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

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

စာမ်က္နွာ (၂) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၃) သုိ႕

InsIde

minj,kel,cyjtsjxJ,kiu aDm?\pÕk[cj<rnj}k·svjmé tsj×Hsjek[.j qvjaTi 
amémHnjmepã စာမ်က္နွာ (၄) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၅) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၆) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၇) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၈) သုိ႕

minj,kel,cyjtsjxJ,kiu aDm?\pÕk[cj<rnj}k·svjmé tsj×Hsj 
ek[.jqvjaTi amémHnjmepã

Kaung 4 YouKaung 4 You s.qcjek[.cj,\fsjsxje]k.cj< em.jl|miÕcjmH CDM CDM 
Sr.Sr.mm[., alupjrpjn.,K·r

ecWe]k,ef.cj,pWmé×Hcj< kunjes[,×énj,}kJ,\mcj<mée]k.cj< lUtnj,s.,
a.,lu·, k[pjtvj,l.

a.$.qimj,|pJ,en.kjpiucj, qkjcyjmudimj,mém[.,kiu ecWe]k,\fcj< ek[ea,Kiucj,en

ဇူူလို�ုင်် ၁၁၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၁၁၊ ၂၀၂၂

တနင်္သာာ�ရီတီ�ုင််� ရေရီဖြူ�ူမြို့��ု�နယ်် ရေ���င််လိုာ��ငွ််�ရေ�င်္သာရီိ ုဥယ်ာ�ဉ််ခြံ�ံရေဖြူ�

�ာ����ု ရေဖြူ�ဖြူ�ု�ပ််�ု�င််�ရေ���င််� နှိစ််အရေတ�်��� ပ်စ််ထား��လို�ု�်ရီရေ���င််� 

ရေ�င်္သာ�ံခြံ�ံပ်ု�င််ရီငိ််�ာ��� �နွ်လိုထူား�အင်္သာံ��ု ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။
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tiucj,rcj,q.,er,r.rnjpu·ecWkiu ssjek.cjsJk TkjwkjelH[.<K[

စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

ဇူူလို�ုင်် ၁၉၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၁၉၊ ၂၀၂၂

�နွ်ဖြူပ်ည််နယ််အတငွ််�ရီိ ု ဗ���ဟု�တ်ရေင်္သာ�တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ���ာ��အရေန

ဖြူ�င််� စ်�ရေပ်နှငိ််�ယ်ဉ််ရေ�ာ���ုဏ္ဍ�ာ��တငွ်် အင်္သာံ��ဖြူပ်�နှ�ုင််ရီန်အတ�ွ် 

�နွ်ဖြူပ်ည််နယ််အစ်�ု�ရီ� င်္သာ�ီင်္သာန်�ရီန်ပ်ံ�ရေင်�ွာ�� ��ွရေ��ာထား��ရေပ်�လိုာ�်

ရီိုရီ�တငွ်် ယ်��နှစိ််၌ အ�ဏာ�င်္သာု�်�စ်စ််ရေ��င််စ်�ီ အဆို�ုပ်ါရီန်ပ်ံ�ရေင်�ွ�ု 

ထား�်��်အထား ုရေလိုာ���ာ���ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

အ�ဏာ�င်္သာု�်��ါစ် ၂၀၂၁ ��နှစိ််တငွ်် တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��ရီန်ပ်ံ�ရေင်အွတွ�် 

ယ်�င််နှိစ််�ာ��တငွ််ရီရီိ�ု��င်္သာည််�အတ�ုင််� လို�ူာ�ု�တစ််�ာ�ု�လိုာင်် �ာပ််င်္သာနု်� 

(၁,၀၀၀) ရီရီိ�ု��ရေင်္သာ�်လိုည််� ယ်��နှစိ်် ၂၀၂၂ တငွ််� ူ အဆို�ုပ်ါပ်��ဏာ 

၏ထား�်��်ဖြူ�စ််ရေင်္သာ� �ာပ််င်္သာနု်� (၅၀၀) �ု�င်္သာ� ရီရီိ�ုည််ဖြူ�စ််င်္သာည််။

“�နွ်ဖြူပ်ည််နယ််��ိ (ဗ���ဟု�တ်တ��) တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ�� (၃) �ာ�ု�အတ�ွ် 

တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��ရေရီ�ရီ�ရီန်ပ်ံ�ရေင်�ွ�ု �ာရေပ်�တယ််။ �နီှစိ််ရေတ�� တစ််��်

ရေလိုာ��လို�ု�်ရေတ�� (လို�ူာ�ု�တစ််�ာ�ု�အတ�ွ်) င်္သာနု်� (၅၀၀) ပ်� ရီတယ််” 

ဟု� �နွ်စ်�ရေပ်နှိင််�ယ်ဉ််ရေ�ာ��ဆုို�ုင််ရီ� တ�်ကြွ�လွိုပု််ရီ�ိ�င်္သာတူစ််ဦး�� 

ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

�နွ်ဖြူပ်ည််နယ််တငွ်် �နွ်၊ �ရီင််နှငိ််� ပ်အ�ု��်တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��လို�ူာ�ု��ာ��

အတ�ွ် တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��ရေရီ�ရီ�ရီန်ပ်ံ�ရေင်�ွ�ု  င်္သာ�မတဦး�င်္သာနု်�စ်ုန်   လို�်

ထား�်�တည််�� င်္သာ�ီင်္သာန်��ွ�ရေ�ရေပ်�အပ််���ဖြူ�င််� ဖြူ�စ််င်္သာည််။

“��ည််�ရီတ�ရေတ�� တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��ရေရီ�ရီ�အတ�ွ် င်္သာ�ီင်္သာန်�ဘ�်ဂျာ�်

(ရီန်ပ်ံ�ရေင်)ွ �ရီိရုေတ��ဘ�ူ။ စ်�ရေပ်န��ယ်ဉ််ရေ�ာ��အုတွ�် ဘ�်ဂျာ�်�

လိုည််� တစ််��်ရေလိုာ��င်္သာ�ွ�မြို့ပ်။ီ မြို့ပ်�ီရေတ�� �ွန်ရေတ�်တ�ု� င်္သာရုီင်္သာ

ရေလို��်ရေတ�� (အစ်�ု�ရီရေ�ာ�င််�ရေတွ�ိ�) တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��ဘ�င်္သာ�

င်္သာင််�ု��အတ�ွ်လိုည််� ဘ�ဘ�်ဂျာ�်� ိ င်္သာတူ�ု�(စ်စ််ရေ��င််စ်)ီ� စ် ီ

စ်ဉ််�ထား��ဘ�ူ” ဟု� အဆို�ုပ်ါတ�်ကြွ�ွလိုပု််ရီ�ိ�င်္သာတူစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါ 

င်္သာည််။

ရီန်ပ်ံ�ရေင်�ွ�ု ထား�်��်ရေလိုာ���ာလို�ု�်င်္သာဖြူ�င််� တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��ရေရီ�ရီ�

လိုပု််ရီ�ိ���ုာ����ု ရေဆို�င််ရီ�ွ်ရီ�တငွ်် အ�န်�အင်္သာတ်�ာ��၊ အ��် 

အ���ာ�� ရီိလုို��ည််ဖြူ�စ််ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

“�နွ်ဖြူပ်ည််နယ််��ိ (ဗ���ဟု�တ်တ��) “�နွ်ဖြူပ်ည််နယ််��ိ (ဗ���ဟု�တ်တ��) 

တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ�� (၃) �ာ�ု�အတ�ွ် တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ�� (၃) �ာ�ု�အတ�ွ် 

တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��ရေရီ�ရီ�ရီန်ပ်ံ�ရေင်�ွ�ု တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��ရေရီ�ရီ�ရီန်ပ်ံ�ရေင်�ွ�ု 

�ာရေပ်�တယ််။ �နီှိစ််ရေတ�� �ာရေပ်�တယ််။ �နီှိစ််ရေတ�� 

တစ််��်ရေလိုာ��လို�ု�်ရေတ�� တစ််��်ရေလိုာ��လို�ု�်ရေတ�� 

(လို�ူာ�ု�တစ််�ာ�ု�အတ�ွ်) (လို�ူာ�ု�တစ််�ာ�ု�အတ�ွ်) 

င်္သာနု်� (၅၀၀) ပ်� ရီတယ််”င်္သာနု်� (၅၀၀) ပ်� ရီတယ််”
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စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

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

ဇူူလို�ုင်် ၁၁၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၁၁၊ ၂၀၂၂

တနင်္သာာ�ရီတီ�ုင််� ရေရီဖြူ�ူမြို့��ု�နယ်် ရေ���င််လိုာ��ငွ််�ရေ�င်္သာရီိ ု ဥယ်ာ�ဉ််

ခြံ�ံရေဖြူ��ာ���ု� ရေဖြူ�ဖြူ�ု�ပ််�ု�င််�ရေ���င််� နှိစ််အရေတ�်��� ပ်စ််ထား��လို�ု�်

ရီရေ���င််� ရေ�င်္သာ�ံခြံ�ံပ်ု�င််ရီငိ််�ာ��� �နွ်လိုူထား�အင်္သာံ��ု ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

“(�ွန်ရေတ�်�ခြံ�ံ�)ရေဖြူ�ဖြူ�ု�ပ််�ု�င််�ရေပ်ါ�်တ��ရေနရီ�န�� န�ီရေနရေတ�� ရေပ်ါ�် 

��ွ�ဖုြူ�စ််မြို့ပ်�ီ�တည််�� ���ာနု်ထား ု ခြံ�ံ��ု �င်္သာွ��ရီ�ဘ�ူ။ ရေနာ�်ထားပ််

ရေပ်ါ�်�ွ�� ု �ဖြူ�စ််ဘ�ူလို�ု� �ရေဖြူပ်�နှ�ုင််ဘ�ူရေလို” ဟု� ရေ���င််လိုာ��ငွ််�

ရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ၂၀၁၉ နှိစ််��န်ပ်�ုင််�� ိ၂၀၂၀ ��နှစိ််အတွင််� ရေရီဖြူ�ူမြို့��ု�နယ််

တငွ်် ရေဖြူ�ဖြူ�ု�ပ််�ု�င််�နင််��ငု်္သာ ူ(၁၀) အထား ုရီို���မြို့ပ်�ီ ၎င််�တု��အန�် (၅) ဦး�

��ိ ရေ���င််လိုာ��ွင််�ရေ�င်္သာ� ိဖြူ�စ််င်္သာည််။ ရေဖြူ�ဖြူ�ု�ပ််�ု�င််�ရေ���င််� ထား�ု�ု�်

� ု �����ဏာဖြူ�စ််ပ်�ွ�ရေနင်္သာဖြူ�င််� ရေ�င်္သာ�ံ�ာ��� ၎င််�တ�ု�၏ဥယ်ာ�ဉ််ခြံ�ံ

င်္သာ�ု� င်္သာ�ွ�ရေရီ��်အလို�ပ််လို�ပ််ရီန် ရေ����်ရီွံ�ရေန��င်္သာည််၊

“ခြံ�ံ��ု ပ်စ််ထား��မြို့ပ်�ီ လိုံ�����ု �င်္သာွ��ရေတ��ဘ�ူ။ င်္သာ�ွ���ု���ု ရေ����်

ရေနတ�။ ထား�ု�ု�်တ��င်္သာရူေတ�ွ ��ုယ််�အနီ�အနာ��လိုူရေတပွ်�။ ��ုယ််

ထား�ု�ု�်�ရုီင်် ��ုယ််��ငု်္သာ��စ်�ရေတပွ်� ���ခရေရီ��်�ယ််။ အ�ရေ���င််� ��ွ်� 

င်္သာ�ီခြံ�ံ��ု �င်္သာ�ွ�တ� (၃) နှိစ််ရေလို��်ရီိမုြို့ပ်”ီ ဟု� ရေ���င််လိုာ��ငွ််�

ရေ�င်္သာ အလိုယ််စ်�န်�ရေ�ာ�ရီ�ွ� ိရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ရေ���င််လိုာ��ငွ််�ရေ�င်္သာင်္သာည်် တ�ုင််�ရီင််�င်္သာ��လို�်န�်�ု�င််တပ််�ွ��

�ာ��ဖြူ�စ််င်္သာည််� �နွ်ဖြူပ်ည််င်္သာစ််ပ်ါတနီှိင််� �ရီင််အ�ာ�ု�င်္သာ��အစ်ည််�အရုံးံ��

တ�ု� နှိစ််��ွ�စ်လိုံ��လိုပု််ရီ�ိ�င်္သာည််�နယ််ရေဖြူ�ဖြူ�စ််မြို့ပ်�ီ ၎င််�နယ််ရေဖြူ�တငွ်် ရေဖြူ�

ဖြူ�ု�ပ််�ု�င််���ု �ည််င်္သာည််�အ��ွ�အစ်ည််�� �ည််င်္သာည််�ရီည််ရီယွ််�ာ�်ဖြူ�င််� 

အင်္သာံ��ဖြူပ်�င်္သာည််�ု� ယ်ရေန�အ�ာနု်ထားု အရေဖြူ��ရီ�ိနှ�ုင််ရေင်္သာ�ရေ�ာ။

င်္သာ�ု�ရေင်္သာ�် ရေဖြူ�ဖြူ�ု�ပ််�ု�င််�ရေပ်ါ�်�ွ��နုှိင််� ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ��ထား�ု�ု�်�ု

တ�ု�အတ�ွ် အ��ွ�အစ်ည််� (၂) ��စ်လိုံ��တငွ်် တ��န်ရီိုင်္သာည််ဟု� ထား�� 

�ယ််�ရုံး�ုင််�နွ်ဖြူပ်ည််င်္သာစ််ပ်ါတ�ီ ၂၀၂၀ �တ်လို (၁၆) ရီ�်ရေန�တငွ်် 

ရေ��ည်��ာ�်ထား�တ်ဖြူပ်န်���င်္သာည််။

“�ွန်ရေတ�်���ွ်�င်္သာ�ီခြံ�ံ� (၁၀) နှိစ်် ရီိုရေနမြို့ပ်။ီ ခြံ�ံရေဘ��လို�်�နာ�

��ိ တစ််�ါရေပ်ါ�်�ွ�ရေင်္သာ�တယ််။ �ါရေပ်��� ဘယ််လို�ုလို�ပ််�လို�။ စ်����ု�ရီ

ရေနတ� �ခီြံ�ံ�ပ်�ဆို�ုရေတ�� ရေ����်ရေ����်န�� င်္သာ�ွ�ရေနရီတ�ရေပ်ါ �” 

ဟု� ခြံ�ံရီငိ််အ�ာ�ု�င်္သာ��တစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

�ရီင််အ�ာ�ု�င်္သာ��အစ်ည််�အရုံးံ�� ထားနု်��ာ�ပ််ထား��င်္သာည််� ရေ���င််လိုာ�

�ငွ််�ရေ�င်္သာတငွ်် ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ ူ အရေယ်��် (၂၀၀) �န်� ဥယ်ာ�ဉ််

ခြံ�ံလို�ပ််င်န်�လို�ပ််��ုင််ရေနမြို့ပ်�ီ စ်�ု�်ဧ� (၂,၀၀၀) �န်�ရီိုရေ���င််� င်္သာရုီ

င်္သာည််။
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ဇူူလို�ုင်် ၁၂၊ ၂၀၂၂

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ၂၀၂၁ ��နှစိ်် ဖြူ�န်��င်္သာင်္ကြ�ာန်အတ�်ရေန� (ဧမြို့ပ်လီို 

(၁၆) ရီ�်ရေန�) တငွ်် ရေရီ�မြို့��ု�နယ်် ဟုံဂျံရေ�ာ�ရီ�ွ� ိအင်္သာ�် (၁၂) 

နှစိ််အရီယွ််�နု်��ရေလို�င်ယ််တစ််ဦး��ု� �ာ�ု�်�န်ပ်ရေလို��ဘ�ရီ��

ပ်�ွ�ိအဖြူပ်န်တငွ်် အ�ာ�ု�င်္သာ��တစ််ဦး�� အဓ�မဖြူပ်��ာင််�ရီန်ကြံ�ံစ်ည််

���င်္သာည််။

ဘ�ရီ��ပ်ွ��အိဖြူပ်န် ��ုင််ဖြူ�စ််င်္သာနူှိင််� လို�ူာင််��ွ�င်္သာွ��မြို့ပ်�ီရေနာ�် 

လိုဖူြူပ်တ်င်္သာည််�ရေနရီ�တစ််��တငွ်် ရေဆို��င််ရေ���င််ထားု��ထား��င်္သာည််� 

အ�ာ�ု�င်္သာ��တစ််ဦး�� အဆို�ုပ်ါ�နု်��ရေလို�င်ယ််�ု�   ဆို�ွရေ�်င်္သာ�ွ�

မြို့ပ်�ီ  အဓ�မဖြူပ်��ာင််�ရီန်  ကြံ�ံစ်ည််���င်္သာည််။      �နု်��ရေလို�င်ယ််�

ရေအ�်ဟုစ််အ�အူည်ရီေတ�င််�င်္သာဖြူ�င််�     ၎င််�အ�ာ�ု�င်္သာ���  �နု်�

�ရေလို�င်ယ််၏ဦး�ရေ�ါင််��ု� ရေ�ာ��်��ဖြူ�င််�ထား�မြို့ပ်�ီ ထား�ွ်ရေဖြူပ်�

င်္သာ�ွ����င်္သာည််ဟု� ��ုင််ဖြူ�စ််င်္သာ�ူ ရေဖြူပ်�ဖြူပ်င်္သာည််။

“ ဖြူ�စ််မြို့ပ်�ီ�တည််��   �ွန်�တ�ု� �ု����ုင််  (ဘ�ရီ��ပ်�ွ�ာင််�ပ်ရီ�,

ရေ�ာ�ရီ�ွ)အ�ပ််�ာ�ပ််ရေရီ��ိူ �ဆို�ီ�ိ အ�ငု်္သာ�ွ��ငွ််�တယ််။ �ါရေပ်��� 

င်္သာ�ူ “�ရေလို��ု� အရီင််ရေဆို���လို�ု�်ဦး�၊ မြို့ပ်�ီ� ိ ရေဆို�ွရေနှ�ွ��

�ယ််” လို�ု� ရေဖြူပ်����တယ််။ အ��ရေတ�� တစ််နှိစ််ရေ�ာ�်ရေနမြို့ပ်၊ီ ဘ��ိ

လိုည််� လို�ပ််�ရေပ်�ဘူ�” ဟု� �နု်��ရေလို�င်ယ််၏ ��ုင််ဖြူ�စ််င်္သာ�ူ 

ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

လို�်ရီိတုငွ်် �ုန်��လိုရေ�င်ယ််င်္သာည်် ဦး��ရေါင််�တငွ််ရီရီိထုား��

င်္သာရေ��ဏာ်ရီ��ဖြူရေ�င်် � စ်ုတ်�ူ��နိ်�ိ ��ု� �ံစ်��နရေရီပ်ဖြူ�ီ �ွ �စ်ုတ်��

င်္သာ�ိ ��ံယ်ူရီန် စ်ရေ�င်် �ဆိုု�င််�နရေရီင်္သာည််ဟု� င်္သာုရီင်္သာည််။

“�ရေ�ာနပ််လိုု�� င်္သာ�ွ�တ�ုင််ရေပ်��� �ာူ�လိုနွ်င်္သာူ��ု (ဟုံဂျံ)ရီ�ွ� 

အ�ပ််�ာ�ပ််ရေရီ��ိူ �ရေရီ� ဘ�ရီ��ပ်ွ�လို�ပ််တ��(�ု����ုင််)ရီ�ွ� အ�ပ််�ာ�ပ််

ရေရီ��ိူ �ပ်ါ ရီ�ိရေ��ွ�်�ဆို�ီတ��ာ�ု� �လို�ပ််ဘူ�” ဟု� ��ုင််ဖြူ�စ််င်္သာ�ူ 

ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

အ�ု�စု်စနှိင််�ပ်တ်င်္သာ�်မြို့ပ်�ီ ရေရီ�မြို့��ု�နယ်် ဟုံဂျံရေ�ာ�ရီ�ွအ�ပ််�ာ�ပ််

ရေရီ��ိူ �� “ဘ�ရီ��ပ်ွ�� ဟုံဂျံဘ�ရီ��ပ်�ွဆို�ုရေပ်�ယ််� ဖြူ�စ််တ�� 

��ု���ုင််ဘ�်��ိ ဖြူ�စ််တ�။ �ွန်ရေတ�်�ဘ�်� ဘယ််လို�ုလို�ပ််

ရေပ်�ရီ�လို�။ ��ု���ုင််ဘ�်�ဖြူ�စ််ရီင်် ��ု���ုင််အ�ပ််�ာ�ပ််ရေရီ��ိူ �� 

တ��န်ယ်ရူီ�ယ််” ဟု� ရေဖြူပ်�င်္သာည််။

အ�ဏာ�င်္သာု�်�မြို့ပ်�ီရေနာ�်ပ်�ုင််� တရီ��ဥပ်ရေ�စ်ု����ု�� ု ပ်ာ�်ယ်ငွ််�ရေနမြို့ပ်�ီ � 

ရေလို�င်္သာငူ်ယ််နှငိ််� အ�ာ�ု�င်္သာ��ီ�ာ��အပ်ါအ�င်် ဖြူပ်ည််င်္သာတူစ််ရီပ််လိုံ����ိ တရီ��

ဥပ်ရေ�ဆို�ုင််ရီ�အ��အ�ယွ််ရေပ်�� ုဆိုံ��ရုံးံ�ုရေနင်္သာည််။

“အ�ထုားပ််�ငွ််���ု��လိုည််� လို�်ရီိ�ု�ိ နှ�ုင််င်ံရေရီ�� �တည််မြို့င်�ု်ဘူ�။ �ရေလို�

န��အ�ာ�ု�င်္သာ��ီရေတ�ွ�ု �ညူ်ရီေစ်�င််�ရေရီ�ိင််�တ��အ��ွ�ရေတ�ွ�ု င်္သာ�ွ�အ�အူည်ီ

ရေတ�င််��ု���လိုည််�   �ွန်�� ဘ���ိင်္သာဘု�ူ”  ဟု� ��ုင််ဖြူ�စ််င်္သာ�ူ ည်ည််�

တ�ွ�ပ်ါင်္သာည််။
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ဩဂျ�တ် ၃၀၊ ၂၀၂၂ဩဂျ�တ် ၃၀၊ ၂၀၂၂

၂၀၁၂ လိုယ််ယ်�ရေဖြူ�ဥပ်ရေ�တငွ်် လိုယ််ယ်�ရေဖြူ��ာ���ု� အဖြူ���နည််�

ဖြူ�င််�အင်္သာံ��ဖြူပ်��ငွ််���ု တင််�တင််���ပ််��ပ််တ��ဖြူ�စ််ထား��ရေင်္သာ�်လိုည််� 

စ်စ််ရေ��င််စ်�ီန်�အ�ပ််�ာ�ပ််ရေရီ� အ�ဏာ�ပ်�ုင််�ာ���  လို�ဘ်ရေင်�ွာ�� ရီ

ယ်�ူ� �နွ်ဖြူပ်ည််နယ််အတငွ််�ရီိ ုလိုယ််ယ်�ရေဖြူ��ာ���ု� လိုရူေနထား�ုင််နှ�ုင််

င်္သာည််�ရေဖြူ���ွ်�ာ��အဖြူ�စ်် ရေဖြူပ်�င််�လို��ငွ််�/အဖြူ���နည််�ဖြူ�င််�အင်္သာံ��ဖြူပ်�

�ငွ််���ု လိုယွ််လိုယွ််��ူပူ်င််�ွင််�ဖြူပ်�လိုာ�်ရီိရုေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

“�ွန်ရေတ�်တ�ု�စ်�ု�်ပ်ာ�ု�ရေရီ�ဌာ�န�ရေတ��     ညွှနှ်�����ာ�်�ု� ရီငိ််�

ရီငိ််�လိုင််�လိုင််�ပ်� ရေပ်�ထား��တယ််။ လိုယ််ရေဖြူ�ဆိုု�ရီင်် ဘယ််လို�ု� ိ

(အဖြူ���နည််�န��င်္သာံ��စ်�ွ�ငွ််�) ရေပ်��ထား��ဘ�ူ။ င်္သာစ််င်္သာီ�ခြံ�ံတ�ု� ရီ�ဘ�ခြံ�ံ

တ�ု�ဆို�ုရီင််    ဌာ�နဆို�ုင််ရီ�ရေတ�ွ���  ည်ုနုှုုင််�မြို့ပ်�ီ (အဖြူ���နည််�န��င်္သာံ��စ်�ွ

�ငွ််�) ရေလိုာ��်လိုု��ရီတယ််။ ဌာ�နဆိုု�င််ရီ�ရေတ�ွ�ု �ပ််ဖြူပ်တ်ဖြူပ်တ်ရေဖြူပ်�

ထား��ရေပ်�ယ််� အ���ာနု်�ိ�ရေတ�� နာ�လိုည််�ုယ်မူြို့ပ်�ီ င်္သာ�ူနည််�င်္သာူ�ဟုန်န�� 

ရေလိုာ��်လို�ပ််ရေန��တ� တစ််ပ်ံ�င်္ကြ��ီပ်�” ဟု� စ်�ု�်ပ်ာ�ု�ရေရီ�ဦး�စ်�ီဌာ�န� ိ

�န်ထား�်�တစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ယ်��အ�ါ �နွ်ဖြူပ်ည််နယ််ရေတ�င််ပ်ု�င််� အရေ��င်္ကြ��ီလို�်��င်္ကြ��ီတစ််��် 

တစ််�ာ�်ရီိ ုရီ�ဘ�ပ်င််�ာ���ု� ��တ်လို�ိမြို့ပ်�ီ ရီ�ဘ�ခြံ�ံ�ု� လိုူရေနရေဖြူ�

��ွ်အဖြူ�စ််ရေဖြူပ်�င််�လို�ဖြူ�င််��ု� ရေပ််ရေပ််ထားင််ထားင််လို�ပ််ရေဆို�င််

လိုာ�်ရီိငု်္သာည််။

လိုယ််ယ်�ရေဖြူ��ာ��၊   ဥယ်ာ�ဉ််ခြံ�ံရေဖြူ��ာ����ု     အ��ွ်ရုံး�ု�်ရေရီ�င််��ာ�ု

င်္သာည်် �နွ်ဖြူပ်ည််နယ််ရီိမုြို့��ု�နယ််အ��လိုံ��တငွ််ဖြူ�စ််ပ်�ွ�လိုာ�်ရီိမုြို့ပ်�ီအ��ွ်

ရုံး�ု�်ရေရီ�င််��ာင်္သာနူှိင််� ဌာ�နဆိုု�င််ရီ�အရီ�ရီိ�ုန်ထား�်��ာ��အ���� �ာပ််

င်္သာနု်�ရီ��ာလီို�ဘ်ရေပ်�လို�ဘ်ယ်�ူ�ုာ�� ဖြူပ်�လို�ပ််�� လို�ပ််��ုင််ရေန��

ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

“အ��န်လိုံ�� “နာ�လိုည််�”ုန�� လို�ပ််ရေန��တ�ပ်�။ လို�ပ််(အ��ွ်ရုံး�ု�်)

မြို့ပ်�ီမြို့ပ်ဆီို�ု ��ုယ််�နည််���ုယ််�ဟုန်န�� လို�ု်မြို့ပ်�ီရေတ�� အစ်ီရီင််�ံ��တ�

�ာည််�ပ်�။ အ�ရေ���င််���ု� ရေဖြူ�ယ်�ရေတွ� ရေဖြူ�ပ်ံ�ရေပ််��ိတစ််�ာ�ု� ပ်�တု

ရေဖြူ�ဖြူ�င််��ိတစ််�ာ�ု� ဖြူ�စ််ရေနတယ််။ ရေဖြူပ်�ရီရီင်် (အစ်ု��ရီ)ရေဖြူ�ပ်ံ���ိ ရေဖြူ�

လိုတွ်ရေဖြူ�ရုံးု�င််�လိုု�� င်္သာတ်�တိ်ထား��ရေပ်��� တ�ယ််�ရေဖြူ�ဖြူပ်င််��ိရေတ�� ပ်�ုင်် 

ရီငိ််ရီိတု��ရေဖြူ���ွ်ရေတ ွဖြူ�စ််ရေနတယ််။   ရေဖြူ�ပ်ံ���ိ လိုယ််ရေဖြူ�ဆိုု�ရေပ်�ယ််� 

အဖြူပ်င််��ိ လိုရူေနအ�ု်��ွ်ရေတ ွ ဖြူ�စ််ရေနတယ််” ဟု� စ်�ု�်ပ်ာ�ု�ရေရီ��န် 

ထား�်�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

စ်�ု�်ပ်ာ�ု�ရေရီ�ဦး�စ်�ီဌာ�န၏ စ်�ရီင််�အရီ �နွ်ဖြူပ်ည််နယ််တငွ်် စ်�ု�်ပ်ာ�ု�လိုယ်် 

ရေဖြူ�ဧ�ရေပ်ါင််� ၆၉၀,၀၀၀၆၉၀,၀၀၀ �န်�ရီိုရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။
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mJ,réiÁf[kjSJ,

ဇူူလို�ုင်် ၂၆၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၂၆၊ ၂၀၂၂

အ�ာ�ု�င်္သာ��ည်ညီွှတွ်ရေရီ�အစ်ု��ရီနှငိ််�ပ်�ူရေပ်ါင််�မြို့ပ်�ီ �ငွ််�လိုစိ််ထား��ရေင်္သာ� 

Kaung 4 You online စ်�င်္သာင််ရေ�ာ�င််�� ိအ�ာ�်အလို�်ရေပ်ါ�်����

�ရုေ���င််� အဆို�ုပ်ါရေ�ာ�င််�� ိ ဆိုရီ�ဆိုရီ���ာ��နှငိ််� ရေ�ာ�င််�င်္သာ��

ရေ�ာ�င််�င်္သာအူ�ာ�ု���ု စ်စ််ရေ��င််စ်�ီ ��်�ဆို�ီ���င်္သာည််။

အဆို�ုပ်ါဖြူ�စ််စ်ဉ််ဖြူ�စ််ပ်�ွ�မြို့ပ်�ီရေနာ�်ပ်�ုင််� �နွ်ဖြူပ်ည််နယ်် ရေ��်လိုမြို့��ုင််မြို့��ု�

ရီို ��ုယ််ပ်�ုင််စ်�င်္သာင််ရေ�ာ�င််��ာ��တငွ်် စ်�င်္သာင််ရေနင်္သာည််� CDM ဆိုရီ�

ဆိုရီ���ာ���ု� င်္သာ�်ဆို�ုင််ရီ�ရေ�ာ�င််��ာ��� အလို�ပ််ရီပ််နာ�လို�ု�်

ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

“�ွန်�� ��ုယ််ပ်�ုင််အထား�်တန်�ရေ�ာ�င််�တစ််���ိ� အ�ာနု်ပ်�ုင််�

စ်�င်္သာင််ရေနတ�ပ်ါ။ အ���ီစု်စရေပ််လို�တ��ရေနာ�်��ိ ရေ�ာ�င််�အ�ပ််

င်္ကြ�ီ�� ရေ�်မြို့ပ်�ီ “ရေနာ�်ရေန� ရေ�ာ�င််��လို�န��ရေတ��” ဆို�ုမြို့ပ်�ီ ရေဖြူပ်�

တ�” ဟု� ရေ��်လိုမြို့��ုင််မြို့��ု�� ိCDM ဆိုရီ��တစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

Kaung 4 You စ်�င်္သာင််ရေ�ာ�င််�တငွ်် ရေ�ာ�င််�အပ််နှိံထား��င်္သာည််ဟု�

ဆို�ု�� ���ံ�မြို့��ု�နယ််� ိ   ရေ�ာ�င််�င်္သာ��/ င်္သာတူစ််ဦး���ု   နာ�ည််အတု

အ�ာဖြူ�င််� စ်စ််ရေ��င််စ်�ီ ဇူူလို�ုင််လို (၁၄) ရီ�်ရေန�တငွ်် လို�

ရေရီ��်��်�ဆို�ီ���င်္သာည််။ လို�ရေရီ��်��်�ဆို�ီင်္သာ�ူ�ု �ရေတ�ွင်္သာဖြူ�င််� 

ရေနအ�ု်ရီိငု်္သာ�်င်္ကြ��ီရီယွ််အ�ုတစ််ဦး���ု “���ယ်ံရီငိ်် တ�ု်�ရေရီ�ိင််

ရေနင်္သာည််�ရေနရီ���ု �ရေဖြူပ်�ဖြူပ်ပ်ါ� ရေနအု�်��ု �ာတု်ပ်တု်�ည််” ဟု� 

မြို့��ု်�ရေဖြူ���်���င်္သာည််ဟု� င်္သာရုီင်္သာည််။

Kaung 4 You စ်�င်္သာင််ရေ�ာ�င််�င်္သာည်် အ�ာ�ု�င်္သာ��ည်ညီွှတွ်ရေရီ�အစ်ု�� 

ရီ၏ ��်�ရီယ််စ်�င်္သာင််ရေ�ာ�င််�အဖြူ�စ်် ဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ��� င်္သာတ်�တိ်

ထား��မြို့ပ်�ီ အဆို�ုပ်ါရေ�ာ�င််�တငွ်် ရေ�ာ�င််�င်္သာ��ရေ�ာ�င််�င်္သာရူေပ်ါင််� 

(၂၀,၀၀၀) �န်� အပ််နှိံထား��င်္သာည််။ 

ဇူူလို�ုင်် ၁၉၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၁၉၊ ၂၀၂၂

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််�ဇူနွ်လို (၁၅) ရီ�်ရေန� ည် (၇) နာရီ�ီ�ွအ�ာနု်တွင်် တနင်္သာာ�ရီ ီ

တ�ုင််� င်္သာရီ�်ရေ�ာ�င််�မြို့��ု�နယ်် ရေတ�င််ရေပ်ာ��်တု��်နယ်် အလိုယ််စ်�

ရေ�ာ�ရီ�ွ� ိအရေရီအတ�ွ် (၅) လိုံ��ထား�်�နည််�ရေင်္သာ�ရေနအ�ု်�ာ���ု� 

စ်စ််ရေ��င််စ်တီပ််��ွ��င််�ာ��� ��ီရုံးုု��ာ�်ဆို�ီ���ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

ရေနအ�ု်�ာ���ု� ��ီရုံးုု���ာ�်ဆို�ီ�င်် ရေနအ�ု်ရီိတုန်��ု�င်္ကြ��ီပ်စ်စည််��ာ��

��ု စ်စ််ရေ��င််စ်တီပ််��ွ��င််�ာ��� ယ်ရူေဆို�င််င်္သာ�ွ�ရေ���င််� အဆို�ုပ်ါ

ရေ�င်္သာ�ံ� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

“ည်� ရေင်္သာနတ်င်္သာံရေတ�ွ���ရီတယ််။ တ�ု�်ပ်ွ�ဖြူ�စ််ရေနတ� �ဟု�တ်

ဘ�ူ။ တစ််��်တည််� ရီ�်�ပ်စ််ရေနတ�။ အ�ု်��ိရီိုတ�� ပ်စ်စည််�ရေတ�ွ�ု 

ရေဖြူ�တင််���န��င်္သာယ််မြို့ပ်�ီ င်္သာ�ရေ�ာ�င််�င်္ကြ��ီရီ�ွဘ�်��ု ယ်လူို����ရီ

တယ််” ဟု� အလိုယ််စ်�ရေ�ာ�ရီ�ွ� ိရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

စ်စ််ရေ��င််စ်ီတပ််��ွ��င််�ာ��င်္သာည််ရေတ�င််ရေပ်ာ��်တ�ု�်နယ််အတွင််�

ရီို ဖြူ�န�ီရေတ�င််တွင်် တပ််စ်�ွထား��မြို့ပ်�ီ အနီ�အနာ�ရီို ရေ�ာ�ရီ�ွ�ာ����ု 

လို�်န�်င်္ကြ��ီ၊ လို�်န�်င်ယ််�ာ��ဖြူ�င််� ရေန�စ်ဉ်် ပ်စ််�တ်လိုာ�်ရီို

င်္သာည််ဟု� ရေ�င်္သာ�ံ�ာ��� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

စ်စ််ရေ��င််စ်၏ီ ထား�ု�စ်စ််ဆိုင််�ရုေ���င််� င်္သာရီ�်ရေ�ာ�င််�မြို့��ု�နယ််တွင်် 

ရေနအ�ု်စ်နွ်��ွ�မြို့ပ်�ီစ်စ််ရေဘ�ရေရီ�ိင််ရေနရီင်္သာ ူ (၇,၀၀၀) န�ီပ်ါ�အထားု ရီို

လို����မြို့ပ်�ီ အဆို�ုပ်ါစ်စ််ရေရီ�ိင််�ာ��အတွ�် စ်��နပ််ရီ�ုခ�နှိင််� ရေဆို��ါ�

�ာ�� အရေရီ�ရေပ််လိုု�အပ််လိုာ�်ရီိရုေ���င််� တ�ု�်နယ််စ်စ််ရေဘ�ရေရီ�ိင််

�ညူ်ရီေရီ�အင်္သာင််�� ထား�တ်ဖြူပ်န်ထား��င်္သာည််။
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ဩဂျ�တ် ၁၂၊ ၂၀၂၂ဩဂျ�တ် ၁၂၊ ၂၀၂၂

မြို့ပ်�ီ��င်္သာည်�် ဩဂျ�တ်လိုဆိုန်�ပ်�ုင််��စိ်၍ ဖြူ�န်���ာပ််ရေင်တွန်��ု�

င်္သာည်် တဟု�န်ထား�ု��ာဆိုင််�လို�မြို့ပ်�ီ ��န်ရေ��နှုန်��ာ���လိုည််� 

အဆို�တန်ဖြူ�င််����လို�မြို့ပ်�ီ ရေင်ရွေ���ရေ��င််�ပ်�ွ�ုဏာ်နှိင််� စ်��

�တ်ရေနရေရီ��ာပ််တည််���ုဏာ်ရေ���င််� အရေဖြူ��ံလိုတူန်�စ်���ာ��

င်္သာ��� လို�ပ််င်န်�ရီငိ််�ာ��ပ်ါ ပ်�ု��ု�ာပ််တည််�လို�ရေ���င််� င်္သာရုီ

င်္သာည််။

“��ီ�န်ရေ��နှုန်�န��ဆိုု� တစ််ရေန�လို�ပ််အ��� (၅,၀၀၀) ရီတ�� ရေန�စ်��

အလို�ပ််င်္သာ���တစ််ဦး�� �ငု်္သာ��စ်� (၃) ရေယ်��်စ်��ု� ထား�င််�နပ််

�နိ်ရေအ�င်် ရေ�ွ��ု�� အဆိုင််�ရေဖြူပ်ရေတ��ဘ�ူ။ �ါရေတ�င်် တစ််ဖြူ���

��န်�ာစ်ရီတု်ရေတ ွ�ပ်ါရေင်္သာ�ဘ�ူ။ �င််ရေင်နွ��ထားွ�်ရေင်�ွ ဘယ််လို�ု�ိ

��ာဘ�ူ။ ရေနာ�်မြို့ပ်�ီ အလို�ပ််င်္သာွ��ရီင်် ဆို�ုင််�ယ််န�� င်္သာ�ွ�ရီရေတ�� ဆို�ီ

��ု��လိုည််� ရီိုရေင်္သာ�တယ််။ ရေတ�်ရေတ�်အ��်အ��ဖြူ�စ််တယ််” ဟု� 

ရေန�စ်��အလို�ပ််င်္သာ��� အ�ာ�ု�င်္သာ��တစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

စ်စ််ရေ��င််စ်�ီ နှ�ုင််င်ံဖြူ���ရေင်လွို�လိုယိ််နှုန်�နှိင််� င်္သာငွ််���န်�ာ����ု �

န်�င်္သာတ်ထားုန်��ာ�ပ််လို�ု�်ဖြူ�င််�ရေ���င််� လို�ပ််င်န်�ရီငိ််အရေတ�်�ာ���ာ�� 

အရုံးံ�ုရေပ််မြို့ပ်�ီ လို�ပ််င်န်�ရီပ််ဆို�ုင််�ထား��ရီင်္သာည််�အရေဖြူ�အရေန�ာ�� ဖြူ�စ််

ရေပ််ရေနရေ���င််� ထား�ုင််���န်ပ်စ်စည််�တင််င်္သာငွ််�ရေရီ�င််��ာင်္သာ�ူာ��ထားံ� ိ

င်္သာရုီင်္သာည််။

“ထား�ုင််���န်ပ်စ်စည််�ရေတရွေရီ�င််�လို�တ� နှိစ််���မြို့ပ်။ီ �ရီေလို��်

ဆို�ု��ါ�တ� �ကြံ�ံ�ဘ�ူဘ�ူ။ အ��� ထား�ုင််�ရေင်�ွ ရေ��ရေ��င််�မြို့ပ်�ီ 

ဗ��ရေင်�ွ တန်��ု��ရီိရုေတ�� အရီင််� တစ််ထား�ပ််တစ််ရေင်္သာ�င််�န�� 

�ယ််���တ�ရေတ�ွ�ု အ�� င်္သာံ��ရေင်္သာ�င််�န�ီပ်ါ�ရေပ်��ယ််ရေနရီတယ််။ �ီ

ရေရီ��်ရေတ�� �ယ််င်္သာ�ူ ��ယ််နှ�ုင််ရေတ��ဘ�ူ။ ပ်စ်စည််�ရေတ�ွ ဆို�ုင််

��ိ ရေင်္သာ�င််တင််ရေနရေရီ�။ ���ာနု်ရေ��ရေရီ�င််�ရီတ� အဖြူ�တ်�ရီတ��

အဖြူပ်င်် အရုံးံု�ပ်ါရေပ််ရေနမြို့ပ်။ီ ရေင်တွန်���ု�� �အီတ�ုင််�ဆို�်�ာရေနရီင်် 

�ွန်�တ�ု�လိုည််� ဆို�ုင််ပ်တု်ရီရေတ���ယ််” ဟု� ထား�ုင််���န်ပ်စ်စည််�တင််

င်္သာငွ််�ရေရီ�င််��ာရေနင်္သာတူစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ဆိုန်၊ ဆိုီ၊ င်ရုံး�ပ််၊ ���်င်္သာနွ်စ်င်္သာည််� အရေဖြူ��ံစ်��ရေင်္သာ��်��န်

�ာ��၏ ရေ��နှနု်��ာ����ိလိုည််� ယ်�င််ရေ��ထား�် (၃) ဆိုအထား ုဖြူ�င််�

တ�်လို�င်္သာည််။ ၎င််�ဖြူပ်င်် ယ်��ဩဂျ�တ်လိုဆိုန်�ပ်�ုင််�တငွ်် စ်�်င်္သာံ��

ဆိုဖီြူပ်တ်လိုပ််� ု ဖြူပ်န်လိုည််ဖြူ�စ််ရေပ််လို�မြို့ပ်�ီ စ်�်င်္သာံ��ဆိုရီေ��နှနု်��ာ����ိ

လိုည််� �ာ�်�ာင််�ဖြူ�င််�တ�်လို�ဖြူပ်န်င်္သာည််။

“ဆို�ီ ရေ��တ�်ရုံးံ�တင််�ဟု�တ်ဘ�ူ၊ �ယ််လိုု��ပ်ါ �ရီရေတ��တ�။ 

�ွန်ရေတ�်တ�ု�ဘ�်��ိ ဆို�ီယ််�ယ််ဆို�ု မြို့��ု�ရေပ််တ�်မြို့ပ်�ီ�ယ််ရီတယ််။ 

�ါရေတ�င်် အ�န်�အင်္သာတ်န��ပ်� ရေရီ�င််�ရေပ်�တယ််၊ ��ုယ််လို�ုင်္သာရေလို��် 

�ယ််လိုု���ရီဘ�ူ။ တစ််�ာ�ု�နယ််ရေတဘွ�်�ာ� အရေဖြူ�အရေနရေတ�်ရေတ�်

ဆို�ု�ရေနမြို့ပ်”ီ ဟု� ရေ�ာ�လို�်ရေနဖြူပ်ည််င်္သာတူစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ဩဂျ�တ်လို (၁၁) ရီ�်ရေန�တငွ်် အရေ�ါ�်ရေရီေတစ််�ာပ််င်္သာ��လိုာင််  (၂၅) 

င်္သာနု်�ရေ�ာ�် ရေ��ရေပ်ါ�်ရေနမြို့ပ်�ီ အရေ�ရီ�ုန်ရေ�်လို�လို�လိုယိ််နှနု်���ိ 

တစ််ရေ�်လို�လိုာင်် (၂,၇၅၀) �ာပ််အထား ုဖြူ�စ််ရေနရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။
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ဇူူလို�ုင်် ၁၈၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၁၈၊ ၂၀၂၂

အ�ာ�ု�င်္သာ��ီနှိင််� �ရေလို�င်္သာငူ်ယ််�ာ��အတ�ွ် ဥပ်ရေ�ရေရီ�ရီ�အ�အူည်ီ

�ာ�� ပ်ံ�ပ်�ု�ရေဆို�င််ရီ�ွ်ရေပ်�ရေနင်္သာည််� အ��ွ�အစ်ည််�တစ််��၏ ရေဖြူပ်�����

�ာ�်အရီ အ�ဏာ�င်္သာု�်�မြို့ပ်�ီရေနာ�်ပ်�ုင််� ၎င််�တု��အ��ွ�အစ်ည််�ထားံင်္သာု�� 

င်္သာ�်င်ယ််����ု်�� ုအ� ု(၂၀) နှိင််� အ�ု်တွင််�အ���်���်� ု(၁၀) ��ု�ု 

လို�ရေရီ��်တု�င််����အ�အူည်ရီေတ�င််��ံထား��င်္သာည််ဟု� င်္သာရုီင်္သာည််။

င်္သာ�်င်ယ််����ု်��နုစ််နာင်္သာူ�ာ��အရေနဖြူ�င််� င်္သာ�်ဆို�ုင််ရီ�အ��ွ�အစ်ည််�

�ာ��ထားံင်္သာု�� တ�ုင််�������ရေင်္သာ�်လိုည််� အ�ဏာ�ပ်�ုင််�ာ��� �ာူ�လိုနွ်င်္သာူ

��ု ��်�ဆို�ီအရေရီ�ယ်ဖူြူ�င််�ထား�် င်္သာ�်င်ယ််����ု်���ု�ု ရေင်ရွေ���ဖြူ�င််�

ည်ုနုှုုင််��� ရေဖြူပ်လိုည််ရေစ်���ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

“အဓ�ု,�ရေတ�� စ်���တ်ရေနရေရီ� အဆိုင််�ရေဖြူပ်တ�� �ငု်္သာ��စ်�ရေတွ

ရေပ်ါ �။ ����ု်��ဖုြူ�စ််မြို့ပ်�ီ ��ုယ််�န်လိုည််� �ရီိဘု�ူဆို�ုရီင်် ရေင်ရွေ���န��ည်ုု

မြို့ပ်�ီ ရေဖြူပ်လိုည််�ယု်�ူ�ုင််�လို�ု�်တယ််။ (အ�လုို�ပ််ရီင််လိုည််�) ဘ���ိရီ

တ��အဆိုံ�� ရေနာ�်ဆိုံ����ိ ရေင်ရွေ���လို�်�ံမြို့ပ်�ီ ရေ�ာရေအ�ရေပ်�လိုု��်ရီ

တယ််” ဟု� အ�ာ�ု�င်္သာ��ီနှိင််� �ရေလို�ငူ်္သာင်ယ််အ�ငွ််�အရေရီ�ဆို�ုင််ရီ� တ�်

ကြွ�လွိုပု််ရီ�ိ�င်္သာတူစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

�ငု်္သာ��စ်�အရေတ�်�ာ���ာ��င်္သာည်် နှ�ုင််င်ံရေရီ�အရေဖြူ�အရေနရေ���င််� 

စ်�ီပ်�ွ�ရေရီ���ပ််တည််�လို�မြို့ပ်�ီ စ်���တ်ရေနရေရီ�အတ�ွ်င်္သာ� ရုံး�န်��န်

ရေနရီင်္သာဖြူ�င််� ၎င််�တ�ု�၏င်္သာ��င်္သာ�ီ��ာ����ု ရေ��င််��နွ်စ်�ွ �ရေစ်�

င််�ရေရီ�ိ�်နှ�ုင််��ရေ�ာ။ င်္သာ�်င်ယ််����ု်��တုငွ်် �ာူ�လိုနွ်�ံရီင်္သာ�ူာ��

��ိ အင်္သာ�် (၁၂) နှစိ််�ိ (၁၄) နှိစ််���� အရီယွ််�ာ�� အ�ာ��ဆိုံ��ဖြူ�စ််

မြို့ပ်�ီ �ာူ�လိုနွ်င်္သာ�ူာ����ိ ရေဆို�ွာ�ု�ရေတ�်စ်ပ််င်္သာ�ူာ��နှငိ််� �င််�င််ရီင််�နှိီ�

င်္သာ�ူာ�� ဖြူ�စ််င်္သာည််။

“���ာနု်�ိ� စ်���တ်ရေနရေရီ�� အဆိုင််�ရေဖြူပ်ဘ�ူ။ �ရေလို��ု� 

အ�ု်န�ီနာ��ာင််�ရေတ ွ ရေဆို�ွာ�ု�အ�ု်ရေတ�ွ�ိ အပ််ထား��မြို့ပ်�ီ �ဘုရေတွ

� အလို�ပ််င်္သာ�ွ�လို�ပ််��ရီတယ််။ အ�လို�ုန�� �ဖြူ�စ််င်္သာင််�တ�ရေတ ွ ဖြူ�စ််

��န်တယ််။ �အီရေဖြူ�အရေန��ိဆို�ု င်္သာ�်င်ယ််����ု်���ု ဘယ််ရေတ��

� ိရေပ်ာ��်င်္သာ�ွ���ိ �ဟု�တ်ဘ�ူ” ဟု� အဆို�ုပ်ါတ�်ကြွ�ွလိုပု််ရီ�ိ�င်္သာ�ူ 

ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

အဆို�ုပ်ါတ�်ကြွ�ွလိုပု််ရီ�ိ�င်္သာ၏ူ ရေဖြူပ်������ာ�်အရီ အဖြူ���အ��ွ�

အစ်ည််��ာ��ထားံင်္သာု�� အ�အူည်ရီေတ�င််��ံတ�ုင််����ထား��င်္သာည််� 

င်္သာ�်င်ယ််����ု်���ုာ��လိုည််� ရီိုင်္သာည််ဟု� ဆို�ုင်္သာည််။ င်္သာ�်င်ယ််����ု်��ု

နှိင််�ပ်တ်င်္သာ�်မြို့ပ်�ီ လို�ရေရီ��်တု�င််����ရေင်္သာ� အ�အုရေရီအတ�ွ်

��ိ အ�နိ်တ�ယ််ဖြူ�စ််ပ်�ွ�ရေနင်္သာည််�အ�အုရေရီအတ�ွ်ထား�် �ာ��စ်�ွ

နည််�ပ်ါ�င်္သာည််။

“အဓ�ု,�ရေတ�� စ်���တ်ရေနရေရီ� “အဓ�ု,�ရေတ�� စ်���တ်ရေနရေရီ� 

အဆိုင််�ရေဖြူပ်တ�� �ငု်္သာ��စ်�ရေတရွေပ်ါ �။ အဆိုင််�ရေဖြူပ်တ�� �ငု်္သာ��စ်�ရေတရွေပ်ါ �။ 

����ု်��ဖုြူ�စ််မြို့ပ်�ီ ��ုယ််�န်လိုည််� ����ု်��ဖုြူ�စ််မြို့ပ်�ီ ��ုယ််�န်လိုည််� 

�ရီိဘု�ူဆို�ုရီင်် ရေင်ရွေ���န��ည်ုမုြို့ပ်�ီ �ရီိဘု�ူဆို�ုရီင်် ရေင်ရွေ���န��ည်ုမုြို့ပ်�ီ 

ရေဖြူပ်လိုည််�ယု်�ူ�ုင််�လို�ု�်တယ််။ ရေဖြူပ်လိုည််�ယု်�ူ�ုင််�လို�ု�်တယ််။ 

(အ�ုလို�ပ််ရီင််လိုည််�) (အ�ုလို�ပ််ရီင််လိုည််�) 

ဘ���ိရီတ��အဆိုံ�� ဘ���ိရီတ��အဆိုံ�� 

ရေနာ�်ဆိုံ���ိ� ရေနာ�်ဆိုံ���ိ� 

ရေင်ရွေ���လို�်�ံမြို့ပ်�ီ ရေင်ရွေ���လို�်�ံမြို့ပ်�ီ 

ရေ�ာရေအ�ရေပ်�လိုု��်ရီတယ််”ရေ�ာရေအ�ရေပ်�လိုု��်ရီတယ််”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
9

amvjmqilkjnkjkiucjafWYÁm[.,= fmj,SJ,ecWet.cj,mée]k.cj< 
er,et.cjpiucj,rHiedqK·m[., mlu·m|KÕ·\fsjen

ဩဂျ�တ် ၁၂၊ ၂၀၂၂ဩဂျ�တ် ၁၂၊ ၂၀၂၂

အ�ဏာ�င်္သာု�်�မြို့ပ်�ီရေနာ�်ပ်�ုင််� �နွ်ဖြူပ်ည််နယ်် ရေရီ�မြို့��ု�နယ််ရေတ�င််ပ်�ုင််�တငွ်် 

လို�်န�်��ုင််အ��ွ�င်္သာစ််�ာ�� ရေပ််ရေပ်ါ�်လို�မြို့ပ်�ီ ၎င််�တ�ု�အန�် တစ််�ာ�ု�

ရေင်္သာ�အ�ည််�င်္သာလုို�်န�်��ုင််အ��ွ��ာ��င်္သာည်် ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ����ု 

��်�ဆို�ီမြို့ပ်�ီ ရေင်�ွရေ���ရေတ�င််��ံ��ုာ�� ဖြူပ်�လို�ပ််လို�င်္သာဖြူ�င််� ရီ�ွင်္သာရူီ�ွင်္သာ��

�ာ��အရေနဖြူ�င််� ၎င််�တ�ု�၏လိုံ�ခြံ�ံ�ရေရီ�အတ�ွ် စ်�ု�ရီ�ု်ပ်ပူ်န်ရေနရီရေ���င််� င်္သာရုီ

င်္သာည််။

“ အ���ာနု်�ိ� ရေနထား�ုင််ရီတ� �လိုံ�ခြံ�ံ�ရေတ��ဘ�ူ။ ��ုယ််���ုင်္သာရေဘ���ာတ��

င်္သာ�ူ �ရေ��င််�ရေ���င််�င်္သာတင််�ရေပ်�လိုု��်တ�န�� င်္သာတူ�ု�(အ�ည််�င်္သာု

လို�်န�်��ုင််အ��ွ�)ရေတ�ွ ရေင်္သာ�ာ��စ်ံ�စ်�်�ဘ� တစ််�ါတည််�လို���်�

တယ််။ မြို့ပ်�ီရေတ�� ရေင်ညွ်ုစ််ရေတ��တ�ပ်�။ ရုံး�ု�်နှ�ိ်တ��ာ�ု�လိုည််� �����ဏာ

����ရေနရီတယ််” ဟု� ရေရီ�ရေတ�င််ပ်�ုင််�� ိ ရေ�င်္သာ�ံအ�ာ�ု�င်္သာ��ီတစ််ဦး�� 

ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ယ်�င််� ရေရီ�ရေတ�င််ပ်�ုင််�တငွ်် နှ�ုင််�ာန်�ဦး�ရေဆို�င််ရေင်္သာ� “ရီ��ည်တပ််” 

အ�ည််ရီိ ု လို�်န�်��ုင််အ��ွ�တစ််��င်္သာ� ရေ�ာ�ရီ�ွအ�ဏာ�ပ်�ုင််�ာ��ထားံ စ်�

ရေပ်�ပ်ု��မြို့ပ်�ီ ရေင်ရွေ���ရေတ�င််��ံ��ုာ�� ဖြူပ်�လို�ပ််���ရေင်္သာ�်လိုည််� ရေနာ�်ပ်�ုင််�

အ�ည််�င်္သာလုို�်န�်��ုင််အ��ွ��ာ�� ရေပ််ရေပ်ါ�်လို�မြို့ပ်�ီ ��ူယ်စ််ရေဆို��ါ�နှိ

င််�ဘနု်�စ်�ရီွ�်�ာ��ရေရီ�င််��ာင်္သာဟူု� ၎င််�တ�ု�စ်ွပ််စ်�ွထား��င်္သာူ�ာ����ု ��်�ဆို�ီ�� 

ရေင်ရွေ���ရေတ�င််�လို�င်္သာည််။

“အရီင််�ရေတ�� နှ�ုင််�ာန်�တ�ု�အ��ွ�� ဘ�န်�င်္ကြ�ီ�ရေ�ာ�င််�ရေတ ွ ရီ�ွင်္သာ��ရေတွ

�ရေနတဆိုင််� စ်�ပ်�ု�မြို့ပ်�ီ ပ်�ု�်ဆိုံရေတ�င််���ူတယ််။ င်္သာတူ�ု�လို�ပ််ရီပ််�ု� ဖြူပ်ည််

င်္သာရူေတ�ွ လို�်��ံရေတ�� ရေနာ�်ပ်�ုင််���ူယ်စ််ရေဆို�ရေရီ�င််�တ��င်္သာရူေတ�ွ�ု

��်�မြို့ပ်�ီ င်္သာနု်� (၂၀) �ရေန င်္သာနု်� (၂၀၀) အထားု ရေတ�င််�တ��ာ�ု�ရေတ ွလို�ပ််

လို�တယ််။ နှ�ုင််�ာန်�တ�ု� တစ််��ွ�တည််��ဟု�တ်ဘ�ူ။ အ��ရေနာ�်ပ်�ုင််� နာ�ည််

�ရီိတု��အ��ွ�ရေတ ွအ�ာ��င်္ကြ��ီရေပ််လို�တယ််။ လို�ပ််စ်��တ��အ��ွ�ရေတ ွ�ာ��လို�

ရေတ�� ရေအ�ရေအ��ာ�်��ာ�်� �ရေနရီဘ�ူ” ဟု� ရေရီ�ရေတ�င််ပ်ု�င််�� ိ အ�ာ�ု�င်္သာ��

တစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််�ရီ�်ပ်ု�င််�တငွ်် အ�ည််�င်္သာလုို�်န�်��ုင််အ��ွ�တစ််��� ရေရီ�

မြို့��ု�နယ်် ရီင််�နု်ရေ�ာ�ရီ�ွင်္သာ�ု� �င််ရေရီ��်လို�မြို့ပ်�ီ အင်္သာ�် (၅၇) အရီယွ်် 

အ�ာ�ု�င်္သာ��တစ််ဦး��ု� ��်�ဆိုီ�မြို့ပ်�ီ ရေင်�ွာပ််င်္သာနု်� (၂၀၀) ရေတ�င််��ံ���ရီ� �

ရေပ်�နှ�ုင််င်္သာဖြူ�င််� ရုံး�ု�်နှိ�်�ံ���ရီင်္သာည််။ ၎င််�ဖြူပ်င်် ဆိုင််��ူရေ�ာ�ရီ�ွတွင််လိုည််� 

��ူယ်စ််ရေဆို��ါ�နှငိ််�ဘနု်�စ်�ရီွ�်ရေရီ�င််��ာရေနရေ���င််� င်္သာတင််�ရီထား��င်္သာည််

ဟု�ဆို�ု�� ရီ�ွင်္သာ�� (၆) ဦး���ု  အ�ည််�င်္သာလုို�်န�်��ုင််အ��ွ�

တစ််��� �င််ရေရီ��်ရုံးု��်နှ�ိ်���င်္သာည််ဟု� င်္သာရုီင်္သာည််။

“ရေဖြူပ်�ရီ�ယ််ဆိုု� ဘယ််အ�ွ��အစ်ည််��� ိ ဖြူပ်ည််င်္သာရူေတ�ွ�ု အ 

��အ�ယွ််�ရေပ်�ဘ�ူ။ ဖြူပ်ည််င်္သာရူေတ�ွ အမြို့���ံရေနရီတယ််” 

ဟု� ရေရီ�ရေတ�င််ပ်�ုင််�� ိအ�ာ�ု�င်္သာ��ီတစ််ဦး�� ည်ည််�တ�ွ�င်္သာည််။

“အရီင််�ရေတ�� နှ�ုင််�ာန်�တ�ု�အ��ွ�� ဘ�န်�င်္ကြ�ီ�ရေ�ာ�င််�ရေတွ

 ရီ�ွင်္သာ��ရေတ�ွရေနတဆိုင််� စ်�ပ်�ု�မြို့ပ်�ီ ပ်�ု�်ဆိုံရေတ�င််���ူတယ််။ 

င်္သာတူ�ု�လို�ပ််ရီပ််�ု� ဖြူပ်ည််င်္သာရူေတ�ွ လို�်��ံရေတ�� 

ရေနာ�်ပ်�ုင််���ူယ်စ််ရေဆို�ရေရီ�င််�တ��င်္သာရူေတ�ွ�ု��်�မြို့ပ်�ီ

 င်္သာနု်� (၂၀) �ရေန င်္သာနု်� (၂၀၀) အထားု ရေတ�င််�တ��ာ�ု�ရေတ ွ

လို�ပ််လို�တယ််။ နှ�ုင််�ာန်�တ�ု� တစ််��ွ�တည််��ဟု�တ်ဘ�ူ။ 

အ��ရေနာ�်ပ်�ုင််� နာ�ည််�ရီိတု��အ��ွ�ရေတ ွ

အ�ာ��င်္ကြ�ီ�ရေပ််လို�တယ််။ လို�ပ််စ်��တ��အ��ွ�ရေတွ

 �ာ��လို�ရေတ�� ရေအ�ရေအ��ာ�်��ာ�်� �ရေနရီဘ�ူ”
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ဇူူလို�ုင်် ၅၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၅၊ ၂၀၂၂

�နွ်ဖြူပ်ည််နယ်် ရေရီ�-င်္သာံဖြူ�ူဇူရီပ််���လို�်�ပ်ု�င််�တငွ်် စ်စ််ရေ��င််စ်တီပ််

��ွ��င််�ာ��နှငိ််�   ရေ�င်္သာ�ံ���ယွ််ရေရီ�တပ််�ွ���ာ��အ����   ထားရုေတ�ွ

ပ်စ််�တ်� ု�����ဏာဖြူ�စ််ပ်�ွ�ရေနင်္သာဖြူ�င််� အဆို�ုပ်ါလို�်�ပ်�ုင််���ု အင်္သာံ��

ဖြူပ်�ရေနရီင်္သာည််� အရေရီ�ရေပ််�ယ််ဆိုယ််ရေရီ�အင်္သာင််��ာ��အတ�ွ် 

အ��်အ��ဖြူ�စ််လို�ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ဇူူလို�ုင််လို (၁) ရီ�်ရေန�တငွ််လိုည််� ရေရီ�-င်္သာံဖြူ�ူဇူရီပ််���

လို�်�ပ်�ုင််���ု ည် (၉) နာရီ�ီ�ွ�ိ �န�် (၄) နာရီီအတငွ််� အင်္သာံ��ဖြူပ်�

ဖြူ�င််��ဖြူပ်�ရီန် �နွ်ဖြူပ်ည််နယ််ရေတ�င််ည်�ုဖြူပ်ည််င်္သာ�ူရေပ်ာ��်�ာ��တပ််�ွ��

� င်္သာတရုေပ်��ာ�်ထား�တ်ဖြူပ်န်���င်္သာည််။

“အ�လို�ုဆို�ု ည်ဘ�် အရေရီ�ရေပ််လိုနူာ ပ်�ု�ရေဆို�င််��ု� အ��်အ��ရီို

လို��ယ််။ �ွန်ရေတ�်တ�ု�� လိုနူာ��ု �ယ််တင််�ာင််ရေပ်�ယ််� င်္သာတူ�ု�

ဘ�်� အနှတရီ�ယ််လို�ပ််လို�ရီင်် �ွန်ရေတ�်တ�ု�လိုည််� ထား�ု�ု�်နှ�ုင််

တယ််” ဟု� ရေ�င်္သာ�ံပ်ရီဟုတုအ��ွ��င််တစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ရေ�င်္သာ�ံလို�ူ�ုယ််ဆိုယ််ရေရီ�အင်္သာင််��ာ��အရေနဖြူ�င််�လိုည််� ည်ဘ�်

တငွ်် အရေရီ�ရေပ်် လိုနူာပ်�ု�ရေဆို�င််�ည််ဆို�ုပ်ါ� ဆိုရီ��န်နှိင််� င်္သာ�်

ဆို�ုင််ရီ�အ�ဏာ�ပ်�ုင််�ာ��၏ �ငွ််�ဖြူပ်��ာ�်�ု� ရေတ�င််��ံရေနရီင်္သာည််။

“ည်ဘ�်လိုနူာင်္သာ�ွ�ပ်�ု�ရီင်် စ်စ််ရေ��င််စ်ီဂျတု်�ိ� ���ရီပ််��ုင််�

မြို့ပ်�ီ စ်စ််ရေဆို�ရေ��ဖြူ�န်�တယ််။ လိုနူာပ်�ု�ရီင််� နှိစ််��်ပ်စ််�တ်�ဖုြူ�စ််

လို�ု� ���ဖြူပ်န်လိုညိ််�လို�ရီတ��ာ�ု�လိုည််� ကြံ�ံ���ူတယ််” ဟု� အဆို�ုပ်ါ

ပ်ရီဟုတုအ��ွ��င််� ဆို�်ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

အ�ဏာ�င်္သာု�်�မြို့ပ်�ီရေနာ�်ပ်�ုင််� ရေရီ�-င်္သာံဖြူ�ူဇူရီပ််���လို�်�ပ်ု�င််�တငွ်် ည်

ဘ�်အ�ာနု် ဖြူ�တ်င်္သာန်�င်္သာ�ွ�လို�ရေင်္သာ� ဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ����ု စ်စ််ရေ��င််စ်ီ

တပ််��ွ��င််�ာ���     ပ်စ််�တ်��ုာ��    ဖြူပ်�လို�ပ််တတ်င်္သာည််�အဖြူပ်င််   လို�

ယ်�်�နုှိင််� လိုငူ်္သာတ်��ုာ��လိုည််� �����ဏာဖြူ�စ််ပ်�ွ�ရေနင်္သာည််။

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ဇူူလို�ုင််လို (၁) ရီ�်ရေန�တငွ််လိုည််� ရေရီ�မြို့��ု�� ိ ရေ�င်္သာ�ံ

တစ််ဦး���ု လို�်န�်��ုင််ရေဆို�င််ထား��င်္သာ ူလို ူ(၆) ဦး�� ရေ����နင််

ရေ�ာ�ရီ�ွအနီ�တငွ်် ဓ��ဖြူပ်တု��်လို�ယ်�်���ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။
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ဇူူလို�ုင်် ၂၉၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၂၉၊ ၂၀၂၂

�ရီင််အ�ာ�ု�င်္သာ��အစ်ည််�အရုံးံ��နှိင််� ဗ��စ်စ််တပ််အ����ဖြူ�စ််ပ်�ွ�

ရေနရေင်္သာ� တ�ု�်ပ်ွ��ာ��ရေ���င််� �ရီင််ဖြူပ်ည််နယ်် ���အင််�ဆိုပု််င်္ကြ��ီ

မြို့��ု�နယ်် �လိုယ််-တံ�နွ်တ�ုင််ရေ�င်္သာအန�ီတ��ု�်ရီိ ုရေ�ာ�ရီ�ွ�ာ��တငွ်် 

စ်�င်္သာင််ရေ�ာ�င််��ာ�� �ငွ််�လိုစိ််နှ�ုင််ဖြူ�င််��ရီိရုေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

ရေတ�င််�၊ီ နန်�င်္သာ�ုင််�ထားနွ်�နှိင််� ထား�ီ��ု�နှ�ုင််ရေ�ာ�ရီ�ွ�ာ��တငွ်် အစ်�ု�ရီ

စ်�င်္သာင််ရေ�ာ�င််��ာ��အဖြူပ်င်် ��ုယ််ထား�ူ�ုယ််ထားရေ�ာ�င််��ာ��လိုည််� 

�ငွ််�လိုစိ််နှ�ုင််ဖြူ�င််� �ရီိရုေ���င််� ရေ�င်္သာ�ံ�ာ��� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

“ရေတ�င််�ရီေ�ာ�ရီ�ွ��ိ အလိုယ််တန်�ရေ�ာ�င််�� ပ်တု်ထား��ရေတ�� 

�င််�ရေရီ�်ဆိုတု်င်္ကြ�ီ�ရေ�ာ�ရီ�ွ��ု င်္သာ�ွ�တ�်ရေနရီတယ််။ နှ�ုင််င်ံရေရီ�

အရေဖြူ�အရေန�တည််မြို့င်�ု်လို�ု� င်္သာ�ွ�လို�ရေနတ���ရေလို�ရေတ�ွ�ု စ်တု်�

�ာဘ�ူ” ဟု� ရေတ�င််�ရီေ�ာ�ရီ�ွရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

င်္သာ�ွ�ရေရီ�လို�ရေရီ�နှငိ််� ရေင်ရွေ���အ��်အ���ာ��ရေ���င််� �ရေလို�

�ာ����ု တစ််ဖြူ���ရေ�ာ�င််��ာ��င်္သာု�� ပ်�ု�ရေဆို�င််ပ်ည်�င်္သာင််ယ်ရူေစ်ရီန် 

��်��င်္သာည််� အ�ု်ရေထား�င််စ်��ာ��လိုည််� ရီိရုေနင်္သာည််။

“���ံ�တ�ု� ရေ��်လိုမြို့��ုင််တ�ု�ဘ�်��ု ရေဖြူပ်�င််�ရေန�ု���ာရေတ��လိုည််� �ွန် 

�တ�ု�ရီ��အရေဖြူ�အရေနန�� ရေင်ရွေ���အင််အ��� �လိုံ�ရေလို��်ဘ�ူ။ �ီ

နှစိ််ရေတ�� �ရေလို�ရေတ�ွ�ု ရေ�ာ�င််�ထား���ု�� �ရီိရုေတ��ဘ�ူ” ဟု� 

ရေ�ာ�င််�င်္သာ���ဘုတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

၂၀၂၂ ဧမြို့ပ်လီို�တည််�� စ်တင််ဖြူ�စ််ပ်�ွ�ရေနင်္သာည််� တ�ု�်ပ်ွ��ာ��

ရေ���င််� �လိုယ််-တံ�နွ်တ�ုင််အနီ�တ��ု�်ရီိ ု ရေ�ာ�ရီ�ွ (၁၀) ရီ�ွ� ိ

ရေ�င်္သာ�ံ တစ််ရေင်္သာ�င််�နီ�ပ်ါ� စ်စ််ရေဘ�ရေရီ�ိင််ရေန��ရီင်္သာည််။ တ�ု�် 

ပ်�ွ�ာ��ရေ���င််� လိုထူား�ု�ု�်ရေင်္သာဆိုံ����ုာ�� ရီိုရေနမြို့ပ်�ီ ရေနအ�ု်�ာ��လိုည််� 

လို�်န�်င်္ကြ��ီ�ာည််ထား�ုနိ်�� ပ်ာ�်စ်�ီဆိုံ��ရုံးံ�ု���င်္သာည််။

၎င််�ဖြူပ်င်် �ရေအ��ာ�်�င်္သာည််�အရေဖြူ�အရေနရေ���င််� ရေ��ွဖြူ�ူရေရီ�လို�ပ််င်န်�

�ာ��နှငိ််� ဥယ်ာ�ဉ််ခြံ�ံလို�ပ််င်န်��ာ���ု�လိုည််� ရီပ််နာ�ထား��ရီင်္သာည််။
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ဇူူလို�ုင်် ၁၁၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၁၁၊ ၂၀၂၂

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ၂၀၂၂ ဇူနွ်လို လို��န်ပ်�ုင််��စိ်တင််မြို့ပ်�ီ တနင်္သာာ�ရီတီ�ုင််� 

မြို့�တု်�ရုံး�ုင််   ပ်�ရေလို�မြို့��ု�နယ််တွင််      စ်စ််ရေ��င််စ်တီပ််��ွ��င််�ာ��နှငိ််� 

ပ်� ရေလို� ဖြူပ် ည််� င်္သာူ �� �ွ ယ်် ရေရီ� � ဟု� �ု တ် တ ပ်် ��ွ� �ာ�� အ ���� 

တ�ု�်ပ်ွ��ာ�� ဆို�်တ�ု�်ဖြူ�စ််ပ်�ွ�လိုာ�်ရီိမုြို့ပ်�ီ စ်��နပ််ရီ�ုခ��ာ��

င်္သာယ််ယ်နူှ�ုင််ဖြူ�င််� �ရီိရုေတ��င်္သာဖြူ�င််� ပ်�ရေလို�စ်စ််ရေဘ�ရေရီ�ိင််စ်�န်�တွင်် 

စ်��နပ််ရီ�ုခ���န်လို�နီ�ပ်ါ� အရေဖြူ�အရေနဖြူ�စ််ရေနရေ���င််� စ်�န်�တ� 

�န်ရီိုင်္သာတူစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

“ရေနာ�်ထားပ်် (၁၀)   ရီ�်အထား ုတ�ု�်ပ်ွ��  ရီိုရေနဦး��ယ််ဆို�ုရီင်် စ်စ််

ရေဘ�ရေရီ�ိင််ရေတ ွရီ�ုခ�ဖြူပ်တ်နှ�ုင််တ��အရေဖြူ�အရေနပ်ါ” ဟု� ၎င််�တ��န်

ရီိုင်္သာ�ူ ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ပ်�ရေလို�စ်စ််ရေရီ�ိင််စ်�န်�တွင်် ယ်�င််လို ဇူနွ်လို��န်အထားု စ်စ််ရေဘ�

ရီ�ိင််င်္သာဦူး�ရေရီ (၁,၁၆၆) ဦး� ရီို���ရီ�� ိ ဇူူလို�ုင််လို ပ်ထား�အပ်တ်တငွ်် 

စ်စ််ရေရီ�ိင််ဦး�ရေရီ အရေယ်��် (၈၀၀) န�ီပ်ါ� တ�ု�ပ်�ွ�လို����င်္သာဖြူ�င််� 

ယ်��အ�ါတွင်် စ်စ််ရေရီ�ိင််င်္သာဦူး�ရေရီ (၁,၉၃၉) ဦး� ရီိုရေနင်္သာည််ဟု� င်္သာရုီ

င်္သာည််။

ပ်�ရေလို�မြို့��ု�နယ််� ိ စ်စ််ရေ��င််စ်တီပ််��ွ��င််�ာ��� ��န်စ်ံ�ဆို�ုင််�ာ��

��ု မြို့��ု်�ရေဖြူ���်�� ပ်တု်င်္သာ�ု်���ုင််�ဖြူ�င််�နှငိ််� ��န်စ်ံ�ဆို�ုင််ရီငိ််�ာ���ု� 

��်�ဆို�ီဖြူ�င််��ာ�� ဖြူပ်�လို�ပ််မြို့ပ်�ီ ��န်စ်ည််စ်ီ�ဆိုင််���ု�ု ဖြူ�တ်ရေတ��်

ထား��င်္သာဖြူ�င််� စ်စ််ရေရီ�ိင််ဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ�� ရီ�ုခ�အ��်အ�� ကြံ�ံ�ရေတ�ွရေန

ရီရေ���င််� ရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ဇူနွ်လို��န်�ိစ်မြို့ပ်�ီ တ�ု�်ပ်ွ��ာ�� ပ်�ု��ုဖြူ�စ််ပ်�ွ�လို�ဖြူ�င််�ရေ���င််� ပ်�ရေလို�

မြို့��ု�နယ်် လိုယ််င်္သာစ််၊ နန်�ရေတ�င််၊ ပ်�ရေလို���န်�၊ ရေ�ာ�င််�န�ု်�၊ ရေ��ိ်

�၊ု ပ်နုှဲ�ရေတ�င််နှိင််� ��ူရီင််�ပ်င််ရေ�ာ�ရီ�ွ� ိရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ��� ရေန

ရီင််�ရီပ််ရီ�ွ��ု စ်နွ်��ွ�မြို့ပ်�ီ ပ်�ရေလို�စ်စ််ရေရီ�ိင််စ်�န်�တွင်် ��ုလိုံရုေနရီ

င်္သာည််။

အ�ဏာ�င်္သာု�်�မြို့ပ်�ီရေနာ�်ပ်�ုင််� ဖြူ�စ််ပ်�ွ�လို�င်္သာည််� လို�်န�်��ုင််

ပ်ဋိပု်�ခ�ာ��ရေ���င််� ရေနရီပ််စ်နွ်��ွ�တ�ု်�ရေရီ�ိင််ရီင်္သာ ူ(၁) င်္သာန်�ရေ�ာ�် 

ရီိုမြို့ပ်ဖီြူ�စ််ရေ���င််� ISP Myanmar ၏ ထား�တ်ဖြူပ်န်�ာ�်အရီ င်္သာရုီိုရီ

င်္သာည််။

ပ်�ရေလို�စ်စ််ရေရီ�ိင််စ်�န်�တွင်် 

ယ်�င််လို ဇူနွ်လို��န်အထားု 

စ်စ််ရေဘ�ရီ�ိင််င်္သာဦူး�ရေရီ 

(၁,၁၆၆)(၁,၁၆၆) ဦး� ရီိ�ု��ရီ��ိ 

ဇူူလို�ုင််လို ပ်ထား�အပ်တ်တငွ်် 

စ်စ််ရေရီ�ိင််ဦး�ရေရီ အရေယ်��် (၈၀၀)(၈၀၀) န�ီပ်ါ� 

တ�ု�ပ်�ွ�လို����င်္သာဖြူ�င််� 

ယ်��အ�ါတွင်် စ်စ််ရေရီ�ိင််င်္သာဦူး�ရေရီ 

(၁,၉၃၉)(၁,၉၃၉) ဦး�

 ရီိုရေနင်္သာည််ဟု� င်္သာရုီင်္သာည််။
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ဩဂျ�တ် ၅၊ ၂၀၂၂ဩဂျ�တ် ၅၊ ၂၀၂၂

�နွ်ဖြူပ်ည််နယ်် ရေရီ�မြို့��ု�နယ်် လို��ုင််�ဖြူ��့ု�တငွ်် မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ဇူူလို�ုင််လို 

(၃၁) ရီ�်ရေန� ည် (၁၀) နာရီ�ီန်��ာင််�န်�တွင်် ပ်ရီဟုတုအ��ွ��င််

လိုငူ်ယ််တစ််ဦး��ု� လို��ုင််�မြို့��ု��ရီ�စ်�န်�ရီိ ု လိုံ�ခြံ�ံ�ရေရီ�အ�ွ���င််�ာ��� 

ပ်စ််�တ်င်္သာတ်ဖြူ�တ်���င်္သာည််။

ရီ�စ်�န်���ု �င်္သာ�ာ��ယွ််ရီ��ာဉ််��ပ််လို�င်္သာဖြူ�င််� ပ်စ််�တ်လို�ု�်

ရီရေ���င််� ရီ�စ်�န်�� ထား�တ်ဖြူပ်န်ထား��ရေင်္သာ�်လိုည််� ရေင်္သာဆိုံ��င်္သာ၏ူ 

အင်္သာံ��အရေဆို�င််ပ်စ်စည််��ာ��၊ ဆို�ုင််�ယ််နှငိ််� ရေင်္သာ�ွ��ွ်�ာ���ု� 

မြို့��ု�� (၃) ရီပ််��ွ်တငွ်် ရေတ�ွရီို���ရေင်္သာ�်လိုည််� ၎င််�၏ရုံး�ပ််အရေလို�င််�

�� ူ မြို့��ု�� (၁) ရီပ််��ွ်ရီိ ု ရီ�စ်�န်�အနီ�င်္သာ�ု� ရေရီ��်ရီိရုေနင်္သာည််��ိ 

ရေ���နွ်�ထား�တ်စ်ရီ�ဖြူ�စ််ရေနရေ���င််� လို��ုင််�မြို့��ု��ံဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ��� 

ရေဖြူပ်�ဆို�ုရေန��င်္သာည််။

ထား�ု�ရေ���င််� ရေင်္သာဆိုံ��င်္သာအူင်္သာင််�င်္သာ��အတ�ွ် အ�ု�နိ်ရေပ််ရေပ်ါ�်

ရေစ်ရီန်နှငိ််� တရီ���ာတ�ရုီရီိရုေစ်ရီန် င်္ကြ��ု�ပ်�်�င်္သာ�ွ��ည််ဖြူ�စ််ရေ���င််�၊ 

ပ်ထား�ဦး�ဆိုံ��အရေနဖြူ�င််� ဩဂျ�တ်လို (၄) ရီ�်ရေန�တငွ်် �နွ်ဖြူပ်ည််နယ််

�န်င်္ကြ��ီ�ာ�ပ််ထားံ စ်�တင််ထား��ရေ���င််� လို��ုင််�ပ်ရီဟုတုလိုငူ်ယ််�ာ��

အင်္သာင််�ထားံ� ိင်္သာရုီိုရီင်္သာည််။

“�ွန်ရေတ�်တ�ု�ဖြူ�စ််ရေစ်�ာင််တ�� တရီ���ာတ� ု ရေပ််ရေပ်ါ�်�ု��ပ်�။ 

အ��� အ�င််�ဖြူ�စ််တ��ရေနရီ�� ဖြူ��့�ု� (၃) ရီပ််��ွ်��ိ၊ �ါရေပ်��� 

င်္သာ�ူအရေလို�င််�� ဘ�လို�ု� ရီ�စ်�န်�နာ� ရေရီ��်ရေနင်္သာလို�။ အ��အီရေဖြူ�

�နိ်��ု ရေပ််ရေပ်ါ�်ရေစ်�ာင််တယ််။ �ာူ�လိုနွ်င်္သာူ��ု ဖြူပ်စ််�ဏာ်ရေပ်��ု��

ရီယ်် ရေနာ�်မြို့ပ်�ီ ရေင်္သာဆိုံ��င်္သာရူီ���ငု်္သာ��စ်��င််ရေတအွရေနန�� ထား�ု�်င်္သာင််�

တ��ရေလိုာ�်ရေ���ရေတ ွ ရီ�ု��ရီယ်် �ွန်ရေတ�်တ�ု� င်္ကြ��ု�စ်��ရေနပ်ါတယ််” 

ဟု� လို��ုင််�ပ်ရီဟုတုလိုငူ်ယ််�ာ��အင်္သာင််�၏ တ��န်ရီိုင်္သာတူစ််ဦး�� 

ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

�နွ်ဖြူပ်ည််နယ််�န်င်္ကြ��ီ�ာ�ပ််ထားံ� ိ တံ��ဖြူပ်န်�တုစ််စ်ံ�တရီ� �ရီရီိပု်ါ� 

အဖြူ���ဖြူ�စ််နှ�ုင််င်္သာည််�နည််�လို�်��ာ��ဖြူ�င််� တရီ���ာတ�ရုေပ််ရေပ်ါ�်

ရီန် ထားပ််�ံင်္ကြ��ု�ပ်�်�င်္သာ�ွ��ည််ဟု� ၎င််�� ဆို�်ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

“�ွန်ရေတ�်တ�ု� တစ််ဖြူ���ဘယ််အ�ွ��အစ်ည််���ု� ိ အ�အူည်�ီ

ရေတ�င််�ထား��ပ်ါဘ�ူ။ �နွ်ဖြူပ်ည််နယ််�န်င်္ကြ�ီ��ာ�ပ််ဆို ီစ်�တင််ထား��တ� 

တစ််��ပ်ါပ်�။ ထား�ူဖြူ���� ု ရီို�လို�ဘူ�ဆို�ုရီင််ရေတ�� ရေနာ�်နည််�လို�်�

ရေတနွ�� ထားပ််င်္ကြ�ု��စ်��င်္သာ�ွ�ပ်ါ�ယ််” ဟု� ၎င််�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

လိုငူ်ယ််ရေင်္သာဆိုံ���ဖုြူ�စ််စ်ဉ််နှငိ််� ရီ�စ်�န်�၏ထား�တ်ဖြူပ်န်�ာ�်အ���� ��ွလို�ွ

��ုာ��စ်ွ� ရီိုရေနမြို့ပ်�ီ လို��ုင််�မြို့��ု��ံ�ာ���လိုည််� ရေင်္သာဆိုံ���နုှိင််�ပ်တ်င်္သာ�်

မြို့ပ်�ီ ရီ�စ်�န်�အရေပ်် င်္သာံင်္သာယ်ဖြူ�စ််ရေန��င်္သာည််။

“ရီ�စ်�န်�� ရေဖြူပ်�င်္သာလိုု� ဘယ််လို�ု� ိ �ဖြူ�စ််နှ�ုင််ဘ�ူ။ ��ီရေလို�� ည်

ဘ�်အ�ာနု်�ိ� ရီ�စ်�န်�နာ���ု င်္သာ�ွ�စ်ရီ�အရေ���င််�� ိ �ရီိတု�။ 

အ�င််�ဖြူ�စ််တ��ရေနရီ���ိ င်္သာ�်ရေင်္သာရေတ�ွ ရီိုရေနတ�ပ်�။ (ရီ�စ်�န်�

ထား�တ်ဖြူပ်န်�ာ�်အရီဆို�ုရီင််) င်္သာ�ူ ဆို�ုင််�ယ််�ု�ထား��မြို့ပ်�ီ ရီ�စ်�န်�ဘ�်

လို�်�ရေလိုာ��်င်္သာ�ွ�င်္သာလို�ု (ဖြူ�စ််ရေနတ�)၊ ဘယ််လို�ု� ိ �ဖြူ�စ််နှ�ုင််ဘ�ူ” 

ဟု� လို��ုင််�ပ်ရီဟုတုလိုငူ်ယ််�ာ��အင်္သာင််��င််တစ််ဦး�� �တိ်�ာ�်ဖြူပ်�

ပ်ါင်္သာည််။



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
14

eS,kuqKWcj< aK[injmJ,mrrHi\Kcj,e]k.cj< er\fêtWcj ssjeB,erH.cj 
(2) xJ, eqSu·,

ဩဂျ�တ် ၉၊ ၂၀၂၂ဩဂျ�တ် ၉၊ ၂၀၂၂

စ်စ််ရေ��င််စ်တီပ််��ွ��င််�ာ��� စ်စ််ဆိုင််ရေရီ�ဖြူပ်�လို�ပ််ဖြူ�င််�နှငိ််� ရေ�ာ� 

ရီ�ွအတငွ််�တပ််စ်ွ�ထား��ဖြူ�င််�တု��ရေ���င််� တနင်္သာာ�ရီီတ�ုင််� ရေရီဖြူ�ူ

မြို့��ု�နယ််� ိ ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ��င်္သာည်် ��ုတု�ု�၏အ�ု�အ�ု်��ု စ်နွ်��ွ�

�� ထား�ွ်ရေဖြူပ်�တ�ု်�ရေရီ�ိင််ရေန��ရီင်္သာည််။ ယ်�� ၂၀၂၂ ဩဂျ�တ်လို 

ပ်ထား�အပ်တ်အတငွ််� ရေဆို��ါ�လို�ုအပ််�ာ�်နှငိ််� အ�ာနု်�ရီေဆို���

�ငွ််��ရီရီိဖုြူ�င််�တု��ရေ���င််� စ်စ််ရေဘ�ရေရီ�ိင််ဖြူပ်ည််င်္သာ ူ (၂) ရေင်္သာဆိုံ�����ရီ

ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

ရေင်္သာဆိုံ��င်္သာ ူ (၂) ဦး���ိ ရေရီဖြူ�ူမြို့��ု�နယ်် ဧ�နရုေ�ာ�ရီ�ွ� ိ အင်္သာ�် 

(၄၀) နှိစ််အရီယွ်် အ�ာ�ု�င်္သာ��တစ််ဦး�နှိင််� �ဇူ�ွ်�ရေတ�ရေ�ာ�ရီ�ွ� ိ

အင်္သာ�် (၁၁) နှိစ််အရီယွ်် �ရေလို�င်ယ််တစ််ဦး�တု��ဖြူ�စ််င်္သာည််ဟု� ရေ� 

င်္သာ�ံ�ာ��၏ရေဖြူပ်������ာ�်အရီ င်္သာရုီိရုီင်္သာည််။

“င်ယ််င်ယ််�တည််�� �ဏာ�ဏာတ�်တတ်တယ််။ အဆို�တ်

လိုည််� င်္သာပု််�ရေ��င််�ဘ�ူ။ အရီင််� �ဇူ�ွ်�ရေတ�ရီ�ွအနီ�� ဧ�နု

�ာန်���ရေရီ�ဌာ�န��ိ ရေဆို���တ�ရေတဘွ�ရေတ ွလို�ပ််နှ�ုင််ရေပ်�ယ််� အ��

လို�ု စ်စ််ရေရီ�ိင််ရေနရီတ��အရေဖြူ�အရေန��ိ �ာန်���ရေရီ�ရေစ်�င််�ရေရီ�ိ�်�ု

ရီ�ု��� ��်တယ််ရေလို” ဟု� ရေင်္သာဆိုံ��င်္သာ�ူရေလို�င်ယ််၏�ငု်္သာ��စ်�နှိင််�

ရီင််�နှိီ�င်္သာတူစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ဩဂျ�တ်လို (၄) ရီ�်ရေန�တငွ််လိုည််� အင်္သာ�် (၄၀) ရီယွ်် 

အ�ာ�ု�င်္သာ��တစ််ဦး���ိ ဥယ်ာ�ဉ််ခြံ�ံတစ််��တငွ်် စ်စ််ရေဘ�ရေရီ�ိင််ရေနရီင််� 

ရေင်္သာဆိုံ�����ဖြူပ်န်င်္သာည််။

“�ရေလို�င်ယ််ရေရီ� (အ�ာ�ု�င်္သာ��င်္ကြ�ီ�ပ်ါ) စ်စ််ရေဘ�ရေရီ�ိင််စ်�န်���ိပ်� 

ဆိုံ��င်္သာ�ွ���တယ််။ နှိစ််ရေယ်��်စ်လံို��� (အ�ာနု်)အတူတပူ်� �န�်

ပ်�ုင််�ရေလို��်��ိ ဆိုံ��င်္သာ�ွ���တ�။ အ�ာ�ု�င်္သာ��င်္ကြ��ီ� စ်စ််ရေဘ�ရေရီ�ိင််

ရီင််�န�� (၂) ရီ�်ရေလို��်ပ်� �ာ��တ�။ ရေဆို�����ု�� လို�်�ပ်န်��လိုည််� 

��်��၊ စ်စ််ရေရီ�ိင််စ်�န်���ိလိုည််� ရေဆို��ါ��လိုည််� �လိုံ�ရေလို��်ဘ�ူ

ရေလို” ဟု� စ်စ််ရေဘ�ရေရီ�ိင််ဖြူပ်ည််င်္သာတူစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ဇူူလို�ုင််လို (၃၀) ရီ�်ရေန��စိ်မြို့ပ်�ီ စ်စ််ရေ��င််စ်တီပ််��ွ��င််

�ာ��၏ စ်စ််ဆိုင််ရေရီ�နှိင််� ရေ�ာ�ရီ�ွတငွ််�တပ််စ်ွ��တု�ု�ရေ���င််� ရေရီဖြူ�ူဖြူ��့ု�

နယ််ရေ�ာ�ရီ�ွ (၅) ရီ�ွ� ိ ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ ူ (၁,၀၀၀) န�ီပ်ါ� စ်စ််ရေဘ�

ရေရီ�ိင်် ထား�ွ်ရေဖြူပ်�ရေနရီင်္သာည််။
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amvjmqilkjnkjkiucjafWYÁtsjKuk RW.q.,tsjxJ,kiu Riukj×Hkj
fmj,SJ,|pJ, ecWe]k,et.cj,K·

ဇူူလို�ုင်် ၂၈၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၂၈၊ ၂၀၂၂

၂၀၂၂ ဇူူလို�ုင််လို (၂၄) ရီ�်ရေန�တငွ်် စ်စ််�တ်စ်ံ��တ်ဆိုင််ထား��ရေင်္သာ� 

အ�ည််�င်္သာ�ုနွ်လို�်န�်��ုင််အ��ွ�တစ််��� �နွ်ဖြူပ်ည််နယ်် ရေရီ�

မြို့��ု�နယ််ရေတ�င််ပ်�ုင််� ရီင််�ရီ�ရေ�ာ�ရီ�ွအ�ပ််စ်� ရီင််��နု်�ရေ�ာ�ရီ�ွင်္သာ�ု� 

ရေရီ��်ရီိလုို�မြို့ပ်�ီ ရီ�ွင်္သာ��တစ််ဦး�ဖြူ�စ််င်္သာ ူနှ�ုင််�ွ���ု ရုံး�ု�်နှ�ိ်��်�ဆို�ီ

င်္သာ�ွ����င်္သာည််။

အင်္သာ�် (၅၇) နှိစ််အရီယွ်် နှ�ုင််�ွ���ု ��်�ဆိုီ�ရီ�တငွ်် လို�်န�်��ုင််

အ��ွ��င််အင််အ�� (၆) ရေယ်��်�န်� ပ်ါ�င််မြို့ပ်�ီ ၎င််�တ�ု�င်္သာည်် စ်စ််�တ်

စ်ံ��တ်ဆိုင််ထား��ရေင်္သာ�်လိုည််� လို�်ရေ��င််�တံဆိုပု်် တပ််ဆိုင််ထား��

ဖြူ�င််� �ရီိဟုု� င်္သာရုီင်္သာည််။

အဆို�ုပ်ါလို�်န�်��ုင််အ��ွ�င်္သာည်် နှ�ုင််�ွ���ု ရုံး�ု�်နှ�ိ်ည်ုဉ််�ပ်န်����င်္သာ

ည််�အဖြူပ်င်် ရေင်�ွာပ်် (၁၀) င်္သာနု်�လိုည််� ရေတ�င််��ံ���င်္သာည််ဟု� င်္သာတင််�

အရီင််�အဖြူ�စ််တစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

“ဖြူ�စ််တ��ရေန�� ရီ�ွင်္သာ��ရေတအွရေတ�်�ာ���ာ�� ရေ����်ရေန��တယ််။ 

ရေန�ဘ�်ရေရီ� ည်ဘ�်ပ်ါ အဖြူပ်င််�ထွား�်ရီ�ရေတ��ဘ�ူ။ လို�်န�်��ုင််

အ��ွ�ရေတ�ွ ရီ�ွင်္သာ��ရေတ�ွ�ု ဖြူပ်န်ရေပ်�ဆို�ွမြို့ပ်�ီ ရေင်ရွေတ�င််�လို���ိ��ု 

ရေ����်တယ််” ဟု� ရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

နှ�ုင််�ွ�င်္သာည်် ရီင််��နု်�ရေ�ာ�ရီ�ွတွင်် ��ူယ်စ််ရေဆို��ါ��ာ�� ရေရီ�င််��ာရေန

င်္သာည််�အဖြူပ်င်် ရေလို�င််��စ်��လို�ပ််င်န်��ာ���ု�ပ်ါ လို�ပ််ရေဆို�င််ရေနင်္သာည််

ဟု� ရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး�� �နွ်လိုထူား�အင်္သာံ��ု ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

အ�ဏာ�င်္သာု�်�မြို့ပ်�ီရေနာ�်ပ်�ုင််� ရေရီ�မြို့��ု�နယ််ရေတ�င််ပ်�ုင််�တငွ်် “ရီ��ည်

တပ််�ရေတ�်” အ�ည််�ံ နှ�ုင််�ာ�်�ဦး�ရေဆို�င််င်္သာည််�လို�်န�်��ုင််အ��ွ�

� လိုပု််ရီ�ိ�ရေနမြို့ပ်�ီ ရီ�ွင်္သာရူီ�ွင်္သာ���ာ��ထားံ� ိ ဆို�်ရေ���ရေတ�င််��ံ

ဖြူ�င််��ာ�� ဖြူပ်�လို�ပ််ရေနင်္သာည််။
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ssjtpjk Äkniek[,RW.kiu wcjsJ,|pJ, k.,´ Siucjkyj×Hcj< afiu,tnj 
psËvj,m[.,kiu luykjqW.,

ဩဂျ�တ် ၄၊ ၂၀၂၂ဩဂျ�တ် ၄၊ ၂၀၂၂

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ၂၀၂၂ ဇူူလို�ုင််လို (၃၀) ရီ�်ရေန�တငွ်် စ်စ််တပ််� 

တနင်္သာာ�ရီတီ�ုင််� ရေရီဖြူ�ူမြို့��ု�နယ်် ဧ�နုရေ�ာ�ရီ�ွ��ု �င််ရေရီ��်

စ်�ီနင််�မြို့ပ်�ီ ရေ�င်္သာ�ံ�ာ��၏ ���၊ ဆို�ုင််�ယ််နှငိ််� အ��ု�တန်ပ်စ်စည််�

�ာ����ု လို�ယ်�်ယ်ရူေဆို�င််င်္သာ�ွ�ရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

“င်္သာတူ�ု�� ရီ�ွထား�� ဆို�ုင််�ယ််အစ်�ီ (၂၀) ထား�်�နည််��ု� ရေဖြူ�

တင််��� (၂) စ်�ီန��တင််မြို့ပ်ီ� ယ်ငူ်္သာ�ွ�တယ််။ ���ဘ�ထရီရီေတ ွ

စ်��ရေင်္သာ��်��န်ရေတွ ရေင်ရွေ��� လို�်�တ်ရီတနာရေတ ွအ�ာ��င်္ကြ��ီ 

လို�ယ်ူင်္သာ�ွ�တယ််” ဟု� ရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ရေ�ာ�ရီ�ွအတငွ််�ရီိ ု အ��ု�တန်ပ်စ်စည််��ာ���ု� လို�ယ်�်ယ်ရူေဆို�င််

မြို့ပ်�ီရေနာ�် စ်စ််တပ််� လို�်န�်င်္ကြ��ီ၊ လို�်န�်င်ယ််�ာ��ဖြူ�င််� 

ပ်တ်�န်��ာင််�ု� ရီ�်�င်္သာ�်�ပ်စ််�တ်ရေနင်္သာည််ဟု� ဆို�ုင်္သာည််။

“တစ််ရီ�ွလိုံ�� ��န်င်္သာရေလို��်ဖြူ�စ််ငွ်္သာ��တယ််။ တပ််ထား���ိ ရီ�ုခ�ဖြူပ်တ်

လို�ု� ထား�ွ်ရီ�ိတ��ပ်ံ�စ်ံ�ာ�ု� ဖြူ�စ််ရေနတယ််။ လိုရူေတ�ွ�ု ရေဖြူ���်လိုနိ်�ရေ��င််�

ထား�တ်မြို့ပ်�ီ င်္သာရေဘ�ရီိတု��အတ�ုင််� လို�ပ််င်္သာ�ွ�တ�” ဟု� အဆို�ုပ်ါရေ�င်္သာ�ံ� 

ဆို�်ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

အဆို�ုပ်ါစ်စ််တပ််အ�ပ််စ်�င်္သာည်် ရေရီမြို့��ု�နယ််အတငွ််�ရီိ ု ရေနအ�ု်�ာ���ု� 

��ီရုံးုု�ဖြူ�င််�နှငိ််� င်္သာံဃာ�ရေတ�်�ာ��အပ်ါအ�င်် ရေ�င်္သာ�ံရီ�ွင်္သာရူီ�ွင်္သာ��

�ာ����ု ��်�ဆို�ီင်္သာတ်ဖြူ�တ်ဖြူ�င််��ု��ာူ�လိုနွ်ရေနင်္သာည််� စ်စ််တပ််

ဖြူ�စ််ရေ���င််� ရေ�င်္သာ�ံ�ာ��� �နွ်လိုထူား�အင်္သာံ��ု ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

စ်စ််ရေ��င််စ်၏ီတပ််��ွ��င််�ာ��� ရေ�ာ�ရီ�ွအတွင််� �င််ရေရီ��်တပ််စ်ွ�

ထား��ဖြူ�င််�ရေ���င််� လို�်ရီိတုငွ်် ရေ�ာ�ရီ�ွ (၆) ရီ�ွ� ိ ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ ူ

(၁,၀၀၀) �န်� ထားွ�်ရေဖြူပ်�တ�ု်�ရေရီ�ိင််ရေနရီရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။
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er\fêtWcj Ävj<s.rcj,ssjqvjkiu ae]k.cj,\pÕ|pJ, p[êes.TJ,afWYÁk 
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ဇူူလို�ုင်် ၆၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၆၊ ၂၀၂၂

တနင်္သာာ�ရီတီ�ုင််�၊ ရေရီဖြူ�ူမြို့��ု�နယ််ရီို ရေ�ာ�ရီ�ွအ�ာ��စ်�တငွ်် စ်စ််တပ််

ဩဇူ��ံ ပ်ာူရေစ်�ထား�ီနှိင််� စ်နွ်ရီ�ရေင်္သာ�ွရေင်္သာ��်အ�ွ���ာ��� ဧည််�

စ်�ရီင််�စ်စ််ရေဆို��လုို�ပ််င်န်�တငွ်် စ်စ််တပ််နှငိ််�အတူပ်�ူရေပ်ါင််�ပ်ါ�င််

လို�မြို့ပ်�ီ ထား�ုင်္သာ�ု�စ်စ််ရေဆို�ရေန�ာနု်တွင်် ရေနအ�ု်�ာ���ု� �ာ�်စ်�ီဖြူ�င််�၊ 

လို�ရေရီ��်ရီ�ိရေ��ွ�်�ဆို�ီင်္သာ၏ူ �ငု်္သာ��စ်��င််�ာ���ု� ��ုယ််ထားလုို�် 

ရေရီ��်နှိပု််စ်�်ဖြူပ်��ဖူြူ�င််�၊ ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ��၏ ပ်�ုင််ဆို�ုင််��ုာ����ု 

ဗံ��ရေ���်��ွ�ာ�်စ်�ီဖြူ�င််�စ်င်္သာည််� အ���်���်��ုာ����ု �ာူ�လိုနွ်

လိုာ�်ရီိရုေ���င််� ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ��� �နွ်လိုူထား�အင်္သာံ��ု ရေဖြူပ်�

ပ်ါင်္သာည််။

“မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ဇူနွ်လို (၂၁) ရီ�်တ�န်��ဆို�ုရီင်် ည် (၁၁) နာရီီ

ရေလို��်� ိ ဇူ��ရီီ�ွ��ု ��� (၃) စ်�ီန�� ရေရီ��်လို���မြို့ပ်�ီရေတ�� ဧ

ည််�စ်�ရီင််�စ်စ််�ယ််တ��။ အ��ါ��ု “တံ�ါ��ငွ််�တ� ���တယ််” ဆို�ုမြို့ပ်�ီ 

ရေနအ�ု်(တံ�ါ�)ရေတ�ွ�ု ရုံး�ု�်�ာ�ု��ာ�်စ်�ီတယ််။ �ငု်္သာ��စ်��င််ရေတ�ွ�ု 

ပ်ါ�ရုံး�ု�်တယ််။ �န်တယ််။ ရေင်္သာနတ်�င််ရေတနွ��လိုည််� ရုံး�ု�်နှ�ိ်ထား�

ရေထား�င််�တယ််” ဟု� ရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

ပ်ာူရေစ်�ထား�ီအ��ွ��င််�ာ��၏    အ�ပ််စ်�လို�ု�်ရုံး�ု�်နှ�ိ်�ုရေ���င််�  အ�ာ�ု�

င်္သာ��တစ််ဦး� နံရုံး�ု��ာ�ု�မြို့ပ်�ီ �ဏာ်ရီ�အဖြူပ်င််�အထားန်ရီရီိ�ု��ရေ���င််� င်္သာရုီ

င်္သာည််။

“ည်ပ်�ုင််� စ်စ််���ရေတ ွအင််အ��အဖြူပ်ည််�န��လို�မြို့ပ်ီဆို�ုရီင်် အု�်��ိ�ရေန

ရီ�ဘ�ူ။   ထား�ွ်ရေဖြူပ်���ရီတယ််။     ထား�ွ်ရေဖြူပ်�တ��ု�  ရေတ�ွရီင်် ရုံး�ု�်

တယ််။ ဧည််�စ်�ရီင််�စ်စ််�ယ််ဆိုု�မြို့ပ်�ီ အဖြူပ်စ််���ဖြူပ်ည််င်္သာရူေတ�ွ�ု အရေ���င််�

���ရုံး�ု�်နှ�ိ်��်�ဆို�ီရေနတယ််” ဟု� ဧည််�စ်�ရီင််�စ်စ််ရေဆို���ု�ု ကြံ�ံ�ရေတ�ွ

���ရီင်္သာ ူရေရီဖြူ�ူမြို့��ု�နယ််� ိရေ�င်္သာ�ံအ�ာ�ု�င်္သာ��ီတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

၎င််�ဖြူပ်င်် ရေရီဖြူ�ူမြို့�ု��နယ်် �ံရေပ်ါ�်ရေ�င်္သာအတငွ််�ရီိ ု လိုငူ်္သာ�ွ�လို��ု

�ာ��ဖြူပ်��င်္သာည််�ရေနရီ��ာ��တငွ်် စ်စ််ရေ��င််စ်တီပ််��ွ��င််�ာ��� တပ််စ်�ွ

ထား��မြို့ပ်�ီ ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ�ူာ����ု စ်စ််ရေဆို�ဖြူ�င််�၊ ရေင်ရွေ���နှငိ််� ပ်စ်စည််�

�ာ����ု အတင််�အဓ�မရေတ�င််�ယ်ဖူြူ�င််��ာ�� ဖြူပ်�လို�ပ််လိုာ�်ရီိငု်္သာည််။

“စ်စ််အ�ဏာ�ရီငိ််စ်နစ််��ု �င်္ကြ��ု�်လို�ု� လိုရူေတ�ွ ဆိုန်��ာင််ရေန

��တ�။ (င်္သာတူ�ု��) ဖြူပ်ည််င်္သာရူေတ�ွ�ု အ���်���်တယ််။ ရုံး�ု�်

တယ််။ ဟု�ုတစ််ရေလို��ပ်� နှ�ုင််င်ံရေရီ�နှငိ််��ပ်တ်င်္သာ�်တ�� လိုငူ်ယ်် (၂) 

ရေယ်��်�ု� စ်နွ်ရီ�ရေင်္သာ�ွရေင်္သာ��်အ�ွ��� �တရီ����်�မြို့ပ်�ီ လို�်�ရေပ််

��ိပ်� င်္သာတ်ပ်စ််လို�ု�်တယ််။ င်္သာတူ�ု� လို�ု�ာင််တ� �ရီရီင်် ဖြူပ်ည််င်္သာရူေတ�ွ�ု 

အရေ���င််�အ�ာ�ု��ာ�ု�န�� အ���်���်ရေနတယ််” ဟု� ရေရီဖြူ�ူမြို့��ု�နယ်် 

ဧ�နရုေ�ာ�ရီ�ွ� ိရေ�င်္သာ�ံတစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

မြို့ပ်�ီ���င်္သာည််� ဇူနွ်လို (၁၅) ရီ�်ရေန�� ိ(၁၈) ရီ�်ရေန� (၄) ရီ�်တ���လို

အတွင််� ရေရီဖြူ�ူမြို့��ု�နယ််ရီို ဧ�နု၊ �ည်င််အင််�၊ ��ူ��ူ၊ ရီလို�ုင််နှငိ််� အင််�

ဖြူပ်��ရေ�ာ�ရီ�ွ�ာ���ိ ရေ�င်္သာ�ံဖြူပ်ည််င်္သာ ူ(၉) ဦး�အထား ုင်္သာတ်ဖြူ�တ်ဖြူ�င််��ံ���

ရီင်္သာည််။



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
18

CDMCDM wnjTmj,m[., alupjakiucjrrHirnj KkjKYenqvj<a\pcj 
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ဇူူလို�ုင်် ၁၄၊ ၂၀၂၂ဇူူလို�ုင်် ၁၄၊ ၂၀၂၂

အ�ဏာ�င်္သာု�်���ု�ုဆိုန်��ာင််င်္သာည််�အရေနဖြူ�င််� စ်စ််အ�ဏာ�ရီငိ််

လို�်ရေအ��်တငွ်် အ�ထုား�်�ရီန် ဖြူင်င််�ဆိုန်ဖြူ�င််� (Civil Dis-

obedience Movement – CDM) တငွ်် ပ်ါ�င််လိုပု််ရီ�ိ����င်္သာည််� 

နယ််ပ်ယ််အင်္သာ�ီင်္သာ�ီ� ိ CDM �န်ထား�်��ာ��အရေနဖြူ�င််� ယ်��အ�ါတွင်် 

အလို�ပ််အ��ုင််င်္သာစ််ရီရီိရုီန် ��်��ရေနင်္သာည််�အဖြူပ်င်် ��်�ဆို�ီ�ံရီ�ည််

��ု အမြို့��တရေစ် စ်ု��ရီ�ု်ပ်ပူ်န်ရေနရီရေ���င််� င်္သာရုီင်္သာည််။

အ�ဏာ�င်္သာု�်�မြို့ပ်�ီ (၁) နှိစ််ရေ�ာ�်���မြို့ပ်�ီရေနာ�် CDM �န်ထား�်�

�ာ��အရေနဖြူ�င််� �ငု်္သာ��စ်�စ်���တ်ရေနရေရီ���ု ရေဖြူ�ရီငိ််�ရီန် အ��်အ��

ရီိုလို�င်္သာည််။ CDM လိုပု််ရီ�ိ��တုငွ်် ပ်ါ�င််���ရေင်္သာ� �န်ထား�်��ာ���ု� 

အလို�ပ််�န်�ပ်ါ� စ်စ််တပ််� စ်စ််ရေဆို�အရေရီ�ယ်�ူည််��ု စ်�ု�ရီ�ု်င်္သာ

ဖြူ�င််� လို�ပ််င်န်�ရီငိ််အ�ာ��စ်�� CDM �န်ထား�်��ာ���ု� အလို�ပ််�န်�ရီန် 

ဖြူင်င််�ဆိုန်ရေနင်္သာည််။

CDM �န်ထား�်��ာ��အရေနဖြူ�င််� အ�ာနု်ဖြူပ်ည််�အလို�ပ််တစ််�� ရီရီိရုီန် 

အလိုွန်��်��လို�င်္သာည််�အဖြူပ်င်် ဖြူပ်ည််ပ်ထား�ွ်��ွ��ငွ််�ပ်တု်ပ်င််�ံထား��

ရီဖြူ�င််�၊ စ်စ််တပ််� အ�ာနု်�ရေရီ�ွ��်�ဆိုီ��ည််�ု� စ်�ု�ရီ�ု်ရေ����်

လိုန်�ရေနရီဖြူ�င််�စ်င်္သာည််� ဖြူပ်ဿနာ�ာ���ု�လိုည််� ကြံ�ံ�ရေတ�ွ�ံစ်��ရေန

ရီရေ���င််� �နွ်ဖြူပ်ည််နယ်် CDM �န်ထား�်�အင်္သာ�ုင််�အ��ုင််�� ရေဖြူပ်�

ပ်ါင်္သာည််။

“�ွန်ရေတ�်� CDM လို�ပ််ထား��တ�� ရေ�ာ�င််�ဆိုရီ�ဆိုု�ရေတ�� 

ပ်�ဂျဂလို�ုရေ�ာ�င််�� အလို�ပ််��န်�ရီ�ဘူ�။ င်္သာတူ�ု�� စ်စ််တပ််နှငိ််� 

ည်(ုဖြူပ်ဿနာဖြူ�စ််)��ိစ်�ု�ရေတ�� အ�ာနု်ဖြူပ်ည််�အလို�ပ်် ��န်�ရီ�ဘ�ူတ��။ 

�ါရေပ်��� �ွန်ရေတ�်���ု င်္သာနာ�လို�ု� အ�ာနု်ပ်�ုင််��န်�ထား��တယ််” ဟု� CDM 

ရေ�ာ�င််�ဆိုရီ�တစ််ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

CDM �န်ထား�်��ာ��ထား�တငွ်် အ�ဏာ�င်္သာု�်�မြို့ပ်�ီ (၁) နှိစ််ရေ�ာ�်���င်္သာည််

အထား ု အလို�ပ််အ��ုင််င်္သာစ်် �ရီရီိဘု� အလို�ပ််လို�်���ဖြူ�စ််ရေနင်္သာ�ူာ��

လိုည််� ရီိရုေနင်္သာည််။

“��ုဗစ််��လိုလိုည််�ဖြူ�စ််ရေနရေတ�� အဖြူပ်င််��ိ စ်�င်္သာင််ရီတ�လိုည််� 

အဆိုင််�ရေဖြူပ်၊ online class �ငွ််���ု��ာရေတ��လိုည််� စ်စ််အစ်�ု�ရီ� (အင််

တ�န�်)လို�ုင််�ရေတဖွြူ�တ်ရေနရေတ�� (ဘယ််လို�ုလို�ပ််�လို�)။ �ဘုရေတ�ွ 

အဆိုင််ရေဖြူပ်လိုု�� ထား�င််��င်တ်တ�” ဟု� CDM ရေ�ာ�င််�ဆိုရီ��တစ််

ဦး�� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

CDM လိုပု််ရီ�ိ��တုငွ််ပ်ါ�င််���င်္သာည််� �န်ထား�်��ာ���ု� စ်စ််တပ််� 

ပ်စ််�တိ်ထား��မြို့ပ်�ီ ��်�ဆို�ီအရေရီ�ယ်�ူ�ုာ����ု လို�ပ််ရေဆို�င််ရေနင်္သာဖြူ�င််� 

CDM �န်ထား�်��ာ����ိ လိုံ�ခြံ�ံ�ရေရီ�အတ�ွ် အမြို့��တရေစ် စ်�ု�ရီ�ု်ပ်ပူ်န်ရေန

ရီင်္သာည််။

“�ွန်�တ�ု�အု�်��ု ဧည််�စ်�ရီင််�လို�စ်စ််ရေတ�� ရေ����်ရေနရီတယ််။ 

အလို�ပ််အ��ုင််ရေ��ရေတ�� “�ိီ��ု” လို�ု�ပ်� ရေဖြူပ်�လိုု��်ရီတယ််” ဟု� CDM 

ရေ�ာ�င််�ဆိုရီ��တစ််ဦး� ရေဖြူပ်�ပ်ါင်္သာည််။

�နွ်ဖြူပ်ည််နယ််တငွ်် အ�ဏာ�င်္သာု�်���ု�ု ဆိုန်��ာင််င်္သာည််� CDM �န်ထား�်�

ရေပ်ါင််� အရေယ်��် (၄,၀၀၀) ရေ�ာ�် ရီိငု်္သာည််ဟု� င်္သာရုီင်္သာည််။



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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