
a·dcjrpjek[,lyjsJk pu·s·(7)lkjmHtjm[., \pnjlvjqimj,yU´ ek[.kjmJ,eqW,skjRu· 
\pnjeS.kjmvjkiu edqK·m[.,siu,rimj

ေအာက္တိ ုဘာ ၇၊ ၂၀၁၉
၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန ႔တြင ္  မ ြန ္ ျပည္နယ္ ေရး ၿမ ိ ဳ ႕နယ္ အံဒင ္ေက်း႐ ြာအုပ ္စ ု  လယ္ယာေျမစ ီမ ံခန ္ ႔ခ ြ ဲမ ႈအဖြ ဲ ႕  (လယ္စ ီ) ကလယ္ယာေျမ
လုပ ္ပ ိ ုင ္ခ ြင ္ ့လက္မ ွတ္ ပ ု ံစ ံ  (၇) မ ူရင ္ းမ ်ား ျပန ္လည္အပ္ႏ ွ ံရန ္  ေဒသခံလယ္သမားမ်ားထံ ၫႊန ္ ၾကားခ ဲ ့သျဖင ္ ့  လယ္သမားမ်ားအ ၾကားေျမယာႏွင ္ ့
ပတ္သက္ေသာ စ ိ ု းရ ိမ ္မ ႈမ ်ား ျမင ္ ့တက္လာခဲ ့သည္။        >>> စာ (၁) သု ိ ႔

mWnj\pvjlU²aKWcj<aer,ef.cjed,rHcj,k k[iÕkjmer.edqK·m[.,×Hcj< etWÁSu·|pJ, 
lU²aKWcj<aer,Siucjr. eSW,e×W,mém[.,\pÕlupj

ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက  မြန္ျပည္နယ္၊ 

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊  ေကာ့ပေနာ့ေက်း႐ြာရွိ ရာမညနိကာယ သုမနာရာမေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား

ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး လူ႔အခြင့္အရးဆိုင္ရာ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  >>> စာ (၂) သု ိ ႔

asiu,r= sWmj,eS.cjrvje]k.cj< l.mvj<eRW,ek.kjpWYaepã 
\pvjqUm[., sitjp>wcjs.,mé el[.<k[

ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၉

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (People’s Alliance 
for Credible Election – PACE) က ေကာက္ယူခဲ့ေသာစစ္တမ္းမ်ား
အရ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ        >>> စာ (၆) သု ိ ႔

alyjsKnj,ek[,RW.anJ,tWcj tsj×HsjatWcj, e\m\m§Õpjmiucj, (8) }kimjep>kjkWY     >>> စာ (၃) သု ိ ႔

kul.,gutjkWºnj,tWcj ernkjSipjkmj,tsjKu tvjeS.kjrnj mWnj\pvjnyjasiu,rafWYÁl[.T., >>> စာ (၄) သု ိ ႔
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ေအာက္တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၉

 ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔
တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ အံဒင္ေက်း႐ြာအုပ္စု
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ ႕(လယ္စီ) က  လယ္
ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) မူရင္းမ်ား 
ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားထံ 
ၫႊန္ၾကားခဲ့သျဖင့္  လယ္သမားမ်ားအၾကား  ေျမ
ယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာ
ခဲ့သည္။
 

 ကာယကံရွင္မ်ားထံမွ ပုံစံ ( ၇ )   မူရင္း
မ်ားျပန္လည္ေတာင္းခံရန္ႏွင့္ ၎ပုံစံ ( ၇ ) အား
ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္   သေဘာထားမွတ္ခ်က္
ႏွင့္အတူျပန္လည္တင္ျပေပးရန္  ေရးၿမိဳ႕နယ္လယ္
စီက အေၾကာင္းၾကားလာသည့္အတြက္ ပုံစံ (၇)
မူရင္းမ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာ 
လယ္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

 “အံဒင္(ဒီေရေတာ) ေျမယာအေန 
အထားကေတာ့ လံုးဝစိတ္ခ်ထားလို႔ရတဲ့ အေျခ 
အေနမွာ ရွိမေနဘူး။ ေရးၿမိဳ႕အာဏာပိုင္ ေတြက 
ေျမဂရမ္(ပုံစံ ၇) ေတြ ေတာင္းေနတုန္းပဲ။ (ဒါေပ 
မယ့္) ပုံစံ (၇) ရထားတဲ့ ေျမပိုင္ရွင္ေတြက သူတို႔
လက္မွတ္ကို  ျပန္မေပးဘူး။  (အဲေတာ့)  အေျခ
အေနက ရႈပ္ေထြးေနတယ္။    ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ
ဆိုတာ မသိေသးဘူး” ဟု အံဒင္ေက်း႐ြာ 
ဒီေရေတာေျမယာအေရးကို လိုက္ပါကူညီေနသူ 

တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ ----- က ေျပာပါသည္။

 လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ (၂၃)
ရက္ေန႔တြင္ ေက်း႐ြာလယ္စီက အံဒင္ေဒသခံ 
(၁၂) ဦးကုိ ပုံစံ (၇) မူရင္းမ်ား လာေရာက္အပ္ႏွံရန္ 
စာထုတ္ျပန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 “အံဒင္ေျမကိစၥကေတာ့ အေတာ္ေလး 
ကိ ုရႈပ္ေထြးေနတယ။္ တစခ္်ိ ႕ဳ႐ြာသားေတြကေတာ ့
ေဈးေကာင္းရလို႔ဆိုၿပီး  (Toyo Thai)  ကုမၸဏီတို႔ 
(သံျဖဴဇရပ္က) သူေဌးတို႔ဆီကို  ေရာင္းထားတာ

ရွိတယ္။ ေျမမေရာင္းရေသးတဲ့သူေတြမွာ  ဂရမ္ရွိ
ေပမယ့္ ေျမေရာင္းလိုက္တဲ့သူေတြမွာေတာ့ ဂရမ္ 
မရွိေတာ့ဘူး။ ေျမဂရမ္က မူလပိုင္ရွင္မွာ မရွိမွန္း
အစိုးရက သိသြားတဲ့အတြက္ အဲေျမဂရမ္ေတြကို 
လိုက္ေတာင္းေနတာ” ဟု ၎က ဆက္ေျပာ 
ပါသည္။

 တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္တြ င္  
အံဒင္ေက်း႐ြာ ႏွစ္တ႐ုတ္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ 
လယ္ယာေျမ (၄၅၃.၁၂) ဧကကို အမွတ္ (၃၄၃)
ေျချမန္တပ္ရင္းႏွင့္ အမွတ္ (၃၁၆) အေျမာက္ 
တပ္ရင္းတို႔က  သိမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္း  အသုံးျပဳ
ျခင္း မရွိသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားထံ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ 
ခဲ့သည္။ ၎ေျမမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက 
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ျပန္ 
လည္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

a·dcjrpjek[,lyjsJk pu·s· (7) lkjmHtjm[., \pnjlvjqimj,yU´ 
ek[.kjmJ,eqW,skjRu· \pnjeS.kjmvjkiu edqK·m[.,siu,rimj

 ေနာက္ပိုင္းတြင္ Toyo Thai ကုမၸဏီက 
ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အား ေပးစက္ 
႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသျဖင့္ ေျမယာ
ေရာင္းဝယ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ကုမၸဏီက ေဈး
ေကာင္းေပးဝယ္သျဖင့္ အဆိုပါ  လယ္ယာေျမ
မ်ားကို ပိုင္ရွင္မ်ားက တိတ္တဆိတ္ လက္လႊဲ 
ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

 အဆိုပါေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ပုံစံ (၇)ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ 
ပုံစံ (၇) ရရွိထားေသာလယ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံအား ပုံစံ 
(၇) မူရင္းျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ေက်း႐ြာလယ္စီက 
အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 “ေျမကိစၥကေတာ့ အၿမဲရႈပ္ေနတာပဲ။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေျမပိုင္ရွင္အစစ္ဆို ဘာမွန္းေတာင္ မသိ 
ဘူး။ ေရာင္းတဲ့သူေတြကေတာ့ ေရာင္းေနတာပဲ။ 
တစ္ခ်ိဳ႕မူလေျမပိုင္ရွင္ဆို သူတို႔လယ္ေျမကို 
မေရာင္းထားဘူး။ အခုဒီလိုျဖစ္လာၿပီဆိုေတာ့ 
ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံေဆာက္မယ့္ကိစၥက ျပန္
ျဖစ္လာမလား စိုးရိမ္ေနရတယ္” ဟု ေက်ာက္မီး 
ေသြးအေရးလႈပ္ရွားသူ သံဃာေတာ္တစ္ပါးက 
မိန္႔ပါသည္။
 

a·dcj(dJeret.) e\my.aen 

aT.,ket.< lu·,wsitjK[T.,

liu²rtY< ae\K aenmH. rHimenBU,â 

er,|miÕÁa.$.piucj etWk 

e\mgrmj(pu·s· 7) etW 

et.cj,entunj,pYâ (d>ep myj<) 

pu·s· (7) rT.,tY< e\mpiucjrHcj

etWk qUtiu²

lkjmHtjkiu  \pnjmep,BU,â  

(aYet.<)  ae\K

aenk répjeTW,entyjâ  

  B.Skj\fsjmlY

Siut. mqieq,BU,



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cjed,RHcjmH Tutje0qvj

   2 rGefvlxktoH

mWnj\pvjlU²aKWcj<aer,ef.cjed,rHcj,k k[iÕkjmer.edqK·m[.,×Hcj< etWÁSu·|pJ, lU²aKWcj<aer,Siucjr. 
eSW,e×W,mém[., \pÕlupj

ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၉

 ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကမြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊
ေကာ့ပေနာ့ေက်း႐ြာရွိ ရာမညနိကာယ သုမနာရာမေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး လူ႔အခြင့္အရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပ်ားေတာင္ေဒသလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ေက်း႐ြာရာအိမ္မႉးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား အပါအဝင္ 
စုစုေပါင္းလူဦးေရ (၂၂)  ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 ေဒသတြင္း  ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္  ဝိုင္းဝန္း 
အေျဖရွာရန္၊ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ သေဘာတရားမ်ားကို သိရွိလာ 
ေစရန္၊ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း  လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ရည္႐ြယ္
ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ေဒသခံမ်ားက ေဒသတြင္း ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လယ္ယာေျမ၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။ ၎ျပင္  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္  တိုင္ၾကားမႈယႏၲရားမ်ားကိုလည္း အျပန္အလွန္ ညႇိႏႈိင္း 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
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alyjsKnj,ek[,RW.anJ,tWcj tsj×HsjatWcj, e\m\m§Õpjmiucj, (8) }kimjep>kjkWY
ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၉

 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊     ေရျဖဴၿမိဳ႕ 
နယ္၊ အလယ္စခန္းေက်း႐ြာအနီးရွိ ေၾကာင္လွ်ာ 
ကြင္းေဒသတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာ (၇) 
ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္၌ ေျမျမဳပ္မိုင္း 
ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ေဒသခံတစ္ဦး ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ 
ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ထိခိုက္ဒဏ္ရရွိသူမွာ အလယ္စခန္း 
ေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ (၃၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ 
ႏိုင္မြန္ခ်မ္းျဖစ္ၿပီး  ၿခံအတြင္း ဝဥတူးေနစဥ္ ေျမ 
ျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ 
ေျခေထာက္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရရွိ
ခဲ့ေၾကာင္း အလယ္စခန္းေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
ဦးတင္စန္းက ေျပာသည္။

 “မနက္ပိုင္းေလာက္က   သူတို႔ ညီအစ္
 ကိုႏွစ္ေယာက္ ဝဥတူးဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ၿခံကိုသြား 
တယ္။  ညေနပိုင္းေလာက္မွာ သူ( ႏိုင္မြန္ခ်မ္းက 
တူးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ  မိုင္းကိုနင္းမိတာ။  ေပါက္ကြဲ
(တဲ့အရွိန္ေၾကာင့္) (၁) မိုင္ေလာက္ကို လြင့္ထြက္

သြားတာ။ သူ (ႏိုင္မြန္ခ်မ္း)ရဲ႕  အစ္ကိုက (သူ႔ကို 
သြားထူတယ္)။ သူတို႔တဲဆီကို လာတဲ့လမ္းမွာ 
လည္း ေနာက္ထပ္မိုင္းတစ္လုံး ထပ္ေတြ႕တယ္” 
ဟု  ကာယကံရွင္၏ ဦးေလးျဖစ္သူ  ဦးခင္ေမာင္ 

ေထြက ေျပာသည္။

 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္   ထိခိုက္ဒဏ္ရရွိ
ေသာ ႏိုင္မြန္ခ်မ္းသည္ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ 
အ႐ိုးက်ိဳးသြားျခင္းေၾကာင္ ့လကရ္ွတိြင္ေရးၿမိ ႕ဳနယ ္
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနသည္ဟု 
၎က ဆိုသည္။

 “ထိထိခ်င္းေတာ့ ဒဏ္ရာကို (မေတြ႕ 
ေတာ့) ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔  အစိုးရကို ေၾကး 
နန္းတင္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိေနတယ္။  အခု
က်ေတာ့ သူ႔ကို ေရးေဆး႐ုံကို ပို႔ထားတယ္။ဒီကိစၥ
နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကသက္
ဆိုင္တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို တင္ျပထားတယ္” ဟု 
အလယ္စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာျပပါသည္။
 
 ေျမျမဳပ္မိုင္း မၾကာခဏ ေပါက္ကြဲေန 
ျခင္းေၾကာင့္ မိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရန္ ေဒသခံ
မ်ားက  မြန္ျပည္သစ္ပါတီ  ႏွင့္  ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ုံးကို စာျဖင့္ တင္ျပခဲ့သည္။ ႏွစ္ဘက္
တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေပးရန္   ညႇိႏႈိင္းမႈရွိ
ေသာလ္ည္း ယေန႔ထိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏိငုမ္ႈ 

မရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

 “ မုိ င္းန င္း မိေနတဲ့ကိစ ၥနဲ ႔ ပတ္သက္ 
ၿပီး အရင္ကတည္းက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ 

သူေတြကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ 
လာလုပ္ေပးတာမရွိဘူး” ဟု ႏိုင္တင္စန္းက 
ေျပာသည္။

 ယခု ေျမျမႇဳပ္မိုင္း    ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား 
သည့္ေနရာသည္ ယခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
ေနရာမ်ား အနီးတြင္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အလယ္စ
ခန္းေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာသည္။

 အလယ္စခန္းေက်း႐ြာအနီးရွိ ခ်ိဳခ်ဥ္ 
ေတာင္၊ ေၾကာင္လွ်ာကြင္းေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔ထိ ေျမျမႇဳပ္ 
မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ (၇) ႀကိမ္ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
လူ ထိ ခို က္ ဒ ဏ္ ရာ ရ ရွိ မႈ မ်ား ရွိ ခဲ့ေ သာ္ လ ည္း  
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရ
ပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ 
JMC-S က အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈတစ္စုံတရာမရွိ 
ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 ယင္းေက်း႐ြာအနီးတဝိုက္  ၿခံဧကတစ္
ေသာင္းေက်ာ္တြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနၾက
ေသာ ႐ြာသားမ်ားမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေပါက္ကြဲ 
ၿပီးေနာက္  ၿခံသို႔မသြားရဲေတာ့ေၾကာင္း၊  ေတာင္
ယာႏွင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားလည္း  အလုပ္မ်ားရပ္
နားထားရျခင္းေၾကာင့္  စီးပြားေရး ထိခိုက္ေန 
ေၾကာင္း သိရသည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ 
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ICBL – Inter-
national Campaign to Ban Landmines) 
က   ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆုံး
မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ေလးေထာင္ေက်ာ္ 
အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 ၎ျပင္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္နီျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ (၁၄) ၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္မွ 
(၆) ၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ (၂) ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္း 
ျပည္နယ္မွ  ၿမိဳ႕နယ္(၃၀)၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ (၁) 
ၿမိဳ႕နယ္၊  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ  (၁)  ၿမိဳ႕နယ္၊
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ (၄) ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္  တနသၤာရီ
တိုင္းေဒသႀကီးမွ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ေျမျမႇဳပ္ 
မိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိေနရာအျဖစ္ 
အစီရင္ခံစာက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
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kul.,gutjkWºnj,tWcj ernkjSipjkmj,tsjKu tvjeS.kjrnj mWnj\pvjnyjasiu,rafWYÁl[.T.,
ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၉

 မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့ 
ကူညီမႈျဖင့္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Surba na Ju-
rong Group က “၂၀၁၉ မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ - Mon State Investment Affair 
2019” ကို မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳ႕ရွိ Strand Ho-
tel တြင္ ၂၀၁၉ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉-၃၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါျပပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္၏ 
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း 
(The Mon State Vision Master Plan 2035) 
တြင္ ပါဝင္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး၊ ေရ
နက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
လုပ္ငန္း၊ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အစရွိသည့္က႑မ်ားကို ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ 
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ 
လမိုင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ   ကုလားဂုတ္ကြၽန္းတြင္     တည္ 
ေဆာက္သြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံက သတင္းမီဒီယာ 
မ်ားကို ေျပာဆိုသည္။

 “ေရနက္ေဒသလို႔ေျပာရင္   က်ိဳက္ခမီ
ဘက္ကေနဝင္ရင္   ေရအနက္က  (၈)  မီတာရွိ 
တယ္။  (၈)  မီတာေရအနက္မွာ   ဝင္ကပ္ႏိုင္တဲ့ 
သေဘၤာက တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္း၊ တစ္ေသာင္းခြဲ 
အဲေလာက္ရွိတယ္။ ရန္ကုန္တို႔ဘက္က်ေတာ့ 

ဝင္ကပ္ႏိုင္တဲ့ တန္ခ်ိန္နည္းတယ္။ ကုလားဂုတ္ 
ကြၽန္းမွာ (ေရအနက္က) (၁၈) မီတာကေန 
(၂၃) မီတာအထိ ရွိတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ေရ
န က္ ဆိ ပ္ က မ္း တ ည္ေ ဆာ က္ႏို င္ မ ယ္ ဆုိ ရ င္  
ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာပဲ။ 
ႏိုင္ငံျခားကို    ဆန္ပဲတင္ပို႔တင္ပို႔၊   ဘာပဲတင္ပို႔
တင္ပို႔    သေဘၤာနဲ႔တင္ပို႔မယ္ဆိုရင္ကုလားဂုတ္ 
ကြၽန္းက အဓိကအက်ဆုံးေနရာပဲ” ဟု ေဒါက္တာ 
ေအးဇံက ေျပာပါသည္။

 မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို   မြန္ျပည္နယ္
တစ္ခုလုံး၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္နယ္မူဝါဒမ်ား၊ 
ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
လုိ က္ေ လ်ာ ညီေ ထြ မႈ ရွိေ စ ရ န္  
အ တူ တ ကြ ပူးေ ပါ င္းေ ရး ဆြဲ ထားေ ၾ ကာ င္း  
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ 
မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတို႔က 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား     လာေရာက္လုပ္ကိုင္
ၾကရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ ထို႔
ေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္အေနျဖင့္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးအတြက္   ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ (ကုမၸဏီႀကီးမ်ား 
ကို) ယခုကဲ့သို႔ ဖိတ္ေခၚရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါသည္။

 ကုလားဂုတ္ကြၽန္းတြင္  တည္ေဆာက္
ရန္လ်ာထားသည့္       ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ပတ္

သက္၍ ေဒသခံမ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္ အဆိုပါ 
ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာသိရွိထားျခင္းမရွိ 
ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အမည္မသိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ေက်း႐ြာသို႔ လာေရာက္၍ နယ္ေျမဆန္းစစ္ 
ေလ့လာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း ကုလား
ဂုတ္ကြၽန္းေအာက္ဆိပ္မွ ေဒသခံလူငယ္တစ္ဦး 
က ေျပာပါသည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔႐ြာမွာ မႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ 
နယ္ေျမဆန္းစစ္ေလ့လာေနတာကိုေတာ့ ေတြ႕ 
ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာမသိဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေရနက္
ဆိပ္ကမ္းလုပ္မယ္လို႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ေရနက္
ဆိပ္ကမ္း အမွန္တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္  ဒီေဒသ
မွာ တံငါလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ေနတဲသ့ူေတြ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ျဖစလ္ာမယ။္ 
ဒါကို နားမလည္တဲ့႐ြာသားေတြကေတာ့ ကုမၸဏီ 
လာရင္ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္လာမယ္လို႔ 
ယုံၾကည္ေနၾကတယ္။ အဲလိုယုံေနတဲ့သူေတြ 
အမ်ားႀကီး ရွိတယ္” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၉ ႏိုဝင္ဘာလ 
အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း (၈၀) ခြင့္ျပဳ 
ထားၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
(၅,၇၄၃.၉၈) သန္း ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က 
မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
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ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၉

 ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္အထိ မြန္ျပည္နယ္တြင္ 
လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္း (၁၇) သိန္းေက်ာ္ ေကာက္
ခံစာရင္းျပဳစုထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္တြင္းမဲစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူရန္ 
အတြက္ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို 
ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက 
ေျပာပါသည္။

 “တပ္မေတာ္သားနဲ႔ တပ္တြင္းမွာ အတူေနထိုင္ေနတဲ့ မိသားစုဝင္
ေတြရဲ႕ တပ္တြင္းမဲစာရင္းေတြကေတာ့   ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္က ၫြန္ၾကားမွ ကြၽန္႔ေတာ္တို႔က စာရင္းျပဳစုတယ္။ ေလာေလာဆယ္က 
အကုန္လုံးစာရင္းျပဳစုေနၿပီ။ တပ္မဲစာရင္းတစ္ခုဘဲ  က်န္ေသးတယ္။  တစ္
ႏိုင္ငံလုံးကလည္း အဲလိုဘဲ။ ျပည္ေထာင္စုက ၫြန္ၾကားမွ တပ္မဲစာရင္း 
ေတြကို ျပဳစုရမယ္”  ဟု ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ဒုတိယ 
ၫႊန္ၾကားေရးမႉး  ဦးဟိဏ္လင္းထက္က ေျပာပါသည္။ 

 ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ  တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္  တပ္မိသားစု
ဝင္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္စုအမည္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္
တည္ရွိရာ  ရပ္ကြက္မဲစာရင္းတြင္သာ ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္တြင္းမဲ႐ုံးမ်ား 
ထားရွိရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ တပ္တြင္း
မဲ႐ုံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ 
ညႇိႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားကို ရပ္ကြက္အတြင္းရွိမဲ႐ုံမ်ားနည္းတူေစာင္ 

ၾကည္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက 
ကန္႔သတ္မႈမရွိဘဲ သြားေရာက္ေစာင့္ၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားကို 
မ်ားေသာအားျဖင့္  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ  စာသင္ေက်ာင္း 
မ်ားႏွင့္ တပ္ခန္းမမ်ားတြင္သာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း  ဦးဟိဏ္လင္း 
ထက္က  ေျပာၾကားသည္။

 အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကမူ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲ၌ တပ္တြင္းမဲ႐ုံထားရွိျခင္းအပါအဝင္ တပ္တြင္းႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကိစၥမ်ား
ကို ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ (၂၂) ရက္က ဗဟိုေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားေၾကာင္း 
မြန္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးေငြျမင့္က 
ေျပာသည္။

 

                >>> စာ - ၈ သုိ႔

eRW,ek.kjpWYxpedar  tpjmet.jq.,m[.,×Hc<j  
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ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၉

 ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွား
မႈအဖြဲ႕ (People’s Alliance for Credible Elec 
tion – PACE) က ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္း 
မ်ားအရ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမို 
ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦီးေဆာင္ေသာ အစိုးရ၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ကို အားရေက်နပ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လာ
မည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္ ျပည္သူ
မ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟုသိရ
သည္။
 ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ 
ရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  ၂၀၁၅  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
တြင္ မဲဆႏၵရွင္၏ (၆၉)  ရာခိုင္ႏႈန္း မဲေပးခဲ့ေသာ္
လည္း ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 

မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္၏ (၃၇) ႏွင့္ (၄၂) ရာခိုင္ႏႈန္း 
အသီးသီးသာ မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 ယခု ၂၀၁၉ တြင္မူ (၄၈) ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကသာ လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ 
ဆႏၵမဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  PACE အဖြဲ႕က ေျပာပါ
သည္။
 “၂၀၁၅ တုန္းက ျပည္သူလူထုအေတာ္
မ်ားမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္တစ္ႀကီးနဲ႔ NLD ကို မဲထည့္
လိုက္တာ။   တကယ္တမ္း  ေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္း
ၿပီးေရာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အရာေတြကျဖစ္မလာ 
တဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူေတြ (ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
အေပၚ) စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်လာတယ္”  ဟု 
ကရင္ေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး 
ဦးေစာေက်ာ္စြာက ေျပာပါသည္။
 PACE အဖြဲ႕က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္  
“ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စစ္တမ္း 
အစီရင္ခံစာ” ကို ျပဳစုခဲ့ၿပီး အဆိုပါအစီရင္ခံစာ 

မိတ္ဆက္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔
တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ Hotel Suggati တြင္ က်င္းပ
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္
ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္
ၿပီး (၄၈) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ားကသာလာ
မည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္ စိတ္ဝင္
စားေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ၫႊန္းဆို 
ေနသည္ဟု PACE အဖြဲ႕၏ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ 
ဦးဟန္စိုးထြန္းက ေျပာပါသည္။

 “၂၀၂၀ မွာ ဒီကိန္းဂဏန္း(ရာခိုင္ႏႈန္း) 
ေတြ ထပ္တိုးလာဖို႔ လိုတယ္။ (၄၈) ရာခိုင္ႏႈန္းက 
နည္းတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္တယ္။  ဘာလို႔

(မဲေပးဖို႔)  မက်ိန္းေသသလဲလို႔  ကြၽန္ေတာ္တို႔
ေမးေတာ့ အမ်ားစုက မအားလပ္ဘူးလို႔ ေျဖၾက 
တယ္။ (ဒါေပမယ့္) (ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚလူထုရဲ႕ 
စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္
တို႔က သုံးသပ္တယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုး(ေျဖတာ)
ကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းျဖစ္တဲ့ မဲစာရင္းမွာ 
အမည္မပါတာမ်ိဳး၊ မဲ႐ုံတည္ေနရာနဲ႔ လုံၿခဳံေရး 
အပိုင္း (ကုိ စိတ္တုိင္းမက်တာမ်ိဳး)နဲ႔ အိမ္ေထာင္ 
စုစာရင္းနဲ မွတ္ပံုတင္မရွိတာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္လို႔ 
ေျဖၾကတယ္” ဟု ဦးဟန္စိုးထြန္းက ေျပာပါသည္။
 
 အ ခ်ိဳ ႕ျ ပ ည္ သူ မ်ား အေ နျ ဖ င့္ေ ႐ြး  
ေကာက္ပြဲက ၎တုိ႔အတြက္ အေရးမပါေၾကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚတြင္လည္း အယုံ 
အၾကည္မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္ဟု စစ္တမ္း 
က ဆိုပါသည္။

 “ဒီမိုကေရစီမွာ လူထုပါဝင္မႈက အေရး
ႀကီးဆုံးပဲ။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေတာ့  လူထုပါဝင္မႈ
ကို (သက္ေသျပဖို႔) အေျခခံအက်ဆုံးေနရာတစ္ခု
ပဲ။ ဒီအေျခခံမွာမွ ျပည္သူေတြက စိတ္ဝင္မစားဘူး
ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ျပႆနာ
ရွိလာႏိုင္တယ္” ဟု ဦးဟန္စိုးထြန္းက ဆက္ေျပာ 
ပါသည္။ 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ 
ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈ (၄၃) ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မူ (၃၄) ရာခိုင္ 
ႏႈန္းသာ က်န္ရွိသည္ဟု စစ္တမ္းက ဆိုပါသည္။

 ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏  စိတ္ပါ
ဝင္စားမႈသည္ စည္း႐ုံလႈံ႕ေဆာ္မႈ အေပၚတြင္ 
သာမက အစိုးရက ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ဆႏၵမ်ားကို မည္မွ်ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သနည္း
ဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနေၾကာင္း 
မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမႉး (၁) ျဖစ္သူ 
ႏိုင္လယီတမ က ေျပာပါသည္။

 “ဗမာလူမ်ိဳးေတြ အစိုးရကို စိတ္ပ်က္လို႔  
မဲေပးဖို႔ ေလ်ာ့နည္းလာသလားေတာ့မေျပာတတ္
ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ တုိင္းရင္းသား 
ေဒသေတြမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက 
အခုအခ်ိန္ဆိုပူးေပါင္းေနၾကၿပီဆိုေတာ့  သူတို႔က
လည္း  သူတို႔တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကို  မဲေပးဖို႔
စိတ္အားထက္သန္လာၾကတယ္။   အဲဒီေတာ့
တိုင္းရင္းသားေတြက မဲေပးဖို႔ ေလ်ာ့နည္းသြားမရွိ
ဘူး၊ တိုးလာဖို႔ပဲ ရွိတယ္” ဟု ႏိုင္လယီတမ က 
ေျပာပါသည္။

 ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ျပည္သူလူထု၏စိတ္ပါ
ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက  ႏိုင္ငံေရး
သည္ ျပည္သူအတြက္မည္ကဲ့သုိ႔အေရးပါ 
ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝ မည္သို႔ ဆက္ 
စပ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပး
ရွင္းျပရန္လိုေၾကာင္း ႏိုင္လယီတမ က ဆက္ေျပာ 
ပါသည္။

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏
ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ 
အတြက္  PACE အဖြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္ (၂၃၃) ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ (၅၁၁) မွ လူဦးေရ (၂၉၇၈) 
ဦးကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
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ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၉

 ကရင္ျပည္နယ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ 
ဗလဲ့ဒုန္ဖိုက္ေက်း႐ြာအနီးရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ 
အေျခစိုက္စခန္းကို ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး 
(ေကအန္ယူ) က ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ 
(၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္း တစ္ႀကိမ္၊ (၂၁) 
ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ပစ္ခတ္သျဖင့္ 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ 

 တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕ တိုင္ 
တစ္ရာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ စစ္ေဘး 
ေရွာင္ (၁၂၄) ဦး လာေရာက္ခိုလႈံလ်က္ရွိၿပီး 
ေနာက္ထပ္စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရ တိုးပြားလာမည့္ 
အရိပ္အေယာင္ ရွိေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ 
သိရွိရသည္။

 စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားတြင္    ကေလးငယ္ 
မ်ား အမ်ားစုပါဝင္ေနၿပီး  ရာသီဥတုႏွင့္  က်န္းမာ 
ေရးအေျခအေနအရ တစ္ျခား အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ားထက္ ၿခဳံေစာင္မ်ား  အေရးတႀကီး  လို
အပ္ေနေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးငယ္မ်ားက 
ေခ်ာင္းဆိုးေဝဒနာကို ခံစားေနရေၾကာင္း ဘုရား 
သုံးဆူေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူက ေျပာပါသည္။

 “အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ဘုရားသုံးဆူ 
နယ္ခံေတြက စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္ 
ျခင္ေထာင္ေတြ စားစရာပစၥည္းေတြ ဟုိနည္းနည္း
ဒီနည္းနည္း လာေရာက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးတာ 
ေတြ ရွိတယ္။ အခုေတာ့ အဆင္ေျပသေလာက္ 
ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ေစာင္ေတာ့ လိုေနေသး 
တယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ရာသီဥတုကလည္း မနက္ပိုင္း
က်ရင္ နည္းနည္းေအးလာၿပီဆိုေတာ့ ကေလး 
ေတြကလည္း ေခ်ာင္းေတြဘာေတြ ဆုိးေနၾကၿပီ။ 
ေစာင္သာ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရရင္ေတာ့ 
ပိုအဆင္ေျပသြားမယ္” ဟု ၎ေဒသခံက 
ေျပာပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာ (၁၇) ရက္ေန႔ထိေတြ႕မႈ
အတြင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္မွ ဗိုလ္အဆင့္ရွိ 
ဒုတပ္ခြဲမႉးတစ္ဦးက်ဆုံးခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ (၂၁) 
ရက္ေန႔ ထိေတြ႕မႈတြင္လည္း က်ဆုံးမႈရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။ သီးျခားအတည္ျပဳရန္မူခက္ခဲလ်က္ရွိ
သည္။
 ပထမအႀကိမ္ ထိေတြ႕မႈအၿပီး 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ေကအန္ယူတို႔မွ ခ႐ိုင္ 
အဆင့္အရာရွိမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) 
ရက္ေန႔တြင္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းၿပီး 
ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားေစရန္ သေဘာတူ 

ညီခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ 
တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “ဒါကေတာ့ မြန္နဲ႔ကရင္ျဖစ္တဲ့ကိစၥပဲ။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းပဲ ညႇိႏႈိင္းသြားမယ္။ 
အခုလက္ရွိမွာလည္း ေကအန္ယူနဲ႔ ဆက္သြယ္ 
ၿပီး   ဒီလုိျပႆနာေတြမျဖစ္ဖို႔    ညႇိႏႈိင္းထိန္းခ်ဳပ္
သြားမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပႆနာကိုဘယ္ေလာက္ 
ထိ   ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မလဲဆိုတာေတာ့  မေျပာ 
တတ္ဘူး” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈ 

d>ket.< mWnjnY²krcj\fsjtY<kisËpYâ kWºnjet.jtiu²aK[cj,K[cj,pY 

v§i×éicj,qW.,myjâ aKulkjrHimH.lvj, 

ekanjyUnY² SkjqWyj|pJ,   dJliu\pQn.etWm\fsjfiu²

v§i×éicj,Tinj,K[ÕpjqW.,myjâ d>epmyj< dJ\pQn.kiuByjel.kjTi   

Tinj,K[ÕpjT.,×iucjmlYSiut.et.<me\p.ttjBU,

ေဆာင္ ႏိုင္ဝင္းလွက ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ေကအန္ယူတို 
႔အၾကား နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားရာမွ ယခုကဲ့ 
သို႔တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာရျခင္း ျဖစ္သည္။

 ေအာက္တိုဘာ (၂၀) ရက္ေန႔ ေတြ႕ဆုံ
မႈတြင္  ပိုင္နက္နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈကို    ႏွစ္ဖက္
အဆင္ေျပေအာင္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး   အေကာင္အထည္
ေဆာင္႐ြက္သြားရန္၊ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား 
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         >>> စာ - ၅ မွ

 အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားထားရွိမႈကိစၥကို ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ တပ္

မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ 

ရွင္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာဆိုသည္။

 “တပ္ထဲမွာ မဲ႐ုံမထားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗဟိုအစည္းအ ေဝးေကာ္မတီအစည္းအေဝးအၿပီးမွာ 

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ထံကိုတင္ျပထားတယ္။ တပ္မွာရွိေနတဲ့ မိသားစုေတြကုိ 

ရပ္ကြက္မဲ႐ုံမွာပဲ မဲေပးေစခ်င္တယ္။ တပ္ထဲမွာ မဲေပးမယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တမႈ မရွိသလို ပြင့္လင္ျမင့္သားမႈလဲ 

မရွိဘူး” ဟု မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးေငြျမင့္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ မဲ႐ုံေပါင္း (၉၁၉) ႐ုံရွိၿပီး တပ္တြင္းမဲ႐ုံ (၄၉) 

႐ုံ ရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးထံမွသိရသည္။
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myjtRiuek[,RW.tWcj krcjlkjnkjkiucjtpjfWYÁk anJer.cjpitjsal·m[., 
liukjl·K[vje×H.cjT.,q\fcj< edqK·m[.,siu,rimj 

ေအာက္တိုတာ ၂၂၊ ၂၀၁၉

 မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ 
မယ္တ႐ိုေက်း႐ြာတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္    ေအာက္တို
ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔ ညေန (၃) နာရီခန္႔ အခ်ိန္

တြင္ အနီေရာင္ပိတ္စအလံမ်ားကို   လူအိမ္အနီး
အနားတဝိုက္တြင္ လိုက္လံခ်ည္ေႏွာင္ထားခဲ့ 
သည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ၎တပ္ဖြဲ႕ 
အေနျဖင့္ ေက်း႐ြာနယ္ေျမအား ဝင္ေရာက္အုပ္
ခ်ဳပ္မည့္အသြင္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက 
စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 “သူတို႔(ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႕)က ဆိုင္ကယ္ (၂) စီး လူ (၄) ေယာက္

နဲ႔ ႐ြာထဲကို ဝင္လာၿပီးေတာ့ ဘာမွမေျပာဘဲ အိမ္
တိုင္းမွာ အနီေရာင္အလံကို လိုက္ခ်ည္ခဲ့တယ္။ 
(အခုလို)အလံကို လုိက္ခ်ည္တာဟာ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔က မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို အခြန္ေပးေနတာကို 
မေက်နပ္တာလား ဒါမွမဟုတ္ရင္ (ဒီ)နယ္ေျမကို
(ဝင္)အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တာလားေပါ့။   ႐ြာသားအမ်ားစု 

က နယ္ေျမကိုသူတုိ႔ (ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကိုင္အဖြဲ႕)က လုၿပီးေတာ့ (ဝင္)အုပ္ခ်ဳပ္ 
လိုက္မွာကိုပဲ စိုးရိမ္ေနၾကတယ္” ဟု မယ္တ႐ို 
ေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္သူ ဦး-----က ဆိုသည္။ 

 မယ္တ႐ိုးေက်း႐ြာသည္ မြန္ျပည္သစ္ 
ပါတီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရာ ေက်း
႐ြာတစ္႐ြာျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကရင္တိုင္းရင္း 
သား လ က္ န က္ ကုိ င္ တ ပ္ ဖြဲ ႕ က 

ေက်း႐ြာေဟာင္း အဝင္လမ္းဝကို  
ကားႏွစ္စီးျဖင့္  ညဘက္အခ်ိန္တြင္ 
ကင္းေစာင့္ေနၾကေၾကာင္းလည္း ယင္းေဒသခံက 
ေျပာသည္။

 “သူတို႔ေစာင့္ေနတဲ့ ေက်း႐ြာေဟာင္း 
လမ္းဝမွာ ေရာ္ဘာၿခံေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနတယ္။  
အဲဒီလိုမ်ိဳး ေစာင့္ေနေတာ့ ႐ြာသားေတြက အျပင္
ထြက္ရင္ သတိထားေနရတယ္။  ေလာေလာ 
ဆယ္ ၿခံကို မသြားရဲတဲ့ လူေတြလည္း 
ရွိေနတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္  
တပ္ဖြဲ႕က အနီေရာင္အလံခ်ည္ထားျခင္းႏွင့္  ပတ္
သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားက မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ေတြ
ဆုံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  မြန္ျပည္သစ္ 
ပါတီအေနျဖင့္ မည္သို႔ကာကြယ္တားဆီးမည္ကို 
ေဒသခံမ်ားက  သိရွိလိုေနၾကေၾကာင္း၊   ၎ျပင္ 
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရထံကိုလည္း        တင္ျပထား 
ေၾကာင္းမယ္တ႐ိုေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးဆန္း
ဦး က ေျပာသည္။

 “႐ြာသားေတြက ေတာ္ေတာ္ကို စိုးရိမ္
ေနၾကတယ္။   ေၾကာက္လည္း   ေၾကာက္ေနၾက
တယ္။   စိုးရိမ္ေနတာက ကိုယ့္႐ြာကို   သူမ်ားကို
မေပး(မအုပ္ခ်ဳပ္ေစ)ခ်င္ဘူး။ ကရင္တိုင္းရင္း 
သားတပ္က ဒီ႐ြာကို ယူ(အုပ္ခ်ဳပ္)လိုက္ရင္ ပ်က္ 
စီးသြားမယ္။ နယ္ေျမကလည္း သူတို႔နယ္ေျမ 
မဟုတ္ဘူး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္ကိုလည္း 
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖုန္းဆက္ထားတယ္။ ဘယ္လို
လုပ္ရင္ေကာင္းမလဲဆိုတာ  လုပ္ေနတာနဲ႔ ၾကာ
လာရင္ ဒီ႐ြာကို သူတို႔ ရလိုက္ေတာ့မယ္။ သူတို႔
နယ္ေျမမဟုတ္ဘူး။ ႐ြာသားေတြက ၿငိမ္ခံေနရင္ 
ေတာ့ ဒီ႐ြာကို သူတုိ႔ယူလိုက္မယ္ (ထင္တယ္)။  
တပ္ကေတာ့ KNU တပ္လို႔ပဲ ထင္တယ္” ဟု 
ဦးဆန္းဦးက ဆိုသည္။

 မယ္တ႐ိုးေက်း႐ြာတြင္ အိမ္ေျခ(၃၀၀) 
ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီး မြန္လူမ်ိဳးသာ ေနထိုင္ေနၾက
ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cjed,RHcjmH Tutje0qvj

    10 rGefvlxktoH

mWnj\pvjqsjp>tJ×Hcj< ekanjyUtiu²a]k., \fsjpW.,eneq. tiukjpWYm[.,e]k.cj< s.qcjek[.cj,m[., 
pitjT.,r|pJ, edqK·\pvjqUm[., aiu,aimjsWnj²KW.

ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၉

 ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ တတိယ 
အပတ္အတြင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(ေကအန္ယူ)တို႔ အၾကား 
ပစ္ခတ္မႈ (၃) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ 
ေအာက္တိုဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေရး 
ေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ မရမ္းေခ်ာင္စခန္းႏွင့္ ဘုရား 
သုံးဆူၿမိဳ႕နယ္          ဗလဲ့ဒုန္ဖိုက္ေက်း႐ြာအနီးရွိ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေျခစိုက္စခန္းတို႔၌ တိုက္ပြဲ 
(၂) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ (၂၃) 
ရက္ေန႔တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္း႐ြာအုပ္စု 
ငါးကေလးေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီးတြင္ ထိေတြ႕မႈ(၁) 
ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္     စာသင္
ေက်ာင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ပိတ္ထားခဲ့ရၿပီး   ေဒသခံျပည္
သမူ်ားကလည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည။္ 
၎ျပင္ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ 
သည္။

 ကရင္ျပည္နယ္      ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္ ဝကၤပါေက်း႐ြာရွိ မြန္အမ်ိဳးသား 
အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဗလဲ့ဒုန္ဖိုက္ေက်း႐ြာရွိ 
စာသင္ေက်ာင္းႏငွ္ ့ေက်ာင္း႐ြာအုပစ္ ုမင္းလ(ွေခၚ)
လိပ္ပုတ္ႏွင့္ ငါးကေလးေခ်ာင္းေက်း႐ြာမ်ားရွိ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္    ပိတ္
ထားခဲ့ရသည္။

 “ေက်ာင္းသားမိဘေတြကလည္းသူတို႔
သားသမီးကို စိတ္ပူလို႔ ျပန္ေခၚသြားၾကတယ္။ 
(အဲဒီေတာ့) ေက်ာင္းဆရာေတြကလည္းေက်ာင္း
ကို ပိတ္ထားလိုက္ရတယ္။     ဘယ္ေတာ့ျပန္ဖြင့္
မလဲဆိုတာ ေသခ်ာမသိေသးဘူး။  မြန္ နဲ႔ ကရင္
တိုက္ပြဲအေျခအေနကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတယ္” 
ဟု ဝကၤပါမြန္အမ်ိဳးသားအထက္တန္းေက်ာင္းမွ 
နမဝတန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ မိဘျဖစ္သူက 
ေျပာပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာ (၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္ 
(၁၀) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္လည္း မင္းလွ(ေခၚ)
လိပ္ပုတ္ေက်း႐ြာတြင္ ေကအန္ယူက လမ္းသြား
လမ္းလာျပည္သူမ်ားႏွင့္    ၿခံသို႔သြားေရာက္  အ 
လုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားကို လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့သည္ 

ဟု သိရသည္။ ဖမ္းဆီးရမိသူ (၁၂) ဦးကုိႀကိဳးတုပ္
ကာ ထနိ္းသမိ္းခဲ့ေၾကာင္း မင္းလွေဒသခတံစဦ္းက 
ေျပာပါသည္။

 “လမ္းသြားလမ္းလာေတြ     ၿခံသြားသူ
ေတြကို ေကအန္ယူဘက္က ဖမ္းၿပီး ထိန္းသိမ္းတဲ့
ပုံပဲ။ အဲဒီမွာ လူ (၁၂) ဦး ဖမ္းထားတယ္။ (၇) 
ေယာက္ကို ႀကိဳးတုပ္ထားၿပီး နီးစပ္ရာၿခံမွာ 
ဖြက္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖေတြ(ကိုေခၚၿပီး) လိုက္ရွာတယ္။ 
ညေန (၂) နာရီေလာက္မွာ ေတြ႕တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမႉးက တာဝန္ယူၿပီး လႊတ္ခိုင္းေတာ့မွ သူတို႔ 
ျပန္လႊတ္ေပးတယ္။ အဖမ္းခံရတဲ့သူေတြထဲမွာ 
မြန္လည္း ပါတယ္၊ ကရင္လည္း ပါတယ္” ဟု 
မင္းလွေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး
 နာရီပိုင္းအၾကာ ညေန (၄) နာရီတြင္ ငါးကေလး
ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီးရွိ    မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေျခ
စိုက္စခန္းမွ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားရေၾကာင္း 
႐ြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။

                             >>> စာ - ၁၂ သုိ႔
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>>> စာ - ၁၀ မွ

 “ဘယ္ကေန ဘယ္လိုပစ္ၾက တာ
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိဘူးေပါ့ေနာ္။ 
မြန္ဘက္က တစ္ေယာက္က်တယ္။     အခု
လက္ရွိ အေျခအေနကေတာ့ တစ္႐ြာလုံးနီး 
ပါး ေက်ာင္း႐ြာကုိ ေျပာင္းေန,ေနၾကတယ္” 
ဟု ႐ြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္
သူမ်ားက ေနအိမ္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို 
စြန္႔ပစ္ၿပီး နီးစပ္ရာ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခိုလႈံေနရ 
ေၾကာင္း၊တိမ္းေရွာင္ေနခ်ိန္ အတြင္းထားရစ္
ခဲ့ရေသာ      ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ေဈးဆုိင္မ်ားကို 
ေကအန္ယူလက္နက္ကိုင္မ်ားက ဖ်က္စီး 
လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နားတြင္ အနီးကပ္ေသ
နတ္ပစ္ေဖာက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဗလဲ့ဒုန္ဖိုက္ 
ေက်း႐ြာမွ သားအမိႏွစ္ဦး အၾကားအာ႐ုံ 
ဆုံးရႈံးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 ၎ျပင္ ေအာက္တိုဘာ (၁၇)ရက္
ေန႔ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ 
ဗိုလ္အဆင့္ရွိ ဒုတပ္ခြဲမႉးတစ္ဦး က်ဆုံးခဲ့ 
သည့္အျပင္    ေဒသခံႏွစ္ဦးလည္း ေျမျမႇဳပ္
မိုင္းနင္းမိကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ေကအန္ယူ 
တို႔က ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 
တစ္ႀကိမ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔ 
တြင္ တစ္ႀကိမ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ၿပီး ေၾကညာခ်က္ မ်ား ထုတ္ျပနခ္ဲ့ေသာလ္ည္း 
ေအာက္ေျခတြင္ ထိေတြ႕ပစ္ခတ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

       
လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအန္ယူမွတာဝန္ ရွိသူ 
မ်ားထံ  ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း   
ဖုန္းပိတ္ထားသျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ မရေခ်။
၎ျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား
ကလည္းခရီးလြန္ေနသျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ 
မရေခ်။

ep>cj|miÕÁnyjtWcj aqkj(13)×HsjaRWyjminj,kel,cyjtsjxJ,
(2)latWcj, (3)}kimj mudimj,k[cj<K·r

ေအာက္တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၉

 မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ထန္းပင္
ေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္ အသက္ (၁၃) ႏွစ္ 
အ႐ြယ္ရွိ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကို ပေထြး 
အပါအဝင္ လူ (၃) ဦးက (၂) လအတြင္း 
(၃) ႀကိမ္ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလတြင္ 
သေျပကုန္းေက်း႐ြာ၌ ႏြားေက်ာင္းေနစဥ္ 
အသက္ (၃၁) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားက 
မိန္းကေလးငယ္ကို (၂) ႀကိမ္  အဓမၼျပဳက်င့္
ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္ 
တြင္လည္း ထန္းပင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ 
အသက္ (၅၁) အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားက 
မိန္းကေလးငယ္ လယ္တဲတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေန
စဥ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ 
လ  တတိယပတ္တြင္  အသက္  (၄၂)  ႏွစ္ 
အ႐ြယ္ရွိ ပေထြးျဖစ္သူက လယ္ကြင္းထဲတြင္
ငါးကန္ေဖာ္ရန္ဟုဆိုကာ   မိန္းကေလးငယ္
အား ေခၚေဆာင္သြားၿပီး မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့ 
သည္။
 “ပေထြးနဲ႔ (သူနဲ႔) သြားလာေနထိုင္
ေနတာကို     ရပ္ကြက္ကလူေတြက    သိပ္ 
မသကၤာေတာ့ ကေလးမေလးကို  ေခၚၿပီးေမး
တယ္။ သူက အမွန္အတိုင္း ဖြင့္ေျပာခဲ့တယ္။ 
ရပ္ကြက္ကလူေတြကလည္း ကြၽန္မတို႔အဖြဲ႕
နဲ႔   အဆက္အသြယ္ယူၿပီးေတာ့   ရပ္ကြက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနဲ႔ ရဲစခန္းကို တိုင္ၾကားခဲ့ 
တယ္။(ေနာက္ေတာ့) ကေလးမေလးကို 
ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံမွာ ေဆးစစ္ခဲ့တယ္” ဟု 
ေမာ္လၿမိဳင္အေျခစိုက္ ေမတၱာဆုံဆည္း 
အဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚသီသီႏြယ္က 
ေျပာပါသည္။
 အဆုိပါမိန္းကေလးငယ္သည္ဖခင္
ျဖစ္သူ  ဆုံးပါးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း   မိခင္ႏွင့္
ပေထြးျဖစ္သူတို႔ႏွင့္ အတူေနထိုင္ကာငါးဖမ္း
လုပ္ငန္းျဖင့္  အသက္ေမြးခဲ့သည္။  ေမြးခ်င္း
ေမာင္ႏွမ  မ်ားျပားသည့္အတြက္   ေက်ာင္း
တက္ပညာသင္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။

 ယခုအခါ မိန္းကေလးငယ္ကိုေက်း
႐ြာအတြင္းရွိ လုံၿခဳံစိတ္ခ်သည့္ ေနရာတစ္ခု 
တြင္ ထားရွိထားသည္ဟု ေဒၚသီသီႏြယ္က 
ေျပာပါသည္။

 “ပေထြးျဖစသ္ကူ အမိ္ျပနလ္ာ တိငု္း 
အေမကို ႏွိပ္စက္ေနတယ္။ကေလးမေလး
က သူ႔အေမကို (ပေထြးက သူ႔ကို မုဒိမ္းက်င့္ 
ေၾကာင္း) ေျပာျပတဲ့အခါမွာ ‘မ်က္စိနဲ႔ 
(တပ္အပ္)မျမင္ရတဲ့အတြက္ မယုံၾကည္ဘူး’ 
လို႔ သူ႔အေမက ျပန္ေျပာတယ္။ ကြၽန္မက 
သူ႔ကို ေမးတဲ့အခါက်မွ (အကုန္လုံး)ျပန္ေျပာ
ျပခဲ့တယ္” ဟု ေဒၚသီသီႏြယ္က ဆက္ေျပာ 
ပါသည္။

 မိန္းကေလးငယ္ကို အဓမၼျပဳက်င့္ 
ခဲ့ေသာ ပေထြးအပါအဝင္ အမ်ိဳးသား (၃) ဦး 
ကို ေပါင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ 
(၃၇၆) မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပုဒ္မ (၃၆၃) ျပန္ေပး 
ဆြဲမႈတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းေမတၱာ
ဆုံဆည္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရွိရသည္။

 “အခုျဖစ္ေနတဲ့ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ
အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ (ျပဳက်င့္ခံရတဲ့   သူေတြ
က) အသက္  (၂)  ႏွစ္ကေန (၁၃) ႏွစ္ၾကား
မွာရွိတဲ့  ကေလးငယ္ေတြပဲ  ျဖစ္ေနတယ္။
သူတို႔က ဘာအမွားမွ (မလုပ္ထားဘဲနဲ႔(က်ဴး
လြန္)  ခံေနရတယ္။   သက္ငယ္မုဒိမ္း(တရား
ခံ)ရဲ႕ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္တဲ့သူ
ေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္
ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္
အ ခြ င့္ အေ ရး ဆို င္ ရာေ ကာ္ မ တီ ဥ ကၠ ႒ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့က 
ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စာရင္း 
မွတ္တမ္းအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မုဒိမ္းမႈ(၆၁) 
မႈႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မုဒိမ္းမႈ (၈၀) မႈ ရွိခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ 
သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ (၂၁) မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။
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mWnj\pvjqsj×Hcj< ekanjyU pU,ep>cj,|pJ, rHcj,lcj,pWY \pÕlupj

ေအာက္တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၉

 လတ္တေလာတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(ေကအန္ယူ)တို႔က 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕ ေကအန္ယူဆက္ဆံေရး႐ုံးတြင္ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၈) ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခဲ့သည္။

 အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို  ျပည္သူလူထုအား    ရွင္းလင္းေျပာ
ၾကားရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ (၂၈) ႏွင့္ (၂၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ခံအရာရွိမ်ားက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ရွင္းလင္းပြဲမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ မြန္႐ြာ 
ျဖစ္ေသာ ဗလဲ့ဒုန္ဖိုက္ေက်း႐ြာတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္႐ြာ
ျဖစ္ေသာ ထီးဝါ့ဒို႔႐ြာတြင္ က်င္းပဲခဲ့သည္။

 အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲမ်ားသို႔ ေကအန္ယူဘက္မွ အမွတ္ (၁၆) တပ္
ရင္းမႉး ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေစာေ႐ႊဝင္း၊  ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒  ပဒိုေစာေမာင္
ေ႐ႊ၊ ဘုရားသုံးဆူဆက္ဆံေရး႐ုံး တာဝန္ခံ ဗိုလ္ႀကီးေစာအဲ့ဒဝပ္၊ ဒုတာဝန္ခံ 
ေစာထူးထူးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္မွ အမွတ္ (၅) တပ္
ရင္းမႉး ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး အမ္စိုက္ခ်မ္း၊ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမႉး 
ႏိုင္လယီ႐ြတ္ (ႏိုင္ဝင္းစိန္)၊ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ႏိုင္တာ တို႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူထားခဲ့သလိုပဲ အေျခအေနေတြ တည္ 
ၿငိမ္သြားရင္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းပြဲေတြ လုပ္သြားဖို႔ဆိုတာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မြန္႐ြာနဲ႔ ကရင္႐ြာေတြမွာ 
ရွင္းလင္းပြဲေတြကို (၂) ရက္ဆက္တိုက္ လုပ္ခဲ့တယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ႏိုင္အာကာက ေျပာပါသည္။

 အေျခအေနတည္ၿငိမ္သြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕ တိုင္တစ္ 
ရာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံေနေသာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားလည္းေက်း
႐ြာသို႔ ျပန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္အာကာက ဆက္ေျပာပါသည္။

 “ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြလည္း ျပန္ဆုတ္သြားၿပီ။ သူ႔ေနရာသူျပန္ေန   
သြားၾကၿပီ။ တိုင္တစ္ရာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက စစ္ေဘးေရွာင္ေတြလည္း 
အိမ္ျပန္သြားၾကၿပီ။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္သြားပါၿပီ” ဟု ႏိုင္အာကာက 
ေျပာပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ 
ဗလဲ့ဒုန္ဖိုက္ေက်း႐ြာႏွင့္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ မရမ္းေခ်ာင္းရွိ မြန္ျပည္သစ္
ပါတီအေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို ေကအန္ယူက လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ 
အလားတူ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္း
႐ြာအုပ္စု ငါးကေလးေခ်ာင္းေက်း႐ြာရိွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေျခစိုက္စခန္းကို 
ေကအန္ယူက ထပ္မံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
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er,|miÕÁnyjtWcj aqkj (1) ×Hsjek[.jaRWyj kel,cyjtsjxJ,kiu \pnjep,SWY|pJ,qtj\ftj
ႏိုဝင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၉
 
 မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အစင္ေက်း႐ြာအုပ္စု ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုန္း 
ရပ္တြင္ အသက္ (၁) ႏွစ္ (၇) လအ႐ြယ္ရွိသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို 
ႏိုဝင္ဘာ (၁၈) ရက္ေန႔က ျပန္ေပးဆြဲၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕မရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။
 
 ကေလးငယ္၏ မိဘျဖစ္သူ ဦးဖိုဆယ္၊ ေဒၚသင္းသင္းေအးေနအိမ္
သို႔ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ လာေရာက္ေနထိုင္သူ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေအာက္ 
ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စိုင္ျပင္ေက်း႐ြာဇာတိ ျဖစ္ေသာေမာင္ရဲရင့္
သူ( အသက္ ၂၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ေမာင္ရဲရင့္မ်ိဳး(အသက္ ၁၆ ႏွစ္) ညီအစ္ကိုယ္ 
ႏွစဥ္ီးတုိ႔က ကေလးငယက္ိ ုျပန္ေပးဆြဲၿပီး မဘိမ်ားကိၿုခမိ္းေျခာက္ေငြေတာင္း
ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္ ကေလးငယ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းေရးၿမိဳ႕မ
ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 “သူတို႔(ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ) ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အေမနဲ႔ ကေလးငယ္ရဲ႕
အေဖနဲ႔က မိတ္ေဆြျဖစ္ေနလို႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီကေလးငယ္ရဲ႕ 
အိမ္ကို ေရာက္ေနတာ တစ္လေလာက္ဘဲ ရွိေသးတာပါ။ ျဖစ္တဲ့ေန႔က 
ကေလးအေမက  အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္  ေန႔လယ္ပိုင္းေလာက္က  အိမ္မွာ
အားသြင္းထားတဲ့ ဖုန္းတစ္လုံးနဲ႔ ကေလးကို ခိုးသြားတယ္” ဟု ၎အရာ 
ရွိက ဆိုသည္။

 မိခင္ျဖစ္သူက အိပ္ရာမွ ႏိုးလာခ်ိန္တြင္ မည္သူတစ္ဦးကိုမွ်မေတြ႕
ရွိသျဖင့္  ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကို လိုက္လံရွာေဖြရာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ကယ္တကၠစီသမားတစ္ဦးက  သမီးျဖစ္သူႏွင့္ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ကို  
ဘူတာလိုက္ပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္ ေျပာျပခဲ့သည္။ ေရးၿမိဳ႕မီးရထားဘူတာ႐ုံသို႔ 
လိုက္လံရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း မေတြရွိခဲ့ေခ်။

 ညေန (၆) နာရီအခ်ိန္ခန္႔၌ ဖခင္ျဖစ္သူထံ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏွစ္ဦး
က ဖုန္းျဖင့္ “ေငြ (၅) သိန္းနဲ႔ သမီးျဖစ္သူကို လာေရာက္လဲယူပါ။ လာမလဲ 
ဘူးဆိုရင္  အဆိုးမဆိုနဲ႔၊ စိတ္မရွည္ဘူး” ဟု ၿခိမ္ေျခာက္ ေငြေတာင္းခဲ့သျဖင့္ 
မိခင္ျဖစ္သူက ေရးၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ တိုင္တန္းလာခဲ့ေၾကာင္းလည္း ရဲမွတ္တမ္း 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 “Wave money နဲ႔ ပိုက္ဆံ (၃) သိန္းလႊဲေပးလိုက္တဲ့ေနရာကေန 
လိုက္ေတာ့ အဲဒီႏွစ္ေယာက္ကို ေရးၿမိဳ႕ အေဝးေျပးကားဂိတ္မွာ ညသန္း 
ေခါင္ယံမွာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္။ ကေလးငယ္ကို မေတြ႕လို႔ စစ္ေဆးေမးေတာ့ 
ကေလးက ငိုေနလို႔ အစ္ကိုျဖစ္တဲ့ ေမာင္ရဲရင့္သူ(အသက္ ၂၀ ႏွစ္)က 
ႏွာေခါင္းနဲ႔ ပါးစပ္ကုိ ပိတ္ထားရာက အသံမထြက္လို႔ဆိုၿပီး ေသၿပီးထင္လို႔ 
ေခ်ာင္းေတာင္ေက်း႐ြာ ေရးနဲ႔ထားဝယ္ မီးရထားလမ္းအေနာက္ဘက္မွ  
(၄) ေပအနက္ေလာက္ရွိတဲ့ ေရေျမာင္းမွာ ပစ္ခ်ခဲ့တယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕မရဲစခန္း 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

 ကေလးငယ္၏ အေလာင္းကို ႏိုဝင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔ ညေန (၄) 
နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ေရးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခံ ရာအိမ္မႉး

တို႔က ေရေျမာင္းမွ ျပန္လည္ဆယ္ယူရရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 ကေလးငယ္ကို ျပန္ေပးဆြဲ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ 
သူ ေမာင္ရဲရင့္သူ( အသက္ ၂၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ေမာင္ရဲရင့္မ်ိဳး(အသက္ ၁၆ ႏွစ္) 
ညီအစ္ကိုယ္ႏွစ္ဦးကို ကေလးခိုးယူမႈ၊ လူသတ္မႈ၊  ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊  အားေပး
ကူညီမႈ၊  ခိုးယူမႈတုိ႔ျဖင့္ ေရးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ပုဒ္မ (၅) ခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီး 
ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

 အစင္ေက်း႐ြာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုန္းရပ္ကြက္ႏွင့္ အေဘာ္က်ားတန္း 
ေက်း႐ြာတို႔တြင္  က်ားေဖာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး အနယ္နယ္
အရပ္ရပ္မွ  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္  လူပြဲစားမ်ားအၾကား  လူကုန္ကူးမႈ
ျပႆနာမ်ား  မၾကာခဏ  ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။  ၎ျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမ 
(၆) လအတြင္း  ေရးၿမိဳ႕နယ္ က်ားေဖာင္လုပ္ငန္းခြင့္မ်ားအတြင္း လူသတ္မႈ 
(၅) မႈ၊  ေသမႈေသခင္း အမႈ (၂၀) ႏွင့္ အျခားျပစ္မႈ (၉) မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း 
လည္း  သိရသည္။
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