
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

k[Õ·diu,tsjwiukjtWcj ae\Kaen\pnjlvj|cimjqkjl.eq.jlvj, ssjeB,erH.cjm[., 

enrpjm\pnjrYeq,

q·G.tsjp>,k aqkj (11) ×HsjarWyjek[.cj,qUkiu kiuyjwnjrqvjaTi 

a}kimj}kimjaDm?\pÕk[cj<

ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၂ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၂

တနသၤာရီတုိင္း ၿမိတ္ၿမိ ႕ဳနယ္   မရင္းငယ္ဖ်ားေက်းရြာတြင္  သံဃာ
တစ္ပါးက အသက္ (၁၁) ႏွစ္အရြယ္ရိွ  ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္အ
ဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ရာမွ အဆုိပါေက်ာင္းသူတြင္ ကုိယ္ဝန္ (၄) လ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း မိန္း
ကေလးငယ္၏ မိဘမ်ားက ေျပာသည္။

စာမ်က္နွာ (၂) သို႕

စာမ်က္နွာ (၃) သို႕

INSIDE

k[Õ·diu,tiukjpWYe]k.cj< enaimj (10) lu·,ek[.j mJ,el.cj|pJ, (2) lu·, 

TiKuikjp[kjsJ, စာမ်က္နွာ (၄) သို႕

စာမ်က္နွာ (၅) သို႕

စာမ်က္နွာ (၆) သို႕

စာမ်က္နွာ (၇) သို႕

စာမ်က္နွာ (၈) သို႕
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၂၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၂၃

 ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိ ႕ဳနယ္  က်ဳံဒိုးျမဳ့ိကမ္းနီး
ေက်းရြာအနီး တစ္ဝုိက္တြင္       ၿပီးခဲ့သည့္    ဇန္နဝါရီလ (၂၂) 
ရက္ေန႔မွ (၂၆) ရက္ေန႔အထိ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြ႕ဲႏွင့္ ကရင္အ
မ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေ
ရးတပ္ ပူးေပါင္းတပ္ဖြ႕ဲတုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့
သည္။

 တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေနအိမ္ (၂၆)လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီး
ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ (၁၀,၀၀၀) ေက်ာ္ စစ္ေဘးေရွာင္ခဲ့ရသည္။

 “လက္ရိွမွာ အေျခအေနျပန္ၿငိမ္သြားလုိ႔ တစ္ခ်ိ ႕ဳေတြ 
ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ျပန္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိ ႕ဳကေတာ့ မျပန္ရဲေသးဘူး။ 
နီးစပ္ရာ   ေဆြမ်ိဳးေတြ  ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ  ဆက္ၿပီးေန,
ေနၾကတုန္းပဲ” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 တုိက္ပြဲတြင္ စစ္ေကာင္စီဘက္က    လက္နက္ႀကီးပစ္
ခတ္မွဳႏွင့္     ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မွဳ   ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ 
ေက်းရြာမ်ားအတြင္း မေပါက္ကြဲေသးသည့္လက္နက္ႀကီးက်ည္
မ်ား က်န္ရိွေနနုိင္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွသာ ေနရပ္ျပန္

သင့္ေၾကာင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေရးလု
ပ္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 “စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳ မရိွေတာ့ေပမဲ့ အေျခအေနၾကည့္ၿပီး
မွ ျပန္လာၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

 စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္   မိမိေနရပ္သုိ႔  အျမန္ဆံုး
ျပန္လုိၾကေသာ္လည္း တုိက္ပြဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံျဖစ္ပြား
လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

k[Õ·diu,tsjwiukjtWcj ae\Kaen\pnjlvj|cimjqkjl.eq.jlvj, 

ssjeB,erH.cjm[., enrpjm\pnjrYeq,

စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္
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“လက္ရိွမွာ အေျခအေနျပန္ၿငိမ္သြားလုိ႔ တစ္ခ်ိ ႕ဳေတြ ကုိ“လက္ရိွမွာ အေျခအေနျပန္ၿငိမ္သြားလုိ႔ တစ္ခ်ိ ႕ဳေတြ ကုိ
ယ့္အိမ္ကုိယ္ျပန္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိ ႕ဳကေတာ့ မျပန္ရဲေသးယ့္အိမ္ကုိယ္ျပန္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိ ႕ဳကေတာ့ မျပန္ရဲေသး
ဘူး။ နီးစပ္ရာ   ေဆြမ်ိဳးေတြ  ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ  ဘူး။ နီးစပ္ရာ   ေဆြမ်ိဳးေတြ  ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ  

ဆက္ၿပီးေန,ေနၾကတုန္းပဲ”ဆက္ၿပီးေန,ေနၾကတုန္းပဲ”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၃

 တနသၤာရီတုိင္း ၿမိတ္ၿမိ ႕ဳနယ္ မရင္းငယ္ဖ်ားေက်းရြာတြင္ 

သံဃာတစ္ပါးက  အသက္ (၁၁)  ႏွစ္အရြယ္ရိွ   ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကုိ  

အႀကိမ္ႀကိမ္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ရာမွ အဆုိပါေက်ာင္းသူတြင္ ကုိယ္ဝန္ (၄) 

လ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း မိန္းကေလးငယ္၏ မိဘမ်ားက ေျပာသည္။

 “အရင္လက ရာသီမလာဘူး။    ေနာက္ၿပီးကေလးကလည္း 

ေနမေကာင္းျဖစ္ေတာ့ ေဆးခန္းသြားျပတယ္။ အဲခ်ိန္မွာ ဆရာဝန္က 

ဘာမွမျဖစ္ဘူး ေျပာလုိက္တယ္။   ကေလးဆုိေတာ့   (ကုိယ္ဝန္ရိွမယ္)

မထင္ဘူးေနမွာေပါ့။   ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွာ   ေဆးခန္းထပ္ျပၿပီး 

ေသခ်ာစမ္းသပ္ေတာ့မွ ကုိယ္ဝန္ (၄) လ ရိွမွန္း သိခဲ့ရတယ္” ဟု မိဘ

ျဖစ္သူက ေျပာသည္။

 ကုိယ္ဝန္ရိွမွန္း သိၿပီးေနာက္ မိန္းကေလးငယ္ကုိ ေမးျမန္းရာ 

အဆုိပါသံဃာက ၎ေနထုိင္သည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၅) 

ႀကိမ္ခန္႔ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

 အဆုိပါအဓမၼျပဳက်င့္မွဳကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါက မိန္းကေလးငယ္ကုိ သတ္ပစ္မည့္အျပင္ မိဘ

မ်ားကုိလည္း ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ၎သံဃာက ၿခိမ္းေျခာ

က္ခဲ့သည္။

 “ဒီကေလးက ကၽြန္မတုိ႔ရဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာသမီးပဲ။     အဲဒီ

ဘုန္းႀကီးကုိ      တစ္သက္လံုးေထာင္ကေန      ထြက္မလာေစခ်င္ဘူး။

ေထာင္ခ်ပစ္မယ္။ သူ႔သမီးအရြယ္ ေျမးအရြယ္ကုိမွ ကုိယ္ခ်င္းမစာ လုပ္

ရက္တယ္” ဟု မိဘျဖစ္သူက ဆက္ေျပာသည္။

 က်ဴးလြန္သူ အသသက္ (၄၇) ႏွစ္အရြယ္ သံဃာကုိ သက္ 

ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွ    သံဃာေတာ္မ်ား၊   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္    ရဲတပ္ဖြ႕ဲက

စစ္္ေဆးေမးျမန္းၿပီးေနာက္ လူဝတ္လဲေစကာ ၿမိတ္ၿမိ ႕ဳရဲစခန္းသုိ႔ ဖမ္း

ဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

q·G.tsjp>,k aqkj (11) ×HsjarWyjek[.cj,qUkiu kiuyjwnjrqvjaTi 

a}kimj}kimjaDm?\pÕk[cj<
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၃ဇန္နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၃

 ၂၀၂၃ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ႏွင့္ (၂၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ 
ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိ ႕ဳနယ္ ကန္းနီေက်းရြာတြင္ ဗမာ
စစ္တပ္ႏွင့္    ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ ပူးေပါင္းတပ္ဖြ႕ဲတုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္
ပြားခဲ့ၿပီး  ေနအိမ္ (၁၀) လံုး    မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး (၂) လံုး  ပ်က္စီးခဲ့
ေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 “မီးေလာင္လည္း ေလာင္ေပါ့၊ ဘယ္သူမွ သြားမၿငွိမ္းရဲ
ဘူး။ မေန႔ေရာ ဒီေန႔ပါဆုိရင္ အိမ္ (၁၀) လံုးေက်ာ္ မီးေလာင္သြား
တယ္” ဟု ကန္းနီရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ဇန္နဝါရီလ  (၂၄)   ရက္ေန႔တြင္      ကရင္အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က ကန္းနီေက်းရြာသုိ႔ ဝင္ေရာက္
လာၿပီး (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ ပူးေပါင္းတပ္ဖြ႕ဲတုိ႔က 
ကန္းနီေက်းရြာရိွ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္၏ ေနအိမ္ကုိ မီးရိွ ႕ဳခဲ့
သည္။ ထုိမွတဆင့္ မီးကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ေန
အိမ္ (၈) လံုး ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။
  “ရြာသားအေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့      ထြက္ေျပးသြားၿပီ။
ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က   အေဖာ္လုပ္ေပးပါလုိ႔   ေခၚထားလုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနရစ္ခဲ့တာ။ သူတုိ႔(ပူးေပါ
င္းတပ္)က ျပည္သူ႔စစ္အိမ္ကုိ မီးရိွ ႕ဳေတာ့ မီးခုိးေတြတက္လာတာ 
ျမင္ေနရတယ္။ မၾကာဘူး တစ္ျခားအိမ္ေတြပါ ကူးသြားတာ။ သူ

တုိ႔လည္း မီးၿငွိမ္းေပမဲ့ မနုိင္ေတာ့ဘူး။    သူတုိ႔မနုိင္မွ  တျခားသူ
ေတြကုိ မီးၿငွိမ္းဖ့ို ေခၚတယ္။   အဲအခ်ိန္က် အိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား 
ေလာင္ၿပီးသြားၿပီ” ဟု ၎ရြာသားက ဆက္ေျပာသည္။

 ၎ျပင္ဗမာစစ္တပ္ကပစ္ခတ္လုိက္သည့္    လက္နက္
ႀကီးေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ေနအိမ္ (၂)ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

“(၂၆) ရက္ေန႔မွာလည္း      အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး    ေနအိမ္ “(၂၆) ရက္ေန႔မွာလည္း      အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး    ေနအိမ္ 
ထပ္အရိွ ႕ဳခံလုိက္ရတယ္။    ခုေတာ့ ရြာထဲမွာ    ဗမာစစ္တပ္ေရာ ထပ္အရိွ ႕ဳခံလုိက္ရတယ္။    ခုေတာ့ ရြာထဲမွာ    ဗမာစစ္တပ္ေရာ 
ကရင္စစ္တပ္ေရာ မရိွေတာ့ဘူး။ တစ္ေယာက္စ   ႏွစ္ေယာက္စကရင္စစ္တပ္ေရာ မရိွေတာ့ဘူး။ တစ္ေယာက္စ   ႏွစ္ေယာက္စ
ေတာ့ အေျခအေနသြားၾကည့္ေနတယ္။ အေျခအေနေကာင္းမွ ေတာ့ အေျခအေနသြားၾကည့္ေနတယ္။ အေျခအေနေကာင္းမွ 
က်န္တဲ့သူေတြ ျပန္ဖုိ႔လုပ္ထားတယ္”က်န္တဲ့သူေတြ ျပန္ဖုိ႔လုပ္ထားတယ္” ဟု သရက္ေတာေက်းရြာ
မွ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 တုိက္ပြဲေၾကာင့္ အနီးအနားေက်းရြာ (၉) ရြာမွ ေဒသခံ
ျပည္သူ (၅,၀၀၀) နီးပါးအထိ စစ္ေဘးေရွာင္ေနရၿပီး အမ်ားစုမွာ 
မြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခုိလွဳံေနရသည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၃

 သံျဖဴဇရပ္-ေရးကားလမ္းပုိင္းတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္
ဖြ႕ဲ၏ ယာဥ္တန္းမ်ား   ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ခံရျခင္းႏွင့္   မုိင္းဆြဲ
တုိက္ခုိက္ခံရျခင္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ အဆုိပါလမ္း
အသံုးျပဳမွဳကုိ စစ္ေကာင္စီက ကန္႔သတ္လာရာ ခရီးသြားျပည္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ သြားေရးလာေရး အခက္အခဲၾကဳံေနရေၾကာင္း သိ
ရသည္။

 “ကၽြန္မက ေမာ့ကနင္ကေန ေမာ္လၿမိဳင္ကုိ ေဆးခန္း
သြားျပေနရတယ္။ ရက္ခ်ိန္းက ေရာက္ေနေပမဲ့    လမ္းအေျခအ
ေနမေကာင္းလုိ႔   မသြားလုိက္ရတာမ်ိဳး ရိွတယ္။   ေဆးကလည္း 
ျပတ္ေနၿပီ၊ လမ္းကလည္း ပိတ္ထားတယ္ဆုိတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္
ဖူးတယ္” ဟု ျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 လံုျခဳံေရးအရဟုဆုိကာ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက 
အနီးအနားေက်းရြာမ်ားတြင္   တပ္စြဲေနထုိင္ျခင္း ႏွင့္ လက္နက္
ျဖင့္ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္   ျပည္သူမ်ားမွာ 
လြတ္လပ္စြာသြားလာနုိင္ျခင္း မရိွေတာ့ေခ်။

 “ရြာမွာ ဖုန္းဆုိင္ဖြင့္ထားတယ္။ အရင္က ဆုိင္အတြက္
ပစၥည္းေတြကုိ     ေမာ္လၿမိဳင္မွာ   ကုိယ္တုိင္     သြားဝယ္တယ္။ 
ဒီေနာက္ပုိင္းေတာ့ ကားန႔ဲပဲ မွာလုိက္ေတာ့တယ္” ဟု   ဖုန္းဆုိင္
ဖြင့္ထားသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔က       ေမာ့ကနင္
ေက်းရြာႏွင့္    ကုန္းေပၚရြာသစ္ေက်းရြာအနီးရိွ  အမွတ္ (၃၁၇) 
အေျမာက္တပ္ရင္းက လက္နက္ႀကီးျဖင့္       ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မွဳ
ေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့သည္။
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“ရြာမွာ ဖုန္းဆုိင္ဖြင့္ထားတယ္။ အရင္က ဆုိင္အ
တြက္ပစၥည္းေတြကုိ  ေမာ္လၿမိဳင္မွာ   ကုိယ္တုိင္     

သြားဝယ္တယ္။ 
ဒီေနာက္ပုိင္းေတာ့ ကားန႔ဲပဲ မွာလုိက္ေတာ့တယ္”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၃

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၃ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ႏွင့္ (၅) ရက္
ေန႔မ်ားတြင္ ဗမာ့စစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ႏွင့္       ပူးေပါင္းတပ္ဖြ႕ဲတုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္း
ဆိပ္ႀကီးျမဳ့ိနယ္ ေတာင္စြန္းေက်းရြာတြင္ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား
ခဲ့ၿပီး အဆုိပါတုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ (၁၄) ဦး ေသဆံုးခဲ့
ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက မြန္လူထုအသံကုိ 
ေျပာသည္။

 အဆုိပါ (၂)    ရက္တာတုိက္ပြဲအတြင္း    စစ္ေကာင္စီ
ဘက္က     ေက်းရြာမ်ားအတြင္း  လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မွဳအျပင္ 
ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မွဳပါ   ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္   အရပ္သား
ျပည္သူမ်ား      ထိခုိက္ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ေတာင္စြန္း
ေက်းရြာမွ ကြမ္းသီးကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 “ဟုိဘက္ကမ္းမွာ ကရင္ ဒီဘက္ကမ္းမွာ ဗမာ တုိက္ပြဲ
ျဖစ္ၾကတာ။     လက္နက္ႀကီးေတြက    ေက်းရြာထဲကုိ က်ေတာ့ 
ဘယ္ခံနုိင္မလဲ။ ေသတဲ့သူက ေသ၊ ဒဏ္ရာရတဲ့သူက ရေပါ့။ 
အမ်ိဳးသမီးေတြေရာ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြေရာ အကုန္ထိတာပဲ” 
ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ႏွင့္ (၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္    ကရင္
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းတပ္ဖြ႕ဲတုိ႔က 
ေတာင္စြန္းေက်းရြာ  အနီးရိွ      နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းကုိ ဝင္
ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး   ၎ေနာက္     ေတာင္စြန္းအေျခစုိက္စစ္
စခန္းကုိ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “ဘယ္သူ႔ဘက္က အက်မ်ားတယ္ နည္းတယ္ ရြာ
သားေတြ မသိဘူး။    ရြာသားေတြသိတာက     ေျပးဖုိ႔ပါပဲ။ တစ္
ေယာက္မွ မေနရဲၾကေတာ့ဘူး။ တုိက္ပြဲျဖစ္မယ္မွန္းမသိေတာ့ 
ေျပးဖုိ႔ကုိ ဘာမွမျပင္ဆင္ထားရဘူး။ လက္နက္ႀကီးက်ေတာ့
မွ ထေျပးရတာ။ လက္နက္ႀကီကလည္း ဘယ္က်လာမွန္းမသိ၊ 
အဲေၾကာင့္လည္း အေသအေပ်ာက္မ်ားသြားတာ” ဟု ၎က 
ဆက္ေျပာသည္။

 စစ္ေကာင္စီက လက္နက္ႀကီးျဖင့္      ပစ္ခတ္ေနသည့္
အျပင္ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မွဳပါ ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ရြာ
သားမ်ားမွာ ထြက္ေျပးေရွာင္တိမ္းရန္ မတတ္နုိင္ဘဲ  ေသဆံုးခဲ့ရ
ျခင္းျဖစ္သည္။
 အဆုိပါတုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူအေယာက္ 
(၁,၀၀၀) ေက်ာ္ စစ္ေဘးေရွာင္ေနရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၃ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၃

 စစ္ေကာင္စီ၏ ႏွဳတ္မိန္႔ျဖင့္ ညႊန္ၾကားမွဳေၾကာင့္ ၂၀၂၃ 
ဇန္နဝါရီ (၈) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ရိွ ၿမိ ႕ဳနယ္အသီးသီး
တြင္ မြန္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္     အဖြ႕ဲခြဲအဆင့္ဆင့္
က မဲစာရင္းမ်ား လုိက္လံေကာက္ခံလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

 မဲစာရင္းကုိ      တစ္အိမ္တက္  တစ္အိမ္ဆင္းစနစ္ျဖင့္
ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ရိွလူအေရအတြက္ႏွင့္အိမ္ေထာင္
စုစာရင္းပါလူအေရအတြက္တုိ႔ကုိ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္
သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၃ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၃

 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္ က်ဳံေလာင္းေက်းရြာေဟာင္း
တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔က ေဒသခံျပည္သူ႔ကာ
ကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲျဖစ္သည့္ ေရးဘီလူးအဖြ႕ဲ၏အလံကုိ စုိက္ထူ
ထားျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက ေက်းရြာကုိ ဝင္
ေရာက္စီးနင္းၿပီး တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း ရွာေဖြမွဳ ျပဳလုပ္
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 “က်ဳံေလာင္းမွာ ေရးဘီလူးအဖြ႕ဲက အလံစုိက္ထား
လုိ႔ဆုိၿပီး သူတုိ႔(စစ္ေကာင္စီတပ္)က     တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္
ဆင္း ဝင္စစ္ေနတယ္” ဟု ေဒသခံအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာ
သည္။

 စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက     ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးေန
ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာရိွလူငယ္မ်ားသည္ အိမ္တြင္မေနရဲေတာ့
ဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက မြန္လူထု
အသံကုိ ေျပာသည္။

mWnj\pvjnyjtWcj mYs.rcj,m[.,kiu ×HÕtjminj²\fcj< ek.kjK·en
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 “အေပၚကေတာ့        ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လုိ႔ ေတာ့ 
မေျပာဘူး။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းန႔ဲ လက္ရိွလူဦးေရကုိက္မကုိက္ 
တုိက္စစ္ခုိင္းတာ။ လူပုိလာလား ေလ်ာ့သြားလား အဲဒါကုိ စစ္
တာ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္မွ မဲစာရင္းလုိက္လံေကာက္ခံသူ ဝန္ထမ္း
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 မဲစာရင္းလုိက္လံေကာက္ခံသည့္အဖြ႕ဲတြင္     ရပ္ေက်း
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ႐ံုးစာေရးမ်ားႏွင့္ စစ္ေကာင္စီလက္ပါးေစ
မ်ား ပါဝင္သည္။
 “ေက်းရြာတုိင္း ၿမိ ႕ဳတုိင္း ေကာက္ရမယ္။ (တုိက္ပြဲ)
ဘာမွမျဖစ္တဲ့ ရြာေတြကေတာ့ လြယ္တာေပါ့။ တုိက္ပြဲျဖစ္ေန
တဲ့ရြာေတြ ေနာက္ၿပီး ေရးၿမိ ႕ဳနယ္လုိေဒသမွာဆုိရင္လံုျခဳံေရးစုိး
ရိမ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျဖစ္မေနေကာက္ရမယ္ဆုိတဲ့အမိန္႔လည္း 
ရိွေနေတာ့ လုပ္ကုိင္ရတာ ခက္တယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳ ၿမိဳင္
သာယာရပ္ကြက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 စစ္ေကာင္စီက ပထမအႀကိမ္ မဲစာရင္းေကာက္ခံမွဳကုိ 
ဇန္နဝါရီလ (၉) ရက္ေန႔မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး 
စစ္ေကာင္စီ၏        မဲစာရင္းေကာက္ခံမွဳတြင္    ပါဝင္သူမ်ားကုိ
အၾကမ္းဖက္ဥပေဒျဖင့္      အေရးယူသြားမည္ဟု     အမ်ိဳးသား
ညီညြတ္ေရးအစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 ေရးျမဳ့ိႏွင့္ (၂) မုိင္အကြာခန္႔တြင္ရိွေသာ    က်ဳံေလာင္း
ေက်းရြာေဟာင္းတြင္ စစ္ေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ား 
လည္ပတ္နုိင္ျခင္းမရိွဘဲ ေက်းရြာကုိ ေရးဘီလူးအဖြ႕ဲက ထိန္းခ်ဳပ္
ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္  ဇန္နဝါရီလ    (၁၀) ရက္ေန႔     တြင္လည္း 
က်ဳံေလာင္းေက်းရြာေဟာင္းရိွ စစ္တပ္ပုိင္ Mytel တာဝါတုိင္ကုိ 
ေရးဘီးလူးအဖြ႕ဲက မီးရိွ ႕ဳဖ်က္စီးခဲ့သည္။



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၃

 စစ္ေကာင္စီလက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ားမွာ အေထြ
ေထြအၾကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႕ေနရၿပီး ကေလးသူငယ္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ားတြင္ ခုိးကုိးရာမဲ့ကေလး
အေရအတြက္သည္ ယခင္ကထက္ (၂) ဆ      တုိးလာေၾကာင္း 
မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံျမဳ့ိနယ္မွ      ကေလးသူငယ္ပရဟိတေဂဟာဖြင့္
လွစ္ထားသူ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက မိန္႔ၾကားပါသည္။

 “အာဏာမသိမ္းခင္အခ်ိန္က ကေလးအေယာက္ (၃၀) 
ေလာက္ပဲ ရိွတယ္။ ခု စစ္ေကာင္စီလက္ထက္မွာ ကေလးအေရ
အတြက္က (၂) ဆ တက္လာၿပီး ခု အေယာက္ (၆၀) ရိွတယ္” 
ဟု အဆုိပါဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

 စစ္ေကာင္စီလက္ထက္        အလုပ္အကုိင္ဆံုးရွဳံးျခင္း
ေၾကာင့္ မိဘမ်ားမွာ      သားသမီးမ်ားကုိ   ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
မစြမ္းသာေတာ့ဘဲ   ၎တုိ႔၏ကေလးငယ္မ်ားကုိ   ကေလးထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ   သုိ႔မဟုတ္    ပရဟိတေဂဟာသုိ႔ 
ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။

 “ဆရာေတာ္တုိ႔ေနရာကေတာ့   ဆင္းရဲတဲ့ကေလးေတြ
ေရာ မိဘမဲ့ကေလးေတြပါ အကုန္လက္ခံပါတယ္။ ဒီကုိေရာက္
လုိ႔ ကုိရင္ ဝတ္ခ်င္ဝတ္၊ သီလရွင္ ဝတ္ခ်င္ဝတ္ လုပ္ေပးတယ္။ 
အဲလုိမဝတ္ခ်င္ဘူးဆုိရင္လည္း ပညာသင္ေပးတယ္။ အကုန္လံုး 
အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

 စစ္ေကာင္စီလက္ထက္တြင္        စီးပြားေရးက်ဆင္းၿပီး 
အေထြေထြကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ား 
နည္းပါးလာသျဖင့္    ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ
ႏွင့္ ပရဟိတေဂဟာမ်ားကလည္း ၾကပ္တည္းစြာ ရပ္တည္ေန
ရေၾကာင္း သိရသည္။

ssjek.cjsJlkjTkjtWcj Kiu,kiu,r.mY<kel,aeratWkj 
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“အာဏာမသိမ္းခင္အခ်ိန္က ကေလးအေယာက္ 

(၃၀) ေလာက္ပဲ ရိွတယ္။ ခု စစ္ေကာင္စီလက္ထက္

မွာ ကေလးအေရအတြက္က (၂) ဆ တက္လာၿပီး ခု 

အေယာက္ (၆၀) ရိွတယ္”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၃

 တနသၤာရီတုိင္း ေရျဖဴၿမိ ႕ဳနယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ
လ (၁၁) ရက္ေန႔ တစ္ေန႔တည္းတြင္ လူ (၃) ဦး ပစ္သတ္ခံခဲ့ရ
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက မြန္လူထုအသံကုိ ေျပာသည္။
 အဆုိပါ  (၃)    ဦးအနက္    ဦးေက်ာ္ဝင္းဆုိသူသည္ 
စစ္ေကာင္စီသတင္းေပးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥတြင္ 
ပါဝင္ကူညီေနသူျဖစ္သည္။
 “ပစ္သတ္ခံရတဲ့ဦးေက်ာ္ဝင္းက လက္နက္ကုိင္ထား
တဲ့ ပ်ဴေစာထီးေခါင္းေဆာင္။ ရြာသားေတြကုိလည္း ၿခိမ္းေျခာက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၃

 ၂၀၂၃ ဇန္နဝါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီအ
ခ်ိန္ခန္႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးျမဳ့ိနယ္ လမုိင္းျမဳ့ိနယ္ခြဲ ေဘးက
လႊဲေက်းအနီးရိွ    ႀကိဳးတံတားေခ်ာင္းအနီးအနားတြင္ ေရပုိ
က္ ျပင္ေနေသာ အသက္ (၇၀) အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး 
ေျမျမႇုပ္မုိင္းနင္းမိ၍   ဘယ္ေျခေထာက္တစ္ဖက္   ဆံုးရွဳံးလုိက္ရ
ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ႀကိဳးတံတားေခ်ာင္းက ေရေတြ ရြာထဲေရာက္ဖုိ႔ ပုိက္
သြယ္ထားတယ္။ သူက အဲပုိက္ကုိ သြားျပင္ရင္း မုိင္းနင္းမိသြား
တယ္။ သူက အသက္လည္းႀကီးေနၿပီ” ဟု     ေဒသခံတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

 အဆုိပါ မုိင္းနင္းမိသည့္ေနရာသည္ ျပည္သူ႔ကာကြ
ယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား   မၾကာခဏျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ေနရာ 

တယ္။ စစ္တပ္ကုိ သတင္းေပးၿပီး ရြာသားေတြကုိ ဖမ္းခုိင္းတယ္။ 
ေနာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကူညီေနတာ၊ အဲတာေၾကာင့္ 
အသတ္ခံရတာ” ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ၎ျပင္ ေရျဖဴၿမိ ႕ဳအနီး ကားလမ္းေဘးတြင္ အမ်ိဳးသား
႐ုပ္အေလာင္း (၂) ေလာင္းကုိ စြန္႔ပစ္ထားသည္ကုိလည္း ေဒသ
ခံမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။
 “လမ္းေဘးမွာ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့အေလာင္းက    လက္ႏွစ္
ဖက္ကုိ ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ထားတယ္။ မ်က္ႏွာကုိ အဝတ္စည္း
ထားတယ္။ သကၤန္းလုိအဝတ္န႔ဲပတ္ထားၿပီး ကားလမ္းေဘးမွာ 
လာပစ္ထားတာ” ဟု ရြာခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 အဆုိပါ ႐ုပ္အေလာင္း (၂) ေလာင္းသည္ မည္သူမည္
ဝါျဖစ္သည္ကုိ ေဒသခံမ်ားက အတည္ျပဳနုိင္ျခင္း မရိွေခ်။
 “အဲညက ေသနတ္သံၾကားၿပီး ကားတစ္စီး ေမာင္းေျပး
သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထြက္မၾကည့္ရဲဘူး။ မနက္မွ အေလာင္း (၂) 
ေလာင္းကုိ ေတြ႕တာ။ ပ်ဴေတြလက္ခ်က္လည္း ျဖစ္နုိင္တယ္” ဟု 
၎ရြာခံက ဆက္ေျပာသည္။
 အမည္မသိ႐ုပ္အေလာင္း (၂) ေလာင္းသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္
မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏လက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း နယ္
ေျမခံျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

er\fê|miÕÁnyjtWcj tsjrkjtvj,Ï lU (3) xJ, 

psjqtjK·r

lmiucj,|miÕÁtWcj erpiukj\pcjqm.,tsjxJ, miucj,ncj,mi
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ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီတပ္က    မုိင္းေထာင္ထားျခင္း
ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း     ေဒသခံမ်ားက   ထင္ျမင္ယူဆေနေၾကေသာ္
လည္း မည္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းက မုိင္းေထာင္သည္ကုိ အတည္မ
ျပဳနုိင္ေခ်။
 လက္ရိွတြင္  မုိင္းနင္းမိသည့္လူနာကုိ   လမုိင္းေဆး႐ံုမွ 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳရိွ ကုတင္ (၃၀၀) စစ္ေဆး႐ံုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ေဆး
ကုသမွဳေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၁ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၁

 မြန္ျပည္နယ္ ေရးျမဳ့ိနယ္   လမုိင္းၿမိ ႕ဳနယ္ခြဲ   ေဘးကလႊဲ
ေက်းရြာအနီးရိွ ၾကဳိးတံတားေခ်ာင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
(၂) ရက္ေန႔ ညေန (၆) နာရီတြင္ ၿခံမွဆုိင္ကယ္ျဖင့္ျပန္လာသူ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေျမျမႇုပ္မိုင္းနင္းမိၿပီး   ေျခေထာက္တြင္   ပြန္းပဲ့
ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့သည္။  

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္လည္း ၎
ၾကဳိးတံတားေခ်ာင္းအနီးတြင္ပင္ ေရပုိက္ျပင္သမားတစ္ဦး ေျမ
ျမႇုပ္မုိင္းနင္းမိ၍ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ဆံုးရွဳံးခဲ့ရသည္။
 တစ္ပတ္အတြင္း ေျမျမႇုပ္မုိင္းနင္းမိသူ   (၂) ဦး    ရိွလာ
သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၿခံသုိ႔သြားလာရန္ ထိတ္
လန္႔ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 “အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ကၽြန္မတုိ႔ေရးျမဳ့ိနယ္က 
မေအးခ်မ္းေတာ့ဘူး။   အရင္က ၿခံကုိ   သြားလာလုိ႔ အဆင္ေျပ
ေသးတယ္။ ခုေနာက္ပုိင္း မသြားရဲေတာ့ဘူး။ ေသနတ္သံလည္း 
ခဏခဏၾကားေနရတယ္။    ခု ေျမျမႇုပ္မုိင္းနင္းမိတဲ့သတင္း ထပ္
ၾကားရျပန္ၿပီ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဲဒီဘက္ကုိ မသြားရဲေသး
ဘူး။ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ဦးမယ္” ဟု ေဒသခံၿခံသမားတစ္
ဦးက ေျပာသည္။
       ေျမျမႇုပ္မုိင္းေၾကာင့္     ထိခိုက္ခဲ့သူ  အမ်ဳိးသားကုိ 
လမုိင္းေဆး႐ံုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ေဆးကုသမွဳခံယူေနေစေၾကာင္း 
သိရသည္။
 အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာသည္      ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး
တပ္ဖြ႕ဲမ်ား  မၾကာခဏသြားလာသည့္ေနရာျဖစ္ေနသည့္အတြက္ 
စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြ႕ဲမ်ားက     ေျမျမႇုပ္မုိင္းေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္နုိင္
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည္။

}kiÕ,t·t.,eK[.cj,anJ,tWcj en.kjTpjam[iÕ,q.,tsjxJ, 

e\m\m§upjmiucj, ncj,mi

ek[,rW.mH tsjptjatWcj, TWkjKW.ep,rnj em.<kncjrW.qsj\pvjqUm[.,kiu 

krcjtpjfWYÁ qtiep,
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂၀၂၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂၀၂၃

 စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက မြန္ျပည္နယ္ ေရးျမဳ့ိနယ္ 
ေမာ့ကနင္ေက်းရြာသစ္အနီးရိွ အမွတ္ (၃၁၇) အေျမာက္တပ္
တြင္ အင္အင္းျဖည့္တင္းထားသျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ား အခ်ိန္မေရြးျဖစ္
ပြားနုိင္သည္     ဟုဆုိကာ  ေက်းရြာမွျပည္သူမ်ားကုိ    တစ္ပတ္
အတြင္း     ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာေပးရန္    ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က    လာေရာက္သတိေပးထားေၾကာင္း 
ေဒသခံမ်ားက မြန္လူထုအသံကုိ ေျပာသည္။

 “ရြာကကေနထြက္ဖုိ႔ ကရင္စစ္သားေတြက (၇) ရက္ 
အခ်ိန္ေပးထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အထုပ္ေကာက္ၿပီး 
တစ္ျခားေနရာကုိ ေျပာင္းၿပီးၿပီ။   မေျပာင္းဘဲ  ရြာထဲမွာပဲ  ဆက္
ေန,ေနတဲ့သူေတြလည္း ရိွတယ္” ဟု ေမာ့ကနင္ရြာသစ္ရြာသား
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ေမာ့ကနင္ရြာသစ္အနီးရိွ      အေျမာက္တပ္ႏွင့္  ေတာ္
လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား   တုိက္ပြဲမ်ား  မၾကာခဏျဖစ္ပြား
ေလ့ရိွသည္ဟု သိရသည္။

 “ၿပီးခဲ့တဲ့လကပဲ ရြာသစ္ေက်းရြာမွာ ပစ္ခတ္မွဳျဖစ္
တယ္။ တပ္န႔ဲနီးတဲ့ေနရာမွာ ေနရတာ   မေအးခ်မ္းဘူး။ေၾကာက္
ေနရတယ္။ အခုလည္း အေျမာက္တပ္မွာ စစ္သားေတြ   အမ်ား
ႀကီးရိွေနတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲ မသိ
ဘူး” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၂၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၂၃

 တနသၤာရီတုိင္း ေရျဖဴၿမိ ႕ဳနယ္ ႏွမ္းက်ဲေက်းရြာတြင္ ၿပီးခဲ့
သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔ ညေန (၃) နာရီဝန္းက်င္တြင္ 
ကားတစ္စီးပစ္ခတ္ခံရၿပီး      ကားတြင္လုိက္ပါလာသည့္ သံဃာ
ေတာ္တစ္ပါးႏွင့္      အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အသက္ဆံုးရွဳံးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။

 အဆုိပါကားတြင္ လူ (၈) ဦး လုိက္ပါလာၿပီး   ထားဝယ္
ၿမိ ႕ဳမွ ေရျဖဴၿမိ ႕ဳနယ္ ရာဖူးေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လာစဥ္   ပစ္ခတ္ခံရျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 “ညေန (၃) နာရီေလာက္မွာ ေသနတ္သံ အခ်က္ (၃၀) 
ေလာက္ ၾကားရတယ္။ ခဏေနသြားၾကည့္ေတာ့   ဘုန္းႀကီးကား 
ျဖစ္ေနတယ္။  ေရွ႕ခန္းမွာ  ဆရာေတာ္က    ပ်ံလြန္ေတာ္မူေနၿပီး 
ေနာက္ခန္းမွာ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦး ေသေနတာ ေတြ႕ရတယ္” ဟု 
ႏွမ္းက်ဲေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ေသဆံုးသူမ်ားမွာ သက္ေတာ္ (၆၀) ႏွစ္   ရာဖူးရြာသစ္
ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ႏွင့္အသက္(၆၅)ႏွစ္အရြယ္ေဒၚအုန္းျမင့္
ဆုိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ကားေပၚလုိက္ပါလာသူ      အျခားသူ (၄)  ဦးမွာလည္း 
ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရိွခဲ့ၿပီး ကေလး (၂) ဦးမွာ မစုိးရိမ္ဒဏ္ရာရ
ရိွခဲ့သည္။    ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္         ဒဏ္ရာျပင္းထန္သူမ်ားကုိ 
ထားဝယ္ေဆး႐ံုႀကီးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္။
 ကားကုိမည္သည့္အဖြဲ႕ကမည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ကုိမူ မသိရိွရေသးေခ်။

×Hmj,k[Yek[,rW.tWcj k.,tsjsJ,psjKtjK·r|pJ, q·G.et.jtsjp>,×Hcj< 

am[iÕ,qmJ,tsjxJ, aqkjSu·,rHÕ·,

eB,kläYrW. ]kÕi,t·t.,eK[.cj,anJ, en.kjTpjrW.q.,tsjxJ, 

e\m\m§upjmiucj,ncj,mi
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၂၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၂၃

 ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္
နယ္ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္   ေဘးလႊဲေက်းရြာရိွ    ႀကိဳးတံတားေခ်ာင္းအနီး
တြင္ ေဒသခံတစ္ဦး ေျမျမႇုပ္မုိင္းနင္းမိၿပီး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရိွ
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 အသက္ (၅၀)  အရြယ္   ဦးညြန္႔ေဝသည္    ၎၏ၿခံမွ 
ျပန္လာစဥ္ ႀကိဳးတံတားေခ်ာင္းအနီးတြင္      ေျမျမႇုပ္မုိင္းနင္းမိၿပီး 
ဘယ္ေျခေထာက္၊       ညာေျခေထာက္ႏွင့္ လက္ေမာင္းတုိ႔တြင္ 
ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 “ခုအႀကိမ္န႔ဲဆုိ  (၃)   ႀကိမ္ေျမာက္ပဲ။     အဲဒီေနရာမွာ 
မၾကာခဏျဖစ္ေနေတာ့       ရြာသားေတြ မသြားရဲၾကေတာ့ဘူး။
မုိင္းနင္းမိတဲ့သူက         ဒဏ္ရာျပင္းေတာ့  လမုိင္းေဆး႐ံုကေန
ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ံုကုိ ပုိ႔လုိက္တယ္” ဟု ေမာ့ကနင္ေက်းရြာမွ 
ပရဟိတအဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
(၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း       ၎ႀကိဳးတံတားေခ်ာင္းအနီးတြင္ပင္ 
ေျမျမႇုပ္မုိင္းေပါက္ကြဲၿပီး ေဒသခံ (၂) ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့
သည္။



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၃

   မြန္ျပည္နယ္    ေရးျမဳ့ိနယ္သည္     အာဏာသိမ္းၿပီး
ေနာက္ပုိင္း စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အား
စုမ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ပြားေနသည့္ၿမိ ႕ဳနယ္ ျဖစ္
သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေကာင္
စီက ေရးျမဳ့ိနယ္ကုိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္      အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ား   ပိုမုိျပင္းထန္လာမည္ကုိ
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 “ေရးၿမိ ႕ဳနယ္မွာက ကရင့္တပ္လည္း ရိွတယ္။ ဗမာတပ္
လည္း ရိွတယ္။ မြန္တပ္လည္း ရိွတယ္။       ေနာက္ပုိင္းပူးေပါင္း
တပ္ေတြကလည္း ဗမာစစ္တပ္ကုိ ခဏခဏလာတုိက္ေနတာမ်ိဳး
လည္း ရိွတယ္။စစ္ေကာင္စီက    စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာလည္း 
ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြက လက္ေလၽွာ့သြားမွာမဟုတ္ဘူး။ 
ပုိၿပီးတုိက္ခုိက္လာမယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ အဲေၾကာင့္ တုိက္ပြဲပုိျပင္း
ထန္လာဖုိ႔ပဲ ရိွတယ္” ဟု ေရးေတာင္ပုိင္းမွ နုိင္ငံေရးေလ့လာသူ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

   ေဖေဖာ္ဝါရီလ  (၂)   ရက္ေန႔တြင္     စစ္ေကာင္စီက 
နုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္     လံုျခဳံေရးေကာင္စီအစည္းအေဝး
က်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီး
ခ်ဳပ္ကုိ ေနာက္ထပ္ (၆) လ အာဏာဆက္လက္ေပးအပ္ေၾကာင္း 
ေၾကညာခဲ့သည္။

ssjek.cjsJk er,\mÕi<nyjkiu ssjaupjK[Õpjer, e]kv.liukjq\fcj< 

edqK·m[., siu,rimjmHÕ\mcj<tkj

 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ   စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး    မေၾကညာ
ခင္တုန္းကလည္း လူကုိ တရားလက္လြတ္ ဖမ္းခ်င္သလုိဖမ္းေန
တာပဲ။ ဘာအျပစ္မွမရိွဘဲ လူကုိ႐ုိက္တာ၊ ဆုိင္ကယ္ေတြ သိမ္း
တာ၊ ပစ္သတ္တာလည္း လုပ္ခဲ့တာပဲ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာ
လုိက္ေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြ ပုိျဖစ္လာမွာေပါ့” 
ဟု ေရးၿမိ ႕ဳနယ္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 စစ္ေကာင္စီ ၿမိ ႕ဳနယ္စုစုေပါင္း (၃၇) ျမဳ့ိနယ္ကုိ စစ္အုပ္
ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာခဲ့ၿပီး မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ မြန္ျပည္
နယ္      ေရးျမဳ့ိနယ္၊     ကရင္ျပည္နယ္    ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္ 
ေကာ့ကရိတ္ၿမိ ႕ဳနယ္တုိ႔သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္သည္။

 “ဒီလုိလုပ္(စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာ)   တာက   စစ္မီးပုိ
ေတာက္ေအာင္ လုပ္တာပဲ” ဟု အဆုိပါနုိင္ငံေရးေလ့လာသူက 
သံုးသပ္သည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၃

 စစ္ေကာင္စီက   ၂၀၂၃   ဇန္နဝါရီလ    (၂၆)ရက္ ေန႔
တြင္ ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္     ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္သည္ တုိင္း
ရင္းသား    နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ    ဖိႏိွပ္ပိတ္ပင္ျခင္း  ျဖစ္ၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳအႀကီးစားျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ညီညြတ္
ပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

 “တုိင္းရင္းသားနုိင္ငံေရးပါတီအားလံုးက ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ကေန       ျပည္နယ္အဆင့္ကုိ     ေလၽွာ့ခ်လုိက္ရတယ္။ 
(ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအသစ္က) တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကုိ 
တားျမစ္ပိတ္ပင္လုိက္တာပဲ။ ဒါက လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ႀကီးႀကီး
မားမားခ်ိဳးေဖာက္လုိက္တာလဲ ဟုတ္တယ္” ဟု အဆုိပါေကာ္မ
တီဝင္က ေျပာသည္။

   ၎ျပင္   ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္က   ဥပေဒျပဳေရး
တြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္   တုိင္း
ရင္းသားအမတ္မ်ား ပါဝင္ခြင့္မရေအာင္ တားဆီးလုိက္ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု  မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းတစ္
ဦးက ေဝဖန္သည္။

   “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ   တုိင္းရင္းသားအမတ္
ေတြ အေရအတြက္နည္းသြားေအာင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ဆႏၵ
အသံေတြေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ သူတုိ႔(စစ္ေကာင္စီ/ေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္)က လုပ္ေနတာ” ဟု ၎ဗဟုိေကာ္မတီေဟာင္းက 
ေျပာသည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအသစ္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
နုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္လုိပါက အဖြ႕ဲဝင္အင္အား (၁၀၀,၀၀၀) 
တင္ျပနုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး ၿမိ ႕ဳနယ္ (၁၆၀) တြင္ ပါတီ႐ံုး 
ဖြင့္လွစ္နုိင္ရမည္ဟု  ဆုိသည္။     ၎ျပင္   ပါတီရန္ပံုေငြအျဖစ္ 
ေငြက်ပ္သိန္း (၁,၀၀၀) ကုိလည္း တင္ျပနုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ
အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္နုိင္ေတာ့
ဘဲ ျပည္နယ္အဆင့္ျဖင့္သာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 ၂၀၂၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ညီညြတ္ေရး
ပါတီက    ေမာ္လၿမိဳင္႐ံုးခ်ဳပ္၌      ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး 
ေခၚယူၿပီး ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ တနင္ၝာရီတုိင္းမ်ားရိွ ပါတီ႐ံုးမ်ား ပိတ္
သိမ္းၿပီး မြန္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာ ပါတီ႐ံုးဖြင့္လွစ္ကာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

 “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆုိရင္ ႀက့ံဖြ့ံရယ္ အန္အယ္ဒီရယ္ 
တစညရယ္ပဲ ရိွမယ္။ ဒီအေျခအေနဆုိ အန္အယ္ဒီက ဝင္ၿပိဳင္မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ ႀက့ံဖြ့ံပါတီနုိင္ဖုိ႔ ေသခ်ာအစီအစဥ္ခ်ၿပီးမွေရြးေကာက္
ပြဲလုပ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကုိ နုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္နုိင္ဘူး” ဟု မြန္ညီ
ညြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳ
သည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ရက္ (၆၀) အတြင္း 
ပါတီမွတ္ပံုတင္အသစ္ ေလၽွာက္ထားျခင္း မျပဳပါက နုိင္ငံေရး
ပါတီမွ   အလုိအေလ်ာက္ပယ္ဖ်က္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း    ဥပေဒ
သစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

erW,ek.kjpWYxpedkiu ewfnjeneq.jlvj, mWnjvJvWtjer,p>tJk 
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 “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ   တုိင္းရင္းသားအမတ္

ေတြ အေရအတြက္နည္းသြားေအာင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ 

ဆႏၵအသံေတြေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ သူတုိ႔(စစ္ေကာင္စီ/

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)က လုပ္ေနတာ”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၃

 ၂၀၂၂ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအပတ္မွစ၍ မြန္ျပည္
နယ္    က်ိဳက္မေရာၿမိ ႕ဳ  ၿမိ ႕ဳဝင္ၿမိ ႕ဳထြက္  စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ 
စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက အင္အားတုိးခ်႕ဲလ်က္ရိွသည္။က်ိဳက္
မေရာၿမိ ႕ဳႏွင့္ ကၽြန္းရြာၾကားရိွ   စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ စစ္သားမ်ားက 
ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ ကား၊ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္
မ်ားကုိ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကာ မွတ္တမ္းယူေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက 
ေျပာသည္။

 “အစစ္ေဆးခံေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႐ုိက္တာမဟုတ္ဘူး။ စစ္ေဆးၿပီး
လုိ႔ အထြက္မွာမွ ေနာက္ကေန ဆုိင္ကယ္/ကားနံပါတ္ေတြကုိ 
ဓာတ္ပံု႐ုိက္ယူတာ” ဟု စစ္ေဆးခံရသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 “လူနာတင္ကားလည္း အလြတ္မေပးဘူး။ အေရးေပၚလူနာဆုိ
လည္း အခ်ိန္အၾကာႀကီးစစ္ေနတာပဲ။ ကားေတြကုိလည္း ပံု႐ုိက္
ထားတယ္” ဟု ပရဟိတလူငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 အဆုိပါဂိတ္တြင္ လူငယ္မ်ားကုိ   အဓိကထား စစ္ေဆး
ေနၿပီးစစ္ေဆးေမးျမန္းေနစဥ္တြင္လည္းေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ရြယ္
ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 “ဆုိင္ကယ္ေတြကုိ ေဘာက္(tool box)ဖြင့္စစ္တယ္။ 
လူငယ္ေတြဆုိ ဖုန္းပါစစ္တယ္။ အခုတေလာ စစ္တာ ပုိၾကမ္း
လာတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၃)    ရက္ေန႔ကဆုိ ကုန္ကားန႔ဲ
တင္လာတဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအိတ္ေတြ ထံုးအိတ္ေတြကုိ သူတုိ႔က 
လက္သီးန႔ဲ ထုိးခြဲဖ်က္စီးၾကတယ္။ ကားသမားက ဘာမွမေျပာရဲ
ဘူး၊ ၿငိမ္ခံခဲ့ရတယ္” ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ကၽြန္းရြာစစ္ေဆးေရးဂိတ္၌     ၂၀၂၂  ဒီဇင္ဘာလတြင္ 
မနက္ (၁၀) မွ ည (၄)   နာရီအထိသာ  စစ္ေဆးေနရာမွ  ၂၀၂၃ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစၿပီး လံုျခဳံေရးအင္အားတုိးခ်႕ဲကာ အခ်ိန္ျပည့္
စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။
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ခရီးသွားယာဉ်များကိ ုကျွန်းရွာစစ် ေဆးဂိတ်မ ှစစ် ေကာင်စီတပ်ဖွ ဲ့ဝင်များ
က ဓာတ်ပုံရိုက ်မှတ်တမ်းယူ ေန

“လူနာတင္ကားလည္း အလြတ္မေပးဘူး။ 
အေရးေပၚလူနာဆုိလည္း အခ်ိန္အၾကာ
ႀကီးစစ္ေနတာပဲ။ ကားေတြကုိလည္း 

ပံု႐ုိက္ထားတယ္”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၂၃ဇန္နဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၂၃

 ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိ ႕ဳနယ္ က်ဳံဒိုးၿမိ ႕ဳအနီးရိွ 
ကမ္းနီေက်းရြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္နဝါရီလ (၂၃)    ရက္ေန႔မွစ၍ 
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္     ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ
ေတာ္၊      ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲ   ပူးေပါင္းတပ္တုိ႔အၾကား 
တုိက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနၿပီး လူေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ပ်က္
စီးကာ ကမ္းနီ၊ သရက္ေတာ၊ ေကာ့က်ိဳက္ႏွင့္ မိဂလံုစသည့္ေက်း
ရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူ   (၃,၀၀၀) ေက်ာ္  စစ္ေဘးေရွာင္ေနရ
ေၾကာင္း သိရသည္။

 ဇန္နဝါရီလ  (၁၆)  ရက္ေန႔  ေကာ့ဘိန္းရဲစခန္း  တုိက္
ခုိက္ခံရၿပီးေနာက္ပုိင္း စစ္ေရးတင္းမာလာၿပီး ဇန္နဝါရီလ (၂၄) 
ရက္ေန႔တြင္ က်ဳံဒိုးအေျခစုိက္ေျခလ်င္တပ္ရင္းျဖစ္သည့္ ခလရ 
(၅၄၅) ႏွင့္ (၅၄၆) တုိ႔က က်ဳံဒိုးၿမိ ႕ဳအနီး ဂ်ိဳင္းျမစ္ကမ္းေပၚရိွကမ္း
နီႏွင့္    ေညာင္ရိပ္သာေက်းရြာမ်ားဘက္သုိ႔    လက္နက္ႀကီးျဖင့္ 
အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

 ၎ စစ္ေကာင္စီဘက္က   ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မွဳပါ
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင့္     ကမ္းနီ၊ 
သရက္ေတာႏွင့္ ေညာင္ရိပ္သာေက်းရြာမ်ားရိွ လူေနအိမ္မ်ား 
မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

 “တုိက္ပြဲဆက္တုိက္ျဖစ္ေနလုိ႔ ေဒသခံအေတာ္မ်ားမ်ား
က ေမာ္လၿမိဳင္န႔ဲ ဘားအံဘက္ကုိ စစ္ေရွာင္ေနရတယ္။တစ္ခ်ိ ႕ဳအ
မ်ိဳးသားအနည္းငယ္ေလာက္ပဲ ရြာမွာ က်န္ခဲ့တယ္။ ကေလး၊ အ
မ်ိဳးသမီးန႔ဲ  သက္ႀကီးပုိင္းေတြေတာ့   ေဘးလြတ္ရာ  တိမ္းေရွာင္
ေနရတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္၊က်ဳံဒိုး၊ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ 
ဖာပြန္ႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ေန႔စဥ္ရက္
ဆက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး   ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူ    စစ္ေဘး
ေရွာင္ျပည္သူအေရအတြက္မွာ  ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ   ပုိမုိမ်ားျပားလာ
ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခု
ထံမွ သိရိွရသည္။

k[Õ·diu,tiukjpWYe]k.cj< edqK· (3,000) ek[.j ssjeB,erH.cj
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“တုိက္ပြဲဆက္တုိက္ျဖစ္ေနလုိ႔ ေဒသခံအေတာ္မ်ားမ်ားက
ေမာ္လၿမိဳင္န႔ဲ ဘားအံဘက္ကုိ စစ္ေရွာင္ေနရတယ္။တစ္
ခ်ိ ႕ဳအမ်ိဳးသားအနည္းငယ္ေလာက္ပဲ ရြာမွာ က်န္ခဲ့တယ္။
ကေလး၊ အမ်ိဳးသမီးန႔ဲ သက္ႀကီးပုိင္းေတြေတာ့ ေဘးလြတ္

ရာ တိမ္းေရွာင္ ေနရတယ္”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၂၃

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ 
ေရးျမဳ့ိနယ္ ေမာ့ကနင္ေက်းရြာအနီး ကုန္းေပၚရြာသစ္ေက်းရြာရိွ 
အမွတ္ (၃၁၇) အေျမာက္တပ္ရင္းက ကားလမ္းေအရွ႕ဘက္ျခမ္း
သုိ႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္  ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ   ေဒသခံျပည္သူ (၂) ဦး ထိ
ခုိက္ဒဏ္ရာ  ရရိွခဲ့ေၾကာင္း    ပရဟိတအသင္းအဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးက 
ေျပာသည္။

amHtj (317) ae\m.kjtpjk psjKtjliukjqvj<lkjnkj}kJ,

e]k.cj< edqK· (2) d$jr.r
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 “ကုန္းေပၚရြာသစ္  အေျမာက္တပ္က    ၿခံေတြဘက္ကုိ 
လက္နက္ႀကီးပစ္ေနေတာ့ ၿခံသမားေတြ ၿခံသြားလုိ႔မရ၊ ၿခံကေန
လည္း ရြာျပန္လုိ႔မရ ျဖစ္ေနတယ္။ ၿခံထဲမွာပဲ ပုန္းေနၾကရတယ္။ 
လက္နက္ႀကီးကုိ ရမ္းသမ္းပစ္ေနေတာ့   ၿခံသမားေတြလည္း ထိ
ခုိက္ကုန္တယ္” ဟု ေမာ့ကနင္ေက်းရြာမွ ဒူးရင္းသီးၿခံရွင္တစ္
ဦးက ေျပာသည္။

 လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္သူေဒသခံ(၂) ဦးကုိ လမိုင္း
ၿမိ ႕ဳ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ေဆးကုသမွဳေပးေနေၾကာင္း 
လမုိင္းပရဟိတအသင္းက ၎တုိ႔၏လူမွဳကြန္ရက္တြင္လႊင့္တင္
ထားသည္။

   “တစ္ေယာက္ေတာ့   ေသခ်ာေပါက္     ထိတယ္။ႏွစ္
ေယာက္လ့ိုလည္း ေျပာၾကတယ္။ တစ္ေယာက္လား ႏွစ္ေယာက္
လား ေသခ်ာမသိဘူး။ ထိတာေတာ့ ထိမွာပဲ။ ဒီမွာက ၿခံထဲမွာပဲ 
အေနမ်ားၾကတာေလ။ ကားလမ္းေအရွ႕ဘက္ကုိပဲ   ခ်ိန္ပစ္လုိက္
ေတာ့ ေသကုန္ေတာ့မွာေပါ့” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။
 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက   အေျမာက္တပ္
ရင္းကုိ     အလစ္ဝင္တုိက္ခုိက္သျဖင့္  အေျမာက္တပ္က  လက္
နက္ႀကီး (၁၀) ခ်က္ထက္မနည္း ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိ
သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၂၃ဇန္နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၂၃

 စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါ
ရီလတြင္    ၾကားကာလအစုိးရတစ္ရပ္     ဖြ႕ဲစည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
အဆုိပါၾကားကာလအစုိးရသည္  ဩဂုတ္လတြင္  ေရြးေကာက္ပြဲ
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု စစ္ေကာင္စီဝန္ႀကီး
အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္နီးစပ္သည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကေျပာ
သည္။
 “ၾကားကာလအစုိးရပံုစံမ်ိဳး ဖြ႕ဲစည္းသြားမယ္။ အဲအစုိးရ
က ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဦးစီးသြားမွာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ 
ရသလုိလုပ္သြားမွာပဲ” ဟု အဆုိပါသတင္းအရင္းအျမစ္က ေျပာ
သည္။
 ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မွဳ ျပင္းထန္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာ
က္ပြဲမက်င္းပနုိင္ပါက စစ္တပ္အေနျဖင့္ အလံုးစံုအာဏာျပန္သိ
မ္းၿပီး တစ္နုိင္ငံလံုးကုိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ရိွသည္ဟု
လည္း ၎က ေျပာသည္။

 “ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္    ျပင္ဆင္ေနတုန္းမွာ    (ဆန္႔
က်င္မွဳဘယ္ေလာက္ရိွမလဲ) ေသြးတုိးစမ္းသြားမယ္။ ရရင္ေတာ့ 
ရသေလာက္ လုပ္သြားမယ္။    တကယ္လုိ႔     ျပည္သူေတြေရာ 
အတုိက္အခံေတြပါ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ေနမယ္ တုိိက္ပြဲေတြ
လည္း   ပုိျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္     အာဏာအျပည့္အဝျပန္သိမ္းၿပီး 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးန႔ဲ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

 စစ္ေကာင္စီကျပဳလုပ္မည့္    ေရြးေကာက္ပြဲကုိ  မပ်က္,
ပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး
အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၃ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၃

 ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္
မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲ ပူးေပါင္းတပ္တုိ႔အၾကား 
တုိက္ပြဲျပင္းထန္ေနသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးျမဳ့ိ
နယ္ ဇမိျမစ္ေအရွ႕ဘက္ကမ္းမွ မြန္လူမ်ိဳးေဒသခံ (၁,၀၀၀)ေက်ာ္
သည္   ျမစ္ကုိကူးျဖတ္ကာ     အေနာက္ဘက္ကမ္းသုိ႔ စစ္ေဘး
ေရွာင္လာရေၾကာင္း ေဒသခံအရင္းအျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။

   “ျမစ္ေအရွ႕ဘက္ကမ္းက    ေျပးလာတာ  မနည္းဘူး။ 
တစ္ခ်ိ ႕ဳက   ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ   ေန,ေနၾကတယ္။   တစ္ခ်ိ ႕ဳက်
ေတာ့ အသိမိတ္ေဆြေတြဆီမွာ အကူအညီေတာင္းၿပီး ေန,ေနရ
တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္အေယာက္ (၈၀၀)(၁,၀၀၀)ေလာက္ 
ရိွမယ္” ဟု ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိ ႕ဳနယ္ ေဝသာလီေက်းရြာမွ ရြာခံ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိ ႕ဳနယ္တြင္ မြန္ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား 
အဓိကေနထုိင္ၾကၿပီး ဇမိျမစ္ေအရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ကရင္လူမ်ဳိး
အမ်ားစုေနထုိင္ၾကသည္။ ဇမိျမစ္ေအရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္    တုိက္ပြဲ
ျပင္းထန္ေနၿပီး  ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသုိ႔   လက္နက္ႀကီးမ်ား က်
ေရာက္လာသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ေၾကာက္ရြ့ံၿပီး ထြက္ေျပးတိ
မ္းေရွာင္ေနရသည္။

 “ေအရွ႕ဘက္ျခမ္းကေတာ့    ေန႔တုိင္းလုိလုိပဲ   (တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ေနတာ)။ အေနာက္ဘက္ကမ္းကေတာ့ ခလယ္ တံခြန္တုိင္
ဘက္မွာ ျဖစ္ေနတာ။ ျမစ္အေနာက္ဘက္က မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
လက္ေအာက္က ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္ေလာက္ပဲ   ကြက္ၿပီးေအးခ်မ္း
ေနတာ။ အဲေၾကာင့္ ဒီဘက္ကုိ စစ္ေရွာင္လာတာ” ဟု   စစ္ေဘး
ေရွာင္မ်ားကုိ ကူညီေပးေနသူ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ရာသီဉတုေအးသည့္ ေဆာင္းရာသီအခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ 
စစ္ေဘးေရွာင္လာသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္
အုိမ်ားမွာ က်န္းမာေရးထိခုိက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္းေနရေၾကာင္း 
အဆုိပါရြာသားက ဆက္ေျပာသည္။

 တုိက္ပြဲၿပီးဆံုးမည့္   အရိပ္အေယာင္  မရိွသျဖင့္ ဇမိျမစ္
ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ရိွ     ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္   စားနပ္ရိကၡာစု
ေဆာင္းျခင္းမ်ား၊ ဗံုးခုိက်င္းတူးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾက
သည္ဟု ဆုိသည္။

 လက္ရိွတြင္ တုိက္ပြဲျပင္းထန္ေနသျဖင့္   ၾကာအင္းဆိပ္
ႀကီး-ဘုရားသံုးဆူလမ္းကုိ  ဇန္နဝါရီ   (၁၆) ရက္မွ     (၂၃)ရက္
ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာအခ်ိန္အတြင္း လံုးဝအသံုးမျပဳရန္ ကရင္
အမ်ဳိးသား   လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္   တပ္မဟာ   (၆) က 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
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“ေအရွ႕ဘက္ျခမ္းကေတာ့  ေန႔တုိင္းလုိလုိပဲ   (တိုက္ပြဲ“ေအရွ႕ဘက္ျခမ္းကေတာ့  ေန႔တုိင္းလုိလုိပဲ   (တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ေနတာ)။ အေနာက္ဘက္ကမ္းကေတာ့ ခလယ္ ျဖစ္ေနတာ)။ အေနာက္ဘက္ကမ္းကေတာ့ ခလယ္ 
တံခြန္တုိင္ဘက္မွာ ျဖစ္ေနတာ။ ျမစ္အေနာက္ဘက္က တံခြန္တုိင္ဘက္မွာ ျဖစ္ေနတာ။ ျမစ္အေနာက္ဘက္က 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီလက္ေအာက္က ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္ေမြန္ျပည္သစ္ပါတီလက္ေအာက္က ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္ေ
လာက္ပဲ   ကြက္ၿပီးေအးခ်မ္းေနတာ။ အဲေၾကာင့္ လာက္ပဲ   ကြက္ၿပီးေအးခ်မ္းေနတာ။ အဲေၾကာင့္ 

ဒီဘက္ကုိ စစ္ေရွာင္လာတာ”ဒီဘက္ကုိ စစ္ေရွာင္လာတာ”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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