
ကမ္ဘာစ့ာနယဇ်ငး်လတွလ်ပခ်ငွ့်နေန ့နေ�ကညာချက်
နေမ ၃၊ ၂၀၁၉

အနနး်ကငွး်နေကျးရာွ ပစ်ခတမ်ှု
ဧပြပ ီ၆၊ ၂၀၁၉

• သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနှင့်  ရာသီဥတုပြေ�ပာင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍  ပြေမာ်လမြမိုင်ဘိလပ်ပြေ�မစက်ရုံုကုိ
ပြေ"သခုံများ အ�ပစ်တင်

• ပြေ�မ�မှုပ်မိုင်း မကြကာခဏ ပြေပါက်ကဲွမှုပြေကြကာင့် ရွာသူရွာသားများ စိတ်ပြေသာကပြေရာက်၊ �ခုံများကုိ စွန့်ပစ်
• သကြက-န်တွင်း  အဖွဲဝင်အင်အား  မလုံုပြေလာက်ဟုဆုိကာ ရဲတပ်ဖွဲက သက်ငယ်မု"ိမ်းမှုကုိ  စုံုစမ်းစစ််ပ်ြေဆးရန်

�ငင်းဆန်
• ပြေငွပြေကြကးအခက်အခဲပြေကြကာင့်  မွန်အမျိုးသားပြေကျာင်းများ၏  တည်ပြေဆာက်�ပု�ပင်ပြေရးလုပ်ငန်းများ  ပြေနှာင့်

ပြေနှးပြေန
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                  မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
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အနန်းကွင်းပြေကျးရွာ ခလ (၃၃၉  ) မှ တပ်သားနှစ်ဦးက ရာွသား (၇  ) ဦးကို ပစ်သတ်မှု �ဖစ်ပွား
ဧမြပီ ၆၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉  ဧပြပလီ  (၅)  ရက်နေန့  ညနေန  (၃)  နာရခီွဲအချနိခ်န့်တငွ်
ကရင်ပြပညန်ယ်  �ကာအငး်ဆိပက်ြကးီပြမို ့နယ်  အနနး်ကွငး်
နေကျးရာွအနေပြခစိုက် အမတှ်  (၃၃၉)  နေပြခလျငတ်ပရ်ငး်(ခလရ)မှ
တပသ်ားနစ်ှဦးက နေကျးရာွသူနေကျးရာွသား (၈) ဦးကုိ ပစ်ခတ်
ခဲ့ရာ (၇) ဦး ပွဲချငး်ပြပးီ နေသဆုုံးခဲ့ပြပးီ တစ်ဦးကုိ နေဆးရုုံသို့ တငပ်ို့
ခဲ့ရသည။်  အဆုိပါပြ;စ်စဉ်နေ�ကာင့်  ရာွသရူာွသားများအနေနပြ;င့်
လုုံပြခုံ နေရးနငှ့်  နေနစ့ဉလ်မူှုဘဝအတွက်  စိုးရမိပ်ပူနလ်ျက်ရှိ
နေ�ကာငး် သရိသည။်

“အပြ;စ်အပျက်ကုိ သသိခိျငး် အခငး်ပြ;စ်တဲ့နေနရာကုိ ကျွန်နေတာ်
တို့တပ်;ွဲ့ဝင်နေတွကုိ  လွှတလ်ိုက်ပါတယ။်  လွှတလ်ိုက်နေတာ့
အနေလာငး်နေတွကုိ ချက်ချငး်ပဲ  နေတွ့ပါတယ။်  M16  ကျယဆ်ုံခုွံ
နေတွလညး်  နေတွ့ရတယ။်  �ကည့်ရတာနေတာ့  မသိားစုနစ်ှခကု
တစ်အမိတ်ညး်မာှ အတတူူနေန,နေနတဲ့ပုုံပ။ဲ (၇) နေယာက်ကနေတာ့
ပွဲချငး်ပြပးီ  နေသသာွးတယ။်  ရာွသားနေတွ  နေပြပာတာကနေတာ့
ပစ်ခတခ်ဲ့တဲ့စစ်သားထကဲ  တစ်နေယာက်က  အမိရ်ငှဆီ်ကနေန
ဆုိငက်ယ်နေတာငး်တာ  အမိရ်ငှ်ကမနေပးနေတာ့  လာတဲ့စစ်သား
နစ်ှနေယာက်စလုုံးက  မသိားစုဝင်နေတွကုိ  ပစ်သတလ်ိုက်တယ်
တဲ့” ဟု ကရငအ်မျ ို းသားရတဲပ်;ွဲ့မှ ရမဲှူ းကြကးီ ဗိုလ်ကြကးီနေစာနိုင်
ချမး်က ကရငသ်တငး်ဌာနကုိ နေပြပာပါသည။်

အဆုိပါပြ;စ်စဉကုိ်  သက်ဆုိငရ်ာစစ်ဌာနချုပက်  တရားဝင်
အတညမ်ပြပုနေသးနေသာလ်ညး်  ထက်ွနေပါ်နေနသည့်  သတငး်များ
အရ လခရ  (၃၃၉)  မှ  ဒုတယိဗိုလမ်ှူ းကြကးီ စိုးမိုးနေကျာက် ၎ငး်
တပရ်ငး်မှ  စစ်သားများက  ပစ်ခတမ်ှု  ပြပုလပုခ်ဲ့သညဟု်
အသအိမတှပ်ြပုခဲ့ပြပးီ  ၎ငး်အထမဲှ  တစ်နေယာက်ပြ;စ်သကုိူ
တပသ်ားပြမင့်နေဝကုိ  ;မး်ဆီးထားနေ�ကာငး်  နေပြပာ�ကားခဲ့သည။်
လခရ  (၃၃၉)  မှ  စစ်သားများကလညး် ပစ်ခတသ်ူနေနာက်တစ်

နေယာက်ပြ;စ်သည့်  တပသ်ားပြငမိး်ချမး်ကုိ  အပတူပြပငး်ရာှနေ;ွ
လျက်ရှိနေ�ကာငး် ၎ငး်က နေပြပာပါသည။်

အမညမ်နေ;ာလ်ိုသူ  ကရငအ်မျ ို းသားအစညး်အရုုံးအ;ွဲ့ဝင်
နေဟာငး်တစ်ဦးကလညး်  “ပစ်ခတခ်ဲ့တဲ့သနူေတွက  တကယပ်ဲ
ခလရ (၃၃၉) ကဆုိရင်နေတာ့ စစ်တပအ်နေပါ် ရာွသရူာွသားများ
ရဲ့  ယုုံ�ကညမ်ှုကနေတာ့ အနညး်နဲ့အများ ကျဆငး်သာွးမယ”် ဟု
မနွပ်ြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရှငး်ကုိ နေပြပာပါသည။်

လတွ်နေပြမာက်နေနနေသာ  စစ်သားတစ်ဦးကုိ  ;မး်ဆီးရမိနေရး
အတက်ွ  ကရင်အမျ ို းသားလတွ်နေပြမာက်နေရးတပန်ငှ့်  ကရင်
အမျ ို းသားပြငမိး်ချမး်နေရးတပတ်ို့ကလညး်  ပးူနေပါငး်လပု်နေဆာင်
လျက်ရှိသည။်

“နေသနတသ်ုံနေတွ  အများကြကးီ �ကားရတယ။် ရာွထမဲာှ  တိုက်ပွဲ
ပြ;စ်နေနပြပလီို့နေတာင်  ထငတ်ာ။  နေPးထမဲာှ  ဟငး်ရွက်နေရာငး်;ို့
အနေစာကြကးီထနေတာ့ အကုန်�ကားရတယ။် နေသနတသ်ုံ တတိ်ပြပးီ
နာရဝီက်နေလာက်�ကာနေတာ့  လူနေတွက ရာွကနေန ထက်ွနေပြပး�က
နေရာ” ဟု အနနး်ကငွး်နေကျးရာွမှ နေဒါ်ဝငး်ပြမင့်က နေပြပာပါသည။်

နေတာထက်ွပစ္စညး်များကုိ  နေPးထတဲငွ်  နေရာငး်ချနေနနေသာ
အနနး်ကငွး်ရာွသားတစ်ဦးပြ;စ်သူ  နေစာအယက်လညး်  “ဒီနေန့
နေရာ  နေနာက်ရက်နေတွမာှနေရာ  နေတာထမဲသာွးနေတာဘ့းူ။  ပစ်တဲ့
သနူေနာက်တစ်နေယာက်ကုိ မမခိငမ်ာှ  မလုုံပြခုံ ဘးူလို့ ထငတ်ယ။်
အစုလိုက်အပြပုံ လိုက်ပစ်သတတ်ာကုိ  ကျွန်နေတာ့်ဘဝမာှ  ဒီ
တစ်ခါပ ဲပြမင;်းူတယ”် ဟု ဆုိပါသည။်

၁၉၆၂ ခနုစ်ှနေနာက်ပိုငး်တငွ်  �ကာအငး်ဆိပ်ကြကးီပြမို ့နယ် အနနး်
ကွငး်နေကျးရာွ  ပတဝ်နး်ကျင်နေဒသသည်  တိုငး်ရငး်သား
လက်နက်ကုိငတ်ပ်;ွဲ့များ၏  ထနိး်ချုပရ်ာနယ်နေပြမပြ;စ်ခဲ့ပြပးီ
တိုက်ပွဲများ  ပြ;စ်ပာွးရာ  အနက်နေရာငန်ယ်နေပြမအပြ;စ်  အစိုးရက
သတမ်တှခ်ဲ့သည။်  နေနာက်ကွယအ်နေ�ကာငး်ရငး်  ရှိသည်ပြ;စ်နေစ
မရှိသည်ပြ;စ်နေစ အပြပစ်မဲ့အရပ်သား (၈) ဦးကုိ ဥပနေဒပြပငပ် ပစ်
သတခ်ဲ့ပြခငး်သည်  ပြငမိး်ချမး်နေရးနငှ့်  နယ်နေပြမတည်ပြငမိန်ေရးကုိ
ပြခမိး်နေပြခာက်နေနသည့်အပြပင်  နိုငင်ုံလုုံးဆုိငရ်ာအပစ်အခတရ်ပ်စဲ
နေရးစာချုပကုိ်ပါ ချ ို းနေ;ာက်ရာနေရာက်သည။်

ပြ;စ်စဉန်ငှ့်ပတသ်က်၍  တရားဥပနေဒစိုးမိုးမှုရှိနေစရန်
ပြမနမ်ာနိုငင်ုံနေတာငပ်ိုငး်ရှိ  အရပ်;က်အ;ွဲ့အစညး်များက နေစာင့်
�ကည့်နေလလ့ာနေနရမည်  ပြ;စ်ပြပးီ  ထတိလ်န့်;ယွရ်ာဇဝတမ်ှုကုိ
ကျူးလနွခ်ဲ့သမူျားကုိလညး်  တရားဥပနေဒနေရှ့နေမာှက်သို့
ပို့နေဆာငရ်မည် ပြ;စ်သည။်
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ရွာသား (၇  ) ဦးကို ပစ်သတ်ခဲ့သည့် စစ်သားများ အရပ်ဖက်တရားရုံုးတွင် အမှုရင်ဆိုင်ရမည်
ဧမြပီ ၁၁၊ ၂၀၁၉

မနွပ်ြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရငှး်၏  သတငး်များတငွ်
နေ;ာ်ပြပခဲ့သည့်အတိုငး်  ကရင်ပြပညန်ယ်  �ကာအငး်ဆိပက်ြကးီ
ပြမို ့နယ် အနနး်ကွငး်နေကျးရာွမှ ကနေလးငယ်  (၃)  ဦးအပါအဝင်
လူ (၇) နေယာက်ကုိ အမတှ် (၃၃၉) နေပြခလျငတ်ပရ်ငး်(ခလရ) မှ
စစ်သားနစ်ှဦးက  ၂၀၁၉  ဧပြပလီ  (၅)  ရက်နေနတ့ငွ်  ပစ်သတခ်ဲ့
သည။်

အမနှတ်ကယပ်စ်ခတခ်ုံရသညမ်ာှ  (၈)  ဦးပြ;စ်ပြပးီ  (၈)  ဦးစလုုံး
နေသဆုုံးခဲ့သညဟု်  ကနဦးသတငး်ရရှိထားနေသာလ်ညး်  နေဆးရုုံ
သို့ တငပ်ို့ခဲ့သည့် မပိိုးအမညရ်ှိ အမျ ို းသမးီသည် ၂၀၁၉ ဧပြပလီ
(၁၀)  ရက်နေနတ့ငွ်  ပြပနလ်ညသ်တရိလာခဲ့သည။်  ၎ငး်
မတိ်နေဆွ၏  နေပြပာပြပချက်အရ  မပိိုးသည်  ဝမး်ဗိုက်ဘယဘ်က်
ပြခမး်တငွ် နေသနတဒ်ဏရ်ာ ပြပငး်ထနစ်ာွ ရရှိခဲ့ပြပးီ စိုးရမိရ်သည့်
အနေပြခအနေနတငွ ်ရှိနေနဆဲပြ;စ်နေ�ကာငး် သရိသည။်

“အနေပြခအနေနကုိ နေစာင့်�ကည့်နေနတနုး်ပ။ဲ ပြပန်နေကာငး်မနေကာငး်
ကနေတာ့  နေပြပာရခက်တယ်"  ဟု  အဆုိပါမတိ်နေဆွက  နေပြပာ
ပါသည။်

ပစ်ခတမ်ှုကုိ  ခလရ  (၃၃၉)  မှ  စစ်သားနှစ်ဦးက  ကျူးလနွခ်ဲ့
ပြခငး်ပြ;စ်ပြပးီ  တပသ်ားပြမင့်နေဝကုိ  အခငး်ပြ;စ်ပာွးရာနေနရာတငွ်
ပင်  ;မး်ဆီးရမခိဲ့နေသာလ်ညး်  တပသ်ားပြငမိး်ချမး်ကုိမူ
အခငး်ပြ;စ်ပာွးပြပးီ  နေနာက်တစ်ရက်အ�ကာတငွမ်ှ  အနနး်ကငွး်
နေကျးရာွတငွ် ;မး်မခိဲ့သည။်

၂၀၁၉  ဧပြပလီ  (၈)  ရက်နေန့  VK.com  တငွ်  နေ;ာ်ပြပခဲ့နေသာ်
တပမ်နေတာက်ာကွယ်နေရးဦးစးီချုပ၏်  နေရးသားချက်အရ
နေသနတပ်စ်ခတခ်ဲ့နေသာ  စစ်သားနစ်ှဦးအနေနပြ;င့်  ခငွ့်မဲ
ပျက်ကွက်ပြခငး်၊  လုယက်ပြခငး်နငှ့်  မးူယစ်ရမး်ကားပြခငး်တို့
အတက်ွ ခုုံရုုံးတငခ်ုံရမညပ်ြ;စ်နေ�ကာငး်  သရိသည။် တပမ်နေတာ်
အက်ဥပနေဒ  ပဒ်ုမ  (၇၂)  အရ  အဆုိပါစစ်သားနစ်ှဦးကုိ  အရပ်

;က်တရားရုုံးသို့  လွဲှနေပြပာငး်နေပးပြပးီ  ရာွသား  (၇)  ဦးအား  ပစ်
သတခ်ဲ့မှုအတွက်  အမှုရင်ဆုိငရ်မည်ပြ;စ်နေ�ကာငး်လညး်
နေရးသားထားသည။်

“စစ်တပက် သူ့လူနေတွကုိ  အပြပစ်နေပးတယ်  �ကားရတဲ့အတက်ွ
ဝမး်သာပါတယ။်  ဘာလို့လဲဆုိနေတာ့  အရငက်ဆုိ  စစ်သားနေတွ
က သတူို့ပြပစ်မှုအတက်ွ ဘယ်နေတာမ့ှ တာဝနမ်ယရူဘးူနေလ။ ဒါ
နေပမယ့်  တရားရုုံးနစ်ှခစုလုုံး(စစ်ခုုံရုုံးနငှ့်  အရပ်;က်
တရားရုုံး)က  ပငွ့်လငး်ပြမငသ်ာ;ို့  လိုတယ။်  ဒါမှ  စစ်သားနေတွ
လညး်  ဥပနေဒအတိုငး်  စရီငခ်ုံရတယဆုိ်တာ  လူနေတွက  ပြမင်
မယ"်  ဟု ကရင်အမျ ို းသားအစညး်အရုုံး၏ �ကာအငး်ဆိပက်ြကးီ
ပြမို ့နယ ်အုပခ်ျုပ်နေရးနေကာမ်တဝီငတ်စ်ဦးက နေပြပာပါသည။်

၂၀၀၈  ;ွဲ့စညး်ပုုံအနေပြခခုံဥပနေဒ  အပိုဒ်  ၂၀  (ခ)  အရ
"တပမ်နေတာသ်ည်  တပပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာကိစ္စအားလုုံးကုိ  လတွလ်ပ်
စာွစမီုံခန့်ခွဲစရီင်နေဆာငရ်က်ွပိုငခ်ငွ့်ရှိသည်"  ဟု  နေ;ာ်ပြပ
ထားသည။်  အဆုိပါအနေ�ကာငး်အချက်နေ�ကာင့်  တပမ်နေတာ်
သားအများစုသည်  ၎ငး်တို့ကျူးလနွခ်ဲ့သည့်ပြပစ်မှုများအတက်ွ
ပြပစ်ဒဏက်ျခုံရပြခငး် မရှိဘဲ အပြပစ်နေပးခုံရပြခငး်မှ ကငး်လတွ်နေန
�ကသည။်

အထက်ပါအနေပြခအနေနတငွ် တပသ်ားပြမင့်နေဝနငှ့် ပြငမိး်ချမး်တို့ကုိ
အရပ်;က်တရားရုုံးသို့  လွဲှနေပြပာငး်၍  အမှုစရီင်နေစပြခငး်သည်
အားရနေကျနပ;်ယွအ်နေနအထားပြ;စ်ပြပးီ  နစ်နာသမူျား၊  ၎ငး်
တို့၏  မသိားစုဝငမ်ျားနငှ့်  အနနး်ကငွး်ရာွသရူာွသားများ
အတက်ွ  တရားမျှတမှုကုိ  ယူနေဆာင်နေပးနိုင်မညဟု်  နေမျှာလ်င့်
ပါသည။်

ယခုပြ;စ်စဉန်ငှ့်ပတသ်က်နေသာ  နေနာက်ဆက်တွဲကိစ္စရပမ်ျားကုိ
မနွပ်ြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရှငး်က  ဆက်လက်နေလလ့ာ
နေစာင့်�ကည့်သာွးမည ်ပြ;စ်သည။်
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ရှားပါးငါးမျိုးစိတ်များ  ကာကွယ်ရန်ဟုဆိကုာ  အစိုးရက  ကွက်စတိ်ငါးဖမ်းပိုက်များကို  တား�မစ်၊
ပြေမာလ်မြမိုင်ဘိလပ်ပြေ�မစက်ရုံုသာ အဓိကတရားခုံဟု ပြေ"သခုံများဆို
ဧမြပီ ၁၀၊ ၂၀၁၉

အတ္ထရုံပြမစ်အတငွး်ရှိ  ငါးမျ ို းစတိမ်ျားကုိ  ကာကွယရ်နန်ငှ့်  ဇဝီ
မျ ို းစတိမ်ျား  ရငှသ်နမ်ှုကုိ  အားနေပးရနအ်တွက်  ပြမစ်အတငွး်
ကွက်စတိင်ါး;မး်ပိုက်ပြ;င့်  ငါး;မး်ပြခငး်များကုိ  တားပြမစ်
နေ�ကာငး်  အစိုးရက  နေပြပာဆုိခဲ့ပြပးီ  အဆုိပါတားဆီးမှုသည်
အနေ�ကာငး်အကျ ို းဆီနေလျာမ်ှုမရှိနေ�ကာငး်၊  ၎ငး်တို့၏  စား
ဝတ်နေနနေရးကုိသာ  ထိခိုက်နေစမည်ပြ;စ်နေ�ကာငး်  မနွ်ပြပညန်ယ်
ကျ ို က်မနေရာပြမို ့နယမ်ှ  နေဒသခုံငါး;မး်သမားများက  တုု့ံပြပနခ်ဲ့
သည။်

တားပြမစ်ချက်ရှိနေသာလ်ညး်  ကွက်စတိင်ါး;မး်ပိုက်ပြ;င့်
ဆက်လက်ငါး;မး်သာွးမည်ပြ;စ်နေ�ကာငး်၊  နေပးအပမ်ည့်
ပြပစ်ဒဏမ်ျားကုိလညး်  ရငဆုိ်ငသ်ာွးရန်  အသင့်ရှိနေ�ကာငး်၊  ငါး
မျ ို းစတိ်  နေပျာက်ကယွမ်ှု၊  ငါးနေကာင်နေရ  ကျဆငး်မှုအတက်ွ
အဓကိတာဝနရ်ှိသမူာှ နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံပြ;စ်နေ�ကာငး်
နေဒသခုံငါး;မး်သမားများက နေပြပာဆုိသည။်

၂၀၁၉ မတလ်  (၂၈)  ရက်နေနတ့ငွ် ကျ ို က်မနေရာမဲဆန္ဒနယ်နေပြမမှ
လွှတ်နေတာကုိ်ယစ်ားလယှ်ပြ;စ်သူ  နေဒါ်ခငမ်ျ ို းပြမင့်က  ကျ ို က်မ
နေရာပြမို ့  နေရွှဟသaာခနး်မတငွ်  နေဒသခုံငါး;မး်လပုသ်ားများနငှ့်
နေတွ့ဆုုံခဲ့ရာ  အတ္ထရုံပြမစ်အတငွး်ရှိ  ကဲွပြပားပြခားနားနေသာ  ငါး
မျ ို းစတိမ်ျားကုိ  ကာကွယရ်နန်ငှ့်  ငါးနေကာင်နေရကျဆငး်လာမှု
ကုိ  တားဆီးရနအ်တွက်  အဆုိပါတားပြမစ်ချက်ကုိ  ထုတ်ပြပနရ်
ပြခငး်ပြ;စ်နေ�ကာငး်၊  တားပြမစ်ချက်ကုိ  လိုက်နာရန်  ပျက်ကွက်ပါ
က ငါး;မး်ဥပနေဒအရ အပြပစ်နေပးအနေရးယခူုံရမည်ပြ;စ်နေ�ကာငး်
နေပြပာ�ကားခဲ့သည။်

“ဒတီစ်လက်မနေအာက်  ကွက်စတိင်ါး;မး်ပိုက်ကုိ  သုုံးပြပးီ  ငါး
;မး်မယဆုိ်ရင်  ငါး;မး်ကိရယိာနေတွအားလုုံးကုိ  သမိး်ဆညး်မ
ယ့်အပြပင်  ငါး;မး်တဲ့သကုိူလညး်  နေထာငဒ်ဏ်  (၃)  နစ်ှနငှ့်
ဒဏ်နေငွ (၃) နေသာငး် ချမတှန်ိုငပ်ါတယ်" ဟု နေဒါ်ခငမ်ျ ို းပြမင့်က
နေပြပာ�ကားခဲ့သည။်

"ငါးမျ ို းစတိ် ကျဆငး်လာတာဟာ ကက်ွစတိင်ါး;မး်ပိုက်သုုံးလို့,လို့ နေဒါ်ခငမ်ျ ို းပြမင့်က မနေပြပာသင့်ဘးူ။ ငါးနေကာင်နေရကျဆငး်လာ
တာဟာ MCL (နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံ) လညပ်တ်ပြပးီ နေနာက်ပိုငး်မှ ပြ;စ်လာတာ။ ဒါနေပမယ့် သကူ MCL အနေ�ကာငး် ဘာမှ
မနေပြပာဘဲ ငါး;မး်လပုသ်ားနေတွကုိပဲ  အပြပစ်တငသ်ာွးတယ။် ဒါက မတရားဘးူ။ ကျွန်နေတာတ်ို့က ခုံရတဲ့လပူါ"  ဟု နေဒသခုံငါး;မး်
လပုသ်ားတစ်ဦးက နေပြပာပါသည။်
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နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံ  စတငလ်ညပ်တသ်ည့်  ၂၀၁၅  ခု
နစ်ှမတိုငမ်အီချနိတ်ငွ် ငါး;မး်လပုသ်ားတစ်ဦးက တစ်နစ်ှလျှင်
ငါးပဿိာ  (၇၀၀)  အထိ  ;မး်ဆီးရမနိိုငခ်ဲ့သညဟု်  ဆုိသည။်
စက်ရုုံလညပ်တ်ပြပးီနေနာက်ပိုငး်တငွမ်ူ  ငါး;မး်ဆီးရရှိမှု  (၈၀)
ရာခိုငန်ှုနး်အထိ ကျဆငး်သာွးပြပးီ ပဿိာ  (၁၄၀)  သာ ;မး်ဆီး
ရရှိခဲ့သည။် ၂၀၁၅ ခနုစ်ှနေနာက်ပိုငး်တငွ်  နေဒသခုံရာွသရူာွသား
များ၊  ရဟနး်သုံဃာနေတာမ်ျားနငှ့်  လွှတ်နေတာကုိ်ယစ်ားလယှ်
အချ ို ့တို့က  မရိိုး;လာသက်နေမးွဝမး်နေကျာငး်နငှ့်  သဘာဝ
ပတဝ်နး်ကျငကုိ်  ထခိိုက်နေစမှုပြ;င့်  နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံ
ကုိ ပငွ့်ပငွး်လငး်လငး် ဆန့်ကျငခ်ဲ့�ကသည။်

“ဒတီားပြမစ်ချက်ကုိ  ကျွန်နေတာတ်ို့  သနေဘာမတနူိုငပ်ါဘးူ။  ဒါ
နေပမယ့်  အစိုးရကုိနေတာ့  ဆန့်ကျငလ်ို့  မရဘးူနေလ။  ဥပနေဒကုိ
နေတာ့  လိုက်နာရမာှပ။ဲ  သတူို့က ;မး်မယဆုိ်ရင်  နစ်နာမယ့်သူ
က ကျွန်နေတာတ်ို့ပဲနေလ။ ငါးဆက်;မး်ချငရ်င်နေတာ့ အကွက်ကျဲ
ငါး;မး်ပိုက်နေတွကုိပဲ  သုုံးရနေတာမ့ယ်"  ဟု  နေဒသခုံငါး;မး်
လပုသ်ားတစ်ဦးက နေပြပာပါသည။်

အစိုးရဘက်ကမူ  ရာှးပါးငါးမျ ို းစတိမ်ျားကုိ  ကာကွယရ်န၊်
အဏ္ဏဝါဇဝီ မျ ို းစတိမ်ျားကုိ  နေစာင့်နေရှာက်ရနန်ငှ့်  ငါးနေကာင်နေရ
တိုးပာွးလာနေစရနအ်တက်ွ အဆုိပါတားပြမစ်ချက်ကုိ ထတု်ပြပနရ်
ပြခငး်ပြ;စ်နေ�ကာငး်  နေပြပာဆုိခဲ့သည။် သို့နေသာ်  အရယွအ်စားနေသး
ငယ်နေသာ ပစုနွမ်ျားကုိ  ;မး်ဆီးရန်  ကွက်စတိင်ါး;မး်ပိုက်များ
ကုိ အသုုံးပြပုနိုငရ်န် လိုအပ်နေ�ကာငး်၊ ၎ငး်ပြပင် ကွက်စတိင်ါး;မး်
ပိုက်များသည် ရငှး်လငး်ရန်  လယွကူ်သပြ;င့်  အလပုတ်ငွက်ျယ်
နေ�ကာငး် ငါး;မး်လပုသ်ားများက ထတု်နေ;ာ်နေပြပာဆုိသည။်

ငါး;မး်လပုသ်ားအချ ို ့ကမူ တားပြမစ်ချက်ကုိ လိုက်နာသာွးမည်
မဟုတ်နေ�ကာငး် ပြပတ်ပြပတသ်ားသား နေပြပာဆုိခဲ့သည။်

“ငါး;မး်ပိုက်ကြကးီနေတွသုုံးရင်  ကျွန်နေတာတ်ိုလ့က်မာှ  ဒဏရ်ာ
ရတတတ်ယ။်  ပြပးီနေတာ့  အဲပိုက်နေတွက  ရငှး်လငး်;ို့  အချနိ်
နေတာ်နေတာ်နေပးရတယ။် ရငှး်လို့လညး် မလယွဘ်းူ။  ဒီနေရတက်
ဒနီေရကျချနိမ်ာှလညး် ငါးက ;မး်လို့မရဘးူ။ ကွက်စတိင်ါး;မး်
ပိုက်ကုိနေတာ့  ဆက်သုုံးနေနရမာှပ။ဲ  ကျွန်နေတာတ်ို့ကုိ  ;မး်လညး်
;မး်နေပါ။့  အ;မး်ခုံလိုက်ရုုံပ"ဲ  ဟု  နတိုုံနေကျးရာွက  ငါး;မး်
လပုသ်ားတစ်ဦးက နေပြပာပါသည။်

“ကွက်စတိင်ါး;မး်ပိုက်ကုိ  ပတိတ်ာ  တစ်ခါမှ  မ�ကားဘးူဘးူ။
ငါး;မး်သမားတိုငး်  သုုံးနေန�ကတာပ။ဲ  ဒလီိုပတိပ်စ်လိုက်တာ
ဟာ ကျွန်နေတာတ်ို့ ထမငး်အိုးကုိ ရိုက်ခွဲပစ်တာပ။ဲ ငါး;မး်လို့ရ
တဲ့ပိုက်ဆုံနဲပ့ဲ  အသက်ဆက်နေနတာနေလ။  အဲပိုက်ဆုံနေတွနဲ့ပဲ
လယလ်ပုန်ိုငတ်ာ။  ပတိပ်ငတ်ာကုိ  ဘယ်သမူှ  လက်မခုံဘးူ။
ကျွန်နေတာတ်ို့အားလုုံး ပြမစ်ထဆဲငး်ပြပးီ အတတူငူါး;မး်မယ။် သူ

တို့က  လာ;မး်ရင်  အ;မး်ခုံလိုက်မယ်"  ဟု  နတိုုံနေကျးရာွမာှ
အပြခားငါး;မး်လပုသ်ားတစ်ဦးက ဆုိပါသည။်

မတလ် (၂၈)  ရက်နေန့ လွှတ်နေတာကုိ်ယစ်ားလယှ် နေဒါ်ခငမ်ျ ို းပြမ
င့်နငှ့်  နေတွ့ဆုုံချနိတ်ငွ်  တားပြမစ်ချက်ကုိ  ဆန်က့ျင်နေ�ကာငး်  ငါး
;မး်လပုသ်ားအများစုက  တင်ပြပနေပြပာဆုိလိုနေသာလ်ညး်
(ဗမာ)ဘာသာစကားကျွမး်ကျငမ်ှုမရှိပြခငး်နှင့်  လွှတ်နေတာ်
ကုိယစ်ားလယှက် တန်ပြပနန်ေဆွးနေနးွရန် အခငွ့်အနေရးနေပးခဲ့ပြခငး်
မရှိသပြ;င့်  တင်ပြပခငွ့်မရခဲ့နေ�ကာငး်၊  အစညး်အနေဝးတငွ်
တားပြမစ်ချက်ကုိ ဆန်က့ျင်နေ�ကာငး် တင်ပြပနေဆွးနေနးွခဲ့ပြခငး် မရှိ
သပြ;င့်  ငါး;မး်လပုသ်ားများအားလုုံးက  တားပြမစ်ချက်ကုိ
သနေဘာတသူညဟု်  လွှတ်နေတာကုိ်ယစ်ားလယှက်  ထင်ပြမင်
ယဆူသာွးမညကုိ် စိုးရမိ်နေ�ကာငး် ၎ငး်က ဆက်နေပြပာပါသည။်

အဆုိပါအစညး်အနေဝးကုိ  တက်နေရာက်ခဲ့နေသာ  ငါး;မး်
လပုသ်ားများက  ကျ ို က်မနေရာပြမို ့နယအ်တငွး်ရှိ  ငါး;မး်
လပုသ်ားများကုိ  လုိက်လုံစညး်ရုုံးစုစညး်ပြပးီ  တားပြမစ်ပတိပ်င်
ချက်ကုိ ဆန့်ကျငသ်ာွးမညဟု်လညး် ၎ငး်က ဆုိသည။်

နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံ  (Mawlamyine  Cement
Limited – MCL) ကုိ Siam Cement Group (SCG) နငှ့်
Pacific Link Cement Industries (PLCI) တို့က ပးူနေပါငး်
တည်နေထာငခ်ဲ့သည။်  လနွခ်ဲ့နေသာနစ်ှအနညး်ငယအ်တငွး်  ငါး
မျ ို းစတိမ်ျားနငှ့် နေရနေနသတ္တဝါများ ရာှးပါးလာပြခငး်၊ နေကာင်နေရ
ကျဆငး်လာပြခငး်အပြပင်  ကမး်ပါးပြပို ပြခငး်၊  ပြမစ်ကမး်နုံနေဘးရှိ
နေနအိမမ်ျား  ထခိိုက်ပျက်စးီပြခငး်၊  နေဒသခုံငါး;မး်
လပုသ်ားများ၏ ငါး;မး်ပိုက်များ ပျက်စးီဆုုံးရုံှုးပြခငး်၊ နေသာက်
သုုံးနေရရရှိမှု  ခက်ခလဲာပြခငး်၊  နေတာတငွး်သစ်ဥသစ်;မုျား၊
ပရနေဆးပငမ်ျားနငှ့် သစ်ဝါးများ ရယသူုုံးစွဲမှု ကန့်သတပ်တိပ်င်
ခုံရပြခငး်သည်  နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံလညပ်တမ်ှု၏
အကျ ို းဆက်များပြ;စ်သည။်

၂၀၁၈  ခနုစ်ှတွငလ်ညး်  နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံက
ငာှးရမး်ထားနေသာ  နေကျာက်မးီနေသးွတငသ်နေဘaာတစ်စးီက
နေဒသခုံငါး;မး်လပုသ်ားပြ;စ်သူ မပပဲ၏ဲ ငါး;မး်နေလှနငှ့် တိုက်မိ
ရာ မပပဲ ဲနေသဆုုံးခဲ့ရသည။်

ငါးနေကာင်နေရ  ကျဆငး်လာပြခငး်၊  နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံ
က  ငာှးရမး်ထားနေသာ  သနေဘaာများနေ�ကာင့်  ငါး;မး်ပိုက်များ
မ�ကာခဏ  ပျက်စးီပြခငး်၊  ပြမစ်ကမး်ပြပို သပြ;င့်  ကမး်နုံနေဘးရှိ
နေနအိမမ်ျား  ထိခိုက်သပြ;င့်  ပြပုပြပင;်ာနေထးရပြခငး်များ  ပြ;စ်နေပါ်
နေနသည့်�ကားက  ယခအုခါတငွလ်ညး်  ကွက်စတိင်ါး;မး်ပိုက်
များကုိ  တားပြမစ်ပြခငး်များ  ပြပုလပုလ်ာပြပနသ်ပြ;င့်  ကျ ို က်မနေရာ
နေဒသခုံ ငါး;မး်လပုသ်ားများမာှ စားဝတ်နေနနေရးခက်ခလဲာမှုကုိ
ရငဆုိ်င်နေန�ကရသည။် 

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
အခွ�င့်�
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သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနှင့်  ရာသီဥတုပြေ�ပာင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍  ပြေမာ်လမြမိုင်ဘိလပ်ပြေ�မ
စက်ရုံကုို ပြေ"သခုံများ အ�ပစ်တင်
ပြေမ ၂၊ ၂၀၁၉

ရာသဦတပုိုမိုပပူြပငး်လာပြခငး်နေ�ကာင့် မနွ်ပြပညန်ယ် ကျ ို က်မနေရာ
ပြမို ့နယ်  နေကာပ့နေနာ့နေကျးရာွမှ  နေဒသခုံများက ပြငးီတာွးလျက်ရှိ
ပြပးီ  အဆုိပါရာသဦတုနေပြပာငး်လလဲာမှုသည်  နေမာလ်ပြမို င်
ဘလိပ်နေပြမစက်ရုုံ  လညပ်တ်နေနမှုနငှ့်  တစ်မျ ို းတစ်;ုုံသက်ဆုိင်
နေနသညဟု် အဆုိပါနေဒသခုံများက ထင်ပြမငယ်ဆူနေန�ကသည။်

နေနရွာသတီငွသ်ာမက နေဆာငး်ရာသတီငွပ်ါ  အပခူျနိ်ပြမင့်မားနေန
ပြခငး်သည်  ဘိလပ်နေပြမစက်ရုုံ  အဆက်မပြပတလ်ညပ်တ်နေနမှု
နေ�ကာင့် ပြ;စ်နေ�ကာငး် နေကာပ့နေနာ့နေကျးရာွ သမုနဘနုး်နေတာ်ကြကးီ
နေကျာငး်မ ှနေကျာငး်ထိုငဆ်ရာနေတာက် ယဆူနေနသည။်

"အရငတ်နုး်ကဆုိ နေဆာငး်တငွး်ဆုိ  နေအးပြပးီနေတာ့  နေနရွာသဆုိီ
အပခူျနိက်  ပုုံမနှန်ေလာက်ပါပ။ဲ  ဒါနေပမယ့်  အခကု  မတူနေတာ့
ဘးူ။  နေဆာငး်တငွး်လညး်  ပ၊ူ  နေနွဆုိ  ပိုနေတာငပ်လူာတယ။်
နေရတငွး်နဲ့  စမး်နေချာငး်က  နေရနေတွလညး်  ခမး်လာတယ်"  ဟု
ဆရာနေတာက် မနိ့်�ကားပါသည။်

"အရငန်စ်ှက ဒအီချနိဆုိ်  ပတူာနေတာပ့တူယ၊်  ဒါနေပမယ့်  ခုံနိုင်
နေသးတယ။်  ဒနီစ်ှပတူာနေတာ့  ဘယလ်ိုမှ  မခုံနိုငဘ်းူ။  ပျား
နေတာငဆုိ်ရငလ်ညး်  နေတာငက်တုုံးပြ;စ်နေနပြပ။ီ  ဘလိပ်နေပြမစက်ရုုံ
က  နေနတ့ိုငး်လညပ်တ်နေနတာနေလ။  အပခူျနိမ်ျားလာတာ  အဲဒါ
နေ�ကာင့်လညး်  ပါမယထ်ငတ်ယ။်  တတိကိျကျသိ;ို့နေတာ့
ပညာရငှ်နေတွကုိ  ;တိ်ပြပးီ  သုနေတသနလပုမ်ှ  ရမယ်"  ဟု
ဆရာနေတာက် ဆက်လက်မနိ့်�ကားပါသည။်

ဆရာနေတာမ်နိ့်�ကားသက့ဲသိုပ့င်  အပခူျနိသ်ည်  တစ်နစ်ှပြပးီတစ်
နစ်ှ ပိုမိုပြမင့်မားလာနေ�ကာငး် နေဒသခုံများက နေပြပာပါသည။် နေမာ်
လပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံနေ�ကာင့်  ရာသဦတုနေပြပာငး်လဲပြပးီ
အပခူျနိပ်ြမင့်မားလာသညဟု် ထင်ပြမငယ်ဆူနေသာလ်ညး်  ၎ငး်တို့
တငွ်  လက်ဆုပလ်က်ကုိင်ပြပစရာ  သက်နေသအနေထာက်အထား
အတအိကျမရှိနေသးဟု ရာွသရူာွသားများက နေပြပာသည။်

"ရာသဦတကု မတရားပတူယ။် အရငတ်နုး်ကဆုိ ပျားနေတာငန်ဲ့
နေတာငပ်တဝ်နး်ကျင်နေတွက  စမိး်လနး်စိုနေပြပနေနတာပ။ဲ  အခု
နေတာ့ ဘာမှ မရှိနေတာဘ့းူ" ဟု နေဒသခုံတက်ကြကလွှုပရ်ာှးသတူစ်
ဦးပြ;စ်သ ူနိုငထ်နွး်�ကညက် နေပြပာပါသည။်

၎ငး်တို့အား ဆန့်ကျင်နေနမှုများကုိ  နေပြ;သမိ့်ရနအ်တွက် နေမာလ်
ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံက  ပျားနေတာငမ်ှ  ထုုံးနေကျာက်များကုိ
နေ;ာက်ခွဲရာတွင်  အကြကမိအ်နေရအတွက်နငှ့်  နေ;ာက်ခွဲမှုပြပငး်အား
ကုိ နေလျှာခ့ျပြခငး်၊ ဥပသု်နေနမ့ျားတငွ် နေ;ာက်ခွဲမှုကုိ ရပန်ားပြခငး်

များ  ပြပုလပုခ်ဲ့သည။်  သို့နေသာ်  ထုိသို့လပုရ်ုုံမျှပြ;င့်  သဘာဝ
ပတဝ်နး်ကျငယ်ိုယငွး်ပျက်စးီလာမှုကုိ  ရပတ်န့်နိုငမ်ညမ်ဟုတ်
ဟု နေဒသခုံများက ဆုိသည။်

ရာသဦတုနေပြပာငး်လပဲူပြပငး်လာမှုသည်  နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမ
စက်ရုုံ  လညပ်တမ်ှုနေ�ကာင့်ဟု  ကျနိး်နေသနေပါက်  နေပြပာဆုိရန်
ခက်ခဲနေသာလ်ညး် နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံနေ�ကာင့် အတ္ထရုံ
ပြမစ်အတငွး်  နေရနေနသတ္တဝါများနငှ့်  ငါးများ  အနေကာင်နေရ  ကျ
ဆငး်လာပြခငး်၊  ပြမစ်ကမး်ပါး  ပြပို ကျပြခငး်နငှ့်  နေသာက်သုုံးနေရ၊
သစ်နေတာထွက်ပစ္စညး်များနငှ့်  သစ်ဝါးများ  ရရှိရနခ်က်ခဲပြခငး်
စသညတ်ို့  ပြ;စ်ပာွးလာသညမ်ာှ  အမနှပ်င်ပြ;စ်နေ�ကာငး်  နေဒသခုံ
များက ဆုိသည။်

နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမစက်ရုုံသည်  Siam  Cement  Group
(SCG) နငှ့်  Pacific Link Cement Industries (PLC) တို့
အကျ ို းတပူးူနေပါငး်ထားသည့်  စက်ရုုံပြ;စ်ပြပးီ  (၄၀)  မဂီါဝပ်
နေကျာက်မးီနေသးွစမွး်အငသ်ုုံး  လျှပစ်စ်ဓာတအ်ားပြ;င့်  တစ်နေန့
လျှင ်ဘလိပ်နေပြမတနခ်ျနိ ်(၅,၀၀၀) ထတုလ်ပုလ်ျက်ရှိသည။်
S
နေဒသတငွး်အပခူျနိပ်ြမင့်မားလာမှုသည်  နေမာလ်ပြမို ငဘ်လိပ်နေပြမ
စက်ရုုံနငှ့်  တိုက်ရိုက်သက်ဆုိငသ်ညဟု်  မနေပြပာနိုငန်ေသာလ်ညး်
နေရချ ို ရရှိနိုငမ်ှု  နေလျာက့ျလာပြခငး်၊  နေသာက်သုုံးနေရ  ရာှးပါးလာ
ပြခငး်သည် ရာသဦတုနေပြပာငး်လလဲာမှုနေ�ကာင့်ပြ;စ်နေ�ကာငး်  The
Guardian  သတငး်စာက  ၂၀၁၈  နစ်ှကုနပ်ိုငး်တွင်  နေ;ာ်ပြပခဲ့
သည။်  သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်နေပါ်  မှီခိုပြပးီ  အသက်နေမွး
ဝမး်နေကျာငး်ပြပုလပု်နေနရသမူျားအတွက်မူ  ရာသဦတု
နေ;ာက်ပြပနပ်ျက်စးီလာမှုသည်  အမနှတ်ကယ်  ထည့်သငွး်
စဉး်စားရမည့်  အချက်တစ်ခု  ပြ;စ်နေ�ကာငး်  အဆုိပါသတငး်စာ
က နေထာက်ပြပခဲ့သည။်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
အခွ�င့်�
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ပြေ�မ�မှုပ်မိုင်း  မကြကာခဏ ပြေပါက်ကွဲမှုပြေကြကာင့်  ရာွသူရွာသားများ  စိတ်ပြေသာကပြေရာက်၊  �ခုံများကို  စွန့်
ပစ်
ပြေမ ၃၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ ဧပြပလီ (၂၃) ရက်နေနတ့ငွ် တနသaာရတီိုငး် နေရပြ;ူပြမို ့နယ်
အလယစ်ခနး်နေကျးရာွအနးီရှိ  နေ�ကာငလ်ျှာကွငး်မှ  အသက်
(၆၃)  နစ်ှအရယွ်  အမျ ို းသမးီတစ်ဦးပြ;စ်သူ  နေဒါ်နငှး်ဆီသည်
ကွမး်သးီပြခုံတငွ်  ကွမး်သးီနေရာက်ရငး်  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်နငး်မသိပြ;င့်
၎ငး်၏  ဝဘဲက်နေပြခမကုိ  ဆုုံးရုံှုးခဲ့ရသည။်  လက်ရှိအချနိတ်ငွ်
၎ငး်အား  ထားဝယ်ပြမို ့  ပြပညသ်ူ့နေဆးရုုံသို့  ပို့နေဆာငထ်ားပြပးီ
နေဒသခုံများထုံမှ  နေငနွေ�ကးအကူအညီ ရရှိပါက ရနကု်န်နေဆးရုုံး
ကြကးီသို့ ပို့နေဆာင်ကုသသာွးမည်ပြ;စ်နေ�ကာငး် သရိသည။်

"ဒအီချနိက်  ကွမး်သးီနေကာက်တဲ့အချနိဆုိ်နေတာ့  အကုနလ်ုုံးက
ကွမး်ပြခုံမာှပဲ  အလပုရ်ှုပ်နေန�ကတယ။်  နေဒါ်နငှး်ဆီကနေတာ့
သမူျားပြခုံမာှ  ကွမး်သးီနေကာက်ပြပးီ  စားဝတ်နေနနေရးကုိ  နေပြ;ရငှး်
နေနရတဲ့သပူါ။  ကွမး်သးီနေကာက်ရငး်  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်  နငး်မိပြပးီ
နေပြခမတစ်;က်  ပြပတသ်ာွးတယ်"  ဟု  အလယစ်ခနး်နေကျးရာွ
အုပခ်ျုပန်ေရးမှူ း ဦးတင့်ဆနး်က နေပြပာပါသည။်

မနွပ်ြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရငှး်၏  အချက်အလက်များ
အရ ၂၀၁၈ နေအာက်တိုဘာလမှ  စတင၍် တနသaာရတီိုငး်  နေရ
ပြ;ူပြမို ့နယအ်တငွး်ရှိ  ပြခုံများတငွ်  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်နေပါက်ကဲွမှု  (၇)
ကြကမိ်  ပြ;စ်ပာွးခဲ့သည။်  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်အန္တရာယ်နေလျှာခ့ျနိုငရ်န်
ရညရ်ယွ၍်  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်အ�ကုံနေပးအ;ွဲ့  Mine  Advisory
Group  (MAG)  က  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်ကုိ  မညသ်ို့သရိှိနိုင်သည၊်
မညသ်ို့  နေရှာငရ်ာှးရမညစ်သညကုိ်  နေဒသခုံပြပညသ်မူျားအား
အသပိညာနေပးခဲ့သည။်

"မိုငး်နငး်မရိင်  ဘယလ်ိုလပုရ်မလဆုိဲတာ  MAG  က
ကျွန်နေတာတ်ို့ကုိ သင်နေပးတယ။် ဒလီိုသငတ်နး်မျ ို း နေနာက်တစ်
ကြကမိ်  ထပ်နေပး;ို့  ကျွန်နေတာတ်ို့  နေတာငး်ဆုိထားတယ။် ဒါနေပမ
ယ့် ပညာနေပးရုုံနေလာက်ပဲဆုိရင် ဘာမှနေပြပာငး်လလဲာမာှ မဟုတ်
ဘးူ။  ကျွန်နေတာတ်ို့  လိုချငတ်ာက  ကျွန်နေတာတ်ို့နေဒသမာှ  နေပြမ
ပြမှု ပမ်ိုငး်  လုုံးဝကငး်စငသ်ာွး;ိုပ့။ဲ  ဒီနေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်နေတွ  မရှိမပှဲ
ကျွန်နေတာ်ပြခုံမာှ  ပြပနအ်လပုလ်ပုန်ိုငမ်ယ။်  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်နငး်မမိာှ
နေ�ကာက်နေနရမယဆုိ်ရင်နေတာ့ ပြခုံပြပနသ်ာွး;ို့ အဆငမ်နေပြပဘးူ။ ဒီ
လိုနေ�ကာင့်ပဲ  ကွမး်သးီနေတွ  အနေတာ်နေလး  ဆုုံးရုံှုးလိုက်ရတယ်"
ဟု ဦးတင့်ဆနး်က နေပြပာပါသည။်

နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်နေ�ကာင့် ထခိိုက်ဒဏရ်ာရရှိမှုများနငှ့် နေသဆုုံးမှုများ
မ�ကာခဏပြ;စ်ပာွးနေနသပြ;င့် နေ�ကာငလ်ျှာကွငး်အနးီရှိ ကွမး်သးီ
ပြခုံများကုိ  ၂၀၁၈  နေအာက်တိုဘာနငှ့်  နိုဝငဘ်ာလနေနာက်ပိုငး်
နေဒသခုံများက စနွ်ပ့စ်ထားခဲ့�ကသည။် 

"နေ�ကာငလ်ျှာကွငး်က  ကျွန်နေတာ့်ပြခုံကုိ  မသာွးရဲနေတာဘ့းူ။  ပြခုံ
သာွးတဲ့သူနေတွက နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး် ခဏခဏနငး်မိနေနနေတာ ့ပြခုံကုိ မ
သာွးဘဲ  ဒအီတိုငး်ပစ်ထားလိုက်တယ။် အခုနေတာ့  ကွမး်သးီခးူ
ချနိန်ေရာက်ပြပ။ီ ပြခုံမသာွးရဲနေတာ့ ဝင်နေငွနေတွ အနေတာဆ်ုုံးရုံှုးလိုက်
ရတယ။်  ကျွန်နေတာတ်ို့  ဒလီိုခုံစားနေနရတာဟာ  တရားလား။
တာဝနရ်ှိသူနေတွအနေနနဲ့ ဒီပြပဿနာကုိ အပြမနဆ်ုုံးနေပြ;ရငှး်နေပးနေစ
ချငတ်ယ"်  ဟု အလယစ်ခနး်နေကျးရာွမှ  ပြခုံပိုငရ်ငှတ်စ်ဦးပြ;စ်သူ
ဦးနေဝက နေပြပာပါသည။်

"နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်နေတွ  ခဏခဏနေပါက်ကဲွပြပးီနေနာက်ပိုငး်  ဘယ်ပြခုံ
ရငှမ်ှ ပြခုံထမဲသာွးနေတာဘ့းူ။ ဒါနေပမယ့် အခတုနေလာနေတာ့ အချ ို ့
ပြခုံရငှ်နေတွ  ပြခုံထဲပြပနဆ်ငး်နေနတာမျ ို းနေတွ  ရှိလာတယ။်  နေဒါ်
နငှး်ဆီလညး် ဒထီကဲ တစ်နေယာက်ပ။ဲ ရာွသားနေတွကနေတာ့ နေပြမ
ပြမှု ပမ်ိုငး်နေတွ  မရှိနေတာဘ့းူ  ထငတ်ာနေပါ။့  ဒါနေပမယ့်  ဒလီိုမျ ို း
လညး် ပြ;စ်လာနေရာ ပြခုံထဲပြပနသ်ာွး;ို့  နေ�ကာက်�ကပြပနန်ေရာ"  ဟု
အလယစ်ခနး်နေကျးရာွ အုပခ်ျုပ်နေရးမှူ းက နေပြပာပါသည။်

အလယစ်ခနး်နေကျးရာွသည်  မနွ်ပြပညသ်စ်ပါတနီငှ့်  ကရင်
အမျ ို းသားအစညး်အရုုံးတို့  လှုပရ်ာှးထနိး်ချုပသ်ည့်  နယ်နေပြမ
ပြ;စ်သပြ;င့်  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်နေပါက်ကဲွမှုပြ;စ်စဉ်ကုိ  နေကျးရာွအုပ်ချုပ်
နေရးမှူ းက အဆုိပါအ;ွဲ့အစညး်  (၂)  ခစုလုုံးသို့ သတငး်နေပးပိုခ့ဲ့
သည။် သို့နေသာ် မညသ်ည့်အ;ွဲ့အစညး်ကမျှ စုုံစမး်စစ်နေဆးပြခငး်
မရှိဘဲ  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်နငှ့်ပတသ်က်နေသာ  ပြခမိး်နေပြခာက်မှုများ
အန္တရာယမ်ျားကုိ နေပြ;ရငှး်ရန် စတိဆ်န္ဒနညး်ပါးနေနသည။်

၂၀၁၈  နေအာက်တိုဘာလနေနာက်ပိုငး်  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်  (၇)  ကြကမိ်
နေပါက်ကဲွခဲ့နေသာလ်ညး်  ယခုနေဒါ်နငှး်ဆီဒဏရ်ာရရှိခဲ့သည့်
နေပါက်ကဲွမှုအပါအဝင် မညသ်ည့်နေပါက်ကဲွမှုမျှ လက်သညမ်နေပါ်
ခဲ့နေချ။

နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်နေ�ကာင့်  ပြ;စ်နေပါ်လာနေသာ  အကျ ို းဆက်များကုိ
တားဆီးနေ;ျာက်;ျက်နိုငရ်နအ်တက်ွ  နိုငင်ုံနေတာအ်စိုးရအနေနပြ;
င့်  ကမ္ဘာကု့လသမဂ္ဂ၏  ၁၉၉၇  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်တားဆီးပြခငး်
စာချုပကုိ်  လက်မတှ်နေရးထိုး  လုိက်နာကျင့်သုုံးရမည့်အပြပင်  ပြမ
နမ်ာတ့ပမ်နေတာန်ငှ့်  တိုငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိင််အ;ွဲ့အစညး်
များကလညး်  နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်  ထတုလ်ပု်ပြခငး်နငှ့်  အသုုံးပြပုပြခငး်
များကုိ  ချက်ချငး်ရပတ်န့်ရမည်  ပြ;စ်သည။်  နိုငင်ုံနေတာအ်စိုးရ၊
တပမ်နေတာန်ငှ့်  တိုငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်;ွဲ့အစညး်များ
ပးူနေပါငး်၍ နေပြမပြမှု ပမ်ိုငး်များနငှ့်  ပြပညတ်ငွး်စစ်တငွ်  အသုုံးပြပုခဲ့
သည့်  နေပါက်ကွဲနေစတတသ်ည့်  အကြကငွး်အကျနပ်စ္စညး်များကုိ
ရာှနေ;ရွငှး်လငး်ရမည ်ပြ;စ်သည။်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
အခွ�င့်�
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၂၀၁၉ ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပြေန့ ထုတ်�ပန်ပြေကြကညာချက်
ပြေမ ၃၊ ၂၀၁၉

ယနေနက့ျနေရာက်နေသာ ကမ္ဘာစ့ာနယဇ်ငး်လတွလ်ပခ်ငွ့်နေန့ကုိ မနွ်ပြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရငှး်က ကြကို ဆုိလိုက်သည။်

လတွလ်ပ်ပြပးီ  အမှီအခိုကငး်နေသာ  စာနယဇ်ငး်သည်  စစ်
မနှန်ေသာ ဒမီိုကနေရစ၏ီ အုတ်ပြမစ်ပြ;စ်နေ�ကာငး်  မနွ်ပြပညလ်ူ့အခွ
င့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရငှး်က  ယုုံ�ကညပ်ါသည။်  သတငး်သမား
များကုိ  ပြခမိး်နေပြခာက်ပြခငး်  သို့တညး်မဟုတ်  နေရငုုံနှုတပ်တိ်ပြ;စ်
နေစပြခငး်၊ အမနှတ်ရားကုိ တားဆီး;ုုံးကွယ်ပြခငး်သည် ဒမီိုကနေရ
စ၏ီ  အနေပြခခုံပြ;စ်နေသာ  လတွလ်ပမ်ှု၊  တရားမျှတမှု၊  တနး်တူ
ညမီျှမှုနငှ့်  ကုိယစ်ားပြပုမှုများကုိ  ရနလ်ိုတိုက်ခိုက်နေသာ
အပြပုအမ ူနေဆာငရ်ွက်ချက်များ ပြ;စ်သည။်

စာနယဇ်ငး်(မဒီယီာ)သည် တာဝနခ်ုံမှု  တာဝနယ်မူှုကုိ  ပြ;စ်နေပါ်
နေစသည။်  တိုငး်ပြပည၏်  အငအ်ားစုများကုိ  ဘက်လိုက်ပြခငး်
ကငး်နေစပြပးီ  တရားမျှတမှုကုိ  နေပါ်နေပါက်နေစသည။်
တိုငး်ပြပည၏်  နိုငင်ုံနေရးမူဝါဒများနငှ့်ပတသ်က်ပြပးီ  မနှကု်နစ်ာွ
ဆုုံးပြ;တခ်ျက်ချနိုင်နေစရန် လိုအပ်နေသာ သတငး်အချက်အလက်

များကုိ  ပြပညသ်လူထူလုက်ဝယသ်ို့  အပန်ငှး်နေဆာင်�ကဉး်
နေပးသည။်

ပြမနမ်ာနိုငင်ုံ၏  ဒမီိုကနေရစီအသငွကူ်းနေပြပာငး်နေရးကာလ
တစ်နေလျှာက်  စာနယဇ်ငး်(မဒီယီာ)၏  အနေရးပါခဲ့မှုကုိ
အသအိမတှပ်ြပုနေသာအားပြ;င့်  မမိတိို့၏  လုုံပြခုံ နေရး၊  ဘဝနငှ့်
လတွလ်ပခ်ငွ့်တို့ကုိ  စနေတးခဲ့နေသာ  သတငး်သမားများ၊
အယဒ်တီာများနငှ့်  ထတု်နေဝသမူျားအားလုုံးကုိ မနွ်ပြပညလ်ူ့အခွ
င့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရငှး်က ဦးညွှတဂ်ဏုပ်ြပုပါသည။် သတငး်မနှ်
နေပါ်နေပါက်နေရးအတွက်  မမိတိို့၏  လတွလ်ပခ်ငွ့်နငှ့်  အသက်
ခန္ဓာတို့ကုိ  စနေတးခဲ့သမူျားကုိလညး်  လှုက်လှုက်လှဲလှဲ
နေကျးဇးူတငရ်ှိပါသည။်
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အခွ�င့်�
 အရေ�းရေ�ာင့်�ရေ�းရှ� င့်�းက ထု� တ်�ရေ�သည်�                                                                                  ၁၈



၂၀၁၉  ခနုစ်ှဆုိလျှင်  ပြမနမ်ာနိုငင်ုံအနေနပြ;င့်  ဒမီိုကနေရစီ
လမး်နေ�ကာငး်နေပါ်တငွ်  နေလျှာက်လမှး်လာခဲ့သညမ်ာှ  (၈)  နစ်ှ
သာရှိသည့်အတက်ွ ပြမနမ်ာနိုငင်ုံ၏ သတငး်လတွလ်ပခ်ငွ့်သည်
လညး်  လတွလ်ပစ်ာွထတု်နေ;ာ်နေပြပာဆုိခငွ့်ကုိ  တားပြမစ်
ချုပခ်ျယ်နေသာ  ဥပနေဒများ၏  တုိက်ရိုက်ပြခမိး်နေပြခာက်မှုနေအာက်
တငွသ်ာ ရှိနေနသည။် ၁၈၆၁ ရာဇသတ်ကြကးီဥပနေဒ ပဒ်ုမ (၅၀၀)
အပြပင်  ၂၀၁၃  ဆက်သယွ်နေရးဥပနေဒ  ပဒ်ုမ  ၆၆(ဃ)  တို့ပြ;င့်
အစိုးရနငှ့်  တပမ်နေတာကုိ်  နေဝ;နပ်ြပစ်တငသ်မူျားအား
အပြပစ်နေပးအနေရးယခူဲ့သည။်  နိုငင်ုံနေတာအ်�ကညည်ို ပျက်နေစမှု
ပဒ်ုမပြ;င့်  သတငး်သမားများကုိ  ပုုံမနှ;်မး်ဆီးနေထာငခ်ျလျက်ရှိ
သည။် ၂၀၁၄ သတငး်စာနယဇ်ငး်ဥပနေဒကလညး် နေဝ;နမ်ှုများ
ကုိ ပတိပ်ငတ်ားဆီးရနန်ငှ့် နိုငင်ုံပိုငမ်ဒီယီာများကုိ ပြမငှ့်တငရ်န်
အစိုးရကုိ အခွင့်အာဏာနေပးအပထ်ားသည။်

၂၀၁၇  နိုငင်ုံသားများ၏  ပဂု္ဂ လဆုိ်ငရ်ာလတွလ်ပမ်ှုနငှ့်  ပဂု္ဂ လ်
ဆုိငရ်ာလုုံပြခုံ မှုကုိ  ကာကွယ်နေပးနေရးဥပနေဒကလညး်
အာဏာပိုငမ်ျားကုိ  ပြပစ်တငန်ေဝ;နပ်ြခငး်  မပြပုလပုန်ိုင်နေစရန်
တားဆီးထားသည။်  နေနာက်ဆုုံးအနေနပြ;င့်  ကုိလိုနီနေခတဥ်ပနေဒ
များပြ;စ်သည့်  ၁၉၀၈  မတရားအသငး်အက်ဥပနေဒနငှ့်  ၁၉၂၃
နိုငင်ုံနေတာလ်ျှ ို ့ဝက်ှချက်အက်ဥပနေဒပြ;င့်လညး်  တိုငး်ရငး်သား
လက်နက်ကုိငအ်;ွဲ့အစညး်များနငှ့်  နေတွ့ဆုုံနေမးပြမနး်မှု  ပြပုလပု်

သည့်၊  အဆုိပါအ;ွဲ့အစညး်များ၏  နေနရာသို့  သာွးနေရာက်
သတငး်ရယသူည့် သတငး်သမားများကုိ ;မး်ဆီးခဲ့သည။်

အထက်ပါ  သုံတူနေ�ကာငး်ကဲွဥပနေဒများပြ;င့်  နေကျာ်�ကားသမူျား
ကုိ  လူမှုကနွရ်က်တငွ်  နေဝ;နဆ်န်က့ျငသ်ူ  မညသ်ကုိူမဆုိ
တရားစွဲဆုိခဲ့သည။်

ဒမီိုကနေရစပီြပုပြပငန်ေပြပာငး်လမဲှုနေ�ကာင့်  ပြမနမ်ာနိုငင်ုံတွင်
အနေပြပာငး်အလမဲျား  ပြ;စ်နေပါ်လာနေသာလ်ညး်  သတငး်မဒီယီာ
များအနေပါ် နေနာက်ထပတ်;န ်တိုက်ခိုက်ပြခငး်သည် လနွခ်ဲ့ပြပပီြ;စ်
သည့် စစ်အုပခ်ျုပ်နေရးကုိ ပြပနန်ေပြပာငး်သတရိနေစသည။် သတငး်
သမားများ၊  အယဒ်တီာများနငှ့်  ထတု်နေဝသမူျားအနေနပြ;င့်  မ
တရား;မး်ဆီးပြခငး်၊ ထိနး်သမိး်ပြခငး်နငှ့် တန်ပြပနအ်နေရးယူပြခငး်
ရနမ်ှ  လတွက်ငး်မသှာလျှင်  ပြမနမ်ာနိုငင်ုံအနေနပြ;င့်  ဒမီိုကနေရစ၊ီ
လူ့အခငွ့်အနေရးနငှ့်ပြငိမး်ချမး်နေရးတို့ကုိ  နေ;ာ်နေဆာငန်ိုငမ်ည်
ပြ;စ်သည။်

စာနယဇ်ငး်(မဒီယီာ)ဥပနေဒများကုိ  နိုငင်ုံတကာစုံနှုနး်နှင့်အညီ
ပြပင််ဆငပ်ြခငး်  မပြပုသမျှကာလပတလ်ုုံး  ပြမနမ်ာနိုငင်ုံ၏  အသငွ်
ကူးနေပြပာငး်နေရးကာလသည်  မညသ်ည့်အခါမျှ  ပြပည့်စုုံနိုငမ်ည်
မဟုတ်နေချ။

ပြမနမ်ာနိုငင်ုံမှ  ၂၀၁၉ ကမ္ဘာစ့ာနယဇ်ငး်လတွလ်ပခ်ငွ့်နေနကုိ့  ကြကို ဆုိဂဏု်ပြပုနေသာ အရပ်;က်အ;ွဲ့အစညး်နေပါငး်  (၁၈၉)  ;ွဲ့နငှ့်အတူ
မနွပ်ြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရငှး်က နေအာက်ပါအချက်များကုိ အစိုးရထုံက လပု်နေဆာင်နေပးရန ်နေတာငး်ဆုိလိုက်သည။်

 စာနယဇ်ငး်(မဒီယီာ)နေ�ကာင့် နေထာငက်ျနေနနေသာ နိုငင်ုံနေရးအကျဉး်သားများအားလုုံးကုိ ချက်ချငး်လွှတ်နေပးရန်
 နိုငင်ုံတကာမူနေဘာငန်ငှ့်  စုံနှုနး်များနငှ့်  ကုိက်ညီနေစရနအ်တက်ွ  ဆက်သယွ်နေရးဥပနေဒ  ပဒ်ုမ  ၆၆(ဃ)၊  ၁၉၀၈  မတရား

အသငး်အက်ဥပနေဒ၊  ၁၉၂၃  နိုငင်ုံနေတာလ်ျှ ို ့ဝက်ှချက်အက်ဥပနေဒ၊  ၁၈၁၆  ရာဇသတ်ကြကးီဥပနေဒပဒ်ုမ  (၅၀၀)၊  ၂၀၁၄
စာနယဇ်ငး်(မဒီယီာ)ဥပနေဒနငှ့် ၂၀၁၇ နိုငင်ုံသားများ၏ ပဂု္ဂ လဆုိ်ငရ်ာလတွလ်ပမ်ှုနငှ့် ပဂု္ဂ လဆုိ်ငရ်ာလုုံပြခုံ မှုကုိ ကာကွယ်
နေပးနေရးဥပနေဒများကုိ ပြပငဆ်ငပ်ြခငး် သို့မဟုတ ်;ျက်သမိး်ပြခငး် ပြပုလပု်နေပးရန်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
အခွ�င့်�
 အရေ�းရေ�ာင့်�ရေ�းရှ� င့်�းက ထု� တ်�ရေ�သည်�                                                                                  ၁၉



သကြက-နတ်ွင်း  အဖွဲဝင်အင်အား  မလုံုပြေလာကဟ်ုဆိုကာ  ရဲတပ်ဖွဲက သက်ငယ်မု"ိမ်းမှုကို  စုံုစမ်းစစ်််
ပြေဆးရန် �ငင်းဆန်
ပြေမ ၆၊ ၂၀၁၉

မနွပ်ြပညန်ယ်  ကျ ို က်မနေရာပြမို ့နယ်  နတိုုံနေကျးရာွမှ  အသက်
(၃၀)  အရယွရ်ှိ  အမျ ို းသားတစ်ဦးပြ;စ်သူ  နိုင-်----  သည်  ၎ငး်
နေနအမိအ်နးီတွင်  အပိ်နေပျာ်နေနနေသာ  အသက်  (၁၁)  အရယွ်
မနိး်ကနေလးငယကုိ် ၂၀၁၉ ဧပြပလီ  (၁၅)  ရက်နေနတ့ငွ် အဓမ္မပြပု
ကျင့်ရန ်�ကုံစညခ်ဲ့သည။် 

"သူ့အမိက်  ပငလ်ယန်ဲ့နးီနေတာ့  နေလဝငန်ေလထက်ွနေကာငး်
တယ။်  ကနေလးနေတွက  သူအ့မိ်နေအာက်မာှ  နေဆာရ့တာကုိ
သနေဘာကျ�ကတယ။် တစ်နေန့နေတာ့ ကနေလးနေတွ နေဆာ့နေနတနုး်
မာှ  ကျွနမ်ညမီနေလးက အပိ်နေပျာသ်ာွးတယ။်  သအူပိ်နေပျာသ်ာွး
တာကုိ မသိနေတာ့  တစ်ပြခားကနေလးနေတွက သူ့ကုိထားပြပးီ  အမိ်
ပြပနသ်ာွး�ကတယ။်  ညနေန  (၄)  နာရီနေလာက်မာှ  သူနေရာက်လာ
ပြပးီ  ညမီနေလးကုိနေတွ့နေတာ့  မနှုးဘဲ  အမိ်နေနာက်နေ;းကုိ  သယ်
သာွးတယ။်  ညမီနေလးက  နိုးလာနေတာ့  နေအာတ်ာနေပါ။့  သကူ
ညမီနေလးပါးစပကုိ်ပတိ်ပြပးီ  လညပ်ငး်ညစ်ှတယ။်  နာှနေခါငး်က
နေသးွထက်ွပြပးီ မျက်နာှလညး် ပြပာနမှး်လာတယ။် နေပြခလက်နေတွ
မာှလညး်  ဒဏရ်ာနေတွ  ရထားတယ်"  ဟု  မနိး်ကနေလးငယ၏်
အစ်မပြ;စ်သကူ နေပြပာပါသည။်

မနိး်ကနေလးငယ၏်  နေပြပာ�ကားချက်အရ  လညပ်ငး်ညစ်ှခုံနေနရ
ချနိတ်ငွ် အမိ်နေရှ့မှ လူနေခါ်သုံ�ကားသပြ;င့် နိုင်----- က ၎ငး်အား
လွှတလ်ိုက်ပြပးီ အမိ်နေပါ်သို့ ထက်ွနေပြပးသာွးသည။်

"လာနေခါ်တဲ့သသူာ နေပါ်မလာရင် ကျွနမ်ညမီနေလး နေသသာွးနိုင်
တယ။်  လူနေခါ်သုံ�ကားလို့  ညမီနေလးကုိ  လွှတ်နေပးလိုက်တာ။
လွှတလ်ွှတခ်ျငး်  မလှုပန်ိုငဘ်းူ။  ငိုနေနတယ။် ဒဏရ်ာနေတွကနေန
နေသးွနေတွထက်ွနေနတယ။် အမိန်နီားချငး်နေတွက သိနေတာ့ ကျွနမ်
ကုိ ဆက်သယွ်�ကတယ။် အုပခ်ျုပ်နေရးမှူ းရုုံးကုိနေရာ ရစဲခနး်ကုိ
ပါ တိုင်�ကားခဲ့ပါတယ်" ဟု အစ်မပြ;စ်သူက ဆက်နေပြပာပါသည။်

ရအဲနေရးပိုငသ်ည့်အမှုပြ;စ်သည့်အတက်ွ  ၎ငး်တို့အနေနပြ;င့်
နိုင-်----  ကုိ  ;မး်ဆီးနေပးနိုငပ်ြခငး်မရှိနေ�ကာငး်၊  ရစဲခနး်ကုိသာ
တိုင်�ကားသတငး်ပို့သင့်နေ�ကာငး် အုပခ်ျုပ်နေရးမှူ းက အစ်မပြ;စ်
သအူား နေပြပာ�ကားခဲ့သည။်

ရစဲခနး်သို့  သာွးနေရာက်တိုင်�ကားရာတငွ်  ရအဲရာရှိက သကြကaန်
ကာလပြ;စ်သပြ;င့်  ရတဲပ်;ွဲ့ဝငအ်ငအ်ား  လုုံနေလာက်မှု  မရှိ
နေ�ကာငး်၊  အမှုကုိ  နေနာက်မစှုုံစမး်နေပးမည်ပြ;စ်နေ�ကာငး်  အစ်မ
ပြ;စ်သကုိူ နေပြ;�ကားခဲ့သည။်

"ရစဲခနး်ဆီက ဘာမကုိှ မ�ကားရနေသးတာ။ ကျူးလနွတ်ဲ့သူကုိ
;မး်မပိြပလီား၊  လတွသ်ာွးပြပလီား  ကျွနမ်တို့  ဘာမှ  မသရိဘးူ။
ကျူးလနွသ်ကူ  လတွ်နေနတယလ်ို့  ထငတ်ဲ့အတက်ွ  ကျွနမ်တို့
လုုံပြခုံ နေရးကုိလညး် စတိပ်ူနေနရတယ။် သူပြပနလ်ာပြပးီ  ကျွနမ်တို့
ကုိ ရနမ်မူာှလညး် စိုးတယ်" ဟု အစ်မပြ;စ်သကူ နေပြပာပါသည။်

နေဆးရုုံတငွ်  (၅)  ရက်�ကာ  ကုသမှုခုံယူပြပးီနေနာက်တငွ်
မနိး်ကနေလးငယ၏်  ဒဏရ်ာများ  သက်သာလာသညဟု်  သရိ
သည။်

မနွပ်ြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရှငး်၏ ဌာနခွဲတစ်ခုပြ;စ်နေသာ
အမျ ို းသမးီနငှ့် ကနေလးအခငွ့်အနေရးအစအီစဉက် ထတု်နေဝခဲ့သ
ည့်  "ပနး်နေကာငး်အညနွ်က့ျ ို း"  အစရီငခ်ုံစာတငွ်  မဒုမိး်မှုများ
တငွ်  ရပ်နေကျးအဆင့်တငွ်  ညှိနှုငး်နေကျနေအးနေပးပြခငး်ပြ;င့်  နေပြ;
ရငှး်နေန�ကသပြ;င့်  နစ်နာသမူျားမာှ  ရသင့်ရထိုက်နေသာ  တရား
မျှတမှုများကုိ  ဆုုံးရုံှုးနေနရနေ�ကာငး်၊  နစ်နာသမူျားကုိ
နေလျာ်နေ�ကးနေငွလက်ခုံပြပးီ  နေကျနေအးရန်  ရပ်နေကျးအုပခ်ျုပ်နေရး
မှူ းများက နေပြပာဆုိ;ိအားနေပးနေနနေ�ကာငး် နေ;ာ်ပြပခဲ့သည။် 

ယခုပြ;စ်စဉတ်ငွမ်ူ  အုပခ်ျုပ်နေရးမှူ းက  အမှုကုိ  ရစဲခနး်သို့
တိုင်�ကားရန်  နေပြပာဆုိခဲ့သပြ;င့်  မဒုမိး်မှုများကုိ  ကုိငတ်ယွ်နေပြ;
ရငှး်ရာတငွ်  နေပြပာငး်လမဲှုအနညး်ငယရ်ှိလာပြပဟုီ  ဆုိရမည်
ပြ;စ်သည။်

သို့နေသာ်  ရတဲပ်;ွဲ့အနေနပြ;င့်  လပု််နေဆာငခ်ျက်အားနညး်ပြခငး်နငှ့်
ပငွ့်လငး်ပြမငသ်ာမှု  မရှိပြခငး်တို့နေ�ကာင့်  နစ်နာသမူျားနငှ့်  ၎ငး်
တို့၏မသိားစုဝငမ်ျားအနေနပြ;င့်  အမှုကိစ္စနငှ့်ပတသ်က်ပြပးီ
တစ်စုုံတရာသရိှိရန်  ရက်သတ္တပတမ်ှ  လနေပါငး်များစာွ  နေစာင့်
ဆုိငး်ခဲ့�ကရသည။်

အမှုကိစ္စလာနေရာက်တိုင်�ကားနေသာလ်ညး်  အနေရးယစူုုံစမး်နေပး
ရန်  လပု်နေဆာငမ်ှုမရှိပြခငး်သည်  ရတဲပ်;ွဲ့အနေနပြ;င့်  စမွး်နေဆာင်
ရညအ်ားနညး်ပြခငး်ပြ;စ်ပြပးီ  လငိအ်�ကမး်;က်မှုနေ�ကာင့်  နစ်နာခဲ့
ရသမူျားကုိ  တရားမျှတမရရှိနေအာင်  တားဆီးနေနသက့ဲသို့  ပြ;စ်
နေနသည။်

ထပမ်ုံ၍နေပြပာဆုိရလျှင် ပြမနမ်ာနိုငင်ုံတစ်ဝနး်လုုံးရှိ အမျ ို းသမးီနှ
င့်ကနေလးငယမ်ျားကုိ လငိအ်�ကမး်;က်မှုရနမ်ှ ကာကွယန်ိုငရ်န်
အတက်ွ  လွှတ်နေတာအ်နေနပြ;င့်  အမျ ို းသမးီများအနေပါ်
အ�ကမး်;က်မှုကုိ တားဆီးကာကွယ်ပြခငး်အက်ဥပနေဒကုိ အပြမန််
ဆုုံးပြပဋ္ဌာနး်အတည်ပြပုသင့်ပါသည။်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
အခွ�င့်�
 အရေ�းရေ�ာင့်�ရေ�းရှ� င့်�းက ထု� တ်�ရေ�သည်�                                                                                  ၁၁၀



 NCA ကို အပြေကြကာင်း�ပမြပီး ဖမ်းဆီးထားပြေသာ မူးယစ်ပြေဆးပြေရာင်းချသူစစ်သားတစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲသို့
လွှဲပြေ�ပာင်းပြေပးရန် နယ်လုံုဝန်ကြကီးက မွန်�ပည်သစ်ပါတီကို ဖိအားပြေပး
ပြေမ ၉၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ မတလ် (၂၀) ရက်နေနတ့ငွ် ပြမနမ်ာတ့ပမ်နေတာမ်ှ စစ်သား
တစ်ဦးနငှ့်  အရပသ်ား  (၇)  ဦးကုိ  မးူယစ်နေဆးဝါး
နေရာငး်ဝယ်နေ;ာက်ကားမှုပြ;င့်  မနွ်ပြပညသ်စ်ပါတကီ
မနွပ်ြပညန်ယ်  မဒုုုံပြမို ့နယ်  ကွမလ်ာှနေကျးရာွအနးီတငွ်  ;မး်ဆီး
ထနိး်သမိး်ခဲ့သည။်  အဆုိပါ;မး်ဆီးရမသိမူျားကုိ  မနွ်ပြပညသ်စ်
ပါတ၏ီ  ဥပနေဒအရ  စရီငဆ်ုုံးပြ;တရ်န်  စစီဉထ်ားနေသာလ်ညး်
မနွပ်ြပညန်ယ်  လုုံပြခုံ နေရးနှင့်  နယစ်ပ်နေရးရာဝန်ကြကးီဌာန၏
နေတာငး်ဆုိမှုနေ�ကာင့်  အဆုိပါစစ်သားကုိ  မနွ်ပြပညသ်စ်ပါတကီ
မနွပ်ြပညန်ယရ်တဲပ်;ွဲ့သို ့လွဲှနေပြပာငး်နေပးခဲ့ရသည။်

၂၀၁၉  မတလ်  (၂၂)  ရက်နေနတ့ငွ်  ထတု်ပြပနခ်ဲ့နေသာ
နေ�ကညာချက်အရ မနွ်ပြပညန်ယ် နယလ်ုုံဝနက်ြကးီက ;မး်ဆီးထား
နေသာ  စစ်သားကုိ  လွှတ်နေပးရန်  နေတာငး်ဆုိခဲ့နေ�ကာငး်  သရိ
သည။်  ၎ငး်ပြပင်  မနွ်ပြပညန်ယအ်စိုးရ၏  အုပခ်ျုပမ်ှုနေဒသတငွ်
ကြကို တငအ်နေ�ကာငး်�ကားပြခငး်မရှိဘဲ တပအ်ငအ်ား ချထားပြခငး်၊
လှုပရ်ာှးပြခငး်တို့နေ�ကာင့်  နိုငင်ုံလုုံးဆုိငရ်ာအပစ်အခတရ်ပစဲ်နေရး
စာချုပ် (Nationwide Ceasefire Agreement  - NCA) ကုိ
ချ ို းနေ;ာက်သညဟု်  အဆုိပါဝန်ကြကးီဌာနက  မနွ်ပြပညသ်စ်ပါတီ
ကုိ စပွ််စွဲခဲ့သည။်

"နယလ်ုုံက  နေတာငး်နေတာလ့ညး်  ကျွန်နေတာတ်ို့က  လွဲှနေပးရမာှ
နေပါ။့  သကူ  စစ်သားတစ်နေယာက်ပြ;စ်နေနနေတာ့  NCA  စာချုပ်
အတိုငး်  မနွ်ပြပညန်ယအ်စိုးရနငှ့်  ပးူနေပါငး်နေဆာငရ်က်ွသာွးပါ ့
မယ။်  ဒါနေပမယ့်  ကျနတ်ဲ့အရပသ်ား  (၇)  ဦးကနေတာ့  မနွ်ပြပည်
သစ်ပါတကီ ဆက်လက်ထနိး်သမိး်ထားမာှ ပြ;စ်ပါတယ်" ဟု မု
ဒုုံပြမို ့နယ်  မနွ်ပြပညသ်စ်ပါတဆီက်ဆုံနေရးရုုံးမှ  ဥက္ကဋ္ဌပြ;စ်သူ  နိုင်
ရာဇာက နေပြပာပါသည။်

မနွပ်ြပညသ်စ်ပါတမီှ တပ်�ကပက်ြကးီနိုငမ်ိုငန်ေဝး၏ နေပြပာ�ကားချက်
အရ  အဆုိပါ;မး်ဆီးထားနေသာတပသ်ားပြ;စ်သူ  ရဲနေကျာဇ်ငဦ်း
သည်  အမတှ်  (၂၀၉)  နေပြခလျငတ်ပရ်ငး်မှ  ပြ;စ်ပြပးီ  ၎ငး်အား
မးူယစ်နေဆးပြပား  (၁၁၆)  ပြပားနငှ့်အတူ  ;မး်ဆီးရမခိဲ့ပြခငး်
ပြ;စ်နေ�ကာငး် သရိသည။်

"မးူယစ်နေဆးသုုံးစွဲတာ  နေတာ်နေတာ်ပြမင့်တက်လာတယ။်  ဒါ
နေ�ကာင့်  မးူယစ်နေဆးနေရာငး်တဲ့သူနေတွ  သုုံးတဲ့သူနေတွ  ;မး်ဆီး
နေပး;ို့  ပြပညသ်လူထူကု  နေတာငး်ဆုိလာတာ။  ;မး်တဲ့အထမဲာှ
စစ်တပက်  တပသ်ားတစ်ယာက်ပါ  ပါလာတယ။်  သူ့ကုိနေတာ့
မနွပ်ြပညန်ယရ်တဲပ်;ွဲ့ ကုိ  လွဲှနေပြပာငး်နေပးလိုက်ပါပြပ"ီ  ဟု  နိုင်
နေအာငမ်နေငးက နေပြပာပါသည။်

မဒုုုံပြမို ့မရစဲခနး်မှ  ရမဲှူ းမိုးလငွဦ်းက တပသ်ားရဲနေကျာဇ်ငဦ်းကုိ
မနွပ်ြပညသ်စ်ပါတကီ  ၂၀၁၉  ဧပြပလီ  (၂၄)  ရက်နေနတ့ငွ်
လွဲှနေပြပာငး်နေပးခဲ့နေ�ကာငး်၊ ၎ငး်အား မးူယစ်နေဆးဝါးနငှ့် စတိကုိ်
နေပြပာငး်လဲနေစနေသာ နေဆးဝါးများဆုိငရ်ာဥပနေဒ ပဒ်ုမ  (၁၉)  ပြ;င့်
စွဲချက်တငထ်ားနေ�ကာငး် နေပြပာပါသည။်

မနွပ်ြပညသ်စ်ပါတ၊ီ  မနွ်ပြပညန်ယအ်စိုးရနငှ့်  တပမ်နေတာတ်ို့
အ�ကား ယခငက်လညး် တငး်မာမှုများ ရှိခဲ့သည။်

၂၀၁၉ မတလ်တငွ်  နေရးပြမို ့နယ်  ရာမညနကိာယဆရာနေတာ၏်
အန္တမPာပနတငွ် လုုံပြခုံ နေရးရယူနေနနေသာ မနွ်ပြပညသ်စ်တပ;်ွဲ့ဝင်
များကုိ  စစ်ဝတစ်ုုံဝတ်ဆင်ပြခငး်  မပြပုရန်  တပမ်နေတာက်  လာ
နေရာက်တားပြမစ်ခဲ့သည။် ၂၀၁၈ စက်တငဘ်ာလတငွလ်ညး် မနွ်
လမူျ ို းနေရးရာလှုပရ်ာှးမှုများကုိ  မနွ်ပြပညန်ယ်  နယစ်ပန်ငှ့်
လုုံပြခုံ နေရးဝနက်ြကးီဌာနက  တငး်�ကပခ်ဲ့ပြပးီ  ၂၀၁၈  မတလ်တငွ်
လညး် မနွ်ပြပညသ်စ်ပါတဦီးနေဆာင်ကျငး်ပသည့် လူမျ ို းအလိုက်
နိုငင်ုံနေရးနေဆွးနေနးွပွဲ(မနွ)်များတငွ်  တက်နေရာက်မည့်  လဦူးနေရ
ကုိ တပမ်နေတာက် ကန်သ့တခ်ဲ့သည။်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
အခွ�င့်�
 အရေ�းရေ�ာင့်�ရေ�းရှ� င့်�းက ထု� တ်�ရေ�သည်�                                                                                  ၁၁၁



အ�ပစ်မဲ့ရွာသားကို ပစ်သတ်ခဲ့သူ ဗိလု်ကြကီးအား ပြေထာင်"ဏ် (၁၀  ) နှစ် ချမှတ်
ပြေမ ၂၄၊ ၂၀၁၉ 

မနွပ်ြပညန်ယ်  နေရးပြမို ့နယ်  ကုလားဂတုက်ျွနး်မှ  ဦးတငစ်ိုးပြမင့်
အား ပစ်သတခ်ဲ့သူ အမတှ် (၅၈၇) နေပြခလျငတ်ပရ်ငး်မှ ဗိုလ်ကြကးီ
ပြ;စ်သူ  နေအာငကုိ်မငး်ကုိ  ၎ငး်ပြပစ်မှုအတွက်  အလပု်�ကမး်နငှ့်
နေထာငဒ်ဏ ်(၁၀) နစ်ှ ကျခုံနေစရန် နေမာလ်ပြမို ငခ်ရိုငတ်ရားရုုံးက
၂၀၁၉ နေမလ (၂၀) ရက်နေနတ့ငွ် အမနိ့်ချခဲ့သည။်

နိုငင်ုံသားစစိစ်နေရးကဒ်ပြပား  ပြပသနိုငပ်ြခငး်မရှိသပြ;င့်  အဆုိပါ
ဗိုလ်ကြကးီက ဦးတငစ်ိုးပြမင့်အား ပစ်သတခ်ဲ့ပြပးီ တစ်နစ်ှနငှ့် နေလး
လအ�ကာတငွ ်တရားရုုံးက ထုိသိုဆ့ုုံးပြ;တခ်ဲ့ပြခငး် ပြ;စ်သည။်

ဗိုလ်ကြကးီနေအာငကုိ်မငး်ကုိ  မမိနိငှ့်မသက်ဆုိငန်ေသာ  အရပသ်ား
များ၏  နေပြမယာအပြငငး်ပာွးမှုကိစ္စရပမ်ျားတငွ်  ဝင်နေရာက်နေပြ;
ရငှး်ခဲ့မှုနငှ့်  အရက်နေသစာ  နေသာက်စားမးူယစ်မှုတို့အတက်ွ
တပမ်နေတာအ်က်ဥပနေဒပဒ်ုမ  ၆၅၊  ၄၇  (၁)  တို့ပြ;င့်  စွဲချက်  (၂)
ရပတ်င၍်  အကျဉး်စစ်တရားရုုံးချုပ်ပြ;င့်  စစ်နေဆးစရီငခ်ဲ့
နေ�ကာငး်၊  အရပသ်ား ဦးတငစ်ိုးပြမင့်အား နေသနတ်ပြ;င့်  ပစ်ခတ်
သတ်ပြ;တခ်ဲ့မှုအတက်ွ တပမ်နေတာအ်က်ဥပနေဒပဒ်ုမ  (၇၂)  အရ
စစ်နေဆးစရီငန်ိုင်ပြခငး်  မရှိသပြ;င့်  အရာရှိအား  နယ်;က်
တရားရုုံးသို့  ဆက်လက်လွဲှနေပြပာငး်နေပးသာွးမည်ပြ;စ်နေ�ကာငး်
မသိားစုဝငမ်ျားကုိ လနွခ်ဲ့နေသာနှစ်က အနေ�ကာငး်�ကားခဲ့သည။်

ပြ;စ်သင့်ပြ;စ်ထိုက်နေသာ  တရားမျှတမှုရရှိနေရးအတွက်  နေသဆုုံး
သ၏ူဇနးီပြ;စ်သကူ  မနွ်ပြပညန်ယအ်စိုးရနငှ့်  နေရးပြမို ့နယ်
အနေပြခစိုက် အမတှ်  (၁၉)  စစ်ဆင်နေရးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပတ်ို့အား
တင်ပြပခဲ့နေသာလ်ညး် တုု့ံပြပနမ်ှုတစ်စုုံတရာ မရရှိခဲ့နေချ။  ဇနးီပြ;စ်
သကူ  ပြ;စ်စဉကုိ်  ပြမနမ်ာနိုငင်ုံအမျ ို းသားလူ့အခငွ့်အနေရး
နေကာမ်ရငှသ်ို့  တိုင်�ကားခဲ့ပြပးီ  နေကာမ်ရငှ၏်  နေတာငး်ဆုိချက်
အရ  ဗိုလ်ကြကးီပြ;စ်သကုိူ  အရပ်;က်တရားရုုံးသို့  လွဲှနေပြပာငး်
စစ်နေဆးရန်  တပမ်နေတာက်  သနေဘာတခူဲ့သည။်  တရားစရီင်
ပြခငး်ကုိ ၂၀၁၈ နိုဝငဘ်ာလ (၂၇) ရက်နေနတ့ငွ ်စတငခ်ဲ့သည။်

"သနူဲ့ ကျွနမ်နဲ့က ရနသ်ူနေတွလညး် မဟုတဘ်းူ။ တစ်နေယာက်နဲ့
တစ်နေယာက်  ရန်ပြငို းနေတွလညး်  မရှိဘးူ။  နိုငင်ုံနေတာ်က
ဆုုံးပြ;တတ်ဲ့အတိုငး်  သူ့ပြပစ်မှုအတက်ွ ပြပစ်ဒဏခ်ုံရတာပ။ဲ ဒါက

ကျွနမ်  ဆုုံးပြ;တတ်ာလညး်  မဟုတ။်  ဒါနေပမယ့်  တရားရုုံး
ဆုုံးပြ;တခ်ျက်နဲပ့တသ်က်ပြပးီနေတာ့  နေကျနပပ်ါတယ"်  ဟု
နေသဆုုံးသ၏ူဇနးီပြ;စ်သူ နေဒါ်ခင်နေဆွတငက် နေပြပာပါသည။်

"ရုုံးချနိး်တိုငး်ကုိ  တက်နိုင်;ို့ဆုိတာ  ကျွနမ်တို့အတက်ွ
နေတာ်နေတာ်နေလး  ခက်ခဲခဲ့ပါတယ။်  ရုုံးချနိး်  (၃၀)  နေလာက်ကုိ
တက်ခဲ့ရပါတယ။်  ကျွနမ်သမးီဆုိ  တစ်ခါတနေလ  နေကျာငး်
အပျက်ခုံပြပးီ  ရုုံးချနိး်တက်ခဲ့ရတာပါ။  နေမလ  (၂၇)  ရက်ဆုိ
တရားရုုံးဆုုံးပြ;တခ်ျက်ကုိ  စာထတု်နေပးမယ်  နေပြပာတယ"်  ဟု
နေဒါ်ခင်နေဆွတင်က နေပြပာပါသည။်

၂၀၀၈ ;ွဲ့စညး်ပုုံအနေပြခခုံဥပနေဒ အပိုင် (၂၀-ခ) အရ တပမ်နေတာ်
သည်  တပပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာကိစ္စအားလုုံးကုိ  လတွလ်ပစ်ာွ  စမီုံခန်ခ့ွဲ
စရီင်နေဆာငရ်က်ွပိုငခ်ငွ့်  ရှိသညဟု်  နေ;ာ်ပြပထားသည။်  အဆုိပါ
အချက်နေ�ကာင့်  တပမ်နေတာသ်ားများကုိ ၎ငး်တို့ကျူးလနွ်နေသာ
ပြပစ်မှုများနငှ့်ပတသ်က်၍ အနေရးယူနေဆာငရ်က်ွရာတငွ် ခက်ခမဲှု
ရှိနေနပြပးီ  တပမ်နေတာသ်ားများအနေနပြ;င့်  ပြပစ်မှုပြပစ်ဒဏမ်ှ
ကငး်လတွခ်ွင့်ရရှိနေနသည့် သနေဘာမျ ို း သက်နေရာက်နေနသည။်

ဗိုလ်ကြကးီနေအာင်ကုိမငး်ကုိ  အပြပစ်မဲ့ပြပညသ်အူား  ပစ်သတခ်ဲ့မှု
အတက်ွ အရပ်;က်တရားရုုံးသို့  လွဲှနေပြပာငး်ပြပးီ  ထိုက်သင့်နေသာ
ပြပစ်ဒဏခ်ျမတှန်ိုငခ်ဲ့ပြခငး်သည်  လက်ခုံနေကျနပ;်ယွ်  ကိစ္စတစ်ခု
ပြ;စ်ပြပးီ  နစ်နာသမူသိားစုဝငမ်ျားအနေနပြ;င့်လညး်  အဆုိပါ
ဆုုံးပြ;တခ်ျက်ကုိ နေကျနပ�်ကမညဟု် နေမျှာလ်င့်ပါသည။်

ယခကိုစ္စတငွ်  လူ့အခငွ့်အနေရးနေကာမ်ရငှ၏်  လပု််နေဆာင်
ချက်သည်  နေအာင်ပြမငခ်ဲ့သညဟု်  နေပြပာဆုိရမည်ပြ;စ်သည။်
သို့နေသာ်နေကာမ်ရငှအ်နေနပြ;င့် အ;ွဲ့ဝငမ်ျားကုိ နေရွးချယရ်ာတငွ် ပွ
င့်လငး်ပြမငသ်ာမှုပိုမိုရှိလာရန၊်  အစိုးရနေလာငး်ရပိ်နေအာက်မှ
သးီပြခားလတွလ်ပစ်ာွ  ရပတ်ညန်ိုငရ်နန်ငှ့်  ပါရမီဝူါဒများကုိ
အတအိကျလိုက်နာနိုငရ်န် လိုအပ်နေနနေသးသည။် 

နေသဆုုံးသူ  ဦးတငစ်ိုးပြမင့်တငွ်  ဇနးီပြ;စ်သနူငှ့်  သားသမးီ  (၃)
နေယာက် ကျနရ်စ်ခဲ့သည။်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
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ရဲအရာရှိများက မု"ိမ်းမှုနှင့် မူးယစ်ပြေဆးမှုတရားခုံများဆီမှ လာဘ်ပြေငွများ ပြေတာင်းခုံ
ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၉

မနွပ်ြပညန်ယ် မဒုုုံနငှ့် သုံပြ;ူဇရပ်ပြမို ့နယမ်ျားတငွ် မှုခငး် (၂) ခနုှ
င့်ပတသ်က်၍  ရအဲရာရှိများက  လာဘ်နေငွနေတာငး်ခုံခဲ့သညဟု်
သရိသည။်  မနိး်ကနေလးငယတ်စ်ဦးအား  အဓမ္မပြပုကျင့်မှုနငှ့်
ဘနိး်စာရက်ွများလက်ဝယ်နေတွ့ရှိမှုတို့တငွ်  ပြပစ်ဒဏမ်ျား
နေလျာက့ျနေအာင် လပု်နေဆာင်နေပးမညဟု်ဆုိကာ ရအဲရာရှိများက
နေငွနေ�ကးနေတာငး်ခုံခဲ့ပြခငး်  ပြ;စ်သည။်  အဆုိပါပြ;စ်စဉမ်ျားနငှ့်
ပတသ်က်၍  ကာယကုံရငှမ်ျားက  သက်ဆုိငရ်ာဌာများ၊
မနွပ်ြပညန်ယအ်စိုးရနငှ့်  ပြပည်နေထာငစု်အဆင့်ဌာနများသို့
တိုင်�ကားစာများ နေပးပို့ခဲ့သည။်

ပထမပြ;စ်စဉမ်ာှ ၂၀၁၉ နေမလ  (၁၈)  ရက်နေနတ့ငွ်  မဒုုုံပြမို ့နယဒု်
စခနး်မှူ းခငန်ေမာငထ်နွး်က မဒုမိး်မှုတရားခုံအပြ;စ် စပွစ်ွဲခုံထား
ရသူ  မဒုုုံပြမို ့နယ်  နေကာခ့ပုုံနေကျးရာွသား၏  ;ခငပ်ြ;စ်သထူုံမှ
လာဘ်နေငွ  (၂)  သနိး်  နေတာငး်ခုံခဲ့သညကုိ်  စုုံစမး်စစ်နေဆးရန်
နေမာလ်ပြမို ငခ်ရိုင် ပြပညသ်ူ့ရတဲပ်;ွဲ့က သုံပြ;ူဇရပ်ပြမို ့နယရ်မဲှူ းကုိ
ညွှန်�ကားခဲ့သည။်

(၁၂)  နစ်ှအရယွမ်နိး်ကနေလးငယကုိ်  ဝမး်ကွဲအစ်ကုိနေတာစ်ပသ်ူ
က အကြကမိက်ြကမိအ်ဓမ္မပြပုကျင့်ခဲ့ရာ ၂၀၁၉ နေမလ (၁၈)  ရက်နေန့
တငွ်  မခိင်ပြ;စ်သကူ မဒုုုံရစဲခနး်သို့ တိုင်�ကားခဲ့သည။် စပွစ်ွဲခုံရ
သကုိူ  ;မး်ဆီးခဲ့ပြပးီ  ရာဇသတ်ကြကးီပဒ်ုမ  (၃၇၆)  မဒုမိး်မှုပြ;င့်
စွဲချက်တငခ်ဲ့သည။်

"သမးီကုိ (၅) ကြကမိ ်မဒုမိး်ကျင့်ခဲ့တယ။် မလပုခ်ငမ်ာှ ပနး်နေရာင်
နေဆးပြပား  အပြမတဲိုက်တယ။် အနေမ့ကုိ  ပြပနန်ေပြပာပြပရင်  ရိုက်မယ်
လို့ နေပြပာတယ်" ဟု မနိး်ကနေလးက နေပြပာပါသည။်

မခိငပ်ြ;စ်သကူ  ပြ;စ်စဉကုိ်  တိုင်�ကားပြပးီနေနာက်ပိုငး်တငွ်  ရဲ
အရာရှိက  စပွစ်ွဲခုံရသ၏ူ;ခငပ်ြ;စ်သူကုိ  ပစ်မတှထ်ားလာခဲ့
သည။်

"နေမလ (၁၈) ညနေန (၄) နာရီနေလာက်မာှ ရနဲစ်ှနေယာက်က အမိ်
ကုိလာပြပးီ  ကျွန်နေတာ့်ကုိ  လာနေခါ်တယ။်  ဘာလို့လာနေခါ်မနှး်
ကျွန်နေတာလ်ညး်  မသဘိးူ။  ဒါနေပမယ့်  လိုက်သာွးခဲ့ပါတယ။်
ရစဲခနး်လညး်နေရာက်နေရာ  စခနး်မှူ းက  ဘာမနေပြပာညာမနေပြပာ
ကျွန်နေတာ့်မျက်နာှကုိ  (၂)  ချက်  ထိုးလိုက်တယ။်  နေနာက်ပြပးီ
မနက်ပြ;နမ်နက် (၉)  နာရမီာှ ပိုက်ဆုံ  (၂)  သနိး် လာနေပးရမယ်
လို့ နေပြပာတယ။် ကျွန်နေတာ်က လက်လပုလ်က်စားတစ်နေယာက်
ပြ;စ်လို့ အဲနေလာက်နေငွကုိ မနေပးနိုငဘ်းူလို့ ပြပနန်ေပြပာခဲ့တယ။် အဲဒီ
လိုဆုိ (၁) သနိး်နေတာ့ နေပးရမယလ်ို့ သကူ နေပြပာတယ်" ဟု စပွစ်ွဲ
ခုံရသ၏ူ;ခငပ်ြ;စ်သကူ နေပြပာပါသည။်

နေနာက်တစ်နေန့  နေနလ့ညတ်ငွမ်ှ  နေတာငး်ဆုိထားသည့်  နေငွ
ပမာဏကုိ ရာှနေ;နွိုငသ်ည့်အတွက် ;ခငပ်ြ;စ်သကူ ရစဲခနး်သို့ မ
သာွးဘဲ  ရာအမိမ်ှူ းပြ;စ်သူ  ဦးပြမင့်အမိသ်ို့  သာွးကာ  အဆုိပါနေငွ
များကုိ ရစဲခနး်သို့နေပးအပ်နေပးရန် နေတာငး်ဆုိပြပးီ နေငွနေ�ကးများ
ကုိ နေပးအပခ်ဲ့သည။်

နေနာက်ပိုငး်တငွ် နေမးပြမနး်ရာ ဦးပြမင့်က အဆုိပါနေငနွေ�ကးကိစ္စနငှ့်
ပတသ်က်၍  သရိှိပြခငး်မရှိနေ�ကာငး်၊  မတှခ်ျက်နေပးလိုပြခငး်  မရှိ
နေ�ကာငး် နေပြ;�ကားခဲ့သည။်

ပြ;စ်စဉကုိ်  လမူှုကွနရ်က်မတှဆင့်  �ကားသခိဲ့နေသာ  နေမာလ်ပြမို င်
ခရိုငရ်တဲပ်;ွဲ့က  ဒုရမဲှူ းခင်နေမာငး်ထနွး်ကုိ  စုုံစမး်စစ်နေဆးရန်
သုံပြ;ူဇရပ်ပြမို ့နယ်  စခနး်မှူ းအား ၂၀၁၉ နေမလ  (၂၃)  ရက်နေန့
တငွ် ညွှန်�ကားခဲ့သည။်

နေနာက်ပြ;စ်စဉတ်စ်ခမုာှ  သုံပြ;ူဇရပ်ပြမို ့နယ်  ဝယသ်နွ်နေချာငရ်ာွ
တငွ်  ဘနိး်စာရက်ွများ  ;မး်ဆီးရမခိဲ့ရာ  အမှုနေလျာပ့ါးနေအာင်
ပြပုလပု်နေပးမညဟု်ဆုိကာ ရတဲပ်�ကပတ်စ်ဦးပြ;စ်သူ နေကျာဇ်ငဦ်း
က တရားခုံပြ;စ်သ၏ူ မသိားစုဝငမ်ျားထုံမ ှလာဘ်နေငွ (၆) သနိး်
နေတာငး်ခုံခဲ့သည။်

၂၀၁၉ နေမလ  (၁၉)  ရက်နေနတ့ငွ်  တရားခုံပြ;စ်သအူား  ;မး်ဆီး
ရမခိဲ့ပြပးီ မးူယစ်နေဆးဝါးနငှ့် စတိကုိ်နေပြပာငး်လဲနေစနေသာ နေဆးဝါး
များဆုိငရ်ာ ဥပနေဒပဒ်ုမ ၁၆(ဂ) နငှ့် ၂၀(က) တို့ပြ;င့် စွဲချက်တင်
ခဲ့သည။် တရားခုံပြ;စ်သ၏ူ မခိင၏် နေပြပာ�ကားချက်အရ သား
ပြ;စ်သူ  ;မး်ဆီးခုံရပြပးီ  မ�ကာမတီငွ်  ရတဲပ်�ကပန်ေကျာဇ်ငဦ်းနငှ့်
ရပမ်ရိပ်;များက  ၎ငး်အမိသ်ို့  နေရာက်ရှိလာပြပးီ  သားပြ;စ်သ၏ူ
ပြပစ်မှုကုိ  သုုံးစွဲမှုအပြ;စ်  နေလျှာခ့ျနေပးမညဟု်ဆုိကာ  နေငကွျပ်
(၁၀) သနိး် နေတာငး်ခုံခဲ့သည။်

"ရပမ်ရိပ်;နေတွနဲ့  တပ်�ကပန်ေကျာဇ်ငဦ်းက  ကျွနမ်အမိကုိ်
နေရာက်လာပြပးီ အမှုကုိ သုုံးစွဲမှုအပြ;စ် နေလျှာ့နေပးမယ၊် အဲအတက်ွ
(၁၀)  သနိး် နေပးရမယလ်ို့ နေပြပာတယ။်  (၁၀)  သနိး်နေတာ့ မနေပး
နိုငဘ်းူ  နေပြပာနေတာ့  (၇)  သနိး်  နေပးရမယ်  နေတာငး်တယ။်  အဲ
နေလာက်လညး် မနေပးနိုငဘ်းူ၊  (၅)  သနိး်နေလာက်ပဲ  နေပးနိုငမ်ယ်
လို့  ပြပနန်ေပြပာခဲ့တယ။်  အဲနေလာက်နေတာ့  မရဘးူလို့  သကူ နေပြပာ
တယ။် ဒါနဲ့  ညှိနှုငး်ရငး်နဲ့  (၆)  သနိး်နေပး;ို့  သနေဘာတခူဲ့တယ။်
နေနာက်နေန့  အုပခ်ျုပ်နေရးမှူ းအိမမ်ာှ  နေပး;ို့  နေပြပာဆုိခဲ့�ကတယ်"
ဟု မခိငပ်ြ;စ်သူက နေပြပာပါသည။်

နေတာငး်ဆုိနေသာ  နေငွနေ�ကးများကုိ  အချနိမ်မီရာှနေ;နွိုငသ်ပြ;င့်
အုပခ်ျုပ်နေရးမှူ းအမိသ်ို ့မသာွးဘ ဲရပမ်ရိပ်;များနငှ့် ရတဲပ်�ကပ်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
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ပြ;စ်သကုိူ  နေကျးရာွရှိ  ဘရုားနေကျာငး်တစ်ခအုနးီတငွ်  နေတွ့ဆုုံ
ကာ  နေငွနေ�ကးများကုိ  နေပးအပ်ခဲ့သည။်  သို့နေသာ်  တရားခုံပြ;စ်
သ၏ူ  ဦးနေလးက  အဆုိပါပြ;စ်စဉကုိ်  သရိှိပြပးီနေနာက်တငွ်
နိုငင်ုံနေတာအ်တိုငပ်ငခ်ုံရုုံး၊  အဂတလိိုက်စားမှုတိုက်;ျက်နေရး
နေကာမ်ရငှန်ငှ့် မနွ်ပြပညန်ယအ်စိုးရရုုံးသို့ တိုင်�ကားခဲ့သည။်

"ဒကိီစ္စကုိ  မတိုငဘ်းူဆုိရင်  ရာွသားနေတွဆီက သတူို့  နေငဆွက်
နေတာငး်နေနမာှပ။ဲ အရငက်လညး် ဒလီိုမျ ို း ခဏခဏနေတာငး်;းူ
တယ။်  ဒလီိုကိစ္စနေတွ  နေနာက်ထပမ်ပြ;စ်;ို့  တိုင်�ကားရတာပါ"
ဟု ဦးနေလးပြ;စ်သကူ ဆုိပါသည။်

"သားကနေတာ့ နေထာငက်ျမာှပလဲို့ ရတဲပ်�ကပက် နေပြပာတယ။် ဒါ
နေပမယ့် သူ  အကုနလ်ုုံး  တာဝနယ်ူနေပးမယ၊် တငထ်ားတဲ့စာကုိ
ပြပနရ်ပုသ်မိး်နေပး;ို့ သကူ နေတာငး်ပနတ်ယ။် စာက တငထ်ားပြပးီ
ပြပဆုိီနေတာ့  ပြပနရ်ပုသ်မိး်;ို့  မပြ;စ်နိုငန်ေတာဘ့းူလို့  ကျွနမ်က
ပြပနန်ေပြပာလိုက်တယ်" ဟု မခိငပ်ြ;စ်သကူ နေပြပာပါသည။်

အထက်ပါ  ပြ;စ်စဉ်  (၂)  ခနုငှ့်ပတသ်က်ပြပးီ  သက်ဆုိငရ်ာ
တာဝနရ်ှိသမူျားက  မညသ်ို့ဆုုံးပြ;တမ်ညကုိ်  မသရိှိရနေသး
နေသာလ်ညး်  အလားတကိူစ္စရပမ်ျားနေ�ကာင့်  မနွ်ပြပညန်ယန်ငှ့်
ပြမနမ်ာနိုငင်ုံတစ်ဝနး်လုုံးရှိ ပြပညသ်လူထူမုျား၏ လူနေနမှုဘဝနငှ့်

စားဝတ်နေနနေရးတို့တငွ်  ထခိိုက်မှုရှိနေနသညမ်ာှ  အမနှပ်င်
ပြ;စ်သည။်

ဘနိး်စာရက်ွ;မး်ဆီးရမသိည့်ပြ;စ်စဉ်ကုိ  �ကည့်မညဆုိ်ပါက
ပြမနမ်ာနိုငင်ုံတငွ်  ပြပစ်မှုပြပစ်ဒဏ်  ကြကးီနေလးစာွ  ချမတှ်ပြခငး်က
မးူယစ်နေဆးသုုံးစွဲမှုကုိ  နေလျာက့ျသာွးနေအာင်  မလပု်နေဆာငန်ိုင်
သပြ;င့်  ပြပစ်ဒဏတ်ိုးပြမငှ့်မည့်အစား  ထိနေရာက်နေသာ ကုသမှုနငှ့်
ပြပနလ်ညထ်ူနေထာင်နေရးလပုင်နး်များကုိ  ပိုမိုအနေလးနေပး
လပု်နေဆာင်သင့်သည။်

အထက်ပါက  ပြ;စ်စဉ်  (၂)  ခကု  ပြမနမ်ာနိုငင်ုံ  ပြပညသ်ူ့ရတဲပ်;ွဲ့
တငွ် အကျင့်ပျက်ပြခစားမှုများ ကျယက်ျယ်ပြပန့်ပြပန့် ပြ;စ်ပာွးနေနမှု
ကုိ  နေထာက်ပြပနေနပြပးီ  တရားဥပနေဒစိုးမိုးနေရးကုိ  အနေနာှင့်
အယက်ှပြ;စ်နေစသည။် ရာဇဝတမ်ှုဆုိငရ်ာပြပစ်ဒဏမ်ျားကုိ လက်
တလုုံးပြခား နေလျာပ့ါးနေအာင်  လုပ်နေဆာင်နေနသည့်အပြပင်  နစ်နာ
သမူျား ရာှနေ;ွနေနသည့် တရားမျှတမှုကုိလညး် နေမးှမှိနန်ေစသည။်

နေငွနေ�ကးရလိုမှုပြ;င့်  ပြပစ်မှုပြပစ်ဒဏမ်ျားကုိ  နေလျာန့ညး်သာွးနေစ
ရန်  လပု်နေဆာင်နေပးနေနသပြ;င့်  နေငမွျားတရားနိုငသ်ည့်စနစ်ကုိ
အားနေပးနေနသည။်  အဆုိပါပြ;စ်စဉမ်ျားနေ�ကာင့်လညး်
ပြပညသ်လူထူနုငှ့်  ရတဲပ်;ွဲ့ဝငတ်ို့အ�ကား  ယုုံ�ကညမ်ှု  နညး်ပါး
လာပြခငး် ပြ;စ်သည။်

ကာကွယ်�ခင်းအပြေလ့အထကို �မှင့်တင်ကြကပါစို့
(၂၀၁၉ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြေန့အတွက် ထုတ်�ပန်ပြေကြကညာချက)်
ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၉ 

ယခနုစ်ှတွင် ကျနေရာက်သည့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်နေနတ့ငွ် မနွ်ပြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရငှး်အနေနပြ;င့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်
ယုိယငွး်ပျက်စးီမှု၏ နေနာက်ဆက်တွဲဆုိးကျ ို းကုိ ခုံစားနေန�ကရနေသာ ပြမနမ်ာနိုငင်ုံတစ်ဝနး်လုုံးရှိ မနေရမတက်ွနိုင်နေသာ ပြပညသ်လူထူု
နငှ့်  တစ်သားတညး်ရှိနေ�ကာငး်  ပထမဦးစာွ နေပြပာ�ကားလိုပါသည။် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငသ်န့်ရငှး်မသှာ ကျနး်မာနေရးနငှ့်  လူနေနမှု
ဘဝ နေကာငး်မနွမ်ညပ်ြ;စ်သည။် သို့နေသာ်  နေလထ၊ု နေပြမထနုငှ့်  ပငလ်ယသ်မဒု္ဒရာများကုိ ပြပုပြပငထ်နိး်သမိး်ပြခငး် မရှိသပြ;င့် သဘာဝ
ပတဝ်နး်ကျင ်ယိုယငွး်ပျက်စးီလာကာ ဆုိးကျ ို းများ ပြ;စ်နေပါ်ခုံစားလာရသည။်

မနွပ်ြပညန်ယန်ငှ့်  ပြမနမ်ာနိုငင်ုံအနေရှ့နေတာငပ်ိုငး်ရှိ  ပြပညသ်လူထူအုများစုသည် အသက်နေမးွဝမး်နေကျာငး်နှင့်  နေနစ့ဉဘ်ဝများအတက်ွ
သဘာဝပတဝ်နး်ကျငကုိ်  မှီခိုအားထားနေနရသည။်  လယယ်ာစိုက်ပျ ို းပြခငး်၊  ငါး;မး်ပြခငး်၊  သစ်ဝါးရယူပြခငး်မအှစ  ပရနေဆးရာှနေ;ွ
သညအ်ထိ ပြမစ်နေချာငး်များနငှ့်  နေတာနေတာငမ်ျားကုိ  အားကုိးနေနရသည။် လနွခ်ဲ့နေသာနစ်ှများကပင်  အကြကးီစားရငး်နှီးပြမှု ပန်ုှံမှုများ
နေ�ကာင့်  သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်  ပျက်စးီယိုယငွး်လာသညကုိ်  မနွ်ပြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရငှး်က  မတှတ်မး်တငခ်ဲ့ပြပးီ
ပြ;စ်သည။် ဤဆုိးကျ ို းများကုိ တိုက်;ျက်ရနအ်တွက် မညသ်ို့လပု်နေဆာငသ်င့်သညကုိ် သရိှိနားလညန်ိုငရ်န် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်
ထနိး်သမိး်ကာကွယ်ပြခငး်ကုိ လပု်နေဆာင်နေနသည့် ပဂု္ဂ လ ်(၃) ဦးနငှ့် နေတွ့ဆုုံနေမးပြမနး်ခဲ့သည။်

• ဦးစိုးထနွး် - သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်ထနိး်သမိး်ကာကယွသ် ူ(သာယာမနွ် အစုအ;ွဲ့ပိုငသ်စ်နေတာ)
"သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမိး်တဲ့သတူစ်နေယာက်အနေနနဲ့  ကျွန်နေတာ့်အလပုက် သစ်ပငစ်ိုက်မယ၊် ရှိနေနတဲ့သစ်နေတာနေတွကုိ ကာ
ကွယထ်နိး်သမိး်မယ၊် နေတာရိုငး်တရိစ္ဆာန်နေတွကုိ ကာကွယမ်ယ။် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမိး်တဲ့အနေ�ကာငး်ကုိလညး် လငူယ်
နေတွ  သတိပြပုမလိာနေအာင်  မျှနေဝတယ။် သစ်နေတာအနေ�ကာငး်  ပညာနေပးတယ။်  အပငအ်မျ ို းမျ ို းအနေ�ကာငး်၊  ဒမီာှရှိတဲ့  နေတာရိုငး်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
အခွ�င့်�
 အရေ�းရေ�ာင့်�ရေ�းရှ� င့်�းက ထု� တ်�ရေ�သည်�                                                                                  ၁၁၄



တရိစ္ဆာန်နေတွအနေ�ကာငး်၊  နေနာက်ပြပးီ  အမှုက်နေတွကုိ  ဘယလ်ိုစနွ်ပ့စ်သင့်တဲ့အနေ�ကာငး်  နေပြပာပြ;စ်တယ။်  သစ်နေတာအနေ�ကာငး်
သခီျငး်နေရးတယ၊် စက်ဘးီစးီပြပို ငပ်ွဲနေတွ လုပ်နေပးတယ။် ပုုံစုံအမျ ို းမျ ို း လုပရ်တာနေပါ့။

"ဒမီာှက  သစ်မာနေတွ  ကျွနး်သစ်နေတွ  စတဲ့  အ;ိုးတနသ်စ်နေတွ  အများကြကးီ  ရှိတယ။်  အပြခားအ;ိုးတနအ်ပငန်ေတွလညး်  ရှိတယ။်
သစ်နေတာပြပုနး်တးီမှုနေ�ကာင့် နေတာရိုငး်တရိစ္ဆာန်နေတွ နေရွှ့နေပြပာငး်နေပျာက်ကွယမ်သာွးရနေအာင် လပု်နေနတယ။် ထိနး်သမိး်တယဆုိ်တဲ့
နေနရာမာှ နေရအရငး်အပြမစ်လညး် ပါတယ်"

• ဦးမျ ို းမငး် - ထားဝယ်နေတာင ်ကယတ်င်နေရးအ;ွဲ့  (Dawei Mountain Rescue Team - DMRT)
"ဒနီေနမ့ာှ  ကျွန်နေတာတ်ို့�ကုံ နေနရတဲ့  သဘာဝပတဝ်နး်ကျငန်ဲဆုိ့ငတ်ဲ့  အနေရးကြကးီကိစ္စနေတွကုိ  လတူိုငး်  သတထိားမိ;ို့  နေမျှာလ်င့်ပါ
တယ။် ဒစီနိ်နေခါ်မှုနေတွဟာ တစ်နေနထ့က်တစ်နေန့ ပိုပြပးီဆုိးလာတယဆုိ်တာ ကျွန််နေတာ့်စတိမ်ာှ ယုုံမာှးသုံသယမရှိဘးူ။ ဒထီားဝယ်
မာှဆုိရင်  သဘာဝပတဝ်နး်ကျငန်ဲဆုိ့ငတ်ဲ့  ဆုိးကျ ို းက  လူနေတွရဲ့  အပြပုအမနူဲ့  တိုက်ရိုက်သက်ဆုိငတ်ယ။်  လူနေတွက  သဘာဝ
ပတဝ်နး်ကျငကုိ် ကာကယွသ်င့်မနှး်နေတာ့ သတိယ၊် ဒါနေပမယ့် လက်နေတွ့  မလပုန်ိုင်�ကဘးူ။ တစ်ချ ို ့ကျနေတာလ့ညး် အဲအသိနေတွ မ
ရှိ�ကနေသးဘးူ။ ဒါနေ�ကာင့် ကျွန်နေတာတ်ိုအ့;ွဲ့က အပြမင;်ငွ့်သငတ်နး်နေတွ လပု်နေပးနေနရတာ။ ဒါမလှညး် ကျွန်နေတာတ်ို့ ပတဝ်နး်ကျင်
ကုိ တတန်ိုငသ်နေလာက် ပြပနလ်ည်ပြပုပြပငန်ိုငမ်ယ၊် ထနိး်သမိး်သာွးနိုငမ်ယ။်

"စညး်ရုုံးလုံှ့ု နေဆာတ်ဲ့နေနရာမာှ  အဓကိပစ်မတှက်နေတာ့  လငူယ်နေတွနေပါ။့  သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်  ထနိး်သမိး်ကာကွယတ်ဲ့  လပုင်နး်
နေတွမာှ  လငူယ်နေတွ  ပါဝငလ်ာနေအာင်  စညး်ရုုံးတယ။်  နေလလ့ာနေရးခရးီစဉ်နေတွ  လုပန်ေပးတယ။်  အ;ွဲ့လိုက်စုပြပးီ  နေတာင်နေတွ
သစ်နေတာနေတွကုိ လညပ်တ်နေလလ့ာနိုင်နေအာင်  လပု်နေပးတယ။် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငကုိ် သတူို့မျက်စနိဲ့  တပအ်ပ်ပြမငန်ိုင်  လပု်နေပး
နေနတယ။် ပြပးီနေတာ့ ဘာနေတွကုိ ဆုုံးရုံှုးလိုက်ရပြပလီဆုိဲတာ ပြမင်နေအာငလ်ညး် ပြပနေပးတယ။် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငက် ကျွန်နေတာတ်ို့
အတက်ွ ဘယ်နေလာက်အနေရးပါတယဆုိ်တာ လငူယ်နေတွသ;ိို့က ကျွန်နေတာတ်ိုတ့ာဝနပ်။ဲ  သစ်နေတာနေတွ  ဒလီိုပဲ  ပြပုနး်တးီနေပျာက်
ကွယ်နေနမယဆုိ်ရင် ဘာနေတွပြ;စ်လာနိုငသ်လဲ သတူို့ စဉး်စားနိုင်;ို ့လိုတယ။်

"သဘာဝပတဝ်နး်ကျငကိ်စ္စနေတွမာှ လငူယ်နေတွ ပိုမိုပါဝငလ်ာ;ို့  နေမျှာလ်င့်ပါတယ။် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင် ကာကယွထ်နိး်သမိး်တဲ့
နေနရာမာှ သတူို့ ဘယလ်ိုကုိယတ်ိုငကုိ်ယက်ျ ပါဝငန်ိုငသ်လဆုိဲတာ သိ;ို့လညး် လုိတယ။် ဒါက လက်နေတွ့ကျကျ အပြမင;်ငွ့်တာပ။ဲ
ကာကွယထ်နိး်သမိး်လိုတဲ့စတိ်နေတွ သတူို့ဆီမာှ ပြ;စ်နေပါ်လာနေအာင ်ကျွန်နေတာတ်ို့ လပု်နေနတယ်"

• နိုငခ်ျွနး် - တက်ကြကလွှုပရ်ာှးသူ (နေမာလ်ပြမို င်)
"သဘာဝပတဝ်နး်ကျငပ်ျက်စးီတာကုိ �ကည့်လိုက်မယဆုိ်ရင ်ဒါနေတွက လူနေတွနေ�ကာင့် ပြ;စ်လာတယဆုိ်တာ သုံသယရှိစရာကုိ မလို
ဘးူ။ ကျွန်နေတာတ်ို့မာှ နေရရှိတယ၊် နေလရှိတယ၊် နေနစမွး်အငရ်ှိတယ။် ဒါနေတွက တကယအ်သုုံးဝငတ်ဲ့အရာနေတွ။ သတူို့ ပြပနလ်ညပ်ြ;
ည့်ပြ;ို းပြမစဲမွး်အငန်ေတွ ပြ;စ်တယ။် ကျွန်နေတာ့်အပြမငက်နေတာ့ ဒစီမွး်အင်နေတွကုိ အသုုံးချနိုင;်ို့  ဒကီဏ္ဍနေတွနဲ့သက်ဆုိငတ်ဲ့နညး်ပညာ
နေတွမာှ ရငး်နှီးပြမှု ပန်ုှံမှုနေတွ လပု်;ို့လိုမယ။် ဒါမှ သဘာဝပတဝ်နး်ကျငန်ဲ့ဆုိငတ်ဲ့ ဆုိးကျ ို းနေတွကုိ ရပတ်န့်နိုငမ်ယ။် နေသးနေသးနေလး
နေတွကနေန စ;ို့လိုတယ။် ဒလီိုလပုသ်ာွးမယဆုိ်ရင ်သဘာဝပတဝ်နး်ကျငကုိ် မထခိိုက်ဘဲ တိုးတက်မှုနေတွ ရလာနိုငမ်ယ။်

"နေရအရငး်အပြမစ်နေတွ သစ်နေတာနေတွ နေဂဟစနစ်နေတွကုိ ပျက်စးီနေစတဲ့ သတ္တုတးူနေ;ာ်နေရးလပုင်နး်နေတွကုိ လုုံးဝကန်ကွ့က်ပါတယ။်
ဒါနေတွက မတရားမဝငလ်ပုင်နး်နေတွ။ ဥပနေဒရှိပြပးီ  အသက်မဝင်နေသးတဲ့ ဥပနေဒတစ်ခု(၁၉၉၂ သစ်နေတာဥပနေဒ)ရှိတယ။် သစ်တစ်
ပငခ်တုရ်င် နစ်ှပငထ်ပစ်ိုက်ရတယ။် ဒလီိုလပုမ်ယဆုိ်ရင် သစ်နေတာနေတွကုိ ထနိး်သမိး်နိုင်ပြပးီ သစ်နေတာပြပုနး်တးီပြခငး်ကုိ ကာကွယ်
နိုငမ်ယ"်

ယခနုစ်ှတွငက်ျနေရာက်နေသာ  ကမ္ဘာသ့ဘာဝပတဝ်နး်းကျင်နေနတ့ငွ်  လသူားတိုငး်  ကာကွယထ်နိး်သမိး်လိုသည့်  အနေလအ့ထကုိ
အစပြပုရန် မနွ်ပြပညလ်ူ့အခငွ့်အနေရးနေ;ာင်နေဒးရငှး်က တိုက်တနွး်ပါသည။် ကျနး်မာသန့်ရငှး်သည့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငမ်သှည် သ
န့်ရငှး်စင�်ကယသ်ည့်  လမူှုအသိုငး်အဝိုငး်၊  ယုုံ�ကညသ်က်ဝင်မှုနငှ့်  ပညာနေရးတိုးတက်မှုတို့  နေပါက်;ာွးလာနိုငပ်ါနေစဟု  ဆန္ဒပြပု
ပါသည။်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
အခွ�င့်�
 အရေ�းရေ�ာင့်�ရေ�းရှ� င့်�းက ထု� တ်�ရေ�သည်�                                                                                  ၁၁၅



ပြေငွပြေကြကးအခက်အခဲပြေကြကာင့်  မွနအ်မျိုးသားပြေကျာင်းများ၏  တည်ပြေဆာက်�ပု�ပင်ပြေရးလုပ်ငန်းများ
ပြေနှာင့်ပြေနှးပြေန
ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၉

မနွအ်မျ ို းသားပညာနေရးနေကာမ်တဝီင်  နိုငရ်တွက်နေကာငး်၏
နေပြပာ�ကားချက်အရ  ၂၀၁၉-၂၀  ပညာသငန်စ်ှတငွ်  မနွ်
အမျ ို းသားနေကျာငး်များ၏  သုုံးပုုံတစ်ပုုံနးီပါးသည်  ပြပနလ်ည်
ပြပငဆ်ငပ်ြခငး်နငှ့်  အသစ်နေဆာက်လပု်ပြခငး်များ  ပြပုလပုရ်န်
လိုအပ်နေနနေ�ကာငး်  သရိသည။်  သို့နေသာ်  လက်ရှိအနေနအထား
တငွ်  အဆုိပါပြပုပြပင်နေဆာက်လပု်နေရးလပုင်နး်များအတက်ွ
နေကာမ်တတီငွ်  ဘဏ္ဍာနေရးအငအ်ား  လုုံနေလာက်မရှိသပြ;င့်
သက်ဆုိငရ်ာနေကျးရာွပညာနေရးနေကာမ်တမီျားက  ကုိယထ်ူ
ကုိယထ်စနစ်ပြ;င့်  တည်နေဆာက်ပြပုပြပငန်ေရးလပုင်နး်များကုိ
လပု်နေဆာင်နေန�ကရသည။်  ယခပုညာသငန်စ်ှသည်  ၂၀၁၉
ဇနွလ် (၃) ရက်နေနတ့ငွ ်စတငသ်ည။်

"နေကျာငး်  (၄၀)  ရာခိုငန်ှုနး်က ပြပနလ်ညပ်ြပုပြပင;်ို့  လိုနေနတယ။်
(၁၇)  ရာခိုငန်ှုနး်ကနေတာ့  စာသင်နေဆာင်  မရှိဘးူ။
ဘနုး်ကြကးီနေကျာငး်နေတွ  ဇရပ်နေတွမာှ  စာသင်နေနရတယ။်
ကျွန်နေတာတ်ို့  အငဂ်ျငန်ယီာနေတွနဲ့  နေသနေသချာချာတိုငပ်င်ပြပးီ
နေတာ့  စာရငး်နေကာက်ထားလို့  ဘယ်နေကျာငး်က  ပြပနလ်ည်
ပြပုပြပငရ်မယ၊်  ဘယ်နေကျာငး်နေတာ့  အသစ်နေဆာက်ရမယဆုိ်တဲ့
စာရငး်ကုိ တတိကိျကျ ရထားပြပးီပါပြပီ"  ဟု နိုငရ်ွက်ကနေကာငး်
က နေပြပာပါသည။်

တည်နေဆာက်နေရးလပုင်နး်များကုိ  လပု်နေဆာငန်ိုငပ်ြခငး်မရှိ
သပြ;င့်  အချ ို ့နေကျးရာွများရှိ  မနွအ်မျ ို းသားပညာနေရးဌာန
လက်နေအာက်ခုံ နေကျာငး်များအနေနပြ;င့် ဘနုး်နေတာ်ကြကးီနေကျာငး်
များကုိ စာသင်နေဆာငအ်ပြ;စ် အသုုံးပြပုနေနရသည။်

"အချ ို ့နေကျာငး်နေတွကနေတာ့  နေဆာက်ပြပးီပါပြပ။ီ  �ကာအငး်ဆိပ်
ကြကးီပြမို ့နယမ်ာှဆုိရင်  (၆)  နေကျာငး်  (၇)  နေကျာငး်နေလာက်က
ပြပးီစးီနေနပြပ။ီ  ကျွန်နေတာတ်ို့  ညသီာ(မနွပ်ြပညသ်စ်ပါတီ
ဌာနချုပ်)မာှ  နေကျာငး်တစ်နေကျာငး်  ရှိတယ။်  နေတာ်နေတာ်နေလး
နေကာငး်တယ်  နေပြပာလို့ရတာနေပါ။့  ဆွစ်ဇာလနက်  အ;ွဲ့တစ်;ွဲ့
လာနေဆာက်နေပးသာွးတာ။ ဒါနေပမယ့် ပြခုံ �ကည့်လိုက်မယဆုိ်ရင်
နေကျာငး်နေတာ်နေတာမ်ျားများက နေကာငး်တဲ့အနေနအထားမာှ ရှိမ
နေနဘးူ။  (၂၀)  ရာခိုငန်ှုနး်နေလာက်ပဲ  နေကာငး်တယ။်  (၄၀)
ရာခိုငန်ှုနး်ကနေတာ့ ပြပနပ်ြပငရ်င် သုုံးလို့ရမယ။်  (၃၀)  ရာခိုငန်ှုနး်
ကနေတာ့ အသစ်နေဆာက်မှ ရမယ။် ဒနီစ်ှနေတာ့ နေဆာက်လပု်နေရး
အပိုငး်မာှ လပုရ်မာှနေတွ အများကြကးီ ရှိတယ်"  ဟု ၎ငး်က နေပြပာ
ပါသည။်

မနွအ်မျ ို းသားပညာနေရးဌာန၏  စစ်တမး်အရ  ပြမို ့နယအ်များစု
ရှိ  မနွအ်မျ ို းသားနေကျာငး်များအနေနပြ;င့်  ပြပနလ်ညပ်ြပုပြပငပ်ြခငး်နှ
င့် အသစ်နေဆာက်လပု်ပြခငး် လုပ်နေဆာငရ်န ်လိုအပ်နေနသည။်

အဆုိပါလပုင်နး်များ  လုပ်နေဆာငရ်န်  အချ ို ့နေကျးရာွပညာနေရး
နေကာမ်တမီျားက ကုိယပ်ိုငရ်နပ်ုုံနေငွ  ရှိနေသာလ်ညး်  အများစုမာှ
နေငွနေ�ကးအခက်အခဲနေ�ကာင့်  နေဆာက်လပု်နေရးလပုင်နး်များကုိ
လပု်နေဆာင်နိုငပ်ြခငး် မရှိနေချ။

"ကျွန်နေတာတ်ို့နေကျာငး်က ရနပ်ုုံနေငွ သပိမ်ရှိဘးူ။ အဲနေတာ့ နေငွရှိ
ရင်  နေဆာက်လိုက်၊  နေငွကုနသ်ာွးရင်  ရပလ်ိုက်  ပြ;စ်နေနတယ။်
အခနုေတာ့  နေကျးရာွပညာနေရးနေကာမ်တကီ  အမိုး,မိုး;ို့အတွက်
လှူ ထားနေတာ့  အဲဒါနေဆာက်နေနတယ။် ဒါနေပမယ့်  ဒစီာသငန်စ်ှ
အမနီေတာ့  မပြပးီနိုငဘ်းူ"  ဟု  သုံပြ;ူဇရပ်ပြမို ့နယ်  မနွအ်မျ ို းသား
ပညာနေရးဌာန  ဝရဲက်နေကျးရာွမလူတနး်နေကျာငး်နေကာမ်တီ
ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ပြငမိး်ဦးက နေပြပာပါသည။်

မနွအ်မျ ို းသားပညာနေရးနေကာမ်တကုိီ ၁၉၇၂ ခနုစ်ှတငွ် မနွ်ပြပည်
သစ်ပါတကီ စတငထ်ည်နေထာငခ်ဲ့သည။်  ၂၀၁၈  ခနုစ်ှ  စာရငး်
ဇယားများအရ မနွအ်မျ ို းသားပညာနေရးဌာနလက်နေအာက်တငွ်
မနွအ်မျ ို းသားစာသင်နေကျာငး်  (၁၃၂)  နေကျာငး်  ရှိပြပးီ
နေကျာငး်သားနေကျာငး်သူ  စုစုနေပါငး်  (၁၀,၄၃၆)  ဦး  ပညာသင်
ယူနေနသည။်  မနွအ်မျ ို းသားပညာနေရးဌာနနငှ့်  အနေပြခခုံပညာ
ဦးစးီဌာနတို့  ပးူတွဲအုပခ်ျုပသ်ည့်  ပးူနေပါငး်နေကျာငး်  (၉၂)
နေကျာငး်ရှိပြပးီ  နေကျာငး်သားနေကျာငး်သူ  (၁၄,၁၃၇)  ပညာသင်
ယူနေနသည။်  မနွအ်မျ ို းသားပညာနေရးဌာနတငွ်  ဆရာဆရာမ
(၇၈၀) ဦးရှိပြပးီ ပညာနေရးဝနထ်မး် (၅၉) ဦး ရှိသည။်

မွ�န်�ပြ�ည်�လူ့	 
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 အရေ�းရေ�ာင့်�ရေ�းရှ� င့်�းက ထု� တ်�ရေ�သည်�                                                                                  ၁
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