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ကချင်ြပည်နယ်တင်ွ ကာလ�ကာ�ှည်ေနရပ်စွန ့�်ခွာေနထုိင်ေနရေသာရပ်ရွာလထုူများသည်
၎င်းတိ�၏ဘဝြပနလ်ည် စတင်�ိင်ုရန ်အခွင့်အလမ်းများကုိ ရ�ိှေန�က�ပီြဖစ်သည်။

ဦးအင်ေဒါင်လေရာ်(၄၆�ှစ်)သည် သစ်�ှင့်အိမ်အမုိးသွပ်ြပားတိ�အသုံးြပ�၍ေဆာက်လပ်ုထား

ေသာ ၄င်း၏ အိမ်အသစ်ကုိလည်ပတ်�ကည့်���ေနရင်း ြပံ�းေပျာ်မ�ေတအွြပည့်�ှင့်ြဖစ်ေနခ့ဲ

သည်။

“က�နေ်တာ ်ဘယ်ေလာက်ေပျာေ်နတယ်ဆုိတာ စကားလုံး
ေတွနဲ ့ ဘယ်လုိေဖာြ်ပရမလဲကုိမသိေတာဘူ့း။ အခုချနိက် စ
�ပီး က�နေ်တာန်ဲက့�နေ်တာ့က်ေလးေတွအတွက် ဘဝကပုိ
အဆင်ေြပလာေတာမှ့ာပါ” လိ�  ေြပာြပပါသည။်

ဦးအင်ေဒါင်လေရာ်တိ� မိသားစုသည် ၎င်းတိ�၏ ေနအိမ်အသစ်သိ�  ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ

တင်ွ ေြပာင်းေရ� �ေနထုိင်ခ့ဲ �ကသည်။ ၎င်းတိ�သည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအေ�ှ�ေြမာက်ပုိင်း

ကချင်ြပည်နယ်တင်ွ ြပည်တင်ွးေနရပ်စွန ့�်ခွာေရ� �ေြပာင်း ေနထုိင်သူများတည်ေထာင်ထား

သည့် ဝုိင်းေမာ်�မိ�နယ်�ိှရွာသစ်တစ်ရွာြဖစ်သည့် မုိင်းနားဆွတ်�ကိ�င်သိ�  ပထမဆုံး

ေြပာင်းေရ� �လာသူများထဲတင်ွပါဝင်ခ့ဲသည်။ အများစုမှာ ကချင်လတ်ွေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်

(KIA) �ှင့် ြမနမ်ာ တပ်မေတာ်(MAF)တိ�အ�ကားြဖစ်ပွားခ့ဲသည့်လက်နက်ကုိင်ပဋိပက�ေ�ကာင့်

၂၀၁၂ ခု�ှစ်မှစတင်၍ ေနရပ်စွန ့�်ခွာ ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ေနရသည့်ြဖစ်စဥ်အတင်ွးကျ

ေရာက်ေနရသူများြဖစ်သည်။ “ဆွတ်�ကိ�င်” ဆုိသည်မှာ ေဒသသုံး ကချင်ဘာသာစကားြဖင့်

သာယာဝေြပာေရးဟအုဓိပ�ါယ်ရ�ပီး အနးီနား�ိှစခနး်တင်ွ ဆယ်စု�ှစ်တစ်ခု�ကာ ေနထုိင်�ပီး

ေနာက် ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ အနာဂတ်ဘ၀ေမ�ာ်လင့်ချက်အတက်ွရည်ရွယ်၍ စခနး်တင်ွး

ေနထုိင်သူများမှ ေရွးချယ်ထားေသာအမည်နာမြဖစ်သည်။၂၀၁၈ခု�ှစ်တင်ွ ယင်းေဒသ�ိှ

ေြမပုိင်�ှင်တစ်ဦးမှ ၎င်းပုိင်ေြမများကုိ ေရာင်းချရနစ်ခနး်တင်ွးေနထုိင်သူများအားကမ်းလှမ်း

လာေသာအခါတင်ွ၎င်းတိ�၏ဘဝသစ်ကုိြပနလ်ည်စတင်�ိင်ုရန ်ထုိအခွင့်အေရးကုိအရယူခ့ဲ

သည်။ ေနရပ်စွန ့�်ခွာမိသားစုေပါင်းများစွာက ကုိယ်ပုိင်စုေင�ှွင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဆွမျ�ိး

များထံမှေချးေငမွျားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်းအသီးသီးေြမကွက်များ၀ယ်ယူ�ပီးေနာက် မုိင်း

နားဆွတ်�ကိ�င်  စတင်ေမွးဖွားလာခ့ဲသည်။



များမ�ကာမီပင် အိမ်ေဆာက်လပ်ုသည့်လပ်ုငနး်များကုိ ကုလသမဂ�ဒကု�သည်များေအဂျင်စီ

(UNHCR)၏ ေဒသတင်ွး မိတ်ဖက်အဖ�ဲတစ်ဖ�ဲ�ြဖစ်ေသာ က�ုဏာလမူ�စည်းလံးုညီ��တ်ေရး

အသင်း(KMSS)�ှင့်အတစူတင်ခ့ဲ�ပီး ေြပာင်းေရ� � ခ့ဲသည့်မိသားစုတိင်ုးအတက်ွ အိမ်များ

စတင်ေဆာက်လပ်ုခ့ဲပါသည်။ လက်�ိှတင်ွ လက်ဦးေြပာင်းေရ� �ခ့ဲသည့် ေနရပ် စွန ့�်ခွာမိသားစု

များသည်ေကျးရွာတင်ွးသိ� ေြပာင်းေရ� �ေနထုိင်လျက်�ိှ�က�ပီး မ�ကာမီကာလအတင်ွး စခနး်

တင်ွး�ိှ ေနာက်ထပ်မိသားစု၆၅စုသည်လည်းအဆုိပါေကျးရွာသိ� ေြပာင်းေရ� �ေနထုိင်�ိင်ုရန်

ေမ�ာ်မှနး်လျက်�ိှသည်။

“အရင်တုနး်ကေတာ ့တြခားမိသားစု၁၀စုနဲအ့တူအိမ်တနး်
�ှည�်ကီးတစ်လုံးမှာအတူေနခ့ဲရတယ်။ အကုနလုံ်း အဲဒီမှာ
အတူတူစား၊အတူတူေနပဲ။ အဲဒီမှာေနခ့ဲရတာပူြပင်း၊ ဆူညံ
�ပီးကျဥ်းကျပ်ေနတယ်။ ပုဂ�လိကလုံြခံ�မ�ရဖိ�ခက်
တယ်”ဟု ဦးအင်ေဒါင်လေရာက်ဆုိသည။်

ယေန ့�တွင် သ�မိသားစုသည် စတရုနး်ေပ ၆၀၀၀ ကျယ်ဝနး်ေသာ ေြမကွက်ကျယ်�ှစ်ကွက်ေပ�

တင်ွ သီးြခား အေဆာက်အဦသုံးလံးုြဖင့် ေနထုိင်�ကသည်။ ပင်မအေဆာက်အအံသုည် သူတိ�

မိသားစုေနထုိင်ရာေနရာအြဖစ် အသုံးြပ�သည်။ ကျနအ်ေဆာက်အဦအေသး�ှစ်လံးုအား

သီးြခားမီးဖုိေချာင်�ှင့် သ�ဇနးီ၏ကုနစုံ်ေရာင်းချသည့် ဆုိင်အြဖစ်အသုံးြပ�သည်။ “ဆုိင်က

က�နေ်တာ့်အ�ကိ�က်ဆုံးေနရာပဲ။ ဆုိင်ကရွာအ၀င်၀ကုိမျက်�ှာမူထားတာ ဆုိေတာ ့အရင်

က�နေ်တာ်တိ� နဲစ့ခနး်ထဲမှာအတေူနခ့ဲသူေတ၊ွ အခုေတာအိ့မ်နးီနားချင်းအသစ်ြဖစ်လာသူေတွ

နဲ ့ အ�မဲ ေတ�ရဆုံရတဲေ့နရာေပါ”့ ဟဦုးအင်ေဒါင်လေရာ်ကေြပာသည်။



ေခါင်းစ�်-ဦးအင်ေဒါင်လေရာ်အား၄င်း၏ဇနးီ�ှင့်သားတိ� �ှင့်အတေူတ�ရစဥ်။
၄င်းသည်သ�မိသားစုအတက်ွအေကာင်းဆုံးအနာဂတ်ကုိေပးစွမ်း�ိင်ုရနေ်မ�ာ်လင့်

ထားသည်။
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တိက်ုပဲွများဆက်လက်ြဖစ်ပွားေန�ပီး လံြုခံ�မ�မ�ိှေသးသည့်အေြခအေနေ�ကာင့် ေနရပ်စွန ့�်ခွာ

ရသူများ၏ မူလ ေနရပ်ရွာများသိ� �ြပနလ်ည်ေရာက်�ိှရနအ်လားအလာမှာ ေမှးမိှနလ်ျက်�ိှ

ေသးသည်။ မည်သိ� ပင်ြဖစ်ေစ ေနရပ်စွန ့�်ခွာ ြပည်သူများအေနြဖင့် စခနး်များမှထွက်ခွာ�ိင်ု

သည့်အခွင့်အလမ်းများ�ှာေဖွလာြခင်း�ှင့် ပုိမုိေကာင်းမွနသ်ည့် ေပါင်းစည်းေနထုိင်မ�မျ�ိးရ�ိှ

�ိင်ုသည့် မုိင်းနားဆွတ်�ကိ�င်က့ဲသိ� ေသာေနရာများသိ�  ေြပာင်းေရ� �ေနထုိင် လာြခင်းသည်

ကချင်ြပည်နယ်အတင်ွးပုိမုိြဖစ်ေပ�လာခ့ဲသည်။ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖ�ဝါရီလ၁ရက်ေန ့

တပ်မေတာ်အာဏာသိမ်းယူ �ပီးေနာက် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတဝှမ်း လက်နက်ကုိင်ပဋိပက�များ

ြပင်းထနလ်ာခ့ဲေသာ်လည်း ေနရပ်စွန ့�်ခွာသူေပါင်း ၉၅,၀၀၀ �ိှသည့်အနက် ကချင်ေနရပ်

စွန ့�်ခွာြပည်သူေပါင်း ၂,၃၀၀ ေကျာ်သည် �ပီးခ့ဲသည့်�ှစ်အတင်ွး ေနရာ ၁၉ ေနရာသိ�

ေြပာင်းေရ� �ေနထုိင်ြခင်းြဖင့် ယင်းတိ�၏ဘ၀ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး အတက်ွ �ကိ�းပမ်းခ့ဲ�က

သည်။

“သူတိ�ရဲ�အခက်အခဲစိနေ်ခ�မ�ေတွမပါပဲ၊ ဒီရပ်ရွာဦးေဆာင်
တ့ဲလုပ်ေဆာင်ချက်ေတွဟာဆယ်စု�ှစ်တစ်ခု�ကာ ေနရပ်
စွန ့�်ခွာေနထုိင်ခ့ဲ�ကရ�ပီး�ပီးေနာက် သူတိ�ကုိယ်သူတိ� ပုိမုိ
ေကာင်းမွနတ့ဲ်အနာဂတ်ကုိ တညေ်ဆာက်�ုိင်ေစဖိ�  အတွက်
အေရး�ကီးတ့ဲပထမေြခလှမ်းြဖစ်ပါတယ်”ဟု ြမစ်�ကီးနား
�မိ��ိှ UNHCR �ုံးအ�ကီးအကဲ Andrew Mok က ေြပာ
ပါသည။်

ေခါင်းစ�်-ဦးအင်ေဒါင်လေရာ်၏ေနအိမ်၀င်းအတင်ွးတင်ွအေဆာက်အဦသုံးလံးု
ပါ�ိှသည်။ ပင်မအေဆာက်အဦ(အထက်ပါပုံ)သည် မိသားစုေနထုိင်ရာေနရာ

ြဖစ်�ပီး UNHCR၏ေဒသတင်ွးမိတ်ဖက်အဖ�ဲ�ြဖစ်သည့်KMSSမှေဆာက်လပ်ုထား
ြခင်းြဖစ်သည်။

ဓာတ်ပုံ - © UNHCR 2022/Reuben Lim Wende



မုိင်းနားဆွတ်�ကိ�င်တင်ွ အမှနတ်ကယ်ပင်အနာဂတ်ဘ၀လံြုခံ�စိတ်ချရမ�ရ�ိှေစ�ိင်ုရနအ်တက်ွ

ေဒသခံများသည် အဓိကကျေသာအေြခခံအေဆာက်အဦအတက်ွ အားတက်သေရာ

ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှ�ကသည်။  ေရေကာင်းေရသန ့ ်ရ�ိှရန ်လက်�ှပ်ိေရတင်ွးများ ကုိယ်တိင်ု

တည်ေဆာက်ြခင်းအြပင် ရပ်ရွာလထုူသည် ယင်လံအိုမ်သာများ ေဆာက်လပ်ု�ိင်ုရနအ်တက်ွ

KMSS �ှင့် UNHCR တိ�၏ပ့ံပုိးကူညီမ�ကုိ ေတာင်းခံခ့ဲသည်။ အဆုိပါေကျးရွာသည်

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားလိင်ုး�ှင့်ချတ်ိဆက်�ိင်ုရနအ်တက်ွ လ�ပ်စစ်ဓာတ်တိင်ုများ�ှင့် လိင်ုးများကုိ

လည်း ြဖည်းြဖည်းချင်း တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။

ဦးအင်ေဒါင်လေရာ်သည် သ�အနာဂတ်အတက်ွ ေမ�ာ်လင့်ချက်ထား�ိှေနဆဲြဖစ်သည်။

လက်သမားအတတ်ပညာကုိ ကုိယ်ဘာသာကုိယ်သင်�ကားေန�ပီး ပရိေဘာဂလပ်ုသည့်

လပ်ုငနး်ကုိထူေထာင်�ိင်ုရန ်ေမ�ာ်လင့်ထားသည်။ “ေလာေလာဆယ်စခနး်ထဲမှာအလပ်ု�ုံ�ိှ

တယ်။ မုိင်းနားဆွတ်�ကိ�င်မှာလ�ပ်စစ်မီးရ�ပီဆုိတာနဲ ့ ကုိယ့်ေြမေပ�မှာကုိယ် အလပ်ု�ုံအသစ်

တစ်ခုေဆာက်�ပီး အဲဒီကေန လပ်ုငနး်ကုိ တိးုပွားလာေအာင်လပ်ုမယ်။”

ေခါင်းစ�်-မုိင်းနားဆွတ်�ကိ�င်တင်ွေနထုိင်သူများသည် ေကျးရွာအတက်ွ
လ�ပ်စစ်ဓါတ်အားလိင်ုး�ှင့်ချတ်ိဆက်�ိင်ုရန ်အားတက်သေရာေဆာင်ရွက်

လျက်�ိှ�ကသည်။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်တိင်ုများ�ှင့် လိင်ုးများကုိလည်း ြဖည်းြဖည်း
ချင်း တပ်ဆင်လျက်�ိှသည်။
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ဧရာဝတီြမစ်တစ်ဖက်ကမ်း�ိှ ြမစ်�ကီးနား�မိ��ှင့် နယ်ေြမချင်းထိစပ်ေနသည့်မုိင်းနားဆွတ်

�ကိ�င်သည် အေြခချ ေနထုိင်ရနဆဲွ်ေဆာင်မ��ိှသည့်ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည်။ ယင်း�မိ�သည်

ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး�ှင့် အလပ်ုအကုိင် အခွင့်အလမ်းများအတက်ွေဒသတင်ွး

အချက်အချာကျသည့်ေနရာတစ်ေနရာြဖစ်သည်။

“က�နေ်တာတိ်�ေနရပ်စွန ့�်ခွာလာခ့ဲရတုနး်ကက�နေ်တာ့်
ကေလးသုံးေယာက်ကငယ်ေသးတယ်။ အခု က�နေ်တာ့်
ကေလး�ှစ်ေယာက်ကြမစ်�ကီးနားတက� သုိလ်မှာတက်ေန
တယ်။ က�နေ်တာ့က်ေလးေတွအတွက် အေကာင်းဆုံး
အနာဂတ်ကုိေပးစွမ်း�ုိင်ဖိ�ေမ�ာလ်င့်ပါတယ်။ ဒါမှသူတိ�
ကုိယ့်ကုိကုိယ်ေစာင့်ေ�ှာက်�ုိင်ယုံသာမက က�နေ်တာန်ဲ ့ က�န်
ေတာ့မိ်နး်မအသက်�ကီးလာတ့ဲအခါမှာလညး်ေစာင့်ေ�ှာက်
�ုိင်မှာ” ဟု၄င်းကဆုိသည။်
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