Teksti Ko Lin

ကိုလင္း ဘ၀ အျမင္ႏွင့္ ျဖတ္သန္းမူ အက်ဥ္း
က်ေနာ္ အမည္ ကိုလင္း ျဖစ္ပါသည္၊ က်ေနာ္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ယူဗားစကူးလား ျမိဳ ့သို ့၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္
ေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့သည္၊ က်ေနာ္တြင္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ႏွင့္ မိသားစု စုစုေပါင္း ၄ ဦး အတူတကြ
ေနထိုင္သည္၊

က်ေနာ္၏ သားသမီးမ်ားသည္ ကေလးထိမ္းေက်ာင္းတြင္ ေန ့စဥ္ သြားေရာက္ ျပီး က်ေနာ္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္
သူတို ့မွာ ဖင္လန္ ဘာသာ စကားသင္ေက်ာင္းတြင္ ေန ့စဥ္ သြားေရာက္ စာသင္ႀကားေနသည္၊ ဖင္လန္
ဘာသာ စကားသည္ စိတ္၀င္စားမူ ရွိပါက သင္ႀကားရာတြင္ အခက္အခဲ မရွိေသာ္လည္း၊ ေရာက္ခါစ
ဖင္လန္ဘာသာ စကား သင္ႀကားရာတြင္ အလြန္အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့သည္၊
ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ ေနထိုင္စဥ္ ဘ၀
က်ေနာ္သည္ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္ ေနထိုင္စဥ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင့္ ျပည္ ေကာ္လိပ္

ဒုတိယ ႏွစ္ေက်ာင္း

သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ပညာသင္ႀကားေနစဥ္ ျမန္မာျပည္၏ ႏို္င္ငံေရး ေျပာင္းလဲမူမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္၊

ျမန္မာျပည္သည္ (၁၉၄၈)လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ၁၀ ႏွစ္ ေလာက္အႀကာတြင္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျပီး
ေနာက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္တြင္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေနထိုင္ခဲ့ရသည္၊ ယၡဳအခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္
အင္မတန္ ဆိုး၀ါးေသာ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ေအာက္တင
ြ ္ ျမန္မာျပည္သား အားလံုး ေနထိုင္ေနရသည္။
က်ေနာ္သည္ အမိျမန္မာျပည္ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ေရး လူပ္ရွားမူ အတြင္း၀င္ေရာက္

ပါ၀င္ခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းေသာအခါဖမ္းဆီးျခင္း မခံရ ေအာင္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္သို ့
ထြက္ခြါလာခဲ့သူ

တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊

ထိုင္းျမန္မာ

နယ္စပ္ေဒသတြင္

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ့အတြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရာ ေနရာေဒသ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားကိုသာြ းေရာက္ခဲ့ျပီး ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္၊
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း က်ေနာ္တို ့ဘ၀မ်ားသည္ အလြန္အင္မတန္ ႀကမ္းတမ္း ခက္ခဲ

မူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္၊ အစားအေသာက္မ်ားရွားပါးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆး၀ါးမ်ား ရွားပါးျခင္း၊

ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေန ့စဥ္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေတြႀကံဳခဲ့ ရသည္။
ထိုေနာက္ က်ေနာ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ျမိဳ ့ေတာ္ ဘန္ေကာက္တြင့္ ျမန္မာ ႏို္င္ငံေရး ရံုးတစ္ရံုးတြင္ ျပန္ႀကား
ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္၊

က်ေနာ္၏

လုပ္ငန္းမ်ားမွာ

လစဥ္

သတင္းစာေဆာင္မ်ား

ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗီဒီယို သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား

ရိုက္ကူးျခင္း၊ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားသို ့သာြ းေရာက္ျပီး ျပည္တြင္းစစ္သတင္းမ်ား ယူျခင္း စေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္၊

က်ေနာ္

စိတ္၀င္းစားမူ ေကာင္းေသာ ႏွစ္သက္ ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္၊

အတြက္ထိုလုပ္ငန္းသည္

အင္မတန္

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ေနထို္င္စဥ္ လူပ္ရွားမူ
ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္း ေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာေႀကာင့္ မိသားစုဘ၀ မ်ား အစစ ေအးခ်မ္းမူရွိပါ

သည္၊ေရာက္ခါစတြင္ ဘာသာစကား သင္ႀကားမူ ခက္ခဲျခင္း ႏွင့္ ရာသီဥတု ဒဏ္ ေအးျခင္းေႀကာင့္
အခက္အခဲအနည္းငယ္ ရွိပါသည္၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ၏အေကာင္းဆံုး မွာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကူညီေပးမူ
မ်ားသည္အင္မတန္ေကာင္းမြန္ေသာ ႏို္င္ငံတစ္ခုျဖစ္ေႀကာင္း ေတြ ့ရသည္၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာ မ်ားတြင္
လည္း အင္မတန္ေကာင္းမြန္ေသာ ႏို္င္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံ
တစ္ခုျဖစ္သည္၊
ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ရွိျပီး ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္သည္ ဖင္လန္ဘာသာ စကားကို အဓိကထား သင္းႀကား
ရင္း တစ္ဖက္မွာလည္း အမိျမန္မာ ျပည္ အတြက္မိမိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္
ေနသည္၊ ေန ့စဥ္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ဆိုင္ ေသာ သတင္းမ်ားကို အင္တာနက္ ၀က္ဆိုက္ မ်ား၊ ေရဒီယိုသတင္း
မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ တြင္ ယၡဳအထိ ေနထိုင္ေနေသာ ရဲေဘာ္မိတ္ေဆြမ်ား ထံမွ ရရွိေနသည္၊ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံ

ယူးဗားစကူးလား တြင္ ေနထိုင္ ေနႀကေသာ ျမန္မာျပည္ဖြားတိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း
မိမိတို ့ျမန္မာျပည္ အတြင္းေနထိုင္ႀကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ မေမ့ ႀကရန္အျမဲတိုက္တြန္း
ေပးသည္၊
ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ယူးဗားစကူးလား ျမိဳ ့တင
ြ ္ ေနထိုင္ႀကေသာ ျမန္မာျပည္ဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားအား စုစည္းျပီး
မိမိ တို ့သည္ လူမူေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ယဥ္ေက်းမူဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ လူမူေရးအဖြဲ ့တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္၊ ထိုအဖြဲ ့ကို၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ
ယူးဗားစကူးလား ျမိဳ ့တြင္ေနထိုင္ႀကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား စုစည္းျပီးတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊
မိမိ တို ့ ျမန္မာ ႏို္င္ငံ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမူမ်ား ရိုးရာ၀တ္စား ဆင္ယဥ္မူမ်ား၊ ကို ဖင္လန္ႏို္င္
ငံသားမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ား သိရွိ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူ ျခင္း ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ ့စည္းျခင္း
ျဖစ္သည္၊
အဖြဲ ့၏ အမည္မွာ ျမန္မာႏို္င္ငံ တိုင္ရင္းသားေပါင္းစံု လူမူကူညီေရး အသင္းျဖစ္သည္၊
ALL BURMESE NATIONALITIES SOCIAL ASSOCIATION .JKL ( ABNSA )

မိမိတို ့ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မွာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ ယဥ္းေက်းမူဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို မိသားစုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္
ေပးႏိုင္ ရန္ႏွင့္ အမိျမန္မာျပည္ ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒုကၡ ေရာက္ေနႀကသည္ကို မေမ့ႀကရန္ ျဖစ္သည္၊
အဓိက မိမိ တို ့ျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းမွာ ျမန္မာျပည္ဖြား ကေလးမ်ားကို ျမန္မာစာ သင္ႏိုင္ေရး ျဖစ္

သည္၊ ျမန္မာ စာသင္ေက်ာင္းေလးတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္လာရန္ အလြန္လိုးလားပါသည္၊ အျခားျမိဳ ့မ်ားတြင္
တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာစာ သင္ေက်ာင္းေလးမ်ား တည္ထားျပီး စာေပ
မ်ားသင္ႀကားလွ်က္ ရွိေနသည္။

အနာဂါတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
က်ေနာ္သည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ မိမိလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေသာ ဓါတ္ပံု ဗီဒီယို လုပ္ငန္းမ်ား၊ စာေဆာင္ ထုတ္လုပ္
ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အတတ္ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ ပညာ သင္ႀကား
ျခင္ပါသည္၊ အခြင္ ့အေရး ရလွ်င္ ထိုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည္ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ဆက္လက္

ပညာသင္ႀကားႏို္င္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္၊ မိမိ၏ မိသားစုႏွင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္
ေနထိုင္သြားရန္ ႏွငိ့ သားသမီးမ်ားအား ပညာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္စြာသင္ႀကားႏိုင္ရန္ အထူးေမွ်ာ္
လင့္ထားပါသည္၊
ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါး ေႀကာင္း သိရွိရသည္၊ သို ့ေသာ္ အနာဂါတ္ကာလတြင္ အလုပ္
အကိုင္မ်ား ေပါမ်ားလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္၊ မိမိ အေနႏွင့္ မိမိ တပ္ေျမာက္ထားေသာ အသိပညာ
မ်ားျဖင့္ တစ္ေန ့တစ္ရက္ တြင္ ့ျမန္မာျပည္ ရွိတိုင္းရင္းသား အားလံုးအတြက္ ျပန္လည္၍လုပ္ ကိုင္ေပး
ရန္ ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္၊

ျဖစ္ေစျခင္ေသာစိတ္ကူးယဥ္မူမ်ား
မိမိ ၏ စိတ္ကူးယဥ္ မူမ်ားမွာ မေ၀းေသာ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ဖင္လန္ႏို္င္ငံ တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ
ျမန္မာႏို္င္ငံသား တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ၏ဘ၀မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ အစဥ္ေျပစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၏ ရင္ေသြးငယ္ကေလးမ်ားအားလံုး အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ားသင္
ႀကားျပီး တစ္ေန ့တစ္ခ်ိန္ အမိျမန္မာျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အကဴိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ လုပ္
ကိုင္ေပးျခင္းမ်ားကို အထူးလိုလားပါသည္၊
ထိုအတူ အမိျမန္မာျပည္တြင္လည္း မိမိတို ့ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏို္င္ငံေတာ္တခု အ ျဖစ္
တည္ရွိေနျခင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးစိတ္ခ်မ္းသာယာစြာ

ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျပီး

တိုင္း

ရင္းသား အားလံုးစည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ သြား
ရန္သည္ က်ေနာ္ ဘ၀ ၏ ေန ့စဥ္ စိတ္ကူးယဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

