွာန်ရး မွဲတၠ ဂးရ။
ဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁၁) ဂှ် ထဝ်ခမိဟ် (အေခါက်ေရႊ) လျိင်
မွဲဒေကဝ် ၚဟ်ေဍံွံ (၂၅) ကိုဋ်ဒေကဝ်ြပင်တဲု အေှန်လှာဲသန်ဒဝ်
လာ အေမရိကာန်ဂှ် မွဲဒဝ်လာမး ဒတံုသန်ဗၟာ ဒဵုကဵု(၂,၇၅၀) ဒေကဝ်
ေရာင် ဂွံတီေကတ်ရ။

“သွံဒၟံင်အေပါတ်ဍင်ေသံဂှ် သၞာံတၟာလအ်ရ။ ပေရံဗီုဏံ
မွဲဝါဟွံေကင်ဆဵုဏီ။ လၟဟ်ဏံ သန်ေသံဂှ် ၚဟ်ခိုဟ်တဲု သန်ဗၟာ
ဂှ် ၚဟ်မးဟွံမွဲ၊ ကၠာေတံ ရာန်မွဲပုက် မွဲဓုပ် ဒးကဵုမွဲဠက်ဂှ် လၟဟ် ဒး
ကဵုဗာဲပိဠက်ဣရ။ စိုပ်အဏံ မၞိဟ်ရာန်တံ ရာန်ဟွံမာန်ရ။ အေပါတ်
တံ ဆိုအ်ဒၟံင်ပဲေဆင်။ လၟဟ် သွံဏာမး ပရဲဟွံမွဲသၟး ဟွံက သီုကျ
ဒၟံင်မဏီ။ ၚဟ်မးသန်ဗၟာ ဆက်ေစှ◌်ဒၟံင်အတိုင်ဏံရမး ပုေလဝ်
ဒးကၟာတ်ေဆင်ေဏာင်” ညးဗဴ ေပၠာပ်သွံဒၟံင် အေပါတ်ူဍင်ေသံဂှ်
ဂးရ။

“သွံဒၟံင်အေပါတ်ဍင်ေသံဂ်ှ သၞာံတၟာ
လအ်ရ။ ပေရံဗီုဏံ မွဲဝါဟွံေကင်ဆဵုဏီ။ လၟဟ်ဏံ
သန်ေသံဂှ် ၚဟ်ခိုဟ်တဲု သန်ဗၟာဂှ် ၚဟ်မးဟွံမွဲ၊ ကၠာ
ေတံရာန်မွဲပုက် မွဲဓုပ် ဒးကဵုမွဲဠက်ဂှ် လၟဟ် ဒးကဵုဗာဲပိဠ
က်ဣရ။ စိုပ်အဏံ မၞိဟ်ရာန်တံ ရာန်ဟွံမာန်ရ။
အေပါတ်တံ ဆိုအ်ဒၟံင်

ၚဟ်အေပါတ်စသုင် မပံ သ၊ ေကၠင်၊ လသိုန်၊ ေြမက်တံ
ေလဝ် ၚဟ်ေဍံ သၠင်တိုန်အာူတဲုတဲုေတံ ဒဵုကဵု (၃)ဆ။ ပဲဂိတုအ
ဝ်ဂါတ် ဖါမံက်ဂှ်ပၠန် ေကၠင်စက်ပိုတ်အာတဲု ၚဟ်ေကၠင်စက် ထက်

ပဲေဆင်။ လၟဟ် သွံဏာမး ပရဲဟွံမွဲသၟး ဟွံက သီုကျဒၟံင်
မဏီ။ ၚဟ်မးသန်ဗၟာ ဆက်ေစှ◌်ဒၟံင်အတိုင်ဏံရမး
ပုေလဝ် ဒးကၟာတ်ေဆင်ေဏာင်”

တိုန်အာပၠန်ရ။
“ေကၠင်ဂှ် ဆၜိုတ်ကင်တိုန်သၟးဟွံေသင် ရာန်ေလဝ် ဟွံဂွံ
ရ။ လာ်ပုဏံ ရာန်ေကၠင်ေတှ◌် ဒးတိုန်ရာန် ပဲဍင်။ ၜိုန်ဂှ်ေလဝ်

#.njdtnjaeK>cjar.mNihjp:Y;Õcjmnj

7

p:YeKtjpN.njqJawuE$· améqPaDm?kuEcC.jqMtjt·gHj kuEducje\pektj
nkuEaelY]qnjqM,
“လၟဟ်ဏံ ပေရင်စသုင်မံင်စံင်ေလဝ် ဟွံေြပြပံင်။ ေကာန်
ဇကုဂှ် ပအပ်စွံလဝ်ကဵု သိဇေရင်ဇေရင်၊ ကဵုသိမသေကာေဒံတဲု မိမဂှ်
ဒးအာေကၠာန်ကေမၠာန်။ ဒၟါူဂှ်ရ ပွဟွံေထက်ကဵုဒှ်ဂှ် ကဵဒှ်ကၠင်။ အ
ကာဲအရာ ဗီုလၟဟ်ဏံရေတှ◌် ပေရင်သအဓမၚာ်ဗဴသၟတ်တံဏံ ဆ
လအ်ေလဝ် ေကၠံအာမာန် ဟွံေသင်” သာ်ဝွံ ညးမချဳဒရာင်ဂှ် ဆက်
ဟီုရ။
ဆက်ဟီုထးပၠန်ဂှ် ဒှ်အမပအဓမတဲု အာတ်အီုဗင်ေတင်
လဝ်ကဵု ဂေကာံတၞဟ်ဟ်ေလဝ် ွံဒၟံင်ကီုေရာင်ဂးရ။ စပ်ကဵုအမအဓမ
အဝဲသၟတ်ဏံတဲု ရံင်ေကတ်ကဵုအမမကဵကၠင် ေကွံေကွံေတံဂှ်မး
ဂိတုဂျလာဲ ၁၈၊ ၂၀၂၂

လၟိဟ်အမကၠင်ေတင်စိုပ်ဂှ် ေအာန်ဒၟံင်တၟာဂလိုင်ေဏာင်။

အတိုင်လဟီု ဂေကာံမီုဗင်ဒၟံင် ‘ညးဗဴ ေကုာံ ၚာ်သၟတ်တံ
နကဵုပေရင်ဥပေဒ’ဂှ်မး ူကဵုပၞာန်သီအဝဵုတဲု ဒဵုကဵုလၟဟ်ဏံ မၞိဟ်ကၠင်
အာတ်အီုဗင် ေတင်လဝ်ကဵုဂေကာံညးတံဂှ် အမအဓမ ကုၚာ်သၟတ်
ွံ (၂၀) အမ၊ အမပကီုပိုက်အပဲသိ ွံ (၁၀) အမရ ဂွံတီေကတ်။
အမအဓမၚာ်သၟတ်တံ ကဵဒှ်ကၠင်မး တၠခတံ ၜိုန်အာ
ေတင်ကဵု ဂေကာံမေဆင်စပ်တံကီုေလဝ် ဂွံရပ်စပ် ဂွံေကတ်အေရဝ်
ဟွံမွဲကၠင်တဲု ဒှ်အမအဓမၚာ်သၟတ်မး ပဳပပ်တဲု ကဵုေြပေကတ် နကဵုသ
န်သၟးရ ဂွံတီေကတ်။
“ဗွဲမဂၠိင် ရဲသိကၟိန် ဝါတ်ပေရင်စသုင်မံင်တံဂှ် ဒးဒုင်စဂၠိင်ရ။
ဒှ်အမအဓမတဲု ယဝ်ဟွံဂွံ ယဲဒိုက်မး ပဳေကတ်ကဵုသန်တဲု ကဵုေြပေကၠံ
စိုတ်ရ။ ပအမေတှ◌်ေလဝ် မုေလဝ်ဂွံဟွံေသင်ေတှ◌် အိုတ် ေကၞာတ်
ဒးဒုင်တဲသန်တဲု ဒးဒုင်ေြပအာ အတိုင်ဂှ်” သာ်ဝွံ ပူဂဵုမွဲတၠ မချဳဒၟံင်ပ

“လၟဟ်ဏံ ပေရင်စသုင်မံင်
စံင်ေလဝ် ဟွံေြပြပံင်။ ေကာန်ဇကုဂှ်
ပအပ်စွံလဝ်ကဵု သိဇေရင်ဇေရင်၊ ကဵုသိ
မသေကာေဒံတဲု မိမဂှ် ဒးအာ
ေကၠာန်ကေမၠာန်။ ဒၟါူဂှ်ရ ပွဟွံေထက်
ကဵုဒှ်ဂှ် ကဵဒှ်ကၠင်။ အကာဲအရာ
ဗီုလၟဟ်ဏံရေတှ◌် ပေရင်သအဓမၚာ်
ဗဴသၟတ်တံဏံ ဆလအ်ေလဝ် ေကၠံအာ
မာန် ဟွံေသင်”

ေရင်အေခါင်အရာ ညးဗဴ ေကုာံ ေကာန်ၚာ်ဂှ် ဂးရ။
ရဲသိကၟိန် ဗွဲမဂၠိင်တံ ဒၟါူအကာဲအရာ ပေရင်ဍင်ကွာန်ဏံ
ပေရင်ပိုန်ြဒပ်ဍိန်ေစှ◌်ကၠင်တဲု ဒးုန်ဂစာန်ဒၟံင် သွက်ပေရင် စသုင်
မံင်စံင်သၟးရ၊ ဒၟါူဂှ်ရ ချိတ်တ်ပၠိတ်တ် ဂွိအ်မင်မွဲရံင်စံင် ေကာန်ဇာတ်
ဇကုရ။ ၚာ်ဗဴဒးဒုင်ပအဓမတံဂှ် ဗွဲမဂၠိင် ဒှ်အဝဲ မၞံအာယုက် အကာ
(၁၂) သၞာံ (၁၄) သၞာံတဲု မၞိဟ်လုေလာန်တံဂှ် မသေကာေဒံ ဟွံေသင်
ေတှ◌် မၞိဟ်ဒေဒှ◌်ဍက်ေကဝ်သၟးရ ဒှ်ဂၠိင်။
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ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၂၊ ၂၀၂၂
ပၞာန်သီအဝဵုတိုန်ကၠင်တဲု ဂေကာံရပ်လွဟ် ဒုင်ယၟတၟိတၟိ မံက်
ကၠင် ပဲေရဝ်သၠင်ကျာတဲု လဵဂှ် ဟွံတီယၟယၟာဂေကာံ- ရပ်ညးဍင်ကွာန်တဲု
အာတ်သန် ွံကၠင်သာ်ဏံတဲု ညးဍင်ကွာန် ေရဝ်သၠင်ကျာတံ လၟဟ်မး ဒှ်
ဒၟံင်ဓဝိင်ကဵု ပေရင်ဂီုကၠီညးတံေရာင် ဂွံတီေကတ်။
“လၟဟ်ဏံ ဂွံမံင်စံင်ဂှ် ဟွံဂီုကၠီရ။ မၞိဟ်ဟွံဒးစိုတ်ကဵုဇကုမွဲ ယဝ်
ကဵုေထာံပိုင် ေဗၠတ်တ်ေတှ◌် ေဍံတံ (ဂေကာံရပ်လွဟ်ဟွံတီယၟ) ဟွံစမ်ၜ
တ် ဟွံဂၠိက်ဂၠာဲချိတ်တ်ပၠိတ်တ်မွဲသာ် ကၠင်ရပ်ဏာတဲု အာတ်သန်၊ ၜုင်တ
က်ပျဲပျာံ ဗီုဗီုဏံ ဒးမိင်မံင် မွဲေဏှံ မွဲေဏှံ” သာ်ဝွံ ညးဗဴူေရဝ်သၠင်ကျာ မွဲ
တၠ ဟီုရ။

“ဒးဟီုေဏာင်မး ဂေကာံလဵုမွဲေလဝ် ဟွံစဵုဒၞါ ဟွံမင်

တဲကၠာဂှ် ပဲေရဝ်သၠင်ကျာဏံ “ဒပ်ရာမည” နာဲဆာန်ကိက်ပ် မွဲကဵု ညးဍင်ကွာန်ရ။ ညးဍင်ကွာန်တံရ ဒးဒုင်ဒၟံင်လၟိန်” သာ်
ဂှ်မွဲရ ပလံင်လိက်ကဵု ညးေဇၞာ်ကွာန်တံတဲု အာတ်သန်အေခါန် ွံကၠင်ရ။ ဝွံ ညးဗဴမွဲတၠ ူေဒသေရဝ်သၠင်ကျာဂှ် ဂးရ။
လက်ကရဴဏံ ဂေကာံရပ်လွဟ် ယၟဗီုလဵု ဗီုလဵုေကတ်ဟွံဒး မံက်တိုန်ပၠန်တဲု
ေဍံတံ ဟီုစုတ်ဒုဟ် သွံဒၟံင်ဂဥဲၜူမာဲ သွံဒၟံင်တၞးၝာဲကထီုေဏာင် ေဍံတံဟီု
စုတ်ဒုဟ်တဲု ရပ်ဏာ တဲုေတှ◌်အာတ်သန် ေကၠာန်ကၠင် ပွသာ်ဏံရ။
“အကၠာဂှ် ဂေကာံနာဲဆာန်တံ ူကဵုေကာန်ကွာန်မွဲတဆံင် ပ
လံင်ဗိပ်လိက် ကဵုဘာလကျာ်တဲု ေကင်အာတ်ကၠင်သန်ွံ။ ကေလာန်ေဍံ
တံ ညးဍင်ကွာန်တံ ဒုင်တဲဟွံမာန်တဲု ဗွဲကဴဏံ ေဍံတံ ဗက်ရပ်မၞိဟ်သွံဂ
ဥဲၜူမာဲ တဲုေတှ◌် ေဍံတံ အာတ်ေကတ်သန် ူ (၂၀) ကိုဋ် ဒဵုကဵု (၂၀၀)
ကိုဋ်။ ပပွဗီုဏံဂှ် ဂေကာံနာဲဆာန်တံမွဲဓဝ်ရ ဟွံေသင်ဏီ။ ဂေကာံယၟဟွံမွဲ
တံဂှ်ေလဝ် မွဲတဲုမွဲ မံက်တိုန်တၟာဂလိုင်။ ဂေကာံေကၠာန်စ ဗီုဗီုဏံ ဂၠိင်ကၠင်
ေတှ◌် ညးဍင်ကွာန်တံ ဂွိအ်မံင်ၜိုဟ်ဟ်သိဟ်ဟ်ရ” သာ်ဝွံ မၞိဟ်ြတံမွဲတၠ
ူေရဝ်သၠင်ကျာ ဟီုရ။
ေလာန်ကၠင်မွဲၜါတဲဏံေလဝ် ဂေကာံရပ်လွဟ် ဟွံမွဲကဵုယၟမွဲဂ

“လၟဟ်ဏံ ဂွံမံင်စံင်ဂှ် ဟွံဂီု
ကၠီရ။ မၞိဟ်ဟွံဒးစိုတ်ကဵုဇကု
မွဲ ယဝ်ကဵုေထာံပိုင် ေဗၠတ်တ်
ေတှ◌် ေဍံတံ (ဂေကာံရပ်လွ
ဟ်ဟွံတီယၟ) ဟွံစမ်ၜတ် ဟွံ
ဂၠိက်ဂၠာဲချိတ်တ်ပၠိတ်တ်မွဲသာ်
ကၠင်ရပ်ဏာတဲု အာတ်သန်၊
ၜုင်တက်ပျဲပျာံ ဗီုဗီုဏံ ဒးမိင်
မံင် မွဲေဏှံ မွဲေဏှံ”

ေကာံ လုပ်ကၠင်ကွာန်ယံင်ဒိန် ပွိင်ဍင်ေရဝ် သၠင်ကျာတဲု ရပ်ဏာမၞိဟ်ြတံ
မွဲတၠ အာယုက် (၅၇) ဂှ်တဲု အာတ်မိက်သန် (၂၀၀) ကိုဋ်ဒေကဝ်၊ ကဵုဟွံ
မာန်တဲု ဒးဒုင်ၜုင်တက်။ တဲုပၠန် ပဲကွာန်ဆင်ဂူဂှ်ေလဝ် ဂွံလဝ်ပိုင် သွံဒၟံင်ဂ
ဥဲၜူမာဲ ေကုာံ တၞးၝာဲကထီုေဏာင်ဂးတဲု ဂေကာံရပ်လွဟ်ဟွံမွဲကဵုယၟဂှ် လု
ပ်ၜုင်တက်ဏာ ေကာန်ကွာန် (၆) တၠကီုရ ဂွံတီေကတ်။
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ဂိတုဂျလာဲ ၅၊၂၀၂၂

လံင်မၞိဟ်ယဲဂှ် တဝ်ဒးအာကဵုေပဗိက်မး ဒးကေလင်ဂတးစဴေလဝ်
ွံ” သာ်ဝွံ ေကာန်ဂေကာံပရဟိတဂှ် လဴထးရ။

ပဲဍာန်ကွဳစက် ေရဝ်ကဵုြဇပ်ဗုဂှ် ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန်ကဵု ဒပ်စဵုဒၞါ
ေဒသတံ ဒှ်ဒၟံင်ေပဗိက် မွဲေဏှံမွဲေဏှံတဲု ရဲဂေကာံဟံင်ြပာ်ကာပ

ပၞာန်သီအဝဵုတိုန်ကၠင်တဲုဂှ် ပဲဂၠံင်ကွဳစက် ေရဝ်-ြဇပ်ဗုဏံ

ရဟ် မးအာကၠင်ဒၟံင်ပဲဂၠံင်ဂှ်ဂှ် ဟိုတ်ူဟွံမွဲကဵုပေရင်ဂီုကၠင်တဲု ဒှ်ဒၟံင်

ညးဍင်ကွာန် မအာကၠင်ဒၟံင်ဗံတံ သီုဒးဒုင်ပန်ကဵု ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန်

အခက်အခဲုရ ဂွံတီေကတ်။

သၟးဟွံက ပေရင်ပၠံင်ၜး ပေရင်ပိက်ဂစိုတ်တံေလဝ် ွံကၠင်ရ။

ပဲဂၠံင်ကွဳစက် ေရဝ်ကဵုြဇပ်ဗုဏံ အခိင်ဗံ ူကဵု (၉) နာဍဳ

ပဲတဲဂိတုဂျလာဲ (၁) တဲုကၠင်ဏံ မၞိဟ်ရပ်လွဟ် (၆) တၠ

ကဝက် ဒဵုကဵုပယျဵယး (၄) နာဍဳေတံ ညးလဵုမွဲဟွံဟီု လအာကၠင်

တံ ဗိက်ဒမၠဏာ ေကာန်ေရဝ်မွဲတၠ ပဲဇေရင်ကွာန်တၟံေကၞင်ရ ဂွံတီ

ညိ သာ်ဝွံ ပဲဂိတုဂျလာဲ (၁) တဲုကၠင်ဏံ ဒပ် (ေတာင်ညိြပည်

ေကတ်။

သူ႔ေပျာက်ကျား) တွဵရးမန် လေလာင်ကဵုလဝ်သတိရ။
“ဒၟါူဂှ်ရ

အခိင်ဗံ

ဒးပလံင်မၞိဟ်ယဲကင်င်မး

ဒှ်ကၠင်

အခက်အခဲု။ ပုမိက်ဂွံီုဗင်ဟံင်ြပာ်မၞိဟ်ယဲဂှ်ကီုေလဝ် လာ်ေဍံတံ
သကၠင်အရာဲမး ကၠင်ဇီုပုပၠန်ေဏာင် ဒၟါူဂှ်ရ လၟဟ်ဏံ ဒှ်အခက်
အခဲုဂၠိင်ေကွံေကွံ” သာ်ဝွံ ေကာန်ဂေကာံမွဲတၠ ူဂေကာံပရဟိတ
ေဒသဂှ် ဂးရ။
ဂေကာံီုဗင်ဟံင်ြပာ်ပေရင်မၞိဟ် ေဒသမေဆင်စပ်တံဂှ်ေလဝ် ယဝ်
ဒးပလံင် မၞိဟ်ယဲပရဟ်မး ဒးအာတ်ဒၟံင်အေခါင် ပဲသဝ်ဝန် ေကုာံ
သၟိင်တၠမေဆင်စပ်တံဏီေဏာင်ဂးရ။

“ဒၟါူဂှ်ရ အခိင်
ဗံ ဒးပလံင်မၞိဟ်ယဲကင်င်
မး ဒှ်ကၠင်အခက်အခဲု။ ပုမိ
က်ဂွံီုဗင်ဟံင်ြပာ်မၞိဟ်ယဲ
ဂှ်ကီုေလဝ် လာ်ေဍံတံ သ
ကၠင်အရာဲမး ကၠင်ဇီုပုပၠန်
ေဏာင် ဒၟါူဂှ်ရ လၟဟ်ဏံ
ဒှ်အခက်အခဲုဂၠိင်ေကွံေကွံ”

“အာပလံင်မၞိဟ်ယဲအခိင်ဗံမး စိုပ်ေသၞဟ်ကင်ကံင်ဇဳပၞာန်
ေတှ◌် ေဍံတံဗဒိုအ်တဲု သၟာန်စၟဳစၟတ်။ ေလာဝ်ေတှ◌် အဟိန်အာပ
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ဂိတုဂျလာဲ ၂၉၊၂၀၂၂

ဟိုတ်ူေပဗိက် ဒှ်ကၠင်လဝ် ူဂိတုေအဗရဴ ၊၂၀၂၂ ေတံ
ဂှ်ရ ေကာန်ကွာန် ဗာဲမွဲဠက် ူကဵု (၁၀) ကွာန် မၞံပွဳပွ ခလာ-ေခါန်

ပဲကွာန်တံင်ဒဳ၊ နံင်သိင်ေထာန်၊ထဳဖဝ်နာင်တံဂှ် ဘာအ

ေဒင်ဂှ် ဒးပဒဴဒၟံင် ဘဲပၞာန်ရ။ ဒၟါူေပဗိက်တံဏံ မၞိဟ်ဒးလွဟ် မၞိ

လဵုအသဳကီု ဘာဇကုကဵုဇကုကီု (ဟိုတ်ူဟွံၜိုဟ်သိဟ်တဲ)ု ပံက်

ဟ်ဒးချိတ်ေလဝ်ွံ၊ သိဌာန် ဒးလွဟ်ေဇၞာ်တဲု လီုသိုဟ်အာေလဝ်

ဘာဟွံမာန်ဏီ ေကာန်ေဒသတံ ဟီုရ။

ွံကၠင်ရ။

“ဘာတန်လေဒါဝ် ကွာန်တံင်ဒဳဂှ် ဟွံဒှ်ပံက်တဲု ဒးအာတို

ဆဂှ်သၟးဟွံေသင် ဟိုတ်ူအကာဲအရာ ဟွံၜိုဟ်သိဟ်ဂှ်ရ

န်ဒၟံင် ပဲကွာန်ေသၞဟ်ေသာံေတံ။ ဍင်ကွာန်ေလဝ် ဟွံၜိုဟ်သိဟ်

ကေမၠာန်ဝဳစသတ်တိရစာန်ကီု ကေမၠာန်ကၠအ်ကီု ဒးဒိုအ်လဝ်ဖအို

ေတှ◌် ေကာန်ဇာတ်တံ အာကၠင်ဂှ် ဒးဒှ်ဒၟံင်ဓဝိင်” သာ်ဝွံ ေကာန်

တ်ရ။

ကွာန်တံင်ဒဳမွဲတၠ ဂးရ။
ပေရင်အာကၠင်ကီု သန်ေလဝ်ကန်ြဂက်ဒၟံင်ကီုတဲု သွက်
ဂွံအာစွံေကာန် ပဲဘာတၞဟ်ဟ်ဂှ်ေလဝ် သိဌာန်လဵလဵ ဝါတ်ဂါတ်
တဲု အာစွံဟွံမာန်ေလဝ်ွံ။
“ဂွံအာြပံင်မံင် လာ်မုဟ်ဍင် မတ်မလီုေတံဂှ်ေလဝ် အ
ကာဲအရာပုဂှ် ြဇဟတ်သန်ဟွံမွဲ။ သၞာံဏံ သွက်ဂွံစွံဘာကဵုေကာန်
ဂှ် ဟွံမွဲရ” သာ်ဝွံ မိမကွးဘာမွဲတၠ ဂးရ။
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နာနာတံဂှ်တဲု ဗၞိက်နာနာ ညံင်ဂွိအ်အာကၠင်ဂှ် ထပိုတ်ေကၠံရ၊ ဒၟါူ
ဂှ်ရ ရဲဒဴပၞာန်တံ ဒှ်ကၠင်အခက်ကဵုပေရင်ေဇွာံမ- ေကာန်ေဒသဂှ်မွဲ
တၠ ဂးရ။
ူကဵုဂိတုေဂျာန်ဖါအိုတ်ေတံရ ေပဗိက် ဒှ်ဂၠိင်ကၠင်တဲု
ပဲပွိင်ဍင်ပဠဝ်ဏံ ညးဍင်ကွာန်ဂမၠိင် ူကဵုကွာန် (လယ်သစ်၊ နန်း
ေတာင်၊ ပုေလာကုန်း၊ ေကျာင်းနိမ့်၊ ေမှာ်မိ၊ ပိဲေတာင်၊ ဒူးရင်းပင်)
ေတံ ေထာံသိဌာန်တဲု ဒးလုပ်သဗ ပဲဗိပ်ဒဴပၞာန်ပဠဝ်ရ။
ကဴူပၞာန်သီအဝဵုတဲု ဒၟါူဒှ်ကၠင်ပဋိပကလွဟ်ဂှ်ရ ပဲဍင်
ဗၟာဏံ ရဲဒးစးေကၠံသိဌာန်တံ လၟိဟ်ွံကၠင် (၁) ြပေကာဋိကိုဋ်ြပင်
ဣရေရာင်ဂှ် ဂွံတီေကတ် ူလိက်လေလာင် ISP Myanmar ရ။

ပဲဗိပ်ဒဴပၞာန်ပဠဝ်ဏံ
ဒဵုကဵုဂိတုေဂျာန်အိုတ်ဂှ်

ဂိတုဂျလာဲ ၁၁၊၂၀၂၂
ပပံူဂိတုေဂျာန်ဖါအိုတ်တဲုကၠင်ဏံ

ပဲပွိင်ဍင်ပဠဝ် ခ

ိုင်ဗိက် ရးတနင်သ-ဳ ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန် ကဵု ဒပ်မဟာမိတ် စဵုဒၞါညးဍင်
ကွာန်ပဠဝ်တံ ေပဗိက်ဆက်ဒၟံင်တဲု ခက်ကဵုဇက်ေဇွာံမရ၊ ဒၟါူဂှ်ရ
ပဲဗိပ်ဒဴပၞာန် ပဠဝ်ဏံ ေဇွာံမကပ်အိုတ်ေကွံေကွံရ သာ်ဝွံ ညးတာ
လျိင်မွဲတၠ ူဗိပ်ဂှ် ဂးရ။
“ေပဗိက်ဆက်ဒှ်အာ ဒဵုကဵု (၁၀) တဲဂတဏံဏီမး ရဲဒဴ
ပၞာန်တံဏံ ေဇွာံမပိုတ်မာန်မံင်ေဏာင်” ညးတာလျိင်ဂှ် ဂးရ။
ပဲဗိပ်ဒဴပၞာန်ပဠဝ်ဏံ ဒဵုကဵုဂိတုေဂျာန်အိုတ်ဂှ် ရဲဒဴပၞာန် ွံ
(၁,၁၆၆) တၠ၊ စိုပ်ဂိတုဂျလာဲ ပထမသတာဟဏံ ရဲဒဴပၞာန် ဂၠိင်တို
န်ကၠင် ဗာဲ(၈၀၀) တၠတဲု လၟဟ် ရဲဒဴပၞာန် ွံ (၁,၉၃၉) တၠေရာင်
ဂွံတီေကတ်။

ရဲဒဴပၞာန်

ွံ (၁,၁၆၆) တၠ၊
စိုပ်ဂိတုဂျလာဲ ပထမသတာဟဏံ ရဲဒဴပၞာန်
ဂၠိင်တိုန်ကၠင်

ဗာဲ(၈၀၀) တၠတဲု လၟဟ်
ရဲဒဴပၞာန် ွံ (၁,၉၃၉)
တၠေရာင် ဂွံတီေကတ်။

ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန် ွံပဲပွိင်ဍင်ပဠဝ်ဏံ သဗေဟက် ကဵုကၟာ
တ်ေကၠံ ဖျာဗၞိက်နာနာသၟးဟွံက သီုရပ်ေထာံ တၠေဆင်မသွံဒၟံင်ဗၞိက်
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ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၅၊ ၂၀၂၂
ပဲဍင်လၟိင် ပွိင်ဍင်ေရဝ် တွဵရးမန်ဂှ် ဂိတုဂျလာဲ (၃၁)
တဲုကၠင်ဏံ အခိင်ဗံ ၜိုတ် (၁၀) နာဍဳ ဒပ်ကင် ဗိပ်ဗၠာဲသၟိင်ဍင်လၟိင်
ပန်ဂစိုတ်ေထာံ သၟတ်မွဲတၠ မဒှ်ေကာန်ဂေကာံပရဟိတ လၟိင်ရ။
ယံက်ေယာဝ်ကၠင် လာ်ဗိပ်ဗၠာဲသၟိင်တဲု ဟိုတ်ူေထက်ကဵု
ဒှ်ေသၠဟ်ပၟာဂှ်ရ ဒးပန်ေထာံေဍံ -ဗိပ်ဗၠာဲသၟိင် လေလာင်လဝ်သာ်
ဏံကီုေလဝ် အေပါတ်ေဍံကီု၊ ကွဳလိုန်ဓါတ် ေကုာံ ဆီေဍံြပးဒၟံင်ဂှ်
ကီု ဆဵုညာတ်ဒၟံင် ပဲအရာပ် (၃) ေတံေဏာင်တဲု မူဟိုတ် ဇွေဍံ ဂွံ
စိုပ်ဒၟံင် ကရပ်ဗိပ်ဗၠာဲသၟိင် မၞံပဲအရာပ် (၁) ေရာဂှ် ဘိုအ်ဂွံဒးသၟာန်
ွံ- ညးဍင်လၟိင်တံ ဂးရ။
ဒှ်သာ်ဂှ်ရ အမေကာန်ဂေကာံချိတ်အာဏံ ဒဒှ်ဍာံညံင်ဂွံ
မံက်ကီု ညံင်ဂွံဂွံပေရင်ဗဗွဲဓဝ်ကီု ဆက်ဂစာန်အာေဏာင်၊ ဗွဲကိုပ်
ကၠာ ပဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၄) ဂှ် ပိန်လဝ်လိက်ကဵု သိပ်ဝန်ေဇၞာ် တွဵရး
မန်ွံ ရဴဝွံ ဂေကာံသၟတ်ပရဟိတလၟိင် ဂးရ။
“ပုမိက်ဂွံကဵုဒှ်ဂှ် ပေရင်ဗဗွဲဓဝ်မွဲ ညံင်ဂွံမံက်ရ။ လၟဟ်ဏံ
ဗီုေဍံဒှ်မံင်ဂှ် ဒၞဒှ်ပေရာဂှ် ွံပဲ အရာပ် (၃) တဲု ဇွေဍံဂှ် မူဟိုတ် ဂွံစို
ပ်ဒၟံင် ကရပ်ဗိပ်ဗၠာဲသၟိင်ေရာ။ အရာဏံ ဒဒှ်ေဍံဍာံဍာံဂှ် ညံင်ဂွံမံက်။
ကုမၞိဟ် လုေလာန်လဝ်ဒုဟ်ဂှ် ညံင်ဂွံကဵုဒုဟ်ဒဏ်၊ တဲုေတှ◌် သွက်
ညးမချိတ်အာဏံဂှ်ေလဝ် မိမယာဲတေဍံ ၚဟ်အေလဲလမျီ ၜိုတ်
ေထက်ကိက် ညံင်ဂွံဂွံကီုဂှ် ပုဂစာန်ဒၟံင်ဖိုဟ်” သာ်ဝွံ ညးတာလျိင်
မွဲတၠ ူဂေကာံသၟတ်ပရဟိတလၟိင်ဂှ် ဂးရ။

ဒဒှ်သၟတ်ဏံချိတ် ကဵု ဒဒှ်ဗိပ်ဗၠာဲသၟိင်ဟီုဂှ် တၞဟ်ြခာဒၟံင်
တၟာဂလိုင်ေဏာင်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုအမဂစိုတ်ဏံဂှ်တဲု ေကာန်ဍင်
လၟိင်တံ ဒှ်ဒၟံင်ေသၠဟ်ပၟာ လဗိပ်ဗၠာဲသၟိင်ရ။
“အတိုင်ဗိပ်ဗၠာဲသၟိင်ဟီုဂှ် ဗီုလဵုေလဝ်ဒှ်ဟွံမာန်။ အခိင်ဗံ
ေကာန်ၚာ်ဏံ ဂွံအာကရပ်ဗိပ်ဗၠာဲသၟိင်ဟီုဂှ် ဗီုလဵုေလဝ်ဒှ်ဟွံမာန်။ ဒၞက္
တဵုဒှ်အာဍာံဍာံေတံဂှ် သက်သဳေဍံွံမံင်ရေဏာင်။ (အတိုင်ဗိပ်ဗၠာဲ
သၟိင်လေလာင် ဂှ်မး) ေဍံစွံကွဳလိုန်ဓါတ်ဒၞဂှ်တဲု ညံင်ကဵုေဍံေဂတ်အာ
လာ်ဗိပ်ဗၠာဲသၟိင်ေတံ ဒှ်ဒၟံင်ေသာင်ဂှ်ေဏာင်၊ဣဏံဂှ် ဗီုလဵုေလဝ် ဒှ်ဟွံ
မာန်” သာ်ဝွံ ေကာန်ဂေကာံပရဟိတဂှ်မွဲတၠ ဂးရ။

ူသိပ်ဝန်ေဇၞာ် တွဵရးမန်ေတံ မူပိုင်ေလဝ် ဟွံကေလင်
မး ဂၠာဲနဲကဲတၞဟ်တဲု ညံင်ဂွံဒုင်စ ပေရင်ဗဗွဲဓဝ်ဂှ် ဆက်ဂစာန်အာ
ေဏာင်ဂှ်ေလဝ် ဆက်ဟီုထးရ။
“ကဵုဂေကာံတၞဟ်ဟ်တံဂှ် ပုအာတ်လဝ်အီုအဗင် ဟွံမွဲ။
ကဵုသိပ်ဝန်ေဇၞာ် တွဵရးမန်မွဲေဟင်ရ ပုပိန်လဝ်လိက်။ မုေလဝ် ဟွံ
ေတၟင်ကၠင်မး ပုထပ်ဂစာန်အာ နကဵုနဲတၞဟ်ဟ်ပၠန်ေဏာင်”ဂှ်ေလ
ဝ် ဆက်ဟီုထးရ။
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“ူေဍာတ်တ်ေတံရ

တိုန်ဒၟံင်မွဲေဏှံမွဲေဏှံ။

ကသအ်

ေလဝ် ဟွံခိုဟ်စေကွံေကွံ။ ကၠာေတံဏံ အာဝဳဒၟံင် ပဲဌာနပေရင်ထတ်
ယုက်ဨကနိ ကရပ်ကွာန် (ဝဇွမ်းေတာ) ဂှ်ကီုေလဝ် လၟဟ် ဒးပဒၟံင်
ဘဲပၞာန်ေဏာင်ေတှ◌် ဂွံမင်မွဲပေရင်ထတ်ယုက်ဂှ် ဝါတ်မံင်” သာ်ဝွံ
ညးဒေဒှ◌်ဒယှ်ကဵု သိဌာန်ေကာန်ၚာ်ဂှ် ဟီုရ။
ပဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၄) ဂှ်ေလဝ် မၞိဟ်ြတံ အာယုက် (၄၀)
သၞာံ မွဲတၠ အဟိန်ပဒၟံင်ပၞာန် ပဲကၠအ်မွဲဂှ် စုတိအာရ။
“ေကာန်ၚာ်ဂှ်ကီု

သီုမၞိဟ်ြတံေဇၞာ်ဂှ် ချိတ်အာ ပဲဗိပ်ဒဴ

ပၞာန်ရ။ ချိတ်အာ (အခိင်တုပ်ပ်) ဖါူဂယး သီုညးၜါရ။ မၞိဟ်ေဇၞာ်ဂှ်
အဟိန်ဒဴဒၟံင်ပၞာန်ဂှ် ၜိုတ် (၂) တဲဓဝ်ရ ဇွဟ်တိုန်မံင်။ ဂွံအာဝဳယဲဂှ်
ေလဝ် ခက်ကဵုဂၠံင်ဍာန်၊ ပဲဗိပ်ဒဴပၞာန်ဂှ်ေလဝ် ဂဥဲဇဗ ဟွံမွဲ” သာ်ဝွံ ညး
ဒဴပၞာန်မွဲတၠ ဂးရ။
ူဂိတုဂျလာဲ (၃၀) ေတံရ ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန် ချဳဒၟံင်ပေရင်
ပၞာန် သီုေဖျံဒပ်ပဲကွာန်တဲု ေကာန်ပွိင်ဍင်ဍာ်ဗု ူ ကဵု (၅) ကွာန်
လၟိဟ်မၞိဟ် ၜိုတ် (၁,၀၀၀) တၠ ဂိပ်ဒဴဒၟံင်ဘဲပၞာန်ရ။

“ေကာန်ၚာ်ဂှ်ကီု

သီုမၞိဟ်ြတံေဇၞာ်ဂှ် ချိတ်အာ
ပဲဗိပ်ဒဴ

ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၉၊ ၂၀၂၂
ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန်တံ ဟိုတ်ူချဳဒၟံင်ပေရင်ပၞာန်ကီု ဟိုတ်ူ
လုပ်ေဖျံလဝ်ဒပ် အပဲကွာန်ကီုဂှ်ရ ေကာန်ကွာန် ွံပဲပွိင်ဍင်ဍာ်
ဗု ရးတနင်သဳဂှ် ေထာံသိဌာန်ဇကုတဲု ဒးပဒဴဒၟံင်အိုတ်ရ။ ဂိတုအဝ်
ဂါတ် ပဲပထမသတာဟဏံ ဂဥဲဂှ်ေလဝ်ဝါတ် ဂွံဝဳယဲဂှ်ေလဝ် ဟွံ
ဂတာပ်အခိင်တဲု ရဲဒဴပၞာန် (၂) တၠ ဒးချိတ်အာရ ဂွံတီေကတ်။
မၞိဟ်ချိတ် (၂) တၠဂှ် မၞိဟ်ြတံ အာယုက် (၄၀) ူကွာန်ဨ
ကနိ မွဲတၠ၊ ေကာန်ၚာ် အာယုက် (၁၁) သၞာံ ူကွာန် (ဝဇွမ်းေတာ)
ဂှ်မွဲတၠရ ေကာန်ေဒသတံဟီု။

14

ပၞာန်ရ။ ချိတ်အာ

(အခိင်တုပ်ပ်) ဖါူဂယး သီုညးၜါရ။
မၞိဟ်ေဇၞာ်ဂှ် အဟိန်ဒဴဒၟံင်ပၞာန်ဂှ်
ၜိုတ် (၂) တဲဓဝ်ရ

ဇွဟ်တိုန်မံင်။ ဂွံအာဝဳယဲဂှ်
ေလဝ် ခက်ကဵုဂၠံင်ဍာန်၊
ပဲဗိပ်ဒဴပၞာန်ဂှ်ေလဝ်
ဂဥဲဇဗ ဟွံမွဲ”
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ဂိတုဂျလာဲ ၂၈၊ ၂၀၂၂

“တဲေဍံတံၜုင်တက်

နာဲေချာဲဂှ် ေကာန်ကွာန်တံေလဝ်

ေဖက်အာကီုရ။ တၚဲကီု ဗံကီု ညးမွဲေလဝ် ဟွံဂံင်တိတ်မးရ။ ရဲရပ်လွ
သၞာံ ၂၀၂၂ ၊ ဂိတုဂျလာဲ (၂၄) ဂှ် ဂေကာံမန်ရပ်လွဟ်
မွဲ ဂေကာံ နကဵုကယျိင်ပၞာန်ေပင်င် လုပ်စိုပ်ကၠင်ကွာန် ယံင်ဒိန်

ဟ်တံဏံ တံင်ေကာန်ကွာန်တဲု ေဖက်အာတ်သန်ပၠန်ဂှ် ဒှ်မံင်ဓဝိင်”
ေကာန်ေဒသဂှ်မွဲတၠ ဂးရ။

မလုပ်အေဝါင်ဂအံုကွာန် ယံင်ေရဝ် မၞံေရဝ်သၠင်ကျာ တွဵရးမန်တဲု
ၜုင်တက် ေကာန်ကွာန်မွဲတၠ မၞံယၟနာဲေချာဲတဲု ရပ်ဏာရ။

ပဲကွာန်ယံင်ဒိန်ဏံ နာဲေချာဲဂှ် သွံဒၟံင်ဂဥဲၜူမာဲသၟးဟွံက သီု
ေကၠာန်ဒၟံင် ကေမၠာန်ေဝင်ဇင်လံင်သန်ေဏာင် ေကာန်ေဒသဂှ်မွဲတၠ

ရဲလုပ်ရပ်ဏာ နာဲေချာဲအာယုက် ၅၇ ဂှ် ေကာန်ပၞာန် (၆)

ဟီုကဵုဌာန်ရမာင်ညးဍင်မန်ရ။

တၠ ကျိင်လဝ်ကယျိင်ပၞာန်ကီုေလဝ် ပဲပၞးဂှ် မူရဴတဆိပ်မွဲေလဝ် ဟွံ
မွဲေရာင် ဂွံတီေကတ်။

ပၞာန်သီအဝဵုတဲုမုဟွံလအ်မွဲသာ် ပဲပွိင်ဍင်ေရဝ်သၠင်ကျာဏံ
ဂေကာံရပ်လွဟ် နာဲဆာန်ကိက်ပ် မဒုင်ေကတ်ယၟ “ဒပ်ရာမည” ဂှ်

ဂေကာံရပ်လွဟ်ဏံ ဆၜိုတ်ၜုင်တက်ဓဝ်ဟွံေသင် သီု

ချဳဒရာင်ဒၟံင်တဲု ဗက်ဒၟံင်သန်အေခါန် ူညးဍင်ကွာန်တံရ။

အာတ်လဝ်သန် (၁၀) ကိုဋ်ဒေကဝ်ဏီေဏာင် တၠတမ်ပိုင်မွဲတၠ
ဂးရ။
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ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၄၊ ၂၀၂၂

တံအိုတ်တဲုမှ ဗီုေဍံတံ ဒးစိုတ်ဂှ် ေဍံတံေကၠာန်ဏာ” သာ်ဝွံ ေကာန်
ေဒသဂှ် ဆက်ဟီုရ။

၂၀၂၂ ၊ ဂိတုဂျလာဲ (၃၀) ဂှ် ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန် လုပ်ကၠင်
ကွာန်ဨကနိ ပွိင်ဍင်ဍာ်ဗု ရးတနင်သဳတဲု ပၠံင်ၜး ဗိက်ဒမၠဏာ ကွဳ
စက်၊ကွဳလိုန်ဓါတ် ေကုာံ အေပါတ်မၞံၚဟ်မးတံရ ဂွံတီေကတ်။

စံင်သိ ၊ ရပ်ခမဳသင် ရပ်ေကာန်ကွာန်တဲု ၜုင်တက် ပျဲပျာံ
ပိက်ဂစိုတ်ဒၟံင် ပဲပွိင်ဍင်ဍာ်ဗုဂှ် ဒပ်ဏံရေဏာင် ေကာန်ေဒသတံ
ဟီုကဵုဌာန်ရမာင်ညးဍင်မန်ရ။

“ ကွဳလိုန်ဓါတ် ူကဵုကွာန်ဂှ်ေလဝ် ဟွံေအာန်ူ (၂၀) မ

ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန်

(ပဲဘာသာဗၟာဂှ် ဒှ်ဒၟံင်ပွိင်ဍင်ေရဝ်)

ဟိုတ်ူလုပ်ေဖျံလဝ်ဒပ်

ပဲကွာန်ဂှ်ရ

လၟဟ်ဏံ

ေဍံတံဖိက်ဏာကဵု ကွဳစက်ဇက်တိ (၂) မ။ ဗာတရဳကွဳစက်တံ အ

ေကာန်ကွာန် ၜိုတ် (၁,၀၀၀) တၠ ူကဵု (၆) ကွာန် ပဒဴဒၟံင်ရ ဂွံတီေက

ေပါတ်စသုင်တံ လဲလှာဲ သန်ထဝ်တံ ဗိက်ဒမၠဏာ ဗွဲမဂၠိင်” သာ်ဝွံ

တ်။

ေကာန်ေဒသဂှ် မွဲတၠ ဂးရ။
ေဍံတံ ဗိက်ဒမၠဏာ အေပါတ်ပဲကွာန်တဲုဂှ် နကဵုလွဟ်
ေဇၞာ်ကီု နကဵုလွဟ်ေဍာတ်ကီု ေဍံတံ ေြခာဟ်ပန်ဒၟံင် ဗွဲပွဳပွဂှ်ဏီ
ဂးရ။
“ကပ်အိုတ်ဒၟံင် အလံုမွဲကွာန်ရ။ ပဲဒပ်ေဍံတံ သက်စ
သက်သုင်ပိုတ်တဲု တိတ်ဂၠာဲဟိုတ် ဒှ်ဒၟံင်ဗီုဂှ်။ ဘာတ်ပိတ်ေထာံ မၞိဟ်
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ဂိတုဂျလာဲ ၆၊ ၂၀၂၂
ပဲပွိင်ဍင်ဍာ်ဗုေတံ ဂေကာံပျသဝ်ထဳ ကဵု ဂေကာံ(စွန်း
ရဲေသွးေသာက်) မဒုင်သဇာကံင်ဇဳပၞာန်ဂှ် ပံင်ေတာဲကဵုဒပ်ပၞာန်
ထးဟိုတ်စၟဳစၟတ်စရင်ကၟဲတဲု အဟိန်စၟဳစၟတ်ဒၟံင်စရင်ဂှ် ပလီုပလာ်သိ
ဌာန်၊ ကုရဲသိကၟိန် ေဍံတံလုပ်ဂၠာဲရပ်ဂှ်ေလဝ် ေဍံတံဍဵဍိက်ပျဲပျာံ၊

“အခိင်ဗံ ကွဳစက်ပၞာန် ပါကၠင်ြဇဟတ်ေပင်င်ရမး ညးမွဲ
ေလဝ် ဟွံဂံင်မံင်ပဲသိရ၊ ဂိပ်ပအိုတ်တး၊ အဟိန်ဂိပ်ဂှ် ေဍံတံဆဵု
ေတှ◌် ဒးၜုင်တက်ပၠန်။ စၟဳစၟတ်စရင်ကၟဲေဏာင်ဂးတဲု ညးဍင်ကွာန်
ဟွံမွဲကဵုဒုဟ်ဒဏ်ဂှ်ေလဝ် ေဍံတံၜုင်တက်” သာ်ဝွံ ညးဗဴ ေကာန်ပွိင်
ဍင်ဍာ်ဗုမွဲတၠ ဒးဆဵုဂဗကၠင် ပေရင်စၟဳစၟတ်စရင်ကၟဲဂှ် ဂးရ။

မှက်ညးဍင်ကွာန်ဂလိုင် ပိုင်ပဳဂှ်ေလဝ် ေဍံတံ ဖံက်ခတိုဟ်ပလီုပ
လာ်ေထာံ ပွပကီုပိုက် မပံသာ်ဏံ ေဍံတံလုပ်သဏာ ပဲကွာန်ဗွဲမ
ဂၠိင်ဂှ် ဂွံဆဵုေကတ်-သာ်ဝွံ ညးဍင်ကွာန်ေဒသတံ ဟီုကဵုဌာန်ရမာင်
ညးဍင်မန်ရ။

တဲုပၠန် လာ်ခေတှ◌်ကာန်ဗံက် (ပွိင်ဍင်ဍာ်ဗ)ု ဒၞမၞိဟ်တံ
အာကၠင်ဂၠိင်ဂှ် ဒပ်ကံင်ဇဳပၞာန် ေဖျံစွံလဝ်ဒပ်တဲု သၟာန်သၟက်စၟဳစၟတ်
ညးဍင်ကွာန်မအာကၠင်တံ၊ သန်ကီု အေပါတ်ကီု ေဍံတံ ဗက်သီ
ေကတ်ေထာံ ဂးရ။

“ဂိတုေဂျာန် (၂၁) တဲုကၠင်ဏံ ဗံၜိုတ် (၁၁) နာဍဳ နကဵု
ကွဳစက် (၃) မ ေဍံတံလုပ်ကၠင်ကွာန်သာဒဳ(ဇာဒီ) စၟဳစၟတ်စရင်ကၟဲ
ေဏာင် ေဍံတံဟီု၊ တဲုေတှ◌် ‘ေဟံ-မိင်မံင်ဗုပံက်တင်ေဏာင်’
ေဍံတံဟီုသာ်ဏံတဲု ေဍံတံ တက်ပလီုေထာံ တင်သိ၊ တဲုေတှ◌်
ဓဗး ထၞိက်ရဲသိ၊သီုဒဒုကဵုဍတ်(ဒင်)လွဟ်ဏ”ီ ရဴဝွံ ေကာန်ေဒသဂှ်
မွဲတၠ ဟီုထးရ။

“ဟိုတ်ူဟွံဒးစိုတ် ေသၞာတ်တၠအဝဵုပၞာန်ဂှ်ရ မၞိဟ်တံ ကဵ
ဒဵဒး။ ဒၟါူဏံ ေဍံတံသကၠင် ပကီုပိုက် ၜုင်တက် ညးဍင်ကွာန်၊ အ
ကၠာဂှ် သၟတ်(၂) တၠ မုေလဝ်ဟွံေဆင်ကဵုပေရင်ဍင်ကွာန်မွဲသာ် ဂ
ေကာံ(စွန်းရဲ) ရပ်တဲု ဂစိုတ်ေထာံ ပဲဂၠံင်။ ၝေဍံတံေကတ်ဂှ် ယဝ်ဟွံဂွံ
ေတှ◌် ဂၠာဲဒုဟ်နာနာသာ်တဲု ေဍံတံ သပကီုပိုက် သမာန်ကဵု ညးဍင်
ကွာန်” သာ်ဝွံ ေကာန်ကွာန်ဨကနိမွဲတၠ (ပွိင်ဍင်ဍာ်ဗ)ု ဂးရ။

ဂေကာံပျသဝ်ထဳဏံ ေဍံတံတက်ေတှ◌် လုပ်တက်ကဵု
သံေဏာင် ဒၟါူဂှ်ရ မၞိဟ်ြတံမွဲတၠ ဇုတ်သဲကဝ် ဂွံအာဒွဵသာတ်တ်ြမ
ဟ်ဟ် ဂွံတီေကတ်။

ပဲဂိတုေဂျာန် ူကဵုစၟတ်တဲ (၁၅) ဒဵုကဵု (၁၈) အပဲပွိင်(၄)
တဲဏံ ေကာန်ကွာန် (၉) တၠ ူကဵုကွာန် ဨကနိ၊ ကေညန်ေအန်၊ မူဒူ၊
ရလာင်၊ ေအန်ပျာ (ပွိင်ဍင်ဍာ်ဗ)ု တံ ဒးဒုင်ဂစိုတ်လဝ် ွံမံင်ေဏာင်
ဂးရ။
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ဂိတုဂျလာဲ ၁၄၊ ၂၀၂၂

ပၞာန်တဲု ဒဵုကဵုအခိင်ေပင်င်ဂှ် ဟွံဂံင်ဒုင်တဲ။ ဆး ညးတံ ဆာန်ဍအဲတဲု
နကဵုဗၞတ်ဗတ်အခိင်ရ ညးတံခါန်လဝ်အဲ” သာ်ဝွံ အာဘာမွဲတၠ မလုပ်

ရဲ CDM (Civil Disobedience Movement – CDMစာန်စးကဵုပွပၞာန်သီအဝဵုတဲု ဟွံေကတ်တာလျိင်

လဝ် CDM ဂှ် ဂးရ။

သၟဝ်တဲတၠအဝဵု

ပၞာန်) မၞံေဒသနာနာတံ လု◌ၟဟ်ဏံ ေသာံဂွံကေမၠာန်ကၟိတ်တၟိဂှ်
ေလဝ် ဟွံေလာဲသွာ၊ ပေရင်ဂီုကၠီေလဝ် ဟွံမွဲတဲု ဆလအ်ဒးဒုင်ရပ်

ပၞာန်သီဂွံအဝဵု (၁) သၞာံြပင်ဣရဂှ်ေလဝ် ပဲရဲ CDM တံဏံ
ဟွံဂွံကေမၠာန်တၟိတဲု မၞိဟ်ဟွံမွဲကဵုကေမၠာန်ဂှ် ွံဒၟံင်ဗွဲမဂၠိင်ရ။

ေရာဂှ် ဒှ်ဒၟံင်ဓဝိင်ေရာင် ဂွံတီေကတ်။
“ဒှ်ဒၟံင်ကာလ ကဝ်ေဗတ်ပၠန်ေတှ◌် ဂွံေဗာန်လိက် ပဲမးဂှ်
ပၞာန်သီအဝဵု လအ်ကၠင်မွဲသၞာံြပင်တဲုဂှ် ရဲ CDM တံ ဒှ်

ေလဝ် ဟွံေြပြပံင်။ ဂွံပံက် online class ဂှ်ေလဝ် အလဵုအသဳပၞာန်

ကၠင်အခက်ခဲုကဵု ပေရင်စသုင်မံင်စံင်ရ။ ယဝ်ကဵုကေလာန် (ခါန်

ထပိုတ်ဒၟံင် ေအန်တာေနတ်ေတှ◌် ဗီုလဵုဂွံပေရာ။ ယာဲအပါေြပြပံင်

ကေလာန်) ကုရဲ CDM တံမး ဂွိင်ေဖက် ဒပ်ပၞာန် သဒုဟ် ေကတ်အ

မံင်ေဏာင် ဟွံေကၠာဝ်ပုင်” သာ်ဝွံ အာေၝာံမွဲတၠ မလုပ်လဝ် CDM

ေရဝ်ပၠန်တဲု တၠကေမၠာန်ဗွဲမဂၠိင်တံ ဟွံဂံင်ဒုင်တဲ ရဲ CDM ရ။

ဂးရ။

ဟိုတ်ူဟွံမွဲကဵု ကေမၠာန်အခိင်ေပင်င်ဂှ်ရ ရဲ CDM တံ ဒှ်
ဒၟံင်အခက်အခဲုဗွဲမေလာန်တဲု သွက်ဂွံတိတ်ဍင်မး ဂှ်ေလဝ် ဒးဒုင်

ဒပ်ပၞာန်ေလဝ် ပၞတ်လဝ်ကဵု ရဲ CDM တဲု ဟိုတ်ူဗက်ရပ်ဒၟံင်
ဂှ်ရ ရဲ CDM တံ ဒးမံင်ဒၟံင်ကဵုဓဝ်ဓဝိင်။

ကၟာတ်လဝ်၊ အခိင်ဟွံဲု ဒးဒုင်ရပ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်မာန်ဒၟံင်ေဏာင်ဂှ်
ေလဝ် ဒးေဖက်ဒၟံင်ပၠန်-သာ်ဝွံ ရဲ CDM တွဵရးမန် မးဒုင်စသိုင်ဂတ
မတ်တံ ဂးရ။

“ကၠင်စၟဳစၟတ်စရင် ပဲသိေတှ◌် ေဖက်ဒၟံင်ကီုရ။ သၟာန်ပေရင်
ကေမၠာန်ေတှ◌် မၞိဟ်‘ဗဗာဲ’ ဗီုဏံရ ဒးဟီုဏာ” သာ်ဝွံ အာေၝာံမွဲတၠ
လုပ်လဝ် CDM ဂှ် ဂးရ။

“အဲဂှ် ဒှ်ဒၟံင်အာဘာ လုပ်လဝ် CDM ေတှ◌် ဘာပုဂလိ
ကတံ ဟွံဂံင်ဒုင်တဲ။ ညးတံဂွိင် ေဖက်ခက် (ေဖက်ဒှ်ြပသၞာ) ကဵုဒပ်

ပဲကဵုတွဵရးမန် ရဲ CDM ွံလၟိဟ် (၄,၀၀၀) ြပင်ေရာင် ဂွံတီ
ေကတ်။

18

#.njdtnjaeK>cjar.mNihjp:Y;Õcjmnj

#.njdtnjaeK>cjar.mNihjp:Y;Õcjmnj

19

