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မာတိကာ

အကုနလံ်းု မလွတ်ေြမာက်သ၍ မည်သူမ� လွတ်ေြမာက်မ�မ�ိှ

သုခ မမည်ေသာ

မိနး်မတိ�အဆင်တနဆ်ာ

စစ်မှနစွ်ာ ေပါက်ကဲွသံများ

အနာဂါတ်ဖက်ဒရယ်�ိုင်ငံေတာ်�ှင့် လူငယ်များရဲ�အခနး်က�

လူငယ်�ှင့်လွတ်လပ်မ�

ကဗျာ

အာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�ဆုိင်ရာေရ�ှည်တည်တံေ့ရးတွင်
လူငယ်များ၏ အခနး်က�

ဒီအေ�းွဦးထုပ်ေလးကုိ မခ�တ်တမ်းဝတ်ထားရမယ်လိ�
 စိတ်ကူးထဲေတာင် ထည့်မထားမိခ့ဲဘူး။

ေနာက်ကွယ်

အဲဒီေန ့

ကဗျာ

မုိးလင်းချနိကုိ်ေစာင့်ေနသူ

လူငယ်တိုင်းဟာ အာဇာနည်

Commentary: Nobody’s free until everybody’s free: 
Fighting for a True Liberation from Myanmar 

Op-ed: Sustainability in the Youth Civil Disobedience Movement: 
Strengthening the role of education in Myanmar

III Protest Photo Essay
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Note from the Editor အယ်ဒီတာ ့အာေဘာ်

Obscene literature ညစ်ညမ်းေသာစာေပ

Freedom of writing is once again under threat.
Myanmar’s military junta is back to banning books,
including LGBTQIA+ literature and Dr. Ronan Lee’s
Myanmar’s Rohingya Genocide: Identity, History and
Hate Speech, and abolishing publishing houses – a
textbook example of authoritarianism that aims to
diminish truth in our voices and stories. 

Using literary riot as our effective defiance against the
junta, our first-ever Spring Journal highlights Myanmar
(Burmese) youths' participation and role in the Civil
Disobedience Movement, which has been a pivotal
driving force of the Spring Revolution. 

From reading thought-provoking and soul-touching
poems such as "သုခ မမည်ေသာ", "မိနး်မတိ�
အဆင်တနဆ်ာ" to “အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်�ိုင်ငံေတာ်�ှင့်လူငယ်
များရဲ�အခနး်က�” and “အကုနလံ်းု မလွတ်ေြမာက်သ၍
မည်သူမ� လွတ်ေြမာက်မ�မ�ိှ,” which was part of the
commentary series by young Myanmar’s scholars, I
hope you feel the strong commitment in the hearts of
Myanmar youths in fighting for our freedom and
democracy, but also the strength in our shared love,
humility, and communal care as we build our society
with transformative and collective justice and healing. 

They call our voices obscene to silence us, but we find
strength in sharing our stories and voices. So, let it be
obscene! Let it be loud! 

With love as an act of resistance,
Thu Thu

လွတ်လပ်စွာေရးသားခွင့်သည် ေနာက်တစ်�ကိမ် ထပ်မံ
�ခိမ်းေြခာက်ခံေနရ�ပီ။ ြမနမ်ာစ့စ်တပ်သည် စာအုပ်များစွာ ကုိ
ြပနလ်ည် ပိတ်ပင်လျက်�ိှသည်။ LGBTQIA+ စာအုပ် စာေပ
များ၊ ေဒါက်တာ Ronan Lee ေရးသားထားေသာ ြမနမ်ာ�ုိ
ဟင်ဂျာ လူမျ�ိးတံးု သတ်ြဖတ်မ�- အေထာက်အထား၊ သမုိင်း
�ှင့် အမုနး်စကား စာအုပ် စသည်တိ�  �ှင့် ပုံ�ှပ်ိတိုက်များကုိ
ဖျက်သိမ်းြခင်း စသည့် အာဏာ�ှင်စနစ် ကုိ ထင်ဟပ်ေစသည့်
လုပ်ရက်များြဖင့် က��်ုပ်တိ�၏ အသံများ�ှင့် ဇာတ်လမ်းများ
တွင် အမှနတ်ရားကုိ ေလျာန့ည်းေစရန ် ရည်ရွယ်လျက်�ိှ
သည်။

စာေပအဓိက�ုဏ်းကုိ စစ်တပ်ကုိ ထိေရာက်စွာ အံတုမ�အြဖစ်
အသုံးြပ�၍ က��်ုပ်တိ�၏ ပထမဆုံး Spring Journal သည်
ေ�ွဦးေတာ်လှနေ်ရး၏ အဓိက ေမာင်း�ှင် အားြဖစ်သည့်
အာဏာဖီဆနေ်ရး လ�ပ်�ှားမ�တွင် ြမနမ်ာ လူငယ်များ၏ ပါဝင်
မ��ှင့် အခနး်က�ကုိ မီးေမာင်းထုိးြပထားပါသည်။

“သုခ မမည်ေသာ" ၊ "မိနး်မတိ�  အဆင်တနဆ်ာ" စသည့်
အေတးွပွားေစေသာ ကဗျာများ �ှင့် “အကုနလံ်းု မ
လွတ်ေြမာက်သ၍ မည်သူမ� လွတ်ေြမာက်မ�မ�ိှ" ၊ "အနာဂတ်
ဖက်ဒရယ်�ိုင်ငံေတာ် �ှင့်လူငယ်များရဲ�အခနး်က�” စသည့်
ြမနမ်ာလူငယ် ပညာ�ှင်များ၏ မှတ်ချက်ေရးသားမ�များသည်
က��်ုပ်တိ�၏လွတ်လပ်ေရး�ှင့် ဒီမုိကေရစီအတွက် တိုက်ပဲွ
ဝင်ေနေသာ ြမနမ်ာလူငယ်များ၏ �ှလံးုသား ထဲတွင်
ခုိင်မာေသာ ကတိကဝတ်များ ြဖစ်ေစ�ုံသာမက အသွင်
ကူးေြပာင်းမ�၊ တရားမ�တမ��ှင့် ြပနလ်ည်ကုစားမ� တိ� �ြဖင့်
က��်ုပ်တိ�၏ လ�အဖ�ဲအစည်းကုိ ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ရာတွင်
က��်ုပ်တိ�၏ �ကီးမား ေသာ ေမတ� ာတရား၊ �ှမ့်ိချဆက်ဆံမ�
များအတွက် ခွနအ်ားလည်း ြဖစ်ေစ မည်ဟု ေမ�ာ်လင့်
ပါသည်။

က��်ုပ်တိ�  အသံေတွကုိ ညစ်ညမ်းတယ်လိ�  ေခ��ကတယ်။
က��်ုပ်တိ� ကုိ �ှ�တ်ဆိတ်ေစေသာ်လည်း က��်ုပ်တိ�၏
ဇာတ်လမ်းများ�ှင့် အသံများကုိ မ�ေဝရာတွင် ခွနအ်ားကုိ
�ှာေဖွေတ��ိှ�ကတယ်။ ထိ� ေ�ကာင့် ညစ်ညမ်းပါေစ၊
အသံကျယ်ပါေစ။

ချစ်ြခင်းေမတ� ာြဖင့် ခုခံမည်။
သူသူ

ေ�ဦွးဂျာနယ်

https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese/posts/pfbid02NXJsqA2RiptJiZJ8BL5A8kQCQcT41xcspRiKRLXsf2pnYoaq8sNFNQDkYvkckqW2l
https://www.youtube.com/watch?v=pQZjZHcN4DU&ab_channel=BBCNews%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC
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ေ�ဦွးလငူယ်အခနး်က�

အကုနလုံ်း မလွတ်ေြမာက်သ၍
မညသူ်မ� လွတ်ေြမာက်မ�မ�ိှ

၂၀၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့ ၊ နနံက် ၆ နာရီ တိတိ

ကျေတာ် ကရာေတး သင်တနး်တက်ဖိ�  စီစ�်ထားသည့်
ရက်ြဖစ်သည်။ ကျေတာ့် ေနအိမ် ေတာင်ဥက� လာပ
မှ သမုိင်းသိ�  ၄၅ မိနစ်ခန ့�်�ကာ စက်ဘီးနင်းသွား�ပီး
ေနာက်လာမည့်�ှစ်ထဲတွင် ဘာလုပ်မည်များကုိ ေတးွ
ေတာကာ သာယာေနခ့ဲသည်။ အေြခအေနများက
ေကာင်းမွနေ်န�ပီး ကျေတာ်လဲ အေတာ်ေလး စိတ်တက်
�ကေနခ့ဲသည်။ ကျေတာိရဲ့�  BBA သင်ခနး်စာ / ဘ�ဲ များ
လဲ�ပီးစီးေတာမှ့ာြဖစ်�ပီး INGO အသီးသီးမှာ အလုပ်
လုပ်ထားတဲ ့ volunteer အေတ�အ�ကံ�ေတွကလဲ
ေကာင်းမွနလ်ျက်�ိှသည်။ စက်ဘီးစီးရင် တိးုဝင်လာ
ေသာ ေလများကုိ ������ိက်ရင်း internship အင်တာဗျ�း
တွင် ေမးလာမည့် ေမးခွနး်များကုိ မည်သိ� ေြဖမည်ဆုိ
�ပီး ြပနလ်ည်ေတးွေတာေနခ့ဲသည်။ 

ကျေတာ် ကရာေတး သင်တနး်သိ� ေရာက်ေသာအခါ
သူငယ်ချင်းကုိပါ သ�မိခင်နဲအ့တူေတ�လိုက်ရသည်။ သူ
တိ�မျက်�ှာများ အနည်းငယ်ဖိစီးေနသည်ကုိ ကျေတာ်
သတိထားမိသည်။ ထိ� ေနာက် �ိုင်ငံေတာ် အတိုင်ပင်ခံ
ေဒ�ေအာင်ဆနး်စု�ကည်�ှင့်အတူ အြခားေသာ �ိုင်ငံေရး
သမားများ နနံက် ၄ နာရီအချနိတ်ွင် ထိနး်သိမ်းခံလိုက်
ရေ�ကာင်း သ�အေဖဆီသိ�  သတင်းေရာက်ေ�ကာင်းကုိ
ကျေတာ့်အား သူငယ်ချင်းမှေြပာသည်။ 

စာမျက်�ှာ(၆)သိ�ဆက်ရန်

သုခ မမညေ်သာ

သတိမမူတဲလ့ူတချ�ိ
ကူးြဖတ်ကာသာသာေလး
ေလ�ာက်သွားေပမယ့်
မေန�ိုင်သူတချ�ိလက်ကမ်းကူ
တွဲေလ�ာက်မိတဲအ့ခါ 
က�နေ်တာ်တိ� ကုိ 
ေခါင်းစ�်များစွာတပ်�ကတယ်။
တချ�ိကသူရဲေကာင်း
တချ�ိကမုိက်�ူးရဲဆနတ်ယ်
တချ�ိကလဲေလးစားပါတယ်တဲ။့

လူေတွရဲ�စကားလံးုတချ�ိက
က�နေ်တာ်တိ�အတွက်ဗုိက်မဝခ့ဲဘူး။
ြခင်ထူထူ ယင်ေပါေပါ
ေတာေတာင်ထဲက�နေ်တာ်တိ�
နပ်မမှနခ့ဲ်တုနး်ကေပါ။့

နာကျည်းမ�ကုိအရင်းတည်�ပီး
အဝတ်တစ်ထည်ကုိယ်တစ်ခုနဲ ့ 
အိမ်ကထွက်ခ့ဲတုနး်က
စိတ်ဆ��အားထက်သန်
ဒီလမ်းခရီးအပီ လှမ်းချည်ရဲ�ဆုိ�ပီးထွက်ခ့ဲသမ�
ေရာက်ကာမှ အိုအေမရယ်ေတာင်မတ�ိုင်
�ကမ်းတမ်းလှချည်ရဲ�ဗျာ။

မုိးရွာတိုင်းလွမ်းမိတာ 
ေမတ� ာလ�မ်းလံုြခံ�တဲ ့အေမ့အိမ်
အဲ့တုနး်ကပူပနစ်ရာဆုိလိ�
မနက်ြဖနဘ်ာဟင်းစားရမလဲေပါ ့
ခုမယ်ေတာ ့အသက်နဲကုိ့ယ် 
တွဲကာ ကာမိေအာင် 
စိတ်နဲလ့ူနဲအ့�မဲကပ်
သတိချပ်အိပ်ခ့ဲရတဲ ့
ေကျာမလံုတဲ ့ညများစွာေပါဗ့ျာ။

စာမျက်�ှာ(၂)သိ�ဆက်ရန်

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁)
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"သုခ မမည်ေသာ" မှအဆက် 

ေပးဆပ်သူအြဖစ်မခံယူထားတဲ့
က�နေ်တာ်တိ�အဖိ�  
သူရဲေကာင်းဆုိတဲတံ့ဆိပ်ကပ်ထားြခင်းဟာ
ေလးပင်လွနး်တယ်။

�ကယ်အြဖစ်ေြပာင်းသွားခ့ဲရတဲ့
က�နေ်တာသူ့ငယ်ချင်းေတွဖိ� လဲ
ဒီတံဆိပ်ဟာေမှးမိှနလ်ွနး်တယ်။

ေခါင်းစ�်နဲတံ့ဆိပ်ကပ်ြခင်းကုိ
မမက်ေမာတဲက့�နေ်တာ်တိ� ရဲ�ဦးတည်ချက်ဟာ
�ွနံစ်ေနတဲတိ့ုင်းြပည်ကုိ 
လက်ဆဲွကာကူချင်�ုံသက်သက်ပဲ။

ဒီလိုနဲေ့�ှ�ဆက်
ေခါင်းစ�်နဲတံ့ဆိပ်တပ်ြခင်းေတွေအာက်
ရည်ရွယ်ချက်ေတွ ေပျာက်မသွားေအာင်
အံကုိခဲ အားကျတ်ိတင်းရတယ်။

ေအာ်..
တစ်ခါတေလေတာလဲ့ က�နေ်တာ်တိ�အြဖစ်
ဟာသလုပ်ေြပာြဖစ်�ကတယ်

မေန�ိုင်သူ မေနတတ်သူတိ� ရဲ�ဒုက�
�ကီးလှချည်ရဲ�ေပါ။့ ။

-Theingi

ေ�ဦွးဂျာနယ်
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ကုိယ်နဲမ့ကွာ ေဆာင်ထားြဖစ်တဲ့
ေနာက်ဆုံးလက်ကျန ်အဖုိးတနရ်တနာဟာ
ဒီနားကပ်ေလး တစ်စုံသာေပါ၊့
မိနး်မတိ�  အဆင်တနဆ်ာတဲ့
လူေတွကသမုတ်�ကတယ်။ 

ဒီအဆင်တနဆ်ာေလးကုိ 
ေသနတ်ကုိင်ေနတဲ ့လက်နဲ ့ 
ေနာက်ဆုံးအ�ကိမ် 
ထုတ်ဝတ်�ကည့်လိုက်တယ်။
 
စာအုပ်ေတွပဲ ကုိင်တတ်တဲ ့
လက်�ု�ုကေလးလည်း
မသမာသူေတွကုိ တွနး်လှနဖိ်�  
လက်နက်ကုိင် �ကမ်းတမ်းေနရြပနေ်ပါ။့ 
 
အြဖစ်ဆုိးေတွနဲ ့
ထိတ်လန ့စ်ရာ ေခတ်ဆုိး�ကီးကုိ
မတုနမ်လ�ပ် ရင်ဆုိင်ေနသူက
အခုကျမှ လက်တုန ်ေနရသလားေလ။
 
“အဆင်တနဆ်ာ ဆုိတာ စစ်ေြမြပင်မှာ
အလှအတွက် အသုံးမဝင်တဲအ့ရာ”လိ�  
တီးတိးုေရရွတ်...
လက်အစုံကုိ မတုနေ်အာင်ထိနး်ရင်း
နားကပ်ေလးေတွကုိ နားဆီက 
ြပနခွ်ာလိုက်တယ်။ 

ဘာကုိ တွယ်တာေနရဦးမှာလဲ
ငါတိ� ရွာဝုိင်း�ကီးလည်း မီးေလာင်ြပင် ြဖစ်ခ့ဲ�ပီ
ငါတိ�  သစ်လံးုအိမ်လည်း ြပာပုံြဖစ်ရ�ှာ�ပီ
ငါအ့စ်ကုိလည်း လက်တစ်ဖက်
ေြခတစ်ဖက်မ့ဲရသလို
ငါအ့ေမလည်း စစ်ေ�ှာင်ဘဝနဲ ့ 
အငတ်ငတ်အြပတ်ြပတ်တဲ့
ကျနတဲ် ့မိသားစုဝင်ေတွ အေ�ကာင်းေတာ ့
ဘာသတင်းမှ မ�ကားရတဲ ့ဘဝမှာေလ။
ငါတစ်ေယာက်တည်းမှ မဟုတ်ဘဲ
ဒီေတာ်လှနေ်ရးကာလရဲ� ခုခံစစ်ေတွမှာ 

ေ�ကလွင့်ခ့ဲတဲ ့ရဲေဘာ်ေတွဟာလည်း
သူတိ�  မိသားစုဝင်ေတွရဲ� 
အ�ှ�ိင်းမ့ဲရတနာေတွပဲ 
မဟုတ်ပါလား။
သူတိ� ရဲ� စွန ့�်လ�တ်လိုက်ရတဲ ့ဘဝေတွ
သူတိ�  မိသားစုဝင်ေတွရဲ� 
အ�ှ�ိင်းမ့ဲ ဆုံး���ံးမ�ေတွ
သူတိ�  မိခင်ေတွရဲ� အနစ်နာခံမ�ေတွ
ဒီေပးဆပ်မ�ေတွဟာ လွနသွ်ားမှ
ြပနဆ်က်ေပးလိ�  ရတဲအ့ရာေတွ 
မဟုတ်ဘူး။ 
 
မျက်စိတစ်ဆုံး 
လယ်ေြမအလွတ်ေတွဟာလည်း
ေ�ကကဲွစရာ ြမင်ကွင်းပဲ။
တစ်�ိုင်ငံလံးုရဲ� ေဈးြခင်းေတာင်းလိ�  
တင်စား�ိုင်ေလာက်ေအာင်
စားေရရိက�ာဖူလံုေစခ့ဲတဲ ့
ဒီေြမဆီေြမသားေတွဟာ
ရာသီချနိ ်ကျလာရင်
သခင်ေတွကုိ ေမ�ာ်ေနေလမလား။

ဒီေြမ
ငါတိ� ပုိင်တဲေ့ြမ
ငါတိ� ရဲ� အေသွးအသားလို ေြမ
ငါတိ� ရဲ� အသက်ဓာတ် ေြမ
ဒီေြမကုိ သူတိ�  ဖျက်စီးရက်�ကေပါ။့ 

ဒီလို ရင်နာစရာေကာင်းတဲ့
ကူကယ်ရာမ့ဲ အခင်းအကျင်းကုိ 
ဘယ်သူေတွ ြမင်ေအာင်�ကည့်�ိုင်�ပီလဲ။ 
ေတးွရင်းနဲ ့
ရင်ဘတ်ထဲက သိပ်နာလာတယ်။
ကူကယ်ရာမ့ဲ ဒုက�သည်ေတွ
ရွာလံးုက�တ် မီး����ိခံရသူေတွ
ယမ်းေင���ကားက ကေလးငယ်ေတွရဲ� 
ငိုေ�ကးသံေတွ
ေြပးစရာေြမမှ မ�ိှတဲ ့ဘဝမှာ
ေရွးချယ်စရာမှ မ�ိှခ့ဲေတာဘဲ့။

"မိနး်မတိ�  အဆင်တနဆ်ာ"

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၃)
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မခုခံ�ိုင်ရင် အေသခံရတာပဲေလ
အဲဒီ့အစား 
ခုခံရင်းသာ ရင်ဆုိင်ပစ်ဖိ�  
ငါဒီလမ်းကုိ ေလ�ာက်ခ့ဲရေပါ၊့
ငါေသွးေခ�းကုိ အရင်းြပ�ဖိ�
ဒီစခနး်ကုိ ေရာက်ခ့ဲရေပါ။့ 

ေမ�ာ်လင့်ချက် တစ်ေလှ�ကီးနဲ ့
ဒီခရီးကုိ �က့ံ�က့ံခံ မာနတ်င်း�ပီး
ေလ�ာက်ေနတုနး်ပါပဲ။ 
 
ငါတိ�  �ှာေဖွေနတဲ ့တရားမ�တမ� အတွက် 
ငါအ့ေမဆင်ထားတဲ ့ဒီနားကပ်တစ်စုံက
အားအင်တစ်ခုြဖစ်ပါေစ။ 
 
လက်ထဲက အဆင်တနဆ်ာေလးကုိ 
ေခါင်းေဆာင်ဆီကုိ သွားလ�ဖိ�
ေြခလှမ်းကျကဲျ ဲေလ�ာက်လာခုိက်
ငါဟာ 
ငါအ့ေသွးအသားနဲ ့ 
အသက်ကုိ ေပးဆပ်ထားသလို
ငါြ့မတ်�ိးုမ�တစ်ခုပါ ေပးအပ်လိုက်ပါ�ပီ။

အလို...
သ�လက်အစုံကုိ ဖွင့်ချလိုက်တဲအ့ခါ
ေခါင်းေဆာင်ရဲ� လက်ထဲမှာ
တိ�များရဲ� အဆင်တနဆ်ာ
ေရ�နားကပ်ကေလးေတွဟာ 
ပုိးလိးုပက်လက် လဲေလျာင်းလိ� ပါလား။

ေဘးဘီကုိ ေဝ့�ကည့်လိုက်ေတာ့
ကုိယ့်လိုပဲ တစ်ခရီးတည်းေလ�ာက်ေနသူ
ရဲေဘာ်ရဲဖက်ေတွလည်
းေရာက်ေန�ကေပါ။့ 
ငါဆုိတဲ ့အသိကေန
တိ� မိနး်မေတွ ဆုိတဲအ့သိကုိကူးေြပာင်း
အချင်းချင်း�ကား ရင်ဘတ်ချင်းလည်း 
ပုိနးီသွားတယ် ထင်ရဲ�။ 

ဒီ အစုအပုံေလးဟာ
တိ�များရဲ� အိပ်မက်ဆီကုိ 
ေြခတစ်လှမ်းတိးုသွားေစမယ့် 
ေလှကားကေလးေပေလာ။

မ�ကည့်ဘူး မ�ကည့်ေသးဘူး
ကုိယ်မျက်ရည်ဝဲတာကုိလည်း 
မေတ�ေစချင်သလို
သူတိ�မျက်ဝနး်အိမ်ေတွထဲမှာလည်း 
တစ်ခုခုေတ�လိုက်မှာ စုိးမိပါရဲ� ။

ဒါေ�ကာင့်
အေဆာင်ေတွဆီ ခပ်သုတ်သုတ်
ြပနလ်ာေတာ့
 ခွနအ်ား�ိှတဲ ့ေြခလှမ်းေတွပါလာတယ်။ 

ေမ�ာ်လင့်ချက်ေတွ 
�ဖိ�း�ဖိ�းဖျက်ဖျက် လက်ေနတဲ ့
ဒီညမှာ
လဟာ "သုံးရက်လ ခုံးမျက်စ"
တိမ်ေတွက တစ်ပွင့်�ှစ်ပွင့် လွင့်လိ�
�ကယ်က မေပါက်တစ်ေပါက်။

ဒီညမှာ
ကုိယ်စီ အိပ်ယာဝင်ချနိဟ်ာ 
မသိမသာေစာတယ်။ 
အေဆာင်ဟာ မည်သူမ� 
စကားမေြပာရပါဘဲ 
အသံများစွာ �ကားေနရတယ်။
ကုိယ်စီ ရင်ဖွင့်သံတိ� ေလာကုိယ်စီ ဇာတ်ေ�ကာင်းတိ� ေလာ
ကုိယ်စီ ေမ�ာ်လင့်ချက်တိ� ေလာ။

ေဝစည်ေနတဲအ့သံတိတ်စကားတိ�ဟာ
ကုိယ်စီစိတ်ကူးထဲမှာ မရပ်မနား 
ကူးလးူ ရင်ဖွင့် ချင်ေနမှာ
ဧကနမု်ချေပါ။့
ငါလည်း ဒီစကားဝုိင်းထဲက
အဖ�ဲဝင်တစ်ဦးပင် မဟုတ်ပါေလာ။

( �မိ�င် PDF အဖ�ဲရဲ� အမျ�ိးသမီးရဲေဘာ်ေတွက သူတိ�  နားကပ်ေတွကုိ ေတာ်လှနေ်ရးအတွက် ေပးလ�ထားတဲ့ “နားကပ်အစုအပုံ ဓာတ်ပုံ” ကေလးကုိ �ကည့်မိ�ပီးေနာက် ဒီကဗျာကုိ ခံစားေရးဖ�ဲ �ြဖစ်
ခ့ဲပါတယ်။ )

-ေထွးည�ိ

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၄)



SPRING UNIVERSITY MYANMAR NOVEMBER 2022 | ISSUE NO .1

အသံေတွ
အနာေတွ
အမှနတ်ရားေတွ
စစ်မှနစွ်ာ ေပါက်ကဲွသွားပုံများ

ပနး်ကေလးေတွ ေ�ကခ့ဲရ
�ကယ်ေတွ လွင့်စင်ခ့ဲရ
အိမ်ေတွလည်း ြပာြဖစ်သွားရ
တရားမ�တမ�က ဆန ့တ်ငင်ငင်နဲေ့ပါ ့

လက်ည��ိး��နရ်ာ ေစတီတည်ခ့ဲသူေတွ
လက်ည��ိး��နရ်ာ ြပာချခ့ဲသူေတွ
လက်ည��ိး��နရ်ာ အေလာင်းထပ်ေစခ့ဲသူေတွ
ကုိယ့်ငရဲမီးနဲကုိ့ယ် မီးဖုိသူေတွပါပဲ

ဘုရားလည်း ဆင်းမကယ်တဲအ့ခါ
အသက်ေတွ ရင်းရတယ်
တရားလည်း ခင်းမရတဲအ့ခါ
အေလာင်းေတွ ခင်းြပရတယ်
ဘယ်စစ်ပဲွက ေသသူမ့ဲ �ိှလိ� လဲ
ဟနေ်ဆာင်ေသခွင့်ရရင် ေကာင်းမယ်

အမှနတ်ရားနဲ ့ ေရွးမရခ့ဲတဲ ့အသက်ေတွ
အသက်နဲ ့ ေရွးေနရတဲ ့အနာဂတ်ေတွ
အိမ်ကုိ ေကျာခုိင်း�ပီးမှ ေလ�ာက်ေနရတဲ ့အိမ်ြပနလ်မ်းေတွ
အဆုံးသတ်မှ ြပနစ်ရမယ့် အစေတွ

ဘယ်ေန ့ အဆုံးသတ်မလဲ

သမုိင်းသစ်အတွက် အြမစ်က 
�ှင်းထုတ်ေနရ
မ�ိင်းေတွနဲ ့ သမုိင်းလမ်းေတွ များခ့ဲတယ်
�မိ�ြပေပါက်ကဲွသံေတွ
ရွာလမ်းထဲက ေပါက်ကဲွသံေတွ
လက်ထဲက ေပါက်ကဲွသံေတွ
ရင်ဘတ်ထဲက ေပါက်ကဲွသံေတွ
ေကာင်းကင်ထက်က
မီး���းမီးပနး်လို ဘယ်လှမလဲ
လွတ်လပ်မ�အတွက် 
ေပါက်ကဲွသွားရတဲ ့အသက်ေတွ…စေတးခ့ဲရ

ဒီလိုနဲ…့
အမှနတ်ရားက 
နာကျင်ခံခက်ေစတဲအ့ခါ
လက်ခံဖိ�  �ကိ�းစားရ�ုံပါပဲ…
မျက်ရည်စေတွနဲ။့

 စစ်မှနစွ်ာ ေပါက်ကဲွသံများ

- ေခတ်လွနး်ေန

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၅)
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ထိ� ေနာက် �ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံေဒ�ေအာင်ဆနး်စု�ကည်
�ှင့်အတူ အြခားေသာ �ိုင်ငံေရးသမားများ နနံက် ၄ နာရီ
အချနိတ်ွင် ထိနး်သိမ်းခံလိုက်ရေ�ကာင်း သ�အေဖဆီသိ�
သတင်းေရာက်သည်ဟု က�နေ်တာ့်အား သူငယ်ချင်းမှ
ေြပာသည်။ �ကား�ကား�ပီးချင်း က�နေ်တာ့်အေနနဲ ့
အနည်းငယ် စိတ်ပျက်�ုံကလွဲ�ပီး ေထွေထွထူးထူး ဘာမှ
မခံစားရပါ။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ေတးွမိ�ပီး ြဖစ်
ေပ�လာသည်မဟုတ် က�နေ်တာ်စီစ�်ထားသည့်
ကရာေတးသင်တနး် တက်မရေတာသ့ည့်အတွက်
ြဖစ်သည်။ ဘာေတွဆက်ြဖစ်မလဲဆုိတာကုိ ရက်
အနည်းငယ်ေလာက် ေစာင့်�ကည့်�ကဖိ�
သူငယ်ချင်း၏မိခင်က အ�ကံေပးပါသည်။ က�နေ်တာ့်
အိမ်အြပနလ်မ်းမှာ လူတိုင်းနးီပါးက အာဏာသိမ်းမ�
အေ�ကာင်းေြပာဆုိေနေသာအခါမှ အေတာ်ေလး
အေရး�ကီးတဲကိ့စ�မှနး် ေတးွမိပါေတာသ့ည်။

ေနာက်သုံးရက်အတွင်း က�နေ်တာ့်ပတ်ဝနး်ကျင်အနးီတ
ဝုိက်အတွင်း မည်သည့်အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိမှ မေတ�မိပါ။
�ိုင်ငံေရး သမားများကုိ စစ်တပ်မှ မည်သိ� ဖမ်းဆီး
ထိနး်သိမ်းခ့ဲေ�ကာင်း�ှင့် စစ်တပ်၏ ေ�ှ�ဆက်
လုပ်ေဆာင်မည့်အရာများကုိ လူများအစုစု ဖ�ဲကာ
ဆက်တိုက်ေြပာေနခ့ဲ�ကသည်။ အာဏာ သိမ်းသည့်
အေ�ကာင်းေြပာဆုိသည့်အခါ သူတိ�အသံများမှာ
တိးုတိးုတိတ်တိတ်ပင်ြဖစ်သည်။ က�နေ်တာ်တိ�လမ်း
ေလးတိတ်ဆိတ်လာသည့်အခါ အေတာ်ေလးကုိ
အေရး�ကီးတဲကိ့စ�တခုခုြဖစ်မည်ဟု သေဘာ ေပါက်လာ
မိသည်။ အာဏာသိမ်း�ပီး ၄ ရက်ေြမာက်ေန ့�တွင် ဆ��
ထုတ်ေဖာ်မ� အနည်း ငယ်လမ်းေပ�ေနရာယူလာ�ပီ
ြဖစ်သည်။ ေစာေစာစီးစီး ဆ��ထုတ်ေဖာ်ရင်း စစ်တပ်
၏သားေကာင်မြဖစ်ဖိ� ကုိလည်း လူတချ�ိကေြပာဆုိ
သတိ ေပးလျက်�ိှ�ကသည်။ 

အေ�ကာင်းမှာ ဆ��ထုတ်ေဖာ်ပါက စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီ�ိုင်
ေသာေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။ အာဏာသိမ်းသည်မှာ ခဏတာ
မဟုတ်မှနး် သေဘာေပါက်မိေသာအခါ လမ်းမထက်
တွင် ကျေတာ်တိ�ဟာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ လက်သ
င့်မခံ�ိုင်ေ�ကာင်း ေ�ကးေ�ကာ်သံများထုတ်ေဖာ်�ပီး
�ိုင်ငံတကာမှ အာဏာသိမ်းမ�ကုိ အာ�ုံစုိက်မိေစရန်
လုပ်ေဆာင်ခ့ဲ�ကသည်။

UN မှ စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိပါေ�ကာင်း�ှင့် အာဏာသိမ်းမ�
ကုိဆန ့က်ျင်ပါေ�ကာင်း စာများကုိသာ စ�်ဆက်မြပတ်
ထုတ်ြပနလ်ျက်�ိှသည်ကုိလဲ ေတ�ခ့ဲရပါ သည်
အဲ့အရာေတွဟာ အေရးမပါတဲ ့ စကားလံးုသက်သက် နဲ ့
အမူအရာေတွပဲ ဆုိတာ မည်သူကများ ေတးွခ့ဲမိပါလိမ့်မ
လဲ။ 

�ငိမ်းချမ်းစွာ ဆ��ထုတ်ေဖာ်ေန�ကတဲ ့ ြပည်သူေတွရဲ�
ေခါင်းေတွကုိ စစ်တပ်က စတင် မပစ်သတ်ခင်မှာ
က�နေ်တာ်တိ�လုပ်စရာတခုပဲ�ိှပါေတာတ့ယ် အဲ့တာ
ကေတာ ့လမ်းမေပ�ထွက်�ပီး ချတီက်ဆ��ထုတ်ေဖာ်တာ
ပါပဲ။ က�နေ်တာ့်ရဲ� လူမ�ကွနယ်က် မျက်�ှာစာေတွမှာ ြမ
သ�ဲ�သ�ဲခုိင်(2) ေသဆုံးမ�အတွက် ပူေဆွး ညည်းတာွးမ�များ
နဲ ့ ြပည့်�ှက်လျက်�ိှသည်။ ယခုြဖစ်ရပ်မတိုင်ခင်အထိ
စစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ လက်သင့်မခံ�ိုင်တာကလွဲလိ�
အာဏာသိမ်းမ�က က�နေ်တာ့်ရဲ� အနာဂတ်ေတွ၊ပညာေရး
ေတွကုိပါ ဆုိးဆုိးရွားရွားထိခုိက်လာ�ိုင်တယ်ဆုိတာမျ�ိး
ကုိေသချာသေဘာေပါက်နားမလည်ခ့ဲပါ။ ေတာ်လှနေ်ရး
အတွက် အသက်များကုိပင် ေပးဆပ်ထား�ကတဲ ့လူငယ်
အများစုလုပ်တဲအ့တိုင်း က�နေ်တာ်လဲ နာမည်၊ေသွး
အမျ�ိးအစား၊ဖုနး်နပံါတ်များ လက်ေပ�ေရးကာ လမ်းမ
ေပ�ထွက်လာခ့ဲသည်။ အာဏာ�ှင်လက်ေအာက်တွင်
အသက်�ှင်မည့်အစား အေသခံရန ် အဆင်သင့်�ိှေနခ့ဲ
�ကသည်။ ေတာ်လှနေ်ရး၏ အထွဋ်အထိပ် ကာလလိ�ပင်
ေြပာ�ိုင်ေပသည်။

ကာလတခု�ကာတဲအ့ချနိမှ်ာေတာ ့ အရပ် သားအများ
အြပား နဲ ့ အထူးသြဖင့် လူငယ်အများစုဟာ ဒီမုိကေရစီ
အတွက် လက်နက်ကုိင်လမ်းစ�်ကုိ ေရွးချယ်ခ့ဲ�ကပါ
တယ်။ ရဲရင့်တဲအ့သက်ေပးဆပ်မ�များကုိ မျက် ြမင်
ေတ���ကံ�ခ့ဲရေသာ် လည်း ဘာလိ�အခုလိုေတွ ြဖစ်ပျက်ေန
ရလဲဆုိ အေြဖမ�ှာ�ိုင်ြဖစ်ေနရပါတယ်။ 

"အကုန်လံးု မလွတ်ေြမာက်သ၍ မည်သူမ� လွတ်ေြမာက်မ�မ�ိှ" မှအဆက်

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၆)

https://myanmar.un.org/en/123295-statement-un-myanmar
https://www.bbc.com/news/world-asia-56122369
https://www.nytimes.com/2021/05/25/world/asia/myanmar-poets.html
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ြမနမ်ာြပည်သူ လူထု အားလံးုအတွက် အိပ်မက်ဆုိး�ကီး
ြဖစ်ခ့ဲ၊ ြဖစ်ဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဘာလိ�  အခုလိုြဖစ်ရတာလဲ၊
ေပးဆပ်ခ့ဲ�ကတဲအ့သက်ေတွရဲ�ရလဒ်ကဘာလဲ၊ အသက်
ေတွေပးဆပ်ဖိ� ေရာလိုရဲ�လား၊ တာဝန ် ပါဝါ�ိှတဲလ့ူေတွ
ထဲက ဘယ်သူကမှ ဘာလိ�များ အေရးတယူမ�ိှ�ကတာ
လဲဆုိတဲ ့ေမးခွနး်များစွာ အခုချနိထိ်�ိှေနဆဲပါပဲ။ 

ြမနမ်ာလူငယ်များကုိ အေရးမေပး ေထာက်ပ့ံမ�မ�ိှတာက
အသစ်အဆနး်မဟုတ်ခ့ဲပါ။ အာဏာသိမ်းမ� မတိုင်ခင်ထဲ
ကပင်ြဖစ်သည်။ ဖိ�ှပ်ိမ�ေတွဟာ မတူညီတဲ ့လူထုအေပ�
မှာ လိင်စိတ်ခံယူမ�၊ လူေနမ�အဆင့်အတနး်၊ ယုံ�ကည်
သက်ဝင်သည့် ဘာသာများအစ�ိှသည်ေတွအေပ�
မူတည်၍ သက် ေရာက်မ�ေတွ ကဲွြပားသွား�ကပါတယ်။
သာဓကအေနြဖင့်လည်း က�နေ်တာ့်၏ အဘုိးအဘွား
များက က�နေ်တာ့်မိခင်အား ေကျာင်သွားရာလမ်းတွင်
အဓမ�ြပ�ကျင့်ခံရမည်စုိးရိမ်သြဖင့် မိမိမိခင်မှာ
ပညာေရးဆုံးခနး်မတိုင်ခ့ဲပါ။အြခားတဖက်မှာမူ က�န်
ေတာ့်ဦးေလးများက ပညာေရး �ပီး ဆုံးသည်အထိ တက်
ေရာက်�ိုင်ခ့ဲသည်။

လိင်ေပ�မူတည်၍ ပညာသင်ယူခွင့် ခက် ခဲမ�များအြပင်
လူမ�စီးပွါးအဆင့်အတနး်အေပ� မူတည်၍လည်း သင်ယူ
�ိုင်မည့် ပညာေရး အဆင့်အတနး်များလဲ ကဲွြပားေပ
ေသးသည်။ အာဏာသိမ်းမ�ြဖစ်�ပီးေနာက်တွင်လဲ
ေငွေ�ကးတက်�ိုင်သည့် မိဘများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏
သားသမီးများအား �ိုင်ငံြခားသိ� ေစလ�တ်ကာ ပညာ
ဆက်လက်သင်ယူေစ�ိုင်စွမ်း �ိှ�ကေပသည်။ 

�ိုင်ငံ ၏အကျင့်ပျက်ချစားေနေသာပညာေရးစနစ်ကုိ
ေတးွပူ�ပီး ေကာင်းမွနသ်ည့်ပညာေရး ရမ�ိှ�ိုင်မည်ကုိ
မိဘများမှ စုိးရိမ်ကာ ၎င်းတိ�၏ ေခ�းနစဲာများထဲမှ
က�နေ်တာ်၏ အေြခခံ ပညာသင်�ှစ်များတွင် ေကျာင်း
ြပင်ပသင်တနး်များကုိ တက်ေရာက်ေစခ့ဲသည် (3)။ ထုိ
အချက်သည်ပင်လ�င် အတနး်ထဲတွင် ဆရာ၊ဆရာမ
များ၏ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းကုိခံခ့ဲရေပသည်။ 

သခ�ျာပု�စ�ာတပုဒ်ကုိပင် အေြဖမှနေ်နသည့်တိုင် အြပင်
သင်တနး်မှ သင်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း
တွက်ချက်၍ အေြဖမှနသ်ည့်တိုင် ၎င်းတိ�၏တွက်နည်း
များ �ှင့် မတူညီဟုဆုိကာ အမှတ်ေလျာေ့ပးခ့ဲ�ကသည်။

 

ြမနမ်ာပ့ညာေရးစနစ်သည် ေ�ှးအစ�်အဆက်
ကတည်းက �ိုင်ငံေတာ်မှသတ်မှတ်ြပ�ာနး်လိုတဲ့
အေတးွအေခ��ှင့် စည်း မျ�်းစည်းကမ်းများကုိ လူငယ်
များမှ လက်ခံလိုက်နာရန ် ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှတည်
ေဆာက်ထားေသာ စနစ်တစ်ခုမ�သာြဖစ်ပါတယ်။
လူငယ်များအေန�ှင့် အထက်တနး်ေကျာင်း
�ပီးေြမာက်သည်မှ ထုိေကျာင်းမှရ�ိှခ့ဲေသာ စာေမးပဲွရ
လာဒ်များအေပ�မှာ မူတည်�ပီး အစုိးရမှချမှတ်(4) ထား
တဲ ့ အသက်ေမွးပညာရပ်များကုိသာ လိုက် စားေစရန်
တွနး်အားေပးခံရပါတယ်။ ေကျာင်းတက်ခ့ဲသည့် ၁၂ �ှစ်
တာကာလအတွင်းမှာ လူငယ်များအေနနဲ ့
အေ�ကာင်းအရာတစ်ခုကုိ အကျ�ိးအေ�ကာင်း အဆုိး
အေကာင်း ေဝဖနပုိ်င်းြခား�ိုင်ဖိ�  သင် �ကားေပးြခင်းမ�ိှခ့ဲ
တဲအ့ြပင် သင်ခနး်စာများမှ တစ်စုံတစ်ခုကုိ
ေမးခွနး်ထုတ်ခ့ဲပါက ဆရာ၊ ဆရာမများရဲ� �ငိ�ြငင်မ�ကုိ
သာခံ�ကရပါတယ်။ က�နေ်တာ်တိ�ဟာ အဂ�လိပ်စာကုိ
သူငယ်တနး်ထဲက ၁၆ �ှစ်တိုင်တိုင် သင်�ကားခ့ဲရေပမ့ဲ
အဂ�လိပ်လို အတိုေလးေတာင် ေြပာဖိ�အတွက် ယုံ�ကည်
မ�မ�ိှပါ။တက� သုိလ်စတက်သည့် ပထမ�ှစ်မှာ
assignment တစ်ခု�ပီးေြမာက်ဖိ�အတွက် အေြဖပါတဲ့
စာအုပ်တစ်အုပ်ကုိဝယ်�ပီး အေြဖများကုိ ကူးယူ�ုံသာလို
ေ�ကာင်း သိ�ိှခ့ဲရ�ပီးက�နေ်တာ် အလွနအ်မင်း ထိတ်လန ့်
ခ့ဲရပါတယ်။ ဒီလို ပျက်စီးယုိယွင်းေနတဲ ့ ပညာေရးစနစ်
“�ကက်တူေရွး�ှ�တ်တိုက်စနစ်”(5) ဟာလည်း
အစ�်အဆက်က စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်ချ�ပ်မ�များရဲ� ဆုိး
ေမွများပဲြဖစ်ပါ သည်။ သိ� ေသာ်လည်း ယခင် ဒီမုိကေရ
စီအစုိးရလက်ထက်မှ က�နေ်တာ်တိ�ဟာ ပညာေရးစနစ်
ေြပာင်းလဲမ�အလင်းေရာင်ကုိ စတင်ေတ�ခ့ဲရပါတယ်။ စစ်
အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့် ထုိအလင်းေရာင်မှာလဲ ေပျာက်ခ့ဲ
ရပါ�ပီ။ ပညာေရးစနစ်ကုိ ေြပာင်းလဲပစ်ရန ်မဆုိထား�ှင့်
လမ်းေပ�မှာ ညီအကုိများအချင်းချင်း ေဘာလံးုကနဖိ်�
ပင် လူစုလူေဝးေ�ကာင့် ဖမ်းဆီးခံရမည်ကုိ ေ�ကာက်လန ့်
ေနခ့ဲရပါ�ပီ။ 
ထုိသိ� �ြဖစ်သည့်တိုင် ေထာင်နဲခ့ျတဲီ ့အခွင့်ထူးခံ�မိ�ေပ�ေန
လူတနး်စားအလ�ာမှ လူငယ်များထဲမှာ စစ်အာဏာ�ှင်
လက်ေအာက်ပညာေရးကုိ ဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရသူ
များ�ိှသလို �ိုင်ငံတကာေကျာင်းများမှာ တက်ေရာက်�ိုင်
သူများအြပင် မိမိတိ� ရဲ� အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း
အလုပ်များကုိ ဆက်လက် လုပ်ကုိင်�ိုင်တဲ့
အရွယ်ေရာက်သူများလဲ�ိှေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။ 

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၇)
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အခုလို စစ်အာဏာသိမ်းမ�ေအာက်မှာ ေအာက်ေြခလူ
တနး် စားအလ�ာကလူငယ်ေတွများအေနြဖင့် ြပင်ပပညာ
ေရးကုိမရ�ိုင်သည့်အြပင် �ိုင်ငံရဲ�အနာဂတ်ကုိ ေ�ှ�ဆက်
�ပီး အကျ�ိးသက်ေရာက်ေစမ့ဲအေ�ကာင်းေတွကုိ
ေတးွေတာမိေနြပနပ်ါတယ်။ အခုအေြခအေနမှာ
ေကျာင်းတက်ဖိ� မဆုိထား�ှင့် အသက်�ှင်ဖိ�အ တွက်
အသက် ၈ �ှစ် ၁၀ �ှစ်အရွယ် ငယ်ငယ်ေလးများလဲ
အလုပ်�ှင့်ေတာ် လှနေ်ရးတွင်သာ ပါဝင်ေန�ကပါတယ်။
ြမနမ်ာလူငယ်များအေနနဲ ့ အခုလိုအေြခ အေနမှာ
ေတးွေတာေနဖိ�ထက် အသက်�ှင်သနေ်ရးကုိသာ
လံးုပနး်ေနရပါတယ်။ “အကယ်လိ�ငါတိ�သာ�ိုင်သွားခ့ဲရင်
အာဏာ သိမ်းတာေတွ ဆက်မြဖစ်ဘူးလိ�  အာမခံချက်�ိှ
လား?” လိ� �ြမနမ်ာ�ိုင်ငံက သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်ကုိ
ေမးဖူးပါတယ်။ “မဟုတ်ဘူး။ ငါေြပာချင်တာက ဖက်စစ်
ဝါဒကုိ အား ေပးဖိ�  လက်နက်ေတွမလိုပါဘူး။ ငါတိ�
မနက်ြဖန�်ိုင်�ပီး NUG(6) အစုိးရသစ်ဖ�ဲ ��ပီး�ပီ ဆုိ�ကပါစိ� ။
ဒါေပမ့ဲ လူတနး် စားကွာဟမ�ြပဿနာနဲ ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်
ကုိ ေြပာင်းမယ်ဆုိတဲ ့ ေမးခွနး်အတွက် ဘာမှလုပ်�ိုင်မှာ
မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုနဲပဲ့ ေနာက်ထပ်လက်နက်အဖ�ဲေတွ
အလွယ်တကူထွက်ေပ� လာဦးမှာပဲ။ ကံအရမ်းေကာင်း
�ပီး စစ်တပ်ကုိ�ိုင်ခ့ဲရင် ေတာင်မှ NUG လူထုကုိ
ေြပာင်းလဲပစ်ဖိ�အတွက် အစီအစ�်�ိှမှာမ ဟုတ်ဘူး။ လူ
ေတွကုိေတာ ့ ကုိယ်ကျင့် တရားြပည့်စုံတဲ ့ ြပည်သူေတွ
ြဖစ်ေအာင် သာတူညီမ�မ�ကုိ တွနး်အားြဖစ်ေစမ့ဲ ဥပေဒ
သစ်အနည်းငယ်ကုိ ထုတ်ေပမ့ဲလည်း အေြခခံြပဿနာ
ေတွကုိေတာ ့မျက်ကွယ်ြပ�ေနဦးမှာပဲ။ ဒီလိုနဲပဲ့ �ိုင်ငံေရး
မတည်မ�ငိမ်ြဖစ်လာ�ပီး ဒုတိယ စစ်တပ်လို အဖ�ဲအစည်း
ြဖစ်လာဦးမှာပဲ။ ဒီဟာေတွကလဲ ၁၉၅၀ နဲ ့ ၁၉၆၀ ခု�ှစ်
ေတွတုနး်က ြဖစ်ခ့ဲဖူး�ပီးသွား�ပီ။ ဦး�ု(7) နဲ ့ �ိုင်ငံေရး
သမားေတွက တိုင်းြပည်အမှနတ်ကယ်�ကံ�ေတ�ေနရတဲ့
ြပဿနာေတွကုိ ေြဖ�ှင်းဖိ�  မ�ကိ�းစားဘဲ ဗမာလူမျ�ိး�ကီး
ဝါဒနဲ ့ ဗုဒ�ဘာသာကုိသာ ေ�ှ�တနး်တင်ဖိ� ��ကိ�းစားခ့ဲ�က
တယ်။ လက်ယာယိမ်းေတွကုိ ရက်စက်စွာဖိ�ှပ်ိတဲ ့ ဖက်
ဆစ်ေနဝင်း(8) လို လူမျ�ိးကုိေတာင် ေဆွးေ�းွည�ိ�ှ�ိင်းဖိ�
�ကိ�းစားခ့ဲတယ်။ ၈၈ မျ�ိးဆက်(9) ေတွကလဲ တိုင်းြပည်
အတွက် �ုနး်ကနခ့ဲ်�ကတယ်။ ဒါေပမ့ဲလည်း တိုင်းြပည်
ကုိ ဗုဒ�ဘာသာြမနမ်ာလူမျ�ိးပုိင်အြဖစ် သတ်မှတ်ခ့ဲ�က
တယ်။ ဒါေ�ကာင့် မင်းကုိ�ိုင်(10) နဲ ့ မင်းထင်ကုိကုိ
�ကီး(11) လို လူထုပုံရိပ်�ကီးမားသူေတွကေတာင့် �ုိဟင်
ဂျာမ�ိှဘူးဆုိ�ပီးေြပာခ့ဲ�ကတာြဖစ်တယ်။

ဒါေ�ကာင့် မဟာမိတ်ေတွကုိ မဖ�ဲစည်း�ိုင်ခ့ဲသလို
လူနည်းစုလူမျ�ိးေတွကုိလဲ ပါလာေအာင်မစည်း�ုံး�ိုင်ခ့ဲ
ပါဘူး။ ဒီလိုမျ�ိး အကုနလံ်းုမပါဝင်တဲလ့�ပ်�ှားမ�ေတွဟာ
လဲ ေအာင်ြမင်မှာမ ဟုတ်ပါဘူး။” လိ�  သူကဆုိပါတယ်။
ဒါေ�ကာင့် မဟာ မိတ်ေတွကုိ မဖ�ဲစည်း�ိုင်ခ့ဲသလို
လူနည်းစုလူမျ�ိးေတွကုိလဲ ပါလာေအာင်မစည်း�ုံး�ိုင်ခ့ဲ
ပါဘူး။ ဒီလိုမျ�ိး အကုနလံ်းုမပါဝင်တဲလ့�ပ်�ှားမ�ေတွဟာ
လဲ ေအာင်ြမင်မှာမ ဟုတ်ပါဘူး။” လိ�  သူကဆုိပါတယ်။

လက်�ိှ�ကံ�ေနရတဲအ့ာဏာ�ှင်စနစ်ေအာက်လွတ်ေြမာက်
မယ်ဆုိတာမေသချာေပမ့ဲလည်း အနာဂတ်မှာအခုလိုမျ�ိး
အာဏာ�ှင် စနစ်�ကီးထပ်ြဖစ်လာမလားဆုိတာ
ေတးွေတာမိေနပါတယ်။ ြမနမ်ာလူငယ်ေတွရဲ�အနာဂတ်
ကုိ အမှနတ်ကယ် ေြပာင်းလဲချင်တယ်ဆုိရင်
ေတာ်လှနေ်ရးေအာင်ဖိ� ဆုိတာ တစ်ခုထဲကုိပဲ အာ�ုံစုိက်
ေနလိ�မရပါဘူး။ လူတနး်စာအလ�ာ၊ လူမျ�ိး၊ လိင်စိတ်
ခံယူမ�၊ မသနစွ်မ်းမ�၊ ခ��ာကုိယ်အေပ�အေြခ ခံ၍ ဖိ�ှပ်ိ
ြခင်း တိ� ကုိလည်း စ�်းစားဖိ� လိုပါတယ်။ အမှနတ်ကယ်
လွတ်ေြမာက်ြခင်းအတွက် တိုက်ပဲွဝင်ြခင်းဆုိတာ ဖိ�ှပ်ိ
သူအဖ�ဲအစည်းတစ်ခုတည်းကုိပဲ တိုက်ထုတ်ြခင်းမဟုတ်
ဘဲ စနစ်တကျဖိ�ှပ်ိမ�ေတွကုိပါ တိုက်ထုတ်ြခင်းြဖစ်
တယ်။ ဖိ�ှပ်ိသူအဖ�ဲအစည်းတစ်ခုတည်းကုိပဲ တိုက်ထုတ်
ြခင်းဟာပုိ�ပီးလ�မ်းမုိးတဲအ့ဖ�ဲတစ်ခုစီကအာဏာကုိ လုယူ
လိုက်ြခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အကုနလံ်းု လွတ်ေြမာက်ဖိ� ဆုိ
ရင် ြပဿနာအရပ်ရပ်ကုိ အဘက်ဘက်ကေနထည့်သွင်း
စ�်းစား�ပီး ဘယ်အစုအဖ�ဲကုိမှ ပုိေကာင်းမယ်ဆုိတဲ့
ရည်ရွယ်ချက်နဲ ့ မချနထ်ားခ့ဲမိဖိ� ေသချာေအာင် လုပ်ရပါ
မယ်။ Fannie Lou Hamer ရဲ�ေဆာင်ပုဒ်ကုိ ြပနေ်ြပာင်း
ေြပာရမယ်ဆုိရင် “ငါတိ� ထဲကတစ်ေယာက်ကအချ�ပ်အ
ေ�ှာင်ထဲမှာ �ိှေနတယ်ဆုိရင် ငါတိ�အားလံးုလွတ်
ေြမာက်�ပီလိ�  ဘာလိ� ဆုိ�ိုင်မှာလဲ?”

- VK 
Young Myanmar’s Scholars
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ြပည်သူလူထုရဲ�ေ�ွဦးေတာ်လှနေ်ရးဟာ အာဏာသိမ်း�ပီး
ကတည်း က အ�ိှနအ်ဟုနန်ဲ ့�ြမင့်တက်လာခ့ဲတာ ယခုဆုိ
�ှစ်�ှစ်ြပည့်ပါေတာမ့ယ်။ တစ်တိုင်းြပည်လံးုလည်း
အေတာ်အထိနာေန�ပီး စီးပွားေရးကျဆင်းမ�၊
ကုနေ်ဈး�ှ�နး်ြမင့်မားမ�များေ�ကာင့် ြပည်သူများ အင်
မတနက်ျပ်တည်း ခက်ခဲေနတဲအ့ချနိကုိ်ေရာက်ေနပါ
တယ်။ ထုိအေြခေနများ�ကားမှ ဆန ့က်ျင်ဆ��ြပေနတဲ့
ြပည်သူေတွ၊ ခုခံစစ် ဆင်��ေဲနတဲလ့ူငယ်ေတွဟာလည်း
အင်နဲအ့ားနဲ ့ ထုနဲေ့ဒးနဲပ့ါပဲ။ ြပည်သ�အစုိးရ NUG ဘက်
က သံတမနေ်ရးပုိင်းမှာ အားေကာင်းေနေသာ်လည်း
အစိတ်အပုိင်းအေတာ်များများမှာ အားနည်းေနဆဲြဖစ်ပါ
တယ်။ စစ်ေကာင်စီဘက်က ဖျက်ဆီးေရးဘက်ကုိသာ
ဦး တည်ေန�ပီး အစွမ်းကုနဖိ်�ှပ်ိချ�ပ်ချယ်ေနတာကုိ ြမင်
ေတ��ိုင်ပါတယ်။ ဒီဂျ�ရီအရ NUGကအားေကာင်းေန
ေသာ်လည်း ဒီဖက်တိုအရ စစ်ေကာင်စီကအား�ိှေနဆဲ
ြဖစ်ပါတယ်။

NUG၊ NUCC အေနနဲ ့ �ကားကာလဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံ
ဥပေဒတခုနဲ ့ အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်�ိုင်ငံေတာ်ကုိ
ေတာ်လှနေ်ရးအစုအဖ�ဲအ�ကား အာမခံချက်မေပး�ိုင်
ေသးသလို စုဖ�ဲ �မ�အားေကာင်းဖိ�  �ကိ�းစားေနရ ဆဲြဖစ်ပါ
တယ်။ �ိုင်ငံတွင်းမှာလည်း လူငယ်၊လူလတ်များဟာ
�ိုင်ငံြခားထွက် စီးပွား�ှာဖိ� ��ကိ�းစားေနသူေတွ များြပား
လာပါတယ်။ သိ� ေသာ်လည်း တဖက်တလမ်းကေန
အလ�ေငွေထာက်ပ့ံ ေနသူေတွ၊ ကုိယ်တိုင်လက်နက်ကုိင်
တွနး်လှနေ်နသူ၊ �ိုင်ငံေရးအသိပညာ ဗဟုသုတများ
�ှာေဖွရင်းအိမ်တွင်း ကေန ေတာ်လှနေ်နဆဲလူငယ်များ
လည်း အများအြပား�ိှေနပါတယ်။
ဒီေတာ်လှနေ်ရးဟာ ေရ�ှည်တိုက်ပဲွြဖစ်မယ်ဆုိတာ
လက်�ိှအေြခေနေတွ၊ အေနထားေတွက သက်ေသြပေန
�ပီးသားြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ေသချာေပါက် အ�ိုင်
တိုက်ရမယ့်ပဲွြဖစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်
�ိုင်ငံေတာ်ကသာ တစ်�ိုင်ငံလံးုအတွက်၊ လူမျ�ိးစု
အားလံးုအတွက် စစ်မှနတဲ်�့ငိမ်းချမ်းေရး၊ ေဘးကင်း
လံုြခံ�ေရး၊သာယာဝေြပာေရးတိ� ကုိ ယူေဆာင်ေပးမှာြဖစ်

အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်�ုိင်ငံေတာ�ှ်င့်လူငယ်များရဲ�အခနး်က�

ေတာလှ်နေ်ရး�ှစ်�ှစ်ြပည့ခ်ါနးီ 
မျက်ေမှာက်အေြခ အေန

ပါတယ်။ ထုိဖက်ဒရယ်�ိုင်ငံေတာ်ကတည်ေထာင်ရာမှာ
�ိုင်ငံသားတိုင်းရဲ� အခနး်က�ဟာ အင်မ တန ်အေရးပါ
ေသာ်လည်း လူငယ်များရဲ�အခနး်က�သာ ပုိလိ�
အေရး ပါေနပါတယ်။ လူငယ်များက အနာဂတ်
�ိုင်ငံေတာ်ကုိတည်ေထာင်ရာမှာ တက်�ကစွာ ပူးေပါင်း
ပါဝင်မှသာ တရားမ� တမ�ေတွကုိ ေဖာ်ေဆာင်�ိုင်မှာြဖစ်
ပါတယ်။ယခုအချနိက်တည်းက တက်�ကစွာေလ့လာ
အားထုတ်မ�၊ �ိုင်ရာဝနထ်မ်းမ�၊ အသိပညာများစုေဆာင်း
ထားကာ မျက်ေြခမြပတ်ေစာင့်�ကည့်မ�များကုိ
လုပ်ေဆာင်ေနရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေလ့လာသင့်သည့်
အသိပညာများကုိ ဆက်လက်�ပီး ေရးသားတင်ြပချင်ပါ
တယ်။ 

အတိတ်ြမနမ်ာ�ုိ့င်ငံေရးသမုိင်းေ�ကာင်း

�ိုင်ငံများေခတ်အဆက်ဆက်တည်ေထာင်မ�ကုိ ေလ့လာ
စူးစမ်းမ�အရ �ိုင်ငံတစ်ခု တည်ေထာင်�ကတဲအ့ခါ ထုိ
�ိုင်ငံရဲ� ေရခံေြမခံအေနအထား၊ ြပည်သူြပည်သားများ
ရဲ�အေြခ အေန စသည်တိ�အေပ�မူတည်�ပီး �ိုင်ငံေရး
စနစ်ကုိေြပာင်း လဲကျင့်သုံး�ကပါတယ်။ ဥပမာ အေမရိ
ကန၊် �ု�ှား၊ တ�ုတ်၊ အိ��ယိ စသည့်�ိုင်ငံများကုိေလ့လာ
�ကည့်�ိုင်ပါတယ်။

ကမ�ာေပ�တွင် အာဏာ�ှင်စနစ်ကျင့်သုံးေသာ�ိုင်ငံများ�ိှ
သက့ဲသိ�သလို ဆုိ�ှယ်လစ်စနစ်၊ ကွနြ်မ�နစ်စနစ်
စသည်ြဖင့် အမျ�ိးမျ�ိးေသာစနစ်များကုိကျင့်သုံးသည့်
�ိုင်ငံများလည်း�ိှပါတယ်။ 

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၉)
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ထုိနည်းတူစွာ လွတ်လပ်တရားမ�တမ�ကုိအေြခခံသည့်ဒီ
မုိကေရစီ�ိုင်ငံများလည်း�ိှပါတယ်။ထုိဒီမုိကေရစီစနစ်
ကျင့်သုံးသည့် �ိုင်ငံများထဲမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ ကျင့်
သုံး�ကတဲ ့ �ိုင်ငံများ�ိှသက့ဲသိ�  (ဥပမာ အေမရိကန်
အိ��ယိ ကေနဒါ) မကျင့်သုံး�ကတဲ�့ိုင်ငံများ (ဥပမာ
�ု�ှား၊ တ�ုတ်) လည်း�ိှပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ မ
လိုအပ်လိ�  မကျင့်သုံးတဲ�့ိုင်ငံများလည်း�ိှသလို (ဥပမာ
စက�ာပူ) ၊လိုအပ်ပါလျက် �ှင့် မကျင့်သုံးတဲ�့ိုင်ငံများ
လည်း �ိှပါတယ်။

လိုအပ်ပါလျက်�ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်မကျင့်သုံးခ့ဲတဲ�့ိုင်ငံ
ကုိ ေဖာ်ြပရလ�င် က�နေ်တာ်တိ�  ြမနမ်ာ�ိုင်ငံြဖစ်ပါတယ်။
၁၉၄၈ ခု�ှစ် လွတ်လပ်ေရးရ�ပီးေနာက် ဝန�်ကီးချ�ပ်ဦး�ု
ဦးေဆာင်တဲ ့အစုိးရ အဖ�ဲက ၁၉၄၇ ဖ�ဲစည်းအုပ်ချ�ပ်ပုံ
အေြခခံဥပေဒ(ေြခ/ဥ)ကုိ အသုံးြပ�ကာ �ိုင်ငံကုိ စတင်
အုပ်ချ�ပ်ခ့ဲပါတယ်။

ဗုိလ်ချ�ပ်ေအာင်ဆနး်လုပ်�ကံမခံရခင်ကတည်းက ထုိ
ေြခ/ဥ အတွက် လမ်းြပေြမပုံ (Roadmap) ကုိ ပင်လံု
စာချ�ပ်အေပ�အေြခခံကာ တိုင်းရင်းသားလူမျ�ိးအားလံးု
တနး်တူေရးအတွက် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ အာမခံကာ မူ
ေဘာင်များချမှတ်ခ့ဲပါတယ်။ ဗုိလ်ချ�ပ်တိ�လုပ်�ကံခံရ�ပီး
ေနာက် ဦး�ုဦးေဆာင်ကာ ထုိ ေြခ/ဥ ကုိ ဆက်လက်
ေရးဆဲွခ့ဲေပမယ့် ဖက်ဒရယ်အေရး အေလးေပးမ�
အားနည်းကာ တိုင်းရင်းသားများ�ှင့်သေဘာထားမ
တိုက်ဆုိင်မ�များြဖစ်ခ့ဲပါတယ်။

၁၉၄၈-၁၉၅၈ ခု�ှစ်ကာလများတွင် �ိုင်ငံအတွက် ဖ�ံ ��ဖိ�း
တိးု တက်မ�များစွာ�ိှခ့ဲေသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားများ
အတွက် မိမိတိ� ေဒသကုိကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်�ှင့်
တနး်တူေရး စသည့်အခွင့်အေရးများ အြပည့်ဝမရ
ေသာေ�ကာင့် လက်နက်ကုိင်ေတာ်လှနေ်ရးများ စတင်
ြဖစ်ေပ�လာခ့ဲပါတယ်။
 
ထိ� ေနာက်မှာေတာ ့ ေနဝင်းက အိမ်ေစာင့်အစုိးရဟု
(၂)�ှစ်တာဝနယူ်ကာ အာဏာသိမ်းခ့ဲပါတယ်။ ၁၉၆၀ မှာ
ဦး�ု အာဏာြပနရ်ေပမယ့် ၁၉၆၂ မှာေတာ ့ အာဏာ
အရသာကုိသိထားတဲ ့ စစ်တပ်ေခါင်းေဆာင် ေနဝင်းက
�ိုင်ငံေတာ်အာဏာကုိ ြပနလ်ည်သိမ်းယူခ့ဲပါတယ်။

၁၉၆၂-၁၉၈၈ ခု�ှစ်အထိ ဖက်ဒရယ်အေရးဆုိသည်အပ
ထား၊ဒီမုိကေရစီပင်လ�င်ေနဝင်းလက်ထက်တွင်မရခ့ဲပါ။
ြပည်သူ လူထု အံု�ကလာသည့်အချနိတ်ွင်မှ ၁၉၇၄ ေြခ/
ဥ ကုိ အတင်းအဓမ�အတည်ြပ�ကာ တစ်ပါတီစနစ်
ကျင့်သုံးလျက်၊ ြမနမ်ာဆုိ့�ှယ်လစ်လမ်းစ�်ပါတီ (မဆ
လပါတီ) အေနြဖင့် ဆက်လက်အုပ်ချ�ပ်ခ့ဲပါတယ်။

ထိ� ေနာက် သမုိင်းဝင် ၈၈၈၈ အေရးခင်းေ�ကာင့်
�ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲများြဖစ်ေပ�ကာ ေနဝင်းအစုိးရ
ြပ�တ်ကျ၍ ေနဝင်း၏ ေကျာေထာက်ေနာက်ခံကုိ အမီှြပ�
ကာ ေစာေမာင်၊ခင်��န ့၊် သနး်ေရ�  စသည့် စစ်ဗုိလ်ချ�ပ်
များက ၁၉၈၈-၂၀၀၈ ခု�ှစ်ထိတိုင် �ိုင်ငံေတာ်ကုိ တံခါး
ပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးကာ အာဏာ �ှင်ဆနဆ်န ်ဆက်လက်
အုပ်ချ�ပ်ခ့ဲ�ကပါတယ်။ တစ်ကမ�ာလံးု၏ ဝုိင်းဝနး်ေဝဖန်
မ�များေ�ကာင့် ၂၀၀၈ ေြခ/ဥ ကုိ အတင်းအကျပ်
အတည်ြပ�ကာ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ အထိ သိနး်စိနအ်စုိးရ
အေနြဖင့် ေရ�ရည်စိမ် ဒီမုိကေရစီစနစ်ြဖင့်အုပ်ချ�ပ်ခ့ဲပါ
တယ်။

၂၀၀၈ ေြခ/ဥ ေအာက်တွင်ပင် ၂၀၁၅-၂၀၂၀အထိ ေဒ�
ေအာင်ဆနး်စု�ကည်အစုိးရက ဆက်လက် အုပ်ချ�ပ်ခ့ဲပါ
တယ်။ အရပ်သားအစုိးရတက်လာသည့် ထုိအချနိထိ်
တိုင် စစ်မှနေ်သာ တိုင်းရင်းသား တနး်တူေရး၊ ကုိယ်ပုိင်
အုပ်ချ�ပ်ခွင့် စသည်တိ�မရ�ိှခ့ဲပါ။ အတိတ်�ိုင်ငံေရး
သမုိင်းေ�ကာင်းနဲ ့ ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်ဆက်လက်
ေလ့လာဖတ်���ိုင်ရန ် စာအုပ်များကုိ ေဆာင်းပါးအဆုံး
မှာ ထည့်သွင်းေပးထားပါတယ်။ 

ြမနမ်ာ�့ိုင်ငံေရးသမုိင်းတေလျာက် ေြခ/ဥ သုံးခု(၁၉၄၇၊
၁၉၇၄၊၂၀၀၈) ေြပာင်းလဲခ့ဲေသာ်လည်း တိုင်းရင်းသား
များေတာင်းဆုိခ့ဲသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ကုိေတာမ့ရ�ိှခ့ဲပါ
ဘူး။ြမနမ်ာ�ိုင်ငံေရးသမုိင်းကုိ ချင့်ချနိသုံ်းသပ်�ကည့်ရ
လ�င် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ လိုအပ်ပါလျက်�ှင့် မကျင့်သုံးခ့ဲ
ရသည့် အဓိကအေ�ကာင်းအရင်းမှာ လွတ်လပ်ေရးရ�ိှ
�ပီးေနာက်ပုိင်းမှ စတင်၍ စစ်တပ် ၏ �ိုင်ငံေရးတွင် စုိး
မုိးြခယ်လှယ်မ�၊ စစ်အာဏာအ�ကိမ်�ကိမ်သိမ်းယူခ့ဲမ�၊
လူမျ�ိး�ကီးဝါဒလ�မ်းမုိးက �ိုင်ငံေတာ်ကုိ ြပည်ေထာင်စု
အြဖစ် ဇွတ်အတင်း သွတ်သွင်းမ�များေ�ကာင့်လိ�
သုံးသပ်�ိုင်ပါတယ်။

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၀)
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ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆုိတာကုိ "မတူကဲွြပားမ�ေတွနဲလှ့ပေနတဲ့
�ိုင်ငံေတွမှာ �ိုင်ငံသားအချင်းချင်း အတူတကွ
အြပနအ်လှနေ်လးစားနားလည်မ��ိှကာ တနး်တူညီမ�
စုေပါင်းအုပ်ချ�ပ်ြခင်း" လိ�  စာေရးသူ အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ချင်
ပါတယ်။

မတူကဲွြပားမ� (Diversity) များနဲ ့ ဖ�ဲစည်းထားတဲ ့ �ိုင်ငံ
တစ်�ိုင်ငံဟာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိကျင့်သုံးမှ ခွင့်တူညီမ�
ကာ သာယာ ဝေြပာစည်ပင်တိးုတက်တဲ၊့ �ငိမ်းချမ်းတဲ့
�ိုင်ငံတစ်�ိုင်ြဖစ်�ိုင်ပါမယ်။ လက်�ိှြမနမ်ာ�ိုင်ငံရဲ�
ြပည်တွင်းစစ်ကုိ�ငိမ်းသတ်ေပး�ိုင်မည့် တစ်ခုတည်း
ေသာ အရာမှာလည်း ဖက်ဒရယ်စနစ်ြဖစ်ပါတယ်။
တနး်တူညီမ� ကုိယ့်ေနရာကုိယ့်ေဒသ အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရမှာ
သာ ထုိေဒသရဲ� အခက်ခဲကုိ အြမနဆုံ်းေြဖ�ှင်း�ိုင်ကာ
သာယာတဲြ့ပည်နယ် သာယာတဲ�့ိုင်ငံေတာ်�ကီးြဖစ်�ိုင်ပါ
တယ်။ ဥပမာ USA ဆုိရင် မတူညီတဲ့
ြပည်နယ်(၅၀)စုေပါင်းထားတယ်။ India ဆုိရင် မတူညီ
တဲြ့ပည်နယ် ေတွ မတူညီတဲလ့ူမျ�ိးေတွ မတူညီတဲ့
ယ�်ေကျးမ�၊ ကုိးကွယ်ရာ၊ ဘာသာစကားေတွနဲ ့ ဖ�ဲစည်း
ထား ပါတယ်။ က�နေ်တာ်တိ� �ိုင်ငံဆုိရင်လဲ မတူညီတဲ့
ြပည်နယ်ေတွ မတူညီတဲလ့ူမျ�ိးစုေတွ၊ဘာသာစကားေတွ
ကုိးကွယ်ရာေတွနဲ ့ �ိှေနပါတယ်။ထုိက့ဲသိ�  မတူကဲွြပားမ�
(Diversity) ေတွ�ိှတဲ ့�ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံဟာ သမား�ုိးကျ ဒီ
မုိကေရစီစနစ်ကုိ ကျင့်သုံး�ုံနဲ ့ တိးုတက်သာယာတဲ�့ိုင်ငံ
မြဖစ်�ိုင်ပါဘူး။ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီလိ� ေခ�တဲ ့ မိမိ
ြပည်နယ်ကုိ မိမိတိ�လူမျ�ိးကုိယ်တိုင်စီမံအုပ်ချ�ပ်ပုိင်ခွင့်၊
သယံဇာတများကုိ မိမိတိ� ကုိယ် တိုင်စီမံခန ့�်ခဲွခွင့်၊ ဗဟို
ချ�ပ်ကုိင်မ�ေလျာခ့ျထားသည့် �ိုင်ငံေရးစနစ်ြဖင့်
အုပ်ချ�ပ်မှသာ သာယာ�ငိမ်းချမ်းတဲ ့ �ိုင်ငံေတာ်�ကီးကုိ
ေမ�ာ်မှနး်�ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမနမ်ာ�့ိုင်ငံေရးသမုိင်းကုိအကျ�်းချ�ံးေလးတင်ြပခ့ဲတာ
ကုိ ြပန ် �ကည့်ရလ�င် ေခတ်အဆက်ဆက် ဖက်ဒရယ်
စနစ်ကုိ လိုအပ်ပါလျက်�ှင့် မကျင့်သုံးခ့ဲ�ကပါဘူး။ ဦး�ု
လက်ထက်မှာလဲ ဖက်ဒရယ်အစစ်မှန ် ကုိမရခ့ဲပါဘူးမုိ
ကေရစီ�ိုင်ငံေတာ်သာြဖစ်ခ့ဲပါတယ်။၊ ကျနတဲ်စ့စ်
အာဏာ�ှင်ေတွလက်ထက်ကေတာ ့ ထည့်ေြပာစရာကုိ
လိုမယ်မထင်ေတာပ့ါဘူး။ 

အခု၂၀၂၁ မင်းေအာင်လ�ိင်တိ�  အာဏာ ထပ်သိမ်းလိုက်
တဲ ့အခါမှာ ဖက်ဒရယ်အသံဟာ ပုိလိ�ကျယ်ေလာင်လာခ့ဲ
ပါ�ပီ။ စစ်မှနစ်ည်းကမ်း ြပည့်ဝတဲဒီ့မုိကေရစီ�ိုင်ငံ လိ�
တွင်တွင်ေြပာေနခ့ဲတဲ ့ မင်းေအာင်လ�ိင်တိ�ကေတာင် ဖက်
ဒရယ်အေရးကုိ သံေယာင်လိုက်လာ�ကပါ�ပီ။

ဒါေပမယ့် စစ်မှနတဲ်ဖ့က်ဒရယ်ကုိ အာဏာသိမ်း မင်း
ေအာင်လ�ိင်တိ�  စစ်အုပ်စုက ေဖာ်ေဆာင်ဖိ�  စိတ်ကူးလည်း
�ိှမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ စစ်မှနတဲ် ့ �ိုင်ငံေရးသေဘာဆ��
လည်းမ�ိှ�ိုင်ဘူးဆုိတာကုိလည်း ြမင်သာ�ိုင်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၆ရက်ေနက့ SSPP (�ှမ်းြပည်တိးုတက်
ေရးပါတီ) က ဗမာြပည်နယ်ဖ�ဲစည်းေရးမူ တင်ြပြခင်းကုိ
�ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ�ထားတဲ ့ မင်းေအာင်လ�ိင်တိ�ဘက်
က ပယ်ချလက်မခံတာက သက်ေသြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ
ေ�ကာင့် စစ်အုပ်စုရဲ� မက်လံးုေပးမ�များ၊ ေသွးခဲွြခင်းများ
ကုိ �က့ံ�က့ံခံကာ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီ�ိုင်ငံ
တည်ေဆာက်ေရးြခင်းဟာ က�နေ်တာ်တိ� ရဲ�ေ�ွဦး
ေတာ်လှနေ်ရးအတွက် အ��မိပနး်တိုင်ြဖစ်ပါတယ်။

တစ်ဖက်တွင်လည်း ၂၀၂၂၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၄ ရက်ေန ့
မှာ NUG ဖယ်ဒရယ်ဝန�်ကီး ေဒါက်တာလျနး်မ�နဆ်ား
ေခါင်က အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလ ဖက်ဒရယ်
ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒေရးဆဲွေရး�ှင့် �ကားကာလတိုင်း
ေဒသ�ကီး အတိုင်ပင်ခံေကာင်စီများ ဖ�ဲစည်း�ိုင်ေရးတိ� �ှ
င့်စပ်လျ�်း၍ ေဆွးေ�းွတင်ြပခ့ဲတယ်လိ� ဆုိပါတယ်။
ဒါေပမ့ဲ ပွင့်လင်းြမင်သာမ�အားနည်း�ပီး �ကန ့�်�ကာေနဆဲ
ြဖစ်ပါတယ်။ ထုိ ေြခ/ဥ ကေရာ ဖယ်ဒရယ်အေရး၊
တနး်တူေရးကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ဆုိတာေတွကုိ တကယ်
ပဲ အာမခံ�ိုင်မလားဆုိတာကုိ ကျေတာ်တိ�  အြမင်ကျယ်
ကျယ်နဲ ့ ေစာင့်�ကည့်အကဲခတ်ကာ ေဝဖနေ်ထာက်ြပဖိ�
လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ 

က�နေ်တာ်တိ� �ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီ�ိုင်ငံ�ကီး
ြဖစ်ဖိ�  က�နေ်တာ်တိ� �ိုင်ငံသားေတွမှာတာဝန�ိှ်ပါတယ်။
လက်�ိှြပည်သ�အစုိးရ၏လိုအပ်ချက်ေတွကုိ ေထာက်ြပ
ကာ လမ်းေ�ကာင်း တည့်မတ်ေပးဖိ�   က�နေ်တာ်တိ�
�ိုင်ငံသားေတွရဲ�တာဝနြ်ဖစ်ပါတယ်။ အထူးသြဖင့်
လူငယ်များရဲ�အင်အားကုိလည်း အေလး ထားရမည်ြဖစ်
�ပီး အေရးပါတဲအ့ခနး်က�တစ်ရပ် ြဖစ်ပါတယ်။

ဘာ ေ�ကာင့်ဖက်ဒရယ်

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၁)
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ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာ ြပည်နယ်အစုိးရရယ်�ှင့် ဖက်ဒရယ်
အစုိးရ (ဗဟိုအစုိးရ) ဟူ၍ ေယဘုယျအားြဖင့် အစုိးရ
�ှစ်ရပ်�ိှပါမယ်။ အစုိးရ�ှစ်ရပ်လံးုဟာ ြပည်သူများ၏
အခွင့်အာဏာ အပ်�ှင်းြခင်းခံရေသာ
�ိုင်ငံေတာ်၏ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကုိ တာဝနခံ်ရ�ပီး
�ိုင်ငံေရးအရ တနး်တူမ��ိှပါတယ်။ ြပည်နယ်တစ်ခုစီ
တွင် သက်ဆုိင်ရာ ြပည်နယ်အစုိးရက ေနစ့�်စီမံ
လည်ပတ်ပါမယ်။ ဖက်ဒရယ်အစုိးရ(ဗဟိုအစုိးရ) က
လည်း ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ၎င်းအတွက်
သတ်မှတ်ထားတဲအ့ာဏာေတွကုိ စနစ်တကျကျင့်သုံးရ
ပါမယ်။ အစုိးရ�ှစ်ရပ်�ကားတွင်လည်း ပူးေပါင်း
လုပ်ေဆာင်ြခင်း�ှင့် အြပနအ်လှနထိ်နး်ေ�ကာင်းမ�များ
လည်း ထား�ိှေသာ စနစ်ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - ေငွေ�ကးသတ်မှတ်ေရး၊ �ိုင်ငံြခားေရး၊ စစ်ေရး
ေတွမှာ ဖက်ဒရယ်အစုိးရ နဲ ့ ြပည်နယ်အစုိးရစုေပါင်း
လုပ်�ကရမယ့်ကိစ�ေတွြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်တစ်ခု
ချင်းရဲ� ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတွက် ထုိြပည်နယ်ကသူ
ေတွကပဲ လွတ်လပ်စွာလုပ် ေဆာင်ခွင့်�ိှရပါမယ်။ ဖက်
ဒရယ်အစုိးရကလည်း ြပည်နယ်အစုိးရကုိ ချ�ပ်ကုိင်ြခင်း
မြပ�ရဘူး။ ြပည်နယ်အစုိးရကလဲ တာဝနယူ်မ� တာဝနခံ်
မ��ိှ�ိှနဲ ့ စနစ်တကျ စည်းကမ်း�ိှစွာလည်ပတ်ရပါမယ်။
ထုိက့ဲသိ�  �ိုင်ငံအုပ်ချ�ပ်မ�ဟာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ�
အ�ှစ်သာရပါပဲ။

ထိ� ေ�ကာင့် က�နေ်တာ်တိ� �ိုင်ငံဟာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ
ကျင့်သုံးဖိ� လိုအပ်တဲ ့ �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ြဖစ်ေ�ကာင်း၊ ဖက်
ဒရယ်စနစ်နဲသ့ာ ြပည်တွင်းစစ်ကုိ�ငိမ်းသတ်�ိုင်ကာ
သာယာစည်ပင်တိးုတက်�ကယ်ဝတဲ ့ �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံ
ြဖစ်လာ�ိုင်ပါတယ်။ �ိုင်ငံသားတိုင်းအေနြဖင့်လည်း
ယခုေတာ်လှနေ်ရးကာလအတွင်း ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ�
သေဘာတရားများကုိ စတင်ေလ့လာ�ပီး အ�မဲမပျက်
စနစ်တကျ ဆက်လက် ေလ့လာသွားသင့်ပါတယ်။

အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ (NUG)၏ ဖက်ဒရယ်
ေရးရာဝန�်ကီးဌာနမှလည်း ဖက်ဒရယ်ေရးရာစာေစာင်
များ၊ ဖက်ဒရယ်�ှင့်ပတ်သက်သည့် သိေကာင်းစရာများ
ကုိလည်း ေရးသားထုတ်ေဝ�ပီး          ြပည်သူလူထုကုိ

ဖက်ဒရယ်အသိပညာြမ�င့်တင်ေရးများလုပ်ေဆာင်ေနပါ
တယ်ေအာက်ပါလင့်ခ်မှ တစ်ဆင့်လည်း ဖက်ဒရယ်�ှင့်
ပတ်သက်သည်များကုိ ဖတ်��ေလ့လာဖိ�လည်း
တိုက်တွနး်ချင်ပါတယ်။ 
[https://mofua.nugmyanmar.org/publications/10]

ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆုိတာ

Transitional Justice

အတိတ်�ိုင်ငံေရးသမုိင်းအ�ှစ်ချ�ပ်�ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်
တိ� ကုိ သိ�ိှ�ပီးေနာက် Transitional Justice (အသွင်
ကူးေြပာင်းေရးကာလတရားမ�တမ�ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း) ကုိ
လည်း သိ�ိှနားလည် သင့်ပါတယ်။ အတိတ်ကုိြပန�်ကည့်
လ�င် ြပစ်မ�ေပါင်းများစွာကျ�းလွနခ့ဲ်သည့် စစ်
အာဏာ�ှင်များဟာ ေခတ်အဆက်ဆက် Impunity
(ြပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ြခင်း) ကုိ အလွယ်တကူရ�ိှခ့ဲပါ
တယ်။ ဖက်ဒရယ်အေရးကုိဖျက်ဆီးခ့ဲ�ပီး တိုင်းြပည်ကုိ
အဘက်ဘက်ကပျက်စီးေစခ့ဲတဲ ့ေနဝင်းလည်း Impunity
ရခ့ဲပါတယ်။

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဟူသည့် အေြခခံမှစ၍ မတရားမ�
ကျ�းလွနခ့ဲ်တဲရ့ာဇဝတ်သားေတွကုိ ထုိက်သင့်တဲ့
ြပစ်ဒဏ်ကုိေပး�ပီး နစ်နာသူများအတွက် တရားမ�တမ�
ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်းကုိ Transitional Justice လိ�
နားလည်�ိုင်ပါတယ်။ေခတ်အဆက်ဆက် စစ်
အာဏာ�ှင်ေတွဟာ လူမျ�ိးေပါင်းစုံ ြပည်သူလူထုအေပ�
မတရားမ�များစွာကျ�းလွနခ့ဲ်ေသာ်လည်း ြပစ်ဒဏ်ကေန
ကင်းလွတ်ေနခ့ဲပါတယ်။ လက်�ိှကာလတွင်လည်း
အာဏာ�ှင်လက်သစ်မင်းေအာင်လ�ိင်ကလည်း ြပည်သူ
တစ်ရပ်လံးုအေပ� မတရားမ�ေတွကျ�းလွနေ်နြပနပ်ါ
တယ်။ Culture of Impunity ကုိ မ�ုိက်ချ�ိး�ိုင်လ�င်
ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွ၊ ရင်�ကားေစ့ေရးေခါင်းစ�်ေအာက်က
ေန မတရားခံစားခ့ဲရတဲ ့ ြပည်သူလူထုအေနနဲ ့ တရား
မ�တမ�ကုိ မရ�ိှ�ိုင်ဘဲ မတရားမ�များသာ သံသရာလည်
ခံစားေနရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ယခုအချနိတ်ွင်လည်း
ရင်�ကားေစ့ေရး�ှင့်သာ အဆုံးမသတ်သွားဖိ�  သတိ�ကီး
�ကီးထားကာ ေစာင့်�ကည့်ထိနး်ေကျာင်းရနလိ်ုအပ်သည့်
အေနထား ြဖစ်ပါတယ်။ ြပစ်ဒဏ်ခံယူမပါတဲ ့ ေတ�ဆုံ
ေဆွးေ�းွေရးမြဖစ်ဖိ�  အလွနသ်တိrထားရပါလိမ့်မယ်။ 

Transitional Justice နဲပ့တ်သက်လိ�  အေရး�ကီးတဲ့
အချက်လက်များကုိ ဆက်လက်ေဖာ်ြပချင်ပါတယ်။

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၂)

https://mofua.nugmyanmar.org/publications/10
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ြပစ်မ�ကျ�းလွနသူ်များကုိ တရားဥပေဒနဲအ့ညီ စီရင်
ြပစ်ဒဏ်ေပး�ပီးေနာက် နစ်နာသူများအတွက် တရား
မ�တမ�ကုိဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ရပါမယ်။ နစ်နာသူများ
ေတ���ကံ�ခံစားခ့ဲရသည်များကုိ မ�ေဝခံစားနားလည်�ပီး
မှတ်တမ်းတင်ရပါမယ်၊ ေနာက်တစ်�ကိမ် ြပနလ်ည်မ
ြဖစ်ပွားေစရနလ်ည်း ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်မ�များ ေပးရ
မှာြဖစ်ပါတယ်။ ပုံဖျက်ထားသည့်သမုိင်းေတွ
(Distorted History) ဆက်လက်မြပန ့�်ပွားေအာင် အမှန်
တရားများကုိ မှတ်တမ်းတင်ြဖန ့ေ်ဝရပါမယ်။ ဒါမှသာ
ေနာက်မျ�ိးဆက်များတွင် သမုိင်းဆုိးများ တစ်ေကျာြ့ပန်
မ�ှင်သနေ်စမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဓိကအားြဖင့် လံုြခံ�ေရး
က�ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရး (Security Sector Reform)
ကုိ စနစ်တကျြပ�လုပ်ကာ �ိုင်ငံ၏စစ်တပ်ကုိလည်း
Professional Army ြဖစ်ေအာင် ေြပာင်းလဲရပါမယ်။

လူအခွင့်ေရးများချ�ိးေဖာက်ခံခ့ဲရြခင်း၊ ေနအိမ်များ၊
ေကျာင်းများ မီး����ိဖျက်ဆီးခံရြခင်း စသည်ြဖင့်
အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ မတရားသြဖင့်ခံစားခ့ဲရေသာ
အရပ်သားြပည်သူများအတွက် ြပနလ်ည်ေနရာချထား
ေပးေရး၊ ေနရပ်ြပနလ်ည်အေြခချ�ိုင်ေရးတိ�အတွက်
ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန ် လိုအပ်သက့ဲသိ�  ြပတိုက်၊ အ
ထိမ်းမှတ်ေကျာက်တိုင် စသည်များြပ�လုပ်�ပီး
အြဖစ်အပျက်များကုိ ေနာင်လာေနာင်သားများ အမှတ်ရ
သင်ခနး်စာယူ�ိုင်ေစရန ် လုပ်ေဆာင်ရပါမယ်။ ဒါမှ
လည်း ေနာင်လာေနာင်သားများအေနြဖင့် အသိအြမင်
တိးုပွား�ပီး ေနာက်တစ်�ကိမ်အြဖစ်ဆုိးများ တစ်ေကျာ့
ြပန ် မြဖစ်ပွားေစရန ် ဝုိင်းဝနး်ကာကွယ်�ိုင်မှာြဖစ်ပါ
တယ်။

Transitional Justice �ှင့်ပတ်သက်၍ ကမ�ာ�ိုင်ငံများ
တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် သည်များမှာ
�ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံ�ှင့် တစ်�ိုင်ငံကဲွြပားြခားနားြခင်း၊ စံြပ�
အတုယူဖွယ်ရာများကုိလည်း International Center for
Transitional Justice website တွင် ဆက်လက်ေလ့လာ
ရနလ်ည်းအ�ကံြပ�မ�ေဝလိုပါတယ်။

 [https://www.ictj.org/what-transitional-justice]

ေခတ်အဆက်ဆက် စစ်အာဏာ�ှင်တိ�၏ �ိုင်ငံေတာ်၏
သဘာဝသယံဇာတကုိ မိမိတိ� ကုိယ်ကျ�ိးစီးပွားအတွက်
အလွနအ်က�ထုံတ်ယူမ�၊ ၎င်းတိ�လက်ထပ်များတွင်
�ိုင်ငံ၏ ပညာေရးစနစ် �ုိက်ချ�ိးခံထားရ၍ ြပည်သူများ
မှာလည်း သဘာဝပတ်ဝနး် ကျင် �ှင့်ပတ်သက်သည့်
အသိပညာများ မ�ကယ်ဝြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ
ထိနး်သိမ်းရန ် ဆ��မြပင်းြပမ�များေ�ကာင့် �ိုင်ငံတွင်း
ရာသီဥတုများေဖာက်ြပနလ်ာမ�ေ�ကာင် ေရ�ကီးေရလ�မံ�၊
ေြမ�ပိ�မ� စသည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိးများ အများ
အြပားြဖစ်ေပ�လာေနပါတယ်။ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်
ြခင်းေ�ကာင့် သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်များ�ကံ�ေတ��ိုင်
ရကာ စုိက်ပျ�ိးေြမများမြဖစ်ထွနး်ြခင်း၊ လမ်းပနး်ဆက်
သွယ်ေရးများခက်ခဲြခင်း စသည်ြဖင့် စီးပွားေရး�ှင့်
ပတ်သက်သည့် ေ�ှာင့်ေ�ှး�ကန ့�်�ကာပျက်ဆီးမ�များကုိ
လည် မ�ကာခဏခံစားရ�ိုင်�ပီး ရံဖနရံ်ခါ လ�အသက်
ဆုံး���ံးရသည်အထိ ဆုိးကျ�ိးများ�ကီးမားလှပါတယ်။
လွနခ့ဲ်ေသာလများတွင် တစ်�ိုင်ငံလံးု ေနရာအ�ှ�ံြပား
အပူချနိြ်မင့်တက်ြခင်းများ၊ အချနိအ်ခါမဟုတ် မုိးများ
အလွနအ်က�ရွံာသွနး်ြခင်းစသည်တိ� ကုိ ဆက် တိုက်�ကံ�
လာရပါတယ်။ ဤသဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ
ြပဿနာများမှာလည်း အေလးထားေြဖ�ှင်းရမယ့်
ြပဿနာများြဖစ်လာပါတယ်။

အနာဂတ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီအသိပညာများနဲ ့
�ိုင်ငံသစ်ကုိြပနလ်ည်တည်ေထာင်တဲအ့ခါ သဘာဝ
ပတ်ဝနး်ကျင်ထိနး်သိမ်းေရးနဲ ့ ေဘးအ��ရာယ်များကုိ
ကာကွယ်ေရး အသိ ပညာများကုိပါ ထည့်သွင်းစ�်းစား
ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ စ�်ဆက်မြပတ်ဖံွ�ဖိ�းတိးုတက်သည့်
အနာဂတ်�ိုင်ငံေတာ်ကုိတည်ေထာင်ရာတွင် ဖက်ဒရယ်၊
ဒီမုိကေရစီအသိပညာေတွ�ိှ�ုံ�ှင့် မလံုေလာက်�ိုင်ပါ
ဘူး။ ကမ�ာ�ကီးပူေ�းွလာမ� (Global Warming) ကုိ
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ၊ ရာသီဥတုေဖာက်ြပနေ်ြပာင်းလဲ
ြခင်း (Climate Change) တိ� ကုိ ဘယ်လိုကုိင်တွယ်�ကမ
လဲဆုိတာေတွကုိလည်း �ကိ�တင်ေလ့လာထားရန ်လိုအပ်
ပါမယ်။ 

Global Warming, Climate Change 
and Sustainability

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၃)
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ေခတ်အဆက်ဆက်စနစ်ဆုိးများေ�ကာင့် ပျက်စီးခ့ဲရ
သည့် �ိုင်ငံကုိေကာင်းမွနေ်သာစနစ်များ�ှင့် အစားထုိး�ုံ
မ�မက ြပည်သူများေဘးကင်းလံုြခံ�ကာချမ်းသာ�ကယ်ဝ
စွာ ေနထုိင်�ိုင်ရန ်Climate Change and Sustainability
စသည့်အသိပညာေတွနဲ ့ လူငယ်များကဦးေဆာင်ကာ
တက်�ကစွာ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ထိနး်သိမ်း
ေစာင့်ေ�ှာက်မှ အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်�ိုင်ငံေတာ်ဟာ
�ပီးြပည့်စုံမှာြဖစ်ပါတယ်။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်�ှင့်
ပတ်သက်၍ ပညာ�ှင်များေြပာေလ့�ိှ�ကတဲစ့ကားတခု�ိှ
ပါတယ်။ အနာဂတ်ကာလများတွင် ဆင်းရဲ�ပီး မဖ�ံ ��ဖိ�း
တဲ�့ိုင်ငံေတွဟာ ချမ်းသာတဲ�့ိုင်ငံေတွထက်
ေဘးအ��ရာယ်များကုိ ပုိမုိခံစားရပါလိမ့်မယ်တဲ။့
အေ�ကာင်းအရင်းမှာ အသိ ပညာမလံုေလာက်ြခင်း၊
နည်းပညာအားနည်းြခင်း၊ ေငွေ�ကးမြပည့်စုံြခင်း၊
�ကိ�တင်ကာကွယ်ြခင်း�ှင့် ထိနး်သိမ်းမ�အားနည်းြခင်း
တိ� ေ�ကာင့်ြဖစ်ပါတယ်။ ထိ� ေ�ကာင့် သဘာဝ
ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ချစ်ြမတ်�ိးုတဲစိ့တ်ကုိေမွးြမ�ကာ
အနည်းဆုံးအေြခခံအဆင့်အေနြဖင့် မိမိတတ်�ိုင်
သေလာက် ပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် ကမ�ာ�ကီးကုိ ညစ်ညမ်းေစ
သည့် ပလက်စတစ်များကုိ ေလျာခ့ျသုံးစဲွြခင်း
(Reduce)၊ ြပနလ်ည်သုံးစဲွြခင်း (Reuse)၊ အသွင်
ေြပာင်း ေပါင်းစပ်အသုံးြပ�ြခင်း (Recycle) လုပ်ဖိ�
လိုအပ်ပါတယ်။ က�နေ်တာ်တိ�လူငယ်များအေနနဲ ့ သဘာ
ဝပတ်ဝနး်ကျင်အသိပညာများကုိ ေလ့လာြမ�င့်တင်ဖိ�
တစ်စုိက်မတ်မတ် ေလ့လာ အားထုတ်ဖိ�လည်း လိုအပ်ပါ
တယ်။

ေအာက်ပါလင့်ကေနဆက်လက်�ပီး ေလ့လာ�ိုင်ပါတယ်။ 
[https://www.un.org/en/climatechange/what-is-
climate-change]

မည်သိ� ပင်ဆုိေစကာမူ အသက်ကုိပင် ရင်းလျက် ေတာ်
လှနေ်န�ကဆဲေလးစားထုိက်တဲ ့ သူရဲေကာင်းလူငယ်များ
လည်း အများအြပား�ိှေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။က�နေ်တာ်တိ�
လူငယ်များ အဘက်ဘက်ကေန တွဲလက်ညီစွာ
ေ�ှ�ဆက်ချတီက်ရပါဦးမယ်။ ဒီခရီးက�ကာ�ှည်မှာြဖစ်
သလို ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးကာလကလည်ခက်ခဲ
�ကမ်းတမ်း မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပင်ခက်ခဲေနပါေစ၊
က�နေ်တာ်တိ�  တွဲလက်ညီစွာ အသိပညာများဆည်းပူး
ရင်း၊ �ိုင်ရာဝန ်ထမ်းရင်း မမိှတ်မသုန ်ချတီက်ရမှာြဖစ်
ပါတယ်။ ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းေသာ်လည်း စုေပါင်းအားနဲ ့
မမိှတ်မသုန ်ချတီက်�ကပါစိ� ။ 

အနာဂတ်�ုိင်ငံေတာအ်တွက်လူငယ်များ
တဲွလက်ညစွီာ

မတရားအာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့်ြဖစ်လာတဲ ့ ေ�ွဦးေတာ်
လှန ် ေရးနဲအ့တူ လူငယ်များလည်း �ိုင်ငံေရးအသိေတွ
�ိးု�ကားလာခ့ဲပါတယ်။ ကာလ�ှည်�ကာလာတဲလ့က်�ိှ
အေနထားမှာေတာ ့ အားပျက်အားေလျာမ့�များလည်း
ရံဖနရံ်ခါ�ကံ�လာရ�ိုင်ပါတယ်။ 

အကုိးအကား�ှင့် 
ဖတ်�� ေစချင်ေသာ စာအုပ်များ

၁။ ဦး�ု-တာေတစေန၊ ငါး�ှစ်ရာသီဗမာြပည် 

၂။ သိနး်ေဖြမင့်-သပိတ်ေမှာက်ေကျာင်းသား၊ေ�ှ�ကေနဝင်း

ထွက်သည့်ပမာ၊ ြပနလ်မ်းမ�ိှေသာဦး�ု၊ စစ်တွင်းခရီးသည်

၃။ တက� သုိလ်စိနတ်င် - ြမနမ်ာ�ိုင်ငံဖက်ဆစ်ေတာ်လှနေ်ရး

သမုိင်း

၄။ ဦးဝင်းတင် - ဘာလဲဟဲ့လ�ငရဲ၊ ေခတ်ဝနကုိ်ထမ်းေခတ်

လမ်း ကုိေလျာက်

၅။ Benedict Rogers- Unmasking a Burma tyrant

၆။ Bertil Litner- Burma struggle for Democracy

၇။ သာဉာဏ်-�ှစ်ေလးလံးုေငွရတုအထိနး်မှတ်သတင်း

မှတ်စုများ

၈။ ဒဂုနတ်ာရာ-ဒိ� ေခတ်ကုိေရာက်ရမည်မှာမလွဲပါ

၉။ သနး်ဝင်းလ�ိင် - ဦးသနး်ေရ�(သိ� )ေနြပည်ေတာ်

မင်းသား�ကီး၊ ဦးခင်��န ့(်သိ� )ရက်စက်မ�အေပါင်း

သရဖူေဆာင်းခ့ဲသူ

၁၀။ ေ�ကးမုံဦးေသာင်း - ဗုိလ်ေနဝင်းဇာတ်လမ်း���ပ်သမ�

၁၁။ ေမာင်ထင် - ငဘ

- Henry 

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၄)
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လွတ်လပ်မ�ကုိ အဓိပ�ာယ်အမျ�ိးမျ�ိး ဖွင့်ဆုိ�ိုင်သည်။
အချ�ပ် အေ�ှာင် အတားအဆီးများမှ ကင်းလွတ်ြခင်း၊
တစ်စုံတစ် ေယာက် (သိ� မဟုတ်) အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုခု၏
ထိနး်ချ�ပ်ေစာင့်�ကည့်မ�ေအာက်တွင်မ�ိှြခင်း၊
ပတ်ဝနး်ကျင်၏ လ�မ်းမုိးမ�မပါဘဲ ကုိယ်ပုိင်သေဘာဆ��
ြဖင့် ကုိယ်ပုိင်ဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်�ိုင်ြခင်း၊ မိမိ
လုပ်ကုိင်လိုေသာအရာကုိ ေနာက်ဆံတင်းစုိးရိမ်ပူပန်
စရာမလိုပဲ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ြခင်း၊ လွတ် လပ်စွာ
ယုံ�ကည်ေြပာဆုိေရးသားထုတ်ေဖာ်ခွင့်များ ရ�ိှြခင်း
စသည်တိ� �ြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်မ�ကုိ Positive
Freedom (freedom to something) လွတ်လပ်စွာ
ေဆာင်ရွက်ခွင့် �ှင့် Negative Freedom (freedom
from something) ကန ့သ်တ်ချ�ပ်ချယ်မ�များမှ
ကင်းလွတ်ြခင်းဟူ၍ ေယဘူယျအားြဖင့် �ှစ်မျ�ိးခဲွြခား
�ိုင်သည်။(1) လွတ်လပ်မ�အမျ�ိးမျ�ိး�ိှသည့်အနက်
လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာစု�ုံးခွင့်၊
လွတ်လပ်စွာေရွးချယ်ခွင့် စသည်တိ�သည် Positive
Freedom ဟုဆုိ�ိုင်�ပီး ေ�ကာက်ရွ�ံမ�မှလွတ်ကင်းြခင်း၊
ဆာေလာင်မွတ်သိပ်မ�မှလွတ်ကင်းြခင်း၊ ခဲွြခားဆက်ဆံ
ခံရမ�မှ လွတ်ကင်းြခင်း စသည်တိ�သည် Negative
Freedom ဟုမှတ်ယူ�ိုင်ေပသည်။ လွတ်လပ်မ�
အတိုင်းအတာသည် မည်မ�ေရွးချယ်�ိုင်မ��ှင့် မည်မ�အ
ခွင့်အေရးရ�ိှမ� အေပ�တွင် မူတည်ေနသည်။ လွတ်လပ်
မ��ှင့် တာဝနယူ်မ�၊ တာဝနခံ်မ�၊ သူတစ်ပါးအားေလးစားမ�  

စသည်တိ�သည် အ�မဲဒွနတ်ွဲကာ ယှ�်တွဲစ�်းစားရမည့
အေ�ကာင်းအရာများ ြဖစ်ေပသည်။ လွတ်လပ်မ�ကုိ
ကုိယ်ပုိင်လွတ်လပ်မ�၊ဘာသာေရးလွတ်လပ်မ�၊ ပညာေရး
လွတ်လပ်မ�၊ စီးပွား ေရးလွတ်လပ်မ�၊ �ိုင်ငံေရးလွတ်လပ်
မ� စသည် ြဖင့်လည်း အမျ�ိးအစားခဲွြခား�ိုင်ေသးသည်။

လူငယ်�ှင့်လွတ်လပ်မ�

လွတ်လပ်မ�

လူငယ်�ှင့် ကုိယ်ပုိင်လွတ်လပ်မ�

ြမနမ်ာ�ိုင်ငံတွင် အသက် (၁၈) �ှစ်မှ (၃၅) �ှစ် အတွင်း
ကုိ လူငယ်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။(2) အြပည်ြပည်
ဆုိင်ရာ လ�အခွင့်အေရးေ�ကညာစာ တမ်း ပထမအပုိဒ်
တွင် လူသားတိုင်းသည် ေမွးဖွားစ�်ကတည်းက တူညီ
လွတ်လပ်ေသာ ဂုဏ် သိက�ာ�ှင့်အခွင့်အေရးများ �ိှ
သည် ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။(3) ကုိယ်ပုိင်လွတ်လပ်မ�
(personal freedom) ဟုဆုိရာတွင် လွတ်လပ်စွာစ�်းစား
ေတးွေခ�ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာသွားလာလ�ပ်�ှား ေရ��ေြပာင်း
ေနထုိင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာေရွးချယ် ဆုံးြဖတ်လုပ်ကုိင်ခွင့်
များ ပါဝင်သည်။ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ိှလူငယ်များသည် မိမိ
ဘဝအတွက် ကုိယ်ပုိင်လွတ်လပ်ခွင့် မည်မ��ိှသနည်းဟု
ဆနး်စစ်သုံး သပ်�ကည့်သင့်သည်။ မိဘေဆွမျ�ိး ဆရာ
သမားများေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေမွးဖွား�ကီးပျင်း
ရာ ပတ်ဝနး် ကျင်အသုိင်းအဝုိင်းေ�ကာင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘာသာ တရားအဆုံးအမများ၊
ယ�်ေကျးမ�စံ�ှ�နး်များ၊ လူမ�တနဖုိ်းများေ�ကာင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း လူငယ်များ၏ ကုိယ်ပုိင်ဘဝ
လွတ်လပ်ခွင့်တွင် အကန ့အ်သတ်များ �ိှေနသည်။ 

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၅)
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တက� သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွအမှတ် အနည်းအများေပ�
မူတည် ၍သာ လူငယ်များ တက်ေရာက်ရမည့်
တက� သုိလ် �ှင့် အထူးြပ�ဘာသာ ေရွးချယ်ခွင့်ရ�ိှေသာ
ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးစနစ်က လူငယ်
များ၏ ပညာေရးလွတ် လပ်ခွင့်ကုိ ပိတ်ပင်တားဆီး
လျက်�ိှသည်။ လွနခ့ဲ်ေသာ ဆယ်စု�ှစ်တစ်ခုမှစ၍
ပညာေရးြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�အေန ြဖင့် ေကျာင်းသား
ဗဟိုြပ�သင်�ကားေရးစနစ်သိ�   ေြပာင်းလဲရန ် �ကိ�းပမ်း
အားထုတ်ခ့ဲေသာ်လည်း ြမနမ်ာပ့ညာေရးတွင် �ှစ်ေပါင်း
များစွာ အ�ုိးစဲွအြမစ်တွယ်လာခ့ဲေသာ ဆရာဗဟိုြပ�
သင်�ကားေရးစနစ်မှ�ုနး်ထွက်ရန ်ခက်ခဲလျက်�ိှေနေသး
သည်။ အလွတ်ကျက်ပညာေရးစနစ်က ဆရာ�ှင်းြပသ
မ� တေသွမတိမ်းလိုက်နာမှတ်စုထုတ်၍ ြပနလှ်နေ်မးခွနး်
မထုတ်ရဲေသာ၊ နားမလည်သည်ကုိ ြပန�ှ်င်းြပခုိင်းရနမ်ဝ့ံ
ရဲေသာ၊ မိမိကုိယ်ပုိင်ယူဆချက်၊ ထင်ြမင်ချက်များကုိ
လွတ်လပ်စွာမေြပာရဲေသာ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ
ကုိ ေမွးထုတ် ေပးေလသည်။ 

�ိုင်ငံေရးလွတ်လပ်မ�ဟုဆုိရာတွင် လွတ်လပ်စွာစ�်းစား
ေတးွေခ�ကာ မိမိအယူအဆများကုိ လွတ်လပ်စွာ
ေဖာ်ထုတ်တင်ြပေဆွးေ�းွေြပာဆုိခွင့်၊ မိမိ�ိုင်ငံေရး
ယုံ�ကည်ချက်ကုိ လွတ်လပ်စွာကုိင်စဲွခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ
စည်းေဝးစု�ုံး ဆ��ထုတ်ေဖာ်�ိုင်ခွင့် စသည်တိ�ပါဝင်
သည်။ ၂၀၁၅ခု�ှစ် ဒီမုိကေရစီပညာေရးသပိတ်
အ�ကမ်းဖက်�ဖိ�ခွင်းခံရြခင်း၊(4) စစ်ပဲွများရပ်တန ့ေ်ရး၊
ရခုိင်ြပည်နယ်အေရးကိစ�၊ အလုပ်သမား�ှင့်လယ်သမား
အေရးကိစ�များ ေတာင်းဆုိဆ��ြပေသာ ေကျာင်းသား
လူငယ်များကုိ �ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးြခင်း�ှင့်လှည့်လည်
ြခင်းဥပေဒ၊ ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ၊ �ိုင်ငံေတာ်
အ�ကည်ညိ�ပျက်ေစမ� ပုဒ်မများြဖင့် တရားစဲွဆုိ ေထာင်
သွင်းအကျ�်းချခံရြခင်း(5) က ြမနမ်ာလ့ူငယ်များသည်
အစုိးရအဆက်ဆက်လက်ထက်တွင် �ိုင်ငံေရးလွတ်လပ်
ခွင့်မရေ�ကာင်း သက်ေသခံလျက်�ိှသည်။ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်
တွင် ပညာေရးဝန�်ကီးဌာန အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနက
တက�  သုိလ် ဒီဂရီ ေကာလိပ်များတွင် �ိုင်ငံေရး�ှင့်
ပတ်သက်သည့် ေဟာေြပာပဲွများ ေဆွးေ�းွပဲွများ
စာတမ်းဖတ်ပဲွများအား ခွင့်မြပ�ရန ်��န�်ကားချက်ထုတ်
ြပနခ့ဲ်ြခင်း(6) သည် လွတ်လပ်စွာ ေဟာေြပာေဆွးေ�းွ
ခွင့်ကုိ ကန ့သ်တ်လိုက်ြခင်းြဖစ်သ က့ဲသိ�  ၂၀၁၉ ခု�ှစ်
တွင် စစ်တပ်က ေကျာင်းသား သံချပ်အဖ�ဲများကုိ
တပ်မေတာ်ဂုဏ်သိက�ာ ထိခုိက်ကျဆင်းေစသည် ဟု
စွပ်စဲွကာ တရားစဲွဆုိ ေထာင်ချခ့ဲြခင်း (7)  သည်
လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်ကုိ  ပိတ်ပင်   တားဆီး

လူငယ်�ှင့်ပညာေရးလွတ်လပ်မ� လူငယ်�ှင့်�ုိင်ငံေရးလွတ်လပ်မ�

ဥပမာအားြဖင့် ေ�ှး�ုိးစဲွမိသားစုအသုိင်းအဝုိင်းတွင် ေမွး
ဖွား�ကီးပျင်းလာရေသာလူငယ်များသည် ဝတ်စား
ဆင်ယင်မ�၊ လိင်စိတ်ခံယူမ�၊ အေပါင်းအသင်း�ှင့်
အိမ်ေထာင်ဖက်ေရွးချယ်မ� စသည်တိ� �တွင် မိမိ
သေဘာဆ��အေလ�ာက် လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်မ
ရဘဲ လူ�ကီးမိဘများ၏ လ�မ်းမုိးချ�ပ်ကုိင်မ�များ ခံရေလ့
�ိှသည်။ ထိ�အြပင် ပညာ ေရး�ှင့်
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လမ်းေ�ကာင်းေရွးချယ်ရာတွင်
လည်း မိမိဝါသနာပါရာကုိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ေရွးချယ်
ခွင့် မရ�ိှဘဲ ဘဝရည်မှနး်ချက်ပနး်တိုင်များ ချမှတ်
ရာတွင် မိဘေဆွမျ�ိးအသုိင်းအဝုိင်းများ၏ ဝင်ေရာက်
စွတ်ဖက်မ�များ ခံရေလ့�ိှသည်။

ဒီမုိကေရစီပညာေရး၊ စစ်က�နပ်ညာေရးစနစ်ဖျက်သိမ်း
ေရး၊ အမျ�ိးသားပညာေရးဥပေဒြပင်ဆင်ေရး၊
တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား သင်�ကားခွင့်ရ�ိှေရး၊
ေကျာင်းသားသမဂ�များ လွတ်လပ်စွာဖ�ဲစည်းခွင့်ရ�ိှေရး
စ သည်တိ� ကုိ ေတာင်းဆုိကာ ပညာေရးလွတ်လပ်ခွင့်ရ�ိှ
ရန ် ေကျာင်းသားလူငယ်များ �ကိ�းပမ်းခ့ဲ�ကသည်။
သိ� ေသာ် ဗဟိုချ�ပ်ကုိင်မ�၊ သင်�ုိး��နး်တမ်းများတွင်
လူမျ�ိး�ကီးဝါဒ တဖက်သတ်သွတ်သွင်းထားမ�၊ စာေမးပဲွ
ဗဟိုြပ�စနစ်၊ ကျ��ှင်စနစ်၊ ေကျာင်းသားများအေပ�
ဖိ�ှပ်ိခဲွြခားဆက်ဆံမ�များက ြမနမ်ာလူငယ်များသည်
ပညာေရးလွတ်လပ်မ��ှင့် အလှမ်းေဝးလျက်�ိှသည်ကုိ
မီးေမာင်းထုိးြပေနသည်။

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၆)
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ြခင်း ြဖစ်ေပသည် ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့ စစ်တပ်က �ိုင်ငံေတာ်အာဏာကုိ မတရားလုယူကာ အာဏာ
သိမ်းချနိမှ်စ၍ ြမနမ်ာလူငယ်အများအြပားသည် �ိုင်ငံေရးလွတ်လပ်ခွင့် ေြပာင်ေြပာင် တင်းတင်း ချ�ိးေဖာက်ခံရကာ စစ်
ေကာင်စီ၏ မတား�ှပ်ိစက် ဖမ်းဆီးအေရးယူ ေထာင်ချသတ်ြဖတ် ခံေနရလျက်�ိှသည်။

ြမနမ်ာေ့�ွဦးေတာ်လှနေ်ရးတွင် စစ်တပ်၏တရားမဝင်အာဏာ သိမ်းမ��ှင့် စစ်အာဏာ�ှင်စနစ်ကုိ ဆန ့က်ျင်ကန ့�်ကွက်
ေ�ကာင်း ဆ��ထုတ်ေဖာ်ပဲွများသည် လူငယ်ထု၏ဦးေဆာင်မ�ြဖင့် ေပ� ေပါက်လာခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်
လံးု၏ တပုိင်းတစ လွတ်လပ်မ�များ လံးုဝဆိတ်သု�်းေပျာက်ကွယ်လာေသာ အခါ တရားဝင်ေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်
ခံထားရေသာ အစုိးရတစ်ရပ်ထံမှ အာဏာကုိ မတရားလုယူကာ ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွရလဒ်ကုိ မျက်ကွယ်ြပ�ခ့ဲသည့် စစ်
ေကာင်စီကုိ လူငယ်ထုက "စစ်အာဏာ�ှင်စနစ် အလိုမ�ိှ"၊ "ငါတိ� မဲကုိေလးစားပါ"၊ "လူငယ်ေတွမှာအနာဂါတ်�ိှတယ်" စ
သည့်ေ�ကးေ�ကာ်သံများြဖင့် လမ်းေပ�ထွက်ဆ��ြပခ့ဲ�ကသည်။ Civil Disobedience Movement (CDM) အာဏာဖီဆန်
ေရးလ�ပ်�ှားမ�တွင် ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ အင်ဂျင်နယီာစသည့် က�အသီးသီးမှ လူငယ်များပါဝင်ခ့ဲ�ကရာ
ေကျာင်းသားလူငယ်များ၏ စစ်က�နပ်ညာေရးကုိ သပိတ်ေမှာက် ေကျာင်းမတက်ေရး လ�ပ်�ှားမ�သည် ယေနတိ့ုင်
အားေကာင်းလျက်�ိှသည်။ Generation Z များ၏ တီထွင် ဖနတီ်း ဆနး်သစ်ေသာ ဆ��ြပပဲွများ၊ အ�ုပညာ ဂီတ အက
လမ်းေပ�ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မ�များြဖင့် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံအေ�ကာင်းကုိ �ိုင်ငံတကာမှအာ�ုံစုိက်မ� ရ�ိှေစရန ် လုပ်ေဆာင်ခ့ဲ�က
သည်။ အွနလိ်ုင်းဓာတ်ပုံကမ်ပိနး်၊ ၂၂၂၂၂ တစ်�ိုင်ငံလံးုဆ��ြပပဲွ၊ Milk Tea Alliance Campaign, အသံတိတ်ဆ��ြပပဲွ၊
စစ်တပ်ထုတ်ကုနမ်ျားအသုံးမြပ�ေရး Boycott၊ ပနး်သပိတ်၊ Digital Strike Clicking စသည့် စစ်အာဏာ�ှင်စနစ်
ဆန ့က်ျင်ေရးလ�ပ်�ှားမ�ပုံစံမျ�ိးစုံတွင် လူငယ်ထုက တက်�ကစွာ ပါဝင်လျက်�ိှသည်။ အ�ကမ်းမဖက် �ငိမ်းချမ်းစွာဆ��
ထုတ်ေဖာ်မ�များကုိ စစ်တပ်က ရက်ရက်စက်စက် အင်အားသုံး အ�ကမ်းဖက်�ဖိ�ခဲွလာသည့်အခါ Defence Team များစုဖ�ဲ
မ�မှသည် ေဒသကာကွယ်ေရးအဖ�ဲ၊ ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးတပ်မေတာ် စသည်တိ� �ြဖင့် လက်နက်ကုိင်ေတာ်လှနေ်ရး
လမ်းေ�ကာင်းသိ�  ေလ�ာက်လှမ်းရာတွင်လည်း လူငယ်ထုက ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပါလာခ့ဲသည်။ 

"လွတ်လပ်မ�သည် အလကားမရ" ဟူေသာစကားအတိုင်း လွတ်လပ်ခွင့်တိ� ရ�ိှရန ် ၎င်းတိ� �ှင့်ထုိက်တနေ်သာ ေပးဆပ်မ�၊
�ကိ�းပမ်းအားထုတ်မ�တိ�  လိုအပ်ေပသည်။ ြပည်သူတစ်ရပ်လံးုလွတ်ေြမာက်မ�ကုိ�ှာေဖွရာတွင် လူငယ်များသည်
ပညာေရး၊ အလုပ်အကုိင်၊ မိသားစု၊ ဘဝရည်မှနး်ချက် သာမက အချ�ိမှာ အသက်ကုိပင် စွန ့�်လ�တ်ရန ် ဝနမ်ေလးခ့ဲ�က
ေပ။ လွတ်လပ်မ�၏အဖုိးအခအြဖစ် မည်သည့်အရာကုိမဆုိ ေပးဆပ်ရန ်အဆင်သင့်�ိှေန�ကသည်။

ြမနမ်ာေ့�ွဦးေတာ်လှနေ်ရးေအာင်ြမင်ရနအ်တွက် ကုိယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်း�ိှသေရွ� �ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်ေန�ကသည်။ ထိ�
အတွက်ေ�ကာင့် တစ်ေနေ့န ့ တစ်ချနိခ်ျနိတ်ွင် ေ�ွဦးေတာ်လှနေ်ရးေအာင်ပဲွ�ှင့်အတူ ေ�ကာက်ရွ�ံမ�၊ ဖိ�ှပ်ိချ�ပ်ချယ်မ�၊ ခဲွြခား
ဆက်ဆံခံရမ�များမှ ကင်းလွတ်ကာ လူငယ်များ ၏�ိုင်ငံေရးလွတ်လပ်မ�၊ ပညာေရးလွတ်လပ်မ� �ှင့် ကုိယ်ပုိင်လွတ်လပ်မ�
စသည်တိ�  ရ�ိှလာမည်ဟု မမိှတ်မသုန ်ယုံ�ကည်ေနမိပါေတာသ့ည်။ 

ြမန်မာ ့ေ�ွဦး  �ှင့်  လွတ်လပ်မ� ကုိ �ှာေဖွ ြခင်း

လွတ်လပ်မ�အတွက်တုိက်ပဲွဝင်ေနေသာ ြမန်မာလူငယ်များကုိ ဤေဆာင်းပါးြဖင့် ေလးစားဂုဏ်ြပ�အပ်ပါသည်။

- ေဝရ� နး်စ��ာ

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၇)
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သက� ရာဇ်၂၀၂၁ ေ�ွဦးက ေမွးဖွားေပးလိုက်တဲ ့
လူငယ်တစ်စု �ိှတယ်။ 
သူတိ� ေတွ ေနရာအ�ှ�ံက လာ�ကတယ်။ 
လားရာအရပ်ကေတာ ့လွတ်လပ်ြခင်းဆီေပါ။့ 

ယုံ�ကည်ချက်ကုိ �မဲ�မဲကုိင်ရင်း ကတ� ရာလမ်းေပ�  
ညာသံေပး ေလ�ာက်ခ့ဲဖူးတယ်။
ရာဘာကျည်နဲ ့ မျက်ရည်ဗုံးေတွ�ကား
 ဒိုင်းကုိင်�ပီး ေ�ှ�ဆုံးက ကာခ့ဲဖူးတယ်။
�ူးသွပ်ေနတဲ ့လ�ဘီလးူေတွကုိ ဆုိင်းဘုတ်နဲ ့ အလံေတွက 
မရပ်တန ့ေ်စ�ိုင်တာ ေသချာတဲအ့ခါ 
�ုနယ်တဲလ့က်ပုိင်�ှင်ေတွဟာ 
ေသနတ်ထမ်း�ပီး ေ�ှ�တနး်ထွက်ခ့ဲသတဲ။့ 
ငါးပါးသီလလံုချင်တဲ ့သူေတာ်ေကာင်းေတွကုိယ်စား 
လက်ေသွးစွနး်ခံတဲ ့အေမ့ရဲ� ဒုက�အိးုေလးေတွ။

မုိးထဲေလထဲ �ရ��ံအလးူလးူဖိနပ်ကုိစီး၊
 စုိထုိင်းထုိင်း ေဘာင်းဘီကုိ ဝတ်၊
ေကျာပုိးအိတ်အေလးကုိလွယ်၊ ေသနတ်ကုိထမ်း၊
မြပနလ်မ်းမှနး် သိသိနဲ ့ ဂ�ုမစုိက်ဘဲ ေ�ှ�တိးု၊
အများမေလာင်ဖိ�အေရး၊ သူတိ� ကုိယ်သူတိ�  အက�မ်းခံတဲ ့
ပုိးဖလံေလးေတွ။

အေလာင်းေတွ အန�ိာ�ုံေတွ�ကား 
ကျဆုံးရဲေဘာ်ေတွရဲ� ေြမပုံေတွကုိ အေလးနြီပ�၊ 
ပွက်ပွက်ဆူတဲ ့ေရေ�းွအိးုထဲက ညိ�ညစ်ညစ်ေရကုိ 
လက်ဖက်ေြခာက်ခတ်ေသာက်၊
ငှက်ေပျာအူဟင်းနဲ ့ ထမင်းစား�ပီး ကျနတဲ်ဖ့က်ရွက်နဲ ့ 
ကုိယ့်အသက်ကုိ တင်းတင်း ြပနထု်ပ်တတ်တဲ ့
ေလာကဓံကုိ အရွ�ဲတိုက် လူမုိက်ကေလးေတွ။ 

သူတိ�  မေမွးခင် ဆယ်စု�ှစ်များဆီက အေ�ကးေတွကုိ 
လူအ��ေတွ ကုိယ်စား ခါးစည်းခံဆပ်ေနတဲ ့လူငယ်ေတွ။
 
ကုိယ်ပုိင်အနာဂတ်နဲ ့ �ိုင်ငံအနာဂတ် အလဲအထပ်လုပ်ရင်း
အေလျာ်အစား�ကီးလွနး်တဲပဲွ့မှာ သူတိ�  ဘဝေတွ 
ေလလံတင်�ကတယ်။  
�ကမ်းခင်းေစျးက သူတိ�  အသက်ေပါ။့

 

မိေဝး ဖေဝး ချစ်ခင်သူေတွရဲ� အေဝးမှာ၊ 
ရင်နဲမ့ဆ့ံ အရွယ်နဲမ့မ�တဲ ့တာဝနေ်တွ 
ပခုံးထမ်းတင်ထားရတဲလ့ူငယ်တစ်စု။ 

အိပ်မေပျာ်တဲည့ေတွ၊ ပုိဆုိးတဲ ့�ိးုတဝက် 
ေသွးပျက်စရာ အိပ်မက်ေတွနဲ ့၊ 
တစ်ခါတေလ အ�ပီးတိုင် မျက်လံးုမိှတ်လိုက်ချင်ေပမယ့် 
မြဖစ်မေန ြပန�်ိးုထခ့ဲရတဲ ့မနက်ခင်းတိုင်းမှာ 
ေဆးလိပ်တစ်ဖွာ၊ ကဗျာတစ်အုပ်၊ ေကာ်ဖီတစ်ခွက်၊ 
ဂီတာတစ်လက် နဲ ့ စိတ်ဆုိတာ ေြဖသာ�ကရတာပါပဲ။ 

တစ်ေနစ့ာတစ်ေန ့ အားတင်း ေ�ှ�ဆက်ေနရတဲ ့
ထိခုိက်နာကျည်းစရာ ဒီကာလ�ကီးရဲ�အလွနမှ်ာ 
စိတ်ဖိစီးမ�ေဝဒနာ*ဟာ လူငယ်ေတွ �ှလံးုသားမှာ
ဘယ်ေလာက် အချနိ�်ကာ�ကာ 
အြမစ်တွယ် ကျနေ်နရစ်မလဲ။
 
တစ်ခုေသာ ေ�ွဦးမှာ 
ဥဩငှက်ငယ်ဟာ 
စိတ်ေြပသာစရာ တွနက်ျ�းတဲတ့စ်ေန ့၊ 

လွတ်လပ်တဲ ့ေလေြပည�င်းဟာ
တိုင်းြပည်အ�ှ�ံခရီးဆန ့တဲ် ့တစ်ေန…့
“�ိုင်ငံေတာ်က ညဝတ်အက�ျအီစင်းကျားေလးနဲ ့ 
ခင်ဗျားေဘးမှာ လာထုိင်၊ 
စီးကရက်တစ်လိပ်ေတာင်းေသာက်�ပီး 
- အသက်�ကီးလာလိ�ထင်တယ်။ အိပ်လိ� မရဘူးဗျာ…” **
လိ� ဆုိတဲအ့ခါ သတိရလိုက်ပါ။ 

ဒါဟာ �းူည့ံတဲ ့လက်တစ်စုံနဲ ့ စိတ်�ှည်�ှည် �ကင်�ကင်နာ
နာ ဂ�ုတစုိက် ဆက်ြပ�စု�ကရမယ့် 
စိတ်နာလနထ်ကာစ �ိုင်ငံေတာ်ပါ။

ကဗျာ

*Post-traumatic Stress Disorder" 
ကုိြမနမ်ာမ�ြပ�သည။် 
**�ုိင်ငံေတာသီ်ချင်း ၂၁၊ ဆရာေအာင်ခင်ြမင့်

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၈)
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ေနာက်ကွယ်

အလင်းေရာင်ခပ်စူးစူးေတွက အတင်းတိးုေဝ�ရင်းဝင်
လာေတာေ့နတ့စ်ေနအ့စအတွက်မျက်လံးုစဖွင့်ရင်းထရ
ေလ�ပီ။ နနံက်တိုင်းေကာင်းကင်�ကီးကေတာ ့သာယာ�မဲ
သာယာဆဲ။ အလုပ်သွားဖိ� အိပ်ရာကမထခင် အခနး်
ကျ�်းေလးရဲ�ေထာင့်တစ်ေနရာကေန ြပတင်းေပါက်
အေသးေလးက တစ်စွနး်တစ်စြမင်ေနရတဲေ့ကာင်းကင်
�ကီးကုိ�ကည့်ရင်းအေတးွေတွနယ်ချ�ဲေနမိတယ်။

က�နမ်နာမည်က ယ�်မာ ပါ။ ေမွးကတည်းကြပည့်ြပည့်
စုံစုံဘဝမှာ ေမွးဖွားလာမေနခ့ဲရေပမယ့် အနည်းနဲအ့များ
ေတာ ့ ဘဝကုိ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ ့ ြဖတ်သနး်ခ့ဲရပါ
တယ်။ အေဖအေမနဲ ့ က�နမ်ထက် ၆ �ှစ်ငယ်တဲညီ့မ
ေလး�ိှ�ပီး မိသားစုေလး ၄ ေယာက်ေပါ။့ 

အ�မဲေြပလည်ေနတဲ ့ မိသားစုလိုဘဝထိပါ မဟုတ်တာ
ေရာေ�ကာင့် ခက်ခဲကျပ်တည်းတာေတွကုိလဲ တစ်လ
တစ်ခါေလာက်ေတာ ့အနည်းဆုံး�ကံ�ေနရတဲသူ့မျ�ိးေပါ။့
က�နမ်က�ုိး�ုိးအစုိးရေကျာင်းေတွမှာပဲတက်ခ့ဲတယ်
ဆယ်တနး်�ုိး�ုိးေအာင်တယ်။ ဒါေပမယ့်လဲ အိမ်ကုိ 
ြပနငဲ်ရ့ ေထာက်ရမှာမလိ�  တက� သုိလ်ကုိ�ုိး�ုိးဘ�ဲေလး
အေဝးသင်ပဲ ယူခ့ဲရင်းကေနအထည်ချ�ပ်ေတွမှာ အလုပ်
စဆင်းခ့ဲတယ်။ 
အခု က�နမ်အသက် ၂၂ ဆုိလိုတာကေတာ ့ေကျာင်းလဲမ
�ပီးေသး အလယ်မှာရပ်သွားတဲလ့ူငယ်တစ်ေယာက်။
မိသားစုက သာမာနထ်က်လဲ ပုိေြပေြပလည်လည်�ိှလာ
ခ့ဲတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်းပိတ်ရက်ေတွ�က ေကျာင်း
တက်ရင်း ေနတိ့ုင်းပုံမှနေ်လး ြဖတ်သနး်ခ့ဲတယ်။ ကုိဗစ်
ေတွြဖစ်လာေတာလဲ့ ေကျာင်းသာပိတ်သွားေပမယ့်
ဝမ်းေရးအတွက် ေရာဂါေတွ�ကားထဲလဲအလုပ်လုပ်ေနခ့ဲ
တယ်။ ဒါေတွအကုနက် February 1 ရက်ေနမ့တိုင်ခင်
ထိေပါ။့ 

အဲ့ဒီေနန့နံက်မှာ ပုံမှနလိ်ုပဲ အလုပ်သွားဖိ�ထလာခ့ဲတယ်
ဖုနး်ေတွဆက်မရနဲ ့ သိလိုက်ရတာက အာဏာသိမ်း�ပီဆုိ
တာပဲ။ က�နမ် တုနလ်�ပ်သွားခ့ဲတယ်။ ဒီလိုစစ်
အာဏာ�ှင်စနစ်ဆုိးေအာက်ကျ�ပီဆုိတာနဲ ့ ေနာင်ေရ�ှည်
မှာဘာေတွြဖစ်လာေတာမ့လဲဆုိတာ ေတးွ�ကည့်�ုံတင်
ေ�ကာက်ဖိ� ေကာင်းေနခ့ဲတာ။ 

အဲ့ဒီေနဟ့ာက�နမ်ဘဝရဲ�ဆူးခင်းလမ်းအစပဲ။

အေမေရာအေဖေရာကဝနထ်မ်းမလိ�  CDM ကုိေသချာ
လုပ်ခ့ဲတယ်။ အလုပ်မ�ိှြဖစ်လဲ�ိုင်ရာဘက်ကေန
အစွမ်းကုနတိ်ုက်ပဲွဝင်�ကဖိ� ကုိပဲစိတ်ဓာတ်မာမာဆုံးြဖတ်
ထားသူေတွမလိ�  တြခားရရာအလုပ်ေလးေတွနဲရ့ပ်တည်
လာတယ်။ က�နမ်ေရာ ညီမေလးေရာလဲ စစ်က�နပ်ညာ
ေရးေအာက်အည့ံမခံပဲ CDM ကုိရဲရဲဝ့ံဝ့ံလုပ်ခ့ဲတယ်။
�ကာေလနစ်ေလြဖစ်လာသေရွ� အိမ်ရဲ�စီးပွားေရးေဒါက်
တိုင်က တြဖည်းြဖည်း က�နမ်ေပ�တာဝနက်ျလာတယ်။
CDM ေတွကုိဖမ်းတာ လာ�ှာတာေတွနဲ ့��ကံ�ရတိုင်းလဲ
ရင်တထိတ်ထိတ်စုိးရွ�ံမ�ေတွနဲ ့ မလံုြခံ�တဲဒ့ဏ်ေတွကုိ
စည်းခံေနရတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲလူတိုင်းကုိ မယုံရတာ
ေရာေ�ကာင့် အေဖနဲ ့ အေမကုိတြခားနယ်ဖက်ကုိေ�ှာင်ဖိ�
ပိ�ထားခ့ဲရတယ်။ သိပ်မ�ကာခ့ဲပါဘူး ေတာထဲသွား�ပီး
လက်နက်ကုိင်တိုက်ပဲွဝင်ဖိ� ပါ အေဖကဆုံးြဖတ်ခ့ဲတယ်။
မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲက့�နမ်တိ� မိသားစုမှာ အခုညီမ
ေလးနဲ ့ က�နမ်ပဲကျနခ့ဲ်ေတာတ့ာေပါ။့ 

အခုတစ်�ှစ်ေကျာ်�ကာလာတဲအ့မ� �ိုင်ငံစီ့းပွားေရးကလဲ
ပျက်လာေတာ ့ စက်�ုံေတွကတစ်စစီ ကုိယ့်�ိုင်ငံက
ေနထွက်လာ�ကတယ်။ က�နမ်အ�မဲဆုေတာင်းေနခ့ဲရ
တယ် ဝနထ်မ်းအလုပ် သမားေလျာခ့ျတဲထဲ့မပါဖိ�  နဲ ့
စက်�ုံဆက်လည်ပတ်�ိုင်ဖိ� ။ ကံေကာင်းစွာနဲ ့ လူေလျာ့
တိုင်းမပါခ့ဲေပမယ့် ကုနေ်စျး�ှ�နး်ေတွတက်လာတာကုိ
ေတာင့်ခံဖိ� ေတာ ့ အရမ်းခက်ခဲလာရ�ပီ။ ေကျာင်းဆက်
တက် ဘ�ဲရရင် တြခားအလုပ်ေကာင်းတာေလးရမယ်ဆုိ
ေတာင် က�နမ်ဆုံးြဖတ်ချက် ရပ်တည်ချက်ကုိ အပျက်မ
ခံ�ိုင်ပါ။ ညီမေလးကေတာင့ယ်ေသးတာမလိ�  သ�ကုိ
ေတာစ့ာနဲမ့ေဝးေစချင်လိ�  အိမ်နားက CDM ဆရာမဆီ
မှာကျ��ှင်လိုေလးထားေပးထားတယ်။ အ�မဲတက်ေနတဲ့
အိမ်စားရိတ်ေတွ ညီမေလးကျ��ှင်ခနဲ ့ အေဖအေမကုိပါ
ပုိက်ဆံပိ� ေပးချင်တာေ�ကာင့် က�နမ်ရယ့် လစာေလးဟာ
မေလာက်ငပါ။ အိပ်ချနိကုိ်ပါေလ�ာ ့ရရာအလုပ်လုပ်ရင်း
�ကိ�းစား�ုနး်ကနေ်နဆဲပါ။ တိုက်ပဲွ�ိှတဲည့ေတွဆုိလဲ
အေဖအ��ရာယ်မှကင်းရဲ�လားဆုိတဲစိ့တ်နဲ ့ ဘုရားစာေတွ
ေရရွတ်ရင်း စိတ်ေြဖာင့်ေြဖာင့်အိပ်မရတဲည့ေတွကလဲမ
ေရမတွက်�ိုင်ေတာပ့ါ။ 

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၁၉)
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ဒါေတအွကုနစ်စ်အာဏာ�ှင်လက်ထက်နဲအ့ာဏာသိမ်းမ�ရဲ�ေနာက်ဆက်တွဲပဲေလ။ ရရာေနရာကေန ေတာင့်ခံရင်းကုိယ့်
တာဝနေ်ကျေအာင်ေတာ ့ က�နမ်တိ� မိသားစုကအဆုံးထိတိင်ုလပ်ုသွားမှာပဲ။ ဘဝကုိအ��ံးေပးအဆုံးသတ်ဖိ� စိတ်ထက်
အာဏာ�ှင်ေတကုိွအြမစ်ြဖတ်ဖိ� စိတ်က အေလးသာ�မဲသာဆဲပါပဲ။ ဒီစိတ်ကလဲ ဘယ်ေတာမှ့ေြပာင်းလဲမှာမဟတ်ုတာ
အေသအချာပါပဲ။ ဒီေတာ်လှနေ်ရး�ကီးေအာင်တဲထိ့၊ အားလံးုအိမ်ြပန�်ိင်ု�ပီးစိတ်ေအးေအးလံြုခံ�စွာေနရတဲထိ့၊ က�နမ်တိ�
မိသားစုေလး အရင်လိအုဆင်ေြပေြပေနတဲထိ့ က�နမ်ကေတာ ့ ကုိယ့်ရပ်တည်ချက်အခုိင်အမာနဲ ့ �ိင်ုရာဝန ်ထမ်းရင်းပါဝင်
သွားမှာပါ။ ဘာလိ�လဲဆုိေတာ ့ ဒီတိက်ုပဲွအဆုံးသတ်မှာက ေအာင်�ိင်ုြခင်းဆုိတဲ ့အ�ိင်ုတစ်ခုပဲ�ိှေနတဲ ့ ေနာင်မျ�ိးဆက်ေတွ
အတက်ွ ပုိေကာင်းမွနတဲ်အ့နာဂတ်ေတကုိွြဖစ်ေပ�လာေစမယ့် အြမစ်ြဖတ်တိက်ုပဲွြဖစ်ေနတာေ�ကာင့်ပါပဲ။ြပနေ်တးွလိက်ု
ဝမ်းနည်းလိက်ု ြပနအ်ားတင်းလိက်ုနဲအ့ေတးွေတမွျားရင်း အလပ်ုသွားဖိ� �ြပင်ဆင်ဖိ�  အေတးွစေလးကုိလတ်စသတ်ရပါေတာ့
တယ်။ စိတ်နဲသ့ာအချနိြ်ပနေ်တးွြပနရ်စ်ေနလိ�ရမယ် အချနိက်ေတာရ့ပ်တန ့မ်ေနဘူးမလား။ အရာရာကုိအားမေလျာပဲ့
အချနိတိ်င်ုးမှာ�ကိ�းစားေနဖိ�ကထာဝရပထမဦးစားေပးြဖစ်ေနမှာမလိ�ပါပဲ။

-Linda

ဤ artworkသည် Sister2sister’s Fight Like a Garment Worker တွင် "Believe for truth" အမည်ြဖင့်
 စာေရးသူ ေရွးချယ်ခံခ့ဲရေသာ artwork ြဖစ်သည်။

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၂၀)
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အာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�ဆုိင်ရာေရ�ှညတ်ညတ့ံ်ေရးတွင် 
လူငယ်များ၏အခနး်က�

ြမနမ်ာပ့ညာေရးက�ကုိြမင့်တင်ြခင်း

က��်ုပ်�ှင့် သူငယ်ချင်းများမှာလည်း မဟာတနး်ဘ�ဲရယူ
�ိုင်ရနအ်တွက် �ကိ�းစားပမ်းစား စာတမ်းြပ�စုေနခ့ဲ
ပါသည်။ မဟာဘ�ဲရ�ပီးေနာက် က��်ုပ်၏ပတ်ဝနး်ကျင်
အသုိင်းအဝုိင်း�ှင့် တက� သုိလ်တွင် ြပနလ်ည်အကျ�ိးြပ�
�ိုင်ရန ် �ကိ�တင်စ�်းစားကာ အထူးစိတ်အားထက်သန်
လျက်�ိှပါသည်။ ယခင်ပညာေရးဝန�်ကီးေဟာင်း
ေဒါက်တာမျ�ိးသိနး်�ကီး ကလည်း ရနကု်နတ်က� သုိလ်�ှင့်
မ��ေလးတက� သုိလ် အပါအဝင် တက� သုိလ်စုစုေပါင်း
(၁၄)ခုတွင် ပညာေရးအခွင့်အလမ်းများတနး်တူရ�ိှေစ
ရန ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရတက� သုိလ်များအြဖစ် လာ
မည့်�ှစ်များတွင် အဆင့်ြမ�င့်တင်ရန ် လျာထားေ�ကာင်း
ေဖာ်ထုတ်ေြပာဆုိခ့ဲသည့် အချနိက်ာလလည်းြဖစ်ပါ
တယ်။ တက� သုိလ်�ိှ ဌာနများ�ှင့် က��်ုပ်အပါအဝင်
ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများမှာလည်း တက� သုိလ်
ေ�ကညာစာတမ်းေရးဆဲွရာတွင် တက်�ကစွာပါဝင်လျက်
သက်ဆုိင်ရာတာဝန�ိှ်သူများအားလံးု�ှင့် ေကာင်းသည်
ထက်ေကာင်းေအာင် ဝုိင်းဝနး်ပါဝင်ကာ ြပင်ဆင်
ြဖည့်စွက်ြခင်းများြပ�လုပ်ေနခ့ဲ�ကပါသည်။ သိထား
ထင်�ှားေသာ တိးုတက်ေြပာင်းလဲမ�များ�ှင့်အတူ
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ ေကျာင်းသားေဟာင်း
များ�ှင့် ဆရာဆရာမများကလည်း မိမိတိ�တက� သုိလ်
အတွက် တတက်တအား ကမကထြပ�ကာ ဝုိင်းဝနး်
ကူညီပ့ံပုိးရန ် စိတ်အားထက်သနလ်ျက်�ိှပါသည်။ ထုိသိ�
ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ တိးုတက်ေြပာင်းလဲမ�များ�ှင့် ဒီမုိက
ေရစီ�ှင်သနေ်ရး စံတနဖုိ်းများကုိ အေလးထားကာ မိမိ
တိ� ေမ�ာ်လင့် ချက်များြပည့်ဝ�ိုင်ရန ် ရည်သနလ်ျက်
ဒုတိယအ�ကိမ်ဒီမုိကေရစီနည်းကျ မဲေပးေရွးေကာက်
ြခင်း တွင်လည်း ပါဝင်မဲေပးခ့ဲ�ကပါသည်။ စင်စစ်ပင်
စနစ်တကျလူမျ�ိးေရးခဲွြခားကာဖယ်�က�်ြခင်းြဖင့်
�ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်းတွင် တိုင်းရင်းသား�ှင့်
ဘာသာြခားလူမ�အသုိင်းအဝုိင်းများအတွက် မဲေပးပုိင်
ခွင့်ရ�ိှရန ်�ုနး်ကနေ်နရဆဲြဖစ်ပါသည်။  

 ြပည်သူများ၏ေတာင့်တေမ�ာ်မှနး်ထားချက်အတိုင်း
ဒုတိယအ�ကိမ် အစုိးရသက်တမ်းအတွက် အမျ�ိးသားဒီ
မုိကေရစီအဖ�ဲချ�ပ်မှ ေသာင်�ပိ�ကမ်း�ပိ�အ�ိုင်ရ�ိှခ့ဲ
ပါသည်။ သိ� ေသာ်လည်း ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ ၁ရက်ေန ့�တွင်
စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းခ့ဲမ�ေ�ကာင့် အရာအားလံးု �ပိ�လဲ
ရပ်တန ့�်သွားခ့ဲရသည်။ ၅၄သနး်ေသာ ြမနမ်ာြပည်
သူများ၏ အိမ်မက်များမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့်
�ပိ�ပျက်ခ့ဲရသက့ဲသိ�  ယခင်အရပ် သားအစုိးရလက်ထက်
ြပ�ြပ�ေြပာင်းလဲမ�များမှာလည်း သဲထဲ ေရသွန ် ြဖစ်ခ့ဲရ
သည်။ စစ်ေကာင်စီက �ိုင်ငံေတာ်ကုိ အေရးေပ�
အေြခအေနအြဖစ် တစ်�ှစ်ေ�ကညာကာ �ိုင်ငံတစ်ဝှမ်း
တွင်လည်း အင်တာနက်လိုင်းများြဖတ်ေတာက်ခ့ဲသည်။

၂၀၂၀ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် မင်းေအာင်လ�ိင်
ဦးေဆာင်ေသာ နာမည်ဆုိးြဖင့်ေကျာ်�ကားသည့်
တပ်မေတာ်၏ �ိုင်ငံေတာ်အာဏာကုိ အဓမ�သိမ်းယူခ့ဲ
ြခင်းေ�ကာင့် လုယူြခင်းခံလိုက်ရေသာ ဒီမုိကေရစီ
ေမ�ာ်လင့်ချက်များ၊ အိပ်မက်များကုိ ြပနလ်ည်အဖက်
ဆယ်�ိုင်ရနအ်တွက် �ိုင်ငံတစ်ဝှမ်း�ိှ �ိုင်ငံ ့ဝနထ်မ်းများ၊
ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်ေခါင်းေဆာင်များ
က စစ်အာဏာသိမ်းမ�အား ကန ့�်ကွက်�� �ံချလ�ပ်�ှားမ�များ
ကုိ �ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့�်ြပ�လုပ်ခ့ဲ�က
သည်မှာ ယေနခ့ျနိအ်ထိ ြဖစ်သည်။ ရလာဒ်အြဖစ်
လူငယ်များဦးေဆာင်ပါဝင်သည့် အ�ကမ်းမဖက်အာဏာ
ဆန ့က်ျင့်ေရးလ�ပ်�ှားမ�မှာ ေ�ွဦးေတာ်လှနေ်ရး၏
အ�ိှနအ်ဟုနကုိ်အားေကာင်းေစသည့်၊ အေရးပါသည့်
အေ�ကာင်းအချက်များထဲမှ တစ်ချက်ြဖစ်သည်မှာ
အထင် အ�ှားပင်ြဖစ်သည်။ စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်
သုံးရက်ေြမာက်ေန ့�တွင် ဆရာဝနတ်စ်ဦးြဖစ်သလို စာ�က
ည့်တိုက်မ�းတစ်ဦးလည်းြဖစ်သည့် ေဒါက်တာေတဇာ
ဆနး် �ှင့် ၎င်း၏ လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များက မ��ေလး
ေဆးတက� သုိလ် မုဒ်ဦးေ�ှ�တွင် ြပည်သူများအား စစ်
အာဏာသိမ်းြခင်းကုိ �ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးကာဆန ့က်ျင်
ဆ��ြပရန ် ပထမဦးစွာလ�ံေဆာ်ခ့ဲသည်ကုိ သာဓက
အားြဖင့်ေတ��ြမင်�ိုင်သည်။

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၂၁)

https://elevenmyanmar.com/news/govt-plans-to-grant-autonomy-to-14-universities
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/10/26/myanmars-2020-general-elections-a-vote-with-no-confidence-for-many-ethnic-and-religious-minorities/
https://www.reuters.com/article/myanmar-election/aung-san-suu-kyis-ruling-party-claims-resounding-election-win-in-myanmar-idUSKBN27P0A4
https://www.bbc.com/news/world-asia-55892489
https://www.nytimes.com/article/myanmar-news-protests-coup.html
https://globalvoices.org/special/myanmar-spring-revolution-2021/
https://www.irrawaddy.com/in-person/interview/myanmars-revolution-against-the-junta-will-definitely-succeed.html
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ထုိေနမှ့စတင်၍ လူငယ်ထုဦးေဆာင်မ�ြဖင့် �ိုင်ငံတစ်ဝှမ်း
စစ်အာဏာ�ှင်ဆန ့က်ျင်ေရးဆ��ြပလ�ပ်�ှားမ�များတွင်
ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံးု အံု�ကပါဝင်လာေစခ့ဲသည်။

ထိ� ေနာက် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ရနကု်န၊် မ��ေလး�ှင့်
ေနြပည်ေတာ်က့ဲသိ� ေသာ �မိ��ကီးများတွင် စစ်
အာဏာ�ှင်ဆန ့က်ျင်ေရးလ�ပ်�ှားမ�များ အ�ှ�ံအြပားပျ�ံ�ှ�ံ
သွားခ့ဲပါသည်။ ဆရာဆရာမများ၊ အင်ဂျင်နယီာများ၊
ေ�ှ�ေနများ၊ အြခားေသာအစုိးရဝနထ်မ်းများ�ှင့်အတူ
ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ�ှင့် ကျနး်မာေရး ဆုိင်ရာဝနထ်မ်းများ
၏ပါဝင်မ�ြဖင့် အာဏာဖီဆနြ်ခင်းလ�ပ်�ှားမ�များ
အ�ိှနအ်ဟုနြ်မင့်တက်လာခ့ဲသည်။ 

ေနစ့�်ေနတိ့ုင်း ြမနမ်ာြပည်သူလူထုသည် အစုိးရ
ဝနထ်မ်းများ အာဏာဖီဆနြ်ခင်းလ�ပ်�ှားမ�တွင်ပါဝင်လာ
ေစရန ် ေတာင်းဆုိသည့် ချတီက်ဆ��ြပြခင်းများကုိ
အစုိးရ�ုံးဌာနများ၊ ဘဏ်များ�ှင့် အေကာက်ခွန�ုံ်းများ
အနးီတွင် တစ်�ိုင်ငံလံးု အတိုင်းအတာြဖင့်လှည့်လည်
ြပ� လုပ်ခ့ဲ�ကပါသည်။ က��်ုပ်�ှင့် သူငယ်ချင်းများမှာ
လည်း စစ်အစုိးရလက်ေအာက်တွင် မဟာဘ�ဲအတွက်
စာတမ်းတင်သွင်းြခင်းမြပ�ခ့ဲဘဲ အာဏာဖီဆနြ်ခင်း
လ�ပ်�ှားမ�တွင် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ပါဝင်ခ့ဲ�ကပါသည်။

မဟာဘ�ဲယူစာတမ်းြပ�စုရာတွင် က��်ုပ်အား�ကီး�ကပ်သူ
ဆရာမသာမက စစ်ေဆးအကဲြဖတ်အဖ�ဲမှဆရာဆရာမ
များပင်လ�င် ပညာေရးအရတရားမမ�တမ�များကုိ
လက်သင့်မခံဘဲ အာဏာဖီဆနြ်ခင်းလ�ပ်�ှားမ� တွင်ပါဝင်
ခ့ဲေ�ကာင်းသိ�ိှရ၍ အတိုင်းအထက်လွန ် ဂုဏ်ယူမိ
သက့ဲသိ�  များစွာ စိတ်ခွနအ်ားြဖစ်မိပါသည်။
ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများအတွက်လည်း ကုိဗစ်ကပ်
ေရာဂါေ�ကာင့် ပညာေရးေ�ှာင့်ေ�ှး�ကန ့�်�ကာလျက်�ိှသ
ည့် အေြခအေနမှ ယခုအာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့် ပုိမုိ
ဆုိးရွား�ကီးမားေသာ အေ�ှာင့်အယှက်အဟန ့အ်တား
များကုိ လက်သင့်ခံရေတာမ့ည်ြဖစ်သည်။ ပညာေရး
နယ်ပယ်မှေကျာင်း သားေကျာင်းသူများ၊ ဆရာဆရာမ
များကလည်းစစ်အာဏာ�ှင်လက်ေအာက်တွင် ြပနလ်ည်
ဖွင့်လှစ်ေသာ ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်�ကားရန၊်
တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရနဝိ်ေရာဓိများြဖစ်ခ့ဲ�ကေသာ်လည်း
မည်သိ� ပင်ဆုိေစကာမ� စစ်က�နပ်ညာေရး လက်ေအာက်
သိ�  ေခါင်းလ��ိဝင်ေရာက်ရန ်ြငင်းဆုိခ့ဲ�ကသည်။ 

ဌာနမှ ဘ�ဲယူစာတမ်းတင်သွင်းပါက မဟာဘ�ဲ�ှင့် ဌာန
တွင်ြပနလ်ည်လုပ်ကုိင်�ိုင်ရနရ်ာထူးတိ� �ြဖင့် ကမ်းလှမ်း
မည်ဟု ဖုနး်ဆက်အေ�ကာင်း�ကားေသာအခါတွင် က��်ုပ်
ပင်လ�င် ေတွေဝေ�ကာင့်�ကခ့ဲရပါေသးသည်။ ကျင့်ဝတ်
မညီ�ွတ်မ�၊ အာဏာအလွဲသုံးစားမ�များ ြပည့်�ှက်ေန
သည့် ပညာေရးအခင်းအကျင်းတွင် ပညာေရးဝနထ်မ်း
များ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းများပျက်ဆီးရသည်မ�
မက ြမနမ်ာပညာေရးစနစ်တိးုတက်ရန ်အေ�ှာင့်အယှက်
များ ြဖစ်ေစ�ိုင်သည်ကုိ သတိချပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

တစ်ဖက်တွင်လည်း ကေမာက်ကမြဖစ်ေနေသာ
�ိုင်ငံေရးအေြခ အေန�ှင့် လဲ�ပိ�လာေသာပညာေရးစနစ်
�ကားမှ အာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�မှတစ်ဆင့် စ�်ဆက်
မြပတ်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်မ�များြဖင့် အသွင်ေြပာင်းပညာေရး
စနစ်ကုိလည်း ေ�ွဦးေတာ်လှနေ်ရးတွင်ပါဝင်�ကသူများ
ကစတင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လာ�က
သည်။ ပညာေရးက�တွင်မူ ြမနမ်ာလ့ူငယ်များ စ�်
ဆက်မြပတ်ပညာသင်�ကား�ိုင်ရန ်�ကားကာလပညာေရး
အစီအမံများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လာ
�ကသည်။ ပညာေရးက� အာဏာဖီဆနြ်ခင်းေရ�ှည်
တည်တန ့�်ိုင်ရန ် �ကားကာလပညာေရးအစီအမံများ
ေကာင်း မွနစွ်ာ လည်ပတ်�ိုင်ရနသ်ာမက �ကားကာလ
ပညာေရးအဖ�ဲအစည်များ၏ ဘ�ာေရးတည်�ငိမ်မ�၊
ဆရာများသာမက ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ၏
လံုြခံ�မ��ိှေစေရးတိ�လည်းလို အပ်ပါသည်။
သိ� ေသာ်လည်း ေကျးလက်ေဒသ�ိှ ြပည်သူ လူထု
အတွက်မူ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ခံထားရြခင်း၊ နည်း
ပညာအရင်းအြမစ်များ အားနည်းြခင်းတိ� ကုိ
အတားအဆီးများအြဖစ် �ကံ�ေတ�ေနရဆဲ ြဖစ်သည်။
ေကျာင်းသားေကျာင်းသူအများစုအတွက်လည်းပဲ အင်
တာနက်အတွက် မုိဘုိင်းဖုနး်များသာအားထားအသုံးြပ�
ရသည်ြဖစ်၍ ထုိသိ�အေြခခံအရင်းြမစ်များ�ိှသည့်
အနည်းငယ်မ�ေသာ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ
အတွက်သာ ပညာသင်�ကားေရးနည်းလမ်းများကုိ
လက်လှမ်း မီ�ိုင်သည်။ လ�အခွင့်အေရးေစာင့်�ကည့်
ေလ့လာေရးအဖ�ဲ၏ သုံးသပ်အစီရင်ခံစာတွင်လည်း မ
�ကာေသးမီက ထုတ်ြပနလိ်ုက်သည့် ဆုိက်ဘာလံုြခံ�ေရး
ဥပေဒေ�ကာင့် ေရ�ှည်တွင် �ကားကာလပညာေရးစနစ်
တည်တံခုိ့င်�မဲေရးအတွက် �ိုင်ငံတွင်း�ှင့် ြပည်ပ�ိှ
ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ�ှင့် ဆရာဆရာမအ�ကား 
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https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20211210101905151
https://www.csis.or.id/publication/hanging-by-a-thread-education-in-post-coup-myanmar/
https://www.hrw.org/news/2021/02/12/myanmar-scrap-sweeping-cybersecurity-bill
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ချတ်ိဆက်ြခင်းတိ�အေပ� ထိခုိက်သက်ေရာက်မ�များ ြဖစ်
ေပ�လာ�ိုင်ေစသည်ဟု ပါ�ိှပါသည်။ အဆုိပါ ထုတ်ြပန်
ထားေသာဥပေဒတွင် အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသည့်
ေအာ်ပေရတာများအေနြဖင့် သုံးစဲွသူများ၏
အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ သတ်မှတ်ထားေသာ
စနစ်တစ်ခုတွင် သုံး�ှစ်အထိ ထိနး်သိမ်းထားရမည်ဟု
စစ်ေကာင်စီလက် ေအာက်ခံ ဆက်သွယ်ေရး�ှင့် သတင်း
အချက်အလက်နည်းပညာဝန�်ကီးဌာနမှ ေ�ကညာ
ထားသည်။ သုံးစဲွသူ၏အမည်၊ အင်တာနက်ပ�ုိတိုေကာ
လိပ်စာ၊ ဖုနး်နပံါတ်၊ �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ြပား�ှင့်
ေနထုိင်သည့်လိပ်စာတိ� ကုိ ထိနး်သိမ်းထားရမည့်
အချက်အလက်များအြဖစ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤ
က့ဲသိ�  ကန ့သ်တ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများကုိ
ေကျာ်လ�ား�ိုင်ရန�ှ်င့် �ကားကာလပညာသင်�ကားေရးကုိ
ြမ�င်တင်�ိုင်ေစရနအ်တွက် �ိုင်ငံတကာအစုိးရများ၊
ပညာေရး�ှင့် လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အဖ�ဲအစည်းများ
အေနြဖင့် �ကားကာလပညာသင်�ကားေရးကုိပ့ံပုိးကူညီ
ရနအ်ေရးတ�ကီးလိုအပ်လျက်�ိှေ�ကာင်း �ိုင်ငံတကာသိ�
သိ�ိှေစရန ် �ိှ�ိှသမ�သတင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်
ကူညီြဖန ့ေ်ဝေပးရနတ်ာဝန�ိှ်ေပသည်။  - Charming Htet

Eng Version ြဖင့် စာမျက်�ှာ (၃၃) တင်ွဖတ်���ိင်ုပါသည်။

ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ိှ လူငယ်များအတွက်မူ လက်�ိှြဖစ်ေပ�ေန
ေသာအာဏာသိမ်းမ�မှာ သမုိင်းေ�ကာင်း�ှည်�ကာစွာ
မျ�ိးဆက်အဆက် ဆက်�ကံ�ေတွခံစားလာခ့ဲရေသာ
ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်သည့် �ိုင်ငံေရးပဋိပက�များ
အဆုံးသတ်သိ�  ေရာက်�ိှေစမည့် ေစ့ေဆာ်မ�တစ်ခုဟုသာ
မှတ်ယူထား�ကသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းြခင်း၏
အကျ�ိးဆက်များအြဖစ် က��်ုပ်တိ�၏ ဘုိးေဘးများ
အပါအဝင် လက်�ိှ ဤေ�ွဦးေတာ်လှနေ်ရးတွင်
ြပည်သူလူထု၏ဘဝများ ပျက်စီးနစ်မွနး်ေစလျက်�ိှေစ
ေသာ်ြငား၊ စုေပါင်းအားြဖင့် တက်ညီလက်ညီ
ဆက်လက် ချတီက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ က��်ုပ်တိ�
မျ�ိးဆက်အတွက်သာမက အနာဂတ်မျ�ိ�းဆက်သစ်များ
အားလံးုအတွက် ခွင့်တူညီမ�ေသာပညာေရးစနစ်တစ်ခု
ကုိ ေဖာ်ေဆာင်�ိုင်ရနအ်တွက် အာဏာဖီဆနေ်ရး
လ�ပ်�ှားမ�ကုိ ဆုံးခနး်တိုင်ဆက်လက်ပါဝင်ရန်
သ���ိာနခ်ျထားရမည်ြဖစ်ေပေတာသ့ည်။
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ဒီအေ�ွးဦးထုပ်ေလးကုိ  မခ�တ်တမ်းဝတ်ထားရမယ်လိ�  
စိတ်ကူးထဲေတာင် ထည့မ်ထားမိခ့ဲဘူး။

ဒီအေ�းွဦးထုပ်ေလးကုိ မခ�တ်တမ်းဝတ်ထားရမယ်လိ�
စိတ်ကူးထဲေတာင် ထည့်မထားမိခ့ဲဘူး။
 
အေ�းွလက်အိတ်ကေလး ေြခစွပ်ကေလး 
မာဖလာေလး အြပည့်ဝတ်ထား�ပီးေတာမှ့ 
ထင်းမီးသုံးေချာင်းနဲ ့ အေ�းွဖုိ လိ� ေပါ။့

ဖိ�ှပ်ိမ�ယ��ရားြဖစ်တဲ ့�ိုင်ငံေတာ်ကုိ 
အြခားဖိ�ှပ်ိမ�ယ��ရားတခုခုနဲ ့ အစားထုိးဖိ�
�ကိ�းစားေနတာကလွဲလိ�  ဘာမှမထူးဘူးလိ�  
မေတးွမိလိုက်နဲ။့ 

�ိုင်ငံေတာ်အလံကုိအေလးြပ�ဖိ�  
ြငင်းဆနမိ်တဲက့�နေ်တာ်။ 
အ�ုိအေသေပးဖိ�  ဆ��လည်းမ�ိှပါ။ 

အေ�းွဦးထုပ်ေလးကုိ မခ�တ်တမ်းဝတ်ထားမှ။

"အသက်မေသရင်�ပီးတာပဲ။ �ကိ�က်တာလုပ်ခ့ဲ" ဆုိတဲ ့
အေမ့ရဲ� ခွင့်ြပ�ချက်ကုိရ�ိှ�ပီးြဖစ်တဲ ့အေမ့သားဟာ
အေ�းွဦးထုပ်ေလးကုိ မခ�တ်တမ်းဝတ်ထားပါတယ်။
 
ေ�ှ�တနး်ြပန ်ေဘာ်ဒါတေယာက်ရဲ� လက်ေမာင်းမှာ
မခ�တ်တမ်းဝတ်ထားတာကေတာ့
သ�အေမရဲ� ထဘီ အထက်ဆင်�ကိ�းေလးေပါ။့ 

က�နေ်တာ်တိ�  ြမနမ်ာေတွ 
အ�ကိမ်�ကိမ်အဖနဖ်န ်လူပါးဝခ့ဲတာေလ။ 

ဒီလို အ�ကိမ်�ကိမ်အဖနဖ်န ်လူပါးဝမ�ေ�ကာင့်ပဲ 
အင်အား�ိုင်ငံေရးဟာ 
က�နေ်တာ်တိ�လူမျ�ိးစုေတွအ�ကား 
ေဟာေ့နတာေပါ။့

အားလံးုညီတူညီမ�ြဖစ်သွားေအာင်
ေရာဗ့ျာ 
လူမျ�ိးစုေတွအားလံးုအတွက် အေ�းွဦးထုပ်ေလးေတွ
တစ်ေယာက်တစ်လံးုစီ။

က�နေ်တာ့်ဆီ�ိှတဲ့
 အေ�းွဦးထုပ်ေလးတစ်လံးုကုိေတာ ့
သိမ်းထားပါရေစ။

ြပည်မလိ�  မသုံးနဲကုိ့ယ့်လူ ေြမြပန ့ပဲ်သုံး။ 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်လိ�  
သုံးတာ�ကားတိုင်
း မဆီမဆုိင်စိတ်ဆုိးမိတဲက့�နေ်တာ်ပါ။
က�နေ်တာ်သိတာက 
တိုင်းရင်းသား၊ခုခံစစ်ဆင်��ေဲန�ကတဲ ့သူေတွလိ� ေလ။  

က�နေ်တာ့်အတွက် 
အေ�းွဓာတ်ြဖစ်တဲ ့အေ�းွဦးထုပ်ေလးပါ။
က�နေ်တာ့်ကုိ အ�မဲတမ်းနားလည်ယုံ�ကည်ေပးခ့ဲ�ကတဲ ့
ေဘာ်ဒါညီအကုိများ ချစ်ရသူများအားလံးု
ချးီယားပါခင်ဗျာ။

အေ�းွဦးထုပ်ေလးကုိ က�နေ်တာ် ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒါေပမယ့် 
အဲ့ဒီ အေ�းွဦးထုပ်ေလးကုိ 
မခ�တ်တမ်းဝတ်ထားရမယ်လိ�
စိတ်ကူးထဲေတာင် ထည့်မထားမိခ့ဲ�ုိး အမှနပ်ါ။

- ေဒါင့်လူ
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အဲဒီေန ့

အဲဒီေနကုိ့ တိ� ေရာက်ေအာင်သွား�ကပါစိ�
အဲဒီေနမှ့ာ
ေနမင်းဟာ �ပိ�င်ဘက်ကင်းေနလိမ့်မယ်
ေကျးငှက်ေတွဟာလည်း
သံ�ပိ�င်ေတးဆုိေနလိမ့်မယ်
ြပည်သူအေပါင်းဟာလည်း
အရင်ကဆုိခ့ဲတဲသီ့ချင်းေတွကုိ 
အမှတ်တရအြဖစ်
သီဆုိ�ကလိမ့်မယ်။

အဲဒီေနမှ့ာ
ြမစ်�ကီးေတွရဲ� ေရစီိးဟာ
လူေတွရဲ� ေပျာ်ရ� င်မ�ေ�ကာင့် ရပ်တန ့ေ်နမယ်။

ပင်လယ်ြပင်ဟာ�ငိမ်သက်ေနတယ်
လ�ိင်းလံးုေလးေတွကလည်း လူေတွရဲ�
သံစ�် စည်းချက်နဲ ့ ကုိက်ညီစွာ 
�ငိမ့်ေညာင်းေန�ကမယ်
အဲဒီေနမှ့ာ သိသူေရာ မသိသူေရာ
ဝမ်းသာအားရ �ှ�တ်ဆက်ေန�ကမယ်
ကေနတဲ ့ေဒါင်းကေလးေတွ လိပ်ြပာလံုလံု 
တွန�်က�းေန�ကမယ်
ကျားေတွ ြခေသ�့ေတွဟာ ထူးထူးြခားြခား
�ငိမ်သက်ေန�ကမယ်
ပနး်ေရာင်စုံေတွ ပွင့်လနး်လာပုံကုိ
မျက်ဝါးထင်ထင် ေတ��ြမင်�ကရမယ်
လမ်းမေတွမှာ စတုဒီသာေတွနဲ ့ 
ြပည့်လ�မ်းေနမယ်
မျက်လံးုေပါင်းစုံမှာ ေမတ� ာတရားေတွ 
လဲ့ေနမယ်။

အဲဒီေနမှ့ာ
သာလွနသူ်မ�ိှ
ညံဖျင်းသူမ�ိှ
အားလံးုဟာတနး်တူရည်တူြဖစ်တယ်
အားလံးုဟာ မိတ်ေဆွေတွ ြဖစ်တယ်
ကေလးေရာ လူ�ကီးေရာ ထမင်းေမ့ဟင်းေမ့ြဖစ်ေန�ကမယ်

အဲ့ဒီေနမှ့ာ
လက်ခုပ်သံေတွ
အားေပးသံေတွ ေနရာအ�ှ�ံ�ကားရလိမ့်မယ်
အပုိအလိုမ�ိှေအာင်ကုိေစ့စပ်ေသချာေနတယ်
ေတာေရာ�မိ�ပါမကျန ်စည်ကားေနလိမ့်မယ်
တိုင်းတပါးသားေတွရင်သပ်��ေမာေန�ကမယ်
ေခွးေလးေတွလည်းအေပျာ်အား�ကီးလိ�
ဝုတ်ဝုတ်ေတာင် မပီသ
ေ�ကာင်ကေလးေတွလည်း လည်ေချာင်း
နာေအာင် ေအာ်ဟစ်လိ�
ေအာင်ပဲွခံ�ကလိမ့်မယ်။

အဲဒီေနရဲ့�ေနဝင်ချနိကုိ်
ငါတိ�  ဘယ်ေတာမှ့ ေမ့မှာမဟုတ်
ကမ�ာေပ�မှာ အထင်�ှားဆုံးေနေ့တွထဲက 
တစ်ေန ့�ြဖစ်တယ်
တိုင်းြပည်ရဲ� လွတ်လပ်ေရးေန ့
ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်�ိုင်တယ်
ေနဝင်ဆည်းဆာမှာ ေခတ�  
�ငိမ်သက်�ကမယ်
အရင်အေ�ကာင်းေတွ ြပနေ်ြပာင်းေတးွရင်းေဆွး�ကမယ်

တချ�ိမျက်ရည်ကျေကာင်းကျ�ိုင်တယ်
တချ�ိငိုတဖုံရယ်တလှည့်ြဖစ်ချင်ြဖစ်မယ်
ေနဝင်သွားရင်အိမ်ြပန�်ကမယ်
မနက်ြဖနအ်တွက် အင်အားသစ်နဲ ့ အလုပ်ဆင်း�ကမယ်။
ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါးေကျာင်းတက်ဖိ�
ြပင်ဆင်�ကမယ်

အဲဒီေနကုိ့ သမုိင်းက မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ်
ေမာ်ကွနး်ေရးထုိး�ကလိမ့်မယ်
အဲဒီေနမှ့ာ ငါလည်းငါမှ့တ်စုစာအုပ်မှာ
မှတ်တမ်းေရးမယ်
ငါ�ှ့လံးုသားထဲမှာ ေကျာက်စာေရးထုိးမယ်
အဲဒီေနက့ ''ေ�ွဦးေတာ်လှနေ်ရး ေအာင်ပဲွေန ့''

 - Myat Minn Treasure(ြမတ်ေ�ွဦး) 

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၂၅)
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ကဗျာ

“က�နေ်တာ်တိ�က လူငယ်ေတွပါ။ က�နေ်တာ်တိ� မှာ အနာဂတ်�ိှတယ်။”
ဘ�ဲရရ မရရ၊ အလုပ်�ိှ�ိှ မ�ိှ�ိှ၊ ေကျာင်း�ပီး�ပီး မ�ပီး�ပီး
ငါတိ�  တစ်စုတစည်းတည်း သံ�ပိ�င်ညီညာခ့ဲ�ကေပမယ့်…

ြဖစ်ချင်တာေရာ၊ ြဖစ်သင့်တာေရာထက် 
ြဖစ်လာတာကုိပဲ အလိုက်သင့် ေရွးချယ်ရတဲ ့�ိုင်ငံမှာ ငါတိ� ေနတယ်။ 
အိပ်မက်ေတွကုိ ေလာင်စာလုပ်�ပီး မေသထမင်းမေသဟင်း ချက်စားတယ်။ 
တစ်ေနတ့ာ စိတ်အ�ွမ်းေတွကုိ 
ယမကာနဲေ့မျာချတဲသူ့ရယ်၊
ကုိရီးယားကားနဲ ့ ေရာချတဲသူ့ရယ်၊
ေဆးလိပ်ေင�နဲအ့တူ မ�တ်ထုတ်တဲသူ့ရယ်၊
နား�ကပ်တပ်�ပီး ေမျာလွင့်တဲသူ့ရယ်၊
ေကျာချလိ�  အိပ်�ကတဲအ့ခါ အိပ်မက်ကုိယ်စီနဲ။့
မျက်လံးုဖွင့်လျက် မက်ေနတဲ ့အိပ်မက်ဆုိးကေတာ ့
ငါတိ�  မလွတ်ေြမာက်�ိုင်ေသး။

သာတူညီမ�ဆုိတာ ချ�ိ(ဂျ�ိ)နဲလ့ား။ 
ေကျာင်းမတက်၊ အလုပ်ထွက်၊ အသုိက်အြမံ�ကုိဖျက်ခ့ဲရသူေတွကတစ်ဖက်၊
ေကျာင်းတက်၊ အလုပ်မြပတ်၊ မိသားစုလိုက် ခရီးထွက်ေနသူေတွက တစ်ဖက်။

“ေသသူမှာ အသက်��ရပ်၍ �ှင်သူမှာ အသက်���ကပ်” ဆုိတဲ ့
ဆရာေအာင်သင်းရဲ� စာသားကုိ အဲကွနး်ခနး်ထဲက လူတချ�ိက
လူမ�ကွနယ်က်စာမျက်�ှာေတွေပ� အလုအယက် တင်လိုက်�ကပုံများ။
�ကိ�းစင်ေပ�က၊ စစ်ေ�ကာေရးက၊ 
သံတိုင်ေနာက်က၊ ေ�ှ�တနး်တစ်ေနရာက 
ေနာက်ဆုံးထွက်သက်ေတွကေတာ ့
ညည်းသံတစ်ချက်မထွက်၊ 
ရဲရင့်စွာနဲ ့ တိတ်တဆိတ် �ငိမ်သက်ခ့ဲတယ်။

ခ��ာကုိယ်ကုိ ေြမမ�နလိ်ုရင်း�ပီး လမ်းခင်းေပးသူေတွရဲ� အ�ုိးြပာေတွေပ� 
ငါတိ� နင်းေလ�ာက်ေနတယ်။ 
အနာဂတ်တစ်ခုကုိ ေခ�းနဲ ့ ေသွးနဲ ့ တည်ေဆာက်ေနတဲ့
သူေတွကုိ ငါတိ�  တက်တက်�က�က ဝုိင်းဝနး်�ကဖိ� ေပါ။့ 
အနာဂတ်ေပျာက်တဲတ့စ်ေန ့ အတိတ်က 
ငါတိ�ပစ��ပ�နေ်တွကုိ သတ်လိမ့်မယ်။
 

-L

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၂၆)
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မုိးလင်းချနိကုိ်ေစာင့်ေနသူ

လစာနည်းငယ် ဝမ်းမလှလည်း
တိ� မိသားစု ေခ�တာစားခ့ဲဖူးပါ၏
တိ� မိသားစု လက်ဆုံစားချနိ်
လွမ်းမိပါ၏။

ဝတ်စားမှာဆုိ အြဖ�စိမ်းကုိ
�ှစ်သက်ြမတ်�ိးု တနဖုိ်းထား၍
ဆင်ြမနး်ခ့ဲချနိ ်လွမ်းမိပါ၏။

ေခါင်းမှာပနဖိ်�  ေရ�ကလစ်မ�ိှ
သိ� ေပမယ့်လည်း ေမတ� ာပွင့်ပနး်
တပည့်ေတွကမ်း �ှင်းဆီပနး်လှ
ေနစ့�်ေခါင်းပန ်ဆင်ြမနး်ခ့ဲရ
လွမ်းမိလှ၏။

�ှ�တ်ခမ်းနဖုိီး မတတ်�ိုင်လည်း
�ှ�တ်ခမ်းဆီက အြပံ�းအလ�
ေနစ့�်ေပးေဝ တပည့်အေထွေထွ
ဤအြပံ�းအား လွမ်းမိလှ၏။

ေနလ့ည်ေကျာင်းဆင်း ထမင်းစားချနိ်
စားသည့်ဆန�်ကမ်း ဆီမပါဟင်းကုိ
�မိန�်မိနေ်ဝစား တပည့်များအား
လွမ်းမိလှ၏။

ဆုိင်ကယ်မစီး စက်ဘီးမပါ
ေဝးကွာခရီး ေနတိ့ုင်းေလ�ာက်�ပီး
ဘယ်ေလာက်ေဝးေဝး အေရာက်�ှင်သည်ေကျာင်းဝထိိပ်
မှာ ဆရာမ့ျက်�ှာ
ေမ�ာ်ကာေစာင့်စား တပည့်များအား
လွမ်းမိလှ၏။

င�ုတ်သီးလည်း အေဝး�ကီးပဲ
�ကက်သွနန်လီည်း အေဝး�ိှ�မဲ
အာလးူေလးလည်း တစ်ေနရာစီပဲ
မုနလ်ာဥလည်း ေဝးကွာေနဆဲ

ကုိယ်စီဆင်�� ဲမတိုင်ပင်ဘဲ
ဆ��တူညီ တိုက်ပဲွဝင်သည်
မိသားစုဆီ လွမ်းမိပါ၏။

အမှနကုိ်လက်ဆဲွ ဘဝကုိရင်း
အသက်ကုိ�ှင်း စည်းစိမ်ကုိလ�တ်
ဂုဏ်�ိှနေ်တွစွန ့ ်
ဘဝမလှ CDMဆရာမ

သိ� ပါေသာ်လည်း သမုိင်းလှဖိ�
ရခဲလှသည့် လ�ဘဝမှာ
အလွမ်းေတွသိမ်း လူပီသေအာင်

ငါတိ� ��ကံေဆာင် �ှည်လွနး်ညတာ
မုိးလင်းချနိကုိ် ေစာင့်သည့်ပမာ
စိတ်ပင်ပနး်ေနရင်း အားတင်းကာေနမိပါေတာသ့ည်။

- Kumudra

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၂၇)
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လူငယ်တုိင်းဟာ အာဇာနည်

ေလ�ုေအး မှာ
ေတာ်လှနေ်ရး ဟာ လွယ်ကူသေလာက်
နဖူးေတ� ဒးူေတ�ဆုိ ေ�ှာင်ေြပး�ကတာချည်းပဲ
တကယ် ေတာ်လှနေ်နတာ
တကယ် အသက်ေပးေန တာ
လူငယ် လူငယ်
အာဇာနည် လူငယ်ေတွ ။

ေရေပ�ဆီေတွဟာ
ေလကနေ်ဝဖနေ်နချနိ်
ေတာ်လှနလ်ူငယ်ေတွဟာ
ငတ်တလှည့် ြပတ်တလှည့်
ေတာ်လှနေ်ရးအဓိဌာနကုိ် ကုိင်စဲွရင်း
ေတာ်လှနဆဲ် အသက်ေပးဆဲ။

ပနး်ပင်�ကီးလမ်းမှာ
ရဲရဲနေီစွး ဇာနည်ေသွးေတွကုိ
ေခွးဆဲွေလေတာ့
ဝုိင်း�ပီး ၀မ်းနည်း�က ၊ Click�က
မည်မ�ပင်မ�ကာလိုက်ပါ
ေမ့ေပျာက်�က ၊ မ Click �က
တကယ်အသက်ေပးလိုက်ရတာက
လူငယ်ေတွ
အာဇာနည်လူငယ်ေတွ ။

ေလ�ုေအး မှာ
ေတာ်လှနေ်ရး ဟာ လွယ်ကူသေလာက်
နဖူးေတ� ဒးူေတ�ဆုိ ေ�ှာင်ေြပး�ကတာချည်းပဲ
တကယ် ေတာ်လှနေ်နတာ
တကယ် အသက်ေပးေန တာ
လူငယ် လူငယ်
အာဇာနည် လူငယ်ေတွ ။

ေရေပ�ဆီေတွဟာ
ေလကနေ်ဝဖနေ်နချနိ်
ေတာ်လှနလ်ူငယ်ေတွဟာ
ငတ်တလှည့် ြပတ်တလှည့်
ေတာ်လှနေ်ရးအဓိဌာနကုိ် ကုိင်စဲွရင်း
ေတာ်လှနဆဲ် အသက်ေပးဆဲ။

ပနး်ပင်�ကီးလမ်းမှာ
ရဲရဲနေီစွး ဇာနည်ေသွးေတွကုိ
ေခွးဆဲွေလေတာ့
ဝုိင်း�ပီး ၀မ်းနည်း�က ၊ Click�က
မည်မ�ပင်မ�ကာလိုက်ပါ
ေမ့ေပျာက်�က ၊ မ Click �က
တကယ်အသက်ေပးလိုက်ရတာက
လူငယ်ေတွ
အာဇာနည်လူငယ်ေတွ ။

- Wink

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၂၈)
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February 1st 2021: 6 am sharp. 
 It was the first day of a Karate class I was
planning to take. I was paddling my cycle from my
place in North Okkalapa to Tha Mine(1), enjoying
the 45-minute ride, and thinking about what I will
be doing for the upcoming year. Things were
going well for me, and I was incredibly excited. I
was about to finish my BBA studies, and my
volunteering experiences with different INGOs
were going well. Breezing my bike through the
wind, I was musing on ideas of what I would say
when the internship interviewers asked me about
myself.
 When I got to my Karate class, I saw my friend
arriving with her mother. For some reason, I
thought to myself, and they looked a little tense.
They told me that my friend’s father received a call
at 4 am with the news that the military had
detained Aung San Suu Kyi, then Myanmar’s
State Counsellor, along with other politicians. At
first, I didn’t feel anything special except feeling a
little upset, not because I realized the impact of
this military coup, but only because I couldn't
attend the Karate class anymore as I had planned.
My friend’s mom suggested we wait and see what
happens, at least for a few days. On my way back
home, I noticed everyone was talking about the
coup, so I thought this could be a really serious
matter!

Nobody’s free until everybody’s free: Fighting for a True Liberation from
Myanmar 

 In the coming three days, I didn’t notice any
violence in my neighborhood. People were
gathering in small groups and constantly talking
about how the military detained the politicians and
were guessing what the military's next moves
would be. Their voices were in fact low when they
were talking about what the coup meant. The
streets became quiet, which made me realize that
this was something serious. On the 4th day, small
protests started taking place on the streets. Some
people were still saying not to fall prey to the
military by protesting too quickly (i.e., the military
could arrest people for protesting). 

Later on, everyone realized the coup was not
temporary, so we were all on the streets voicing
our dissent against the military takeover of our
country and trying to gain international attention
on the issue. Here and there, we saw some letters
and statements from foreign embassies, the UN,
saying they were sorry and were also against the
military regime. 

But who would have thought those were just all
empty words and gestures?

 Now, people in Myanmar had only one thing to do
before the dictator started killing the peaceful
protestors by shooting them right in the head; to
march on the streets.
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My social media newsfeed was filled with people
mourning Mya Thwe Thwe Khaing(2)’s death.Until
this moment, I still didn’t fully understand how
badly the military coup would affect my future,
including my education, except knowing that I felt
dissident against it. Just like many youths and
those who paid for our revolution with their lives
did, I used to write my name, my blood type, and
my phone number on my hand. So many of us are
ready to die instead of staying under the
dictatorship. You can say this was the peak of the
revolution. 

With time, many civilians and, more importantly,
the youth took up arms for democracy. I witnessed
many brave deaths, although I still was not able to
figure out why everything was happening. It was,
and it still is, a distinctive nightmare for the people
of Myanmar. Thousands of questions still remain
to this day. How could it happen? What is the
outcome of those deaths? Do people really need
to die? Why is no one in power giving a damn
about this? 
 The lack of support for Myanmar youth is not new
but has been present even prior to the coup. State
oppression affects different populations based on
gender, class, religion, and more. For instance,  

my grandparents were so worried about my
mother being raped on her way to school that she
ended up not finishing school. Meanwhile, her
brothers had a chance to finish their schooling. In
addition to this gendered struggle for access to
education in Myanmar, socioeconomic status
creates a class divide in who gets access to what
kind of education. Even after the coup now, well-
to-do parents still might be able to make way for
their child's dreams by sending them to foreign for
studies. During my school years, out of fear that I
was not getting proper education from the
corrupted education system and with the belief
that I would get a better education elsewhere, my
parents saved up money to send me to private
after-school classes(3). During my time in public
school, teachers discriminated against me by
saying, “We didn’t give you good grades because
you didn’t solve the math problems our way” (i.e., I
learned a different way of calculating math in my
private tuition classes.) Education in Myanmar
was and has been barely a system to conform the
youth to certain ideologies and practices that the
state aspires to impose. 
Upon graduating from high school, youths are
forced to pursue a professional career mandated
by the government based on high school exam 

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၃၀)

https://www.bbc.com/news/world-asia-56122369
https://www.nytimes.com/2021/05/25/world/asia/myanmar-poets.html


SPRING UNIVERSITY MYANMAR NOVEMBER 2022 | ISSUE NO .1

marks. I, for one, was so stressed out from being
forced to pursue a career only by the
government’s mandate(4). Regardless of its
independence from the British in 1948, Myanmar
couldn’t breathe free air because eras of one
military regime after another had crippled our
dreams. For the twelve years, I was in school, we
weren’t taught to question things critically because
the teachers would get mad if we asked them
anything out of the syllabus or anything. We have
been learning English since elementary school,
but no sixteen-year-old is confident enough to
make small talk in English. During my first year at
the university, I was also shocked to learn that all I
needed to do to complete an assignment was to
buy a book with answers and copy/paste the
answers.  This corrupted education, or what we
call “teaching parrots how to speak(5)” is the
legacy of the previous military regimes. 

However, during the previous democratic
government, we began to see a glimpse of the
light of the change in education. With the stage of
the coup, even that light is gone. Let alone fixing
the education system, my brothers can no longer
play football on the streets due to the fear that
they would get arrested for being in a gathering.
Still, there are thousands of urban middle-class
privileged youth who are still able to access
education even under the current military
dictatorship or those who have joined international
schools, or adults who can still pursue the careers
they want. I wonder how the youth with no class
privilege to access education outside of Myanmar
under the previous dictatorship faced a situation
like this, and still can impact the country’s future.
Now, children as young as eight or ten are forced
to join the workforce, and the revolution as they
need more to survive than to go to school.

Right now, Myanmar youth are in no way at the
stage of thinking anything else rather than
surviving. “Let's say we win this battle somehow,
is there any guarantee that the dictatorship won’t
repeat ever again?” I asked a friend of mine, a
fellow youth in Myanmar. 
He replied, 
 “No, you don’t need arms to promote fascism.
Let’s say we win tomorrow, and NUG(6) forms a
new government. But it will do nothing to address
class struggle or the question of federalizing the
country. Then it is very easy 
for a new force to appear again. Even if, through
pure luck, we defeat the military, the NUG has no
plan to revolutionize society. They will make a few
laws promoting equality, they will urge people to
be moral citizens, and then they will ignore the
fundamental problems. This will lead to a second
military-like organization, more unrest, and a
political disaster. I mean, that was what happened
in the 1950-1960 era as well. U Nu(7) and other
politicians tried to appeal to Burmese culture and
Buddhism instead of tackling the problems that
their government was facing. They tried to
negotiate with the fascists like Ne Win(8), while
brutally opposing any challenges from the left. The
88 generation (9) was struggling for the nation, but
they defined the the nation as the property of the
Bamar Buddhist people. That is why you have
public figures like Min Ko Naing(10) and Min Htin
Ko Ko Gyi(11) saying that Rohingyas don't exist.
So they failed to build alliances, and they failed to
bring minorities into their movement. And every
movement that doesn't do that will fail as well.” I
have come to believe that if we want to make a
change for the future of Myanmar youth, we can’t
only focus on one thing, i.e., winning the
revolution. But we also have to think about class,
race, gender, disability, body shaming, and so on. 
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 A true liberation fights not just for one oppressor but for all those intersecting systemic oppressions. A
Liberation movement that fights for only one oppressor is simply an attempt to usurp power from a more
dominant group. To truly lead to liberation for all, we should apply intersectional analysis at every point of
the struggle, including education, and make sure that no group is left behind or marginalized for the “greater
good.” To paraphrase Fannie Lou Hamer’s quote, how can all of us be free when one of us is still in chains?

1. Located on the insein road, 7.2 km away from my place. 
2. First civilian who got shot in the head and died. 
3. The head teachers in public schools would offer after-school classes only to give out the answers to the exam questions.
4. When the coup happened, I was studying Philosophy for my undergrad through distance-education because I didn’t get high enough
marks to enter the most desired professions like Medicine and Engineering. Myanmar higher education doesn’t value majors in
humanities and social sciences like Philosophy and therefore there are hardly any career prospects for those who study those majors as
well.
5. It means students are supposed to remember everything whether they understand it or not to get good marks on exams. 
6. The National Unity Government of the Republic of the Union of Myanmar (abbreviated NUG ) is a Burmese government in exile formed
by the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), a group of elected lawmakers and members of parliament ousted in the
2021 Myanmar coup d état. It includes representatives of the National League for Democracy (the deposed ruling party of former state
counselor (Aung San Suu Kyi), ethnic minority insurgent groups, and various minor parties.
7. Nu, commonly known as U Nu also known by the honorific name Thakin Nu, was a leading Burmese statesman and nationalist
politician. He was the first Prime Minister of Burma under the provisions of the 1947 Constitution of the Union of Burma, from 4 January
1948 to 12 June 1956, again from 28 February 1957 to 28 October 1958, and finally from 4 April 1960 to 2 March 1962.
 8. Ne Win was a Burmese politician and military commander who served as Prime Minister of Burma from 1958 to 1960 and 1962 to
1974, and also President of Burma from 1962 to 1981. Ne Win was Burma's military dictator during the Socialist Burma period of 1962 to
1988. 
 9. There was a 88 Generation Student Movements, a Burmese pro-democracy movement known for their activism against the country's
military junta. Many of its members were imprisoned by the Burmese government on charges of "illegally using electronic media" and
"forming an illegal organization". 
 10. He is a leading democracy activist and dissident from Myanmar. He has spent most of the years since 1988 imprisoned by the state
for his opposition activities. The New York Times has described him as Burma's "most influential opposition figure after Aung San Su Kyi. 
11. He is a Burmese politician and leading democracy activist. For his protests against the military government, he spent over 17 years in
prison on multiple occasions between 1989 and 2012. He was considered a prisoner of conscience by Amnesty International. BBC News
describes him as a key member of the 8888 Generation movement. He is one of the country's most prominent activists, second only to
Min Ko Naing.

 - VK
Young Myanmar’s Scholars

Commentary Series
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 My colleagues and I were working painstakingly
to complete our Master's thesis dissertation. I was
nervous and excited about what lay ahead, more
importantly, what I had to offer to my university
and community. Dr. Myo Thein Gyi, the former
Minister of Education, revealed that 14
universities, including Yangon University and
Mandalay University, were to be granted
decentralized education opportunities and
autonomy. Faculty and students at my university
were exhilarated and anxious to help organize our 
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Susta inabi l i ty  in  the  Youth  Civ i l  D isobedience Movement :
St rengthening the  ro le  o f  educat ion  in  Myanmar

university charter draft and make amendments in collaboration with all relevant stakeholders. Along with
these notable and impactful reforms, students, faculty, and alumni felt motivated to be part of the initiatives
and contribute back to our alma mater upon graduation. With this hope to witness better reforms and
continue nurturing democracy and its values, we cast our second-ever democratic vote. To be sure, the right
to vote was still tenuous among marginalized religious and ethnic communities characterized by systemic
racism and exclusion from the political setting. As we expected, the National League for Democracy (NLD)
won a second term in a landslide victory. However, everything came to a grinding halt when the military
staged a coup d’état on 1st February 2021. The coup shattered the dreams of 54 million people, and the
author was among them. The regime imposed a year-long emergency and shut down the internet across the
country. With a strong desire to restore hope, dreams, and democracy after the February 2021 coup
perpetrated by Min Aung Hlaing, the general of Myanmar's notorious military, the Tatmadaw, civil servants,
students, and youth leaders across the country participated in the nation's extensive and on-going anti-coup
movement. As a result, youth participants in the Civil Disobedience Movement (CDM) created the
momentum to sustain the Spring Revolution.

 For instance, Dr. Tayzar San, a medical doctor
and a librarian, and his colleagues converged in
front of the University of Medicine, Mandalay
(UMM), urging the public to join the resistance
movement and a peaceful demonstration against
the military coup three days after the coup. To this
day, this defiance has triggered a wave of
nationwide protests and massive civilian
involvement, led mainly by the youths of
Myanmar. Mass anti-regime demonstrations
began in major cities such as Yangon, Mandalay,
and Naypyitaw in just a few days. 

Photo: Tayzar San and his pro-democracy colleagues
protesting in front of UMM three days after coup, Source from
Reuters/Stringer 
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Medical and healthcare professionals accelerated
the Civil Disobedience Movement (CDM) along
with teachers, engineers, lawyers, and other civil
servants. Every day, people in Myanmar led these
widespread protests, big or small, urging civil
servants from local administration offices to banks
and to various government sectors to join the Civil
Disobedience Movement. As part of the CDM,
many of us decided against submitting our
dissertations and refused to graduate under this
regime. What's more, we were deeply moved and
motivated after learning that our supervisor and
even the chair of the board of examiners
participated in the movement and stood up for
education justice for our nation. Unfortunately, the
coup has aggravated the significant disruptions
that occurred in what was already challenging
academic year for students and faculty due to the
Covid-19 pandemic. The anxiety of returning to
the military education system impacts everyone
involved in education, despite opposition to
reopening and politicizing education. This author
was both distressed and overwhelmed upon
receiving a call from our department, urging me to
complete my thesis and being told I would be
offered the Master of Science (MSc) degree and a
faculty position in return. Such unethical practices
and abuse of power in the academic setting have
jeopardized the livelihood of academic
professionals and caused disruptions in the
education system in Myanmar. 
Despite the political turmoil and the collapsed
education system, the CDM has creatively evolved
into a structure that provides sustainable and
transformative approaches to both participants
and the Spring Revolution. For instance, in the
education sector, interim education programs
(IEPs), also known as alternative education, were
developed to provide learning opportunities for the
youths in Myanmar. 

The CDM's sustainability significantly depends on
the functionality of the IEPs and the financial
sustainability and security of the faculty,
administrative staff, and students. Unfortunately,
challenges, including intermittent internet
shutdown and inaccessibility to technical
resources, remain hindrances for communities in
rural settings. Since most students only have
access to mobile phones for internet access, and
only a fraction of people have access to the
internet and remote learning platforms. Another
challenge reported by HRW includes a recently
introduced cybersecurity bill that risks long-term
damage to attempts to strengthen the interim
university system and link academics and
students in and outside the country. This proposed
law mandates that internet service providers shall
store a variety of user data for up to three years
"at a facility designated by" the military junta's
unnamed cybersecurity ministry. This data
includes the user's name, IP address, phone
number, ID card number, and physical address. In
order to mitigate these challenges and promote
the strength of the IEPs, the international
communities, including foreign governments and
education and human rights agencies, must
amplify the importance of supporting academic
freedom through IEPs and cross-border channels. 

To the world, our atrocity might have been just
another coup d'état in an unknown country. Still,
for youths in Myanmar, it was an evocative déjà vu
of our long history of atrocious political violence
and an assault on our future and dreams. As
much as the coup has disrupted our livelihoods
and filled our lives with constant heartaches and
despair, from what our ancestors and the Spring
Revolution have shown, we can continue to hope
for a better future by finding collective strength
and resilience in our community. 
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After all, our unequivocal commitment to the CDM remains consistent in our hearts as we still strive to build
a decentralized education system that brings quality education for us and many generations. 
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III Protest

Three-finger salute has become the symbol of defiance
against authoritarianism, initially started by Thai pro-
democracy activists. It has also been widely used by
Myanmar people as part of the resistance.
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University of Yangon Students' Union (UYSU)’s Protest on
February 6, 2021

Buddhist monks participating in protest in support of the
students' union’s march
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Student scouting safety for UYSU's march while participating
in the protest

ေ�ဦွးဂျာနယ် စာမျက်�ှာ (၃၈)



SPRING UNIVERSITY MYANMAR NOVEMBER 2022 | ISSUE NO .1

Youths demonstrating in a spiderman costume with a sign
replacing "Far From Home" with "Far From Democracy"
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People participating in Three-finger salute
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People displaying peaceful defiance against armed police
forces who were guarding the soldiers in the building
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