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ဧၿပီ ၂၂၊ ၂၀၂၂

 မြန္ျပည္နယ ္ေရးၿမိဳ႕နယရိွ္  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေရးျပည္သူ

မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီးကို မၾကာမီအခ်ိန္တြင္  ရရွိသုံးစြဲႏိုင္ေတာ့မည္

ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕နယစ္စ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မၾကာခဏ စည္း႐ုံးေျပာ 

ဆိုေနေသာ္လည္း ယုံၾကည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာကမ္ွ် မရွိေၾကာင္း ေဒသခံ 

တစ္ဦးက မြန္လူထုအသံကို ေျပာပါသည္။
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မတ္ ၁၅၊ ၂၀၂၂

 လာမည့္ ၂၀၂၂ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ခရီးသြားရာ
တြင္လည္းေကာင္း၊  ေခတၱတည္းခိုရာတြင္လည္းေကာင္း၊  ဆက္
စပစ္ီးပြားေရးလပု္ငနး္မ်ား လပု္ကိုင္ရာတြင္လည္းေကာင္း(အေထြ
ေထြအုပ္ခ်ဳပေ္ရးဦးစးီဌာန သို႔မဟတု္ သကဆ္ိုင္ရာနယ္ေျမရစဲခန္း
က ထုတ္ေပးသည့္) ေထာက္ခံစာမ်ားျပသၿပီး  လုပ္ကိုင္ေဆာင္
႐ြက္ျခင္းကို လက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ဘ ဲ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား(မွတ္ပံု
တင္) တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ျပသစစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက 
မတ္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

 ထိုသို႔ မွတ္ပုံတင္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ျပသၿပီး အစစ္ 
အေဆးခံရန္ အမိန္႔ထုတ္ျခင္းသည္ စစ္သားႏွင့္ ရတဲပ္သားမ်ားက 
ျပည္သူမ်ားကို ေငြညႇစ္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုဖန္တီးေပးလို
က္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက ေဝဖန္ေနၾကသည္။

 ထုတ္ျပန္ခ်က္ အသက္မဝင္မီ   ယခုအခ်ိန္ကတည္းက
ပင္ စစ္သားႏွင့္ရမဲ်ားက ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို စစ္ေဆးေရးဂိတ္
မ်ားတြင္ တားဆီးစစ္ေဆးၿပီး ေငြေၾကးေတာင္းခံလ်က္ရွိေၾကာင္း 
ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသူမ်ားက မြန္လူထုအသံကို ေျပာပါသည္။

 “ဘုရားဖူးေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကားကို ငွားတယ္။ လူမ်ား
တယ္ဆိုၿပီး သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးကို သြားေျပာဖို႔ သူတို႔(ဂိတ္ကလုံ
ၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ)က ေျပာတယ္။ အဲေရာက္ေတာ့ လက္ဖက္
ရည္ဖုိး (၅,၀၀၀) ေပးရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ မေပးခ်င္ေတာ့ 
ယာဥ္လိုင္စင္၊ လူ(ယာဥ္ေမာင္း)လိုင္စင္ အကုန္ျပတယ္။  သူတို႔
ေျပာတာက ဒီလိုဒီလိုမဟုတ္ဘ ဲ ဒီအတိုင္းပ ဲ ေတာင္းတာတဲ့။ 
အဲေတာ့ ေျပာစရာစကားကုန္ၿပီး ဒီအတိုင္းပ ဲ ေပးခဲ့ရတာေပ့ါ။ 
ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာေတာ့ တျခားကားေတြကိုလည္း (၁,၀၀၀) 

(၂,၀၀၀) ကေန (၅,၀၀၀) အထိ ေတာင္းေနတာပဲ” ဟု မြန္ျပည္
နယ္ ေရးေတာင္းပိုင္းမွ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး 
ေငြညႇစ္ေငြေတာင္းျခင္းကို  ခရီးသြားျပည္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက
ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး   တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ပ်က္ျပားေနသျဖင့္ အဆိုပါ
မတရားမႈကို တိုင္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။

 “ မေန႔က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး
ကေန မုဒုံကို သြားတာ၊ ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္မရွိလို႔ဆိုၿပီး  ဗမာစစ္
တပ္ဂိတ္က ေငြငါးေသာင္း ေတာင္းတယ္။ မေပးႏိုင္ရင္ေပးမသြား
ဘူး။ ဖမ္းမွာဆီးမွာေၾကာက္လို႔ ငါးေသာင္း ေပးလိုက္ရတယ္” ဟု 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္
ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္
ႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ၿမိ ႕ဳဝင္ၿမိဳ႕ထြက္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္စခန္းမ်ား 
ထားရိွကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားကို   တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လုပ္
ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

 ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ေငြညႇစ္
ေငြေတာင္းခံမႈမ်ား    ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသကဲ့သို႔  ယာဥ္ေပၚတြင္တင္
ေဆာင္လာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အဓမၼယူငင္လ်က္ 
ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
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ဧၿပီ ၂၂၊ ၂၀၂၂

 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ 
ေရးျပည္ သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီးကို မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ 
ရရွိသုံးစြႏဲိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားက မၾကာခဏ စည္း႐ုံးေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ယုံၾကည္ 
သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက မြန္လူထု
အသံကို ေျပာပါသည္။

 ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္     ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတိုင္း
တြင္“အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီး မၾကာမီရရွိေတာ့မည္၊ စစ္ေကာင္စီဘက္ 
က ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနသည္” ဟု   ေရးစစ္ေကာင္စီက ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္စစ္ေကာင္စီက   ေသာ္လည္းေကာင္း   
ထပ္ခါတလလဲ ဲ ေျပာဆိုေနသည္။

 “ေရးၿမိ ႕ဳနယ္က အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီး ရရမယ္ဆိုတာက ဒီမို
ကေရစီအစိုးရလက္ထက္တုန္းကလည္း ခဏခဏ ေျပာေနတာ
ပဲ။ အခု စစ္ေကာင္စီက်ျပနေ္တာ့လည္း  “အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ဖုိ႔ 
လုပ္ေနၿပီ”   လို႔ ေျပာလာျပန္တယ္။  ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒုံ၊ သံျဖဴဇရပ္
တို႔မွာေတာင္ မီးအခ်ိန္ျပည့္မေပးႏိုင္တာ၊ ေရးမွာ မၾကာခင္ မီးရ
ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့စကားကေတာ့ နားဝင္ခ်ိဳေအာင္ ေျပာတာပေဲန
မယ္။ လက္ေတြ႕မွာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ေရးစစ္ေကာင္စီ
ႏွင့္နီးစပ္သူ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

 အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ စစ္ေကာင္စီ
အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အလွည့္က်သာ ေပးေဝႏိုင္ေတာ့
သည္။ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးကိုပုံမွန္ေပးေဝ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ပြဲေတာ္ကာလအလြန္တြင္မူ    နဂုိမူလအလွည့္က်
စနစ္အတိုင္းသာ ျပန္လည္ေပးေဝလ်က္ရွိသည္။

 “ေမာ္လၿမိဳင္ မုဒုံ သံျဖဴဇရပ္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြေတာင္ 
မီးပုံမွန္မရလို႔   စိတ္ညစ္ေနတာ။  ေရးမွာ မၾကာမီ မီးရေတာ့မယ္
ဆိုတာကေတာ့ အေျပာပ ဲ ရိွမွာေပ့ါ။ ျပည္သူကို စကားခ်ိဳေသြး 
တာပ ဲေနမယ္။ အခုလက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္လိုမွျဖစ္
မလာႏိုင္ဘူး” ဟု ေရးေတာင္ပုိင္း ေက်း႐ြာတစ္႐ြာမွ ရပ္ေက်းအုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ေရးၿမိဳ႕နယ္သည္ အစုိးရလွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးသျဖင့္ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက ျဖန႔္ျဖးေရာင္းခ်သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ 
အားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲေနရၿပီး ဓာတ္အား (၁) ယူနစ္ကို က်ပ္ 
(၁,၀၀၀) ဝန္းက်င္အထိ ေပးေခ်ေနရသည္။

ssjek.cjsJk vaK[injrH.efWmém[., SkjtiukjlupjeS.cj l.q\fcj< 
\pvjqUlUTua]k., siu,rimjTitjlnj²mé \fsjpW.,

“အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီး  
မၾကာမီရရွိေတာ့မည္၊  
စစ္ေကာင္စီဘက္က 

ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနသည္”

QUOTE
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၂၂

 စစ္အာဏာသိမ္းမႈ၏  ေနာက္ဆက္တြဲ     အက်ိဳးဆက္
အေနျဖင့္     မြန္ျပည္နယ္အပါအဝင္         ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ 
အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္း   အဆမတန္ျမင့္တက္ လ်က္ရွိေနေသာ္
လည္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ားမွာ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္း
ၿပီး ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာ ဝယ္ယူရရွိေနေၾကာင္း  မူးယစ္ေဆးျပား
ဝယ္ယူသုံးစြဲေနသူ   လူငယ္မ်ားက   မြန္လူထုအသံကို   ေျပာပါ
သည္။

 ယခင္က  မူးယစ္(WY)  ေဆးျပား (၁)  ျပားကို ေငြက်ပ္
တစ္ေထာင္(၁,၀၀၀)ေက်ာ္ ေပးဝယ္ခဲ့ရေသာ္လည္း လက္ရိွ 
အခ်ိန္တြင္ ေဆးျပား (၁) ျပားကို ေငြက်ပ္ (၈၀၀) ဝန္းက်င္ျဖင့္
ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု သိရသည္။

 “လုပ္တဲ့သူေတြက အရည္အေသြးေလွ်ာ့ထားလား မ 
ေျပာတတ္ဘူး။ ခုဆို တစ္ျပားဆို (၈၀၀) (၉၀၀) ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ 
သုံးရတာေတာ့ အရင္အတိုင္းပါပဲ။ အခုေဆးျပားေတြကပိုေတာင္
ျပင္းတယ္လို႔ ေျပာတဲ့သူေတြေတာင္ ရွိတယ္” ဟု မူးယစ္ေဆးျပား
ဝယ္ယူသုံးစြဲေနသူ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 မူးယစ္ေဆးျပားမ်ား ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းလာသည့္အျပင္ 
စစ္ေကာင္စီက လုံၿခဳံေရးတင္းၾကပ္ေနသည့္ၾကားကပင္ေဆးျပား

မ်ားကို လြယ္ကူစြာဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာ
ပါသည္။

“ ဒီေလာက္စစ္ေနတာေတာင္မွ ေဆးျပားေတြကို  ပိုၿပီး
ေတာ့  လြယ္လြယ္ဝယ္လို႔ရေနတယ္။ ေဆးျပား    ေရာင္းဝယ္တဲ့
လမ္းေၾကာင္းက သပ္သပ္ရွိတယ္။    ေရာင္းသူနဲ႔ဝယ္သုံးသူၾကား
မွာလည္း သူ႔အဆက္အသြယ္နဲ႔သူ။ ဘယ္ေလာက္ေပါလဲ ေျပာ 
မေနနဲ႔ေတာ့၊ တစ္ျပည္လုံး ပ်ံ႕ေနၿပီ” ဟု ေဆးျပားသုံးစြဲသူ လူငယ္ 
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ ရွင္ျပဳရဟန္းခံပြဲမ်ား 
အမ်ားအျပားက်င္းပလ်က္ရွိရာ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ားအျပင္ ဘိန္း 
စာ႐ြက္သုံးစြဲမႈပါ ပိုမုိျမင့္တက္လာသည္။ 

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ အလႉမဂၤလာပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲမ်ား၌ေဆး
ျပားႏွင့္ ဘိန္းစာ႐ြက္ျပဳတ္ရည္သည္ မပါမျဖစ္ေသာ ဧည့္ခံပစၥည္း
မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံး
စံတစ္ခုကဲ့သို႔ပင္ အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

aeTWeTWkunjes[,×énj, \mcj<tkjenK[injtWcj mU,ysjeS,\p.,m[.,kiu 
es[,ep>ep>\fcj< wyjyU×iucj
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၂၂

 ႏိုင္ခ်န္းေခါင္းေဆာင္သည့္ “ရာမညတပ္မေတာ္” ဟု 
အမည္ရသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုက မြန္ျပည္နယ္ 
ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပုိင္း       ဟံဂံႏွင့္      ေကာ့လႈိင္းေက်း႐ြာမ်ားမွ
က်ပ္သိန္း (၇၀၀) ဆက္ေၾကးေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

 အဆိုပါလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕သည္   ၿပီးခဲ့သည့္   ဧၿပီလ 
(၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဟံဂံေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးကို ဝင္ေရာက္
စီးနင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုလည္း ေျချဖင့္နင္းေခ်ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ဟံဂံႏွင့္ ေကာ့လႈိင္းေက်း႐ြာ (၂) ႐ြာအေနျဖင့္ ၎တို႔
တပ္ဖြဲ႕အား က်ပ္သိန္း (၇၀၀) ေထာက္ပ့ံရန္ ဆက္ေၾကးေတာင္း
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“   သူတို႔ေျပာတာကေတာ့     ဆက္ေၾကးေကာက္တာ
မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြဆီကေန ခဏေခ်းငွားတဲ့သေဘာတဲ့။ 
သူတို႔ေျပလည္တဲ့အခါ ျပန္ဆပ္မယ္လို႔    ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္
သိရသေလာက္ေတာ့    ေတာင္းထားတဲ့ပိုက္ဆံကို  ခုထိမေပးရ
ေသးဘူး” ဟု ရာမညလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အေၾကာင္း သိရွိသူ 
ေရးေတာင္ပုိင္းသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ရာမညလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕က   အဆိုပါေက်း႐ြာ   (၂) 
႐ြာထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗီဒီယိုဖုိင္ တစ္ခု 
လည္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ (၉) ေယာက္၊ စစ္ဝတ္စုံအျပည့္နဲ႔ 
ဟံဂံနဲ႔ ေကာ့လႈိင္း႐ြာေတြကို ဝင္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ေက်း႐ြာဥကၠ႒ 
ေရာ ႐ြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ေတြပါ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ကြၽန္ေတာ္
တို႔က ဆက္ေၾကးေကာက္တာ မဟုတ္ဘူး၊ ေခတၱခဏ ေခ်းငွား
တာလို႔ ဆရာေတာ္နဲ႔ လူငယ္အဖြဲ႕ေတြကို ရွင္းျပခဲ့တယ္။ေျပလည္
တဲ့ေန႔က်ရင္ ယူထားတာကို ျပန္ဆပ္မယ္။ လက္နက္ဝယ္ဖုိ႔ ပိုက္
ဆံမေလာက္လို႔ ေခ်းငွားတာ၊ ဆက္ေၾကးေကာက္တာ မဟုတ္
ဘူး” ဟု ရာမညလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလ (၁၆) 
ရက္ေန႔တြင္ လူမႈကြန္ရက္မွတဆင့္ ရွင္းလင္းထားသည္။

 ဟဂံံေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပေ္ရးမႉး႐ုံးကို ရာမညလကန္ကက္ိုင္
တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဗုံးေဖာက္ခြဲၿပီးဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီးေနာက္ စစ္တပ္
က  ကားႏွစ္စီးစာအင္အားျဖင့္  ဟံဂံေက်း႐ြာအတြင္း  ဝင္ေရာက္

စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“အခုေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ သၾကၤန္ေရလည္းပုံမွန္
ေဆာ့ေနၾကတာပ။ဲ   က်ိဳက္မင္ပေလာ့ဘုရားပြလဲည္း   က်င္းပေန
တာပ။ဲ ဒါေပမဲ့ ဂီတပြေဲတာ့   ဖ်က္လိုက္ရတာေပ့ါ။   ဘုရားေတာင္
ေပၚတက္တဲ့သူေတြကေတာ့    အရင္လိုပ ဲ    တက္ေနၾကတာပ။ဲ
အထိတ္တလန္႔ျဖစ္တာ မရိွပါဘူး” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။

 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္ 
တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္သူမ်ား 
ထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားလာသည္။

lkjnkjkiucjtpjfWYÁtsjKuk er,et.cjpiucj,ek[,RW. (2) RW.mH 
k[pjqinj, (700) Skje]k,et.cj,
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဧၿပီ ၂၀၊ ၂၀၂၂

 စစ္ေကာင္စီက အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သျဖင့္ စက္သုံးဆီဝယ္ယူတင္သြင္းရာတြင္အခက္
အချဲဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ စက္သုံးဆီတင္သြင္းမႈၾကန္႔ၾကာေနသ 
ျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ စက္သုံးဆီျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း     စက္သုံးဆီျပတ္လပ္မႈရွိလာ
သျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳရွိစက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားက စက္သုံး 
ဆီမ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္းျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာသည္။

 “တစ္ေနကုန္ေရာင္းေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မနက္ 
(၆) နာရီကေန ေန႔လည္ (၁၁) နာရီအထိပ ဲေရာင္းေပးသြားမယ္။ 
ဆီခြဲတမ္းအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ပဲ ေရာင္းသြားမယ္။ ပုံမွန္ခြဲတမ္း
ျပန္ရမွပဲ   အရင္အတိုင္းျပန္ေရာင္းသြားမယ္  ”   ဟု   စက္သုံးဆီ
အေရာင္းဆိုင္တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါသည္။

 စက္သုံးဆီျပတ္လပ္သြားျခင္းေၾကာင့္     ေဈးႏႈန္းထပ္မံ
ျမင့္တက္လာသည္သာမက စက္သုံးဆီဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ၾကာ 
ျမင့္စြာ တန္းစီရသည္မ်ားလည္း ျဖစ္လာသည္။

 “အခုက ဆီေဈးတက္တာတင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဆီရ
ဖို႔အတြက္ အေစာႀကီးထၿပီး တန္းစီေနရတဲ့အေနအထားျဖစ္သြား
ၿပီ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္မွ သုံးဘီးယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 စက္သုံးဆီျပတ္လပ္မႈႏွင့္     လြယ္ကူစြာဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း
မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာ
င္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အခက္အချဲဖစ္လာၿပီး အငွား 
ယာဥ္ေမာင္းအခ်ိ ႕ဳ အလုပ္အကိုင္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

 “  တစ္ေန႔လုပ္တစ္ေန႔စားသူေတြ  ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီ
သမားေတြ သုံးဘးီယာဥသ္မားေတြ ပို႔ေဆာင္ေရးသမားေတြေတာ ့
ဒုကၡေရာက္ၿပီေပါ့” ဟု အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္        စက္သုံးဆီဝယ္ယူရန္
အတြက္ တန္းစီေနသည့္   ကားတန္းႀကီးမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား လူမႈ
ကြန္ရက္တြင္   ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီးေနာက္ပုိင္း    စက္သုံးဆီမ်ားကို   ပုံမွန္
အတိုင္းအကန္႔အသတ္မရွိ    ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု   စက္သုံးဆီ
အေရာင္းဆိုင္မ်ားက ျပန္လည္ေၾကညာလာသည္မ်ားလည္း ရိွ 
သည္။
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“  တစ္ေန႔လပု္တစ္ေန႔စားသူေတြ  ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီ

သမားေတြ သုံးဘးီယာဥ္သမားေတြ 

ပို႔ေဆာင္ေရးသမားေတြေတာ့ ဒုကၡေရာက္ၿပီေပါ့  ”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၂၂

 COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို (၂) ႏွစ္နီးပါး ပိတ္သိမ္း
ထားရသျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္ဟု သိရသည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားလည္း ပိုမုိမ်ား 
ျပားလာသည္။
 မိဘမ်ား၏    စားဝတ္ေနေရး   အခက္အခမဲ်ားေၾကာင့္
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ဇာတိေဒသကို စြန္႔ခြာကာ 
ရာဘာၿခံမ်ား၊ ရာဘာစက္႐ုံမ်ား၊ အထပ္သားစက္႐ံုမ်ား၊ စား 
ေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေဈးဆိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားအျဖစ္ 
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
 “အသက္မျပည့္ေသးတဲ့  ကေလးအ႐ြယ္လုပ္သားေတြ
ကို ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ  ေတြ႕ေနရတယ္။  လစာေတြက
လည္း ရသင့္သေလာက္မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အတြက္က 
ဒီအေျခအေနကိုပ ဲ ေက်နပ္ေနရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း 
လစာရယ္ဘာရယ္မဟုတ္ ေပးသေလာက္ပ ဲ ရေနတာမ်ိဳးေတြ 
ရွိတယ္” ဟု အလုပ္သမားဖူလုံေရး လႈပ္ရွားေနသူတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။
 မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ  အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္
သည့္ ေဈးဆိုင္မ်ားတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးလုပ္ 
သားမ်ားကို  အသုံးျပဳေနၿပီး    အလုပ္ခ်ိန္ပုိမိုခိုင္းေစျခင္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္အားခေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း အလုပ္ရွင္မ်ားက က်ဴး 
လြန္ေနေၾကာင္း မြန္လူထုအသံက သိရွိထားသည္။

“အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ကစၿပီး) လူငယ္အေတာ္
မ်ားမ်ား ပညာတတ္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ (ခုခ်ိန္မွာ
ေတာ့) အသက္ေမြးမႈျပႆနာနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ လုံၿခဳံမႈ
မရွိတဲ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြက စာသင္ေက်ာင္းက
ေန ထြက္ခြာသြားေနရတယ္” ဟု ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ 
ႏိုင္ေထာႏိုင္က ေျပာပါသည္။
 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္တပ္က စာသင္ေက်ာင္း 
မ်ားတြင္  တပ္စြဲထားျခင္း၊ ေက်ာင္းအနီးအနားတစ္ဝိုက္တြင္   ဗုံး
ေပါက္ကြဲမႈမ်ား     မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္    စာသင္
ေက်ာင္းသည္      ၎တို႔၏ကေလးမ်ားအတြက္   လုံၿခဳံမႈေပးႏုိင္
သည့္ေနရာ မဟုတ္ဟု ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆ 
ေနၾကသည္။
 ၎ျပင္ အရည္အခ်င္းရိွသည့္ဆရာဆရာမမ်ားက အာ 
ဏာသိမ္းမႈကို    ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္   လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္
ရန္ ျငင္းဆန္ထားျခင္းေၾကာင့္   စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အ
ရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ သင္ၾကားေရးကို ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ခက္

ခဲလ်က္ရွိသည္။
 စာသင္ခန္းႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေဝးကြာေနျခင္း 
ေၾကာင့္  ကေလးသူငယ္အမ်ားစုမွာ ပညာေရးကို ၿငီးေငြ႕လာၾက
ၿပီး အသက္မျပည့္ခင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ရန္ ပုိမိုအားသန္လာ 
ၾကသည္။

“ေက်ာင္းမသြားရေတာ့ ကေလးေတြက   အားေနတာ။
အားေနေတာ့   တစ္ခ်ိဳ႕မိဘေတြက   ၿခံအလုပ္,  လုပ္ခြင့္ျပဳလိုက္
တယ္။ ကေလးအမ်ားစုက ရာဘာၿခံမွာ သြားလုပ္ေနတာ မ်ား 
တယ္” ဟု တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။
 အလုပ္သမား၊      လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္  ျပည္သူ႔အင္
အားဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ ႏွစ္စဥ္လုပ္သား 
အင္အားစစ္တမ္းအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရမႈ၊ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈႏွင့္ လူမႈ 
စီးပြားၾကပ္တည္းမႈမ်ားက ကေလးမ်ားကို စာသင္ေက်ာင္းမွ 
ထြက္ခြာကာ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေစရန္ တြန္းအား 
ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
 ေက်းလက္ေဒသတြင္ ကေလးဦးေရ၏ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း
ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္  (၂၀)   ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔သည္ ကေလးလုပ္သား
အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္ဦးေရ (၁၂) သန္းေက်ာ္
ရွိသည့္အနက္     ကေလးဦးေရ   (၆)  သိန္းေက်ာ္သည္  ကေလး
လုပ္သားအျဖစ္ ေစခိုင္းခံေနရၿပီး ၎တို႔အနက္ (၄) သိန္းေက်ာ္
သည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း 
သိရသည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၀၂၂

 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အေျချပဳ လႈပ္ 
ရွားလ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ခ်န္းဦးေဆာင္သည့္ ရာမညတပ္မေတာ္ 
(Ramanya Army)   အမည္ရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕သည္    ယခု 
ရက္ပိုင္းအတြင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်း
႐ြာမ်ားထံမွ  ဆက္ေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ား     ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာ
လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (၇) ရကေ္န႔တြင္ ေရးၿမိ ႕ဳနယေ္တာငပ္ိုင္း 
ဟံဂံေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္  ေကာ့လႈိင္းေက်း႐ြာ    ႐ြာဦးဘုန္း
ေတာ္ႀကီးထံသို႔ စာေပးပုိ႔ကာ ဆက္ေၾကးေတာင္းခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 ထို႔ေနာက္     ဧၿပီလ (၁၈)   ရက္ေန႔တြင္    ေရးၿမိ ႕ဳနယ္
ေတာင္ပုိင္း အေဘာ္ေက်း႐ြာႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပါက္ပင္ကြင္း
ေက်း႐ြာတို႔ထံ   စာေပးပို႔ၿပီး      ဆက္ေၾကးထပ္မံ   ေတာင္းခံလာ
ေၾကာင္း သိရသည္။

“သၾကၤန္ၿပီးလို႔ ရက္ပိုင္းေလာက္မွာပ ဲ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္ 
အေဘာ္နဲ႔ ေရျဖဴၿမိ ႕ဳနယ္ ေပါက္ပင္ကြင္းေက်း႐ြာက ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္းေတြကို စာထပ္ပို႔(ၿပီး ပိုက္ဆံေတာင္း)ထားတယ္ဆိုၿပီး 

ၾကားေနရတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပုိင္း ဟံဂံေက်း႐ြာမွ က်ပ္သိန္း (၅၀၀)၊ 
ေကာ့လႈိင္းေက်း႐ြာမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀)၊ အေဘာ္ေက်း႐ြာမွ 
က်ပ္သိန္း (၄၀၀)ႏွင့္ ေရျဖဴၿမိ ႕ဳနယ္ ေပါက္ပင္ကြင္းေက်း႐ြာမွ 
က်ပ္သိန္း (၁၅၀) ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

 “ေငြေတာင္းတဲ့စာကို (ေပါက္ပင္ကြင္း)႐ြာဥကၠ႒ကိုလာ
ေပးထားတယ္ထင္တယ္။ ႐ြာသားေတြလည္း စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ 
ဒီေဒသက အရင္ကေတာ့ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပါပဲ၊ အခုမွ 
ပူေလာင္လာတာ။ (ႏိုင္ခ်န္းတို႔)အဖြဲ႕ေတြကလည္း   ဒီေဒသ တစ္
ဝိုက္မွာပဲ လႈပ္ရွားေနၾကတာပါ” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါ 
သည္။

 ေတာင္းခံထားသည့္ေငြေၾကးမ်ားကို  (၅)  ရက္မွ   (၇) 
ရက္အတြင္း လာေရာက္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းခံ
စာတြင္   ေဖာ္ျပထားၿပီး   ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူႏုိင္ခ်န္းႏွင့္ ဒုေခါင္း
ေဆာင္ျဖစ္သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း ေတာင္းခံစာတြင္ေဖာ္ 
ျပထားသည္။

 လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕က ထိုသို႔ေငြေၾကးေတာင္းခံလာ 
ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနၾကၿပီး 
ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားသို႔   သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း   မျပဳလုပ္ရဲ
သည့္အျပင္   ညဘက္အျပင္ထြက္ရန္လည္း     ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾက
သည္။

×iucjK[nj,eK>cj,eS.cjqvj< lkjnkjkiucjtpjfWYÁk er,|miÕÁnyjet.cj 
piucj,ek[,RW.m[.,T·mH Skje]k,Skjtiukjek.kjK·l.
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတ္လ ၁၊ ၂၀၂၂

 စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ 
ကာလ ရိွခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး စစ္ေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ထက္တြင္ 
ခိုးဝွက္လုယက္မႈအပါအဝင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ထူေျပာလာၿပီးတရား
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ လြန္စြာအားနည္းေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက မြန္လူ
ထုအသံကို ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္နယ္ၿမိ ႕ဳနယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ 
ဆိုင္ကယ္ ခိုးယူျခင္း၊ ၿခံတြင္စုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္သီးဝလံမ်ား 
ခိုးယူျခင္းစသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ 
က်ဴးလြန္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

“ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕မွာပ ဲဆိုင္ကယ္ေတြ အခိုးခံေနရတယ္။ 
ဟိုနား ဒီနား အခိုးခံေနရတာေတြ မ်ားလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔
ၿမိဳ႕နယ္မွာဆို ဆိုင္ကယ္ေတြက ေန႔တိုင္းလိုလို အခိုးခံေနရတယ္” 
ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

 ဆိုင္ကယ္ခိုးယူမႈ အျဖစ္အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ 
ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒုံႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ညဘက္အခ်ိန္သာမက 
ေန႔ခင္းဘက္အခ်ိန္မ်ားတြင္ပါ ခိုးယူခံေနသည္ဟု သိရသည္။

 ခိုးမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက 
ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ခုိးမႈမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား 
မ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္။

 “ေဈးဝယ္ဖို႔ဆိုၿပီး ဆိုင္ကယ္ကို ေဈးႀကီးေရွ႕မွာ ရပ္ 
ထားခဲ့တာ။ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ကို ယူေျပးသြားတယ္။ ယူေျပး 
သြားတာ   ေတြ႕ေနေပမယ့္    ဘာမွလုပ္မရဘူး။ ေျပးလိုက္တာ 
မမီဘူး။ သက္ဆိုင္ရာကို သြားတိုင္ျပန္ေတာ့လည္းဘာမွမထူး
ဘူး။ ဒေီန႔အထိ ဘာသတင္းမွ မရဘူး” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ 
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ဆိုင္ကယ္ခိုးယူမႈမ်ားအျပင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳး 
ထားသည့္ ကြမ္းသီးအစရွိသည့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကိုလည္း ခိုး 
ယူေနေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔ကြမ္းသီးၿခံဆို တစ္ခ်က္ေလးေတာင္ 
မ်က္ႏွာလႊဲလို႔မရဘူး။ အခိုင္လိုက္ကို ခိုးတာ။ ခူးမရဘူးဆို 
အပင္လိုက္ခုတ္လိုက္တာလည္း ရွိတယ္။ သူခိုးေတြက မ်ားလာ
တယ္။ တစ္ခါမွလည္း ဖမ္းမမိဘူး။ ႐ြာလူႀကီးေတြ သြားတိုင္ရင္
လည္း ဘာမွလုပ္မေပးဘူး” ဟု ေရးေတာင္ပိုင္းမွ ကြမ္းသီးၿခံပိုင္
ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလုံၿခဳံေရး 
အတြက္ဟုဆိုကာ စစ္တပ္က ကင္းလွည့္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို 
ညဘက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ သစ္သီး 
ဝလံမ်ား ခုိးယူခံရမႈမ်ားမွာ ျမင့္တက္ေနဆျဲဖစ္သည္။

 စစ္ေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလအတြင္း မြန္ျပည္နယ္တြင္
သာမက အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ခိုးယူလုယက္မႈမ်ား၊   ရာဇ
ဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္လာၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ျပား 
လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

a.$.qimj,ssjek.cjsJlkjTkj Kiu,yUluykjmém[., 
TUe\p.l.
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတ္ ၈၊ ၂၀၂၂

 လာမည့္ ၂၀၂၂ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ခရီး 
သြားရာတြင္လည္းေကင္း၊   တည္းခိုရာတြင္လည္းေကာင္း  ႏိုင္ငံ
သားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား(မွတ္ပုံတင္)ကို ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပုံ
တင္အစား (ရပ္/ေက်းအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္
ျပန္ေပးသည့္)ေထာက္ခံစာမ်ားကို ျပသ၍ ခရီးသြားျခင္း၊ 
တည္းခိုျခင္းႏွင့္  သက္ဆိုင္ရာအမႈကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
တို႔ကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီး 
ဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

 “ခဏေန ဗံုးေပါက္ျပန္ၿပီ။ ခဏေန လူအသတ္ခံရျပန္ၿပီ။ 
အဲလိုျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနမွာ မွတ္ပံုတင္စစ္မယ္ဆိုၿပီး ေနာက္
တစ္မ်ိဳး လာျပန္ၿပီ။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က စစ္အစိုးရ
ေခတ္လိုမ်ိဳး ျပန္ျဖစ္သြားၿပီ” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦး
က ေျပာပါသည္။

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လမ္းခရီးတေလွ်ာက္ စစ္ေဆးေမး

ျမန္းမႈမ်ား တင္းၾကပ္ေနၿပီး မသကၤာပါက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ပိုင္းလည္း မိသားစုဝင္ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းကို ခြင့္မျပဳေခ်။

 “အသြားလည္း အစစ္ခံရတယ္။ အျပန္လည္း အစစ္ခံရ
တယ္။   အရင္ေခတ္တုန္းကလိုေပ့ါ။   အခုလည္း   မွတ္ပုံတင္စစ္
မယ္ဆိုၿပီး လာျပန္ၿပီ။ ေနာက္ဘာထပ္ျဖစ္ဦးမလဲဆိုၿပီး စုိးရိမ္ 
ေနရတယ္” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕ေပၚမွ ဆိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားကို “ပန္းခင္းစီမံခ်က္” 
အေနျဖင့္ ၂၀၂၁ ေမလ (၅) ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၂ ႏိုဝင္ဘာလ (၃)
ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံတဝန္းလုံးတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသျဖင့္ 
မွတ္ပုံတင္အစား ေထာက္ခံစာမ်ား ျပသ၍ ခရီးသြားလာျခင္း၊ 
အစစ္ေဆးခံျခင္းမ်ားကို   ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း   စစ္
ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ      လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက
ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“အရင္ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္တုန္းကလည္း ကြၽန္မေမာင္ 
ေလးကို မွတ္ပုံတင္သြားလုပ္ေပးေတာ့ လဝက႐ုံးက အၾကမ္းဖ
က္မႈနဲ႔မပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကို (ရစဲခန္းဆီမွာ) 
သြားယူခိုင္းတယ္။ ကြၽန္မတို႔လည္း ဒီအေျခအေနမွာ (အစိုးရ 
ဌာနေတြနဲ႔) အရႈပ္အယွက္မျဖစ္ခ်င္လို႔ (ဒီအတိုင္းပ)ဲ ျပန္လာ 
လိုက္တယ္။ အခု ပန္းခင္းစီမံခ်က္အေၾကာင္းေတာ့ ဘာမွ မၾကား
ရေသးဘူး” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။

 ၂၀၂၀   ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ   မွတ္ပံုတင္  မရိွဘ ဲမေဲပးသူ 
(၄.၆) သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရိွသည္ဟု အၾကမ္းဖက္ 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက “ပန္းခင္းစီမံခ်က္” ကို 
စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာျမင့္မည့္ အဆိုပါစီမံခ်က္အတြင္း မွတ္ပုံ 
တင္ (၃.၈) သန္းေက်ာ္ ထုတ္ေပးမည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္
ထားသည္။

2010 mtiucjKcj ssjasiu,rlkjTkjqiu² \pnjlvjer.
kjrHiqW.,qkY<qiu² K·s.,enre]k.cj, edqK·\pvjqUm[.,k e\p.Siu
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတ္ ၄၊ ၂၀၂၂

 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကျဖန္႔
ေဝသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ရရွိျခင္း မရိွသျဖင့္ ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီမ်ားက ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ဓာတ္အားမ်ားကိုသာ ဝယ္
ယူသုံးစြဲေနရသည္။   ယခုမတ္လဆန္းမွစ၍   လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
(၁) ယူနစ္ကို ေငြက်ပ္ (၉၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ စတင္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးေကာ္မတီထံမွ 
သိရွိရသည္။

 စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္    ၿပီးခဲ့သည့္
လတြင္ ဓာတ္အား (၁) ယူနစ္လွ်င္ (၈၀၀) က်ပ္ ေပးေဆာင္ခဲ့ရ
သည့္အျပင္ ယခုလမွစ၍ (၉၀၀) က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ 
ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 “ေရးၿမိ ႕ဳေပၚမွာေတာ့ ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ထားၿပီးၿပီ။ဒီမတ္
လကေနစၿပီးေတာ့ (၁) ယူနစ္ကို (၉၀၀) က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ေကာက္ခံ
သြားမယ္တဲ့” ဟု ေရးၿမိ ႕ဳနယ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးေကာ္
မတီ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ႏႈန္းထား
ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက   ဓာတ္အားတစ္ယူနစ္လွ်င္ (၅၀)   ရာခိုင္းႏႈန္း
အထိ ပိုမိုေပးေဆာင္လာရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကဆို စက္သုံးဆီေဈးက တစ္လီတာကို 

(၆၀၀) (၈၀၀) က်ပ္ပဆဲိုေတာ့ (ဓာတ္အား)တစ္ယူနစ္ကို (၃၀၀) 
(၄၀၀) ပ ဲေပးရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဆီေဈးေတြကလည္း တက္
လာေတာ့ ဓာတ္အားခလည္း လိုက္တက္လာတယ္။ (၄၀၀) က
ေန (၅၀၀) တက္လာတာ (၈၀၀) အထိ ျဖစ္လာ တယ္။ ခုေတာ့ 
ဒီလကစၿပီးေတာ့ တစ္ယူနစ္ (၉၀၀) ျဖစ္လာတာပ”ဲ ဟု ေက်း႐ြာ
မ်ားမီးလင္းေရးအတြက္ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနသူတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

 ေရးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၁) ယူနစ္အတြက္ 
ေငြက်ပ္ (၉၀၀) ေပးေခ်ရခ်ိန္တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အခ်ိ ႕ဳ 
ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ (၁) ယူနစ္လွ်ပ္ က်ပ္ (၁,၂၀၀) မွ (၁,၄၀၀) 
အထိ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 ဓာတ္အားခႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္လာျခင္းေၾကာင့္ပုံမွန္သုံးစြဲ
သူအိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္    တစ္လလွ်င္     က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း
(၂၀,၀၀၀)မွ   သုံးေသာင္း  (၃၀,၀၀၀)  အထိ ေပးေခ်ေနရသည္။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြၿဲပီး အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ ေနအိမ္မ်ား
အေနျဖင့္   တစ္လလွ်င္ က်ပ္  ငါးေသာင္း(၅၀,၀၀၀) မွ ေျခာက္
ေသာင္း(၆၀,၀၀၀) အထိ ေပးေခ်ေနရၿပီျဖစ္သည္။

 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ Southern Myanmar 
Development (SMD)Company Limited၊ SEGAP Company 
Limitedႏွင့္ BFL Company Limited တို႔က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

er,|miÕÁnyjtWcj lH[pjssjD.tja., (1) yUnsjkiu (900) k[pj 
ep,eS.cjenr
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတ္ ၁၂၊ ၂၀၂၂

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ အာဏာသိမ္း 
စစ္ေကာင္စီက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ျဖန္႔ျ
ဖဴးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ အခ်ိန္ၾကာျ
မင့္စြာဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ေနရာအႏံွ႔ျဖစ္ပြားေနသည္။

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္   ႏုိင္ငံေတာ္ကျဖန္႔ျဖဴး
သည့္  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို   အမွီျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္ေန  ရျခင္းျဖစ္
သျဖင့္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ခ်ိန္   ၾကာျမင့္ျခင္းႏွင့္   စက္သုံးဆီ
ေဈႏႈန္း အဆမတန္ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔က   လုပ္ငန္းစုအေတာ္
မ်ားမ်ားကို ရပ္နားရန္ ျဖစ္လာေစသည္။

 “ အခုတေလာ   မီးပ်က္ခ်ိန္က  ပိုမ်ားလာတယ္။ တစ္ခါ
ပ်က္ရင္ (၆) နာရီဝန္းက်င္ပ။ဲ အလုပ္လုပ္ဖို႔ မီးစက္ေမာင္းရတယ္။ 
ဓာတ္ဆီေဈးကလည္း ေန႔တိုင္းတက္ေနေတာ့ ဒီအတိုင္းဆို 
ဆက္လုပ္ဖို႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ လုပ္ငန္းရပ္နားဖုိ႔ စဥ္းစား 
ေနရၿပီ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ဂေဟေဆာ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတ
စ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 တရိပ္ရိပ္တက္လာသည့္ စက္သုံးဆီေဈးသည္ယခုမတ္

lH[pjssjmJ,\ptjet.kjK[inj piumiu]k.\mcj<l.q\fcj< 
sJ,pW.,er,lupjcnj,m[., rpjn.,rfWyjrHi

လလယ္တြင္ (၁) လီတာလွ်င္ က်ပ္ (၂,၅၀၀) ဝန္းက်င္သို႔ 
ေရာက္ရိွလာၿပီ ျဖစ္သည္။

“မီးပ်က္ရင္ေတာ့  မီးစက္ေမာင္းရတာပေဲပါ့။ ဒီဆီေဈး
ကလည္း   ေန႔တိုင္းတက္၊   မီးစက္ကလည္း ေန႔တိုင္းေမာင္းေနရ
တယ္။ ေဈးထပ္တင္ျပန္ရင္လည္း အလုပ္အပ္တဲ့သူ(ဝယ္သူ)ေတြ
ဘက္က   မကိုက္ေတာ့ဘူး။   ခုေတာင္းေနတဲ့ေဈးေတာင္ ေတာ္
ေတာ္မ်ားေနၿပီ။ မီးလည္း ဒီလိုပ ဲဆက္ပ်က္ေနမယ္၊ ဆီေဈးလည္း 
ဒီလိုဆက္တက္ေနမယ္ဆိုရင္ အလုပ္နားဖို႔အျပင္ မရွိေတာ့ဘူး” 
ဟု ၎လုပ္ငန္းရွင္က ဆက္ေျပာပါသည္။

 ဓာတ္အား မၾကာခဏ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျပတ္ 
ေတာက္ျခင္း၊ စက္သုံးဆီေဈး အဆမတန္ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ 
ေၾကာင့္ အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာသျဖင့္ 
ျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွာ အလြန္အမင္းခက္ခၾဲကပ္တည္းလ်က္ရိွ
သည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတ္ ၂၉၊ ၂၀၂၂

 ေသာက္သုံးေရရွားပါးသည့္ ေႏြရာသီသို႔ ေရာက္ရိွလာ
သည္ႏွင့္အတူ   လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မၾကာခဏျပတ္ေတာက္ျခင္း
ႏွင့္ ေသာက္သုံးေရလႉဒါန္းျဖန္႔ေဝေပးသည့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား 
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေသာက္သုံးေရအခက္အခ ဲျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

“ေရအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မီးကလည္းေန႔ဝက္
ေလာက္ပ်က္တယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ေရအလႉေပးတဲ့ 
ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြ မနည္းဘူး။ အခုေတာ့ အဲလိုေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ 
လႈမႈကိစၥေတြကို   ကူညီေပးေနတဲ့    ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြမွာ ေရွာင္
တိမ္းေနရတာလည္း   ရွိတယ္။  တစ္ခ်ိဳ႕ဆို   အဖမ္းခံရတာလည္း 
ရွိတယ္။ အဒဲါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေရအခက္အခကဲ ပုိၿပီး
ျဖစ္ေနတာ” ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ေန ျပည္သူတစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။

 အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ      ဦးေဆာင္သည့္ 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ မီးေဘးေရေဘးျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ သည္ျဖစ္
ေစ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ လူငယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက လာေရာက္ကူ
ညီေပးၾကသည့္အျပင္    လူမႈကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္   သာေရးနာေရး
မ်ားကို ကူညီေပးသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။

 မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘီလူးကြၽန္း(ေခ်ာင္းဆုံ)၊ 
မုဒံုႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရတြင္းေရကန္မ်ားခမ္းေျခာက္
လာသျဖင့္ ေသာက္သုံးေရအခက္အချဲဖစ္လ်က္ရွိသည္။

 “ျပည္သူေတြ ေရအခက္အခဲျဖစ္ေနတာကို သိတာေပါ့
ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့   ကိုယ့္လူေတြကလည္း   ျပန႔္က်ေဲနေတာ့  (ေရအလႉ
ေပးဖို႔) ျပန္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လူျပန္စုရမယ္။ အလဲိုဆို စစ္တပ္က 
စစ္လားေဆးလား လုပ္ဦးမယ္။ သူတို႔က ေစာင့္ၾကည့္ေနေတာ့ 
လူငယ္ေတြလည္း မလႈပ္ရွားရဲဘူး။ အေဲၾကာင့္မုိ႔ ေရအလႉေပးတဲ့ 
ပရဟိတအလုပ္ေတြကို နားထားရတာ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ 
ေရအလႉေပးသည့္ပရဟိတအသင္းဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ယခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ေနသ 
ျဖင့္   ယခင္ႏွစ္က ေသာက္သုံးေရ   (၁)   ေပပါလွ်င္    ငါးေထာင္
(၅,၀၀၀) က်ပ္ က်သင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ေရ (၁)ေပပါ
ကို တစ္ေသာင္းခြဲ(၁၅,၀၀၀)က်ပ္အထိ ေပးဝယ္ေနရေၾကာင္း 
သိရသည္။

 အာဏာမသိမ္းမီ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေသာက္သုံးေရရွား 
ပါးသည့္ ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း ပရဟိတအသင္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ေသာက္သုံးေရလႉဒါန္းျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ 
ရာေဒသအသီးသီးတြင္ တက္ႂကြစြာလွပ္ ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေသာက္သုံးေရအခက္အခကဲို ေလ်ာ့ပါး 
သက္သာေစခဲ့သည္။

D.tja.,\ptjet.kj\Kcj,×Hcj< eralçrHcjmrHi\Kcj,tiu²e]k.cj< 
eq.kjqu·,eraKkjaKY \fsj
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတ္ ၁၁၊ ၂၀၂၂

 စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးတစ္ႏွစ္အၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား၌ လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ    ဆိုး႐ြားလာလ်က္ရိွရာ  ယခု  ၂၀၂၂
မတ္လတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ တစ္ေန႔လွ်င္ (၃) နာရီမွ (၆) နာရီ 
အထိသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔  မီးက  ပ်က္ေနၿပီ။   ထမင္းဟင္း
လည္း မခ်က္ရဘူး။ ေရလည္း ျပတ္တယ္။ ည (၁) နာရီ 
ေလာက္ မီးလာတဲ့အခါဆိုရင္ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္တာ အကုန္ 
လုပ္ထားရတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ျပတ္မလ ဲ မသိႏိုင္ဘူးေလ။ ခုဆို 
တစ္ေန႔ကို (၃) နာရီ (၆) နာရီေလာက္ပဲ သူတို႔ေပးေနတယ္” ဟု 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ၎ျပင္ စစ္ေကာင္စီက လာမည့္ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔ 
မွ (၁၈) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ကာလအတြင္း (၂၄) 
နာရီလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
မတ္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“မီးပ်က္တဲ့အခ်ိန္မ်ားလာတဲ့အတြက္ ႐ြာမွာဆိုရင္ 
ထင္းေတြ မီးေသြးေတြ ဝယ္ၿပီး ခ်က္ရတယ္။ ညဘက္မီးထြန္းဖို႔ 
ဆိုလာျပားေတြ  ေနအိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက  ဝယ္ထားတာ
ေတြ႕တယ္။ မီးစက္လည္း မဝယ္ႏုိင္ဘူး။ မီးစက္ရွိတဲ့အိမ္ကလည္း 

အခုဓာတ္ဆီေဈးနဲ႔ဆို (မီးစက္ေမာင္းဖို႔) မတတ္ႏိုင္ဘူး” ဟု 
သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိက်ေသခ်ာသည့္ အခ်ိန္ဇယားထုတ္ျပန္ 
ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္    ေသာက္သုံးေရရရိွေရးႏွင့္  က်န္းမာ
ေရးျပႆနာမ်ားအျပင္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကိုပါ စိုးရိမ္ေနရ 
ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေနလူထုက ေဝဖန္ေနၾကသည္။

“တစ္ခ်ိဳ႕က မီတာခ မေပးလို႔ မီးပ်က္တာလားဆိုၿပီး 
မီတာခကို (၁) ႏွစ္စာေလာက္ သြားေပးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
မီတာေဆာင္ၿပီးလည္း မီးက ပံုမွန္ပ်က္ေနတာပ”ဲ ဟု ေမာ္လၿမိဳင္
ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ၎ျပင္ စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းသည္လည္း မတ္လ (၁၀) 
ရက္ေန႔တြင္ တစ္လီတာလွ်င္ (၂,၅၀၀) က်ပ္ဝန္းက်င္အထိ 
ျမင့္တက္လာၿပီး ပုဂၢလိကကုမၼဏီကျဖဳန္႔ျဖဴးသည့္ လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲေနရသည့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၁) ယူနစ္လွ်င္ (၁,၂၀၀) က်ပ္မွ 
(၁,၄၀၀) က်ပ္အထိ ေပးေခ်ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

mWnj\pvjnyjtWcj lH[pjssjmJ,kiu tsjrkjlH[cj (3) n.rJmH 
(6) n.rJaTiq. rrHien
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတ္ ၁၈၊ ၂၀၂၂

 စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ 
ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္လာၿပီး 
ျပည္သူမ်ားမွာ   စားဝတ္ေနေရး  ၾကပ္တည္းလာသည္။  ၎ျပင္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈပါ ပ်က္ယြင္းလာသျဖင့္ ခိုးမႈႏွင့္ လုယက္မႈ 
မ်ားကို ေန႔စဥ္နီးပါး ႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္     မြန္ျပည္နယ္   ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္
ေနအိမ္ေဖာက္ထြင္းမႈႏွင့္ ဆိုင္ကယ္လုယက္မႈမ်ား အမ်ား 
အျပားျဖစ္ပြားေနၿပီး ျပည္သူမ်ားမွာ ဆင္းရဒဲုကၡမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ 
ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။

“မေန႔က ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ အိမ္ေဖာက္ခံရတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ျပတင္းေပါက္ကို ဖ်က္ၿပီး ဝင္ခုိးသြားတာ။ သိန္း 
(၂၀) ေလာက္ပါသြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ေျခရင္းလည္း 
ေဖာက္ထြင္းခံရတယ္တဲ့။ ေနာက္ဆို  ေတာ္ေတာ္  သတိထားၿပီး 
ေနရေတာ့မယ္” ဟု ေနအိမ္ေဖာက္ထြင္းခံရသူ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံ 
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ၎ျပင္ ၎အိမ္ႏွင့္ကပ္လ်က္ ေနအိမ္ကလည္းတစ္ေန႔
တည္းတြင္ပင္ ေဖာက္ထြင္းခံရသည္ဟု သိရသည္။

“ကြၽန္မေယာက္်ားက အယဲားကြန္းျပင္ဆရာဆိုေတာ့ 
အိမ္မွာ အဲယားကြန္းပစၥည္းေတြ တန္ဖိုးသိန္းခ်ီ ေလွာင္ထားတာ။ 
အဲယားကြန္းအစုံလိုက္ ယူသြားဖို႔က မလြယ္ဘူးေလ။ စက္ပစၥည္း
ေတြပဲ ယူသြားတယ္။ သူခိုးေတြက  ေတာ္ေတာ္အတင့္ရလဲာၾက
တယ္။ ခုက ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြကလည္း အဆမတန္တက္၊ျပည္သူ
ေတြ အကုန္လုံးကလည္း ၾကပ္တည္းေနခ်ိန္ဆိုေတာ့   သူခိုးကိစၥ
ကေတာ့ ဒီ့ထက္ပိုဆိုးသြားဖို႔ပ ဲရွိတယ္” ဟု ေနအိမ္ေဖာက္ထြင္း
ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ဆိုင္ကယ္ခိုးယူမႈမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေန
ေသာ္လည္း မည္သူ႔ကို အားကိုးၿပီး တိုင္ၾကားရမည္ကို မသိ 
ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ညည္းတြားေနၾကသည္။

 “အခုတေလာ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္တယ္ဆိုတဲ့အသံေတြ 
ေတာ္ေတာ္ၾကားေနရတယ္။ ဘယ္ေနရာထားထား လုံၿခဳံမႈ 
မရွိေတာ့ဘူး။ (ဆိုင္ကယ္က) လူနဲ႔ နည္းနည္းအလွမ္းေဝးတာနဲ႔ 
ေပ်ာက္ေတာ့တာပ။ဲ လမ္းသြားရင္းဆိုင္ကယ္လုခံရတာလည္း 
ရွိတယ္။ ဒီေမာ္လၿမိဳင္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံပ။ဲ ဘယ္သူ႔ကိုမွ 
အားကိုးလို႔မရတဲ့ အေနအထားေရာက္ေနပါၿပီ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ 
ၿမိဳ႕ခံျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

\pvjqUm[.,aen\fcj< kunjes[,×énj,}kJ,\mcj<méd$ja\pcj Kiu,mé́  
luykjmém[.,kiup> }kÕ·etWÁK·s.,enr
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတ္ ၂၂၊ ၂၀၂၂

 စက္သုံးဆီ  ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာသည္ဟုဆိုကာ   မြန္
ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဳးေရာင္းခ် 
လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္အားခကို 
လစဥ္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

 မြန္ျပညန္ယ ္လမိငု္းၿမိဳ႕နယခ္ြဲႏငွ့္ ေကာ့ဒြတ္ေက်း႐ြာအနီး
ဝန္းက်င္ကို ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရိွေသာ Bedok 
Constrction  &  Engineering   Co., Ltd.   ဓာတ္အားခအျပင္
လမ္းမီးခပါ အပိုေဆာင္းေကာက္ခံလ်က္ရွိသျဖင့္  “တရားမွ်တမႈ
မရွိေၾကာင္း” လမိုင္းေဒသခံမ်ားက မြန္လူထုအသံကို ေျပာပါ 
သည္။

 အဆိုပါကုမၸဏီကေပးေဝသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို 
ရယူသုံးစြသဲူ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းက သုံးစြသဲည့္ဓာတ္အားခအျပင္ 
လမ္းမီးခဟုဆိုကာ ဓာတ္အား (၅) ယူနစ္ကို အပိုေဆာင္းေပး 
ေခ်ေနရသည္ဟု သိရသည္။

“လမ္းမီးကိစၥကေတာ့  ေတာက္ေလွ်ာက္ျပႆနာ  ျဖစ္
လာတဲ့ ကိစၥပ။ဲ အမ်ားႀကီးလည္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးၿပီ။ အရင္ကေတာ့ 
မီတာခ သိပ္မမ်ားေတာ့ လက္ခံႏိုင္တဲ့အေနအထားေပ့ါဗ်ာ။ 
အခု မီတာခကို တိုးေကာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ လမ္းမီးခကိုလည္း 
ယူနစ္နဲ႔တြက္ၿပီးေကာက္ေတာ့ ဘယ္လိုမွအဆင္မေျပေတာ့ဘူး” 

ဟု လမိုင္းေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 Bedok ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဓာတ္အား 
ခကို (၁) ယူနစ္လွ်င္ (၈၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိရာ 
လမ္းမီးခကို (၅) ယူနစ္ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအေန 
ျဖင့္ လမ္းမီးခသပ္သပ္ တစ္လလွ်င္ (၄,၀၀၀) ေပးေခ်ေနရသည္။

 မိမိအိမ္ေရွ႕တြင္    လမ္းမီးတိုင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊  မရွိသည္
ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီကျဖန္႔ျဖဴးသည့္ဓာတ္အားကို ရယူသုံးစြဲသူအိမ္ 
ေထာင္စုတိုင္းက ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

“  တစ္ယူနစ္ကို  သုံးေလးရာ    ေပးေနရတုန္းကေတာ့
ေဈးႀကီးေပမဲ့ နည္းနည္းသက္သာတယ္ ေျပာရမွာေပါ့။ အခု က 
တစ္ယူနစ္ကို (၈၀၀) (၉၀၀) ေပးေနရတာဆိုေတာ့ လမ္းမီး 
ခသပ္သပ္ပဲ   ေလးငါးေထာင္ က်ေနၿပီ။   မီးသုံးသူေတြအတြက္
ေတာ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာတာေပ့ါဗ်ာ” ဟု     ဓာတ္အားသုံးစြဲသူ
တစ္ဦးက ညည္းညဴပါသည္။

 Bedok ကုမၸဏီဘက္ကမူ စက္သုံးဆီေဈးဆက္လ
က္ျမင့္တက္ေနသျဖင့္ ေရွ႕လာမည့္လမ်ားတြင္ ဓာတ္အားခမ်ား 
ပိုမုိေကာက္ခံရန္ရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

D.tja.,K \mcj<tkjl.K[injtWcj lmj,mJ,Kp> ep,eS.cjenrq\fcj< 
\pvjqUm[., wnjTupjwnjpiu,\fsjen
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတ္ ၂၃၊ ၂၀၂၂

 ၂၀၂၂ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ညေနအခ်ိန္တြင္ မြန္ 
ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအနီးရွိ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ 
ဝယ္ေပါင္ေက်း႐ြာတြင္ ပစ္ခတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ေဒသခံျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕(People Defense 
Force - PDF)၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့သျဖင့္ ဝယ္ေပါင္
႐ြာထိပ္ရွိ စက္သုံးဆီဆိုင္တြင္ ကားျပင္ေနစဥ္ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕
ဝင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 “စစ္ေကာင္စီက လာပစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ PDF (၅) ေရာက္
ေလာက္ ရွိေနတယ္။   တစ္ေယာက္ေတာ့   ပြဲခ်င္းၿပီး   ေသသြား
တယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ေပါင္မွ ေသနတ္မွန္ သြား တယ္။ 
ႏွစ္ေယာက္အဖမ္းခံရၿပီး တစ္ေယာက္ေတာ့ ေျပးလို႔လြတ္သြား 
တယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ေပါင္တြင္    ေသနတ္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သူမွာ   ကိုေအာင္ခန္႔
ဟိန္းဟု သိရၿပီး ၎သည္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား
ကို စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသူအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ၂၀၂၁ 
မတလ္တြငမ္ူ စစေ္ကာငစီ္က ၎အား ဖမ္းဝရမး္ထုတ္ခဲ့ၿပးီေနာက္
ပိုင္း ၎အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား
ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံသတင္းအရင္းအျမစ္က ေျပာပါသည္။

 ဒဏ္ရာျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူ ကိုေအာင္ခန္႔ဟိန္းကို 
စစ္တပ္က စစ္ေၾကာေရးစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မတ္လ (၂၁) 

ရက္ေန႔တြင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

 “ကိုေအာင္ခန္႔ဟိန္းက ေရးၿမိဳ႕ရဲ႕ ပရဟိတသမားေကာင္း 
တစ္ေယာက္ပ။ဲ သူက စည္း႐ုံးေရးအပိုင္းမွာ အရမ္းေတာ္တယ္။ 
ျပည္သူလူထုရဲ႕အသံကို အေလးအနက္ထားသူတစ္ေယာက္ပ။ဲ 
သူ႔လို ပရဟိတလူငယ္တစ္ေယာက္ ဆုံးရႈံးရတာ အရမ္းႏွေျမာမိ
တယ္။ စိတ္လည္း မေကာင္းဘူး။ ေနာက္ေနာင္ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ 
လူငယ္ေတြ   သတိထားေနထိုင္ပါ၊ မေပါ့ဆၾကပါနဲ႔လို႔ ေျပာလိုပါ
တယ္” ဟု ေနာက္သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း     ခရီးသြားျပည္သူမ်ား
အေပၚ စစ္ေကာင္စီက စစ္ေဆးေရးပိုမုိတင္းၾကပ္လာၿပီး ခရီးသြား
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္   လုံၿခဳံမႈမရွိဟု  ခံစားေနရေၾကာင္း ေဒသခံ
သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက ေျပာပါသည္။

“အရင္ကေတာ့ ေရးၿမိဳ႕တံတားႀကီးထိပ္မွာပဲ စစ္တယ္။ 
ဝယ္ေပါင္မွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း က်ဳံေလာင္း႐ြာနားအထိ
ကို   စစ္ေဆးေရးကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္လုပ္လာတယ္။ သြားရ
လာရတာ သိပ္ျီးေတာ့ လုံၿခဳံမႈမရွိေတာ့ဘူး” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

 ပစ္ခတ္မႈမတိုင္မီ ႏွစ္ရက္သုံးရက္အလိုခန္႔တြင္ 
စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား (၇၀) ခန္႔က ဝယ္ေပါင္ေက်း႐ြာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္ညခန္႔တည္းခိုသြားခဲ့သည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

prhitlUcyjkiu ssjtpjk ssje]k.er,tWcj qtj\ftj|pJ, 
lu·|KÕ·er,tcj,]kpjT.,´ lmj,qW.,\pvjqUm[., lu·|KÕ·mémrHi
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