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ဤအစီရင္ခံစာသည္  ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ဟူးေကာင္းေဒသရိွယုဇန၏ အႀကီးစားစုိက္ပ်ဳိးေရး စီ 
မံကိန္းအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အတင္း အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို တိုက္ရိုက္ ဆိုးက်ဳိးခံစားေနၾကရေသာ 
ေတင္သူလယ္မားမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ လက္ရိွဘ၀ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပထားသည္။

Mungchying Rawt Jat (MRJ) သည္ အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္အတြင္း အႀကီးစား ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ား
ေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ဆိုးက်ဳိးခံစားေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ 
ဖဲြ႕စည္းထားေသာ အဖဲြ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 Mungchying Rawt Jat (MRJ) ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ :

  ● အေျခခံလူထုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
  ● ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရရိွေရး၊
  ● သဘာဝအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊
  ● ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရရွိေရး၊
  ● ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းလုံၿခံဳေသာ ဘဝရရွိေရး။

ရွင္းလင္းခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စံျပေက်းရြာမ်ား

အစုိးရ၊ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ကုမၸဏီႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ား အက်ဳိးတူလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
‘ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး’ ပုံစံအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း အႏံွ႔အျပား 
ေတြ႔ရိွေနရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ 
ၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ ေဒသခံ ေက်းရြာသူ/ရြာသားမ်ားသည္ ‘စံျပေက်းရြာ’ အမည္ခံ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး 
စခန္းမ်ားသုိ႔  အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံၾကရသည္။ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားတို႔မွ စံျပေက်းရြာမ်ားေၾကာင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ား ယခင္ထက္ အဆင့္ျမင့္လာသည္ဟု ဂုဏ္ယူ၀ံၾကြားစြာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ 
ေျပာဆိုေနျခင္းမွာ လက္ရိွ အေျခအေနႏွင့္ တျခားစီျဖစ္ေနသည္။ 

ဤေျပာင္းေရႊ႕ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံ အိမ္ယာမ်ား ခိင္ုခ့ံမႈမရိွေပ။ ေသာက္ေရ၊ 
သုံးေရမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ လုံေလာက္မႈ မရွိေပ။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလည္း 



2

စံျပမျဖစ္သည့္ စံျပစခန္းမ်ား

မရရိွၾကေပ။ ဤကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈေၾကာင့္ ေက်းရြာသူ/ရြာသားမ်ားသည္ ေန႔တဓူ၀ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ 
လယ္ယာေျမမ်ား ဆုံးရ ႈံးခဲ့ ၾကၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အခက္ခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ေန႔စဥ္ 
မိသားစု ထမင္းနပ္မွန္ႏိုင္ရန္ပင္ လုံၿခံဳေရးအာမခံခ်က္မဲ့သည့္ လုပ္ခနည္းေသာ ေန႔စားအလုပ္မ်ားကုိ 
ရွာေဖြလုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္။ ေနရာသစ္တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ 
သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္မ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ ေနၾကရသည္။ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
စီမံကိန္းေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ား 
ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဤျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀သည္ စံျပေက်းရြာတြင္ေနေနသည္ဟု မခံစားရပ ဲ
ဒုကၡႏွင့္ျပည့္ေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနေနရသည္ဟုသာ ခံစားေနရပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးစခန္း ၃ ခုျဖစ္သည့္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသမွ 
စံျပစခန္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံအနီးရွိ ေအာင္ျမင္သာစခန္းႏွင့္ မလိယာန္စခန္းတုိ႔၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ 
စုစည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၊ကၽြန္မတုိ႕၏ မေရႊ႕ေျပာင္းမီ 
ဘ၀အျခအေနႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီးေနာက္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည့္ ဘ၀အေျခအေနမ်ားကုိ 
တေစ့တေစာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေအာင္ျမင္သာနွင့္ မလိယာန္စခန္းမ်ားမွ လူဦးေရအေျခအေန 

ေအာင္ျမင္သာစခန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၃၁၇ ရွိၿပီး လူဦးေရ ၂၀၇၅ ေက်ာ္ ေနထုိင္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ မဇြပ္ရြာ၊ တန္ဖဲရြာႏွင့္ ပဒန္(လဖဲ့) ရြာမွ 
ရြာသူ/ရြာသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မလိယာန္စခန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၂၀ စုရ ွိ ၿ ပီး ၊ လူဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္သည္။ ၄င္းတို ႔သည္ 
ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ ေဒါင္ပန္၊ ေအာင္ဂ်ာယာန္ႏွင္ဒိန္ဂါဇြပ္
(မလိယာန္) ေက်းရြာမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။

ယုဇနစံျပေက်းရြာ လူဦးေရအေျခအေန

 ယုဇန စံျပေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀ ရိွၿပီး လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႕သည္ 
ယုဇနကုမၸဏီ၏ ပီေလာပိနံစုိက္ပ်ဳ ိးေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ ဘန္ေကာက္ေက်းရြာ၊ 
ေအာင္ရာယန္ေက်းရြာ၊ နာမ္႔ဆုိင္ေက်းရြာ၊ ေလာတ္ဂ်ာပါ၊ ၀ါရာဇြပ္ေက်းရြာ၊ ဂ်ထူးဇြပ္ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည္။
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ေက်းရြာသူ/ရြာသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေျမယာမွ အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခံၾကရၿပီး လူဦးေရစုၿပံဳ ျပည့္ၾကပ္ 
သည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ အတင္းတြန္းပုိ႔ခံၾကရေသာေၾကာင့္ မိသားစုအား ရွာေဖြလုပ္ကုိင္ ေကြ်းေမြးႏိုင္သည့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ၀င္ေငြရရိွႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကသည္။ ယခင္အခ်ိန္က မိသားစု 
တႏွစ္စာ ၀မ္းေရး အတြက္ ဖူလုံစြာ ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး မိသားစု၀င္မ်ား၏ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးစရိတ္ႏွင့္ 
သားသမီး ပညာ ေရးစရိတ္မ်ားအတြက္ ရွာေဖြေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ယခုအခါ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ ရန္ပင္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသႏွင့္ ျမစ္ဆုံေဒသရိွ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။

ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရသည့္ ေဒသခံလူမ်ား၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

 အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ ခံရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံမ်ား

trnf- a':vkatmef
ae&m- atmifjrifom pHjypcef;

touf- 56 ESpf

rajymif;a&$@rDtajctae

ေတာင္ယာၿခံေတြန႔ဲ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ယာက (၂) ဧကရိွတယ္။ (၁) ဧကမွာ 
(၄၅) တင္းထြက္တယ္ဆိုေတာ့ (၂) ဧကမွာ တင္း (၉၀) ေလာက္ ထြက္ပါတယ္။ ဝါးၿခံ (၈) ဧကမွာ ဝါးရံုက 
(၁၀၀၀) ရွိတယ္။ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြက ပ်မ္းမွ် (၁၅) သိန္းဝန္းက်င္ရိွပါတယ္။ လိေမၼာ္ၿခံ (၁၂.၆၈) ဧကမွာ အပင္ 
(၁၅၀၀) စိုက္ပ်ိဳးထားတယ္။ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ပ်မ္းမွ် (၂၀) သိန္းေလာက္ရိွတယ္။ ေရာင္းရတဲ့ဝင္ေငြေတြန႔ဲ 
မိသားစု လံုေလာက္မႈရိွပါတယ္။ စုေဆာင္းဖို႔လည္း ရိွပါတယ္။ ရာသီေပၚသီးႏံွကို ဆယ့္ႏွစ္ရာသီလံုးမွာ 
စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေရာင္းခ်ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ရင္းန႔ဲ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈလည္း အၿမဲတမ္းရိွေနေတာ့ 
က်န္းမာေရးကေတာ့ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ပါဘဲ။ စိတ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္န႔ဲလည္း ေနထိုင္ခဲ့ရတာေပါ့။

ajymif;a&$@+yD;tajctae

မတ္လ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အစ္ိုးရ အမိန္႔ဆိုၿပီး အိမ္ကပစၥည္းေရာ၊ လူေရာ အကုန္လံုး ေျပာင္းေရႊ႕ 

ar;jref;csuf 1
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အိမ္မွာ ကုန္စုံဆုိင္ေရာင္းတယ္။ လယ္လဲလုပ္တယ္။ လယ္ဧက ၃ ဧကမွာ တႏွစ္ တင္း ၈၀ ထြက္တယ္။ ၿခံဧက 
မွာက ရာသီေပၚသီးႏံွျဖစ္တဲ့ မုန္ညွင္း၊ ပဲ၊ ဗူး၊ ဖရုံေတြစုိက္ပ်ိဳးပါတယ္။ က်မတုိ႔ရဲ႕ လက္ရိွအလုပ္အကုိင္န႔ဲက 
မိသားစုအတြက္ လံုေလာက္မႈရွိတယ္။ ဒီမွာက မ်ားေသာအားျဖင့္ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ က်မ အဲဒီမွာတုန္းက 
ေစ်းေရာင္းရင္း ကေလးထိန္းတဲ့အလုပ္ လုပ္ပါတယ္။ 

trnf- a':aumhbl
ae&m- atmifjrifom pHjypcef;

touf- 30 ESpf

rajymif;a&$@rDtajctae

ajymif;a&$@+yD;tajctae

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ (၃) လပုိင္းေလာက္မွာ ဒီကထြက္မသြားဘူးဆုိရင္ ဖမ္းမယ္လုိ႔ ေျပာၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရကတည္း 
ကေန က်မအတြက္ လုံၿခံဳမႈမရွိလုိ႔ ေအာင္ျမင္သာကုိဘဲ ေျပာင္းခဲ့ရပါတယ္။ တန္ဖရဲမွာ ေနလုိ႔မရလုိ႔ ၂၀၁၂ 
(၃) လပုိင္း ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ေျပာင္းရတယ္။ က်မတုိ႔က ကုန္စုံဆုိင္ဆုိေတာ့ ပစၥည္းေတြအရမ္းမ်ားတယ္။ 
ဒီိကုိေျပာင္းတာက စိတ္ပါလုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရလုိ႔ပါ။ ဒီမွာလဲ ဟုိက ဆုိင္ေျပာင္းလာတဲ့ ကုန္စုံ၊ 
ကုန္ေျခာက္ကုိ အိမ္မွာဘဲ ေရာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အျခားစုိက္ပ်ိဳးတာေတြမရွိဘူး။ ဒီမွာက အရင္လုိေစ်းေရာင္းလဲ 
မေကာင္းေတာ့ မိသားစုအတြက္ မလုံေလာက္ႏုိင္ဘူး။ က်မတုိ႔ ဒီလုိေျပာင္းလာေတာ့ အစားထုိးအျဖစ္ 
အိမ္၊ ၿခံန႔ဲ ဆန္ေတြ ေပးပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေပးမေပးေတာ့ မေသခ်ာဘူး။ ပုိက္ဆံတတ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ 
တျခားကေလးေတြလုိ ေက်ာင္းထားေပးခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းဆရာ/မေတြက ကေလးေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း 
မသင္ေပးဘူး။ သင္ခ်င္သလုိ သင္ၾကတယ္။

ခိုင္းခံခဲ့ရတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ မေျပာင္းခ်င္ပါဘူး။ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ခိုင္းလို႔ပါ။ အလုပ္အကိုင္ကေတာ့ 
ေတာင္ယာပါ။ အစိုးရက ေပးတဲ့ေျမ (၂) ဧကမွာ စိုက္စားပါတယ္။ (၁) ဧကမွာ (၁၀) တင္းေလာက္ထြက္တယ္။ 
(၂) ဧကဆိုရင္ တင္း (၂၀)ဘဲ ထြက္တယ္။ ေက်ာက္ေတြ အရမ္းေပါေတာ့ သီးႏွံေတြ စုိက္စားလို႔မရဘူး။ 
ခုရတဲ့ေထာက္ပ့ံေငြန႔ဲ လံုေလာက္မႈမရိွေတာ့ နဂိုကပါလာတဲ့ ကြ်ဲ၊ ႏြားေတြကို ေရာင္းလိုက္ရတယ္။ ကုမၸဏီက 
ဆန္ေတာ့ေပးပါတယ္။ (၂၀၁၁) တုန္းက ဆန္အိတ္ (၂၀) ေပးပါတယ္။ ဒီႏွစ္ (၆) လစာ အတြက္ဆိုၿပီး(၁၁)
အိတ္ေပးပါတယ္၊ ေနာက္ထပ္ျပန္ေပးမယ္၊ မေပးဘူးဆိုတာက သိပ္ေတာ့မေသခ်ာေသးဘူး။ တစ္သက္ လံုး 
ေထာက္ပ့ံမယ္လို႔လဲ မထင္ပါဘူး။ ေထာက္ပ့ံတာေတြ ရပ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္သလိုဘဲ ရွာေဖြစားေသာက္ 
ၾကရမွာေပါ့။ က်မေယာက်ာ္းက လူႀကီးေရာဂါ နာတာရွည္ၿဖစ္ေနတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပိန္ပိန္လာတယ္။ 
ကေလးေတြေတာ့ ခဏခဏဘဲ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးေတြက စာလဲ သိပ္မလိုက္ႏိုင္ဘူး။ 
ဒီမွာက ေက်ာင္းက (၁၀) တန္းထိေတာ့ ရွိတယ္။ မန္ခိန္နဲ႔ တြဲဖက္ေက်ာင္းပါ၊ စည္းကမ္းလဲ သိပ္မရွိလို႔ 
ေအာင္ခ်က္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို က်တယ္။ ေနာင္ ကေလးေတြ ႀကီးလာရင္ တၿခားေနရာမွာဘဲ ေက်ာင္း 
ထားခ်င္တယ္။ □

ar;jref;csuf 2
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ေဆးခန္းန႔ဲ ေဆးရုံေတြရွိေပမယ့္ ပုိက္ဆံခက္ခဲေတာ့ ဘယ္သူမွသိပ္မသြားၾကဘူး။ ကုမၸဏီကေပးတဲ့ 
အိမ္ၿခံဝင္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးန႔ဲ ေက်ာက္ေတြေပါတဲ့ေျမမွာ ဘာတစ္ခုမွ စုိက္ပ်ိဳးစားလုိ႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ 
ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲတယ္ဆုိတာ ကုိယ္ဘဲသိပါတယ္။ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံထားရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြလုိ႔ က်မ 
ခံစားရပါတယ္။ က်မေယာက္်ားကေတာ့ အိမ္ကဝင္ေငြန႔ဲ မလုံေလာက္လုိ႔ ေရႊေမွာ္မွာ ေရႊသြားတူးပါတယ္။ 
ရတဲ့အခါလည္းရတယ္၊ မရတဲ့အခါလည္းမရဘူး။ က်မတုိ႔က အရင္ တန္ဖရဲရြာကုိဘဲ ေစ်းျပန္ေရာင္းပါမယ္လုိ႔ 
ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ ေရျဖတ္တဲ့အခါ ေတာ္ေတာ္ေလးေဝးတဲ့ က်ိန္ခရမ္ေခ်ာင္းမွာ ေရသြားခပ္ရတယ္။ 
ခပ္ထားတဲ့ေရကုိလည္း ေခြ်ေခြ်တာတာသုံးေနရတယ္။ ေအာင္ျမင္သာစံျပေက်းရြာမွာေနတဲ့ က်မတုိ႔ 
အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဘဝေတာ့ အိမ္ထဲမွာဘဲ ေနရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ားစုရဲ႕ ေယာက်ာ္းေတြလည္း 
စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ခရီးထြက္ေနရတယ္။ □

ar;jref;csuf 3

trnf- OD;tif*sKHcGef;'l
ae&m- atmifjrifom pHjypcef;

touf- 96 ESpf

rajymif;a&$@rDtajctae

အဘုိးတုိ႔မိသားစုက ေတာင္ယာလုပ္ငန္းန႔ဲပဲ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပါတယ္။ ယာ (၃) ဧကမွာ စပါးတင္း 
၁၀၀ ထြက္ပါတယ္။ ၿခံ (၂) ဧကမွာေတာ့ လိေမၼာ္ပင္ (၄၀) ေလာက္စုိက္ထားပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြက (၅) 
သိန္းေလာက္ရတယ္။ အဘုိးတုိ႔ ဒီလုိဘဲ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရတာ မိသားစုလည္ပတ္မႈရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး 
က်န္းမားေရးလဲေကာင္းမြန္ခဲ့ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ပုံမွန္လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာန႔ဲ ေနထိုင္ႏိုင္ခဲ့ 
တယ္။

ajymif;a&$@+yD;tajctae

ေျပာင္းေရႊ႕လာတာက ၂၀၁၂၊ မတ္လပုိင္းကတည္း ေျပာင္းလာခဲ့တာပါ။ ကေလးေတြ အရင္ေျပာင္းခဲ့ 
ေတာ့ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ျပန္ရွာယူရတယ္။ ေနခ်င္လုိ႔ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အစုိးရအမိန္႔ေၾကာင့္မုိ႔ပါ။ ဒီမွာ 
ေျမးေတြ ေက်ာင္းသြားရင္ အိမ္ေစာင့္ရတဲ့အလုပ္ေပါ့။ ဘာမွေထြေထြထူးထူး လုပ္စရာမရွိေတာ့ဘူး။ 
တေနကုန္ထုိင္ေနရတယ္။ ၿခံေတြလည္း မလုပ္ႏုိင္၊ စုိက္စားပ်ဳိးစားမယ္ဆိုေတာ့လည္း ေနရာကလည္း 
စုိက္ပ်ိဳးလုိ႔ မရတဲ့ ေျမ၊ ေျမၾသဇာလည္း မေကာင္း။ ကုမၸဏီက လူတစ္ေယာက္ကုိဆို တပတ္ ဆန္ (၃) 
ျပည္ႏႈန္း ေထာက္ပ့ံမႈေပးပါတယ္။ မေလာက္မငွန႔ဲစားသုံးရပါတယ္။ လူငယ္ေတြက အလုပ္ေတာ့ မရွိၾကဘူး။ 
ၿပီးေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစဲြတဲ့ႏႈန္း မ်ားလာၿပီး ေသဆုံးၾကတယ္။ ေဆးရုံရွိတယ္။ တခါမွ မသြားၾကဘူး။ 
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trnf- OD;qGwfrm qif0g;aemf
ae&m- rvd,mef pHjypcef;

touf- 47 ESpf

ajymif;a&$@+yD;tajctae

rajymif;a&$@rDtajctae

ပုိက္ဆံခက္ခဲၾကလုိ႔ေလ။ ဒီမွာက အရင္ တန္ဖရဲရြာတုန္းကလုိ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း မရွိေတာ့ဘူး။ သစ္ပင္ေတြ 
မရွိေတာ့ အရိပ္မရေတာ့ဘူး။ ေျခာက္ကပ္သလုိခံစားရတယ္။ ဝင္ေငြရတဲ့ အျခားအလုပ္မ်ိဳးေတြမရွိတာ 
ေၾကာင့္ မိသားစုရဲ့ ေရွ႕ေရး၊ ေျမးေတြရဲ႕ေရွ႕ေရးအတြက္ စုိးရိမ္းစရာရွိပါတယ္။ □

ar;jref;csuf 4

ဒီရြာမွာ ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္ကတည္းက ေနပါတယ္။ ေတာင္ယာၿခံေတြ လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ လယ္(၃) ဧက 
ရိွတယ္။ တႏွစ္ (၁) ဧကမွာ တင္း (၆၀) ထြက္ၿပီး စုစုေပါင္း (၃) ဧက မွာ တင္း (၁၈၀) ရပါတယ္။ ၿခံထဲမွာ 
ဝါးရံုပင္ (၁၀၀၀)၊ ဒညင္းပင္ (၆၀၀) ဆိုေတာ့ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း (၄) သိန္းဝန္းက်င္ရပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္ပင္ 
ျဖစ္တဲ့ ကြ်န္းပင္ (၁၀)၊ ပ်ဥ္းကတုိးပင္ (၆၀၀) ကိုလည္း စိုက္ထားပါတယ္။ ေရာင္းရတဲ့ ဝင္ေငြေတြန႔ဲ မိသားစုရဲ႕ 
စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ခဲ့တယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ အေမကေတာ့ ေတာင္ယာလုပ္တယ္။ အိမ္ေထာင္တာဝန္န႔ဲ 
ကေလးေတြကို ၾကည့္တာေပါ့။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ဘယ္သူမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းတာ မရိွဘူးဆိုေတာ့ လံုၿခဳံ 
တယ္ေပါ႔။

ဒီရြာကို (ဇြန္လ ၊၂၀၁၀) ကတည္းကေန စီမံကိန္းဝင္လာခဲ့တယ္။ ခုလဲ ေတာင္ယာလုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီမွာ 
ေရမနီသစ္န႔ဲ ဝါးပင္ နဲနဲ စ္ုိက္ထားတယ္။ လယ္ (၂) ဧကမွာ (၁) တင္းထည့္ရင္ တင္း(၃၀) ေက်ာ္ရတယ္ 
ဆိုေတာ့ စုစုေပါင္း (၂) ဧကဆိုရင္ (၇၀) ေလာက္ဘဲထြက္တယ္။ သီးႏံွစိုက္ပ်ဳိးတာေတာ့ မရိွေတာ့ဘူး။ 
တျခားအလုပ္မ်ဳိးကေတာ့ ေခၚမွဘဲလုပ္ရတယ္။ ကုမၸဏီက ေထာက္ပ့ံမႈလည္း မရပါဘူး။ ေထာက္ပ့ံမႈမရတ႔ဲ 
အျပင္ ကြ်န္ေတာ့္ပ်ဥ္းကတိုးၿခံေတြေတာင္ ျပန္သိမ္းခံရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အခု ေျခေထာက္နာေနတယ္။ 
ကင္ဆာလို႔လည္းထင္တယ္။ မိန္းမကေတာ့ မီးယပ္န႔ဲ ေသြးတုိးျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးေတြလည္း က်န္းမာ 
ေရးခ်ဴခ်ာတယ္။ ဒီမွာက ေက်ာင္းက မူလတန္း (၄) တန္းထိပဲရိွတယ္။ မူႀကိဳက တစ္ေက်ာင္းန႔ဲဆုိ တစခန္္္းကုိ 
ဆရာမ တစ္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ စုစုေပါင္း (၆) ေယာက္ရိွတယ္။ (၃) ေယာက္က အစိုးရခန္႔ျဖစ္လို႕ အစိုးရလစာရတယ္။ 
က်န္တဲ့ (၃) ေယာက္ကေတာ့ မိဘခန္႔ေတြပါ။ သူတုိ႔က လစာေကာင္းေကာင္းမရၾကပါဘူး။ ေက်ာင္းသူ/ 
သားအားလံုး အေယာက္ (၆၀) ေလာက္ရိွတယ္။ ေဆးရံုေတာ့မရိွဘူး။ ေဆးခန္းေတာ့ရိွတယ္။ အဲဒီမွာ 
တာဝန္ခံဆရာမတစ္ေယာက္၊ ဝမ္းဆြဲ ဆရာမတစ္ေယာက္၊ အရင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ေတာ့ အခမဲ့ကုေပးေပမယ့္  
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ခုေတာ့ ကိုယ့္ေဆးဖိုးကိုယ္ေပးရတယ္။ အခု အစိုုးရက ခန္႔ထားတဲ့ ဦးေမာင္ဦးက ဥကၠဌလုပ္ေနပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သူက ေရႊေမာ္မွာဘဲ ေရႊသြားတူးေနတယ္။ ဥကၠဌမရိွေတာ႔ သူ႔စာေရး ဦးေဇာ္လီက အာဏာေတြ 
သံုးေနတယ္။ "ဒီက လယ္ေျမေနရာေတြ အားလံုးဟာ သူတုိ႔ပဲပုိင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔န႔ဲမပတ္သက္ေတာ့ဘူး" 
လုိ႔လည္းေျပာတယ္။ အရင္က ပုိင္ရွင္ေတြ အေရာင္းအဝယ္လုပ္လုိ႔လည္း မရေတာ့ဘူး။ ၿခံေတြလည္း 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မပုိင္ေတာ့ဘူး။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ ေဆာက္လိုက္ၿပီ။ 

အရင္ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္တဲ့ လယ္၊ ၿခံေတြ လုပ္ကိုင္ၿပီးေနရေသးတယ္။ အခုေတာ့ လုပ္စရာ ဘာမွ မရိွ 
ေတာ့ဘူး။ အိမ္ေတာင္ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ေဆာက္ၿပီးေနရတာပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ့ သူေတြထက္ ဒီမွာေနတဲ့ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပိုၿပီးေတာ့နစ္နာပါတယ္။ ဒီလိုေနေနရတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေနာင္ေရးစိတ္မခ်ရပါဘူး။ 
အၿမဲ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔အတြက္ စိတ္ပူေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမကေတာ့ အခု ေတာင္ယာလုပ္ၿပီး မိသားစု 
ကေလးေတြန႔ဲ အတူေနပါတယ္။ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ ထမင္းခ်က္အလုပ္္ေတြန႔ဲေပါ့။ ေရကလည္း ဟိုတေလာ 
မိုးတြင္းေရႀကီးေတာ့ ေရပိုက္ေတြ အကုန္ပ်က္စီးသြားလို႔ ေရျပႆနာျဖစ္သြားတယ္။ ေသာက္ေရေတာင္ 
ျပတ္သြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵကေတာ့ ဆံုးရံွဴးတာေတြလည္း ဆံုးရံွဴးတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဒီရြာကို 
အတည္ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဘက္ဘက္မွလည္း အကူအညီေတြ၊ ေထာက္ပ့ံမႈေတြ႕ရခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလဲ 
ဒီရြာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မွာေပါ႔။ □

ar;jref;csuf 5

trnf- tifcGrfaZmfrkdif
ae&m- a'gifyefrS ajymif;a&$@vmol

touf- 42 ESpf

rajymif;a&$@rDtajctae

တစ္ႏွစ္န႔ဲ တစ္ႏွစ္ေတာ့မတူဘူး။ (၂/၃) တင္းထည့္ရင္ တင္း (၁၀၀) ေလာက္ထြက္တယ္။ ၿခံမွာက 
ၾကက္ေမာက္သီး အပင္ (၂၀၀)၊ လိေမၼာ္သ္ီး အပင္ (၃၀၀)၊ ဂရိတ္ဖြတ္သီး အပင္ (၆၀) စုိက္ထားတယ္။ 
တစ္ႏွစ္ကို (၁၀) သိန္းဝန္းက်င္ရပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပလို႔ပါဘဲ။ ကိုယ့္ရြာမွာဆိုရင္ 
ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းရိွပါတယ္။ ဘာမွ စ္ုိးရိမ္စရာ သိပ္မလိုပါဘူး။

ajymif;a&$@+yD;tajctae

ဒီရြာကို ေျပာင္းေရႊ႕လာတာ (၂)ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ (၂၀၁၀) ကတည္းက ေျပာင္းလာတာ။ ကိုယ့္ဆႏၵပါလို႔ေတာ့ 
မဟုတ္ပါဘူး။ အစုိုးရအမိန္႔နဲ႔ေၾကာင့္မို႔ပါ။ ဒမွီာလည္း ေတာငယ္ာလုပ္ပါတယ္။ ေတာငယ္ာမွာဘ ဲေရမနီသစ္ပင္ 
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trnf- a':abmufeef
ae&m- [l;aumif;a'o/ pHjypcef;

touf- 45 ESpf

နဲနဲ စိုက္ထားပါတယ္။ အရင္ကလို ၿခံေတြ မရိွေတာ့လို႔ အသီးအႏံွေတြ စိုက္ရမည့္ေနရာလည္း မရိွေတာ့ပါဘူး။ 
သီးႏွံေတြစိုက္လို႔ရတဲ့ ေျမေတြလဲမဟုတ္၊ အရင္ကေျမေတြလို ေျမၾသဇာလည္းမေကာင္းလို႔ ဘာသီးႏွံမွလဲ 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စ္ိုက္ပ်ဳိးစားလို႔လည္းမရပါဘူး။ စပါးေပၚလို႔ ေတာင္ယာမွာ ေန႔စားလိုက္ရင္ တစ္ေန႔ 
(၄၀၀၀/၅၀၀၀) ေလာက္ရတယ္။ အခုအေျခအေနန႔ဲက စားဝတ္ေနေရးလည္း အဆင္မေျပဘူး။ ပိုက္ဆံရွာတဲ့ 
သူက တစ္ေယာက္၊ႏွစ္ေယာက္ထက္ မီွခိုတဲ့သူက ပိုၿပီးမ်ားေနတယ္ေလ။

ဒီရြာကို ေျပာင္းလာေတာ့ ကုမၸဏီက အစားထိုး ေနအိမ္န႔ဲ ဆန္ထုတ္ေပးတယ္။ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္လမွာ ဆန္ 
(၇) ျပည္ႏႈန္းပဲေပးပါတယ္။ အဲဒီေလာက္န႔ဲ မေလာက္ဘူး။ ဝလည္း မဝဘူး။ ဆန္ထုတ္ေပးတာ (၂) ႀကိမ္ရိွၿပီ။ 
Asia World က တစ္ႀကိမ္၊ CPI က တစ္ႀကိမ္ (၆) လစာ ျပန္ေပးတယ္။ တကယ္လို႔ ေထာက္ပ့ံတာေတြ 
ရပ္ပစ္လုိက္မယ္ဆ္ိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရိွေတာ့ဘူး။ အဖ်ားအနာကေတာ့ ငွက္ဖ်ား 
ေရာဂါကို ခံစားရပါတယ္။ ဒီမွာက မူလတန္းအထိဘဲဆုိေတာ့ က်န္တဲ့ကေလးေတြက ဟိုဘက္ကမ္းမွာ 
စက္ေလွန႔ဲ ေက်ာင္းသြားတက္ရတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ တစ္လကုိ စက္ေလွခ (၄၀၀၀/) ေပးရတယ္။ 
ကေလးေတြက ေက်ာင္းစာေတြလည္း သိပ္မလိုက္ႏုိင္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ဒီကေလးေတြကို ေက်ာင္းပညာေရး 
ၿပီးဆံုးေအာင္ မထားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ၿမိဳ႕ထဲမွာ သြားထားဖို႔လဲ ပိုက္ဆံမရိွဘူးေလ၊၊ 

ဒီရြာမွာေနရတဲ့ ခံစားခ်က္ကေတာ့ ဒီေနရာက ၿမဲပါ့လားလို႔ စိုးရိမ္ေနမိတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ္ 
တတ္ႏိုင္ရင္ တျခားေနရာကိုဘဲ ေျပာင္းေနခ်င္တယ္။ တစ္ေန႔ ေရႊရွာရင္ တစ္ေရြးရတယ္။ ပိုက္ဆံဆ္ိုရင္ 
(၅၀၀၀)ေလာက္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအလုပ္ေတြက မေသခ်ာပါဘူး။ ေတာင္ယာေတြမွာ ေပါင္းႏႈတ္၊ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ေတာ့ အိမ္အလုပ္န႔ဲ ေတာင္ယာမွာ ေနရတာပါ။ ေသာက္သံုးဖို႔အတြက္ ေရကေတာ႔ ျမစ္ဆိပ္ကေန 
ေရပံုးေတြန႔ဲ ေရခပ္ၿပီးမွ သံုးရပါတယ္။ တခါတေလ ေရမရိွလို႔ ကေလးခ်ီး၊ ေသးကအစ အိမ္သာတက္ဖို႔ 
ေရေတာင္ မရိွဘူး။ ထင္းရွာဖို႔လည္း အရမ္းခက္ခဲလာတယ္။ ေတာေတြလည္း အခုမရိွေတာ့လုိ႔ ေဆးရွာဖို႔လည္း 
မလြယ္ေတာ့ဘူး။ အရင္က စားဆီ (၁၀၀၀) ဖိုးဝယ္၊ အိမ္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြန႔ဲ ဆိုရင္ တစ္ပတ္ေလာက္ 
စားေသာက္ဖို႔ လံုေလာက္တယ္ေလ။ အခုဒီမွာက ဝင္ေငြက မရွိ၊ အစစအရာရာအားလံုး ဝယ္ျခမ္းေနရေတာ့ 
မီးဖိုေခ်ာင္စရိတ္က ပိုကုန္ေနတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ လံုၿခဳံတယ္လို႔ေတာ့ မစဥ္းစားႏိုင္ေသးပါဘူး။ 
ဘာၿဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ အခက္အခဲ ျပႆနာေတြက မ်ားလြန္းေနလို႔ပါ။ □

ar;jref;csuf 6
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rajymif;a&$@rDtajctae

ajymif;a&$@+yD;tajctae

က်မတို႔ရြာက လယ္ယာဥယ်ာဥ္ၿခံေတြမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ စားေသာက္ၾကပါတယ္။ 
လယ္ယာကေန တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ တစ္ဧကကုိ တင္း (၈၀၊ ၉၀) ရတယ္၊ အားလုံးေပါင္း ဧက (၅) ဧကမွာဆို 
တင္း (၃၀၀၊ ၄၀၀) ရပါတယ္။ တျခားသီးႏံွေတြ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ မုန္ညုင္း၊ ပဲသီး၊ ဂ်င္း၊ ပိန္းဥ၊ ခ်ဥ္ေပါင္၊ နာနတ္သီး၊ ႀကံ၊ 
ငရုတ္သီး၊ ပန္းဥ၊ ခရမ္းသီး၊ ေျပာင္းဖူး၊ သရက္သီးေတြလည္း စုိက္တယ္။ က်မတုိ႔ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ေနတဲ့ 
လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြ လယ္တဲ၊ ယာတဲ၊ အေဆာက္အဦးေတြကုိ ယုဇနကုမၸဏီကစက္ယႏၱရားေတြန႔ဲ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ေတာ့ လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္လည္း မလုပ္ႏုိင္၊ လုပ္စားမဲ့ေနရာလည္းမရွိေတာ့ အခုဆုိ လက္လုပ္ 
လက္စား ရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကရတယ္။ က်မတုိ႔ နာမ့္ဆန္ပါရြာမွာ ေနတုန္းကဆို လယ္၊ ယာ၊ ၿခံေတြလုပ္ၿပီး 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရာင္းၿပီး လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကတာ။ ယခု က်မတုိ႔ စံျပရြာကုိ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ေတာင္ယာ 
မွာပဲ ဝမ္းစားအတြက္ ရုန္းကန္းလုပ္ ကုိင္ေနရတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ ယုဇနကုမၸဏီကေန လယ္၊ ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမွာရိွတဲ့ လိေမၼာ္၊ ငွက္ေပ်ာ၊ 
ဒညင္း၊ နာနတ္သီး၊ သရက္သီး၊ ၾကက္ေမာက္သီး သီးႏံွပင္ေတြ၊ ေဆာင္သီးႏံွစုိက္ခင္းေတြ၊ လယ္တဲ၊ 
ယာတဲ၊ အေဆာက္အဦးေတြ အကုန္လုံးကုိ စက္ယႏၱရားေတြန႔ဲဖ်က္ဆီးၿပီး ေျမေတြကို သိမ္းယူလုိက္တယ္။ 
အထက္ကအမိန္႔န႔ဲဆုိၿပီး လက္မွတ္ေတြကုိ အတင္းအဓမၼထုိးခုိင္းၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းတာ။ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးတဲ့ 
ေနာက္ပုိင္း လုပ္ကုိင္စားေသာက္မယ့္ေနရာလည္း မရွိေတာ့တဲ့အခါက်ေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ ႀကံဳရာက်ပန္း 
လုပ္ငန္းေတြပဲ လုပ္ကုိင္ၿပီး လက္လုပ္လက္စားအျဖစ္ ေနေနၾကရတယ္။

တျခားေနရာေတြမွာ ေန႔စားအလုပ္ေတြ လိုက္လုပ္ရတယ္။ တစ္ေန႔လုပ္ရင္ ၂၅၀၀ က်ပ္ရတယ္။ သူတို႔ထမင္း 
ေကြ်းရင္ေတာ့ ၂၀၀၀ က်ပ္ရတယ္။ ေန႔စားအလုပ္ေတာင္မွ သူတို႔ေခၚမွ လုပ္လို႔ရတာ။ ဒီစံျပရြာကုိ ေျပာင္း 
လာတုန္းက ယုဇနကုမၸဏီက အစားထုိးေျမေနရာကုိ ရွဒူဇြပ္န႔ဲ မုိးေကာင္းေခ်ာင္းေဘးတစ္ဝုိက္မွာ ေနရာျပၿပီး 
စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေတြထုိးခုိင္းတယ္။ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းေတြလည္း ယူၿပီး ပုိက္ဆံတစ္သိန္းကုိ နစ္နာေၾကး 
အေနန႔ဲေပးတယ္။ ယုဇနကုမၸဏီက အဲဒါထက္ပုိၿပီး ဘာတစ္ခုမွ ေထာက္ပ့ံေပးတာမရွိဘူး။ စံျပရြာမွာ ေဆးရုံ 
(ေဆးခန္း) မရွိေတာ့ ပုဂၢလိကေဆးခန္းေတြမွာ သြားကုရတယ္။ ယုဇနကုမၸဏီကေန ဖြင့္ထားေပးတဲ့ မူလတန္း 
ေက်ာင္း (၃) တန္း ထိရွိတယ္။ ဆရာ (၂) ဦး၊ ဆရာမ (၂) ဦးရွိတယ္။ ဆရာႏွစ္ဦးကုိေတာ့ ယုဇနကုမၸဏီက 
ေထာက္ပ့ံေပးတယ္။ က်န္တဲ့ႏွစ္ဦးကုိေတာ့ ရြာသူ/ သားေတြကပဲ ေထာက္ပ့ံေပးတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ 
ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေက်ာင္းပဲျဖစ္ေနၿပီ။ ဆရာ/မေတြကုိ ေထာက္ပ့ံေပးဖုိ႔ ေက်ာင္းသားမိဘေတြက တစ္လ 
(၉၀၀၀) ႏႈန္း ထည့္ၾကရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က တတ္ႏုိင္တဲ့သူရွိေပမယ့္ တခ်ိဳ႕က လုံးဝမတတ္ႏုိင္ဘူး။ စံျပရြာရဲ့ 
ရြာသူႀကီးက ဦးအားဆီေယာ္။ ေအာက္တုိဘာ၊ ၁၄၊ ၂၀၁၂ မွာ ဦးဖူေယာေဒြ႔ကုိ အားလုံးသေဘာတူအတည္ 
ျပဳၿပီး တာဝန္လႊဲလိုက္တယ္။ အရင္က ယုဇနကုမၸဏီတာဝန္ခံေတြန႔ဲ ဝါရာဇြပ္ ရ.ယ.က အဖြ႔ဲဝင္ မုန္ဆမ္း၊ 
အားဆီေယာ္၊ ေဇာ္နန္တုိ႔က က်မတုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကုိ အစည္းအေဝး ဆင့္ေခၚၿပီး သူတုိ႔ 
ကုမၸဏီကခုိင္းတဲ့ အလုပ္ကုိမလုပ္ရင္ ေနာက္ဆိုလည္း ထမင္းငတ္တဲ့ အခါလုပ္လာရမွာပဲ၊ ယုဇနကုမၸဏီရဲ႕ 
ေက်းကၽြန္ေတြသာျဖစ္ဖုိ႔ပဲ ျပင္ထားၾကဆိုၿပီး ႀကိမ္းေမာင္းၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး လယ္ယာေျမဧက (၅၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ 
သိမ္းယူလိုက္တယ္။
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trnf- OD;vrkefwef*Gef;
ae&m- pHjypcef;
touf- 53 ESpf

rajymif;a&$@rDtajctae

ေျပာင္းေရႊ႕လာကတည္းကေန ဘာမွ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘူး။ ဒီရြာမွာ ေနရတာ စိတ္ညစ္ရတယ္၊ 
စိတ္ဆင္းရဲၿပီး ရုန္းကန္ေနရတယ္။ အိမ္အလုပ္ေတြလုပ္တဲ့ေနရာလည္း အခက္အခဲေတြရိွတယ္။ ေရတြင္းက 
မလုံေလာက္ဘူး၊ ေသာက္ေရအတြက္ ဟိုးအေဝးမွာ သြားခပ္ေသာက္ရတယ္။  ယုဇနကုမၸဏီက တခ်ိဳ႕ 
အိမ္ေတြမွာ ေရတြင္းတူးခုိုင္းတယ္၊ ဂြင္ခ်ေပးမယ္ဆုိၿပီး ဒီေန႔ထိ ဂြင္ခ်ေပးတာမရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕ေရတြင္းေတြက 
ေႏြရာသီဆုိ ေရခန္းၿပီဆုိေတာ့ ေရခပ္ေသာက္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိတယ္။ ေရတြင္းေတြမွာ ဂြင္ခ်ထားတာမရွိေတာ့ 
ကၽြဲ၊ ႏြား တိရိစာၦန္ေတြဆုိ ခဏခဏ ျပဳတ္က်ေသေနတာပဲ။ ယုဇနကုမၸဏီက ေတာေတြအကုန္ရွင္းေပးလုိက္
တာဆိုေတာ့ ထင္းရွာရင္ ဟုိးအေဝးမွာ ထြက္ရွာရတယ္။ စားဖုိ႔တမ်ိဳး၊ ေနရဖုိ႔တမ်ိဳး၊ မိသားစုတကြဲတျပားနဲ႔။ 
အိမ္ေတြလည္း ေဆြးကုန္ၿပီ။ အိမ္ျပန္ျပင္ဖုိ႔ ဝင္ေငြလည္းမရိွ၊ ဒုကၡေတြန႔ဲ ႀကံဳေနရတယ္။□

ar;jref;csuf 7

ajymif;a&$@+yD;tajctae

အရင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာ လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ၊ (ၾကက္၊ ဝက္၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား) ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြန႔ဲ 
လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကတယ္။ လယ္ (၃၃) ဧက၊ ၿခံ (၁၈) ဧက ရွိတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာဆုိရင္ လယ္တစ္ဧကက္ုိ 
စပါးတင္း(၈၀) ေလာက္ရတယ္ဆုိေတာ့ စုစုေပါင္း (၃၃) ဧကမွာဆို တင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ေလာက္ ရပါတယ္။ 
ၿခံထဲမွာ လိေမၼာ္၊ ဒညင္း၊ ဝါး၊ ငွက္ေပ်ာ၊ အာလူး စတဲ့ ၿခံထြက္သီးႏံွ (၁၈) ဧကကေန တစ္ႏွစ္မွာ စုစုေပါင္း 
ဝင္ေငြ (၂၀) သိန္းပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ရပါတယ္။ 

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လယ္ယာေျမေတြကုိ ယုဇနကုမၸဏီက အတင္းအဓမၼသိမ္းယူလုိက္ေတာ့ လုပ္စားမယ့္ ေနရာ 
မရွိၾကေတာ့တဲ့အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၾကရတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဆုိရင္ စံျပရြာကုိ မေျပာင္းေရႊ႕လာ 
ခင္မွာ လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံထြက္သီးႏံွေတြကုိ ေရာင္းခ်တယ္၊ အိမ္က ကေလးေတြကုိ ထိန္း၊ ခ်က္ျပဳတ္၊ 
(ၾကက္၊ ဝက္) ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္ၾကတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံၿပီး 
မိသားစု ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနရတယ္။

စံျပေက်းရြာကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လာတာ (၃) ႏွစ္ရွိၿပီ။ ယုဇနကုမၸဏီက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ရီလမွာ လယ္ယာ၊ 
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ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမွာရွိတဲ့ သီးႏံွစုိက္ခင္းေတြ၊ လယ္တဲ၊ ယာတဲ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ စက္ယႏၱရားေတြန႔ဲ 
ဖ်က္ဆီးၿပီး ေျမယာေတြကုိ အတင္းအဓမၼသိမ္းယူ ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းေတာ့ ဒီစံျပရြာကို ေျပာင္းေရႊ႕လာရတာ။ 
သီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးစားဖုိ႔ ေျမေတြအားလုံး သိမ္းလုိက္တာဆုိေတာ့ လုပ္စားမယ့္ေနရာေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ 
ယုဇနကုမၸဏီက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ိ ရြာသားေတြကုိ အေၾကာင္းမၾကားပဲန႔ဲ "ဘယ္ေနရာမွမယူန႔ဲ၊ ဟူးေကာင္းေဒသ 
အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္၊ တႏုိင္း ေခ်ာင္းထိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပုိင္တယ္"လုိ႔ေျပာတယ္။ ရြာသားေတြ 
ထင္းေခြ၊ ႏြားေက်ာင္းတာေတြကုိလည္း လုံးဝ မလုပ္ခုိင္းဘူး။ ေတြ႔လုိ႔ရွိရင္ ရုိက္ႏွက္၊ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။

စံျပေက်းရြာမွာ ေဆးခန္းမရွိဘူး။ ဖ်ားနာရင္ တျခားေနရာကုိသြားၿပီး ကုရတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့နဲ႔ စား၀တ္ 
ေနေရးခက္ခဲေတာ့ သားသမီးေတြကုိလည္း ေက်ာင္းမထားႏိုင္၊ မိသားစုလည္း တကြဲတျပားျဖစ္ရတယ္။ ေန႔ 
စားအလုပ္ေတြကုိ လုပ္ရတယ္။ ေန႔စားအလုပ္ေတြနဲ႔လည္း ၀မ္းစာကုိ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ပိုၿပီး 
အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေနရတယ္။ ဒီစံျပရြာကုိ ေျပာင္းလာတုန္းက ကုမၸဏီဆီက ဘာအေထာက္အကူမွ မရဘူး။ 
စံျပရြာကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လာရတဲ့အတြက္ နစ္နာေၾကးအေနနဲ႔ အစားထုိး ပုိက္ဆံ တစ္သိန္း၊ သစ္ပြ တစ္တန္၊ 
သြတ္ (၅၀) ခ်ပ္ပဲေပးတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ အိမ္ေဆာက္ဖုိ႔ မလုံေလာက္ဘူး။ အိမ္တလုံးရဖုိ႔ ေနာက္ထပ္ေငြပါ 
ထပ္ေဆာင္းရတယ္။ စံျပရြာကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးေနာက္ပုိင္း ယုဇနကုမၸဏီက တစ္ခါမွ ေထာက္ပ့ံေပးတာ မရိွ 
ေတာ့ဘူး။ ဒစံီျပကုိေျပာင္းလာဖုိ႔  သူတို႔ေျပာတုန္းကေတာ့ "မင္းတုိ႔ ဒရီြာမွာ ေနမယ္ဆုိရင္ ၿမိဳ႕ျပဒီဇုိင္းလုပ္ေပးမယ္။ 
ေရ၊ မီး အျပည့္အစုံ၊ ေဆးခန္း(ေဆးရံု)၊ လီဒိလုမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ရြာတုိင္း အထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္ေပးမယ္၊ 
မႏၱေလးေစ်းလုိ အဆင့္မွီေစ်း၊ ရဲစခန္း၊ လမ္းေတြလည္း ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေပးမယ္၊ အကုန္လုပ္ေပးမယ္" 
ဆုိၿပီးေျပာတာ။ ဒါေပမဲ့ အခုထိ ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ေပးေသးဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရြာတုန္းက သက္ကယ္မုိးအိမ္တုိင္ ခုိင္ခုိင္လုပ္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရပါတယ္။ အခု 
သူတုိ႔ေပးတဲ့ အိမ္တုိင္၊ သစ္ပြေတြ အကုန္ေဆြးကုန္ၿပီ။ သူတုိ႔က စံျပရြာအဆင္ေျပသြားၿပီ၊ တုိးတက္ 
သြားၿပီလုိ႔ ေျပာၾကမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတုုိ႔ေျပာသလုိ လုပ္ေပးရင္ေတာ့ ဘာဒုကၡမွ ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
အလုပ္အဆင့္မီွ တုိးတက္ေအာင္၊ ၀င္ေငြမ်ားမ်ားရတဲ ့အလုပ္ေတြေပးမယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဒလုိီလာလုပ္တာက 
ဟူးေကာင္းလီဒိုလမ္းမ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းေအာင္၊ ဘ၀ေျပာင္းလဲေအာင္ လာလုပ္တယ္ 
ဆုိၿပီးေျပာၾကတယ္။ အခုေတာ့ ပုိၿပီး ခြ်တ္ၿခံဳက်တဲ့ဘဝကုိပဲ ေရာက္ေနရတယ္။

စံျပရြာမွာ ေက်ာင္းက (၃) တန္းအထိပဲရွိေေတာ့ ကေလးေတြက (၃) မုိင္ေဝးတဲ့ ရုဒဇူြပ္ေက်ာင္းကုိ ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႔ 
လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ေက်ာင္းသြားတက္ၾကရတယ္။ ဆရာ/မေတြလည္း လုံလုံေလာက္ေလာက္မရိွေတာ့ ပညာ 
ေရးမွာ ေႏွာင့္ေႏွးႀက့ံၾကာမႈေတြရွိေနတယ္။ အခုက ယုဇနလူေတြပဲ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနၿပီး၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က 
ပုိပုိၿပီး ဆင္းရဲသြားတာကုိပဲ ေတြ႔ေနရတယ္။ တျခားေနရာေတြဆီကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အလုပ္မလုပ္တတ္ေတာ့ 
ရိွတဲ့ ေန႔စားအလုပ္ (ရာဘာၿခံ၊ အိမ္သာက်ဥ္းတူး)  လက္လုပ္လက္စားန႔ဲပဲ ဝမ္းစားအတြက္ ရုန္းကန္ေျဖရွင္းေန 
ရပါတယ္။ ဒီအလုပ္က မိသားစုအတြက္ ေရရွည္အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္တာမ်ိဳးမရွိဘူး။ 

ေရတြင္းေတြဆိုလည္း ေႏြရာသီမွာ ေရခမ္းသြားလုိ ႔ ေရခပ္ရတဲ့အခက္အခဲ၊ ထင္းရွားဖုိ ႔ ေတာေျပာင္း 
သြားတာေတြရိွတဲ့အတြက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖုိ႔ေတာင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ ယုဇနကုမၸဏီ အလုပ္ 
သမားေတြက မိန္းကေလးေတြကို အဓမၼျပဳက်င့္တာေတြရွိတယ္၊ အိမ္ေတြမွာဆုိလည္း ေယက္်ား (အမ်ိဳးသား) 
ေတြမရိွရင္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ စုိးရိမ္ေနရတယ္။ □
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trnf- OD;wifatmifa&$
touf- 35 ESpf

ယုဇန အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေန

ar;jref;csuf 7

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ယုဇနကုမၸဏီစက္ရံုကို စေရာက္ခဲ့တယ္။ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕၊ ငါးသုိင္းေခ်ာင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ခြဲကပါ။ ဒီကုိေရာက္ဖုိ႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ အခု ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေနရာထိ 
(၃) ရက္ခရီးၾကာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အုပ္စု အေယာက္ (၅၀) ေက်ာ္ေလာက္ လာခဲ့ၾကတာ။ ဒီကုိလာဖုိ႔ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးတာဝန္ခံ ဦးေဌးျမင့္ကေနတစ္ဆင့္ ရခုိင္သိန္းေရႊကုိ ေငြေပးၿပီး ေခၚခိုင္းတာ။ ရခုိင္သိန္းေရႊက 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိေခၚလာတာ။ ရခုိင္သိန္းေရႊက ကခ်င္ျပည္မွာ ယုဇနကုမၸဏီ စက္ရုံေဆာက္ၿပီ၊ 
အလုပ္ေကာင္း တယ္၊ မင္းတုိ႔လုိုက္ခဲ့ပါ၊ အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္၊ 
ေစ်းေတြလည္း စီတယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သူ႔ကိုျပန္ေမးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုိက္ခဲ့လုိ႔ ဟုိမွာ 
အဆင္မေျပခဲ့ရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမွာလဲ။ ျပန္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိစီစဥ္ေပးမွာလဲလုိ႔ ေမးေတာ့ မင္းတုိ႔ ဟုိမွာ 
ႏွစ္လေနၿပီးတဲ့အခါက်ရင္ ၾကည့္ၾကည့္။ ကိုယ့္အတြက္ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ ႏွစ္လျပည့္လုိ႔ရွိရင္ ျပန္ဖုိ႔ စရိတ္ 
ေကာေပးမယ္ဆုိၿပီးေျပာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုိက္လာခဲ့တာ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စေရာက္တုန္းက ေတာခုတ္ရပါတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ေတာခုတ္ကေန ပုံစံမက်လုိ႔ ပီေလာစုိက္/ 
ခုတ္ အလုပ္ကုိ လုပ္ရပါသည္။ ပီေလာတစ္စီး (၅၀) က်ပ္၊ ေထာင္ေပးရင္ (၅) က်ပ္၊ ကားေပၚတင္ေပးရင္ (၁၀) 
က်ပ္ စုုစုေပါင္းတစ္စီးကို (၆၅) က်ပ္ရပါတယ္။ အားလုံးက တန္းတူညီတူပါပဲ။ တစ္ေန႔ကုိ ပီေလာစီးခ (၃၀၀၀) 
က်ပ္ ရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ (၂၈၀၀၊ ၂၅၀၀) က်ပ္ ရပါတယ္။ ယုဇန ကုမၸဏီစက္ရုံမွာ စေရာက္ခါစတုန္းက 
အလုပ္သမား (၄၀၀၊ ၅၀၀) ေလာက္ရွိတယ္။ အခုေတာ့ အလုပ္သမား ေသာင္းန႔ဲခ်ီရွိေနၿပီ။ ပေလာစီးတဲ့ 
လုပ္အားခေငြန႔ဲ သူတုိ႔ေပးတဲ့စားစရိတ္ရတဲ့ေငြန႔ဲက မမွ်တပါဘူး၊ မကာမိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္ 
တည္းမဟုတ္ဘူး၊ အလုပ္သမား အားလုံးျဖစ္ႀကံဳေနရတာ။

စေခၚလာတုန္းက တစ္ပတ္တစ္ခါ ရွင္းေပးမယ္၊ (၇) ရက္တစ္ပတ္၊ ေနာက္က်ေတာ့ (၁၀) ရက္တစ္ပတ္ျဖစ္လာ 
တယ္။ ႏွစ္လလုပ္ခဲ့ရင္ ျပန္ဖုိ႔လမ္းစရိတ္ပါ ေပးမယ္ဆုိေတာ့ လုပ္ခဲ့တယ္၊ ေနာက္တစ္လ အျပတ္ရွင္းေပး 
မယ္ဆုိၿပီး၊ တစ္လစာပဲရွင္းေပးၿပီး က်န္တဲ့လေတြမွာလည္း ရွင္းမေပးဘူး။ စားစရိတ္ထုတ္ေပးတာက 
အစတုန္းက အျပည့္အဝထုတ္ေပးတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စားဖုိ႔အတြက္ လူတစ္ေယာက္ကုိ အုိင္အုိဒင္းဆား 
တစ္ထုပ္၊ ဆန္ဆုိလုိ႔ရိ ွရင္ (၆) ျပည္ အျပည့္အဝထုတ္ေပးတယ္။ အခု မေပးေတာ့ဘူး၊ သူတို႔အထက္ 
လူႀကီးေတြက ေပးရင္ေပးမွာ။ သူတို႔ေအာက္က အၿမီးျဖတ္၊ ေခါင္းျဖတ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီေရာက္ေတာ့ 
အျပည့္အဝမရွိေတာ့ဘူး။ လစာဆုိေတာ့ ၁ လ၊ ၂ လ၊ ၃ လ၊ ၄ လလုပ္မွ တစ္လစာပဲ ထုတ္ေပးတာရွိတာ။ 
ဒီၾကားမွာ သူတုိ႔ထုတ္ေပးတာက အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့လူရဲ႕ စားစရိတ္ေငြ ဒီေလာက္ပဲ ထုတ္ေပးတယ္။ 

ေငြကလည္း ေခ်းေငြအျဖစ္နဲ ႔ တစ္ေယာက္ကုိ (၄၅၀၀) က်ပ္ ထုတ္ေပးတယ္။ တစ္ေယာက္ကုိ (၁၅) 
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ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသရိွ ယုဇနကုမၸဏီစက္ရုံ

ရက္ တစ္ပတ္ထုတ္ေပးတယ္။ (၁၅) ရက္တစ္ပတ္လုံးမွာ ဆီ (၁၀) သား/ (၅) က်ပ္သား ဒါဘဲရပါတယ္၊  
မရတဲ့လူေတြလည္းရွိတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိန႔ဲ ကေလးေတြကုိ စားစရိတ္ထုတ္မေပးဘူး၊ လုပ္ႏုိင္ ကုိင္ႏုိင္တဲ့ 
လူေလာက္ပ ဲနာမည္စားရင္းပါတဲ့လူေတြကုိပ ဲစားစရိတ္ထုတ္ေပးတာ။ ထတ္ုေပးတာကလည္း အတုိင္းအတာနဲ႔ 
(၁၅) ရက္ တစ္ပတ္ကုိ ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ေပးတယ္။

သူတုိ႔ေဆာက္ေပးတဲ့ အေဆာက္အအုံ အိမ္ေျခေတြက နည္းၿပီး အလုပ္သမားေတြက အင္မတန္ မ်ားတယ္။ 
အမ်ားဆုံးက ရခုိင္ေတြ။ ေနစရာမရွိေတာ့ အျပင္မွာ တမုိဲးေလးေတြနဲ႔ေနၾကရတယ္။ အခန္းက်ဥ္းေလးနဲ႔ မိသားစု 

စုၿပီးေနရတယ္။ ေနရာအတည္တက်လည္း မရိွ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးက ဟိုေျပာင္းဒီေျပာင္းဆုိေတာ့ ေနရာတကာ 
ေျပာင္းၿပီးေနရတယ္။ ယုဇနကုမၸဏီ ေဆးရံုရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆးထိထိေရာက္ေရာက္ ကုေပးတာမရိွဘူး၊ 
ဖ်ားတာတစ္မ်ိဳး ေဆးကုေပးတာက တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ 

ေနရာအတည္ အက်မရွိဘူးဆုိေတာ့ ကေလးေတြ ခဏေလးပဲေက်ာင္းထားႏုိင္တယ္။ ခဏခဏ ေနရာ 
ျပန္ေျပာင္းေနရေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးအတြက္က ေႏွာက္ေႏွးမႈအရမ္းျဖစ္တယ္။  မရိွဆင္းရဲသား 
လူတန္စားကသူေတြ လာၿပီးအလုပ္လုပ္ၾကတယ္ ဆုိေတာ့ ေျပာင္းခုိင္းတဲ့ေနရာကုိ ေျပာင္းေျပာင္းေရႊ႕ေနရ 
ေတာ့ ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းအပ္ဖုိ႔ တခဏယာယီဘဲအပ္ႏုိင္တယ္၊ တစ္လႏွစ္လထားႏုိင္ခြင့္ရိွတဲ့ ေက်ာင္း 
သားဆုိေပမယ့္လည္း စားစရိတ္ကုိ သက္ႀကီးရြယ္အုိ၊ ကေလးသူငယ္ကအစ လုပ္ႏုိင္တဲ့သူေတြ၊ စားရင္းပါတဲ့ 
သူေတြကုိဘဲ (၁၅) ရက္တစ္ပတ္စာ ဆန္(၆) ျပည္ပဲ ထုတ္ေပးလုိ႔ ကေလးေတြအတြက္ စားစရိတ္ရဖုိ႔ 
အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ကေလးေတြကုိ စားရင္းသြင္းၿပီး ကြင္းျပင္ကုိ ထြက္ခုိင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ရေတာ့ ကေလးေတြ 
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ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ဖုိ႔ အခက္အခဲက ျဖစ္ေနတယ္။

ကေလးေတြမၾကာခဏဖ်ားနာတာေတြလည္း အၿမဲျဖစ္ေနတယ္။ ေခ်ာင္းဆုိ၊ ရင္ၾကပ္၊ တုတ္ေကြး၊ ငွက္ဖ်ား 
ေရာဂါေတြ ခဏခဏအျဖစ္မ်ားေနတယ္။

ယုဇနကုမၸဏီက လုပ္အားခလစာမထုတ္ေပးေတာ့ အိမ္ျပန္ဖုိ႔ လမ္းစရိတ္က မရွိ၊ မွတ္ပုံတင္ေတြလည္း 
သိမ္းထားတာဆုိေတာ့ အိမ္ျပန္ဖုိ႔က အခက္ေတြ႔ေနတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာ၊ ေခါင္းပုံျဖတ္တာတုိ႔ 
ဆုိတာက သူ႔တုိ႔အတြင္းထဲက လုပ္ရပ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဂဃနဏ မေျပာႏုိင္ဘူး၊ ေျပာႏုိင္ေပမဲ့ ကုိယ္ပဲနာမယ္ 
ဆုိေတာ့မေျပာရဲဘူး။

စစတုန္းက တစ္လစာကေန မရွင္းႏိုင္။ သုံးလတစ္ႀကိမ္ေတာင္းေတာင္မွ ပုိက္ဆံပုံမွန္ရွင္းမေပး၊ ရွင္းေပးျပန္ 
ေတာ့လည္း (၃၀၀၀/ ၅၀၀၀) ပဲထုတ္ေပးတယ္။ သူတုိ႔ထုတ္ေပးတဲ့စရိတ္နဲ႔ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ရတဲ့ေငြနဲ႔ သူတို႔ဆီကုိ 
လုပ္အားခပုိေတာင္းတာမဟုတ္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုပ္အားခပဲ ေတာင္းတာပါ၊ ဒါကုိ သူတို႔က သုံးလလုပ္မွ 
တစ္လစာထုတ္ ေပးၿပီးမွ၊ ဒါေတာင္မွ ဟုိလူဆီသြားထုတ္၊ ဒလူီဆီသြားထုတ္ဆုိၿပီး၊ ကုိယ္စားလွယ္လက္မွတ္ကုိ 
အဆင့္ဆင့္ထုိးရတာဆုိေတာ့ နည္းတယ္မ်ားတယ္၊ အထက္လူႀကီးေတြက မသိဘူး၊ သူတုိ႔ပဲသိတယ္။ ဒါကုိ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ပုိသိတာေပါ့၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေနတဲ့ လုပ္အားခ ဘယ္ေလာက္ရမလဲဆုိတာ ပုိသိပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ မေျပာရဘူဲး၊ ေျပာရင္ဒထီက္ပိနုာမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔လုပ္ႏုိင္ခြင့္မရွိဘူး၊ ေျပာရတဲဲ့လူႀကီးေတြကုိ 
တက္ေျပာေပမယ့္ မင္းတုိ႔ေတြက ဘာျဖစ္ခ်င္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဘာအင္အားမွမရွိဘူးဆုိေတာ့ 
ေၾကာက္ေနရတယ္။ ဘာမွလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ေျပာပုိင္ခြင့္လည္းမရိွဘူး၊ ကုိယ့္ထမင္း ကုိယ္မွန္မွန္လည္း စားၿပီး
ေနခ်င္ၾကတယ္ဆုိေတာ့  မသိသလုိ အသာေလးေနေနၾကရတယ္။

အလုပ္သမားေတြအေနနဲ ႔ ေတာင္းခ်င္တာက သူတုိ ႔အေနနဲ ႔ လုပ္အားခကုိ ပြ င့္ပ ြ င့္လင္းလင္းေပးဖုိ ႔ 
ေတာင္းခ်င္ပါတယ္၊ တစ္ခါကေတာ့ အလုပ္သမားခရွင္းမေပးဘူးဆုိၿပီး ေဒၚတီတီႏုိင္စာေရးမဆီကုိ သြားတဲ့အခါ 
ဟုိမွာဘယ္လုိ၊ သည္မွာဘယ္လုိ၊ ဟုိစာေရးမ မေရာက္ေသးဘူး၊ သူေရာက္မွ ထုတ္ေပးမယ္၊ စာရင္းပိတ္သြားၿပီ၊ 
မင္းတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ဆီကလက္မွတ္ရရင္၊ ရျပန္ရင္လည္း မအားလုိ႔၊ ရက္ေက်ာ္သြားလ႔ို ဟာမ်ိဳးေတြနဲ ႔ 
အလုပ္သမားေတြအတြက္ ရက္ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။

ဦးေဌးျမင့္ကုိေျပာျပခ်င္တာက အခုျဖစ္ေနတဲ့ အတုိင္းအတာေလးေတြကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ 
လုပ္အား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္အားလစာေလးကို တစ္လတစ္ပတ္ ရွင္းေပးေစခ်င္တယ္။ သူတုိ႔စားစရိတ္၊ ရိကၡာကုိ 
တစ္ဦးစားပဲ နာမည္စားရင္းပါတဲ့သူကုိပဲ ထုတ္ေပးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လုပ္ခလစာေလးကုိ ေတာ့ 
တစ္လတစ္ပတ္ေတာ့ ထုတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွပဲ သက္ႀကီးရြယ္အုိန႔ဲ အျပင္မွာ 
အေၾကြးတင္တာေတြ ျပန္ဆပ္ႏိုင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ လည္ပတ္မႈရွိမယ္။ ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းထားႏိုင္မယ္ 
အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလစာကုိ ပံုမွန္ထုတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြကုိလည္း အသင့္အတင့္ ျပင္ေပးေစ 
ခ်င္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ □
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အစုိးရႏွင့္ ကုမၸဏီမွ 
ေဆာက္ေပးေသာ စံျပေက်းရြာရိွ အိမ္ယာမ်ား အရည္အေသြး

“ယုဇကုမၸဏီကလာၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အိမ္ေတြကုိ စက္ႀကီးေတြနဲ႔ ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ စံျပရြာကုိလည္း 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုိ အတင္းေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အိမ္လည္းမရိွဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက 
ေလႀကီးမုိးႀကီးက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္အခဲႀကံဳရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေနစရာရေအာင္ 
အိမ္အျမန္ေဆာက္လုိက္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာေဟာင္းမွာေနတုန္းက အရမ္းေကာင္းတဲ့အိမ္ေတာ့ 
မပုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအိမ္က လုံၿခံဳတယ္၊ ခိုင္ခ့ံမႈရွိတယ္။ အမုိးဆိုရင္လည္း ၄ ႏွစ္ေလာက္မွ တခါပဲ 
ေျပာင္းရတယ္။ ဒီကအိမ္က အခုေတာင္ ပ်က္စီးေနၿပီ” 

ဟူးေကာင္းေဒသရိွ စံျပအိမ္ယာမ်ား

ဟူးေကာင္းေဒသရိွ စံျပအိမ္ယာမ်ား
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စံျပစခန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား

pHjypcef;rsm;&Sd ynma&;tajctae

ဟူးေကာင္းေဒသရိွ မူလတန္းေက်ာင္း

“ဒကီ အိမ္ေတြရ႕ဲ အရည္အေသြးက အရမ္းနိမ့္တယ္။ အိမ္ေတြကုိ တုိင္ေတြနဲ႔ ၿပဳိမက်ေအာင္ ေထာက္ထားရတယ္၊ 
ျပတင္းေပါက္ေတြလည္း မရိွဘူး။ ဒီကအိမ္ေတြက တလုံးမွ ေသခ်ာေဆာက္လုိ႔မၿပီးေသး ဘူး”

“ေအာင္ျမင္သာစံျပေက်းရြာမွာရိွတဲ့ ေနအိမ္ေတြကုိ CPI ႏွင့္ Asia world company က နဂုိေနအိမ္ထက္ 
ခုိင္ခန္႔ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးထားတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ေပမယ့္ ယခုေအာင္ျမင္သာေက်းရြာကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ 
တဲ့ (၂) ႏွစ္တာ အေတာအတြင္းမွာပဲ ေလတုိက္လို႔  အိမ္ေခါင္မုိးလြင့္ထြက္သြားတာ၊ ပ်က္စီးသြားတာ၊ အိမ္၊ 
အေဆာင္ေတြ ယုိင္သြားတာ၊ မုိးရြာတဲ့အခါ အိမ္ေခါင္မုိးမလုံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မုိးယိုတာ၊ ေရႀကီးတဲ့အတြက္ 
လူေနအိမ္ ေျမေအာက္ ၾကမ္းျပင္ေတြမွာ ေရဖုံးလြမ္းသြားတာ ျဖစ္ေနတယ္”

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သာစံျပေက်းရြာ၊ ေရႊးေျပာင္းအိမ္ယာမ်ား
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“ဒီမွာက ေက်ာင္းေတာ့ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕မွာ ပုိက္ဆံမရိွဘူး။ ေက်ာင္းက အခမဲ့ 
မဟုတ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းထားဖုိ႕မတတ္ႏုိင္ဘူး။” (ေအာင္ျမင္သာစခန္းမွ ေဒသခံ)
“ယုဇနကုန္မၸဏီက ေဆာက္ထားေပးတဲ့ (တတိယတန္းထိသာရိွသည့္) မူလတန္းတစ္ေက်ာင္းပဲ ဒီစံျပ 

pHjypcef;rsm;&Sd usef;rma&;tajctae

ရြာမွာရိွတယ္။ အစပုိင္းမွာေတာ့ ကုမၸဏီက ဆရာ၊ ဆရာမေတြရ႔ဲ လစာကုိေထာက္ပ့ံေပးပါတယ္။ အခုေတာ့ 
မေထာက္ပ့ံေတာ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕မွာ မယ္မယ္ရရအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလည္းမရိွေတာ့ ကေလးေတြကုိ 
လည္း ေက်ာင္းမထားႏုိင္ဘူး။”  

ဟူးေကာင္းေဒသရိွ မူလတန္းေက်ာင္း

“ဒီမွာက ေဆးရုံတခုေတာ့ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆးရုံတခါသြားျပရင္ ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ ေပးရတယ္။ ေဆးရုံမွာ 
သူနာျပဳဆရာမ ၅ ဦးနဲ႔ ဆရာ၀န္ ၁ ဦး ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာ၀န္က ျမစ္ႀကီးနားမွာ ေနေတာ့ ရက္အေတာ္မ်ားမ်ားဆုိ 
ေဆးရုံမွာ ဆရာ၀န္မရိွဘူး” (ေအာင္ျမင္သာ)

“ဒီမွာကေတာ့ သူနာျပဳဆရာမ တစ္ေယာက္ေတာ့ရိွတယ္၊ ဘာေဆးမွ မရိွဘူး။” (မလိယာန္)

“စခန္းမွာ ေဆးရုံတခုေတာ့ရွိတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြေျပာခဲ့တာေတာ့ ေဆးဖုိး၀ါးခေပးစရာမလုိပဲ ကုသ 
ႏုိင္တယ္လုိ႕ေျပာတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဘာမွမမွန္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေဆးရုံကုိ တစ္ခါသြားရင္ 
အနည္းဆုံး ၅၀၀၀ က်ပ္ေတာ့ ေပးရတယ္” ( ေအာင္ျမင္သာ)

“စံျပစခန္းမွာေတာ့ ဘာေဆးခန္း၊ ေဆးရုံမွမရိွဘူး။ ဖ်ားနာလာၿပီဆုိရင္ တႏုိင္းၿမိဳ႕ကေဆးရုံကုိပသဲြား ၾကရတယ္။ 
စံျပစခန္းမွာ ေသာက္ေရသုံးေရကမေကာင္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔  ခဏခဏ ဖ်ားၾကတယ္။ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာ၊ 
ငွက္ဖ်ား၊ တုက္ေကြး၊ အဲဒီေရာဂါေတြက အျဖစ္အမ်ားဆုံးပဲ။” (ယုဇန စံျပစခန္း) 
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စံျပစခန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေန

ဟူးေကာင္းေဒသ ရိွ လမ္းတေနရာ

မလိယာန္ရိွ (CPI) ေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ လမ္းျမင္ကြင္းတေနရာ။

စံျပစခန္းမ်ားရိွ ေသာက္သုံးေရအေျခအေန

“လမ္းေတြက မုိးရာသီဆုိရင္ အရမ္းဆုိးတယ္။ ရႊံ ႕ေတြအရမ္းထူလုိ ႔ လမ္းေတာင္မေလွ်ာက္ႏုိင္ဘူး။ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လမ္းေတြက သြားလုိ႕ေတာင္မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနမွာရိွေပမယ့္ ကုမၸဏီက 
ေနၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အတြက္ ဘာမွမလုပ္ေပးဘူး။”
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“ကုမၸဏီက ရြာမွာ ေရတြင္းေတြအမ်ားႀကီးေတာ့ တူးေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရတြင္းအမ်ားစုက ေဘာင္ေတြဘာေတြနဲ႔ 
ေကာင္းေကာင္းၿပီးတဲ့အထိ တူးေပးထားတာမရိွဘူး။ ေဒသခံေတြအတြက္ အရမ္း အႏၲရာယ္မ်ားတယ္”

“လူဦးေရ တစ္ေထာင္အတြက္ ေကာင္းေကာင္းခပ္ေသာက္လုိ႕ရတဲ့ ေရတြင္းက ၃၂ တြင္းေလာက္ပဲ ရိွတယ္။ 
ရြာသားေတြရဲ႕ ကြ်ဲ၊ ႏြားေတြက ခဏခဏ ေရတြင္းထဲသုိ႕ ျပဳတ္က်ေသတယ္”

“ကြ်န္္ေတာ္တုိ႕ ဒီမွာေနရတာ မေပ်ာ္ဘူး။ မုိးရာသီဆုိရင္ ေရတြင္းေတြလည္း ရႊံ႕ေတြနဲ ႔ပဲျပည့္ေနေတာ့ 
ေသာက္ေရအတြက္ အရမ္းအခက္အခႀဲကံဳရတယ္။ အစုိးရနဲ႔ကုမၸဏီက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကုိ ဘာမွ ေထာက္ပ့ံေပးတာ 
မရိွေတာ့ဘူး။” (စံျပ ေဒသခံ)

မလိယာန္ေရႊ႕ေျပာင္းစခန္းရိွ CPI ကေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ ေရေလွာင္ကန္

မလိယာန္ေရႊ႕ေျပာင္းစခန္းမွ ေရသြယ္ပုိက္မ်ားသည္ ေခ်ာင္းေရလွ်ံ၍ လြင့္စင္ေနသည့္ပုံ။ 
၁၉ရက္ ၊၉ လပုိင္း၊၂၀၁၂ခုႏွစ္။
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"အခုခ်ိန္ထိ CPI နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဘာမွ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္းေပးတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ရြာသားေတြက 
ေသာက္ေရ၊ သုံးေရအတြက္ ျပႆနာေတြရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ တခ်ဳိ႕က ျမစ္ႀကီးနားမွာ လာေရာင္းတဲ့ 
ေသာက္ေရသန္႕ တစ္ဗူး ၅၀၀ က်ပ္ကုိ ၉၀၀ က်ပ္နဲ႔ ၀ယ္ေသာက္ေနရတယ္၊ တခ်ဳိ႕က ေတာင္က်ေရကုိပဲ 
က်ဳိခ်က္ေသာက္သုံးေနရတယ္။ ခက္တာက က်ဳိခ်က္ဖုိ႕ ထင္းကလည္းမရိွဘူး။ ထင္းရွာဖုိ႕လည္း အရမ္းခက္ခဲ 
တယ္" (ေဒသခံမ်ား)

ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္း

“ယုဇနကုမၸဏီ ပီေလာပီနံေတြကုိ စက္နဲ ႔ ႀကိတ္ၿပီး ထြက္လာတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကုိ အေနာက္မွာ 
ေရႏုတ္ေျမာင္းလုပ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ၾကတယ္။ အဲဒီေရႏုတ္ေျမာင္းေတြက အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ျပည့္လာၿပီဆုိရင္ 
နာမ့္ဆန္ေခ်ာင္းထဲကုိ  သြယ္ထုတ္လုိက္တယ္။  အဲဒီလုိလုပ္ ၿ ပီဆုိရင္  ေခ်ာင္းေရက  မဲတက္လာၿပီး  
ငါးေတြလည္းေသကုန္သည္။ ရြာသူ၊ ရြာသားေတြက အဲဒီေခ်ာင္းကေရခ်ဳိးၿပီးရင္ အနီဖုေတြေပါက္လာၿပီး 
အရမ္းယားလာတယ္။ ေခ်ာင္းေရကလည္း အနံဆုိးေတြထြက္လာတယ္။ ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးအတြက္ 
ဘယ္လုိ ဆုိးက်ဳိးေတြျဖစ္လာမယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္သူမွမသိၾကဘူး။” (စံျပ ေဒသခံ)

“ယုဇနကုမၸဏီအလုပ္သမားေတြက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂ ရက္ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ 
ရက္အထိ ႀကံစုိက္ၾကတယ္။ အပင္ေတြေပါက္တဲ့အခါ ကုမၸဏီက ဓာတုေဆးေတြျဖန္းတယ္။ အဲဒီေတာ့့ ရြာက 
အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြ၊ ဥပမာ ကြ်ဲေတြက အဲဒီႀကံပင္ေတြကုိ စားေတာ့ အဆိပ္သင့္ၾကတယ္။ ကြ်ဲေတြြေသတာ 
အခုဆုိ ၇၁ ေကာင္ေလာက္ရိွၿပီ။ ဒီကိစၥန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ရြာသူ/ရြာသားေတြက ေနျပည္ေတာ္တရားရုံးေတာ္ကုိ 
စာတင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တရားရုံးက ဒီအမႈက လုံေလာက္တဲ့ သက္ေသအခုိင္အလုံမရိွဘူးဆုိၿပီး အခုထိ 
ဘာမွလုပ္ေဆာင္ေပးတာ မရိွေသးဘူး။” (စံျပေဒသခံ)
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မတ္လ ၁၈၊ ၂၀၁၃ ခု၊ နံနက္ ၅း၃၀ နာရီတြင္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းစခန္း (ေအာင္ျမင္သာစံျပေက်းရြာ) တြင္ ရုိးရုိးေလျပင္းတခု တုိက္ခတ္ေသာေၾကာင့္ လူေနအိမ္ 
မ်ား ပ်က္စီးသြားသည္။ ေနအိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ ဦးကင္ဂ်ီေယာ္ရႈ၊ ဦးအင္ဂ်ဳံ ဆင္၀ါး၊ ဦး၀ေဂ်ာ့ေနာ္ႏွင့္ 
ဦးကင္ဂ်ီေနာ္တုိ႕၏ အိမ္မ်ားျဖစ္သည္။  အဆုိပါေအာင္ျမင္သာစံျပရြာရွိ ေနအိမ္မ်ားကုိ CPI ႏွင့္ Asia 
World Company မွ နဂုိေနအိမ္ထက္ ခုိင္ခန္႔ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးထားသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း 
ယခုေအာင္ျမင္သာေက်းရြာကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ (၂) ႏွစ္တာ ကာလအေတာအတြင္းမွာပင္ ေလတုိက္ခတ္ 
ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေခါင္မုိး လြင့္ပ်ံ ျခင္း၊ ပ်က္စီး ျခင္း၊ အိမ္အေဆာင္မ်ားယုိင္နဲ ႔ ျခင္း၊ မုိးရ ြာေသာအခါ 
အိမ္ေခါင္မုိးမလုံေသာေၾကာင့္ မုိးယိုျခင္း၊ ေရႀကီးေသာေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား၏ ေျမေအာက္ ၾကမ္းျပင္မ်ားတြင္ 
ေရဖုံးလြမ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေျခမ်ားစြာ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ 
လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ ေနရာအခင္းမ်ားမရိွျခင္း၊ ၀မ္းေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ား၊ တုပ္ေကြး၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါ 
စသည့္ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား ခံစားေနရျခင္းေၾကာင့္ စံျပစခန္းရိွ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားမွာ 
ပုိ၍ ဆိုး၀ါးလာေနသည္။ ဆက္လက္၍ ဤထက္ပုိေသာ ေလျပင္းတုိက္ခတ္္ပါက ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာတြင္ 
ေနထုိင္ေသာ ရြာသားမ်ားအတြက္ ပို၍ ဒကုၡေရာက္ႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔၏ မူရင္းေဒသျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆုံသုိ႕ ျပန္ေနရန္ 
ဆႏၵရိွၾကေသာ္္လည္း တရား၀င္ ျပန္ေနခြင့္မရိွေသးေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ အခက္ အခႀဲကံဳေနၾကရသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္းကုိ 
သံသယရိွဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒသခံတဦးမွ ေျပာသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမစ္ဆုံေဒသတြင္ Asia world 
ႏွင့္ CPI မွသိမ္းယူထားေသာ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္ယာ၊ လယ္ယာအခင္းမ်ားကုိ ဆီးဆန္းစတားကုမၸဏီပုိင္ရွင္၊ 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵေနေျမလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခမုိင္တန္မွ ထပ္မံသိမ္းဆည္း 
လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ယာေျမမ်ား ေျပာင္ရွင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ ွိရသည္။ မိမိေနရာေဟာင္းသုိ ႔ 
ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္ရန္ ေရွ႕တုိးလွ်င္လည္းတန္ပုိး၊ ေနာက္ဆုတ္လွ်င္လည္း ဆုိးဆုိသလုိ 
အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ဆုိသည္။ 

atmifjrifompHjypcef;

စံျပစခန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန
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ယုဇနကုမၸဏီမွ အကြက္ခ်ေပးေသာ ဟူးေကာင္းစံျပစခန္း၌ ေႏြရာသီေရာက္ရိွလာသျဖင့္ ေရရွားပါးမႈ 
မ်ားႏွင့္ႀကံဳေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ေရတြင္းမ်ားတြင္ ဂြင္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိေပ။ တရြာလုံးတြင္လည္း ေရတြင္း 
လုံေလာက္မႈမရိွသည့္အျပင္ ေႏြရာသီကာလအတြင္းတြင္လည္း ေရခန္းေျခာက္ေလ့ရွိသည္။ ေနာင္တြင္ 
ယခုထက္ပုိ၍ ေရခန္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လာမည့္ေႏြရာသီကာလအတြက္ ေရ 
ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္။

ယုဇနကုမၸဏီမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နစ္နာေၾကးျပန္လည္ရရွိေရးအ တြက္ 
လယ္ယာေျမ ေတာင္သူေကာ္မတီမ်ားမွလည္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔စတင္ တရားစြဲထားျခင္းမ်ားရွိသည္။ ယုဇန 
ကုမၸဏီႀကီးမွလည္း ဟူးေကာင္းနယ္ေျမတြင္ တဖန္ ပီေလာမ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးရန္ စက္မ်ားျဖင့္ ထြန္ယက္ 
ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။

,kZepHjypcef;

◊ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ ေဒသခံမ်ား မိမိေနရာသုိ႔ျပန္လည္၍ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ပုိင္ဆုိင္ ခြင့္ရရွိရန္၊
◊ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊
◊ သိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ယာေျမ၊ ၿခံမ်ားျပန္လည္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိရန္၊
◊ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ ႏွစ္ကာလအတြင္းမွ နစ္နာဆုံးရံႈးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ေသာ ကာလထိ 
ထုိက္တန္ေသာနစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္၊
◊ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရစဥ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အိမ္ေထာင္စု၊ မွတ္ပုံတင္ (မူရင္း) မ်ား ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေပးရန္၊
◊  ဟူးေကာင္းေဒသႏွင့္ ျမစ္ဆုံေဒသအတြင္း တရားမ၀င္ အႀကီးစား ေရႊတူးေဖၚေရး၊ သစ္ခုိးထုတ္လုပ္ 
ငန္းမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းေပးရန္၊
◊ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း (၇) ခုလံုးကို (လုံး၀) ရပ္ဆုိင္းေပးရန္၊
◊ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းအတြင္း ေဒသခံေတာင္သူတုိ႕၏ လယ္ယာေျမကုိ ယုဇနကုမၸဏီမွ က်ဴးေက်ာ္ 
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားအား အျမန္ဆုံးရပ္တန္႕ေပးရန္၊
◊ ဟူးေကာင္းေဒသအတြင္း ယုဇန ကုမၼဏိမွ ခုိင္းေစရန္ လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ေခၚေဆာင္လာေသာ ရခုိင္၊ 
ကရင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနကုိ " ILO" မွ ထိေရာက္စြာ စုံစမ္း အေရးယူရန္၊

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

ဤအစီရင္ခံစာ ၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မတုိ႕ကုိ အဖက္ဖက္ 

၀ုိင္း၀င္းကူညီေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ အားလုံးကုိ အထူး 

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
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