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ဇူူလို�င်
ု ် ၁၁၊ ၂၀၂၂
တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး� ရေ�ဖြူ�ူမြို့��့ �နယ်် ကြော��ာင််လျှာာ�ကွွင်းး�ဒေ�သရှိိ� ဥယျာာ�ဉ််ခြံ�ံမြေ�ေ
များ�း�ကိုု� မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မိုု�င်းး�ကြော��ာင့့်� နှှစ််အတော်�်�ကြာ�ာ ပစ််ထားး�လိုုက်
� ်ရကြော��ာင်းး�
ဒေ�သခံံခြံ�ံပို�င်
ု ်ရှှင််များ�း�က မွွန််လူူထုုအသံံကို�ု ပြော��ာပါါသည််။

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

စာမ်က္နွာ (၃) သုိ႕
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စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

tiucj,rcj,q.,er,r.rnjpu·ecWkiu ssjek.cjsJk TkjwkjelH[.<K[

ဇူူလို�င်
ု ် ၁၉၊ ၂၀၂၂

လော�ာက််တော့�့� (အစိုးး��ရကျော�ာ�င်းး�တွေ�ေမှာာ�) တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�ဘာာသာာ
သင််ဖို့့�အတွွက််လည်းး� ဘာာဘက််ဂျျက််မှှ သူူတို့့�(စစ််ကော�ာင််စီ)ီ က စီီ

� ါတက််ကြွ�ွလှုပ်
ု ်ရှား��းသူူတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါ
ဗမာာမဟုုတ််သော�ာတို�င်းး
ု �ရင်းး�သားး�များ�း�အနေ� စဉ််မထားး�ဘူးး�” ဟုု အဆိုုပါ
ဖြ�င့့်� စာာပေ�နှှင့့်�ယဉ််ကျေး�း�မှုုကဏ္ဍများ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် သည််။
မွွန််ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ�

မွွန််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရက သီးး�သန့့်�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ�း� ခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�ပေး�းလျျက််

ရှိိ�ရာာတွင်
ွ ် ယခုုနှှစ််၌ အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််ကော�ာင််စီက
ီ အဆိုု�ပါါရန််ပုံံ�ငွေ�ေကို�ု ရန််ပုံံ�ငွေ�ေကို�ု ထက််ဝက််လျှော့�့��ချျလိုု�က််သဖြ�င့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာ
လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာတွွင်် အကန့့်�အသတ််များ�း�၊ အခက််
ထက််ဝက််အထိိ လျှော့�့��ချျခဲ့့�ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။
အခဲဲများ�း� ရှိိ�လာာမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။

အာာဏာာသိိမ်းး�ခါါစ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရန််ပုံငွေ�ေ
ံ� အတွွက််
ယခင််နှစ်
ှ ်များ�း�တွွင််ရရှိ�ခဲ့့
ိ �သည့့်အ
� တိုု�င်းး� လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��လျှှင်် ကျျပ််သိိန်းး�
(၁,၀၀၀) ရရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ယခုုနှှစ်် ၂၀၂၂ တွွင််မူူ အဆိုုပါ
� ါပမာာဏ
၏ထက််ဝက််ဖြ�စ််သော�ာ ကျျပ််သိိန်းး� (၅၀၀) ကိုုသာာ
�
ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။
“မွွန််ပြ�ည််နယ််မှာာ� (ဗမာာမဟုုတ််တဲ့့�) တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� (၃) မျိုး�း��အတွွက််
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာရန််ပုံငွေ�ေကို
ံ�
�ု ချျပေး�းတယ််။ ဒီီနှှစ််တော့�့� တစ််ဝက််
လျှော့�့��လိုက်
�ု ်တော့�့� (လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��အတွွက််) သိိန်းး� (၅၀၀) ပဲဲ ရတယ််”
ဟုု မွွန််စာာပေ�နှှင့့်�ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ တက််ကြွ�လှု
ွ ပ်
ု ်ရှား��းသူူတစ််ဦးးက
ပြော��ာပါါသည််။
မွွန််ပြ�ည််နယ််တွင်
ွ ် မွွန််၊ ကရင််နှှင့့်� ပအို့့��ဝ််တိုင်းး
ု� �ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�
အတွွက်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာရန််ပုံငွေ�ေကို
ံ�
�ု သမ္မမတဦးးသိိန်းး�စိိန်် လက််

“မွွန််ပြ�ည််နယ််မှာာ� (ဗမာာမဟုုတ််တဲ့့�)
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� (၃) မျိုး�း��အတွွက််
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာရန််ပုံငွေ�ေကို
ံ�
�ု
ချျပေး�းတယ််။ ဒီီနှှစ််တော့�့�
တစ််ဝက််လျှော့�့��လိုက်
�ု ်တော့�့�
(လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��အတွွက််)
သိိန်းး� (၅၀၀) ပဲဲ ရတယ််”

ထက််ကတည်းး�က သီးး�သန့့်�ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းအပ််ခဲ့့ခြ� �င်းး� ဖြ�စ််သည််။
“ကြ�ည့့်�ရတာာတော့�့� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာအတွွက်် သီးး�သန့့်�ဘက််ဂျျက််
(ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ) မရှိိ�တော့�့�ဘူးး�။ စာာပေ�နဲ့့�ယဉ််ကျေး�း�မှုုအတွွက်် ဘက််ဂျျက််က
လည်းး� တစ််ဝက််လျော့�့��သွားး��ပြီ�ီ။ ပြီး�း�တော့�့� ကျွွန််တော်�်�တို့့� သိိရသ
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စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

e\m\m§Õpjmiucj,e]k.cj< xy[.xj|K·m[.,kiu sWnj²psjT.,rhu edqK·m[.,e\p.

ဇူူလို�င်
ု ် ၁၁၊ ၂၀၂၂

ကြော��ာင််လျှာာ�ကွွင်းး�ဒေ�သသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကို�င်
ု ်တပ််ဖွဲ့့��
များ�း�ဖြ�စ််သည့့်� မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီနှှင့့်� ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး� ရေ�ဖြူ�ူမြို့��့ �နယ်် ကြော��ာင််လျှာာ�ကွွင်းး�ဒေ�သရှိိ� ဥယျာာ�ဉ်် တို့့�� နှှစ််ဖွဲ့့��စလုံးး��လှုုပ််ရှား��းသည့့်�နယ််မြေ�ေဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�နယ််မြေ�ေတွင်
ွ ် မြေ�ေ
ခြံ�ံမြေ�ေများ�း�ကိုု� မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မို�င်းး
ု �ကြော��ာင့့်� နှှစ််အတော်�်�ကြာ�ာ ပစ််ထားး�လိုုက်
� ် မြှု�ု�ပ််မို�င်းး
ု �ကိုု� မည််သည့့်အ
� ဖွဲ့့��အစည်းး�က မည််သည့့်ရ
� ည််ရွယ်
ွ ်ချျက််ဖြ�င့့်�
ရကြော��ာင်းး� ဒေ�သခံံခြံ�ံပို�င်
ု ်ရှှင််များ�း�က မွွန််လူူထုုအသံံကို�ု ပြော��ာပါါသည််။

အသုံးး��ပြု�ုသည််ကို�ု ယနေ့�့အချိိ�န််ထိိ အဖြေ�ေမရှာာ�နိုု�င််သေး�းချေ�ေ။

“(ကျွွန််တော့်�့�ခြံ� �ံက)မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မို�င်းး
ု �ပေါ�ါက််တဲ့့နေ�ရာာနဲ့့
�
� နီးး�နေ�တော့�့� ပေါ�ါက်် သို့့��သော်�်� မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မို�င်းး
ု �ပေါ�ါက််ကွဲဲ�မှုနှ
ု ှင့့်� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �ထိိခိုု�က််မှုု
ကွဲဲ�မှုုဖြ�စ််ပြီး�း�ကတည်းး�က ခုုချိိ�န််ထိိ ခြံ�ံကို�ု မသွားး��ရဲဲဘူးး�။ နော�ာက််ထပ်် တို့့��အတွွက်် အဖွဲ့့��အစည်းး� (၂) ခုုစလုံးး��တွွင်် တာာဝန််ရှိိ�သည််ဟုု ထားး�
ပေါ�ါက််ကွဲဲ�မှုု မဖြ�စ််ဘူးး�လို့့�� မပြော��ာနိုု�င််ဘူးး�လေ�” ဟုု ကြော��ာင််လျှာာ�ကွွင်းး� ဝယ််ခရို�င်
ု ်မွန်
ွ ်ပြ�ည််သစ််ပါါတီီက ၂၀၂၀ မတ််လ (၁၆) ရက််နေ့�့တွင်
ွ ်
ဒေ�သခံံတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။

ကြေ��ညာာချျက််ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့သ
� ည််။

ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ၂၀၁၉ နှှစ််ကုုန််ပိုု�င်းး�မှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ရေ�ဖြူ�ူမြို့��့ �နယ်် “ကျွွန််တော့်�့��ကွွမ်းး�သီးး�ခြံ�ံက (၁၀) နှှစ်် ရှိိ�နေ�ပြီ�။ီ ခြံ�ံဘေး�းကလမ်းး�နား�း
တွွင်် မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မို�င်းး
ု �နင်းး�မိိသူူ (၁၀) အထိိ ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အနက်် (၅) ဦးး မှာာ� တစ််ခါါပေါ�ါက််ကွဲဲ�သေး�းတယ််။ ဒါါပေ�မဲ့့� ဘယ််လို�လုု
ု ပ််မလဲဲ။ စား�းဖို့့��ရ
မှာာ� ကြော��ာင််လျှာာ�ကွွင်းး�ဒေ�သမှှ ဖြ�စ််သည််။ မြေ�ေမြှု�ု�ပ််မို�င်းး
ု �ကြော��ာင့့်� ထိိခိုုက်
� ် နေ�တာာ ဒီီခြံ�ံကပဲဲဆိုုတော့�့
�
� ကြော��ာက််ကြော��ာက််နဲ့့� သွားး��နေ�ရတာာပေါ့�့ �”
မှုု မကြာ�ာခဏဖြ�စ််ပွား��းနေ�သဖြ�င့့်� ဒေ�သခံံများ�း�က ၎င်းး�တို့့��၏ဥယျာာ�ဉ််ခြံ�ံ ဟုု ခြံ�ံရှှင််အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
သို့့�� သွားး��ရော�ာက််အလုုပ််လုုပ််ရန်် ကြော��ာက််ရွံ့့��နေ�ကြ�သည််၊
ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး�� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့့်� ကြော��ာင််လျှာာ�
“ခြံ�ံကို�ု ပစ််ထားး�ပြီး�း� လုံးး��ဝကိုု� မသွားး��တော့�့�ဘူးး�။ သွားး��ဖို့့��ကိုု� ကြော��ာက်် ကွွင်းး�ဒေ�သတွွင်် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူ အယော�ာက်် (၂၀၀) ခန့့်� ဥယျာာ�ဉ််
နေ�တာာ။ ထိိခိုုက်
� ်တဲ့့သူ
� ူတွေ�ေက ကိုု�ယ့့်အ
� နီးး�အနား�းကလူူတွေ�ေပဲဲ။ ကိုု�ယ်် ခြံ�ံလုုပ််ငန်းး�လုုပ််ကို�င်
ု ်နေ�ပြီး�း� စိုု�က််ဧက (၂,၀၀၀) ခန့့်�ရှိိ�ကြော��ာင်းး� သိိရ
ထိိခိုုက်
� ်မိိရင်် ကိုု�ယ့့်မိိသားး
�
�စုုတွေ�ေပဲဲ ဒုုက္ခခရော�ာက််မယ််။ အဲဲကြော��ာင့့်� ကွွမ်းး� သည််။
သီးး�ခြံ�ံကို�ု မသွားး��တာာ (၃) နှှစ််လော�ာက််ရှိ�ပြီ�
ိ ”ီ ဟုု ကြော��ာင််လျှာာ�ကွွင်းး�
ဒေ�သ အလယ််စခန်းး�ကျေး�း�ရွာာ�မှှ ဒေ�သခံံတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
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ဇူူလို�င်
ု ် ၁၂၊ ၂၀၂၂
ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာသင်္ကြ�ြန််အတက််နေ့�့ (ဧပြီ�ီလ
(၁၆) ရက််နေ့�့) တွွင်် ရေး�းမြို့��့ �နယ်် ဟံံဂံံကျေး�း�ရွာာ�မှှ အသက်် (၁၂)
နှှစ််အရွွယ််မိိန်းး�ကလေး�းငယ််တစ််ဦးးကိုု� ကျိုု��က််မန််ပလော့�့ဘုုရား
�
�း
ပွဲဲ�မှှအပြ�န််တွင်
ွ ် အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးက အဓမ္မမပြု�ုကျျင့့်ရန်
� ်ကြံ�ံစည််
ခဲ့့�သည််။
ဘုုရား�းပွဲဲ�မှှအပြ�န််

မိိခင််ဖြ�စ််သူနှ
ူ ှင့့်�

လူူချျင်းး�ကွဲဲ�သွားး��ပြီး�း�နော�ာက််

လူူပြ�တ််သည့့်နေ�ရာာ
�
တစ််ခုုတွွင်် ဆေး�းမင််ကြော��ာင််ထိုးး��ထားး�သည့့်�
အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးက အဆိုုပါ
� ါမိိန်းး�ကလေး�းငယ််ကို�ု ဆွဲဲ�ခေါ်�်သွားး��
ပြီး�း� အဓမ္မမပြု�ုကျျင့့်ရန်
� ် ကြံ�ံစည််ခဲ့့သ
� ည််။
အော်�်�ဟစ််အကူူအညီီတော�ာင်းး�သဖြ�င့့်�

မိိန်းး�ကလေး�းငယ််က
၎င်းး�အမျိုး�း��သားး�က မိိန်းး�

ကလေး�းငယ််၏ဦးးခေါ�ါင်းး�ကိုု� ကျော�ာ�က််ခဲဲဖြ�င့့်�ထုုပြီး�း� ထွွက််ပြေး��း
သွားး��ခဲ့့�သည််ဟုု မိိခင််ဖြ�စ််သူက
ူ ပြော��ာပြ�သည််။
“ ဖြ�စ််ပြီး�း�ကတည်းး�က ကျွွန််မတို့့� ကိုးး��မိုု�င်် (ဘုုရား�းပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရာာ,

�ု � တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု ပျျက််ယွင်းး
ွ �နေ�ပြီး�း� က
ကျေး�း�ရွာာ�)အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ဆီီမှာာ� အမှုုသွားး��ဖွွင့့်တ
� ယ််။ ဒါါပေ�မဲ့့� အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုင်းး
ူ စ််ရပ််လုံးး�� မှာာ� တရား�း
သူူက “ကလေး�းကိုု� အရင််ဆေး�းကုုလိုု�က််ဦးး၊ ပြီး�း�မှှ ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ� လေး�းသူူငယ််နှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�အပါါအဝင်် ပြ�ည််သူတ
မယ််” လို့့�� ပြော��ာခဲ့့�တယ််။ အခုုတော့�့� တစ််နှှစ််ကျော်�်��နေ�ပြီ�ီ၊ ဘာာမှှ ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာအကာာအကွွယ််ပေး�းမှုု ဆုံးး��ရှုံးး��နေ�သည််။
လည်းး� လုုပ််မပေး�းဘူးး�” ဟုု မိိန်းး�ကလေး�းငယ််၏ မိိခင််ဖြ�စ််သူက
ူ
ပြော��ာပါါသည််။
လက်ရှိတွင်

“အမှုုထပ််ဖွင့့်
ွ �ဖို့့�ကလည်းး� လက််ရှိ�မှာာ
ိ � နိုု�င််ငံံရေး�းက မတည််ငြိ�ိမ််ဘူးး�။ ကလေး�း
နဲ့့�အမျိုး�း��သမီးး�တွေ�ေကိုု� ကူူညီီစော�ာင့့်ရှော�ာ
� �င့့်�တဲ့့�အဖွဲ့့��တွေ�ေကိုု� သွားး��အကူူအညီီ

မိန်းကလေးငယ်သည်

ူ ညည်းး�
ဦးခေါင်းတွင်ရရှိထား တော�ာင်းး�ဖို့့��ကလည်းး� ကျွွန််မက ဘာာမှှမသိိဘူးး�” ဟုု မိိခင််ဖြ�စ််သူက

သောဒဏ်ရာကြောင် စိတ်
့
မူမမှန်မှုကို ခံစားနေရပြးီ ခွ ဲစိတ်ကု တွားး��ပါါသည််။
သမှုခံယူရန် စောင် ့ဆိုင်းနေရသည်ဟု သိရသည်။
“မကျေ�ေနပ််လို့့� သွားး��တိုု�င််ပေ�မဲ့့� ကျူးး��လွွန််သူူကို�ု (ဟံံဂံံ)ရွာာ�က
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ရော�ာ ဘုုရား�းပွဲဲ�လုုပ််တဲ့့�(ကိုးး��မိုု�င််)ရွာာ�က အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းမှူးး��ပါါ ရှာာ�ဖွေ�ေဖမ်းး�ဆီးး�တာာမျိုး�း�� မလုုပ််ဘူးး�” ဟုု မိိခင််ဖြ�စ််သူက
ူ
ပြော��ာပါါသည််။
အမှုုကိိစ္စစနှှင့့်�ပတ််သက််ပြီး�း� ရေး�းမြို့��့ �နယ်် ဟံံဂံံကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းမှူးး��က “ဘုုရား�းပွဲဲ�က ဟံံဂံံဘုုရား�းပွဲဲ�ဆိုပေ�မယ့့်
ု�
� ဖြ�စ််တာာက
ကိုးး��မိုု�င််ဘက််မှာာ� ဖြ�စ််တာာ။ ကျွွန််တော့်�့��ဘက််က ဘယ််လိုလုု
�ု ပ််
ပေး�းရမလဲဲ။ ကိုးး��မိုု�င််ဘက််ကဖြ�စ််ရင်် ကိုးး��မိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��က
တာာဝန််ယူရမ
ူ ယ််” ဟုု ပြော��ာသည််။
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ဩဂုုတ်် ၃၀၊ ၂၀၂၂

လယ််ယာာမြေ�ေများ�း�၊ ဥယျာာ�ဉ််ခြံ�ံမြေ�ေများ�း�ကိုု�

အကွွက််ရိုက်
�ု ်ရော�ာင်းး�ချျမှုု

သည်် မွွန််ပြ�ည််နယ််ရှိ�မြို့ိ ��့ �နယ််အားး�လုံးး��တွွင််ဖြ�စ််ပွား��းလျျက််ရှိ�ပြီး�း
ိ �အကွွက််
၂၀၁၂ လယ််ယာာမြေ�ေဥပဒေ�တွွင်် လယ််ယာာမြေ�ေများ�း�ကိုု� အခြား�း�နည်းး� ရိုု�က််ရော�ာင်းး�ချျသူူနှှင့့်� ဌာာနဆိုု�င််ရာာအရာာရှိိ�ဝန််ထမ်းး�များ�း�အကြား�း� ကျျပ််
ဖြ�င့့်�အသုံးး��ပြု�ုခွွင့့်�ကို�ု တင်းး�တင်းး�ကြ�ပ််ကြ�ပ််တားး�မြ�စ််ထားး�သော်�်�လည်းး� သိိန်းး�ရာာချီီ�လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူမှု
ူ ုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ကာာ လုုပ််ကို�င်
ု ်နေ�ကြ�
စစ််ကော�ာင််စီခန့့်
ီ �အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က လာာဘ််ငွေ�ေများ�း� ရ ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။
ယူူကာာ မွွန််ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� လယ််ယာာမြေ�ေများ�း�ကိုု� လူူနေ�ထို�င်
ု ်နိုု�င််
သည့့်�မြေ�ေကွက်
ွ ်များ�း�အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခွွင့့်/� အခြား�း�နည်းး�ဖြ�င့့်�အသုံးး��ပြု�ု “အကုုန််လုံးး�� “နား�းလည််မှု”ု နဲ့့� လုုပ််နေ�ကြ�တာာပဲဲ။ လုုပ််(အကွွက််ရိုက်
�ု ်)
ခွွင့့်�ကို�ု လွွယ််လွယ်
ွ ်ကူကူ
ူ ူပင််ခွွင့့်�ပြု�ုလျျက််ရှိ�ကြော
ိ ��ာင်းး� သိိရသည််။

ပြီး�း�ပြီ�ီဆိုု� ကိုု�ယ့့်န
� ည်းး�ကိုုယ့့်
� �ဟန််နဲ့့� လိိမ််ပြီး�း�တော့�့� အစီီရင််ခံံကြ�တာာ
ချျည်းး�ပဲဲ။ အဲဲကြော��ာင့့်�မို့့� မြေ�ေယာာတွေ�ေက မြေ�ေပုံံပေါ်�
� ်မှာာ�တစ််မျိုး�း�� ပကတိိ

“ကျွွန််တော်�်�တို့့�စိုက်
ု� ်ပျိုး�း��ရေး�းဌာာနကတော့�့�

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ကို�ု ရှှင်းး� မြေ�ေမြ�င််မှာာ�တစ််မျိုး�း�� ဖြ�စ််နေ�တယ််။ ပြော��ာရရင်် (အစိုးး��ရ)မြေ�ေပုံံမှာာ
� � မြေ�ေ

ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�ပဲဲ ပေး�းထားး�တယ််။ လယ််မြေ�ေဆိုု�ရင်် ဘယ််လိုမှှ
�ု
လွွတ််မြေ�ေရို�င်းး
ု �လို့့�� သတ််မှှတ််ထားး�ပေ�မဲ့့� တကယ့့်�မြေ�ေပြ�င််မှာာ�တော့�့� ပိုု�င််
(အခြား�း�နည်းး�နဲ့့�သုံးး��စွဲဲ�ခွွင့့်)� ပေး�းမထားး�ဘူးး�။ သစ််သီးး�ခြံ�ံတို့့� ရာာဘာာခြံ�ံ ရှှင််ရှိ�တဲ့့
ိ �မြေ�ေကွက်
ွ ်တွေ�ေ ဖြ�စ််နေ�တယ််။ မြေ�ေပုံံမှာာ
� � လယ််မြေ�ေဆိုု�ပေ�မယ့့်�
တို့့��ဆိုု�ရင််

ဌာာနဆိုု�င််ရာာတွေ�ေကြား�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ပြီး�း� (အခြား�း�နည်းး�နဲ့့�သုံးး��စွဲဲ� အပြ�င််မှာာ� လူူနေ�အိိမ််ကွက်
ွ ်တွေ�ေ ဖြ�စ််နေ�တယ််” ဟုု စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဝန််

ခွွင့့်)� လျှော�ာ�က််လို့့�ရတယ််။ ဌာာနဆိုု�င််ရာာတွေ�ေကို�ု ခပ််ပြ�တ််ပြ�တ််ပြော��ာ ထမ်းး�က ပြော��ာပါါသည််။
ထားး�ပေ�မယ့့်� အခုုချိိ�န််မှာာ�တော့�့� နား�းလည််မှုုယူူပြီး�း� သူ့့�နည်းး�သူ့့�ဟန််နဲ့့�
လျှော�ာ�က််လုုပ််နေ�ကြ�တာာ တစ််ပုံံ�ကြီး�း�ပဲဲ” ဟုု စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာနမှှ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန၏ စာာရင်းး�အရ မွွန််ပြ�ည််နယ််တွင်
ွ ် စိုု�က််ပျိုး�း��လယ််
ဝန််ထမ်းး�တစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။

မြေ�ေဧကပေါ�ါင်းး� ၆၉၀,၀၀၀ ခန့့်�ရှိိ�ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။

ယခုုအခါါ မွွန််ပြ�ည််နယ််တော�ာင််ပို�င်းး
ု � အဝေး�းကြီး��း လမ်းး�မကြီး�း�တစ််ဖက််
တစ််ချျက််ရှိ�ိ ရာာဘာာပင််များ�း�ကိုု� ခုုတ််လှဲဲ�ပြီး�း� ရာာဘာာခြံ�ံကို�ု လူူနေ�မြေ�ေ
ကွွက််အဖြ�စ််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု�

ပေါ်�်ပေါ်�်ထင််ထင််လုုပ််ဆော�ာင််

လျျက််ရှိ�သ
ိ ည််။

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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Kaung 4 You

s.qcjek[.cj,\fsjsxje]k.cj< em.jl|miÕcjmH CDM
Sr.Sr.mm[., alupjrpjn.,K·r
“ကျွွန််မက ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တစ််ခုုမှာာ� အချိိ�န််ပိုု�င်းး�
စာာသင််နေ�တာာပါါ။ အဲဲဒီီကိိစ္စစပေါ်�်လာာတဲ့့�နော�ာက််မှာာ� ကျော�ာ�င်းး�အုုပ််
ကြီး�း�က ခေါ်�်ပြီး�း� “နော�ာက််နေ့�့ ကျော�ာ�င်းး�မလာာနဲ့့�တော့�့”� ဆိုု�ပြီး�း� ပြော��ာ
တာာ” ဟုု မော်�်�လမြို�ု�င််မြို့��့ �မှှ CDM ဆရာာမတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
Kaung 4 You စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�ထားး�သည််ဟုု
ဆိုုကာာ
�
မုုဒုံံ�မြို့��့ �နယ််မှှ

ကျော�ာ�င်းး�သားး�/ သူူတစ််ဦးးကိုု� နာာမည််အတိိ

အကျျဖြ�င့့်� စစ််ကော�ာင််စီက
ီ
ဇူူလို�င်
ု ်လ (၁၄) ရက််နေ့�့တွင်
ွ ် လာာ
ရော�ာက််ဖမ်းး�ဆီးး�ခဲ့့�သည််။ လာာရော�ာက််ဖမ်းး�ဆီးး�သူူကို�ု မတွေ့�့�သဖြ�င့့်�
နေ�အိိမ််ရှိ�သက်
ိ
်ကြီး��း ရွွယ််အိုတ
�ု စ််ဦးးကိုု� “ကာာကယံံရှှင်် တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််
နေ�သည့့်�နေ�ရာာကို�ု မပြော��ာပြ�ပါါက နေ�အိိမ််ကို�ု ချိိ�တ််ပိိတ််မည််” ဟုု

ဇူူလို�င်
ု ် ၂၆၊ ၂၀၂၂
အမျိုး�း��သားး�ညီီညွတ်
ွ ်ရေး�းအစိုးး��ရနှှင့့်�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း�

ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခဲ့့သ
� ည််ဟုု သိိရသည််။
ဖွွင့့်�လှှစ််ထားး�သော�ာ

Kaung 4 You online စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�မှှ အချျက််အလက််ပေါ�ါက််ကြား�း� Kaung 4 You စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�သည်် အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��
ူ �က သတ််မှှတ််
မှုုကြော��ာင့့်� အဆိုု�ပါါကျော�ာ�င်းး�မှှ ဆရာာဆရာာမများ�း�နှှင့့်� ကျော�ာ�င်းး�သားး� ရ၏ ဖက််ဒရယ််စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�အဖြ�စ်် ပြ�ည််သူများ�း
ကျော�ာ�င်းး�သူူအချို့့���ကိုု� စစ််ကော�ာင််စီက
ီ ဖမ်းး�ဆီးး�ခဲ့့�သည််။

ထားး�ပြီး�း�

အဆိုု�ပါါကျော�ာ�င်းး�တွွင််

ကျော�ာ�င်းး�သားး�ကျော�ာ�င်းး�သူူပေါ�ါင်းး�

(၂၀,၀၀၀) ခန့့်� အပ််နှံံ�ထားး�သည််။

အဆိုုပါ
� ါဖြ�စ််စဉ််ဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�နော�ာက််ပိုင်းး
�ု � မွွန််ပြ�ည််နယ်် မော်�်�လမြို�ု�င််မြို့��့ �
ရှိိ� ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ�း�တွွင်် စာာသင််နေ�သည့့်� CDM ဆရာာ
ဆရာာမများ�း�ကိုု� သက််ဆို�င်
ု ်ရာာကျော�ာ�င်းး�များ�း�က အလုုပ််ရပ််နား�းလိုုက်
� ်
ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။

tnqá.rJtiucj, et.cjep[.kjtiukjnyjrHi enaimjm[.,kiu ssjek.cjsJ tpjfWYÁwcjm[.,k
mJ,réiÁf[kjSJ,
ဇူူလို�င်
ု ် ၁၉၊ ၂၀၂၂

မြေ�ေတင််ကားး�နဲ့့�သယ််ပြီး�း�

သဲဲချော�ာ�င်းး�ကြီး��း ရွာာ�ဘက််ကို�ု

ယူူလာာခဲ့့�ရ

တယ််” ဟုု အလယ််စုုကျေး�း�ရွာာ�မှှ ဒေ�သခံံတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်�ဇွွန််လ (၁၅) ရက််နေ့�့ ည (၇) နာာရီီခွဲဲ�အချိိ�န််တွွင်် တနင်္သာာ�ရီီ
တိုု�င်းး� သရက််ချော�ာ�င်းး�မြို့��့ �နယ်် တော�ာင််ပျော�ာ�က််တိုက်
�ု ်နယ်် အလယ််စုု

စစ််ကော�ာင််စီီတပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�သည််တော�ာင််ပျော�ာ�က််တိုု�က််နယ််အတွွင်းး�

ကျေး�း�ရွာာ�မှှ အရေ�အတွွက်် (၅) လုံးး��ထက််မနည်းး�သော�ာနေ�အိိမ််များ�း�ကိုု�

ရှိိ� မြ�နဒီီတော�ာင််တွွင်် တပ််စွဲဲ�ထားး�ပြီး�း� အနီးး�အနား�းရှိိ� ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�ကိုု�

စစ််ကော�ာင််စီတ
ီ ပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က မီးး�ရှို့့��ဖျျက််ဆီးး�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။

လက််နက််ကြီး��း ၊ လက််နက််ငယ််များ�း�ဖြ�င့့်� နေ့�့စဉ်် ပစ််ခတ််လျျက််ရှိ�ိ
သည််ဟုု ဒေ�သခံံများ�း�က ပြော��ာပါါသည််။

နေ�အိိမ််များ�း�ကိုု� မီးး�ရှို့့��မဖျျက််ဆီးး�ခင်် နေ�အိိမ််ရှိ�တ
ိ န််ဖိုးး��ကြီး��း ပစ္စစည်းး�များ�း�
ကိုု� စစ််ကော�ာင််စီတ
ီ ပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က ယူူဆော�ာင််သွားး��ကြော��ာင်းး� အဆိုု�ပါါ

စစ််ကော�ာင််စီ၏
ီ
ထိုးး��စစ််ဆင််မှုကြော
ု ��ာင့့်� သရက််ချော�ာ�င်းး�မြို့��့ �နယ််တွွင််

ဒေ�သခံံက ပြော��ာပါါသည််။

နေ�အိိမ််စွွန့့်�ခွာာ�ပြီး�း�စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််နေ�ရသူူ (၇,၀၀၀) နီးး�ပါးး�အထိိ ရှိိ�
လာာခဲ့့�ပြီး�း� အဆိုုပါ
� ါစစ််ရှော�ာ�င််များ�း�အတွွက်် စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�နှှင့့်� ဆေး�းဝါးး�
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“ညက သေ�နတ််သံံတွေ�ေကြား�း�ရတယ််။ တိုု�က််ပွဲဲ�ဖြ�စ််နေ�တာာ မဟုုတ််

များ�း� အရေး�းပေါ်�်လိုု�အပ််လျျက််ရှိ�ကြော
ိ ��ာင်းး� တိုု�က််နယ််စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််

ဘူးး�။ တစ််ဖက််တည်းး� ရမ်းး�ပစ််နေ�တာာ။ အိိမ််မှာာ�ရှိိ�တဲ့့� ပစ္စစည်းး�တွေ�ေကိုု�

ကူူညီီရေး�းအသင်းး�က ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သည််။
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ecWe]k,ef.cj,pWmé×Hcj< kunjes[,×énj,}kJ,\mcj<mée]k.cj< lUtnj,s.,
a.,lu·, k[pjtvj,l.
ဩဂုုတ်် ၁၂၊ ၂၀၂၂
ပြီး�း�ခဲဲသည့််�
သည််

ဩဂုုတ််လဆန်းး�ပိုု�င်းး�မှှစ၍

တဟုုန််ထိုးး��ကျျဆင်းး�လာာပြီး�း�

အဆမတန််မြ�င့့်�မား�းလာာပြီး�း�

မြ�န််မာာကျျပ််ငွေ�ေတန််ဖိုးး��

ကုုန််ဈေး�းနှုုန်းး�များ�း�ကလည်းး�

ငွေ�ေကြေး��းဖော�ာင်းး�ပွွမှုဒဏ်
ု
်နှှင့့်�

ဝတ််နေ�ရေး�းကျျပ််တည်းး�မှုုဒဏ််ကြော��ာင့့်�

စား�း

အခြေ�ေခံံလူတ
ူ န်းး�စား�းများ�း�

သာာမက လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�ပါါ ပိုု�မို�ကျျ
ု ပ််တည်းး�လာာကြော��ာင်းး� သိိရ
သည််။
“ဒီီကုုန််ဈေး�းနှုုန်းး�နဲ့့�ဆိုု� တစ််နေ့�့လုုပ််အားး�ခ (၅,၀၀၀) ရတဲ့့� နေ့�့စား�း
အလုုပ််သမား�းတစ််ဦးးက မိိသားး�စုု (၃) ယော�ာက််စာာကို�ု ထမင်းး�နပ််
မှှန််အော�ာင်် ကျွေး�း�ဖို့့�� အဆင််မပြေ�ေတော့�့ဘူးး
� �။ ဒါါတော�ာင်် တစ််ခြား�း�
ကုုန််ကျျစရိိတ််တွေ�ေ မပါါသေး�းဘူးး�။ ဝင််ငွေ�ေနဲ့့�ထွွက််ငွေ�ေက ဘယ််လိုမှှ
�ု
မမျှှဘူးး�။ နော�ာက််ပြီး�း� အလုုပ််သွားး��ရင်် ဆိုု�င််ကယ််နဲ့့� သွားး��ရတော့�့� ဆီးး�
ဖိုးး��ကလည်းး� ရှိိ�သေး�းတယ််။ တော်�်�တော်�်�အခက််အခဲဲဖြ�စ််တယ််” ဟုု
နေ့�့စား�းအလုုပ််သမား�း အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
စစ််ကော�ာင််စီက
ီ နိုု�င််ငံံခြား�း�ငွေ�ေလဲဲလှှယ််နှုုန်းး�နှှင့့်� သွွင်းး�ကုုန််များ�း�ကိုု� က
န့့်�သတ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််လိုက်
�ု ်ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� လုုပ််ငန်းး�ရှှင််အတော်�်�များ�း�များ�း�
အရှုံးး��ပေါ်�်ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�ရပ််ဆိုင်းး
�ု �ထားး�ရသည့့်�အခြေ�ေအနေ�များ�း� ဖြ�စ််
ပေါ်�်နေ�ကြော��ာင်းး� ထိုု�င်းး�ကုုန််ပစ္စစည်းး�တင််သွင်းး
ွ �ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�ထံံမှှ
သိိရသည််။
“ထိုု�င်းး�ကုုန််ပစ္စစည်းး�တွေ�ေရော�ာင်းး�လာာတာာ

ဆီီပြ�တ််လပ််မှုု ပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပြီး�း� စက််သုံးး�� ဆီီဈေး�းနှုုန်းး�များ�း�မှာာ�
လည်းး� ချျက််ချျင်းး�မြ�င့့်�တက််လာာပြ�န််သည််။
“ဆီီက

ဈေး�းတက််ရုံံတ
� င််မဟုုတ််ဘူးး�၊

ဝယ််လို့့�ပါါ

မရတော့�့�တာာ။

ကျွွန််တော်�်�တို့့�ဘက််မှာာ� ဆီီဝယ််မယ််ဆိုု� မြို့��့ �ပေါ်�်တက််ပြီး�း�ဝယ််ရတယ််။
ဒါါတော�ာင်် အကန့့်�အသတ််နဲ့့�ပဲဲ ရော�ာင်းး�ပေး�းတယ််၊ ကိုု�ယ််လိုသလော�ာက်
�ု
်
ဝယ််လို့့�မရဘူးး�။ တစ််ချို့့���နယ််တွေ�ေဘက််မျာ�ာ အခြေ�ေအနေ�တော်�်�တော်�်�
ဆိုးး��နေ�ပြီ�ီ” ဟုု ကျေး�း�လက််နေ�ပြ�ည််သူတ
ူ စ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
ဩဂုုတ််လ (၁၁) ရက််နေ့�့တွွင်် အခေါ�ါက််ရွှေ�တ
ေ စ််ကျျပ််သားး�လျှှင်် (၂၅)

နှှစ််ကြာ�ာပြီ�ီ။

ဒီီလော�ာက််

ဆိုးး��ဝါးး�တာာ မကြုံ�ံ�ဘူးး�ဘူးး�။ အခုုက ထိုု�င်းး�ငွေ�ေက ဈေး�းကော�ာင်းး�ပြီး�း�

သိိန်းး�ကျော်�်�� ဈေး�းပေါ�ါက််နေ�ပြီး�း� အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာလဲဲလှှယ််နှုုန်းး�မှာာ�
တစ််ဒေါ်�်လာာလျှှင်် (၂,၇၅၀) ကျျပ််အထိိ ဖြ�စ််နေ�ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။

ဗမာာငွေ�ေက တန််ဖိုးး��မရှိိ�တော့�့� အရင််က တစ််ထုုပ််တစ််သော�ာင်းး�နဲ့့�
ဝယ််ခဲ့့�တာာတွေ�ေကို�ု အခုု သုံးး��သော�ာင်းး�နီးး�ပါးး�ပေး�းဝယ််နေ�ရတယ််။ ဒီီ
ရော�ာက််တော့�့� ဝယ််သူူက မဝယ််နို�င်
ု ်တော့�့ဘူးး
� �။ ပစ္စစည်းး�တွေ�ေက ဆိုု�င််
မှာာ� သော�ာင််တင််နေ�ရော�ာ။ ခုုချိိ�န််ဈေး�းရော�ာင်းး�ရတာာ အမြ�တ််မရတဲ့့�
အပြ�င်် အရှုံးး��ပါါပေါ်�်နေ�ပြီ�ီ။ ငွေ�ေတန်းး�ဖိုးး��က ဒီီအတိုုင်းး
� �ဆက််ကျျနေ�ရင််
ကျွွန််မတို့့�လည်းး� ဆိုု�င််ပိိတ််ရတော့�့မ
� ယ််” ဟုု ထိုု�င်းး�ကုုန််ပစ္စစည်းး�တင််
သွွင်းး�ရော�ာင်းး�ချျနေ�သူူတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
ဆန််၊ ဆီီ၊ ငရုုပ််၊ ကြ�က််သွန်
ွ ်စသည့့်� အခြေ�ေခံံစား�းသော�ာက််ကုုန််
များ�း�၏ ဈေး�းနှုုန်းး�များ�း�မှာာ�လည်းး� ယခင််ဈေး�းထက်် (၃) ဆအထိိ မြ�င့့်�
တက််လာာသည််။ ၎င်းး�ပြ�င်် ယခုုဩဂုုတ််လဆန်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် စက််သုံးး��

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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a.$.qimj,|pJ,en.kjpiucj, qkjcyjmudimj,mém[.,kiu ecWe]k,\fcj<
ek[ea,Kiucj,en
“ခုုချိိ�န််မှာာ�

စား�းဝတ််နေ�ရေး�းက

အဆင််မပြေ�ေဘူးး�။

ကလေး�းကိုု�

အိိမ််နီးး�နား�းချျင်းး�တွေ�ေ ဆွေ�ေမျိုး�း��အိိမ််တွေ�ေမှာာ� အပ််ထားး�ပြီး�း� မိိဘတွေ�ေ
က အလုုပ််သွားး��လုုပ််ကြ�ရတယ််။ အဲဲလိုု�နဲ့့� မဖြ�စ််သင့့်တာာတွေ�ေ
�
ဖြ�စ််
ကုုန််တယ််။ ဒီီအခြေ�ေအနေ�မှာာ�ဆိုု� သက််ငယ််မုုဒိိမ်းး�မှုုက ဘယ််တော့�့�
မှှ ပျော�ာ�က််သွားး��မှာာ� မဟုုတ််ဘူးး�” ဟုု အဆိုု�ပါါတက််ကြွ�ွလှုပ်
ု ်ရှား��းသူူက
ပြော��ာပါါသည််။
အဆိုုပါ
� ါတက််ကြွ�ွလှုပ်
ု ်ရှား��းသူူ၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််အရ အခြား�း�အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း�ထံံသို့့�

အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံတို�င်
ု ်ကြား�း�ထားး�သည့့်�

သက််ငယ််မုုဒိိမ်းး�မှုုများ�း�လည်းး� ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ သက််ငယ််မုုဒိိမ်းး�မှုု
ဇူူလို�င်
ု ် ၁၈၊ ၂၀၂၂

နှှင့့်�ပတ််သက််ပြီး�း� လာာရော�ာက််တို�င်
ု ်ကြား�း�သော�ာ အမှုုအရေ�အတွွက််
မှာာ� အမှှန််တကယ််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့့်�အမှုုအရေ�အတွွက််ထက်် များ�း�စွာာ�

အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့့်� ကလေး�းသူူငယ််များ�း�အတွွက်် ဥပဒေ�ရေး�းရာာအကူူအညီီ နည်းး�ပါးး�သည််။
များ�း� ပံ့့�ပိုးး��ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းနေ�သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု၏ ပြော��ာကြား�း�
ချျက််အရ

အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုင်းး
�ု �

၎င်းး�တို့့��အဖွဲ့့��အစည်းး�ထံံသို့့�

သက််ငယ််မုုဒိိမ်းး�မှုု အမှုု (၂၀) နှှင့့်� အိိမ််တွွင်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု (၁၀) မှုုကို�ု
လာာရော�ာက််တို�င်
ု ်ကြား�း�အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံထားး�သည််ဟုု သိိရသည််။
သက််ငယ််မုုဒိိမ်းး�မှုုနစ််နာာသူူများ�း�အနေ�ဖြ�င့့်� သက််ဆို�င်
ု ်ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ�း�ထံံသို့့� တိုု�င််ကြား�း�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က ကျူးး��လွွန််သူူ
ကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�အရေး�းယူူခြ�င်းး�ထက်် သက််ငယ််မုုဒိိမ်းး�မှုုကို�ု ငွေ�ေကြေး��းဖြ�င့့်�

“အဓိိက,ကတော့�့� စား�းဝတ််နေ�ရေး�း
အဆင််မပြေ�ေတဲ့့� မိိသားး�စုုတွေ�ေပေါ့�့ �။
မုုဒိိမ်းး�မှုုဖြ�စ််ပြီး�း� ကိုု�ယ််ဝန််လည်းး�

ညှိိ�နှိုု�င်းး�ကာာ ပြေ�ေလည််စေ�ခဲ့့ကြော
� ��ာင်းး� သိိရသည််။

မရှိိ�ဘူးး�ဆိုု�ရင်် ငွေ�ေကြေး��းနဲ့့�ညှိိ�ပြီး�း�

“အဓိိက,ကတော့�့� စား�းဝတ််နေ�ရေး�း အဆင််မပြေ�ေတဲ့့� မိိသားး�စုုတွေ�ေ

ပြေ�ေလည််မှုယူ
ု ူခိုင်းး
ု� �လိုုက်
� ်တယ််။

ပေါ့�့ �။ မုုဒိိမ်းး�မှုုဖြ�စ််ပြီး�း� ကိုု�ယ််ဝန််လည်းး� မရှိိ�ဘူးး�ဆိုု�ရင်် ငွေ�ေကြေး��းနဲ့့�ညှိိ�
ပြီး�း� ပြေ�ေလည််မှုယူ
ု ူခိုုင်းး
� �လိုုက်
� ်တယ််။ (အမှုုလုုပ််ရင််လည်းး�) ဘာာမှှမရ
တဲ့့�အဆုံးး�� နော�ာက််ဆုံးး��မှာာ� ငွေ�ေကြေး��းလက််ခံံပြီး�း� ကျေ�ေအေး�းပေး�းလိုု�က််ရ
တယ််” ဟုု အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့့်� ကလေး�းသူူငယ််အခွွင့့်အ
� ရေး�းဆိုု�င််ရာာ တက််
ကြွ�ွလှုပ်
ု ်ရှား��းသူူတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
မိိသားး�စုုအတော်�်�များ�း�များ�း�သည််

နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေအနေ�ကြော��ာင့့်�

၎င်းး�တို့့��၏သားး�သမီးး�များ�း�ကိုု�

င့့်�ရှော�ာ�က််နိုု�င််ကြ�ချေ�ေ။

ဘာာမှှမရတဲ့့�အဆုံးး��
နော�ာက််ဆုံးး�� မှာာ�

စီးး�ပွား��းရေး�းကြ�ပ််တည်းး�လာာပြီး�း� စား�းဝတ််နေ�ရေး�းအတွွက််သာာ ရုုန်းး�ကန််
နေ�ရသဖြ�င့့်�

(အမှုုလုုပ််ရင််လည်းး�)

ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�

သက််ငယ််မုုဒိိမ်းး�မှုုတွွင််

မစော�ာ

ကျူးး��လွွန််ခံံရသူူများ�း�

ငွေ�ေကြေး��းလက််ခံံပြီး�း�
ကျေ�ေအေး�းပေး�းလိုု�က််ရတယ််”

မှာာ� အသက်် (၁၂) နှှစ််မှှ (၁၄) နှှစ််ကြား�း� အရွွယ််များ�း� အများ�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််
ပြီး�း� ကျူးး��လွွန််သူများ�း
ူ �မှာာ� ဆွေ�ေမျိုး�း��တော်�်�စပ််သူများ�း
ူ �နှှင့့်� ခင််မင််ရင်းး�နှီးး��
သူူများ�း� ဖြ�စ််သည််။
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ဩဂုုတ်် ၁၂၊ ၂၀၂၂
အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုင်းး
�ု � မွွန််ပြ�ည််နယ်် ရေး�းမြို့��့ �နယ််တော�ာင််ပိုင်းး
�ု �တွွင််
လက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��သစ််များ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အနက်် တစ််ချို့့���
သော�ာအမည််မသိိလက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��များ�း�သည််

ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �ကိုု�

ဖမ်းး�ဆီးး�ပြီး�း� ငွေး�း�ကြေး��းတော�ာင်းး�ခံံမှုများ�း
ု � ပြု�ုလုုပ််လာာသဖြ�င့့်� ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�
များ�း�အနေ�ဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက်် စိုးး��ရိိမ််ပူပန်
ူ ်နေ�ရကြော��ာင်းး� သိိရ
သည််။
“ အခုုချိိ�န််မှာာ� နေ�ထိုု�င််ရတာာ မလုံံခြုံ� �ံ�တော့�့�ဘူးး�။ ကိုု�ယ့့်�ကို�သဘော�ာမကျျတဲ့့
ု
�
သူူက

မကော�ာင်းး�ကြော��ာင်းး�သတင်းး�ပေး�းလိုု�က််တာာနဲ့့�

လက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��)တွေ�ေက

သေ�ချာ�ာမစုံံစမ်းး
� �ဘဲဲ

သူူတို့့�(အမည််မသိိ
တစ််ခါါတည်းး�လာာဖမ်းး�

တယ််။ ပြီး�း�တော့�့� ငွေ�ေညှှစ််တော့�့တာာပဲဲ
�
။ ရိုုက်
� ်နှှက််တာာမျိုး�း��လည်းး� မကြာ�ာခဏ

ု�
ရွာာ�သားး� (၆) ဦးးကိုု� အမည််မသိိလက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��
ကြား�း�နေ�ရတယ််” ဟုု ရေး�းတော�ာင််ပိုင်းး
�ု �မှှ ဒေ�သခံံအမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးးက ဟုုဆိုကာာ
တစ််ခုုက ဝင််ရော�ာက််ရို�က်
ု ်နှှက််ခဲ့့�သည််ဟုု သိိရသည််။
ပြော��ာပါါသည််။
ူ
�ု အ
ယခင််က ရေး�းတော�ာင််ပိုင်းး
�ု �တွွင်် နိုု�င််ချျန်းး�ဦးးဆော�ာင််သော�ာ “ရာာမညတပ််” “ပြော��ာရမယ််ဆို�ု ဘယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�ကမှှ ပြ�ည််သူတွေ�ေကို
ူ
အမြဲ�ဲခံံနေ�ရတယ််”
အမည််ရှိ�ိ လက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��တစ််ခုုသာာ ကျေး�း�ရွာာ�အာာဏာာပိုု�င််များ�း�ထံံ စာာ ကာာအကွွယ််မပေး�းဘူးး�။ ပြ�ည််သူတွေ�ေက
�ု �မှှ အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးးက ညည်းး�တွားး��သည််။
ပေး�းပို့့��ပြီး�း� ငွေ�ေကြေး��းတော�ာင်းး�ခံံမှုများ�း
ု � ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� နော�ာက််ပို�ုင်းး� ဟုု ရေး�းတော�ာင််ပိုင်းး
အမည််မသိိလက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��များ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပြီး�း� မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�နှှ
င့့်�ဘိိန်းး�စာာရွွက််များ�း�ရော�ာင်းး�ချျသူူဟုု ၎င်းး�တို့့��စွွပ််စွဲဲ�ထားး�သူူများ�း�ကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ကာာ

“အရင််ကတော့�့� နိုု�င််ချျန်းး�တို့့��အဖွဲ့့��က ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�တွေ�ေ

ငွေ�ေကြေး��းတော�ာင်းး�လာာသည််။
“အရင််ကတော့�့� နိုု�င််ချျန်းး�တို့့��အဖွဲ့့��က ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�တွေ�ေ ရွာာ�သားး�တွေ�ေ

ရွာာ�သားး�တွေ�ေကနေ�တဆင့့်� စာာပို့့��ပြီး�း� ပိုု�က််ဆံံတော�ာင်းး�ဖူးး�တယ််။

ကနေ�တဆင့့်� စာာပို့့��ပြီး�း� ပိုု�က််ဆံံတော�ာင်းး�ဖူးး�တယ််။ သူူတို့့�လုုပ််ရပ််ကို�ု ပြ�ည််

သူူတို့့�လုုပ််ရပ််ကို�ု ပြ�ည််သူတွေ�ေက
ူ
လက််မခံံတော့�့�

သူူတွေ�ေက လက််မခံံတော့�့� နော�ာက််ပိုင်းး
�ု �မူးး�ယစ််ဆေး�းရော�ာင်းး�တဲ့့�သူူတွေ�ေကို�ု

နော�ာက််ပို�င်းး
ု �မူးး�ယစ််ဆေး�းရော�ာင်းး�တဲ့့�သူူတွေ�ေကိုဖမ်းး
�ု �ပြီး�း�

ဖမ်းး�ပြီး�း� သိိန်းး� (၂၀) ကနေ� သိိန်းး� (၂၀၀) အထိိ တော�ာင်းး�တာာမျိုး�း��တွေ�ေ လုုပ််
လာာတယ််။ နိုု�င််ချျန်းး�တို့့�� တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�မဟုုတ််ဘူးး�။ အခုုနော�ာက််ပို�င်းး
ု � နာာမည််

သိိန်းး� (၂၀) ကနေ� သိိန်းး� (၂၀၀) အထိိ တော�ာင်းး�တာာမျိုး�း��တွေ�ေ

မရှိိ�တဲ့့�အဖွဲ့့��တွေ�ေ အများ�း�ကြီး��း ပေါ်�်လာာတယ််။ လုုပ််စား�းတဲ့့�အဖွဲ့့��တွေ�ေ များ�း�လာာ

လုုပ််လာာတယ််။ နိုု�င််ချျန်းး�တို့့�� တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�မဟုုတ််ဘူးး�။

တော့�့� အေး�းအေး�းချျမ်းး�ချျမ်းး� မနေ�ရဘူးး�” ဟုု ရေး�းတော�ာင််ပိုင်းး
�ု �မှှ အမျိုး�း��သားး�

အခုုနော�ာက််ပို�င်းး
ု � နာာမည််မရှိ�တဲ့့
ိ �အဖွဲ့့��တွေ�ေ

တစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်ရက်
�
်ပိုင်းး
�ု �တွွင််

အများ�း�ကြီး��း ပေါ်�်လာာတယ််။ လုုပ််စား�းတဲ့့�အဖွဲ့့��တွေ�ေ
အမည််မသိိလက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��တစ််ခုုက

ရေး�း

မြို့��့ �နယ်် ရင််ဒိိန််ကျေး�း�ရွာာ�သို့့�� ဝင််ရော�ာက််လာာပြီး�း� အသက်် (၅၇) အရွွယ််

များ�း�လာာတော့�့� အေး�းအေး�းချျမ်းး�ချျမ်းး� မနေ�ရဘူးး�”

အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ပြီး�း� ငွေ�ေကျျပ််သိိန်းး� (၂၀၀) တော�ာင်းး�ခံံခဲ့့ရာာ
�
မ
ပေး�းနိုု�င််သဖြ�င့့်� ရိုု�က််နှှက််ခံံခဲ့့ရသ
�
ည််။ ၎င်းး�ပြ�င်် ဆင််ကူးး�ကျေး�း�ရွာာ�တွွင််လည်းး�
မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�နှှင့့်�ဘိိန်းး�စာာရွွက််ရော�ာင်းး�ချျနေ�ကြော��ာင်းး� သတင်းး�ရထားး�သည််
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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လို့့�� ကားး�ပြ�န််လှှည့့်လာာရတာာမျိုး�း
�
��လည်းး� ကြုံ�ံ�ဖူးး�တယ််” ဟုု အဆိုု�ပါါ

ဇူူလို�င်
ု ် ၅၊ ၂၀၂၂

ပရဟိိတအဖွဲ့့��ဝင််က ဆက််ပြော��ာပါါသည််။
မွွန််ပြ�ည််နယ်် ရေး�း-သံံဖြူ�ူဇရပ််ကားး�လမ်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် စစ််ကော�ာင််စီတ
ီ ပ််
ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�နှှင့့်� ဒေ�သခံံကာာကွယ်
ွ ်ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ�း�အကြား�း� ထိိတွေ့�့�

အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုင်းး
�ု � ရေး�း-သံံဖြူ�ူဇရပ််ကားး�လမ်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် ည

ပစ််ခတ််မှုု မကြာ�ာခဏဖြ�စ််ပွား��းနေ�သဖြ�င့့်� အဆိုု�ပါါလမ်းး�ပိုုင်းး
� �ကိုု� အသုံးး��

ဘက််အချိိ�န်် ဖြ�တ််သန်းး�သွားး��လာာသော�ာ ပြ�ည််သူများ�း
ူ �ကိုု� စစ််ကော�ာင််စီီ

ပြု�ုနေ�ရသည့့်�

တပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က

အရေး�းပေါ်�်ကယ််ဆယ််ရေး�းအသင်းး�များ�း�အတွွက််

ပစ််ခတ််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််တတ််သည့့်အ
� ပြ�င်် လုု

အခက််အခဲဲဖြ�စ််လာာကြော��ာင်းး� သိိရသည််။

ယက််မှုနှ
ု ှင့့်� လူူသတ််မှုများ�း
ု �လည်းး� မကြာ�ာခဏဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည််။

ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ဇူူလို�င်
ု ်လ (၁) ရက််နေ့�့တွင်
ွ ်လည်းး� ရေး�း-သံံဖြူ�ူဇရပ််ကားး�

ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ဇူူလို�င်
ု ်လ (၁) ရက််နေ့�့တွင်
ွ ်လည်းး� ရေး�းမြို့��့ �မှှ ဒေ�သခံံ

လမ်းး�ပိုုင်းး
� �ကိုု� ည (၉) နာာရီီခွဲဲ�မှှ မနက်် (၄) နာာရီီအတွွင်းး� အသုံးး��ပြု�ု

တစ််ဦးးကိုု� လက််နက််ကို�င်
ု ်ဆော�ာင််ထားး�သူူ လူူ (၆) ဦးးက မော့�့�ကနင််

ခြ�င်းး�မပြု�ုရန်် မွွန််ပြ�ည််နယ််တော�ာင််ညို�ု ပြ�ည််သူ့့�ပျော�ာ�က််ကျားး��တပ််ဖွဲ့့��

ကျေး�း�ရွာာ�အနီးး�တွွင်် ဓား�းပြ�တိုု�က််လုုယက််ခဲ့့ကြော
� ��ာင်းး� သိိရသည််။

က သတိိပေး�းချျက််ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့သ
� ည််။
“အဲဲလိုု�ဆိုု� ညဘက်် အရေး�းပေါ်�်လူူနာာ ပို့့��ဆော�ာင််ဖို့့� အခက််အခဲဲရှိိ�
လာာမယ််။ ကျွွန််တော်�်�တို့့�က လူူနာာကိုု� ကယ််တင််ချျင််ပေ�မယ့့်� သူူတို့့�
ဘက််က အန္တတရာာယ််လုုပ််လာာရင်် ကျွွန််တော်�်�တို့့�လည်းး� ထိိခိုုက်
� ်နိုု�င််
တယ််” ဟုု ဒေ�သခံံပရဟိိတအဖွဲ့့��ဝင််တစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
ဒေ�သခံံလူမှု
ူ ုကယ််ဆယ််ရေး�းအသင်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့့်�လည်းး� ညဘက််
တွွင်် အရေး�းပေါ်�် လူူနာာပို့့��ဆော�ာင််မည််ဆို�ုပါါက ဆရာာဝန််နှှင့့်� သက််
ဆိုု�င််ရာာအာာဏာာပိုု�င််များ�း�၏ ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ကို�ု တော�ာင်းး�ခံံနေ�ရသည််။
“ညဘက််လူနာ
ူ ာသွားး��ပို့့��ရင််

စစ််ကော�ာင််စီီဂိိတ််မှာာ�

ကားး�ရပ််ခိုင်းး
�ု �

ပြီး�း� စစ််ဆေး�းမေး�းမြ�န်းး�တယ််။ လူူနာာပို့့��ရင်းး� နှှစ််ဖက််ပစ််ခတ််မှုဖြု �စ််
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ဇူူလို�င်
ု ် ၂၉၊ ၂၀၂၂
“မုုဒုံံ�တို့့� မော်�်�လမြို�ု�င််တို့့�ဘက််ကို�ု ပြော��ာင်းး�နေ�ဖို့့��ကျျတော့�့�လည်းး� ကျွွန််
ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး�� နှှင့့်�

ဗမာာစစ််တပ််အကြား�း�ဖြ�စ််ပွား��း

မတို့့��ရဲ့့�အခြေ�ေအနေ�နဲ့့� ငွေ�ေကြေး��းအင််အားး�က မလုံံ�လော�ာက််ဘူးး�။ ဒီီ

နေ�သော�ာ တိုု�က််ပွဲဲ�များ�း�ကြော��ာင့့်� ကရင််ပြ�ည််နယ်် ကြာ�ာအင်းး�ဆိိပ််ကြီး�း�

နှှစ််တော့�့� ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ကျော�ာ�င်းး�ထားး�ဖို့့�� မရှိိ�တော့�့�ဘူးး�” ဟုု

မြို့��့ �နယ်် ခလယ််-တံံခွန်
ွ ်တိုု�င််ဒေ�သအနီးး�တဝိုု�က််ရှိ�ိ ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�တွွင််

ကျော�ာ�င်းး�သားး�မိိဘတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။

စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ�း� ဖွွင့့်�လှှစ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။
၂၀၂၂ ဧပြီ�ီလကတည်းး�က စတင််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့့်� တိုု�က််ပွဲဲ�များ�း�
တော�ာင််ဒီ၊ီ နန်းး�သိုု�င်းး�ထွွန်းး�နှှင့့်� ထီးး�ဖိုးး��နိုု�င််ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�တွွင်် အစိုးး��ရ

ကြော��ာင့့်� ခလယ််-တံံခွန်
ွ ်တိုု�င််အနီးး�တဝိုု�က််ရှိ�ိ ကျေး�း�ရွာာ� (၁၀) ရွာာ�မှှ

စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ�း�အပြ�င််

ဒေ�သခံံ တစ််သော�ာင်းး�နီးး�ပါးး� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််နေ�ကြ�ရသည််။ တိုု�က််

ကိုု�ယ််ထူကို
ူ �ယ်
ု ်ထကျော�ာ�င်းး�များ�း�လည်းး�

ဖွွင့့်�လှှစ််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဒေ�သခံံများ�း�က ပြော��ာပါါသည််။

ပွဲဲ�များ�း�ကြော��ာင့့်� လူူထိိခိုက်
ု� ်သေ�ဆုံးး�� မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပြီး�း� နေ�အိိမ််များ�း�လည်းး�
လက််နက််ကြီး��း ကျျည််ထိိမှှန််ကာာ ပျျက််စီးး�ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�သည််။

“တော�ာင််ဒီကျေး
ီ �း�ရွာာ�မှာာ� အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�က ပိိတ််ထားး�တော့�့�
ဝင်းး�ရော်�်�ဆိိတ််ကြီး�း�ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� သွားး��တက််နေ�ရတယ််။ နိုု�င််ငံံရေး�း

၎င်းး�ပြ�င်် မအေး�းချျမ်းး�သည့့်�အခြေ�ေအနေ�ကြော��ာင့့်� မွေး�း�မြူ�ူရေး�းလုုပ််ငန်းး�

အခြေ�ေအနေ�မတည််ငြိ�ိမ််လို့့� သွားး��လာာနေ�တဲ့့�ကလေး�းတွေ�ေကို�ု စိိတ််မ

များ�း�နှှင့့်� ဥယျာာ�ဉ််ခြံ�ံလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုုလည်းး
�
� ရပ််နား�းထားး�ရသည််။

ချျဘူးး�” ဟုု တော�ာင််ဒီကျေး
ီ �း�ရွာာ�ဒေ�သခံံတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
သွားး��ရေး�းလာာရေး�းနှှင့့်� ငွေ�ေကြေး��းအခက််အခဲဲများ�း�ကြော��ာင့့်� ကလေး�း
များ�း�ကိုု�

တစ််ခြား�း�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�သို့့��

ပို့့��ဆော�ာင််ပညာာသင််ယူစေ�ရန်
ူ
်

ခက််ခဲဲသည့့်� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�သည််။
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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ပုုလော�ာမြို့��့ �နယ််မှှ စစ််ကော�ာင််စီတ
ီ ပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က ကုုန််စုံံ�ဆိုု�င််များ�း�
ကိုု� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ကာာ ပိိတ််သိိမ်းး�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကုုန််စုံံ�ဆိုု�င််ရှှင််များ�း�ကိုု�
ဖမ်းး�ဆီးး�ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� ကုုန််စည််စီးး�ဆင်းး�မှုုကို�ု ဖြ�တ််တော�ာက််
ထားး�သဖြ�င့့်� စစ််ရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူများ�း
ူ � ရိိက္ခာာ�အခက််အခဲဲ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�
ရကြော��ာင်းး� ဒေ�သခံံတစ််ဦးး ပြော��ာပါါသည််။
ဇွွန််လကုုန််မှှစပြီး�း� တိုု�က််ပွဲဲ�များ�း� ပိုု�မို�ဖြု �စ််ပွား��းလာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပုုလော�ာ
မြို့��့ �နယ်် လယ််သစ််၊ နန်းး�တော�ာင််၊ ပုုလော�ာကုုန်းး�၊ ကျော�ာ�င်းး�နိိမ့့်�၊ မှော်�်��
မိိ၊ ပိိန္နဲဲ�တော�ာင််နှှင့့်� ဒူးး�ရင်းး�ပင််ကျေး�း�ရွာာ�မှှ ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �က နေ�
ရင်းး�ရပ််ရွာာ�ကိုု� စွွန့့်�ခွာာ�ပြီး�း� ပုုလော�ာစစ််ရှော�ာ�င််စခန်းး�တွွင်် ခိုုလှုံ
� ံ�နေ�ရ
သည််။
အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုင်းး
�ု �

ဖြ�စ််ပွား��းလာာသည့့်�

လက််နက််ကို�င်
ု ်

ပဋိိပက္ခခများ�း�ကြော��ာင့့်� နေ�ရပ််စွန့့်
ွ �ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ရသူူ (၁) သန်းး�ကျော်�်��
ရှိိ�ပြီ�ဖြီ �စ််ကြော��ာင်းး� ISP Myanmar ၏ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််အရ သိိရှိိ�ရ
သည််။

ပုုလော�ာစစ််ရှော�ာ�င််စခန်းး�တွွင််

ဇူူလို�င်
ု ် ၁၁၊ ၂၀၂၂
ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ၂၀၂၂ ဇွွန််လ လကုုန််ပိုု�င်းး�မှှစတင််ပြီး�း� တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�
မြိ�ိတ််ခရို�င်
ု ် ပုုလော�ာမြို့��့ �နယ််တွွင််

စစ််ကော�ာင််စီတ
ီ ပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�နှှင့့်�

ပုုလော�ာပြ�ည့့်� သူူ ကာာကွွ ယ်် ရေး�းမဟာာမိိတ်် တ ပ်် ဖွဲ့့�� များ�း� အ ကြား�း�
တိုု�က််ပွဲဲ�များ�း�

ဆက််တို�က်
ု ်ဖြ�စ််ပွား��းလျျက််ရှိ�ပြီး�း
ိ �

စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�များ�း�

သယ််ယူနို
ူ ု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�သဖြ�င့့်� ပုုလော�ာစစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�တွွင််
စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�ကုုန််လုုနီးး�ပါးး� အခြေ�ေအနေ�ဖြ�စ််နေ�ကြော��ာင်းး� စခန်းး�တာာ
ဝန််ရှိိ�သူတ
ူ စ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
“နော�ာက််ထပ်် (၁၀) ရက််အထိိ တိုုက်
� ်ပွဲဲ�က ရှိိ�နေ�ဦးးမယ််ဆို�ုရင်် စစ််
ဘေး�းရှော�ာ�င််တွေ�ေ ရိိက္ခာာ�ပြ�တ််နို�င်
ု ်တဲ့့အ
� ခြေ�ေအနေ�ပါါ” ဟုု ၎င်းး�တာာဝန််
ရှိိ�သူူက ပြော��ာပါါသည််။

ယခင််လ ဇွွန််လကုုန််အထိိ
စစ််ဘေး�းရှာာ�င််သူဦး
ူ းရေ�

(၁,၁၆၆) ဦးး ရှိိ�ခဲ့့�ရာာမှှ

ဇူူလို�င်
ု ်လ ပထမအပတ််တွင်
ွ ်

စစ််ရှော�ာ�င််ဦးးရေ� အယော�ာက်် (၈၀၀) နီးး�ပါးး�
တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သဖြ�င့့်�

ယခုုအခါါတွွင်် စစ််ရှော�ာ�င််သူဦး
ူ းရေ�

(၁,၉၃၉) ဦးး

ရှိိ�နေ�သည််ဟုု သိိရသည််။

ပုုလော�ာစစ််ရှော�ာ�င််စခန်းး�တွွင်် ယခင််လ ဇွွန််လကုုန််အထိိ စစ််ဘေး�း
ရှာာ�င််သူဦး
ူ းရေ� (၁,၁၆၆) ဦးး ရှိိ�ခဲ့့�ရာာမှှ ဇူူလို�င်
ု ်လ ပထမအပတ််တွင်
ွ ်
စစ််ရှော�ာ�င််ဦးးရေ� အယော�ာက်် (၈၀၀) နီးး�ပါးး� တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သဖြ�င့့်�
ယခုုအခါါတွွင်် စစ််ရှော�ာ�င််သူဦး
ူ းရေ� (၁,၉၃၉) ဦးး ရှိိ�နေ�သည််ဟုု သိိရ
သည််။
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ဩဂုုတ်် ၅၊ ၂၀၂၂
မွွန််ပြ�ည််နယ်် ရေး�းမြို့��့ �နယ်် လမိုု�င်းး�မြုိ့��့��တွွင်် ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ဇူူလို�င်
ု ်လ
(၃၁) ရက််နေ့�့ ည (၁၀) နာာရီီဝန်းး�ကျျင််ခန့့်�တွွင်် ပရဟိိတအဖွဲ့့��ဝင််
လူူငယ််တစ််ဦးးကိုု� လမိုု�င်းး�မြို့��့ �မရဲဲစခန်းး�ရှိိ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က
ပစ််ခတ််သတ််ဖြ�တ််ခဲ့့သ
� ည််။
ရဲဲစခန်းး�ကိုု�

မသင်္ကာာ�ဖွွယ််ရာာချျဉ်းး�ကပ််လာာသဖြ�င့့်�

ပစ််ခတ််လို�က်
ု ်

ရကြော��ာင်းး� ရဲဲစခန်းး�က ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော်�်�လည်းး� သေ�ဆုံးး��သူူ၏
အသုံးး��အဆော�ာင််ပစ္စစည်းး�များ�း�၊

ဆိုု�င််ကယ််နှှင့့်�

သွေး�း�ကွွက််များ�း�ကိုု�

မြို့��့ �မ (၃) ရပ််ကွက်
ွ ်တွင်
ွ ် တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�၏ရုုပ််အလော�ာင်းး�
ကမူူ မြို့��့ �မ (၁) ရပ််ကွက်
ွ ်ရှိ�ိ ရဲဲစခန်းး�အနီးး�သို့့�� ရော�ာက််ရှိ�နေ�သ
ိ
ည််မှာာ�
မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််စရာာဖြ�စ််နေ�ကြော��ာင်းး�

လမိုု�င်းး�မြို့��့ �ခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �က

ပြော��ာဆိုုနေ�ကြ
� �သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� သေ�ဆုံးး��သူူအသင်းး�သားး�အတွွက်် အမှုုမှှန််ပေါ်�်ပေါ�ါက််
စေ�ရန််နှှင့့်� တရား�းမျှှတမှုုရရှိ�စေ�ရန်
ိ
် ကြိုး��း �ပမ်းး�သွားး��မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�၊
ပထမဦးးဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့့်� ဩဂုုတ််လ (၄) ရက််နေ့�့တွင်
ွ ် မွွန််ပြ�ည််နယ််
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ထံံ စာာတင််ထားး�ကြော��ာင်းး� လမိုု�င်းး�ပရဟိိတလူူငယ််များ�း�
အသင်းး�ထံံမှှ သိိရှိိ�ရသည််။
“ကျွွန််တော်�်�တို့့�ဖြ�စ််စေ�ချျင််တာာက တရား�းမျှှတမှုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််ဖို့့�ပဲဲ။
အခုုက အခင်းး�ဖြ�စ််တဲ့့နေ�ရာာက
�
မြုိ့��့��မ (၃) ရပ််ကွက်
ွ ်မှာာ�၊ ဒါါပေ�မဲ့့�
သူ့့�အလော�ာင်းး�က ဘာာလို့့�� ရဲဲစခန်းး�နား�း ရော�ာက််နေ�သလဲဲ။ အဲဲဒီီအဖြေ�ေ
မှှန််ကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�ချျင််တယ််။ ကျူးး��လွွန််သူူကို�ု ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းဖို့့�
ရယ်် နော�ာက််ပြီး�း� သေ�ဆုံးး��သူူရဲ့့�မိိသားး�စုုဝင််တွေ�ေအနေ�နဲ့့� ထိုု�က််သင့့်�
တဲ့့�လျော်�်��ကြေး��းတွေ�ေ ရဖို့့��ရယ်် ကျွွန််တော်�်�တို့့� ကြိုး�း��စား�းနေ�ပါါတယ််”
ဟုု လမိုု�င်းး�ပရဟိိတလူူငယ််များ�း�အသင်းး�၏ တာာဝန််ရှိ�သူ
ိ တ
ူ စ််ဦးးက

တွေ�ေနဲ့့� ထပ််ကြိုး�း��စား�းသွားး��ပါါမယ််” ဟုု ၎င်းး�က ပြော��ာပါါသည််။
လူူငယ််သေ�ဆုံးး�� မှုုဖြ�စ််စဉ််နှှင့့်� ရဲဲစခန်းး�၏ထုုတ််ပြ�န််ချျက််အကြား�း� ကွဲဲ�လွဲဲ�
မှုုများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပြီး�း� လမိုု�င်းး�မြို့��့ �ခံံများ�း�ကလည်းး� သေ�ဆုံးး��မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််
ပြီး�း� ရဲဲစခန်းး�အပေါ်�် သံံသယဖြ�စ််နေ�ကြ�သည််။
“ရဲဲစခန်းး�က ပြော��ာသလိုု� ဘယ််လိုမှှ
�ု မဖြ�စ််နို�င်
ု ်ဘူးး�။ ဒီီကလေး�းက ည
ဘက််အချိိ�န််မှာာ� ရဲဲစခန်းး�နား�းကိုု� သွားး��စရာာအကြော��ာင်းး�မှှ မရှိိ�တာာ။
အခင်းး�ဖြ�စ််တဲ့့နေ�ရာာမှာာ
�
� သက််သေ�တွေ�ေက ရှိိ�နေ�တာာပဲဲ။ (ရဲဲစခန်းး�
ထုုတ််ပြ�န််ချျက််အရဆိုုရ
� င််) သူူက ဆိုု�င််ကယ််ကို�ထား
ု း�ပြီး�း� ရဲဲစခန်းး�ဘက််
လမ်းး�လျှော�ာ�က််သွားး��သလိုု� (ဖြ�စ််နေ�တာာ)၊ ဘယ််လို�မှှ
ု မဖြ�စ််နို�င်
ု ်ဘူးး�”
ဟုု လမိုု�င်းး�ပရဟိိတလူူငယ််များ�း�အသင်းး�ဝင််တစ််ဦးးက မှှတ််ချျက််ပြု�ု
ပါါသည််။

ပြော��ာပါါသည််။
မွွန််ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး��း ချုု�ပ််ထံံမှှ

တုံ့့��ပြ�န််မှုုတစ််စုံံတ
� ရာာ

အခြား�း�ဖြ�စ််နို�င်
ု ်သည့့်န
� ည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့့်�

မရရှိိ�ပါါက

တရား�းမျှှတမှုုပေါ်�်ပေါ�ါက််

ရန်် ထပ််မံံကြိုး��း �ပမ်းး�သွားး��မည််ဟုု ၎င်းး�က ဆက််ပြော��ာပါါသည််။
“ကျွွန််တော်�်�တို့့�

တစ််ခြား�း�ဘယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုုမှှ
�

အကူူအညီီမ

တော�ာင်းး�ထားး�ပါါဘူးး�။ မွွန််ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဆီီ စာာတင််ထားး�တာာ
တစ််ခုုပါါပဲဲ။ ထူးး�ခြား�း�မှုု ရှိိ�မလာာဘူးး�ဆိုုရ
� င််တော့�့� နော�ာက််နည်းး�လမ်းး�
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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eS,kuqKWcj< aK[injmJ,mrrHi\Kcj,e]k.cj< er\fêtWcj ssjeB,erH.cj
(2) xJ, eqSu·,
သခံံများ�း�၏ပြော��ာကြား�း�ချျက််အရ သိိရှိိ�ရသည််။
“ငယ််ငယ််ကတည်းး�က

ခဏခဏတက််တတ််တယ််။

အဆုုတ််

လည်းး� သိိပ််မကော�ာင်းး�ဘူးး�။ အရင််က ဝဇွွမ်းး�တော�ာရွာာ�အနီးး�က ဧကနိိ
ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနမှာာ� ဆေး�းကုုတာာတွေ�ေဘာာတွေ�ေ လုုပ််နိုု�င််ပေ�မယ့့်� အခုု
လိုု� စစ််ရှော�ာ�င််နေ�ရတဲ့့အ
� ခြေ�ေအနေ�မှာာ� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််မှုု
ရဖို့့��က ခက််တယ််လေ�” ဟုု သေ�ဆုံးး��သူူကလေး�းငယ််၏မိိသားး�စုုနှှင့့်�
ရင်းး�နှီးး��သူူတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ဩဂုုတ််လ (၄) ရက််နေ့�့တွင်
ွ ်လည်းး� အသက်် (၄၀) ရွွယ််
အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးမှာာ� ဥယျာာ�ဉ််ခြံ�ံတစ််ခုုတွွင်် စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််နေ�ရင်းး�
သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ပြ�န််သည််။
“ကလေး�းငယ််ရော�ာ (အမျိုး�း��သားး�ကြီး�း�ပါါ) စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််စခန်းး�မှာာ�ပဲဲ
ဆုံးး��သွားး��ကြ�တယ််။ နှှစ််ယော�ာက််စလုံးး��က (အချိိ�န််)အတူူတူူပဲဲ မနက််
ပိုု�င်းး�လော�ာက််မှာာ� ဆုံးး��သွားး��ကြ�တာာ။ အမျိုး�း��သားး�ကြီး��း က စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််
ရင်းး�နဲ့့� (၂) ရက််လော�ာက််ပဲဲ ဖျား�း�တာာ။ ဆေး�းကုုဖို့့��က လမ်းး�ပန်းး�ကလည်းး�
ခက််ခဲဲ၊ စစ််ရှော�ာ�င််စခန်းး�မှာာ�လည်းး� ဆေး�းဝါးး�ကလည်းး� မလုံံ�လော�ာက််ဘူးး�
လေ�” ဟုု စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူတ
ူ စ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ဇူူလို�င်
ု ်လ (၃၀) ရက််နေ့�့မှှစပြီး�း� စစ််ကော�ာင််စီတ
ီ ပ််ဖွဲ့့��ဝင််
များ�း�၏ စစ််ဆင််ရေး�းနှှင့့်� ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်းး�တပ််စွဲဲ�မှုုတို့့�ကြော��ာင့့်� ရေ�ဖြူ�ူမြုိ့��့��
နယ််ကျေး�း�ရွာာ� (၅) ရွာာ�မှှ ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူ (၁,၀၀၀) နီးး�ပါးး� စစ််ဘေး�း
ရှော�ာ�င်် ထွွက််ပြေး��းနေ�ရသည််။
ဩဂုုတ်် ၉၊ ၂၀၂၂
စစ််ကော�ာင််စီတ
ီ ပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က စစ််ဆင််ရေး�းပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကျေး�း�
ရွာာ�အတွွင်းး�တပ််စွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်�

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�

ရေ�ဖြူ�ူ

မြို့��့ �နယ််မှှ ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �သည်် မိိမိိတို့့��၏အိုးး��အိိမ််ကို�ု စွွန့့်�ခွာာ�
ကာာ ထွွက််ပြေး��းတိိမ်းး�ရှော�ာ�င််နေ�ကြ�ရသည််။ ယခုု ၂၀၂၂ ဩဂုုတ််လ
ပထမအပတ််အတွွင်းး� ဆေး�းဝါးး�လိုု�အပ််ချျက််နှှင့့်� အချိိ�န််မီဆေး�းကုု
ီ
ခွွင့့်�မရရှိ�ခြိ �င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််ဘေး�းရှော�ာ�င််ပြ�ည််သူူ (၂) သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ရ
ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။
သေ�ဆုံးး��သူူ (၂) ဦးးမှာာ� ရေ�ဖြူ�ူမြို့��့ �နယ်် ဧကနိိကျေး�း�ရွာာ�မှှ အသက််
(၄၀) နှှစ််အရွွယ်် အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးနှှင့့်� ဝဇွွမ်းး�တော�ာကျေး�း�ရွာာ�မှှ
အသက်် (၁၁) နှှစ််အရွွယ်် ကလေး�းငယ််တစ််ဦးးတို့့��ဖြ�စ််သည််ဟုု ဒေ�
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

amvjmqilkjnkjkiucjafWYÁtsjKuk RW.q.,tsjxJ,kiu Riukj×Hkj
fmj,SJ,|pJ, ecWe]k,et.cj,K·

ဇူူလို�င်
ု ် ၂၈၊ ၂၀၂၂

“ဖြ�စ််တဲ့့နေ့�့က
�
ရွာာ�သားး�တွေ�ေအတော်�်�များ�း�များ�း� ကြော��ာက််နေ�ကြ�တယ််။
နေ့�့ဘက််ရော�ာ ညဘက််ပါါ အပြ�င််မထွွက််ရဲဲတော့�့ဘူးး
� �။ လက််နက််ကို�င်
ု ်

၂၀၂၂ ဇူူလို�င်
ု ်လ (၂၄) ရက််နေ့�့တွင်
ွ ် စစ််ဝတ််စုံဝတ်
ံ�
်ဆင််ထားး�သော�ာ

အဖွဲ့့��တွေ�ေက ရွာာ�သားး�တွေ�ေကိုု� ပြ�န််ပေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� ငွေ�ေတော�ာင်းး�လာာမှာာ�ကိုု�

အမည််မသိိမွန်
ွ ်လက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��တစ််ခုုက မွွန််ပြ�ည််နယ်် ရေး�း

ကြော��ာက််တယ််” ဟုု ဒေ�သခံံတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။

မြို့��့ �နယ််တော�ာင််ပိုင်းး
�ု �

ရင်းး�ရဲဲကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု

ရင်းး�ဒိိန်းး�ကျေး�း�ရွာာ�သို့့��

ရော�ာက််ရှိ�လာာပြီး�း
ိ
� ရွာာ�သားး�တစ််ဦးးဖြ�စ််သူူ နိုု�င််ချွဲဲ�ကို�ု ရိုု�က််နှှက််ဖမ်းး�ဆီးး�

နိုု�င််ချွဲဲ�သည်် ရင်းး�ဒိိန်းး�ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�များ�း� ရော�ာင်းး�ချျနေ�

သွားး��ခဲ့့�သည််။

သည့့်�အပြ�င်် လော�ာင်းး�ကစား�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုုပါ
� ါ လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည််
ဟုု ဒေ�သခံံတစ််ဦးးက မွွန််လူထုု
ူ အသံံကို�ု ပြော��ာပါါသည််။

အသက်် (၅၇) နှှစ််အရွွယ်် နိုု�င််ချွဲဲ�ကို�ု ဖမ်းး�ဆီးး�ရာာတွွင်် လက််နက််ကို�င်
ု ်
အဖွဲ့့��ဝင််အင််အားး� (၆) ယော�ာက််ခန့့်� ပါါဝင််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��သည်် စစ််ဝတ််

အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုင်းး
�ု � ရေး�းမြို့��့ �နယ််တော�ာင််ပိုင်းး
�ု �တွွင်် “ရာာမည

စုံံ�ဝတ််ဆင််ထားး�သော်�်�လည်းး� လက််မော�ာင်းး�တံံဆိိပ်် တပ််ဆင််ထားး�

တပ််မတော်�်�” အမည််ခံံ နိုု�င််ချျမ်းး�ဦးးဆော�ာင််သည့့်လက်
�
်နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��

ခြ�င်းး� မရှိိ�ဟုု သိိရသည််။

က လှုုပ််ရှား��းနေ�ပြီး�း� ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�များ�း�ထံံမှှ ဆက််ကြေး��းတော�ာင်းး�ခံံ
ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််နေ�သည််။

အဆိုုပါ
� ါလက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��သည်် နိုု�င််ချွဲဲ�ကို�ု ရိုု�က််နှှက််ညှှဉ်းး�ပန်းး�ခဲ့့�သ
ည့့်�အပြ�င်် ငွေ�ေကျျပ်် (၁၀) သိိန်းး�လည်းး� တော�ာင်းး�ခံံခဲ့့သ
� ည််ဟုု သတင်းး�
အရင်းး�အမြ�စ််တစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

15

ssjtpjk Äkniek[,RW.kiu wcjsJ,|pJ, k.,´ Siucjkyj×Hcj< afiu,tnj
psËvj,m[.,kiu luykjqW.,

ဩဂုုတ်် ၄၊ ၂၀၂၂
“တစ််ရွာာ�လုံးး�� ကုုန််သလော�ာက််ဖြ�စ််သွားး��တယ််။ တပ််ထဲဲမှာာ� ရိိက္ခာာ�ပြ�တ််
လို့့�� ထွွက််ရှာာ�တဲ့့�ပုံံ�စံံမျိုး�း�� ဖြ�စ််နေ�တယ််။ လူူတွေ�ေကို�ု ခြော��ာက််လှှန့့်�မော�ာင်းး�
ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ၂၀၂၂ ဇူူလို�င်
ု ်လ (၃၀) ရက််နေ့�့တွင်
ွ ် စစ််တပ််က

ထုုတ််ပြီး�း� သဘော�ာရှိိ�တဲ့့�အတိုုင်းး
� � လုုပ််သွားး��တာာ” ဟုု အဆိုု�ပါါဒေ�သခံံက

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး� ရေ�ဖြူ�ူမြို့��့ �နယ်် ဧကနိိကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� ဝင််ရော�ာက််

ဆက််ပြော��ာပါါသည််။

စီးး�နင်းး�ပြီး�း� ဒေ�သခံံများ�း�၏ ကားး�၊ ဆိုု�င််ကယ််နှှင့့်� အဖိုးး��တန််ပစ္စစည်းး�
များ�း�ကိုု� လုုယက််ယူဆော�ာ
ူ
င််သွားး��ကြော��ာင်းး� သိိရသည််။

အဆိုုပါ
� ါစစ််တပ််အုုပ််စုုသည််
မီးး�ရှို့့��ခြ�င်းး�နှှင့့်�

ရေ�မြို့��့ �နယ််အတွွင်းး�ရှိိ�

သံံဃာာတော်�်�များ�း�အပါါအဝင််

နေ�အိိမ််များ�း�ကိုု�

ဒေ�သခံံရွာာ�သူူရွာာ�သားး�

“သူူတို့့�က ရွာာ�ထဲဲက ဆိုု�င််ကယ််အစီးး� (၂၀) ထက််မနည်းး�ကိုု� မြေ�ေ

များ�း�ကိုု�

ဖမ်းး�ဆီးး�သတ််ဖြ�တ််ခြ�င်းး�ကိုု�ကျူးး��လွွန််နေ�သည့့်�

စစ််တပ််

တင််ကားး� (၂) စီးး�နဲ့့�တင််ပြီး�း� ယူူသွားး��တယ််။ ကားး�ဘက္ထထရီတွေ�ေ
ီ

ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဒေ�သခံံများ�း�က မွွန််လူူထုုအသံံကို�ု ပြော��ာပါါသည််။

စား�းသော�ာက််ကုုန််တွေ�ေ ငွေ�ေကြေး��း လက််ဝတ််ရတနာာတွေ�ေ အများ�း�ကြီး��း
လုုယူူသွားး��တယ််” ဟုု ဒေ�သခံံတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။

စစ််ကော�ာင််စီ၏
ီ တပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်းး� ဝင််ရော�ာက််တပ််စွဲဲ�
ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� လက််ရှိ�တွ
ိ ွင်် ကျေး�း�ရွာာ� (၆) ရွာာ�မှှ ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူ

ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်းး�ရှိိ� အဖိုးး��တန််ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� လုုယက််ယူဆော�ာ
ူ
င််

(၁,၀၀၀) ခန့့်� ထွွက််ပြေး��းတိိမ်းး�ရှော�ာ�င််နေ�ရကြော��ာင်းး� သိိရသည််။

ပြီး�း�နော�ာက်် စစ််တပ််က လက််နက််ကြီး��း ၊ လက််နက််ငယ််များ�း�ဖြ�င့့်�
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကို�ု ရမ်းး�သမ်းး�ပစ််ခတ််နေ�သည််ဟုု ဆိုုသ
� ည််။
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er\fêtWcj Ävj<s.rcj,ssjqvjkiu ae]k.cj,\pÕ|pJ, p[êes.TJ,afWYÁk
\pvjqUm[.,kiu a]kmj,fkjqtj\ftjen

ဇူူလို�င်
ု ် ၆၊ ၂၀၂၂

တယ််။ ဧည့့်�စာာရင်းး�စစ််မယ််ဆို�ပြီး�း
ု � အပြ�စ််မဲ့့ပြ�
� ည််သူတွေ�ေကို
ူ
�ု အကြော��ာင်းး�
မဲ့့�ရို�က်
ု ်နှှက််ဖမ်းး�ဆီးး�နေ�တယ််” ဟုု ဧည့့်�စာာရင်းး�စစ််ဆေး�းမှုကို
ု �ု ကြုံ�ံ�တွေ့�့�

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�၊ ရေ�ဖြူ�ူမြို့��့ �နယ််ရှိိ� ကျေး�း�ရွာာ�အများ�း�စုုတွွင်် စစ််တပ််
ဩဇာာခံံ

ပျူူ�စော�ာထီးး�နှှင့့်�

စွွန််ရဲဲသွေး�း�သော�ာက််အဖွဲ့့��များ�း�က

စာာရင်းး�စစ််ဆေး�းမှုလုု
ု ပ််ငန်းး�တွွင််

ခဲ့့�ရသူူ ရေ�ဖြူ�ူမြို့��့ �နယ််မှှ ဒေ�သခံံအမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။

ဧည့့်�

စစ််တပ််နှှင့့်�အတူူပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််

၎င်းး�ပြ�င်် ရေ�ဖြူ�ူမြို့�့��နယ်် ကံံပေါ�ါက််ဒေ�သအတွွင်းး�ရှိိ� လူူသွားး��လာာမှုု

လာာပြီး�း� ထိုု�သို့့�စစ််ဆေး�းနေ�ချိိ�န််တွွင်် နေ�အိိမ််များ�း�ကိုု� ဖျျက််စီးး�ခြ�င်းး�၊

များ�း�ပြား�း�သည့့်�နေ�ရာာများ�း�တွွင်် စစ််ကော�ာင််စီတ
ီ ပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က တပ််စွဲဲ�

လာာရော�ာက််ရှာာ�ဖွေ�ေဖမ်းး�ဆီးး�သူူ၏ မိိသားး�စုုဝင််များ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််ထိိလက််

ထားး�ပြီး�း� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �ကိုု� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ ငွေ�ေကြေး��းနှှင့့်� ပစ္စစည်းး�

ရော�ာက််နှိ�ပ်
ိ ်စက််ပြု�ုမူခြူ �င်းး�၊ ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �၏ ပိုု�င််ဆို�င်
ု ်မှုများ�း
ု �ကိုု�

များ�း�ကိုု� အတင်းး�အဓမ္မမတော�ာင်းး�ယူူခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိ�သ
ိ ည််။

ဗုံးး��ဖော�ာက််ခွဲဲ�ဖျျက််စီးး�ခြ�င်းး�စသည့့်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုများ�း
ု �ကိုု� ကျူးး��လွွန််
လျျက််ရှိ�ကြော
ိ ��ာင်းး� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �က မွွန််လူူထုုအသံံကို�ု ပြော��ာ

“စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ််ကို�ု

မကြို�ု�က််လို့့�

လူူတွေ�ေက

ဆန့့်�ကျျင််နေ�

ပါါသည််။

ကြ�တာာ။ (သူူတို့့�က) ပြ�ည််သူတွေ�ေကို
ူ
�ု အကြ�မ်းး�ဖက််တယ််။ ရိုု�က််
တယ််။ ဟိုု�တစ််လော�ာကပဲဲ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်�မပတ််သက််တဲ့့� လူူငယ်် (၂)

“ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ဇွွန််လ (၂၁) ရက််တုုန်းး�ကဆိုုရ
� င်် ည (၁၁) နာာရီီ

ယော�ာက််ကို�ု စွွန််ရဲဲသွေး�း�သော�ာက််အဖွဲ့့��က မတရား�းဖမ်းး�ပြီး�း� လမ်းး�ပေါ်�်

လော�ာက််မှှ ဇာာဒီီရွာာ�ကိုု� ကားး� (၃) စီးး�နဲ့့� ရော�ာက််လာာကြ�ပြီး�း�တော့�့� ဧ

မှာာ�ပဲဲ သတ််ပစ််လိုက်
�ု ်တယ််။ သူူတို့့� လိုု�ချျင််တာာ မရရင်် ပြ�ည််သူတွေ�ေကို
ူ
�ု

ည့့်�စာာရင်းး�စစ််မယ််တဲ့့။� အဲဲဒါါကိုု� “တံံခါးး�ဖွွင့့်�တာာ ကြာ�ာတယ််” ဆိုု�ပြီး�း�

အကြော��ာင်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��နဲ့့� အကြ�မ်းး�ဖက််နေ�တယ််” ဟုု ရေ�ဖြူ�ူမြို့��့ �နယ််

နေ�အိိမ််(တံံခါးး�)တွေ�ေကိုု� ရိုု�က််ချိုး�း��ဖျျက််စီးး�တယ််။ မိိသားး�စုုဝင််တွေ�ေကို�ု

ဧကနိိကျေး�း�ရွာာ�မှှ ဒေ�သခံံတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။

ပါးး�ရိုု�က််တယ််။ ကန််တယ််။ သေ�နတ််ဒင််တွေ�ေနဲ့့�လည်းး� ရိုု�က််နှှက််ထုု
ထော�ာင်းး�တယ််” ဟုု ဒေ�သခံံတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။

ပြီး�း�ခဲ့့�သည့့်� ဇွွန််လ (၁၅) ရက််နေ့�့မှှ (၁၈) ရက််နေ့�့ (၄) ရက််တာာကာာလ
အတွွင်းး� ရေ�ဖြူ�ူမြို့��့ �နယ််ရှိိ� ဧကနိိ၊ ကညင််အင်းး�၊ မူးး�ဒူးး�၊ ရလိုု�င််နှှင့့်� အင်းး�

ပျူူ�စော�ာထီးး�အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�၏ အုုပ််စုုလိုု�က််ရိုက်
�ု ်နှှက််မှုကြော
ု ��ာင့့်� အမျိုး�း��

ပြား�း�ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�မှှ ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူ (၉) ဦးးအထိိ သတ််ဖြ�တ််ခြ�င်းး�ခံံခဲ့့�

သားး�တစ််ဦးး နံံရိုးး��ကျိုးး���ပြီး�း� ဒဏ််ရာာအပြ�င်းး�အထန််ရရှိ�ခဲ့့
ိ �ကြော��ာင်းး� သိိရ

ရသည််။

သည််။
“ညပိုုင်းး
� � စစ််ကားး�တွေ�ေ အင််အားး�အပြ�ည့့်�နဲ့့�လာာပြီ�ီဆိုရ
ု� င်် အိိမ််မှာာ�မနေ�
ရဲဲဘူးး�။ ထွွက််ပြေး��းကြ�ရတယ််။

ထွွက််ပြေး��းတာာကို�ု တွေ့�့�ရင်် ရိုု�က််

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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CDM

wnjTmj,m[., alupjakiucjrrHirnj KkjKYenqvj<a\pcj
lu·|KÕ·er,atWkjp> siu,rimjpUpnjenr
ဒါါပေ�မဲ့့� ကျွွန််တော့်�့��ကို�ု သနား�းလို့့�� အချိိ�န််ပိုု�င်းး�ခန့့်�ထားး�တယ််” ဟုု CDM
ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာတစ််ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။
CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�ထဲဲတွွင်် အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း� (၁) နှှစ််ကျော်�်��ကြာ�ာသည််
အထိိ အလုုပ််အကိုု�င််သစ်် မရရှိိ�ဘဲဲ အလုုပ််လက််မဲ့့ဖြ� �စ််နေ�သူများ�း
ူ �
လည်းး� ရှိိ�နေ�သည််။
“ကိုု�ဗစ််ကာာလလည်းး�ဖြ�စ််နေ�တော့�့� အပြ�င််မှာာ� စာာသင််ရတာာလည်းး�
အဆင််မပြေ�ေ၊ online class ဖွွင့့်�ဖို့့�ကျျတော့�့လည်းး
�
� စစ််အစိုးး��ရက (အင််
တာာနက််)လိုုင်းး
� �တွေ�ေဖြ�တ််နေ�တော့�့� (ဘယ််လို�လုု
ု ပ််မလဲဲ)။ မိိဘတွေ�ေက
အဆင််ပြေ�ေလို့့� ထမင်းး�မငတ််တာာ” ဟုု CDM ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာမတစ််

ဇူူလို�င်
ု ် ၁၄၊ ၂၀၂၂

ဦးးက ပြော��ာပါါသည််။

အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကို�ဆန့့်
ု
�ကျျင််သည့့်အ
� နေ�ဖြ�င့့်�

စစ််အာာဏာာရှှင််

CDM

လှုုပ််ရှား��းမှုုတွွင််ပါါဝင််ခဲ့့သည့့်
�
�

ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု�

စစ််တပ််က

လက််အော�ာက််တွင်
ွ ် အမှုုထမ်းး�ရန်် ငြ�င်းး�ဆန််ခြ�င်းး� (Civil Dis-

ပစ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း� ဖမ်းး�ဆီးး�အရေး�းယူူမှုုများ�း�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သဖြ�င့့်�

obedience Movement – CDM) တွွင်် ပါါဝင််လှုပ်
ု ်ရှား��းခဲ့့�သည့့်�

CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအတွွက်် အမြဲ�ဲတစေ� စိုးး��ရိိမ််ပူပန်
ူ ်နေ�

နယ််ပယ််အသီးး�သီးး�မှှ CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့့်� ယခုုအခါါတွွင််

ရသည််။

အလုုပ််အကိုု�င််သစ််ရရှိ�ရန်
ိ ် ခက််ခဲဲနေ�သည့့်အ
� ပြ�င်် ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရမည််
ကိုု� အမြဲ�ဲတစေ� စိုးး��ရိိမ််ပူပန်
ူ ်နေ�ရကြော��ာင်းး� သိိရသည််။

“ကျွွန််မတို့့�အိိမ််ကို�ု ဧည့့်�စာာရင်းး�လာာစစ််တော့�့� ကြော��ာက််နေ�ရတယ််။
အလုုပ််အကိုု�င််မေး�းတော့�့� “မှီီ�ခိုု�” လို့့��ပဲဲ ပြော��ာလိုု�က််ရတယ််” ဟုု CDM

အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း� (၁) နှှစ််ကျော်�်��ကြာ�ာပြီး�း�နော�ာက်် CDM ဝန််ထမ်းး�

ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာမတစ််ဦးး ပြော��ာပါါသည််။

များ�း�အနေ�ဖြ�င့့်� မိိသားး�စုုစား�းဝတ််နေ�ရေး�းကို�ု ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အခက််အခဲဲ
ရှိိ�လာာသည််။ CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု�

မွွန််ပြ�ည််နယ််တွင်
ွ ် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကို�ု ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� CDM ဝန််ထမ်းး�

အလုုပ််ခန့့်�ပါါက စစ််တပ််က စစ််ဆေး�းအရေး�းယူူမည််ကို�ု စိုးး��ရိိမ််သ

ပေါ�ါင်းး� အယော�ာက်် (၄,၀၀၀) ကျော်�်�� ရှိိ�သည််ဟုု သိိရသည််။

ဖြ�င့့်� လုုပ််ငန်းး�ရှှင််အများ�း�စုုက CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� အလုုပ််ခန့့်�ရန််
ငြ�င်းး�ဆန််နေ�သည််။
CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့့်� အချိိ�န််ပြ�ည့့်အ
� လုုပ််တစ််ခုု ရရှိိ�ရန််
အလွွန််ခက််ခဲဲလာာသည့့်အ
� ပြ�င်် ပြ�ည််ပထွက်
ွ ်ခွာာ�ခခွွင့့်�ပိိတ််ပင််ခံံထားး�
ရခြ�င်းး�၊ စစ််တပ််က အချိိ�န််မရွေး�း�ဖမ်းး�ဆီးး�မည််ကို�ု စိုးး��ရိိမ််ကြော��ာက််
လန့့်�နေ�ရခြ�င်းး�စသည့့်� ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုုလည်းး
�
� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းနေ�
ရကြော��ာင်းး� မွွန််ပြ�ည််နယ်် CDM ဝန််ထမ်းး�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�က ပြော��ာ
ပါါသည််။
“ကျွွန််တော်�်�က

CDM

လုုပ််ထားး�တဲ့့�

ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာဆိုု�တော့�့�

ပုုဂ္ဂဂလိိကကျော�ာ�င်းး�က အလုုပ််မခန့့်�ရဲဲဘူးး�။ သူူတို့့�က စစ််တပ််နှှင့့်�
ညိိ(ပြ�ဿနာာဖြ�စ််)မှာာ�စိုးး��တော့�့� အချိိ�န််ပြ�ည့့်အ
� လုုပ်် မခန့့်�ရဲဲဘူးး�တဲ့့�။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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