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မဲေခါင္ေဒသခြဲ၏ ေရြ ႕ ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ Aခ်က္Aလက္စာAုပ္ Aတြက္
Aက်U္းခ်ဳပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ေနယင္းေဒသ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း ဆိုင္ရာ
Aေသးစိပ္ေလ့လာခ်က္
မဲေခါင္ေဒသ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ Aင္Aားစု၏ တတိယေျမာက္ Aခ်က္Aလက္စာAုပ္မွ
မဲေခါင္းေဒသခြဲAတြင္းရိွ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားAား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ေနယင္း
ေဒသ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ Aခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏
တရား၀င္မႈ၊ မ၀င္မႈျပႆနာကို စမ္းစစ္ရန္လိုAပ္သလို မွ်တမႈရိွမရိွကိုလည္း စစ္ေဆးရန္လိုAပ္ပါ
သည္။ ဤ Aခ်က္Aလက္စာAုပ္သည္ ျမန္မာ၊ ကမ္ေဘာဒီးယား၊ လာAို၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ႏွင့္
တရုတ္ ယူနန္နယ္တို႔မွာ သက္ဆိုင္ရာ ေရြ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ Aစိုးရမဟုတ္
ေသာAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ လူထု လူတန္းစား Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွျပဳ
လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မွ ေပၚထြက္လာေသာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေနယင္းေဒသသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚ
ေပါက္ေနေသာ လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္Aတြက္ ေဒသတြင္းရိွ သက္ဆိုင္
ရာ Aစိုးရမ်ားသို႔
၁။ ေရြ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားကို ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားAျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္
၂။ ဖိႏိွပ္ၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ျမတ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္ခြင္AေနAထားကိုေရာက္ရိွေAာင္ တြန္းပို႔ေန
ေသာ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားထိခိုက္ေစသည့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ထိန္း
သိမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ ေနရပ္ယင္းျပန္ပို႔မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပး
ရန္
၃။ လူသားခ်င္းစာနာမႈရိွရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ ႏွင့္ တရာUပေဒ၏Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေAာက္တြင္ရိွ ေစ
ရန္Aတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ယင္းျပန္ပို႔ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားကို ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ေစျခင္း
မဲေခါင္ေဒသခြဲAတြင္း တရား၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းက ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား
မ်ားကို တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားေပၚေပါက္ေစၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲAျဖစ္ ၎တို႔၏ A
သက္Aႏၱရာယ္ကိုပါထိခုိက္ ေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ညႊန္းဆိုလွ်က္ရိွပါသည္။ လွ်ိဳ၀ွက္စြာေရႊ႕
ေျပာင္းသြားလာေနရသည္ႏွင့္ Aမွ် ေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ား၏ ဘ၀သည္ ကြန္တိန္နာပုံးထဲ
တြင္ ပုန္းေAာင္းလိုက္ရျခင္း၊ ခိုင္ခန္႔မႈမရိွေသာ ေလွငယ္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္သန္းရျခင္း
ႏွင့္ ေျမျမႇပ္ဗံုးမ်ား ေပၚမ်ားလွေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို စြန္႔စြန္းစားစားျဖတ္သန္းရျခင္း တို႔ကဲ့သို႔
ေသာ Aႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေရာႁပြန္းေနပါသည္။ ထုိ႔Aျပင္ ထိုေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ာကို ရာဇ၀တ္
မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားAျဖစ္ ကမၺည္းတပ္လိုက္ျခင္းက လူပြဲစားမ်ားAား ထို႔ထက္ပို၍ ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္
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တခါးဖြင့္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ရိွၿပီး Aက်င့္ပ်က္ျခစားေသာ Aစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလဲ ပိုမိုလဒ္ေပးလဒ္
ယူျပဳလုပ္ေစရန္ တြန္းAားေပးသကဲ့သို႔ရိွေနပါသည္။
မဲေခါင္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ Aင္Aားစုမွ ေဒသတြင္းရိွAစိုးရမ်ားAား Aလုပ္လုပ္
ကိုင္ရန္Aတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ တရား၀င္ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ Aကယ္၍
Aဆိုပါ Aလုပ္သမားမ်ား၌လိုAပ္ေသာ သက္ေသခံAေထာက္Aထားမ်ား မပါခဲ့ေသာ္ Aလြယ္
ဆံုး ေျဖရွင္းနည္းမွာ ၎Aလုပ္သမားAား Aိမ္ရွင္ႏိုင္ငံAစိုးရမွ လိုAပ္ေသာ Aေထာက္Aထား
စာရြတ္စာတမ္းမ်ားကို နယ္စပ္ေဒသတြင္ တပါတည္းထုတ္ေပးရန္ Aၾကံျပဳပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း
Aလုပ္သမားမ်ားမွ Aစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ နယ္စပ္ရိွ Aလုပ္A
ကိုင္ရွာေဖြေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ဆက္သြယ္ကာ သက္ဆိုင္ရာလုပင
္ န္းခြင္သို႔
တရား၀င္ေပၚေပၚထင္ထင္ သြားလာခြင့္ကို ခြင့္ျပဳျခင္းAားျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာသြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္း
ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ၎တို၏Aသက္Aႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြား
ေစပါသည္။
ယခုAစီရင္ခံစာ၏ေဖၚျပခ်က္Aရ Aလုပ္သမားမ်ားေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္ မေလွ်ာ္ကန္ေသာ
တရားUပေဒေရး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားေၾကာင့္ Aခ်င္းခ်င္း မယံုၾကည္မႈ၊ ေသြးကြဲမႈႏွင့္ မေက်နပ္
မႈမ်ားကို ပိုမိုေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ Aလုပ္သမားAျဖစ္ မွတ္ပံုမတင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ A
လုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ကို ကိုင္ေဆာင္မလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ Aလုပ္သမားAား ရာဇ၀တ္
မႈကိုက်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားမျဖစ္ Aေရးယူေနခ်ိန္တြင္ Aလုပ္သမား၏ Aလုပ္သမားကဒ္ရရိွေရးကို မ
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာAလုပ္ရွင္မ်ား သုိ႔တည္းမဟုတ္ Aလုပ္သမားကဒ္ကို သိမ္းဆည္းထားေသာ
Aလုပ္ရွင္မ်ားAား မည္သို႔ေသာAေရးယူမႈမ်ိဳးမွ ျပဳလုပ္သည္ကိုမေတြ႕ရေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ Aလုပ္
သမားမ်ားAေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Aိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ တရားUပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္လိုAပ္သည္
ကို နားလည္ထားေသာ္ျငားလည္း Aလုပ္ရွင္မ်ားက မလိုက္နာေသာAခါ ၎တို႔Aေနႏွင့္ ထို႔ထက္
ပို၍သည္းညည္းခံရန္ ခက္ခဲလာလွ်က္ရိွေပသည္။

ဖိႏွပ
ိ ္ၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ျမတ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္ခြင္AေနAထားကိုေရာက္ရိွေAာင္ တြန္းပို႔ေန
ေသာ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားထိခိုက္ေစသည့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ထိန္း
သိမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ ေနရပ္ယင္းျပန္ပို႔မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို
ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း

Aလုပ္သမားကဒ္ ထားရိွျခင္းစနစ္သည္ Aလုပ္သမားမ်ား၏ Aလုပ္Aကိုင္AေျခAေန
သာမက စားမႈ၊ေနမႈ၊ ထိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၀င္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ပါ Aလုပ္ရွင္Aေပၚ သဘာ၀
ထက္လြန္ကဲစြာ မီွခိုေနရေAာင္ ဖန္တီးထားသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAေပၚ
ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားေလေလ ၎Aလုပ္သမားမ်ားက်ဴးလြန္ေသာ တရားUပေဒခ်ိဳးေဖါက္မႈ
မ်ား မ်ားေလေလ သူတို႔Aား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းမ်ားလည္း တိုးပြား
လာေလျဖစ္သည္။ ထုိကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားသည္ Aလုပ္ရွင္ႏွင့္Aလုပ္သမားAၾကား Aာဏာ
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ခ်ိန္ခြင္ညႇာမညီမွ်မႈကို ပိုမိုျဖစ္ပြားေစၿပီ Aလုပ္ရွင္မ်ားAေနျဖင့္ Aလုပ္သမားမ်ားAေပၚ Aာဏာ
Aလြဲသံုးလုပ္မႈႏွင့္ ေခါင္းပံု ျဖတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။
ဖိႏိွပ္မႈႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္AေျခAေနမွ ေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ားAား
ယာယီAေနAထားကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ၎တို႔Aား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ေနရပ္ယင္းျပန္ပို႔
ျခင္းမ်ားAား ပိုပိုေပၚေပါက္ေစသည္။ UပမာAားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ာAေနျဖင့္ ဖိႏိွပ္
ၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွထြက္ခြာၿပီး Aလုပ္ရွင္ေျပာင္းလိုပါက ၎တို႔၏ တရား၀င္Aေန
Aထားမ်ား ဆံုးရံႈးသြားၿပီး ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAေနျဖင့္ မွ်တေသာ
AေျခAေနတစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုသည္ရိွေသာ္ Aလုပ္ရွင္မွ ၎တို႔Aား Aလုပ္ထုတ္ပစ္ၿပီး ၎တို႔
၏ Aလုပ္သမားကဒ္သက္တမ္းAားလည္း ရပ္ဆိုင္းပစ္ႏိုင္သည္။ AျခားUပမာAေနျဖင့္ မွတ္ပံု
တင္ထားေသာ Aလုပ္သမားတစ္ေယာက္သည္၏ Aလုပ္ရွင္က Aလုပ္သမားကဒ္ကို သိမ္းဆည္း
ထားေသာေၾကာင့္ Aလြယ္တကူပင္ Aဖမ္းခံရႏိုင္သည္။
ယခုAစီရင္ခံစာမွ ေထာက္ျပထားေသာ Aျခားကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားမွာ မွတ္ပံုတင္ေနစU္ကာလ
Aတြင္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရိွေသာ Aလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ စုေ၀းေရာက္ရိွေနေသာ Aလုပ္သမား
မ်ားAား ခရိးသြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ AေျခခံAခြင့္A
ေရးမ်ားဆံုးရံႈးေနသည္ႏွင့္Aမွ် ပိုမို၍ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ယင္း ျပန္ပို႔ျခင္းမ်ားကို ခံ
ရဖြယ္ရိွပါသည္။
Aစီရင္ခံစာမွ Aေထာက္Aထားစာရြတ္စာတမ္းမရိွေသာAလုပ္သမားမ်ားAား မွတ္ပံုတင္ရန္A
တြက္ ျပင္းထန္သည့္Aေရးယူမႈမ်ားကို ကာကြယ္သည့္ေသာ Aျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ Aနျဖင့္
၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္သည့္AစီAစU္Aေပၚ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို
လည္း တင္ျပထားပါသည္။
လူသားခ်င္းစာနာမႈရိွရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ ႏွင့္ တရာUပေဒ၏Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေAာက္တြင္ရိွ ေစ
ရန္Aတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ယင္းျပန္ပို႔ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔သည္ မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္Aခ်ိန္မဆို ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္
ေျခရိွေနၿပီး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ၎တုိ႔ကိုယ္ ၎တို႔ မည္သုိ႔မွ် မကာကြယ္ႏုိင္သည့္AေနAထားတြင္
ရိွေနသည္ဟု တင္ျပၾကသည္။ မထင္မွတ္သည့္Aခ်ိန္တြင္ မထင္မွတ္သလို ဖမ္းဆီးခံရျခင္းသည္
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား၏ ဘ၀သည္ မည္သို႔မွ် မလုံၿခံဳ၍ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေသာAေနAထား
မွ လြတ္ကင္းမည္မဟုတ္ေပ။ တရာUပေဒကို ထင္သလိုAသံုးခ်ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းသည္ A
လုပ္သမားမ်ားAဖို႔ စိတ္ပ်က္Aားငယ္ျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္ျခင္းတို႔Aျပင္ တရာေရးစနစ္Aေပၚ Aယံု
Aၾကည္မရိွျဖစ္ေစပါသည္။ မ်ားေသာAားျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ Aလုပ္သမားမ်ား၏ Aေျခခံ
ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို လစ္လ်ဴရႈထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
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`ကၽြန္ေတာ္တို႔Aလုပ္သမား တန္းလ်ားမွာ Aဖမ္းခံရတုန္းက ရဲေမ ၂ ေယာက္AပါA၀င္ ရဲ ၁၂
ေယာက္ ေရာက္လာတယ္။ သူတို႔ ထြက္မေျပးနဲ႕ ထြက္ေျပးတာနဲ႕ပစ္မယ္လို႔ ေAာ္ေတာ့တာပဲ။
တစ္ေယာက္က စမ္းေခ်ာင္းထဲကို ဆင္းၿပီး ထြက္ေျပးတာ ခဏေနေတာ့ စမ္းေခ်ာင္း Aေပၚနားမွာ
မိေတာ့တာပဲ။ Aဲဒါ ရဲက သူ႔ကို ဂုတ္ကေန ဆြဲၿပီး ျပန္ေခၚလာတယ္။ ´
(မဲေဆာက္မွ ျမန္မာAလုပ္ သမားတစ္Uီး)
ထိုင္းႏိုင္ငံ ရန္ေနာင္းၿမိဳ႕ရိွ ကမ္းေဘာဒီးယားေလွလုပ္သားတစ္Uီးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္လဲ
ေလွလုပ္သားမ်ားAား ဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ Aမ်ားAားျဖင့္ ညသန္းေခါင္ခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္တတ္သည္
ဟုဆိုသည္။ ဗိယက္နမ္းႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ ကမ္ေဘာဒီးယား သူေတာင္းစားတစ္Uီးကလဲ
ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ညဘက္တြင္သာ Aမ်ားAားျဖင့္ ျပဳလုပ္တတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ Aလုပ္သမား
မ်ား၏ လံုၿခဳံေရးAတြက္ Aႏၱရာယ္တိုးပြားလာေနသည့္Aေပၚ မဲေခါင္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ
ဆိုင္ရာ Aင္Aားစုမွ ေဒသတြင္းရိွ သက္ဆိုင္ရာAာဏာပိုင္မ်ားAား ညဘက္ သို႔မဟုတ္ Aာရုဏ္
Uီးတြင္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ိဳး မလုပ္ရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုAပ္ပါသည္။
AျခားAျဖစ္Aပ်က္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAားဖမ္းဆီးမႈမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးရွာ
ေဖြေသာပံုစံျဖင့္ Aသံုးခ်က တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္းရိွေနပါသည္။ ရွမ္းAမ်ိဳးသမီးတစ္Uီး
ေျပာျပေသာAျဖစ္Aပ်က္တစ္ခုတြင္ ၎တုိ႔ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ ေနာင္Aုပ္ရိွ တရားမ၀င္
နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္စခန္း၌ ထိုင္းစစ္သားမ်ားက ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာတြင္ ` Aဲဒီမွာ တဲေလးတစ္
လံုးရိွတယ္၊ က်မတို႔Aားလံုး Aခန္းထဲ၀င္ၿပီး A၀တ္Aစားေတြ Aားလံုးခၽြတ္ျပရတယ္။ ေAာက္ခံ
ေဘာင္ဘီေတြက Aစပဲ၊ တခ်ိဳ႕Aမ်ိဳးသမီးေတြက မခၽြတ္ခ်င္ေပမယ့္ Aတင္းခၽြျပခုိင္းတယ္။´ လူသူ
ကင္းမဲ့ေသာေနရာတြင္ Aမ်ိဳးသား Aာဏာပိုင္မ်ားက Aမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား၏
ခႏၶာကိုယ္Aႏွံ႕ကို ရွာေဖြျခင္းသည္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ဂုဏ္သိကၡာ ပိုင္းဆိုင္ရာAခြင့္A
ေရးကို ခ်ိဳးေဖါက္ရာေရာက္သလို ေနာက္ထပ္ လိင္းပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားလည္း ေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။
တိတိက်က် က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ ရွင္းမျပႏိုင္ပဲ ထိန္းသိမ္းထားေသာကာလ ႏွင့္ AေျခAေန
မ်ားသည္လည္း တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကြဲျပားလွ်က္ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံAားလံုးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းA
လုပ္သမားမ်ား တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္းေျပာဆိုၾကသည္မွာ ၎တိုးAား ထိန္းသိမ္းသည္ကာလ
AပါA၀င္း တရားUပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားAား မည္သူမွ် ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္းမရိွဟု ဆို
သည္။ တစ္ခ်ိဳးAလုပ္သမားမ်ားAေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရစU္AေတာAတြင္း စက္ဆုတ္ဖြယ္A
ေတြ႕Aၾကံဳမ်ားလည္း ရရိွၾကသည္။
`က်ေနာ္ မဲေဆာက္Aခ်ဳပ္မွာက်တုန္းက ရဲနဲ႕ သူ႔ရဲ႕သတင္းေပးတစ္ေယာက္ Aခ်ဳပ္သားေတြဆီက
သိမ္းရတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႕ Aရက္၀ယ္တာ ေတြ႕ဖူးတယ္။ သူတို႔မူးသြားတဲ့Aခါ Aခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာရိွတဲ့ မိန္း
ခေလးေတြကို မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းေတြ ေျပာေနေတာ့တာပဲ။ တခါတေလမ်ား ကေလးမေလးေတြကို
Aျပင္ထုတ္ၿပီး သူတို႔ခႏၶာကိုယ္ကို ရွာတာမ်ိဳးေတြလုပ္တယ္၊ ျမင္းေဆးရွာတယ္ဆိုၿပီးေတာ့။
ေယာက္်ားေတြက ကန္႔ကြက္တ့A
ဲ ခါ ကန္ေက်ာက္ၿပီး တျခားAခ်ဳပ္ခန္းထဲ ျပန္ထည့္ထားေတာ့တာ
ပဲ။ Aဲဒီမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ၂လ၊ ၃ လ ဘာမွန္းမသိပဲ ေနနရေတာ့တာပဲ။´
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ေနရပ္ကိုျပန္ပို႔ရာတြင္လည္း Aလုပ္သမားမ်ားကို ကားAေဟာင္းမ်ားေပၚတင္ၿပီး ေရနဲ႕ Aစာရိကၡာ
လည္း လံုးေလာက္စြားမေပးသည့္Aျပင္ လမ္းခရီးတြင္ Aေပါ့Aေလးသြားရန္လည္း ရပ္မေပး
ေၾကာင္းႏွင့္ သေဘာAားျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မညီေAာင္ ျပဳမူဆက္ဆံေၾကာင္း သိရသည္။
လာAို ႏွင့္ ကမ္ေဘာဒီယားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAေနျဖင့္ တရားမ၀င္ထြက္ခြာမႈA
တြက္ Aျပစ္ေပးသည့္Aေနျဖင့္ ဒဏ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးAရာရိွAတြက္ Aလုပ္
လုပ္ေပးရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွAလုပ္သမားမ်ားကေတာ့ သူတို႔ကုိ ျပန္ပို႔ခံရသည့္Aခါ ျမန္မာဘက္
ကမ္းေရာက္သည္ႏွင့္ ထိုင္းဘက္သို႔ Uီးလွည့္ျပန္လာၾကသည္။
Aစီရင္ခံစာAရ ေတြ႕ရိွရသည္မွာ တိက်ေရရာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကင္းမဲ့မႈသည္ ေရႊ႕
ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား၏ခံစားခ်က္တြင္ သူတို႔Aား ႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈAတြက္တင္ျပေတာင္းဆိုရာ
တြင္ ခြန္Aားမဲ့သကဲ့ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAေနျဖင့္ ၎တို႔၏ Aခြင့္
Aေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရေၾကာင္းကို သိရိွရန္ခက္ခဲေစပါသည္။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္
သည့္စံ သတ္မွတ္ခ်က္က သူတို႔Aတြက္ Aသံုး၀င္ေၾကာင္းကို မသိရိွ နားမလည္သည့္Aတြက္
ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ တေျပးညီAခြင့္AေရးAျဖစ္ ဆက္ဆံခံရမည့္Aစား ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္
သမားမ်ား၏ Aခြင့္Aေရးမ်ားသည္ Aားဏာပိုင္မ်ား၏ မူ၀ါဒAေျပာင္းAလဲကိုလုိက္၍လည္
ေကာင္း၊ Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုက္၍လည္ေကာင္း ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။
Aက်ိဳးAားျဖင့္ Aလုပ္သမား၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ ပီသမႈကို Aရင္းAႏီွးျပဳကာ Aလုပ္ရွင္မ်ား
ႏွင့္ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားAတြက္ ေငြးေရးေၾကးေရးAက်ိဳးAျမတ္ရေAာင္ တရားUပေဒ၏ Aားနည္း
ခ်က္မ်ားကို Aခြင့္ေကာင္းယူ၍Aသံုးခ်ရယူသြားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။
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