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ရင္ကုိဖြင့္လုိ ့ လက္ကမ္းၾကိဳေရ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကား 

 

    “ေျမာက္Uီးကဘီလူး” ဆုိေရ ကေလာင္တံတေခ်ာင္းကုိထမ္းပနာ ရခုိင္ရို ့ Aိန္တာနတ္လူမွဳကြန္ယွက္ စာမ်က္ႏွာတိ 

ထက္မွာ စာရီးပါလတ္စြာ Aဂုဆိုေက Aင္တန္ေခ်ေလာက္ ခရီးေပါက္ပါလတ္ေတ။ ရသ သုတ ဒႆန Aုိင္ဒီယာ 

AေတြးAေခၚAျမင္ ဆြဲဆန္ ့စိုင္းစားၾကည့္ျခင္းတိနန္ ့ Aေၾကာင္းAရာရုွေဒါင့္ေပါင္းစုံတိကုိ စူးစမ္းရွာၾကည့္ထားေရ 

ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာႏု၊ ၀ထုေခ်တိကုိ ရခုိင္ႏွလုံးသား ရခုိင္ခံစားခ်က္ ရခုိင္AသြီးAသားနန္ ့ေပါင္းစပ္ဖန္တီး ရခုိင္ပုိင္ 

ရီးထားလုိ ့ ေခတ္သစ္ရခုိင္စာပီကို တန္ဖုိးထားျမတ္ႏုိးကတ္ေတ ရခုိင္သားရခုိင္သမတိAတြက္  တေထာင့္တနိန္ရာက 

Aက်ိဳးျပဳပီးႏိုင္ဖုိ ့လို ့ ယံုၾကည္မိလို ့ ေျမာက္U ီးကဘီလူးနာေမနန္ ့ရီးခေရ စာတိထဲက Aေကာင္းဆံုးတိကုိ စုစည္းပနာ 

စာAုပ္ေခ်တAုပ္တည္ေဆာက္လုပ္လိုက္ရပါေရ။ ေဒစာAုပ္က ေခတ္သစ္ရခုိင္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳနန္ ့ရခုိင့္ယိုင္ေက်းမွဳ 

သမုိင္းAမြီတိကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တုိးတက္ျမွင့္တင္ဖို ့ ၾကိဳးစားနိန္ကတ္ေတ ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္ သူရဲေကာင္းတိ 

Aတြက္ တခုခု Aေထာက္Aကူျပဳနိန္ဖုိ ့လို ့ေမွ်ာ္လင့္မိပါယင့္။  

        ရခုိင္ေတးျခင္းကုိဆုိ ရခုိင္စာကုိရီး Aနာဂတ္ေခတ္ရီစီးေၾကာင္းထက္မွာ ရခုိင္စံ ရခုိင္ဟန္နန္ ့ ရခုိင္ရုိ ့Aားမာန္ကို 

ေဖာ္ပနာ ရခုိင္ရုိ ့Aလွ ရခုိင္ရုိ ့ဘ၀နန္ ့ ရခုိင့္ဂုဏ္ ရခုိင့္တန္ဖုိးကုိ ပ်ိဳးေထာင္လားကတ္ပါေမ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး Aသက္ရွင္ 

တည္တံ့ဖုိ ့Aသက္သြီးေၾကာျဖစ္ေတစာပီကုိ မ်ိဳးေစာင့္တရားတာ၀န္၀တၱရားနန္ ့ရခုိင္သားရခုိင္သမတုိင္းက ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းပနာ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ိဳးဆက္သစ္တိကုိ ျမင့္ျမတ္ေတသမုိင္းAမြီေကာင္းတိ လက္ဆင့္ 

ကမ္းပီးလားကတ္ပါေမ။ ရနံ ့ေပါင္းစုံပန္းေပါင္းစံုနန္ ့Aပင္တိစံုပါလတ္ေတရခုိင္စာပီUယုိင္ပန္းခင္းၾကီးထဲမွာ ေဒစာAုပ္ 

ေခ်ကAပင္ေခ်တပင္Aျဖစ္နန္ ့ရွင္သန္ခြင့္ရေက တခုခုခံစားခ်က္Aားသစ္ေခ်တိ ရခုိင္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ ကုိပီးႏုိင္ခ 

ေက ေဒစာAုပ္ကုိရီးရက်ိဳးနပ္လီပါဖို ့ဗ်ာယ္လုိ ့ ေျပာခ်င္ပါေရ။ 

        ဘက္ေပါင္းစုံ ေဒါင့္ေပါင္းစံုက ပုံစံတက်ဖိႏွိပ္ခံထားရလုိ ့ ထြက္ေပါက္ေပ်ာက္နိန္ကတ္ရေရ ရခုိင္သားတိAတြက္ 

ေဖာက္ထြက္၀ံ့ေရ သတိၱ ဇြဲAားမာန္တိ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတိ ျပည့္၀Aားေကာင္းလာေAာင ္

ရင္ဖတ္ကုိAရင္းခံ U ီးေႏွာဏ္ကုိဖြင့္လုိ ့ ရီးထားေရ ေဒစာAုပ္ကို ဖတ္ပနာ စိတ္ဓါတ္သစ္ Aျမင္သစ္နန္ ့ Aမ်ိဳးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ထက္မွာ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာေမာ္ကြန္းသစ္ကုိ ရီးထုိးႏုိင္ကတ္ပါစီလုိ ့ ဆုမြန္ေကာင္း 

ေတာင္းပနာ ႏူတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာလုိက္ရပါေရ။ ။ ။ 
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ကဗ်ာရပ္၀န္း 

 

လမ္းသစ္ကုိလားကတ္ေမ 

 

 Aာကာျပင္ထက္  

            လီဟုန္ဆန္လို ့  

            ဇကုန္ပ်ံလားကတ္ေမ  

           ရကၡိတရုိ ့Aနာဂတ္လွဖို ့  

           Aားသစ္ကုိမြီးေ၀ ၀ံလက္ရုိ ့၊ 

 Aယင္ခါက  

           ကမၻာေက်ာ္ခ  

           ဂႏၱ၀င္သမုိင္းသက္သီ  

           လြတ္လပ္ျခင္းနန္ ့ျပည္ျငိမ္းခ်မ္းဖုိ ့  

           AသြီးAသက္ကုိရင္းေမ ၀ံလက္ရို ့၊ 

 ရာစုသစ္လမ္းျပနိန္  

           ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာက္ပစီ  

           Aိမ္မက္တိ Aေဂါင့္ေဂါင့္ျဖစ္လာဖုိ ့……၊ 

 တူေရစိတ္ထား  

           ညီစီAင္Aား  

           ျပန္တည္ေမ သမုိင္းတခုိက္(ေခတ္) ကုိ  

           ျမင့္ျမတ္ခ်င္းနန္ ့ျခီခ်င္းထပ္လို ့  

           လမ္းသစ္ကုိလားေမ ၀ံလက္ရို ့။ ။ ။ 
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ထြက္ေပါက္ကုိ ေဖာက္ထြက္ကတ္ေမ 

 

 မုိး … လင္းပါလတ္ေတ   

ရက္ေသွ်တစ္ရက္  

ကုန္လားခေရနိန္ ့တိပုိင္၊ 

 

 ဆုိး….ေလာကဓံလွိဳင္းမွာ  

ပ်က္ပနာက်ိဳး  

ကယ္သူရို ့မဟိပါ၊ 

 

 Aျငိဳး….Aျငိဳးၾကီးလုိက္ေတ  

သမုိင္းကံAက်ိဳး  

ဒဏ္ရာတိAျပည့္ပါ၊ 

 

 ထြက္ေပါက္တိေပ်ာက္နိန္ရေရ   

ေဖာက္ထြက္ဖို ့ေၾကာက္နိန္ကတ္ေက 

ေဒကမၻာျမီရာစုသစ္ထဲမွာ  

ဇာမွာေလလူျဖစ္ျခင္းAရသာ….၊ 

 

 ပ်ိဳး….မ်ိဳးဆက္သစ္ကုိ 

လမ္းထြင္ပီး   

ေရာင္နီသစ္ထြန္းေမ၊ 

 

 ညိွဳး ညိွဳးႏြမ္းလားေရ  

သိကၡာတရား  

ျပန္တည္လားကတ္ေမ၊ 

 

 ၾကိဳး…. ၾကိဳးစားျခင္းကုိ 

လက္ကုိင္ထား  

Aနာဂတ္လမ္းမွာ၊ 

 

 ရုိး….ရိုးမေAာက္မွာ  

ငါရုိ ့Aိမ္မက္  

ရွင္သန္ေတာက္ပစီ။ 
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 ကုိယ့္Aလွည့္မွာ မည့ံစီေက့ 

 

 မ်က္ရီတိနန္ ့ခင္းထားေရ ျမစ္ 

ႏွစ္ ႏွစ္ရာေက်ာ္စီးဆင္း 

ရပ္တန္ ့ျခင္းက မဟိသိမ့္….၊ 

 

 ဒုကၡတိနန္ ့ျပည့္နိန္ေရ ျပကၡတိန္ 

ႏွစ္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ၾကီြ 

နာရီတိကို မ်ိဳခ်နိန္ရတုန္းသိမ့္…၊ 

 

 

 မုန္တုိင္းနန္ ့ကဇတ္ 

ရခုိင္တိမည့ံဆိုစြာကုိ ျပလို ့ 

ေဒခရီး ေဒလမ္း 

AဖုိးAဖီးရို ့ျဖတ္သန္း 

လြတ္လပ္ျခင္းကုိေမွ်ာ္မွန္း 

Aလင္းကုိ စမ္းပနာ 

ယံုၾကည္ျခင္းကုိ ထမ္းလုိ ့ 

မြန္ျမတ္ေတ လက္ေဆာင္ 

ျဖဴစင္ေရ Aမြီ 

၀ံလက္ပ်ိဳရို ့ သြီးတိနီဖုိ ့ 

ခ်န္ထားလမ္းျပပီးခေရ….၊ 

 

 ရာစုကေခၚ 

သမုိင္းေAာ္လို ့ 

လမ္းေခ်ာ္မက်န္ 

ရခုိင္Aမွန္ကိုျပဖုိ ့ 

ငါရုိ ့တိAလွည့္ကုိေရာက္နိန္ဗ်ာယ္….။ ။ ။ 
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စာပီေမာ္ကြန္းတင္ကတ္ေမ 

 

 Aလြမ္းေျခာက္ေသာင္း 

ျမစ္ေခ်ာင္းတိပိုင္ 

ျပည္ရခုိင္ကို 

ေAာ္ငုိစီးဆင္း 

သြီးရင္းရကၡ 

ျပည္ပရပ္က 

လြမ္းနိန္ရယင့္ လြမ္းနိန္ယင့္...၊ 

 

 ရခုိင္Aေရး 

ေမွ်ာ္ေတြးလုိ ့ပူ 

လက္ကမ္းကူဖို ့ 

ညီတူစိတ္ထား 

လံု ့လAားနန္ ့ 

တသားတည္းလမ္း 

ငါရုိ ့လွမ္းေမ 

ျငိမ္းခ်မ္းသာစီ လျခမ္းျမီ...၊ 

 

 စိတ္ဓါတ္မယုိင္ 

ကေလာင္ကုိင္လုိ ့ 

ရခုိင္စာပီ 

ရကၡျမီမွာ 

ထြန္းေတာက္လာဖုိ ့ 

ငါရုိ ့မ်ိဳးဆက္ 

လက္ခ်င္းဆက္လုိ ့ လားကတ္ေမ..။ ။ ။ 
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ဒီဇင္ဘာဆုိး 
 

 

 ခႏၶာထက္က 

စိမ္းသစ္လတ္ဆတ္နိန္ေရ 

သမုိင္းAနာကုိစမ္းမိတိုင္း……..၊ 

 

 နံရံေလးဘက္ေလးတန္က 

ပိတ္ဆုိ ့ႏွိပ္စက္ျခင္းတိနန္ ့Aျငိဳးၾကီးနိန္ေရ 

ပစၥကၡAခန္းေခ်ထဲမွာ…….၊ 

 

 Aျပင္ဖက္က 

ႏွင္းၾကြီညU ့္မွာ 

ေဆာင္းလီၾကမ္းလုိ ့ 

ခ်မ္းနိန္ရစြာ ၾကာနိန္ဗ်ာလ္….၊ 

 

 လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုးAဆိပ္မိခရေရ ဒီဇင္ဘာ 

တုိင္းျပည္တျပည္လံုး ဆိတ္သုန္းေပ်ာက္လားစီေရ ဒီဇင္ဘာ 

AားကုိးAားထားလမ္းျပတံထားတိ က်ိဳးပဲ့ပ်က္လားရေရ ဒီဇင္ဘာ 

ဒုကၡတိေမာ္ဒန္ဒီဇိုင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးနန္ ့ဆန္းသစ္နိန္သိမ့္ေရ ဒီဇင္ဘာ 

ဆႏၵAိမ္မက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တိကုိ သေရာ္ေစာ္ကားနိန္ေရ ဒီဇင္ဘာ 

နတ္ဆုိးတိကုိ ဂုဏ္ျပဳပီးခေရ ဒီဇင္ဘာ 

ကံၾကမၼာဆုိးကုိ Aတုိးခ်ထားခေရ ဒီဇင္ဘာ 

ဒီဇင္ဘာ 

ဒီဇင္ဘာ 

ဒီဇင္ဘာ………………………………..၊ 

 

 Aလင္းတစက္ 

မီးတျပနန္ ့ 

လက္ခ်င္းကူလို ့ 

ႏြီးဖုိ ့ရက္က 

Aုိ... ဇာမွာ.......။ ။ ။ 
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တုိင္းျပည္ေပ်ာက္နိန္ရျခင္း 

 

 Aိမ္ျပန္လာေရခါ 

Aိမ္မဟိလိုက္ဗ်ာယ္…၊ 

 

 လူ ့ဂုဏ္သိကၡာ 

လူ ့တန္ဖိုး 

လူစြမ္းလူစ ခင္းက်င္းျပသပုိင္ခြင့္ 

လူ ့Aလွ လူ ့မာန 

လူ ့ဘ၀ လူ ့ကံၾကမၼာ 

လူသားဆန္မွဳAႏုပညာ 

Aာမခံလုံျခဳံမွဳပီးႏုိင္ေရ နိန္ရာ 

ငါရုိ ့တိမွာ ကုိယ္ပိုင္Aိမ္မဟိပါ…၊ 

 

 ရုိးမေတာင္ျခီေAာက္မွာ 

မြီးရာပါAမြီ 

ရကၡိတရုိ ့ျမီ 

သဘာ၀Aလွနန္ ့ငါရို ့Aိမ္ 

AဘုိးAဖီးရို ့ခ်န္ထား 

သမုိင္းလိွဳင္းၾကားမွာ 

တခ်က္မွားခလုိ ့ 

ေပ်ာက္လားနိန္ရ 

ခါးလုိက္ေတနိန္ ့ရက္ 

ျပကၡဒိန္တိထက္မွာ 

တသက္လုံးဒဏ္ရာ 

သြီးမတိတ္ႏိုင္သိမ့္ပါ…..။ ။ ။ 
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ႏွစ္ဖက္တီးမွ ျမည္ေရ လက္ခုပ္ 

 

 ၾကယ္တစ္စင္းနန္ ့ 

Aလင္းမျဖစ္ေတ Aာကာ…၊ 

 

 သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္နန္ ့ 

သမုိင္းမျဖစ္ေတ ရာဇ၀င္စာမ်က္ႏွာ…၊ 

 

 လူတစ္ေယာက္တည္းနန္ ့ 

Aိမ္ေထာင္မျဖစ္ေတ ဘ၀မွာ….၊ 

 

 မင္းကငါ့ကုိမခ်စ္ 

နားလည္မွဳAႏွစ္မဟိေက 

ရင္ကဗလာ 

ႏွလုံးသားAကာနန္ ့ 

ငါ… 

ဇာေဒါင့္ၾကားမွာ 

တဲထုိးျပီးေက 

လားနိန္ခီရဖုိ ့လ…ဲ။ ။ ။ 
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ရခုိင္ျပည္Aလြမ္း 

 

 Aခ်ိန္လြန္လားခဗ်ာယ္ 

Aိမ္ျပန္ခြင့္က 

Aရိပ္ေခ်ေတာင္လွမ္းလုိ ့မျမင္ရသိမ့္...၊ 

 

 Aေခ်ဘ၀ျခီရာနန္ ့ မြီးရပ္ျမီ 

ထထြက္ၾကီပနာ ျပာပံုထ 

ဗ်တိရာက်န္ 

ၾကားရေရAသံက 

နား၀က 

မ်က္ရီတိစီးက်လားခရဗ်ာယ္..၊ 

 

 ၀ဋ္ဟိလုိ ့လား 

ကံတရားက ေစာင္းနိန္ယြဲ ့နိန္လုိ ့လား 

Aသူရို ့က သနားကတ္ဖို ့ေလးဂု...၊ 

 

 ငါရုိ ့တိႏွလုံးသားငုိသံ 

ငါရုိ ့တိနားနန္ ့ရာ ၾကား 

တူေရ ခံစားခ်က္နန္ ့ 

၀ံလက္တိ 

Aသုိက္ေပ်ာက္နိန္ဘတ္စီ 

ေတာင္ပံကAေကာင္း 

ေခတ္သစ္ေျပာင္းဖို ့ 

ပ်ံကတ္ေမေ၀..။ ။ ။ 
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A၀ီးက ငယ္ခ်စ္ 

 

 ငယ္ခ်စ္Aျပဳံး 

ႏွလုံးကုိတုန္ 

ရင္ခုန္စီလို ့ 

မျပတ္ရင္မွာ 

လြမ္းမိပါေရ..။ 

 

 ငယ္ခ်စ္မ်က္ႏွာ 

စိတ္မွာမမိန္ ့ 

တစိမ့္စိမ့္နန္ ့ 

တလိမ့္လိမ့္က် 

မ်က္ရီစပုိင္ 

Aမွ်င္မျပတ္ 

ရက္ျပတ္သတိရ 

တမ္းတပါေရ..။ 

 

 Aေၾကာင္းမဆံု 

ေပါင္းဖုိ ့မၾကဳံလုိ ့ 

ရီ၀ီးျမီျခား 

Aနိန္မ်ားေလ့ 

စိတ္ကမေျပာင္း 

Aခ်စ္ေဟာင္းကုိ 

ေတာင္းဆုိလက္ဆက္ 

ေပါင္းဖက္လားဖုိ ့ 

Aိမ္မက္တိုင္းမွာ 

စြဲလန္းပါေရ Aခ်စ္ဆုံးေခ်..။ 

 

 ကံၾကမၼာAလွည့္ 

ရင္ခ်င္းေတ့ဖုိ ့ 

မလြဲEကန္ 

ၾကဳံလာျပန္ေက 

ထပ္တူဘ၀ 

လက္တြိက်ဖုိ ့ 

ၾကိဳးစားနိန္ယင့္ လြမ္းနိန္ယင့္…။ ။ ။ 
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 သူငယ္ခ်င္း ဂတံုးမ 

 

 Aခ်စ္ဆံုး ဂတံုးမ 

နင့္ေဂါင္းထက္မွာ 

Aနာဖီးတိထ 

၀ဲခ်ီးျခဴနိန္စြာက 

ၾကယ္စုံညပုိင္ 

ၾကည့္လုိ ့လွေရ…၊ 

 

 Aခ်စ္ဆံုး ဂတံုးမ 

နင့္Aျပဳံးက 

မုိနာလီဇာထုိင္ငုိ 

ခ်ီးတိယုိလားေAာင္ 

ျဖဴစင္ေျပာင္လက္ 

Aေရာင္ထေရ..၊ 

 

 Aခ်စ္ဆံုး ဂတံုးမ 

နင့္ဒႆနက 

ပုိ ့စ္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာတိထဲက 

နိမိတ္ပုံျပစကားလံုးတိပုိင္ 

Aဓိပၸါယ္ေဖာ္ရခက္ေတ…၊ 

 

 Aခ်စ္ဆံုး ဂတံုးမ 

နင့္မ်က္လုံးက 

စုိးမဲက်ီပတၱျမားပုိင္ 

ျပည္တန္စူးရွ 

တန္ဖုိးျပည့္၀ေရ…၊ 

 

 Aခ်စ္ဆံုး ဂတံုးမ 

နင္နန္ ့ငါ 

Aရက္တိယစ္ပနာ 

ရုွခင္းသာတန္းထားထက္မွာ 

မုိးတလင္း ျငင္းပစ္လုိက္ကတ္စြာ 

ကုလားတန္ျမစ္၀ ပပြဆူ 

ဆူနာမီတိ ျဖစ္လားခယင့္..၊ 
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 မုိးသီးေပါက္တိၾကီြက် 

မုိးၾကိဳးပစ္ခ်ေရ 

ေဒပုိင္Aခ်ိန္ 

ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရ 

သတိရေရ 

ဘ၀ျခားလားေရ ဂတံုးမေခ်.....။ ။ ။ 

 

 

ရခုိင္ဗီဒီယုိ Aခ်စ္ဇာတ္လမ္း 

 

 ေမာင္သာဘန္း ေမာင္သာဘန္း 

ပုလင္းတစ္လုံးနန္ ့ ေမာင္သာဘန္း 

ေမာင္သာဘန္းက ေက်ာင္းဆရာ 

ပုလင္းကုိင္လို ့ ေက်ာင္းကုိလာ 

ေက်ာင္းဆရာမ မသာလွ 

ေမာင္သာဘန္းကုိ ခ်စ္မ၀ 

AမိAဖက သေဘာမတူ 

မသာလွကုိ ဆူ...၊ 

 

 ဗမာစစ္ခြီး လူဆုိးၾကီး 

ေဒၾကားထဲမွာ ဒုကၡပီး...၊ 

 

 ဖက္ခြက္စား ေမာင္ေAာက္သား 

မသာလွကုိ ဆြဲလားရမ္းလား..၊ 

 

 ေမာင္သာဘန္းေလ့ မနိန္ႏိုင္ 

သူငယ္ခ်င္းတိကုိ တိုင္ 

သူငယ္ခ်င္းတိလူစု 

ခုိးျပီးကတ္ဖို ့ Aၾကံျပဳ ...၊ 

 

 စနီနိန္ ့UာU့္ လျပည့္ည 

ခုိးရာလုိက္ေတ မသာလွ...၊ 
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 သူၾကိဳက္ကုိယ္ခ်စ္ 

လင္မယားျဖစ္ 

ေဒခ်င့္စြာ Aခ်စ္စစ္...၊ 

 

 ေမာင္သာဘန္းနန္ ့ မသာလွ 

ဘ၀တခုကုိ ေဒမွာစ 

Aမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါန 

ေAခ်င့္စြာ ရခုိင္ရုိ ့Aလွ..။ ။ ။ 

 

 

 

 

ရင္ဖတ္ထဲက Aခ်စ္သမုိင္း 

 

 Aခ်စ္ဆုိစြာကို 

မ်ိဳခ်ထားရစြာ 

ၾကာနိန္ဗ်ာလ္.. ညိဳေခ်…၊ 

 

 နင့္မ်က္ႏွာေခ်ကုိ ျမင္တုိင္း 

ရိုးေတာင္ထက္က 

ခုန္ခ်ရေရပုိင္ 

ငါ့ႏွလုံးသားတိ 

Aထိန္းAကြပ္မဟိ 

နင့္ျခီရင္းမွာ 

ဂြ် မ္းျပန္ပနာျပဳတ္က်လားရေရ…၊ 

 

 ျခင္ေထာင္ထဲမွာ 

ဖျပားေမွာက္ပနာ 

ရြီးလုိက္ရေရ ရည္းစားစာတိ 

ဖင္ကုိ နီထုိးခါမွ 

တရီးေလ့ မAိပ္လိုက္ရမွန္းသိေရ..၊ 

 

 နင့္Aမိက 

ငါ့ကုိျမင္ေက 

ရွစ္ေခါက္ခ်ိဳးမ်က္ႏွာနန္ ့ 

ႏွာေခါင္းတြန္ ့ျပေရ…၊ 
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 Aရက္သမားဆဘြတ္ 

ပီးAပ္လုိက္ေတ ဂုဏ္ျဒပ္တိ 

နင့္Aမိနန္ ့တြိခါမွ 

ငါေလ့ ဇကုန္ရာထူးတက္လားရေရ…၊ 

 

 Aပြင့္Aခက္နန္ ့Aစိမ္းေရာင္၀တ္ခြီးကုိမွ 

လူလို ့ထင္နိန္ေရ 

နင့္Aမိ ဇာတ္ဆရာမ 

ကုလားဖန္ထိုးလုိက္ေတ တစ္ရက္မွာ 

နင္က ဗမာစစ္ခြီးမယား 

ငါက လမ္းေဘးကAရက္သမား 

Aခ်စ္ပုိးနန္ ့ေရာဂါသည္…၊ 

 

 ”ခ်စ္ေကေလ့ မျဖစ္ 

ဘ၀ၾကမ္းမွာလုိက္မနိန္ႏုိင္” 

နင္ေျပာခေရ ေဒစကား 

Aဂုထိပင္ ၾကားနိန္သိမ့္ေရ…၊ 

 

 ျပကၡတိန္တိ ေျမာင္းကုိေရာက္ 

သံုးလေလာက္ေလ့ ၾကာေရခါ 

နင္က 

ဗမာစစ္ခြီးထားပစ္ခေရ 

တလင္ကြာမ 

ငါက ဗုဒၶသားေတာ္ 

တခုပုိင္ေလ့ မသင့္ေတာ္လုိက္ဗ်ာလ္…၊ 

 

 Aမ်ိဳးခ်စ္ခြင့္ မရလုိက္ေတ ငါ 

Aေခ်တိကို စာသင္ပီးပနာ 

တရားေဘာင္ထဲမွာ နိန္လီဖုိ ့ဗ်ာလ္။ ။ ။ 

 

  

  

  

  



Please visit www.ogrefrommrauku.blogspot.com    Page 18

 လွစီခ်င္ေရ Aိမ္Aျပန္လမ္း 

 

 Aျဖဴေရာင္သုတ္ထားေရ 

Aာကာမုိးရိပ္တိထဲမွာ 

စိတ္ကူးေတာင္ပံျဖန္ ့လုိ ့ 

ပ်ံၾကည့္ခ်င္ယင့္…၊ 

 

 ထုိး…A၀ီးမွာ 

ေျပာင္းလဲျခင္းတရားကုိ 

ေနာက္လွည့္ထုိင္ထားရေရ 

ရုိးမတုိင္း 

Aိမ္မက္ရိုင္းတိနန္ ့ 

ဘဂၤလားလိွဳင္းသံတိၾကားမွာ 

တတိတ္ေခ် ဆိတ္ျငိမ္လုိ ့ 

Aတြင္းဒဏ္ရာ 

သမုိင္းAနာတိနန္ ့ 

သမုိင္းစကားကုိေျပာ 

Aနာဂတ္ကုိ တြိခ်င္ေဇာနန္ ့ 

ပစၥကၡလမ္းမထက္မွာ 

လားနိန္ရစြာ ေညာင္းနိန္ေလာက္ဗ်ာယ္….၊ 

 

 Aသိတခု 

Aရင္းျပဳလုိ ့ 

တတ္ႏုိင္သေလာက္၀ုိင္းဗ်ာယ္ကူ 

စိတ္တူလက္တြဲ 

ရင္ခ်င္းျမဲေက 

ေသခ်ာပါေရေ၀ 

ငါရုိ ့တိ Aိမ္ျပန္လွကတ္ဖို ့ေယ…။ ။ ။ 
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ရခုိင္သမ ျဖဴမေခ် ရခုိင္စာကုိရီးကတ္ေမ 

 

 မေခ် 

ရခုိင္သမျဖစ္ျပီးေက 

ရခုိင္ပိုင္မရီးတတ္ေက 

ကုိယ့္AမိAဖကုိေလ့ေစာ္ကား 

ကုိယ့္စြာကုိယ္ေလ့ သိကၡာခ်နိန္စြာနန္ ့ 

တူနိန္ဖို ့ေယ....။ 

 

 ရခုိင္ေတးျခင္းတိနားေထာင္ 

ရခုိင္ကဗ်ာတိကုိဖတ္ 

ရခုိင္၀ထုတိကုိခံစား 

ရခုိင္သမႏွလံုးသားနန္ ့ 

ရခုိင္သားကုိခ်စ္တတ္ခါမွရာ 

Aမ်ိဳးသီလႏွစ္ဌါန 

ျပည့္၀မ႑ိဳင္ 

ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ဖုိ ့ေယ။ 

 

 ကုိယ့္စကားကုိ ကုိယ္မေလးစား 

ကုိယ့္စာပီကုိ ကုိယ္မသိ 

ကုိယ့္ဘ၀ကုိ ကုိယ္မျမင္ 

ကုိယ့္သိကၡာကုိ ကုိယ္AသိAမွတ္မျပဳ 

ကုိယ့္Aတြင္းစိတ္ကို ကုိယ္မေလ့လာေက 

လူျဖစ္ျခင္းAရသာ 

ဇာလွ်ာနန္ ့လားပနာ 

ျမည္းၾကည့္ဖုိ ့လ.ဲ..။ ။ ။ 

 

ရခုိင္စာ 

 

 ရခိုင္ရို ့ဘ၀ 

ရခုိင္ရို ့Aလွ 

ရခုိင္ရို ့ကုိးကြယ္ရာ ရခုိင္စာ၊ 
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 ရခုိင္ရို ့ဂုဏ္သိကၡာ 

ရခုိင္ရို ့ကံၾကမၼာ 

ရခုိင္ရို ့Aားထားရာ ရခုိင္စာ၊ 

 

 ရခုိင္ရို ့တန္ဖုိး 

ရခုိင္ရို ့မ်ိဳးရုိးAမြီ 

ရခုိင္ရို ့Aသိပညာ ရခုိင္စာ၊ 

 

 ရခုိင္ရို ့ဂီတ 

ရခုိင္ရို ့ရသ 

ရခုိင္ရို ့ယုိင္ေက်းမွဳစီးဆင္းလားနိန္ေရနိန္ရာ ရခုိင္စာ၊ 

 

 ရခုိင္ရို ့Aတိတ္ 

ရခုိင္ရို ့Aရိပ္ 

ရခုိင္ရို ့ျခီရာ ရခုိင္စာ၊ 

 

 ရခုိင္ရို ့ပစၥကၡ 

ရခုိင္ရို ့Aႏိၱမပန္းတုိင္ 

ရခုိင္ရို ့ဆုပ္ကုိင္လားရာ ရခုိင္စာ၊ 

 

 ရခုိင္ရို ့Aနာဂတ္ 

ရခုိင္ရို ့စိတ္ဓါတ္ 

ရခုိင္ရို ့ရွင္သန္ရာ ရခုိင္စာ၊ 

 

 ရခုိင္ရို ့Aသက္ 

ရခုိင္ရို ့Aိမ္မက္ 

ရခုိင္ရို ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တိ ကိန္းေAာင္းနိန္ေရနိန္ရာ ရခုိင္စာ၊ 

 

 ရခုိင္ရို ့သြီး 

ရခုိင္ရို ့ခရီး 

ရခုိင္ရို ့လြတ္လမ္းကုိ လမ္းျပပီးစီႏိုင္ေရAရာ ရခုိင္စာ…။ ။ ။ 
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စာႏုေခ်တိ 

မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၏တဖက္မွာ 

 

            ကမၻာေက်ာ္ဖိနပ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးတိထုတ္လုပ္ေတ ကုမၸဏီၾကီးတခုက Aာဖရိကတုိက္ထဲက ဆင္းရဲေရတုိင္းျပည္ေခ် 

တျပည္မွာ လားပနာ ဖိနပ္ေရာင္းဖို ့ဆံုးျဖတ္လုိက္ကတ္ေတ။ Aၾကမ္းAားျဖင့္ ယင္းတုိင္းျပည္ကလူတိမွာ ဖိနပ္မဟိ 

ဖိနပ္မစီးတတ္သိမ့္လုိ ့ သတင္းAခ်က္Aလက္တိရထားကတ္ေကေလ့ ၀ယ္လိုAားျမင့္နိန္စြာကို လက္တြိက်က် သိႏုိင္ 

ဖုိ ့ စ်ီးကြက္ေလ့လာေရး မန္နီဂ်ာတေယာက္ကို သုေတသနလားလုပ္ဖုိ ့ လႊတ္လုိက္ေတ။ 

      တစ္လေလာက္ၾကာေရခါ ေဒဖိနပ္ေရာင္းခ်ေရးစီမံကိန္းနန္ ့ပတ္သက္ေတ Aစီရင္ခံစာတေစာင္ထြက္ပါလတ္ေတ။ 

စ်ီးကြက္ကုိကြင္းဆင္းေလ့လာခေရ မန္နီဂ်ာက ယင္းစာမွာ “ေAတုိင္းျပည္က လူတိစြာ ဖိနပ္မစီးကတ္။ ဖိနပ္ကို စီးသင့္ 

ေရAရာလုိ ့ေလ့မယူဆကတ္။ ေယျပီးေက ဖိနပ္၀ယ္စီးဖို ့ ဒဂၤါးေလ့ တျပားေခ်ေလ့ မဟိကတ္။ ယင္းAတြက္နန္ ့ ေဒစီ 

မံကိန္းကုိ လားပနာAေကာင္Aထည္ေဖာ္ေက ေAကုမၸဏီၾကီး AၾကီးAက်ယ္ရွုံးလားႏုိင္ပနာ ေဒ၀ါလီေတာင္ခံ လား 

ႏုိင္ပါေရလုိ ့ Aၾကံျပဳတင္ျပထားေရ။” 

    ေယေကေလ့ စီAီးAုိAပါA၀င္ကုမၸဏီAုပ္ခ်ဴပ္ေရးAဖြဲ ့က ေဒစီမံကိန္းကုိ လံုး၀Aဖ်က္မခံ မျဖစ္ျဖစ္ေတနည္းနန္ ့ 

လုပ္လားဖုိ ့ဆုံးျဖတ္ထားကတ္လုိ ့ ေနာက္ထပ္စ်ီးကြက္ေလ့လာေရးမန္နီဂ်ာေခ်Aသစ္တေယာက္ကို ကြင္းဆင္းေလ့ 

လာဖုိ ့လႊတ္လုိက္ေတ။ 

     (၁၅) ရက္ေလာက္ၾကာေရခါ Aစီရင္ခံစာ ထြက္ပါလတ္ေတ။ ေAစာမွာ စ်ီးကြက္မန္နီဂ်ာေခ်Aသစ္က “ ေAတုိင္း 

ျပည္ကလူတိစြာ ဖိနပ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တျခားတုိးတက္ေတ တုိင္းျပည္တိကလူတိပိုင္ စီးခ်င္ကတ္ေတ။ ေယေကေလ့ ၀င္ေငြ 

မဟိေရခါ ေAသူရို ့ဆႏၵစြာ Aိမ္မက္ၾကမ္းတခုAျဖစ္နန္ ့ရာ က်န္နိန္ရေရ။ ေAလူတိမွာ ဖိနပ္၀ယ္စီးဖို ့ ေဒၚလာတိမဟိ 

ကတ္ေကေလ့ စပါးတိေျပာင္းဖူးတိ စုိက္ကတ္ေတ။ ယင္းAတြက္နန္ ့ကုမၸဏီကေရာင္းဖို ့ စုိင္းစားထားေရ ဖိနပ္တိကို 

ရာ စပါးတိေျပာင္းဖူးတိနန္ ့ ဖပနာ Aလဲွ ့Aလွယ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ေက ဖိနပ္ေရာင္းလုိ ့ Aျမတ္ရႏုိင္ေရပုိင္ စပါးတိ 

ေျပာင္းဖူးတိကို တျခားစ်ီးကြက္မွာတင္ပုိ ့လုိက္ေက ယင္းကေလ့ Aျမတ္တိရလာႏုိင္ပါသိမ့္ေရ” လုိ ့တင္ျပAၾကံျပဳ 

ထားေရ။ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၏တဖက္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ျခင္းတိAမ်ားၾကီးဟိနိန္တတ္စြာကုိ ေဒမန္နီဂ်ာေခ်Aသစ္က လက္တြိျပ 

လားခပါေရ။ 

 

=================== 
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Aျပင္ပန္းနန္ ့Aႏွစ္သာရ 

 

          ရခုိင္ျပည္မွာ ဂ်ဳံစိုက္လုိ ့မရ။ ပန္းသီးပင္တိ စုိက္လုိ ့မရ။ ေဒပုိင္ ပကတိAေျခAေနကုိ လစ္လ်ဴရုွပနာ ေပါင္မုန္ ့ 

တိစားကတ္ပါ ပန္းသီးတိစားကတ္ပါ ေခတ္မီွပါေရ လို ့လားေျပာေက ေျပာေရလူစြာ တဖဲ့ေခ်ေလာက္Aေခ်ဆန္နိန္ဖုိ ့ 

လုိ ့ထင္ေရ။ 

    ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မွဳကုိလိုလားေရလူ လုပ္ခ်င္ေရလူစြာကိုယ့္လူ ့Aဖြဲ ့Aစည္း၏လုိလားခ်က္ 

နန္ ့ေတာင္းဆုိနိန္မွဳကို Aယင္ဆံုးသိထားကတ္ရဖုိ ့လို ့ထင္မိေရ။ ေနာက္တစ္ခုက Aႏွစ္သာရနန္ ့Aျပင္ပန္းကုိ ခြဲျခမ္း 

စိတ္ျဖာၾကည့္ျမင္ႏိုင္စြမ္းဟိရဖုိ ့။ Uပမာ- ေပါင္မုန္ ့စား၊ Hip  Hop ေတးျခင္းဆုိ၊ Jeans ေဘာင္းဘီတိ၀တ္ျခင္းေရ 

Aျပင္ပန္းယုိင္ေက်းမွဳ တစ္ခုရာျဖစ္ေတ။ Aႏွစ္သာရဟိေရ ယုိင္ေက်းမွဳမဟုတ္ပါ။ ရခုိင္ျပည္မွာ ကမၻာ့Aဆင့္Aတန္းမွီ 

ေရ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းၾကီးတိဖြင့္ေရး၊ ရခုိင္သားရခုိင္သမတိ Aရည္Aခ်င္းAစြမ္းAစဟိေရ ပညာေရးျမင့္မားလာေရး 

တိကရာ Aႏွစ္သာရျပည့္၀ေရ ကမၻာ့ၾကီးနန္ ့ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေရ ယုိင္ေက်းမွဳကို က်င့္သုံးျခင္းလုိ ့ ျမင္ေရ။ 

             ေခတ္မွီဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၏ စစ္မွန္ေရ Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမွဳက လူမ်ားတိလုပ္နိန္ေျပာနိန္၀တ္နိန္စားနိန္ျခင္းကုိ 

Aတုခိုးခ်ျခင္းမဟုတ္..၊ မိမိကုိယ္ကို AသိUာဏ္ AေတြးAေခၚ AယူAဆပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ပနာ 

ကုိယ့္လုိAပ္ခ်က္ေတာင္းဆုိမွဳကုိ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြျခင္းရာ ျဖစ္ေတ။ ။ ။ 

  

====================== 

 

Aဆင့္ဟိေရ ရခုိင္သားရခုိင္သမတုိင္း ရခုိင္စာကုိ ရြီးကတ္ေတ 

 

                   Aဆင့္စြာ Aက်င့္နန္ ့သက္ဆုိင္ေရ။ Aက်င့္က ေကာင္းမေကာင္း မွန္မမွန္ဆိုေရ ဟီရိၾသတၱပၸတရားကုိ 

လက္ကုိင္ထားျပီးေက Aသိတရားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပနာ ေကာင္းျခင္းမွန္ျခင္းကုိ လက္ခံေရ ဆင္ျခင္တုံ တရားၾကီးမား 

ျခင္းမွာ သေႏၶတည္ထားေရ။ Aက်င့္ယိမ္းယုိင္ေဖာက္ျပန္စြာနန္ ့ Aဆင့္ေလ့ နိမ့္က်လားတတ္ေတ။   

    Aဆင့္ဟိျခင္းစြာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္း၊ ရာထူးဂုဏ္ျဒပ္ျပည့္စုံျခင္း၊ Aတန္းပညာတိAမ်ားၾကီးတတ္ျခင္းနန္ ့ 

ေလ့ သက္ဆုိင္ဆက္စပ္မွဳမဟိေရ သီးျခားလကၡဏာရပ္တခုျဖစ္ေတ။ ေငြ၊ရာထူး၊ Aတန္းပညာတိ Aားလံုးျပည္စုံနိန္ 

ေကေလ့ Aက်င့္မေကာင္းေရခါ Aဆင့္Aတန္းမဟိေရ လူတိAျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားကတ္ရေရ ပုဂၢိဳလ္တိကုိ လူ ့Aဖြဲ ့ 

Aစည္းမွာ Aမ်ားၾကီးတြိႏိုင္ေရ။  

        Aဆင့္စြာ လူ ့ေဘာင္ေလာကၾကီးက လူတိကုိ ထုိက္တန္လုိ ့ပီးထားေရ တန္ဖိုးတခုပင္ ျဖစ္ေတ။ ေA တန္ဖိုးကုိ 

ေဖးသာနန္ ့၀ယ္ယူလုိ ့မရ။ Aာဏာနန္ ့သိမ္းပိုက္လို ့မရ။ Aတန္းပညာတိ Aမ်ားၾကီးတတ္ေတ ဆိုျပီးေက Aပိုင္လုိ 

ခ်င္လို ့မရ။ လူ ့AျခီခံAသိတရားနန္ ့ႏွလံုးသားၾကီးမားခါမွရာ Aမြန္ျမတ္ဆုံးလက္ေဆာင္Aျဖစ္ လူတိကုိ ပီးတတ္ 

ေတ။  
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                  Aားလံုးသူရို ့ သိကတ္ေတAတုိင္း ရခုိင္ရို ့လူ ့ေဘာင္စြာ Aဖ်က္ခံထားရေရ။ ေဒပုိင္ Aဖ်က္ခံထားရေရ 

Aရာတိထဲမွာ ဘာသာစာပီက ထိပ္ဆံုးက ပါနိန္ေရ။ Aဂုဆိုေက ရခုိင္မွာ စာမဟိဆုိေရ Aျမင္မ်ိဳးနန္ ့ လူမ်ိဳးျခားတိက 

၀ုိင္းပနာၾကည့္လာကတ္ေတ AေျခAေနဆုိးကုိေရာက္ပါလတ္ေတ။ ဘာသာစကားဆုိစြာ လူ ့Aဖြဲ ့ Aစည္းျဖစ္တည္ 

ရွင္သန္ဖုိ ့ တစည္းတလံုးတည္းတည္တံ့နိန္ဖုိ ့ ခ်ိဳင္ပီးထားေရ ၾကိဳးနန္ ့တူေရ။ ေAၾကိဳး Aျဖတ္ခံရစြာနန္ ့ ယင္းလူ ့ 

ေဘာင္စြာ ေဖာင္ဖ်က္၀ါးပုိင္ Aစည္းျပယ္ပနာ ထုိတစေဒတစ ၾကင္းလားလီကတ္ရဖုိ ့ စြာပါဗ်ာလ္။  

       ယင္းAတြက္နန္ ့ ရခုိင္သားရခုိင္သမတိက ရခုိင္စာကုိရြီးပနာ ရခုိင္ရုိ ့ဘာသာစာပီ ျပန္ပနာ ရွင္သန္လာဖုိ ့ၾကိဳးစား 

နိန္ကတ္ျခင္းေရ ရခုိင္ရို ့လူ ့ေဘာင္၏Aသက္ကို ကယ္ဆယ္ဖို ့ၾကိဳးစားျခင္းနန္ ့တူေရ။ လူတေယာက္၏Aသက္ကို 

ကယ္ႏုိင္ေကပင္ ကုသုိလ္ရေရ ျမင့္ျမတ္ေတလုိ ့ ခံယူထားကတ္ေတ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခုိင္သားရခုိင္သမတိစြာ သန္းနန္ ့ 

ခ်ီေရ ကုိယ့္လူမ်ိဳးတိနန္ ့ကိုယ္ရုိ ့လူ ့Aဖြဲ ့Aစည္းကုိ ကယ္ဆယ္ဖုိ ့ၾကိဳးပမ္းAားထုတ္နိန္ကတ္ျခင္းေရ Aက်င့္ျမင့္ျပီး 

ေက Aဆင့္ဟိျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။  

  

 

လမ္းသစ္နန္ ့လမ္းေဟာင္းၾကားက ဒြိဟ 

 

             လမ္းေဟာင္းကုိစြန္ ့ခြါကတ္ေတခါ လမ္းသစ္မွာ ၾကဳံလာရဖုိ ့ Aခက္Aခဲ AတားAဆီး စိန္ေခၚမွဳ Aားစမ္းမွဳ 

ပတ္၀န္းက်င္ကတုိက္ခတ္လာေရ လွိဳင္းဒဏ္လီဒဏ္္တိကို ခံႏိုင္ရည္မဟိေက ဖိAားတြန္းAားတိနန္ ့ရင္ဆိုင္ရပနာ 

ထုိမေရာက္ေဒမေရာက္ လမ္းေပ်ာက္လားတတ္ေတ။ စိတ္ခြန္Aားကုိ ျပည့္၀ေAာင္လုပ္ထား ရပ္တည္မွဳခိုင္ခုိင္ 

မာမာနန္ ့ မေလ်ာ့ေရဇြဲကို ကိုင္ပနာလားခါမွ ေမွ်ာ္မွန္းေရပန္းဖူးကုိ ေရာက္ႏုိင္ဖို ့။  

             ကမၻာၾကီးက ရပ္လုိ ့မနိန္ေရပုိင္ လူတိေလ့ ေျပာင္းနိန္ကတ္ေတ။ Aေျပာင္းAလ ဲAလွည့္Aေျပာင္းတိဆုိစြာ 

လူတိနန္ ့ ရင္းႏီွးကြ်မ္း၀င္ျပီးသား မိတ္ေဆြေကာင္းတိျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ေဒပုိင္ AေျခAေနတိေAာက္မွာ တခ်ိဳ ့က 

Aေဟာင္းကုိ ခ်န္ထားပနာ Aသစ္ဘားကုိ U ီးတည္ျပီးေက လားကတ္ေတ။ တခ်ိဳ ့က Aေဟာင္းထဲမွာ နစ္ျမွပ္ပနာ 

ဘ၀ဆံုးလားကတ္ေတ။ တခ်ိဳ ့က Aေဟာင္းထက္ ပုိလို ့ေဟာင္းေရ နိန္ရာကုိ ရြိလားနိန္ကတ္ေတ။ 

  ေသခ်ာနိန္စြာတစ္ခုက Aေခ်ခါ၀တ္ခေရ Aက်ီၤတိကုိ ၾကီးခါ ျပန္၀တ္လုိ ့မရေရပုိင္ Aသစ္ဆိုစြာ လစ္လ်ဴရူွပစ္ပယ္ 

ထားလုိ ့ရေရ Aရာမဟုတ္။ Aသစ္နန္ ့မတြိခ်င္ပါ ပုန္းလုိ ့နိန္ပါဖို ့ဆုိေကေတာင္ Aသစ္က Aိမ္ထဲထိ၀င္လာႏုိင္ေရ။ 

ျခင္ေခ်တစ္ေကာင္ကိုက္ေတဒဏ္ပုရြက္စိတ္ေခ်တစ္ေကာင္ကုိက္ေတဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္လုိ ့ လမ္းတစ္ပုိင္းမွာ က်န္လုိက္ဖို ့ 

ဗ်ာယ္ ရွိဆက္လုိ ့မလားႏုိင္ဗ်ာယ္ ဆုိျခင္းေရ Aသစ္ကိုလုိခ်င္ေရ ကိုယ့္ယံုၾကည္မွဳကုိ Aသီသတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ 

ေတ။ 

         ၀ီခြဲမရဒြိဟျဖစ္မွဳက လူ ့စိတ္တစ္နိန္ရာမွာ ဟိနိန္တတ္ေတ ခံစားခ်က္တစ္မ်ိဳး။ ေဒခံစားခ်က္ကုိ Aသိတရားနန္ ့ 

ဆီးျပီးခါမွသန္ ့ယွင္းလတ္ဆတ္ေတ Aျမင္နန္ ့ ရိွဆက္လားဖုိ ့ခရီးကုိ လွမ္းျမင္ႏုိင္ပါဖုိ ့။    

      ေခတ္သစ္Aုိင္တီဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာတိထက္က ရခုိင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳစြာ ခါးဆက္Aျဖတ္ခံထားရေရ Aညြန္ ့ခ်ိဳး 

ခံထားရေရ ရခုိင္စာပီAပင္ၾကီးျပန္ရွင္လာဖုိ ့ ျမီၾသဇာ Aားဆီးတစ္ခြက္ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ေAပုိင္Aခ်ိန္ကာလမွာ ေဒ 

Aပင္ၾကီးရွင္သန္လာဖုိ ့ Aားလံုး၀ိုင္း၀န္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးမွဳက လုိAပ္ေတ။ Aားစံုခါမွ Aပင္လွပါဖုိ ့။ ရြက္ႏုေခ်တိ 
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ထြက္ Aပြင့္ေခ်တိပြင့္ပနာ Aနံ ့ေခ်တိသင္းပ်ံ ့မႊီးၾကိဳင္လာပါဖုိ ့။ တက္ညီလက္ညီ ကေလာင္ေခ်တိစုံပနာ မိုးဒဏ္ 

လီဒဏ္ လိွဳင္းဒဏ္တိကို ခံုခံကာကြယ္ျပီးေက ရခုိင္စာပီAပင္ၾကီးကုိ ၀ုိင္းရံပံ့ပုိးပီးလားကတ္ပါေမ။ 

===================== 

ေတာ္လွန္ျပည္သူနန္ ့ေျပာက္က်ားတုိင္းျပည္ 

 

       လြတ္လပ္ေတလူမ်ိဳးမွ ျမင့္ျမတ္ေတ။ လြတ္လပ္ေတလူမ်ိဳးမွ လူျဖစ္ျခင္းAႏွစ္သာရ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာ လူ ့တန္ဖုိးကုိ 

ပုိင္ဆုိင္ေရ။ ေဒကမၻာေလာကၾကီးမွာ ကုိယ့္တိုင္းျပည္နန္ ့ကိုယ္ ကြ်န္ျဖစ္နိန္ရစြာေလာက္ ရင္ဆာဖုိ ့ေကာင္းစြာမဟိပါ။  

  ေဒပုိင္ မယုိင္ေက်းေရ လူကလူကို သြီးစုပ္ေတကုိနီလိုစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းကတ္ဖုိ ့ႏိုင္ငံတကာUပေဒတိ ျပဌါန္းထားေရ။ 

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးက လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကုိ ကြ်န္ျပဳထားျခင္းေရ လူစိတ္ေပ်ာက္ပနာ ခြီးစိတ္ေပါက္ျပီးေက ခြီးဘ၀ကုိ ကူးေျပာင္းလား 

ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒUပေဒတိက လူတိကုိ သတိပီးထားေရ။ ေယေကေလ့ ေAနိန္ ့ထက္ထိ ဗမာက ကုိလိုနီစနစ္ကုိ 

ပရိယာယ္မာယာAမ်ိဳးမ်ိဳးနန္ ့လိမ္ပနာ က်င့္သံုးနိန္တုန္းသိမ့္။ ယင္းAတြက္နန္ ့ ရခုိင္AပါA၀င္ မြန္ ခ်င္း ကခ်င္ 

ကရင္ ရွမ္း စေရ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကို ဗမာပေဒသရာဇ္စစ္စနစ္နန္ ့ကုိလုိနီလုပ္ ကြ်န္ျပဳထားေရ ဗမာကုိ ခြီး လုိ ့ ရာ 

သတ္မွတ္သင့္ေရ။ Aဂုပိုင္ကြ်န္ျပဳထားႏုိင္ျခင္းေရ ဗမာခြီးတိက ေတာ္လုိ ့လား မဟုတ္ေက ကြ်န္ျဖစ္နိန္ရေရ လူမ်ိဳး 

ေပါင္းစံုက ည့ံလုိ ့လား။ ႏွစ္ခုမွာ တစ္ခုကေတာ့ေက မွန္နိန္လီဖို ့စြာက ေဗဒင္လားမိန္းၾကည့္စရာမလုိလုိ ့ထင္ေရ။  

                 ကမၻာၾကီးမွာ ကြ်န္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ပါလတ္ေတ လူမ်ိဳးတုိင္းျပည္တိသမုိင္းကုိေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက 

ေAသူရုိ ့ျပည္သူလူထုတိစြာ လူတိုင္းကေတာ္လွန္ျပည္သူတိ ျဖစ္နိန္ျပီးေကယင္းသူရုိ ့တုိင္းျပည္တိကေလ့ေျပာက္က်ား 

တုိင္းျပည္တိျဖစ္နိန္ေရ။ လူတုိင္းက ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ခိုင္မာျပီးေက ႏိုင္ငံေရးAသိစိတ္ႏုိးၾကားကတ္ေတ။ လြတ္လပ္လို 

ေရ စိတ္ဆႏၵတိျပင္းျပကတ္ေတ။ ကိုယ့္ျခီေထာက္မွာ ကုိယ္ရပ္ခ်င္ကတ္ျပီးေက လူမ်ားပါးမွာ ေAာက္က်မခံခ်င္ေရ 

မာနတိဟိကတ္ေတ။ Aမ်ိဳးသားAက်ိဳးစီးပြါးဆုိေရ စည္း၀ိုင္းထဲမွာ စုေပါင္းတာ၀န္ခံ စုေပါင္းတာ၀န္ယူ စုေပါင္းလုပ္ 

ေဆာင္ခ်က္တိနန္ ့ လူထုေတာ္လွန္ေရးကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ပနာ ေAာင္ျမင္ေAာင္တုိက္ပြဲ၀င္ျပီးေက လူထု 

တုိင္းျပည္တိထူေထာင္ကတ္စြာကုိ တြိရေရ။ ေAပုိင္ လူမ်ိဳးတိကုိ ကမၻာၾကီးက ေလးစားေရ။ ဂုဏ္ယူAားက်ကတ္ေတ။  

    ရခုိင္သား ရခုိင္သမတိAားလံုးေလ့ ေတာ္လွန္ျပည္သူတိ ျဖစ္ပါလတ္ပနာ ရခုိင္ျပည္ၾကီးေလ့ ေျပာက္က်ားတုိင္းျပည္ 

ျဖစ္လာေရ တနိန္ ့တရက္မွာ ရခုိင္ရို ့ ဗမာကုိလုိနီစစ္ကြ် န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ျပီးေက ဆုံးရံုွးနိန္ရေရ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ 

ကုိ ကိုယ္ရို ့လက္ထဲမွာ ျပန္ပနာပုိင္ဆိုင္လာကတ္ရဖုိ ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ေရ။ 

   လင္မယားရန္ျဖစ္ေတပုိင္ ဟန္ျပႏုိင္ငံေရးနန္ ့Aခ်ိန္ျဖဳန္းပါလတ္ကတ္ေတ ဗမာဗဟုိျပဳႏုိင္ငံေရး ( Burman  (Bamar) 

centered‐politics) ကုိ နိဂံုးခ်ဴပ္Aဆံုးသတ္ျပီးေက ေနာက္ထပ္ပုံစံတမ်ိဳးနန္ ့လိမ္ဖုိ ့ Aကြက္ဆင္ပါလတ္ေတ ႏုိင္ငံေရး 

ရာသီAေျပာင္းAလဲမွာ ရခုိင္သားတိ ေနာက္က်မက်န္လုိက္ဖို ့ လုိAပ္ေတ။ ေဒပုိင္ Aသြင္ေျပာင္းနိန္ေရ ကာလမွာ 

ေရရွည္Aျမင္နန္ ့ႏိုင္ငံေရးျပည့္၀ေရ မ်ိဳးဆက္သစ္တရပ္ကုိ ရခုိင္သားရုိ ့ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးရဖုိ ့ Aခ်ိန္ကို ေရာက္ 

ပါလတ္ေတ။ ႏုိင္ငံေရးသားေကာင္ Aျဖစ္မခံဘ ဲတန္ဖုိးဟိေရ ႏုိင္ငံေရးသားေကာင္းျဖစ္လာေAာင္ လံု ့ လစုိက္ၾကိဳးစား 

Aားထုတ္ကတ္ရဖုိ ့စြာက Aဂုေခတ္ရခုိင္သား ရခုိင္သမေခ်တိ၏ မြီးရာပါတာ၀န္၀တၱရားပင္ ျဖစ္ေတ။ 

 

=================== 
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Aမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကုိ Aဓိပၸါယ္ျပန္ဖြင့္ျခင္း 

 

         Aမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနစြာ ရခုိင္ျပည္က်လားခါကပင္ ကပ္ပါလားခဗ်ာယ္လို ့ ေျပာေက ရခုိင္သားတိ ဇာေျပာကတ္ဖို ့ 

လဲခ်င့္။ Aမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကုိ ေစာင့္ထိန္းကတ္ရဖုိ ့ဆုိျခင္းေရ ရခုိင္တုိင္းျပည္၏ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒ တစ္ခုျဖစ္ခေရ။ ေAခ်င့္ 

ကုိ Aက်ယ္ခ်ဲ ့ေျပာရဖုိ ့ဆိုေက Aမ်ိဳးသီလ ဆိုစြာ ရခုိင္သားတိမွာ ကိုယ့္တုိင္းျပည္နန္ ့ကုိယ့္လူမ်ိဳးကို ကုိယ္ရို ့ကာ 

ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းနန္ ့ ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ဓါတ္ဟိျခင္းကုိ ႏိုင္ငံေရးAရေပၚလစီခ်ပနာ ေဖာ္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ 

              Aမ်ိဳး (Aနီေရာင္) ၏ Aဓိပၸါယ္က Aခ်ဴပ္Aခ်ာAာဏာကုိပိုင္ဆုိင္ေရ စည္းမ်U္းခံဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေတ 

ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ငံေရးAာဏာဟိေရ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္ေတ.. ေဒပုိင္ႏုိင္ငံေရးၾသဇာAာဏာနန္ ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးလံုျခဳံေရးကို 

ကုိယ္ရို ့ကာကြယ္ႏိုင္ေရ ဆိုစြာကုိ ေဖာ္ညႊန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ရခုိင္သားက ရခုိင္သမကုိ ယူျခင္းေရ Aမ်ိဳးခ်စ္ေတလုိ ့ 

ထင္ျမင္ယူဆနိန္ကတ္ျခင္းေရ တပုိင္းတစရာ မွန္ေရ Aားလံုးမမွန္ပါ။ 

                သီလ (Aျဖဴေရာင္) ၏ Aဓိပၸါယ္က ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ဓါတ္ဟိေရ တရားမွ်တေရးတန္းတူေရးျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေလာကပါလတရားကုိ တန္ဖုိးထားေရ လူသား၀ါဒကုိက်င့္သံုးေရ ဆုိစြာကုိ ေဖာ္ျပျပျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ဘာသာေရး 

ရုွေထာင့္Aျမင္Aရ ရခုိင္သားတုိင္း ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းကတ္ရဖုိ ့လို ့ ဆုိလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေလာကီေလာကုတၱရာ 

ေပါင္းထားပနာ ရခုိင္ရုိ ့လူ ့ေဘာင္ တခုလုံး လုိက္နာႏုိင္ေAာင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးခေရ ႏုိင္ငံေရးေပၚလစီတခု ပင္ျဖစ္ပါေရ။ 

        ႏုိင္ငံၾကီးသားစိတ္ဓါတ္ဆုိစြာ ႏုိင္ငံၾကီးျခင္း ငယ္ျခင္း လူU ီးေရ မ်ားျခင္းနည္းျခင္းနန္ ့မဆုိင္ပါ။ Aက်င့္နန္ ့ရာဆုိင္ 

ပါေရ။ လူ လူခ်င္းတန္ဖိုးထားပနာ လူသားစိတ္ ဇာေလာက္ၾကီးမားေလ ဆုိေရ ေပတံနန္ ့ရာ တုိင္းတာႏုိင္ပါေရ။ ဗမာမွာ 

ႏုိင္ငံၾကီးသားစိတ္မဟိပါ။ ဗမာသမုိင္းမွာ ညီကိုAရင္း Aခ်င္းခ်င္းသတ္ကတ္ေတ။ Aဂုေလ့ ရွမ္းမတိကုိ မုဒိမ္းက်င့္ 

ကရင္ရြာတိကို မီးတုိက္ လူသတ္။ ေAခ်င့္က ဗမာစစ္ခြီးတိမွာ ဒျမစိတ္ဓါတ္ရာ ဟိေရ ဆိုစြာကုိ ေဖာ္ျပနိန္ပါေရ။ ဗမာမွာ 

လူU ီးေရ သန္း (၂၀) ေလာက္ဟိေကေလ့ လူသားစိတ္မဟိ ယိုင္ေက်းမွဳမျမင့္မား ႏုိင္ငံၾကီးသားစိတ္မဟိဆုိစြာကုိ 

ကမၻာ့Aသုိင္းA၀ုိင္းက လက္ခံထားကတ္ေတ။ 

         ဆက္ေျပာရဖုိ ့ဆိုေက ေAနိန္ ့ကာလမွာ Aမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကုိ ရခုိင္သားတိ ေစာင့္ထိန္းခြင့္မရေရ AေျခAေန 

မ်ိဳးဆုိက္ေရာက္နိန္ရေရ။ ဗမာစစ္ခြီးတိ ခ်မွတ္နိန္ေရ ဒျမ၀ါဒေAာက္မွာ ဗမာစစ္ခြီးတိ မိွဳင္းတုိက္ျဖန္ ့ခ်ီနိန္ေရ ဆီဆြတ္ 

ေပၚလစီတိေAာက္မွာ ရခုိင္သားတိ Aမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကုိ ျပည့္၀မ႑ိဳင္ မေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေရ AေျခAေနဆုိး ဘ၀ဆုိး 

Aငတ္ဘံု ျပာပံုမွာတုိးနိန္ရေရ Aဆင့္ကိုေရာက္နိန္ကတ္ရစြာ Aားလံုးသူရုိ ့သိကတ္ပါေရ။ Uပမာတခုပီးရဖုိ ့ဆိုေက 

မႊီးပ်ံ ့ၾကိဳင္သင္းေရ ပန္းျခံတခုေဆာက္ဖို ့ ျမီEက ေလးငါးေျခာက္Eကေလာက္ Aနည္းဆံုးလုိAပ္ေတ။ ျမီမဟိေက 

ယင္းပန္းျခံေဆာက္လို ့မရ။ ယင္းပုိင္ဗ်ာယ္ Aမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကုိ ျပည့္၀မ႑ိဳင္ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ဖုိ ့ ကိုယ္ပိုင္Aခ်ဴပ္ 

Aခ်ာAာဏာနန္ ့ ကုိယ္ရုိ ့Aုပ္ခ်ဴပ္ေတတုိင္းျပည္လုိAပ္ေတ။ 

            ယင္းAတြက္နန္ ့ကုိယ္ပိုင္Aခ်ဴပ္Aခ်ာ Aာဏာပုိင္ခြင့္နန္ ့ ရခုိင္ရို ့ျပည္ကို ရခုိင္တိ Aုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ ရဟိေရး 

Aတြက္ ဗမာကုိလိုနီစစ္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးနန္ ့ ဗမာစစ္ခြီးတိကုိ ရခုိင္ျပည္က ေမာင္းထုတ္ေရးေရ ပထမ ျဖစ္လာရပါဖုိ ့။ 

ယျပီးခါမွရာ Aမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကုိ ျပည့္၀မ႑ိဳင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ေရ ရခုိင္သားလုိ ့ ကမၻာၾကီးAလယ္မွာ လက္မေထာင္ 

လာႏုိင္ပါဖုိ ့။ ။ ။ 

 

========================================== 



Please visit www.ogrefrommrauku.blogspot.com   Page 26 

ေဆာင္းပါက႑ 

 မျမင္ႏုိင္ေရ ပါ၀ါ 

 

              ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂစ္တ္လ ၆ ရက္နန္ ့ ၉ ရက္နိန္ ့တိမွာ ဟီရုိခ်ီးမားနန္ ့နာဂါစကီျမိဳ ့တိကုိ ႏူးကလီးယားဗံုးတိ 

ခ်ပလုိက္ေတေနာက္ပုိင္း ၾသဂစ္တ္လ ၁၅ ရက္နိန္ ့မွာ ဂ်ပန္Aင္ပါယာဘုရင္ ဟီရိုဟီတုိ က ဂ်ပန္တိ လက္နက္ ခ် 

ေၾကာင္း ေရဒီယုိက ေၾကျငာလုိက္ျပီးေက လူသန္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ Aသက္ဆံုးယွဳံးလားခရေရ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး 

ကုိ Aဆုံးသတ္လုိက္ေတ။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္စစ္၀ါဒေလ့ နိဂံုးခ်ဴပ္ဇာတ္သိမ္းလားခေရ။  

      ေဒနိန္ရာမွာ စိတ္၀င္စားဖုိ ့Aေကာင္းဆံုးAခ်က္တခုက ဟီရုိခ်ီးမားပုိင္ ျမိဳ ့ၾကီးတျမိဳ ့လုံးကုိ ျပာက်လားႏုိင္ေAာင္ 

စြမ္းAားျပင္းေရ ဗုံးကုိ ဒုကၡသည္တေယာက္က တီထြင္ပီးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ Aားလံုးသူရို ့ သိထားကတ္ေတ ေA 

ဒုကၡသည္ (၀ါ) ရဖ်ဴဂ်ီ က သိပၸံပညာသွ်င္Aုိင္စတုိင္းပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ဂ်ာမန္နာဇီတိ လိုက္သတ္လို ့ Aသက္ကိုဖက္နန္ ့ 

ထုပ္ပနာ ထြက္ျပီးလာလတ္ရေရ Aုိင္စတုိင္းစြာ Aေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးခုိလွဳံခြင္ေလွ်ာက္ပနာ ဒုကၡသည္ဘ၀နန္ ့ 

ကမၻာၾကီးေကာင္းက်ိဳး နန္ ့လူသားAခြင့္AေရးတိAတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ချပီးေက ၁၉၅၅ Eျပီလ ၁၈ ရက္ Aသက္ ၇၆ 

ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္လားခေရ။  

                ဂ်ာမန္နာဇီတိ Aႏုျမဴဗံုးထုတ္ဖို ့ AစီAစုိU ္ဟိစြာကုိ Aရိပ္က်လုိ ့ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ၾသဂစ္တ္လ ၂ ရက္နိန္ ့မွာ 

Aေမရိကန္သမၼတရုစဗဲ့ဘားကုိ Aုိင္စတုိင္းက စာတေစာင္ရီးပို ့ခေရ။ ယင္းစာထဲမွာ ယူေရနီယမ္သတၱဳကုိ Aျခီခံပနာ 

Aင္Aားျပင္းေရ ႏူကလူီယားဗံုးတီထြင္လို ့ရႏုိင္ေၾကာင္းကုိ Aၾကံျပဳတင္ျပထားေရ။ ဂ်ာမန္နာဇီတိကုိ ဆံုးမဖုိ ့ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္ထားခေရ Aုိင္စတုိင္းေဖာ္ျမဴလာနန္ ့Aုိင္ဒီယာစြာ Aေဂါင့္ေဂါင့္ဗုံးျဖစ္လာျပီးေက ဂ်ာမန္နာဇီတိ ေစာေစာစီးစီး 

လက္နက္ခ်လားခကတ္ေတခါ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တိကုိရာ ဒုတိယကမၻာစစ္လက္ေဆာင္Aျဖစ္ ပီးလုိက္ ကတ္ေတ။ 

Aတုိခ်ဴပ္ေျပာရဖုိ ့ဆုိေက ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးၾကီးစိတ္ဓါတ္မွာ Aျခီခံထားေရ Aစြန္းေရာက္နာဇီ၀ါဒနန္ ့ ဂ်ပန္Aင္ပါယာခ် ဲ ့ 

ထြင္ေရးAမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္မွာ ဗဟုိျပဳထားေရ ဖက္ဆစ္စစ္၀ါဒတိေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေရ ဒုတိယကမၻာစစ္ကို 

ဒုကၡသည္Aုိင္စတုိင္းက Aဆံုးသတ္ပီးလုိက္ေတ။  

                 Aဂုေလ့ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ဘားက စစ္ပညာAမြီရလုိက္ျပီးေက မဟာဗမာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒနန္ ့ က်ိဳင္းေျမာင္းေရ 

ဗမာAမ်ိဳးသားေရး၀ါဒမွာ သေႏၶတည္ပနာ မြီးဖြားပါလတ္ေတ ဗမာစစ္တပ္နန္ ့နAဖစစ္Aုပ္စု၏ လူစိတ္ေပ်ာက္ျပီးေက 

စစ္သြီးၾကြနိန္စြာကုိ Aဆုံးသတ္နိဂုံးခ်ဴပ္ဆံုးမပီးဖုိ ့ Aုိင္စတုိင္းပုိင္ U ီးေႏွာဏ္ပါ၀ါသွ်င္တိ လုိAပ္နိန္ေရ။ ဒုတိယကမၻာ 

စစ္မွာ ဂ်ာမန္နာဇီနန္ ့ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တိ တပ္ပ်က္ျပီးေက လက္နက္ခ်ခရေရပုိင္ ဗမာစစ္တပ္ေလ့ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရ 

ျပိဳက်လားခါမွရာ ဗမာစစ္Aာဏာသွ်င္စနစ္ Aမုိက္ဇာတ္သိမ္းလားႏုိင္ဖို ့။ ဗမာစစ္၀ါဒီတိ Aမွားၾကီးမွားနိန္ခကတ္ေတ 

ဆုိစြာကို AၾကီးAက်ယ္ေနာင္တသံေ၀ဂတိရလာခါမွရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးAေျပာင္းAလဲျဖစ္လာႏုိင္ဖို ့။  

                  ဗမာစစ္Aုပ္စုပိုင္ ေတာပုန္းဒျမတိကို ဆုံးမႏုိင္ဖုိ ့ Aေရးၾကီးဆံုးလက္ကိုင္ထားသင့္စြာက Uီးေႏွာဏ္ထဲက 

မျမင္ႏုိင္ေရပါ၀ါလက္နက္ ပင္ျဖစ္ေတ။ ကိုယ့္Uီးေႏွာဏ္ထဲက မြီးရာပါAမြီကို Aထင္မေသးဖုိ ့ လိုAပ္ေက Aစြမ္းဟိဟိ 

ထုတ္သံုးတတ္ဖုိ ့ Aခ်ိန္တုိင္းၾကိဳးစားသင့္ေရ။  

    ႏိုင္ငံေရးAရ ဖိႏိွပမွ္ဳ၊ လူမ်ိဳးေရးAရခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွဳ၊ စီးပြါးေရးAရလက္၀ါးၾကီးAုပ္ဂုတ္သြီးစုပ္ခ်ယ္လွယ္ထားမွဳ၊ 

ပညာေရးAရ AသိUာဏ္တိမပြင့္ေAာင္ဖ်က္ဆီးထားမွဳ၊ ဗမာမွဳျပဳေရးေပၚလစီAရ ကြ်န္စိတ္ေပါက္နိန္ေAာင္ မိွဳင္း 

တုိက္ထားမွဳ စေရ ဒုကၡကုေဋကုဋာတိနန္ ့ဖိစီးမွဳဒဏ္တိကုိ မခံႏုိင္လုိ ့ ကိုယ္ရို ့ခ်စ္ေတ ရကၡျမီနန္ ့ရခုိင္ျပည္ကုိစြန္ ့ 
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ခြာလာရပနာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္တိမွာ ေရာက္နိန္ကတ္ေတ ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခ်တိ မျမင္ႏိုင္ေရ 

Uီးေႏွာက္ထဲက ပါ၀ါကုိ ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္လာေAာင္ လံု ့လထုတ္သင့္ေရ။ကုိယ့္U ီးေႏွာဏ္ကုိ ကိုယ့္ရို ့ ယုံၾကည္ 

ကုိးကြယ္Aားထားကတ္ရပါဖုိ ့။ U ီးေႏွာဏ္ပါ၀ါျမင့္မားလာခါမွရာ Aမ်ိဳးခ်စ္ျခင္းကုိ လက္တြိျပသလာႏုိင္ပါဖုိ ့။ ကိုယ့္ 

လူမ်ိဳးနန္ ့ကိုယ့္ရခုိင္ျပည္ ဗမာကုိလိုနီစစ္ကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေAာင္ စြမ္းေဆာင္ပီးလာႏုိင္ဖုိ ့စြာက မျမင္ႏုိင္ေရ 

Uီးေႏွာဏ္ထဲက ပါ၀ါတိရာ ျဖစ္ပါေရ။ ။ ။ 

 

 

 ==================== 

 

 

ရခုိင္ရုိ ့စာပီနန္ ့မီဒီယာသစ္ 

 

           ေဒနိန္ ့ကာလရခုိင္ျပည္နန္ ့ရခုိင္တမ်ိဳးသားလံုး ဗမာကုိလိုနီစစ္ပေဒသရာဇ္ကြ် န္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ဖုိ ့တိုက္ပြဲ 

၀င္နိန္ကတ္ေတAခ်ိန္မွာ ရခုိင္လူထုေတာ္လွန္ေရးနန္ ့ ရခုိင္ရို ့Aမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ယွားမွဳကုိ Aရိွန္Aဟုန္ ျမွင့္ 

တင္လားႏုိင္ဖုိ ့ ကိုယ္ပုိင္စံ ကုိယ္ပုိင္ဟန္နန္ ့ ကုိယ္ပိုင္ရိုးရာယုိင္ေက်းမွဳစာပီကုိ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ ့ လိုAပ္ပါလတ္ေတ။ 

ကုိယ္ပုိင္ဂုဏ္Aဂၤါလဏၡာရပ္တိမဟိေက ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္နန္ ့လူ ့Aခြင့္Aေရးတိေလ့ရလာဖုိ ့မဟုတ္လုိ ့ေျပာခ်င္ေရ။  

    လက္ဟိျပည္ပရခုိင္ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲမွာထုတ္၀ီနိန္ကတ္ေတသတင္းစာႏွစ္ေစာင္သုံးေစာင္ဟိေရ။ ေဒသတင္းစာ 

တိAားလံုးက ဗမာစာAရီးAသားနန္ ့ထုတ္၀ီနိန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ေဒသတင္းစာတိကို ရခုိင္နာေမ တပ္ထားကတ္ 

ေကေလ့ ဗမာစာနန္ ့ရီးသားပံုႏွိပ္နိန္ကတ္ျခင္း၏Aက်ိဳးရလဒ္က ဗမာစာပီတုိးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးလာစီေရးကုိ ရခုိင္သားတိ 

တဖက္တလမ္းက ကူညီပီးနိန္ေရပုိင္ျဖစ္နိန္ျပီးေက ရခုိင္သားမွာစာမဟိလို ့ ဗမာစစ္၀ါဒီတိAဆက္ဆက္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရး 

လုပ္လာစြာကုိ လားပနာသက္သီလိုက္ေထာက္ခံပီးနိန္ပိုင္ ျဖစ္နိန္ေရ။ ရခုိင္သားက ရခုိင္ပုိင္ရီးဖို ့ၾကိဳးစားAားထုတ္ 

ျခင္းမဟိလို ့ ဗမာစစ္ပေဒသရာဇ္တိ စနစ္တက်ပံုသြင္းတံဆိပ္ကပ္ပါလတ္ေတ ဗမာနန္ ့ရခိုင္ Aတူတူရာ ဆုိစြာကုိ 

သေဘာတူလက္ခံေရပုိင္ ျဖစ္နိန္ရေရ။ 

          ရခုိင္ရို ့မီဒီယာသစ္ကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္လားႏုိင္ဖုိ ့ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးနန္ ့ရခုိင္ျပည္သူလူထုကို တသြီးတသား 

တည္းျဖစ္ေAာင္ဆက္စပ္ပီးလားႏုိင္ဖုိ ့ တခုတည္းရာဟိေရ ဆက္ဆံေရးေပါင္းကူးလမ္းမၾကီးက ရခုိင္စာ နန္ ့ ရခုိင္ရုိ ့ 

စာပီ ပင္ျဖစ္ေတ။ ယင္းAတြက္နန္ ့ Aနာဂတ္ကာလမွာ ရခုိင္သားရုိ ့ ထုတ္၀ီလာကတ္ဖို ့ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာ၊ 

မဂၢဇင္း၊စာAုပ္သစ္၊ ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာ၀ပ္ဆုိဒ္တိကို ေခတ္သစ္ ရခုိင္စာ AရီးAသားနန္ ့ထုတ္၀ီလားသင့္ေရလုိ ့ 

Aၾကံျပဳတင္ျပခ်င္ေရ။ေAပုိင္ထုတ္၀ီျခင္းေရ ”ရခုိင္စာပီသမုိင္းယုိင္ေက်းမွဳတိ ကုိ ျပန္ပနာေဖာ္ထုတ္ေရး” ဆုိေရ  

ရခုိင္ရို ့ႏုိင္ငံေရးUီးတည္ခ်က္ေပၚလစီနန္ ့လားကုိက္ညီျပီးေက ရခုိင္Aသုိင္းA၀ုိင္းထဲမွာ ရခုိင္စာပီAရီးAသားတိ 

ျမိဳင္ဆုိင္ထြန္းကားလာဖုိ ့စြာကက်ိန္းသီနိန္ေရ။ 

  ျပည္ထဲမွာ ရခုိင္ပုိင္ေတးျခင္းတိဆုိပနာ ရခုိင္ပုိင္ေျပာေရဗီဒီယုိတိရိုက္ကူးျပသနိန္ကတ္ျခင္းေရ ရခုိင္လူထုက 

ရခုိင္စာပီကိုျမတ္ႏိုးတန္ဖုိးထားေၾကာင္းေဖာ္ျပနိန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ေဒပုိင္Aခ်ိန္မွာ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးသမား ပါတီAဖြဲ ့ 
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Aစည္းတိကေလ့ ရခုိင္စာပီရွင္သန္တုိးတက္လာေရးကုိ မူ၀ါဒခ်ပနာ လက္တြိAေကာင္Aထည္ေဖာ္ဖို ့လိုAပ္ပါ 

လတ္ေတ။ ေယမွ ရခုိင္လူထု၏ဆႏၵနန္ ့ ရခုိင္ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးသမားတိ၏မူ၀ါဒလမ္းစိုU္ တထပ္တည္းက်နိန္ 

ေၾကာင္းကုိ ျမင္တြိလာကတ္ရပါဖို ့။ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးသမားတိေျပာခ်င္ေရ AေတြးAေခၚAျမင္Aုိင္ဒီယာတိကို ရခုိင္ပုိင္ရီး 

ျပႏုိင္ခါမွရာ ရခုိင္လူထုက ႏွလုံးသားနန္ ့နားလည္လက္ခံလာကတ္ဖုိ ့လို ့ယံုၾကည္မိေရ။ 

         Aဂုေခတ္ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခ်တိက ရခုိင္ပုိင္ရီးျခင္းကုိ ဂုဏ္ယူႏွစ္သက္ကတ္ေၾကာင္းကုိ Aထင္Aရွား 

တြိလာနိန္ ကတ္ရေရ။ Aဖြဲ ့၀င္ေပါင္း ေလးေထာင့္သုံးရာေက်ာ္ဟိေရ ရခုိင္Aိန္တာနတ္ကြန္ယွက္တခုမွာဆိုေက ရခုိင္ 

ပုိင္ရာ ရီးသားေျပာဆုိေဆြးေႏြးနိန္ကတ္စြာကုိတြိရေရ။ ဗမာဖက္ဆစ္နယ္ခ် ဲ ့စစ္၀ါဒီတိ၏ဂုတ္သြီးစုပ္ႏွိပ္စက္ခံနိန္ရမွဳတိ 

ေAာက္မွာ ရခုိင္လူငယ္တိ၏Aမ်ိဳးသားဇာတိမာန္ကို ရခုိင္ဘာသာစကားစာပီကုိလက္ကုိင္ထားပနာ လမ္းေၾကာင္း 

Aမ်ိဳးမ်ိဳးနန္ ့ေဖာ္ျပလာကတ္ေတ။ ရခုိင္ပိုင္ရီးေရ ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာတိက ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိ ဇာခ်င့္ကိုေတာင္း 

ဆုိနိန္ကတ္ေလ ဆိုစြာကုိ ေထာက္ျပနိန္ေရ။ 

            ယင္းAတြက္နန္ ့ ရခုိင္မ်ိဳးဆက္ သစ္တိကုိ နည္းဗ်ဴဟာ မဟာဗ်ဴဟာက်က် စည္းရံုးႏိုင္ဖို ့ ဗမာတိနန္ ့မေရာပ ဲ

ရခုိင္Aမ်ိဳးသားAက်ိဳးစီးပြါးစည္း၀ုိင္းထဲက သီးျခားႏုိင္ငံေရးဟန္ Aသြင္သ႑ာန္ဟိေရ မ်ိဳးဆက္သစ္တရပ္ကုိ 

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးႏုိင္ဖုိ ့ ရခုိင္ပိုင္ရီးျခင္း ရခုိင္စာပီမီဒယီာသစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းက Aထိေရာက္ဆံုးလမ္းေၾကာင္းကုိ 

ရြီးခ်ယ္လားျခင္းပင္ျဖစ္ေတလုိ ့ ယူဆေရ။ 

           ရခုိင္သားက ရခုိင္စာကုိ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ တရား၀င္ရံုးသံုးဘာသာစကားAျဖစ္ Aသံုးျပဳဖုိ ့ၾကိဳးစားျခင္း 

ေရ ရခုိင္ရုိ ့ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာသစ္ကုိ ေမာ္ကြန္းတင္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတလုိ ့ေျပာႏုိင္ပါဖုိ ့။ ကုိယ့္ဘာသာစကားစာပီ 

ကုိ ကုိယ္ရို ့ကတန္ဖုိးမထားေက တေယာက္ေခ်ေလ့ လွည့္ၾကည့္ပီးဖုိ ့မဟုတ္စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။ ကိုလုိနီကြ်န္ျပဳခံ 

ထားရျခင္းက လြတ္လပ္လာကတ္ေတ လူမ်ိဳးတုိင္းျပည္တိ၏ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းေၾကာင္းတိကုိ ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက 

ဘာသာစကားစာပီလွဳပ္ယွားမွဳတိနန္ ့ေတာ္လွန္ေရးစခကတ္စြာကိုတြိရေရ။ ေျပာရဖုိ ့ဆုိေက ဘာသာစကားစာပီစြာ 

လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို ့ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္ပီးနိန္ေရ AဓိကAသက္သြီးေၾကာပင္ျဖစ္ပါေရ။ 

             နိဂံုးခ်ဴပ္ေျပာရဖုိ ့ဆုိေက ေခတ္သစ္ရခုိင္စာAရီးAသားနန္ ့ရခုိင္ရို ့မီဒီယာသစ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းေရ 

ကုိယ့္ရခုိင္လူမ်ိဳးAတြက္တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေရAက်ိဳးရလဒ္တိကုိ ယူေဆာင္ပီးလာႏုိင္ေရလုိ ့ယုံၾကည္မိလုိက္ပါယင့္။ ။ ။ 

 

=================== 

 

ဆင္ျခီကုိ ဆင္ျခီပီးျခင္း 

 

    ရခုိင္သားက ရခုိင္စာကုိ မရီးျခင္းေရ ကိုယ့္ကုိမြီးထုတ္ပီးလုိက္ေတ AမိAဖ သမုိင္းစုိင္ဆက္ထိန္းသ္ိမ္းပါလတ္ေတ 

ရခုိင္ရို ့ယိုင္ေက်းမွဳ (Aဂၤလိပ္ပိုင္ Civilization) ရုိးရာAမြီAႏွစ္ စာပီဂီတ လူ ့AျခီခံAသိစိတ္ ကုိယ္က်င့္တရား လူ ့ 

ေဘာင္နီတိ Aစဟိေရ လူျဖစ္ျခင္း၏AဆီAႏွစ္တိ Aားလံုးကုိ လက္ခံဖုိ ့ျငင္းဆန္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ တိရစာၦန္ 

တိစြာ Aစာစားတတ္ေတ၊ Aိပ္တတ္ေတ၊ ကာမမီွ၀ဲတတ္ေတ။ ေယေကေလ့ ယင္းသူရို ့မွာ စာ မဟိ။ ယင္းပုိင္ဗ်ာယ္ 
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ကုိယ့္မွာဟိေရ ရခုိင္စာကုိ မရီးေရ ရခုိင္သားစြာ တိရစာၦန္ဘ၀ကုိ ဖဲသာပီးစရာမလုိ ေAာ္တုိေရာက္လားကတ္ရဖုိ ့စြာက 

က်ိန္းသီနိန္ေရ။ 

      ရခုိင္ရုိ ့သမုိင္းကုိ စာမ်က္ႏွာတရြက္ေခ်ေလာက္ လွန္ၾကည့္လုိက္ဖုိ ့ဆိုေက ရခုိင္သားတိမွာ စာဟိစြာ ထိုဖက္ကမ္း 

ကုိေတာင္ေရာက္လားသိမ့္ေရ။ ဗမာတိ လူမျဖစ္ခင္ကပင္ ရခုိင္သားတိ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံထူေထာင္ပါလတ္စြာ ႏွစ္ေပါင္း 

ေထာင္ခ်ီလားခဗ်ာယ္။ ဗမာတိလူလို ့စျဖစ္ေတ Aခ်ိန္ ေAဒီ 849 ပုဂံကုိ ထူေထာင္ေရ ကာလမွာ ရခုိင္သားတိစြာ 

ပထမဓည၀တီ ဒုတိယဓည၀တီ စုိင္းျဒားေခတ္ ေ၀သာလီ စေရ ေခတ္ၾကီးေလးေခတ္ကို ထူေထာင္ပနာ နိန္ပါလတ္ 

ကတ္ဗ်ာယ္။ ေဒပုိင္ သမုိင္းပံုရိပ္ၾကီးခကတ္ေတ ရခုိင္သားတိ ေဒနိန္ ့ကာလမွာ ကုိယ္ရို ့AဖုိးAဖီးတိ ထားပစ္ခေရ 

ကုိယ္ရုိ ့စာကုိ ရီးကတ္ဖို ့ ဖင္ကခ်ီးထြက္ေAာင္ ေAာ္ေျပာနိန္ရစြာ ႏြားတိကုိ ဟဲဗီးမယ္လ္ေတလ္ ေတးျခင္းလားဆုိျပ 

နိန္ပုိင္ ျဖစ္နိန္ရေရ။ 

 

ရခုိင္သားက ရခိုင္စာကုိ တန္ဖုိးမထား မရီးကတ္ျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးတိ 

(၁) စာပီေပ်ာက္ျခင္း (စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ိဳးတုံးလားဖုိ ့စြာက ေဗဒင္မိန္းစရာ မလုိ။) 

(၂) သမုိင္းယုိင္ေက်းမွဳ Aစုိင္Aလာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစိုင္လာ မ်ိဳးရုိးဗီဇ AေတြးAေခၚ Aျမင္ ယံုၾကည္ခ်က္ တိ Aားလံုး 

ေပ်ာက္လားျခင္း (ေAခ်င့္တိAားလံုးကုိ စာနန္ ့ရာမွတ္တမ္းတင္လို ့ရေရ။) 

(၃) ဗမာစာကုိ လားရီးနိန္ကတ္ျခင္းက ကိုယ့္သီတြင္းကုိ ကုိယ္လားတူးပုိင္ျဖစ္နိန္ပနာ ခြီးထက္Aဆင့္နိမ့္ေရ ဗမာဘား 

မွာ ကြ်န္ျဖစ္နိန္ရစြာကုိ ေပ်ာ္ပါေရ လုိ ့ ၀န္ခံျခင္းနန္ ့လားတူနိန္ေရ။ 

 

ရခုိင္စာမရီးခ်င္ေရ ရခုိင္သားရုိ ့၏ဆင္ျခီ 

(၁) Aေခ်ခါ ေက်ာင္းမွာ ဗမာပုိင္သင္လာရလုိ ့ ရခုိင္ပိုင္ မရီးတတ္လတ္။ (Aဂုေဒစာကုိ ရီးနိန္ေရ ေျမာက္U ီးကဘီလူး 

ေလ့ Aေခ်ခါ ေက်ာင္းမွာ ဗမာခြီးစာကုိ မသင္ခ်င္ပဲနန္ ့ Aားဓမၼသင္လာရစြာပါရာ။) 

(၂) ရန္ကုန္မွာ Aနိန္မ်ားလုိ ့ ရခုိင္စာမရီးတတ္ပါ။ (Aဂုစာရီးနိန္ေရ ေျမာက္Uီးကဘီလူးေလ့ ရန္ကုန္မွာ Aေကာင္းဆံုး 

တကၠသုိလ္တခုမွာ (၇) ႏွစ္ေလာက္ ေက်ာင္းတက္ခေရ လူပါရာ။) 

(၃) ဗမာAပါA၀င္ က်န္ေရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိပါ ဖတ္စီခ်င္လို ့ ဗမာပုိင္ ရီးေရလတ္။ ေAပိုင္ ရီးျခင္းကုိ Aျမင္ 

က်ယ္ေရလုိ ့ ေျပာကတ္သိမ့္ေရ။ (လက္တြိAေျခAေနမွာ ဗမာခြီးစာကုိ က်န္ေရ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ 

ခ်င္းတိ တေယာက္ေလ့ မဖတ္ကတ္။ သူရုိ ့မွာ သူရုိ ့ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကားစာဟိေရ။ သူရို ့စာကုိ သူရုိ ့ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး 

ကတ္ေတ။ သူရုိ ့၀က္ဆိုဒ္တိကုိ သူရုိ ့စာနန္ ့ရီးကတ္ေတ။ မယံုေက ေAာက္မွာလားၾကည့္ကတ္ပါ။) 

http://kachinnews.com/kachin/ 
 
http://www.monnews‐imna.com/monindex.php 
 
http://www.kwekalu.net/ 
 
http://www.mongloi.org/ 

http://kachinnews.com/kachin/
http://www.monnews-imna.com/monindex.php
http://www.kwekalu.net/
http://www.mongloi.org/
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    ဗမာဆုိေရ ခြီးတိကေလ့ သူရို ့ဗမာတိရီးေရ ဗမာစာကုိရာ လားဖတ္ေတ။ ရခုိင္တိ ဆီဆြတ္ခ်င္ေရစိတ္နန္ ့ရီးထားေရ 

ဗမာစာကုိ ဗမာတိစိတ္မ၀င္စား။ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးခြဲျခားဆက္ဆံခ်င္ေရစိတ္ Aဟိဆုံးလူမ်ိဳးစြာ ဗမာျဖစ္ေတ။ ရခုိင္ 

သားတိ ခံစားနိန္ရေရ Aေၾကာင္းAရာတိကုိ ဗမာကုိလားေျပာနိန္လုိ ့မရ။ ခြီးကုိ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား 

လားေဟာျပပုိငျ္ဖစ္နိန္ဖုိ ့။ နာဂစ္ျဖစ္ေတခါ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္းက ရခုိင္တိကုိ ဗမာတိလားျပီးေက AကူAညီမပီးပါ။ 

ရခုိင္ျဖစ္နိန္လုိ ့ လတ္။ Eရာ၀တီတိုင္းက ကရင္ရြာတိကုိေလ့ လားျပီးေက AကူAညီမပီးကတ္။ ကရင္ျဖစ္နိန္လုိ ့ 

ပါလတ္။ ယင္းAတြက္နန္ ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ Aျမင္က်ယ္ေရလုိ ့ထင္ပနာ ဗမာစာကုိ လားရီးနိန္ေရ ရခုိင္သားတိစြာ 

Aျမင္က်ယ္စြာက မဟုတ္ ဆီဆြတ္စြာမ်ားလားလုိ ့ ဖင္က်ယ္နိန္ျခင္းရာ ျဖစ္ေတ။ Aေဂါင့္ေဂါင့္ Aျမင္က်ယ္ခ်င္ေက 

ကမၻာသံုးဘာသာစကား (၅) မ်ိဳးထဲက တမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ Aလွပလတတ္ေAာင္သင္.. ေယျပီးေက ရခုိင္ျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္နိန္ 

ေရ Aေၾကာင္းAရာတိကို ယင္းဘာသာၾကီးတိနန္ ့ ရီးပါ။ ရခုိင္သားတိ ဗမာကြ်န္ဘ၀မွာ ငရဲက်နိန္စြာကုိ ကမၻာ့ယုိင္ 

ေက်းေရAသုိင္းA၀ုိင္းတိသိေAာင္လုပ္ႏုိင္ျခင္းကရာ သြီးစစ္ေတ Aျမင္က်ယ္ျခင္းလုိ ့ လက္ခံရပါဖုိ ့။ 

          ရန္ကုန္မွာေက်ာင္းတက္ေတ Aခ်ိန္ကဆုိေက ဗမာတိက ဘီလူးကုိ ေျပာေရ “ဗမာစကား မပီလတ္”။ ေယေက 

ဘီလူးက ဗမာတိကို ျပန္ေျပာေရ “ငါကား ဗမာက မဟုတ္ ရခုိင္ရာ။ ဇာျဖစ္လုိ ့ ဗမာစကားပီရဖုိ ့စြာလဲ။ မင္းရို ့ Aျပန္ 

Aလွန္AသိUာဏ္ဟိေက ရခုိင္စကားေျပာၾကည့္ ရဖုိ ့ လား”။ ေAပုိင္ျပန္ေျပာလုိက္ခါကပင္ တခါေခ်ေလ့ ဗမာစကား 

မပီလုိ ့ ပဇာ့မဟ၀့ံကတ္ဗ်ာယ္။ 

   ကိုယ့္စာကုိ ကုိယ္မေလးစားျခင္းေရ မိမိကုိယ္ကို AသိAမွတ္မျပဳျခင္းနန္ ့ Aတူတူဗ်ာယ္။ ေဒစာကုိ ဆင္ျခီတိပီးပနာ 

ဗမာစာရီးနိန္ကတ္ေတ ရခုိင္သားတိ ဖတ္ျပီးေက ဆင္ျခင္ႏုိင္ကတ္ပါစီ။ ။ ။ 

==================== 

 

ေကာလာဟလေထာင္ေခ်ာက္ 

 

  ငါရုိ ့တိၾကီးျပင္းလာကတ္ေတ ပတ္၀န္းက်င္က ေကာလာဟလတိနန္ ့ျပည့္နိန္ေရ။ Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ဇာနိန္ရာကုိပင္ 

ျခီလွမ္း လွမ္းပနာ လားၾကည့္လုိက္ ေကာလာဟလစကားေခ်တစ္ခြန္းေလာက္ေတာ့ေက ၾကားလာကတ္ရဖုိ ့စြာ က်ိန္း 

သီနိန္ေရ။ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္လက္ခံတတ္မွဳနန္ ့ဆင္ျခင္တုံတရား Aားနည္းနိန္ေရခါ ေကာလာဟလ ေထာင္ေခ်ာက္ၾကီး 

ထဲကုိ သိသိယင့္နန္ ့လူးက်လားတတ္ေတ။ 

    Aေရးၾကီးဆံုးက ေကာလာဟလ၏ရင္းျမစ္က ဇာခ်င့္လ.ဲ.။ ေကာလာဟလ ဇာကလာလဲ။ ဇာသူရို ့က ေဒ ေကာလာ 

ဟလကုိ ဖန္တီးလဲ။ ေဒပုိင္ မိန္းခြန္းတိ မိန္းပနာ ေကာလာဟလကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ႏုိင္ေက ေကာလာဟလေထာင္ 

ေခ်ာက္မိျခင္းက လြတ္ကင္းႏုိင္ဖို ့စြာ ေသခ်ာေရ။ 

     ေဒနိန္ရာမွာ ေကာလာဟလတစ္ခုကုိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္သုံးသပ္စိတ္ျဖာၾကည့္လားကတ္ပါေမ။ Uပမာ- ဗမာေAာက္ 

သားတိက ေျပာကတ္ေတ “ရခုိင္သားတိစြာ Aျမင္မက်ယ္ သေဘာထားေသးသိမ္ေရ” လတ္။ Aသိပညာကုိယ္ခံ 

Aားနည္းနိန္ေရ ရခုိင္သားတစ္ေယာက္က ေဒစကားကုိၾကားေက ပထမစိတ္ထဲမွာ ငါရုိ ့လူမ်ိဳးစြာ Aျမင္မက်ယ္ 

သေဘာထားေသးသိမ္ေရ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလုိ ့ သိမ္ငယ္စိတ္၀င္လားပနာ Aမွန္လို ့ထင္လားႏုိင္ေရ။ ေဒါသၾကီးတတ္ေတ 

http://www.kaowao.org/mon/
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ရခုိင္သားတစ္ေယာက္က ေဒစကားကုိၾကားေက လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းေကာ္ဆဲပနာ ေAာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ 

ေျပာျပီးေက မလုိလားAပ္ေတ ျပႆနာတိ ဆက္တုိက္ျဖစ္လားႏုိင္ေရ။ ယင္းAတြက္နန္ ့ ေဒစကားကုိ Aေသး 

စိတ္ေလ့လာမၾကည့္မိေက ေဒစကားကုိေျပာေရ ေAာက္သားတိ၏Aဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျမွားUီးျဖစ္ေတ ရခုိင္သားတိကို 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာAရ ခ်ိဳးႏွိမ္ႏွိပ္ကြပ္လိုျခင္းက Aထေျမာက္ေAာင္ျမင္လားႏုိင္ေရ။ 

     ေဒစကားကုိ AေသAခ်ာေလ့လာၾကည့္ဖုိ ့ဆိုေက “ရခုိင္သားတိစြာ Aျမင္မက်ယ္ သေဘာထားေသးသိမ္ေရ” လုိ ့ 

ေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာရေAာင္ ဇာAခ်က္Aလက္ကို Aျခီခံျပီးေက ေျပာစြာလဲ။ ေလးသန္းေလာက္ဟိေရ ရခုိင္လူမ်ိဳး၏ 

AျပဳAမွဳAက်င့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇယုိင္ေက်းမွဳဓေလ့ထံုးစံသမုိင္းကုိ စနစ္တက် သုေတသနလုပ္ျပီးေက ထြက္လာေရ ေနာက္ 

ဆံုးAေျဖမ်ိဳးလား။ ယင္းပိုင္မဟုတ္ေက “ငခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလာင္းလံုးပုတ္ေတ” ဆုိေရ ဗမာစကားပံုပုိင္ 

ရခုိင္သားတစ္ေယာက္မေကာင္းစြာကုိ လက္ညိွဳးထိုးပနာ က်န္ေရရခုိင္သားတိကုိပါ တံဆိပ္ကပ္လုိက္ျခင္းလား..။ 

ေAပုိင္ မိန္းခြန္းေခ် သုံးေလးငါးခြန္း ကုိယ့္စြာကုိယ္မိန္းၾကည့္ပနာ Uီးေႏွာဏ္ကုိ Aလုပ္ပီးလုိက္စြာနန္ ့ ေဒစကားစြာ 

ေကာလာဟလ ဟုတ္မဟုတ္ကုိ ထင္ထင္ယွားယွားျမင္လာကတ္ရေရ။ 

       Aမွန္က ေဒစကားကုိ ဗမာေAာက္သားတိ ေျပာနိန္ျခင္းေရ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ပါေရ။ ဇာပုိင္ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ိဳးလ.ဲ.။ 

     လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက ေရရွည္Aုပ္ခ်ဴပ္ထားႏုိင္ဖို ့ AAုပ္ခ်ဴပ္ခံလူမ်ိဳး၏စိတ္ဓါတ္ကို Aယင္ဆံုးဖ်က္ဆီး 

ထားဖုိ ့လုိAပ္ေတ။ စိတ္ဓါတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ယုိယြင္းပ်က္စီးပရမ္းပတာျဖစ္နိန္ေရ လူမ်ိဳးကုိ Aုပ္ခ်ဴပ္ရစြာ ကေကာင္းလြယ္ 

ကူေရ။ လူ ့Aဖြဲ ့Aစည္းတခု ပံုမွန္လည္ပတ္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္စီဖို ့ လုိAပ္ေတ စိတ္ခြန္Aားကုိ Aသိပညာကရာ ပီးေရ။ 

ယင္းAတြက္နန္ ့ ပညာေရးကုိ စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးလုိက္စြာနန္ ့ ရီေသာက္ျမစ္Aျဖတ္ခံထားရေရ Aပင္ပိုင္ ယင္းလူ ့ 

ေဘာင္စြာ ရပ္ေစာက္သီနိန္လီကတ္ရဖုိ ့စြာဗ်ာယ္။ ဆင္ျခင္တံုတရားနန္ ့AသိUာဏ္ျမင့္မားမွဳကို ဖ်က္ဆီးျပီးေက 

Uီးေႏွာဏ္ကုိေဖာက္စားပနာ လပ္နိန္ေရယင္းနိန္ရာမွာ ေကာလာဟလတိကုိ လႊင့္ပီးထားလုိက္စြာနန္ ့ ယင္းလူမ်ိဳးစြာ 

Aႏွစ္သာရနန္ ့Aျပင္ပန္း Aဓိကနန္ ့သာမညကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမၾကည့္ႏိုင္ပ ဲ Aျမင္မွန္ Aသိမွန္ Aေျဖမွန္တိနန္ ့ 

၀ီးပနာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပန္းဖူးမဟိ ျဖစ္နိန္လီကတ္ရဖုိ ့စြာဗ်ာယ္။ ေကာလာဟလပရိယာယ္ ေကာလာဟလႏြံထဲမွာ 

နစ္ျမွပ္နိန္လီကတ္ရဖုိ ့စြာဗ်ာယ္ေယ။ 

   တခ်ိဳ ့ရခိုင္သားတိဆုိေက ႏုိင္ငံေရး ဆုိေရ စကားလံုးကုိ ၾကားေက က်ားေလာက္ေၾကာက္ကတ္ေတ။ သူရုိ ့U ီးေႏွာဏ္ 

က ေဒစကားလံုးကုိ လက္ခံသိမ္းထားႏုိင္စြမ္းမဟိ။ မူလတန္းေက်ာင္းသားေခ်တိကုိ ပါရဂူစာတမ္းAေၾကာင္းလား 

ဖတ္ျပပုိင္ျဖစ္နိန္ေရ။ ေAပုိင္ျဖစ္ေAာင္ ဗမာေAာက္သားတိက စနစ္တက် ပုံသြင္းထားေရ။ ႏုိင္ငံေရးစြာမေကာင္း 

ရခုိင္သားနန္ ့ႏုိင္ငံေရး တခုေလ့မဆုိင္ဆိုေရ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးလုပ္ထားေရ။ U ီးေႏွာဏ္Aေဖာက္စားခံ Brain‐wash 

Aလုပ္ခံထားရေရ ရခုိင္သားတိစြာ ေနာက္ဆုံးမွာ ဗမာေAာက္သားတိ ဆင္ထားေရ ေကာလာဟလေထာင္ 

ေခ်ာက္ထဲမွာ သားေကာင္ျဖစ္လားရေရ။ 

ယင္းAတြက္နန္ ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ပင္ ျဖစ္ျဖစ္ စကားတစ္ခြန္းပင္ျဖစ္ျဖစ္ ၾကားလာကတ္ေက... 

(က) ေဒစကားကုိ Aသူေျပာစြာေလ 

(ခ) ဇာျဖစ္လုိ ့ေျပာစြာေလ 

(ဂ) ဇာပုိင္Aခ်က္Aလက္တိကုိ Aျခီခံထားေလ 

(ဃ) ဇာရည္ရြက္ခ်က္Aတြက္ ေျပာစြာေလ 
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(င) Aကယ္၍ ေAစကားAမွန္ျဖစ္လားေက ရလဒ္ကဇာခ်င့္လ ဲ.. Aစဟိေရ မိန္းခြန္းေခ်တိကိုမိန္းၾကည့္ပနာ ေလ့လာ 

ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေ၀ဖန္ႏိုင္ေက ေကာလာဟလAႏၱရာယ္က လြတ္ကင္းႏိုင္ဖုိ ့စြာ က်ိန္းသီေၾကာင္း ေျပာခ်င္ေရ။ 

         Aမွန္က ဗမာေAာက္သားတိစြာ စိတ္ဓါတ္ေAာက္တန္းက်ေရ။ လူစိတ္မဟိ။ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွာ ဟိနိန္ေရ 

ေAာက္သားတိဆုိေက ပိုျပီးေက ေကာက္က်စ္Aတြင္းလားပနာ Aျမင္မက်ယ္သေဘာထားေသးသိမ္ေရ။  

    ဇာျဖစ္လုိ ့ ေAပုိင္ ေျပာႏုိင္ေလ။ ယာသွ်င္နန္ ့ေမ်ာက္မွာ AသူAျမင္က်ယ္ဖို ့လဲ။ Aိမ္သွ်င္နန္ ့သူခိုးမွာ Aသူက 

သေဘာထားေသးသိမ္ဖို ့လဲ။ ေဒႏွစ္ခ်က္က ရခုိင္သား နန္ ့ေAာက္သား ဇာသူကဇာေလာက္Aဆင့္Aတန္းဟိလဲ 

ဆုိစြာကို တုိယွင္းလုိရင္း ေဖာ္ျပေျပာႏုိင္ေရ။ 

   ႏိုင္ငံတကာUပေဒကေလ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက တျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ကိုလုိနီနယ္ခ် ဲ ့ကြ် န္မျပဳရ ကိုလုိနီစနစ္ဖ်က္သိမ္း 

ေရး ကို ျပဌါန္းပီးထားေရ။ ေနာက္ျပီးေက Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့Aခြင့္Aေရးေၾကျငာစာတမ္းက လူ ့Aခြင့္Aေရး 

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာAခြင့္Aေရး စီးပြါးေရးဆုိင္ရာAခြင့္Aေရး ပညာေရးဆုိင္ရာAခြင့္Aေရးတိကုိ ေလးစားလုိက္နာ 

က်င့္သုံးဖုိ ့ Uပေဒျပဳထားစြာကုိ ဗမာေAာက္သားတိကခ်ိဳးေဖာက္နိန္ေရ။ ေAာက္သားတိ လူစိတ္မဟိစြာကုိ သုေတ 

သနလုပ္ထားေရ စာတမ္းတိ Aခ်က္Aလက္စုေဆာင္းထားေရ ဆာေဗးတိ ေထာင္နန္ ့ေသာင္းနန္ ့ခ်ီျပီးေက ဟိေရ။ 

Aႏွစ္ခ်ဴပ္ေျပာရဖုိ ့ဆိုေက ေAာက္သားစြာ စိတ္ဓါတ္ေAာက္တန္းက် သေဘာထားေသးသိမ္Aျမင္မက်ယ္ေရ လူမ်ိဳး 

လုိ ့သတ္မွတ္ႏိုင္ေရ။ 

    ေဒနိန္ရာမွာ ေျပာခ်င္စြာတစ္ခုက Aဂုလက္ဟိနAဖဗမာစစ္ခြီးတိစြာ ဗမာတိထဲက ဗမာတိျဖစ္ကတ္ေတ။ Aာကာ 

ထက္ကလူးက်လာစြာမဟုတ္။ နAဖစစ္တပ္ထဲမွာ တျခားလူမ်ိဳးတိဟိေကေလ့ ေပၚလစီခ်မွတ္Aုပ္ခ်ဴပ္ေရး 

Aပုိင္းျဖစ္ေတ စစ္ေကာင္စီကုိ ဗမာတိကရာ ခ်ဴပ္ကုိင္ထားေရ။ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲနိန္ျပီးေက ဖက္ဆစ္၀ါဒ 

ထက္ဆုိးေရ ဗမာAမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကုိAျခီခံျပီးေက ဗမာစစ္Aုပ္စုျဖစ္ပါလတ္စြာ။ ဗမာေAာက္သားAမ်ားစုက ေက်ာ 

ေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားလုိ ့ ကမၻာမွာ သက္ဆုိးAရွည္ဆံုးဗမာစစ္ခြီးစနစ္ တည္တံ့နိန္ရျခင္း ျဖစ္ေတ။ ေAာက္သား 

တိက ဗမာမဟုတ္ေတ လူမ်ိဳးတိကို Aားလံုးရန္သူလုိ ့သတ္မွတ္ထားေရ။ သူရို ့ ႏိုင္ငံေရး Aာဏာ ခ်ဴပ္ကိုင္ထား 

ႏုိင္ေရးစြာသူရုိ ့၏AဓိကAမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒ ျဖစ္ေတ။ ဇာေလာက္ပင္ ႏုိင္ငံေရးAရ သေဘာထား ကြဲလြဲနိန္ကတ္ 

ေကေလ့ Aေရးၾကဳံေက ေAာက္သားတိစြာ တစ္သားတည္းျဖစ္လားတတ္ေတ။ 

     ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္စြာက ေAာက္သားတိဆင္ထားေရ ေကာလာဟလေထာင္ေခ်ာက္ကုိ ေရွာင္လားႏုိင္ပနာ ဗမာ 

ေAာက္သားတိပရိယာယ္မာယာကုိ ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္တိ သိျမင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။ ။ ။ 

============================ 

 

 

 

စရုိက္စံုေက လူ ့ဘံုျဖစ္ေတ 

            စရုိက္စံုေက လူ ့ဘံုျဖစ္ေတ။ ပန္းျခံတခုမွာ ပန္းတမ်ိဳးတည္းရာဟိေက မ်က္စိAာဟာရမျဖစ္ေတပုိင္ လူ ့Aဖြဲ ့ 

Aစည္းမွာေလ့ Aက်င့္တမ်ိဳးတည္းရာဟိနိန္ေရ လူတိဟိေက ယင္းလူ ့ေဘာင္စြာ တာရွည္ခံဖို ့မဟုတ္။ ေAနိန္ ့ ကမၻာ 

ၾကီးကုိယ္ႏိွဳက္က Aလႊာစုံ Aေရာင္စံု လူမ်ိဳးစံု Aက်င့္စုံတိကို လက္ခံထားရစြာကုိ ၾကိဳက္ပါလတ္ေတ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး 
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တည္းနန္ ့ထူေထာင္ထားေရ Aမ်ိဳးသားႏုိင္ငံ (Nation) တိ မဟိသေလာက္ ရွားပါလတ္ျပီးေက ဗဟုလူ ့ Aဖြဲ ့Aစည္း 

တိကို Aျခီခံထားေရ တုိင္းျပည္ (State) တိကုိ Aမ်ားၾကီးတြိလာရေရ။ 

 ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိAတြက္ Aိန္တာနတ္ရြာေခ်တရြာပုိင္ ျဖစ္ပါလတ္ေတ ေAAမ္ပီမွာေလ့ တရက္ထက္တရက္ 

ရခုိင္သားရခုိင္သမတိစုံပါလတ္ျပီးေက လူ ့ေဘာင္ေခ်Aသြင္ကို ေဆာင္ပါလတ္ေတ။ ေဒAထဲမွာ  Aျပဳသေဘာ 

ေဆာင္ေရ စရုိက္နန္ ့လာကတ္ေတလူတိဟိကတ္ေတပုိင္ Aပ်က္ဆန္ေရAက်င့္နန္ ့ လာကတ္ေတလူတိေလ့ဟိနိန္ဖုိ ့ 

စြာက က်ိန္းသီနိန္ေရ။ ေAခ်င့္စြာ သဘာ၀တရား၊ ဓမၼတာ ပိုျပီးေက စကားလံုးAလွပေခ်သံုးပနာ ေျပာရဖုိ ့ဆိုေက လူ ့ 

ေဘာင္ေလာက၏Aဆင္တန္ဆာ Aလွတရားတခုပင္ျဖစ္ေတ။ ႏုိင္ငံေရးAရ စနစ္တက်ဖိႏိွပ္ခံထားရလုိ ့ စီးပြါးေရးAရ 

ေဂါင္းပံုျဖတ္ဂုတ္သြီးစုပ္ခံနိန္ရလုိ ့ ပညာေရးAရ လူေတာမတုိးႏိုင္ေAာင္ ဖ်က္ဆီးခံထားရလုိ ့ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္ ့ 

Aိန္တာနတ္သုံးစြဲႏိုင္မွဳမွာ လားျပိဳင္လုိ ့မရႏုိင္ေကေလ့ ကမၻာ့နိန္ရာAရပ္ရပ္မွာ ေရာက္နိန္ကတ္ေတ ရခုိင္သား ရခုိင္ 

သမေခ်တိ ရခုိင္Aမ်ိဳးAႏြယ္တိAားလံုး Aဂုပိုင္ ဆုံစည္းလာႏုိင္ျခင္းက မဂၤလာတပါးျဖစ္ေတပုိင္ ေခတ္ကာလနန္ ့ 

ရင္ေဘာင္တန္းပနာ ရခုိင္သားတိ မည့ံဆုိစြာကုိ ျပသနိန္ျခင္းေလ့ ျဖစ္ေတ။ 

                 ရခုိင္သားတမ်ိဳးတည္းျဖစ္ေကေလ့ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားပနာ Aျမင္မတူျခင္းတိ၊ မြီးဖြါးၾကီးျပင္းျဖတ္သန္းက်င္လည္ 

လာကတ္ရေရဘ၀ပတ္၀န္းက်င္ နန္ ့လုိက္ပနာ ကုိင္ထားကတ္ေတ စံတိ မတူညီျခင္းတိ ဟိႏိုင္ကတ္ေကေလ့ ရခိုင္ 

ဆုိေရ ဘုံစည္း၀ုိင္းထဲမွာ ငါရုိ ့တိAတူတူဆံုလာကတ္ေတ။ ေAခ်င့္က ငါရုိ ့တိAတြက္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏိုင္ေရ Aက်ိဳး 

ရလဒ္တခုပင္ျဖစ္ေတ။ ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ျငင္းခုန္ Aေျဖရွာကတ္ေတခါ တေယာက္နန္ ့တေယာက္ၾကားမွာ AဖုAထစ္တိ 

Aျမင္မရွင္းမွဳတိ ဟိလာႏုိင္စြာက AေသAခ်ာပင္ ျဖစ္ေကေလ့ ကုိယ့္Aျမင္ သူ ့Aျမင္ ကြဲျပား ျခားနားျခင္းတိကုိ 

ေလးစားလက္ခံAသိAမွတ္ျပဳတတ္ေတ မဟာဗ်ဴဟာေပၚလစီကိုက်င့္သံုးပနာ ရခုိင္လူ ့ေဘာင္နန္ ့ ရခုိင္သားAားလံုး 

Aတြက္ ထာ၀ရAက်ိဳးစီးပြါးကုိ U ီးတည္လုိ ့ လားကတ္ေက ရခုိင္တိ တနိန္ ့တရက္မွာ ကမၻာ့Aသိုင္းA၀ိုင္းထဲကုိ 

၀င္ဆန္ ့လာႏုိင္ဖုိ ့စြာက AေသAခ်ာပင္ ျဖစ္ေတ။ 

            ကုိယ့္Uီးေႏွာဏ္ပံုစံခြက္ထဲက တရားသီAစြဲကို လက္ကိုင္မထားပ ဲAယူ၀ါဒကြဲမွဳတိကို သည္းခံႏုိင္စြမ္းဟိေက 

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေတ ရခုိင္ရုိ ့လူ ့ေဘာင္ကုိ ထူေထာင္လာႏုိင္ဖို ့စြာက Aမွန္ပင္ျဖစ္ေတ။ Aထက္ကေျပာခေရပုိင္ 

Aျမင္ျခားကတ္ေကေလ့ ဘုံUီးတည္ခ်က္ ဘုံယံုၾကည္မွဳ ဘံုလမ္းေၾကာင္းကုိ လားကတ္ေက ရခုိင္ရုိ ့ရက္ျပတ္ေတာင့္တ 

နိန္ေရ ညီညြတ္ေရးနန္ ့ ဘံုပန္းတုိင္ကုိ ဆြတ္ခူးလာႏုိင္ဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ေရ။ 

          ရခုိင္သားရခုိင္သမတိၾကားထဲမွာ မတူကြဲျပားေရ Aက်င့္စရုိက္လကၡဏာတိ ဟိနိန္ကတ္ျခင္းေရ သဘာ၀တရား 

ကပီးေရ လက္ေဆာင္တခုျဖစ္ေတပုိင္ စရုိက္စံုခါမွ လူ ့ဘံုျဖစ္ေတလုိ ့ ယုံၾကည္ေရပုိင္ ေAပုိင္ဆန္ ့က်င့္ဖက္ Aက်င့္တိ 

ကုိ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးဆုိေရ သံေယာဇုိင္Aသိတရားနန္ ့လက္ခံပနာ လားႏုိင္ျခင္းက ဘုံရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ တဆင့္ 

တက္လားဖုိ ့ စင္ခံလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတလုိ ့ ယူဆမိလိုက္ပါယင့္။ 

  

=================================================== 

ရခုိင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကား 

 

         ရခုိင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳ (Arakanese  Literature  Movement) ကုိ ရီခံျမီခံေကာင္းပနာ ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိ 

ဆံုတြိကတ္ေတ ေဒေAAမ္ပီရပ္၀န္းမွာ AဂုAခ်ိန္ကစျပီးေက စတင္လိုက္ပါေၾကာင္း ရခုိင္သူရခုိင္သားAေပါင္းကုိ 
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Aသိပီးလုိက္ရပါေရ။ ေဒလွဳပ္ယွားမွဳကို U ီးေဆာင္လားဖုိ ့Aဖြဲ ့က ရခုိင့္စာပီကြန္ယွက္ (Arakanese  Literature 

Network) ျဖစ္ပါေရ။ ေAAဖြဲ ့ ၏ ေဆာင္ပုဒ္က 

“ ရခုိင္စာ ရခုိင္စကား 

ရခုိင္ရို ့ေလးစား တန္ဖုိးထား” 

“Aမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနနန္ ့ 

စာပီကုိယ္ပါ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး 

ေAခ်င့္စြာ ရခုိင္လူမ်ိဳး” 

“စာပီေတာက္ေျပာင္ေက 

ရခုိင္ရို ့လူ ့ေဘာင္ေလ့ တိုးတက္ေမ” 

“စာပီတုိက္ပြဲ ငါရုိ ့ဆင္ႏြဲ 

စာပီဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္ 

ရခုိင္ရို ့Aက်ိဳးကုိေဆာင္…။” 

                ေAAဖြဲ ့ကို ရခုိင္စာပီဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာစီေရး ဆုိေရ စုေပါင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Collective Hope) Aတြက္ 

စုေပါင္းU ီးေဆာင္မွဳ (Collective  Leadership) စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳ (Collective  Activity) နန္ ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက 

ကုိယ္ပုိင္Aသိစိတ္နန္ ့ပါ၀င္မွဳ (Individual  Participation  by  Own  Conscience) တိမွာ Aျခီခံပနာ ဖြဲ ့စည္း တည္ 

ေဆာက္ထားပါေရ။ ရခုိင္စာပီAတြက္ ပီးဆပ္လားဖုိ ့ဆုိေရ ျမင့္ျမတ္ေတ စိတ္ဆႏၵနန္ ့ Aဖြဲ ့၀င္ ခ်င္ေရ ရခုိင္သူရခုိင္ 

သားတုိင္းကုိ Aျပဳံးပန္းနန္ ့လက္ကမ္းလုိ ့ၾကိဳဆို နိန္ပါယင့္။ ရခုိင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳမွာ ရခုိင္ဆိုေရAသိနန္ ့Aားလံုးသူရုိ ့ 

ပါ၀င္ ဆင္ႏြဲလားကတ္ဖို ့ရခုိင္သားတုိင္းက ရခုိင္စာပီဖြံ ့ျဖိဳး တုိးတက္လာေရးမွာ တာ၀န္ဟိေရဆုိေရ စိတ္ဓါတ္နန္ ့ 

ကူညီလားကတ္ဖို ့တုိက္တြန္း ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါေရ။ 

           Aဂုဆုိေက ကမၻာ့ရြာထက္မွာ ဟိကတ္ေတ ရခုိင့္စာပီကြန္ယွက္Aဖြဲ ့၀င္သူရဲေကာင္းကြန္မန္ဒုိတိက သူရုိ ့ကုိင္ 

ထားကတ္ေတ ကေလာင္လက္နက္တိကုိ ထက္နိန္ေAာင္သြီးပနာ လက္စြမ္းျပနိန္ကတ္ပါဗ်ာယ္။ တခ်ိဳ ့ကဆုိေက 

၀က္ပ္ဆိုဒ္တိ ဘေလာ့ဂ္တိဖြင့္ပနာ ရခုိင္စာပီရီစီးေၾကာင္းAားေကာင္းေမာင္းသန္စီးဆင္းဖုိ ့ ၾကိဳးပမ္းAားထုတ္နိန္ 

ကတ္ပါဗ်ာယ္။ ဗုဒၶသားေတာ္ ရခုိင္ရဟန္းသူျမတ္ တိကေလ့ တကာတကာမတိကုိ Aဂုလက္ဟိလူ ့ ေဘာင္ေလာက 

ထဲက နိဗၺာန္ကုိေရာက္စီဖုိ ့ စာပီတရားရီAီး တုိက္ေကြ်းပနာ လမ္းညႊန္ျပပီးနိန္ကတ္ပါေရ။ 

       ေAရခုိင့္စာပီကြန္ယွက္က လုပ္ေဆာင္လားဖုိ ့ေမွ်ာ္မွန္းထားကတ္ေတ ရိွလုပ္ငန္းစုိင္တိကေတာ့ေက တတ္ႏိုင္ေရ 

သဒၶါတရားနန္ ့ကုိယ္ရို ့Aိတ္ထဲက စုိက္ပနာ ဘုံဖဲသာတိ စုေဆာင္းျပီးေက ရခုိင္ပိုင္ရီးသားထုတ္၀ီထားေရ စာAုပ္ 

စာတမ္းတိကို စုေဆာင္းလားကတ္ပါဖုိ ့။ ရခုိင့္စာပီလက္ရာေကာင္းတိကို စုေပါင္းပနာ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္တိ ထုတ္လား 

ကတ္ပါဖုိ ့။ စာပီAေၾကာင္းAရာေဆြးေႏြးခန္းAသံဖိုင္တိကုိေလ့ ထုတ္လႊင့္ပီးလားပါဖုိ ့။ ယျပီးေက ရခုိင့္စာပီလွဳပ္ယွား 

မွဳမွာ တေယာက္ေလ့ပဲ့မက်န္ လုိက္ရေAာင္ ရခုိင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတာ္လွန္ေရးAဖြဲ ့Aစည္း သတင္းဌါနမီဒီယာတိ 

ကုိေလ့ ရခုိင္လူထုနန္ ့ တသားတည္းျဖစ္ပနာ ရခုိင္သူရခုိင္သားမ်ိဳးဆက္သစ္ရုိ ့၏ယံုၾကည္မွဳတိကုိ ရခ်င္ေက 
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ရခုိင္စာကုိရီး ရခုိင္စကားကုိ တန္ဖုိးထားကတ္ပါလို ့ ေAရခုိင့္စာပီကြန္ယွက္က နည္းလမ္းေပါင္းစံုနန္ ့ စည္းရံုးသိမ္း 

သြင္းဖိAားပီးတုိက္တြန္းလားပါဖုိ ့။ 

           ေAနိန္ရာမွာ ရခုိင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳ မိတ္ဆက္စကားကုိ နိဂံုးခ်ဴပ္Aဆံုးသတ္လိုက္ရပါေရ။ Aားလံုးက်န္းက်န္း 

မာမာခ်မ္းခ်မ္းသာသာ နန္ ့ရခုိင္စာပီတုိးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ကတ္ပါစီ။ ။ ။ 

 

ရခုိင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကား- Aမွတ္ (၂) 

            ရခုိင္ရုိ ့Aစိုင္Aဆက္နိန္ပါလတ္ကတ္ေတ ပ်ိဳင္စီပ်ိဳင္ေထာင္Aိမ္ၾကီးAိမ္ေကာင္းကုိ ဗမာဒျမတိက ၀င္စီးပနာ 

Aိမ္ကိုမီးတုိက္ထားပါေရ။ ေဒပုိင္မီးေလာင္နိန္ေရ Aခ်ိန္မွာ Aိမ္ကိုမီး၀ိုင္းသတ္ကတ္ဖုိ ့ ေကာ္မတီတိဖြဲ ့ Uကၠဌ Aတြင္း 

ေရးမွဴးတိရြီး ဘ႑ာေငြတိစုေဆာင္း ဇာပုိင္မီးသတ္ကတ္ရဖုိ ့ဆိုပနာ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာတိခ်ဖုိ ့ ကြ်န္ေတာ္ရို ့ 

ရခုိင္သားတိမွာ Aခ်ိန္မဟိလုိက္ပါဗ်ာယ္။ Aခ်ိန္ရာဆြဲနိန္ေက တAိမ္လုံးျပာက်လားလီဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။ 

 ယင္းAတြက္နန္ ့ Aဂုပိုင္Aေရးၾကီးေရ Aခ်ိန္ကာလမွာ တခုကိုေလ့စုိင္းစားေတြေ၀မနိန္ပဲနန္ ့ တစ္ခြက္ေခ်ပင္ျဖစ္ျဖစ္ 

တစ္ဖလားေခ်ပင္ျဖစ္ျဖစ္ တစ္Aုိးပင္ရရ တစ္ဗာရတီပင္တြိတြိ ရေရရီကုိရွာ ဇာသူပင္ျဖစ္ျဖစ္ ၀ုိင္းပနာ မီးသတ္ကတ္ရ 

ပါဖုိ ့။ Aိမ္ထဲကုိ ၀င္ပနာ Aိမ္သားတိကုိ ကယ္ဖို ့လုပ္ကတ္ရပါဖုိ ့။ တန္ဖိုးဟိေရ ပစၥည္းတိ မီးထဲကုိပါမလားရေAာင္ 

၀ုိင္းေျပာင္းပီးကတ္ရပါဖုိ ့။ 

  ေဒပုိင္ AေရးေပၚAေျခAေနမွာ သူႏိုင္စြာကုိသူလုပ္ ကုိယ္ႏုိင္စြာကို ကုိယ္လုပ္စြာကုိ စုေပါင္းUီးေဆာင္မွဳ (Collective 

Leadership) စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳ (Collective  Activity) နန္ ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ကုိယ္ပုိင္Aသိစိတ္နန္ ့ပါ၀င္မွဳ 

(Individual  Participation  by  Own  Conscience) လုိ ့ Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါေရ။ ေAလုပ္ငန္းစိုင္မွာ Aားလံုးသူက 

ေဂါင္းေဆာင္ပါ။ Aိမ္ကုိေလာင္နိန္ေရ မီးကုိAယင္သတ္ကတ္ရဖုိ ့ဆိုေရ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆႏၵ Aားလံုးသူမွာ တခ်ိန္ 

တည္းမွာ Aတူတူဟိနိန္ကတ္ျခင္းကုိ စုေပါင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Collective  Hope) သို ့မဟုတ္ ဘံုAိမ္မက္ (Common 

Dream) လုိ ့ ေခၚဆုိထားပါေရ။ 

         ေယဇူးနန္ ့ ေAAမ္ပီမွာ ဟိနိန္ကတ္ေတ ရခုိင့္စာပီကြန္ယွက္Aဖြဲ ့၀င္တိစြာ ထပ္တူက်ေရ Aယူ၀ါဒလမ္းစိုင္ကို 

လက္ကုိင္ထားပနာ လားနိန္ကတ္ေတ ရခုိင့္စာပီေဂါင္းေဆာင္တိျဖစ္ပါေရ။ ရခုိင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳမွာ ပါနိန္ကတ္ေတ 

ကေလာင္သွ်င္တိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္တိ Aားလံုးသူရုိ ့စြာ ရခုိင့္စာပီတိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးလာေရးAတြက္ ရိွတန္းကတုိက္ပြဲ 

၀င္နိန္ကတ္ေတ သူရဲေကာင္းတိ ျဖစ္ပါေရ။ 

         ရခုိင့္စာပီAားေကာင္းေမာင္းသန္ဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္လာစီဖုိ ့ Aုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ ႏိုင္ေရတာ၀န္ကုိ ယူဖုိ ့လွမ္းလာ 

နိန္ကတ္ေတ သူရဲေကာင္းAသစ္တိကိုေလ့ ရခုိင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳက Aျပဳံးပန္းနန္ ့လက္ကမ္းလုိ ့ၾကိဳဆိုနိန္ပါယင့္။ ။ ။ 

=========================== 

ရခုိင္သား ရခုိင္သမတိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ လုပ္သင့္ေရ Aရာတိ 
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   ငါရုိ ့တိနိန္ကတ္ေတ ရခုိင္လူ ့ေဘာင္စြာ Aျပင္ကပေယာဂေၾကာင့္ စနစ္တက်Aဖ်က္ခံထားရလုိ ့ Aစုိင္ပ်က္ျပီးေက 

ယုိင္ေက်းမွဳဓေလ့ထုံးတမ္းစုိင္လာနယ္ပယ္ထဲမွာ ေဟာင္းႏြမ္းဆြီးနိန္ေရ Aရာတိ ေခတ္ကာလနန္ ့မသင့္ေတာ္ လိုက္ 

ေလ်ာညီေထြမွဳမဟိေရ Aခ်က္တိ ဟိနိန္စြာကုိ ရခုိင္သား ရခုိင္သမတုိင္းက သတိျပဳမိေရ။ 

    ေဒပုိင္ Aခ်က္Aလက္Aရာတိကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ေရးနန္ ့ ေခတ္မီွေAာင္ဖန္တီးေရးဆုိစြာ လူ ့Aဖြဲ ့Aစည္း 

တုိးတက္မွဳAတြက္ မဟိမျဖစ္လုပ္ဖို ့လုိAပ္ေတ ဆုိစြာ ရခုိင္သားတိက သေဘာေပါက္ထားကတ္ေတ။ ေယေကေလ့ 

ဇာAခ်က္တိကုိ ျပဳျပင္ကတ္ရဖုိ ့လ ဲ ဆုိစြာကုိ Aယင္ဆံုး ပီပီျပင္ျပင္ယွယွင္းလလင္းသိထားဖုိ ့ လုိAပ္ေတ။ Aႏွစ္ 

သာရနန္ ့Aျပင္ပန္းကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္တတ္ဖုိ ့လုိAပ္ေတ။ ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမလုပ္ခင္ 

စိတ္ပုိင္းAေတြးAေခၚပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္မွဳက ပုိျပီးေက Aခရာက်ေရ ဆိုစြာကုိ နားလည္ထားသင့္ေရလုိ ့ ထင္မိေရ။ 

 

ရခုိင္သားတိ ေရွာင္သင့္ေရ ျပဳျပင္မွဳလုပ္သင့္ေရ Aခ်က္တိကုိ ေAာက္မွာ ေဖာ္ျပလုိက္ေတ။ 

(က) ေကာလာဟလတိကို ယံုၾကည္ကတ္ျခင္း  

              ရခုိင္သားတစ္ရာမွာ ကုိးဆယ္ေလာက္က ေကာလာဟလကုိ ယံုၾကည္ကတ္ေတ။ ေဒပုိင္ျဖစ္လာေAာင္ေလ့ 

ဗမာစစ္Aုပ္စုက စနစ္တက်ဖန္တီးထားေရ။ ရခုိင္ျပည္မွာ ရခုိင္သားတိထုတ္ေတ သတင္းစာမဟိ၊ တျခားမီဒီယာ ေလ့ 

မဟိ။ ေယခါ ပတ္၀န္းက်င္မွာပ်ံ ့နိန္ေရ ေကာလာဟလတိစြာ သတင္းAမွန္တိပိုင္ျဖစ္ပါလတ္ပနာ ရခုိင္သားရခုိင္သမ 

တိေဂါင္းထဲကုိ ေရာက္လားကတ္ေတ။ 

(ခ) Aယူသီးျခင္း 

     ဗမာစစ္Aုပ္စုက ေခတ္မီွေရပညာေရးစနစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္ပနာ ပညာတတ္ေက သံုးစားလုိ ့မရဆုိေရ Aေတြး 

AေခၚAယူAဆတိ ရခုိင္သားရခုိင္သမတိေဂါင္းထဲကုိ ၀င္လားေAာင္လုပ္ပီးထားျပီးေက လြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာ 

ေလာက္က AစြဲAလန္းAယူသီးမွဳတိ ရခုိင္ျပည္ နန္ ့ရခုိင္သားရခုိင္သမတိဘားမွာ ကိန္းေAာင္နိန္ေAာင္ လုပ္ 

ထားေရ။ မိမိကုိယ္ကို Aားကုိးေရးကုိ မိန္ ့ပနာ မင္းေမွ်ာ္၀ါဒတိ ကယ္တင္သွ်င္ကို တမ္းတေရ စိတ္တိ ျဖစ္နိန္ ေAာင္ 

ဖန္တီးပီးထားေရ။ 

(ဂ) ပုဂၢိဳလိက မနာလုိမွဳတိ မ်ားနိန္ျခင္း 

            ရခုိင္သားAခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ယုံၾကည္မွဳကင္းမဲ့နိန္ကတ္ေAာင္ တေယာက္ေကာင္းစားေက 

တေယာက္ကမနာလုိ ၀န္တုိျပီးေက မစၦရိယစိတ္တိဖံုးလႊမ္းနိန္ကတ္ေAာင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတုိက္ခုိက္မွဳ (Personal attacks) ၊ 

Aေသေရဖ်က္မွဳ (Defamation)၊ နာေမဖ်က္မွဳ (Character  assassination) တိ ရခုိင္သားရခုိင္သမတိ Uီးေႏွာဏ္ထဲကုိ 

စိမ့္၀င္နိန္ကတ္ေAာင္ ဗမာစစ္Aုပ္စုက ပရိယာယ္မာယာAျပည့္နန္ ့မဟာဗ်ဴဟာက်က် လုပ္ပီး ထားေရ။ 

ရခုိင္သားAခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ မယံုၾကည္ မနာလုိမွဳတိျဖစ္ပနာ တုိက္ခုိက္နိန္ ကတ္ေက 

ညီညြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္လုိ ့မရ သီးျခားႏုိင္ငံေရးရပ္တည္မွဳ (Political  Identity) ကို ဖန္တီးလုိ ့ မရႏုိင္ဆုိစြာကို 

ဗမာက သေဘာေပါက္ထားေရ။ 

     ေAပုိင္ ဗမာကပီးထားေရ Aမြီဆုိးစရုိက္ဆုိး Aုိင္ဒီယာဆုိးတိေၾကာင့္ ရခုိင္သားရခုိင္သမတိ လူ ့Aဖြဲ ့Aစည္း 

တခုလံုးကုိျခဳံပနာ စိုင္းစားသံုးသပ္တတ္ေတစိတ္ က်ယ္ျပန္ ့ေရAေတြးAေခၚနန္ ့Aမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးသေဘာ 

တရားတိေပ်ာက္ပနာ “ေမာင္ျဖဴက ဇာပုိင္ ေမာင္ညိဳက ဇာျဖစ္ေတ” ဆုိေရ ပုဂၢိဳလိကပဋိပကၡမုန္တုိင္းထဲမွာ ထြက္ 
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ေပါက္ရွာမရ ျဖစ္နိန္ကတ္ရေရ။ Aဂုပုိင္ AမြီဆုိးAျမင္ဆိုး၀ါဒဆုိးတိကို ရခုိင္သားရခုိင္သမတိU ီးေႏွာဏ္ထဲကုိ စိမ့္၀င္ပ်ံ ့ 

ႏံွ ့နိန္ေAာင္ လုပ္ပီးထားႏုိင္ေရ Aရာက ဗမာစာ ပင္ျဖစ္ေတ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရဖုိ ့ဆိုေက ဗမာစာက ရခုိင္ 

သားတိကို ကြ် န္စိတ္ေပါက္နိန္ေAာင္ ကြ် န္ဘ၀က ရုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္ခ်င္စိတ္မဟိေAာင္ ရခုိင္သား Aခ်င္း 

ခ်င္းAထင္ေသးပနာ ဗမာကုိရာ Aထင္ၾကီးေရစိတ္ေပါက္နိန္ေAာင္ လုပ္ထားေရ။ 

      Aထက္ကေျပာခေရ Aက်င့္ဆိုးစရုိက္ဆိုးတိကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ပနာ ေဖ်ာက္ပစ္ႏိုင္ေရ တခုတည္းရာဟိေရ 

လက္နက္က “ရခုိင္သားစာပီကုိ ျပန္ပနာ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာေAာင္လုပ္ျခင္း” ပင္ ျဖစ္ေတ။ ရခုိင္သားရုိ ့ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္ 

ေတ ကုိယ့္Aမင္စာနန္ ့ ရခုိင္သားတိခံစားခ်က္၊ ရခုိင္သားတိစိုင္းစားမွဳ၊ ရခုိင္သားတိAနာဂတ္Aျမင္၊ ကမၻာ့တျခား 

Aရပ္တိက ႏုိင္ငံေရးလူမွဳေရးစီးပြါးေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတတိ၊ နည္းပညာတုိးတက္မွဳနန္ ့ႏိုင္ငံတကာAခင္းAက်င္းတိ 

Aေၾကာင္းAရာAားလံုးကုိ ရခုိင္စာပီနန္ ့စာမ်က္ႏွာတိဖြဲ ့စာAုပ္တိရြီးပနာ မွတ္တမ္းတင္ေမာ္ကြန္းဖြဲ ့ျပီးေက ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမွဳ လုပ္ကတ္ရပါဖုိ ့။ ။ ။ 

=============================== 

 

ကြာဟခ်က္ 

 

      ရကၡပူရလုိ႔ေခၚကတ္ေတ ရိုးေတာင္ေAာက္ျခီက Aေမရိကကုိပင္ လားလား စင္ကာပူမွာ ပင္ နိန္နိန္... ဂ်ပန္ကိုပင္ 

ေရာက္ေရာက္...Aိႏၵိယ နီေပါ မေလး ထုိင္း Uေရာပတုိင္းျပည္တိမွာပင္ ေသာက္လုိ႔ ယစ္နီကတ္ပတ္စီ.. ဇာတုိင္းျပည္ 

ဇာႏုိင္ငံကုိပင္ေရာက္ေရာက္ ျမီေAာက္က ငရဲျပည္ Aာကာထက္ကနတ္ျပည္ကိုပင္ ေဇာက္ထုိး ပ်ံတက္လား 

ကတ္ပတ္စီ.... ရခုိင္သားတိမွာ တူညီေရ Aခ်က္တခုဟိေရ။ ယင္းခ်င့္က ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခား.. ဆင္းရဲခ်မ္းသာ 

မခြဲျခား.. ပညာတတ္ ပညာမဟိ မခြဲျခား.. လူ ဘုန္းၾကီး သူေတာ္မ မခြဲျခား.. သူေတာင္းစား ဘိန္းစား ဆရာ၀န္ 

Aင္ဂ်င္နီယာ ႏုိင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးသမား မခြဲျခား... Aေခ် Aစိတ္ေကေခ် Aပ်ိဳမ Aပ်ိဳထီး ၀ါၾကီးမ လAုိၾကီး 

မခြဲျခား... တန္းတူညီမွ်ျခင္းျပည့္ျပည့္၀၀နန္႔ ဗမာကြ်န္ ျဖစ္နိန္ရျခင္း ပင္ ျဖစ္ေတ။ 

စင္ကာပူမွာ လစာ ၅၀၀၀ ရပတ္စီ.. ရခုိင္သားမွန္ေက ဗမာကြ်န္ဗ်ာလ္ေယ ေ၀.. ငါ့ညီေခ်။ Aေမရိကန္မွာ ဟားဗတ္က 

ေက်ာင္းျပီးလုိ႔ ဆင္းလာပတ္စီ.. ရခုိင္ဆုိေက မင္းစြာ ဗမာကြ်န္ဘ၀ကုိ ေရာက္နိန္ရေရေယေ၀ ငါ့တူေခ်။ 

            ရခုိင္သားတသန္းေလာက္ကုိ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျပီးေက ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ကြ်န္ျပဳထားေရ ဗမာတိကို 

ရခုိင္ျပည္က တုိက္ထုတ္ျပီးေက သီးျခားလြတ္လပ္ေတတုိင္းျပည္ကို ျပန္ပနာ မထူေထာင္ႏိုင္ေရ ကာလပတ္လုံး မာန္ 

ေAာင္မွာပင္နိန္နိန္ ရမ္းျဗဲကြ်န္းမွာပင္ နိန္နိန္ ေတာင္ကုတ္သံတြဲ ဟုိင္းၾကီးကြ်န္း ပလက္၀ မီးေခ်ာင္း ပီေခ်ာင္းဖ်ား 

Aမ္းဂြေလးျမိဳ ႔ေခ်ာင္းဖ်ားမွာပင္နိန္နိန္ ေျမာက္U ီးမင္းျပားေက်ာက္ျဖဴစစ္ေတြ ေမာင္ေတာဘူးသီးေတာင္ ေက်ာက္ေတာ္ 

ေပါက္ေတာေျမပံု ပုဏၰားကြ်န္း ရေသ့ေတာင္မွာပင္နိန္နိန္ မင္းရုိ ႔ငါရို ႔ ရခုိင္သားတိစြာ ရခုိင္သားမ်က္ႏွာ ရခုိင္သား 

AသြီးAသားႏွလံုးသားနန္႔ ဗမာကြ်န္ျဖစ္နိန္ကတ္ရေရေယ ေ၀။ 

          ေမာင္ရို ႔က ေရႊေတာင္ၾကား ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာက္ကုန္း ရစ္ွမိုင္ ကုိးမိုင္ ေက်ာက္တံတား ဗုိလ္တေထာင္ မွာ 

နိန္စြာပါရာ လုိ႔ ဆင္ျခီဆင္လက္တိ ပီးႏိုင္ေကေလ့ ရခုိင္မွန္ေက ဗမာကြ်န္ဘ၀ကုိ ေရာက္နိန္ရေရလုိ႔ မွတ္ထားလုိက္ပါ 

ေ၀ ငါ့ညီေခ်။ 



Please visit www.ogrefrommrauku.blogspot.com    Page 38

        ဒျဗဳတ္သီးတလံုးမ်ိဳခ်ထားရေရပုိင္ ရင္ဖတ္ဆို႔ပနာ ၀မ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းစြာတခုက ဗမာကြ်န္ျဖစ္လာစြာ ႏွစ္ေပါင္း 

ႏွစ္ရာေက်ာ္ၾကာလာေကေလ့ Aဂုထက္ထိ ေတာ္လွန္ေရးႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ ရခုိင္သားAေယာက္ ၂၀၀ စုလုိ႔ မရႏုိင္သိမ့္။ 

ေျပာေက Aမ်ိဳးခ်စ္ေတ လတ္။ မ်က္ႏွာကုိ တဗ်င္းသတ္ပနာ သံပုရာသီးလူးပီးထားပစ္ခဖုိ႔ ေကာင္းေရ။ ယာ.. 

Aရာေလ့ ေျပာပါဂါ... Aမ်ိဳးခ်စ္ေတ လတ္။ ေဒ ေAAမ္ပီမွာေတာင္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ပုတ္ေလာက္ရုိင္ေလာက္ရြီးျပ 

ေကေတာင္မွ ဇာခ်င့္လဲမသိလုိ႔ ျပန္ေျပာဖုိ႔ ပဇာ့ဟနိန္ေရ ရခုိင္သံခေမာက္ေဆာင္း ကြ် န္ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ၾကီးက်နိန္ေရ 

လူတိ Aမ်ားၾကီး ဟိႏုိင္ေရ။ 

      AေရAတြက္ မဟိေရပုိင္ Aရည္Aခ်င္းေလ့ မဟိေရ Aတြက္ ရခုိင္ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးစြာ ခြီးဖ်ာလိပ္ေခါင္းကုိ 

၀င္နိန္ရေရပုိင္ ထြက္ေပါက္မဟိ... တုိးတက္လာျခင္းမဟိ ေျပာင္းလဲလာျခင္း မဟိ ျဖစ္နိန္ေရ။ 

   ယင္းAတြက္နန္႔ ေဒ ကြာဟခ်က္ (Gap... လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ လူတိုင္းက AျခီခံAမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး Aသိ 

စိတ္ဓါတ္ ဟိဖို႔ လုိသည္။) ကို ျဖည့္ဖို႔ ရခုိင္AထီးAမ Aေျခာက္တိ AပါA၀င္ Aားလံုးသူရို ႔ Aသက္ ဆယ့္ရွစ္ ႏွစ္ 

ေက်ာ္ေက ႏုိင္ငံေရးစာပီကုိဖတ္ ေလ့လာ .. ယျပီးေက ႏုိင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က် ဘ၀ျမွပ္ပနာ 

ပါ၀င္ကတ္။ Aျပင္က Aရက္ယစ္ေက Aမ်ိဳးကုိခ်စ္ေတ ဆုိျပီးေက မAာေက့ တခ်က္။ ငါ့မွာ မြီးဇပ္ထားေရ 

သာလိကာေခ်ေတာင္ Aမ်ိဳးခ်စ္ေတလုိ႔ ေျပာတတ္နိန္ဗ်ာလ္။ ဇာ တတ္ေယာင္ကားရခုိင္သားပါးက ေရာဂါကူးလာေလ 

မသိ။ 

                 ရခုိင္ဘုန္းၾကီးတိကုိ ေလွ်ာက္ထားခ်င္စြာက ရခုိင္ရုိ ႔လူ႔ေဘာင္ကုိ Aစိုင္Aဆက္ထိန္းေက်ာင္းပါလတ္ေတ 

မင္းဆရာလုပ္ပါလတ္ကတ္ေတ (Moral  Authority) ဆုိေရ ဂုဏ္ျဒပ္နန္႔ ကိုက္ညီဖို႔ မ်က္စိနားပိတ္နိန္ရေရ ရခုိင္သား 

တိကို ႏိုင္ငံေရးတရားေဟာကတ္ပါ။ Religious study ထက္ Political Sciences, Law, Sociology and Economics တိကုိ 

ေလ့လာပနာ ရခုိင္သားတိ ဗမာကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ Uီးေဆာင္သင့္ပါေရ။ ကြဲျပဲနိန္ေရ ခြီးပုိင္ကုိက္နိန္ ကတ္ေတ 

ေတာ္လွန္ေရးႏုိင္ငံေရးAဖြဲ႔Aစည္းပါတီတိကို ၾကားက ၀င္ဖ်ိဳင္ပနာ ညိွႏိွဳင္းျပီးေက ညီညြတ္ေရးတည္ ေဆာက္ပီးေရ 

ဒုိင္လူၾကီးတာ၀န္ကိုေလ့ ရခုိင္ဘုန္းၾကီးAဖြဲ႔ခ်ဴပ္ကရာ တာ၀န္ယူသင့္ပါေရ။ ရခုိင္သားတိမွာ လုိAပ္နိန္စြာက ကုိယ္ပုိင္ 

Political Identity ျဖစ္ေတAတြက္နန္႔ ဗမာတိနန္႔ ေရာပနာ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ မလုပ္ကတ္ပါေက့ တခ်က္။ 

       Aူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိေရ စကားပုိင္ ရခုိင္သားAားလံုး ဗမာစစ္ခြီးတိ ဂုတ္သြီးစုပ္ထားလုိ႔ ငတ္နိန္ရေရ 

ဘ၀မွာ ငါးပါးသီလ ေျခာက္ပါးသီလ ပရိတ္ၾကီး ဆယ့္တသုတ္ ထိုသုတ္ေဒသုတ္တိ Aေရးမၾကီးလုိက္ပါဗ်ာလ္။ 

တေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စေလာက္ရာ နားလည္ႏိုင္ေရ နိေရာဓသစၥာတရားထက္ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းတခုလံုးလြတ္ေျမာက္ 

စီဖို႔ ႏိုင္ငံေရးတရားကုိေဟာျခင္းက ေဒAခ်ိန္ ေဒကာလမွာ ပုိျပီးေက Aသုံးတည့္ဖို႔ ထင္ပါေရ။ 

ကြက္လပ္ေခ်တိ ျဖည့္ပီးကတ္ပါေမ။ ။ ။ 

========================= 

 

Aားလံုးသူရို ့တာ၀န္ပါ 

 

             ရခုိင္ရို ့စာပီစကား ျပန္ပနာရွင္သန္ၾကီးထြားလာဖုိ ့ ရခုိင္သူရခုိင္သားတုိင္းမွာ တာ၀န္ဟိပါေရ။ ေဒ တာ၀န္က 

Aုိးေခ်ခြက္ေခ်ကဇတ္ေတပုိင္ စုတ္ပီစုတ္ပတာ၀န္၀တၱရားမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ တဒဂၤတခ်က္ေခ် ေျပာပစ္ဆုိပစ္ရီး ပစ္လုိက္ 
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ေက က်ီယင့္ ဆုိပနာ ပေပါ့ေခ်ထားပစ္လုိက္လုိ ့ေလ့ မရႏုိင္ပါ။ ရက္နန္ ့လနန္ ့ႏွစ္နန္ ့ရာစုနန္ ့ခ်ီပနာ မ်ိဳးနန္ ့ ရိုးနန္ ့ 

ၾကိဳးစားAားထုတ္မွဳလံု ့လA၀၀နန္ ့ Aသက္ရာAသီခံလားဖုိ ့ ရခုိင္ရို ့စာပီ Aသီမခံႏုိင္ဆိုေရ စိတ္ဓါတ္ ယံုၾကည္ 

ခ်က္နန္ ့လားကတ္ရပါဖုိ ့။ ေဒပုိင္လားေရ နိန္ရာမွာေလ့ ငါနန္ ့ကားမဆုိင္ဆုိေရ ခဲခပ္၀ါဒီတိမ်ားနိန္ေကေလ့ 

Aိတ္ေပါက္နန္ ့ဖားေကာက္ေတပုိင္ Aခ်ိန္ကုန္လူပန္း ေနာက္ဆံုးမွာ ရခုိင္ရို ့စာပီစကား သင္းခ်ိဳင္းကုိ တန္းျပီး 

ေကလားလီရဖုိ ့စြာပါဗ်ာယ္။ 

               ေခတ္သစ္ရခုိင္ရို ့စာပီစကားကုိ ျပန္ပနာမြမ္းမံထုဆစ္ခရီးသစ္ကုိ လားနိန္ကတ္ေတ လမ္းေၾကာင္းထက္မွာ 

Aားရေက်နပ္ဂုဏ္ျပဳAပ္ေတ စာပီကေလာင္သစ္ေခ်တိ ေပၚထြန္းလာေရပုိင္ ရခုိင္စာနန္ ့ရခုိင္စကားကုိ ထမင္းစားရ 

ေရပုိင္ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိးတန္ဖိုးထား AားပီးAားေျမွာက္ျပဳျခင္းတိနန္ ့ဂရုတစုိက္ဖတ္လာေျပာလာကတ္ေတ မ်ိဳးဆက္ 

သစ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေခ်တိေလ့ လက္တြဲလုိ ့ကူ နိန္ရာယူလာကတ္လို ့ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ရေကေလ့ တဖက္မွာ 

ဆင္ျခီဆင္လက္ဆင္နရြက္နန္ ့ ဆင္မ်က္စိပိုင္ က်က်ိဳင္းေခ်ၾကည့္ပနာ ရခုိင္ထမင္းကုိ ရခုိင္စားျပီးေက ဗမာစာဖြံ ့ 

ျဖိဳးေရးလုပ္နိန္ကတ္ေတ ရခုိင္သားတိကုိေလ့ စိတ္မေကာင္း၀မ္းနည္းျခင္းေျခာက္ေသာင္းနန္ ့ တြိျမင္ လာနိန္ ကတ္ရ 

ပါေရ။ 

                     ေဒAထဲမွာ ပုိဆုိးနိန္စြာက လြတ္လပ္ေတျပည္ပမွာ ျခီကုပ္ယူျပီးေက ရခုိင္ျပည္နန္ ့ရခုိင္လူမ်ိဳးAတြက္ 

တုိက္ပြဲ၀င္နိန္ကတ္ေတ Aလုပ္လုပ္နိနက္တ္ေတလုိ ့ေျပာေရ သတင္းဌါန သတင္းစာတိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတာ္လွန္ေရး 

Aဖြဲ ့Aစည္းတိက ရီးလုိက္ထုတ္လိုက္ေတ သတင္းေဆာင္းပါးစာေစာင္စာတမ္းတိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တိ မွတ္တမ္း 

မွတ္ရာတိ ရိွလုပ္ငန္းစုိင္ေပၚလစီဖုိင္တိ Aားလံုးစြာ ဗမာပုိင္ရီးထားကတ္စြာကုိ တြိျမင္နိန္ကတ္ရပါေရ။ ရခုိင္ဆုိေရ 

နာေမကုိ ေဂါင္းစိုင္တပ္ပနာ ရီးထားကတ္စြာက Aားလံုးဗမာပုိင္ျဖစ္နိန္ေရခါ ေဒပုဂၢိဳလ္တိကို ေခတ္သစ္ ငသံေဒ 

ဆီဆြတ္Aႏြယ္လုိ ့ရာ ေခၚကတ္ရဖုိ ့ထင္ပါေရ။ ေဒပုိင္ ေတာ္လွန္ေရးႏုိင္ငံေရးAဖြဲ ့Aစည္းတိက ဗမာပုိင္ရီး နိန္ 

ကတ္လုိ ့ ရခုိင္တိဇာပင္လုပ္လုပ္ ဗမာတိၾကိဳသိနိန္ပနာ ရခုိင္သားတိကုိယ့္သီတြင္းကုိ ကုိယ္တူးပနာ သီနိန္ကတ္ ရေရ 

ဘ၀မ်ိဳး ဆုိက္ေရာက္နိန္ကတ္ရပါေရ။ 

              ျပည္ထဲမွာ ဟိေရ ရခုိင္သားရခုိင္သမတိက Aခက္AခဲAမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားက ေထာင္က်ခံထမင္းAငတ္ခံျပီးေက 

ရခုိင္စာAုပ္တိထုတ္ Aယွဳံးခံျပီးေက ရခုိင္ေတးျခင္းတိဆုိ စီဒီတိထုတ္နိန္ကတ္ေတ Aခ်ိန္မွာ Aခ်ဴပ္Aေႏွာင္ကင္းေရ 

ေတာ္လွန္ေရးႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္က A၀ီးေရာက္ရခုိင္မ်ိဳးခ်စ္တိ ဇာျဖစ္လို ့ ဗမာစာကုိ AားပီးAားေျမွာက္ျပဳနိန္ ကတ္ရ 

ေလလုိ ့ ေလ့လာၾကည့္လုိက္ေတခါ ဆီဆြတ္ရစြာ ၀ါသနာပါနိန္လုိ ့ပါ ဆုိေရ Aေၾကာင္းျပခ်က္တခုတည္းကုိရာ လား 

တြိရပါေရ။ 

        သတင္းစာတိထုတ္ဖို ့ ထုိကေဒကဖဲသာေကာက္ပီးထည့္ပီးနိန္စြာက ရခုိင္သား Aမာခံစာဖတ္ပရိတ္သတ္ကေလ့ 

ရခုိင္သား ထုိပေရာဂ်က္ ေဒပေရာဂ်က္Aတြက္ ဖဲသာခ်ပီးေရ Aန္ဂ်ီAုိ ဒုိနာတိကေလ့ ႏိုင္ငံျခားသားAျဖဴတိ။ 

ယင္းAတြက္နန္ ့တခုေလ့မဆုိင္ေရ ဗမာစာတိရီးပနာ ဇာျဖစ္လုိ ့ ဗမာဘားမွာ လားျပီးေက ဆီဆြတ္နိန္ကတ္ရစြာေလ 

စုိင္းစားလုိ ့မရလုိက္ပါဗ်ာယ္။ ဗမာမဟုတ္ေတ တျခားလူမ်ိဳးတိပါ ဖတ္ဖုိ ့ ရခုိင္သားက ဂ်လည္က်ပနာ ဂ်ာနယ္စာေစာင္ 

တိထုတ္ရျခင္းျဖစ္ပါေရလုိ ့ေျပာႏုိင္ေကေလ့ ကခ်င္မွာေလ့ သူရုိ ့စာနန္ ့သူရို ့ ရွမ္းမွာေလ့ ကုိယ္ပုိင္စာနန္ ့ ကရင္မွာ 

ေလ့ယင္းပုိင္ မြန္မွာေလ့ထုိAတုိင္း ရခုိင္သားတိရီးေရ ထုိမေရာက္ေဒမေရာက္ ဗမာစာကုိ ဇာသူကAခ်ိန္ကုန္ခံျပီးေက 

လာဖတ္နိန္ကတ္ဖို ့လဲ။ 

  ဂ်ာမန္တိက တစ္လကုိ ယူရိုႏွစ္ေထာင္စီပီးထားလုိ ့ ဂ်ာမန္စာနန္ ့စကားကုိ သင္ပနာ ဖတ္နိန္ရီးနိန္ရပါေရ ဆုိစြာမ်ိဳးက 

လက္ခံလို ့ရပါသိမ့္ေရ။ Aဂုက ရခုိင္သားတိ ဗမာစာလားရီးလုိ ့ ဗမာတိက တျပားေလ့ပီးစြာမဟုတ္ပါ။ ယင္းခ်င့္ထက္ 

ပုိျပီးေက ရြံဖုိ ့ေကာင္းေရ ဗမာခြီးတိAက်င့္က ရခုိင္သားတစ္သန္း ရခုိင္ျပည္မွာ ၀မ္းက်လုိ ့ကပ္ ေရာဂါျဖစ္လုိ ့ သီနိန္ 
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ရေရ ဆိုေကေတာင္ ဗမာတိသနားဖုိ ့ေကာင္းေရလုိ ့ စကားေခ်တစ္ခြန္းေျပာလာဖုိ ့မဟုတ္ပါ။ လက္တြိUပမာပီးရဖုိ ့ 

ဆုိေက ခ်င္းတစ္သိန္းေလာက္ ခ်င္းျပည္မွာ ၾကြက္တိေသာင္းက်န္လုိ ့ စားစရာမဟိျဖစ္နိန္ကတ္ေတခါ ဗမာႏုိင္ငံေရး 

ပါတီAဖြဲ ့Aစည္းသတင္းဌါနတိ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းစာေခ်တေၾကာင္းမရီးျပကတ္ပါ။ 

      Aဂုပုိင္ လူစိတ္မဟိေရ ဗမာခြီးစာကုိ ရခုိင္တိကဆီဆြတ္စိတ္နန္ ့လားရီးနိန္ေက တရားက်ဖုိ ့ေကာင္းပါေရဂါလုိ ့ရာ 

ေျပာဖုိ ့က်န္နိန္ပါဗ်ာယ္။ ဗမာစာကုိ ေက်ာင္းတိမွာ Aားဓမၼသင္ခရလုိ ့ ရခုိင္စာကုိ Aဂုမတတ္သိမ့္ေကေလ့ 

ေနာက္တတ္လာေAာင္ ေလ့လာနိန္ပါေရ ဆုိေက လက္ခံလို ့ရပါသိမ့္ေရ။ Aဂုက Aမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျမင့္လုိ ့ ႏုိင္ငံေရး 

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္နိန္ကတ္ေတ ပါတီAဖြဲ ့Aစည္းတိ ရခုိင္ျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရ Aေၾကာင္းAရာတိကုိ တင္ျပနိန္ေရ 

သတင္းဌါနသတင္းစာတိက ရိွကဆီဆြတ္ျပနိန္ေက ေနာက္လာေနာက္သားမ်ိဳးဆက္သစ္တိက ဇာပုိင္လုပ္လာကတ္ဖို ့ 

လဲဆုိစြာကုိ ၾကိဳျမင္ပနာ တဖဲ့ေခ်ေလာက္ ဆင္ျခင္ကတ္ပါ။ 

   ရခုိင္ရို ့စာပီစကား ေAထက္တုိးတက္ျမင့္မားလာစီဖို ့ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးပါတီAဖြဲ ့Aစည္းမီဒီယာတိက ရခုိင္ရို ့စာရခုိင္ရုိ ့ 

စကားကုိ တရား၀င္ရံုးသံုးဘာသာစကားတခုAျဖစ္ ျပဌါန္းက်င့္သုံးဖုိ ့လုိAပ္လာေရပုိင္ စာပီတုိက္ပြဲဆင္ႏြဲနိန္ကတ္ေတ 

ကေလာင္သွ်င္ဘေလာ့ဂ္ဂါတိကေလ့ ရခုိင္ကေလာင္သွ်င္မ်ားAဖြဲ ့ခ်ဴပ္ ရခုိင္ဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားAသင္းတိကုိ ဖြဲ ့ စည္းထူ 

ေထာင္ပနာ စာပီရီစီးေၾကာင္း Aားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာေAာင္ လုပ္ေဆာင္လားကတ္ရပါဖုိ ့။ Aခ်င္းခ်င္း ကုိက္ 

ရန္ျဖစ္နိန္ကတ္ေတ ႏုိင္ငံေရးသမားတိ ႏုိင္ငံေရးAသိစိတ္ႏုိးၾကားလာေAာင္ ရခုိင္စာရီးဆရာ ဆရာမတိက ႏိုင္ငံေရး 

စာပီတိကိုေဇာင္းပီးရီးျပီးေက ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီလားကတ္ရပါဖုိ ့။ Aသိမွန္ Aျမင္မွန္ လမ္းေၾကာင္း မွန္တိ ရလာေAာင္ 

ရခုိင္စာပီကို ျပည္ပေရာက္ရခုိင္Aဖြဲ ့Aစည္းတိက တန္ဖုိးထားတတ္လာေAာင္ ရခုိင္ကေလာင္ သွ်င္တိ က Uီးေဆာင္ 

လမ္းျပ လုပ္လားကတ္ရပါဖုိ ့။ ရခုိင္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳၾကီးမွာ တေယာက္ေလ့ပဲ့မက်န္လိုက္ရေAာင္ႏိုင္ေရ Aလုပ္ကို 

ထမ္းေဆာင္လားကတ္ရဖုိ ့စြာက Aားလံုးသူရို ့တာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါေရ။ ။ ။ 

================================ 
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၀ထုေခ် 

 

ေAာင္လွျဖဴနန္ ့ မလွျဖဴ 

 

Aပုိင္းေခ် (၁) 

 

           Aာပူလွ်ာပူေျခာက္ခြက္ ၀မ္းထဲကိုေရာက္လားခါမွ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရျဖစ္နိန္ေရ စိတ္က တဖဲ့ေခ်ေလာက္ 

ျငိမ္က်လားေရ။ Aာသာမေျပသိမ့္လုိ ့ ဆာဒဟင္းရည္တဇြန္းႏွစ္ဇြန္းေတာင္းပနာ မုန္ ့တီခြက္ကို လက္ႏွစ္ဖက္နန္ ့ 

ကုိင္ျပီးေက ေမာ့ေသာက္ပစ္လုိက္ေတ။ မိုးထကပင္ ထမင္းမစားရသိမ့္စြာ Aဂုမွ ျမန္းလုိ ့ေခ် ျဖစ္ပနာ Aဆာေျပ 

လားေရ။ ခါးမွာ က်ိတ္ထားေရ ဒေယာထဲက ဖဲသာကုိ မုန္ ့တီေရာင္းေရ Aရီးကုိ လွမ္းပီးလုိက္ေတ။ မုန္ ့ တီဆိုင္က 

ထြက္ျပီးေက ရြာေျမာက္ဖက္Aဆံုးမွာ ဟိေရ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကုိ လားဖုိ ့ ျခီလွမ္းပနာ တလမ္းတည္းရာဟိေရ 

ရြာလည္လမ္းမထက္မွာ ေလွ်ာက္ပါလတ္ေတ။ Aာကာထက္က ရဲပနာ Aေရာင္ေတာက္ပနိန္ေရ နီလံုးၾကီးကို 

လွမ္းၾကည့္လုိက္ျပီးေက နိန္ ့ခင္းဖက္သား (၂) နာရီေလာက္ဟိဖုိ ့လို ့ခန္ ့ မွန္းျဖစ္ေတ။  

      နိန္ရာက ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ့နယ္ ပီေခ်ာင္းဖ်ားမွာ ဟိေရ ရြာေခ်တရြာ။ Aခ်ိန္ကာလက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ 

ရက္။ နာေမက ေAာင္လွျဖဴ။ Aသက္က ၁၉ ႏွစ္။ Aသားညညိဳ။ Aရပ္က ေျခာက္ေပေလာက္ဟိျပီးေက ဗလတ 

ေတာင့္ က်င္သန္ေခ်တေယာက္ပိုင္ ခႏၶာနန္ ့။ တေက်ာင္းတည္းရာဟိေရ ရြာကမူလတန္းေက်ာင္းကုိ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ့ 

က ဆရာမေခ်က တႏွစ္မွာ ႏွစ္ခါေလာက္ရာ လာတတ္လုိ ့ ေAာင္လွျဖဴတေယာက္ Aေခ်ကပင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ 

နိန္ပနာ စာသင္ပါလတ္ရေရ။ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသား ေAာင္လွျဖဴ ဆိုျပီးေကေတာ့ Aထင္မေသးလုိက္ကတ္ေက့ 

တခ်က္။ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ၾကီးက Aဂၤလိပ္စာကုိ Aဂၤလိပ္ပါးမွာ သင္လာျပီးေက Aိႏိၵယတကၠသိုလ္တခုက 

ဗုဒၶဘာသာနန္ ့ပတ္သက္ေတ ဘြဲ ့တဘြဲ ့ကိုယူထားလုိ ့ Aဂၤလိပ္စာနန္ ့Aဂၤလိပ္စကားကုိ Aဂၤလိပ္တေယာက္ပိုင္ 

ေျပာတတ္ဆုိတတ္ေတ။ ဗုဒၶဘာသာAေၾကာင္းကုိ Aဂၤလိပ္ပိုင္ ပပစ္နနစ္ရွင္းျပေဟာျပတတ္ေတ။ ဆရာေကာင္းပါးမွာ 

သင္လာရလုိ ့ တပည့္ထက္ေတလုိ ့ေျပာရဖုိ ့။ ေAာင္လွျဖဴပညာေရးAဆင့္Aတန္းကမနိမ့္။ Aဂၤလိပ္တုိင္းျပည္က 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းဘြဲ ့ရတေယာက္နီးပါးAဆင့္ဟိေရ။ ဗမာကုိလိုနီစနစ္နန္ ့ ဗမာမွဳျပဳေရးကုိ ေဇာင္းပီးထားေရ ဗမာ 

ပညာေရးစနစ္ေAာက္မွာ မသင္ခရလုိ ့ ေAာင္လွျဖဴမွာ လြတ္လပ္ေတAေတြးAေခၚ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းနန္ ့ ကမၻာ့ 

Aျခီခံဗဟုသုတတိ ျပည့္စံုေရ။ ဆရာေတာ္ၾကီးက Aသင္AျပAဆံုးAမေကာင္းလုိ ့ ဘာသာေရး လူမွဳက်င့္၀တ္ နန္ ့ 

ေလာကနိတိ တိကိုပါ ႏံွ ့စပ္ေတ။  

      ေAာင္လွျဖဴ Aသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္မွာ သူ ့Aဘာနန္ ့Aမိ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ပနာ သီက်လားရေရ။ ညီကိုေမာင္ႏွမတိမဟိ 

သားတေယာက္ တည္းျဖစ္ေတ ေAာင္လွျဖဴစြာ AမိAဖတိ Aမြီခ်န္ထားခေရ လယ္၀ါးတစ္ရာကုိ ႏြားေခ်ႏွစ္ေကာင္ 

နန္ ့ လုပ္စားပါလတ္စြာ ဗမာစစ္တပ္စခန္းေဆာက္ဖို ့ဆုိပနာ ေဒနိန္ ့မိုးထဖက္သား Aသိမ္းခံလိုက္ရေရ။ ပစၥည္းသခၤါရ 

လူသခၤါ ဆုိေရ စကားကုိ လက္ကုိင္ထားေကေလ့ Aဂုပိုင္ မိဖAဖုိးAေဘာင္ပုိင္ပါလတ္ေတ လယ္နန္ ့ႏြားကုိ မတရား 

Aသိမ္းခံရလုိ ့ ရင္ထဲမွာ မီးပိုင္ပူပနာ ခံစားရေရ။ ပိုဆုိးနိန္စြာက ေAာင္လွျဖဴကုိ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမား တိနန္ ့ 

Aဆက္Aသြယ္ဟိေရ ဆိုျပီးေက သက္သီAျခီAျမစ္မဟိ စြပ္စြဲသိမ့္ေရ။ ဗမာစစ္သားတပ္ၾကပ္ၾကီးက ခြီးတ ေကာင္ပုိင္ 
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ေAာက္တန္းက်ေရ။ ထြက္လာေရ စကားလံုးတိက လူ ့Aက်င့္သိကၡာလံုး၀မဟိစြာကုိ ေဖာ္ျပနိန္ေရ။ ေAာင္လွျဖဴကို 

သီနတ္နန္ ့ ပစ္သတ္ပနာ တိရိစာၦန္တေကာင္ပုိင္ ေခ်ာင္းထဲမွာ ေ၀းသတ္ပစ္လုိက္ဖုိ ့လို ့ ဗမာတပ္ၾကပ္ က ျခိမ္းေျခာက္ 

လုိက္ျပန္သိမ့္ေရ။  

          “ေဟ့ေကာင္”  ဆုိေရ Aသံက်က်ယ္ၾကီးက ေAာင္လွျဖဴတေယာက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ပနာ စုိင္းစားနိန္စြာကုိ 

ရပ္လားစီေရ။ လွမ္းၾကည့္လုိက္ေတခါ ရွိမွာ Aရက္ပုလင္းကုိ ကုိင္ျပီးေက လမ္းမလယ္ေကာင္မွာ ရပ္နိန္ေရ ဗမာစစ္ 

သားတပ္ၾကပ္ကုိ တြိရေရ။ တခ်က္ေခ်ေတာင္ မၾကာလုိက္။ ေAာင္လွျဖဴကုိ သတ္ဖို ့ Aရက္ပုလင္းကုိကုိင္ပနာ 

ဗမာတပ္ၾကပ္ၾကီး ျပီးပါလတ္ေတ။ ေAာင္လွျဖဴေလ့ စိုင္းစားဖုိ ့Aခ်ိန္မရလုိက္။ ခါးမွာထုိးပါလတ္ေတ ကန္သင္းခြပ္ 

ဓါးမကုိ ထုတ္ပနာ တခ်ိန္းႏွစ္ခ်ိန္းယမ္းပစ္လုိက္စြာ လိုင္ဖင္းတားရီေခ်ရာက်န္ပနာ လမ္းမထက္မွာ ဗမာစစ္သား 

လဆန္ ့ေၾကာင္နိန္ေရ။ သြီးAုိင္ထဲမွာ Aသက္ထြက္နိန္ေရ ဗမာစစ္သားတပ္ၾကပ္ကုိ “Aေ၀းေAာက္သား မင္းစရုိက္ 

နန္ ့မင္း ခြီးပိုင္သီေ၀း ငါ့Aျပစ္မဟုတ္.. ” လို ့ေျပာပနာ ေAာင္လွျဖဴတေယာက္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကုိ ျပီးပါလတ္ေတ။ 

ေက်ာင္းထက္ကုိ Aယင္တက္ပနာ ဆရာေတာ္ၾကီးကုိ ေလွ်ာက္လုိက္ေတ။ “ဆရာေတာ္ တပည့္ေတာ္ ဗမာစစ္သား 

တပ္ၾကပ္ၾကီးကုိ Aဂုသတ္ပစ္ခလုိ ့သီက်န္လိုက္ပါေရ။ တပည့္ေတာ္ရာ ကုိယ္စြာကုိယ္ခုခံပနာမသတ္ခေက 

တပည့္ေတာ္Aသတ္ခံရပါဖုိ ့”။ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ၾကီးက “ေကာင္းေရေ၀း ေAာင္လွျဖဴ… ခြီးကုိသတ္ေက 

ျမတ္ေတ… ဖဲသာယူယာ…မင္း စစ္ေတြကုိ လား.. ယင္းကတဆင့္ ေကာ့ေသာင္းကုိလားလီ… ယျပီးေက လြတ္ရာ 

ကြ်တ္ရာကုိ ေရာက္ေAာင္လားလီ… စစ္ေတြက ငါ့တကာတေယာက္ကို စာရီးပီးလုိက္ေမ.. မင္းတခုေခ် ကိုေလ့ 

မစုိးရိမ္ေက့။” ဆရာေတာ္ၾကီးက ဖဲသာတထုပ္ကို ထုတ္ပီးျပီးေက “ယာ ေAဖဲသာကုိယူ.. Aခ်ိန္မဟိ.. Aယင္လား 

လီဖိ..”။  

 

 

Aပုိင္းေခ် (၂) 

 

       နိန္ရာက ထုိင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ျမိဳ ့။ Aခ်ိန္ကာလက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဂ်န္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္။ ေAာင္လွျဖဴတေယာက္ 

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ နိန္ပါလတ္စြာ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ေရ နိန္ ့။ ဆယ္စုႏွစ္ေခ် တစုက ေAာင္လွျဖဴကုိ ေျပာင္းလဲလားစီေရ။ 

Aဂုဆိုေက ထုိင္းစကားကုိ ထုိင္းတေယာက္နီးပါးေျပာတတ္ျပီးေက ထိုင္းစာကုိေလ့ ဖတ္တတ္ေတ။ ေကာ္ဆမ္းလုိ ့ 

ထုိင္းပုိင္ေခၚကတ္ေတ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတိကို ကၾကီးကပင္ A ထိ ေAာင္လွျဖဴလုပ္တတ္ေတ။ ျမိဳ ့ျပ Aင္ဂ်င္ 

နီယာဘြ ဲ ့ရတေယာက္ေတာင္ ေAာင္လွျဖဴေလာက္ ေAာက္ျခီက်ေဆာက္တတ္ဖို ့မဟုတ္။ ျဖတ္သန္းပါ လတ္ေတ 

ဘ၀AတြိAၾကဳံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းၾကီးက ေAာင္လွျဖဴကုိ Aေကာင္းဆံုး  Aင္ဂ်င္နီယာေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ 

ေAာင္ မြီးထုတ္ပီးလုိက္ေတ။ 

  ထုံးစံAတုိင္း ေAာင္လွျဖဴကုိ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို ့ ဒီမုိကေရစီAရီျခဳံတိက လာပနာစည္းရုံးကတ္ေတ။ သံရံုးရွိမွာ ဆႏၵျပဖို ့ 

လာေခၚကတ္ေတ။ ေAာင္လွျဖဴႏုိင္ငံေရးAေတြးAေခၚက ရွရွင္းေခ်။ ယျပီးေက ျပတ္သားေရ။ “ ေAာင္ဆန္း စုၾကည္ 

ကုိ လႊတ္ပီးပါလုိ ့ဗမာသံရုံးရိွမွာ လားေAာ္ေရ ရခုိင္သားကုိ ကမၻာ့AသိUာဏ္မဟိဆံုးလူလို ့ေျပာရဖုိ ့…. ဇာျဖစ္လုိ ့ 

လဲဆုိေက  ေAာင္ဆန္းစုၾကည္စြာ Aဖမ္းခံနိန္ရစြာက မဟုတ္.. ကိုယ့္Aိမ္ထဲမွာ ကုိယ္နိန္စြာရာ… ေတာင္Aာဖရိက 

တုိင္းျပည္က နယ္လဆင္မန္ဒဲလားပုိင္ ရုိဘင္ကြ်န္းေထာင္ထဲက သံမတလင္းမွာ ၂၇ ႏွစ္ရာ Aဖမ္းခံAိပ္ခရဖုိ ့ဆုိေက 

က တမ်ိဳး။ ေနာက္တခုက ေAာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္လို ့ Aာဏာရပနာ ဗမာ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ျဖစ္လာေကေတာင္ ရခုိင္သား 
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တိ ၾကက္သားနန္ ့ထမင္းတထပ္၀ေAာင္ စားရဖုိ ့မဟုတ္။ ဇာျဖစ္လို ့ ေလးဆုိေက ဗမာပါတီ Aန္Aယ္လ္ဒီမွာ 

ရခုိင္သားတိကုိ ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္နန္ ့ႏုိင္ငံေရးAခြင့္Aေရး Aျပည့္A၀ပီးလားဖုိ ့ဆုိေရ ေပၚလစီ 

သေဘာထားစာေၾကာင္းေခ် တေၾကာင္းေတာင္မဟိ… ဗမာနန္ ့ဗမာ Aလံရွဴးႏုိင္ငံေရးလုပ္ပနာ Aခ်ိန္ျဖဳန္းနိန္ကတ္ 

စြာကုိ ႏြားျပီးရာမွာ ဖ်ာဆုိးရြင့္ေရပုိင္ ရခုိင္သားက ဆားမရရီမရ လားပါနိန္ခီေက ေAခ်င့္ေလာက္ ေပါစြာဟိဖုိ ့ 

သိမ့္လား… ရခုိင္သားေ၀း ေAာက္သားခေမာက္ကုိမေဆာင္း ေတာကေပါက္ဖက္နန္ ့ရာ ကိုယ့္Aခြင့္Aေရးကုိ ရ 

ေAာင္တိုက္ယူဖုိ ့။” 

                   သိကတ္ေတAတုိင္းဗ်ာယ္။ Aမွန္ကုိေျပာေက လူနန္ ့မသင့္။ ဗမာတိနန္ ့ ဗမာေနာက္လုိက္ ယခီးတိက 

ေAာင္လွျဖဴကုိ မေက်နပ္ကတ္။ ေယေကေလ့ ေAာင္လွျဖဴ ဂရုမစုိက္။ ကုိယ့္Aလုပ္ကို ကိုယ္လုပ္ပနာ ရရုိးသသား 

Aသက္မြီး၀မ္းေက်ာင္းေရ။ ေဘာက္ကတတ္ နပ္ေယာင္ကားမလုပ္ေရပုိင္ Aေမာင္ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္းမသိေရ 

ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ေလ့ မလုပ္။  

                      ေယေကေလ့ ေAာင္လွျဖဴေရ သူAလုပ္လုပ္နိန္ေရ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ ရခုိင္သားတိ တခုခုျဖစ္ေက 

ရိွကAဆင္သင့္။ တတ္ႏုိင္ေရဖက္က AကူAညီပီးေရ။ ရခုိင္Aေခ်တိကိုေလ့ သူAလုပ္နားေရနိန္ ့တိုင္းမွာ စာသင္ပီး 

ေရ။ ေAာင္လွျဖဴ Aစုိးရိမ္ဆံုးက ဗမာတိ စနစ္တက်လူမ်ိဳးေရးခြဲျခား ႏိုင္ငံေရးAရႏိွပ္စက္ စီးပြါးေရးAရဂုတ္သြီးစုပ္လို ့ 

ေရာက္နိန္ကတ္ရေရ ရခုိင္AမိAဖတိနန္ ့ Aတူတူ ထိုင္းႏုိင္ငံကို ထြက္ျပီးလာကတ္ရေရ ရခုိင္Aေခ်တိAေရးကိစၥပင္ 

ျဖစ္ေတ။ ေသာင္းခ်ီပနာ ဟိနိန္ေရ ေဒရခုိင္Aေခ်တိ Aနာဂတ္မွာ လူတလံုးသူတလံုးျဖစ္လာဖုိ ့ ရခုိင္လူ ့ ေဘာင္ 

Aတြက္ တန္ဖိုးဟိေရ လူတိျဖစ္လာဖုိ ့ ရခုိင္သားတိAားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းကူညီကတ္ရဖုိ ့လုိ ့ ေAာင္လွျဖဴ ယူဆေရ။  

                    တရက္နိန္ ့ မွတ္မွတ္ရရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေAာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္နိန္ ့။ ေAာင္လွျဖဴ Aလုပ္လုပ္နိန္ေရ 

ေကာ္ဆမ္းဆုိဒ္ (၀ါ) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းထဲကုိ Aေမရိကန္မေခ်တေယာက္ ထိုင္းစကားျပန္မေခ်တေယာက္နန္ ့ 

ေရာက္ပါလတ္ေတ။ ရခုိင္ရြိေျပာင္းAလုပ္သမားတိနန္ သ့ူရုိ ့မိသားစုတိAေၾကာင္းကုိ ပါရဂူဘြဲ ့လြန္စာတမ္းျပဳစုဖို ့ 

ပါလတ္ေတ လုိ ့ေျပာျပေရ။ စလုိ ့လာခါကပင္ Aေမရိကန္မေခ်က ေAာင္လွျဖဴကုိ စိတ္၀င္စားေရAၾကည့္နန္ ့ 

စုိက္ၾကည့္နိန္ေရ။ Aေမရိကန္မေခ်က Aကြ် န္ ့နာေမ ဆူစံ (Susan) ပါလုိ ့ Aဂၤလိပ္ပုိင္ မိတ္ဆက္ေတ။ ေAာင္လွျဖဴ 

ကေလ့ “ေAာင္လွျဖဴ” လုိ ့ နာေမတလံုးတည္းေျပာလုိက္ေတ။ ေယခါ Aေမရိကန္မေခ်က “I  love  you  too.” လို ့ 

ျပန္ေျပာေရခါ လူပ်ိဳၾကီးေAာင္လွျဖဴတေယာက္ ရင္တိခုန္လားရေရ။ Aသက္ ၂၃ ႏွစ္ရာ ဟိသိမ့္ေရ Aေမရိကန္Aျဖဴ 

မေခ် ဆူစံက ေAာင္လွျဖဴႏွလုံးသားကုိ လႊမ္းမိုးလားခေရ။ Aမွန္က Aေမရိကန္မေခ် ဆူစံစြာ ေAာင္လွျဖဴနာေမကုိ “I 

love  you” လုိ ့ၾကားလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ Aာရကန္နန္ ့Aေမရိကန္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လာဆံုျပီးေက နဖူးစာပါလာ 

ကတ္လုိ ့ တေယာက္ကုိတေယာက္ေလ့ ခ်စ္ကတ္ၾကိဳက္ကတ္လုိ ့ ေAာင္လွျဖဴနန္ ့ဆူစံ ႏွစ္ေယာက္တစ္ဘ၀ျဖစ္ 

လားခကတ္ေတ။ 

Aပုိင္းေခ် (၃) 

 

         နိန္ရာက Aေမရိကန္ႏုိင္ငံ ပန္ဆိုင္ဗင္နီးယားျပည္နယ္က ဖီလာေဒးလ္ဖီးယားျမိဳ ့။ Aခ်ိန္ကာလက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္နိန္ ့။ပန္ဆိုင္ဗင္နီးယားျပည္နယ္တကၠသုိလ္၏ေက်ာင္းခြဲတခုျဖစ္ေတ Penn State Law ေက်ာင္းမွာ  

ေAာင္လွျဖဴတေယာက္ ဖြဲ ့စည္းAုပ္ခ်ဴပ္ပံုAျခီခံUပေဒဆုိင္ရာနန္ ့စီမံခန္ ့ခြဲေရးUပေဒဘာသာရပ္ ( Constitutional and 

Administrative Law) ကုိ သင္ယူနိန္ေရ။ ေAာင္လွျဖဴတေယာက္ လြန္ခေရ ေျခာက္လေလာက္က ဆူစံနန္ ့ယူျပီးေက 

Aေမရိကကုိ ေရာက္ပါလတ္ေတ။ ဆူစံကုိ Aေမရိကန္တရားရံုးတခုမွာ မလွျဖဴလုိ ့ ရခုိင္နာေမေျပာင္းပစ္လုိက္ေတ။ 
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ယျပီးေက ရခုိင္စာနန္ ့စကားကုိ သင္ပီးေရ။ Aဂုဆိုေက Uာဏ္ေကာင္းပနာ ဇြဲေလ့ေကာင္းေရ ဆူစံ (ေခၚ) မလွျဖဴ စြာ 

ရခုိင္စကားကုိ ရခုိင္သမေခ်တေယာက္ပိုင္ေျပာတတ္နိန္ဗ်ာယ္။ ရခုိင္ေတးျခင္းေခ်တိကုိ နားေထာင္ပနာ Aိမ္မွာဆုိေက 

လင္သည္ေAာင္လွျဖဴနန္ ့ရခုိင္စကားရာေျပာကတ္ေတ။  

     ေAာင္လွျဖဴ တေယာက္ Aဂုဆိုေက Aေမရိကန္မွာ ပညာတတ္တေယာက္ျဖစ္လာေAာင္ ေက်ာင္းတက္နိန္ေရ။ 

မလွျဖဴကေလ့ မႏုႆေဗဒနန္ ့ေဒါက္တာဘြဲ ့ရျပီးေက ေAာင္လွျဖဴတက္နိန္ေရ တကၠသိုလ္မွာ ကထိက ၀င္လုပ္နိန္ 

ေရ။ ညိဳလွျဖဴလုိ ့နာေမပီးထားေရ သားေခ်တေယာက္နန္ ့ ပန္းသႏၱာျဖဴလုိ ့ နာေမပီးထားေရ သမီးေခ်တေယာက္ကို 

ေလ့ ရထားကတ္ဗ်ာယ္။ ေယေကေလ့ ေAာင္လွျဖဴရုိ ့မိသားစုက ရခုိင္ျပည္နန္ ့ရခုိင္လူမ်ိဳးကုိ တရက္ေခ်ေလ့ မမိန္ ့။ 

Aခြင့္ၾကဳံေက ထုိင္းႏုိင္ငံက ရခုိင္Aေခ်တိကို ပညာေရးဆုိင္ရာ AကူAညီတိပီးႏိုင္ဖို ့ စီစိုင္နိန္ကတ္ပါေရ။ ။ ။  

 

ေျမာက္Uီးကဘီလူး 

၃၊ ၀၁၊ ၂၀၁၀ 

  


