
ဣတယိေသးွ ေဦွးေတး

�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများ ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်းမှ ဂုဏ်ြပ�ထုတ်ေဝသည်။

 ဇနန်ဝါရီလ၊ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်



အမှာစကား

၂၀၂၁ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမှာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအဝှမ်း အလ�ာေပါင်းစုံက အမျ�ိးသမီးထုရဲ� ေတာ်လှနစိ်တ်ဓာတ်နဲ ့ ရဲရင့်ေြပာင်ေြမာက်စွာ
ဦးေဆာင်မ�ေတဟွာ အာဏာလ ုစစ်အပ်ုစုကုိ ေသွးပျက်မတတ် ထိတ်လန ့ ်တနုလ်�ပ်ေစခ့ဲတာပါ။ 

ြမနမ်ာသ့မုိင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအြဖစ် ထမီအလံလ�င့်ထူ�ပီး ငါတိ�ထမီ၊ ငါတိ�အလံ၊ ငါတိ�ေအာင်ပဲွ ဆုိတဲ ့ဣတ� ိယ ေ�ဦွးေတးဟာ
�ိင်ုငံနယ်နမိတ် အြပင်ဘက်ထိ တနုဟီ်းေစခ့ဲတယ်။ ြပည်တင်ွးသာမက ကမ�ာတ့ဝှမ်းက ြပည်သူအေပါင်း ြမနမ်ာအ့မျ�ိးသမီးထု
ရဲ� ေတာ်လှနစိ်တ်ဓာတ်ကုိ ေလးစားတနဖုိ်းထား အသိအမှတ်ြပ�ခ့ဲ�ကရပါတယ်။

အ�ကမ်းဖက် စစ်အပ်ုစုဟာ စစ်အာဏာ�ှင်တိ� ရဲ� ထုံးစံအတိင်ုး ဆန ့က်ျင်သူတိင်ုးကုိ လက်နက်အားကုိး�ပီး ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်စွာ
�ဖိ�ခဲွခ့ဲတယ်။ အေ�ကာက်တရားနဲ ့ အပ်ုချ�ပ်�ိင်ုေအာင်�ကိ�းစားခ့ဲတယ်။ သိ� ေသာ်လည်း ြပည်သူလထုူတရပ်လံးုက ေနာက်မဆုတ်
စတမ်း တိက်ုပဲွဝင်လာတာဟာ ေဖေဖ�ဝါရီလ ၁ ရက်ေနဆုိ့ရင် တစ်�ှစ်တင်းတင်းြပည့်ခ့ဲေပမယ့် ေတာ်လှနစိ်တ်ဓာတ်ဟာ ြပင်းသ
ထက် ြပင်းထန�်ပီး ခုိင်မာသထက် ခုိင်မာလာတာကုိ ေတ��ြမင်ေနတာပါ။  

ဒီအထဲမှာ အမျ�ိးသမီးေတဟွာလည်း ေ�ှ�တနး်က အားေကာင်းစွာ ပါဝင်ေတာ်လှနေ်နဆဲပါပဲ။ တ�ှစ်ြပည့်တဲအ့ချနိမှ်ာ အ�ကမ်း
ဖက်စစ်အပ်ုစုဟာ ေထာင်ချတဲီ ့အမျ�ိးသမီးများကုိ ေထာင်သွင်း အကျ�်းချထားခ့ဲတယ်။ ရာချတဲီ ့အမျ�ိးသမီးများဟာ အ�ကမ်း
ဖက်စစ်အပ်ုစုရဲ� ည��်းပနး်�ှပ်ိစက် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ြခင်း ခံခ့ဲရတယ်။ ယ��ရားမျ�ိးစုံကုိ အသုံးြပ��ပီး ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�ေတွ
ြပ�လပ်ုေနဆဲြဖစ်တယ်။

သိ� ေသာ်လည်း အမျ�ိးသမီးထုဟာ စစ်အာဏာ�ှင်စနစ် အ�ကင်းမ့ဲ ကျဆုံးေရး၊ ြပည်သ��လွတ်ေြမာက်ေရးနဲ ့ ဒီမုိကေရစီအခွင့်အေရး
အြပည့်အဝ ရ�ိှေရးအတက်ွ ဘဝေတ၊ွ အသက်ေတကုိွ ေပးဆပ်ရင်း ေ�ှ�တနး်က ရဲ�ရင့်စွာ တိက်ုပဲွဝင်ေနတနုး်ပါ။ 

ဒီအစီရင်ခံစာဟာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအဝှမ်း တိင်ုးရင်းသားလမူျ�ိးေပါင်းစုံ ပါဝင်တဲ ့အမျ�ိးသမီးထုရဲ� စွန ့�်လ�တ်အနစ်နာခံမ�၊ ေပးဆပ်မ�နဲ ့
ေတာ်လှနစိ်တ်ဓာတ်ကုိ ဂုဏ်ြပ� မှတ်တမ်းတင်ရင်း ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးအတင်ွး အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုလက်ချက်နဲ ့ ကျဆုံးခ့ဲရတဲ့
အမျ�ိးသမီးသူရဲေကာင်းများအား အေလးြပ� ေမာ်ကွနး်တင်လိက်ုတဲ ့အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

တိတ်�ိင်ု
အတင်ွးေရးမ�း
�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း 

မျက်�ှာဖုံးသ�ုပ်ေဖာ်ပုံအပါအဝင် အစီရင်ခံစာအတင်ွး
ထည့်သွင်းအသုံးြပ�ထားသည့် ဓာတ်ပုံများ၏ မူရင်းပုိင်�ှင်များ
အားလံးုကုိ ေလးစားစွာြဖင့် အထူးေကျးဇူးတင်ပါသည်။



အစီရင်ခံစာအ�ှစ်ချ�ပ်

“ပုခက်လ�ဲေသာလက်များအေနြဖင့် ကမ�ာကုိ ပင့်မ ထားရန ် ပုိအေရး�ကီးသည်” ဟ ု�ိင်ုငံေတာ်၏ အတိင်ုပင်ခံပုဂ�ိ�လ် ေဒ�ေအာင်
ဆနး်စု�ကည်က ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၏ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအမျ�ိးသမီးများေန ့ အခမ်းအနားမိန ့�်ခွနး်တင်ွ ထည့်သွင်းေြပာ�ကားခ့ဲသည်။
ယေန ့�ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးကာလ အမျ�ိးသမီးများ၏ �ိင်ုငံေရးတင်ွ တက်�ကစွာပါဝင်မ�၊ စွန ့�်လ�တ်စွန ့စ်ားမ�၊ အနစ်နာ
ခံေပးဆပ်မ�တိ�က အနာဂတ်ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတက်ွ အမျ�ိးသမီးထု၏ ဦးေဆာင်�ိင်ုစွမ်း�ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ လက်ေတ�အထင်အ�ှား
သက်ေသြပသလိက်ုြခင်းဟ ုဆုိရေပမည်။ 

၂၀၁၅ ခု�ှစ်ေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ ြပည်သူက တခဲနက်ေရွးချယ်တင်ေြမ�ာက်ထားေသာ အာဏာရ အမျ�ိးသား ဒီမုိကေရစီအဖ�ဲချ�ပ်
ပါတီ (NLD) မှ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါေဘးကာလအတင်ွး ကျင်းပြပ�လပ်ုခ့ဲသည့် ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွရလဒ်ကုိ �ိင်ုငံတကာ ေလလ့ာ
ေစာင့်�ကည်သူများက ပွင့်လင်းမ�တေသာ ေရွးေကာက်ပဲွအြဖစ် အသိအမှတ် ြပ�ခ့ဲ�ကသည်။ သိ� ရာတင်ွ စစ်တပ်သည် မဲမသမာမ�
ဟ ုတဖက်သတ်စွပ်စဲွေြပာဆုိလျက် ြပည်သူလထုူ၏ သေဘာထား ဆ��ကုိ ဆန ့က်ျင်လျစ်လျ����ခ့ဲသည်။ ထိ� ေနာက် ေရွးေကာက်ပဲွ
အ�ိင်ုရ ကုိယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက်မည့် တတိယအ�ကိမ် ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်အစည်းအေဝး ပထမေန ့�ြဖစ်ေသာ ၂၀၂၁
ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက် မနက်လင်းအား�ကီးချနိတ်င်ွ �ိင်ုငံေ့ခါင်းေဆာင်များကုိ ဖမ်းဆီးကာ အာဏာ�ူး စစ်တပ်မှ မတရား
အာဏာ လယူုခ့ဲသည်။ 

လတ်ွလပ်ေရးသက်တမ်း �ှစ် (၇၀) ေကျာ်အတင်ွး ယခုက့ဲသိ�  �ိင်ုငံေရးတင်ွ စစ်တပ်မှ လက်နက်အားကုိးြဖင့် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်
ြခယ်လှယ်ကာ ပုံသ�နအ်မျ�ိးမျ�ိးြဖင့် အ�ကိမ်�ကိမ်အာဏာသိမ်းယူခ့ဲသည်။  ယခုအ�ကိမ် အာဏာလယူုမ�ေ�ကာင့် စစ်အပ်ုစု
ကုိယ်တိင်ု စိတ်�ကိ�က်ေရးဆဲွထားေသာ၂၀၀၈ အေြခခံဥပေဒေဘာင်အတင်ွးမှ အကန ့အ်သတ်ြဖင့် ဆယ်စု�ှစ်တစ်ခုစာမ�သာ ရ�ိှ
ခံစားခ့ဲ�ကရသည့် ြပည်သူတိ�၏ ဒီမုိကေရစီ�ှင့် လ�အခွင့်အေရး အနည်းအကျ�်းမ�သည်ပင် အစအနမ�မကျနေ်အာင် ဆုံး���ံးလိက်ု
�ကရသည်။ 

အာဏာလ�ုပီး တစ်ပတ်မ�မ�ကာခင်မှာပင် အာဏာလအု�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုကုိ �ိင်ုငံ�ှင့်အဝှမ်း ြပည်သူတစ်ရပ်လံးု တခဲနက်
ကန ့�်ကွက်ဆန ့က်ျင်ဆ��ြပသပိတ်ေမှာက်ခ့ဲ�ကသည်။ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးကုိ စတင်ခ့ဲ�ကသည်။ အာဏာလ ုအ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု
သည် ထုိသိ�  �ငိမ်းချမ်းစွာ ဆန ့က်ျင်ဆ��ြပခ့ဲ�ကသည့် ြပည်သူများအား အဆမတနအ်င်အားသုံး၍ ဥပေဒမ့ဲ အ�ကမ်းဖက်ရမ်းကား
�ဖိ�ခွင်းမ�များ ြပ�လပ်ုခ့ဲသည်။ အသက်ေသေစ�ိင်ုသည့် စစ်ပဲွသုံးလက်နက်များ အသုံးြပ�၍ ြပည်သူလထုူအေပ� ၎င်းတိ� �ြပ�မူေနကျ
အတိင်ုး အည�ာအတာကင်းမ့ဲစွာ ရက်ရက်စက်စက် ကျ�းလနွခ့ဲ်�ကသည်။

ထိ�အြပင် တရားလက်လတ်ွ ဖမ်းဆီးမ�များကုိလည်း ဆက်တိက်ုြပ�လပ်ုခ့ဲ�က�ပီး စစ်ေ�ကာေရးစခနး်�ှင့် အကျ�်းေထာင်များ
အတင်ွးတင်ွ ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�များ၊ မေတာ်မတရားြပ�မူမ�များကုိလည်း ဖိ�ှပ်ိေရးယ��ရား နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် သုံးစဲွလျက်�ိှ
သည်ကုိေတ�ရသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအ�ှ�ံ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ ရက်စက်ယုတ်မာမ�များမှာ တစ်ေနတ့ြခား ပုိ၍ဆုိးဝါးလာခ့ဲကာ
ထုိအ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ နည်းလမ်းမျ�ိးစုံြဖင့် ခုခံတနွး်လှနေ်န�ကသူများမှာလည်း စစ်အပ်ုစု၏ အည��ိးထားတိက်ုခုိက်မ�များကုိ
ြပင်းြပင်းထနထ်န ်ရင်ဆုိင်ေန�ကရသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ �ိင်ုငံေရးသမုိင်းေ�ကာင်းတေလ�ာက် အမျ�ိးသမီးများ၏ ပါဝင်မ�အခနး်က�မှာ ချနလှ်ပ်ထား၍မရသည့် သမုိင်း
မျက်�ှာစာေပါင်းများစွာကုိ ေရးထုိးထားခ့ဲ�ပီးြဖစ်သလိ ုယခုတစ်�ကိမ် စစ်အာဏာလမု�အေပ�တင်ွလည်း လံးုဝလက်မခံ�ိင်ုေသာ
ယတိြပတ်ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ဆင်��ေဲန�ကသည့် ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးကာလအတင်ွး အထင်�ှားဆုံးမှာ �ိင်ုငံအဝှမ်း�ိှ အမျ�ိးသမီးထု
�ကီးတရပ်လံးု ေ�ှ�တနး်မှ အင်တိက်ုအားတိက်ု ပါဝင်ေန�ကြခင်းဟ ု ဆုိရေပမည်။ သမုိင်းတေလ�ာက် အမျ�ိးသမီးများအေနြဖင့်
နည်းမျ�ိးစုံြဖင့် ခဲွြခားဆက်ဆံခံရြခင်း၊ အ�ကမ်းဖက်ခံရြခင်းများကုိ စစ်အာဏာ�ှင် ေခတ်အဆက်ဆက်၌ ရင်ဆုိင်�ကံ�ေတ�ေနရ
ေလ�ိှ့သည်။ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး၏ ဆ��ြပပဲွများ၌ အမျ�ိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်�ှင့် ရဲစွမ်းသတ� ိ၊ �ိင်ုငံအ့ေရးတင်ွ လက်မ
ေ�ှးဘဲ တက်�ကစွာပါဝင် ေဆာင်ရွက်ြခင်းများအတက်ွ အမျ�ိးသမီးဝတ်ထမီကုိ ဆ��ထုတ်ေဖာ်ပဲွများ၏ ေ�ှ�မှအလံအြဖစ်
အသုံးြပ�ကာ အမျ�ိးသမီးထု၏ ခွနအ်ား�ှင့်စွမ်းရည်ကုိ ေဖာ်ထုတ်ြပသခ့ဲ�ကသည်။ �ိင်ုငံေရးခရီး�ကမ်းတင်ွ ရဲဝ့ံစွန ့စ်ားစွာ ပါဝင်
လာခ့ဲေသာ အမျ�ိးသမီးများအေနြဖင့် ဘဝများ၊ အသက်များကုိ ေပးဆပ်ကာ စစ်အာဏာ�ှင်အ�ပီးတိင်ု ပျက်သု�်းေရးအတက်ွ
ကျရာတာဝန၊် �ိင်ုရာဝနကုိ် ထမ်းေဆာင်လျက်�ိှေနသည်မှာ ေလးစားဂုဏ်ြပ�ထုိက်ေပသည်။

ြပယုဂ်တစ်ခုအေနြဖင့် �ငိမ်းချမ်းစွာဆ��ြပေနသည့် ြပည်သူလထုူကုိ အာဏာလ ု အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ အ�ကမ်းဖက်�ဖိ�ခဲွမ�
ေ�ကာင့် ပထမဆုံး ကျဆုံးသွားခ့ဲရသူ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးသူရဲေကာင်းမှာ အသက် (၂၁) �ှစ်သာ�ိှေသးသည့် ေနြပည်ေတာ်မှ 
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အမျ�ိးသမီးငယ် မြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင် ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ စစ်တပ်မှ အာဏာ စ, သိမ်းသည့်အချနိအ်တင်ွး နည်းမျ�ိးစုံ အင်အားသုံး အ�ကမ်း
ဖက်မ�ေ�ကာင့် အြခားကျဆုံးသူများ�ိှခ့ဲေသာ်လည်း ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး လထုူဆ��ြပသပိတ်စစ်ေ�ကာင်းအတင်ွး ပထမဆုံး
ဦးေခါင်းတည့်တည့် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံရသည့်အတက်ွ ြမနမ်ာတြပည်လံးုမှ ပထမဆုံး  ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး သူရဲေကာင်းမေလး
အြဖစ် အသိအမှတ်ြပ�ခ့ဲ�ကြခင်းြဖစ်သည်။

ထိ� ေနာက်ပုိင်း ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအဝှမ်း အနယ်နယ်အရပ်ရပ် လထုူဆ��ြပသပိတ်စစ်ေ�ကာင်းများအား အာဏာလစုစ်တပ်မှ အ�ကမ်း
ဖက်�ဖိ�ခွင်းရာတင်ွ အသက်အရွယ်အမျ�ိးမျ�ိး၊ လတူနး်စားအလ�ာအသီးသီးမှ အမျ�ိးသမီးများ ကျဆုံးခ့ဲ�ကရသည်။ ရပ်ရွာလထုူ
ကုိ စည်း�ုံးဦးေဆာင်�ိင်ုသူ မုံရွာမှ ဆရာမ�ကည်လင်ေအး၊ သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းတင်ွ ေပ�လင်ွစွာ လ�ပ်�ှားဦးေဆာင်သူ မ��ေလးမှ
ကျား�ီှး ေခ� မ�ကယ်စင်၊ လထုူအေြခြပ�အဖဲွအစည်း အဖ�ဲဝင် ချင်းအမျ�ိးသမီးမအားခူ၊ ေကျာင်းဆရာမ ေဒ�တင်��ဲွရီ၊ သူနာြပ�
ဆရာမ မသ��ာဟိနး်၊ တက� သုိလ်ေကျာင်းသူ၊ စသြဖင့် ေဒသခံများ�ှင့် သက်ဆုိင်ရာနယ်ပယ်များတင်ွ စည်း�ုံးဦးေဆာင်�ိင်ုစွမ်း
�ိှသူများ လသိူများထင်�ှားလာသူများအား စစ်အပ်ုစုက ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှြဖင့် ပစ်မှတ်ထား တိက်ုခုိက်သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်မှာ
ယုံမှားသံသယ ြဖစ်စရာမလိေုပ။

ယခုအချနိအ်ထိလည်း ဖမ်းဆီးစ�် အင်အားအဆမတနသုံ်းစဲွ၍ ေသဆုံးေစြခင်း၊ ဥပေဒမ့ဲသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီး ချ�ပ်ေ�ှာင်
ထားစ�် ေသဆုံးသွားြခင်း၊ ရမ်းကားပစ်ခတ်ခံရမ�ေ�ကာင့် ထိခုိက်ေသဆုံးြခင်း၊ စစ်ေ�ကာေရးတင်ွ ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်၍ သတ်ြဖတ်
ခံရြခင်း�ှင့် အြခားမသမာေသာနည်းလမ်းများအသုံးြပ�၍ လပ်ု�ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းများကုိ အကာအကွယ်မ့ဲစွာ ခံေန�ကရသည်။

ယခုေနာက်ဆုံး ရွာများကုိမီး����ိဖျက်ဆီးြခင်း၊ ေနအိမ်များ�ှင့် ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ ချပ်ိပိတ်ြခင်း၊ လယုက်ြခင်း�ှင့် အရပ်သားြပည်
သူများအား လမူဆနစွ်ာ အစုလိက်ုအြပံ�လိက်ုသတ်ြဖတ်မ�များတင်ွ ကေလးငယ်များ�ှင့် အမျ�ိးသမီးများပါဝင်ခ့ဲသလိ ုထုိအ�ကမ်း
ဖက်တပ်ဖ�ဲဝင်များအား ြပည်သ�ဘက်မှ ခုခံတနွး်လှနတိ်က်ုခုိက်ရင်း ကျဆုံးသွားခ့ဲရသည့် အာဂအမျ�ိးသမီးသူရဲေကာင်းများအထိ
ေလးစားဖွယ် ေတ��ိှလာရသည်။ 

ထိ�အြပင် အကျ�်းေထာင်များအတင်ွး ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခံေနရစ�် ြပည်တင်ွး�ှင့် �ိင်ုငံတကာ ဥပေဒများ�ှင့် မညီေသာ ဆုိးရွားလှ
သည့် ဖိ�ှပ်ိ အပ်ုချ�ပ်မ�များကုိ ရင်ဆုိင်ေန�ကရ�ပီး အာဏာပုိင်များ၏ အည��ိးထားည��်းပနး် �ှပ်ိစက်ခံေန�ကရသည့် အမျ�ိးသမီး
�ိင်ုငံေရး အကျ�်းသားများလည်း ရာ�ှင့်ချ�ိှီေနသည်။ 

ကျဆုံးသွားရသူများ�ှင့်ပတ်သက်၍ လသိူ�ှင်�ကားထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိမ�များ မြပ�လပ်ုရန ်မိသားစုဝင်များအား စစ်အပ်ုစုက လာဘ်
ထုိးြခင်း၊ �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ဖိအားေပးြခင်းများကုိလည်း ြပ�လပ်ုခ့ဲသလိ ုအေလာင်းေဖျာက်ဖျက်ြခင်း�ှင့် မိသားစုဝင်များကုိ �ုပ်
အေလာင်းြပနလ်ည်မေပးအပ်ဘဲ ၎င်းတိ�အစီအစ�်ြဖင့် သ�ဂိ�ဟ်ပစ်ြခင်းများပင် �ိှခ့ဲသည်။ ထုိမ�မကဘဲ �ငိမ်းချမ်းစွာဆ��ြပေနစ�်
ေနာက်ေစ့ကုိ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခံရ၍ ကျဆုံးသွားခ့ဲသူ မ�ကယ်စင် (ခ) ကျား�ီှး၏ �ုပ်အေလာင်းြမ��ပ်�ှထံားရာ အတ်ုဂူကုိ
ကာယကံ�ှင်မိသားစုကုိအသိေပးသည်ဟဆုိုခ့ဲေသာ်လည်း ဥပေဒ�ှင့်အညီမဟတ်ုပဲ စစ်အပ်ုစုက ြပနလ်ည်တးူေဖာ်စစ်ေဆးမ�မျ�ိး
ကုိပင် ကျင့်ဝတ်ကင်းမ့ဲစွာ ြပ�လပ်ုခ့ဲ�ကသည်။

မိမိတိ�  �ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်းအေနြဖင့် စစ်အာဏာသိမ်းမ� ဆန ့က်ျင်ေရး�ှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိက
ေရစီ�ိင်ုငံတည်ေဆာက်ေရး ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးကာလအတင်ွး ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလလယ်
အထိ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ လက်ချက်ြဖင့် ကျဆုံးသွားခ့ဲရသူ အမျ�ိးသမီး (၁၀၄) ဦး (စစ်ပဲွအတင်ွး ကျဆုံးသွားသူများ မပါ)
၏ �ိင်ုငံေရးေနာက်ခံ�ှင့် ေသဆုံးပုံတိ� ကုိ တတ်�ိင်ုသမ� ေကာက်ယူစုေဆာင်းမှတ်တမ်းတင်ခ့ဲပါသည်။ ရ�ိှေသာသတင်းအချက်
အလက်များအား ေထာက်�� ြခင်းြဖင့် အာဏာလ ုအ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ လမူဆနေ်သာရက်စက်မ�များကုိ ေတ��ိှရသလိ ုဖက်ဒ
ရယ်ဒီမုိကေရစီ ခရီး�ကမ်း�ကီးအား ေလ�ာက်လှမ်းေန�ကရသည့် ယေန ့�ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၌ အမျ�ိးသမီးထု၏ တိက်ုပဲွဝင် ပါဝင်လ�ပ်�ှားမ�
စွမ်းပကားကုိ လက်ခံအသိအမှတ်ြပ��ကရေပမည်။

ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးအတင်ွး ကျဆုံးခ့ဲ�ကရသည့် အမျ�ိးသမီးသူရဲေကာင်းများ၏ အတ� �ပ�တ� ိသည် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ယူစရာြဖစ်
သလိ ုသမုိင်းတင်ွ ေနာက်တစ်�ကိမ်ထပ်မံမြဖစ်ေပ�လာသင့်သည့် နာကျည်းစရာ၊ ရင်နာစရာ ြဖစ်ရပ်ဆုိး�ကီးြဖစ်သည်။ မတရား
ဖိ�ှပ်ိအ�ိင်ုကျင့် ေစာ်ကားခံေနရသည့် ြပည်သူတရပ်လံးု စစ်က�နဘ်ဝမှ လတ်ွေြမာက်ေရး�ှင့် ဒီမုိကေရစီေရးအတက်ွ အသက်
စွန ့�်၍ စစ်အာဏာ�ှင်ကုိ တနွး်လှနဆ်န ့က်ျင်ခ့ဲ�ကသည့် စွန ့�်လ�တ်စွန ့စ်ား သူရဲေကာင်းအမျ�ိးသမီးများကုိ ဤအစီရင်ခံစာြဖင့်
မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပ�အပ်ပါသည်။
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“ကျေနာ်တိ�ဟာ လငူယ်ေတပွါ၊ လငူယ်ေတမှွာ အနာဂတ်�ိှတယ်”၊ အာဏာသိမ်းမ�ကုိ လက်မခံသည့် �ိင်ုငံနဲအ့ဝှမ်းမှ လထုူ ဆ��ြပပဲွ
များတင်ွ အထက်ပါေ�ကးေ�ကာ်သံသည် ကျယ်ေလာင်စွာ ထွက်ေပ�လာခ့ဲ၏။ လငူယ်တစ်ေယာက်ကုိပစ်သတ်လိက်ုြခင်းသည်
အဲဒီလငူယ်၏အနာဂတ်ေရာ၊ အဲဒီတိင်ုးြပည်၏အနာဂတ်ကုိပါ ပစ်သတ် လိက်ုြခင်းြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်ေနမှ့ာေတာ့
အသက် ၂၁ �ှစ်အရွယ် မိနး်ကေလးတစ်ဦး ဦးေခါင်းကုိ ေသနတ်ြဖင့် တည့်တည့်မှနေ်အာင် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံလိက်ုရေတာ့
သည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ပထမပတ်အတင်ွးမှာပင် ထွက်ေပ�လာသည့် စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းမ�ကုိဆန ့က်ျင်သည် လထုူဆ��ြပပဲွများမှာ ဒတိုယ
ပတ်အေရာက်တင်ွ ပုိလိ�အ�ိှနအ်ဟနုေ်ကာင်းလာခ့ဲသည်။ �ိင်ုငံတဝှမ်း လှည်းေနေလှေအာင်း ြမင်းေစာင်းမကျန ် ေတာေရာ�မိ�ပါ
လမ်းေတေွပ� ေရာက်လာ�ကသည်။ လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲများ�ှင့် ထိပ်တိက်ုရင်ဆုိင်လာ�ကသည်။ မသမာေသာသူများ�ှင့် မသမာ
ေသာနည်းလမ်းများသုံးကာ ေသွးထုိးလ�ံေဆာ်မ�များ �ိှခ့ဲသည့်တိင်ု လထုူသည် �ငိမ်းချမ်းစွာ စည်းကမ်းစနစ်ကျနစွာ ေအးချမ်းစွာ
ဆ��ထုတ်ေဖာ်ခ့ဲ�ကသည်။ 

ြမနမ်ာသ့မုိင်း၏ လထုူအေရးေတာ်ပုံ�ကီးများသည် အာဏာပုိင်များ၏ ြပင်းထနရ်က်စက်ေသာ ဖိ�ှပ်ိေချမ�နး်မ�များတင်ွ ကျဆုံးခ့ဲ
�ကရသည်ကများသည်။ အာဏာတည်�မဲေရးအတက်ွစစ်တပ်သည် အင်အားကုိအသုံးြပ�စ�မဲ။ ြပည်သူတိ� ကုိ ေသွးေြမကျေစစ�မဲ။
ေသွးစွနး်ေနေသာလက်သည် ေနာက်ထပ်ေသွးစွနး်ရန ် ဘယ်ေတာမှ့ တနွ ့ဆု်တ်ေလမ့�ိှခ့ဲ။ ဒီသေဘာကုိ သိသည့်တိင်ု ၂၀၀၈
အေြခခံဥပေဒ�ှင့် ထုိဥပေဒေအာက် ၁၀ �ှစ်တာ ဒီမုိကေရစီစနစ်၏ ဥပေဒအေဆာင်အေယာင်ေတအွေပ� ေမ�ာ်လင့်ချက်ထားမိခ့ဲ
�ကသည်။ �ပီးေတာ ့သက� ရာဇ် ၂၀၀၀ ေနာက်ပုိင်း ၂၁ ရာစု ဒီကေနက့မ�ာ�ကီး၏ လ�ူကီးလေူကာင်းဆနမ်�အေပ� အားကုိးမိခ့ဲ�က
သည်။ စစ်တပ်ကုိ သမုိင်းတင်ွအကျည်းတနခ့ဲ်သလိ ုမဟတ်ုေတာဘဲ့ ဒီမုိကေရစီ�ှင့် ေခတ်သစ်အေသွးအသားထဲတင်ွ ယ�်ေကျးခ့ဲ
�ပီဟ ုယုံမှတ်မိခ့ဲ�ကသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်ေနမှ့ာေတာ ့ ထုိအရာအားလံးု စတင်�ပိ�ကျခ့ဲရေတာသ့ည်။ ြပည်သ�အင်အားကုိ စနစ်တကျ�ုိက်ချ�ိးရန ် စီစ�်
ထားသည်ကုိ အလန ့တ်�ကား သိ�ိှလိက်ု�ကရသည်။ ေရွးချယ်ထားသည့်ေနရာက သူတိ�အာဏာ၏ဗဟိခုျက် ေနြပည်ေတာ်။
ေရွးချယ်ထားသည့်ပစ်မှတ်က လက်�ိှဆ��ြပပဲွများကုိ ေ�ှ�ဆုံးမှဦးေဆာင်ေနသည့် လငူယ်ထုကုိ။ ထုိစ�်ေသနတ်သမား မျက်ေစ့
ထဲ လှမ်းြမင်လိက်ုသည်က သူတိ�စစ်အာဏာကုိ စိနေ်ခ�ခ့ဲသည်ဟ ုစိတ်ေဝဒနာတစ်ခုလိ ု စဲွကပ်ေအာင် အမုနး်စိတ် ထည့်သွင်းကာ
အစ�်အဆက် ရနလိ်စိုတ်ေမွးြမ�ေပးထားခံရသည့် ပါတီတစ်ခု၏အနေီရာင်။ 

သေြပကုနး်အဝုိင်းအနးီ ေနြပည်ေတာ်ေတာင်ညိ�လမ်းမေပ�၌ ဆ��ြပစစ်ေ�ကာင်း�ှင့် လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲတိ�  ထိပ်တိက်ုရင်ဆုိင်ေန�က
ချနိမှ်ာ စစ်ေ�ကာင်းအနးီက ကားဂိတ်ကေလးတစ်ခုကုိ အကာအကွယ်ယူရင်း ညီအမ�ှစ်ေယာက် ေနာက်ေ�ကာင်း ြပနလှ်ည့်လိက်ု
စ�် ညီမြဖစ်သူြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင်တတစ်ေယာက် ေခါက်ကနပဲစ်လဲကျသွားသည်။ ေပ�လိက်ုေတာ ့ ဦးေခါင်းမှာ ေသွးေတ�ွရ�ဲလိ� ။ စကား
ေမးမရေတာ။့ အနေီရာင်အက�ျေီလးမှာ ေသွးရဲရဲေတကွ �ရ�ဲနစ်လိ� ။ သစ်ခက်အဖူးအ�ွန ့က်ေလးတစ်ခု အစိမ်းလိက်ု အချ�ိးခံလိက်ု
ရသလိ၊ု အလှဆုံးလနး်စွင့်ေနချနိမှ်ာ ခူးေ�ခခံလိက်ုရတဲပ့နး်ကေလးတစ်ပွင့်လိ။ု

မြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင်
အသက် - ၂၁ �ှစ်

အဖအမည် - ဦးမင်းလင်ွ

ကျဆုံးရက် - ေဖေဖာ်ဝါရီ (၁၉)ရက်၊ ၂၀၂၁

အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - သေြပကုနး်အဝုိင်းအနးီ၊ ေနြပည်ေတာ်။

ေနရပ်လိပ်စာ - ေဇယျာသီရိ�မိ�နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။
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၂၀၂၀ မှာ သ�ကုိယ်ပုိင်ေရွးချယ်မ�နဲ ့ �ိင်ုငံသားတစ်ေယာက်၏အခွင့်အေရးအတိင်ုး ပထမဆုံး ဆ��မဲေပးခွင့်ရခ့ဲသည့် အသက် ၂၁
အရွယ် မိနး်မငယ်ေလး၊ သ�မိဘများ၏���မ�ငီးတဲခ့ျစ်သမီးေလး၊ �ိင်ုငံအတက်ွ အနာဂတ်အ�ွန ့အ်ဖူးေလး။ မီးသတ်ပုိက်က ေရ
ြဖင့်ထုိးခဲွလ�င် ခံ�ိင်ုလိခံု�ိင်ုြငား၊ လက်မရံွလံြုခံ�ေရးေတနွဲ ့ အ�ကင်နာကင်းမ့ဲတဲ ့နပံတ်တတ်ု �ုိက်ချက်ေတကွ အကာအကွယ်ရလို
ရြငား ေဆာင်းထားသည့်ဆုိင်ကယ်ဦးထုပ်ကုိ ကျည်ဆံတစ်ေတာင့်က ေဖာက်ထွင်းကာ ေခါင်းထဲထုိးခဲွဝင်သွားတာ ခံလိက်ုရ�ှာ
သည်။ 

က�ုဏာတရား�ှင့် တာဝနယူ်၊တာဝနခံ်မ�ေ�ကာင့် မဟတ်ုသည့်တိင်ု လထုူေဒါသကုိ အချနိတ်စ်ခုအထိ ထိနး်ထားလိ�ရလိရုြငား
အာဏာပုိင်တိ�က သ�ကုိေဆး�ုံကုတင်ေပ� တင်ပိ� ကုသခ့ဲသည်။ နာရီေပါင်းများစွာ�ကာေအာင်�ကိ�းစား၍ ေခါင်းထဲကကျည်ကုိ
ထုတ်ယူဖယ်�ှားခ့ဲေသာ်လည်း ေဒါသတ�ကီးဝင်ေရာက်ခ့ဲသည့်ကျည်က မြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင်၏ ဦးေ�ှာက်ကုိ သတ်ပစ်လိက်ုေပ�ပီ။
အသိစိတ်ြပန�ှ်င်သနမ်လာေတာ။့ �ှလံးု�ှင့်ခ��ာကုိ စက်ေတြွဖင့်ေမာင်း�ှင်ခုိင်းထားသည်။ သမီးအြဖစ်ကုိ မ��ရက်သည့် မိသားစု
က ေအးချမ်းစွာအနားယူ ထွက်ခွာခွင့်ေပးရနဆုံ်းြဖတ်ေသာ်လည်း အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုက အချနိဆဲွ်ထားေသးသည်။ သတင်း
က တစ်�ိင်ုငံလံးု�ကိမ်မီးအံးုသလိ ု ြပန ့�ှ်�ံခ့ဲအ�ပီးမှာေတာ ့ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်ေန ့�ညမှာ မြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင် ေသဆုံး�ပီ ြဖစ်ေ�ကာင်း
အတည်ြပ�လိက်ု�ကရသည်။ ထုိအချနိမှ်ာ �ိင်ုငံ�ှင့်အဝှမ်း ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးဆ��ြပပဲွများအတင်ွး အေတာ်များများ ဆက်လက်
ကျဆုံးခ့ဲ�က�ပီး�ပီ။ ေနြပည်ေတာ်သေြပကုနး်အဝုိင်းမှ  ေသွးကွက်�ကီးက တစ်�ိင်ုငံလံးုဆီ ြပန ့�ှ်�ံနရဲီခ့ဲေလ�ပီ။ 

“တစ်ပွင့်ေ�ခရင် တစ်ပွင့်ေဝမယ် ေ�ကတာကုိကပွင့်ြခင်းပဲ” ဆုိသည့် ေတာ်လှနက်ဗျာတစ်ပုိဒ်၏ အာေဘာ်အတိင်ုးပင်။ စစ်
အာဏာ�ှင်ဆန ့က်ျင်ေရးလမ်းမေပ�တင်ွ ေ�ဦွးသူရဲေကာင်းပနး်များ ဆက်၍ဆက်၍ ဖူး�ကေဝ�ကေပဦးမည်။

ေဖေဖ�ဝါရီ ၂၁ ရက်ေန ့ မြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင်၏ စျာပနသိ�  လိက်ုပါပိ� ေဆာင် ချတီက်ဂုဏ်ြပ�ခ့ဲသည့် လထုူစစ်ေ�ကာင်း�ကီးက ေ�ဦွး
ေတာ်လှနေ်ရးအဓိဌာနကုိ် ခုိင်ခုိင်မာမာ တိတိလင်းလင်း ချမှတ်ေ�ကညာလိက်ုခ့ဲ�ပီ။ တြပည်လံးု ပ့ဲတင်ထပ်ခ့ဲ�ပီဟ ု မှတ်တမ်းြပ�
လိက်ုရပါသည်။ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

-ေဖ ၉၊ အပစ်ခံရ၊ ေခါင်းကုိကျည်ထိမှန၊် ေနြပည်ေတာ် ကုတင် ၁ ေထာင်ေဆး�ုံသိ�တင်ပိ� ကုသ။
-ေဖ ၁၁၊ အသက်��စက်ြဖင့် အသက်ဆက်ခ့ဲရ၊ ဦးေ�ှာက်ေသဆုံးဟ ုအတည်ြပ�။
-ေဖ ၁၅၊ မိသားစုဝင်များက အသက်��စက်ြဖ�တ်ရနသ်ေဘာတေူသာ်လည်း အာဏာပုိင်များက ခွင့်မြပ�။
-ေဖ ၁၉၊ ည ၁၁ နာရီအချနိ ်အသက်��စက်ြဖ�တ်၍ ေသဆုံးေ�ကာင်း အတည်ြပ�။
-ေဖ ၂၁၊ စျာပနအခမ်းအနားကုိကျင်းပခ့ဲရာ လေူထာင်ေပါင်းများစွာ လိက်ုပါပိ� ေဆာင်။
-၂၀၂၁ ခု�ှစ် ြမနမ်ာြပည် စစ်အာဏာသိမ်းမ�အား ဆန ့က်ျင်သည့် ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးတင်ွ ပထမဆုံးကျဆုံးသည့် အမျ�ိးသမီး
ြပည်သ�သူရဲေကာင်းတစ်ဦးအြဖစ် မှတ်တမ်းတင်။

ဒီည

သံပုံးကုိ ပုိနာနာကျည်းကျည်း တီးြဖစ်တယ်၊

ဦးေ�ှာက်ထဲမှာ ကျည်ဆံ�ကီးနဲ ့

ဒီခရီးကုိ ခင်ဗျားတိ�  သမီးသာဆုိ

သွား�ှင့်ပါလိ�  ေြပာရက်မှာလား၊

ေတးွ ေနာက်တစ်ခါ လက်ည�ိးမေကွးခင်ေတးွ

အ�ုိးေဆွးလည်း ေသွးမေအးဘူး။

(ေအးချမ်းကုိကုိ)
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ေဒ�တင်��ွဲရီ
အသက် - ၅၉ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ေဖေဖာ်ဝါရီ (၂၈)ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ဆရာ၊ဆရာမသပိတ်၊ �ကည့်ြမင်တိင်ု�မိ�နယ်၊
ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - လ�ိင်သာယာ�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။

ေမေမက ထွက်ခါနးီေြပာသွားတာ ငါအြဖ�အစိမ်း ဝတ်သွားတယ် သူတိ� ဒီလိလုပ်ုမှာမဟတ်ုဘူးတဲ့

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက်မနက် အိမ်ကအထွက်မှာ ဆရာမေဒ�တင်��ဲွရီက သ�သမီးကုိ အထက်ပါအတိင်ုးေြပာဆုိခ့ဲသည်။ သမီးတစ်
ေယာက်အတက်ွေတာ ့ေမွးသမိခင်ဆီက ေနာက်ဆုံး�ကားခ့ဲရသည့် စကားတစ်ခွနး်ပဲြဖစ်သည်။ 

ထုိသိ� �ှ�တ်မဆက်ခင် အေမဒီေန ့ အိမ်ေစာေစာြပနလ်ာခ့ဲမယ်ဟ ုစုိးရိမ်စိတ်ြဖင့်တားဆီးသူ သမီးကုိ �ှစ်သိမ့်ခ့ဲေသးသည်။ သိ� ေပမ့ဲ
အေမ ကတိမတည်ခ့ဲပါ။ ထုိေနက့ ဆရာမ ေဒ�တင်��ဲွရီ အိမ်ကုိ ြပနမ်ေရာက်လာ�ိင်ုေတာပ့ါ။ 

ငါတိ�  အြဖ�အစိမ်းနဲ ့ ဆရာမေတကုိွ ဘယ်သူမှ ဘာမှ ဒကု�မေပးဘူး။ ေဘးနားက ြပည်သူေတကွလည်း ဝနး်ရံေပးတယ်။ ေစတနာ့
ဝနထ်မ်းေတ ွအများ�ကီး�ိှတယ်ဟ ုေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၂ ရက် ၂ငါးလံးုဆ��ြပပဲွ�ကီးမှ အိမ်ြပနေ်ရာက်စ�် ဝမ်းသာအားရြဖင့် ဝင့်�ကား
စွာေြပာဆုိရင်း ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးအေပ� ယုံ�ကည်မ��ကီးမားခ့ဲသူ�ကီး။ ဒီတေခါက်ေတာ ့သမီးအေပ�ေပးခ့ဲသည့် ကတိအတိင်ုး မ
တည်�ိင်ုခ့ဲပါ။

သ�တပည့်ေတ၊ွ သ�လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ဆရာဆရာမေတ ွသ�ကုိ�ှ�တ်ဆက်ဖိ�  ကုိင်ေဆာင်လာခ့ဲသည့် အနေီရာင်ဗီ�ိင်ုးဆုိင်းဘုတ်ေပ�
မှာ ေရးထားသလိပုင်။ အာဏာ�ှင်စနစ်ဆုိး၏လက်ေအာက်က �ုနး်ထွက်ခ့ဲသူ၊ အမှနတ်ရားအတက်ွေပးဆပ်ဝ့ံသူ၊ ဆရာ ဆရာမ
တိ�၏ စံြပေခါင်းေဆာင်၊ တပည့်အေပါင်းတိ�၏ မီး���းတနေ်ဆာင်အြဖစ် အာဏာ�ှင်လယုူတ်မာတိ�၏လက်ချက်ြဖင့် ေ�ဦွးေတာ်
လှနေ်ရးတင်ွ အာဇာနည်သူရဲေကာင်းတစ်ဦးအြဖစ် ကျဆုံးသွားခ့ဲရေလသည်။ 

စစ်တပ်အာဏာသိမ်း�ပီး ပထမဦးဆုံး အားေကာင်းေမာင်းသန ် စတင်ခ့ဲသည်မှာ ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရးက�မှ အများစု ဦး
ေဆာင်သည့် ဝနထ်မ်းေပါင်းစုံ အာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�ပဲြဖစ်သည်။ CDM ဟေုခ��ပီး အာဏာသိမ်းစစ်အပ်ုစုကုိ အ��ိက်ထိေစ
ခ့ဲသည်။ CDM တင်ွ ပါဝင်သူ ပညာေရးဝနထ်မ်းများ၏အသံက သူတိ�၏ လက်ေတ�ဘဝေတထဲွက ထွက်ေပ�လာြခင်း ြဖစ်သည်။
�ိင်ုငံေရးလ�ံေဆာ်မ�ေ�ကာင့် မဟတ်ု။

ယခင်အာဏာ�ှင်လက်ထက်က့ဲသိ�  ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားများကုိ မှနက်နသ်ည့် လမ်းေ�ကာင်းမြပ�ိင်ုသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ
အြဖစ်သိ�  ြပနမ်ေရာက်လိေုတာဟ့ ုနာနာကျင်ကျင် ေြပာသူကေြပာသည်။ 

“က�နမ်တိ� မှာ ေမ�ာ်လင့်ချက်ေတ ွအများ�ကီး�ိှတယ်။ အရင်ကလိမုျ�ိး အားလံးုက ချ�ပ်ကုိင်မ�နဲ ့ လမ်းေလ�ာက်ရမယ်ဆုိရင် က�နမ်
တိ�  ကေလးေတကုိွ က�နမ်တိ�  ဆရာ၊ဆရာမေတ ွ ကုိယ်၌ကုိက ဘာလပ်ုရမယ်ဆုိတဲ ့လမ်းေ�ကာင်းကုိ မချေပး�ိင်ုေတာဘူ့း။ အဲဒီ
လိ ုချေပး�ိင်ုတဲ ့အခွင့်အေရးေတ ွအားလံးုဆုံး���ံးသွားတယ်လိ�  ခံစားရတယ်” ဟ ု�ကိတ်မ�ိင်ုခဲမရ ဆုိသူကဆုိသည်။
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ဒီမုိကေရစီေခတ်တင်ွ ပညာေရးစနစ် အေြပာင်းအလဲြဖစ်ရန ်သင်�ုိး��နး်တမ်းအသစ်များြဖင့် သင်�ကားရသည်မှာ ပင်ပနး်လနွး်လှ
ေသာ်လည်း ဆရာမများ ေပျာ်ရ�င်ခ့ဲရ�ပီး အာဏာ�ှင်စနစ်တင်ွ ထုိအရာအားလံးု ပျက်သု�်းရေတာမ့ည်အေရး မလိလုားဟ ု မချ ိ
တင် ကဲ ရင်ဖွင့်သူကဖွင့်သည်။

“အရင်လိမုျ�ိး ဒါပဲလပ်ု၊ ဒါပဲကျက်၊ ဒါပဲေြဖ အဲဒီလမ်းေ�ကာင်းကုိ က�နမ်တိ�  ြပနမ်သွားချင်ဘူး။ အေ�ကာက်တရား�ကီးနဲ ့ ကုိယ့်
တပည့်ေတကုိွ မထားခ့ဲချင်ဘူး” ဟ ုဆရာတိ�၏ေစတနာကုိ ရဲရဲ�ကီးအနခ်ျသူက အနခ်ျသည်။ 

အေြခခံပညာေရး အလပ်ုသမားသမဂ�၏ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိချက်အရ အာဏာဖီဆနေ်ရး CDM တင်ွ ပါဝင်သည့် ဆရာ/ဆရာမ
ေပါင်း တြပည်လံးုတင်ွ ၄ သိနး် ၃ ေသာင်းဝနး်ကျင်�ိှသည်ဟ ုသိရသည်။ အြခားဌာနဆုိင်ရာများလည်း ထုိနည်းတ ူတက်တက်�က
�ကပါဝင်ခ့ဲသြဖင့် စစ်အပ်ုချ�ပ်ေရးယ��ရား�ကီး ဖင်ထုိင်ကျမတတ်ြဖစ်ေနြခင်းပင်။ သူတိ�အထိနာသြဖင့် စစ်ေကာင်စီအပ်ုစု CDM
ေတကုိွ �ိင်ုငံေရးအာဃာတ�ကီးမားစွာ တိက်ုခုိက်�ှပ်ိကွပ်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ သိ� တိင်ု CDM လ�ပ်�ှားမ�က မကျဆုံးခ့ဲပါ။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက် မနက်မှာ �ကည့်ြမင်တိင်ု�ိှ ရနကု်နတိ်င်ုးပညာေရးမ�း�ုံးမှာ �မိ�နယ်စုံက ဆရာ/ဆရာမစစ်ေ�ကာင်းေတ ွ စု�ုံး
�ကသည်။ ဝနထ်မ်းေပါင်းစုံသပိတ်�ကီးတင်ွ ပါဝင်ဆင်�ွ�ဲကရန ်စိတ်အားထက်သနစွ်ာြဖင့် ေရာက်�ိှလာ�ကသည်။ �မိ�နယ် တချ�ိမ
ေရာက်ေသးသြဖင့် ေစာင့်ဆုိင်းေနစ�် မနက် ၈ နာရီခဲွေလာက်မှာ သူတိ�မေမ�ာ်တဲသူ့ေတ ွေပ�လာသည်။ စစ်ကား�ှစ်စီးက ေရာက်
ေရာက်လာချင်း ဆရာ/ဆရာမအပ်ုစု�ကီးကုိ မျက်ရည်ယုိဗုံး၊ အသံဗုံး၊ ေသနတ်များြဖင့် ပစ်ခတ်လစုူခဲွေတာသ့ည်။ ဥပေဒ
စည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ သတိေပးြခင်း အဆင့်ဆင့်အေရးယူြခင်းေတမွ�ိှခ့ဲ။ အြဖ�အစိမ်း�ှင့် တည်�ငိမ်ေအးချမ်းစွာစု�ုံးေနသည့်
ဆရာ/ဆရာမေတကုိွ က�အဲပ်ု�ာွးအပ်ုထဲ ေခွးဝင်ဆဲွသလိ ု�ုပ်ပျက်ဆင်းပျက် အ�ကမ်းဖက်ခ့ဲ�ကသည်။ 

ဆရာမ ေဒ�တင်��ဲွရီမှာ အြခားလပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ေတအွေပ� စုိးရိမ်မ�ြဖင့် အကာအကွယ်ေပးရင်း ေ�ှာင်တိမ်းေြပးလ�ားရင်း လက်
ေမာင်းကုိကျည်မှနက်ာ လဲကျသွားသည်။ ထိတ်လန ့ေ်မာပနး်မ�ြဖင့် အသက်��မဝေတာ။့ �ှလံးုကအေမာေဖာက်လာသည်။ ေဆး�ုံပိ�
ရန�်ကိ�းစားစ�် ကျဆုံးသွားခ့ဲရသည်။ 

�ှစ်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ် သ�ဘဝကုိြမ��ပ်�ှထံားခ့ဲသည့် ပညာေရးဌာနက အနားယူခွင့်ြပ�လိက်ုသည်။ ဤေကျာင်း ဤဌာနမှ ပညာေရး
သူရဲေကာင်းအြဖစ် အသိအမှတ်ြပ�၍ သင်သွားလိရုာ သွား�ိင်ု�ပီဟ ု ြပနတ်မ်းစကားဆုိသည့်တိင်ု၊ ကျနရ်စ်သူ ခင်ပွနး်ြဖစ်သူ�ှင့်
သမီး�ှစ်ေယာက်ကုိ စိတ်ချလက်ချ �ိှချင်�ိှလိမ့်မည်။ 

သိ� ေပမယ့် “ဆရာမ�ကီးရဲ� ေသွးစွနး်ေပးဆပ် အနစ်နာခံမ�ဟာ ကျေနာ်တိ�  ေနာင်ကျနရ်စ်မယ့်လေူတရဲွ� တိက်ုပဲွပဲြဖစ်ပါတယ်။ စစ်
အာဏာ �ှင်ေတ ွ ြပ�တ်မကျမချင်း ကျေနာ်တိ�  ဆရာ၊ ဆရာမေတ ွစာသင်ခနး်ထဲမဝင်ဘူး” ဆုိသည့် သ�လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ေတ၏ွ
ကတိစကားအေပ�ေတာ ့ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး ေအာင်ပဲွခံသည်အထိ ေစာင့်�ကည့်ေနလိမ့်မည်မှာကေတာ ့ အေသအချာပဲ ြဖစ်ပါ
သည်။

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- လ�ိင်သာယာ�မိ�နယ် ထခဲွ လ (၁၀) ေကျာင်းတင်ွ ြမနမ်ာစာ၊ သမုိင်း�ှင့် သခ�ျာ ဘာသာရပ်များကုိ သင်�ကားပိ� ချသည့် အလယ်
တနး်ြပ ဆရာမ။
- လပ်ုသက် �ှစ် ၃၀ ေကျာ်၊ ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ပင်စင်ယူမည်။
- �ိဝုင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ ပညာေရးဝနထ်မ်းတစ်ဦးအေနြဖင့် မဲ�ုံတာဝန ်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲ။
- ေဖ ၁၊ စစ်အာဏာသိမ်းမ�အ�ပီး ပညာေရးဝနထ်မ်းတစ်ဦးအြဖစ် အာဏာဖီဆနေ်ရး CDM လ�ပ်�ှားမ�တင်ွ ပါဝင်ခ့ဲ။
- ေဖ ၂၂၊ ကွယ်လနွသူ် ေမာင်၏ ရက်လည်အ�ပီး ၂ ငါးလံးု ဆ��ြပပဲွတင်ွစတင်ပါဝင်။
- ေဖ ၂၈၊ ရနကု်နတိ်င်ုးပညာေရးမ�း�ုံးေ�ှ� �ဖိ�ခဲွမ�တင်ွ ကျဆုံးခ့ဲ။
- မတ် ၂၊ ဆရာမ�ကီး၏ နာေရး�ှင့်ဂုဏ်ြပ�အခမ်းအနားကုိ တားဆီးပိတ်ပင်မ��ကားကပင် လ�ိင်သာယာဗုိလ်ချ�ပ်ေ�ကး�ုပ်စုိက်ထူ
သည့် ေနရာတင်ွ ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပ�ိင်ုခ့ဲ�ပီး ထိနပ်င်သုဿနတ်င်ွ မီးသ�ဂ��ဟ်ခ့ဲ။
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မ�ကယ်စင် (ခ) ကျား�ီှး (ခ) အိနဂ်ျယ်
အသက် - ၁၉ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၃) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ၈၄ လမ်း�ှင့် လမ်း ၃၀၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ၁၅ x ၁၆၊ ၆၅ လမ်း၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မုိးေပ�ကုိေမာ�့ကည့်လိက်ုတိင်ုး ြမင်ေနရသည့်�ကယ်ကေလးများတင်ွ တချ�ိ�ကယ်ကေလးများက ထုိေနရာတင်ွမ�ိှေတာ။့ ေရွ�လျား
ေသဆုံးသွား�က�ပီဟ ု�ကားဘူးသည်။ သိ� တိင်ု �ှစ်ေပါင်းများစွာ�ကာေအာင် သူတိ�၏အလင်းေရာင်ကုိ ကမ�ာေြမက ေတ�ေနြမင်ေနရ
တနုး်ပင်။ 

မ��ေလးက ၁၉ �ှစ်အရွယ် သမီးကေလး �ကယ်စင်လည်း မ�ိှေတာပ့ါ။ မတ်လ ၃ ရက်ေနက့ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ အ�ကမ်း
ဖက်မ�တင်ွ ကျဆုံးခ့ဲရ�ှာ�ပီး�ပီ။ ဂူသွင်းသ�ဂ��ဟ်ခ့ဲရ�ပီးေချ�ပီ။ သိ� တိင်ု ဒီကေနအ့ထိ �ကယ်စင်၏အလင်းေရာင်က ေ�ဦွးေတာ် လှန်
ေရး�ကီးတရပ်လံးုေပ�တင်ွ လင်းလက်ေနဆဲပင်။ အမှနတ်ရား�ှင့်လတ်ွလပ်မ�အတက်ွ တိက်ုပဲွဝင်ေနသည့် လငူယ်ထု တရပ်လံးု
�ကားတင်ွ ခုနေ်ပါက်ေြပးလ�ားေနဆဲ သူရဲေကာင်းနတ်မိမယ်ေလးြဖစ်ေနဆဲပင်။

တကယ်ဆုိ ဒီအချနိမှ်ာ သီချင်းအသစ်ေတ ွ သူဆုိေနရမည်မဟတ်ုလား။ စင်အ�ှ�ံမှာ သ�ရဲ�လတ်ွလပ်တဲဟ့နပ်နအ်ြပည့်နဲ ့ လ�ပ်�ှား
ဝဲပျကံခုနေ်နရမည်မဟတ်ုလား။ သူအိပ်မက်ေတထဲွမှာ သူခမ်းနားတင့်တယ်စွာ �ုနး်ကနေ်အာင်ပဲွခံေနရမည် မဟတ်ုလား။ ရဲတပ်ဖ�ဲ
က သူတိ�လက်နက်မဟတ်ုပါဘူးဟ ုြငင်းဆုိခ့ဲသည့် အဲယားေဆာဖ့်ဂနး်က ခဲကျည်တစ်ေတာင့် သ�ေခါင်းထဲ ထုိးေဖာက်မဝင်ခ့ဲဘူးဆုိ
ရင်ေပါ။့ 

မခုိင်လံသုည့် တစ်ဖက်သတ်စွပ်စဲွချက်ေတကုိွ အေြခခံကာ စတင်ခ့ဲသည့် မတရားမ��ကီးထဲတင်ွ အမှနတ်ရားက အေစာဆုံး
ေသနတ်မှနခ့ဲ်သူြဖစ်သည်။ လငူယ်ေတကုိွပစ်မှတ်ထား သတ်ြဖတ်ခ့ဲ�ပီးေနာက် သက်ေသအေထာက်အထားေတကုိွ ေဖျာက်ဖျက်
ဖုံးကွယ်�ပီး လိမ်လည်ြငင်းဆုိမ�ကုိ အေကာင်းဆုံးကျည်ကာအက�ျတီစ်ထည်လိ ုဝတ်ဆင်ခ့ဲ�ကသည်။ သတင်းအချက်အလက် နည်း
ပညာေခတ်�ကီးထဲ လထုူတရပ်လံးုက မျက်လံးုေဒါက်ေထာက်�ကည့်ေနသည့်ေအာက်မှာပင် မုသား�ိင်ုငံေတာ်က အြဖ�ကုိအနက်
ဆုိးဖိ�  �ကိ�းစားေနခ့ဲသည်။

၁၉၉၀ အလနွမှ်ာ မ��ေလးကုိ တ�ုတ်တနး်ြဖစ်သွား�ပီဟ ု �ှေြမာတသခ့ဲ�ကဘူးသည်။ ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွမှာ ပထမဆုံး မဲေပး
အ�ပီး မင်စွနး်ေနသည့်လက်သနး်ကေလးကုိ ဂုဏ်ယူစွာေထာင်ြပရင်း �ိင်ုငံေတာ်အတက်ွ �ိင်ုငံသားတာဝနေ်ကျခ့ဲ�ပီဟ ုတ�ုတ်မ
ေလး �ကယ်စင် (ေခ�) ကျား�ီှးက ဝင့်�ကားခ့ဲသည်။ လငူယ်ေတရဲွ�အိပ်မက်ေတ ွေရစုနေ်ြမာခ့ဲ�ပီဟ ုအေသအချာသိလိက်ု�ပီးချနိမှ်ာ
ေတာ ့သူငယ်ချင်းေတနွဲအ့တ ူသူလည်း လမ်းေပ�တက်လာခ့ဲသည်။ 

တစ်ဦးတည်းေသာသမီးေလးြဖစ်ေသာ်လည်း ချစ်လှေသာအေဖြဖစ်သူက မတားရက်ခ့ဲ။ သ�ယုံ�ကည်မ�၊ သ�ရဲရင့်မ�ကုိ မပျက်စီး ေစ
ချင်။ အိမ်ကအထွက်မှာ မိဘတစ်ေယာက်ရဲ�ချစ်ြခင်း�ှင့် သမီးေလးကုိ အနေီရာင်လက်ပတ်ကေလး အေသအချာဝတ်ေပးေနသည့်
ဓာတ်ပုံက ြမင်သူေတရဲွ�ရင်မှာ ထိခုိက်ခ့ဲရသည်။ ဂုဏ်ယူခ့ဲ�ကသည်။ 
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သူငယ်ချင်းေတအွေပ�စုိးရိမ်တတ်သူ၊ အားေပးကူညီသူ၊ ကုိလာပုလင်းေလးကုိင်�ပီး လအူပ်ုထဲေ�ှ�ေနာက်လနွး်ထုိးေနပုံက တ�ုတ်
သမုိင်းဇာတ်ကားေတထဲွက အမျ�ိးသမီးစစ်သူ�ကီးအလား ထင်မှားရေလာက်သည်။ သ�ရဲေဘာ်သူငယ်ချင်းေတကုိွ စုိးရိမ်တ�ကီး
ေအာ်ဟစ်ေြပာဆုိေနသည့်အသံေလးက အားမာနအ်ြပည့်။ ေနာက်တစ်ခါအထမှာေတာ ့သ�ခမျာ ေခွကနလဲဲကျ သွား�ှာသည်။ ေသွး
အိင်ုထဲကသ�ကုိ သူငယ်ချင်းေတကွ ဆုိင်ကယ်ေပ�ေပ�တင်ကာ �ကိ�းစားကယ်ထုတ်�ကသည်။ 

ထုိေနက့ သူနဲအ့တ ူအြခားလငူယ်အမျ�ိးသားရဲေဘာ်ေလးတစ်ဦးတိ�  ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးအတက်ွ စွန ့�်လ�တ်ေပးဆပ်သွား�ကသည်။
ြမနမ်ာြပည်အဝှမ်းမှာေတာ ့မတ်လ ၃ ရက်ေန ့ တစ်ရက်တည်းမှာ လေူပါင်း (၃၀) ေကျာ်အသက်ေတစွွန ့�်လ�တ်ကာ ေသွးအစွနး်ဆုံး
ေန ့�ြဖစ်ခ့ဲရသည်။ တိင်ုးြပည်အေပ� ကယ်တင်�ှင်ဟန ်အ�ကိမ်�ကိမ်ေဆာင်ခ့ဲသည့် လသူတ်လက်နက်ကုိင်တပ်၏ ဖက်ဆစ်စ�ုိက်
လက�ဏာအြပည့်ကုိ လထုူတရပ်လံးုလည်း မျက်ဝါးထင်ထင်ြမင်လိက်ုရသည်။ 

�ုိးရာေတ ွ ယုံ�ကည်ကုိးကွယ်မ�ေတ ွလ�ဂုဏ်သိက�ာေတမွေထာက် ကျင့်ဝတ်မ့ဲစွာ၊ ပါးစပ်က ခွင့်ြပ�ချက်အရဆုိေသာ်လည်း ဥပေဒ
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့် မညီစွာ၊ မိသားစုက ြမတ်ြမတ်�ိးု�ိးု ြမ��ပ်�ှေံပးထားခ့ဲသည့်အတ်ုဂူကုိ ညဘက်�ကီး လာေရာက်ဖွင့်
ေဖာက်စစ်ေဆးခ့ဲ�ကသည်ကုိ တြပည်လံးုက ရံွ�ှာစက်ဆုပ်ခ့ဲ�ကသည်။ ေလာက�ကီးမှာ လမူျ�ိး၊ ကုိးကွယ်သည့် ဘာသာများစွာ�ိှ
သည်။ သိ� ေသာ် လကူေတာ ့လဆုိူးလေူကာင်း �ှစ်မျ�ိးပဲ�ိှသည်။ လမူျ�ိးဘာသာခဲွြခား အမုနး်စကားေြပာဆုိမ� မှနသ်မ�ကုိ အမှန်
တရားအတက်ွ အသက်စွန ့ခ့ဲ်�ကသည့် လေူကာင်းေတကွ သက်ေသြပခ့ဲ�ပီဟဆုိုရမည်။ 

�ကယ်စင် (ေခ�) ကျား�ီှးဆုိသည့် ေ�ဦွးသူရဲေကာင်းတ�ုတ်မေလး�ှင့်အတ ူလမ်းေပ�ဒဏ်ရာ�ှင့်တရွတ်တိက်ုဆဲွေခ�သွားခံ�ပီး ကျ
ဆုံးခ့ဲသည့် ရနကု်န�်မိ�က ေဆးေကျာင်းသားေလး ခန ့�်ြငားဟိနး်တိ�သည် ြမနမ်ာြပည်သူြပည်သားအားလံးု၏ရင်ထဲမှာေတာ ့ဘယ်
သူေမွးေမွး တိ�ကေလးပဲြဖစ်သည်။ သူရဲေကာင်း လငူယ်၊ ကေလးများအတက်ွ ြမနမ်ာတြပည်လံးု ရင်နာေ�ကကဲွခ့ဲ�ကရသည်။ ကျ
ဆုံးသွားသည့်ေနက့ �ကယ်စင်ဝတ်ဆင်ခ့ဲသည့် တီ�ှက်အနက်ေရာင်ေပ�ကစာတနး်လိ ု ဒီေ�ဦွးသူရဲေကာင်းေလးတိ� ရဲ� ေပးဆပ်မ�က
ဒီတိင်ုးြပည် ဒီလမူျ�ိးအတက်ွ တစ်ေန ့ EVERYTHING IS WILL BE OK လာလိမ့်မှာ မလွဲ။

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- �ိဝုင်ဘာ ၉၊ ေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ ပထမဆုံးအ�ကိမ်မဲေပးခ့ဲ။
- ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၊ အင်တာနက်ေတြွဖတ်ထားလိ�  ဘာေတြွဖစ်ေနမှနး်မသိေတာဘူ့းဟ ု လမူ�ကွနရ်က်ေပ� ဟာသလပ်ု ေြပာဆုိ၊
ထိ� ေနာက်ပုိင်း စစ်အာဏာသိမ်းဆန ့က်ျင်သည့် လထုူဆ��ြပပဲွများတင်ွ တက်�ကစွာပါဝင်ခ့ဲ။
- ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၉၊ ြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင်ေသဆုံး�ပီးေနာက် “အိမ်ေရာက်ရင် ကုိယ့်သားသမီးနဲ ့ စကားေြပာတဲအ့ခါ အေဖ ဒီေန ့ သူများ
သားသမီးတစ်ေယာက်ကုိ ေသနတ်နဲ ့ ပစ်သတ်ခ့ဲတယ်လိ�  လိပ်ြပာသန ့သ်န ့န် ဲ ့ ေြပာရဲပါမ့လား” လိ�  သူမ၏ လမူ�ကွနရ်က်စာမျက်�ှာ
ေပ�မှ ေမးခွနး်ထုတ်ခ့ဲ။
- ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈၊ မ��ေလးတင်ွ အမျ�ိးသမီးတစ်ဦး ဦးေခါင်းေသနတ်မှနေ်သဆုံး�ပီးေနာက် "ဒါက ငါေနာက်ဆုံးေြပာတာ ြဖစ်�ိင်ုပါ
တယ်" ဟ ုသူငယ်ချင်းတစ်ဦးထံစာပိ� ။
- မတ် ၃၊ မ��ေလး�မိ� ၃၄ လမ်း�ှင့် လမ်း၃၀ ေထာင့် ဆ��ြပပဲွတင်ွ ေသနတ်ထိမှနက်ျဆုံး။
- မတ် ၄၊ မနက် ၁၁ နာရီတင်ွ လမ်း ၈၀ တ�ုတ်ဘုံေကျာင်းမှ ယူနနတ်�ုတ်သခ�ျ�ိင်းသိ�  ပိ� ေဆာင်သ�ဂ��ဟ်။
- မတ် ၅၊ ညေန ၄ နာရီခဲွ မိသားစုများြပနသွ်ားသည့်အချနိတ်င်ွ အာဏာပုိင်များမှ အတ်ုဂူကုိဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆး။
- မတ် ၆၊ �ကယ်စင်ကုိ ေသဆုံးေစခ့ဲသည့်ကျည်ဆံသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံရဲတပ်ဖ�ဲမှမဟတ်ုေ�ကာင်း MRTV မှ ထုတ်ြပန ်ြငင်းဆုိ။
- မ��ေလး�မိ�ေပါက် တ�ုတ်�ယ်ွဖွားြဖစ်ေသာ �ကယ်စင် (ေခ�) ကျား�ီှး၏ ကျဆုံးမ�ကုိ �ိင်ုငံတကာတင်ွထုတ်ေဝသည့် တ�ုတ်
သတင်းစာများတင်ွ မျက်�ှာဖုံးသတင်းတစ်ခုအြဖစ် ေဝေဝဆာဆာေဖာ်ြပခ့ဲ။
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“မေန ့�ညက ၁၁ခဲွ ေလာက်အထိ ရယ်ရယ်ေမာေမာနဲ ့ စိတ်�ှလံးု �ကည်သာရ�င်ပျေနခ့ဲတာ၊ မနက်က ထူးထူးဆနး်ဆနး် ၅နာရီ ေလာက်
မှာ ဆတ်ခနလဲန ့�်ိးုလာတယ်၊ ပုံမှန ်အ ေစာ�ကီးမ�ိးုတတ်ဘူး။ နာရီသိဖိ�  ဖုနး်ကုိ�ကည့် ေတာ ့တိင်ုလံးု၀မေပ�ဘူး။ ဒါနဲ ့ ဖုနး်ကုိ ရီစ
တက်ချ�ပီးြပနအိ်ပ် ၇နာရီခဲွ�ိးုလာ တိင်ုကေပျာက်ဆဲ၊ ခဏပဲထင်�ပီး အာ�ုံမစုိက်ေသးဘူး အေဆာင်သစ်ေဆာက်ေနတဲ ့ပနး်ရံေတွ
လက်သမားေတလွည်း ဖုနး်လိင်ုးမရတာေြပာေန�ကတယ်။

ဘယ်လိင်ုးမှမရတာတဲ။့ ဒါနဲအိ့မ်ြပန ် ေခါက်ဆဲွေတေွ�ကာ်စား TV သွားဖွင့်�ကည့်မရ။ အငယ်မက ကားေသာဆဲွ့ယူ ကားဆီေြပး
ေရဒီယုိဖွင့် မရဘူး။ တစ်ခုခုြဖစ်ေန�ပီဆုိတာ သိလိက်ု�ပီ။ ရင်ေတတွဒိတ်ဒိတ်တနုေ်န�ပီ။ အေမနဲအ့ေဒ�ကေတာ ့ေအးေဆးပဲ ခဏ
လိင်ုးပျက်တာေနမှာပါတဲ။့ 

အေဆာင်ြပန�်ပီး ေရေ�းွအိးုတည်�ပီး ပနး်ကနေ်တေွဆးေနတနုး် အေနာက်ဘက်အိမ်က ဦးေလးကလာေြပာတယ် စစ်တပ် အာဏာ
သိမ်းသွား�ပီတဲ။့ လက်�ိှ အမတ်၊ ၀န�်ကီးအကုန ်ဖမ်းချ�ပ်ထားတယ်တဲ။့ ဟာကနဲ ့�ြဖစ် လက်သမားေတလွည်း မျက်�ှာငယ်ေလး
ေတနွဲ ့ အကုနတိ်တ်တဆိတ်နဲ ့ ဘာမှနး်မသိတာ�ကီး တထိတ်ထိတ် ေစာင့်ေန�ကရတယ်။ ည ေန ၄နာရီမှ ဖုနး်လိင်ုးြပနပွ်င့်တယ်။ ဒီ
ညအိပ်လိက်ုရင် မနက်ဖနဘ်ာေတ�ွကိ�ေနမလဲ ေတးွေမာရင်း အိပ်လိ�မရဘူး ြဖစ်ေနတယ်”။

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိက်ုသည့်ေန ့ သာမနြ်မနမ်ာြပည်သူလထုူဘဝထဲက ခံစားချက်ပုံရိပ်ေလးတခုကုိ
အထက်ပါအတိင်ုး လမူ�ကွနရ်က်ေပ�မှာ ထုတ်ေဖာ်ေရးသားခ့ဲတဲ ့အလတ်ွပညာသင်ေကျာင်းဆရာမ ေဒ�ြမင့်ြမင့်ဇင် (ေခ�) ကဗျာ
ဆရာမ�ကည်လင်ေအးဟာ ေနာက် ၁ လအ�ကာ မတ်လ ၃ ရက်ေနမှ့ာေတာ ့ အာဏာသိမ်းတပ်ရဲ� ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်စွာ
အ�ကမ်းဖက်မ�ေအာက်မှာ ကျဆုံးခ့ဲရသည်။ 

သူဘာေတလွပ်ုခ့ဲသလဲ၊ ဘာေ�ကာင့်ကျဆုံးခ့ဲရသလဲဆုိတာ သမုိင်းမှာ ေ�ှာင်းလတိူ� သိဖိ�  သူရဲေကာင်းဆုိတာ ဘာလဲ။ ဘယ်သူေတွ
ကုိေခ�တာလဲ။ သူတိ�၏ဘဝ�ှင့်အသက်ကုိ အများအတက်ွ ဘာေ�ကာင့် ဘယ်လိ ု ေပးဆပ်ခ့ဲ�ကသလဲ။ တရားေဟာသလိ ု လိရုာ
ေတဆဲွွေြပာဖိ� မလိ။ု သ�ဘဝ တစ်ေနတ့ာ လ�ပ်�ှားမ�ေတကွ �ုပ်�ှင်ြပကွက်ေတလိွ ုဇာတ်ရည်ကုိလည်ေစသည်။ ဇာတ်အထွဋ်အထိပ်
ကုိ ေရာက်ေစသည်။ ဇာတ်ပိ�သည့် အဆုံးအထိ ကုိယ်တိင်ုလိက်ုပါ�ိင်ုခ့ဲသည်။ ဒါမှ ြမနမ်ာြပည်ရဲ� ကံမေကာင်းအေ�ကာင်း မလှတဲ့
အချ�ိးအေက�တစ်ခုအေ�ကာင်း နားလည်�ကမည်။ 

ဒီေန ့ နည်းပညာေခတ်ရဲ� လမူ�မီဒီယာက မုိးေကာင်းကင်ေပ�မှာ ပိတ်ကားထုိးြပသလိ ုအားလံးုဆီ ထွင်းေဖာက်ေရာက်�ိှေစသည်။
သိ� �ြဖင့် အားလံးု�ှင့်ချတ်ိဆက်ကာ တစ်ဦးချင်း၏ အေတးွအြမင်ေတ၊ွ ခံစားချက်ေတ၊ွ ဖနတီ်းချက်ေတ၊ွ �ုနး်ကနလ်�ပ်�ှားမ�ေတွ
လ�အဖ�ဲအစည်း�ကီးထဲ ေရစီးေ�ကာင်း�ကီးတစ်ခုလိ ုစီးဆင်းေစခ့ဲသည်။ 

ေဒ�ြမင့်ြမင့်ဇင် (ခ) �ကည်လင်ေအး
အသက် - ၃၆ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၃) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မုံရွာသပိတ်၊ မုံရွာ�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - မုံရွာ�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။
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ဒီမှာ ကုိယ့်ဘဝကုိ မိနစ်နဲအ့မ� တိက်ု�ုိက် လိက်ုဖ်လ�င့်�ိင်ု�ကသည်။ ကုိယ့်သမုိင်းကုိ ပုံတစ်ပုံချင်း စာတစ်ေ�ကာင်းချင်း ေရးသား
တင်ဆက်�ိင်ု�ကသည်။ 

ဇာတ်ေ�ကာင်းေြပာသူမလိ၊ု တတိယပုဂ�ိ�လ်မလိ။ု ကုိယ့်ဇာတ်ကုိ ကုိယ်တိင်ုခင်းခ့ဲ�ကသည့်အထဲတင်ွ ဆရာမ ေဒ�ြမင့်ြမင့်ဇင်
(ေခ�) ကဗျာဆရာ�ကည်လင်ေအးတစ်ေယာက်လည်း ေ�ကကဲွစရာ ေအာင်ြမင်ခ့ဲသူတစ်ဦးဟ ု ဆုိရမည်။ သိ� �ြဖင့် သ�ေန ့�စဲွေတွ
အတိင်ုး သ�ကုိ ြမင်�ကည့်�ကေစချင်သည်။ 

ေဖ ၇၊ ကုိယ်ေတကွ မေနမ့နက်ကတည်းက လ�ပ်�ှားေန�ပီ။ မေနက့ေတာ ့လစုူခဲွ�ပီး တစ်ေနရာ ၃မိနစ်�ှ�နး် လိက်ုလ�ံေဆာ်�ကတာ
အဲအ့ချနိလိ်င်ုးကြပတ်သွား�ပီ လထုူက များများပါပ့ါမ့လား ရင်တထိတ်ထိတ်ပဲ။ ညေနကျ ဆုိင်ကယ်နဲ ့ �မိ�တစ်ပတ်ပတ်�ကတယ်
စာရွက်ေတ�ွကဲချခ့ဲတယ်။ လ�ံေဆာ်�ကတယ်။ ခုမနက်ကျ လထုူကေ�ကာက်ခမနး်လိလိ စည်းလံးုလိက်ု�ကတာ အားရချက်။

ေဖ ၇၊ ငါတိ�က ေပ�ပင်လပ်ုေနတယ် ေြပာရေအာင် မုန ့ေ်ဝတဲအ့လှည့်လည်းမဟတ်ု။ မေတာ် ေထာင်ကျရင်ကျ၊ ေသနတ်ပစ်ခံရရင်
ေသမယ့်အလှည့်ဟဲ။့ မပူနဲ ့ အ ေရးေတာ်ပုံေအာင်ြမင်�ပီးတာနဲ ့ ငါတိ�က ဘာေနရာမှ ယူဖိ� စိတ်ကူးမ�ိှ၊ ဘာအကျ�ိးစီးပွားမှ လပ်ုဖိ�
စိတ်ကူးမ�ိှဘူး။

ေဖ ၉၊ မနက်က ေညာင်တပင်ေစျးနားမှာ  ေကျာင်းသားေခါင်းေဆာင်ေတကုိွ ရဲေတကွ ၀င်ဆဲွေပမယ့် လက်ချင်းချတ်ိ ပူးတွဲထား
�ပီး တနွး်လှနခ့ဲ်လိ�  အဖမ်းမခံခ့ဲရပါဘူး။ ၃ရက်ဆက် လမ်း ေလ�ာက်ရတာ ေြခေထာက်ေတ ွအရည်�ကည်ဖုထ�ပီး မထိ�ိင်ုေအာင်နာ
ေနလိ�  မနက်ြဖနန်ားပါမယ်။ ေနာက်ရက်မှ ဆက်ချတီက်ပါမယ်။

ေဖ ၁၁၊ ထုိင်သပိတ်က ပုိပင်ပနး်တယ် ပူတာေကာ ေရငတ်တာေရာ။ အေမကေတာ ့အြပနက်ျ ဒီေနေ့တာ ့ငါသ့မီးေတ ွအိမ်ြပန်
ေရာက်လာ�ှာ�ပီတဲ။့

ေဖ ၁၂၊ မနက်က ကုိယ်ေတဆွ��ြပဖိ�အသွား ကနသ်ာယာနားက စစ်ကားေတရွပ်ထားလိ�  စစ်ကားေပ�လှမ်းအ�ကည့် စစ်ကားေပ�
ကစစ်သားက ေသနတ်�ကီးကုိင်�ပီး မျက်ခုံးပင့်ြပံ�းြပေနတယ်။ လခွမ်း အသိေတလွား၊ တပည့်များလား။ တပည့်စစ်ဗုိလ်ေတ၊ွ
စစ်သား ေတနွဲေ့တာ ့မေတ�ချင်ဘူးဟယ်။ တပ်မ၁၆ထဲမှာ အခမ့ဲစာသင်ေပးခ့ဲတာ ၂�ှစ်။ စစ်သား တပည့်ေတ၊ွ စစ်သား သားသမီး
ေတအွများ�ကီးပဲရယ်။

ေဖ ၁၃၊ မ��ေလး မုံရွာက CDMလပ်ုေနတဲဝ့နထ်မ်းေတ၊ွ အိမ်ကေန ခဏေ�ှာင်ေနချင်ရင် ေနစရာ စားစရာ အဆင်ေြပေအာင် စီစ�်
ထားပါတယ်။ က�နမ်ကုိ ဆက်သွယ်ေပးပါ။ ေနရာကျယ်ပါတယ်၊ လံြုခံ�ပါတယ်။ 

ေဖ ၁၇၊ ဘာလိ�  မိနး်ကေလးတနမ်ယ့် ညနက်ထိ ကင်းလိက်ုေစာင့်ေပးေနတနုး်ဆုိေတာ ့ ေယာကျာ်းသားမ�ိှလိ� ေပါဟ့ာ။ အေဖက
ကျနး်မာေရးမေကာင်း၊ အဖွားအိမ်ကလည်း အဖွားနဲအ့ေဒ�အပျ�ိ�ကီးရယ် လမူမယ်ကေလးတစ်ေယာက်ပဲ�ိှတယ်။ �ှစ်အိမ်ေထာင်
လံးုေယာကျာ်းသားမ�ိှလိ�  အလှည့်ကျတာ၀နယူ်ရမယ့်အလှည့် တာ၀နေ်ကျချင်လိ�  ထွက်ေစာင့်ေပးတာေပါ။့ ဒါပါပဲ။ ေယာကျာ်း
ေလးမ�ိှဘူးဆုိ�ပီး ကုိယ့်အိမ်ကုိ အိပ်ေနလည်း ရပါတယ်။ ကုိယ့်ေစတနာပါ။

ေဖ ၂၀၊ ဆ��ြပလိက်ုတာ ၁၅ရက်�ိှ�ပီ ဘယ်သူမှ မြပခင် ၆ရက် ေန ့ အင်တာနက်လိင်ုးေတဖွျက်တဲ ့ေနက့တည်းက ငါက လမ်း
ေပ�ထွက်ေနတာမိ�  ၁၅ရက်။

ေဖ ၂၅၊ ကုိယ့်ဘာကုိယ်ေတာ ့ဖမ်းချင်ဖမ်း၊ ပစ်လိ�ေသချင်ေသဆုိ�ပီး အေ�ကာက်အလန ့မ်�ိှ ေစာက်ေ�ကာတင်းေနတဲ ့ဟာမ�ကီး
လည်း ေမာင်ြဖစ်သူက ရနကု်နတ်က� သုိလ် အဓိပတိလမ်းမှာ ပိတ်မိေနတယ်လိ�  SMS ရေတာ ့လက်ေတတွနုလ်ာ၊ မျက်ရည်က
အလိလိုဝုိုင်းလာေတာတ့ာပဲ။

ေဖ ၂၆၊ မုံရွာ�မိ�လထုူညီလာခံ (မုံရွာ�မိ�ြပည်သ�အပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲ ဖ�ဲစည်း)

ေဖ ၂၇၊ မိတ်ဆက်၊ ေစျးမှာ ပိတ်မိ၊ ြပသာဒ်ေကျာင်းမှာ ပင်မသပိတ်ေကျာင်းပိတ်ဖမ်း၊ ေစျးလာ၀ယ်တဲ ့လေူတေွကာ အချ�်
ေပါင်းသည်ပါမကျန ်ေခွးဆဲွ၊ ေသနတ် ၅ ချက်ပစ်ေဖာက်။
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ငါတိ�က ေပ�ပင်လပ်ုေနတယ် ေြပာရေအာင်

မုန ့ေ်ဝတဲအ့လှည့်လည်းမဟတ်ု 
မေတာ်ေထာင်ကျရင်ကျ၊ ေသနတ်ပစ်ခံရရင် ေသမယ့်အလှည့်ဟဲ့

မပူနဲ ့ အ ေရးေတာ်ပုံေအာင်ြမင်�ပီးတာနဲ ့ 
ငါတိ�က ဘာေနရာမှ ယူဖိ� စိတ်ကူးမ�ိှ၊ ဘာအကျ�ိးစီးပွားမှ လပ်ုဖိ�  စိတ်ကူးမ�ိှဘူး

ကုိယ့်ဘာကုိယ်ဖွနဆ်က်ေ�ကာင်ေနမှာရယ် 
လိပ်ြပာသန ့တ်ယ် တိ�ရည်ရွယ်ချက်ကြဖ�တယ်

လိလိလားလားေတ ွလာမေြပာနဲ ့
(ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁)

 
လမ်းြခင်းမတ ူလြူခင်းေဝး�ုံ�ိှတာပဲ 

မုနး်လိ�  စွန ့ပ်စ်ခ့ဲတာမဟတ်ုပါဘူး မူကဲွလိ�  လလူွဲခ့ဲတာပါ။
(ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၁)

 

ေဖ ၂၈၊ ေခွး�ူးဆဲွလိ�  လမ်း�ကိ�လမ်း�ကားေတ ွ၀င် ေြပးေနရလည်း ေနာက်ရက် ထွက်ေနဦးမှာပါပဲေနာ်။

မတ် ၁၊ ေြခလျင်တစ်တန၊် ေြပးရင်းတစ်တန၊် ကားတစ်တန၊် ဆုိက်တွဲတစ်တန၊် ဆုိင်ကယ်တစ်တနန်ဲ ့ ေဘးကင်းစွာ အိမ်ြပန်
ေရာက်လာပါ�ပီ။ လမ်းတစ်ေလ�ာက် ဝှက်ေပးတဲအိ့မ် ေတ၊ွ စားစရာ၊ ေသာက်ေရ ေထာက်ပ့ံေပး၊ အဆင့်ဆင့် လိက်ုပိ� ေပး�က
သူများ ေကျးဇူးတင်�ိှပါတယ်။

မတ် ၂၊ မနက်ကျ ပင်မသပိတ်ေ�ကာင်းနဲလိ့က်ု၊ ညေနကျ ရပ်ကွက်ထဲ ဆ��ြပ။ ဆ��ြပအဖ�ဲကုိ မိန ့�်ခွနး်လည်း တက်ေြပာခ့ဲ�ပီ။
CRPH ကဖ�ဲတဲ ့ ရပ်ကွက်အပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲထဲလည်း အေရွးခံခ့ဲရ�ပီ။ ငါးပိေ�ကာ်ထားဖိ� နဲ ့ ေကာ်ဖီမစ်ထုပ်စုဖိ� ပဲ ကျနေ်တာတ့ယ်
(ရယ်ေမာလျက်)

မတ် ၃၊ “ဘုရားနလီမ်း ထိပ်တိက်ုေတ� “(ေနာက်ဆုံးတင်သည့်စာ)

သပိတ်စစ်ေ�ကာင်း ဗီဒီယုိဖုိင် အတိေုလး ၂ ခုတက်လာ�ပီးေနာက် “မုံရွာ ေအာင်ချမ်းသာထဲက ဆရာမြမင့်ြမင့်ဇင်ပါ၊ ရင်ဘတ်ကုိ
ထိလိ� စုိးရိမ်ရပါတယ်” ဆုိသည့် အြခားသူတစ်ဦး၏ သတင်းေပးချက်ကုိ ဖတ်��ရ။ "Edit ဆုံးသွား�ပီဟသိုရ"။

ဒါေတကွ သ��ြဖစ်စ�်အကျ�်း သ� Time Line ကုိ ထုတ်�ှ�တ်ြပထားတာြဖစ်သည်။

ဒီမှာပင် သ�လမူ�စာမျက်�ှာေလးက ရပ်တံသွ့ား�ပီဟ ုမထင်ေစချင်။ ဒီကေနအ့ထိ သ�စာမျက်�ှာေလးေပ�မှာ သ�ကုိချစ်ခင်သူတိ�၏
အလမ်ွးစာေတ၊ွ ပုံေတ ွတစ်ရက်မြပတ် တက်ေနတနုး်ပင်။ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး၏ သက်�ိှြပတိက်ုကေလးတစ်လံးုလိ ုဟေုတာင်
ဆုိ�ိင်ုသည်။ အဲဒီမှာ သ�ပုံေတ ွသ�စာေတကွ ဆက်လက်�ှင်သနလိ်�ေနသည်။

နဂုံိးချ�ပ်ရလ�င် သူမကျဆုံးခင် ေသွးအိင်ုထဲလဲေနတနုး် ထူလိက်ုေတာ ့သ�လက်မှာ ေသွးအမျ�ိးအစား�ှင့် ဖုနး်နပံတ်ကုိ မင်အနြီဖင့်
ထင်ထင်�ှား�ှားေရးထားတာ ေတ�လိက်ုရသည်။ အသက်သုံးဆယ်ေကျာ်ဆုိေသာ်လည်း ေ�ဦွးမျ�ိးဆက်ပီသခ့ဲသူဟ ု ဆုိရမည်။
မျ�ိးဆက်ဆုိတာ အသက်အရွယ်နဲ ့�ခဲွြခင်းထက် အသိ၊ ခံယူမ�၊ လပ်ုေဆာင်ချက်တိ� �ြဖင့်ခဲွတာက ပုိလက်ေတ�ကျေ�ကာင်း ေဒ�ြမင့်ြမင့်
ဇင် (ေခ�) ဆရာမ�ကည်လင်ေအးက သက်ေသြပသွားခ့ဲပါသည်။

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

-မတ် ၃၊ �ငိမ်းချမ်းစွာဆ��ြပချတီက်ေနစ�် ရင်ဘတ်ကုိကျည်ထိမှနက်ျဆုံး၊ ထုိေနတ့စ်ေနတ့ည်း သူအပါအဝင် ၅ ဦး ေသဆုံး၊ ၃၀
နးီပါးဒဏ်ရာရ။
-မတ် ၄။ ေနလ့ည် ၂ နာရီမှစ၍ ကျဆုံးသူတစ်ဦးလ�င် နာရီဝက်စီြခား၍ ကျဆုံးသူ ၅ ဦးအတက်ွ လထုူစျာပန အခမ်းအနား
ကျင်းပခ့ဲ။
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မေကျာန့��ာေအာင်
အသက် - ၂၆ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၃) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ မုံရွာသပိတ်၊ မုံရွာ�မိ�နယ်၊
စစ်ကုိင်း။ 
ေနရပ်လိပ်စာ - မုံရွာ�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

သ�ကုိေပ�ယူလိက်ုတဲအ့ချနိမှ်ာ သ��ှ�တ်ခမ်းြပာြပာေလးထဲက ေနာက်ဆုံးထွက်လာတဲ ့ ေလသံယ့ဲယ့ဲနဲစ့ကားေလးက “အတင်းမလပ်ု
�ကပါနဲ ့၊ အရမ်းနာလိ�ပါ” တဲ။့ 

ဆံ�ယ်ွမ�င်တချ�ိနဲ ့ ဦးေခါင်းခံွအပုိင်းအစေလးတစ်ခုက ေသွးကွက်ေတထဲွ ြပန ့က်ျကဲျေနတဲအ့ချနိ ်ဘယ်ေလာက်ခံစားခ့ဲရလိက်ု�ှာ
ေလမလဲ။ မုံရွာ�မိ� ဘုရားနသီပိတ်စစ်ေ�ကာင်းမှာ ငါတိ�ေခါင်းေဆာင်ေတကုိွ ချက်ချင်းလ�တ်ဆုိတဲ ့ေဒ�ေအာင်ဆနး်စု�ကည်�ုပ်ပုံနဲ ့ ဗီ
�ိင်ုးကုိကုိင်�ပီးချတီက်ခ့ဲတဲ ့ ကွနြ်ပ�တာတက� သုိလ်ေကျာင်းဆင်း ပညာတတ်မိနး်ကေလးတစ်ဦးရဲ�ဦးေခါင်းကုိ ေသေသချာချာချနိ်
ရွယ်ပစ်ခတ်လိက်ုတဲ ့ကျည်ဆံတစ်ေတာင့်ဟာ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ� ရက်စက်မ�ကုိ အသံနက်�ကီးြဖင့် ေအာ်ဟစ်ြပလိက်ုသလိ။ု
ေသွးအိင်ုထဲနစ်ေနတဲ ့ေသနတ်ေြပာင်းဝမှာ မင်းတိ� လိခုျင်တဲ ့�ိင်ုငံေတာ်ဆုိတာ ဒါလား။ ဒီမုိကေရစီကုိတည့်မတ်ဖိ�  အာဏာကုိထိနး်
လိက်ုရပါသည်ဆုိသည့် လသူတ်သမားေတကုိွ လက်ည��ိးေငါက်ေငါက်ထုိး�ပီး ေမးလိက်ုချင်သည်။ 

“ကျဆုံးသည့်ေန ့�တွင် သူမသည် အိမ်မှမထွက်ခွာခင် ဆုိင်ကယ်စီးဦးထုပ်အြပင် လယ်ွအိတ်ထဲတင်ွ ပတ်တီး၊ အရက်ပျ၊ံ ဂွမ်းအစုံ အ
လင်အပါအဝင် ေရာ်ဘာကျည် ကာလိကုာြငား သစ်သားြပားေလးပါ သယ်ေဆာင်သွားခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။ ကျည်ထိသွားချနိ်
တင်ွ နေဘး�ိှလမူျားက ရပ်ကွက်အတင်ွးသိ�  သယ်ေဆာင်ကာ ဝင်ေြပးသွားေသာ်လည်း အသက်ကုိမမီလိက်ုေ�ကာင်း သိ�ိှရသည်”

တဲ။့ သ�အေ�ကာင်း ဂုဏ်ြပ�မှတ်တမ်းေလးတစ်ခုမှာ ေဖာ်ြပထားတဲ ့ဒီစာပုိဒ်ကေလးက ကျယ်ဝနး်လတ်ွလပ်သည့်အနာဂတ်တစ်ခုကုိ
ပုိင်ဆုိင်ထားသည့် တက်သစ်စလငူယ်တစ်ဦး၏ ေ�ကကဲွစရာေနာက်ဆုံးအချနိကုိ် နင့်ကနဲ ့ ြမင်လိက်ုရေစသည်။ 

သ�အေပ�ချစ်ခင်သူ ေလးစားဂုဏ်ြပ�သူ သူငယ်ချင်းမိတ်ေဆွ ရဲေဘာ်ရဲဘက်များက ကျနရ်စ်သူမိခင်�ကီးကုိ အလ�ေငအွေတာ်များ
များ ေထာက်ပ့ံေပးအပ်�ိင်ုခ့ဲသည်။ ဒါေပမ့ဲ သူချစ်ေသာသမီးေလးကုိေတာ ့ ြပနေ်ခ�မေပး�ိင်ုခ့ဲပါ။ ဒီအလ�ေငေွတကွလည်း သမီး
ေလး မေကျာန့��ာေအာင်ကုိ တနဖုိ်းြဖတ်ြခင်းမဟတ်ုပါ။ တကယ်ေတာ ့ မိခင်တစ်ဦးရဲ� သမီးပဲြဖစ်ြဖစ်၊ တိင်ုးြပည်ရဲ�လငူယ်တစ်ဦး
ပဲြဖစ်ြဖစ် အဖုိးမြဖတ်အပ်ေလာက်ေအာင် တနဖုိ်း�ိှ�ကသည်ချည်းပင်။ 

ဒီလငူယ်ေတကုိွမှ ရနသူ်လိသုေဘာထား အည�ိးတ�ကီးသတ်ြဖတ်ေနသူေတကွ အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိ�ုိင်ုငံေတာ်မျ�ိးကုိ တည်
ေဆာက်ချင်�ကတာတဲလဲ့။ လမူျ�ိးတစ်မျ�ိးက အြခားလမူျ�ိးတစ်မျ�ိးကုိ လမူျ�ိးတနုး်သတ်ြဖတ်သည်ဆုိတာကမှ ြဖစ်�ိင်ုေသးသည်။
ကုိယ့်လမူျ�ိးကုိ ကုိယ့်လမူျ�ိးက လမူျ�ိးတနုး်သတ်တာကေတာ ့အေတာ်အသိဉာဏ်ကင်းမ့ဲ �ုိင်းစုိင်းလနွး်လှသည်။ သိ� တိင်ု မေကျာန့
��ာေအာင်တိ� လိ ု ချင်းတင်ွးေရ�ကည်ေသာက်ကာ �ကီးြပင်းလာခ့ဲသည် အေနာက်ေြမာက်လင်ွြပင်မျ�ိးဆက်ကမူ သမုိင်းကုိ အခုလို
အ�ုိင်းမခံနင်ိခ့ဲ။ ဒီေန ့ စစ်ကုိင်းတိင်ုးတေ�ကာက လထုူေသနတ်ေပါက်သံေတကွ ြမနမ်ာတြပည်လံးုကုိ တပ်လှန ့�်ဦးေဆာင်ေနြခင်းက
ပင် ဂုဏ်ေရာင်ေြပာင်သည့် သာဓကတစ်ခုြဖစ်ေလသည်။
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မေကျာန့��ာေအာင်�ှင့် အြခား (၆) ဦး တစ်ေနတ့ည်းကျဆုံးခ့ဲရသည် ဘုရားနလီမ်းေပ�က အတ်ုတံတိင်ုးတစ်ခုမှာ လာတင်သွား
သည့် ေသွးအလိမ်းလိမ်း�ှင့် ေ�ကးေ�ကာ်သံတစ်ခုလိပုင်။ “ဒီေနရာမှာ ကျဆုံးသွားတဲ ့အာဇာနည်ေတရဲွ�ေသွးေ�ကးအတက်ွ ငါတိ�
အဆုံးအထိ တိက်ုပဲွဝင်သွားမယ်” ဆုိသည့် ကတိစကားကုိ ဒီေနန့ရဲီေနသည့် ချင်းတင်ွးြမစ်ေရေတကွ သက်ေသြပေနသည်။ သိ� တိင်ု
ချင်းတင်ွးြမစ်ေရကေတာ ့ တစ်ေန ့��ကည်ရမည်ပင်။ �ငိမ်းချမ်းေသာ၊ �ကယ်ဝေသာ၊ လတ်ွလပ်ေသာ လထုူအာဏာပုိင်စုိးေသာ
အေနာက်ေြမာက်လင်ွြပင်�ကီးကုိ တ�ငိမ့်�ငိမ့်ြဖတ်စီးရင်းနဲေ့ပါ။့ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- မုံရွာ ြမဝတီရပ်ကွက် က�ုဏာလမ်းသွယ်၌ေနထုိင်သူ။
- မုံရွာကွနြ်ပ�တာ တက� သုိလ် ေကျာင်းဆင်း။
- ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေနာက်ပုိင်း စစ်အာဏာသိမ်းမ�ဆန ့က်ျင်ေရး ေ�ဦွးဆ��ြပပဲွများတင်ွ တက်�ကစွာပါဝင်။
- မတ်လ ၃ရက် မုံရွာ ဘုရားနလီမ်းသပိတ်၌ ကျဆုံး။
- မတ်လ ၅ ရက် ညေန ၂ နာရီတင်ွ မုံရွာ စကျင်း(ေခ�) �မိ�မသုဿနတ်င်ွ ဂူသွင်းသ�ဂ��ဟ်။
- မတ်လ ၉ ရက်ေန ့ (အဂ�ါေန ့) နနံက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ေနအိမ်တင်ွ ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်တရားနာြပ�လပ်ုခ့ဲ။

နင်ကေတာ ့ဆ��ြပသူအချင်းချင်းတစ်ခုခုြဖစ်ရင် လပ်ုေပးလိ�ရေအာင် အရက်ြပနတိ်� ၊ ဂွမ်း
တိ� ယူခ့ဲေပမယ့ိ နင်ြဖစ်ခ့ဲေတာ ့အဲအ့ရာေတကွ နင့်ကုိမကူ�ိင်ုခ့ဲဘူး!
ရာဘာကျည်ဆံမှနရ်င် ခံ�ိင်ုေအာင်လိ� တဲ ့လယ်ွအိတ်ထဲမှာ စာအပ်ုခံတဲ့
အရာထည့်�ပီး လယ်ွသွားခ့ဲတာတဲ ့သူရဲေကာင်းမ�ကီးေရ နင်သတ� ိေတွ

သိပ်�ိှလနွး်ခ့ဲတာေပါ ့နငိကုိ့ေြခာက်လှန ့�ုံ်ပစ်ဖိ�  ရာဘာကျည်မဟတ်ုဘူးဟ အစစ်ေတနွဲန့င့်
ေခါင်းကုိ ေသေစလိတဲုရ့ည်ရွယ်ချက်နဲပ့စ်ခ့ဲတာ

(Jue Mae Zaw)
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မဇူးဝင့်ဝါ
အသက် - ၁၅ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးတင်ကုိကုိဦး
ကျဆုံးရက် - မတ် (၁၄) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေတာင်ဒဂုံ�မိ�နယ်၊ ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - ေတာင်ဒဂုံ�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။ 

“သမီးေသသွားခ့ဲရင်မကယ်ပါနဲ ့၊ သမီးကုိထား�ပီး�ိင်ုေအာင်�ကိ�းစား�ကပါ၊ ဒီတိက်ုပဲွ ေအာင်ရင် ေသေပျာ်ပါ�ပိ။ ကမ�ာမေ�ကဘူး”
တဲ။့ 

၁၅ �ှစ်အရွယ် ကေလးမေလးတစ်ဦးကပင် သ�အသက်နဲရ့င်း၍ ကမ�ာမေ�ကဘူးဟ ုဟစ်ေ�ကးသွားခ့ဲသည်။ ထိ� ေ�ကာင့်ပင် ဒီတိက်ုပဲွ
က ေအာင်ကုိေအာင်ရမည်။ သမီးေလး ဇူးဝင့်ဝါ ေတာင့်တခ့ဲသလိ ုဒီတိက်ုပဲွက ေအာင်ကုိေအာင်ရမည်။ သမီးေလး ဇူးဝင့်ဝါနဲအ့တူ
ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမှာ အသက်ေသွးေပးဆပ်ခ့ဲသူတိ�  တမလနွက် တစ်ေနရာကေန ေပျာ်ရမည့်ေန ့ ေရာက်ကုိေရာက်ရမည်။ 

ြမနမ်ာြပည်တင်ွ စစ်တပ်က အ�ကိမ်�ကိမ် အာဏာသိမ်းခ့ဲသလိ ုလထုူကုိလည်း အ�ကိမ်�ကိမ်သတ်ခ့ဲသည်။ ၁၉၆၂ ေကျာင်းသား
လ�ပ်�ှားမ�၊ ဆဲဗင်းဇူလိင်ု၊ ၁၉၇၄-၇၆ အလပ်ုသမားအေရးအခင်း၊ မ�ိင်းရာြပည့်�ှင့် ဦးသန ့စ်ျာပန။ ၁၉၈၈ �ှစ်ေလးလံးုလထုူ
အေရးေတာ်ပုံ၊ ၁၉၉၆-၉၉ ေကျာင်းသားလ�ပ်�ှားမ�များမှသည် ၂၀၀၇ ေရ�ဝါေရာင်ေတာ်လှနေ်ရးအထိ။ ေကျာင်းသားေသွး၊
အလပ်ုသမားေသွး၊ လထုူေသွး၊ ေနာက်ဆုံး ရဟနး်သံဃာေတာ်တိ�ေသွးများအထိ ေသွးေတေွသွးေတ ွ ြမစ်မေရသိ�ဟ ု ဆုိရမည့်
အလား စ�်ဆက်မြပတ် စီးဆင်းေပးဆပ်ခ့ဲ�ကရသည်။ သားသတ်သမား ဓားတဆဆ ဆုိသလိ ုေသွးဝေနေသာလက်တိ�က ေသွးကုိ
ပဲငတ်မေြပ�က။ ေသွးစုပ်ဖုတ်ေကာင်ေတလိွ ု သူများေသွးြဖင့် သူတိ�အသက်ကုိ ဆက်ခ့ဲ�ကသည်။ သိ� ေသာ် သ�ေ�ကး�ိှရင် ဆပ်ရ
မည်ဆုိသည့် ေလာကဓမ�တာက သူတိ� ကုိ ေစာင့်�ကိ�လိ� ေနသည်။ 

သမီးေလးဇူးဝင့်ဝါအပါအဝင် အရွယ်မေရာက်ေသးသည့် ကေလးသူငယ်ေပါင်းများစွာ�ှင့် လေူပါင်း ၂ ေထာင်နးီပါးကုိ သတ်ြဖတ်
ခ့ဲမ�အတက်ွ သက်ေသအေထာက်အထားေတကွ �ိင်ုငံတကာခုံ�ုံးေတမွျက်ေမှာက် ေရာက်�ိှခ့ဲသလိ ုလထုူခုံ�ုံး၊ သမုိင်းခုံ�ုံးကလည်း
လတ်ွ�ငိမ်းခွင့်ေပးရန ်အေ�ကာင်းမ�ိှေတာ။့ အြပစ်�ိှသူများကုိ အြပစ်မစီရင်�ိင်ုခ့ဲသြဖင့် ဒီေနအ့ထိ အြပစ်မ့ဲသူများ အြပစ်ခံစားေန
�ကရသည့် သံသရာကုိ ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ်ပစ်�ကရမည်။ သည့်အတက်ွပင် ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးက အကျ�်းေထာင်ေတထဲွမှာ ေတာ
ေတေွတာင်ေတထဲွမှာ လထုူထဲမှာ မဆုတ်မနစ် ေ�ှ�ကုိဆက်ချတီက်ေနဆဲြဖစ်သည်။ 

၈၈ တနုး်က သမီးကေလးဝင်းေမာ်ဦး ကျဆုံးခ့ဲသည်။ ေနာင်အ�ှစ် ၃၀ �ကာေတာ ့အတိတ်ြဖစ်သွားသည်။ ေသွးေတ�ွရ�ဲနစ်ေနသည့် 

 ခ��ာကုိယ်ကေလးကုိ လငူယ်�ှစ်ဦးက ကျည်ဆံေတ�ွကား အသက်လကုယ်ေြပးေနသည့် ပုံေလးတစ်ပုံပဲ ကျနရ်စ်သည်။ သ�ကုိ
သတ်သည့်တရားခံကုိ မေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲ။ သ�အေ�ကာင်းကုိ သူရဲေကာင်းမေလးတစ်ဦးအြဖစ် သမုိင်းေကျာင်းစာအပ်ုေတထဲွ
သင်�ကားမေပး�ိင်ုခ့ဲ။ အတိတ်ကုိအတိတ်မှာပဲ ထားခ့ဲ�ကရေအာင်ဟဆုိုကာ သမုိင်းအေပ� �ုိးသားမ�ကင်းမ့ဲခ့ဲ�ကသည်။ အခုတစ်ခါ
သမီးကေလး မဇူးဝင့်ဝါ ကျဆုံးရသည်။ ၃ လ�ကာသည်အထိ အတိတ်မြဖစ်ေသး။ ရက် ၃၀၀ ေကျာ်�ကာသည်အထိလည်း အတိတ်
မြဖစ်�ိင်ုေသး။ 
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"က�နေ်တာ်က အေဖတစ်ေယာက်အေနနဲ ့ ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ။ ဒါေပမယ့် တစ်သက်မေကျဘူး၊ သမီးက ေြပာတယ် ပါပါးေသရင်
မျက်ရည်မကျနဲတဲ့"့ ဇူးဝင့်ဝါ၏အေဖ ဦးတင်ကုိကုိဦးက ���ိက်ငင်ရင်းေြပာ�ှာသည်။ ဘယ်အေဖ မငိဘဲုေန�ိင်ုပါမ့လဲ။ အပျ�ိေဖာ်
ေလးဝင်စ၊ လှေသွး�ကယ်စ၊ စိတ်ကစားစ။ ဆယ်ဖီကေလးဆဲွလိက်ု၊ တစ်ေတာက့ေလးေဆာလိ့က်ုြဖင့် ကုိယ့်မျက်စိေ�ှ�မှာ လိပ်ြပာ
ေလးလိ ုဝဲပျလံနွး်ထုိးေနရင်းက ဒီတစ်လ၊ �ှစ်လေလးအတင်ွးမှာ လမ်းေပ�လက်သီးလက်ေမာင်းတနး်ရင်း အချ�ပ်ထဲပါသွားလိက်ု၊
ြပနလ်တ်ွလာေတာ ့ဆ��ြပစစ်ေ�ကာင်းေ�ှ�က ဒိင်ုးကာအဖ�ဲမှာ ေြပးလိက်ုလ�ားလိက်ု၊ ထိသွားတဲသူ့ကုိတက်ဆဲွလိက်ုြဖင့် ချက်ချင်း
�ကီး ရင့်ကျက်သွားပုံကုိ မင်သက်ေနမိခ့ဲသည်။ 

သူ သတိရလိက်ုချနိမှ်ာေတာ ့သမီးေလးက သူရဲေကာင်းမ�ကီးတစ်ဦးရဲ�ခရီးကုိ ထွက်ခွာသွားခ့ဲ�ပီ။ ၁၅ �ှစ်ေလာက်သာ ေနခ့ဲရသည့်
ေလာက�ကီးကုိ ြပည့်ြပည့်ဝဝ�ကီး ေပးဆပ်ထားခ့ဲ�ပီ။ ဘယ်အေဖ မငိဘဲု�ိှပါမ့လဲ။

ေနာက် ၃ �ှစ်အ�ကာမှာ၊ ေနာက်အ�ှစ် ၃၀ အ�ကာမှာ အတိတ်ကုိအတိတ်မှာပဲ ထားခ့ဲ�ကရေအာင်ဟ ုဆုိလာခ့ဲြပနလ်�င်၊ သမီးကေလး
ဝင်းေမာ်ဦးကုိ သတိရပါ၊ သမီးကေလး ဇူးဝင့်ဝါကုိ သတိရပါ။ ဘယ်အေဖ မငိဘဲု �ိှပါမ့လဲ။ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ေ�ဦွး ေတာ်လှနေ်ရး ဆ��ြပပဲွများတင်ွ ေတာက်ေလ�ာက်ပါဝင်။
- မတ်လအတင်ွးဖမ်းဆီးခံရ၊ အသက်မြပည့်ေသး၍ ြပနလ်တ်ွေြမာက်လာ။
- မတ် ၁၄၊ ြပနလ်တ်ွ�ပီး တပတ်အ�ကာ ေတာင်ဒဂုံဧရာဝတီဘဏ်အနးီပစ်ခတ်မ�တင်ွ နားထင်ကုိေသနတ်မှန၍် ကျဆုံး။
- ေသဆုံးစ�် လည်ပင်း၌ သူကုိယ်တိင်ုေနာက်ဆုံးေရးထားခ့ဲသည်စာေလး ချတ်ိဆဲွထားသည်ကုိေတ�ရ။

ငါတိ�ရာဇဝင်ဟာ
ေသွးေချာင်းစီးေနတယ်။
ငါတိ�ေခတ်ရဲ� အချစ်�ှင်းဆီ
ေသွးသစ်ေလာင်းေနရတယ်။
သမီးကေလး ဇူးဝင့်ဝါက
လည်ပင်းမှာ ေသတမ်းစာဆဲွ
တိက်ုပဲွဝင်သွားတယ်။

ေ�ဦွးက
သူရဲေကာင်းကုိ မေမ့ဘူး။

(ေအာင်ေဝး) 
ဧ�ပီ ၂၊ ၂၀၂၁
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“အင်န�ှ်ာအလ� ာဟ် အလ� ာဟ်အ�ှင်ြမတ်သခင် �ှဟီးဒီတိင်ုးကုိ ဂျ��သ်သွလ်ဖိရ်ေဒါင့်စ်မှာ ြမင့်မားတဲအ့ဆင့်အတနး် ေပး
သနားေတာ်မူပါေစ မဂ်ေဖွရသ် ချးီြမ�င့်ေတာ်မူပါေစ။”

ြမင်းြခံ�မိ�ရဲ� ဆ��ြပပဲွတိင်ုးမှာ ရဲစွမ်းသတ� ိအြပည့်နဲ ့ အ�မဲေ�ှ�ဆုံးက ပါဝင်ေလ�ိှ့တဲ ့အစ�လာမ်ဘာသာဝင် အာဇာနည်သူရဲေကာင်း
�ှဟီးဒီ အမျ�ိးသမီးေလး ပနး်ြမတ်ချယ် (ေခ�) ဆုိမုိင်ယာကုိ ေနာက်ဆုံး�ှ�တ်ဆက်ဆုေတာင်းခ့ဲ�ကတာပါ။ မည်သည့်လမူျ�ိး မည်
သည့်ဘာသာဝင်ြဖစ်ေစ သူရဲေကာင်းတိ� ဗိမာနက် ေတာ ့ခမ်းနား�ပီး ထာဝရြဖစ်စ�မဲပင်။ 

ေခတ်အဆက်ဆက် စစ်အစုိးရဆန ့က်ျင်ေရးမှာ ြမင်းြခံ�မိ�က ေ�ှ�တနး်ကပါခ့ဲသည် သမုိင်းမေခသည့်�မိ�ဟ ုေြပာရမည်။ ြမင်းြခံ
�မိ�က ေတာ်လှနေ်ရး�ိင်ုငံေရးေခါင်းေဆာင်ေတထွွက်သည်။ ြမင်းြခံလထုူက �ိင်ုငံေရးေရချနိြ်မင့်သည်။ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမှာ
လည်း တက်�ကခ့ဲ�ကသလိ ု ရင်း�ှးီေပးဆပ်ခ့ဲရသည့် ြပည်သ�သူရဲေကာင်းေတမွျားသည်။ သိ�အတက်ွ ေသွးေ�ကးေတြွပနေ်တာင်း
ရင် ြမင်းြခံကုိြပနမ်ေတာင်းပနေ်�ကးဟ ု စိနေ်ခ�ခ့ဲ�ကသည်။ ပစ်ရင်ေြပးမယ်၊ ေအးေလ ေသနတ်�ကီးနဲပ့စ်မှေတာ ့ ဘယ်သူက
ငတ်ုတတ်ုထုိင် အေသခံ�ိင်ုပါမ့လဲ။ ေတာ်လှနေ်ရးကုိေ�ှ�ဆက်ဖိ�  �ှင်သန�်ကရမည်မဟတ်ုလား။ ဒီေနမ့ေသရင် မနက်ဖနြ်ပနလ်ာ
မယ်ဟ ု သူတိ� သံဓိဌာနက် ခုိင်မာခ့ဲသည်။ ေသသည့်တိင်ုလည်း လထုူအတက်ွ ေ�ှ�ဆုံးကေပးဆပ်ခ့ဲ�ကသည့် သူရဲေကာင်းေတဆုိွ
တာကေတာ ့လထုူရဲ�ရင်ဘတ်ထဲ ြပနေ်ရာက်လာ�ကစ�မဲပင်။ 

လထုူရင်ထဲမှာေတာ ့သူရဲေကာင်းေတဆုိွတာ အားလံးုအတတူပဲူြဖစ်သည်။ ေယာကျာ်းမိနး်မ၊ ကေလးလ�ူကီး၊ ဘာသာလမူျ�ိး ခဲွြခား
စရာမလိ။ု အများအတက်ွ ေပးဆပ်ခ့ဲသူတိင်ုး အများ၏ချစ်ြခင်းေမတ� ာ�ှင့် ထုိက်တနသ်ည်ချည်းြဖစ်သည်။ ဖိ�ှပ်ိအပ်ုချ�ပ်သူေတွ
အေ�ကာက်ဆုံးကလည်း လထုူ၏ေသွးစည်းညီ�တ်ွေသာ စိတ်ဓာတ်ပဲြဖစ်သည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ေခတ်အဆက်ဆက် ေသွးခဲွအပ်ုချ�ပ်
ခ့ဲသည်။ အပ်ုစုေတ ွ အမျ�ိးမျ�ိးကဲွြပားေအာင်လပ်ု�ပီး ရနတိ်က်ုေပးသည်။ ဘာသာေရး လမူျ�ိးေရး ���တ်ေထွးမ�ေတြွဖစ်ေအာင်
အ�မဲတမ်း ဖနတီ်းခ့ဲသည်။ သိ� တိင်ု ဘုံရနသူ်က အားလံးုအေပ� အရိပ်မဲ�ကီးလိဖုံုးလ�မ်းလာချနိမှ်ာေတာ ့ ြပည်သူေတမှွာ အေရး�ကီး
တိင်ုး ေသွးစည်းခ့ဲ�ကသည်ချည်းပင်။ အခုလည်း ြမင်းြခံ�မိ�က သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းမှာ ေ�ှ�ဆုံးကဒိင်ုးကာအဖ�ဲထဲ ရဲရဲရင့်ရင့်ပါဝင်
တိက်ုပဲွဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားရသူ အစ�လမ်ဘာသာဝင်မေလး ပနး်ြမတ်ချယ် (ေခ�) ဆုိမုိင်ယာကုိ ြမင်းြခံလထုူက ေ�ဦွးသူရဲေကာင်း
အြဖစ် ချစ်ခင်ဂုဏ်ယူခ့ဲ�ကသည်။ 

ေဖေဖ�ဝါရီ ၁ ရက်ေန ့�တွင် စစ်တပ်က အာဏာကုိသိမ်းယူခ့ဲသည်။ သိ� ေသာ် ြပည်သူလထုူ�ကီးတရပ်လံးုကမူ သူတိ� �လွတ်လပ်ခွင့်
ေတ၊ွ အိပ်မက်ေတ၊ွ အနာဂတ်ေတ၊ွ လ�ဂုဏ်သိက�ာေတ ွ သိမ်းဆည်းအဖျက်ဆီးခံလိက်ုရသလိ ု ခံစားလိက်ု�ကရသည်။ အားလံးု
ေလဟာနယ်�ကီးတစ်ခုထဲ ြပ�တ်ကျသွားသလိပုင်၊ ဟာကနြဲဖစ်ခ့ဲ�ကသည်။ ၄ �ှစ်သားေလးကုိ လက်ကဆုပ်ကုိင်�ပီး မိခင်တစ်ဦး
အေနြဖင့် ပနး်ြမတ်ချယ်လည်း ေတာက်ေလာင်ခ့ဲရသည်။ ဘယ်လိအုနာဂတ်မှာ ငါသ့ားေလး �ကီးြပင်းရမှာပါလိမ့်။ ဘာမှ မေသချာ
မေရရာေတာ။့ အသက် ၂၂ �ှစ်အရွယ် သားတစ်ေယာက်မိခင်ကေလးမှာ သ�အတက်ွထက် သားအတက်ွ ပုိလိ� ပူပင်ေနမိသည်။ ဒီ
အချနိမှ်ာ အာဏာသိမ်းမ�ဆန ့က်ျင်ေရး လထုူသပိတ်စစ်ေ�ကာင်းထဲ ရဲရဲ�ကီး ခုနဝ်င်လိက်ုေတာသ့ည်။ သားအတက်ွ သ�အတက်ွ
အားလံးုအတက်ွ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမှတပါး အြခားမ�ိှ။

မပနး်ြမတ်ချယ် (ခ) ဆုိမုိင်ယာဘီဘီ
အသက် - ၂၀ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးထွနး်ေကျာ် (ခ) ဦးဖုိးချ�ိ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၁၅) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - သုဓမ�ာလမ်း၊ အေနာက်ဘက်ထိပ်၊ ြမင်းြခံ
�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - (၃) ရပ်ကွက်၊ ြမင်းြခံ�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။
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“က�နေ်တာ်တိ�အဖ�ဲထဲမှာဆုိရင် မိနး်ကေလးဆုိ သူ(ဆုိမုိင်ယာ)တစ်ေယာက်ပဲ�ိှတာ။ သူကအရမ်းသွက်တယ်။ စိတ်လည်း ြမနတ်ယ်။
ေ�ကာက်စိတ်လည်းမ�ိှဘူး။ ကျေနာ်တိ�  သူေနာက်ကပဲ၊ သ�သတ� ိကုိ ချးီကျ�းဂုဏ်ြပ�တယ်။”ဟ ုသူတိ� ဒိင်ုးကာအဖ�ဲထဲမှ ရဲေဘာ်တစ်
ဦးက ေြပာြပသည်။ 

“ငါတိ� ���ံးပါတယ်။ မင်းက�ိင်ုပါတယ်။ အားလံးုထဲမှာ မင်းကသတ� ိေကာင်းသူပါ။ ငါတိ�အေလးြပ�ပါတယ်။ ေတာ်လှနေ်ရးေအာင်တဲ့
အထိ ငါတိ�ဆက်တိက်ုသွားမယ်” ဆုိ�ပီး ေတာ်လှနေ်ရးသူငယ်ချင်းေတကွ ဆုိမုိင်ယာရဲ� နာေရးကုိ လိက်ုပိ� စ�် ကတိြပ�ေြပာဆုိ�က
သည်။ 

“က�နမ်ကေတာဂု့ဏ်ယူပါတယ်။ သ�ကုိ�ှေြမာေပမ့ဲ ဂုဏ်ယူတယ်။ သ�သားလည်း သ�အတက်ွဂုဏ်ယူေနမှာပါ” ဟ ုမိခင်ြဖစ်သူ ေဒ�
သနး်ရီက ငိ�ု��ိက်သံနဲ ့ ေြပာြပသည်။ 

တကယ်လည်း ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးဆုိတာ မိခင်တိ�၏မျက်ရည်ြဖင့် ေရးဆဲွထားေသာပနး်ချကီားတစ်ချပ်ဟ ု ဆုိရမည်။ ဆုိမုိင်ယာ
လိ ုကုိယ်တိင်ုေပးဆပ်ခ့ဲ�ကသည့် အေမများကေတာ ့ထုိပနး်ချကီားကုိ ေဘာင်ကွပ်ထားသည့် ေရ�ေရးပနး်ခက်တိ� �ှင့်တသူည်။ အနာ
ဂတ် ဒီတိင်ုးြပည်�ကီးရဲ� ဧည့်ခနး်ေဆာင်မှာ ထည်ထည်ဝါဝါ ချတ်ိဆဲွထား�ကရေပလိမ့်မည်။ 

ေကျးဇူးတရားဆုိတာ ဂုဏ်ကျက်သေရ �ကီးမားလှသည်မဟတ်ုလား။ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- အစ�လာမ်ဘာသာဝင်၊ ကေလး ၁ ေယာက်မိခင်။
- ြမင်းြခံ�မိ� သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းစတင်သည့်ေနမှ့ ေသဆုံးချနိအ်ထိ တစ်ရက်မပျက် ပါဝင်ခ့ဲ။
- သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းေ�ှ� ဒိင်ုးကာအဖ�ဲ�တွင် အမျ�ိးသားများ�ှင့် ရင်ေဘာင်တနး်ကာကွယ်ခ့ဲ။
- မတ်လ ၁၅ ရက်ေန ့�တွင် အြခားသူများအား အကာအကွယ်ေပး၍ ြပနဆု်တ်စ�် ဘယ်ဘက်ရင်ကုိ ေသနတ်ကျည်ထိမှန ်ကျဆုံးခ့ဲ။
- မိခင်ြဖစ်သူ�ှင့်အတ ူခင်ေမာင်ထွနး် (ခ) အနက်အမည်�ိှ ၄ �ှစ်အရွယ် သားတစ်ဦးကျနရ်စ်ခ့ဲ။

အဲေ့နက့ သူအထွက်မှာဆုိင်ကယ်လဲကျသွားတယ်။ နမိတ်လားေတာမ့သိဘူး။
သ�ကုိတားလည်းမရေတာဘူ့း။ 

သူက အ�ိှနန်ဲေ့မာင်းထွက်သွားတယ်” 

(မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ�သနး်ရီေြပာြပသည့် ေနာက်ဆုံးြမင်ကွင်း)
 



ဇဲွလီ (ခ) လျနဇွ်ာလ်အီး
အသက် - ၃၅ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ၉၁ လမ်း၊ မဂ�လာေတာင်�နွ ့�်�မိ�နယ်၊ ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - မဂ�လာေတာင်�နွ ့�်�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။

ရနကု်နမ်ဂ�လာေတာင်�ွန ့�်�မိ�နယ် ၉၁ လမ်းထဲမှာ�ိှသည့် WE LOVE YANGON ပရဟိတ�ုံးခနး်ကုိ စစ်တပ်က ဝင်ေရာက်
စစ်ေဆးဖမ်းဆီးသည်။ ထုိအချနိတ်င်ွ ထုိ�ုံးခနး်အေပ�ထပ်မှ အမျ�ိးသမီးတစ်ဦး ေနာက်ေဖးလမ်း�ကားထဲြပ�တ်ကျကာ ေသဆုံး
သွားသည်။ စစ်တပ်က ထုိအေလာင်းကုိ ေကာက်ယူသွားသည်။ စစ်ေဆး�ုံကုိ သယ်ေဆာင်သွားသည်ဟဆုိုသည်။ သိ� ေသာ် ဘာ
ေ�ကာင့်ေသဆုံးရသလဲဆုိသည့် ေသမ�ေသခင်း ေဆးစစ်ချက်အေြဖကုိ မသိ�ကရ။ အသက် ၃၅ �ှစ်အရွယ်�ိှ ချင်း (ဇုိမီး)
အမျ�ိးသမီးေလးမှာ သ�ကုိယ်သူပင် ဘာအြပစ်ေတလွပ်ုမိ�ပီး ေလာက�ကီးမှ ဘယ်လိထွုက်ခွာသွားရသည်မှနး် သိလိက်ု�ှာမည်
မဟတ်ု။ ေခတ်�ကီးက အဲဒီလိလုယ်ွသည်။ အဲဒီလိခုက်သည်။ 

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်း သတင်းဌာနေတ ွပိတ်သိမ်းခံရသည်။ သတင်းေထာက်ေတ ွအဖမ်းဆီး အည��်းပနး်ခံရသည်။ သတင်း
ရင်းြမစ်အေသအချာ လိက်ုလံစုံစမ်းဖိ�  ခက်လာသည်။ လမူ�မီဒီယာေပ� လက်ဦးေအာင်တင်သည့် သတင်းေတကုိွပဲ သတိြဖင့်စီစစ်
ကာ လက်ခံလာ�ကရသည်။ ဒီလိအုေြခအေနကုိ တမင်ဖနတီ်းကာ စစ်အာဏာပုိင်ေတဘွက်က အမှနတ်ရားေတကုိွ ဖုံးကွယ်လာ�က
သည်။ အြဖ�ကုိအနက်လပ်ု�ကသည်။ မဟတ်ုမတရားစွပ်စဲွေြပာဆုိမ�ေတ၊ွ လပ်ု�ကံဇာတ်လမ်းဆင်မ�ေတြွဖင့် သူတိ� ကုိ ဆန ့က်ျင်သူ
ေတအွေပ�  နည်းအမျ�ိးမျ�ိးသုံး တိက်ုခုိက်ခ့ဲသည်။ 

WE LOVE YANGON ဆုိတာက ကုိဗစ်ကပ်ေဘးကာလအတင်ွး ေအာက်ေြခြပည်သူေတကုိွ အစွမ်းကုနကူ်ညီခ့ဲသည့် ပရဟိတ
အသင်းြဖစ်သည်။ လသိူထင်�ှားသူေတ ွ တက်�ကလ�ပ်ရားသူေတ ွ အေတာ်များများပါဝင်သည်။ ြပည်သ�အစုိးရအဖ�ဲနဲလ့ည်း
အများ�ကီးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်။ ဒါေ�ကာင့် အာဏာသိမ်းတပ်ရဲ� အည�ိးထားတိက်ုခုိက်ခံရသည်။ လမူ�ကူညီေရး ပရဟိတ
လပ်ုငနး်ေတအွားလံးု ရပ်ဆုိင်းလိက်ုရသည်။ CDM ေတ၊ွ ဆန ့က်ျင်သူေတကုိွ ကူညီသည်ဟစွုပ်စဲွကာ မတ်လ ၂၁ ရက်တင်ွ ကန်
ေတာ်ကေလး ၉၁ လမ်းမှာ�ိှသည့် အသင်း�ုံးခနး်ကုိ စစ်တပ်က ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲသည်။ ေသနတ်ပစ်ေဖာက်သည်။ တံခါးေတွ
�ုိက်ချ�ိး�ပီးဝင်သည်။ 

ထုိေနက့ြဖစ်ရပ်တင်ွ ြပ�တ်ကျ�ပီးေသဆုံးခ့ဲသည့် ချင်းအမျ�ိးသမီးေလးမှာ ေသနတ်သံေ�ကာင့် ေ�ကာက်လန ့�်�ပီး ေနာက်ေဖး အေရး
ေပ�ေလှကားမှေြပးဆင်းစ�် ေဆွးေြမ�ေနသည့် သံပနး်များေ�ကာင့် ြပ�တ်ကျေသဆုံးသည်ဟ ု ပထမသတင်းများက ဆုိ သည်။
ပရဟိတ�ုံးခနး်အား ဝင်ေရာက်စီးနင်းေန�ကစ�် ဓာတ်ပုံလှမ်း�ုိက်သည်ကုိ ေတ��သွား�ပီး လိက်ုလံဖမ်းဆီးသြဖင့် ေနာက်ေဖးေပါက်
ဘက်သိ�  ထွက်ေြပးစ�် ထုိက့ဲသိ� �ြပ�တ်ကျေသဆုံးရြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု ေဖာ်ြပထားသည်။ ြပ�တ်ကျေသဆုံးေနသည့် ဓာတ်ပုံ�ှင့်အတူ
တက်လာသည့် သတင်းရင်းြမစ်တစ်ခုကမူ ပစ်သတ်�ပီး တနွး်ချခံလိက်ုရသည်ဟ ုအတိအကျ ဆုိထားသည်။ 

�ငိမ်းချမ်းစွာ ဆ��ြပစ�် ပစ်ခတ်�ဖိ�ခဲွခံရသည့်အတက်ွ ဒဏ်ရာရ�ိှသူများကုိ ထုိေနရာတင်ွ တိတ်တဆိတ်လာေရာက် ေဆးကုသ
ေပးေနသည့်အတက်ွ အခုလိ ုအသတ်ခံရသည်ဟ ုေရး�ကသည်။ ဝင်ေရာက်စီးနင်း�ပီး အေလာင်းေကာက်ယူသွားသည့် စစ်တပ်က
သာ အြဖစ်မှနကုိ် သိေပလိမ့်မည်။ ဘာတခုမှ အမှနအ်တိင်ုး ြပည်သူကုိသိခွင့်မေပးဘဲ သူတိ�အလိအုတိင်ုးသာ တဖက်သတ်
ေြပာဆုိတတ်သည့် အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်ဆီမှာ ဒီဇာတ်လမ်းက လမ်းဆုံးသွားသည်။ သူတိ�အတက်ွေတာ ့လ�အသက်တစ်ေချာင်း
၏တနဖုိ်းက ကျည်ဆံတစ်ေတာင့်ထက် ေစျးေပါေနေပလိမ့်မည်။ 
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ရနကု်နြ်ပည်သူေတအွတက်ွကေတာ ့စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်း စစ်အ�ကမ်းဖက်တပ်တိ�၏ ပေယာဂြဖင့် အသက်ဆုံး���ံးရသူ
တိင်ုးမှာ စစ်အာဏာဆန ့က်ျင်ေရး ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးအတက်ွ တစ်နည်းနည်းြဖင့်ေပးဆပ်သွား�ကသူ ြပည်သ�သူရဲေကာင်းများ
ပင်။ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ချင်း (မီဇုိး) တိင်ုးရင်းသူ၊ ကေလး�မိ�တာဟနး်ဇာတိ။
- ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး ရနကု်န�်မိ�ဆ��ြပပဲွများတင်ွ ပါဝင်ခ့ဲ။
- မတ်လ ၂၁ တင်ွ တိက်ုေပ�မှြပ�တ်ကျေသဆုံး။
- မတ်လ ၂၃ တင်ွ ကေလး�မိ�၌ သ�ဂ��ဟ်ခ့ဲ။

သူဆုံးသွားတာက တနဂ�ေ�ေွန ့၊ စေနေန ့�ညမှာ သူေနတဲ ့၉၁ လမ်းမှာ စစ်တပ်က
ေသနတ်ေဖာက်တယ်၊ ဟိဖုက်သွားလိက်ု ဒီဖက်သွားလိက်ုေပါေ့နာ်၊ ေသနတ်ေဖာက်တဲ့
ဟာေတကုိွ သူေနတဲ ့ဝရနတ်ာကေန�ပီး LIVE လငွ့်တာကုိ ေတ�လိက်ုရတယ် ေနာက်ဆုံး
ေပါ၊့ အဲဒ့ါေတ�ကတည်းက စိတ်ထဲမှာေပါေ့လ ထိမိတာေပါေ့လေနာ် သူအဲလိ့မုျ�ိး 

အဲပ့ေယာဂလည်း မကင်းေလာက်ဘူးလိ�ထင်တယ်။
(အမြဖစ်သူ၏ေြပာြပချက်)
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မခင်မျ�ိးချစ်
အသက် - ၇ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၃) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ၅၂(ဂ)၊၁၀၅x၁၀၆ လမ်း၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ချမ်းြမသာစည်�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

တိက်ုတနး်နစ်သေဘ�ာ�ကီးနစ်ေတာ ့ဦးစားေပးစနစ်အရ ခရီးသည်ေတကုိွ အသက်ကယ်ေလှေပ�ဆင်းေစသည်။ အသက်ကယ်ေလှ
ေပ� ပထမဆုံးဆင်းခွင့်ရသည်မှာ ကေလးများ�ှင့် အမျ�ိးသမီးများပဲြဖစ်သည်။ သူေဌးသားတစ်ေယာက် ကလးတစ်ဦးကုိလယူု
ေပ�ချကီာ အသက်ကယ်ေလှေပ� ဆင်းလိက်ုသွားသည်။ သေဘ�ာနစ်ေသဆုံးသည့်အြဖစ်က လတ်ွေြမာက်သွားေပမ့ဲ လိပ်ြပာမလံု
သည့်စိတ်ြဖင့် တသက်လံးုအ�ှက်ရအသက်�ှင်ေနထုိင်သွားရေလေတာသ့ည်။ ကေလးငယ်�ှင့် အမျ�ိးသမီးေတ�ွပီးမှ သက်�ကီး
ရွယ်အိ၊ု မသနစွ်မ်းစသည်ြဖင့် အေရးေပ�အေြခအေနေတမှွာ အေရးတ�ကီးအြဖစ်အပျက်ေတမှွာ အစ�်လိက်ု ဦးစားေပး ကျင့်သုံး
ဆက်ဆံ�ကရသည်။ ဒါက လ�ဂုဏ်သိက�ာ�ှင့် လ�အဖ�ဲအစည်း၏ ယ�်ေကျးမ�အဆင့်အတနး်ကုိြပြခင်းပဲြဖစ်သည်။

လက်နက်အားကုိးြဖင့် အာဏာကုိအ�ိင်ုကျင့်လယူုသည့် အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ပရမ်းပတာကာလ�ကီးအတင်ွးမှာေတာ ့ လ�
ဂုဏ်သိက�ာဆုိတာလည်းမ�ိှေတာ။့ ြမနမ်ာလ့အူဖ�ဲအစည်း၏ ယ�်ေကျးမ�အဆင့်အတနး်က ဟိးုေအာက်ဆုံးအထိ ြပ�တ်ကျသွား
သည်။ ကေလးလည်းမသိ၊ ေခွးလည်းမသိ။ လ�ူကီးသူမလည်းမထား၊ မဲမဲြမင်ရာ ရန�ှ်ာသည်။ ဗုိလ်ကျအ�ိင်ုကျင့်သည်။ မတရား
ရမ်းကား �ှပ်ိစက်သတ်ြဖတ်သည်။ ဖခင်ရင်ခွင်ထဲတိးုဝင်ကာ "သမီးေ�ကာက်တယ်ပါးပါး သမီးေ�ကာက်တယ်" ဟ ုတနုတ်နု ် ခုိက်
ခုိက်ေြပာေနသည့် ၇ �ှစ်အရွယ်သမီးေလးကုိ ဘာေ�ကာက်တာလဲဆုိကာ လက်တကမ်းမှာတင် ေသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်လိက်ုသည်။
မျက်စိေ�ှ�ေမှာက်မှာတင် ြမင်လိက်ုရသည့်ြမင်ကွင်းက �ူးသွားေစ�ိင်ုသည်။ ဒါေတာင် ငိခွုင့်မရ၊ တနုလ်�ပ်ခွင့်မေပး တစ်မိသားစု
လံးုကုိ ကနေ်�ကာက်�ုိက်�ှက်ဖမ်းဆီးသည့် လမူဆနသ်ည့် လပ်ုရပ်�ကီးက မတ်လ ၂၃ ရက်ေန ့�ညေနခင်း ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်
ထဲ ပွက်ပွက်ညံသွားသည့် ငရဲခနး်ပဲ ြဖစ်သည်။ 

ထုိေန ့�ညေန ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ်ေလာက်မှာ ဆုိင်ကယ်ေတ�ှွင့် စစ်ကားအစီး ၂၀ ခန ့ ် ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်ထဲ ဝင်လာသည်။
ထိ� ေနာက် ၇ ေယာက် ၈ ေယာက်တစ်ဖ�ဲစီ လမ်းေတ ွအိမ်ေတထဲွဝင်လာ�ကသည်။ တံခါးဖွင့် တံခါးဖွင့် ဟ ုေအာ်ဟစ်�ကိမ်းေမာင်း
ရင်း အိမ်တံခါးေတကုိွ ေဆာင့်ကနဖွ်င့်�ကသည်။ အတင်းအဓမ� ချ�ိးဖျက်ဝင်�ကသည်။ ြပည်သ�အစုိးရလက်ထက် ဥပေဒစုိးမုိးစ�်
ကဆုိလ�င် ဒီလိ ုတံခါးေတကုိွ�ုိက်ချ�ိးဖိ� မေြပာ�ှင့် မိမိြခံဝင်းထဲပင် မိမိသေဘာမပါဘဲ အဝင်မခံ�က။ ဥပေဒ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းေတွ
�ှင့်အညီမဟတ်ုဘဲ ကုိယ့်အိမ်ထဲ ဘယ်သူမှကျ�းေကျာ်ဝင်ေရာက်လိ�မရ။ အာဏာသိမ်းကာစ ဖမ်းဆီးရနလ်ာသည့်တပ်ဖ�ဲဝင်ေတကုိွ
မိသားစုေတကွ ဥပေဒနည်းလမ်းေတအွတိင်ုး တားြမစ်ကာကွယ်ခ့ဲ�ကတာေတ ွ �ိှခ့ဲေသးသည်။ ဒါကုိ လက်မှတ်ကေလးတစ်ချက်
ထုိး�ုံြဖင့် ထုိဥပေဒအားလံးု သူတိ� စိတ်�ကိ�က်ြဖစ်သွားေအာင် လထုူကုိ အကာအကွယ်မ့ဲသွားေအာင် အာဏာလစုစ်ေခါင်းေဆာင်
က အမိန ့ေ်တထုွတ်ြပနလိ်က်ုသည်။ သည်ေတာ ့ေအာက်ေြခက စိတ်�ကိ�က်ရမ်းကားေတာသ့ည်။ အိမ်ေပ�တက်�ပီး အေဖ့ရင်ခွင်ထဲ
က ၇ �ှစ်သမိးကေလးကုိ ဘာအေ�ကာင်းြပချက်မှမ�ိှဘဲ ပစ်သတ်လိက်ုသည်။ 

၁၉ �ှစ်အရွယ်သားြဖစ်သူကုိလည်း �ုိက်�ှက်ကနေ်�ကာက်�ပီး တရွတ်တိက်ုဖမ်းေခ�သွားသည်။ ေသသွားသည့်ကေလးကုိ ပုိက်ကာ
အေဖြဖစ်သူကုိ လိက်ုခ့ဲဖိ� ခုိင်းသည်။ လမ်းထဲမှာ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကမ�ာပျက်ေနသည်။ ေတ�သမ� ေယာကျာ်းေလး အကုနလိ်က်ုဖမ်း
သည်။ ေြပးသူတဲသူ့ကေြပးေတာ ့မဲမဲြမင်ရာ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသည်။ ကံေကာင်းေထာက်မစွာ အသက်မ့ဲ သမီးခ��ာေလးကုိပုိက်�ပီး
ဖခင်ြဖစ်သူက အားကုိးအားထားရာ ေဆး�ုံကုိေြပးသည်။ ဒါကုိပင် ညဘက် သုံးေလးခါေလာက် အိမ်ကုိေမ�ေ�ှာက်လာ�ှာ�ကေသး
သည်။ တစ်အိမ်လံးုဘယ်သူမှမေနရဲ�က။ တစ်ညလံးု ေဘးလတ်ွရာေ�ှာင်ေနခ့ဲ�ကရသည်။ 
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သူတိ�လပ်ုရပ်ကုိေဖျာက်ဖျက်ဖိ�  ကေလးအေလာင်းကုိ အချနိမ်ေရွးလာလ�ုိင်ုသည်မဟတ်ုလား။ ေနာက်တစ်ေနမ့နက် ဘယ်သူမှမ
သိခင် ေအးရိပ်�ငိမ်သုဿနမှ်ာ ဒဖွာနာလပ်ု သ�ဂ��ဟ်လိက်ု�ကရသည်။ ရင်ေသွးအတက်ွ ကျယ်ကျယ်ေတာင် ငိခွုင့်မရခ့ဲသည်ဘဝ
များက အကျည်းတနလ်နွး်လှသည်။ 

ထုိေနက့ ေကျာင်းပိတ်ချနိ ်ေကျာက်ေသွး�ုံမှာအလပ်ုလပ်ုကာ မိဘကုိလပ်ုေက�းေနသူ ၁၄ �ှစ်အရွယ် လငူယ်ေလးတစ်ဦးကုိလည်း
ဘာမဆုိင်ညာမဆုိ သ�အိမ်ေပါက်ဝမှာ ပစ်သတ်သွားသည်။ ထုိကာလအထိ ေသဆုံးသူေတထဲွမှာ အသက်မြပည့်ေသးသည့်
ကေလးအနည်းဆုံးအေယာက် (၂၀) ေကျာ်ပါတယ်ဟ ု �ိင်ုငံတကာကေလးသူငယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအဖ�ဲ SAVE THE CHILD-
REN အဖ�ဲက ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ 

သည်လိရုမ်းကားမ�များအတက်ွ လထုူကုိအကာအကွယ်မ့ဲသွားေအာင် ဥပ ေဒေတကုိွ သူလိသုလိြုပင်ဆင်ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည့် စစ်
အာဏာလေုခါင်းေဆာင်မှာ လံးုဝတာဝန�ိှ်သည်။ အိမ်ထဲဝင်လာ�ပီး လေူတအွားလံးုကုိ ေသနတ်နဲထုိ့းချနိ ် စိတ်�ကိ�က်�ုိက်�ှက်
ကနေ်ကျာက် စိတ်မထင်သလိ ုရမ်းကားပစ်ခတ်သွား�ကသည် မျက်�ှာေတနွြီမနး် ေဖာင်းကားေနသည့် ေအာက်ေြခက အဆင့်ဆင့်
ေသာ ပါးကွက်အာဏာသား စစ်အ�ကမ်းဖက်သမားများလည်း ထုိဥပေဒ ချ�ိးေဖာက်မ�များအတက်ွ လတ်ွ�ငိမ်းဖွယ်ရာမ�ိှ။ 

တာဝနေ်ပးလိ�လပ်ုရတာပါဆုိသည့်စကားကုိ လသူတ်လိင်ုစင်လိသုံုးစဲွခ့ဲ�ကသူများအတက်ွ တရားဥပေဒစုိးမုိး၍ ယ�်ေကျးေသာ
လ�အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုကုိ ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်�ကသည့်အခါ သ�ေ�ကး�ိှက ဆပ်�ကရေပလိမ့်မည်။ 
 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ညီအကုိေမာင်�ှမ ၈ ဦးအနက် အငယ်ဆုံး၊ အစ�လမ်ဘာသာဝင်မိသားစုမှေမွးဖွား။
- ၂၃ ရက်ေန ့�ညေန၄ နာရီတင်ွ ဖခင်ရင်ခွင်ထဲ ဝင်ပုနး်ေနစ�် ေသနတ်ြဖင့် အနးီကပ်ပစ်သတ်ခံရ။
- ၂၄ မတ်၊ မနက်တင်ွ ေအးရိပ်�ငိမ်သုသာန၌် သ�ဂ��ဟ် (ဒဖွာနာ) ခ့ဲ။

ခဲွစိတ်ဆရာဝနဘ်ဝ ဒတိုယအ�ကိမ် မျက်ရည်ကျရေသာေန။့ အခုမှအသက် ၇ �ှစ်ေလးပဲ�ိှ
ေသးတဲက့ေလးေလးကုိဘယ်လိ�ှုလံးုသားနဲမ့ျား ပစ်သတ်ရက်တာလဲဗျာ။ အိမ်ထဲမှာေနေနတဲ့
ကေလးေလးကုိ ဝင်ပစ်သတ်ရက်ေလာက်ေအာင်ကုိ လစိူတ်မ့ဲေန�က�ပီ။ အသက်မပါလာတဲ့
ကေလးေလး ကုိယ့်ဆီေရာက်လာတဲအ့ချနိမှ်ာ လ�ုိူင်းလမုိူက်လိ�  ကုိယ့်ဆရာေတကွ သတ်မှတ်
တာခံခ့ဲရတဲ ့ခဲွစိတ်ဆရာဝနလ်�ူကမ်း�ကီးက�နေ်တာ်ဟာ လေူတမွြမင်ေအာင် မျက်ရည်စေတွ

ထိနး်ခ့ဲေပမယ့် မေအာင်ြမင်ခ့ဲဘူး။
(ေဆး�ုံတာဝနက်ျဆရာဝနတ်စ်ဦး)
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ကေလးတစ်ေယာက်ဟာ ကုိယ့်အိမ်ြခံဝနး်ထဲမှာ ေတာင် လတ်ွလတ်ွလပ်လပ် ေြပးလ�ားေဆာက့စားခွင့်မ�ိှဘူးလား။ ြခံေပါက်ဝ
ဘက် ခဏထွက်�ကည့်မိ�ုံနဲ ့ သိပ်ချစ် သိပ်ေပျာ်စရာေကာင်းတဲေ့ဖေဖ၊ ေမေမနဲ ့ အကုိအမေတနွဲမိ့သားစုေလးကုိ ထာဝရထားပစ်ခ့ဲရ
�ပီး ဟိးုအေဝးကုိဘယ်မှနး်မသိကုိ ထွက်ခွာသွားရလိမ့်မယ်လိ�  သူ ဘယ်ေတးွမိခ့ဲပါမ့လဲ။ သူဆဲွခ့ဲတဲ ့နတ်သမီး�ုပ်ပုံေလးလိ ုသ�မှာ
နတ်သမီးတစ်ပါးရဲ� ဝတ်�ုံေတာင်ပံသာ�ိှရင်၊ တလက်လက်လင်း�ပိး လိရုာကုိဖနဆ်င်း�ိင်ုတဲ ့ �ကယ်ပွင့်ေမှာ်တတ်ုတံေလးသာ�ိှရင်
သ��ြခံဝနး်ထဲက စက� �ပနး်�ုံေတနွားမှာ သမီးကေလး မေအးြမတ်သူ တဝဲဝဲလည်လည် ပျသံနး်ေန�ှာမှာလိ�  ြမင်ေယာင်�ကည့်
လိက်ုပါ။ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရီမှာစတင်ခ့ဲတဲ ့�ိင်ုငံေတာ်အဆင့် အသဲကဲွမ��ကီးဟာ အဲဒီလိ ုအမိအဖအေပါင်းတိ� ရဲ�မျက်ရည်ေတနွဲ ့ ဆိ�
နစ်ခ့ဲရပါတယ်။ 

ထုိေနက့ မတ်လ ၂၇ ရက် သမုိင်းဝင်ေတာ်လှနေ်ရးေန ့�ြဖစ်သည်။ စစ်တပ်ကေတာ ့တပ်မေတာ်ေနဟ့ ုသူတိ� ပုိင်ေနအ့ြဖစ် အပုိင်သိမ်း
ခ့ဲသည်။ ြပည်သူလထုူကေတာ ့ ဖက်ဆစ်ေတာ်လှနေ်ရးေနအ့ြဖစ် သမုိင်းအမှနကုိ်ပဲ လက်ခံ�ကသည်။ အခုေတာ ့ ၂၀၂၁ ခု�ှစ်
မတ်လ ၂၇ ရက်မှာ တတိင်ုးတတိင်ုးြပည်လံးု စစ်အာဏာ�ှင်ကုိဆန ့က်ျင်ေတာ်လှနရ်င်း ေသွးေချာင်းစီးခ့ဲရသည်မိ�  ဖက်ဆစ်
ေတာ်လှနေ်ရးေနဆုိ့သည့်အမည်နာမက ပုိလိ�အဓိပ�ါယ်ေလးနက်ခ့ဲရသည်ဟဆုိုရမည်။ စစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ဆန ့က်ျင်သည့် ေ�ဦွး
ေတာ်လှနေ်ရး သပိတ်ေမှာက်လထုူကုိ စစ်တပ်က �ိင်ုငံအ�ှ�ံ ပစ်ခတ်�ဖိ�ခဲွခ့ဲရာ ထုိေနတ့စ်ေနတ့ည်းမှာပင် ြပည်သူ (၁၅၈) ဦးကုိ ပစ်
သတ်ခ့ဲသည်။ ထုိအထဲတင်ွ အရွယ်မေရာက်ေသးသူ ကေလးငယ် ၁၇ ဦးအထိ ပါဝင်ခ့ဲသည်။

ေမာ်လ�မိင်�မိ� ဒိင်ုးဝနး်ကွင်းဘက်တင်ွလည်း ထုိေန ့�ညေနပုိင်းက ကမ�ာပျက်ခ့ဲ�ကရသည်။ ဖိ�ှပ်ိရမ်းကားသည့်စစ်အပ်ုစုက
ယူနေီဖာင်းနဲေ့ရာ အရပ်ဝတ်ေတနွဲပ့ါ ေသနတ်တကားကားြဖင့် ရပ်ကွက်ေတလွမ်းေတထဲွဝင်ကာ မဲမဲြမင်ရာ ရမ်းကားပစ်ခတ်ခ့ဲ�က
သည်။ လထုူကုိ အပျင်းေြပလက်တည့်စမ်းစရာ �ကက်ကေလး၊ ငက်ှကေလးေတလိွ ုသေဘာထားခ့ဲ�ကသည်။ သ�အိမ်ြခံဝနး်အဝ
ကုိ ကေလးတိ�ဘာသာဘာဝ စူးစမ်းလိသုည့်မျက်လံးုဝုိင်းဝုိင်းကေလးေတြွဖင့် ထွက်�ကည့်မိသည့် အသက် ၁၁ �ှစ်အရွယ် သမီး
ကေလး မေအးြမတ်သူတစ်ေယာက် ေခါင်းကုိတည့်တည့် ချနိရွ်ယ်ပစ်ခတ်ခံလိက်ုရသည်။ 

သမီးကေလး လဲကျသွားတာြမင်၍ ေချာ်များလဲေလသလားဟ ု စုိးရိမ်စိတ်နဲေ့ြပးထွက်လာ�ပီး ေပ�ချလိီက်ုသည် အေဖလပ်ုသူမှာ
ေပျာေ့ခွေနသည့်သမီေလး�ှင့် အိင်ုထွနး်ေနေသာေသွးကွက်�ကီးကုိ�ကည့်ကာ ဘာမှနားမလည်�ိင်ုေတာ။့ ဘယ်လိ�ုကမ�ာဆုိးနဲ ့ သမီး
ကေလး တိးုမိလိက်ုတာလဲ။ ဘယ်မေကာင်းဆုိးဝါးေတကွ သမီးကေလးကုိ အခုလိ ုလမူဆနစွ်ာလပ်ုရက်ခ့ဲ�ကတာလဲ။ ေမးခွနး်ေတွ
ြဖင့် မျက်ရည်ပူေတ�ွကား ေတာက်ေလာင်ေနမိေတာသ့ည်။ ေနာက်တစ်နာရီခန ့အ်�ကာ ေနဝင်ချနိမှ်ာေတာ ့သမီးကေလး ေအးြမတ်
သူတစ်ေယာက် ချစ်ေသာမိသားစုကုိ �ှ�တ်ဆက်ထွက်ခွာသွားေလေတာသ့ည်။ 

“သူဟာ အြပစ်မ�ိှတဲက့ေလး၊ �ကင်နာတတ်တဲက့ေလး။ က�နေ်တာ်တိ� ရဲ� အြမတ်�ိးုဆုံးကေလးပါ။” မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ယူကျ�ံး
မရစွာ ေြပာြပ�ှာသည်။ “သမီးကုိသတ်သွားတဲ ့ စစ်သားေတကုိွ ြပနက်လဲစ့ားေချ�ိင်ုစွမ်း က�နမ်မှာ မ�ိှပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ သူတိ�
အလှည့်ေတ ွြမနြ်မနြ်ပနေ်ရာက်ပါေစလိ ုဆုေတာင်းပါတယ်” ဟ ုအေမလပ်ုသူက မချတိင်ကဲ အားခဲေြပာဆုိသည်။ ထိ� ေနာက်ေတာ့
သူ�ှစ်သက်ြမတ်�ိးုသည့် အ�ုပ်ကေလးေတ ွကစားစရာေလးေတကုိွ စပယ်ပနး်ေတြွဖင့်ဖုံးလ�မ်းထားသည့် သက်မ့ဲခ��ာကုိယ်ေလး
�ှင့်အတထူည့်သွင်း�ပီး၊ �ှေြမာဝမ်းနည်းစွာလိက်ုပါပိ� ေဆာင်သည့် မိဘြပည်သူေတေွ�ှ�ေမှာက်မှာ မီးသ�ဂ��ဟ်လိက်ု�ကသည်။  

မေအးြမတ်သူ
အသက် - ၁၁ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးစုိးဦး
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေမာ်လ�မိ�င်�မိ�နယ်၊ မွနြ်ပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေမာ်လ�မိ�င်�မိ�နယ်၊ မွနြ်ပည်နယ်။

Page 22



ကျယ်ဝနး်လတ်ွလပ်တဲ ့အြပာေရာင်မုိးေကာင်းကင်ေပ� ေဝ့ဝဲလးူလငွ့်တက်သွားသည့် မီးခုိးေင� ေလးေတကုိွ မျက်ေစ့တဆုံးလိက်ုပါ
ေငးေမ�ာ်ရင်း ဖိ�ှပ်ိရမ်းကားသူေတကွင်းေဝးရာမှာ ေဘးကင်းေပျာ်ရ�င်မှာပါလိ� ပဲ ကျနရ်စ်ခ့ဲသူတိ� မှာ ေြဖသိမ့်ေနလိက်ု�ကေတာ့
သည်။ သူတိ� မှာသာ မလံြုခံ�သည့်အိမ်ေတဆီွ ြပန၍်ေနထုိင်ရင်း မေသချာသည့်ေနေ့တကုိွ တစ်ရက်ချင်းေနထုိင်ကုနဆုံ်းရသည့်
ဘဝက ဘယ်ေတာလ့တ်ွေြမာက်�ကရမယ်မှနး် မသိ။ 

မတရားဖိ�ှပ်ိသူတိ�  တစ်ေနက့ျဆုံး�ကရစ�မဲဆုိသည့် ေ�ဦွးေတးကုိဆုိရင်း သမုိင်းလှည်းဘီးကုိ �ပိ�င်တတူနွး်�ကရေပဦးမည်။

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ေသွးချင်းေမာင်�ှမ ၅ ေယာက်တင်ွ စတတု� ေြမာက်သမီးြဖစ်။
- အ.ထ.က (သုခဝတီ) ေကျာင်းမှ စတတု� တနး်ေအာင်ြမင်�ပီးသည့် ေကျာင်းသူတစ်ဦးလည်းြဖစ်။
- မတ် ၂၇ တင်ွ ဦးေခါင်းကုိကျည်ထိမှနက်ျဆုံး။
- မတ် ၂၈ ရက် မွနး်လွဲ ၂ နာရီတင်ွ ကျ�ိက်မေရာ�မိ�နယ် ပိ��ကုဲနး်သုဿနတ်င်ွ သ�ဂ��လ်ခ့ဲ။ 
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မဇင်မာေအာင် (ခ) ဇင်ပု
အသက် - ၂၄ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၈) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေဇာ် အိမ်ေဆာက်ပစ�ည်းဆုိင်ေ�ှ�၊ ြမင်းြခံ�မိ�နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ြမင်းြခံ�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

“မင်းတိ�ကငါတိ� ကုိ
ေမ့ြမ�ပ်ဖိ�  �ကိ�းစားေနတာကုိး
ငါတိ�က သစ်ေစ့ေတဆုိွတာ

မင်းတိ�မသိဘူး”
 

မေကွးတိင်ုးတစ်ေနရာတင်ွ မဇင်မာေအာင်အတက်ွ ရည်စူး�ပီး ဇွနပ်နး်ပင်ေလးတစ်ပင်စုိက်ပျ�ိးေပးခ့ဲသူတစ်ဦးက ေရးသားထားခ့ဲ
သည့် ကဗျာေလးြဖစ်သည်။ တကယ်ေတာ ့သစ်ေစ့ကေလးတစ်ေစ့ဆုိတာဟာလည်း ေတာအပ်ု�ကီးတစ်အပ်ုြဖစ်လာ�ိင်ုတယ်ဆုိ
တာ လ�သမုိင်းမှာ သက်ေသအများအြပား �ိှဖူး�ပီးသားြဖစ်သည်။ �ုိး�ှင်း�ှစ်လိဖွုယ်အြပံ�းကေလးြဖင့် ေအးချမ်းသည့်မျက်�ှာ
ေလးေ�ကာင့် အများက ဇင်ပုဟ ုချစ်စ�ိးုေခ�သည့် ဒီသူရဲေကာင်းမေလး၏ေပးဆပ်မ�က ြမင်းြခံတစ်�မိ�လံးုရဲ�ရင်ထဲမှာ နာကျင်စဲွ
နစ်ကျနရ်စ်ခ့ဲသည်။ သူတိ�ရင်ထဲက ဒီသစ်ေစ့ေလးက တစ်ေန ့ အပင်ေပါက်ဦးမှာ၊ အပွင့်ေတပွွင့်ေဝဦးမှာ ေသချာလှသည်။ တစ်
တိင်ုးတစ်ြပည်လံးု ဇွနပ်နး်နံ ့�ြဖင့် ေမ�း�ကိ�င်လာသည့်ေနေ့ရာက်လ�င်ေတာ ့ဇင်မာေအာင် ဇွနပ်နး်ကေလးြဖစ်သွား�ပီဟ ု �ကည်�ကည်
�းူ�းူ ြပည့်ြပည်ဝဝ ေ�ဦွးေပါက်လိက်ု�ကဖိ� ပဲမဟတ်ုလား။ 

ြမနမ်ာထုံ့းတမ်းအရ ေသသူကုိ ဘဝကူး ေြဖာင့်ေအာင် သံဃာေတာ်တိ�က သရဏဂုံတင်ေပးရသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် အသက်ကုိပင်
ပဓာနမထားဟ ု ဆုိသူတိ�က ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ် သရဏဂုံတင်�ပီးသားဟ ု ဆုိတတ်�ကသည်။ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမျ�ိးဆက်တိ� ရဲ�
သရဏဂုံတင်နည်းကေတာ ့ဘာသာေရးဘက်မ�ယ်ွ။ ဆ��ြပဖိ�  အိမ်မှ ထွက်လာကတည်းက လက်မှာ ေသွးအမျ�ိးအစား၊ ဖုနး်နပံတ်
ေရးလာ�ကသည်။ တချ�ိက သူတိ�ေြပာချင်သည့် ေနာက်ဆုံးစကားေတကုိွ စာြဖင့်ေရးကာ လည်မှာဆဲွလာ�ကသည်။ အစဲွ�ကီးသူ
လ�ူကီးသူမတိ�ကမူ မဦးမခ�တ်ဟ ုဆုိချင်ဆုိ�ကမည်။ လငူယ်ေတကွေတာ ့အစဲွကင်းသည်။ စိတ်�ှင်းသည်။ 

ကုိးရီးယားမင်းသားမင်းသမီးပုံေလးေတတွင်လိက်ု၊ အလှပုံေလးေတ�ုိွက်လိက်ု၊ ေပါေ့ပါပ့ါးပါးဗီဒီယုိေလးေတ ွ ဖွင့်�ကည့်လိက်ု၊
�ှစ်သက်ရာသီချင်းကေလး နားေထာင်လိက်ု၊ သူငယ်ချင်းေတကုိွ စလိက်ုေနာက်လိက်ုြဖင့် ဘဝထုိထုိမှာ ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်ဂ�ုစုိက်
ပါဟ ု ဆုိခ့ဲသူ မဇင်မာ ေအာင်ကေတာ ့ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးအတက်ွ လမ်းေပ�တက်�ပီဆုိကတည်းက မေတာ်လိ�  သူေသသွားခ့ဲ
ရင်ေတာင် သ�ခ��ာကုိယ်အစိတ်အပုိင်းေတကုိွ လိအုပ်သူေတအွတက်ွ လ�ဒါနး်ခ့ဲပါေ�ကာင်း  တပါတည်း ေရးတင်ထားခ့ဲသည်။
ဖတ်လိက်ုရတဲသူ့မှာ တခါတည်း �ကက်သီးေမ�းည�င်းပါထကျနခ့ဲ်သည်။ ဒီလိလုငူယ်ေတ ွတိက်ုခ့ဲတဲ၊့ ေပးဆပ်ခ့ဲတဲပဲွ့ မ�ိင်ုဘဲ�ိှပါမ့
လား။ သစ်ေစ့ေတ ွ ဒီေလာက်များမှေတာ ့ ေ�ဦွးက ေတာအပ်ု�ကီးတစ်အပ်ု ြဖစ်မလာဘဲ�ိှပါမ့လား။ ဇင်မာေအာင်ဆုိတဲ ့ ဇွနပ်နး်
ကေလးက မေမ�းမပျ�ံဘဲ ေနပါမ့လား။

ဇွနလ်အလယ်ေလာက်အထိ ြမင်းြခံ�မိ�လထုူေကာ်မတီက ြပ�စုထားေသာစာရင်းတင်ွ ဇင်မာေအာင်အပါအဝင် အမျ�ိးသမီး (၂) ဦး
�ှင့်အတ ူ ေ�ဦွးြပည်သူ ၃ လအတင်ွး (၃၀) ဦးကျဆုံးခ့ဲရသည်။ ြမင်းြခံ�မိ�အတက်ွ ပထမဆုံးကျဆုံးခ့ဲသူ ေ�ဦွးသူရဲေကာင်းမှာ
မတ်လ ၃ ရက်ေန ့�တွင် ေခါင်းကုိေသနတ်ထိမှန၍် ကျဆုံးခ့ဲေသာ ကုိဇင်ကုိကုိေဇာ် အသက် (၂၂) �ှစ်ပဲြဖစ်သည်။ 
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ထုိေနက့ "ြမင်းြခံေသွးစွနး်ခ့ဲ�ပီ" ပုိစတာဓာတ်ပုံ�ှင့်အတ ူ ဇင်မာေအာင်က ရဲရဲေတာက်အ�ိင်ုမခံ ေရးသားကာ ြမင်းြခံလထုူကုိ
အားေပးေဆာ်�သခ့ဲသည်။ 

“ကမ�ာမ ေ�ကဘူး
ဒီ ေနအ့ခုလိြုဖစ် လိ�  မနက် ြဖန ် မထွက် နဲလိ့� မ ေြပာပါနဲ ့
 ေနာက် ရက် တိင်ုး  ထပ် ထွက် မယ် ”

“ညီအတက်ွ  ငါတိ� ပုိလပ်ု မယ် 

ငါတိ�အာဏာ ငါတိ� တိင်ုးြပည်  ြပန ်ရမှ ဒီတိက်ု ပဲွက ရပ်မယ် 

အဆုံးထိ တိက်ု မယ် ”

ဒီလိ ု အဆုံးအထိတိက်ုမယ့်သစ်ေစ့ေတကုိွ ဘယ်ေြမ�ကီးက သ�အေမှာင်ထုထဲ �ကာ�ကာသိမ်းဆည်းထားရဲပါမ့လဲ။ ေအာင်ပဲွကုိ
ရိတ်သိမ်းဖိ�  ေ�ဦွးဟာ ေတာ်လှနေ်ရးကုိ တင်ေဆာင်လာခ့ဲ�ပီေလ။ နင်ပင်ပနး်လှပါ�ပီဇင်ပု၊ ငါတိ�မ�ိင်ု�ိင်ုေအာင် တိက်ုပါမ့ယ် လိ�
သူငယ်ချင်းေတကွ �ှင်းဆီပနး်အိးုေလးတစ်အိးု အတ်ုဂူေပ�တင်ကာ ကတိြပ��ှ�တ်ဆက်လိက်ု�ကသည်။ ဇင်မာေအာင်ေရ၊ သစ်ေစ့
ကေလးေရ၊ ခဏအနားယူလိက်ုပါဦးကွယ်။

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ြမင်းြခံ�မိ� အထက (၁) တင်ွ ပညာသင်�ကားခ့ဲ။
- မတ်လ ၂၁ ရက်ေန ့ ေနလ့ည်တင်ွ ညာဘက်ရင်အံ ုေသနတ်မှန၍် ကျဆုံးခ့ဲ။
- မေသခင် သ�မျက်�ကည်လ�ာ�ှင့် ခ��ာကုိယ်အစိတ်အပုိင်းများအား လ�ဒါနး်ေ�ကာင်း ေ�ကညာခ့ဲ။
- မတ်လ ၃၀ ရက်ေန ့ နနံက် ၉ နာရီတင်ွ ကူရွာသုဿန၌် သ�ဂ��ဟ်ခ့ဲ။
- သ�ကုိရည်စူး�ပီး ေတာ်လှနသ်စ်ေတာတင်ွ ပါဝင်သူတဦးက မေကွးတိင်ုးတေနရာတင်ွ ဇွနပ်နး်ပင်ေလးတပင် စုိက်ပျ�ိးထား။

အသက်၊ ၂၄
ေသွးအမျ�ိးအစား၊ ေအ

အကယ်၍အေ�ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေ�ကာင့် အသက်ေသဆုံးခ့ဲသည်�ိှ
ေသာ် အသုံး၀င်�ိင်ုေသးတဲ ့က�နမ်ရဲ� မျက်�ကည်လ�ာနဲ ့ ခ��ာကုိယ်
အစိတ်အပုိင်းမေရွး က�နမ်လ�ပါမည်။ ေဆး�ုံအထိသွား�ပီး စာရွက်

စာတနး်နဲ ့ မလပ်ုရေသးေသာ်လည်း က�နမ်ကာယကံ�ှင်ြဖစ်သူ ကုိယ်တိင်ု
ေကျေကျနပ်နပ်လ��ပီး ခွင့်ြပ�ပါတယ်”

ဇင်မာေအာင် (ေခ�) ဇင်ပု
လမူ�ကွနရ်က်စာမျက်�ှာေပ�တင်ွ ေနာက်ဆုံးေရးတင်ခ့ဲသည့်စာ
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“က��်ပ်ုတိ�၏ ချစ်လှစွာေသာ "ဆရာမ အားခူ"၊ ဒီမုိကေရစီ�ှင့် တနး်တညီူမ�ေရးအတက်ွ အမျ�ိးသမီးေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး အေန
�ှင့် ေနာက်ဆုံးထွက်သက်အထိ ရဲရင့်စွာ ဦးေဆာင်ပါဝင်ခ့ဲမ�များအတက်ွ အလနွတ်ရာမှ ဂုဏ်ယူရပါတယ်ဆရာမ။ ဆရာမကုိ
က��်ပ်ုတိ� ရဲ� My Constitution မိသားစုဝင်အြဖစ် အ�မဲဂုဏ်ယူကာ သတိရေအာက်ေမ့ေနပါမ့ယ်။ ဆရာမ၏ ဝိဉာ�် �ငိမ်းချမ်း
ေသာေနရာမှာ နားခုိ�ိင်ုပါေစလိ�လည်း ေမျာ်လင့် ဆုေတာင်းေပးပါတယ်။”

"အမျ�ိးသမီးများ သာတညီူမ�မ�ဆုိင်ရာ ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ဆနး်စစ်ချက်" သင်တနး်ဆင်း နည်းြပဆရာမ၊ Women for

Justice (WJ) အဖ�ဲ ဒါ�ုိက်တာ အားခူ ကျဆုံးရြခင်းအတက်ွ သ�လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ေတကွ �ှေြမာတမ်းတထားတဲ ့ဂုဏ်ြပ�အလမ်ွးစာ
ပါ။ သိ� တိင်ု ချင်းေတာင်တနး်ေတေွပ� ယမ်းေင�ေတမွြပယ်ေသးသေရွ� ချင်း-လီဆူးကြပားတိင်ုးရင်းသားမေလး အားခူကေတာ့
�ငိမ်းချမ်းစွာ အနားယူ�ိင်ုလိမ့်မယ်မထင်။ 

ချင်းေတာင်တနး်�ကီးေတေွပ�မှ သ�ဇာတိချင်းရွာကေလး၏ တိတ်ဆိတ်ေအးချမ်းေသာ ေတာတနး်ကေလးတစ်ခုမှာ သ�ကုိြမ��ပ်�ှခ့ဲံ
�ကသည်။ ဂူေပ�က ေကျာက်ြပားမှာေတာ ့ဘာမှမေရးထား၊ အမည်နာမ မထုိးထား။ ရက်စက်ရမ်းကားေသာ အာဏာပုိင်တိ�၏
ေသနတ်ကုိင်များ ဖျက်ဆီးပစ်သွားမှာကုိ စုိးရိမ်၍ြဖစ်သည်။ ကေလး�မိ�ကေန ၁၅ နာရီေလာက် ေမာင်း�ှင်ရေသာ မအားခူရဲ�
အသက်မ့ဲကုိယ်ခ��ာရဲ� အိမ်ြပနခ်ရီးမှာပင် လမ်းတေလ�ာက် ၃ �ကိမ်ထက်မနည်း စစ်ေမးခံ�ကရသည်။ ေသွးတိးုေ�ကာင့်ဆုံးပါး
သွားသူတစ်ဦးအြဖစ် အမည်လ�ဲဖုံးကွယ်ကာ ဇာတိရွာကုိ ေရာက်ေအာင် ခက်ခက်ခဲခဲ သယ်ေဆာင်လာ�ကရသည်မဟတ်ုလား။
အသက်မ့ဲသွားသည့်တိင်ု လ�တ်မေပးချင်ေသးသည့် ဗုိလ်ကျရမ်းကားသူတိ�၏ စိတ်ဓာတ်က ဆုိးဝါးလနွး်လှသည်။ 

“ကမ�ာေြမြပင်ေပ��ိှ သင့်တာဝနမ်ျားမှ အနားယူ�ိင်ုပါ�ပီ” ဟ ုအားခူတာဝနထ်မ်းေဆာင်ခ့ဲသည့် WJ အမျ�ိးသမီးအဖ�ဲမှ လပ်ုေဖာ်
ကုိင်ဖက်တစ်ဦးရဲ� အဖ�ဲ၏အမိန ့�်ြပနတ်မ်းစာ ဖတ်�ကားသံက ေတာတနး်ေလးကုိ တနုယ်င်လ�ပ်ခတ်ကျနရ်စ်ခ့ဲသည်။ ဘဝ
တေလ�ာက်လံးု အမျ�ိးသမီးရပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်ေတ၊ွ အိမ်တင်ွးအ�ကမ်းဖက်မ� ဆန ့က်ျင်ေရး လပ်ုငနး်ေတအွတက်ွ မေနမနား
လ�ပ်�ှား�ကိ�းစားခ့ဲသူ အားခူကေကာ။ အခုလိ ု �မိ�လံးုက�တ် ရွာလံးုက�တ်ေတမီွး����ိခံရ�ပီး ချင်းတြပည်လံးုနယ်လံးု လှည့်ပတ်စစ်
ေဘးေ�ှာင်ေနရသည့် ချင်းြပည်သူေတကုိွ ထားပစ်ခ့ဲကာ ထွက်ခွာသွားရစ်�ိင်ုမှာတဲလ့ား။ 

ထုိေန ့ မတ်လ ၂၈ ရက်ေနက့ ကေလး�မိ�အေနာက်ဘက် တာဟနး်သပိတ်ကုိ မွနး်လွဲ ၂ နာရီဝနး်ကျင်ကတည်းမှစတင်ကာ ညပုိင်း
အထိ အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်က အသံဗုံးများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ စက်ေသနတ်များ အသုံးြပ��ဖိ�ခဲွခ့ဲသည်။ ဧ�ပီလ အလယ်ေလာက်
အထိ ရရာလက်နက်ကုိင်စဲွ�ပီး ခုခံေနခ့ဲ�ကသြဖင့် တာဟနး်ခံတပ်ဟ ုနာမည်ေကျာ်ခ့ဲသည်။ ကေလး�မိ� စိတ်ဓာတ်ကုိ ကုိင်စဲွတိက်ုပဲွ
ဝင်�ကဖိ�  တြပည်လံးုမှာ ေဆာ်�သခ့ဲ�ကသည်။ တကယ်ေတာ ့ကေလး�မိ�ဆုိတာ စစ်ကုိင်းတိင်ုးမှာ �ိှေနေပမ့ဲ ချင်းတိ� ရဲ� ေြမြပန ့်
�မိ�ေတာ်လည်းြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာြပည်အ�ှ�ံ�ှင့်ဆက်ဆံရာမှာ ကေလး�မိ�က ချင်းတိ�၏ စီးပွားေရး၊ လမူ�ေရး၊ �ိင်ုငံေရး ေ�ှ�တနး်
မျက်�ှာစာ�မိ�တစ်�မိ�လည်းြဖစ်သည်။ သည်ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမှာ ကေလး�မိ�က ေတာင်ဇလပ်ေတြွဖင့် ရဲရဲနခ့ဲီသည်။ 

အားခူ
အသက် - ၃၇ �ှစ်
အဖအမည် - ပူးေဂျငနွထ်နး် (J Ngunthang)
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၈) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ကေလး�မိ� သပိတ်၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။
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 ထုိေနက့ ဆ��ြပစစ်ေ�ကာင်းေ�ှ�မှ ေသနတ်သံေတ ွေပ�ထွက်လာသည်�ှင့် လအူပ်ု�ကီးကုိ ေဝးရာေ�ှာင်ဖိ� သူ�ှင့် သ�သူငယ်ချင်းတိ�
ေအာ်ဟစ်ေဆာ်�သေနခ့ဲ�ကသည်။ အမျ�ိးသမီးေတ ွကေလးငယ်ေတကွ လအူပ်ုထဲမှာ အေရာေရာ အေထွးေထွး။ သူတိ� ကုိစုိးရိမ်
စိတ်�ကီးစွာ ေဘးလတ်ွရာေ�ှာင်ဖိ�  စိတ်ထဲပူပင်စွာ သတိေပးေအာ်ဟစ်ေနခ့ဲသည်။ 

ထုိအခုိက်မှာ အားခူတစ်ေယာက် လမ်းမေပ� ပုံကန ဲ လဲကျသွားြခင်းြဖစ်သည်။ ပစ်ခတ်သည့်ေနရာ�ှင့် အတနင်ယ်ေဝးသည်မိ�
ပထမဆုံးေတာ ့ေသနတ်မှနသ်ည်ဟမုထင်။ �ုတ်တရက်ေချာ်လဲတာပဲဟဆုိုကာ သူငယ်ချင်းက ဆဲွေခ�ထူသည်။ "ငါအသက်��လိ�
မရေတာဘူ့း၊ ငါအသက်��လိ�မရေတာဘူ့း" ဟဆုိုမှ ရင်ဘတ်တစ်ခုလံးု ေသွးေတစုိွ�ရ�ဲေနတာ သိလိက်ုရသည်။ အေဝး တိက်ုအြမင့်
တစ်ေနရာမှ စနစ်တကျ ချနိရွ်ယ်ပစ်ခတ်လိက်ုသည့် အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ လက်ေြဖာင့်လသူတ်သမား၏ ကျည်ဆံက အားခူ၏
ရင်ဘတ်ကုိ ေဖာက်ဝင်သွားခ့ဲေချ�ပီ။

ဆုိင်ကယ်ြဖင့်တင်ကာ အနးီဆုံးေဆးခနး်ဆီ အားကုိးတ�ကီးေြပးခ့ဲေသာ်လည်း ဆရာဝနက် အချနိမီ်ကယ်တင်မ� မြပ�လပ်ု�ိင်ုခ့ဲ။
ဆရာဝနြ်ဖစ်သူမှာ ဆ��ြပသမားေတကုိွ ေဆးကုေပးဖိ�  ေ�ကာက်လန ့ေ်နသည့်အြပင် အားခူ၏ အသက်မ့ဲသွားသည့် ခ��ာကုိယ်ကုိ
ေဝးရာအြမနသ်ယ်သွားခုိင်းခ့ဲသည်။ ေသတာေတာင် ချမ်းသာမေပးသည့်စစ်တပ်ကုိ ေ�ကာက်လန ့သ်ည့်စိတ်က အေမှာင်ထု�ကီးလို
ဒီတိင်ုးြပည်မှာ �ကီးစုိးေနခ့ဲသည်မဟတ်ုလား။

ထုိေနက့ အားခူ�ှင့်အတ ူတာဟနး်ခံတပ်ကုိခုခံရင်း သူရဲေကာင်း (၅) ဦးကျဆုံးကာ လ ူ၂၀ ေကျာ် ဒဏ်ရာရခ့ဲသည်။ ဆက်လက်
လည်း ေပးဆပ်ခ့ဲ�က၊ ေပးဆပ်ေန�ကရဆဲြဖစ်သည်။ ဒီေပးဆပ်မ�ေတေွ�ကာင့်ပဲ ဒီတိင်ုးြပည်�ကီးေပ�က ဒီချင်းေတာင်တနး်�ကီးေပ�
က ေ�ကာက်စိတ်အေမှာင်ထု�ကီးက တြဖည်ြဖည်း�ပိ�ကဲွလငွ့်ြပယ်စြပ�ေန�ပီဟ ု ဆုိ�ိင်ုသည်။ မ�ကာမီ ေ�ဦွးအလင်းတိ� �ြဖင့် ထွနး်
သစ်လှပလာေတာမ့ည်။ ထုိအချနိက်ျလ�င် ချင်းရွာေလးတစ်ခုရဲ� ေတာတနး်ေဘးက အတ်ုဂူေလးေပ�မှာ ငါတိ�အားလံးုရဲ�အားခူကုိ
ဝင်းပဖိတ်လက်ေနတဲ ့ေရ�ေရာင်ပနး်စာလံးုတိ� �ြဖင့် �ကား�ကားဝ့ံဝ့ံ ကဗ�ည်းေရးထုိး ဂုဏ်ြပ�လမ်ွးဆွတ်ပစ်လိက်ု�ကပါစိ� ။ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ချင်း-လီဆူ ကြပား၊ အမျ�ိးသမီးအေရးေဆာင်ရွက်သူ။
- Women for Justice (WJ) အဖ�ဲ ဒါ�ုိက်တာ။
- ကေလး�မိ�၊ တာဟနး်လထုူသပိတ်ကုိ အ�ကမ်းဖက်�ဖိ�ခဲွရာတင်ွ ရင်ဘတ်ကုိကျည်ထိ၍ မတ်လ ၂၈ ရက် ညေန ၄ နာရီတင်ွ ကျ
ဆုံးခ့ဲ။
- ဇာတိရွာတင်ွ အမည်မထုိးရဲဘဲ ဂူသွင်းသ�ဂ��လ်ခ့ဲရ။
- လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဘက် အဖ�ဲအစည်းအသီးသီးမှ ေ�ဦွးသူရဲေကာင်းတစ်ဦးအြဖစ် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ြပ�ခ့ဲ။
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သူငယ်ချင်းေတကုိွ တစ်ခုေြပာမယ်။ ဒီချနိမှ်ာ မိဘကုိလိမ်ရမှာ မေ�ကာက်နဲ။့ အနာဂတ်မှာ ဒီတိက်ုပဲွကုိ မပါဝင်ခ့ဲဘဲ ပါဝင်ခ့ဲပါ
တယ်လိ�  လိမ်ရမှာကုိ�ှက်�က"။ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၂ ရက်ေနက့ြပ�လပ်ုသည့် ၂ ငါးလံးု မုံရွာလထုူအစည်းအေဝး�ကီး၏ နာရီစင်နားက
စင်ြမင့်ေပ�မှာ အသက် ၂၀ အရွယ် ��ုနုယ်နယ်ကေလးမတစ်ဦး စိတ်အားထက်သနစွ်ာ ေဟာေြပာေနသည်။ မုံရွာသူနာြပ�
သင်တနး်ေကျာင်း သားဖွားသူနာြပ�သင်တနး် ဒတိုယ�ှစ်မှ ေကျာင်းသူ သူနာြပ�ဆရာမေလး မသ��ာဟိနး်ပဲြဖစ်သည်။ ေ�ဦွး
ေတာ် လှနေ်ရးမှာ အိမ်နဲ ့��မိ� ကုိ သူမြပန။် မုံရွာမှာပဲ အေဆာင်တစ်ေဆာင်မှာေနရင်း စစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ဆန ့က်ျင်ဆ��ြပေနခ့ဲ
သည်။ 

ဘယ်မိဘမဆုိ ကုိယ့်သားသမီးအတက်ွ စုိးရိမ်�ကစ�မဲ။ အာဏာသိမ်းမ�အဆက်ဆက်�ှင့် စစ်အာဏာစနစ်ေအာက် တချနိလံ်းု အဖိ
�ှပ်ိခံခ့ဲရသည့် အေတ�အ�ကံ�ေတကွလည်း အေ�ကာက်တရားနဲ ့ အသားကျေစခ့ဲသည်မဟတ်ုလား။ သက� ရာဇ်�ှစ်ေထာင် ေနာက်
ပုိင်း ေမွးလာသည့် မျ�ိးဆက်တိ� �ှင့် အေတးွအြမင်တိ�က ကွာြခားခ့ဲ�ပီ။ သူတိ� မိဘမျ�ိးဆက်က သူတိ�ခါးစည်းခံခ့ဲရသည့် ဖိ�ှပ်ိချ�ပ်
ြခယ်မ�မျ�ိးေတ ွ သားသမီးေတအွေပ� တတ်�ိင်ုသမ� ကင်းလတ်ွေစချင်ခ့ဲ�ကသည်။ �ပီးေတာ ့ စစ်အာဏာ�ှင်စနစ်၏ လ�ူကီး
လေူကာင်းေယာင်ေဆာင်ေသာ အေပ�ယံဒီမုိကေရစီအရသာကုိလည်း သူတိ� ��ကီးြပင်းသိတတ်စအချနိမှ်ာ ခံစားလိက်ု�ကရသည်။

ဒီေတာ ့ မသ��ာဟိနး်တိ� လိ ု ဂျင်းေဘာင်းဘီ�ှင့် တီ�ှပ်ဝတ်�ပီး ေပါေ့ပါပ့ါးပါး�ကီးြပင်းလာ�ကသည့် မျ�ိးဆက်က ဘဝကုိ
လက်ေတ�ကျကျပဲ ြဖတ်သနး်�ကသည်။ အေ�ကာက်တရားနည်းပါးသည်။ ကုိယ့်အနာဂတ်အေပ�ကုိယ် ယုံ�ကည်မ��ကီး�ကသည်။
သူတိ� အိပ်မက်ေတကုိွ အ�ွန ့ခ်ျ�ိးဖိ� ��ကိ�းစားလာသည့် ဘယ်လပ်ုရပ်မျ�ိးကုိမဆုိ ဘယ်သ�ကုိမဆုိ သူတိ�အသာတ�ကည် ခွင့်ြပ�မှာ
ေတာမ့ဟတ်ု။ သူတိ�လမ်းကုိ သူတိ� စိတ်�ကိ�က် ေရွးချယ်မည်သာြဖစ်သည်။ တကယ်ေတာ ့လတ်ွလပ်မ�ရဲ�အေြခခံက ေရွးချယ်ခွင့်
ပဲြဖစ်သည် မဟတ်ုလား။ ဒါေ�ကာင့်ပဲ ဒီေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမှာ သူတိ�လမ်းေတေွပ� တက်လာခ့ဲ�ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

“အေကာင်းအတုိင်း ြပနလ်ာမယ်လိ�
အာမ မခံ�ုိင်တ့ဲ ခရီးကုိသွားရတ့ဲအခါ
ေ�ှာင်�ကိ�းေတွက ခွင့်လ�တ်ေပးပါ” 

ဟ ုပုိင်းပုိင်းြဖတ်ြဖတ် သူတိ�ေြပာဆုိ�ှ�တ်ဆက်ခ့ဲ�ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

စစ်အာဏာသိမ်းတပ်ဖ�ဲရဲ� အ�ကမ်းဖက်မ�ေတကုိွ ရင်ဆုိင်ရ�ပီးေနာက်မှာေတာ ့တတ်သမ�မှတ်သမ� ေဆးပညာေလးြဖင့် သပိတ်
စစ်ေ�ကာင်းများတင်ွ ေဆးအကူအဖ�ဲဝင်အြဖစ် သူလိက်ုပါေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်။ တစထက်တစ ေသွးစွနး်လာေသာေနရ့က်များက
သူတိ� ကုိ တကယ့်ဘဝ လက်ေတ�လပ်ုငနး်ေတထဲွ ပိ� လိက်ုသည်ဟဆုိုရမည်။ 

မသ��ာဟိနး်  
အသက် -၂၀ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးသိနး်ထွနး်
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၈) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မုံရွာသပိတ်၊ မုံရွာ�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ကန�ီမိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းေဒသ�ကီး။ 
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ေဆးအကူဆုိေပမ့ဲ အ��ရာယ်က�ကီးမားသည်။ မဲမဲြမင်ရာ စွတ်ရွတ်ပစ်ခတ်ေနသည့်�ကားမှာ လနူာကုိအတင်းဝင်ဆဲွရသည်။
အေလာင်းလေုကာက်�ကရသည်။ ရမ်းကားသတ်ြဖတ်မ�ေတ�ွကားထဲ မြပည့်မစုံေဆးဝါးကိရိယာေလးေတြွဖင့် အေကာင်းဆုံး
�ကိ�းစားကာ ကယ်တင်ေန�ကရသည်။ မတ်လ ၂၈ ရက်မှာေတာ ့အ�ကမ်းဖက်�ဖိ�ခဲွမ�ေ�ကာင့် သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းများ လစုူခဲွရန်
ြပင်ဆင်ေန�ကချနိ၊် ဒဏ်ရာရလနူာေတကုိွ ဆဲွထုတ်ရင်း လိအုပ်သလိကုုသေပးရင်း ေမာပနး်စွာ ခဏနားေန�ကသည့်အခုိက် သူတိ�
ေဆးအကူအပ်ုစုကုိ စစ်အ�ကမ်းဖက်တပ်ဖ�ဲတစ်ဖ�ဲက အ�ကင်နာကင်းမ့ဲစွာ ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်ခ့ဲသည်။

သူငယ်ချင်းြဖစ်သူက ကျည်မှန၍်ေသွးအလိမ်းလိမ်းြဖစ်ေနသည့် မသ��ာဟိနး်၏ခ��ာကုိယ်ေလးကုိ မရအရဆဲွထုတ်ကာ
ေဆး�ုံသိ� ပိ� ဖိ� ��ကိ�းစား �ကသည်။ သိ� ေသာ် သူချစ်ေသာရဲေဘာ်ရဲဘက် သူငယ်ချင်းများလက်မှာပဲ ကနနီယ်က မီးအိမ်�ှင်ဆရာမ
ေလး မသ��ာဟိနး် ကျဆုံးသွားခ့ဲရ�ှာသည်။ “အလင်းလက်ဆုံး�ကယ်ဟာလငူယ်” ဟ ု ေြပာခ့ဲသူကေလး အခုေတာ ့ �ကယ်ေလး
တစ်ပွင့် ြဖစ်သွားခ့ဲ�ပီ။ 

ထုိေနက့ မသ��ာဟိနး်�ှင့်အတ ူအြခားလငူယ်ေလးဦး မုံရွာ�မိ�မှာ ကျဆုံးခ့ဲသည်။ ြမနမ်ာတြပည်လံးုမှာေတာ ့ထုိမတ်လ ၂၈ ရက်
တစ်ရက်တည်းမှာပင် ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးအတက်ွ သူရဲေကာင်း (၂၂) ဦး အသက်ေပးစွန ့�်လ�တ်သွားခ့ဲ�ကသည်။ အခုထိလည်း
ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး�ကီးတစ်ခုလံးုအတက်ွ အသက်ေပါင်း ေထာင်ေသာင်းချ ီေပးဆပ်ေန�ကရဆဲြဖစ်သည်။ 

အ�ုိးပုံေတေွပ�က ဒီမုိကေရစီေတာ ့မလိခုျင်ဘူးဟ ုတစ်ခါက �ိင်ုငံေရးလ�ူကီးတစ်ေယာက်ေြပာဆုိဘူးသည်။ တိင်ုးြပည်�ှင့် လထုူ
ကုိ မနာေစလိ�သည့် ေစတနာဟ ုနားလည်ခ့ဲေသာ်လည်း ြပည်သူအေပ� မတရားြပ�ကျင့် ဗုိလ်ကျသတ်ြဖတ်သူေတကုိွ မတနွး်လှန်
�ိင်ုသမ� တိင်ုးြပည်က အခုလိ ုေသွးအိင်ုထဲ မွနး်နစ်ေနမှာပဲြဖစ်သည်။ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး သူရဲေကာင်းမေလးရဲ� အိမ်ြပနခ်ရီးမှာ
ေတာ ့သ�ဇာတိကနနီယ်က လထုူတရပ်လံးု ထွက်�ကိ��ကသည်။ ေသာကလိမ်းကျထံားသည့် ဂုဏ်ယူစိတ်ြဖင့် အိမ်ြပနလ်ာသည့် သူ
တိ�သမီးေလးကုိ ချစ်ေသာမိဘေတ ွ ဒီတစ်�ကိမ်ေတာ ့မတားြမစ်ရက်�ကေတာ။့ ဟိးုေကာင်းကင်ေပ�မှာ ေမာ�့ကည့်လိက်ုတိင်ုး အ
ေမှာင်ညကုိ ေဖာက်ထွက်ထွနး်လင်းေနမည့် အလင်းလက်ဆုံး�ကယ်ကေလးများ�ကားထဲ သမီး ကေလး မသ��ာဟိနး်ကုိ
ထွနး်လင်းခွင့်ေပးလိက်ု�ကရ�ှာသည်။

အေဖနဲအ့ေမအေပ�လည်းမလိမ်ခ့ဲ၊ တိင်ုးြပည်အေပ�လည်းမလိမ်ခ့ဲသည့် ကနနီယ်ရဲ� မီးအိမ်�ှင်ဆရာမေလး သွားတဲခ့ရီးတိင်ုး
ေ�ှာင်�ကိ�းကင်းမ့ဲပါေစသတည်း။ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

-ကန�ီမိ�နယ် သလင်းေကျးရွာ အဖဦးသိနး်ထွနး် အမိေဒ�ေအးေအးြမင့်တိ�၏ သမီး။
-မုံရွာသူနာြပ�သင်တနး်ေကျာင်း သားဖွားသင်တနး် ဒတိုယ�ှစ်တင်ွ ပညာသင်�ကားခ့ဲ။
-ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးတင်ွ အိမ်မြပနပဲ် သပိတ်စစ်ေ�ကာင်း ေဆးအကူအဖ�ဲ�တွင် ပါဝင်ခ့ဲ။
-နာရီစင်အနးီ လထုူအစည်းအေဝးတင်ွ တက်ေရာက်ေဟာေြပာခ့ဲ။
-မတ် ၂၈၊ မုံရွာ ရတနာပုံရပ်ကွက် သာစည်လမ်းဆုံ သာစည်ေစျးအနးီ ဦးေခါင်းကျည်ထိမှန ်ကျဆုံး။

ဓူဝံ�ကယ်�ပီးရင် 
ဒတိုယေြမာက် အေတာက်ပဆုံး�ကယ်ကုိ

လငူယ်ပဲလိ�  ေရးလိက်ု
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ေဒ�ခင်မာရီ (ခ) ဖွားချ�ိ
အသက် -၅၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇူလိင်ု (၂၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မင်းကင်းရဲစခနး်အချ�ပ်၊ မင်းကင်း�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - မင်းကင်း�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

လတူစ်ေယာက်မှာ လတူစ်ေယာက်�ှင့်ထုိက်တနသ်ည့် အခွင့်အေရးေတ�ိှွသည်။ ဒါက ဘယ်သူမှ ေပးအပ်ထားတာမဟတ်ု။
ထိ� ေ�ကာင့် ဘယ်သူကမှ တားဆီးဖျက်သိမ်းလိ�လည်းမရ။ အမိဝမ်းတင်ွးကက�တ်�ပီး လအူြဖစ်ေမွးဖွားလာသည်အချနိက်စ�ပီး ထုိ
အခွင့်အေရးများက တွဲ၍ပါလာြခင်းြဖစ်သည်။ ဘယ်ေခတ်မှာေမွးလိ� ၊ ဘယ်ေဒသမှာေမွးလိ� ဆုိ�ပီး ြငင်းဆနလိ်�မရ။ ထုိသိ�  အခွင့်
အေရးအြပည့်အစုံ�ိှသည့်အြဖစ်ကုိ လ�ဂုဏ်သိက�ာဟ ု ေခ�သည်။ လတူစ်ေယာက်ကုိ လိအုပ်ေနသည့် ေဆးကုသခွင့် မေပးဘဲ
ရဲစခနး်အချ�ပ်ထဲမှာ ေသေအာင်ပစ်ထားလိက်ုတာကေတာ ့လ�ဂုဏ်သိက�ာကုိ ေစာ်ကားလိက်ုြခင်းပဲြဖစ်သည်။ သည်လိ�ှုင့် သမီး�ှစ်
ေယာက်မိခင် အသက် ၅၀ အရွယ် ေဒ�ခင်မာရီတစ်ေယာက် ရဲစခနး်အချ�ပ်ထဲတင်ွ ၄ လနးီပါး�ကား ဖမ်းဆီးချ�ပ်ေ�ှာင်ခံရ�ပီး
ေနာက် စစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ဆန ့က်ျင်ခ့ဲသည့် ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးသူရဲေကာင်းတစ်ဦးအြဖစ် ကျဆုံးခ့ဲရသည်။ 

ဘာေ�ကာင့်စစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ လက်မခံသလဲဟေုမးေသာအခါ လကုိူလလိူဆုက်ဆံတဲအ့စုိးရကုိပဲလိခုျင်လိ�ဟ ု ေြဖ�ကသည်။
အာဏာကုိ လက်နက်အားကုိးရယူသူတိ�က ဘယ်ေသာအခါမှ ြပည်သူကုိ လလိူမုဆက်ဆံခ့ဲ။ ဆက်ဆံရနလ်ည်းမလိ။ု သူတိ� မှာ
လက်နက်�ိှေနလ�င် ြပည်သူက �ုိကျ�ိးရစ�မဲဟ ု ေသွးနားထင်ေရာက်ေန�ကသည်။ အာဏာဆုိတာ ြပည်သူက အပ်�ှင်းတာဟဆုို
သည့် ေရွးေကာက်ခံအစုိးရကမူ ြပည်သူကုိ �ငိ�ြငင်ေအာင်မလပ်ုရဲ။ ြပည်သူကုိ အလပ်ုအေက�းြပ��ိင်ုမှသာ ြပည်သူအပ်�ှင်းသည်
အာဏာကုိ ကျင့်သုံးခွင့်ရမည်ဆုိသည်ကုိ အ�ကင်းမ့ဲလက်ခံ�ကသည်။ ြပည်သူတစ်ဦးချင်း၏ လ�ဂုဏ်သိက�ာကုိ ေလးစားတနဖုိ်း
ထားရေကာင်းမှနး်သိ�ကသည်။ လကုိူ လလိူဆုက်ဆံတတ်�ကသည်။ သိ� ေ�ကာင့်ပင် လ�ဂုဏ်သိက�ာ�ှင့်အညီ �ှင်သနေ်နထုိင်လိသူု၊
လကုိူလလိူဆုက်ဆံတာပဲ ခံချင်သူတိ�က စစ်အာဏာသိမ်းတာကုိ ခါးခါးသီးသီး ဆန ့က်ျင်ခ့ဲ�ကတာပဲြဖစ်သည်။ 

ဘယ်သူမှအေ�ကာက်တရား�ှင့် မေနထုိင်လိ�ုက။ စည်ပင်ေကာ်မတီဥက� ဌတစ်ေယာက်အေနြဖင့် ြပည်သူကုိဝနေ်ဆာင်မ� ေပးခ့ဲသူ
ပီပီ ြပည်သူတိ�၏ လတ်ွလပ်ေပျာ်ရ�င်ေသာဘဝကေလးများ အဖျက်ဆီးခံရမှာကုိ ေဒ�ခင်မာရီ လက်မခံ�ိင်ု။ ဒါေ�ကာင့် စစ်
အာဏာသိမ်းမ�ကုိဆန ့က်ျင်ခ့ဲသည်။ မေတာ်မတရားအမိန ့မ်ျားထုတ်ဆင့်လာသည့် အာဏာသိမ်းအပ်ုစုေ�ကာင့် အာဏာဖီဆနေ်ရး
လ�ပ်�ှားမ� CDM ထဲ ပါဝင်လာခ့ဲသည်။ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး လထုူသပိတ်များထဲ ဝင်ေရာက်ဆင်��ခ့ဲဲသည်။ မတ်လအတင်ွးမှာပဲ စစ်
အာဏာပုိင်ေတကွ သ�ကုိလက်ကုိင်ဖိ�ှပ်ိေရးပုဒ်မ ၅၀၅ (က)ြဖင့် ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။ 

တိင်ုးြပည်တြပည်လံးုကုိ လက်နက်အားကုိးြဖင့် ရမ်းကားအပ်ုချ�ပ်ေနသည့်အချနိမှ်ာ ဖိ�ှပ်ိေရးလက်ကုိင်ဒတ်ုတစ်ခုြဖစ်သည့်
ရဲစခနး်အချ�ပ်ထဲမှာလည်း ရသင့်ရထုိက်သည့် ဥပေဒအခွင့်အေရး၊ လ�အခွင့်အေရးဆုိတာ ေဝလာေဝးပဲြဖစ်သည်။ �ှာေစး
ေချာင်းဆုိးလိ�ပင် ဘာေဆးဝါးမှ မရ�ိင်ုသည့်ေနရာမှာ၊ လကုိူလလိူ ုမ�ကည့်���မေစာင့်ေ�ှာက်သည့်ေနရာမှာ ေရာဂါေဝဒနာအခံ�ိှသူ
အဖိ�  အေြခအေနက ပုိလိ� ဆုိးဝါးလာခ့ဲသည်။ မိသားစုဝင်ေတကွ ကျနး်မာေရးအရ ေဆး�ုံေဆးခနး်ပိ� ကုသဖိ�  ေတာင်းဆုိခ့ဲ
ေသာ်လည်း လျစ်လျ����ခံခ့ဲရသည်။ ဖူး�ွန ့�်ပွင့်သစ် လငူယ်လရွူယ်ေလးေတကုိွပင် ဦးေခါင်းတည့်တည့် ချနိရွ်ယ်ပစ်သတ်ခ့ဲ�ကသူ
တိ�အတက်ွ သူတိ� ကုိအလပ်ုအေက�းမြပ�သည့် လ�အသက်တစ်ေချာင်းဆုိတာ ဘာမှတနဖုိ်းမ�ိှ။ သ�ဘာသာ တြခားတနည်းနည်းြဖင့်
ေသသွားလ�င်လည်း ပုိေတာင်ေကျနပ်စရာေကာင်းေသးသည်မဟတ်ုလား။ 

Page 30



ဒါမှ အာဏာဆုိတာ ေသနတ်ေြပာင်းဝမှာ�ိှမှနး် လေူတနွားလည်လာ�ကမှာမဟတ်ုလား။ ဘယ်ေလာက်ရံွ�ှာစက်ဆုပ်စရာေကာင်း
လိက်ုသည့် စစ်အာဏာ�ှင်စနစ်ဆုိတာ ေဒ�ခင်မာရီ (ေခ�) ဖွားချ�ိက သ�အသက်ကုိရင်း၍ သက်ေသြပသွားခ့ဲသည်ဟဆုိုရမည်။
 

ဒီေန ့ မင်းကင်းနယ်တဝုိက်က ြပည်သူတိ�၏ေတာ်လှနေ်ရးေခ�သံများကုိ နားစွင့်လိက်ုပါ။ ဖွားချ�ိတိ� လိ ု ေ�ဦွးသူရဲေကာင်းေတွ
ေပးဆပ်ခ့ဲရတာ မည်မ�ထုိက်တနေ်�ကာင်း သိ�ိှရမည်။ ကုိယ့်လတ်ွလပ်မ�နဲ ့ အခွင့်အေရးအတက်ွ တိက်ုပဲွဝင်ရဲတာလည်း လ�
ဂုဏ်သိက�ာပဲ မဟတ်ုပါလား။

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

-မင်းကင်း�မိ�နယ် စည်ပင်ေကာ်မတီ ဥက� ဌ။
-စစ်အာဏာသိမ်းအ�ပီးတင်ွ အာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ� CDM တင်ွပါဝင်။
-စစ်အာဏာသိမ်းမ�ဆန ့က်ျင်ေရး ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး လထုူဆ��ြပပဲွများတင်ွပါဝင်ခ့ဲ။
-မတ်လအတင်ွး ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ြဖင့် ဖမ်းဆီးတရားစဲွဆုိခံရ။
-ဇူလိင်ု ၂၁ ရက်မနက်တင်ွ ရဲအချ�ပ်စခနး်ထဲ၌ ကျဆုံး။

 

“ကျေနာ်တိ� �လွနခ့ဲ်တဲ ့�ှစ်ရက်ေလာက်ကတည်းက ေဆး�ုံတက်ခွင့်ေတာင်း
တယ်။ မေပးဘူး။ ဒီေနမ့နက်ခင်း မင်းကင်းရဲစခနး်အချ�ပ်ထဲမှာပဲ ဆီးချ�ိ

ေတတွက်�ပီး ဖွားချ�ိက ေသဆုံးသွားတယ်။”
(မိသားစုဝင်တစ်ဦး)
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မမုိးသူ (ခ) မုိးသူဇာေထွး
အသက် - ၄၂ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇူလိင်ု (၂၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - အင်းစိနေ်ထာင်၊ ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - ခရမ်း�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။ 

မမုိးသူကုိ ဇွနလ် ၁၅ ရက်ေနမှ့ာ ခရမ်း�မိ� ေြမနလီမ်း�ိှ အိမ်ကေန လာေရာက်ဖမ်းဆီးေခ�ေဆာင်သွားခ့ဲသည်။ ထိ� ေနာက် ပုဒ်မ ၅၀၅
(က) ြဖင့် အမ�ဖွင့်စဲွဆုိ�ပီးေနာက် အင်းစိနအ်ကျ�်းေထာင်သိ�  ပိ� လိက်ု�ကသည်။ ထုိသိ� ဖမ်းဆီးေခ�ေဆာင်သွားစ�်က မမုိးသူမှာ မည်
သည့်ကျနး်မာေရးြပဿနာမှ မ�ိှခ့ဲ။ ေသွးတိးု၊ ဆီးချ�ိ၊ �ှလံးုေရာဂါေတလွည်း မ�ိှခ့ဲ။ အသက် ၄၂ �ှစ် ကျနး်မာ�က့ံခုိင်သည့်
အမျ�ိးသမီးတစ်ဦးြဖစ်သည်။ 

ထိ� ေနာက် ဇူလိင်ုလ ၁၄ ရက် မိသားစုမှ ေနာက်ဆုံးေထာင်ဝင်စာသွားေရာက်ေတ�ဆုံခ့ဲအ�ပီး ဇူလိင်ုလ ၁၈ ရက်တင်ွ အေရးေပ�
ေဆးဝါးကုသရန ်အမျ�ိးသမီးေဆး�ုံကုိ ပိ� ေဆာင်ခ့ဲသည်ဟ ုအာဏာပုိင်ေတဘွက်က ဆုိသည်။ ဇူလိင်ုလ ၂၂ ရက်ေနမှ့ာေတာ ့မမုိး
သူ အင်းစိနအ်ကျ�်းေထာင်အတင်ွး ေသဆုံးသွားခ့ဲ�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း မိသားစုဆီ အေ�ကာင်း�ကားလာေလသည်။ တစ်လေကျာ်ေလး
အတင်ွး ဘယ်ေတမွျား ြဖစ်ခ့ဲပါလိမ့်။ �ပီးခ့ဲတဲတ့စ်ပတ်ေကျာ် ေထာင်ဝင်စာမှာတင် ကျနး်ကျနး်မာမာေတ�ဆုံခ့ဲပါလျက် အြဖစ်
အပျက်က မယုံ�ိင်ုေအာင် ြမနဆ်နလ်နွး်သည်။

�ှလံးုေရာဂါအေမာေဖာက်�ပီး ေသဆုံးြခင်းြဖစ်�ိင်ုတယ်လိ�  ေထာင်အာဏာပုိင်ေတဘွက်က အေ�ကာင်းြပခ့ဲေသာ်လည်း မိသားစုက
မယုံ�ကည်ခ့ဲ။ နာေရးကူညီမ�ကားတစ်စီးြဖင့် အေလာင်းကုိ သွားသယ်ေသာအခါ မျက်�ှာကေလးေလာက်ပဲ ြမင်ခွင့်ရခ့ဲသည်။ ေသမ�
ေသခင်း ေဆးမှတ်တမ်း ေသချာယူခွင့်မရခ့ဲ။ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ တတိယလ�ိင်းြပင်းထနေ်နချနိြ်ဖစ်ေသာေ�ကာင့် ြမနြ်မနဆ်နဆ်နပဲ်
သ�ဂ��ဟ်လိက်ု�ကရသည်။ မမုိးသူကုိလည်း ကုိဗစ်ေ�ကာင့်ပင် ယခုလိ ု �ုတ်တရက်ေသဆုံးြခင်း ြဖစ်�ိင်ုေ�ကာင်း မိသားစုက
ယုံ�ကည်ခ့ဲသည်။ 

ဇူလိင်ုလ ၂၀ ရက်ေနက့လည်း အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီအဖ�ဲချ�ပ်၏ ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးဉာဏ်ဝင်း ထုိအင်းစိနေ်ထာင် မှာ
အဖမ်းခံထားရစ�် ကုိဗစ်ြဖင့်ေသဆုံးခ့ဲရသည်။ သ�ကုိေတာ ့ ရနကု်နေ်ဆး�ုံ�ကီးသိ�  ပိ� ေဆာင်ကုသခ့ဲသြဖင့် ကုိဗစ်ြဖင့် ေသဆုံး
ေ�ကာင်း မဖုံးကွယ်�ိင်ုခ့ဲ။ ဒါေတာင် တိက်ု�ုိက်ဝနမ်ခံဘဲ အာဏာလစုစ်အပ်ုစုက ကုိဗစ်ေနာက်ဆက်တွဲြဖစ်တတ်သည့် ေရာဂါများကုိ
လက်ည��ိးထုိးကာ ြပင်ပေရာဂါ�ှစ်မျ�ိးေ�ကာင့်ဟ ုေဝ့လည်ေ�ကာင်ပတ်လပ်ုခ့ဲ�ကေသးသည်။ 

တကယ်ေတာ ့သူတိ� ထုံးစံအတိင်ုး တာဝနယူ်လိစိုတ် ကင်းမ့ဲြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ အင်းစိနေ်ထာင်အတင်ွး ကုိဗစ်ေရာဂါ ကူးစက်မ�များ
�ိှေနသည်ဟ ု မလ�ဲသာ၍ ဝနခံ်ခ့ဲ�ကေသာ်လည်း ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိမ�များ၊ လံေုလာက်ေသာ တာဝနယူ်ေဆာင်
ရွက်မ�များ မ�ိှခ့ဲ။ အကျ�်းေထာင်များတင်ွ ကုိဗစ်ကူးစက်ခံထားရသူ (၃၇၅) ဦး�ိှ�ပီး ေသဆုံးသူ (၆) ဦး�ိှခ့ဲသည်ဟဆုိုေသာ်လည်း
အမှနတ်ကယ်ြဖစ်ပွားမ�နဲ ့ ေသဆုံးမ�က ဒါထ့က်များ�ိင်ုတယ်ဆုိတာကေတာ ့ေဗဒင်ေမးစရာ မလိ။ု 

�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများြဖစ်သည့် ေရ�ညဝါဆရာေတာ်၊ ကုိမင်းေသွးသစ်၊ ဦးေကျာ်ဟိးု၊ ဦးဟံသာြမင့်တိ�သည်လည်း ကုိဗစ်
သံသယြဖင့် ရနကု်နေ်ဆး�ုံ�ကီးတင်ွ ကုသမ�ခံယူခ့ဲ�ကရသည်။ ကံေကာင်းလိ�  အသက်ေတာ ့မဆုံးခ့ဲ�ကရ။ 
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ထုိအချနိက် ကုိဗစ်တတိယလ�ိင်းကုိ တြပည်လံးုအြပင်းအထန ် ခံစားေနရချနိြ်ဖစ်သည်။ ေထာင်လိ ု လအူများအြပား စုေပါင်း
ေနထုိင်ရသည့်ေနရာမှာ ဘာေတြွဖစ်ေနသလဲ သက်ဆုိင်ရာတိ�က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ေဖာ်မေြပာေသာအခါ အြပင်က မိသားစု
ေတမှွာ တစ်ပူေပ��ှစ်ပူဆင့်�ကရသည်။ 

မမုိးသူ ဆုံး�ပီး ေနာက်ရက် ဇူလိင်ု ၂၃ ရက်ေနမှ့ာေတာ ့အင်းစိနေ်ထာင် မိနး်မေဆာင်မှစတင်ကာ ေအာ်ဟစ်ေ�ကးေ�ကာ်ကာ ဆ��ြပခ့ဲ
�ကသည်။ မိနး်မေဆာင်မှာ ကုိဗစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ�က ဆုိးဝါးသည့်အေြခအေနဟ ုသတင်းေတကွထွက်ေနသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ဆ��ြပ
မ�တင်ွ အမျ�ိးသမီးေထာင်ဝနထ်မ်းများပင် ပါဝင်ခ့ဲသည်ဟ ုသိရသည်။ 

ထုိေန ့ ဇူလိင်ုလ ၂၃ ရက်ေနက့ အင်းစိနေ်ထာင်တစ်ခုလံးု ဆ��ြပေ�ကးေ�ကာ်သံများ ဖုံးလ�မ်းခ့ဲသည်။ အာဏာ�ှင် ဆန ့က်ျင်ေရး
ေ�ကးေ�ကာ်သံများကုိ ေထာင်ပတ်ဝနး်ကျင်ကပင် �ကားခ့ဲ�ကရသည်။ တကယ်ေတာ ့ ေထာင်အတင်ွး ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး
အတက်ွ တာဝနမ့ဲ်မ�ကုိ မခံမရပ်�ိင်ုြဖစ်၍ အားလံးုသတိထားမိေအာင် တိက်ုပဲွဝင်ခ့ဲ�ကြခင်းပဲြဖစ်သည်။ 

ထုံးစံအတိင်ုး စစ်တပ်က ေထာင်တင်ွးဝင်ေရာက်ကာ အ�ကမ်းဖက်�ှမ်ိနင်းခ့ဲသည်။ အြပင်းအထန�ုိ်က်�ှက်ခံ�ကရ�ပီး လ ူ(၂၀) ေကျာ်
တိက်ုပိတ်ခံလိက်ုရသည်ဟ ု �ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများ�ှင့်ဆုိင်သည့် အဖ�ဲအစည်းများက ခန ့မှ်နး်ေြပာဆုိခ့ဲေသာ်လည်း ေထာင်
အာဏာပုိင်တိ�က ြငင်းဆနခ့ဲ်သည်။ 

ထုိသိ� �ြငင်းဆုိေသာ်လည်း အင်းစိနေ်ထာင်အတင်ွး ချ�ပ်ေ�ှာင်ခံထားရသူများ�ှင့် အဆက်အသွယ်မရေ�ကာင်း သက်ဆုိင်ရာ အဖ�ဲ
အစည်းများ၊ မိသားစုဝင်များ�ှင့် ေ�ှ�ေနများက ေြပာ�ကား�ကသည်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ�ကက်ေြခနေီကာ်မတီ (ICRC) ကလည်း
အကျ�်းေထာင်များအတင်ွး ေပ�ေပါက်ေနသည့် အေြခအေနများကုိ အနးီကပ်ေစာင့်�ကည့်ေနေ�ကာင်း၊ သွားေရာက်ေလလ့ာ၊
ေထာက်ပ့ံသည့်လပ်ုငနး်စ�်များ ြပနလ်ည်စတင်လိေု�ကာင်း ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ 

ဒီ�ကားထဲ ကပ်ေရာဂါ စစ်ေဆးကာကွယ်မ�ေတ ွ စနစ်တကျ ဘာတစ်ခုမှမလပ်ုဘဲ  ေထာင်ကလ ူ (၄) ေထာင်ေကျာ်ေလာက် ြပန်
လ�တ်လိက်ုေသးသည်။ “စစ်�ပီးေတာ ့ ဒီအတိင်ုးပဲ လ�တ်ေပးလိက်ုတယ်။ အပူချနိလ်ည်း မတိင်ုးဘူး။ ဒီအတိင်ုးပဲ လ�တ်ေပးလိက်ု
တာ။ မိသားစုေတလွည်း ဒီအတိင်ုး လာ�ကိ��ကတာပဲ။” ဟ ုလတ်ွေြမာက်လာသူတစ်ဦးက ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ မည်မ�ေလာက်အထိ
ြပည်သူလထုူအေပ� စိတ်ေစတနာ ကင်းမ့ဲေ�ကာင်း ေပ�လင်ွလှသည်။ 

ထုိအချနိ ်မမုိးသူလိ ုလမူသိသူမသိ မေသသင့်ဘဲ ေသခ့ဲရတဲသူ့ေတ ွေထာင်ထဲမှာေရာ၊ ေထာင်ြပင်မှာေရာ ဘယ်ေလာက် များြပားခ့ဲ
လိက်ုေလမလဲ။ ခရမ်း�မိ�က လငူယ်ေတကွေတာ ့မမုိးသူကုိ ဂုဏ်ြပ�ေသာအားြဖင့် အသံတိတ်သပိတ် ဆင်�� ဲခ့ဲ�ကသည်။ သူတိ� ��မိ�
ရဲေ�ဦွးသူရဲေကာင်းတစ်ဦးအြဖစ် ဂုဏ်ြပ�ခ့ဲ�ကသည်။ လကုိူလလိူ ု တနဖုိ်းထားရေကာင်းမှနး်မသိသည့် စစ်အာဏာ�ှင်စနစ်ကုိ
အြမစ်ြပတ်တိက်ုထုတ်သွားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ကတိသစ�ာြပ�ခ့ဲ�ကသည်။ 

ရနသူ်က ဘယ်လိနုည်းနဲပဲ့ ကျဆုံးေအာင်လပ်ုခ့ဲလပ်ုခ့ဲ ြပည်သူတိ� ရဲ��ှလံးုသားမုဒ်ဦးမှာေတာ ့သူရဲေကာင်းေတ ွပနး်လိဖူုးပွင့် ေမ�းပျ�ံ
ေအာင်ပဲွခံေန�ကမည်သာ။ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွအတက်ွ NLD ေအာင်�ိင်ုေရးစည်း�ုံးေရးအဖ�ဲဝင်အြဖစ်ေဆာင်ရွက်။
- ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးကာလအတင်ွး ခရမ်း�မိ�နယ် အေြခခံပညာလပ်ုငနး်များသမဂ��ှင့် ပူးေပါင်း၍ စစ်အာဏာ�ှင် ဆန ့က်ျင်ေရး
ဆ��ြပပဲွများကုိ ဦးေဆာင်ခ့ဲ။
- ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဇွနလ် ၁၅ ရက်ေန ့�တွင် ေြမနလီမ်းေနအိမ်တင်ွ အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီက မတရားဖမ်းဆီး။
- ဇူလိင်ု ၁၄ ရက်တင်ွ ေနာက်ဆုံးေထာင်ဝင်စာေပးပိ� ခ့ဲ။
- ဇူလိင်ု ၁၈ ရက်ေန ့�တွင် အေရးေပ�ေဆးဝါးကုသမ�ခံယူရန ်အမျ�ိးသမီးေဆး�ုံကုိပိ�ဟ ုေထာင်ကဆုိ။
- ဇူလိင်ု လ ၂၂ ရက်ေန ့�တွင် ဗဟိစံုြပအင်းစိနအ်ကျ�်းေထာင် ရနကု်နတ်င်ွ ကျဆုံး။
- မိသားစုဝင်တစ်ဦးမှ ထိနပ်င်သုဿနတ်င်ွ သ�ဂ��ဟ်ခ့ဲ။
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အသက် - ၁၉ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇွန ်(၂၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

Mai Nuam Za Thiang 

စစ်ပဲွေတြွဖစ်ေနတဲေ့နရာလည်း မဟတ်ုေသးဘူး။ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးလည်း �ဖိ�ခွင်းခံရအ�ပီး ကုိဗစ်တတိယလ�ိင်းမှာ တစ်ဦးနဲတ့စ်ဦး
�ုိင်းပင်းေစာင့်ေ�ှာက်ဖိ�  လိေုနတဲက့ာလမျ�ိး၊ ကုိဗစ်ေတ၊ွ လံြုခံ�ေရးအေ�ကာင်းြပချက်ေတြွဖင့် ထုတ်ထားသည့်အမိန ့ေ်တ ွဥပေဒေတွ
ကလည်း မ�ှင်းမလင်း မသဲမကဲွ။ 

ကေလး�မိ�သားေပမ့ဲ �မိ�နဲအ့တန�်ကာ ေဝးကွာေနခ့ဲ�ပီး ယခုမှြပနေ်ရာက်လာသူ Salai Ngun Nei Paing ဆုိသူ လငူယ်ေလးက ဆုိင်
ကယ် ေမာင်း�ပီး �မိ�ထဲဝင်လာသည်။ ညက ၉ နာရီေလာက်ေတာ�ိှ့�ပီ။ ပုံမှနအ်ချနိဆုိ်လ�င်ေတာ ့ညဦးအေမှာင်မရင့်တရင့်မှာ �မိ�မီး
ေရာင်ေတထဲွ တြဖည်းြဖည်းတိးုဝင်ရင်း ေဇာ်ပုိင်ရဲ� �မိ�အဝင်ညေတဘွာေတ ွ ဆုိချင်ဆုိပစ်လိက်ု�ိင်ုသည်။ အခုေတာ ့ ေခတ်အေြခ
အေနအရ ရင်တထိတ်ထိတ်ေမာင်းလာရသည်။ ေနာက်က ဦးေလးအတက်ွေဆးဝယ်ရန ်လမ်း�ကံ�လိက်ုလာသည့် ၁၉ �ှစ်အရွယ်
သူငယ်ချင်းမေလးကလည်း သ�အေမကုိေတ�ရန ်စိတ်ေစာေနသည်မဟတ်ုလား။ 

ဖလမ်း�မိ�နယ် Zawngkong ရွာကေတာင် ေမာင်း�ှင်လာခဲ�ကရသည်မိ�  ခရီးက ပနး်ေန�ပီ။ �နုး်ေန�ပီ။ နားချင်ေန�က�ပီ။ ေ�းွေထွး
သည့် အိမ်အရိပ်ကေလးတစ်ခုဆီ အြမနေ်ရာက်ချင်ေနသည့်စိတ်ြဖင့် လက်က လီဘာကုိနည်းနည်းတင်းလိက်ုသည်။

ေက�ေလးတစ်ခုကုိအေကျာ် အေမှာင်ထဲကေန ေသနတ်သံေလးငါးချက် ထွက်ေပ�လာ�ပီးေနာက် ဆုိင်ကယ်ေရာ သူတိ� �ှစ်ဦးပါ လငွ့်
စင်ထွက်သွားသည်။ “၉ နာရီေလာက်မှာ ဆုိင်ကယ်အသံ�ကားရတယ်။ �ကားရတဲ�့ကားကေန တစ်ခါတည်း ေသနတ်ပစ်သံလည်း
ေလးငါးချက်ေလာက် ထွက်လာတယ်။ အဲမှာတစ်ေယာက် လဲကျေသဆုံးတာက ကျေနာ့်အိမ်ေ�ှ�တည့်တည့်မှာပဲ အဲလိေုတြွဖစ်သွား
တာ။ ဘယ်သ�လက်ချက်လဲဆုိေတာ ့စစ်သားေတေွပါေ့နာ်၊ တစ်ခါတေလ သူတိ�က ဒီဘက်ကုိ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ေတနွဲလ့ာတယ်။
အဲဒီေနက့ေတာ ့ေစာေစာကတည်းက လေူတမွြမင်ေအာင် ကင်းပုနး်ေန�ကတာ” ဟ ုမျက်ြမင်သက်ေသတစ်ဦးက ေြပာြပခ့ဲသည်။ 

စစ်ေဆးရနတ်ားသည်ကုိ ရပ်မေပးတဲအ့တက်ွ ပစ်သည်ဟအုေ�ကာင်းြပသည်။ တကယ်တားသလား မတားသလားကေတာ့
ကာယကံ�ှင်ေတပဲွသိေပမည်။ �ုိးသားသည်ဆုိလ�င် အပစ်ခံရ၍ ထုိေနရာမှာပင် ေသဆုံးသွားခ့ဲသည့် Salai Ngun Nei Paing  (၂၄
�ှစ်) ၏ �ုပ်အေလာင်းကုိ လမ်းေဘးအေမှာင်ရိပ်ထဲ ခုိးေ�ကာင်ခုိးဝှက် ဘာေ�ကာင့်ပစ်ထားခ့ဲသလဲ။ 

ေနာက်ေနမ့နက်မှ မိသားစုက �ှာေဖွေတ��ိှခ့ဲ�ကသည်။ ေပါင်တင်ွေသနတ်ဒဏ်ရာရသည့် မုိင်�မ်ွဇာထျနး် (Mai Nuam Za Thiang)

(၁၉ �ှစ်) ကုိမူ ဖမ်းဆီးေခ�ေဆာင်သွား�ကသည်။ ည ၁၀ နာရီဝနး်ကျင်တင်ွ ေဆး�ုံကုိေရာက်�ိှလာခ့ဲ�ပီး ေနာက်တစ်နာရီခန ့အ်�ကာမှာ
ေသဆုံးသွားသည်ဟ ု ဆုိသည်။ ေပါင်တင်ွရသည့်ဒဏ်ရာတစ်ခုြဖင့် နာရီပုိင်းအတင်ွး ေသသည်ဆုိေတာ ့ ေသွးထွက်လနွေ်အာင်
ထားခ့ဲ�ကသည်လား။ ဘယ်ပုံေသဆုံးရသည်ကုိ�ှင်းမြပသည့်အြပင် ေနာက်ေနမ့နက် အိမ်ကုိအေ�ကာင်း�ကားေတာ ့ထုိစ�်တ�ိင်ုငံလံးု
ခံစားေနရသည့် ကပ်ေရာဂါကုိ အေ�ကာင်းြပသည်။ ကုိဗစ်ေ�ကာင့် ေသဆုံးသွားသည်တဲ။့ 
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�ှာေစးဖျားနာမ�ေတာင်မြဖစ်ဘဲ ဦးေလးအတက်ွပင် ေဆးဝယ်ရန ်ထွက်လာသည့် ကျနး်ကျနး်မာမာ ၁၉ �ှစ်အရွယ်ေလးက ေသနတ်နဲ ့
ပစ်ခံခ့ဲရအ�ပီး ချက်ချင်း�ကီးကုိဗစ်ြဖစ်ကာ ဆုံးရသည်ကုိ မိသားစုကေတာ ့လက်မခံခ့ဲ။ အေခါင်းကုိအေသပိတ်ကာ အိမ်ကုိပင် ြပန်
သယ်ခွင့်မေပးဘဲ ချက်ချင်း သခ�ျ�ိင်းကုိချကာ သ�ဂ��ဟ်ခုိင်းသည်။ မသ�ဂ��ဟ်ခင် အေခါင်းကုိဖွင့်�ကည့်�ကေတာ ့ ေသွးေတွ
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ေတ ွ ေတ�ရသည်ဟဆုိုသည်။ ကမနး်ကတမ်းဖွင့် ဓာတ်ပုံ�ုိက် ြပနပိ်တ်လိက်ုရသည်မိ�  ေဆးစစ်ချက်ေတဘွာေတွ
ေတာ ့မယူ�ိင်ုခ့ဲ�က။ သိ� တိင်ု မတရားအသတ်ခံလိက်ုရတာဆုိသည်ကုိေတာ ့အားလံးုက လက်ခံ�ကသည်။ ြပည်သူေတ၏ွအသက်ကုိ
ဖက်ရွက်ေလာက်ပင်တနဘုိ်းမထားသည့် အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ လမူဆနသ်ည့်လပ်ုရပ်ေတကွ သည်ကေလး�မိ�တစ်�မိ�တည်း ြဖစ်
ေနတာမှ မဟတ်ုဘဲ။ ဒီချင်းလငူယ်ေလး�ှစ်ဦးသာ ကံမေကာင်းအေ�ကာင်းမလှလိ�  ြဖစ်ခ့ဲရသည်မှ မဟတ်ုဘဲ။

“စစ်တပ်ရဲ� အဲလိလုပ်ုပုံလပ်ုနည်းက မထူးဆနး်ေတာဘူ့း။ (ချင်းြပည်နယ်) ဟားခါးမှာလည်း ည��်းပနး် �ှပ်ိစက်�ပီးေတာ ့ေသသွားတဲ့
သူ�ှစ်ေယာက်ကုိ ကုိဗစ်ေ�ကာင့်ေသတယ်လိ�  ေြပာတာမျ�ိးေတ�ိှွခ့ဲတယ်။” အခုဒီကေလး�မိ�ကြဖစ်ရပ်ဟာ အရပ်သားေတအွေပ�မှာ
စစ်တပ်ဟာ စစ်ရာဇဝတ်မ�ကုိ ကျ�းလနွေ်နတယ် ဆုိတာကုိ ေဖာ်ြပေနတယ်လိ�လည်း ချင်းလ�အခွင့်အေရးအဖ�ဲ CHRO က ဒတိုယ
အမ�ေဆာင်ဒါ�ုိက်တာ ဆလိင်ုး ဇအပ်ုလိနး် (Sali Zaukling) က ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ 

ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးအတင်ွး ကေလး�မိ� နာမည်ေကျာ်တာဟနး်ခံတပ်ကုိ စစ်အ�ကမ်းဖက်တပ်က အင်အားမတနတ်ဆသုံးစဲွကာ �ဖိ�
ခွင်းခ့ဲရာတင်ွ ြပည်သ�သူရဲေကာင်းများစွာ ကျဆုံးခ့ဲရသည်။ ထိ� ေနာက်ပုိင်း တနွး်ဇံ�မိ�က စခ့ဲသည့် ကုိဗစ်တတိယလ�ိင်းေ�ကာင့်
ကေလး�မိ�တင်ွ လေူပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် အသက်ဆုံး���ံးရြပနသ်ည်။ သည်�ကားထဲ အခုလိ ုမထင်ရင်မထင်သလိ ုကုိဗစ်ေခါင်းစ�်တပ်
ကာ အ�ိင်ုကျင့်သတ်ြဖတ်မ�ေတကွ ြပည်သူတိ�၏ ဘဝလံြုခံ�ေရးအာမခံချက် ကင်းမ့ဲပုံကုိေဖာ်ြပေနေလသည်။ ကပ်ေရာဂါကုိဗစ်က
ကာကွယ်ေဆးထုိးလိ�ရသည်။ သည်မထင်သလိေုခါင်းစ�်တပ်ခံေနရသည့် ကုိဗစ်ရနကုိ်ကျ ဘယ်လိကုာကွယ်ရမည်နည်း။ ကုိယ့်
ကုိယ်ကုိယ်ကာကွယ်ရန ်ခုခံစစ်မှတပါး ြပည်သူေတမှွာ ေရွးချယ်စရာမ�ိှခ့ဲပါ။

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ဖလမ်း�မိ�နယ် ေဇာလ်�းူရွာသူ။
- ဆယ်တနး်စာေမးပဲွေအာင်ြမင်�ပီး တက� သုိလ်တက်ေရာက်ရန ်ေစာင့်ဆုိင်းေနသူ။
- ဇွနလ် ၂၃ ရက်တင်ွ မိခင်ြဖစ်သူ�ှင့်ေတ�ဆုံရန ်ကေလး�မိ�သိ�လာေရာက်။
- ထုိေန ့ ည ၉ နာရီေလာက်တင်ွ ေတာင်ဖီလာရပ်ကွက် ဝနထ်မ်းအိမ်ရာအနးီ၌ စီးလာသည့်ဆုိင်ကယ်ကုိ ပစ်ခတ်ခံရ။
- ေပါင်တင်ွဒဏ်ရာရ�ိှ�ပီး စစ်ေဆး�ုံသိ�  ဖမ်းဆီးေခ�ေဆာင်သွားခ့ဲ။
- ထုိည ၁၀ နာရီဝနး်ကျင်တင်ွ ေဆး�ုံသိ� ေရာက်�ပီးေနာက် ၁ နာရီခန ့အ်�ကာတင်ွ ေသဆုံးသွားသည်ဟဆုို။
- ေနာက်တစ်ေန ့�၌ ကုိဗစ်ေပါစ့တစ်ဟဆုိုကာ အေလာင်းကုိ အေသပိတ်�ပီးြပနေ်ပး။ 
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အသက် - ၂၅ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇူလိင်ု (၂၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မဟာြမတ်မုနဘုိရား�ကီး အေ�ှ�ဖက်မုခ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မသူသူဇင်
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ေနမေပျာ်တဲဘ့ဝမှာ �ှင်သနြ်ခင်းဟာ တာွးသွားေနရသလိသုာြဖစ်ခ့ဲသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်အာဏာသိမ်းကတည်းက ေနေ့တကုိွ
တစ်ရက်ချင်း ေရတက်ွကာ ေနထုိင်လာ�ကရသည့် ြမနမ်ာြပည်သူေတရဲွ�ဘဝမှာ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး �ိင်ုကုိ�ိင်ုရမည်ဆုိသည့်
စိတ်ဓာတ်က �ငိမ်းေသသွားလိ�မရ။ တစ်ေနရာရာမှာ တနည်းနည်းြဖင့် စစ်အာဏာ�ှင်ဆန ့က်ျင်ေရးကုိ ကုိယ်လက်လှမ်းမီသည့်ေနရာ
မှာ ကုိယ်�ိင်ုသေလာက် လပ်ုေန�ကတာကုိ ေတ�ေနရသည်။ ဒီအထဲမှာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်မှသည် ယေနအ့ထိ တစ်ရက်မပျက်
လမ်းေပ�ထွက်ေနသည့် ြမေတာင်သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းလည်းပါသည်။ သံဃာေတာ်ေတကွ ြခံရံကာ လထုူလတူနး်စားေပါင်းစုံ၊ အဖ�ဲ
အစည်းေပါင်းစုံတိ�  စု�ုံးချတီက်ခ့ဲ�ကသည့် နာမည်ေကျာ်သပိတ်စစ်ေ�ကာင်း�ကီးြဖစ်သည်။

မ��ေလးသံဃာထုဆုိသည် လထုူ�ှင့်ဘယ်တနုး်ကမှ မကင်းကွာခ့ဲ။ �ှစ်ေလးလံးုမှသည် ေရ�ဝါေရာင်အထိ တာဝနေ်ကျခ့ဲသည့် ဒကာ၊
ဒကာမတိ�၏ သုံးပါးေြမာက်ရတနာအစစ်ဆုိလည်းမမှား။ ဒီေ�ဦွးမှာလည်း ေရ�ဝါေရာင်ဆရာေတာ် ဦးအာစရကုိယ်တိင်ုဦးေဆာင်၍
ြမေတာင်သပိတ်စစ်ေ�ကာင်း�ကီးေ�ှ�က ချတီက်ခ့ဲ�ကသည်။ ကာမဂုဏ်လာဘ်လာဘတိ� �ြဖင့် သံဃာထုကုိ �ဖိ�ခဲွဖျက်ဆီးကာ ဘာသာ
ေရးကုိ လထုူဖိ�ှပ်ိေရးမှာ တေလ�ာက်လံးုအသုံးချလာခ့ဲသည့် တရားလက်လတ်ွအပ်ုစုိးသူတိ�က ဒါကုိ အင်မတနေ်�ကာက်ရွ�ံသည်။
သံဃာ�ှင့်လထုူေပါင်းစည်းမ�က သူတိ�အာဏာအေြခခံေတကုိွ အရင်းကကုိင်လ�ပ်ေနသည်မဟတ်ုလား။ 

ထိ� ေ�ကာင့် ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးတေလ�ာက် ြမေတာင်သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းကုိ အရပ်ဝတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်�ဖိ�ခဲွသည်။ ကားြဖင့်ဝင်တိက်ုကာ
�ဖိ�ခဲွသည်။ သံဃာေတာ်ေတသီွတင်းသုံးသည့် ေကျာင်းတိက်ုေတထဲွအထိ ဝင်ေရာက်စီးနင်း�ဖိ�ခဲွသည်။ သည့်တိင်ု ြမေတာင်သပိတ်
က အချနိတ်န ်တစ်ေနရာရာက ထွက်ေပ�လာစ�မဲ။ မနက်ပစ်ခတ်�ဖိ�ခဲွလည်း ညေနကျ ြမေတာင်သပိတ်က လမ်းေပ�ြပနေ်ရာက်လာ
စ�မဲ။ သည်လိဇဲွုမာနအ်ြပည့်ြဖင့် ြမေတာင်သပိတ်အတက်ွ စွန ့�်လ�တ်ေပးဆပ်ခ့ဲရသည့် ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး သူရဲေကာင်းေတကွ
လည်း မနည်း။ 

ြမေတာင်သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းတင်ွ ပထမဆုံးကျဆုံးခ့ဲရသူမှာ ကုိလင်းထက်ြဖစ်သည်။ အသက် ၁၉ �ှစ်သာ�ိှေသးသည့် ရတနာပုံ
တက� သုိလ်မှ ဘူမိေဗဒေကျာင်းသား ကုိလင်းထက်မှာ ြမေတာင်စစ်ေ�ကာင်း၏ ဒိင်ုးကာအဖ�ဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်သည်။ သပိတ်စစ်
ေ�ကာင်းကုိ အကာအကွယ်ေပးရင် စစ်အ�ကမ်းဖက်တပ်ရဲ� ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ြခင်းခံလိက်ုရသည်။ အေလာင်းကုိ လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲ
ေတကွ ယူေဆာင်သွားသည်။ မိဘေတကုိွယ်တိင်ု သ�ဂ��ဟ်ခွင့်မရခ့ဲ။

အာဏာသိမ်း�ပီး (၁၆၉) ရက်ေြမာက်ေန ့ ဇူလိင်ုလ ၂၇ ရက်တင်ွ မနက်ပုိင်းထွက်လာသည့် ြမေတာင်စစ်ေ�ကာင်းကုိ ေနလ့ည် ၁၂
နာရီခဲွေလာက်မှာ မဟာြမတ်မုနဘုိရား�ကီး အေ�ှ�ဘက်မုခ်နားမှာ ပစ်ခတ်�ဖိ�ခဲွခ့ဲသည်။ ယူနေီဖာင်းဝတ် စစ်သား�ှင့်ရဲများမဟတ်ု။
ရပ်ေကျးအပ်ုချ�ပ်ေရးမ�းေခါင်းေဆာင်သည့် အရပ်ဝတ်�ှင့်ေသနတ်ကုိင်များက စည်းကမ်းမ့ဲရမ်းကားစွာ ပစ်ခတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။
လငူယ် (၃) ဦး ကျည်ထိမှနခ့ဲ်�ပီး မသူသူဇင်ဆုိသည့် အသက် ၂၅ �ှစ်အရွယ် အမျ�ိးသမီးေလး�ှင့် အြခားေယာကျာ်းေလးတစ်ဦးတိ�
ကျဆုံးခ့ဲရသည်။ ထုံးစံအတိင်ုး ဒဏ်ရာတနး်လနး် ေသွးတနး်လနး်�ှင့် တရွတ်ဆဲွကာ ေကာက်တင်သွား�ကသည်။ 



မိသားစုကေတာင်းဆုိခ့ဲေသာ်လည်း အေလာင်းကုိြပနမ်ေပး။ စစ်တပ်ထဲမှာ သ�ဂ��လ်လိက်ု�ပီဟဆုိုသည်။ ဥပေဒကုိ ေဖာက်ဖျက်
သလိ ုလ�ကျင့်ဝတ်လည်း ကင်းမ့ဲလနွး်လှသည်။ 

“စစ်သားတိ� ၊ ရဲတိ�က ပစ်တာမဟတ်ုဘူး။ ဒီစစ်တပ်က ခန ့ထ်ားတဲ ့အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�းေပါ။့ ဒီဘက်က အေခ�ဆုိရင် ပျ�ေစာထီးေပါ ့
ေလ။ သူေဆာင်ထားတဲ ့ပစ�တိနုဲ ့ ပစ်တာ။ ဒါ�ှင်း�ှင်းေလးပဲ လသူတ်မ�ကုိ ဖုံးကွယ်ချင်လိ�  အေလာင်းြပနမ်ေပးတာေပါ”့ဟ ု ြဖစ်စ�်
ကုိ သိ�ိှသူတစ်ဦးက ေြပာြပခ့ဲသည်။ လသူတ် အေလာင်းေဖျာက်ဆုိတာ ပုိအြပစ်�ကီးတဲ ့ရာဇဝတ်မ�တစ်ခုမဟတ်ုလား။ အခုေတာ့
အာဏာပုိင်ဆုိသည့်လေူတကွ ြဖစ်�ုိးြဖစ်စ�်တစ်ခုလိ ုလယ်ွလယ်ွကေလး ကျ�းလနွေ်န�ကသည်။ အြပစ်ကျ�းလနွမှ်နး်သိေနသည့် သူ
တိ�အတင်ွးစိတ်ေ�ကာင့် ဖုံးဖိေဖျာက်ဖိ�  �ကိ�းစားေန�ကြခင်းလည်းြဖစ်သည်။ လသူတ်�ပီး အေလာင်းကုိြပနေ်ဖာ်ကာ သက်ေသကျည်
ဆံကုိထုတ်သည်။ လသူတ်�ပီး ရင်ခဲွ လပ်ုချင်ရာလပ်ု�ပီး ချက်ချင်းမီး����ိသ�ဂ��ဟ်ခုိင်းသည်။ လသူတ်�ပီး အစုလိက်ုအြပံ�လိက်ု မီး����ိ
ပစ်သည်။ လသူတ်�ပီး အေလာင်းကုိြပနမ်ေပးဘဲ ေဖျာက်ပစ်သည်။ 

အသက်ကင်းမ့ဲေနသည့် သနားစရာသမီးငယ်ေလး၏ ေနာက်ဆုံးမျက်�ှာေလးကုိမှ မိဘေတမှွာ ြမင်ေတ��ခွင့်မရလိက်ု။ သူငယ်ချင်း
ရဲေဘာ်ရဲဘက်ေတကွ သူတိ�ချစ်ေသာသူရဲေကာင်းမေလးရဲ� ဓာတ်ပုံေဘာင်ေလးေတကုိွကုိင်ကာ ပနး်ေခွပနး်ြခင်းကေလးတိ� �ြဖင့်
ရည်စူးသ�ဂ��ဟ်လိက်ု�ကရသည်။ ကုသုိလ်ေကာင်းမ�ြပ� အမ�ေဝလိက်ု�ကရသည်။ အ�ုိးြပာေလးကုိမ� ဖွဖွဆုပ်ကုိင်ခွင့်မရ�က။
မုိးေကာင်းကင်ြပာြပာေပ� ေနာက်ဆံတငင်ငင်�ှင့် လငွ့်ဝဲေဝ့တက်သွားသည့် မီးခုိးမ�င်ေလးကုိမ� လှမ်းေမ�ာ်ေငးခွင့်မရ။ 

အာဏာသိမ်း�ပီး ၉ ရက်အ�ကာမှာ ြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင်ေခါင်းထဲ ကျည်ဆံတစ်ေတာင့်စုိက်ဝင်သွားခ့ဲသည်။ အခု အာဏာသိမ်း�ပီး ၁၆၉ ရက်
အ�ကာမှာ မသူသူဇင်ရဲ�ေခါင်းထဲ ေနာက်ကျည်ဆံတစ်ေတာင့် စုိက်ဝင်သွားခ့ဲြပနသ်ည်။ သူတိ�က ေခါင်းကုိပစ်တယ်၊ ေတာ်လှနေ်ရး
က �ှလံးုသားထဲမှာ�ိှတာ ဆုိသည့် ကျဆုံးသူ ကဗျာဆရာခက်သီရဲ� ကဗျာေလးအတိင်ုးပင်။ လခူျစ်လခူင်များသည့် ြပာကလက်စိန်
ေလး မသူသူဇင်တစ်ေယာက် သူအ�မဲကုိင်ေဆာင်သည့် အလံတိင်ုလိ ု ြမေတာင်သပိတ်ထိပ်ဦးမှာ တလလူလူငွ့်ေနဦးမှာဟ ုသ�လပ်ု
ေဖာ် ကုိင်ဖက်ေတကွ ယုံ�ကည်�ကသည်။ စုိက်ဝင်သွားတဲက့ျည်ဆံနဲအ့တ ူ ေခါင်းငံ� မခံခ့ဲဘူးဟ ုလမ်ွးတခ့ဲ�ကသည်။ ေနာက်တစ်ေန ့
ဇူလိင်ု ၂၈ ရက်ေန ့ ညေနမှာ ြမေတာင်သပိတ်စစ်ေ�ကာင်း မ��ေလးရဲ�လမ်းမတစ်ေနရာမှာ ြပနလ်ည်ေပ�ထွက်လာခ့ဲသည်။ ကျဆုံး
သွားခ့ဲသူ မသူသူဇင်ကုိ အေလးြပ�ရင်း အလံမလဲဘဲ ြပနထ်လာတာဟ ုဆ��ြပချတီက်ရာတင်ွ ပါဝင်လာသူတိ�က ခုိင်မာြပတ်သားစွာ
ေြပာဆုိခ့ဲ�ကသည်။ ဒီလိေု�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးက မ�ိင်ုဘဲ�ိှပါမ့လား။ 

အေလာင်းကုိေဖျာက်လိ�ရတယ်၊ အမ�ကုိ ေဖျာက်လိ�မရဘူးဆုိတာ ရာဇဝတ်သားေတ ွတစ်ေနသိ့�ကရမည်။ ဒီအမ�ေတကွ ေြပးလိ�
လတ်ွမှာတဲလ့ား။ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ြမေတာင်သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းတင်ွ တရက်မပျက် ေ�ှ�တနး်မှအလံကုိင်ကာ ဦး ေဆာင်ချတီက်ခ့ဲသူ။
- မဟာြမတ်မုနဘုိရား�ကီး အေ�ှ�ဘက်မုခ်အနးီ သပိတ်�ဖိ�ခဲွခံရရာတင်ွ ဦးေခါင်းကုိ ကျည်ထိမှနက်ျဆုံး။
- အေလာင်းကုိ မိသားစုဝင်ေတထံွ ြပနမ်ေပးဘဲ မ��ေလးေတာင်ေြခက ခမရ (၉၅) တပ်ထဲမှာ မီးသ�ဂ��ဟ်။
- စစ်အာဏာသိမ်း�ပီး ၁၆၉ ရက်ေြမာက်ေန ့�တွင် ကျဆုံးခ့ဲရသည့် ေ�ဦွးသူရဲေကာင်းအြဖစ် ဂုဏ်ြပ�မှတ်တမ်းတင်။
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တစ်ဖ�ဲလံးုက ြပာေလာင်ခတ်တတ်လိ�  ချစ်စ�ိးုနဲ ့ "ြပာကလတ်စိန"် လိ�
ေခ��ပီး စ�က ေနာက်�ကနဲ။့ လခူျစ်လခူင်ေပါတဲ ့ကေလးမေလး။ 

စုိက်ဝင်သွားတဲ ့ကျည်ဆနန်ဲအ့တ ူေခါင်းငံ� မခံခ့ဲဘူး။ 
ေအာင်ပဲွတစ်ေန ့ အမ�ကုသုိလ်ထပ်ေပးေဝ�ကပါဦးမယ်။ 

အခုေတာ ့ခဏ အနားယူလိက်ုပါဦး"
 (ြမေတာင်စစ်ေ�ကာင်းက ရဲေဘာ်ရဲဘက်တစ်ဦး)



အသက် - ၂၉ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဩဂုတ် (၁၀) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ၄၄ လမ်း၊ ဗုိလ်တေထာင်�မိ�နယ်၊ ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - ဗုိလ်တေထာင်�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။ 

“ေသေသာ်မှတည့် ေ�သာ်…ေကာင်း၏” ဆုိတာ နာမည်ေကျာ်ဝတ� �တစ်ပုဒ်ရဲ�နာမည်၊ သမုိင်းဝင်ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲက လေူတ ွရင်ထဲစဲွ
ကျနရ်စ်ေစခ့ဲတဲ ့သမုိင်းတင်ွခ့ဲတဲ ့စာသား။ ဆန ့က်ျင်ေတာ်လှနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ� တစ်ခုအတက်ွေတာ ့အြမင့်ဆုံး တိက်ုပဲွဝင်စိတ်ဓာတ်
ကုိ ေဖာ်��နး်ြခင်းပဲြဖစ်သည်။ �သဂုတ်လ ၁၀ ရက် ညေနခင်းမှာ ရနကု်န�်မိ� ၄၄ လမ်းက ေပ ၅၀ နးီပါး အြမင့်�ိှ တိက်ုခနး်တစ်ခုက
ေန လငူယ် (၅) ဦး ခုနခ်ျသွား�ကသည်။ ကွနက်ရစ်သားေတခွင်းထားသည့် ဟိးုေအာက်က ေနာက်ေဖးလမ်း�ကားထဲကုိ အတနွ ့်
အဆုတ်မ�ိှ ခုနခ်ျပစ်လိက်ု�ကသည်။ "အလတ်ွ�ကီးခုနခ်ျသွားတာ၊ အလတ်ွ�ကီးခုနခ်ျသွားတာ" ဟ ု ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးသည့်
အ�ကမ်းဖက်သမားတစ်ေယာက်ကပင် ပါးစပ်ေဟာင်းေလာင်းြဖင့် အံအ့ားတ�ကီး ရွတ်ဆုိကျနရ်စ်ခ့ဲရေလာက်ေအာင် စွန ့စ်ား
ေပးဆပ်သွားခ့ဲ�ကသည်။ 

ေနာက်တစ်ခါဆုိရင် အဖမ်းမခံေတာဘူ့း၊ အသက်အေသခံလိက်ုမယ်ဟ ု ေြပာခ့ဲဘူးသည့် မေဝေဝြမင့် (ခ) ပနး်သီး တစ်ေယာက်
လည်း သူတိ� နဲအ့တ ူခုနခ်ျသွားခ့ဲသည်။ စ�ိးုဝ�ိက်မင်းသမီးလိ ုဂါဝနအ်ြပာ�ေုလးက ကွနက်ရစ်သားနဲေ့ဆာင့်�ုိက်�ပီး ေသွးအိင်ုထဲရ�ဲ
နစ်ေနတာကုိ ေညာင်ကုိင်းေတအွေပ�က တိတ်တဆိတ်ငံ� ခုိး�ကည့်စ�် ရင်နင့်ဖွယ်ေတ�လိက်ုရသည်။ ဒီဓာတ်ပုံေလးနဲ ့ အလတ်ွ�ကီး
ခုနခ်ျသွားတာ ဆုိသည့်အသံက တြပည်လံးု�ိှ ြပည်သူေတ၏ွရင်ကုိ ထိခုိက်ေ�ကကဲွေစခ့ဲသည်။ �ပီးေတာ ့ သူတိ�အားလံးုရဲ� စိတ်
�ှလံးုသားထဲမှာ ပ့ဲတင်ြမည်ကျနရ်စ်ခ့ဲတာကလည်း “ေသေသာ်မှတည့် ေ�သာ်...ေကာင်း၏” ပဲြဖစ်သည်။

“ေြမ�ကီးေပ�ခုနခ်ျလိက်ုတာ မုိးေပ�မှာ �ကယ်ကေလးေတြွဖစ်သွားတယ်”။ ေပးဆပ်စွန ့�်လ�တ်သူတိ�ဟာ ဘယ်ေတာမှ့ သမုိင်း
ေြခဖဝါးေအာက်မှာ ဖုနမ်�န ့ေ်လးေတ ွ ြဖစ်မသွားဘူး။ မိသားစုအေပ� ချစ်ခင်တယ်ွတာသည့် သာမနသူ်လိကုိုယ်လိ ု အိမ်ေထာင်
သည် အမျ�ိးသမီးတစ်ဦးဘဝမှ ေနြပည်ေတာ်က မြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင်ကျဆုံးအ�ပီးမှာေတာ ့နဂုိတည်းက မဟတ်ုမခံစိတ်ဓာတ်�ိှသူ မေဝ
ေဝြမင့်တစ်ေယာက်  ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမှာ သူတတ်�ိင်ုသည့်ဘက်က ပါဝင်လာခ့ဲသည်။ ေကျာက်ေြမာင်းစု�ုံးမ�တစ်ခုမှာ အြခား
လ ူ (၁၈) ဦး�ှင့်အတ ူ မေဝေဝြမင့် အဖမ်းခံခ့ဲရသည်။ ေနာက်တစ်ေန ့�ညေနမှာ လတ်ွလာေပမယ့် ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်တာေတ၊ွ
ေစာ်ကားအ�ိင်ုကျင့်တာေတ၊ွ ြမင်လာခံစားလာရတာက ဒဏ်ရာတစ်ခုလိ ုပါလာသည်။ 

ဖမ်းဆီးတာေတကွ ရမ်းကားလနွး်သလိ ု ည��်းပနး်စစ်ေ�ကာတာေတကွ လမူဆနလ်နွး်သည့် လပ်ုရပ်ေတေွ�ကာင့် အာဏာသိမ်း
စစ်တပ်၏ သရဲသဘက် ဆနမ်�ကုိ ြပည်သူအားလံးုက ရံွေ�ကာက်�ကီးြဖစ်ေနခ့ဲသည်။ အတိတ်ကာလတေလ�ာက် ြပည်သူအေပ�
ေ�ကာက်စိတ်သွင်း�ပီး အပ်ုချ�ပ်လာခ့ဲ�ကသူများက ဒီတစ်ခါလည်း ေနာက်တစ်ခါ မျက်လ�ာေတာင်လှနမ်�ကည့်ရဲေလာက်ေအာင်
လပ်ုပစ်မည်ဟ ုစိတ် ပုိင်းြဖတ်ထားပုံရသည်။ လမ်းေပ�မှာပစ်သတ်သည်။ မေသမ�ှင်ကုိ မီး����ိသတ်သည်။ ေသွးေ�ကာင်း�ကီးထင်
ကျနရ်စ်ေအာင် လမ်းေပ�မှာ တရွတ်ဆဲွေခ�သွားသည်။ ညေနလာေခ�သွား�ပီး မနက်အေလာင်းလာယူခုိင်းသည်။ ဘယ်ေလာက်
ထိတ်လန ့တ်နုလ်�ပ်စရာေကာင်းလိက်ုပါသလဲ။ လစိူတ်ကင်းမ့ဲလနွး်လိက်ုပါသလဲ။ 

မေဝေဝြမင့် (ခ) ပနး်သီး
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ဒီေ�ကာက်စိတ်ေ�ကာင့် ေနာက်ဆုတ်လိက်ုလ�င်၊ ဒီေ�ကာက်စိတ်ေ�ကာင့် အ��ံးေပးလိက်ုလ�င်၊ ���ံးသွားရင်ပုိေ�ကာက်ဖိ�  ေကာင်း
တယ်ဆုိတာ သိလိက်ုတဲအ့ခါ ေ�ကာက်စိတ်ကုိ ေကျာ်လ�ား�ိင်ုသည်။ ေ�ကာက်စိတ်ရဲ�အလနွမှ်ာ ကုိယ်လိခုျင်တဲဘ့ဝတစ်ခု၊
အားလံးု ၏လိခုျင်တဲဘ့ဝတစ်ခု�ိှတယ်ဟ ု သိလိက်ုသည့်အခါ ေ�ကာက်စိတ်က မေြခာက်လှန ့�်ိင်ုေတာ။့ ယုံ�ကည်မ�က ေ�ကာက်
စိတ်ကုိ ေအာင်�ိင်ုသည်။ ဒီလိနုဲ ့ ေကျးက�နဆ်နတဲ်ဘ့ဝ၊ ေ�ကာက်လန ့ဒ်းူေထာက်ေနရတဲဘ့ဝထက် ေသြခင်းတရားကုိ မေ�ကာက်မ
ရွ�ံ  ရင်ဆုိင်သွားခ့ဲ�ကြခင်းပင်။ 

တကယ်ဆုိလံြုခံ�ေအးချမ်းတဲ ့ မိသားစုဘဝေလးကုိ ဘယ်သူစွန ့�်လ�တ်ချင်ပါမ့လဲ။ ကုိယ့်ကုိယ်ပွားကေလးလိ ုအရိပ်ကေလး တ
�ကည့်�ကည့်�ကည့်ရင်း အိပ်မက်အ�ကီး�ကီးေတမွက်ခ့ဲရတဲ ့ ချစ်စရာသမီးေလးကုိ မေဝေဝြမင့်တေယာက် အခုလိထုားရစ်ခ့ဲဖိ�
ေယာင်လိ�ေတာင် စ�်းစားခ့ဲဘူးမည်မဟတ်ု။ ကုိကုိနဲသ့မီးေလးကုိချစ်တယ်၊ ဒီမိသားစုေလးနဲေ့နရတာေပျာ်တယ်လိ�  တဖွဖွေြပာခ့ဲ
ဖူးတာမဟတ်ုလား။ အခုေတာေ့မေမေကာဟေုမးလာသည့်အခါ သမီးအ�မဲ�ှစ်သက်သည့်အိပ်ယာဝင်ပုံြပင်ေလးထဲက အေတာင်ပံ
နဲ ့ နတ်သမီးြဖစ်သွား�ပီဟ ုသမီးေကျနပ်မှာမဟတ်ုသည့်အေြဖကုိပဲ ရင်နင့်နင့်�ှင့် ေပးခ့ဲရသည်။ 

ဇနးီြဖစ်သူ၏ အေလာင်းကုိ ြပနသ်ယ်ယူခွင့်မရ၊ သ�ဂိ�ဟ်ခါနးီမှ မျက်�ှာကေလးပဲ ခဏလှပ်ြပကာ ြမင်ခွင့်ေပးသည်။ သူေသရင်
မီးမ�� �ိပါနဲ ့၊ မီးကုိေ�ကာက်တယ်ဟ ု ေြပာဘူးခ့ဲသည့် ဇနးီသည်၏အလိကုို မေဝေဝြမင့်၏ခင်ပွနး်ခမျာ မြဖည့်�ိင်ုခ့ဲ။ အာဏာပုိင်
ေတကွ သ�ဇနးီကုိမီးသ�ဂိ�ဟ်ပစ်လိက်ုသည်။ �ပီးေတာ ့အလမ်ွးေြပ အတ်ုဂူေလး�ှင့် ေအးချမ်းရာဗိမာနက်ေလး ြပ�လပ်ုေပးချင်ခ့ဲ
သည့်တိင်ု အ�ုိးြပာကုိမ� ေတာင်းခွင့်မရခ့ဲ။ ဥပေဒမ့ဲကျ�းလနွခ့ဲ်သူတိ�က လပ်ုရဲရင်ခံရဲတယ်ဆုိသည့် သတ� ိစိတ်ကေလးေတာင်မ�ိှ။
အားလံးုစည်းမျ�်းအတိင်ုးလပ်ုတာဆုိသည့် စကားတစ်ခွနး်ြဖင့် သမုိင်းကုိ ေဖျာက်ဖျက်ပစ်ဖိ�  �ကိ�းစား�ကသည်။

�သဂုတ်လ ၁၁ ရက်ညေနပုိင်း ေရ�ြပည်သာက ေချာင်ကျကျ မထင်မ�ှား ကျ�ေချာင်းသုဿနေ်လးမှာ မီးခုိးေင�ေလးအြဖစ် မေဝ
ေဝြမင့် (ေခ�) ပနး်သီးတစ်ေယာက် လငွ့်ြပယ်ကွယ်ေပျာက်သွားခ့ဲပါ�ပီ။ သူ�ှင့်အတခုူနခ်ျသူ (၅) ဦးတင်ွ (၂) ဦး ကျဆုံးခ့ဲသည်။ (၃)

ဦးအြပင်းအထနဒ်ဏ်ရာရသည်။ (၂) ဦးကုိ ထုိတိက်ုခနး်တင်ွပင် ဖမ်းဆီးမိခ့ဲကာ (၁) ဦးမှာ ကံေကာင်းေထာက်မစွာ လတ်ွေြမာက်
သွားခ့ဲေ�ကာင်း ေနာက်ပုိင်းမှာသိရသည်။ ဖမ်းမိသည့် (၂) ဦးကုိ အသုံးချကာ သူတိ� ကုိ လက်နက်ေတ၊ွ မူးယစ်ေဆးေတြွဖင့် တွဲ
ကာ မဟတ်ုမတရား စွပ်စဲွအမ�ဆင်သည်။ လမူ�ကွနရ်က်ေပ�မှ အေြခအြမစ်မ�ိှ ေစာ်ကားပုတ်ခတ်သည်။

သိ� တိင်ု ြပည်သူေတကွေတာ ့ တိက်ုေပ�မှခုနခ်ျြပခ့ဲ�ကသည့် သူတိ�သတ� ိေသွးမှာ ေတာ်လှနစိ်တ်ေတ ွ ပူေ�းွလ�ိင်းထနခ့ဲ်�ကသည်။
ညီမေလးြမသ�ဲ�သ�ဲခုိင်ေ�ကာင့် မေဝေဝြမင့်ေတအွများ�ကီး လမ်းေပ�တက်လာခ့ဲသည်။ အခု တိက်ုေခါင်မုိးေပ�က ခုနခ်ျသွားသည့်
မေဝေဝြမင့်�ှင့် သူရဲေကာင်းေတေွ�ကာင့် ကျ���ံးတာထက်ေသရတာကြမတ်တယ်ဆုိသည့် ေ�ဦွးလ�ိင်းတံပုိးေတ ွ ပုိလိ� �ုိက်ခတ်
ြပင်းထနလ်ာဦးမည်သာ။ စစ်က�နဘ်ဝကလတ်ွဖိ� ဆုိရင် အလတ်ွ�ကီးခုနခ်ျ�ကဖိ�  ဘယ်သူကမှ ဝနေ်လးေန�ကေတာမ့ည်မဟတ်ု။
ထိ�အတ ူစစ်အာဏာ�ှင်ေတကုိွ အဖနင်ါးရာငါးကမ�ာေပ�က အလတ်ွ�ကီးကနခ်ျပစ်လိက်ုဖိ�လည်း ဘာအတက်ွမှ တနွ ့ဆု်တ်ေန�က
မည်မဟတ်ုေတာ။့

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ရနကု်န ်ေကာမ့�း�မိ�ဇာတိ။
- ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး စတင်စ�်ကတည်း တက်�ကစွာပါဝင်။
- ဧ�ပီလအတင်ွးက ေကျာက်ေြမာင်း လငူယ် ၁၈ ဦး ဖမ်းဆီးခံရမ�တင်ွ အဖမ်းဆီးခံခ့ဲရဖူး။
- �သဂုတ် ၁၀၊ ၄၄လမ်း အမှတ် ၃၈ သုံးလ�ာတိက်ုခနး်အား ဝင်ေရာက်စီးနင်းခံရမ�တင်ွ ၅ ထပ်တိက်ု ေခါင်းမုိးေပ�မှ ခုနခ်ျကျဆုံး။
- ခင်ပွနး်�ှင့်အတ ူ၅ �ှစ်အရွယ် သမီးငယ်ေလး ကျနရ်စ်။

“ေအာင်ြမင်ေနတဲ ့စီးပွားေရး၊ ေပျာ်ရ�င်စရာမိသားစုဘဝ ေလးကုိ ေတာ်လှနေ်ရး
အတက်ွ စေတးသွားခ့ဲ�ပီ... နာကျင်စွာနဲ ့ ဦး��တ်အေလးြပ�ပါတယ်ဗျာ။ ေနာင်တစ်ချနိ်
ေတာ်လှနေ်ရးအေ�ကာင်းေြပာ�ကတဲအ့ခါ... ဘာမှ မဟတ်ုတဲ ့က�နေ်တာ်တိ�ေတကွ...
အမတိ�  အာဇာနည်ေတရဲွ� ေပးဆပ်မ�ကုိ အ�မဲ အေလးအြမတ်ြပ�ေနမှာပါ”

ခက်ေဇာ် (စာေရးဆရာ)
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အသက် - ၂၄ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - စက်တင်ဘာ (၂၅) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေြမနကုီနး်တံတားအနးီ၊ စမ်းေချာင်း�မိ�နယ်၊ ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - ခရမ်း�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။

မခင်ခင်�ကယ်

ကျဆုံးသွားတဲ ့ငါတိ� ရဲေဘာ်ေတအွတက်ွ ဆက်လက်တိက်ုပဲွဝင်မယ်လိ�  မတ်လ ၂၉ ရက်တနုး်က သူေြပာခ့ဲတဲအ့တိင်ုး ရွာကအေမ
က စုိးရိမ်တ�ကီး ြပနေ်ခ�ေနသည့်တိင်ု မခင်ခင်�ကယ်တစ်ေယာက် အိမ်မြပနခ့ဲ်ပါ။ ေခါင်းမာစွာပင် ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ဆက်လက်
ေနထုိင်ကာ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးကုိ ယုံ�ကည်ချက်တသူူချင်းစု၍ ဆက်လက်တိက်ုပဲွဝင်ေနခ့ဲသည်။ ေတာထဲလည်းမသွား၊ လက်နက်
ကုိင်သင်တနး်လည်းမတက်ဘဲ လထုူ�ကားမှာေနထုိင်ရင် လထုူေြပာက်ကျားသပိတ်ေတကုိွ အခက်အခဲေတ�ွကားကေန အလံမလိပ်
အသံမတိတ်ေအာင် ဆက်လက်ဆင်��ခ့ဲဲ�ကသည်။

"သပိတ်ထွက်တိင်ုးပါတယ်။ လမ်းေပ�မထွက်�ိင်ုရင် သူက ကင်းေထာက်လပ်ုေပးတယ်။ ညီမတိ�အဖ�ဲ သပိတ်ထွက်ရင် ေစာင့်�ကည့်
ေပးတဲ ့အထဲပါခ့ဲတယ်" လိ�  သပိတ်စစ်ေ�ကာင်းေတ ွအတတူထွူက်ခ့ဲသည့် အမျ�ိးသမီးငယ်က စိတ်ထိခုိက်စွာ ြပနေ်ြပာြပသည်။
ထိ� ေ�ကာင့်ပင် အာဏာသိမ်း�ပီး �ှစ်လေကျာ်သည်အထိ လမူဆနစွ်ာ အ�ကမ်းဖက်�ှပ်ိကွပ်ခ့ဲေသာ်လည်း လထုူ�ုနး်ကနမ်�က ေသဆုံး
မသွားခ့ဲ။ ဆက်လက် လးူလနွ ့�ှ်င်သနေ်နဆဲြဖစ်ေ�ကာင်း သက်ေသြပကာ အာဏာလစုစ်တပ်ကုိ ေြခာက်ြခားေစခ့ဲသည်။ 

တစ်ဖက်တင်ွလည်း ေရွးချယ်စရာမ�ိှ၍ ြပည်သူတိ�၏လံြုခံ�လတ်ွလပ်မ�အတက်ွ ခုခံစစ်ဆင်�ွရဲန ်လက်နက်စဲွကုိင်ခ့ဲ�ကေသာ ြပည်
သူေတကုိွ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က အ�ကမ်းဖက်သမားဟ ု သူခုိးကလဟူစ်သလိ ု လပ်ု�ကံစွပ်စဲွလာ�ကသည်။ �သဂုတ်လအတင်ွး
တနုး်ကလည်း ဆ��ြပလငူယ်အပ်ုစုတစ်စုကုိ အ�ကမ်းဖက်ဝင်ေရာက်စီးနင်း�ပီး လက်နက်ေတ၊ွ မူးယစ်ေဆးဝါးေတြွဖင့် လပ်ု�ကံ
ဇာတ်ခင်းခ့ဲသည်။ ရနကု်န�်မိ�ကေြပာက်ကျားသပိတ်ေတကုိွ �မိ�ြပေြပာက်ကျားခုခံစစ်ြဖင့် ေရာချကာ �ှစ်ပယ်�ှင်းဖိ�  ယုတ်ယုတ်မာ
မာ�ကံစည်ခ့ဲ�ကသည်။ မခုိင်လံေုသာအေ�ကာင်းြပချက်များြဖင့် လပ်ု�ကံအာဏာသိမ်းခ့ဲသူများပီပီ ဘယ်ကိစ�ကုိမှ အမှနအ်တိင်ုးမ
ေြပာဆုိတတ်�က။ သူတပါးနစ်နာလ�င်�ပီးေရာ ယုတ်ယုတ်မာမာ �ကံစည်ေြပာဆုိတတ်�ကသည်။ တြပည်လံးု အသဲကဲွခ့ဲရသည် ၄၄
လမ်းကိစ�တနုး်ကလည်း တိက်ုေပ�မှ ခုနခ်ျကာ တိက်ုပဲွဝင်စိတ်ဓာတ်ကုိ အြမင့်ဆုံးေဖာ်ြပသွားခ့ဲ�ကသည့် ကေလးေတကုိွ ေသဆုံးခ့ဲ
�ပီးသည့်ေနာက်မှာပင် �ိင်ုငံေရးတင်မက လမူ�ေရးကိစ�ေတပွါ မဟတ်ုမတရားေြပာဆုိကာ ေစာ်ကားပုတ်ခတ်ခ့ဲ�ကသည်။ 

သိ� ေသာ် ြပည်သူတရပ်လံးု၏ မျက်စိေ�ှ�ေမှာက်မှာ သူတိ�အတက်ွ ဆိတ်ကွယ်ရာမ�ိှ။ သူတိ� လံြုခံ�ေရးအတက်ွ �မိ�အ�ှလိံက်ုလံ တပ်
ဆင်ထားသည့် စီစီတီဗီေတထွက်ပင် ြပည်သူေတ၏ွ မျက်လံးုေပါင်းသိနး်သနး်ကု ေဋက ေထာင့်စုံဘက်စုံလှသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် သူတိ�
စစ်သားေတပွင် ေသဆုံးရသည်အထိ အြပနအ်လှနပ်စ်ခတ်ရင်း �ှင်းလင်းသတ်ြဖတ်လိက်ုရပါသည်ဟဆုိုေသာ ေဟာင်ေကာင်
�ုပ်�ှင်ဇာတ်ဝင်ခနး်လိ ု လပ်ု�ကံလိမ်လည်ထားမ��ကီးတစ်ခုက ဘွားဘွား�ကီးေပ�ေပါက်လာသည်။ လငူယ်တစ်စုကုိ �ုိက်ပုတ်
ည��်းပနး်ကာ တိက်ုခနး်တစ်ခုေပ�ကဆဲွချ�ပီး ညလေူြခတိတ်အေမှာင်ရိပ်ထဲမှာ ရက်ရက်စက်စက် ေသွးေအးေအးသတ်ြဖတ်လိက်ုပုံ
ဗီဒီယုိအေထာက်အထားတစ်ခု ြပည်သူ�ကားမှာ ပျ�ံ�ှ�ံသွားသည်။ ေသွးအိင်ုထဲလဲေနသူ လငူယ်များကုိ စစ်သားများက ဝုိင်းဝနး်ကန်
ေကျာက်၍ မေသမ�ှင်ြဖစ်ေနေသာ လငူယ်များကုိ ေသဆုံးသည်အထိ စစ်တပ်က ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်သတ်ြဖတ်ြခင်းများ မျက်ဝါး
ထင်ထင် ေတ��ြမင်လိက်ု�ကရသည်။
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မိနး်မငယ်ေလးတစ်ဦးကုိ ရက်ရက်စက်စက်ပစ်သတ်ထားပုံက ြမင်သူေတရွင်ကုိ မချေိအာင်နာကျင်ေစသည်။ သူကေတာ ့ “အေမစု
အိမ်ြပနလ်ာမှ ငါတိ�အလပ်ုြပနဝ်င်မယ်” ဟ ုစစ်အာဏာသိမ်းဆန ့က်ျင်ေရး အာဏာဖီဆနလ်�ပ်�ှားမ�တင်ွ စတင်ကတည်းက ေတာက်
ေလ�ာက်ပါဝင်လာခ့ဲသည့် ကုတင် ၅၀၀ အထူးကုေဆး�ုံ�ကီးက သူနာြပ�ဆရာမေလး မခင်ခင်�ကယ်ပဲ ြဖစ်ပါသည်။ ဆရာမေလး
�ှင့် ဆရာဝနေ်လးေဒါက်တာဇင်လင်းပါ အတအူသတ်ခံလိက်ုရသည်။ �ပီးေတာ ့ဒီ�ှစ်ေယာက်က တိက်ုေလှကားကေန ေသနတ်ေတွ
ဘယ်ညာကုိင်ေြပးဆင်းလာ�ပိး သူတိ� ကုိ စတင်ပစ်ခတ်ခ့ဲတာပါတဲ။့ �ပီးေတာ ့ဒီ�ှစ်ေယာက်က တိတ်တိတ်ပုနး်ေဖာက်ြပနေ်နတဲ ့စုံတွဲ
ပါတဲ။့ ဇာတ်�ွနး်က အေတာ်ယုတ်မာသည်ဟေုြပာရမည်။ 

အလိမ်ေပ�သွားေတာ ့ ဗီဒီယုိ�ုိက်တဲသူ့ကုိ တစ်တိက်ုဆင်းတစ်တိက်ုတက် လိက်ု�ှာသည်တဲ။့ အမှနတ်ရားကုိဖုံးကွယ်ဖိ�  အေလာင်း
ကုိလည်း ကာယကံ�ှင်မိသားစုေတထံွ ြပနမ်ေပး။ မိသားစုက ဓာတ်ပုံေဘာင်ေလးေထာင်က ဆွမ်းသွပ်အမ�ေဝလိက်ု�ကရသည်။
ေသလိမှု ကုိယ့်သားသမီး၊ ကုိယ့်ညီမ၊ ကုိယ့်လင်သား ဖက်ငိခွုင့်မရခ့ဲသည့်အြဖစ်ေတကွ ဒီစနစ် ဒီစစ်အ�ကမ်းဖက်ေတ ွကျဆုံးသည်
ထိ တိက်ုပဲွဝင်ဖိ�  ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမီးေတာက်ေတကုိွ ပုိမုိေတာက်ေလာင်ေစခ့ဲသည်။ 

ငယ်စ�်ကတည်းက ဆရာဝနြ်ဖစ်ချင်ခ့ဲသူ။ အဂ�လိပ်စာအဓိကဘာသာနဲ ့ တက� သုိလ်တက်ေနတနုး် သူနာြပ�ေကျာင်း ေြပာင်းတက်
�ပီး သူနာြပ�ဆရာမေလးြဖစ်လာသူ၊ လတိူင်ုးအေပ�ကူညီတတ်�ပီး အ�မဲေပျာ်ေပျာ်ေနတတ်သူ၊ ဘဝမှာ အနာဂတ်အိပ်မက်ေတနွဲ ့
လနး်ဆနး်တက်�ကေနသူ၊ သူနာြပ�ဆရာမေလး မခင်ခင်�ကယ်တစ်ေယာက် အခုေတာ ့ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမှာ ဘဝ�ှင့်အသက်ကုိ
ေပးဆပ်ရင်း သူချစ်တဲြ့မနမ်ာြပည်�ကီးအတက်ွ သူရဲေကာင်းမီးအိမ်�ှင်ေလးအြဖစ် ထာဝရထွနး်လင်း ေနေပလိမ့်မည်။ 

ေပးဆပ်သူတိ�သာ အရာအားလံးုကုိ ရ�ိှ�ိင်ုေပသည်။

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

-      ရနကု်နတိ်င်ုး၊ ခရမ်း�မိ� ကမာမတ်စံြပေကျးရွာ ညီအစ်မသုံးေယာက်တင်ွ ဒတိုယေြမာက်သမီး။
-      ရနကု်န�်မိ� ကုတင် ၅၀၀ အထူးကုေဆး�ုံ�ကီးမှ သူနာြပ�ဆရာမ။
-      ကုိဗစ်ကပ်ေဘးေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရးတင်ွ ေစတနာဝနထ်မ်းအြဖစ်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲ။
-      ေဖ ၁ အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်တစ်ေနမှ့ာပင် စီဒီအမ်ြပ�လပ်ုခ့ဲ။
-      အာဏာသိမ်းဆန ့က်ျင်ေရးဆ��ြပပဲွများတင်ွ ေနစ့�်မပျက်ပါဝင်ရင်း ဒဏ်ရာရလနူာများအား ကုသေပးခ့ဲ။
-      စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် ည ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်တင်ွ ေြမနကုီနး်တံတားအဆင်း၌ ပစ်သတ်ခံရ။
-      ရနကု်န�်မိ� ေြပာက်ကျားသပိတ် တိက်ုပဲွများတင်ွ အခါလားေလျာ်စွာ ပါဝင်ခ့ဲ။

“ထွက်လိ�ေသတာ မဟတ်ုဘူးေနာ် 
ေသေအာင် ပစ်သတ်ေနလိ�  ေသတာ 
ထုိင်ငိေုနလိ�  �ပီးမယ့်ပဲွ မဟတ်ုဘူး။

တိက်ုယူမှ ရမယ့်ပဲွ 
ကျဆုံးသွားေသာ ငါတိ� ရဲေဘာ်ေတအွတက်ွ 

ဆက်လက် တိက်ုပဲွဝင်မယ်”
~မတ် ၂၉၊ မခင်ခင်�ကယ် (သူနာြပ�/ ကုိဗစ်

ေစတနာဝ့နထ်မ်း)
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Biak Rem Chin (ခ) ချင်းချင်း
အသက် - ၂၃ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - �ိဝုင်ဘာ (၁၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေတာတင်ွးစခနး်ေနရာ၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ေသွးေတရွယ် မျက်ရည်ေတရွယ် သခ�ျ�ိင်းကုနး်ရယ်၊ ဒါေတကွ စစ်ရဲ�အနဌိာ�ုံေတပဲွြဖစ်သည်။ ထိ� ေ�ကာင့် စစ်ပဲွကုိ မည်သူမ�မလို
လား။ စစ်ပဲွေတရွပ်ပစ်ဟ ုကမ�ာတလ�ား ေအာ်ဟစ်ေတာင်းဆုိခ့ဲ�ကသည်။ သိ� တိင်ု စစ်ကုိအရင်းြပ�သည့် အပ်ုစုတစ်စုက လ�အဖ�ဲ
အစည်း�ကီးတရပ်လံးုကုိ အ�မဲတေစဖိစီး�ှပ်ိစက်လာေသာအခါ မလ�ဲမေ�ှာင်သာ စစ်ကုိေရွးချယ်လိက်ုရတတ်သည်။ ဒါကုိ တရား
ေသာစစ်ဟ ုေခ�သည်။ မတရားဗုိလ်ကျအ�ိင်ုကျင့်သူတိ�ရနကုိ် ြပနလှ်နတိ်က်ုထုတ်ရသည့် ခုခံစစ်ပဲ ြဖစ်သည်။ သိ� တိင်ု ခုခံစစ်ပဲြဖစ်
ေစ၊ တရားေသာစစ်ပဲြဖစ်ေစ စစ်ရဲ�အနဌိာ�ုံေတကုိွေတာ ့ ေ�ှာင်ကွင်း၍မရ။ ေသွးေတ ွ မျက်ရည်ေတကုိွ အရင်းအ�ှးီြပ�ရ�မဲ
ြဖစ်သည်။ သခ�ျ�ိင်းကုနး်ေတကုိွ သူရဲေကာင်းရင်ြပင်များအြဖစ် ြဖတ်သနး်�ကရစ�မဲြဖစ်သည်။ စစ်ကုိအ�ပီးတိင်ုရပ်ပစ်ဖိ� ရာ
ေနာက်ဆုံးစစ်ပဲွတစ်ပဲွလိအုပ်သည်ကုိ လက်ခံရစ�မဲပင်။ 

ကုိဗစ်တတိယလ�ိင်းကာလမှာ ေသေကာင်းေပါင်းလဲလနူာေတကုိွ ေအာက်ဆီဂျင်ပုိက်ေတတွပ်�ပီး ေသမင်းခံတင်ွးဝကာ ဆဲွထုတ်
ကယ်တင်ခ့ဲသူ လပ်ုအားေပးသူနာြပ�ဆရာမေလးတစ်ေယာက်ကုိ �မိ�ြပင်ေတာအပ်ုထဲက စစ်စခနး်တစ်ခုမှာ ေတ�ရသည်ဆုိတာ အံ
�သစရာမေကာင်းဘူးလား။ တကယ်ေတာ ့ ြပည်သူေတကုိွကယ်တင်ဖိ�  သူ�ိှရမယ့်ေနရာကုိ သူေရာက်ေနြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။
အေရးေပ� ကုသ ကယ်တင်ြခင်း ေဆးဘက်ဆုိင်ရာသင်တနး်တစ်ခု လာေရာက်ကူညီပိ� ချေပးေနြခင်းြဖစ်သည်။ သူ�ှင့် အြခား
သင်တနး်သူ မိနး်ကေလးငယ်ေလးများပါသည်။ လနူာ�ှစ်ဦး�ှင့်အတ ူေဆးသင်တနး်ကုိအာ�ုံစုိက်ေန�ကစ�် အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်က
ဝင်ေရာက်စီးနင်းဖမ်းဆီးြခင်းကုိ သူတိ�  ခံလိက်ု�ကရသည်။ 

�ိဝုင်ဘာ ၁၆ ရက်ေနမှ့ာ ဖမ်းေခ�သွား�ပီး ၁၈ ရက်ေနမှ့ာ သူတိ�စခနး်ချခ့ဲသည့်ေနရာတင်ွ တြခားေယာကျာ်းေလး (၂)ဦး၏ အေလာင်း
�ှင့်အတ ူ ဆရာမေလးချင်းချင်းကုိပါ ေတ�လိက်ုရသည်။ နဖူးကုိ အနးီကပ် ေသနတ်ြဖင့်ေတပ့စ်သတ်သွားသည့် ဒဏ်ရာြဖင့်
သူရဲေကာင်းပီသစွာ ကျဆုံးခ့ဲရ�ှာသည်။ အြခားမိနး်ကေလးငယ်များကုိ လသူားတံတိင်ုးသဖွယ် ဓားစာခံြပ�လပ်ု အကာအကွယ်ယူ
�ပီး စစ်အ�ကမ်းဖက်တပ်ေတကွ �မိ�ထဲကုိြပနဝ်င်သွားသည်။ သူတိ�ေလးေတ၏ွကံ�ကမ�ာကလည်း မေတးွဝ့ံစရာ။ 

စစ်ပဲွတစ်ပဲွြဖစ်�ပီဆုိရင် ပထမဆုံးကျဆုံးတာ အမှနတ်ရားပဲဟ ုဆုိ�ုိး�ိှသည်။ အမှနတ်ရားအတက်ွ တိက်ုသည့်စစ်ပဲွမှာေတာ ့ဒါမျ�ိး
အြဖစ်မခံ�ိင်ု။ တကယ်ေတာ ့စစ်ပဲွေတမှွာလည်း ဂုဏ်သိက�ာ�ိှသည်။ လိက်ုနာရမည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းေတ�ိှွသည်။ ဒါေတကုိွ မ
လိက်ုနာလ�င် ေဖာက်ဖျက်လ�င် ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်သည်။ ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးတပ်ဖ�ဲများက ဒါကုိမူဝါဒတစ်ခုအြဖစ် ကုိင်စဲွကာ
အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီတပ်မေတာ်၏ ကျင့်ဝတ်စံ�ှ�နး်များကုိ တည်ေဆာက်ေနခ့ဲသည်။ အချစ်နဲစ့စ်မှာ မတရားတာမ�ိှဘူး
ဆုိသည့်စကားကလည်း အစ�်အဆက်ကျင့်သုံးခ့ဲသည့် စစ်အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်ကေတာ ့ ဒီတစ်ပဲွမှာ ဖက်စစ်အသွင်သ�ုပ်
ဘွားဘွား�ကီး ေပ�ထွက်လာခ့ဲသည်။ ေဆးတပ်သားလည်းမေ�ှာင်။ သံ� ပနး်ဥပေဒေတလွည်း မလိက်ုနာ။ 

�ှပ်ိစက်ည�င်းပမ်းခံထားရသည့် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ေပါင်းများစွာ�ှင့်အတ ူ နဖူးကုိေသနတ်ြဖင့်ေတက့ာ အနးီကပ်ပစ်သတ်ခံထားရ
သည့် ဆရာမေလးချင်းချင်း၏ �ုပ်အေလာင်းကုိ �ိဝုင်ဘာလ ၁၈ ရက်ညေန၌ ထုိစခနး်ေနရာမှာပင် ေြမချသ�ဂ��ဟ်လိက်ုရသည်။ 
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အေဖ၊ အေမတိ�  ေစာင့်ေမ�ာ်ေနသည့် သ�ဇာတိရပ်ရွာသိ�  လံြုခံ�ေရး�ှင့်လမ်းပနး်အေြခအေနအရ ြပနမ်ပိ� �ိင်ုခ့ဲ။ ဖခင်ြဖစ်သူကေတာ့
“ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သမီးရဲ��ုပ်အေလာင်းကုိ ြပနယူ်ချင်တာေပါဗ့ျာ။ သွားယူလိ�ရတဲအ့ချနိ ်အ�ုိးပဲြဖစ်ြဖစ် ဘယ်လိပဲုရရ ြပနယူ်လာ�ပီး
ေတာမှ့ ဒိးုဝုိင်းေချာင်းသခ�ျ�ိင်းမှာ အတ်ုဂူေလးနဲက့မ��ည်းစာေလးနဲ ့ လပ်ုေပးချင်တယ်ဗျာ'' ဟ ုအားခဲ၍ေြပာ�ှာသည်။ မေအလပ်ု
သူကေတာ ့အငိမုရပ်�ိင်ုေသး။

စစ်အာဏာသိမ်းမ�အေပ� �ငိမ်းချမ်းစွာဆန ့က်ျင်ဆ��ြပေနသည့်လထုူကုိ အင်အားသုံးအ�ကမ်းဖက်သည့်စစ်တပ်အား ပထမဆုံး
လထုူအားြဖင့် ခုခံေတာ်လှနတိ်က်ုခုိက်ခ့ဲသည့် ကေလး�မိ�သူပီသစွာ ဆရာမေလးချင်းချင်း (ေခ�) ချင်းသူရဲေကာင်းမေလး ဗျက်ရမ်
ချင်းတစ်ေယာက်ကေကာ �ငိမ်းချမ်းမ�၌ အနားယူ�ိင်ုပါဦးမလား။ သူချစ်တဲခ့ျင်းေတာင်တနး်ေတနွဲ ့ ချင်းလမူျ�ိးတိ�အတက်ွ၊ ဖက်
ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု�ကီးရဲ� ဒီမုိကေရစီနဲ ့ လ�အခွင့်အေရးအတက်ွ တစ်ေနရာရာကေန သူ�ိင်ုတဲဝ့နကုိ် ထမ်းေနဦးမှာ ေသချာသည်။
အများအတက်ွ စွန ့�်လ�တ်သူဆုိတာ ဘယ်ေတာမှ့ေသ�ုိးမ�ိှဘူးတဲေ့လ။ 

ြဖစ်စ�်အကျ�်း

- ေမွးချင်းသုံးေယာက်ထဲ၌ အ�ကီးဆုံး၊ ကေလးဇာတိ ချင်းတိင်ုးရင်းသူ။
- အဂ�လိပ်စာ အဓိကေကျာင်းသူ (ကေလးတက� သုိလ်)။
- အဂ�လိပ်စာ အလတ်ွပညာသင်ဆရာမ။
- ကုိဗစ်တတိယလ�ိင်းကာလတင်ွ ေစတနာဝ့နထ်မ်းသူနာြပ�အြဖစ်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲ။
- အေရးေပ�ေဆးပညာ ဧည့်သင်တနး်ပိ� ချသူ။
- �ိဝုင်ဘာလ ၁၆ ရက်တင်ွ စစ်အ�ကမ်းဖက်အဖ�ဲမှ ဝင်ေရာက်စီးနင်းဖမ်းဆီးခံရ။
- �ိဝုင်ဘာ ၁၇ ရက်တင်ွ နဖူးကုိအနးီကပ် ေသနတ်ြဖင့်ေတပ့စ်သည့်ဒဏ်ရာြဖင့် ေသဆုံးေနသည်ကုိ ေတ��ိှ။

က�နေ်တာ်ကေတာ ့သမီးကငယ်ေတာ ့မသွားေစချင်ခ့ဲတာေတာ ့ေြပာတယ်။ 
ဒါေပမ့ဲ သူက ဒါက ေဆးကုေပးတာ။ လေူတရဲွ�အသက်ကုိ ကယ်တာပါ။ 
ဘယ်သ�ကုိ မုနး်လိ�  တိက်ုခုိက်ဖိ�လည်း မဟတ်ုဘူးဆုိ�ပီး ြပနေ်ြပာတယ်။

(ဖခင်ြဖစ်သူ၏ရင်ဖွင့်စကား)
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အသက် - ၃၈ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - စုံစမ်းဆဲ
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - စစ်ေ�ကာေရးစခနး်၊ ြပည်�ကီးတံခွန�်မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ြပည်�ကီးတံခွန�်မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မနနး်
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စစ်အာဏာ�ှင် ေခတ်အဆက်ဆက် စစ်ေ�ကာေရးများမှာ သမုိင်းတင်ွေလာက်ေအာင် နာမည်�ကီးခ့ဲသည်။ အဓိကမှာ ၎င်းတိ�၏
အာဏာကုိ စိနေ်ခ��ခိမ်းေြခာက်ခ့ဲ�ကသည့် အစုိးရဆန ့က်ျင်ေရးသမားများကုိ ပညာေပး၊ ေချခ�တ်၊ ေနာင်ကျ�်၊ ဦးကျ�ိး၊ ေနာက်
တစ်ခါြပနမ်လှနရဲ်ေအာင် ြပ�လပ်ုြခင်းြဖစ်�ပီး၊ ထုိသိ�လပ်ုမရသည့်ေခါင်းမာသူများကုိ တစ်ခါတည်းအြပတ်�ှင်းပစ်ရန ်အေသအချာ
စီမံထားေသာ ေနရာများြဖစ်သည်။ ထိ� ေ�ကာင့် စစ်ေ�ကာေရးေရာက် ေထာင်ကျ�ပီး ြပနလ်တ်ွလာသူတချ�ိ �ိင်ုငံေရးဘက် ေယာင်လိ�
ေတာင်လှည့်မ�ကည်�ကသူတိ�  �ိှခ့ဲသည်။ ထိ�အတ ူစစ်ေ�ကာေရးေရာက်�ပီး သတင်းအစအနေပျာက်သွားသူေတလွည်း�ိှခ့ဲသည်။ ၈၈
အေရးအခင်းတနုး်က စစ်ေ�ကာေရးမှာအသက်ဆုံးသွားသည့် ဦးေမာင်ကုိအား သ�ဖာသာသူ ထုပ်တနး်တင်ွ ပုဆုိး�ကိ�းဆဲွချ သတ်ေသ
ခ့ဲသည်ဟ ု မိသားစုကုိ အေ�ကာင်း�ကားခ့ဲသည့်အြဖစ်က လသိူများသည်။ ေရ�ကည်အိင်ုတိ� ၊ ေအာင်သေြပတိ�စသည့် စစ်ေ�ကာေရး
စခနး်များမှာ အသံ�ကားလိက်ု�ုံ�ှင့် ေကျာထဲစိမ့်သွားေအာင် နာမည်ဆုိးြဖင့် ေကျာ်�ကားခ့ဲသည်။ 

ယခုေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးမှာေတာ ့ ပုိ�ပီးပရမ်းပတာဆနလ်ာသည်။ စစ်အာဏာ�ှင်၏ လက်မရံွသားများက ပုိ�ပီး�ကမ်းတမ်းရက်စက်
လာသည်။ ပုိ�ပီး လမူဆနေ်သာနည်းလမ်းများကုိသုံးလာသည်။ ညဘက်ဖမ်းေခ�သွား�ပီး မနက်အေလာင်းလာယူခုိင်းခ့ဲသည်။
ေနာက်ပုိင်းကျေတာ ့အေလာင်းပါြပနမ်ရေတာ။့ သ�ဂ��ဟ်လိက်ု�ပီဟ ုအြပတ်ေြပာလ�တ်လိက်ု�ကသည်။ မိသားစုမှာ ဓာတ်ပုံ ေဘာင်
ေလးေထာင်�ပီး ဆွမ်းသွတ်လိက်ု�ကရသည်။ စစ်ေ�ကာေရးမှာ ဘာေတြွဖစ်ခ့ဲလဲ ဘယ်သူမှမသိ�ိင်ု။ လ�ကျင့်ဝတ်၊ ဓေလထုံ့းတမ်း၊
ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�ေတကုိွပါ ဂ�ုမစုိက် ေစာ်ကားအ�ိင်ုကျင့်လာ�ကသည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန ့ နနံက် ၁၁ နာရီတင်ွ အ�ကမ်းဖက် စစ်တပ်မှ ကား�ှစ်စီး အင်အား ၃၀ ဝနး်ကျင်ြဖင့် ြပည်�ကီးတံခွန�်မိ�နယ်
၆၈ B၊ ၁၁၆ ၊ ၁၁၇ လမ်းေန ကုိသဲေထွးေမာင်�ှင့် မနနး်တိ�  ဇနးီေမာင်�ှကုိံ ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးသွားခ့ဲ�ကသည်။ အိမ်တင်ွ ၁၀ �ှစ်
အရွယ် သားေလးတစ်ေယာက်ပဲ ကျနရ်စ်သည်။ ကုိသဲေထွးေမာင်မှာ မ��ေလး အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီအဖ�ဲချ�ပ် ပါတီဝင်တစ်ဦးြဖစ်
သည်။ “သူက စိတ်ရင်းေကာင်းတယ်။ အစအေနာက်အရမ်းသနတ်ယ်။ အေပါင်းအသင်းကုိလည်း အရမ်းချစ်တယ်။ �ိင်ုငံေရး
အရမ်းထက်သန�်ပီး ေတာ်ေတာ်အလပ်ုလပ်ုတဲသူ့ပါ၊” ဟ ုNLD ပါတီ မ��ေလးတိင်ုးလငူယ်တစ်ဦးက မှတ်ချက်ြပ�သည်။ ကုိသဲေထွး
ေမာင်�ှင့် မနနး်တိ�လင်မယားကုိ PDF ေတကုိွ ေထာက်ပ့ံသည်ဟ ုစွပ်စဲွကာ ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်ဟ ုဆုိသည်။

အဖမ်းခံရ�ပီး ၂ ရက်အ�ကာ မိသားစုက သွားေရာက်စုံစမ်းေတာ ့ ေသဆုံး�ပီဟသုာသိရ�ပီး အကျ�ိးအေ�ကာင်း ဘာမှမေြပာလိက်ု။
ေနာက်တစ်ေန ့ ထပ်�ပီးသွားေမးေတာမှ့ သ�ဂ��ဟ်လိက်ု�ပီဟေုြပာသည်။ အဖမ်းခံထားရစ�် ကုိသဲေထွးေမာင်ဖုနး်ကုိသုံးကာ မိတ်ေဆွ
များထံ လှည့်လည်ဆက်သွယ်ခုိင်းခ့ဲသည်ဟ ုသိရသည်။ 

စစ်ေ�ကာေရးတင်ွ ေမးတာမေြဖရင် မင်းမိနး်မကုိ သတ်ပစ်မယ်ဟ ုကုိသဲေထွးေမာင်အား �ခိမ်းေြခာက်စစ်ေမးရင်း မိနး်မြဖစ်သူ မနနး်
ကုိ သ�ေ�ှ�မှာတင် သတ်ပစ်ခ့ဲ�ကသည်ဟဆုိုသည်။ 



ကုိသဲေထွးေမာင်က စိတ်ထိခုိက်�ပီး �ုနး်ကနေ်အာ်ဟစ်ေနလိ�  သ�ကုိပါပစ်သတ်လိက်ုတယ်ဟ ုသူတိ�၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက သူသိသမ�
အေြခအေနများကုိ ြပနေ်ြပာြပခ့ဲသည်။ စစ်ေ�ကာေရးေတကုိွြဖတ်သနဖူ်းသူ �ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားေဟာင်းတစ်ဦးေြပာသလိပုင်။
သူတိ�အတက်ွေတာ ့လတူစ်ေယာက်ကုိသတ်ပစ်ဖိ�  ေအဖုိးေလ�ာက်လ�ာ စာရွက်တစ်ရွက်ပဲလိသုည်တဲ။့ အခုေတာ ့ ေလ�ာက်လ�ာတစ်
ရွက်တည်းနဲ ့ လင်မယား�ှစ်ေယာက်စလံးုကုိ သတ်ပစ်လိက်ု�ကသည်။ ေယာကျာ်း�ှင့်အတ ူအဖမ်းခံရစ�်က သူကေတာ ့သားေလး
ဆီအရင်ြပနခွ်င့်ရလိမ့်�ိးု မနနး်တစ်ေယာက် �ကိတ်ေမ�ာ်လင့်ချင် ေမ�ာ်လင့်မိခ့ဲလိမ့်မည်။ 

သ�ေယာကျာ်းဆီက သူတိ� လိခုျင်သည့်အေြဖတစ်ခုအတက်ွ မိနး်မြဖစ်သူကုိ လင်ေယာကျာ်းေ�ှ�မှာ ခုလိ ုရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်
ြပလိမ့်မည်ဟ ုေတးွမိချင်မှ ေတးွမိခ့ဲလိမ့်မည်။ လမူဆနသ်ည့် အ�ူးေတလွက်ထဲ သူေရာက်ေနခ့ဲတာ သိမှသိပါေလစ။ ဒီအ�ူးေတကွ
လေူတကုိွ ေ�ကာက်စိတ်သွင်း၊ က�နလိ် ု ဒူးေထာက်ခုိင်း�ပီး �ကာပွတ်သံတရ�မ်း�ရ�မ်း�ှင့် အ�ှင်သခင်လပ်ု တိင်ုးြပည်ကုိအပ်ုချ�ပ်ဖိ�
စိတ်ကူးယ�်ေန�ကတာကုိ သိလိက်ုရလ�င်ေတာ ့ မနနး်တစ်ေယာက် ကျနရ်စ်သူ သ�သားေလးအတက်ွ တမလနွက်ေန ရင်ပူေနေပ
လိမ့်မည်။ 

ထိ�အြပင် မိဘ�ှစ်ပါးစလံးု၏ ြဖစ်ရပ်ဆုိး�ကီးက ထုိ ၁၀ �ှစ်သားေလးအေပ� တသက်လံးုအရိပ်ထုိး လိက်ုပါေနလိမ့်မည်။ သိ�အတက်ွ
အိပ်မက်ဆုိးေတကွလန ့�်ိးုတိင်ုး တက်ေခါက်ရင်း အံ�ကိတ်ရင်း �ကီးြပင်းလာသည့် ထုိ ၁၀ �ှစ်သားေလး�ှင့် သူနဲဘ့ဝတမူျ�ိးဆက်
တစ်ဆက်ကုိ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးက လကုိူလလိူေုန�ိင်ုခွင့်�ိှသည� ေခတ်သစ်တိင်ုးြပည်တစ်ခု အေလျာ်ြပနေ်ပးဖိ�  တာဝန�ိှ်သည်။ စစ်
အာဏာ�ှင်�ှင့် သူ၏အေပါင်းပါများအား ေြမြမ�ပ်သ�ဂ��ဟ်�ပီး�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း လက်ေတ�သက်ေသြပသ�ိင်ုြခင်းကသာ သူတိ�မျ�ိး
ဆက်၏ စိတ်ဒဏ်ရာေတကုိွ ကုစားေပး�ိင်ုေပလိမ့်မည်။ သိ� မှသာ ရင်း�ှးီေပးဆပ်ခ့ဲ�ကရသူ မနနး်တိ� လိ ုမိခင်ေတအွတက်ွ စိတ်ေအး
လက်ေအး သွားလိရုာသွား�ိင်ု�ကမှာဟ ုဆုိရမည်ပင်။ 

�ိင်ုကုိ�ိင်ုမှ ြဖစ်မှာပါ။

ြဖစ်စ�်အကျ�်း
- ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်တင်ွ ေနအိမ်မှ ဖမ်းဆီးေခ�ေဆာင်သွား။
- ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်တင်ွ သွားေရာက်စုံစမ်းရာ လင်မယား�ှစ်ေယာက်စလံးု ေသဆုံးသွား�ပီး၊ မီးသ�ဂ��ဟ်လိက်ုသည်ဟ ုသိ�ိှရ။
- အသက် ၁၀ �ှစ်အရွယ် သားေလးတစ်ဦးကျနရ်စ်ခ့ဲ။
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“အဲဒီေနက့ �ှစ်�ကိမ်ဆက်သွယ်တယ်။ ဒါေပမ့ဲ သူဖမ်းခံထားရေ�ကာင်း
ေြပာချင်ေနသလိပဲု။ စကားေတကွ မူမမှနဘူ်း။ သူ�ခိမ်းေြခာက်ခံထားရတယ်။ 
အြခားသူေတကုိွလည်း သ�ရဲ� Facebook ကတစ်ဆင့် လိက်ုဆက်သွယ်တယ်။

 မူမမှနလိ်�  ဓာတ်ပုံ�ုိက်ြပခုိင်းေတာ ့ပုံထဲမှာ သ�နဖူးက ေသနတ်ဒင်ရာလိမုျ�ိး�ကီးနဲ”့
 



မေဒစီ (ခ) အပု
အသက် - ၃၈ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - စုံစမ်းဆဲ
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - စစ်ေ�ကာေရးစခနး်၊ ြပည်�ကီးတံခွန�်မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ြပည်�ကီးတံခွန�်မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မ��ေလး�မိ� ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက်ေန ့ ညေန ၅ နာရီအချနိတ်င်ွ စစ်တပ်�ှင့်ရဲတပ်ဖ�ဲဝင်များက ၃၅ လမ်းတစ်ေလ�ာက် ဆ��ြပြပည်
သူများ�ှင့် အရပ်သားများကုိ ေသနတ်ြဖင့် လိက်ုလံပစ်ခတ်ခ့ဲရာ ေဒစီ (ခ) အပုသည် လမ်းေဘးတင်ွ လမ်းေလ�ာက်ေနစ�် အရပ်
ဝတ်�ှင့်လတူစ်ဦးက ေခါင်းကုိချနိရွ်ယ်ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် ဦးေခါင်းထိမှနေ်သဆုံးခ့ဲသည်။ သူမ ကွယ်လနွခ်ျနိတ်င်ွ ၆ �ှစ်အရွယ်
ကေလးတစ်ဦး ကျနရ်စ်ခ့ဲသည်။ 

ေဒ�ေက�ကည်
အသက် - ၅၃ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၁၃) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ၄၁ လမ်း၊ ညေစျးသပိတ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - မဟာေအာင်ေြမ�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မတ်လ ၁၃ရက်ေန ့�၌ မ��ေလး�မိ� မဟာေအာင်ေြမ�မိ�နယ် စိနပ်နး်ရပ်တင်ွ စစ်တပ်�ှင့် ရဲတပ်ဖ�ဲ၏ အ�ကမ်းဖက်ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့်
အသက် (၅၃) �ှစ် အရွယ် ေဒ�ေက�ကည်သည် ဦးေခါင်းဘယ်ဘက်ကျည်ထိမှနက်ာ ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။

မချယ်ရီဝင်း
အသက် - ၂၄ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၁၄) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ၈၆ x ၄၂ လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမ�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - မဟာေအာင်ေြမ�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မ��ေလး�မိ�၌ စစ်အာဏာ�ှင်ဆန ့က်ျင်ေရး ဆ��ြပေနစ�် လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲဝင်များက အ�ကမ်းဖက်�ဖိ�ခွင်းခ့ဲမ�ေ�ကာင့် ချယ်ရီဝင်း
သည် ေသနတ်ထိမှန�်ပီး ေသဆုံးခ့ဲသည်။ 
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မသီတာေအး (ခ) မီးမီး
အသက် - ၁၆ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးဝင်း�ိင်ု
ကျဆုံးရက် - မတ် (၁၅) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေချာင်း�ကီးရွာ၊ သပိတ်ကျင်း�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - သပိတ်ကျင်း�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မသီတာေအးသည် အေြခခံပညာ နဝမတနး်သိ�  တက်ေရာက်ရမည့် ေကျာင်းသူတစ်ဦးြဖစ်သည်။ သူမ၏ ေြခေထာက်မှာ
အနည်းငယ် တရွတ်ဆဲွေန�ပီး သာမနလ်မူျားက့ဲသိ�  သနစွ်မ်းသူမဟတ်ုေပ။ မတ်လ (၁၅) ရက်ေနက့ ရွာအတင်ွးသိ�  ရဲတပ်ဖ�ဲဝင် အချ�ိ
ဝင်ေရာက်စီးနင်း၍ ပစ်ခတ်မ�များ ြပ�လပ်ုခ့ဲရာ အိမ်တင်ွး၌ ပုနး်ေအာင်းေနသည့် မသီတာေအး၏ ဘယ်ဘက်ရင်အံကုို ကျည်ဆံထိ
မှန�်ပီး ေသဆုံးခ့ဲသည်။

ေဒ�ြမဝင်း
အသက် - ၇၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၁၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်၊ လ�ိင်သာယာ�မိ�နယ်၊ ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - လ�ိင်သာယာ�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။

လ�ိင်သာယာ�မိ�နယ်တင်ွ ေနထုိင်သည့် အသက် ၇၀ အရွယ် အ�ငိမ်းစားဝနထ်မ်း အဘွားေဒ�ြမဝင်းသည် မတ်လ ၁၇ ရက်ေနက့
ေနအိမ်တင်ွ ဘုရား�ိှခုိးေနစ�် ရပ်ကွက်အတင်ွးဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာ ကျည်ဆံထိမှန၍် ေသဆုံးခ့ဲရြခင်းြဖစ်သည်။

မေအးေအးခုိင် (ခ) �ုိဇာနာဟ်ဘီ
အသက် - ၂၂ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၁၈) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေြမာက်ဥက� လာပ�မိ�နယ်၊ ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - (၁) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက� လာပ�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ
�ကီး။ 

ေြမာက်ဥက� လာပ�မိ�နယ်တင်ွ ေနထုိင်သည့် မေအးေအးခုိင်မှာ မတ်လ (၁၈) ရက်ေနက့ အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မ�
ေ�ကာင့် အစာအိမ်ကုိ ကျည်ဆံထိမှန၍် ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။
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မခင်မာလာ၀င်း (ခ) မျ�ိးလင်ွ
အသက် - ၃၉ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးတင်လ�ိင်
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၀) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ရပ်ကွက်(၁) သပိတ်၊ ပခုက� ��မိ�နယ်၊ မေကွး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ပခုက� ��မိ�နယ်၊ မေကွးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မတ်လ (၁၉) ရက်ေနက့ ပခုက� ��မိ��ိှ ဆ��ြပပဲွကုိ လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲဝင်များမှ အ�ကမ်းဖက်�ဖိ�ခွင်းမ�များြပ�လပ်ု�ပီး ဆ��ြပပဲွတင်ွ
ပါဝင်သူများ�ှင့် အရပ်သားများကုိ တရားလက်လတ်ွဖမ်းဆီးမ�များြပ�လပ်ုခ့ဲရာ ကေလးသုံးေယာက်မိခင်ြဖစ်သည့် မခင်မာလာ
ဝင်းမှာ သူမအားမဖမ်းရန ် လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲဝင်များကုိ ဒးူေထာက်ေတာင်းပနခ့ဲ်သည်။ သိ� ရာတင်ွ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံရ�ပီး
ဖမ်းဆီးြခင်းခံခ့ဲရသည်။ ထိ� ေနာက် ေနာက်တစ်ရက် မတ်လ ၂၀ ရက်ေန ့�တွင် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တပ်ဖ�ဲဝင်များက  သူမ၏
ခင်ပွနး်အား ဖုနး်ဆက်သွယ်ကာ အေလာင်းလာယူရန ်အေ�ကာင်း�ကားခ့ဲသည်။ မခင်မာလာဝင်း၏ �ုပ်အေလာင်းတင်ွ �ှပ်ိစက်
ခံထားရသည့် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အများအြပား�ိှေနခ့ဲသည်ဟ ုေတ��ြမင်လိက်ုရသည့်သူများက ေြပာ�ကားခ့ဲ�ကသည်။

ေဒ�ေမာ်စီ
အသက် - ၆၆ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေကျာ�မိ�၊ ေယာ�မိ�နယ်၊ မေကွး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ဂန ့ေ်ဂါ�မိ�နယ်၊ မေကွးတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ေယာေဒသ ေကျာ�မိ�၊ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက် (ယခင် ပဲမစားေကျးရွာ) ၌ မတ်လ ၂၁ ရက် ည ၁၀ နာရီေလာက်တင်ွ စစ်အပ်ုစု၏
တပ်ဖ�ဲဝင်များက ရပ်ကွက်အတင်ွး�ိှ စာသင်ေကျာင်း၌ စခနး်ချရနြ်ပင်ဆင်မ�ကုိ ေဒသခံများက ကန ့�်ကွက်ခ့ဲရာ တပ်သားများက
ေသနတ်ြဖင့်ြပနလ်ည်ပစ်ခတ်ခ့ဲသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် အသက် ၆၆ �ှစ် ေဒ��မ�ာစီမှာ ရင်ဘတ်၊ �ိ� အံ�ှုင့် လက်ေမာင်းတိ� �၌ ေသနတ်ကျည်
ဆံ ထိမှနဒ်ဏ်ရာများေ�ကာင့် ေနရာတင် ပဲွချင်း�ပီး ေသဆုံးခ့ဲသည်။

မခင်ခင်စုိး (ခ) လာအိဆာဘီ 
အသက် - ၃၂ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၆) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - �မိတ်�မိ�နယ်၊ တနသ�ာရီ။
ေနရပ်လိပ်စာ - �မိတ်�မိ�နယ်၊ တနသ�ာရီတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

မခင်ခင်စုိး (ခ) လာအိဆာဘီမှာ ေနအိမ်တင်ွ�ိှေနစ�် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု တပ်သားများ၏ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့်
ေသဆုံးခ့ဲသည်။
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ေဒ�ဥမ�ာ�ိှန်
အသက် - ၄၉ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - (၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုနး်�မိ�နယ်၊ ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - (၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုနး်�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။

ေဒ�ဥမ�ာ�ိှနသ်ည် ေနအိမ်၌ �ိှေနစ�် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု တပ်သားများ ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် ဝမ်းဗုိက်ကုိ ကျည်ထိမှန၍်
ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။

မပနး်အိြဖ�
အသက် - ၁၄ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မိတ� ီလာ�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - မိတ� ီလာ�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး မိတ� ီလာ�မိ�နယ်၊ သီရိမဂ�လာရပ်ကွက်အတင်ွး စစ်အပ်ုစု၏ လက်နက်ကုိင်တပ်ဖ�ဲက အိမ်ေပ�ထိတက်၍
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် ၁၄ �ှစ်အရွယ် မပနး်အိြဖ�သည် ရင်ဘတ်ကုိ ကျည်ထိမှန�်ပီး ေသဆုံးခ့ဲသည်။

ေဒ�စုိးရီ
အသက် - ၅၃ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးသနး်လ�ိင်
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - အနးီစခနး်၊ ြပင်ဦးလင်ွ�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - အနးီစခနး်၊ ြပင်ဦးလင်ွ�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ေဒ�စုိးရီသည် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ လက်ပါးေစတပ်သားများမှ ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာ ကျည်ဆံထိမှန၍် ေသဆုံးသွားခ့ဲ
သည်။
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ေဒ�မုိးမုိးလ�ိင် (ခ) ဘုတ်ဆုံ
အသက် - ၄၂ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မုိးကုတ်သပိတ်၊ မုိးကုတ်�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - မုိးကုတ်�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ေဒ�မုိးမုိးလ�ိင် (ခ) ဘုတ်ဆုံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ဆန ့က်ျင်ကန ့�်ကွက်ဆ��ြပခ့ဲေသာ မုိးကုတ်�မိ�သပိတ်တင်ွ ပါဝင်၍ ဆ��
ထုတ်ေဖာ်ေနစ�်အတင်ွး အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ �ဖိ�ခွင်းမ�ေ�ကာင့် ေသနတ်ကျည်ဆံထိမှနက်ာ ထုိဒဏ်ရာြဖင့် ေသဆုံးခ့ဲ သည်။

မခုိင်ဇင်ထွနး်
အသက် - ၂၁ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေကာေ့သာင်းသပိတ်၊ ေကာေ့သာင်း�မိ�နယ်၊ တနသ�ာရီ။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေရ�ြပည်သာရပ်ကွက်၊ ေကာေ့သာင်း�မိ�နယ်၊ တနသ�ာရီတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

မတ်လ (၂၇) ရက်ေနက့ ေကာေ့သာင်း�မိ�မှာ စစ်အာဏာ�ှင်ဆန ့က်ျင်ေရး ဆ��ထုတ်ေဖာ်ေနစ�် စစ်တပ်�ှင့်ရဲက အ�ကမ်းဖက်�ဖိ�
ခွင်း�ပီး ပစ်ခတ်မ�များြပ�လပ်ုခ့ဲသည့်အတက်ွ �ငိမ်းချမ်းစွာဆ��ြပေနသည့် မခုိင်ဇင်ဝင်းမှာ ကျည်ဆံထိမှနခ့ဲ်�ပီး ေသဆုံးခ့ဲသည်။

မခုိင်ဇာသွယ်
အသက် -၂၆ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - မတ် (၂၈) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေရ�ေကာင်း�ကယ် လဘက်ရည်ဆုိင်အနးီ၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံ�မိ�နယ်၊
ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - ေတာင်ဒဂုံ�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။  

မတ် ၂၈ ေနလ့ယ်ပုိင်းက ေတာင်ဒဂုံ�မိ�နယ်၊ တံတားထိပ်မှတ်တိင်ုအနးီ ဆ��ြပေနသူများကုိ စစ်အပ်ုစု၏ လက်နက်ကုိင် တပ်သား
များက အ�ကမ်းဖက်ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် ဧရာဝတီဘဏ်ဝနထ်မ်းတစ်ဦးြဖစ်သူ မခုိင်ဇာသွယ်မှာ နားထင်စပ် ကျည်ထိမှနဒ်ဏ်ရာြဖင့်
ကျဆုံးခ့ဲသည်။
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မစုစု�ကည်
အသက် -၃၃ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဧ�ပီ (၂) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ တာေမွ�မိ�နယ်၊ ရနကု်န။်
ေနရပ်လိပ်စာ - တာေမွ�မိ�နယ်၊ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး။

ေတာင်ကုိရီးယားဘဏ်တစ်ခုြဖစ်ေသာ Shinhan Bank ၏ ရနကု်န�်မိ��ုံးခဲွမှ မစုစု�ကည်သည် မတ် ၃၁ က ဝနထ်မ်း�ကိ�ပိ�ကားြဖင့်
တာေမွ�မိ� ဦးချစ်ေမာင်လမ်းအတိင်ုး လိက်ုပါသွားစ�် စစ်အပ်ုစု တပ်သားလက်နက်ကုိင်တိ�က ပစ်ခတ်ရာ ကားအတင်ွးမှ သူမကုိ
ထိမှနသွ်ားြခင်းြဖစ်သည်။ ထိ� ေနာက် မစုစု�ကည်ကုိ ရနကု်နေ်ဆး�ုံ�ကီးသိ�  ပိ� ေဆာင်၍ ေဆးကုသမ�ေပးခ့ဲေသာ်လည်း �ှစ်ရက်အ
�ကာတင်ွ ေသဆုံးခ့ဲသည်။

မထက်ထက်ဝင်း
အသက် - ၁၉ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဧ�ပီ (၄) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မေနာ်ဟရီလမ်း�ှင့် ၅၄ လမ်းေထာင့်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။  

ဧ�ပီ ၄ ရက်ေနက့ မ��ေလး�မိ�တင်ွ စစ်အပ်ုစု၏ တပ်သားများက ဆုိင်ကယ်စီးလာသူ�ှစ်ဦးကုိ ပစ်ခတ်ရာ မထက်ထက်ဝင်းမှာ
ပဲွချင်း�ပီး ေသဆုံး�ပီး အမျ�ိးသားမှာ ဗုိက်တင်ွ ဒဏ်ရာရ�ိှခ့ဲသည်။ အသက် ၁၉ �ှစ်အရွယ် သူမသည် ၎င်းအလပ်ုလပ်ုသည့် စတိးု
ဆုိင်မှအြပန ်ခင်ပွနး်ြဖစ်သူအား သွားေရာက်ေခ�ေဆာင်�ပီး ၄၅ လမ်း၊ ြမရည်န��ာအိမ်ရာတိက်ုခနး်သိ�  ြပနလ်ာစ�် ည ၉ နာရီခန ့ ်မ
ေနာ်ဟရီလမ်း �ှင့် ၅၄ လမ်းအေရာက်တင်ွ ပစ်ခတ်ခံရြခင်း ြဖစ်သည်။ ပစ်ခတ်ခံရမ�ေ�ကာင့် မထက်ထက်ဝင်းမှာ ဆုိင်ကယ်ေပ�မှ
ြပ�တ်ကျကာ ကတ� ရာလမ်း�ှင့်�ုိက်မိခ့ဲ�ပီး ခင်ပွနး်ြဖစ်သူမှာ လမူ�ကယ်ဆယ်ေရးအဖ�ဲ တစ်ခုထံ သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းခံ
ခ့ဲသည်။ ထုိလမူ�ကယ်ဆယ်ေရးအဖ�ဲက အ�ကမ်းဖက်တပ်သားများ၏ အေြခအေနကုိ ေစာင့်ဆုိင်း၍ ညတင်ွးချင်းပင် အေလာင်းကုိ
ဖွက်၍ သယ်ေဆာင်ခ့ဲရသည်။ 

မမာမာတိးု
အသက် - ၃၇ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဧ�ပီ (၅) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - အင်းေတာ်သပိတ်အနးီ၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - အင်းေတာ်�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မမာမာတိးုမှာ အင်းေတာ်ဆ��ြပပဲွသိ�  လာေရာက်ပူးေပါင်းစ�် လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲများက အ�ကမ်းဖက်ပစ်ခတ်�ဖိ�ခဲွသြဖင့် ဆ��ြပအဖ�ဲ
များ ြပနလ်ည်ဆုတ်ခွာခ့ဲ�ကစ�် ကားေပ�မှြပ�တ်ကျ ေသဆုံးခ့ဲသည်။
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မမွနြ်မတ်ေဟ
အသက် - စုံစမ်းဆဲ
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဧ�ပီ (၉) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မဂ�တစ်လမ်းသပိတ်၊ ပဲခူး�မိ�နယ်၊ ပဲခူး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ပဲခူး�မိ�နယ်၊ ပဲခူးတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ဧ�ပီလ (၉) ရက်ေနက့ ပဲခူး�မိ� မဂ�တစ်လမ်း�ိှ ဆ��ြပသူများ စုစည်းဆ��ထုတ်ေဖာ်ေလ�ိှ့ေသာ ခံတပ်ေနရာအား အ�ကမ်းဖက်စစ်
အပ်ုစု၏ တပ်သားများက အင်အားအလံးုအရင်းသုံး၍ လက်နက်�ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်�ဖိ�ခွင်းစ�် မမွနြ်မတ်ေဟမှာ ထိမှနဒ်ဏ်ရာ
ရ�ိှခ့ဲ�ပီး ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။ သူမ၏ �ုပ်အေလာင်းကုိလည်း စစ်အပ်ုစုမှ သိမ်းဆည်းေဖျာက်ဖျက်ပစ်လိက်ု၍ မိသားစုမှာ �ုပ်
အေလာင်းြပနလ်ည် မရ�ိှခ့ဲေပ။

မြမတ်ဝင်းပပ
အသက် - စုံစမ်းဆဲ
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဧ�ပီ (၉) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မဂ�တစ်လမ်းသပိတ်၊ ပဲခူး�မိ�နယ်၊ ပဲခူး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ပဲခူး�မိ�နယ်၊ ပဲခူးတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ဧ�ပီလ (၉) ရက်ေနက့ ပဲခူး�မိ� မဂ�တစ်လမ်း�ိှ ဆ��ြပသူများ စုစည်းဆ��ထုတ်ေဖာ်ေလ�ိှ့ေသာ ခံတပ်ေနရာအား အ�ကမ်းဖက် စစ်
အပ်ုစု၏ တပ်သားများက အင်အားအလံးုအရင်းသုံး၍ လက်နက်�ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်�ဖိ�ခွင်းစ�် မြမတ်ဝင်းပပမှာ ထိမှနဒ်ဏ်ရာ
ရ�ိှခ့ဲ�ပီး ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။ သူမ၏ �ုပ်အေလာင်းကုိလည်း စစ်အပ်ုစုမှ သိမ်းဆည်းေဖျာက်ဖျက်ပစ်လိက်ု၍ မိသားစုမှာ �ုပ်
အေလာင်းြပနလ်ည် မရ�ိှခ့ဲေပ။

ဟာရီးမာယာ(ဂုိသာေမး)
အသက် - ၃၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဧ�ပီ (၁၃) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ပါဟဲတံတားအနးီ၊ တမူး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - တမူး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ဟာရီးမာယာမှာ �ာွး�ိ� �သွားပိ� စ�် ပါဟဲတံတားအနးီ၌ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တပ်ဖ�ဲမှ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် ေသဆုံးခ့ဲရ
သူြဖစ်သည်။
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ေဒ�ဝင်း�ကည်
အသက် - ၆၃ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဧ�ပီ (၂၄) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေြမာင်�မိ�မရဲစခနး်၊ ေြမာင်�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

အသက် ၆၃ �ှစ်အရွယ် ေဒ�ဝင်း�ကည်မှာ ဧ�ပီ ၂၄ ညေနပုိင်းက ေြမာင်�မိ�နယ်ရဲတပ်ဖ�ဲ၏ ဖမ်းဆီးခံရ�ပီးေနာက် မိနစ်ပုိင်းအ�ကာမှာ
ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။ သူမမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄ တိ� �ြဖင့် စစ်အပ်ုစုက အလိ�ိှုေနသူတစ်ဦးြဖစ်�ပီး အပူ�ိှနြ်ပင်းေသာ
ရာသီဥတ�ှုင့် �ှလံးုေရာဂါအခံြဖင့် �ုတ်တရက်ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်ဟ ုရဲစခနး်က ဆုိသည်။

မေဆာင်း�ှင်းမ�န်
အသက် - ၂၇ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးေမာင်ြမင့်
ကျဆုံးရက် - ေမ (၂၅) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေတာ်စိမ့်ေကျးရွာ၊ စလင်း�မိ�နယ်၊ မေကွး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေတာ်စိမ့်ေကျးရွာ၊ စလင်း�မိ�နယ်၊ မေကွးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

မေကွးတိင်ုး စလင်း�ကီး�မိ�နယ် ေတာ်စိမ့်ေကျးရွာတင်ွ ေကျာင်းမတက်ေရးလ�ပ်�ှားသည့် စာရွက်များကပ်သည်ဟဆုိုကာ ရွာ
အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�းမှ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုအား ေမလ (၂၅) ရက်ေနက့ ေကျးရွာသိ� ေခ�ယူစစ်ေဆးခုိင်းခ့ဲရာမှ စစ်အပ်ုစု တပ်ဖ�ဲဝင်
များ၏ ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် မေဆာင်း�ှင်းမ�နမှ်ာ ဦးေခါင်းတင်ွ ကျည်ဆံထိမှန ်ေသဆုံးခ့ဲရြခင်းြဖစ်သည်။

ေဒ�ဆနး်ပုိ
အသက် - ၄၆ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ေမ (၃၀) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေချာင်းဝြပင်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလံ�ုမိ�နယ်၊ တနသ�ာရီ။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေချာင်းဝြပင်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလံ�ုမိ�နယ်၊ တနသ�ာရီတိင်ုးေဒသ�ကီး။

ေမ (၂၉)၊ ၂၀၂၁ ေန ့�တွင် တနသ�ာရီတိင်ုးေဒသ�ကီး ေလာင်းလံ�ုမိ�နယ် ေချာင်းဝြပင်ေကျးရွာအတင်ွးသိ�  အ�ကမ်းဖက် စစ်အပ်ုစု
၏တပ်ဖ�ဲများ ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲကာ ေဒ�ဆနး်ပုိကုိ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွား�ပီး ေမလ ၃၁ ရက်ေန ့�တွင် ေသဆုံးသွား�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း
မိသားစုထံ ဓါတ်ပုံေပးပိ�အသိေပးခ့ဲသည်။ သူမ၏ ေသဆုံးမ�ကုိ စစ်အပ်ုစုဘက်မှ ထုိက့ဲသိ�  အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားမ�ြပ�လပ်ုခ့ဲ
�ပီး သူမ၏ �ုပ်အေလာင်းကုိ မိသားစုအေနြဖင့် ြပနလ်ည်လက်ခံရယူ�ိင်ုခ့ဲြခင်း မ�ိှခ့ဲပါ။
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မေအးချ�ိ
အသက် - ၂၉ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ေမ (၃၀) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေချာင်းဝြပင်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလံ�ုမိ�နယ်၊ တနသ�ာရီ။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေချာင်းဝြပင်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလံ�ုမိ�နယ်၊ တနသ�ာရီတိင်ုးေဒသ�ကီး။

ေမ (၂၉)၊ ၂၀၂၁ ေန ့�တွင် တနသ�ာရီတိင်ုးေဒသ�ကီး ေလာင်းလံ�ုမိ�နယ် ေချာင်းဝြပင်ေကျးရွာအတင်ွးသိ�  အ�ကမ်းဖက် စစ်အပ်ုစု
၏တပ်ဖ�ဲများ ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲကာ မေအးချ�ိကုိ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွား�ပီး ေမလ ၃၁ ရက်ေန ့�တွင် ေသဆုံးသွား�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း
မိသားစုထံ ဓါတ်ပုံေပးပိ�အသိေပးခ့ဲသည်။ သူမ၏ ေသဆုံးမ�ကုိ စစ်အပ်ုစုဘက်မှ ထုိက့ဲသိ�  အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားမ�ြပ�လပ်ုခ့ဲ
�ပီး သူမ၏ �ုပ်အေလာင်းကုိ မိသားစုအေနြဖင့် ြပနလ်ည်လက်ခံရယူ�ိင်ုခ့ဲြခင်း မ�ိှခ့ဲပါ။

မေရ�မာ�ကည်
အသက် - ၂၈ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇွန ်(၅) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ဘန ့ေ်ဘွးေကျးရွာ၊ ယင်းမာပင်�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ယင်းမာပင်�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

ဇွနလ် ၅ ရက်ေန ့ နနံက် ၃ နာရီခန ့�်တွင် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု တပ်ဖ�ဲများမှ ဘန ့ေ်ဘွးရွာအတင်ွးဝင်ေရာက်�ပီး ပစ်ခတ်မ�များ
ြပ�လပ်ုခ့ဲြခင်းေ�ကာင့် မေရ�မာ�ကည်၏ ရင်ဘတ်တင်ွ ကျည်ဆံထိမှနဒ်ဏ်ရာရ�ိှခ့ဲ�ပီး ေသဆုံးသွားခ့ဲရသည်။

ေဒ��ကီးမိှန်
အသက် - ၈၇ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇွန ်(၁၅) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ကင်းမေကျးရွာ၊ ေပါက်�မိ�နယ်၊ မေကွး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ကင်းမေကျးရွာ၊ ေပါက်�မိ�နယ်၊ မေကွးတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ဇွနလ် (၁၅) ရက် ၂၀၂၁ ခု�ှစ်ေန ့�တွင် အာဏာသိမ်းစစ်အပ်ုစု၏ လက်ပါးေစတပ်သားများက မေကွးတိင်ုး ေပါက်�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ
ကင်းမေကျးရွာ တစ်ရွာလံးုအား မီးတင်�� �ိသည့်ြဖစ်စ�်အတင်ွး သက်�ကီးရွယ်အိမုျားမှာ ထွက်ေြပး�ိင်ုြခင်းမ�ိှဘဲ ေကျးရွာ၌ပင်
ကျနေ်နခ့ဲရသည်။ ြပင်းထနသ်ည့် မီးေလာင်မ�ေ�ကာင့် ထွက်မေြပး�ိင်ုခ့ဲေသာ ေဒ��ကီးမိှနမှ်ာ မီးေလာင်ေသဆုံးခ့ဲရသည်။ 
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ဇွနလ် (၁၉) ရက်ေန ့ ညအချနိက် �ှမ်းြပည်နယ်၊ ကျ�ိင်းတံ�ုမိ�တင်ွ အရပ်သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ကုိသနး်စုိးေအာင်သည် အသက် (၁)

�ှစ်ခဲွဝနး်ကျင်အရွယ် သမီးြဖစ်သူ ေနမေကာင်းသြဖင့် ေဆးခနး်ြပရန ်ဆုိင်ကယ်ေမာင်း၍သွားစ�် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တပ်ဖ�ဲ
ဝင်များမှ တားြမစ်ရာ ေ�ကာက်လန ့�်၍ မရပ်တန ့ေ်ပးခ့ဲေသာေ�ကာင့် ကျ�ိင်းတံ�ုမိ�နယ်အေထွေထွအပ်ုချ�ပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဒတိုယ
ဦးစီးမ�းမှ ကားြဖင့်တိက်ုကာ ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။ ထိ�အတက်ွေ�ကာင့် ကုိသနး်စုိးေအာင်မှာ ဒဏ်ရာရ�ိှသွားခ့ဲ�ပီး အသက် (၁) �ှစ် (၆)လ
ဝနး်ကျင် သမီးြဖစ်သူ မမုိးသ��ာေအာင်မှာ ဆုံးပါးသွားခ့ဲသည်။ ၎င်းြပင် ဖခင်ြဖစ်သူ ကုိသနး်စုိးေအာင်မှာ ကျ�ိင်းတံ�ုမိ�မရဲစခနး်
တင်ွ ဖမ်းဆီးချ�ပ်ေ�ှာင်၍ ပုဒ်မ �ှစ်ခုြဖင့် အမ�ဖွင့်ြခင်း ခံခ့ဲရသည်။

ဇူလိင်ု ၂ ညအချနိက် မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ြမင်းြခံ�မိ�၌ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ လက်ပါးေစအဖ�ဲ�ြဖစ်ေသာ ပျ�ေစာထီးအဖ�ဲမှ
အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီအဖ�ဲချ�ပ် (NLD) ၏ ြမင်းြခံ�မိ�နယ် အလပ်ုအမ�ေဆာင်ြဖစ်သည့် ပုဂ�လိကေကျာင်းအထက်တနး်ြပဆရာ ဦး
မုိးဟိနး်�ှင့် ဇနးီသည် ေဒ�စုစုလ�ိင်တိ� ကုိ ပစ်သတ်သွားခ့ဲသည်။

အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ ပျ�ေစာထီးအဖ�ဲက ေဒ�စုစုလ�ိင်တိ�ဇနးီေမာင်�ှအံပါအဝင် NLD အဖ�ဲဝင် ၃၈ ဦးကုိ ြပင်းြပင်းထနထ်န်
အေရးယူမည်ဟ ု ထုတ်ြပနထ်ားခ့ဲသလိ ု စစ်အပ်ုစု၏ လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲများကလည်း လိက်ုလံဖမ်းဆီးခ့ဲေသာေ�ကာင့် အဆုိပါ ဇနးီ
ေမာင်�ှမှံာ ပုနး်ေအာင်းေနခ့ဲရာမှ ေနအိမ်သိ� �ြပနလ်ာ�ပီး ရက်ပုိင်းအတင်ွးမှာပင် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံခ့ဲရြခင်းြဖစ်သည်။ 

မမုိးသ��ာေအာင်
အသက် - ၁ �ှစ် ၆လ
အဖအမည် - ဦးသနး်စုိးေအာင်
ကျဆုံးရက် - ဇွန ်(၁၉) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ကျ�ိင်းတံ�ုမိ�နယ်၊ �ှမ်းြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ကျ�ိင်းတံ�ုမိ�နယ်၊ �ှမ်းြပည်နယ်။ 

ေဒ�စုစုလ�ိင်
အသက် - ၄၅ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇူလိင်ု (၂) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်အတင်ွး၊ ြမင်းြခံ�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ြမင်းြခံ�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

မေသးေသး
အသက် - စုံစမ်းဆဲ
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇူလိင်ု (၅) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - လမ်းေပ�တင်ွပစ်ခတ်ခံရ၊ ေကာလင်း�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေကာလင်း�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းေဒသ�ကီး။

ဇူလိင်ုလ ၅ ရက်ေန ့၊ နနံက်ပုိင်းတင်ွ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ေကာလင်း�မိ�တင်ွ အရပ်သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒ�ေသးေသးသည်
သားငယ်�ှင့်အတ ူ ဆုိင်ကယ်စီးလာစ�် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တပ်များမှ ပစ်ခတ်ခ့ဲြခင်းေ�ကာင့် ဝမ်းဗုိက်ကုိ ကျည်ထိမှနက်ာ
ေနရာတင်ွပင် ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။
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မမီး
အသက် - စုံစမ်းဆဲ
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇူလိင်ု (၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ဗလမင်းထင်တံတားအနးီ၊ ဝုိင်းေမာ်�မိ�နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ဝုိင်းေမာ်�မိ�နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်။

ကချင်ြပည်နယ်၊ ဝုိင်းေမာ်�မိ�နယ်တင်ွ ဇူလိင်ု ၇ ရက် ညေနပုိင်းက အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တပ်သားများမှ ကားတစ်စီးအား
စစ်ေဆးရန ်တားဆီးရာ ရပ်တန ့ေ်ပးြခင်းမ�ိှသည့်အတက်ွ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် အနးီအနားတင်ွ သစ်သီးေရာင်းေန
သည့် မုိင်းနားေကျးရွာအပ်ုစု၊ မေခါယာနေ်ကျးရွာတင်ွေနထုိင်သည့် ေဒသခံ မမီးသည် ေသနတ်ကျည်ဆံထိမှနက်ာ ေသဆုံးသွားခ့ဲ
ရသည်။

 Makaw Roi (မေခ��ွယ်)
အသက် - ၅၁ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇူလိင်ု (၁၄) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - �မ်ွးလန ့ေ်ကျးရွာ၊ မုိးေမာက်�မိ�နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - မုိးေမာက်�မိ�နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်။

ဇူလိင်ုလ ၁၄ ရက်ေန ့�တွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ မုိးေမာက်�မိ�နယ်၊ �မ်ွးလန ့ေ်ကျးရွာမှ မေခ��ွယ်သည် လယ်ေတာသိ� �သွားစ�် စစ်
အပ်ုစု လက်ပါးေစ စစ်သားသုံးဦး၏ အဓမ�ြပ�ကျင့်သတ်ြဖတ်ြခင်းကုိ ခံခ့ဲရသည်။ ကျ�းလနွသ်ည့် စစ်သားသုံးဦးမှာ တပ်မ ၈၈ မှ
ြဖစ်သည်ဟ ုသိ�ိှရ�ပီး ဇူလိင်ုလ ၁၉ ရက်ေန ့�တွင် �မ်ွးလန ့အ်ေြခစုိက် ခမရ (၆၁၆) မှ ေငကွျပ် (၁) သိနး်�ှင့် တပ်မ ၈၈ မှ ေငကွျပ်
သိနး် (၂၀) ကုိ မိသားစုဝင်များအားေပးခ့ဲ�ပီး ြပစ်မ�ကျ�းလနွေ်သာ စစ်သားသုံးဦးကုိ တရားစီရင်သွားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ေဒသခံ
များ၏ ေြပာဆုိချက်များအရ သိရသည်။

ေဒ�ကလယ်
အသက် - ၃၈ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇူလိင်ု (၁၈) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ကင်မွနး်ချ�ံေကျးရွာ၊ ထနး်တပင်�မိ�နယ်၊ ပဲခူး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ထနး်တပင်�မိ�နယ်၊ ပဲခူးတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ဇူလိင်ုလ ၁၈ ရက်ေန ့ ညအချနိက် စစ်အာဏာ�ှင်ဆန ့က်ျင်ေရး ဆ��ြပပဲွများတင်ွ တက်�ကစွာပါဝင်လ�ပ်�ှားခ့ဲသည့် ပဲခူးတိင်ုးေဒသ
�ကီး၊ ထနး်တပင်�မိ�နယ်၊ ကင်မွနး်ြခံ�ေကျးရွာမှ ေဒ�ကလယ်ကုိ ေသနတ်ြဖင့် လပ်ု�ကံသတ်ြဖတ်ခ့ဲရာ သူမ၏ သမီးြဖစ်သူ ခု�ှစ်
တနး်ေကျာင်းသူမှာ ဒဏ်ရာ အြပင်းအထနရ်�ိှသွားခ့ဲ�ပီး ေဒ�ကလယ်မှာ ေနရာတင်ွပင် ေသဆုံးခ့ဲရသည်။
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Pi Ngeih Tling
အသက် - ၆၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဩဂုတ် (၁၀) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ဖလမ်း�မိ�နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ဖလမ်း�မိ�နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်။

ဩဂုတ် ၁၀ နနံက်ပုိင်းတင်ွ ချင်းြပည်နယ်၊ ဖလမ်း�မိ�တင်ွ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တပ်သားများမှ အေ�ကာင်းမ့ဲ ပစ်ခတ်ခ့ဲ
ေသာေ�ကာင့် ေနအိမ်အတင်ွး၌�ိှေနေသာ အသက် ၆၀ အရွယ်�ိှ Pi Ngeih Tling သည် ရင်ဘတ်ကုိ ကျည်ထိမှန၍် ေသဆုံးခ့ဲရ
သည်။

Lang Myaw (လနး်ေမျာ်)
အသက် - ၃၃ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဩဂုတ် (၁၂) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ခလရ ၅၈ ေ�ှ�၊ ဝုိင်းေမာ်�မိ�နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ဝုိင်းေမာ်�မိ�နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်။

ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်ေန ့ ညေနပုိင်းတင်ွ ကချင်ြပည်နယ်၊ ဝူယနေ်ကျးရွာမှ  လနး်ေမျာ် (Lang Myaw) �ှင့် ၎င်း၏ ခင်ပွနး်ြဖစ်သူ
တိ�သည် ဝုိင်းေမာ်�မိ�မှ ေဈးဝယ်�ပီးအြပန ်ခလရ (၅၈) တပ်ရင်းေ�ှ� ကားလမ်းကုိ ဆုိင်ကယ်ြဖင့် ြဖတ်သနး်သွားစ�် ခလရ (၅၈) မှ
ပစ်ခတ်ခ့ဲသည့်အတက်ွ သူမ၏ဘယ်ဘက်န�ုိံး�ကားမှ ညာဘက်န�ုိံး�ကားကုိ ထုတ်ချင်းေပါက် ဒဏ်ရာရ�ိှခ့ဲ�ပီး ဝုိင်း ေမာ်�မိ�ေဆး�ုံ
သိ�  ပိ� ေဆာင်ကုသခ့ဲေသာ်လည်း ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။

မဇင်မာဝင်း
အသက် - စုံစမ်းဆဲ         
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဩဂုတ် (၁၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - မင်းကင်းေလှဆိပ်၊ မင်းကင်း�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - မင်းကင်း�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ မင်းကင်း�မိ�တင်ွ ဩဂုတ် ၁၇ မွနး်လွဲပုိင်းက အရက်မူးေနေသာ စစ်သားများမှ အြမနေ်ရယာ�်များ
ဆုိက်ကပ်ရာ ဆိပ်ကမ်း၌ ထုိင်ေနေသာ ကုိေဇာ်မျ�ိးြမင့်အား လလူယ်ေကာင်တင်ွ နားထင်ကုိ ေသနတ်ြဖင့် ေတ၍့ပစ်သတ်ခ့ဲ�က
သည်။ ကုိေဇာ်မျ�ိးြမင့်သည် ဆိပ်ကမ်းအတ်ုခုံေပ�၌ ထုိင်လျက် ကွမ်းစားေနစ�် အရက်မူးေနေသာ စစ်သားများက �ှာေခါင်းစည်းမ
တပ်၍ဟဆုိုကာ ရန�ှ်ာ၍ ထုိး�ကိတ်ခ့ဲ�ပီးေနာက် ပစ်သတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ထုိက့ဲသိ�  အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု တပ်သားများ၏
လပ်ုရပ်ကုိ မျက်ြမင်ေတ��ိှခ့ဲသူ မင်းကင်း�မိ�နယ်၊ မင်းစားေကျးရွာမှ မဇင်မာဝင်းသည် ေနရာတင်ွပင် �ှလံးုရပ်ကာ ေသဆုံးသွားခ့ဲ
ရသည်။
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မ��ွဲ��ွဲေအး
အသက် - ၃၄ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးစိနလ်င်း
ကျဆုံးရက် - ဩဂုတ် (၂၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ခင်ဦး�မိ�အဝင်တံတားအနးီ၊ ခင်ဦး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ခင်ဦး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းေဒသ�ကီး။ 

ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်ေန ့၊ ည ၈ နာရီခန ့�်တွင် စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ခင်ဦး�မိ�နယ်၊ ကံသစ်ေကျးရွာမှ ကုိေမာင်ေအး�ှင့် သူနာြပ�
ဆရာမ မ��ဲွ��ဲွေအးတိ�  ဇနးီေမာင်�ှ�ှံစ်ဦးသည် စုိက်ပျ�ိးေရးလပ်ုငနး်သုံးေဆးများေရာင်းချ�ပီး ဆုိင်ကယ်ြဖင့် ြပနလ်ာစ�် လံြုခံ�ေရး
ကင်းလှည့်ေနသည့် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ စစ်သားများ�ှင့်ေတ�ကာ ပစ်ခတ်ြခင်းခံခ့ဲရသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ဇနးီေမာင်�ှ�ှံစ်ဦးစလံးု
ေသနတ်ဒဏ်ရာများရ�ိှ�ပီး ေသဆုံးခ့ဲ�ကသည်။

အီေမာနး်
အသက် - ၆၂ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဩဂုတ် (၂၉) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - နမ့်ဟာေကျးရွာ၊ မုံးကုိး�မိ�နယ်၊ �ှမ်းြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - မုံးကုိး�မိ�နယ်၊ �ှမ်းြပည်နယ်။

�ှမ်းြပည်နယ်၊ မုံးကုိး�မိ�နယ်တင်ွ ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်ေန ့ နနံက်ပုိင်းက အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုမှ အေ�ကာင်းမ့ဲ ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်ခ့ဲ
ေသာ လက်နက်�ကီးကျည်သည် နမ့်ဟာေကျးရွာအတင်ွး�ိှ ေနအိမ်ေပ�သိ�  ကျေရာက်ေပါက်ကဲွခ့ဲသည့်အတက်ွ ေဒသခံ အီေမာနး်မှာ
လက်နက်�ကီးကျည်စ ထိမှနက်ာ ေသဆုံးခ့ဲရသည်။ 

အီမုိး
အသက် - ၈၂ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဩဂုတ် (၂၉) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - နမ့်ဟာေကျးရွာ၊ မုံးကုိး�မိ�နယ်၊ �ှမ်းြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - မုံးကုိး�မိ�နယ်၊ �ှမ်းြပည်နယ်။

�ှမ်းြပည်နယ်၊ မုံးကုိး�မိ�နယ်တင်ွ ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်ေန ့ နနံက်ပုိင်းက အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုမှ အေ�ကာင်းမ့ဲ ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်ခ့ဲ
ေသာ လက်နက်�ကီးကျည်သည် နမ့်ဟာေကျးရွာအတင်ွး�ိှ ေနအိမ်ေပ�သိ�  ကျေရာက်ေပါက်ကဲွခ့ဲသည့် အတက်ွ ေဒသခံ အီမုိးမှာ
လက်နက်�ကီးကျည်စ ထိမှနက်ာ ေသဆုံးခ့ဲရသည်။ 
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မအိသွယ်မုိး
အသက် - ၂၇ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - စက်တင်ဘာ (၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေအာင်သစ�ာေအာင်ေမတ� ာရပ်ကွက်၊ ေပါင်�မိ�နယ်၊ မွနြ်ပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေအာင်သစ�ာေအာင်ေမတ� ာရပ်ကွက်၊ ေပါင်�မိ�နယ်၊ မွနြ်ပည်နယ်။

မွနြ်ပည်နယ်၊ ေပါင်�မိ�နယ်၊ ကတိက်ုေကျးရွာအပ်ုစု၊ ေအာင်သစ�ာေအာင်ေမတ� ာရပ်ကွက်တင်ွ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေန ့ ည ၁၀
နာရီေကျာ်ခန ့က် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တပ်ဖ�ဲဝင်များမှ ပစ်ခတ်ခ့ဲသည့်အတက်ွ ကုိယ်ဝန ်ငါးလေဆာင်ထားသည့် မအိသွယ်မုိး
သည် ေနရာတင်ွပင် ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။ ထိ�အြပင် သူမ၏ခင်ပွနး်ြဖစ်သူ ကုိမင်းေနလင်ွ (ခ) ပူးေဒးမှာ နားကုိ ကျည်ထိမှနခ့ဲ်ကာ
အြပင်းအထနဒ်ဏ်ရာရ�ိှခ့ဲသည်။ မအိသွယ်မုိးသည် ငါး�ှာထွက်သည့် ခင်ပွနး်ကုိ သွား�ကိ��ပီး အိမ်သိ�  အတြူပနလ်ာစ�် ယခုက့ဲသိ�
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံခ့ဲရြခင်း ြဖစ်သည်။

ဂျာဇင်းတာ
အသက် - ၈ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးဆားကမုိ
ကျဆုံးရက် - စက်တင်ဘာ (၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေဒ�ေပ�ကူးေကျးရွာ၊ ဒီေမာဆုိး�မိ�နယ်၊ ကယားြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေဒ�ငံခါး (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒီေမာဆုိး�မိ�နယ်၊ ကယားြပည်နယ်။

စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန ့ ညအချနိက် ကယားြပည်နယ်၊ ဒီးေမာဆုိ့�မိ�ရဲစခနး်မှ လက်နက်�ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်ေသာေ�ကာင့်
ေဒသခံများသည် ေ�ကာက်လန ့�်၍ ညတင်ွးချင်း ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ရာမှ ကား�ှင့်ဆုိင်ကယ် ချတ်ိမိခ့ဲ�ပီး ေဒ�ငံခါး (၂) ရပ်ကွက်မှ
အသက် ၈ �ှစ်အရွယ် ဂျာဇင်းတာသည် ေနရာတင်ွပင် ေသဆုံးသွားခ့ဲရသည်။

ေဒ�ေချာလှ
အသက် - ၅၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - စက်တင်ဘာ (၁၄) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေကျာက်ဆည်ေကျးရွာ၊ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ ေကျာက်ဆည်ေကျးရွာကုိ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တပ်များမှ စက်တင်ဘာလ ၁၄
ရက်ေန ့�တွင် ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲ�ပီး ေနအိမ်�ှစ်လံးုကုိ မီး����ိခ့ဲသည့်အြပင် ေကျးရွာဘုနး်�ကီးေကျာင်းတင်ွ ခုိလ�ံေနသည့် ေဒ�ေချာလှ
ကုိ PDF များအား သတင်းေပးကူညီေနသည်ဟ ုစွပ်စဲွကာ ပစ်ခတ်ခ့ဲသည့်အတက်ွ ေသဆုံးခ့ဲရသည်။
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ေဒ�စ��ာဝင်း
အသက် - ၄၂ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - စက်တင်ဘာ (၁၄) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေတာင်ဘက်ေကျးရွာ၊ ေပါက်�မိ�နယ်၊ မေကွး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေပါက်�မိ�နယ်၊ မေကွးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန ့ ညပုိင်းတင်ွ မေကွးတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ေပါက်�မိ�နယ်၊ ေတာင်ဘက်ေကျးရွာအတင်ွးကုိ အရပ်ဝတ်များ
ဝတ်ဆင်ထားေသာ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တပ်ဖ�ဲဝင် ၁၀ ဦးသည် ေသနတ်ပစ်ေဖာက်၍ ဝင်ေရာက်လာခ့ဲ�ပီး ြပည်သ� ကာကွယ်
ေရးေြပာက်ကျားအဖ�ဲ၏ ေငကုိွင်ြဖစ်သူ အသက် ၄၂ �ှစ်အရွယ် ေဒ�စ��ာဝင်းကုိ ေငကွျပ် သိနး် ၁၈၀ �ှင့်အတ ူဖမ်းဆီးေခ�ေဆာင်
သွားခ့ဲ�ပီးေနာက် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်။ ေဒ�စ��ာဝင်းသည် ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းေခ�ေဆာင်ခံရ�ပီးလ�င် �ပီးချင်းပင် အနးီကပ်
ပစ်ခတ်ြခင်းခံခ့ဲရ�ပီး ေနာက်ေစ့ကုိ ကျည်ဆနထိ်မှနသ်ြဖင့် ဦးေခါင်းပွင့်ထွက်�ပီး ေသဆုံးရသည်။

ေဒ�သနး်
အသက် - ၇၅ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - စက်တင်ဘာ (၂၀) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်အတင်ွး၊ �ာွးထုိး�ကီး�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - �ာွးထုိး�ကီး�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ည ၁၂ နာရီဝနး်ကျင်တင်ွ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ �ာွးထုိး�ကီး�မိ�နယ်၊ ေလ�ာ်ြဖ� (အလယ်) ေကျးရွာကုိ
စစ်သားများမှ ေသနတ်များြဖင့် အဆက်မြပတ်ပစ်ခတ်၍ စီးနင်းဝင်ေရာက်ခ့ဲသည်။ ထုိစီးနင်းမ�အတင်ွး NLD ပါတီကုိ ေထာက်ခံ
သည့်ေနအိမ်အား ပစ်ခတ်ခ့ဲသည့်အတက်ွ အသက် ၇၅ �ှစ်အရွယ် ေဒ�သနး်အပါအဝင် မိသားစုဝင်ေလးဦးမှာ ေနရာတင်ွပင်
ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။ 

မေမာ်ေဌး
အသက် - ၃၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - စက်တင်ဘာ (၂၀) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်အတင်ွး၊ �ာွးထုိး�ကီး�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - �ာွးထုိး�ကီး�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ည ၁၂ နာရီဝနး်ကျင်တင်ွ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ �ာွးထုိး�ကီး�မိ�နယ်၊ ေလ�ာ်ြဖ� (အလယ်) ေကျးရွာကုိ
စစ်သားများမှ ေသနတ်များြဖင့် အဆက်မြပတ်ပစ်ခတ်၍ စီးနင်းဝင်ေရာက်ခ့ဲသည်။ ထုိစီးနင်းမ�အတင်ွး NLD ပါတီကုိ ေထာက်ခံ
သည့်ေနအိမ်အား ပစ်ခတ်ခ့ဲသည့်အတက်ွ အသက် ၃၀ အရွယ် မေမာ်ေဌးအပါအဝင် မိသားစုဝင်ေလးဦးမှာ ေနရာတင်ွပင် ေသဆုံး
သွားခ့ဲသည်။
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မမျ�ိးသ��ာလ�ိင်
အသက် - ၅ �ှစ်
အဖအမည် - ဦးမျ�ိး�ိင်ု
ကျဆုံးရက် - ေအာက်တိဘုာ (၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ပျ�်ေထာင်ေကျးရွာ၊ ခင်ဦး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ခင်ဦး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ေအာက်တိဘုာလ ၁ ရက်ေန ့၊ နနံက်အေစာပုိင်းတင်ွ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ခင်ဦး�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ ပျ�်ေထာင်ေကျးရွာကုိ
အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်ဖ�ဲဝင်များမှ ဝင်ေရာက်စီးနင်းစ�် ေ�ကာက်လန ့�်၍ ထွက်ေြပးေသာ ေဒသခံရွာသားများကုိ လိက်ုလံ
ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် အသက် ၅ �ှစ်အရွယ် မမျ�ိးသ��ာလ�ိင်မှာ ကျည်ဆံထိမှနဒ်ဏ်ရာရ�ိှကာ ေသဆုံးခ့ဲသည်။

ေဒ�ပု
အသက် - စုံစမ်းဆဲ
အဖအမည် - ဦးတင်ေအာင်
ကျဆုံးရက် - ေအာက်တိဘုာ (၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ပျ�်ေထာင်ေကျးရွာ၊ ခင်ဦး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ခင်ဦး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

ေအာက်တိဘုာလ ၁ ရက်ေန ့၊ နနံက်အေစာပုိင်းတင်ွ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ခင်ဦး�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ ပျ�်ေထာင်ေကျးရွာကုိ
အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်ဖ�ဲဝင်များမှ ဝင်ေရာက်စီးနင်းစ�် ေ�ကာက်လန ့�်၍ ထွက်ေြပးေသာ ေဒသခံရွာသားများကုိ လိက်ုလံ
ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် ေဒ�ပုမှာ ကျည်ဆံထိမှနဒ်ဏ်ရာရ�ိှကာ ေသဆုံးခ့ဲသည်။

မအိသက်ပုိင်
အသက် - စုံစမ်းဆဲ
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ေအာက်တိဘုာ (၁၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ဟသ�ာတ စစ်ေ�ကာေရးစခနး်၊ ဟသ�ာတ�မိ�နယ်၊ ဧရာဝတီ။
ေနရပ်လိပ်စာ - အဂ�ပူ�မိ�နယ်၊ ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီး။ 

ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ဟသ�ာတ�မိ�တင်ွ ဗုံးေပါက်ကဲွမ�ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့်အတက်ွ အဂ�ပူ�မိ�နယ်မှ မအိသက်ပုိင်မှာ လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲ
ဝင်များ၏ ဖမ်းဆီးစစ်ေဆးြခင်းခံခ့ဲရ�ပီးေနာက် ေအာက်တိဘုာလ ၁၁ ရက်ေန ့�တွင် စစ်ေ�ကာေရး၌ ေသဆုံးသွားခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ 
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မဇူလိင်ုဆနး်
အသက် - ၇ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ေအာက်တိဘုာ (၁၆) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေတာင်ယာတဲအတင်ွး၊ မတပီူ�မိ�နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - မတပီူ�မိ�နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်။

ချင်းြပည်နယ်၊ မတပီူ�မိ�တင်ွ ေအာက်တိဘုာလ ၁၆ ရက်ေန ့ ေနလ့ယ်ပုိင်းက အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်မှ ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာ
လက်နက်�ကီးကျည်သည် ေတာင်ယာတဲတစ်လံးုေပ�ကုိ ကျေရာက်ေပါက်ကဲွခ့ဲေသာေ�ကာင့် တဲအတင်ွး�ိှ အသက် ၆ �ှစ်အရွယ် မ
ဇူလိင်ုဆနး်မှာ ေသဆုံးခ့ဲရြခင်းြဖစ်သည်။

မေမ�ှင်းေအး
အသက် - စုံစမ်းဆဲ
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ေအာက်တိဘုာ (၂၄) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်အတင်ွး၊ ဟမု�လင်း�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ဟမု�လင်း�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ဟမု�လင်း�မိ�တင်ွ ေအာက်တိဘုာလ ၂၄ ရက်ေန ့ ညေနပုိင်းက အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်ဖ�ဲဝင်များမှ
တိမ်းေ�ှာင်ေနသည့် သပိတ်ေခါင်းေဆာင် ကုိေကျာ်ဝင်းစိန၏်ေနအိမ်ကုိ ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲရာ အာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ� (CDM)

ြပ�လပ်ုထားသည့် ၎င်း၏မရီးြဖစ်သူ ေကျာင်းဆရာမ မေမ�ှင်းေအးကုိ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်သွားခ့ဲသည်။

မူလမ်ွး
အသက် - ၆၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ေအာက်တိဘုာ (၂၄) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်အတင်ွး၊ မုိး�ဗဲ�မိ�နယ်၊ �ှမ်းြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - မုိး�ဗဲ�မိ�နယ်၊ �ှမ်းြပည်နယ်။

ေအာက်တိဘုာလ ၂၄ ရက်ေန ့ နနံက် ၉ နာရီဝနး်ကျင်တင်ွ �ှမ်းြပည်နယ်၊ မုိး�ဗဲ�မိ� အေြခစုိက် ခမရ (၄၂၂) မှ မုိး�ဗဲ�မိ� လေူနရပ်
ကွက်များအတင်ွးသိ�  လက်နက်�ကီးများြဖင့် ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် အသက် ၆၀ အရွယ် မူလမ်ွးမှာ ဦးေခါင်းကုိ
လက်နက်�ကီးကျည်စထိမှနက်ာ ေသဆုံးခ့ဲရသည်။
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မေမဇင်ေကျာ်
အသက် - ၂၅ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - �ိဝုင်ဘာ (၅) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်အတင်ွး၊ တန ့ဆ်ည်�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - တန ့ဆ်ည်�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ တန ့ဆ်ည်�မိ�တင်ွ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်များ တပ်စဲွထားေသာ အ.ထ.က ၂ ေကျာင်းအနးီ၌
�ိဝုင်ဘာ ၅ နနံက်ပုိင်းက ေပါက်ကဲွမ�ြဖစ်ပွားခ့ဲ�ပီးေနာက် စစ်သားများမှ ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်ခ့ဲြခင်းေ�ကာင့် ေနအိမ်အတင်ွး �ိှေနသည့်
အသက် ၂ �ှစ်အရွယ်ကေလး၏မိခင်ြဖစ်သူ မေမဇင်ေကျာ်မှာ ဦးေခါင်းကုိ ကျည်ထိမှန�်ပီး ေနရာတင်ွပင် ေသဆုံးခ့ဲရသည်။

မြမေလး�ယ်ွ
အသက် - ၂၈ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - �ိဝုင်ဘာ (၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေပါက်ပင်ေကျးရွာ၊ မုံရွာ�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - မုံရွာ�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းေဒသ�ကီး။ 

စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ မုံရွာ�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ ေပါက်ပင်ေကျးရွာကုိ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်သားများမှ �ိဝုင်ဘာလ ၇
ရက်ေန ့ ညပုိင်းတင်ွ ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲ�ပီး အိမ်မှား၍ဝင်ချနိ၌် ေ�ကာက်လန ့�်၍ထွက်ေြပးေသာ ရွာသူ မြမေလး�ယ်ွကုိ ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ
သူမ၏ ရင်ဘတ်�ှင့်လည်ပင်းကုိ ကျည်ထိမှနက်ာ ေသဆုံးခ့ဲရသည်။

မေဝလင်းသူ
အသက် - ၂၇ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - �ိဝုင်ဘာ (၁၁) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ရာဘာြခံအတင်ွး၊ ပုေလာ�မိ�နယ်၊ တနသ�ာရီ။
ေနရပ်လိပ်စာ - ပုေလာ�မိ�နယ်၊ တနသ�ာရီတိင်ုးေဒသ�ကီး။

တနသ�ာရီတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ပုေလာ�မိ�နယ်၊ ဂျက်ဂါးေကျးရွာ�ိှ ရာဘာြခံတင်ွ အလပ်ုလပ်ုေနသည့် မေဝလင်းသူကုိ ခလရ (၂၈၅) မှ
စစ်သားများက �ိဝုင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန ့ နနံက် ၃ နာရီခန ့�်တွင် အေ�ကာင်းမ့ဲ ပစ်ခတ်ခ့ဲသည့်အတက်ွ မေဝလင်းသူမှာ ဒဏ်ရာရ�ိှ၍
ေသဆုံးခ့ဲရသည်။
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မချစ်စုေဝ
အသက် - ၂၂ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - �ိဝုင်ဘာ (၁၈) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ဘုရားေကျာင်းအနးီ၊ ဒီးေမာဆုိ့�မိ�နယ်၊ ကယားြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ဒီးေမာဆုိ့�မိ�နယ်၊ ကယားြပည်နယ်။

ကယားြပည်နယ်၊ ဒီးေမာဆုိ့�မိ�နယ်၊ စံြပ ၆ မုိင်ေကျးရွာ၏ ခရစ်ယာနဘု်ရားေကျာင်းအနးီတင်ွ �ိဝုင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေနက့
အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုမှ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် မချစ်စုေဝတိ�  ဇနးီေမာင်�ှ�ှံစ်ဦး ေသဆုံးခ့ဲရသည်။ ၎င်းတိ�  ဇနးီ
ေမာင်�ှမှံာ တိက်ုပဲွများေ�ကာင့် စစ်ေဘးေ�ှာင်ရင်း �ိဝုင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေနက့ ဒီးေမာဆုိ့�မိ�နယ်၊ ေငေွတာင်ေကျးရွာမှ သူတိ� အိမ်�ိှ
ပစ�ည်းတချ�ိကုိ ြပနယူ်ရန ်ဆုိင်ကယ်ြဖင့်အသွား ယခုက့ဲသိ�  ပစ်သတ်ခံခ့ဲရြခင်းြဖစ်သည်။

ေဒ�ဝင်း�ကည်
အသက် - ၆၅ �ှစ် 
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဒီဇင်ဘာ (၇) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေကျးရွာအတင်ွး၊ ဆားလင်း�ကီး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - ဆားလင်း�ကီး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်ေန ့ နနံက်ပုိင်းတင်ွ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ဆားလင်း�ကီး�မိ�နယ်၊ ဒနုး်ေတာေကျးရွာကုိ အ�ကမ်းဖက်စစ်
အပ်ုစု၏တပ်မှ ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲ�ပီး လငူယ်များအပါအဝင် ရွာသား (၁၁) ဦးကုိ ဖမ်းဆီးခ့ဲ�ပီးေနာက် �ကိ�းတပ်ုကာ မီး����ိသတ်
ြဖတ်ခ့ဲ�ကသလိ ုအဆုိပါေကျးရွာမှ စိတ်ကျနး်မာေရးေကာင်းမွနြ်ခင်းမ�ိှသည့် အသက် ၆၅ �ှစ်အရွယ် ေဒ�ဝင်းရီမှာလည်း စစ်
အပ်ုစုတပ်သားများ၏ ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် ေသဆုံးခ့ဲရသည်။

မအိသ��ာေအာင်
အသက် - ၅ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဒီဇင်ဘာ (၆) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်ေ�ှ�၊ ချမ်းြမသာစည်�မိ�နယ်၊ မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ချမ်းြမသာစည်�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်ေန ့ ညေနပုိင်းတင်ွ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ချမ်းြမသာစည်�မိ�နယ်၊ ေအာင်သာယာရပ်ကွက် အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�း
�ုံး ေပါက်ကဲွမ�ြဖစ်ပွားခ့ဲ�ပီးေနာက် အဆုိပါရပ်ကွက်�ုံးတင်ွ တပ်စဲွထားသည့် စစ်သားများမှ ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်ခ့ဲြခင်းေ�ကာင့် ေနအိမ်
ေ�ှ�တင်ွ ကစားေနသည့် အသက် ၅ �ှစ်အရွယ် မအိသ��ာေအာင်မှာ ေနာက်ေစ့ကုိ ကျည်ထိမှနခ့ဲ်�ပီး ေနရာတင်ွပင် ေသဆုံးသွားခ့ဲရ
သည်။
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လိနး်လိင်ု
အသက် - ၄၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဒီဇင်ဘာ (၁၂) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်အေ�ှ�၊ မင်းတပ်�မိ�နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - မင်းတပ်�မိ�နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်။

ချင်းြပည်နယ်၊ မင်းတပ်�မိ�တင်ွ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေနက့ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်ဖ�ဲဝင်များမှ ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်ြခင်း
ေ�ကာင့် ေနအိမ်ေ�ှ�တင်ွ ရပ်ေနသည့် လိနး်လိင်ုမှာ ကျည်ထိမှနခ့ဲ်�ပီး ေနရာတင်ွပင် ေသဆုံးခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။

ေဒ�မေဌး
အသက် - ၆၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဒီဇင်ဘာ (၁၉) ရက်၊ ၂၀၂၁
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေနအိမ်ေ�ှ�၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပုသိမ်�မိ�နယ်၊ ဧရာဝတီ။
ေနရပ်လိပ်စာ - မာတာရပ်၊ ပုသိမ်�မိ�နယ်၊ ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီး။

ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ပုသိမ်�မိ�တင်ွေနထုိင်သည့် အသက် ၆၀ အရွယ်�ိှ ေဒ�မေဌးကုိ ရဲတပ်ဖ�ဲဝင်များမှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်
ေန ့ ည ၁၀ နာရီခန ့�်တွင် ေနအိမ်ေ�ှ�၌ လည်ပင်းကုိေတ၍့ ပစ်သတ်ခ့ဲေ�ကာင်း သိ�ိှရသည်။ ေဒ�မေဌးသည် ေနရာတင်ွပင် ကျဆုံး
သွားခ့ဲေ�ကာင်း သိ�ိှရသည်။

ေဒ�ေဌးမ
အသက် - ၅၅ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဒီဇင်ဘာ (၂၃) ရက်၊ ၂၀၂၁ 
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - နတ်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - နတ်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ နတ်ေချာင်းေကျးရွာတင်ွ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန ့�၌ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုက စစ်
ရဟတ်ယာ�်ေပ�မှ ပစ်ခတ်ြခင်း၊ ေြမြပင်၌ သတ်ြဖတ်ြခင်းတိ�ေ�ကာင့် နတ်ေချာင်းေကျးရွာ ေဒသခံ (၁၉) ဦး ကျဆုံးသွားခ့ဲေ�ကာင်း
သိ�ိှရသည်။ အဆုိပါေဒသခံ (၁၉) ဦးတင်ွ ေဒ�ေဌးမလည်း ပါဝင်ခ့ဲသည်။

Page 65



ေဒ�ဝင်းြမင့်ရီ
အသက် - ၆၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဒီဇင်ဘာ (၂၃) ရက်၊ ၂၀၂၁ 
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - နတ်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - နတ်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ နတ်ေချာင်းေကျးရွာတင်ွ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန ့�၌ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုက စစ်
ရဟတ်ယာ�်ေပ�မှ ပစ်ခတ်ြခင်း၊ ေြမြပင်၌ သတ်ြဖတ်ြခင်းတိ�ေ�ကာင့် နတ်ေချာင်းေကျးရွာ ေဒသခံ ကုိးဦး ကျဆုံးသွားခ့ဲေ�ကာင်း
သိ�ိှရသည်။ အဆုိပါေဒသခံ (၁၉) ဦးတင်ွ ေဒ�ဝင်းြမင့်ရီလည်း ပါဝင်ခ့ဲသည်။

မဘဲဥ
မဘဲဥ
အသက် - ၂၈ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဒီဇင်ဘာ (၂၃) ရက်၊ ၂၀၂၁ 
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - နတ်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်း။
ေနရပ်လိပ်စာ - နတ်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး။

စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ နတ်ေချာင်းေကျးရွာတင်ွ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန ့�၌ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုက စစ်
ရဟတ်ယာ�်ေပ�မှ ပစ်ခတ်ြခင်း၊ ေြမြပင်၌ သတ်ြဖတ်ြခင်းတိ�ေ�ကာင့် နတ်ေချာင်းေကျးရွာ ေဒသခံ ကုိးဦး ကျဆုံးသွားခ့ဲေ�ကာင်း
သိ�ိှရသည်။ အဆုိပါေဒသခံ (၁၉) ဦးတင်ွ မဘဲဉလည်း ပါဝင်ခ့ဲသည်။

ေနာ်ခီး
အသက် - ၆၀ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဒီဇင်ဘာ (၂၁) ရက်၊ ၂၀၂၁ 
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - ေလးေခါေ့ထေကျးရွာ�ှင့်ေထာ်ကေလာ်ခီး ေကျးရွာ�ကား၊ 
ေထာ်ကေလာ်ခီးေကျးရွာ၊ ဘီးလင်း�မိ�နယ်၊ မွနြ်ပည်နယ်။ 
ေနရပ်လိပ်စာ - ေထာ်ကေလာ်ခီးေကျးရွာ၊ ဘီးလင်း�မိ�နယ်၊ မွနြ်ပည်နယ်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန ့ နနံက် ၁၀ နာရီတင်ွ ခလရ (၁၀၁) တပ်ရင်းမှ မွနြ်ပည်နယ်၊ ဘီးလင်း�မိ�နယ်၊ ေထာ်ကေလာ်ခီးေကျးရွာတင်ွ
ေနထုိင်သည့် အသက် ၆၀ အရွယ် ေနာ်ခီးကုိ ဦးေခါင်းအား ေသနတ်ြဖင့်ေတ၍့ ပစ်သတ်ခ့ဲေ�ကာင်း သိ�ိှရသည်။
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အထက်ပါ ေဖာ်ြပချက်များမှာ �ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများ ကူညီ
ေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း (AAPP) က လက်လှမ်းမီှသမ� ေစာင့်�ကည့်
ေလလ့ာ မှတ်တမ်းတင်ထားချက်များအေပ� အေြခခံထားြခင်း ြဖစ်
ပါသည်။ ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးကာလအတင်ွး ကျဆုံးသွားသူများ၏
အချက်အလက်များကုိ  ေပးပိ� လိပုါက fatality-data@ aappb.org

အီးေမးလ်သိ�  ေပးပိ� �ိင်ုပါသည်။

ပကူးမုိး
အသက် - စုံစမ်းဆဲ
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဒီဇင်ဘာ (၂၄) ရက်၊ ၂၀၂၁ 
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ -  မုိဆုိေကျးရွာအနးီ၊ ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်၊ ကယားြပည်နယ်။
ေနရပ်လိပ်စာ - ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်၊ ကယားြပည်နယ်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့ နနံက်ပုိင်းတင်ွ ကယားြပည်နယ်၊ ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ မုိဆုိေကျးရွာအနးီ၌ တိက်ုပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ
ေ�ကာင့် ကေလးများ၊ Save the Children မှ ဝနထ်မ်း�ှစ်ဦးအပါအဝင် ေဒသခံ (၃၅) ဦးသည် ေမာ်ေတာ်ယာ�်များြဖင့် စစ်ေဘး
ေ�ှာင်လာစ�် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်�ှင့် ထိပ်တိက်ုေတ�ခ့ဲ�ပီး ဖမ်းဆီးြခင်းခံခ့ဲရကာ ေမာ်ေတာ်ယာ�်များ�ှင့်အတ ူမီး����ိသတ်
ြဖတ်ြခင်းခံခ့ဲရသူ ြဖစ်သည်။

မသ��ာလ�ိင်
အသက် - ၁၅ �ှစ်
အဖအမည် - အမည်စုံစမ်းဆဲ
ကျဆုံးရက် - ဇနန်ဝါရီ (၁၃) ရက်၊ ၂၀၂၂
အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ - လမ်းေပ�တင်ွပစ်ခတ်ခံရ၊ေညာင်ကဲွရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံ�မိ�နယ်၊
မ��ေလး။
ေနရပ်လိပ်စာ - ေညာင်ကဲွရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံ�မိ�နယ်၊ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီး။

ဇနန်ဝါရီလ ၁၃ ရက်ေန ့ နနံက်ပုိင်းတင်ွ မ��ေလး�မိ�၊ ေအာင်ေြမသာစံ�မိ�နယ်၊ ေညာင်ကဲွရပ်ကွက် အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�း�ုံးအနးီ၌
လက်လပ်ုဗုံးတစ်လံးု ေပါက်ကဲွခ့ဲ�ပီးေနာက် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုမှ ရမ်းသနး်ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် အသက် ၁၅ �ှစ်အရွယ်
မသ��ာလ�ိင်မှာ ရင်ဘတ်ကုိ ကျည်ထိမှနက်ာ ကျဆုံးသွားခ့ဲ�ပီး အမျ�ိးသား�ှစ်ဦးလည်း ထိခုိက်ဒဏ်ရာရ�ိှခ့ဲေ�ကာင်း သိ�ိှရ
သည်။
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အာဏာသိမ်းချနိမှ် ဇနန်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ ထိ ကျဆုံးခ့ဲေသာ အမျ�ိးသမီးများ



အာဏာသိမ်းချနိမှ် ဇနန်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ ထိ ကျဆုံးခ့ဲေသာ အမျ�ိးသမီးများ



အာဏာသိမ်းချနိမှ် ဇနန်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ ထိ ကျဆုံးခ့ဲေသာ အမျ�ိးသမီးများ



အာဏာသိမ်းချနိမှ် ဇနန်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ ထိ ကျဆုံးခ့ဲေသာ အမျ�ိးသမီးများ



ေဦွးေတာလ်ှနေ်ရးအတငွး်ကျဆံးုခဲေ့သာအမျိးသမးီများ


