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အတဲွ ၁၊ အမှတ် ၁၈ ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ 
 

 

 
 
ြမန်မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအား အစဉ်အဆက် ေထာက်ခံ 

အားေပးခ့ဲေသာ ကွယ်လွန်သွား=ပီြဖစ်သည့် ချက်သမAတCုိင်ငံ 
သမAတေဟာင်း Mr. Václav Havel ၏ အုဏ်ဂူတွင် 
အမျTိးသားညီUွတ်ေရးအစုိးရ၊ လူWအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ြပည် 
ေထာင်စုဝန်Yကီး ဦးေအာင်မျTိးမင်း အပါအဝင် အစုိးရ အဖဲွ\ဝင် 
ဝန်YကီးCှင့် ချက်Cုိင်ငံဆုိင်ရာ NUG ကုိယ်စားလှယ် တုိaက 
စက်တင်ဘာ ၄ ရက်တွင် အမှတ်တရ ပန်းြခင်းချကာ 
အေလးြပTခ့ဲdကသည်။  

မစfတာ Havel သည် ၁၉၈၈ ြပည်သူW အေရးေတာ်ပုံ 
ကာလကတည်းက ြမန်မာ့ဒီမုိကေရစီေရး အား ေထာက်ခံခ့ဲသူ 
ြဖစ်သည်။  

 
 
“စစ်အုပ်စုက ဦးေဆာင်ြပီး လုပ်နုိင်ေချရိှတ့ဲ ေရွးေကာက်ပဲွ 
ကိစ္ကုိ ထည့်သွင်းေဆွးေနွးေနတာက အင်မတန် အန္ရာယ် 
ြကီးရုံသာမက ဒီမုိကေရစီအေရးအတွက် အသက်ေတွ၊ 
လွတ်လပ်မှေတွေပးြပီး တုိက်ပဲွဝင်ေနြကတ့ဲ ြမန်မာြပည်သူ 
ေတွကုိ အဆုံးစွန်ဆုံး ေစာ်ကားရာလည်း ေရာက်ပါတယ်။ အခု 
ကျွ န်ေတာ် စကားေြပာေနတ့ဲအချိန်မှာတင်ကုိ ဒီြပည်သူေတွ 
ဟာပဲ သံေြခချင်းခတ်ခံထားရ၊ ညှဥ်းပန်းနိှပ်စက်ခံေနရ၊ ေသ 
ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရတ့ဲ အေြခအေနမှာ ရိှေနတာ ြဖစ်ပါ တယ်။ 
ကျွ န်ေတာ်တ့ုိန့ဲ စည်းလုံးညီညွတ်မှကုိ ြပြပီး ရပ်တည်ေပးပါ။ 
မဟာမိတ်ြပုမှေတွ၊ ချိတ်ဆက်မှေတွ ြပုလုပ် ေပးပါ။ 
တစ်ေနရာရာမှာ ဒီမုိကေရစီကုိ ြခိမ်းေြခာက်ခံရ တာ ဟာ 
ေနရာတကာမှာ ြခိမ်းေြခာက်ခံရတာပါပဲ။” 
 
ဦးေအာင်မျိုးမင်း၊ ၂၀၂၂ ခုCှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်ေနaက 
ချက်Cုိင်ငံတွင် ြပုလုပ်သည့် Forum 2000 တွင် 
ေဆွးေCွးချက်။ 
 
 
စစ်ကုိင်းတုိင်း၊ ဒီပဲယင်းြမို့နယ်၊ မူးကမ်းြကီးေကျးရွာအား 
အြကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီလက်ေအာက်ခံ တပ်များက မီးရ့ိှဖျက် 
ဆီးြခင်းနှင့် ဓားစာခံ ဖမ်းဆီးသွားြခင်းအေြခအေနနှင့် 
ပတ်သက်၍ ေဒသခံတစ်ဦးအား ဆက်သွယ်ေမးြမန်းြခင်း 

စာမျက်Cှl ၃  



 M I N I S T R Y  O F  H U M A N  R I G H T S                      
 

 

 
2 

 

 

တုိင်dကားတ့ဲအခါ တိကျခုိင်လုံတ့ဲ သတင်းအချက် 
အလက်ေတွ ြဖစ်ဖုိa က အေရးYကီးတာေdကာင့် မိဘြပည်သူ 
တုိaအေနနဲa ေပးပုိa တုိင်dကားရာ မှာ - 
 

§ မည်သူ/မည်သည့်အဖဲွ\အစည်းက 
ကျpးလွန်ပါသလဲ? 

§ မည်သူ/မည်သူေတွက ကျpးလွန်ြခင်းခံရပါသလဲ? 

§ ဘယ်ေနရာမှာြဖစ်ပွားခ့ဲတာလဲ? 

§ ဘယ်အချန်ိမှာြဖစ်ပွားခ့ဲပါသလဲ? 

§ ဘာေတွကုိ ကျpးလွန်ခ့ဲတာပါလဲ? 

§ ဘယ်လုိမျTိးကျpးလွန်ခ့ဲပါသလဲ?  
စတ့ဲ အချက်အလက်ေတွ တတ်Cုိင်သမr 
တိတိကျကျ ပါရိှဖုိa လုိအပ်ပါတယ်။  

MOHR အေနနဲa ရရိှလာတ့ဲ တုိင်dကားမuမှတ်တမ်းေတွကုိ 
စနစ်တ ကျ စုစည်း=ပီး တရားမrတမu ရရိှဖုိaအတွက် 
အစွမ်းကုန် YကိTးစား ေဆာင်ရvက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  
ေပးပုိaတုိင်dကားရာမှာ လူWအခွင့်အေရးဝန်Yကီးဌာန – MOHR 
ရဲ\ Facebook Page ၊ ဒါမှမဟုတ် email လိပ်စာြဖစ်တ့ဲ 
report@mohr.nugmyanmar.org ကုိ ဆက်သွယ်ေပးပုိa 
တုိင်dကားCုိင်ပါတယ်။ 
 

 
မိဘြပည်သူများခင်ဗျာ… 
မိမိကုိယ်တုိင် လူWအခွင့်အေရး ချTိးေဖာက်ခံရသည် ြဖစ်ေစ၊ 
ကုိယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူWအခွင့်အေရး ချTိးေဖာက်ခံရမuေတွ 
ရိှေန သည်ြဖစ်ေစ ထိေရာက်တ့ဲ အေရးယူမu၊ တရားမrတမu 
ေဖာ်ေဆာင် Cုိင်ဖုိa အမျTိးသား ညီUွတ်ေရးအစုိးရ – NUG ရဲ\ 
လူWအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ ဝန်Yကီးဌာန – MOHR ကုိ တုိင်dကား 
Cုိင်ပါတယ်။  

(၂၈ %သဂတု် မ ှ၁၄ စက်တင်ဘာအထ)ိ 
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(စက်တင်ဘာ ၁ - ၁၅ ရက် အတွင်း) 
 
အdကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီက စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၅ 
ရက်အတွင်း လူWအခွင့်အေရးချTိးေဖာက်မuများ ကျpးလွန်ခ့ဲရာ၌ 
အများဆုံး ကျpးလွန်ခ့ဲသည့် ပုံစံသုံးမျTိးမှာ ြပည်သူများ၏ 
ကုိယ်ပုိင်ပစfည်းများအား ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ဥပေဒမ့ဲ သတ်ြဖတ် 
ြခင်း Cှင့် တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးြခင်းတုိa ြဖစ်သည်။  
 
၁။ ကုိယ်ပုိင်ပစ္ည်းများအား ဖျက်စီးခံရမှ 
စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်တာအတွင်း အdကမ်းဖက်စစ် 
ေကာင်စီက ြပည်သူများ၏ ကုိယ်ပုိင်ပစfည်းများအား 
ဖျက်ဆီးမu အနည်းဆုံး ၂၂ Yကိမ် ြပTလုပ်ခဲသ့ည်။ ကျpးလွန်မu 
ေdကာင့် ေနအိမ်ရာေပါင်းများစွာ မီး�ိu\ဖျက်ဆီးခံခ့ဲရကာ 
ြပည်သူများ အုိးအိမ်စွန်aခွာ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲd့ကရသည်။ 

ကုိယ်ပုိင်ပစfည်းများ ဖျက်ဆီးခံရမuအများဆုံးခံရသည့်ေဒသမှာ 
မေကွးတုိင်းြဖစ်=ပီး အနည်းဆုံး ငါးYကိမ် ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်။  
 
၂။ ဥပေဒမ့ဲ သတ်ြဖတ်မှများ 
အdကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီသည် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၅ 
ရက်အတွင်း ဥပေဒမ့ဲသတ်ြဖတ်မu အနည်းဆုံး ၁၂ မu 
ကျpးလွန်ခ့ဲရာ အနည်းဆုံး ြပည်သူ ၁၅ ဦး ေသဆုံးခ့ဲသည်။ 
ေသဆုံးသူများ၌ အသက် ရှစ်Cှစ်အရvယ် ကေလးငယ်မှ 
အသက် ၆၀ အရvယ် သက်Yကီးရvယ်အုိများအထိ ပါဝင်ကာ 
စစ်ကုိင်း တုိင်းတစ်ခုတည်းတွင် ဥပေဒမ့ဲသတ်ြဖတ်မu အနည်း 
ဆုံး ငါးYကိမ် ရိှခ့ဲသည်။  
 
၃။ တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှ 
စက်တင်ဘာလဆန်း Cှစ်ပတ်အတွင်း အdကမ်းဖက် 
စစ်ေကာင်စီက တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမu အနည်းဆုံး ၁၄ 
Yကိမ် ြပTလုပ်ခ့ဲရာ အနည်းဆုံး ၆၁ ဦး ဖမ်းဆီးခံခ့ဲရသည်။ 
ဖမ်းဆီးမu အများဆုံး ကျpးလွန်ခံရသည့်ေဒသမှာ တနသ�ာရီ 
တုိင်းြဖစ်ကာ အနည်းဆုံး ေြခာက်Yကိမ် ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်။  

 
စစ်ကုိင်းတုိင်း၊ ဒီပဲယင်းြမို့နယ်၊ မူးကမ်းြကီးေကျးရွာအား အြကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီလက်ေအာက်ခံ တပ်များက မီးရ့ိှဖျက်ဆီးြခင်းနှင့် 
ဓားစာခံ ဖမ်းဆီးသွားြခင်းအေြခအေနနှင့် ပတ်သက်၍ေဒသခံတစ်ဦးအား ဆက်သွယ်ေမးြမန်းြခင်း 
 
ေမး။ မူးကမ်းYကီးရvာ မီး�ိu\ခံရမuက ဘယ်ရက်ေလာက်က 
ြဖစ်သွားတာလဲ။ 
ေြဖ။ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်ေနa ြဖစ်ပါတယ်။ မနက်ပုိင်း 
စစ်ေdကာင်းထုိးလာတယ်။ ၃ နlရီCှင့် ၁၄မိနစ် အချန်ိမှာ 
မီးစ�ိu\တာပါ။ ပထမတစ်ရက်က အိမ်ေြခ ၄၀ ေကျာ်ေလာက် 
�ိu\တာ။ ဒုတိယရက်က အိမ်ေြခ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေလာက် 
ထပ်�ိu\တယ်။ တတိယရက်မထွက်ခင်မှာ ေနရာအCံှaအြပား 
�ိu\သွားတယ်။ သုံးရက်တိတိမူးကမ်းYကီးေကျးရvာထဲမှာ ေနတာ 
ပါ။  မနက်ပုိင်း ၁၀ နlရီခဲွ၊ ၁၁ နlရီေလာက်မှာ လက်နက်Yကီး 
ေတွနဲa ထု=ပီး ရvာေတာင်ပုိင်းကေန စ=ပီးဝင်လာတာပါ။ ရvာထဲ 

ဝင်တယ်၊ ေနရာေတွ လှည့်dကည့်တယ်။ မီး�ိu\မခံရတ့ဲအိမ်ေတွကုိ 
ေသာ့ေတွ �ုိက်ဖွင့်တယ်။ ပစfည်းေတွ ေမ�ေCှlက်ယူသွားတယ်။ 
ညေနပုိင်း ၃ နlရီနဲa ၁၄ မိနစ်မှ မီးစ�ိu\တယ်။  
ေမး။ သူတုိa လက်နက်ေတွနဲa ဝင်လာေတာ့ ယူနီေဖာင်း 
ဝတ်ထားလား။ အင်အား ဘယ်ေလာက်ေလာက် ရိှလဲ။  
ေြဖ။ အဲဒါေတာ့ က�န်ေတာ် မသိဘူး။ အင်အားက ၁၃၀ 
ေလာက်ရိှပါတယ်။  
ေမး။ ဘယ်တပ်ကလုိaေရာ သိလုိက်ရလား။ 
ေြဖ။ အဲဒီလုိလည်း မသိရဘူး။ တပ်ေပါင်းစုလုိaပဲ သိရတယ်။  
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ေမး။ လက်နက်Yကီးေတွ ပစ်=ပီးဝင်လာေတာ့ ထိခုိက်ဒဏ်ရာ 
ရေတွ ရိှေသးလား။  
ေြဖ။ အဲဒီလုိေတာ့ မရိှပါဘူး။ စစ်ေdကာင်းဝင်လာေတာ့ 
ဓားစာခံေတွကေတာ့ သုံးေယာက် မိသွားပါတယ်။ စစ်ေdကာင်း 
ဝင်လာေတာ့ အိမ်ကုိ စိတ်မချလုိa မထွက်ေသးတ့ဲသူမျTိးနဲa 
တစ်ေယာက်က စစ်ေdကာင်းထွက်=ပီးဆုိ=ပီး ေတာထဲ ပုန်းေန 
ရင်းကေန မိ=ပီး ဖမ်းမိသွားတာ။ Cှစ်ေယာက်က ရvာထဲမှာပဲ 
မိသွားတာ။ တနa်ဆည်နယ်ဘက်အထိ ဓားစာခံေတွ ပါသွား 
တယ်လုိa dကားတယ်။  
ေမး။ ဒါဆုိ ဓားစာခံ သုံးေယာက်မှာ Cှစ်ေယာက်က သူတုိa 
ဝင်လာကတည်းက မိသွားတာေပါ ့အဲဒီလုိလား။  
ေြဖ။ Cှစ်ေယာက်က ၁၂ နlရီေလာက်က မိသွားတာ၊ 
တစ်ေယာက်ကေတာ့ သူတုိaြပန်ထွက်ေတာ့မှ မိသွားတာ။  
ေမး။ သူတုိa ဘယ်ေနaေလာက် ြပန်ထွက်သွားတာလဲ။ 
ေြဖ။ ၁၀ ရက်ေနa ၁၂ နlရီေလာက်မှာ ြပန်ထွက်သွားတာ။ 
ေမး။ ဓားစာခံေတွက အမျTိးသားလား၊ အမျTိးသမီးေတွေရာ 
ပါေသးလား။  
ေြဖ။ အမျTိးသမီး မပါ ပါဘူး၊ အမျTိးသားေတွပဲ။ တစ်ေယာက်က 
၂၅ Cှစ် ဝန်းကျင်ေလာက်ရိှမယ်။ တစ်ေယာက်က ၅၀ 
ဝန်းကျင်ေလာက်ရိှမယ်။ ေနlက်တစ်ေယာက်က ၃၀ 
ေကျာ်ေလာက်လုိa ထင်ရတာပါပဲ။လမ်းမှာေတာ့ သူတုိaနဲa စစ်သား 
ေတွနဲa တစ်ေယာက်ြခားစီထား=ပီး လက်နက်Yကီးေတွ ထမ်းခုိင်း 
တာ၊ ကျည်ဆန်ေတွ ထမ်းခုိင်းတာတုိa လုပ်ခုိင်းတယ်လုိa 
သိရတယ်။ စခန်းချတ့ဲ ေနရာေတွမှာဆုိ သူတုိaကုိ ထမင်းချက် 
ခုိင်းတယ်။ ေတာက်တုိမယ်ရ လုပ်ခုိင်းတယ်လုိa သိရတယ်။  
ေမး။ ဖမ်းဆီးခံလုိက်ရတ့ဲ ဓားစာခံေတွေရာ ြပန်လွတ်လာ 
=ပီလား။ 
ေြဖ။ ြပန်လွတ်လာ=ပီ လွန်ခဲတ့ဲ့ Cှစ်ရက်ေလာက် (dသဂုတ် ၂၆ 
ရက်) က ြပန်ေရာက်တာပါ။ 
ေမး။ ြပန်လာေတာ့ ဘယ်ေနရာကေန ြပန်လာတာလဲ။ 
ေြဖ။ တနa်ဆည်ကေန ြပန်လာရတာလုိa ေြပာတယ်။ 
စစ်သားေတွကုိေတာ့ ဟက်စကီး (ရဟတ်ယာဉ်) နဲa လာေခ� 
သွား=ပီး "မင်းတုိaလည်း ြပန်dကေတာ့" ဆုိ=ပီး ဒီတုိင်း 
ထားခဲတ့ာလုိa ေြပာပါတယ်။ ဓားစာခံေတွက တြခားရvာက  
ေနေရာဆုိ ၄၀ ေကျာ်ေလာက် ပါသွားတာ။ 
 

ေမး။ ဓားစာခံ ၄၀ ေကျာ်ဆုိတာက ဒီပဲယင်း တစ်=မိT\နယ်လုံးက 
ေြပာတာလား။ 
ေြဖ။ ဟုတ်ပါတယ်။  
ေမး။ ဒါနဲa စစ်သားေတွက အိမ်ေတွ မီး�ိu\တုန်းက ရvာထဲမှာပဲ 
ေနသွားdကတာလား။ 
ေြဖ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ရvာထဲမှာပဲ ေနသွားတာပါ။ သူတုိaေန 
သွားတာ ေနရာအCံှအြပား ၄၊ ၅  အိမ်ေလာက် ရိှပါတယ်။ 
မီးမ�ိu\တ့ဲ အိမ်ေတွကုိ ေသာ့ေတွ �ုိက်ဖွင့်၊ ပစfည်းေတွ ေမ�ေCှlက် 
ယူသွားတယ်။  
ေမး။ အားလုံးစုစုေပါင်း အိမ်ေြခဘယ်ေလာက် အ�ိu\ခံလုိက်ရလဲ။  
ေြဖ။ ၅၆၀ ေကျာ်ေလာက် �ိu\ခံလုိက်ရပါတယ်။ 
ေမး။ ေနlက်ထပ်ေရာ တြခားထိခုိက်မuေတွ ရိှေသးလား။  
ေြဖ။ ထိခုိက်မuကေတာ့ လက်နက်Yကီးထိတ့ဲအိမ်ေတွ ရိှတယ်၊ 
ဘုန်းYကီးေကျာင်းေတွလည်း ထိခုိက်သွားတယ်။  
ေမး။ အိမ်ေြခဘယ်ေလာက် ထိခုိက်သွားလဲ။ 
ဘုန်းYကီးေကျာင်းကေရာ ဘာေတွ ပျက်ဆီးသွားလဲ။ 
ေြဖ။ ဘုန်းYကီးေကျာင်း တစ်ေကျာင်းက ကားတစ်စီး 
ပါသွားတယ်။ အိမ်ေတွထဲမှာကေတာ့ ေြပးရင်း လ�ားရင်းနဲa 
ကျန်ခ့ဲတ့ဲ ဆုိင်ကယ်ေတွ စီးသွားတယ်။ တချTိ\ကုိ 
မီး�ိu\ဖျက်ဆီးသွားတယ်။  
ေမး။ ကားတစ်စီးပါသွားတယ်ဆုိတာက မီး�ိu\သွားတာလား။ 
ေြဖ။  ဘုန်းYကီးေတွကလည်း ထွက်ေြပးေတာ့ ေသာ့ယူ=ပီး 
ရvာထဲကုိ လှည့်ပတ်သွားတာေပါ။့ ရvာက ၂ မုိင် ပတ်ချာလည် 
ေလာက်ရိှေတာ့ ရvာထဲကုိ သူတုိaက ကားေတွနဲa ပတ်တယ်။ 
ဆုိင်ကယ်ေတွနဲa ပတ်တယ်။ သူတုိa အသုံးြပT=ပီးေတာ့ ထွက်တ့ဲ 
မနက်ေရာက်ေတာ့ လမ်းေပ�တင်=ပီး မီး�ိu\ခ့ဲတာပါ။  
ေမး။ ဆုိင်ကယ်က ဘယ်Cှစီးေလာက် အ�ိu\ခံလုိက်ရလဲ။  
ေြဖ။ ဆုိင်ကယ်ေတွက ၅ စီးေလာက် အ�ိu\ခံလုိက်ရတယ်။ ဒါက 
ပထမ စစ်ေdကာင်းေပါေ့နl်၊ ဒုတိယစစ်ေdကာင်း ဝင်လာေတာ့ 
မူးကမ်းYကီးနဲa ၂ မုိင်ေလာက်အကွာေပါ ့၊ ေရ�ဂူYကီး ဘုန်းYကီး 
ေကျာင်းကုိ ဝင်တယ်။  
ေမး။ ရvာက Cှစ်Yကိမ်ဆက်တုိက် �ိu\ခံရတယ်လုိa သိရပါတယ်။ 
ပထမစစ်ေdကာင်းထုိးခံရတုန်းက ြဖစ်စဉ်ေလး ေြပာြပေပး 
ပါလား။ 
ေြဖ။ ပထမ စစ်ေdကာင်းထုိးခံရတုန်းက အိမ်ေြခ ၁၆၅၊ ၁၇၀ 
ေလာက် ပါသွားပါတယ်။  
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ေမး။ ဘယ်ေနaေလာက်ကလဲ။ 
ေြဖ။ Cှစ်လေလာက်ရိှ=ပီ ဆုိေတာ့ မမှတ်မိေတာ့ဘူး။  
ေမး။ အဲဒီတုန်းကေရာ ဘာေတွြဖစ်ေသးလဲ။ ထိခုိက်မuေတွေကာ 
ရိှခဲေ့သးလား။ 
ေြဖ။ အဲဒီတုန်းကေတာ့ အိမ်ေတွထဲဝင်တယ် မdကာဘူး။ 
ဘုန်းYကီးေကျာင်းထဲ အရင်ဝင်တာ ေရ�သိမ်ေတာ်ေကျာင်း 
ဝင်သွား=ပီး စစ်ေဘးေရှာင်ြပည်သူေတွဆီမှ ပုိက်ဆံနဲaေရ�ေတွ 
ယူသွားတယ်လုိa ေြပာပါတယ်။ ဘုန်းYကီးေကျာင်းထဲပဲ ဝင်=ပီး 
ြပည်သူေတွကုိေတာ့ ဓားစာခံ မေခ�သွားပါဘူး၊ ပုိက်ဆံေတွနဲa 
ေရ�ေတွပဲ ယူသွားတာပါ။ ဒုတိယစစ်ေdကာင်းက ၁၁ ရက်ေနaမှာ 
ထပ်ဝင်တာပါ။ က�န်ေတာ်တုိaရvာကုိ မဝင်ဘဲ ရvာနဲa 
မလှမ်းမကမ်းက ေရ�ဂူYကီးကုိ ဝင်သွား=ပီး ေဒသ 
ကာကွယ်ေရးတပ်က ဖမ်းမိတ့ဲ ရဲေဘာ် ၄ ေယာက်ကုိ အဲဒီမှာ 
ပစ်သတ်သွားခ့ဲတယ်။  
ေမး။ ေသနတ်ဒဏ်ရာေတွေရာ ေတွ\လား။ 
ေြဖ။  ေတွ\ပါတယ်။  
ေမး။ အေလာင်းကုိေရာ ြမင်ရလား။  
ေြဖ။ က�န်ေတာ်ကုိယ်တုိင်ေတာ့ မြမင်ရပါဘူး။ ရvာမှာ 
လာပစ်သွားေတာ့ ြမင်တ့ဲလူေတွေတာ့ ရိှပါတယ်။  
ေမး။ ေရ�ဂူYကီးကုိဝင်တ့ဲ ဒုတိယ စစ်ေdကာင်းက ဘယ်ရvာကုိ 
ဝင်တာလဲ။ တြခား ဘာေတွေရာ လုပ်သွားေသးလဲ။  
ေြဖ။ လက်လုပ်ရvာက အိမ် ငါးလုံးေလာက် မီး�ိu\သွားတယ်။ 
က�န်ေတာ်တုိaရvာကုိ မဝင်ဘဲနဲa ေရ�ဂူYကီးေကျာင်းကုိ ဝင်တယ်။ 
ဘုန်းYကီးေကျာင်းမှာ ြပည်သူေတွအပ်ထားတ့ဲ ေရ�ေတွနဲa 
ပုိက်ဆံေတွ ဝင်ေမ�ေCှlက်=ပီး ယူသွားတယ်လုိa သိရပါတယ်။  
ေမး။ ဘုန်းYကီးေကျာင်းမှာက လူေတွေရာ ရိှတာလား။ 
ေြဖ။ ဘုန်းYကီးေကျာင်းေတွမှာက စစ်ေdကာင်းထုိးလာရင် 
ဟုိရvာက ဝင်လာ၊ ဒီရvာက ဝင်လာတ့ဲ စစ်ေရှာင်ေတွေတာ့ 
ရိှတာေပါ ့၊ စစ်ေdကာင်းဝင်လာေတာ့ ထွက်ေြပးdကတာ။  
ေမး။ ရvာကုိ စစ်ေdကာင်းCှစ်ခါ ထုိးခံရ=ပီး မီး�ိu\ခံရတာလည်း 
ရိှေတာ့ အခုေကာ အေြခအေနက ဘယ်လုိရိှေနလဲ။ 
ေြဖ။ ြပည်သူေတွ ေတာ်ေတာ်ေလး ဒုက�ေရာက်သွားတယ်။ 
က�န်ေတာ်တုိa ရvာဆုိ အိမ်ေြခ ၁၈၀၀ ေလာက်ရိှတာ ၈၀၀၊ ၉၀၀ 
ေလာက်က မီးထဲပါသွားေတာ့ စားဝတ်ေနေရး အခက်ခဲေတွ၊ 
ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး အခက်အခဲေတွ အများYကီး ရိှတာေပါ။့ 
ဆုိင်Yကီးေတွလည်း အ�ိu\ခံလုိက်တယ်။ ေဆးဝါပစfည်းေတွက 
အစ အများYကီး လုိအပ်ေနတာပါ။  

ေမး။ ဆုိင် Yကီးေတွ ပါသွားတယ်ဆုိေတာ့ 
ဘယ်ေလာက်များပါသွားလဲ။ ဘယ်လုိ ဆုိင်ေတွလဲ။  
ေြဖ။ ကုန်စိမ်းဆုိ=ပီး ေဈးေလးလုပ်ထားတ့ဲ ဆုိင်ေတွေရာ၊ 
ရvာထဲမှာ ကုန်ေြခာက်ဆုိင်ေတွေရာ၊ ြပန်=ပီ ေရာင်းချတ့ဲ 
ဆုိင်ေတွေရာ၊ အဲဒ့ီဆုိင်ေတွ ပါသွားတာပါ။ ရvာနီး 
ပတ်ချာလည်ကလည်း က�န်ေတာ်တုိaရvာကုိ အားကုိး=ပီး 
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပTေနရေတာေပါေ့နl်။ ဒီတစ်သုတ်မှာ 
ေတာ်ေတာ်ကုိ ဆုံး�ံuုးနစ်နlမuေတွ ရိှပါတယ်။ ေဈးဆုိင် 
ေတွလည်း ြပန်မဖွင့်Cုိင်ေတာ့ဘူး။ က�န်ေတာ်တုိaရvာ အဲဒီလုိ 
ြဖစ်သွားေတာ့ ေဘးနlးက ရvာေတွပါ ထိခုိက်မuရိှသွားေပါ။့  
ေမး။ ကုန်ဆုိင်ေဈးဆုိင်ေတွက ဘယ်Cှဆုိင်ေလာက် ပါသွားလဲ။ 
ေြဖ။ ခုနစ်ဆုိင်ေလာက် ရိှမယ်ထင်တယ်။ ဆုိင်Yကီးေတွပါ။  
ေမး။ ခနa်မှန်းေြခတန်ဖုိး ဘယ်ေလာက်များ ပျက်ဆီးဆုံး�ံuး 
သွားလဲ။ 
ေြဖ။ က�န်ေတာ်ြဖင့် မေရမတွက်Cုိင်ေလာက်ေအာင်ပဲ၊ 
သိန်းဂဏန်းနဲa ေြပာရင် မေရတွက်Cုိင်ေလာက်ေအာင် 
ဆုံး�ံuးမuေတွက။ တစ်အိမ်တည်းမှာ စပါး (တင်း) Cှစ်ေထာင်၊ 
သုံးေထာင်ပါသွားတာတုိa၊ တချTိ\အိမ်ေတွက တစ်ရာ ၊ Cှစ်ရာ 
ပါသွားတာတုိa၊ ဆီ၊ ဆား၊ င�ုပ်၊ dကက်သွန် ဟင်းချက်စရာေတွ 
စုေဆာင်းထားတာေတွကလည်း အများYကီး။ ေတာင်သူေတွက 
ဆန်၊ စပါး အဓိထားdကတာဆုိေတာ့။ ဆန်စက်ေတွပါ 
မီး�ိu\သွားတာ။  
ေမး။ ဆန်စက် ဘယ်Cှလုံးေလာက် မီး�ိu\ခံရလဲ။  
ေြဖ။ ဆန်စက်Yကီး တစ်လုံး �ိu\ခံရပါတယ်။ 
ေမး။ ေဒသခံြပည်သူေတွရဲ\ အေြခအေနကေကာ။ 
ေြဖ။ ြပဿနlက ကျန်းမာေရးပါ၊ တချTိ\က 
သည်းေြခပျက်သလုိမျTိးေတွပါ ြဖစ်ပါတယ်။ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ 
ဒဏ်ရာ ြဖစ်ေနdကပါတယ်။ အဓိက စားဝတ်ေနေရးပါ။ 
ေထာက်ပ့ံမuကလည်း ေဘးနlးရvာေတွကုိလည်း ေဝငှရေတာ့ 
ချက်ြပTတ်ေက�းေမွးဖုိaဆုိ သုံးရက်စာပဲ အပုိေဆာင်းရိှတာပါ။ 
သုံးရက်=ပီးရင် ဘယ်က လာလှpမလဲဆုိတာ ေစာင့်ေနရတ့ဲ 
ပုံစံမျTိးြဖစ်ေနတာပါ။ 
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စစ်ကုိင်း ၂၃ 
 
အာဏာသိမ်းမuအလွန် ၂၀၂၂ ခုCှစ် dသဂုတ် ၂၀ ရက်အထိ 
ြမန်မာCုိင်ငံအတွင်းရိှ =မိT\နယ် ၈၅ ခု (=မိT\နယ်စုစုေပါင်း၏ ၂၅ 
ရာခုိင်Cuန်း) တွင် စစ်ေြပးဒုက�သည် တစ်သန်းခဲွနီးပါး အသစ်တုိး 
လာသည်။ ယင်း=မိT\နယ်များတွင် စစ်ကုိင်းတုိင်းအတွင်းရိှ 
=မိT\နယ် ၂၃ ခု ပါဝင်ကာ အများဆုံး ြဖစ်သည်။ ကယားြပည်နယ်၊ 
ဒီးေမာ့ဆုိ=မိT\နယ် တစ်ခုတည်း၌ ၁၂၆,၀၀၀ ဦးထက် 
မနည်းရိှေနကာ ဒုက�သည်အများဆုံး တုိးလာသည့် =မိT\နယ် 
တစ်ခုလည်း ြဖစ်သည်။  

 
 

သုံးသန်း  
 
ြမန်မာCုိင်ငံတွင် ၁၉၈၉ ခုCှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုCှစ် dသဂုတ် ၂၀ ရက်အထိ 
လက်နက်ကုိင်ပဋိပက�Cှင့် အထိက�ုဏ်းများေdကာင့် 
ေနရပ်စွန်aခွာ ြပည်တွင်းစစ်ေရှာင်Cှင့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 
ဒုက�သည်ေပါင်း သုံးသန်းနီးပါး (၂,၉၃၀,၂၀၁) ရိှလာ=ပီ ြဖစ်သည်။ 
ယင်းအနက် တစ်သန်းခဲွနီးပါး (၁,၄၁၃,၈၁၁) မှာ ၂၀၂၁ ခုCှစ် 
ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းအ=ပီး ြဖစ်ပွားလာသည့် 
လက်နက်ကုိင်ပဋိပက�များေdကာင့် အသစ်တုိးလာသူများ 
ြဖစ်ကာ စုစုေပါင်းအေရအတွက်၏ ၄၈ ရာခုိင်Cuန်းအထိ ရိှသည်။ 
၂၀၂၁ အာဏာမသိမ်းခင်ကာလြဖစ်ပွားသည့် လက်နက်ကုိင် 
ပဋိပက�များေdကာင့် ယခင်ကတည်းက ေနရပ်စွန်aခွာ ြပည်တွင်း 
စစ်ေြပး ဒုက�သည် ၄၉၇,၂၀၀ ဦးထက်မနည်း ရိှခဲက့ာ အာဏာ 
မသိမ်းမီCှင့် အာဏသိမ်းအ=ပီး နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 
ထွက်ေြပးရသူ ဒုက�သည်ဦးေရ တစ်သန်းေကျာ် (၁,၀၁၉,၁၉၀) 
ရိှသည်။  
 
 
 

ရှစ်သိန်းခဲွ + 
 
၂၀၂၁ ခုCှစ် အာဏာသိမ်းအ=ပီး လက်နက်ကုိင်ပဋိပက�များ 
Cုိင်ငံအCံှa ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ ယင်းေနlက်ဆက်တဲွ အြဖစ် ၂၀၂၂ ခုCှစ် 
ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ dသဂုတ် ၂၀ ရက်အတွင်း စစ်ေြပးဒုက�သည် 
ရှစ်သိန်းခဲွ (၈၅၆,၁၈၆) ေကျာ် တုိးလာသည်။ ယင်းပမာဏသည် 
အာဏာသိမ်းမuအ=ပီး အသစ်တုိးလာသည့် စစ်ေြပးဒုက�သည် 
စုစုေပါင်းအေရအတွက်၏ ၆၀ ရာခုိင်Cuန်းေကျာ် ြဖစ်သည်။  
 
စစ်ကုိင်း ၃၇ % 
 
၂၀၂၁ ခုCှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမuအလွန် ြဖစ်ပွားသည့် 
လက်နက်ကုိင်ပဋိပက�များေdကာင့် ေနရပ်စွန်aခွာ စစ်ေြပး 
ထွက်ေြပးသည် တစ်သန်းခဲွေကျာ်အနက် စစ်ကုိင်းတုိင်းမှ 
အများဆုံးြဖစ်ကာ စုစုေပါင်းပမာဏ၏ ၃၇ ရာခုိင်Cuန်းေကျာ် 
(၅၃၃,၈၃၃ ဦး) ရိှသည်။ ဒုတိယအများဆုံးမှာ မေကွးတုိင်း 
ြဖစ်ကာ စစ်ေြပးဒုက�သည် ၁၇၁,၄၅၀ ဦးထက်မနည်း ရိှသည်။  
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