




တရားမွ်တမႈ ရရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ



မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္။

ဤ “ေျပာၾကမယ္” ရုပ္ျပစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ EU (European Union) ေခၚ ဥေရာပသမဂၢ၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ 
အျမင္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔မွ် သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။

မူပိုင္ခြင့္။ British Council (၂၀၁၈)

MyJustice မွ စတင္ဖန္တီးထုတ္ေဝေသာ “ေျပာၾကမယ္” (Let’s Talk) ရုပ္ျပစာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား (သို႔) အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အေျချပဳ၍ စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူထုလူတန္းစားမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအလို႔ငွာ 

ဆင့္ပြားအသံုးခ်လိုသည္မ်ား ရွိခဲ့ပါက၊ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြား၊ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ “ေျပာၾကမယ္” အမွတ္တံဆိပ္ကို 
ထိမ္ခ်န္ ဖံုးကြယ္၍ ကုိယ္ပိုင္ထုတ္ေဝသေယာင္ ဖန္တီးျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

မူပိုင္ထုတ္ေဝခြင့္ရရွိသူမွာ British Council ျဖစ္သျဖင့္ ၎ထံမွ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳေသာ အေထာက္အထားခိုင္လံုမွသာလွ်င္ 
ကူးယူထုတ္ေဝခြင့္ ရရွိပါမည္။ ဤစာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

လူမႈကြန္ယက္(Social Media) မွ တစ္ဆင့္ ဖတ္ရႈအသံုးခ်လိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မူလစတင္ဖန္တီးသူ 
MyJustice စီမံကိန္း၏ ဝက္ဆိုဒ္ (Website) သို႔ ဝင္ေရာက္ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
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ငါ ဒီမွာေဟ့!
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ဒီနားလာခဲ့ပါလား။!

ထပ္တုိးပါဦး

နည္းနည္းေလး 
ထပ္တုိးလာဦး....
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ကြၽန္မစိတ္ဓာတ္ေတြက်တာ 
ေအာက္ဆုံးထိပါပဲ။

ကြၽန္မတုိ႕ရဲ႕ ရပ္ရြာထဲမွာ 
ျဖစ္ေနတဲ့ မတရားမႈေတြကို 
စဥ္းစားမိလုိက္တိုင္း
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ဒါေတြကုိ အဆုံးအစမရိွ လုိက္စဥ္းစားေနမယ္ဆုိရင္
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ကြၽန္မ ရုတ္တရက္ 
အေမေျပာေနက် စကားေလးကို 

သတိရမိတယ္

11



အေမေျပာဖူးတာကေတာ့.....
သမီးေရ ေလာကၾကီးက  

အလြန္တရာေမွာင္မုိက္ေနခ်ိန္
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ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေျပာေနၾကတဲ့ သတင္းစကားေတြေၾကာင့္ 
စိတ္ပင္ပန္းရတာေတြရိွလာရင္
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သမီးကုိ ကူညီေပးမည့္ လူေကာင္းေတြကုိ 
အျမဲရွာေတြ႕မွာပါ....
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ဒီလုိနဲ႕ ကြၽန္မပတ္ဝန္းက်င္မွာ ကြၽန္မကုိ ကူညီမည့္သူေတြကုိ 
ရွာေဖြဖုိ႕ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္...။ သူတုိ႕ကုိ ေတြ႕ရင္ က်မေမးၾကည့္မယ္.....

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မလည္း စတင္ရွာေဖြေတာ့တာပဲ... 

ျပီးေတာ့ ထပ္ရွာတယ္။ကၽြန္မ 
ရွာခဲ့တယ္

မေတြ႕မခ်င္း 
ရွာေဖြေတာ့တာေပါ့။

တခါတေလ မ်က္ေတာင္ခတ္ဖို႕ေတာင္ 
ေမ့ေလ်ာ႕မတတ္ ရွာေနခဲ့တယ္...
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အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ကြၽန္မၾကိဳးစားရွာေဖြခဲ့ေပမယ့္ ကူညီေပးမည့္သူကုိ မေတြ႕ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ျပႆနာေတြအမ်ားၾကီးကုိေတာ့ ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္....။

ဘယ္ေနရာကုိၾကည့္ၾကည့္ ဒုကၡေတြ၊ 
ျပႆနာေတြခ်ည္းပဲ။ 

ခင္ပြန္းက ဇနီးကို ရက္စက္စြာ 
ရိုက္ေနတယ္။

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မွာ 
လက္မွတ္မထုိးခင္ 

ေသခ်ာမစစ္ၾကည့္ခဲ့မိဘူး။

အတုိးမ်ားလုိက္တာ!  
မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 
အိမ္လည္းဆုံးျပီ။

သူမလည္း အရမ္း 
ေၾကာက္ေနျပီ။

ကၽြန္မလည္း 
သူ႔လိုအျဖစ္မ်ိဳး 
ၾကံဳဖူးပါတယ္။

ငါ့ေျမေတြ 
အသိမ္းခံလုိက္ရျပီ။ 
ငါဘာလုပ္ရမလဲ။

ဇာတ္လမ္းေတြကလည္း 
စံုေနတာပဲ။ ခံစားေနရသူေတြလည္း 

ပံုေနတာပါပဲ.....
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တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ေလက အိမ္ကုိလာျပီး အေဖန႔ဲ စကားစျမည္လာေျပာေနတာေတြကုိ 
ကၽြန္မသတိထားမိတယ္။ ကြၽန္မ အနားကပ္ၾကည့္မိတယ္... အေဖက အကူအညီေပးသူ 
တစ္ေယာက္လားလို႕ ေတြးမိတယ္

ကၽြန္မသတိထားမိတယ္…အေဖကေတာ့ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား ဝင္မေျပာဘဲ နားေထာင္ေနတာ 
မ်ားပါတယ္။ ျပီးမွ ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးပါတယ္။

မင္းလုပ္ရပ္ထဲမွာ 
ဘယ္ဟာက 

မွန္လဲဲ။

ဘယ္လုိ 
ခံစားရသလဲ။

မင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္က 
အားလုံးအတြက္ 

အဆင္ေျပပါ့မလား။
ဘာအမွားေတြ 
လုပ္ခဲ့ေသးလဲ။

အဲ့အရာရွိက 
လက္ဖက္ရည္ဖိုးေတာင္းတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မမွာလဲ 
ေပးစရာမရွိဘူးေလ။

တစ္ဝမ္းကြဲ ညီေလး 
ေပ်ာက္ေနတယ္။ 

သူလူကုန္ကူးခံလိုက္ရမွာကို 
စိတ္ပူတယ္

တို႔ရြာမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ 
သံုးေနတာန႔ဲ ပတ္သက္ျပီး 

ဘာလုပ္သင့္လဲ။
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အေဖ့ဆီလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြ ျပန္သြားၾကေတာ့ ကၽြန္မ အေဖ့ကုိ 
ေမးလုိက္တယ္.....
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အေဖက ဒီလုိေျပာပါတယ္....

ငါ့သမီးရယ္ တရားမွ်တမႈဆုိတာက 
ဒီအတုိင္း ျဖစ္မလာဘူး။ အခ်ိန္ယူရတယ္။

တရားမွ်တမႈဆုိတာ ရဲရဲရင့္ရင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ 
စုေပါင္းအားကေန ျဖစ္လာတာေပါ့တဲ့....
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လူတစ္ေယာက္က 
ကုိယ့္ရဲ႕ ထုိက္သင့္တဲ့ 
ရပိုင္ခြင့္န႔ဲ 
တာဝန္ဝတၱရားေတြကုိ 
ထုတ္ေျပာရဲတဲ့ 
သတၱိရွိျပီဆုိရင္ 
ဒါတရားမွ်တမႈပဲ။

တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကုိ 
ျမင္ေတြ႕တုိင္း သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ 
အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ 
အေရးၾကီးတယ္။ တရားမွ်တမႈဆုိတာ 
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူတုိင္းကုိ 
ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ မွ်မွ်တတေျပာဆုိ 
ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္တယ္

လူတစ္ေယာက္က

ကၽြန္ေတာ့္မွာ 
အခြင့္အေရး 

ရွိတယ္!

ဒါေတာ့ 
မွားေနျပီေနာ္!

လူတစ္ေယာက္ကစျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ ေနာက္တစ္ေယာက္ေတြ အထိ
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လူတစ္ခ်ိဳ႕က 
တရားမွ်တမႈဆုိတာကုိ 
ပြဲေတာ္ၾကီးတစ္ခုလုိ 
တစ္ၾကိမ္တစ္ခါသာ 
ေပၚလာတတ္ျပီး ျပီးသြားတဲ့ 
အရာလုိ႕ ထင္ေနၾကတယ္

အေဖက ဆက္ေျပာတယ္။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး အစိုးရတစ္ရပ္လုံး ၿပီးေတာ့ 
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒေတြလည္း 

ပါဝင္တယ္!

အေဖလည္းပါတယ္။ 
သမီးလည္း ပါတယ္။ 

အားလုံး အားလုံး ပါတယ္။

အစိုးရဆုိတာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပဲ။!

ကုိယ့္ရဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ တရားမွ်တမႈကုိ 
လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ လူတုိင္းက ကုိယ့္တာဝန္ကုိယ္ 

ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ျပီး တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ 
အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႕လုိတယ္

ဒါေပမယ့္ တကယ့္တရားမွ်တမႈ ဆုိတာက စနစ္တစ္ခုလုိပါပဲ။
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အဲ့ဒီလုိ အေဖရွင္းျပတာေတြက ကြၽန္မကုိ စဥ္းစားဖို႕ ေမးခြန္းေတြ 
ပိုရေစတယ္...

တရားမွ်တမႈက 
စနစ္တစ္ခုဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔က 

ဘယ္လုိပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမလဲ။
ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ 

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 

အမွန္တကယ္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ့မလား။

မတရားမႈေတြကုိ 
ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းၾကမလဲ။

ဒီလုိ သတင္းပို႔ 
အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရင္ေရာ 
အမႈကုိ ေကာင္းေကာင္း 
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါ့မလား။ 

မတရားမႈကုိ ဘယ္ကုိ 
သတင္းပို႔ရမလဲ။
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ကြၽန္မတုိ႕အိမ္နဲ႕ 
ခပ္လွမ္းလွမ္းေလာက္မွာေနတဲ့ 

ကၽြန္မရဲ႕အေဒၚ ေရွ႕ေနဆီ သြားလည္ဖို႕ 
အေဖက တုိက္တြန္းတယ္
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အေဒၚကလည္း အကူအညီေပးေနသူတစ္ေယာက္မို႔ 
ပိုျပီးရွင္းျပႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ အေဖက ေျပာပါတယ္။
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ကြၽန္မေန႕လည္စာ စားျပီးေၾကာင္းေျပာေတာ့ အေဒၚက ကြၽန္မကုိ 
လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္တုိက္ပါတယ္။

ေန႕လည္စာ စားျပီးျပီလား သမီး အေဒၚအိမ္ကုိ ကၽြန္မေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ 
အေဒၚကေမးပါတယ္။
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အျပင္မွာ မုတ္သုံမိုးကလည္း သည္းၾကီးမည္းၾကီးရြာေနတုန္းေပါ့။ 
ကၽြန္မကေတာ့ လက္ဖက္ရည္ေလး တစိမ့္စိမ့္ေသာက္ရင္း 
အေဒၚ့ကုိေမးမိပါတယ္။
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မိုးေရေတြကလည္း တေဝါေဝါန႔ဲ 
ဒလေဟာ စီးဆင္းေနေလရဲ႕။

အျပင္က ဝုန္းဒုိုင္းၾကဲရြာေနတဲ့ 
မိုးသံေတြကေတာ့ သံစံုတီးဝိုင္းအတုိင္းပါပဲ။ 
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အိမ္ထဲမွာေတာ့ အေဒၚက သူ႔အိမ္ေခါင္မိုးကေန မုိးယုိက်ေနတာကုိ 
ပံုးေလးတစ္ပံုးန႔ဲ ခံထားပါတယ္။

မိုးသံေလသံန႔ဲဆုိေတာ့ 
အေဒၚ့စကားေတြကုိ 
တုိးတုိးေလးပဲ ၾကားရပါတယ္။

အနားကပ္ျပီး ေသခ်ာ 
အားစိုက္နားေထာင္လုိက္ေတာ့ 

အေဒၚက မတ္မတ္္ ထုိင္လုိက္ျပီး 
လက္ဖက္ရည္ကုိလည္း 

တစ္က်ိဳက္ေမာ့ခ်လုိက္ပါတယ္။ 
ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ဆီကေန တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း 

ေလ့လာရမွာကုိ ေတြးမိေတာ့ ကၽြန္မ 
စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္မိတယ္။
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အခုေတာ့ တုိ႔ေရွ႕ေရာက္လာျပီေလ။ 
တုိ႔လက္ထဲမွာပဲ။

ကြၽန္မအေဒၚက ဒီလုိေျပာပါတယ္။

သမီး သိရဲ႕လား။ တုိ႔ေတြက 
လြတ္လပ္မႈကုိ အခ်ိန္အၾကာၾကီး 
ေစာင့္စားေနခဲ့ၾကတာ။

ဒါေပမယ့္ တာဝန္ယူမႈမရွိတဲ့ လြတ္လပ္မႈကေတာ့ အလကားပဲေလ။
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တာဝန္ယူမႈအျပည့္အဝရိွတဲ့ လြတ္လပ္မႈကသာ တုိ႕အားလုံးရဲ႕ခြန္အား
အစစ္အမွန္ပါပဲလုိ႕ အန္တီက ေျပာပါတယ္။

33



ကၽြန္မလဲ အေဒၚေျပာတာေတြကုိ 
ျပန္စဥ္းစားၾကည့္မိတယ္

တာဝန္ယူမႈ အျပည့္အဝရိွတဲ့ 
လြတ္လပ္မႈက သာလွ်င္ 

တုိ႔ေတြရဲ႕ ခြန္အား အစစ္အမွန္ပါပဲ

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိတာဝန္ယူၾကမလဲလုိ႔ 
အေဒၚ့ကုိ ေမးလုိက္တယ္။

ပထမဆုံး သမီးက 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 

တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္သူအေနနဲ႕ 

ခံယူဖို႕လုိတယ္...

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ 
တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္သူအျဖစ္ ခံယူလုိက္တာန႔ဲ 

တစ္ျပိဳင္နက္ ကုိယ့္ရဲ႕အျပဳအမႈေတြကုိ 
ဘယ္လုိေျပာင္းလဲရမလဲဆုိတာ သိလာလိမ့္မယ္.....

သူမက အသာအယာျပံဳးေနခဲ့တယ္။
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မုိးတိတ္ျပီဆုိေတာ့ အေဒၚ့အိမ္ကေန ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
တစ္ေပြ႕တစ္ပုိက္န႔ဲ ကၽြန္မ စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ျပန္လာခဲ့တယ္။
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အိမ္အျပန္လမ္းမထက္မွာ ကၽြန္မရဲ႕ ခံယူခ်က္အသစ္ေလးန႔ဲ 
ေလာကၾကီးကုိ အကဲခတ္ၾကည့္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့့တယ္။ 
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ကြၽန္မလမ္းမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရပ္ရြာထဲကလူေတြနဲ႕ ဆုံတယ္။  
ကြၽန္မစဥ္းစားမိတယ္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ 

တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း စေျပာဖို႔ စိတ္ကူးရလာတယ္။

37



ကြၽန္မတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ ေမးမိတယ္

တရားမွ်တမႈ ရရိွေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

ဆုိင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိေအာင္ႏိုင္စိုးက 
တံျမက္စည္းလွဲရင္း ကၽြန္မကုိ 
ျပန္ေျပာတာက ကုိယ့္ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြ 

အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာထားမွ 
ကုိယ့္ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ 

ဘယ္လုိေတာင္းဆုိရမလဲဆုိတာ 
နားလည္ႏုိင္မယ္!

တရားမွ်တမႈ ရရိွေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

38



ဆရာမ ရင္ရင္က ေစ်းကေနပန္းေတြ ဝယ္လာျပီး 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကုိ သြားေနတယ္။ ကၽြန္မက သူမန႔ဲအတူ 
လမ္းေလွ်ာက္လာရင္း တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း 
ဆက္ေျပာေတာ့ သူမက ေျပာပါတယ္။

တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း ေျပာရတာ 
ေကာင္းပါတယ္။ မွားေနတာျမင္ရင္ 

သက္ဆုိင္ရာ အၾကီးအကဲ ဒါမွမဟုတ္ 
မိမိယုံၾကည္ရသူတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ 

သတင္းပုိ႔ေပါ့

39



တဖန္ ေဘာလုံးပြဲၾကည့္ဖို႔ သြားေနၾကတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေက်ာင္းေနဘက္ 
သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္တဲ့ ဝင့္ထည္န႔ဲ ထက္ယဥ္ထြန္းတုိ႔ကုိ ျမင္ေတာ့ သူတုိ႔က

ငါတုိ႔မွာ တရားမွ်တမႈရရိွေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ 
အမ်ားၾကီးရိွတာပဲ။

ရပ္ရြာအသင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ 
လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ 

ပူးေပါင္းပါဝင္ျပီး အတူတကြ 
ေလ့လာသင္ယူၾကရတာ 
ေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။
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ကြၽန္မေတြ႕ခဲ့တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြက 
တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာနဲ႕ 

ပတ္သက္ျပီး သူတုိ႕အေတြးအျမင္ေတြကုိ 
အခုလုိေျပာျပၾကပါတယ္....

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
မလုပ္ၾကပါန႔ဲ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ အခ်ိန္ယူ 
ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။

 
လူ (၃) ဦးထက္မနည္း  

စကားေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြဟာ 
နစ္နာသူေတြဘက္ကေန 
စာနာစဥ္းစားေပးရမွုာေပါ့ 
သူတုိ႔ေတြဘယ္လုိခံစားေနရမလဲ။
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ဆက္ေလွ်ာက္ရင္းန႔ဲ ကၽြန္မအိမ္ကုိ ညစာစားခ်ိန္အမီ ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထမင္းစားရင္း 
တရားမွ်တမႈန႔ဲ ပတ္သက္ျပီး သိခဲ့ရသမွ်ေလးေတြကုိ မိသားစုကုိ ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

ကၽြန္မညီမေလးေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ီဂ်ီန႔ဲ စီစီတုိ႔က တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း သိရေတာ့ 
စိတ္ဝင္စားေနၾကပါတယ္။

ျပီးေတာ့ ဘာဆက္ျဖစ္မယ္ထင္လဲ...
သူတုိ႕ေတြလည္း တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္သူေတြ ျဖစ္ခ်င္လာၾကတယ္...

43



ကၽြန္မ အိပ္ရာဝင္ေတာ့ 
ျပတင္းေပါက္ကေနတဆင့္ 

လျပည့္ဝန္းၾကီးကုိ 
ေငးေမာ့ၾကည့္ေနမိတယ္။
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သစ္ပင္ ထက္က 
ဇီးကြက္ႏွင့္ ညဥ့္ဌက္ေတြရဲ႕ 

အသံေတြကုိလည္း 
ၾကားေနရတယ္

ေအးျမတဲ့ ညခ်မ္းခ်ိန္ခါမွာ 
ပုရစ္ေလးေတြန႔ဲ 

ဖားေတြကလည္း စီကနဲ 
အြမ္ကနဲ ေအာ္ျမည္ေနၾကတာကုိ 

ၾကားေနပါတယ္။
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ကၽြန္မနားလည္လုိက္တာကေတာ့ တရားမွ်တမႈဆုိတာဟာ အားလုံးန႔ဲ 
ဆက္စပ္ေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ ခံယူရံုန႔ဲလည္း မလုံေလာက္ေသးပါဘူး။ 

ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာရိွတဲ့ 
လူတုိင္းလူတုိင္းက 
တရားမွ်တမႈရရိွေရး 

ေဆာင္ရြက္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္
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ေဟး  မင္းသိရဲ႕လား

မင္းရဲ႕ အကူအညီလည္း လုိအပ္ေနတယ္!

47



48



49



#1 ေလ့လာသင္ယူပါ၊ သိေအာင္လုပ္ပါ၊ 
မွ်ေဝပါ။

လူတိုင္းသည္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေလ့လာျခင္းသည္ အေရးၾကီးသည္။ 
ထို႔မွသာ တရားမွ်တမႈတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ 
၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုရမည္ကို 
နားလည္ႏိုင္ၾကမည္။ သင္သည္ သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ရပ္ရြာရွိ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
တက္ေရာက္ျခင္း၊ ရရွိလာေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို 
အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္သည္

#2 စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ဥပေဒကို သိရွိေအာင္ ၾကိဳးစားျပီး မိမိရပ္ရြာအတြက္ မိမိႏွင့္ 
အျခားသူမ်ား အတူတကြ တက္ၾကြစြာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါ။ 
မတရားမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ 
မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ တရားမွ်တမႈရရွိေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားပါ။ 
သင္ဘယ္လိုေနရာမွာ ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္မ်ိဳး 
လုပ္ကိုင္ေနပါေစ ေလ့လာသင္ယူမႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဘယ္လိုစလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ။

ဤစာအုပ္သည္ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုအၾကား ရပ္ေရးရြာေရးမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေစ့ေဆာ္ေရးသားထားသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈသည္လည္း သင္မွ အစျပဳသည္။

ရပ္ရြာအတြင္း သင္စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ 
နည္းလမ္း(၆)မ်ိဳးကို ေအာက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။
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#4 အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။

သင့္မွာ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ ရွိလာလွ်င္ မည္သို႔ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ အစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) 
ဗ်ဴဟာ ရွိပါသလား။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ 
သင္ယံုၾကည္အားကိုးရသည့္ လူေတြကို စတင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
အဲ့ဒီလူေတြက သင့္ရဲ႕ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ကြက္အတြင္းက ရပ္ရြာလူၾကီးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ဒီလို ၾကိဳတင္စဥ္းစား စီစဥ္ထားျခင္းက သင့္အတြက္ 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ရွိေစပါတယ္။

#6 အနည္းဆံုး (၃) ေယာက္ကို 
ရွာေဖြေမးျမန္းပါ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုမခ်ခင္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အကူအညီကုိ 
ရယူပါ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကိုသာ ေမးျမန္းျခင္းမျပဳဘဲ 
အနည္းဆံုး လူ (၃) ဦးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ သို႔မွသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာရရွိျပီး ခိုင္မာမွန္ကန္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို လူ(၃)
ဦးထက္မနည္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းျဖင့္ သင့္အတြက္ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ပိုမိုရရွိလာျပီး ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုလည္း 
ေသခ်ာစြာနားလည္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

#3 အကူအညီေပးႏုိင္သူမ်ားကို ရွာေဖြပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရပ္ရြာအတြင္း ယံုၾကည္ႏိုင္သူမ်ားကို 
မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြႏိုင္မည္နည္း။ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာအတြင္း 
တရားမွ်တမႈအတြက္  လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
သိရွိရန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ မိမိရပ္ရြာအတြင္း 
အကူအညီေပးႏိုင္သူမ်ားကို ရွာေဖြ၍ သိရွိေအာင္လုပ္ပါ။

#5 အျခားသူမ်ားအား ပါဝင္လာရန္ 
ဖိတ္ေခၚပါ။ 

သင္၏ ရပ္ရြာအတြင္း တရားမွ်တမႈ 
သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈရွိေစခ်င္လွ်င္ လူတိုင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ဖိတ္ေခၚပါ။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ျပႆနာ 
အခက္အခဲမ်ားကို သင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ သင္၏ ရပ္ရြာအတြင္း ျပႆနာမ်ား၊ 
အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ပြားပါက အျခားသူမ်ားအား 
ဖိတ္ေခၚ၍ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
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