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Human Rights in Myanmar 

 

 
အတဲွ ၁၊ အမှတ် ၁၉ ၃ ေအာက်တုိဘာ ၂၀၂၂ 
 

 
စစ်ကုိင်းတုိင်း၊ ဒီပဲယင်း0မိ23နယ်၊ လက်ယက်ကုန်း 

ေကျးရ9ာရိှ စာသင်ေကျာင်းအား အ>ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
စစ်ေြမြပင်သုံး တုိက်ေလယာဉ်များသုံးကာ ပစ်ခတ်ခ့ဲသည့် 
အြပင် ေြမြပင် စစ်ေ>ကာင်းထုိး၍ ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်မIများ 
ြပ2လုပ်ခ့ဲသည့် ြဖစ်စဉ်Jှင့် ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာလ ၂၁ 

ရက်ေနNက လူPအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ဥေရာပ အထူးကုိယ်စားလှယ် 
Mr. Eamon Gilmore Jှင့် အမျ2ိးသားညီ_ွတ်ေရးအစုိးရ – 
NUG မှ တာဝန်ရိှသူများ ေတွ3ဆုံစဉ် ေဆွးေJွးမIများ ြပ2လုပ် 
ခ့ဲသည်။       

စာ  ၃ သို ့
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တုိင်>ကားတ့ဲအခါ တိကျခုိင်လုံတ့ဲ သတင်းအချက်အလက် 
ေတွ ြဖစ်ဖုိNက အေရးfကီးတာေ>ကာင့် မိဘြပည်သူတုိNအေန 
နဲN ေပးပုိNတုိင်>ကားရာမှာ - 
§ မည်သူ/မည်သည့်အဖဲွ3အစည်းက ကျiးလွန်ပါသလဲ? 

§ မည်သူ/မည်သူေတွက ကျiးလွန်ြခင်းခံရပါသလဲ? 

§ ဘယ်ေနရာမှာြဖစ်ပွားခ့ဲတာလဲ? 

§ ဘယ်အချန်ိမှာြဖစ်ပွားခ့ဲပါသလဲ? 

§ ဘာေတွကုိ ကျiးလွန်ခ့ဲတာပါလဲ? 

§ ဘယ်လုိမျ2ိး ကျiးလွန်ခ့ဲပါသလဲ?  
စတ့ဲ အချက်အလက်ေတွ တတ်Jုိင်သမk တိတိကျကျ 
ပါရိှဖုိN လုိအပ်ပါတယ်။  

MOHR အေနနဲN ရရိှလာတ့ဲ တုိင်>ကားမIမှတ်တမ်းေတွကုိ 
စနစ်တကျ စုစည်း0ပီး တရားမkတမIရရိှဖုိNအတွက် အစွမ်း 
ကုန် fကိ2းစားေဆာင်ရ9က်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  
ေပးပုိNတုိင်>ကားရာမှာ လူPအခွင့်အေရးဝန်fကီးဌာန – MOHR 
ရဲ3 Facebook Page ၊ ဒါမှမဟုတ် email လိပ်စာ ြဖစ်တ့ဲ 
report@mohr.nugmyanmar.org ကုိ ဆက်သွယ် ေပးပုိN 
တုိင်>ကားJုိင်ပါတယ်။ 
 

 
မိဘြပည်သူများခင်ဗျာ… 
မိမိကုိယ်တုိင် လူPအခွင့်အေရး ချ2ိးေဖာက်ခံရသည်ြဖစ်ေစ၊ 
ကုိယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူPအခွင့်အေရး ချ2ိးေဖာက်ခံရမIေတွ 
ရိှေနသည်ြဖစ်ေစ ထိေရာက်တ့ဲ အေရးယူမI၊ တရားမkတမI 
ေဖာ်ေဆာင်Jုိင်ဖုိN အမျ2ိးသား ညီ_ွတ်ေရးအစုိးရ – NUG ရဲ3 
လူPအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ဝန်fကီးဌာန – MOHR ကုိ တုိင်>ကား 
Jုိင်ပါတယ်။  
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စာ ၁ မှ အဆက ်
တုိက်ခုိက်မIအား အမှတ် (၁၀) စစ်ဆင်ေရးကွပ်ကဲွမI 

ဌာနချ2ပ် လက်ေအာက်ခံ ၃၆၈ ေြခြမန်တပ်ရင်းက ကျiးလွန် 
ြခင်းြဖစ်ကာ တုိက်ခုိက်မIေ>ကာင့် ကေလးငယ်အပါအဝင် ၁၂ 
ဦး ေသဆုံးကာ ၁၅ ဦး ဖမ်းဆီးခံခဲရ့သည်။  

“ေပ�လစီပုိင်းဆုိင်ရာ ေဆွးေJွးမIေတွအြပင် ဒီပဲယင်း 
က ကေလးငယ်ေတွရဲ3 အြဖစ်အပျက်ေတွ၊ ေသွးစွန်းေနတ့ဲ 
ေကျာင်းစာအုပ်ေတွ၊ ကုိယ်တုိင်န�းေထာင်ခ့ဲရတ့ဲ ေကျာင်းဆရာမ 
နဲN မိဘေတွရဲ3 ငုိသံေတွကုိ ရင်နင့်စွာနဲN ေြပာ>ကားခဲပ့ါတယ်။ 
ဒါေပမ့ဲ က�န်ေတာ် တာဝန်မေကျေသးပါဘူး” ဟု ေတွ3ဆုံမI 
တွင် ပါဝင်သူ NUG လူPအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ဝန်fကီးဌာန၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်fကီး ဦးေအာင်မျ2ိးမင်းက ေြပာသည်။  

ထုိNြပင် အာဆီယံေဒသတွင်း လူPအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ 
လ�တ်ေတာ်အမတ်များအဖဲွ3 - ASEAN Parliamentarians for 
Human Rights (APHR) အဖဲွ3ဝင်များJှင့်လည်း ယင်းေနNတွင် 

ပင် ေတွ3ဆုံခ့ဲ0ပီးေန�က် သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ တစ်ရပ်အား 
ြပ2လုပ်ခ့ဲေသးသည်။  

အဆုိပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ၌ NUG အစုိးရအဖဲွ3မှ 
ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်းအချက်အလက်Jှင့် နည်းပညာ 
ဝန်fကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်fကီး ဦးထင်လင်းေအာင်Jှင့်အတူ 
လူPအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်fကီး ဦးေအာင်မျ2ိးမင်း 
လည်း ပါဝင်ခ့ဲကာ ဒီပဲယင်း ေကျာင်းပစ်ခတ်ခံရမIကိစ�အား 
ထည့်သွင်းေြပာဆုိခ့ဲသည်။   

“ြမန်မာြပည်သူေတွက စစ်အာဏာရှင်ကုိတွန်းလှန်ဖုိN 
ဘက်ေပါင်းစုံက တွန်းလှန်ေနရာမှာ တာဝန်ေကျသေလာက် 
အ>ကမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ3 ရာဇဝတ်ကျiးလွန်မIေတွကုိ တားဆီးဖုိN 
လုပ်ေဆာင်ရာမှာ တာဝန်မေကျေသးဘူးဆုိတာ ဒီပဲယင်း 
ြဖစ်ရပ်က သက်ေသြပေနပါတယ်လုိN ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 
တင်ြပခ့ဲပါတယ်” ဟု ဦးေအာင်မျ2ိးမင်းက ဆုိသည်။  

 

 

ြမန်မာ့အေရးJှင့် ပတ်သက်၍ အေမရိကန်Jုိင်ငံြခား 
ေရးဝန်fကီးဌာန အ�ကံေပး Mr. Derek Chollet ဦးေဆာင်သည့် 
အဖဲွ3Jှင့် ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားြပ2 ေကာ်မတီ - 
CRPH ၊ အမျ2ိးသားညီ_ွတ်ေရးအစုိးရ – NUG ဝန်fကီးအဖဲွ3တုိN 
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်က နယူးေယာက်0မိ23၌ ေတွ3ဆုံခ့ဲသည်။  

ေတွ3ဆုံစဉ်အတွင်း အ>ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီက ကျင်းပ 
ရန် ြပင်ဆင်ေနသည့် ေရ9းေကာက်ပဲွအေပ� အေမရိကန်၏ 

အြမင် သေဘာထားJှင့် စစ်ေကာင်စီအေပ� အေမရိကန် အစုိးရ 
၏ စီးပွားေရးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆုိNမIများ၊ ပစ်မှတ်ထားသင့်သည့် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိစ�အား ေဆွးေJွးခ့ဲသည်။  

ေဆွးေJွးပဲွ၌ CRPH ဥက�� ဦးေအာင်>ကည်_�န်N၊ NUG 
ြပည်ေထာင်စုဝန်fကီးများြဖစ်သည့် ဦးေအာင်မျ2ိးမင်း (လူPအခွင့် 
အေရး)၊ ဦးထင်လင်းေအာင် (ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်းအချက် 
အလက်Jှင့် နည်းပညာ) Jှင့် ဦးမုိးေဇာ်ဦး (Jုိင်ငံြခားေရး ဒုတိယ 
ဝန်fကီး) တို Nအြပင် လူPအခွင် ့အေရးဝန်fကီးဌာန အ�ကံေပး 
ဦးေအာင်ေကျာ်မုိးလည်း ပါဝင်ခ့ဲသည်။  

ေဆွးေJွးပဲွ၌ ြမန်မာ့Jုိင်ငံJှင့် ပတ်သက်၍ တရားမkတမI 
ေဖာ်ေဆာင်Jုိင်ေရးယJ�ရားအား ထိေရာက်စွာ အသုံးြပ2Jုိင်မည့် 
ေရှ3လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လူသားချင်းစာန�မI အကူအညီ၊ နည်းပညာ/ 
ဆက်သွယ်ေရးJှင့် အတတ်ပညာပုိင်းဆုိင်ရာ အကူအညီများ၊ 
ဒီမုိကေရစီေရး တက်�ကွလIပ်ရှားသူများJှင့် ြပည်သူPရင်ခွင် 
လံIလာ>ကသူများအတွက် အကာအကွယ်Jှင့် အေထာက်အပ့ံ 
အကူအညီများကိစ�တုိNကုိ လည်း ထည့်သွင်းေဆွးေJွးခ့ဲသည်။  
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စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသြကီး၊ ပုလဲြမို့နယ်တွင်းရှိ ေမွတံုရွာအား 
အြကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များက စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက် 
က တတိယအြကိမ် မီးရှိ ့ဖျက်ဆီးခဲ့မှနှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ 
အေြခအေနများအား ပုလဲြမို့နယ် ြပည်သူ့အုပ်ချုပ်ေရး 
အဖွဲဝင်တစ်ဦးအား ဆက်သွယ်ေမးြမန်းထားြခင်း 

ေမး။ ပုလဲ*မိ,-နယ်ထဲမှာ ြဖစ်ခဲတ့ဲ့ အ;ကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီ 
ကျ@းလွန်တ့ဲ လူCအခွင့်အေရးချ,ိးေဖာက်မE အေြခအေနေတွ 
အြပင် ေမွ-တုံနဲG မင်းရHာမှာ ြဖစ်ခဲတ့ဲ့ မီးIိE-မEြဖစ်စဉ်ေတွကုိ သိထား 
သေလာက် ေြပာြပေပးပါဦး။ 

ေြဖ။ ဟုတ်က့ဲ၊ က�န်ေတာ်တုိN နံပါတ် (၁) ကေတာ့ က�န်ေတာ်တုိN 
ပုလဲ0မိ23နယ်မှာ စစ်ေကာင်စီရဲ3  မတရားသြဖင့် အ>ကမ်းဖက် 
မီး�ိI3မIေတွေပါေ့န�်။ တစ်0မိ23နယ်လုံးမှာဆုိရင် (၃၂) ရ9ာ ေလာက် 
အထိ ရိှသွား0ပီေပါ။့ (၃၂) ရ9ာမှာ က�န်ေတာ်တုိN အုိးအိမ် မီး�ိI3ခံ 
ရတာ (၂၀၄၂) အိမ်ေထာင်အထိ ရိှသွားပါ0ပီ။ ေန�က် လူP အခွင့် 
အေရးအရ စစ်ေကာင်စီရဲ3 စစ်ေ>ကာင်းေတွကေန က�န်ေတာ်တုိN 
ြပည်သူေတွကုိ အေ>ကာင်းမ့ဲ ဥပေဒမ့ဲသတ်တာ  (၅၆) ေယာက် 
အထိ ရိှသွားပါ0ပီ။ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတာ။ တချ2ိ3 
မီး�ိI3ရင်းနဲN မီးေလာင်ေသဆုံးတ့ဲ ေရာဂါသည်ပါ ပါတယ်။ တချ2ိ3 
ဆုိ ဖမ်းမိ0ပီးေတာ့ အေရခံွေတွ စုပ်ြဖတ်0ပီးေတာ့ သတ်ခံရ 
တာေတွရိှတယ်။ အခုဆုိရင် ေဒသခံပျi ေစာထီးေတွေရာ ေပါင်း0ပီး 
ေတာ့ ြပည်သူ (၅၆) ဦးဟာ လုံးဝကုိ သတ်ြဖတ်ြခင်းခံခ့ဲရပါ0ပီ။ 
ေန�က်0ပီး စစ်ေဘးေရှာင်အေနနဲN က�န်ေတာ်တုိN0မိ23နယ်မှာ 
အာဏာသိမ်း0ပီးကေန ဒီေနNအထိ စစ်ေရှာင်ေတွ တစ်သိန်းေကျာ် 
သွားပါ0ပီ။ ေန�က်0ပီးေတာ့ လူPအခွင့်အေရး ချ2ိးေဖာက်မIခံရဆုံး 
ကေတာ့ သူတုိNစစ်ေ>ကာင်းပဲလာလာ၊ ပျiေစာထီးရ9ာေတွကပဲ 
ထွက်လာလာ က�န်ေတာ်တုိN ြပည်သူပုိင်ပစ�ည်းေတွကုိ မတရား 

သြဖင့် လုယူ0ပီးေတာ့ သူတုိNရိက ာအေနနဲN သယ်ယူတာေတွ 
ကလည်း ေနရာအJံှNအြပားမှာ လုပ်ေန>ကတာ။ ေန�က်0ပီးေတာ့ 
စစ်ေ>ကာင်းတစ်ေ>ကာင်း ဝင်လာတယ်ဆုိရင်လည်း ဘာြဖစ်တုန်း 
ဆုိေတာ့ က�န်ေတာ်တုိN ြပည်သူပုိင်အုိးအိမ်ေတွထဲက အဖုိးတန် 
လက်ဝက်လက်စားေတွ၊ အဖုိးတန်ပစ�ည်းေတွ၊ ေန�က်0ပီးေတာ့ 
ြပည်သူေတွေမွးထားတ့ဲ တိရစ¡ာန်ေတွကုိ ရက်ရက်စက်စက် 
သတ်ြဖတ်၊ စားေသာက်၊ လုယူတ့ဲအေနထားေတွကေတာ့ ေနရာ 
တုိင်းပါပဲ။  

 အခုလက်ရှ ိဆို ေမွ3တံုေကျးရ9ာဆိုတာ မီး�ိ I 3ခံရတာ 
သုံးfကိမ်ရိှသွား0ပီ။ က�န်ေတာ်တုိNစာရင်းအရ ေမွ3တုံေကျးရ9ာမှာ 
အိမ်ေြခအကုန်လုံး (၁၈) အိမ်ပဲ ကျန်ေတာ့တယ်ေပါေ့န�်။ 
အိမ်ေြခ (၃၀၀) ဝန်းကျင်ေလာက်ရိှတ့ဲ ရ9ာfကီးမှာ။ ပထမ 
တစ်fကိမ်က (၁၇၂) လုံး �ိI3ခံရပါတယ်။ ဒုတိယအfကိမ် ၇-၇-
၂၀၂၂ မှာ (၃၃) အိမ် �ိI3ခံရပါတယ်။ အခုဆုိ (၁၂၄) အိမ် �ိI3ခံ 
ရတယ်။ သုံးfကိမ်ေြမာက်အထိ အ�ိI3ခံရတ့ဲသူေတွ ရိှတယ်။ 
တချ2ိ3 Jှစ်fကိမ် �ိI3ခံရတာေတွရိှတယ်ေပါေ့န�်။ တချ2ိ3ေတာ့ 
တစ်fကိမ် �ိI3ခံရတယ်။ စုစုေပါင်း တစ်ရ9ာလုံးမှာ (၁၈) အိမ်ပဲ 
ကျန်ပါေတာ့တယ်ဗျာ့။ 

ေမး။ စုစု ေပါင်းအိမ်ေြခက ဘယ်ေလာက် ရိှတာလဲ ဆရာ။ 

ေြဖ။ (၂၄၉) အိမ်ရိှပါတယ်ဗျ။ ပထမတစ်fကိမ် �ိI3ခံရ0ပီးေတာ့ 
က�န်ေတာ်တုိN ေနြဖစ်ေပါ ့ ထန်းလက်တဲJှင့်ေဆာက်ထားတယ်။ 
အေရးေပ� မြဖစ်မေနကုိ ယာယီတဲအိမ်ေလးေတွ ေဆာက်ထား 
တယ်။ ဒါေတွကုိ ဒုတိယfကိမ်၊ တတိယfကိမ်အထိ �ိI3ခံရတ့ဲ 
မိသားစုေတွ ရိှပါတယ်ဗျ။ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအတွက် လုံးဝ 
ကုိ လုပ်လုိNမရေတာ့တ့ဲ အေနအထားအထိကုိ ြဖစ်သွားတယ်ေပါ။့ 

ေမး။ တတိယအPကိမ်က ဘယ်ရက်ေလာက်မှာ IိE-သွားလဲ။ 

ေြဖ။ (၁၃) ရက် (၉) လပုိင်းမှာ ဗျ။ 

ေမး။ သူတုိGေတွ ဘယ်လုိပုံစံနဲG ဝင်လာ*ပီးေတာ့ ရHာကုိ မီးIိE- 
သွားတာလဲ။ *ပီးေတာ့ ဘာေတွ ဆုံးIံEးပျက်စီးတာေတွ ရိှေသး 
လဲရှင့်။ 

ေြဖ။ သူတုိN မီး�ိI3တာကေတာ့ နံပါတ် (၁) ေြပာရရင် အေ>ကာင်းမ့ဲ 
ပါပဲဗျ။ ဟုိ ပထမ (၃) ရက် (၁) လပုိင်းမှာ �ိI3တုန်းကဆုိရင်လည်း 
က�န်ေတာ်တုိN ပုလဲ0မိ23နယ်က မေကွးတုိင်းနဲN နယ်ေြမချင်း ထိစပ် 
တယ်၊ 0မိ2င်0မိ23နယ်ထဲက လာတ့ဲစစ်ေ>ကာင်းေတွက အေ>ကာင်း 
မ့ဲ လာေရာက်0ပီး ေတာ့ မီး�ိI3တာ။ အဲဒီမှာ အများfကီးပဲေပါ။့ 



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

 

 
5 

 

တိရစ¡ာန်ေတွေရာ၊ ြပည်သူပုိင်ကားေတွေရာ၊ တြခား ေမာ်ေတာ် 
ယာဥ်ေတွ၊ လုပ်ငန်းသုံးေထာ်လာရီေတွ၊ ထွန်စက် တန်ဖုိးfကီး 
တာေတွ ဆုံး�ံIးတယ်။ ေန�က်0ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တုိN ေမွ3တုံရ9ာ 
က ေတာင်သူလယ်ယာဖံွ30ဖိ2းတ့ဲ ေကျးရ9ာြဖစ်ေတာ့ သီးJံှကုိ 
အေြမာက်အများေပါ ့ ပါသွားပါတယ်။ ဒုတိယအfကိမ်မှာေတာ့ 
န�မကျန်းြပည်သူတစ်ဦးေပါ ့၊ မီးေလာင်တ့ဲအထဲကုိ ပါသွားတယ်။ 
သိသိfကီးနဲN မေရ¤3ဘဲနဲN မီးထဲ�ိI3လုိက်တ့ဲ အေနအထားပဲေပါ။့ 

ေမး။ အဲဒီြဖစ်စဉ်ကုိ အေသးစိတ် ေြပာြပေပးလုိG ရမလား။  

ေြဖ။ အဲဒီ ကျန်းမာေရးမေကာင်းတာ ဦးတင်ေဖဆိုတဲ့ 
ေလြဖတ်ေနတ့ဲ အဖုိးတစ်ေယာက်။ (၉၆) Jှစ်ပါ။ အိပ်ယာထဲ 
လဲေနတာ။ 0ပီးေတာ့ သူတုိN စစ်ေ>ကာင်းတစ်ခုလာရင်ေတာ့ 
က�န်ေတာ်တုိNြပည်သူေတွ လွတ်ရာကုိ တိမ်းရေြပးရပါတယ်။ 
အဲဒီအချန်ိမှာ အေရးေပ� စစ်ေ>ကာင်းေရာက်လာတာဆုိေတာ့ 
ဦးတင်ေဖက ေြပးချန်ိလည်း မရလုိက်ဘူး။ မိသားစုေတွက 
သူPကုိ သယ်ထုတ်မသွားJုိင်လုိက်ဘူး။ အိပ်ရာထဲ လဲေနတ့ဲ 
န�တာရှည်ေရာဂါသည်ဆုိေတာ့ ဒီေလာက်fကီး ရက်ရက်စက်စက် 
ေတာ့ မလုပ်ေလာက်ဘူးလုိNပဲ မိသားစုေတွက ထင်တာေပါေ့န�်။ 
အဲဒီေတာ့ ထားခ့ဲတယ်။ ထားခဲတ့ာမှာ မီးေလာင်တ့ဲအထဲ 
ပါသွားတယ်။ တကယ့်ကုိ စိတ်မေကာင်းစရာfကီး။ 

ေမး။ မီးIိE-ခံရတ့ဲထဲမှာ မင်းရHာေကာ ပါေသးလား ဆရာ။ 
ေသဆုံးတာေတွေကာ ရိှခ့ဲလား။ 

ေြဖ။  (၇) ရက် (၇) လတုန်းက �ိI3တ့ဲထဲမှာ မင်းရ9ာေကျးရ9ာလည်း 
ပါေသးတယ်ဗျ။ မင်းရ9ာေကျးရ9ာက  (၆၆) အိမ်ေထာင်စုက လုံးဝ 
ေလာင်သွားတယ်။ ကျန်တာေတာ့ (၁၄)၊ အိမ်ကေတာ့ တစ်ပုိင်း 
တစ်စေတွေလာင်ေနတာေပါ။့ မင်းရ9ာေကျးရ9ာမှာလည်း မီးေလာင် 
ေသဆုံးတာ တစ်ေယာက်ရိှပါတယ်ဗျ။ သူလည်းကျန်းမာေရး 
မေကာင်းပါဘူး။ 

ေမး။ အခု ဒီ ၉ လပုိင်း  ၁၃ ရက်ေနGမှာကျေတာ့ေရာ ဘယ်လုိ 
ပုံစံမျ,ိးနဲG ရHာထဲဝင်လာ*ပီး မီးIိE-တာေတွ လုပ်ခဲတ့ာလဲ။  

ေြဖ။ ပုလဲဘက်ကေနလာတ့ဲ စစ်ေ>ကာင်းေပါ။့ အဲဒီ စစ်ေ>ကာင်းက 
၉ လပုိင်း ၄ ရက်ေနNကတည်းက ပုလဲ0မိ23နယ်ထဲကုိ ဝင်တ့ဲ 
စစ်ေ>ကာင်း။ အဲဒီလုိဝင်0ပီးေတာ့ ရ9ာကုိ စစ်ေ>ကာင်းထုိးတယ်၊ 
ြပည်သူပိ ုင်ပစ�ည်းေတွကို လုယူတယ်။ ေန�က်0ပီးေတာ့ 
ေလှာ်ကားfကီးေကျးရ9ာကုိ ေရာက်တယ်။ ပျi ေစာထီးစခန်း  
နယ်ေြမနဲN နီးေတာ့ အဲဒီရ9ာက ေဒသခံေတွ ပုိင်ဆုိင်တ့ဲပစ�ည်း 

ေတွကုိ လှည်းေတွ၊ Jွ�းေတွနဲNယူ0ပီး သယ်သွားတယ်။ 0ပီးေတာ့ 
တနယ်ေကျးရ9ာကုိလည်း ဒီလုိပဲ။ တနယ်ေကျးရ9ာကလည်း 
ဖံွ30ဖိ2းတ့ဲေကျးရ9ာfကီးပါပဲ။ ြပည်သူပုိင် ဆန်၊ ဆီ အြခားအဖုိးတန် 
ပစ�ည်းေတွ လှည်း (၃၅) စီးနဲN ဆန်အိတ်တစ်ေထာင်ေကျာ် 
ေလာက် ပါသွားတယ်ေပါေ့န�်။ ပျiေစာထီးစခန်းရိက ာကုိ သူတုိN 
မပုိNဘဲနဲN ြပည်သူပုိင်ပစ�ည်းေတွ ခုိးယူ၊ လုယူ0ပီးေတာ့ ပုိNသွား 
တယ်။ အဲဒီက ပုိN0ပီးြပန်လာတ့ဲစစ်ေ>ကာင်းက ပုလဲ0မိ23ကုိ ြပန် 
ေရာက်0ပီးအေ>ကာင်းမ့ဲကုိ မီး�ိI3သွားတ့ဲ အေနထားပါပဲ။ ြပည်သူ 
ေတွေရာ၊ ေဒသခံ ကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ3ေတွေရာ ရ9ာထဲက ခုခံ 
တာေတွ ဘာေတွမရိှပါဘူး။ မရိှဘဲနဲNကုိ အေ>ကာင်းမ့ဲ မီး�ိI3 
သွားတာပါ။ 

ေမး။ အဲဒီ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် မီးIိE-တ့ဲြဖစ်စဉ်မှာ ထိခုိက် 
ဒဏ်ရာရမEေတွေကာ ရိှခ့ဲေသးလား။ 

ေြဖ။ လူေတွေတာ့ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှမIေတာ့ မရိှေတာ့ဘူး 
ေပါ။့ က�န်ေတာ်တုိN ဒုတိယအfကိမ်မှာက ဟုိန�တာရှည် 
ကျန်းမာေရးမေကာင်းတ့ဲ လူန�ေတာင်မှ သူတုိN မီး�ိI3သွားတာ 
ဆုိေတာ့ အဲဒီအချန်ိမှာ စစ်ေ>ကာင်းလာတာနဲN ြပည်သူေတွက 
သူတုိNပုိင်တ့ဲပစ�ည်းေတွ မယူJုိင်ဘဲနဲN ဒေရာေသာပါး ေြပးရတာ 
ေပါ ့၊ စစ်ေ>ကာင်းနဲN လွတ်ေအာင်ဆုိေတာ့။ ြပည်သူေတွ ထိခုိက် 
ဒဏ်ရာရမIေတာ့ မရိှဘူး။ အားလုံးေတာ့ တစ်ေယာက်မကျန် 
ေတာ့ စစ်ေဘးေရှာင်ရတာေပါေ့န�်။ အဲဒါဆုိေတာ့ ရ9ာထဲမှာ 
သူတုိNစိတ်fကိ2က် အကုန်လုံး�ိI3ေတာ့တ့ဲ အေနထားပါပဲ။ 
ြပည်သူပုိင်ေမွးထားတ့ဲ တိရစ¡ာန်ေတွကုိ ချက်ြပ2တ်စားေသာက်၊ 
သတ်ြဖတ်စားေသာက်0ပီး၊ အကုန်လုံးေပါ။့ စိတ်တုိင်းကျ မီး�ိI3 
သွားတ့ဲအေနထားပါပဲ။ 

ေမး။ ရHာမှာ အိမ်က ၁၈ လုံးပဲ ကျန်ေတာ့တာဆုိေတာ့ အဲဒီက 
သူေတွကာ ရHာထဲ ဆက်ေနေနတုန်းပဲလား။ ကျန်တ့ဲ မီးIိE-ခံရတ့ဲ 
စစ်ေဘးေရှာင်ေတွ အေြခအေနကေကာ။  

ေြဖ။ က�န်ေတာ်တုိN ပုလဲ0မိ23နယ်ကေတာ့ နဂုိတုန်းကလည်း 
တုိက်ပဲွေတွဘာေတွမရိှခ့ဲတ့ဲ ေနရာေတွ ဆုိေတာ့ စစ်ေဘးေရှာင် 
စခန်းfကီးေတွေတာ့ မရိှဘူးေပါေ့န�်။ စစ်ေ>ကာင်းလာရင်ေတာ့ 
ပတ်ဝန်းကျင်က စစ်ေ>ကာင်းနဲN လွတ်တ့ဲရ9ာေတွကုိ ေြပးရတယ်။ 
အဲဒီရ9ာေတွမှာရိှတ့ဲ ဘုန်းfကီးေကျာင်းေတွ၊ စာသင်ေကျာင်းေတွ 
မှာ ခုိလံIရတယ်။ ေန�က်0ပီးေတာ့ ေဆွရင်းမျ2ိးရင်းေတွ၊ မိတ်ေဆွ 
ေတွအိမ်မှာ ခုိလံIရတယ်ေပါေ့န�်၊ အြခားေကျးရ9ာသွား0ပီးေတာ့။  
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အခု ေမွ3တုံေကျးရ9ာမှာ မီးေဘးသင့်ြပည်သူေတွေရာ၊ 
ကျန်တ့ဲအိမ်ေတွေရာက အခုေလာေလာ ဆယ်ေတာ့ ေမွ3တုံ 
ေကျးရ9ာအုပ်ချ2ပ်ေရး၊ ကာကွယ်ေရးအဖဲွ3ေတွက မီးေဘးသင့် 
ြပည်သူေတွ၊ အြခားရ9ာကုိ သွားမေနJုိင်တ့ဲြပည်သူေတွအတွက် 
စာသင်ေကျာင်းနဲN ဘုန်းfကီးေကျာင်းေတွမှာ ယာယီ ေနရာချ 
ထား ေပးထားပါတယ်ဗျ။ 

ေမး။ ရHာကုိ စစ်ေ;ကာင်းထုိးတုန်းက လက်နက်နဲG ပစ်ခတ်တာ 
ေတွေကာ ရိှခ့ဲလား။  

ေြဖ။ ရိှပါတယ်ဗျ။ ရ9ာတစ်ရ9ာကုိ ဝင်ေတာ့မယ်ဆုိရင် ြပည်သူ 
ေတွကုိ ေ>ကာက်လနN်ေအာင် သူတုိNလက်နက်fကီးေတွနဲN ရမ်းပစ် 
တယ်။ လက်နက်ငယ်ေတွနဲNလည်း ေြပးတ့ဲ ြပည်သူေတွကုိ 
ပစ်တယ်။ ေြပာရရင် က�န်ေတာ်ကုိယ်တုိင် ဟုိေနNတုန်းက 
ရက်ရက်စက်စက် အပစ်ခံရတယ်၊ မေသလုိNသာေန�်။ ေတွ3သမk 
လူကုိအကုန်ပစ်တယ်။ 

ေမး။ စစ်ေ;ကာင်းထုိးလာတုန်းက စစ်တပ်ကပဲလား။ ပျ@ေစာထီး 
ေတွ ပါေသးလား၊ အင်အားကေကာ ဘယ်ေလာက်ေလာက် 
ရိှလဲ။  

ေြဖ။ အ>ကမ်းဖက်တပ်က ဒီတစ်ပတ်ဆုိ အင်အား (၁၅၀) 
ေလာက်နဲN စစ်ေ>ကာင်းထုိးလာတယ်။ ဒီစစ်ေ>ကာင်းက ဘယ် 
စစ်ေ>ကာင်း ဘယ်စစ်တပ် ဘာညာေတာ့ သိဖုိNရာ အားနည်းချက် 
ရိှတယ်ဗျ။ အဓိကေတာ့သူတုိN ဗျiေစာထီးေတွေရာ အပါအဝင် 
နဂုိစစ်မIထမ်းေဟာင်းက အသက်fကီးfကီးအရ9ယ်ေရာ၊ သူတုိN 
ဗမာစကား မေြပာတတ်တ့ဲ �ုပ်>ကမ်း>ကမ်းလူေတွေရာ ေတာ်ေတာ် 
ပါတယ်လုိN သိရတယ်။ အဓိကေတာ့ ဗျiေစာထီးေတွေရာ 
ပါမယ်လုိN ယူဆတယ်။ နဂုိ စစ်မIထမ်း ေဟာင်းေတွေရာပါမယ်လုိN 
ယူဆရတယ်။ 

ေမး။ စစ်ေ;ကာင်းထုိးလာမEေတွမှာ ြပည်သူ ဖမ်းဆီးခံရတ့ဲ 
ြဖစ်ရပ်ေတွေကာ ရိှခ့ဲလား။ 

ေြဖ။ က�န်ေတာ်တုိN စစ်ေ>ကာင်းလာတုိင်းလာတုိင်းကေတာ့ 
လုံးဝမလွတ်တ့ဲလူေတွ ဖမ်းဆီးခံရတာေတွကေတာ့ ရိှတယ်။ 
တချ2ိ3စစ်ေ>ကာင်းေတွက ဖမ်းဆီးသွားတ့ဲ ဓားစာခံေတွကုိ 

သတ်ြဖတ်တာေတွေရာ ရိှတယ်။ တချ2ိ3စစ်ေ>ကာင်းေတွကေတာ့ 
ဖမ်း0ပီး သူတုိN ခုိင်းချင်တာ ခုိင်းတယ်၊ သူတုိNသယ်ခုိင်းချင်တ့ဲဟာ 
သယ်ခုိင်းတယ်။ သူတုိN �ုိက်Jှက်Jိှပ်စက်0ပီး ြပန်လွတ်တာေတွ 
ေရာ ရိှပါတယ်။ 

ေမး။ လက်ရိှ ဆရာတုိG ပုလဲ*မိ,-နယ်ထဲမှာ အ;ကမ်းဖက် 
စစ်တပ်က မီးIိE-၊ သတ်ြဖတ်မEလုပ်တ့ဲ ြဖစ်စဉ်ေတွနဲG ပတ်သက်*ပီး 
သီးြခားြဖည့်စွက် ေြပာြပချင်တာများ ရိှေသးလား။ 

ေြဖ။ အဓိကကေတာ့ ဒါ က�န်ေတာ်တုိN0မိ23နယ်မှာ (၃၂) ရ9ာ 
မီးေဘးသင့်ေနတာေပါ။့ လတ်တေလာမှာေတာ့ ေမွ3တုံေပါေ့န�်။ 
သုံးfကိမ် သုံးခါအထိကုိ မီး�ိI3ခံရတ့ဲ အေနထားရိှတယ်။ ေမွ3တုံ 
ေကျးရ9ာမှာလည်း စစ်ေ>ကာင်း ငါးေ>ကာင်းထုိးတ့ဲ အချန်ိမှာ 
သတ်ခံရတ့ဲြပည်သူေတွ၊ မီးေလာင်သွားတ့ဲ ြပည်သူေတွ ရိှတယ် 
ေပါ။့ လတ်တေလာမှာ ေမွ3တုံေကျးရ9ာ ြပန်လည်တည်ေဆာက် 
ေရးအတွက် က�န်ေတာ်တုိN 0မိ23နယ်အုပ်ချ2ပ်ေရးအဖဲွ3က အကူအညီ 
အမျ2ိးမျ2ိး ရှာေနတယ်။ အေရးေပ�အကူအညီေတွ တကယ့်ကုိ 
ဆုိးဆုိးဝါးဝါး လုိအပ်ေနတ့ဲအေနထားေပါ။့ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 
အတွက် ဝုိင်းဝန်းကူညီေပး>ကပါလုိN က�န်ေတာ်တုိN 0မိ23နယ် 
အုပ်ချ2ပ်ေရးအဖဲွ3ကုိယ်စားြပ2အေနနဲN ေတာင်းခံပါတယ်။  

 ဘာပဲေနေန က�န်ေတာ်တုိN ဒီြပည်သူေတွ ေလာေလာ 
ဆယ် စားေရးေသာက်ေရး အင်မတန်မှ ခက်ခဲတယ်။ 
က�န်ေတာ်တုိN အညာေဒသမှာ မုိးရာသီကာလfကီးြဖစ်ေနေတာ့ 
ပထမဆုံး ဟုိ (၃၁) ရက် ၁ လပုိင်း မီး�ိI3ခံရတုန်းက က�န်ေတာ်တုိN 
ပုလဲ0မိ23နယ်မှာ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း မခံရေသးေတာ့ 
ဟိုအြခားြပည်သူေတွရဲ3 ကူညီမI၊ အြခားရိက ာ၊ အေရးေပ� 
စားေရးေသာက်ေရးေတွ အထုိက်အေလျာက် ရရိှတယ်။ ဒီ 
ေန�က်ပုိင်း အင်တာနက် ြဖတ်ေတာက်ခံရတ့ဲအေနအထားမှာ 
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး၊ စားေရးေသာက်ေရး ေတာ်ေတာ် 
ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါေတွကုိ ဘယ်က ဘယ်လုိပဲေနေန က�န်ေတာ် 
တုိN ကူညီမIေတွ ေမkာ်လင့်ပါတယ်၊ ရရိှေအာင်လည်း ဝုိင်းဝန်း 
fကိ2းစားေပး ေစလုိပါတယ်ဗျ။ 
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၃၆၂၀၉ + 
အရပ်သားအစုိးရ ြဖ2တ်ချကာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခ့ဲသည့် 
၂၀၂၁ ခုJှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုJှစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ 
ရက်အထိ လက်နက်ကုိင်ပဋိပက များအ>ကား မီး�ိI3 ဖျက်ဆီး 
ခံရမI၊ လက်နက်fကီးကျည် ထိမှန်မIအြပင် အ>ကမ်းဖက် စစ်တပ် 
က အေ>ကာင်းမ့ဲ ဝင်ေရာက်စီးနင်း မီး�ိI3ဖျက်ဆီးမIေ>ကာင့် 
ေနအိမ်Jှင့် အေဆာက်အဦ ၃၆၂၀၉ လုံးထက်မနည်း ပျက်စီး 
ခ့ဲရသည်။ အေဆာက်အဦဆုိရာ၌ ဘာသာေရး အေဆာက်အဦ 
များလည်း ပါဝင်သည်။ Jုိင်ငံအတွင်း လက်နက်ကုိင်ပဋိပက များ 
ြမင့်တက်လာသည်Jှင့်အမk ပျက်စီးဆုံး �ံIးရမIများ ပုိတုိးလာကာ 
၂၀၂၂ ခုJှစ် ေမလအတွင်း ၈၃၁၃ လုံးထက်မနည်း မီး�ိI3 
ဖျက်ဆီးခံရ0ပီး လအလုိက် JိIင်းယှဉ်ပါက အေရအတွက် အများ 
ဆုံး ြဖစ်သည်။ >သဂုတ်လအတွင်း ကမူ တစ်လအတွင်း ၆၂၂၁ 
လုံးထက်မနည်း မီး�ိI3ဖျက်ဆီးခံခဲရ့ကာ စစ်ကုိင်းJှင့် မေကွးတုိင်း 
ေဒသfကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်တုိNမှာ အများဆုံးခံခဲရ့သည်။  
 

၁၀၀ + (၁၀ +) 
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခ့ဲ0ပီးေန�က် ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့် လက်နက်ကုိင် 
ပဋိပက Jှင့် စစ်တပ်က အေ>ကာင်းမ့ဲ မီး�ိI3၊ ဖျက်ဆီးမIများ ြပ2လုပ် 

ခ့ဲမIများေ>ကာင့် ၂၀၂၂ ခုJှစ် >သဂုတ်လတစ်လတည်းတွင် ေနရာ 
တစ်ခုတည်း၌ ေနအိမ်Jှင့် အေဆာက်အအုံ ၁၀၀ Jှင့်အထက် 
မီး�ိI3၊ ဖျက်ဆီးခံခ့ဲရသည့် ေကျးရ9ာေပါင်း ၁၀ ရ9ာထက်မနည်း 
ရိှခ့ဲသည်။ စစ်ကုိင်းတုိင်း၊ ယင်းမာပင်0မိ23နယ်၊ ကပုိင်-သီးကုန်း 
ေကျးရ9ာတွင် ယင်းတစ်လတည်း၌ ေနအိမ်Jှင့် အေဆာက်အအုံ 
၁,၄၀၀ ထက်မနည်း မီး�ိI3ဖျက်ဆီးခံခ့ဲရသည်။  
 
ကုိးကား - ISP Data Matters 

 

 

 

“ယခင် လူ့အခွင့်အေရးေကာင်စီ အစည်းအေဝးအြပီး တစ်ပတ်အြကာတွင် 
နိုင်ငံေရးသမား ေလးဦးကို ဥပေဒမဲ့ကွပ်မျက်ခဲ့ ြခင်းနှင့် ယခု အစည်းအေဝး 
ကာလအတွင်း ကေလးသူငယ်များကို အစုလိုက်အြပံုလိုက် သတ်ြဖတ်ြခင်း 
တို့သည် ကာကွယ်ေပးရန် လိုအပ်သည့်သူများအေပါ ပစ်မှတ်ထား တိုက် 
ခိုက်ြခင်း သာမက ကုလသမဂ္နှင့် အဖွဲဝင် နိုင်ငံများအေပါ ေစာ်ကား လိုက် 
ြခင်းြဖစ်သည”်  
 
လူ့အခွင့်အေရးေကာင်စီသို့ ေပးပို့သည့် ထုတ်ြပန်ချက်ပါ ေကာက်နုတ်ချက် 
(၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂)  

 


