
“အိမ်လို ေ့ခါတ်ဲ့ေနရာတစ်ခု” 
Global Day of Prayer for the Rohingya

2 OCTOBER 2022

က�န်ေတာ်တို  ့ဘိုးေဘးများက သူတို ့သည် ကမ�ာေပါ မ်ှာ ဧည့်သည်အာဂန��များ၊ တိုင်းတ

ပါးသားများြဖစ်�ကသည် ဟူ၍ ဝန်ခံခဲ့�ကသည်။ ယခုလိုေြပာဆိုသည့် လူတိုသ့ည် ဇာတိ 

ေြမတစ်ခုကို ရှာေဖွေနမှန်းထင်ရှားပါသည်။ အကယ်၍ သူတိုထ့ားရစ်ခဲ့သည့် ေြမ 

အေ�ကာင်း စဥ်းစားေနတယ်ဆိုရင် ထိုအရပ်သို ြ့ပန်သွားမည့် အခွင့်အေရးရှိပါလိမ့်မည်။ 

သို ေ့သာ် အရှိအတိုင်းပဲ ဆိုေသာ် သူတိုသ့ည် သာ၍ေကာင်းမွန်သည့်နိငု်ငံ၊ ေကာင်းကင်

နိငု်ငံတစ်ခုကို ေတာင့်တလိုချင�်ကသည်။ ထိုေ့�ကာင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို၏့ ဘုရား 

ဟူ၍ ေခါ ်ေဝါ ြ်ခင်းကိုရှက်ေတာ်မမူ၊ သူတိုေ့နစရာ ဘို�့မ�ိ �ကို တည်ေထာင်ေတာ်မူ�ပီ။ 

(ေဟ�ဗဲ ၁၁း၁၃-၁၆ JBMLE)

ထိုေ�ကာင့်၊ သင်တိုသ့ည် တက�ွ န်းတနိငု်ငံသားမဟုတ်၊ ဧည့်သည်လည်းမဟုတ်၊ သန ့်ရှင်း

သူတို၏့ အမျိ�းသားြခင်း ြဖစ်�က၏။ ဘုရားသခင်အိမ်ေတာ်သားလည်း ြဖစ်�က၏။  

(ဧဖက် ၂း၁၉ JBMLE)

ေ�ကာ်အိုးအြပင်သို ထ့ွက်�ပီး မီးထဲသို ့

ကျဆင်းြခင်း 

အိမ်ြပန်လာဖို  ့ေမ�ာ်လင့်ချက်ရှိသလား? 

ြမန်မာနိငု်ငံထဲက �ိုဟင်ဂျာများအေပါ ် ဆယ်စုနစှ်များ �ကာ ည�င်ပန်းနှပိ်စက် 

ြခင်း၏အကျိ�းဆက်တစ်ခုမှာ သူတိုသ့ွားနိငု်သည့်ေနရာများသို ့ထွက်ေြပးေစြခင်း  

ြဖစ်သည်။ ယေနတ့ွင် ကမ�ာန့ ိငု်ငေံပါင်း (၂ဝ) မှာ �ိ ုဟင်ဂျာများကို ရှာေဖွေတွ ရ့ှိနိငု်

ပါသည်။ အေ�ကာင်းမလှစွာပဲ ကိစ�အများစုမှာ �ငိမ်းချမ်းြခင်း နငှ့် ခိုလှ ုံခွင့်ကိုရရှိမည်

ဟူ၍ ေမ�ာ်လင့်ထားသည့် ေနရာများသို  ့ေရာက်သည့်အခါ အြခားအကျပ် အတည်း 

အေြခအေန တစ်ခုထဲသို  ့သူတို ေ့ရာက်ရှိသွား�ကသည်။ များစွာေသာ �ိုဟင်ဂျာတိုသ့ည် 

မလုံမြခ�ံ၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ နငှ့် ခိုနားရာမဲ့ ဘဝကို ရင်ဆိုင်ခံစားေနရပါသည်။ 

လွန်ခဲ့တဲ့နစှ်တုန်းကြဖစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ြမန်မာနိငု်ငံက စစ်အာဏာသိမ်းမှ ုေနာက်ပိုင်း  

ြပည်တွင်းအေြခအေန အလွန်ဆိုးဝါးေနပါသည်။ နိငု်ငံ့စီးပွားေရးသည် ဘက်စုံ ခ�တ် 

�ခ�ံကျေန�ပီး ေနရာေဒသအများစုမှာလည်း ြပည်တွင်းစစ်များြဖစ်ေပါ ်လ�က်ရှိပါသည်။ 

ဒုက�သည်များ ေနရပ်ြပန်လည်ပို ေ့ဆာင်ေရး ေဆွးေ�ွးမှမုျားလည်း ရပ်တန ့် ေနပါသည်။ 

ဒီမိုကေရစီဝါဒအေြခခံ ထားသည့် စင်�ပ�ိင်အစိုးရသည် �ိုဟင်ဂျာများအတွက်  

ေရရှည်အကျိ�းြပ�မည့် ေြဖရှင်းချက်တစ်ခုကို ရှာေဖွလိုသည့် ဆ��ရှေိ�ကာင်း မ�ကံ�စဖူး 

အချက်ြပခဲ့ ေသာ်လည်း စစ်အာဏာရှင်များ အာဏာရှိေနသေရွ  ့ဤ အိပ်မက်သည်  

အလှမ်းေဝးေနေသးသည်။ 

ဘုရားသခင့် နိုင်ငံေတာ်၏ နိုင်ငံသား 

ြဖစ်ခွင့်ရရှိြခင်း

ရိုဟင်ဂျာများသည် ကမ�ာေပါ တ်ွင် လျစ်လျ��ှ �မှအုခံရဆုံး နငှ့် မလိုလားအပ်ဆုံး 

ေသာလူမျိ�းအြဖစ် ေဖာ်ြပခံရသည်။ သို ေ့သာ် က�န်ေတာ်တို၏့ ေမတ� ာေတာ်ရှင်  

ေကာင်းကင်ဘုံအဖသည် သူတိုက့ို လှ ိကု်လှိကု်လှဲလှဲ �ကိ�ဆိုဖို ၊့ သူ ရ့ဲ့နိငု်ငေံတာ်ထဲမှာ 

နိငု်ငံသားများအြဖစ် သာမက၊ သူ၏ အေမွခံသားသမီးများြဖစ်ခွင့်ေပးရန် ေစာင့်  

ေမ�ာ်ေနသည်ဟူ၍ နှတု်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့် က�န်ေတာ်တိုက့ို ဖွင့်ြပပါသည်။ သူတို ့  

ေကာင်းကင်နိင်ုငံ သားြဖစ်ရေသာအခွင့်ကုိ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ� မဆီးတားနိင်ုပါ။ 

အသက် (၂၃) နစှ် ဂျာလာလ်သည် မေလးရှား နိငု်ငံက ေဆာက်လုပ် 

ေရးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ တရားမဝင် လုပ်ကိုင်ေနသည်။ သူ မ့ှာ 

စာရွက်စာတမ်းဘာတစ်ခုမ�မရှိေချ။ ပုံမမှန်တဲ့ လစာအနည်းငယ်မ�သာ

ရရှိပါသည်။ အဖမ်းခံရမှာကို အ�မဲတေစ စိုးရိမေ်နရြခင်း ေ�ကာင့်  

သူကဲ့သို ေ့သာ အြခားလူများစွာနငှ့် အတူေနစု�ပ�ံေနထိုင်ရာ ကျ�ၲးကျပ ်

ေနသည့် ကုန်ေသတ�ာထဲမှ အြပင်ကို သူမထွက်ရဲပါ။ 

အသက် (၁၇) နစှ် ဟာဘီဘာ သည် ေဆာ်ဒီ အာေရဗျနိငု်ငံက 

လူချမ်းသာမိသားစုတစ်ခုမှာ အိမ်အကူအြဖစ် လုပ်ကိုင်ေနသည်။ တစ်

ပတ်မှာ ခုနစှ်ရက် မနက် (၄) နာရီမှ ည (၁၁) နာရီအထိ အလုပ်လုပ်ရ

သည်။ သူမသည် မိသားစုဖခင်�ကီး၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးေစာ်ကား 

ြခင်း နငှ့် သူအ့မျိ�းသမီး၏ �ိုက်နကှ်ြခင်းကို မ�ကာခဏရင်ဆိုင်ရသည်။ 

�ိုဟင်ဂျာလမူျိ�းတစ်ေယာက်ြဖစ်ေနသည့် အတွက် ရဲများက သူမကို

ကူညီမည်မဟုတ် သည်ကို သူမသေဘာေပါက်ထားသည်။ သူမတွင် 

သွားစရာေနရာမရှိပါ။ 

အသက် (၅၆) နစှ် မာမွတ်သည် လူဦးေရ ြပည့်သိပေ်နသည့် ဘဂႅလား 

ေဒ့ရှ် န ိငု်ငံ ဒုက�သည်စခန်းရှိ သူ၏တဲအိမ်ေရှ မ့ှာ ထိုင်ေနသည်။ ၂၀၁၇ 
နစှ်တုန်းက ြမန်မာနိငု်ငံမှ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့စ�် ေသနတ်ပစ်ခံရ 
သည့် သူ ေ့ြခေထာက်မှာ ယခုတိုင် နာကျင်ေန ေသးသည်။ နယ်စပ်

တစ်ဖက် အေဝးတစ်ေန ရာက ရခိုင်ေတာင်တန်းေတွဆီ ေငး�ကည့်ေန 
သည်။ အ�ကမ်းဖက်မှကုို ေတွ ့�က�ံခဲ့ရေသာ် လည်း အိမ်ရှိရာထိုအရပ်ကို
လ�မ်းေနသည်။ သူ၏ အြဖစ်ချင်ဆုံးေသာ ဆ��မှာ အိမ်ရှိရာ ေကျးရွာကို 

ြပန်�ပီး ထိုေနရာမှာ သက်ဆုံးတိုင် ေနထိုင်သွားဖို ြ့ဖစ်သည်။

အသက် (၃၅) နစှ် မီနာရာ သည် အေနာက်နိငု်ငံ တစ်ခုမှာ ခိုလှ ုေံနထိုင်
ခွင့်ရရှိသည့် အနည်းငယ် ေသာ “ကံေကာင်း” သည့် �ိုဟင်ဂျာများထဲက 
တစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ သူမသည် ယူေက နိငု်ငံ၏ �မိ� င့ယေ်လးတစ်ခု
မှာ သက်ေသာင့် သက်သာြဖင့် လုံ�ခ�ံ စွာေနရေသာ်လည်း စိတ်အားငယ်

လ�က်ရိှသည်။ သူမသည် အဂႅလိပ်ဘာသာစကား၊ စားေသာက်မှပုုံစံ 
အသစ် နငှ့် ေအးခဲသည့်ရာသီဥတုဒဏ် စသည့် အခက်အခဲများကို  

ရင်ဆိုငေ်နရသည်။ ေန စ့�ၲ ြမန်မာနိငု်ငံ နငှ့် ဘဂႅလားေဒ့ရှ်နိငု်ငံက သူမ၏  
ေဆွမိျ�းများနငှ့် အချိန်�ကာ ဗီဒီယိုေကာြဖင့် စကားေြပာဆိုလ�က်ရှိသည်။ 

ဆုေတာင်းခံချက်များ 

ြပည်နငှ်ဒဏ်ခံရာနိငု်ငံက အိမ်

•  �ိုဟင်ဂျာများသည် အေြခခံအားြဖင့် လြုံခ�ံ�ပီး ဧဝံေဂလိသတင်းစကားကို ပိုမို�ကားသိနိုင်သည့် 
ေနရာများဆီသို  ့ပို ေ့ဆာင်ေပးသည့် ဘုရားသခင်၏ ေကျးဇူးေတာ်ကိုချီးမွမ်း�ကပါ။ 

• အာရှနိငု်ငံထဲမှာ လက်ခံနိငု်�ုံမ� အေြခအေနြဖင့် ေနထိုင်ေနရသည့် ရိုဟင်ဂျာများအတွက်  
ဆုေတာင်း ကူညီပါ။ သူတိုသ့ည် တစ်ဖက်သတ် ဖမ်းဆီးခံရြခင်း၊ ေခါင်းပုံြဖတ်ခံရြခင်း  
နငှ့် အလွဲသုံးစားြပ�ခံရြခင်းများစွာြဖင့် ရင်ဆိုငေ်နရပါသည်။ 

• လုံ�ခံ�မှ ု၊ အကာအကွယ်ရရှိဖို ၊့ မ�တသည့် လုပ်အားခများရဖို ၊့ လုံေလာက်သည့် ကျန်းမာေရး  
ေစာင့်ေရှာက်မှ ု နငှ့် ပညာေရး အခွင့် အလမ်းများရရှိဖို  ့ဆုေတာင်းကူညီပါ။ 

• အိမ်ကိုလ�မ်းြခင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျြခင်း နငှ့် ေ�ကာက်ရံွ ့ြခင်းများြဖင့် ရင်ဆိုင်ရ သည့်တိုင်  စိတ်
ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာ ြခင်းရှိဖို  ့ဆုေတာင်းကူညီပါ။ 

• ဘုရားသခင်သည် သူ နှ့တု်ကပတ် ေတာ် နငှ့် သူ၏သားသမီးများအားြဖင့်  သူတိုအ့ေပါ ်  
သူ ေ့မတ�ာ နငှ့် ဂရုစိုက်မှ ု  ကိုေပးဖို  ့ဆုေတာင်းကူညီပါ။  

သူတို ဇ့ာတိေဒသက အိမ်

• ရခိုင်ြပည်နယ်မှာ အေတာ်အသင့် တည်�ငိမ်မှရုှိေနြခင်းအတွက် ေကျးဇူးေတာ်ချီးမွမ်း�ကပါ။ 

• ြမန်မာနိငု်ငံထဲမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ �ိုဟင်ဂျာများသည် လုံ�ခ�ံစွာ အသက်ရှင်ရ�ပီး ေနစ့�်
လိုအပ်ချက် များရရှိ�ကဖို  ့ဆုေတာင်းကူညီပါ

• မတရားေသာ အစိုးရ နငှ့် အ�ကမ်း ဖက်မှမုျားအဆုံးသတ်နိငု်ဖို၊့ လက်ရှိ ပဋိပက�များကို  
�ငိမ်းချမ်းစွာ ေြဖရှင်း နိငု်ဖို  ့ဆုေတာင်းကူညီပါ။

• �ိုဟင်ဂျာများအတွက် ေရရှည်အကျိ�း ြပ�သည့် ေြဖရှင်းချက်တစ်ခုရရှိ�ပီး ြပည့်ဝေသာ 
နိငု်ငံသားအကျိ�းခံစား ခွင့်များနငှ့် အိမ်ြပန်နိငု်ဖို  ့ဆေုတာင်း ကူညီပါ။  

• ြမန်မာနိငု်ငံ�ိုဟင်ဂျာများ�ကားက ယုံ�ကည်သူများ နငှ့် �ိုဟင်ဂျာများကို ကူညေီနသည့် အြခား
နိငု်ငံများထဲက ယုံ�ကည်သူများအား ဘုရားသခင် ခွန်အားေပးဖို  ့ဆုေတာင်းကူညီပါ။ 

ေကာင်းကင်ဘုံက အိမ်

•  �ိုဟင်ဂျာများအတွက် ထာဝရေနအိမ်၊ နိငု်ငံသားြဖစ်ခွင့် နငှ့် သားသမီးများ ြဖစ်ရေသာအခွင့်ကို 
ေပးသနားတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ အံ့ဩဖွယ်ေကျးဇူး ေတာ်အတွက် ချီးမွမ်း�ကပါ။ 

• �ိုဟင်ဂျာများသည် �ုပ်ဝတ��လိုအပ် ချက်များထက် အဆင့်များစွာ နက်ရှိုင်းေလးနက်သည့်  
ဝိညာ�်ပိုင်း စာငတ်မှ ု နငှ့် �ငိမ်သက်ြခင်းကို တမ်းတတတ်ဖို  ့ဆုေတာင်းကူညီပါ။

• �ိုဟင်ဂျာယုံ�ကည်သူများသည် ယု�ံကည်ြခင်း၌ ရဲရင့်အား�ကီး�ပီး သူတိုဝ့န်းကျင်ကလူများ
အတွက် ဆား နငှ့် အလင်းြဖစ်ဖို  ့ဆုေတာင်းကူညီပါ။

• ေနရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ �ိုဟင်ဂျာများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားေရာက်    သက်ေသခံြခင်း၊ သနား
�ကင်နာသည့် လုပ်ရပ်များြဖင့ေ်မတ�ာြပြခင်း၊ သမ�ာကျမ်းစာ အရင်းအြမစ်များ ထုတ်ေဝ 
ြဖန ့် ြဖ�းြခင်း စသည်တို ြ့ဖင့် ထိေရာက်စွာ သက်ေသခံန ိငု်ဖို  ့ဆုေတာင်းကူညီပါ။  
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