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၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ ဇူလင
ု လ
် ၈ ရက်

ပမန်မာ - ရခိုငြ
် ဋြကခမျာ်းြိုမို ဆ်းို ရွ ာ်းလာသည်နင
ှ အ
့်် မျှ
ြစ်မှတခ
် ွပခာ်းပခင််းမရှသည့်် လလလ ကာင််းတက
ို ခ
် ိုကမ
် ှုမျာ်း လ ကာင့််
အရြ်သာ်းမျာ်းလသဆ်းို လနရ
•

လလလ ကာင််းတက
ို ခ
် ိုကမ
် ှုမျာ်းက ကလလ်းမျာ်းအြါအဝင် အရြ် သာ်းမျာ်းကို ထခိုကလ
် သဆ်းို လစ

•

ှ
လက်နက်ကင
ု အ
် ဖွဲ့ကု နှမ်နင််းရာတွင ် ထင်သလို ဖမ််းဆ်းမှုမျာ်းနှင့်် နှြ်စက်ညဉ်းြန်
်းမှုမျာ်းရှလန

•

အင်တာနက် ပဖတ်လတာက် အလမှာင်ချထာ်းချန် လေသခမျာ်းမှာ ကဗ
ို စ်-၁၉ ကြ် လရာဂါမှ
အကာအကွယမ
် ့်ပဖစ်လန

မြန်ြာနင
ို င
် ံ ရခင
ို မ် ြည်နယ်နင
ှ ့်် ချင််းမြည်နယ်တတွ
ို ့် င ် စစ်ရရ်း ြဋြက္ခြျာ်း ြိုြိုဆို်းရွ ာ်းလာရနပြ်း
မြန်ြာစစ်တြ်၏ ြစ်ြတ
ှ ်ခွွဲမခာ်းမခင််းြရှသည့်် ရလရ က္ာင််းတိုက္်ခိုက္်ြှုြျာ်းရ က္ာင့််
က္ရလ်းသူငယ်ြျာ်းအြါအဝင် အရြ်သာ်းြျာ်း ရသရ က္ က္ရရ က္ာင််း
အရထာက္်အထာ်းသစ်ြျာ်းက္ို အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာ လွတပ် ငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့ ြှ
စိုရဆာင််းရရှထာ်းြါသည်။
တြ်ြရတာ်ဟိုလည််း ရခေါ်ဆသ
ို ည့်် မြန်ြာစစ်တြ်၏ ထသ
ို တ
ို ့် ိုက္်ခိုက္်ြှုြျာ်းနှင ့််
အမခာ်းဆ်းို ရွ ာ်းရသာ လိုအခွ
့်် ရရ်းချ ်းရဖာက္်ြှုြျာ်းသည် တစ်နစ
ှ ်ရက္ျာ် က္ာ
့် ငအ
အင်တာနက္်မဖတ်ရတာက္်ထာ်းမခင််းခံရရသာ ပြ ွဲ့နယ်ြျာ်းတွငမ် ဖစ်ြွာ်းရနမခင််းမဖစ်ြါသည်။
ရေသတွင်း် ရနထင
ို သ
် ူြျာ်းသည် က္ိုဗစ်-၁၉ က္ြ်ရရာဂါ၏ပခြ််းရမခာက္်ြှုနင
ှ ့်် လူသာ်းချင််းဆိုငရ
် ာ
အရထာက္်အြံ့်ဆင
ို ရ
် ာ သတင််းအချက္်အလက္်ြျာ်းက္ို ဆံ်းို ရှု ံ်း အရြှာင်ချထာ်းြှုနင
ှ ့််
က္ံ ရတွွဲ့ရနရြါသည်။ ဇွနလ
် အတွင်း် က္ိုဗစ်က္်းူ စက္်ြှု မြင်တ
ွဲ့် ည်ဆိုရသာ်လည််း
့် က္်ခသ
ရခိုငမ် ြည်နယ်သည် က္ိုဗစ်က္်းူ စက္်မြန်ြွ့် ာ်းြှု ကက္်းြာ်းစွာြ က္ံ ခွဲ့်ရသည့််
မြည်နယ်တစ်ခိုမဖစ်ြါသည်။
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“က္ိုဗစ်-၁၉ က္ူ်းစက္်ြှု ဟန်တာ်းရရ်းအတွ
က္် လူြျာ်း အြ်ထြ
ွဲ ာှ ရန က္ဖို အစ
်းို ရက္
့်
့်
တိုက္်တွန်း် ရနရြြွဲ့် ရခင
ို မ် ြည်နယ်န ွဲ ချင်
့် ်းမြည်နယ်ရတွြှာရတာ့် သူရွဲ့် စစ်
့် တြ်က္ အြ်ရတွက္ိုြ်းရှု ွဲ့၊
စစ်ရာဇဝတ်ြှုရမြာက္်တွဲ့် အရြ်သာ်းရတွက္ို ခွမွဲ ခာ်းမခင််းြရှတွဲ့် သတ်မဖတ်ြှုရတွလိုြ်ရန က္တယ်”
ဟို အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာ လွတပ် ငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့၏အာရှြစဖတ်ရေသဆိုငရ
် ာ
ညွှန် က္ာ်းရရ်းြှု်း နစ်က္ိုလြ် ဘက္်က္ွယ်လင်က္ ရမြာြါသည်။
“ယင််းရေသတွင်း် ြှာ စစ်တြ်ရွဲ စစ်
သက္်ပြ်း အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာတရာ်းရံို်း
့် ဆင်ရရ်းရတွန ွဲ ြတ်
့်
အြါအဝင် နင
ို င
် တ
ံ က္ာရွဲဖ့် အာ်းရတွ မြင်တ
် တာ်တို စို
့် က္်ရနရြြွဲ့် က္ျွနရ
့် ရဆာင််းရရှထာ်းတွဲ့်
ထတ်လန်စရာသက္်
ရသခံချက္်ရတွက္ မြန်ြာစစ်တြ်အတွင်း် အဆင်ဆ
့်
့် င့််
အမြစ်ရြ်းအရရ်းယူခံရြှုရတွက္ ြည်ြျှနက္်ရှုင််းစွာက္င််းလွတ် ရနတယ်ဆိုတာက္ို
မြသရနြါတယ်” လို သူ
့် က္ရမြာြါတယ်။
၂၀၂၀ ရြလနှင ့်် ဇွနလ
် တွင ် ရလရ က္ာင််းတိုက္်ခိုက္်ြှုနင
ှ ့်် လက္်နက္်ကက္်းြျာ်းမဖင ့်် တိုက္်ခက္
ို ်ြှုြျာ်း
အြါအဝင် စစ်ဆင်ရရ်းြျာ်းရ က္ာင ့်် ထခိုက္်ခံရရသာ ရခိုငန
် င
ှ ့်် ချင််းလူြျ ်း အယ

ောက်

၂၀ ရက္ျာ်အာ်း အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာ လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့က္ အရဝ်းြှ ဆက္်သွယ်
ရြ်းမြန််းခွဲသ
ို ည််း
့် ည်။ ြ်းရလာင်က္ျွြ််းခွဲရ
့် သာ ရက္ျ်းရွ ာြျာ်း၏ ပဂ လ်တိုြံိုရြ်အသစ်ြျာ်းက္လ
ရလ့်လာဆန််းစစ်မခင််းြျာ်း မြ လိုြ်ခွဲ့်ပြ်း မြန်ြာစစ်တြ်ြှက္ျ ်းလွနရ
် သာ
ချ ်းရဖာက္်ြှုြျာ်းက္ိုမြသသည့်် ဗေယိုြှတ်တြ််းြျာ်းက္ို စစ်ရဆ်းအတည်မြ ခွဲ့်သည်။
၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ၊် ဇန်နဝါရလ ၄ ရက္်တွင ် ရခိုငမ် ြည်နယ်ရမြာက္်ြိုင်း် ရှ ရွဲက္င််းြျာ်းအာ်း
ရခိုငလ
် က္်နက္်က္ိုငအ
် ဖွွဲွဲ့ မဖစ်ရသာ ရက္ခ င်တ
ို ်ခိုက္်ြှုအပြ်းတွင ်
့် ြ်ရတာ် (ရအရအ) ြှတက္
စစ်ရရ်းတက္
ို ်ြွဲြ
ွ ျာ်း ြိုြိုဆ်းို ရွ ာ်းလာခွဲ့်သည်။ ဤမဖစ်ရြ်ရ က္ာင့်် အစ်းို ရြှ ရအရအက္ို
လက္်တမြန်
ံို ့် တိုက္်ခိုက္် ရချြှုန်း် ရန် အြနရ
် ့် ြ်းခွဲ့်ပြ်း ယင််းမဖစ်ရြ်သည် ြဋြက္ခ၏
အလှညအ
့်် ရမြာင််း တစ်ခိုမဖစ်လာက္ာ ယင််းအချန်ြှစ၍ လူရြါင််းရသာင််းချ
အို်းအြ်စွနခွ
် ့် ာထွက္်ရမြ်းခွဲ့် က္ရသည်။
ြ က္ာရသ်းြရက္်ြျာ်းအတွင်း် က္ တိုက္်ြွဲြ
ွ ျာ်းမြင််းထန်လာမခင််းနှင ့်် စစ်ဆင်ရရ်းြျာ်း
တို်းမြြှငြ
် ့် ွာ
့်် ည်ဟူရသာ သတရြ်းြှုြျာ်းရ က္ာင ့်် ရနာက္်ထြ် လူရြါင််း ၁၀,၀၀၀ ခန ် အ
့် ို်းအြ်စွနခ
ထွက္်ရမြ်းခွဲ့် က္ရသည်ဟို က္ိုလသြဂဂ လူအခွ
် ာ ြဟာြင််းကက္်းရံို်းြှ
့် ငအ
့်် ရရ်းဆိုငရ
ခန်မှ့် န်း် ခွဲ့်ြါသည်။
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၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ြတ်လ ၂၃ ရက္်ရနတွ
့် င ် မြန်ြာအစ်းို ရက္ ရအရအအဖွွဲွဲ့အာ်း ြတရာ်းအသင််းအမဖစ်
တရာ်းဝင် ရ က္ညာသတ်ြှတခ
် ွဲ့်သည်။ မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ င
ွ ် ြထြဆံို်း က္ိုဗစ်က္်းူ စက္်ြှုရတွွဲ့ ရှရချန်
ြတ်လြှ ရြလ ၂၀ ရက္်အ က္ာ်းတွင ် တိုက္်ြွဲြ
ွ ျာ်းမြင််းထန်လာခွဲ့်သည်။ တိုက္်ြွဲြ
ွ ျာ်းရ က္ာင ့််
ရြလတစ်လတည််းအတွင်း် အရြ်သာ်း ၃၀ ရက္ျာ်ရသဆံ်းို ခွဲ့်သည်ဟို က္ိုလသြဂဂက္ ဆြ
ို ါသည်။
ရသဆံို်းသူ အြျာ်းစိုြှာ ဗိုေဘ
ဓ ာသာဝင်ြျာ်းနှင ့်် ရခိုငန
် င
ှ ခ
့်် ျင််းမြည်နယ်ရှ
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်လူနည််းစိုြျာ်းြှမဖစ် က္ရသာ်လည််း ရို ဟင်ဂျာအရြ်သာ်းြျာ်းအရြေါ်
ချ ်းရဖာက္်ြှုြျာ်းရှရ က္ာင််းလည််း ြေယာြျာ်းြှ ြှတ်တြ််းတင်ထာ်းခွဲသ
့် ည်။

‘လလယာဉကို တစ်ရွာလ်းို မှ ပမင်လတွွဲ့ ခရ
့် ’

မြန်ြာစစ်တြ်၏ ရလရ က္ာင််းအင်အာ်းရ က္ာင့်် ကက္်းြာ်းရသာ ြျက္်စ်းြှုြျာ်းနှင ့််
လူအြျာ်းဆင််းရွဲေက္
ို ခ ကက္်းစွာ ခံစာ်းခွဲ့် က္ရြါသည်။ ချင််းမြည်နယ် ြလက္်ဝပြ ွဲ့နယ် ြ်းစာဝ
ချင််းရက္ျ်းရွ ာစိုြှ ရွ ာသာ်းသံို်းဦ်းက္ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၁၄ရက္်နင
ှ ့်် ၁၅ရက္်တတွ
ို ့် င ် မဖစ်ြွာ်းခွဲ့်သည်
ဆိုရသာ ရလရ က္ာင််းတက္
ို ်ခက္
ို ်ြှုြျာ်း အရ က္ာင််းက္ို ယခိုက္သ
ွဲ့် ို မြန်
့် ရမြာမြြါသည်။
“တစ်ရွာလံို်းက္ ရလယာဉ်က္ို မြင် က္တယ်၊ အသံက္အက္ျယ်ကက္်းြွဲ” ဟို ရေသခံတစ်ဦ်း က္
ရမြာြါသည်။ တိုက္်ခိုက္်ြှုြှာ နံနက္် ၁၁နာရ ခန်တွ
့် ငမ် ဖစ်ြွာ်းခွဲ့်သည်ဟိုလည််း သူက္ဆိုြါသည်။
ရြါက္်က္ွွဲသြ
ံ ျာ်းက္ို က္ာ်းရပြ်းရနာက္် သူ၏ ဖခင်အြ်သရမြ်းသွ
ို ့်
ာ်းခွဲ့်ရာတွင ် သူည
့် အာ်း
ဝြ််းဗိုက္်တွင ် ေဏ်ရာမဖင်ရ
ွဲ့ ပြ်း သူည
် ရွ ယ်
့် သဆံို်းရနသည်က္ိုရတွရ
့် ၏ အသက္်၁၆နှစအ
သူငယ်ချင််းြှာလည််း ရသဆံ်းို ရနသည်က္ို ရတွွဲ့ ခွဲ့်ရြါသည်။ အမခာ်းအြ်တစ်အြ်တွင ် ရှရနရသာ
သူ၏ ဦ်းရလ်းြှာလည််း ယင််းရလရ က္ာင််းတိုက္်ခိုက္်ြှု အတွင်း် ြှာြင် ရသဆံို်းခွဲသ
့် ည်ဟို
ဆိုြါသည်။
ထရ
ို က္ျ်းရွ ာအိုြ်စိုြှ ရနာက္်ထြ်ြသာ်းစိုဝင်နစ
ှ ်ဦ်း က္လည််း ရလရ က္ာင််းတိုက္်ခိုက္်ြှုရ က္ာင့််
ခိုနစ
ှ ်နစ
ှ ်အရွ ယ် ရယာက္်ျာ်းက္ရလ်းတစ်ဦ်း အြါအဝင် ရြ်ရွာထွဲြှ လူက္ို်းဦ်းရသဆံ်းို ခွဲရ
့် သည်ဟို
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အမြည်မြည်ဆင
ို ရ
် ာ လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့က္ို ရမြာြါသည်။ “က္ျွနရ
် တာ်တြ
ို ့် သာ်းစို
ဘဝရတာ့် ြျက္်စ်းသွာ်းြါပြ” ဟို က္ရလ်း၏ ဖခင်က္ရမြာခွဲြ
့် ါသည်။
ချင််းမြည်နယ်ြလက္်ဝပြ ွဲ့နယ် လယ်လှရက္ျ်းရွ ာအိုြ်စိုြှ ရခိုငလ
် ယ်သြာ်းတစ်ဦ်း က္ ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်
ဧပြလ ၇ ရက္်ရနတွ
ံ ချာင််းဝရက္ျ်းရွ ာအန်းတွင ် တိုက္်ြွဲြ
ွ ျာ်း မဖစ်ြွာ်းခွဲ့်ရ က္ာင််း
့် င ် အန်းအနာ်းရှ နှရ
ရမြာ က္ာ်းခွဲသ
် ှုအတွင်း် လူ ၇ ဦ်း ရသဆံ်းို ပြ်း ၈ ဦ်း
့် ည်။ ရလရ က္ာင််းတိုက္်ခိုက္ြ
ေဏ်ရာရခွဲ့်သည်ဟို ရမြာခွဲပ့် ြ်း ယင််းမဖစ်ရြ်နင
ှ ့်် ြတ်သက္်ပြ်း ထွက္်လာရသာ
သတင််းြျာ်းနှငလ
့်် ည််း က္ိုက္ည
် ရ က္ာင််းရတွရ
ွဲ့ သည်။ ရသဆံို်းသူြျာ်းနှငေ
့်် ဏ်ရာရသူြျာ်းက္ို
ရရွှွဲ့ရမြာင််းနင
ို ရ
် န် က္ူညခွဲ့်ပြ်းရနာက္် သူ၏ရက္ျ်းရွ ာအန်းတွင ် ဂျက္်တိုက္်ရလယာဉ်နှစ်စင််း
ထြ်ြံြစ်ခတ် တိုက္်ခိုက္်ခသ
ွဲ့် ည်က္ိုမြင်ရတွရ
ွဲ့ ပြ်း ြ်းရလာင်က္ျွြ််းရနရသာအြ်ြျာ်းြှ
ြ်းခို်းတန််းနှစ်ခို ရြေါ်လာသည်က္ို ရတွွဲ့ မြင်ခရ
ွဲ့် သည် ဟိုဆသ
ို ည်။
သူသည် ရနာက္်တစ်ရနတွ
ို ့် က္်ရမြ်းခွဲ့်ရသာ်လည််း
့် င ် ြလက္်ဝပြ ွဲ့သထွ
ရလရ က္ာင််းတိုက္်ခိုက္်ြှုြျာ်းက္လည််း ြလက္်ဝအထ ဆက္်လက္်မဖစ်ြွာ်းခွဲသ
့် ည်။
အမြည်မြည်ဆင
ို ရ
် ာ လူသာ်းချင််းစာနာရထာက္်ထာ်းြှု ဥြရေအရ၊ အရြ်သာ်းရသဆံ်းို ြှုက္ို
မဖစ်ရြေါ်ရစလျှင ် အရြ်သာ်းြျာ်းအာ်း ခွွဲမခာ်းမခင််းြရှရသာ တိုက္်ခိုက္်မခင််းသည်
စစ်ရာဇဝတ်ြမှု ဖစ်သည်။
ဖမ််းဆ်း ထန််းသမ််းပခင််း၊ နှြ် စက်ညှဉ်းြန််းပခင််းနှငအ
့်် ပခာ်းချ ်းလဖာက်မှုမျာ်း

ြျက္်မြင်သက္်ရသြျာ်းြှ ထွက္်ဆိုချက္်ြျာ်းအရ ရခိုငမ် ြည်နယ်တွင ် မြန်ြာစစ်သာ်းြျာ်းသည်
ရအရအအဖွွဲွဲ့ နှငဆ
့်် က္်သွယ်ြရ
ှု ှသည်ဟို ထင်မြင်ယူဆလျှင ် အရြ်သာ်းြျာ်းအာ်း ထင်သလို
ဖြ််းဆ်းထန််းသြ််းမခင််း၊ ရံဖန်ရံခါတွင ် နှြ်စက္်မခင််းနှင ့်် အမခာ်းရသာ ညြှဉ််းြန််းမခင််းဆိုငရ
် ာ
နည််းလြ််းြျာ်းက္ိုမြ လိုြ် က္သည်။
ရခိုငမ် ြည်နယ်ရမြာက္်ဦ်း ပြ ွဲ့နယ်တွင ် ရနထင
ို ခ
် ွဲ့်ရသာ ရေသခံနစ
ှ ်ဦ်းက္ ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ရဖရဖာ်ဝါရလ
၂၉ ရက္်တွင ် မြန်ြာစစ်သာ်းြျာ်းက္ စတင်ြစ်ခတ်ြှု မြ လိုြ်အပြ်း သူတ၏ြ
ို ့် သာ်းစိုဝင်အာ်း
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ြှ
ထန််းသြ််းထာ်းပြ်း နှြ်စက္်ညဉ််းြန်
်းခွဲ့်ရ က္ာင််း အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာ လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွင ့််
အဖွွဲွဲ့သို ရမြာ
က္ာ်းခွဲသ
့်
့် ည်။
ထန််းသြ််းခံထာ်းရသူ၏ ဇန်းမဖစ်သူက္ သူ၏ခင်ြွန်း် က္ို ထန််းသြ််းထာ်းစဉ်အတွင်း် သွာ်းရရာက္်
ရတွွဲ့ဆိုခ
ံ ွဲ့်ရာ သူက္
ှ မ် ခင််းခံခွဲ့်ရရ က္ာင််း
့် ို ကက္ ်းတိုြ်ထာ်းပြ်း ရလ်းညနှင ့်် ငါ်းရက္် က္ာ ရို က္်နက္
သူခင်
ှ ်ြှုြျာ်း၏ေဏ်ရ က္ာင ့်် ယခိုအခါတွင ် သူသည်
့် ြွန်း် က္ ရမြာ က္ာ်းခွဲသ
့် ည်။ ရို က္်နက္
အသက္်ရှ ရခက္်သည့်် ရဝေနာက္ိုခံစာ်းရနရြါသည်။
“အစာ်းြရက္ျွ်း၊ ရရြတိုက္်… ရက္ျာက္ို ရို ငဖ
် ယ်ရသနတ်နထို
ွဲ ့် ပြ်း ရင်ဘတ်က္ိုလည််း
က္န် က္တယ်။” “အရင်က္ သူက္ မြင်မ့် ြင်ထ
့် ာွ ်းထွာ်း၊ အွဲေြှာ သူက္
့် ို ရတွွဲ့ရတာ့် အရြ််း
ြန်သွာ်းတယ်” ဟို သူဇန
့် ်းက္ ရမြာြါသည်။
စစ်သာ်းြျာ်းက္ သူ၏လည်ြင််းက္ို ဓာ်းနွဲရထာက္်
ထာ်းပြ်း ရအရအနွဲ အဆက္်
အသွယ်ရှရ က္ာင််း
့်
့်
အတင််းဝန်ခံခိုင်း် ခွဲ့်ြါသည်။ ြဋြက္ခနင
ှ ြ
့်် တ်သက္်ပြ်း သတင််းရရ်းသာ်းသည့််
သတင််းရထာက္်ြျာ်း၊ ရအရအအဖွွဲွဲ့ နှငဆ
့်် က္်သွယသ
် ည်ဟို ယူဆသူြျာ်း၊ က္ို
ြ က္ာခင်လြျာ်းအတွင်း် က္ တို်းတက္်အသံို်းမြ
စွွဲဆိုလာသည့်် အ က္ြ််းဖက္်ြတ
ှု ိုက္်ဖျက္်ရရ်း ဥြရေမဖင့်် သူအာ်း တရာ်း စွွဲဆိုထာ်းမခင််းခံထာ်းရြါ
သည်။
ထန််းသြ််းခံထာ်းရသူြျာ်းအာ်း ရို က္်နက္
ှ ်ြှုသည် က္ျယ်က္ျယ်မြန်မြန်
့် မဖစ်
့် ရနြံိုရသည်။ ရြလတွင ်
စစ်သာ်းြျာ်းက္ ြျက္်နာှ က္ို စည််းရနှာင်ထာ်းသည့်် ဖြ််းဆ်းထန််းသြ််းထာ်းသူြျာ်းအာ်း
က္န်ရက္ျာက္် ထ်းို နှက္် ရနသည့်် ဗေယိုတစ်ခို ြျံွဲ့ နှထွ
ံ ့် က္်ရြေါ်လာပြ်းသည်ရ
့် နာက္် စစ်တြ်က္
ယင််းမဖစ်ရြ်မဖစ်ရြေါ် ခွဲ့်ရ က္ာင််း ဝန်ခံခွဲ့်ြါသည်။
ထင်သလို ဖြ််းဆ်းထန််းသြ််းမခင််းြျာ်းက္ို ပြ ွဲ့နယ်အြျာ်းအမြာ်းတွင ် မဖစ်ြွာ်းခွဲ့်ရ က္ာင််း
ြှတ်တြ််းြျာ်း ရှခွဲသ
ို မ် ြည်နယ် ရက္ျာက္်ရတာ်ပြ န
ွဲ့ ယ်ြှ
့် ည်။ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၁၆ ရက္်ရနတွ
့် င ် ရခင
ရွ ာသာ်းတစ်ဦ်းက္ မြန်ြာစစ်သာ်းြျာ်းသည် သူြ၏ခင်ြွန်း် အြါအဝင် ရွ ာသာ်း ၁၀ ဦ်း အာ်း
ဖြ််းဆ်းခွဲသ
့် ည်က္ို ြျက္်မြင် က္ံ ရတွွဲ့ ခွဲ့်သည်။ အာခံသည့်် သူြျာ်းအာ်း စစ်သာ်းြျာ်းက္
က္န်ရက္ျာက္်မခင််း၊ ရသနတ်မဖင်ရ
ှ ်မခင််းြျာ်း မြ လိုြ်ခွဲ့်သည်ဟို သူက္ အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာ
့် ို က္်နက္
လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့အာ်း ရမြာမြြါသည်။ ထတ
ို ြ်ြျာ်းသည် ရခိုငမ် ြည်နယ်အတွင်း်
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ချ ်းရဖာက္်ြှုြျာ်းအာ်းက္ျ ်းလွနသ
် ည်ဟို အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာ လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲြှ
ယခင်က္ ြှတ်တြ််းတင်ထာ်းသည့်် အြှတ် ၅၅ ရမခမြန်တြ်ြဌာနြှ မဖစ်သည်ဟို ဆိုသည်။
“အခိုထ က္ျွနြ
် ရယာက္်ျာ်းနွဲြတ်
ို ်ရြါတယ်။”
့် သက္်ပြ်း ဘာသတင််းြှြရဘူ်း၊ အရြ််းစတ်ထခက္
ဟို သူက္ရမြာသည်။
မြန်ြာစစ်သာ်းြျာ်းသည် အရြ်သာ်းတ၏
ို ့် အ်းို အြ်ြျာ်း ြစစည််းြျာ်းက္ို သြ််းယူ သြဟို
ို ့် တ်
ဖျက္်ဆ်းမခင််းြျာ်း ြံိုြှနမ် ြ လိုြ်ြံိုရသည်။ ဘိုန်း် ကက္်းရက္ျာင််းြျာ်းတွငဝ
် င်ရရာက္်တြ်စွွဲပြ်း
ယာယစခန််းြျာ်းအမဖစ် အသံ်းို မြ ရလ့်ရှြါသည်။ အလာ်းတူြင် ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်တင
ွ ် ရခိုငမ် ြည်နယ်နင
ှ ့််
ရှြ််းမြည်နယ်ရမြာက္်ြိုင်း် တွင ် စစ်သာ်းြျာ်းက္ အရြ်သာ်းြျာ်း၏ ြစစည််းြျာ်းက္ို ယူငင်
သံို်းစွွဲမခင််းနှငသ
် ာ လွတပ် ငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲြှ
့်် ြ််းယူမခင််းြျာ်းက္ို အမြည်မြည်ဆိုငရ
ြှတ်တြ််းတင်ထာ်းသည်။
စစ်သာ်းြျာ်းက္ ဆန်၊ ထင််း၊ ရစာင်နင
ှ ့်် အဝတ်အစာ်းြျာ်း၊ ြဘ
ို ိုင်း် ဖိုန်း် ြျာ်း၊ စာရွ က္်စာတြ််းြျာ်း၊
ရရွှလက္်ရက္ာက္်ြျာ်း၊ ဆွကွဲ က္ ်းြျာ်းက္ို ယူငင်သွာ်း က္သည်ဟို ရေသခံြျာ်းက္ ရမြာသည်။
အြ်ရြွ်း က္က္်ြျာ်း၊ တရ စဆာန်ြျာ်းက္ိုလည််း သတ်မဖတ်စာ်းရသာက္်မခင််း
ယူရဆာင်သွာ်းမခင််းြျာ်းမြ လိုြ် က္သည်။ စစ်သာ်းြျာ်းက္ တံခါ်းြျာ်း၊ မြ တင််းရြါက္်ြျာ်းက္ို
ချ ်းဖျက္် က္ပြ်း အြ်ြျာ်းရှ ဘိုရာ်းစင်ြျာ်းက္ိုလည််း ြျက္်စ်းရစခွဲ့်သည်။
ရခိုငန
် င
ှ ခ
့်် ျင််းမြည်နယ်ရှ ပြ ွဲ့နယ်အချ ွဲ့ ြှ ရွ ာြျာ်းက္ို ြ်းရှု ွဲ့ မခင််း ဖျက္်ဆ်းမခင််းြျာ်းရှခွဲသ
့် ည်က္ိုလည််း
အမြည်မြည်ဆင
ို ရ
် ာ လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့က္ ြှတ်တြ််းမြ စိုထာ်းနင
ို ခ
် ွဲ့်သည်။
တိုက္်ြွဲြ
ွ ျာ်းမဖစ်ြွာ်းခွဲ့်ရသာ ရွ ာြျာ်းက္ို ပဂ ဟ်တိုြှ ရို က္်ယူထာ်းရသာ ရိုြ်ြံိုြျာ်းတွင ်
မြန်ြာစစ်တြ်အသံ်းို မြ ရလ့်ရရသာ
ှ
နည််းဗျ ဟာြျာ်းအတိုင်း် ကက္်းြာ်းရသာ
ြ်းရလာင်က္ျွြ််းြှုြျာ်းရှခွဲသ
ို ့် ာြျာ်းက္ို ြ်းရှု ွဲ့ ြှုြျာ်းက္ို စစ်တြ်နင
ှ ့််
့် ည်က္ို ရတွွဲ့ရသည်။ ယင််းသရွ
ရအရအအဖွွဲွဲ့တက္
ို ့် တစ်ဘက္်နင
ှ ့်် တစ်ဘက္် အမြန်အလှန် အမြစ်တင်ခွဲ့် က္သည်။
ြင််းမြာ်းပြ ွဲ့နယ်အတွင်း် ရှ ရက္ျ်းရွ ာအိုြ်စိုတစ်စိုတွင ် ြတ်လ ၂၉ ရက္်ရနက္
့် စစ်သာ်းြျာ်းက္
အြ်၁၀လံ်းို ခန်နှ့် င ့်် ရက္ျာင််းတစ်ရက္ျာင််းတက္
ို ့် ို ြ်းတင်ရှု ွဲ့ ခွဲ့် က္ပြ်း ယင််းမဖစ်စဉ်တွင ် ရွ ာသာ်းနှစ်ဦ်း
အသက္်ဆ်းိုံ ခွဲ့်သည်ဟို ရနရြ်စွနခွ
် ့် ာထွက္်ရမြ်းလာသူ တစ်ဦ်း က္ မြန်ရမြာမြသည်။
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ချင််းမြည်နယ်တွငလ
် ည််း ြလက္်ဝပြ ွဲ့နယ်အတွင်း် ရှ စန်ညင််းဝရက္ျ်းရွ ာြှ
နှစ်လန်းြါ်းထွက္်ရမြ်းတြ််းရရှာင်ရနခွဲရ
့် ရသာ အသက္် ၄၁ နှစ်အရွ ယ်
ရခိုငအ
် ြျ ်းသာ်းတစ်ရယာက္်က္ ၄င််း၏ ရွ ာက္ို ရြလ ၂၄ ရက္်ရနက္
့် မြန်သွာ်းခွဲ့်ရာ ရွ ာက္ို
စ်းမြင်ရနရရသာ ရနရာြှ က္ည်လ
့် ျင် မြာြံိုက္သ
ို ာ ရတွွဲ့ ခွဲရ
့် သည်ဟို ဆိုြါသည်။
ယခိုအစရင်ခံစာ မြ စိုသည့်် အချန်က္ာလအတွင်း် က္ိုဗစ်-၁၉ ရ က္ာင့်် ခရ်းသွာ်းလာြှု
က္န်သတ်
ချက္်ရတွရှရနခွဲ့်မခင််းနှင ့်် စစ်ြွဲြ
ွ ျာ်းမဖစ်ရာရေသသို သွ
ှ ့််
့်
့် ာ်းရရာက္်ရန်နင
ြျက္်မြင်သက္်ရသြျာ်းက္ို ရတွွဲ့ဆိုရ
ံ ြ်းမြန််းရန် အက္န်အသတ်
ြျာ်းရှရနမခင််းရ က္ာင့််
့်
ရက္ခ င်တ
့် ြ်ရတာ်ရအရအအဖွွဲွဲ့၏ စစ်ရရ်းလှုြ်ရှာ်းြှုြျာ်းနှင ့်် ချ ်းရဖာက္်ြှုြျာ်းက္ို
အမြည်မြည်ဆင
ို ရ
် ာ လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့ အရနနှင ့်် ြှတ်တြ််းြမြ စိုနင
ို ခ
် ွဲ့်ြါ။ သရာတွ
ို ့်
င်
သတင််းအချက္်အလက္်ြျာ်းအရ ရအရအအဖွွဲွဲ့က္လည််း ယခင်က္ အမြည်မြည်ဆင
ို ရ
် ာ
လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့ မြ စိုြှတ်တြ််းတင်ခွဲ့်ဖူ်းသည့်် ဖနှြ်ရက္်စက္် ချ ်းရဖာက္်ြှုြံိုစံြျာ်းက္ို
ဆက္်လိုြ်မြ လိုြ်ရနခွဲ့်သည်ဟို ယူဆနင
ို ြ
် ါသည်။ ယင််းလိုြ်ရြ်ြျာ်းထွဲတွင ် တိုက္်ြွဲြ
ွ ျာ်းအတွင်း်
အရြ်သာ်းြျာ်း၏ အသက္်ြျာ်း အနတရာယ်ရှရစခွဲမ့် ခင််း၊ ရေသခံအရြ်သာ်းြျာ်းက္ို
ပခြ််းရမခာက္်မခင််းနှင ့်် လူအြျာ်း၏ လွတ်လြ်ခွငြ
့်် ျာ်းက္ို ချ ြ်ရနှာင် က္န်သတ်
မခင််း၊
့်
ဖြ််းဆ်းမခင််းြျာ်းတို ြါဝင်
ြါသည်။
့်

“မျက်စမပမင် နာ်းမ ကာ်းပဖစ်ကန
ို ် ကတယ်” - ကြ် လရာဂါလ ်းကာလအတွင်း်
အင်တာနက်ပဖတ်လတာက်ခရပခင််း

၂၀၁၉ ဇွနလ
် တွင ် မြန်ြာအာဏာြိုငြ
် ျာ်းက္ ရခိုငန
် င
ှ ့်် ချင််းမြည်နယ်အတွင်း် ရှ
တိုက္်ြွဲြ
ွ ျာ်းမဖစ်ြွာ်းရနရသာ ပြ ွဲ့နယ် က္ို်းခိုတွင ် အင်တာနက္်ဆက္်သွယ်ြှုက္ို
မဖတ်ရတာက္်ခွဲ့်သည်။ ယင််းပြ ွဲ့နယ်ြျာ်းြှာ ရခိုငမ် ြည်နယ်အတွင်း် ရှ ဘူ်းသ်းရတာင်၊
ရက္ျာက္်ရတာ်၊ ရြာင်ရတာ၊ ြင််းမြာ်း၊ ရမြာက္်ဦ်း ၊ ရမြြံို၊ ြိုဏ္ာ်းက္ျွန်း် နှင ့်် ရရသ့်ရတာင်၊
ချင််းမြည်နယ်အတွင်း် ရှ ြလက္်ဝတို မဖစ်
က္သည်။
့်
၂၀၁၉ သဂိုတ်လက္ိုနတ
် ွင ် ပြ ွဲ့နယ် ငါ်းပြ ွဲ့နယ်တွငအ
် င်တာနက္်က္ို မြန်ဖွငရ
့်် ြ်းခွဲ့်ရသာ်လည််း ၂၀၂၀
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ရဖရဖေါ်ဝါရလတွင ် မြန်ြတ်ခသ
ွဲ့် ည်။ ယခိုအစရင်ခစ
ံ ာ ရရ်းသာ်းချန်အထ
ရြာင်ရတာတစ်ပြ ွဲ့နယ်ထတ
ွဲ င
ွ သ
် ာ ြဘ
ို ိုင်း် အင်တာနက္်သ်းိုံ စွွဲြှု မြန်ရခွဲ့်ြါသည်။
ရအရအရခင
ို တ
် ြ်ဖွဲွဲ့က္
ွ အာဏာြိုငြ
် ျာ်းအာ်း တိုက္်ခက္
ို ်ရန်၊ ြိုင်း် ရထာင်ရန်၊ အစ်းို ရအရြေါ်
ြိုန်း် တ်းရန်လိုြှုြျာ်း မဖစ်ရြေါ်လာရအာင် လှုံွဲ့ရဆာ်ရန်အတွက္် ြိုဘိုင်း် အင်တာနက္်က္ိုသ်းိုံ ၍
စစဉ်ရနမခင််းရ က္ာင့်် အင်တာနက္်မဖတ်ရတာက္်ထာ်းရန် လအ
ို ြ်သည်ဟို အစို်းရက္ ရမြာခွဲ့်သည်။
သရာတွ
ို ့်
င ် အင်တာနက္် မဖတ်ရတာက္်ထာ်းသည်အ
့် တွက္် က္ိုဗစ်-၁၉ နှငြ
့်် တ်သက္်သည့််
သတင််းအချက္်အလက္်ြျာ်းက္ိုလည််း ရရှနင
ို ရ
် န် အက္န်အသတ်
မဖစ်ရစြါသည်။
့်
“ေိုက္ခသည်စခန််းရတွြှာဆို က္ဗ
ို စ်-၁၉ အရ က္ာင််း သတွဲသ
့် က္
ူ နည််းနည််းရလ်းြွဲ ရှတယ်” ဟို
က္ယ်ဆယ်ရရ်းလိုြ်သာ်းတစ်ဦ်းက္ အမြည်မြည်ဆင
ို ရ
် ာ လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့က္ို
ရမြာမြြါသည်။ ဗိုင်း် ရြ်စြ
် ို်း၏ အနတရာယ်က္ို သရှနာ်းလည်သူက္ ငါ်းရာခင
ို န
် န
ှု ်း် ရလာက္်ြွဲ
ရှနင
ို ြ
် ည်ဟို ၄င််းက္ ခန်ြှ့် န်း် ြါသည်။
ြင််းမြာ်းပြ ွဲ့နယ်ြှ ထွက္်ရမြ်းလာရသူ တစ်ရယာက္်က္လည််း က္ိုဗစ်-၁၉ အရ က္ာင််း လူရတွက္
ရိုြ်မြင်သံ က္ာ်း၊ သတင််းစာနှင ့်် တရာ်းြဝင်ဆက္်သယ
ွ ်ထာ်းရရသာ ပဂ ဟ်တိုရြ
ို ်သလ
ံ ိုင်း် ြျာ်းြှသာ
သရှ က္ရသည်ဟို ဆိုြါသည်။
“က္ျွနရ
် တာ်စို်းရြ်တာက္ရတာ့် စစ်ြွဲဆ
ွ ိုတာက္ မခံ ထွဲြှာ ေါြှြဟိုတ် အနာ်းတဝိုက္်ြှာ
သွာ်းရရှာင်ြိုန်း် ရနလရတယ်
ို ့်
၊ ဗိုင်း် ရြ်စ်က္ိုက္ျ ြိုန်း် ရနလို ြရဘူ
်းရလ၊ က္ျွနရ
် တာ်တို ြျက္်
စက္န််း၊
့်
့်
နာ်းက္န််း မဖစ်သွာ်းရသလိုြွဲ၊ ြင််းမြာ်းြှာ ဘာရတွ မဖစ်ရနသလွဲဆိုတာ ဘယ်သူက္ြှ
ရမြာမြတာြရှဘူ်း” ဟို သူက္ ရမြာြါသည်။
မြန်ြာ စစ်တြ်၏ ဆ်းို ရွ ာ်းရသာ က္ျ ်းလွနခ
် ျ ်းရဖာက္်ြှုြျာ်း ဆက္်လက္်မဖစ်ြွာ်းရနချန်တင
ွ ်
မြန်ြာနင
ို င
် ြ
ံ ှ အရမခအရနြျာ်းက္ို နင
ို င
် တ
ံ က္ာရာဇဝတ်ခရ
ံို ို ်းံ အိုငစ
် စသို တင်
မြြါရန်
့်
က္ိုလသြဂဂလံိုမခံ ရရ်းရက္ာင်စအာ်း အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာ လွတ်ပငြ််းချြ််းသာခွငအ
့်် ဖွွဲွဲ့က္
ထြ်ြံရတာင််းဆြ
ို ါသည်။
“ရလရ က္ာင််းက္တိုက္တ
် ာရတွ၊ အင်တာနက္် မဖတ်တာရတွက္ အသစ်လိုြ်ရြ်ရတွ
မဖစ်ချင်မဖစ်ြယ်၊ ေါရြြယ့်် အရြ်သာ်းအသက္်ရတွက္ို လံ်းို ဝဂရိုြစိုက္်တာ၊ လိုြ်ရြ်အတွက္်
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ရနာင်တ ြရတာရတွက္ရတာ့် စဉ်ဆက္်ြမြတ်မဖစ်ရနခွဲ့်တာြါ” ဟို နစ်က္ိုလြ် ဘက္်က္ွယလ
် င်က္
ရမြာသည်။
“ရက္်စက္်ြှုရတွက္ ရြ်ြသွာ်းဘူ်း၊ တက္ယ်ဆို မြန်ြာ စစ်တြ်ရွဲ ရက္်
့် စက္်ြှုရတွက္
ြိုပြ်းရတာရ
့် တာင် ရှု ြ်ရထွ်းဆန််းမြာ်းလာရသ်းတယ်။ ရြ်ြသွာ်းြွဲ
အဆက္်ြမြတ်ချ ်းရဖာက္်ြှုရတွ လိုြ်လာရနတွဲ့် ြံိုစက္
ံ အင
ို စ
် စက္ က္ိုငတ
် ယ
ွ ်ဖို လ
့် ိုတယ်ဆိုတာ
ရှင်း် ရှင်း် လင််းလင််းသသာြါတယ်။ လံိုမခံ ရရ်းရက္ာင်စက္ အရရ်းယူရဆာင်ရွက္်တာ
လိုြ်က္ိုလိုြ်ရြါြယ်” ဟို သူက္ ရမြာြါသည်။
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