
 ဇြန္၊၁၄၊၊၂၀၁၉
 ၂၀၁၉ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး 
ရွင္းက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အ
တြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရာမညဟုိတယ္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

      စာမ်က္နွာ(၄)သို႕>>>>>>>   

mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cjed,RHcj,=lçd>nj,KrJ,

aqWcjkU,e\p.cj,er,Suicjr. tr.,mH[tmHU ef.jeS.cjrnj lupjcnj,ek.jmtJfWY²svj,

dukÉqvjm[.,×Hcj< \pvjtWcj,enrpjsWnj²KW.rqUm[.,

atWkj qkjSuicjr.k eS.cjRWkjep,rnj tuikjtWnj,

   စာမ်က္နွာ( ၂) သို႕>>>

atitjk.l e\my.mtr.,ryUmékui \pnjlvje\f
   RHcj,ep,rnj edqK·m[.,k asui,rkui et.cj,Sui 
                      စာမ်က္နွာ( ၈) သို႕>>>

  mWnjam[Õi,q.,ek[.cj,tWcj ae\KK·pv.XJ,sJ,#.nk Suicj,Butjl.er.kjsuikjTU

                      
စာမ်က္နွာ( ၁၁) သို႕>>>

tUm\fsjqUa.,kuiyj0njrRHiqvjaTia]kimj]kijmj
aDm?\pÕk[cj<KY<eq.j

 xJ,el,\fsjqUa., eT.cjd$j (10) ×HsjK[mHtj 

                   
   

စာမ်က္နွာ( ၆) သို႕>>>

ၾသဂုတ္၊ ၂၀ ၊ ၂၀၁၉
 
 မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္က်ေရအဆမတန္စီးဆင္းကာေရတိုက္ 
စားသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ က်ဳံေလာင္-က်ဳံကြီးလမ္းေပၚရွိ 
မရမ္းေခ်ာင္းဝတံတားပ်က္စီးခဲ့ရာ အဆိုပါတံတားကိုအသုံးျပဳၿပီး သြားလာေနရသည့္ 
ေက်း႐ြာ(၁၆)႐ြာခန႔္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမလုံ 
ေလာက္ျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။

 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ အဆိုပါေဒသသို႔ သြားေရာက္ကာ 
ေက်း႐ြာ (၇) ႐ြာမွ အိမ္ေထာင္စု (၃၀၀) ထံသို႔ (၄) ျပည္ဝင္ဆန္အိတ္ (၄၅၀) အိတ္၊(1liter) 
ဆီ (၃၅၀) ပုလင္း၊ ဖ်ာ (၃၅၀) ခ်ပ္ႏွင့္ ေစာင္ (၃၅၀) ထည္တို႔ကို ၂၀၁၉ ဩဂုတ္လ (၁၇) 
ရက္ေန႔တြင္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။

 atWY (4) amHtj (4) ]qgutj 15´ 2019                        mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cjed,RHcj,mH Tutje0qvj
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ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင္းအေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာႏိုင္ငံ 
ေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား ႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း 
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနရသူမ်ားအား ၎တို႔ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုံၿခဳံေရး၊ အိုး 
အိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈျပန္လည္ျဖည့္ ဆည္းေပးေရး၊ ပညာ 
ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအပါအဝင္ လုံေလာက္ေသာ လူသား ခ်င္း 
စာနာမႈအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ခြင့္ျပဳ ေပးအပ္ေရးတို႔ကို လုပ္ 
ေဆာင္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနရသူမ်ားအေရးကို တစိုက္တမတ္ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဇြန္လ 
(၂၀)ရက္ေန႔ ယေန႔က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒုကၡ 
သည္မ်ားေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ သည္။

 အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း 
မ်ား စြာၾကာျမင့္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
လူနည္းစု ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စနစ္တက်ဖိႏွိပ္မႈတို႔ 
၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာဆိုးဝါးလွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး “အိမ္မလြမ္းသူဘယ္ 
သူရွိမလဲ” ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ 
စပ္ေနေသာ “ ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး တိမ္း 
ေရွာင္ရမႈမ်ား ” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ 
အဆိုပါအတိတ္ကာလာက ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို မူဝါဒလုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ကာေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲအတင္း အဓမၼေနရပ္ 
ျပန္ေစေရးအစီအစဥ္မ်ားကို လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ကာယကံရွင္မ်ားက အျမင္သေဘာထား မ်ားေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု 
အစီရင္ခံစာကဆိုပါသည္။

 လတ္တေလာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာက္ 
အပံ့ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီမ်ားေလ်ာ့က်လာျခင္း 
တို႔အပါအဝင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူတို႔၏ အဓိကစိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအ ေစာတလ်င္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ေၾကာင္းကို အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထား 
သည္။

 “IDP (ဒုကၡသည္)နဲ႔ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ အေနနဲ႔ 
အိမ္ျပန္ဖို ႔ခက္ေနတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းေတြထဲက တစ္ခု 
ကေတာ့ သူတို႔ေနရင္းရပ္႐ြာေတြမွာေျမယာ၊ အိုးအိမ္နဲ႔ပိုင္ 
ဆိုင္မႈေတြ မရွိေတာ့တဲ့ျပႆနာပါ။ ကြင္းဆင္းခဲ့တဲ့အခ်က္ 
အလက္ေတြအရ (၄၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တဲ့ IDPေတြက ေျမမဲ့ 
ယာမဲ့ျဖစ္ခဲ့လို႔ ေနရင္းရပ္႐ြာကို စြန္႕ခြာခဲ့တယ္လုိ႕ဆိုပါတယ္။ 

လက္ရွိ မွာအဲဒီေျမယာေတြဟာ စစ္တပ္ပိုင္နယ္ေျမ ေတြေဒသဖြံ
႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္က စီးပြားေရးလုပ္ ကိုင္ေနတဲ့ေျမေတြနဲ႔ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒ ေၾကာင့္ပိုင္ရွင္ အသစ္ေတြ
မွာရွိေနတဲ့ေျမယာေတြျဖစ္ေန ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ နဂိုမူလကဆုံးရႈံးခဲ့
တာေတြကိုျပန္ရဖို ႔ဆိုတာ  အေတာ့္ကိုမလြယ္ကူတဲ့ကိစၥျဖစ္ေနပါ
တယ္။

 “ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား အတြက္အုိးအိမ္၊ 
ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကို  “ဒုကၡ 
သည္နဲ႔ IDP ေတြအတြက္ အိုးအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈျပန္လည္ 
ျဖည့္ဆည္း ေပးေရးအေျခခံမူ” ေတြထဲကအတိုင္း ႏိုင္ငံတ 
ကာဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း 
ေတြနဲ႔အညီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို ႔ အစိုးရအေနနဲ႔ 
စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မွ သူတို႔ရဲ႕အိမ္ျပန္ေရးကိစၥကို စတင္ 
ဆုံးျဖတ္ဖို ႔ျဖစ္လာမယ္။ ဒါမွလည္းအသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ကာလတရားမွ်တမႈေခါင္းစဥ္ေအာက္က နစ္နာခဲ့ရသူကာယ 
ကံရွင္အသိုင္းအဝိုင္းေတြအတြက္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပး 
ေရး၊ ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရာေရာက္ 
မွာပါ” ဟု မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ႀကီးၾကပ္သူ ႏိုင္အဲမြန္က ေျပာပါ သည္။

 

 
 IDP မ်ားအပါအဝင္စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား၏  
 ေနရင္းရပ္႐ြာသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေရးအစီအစဥ္သည္ 
၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ 
သာျဖစ္ၿပီးျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားအေပၚ သက္ 

dukÉqvjm[.,×Hcj< \pvjtWcj,enrpjsWnj²KW.rqUm[.,atWkj qkjSuicjr.k 

eS.cjRWkjep,rnj tuikjtWnj,
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ေရာက္မႈရွိသည့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးကို ခ်မွတ္ဆုံးျဖတ ္
သည့္အဆင့္တိုင္းတြင္ ကာယကံရွင္မ်ားကို ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ 
ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္မျဖစ္ပြားႏိုင္ရန္ အာမခံေပးႏိုင္ 
သည့္အေနအထားမ်ိဳးအထိျဖစ္မွသာ ျပန္လည္အေျခခ်ေရး 
အစီအစဥ္ကို စတင္သင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက အထူးတိုက္ 
တြန္း ထားသည္။

 “ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း ေတြရဲ႕ 
အနာဂတ္ဟာ သူတို႔လက္ထဲမွာပဲရွိသင့္တယ္။ ေနျပည္ေတာ္ 
ဒါမွမဟုတ္ တစ္ျခားတစ္ေနရာရာမွာဆုံးျဖတ္ တာမျဖစ္သင့္ဘူး။ 
အဲဒီလိုဆုံးျဖတ္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ပါဝင္ႏိုင္ဖို ႔ခက္တယ္” 
ဟု ကရင္နီ ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမွ ခူးနဲရယ္က ေျပာပါသည္။

 “သူတို႔ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ေစခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ 
ဆိုေတာ့ သူတို႔နဲ႔အျပည့္အဝ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းရမယ္” ဟု ၎က 
ဆက္ေျပာပါသည္။

 ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို (၂၁) ရာစုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား၏ လူမႈေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္သာ က႑တစ္ခု 
အေနျဖင့္ထားရွိထားသည္။ ၎ကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရးပဋိ 
ပကၡအရင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ တိုက္
ရုိက္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမရွိသျဖင့္    ေမးခြန္းထုတ္စရာ  
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမွ ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ 
ကေထာက္ျပထားသည္။

 “တကယ္တမ္းက ဒီစစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ျပည္ တြ
င္းေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူ တိုင္းရင္းသား 
ျပည္သူအားလုံးဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥ 
ျဖစ္တဲ့စစ္ေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးခံစားေနရတဲ့သူေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ 
ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လူမႈေရးေခါင္းစဥ္ ေအာက္ကျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး က႑ေလးေလာက္ 
မွာပဲ မထင္မရွားသြားထား,ထားတာဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္ဘူး။ 
ဒါကႏိုင္ငံေရး  ပဋိပကၡေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ႏိုင္ငံ 
ေရးက႑ေအာက္မွာထား ရွိေဆြးေႏြး အေျဖရွာမွသာ အဓိပၸာယ္ 
ရွိမယ္” ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

 “ျမန္မာအစိုးရနဲ႔စစ္တပ္က ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ 
တဲ့လူထုေတြအေပၚမွာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ဆက္လုပ္ေနတာ၊ သူ 
တို႔ကိစၥကို ေခ်ာင္ထိုးထားေနတာက ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျမန္ 
မာႏိုင္ငံျဖစ္ဖို ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို အေလးမထားတာပဲ။ ၿငိမ္း
ခ်မ္းသာယာၿပီးအားလုံးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ 

ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို ႔ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵကင္းမဲ့ေန
တာကိုျပတာပဲ” ဟု ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္ခိုင္မင္းက 
ေျပာပါသည္။

 “အိမ္မလြမ္းသူဘယ္သူရွိမလဲ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ 
ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကာလရွည္ ၾကာေနရပ္စြန္႔ 
ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေန 
ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP 
မ်ားအေရးကို နယ္ေျမေဒသအလိုက္ စနစ္တက်ကြင္းဆင္းၿပီး 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံတင္ျပထားသည္။

 အစီရင္ခံစာျပဳစုခ်ိန္ (၂) ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီး တစ္ဦး 
ခ်င္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ (၃၃၈)ခုႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈ (၂၁)
ခုတို႔ကို အေျခခံထားသည္။ ၎ျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGO)ႏွင့္ ကုလသ 
မဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။

 အစီရင္ခံစာကို ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္၊ တအာင္း၊ 
ပအို႔ဝ္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းဒုကၡသည္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင္ ့
အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း(၁၅)
ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ကရင္ 
ေက်ာင္းသား ကြန္ရက္အဖြဲ႕၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၊ 
ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ၊ ကရင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ုံး၊ 
ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ၊ ကရင္နီဥပေဒႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး 
ဌာန၊ ကရင္နီပညာေရးဌာန၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္း အ႐ုံး၊ 
ကရင္နီလူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပင္မအဖြဲ႕၊ ကုန္းေက်ာရွမ္း 
ဒုကၡသည္စခန္း၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)
ပအို႔ဝ္ေဒသ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ၊ 
ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႕ႏွင့္တအာင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းတို႔က 
ပူးေပါင္းထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား အတြက္ 

အုိးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ 

အခြင့္အေရးေတြကို  

“ဒုကၡ သည္နဲ႔ IDP ေတြအတြက္ 

အိုးအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္း 

ေပးေရးအေျခခံမူ”
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ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၉

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 ၂၀၁၉ ဇြန္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္  မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရး 
ေဖာင္ေဒးရွင္းက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕  ရာမညဟိုတယ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ (၁၀)
ဦးပါ ေကာ္မတီတြင္ သံျဖဴဇရပ္၊ ေရးႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ အေၾကာင္းကို ေအာက္ 
ေျခ ျပည္သူလူထုမ်ား သိရွိနားလည္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 “လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ကတည္းက လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ခံစားလာခဲ့ရတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြက အခုထိ 
ဘာမွဖြင့္ဟ ေျပာဆိုခြင့္မရွိဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနရတုန္းပဲ။ 
 အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကုိ ေပ်ာက္ကင္း 
ေအာင္ လုပ္ဖို႔တာဝန္ ရွိပါတယ္။
 လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက 
ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကို ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္ ဒီလူေတြကိုယ့္ရပ္ ႐ြာကို 
ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ျပန္လာႏိုင္ ဖို႔ကိုလည္း အစိုးရလုပ္ေဆာင္ေပး 
ရမယ္။ ေနာက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ခဲ့တဲ့ သူေတြကိုလည္း 
အေရးယူရမယ္ ဒါေတြကေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ 
တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ရ ျခင္းရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္္ေတြပဲ”  ဟု 
မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ 
ႏိုင္ကေဆာ့မြန္က ေျပာပါသည္။
 မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္(၂၀)အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
အမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္က ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
ကေလးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္းျခင္း၊ အတင္း 
အဓမၼေ႐ႊ႕ ေျပာင္းေစျခင္းႏွင့္ လုပ္အားေပးေစခိုင္းျခင္း တို႔ ျဖစ္သည္။
   
      

 လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ နာက်ည္းမႈ၊ နစ္နာမႈ၊ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို 
ႏိုင္ငံေတာ္က    အသိမွတ္ျပဳလာေစရန္  ၎ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ 
တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးကို အေထာက္ 
အကူျပဳ ရန္ေကာ္မတီက ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေကာက္ခံ စုေဆာင္းျခင္းနယ္ပယ္တြင္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ၾကာ 
က်င္လည္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံကို အေျခခံ၍ မြန္ျပည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ 
တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကို သံျဖဴဇရပ္၊ ေရးႏွင့္ 
ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ယခုႏွစ္မွစ၍ စတင္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ လာမယ့္ 
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္လည္း မြန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

 “အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈကေနတဆင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရတဲ့သူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကိုနား 
လည္လာတယ္။ သူတို႔အတြက္အစိုးရက တစ္ခုခုလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္ 
လင့္ပါတယ္  ဒီအျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြအေပၚ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
ခဲ့တဲ့သူေတြကိုလည္း အျပစ္ေပးအေရးယူသင့္တယ္။ ဒီအသြင္ကူး
ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈကိစၥမွာ လုပ္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိ 
ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္” ဟု  ေရးၿမိဳ႕နယ္မွေကာ္မတီဝင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ဗညားမြန္ က ေျပာပါသည္။

 ေကာ္မတီ၏ တစ္ႏွစ္တာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ 
ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ကို က်င္းပျခင္း၊ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္အ 
တိတ္ကာလက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရသူမ်ားကုိဖိတ္ၾကာ
ၿပီး၄င္းတုိ႕ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည္မ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္း၊ အတိတ္ကာလလူ႔
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ေကာက္ခံစုေဆာင္းျခင္း၊ 
ေအာက္ေျချပည္သူလူထုမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတ 
ရားမွ်တမႈအေၾကာင္း အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အျခား 
ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ 
ရာတရားမွ်တမႈကြန္ရက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။ 

 စာ(၇)သို႕ >>>>>
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ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 ၂၀၁၉ ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ 
နယ္က်ိဳက္ခမီၿမိဳ႕ေအာင္သုခရပ္ကြက္မွ အသက္(၄)ႏွစ္အ႐ြယ္မိန္း 
ကေလးငယ္တစ္ဦး မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး အေလာင္းကိုအနီး 
အနားရွိ အမ်ားသံုးေရကန္တြင္စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္သူအသက္ 
(၂၈)ႏွစ္အ႐ြယ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားျဖစ္သူကို က်ိဳက္ခမီရဲစခန္းက 
ဖမ္းဆီးအေရးယူထား ေၾကာင္းသိရသည္။

 မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရမိန္းကေလး 
ငယ္ျဖစ္သူေဆာ့ကစားေနခ်ိန္တြင္ က်ဴးလြန္သူကခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး 
မုန္႔ဝယ္ေကြၽးမည္ဟုဆိုကာ မိန္းကေလးငယ္ကို ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔ 
ညေန(၄)နာရီခန္႔တြင္ေပြ႕ခ်ီေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ 

 ည(၇)နာရီေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ သမီးျဖစ္သူျပန္လာ 
ျခင္းမရွိသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးျဖစ္သူဦး
သာေဗ်ာထံတြင္ လူေပ်ာက္တိုင္ၾကားခဲ့သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္႐ြာ 
သူ႐ြာသားမ်ားက ညတြင္းခ်င္း ရွာေဖြေသာ္လည္းမေတြ႕ရွိခဲ့ေခ်။ 
၎ေနာက္အမ်ိဳးသမီး(၂)ဦးကမိန္းကေလးငယ္ကို လူတစ္ေယာက္
ကေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းမ်က္ျမင္ သက္ေသအျဖစ္ထြက္ဆိုေျပာ 
ျပခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္အဖြဲ႕က သံသယရွိသူအိမ္သို႔သြား
ေရာက္ၿပီးစုံစမ္းေမးျမန္းရာ ၎ကမက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ 
သည္။

 “႐ြာသားေတြေရွ႕မွာပဲ သူ႔ကိုေမးတယ္သူဘာမွမသိဘူးလို႔ 
ျငင္းတယ္။ အဲမွာမ်က္ျမင္သက္ေသေတြက ဒီေကာင္ပဲကေလး 
ကိုေခၚသြားတယ္ေျပာေတာ့ လူေတြကေဒါသထြက္ၿပီး ႐ိုက္မယ္ျပဳ 
မယ္ျဖစ္လာတယ္။ သူတို႔ကိုထိန္းၿပီးအဲေကာင္ကို ကြၽန္ေတာ္ကရဲစ 
ခန္းပို႔လိုက္တယ္။  စခန္းမွာရဲေတြေမးေတာ့မွ မိန္းကေလးငယ္ကိုမုဒိ
မ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ၿပီးအေလာင္းကို ေရကန္ထဲစြန္႔ပစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း 
ဝန္ခံခဲ့တယ္” ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးသာေဗ်ာက ေျပာပါသည္။

 “သူကဝန္ခံလိုက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးေရကန္ကို
သြားၿပီးရွာၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ဘာမွမေတြ႕ဘူးည(၁၀)နာရီေလာက္
မွမိန္းကေလးငယ္ရဲ႕အေလာင္းကေပၚလာတာ။ အေလာင္းကိုေဆး
႐ုံသုိ႕ပို႔လိုက္တယ္ ေဆးစစ္ခ်က္အရမိန္းကေလးငယ္ကမုဒိမ္းက်င့္ 
ခံခဲ့ရတယ္လို႔ ဆရာဝန္က ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္” ဟု 
၎ကဆက္ေျပာပါသည္။

 က်ဴးလြန္သူကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ (၂၀၁) သက္ေသ 
ေဖ်ာက္ ဖ်က္မႈ၊ ပုဒ္မ(၃၀၂)လူသတ္မႈႏွင့္ ပုဒ္မ(၃၇၆)မုဒိမ္းမႈတို႔ျဖင့္
က်ိဳက္ခမီရဲစခန္းက အမႈဖြင့္အေရးယူထားသည္ဟု သိရသည္။

 ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလမွစတင္၍မြန္ျပည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္လိင္အၾကမ္း 
ဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ ပၪၥမေျမာက္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံးေသာ 
မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး လူမဆန္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇တြင္သက္ 
ငယ္မုဒိမ္းမႈ(၄၄)မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ တြင္မူ(၅၇)မႈအထိတိုးလာခဲ့ 
သည္။  တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ(၂၉.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ျပင္လြန္ခဲ့ေသာ(၅)ႏွစ္တာကာလအ
တြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသို႔ 
လိင္အၾကမ္းမႈတိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွစ္စဥ္တိုးျမင့္လာေၾကာင္းသိရ သည္။

“ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ                           

သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံ   

စုေဆာင္းျခင္းနယ္ပယ္တြင္ အႏွစ္ (၂၀) 

ေက်ာ္ၾကာက်င္လည္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ 

အေတြ႕အႀကဳံကို အေျခခံ၍ 

မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက                     

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ 

တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ 

အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကို သံျဖဴဇရပ္၊ 

ေရးႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ယခုႏွစ္မွစ၍ 

စတင္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 

လာမယ့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္လည္း 

မြန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ 

စီစဥ္ထားသည္။

aqkj (4) ×HsjaRWyj minj,kel,cyjkui mudimj,k[cj<\pJ, qtj\ftjKY<qUkui fmj,SJ,aer,yU
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tUm\fsjqUa.,kuiyj0njrRHiqvjaTi

a]kimj]kijaDm?\pÕk[cj<KY<eq.jxJ,el,\fsjqUa., 
eT.cjd$j (10) ×HsjK[mHtj

ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 ေမတၱာဆံုဆည္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးသ
က္ထြန္း၏ေျပာၾကားခ်က္အရတူမျဖစ္သူအား ကုိယ္ဝန္ရရွိသည္
အထိအႀကိမ္ႀကိမ္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ ဦးေလးျဖစ္သူကုိေထာင္ 
ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္က်ခံေစရန္ ေမာ္လၿမိဳင္တရား႐ုံးက၂၀၁၉ ေမလ 
(၃၀) ရက္ေန႔တြင္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ဖခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အျပင္မိ 
ခင္ျဖစ္သူကလည္း ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ က်ဴး 
လြန္ခံရသူမိန္းကေလးျဖစ္သူသည္ ၎၏ေမာင္ေလးႏွင့္အတူမြန္ 
ျပည္နယ္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္ရွိ အဖြားျဖစ္သူ၏ 
ေနအိမ္တြင္ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ထုိသုိ ႔ေနထုိင္ေနစဥ္အတြင္းဦး 
ေလးျဖစ္သူ၏ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ခံစားခဲ့ရသည္။

 “သက္ငယ္မုဒိမ္းကုိ ေထာင္(၁၀)ႏွစ္ပဲခ်တယ္ဆုိေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အယူခံတင္သြားမွာပါ။ သက္ငယ္မုဒိမ္းဆုိေထာင္အ 
ႏွစ္(၂၀)ခ်သင့္တာေလ။ အယူခံဝင္မယ္ဆုိင္ရင္(၁၅)ႏွစ္ျဖစ္သြား 
ႏိုင္တယ္။ အခုဆုိမိန္းကေလးက(၉)တန္းေအာင္ၿပီး ဒီႏွစ္(၁၀)
တန္းေျဖဖို႔လုပ္ေနတယ္”ဟု ဦးသက္ထြန္းကေျပာပါသည္။ 

 ၂၀၁၈ေဖေဖာ္ဝါရီလ နဝမတန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆုိၿပီးခ်ိန္ 
တြင္၎၌ ကုိယ္ဝန္(၆)လရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းမိန္းကေလးျဖစ္
သူက သတိထားမိခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္သူဦးေလးျဖစ္သူ၏ရာဇဝတ္ 
မႈကုိဖုံးကြယ္ရန္ႏွင့္ ၎အားျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေစရန္အတြက္
အဖြားျဖစ္သူက မိန္းကေလးျဖစ္သူအား ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္တြင္ 
ေနထုိင္ေသာ အသက္(၁၉)ႏွစ္အ႐ြယ္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးအား 
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ကာ လက္ထပ္ယူေစခဲ့သည္။

 မိန္းကေလးငယ္၏ ရင္နာစရာအျဖစ္အပ်က္ကုိ သိရွိခဲ့ 
သည့္ေမတၱာဆံုဆည္းအဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚသီသီႏြယ္က 
မိန္းကေလးမီးဖြားရာေဆး႐ုံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ မိန္းကေလးငယ္၏သေဘာတူညီမႈျဖင့္ဦးေလးျဖစ္
သူႏွင့္ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးကုိအာဏာ
ပိုင္မ်ားက၂၀၁၈ ဇူလုိင္လတြင္ေမာ္လၿမိဳင္၌ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့
သည္။

 မိန္းကေလးငယ္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအားအဘယ္ေၾကာင့္ 
မုဒိမ္းမႈျဖင့္စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္ကုိမူ အတိက်မသိရွိရေသးေခ်။     
“တရားရင္ဆုိင္တာ (၁)ႏွစ္ေလာက္ၾကာခဲ့တယ္ သူ႔ဦးေလးက 
ေတာ့ေထာင္ထဲေရာက္သြားၿပီ။ သူ႔ေယာက္်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ေတာ့တရား႐ုံးကအမိန္႔မခ်ေသးဘူး။ သူ႔ကိုလႊတ္ေပးဖို႔ကြၽန္ေတာ္ 

တုိ႔ေတာင္းဆုိသြားမွာပါ”ဟု ဦးသက္ထြန္းက ေျပာပါသည္။

 “ဒီႏွစ္သမီး(၁၀)တန္းေျဖရမွာမို႔ ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔က 
ကေလးကုိ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးသုိ႕ ပို႔လုိက္တယ္။ သမီးပညာတတ္ 
တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္။   သမီးကေလးကိုလည္း ဆရာဝန္တစ္ 
ေယာက္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္”ဟု  မိန္းကေလးငယ္က ေျပာပါသည္။

 ေမတၱာဆံုဆည္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္မုဒိမ္းမႈ 
ေပါင္း(၁၆)မႈကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။၂၀၁၉ 
ဇန္နဝါရီလမွစ၍ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ(၁၈)မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎အ 
ဖြဲ႕အစည္းကေျပာပါသည္။

 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္အေန 
အထားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းေပးရန္ မြန္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး 
ေဖာင္ေဒးရွင္းက လႊတ္ေတာ္ကုိ ထပ္မံတိုက္တြန္းသည္။ 
မြန္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျဖစ္ပြားေန 
ေသာလိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိလည္း နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီး 
မ်ား အားေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

“သက္ငယ္မုဒိမ္းကို 
ေထာင္ (၁၀) ႏွစ္ပဲ 
ခ်တယ္ဆိုေတာ့ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အယူခံ
တင္သြားမွာပါ။ 

သက္ငယ္မုဒိမ္းဆို 
ေထာင္အႏွစ္ (၂၀) ခ်သင့္တာေလ။ 

အယူခံဝင္မယ္ဆိုင္ရင္ 
(၁၅) ႏွစ္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ 

အခုဆို မိန္းကေလးက 
(၉) တန္းေအာင္ၿပီး 

ဒီႏွစ္ (၁၀) တန္းေျဖဖို႔ 
လုပ္ေနတယ္”
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  စာ (၄) အဆက္ <<<<
 
 အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ 
အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရး 
ေဖာင္ေဒးရွင္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ 
“ထင္က်န္ေနဆဲ”  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ မြန္ေဒသ 
မ်ားအတြင္း  အတိတ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးေစလိုမႈႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ရွာေဖြေပးေစလိုမႈ အစီရင္ခံစာကို 
ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

erep,e0mésnsj a.,nvj,K[kje]k.cj< 

lyje\mÄkqu·,eq.cj,ek[.j ernsj\mÕpjk. 

lyjqm.,m[.,Su·,RHÕ·,mé×Hcj< }kÕ·etW²KY<r

ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေရေပးေဝမႈစနစ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိ 
ေနျခင္းေၾကာင့္ မိုးရာသီတြင္ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိလယ္ယာေျမ 
ဧကသုံးေသာင္းခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ကာေက်း႐ြာ (၁၁) ႐ြာမွ 
လယ္သမား(၂,၀၀၀)ခန္႔ ႀကီးမားေသာ ဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ 
ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ ေႏြစပါးကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ 
ျပည္နယ္အစိုးရက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈ 
ကို ေရအလုံအေလာက္ ေပးေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ေရေပးေဝမႈ 
စနစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို႔ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ 
ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အထိ ရင္းၿငိမ္ေတာင္၊ ႐ြာတန္း
ရွည္၊ျဖဴဘႏွင့္ ကတြန္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ေႏြပါး ဧက(၁၀,၀၀၀)
ကို ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္အစိုးရက 
၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ေႏြစပါးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
(၁၆,၉၇၃) ဧကအထိ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
တိုးခ်ဲ႕ဧကမ်ားကို ေရေပးေဝႏုိင္ရန္အတြက္ အနီးအနားရွိ 
စမ္းေခ်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ကာ ေရစုေဆာင္းခဲ့သည့္အျပင္ ကဒိုက္ 
ဆည္မွတဆင့္လည္း ေရေပးေဝရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

 

 “လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ကတည္းက ေႏြစပါးစီမံကိန္း အစည္း 
အေဝးတိုင္းမွာ အရင္ေရေပးေဝေရးစနစ္ကိုပဲ ျပန္က်င့္သုံးဖို႔ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔အၿမဲတမ္း ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ စုိက္မယ့္ဧကနဲ႔ 
ေရပမာဏ လုံေလာက္မွ်တဖို႔အတြက္အစိုးရ အေနနဲ႔စီစဥ္ 
ေဆာင္႐ြက္ထားသင့္တယ္” ဟု ရင္းၿငိမ္ေတာင္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ 
လယ္သမားျဖစ္သူ ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ 
မ်ိဳးစပါး(၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ႏွစ္စဥ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္အျပင္ ယခု 

ႏွစ္တြင္ လည္း(၉၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ ဟု 
ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္သမားမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

 “ဒီလမွာမ်ိဳးစပါး (၁၀)တင္းေလာက္ စိုက္ခဲ့တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ မိုးႀကီးေတာ့ မ်ိဳးပင္ေတြအကုန္လုံး ေရျမဳပ္ကုန္တယ္။ 
မ်ိဳးစပါးအတြက္ေငြ (၁၅) သိန္းေလာက္ ရင္းထားခဲ့ရတယ္။ 
ဒါေတာင္ ေျမဩဇာဖိုးနဲ႔ ခ႐ုသတ္ေဆးဖိုး မပါေသးဘူး။ 
အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းက ေရျမဳပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ မ်ိဳးပင္ေတြ 
အနည္းအက်ဥ္း ျပန္ရေသးတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ အားလုံး 
ဆုံးကုန္တာပဲ။ ေရႀကီးေရျမဳပ္လုိ႔ လယ္သမားေတြ ေတာ္ 
ေတာ္ေလး အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ မ်ိဳးပင္နဲ႔ 
ေျမဩဇာေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးသင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္” ဟု 
ေဒသခံလယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚဖြားသန္းက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နာဝါရီလကတည္းက ေပါင္ေဒသခံ 
လယ္သမားမ်ားက ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ေရႀကီးမႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံး 
မႈအေၾကာင္းကို မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ 
ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတို႔ကို 
တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးမႈ တစ္စုံတရာမရရွိခဲ့ေခ်။

 “မိုးႀကီးေတာ့ မ်ိဳးပင္ေတြ ေရျမဳပ္ကုန္တယ္။ အဲေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထပ္ၿပီးျပန္စိုက္ရတယ္။ အဲလိုစိုက္ေတာ့ အထြက္ 
ႏႈန္းလည္းက်သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ေရနဲ႔ အတူဖ်က္ပိုး ေတြလည္း 
အမ်ားႀကီးပါလာတယ္” ဟု မ်ိဴးစပါး (၁၅) တင္း ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရသူ 
ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာပါသည္။

 ေရေပးေဝမႈစနစ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ 
ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ယခင္စနစ္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက သင္တန္းပို႔ခ်ေပးရန္ 
ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ျပည္နယ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ 
ၾကသည္။
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ဇူလိုင္ ၁၆၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ပ်ား 
ေတာင္ေဒသမွ ေဒသခံေတာင္သူလယ္ 
သမားမ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဇြန္ကုမၸဏီ 
(June Cement Industry Ltd)က 
လယ္ယာေျမမ်ား မတရားရယူခဲ့မႈကို 
ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီးေျဖရွင္းမႈ တစ္စုံတရာ 
ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 
အဆိုပါ ေျမယာမတရား ရယူမႈတြင္  
ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ 
နည္းပါးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကိုသာ 
လက္ခံရရွိခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္း ေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ိဳက္မေရာ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲဂ႐ိုး၊ ေကာ့ဒြန္းႏွင့္ 
ေကာ့ပေနာ့ေက်း႐ြာမ်ားမွ လယ္သမား 
အေယာက္(၁၀၀) နီးပါးတို႔၏ လယ္ယာ 
ေျမမ်ားကို ဇြန္ကုမၸဏီက မတရားရယူ 
ခဲ့ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ တစ္ဧက 
လွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္းမွ ငါးေသာင္း 
အတြင္းသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ ဇြန္ကုမၸဏီအ 
ေနျဖင့္၎တို႔၏ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ 
စတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသျဖင့္  ေဒသခံလယ္ 
သမားမ်ားက မြန္ျပည္နယ္တိုင္ၾကားစာႏွင့္ 
အသနားခံစာ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ 
ဦးေအာင္ေက်ာ္သူအား ေျမယာမတရား 
ရယူခဲ့မႈကို တင္ျပၿပီးတရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ 
ရွာေဖြေပးရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။

 “ေျမသိမ္းတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ဆို 
တစ္ခ်ိဳ႕ လယ္သမားေတြက သူတို႔႐ြာမွာ 
မရွိၾကဘူး။ ကုမၸဏီက ေျမေတြကိုသူတို႔ 
ဘာသာ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ၿပီး 
ေကာင္းတဲ့ေျမဆို တစ္ဧက ငါးေသာင္း 
သိပ္မေကာင္းတဲ့ေျမကုိိ တစ္ဧကသုံး 
ေသာင္း အဲလိုေလ်ာ္ေၾကး သတ္မွတ္ၿပီး 
ေပးခဲ့တယ္  အခုလက္ရွိ ေပါက္ေဈးနဲ႔ဆို 
တစ္ဧကသိန္း (၇၀) ေလာက္တန္တဲ့ေျမ 
ေတြပါ။ စီမံကိန္းကို မလုပ္ပါနဲ႔ ေျပာေနတာ 
မဟုတ္ဘူး ဇြန္ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ဒီေျမ 
ျပႆနာေတြ ကုိေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆို 

တာပါ” ဟု ပ်ားေတာင္ေဒသလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အဖြဲ႕မွ ႏိုင္ေ႐ႊဝင္းက ေျပာပါသည္။

 ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
တူးေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ဂဝံ 
ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ဇြန္ 
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လယ္ေျမဧကမည္မွ် 
လိုအပ္သည္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ အတိ 
အက် သတ္မွတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ စီမံ 
ကိန္းအတြက္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳသည့္ ပိုလွ်ံ 
လယ္ေျမမ်ားကို ေဒသခံလယ္သမားမ်ား ထံ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ေ႐ႊဝင္း 
က ဆက္ေျပာပါသည္။

 “ဇြန္ကုမၸဏီအေနနဲ႔ စီမံကိန္း 
လုပ္ဖို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ (၉) ႏွစ္ကတည္းက 
ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရခဲ့တယ္ အဲလိုႏွစ္အၾကာႀကီး 
ကတည္းက ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေပမယ့္ 
စီမံကိန္းကို မစႏိုင္ေသးဘူး။ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
က မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ေပးတာ 
မဟုတ္ဘူး၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ 
မရွင္က ခ်ေပးထားတာ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီပ်ားေတာင္ 
ေဒသခံလယ္သမားေတြ ႀကဳံေတြ႕ေနရ 
တဲ့ျပႆနာကို ျပည္နယ္အစိုးရဆီကို 
တင္ျပ ေပးႏိုင္တာပဲရွိတယ္” ဟု 
ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၉ ဇြန္လ (၁၅)ရက္ေန႔ 
တြင္   ဇြန္ကုမၸဏီက အဆိုပါေက်း႐ြာ 
(၃)႐ြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
ကုမၸဏီ၏ စီမံကိန္း အေၾကာင္းကို 
ရွင္းျပကာ ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္ကို 
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ 
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားလည္း 
ပါဝင္တက္ေရာက္လ်က္ရွိရာ (အဆိုးျမင္ 

သူမ်ားဟု အာဏာပိုင္မ်ားက လြဲမွား 
စြာထင္ျမင္ ယူဆသြားမည္ကို မလိုလား 
သျဖင့္) ေဒသခံမ်ားက စီမံကိန္းကိုဆန္႔ 
က်င္သည့္ အရိပ္အေယာင္ကို ျပသခဲ့ ျခင္း 
မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ
မွာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

 “ဇြန္ကုမၸဏီ ဒီကို စစဝင္လာခ်င္း 
တုန္းက စီမံကိန္းကို အလိုမရွိဘူးလို႔ ျပည္ 
နယ္ အစိုးရကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး 
ၿပီ။ ေမာ္လၿမိဳင္မွာလည္း သတင္းစာရွင္း 
လင္းပြဲ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြ 
လည္းလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကို 
အစိုးရက တစ္ခုမွဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ MCL 
(ေမာ္လၿမိဳင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ) ဆိုရင္ 
လည္း ေတြ႕ဆံုပြဲေတြမွာ ကတိေတြ 
အမ်ားႀကီး ေပးခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္တကယ္ 
တမ္း စီမံကိန္းစလုပ္ေတာ့ ဘာကတိမွ  
တည္တာမရွိဘူး” ဟု ပ်ားေတာင္ေဒသ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာသူ ႏိုင္ထြန္းၾကည္က ေျပာပါသည္။

 ဇြန္ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
ေျမယာ မတရား  ရယူမႈကို  ယခုလက္ရွိ 
အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။

 ဇြ န္ကုမ ၸဏီကစီမံကိန္းအတြက္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၇၁)သန္း ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံလည္ပတ္ပါက 
တစ္ရက္လွ်င္ ဘိလပ္ေျမ တန္ခ်ိန္ (၅,၀၀၀) 
ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုစီမံကိန္းကို 
ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ 
မတ္လတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်ေပးခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။
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ဇူလိုင္ ၅၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ 
ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မုတၱမ  
ၿမိဳ႕မွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ဦးေအာင္ဆန္းဦး 
အား ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ၆၆(ဃ)အား 
ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုဆိုကာ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ 
တရား႐ုံးက အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ 
(၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္သည္။ စားက်က္ေျမ 
ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္ဆန္းဦး 
က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး 
ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးအား “ အရက္သမား 
အ႐ူးဘုံေျမာက္ လုပ္မေနနဲ႔ ” ဟု 
လူမႈကြန္ရက္တြင္ ျပစ္တင္ေရးသားခဲ့ရာ 
ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးက ၎အားအသေရဖ်က္ 
သည္ဟုဆိုကာ ဦးေအာင္ဆန္းဦးကုိတရားစြဲ 
ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 “ျပည္သူလူထုေတြ မီဒီယာေတြကို 
ေဝဖန္ပိုင္းျခားခြင့္ မေပးေတာ့တဲ့အတြက္ 
ဒီမိုကေရစီ စနစ္မက်ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ 
တယ္။      ဒီမိုကေရစီဆိုတာလြတ္လပ္စြာေျပာ 
ဆိုပိုင္ခြင့္ ေဝဖန္ပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒ 
ပါၿပီးသားပဲ။ လူ႔အခြင့္အေရးအရဆိုရင္ 
လည္း လူသားအားလုံးဟာ သူ႔ အခြင့္အေရး 
နဲ႔ သူလြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ရိွရမယ္”ဟု   
ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ေထာင္ဒဏ္မက်ခံမီ 
ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္ က်ခံရသည္ 
အထိ အျပစ္ႀကီးခဲ့ေသာ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈ 
ကိုဦးေအာင္ဆန္းဦးက ၂၀၁၇ ေအာက္တို 
ဘာလတြင္ လူမႈကြန္ရက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
facebook တြင္ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
အဆိုပါ ျပႆနာသည္ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္မိုးႏိုင္း 
ရပ္ကြက္မွ စားက်က္ေျမေပၚ ေနထိုင္သူ 
မ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍  နယ္ေျမခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးကြင္း ဆင္းစစ္ေဆး 
သည့္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး 
အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ 
ျခင္းမရွိဟု  ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ဦးေဇာ္ 
ေဇာ္ထူးကို ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး 

ကလည္း ဦးေအာင္ဆန္းဦး အေနျဖင့္ 
အိမ္ေျခ (၂၈၆) အိမ္မွ တစ္အိမ္ လွ်င္ 
ေငြႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံကာ 
ကိုယ္က်ိဳးရွာခဲ့သည္ ဟု တန္ျပန္စြပ္စြဲခဲ့ 
သည္။

 အဆိုပါ စြပ္စြဲခ်က္ကုိေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးကဦးေဇာ္ 
ေဇာ္ထူးကို ႀကိမ္ႀကိမ္ဆက္သြယ္ ခဲ့ေသာ္ 
လည္း အဆက္အသြယ္ မရရွိသျဖင့္တုံ႔ျပန္ 
မႈရရွိရန္ လူမႈ ကြန္ရက္ေပၚတြင္၎ ကဲ့သို႔ 
ေဝဖန္ ျပစ္တင္ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ၎အားဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္း 
ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ 
ထူးက  ဦးေအာင္ဆန္းဦးကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ 
ဘာလတြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ 
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ 
တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

 “ကြၽန္ေတာ္ေဝဖန္ခဲ့တဲ့ စြပ္စြဲ 
ခ်က္က်ေတာ့ ဖုံးကြယ္ထားတယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ္ ေရးထားတဲ့စာက်ေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာ 
ထိပါးတယ္၊ ျပင္းထန္တယ္ဆိုတဲ့ အခါက် 
ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေန 
တဲ့အစိုးရကို ကြၽန္ေတာ္ကေမး ၾကည့္ခ်င္ 
တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒက ျပည္သူလူ 
ထုေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔လား၊ ဥပေဒ 
နားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ 
လား ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ 
ေနတဲ့ သူေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
အႏိုင္က်င့္ေနတာကို ဒီအတိုင္း ပဲၾကည့္ေန 
မွာလား”ဟု ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ေျပာ 
ဆိုခဲ့သည္။

 ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ၎အေန 
ျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ခံ ျပည္သူမ်ားကို ဆက္လက္ 
ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္တရား 
ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ 
႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

 အလားတူပင္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ 
လ(၂၇) ရက္ေန႔တြင္လည္း မြန္ျပည္နယ္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံအား လူမူ 
ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေဝဖန္ေရးသားခဲ့သူ 
ဦးေအာင္ကို ကုိလြင္အား သထံုၿမိဳ႕နယ္ 
တရား႐ုံးက အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ (၁) ႏွစ္ 

ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔က အမွန္ေတြေျပာ 
တယ္။ အစိုးရကို ေထာက္ျပတယ္။ 
ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို အ 
စိုးရကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့သူေတြက တရားစြဲ 
ခံလိုက္ရတယ္၊ ေထာင္ခ် ခံလိုက္ရတယ္ဆို 
တဲ့အခါက် ေတာ့ေနာက္လူေတြ ဘယ္သူမွ 
မလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။ အခုဆို သထုံမွာ 
ဘယ္ သူမွ မတင္ျပရဲေတာ့ဘူး  လုပ္ရင္ 
ကြၽန္ေတာ့္လို ေထာင္က်မယ္ဆိုၿပီးေၾကာက္ 
ေနၾကတယ္။ အဲဒီလိုဆို အမွန္တရား 
ဆိုတာ ရွိပါဦးမလား ျပည္သူေတြက 
အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေန,ေနရတယ္”  
ဟု  ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ 
လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို 
ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ(၈) (စ) ျဖင့္ 
တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသူ ဦးေအာင္ကိုကုိလြင္က 
ေျပာပါသည္။

 အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား အေန 
ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈ အေပၚ 
ေဒါသထြက္ကာ တရားစြဲဆိုေနမည့္အစား 
ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ကာ ၎တို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္း 
ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ 
ကိုကိလုြင္က ေျပာပါသည္။

 အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္ 
သူ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သာမန္ျပည္သူ 
မ်ားကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို 
ကာေထာင္ခ်ရာတြင္ ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံသား 
မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ 
ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး 
ဥပေဒႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆(ဃ)
တို႔ကို အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို တားဆီးေနသည့္ 
အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို 
        
     စာ(၁၀)သို႕>>>>

lätjet.jkuiyjs.,lHyjkui 
lUmékWnjrkjmH e0fnj\psjtcjqU 
eT.cjd$j (2) ×Hsj K[mHtjK·r
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ဇူလိုင္ ၂၇၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္ 
စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၉ ဇူလိုင္လမွ စတင္၍လွ်ပ္ 
စစ္ဓာတ္အားခမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္တိုးျမႇင့္ 
ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည့္ 
ႏႈန္းထားမ်ားအရ ယခင္သုံးစြဲေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္ထက္(၃) 
ဆနီးပါး ပိုမိုေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား 
ေဝဖန္မႈျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

 “အခုေလာေလာဆယ္ ကုန္ေဈးႏႈန္းကတက္ေန 
ၿပီးသားပဲ။ အခုမီတာခပါ တက္မယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဝင္ 
ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြမမွ်မတ ျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္တယ္။ လွ်ပ္စစ္ 
သုံးစြဲေနတဲ့သူေတြအတြက္ ေတာ့တကယ့္ ဝန္ ထုပ္ဝန္ပိုးပါပဲ” ဟု 
ေမာ္လၿမိဳင္ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ေ႐ႊဝင္းက ေျပာပါသည္။

 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းသည္ 
အျမတ္အစြန္းရွာေဖြရန္ မဟုတ္ဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပိုမိုျဖန္႔ 

ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္လာ ေစရန္ 
ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၉ ဇူလိုင္လမတိုင္မီ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခ 
မ်ားကို(၁၀၀) ယူနစ္ေအာက္ကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၃၅) က်ပ္   (၁၀၁ 
ႏွင့္ (၂၀၀) ယူနစ္ၾကားကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၄၀) က်ပ္ႏွင့္ (၂၀၀) 
ယူနစ္အထက္ကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၅၀) က်ပ္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။
 တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအရ (၁) ယူနစ္မွ 
(၃၀) ယူနစ္ကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၃၅) က်ပ္၊ (၃၁) ယူနစ္မွ (၅၀) 
ယူနစ္ကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၅၀) က်ပ္၊ (၅၁) ယူနစ္မွ (၇၅) ယူနစ္ကို 
တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၇၀) က်ပ္၊ (၇၆) ယူနစ္မွ (၁၀၀) ယူနစ္ကို 
တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၉၀) က်ပ္၊ (၁၀၁) ယူနစ္မွ (၁၅၀) ယူနစ္ကို 
တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၁၁၀) က်ပ္၊ (၁၅၁) ယူနစ္မွ (၂၀၀) ယူနစ္ကို 
တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၁၂၀) က်ပ္ႏွင့္ (၂၀၁) ယူနစ္ႏွင့္အထက္ကို 
တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၁၂၅) က်ပ္ေကာက္ ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။
 “အရင္တုန္းက ကြၽန္ေတာ့္အိမ္မွာယူနစ္ (၈၀) (၉၀) 
ေလာက္သုံးေတာ့ မီတာခ (၃,၀၀၀) က်ပ္ေလာက္ ေပးရတယ္။ 
အခုႏႈန္းနဲ႔ဆို (၈,၀၀၀)က်ပ္ေလာက္ ေပးရေတာ့မယ္။ သုံးဆ 
ေလာက္ကို တက္သြားတယ္။ ဒါေတာင္ကြၽန္ေတာ္က ႐ိုး႐ိုးအိမ္ 
သုံးပဲ။ ေဈးဆိုင္ရိွတဲ့အိမ္ဆို အရင္ကတစ္လကို (၁၀,၀၀၀) ေလာက္ 
ေပးေနရတယ္ဆိုရင္ အခု(၃၀,၀၀၀) ေလာက္ေပး ရေတာ့မယ္” ဟု 
မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ဖယ္ဒိုေက်း႐ြာမွ ကိုကိုဦးက ေျပာပါသည္။
 “ေက်း႐ြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီဆီက မီးသုံးေနရတဲ့
သူေတြဆိုတစ္ယူနစ္ကို (၇၀)(၇၅)က်ပ္ေလာက္ ေပးေနရတာ။ 
ေကာ္မတီကလည္း အစိုးရလိုပဲ မီတာခတိုးေကာက္မယ္ဆိုရင္ 
တစ္ယူနစ္ကို (၂၀၀)ေလာက္ျဖစ္လာမယ္။ အဲဒီလိုဆိုတစ္လ 
တစ္လမီတာခနဲ႔ပဲ မနည္းကုန္မယ္” ဟု ၎ကဆက္ေျပာပါသည္။
 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒပုဒ္မ (၄၁)ႏွင့္အညီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ 
ႏႈန္းထားျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 
အဖြဲ႕သို႔တင္ျပခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္း 
ပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးအမွတ္ 
စဥ္ (၇/၂၀၁၉) ၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ 
(၁)ရက္ေန႔မွစတင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ 
ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 
 စာ(၉)မွ <<< <

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ 
ဖ်က္သိမ္းရမည္ ျဖစ္ၿပီးထိုကဲ့သို႔  မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါကျမန္မာ  
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။
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ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မတီအား ႀကိဳတင္အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၆) ရက္ေန႔ 
တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိအေျခခံပညာ 
ဦးစီးဌာနက တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေရငန္ႀကီးေက်း 
႐ြာရွိ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းကို အစိုးရေက်ာင္းအျဖစ္ ဆိုင္းဘုတ္ 
လာေရာက္ စိုက္ထူခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေယာက္ 
(၅၀)ခန္႔  ပညာသင္ယူေနေသာ အဆိုပါမြန္                     အမ်ိဳးသားေက်ာင္း 
ကို  အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၎တို႔လက္ ေအာက္ခံေက်ာင္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ကာ ဆိုင္းဘုတ္လာေရာက္ စိုက္ထူျခင္း ျဖစ္သည္။

 အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္တည္ရွိၿပီး  ျမန္မာ(ဗမာ)ဘာသာ 
အေျချပဳ ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာပညာေရး 
ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။

 ယခုကဲ့သို႔ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ဆိုင္းဘုတ္ 
လာေရာက္ စိုက္ထူျခင္းသည္ ပညာေရးဌာန(၂) ခု အၾကား  
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မတီမွ
ဆရာမင္းေအာင္ေဇ(ႏိုင္ေရာ့ကေကာင္း)က ေျပာပါသည္။ 

 အဆိုပါဆိုင္းဘုတ္ စိုက္ထူရာတြင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ 
ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္  ဦးၾကည္စိုး၊  မင္းသားေက်း႐ြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ မိုးႀကီးေက်း႐ြာမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးႏွင့္ မိုးႀကီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔  ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

 “သူတို႔ေက်ာင္းေရွ႕မွာ ဆိုင္းဘုတ္ လာစိုက္မယ္ဆိုတာ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔မသိဘူး။ သူတို႔လည္း ႀကိဳတင္အေၾကာင္း မၾကားဘူး။ 
ဒီေက်ာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆုံး 
ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး ေတြေရာ ဆရာ/
ဆရာမေတြပါ အရည္အေသြးျပည့္မီဖို႕ ျပဳျပင္သင့္တာကို 
ျပဳျပင္ေပးေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုႀကိဳးစားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
အစိုးရဖက္က အခုလိုသိမ္းယူ လုိက္တာဟာလုံးဝ မျဖစ္သင့္ဘူး။ 
အခုလိုလုပ္တာဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာပဲ” ဟု  ဆရာ 
မင္းေအာင္ေဇက ေျပာပါသည္။

 မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မတီဗဟိုသာမက ဆိုပါ 
ေက်ာင္းရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး 
ေကာ္မတီကလည္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက  ဆိုင္းဘုတ္လာ 
ေရာက္ စိုက္ထူျခင္းကို သိရွိခဲ့ၾကျခင္းမရွိေခ်။

 “ဒီလိုမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့ေနာ္ (ဘာျဖစ္ျဖစ္) အျပန္            
အလွန္ေလးစားမႈေတာ့      ရွိသင့္တယ္။    အဓိက,က ဘာမွမဟုတ္ဘူး၊ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အသိအမွတ္မျပဳ အေရးမလုပ္တာပဲ ဒါကို 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ သည္းမခံႏိုင္ဘူး။ အခုဟာက သိမ္းယူလုယူတာ 
နဲ႔အတူတူပဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြကုိ လႊမ္းမိုးလိုက္တဲ့သေဘာ ပဲ”ဟု 
၎ကဆက္ေျပာပါသည္။

 သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ဆိုင္းဘုတ္ စိုက္ထူျခင္းအည္ ေက်း႐ြာအုပ္ 
စုႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႕က အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအား 
ေတာင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း 
ပညာေရးမႉးက ေျပာပါသည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်း႐ြာျပည္သူေတြက အဲဒီေက်ာင္းကို 
အစိုးရေက်ာင္း ျဖစ္ဖို႔အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး 
ထားတာရွိတယ္။ လက္မွတ္ထိုး ခဲ့တာကေတာ့ၾကာၿပီ။ လူ                    
အေယာက္(၄၀)ေလာက္ရွိတယ္။ အခုက (အဲဒီ)စာလည္းက်လာ 
ပါၿပီ” ဟု ေရငန္ႀကီးေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႏိုင္အင္ ကေျပာပါသည္။

 မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းကို အစိုးရေက်ာင္းအျဖစ္႐ြာသား 
မ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလိုသနည္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ 
႐ြာသားမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵကုိ ၎အေနျဖင့္မသိ ရွိေၾကာင္း 
ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ဒီေက်ာင္းကို အစိုးရေက်ာင္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္လို႔ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနဲ႔ ႐ြာသားေတြက ကြၽန္မကိုေျပာဖူးပါတယ္  
ဒါကေတာ့ သူတုိ႔အျမင္က်ဥ္းလို႔ ေျပာတာပဲလို႔ ကြၽန္မထင္တယ္  
အစိုးရေက်ာင္းဆိုရင္ စရိတ္ေတြမကုန္ဘူးလို႔ သူတို႔ထင္ေန တာ။ 
ဒါေပမယ့္ အစိုးရေက်ာင္းမွာလည္း ေငြေၾကးေကာက္ခံ ေနတာကို 
သူတို႔မသိဘူး။ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းက်ေတာ့ ေထာက္ ပံ့ေၾကးက 
အစလုံေလာက္မႈ မရဘူးေပ့ါ။ ေနာက္ၿပီး စာေရးကိရိယာေတြ 
ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးေတြက လည္းမျပည့္စုံေတာ့ကုန္က်စရိတ္ 
ေတြနည္းနည္းေတာ့ရွိမွာေပါ့။ အဲဒါကို႐ြာသားေတြက အစိုးရ 
ေက်ာင္း ျဖစ္သြားရင္ ေငြကုန္စ ရာမလိုေတာ့ထင္လို႔ (ဒီေက်ာင္းကို) 
အစိုးရေက်ာင္းျဖစ္ ေစခ်င္ေနတာ” ဟု ထားဝယ္ခ႐ိုင္ မြန္အမ်ိဳး 
သားပညာေရးဌာနမွ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း 
ဆရာမ မိမာခ်ိဳက ေျပာပါသည္။

 မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွ အစိုးရေက်ာင္း အျဖစ္သို႔ 
ေျပာင္းလဲလိုက္ပါက ယခုစာသင္ေက်ာင္းတြင္ မြန္စာေပမ်ားကို 
သင္ယူခြင့္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားပညာ 
ေရးေကာ္မတီက ေျပာဆိုသည္။

   စာ(၁၃)သို႕>>>>
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ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 ၂၀၁၉ ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္           
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မွ်င္ဝါးကုန္းေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ 
အသက္(၁၇)ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ အဓမၼ 
ျပဳက်င့္ခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ဦးေခါင္းတြင္ ဓား 
ခုတ္ ဒဏ္ရာ(၂)ခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါမိန္းကေလးငယ္ 
သည္ ဒသမတန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္ 
အတြင္းမိဘမ်ား၏ လယ္သို႔သြားေရာက္ကာ လယ္ယာလုပ္ငန္း 
မ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္တြင္ လူစိမ္းတစ္ဦးက 
၎ေနထိုင္ရာတဲထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေရတစ္ခြက္မွ်ေသာက္ 
လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎ေနာက္တစ္ျခား လူမရွိသည္ကို 
သတိျပဳမိေသာ လူစိမ္းက မိန္းကေလးငယ္အား နမ္းရႈပ္လိုေၾကာင္း 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 “အဲလူက ဘယ္သူလဲဆိုတာ သမီးလည္းမသိဘူး 
သူတဲထဲကို ဝင္လာၿပီးေတာ့ ေရတစ္ခြက္ေတာင္းေသာက္ တယ္။ 
ေဘးဘီကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ သမီးကုိနမ္းခ်င္တယ္ လို႔ေျပာတယ္။ 
အဲစကားကို ၾကားေတာ့သမီးလည္း ေၾကာက္လာၿပီး တဲအျပင္ 
ဘက္ကိုထြက္ၿပီး အေဖရွိတဲ့ဘက္ကိုေျပး သြားခဲ့တယ္။ သူက 
ေနာက္ကလိုက္လာၿပီးေတာ့ ဓားနဲ႔လိုက္ခုတ္တယ္။ ေခါင္းကို 
တစ္ခ်က္ခုတ္လိုက္တာေတာ့ မွတ္မိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဘာမွ 
မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ေသြးထြက္လြန္ၿပီး ေမ့သြားေတာ့ ဘာျဖစ္မွန္းကို 
မသိေတာ့ဘူး” ဟု မိန္းကေလးငယ္က ေျပာပါသည္။

 အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔တြင္ ပင္မိန္းကေလးငယ္၏ 
မိဘမ်ားက ျဖစ္စဥ္ကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီးမွ်င္ 
ဝါးကုန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက တရားခံဖမ္းမိ 
အေရးတစ္႐ြာဝင္ တစ္႐ြာထြက္ လိုက္လံရွာေဖြေသာ္လည္း က်ဴး 
လြန္ သူကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေခ်။

 “အဲလူကိုဖမ္းမိဖို႔ တစ္႐ြာဝင္တစ္႐ြာထြက္လိုက္ရွာ 
ေနတယ္။သံသယရွိတဲ့သူေတြကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီးမိန္းကေလး 
ကိုျပၾကည့္တယ္။ ကေလးမက အဲဒီလူပဲလို႔ေျပာတာနဲ႔သူ႔ ကိုဖမ္း
ၿပီးမြန္ျပည္သစ္ပါတီဆီကိုပို႔မယ္” ဟု မွ်င္ဝါးကုန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
ဦးေမာင္ဦးက ေျပာပါသည္။

 အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း ဒဏ္ရာရမိန္းကေလး 
ငယ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ႀကီးပုဂၢလိက ေဆး႐ုံတစ္ခုသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ဒဏ္ရာဟု 
ဆိုကာေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္စိုး ရိမ္သျဖင့္ 
ကုသမႈေပးရန္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္ သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ 
တက္ေရာက္ကုသရန္ အႀကံေပးခဲ့သျဖင့္ မိန္းကေလးငယ္ကို 

ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ သည္။
 “ဒီေဆး႐ုံကိုမလာခင္ ---- ေဆး႐ုံကိုအရင္သြား 
တယ္။  ဟိုက လက္မခံလို႔ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံကို ေရာက္လာတယ္။ 
ဆရာမေတြက ဒီဒဏ္ရာဟာ ခုတ္မႈဒဏ္ရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပႆ
နာတစ္ခုခုျဖစ္ရင္သူတို႔ေဆး႐ုံက မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဘူး ေျပာတယ္။ 
အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေဆး႐ုံကိုလာခုိင္းလိုက္တယ္။ ညဘက္(၉)
နာရီေလာက္ ဒီေဆး႐ုံကို ေရာက္လာတယ္” ဟု မိန္းကေလးငယ္၏ 
အေဒၚျဖစ္သူက ေျပာပါသည္။

 “ဒီတစ္ခါ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံကိုေရာက္ရင္ ကြၽန္မတို႔က 
အျဖစ္မွန္ကို မေျပာဘဲနဲ႔ အိမ္ေပၚကေန ျပဳတ္က်ၿပီးဓားထိ 
သြားတယ္လို႔လိမ္ေျပာမယ္ဆိုၿပီး ကြၽန္မတို႔အခ်င္းခ်င္းစဥ္း 
စားထားတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ---- ကလို လူနာကို 
လက္မခံမွာစိုးလို႔။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္မတို႔ အသိျဖစ္တဲ့ဆရာ 
ေတာ္တစ္ပါးက အျဖစ္မွန္ကိုပဲေျပာျပလိုက္ပါ၊ ဆရာဝန္က 
လိမ္ညာေနမွန္းသိသြားရင္ ပိုဆိုးမယ္ေျပာေတာ့ ကြၽန္မတို႔က မ 
လိမ္ဘဲအမွန္ကို ေျပာျပလိုက္တယ္” ဟု ၎ကဆက္ ေျပာပါသည္။

 မႈခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ တစ္စုံတစ္ 
ရာျဖစ္ပြားပါက ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံကုိသာ ဦးစားေပးသြားေရာက္ 
ကုသေစလိုေၾကာင္း၊ ျပင္ပေဆး႐ုံတြင္ ကုသမည္ဆိုပါကကု 
သခြင့္ရွိေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေဆး႐ုံမ်ားက မလိုလားသည့္ 
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္  လူနာကို 
လက္ခံျခင္းမရွိသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕         
ရာမညကြန္ရက္ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းမွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက မြန္ျပည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို ေျပာပါသည္။

 လက္ရွိ တြင္မိန္းကေလးငယ္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ 
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာေရး 
အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု 
ဝင္မ်ားထံမွသိရသည္။

 က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရေသာ အမ်ိဳးသား(၃၀)ဦး၏ 
ဓာတ္ပုံမ်ားကို ဇြန္လ(၁၀)ရက္ေန႔က ေဆး႐ုံတြင္ေဆးကုသ 
ေနေသာ မိန္းကေလးငယ္အား ျပသခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ 
ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သူ၏ပံု မပါရွိေၾကာင္း မိန္းကေလး 
ငယ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာပါသည္။

 သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္(၄)ႏွစ္ အ႐ြယ္မိန္း 
ကေလးငယ္တစ္ဦးကို မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ၿပီး အေလာင္း 
ေဖ်ာက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး (၁) ရက္အၾကာတြင္ယခု 
ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
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       စာ(၁၁)အဆက္ <<<<

 “တကယ္လို႔႐ြာသားေတြရဲ႕ဆႏၵက ဒီလိုျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္းမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္႐ြာ 
သားေတြနားလည္ေအာင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုရွင္းျပခြင့္ေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မြန္လူမ်ိဳးေတြကအနည္းစုပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ 
ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖို႔က ဒီမြန္ေက်ာင္းေတြဒီမြန္စာေပေတြပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ဒါကိုသူတို႔နားလည္ေအာင္ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ ရွင္းျပခ်င္တယ္” ဟု ဆရာမင္းေအာင္ေဇက ေျပာပါသည္။

 သို႔ေသာ္ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔က စိုက္ထူခဲ့ေသာအဆိုပါဆုိင္းဘုတ္ကို(၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ မြန္အမ်ိဳး 
သားပညာေရးေကာ္မတီမွတာဝန္ရွိသူမ်ားက တနသၤာရီတိုင္းပညာေရးမႉးအား ယခုလအတြင္းသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ေဆြး 
ေႏြးမႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာမင္းေအာင္ေဇက အတည္ျပဳပါသည္။

 မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ယခုစာသင္ႏွစ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းအေျမာက္အျမားကို ျပန္လည္ျပဳ 
ျပင္ျခင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည့္အျပင္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေထာက္ပံ့ေနျခင္းကိုလည္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက 
ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ရွိသည္။

 တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားစာသင္ေက်ာင္း(၁၂)ေက်ာင္းခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။
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ဇူလိုင္ ၁၇၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

 ၿခံေျမ အသိမ္းခံခဲ့ရသည္မွာ (၁၁) 
ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ 
ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းရွိပါက ၎ၿခံေျမကိုျပန္ 
လည္ရယူလိုေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ ---- 
က မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း 
သို႔ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎၏ၿခံေျမကုိမြန္ျပည္ 
နယ္သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝဲကလိအေနာက္ 
ပိုင္းအေျခစိုက္ အမွတ္ (၃၁၅) အေျမာက္ 
တပ္ရင္းကသိမ္း ယူခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္အမွတ္(၃၁၅)အ 
ေျမာက္တပ္ရင္းမွ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ႏိုင္ 
က သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ပငေက်း႐ြာအနီးမီးရ
ထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရာဘာၿခံမ်ားကို 
သိမ္းယူခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္-----၏ ရာဘာပင္ 
(၇၅၀)ပင္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာၿခံလည္း ပါဝင္ 
ခဲ့သည္။

 “အေစးျခ စ္တာသိပ္မ ၾကာဘူး ၊ 
တပ္ကသိမ္းလိုက္တယ္။ သိမ္းၿပီးေတာ့သီး 
စားျပန္ခ်ပီး ဆက္လုပ္ခြင့္ေပးတယ္။အဲအ 
ခ်ိန္ကစၿပီးခက္ခဲလာတယ္။ သီးစားခ်ၿပီး(၃) 
ႏွစ္ၾကာေတာ့ အၿပီးအပိုင္သိမ္းလုိက္တယ္။ 
ၿခံေျမမွာ စစ္စခန္းေဆာက္ဖို႔ေျပာေပမယ့္ 
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ တစ္ျခားသူကိုျပန္ 
ေရာင္းစားလိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္စိ 

ေရွ႕မွာတင္ အဲလုိလုပ္လိုက္တာ။ ဘာမွမ 
လုပ္ႏိုင္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ 
တိုင္ၾကားစာပို႔ေပမယ့္ ဘာမွထူးျခားမလာ 
ဘူး။ ၿခံမရွိေတာ့တစ္မိသားစုလံုး႐ုန္းကန္
ခဲ့ရတယ္။ အလုပ္လည္းမရွိေတာ့ဘူး။ ၿခံ 
ေျမျပန္ရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းရွိမယ္ဆိုရင္အ 
ကုန္လုပ္မယ္။ ကိုယ့္ၿခံကိုအခုထိျပန္လို 
ခ်င္ေနတုန္းပဲ” ဟု ႏိုင္----- က ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ဧၿပီလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္က ေမာ္လၿမိဳင္သို႔လာေရာက္ 
စဥ္ ေျမယာအသိမ္းခံရသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ 
ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

 “တရားမွ်တမႈနဲ ႔စီးပြားေရးရႈေထာင္ ့
ကေနၾကည့္ရင္ သိမ္းခဲ့တဲ့ေျမေတြကုိမူလပိုင္ 
ရွင္ဆီ ျပန္လည္ေပးဖို႔ဆိုတာမွန္ကန္တဲ့ 
ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုလည္းလုပ္ႏိုင္မယ္ 
လို႔ထင္တယ္သိမ္း ထားတဲ့ေျမေတြကိုအျမန္ 
ဆုံးျ ပန္ေပးႏို င္ ဖို ႔အစိုး ရနဲ ႔လႊတ္ေတာ္က 
ႀကိဳး စားေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အဲလိုႀကိဳး
စားရာမွာအခက္အခဲေတြရွိေနတယ္ဆုိတာ
ကို ကြၽန္မဒီကေန ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲေျပာ
လိုပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 
ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

 “ၿခံအသိမ္းခံလိုက္ရၿပီးေနာက္ပိုင္း 
သူမ်ားၿခံမွာ ေန႔စားအျဖစ္ကြၽန္ေတာ္အလုပ္ 
လုပ္ခဲ့ရတယ္။ အဲအခ်ိန္ကစၿပီးတစ္ေန႔လုပ္ 
တစ္ေန႔စားဘဝနဲ႔ ေနခဲ့ရတယ္။ သိပ္ခက္ခဲ 
တဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ မိသားစုကၿခံရဲ႕ဝင္ေငြကိုပဲမွီခို 
ေနရတာေလ။ ကြၽန္ေတာ့္မိန္းမလည္း အိမ္ 
အတြက္အကူအညီျဖစ္ဖို႔ ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ 
ဖြင့္ခဲ့တယ္။ ၿခံမရိွေတာ့ကတည္းက အလုပ္ 
အကိုင္ေရာ ဝင္ေငြေရာ ပုံမွန္မရွိေတာ့ ဘူး” 
ဟု ႏိုင္-----က ေျပာပါသည္။

        လြန္ခဲ့ေသာ(၆)ႏွစ္ခန္႔၂၀၁၃ ဩဂုတ္ 
လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခား 
ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စီ
စစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီထံ တင္ျပခဲ့သည္။သို႔ 
ေသာ္ေကာ္မတီက သံျဖဴဇရပ္သို႔လာေရာက္ 
သည့္အခါတြင္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္မရဘဲ တပ္မေတာ္ 

ကျပန္လည္ေရာင္း ခ်ေပးခဲ့ေသာပိုင္ရွင္အ 
သစ္မ်ားက ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ 

 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး 
ရွင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ 
မွ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္းသံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္စ 
ခန္းႀကီးေက်း႐ြာအနီးရွိ ၿခံေျမဧက(၁,၅၀၀) 
ေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝဲကလိတပ္ရင္း 
အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ၿခံေျမဧက (၁,၀၀၀)နီးပါး 
ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္ (၃၁၅) အေျမာက္ 
တပ္ရင္းအနီးရွိၿခံေျမဧက (၄၀၀) မွ (၆၀၀) 
ၾကားကိုလည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ကသိမ္း 
ယူခဲ့သည္။

(11) ×Hsjek[.j ]k.\mcj<KY<eq.jlvj, Su·,RHÕ·,KY<qvj<\K·e\mm[.,kui mUlpuicjRHcjm[.,k \pnjlvjryUluienSY\fsj

aes,\Ksjt.qipjm]k.BU,´ 
tpjkqimj,liukjtyjâ

qimj,|pJ,et.<qJ,s.,\pnjK[pJ, 
SkjlupjKWcj <ep,tyjâ 

aYaK[injks|pJ,KkjKYl.tyjâ 
qJ,s.,K[|pJ,(3)×Hsj]k.et.< 
a|pJ,apiucjqimj,liukjtyjâ 

|K·e\mmH.ssjsKnj,
eS.kjfiu²e\p.epmyj< 
tkyjtmj,k[et.< 

tsj\K.,qUkiu
\pnjer.cj,s.,liukjtyjâ
ကြၽန္ေတာ့္မ်က္စိ ေရွ႕မွာတင္ 

အဲလိုလုပ္လိုက္တာ။ 

ဘာမွမ လုပ္ႏိုင္ဘူး။ 

သက္ဆိုင္ရာကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ 

တိုင္ၾကားစာပို႔ေပမယ့္ 

ဘာမွထူးျခားမလာ ဘူး
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ဩဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၉
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း 

 မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝဲကဝါေက်း႐ြာအနီးရွိ 
မိန္ဗလာေတာင္တြင္(Royal Eagle Myanmar De velopment 
Group Co.,Ltd)က ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္စစ္သား
မ်ားျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ ရတနာပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ 
တူးေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ အဆိုပါတူးဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈ 
မ်ားျဖစ္ပြားကာ ရာဘာၿခံမ်ားပ်က္စီးမည္ကို ေဒသခံၿခံရွင္မ်ားက 
စိုးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 “ကုမၸဏီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားတယ္ မရထားဘူးဆိုတာကြၽန္ 
ေတာ္တို႔မသိဘူး။    သူတို႔ကစည္းမရွိကမ္းမရွိတူးေနေတာ့ေျမၿပိဳတာ 
ေတြဘာေတြျဖစ္လာမွာစိုးတယ္။ ေျမၿပိဳရင္ျခံ ေတြလည္းပ်က္စီးမယ္။ 
အဲခါက်ဘယ္သူက တာဝန္ယူမလဲဆိုတာလည္းမသိဘူး။ (ဒီတူး 
ေဖာ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး) ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလာေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတာမ်ိဳး 
လည္းမရွိဘူး” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ဝဲကဝါေက်း႐ြာမွ ရာဘာၿခံပိုင္ 
ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ခ်န္းမြန္က ေျပာပါသည္။

 ၎ျပင္ မြန္ျပည္နယ္သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းကလည္း အဆိုပါတူး 
ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ သိရွိထားျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာ
ဆိုခဲ့သည္။

 “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တစ္ခုခုလုပ္မယ္ဆိုရင္ မြန္ျပည္ 
နယ္အစိုးရဆီကမွတ္ခ်က္လိုတယ္။ အဲမွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ 
မွ (လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ဆုံးျဖတ္လုိ႔ရမယ္)။ အခုေတာ့(ဒီတူးေဖာ္ 
မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး)ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာမွမသိထားဘူး။ မွတ္ခ်က္လည္း 
မေပးဘူးဘူး။ ဒီတူးေဖာ္မႈအေၾကာင္းကိုသိထားတာ မရွိဘူး” ဟု 
ဝန္ႀကီးကေျပာပါသည္။

 ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း တူးေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနီး 
အနားရွိရာဘာၿခံပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဝဲကဝါေက်း႐ြာအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေခ်။

 “ကုမၸဏီကတစ္ခုခုတူးလို႔ရသြားရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
က ဘာမွေျပာစရာမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ပူေန 
ရတာရွိတယ္။ အစိုးရနဲ႔ကုမၸဏီကပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေနရင္ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ဘာမွစိုးရိမ္ေနစရာမလိုဘူး အခုေတာ့ တူးေနတာနဲ႔ပတ္ 
သက္ၿပီးဘာမွမသိဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဝဲကဝါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
ဦးမ်ိဳးသန္းက ေျပာပါသည္။

 တူးေဖာ္မႈျပဳလုပ္သည့္ေနရာသည္ မြန္ျပည္နယ္စက္မႈဝန္ 
ႀကီးဌာနပိုင္ ရာဘာၿခံေနရာျဖစ္ေနေသာ္လည္း တူးေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီးတစ္စုံတရာသိရွိထားျခင္းမရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္စက္မႈ 

ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးက ေျပာပါသည္။

 “ဒီကိစၥက အေပၚကၫႊန္ၾကားတာဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔က ဘာမွေသေသခ်ာခ်ာမသိဘူး။ ဒါေပမယ့္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန 
ကခြင့္ျပဳခ်က္မရရင္ ကုမၸဏီက(စီမံကိန္းေနရာကို)ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ရဲ 
မွာမဟုတ္ဘူး။ စီမံကိန္းေနရာက စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔အစိုးရပိုင္ 
ေျမေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲတူးေဖာ္ဖို႔ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ 
ဘူး” ဟု အလုပ္သမားေခါင္း ေဆာင္ ဦးရန္မ်ိဳးေနာင္က ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္လည္း ရန္ကုန္အေျခ 
စိုက္ (Golden Geo Myanmar Co.,Ltd )က အလားတူ တူးေဖာ္မႈျပဳ 
လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့တူး ေဖာ္သည္ဟုဆိုကာ မြန္ျပည္နယ္ 
အစိုးရကတားျမစ္ခဲ့သည္။

 “အရင္ႏွစ္ကလည္း လာတူးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က 
ေျမၿပိဳမွာကိုစိုးရိမ္တယ္။ ေျမၿပိဳရင္ ရာဘာၿခံေတြ သစ္သီးၿခံေတြ 
ထိခိုက္မွာပဲ။ အဲလိုထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္လာရင္ ဘယ္သူတာဝန္ယူ 

မလဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေမးတယ္။ မႏွစ္ကရပ္ထားတာ အခုႏွစ္ 
ျပန္တူးတယ္။ မိုးတြင္းဆိုေတာ့ ေျမၿပိဳမွာစိုးရိမ္တယ္” ဟု ေဒသခံ 
ၿခံရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ၾကည္ဝင္းက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၈ အေစာပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ (Golden Geo 
Myanmar Co.,Ltd)၏ တူးေဖာ္မႈကိုတားျမစ္ၿပီး ရက္သတၱပ 
တ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ( Royal Eagle Myanmar Development 
Group Co.,Ltd)ကုမၸဏီကို စမ္းသပ္တူးေဖာ္မႈ(၃)လထပ္လုပ္ရန္ 
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ကုမၸဏီဘက္က(၃)
လအတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈတစ္စုံတရာတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္တူး 
ေဖာ္မႈကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ကုမၸဏီက တူးေဖာ္မႈကို 
ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
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