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ေမ ၂၀၊ ၂၀၂၂

 မြန္ျပည္နယ ္မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္ ေညာင္ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ ေလယာဥ္ကြင္း

တည္ေဆာက္မည့္စီမံကနိ္းဧရိယာဟုဆိုကာ စစ္ေကာင္စီကေက်း႐ြာအတြင္း

ရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ေျမယာမ်ားကို မတရားသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စာမ်က္နွာ (၂) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၃) သုိ႕

INSIDE

RW.q.,tsjxJ,kiu ssjtpjk ae]k.cj,mY<Riukj×Hkj
စာမ်က္နွာ (၄) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၅) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၆) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၇) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၈) သုိ႕

MCL Bilpje\mskjRu· \pnjlvj,lvjptjp>k enaimjm[., 
Tpjm·TiKiukjmvjkiu edqK·m[., siu,rimj

Klyjøt·KWnjtiucjtiukjpWYe]k.cj< anJ,an.,ek[,RW.m[., funj,liucj, 
×Hcj< acjt.nkjliucj,m[., \ftjet.kjK·r

ssjtpj=fmj,SJ,mée]k.cj< ascjek[,RW.tWcj miq.,suliukj 
timj,erH.cjenrqU m[.,\p.,

lkjnkjkiucjafWYÁtsjKuk Skje]k,et.cj,K·mé \pÕlupjl.|pJ,en.kjpiucj, ed-
qK·m[.,k 4cj,tiu²=lu·|KÕ·er,kiu siu,rimjen



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေမ ၁၁၊ ၂၀၂၂

 မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ကို      ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း မြန္အမ်ိဳး
သားတို႔၏အနာဂတ္အတြက္ အစိုးရပညာေရးစနစ္ကို မယုံၾကည္ 
မမွီခိုလိုသျဖင့္  မြန္အမ်ိဳးသားေကာလိပ္ကို    စတင္တည္ေထာင္
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိ
သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 “အစိုးရပညာေရးကိုပ ဲေမွ်ာ္ကိုးေနလို႔ မရဘူး။ အဲဒါက 
ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ မလုံေလာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မြန္အမ်ိဳး
သားေကာလိပ္ကို စလုပ္ရတာပဲ။ သြားလို႔ရတဲ့ပုံစံနဲ႔ ဆက္သြာ
မယ္။ ဒကီသင္ခန္းစာေတြကို  ရယူၿပီး  ေနာက္တဆင့္ဆက္သြား
ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္”  ဟု အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါသည္။

 မြန္အမ်ိဳးသားေကာလိပ္စတင္တည္ေထာင္ျခင္းသည္ 
မြန္အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမေျခလွမ္း
ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တာဝန္ရွိသူက ဆက္ေျပာပါသည္။

 ယခုအခါ မြန္အမ်ိဳးသားေကာလိပ္တက္ေရာက္လိုသူ
မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စတင္လက္ခံေနၿပီျဖစ္သည္။

“ဒီေကာလိပ္မွာေတာ့ (၃) ႏွစ္ တက္ဖုိ႔ ရည္႐ြယ္ထား
တယ္။ ေက်ာင္းၿပီးရင္ေတာ့ (မြန္အမ်ိဳးသားေရးမွာ) တာဝန္ (၂) 
ႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ရမယ္။ ဒီေက်ာင္းကေတာ့ အလုပ္သင္သေဘာ
မ်ိဳးပ၊ဲ အလြတ္က်က္သင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ 
လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ႏိုင္ဖုိ႔ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ထားတယ္” ဟု ၎က 
ဆက္ေျပာပါသည္။

 မြန္အမ်ိဳးသားေကာလိပ္တြင္ GED၊ Leadership & 
Management၊    Teacher   Education၊    Media  ႏွင့္    Mon 
Literature တို႔ကို သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ မြန္ယဥ္
ေက်းမႈ၊    သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊    လူ႔အခြင့္အေရး၊  GEDSI _ 
Gender Equality, Disability and Social Inclusion ႏွင့္ ကြန္
ပ်ဴတာဘာသာရပ္တို႔ကိုလည္း           သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္။

 မြန္အမ်ိဳးသားေကာလိပ္  ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ 
ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို လာမည့္ ေမလ (၂၀) 
ရက္ေန႔၌  မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန (ဗဟို)  ညီသာ (မြန္ျပည္ 
သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳုပ္ေဒသ)၊ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန  (ေမာ္လ
ၿမိဳင္႐ုံး)၊ မြန္ဆက္ဆံေရး႐ုံး(သံျဖဴဇရပ္)ႏွင့္ မြန္ဆက္ဆံေရး 
႐ုံး(ေရး) တို႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
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စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္
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“အစိုးရပညာေရးကိုပဲ ေမွ်ာ္ကိုးေနလို႔ 
မရဘူး။ အဒဲါက ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ 
မလုံေလာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မြန္အမ်ိဳးသားေကာလိပ္ကို
စလုပ္ရတာပဲ။ သြားလို႔ရတဲ့ပံုစံနဲ႔ ဆက္သြာမယ္။ ဒီကသင္ 
ခန္းစာေတြကို  ရယူၿပီး  ေနာက္တဆင့္ဆက္သြားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳး
စားမယ္”



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေမ ၂၀၊ ၂၀၂၂

 မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ ေလ 
ယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္မည့္     စီမံကိန္းဧရိယာဟုဆိုကာ   စစ္
ေကာင္စီက ေက်း႐ြာအတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ 
ေျမယာမ်ားကို မတရားသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း 
သိရသည္။

 ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို       အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ 
တစ္စုံတရာမရွိဘ ဲၿပီးခဲ့သည့္ (၂) လမွစ၍ ေျမယာမ်ားကို စတင္
သိမ္းဆည္းေနသည္ဟု ဆိုသည္။

 ယခုအခ်ိန္အထိ   ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 
Highway(အေဝးေျပး)လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ဟုဆို
ကာ ေနအိမ္ (၁၈) လုံးကို ဖယ္ရွားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု ေဒ 
သခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔ေဒသခံေတြက သေဘာမတူဘူး ေျပာေပမဲ့ 
စစ္ေကာင္စီက ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ ကြၽန္မတို႔ အိမ္ၿခံ တစ္ဝက္ပါသြား
တယ္။ သူတို႔က ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ ဒါေပ
မဲ့ ခုထိ ဘာသံမွ မၾကားရဘူး” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ေဒသခံတ
စ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေျမေနရာတြင္ စစ္ေကာင္စီက 

စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

အလံစိုက္ၿပီး အမွတ္အသားလုပ္ထားသည္ကို ေဒသခံမ်ားက 
ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

 “စီမံကိန္းကို တကယ္ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မ
တို႔က ဘယ္သြားေနရမလ။ဲ သူတို႔က ေလ်ာ္ေၾကးလည္း ေပးမွာ
မဟုတ္ဘူး။ အိမ္နဲ႔ၿခံပါသြားေတာ့ ကြၽန္မတို႔အတြက္ အခက္အခဲ
အမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားၿပီ” ဟု ေျမယာအသိမ္းခံရသူတစ္ဦးက ေျပာ
ပါသည္။

 ၎ျပင္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္႐ြဲေက်း႐ြာဘက္တြင္လည္း 
စီမံကိန္းဧရိယာဟုဆိုကာ အိမ္ၿခံေျမအမ်ားအျပားကို မတရားသိ
မ္းယူေနသည္ဟု ဆိုသည္။

 စစ္တပ္က အာဏာမတရားရယူထားသည့္အခ်ိန္ အခါ
ျဖစ္ေနသည့္အတြက္  စီမံကိန္းကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း   ဆႏၵျပရန္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေၾကာက္႐ြံေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ely.xjkWcj,eS.kjlupjrnjhuSiuk. ssjek.cjsJk 
aimj×Hcj<e\my.m[.,kiu mtr.,qimj,yUen

“ကြၽန္မတို႔ေဒသခံေတြက သေဘာမတူဘူး ေျပာ

ေပမဲ့ စစ္ေကာင္စီက ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ ကြၽန္မတို႔ 

အိမ္ၿခံ တစ္ဝက္ပါသြားတယ္။ သူတို႔က 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ခုထိ ဘာသံမွ မၾကားရဘူး”

QUOTE
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇြန္ ၄၊ ၂၀၂၂

 မြန္ျပည္နယ္  သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္    အနင္းေက်း႐ြာအုပ္စု
ငွက္ေပ်ာေတာေက်း႐ြာမွ  ႐ြာသားတစ္ဦးကို   ေဒသခံစစ္တပ္က
ၿပီးခဲ့သည့္  ေမလ  (၂၈)  ရက္ေန႔တြင္   အေၾကာင္းမဲ့႐ုိက္ႏွက္ခဲ့
ေၾကာင္း သိရသည္။

 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆိုပါေက်း႐ြာရွိ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားကိုမတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊႐ိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္
ျခင္းမ်ားကို  စစ္တပ္က  မၾကာခဏက်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားက ေျပာပါသည္။

 “ဒီ႐ြာကို စစ္သားေတြ မၾကာခဏ လာတယ္။ ဟိုတ
ေလာက စစ္သားနဲ႔႐ြာသားေတြ ဓားခုတ္မႈျဖစ္တယ္။ အဲအမႈျဖစ္
ၿပီးေနာက္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးလည္း ထြက္ေျပးေနရတယ္။ ကြၽန္
ေတာ္တို႔က  ဟိုအဖြဲ႕လည္း ေၾကာက္ရ၊ ဒီအဖြဲ႕လည္း ေၾကာက္ေန
ရတယ္” ဟု ငွက္ေပ်ာေတာေက်း႐ြာမွ ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

 ငွက္ေပ်ာေတာေဒသခံမ်ားသည္ ဗမာစကားကိုေကာင္း

မြန္စြာ နားမလည္ျခင္းႏွင့္ ပီသစြာ မေျပာဆိုႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
စစ္သားမ်ား စစ္ေဆးေမးျမန္းသည့္အခါ အခက္ေတြ႕ေလ့ရိွၿပီး 
အေၾကာင္းမဲ့႐ုိက္ႏွက္ခံရသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကလည္း     အနင္းေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမႉး႐ုံးသို႔   စစ္သားမ်ား စစ္ကား (၂)  စီးျဖင့္   ေရာက္ရွိလာၿပီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြး 
ေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာကိုမူ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သိရွိထား 
ျခင္း မရွိေခ်။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေမ ၁၉၊ ၂၀၂၂

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ လည္ပတ္မႈ
ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ  ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ   (MCL –  Mawla
myine Cement Limited) ကို ယခု ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္, 
လည္ပတ္ရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား
ထံမွ သိရွိရသည္။

“၂၀၂၂ ဇန္နဝါရီလအစပိုင္းမွာ ျမစ္ထဲမွာ သေဘၤာ 
ေတြ စၿပီးသြားလာေနတာကို ေတြ႕တယ္။ တစ္လမွာ ႏွစ္ခါေလာ
က္ သြားလာေနၿပီ။ စက္႐ုံသာ လုပ္ငန္းျပန္စမယ္ဆိုရင္ ေနအိမ္ 
ေတြ   ထပ္ၿပီးထိခိုက္လာမွာကိုပဲ  ေၾကာက္တယ္”  ဟု  က်ိဳက္မ
ေရာၿမိဳ႕နယ္ နိတုံေက်း႐ြာမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုကို မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္
မေရာၿမိ ႕ဳနယ္ ပ်ားေတာင္ေဒသရွိ ေကာ့ဒြန္းႏွင့္ ေကာ့ပေနာ့ေက်း
႐ြာအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ဧၿပီလတြင္ စတင္လည္
ပတ္ခဲ့သည္။ စက္႐ုံအတြက္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈအတြက္ အတၱရံ 
ျမစ္ေၾကာင္းကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။

 ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ သေဘၤာသြားလာမႈေၾကာင့္ 
ျမစ္ကမ္းနေဘးရွိ ေနအိမ္မ်ားအက္ကြဲျခင္း၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း
မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျမစ္အတြင္းရွိ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားလည္း 
ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ေဒသခံငါးလုပ္သားမ်ား၏ ငါးဖမ္းကိရိ
ယာမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည့္အျပင္ လူထိခိုက္ေသဆုံးမႈအထိ ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္။

 ေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈအတြက္ ကုမၸဏီဘက္က 
ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာတာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ 
ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

 “စက္႐ုံလည္,မလည္ေတာ့ မသိဘူး။လြန္ခဲ့တဲ့(၃)ရက္ 
ေလာက္ကေတာ့ သေဘၤာေတြ သြားလာေနတာကို ေတြ႕လိုက္
တယ္” ဟု ကြမ္ငန္းေက်း႐ြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ေမာ္လၿမိဳင္    ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံလည္ပတ္မႈ    ရပ္နားခဲ့
သည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း  ေလထုအရည္အေသြးျမင့္တက္လာ
ၿပီး မိုင္းေဖာက္ခြဲသံမ်ား၊  ဆူညံသံမ်ား   မရွိသည့္အတြက္  အနီး

အနားဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား သက္ေတာင့္သက္
သာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“စက္႐ုံကို ျပန္လည္ပတ္ဖို႔ ျပင္ေနၿပီ။ (၂) ႏွစ္ေလာက္ 
နားထားေတာ့   စက္ပစၥည္းေတြကို ျပန္ျပန္ေနရတယ္။ မၾကာခင္
မွာ အလုပ္သမားေတြကို ျပန္ခန္႔ေတာ့မယ္။ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့
သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ စက္႐ံုနားလိုက္ကတည္းက ဒနီယ္
တစ္ဝိုက္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ မ်ားလာတယ္” ဟု ေဒသခံ
စက္႐ုံလုပ္သားေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ပင္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို   ျပင္းျပင္းထန္ထန္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ   ေမာ္လၿမိဳင္
ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈမရွိသည့္ စစ္
အာဏာရွင္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္,လည္ပတ္ပါက ခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ား ယခင္ကထက္  ပိုမိုျပင္းထန္လာမည္ကို  ေဒသခံမ်ားက စိုး
ရိမ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇြန္ ၉၊ ၂၀၂၂

 ကရင္ျပည္နယ္      ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္   ခလယ္-
တံခြန္တိုင္ေဒသအနီးတဝိုက္ရွိ    ေက်း႐ြာမ်ားတြင္    ၿပီးခဲ့သည့္ 
ဧၿပီလ (၂၃)  ရက္ေန႔မွစ၍   ဖုန္းလိုင္းႏွင့္  အင္တာနက္လိုင္းမ်ား 
ျဖတ္ေတာက္ခံထားရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ တံ
ခြန္တိုင္ရဲစခန္းတြင္ ေျခကုပ္ယူထားသည့္ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ 
ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ၾကာ
ရွည္စြာျဖစ္ပြားေနသျဖင့္   ဖုန္းႏွင့္အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို    စစ္
ေကာင္စီက ျဖတ္ေတာက္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

 “တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးကတည္းက ႐ြာမွာဖုန္းလိုင္းကလုံးဝပိတ္
သြားတယ္။ ညပုိင္းေလာက္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔လူငယ္တစ္စု ေတာ
င္ေပါက္႐ြာသြားတဲ့လမ္းေဘးက ဇရပ္မွာ လူစုၿပီးေတာ့ အင္တာ
နက္သြားသုံးရတယ္”   ဟု   ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိ ႕ဳနယ္   လိုင္ကနီ
ေက်း႐ြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 လက္ရွိတြင္ ေတာင္ဒီ၊ ေက်ာင္းခြန္ႏွင့္ လိုင္ကနီေက်း
႐ြာမ်ားတြင္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အင္
တာနက္(Mobile Data)အသုံးျပဳ၍ မရေခ်။ ေတာင္ေပါက္ေက်း
႐ြာတြင္လည္း mytel  ဖုန္းလိုင္းတစ္ခုသာ   အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း

ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

 “အရင္က႐ြာမွာ တယ္လီေနာကဒ္ဆို အင္တာနက္အ 
ေကာင္းဆုံးပဲ။ ခလယ္-တံခြန္တိုင္တိုက္ပြဲၿပီးကတည္းက တယ္
လီေနာဖုန္းလိုင္းက လုံးဝကို ပ်က္သြားတယ္။ ႐ြာမွာအခု mytel 
ဖုန္းလိုင္းတစ္ခုပ ဲ သုံးလို႔ရတယ္” ဟု ေတာင္ေပါက္ေက်း႐ြာသူ
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ခလယ္-တံခြန္တိုင္ေဒသတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (၂၃) 
ရက္ေန႔မွစၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ 
မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမၾကာခဏျဖစ္ပြားေနၿပီး ေက်း႐ြာ 
(၁၀) ႐ြာမွ ေဒသခံ တစ္ေသာင္းနီးပါး စစ္ေဘးေရွာင္ေနၾကရ
သည္။ 

 စစ္ေကာင္စီတပ္က ေက်း႐ြာအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီး
ျဖင့္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္   အမ်ိဳးသမီး (၂)  ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး 
ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္တစ္ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

 ၎ျပင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဒသခံမ်ားကို 
လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း၊ ေပၚတာအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား
အျပင္ ဖမ္း႐ိုက္ျခင္း၊  ေသနတ္ျဖင့္   ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား   ျပဳလုပ္ေန
သည့္အတြက္ ေဒသခံ႐ြာသား (၁၀) ဦးေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ
ရွိခဲ့သည္။
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acjt.nkjliucj,m[., \ftjet.kjK·r
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တိုက္ပြျဲဖစ္ၿပီးကတည္းက ႐ြာမွာဖုန္းလိုင္းကလုံးဝပိတ္
သြားတယ္။ ညပိုင္းေလာက္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔လူငယတ္စ္စု 

ေတာင္ေပါက႐္ြာသြားတဲ့လမ္းေဘးက ဇရပ္မွာ 
လစူုၿပီးေတာ့ အင္တာနက္သြားသုံးရတယ္



မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇြန္ ၁၅၊ ၂၀၂၂

 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအ
သင္း (AAPP) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္း
ခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 
(၁၃) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလုံးတြင္ စစ္တပ္က ဖမ္း
ဆီးထိန္းသိမ္းထားသူစုစုေပါင္း (၁,၁၀၃၄) ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

 အလားတူ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ အစင္စံျပေက်း႐ြာ
တြင္လည္း အာဏာသိမ္းမႈကိုဆန္႔က်င္သျဖင့္ စစ္တပ္က လိုက္
လံဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ မိသားစုလိုက္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူ 
အမ်ားအျပားပင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အစင္စံျပေက်း႐ြာ
သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီကို အျပည့္အဝ 
ေထာက္ခံသည့္ ေက်း႐ြာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက ငါးေရာင္းတဲ့အလုပ္ကို လုပ္
တယ္။ ဆႏၵျပတာေတြ ဘာေတြလည္း သိပ္မလုပ္ပါဘူး။ စစ္တပ္
ကိုက ဘာမွမဟုတ္တာကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕တာ။ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့
သူေတြဆိုၿပီး လုပ္လိုက္ေတာ့ သူတို႔ တစ္မိသားစုလုံး ထြက္ေျပး

သြားရတယ္” ဟု အစာင္ေက်း႐ြာမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူ
တစ္ဦး၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကို စစ္တပ္ 
က ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၿပီး ဖ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း 
၎က ထပ္မံေျပာဆိုပါသည္။

 “အာဏာသိမ္းထားတာပဲ (၁) ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ 
ဝမ္းဝရမ္းေတြ ဘာေတြလ ဲမပါဘူး။ ညဘက္ေတြဆို အေၾကာင္း
မရွိ အိမ္ကို   လာစစ္ေဆးတယ္။   အဲလိုေတြ   ခဏခဏလုပ္ေန
ေတာ့ (တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက) ေၾကာက္ၿပီး တိမ္းေရွာင္သြားၾကတာေပ့ါ။ 
ထြက္ေျပးသြားတဲ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို 
ဖုန္းတစ္ခါပ ဲ ဆက္ဖူးတယ္။ ခု သူက လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ 
ေန,ေနတယ္” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

 ၎ျပင္ အစင္စံျပေက်း႐ြာသည္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရိွေက်း႐ြာ
မ်ားအနက္   အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း     လူအေသအေပ်ာက္
အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ေက်း႐ြာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ssjtpj=fmj,SJ,mée]k.cj< ascjek[,RW.tWcj miq.,suliukj 
timj,erH.cjenrqU m[.,\p.,
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေမ ၆၊ ၂၀၂၂

 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အေျချပဳလႈပ္
ရွားလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ခ်န္းဦးေဆာင္ေသာ ရာမညတပ္မေတာ္အ
မည္ရိွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ အာဏာသိမ္းစစ္ 
ေကာင္စီကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ လက္နက္ဝယ္ယူ
ရန္ ဟုဆိုကာ ႐ြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
မ်ားမွတဆင့္   ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားထံမွ      ပမာဏမ်ားျပား
သည့္ဆက္ေၾကးေငြမ်ားကို ေတာင္းခံလ်က္ရွိသည္။

 ထိုသို႔ဆက္ေၾကးေတာင္းခံသည့္ သတင္းထြက္ေပၚလာ
ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔၏လုံၿခဳံေရးကို စိုးရိမ္ပူ
ပန္လ်က္ရွိၿပီး ၿခံသို႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္  ညဘက္အ
ခ်ိန္တြင္ အျပင္ထြက္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရၾဲကေၾကာင္း သိရ
သည္။

 “ေငြေၾကးေကာက္မယ္ဆိုတဲ့သတင္းၾကားကတည္းက 
သြားေရးလာေရးကျပႆနာတက္ၿပီ။ၿခံသြားတာကအစေၾကာက္
ေနၾကရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကလည္း မေကာင္း၊ စားဝ
တ္ေနရးကလည္း     အႏိုင္ႏိုင္၊    တကယ္လို႔   သူတို႔ေတာင္းသ 
ေလာက္ မေပးႏုိင္ရန္ ျပန္ေပးဆြဲၿပီး ေငြေတာင္းမွာကို စိုးရိမ္ေန

တယ္။ အဲေတာ့   အလုပ္လုပ္ဖို႔လည္း  အဆင္မေျပၾကဘူး”   ဟု 
ေရးၿမိဳ႕နယ္ အေဘာ္ေက်း႐ြာ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 အဆိုပါရာမညတပ္မေတာ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ 
(၂၇) ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အလယ္စခန္း 
ေက်း႐ြာ၊   ေက်ာကၠဒင္ေက်း႐ြာႏွင့္   ကြၽတဲလင္းေက်း႐ြာမ်ားသို႔ 
တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါ
သည္။

 “ၾကားရတာကေတာ့ သူတို႔႐ြာကိုဝင္မယ္လို႔ အသိေပး
ထားတယ္တဲ့။ အခု႐ြာမွာရွိေနတဲ့သူေတြ ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ 
ည (၈) နာရီေက်ာ္သြားရင္ ဘယ္မွမသြားရေဲတာ့ဘူး” ဟု ေရျဖဴ
ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ႐ြာသူ/သားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ႏိုင္ခ်န္းဦးေဆာင္သည့္ ရာမညတပ္မေတာ္သည္ လက္
ရွိအခ်ိန္အထိ မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴ
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း   (၁,၂၅၀) ကို ဆက္
ေၾကးေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

lkjnkjkiucjafWYÁtsjKuk Skje]k,et.cj,K·mé \pÕlupjl.|pJ,en.
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇြန္ ၂၂၊ ၂၀၂၂

 ၂၀၂၂ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္   တနသၤာရီတိုင္း၊ ေရ
ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊   ဧကနိေက်း႐ြာ၌  စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ စြန္ရေဲသြး
ေသာက္အဖြဲ႕က ေဒသခံျပည္သူ (၂) ဦးကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ၿပီး 
ေနအိမ္တစ္လုံးကို ဗုံးခြဖဲ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ဧကနိေက်း႐ြာသား ကိုမ်ိဳးကိုႏွင့္ ကိုရန္ပိုင္စိုးတို႔ကို 
၎ေသြးေသာက္အဖြဲ႕က   ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝက္ေခ်ာင္းေက်း
႐ြာတံတားအနီးတြင္ သတ္ျဖတ္ကာ အေလာင္းကို စြန္႔ပစ္ထားခဲ့
သည္။ အေလာင္းအနီးတဝိုက္တြင္လည္း စြန္ရေဲသြးေသာက္တံ
ဆိပ္မ်ား   ျဖန္႔က်ထဲားခဲ့ေၾကာင္း     ေဒသခံအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက
ေျပာပါသည္။

 ၎ျပင္    အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီကို 
ေထာက္ခံသည့္ ျပည္သူတစ္ဦးကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ဖမ္းဆီး
ရမိျခင္း မရွိသျဖင့္ ေနအိမ္ကို ဗုံးခြဖဲ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

 “အဲေန႔တစ္ေန႔လုံး ႐ြာထမဲွာ ေသနတ္သံေရာ ဗုံးေပါက္
တဲ့အသံေရာ ဆူညံေနတယ္။ NLD ေထာက္ခံသူ အိမ္ကို ဝင္ဖမ္း
တာ   လူမမိလို႔ဆိုၿပီး  အိမ္ကို   ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တယ္။  ၿပီး
ေတာ့ အေဖကို မမိလို႔ဆိုၿပီး သူတို႔(စြန္ရအဲဖြဲ႕)က သမီးကို ႀကိဳး
တုပ္ၿပီး ထြက္သြားၾကတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံရသူ     လူငယ္ႏွစ္ဦးသည္   မည္
သည့္ႏိုင္ငံေရးပါဝင္တီမွ မဟုတ္သည့္အျပင္ ေက်း႐ြာတြင္ ေအး 
ေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾ
ကာင္း ေဒသခံမ်ားက အတည္ျပဳပါသည္။

 အလားတူ ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေရျဖဴၿမိဳ႕ 
နယ္ ဝန္ဖုိ႔ေက်း႐ြာအုပ္စု ကညင္အင္းေက်း႐ြာမွ အသက္ (၅၀) 
ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို အမည္မသိအဖြဲ႕တစ္ခုက ၎၏ေန
အိမ္တြင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

 စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း     တနသၤာရီတိုင္းတြင္ 
စစ္တပ္က ျပည္သူမ်ားကို မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတန္ေနသ
ကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ဩဇာခံ ပ်ဴေစာထီးႏွင့္ ေသြးေသာက္အဖြဲ႕မ်ားက

လည္း NLD ပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတ
ပ္ဖြဲ႕ဝင္(PDF)မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးသ
တ္ျဖတ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ssjtpjlkjea.kjK· sWnjrYeqW,eq.kjafWYÁk edqK·m[.,kiu 
fmj,SJ,qtj\ftj|pJ, enaimj (1) lu·,kiu bu·,KWYf[kjsJ,
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ေမ ၂၊ ၂၀၂၂

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔ ညေန (၄) နာရီအခ်ိန္
ခန္႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ စံျပေက်း႐ြာႏွင့္ ႏွင့္စုံေက်း႐ြာ
အၾကားတြင္   ေဒသခံျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္  နယ္ေျမခံ
စစ္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲအတြင္းပစ္ခတ္
မႈေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး က်ည္ထိမွန္ကြယ္
လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ေသနတ္ပစ္ခံရတဲ့အမ်ိဳးသမီးက မိသားစုနဲ႔အတူ မိဘ 
ေတြဆီ အလည္ျပန္လာတာ။    တိုက္ပြဲျဖစ္ေတာ့  သူက ပုန္းေန

တာ။ ၿပီးေတာ့ ေရေသာက္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး တတဲစ္ခုဆီကို သြား
တဲ့အခ်ိန္မွာပ ဲ ေခါင္းကိုက်ည္ထိမွန္ၿပီး အမဲွာပဲ ေသသြားတယ္။ 
ဘယ္သူမွလ ဲ အေလာင္းမေကာက္ရၾဲကဘူး” ဟု ေဒသခံတစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။

 ေသဆုံးသူသည္   အသက္ (၂၁)   အ႐ြယ္ရွိၿပီး   ႏွင္းစံု
ေက်း႐ြာဇာတိျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္ေန႔ နံ
နက္ (၇)  နာရီတြင္   လမိုင္းပရဟိတအဖြဲ႕က အမ်ိဳးသမီး၏႐ုပ္အ
ေလာင္းကို ေကာက္ယူၿပီး လမုိင္းေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

 “  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး  (  တိုက္ပြဲျဖစ္ေန
တုန္းမွာ) ေသသြားတယ္လို႔ ေဒသခံတစ္ေယာက္က စစ္တပ္ကို 
သြားေျပာတယ္။ သူတို႔က ဂ႐ုမစိုက္တဲ့အျပင္ ဘာမွလည္း လုပ္
မေပးဘူး” ဟု ႏွင္းစုံေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔တိုက္ပြတဲြင္ စစ္တပ္ဘက္က တပ္ 
သား (၁) ဦး ေသဆုံးၿပီး (၂) ဦး ထခိိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း မြန္
ျပည္နယ္ ေတာင္ညိဳျပည္သူ႔ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္
ထားသည္။

 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွင္းစုံေက်း႐ြာအနီးတြင္ 
အမည္မသိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား    လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၿပီး   အခ်ိဳ႕
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ရာဘာၿခံတြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အေစး
ျခစ္သမားမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္းသိမ္း
ယူျခင္းမ်ား   ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္    အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို
လည္း က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

er,|miÕÁnyjk tiukjpWYtsjKutWcj kiuyjwnjeS.cj
am[iÕ,qmJ,tsjxJ, eqSu·,
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇြန္ ၃၊ ၂၀၂၂

 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးက်ဆင္း
လာၿပီး   အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းလည္း  ျမင့္တက္လာသည္။  ၎ျပင္ 
စက္သုံးဆီအပါအဝင္ အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္း အဆမတန္ျမင့္
တက္လာမႈေၾကာင့္  ျပည္သူမ်ားမွာ   စားဝတ္ေနေရး  အလြန္အ
မင္းခက္ခလဲ်က္ရွိသည္။

 စားဝတ္ေနရးခက္ခဲလြန္းသျဖင့္       ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေန
သည့္ၾကားကပင္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
သို႔ မတရားမဝင္,ဝင္ေရာက္မႈမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားျပားလာ
လ်က္ရွိသည္။

 “ဒီမနက္ တစ္မနက္တည္းကိုပဲ ကားအစီး (၂၀) ေက်ာ္ 
ျဖတ္သြားတာ ေတြ႕တယ္။   ညဘက္ေတြမွာ ဘယ္ႏွကားေတာင္ 
သြားေနလဲ မသိႏုိင္ဘူး။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ဆို ကားအစီးေပါင္း 
ရာဂဏန္းနီးပါးပ”ဲ ဟု ေဒသခံေဈးသည္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္သြားေရာက္သူမ်ားသည္ ေရး 
ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္   ေရျဖဴၿမိ ႕ဳနယ္ရွိ  ေတာလမ္းမ်ားကို အသုံး
ျပဳကာ ထိုမွတဆင့္ အာရွလမ္းမႀကီးေပၚသို႔ ခရီးဆက္ၾကသည္။ 
ထို႔ေနာက္  ထားဝယ္ - ထီးခီးလမ္းမွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရား
မဝင္,ဝင္ေရာက္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

 “ကြၽန္မသမီးနဲ႔ ကြၽန္မတူေလး ဒီအပတ္မွာပ ဲ(ထိုင္းကို) 
သြားၾကတယ္။ ဒီမွာအလုပ္မရိွေတာ့ အိမ္ကိစၥေတြ အဆင္မေျပ
ဘူး။ ခုေတာ့ ထိုင္းကို ေရာက္သြားၿပီ။ ပုန္းၿပီးသြားရတာ။ အခု ဒီ
ဘက္ကေန သြားတဲ့သူေတြ မနည္းေတာ့ဘူး။ လူေတြက ကား
နဲ႔အျပည့္ပ”ဲ ဟု ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ထိုင္းသို႔ တရားမဝင္သြားေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ 
လူတစ္ဦးလွ်င္ ဝန္ေဆာင္ခ က်ပ္ (၁၈) သိန္းအထိ ေပးေဆာင္ေ
နရသည္ဟု ဆိုသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္သြားေရာက္မည့္ လူငယ္တစ္
ဦးကလည္း  “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  ခုအေျခအေနနဲ႔    ကြၽန္ေတာ္တို႔အ
တြက္ ဘာအလုပ္မွ မရိွဘူး။ ေက်ာင္းဆက္တက္ဖို႔ကလည္းဗုံးကြဲ
တာ ဘာညာ စုိးရိမ္ေနရေတာ့ ေက်ာင္းမတက္ေတာ့ဘူး။ အိမ္

ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေငြရွာရမယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းကို 
တက္(သြား) မွာ” ဟု ေျပာသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံက   ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို  MOU စနစ္
ျဖင့္ တရားဝင္စတင္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းတရားမဝင္လမ္း
ေၾကာင္းမွ သြားလာေနသူ အမ်ားအျပားရွိေနဆျဲဖစ္သည္။

 “  ကြၽန္ေတာ္တို႔က   ခရီးသည္ေတြကို  ည  (၉)   နာရီ
ေလာက္မွာ   ပို႔ေပးေနတာ။  တစ္ေန႔ကို  ကား  (၁၅)  စီးေလာက္
ထြက္တယ္။ ကားတစ္စီးမွာ (၂၅) ေယာက္ေလာက္ တင္တယ္။ 
ခရီးသည္ေတြကို ----႐ြာက ထမင္းဆိုင္ကို ပို႔ေပးရတယ္။ ၿပီးရင္ 
ထားဝယ္ကကားက သူတို႔ကို လာႀကိဳတယ္” ဟု -----ေက်း႐ြာမွ 
ကားဆရာတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္,ဝင္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံရတဲပ္ဖြဲ႕က ေန႔စဥ္ဖမ္းဆီးရမိေနၿပီး 
၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား 
တစ္ေသာင္းနီးပါးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

alupjlkjmY<×énj,\mcj<tkjl.q\fcj< Tiucj,×iucjc·qiu² tr.,mwcj
qW.,er.kjqU alWnjm[.,\p.,l.
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၂၂

 မြန္ဘာသာျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၌ မွ
တ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရာတြင္  အခက္အခမဲ်ား   ရွိေနၿပီး   လုပ္
ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းအရာရိွမ်ားကို လာဘ္ေငြေပးၿပီးမွ
သာ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ ရရိွေၾကာင္း မြန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မြန္
လူထုအသံကို ေျပာပါသည္။

 “ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္႐ုံက မြန္လိုနာမည္ေပးထားေတာ့ 
လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ လုပ္ေပးလို႔မရဘူးလို႔ သူတို႔က ေျပာတယ္။ 
ကိုယ္ကလည္း နာမည္မေျပာင္းခ်င္ေတာ့ သြားေျပာလိုက္ ျပန္
လာလိုက္နဲ႔ (၃) ႀကိမ္ေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ 
သိန္း (၃၀) လာဘ္ထိုးလိုက္ေတာ့မွပ ဲ (လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္က) 
က်လာတယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရသန္႔စက္႐ုံတည္ေထာင္
ထားသူ မြန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္    မြန္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက  ၎တို႔၏
လုပ္ငန္းနာမည္မ်ားကို မြန္ဘာသာျဖင့္ မွည့္ေခၚထားၿပီး အဆိုပါ 

mWnjn.mvjep,T.,eq. lupjcnj,m[., mHtjpu·tcjr.tWcj 
l.BjecWep,enr

မြန္နာမည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစုိးရဌာနမ်ားက ႀကိဳက္ႏွစ္သ
က္ျခင္းမရိွသျဖင့္     လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္  အ
ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ျငင္းပယ္ေနသည္။

 “ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္အတိုင္း 
ကုမၸဏီနာမည္ကို မြန္လိုေပးထားတယ္။ (လုပ္ငန္းလိုင္စင္) သြား
ေလွ်ာက္တာနဲ႔ ျပႆနာစတက္ေတာ့တာပဲ။ ဟိုေျပာဒီေျပာနဲ႔ 
လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္က လုပ္လို႔မရဘူး။ ပိုက္ဆံေပးလိုက္ေတာ့ 
က်,လာေရာ။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းနာမည္မွာ မြန္စာ,ပါလာတာနဲ႔ သူ
တို႔က အခက္ေတြ႕ေအာင္လုပ္တာပ”ဲ ဟု မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 မြန္နာမည္မွည့္ေခၚရာတြင္ မြန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက 
မြန္မိဘမ်ားလည္း အခက္ေတြ႕ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ မြန္ဘာ
သာျဖင့္ နာမည္မွည့္ေခၚထားေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေမြး
စာရင္းျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အခက္အခမဲ်ား ရိွေနသည္။

 “   ကြၽန္မတို႔ သား  /  သမီးကို  မြန္လိုနာမည္ေပးထား
ေတာ့   ေမြစားရင္းလုပ္လို႔မရဘူးလို႔     ပုဂၢလိကေဆး႐ုံတစ္ခုက
ေျပာတယ္။ မြန္လူမ်ိဳးဆိုေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးကိုမြန္လိုပဲနာမည္
ေပးမွာေပါ့၊ ဘာလို႔လုပ္လို႔မရတာလ ဲ အစိုးရက ဥပေဒထုတ္ၿပီး 
တားထားတာလားဆိုၿပီး သူတို႔ကို  ျပန္ေမးတယ္။  ျငင္းၾကခုန္ၾက
နဲ႔ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူတို႔လက္ခံလိုက္တယ္” ဟု မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္မွ မိ
ခင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇြန္ ၁၀၊ ၂၀၂၂

 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရိွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္အ
မ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္    ဗမာစစ္တပ္တို႔    ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္
ေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ေသာ   ကလိပ္သုတ္၊  လိပ္ပုတ္ႏွင့္  မင္းလွေအး
ေက်း႐ြာမ်ားရိွ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို လုံၿခဳံေရးအေျခ
အေနေၾကာင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 “  အစိုးရဘက္ကေန  ေက်ာင္းဖြင့္ဖို႔ အၿမဲတမ္းေျပာေန
ေပမယ့္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနကို ဘယ္သူမွ တာဝန္မယူရၾဲက
ဘူး။   ရပ္မိရပ္ဖေတြလည္း    အစည္းအေဝးထိုင္ၿပီးၿပီ။   အစိုးရ
ေက်ာင္းေတြ မဖြင့္ျဖစ္ဘူး” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 အစိုးရေက်ာင္းမ်ား မဖြင့္လွစ္ႏုိင္သျဖင့္ အဆိုပါေက်း 
႐ြာမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လာၾကသည္
ဟု ဆိုသည္။

 “ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းက (၂) မ်ိဳး ရိွတယ္။ ကရင္
ပညာေရးဌာနက လာဖြင့္တဲ့ေက်ာင္းရယ္၊ကိုယ့္႐ြာက (၁၀)တန္း
ေအာင္ၿပီးသားသူေတြက သင္ေပးတဲ့ေက်ာင္းရယ္ဆိုၿပီး (၂) မ်ိဳး 
ရွိတယ္။ ကရင္ဆို ကရင္စာ သင္ရမယ္၊ မြန္ဆို မြန္စာသင္ရမယ္။ 

အဲလိုမ်ိဳး   သင္ေပးေနတာေတာ့ ရွိတယ္ ” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

 အစိုးရေက်ာင္းသာမက ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား
ပါ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ လိပ္ပုတ္ေက်း႐ြာတြင္မူ ေက်ာင္း
သား/သူမိဘမ်ားက ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ေရးၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးစပ္
ရာေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ေစေၾကာင္း သိရ
သည္။

 “လိပ္ပုတ္မွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း ဖြင့္ဖုိ႔ လ်ာထား
တုန္းပ။ဲ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းက အတန္းတက္စနစ္ 
မရဘူး။ ေနာက္ၿပီး လုံၿခဳံေရးအရလည္း ဘယ္သူမွ တာဝန္မယူရဲ
ဘူး။ တတ္ႏိုင္တဲ့မိဘေတြကေတာ့ (သူတို႔သားသမီးေတြကို) နီး
စပ္ရာၿမိ ႕ဳေတြ   ႐ြာေတြမွာ ေက်ာင္းသြားထားၾကတာေပ့ါ။ မတတ္
ႏိုင္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ ေက်ာင္းမေနရဘူးေပါ့” ဟု အဆိုပါေဒသ
ခံက ေျပာပါသည္။

COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ အ
ဆိုပါေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း စာသင္ေက်ာင္း
မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

lu·|KÕ·er,ae\Kaene]k.cj< er,|miÕÁnyj pU,tWYaupjK[ÕpjedqrHi 
asiu,rs.qcjek[.cj,m[., mfWcj<lHsj×iucj
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ေမ ၄၊ ၂၀၂၂

 တကသၠိုလ္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ မြန္ျပ

ည္နယ္ နည္းပညာတကသုိၠလ္(ေမာ္လၿမိဳင္)၏ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္

မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၂ ေမလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ 

သင္တန္းေရးရာဌာနသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးၾကရန္ အဆိုပါတကၠသို

လ္က ၂၀၂၂ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတျ္ပန္ခဲ့

သည္။

 ၎အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ၏မိ

ဘမ်ားထံသို႔ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ “၂၀၂၂ ေမလ 

(၁၂)    ရက္ေန႔မွစ၍    ေက်ာင္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္    ျဖစ္ေၾကာင္း”  

ေဖာ္ျပထားသည္။

 “အေၾကာင္းၾကားစာကို ေက်ာင္းသား/သူေတြရဲ႕ မိဘ ေတြဆီ

ကိုပ ဲပုိ႔တယ။္ ကြၽန္မရဲ႕အေၾကာင္းစာလည္း ေရာက္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိ

ဘေတြက ေက်ာင္းမထားေတာ့ဘူး။ အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ဖုိ႔ အရင္းအႏွီး

ထုတေ္ပးမယ္ ေျပာတယ္” ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ(္ေမာ္လၿမိဳင္)မွ ပ

ထမႏွစ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ ေၾကာင့္ 

တကသၠိုလ္မ်ား ၾကာျမင့္စြာ ပိတ္ထားျခင္း၊    စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို  အ

သကသ္ြင္းမည့္   ကြၽန္ပညာေရးစနစ္ကို   သပိတ္ေမွာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္   

တကသၠိုလ္ေက်ာင္းသား/ သအူမ်ားစုမွာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ မ

ရွိေတာ့ဘ ဲစားဝတ္ေနေရးအတြက္ လပု္ငန္းခြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ က်င္လည္

လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

 “အိမ္က မိဘေတြေတာ့ တက္ခ်င္တက္ မတက္ခ်င္ေန ကြၽန္

ေတာ့္သေဘာပဲတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ အခု 2D 3D (ခ်ထဲ)ီ ေရာင္းေန

တယ။္ တစ္ေန႔ တစ္ေသာင္း(၁၀,၀၀၀)ေလာက္ ဝင္တယ္။ ေက်ာင္းတ

က္ဖို႔ကေတာ့   ေစာင့္ၾကည့္ဦးမယ ္” ဟ ု နည္းပညာတကသုိၠလ္(ေမာ္လ

ၿမိဳင္)မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 အသကေ္မြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္   အေထာက္အကူမျဖစ္ႏိုင္

သည့္ စစ္ေကာင္စီ၏ပညာေရးစနစ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားတြင္ ပညာ

သင္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနသမူ်ားလည္း ရွိသည္။

 “ေက်ာင္းလည္း ဆကမ္တကခ္်င္ေတာ့ဘူး။ CDM လုပ္ခ်င္႐ံု

သကသ္က္မဟုတ္ဘးူ၊   အခ်ိန္လည္း မေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး။     အခုေတာ့ 

English Course တစ္ခုတက္ေနတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားတကသုိၠ

လ္တစ္ခုခုမွာ သြားတက္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသ ူ

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ စစ္ေကာင္စီက မိ

ဘမ်ားကို စာေပးပုိ႔ဖိအားေပးလာေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္း

သည္ဟုအထင္ခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုံ

ၿခဳံမႈအာမခံမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔ရန္ မိ

ဘမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္။

 ေမဂ်ာေပါင္း  (၁၇)  ေမဂ်ာ  သင္ၾကားပို႔ခ်ၿပီး  ပံုမွန္အားျဖင့္ 

ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ေသာင္းခ်ီလက္ခံသင္ၾကားေပးေနသည့္ ေမာ္

လၿမိဳင္တကၠသိုလတ္ြင္ ၂၀၂၂ ဧၿပီလ (၃၀) ရကေ္န႔အထိ ေက်ာင္းသား/

သူေပါင္း   (၁,၀၀၀)  ေက်ာ္သာ   လာေရာက္အပ္ႏွံထားသည္ဟ ု သိရ

သည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွပ္ျခင္းကို ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ လက္ခံသြား 

မည္ဟု စစ္ေကာင္စီက ထုတျ္ပန္ထားသည္။

 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအ

သင္း (AAPP) ၏ ထုတျ္ပန္ခ်က္အရ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ေက်ာ

င္းသားေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း အေယာက္ (၇၀) ခန္႔ သတ္ျဖတျ္ခင္းခံထား

ရသည္ဟု သိရသည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၂၂

 ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မြန္ျပည္နယ္  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ  ၿမိဳ႕
ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္ဂိတ္စခန္းမ်ားတြင္   စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လုံ
ၿခဳံေရးတင္းၾကပ္စြာ   ခ်ထားၿပီး   စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား  ျပဳလုပ္
လ်က္ရွီသည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ အစစ္္ေဆးခံ
ရသူ၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္သည္အထိ ၾကမ္းတမ္းစြာ စစ္ေဆး
ေမးျမန္းလ်က္ရိွသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

 “အဓိက,ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြကိုေတြ႕ရင္ အိတ္ေတြ
ကို ေမႊေႏွာက္စစ္ေဆးတယ္။ တရားခံကို ဆက္ဆံသလိုမ်ိဳး ေလ
သံမာမာနဲ႔ ေျပာဆိုေမးျမန္းၿပီး စစ္ေဆးတယ္။ ခုေတာ့ အရပ္ဝတ္
နဲ႔အင္အား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား  သုံးၿပီး   ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ လုံ
ၿခဳံေရးတိုးျမႇင့္ထားတယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ေန
သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက မြန္ျပည္နယ္
တြင္ လာေရာက္တိမ္းေရွာင္ေနသည္ဟု စစ္ေကာင္စီဘက္က 
သတင္းရရွိထားသျဖင့္   ယခုကဲ့သို႔လုံၿခဳံေရးကို   တင္းၾကပ္ထား
သည္ဟု သိရသည္။   ၎ျပင္   ယခုရက္ပိုင္းတြင္း  ျပည္သူ႔ကာ
ကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္( People  Defense  Force – PDF) မ်ားႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိတ္ဆို႔ရွာ
ေဖြဖမ္းဆီးေနသည္။

 လမ္းဆုံလမ္းခြမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္ဂိတ္စခန္းမ်ားတြင္ 
စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈကို တင္းၾကပ္ထားသည့္အျပင္ ဧည့္စာရင္းစစ္
ေဆးမႈကိုလည္း  ေန႔ရာညပါ   တင္းၾကပ္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္  ၿပီးခဲ့
သည့္ဇြန္လဒုတိယအပတ္တြင္ စစ္ေကာင္စီက ၫႊန္ၾကားခဲ့
သည္။

 “ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွာ ဧည့္စာရင္းလာတိုင္ဖို႔ ရာအိမ္မႉး
က လာေျပာသြားတယ္။ လတိုင္း ဧည့္စာရင္းတိုင္ရမယ္လို႔လည္း 
ေျပာသြားတယ္။ (ဧည့္စာရင္း) စာ႐ြက္မွာ မိဘေတြရဲ႕နာမည္၊ ကို
ယ့္နာမည္နဲ႔ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ေတြ ျဖည့္ရတယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးရာတြင္   ေနထိုင္သူဦးေရႏွင့္  အိမ္
ေထာင္စုစာရင္းတြင္ပါရွိသူ လူဦးေရစာရင္းကို ေသခ်ာတိုက္ဆိုင္
စစ္ေဆးရန္   ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမ်ားကို    ၫႊန္ၾကားထား
သည္ဟု ဆိုသည္။

 ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးေနစဥ္   သို႔မဟုတ္  လမ္းဆုံလမ္းခြ
ႏွင့္ ဂိတ္စခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနစဥ္အတြင္းထြက္ေျပး
ျခင္း၊  ျပန္လည္ခုခံျခင္းမ်ား   ျပဳလုပ္ပါက “ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးရန္ ” 
စစ္ေကာင္စီက အမိန္႔ေပးထားသည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ဇြန္ ၂၊ ၂၀၂၂

 ဗမာ့စစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ 
မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ခလယ္-တံခြန္
တိုင္ေဒသ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္
တပ္က ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ အဆက္မျပ
တ္ပစ္ခတ္ေနသျဖင့္  ခလယ္-  တံခြန္တိုင္ေဒသခံမ်ား  စစ္ေဘး
ေရွာင္ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ေမလ   (၂၉)  ရက္ေန႔တြင္    နန္းသိုင္းထြန္း
ေက်း႐ြာရွိ   လူေနအိမ္အနီးသို႔  လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္
ေပါက္ကြဲသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး လူငယ္တစ္ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္လည္း စစ္
တပ္က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ထပ္မံပစ္ခတ္ေနသျဖင့္ ႐ြာသူ႐ြာသား
မ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။

 “ခလယ္-တံခြန္တိုင္တို႔ နန္းသိုင္းထြန္းတို႔မွာဆို႐ြာသား
ေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ အကုန္ထြက္ေျပးကုန္ၿပီ။ မေန႔က လက္နက္
ႀကီးက်ည္  က်ၿပီးေနာက္ပိုင္း   ႐ြာသားေတြက   ေၾကာက္ေနၾက
တာ။ ဒီေန႔လည္း လက္နက္ႀကီးသံ ထပ္ၾကားရျပန္ၿပီဆိုေတာ့ 
႐ြာသားေတြက မေနရေဲတာ့ဘူး” ဟု ခလယ္ေက်း႐ြာမွ အသက္ 
(၆၀) အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 တံခြန္တိုင္ရစဲခန္းဝင္းအတြင္း   တပ္စြဲထားသည့္    စစ္

ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္
မေတာ္က မၾကာခဏဝင္ေရာက္တိုက္ခုိက္ေလ့ရွိၿပီး အမွတ္ 
(၃၀၈) အေျမာက္တပ္ရင္းက စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို လက္
နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ကူေပးေလ့ရိွသည္။ အဆိုပါလက္နက္ႀကီးက်ည္
မ်ားသည္ ေက်း႐ြာအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲသျဖင့္ ေဒသ
ခံျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ေသဆုံးၾကရသည္။

 “  ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသကေတာ့   ကရင္ေဒသျဖစ္တဲ့ အ
တြက္ ကရင္စစ္ေၾကာင္းေတြ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကတယ္။ 
ကားႏွစ္စီး   သုံးစီးနဲ႔ အင္အားဆယ္ခ်ီ    လွည့္လည္သြားလာေန
တာ။ တိုက္ပြဲကလည္း ခဏခဏျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္လို႔ ဗမာ
စစ္တပ္က   ထပ္ၿပီးထိုးစစ္ဆင္လာမယ္ဆိုရင္ တိုက္ပြဲအႀကီးႀကီး
ျဖစ္ဖို႔ ရွိတယ္။   စစ္ျဖစ္ရင္ေတာ့  ျပည္သူေတြက  ေသခ်ာေပါက္
ဒုကၡေရာက္တာေပ့ါဗ်ာ” ဟု တံခြန္တိုင္ေက်း႐ြာမွ နာေရးကူညီမႈ
အသင္းဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ခလယ္-တံခြန္တိုင္ေဒသတြင္ တိုက္ပြမဲ်ား ဆက္လက္ ျ
ဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လိုင္ကနီစသည့္ 
မြန္ေက်း႐ြာမ်ားဘက္သို႔   တိမ္းေရွာင္ေနၾကရၿပီး   လက္ရိွအခ်ိန္
အထိ   ေဒသခံျပည္သူ  တစ္ေသာင္းနီးပါး   စစ္ေဘးေရွာင္ေနရ
ေၾကာင္း သိရသည္။

ssjtpjk ek[,RW.TYqiu² lkjnkj}kJ, aSkjm\ptjpsjKtjen
q\fcj< Klyjøt·KWnjtiucjedqK·m[., erH.cjtimj,enr
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ဇြန္ ၆၊ ၂၀၂၂

 အာဏာသိမ္းၿပီးတစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ စက္သုံး
ဆီေဈးႏႈန္းမ်ား  အဆမတန္ျမင့္မားလာသည့္အျပင္  စက္သုံးဆီ
ျပတ္လပ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕အသီး
သီးရိွ     ဆိုင္ကယ္အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္    အၾကပ္အ
တည္း ေတြ႕ႀကဳံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

 အာဏာမသိမ္းမီအခ်ိန္တြင္ စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမွာ (၁) 
လီတာလွ်င္ (၄၄၀)က်ပ္ ရိွခဲ့ရာမွ အာဏာသိမ္းၿပီး (၁)ႏွစ္ေက်ာ္
အၾကာတြင္ (၁)   လီတာလွ်င္   က်ပ္ (၂,၀၀၀) ေက်ာ္အထိ ျမင့္
တက္လာခဲ့သည္။

 “အရင္ကဆို က်ိဳက္မေရာကေန ေမာ္လၿမိဳင္အထိကို 
(၂,၅၀၀) ေပးရင္ေတာင္ လိုက္(ပို႔)ႏိုင္တယ္။ ဆီ (၃,၀၀၀) ဖိုးဆို 
တစ္ရက္နီးပါး ေမာင္းလို႔ရတယ္။ ခုလက္ရွိမွာေတာ့ ဆီေဈးက 
(၂,၂၅၀) ထိ တက္သြားတယ္။ က်ိဳက္မေရာကေန ေမာ္လၿမိဳင္
ဆို (၆,၅၀၀) ေပးမွ   သြားႏိုင္ေတာ့မယ္  ”  ဟု ဆိုင္ကယ္အငွား
ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္း   ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္  တစ္
ရက္လွ်င္ အျမတ္ေငြ (၆,၀၀၀) ခန္႔သာ ရရိွေနၿပီး အခ်ိ ႕ဳရက္မ်ား

တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ အျမတ္ေငြ (၂,၀၀၀)   ခန္႔သာ  ရွာေဖြႏိုင္သ
ျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲလာေၾကာင္း အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား
က ေျပာပါသည္။

 “ခုဆို ႐ြာကေန ေမာ္လၿမိဳင္တက္ဖို႔ ဆိုင္ကယ္ကို ဆီအ
ျပည့္ျဖည့္မယ္ဆိုရင္    တစ္ေသာင္းခြဲ  (၁၅,၀၀၀)  ေလာက္ကုန္
မယ္။ စက္သုံးဆီကလည္း ေ႐ႊေဈးလိုပဲ တက္ၿပီးရင္းတက္ေန
တယ္။ အလုပ္မရွိရင္ ဘယ္မွမသြားရဘဲူး” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္
မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ကမာၻ႔ေရနံေဈးႏႈန္း       ျမင့္တက္လာသည့္အျပင္   စစ္
ေကာင္စီက  အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ စက္သုံးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရးကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ေနမႈတို႔ေၾကာင့္ စက္သုံးဆီအျပင္ အျခားေသာ အေျခခံ
စားေသာက္ကုန္မ်ားလည္း ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

 “တစ္ေန႔ဟင္းခ်က္ဖို႔ဆို (၈,၀၀၀) နီးပါးေလာက္ ကုန္
တယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ စားဖို႔ေတာင္ မနည္း႐ုန္းကန္ရမွာ” ဟု က်ိဳက္
မေရာၿမိ ႕ဳနယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

skjqu·,SJe{,×énj, aSmtnj\mcj<tkjl.qvj<atWkj 
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ေမ ၂၀၊ ၂၀၂၂

 စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာ 
ေသာ  ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္    ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
စနစ္ ပ်က္စီးသျဖင့္   လုပ္ငန္းထိခိုက္နစ္နာရေၾကာင္း    မြန္ျပည္
နယ္ကုန္သည္အသိုင္းအဝိုင္းက မြန္လူထုအသံကို ေျပာပါသည္။

 အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၏ 
ေဈးႏႈန္းမ်ား မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာတြင္ 
ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

 “ဒီေန႔ ပစၥည္း (၁၀) သိန္းဖိုး ဝယ္ရင္းလိုက္တယ္ဆိုပါ
စို႔။ အဲဒါကို ေရာင္းခ်ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္က် ထပ္ၿပီးသြား
ဝယ္ရင္ အေဲဈးမရေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္အိတ္ထကဲ စိုက္ၿပီး ဝယ္ရ
တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမေကာင္းေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈ
န္းေတြလည္း မတည္ၿငိမ္ေတာ့ဘူး  ”  ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ    လွ်ပ္စစ္
ပစၥည္းဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စရိတ္ ႀကီးမားျခင္း၊ ေငြေၾကးတန္ဖိုး 
မတည္ၿငိမ္ျခင္းအျပင္ လုံၿခဳံေရးအရပါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ကုန္သည္အမ်ားစုမွာ အက်ိဳးအျမတ္ကို မၾကည့္ႏိုင္
ဘ ဲလုပ္ငန္းမပိတ္သိမ္းရေရးအတြက္သာ အားတင္းၿပီးလုပ္ကိုင္ 

ေနၾကရသည္။

 “ဒီေခတ္မွာေတာ့ စီးပြားျဖစ္လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ကို
ယ့္လုပ္ငန္း မရပ္သြားဖို႔ ဆက္လည္ပတ္ႏိုင္ဖုိ႔ပ ဲထိန္းသိမ္းၿပီးလု
ပ္သြားေနရတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ေထာင္တဲ့သူေတြလည္း မၾကာပါ
ဘူး၊ ျပန္ပိတ္လိုက္ရတာပဲ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္မွ ကားဆိုင္ကယ္အပုိ
ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္တစ္ခုမွ ဆိုင္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ေဈးကြက္မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္    ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အ
ေျခအေနၾကည့္ၿပီး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလၿဲပီး ေရာင္း
ခ်ေနရသည္။

 “ႀကိဳးတစ္ေခြဆို အရင္က (၇၀,၀၀၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ ေပး
ရတယ္။ အခုဆို တစ္သိန္းခြဲ ႏွစ္သိန္းနီးပါး ျဖစ္သြားၿပီ။ (အရင္ 
(၇၀,၀၀၀) နဲ႔ ဝယ္တာကို အျမတ္တင္ၿပီး တစ္သိန္းနဲ႔ ေရာင္းလို
က္တယ္ဆိုပါစို႔) အရင္ (၇၀,၀၀၀) နဲ႔ ႀကိဳးေခြကိုပ ဲ(တစ္သိန္းနဲ႔) 
ခု ဝယ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ အလဲိုဆို ကိုယ့္အိတ္ထကဲ ထပ္စိုက္ရျပ
န္တာပ။ဲ ခုက   အဒဲီလို ျဖစ္ေနတယ္ ”  ဟု မုဒုံၿမိဳ႕မွ ဆိုင္ပိုင္ရွင္က 
ေျပာပါသည္။
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