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ရမှး်လူအခငွ့အ်ေရးမ ိ ငမ် ှေနာကဆ်ုးံရ လူအခငွ့အ်ေရး ချ ိးေဖါကမ် သတငး်ထတုြ်ပနခ်ျက ်
 

ေမလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခု ှစ် 
 
ကမာက့ပေ်ရာဂါ Covid-19 ဆိကုေ်ရာကေ်နချနိ ်အစိးုရတပမ်ျား လား းအေရှတငွ ်စစေ်ရးအရှနိြ်မင့၊် လယ ်
သမားအား ညဥ ပမး် ှပိစ်က ်သတြ်ဖတ၊် ရာသားများ အတငး်အဓမခိငုး်ေစ 
 
Covid-19 (ကိုဗစ်-၁၉) ကမာ့ကပ်ေရာဂါ ြမန်မာြပညတ်ဝှမ်း စတင်ဆိုက်ေရာက်ချိန်မှာ အစိုးရတပ် မေတာ် 
သည် ရှမ်းြပည်ေြမာကပ်ိုင်း လား းအေရှ ဘကြ်ခမ်းတငွ်တည်ရှိေသာ တိုင်းရင်းသား ေတာ်လှန်ေရး အင ်
အားစု များအား စစ်ေရးအရှိန်ြမင့် တိုက်ခုိက်လျကရ်ှိ ပီး၊ ဧ ပီလအတွင်းတွင် လယ်သမားတ ေယာက်အား 
ညဥ ပမ်း ှိပစ်က် အသတ်ခံရ ပီး၊ ရာေပါင်းများစွာေသာ ရာသားများအားလည်း အတင်း အဓမ ခုိင်းေစ 
ေ ကာင်း သတင်းထွက်ေပ လျက်ရှသိည်။ 
 
မတ်လေနာကဆ်ုံးပတ်အတွင်း အစိုးရတပ်များသည် ၎င်းတို ေကျာေထာက်ေနာက်ခံရှသိည့် ကွတ်ခုိင် မိ  
နယ်တွင်လပ်ရှားေသာ ေကာင်းခါးြပညသ်ူစစ် စခန်းကို သိမ်းပိုက် ပီးေနာက်၊ ယင်းစခန်းများအား အခုိင ်
အမာ တပ်စွထဲိန်းချ ပ် ိုငရ်န်အတွက် အစိုးရတပ်များက တပ်အင်အားပိုမို ြဖည့်တင်းလျက်ရှသိည်။ အစိုးရ 
တပ်မ -99 မှ အထူးေလ့ကျင့်ထားေသာ တပသ်ားများအား လား းအေရှ ဘက် ကီလိုမီတာ 50 အကွာအ 
ေဝးရှိ ကချင်ေကျးရာ ပန်ေဟျာင်သို ေစလတ် ပီး ေကာင်းခါးြပည်သူစစစ်ခန်းကို အခုိင်အမာ ေချကုတ် 
ယူေစပါသည်။  
 
ဧ ပီလ ၂၁ ရက်ေန ှင့် ၂၈ ရက်ေနများတွင် တဖန် အစိုးရ တပ်မ-99 ှင့် ခမရ-365 တို ပူးေပါင်း၍ လား း 
မိ ှင့် 60 ကီလိုမီတာခန် အကွာအေဝးရှိ မိုင်းကျက် မှ ေမာ်ေတာ်ယာဥ  ပိုင်ရှငမ်ျား ၎င်းတိုစစသ်ုံး ေထာက် 
ပို ပစည်းများ ေကာင်းခါးတပ်စခန်း (ြပညသ်ူစစ် စခန်းေဟာင်း) သိ ု သယ်ေဆာင်ေပးရန် အတင်းအ ကပ် 
ခုိင်းေစခ့ဲသည်။ 
 
ယခု ှစ် 2020 ေဖေဖ ဝါရီလ တုန်းကလည်း အစိုးရစစ်တပ်သည် ၎င်းတိဗုျ ဟာစစ်ဌာချ ပ်တခု တည ်
ေဆာကရ်န်ဆို ပီး ရာေပါင်းများစွာေသာ ရာသားများအား ဝါးပိုးဝါးများ၊ သစမ်ျား စုေဆာင်းရှာေပး ကရန် 
အတင်းအ ကပ်ခုိင်းေစေ ကာင်း ရမှ်းလူအခွင့်အေရးမ ိ င်က ထုတ်ြပန်ခ့ဲ ပီးြဖစ်သည်။ အလားတူ ဧ ပလီ 
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8-ရက် ေန ှင့် 21-ရက်ေနများတွင်လည်း အစိုးရတပ်ခမရ-365 သည် ၎င်းတိုတပ်စခန်းသစ် တည်ေဆာက် 
ရန်အတွက် ဝါးပိုးဝါးတိုင် အလုံး-100 ယူေဆာင်လာေစရန် မိုင်းကျက်ရာသားများအား အဓမခုိင်းေစခ့ဲသည်။ 
 
ဧ ပီလ 24-ရက်ေနတွင် အစိုးရ တပ်မ-99 မှ တပ်သားများသည် လား း ှင့် 40-ကီလိုမီတာ အကွာရှိသည့် 
မိုင်းေယာ် တဝုိက်တွင် တပသ်ားများြဖန်ကျက်လျကရ်ှိသည်။ ညီေနာင်များမဟာမတိ် တပ်ဖွဲ ဝငမ်ျား ှင့် 
ထိပ်တိကု် ထိေတွ ပီးေနာက် က ဲ ွားများ ေကျာင်းရာမှ ြပန်လာသူ ဝမ်ဟိုေဆေကျးရာသား (သက် ၂၇ ခန်) 

ှင် ့ ရာ၏အေရှ ေတာင်ဘက် 2 ကီလိုမီတာခန်တွင် ေတွ ရာ သူအားဖမ်းဆီး ပီး ိုက် ှက်ကာ ေသနတ် 
ြဖင့်ပစ်သတ်လိုကသ်ည်။ သူကို ဧ ပီလ 26 ရက၊် ၎င်း၏ကိုယ် ေဘးပတ်ပတ်လည်တငွ် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ၊ 
ဝမ်းဗိုက်တွငလ်ည်း ေသနတ်ဒဏ်ရာများစွာြဖင့်  ေချာင်းနံေဘးတွင် ေသလျက် မိသားစုဝင်များက ရာှေတွ ခ့ဲ 
သည်။  
 
မိုင်းေယာ် မှာ 2016 ဇွန်လတုန်းက အစိုးရစစ်တပ်မှ အြပစ်မဲရ့ာသား (၇) ဥ ကို သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည့်အမ 
ြဖစ်ေပ ခ့ဲသည်။  ဟိုးေလးတေကျာ်ြဖစ်ခ့ဲသည်။ အစိုးရတပ်ခမရ-362 မှ အေယာက် 100-ခန် အင်အားရှိ 
အစိုးရတပသ်ားများေရာက်လာ ပီး ေမာ်ေတာဆ်ိုင်ကယ် ေမာင်း ှင်ေသာ လယ်သမား ၂-ေယာကက်ို ေသ 
နတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ြခင်း၊ ကျန်သည့် ၅-ေယာက်ကိုေတာ့ ဖမ်းဆီးကာ ပစ်သတ် ပီး၊ ၃-ေယာက်တိုေတာ့  ေတာ် 
လှန်ေရး တပ်ဖွဲ ဝငမ်ျား၏ ယူနီေဖါင်းကိုဝတဆ်င်ေပး ပီး သူပုန်များဟုဆိကုာ လိမ်လည်ခ့ဲသည်။ 
 
ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ ိ င် အေနြဖင့် အစိုးရစစတ်ပ၏် အြပစမ်ဲ့ ြပညသ်ူများအား ဆက်တိကု် ှိပ်စက ်
ညဥ ပမ်းြခင်း၊ တရားမဲ့ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ အတင်းအဓမ ခုိင်းေစမ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်ရှိေနြခင်း စသည့် 
လုပ်ရပ်များကို ြပင်းြပင်းထန်ထန် တ်ချသည်။ အထူးသြဖင့် Covid-19 ေလာက်ေဒါင်း၏ဒဏ် အလူး 
အလဲခံေနရသည့် အချိန်၊ ကမာ့ကပ်ေရာဂါ ေဘးမှ လတွ်ေြမာက် ိုငရ်န် ရာသရူာသားများက အြပင်းအထန် 

ုံးကန်ေနရသည့အ်ချိန်အခါမျ ိးမှာ အစိုးရ စစ်တပ်အေနြဖင့် ဒီကပ်ေရာဂါ အ ရာယ်မှ လွန်ေြမာက် ရန်/ 
ကာကွယ်ရန် ြပညသ်ူများကို ပံပ့ိုး အကူအညီ ေပးသင့သ်ည်။ ိုင်ငံေတာ်ဘတဂ်ျက် သုံး ပီး၎င်းတို စစ်အာ 
ဏာ တည် မဲေရးကိုသာ လပု်ေဆာင်မေနသင့ပ်ါ။ 
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ဧ ပလီ 2020 အတငွး် အစိးုရစစတ်ပမ် ှလား း မိ နယတ်ငွ ်လူအခငွ့အ်ေရး ချ ိးေဖါကမ် အေသးစတိ ်အစ ီ
အရငခ်စံာ 
 
အစိးုရစစတ်ပ ်တပမ်-99 ငှ့် ခမရ-365 ပးူေပါငး်တပဖ်ွဲ  ေကျးရာသားများပိငု ်ေမာေ်တာယ်ဥ များအား စစ ်
တပေ်ထာကပ်ိပုစညး်များ သယေ်ဆာငရ်န ်အတငး်အ ကပ ်ခိငုး်ေစ 
 
ဧ ပီလ 21-ရက်၊ 2020 အစိုးရတပ် တပ်မ -၉၉ မှစစ်ေ ကာင်း မှ တပ်သားအင်အား 200-ခန်သည် မိုင်းကျက် 
ေကျးရာအပု်စုေန ရာသားများပိုင် ေမာ်ေတာ်ယာဥ  ၄-စီးကို မိုင်းကျက်ဘုန်း ကီးေကျာင်းရှိရာသို ေမာင်း ှင် 
ေစ ပီး စစ်တပ်ေထာက်ပိုပစည်းများ ေရာက်လာမည်ကိ ုအဆင်သင့် ေစာင့ဆ်ိုင်းရန် ေစခုိင်းြခင်းြဖစ်သည်။ 
ကားပိုငရ်ှင်များအားလည်း အနီးအနားရာမှ ေဆွမျ ိးများအိမ်တွင် ညအပိ်ရန် အမိန်ချမှတ်သည်။ ေနပိုင်း 
တွင်လည်း ၎င်းတို စစသ်ားများ ှင့်အတူ မိုင်းကျက်ဇရပ်တွင် ေစာင့ဆ်ိုင်းရသည်။ 
 
ဧ ပီလ 23-ရက်ေနတွင် မိုင်းကျက် ှင့် 12-ကီလိုမီတာ ခန်ေဝးေသာ ပန်ေဟျာင်ေကျးရာ ေကာင်းခါး 
ြပည်သူစစ်စခန်းသို စစ်တပ်ပိုင် ေထာကပ်ိုပစည်းများ သယ်ေဆာင်ေပးရန် ကားပိုငရ်ှင်များအား ေစခုိင်းခ့ဲ 
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သည်။ ပစည်းပိုေပး ပီးလ င် ကားသမားတို အိမ်ြပန် ိငု် ကပါသည်။ ၎င်းတို အကျ ိးေဆာငအ်တွက် အခ 
ေ ကးေငွ မရပါ၊ ဓာတ်ဆဖီိုးလည်း မေပးပါ။ ကားသမား တေယာက်က စက် းမရ၍ သူကားကို မီး ပစ် မည ်
ဟု ကျိန်းဝါးခံရသည်။  
 
ဧ ပီလ 28-ရက်ေနမှာေတာ့ အစိုးရတပ် တပ်မ-99 လက်ေအာက်ခံ ခမရ-365 မှ တပ်သားများသည ် မိုင်း 
ကျက်ေကျးရာ အပု်စုသို ေထာလ်ာ-ဂျီ ၂-စီး ပိုေပးရန် န် ကားလာသည်။ စစ်တပ် ရိကာများအြပင် တပ် 
သားများကိလုည်း ၎င်းတို ပန်ေဟျာင်တပစ်ခန်းအသစဆ်ီသို သယ်ပိုေပးရသည်။ 
 
2020-ခု ှစ် ှစ်ဥ ပိုင်းကတည်းက စ ပီး မိုင်းကျက် ေကျးရာ ကားပိုင်ရငှ်များသည် မ ကာခဏဆိုသလို 
အစိုးရ တပ်သားများ၊ ရိကာများ၊ လက်နက်ခဲယမ်းများ သူတိုလိုအပရ်ာ အရပ်ဘကဆ်ီသို ပိုေဆာင် ေပး 
ေနခ့ဲရပါသည်။ ဥပမာ -- ပန်ေဟျာင်အေနာက်ဘက ် ှင့် မိုင်းေယာ်၊ ကန်မိန်း ေြမာက်ဘက်၊ သလံွင ်
ြမစ်ေဘးနားရှိ နမ့်လုတေ်ကျးရာ အေရှဘက်ြခမ်း၊ ေတာင်ဘက်ပိငု်းတွင် ဝမ်မတ်ေကျးရာတို ပါဝင်သည်။  
 
အစိးုရစစတ်ပ ် ခမရ-365 တပသ်ားများက ရာသားများအား ၎ငး်တိေုဆာကလ်ပုဆ် ဲ နညး်ဗျ ဟာတပ ်
စခနး်သစအ်တကွ ်ဝါးပးိဝါးတိငုမ်ျား ပံပ့ိးုေပးရန ်အတငး်အ ကပခ်ိငုး်ေစ 
 
ဧ ပီလ 21-ရကေ်န အစိုးရတပ် ခမရ-365 မှ တပ်သားများက မိုင်းကျက်ေကျးရာအပု်စု ရာသားများအား ၎င်း 
တို ေဆာက်လပု်ဆဲ နည်းဗျ ဟာတပ်စခန်းသစ်အတွက ်ဝါးပိုးဝါးတိုင်များ ပံ့ပိုးေပးရန် အတင်းအ ကပ် ခုိင်း 
ေစခ့ဲသည်။ 
 
မိုင်းကျက်ေကျးရာအုပ်စမုှ ရာေပါင်း 11 ရာ ရှိ ပီး၊ တရာလျင် 7-မီတာရှည်လျားသည့် ဝါးပိုးဝါးတိုင် 10-လုံးစီ 
ယူေဆာင်လာရန် န် ကားသည်။ ရာသားများကိုယ်တိငု် ပခံုးထမ်း ပီး ေြခကျင်ခရီးြဖင့် တပ်စခန်းအေရာက် 
ပိုေပးရပါသည်။ 
 
ဧ ပီလ 8-ရက်ေနတုန်းကလည်း ယခုလို ဝါးပိုးဝါးတိုင်များ ပိုေဆာင်ေပးရန် မိုင်းကျက်ေကျးရာအုပစ်ုသို 
ေတာင်း ဆိုခ့ဲဘူး ပီ။ 
 
အစိုးရစစ်တပ်သည် ၎င်းတို နည်းဗျ ဟာတပစ်ခန်းသစ်တည်ေဆာက်ေနခ့ဲ ြခင်းဟာ 2019 ှစ်ေ ှာင်းပိုင်း 
ကတည်းကပင် ြဖစ်သည်။ ေဒသခံ ရာသားများလည်း အဲ့ဒီအချိန်ကစ ပီး ဝါးပိုးဝါးများ အစီးေပါင်းများစွာ 
ယူေဆာင်ေပးေနခ့ဲတာ ယေနထိတိုင်ြဖစသ်ည်။ 
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တပမ်-99 ငှ့ ်ခလရ -79 အစိးုရတပသ်ားများ လယသ်မားအား ညဥ ပမး် ှပိစ်ကြ်ခငး် ငှ့ ်သတြ်ဖတြ်ခငး် 
 
ဧ ပီလ 24-ရက်ေနတွင် တပ်မ-99 မှ တပ်သားများက လား း မိ ၏ အေရှဘက် မိုင်းေယာ်ေကျးရာအုပ်စ ု
ဝမ်မတ်ေကျးရာ တဝုိက်တွင် တပ်များြဖန်ကျကလ်ျက်ရှရိာ ညီေနာင်များမဟာမိတ်အဖွဲ ဝင် TNLA ှင့ ်
MNDAA တပ်ဖွဲ ဝငမ်ျားတို မိုင်းေယာ်၏ အေရှေတာင်ဘက် တိုင်းချ ိေကျးရာ ှင့် ပန် ွဲ ေကျးရာ အ ကားတွင် 
တိုက်ပွဲ ြဖစ်ခ့ဲသည်။ မနက် 6.00 မှ 7.00 နာရီ ခန်တွင် စစတ်ပ်မှ လက်နက် ကီးများြဖင့် 10-ချက် စတင် ပစ် 
ခတ် သြဖင့် တိုက်ပွဲများြဖစ်ပွါးခ့ဲရသည်။ 
 
တိုက်ပွဲ ပီးသည့်ေနာက် တေနတည်းတွင် တပ်မ-99 ှင့် ခလရ-79 (တပ်မ-99 လက်ေအာက်ခံ) တပ်သား များ 
က ယင်းတိုက်ပွဲြဖစ်ပွါးရာ နယ်ေြမတဝုိက်တွင် ရှာေဖွေရး လုပ်ေဆာင်စဥ  ဟိုေဆေကျးရာ ဘကသ်ို  ေရာက ်
သွားသည်။ ၎င်းညေနခင်း 5.00 နာရီခန်တွင် ဟိုေဆေကျးရာ အလွန် အေရှ ေတာင်ဘက် 2-ကီလိမုီတာ အ 
ကွာတွင် က ဲ ွားများေကျာင်းရာမ ှ အိမ်အြပန်တွင် အိကု်ေဆွ အမညရ်ှိ လယ်သမား တေယာက် ှင့် ေတွ  
သည်။ စစ်သားများက အိုက်ေဆကွို ိုက် ှက် ပီး ေသနတ်ြဖင့် ပစ်သတ်ခ့ဲသည်။ 
 
အိုက်ေဆွ အိမ်ြပန်မေရာက်လာသည့်အတွက် ဧ ပ ီ
လ 25-ရက်ေနတွင် ၎င်း၏မိဘများ ှင့် ရာ သား တို 
က စိုး ရိမ်ေ ကာင်း ကစွာြဖင့် တိုက်ပွဲ ြဖစ် ပွါးရာ 
ေတာထတဲဝုိက်တွင် သွားေရာက်ရာှ ေဖွေသာ ်
လည်း မေတွ ခ့ဲပါ။ 
 
ဧ ပီ 26-ရက် ေနာက်တေန အိုက်ေဆွ မိဘများ ှင့် 
ရာသားတိုက ထပ်မံ အရှာထွက်ခ့ဲရာ၊ သူရဲ ုပအ် 
ေလာင်းအား ဝမ်ဟိုေဆ၏ေတာင် ဘက် ေချာင်း 
ငယ်ေလး တွင် တဝက်ခန် ြမ ပ် လျက်ေတွ ခ့ဲ 
သည်။ သူရဲ  ကိုယ်လုံးမှာ ိုက် ှက် ထားသည့ ်
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ေတွ ှင့် ၎င်း ၏ဝမ်းဗိုက ် မှာ 
လည်း ေသနတ်ဒဏ်ရာ များရှိ သည်။ အိုက် ေဆ ွ
အား ေနာက်တေန မနက် 9.00 နာရတီွင် ြပန်လည် 
ြမ ပ် ှံလိကု်သည်။ 
 
အသက် 27- ှစ်အရယ် အိုက်ေဆ၏ွ မိဘများ မှာ 
လုံးအိုက်ေဆွ ှင့် ပါေဆွ ြဖစ် ပီး လား း မိ နယ်၊ 
ဟိုေဆ ေကျးရာအုပ်စုဝင် ဝမ်ဟိေုဆွ ရာသရူာသားများ ြဖစ် ကသည်။ 

အိုက်ေဆွ ရဲ အေလာင်း 
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ဧ ပီလ 26 ှင့် 28 ရက်ေတွမှာလည်း အိုက်ေဆွ အသတ်ခံရရာ ေဒသတွင် အစိုးရတပ် ှင့် ညီေနာင် များ 
မဟာမိတ်အဖွဲ တို ထပ်မံ တိုက်ပွြဲဖစ်ပွါးခ့ဲသည်။ ဧ ပလီ 26-ရက်ေန မနက် 6.00 – 7.00 နာရီ အ ကား ပန်ဝုိး 
လျန်ေကျးရာတွင် တ ကမိ်၊ မွန်းလွဲပိုင်း 2.00 နာရီ ခန်တွင် ခုိမုန်းေဒသတွင် တ ကိမ်ြဖစသ်ည်။ ဧ ပီလ 28-
ရက်ေနမှာေတာ့ ဝမ်မတ်ေကျးရာအပု်စုဝင် ကတ်ေလာေ့ကျးရာအနီး ပန်အုံေကျးရာတွင် တိုက်ပွဲများ အသီး 
သီးြဖစ်ပွါးခ့ဲသည်။ 
 
 
 
ဆကသ်ယွရ်န ်
 
စိုင်းေဟာရ်ှဲန်                   +66 94-728-6696                            (Shan, English) 
 
စိုင်းရက်လငွ်                   +66: 97-173-1530                          (Shan, Burmese) 
 
 
 
 


