်ပစးဒဏးကငး့လျတးချငးံကိုတာွနးယမ
ူ ်ႈ ဖငးံ အစာ့ထို့်ခငး့
ေအာကးတိုဘာ ၉ ရကး ဿွှ၁႖ခုႏြစး
စကးတငးဘာလ ှ၃႖ ရကးေန႔ တျငး နယး်ခာ့ေစာငးံတပး တပးရငး့အမြတး (ှွဿဿ) မြ ဖမး့ဆီ့ထာ့ေသာ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့
လျတးေ်မာကးေရ့႖ တပးမေတား႖ တပးမဟာ႖ ၃႖ မြ႖ တပးသာ့ေစာတာႏို႖ ၏႖ အေလာငး့အာ့႖ ်မွတီ်မိ႕ဳ႖ အနီ့ရြ႖ိ ေသာငးရငး့်မစး၌
စကးတငးဘာ႖လ႖ဿှ႖ရကး႖ ေန႔တျငးေတျ႔ရြိခံပ
ဲ ါသညး။ကရငးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့႖တပးမေတား႖ တပးမဟာ႖၃႖အထူ့တပးရငး့မြဴ့႖
ဗိုလးလမငး့မြ႖ ဤအမႈအာ့စဵုစမး့ စစး႖ ေဆ့ေပ့ပါရန႖ ်မနးမာံတပးမေတားလကး႖ ေအာကးးရြိ႖ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးအာ့႖ တိုကးတျနး့႖
ခဲံပါသညး။ ၎တိုကးတျနး့မႈအ်ပီ့ ေနာကးတစးေန႔ တျငး ေစာတာႏိုအာ့႖ သတး်ဖတးခဲံမႈ႖ ႏြငဆ
းံ ကးစပးသညးံ နယး်ခာ့ေစာငးံတပး႖
ရဲေဘား႖ ၂႖ ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံပါသညး။ ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျ႔မ
ဲ ြ နယး်ခာ့ေစာငးံတပး႖ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က႖ ဤ႖ အမႈအာ့႖
ပထမဆဵု့ေ်ခလြမး့အေန်ဖငးံ ႏိင
ု းငဵတကာ႖ ဥပေဒွတၱရာ့႖ အတိုငး့ စဵုစမး့စစးေဆ့သညးကို အသိအမြတး်ပဳပါသညး။ သို႔ေသား
စစးသာ့မ္ာ့မြ

်ပညးသူမ္ာ့အာ့

တစးစဵုတရာ်ပစးမက
ႈ ္ဴ့လျနး

ခ္ိဳ့ေဖာကးခဲံေသား႖ တရာ့မြ္တမႈရရြေ
ိ စရနး

ဤ႖ ကဲံသို႔ေသာ႖

စဵုစမး့စစးေဆ့႖မႈမ္ာ့က႖ေဆာငးရက
ျ းရနး႖လိုအပးပါသညး။႖ထိုမြသာလြ္ငး႖်မနးမာႏိုငးင႖ဵ အေ႕ရေ
ြ တာငးပင
ုိ ့း ႖တျငး႖်ပစးဒဏးကငး့လျတး႖ချင႖းံ
ကိုတာွနးယမ
ူ ႈ႖်ဖငးံ အစာ့ထို့ႏိုငးမညး်ဖစးသညး။
ဤသို႔ရကးစကးၾကမး့ၾကဳတးေသာ႖ လုပးရပးမ္ာ့ကိုရာစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ႖ ခဵစာ့ခဲံရေသာ႖ ်မနးမာႏိုငးင႖ဵ အေ႕ရေ
ြ တာငးပိုငး့႖
ရြိ်ပညးသူ

လူထုမ္ာ့႖ အတျကး႖ တရာ့မြ္တမႈ႖ ရြိေစရနးအေရ့႖ အာရဵုစိုကးလုပးေဆာငးေပ့ဖို႔႖ ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျ႔ဲ

မြ

လကးနကးကိုငး အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ အာ့တိုကးတျနး့ပါသညး။ ဥပေဒ႖ သညးလူသာ့တိုငး့အတျကး႖ ေက္ာသာ့ရငးသာ့မချဲ်ခာ့ဘဲ႖
တနး့တူအကာအကျယး ေပ့ထာ့ ပါသညး။ ဿွှဿ႖ အပစးအခတး႖ ရပးစဲခ္ိနမ
း စ
ြ ၍ ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့႖ အဖဲ႔၏
ျ မြတးတမး့မ္ာ့အရ
်မနးမာႏိုငးငဵ႖ အေရြ႕႖ ေတာငးပိုငး့ရြိ ်ပညးသူမ္ာ့ အသတးခဵ ရေသာအမႈအခ႕္ိဳ ၌႖ လကးနကးကိုငး႖ အဖဲ႔မ
ျ ္ာ့မြာ႖ အဓိကတရာ့ခဵ႖
မ္ာ့်ဖစးသညးဟ႖ု သိရပါသညး။ ဇျနးလဿ၂႖ ရကးဿွှဿ႖ ခုႏြစးတျငး သထဵုခရိုငးေန႖ အသကး႖ ၂ဿ႖ ႏြစးအရျယး အမ္ိဳ့သာ့သညး
ကရငးအမ္ိဳ့သာ့႖ အစညး့အရဵု့၏သူလြ္ိဳ ်ဖစးသညးဟု စျပးစဲျခဵရ်ပီ့ေနာကး နယး်ခာ့ေစာငးံတပး တပးရငး့႖ အမြတး (ှွှ၁) ၏႖
တပးသာ့မ္ာ့မြ႖ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ႖ ႏြငးံ သတး်ဖတး်ခငး့ကိ႖ု ခဵခဲ႔ရပါသညး။ ဘာ့အဵခရိုးငးတျငး မတးလ႖ ှှ႖ ရကး႖ ေန႔ ဿွှ၀႖ ခုႏြစ႖း ၌း
အသကး႖ ှ၃႖ ႏြစးအရျယး ေယာကး္ာ့႖ ေလ့တစးဦ့႖ ႏြငးံ မတးလဿ၄႖ ရကးေန႔႖ ဿွှ၀႖ ခုႏစ
ြ း႖ ၌ အသကး႖ ၃ဿ႖ ႏြစး အရျယ႖း
အဖျာ့တစးဦ့သညးး နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖ႔႖ဲျ ၏႖ မူ့ယစးေဆ့ွါ့႖ ႏြငဆ
းံ ကးးႏျယးေသာကိစၥအာ့ လူသိရြငးၾကာ့ ေ်ပာဆိုမိေသာေၾကာငးံ
နယး်ခာ့ေစာငးံတပး႖ တပးရငး့ အမြတး(ှွှ၃) ၏႖ သတး်ဖတး်ခငး့႖ ကိုခဵခဲံရပါသညး။ဇျနးလ႖ ှှ႖ ရကးေန႔႖ ဿွှ၀႖ ခုႏြစ႖း ၌႖ ဘာ့အဵခရိုငး႖
အတျငး့ေန မိသာ့စုွငး႖ ေလ့ဦ့စလဵု့ကို စုနး့ကေွအတတးပညာ႖ တတးသညးဟူေသာ႖ စျပးစဲျခ္ကး်ဖငးံ႖ နယး်ခာ့ေစာငးံတပး႖ တပးရငး့႖
အမြတး(ှွှ၂) မြ႖ ဗိုလးၾကာေအ့႖ ၏႖ အမိန႔အ
း ရ႖ စစးသာ့မ္ာ့၏႖ ကျပမ
း ္ကး်ခငး့ကိ႖ု ခဵခဲံရပါသညး။ လကးနကးမ႔ေ
ဲ သာ႖ လူထုအာ့႖
သတး်ဖတး်ခငး့႖ လုပးရပးသညး

ေ်ပာငးေ်ပာငး႖ တငး့တငး့႖ အရြကးမဲံစျာ

လူ႔အချငးံအေရ့အာ့႖ ခ္ိဳ့ေဖာကးေန်ခငး့်ဖစး်ပီ့႖ ဤ႖

ကဲံသို႔ေသာ်ပစးမက
ႈ ္ဴ့လျနးသူအာ့႖ အ်ပစးေပ့ရမညး်ဖစးသညး။သို႔ပါေသားလညး့႖ အထကး

ေဖား်ပထာ့သညးံ႖ အမႈတျငး႖ ပါွငး႖

ပတးသကး႖ ေနေသာ႖ စစးသာ့မ္ာ့မြာ႖ ယခုအခ္ိနးထိ႖ စဵုစမး့စစးေဆ့ခဵရ်ခငး့၊႖ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရ်ခငး့၊ တစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့ တစးဖဵုဖဵု အ်ပစး႖
ေပ့ခဵရ်ခငး့မရြိေသ့ေပ။

်မနးမာႏိုငးင႖ဵ အေ႕ရေ
ြ တာငးပိုငး့ရြိ

လူ႔အချငးံအေရ့႖ ခ္ိဳ့ေဖာကးမမ
ႈ ္ာ့ကို

နယး်ခာ့ေစာငးံတပး

တစးဖျဲ႔တညး့သာလြ္ငး

ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့ မဟုတးပဲ အ်ခာ့ေသာ လကးနကးကိုငတ
း ပးဖျဲ႔ မ္ာ့ကလညး့႖ ခ္ိဳ့ေဖာကးေနၾကပါသညး။ ဿွှဿ႖ ဇနးနွါရီ႖ လ႖
အပစးအခတးရပးစ်ဲ ပီ့ခ္ိနးမြစ၍ ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖဲ႔ျ မြ ယဵုၾကညးစိတးခ္ရေသာ႖ အေသ့စိတးေဖား်ပသညးံ သတငး့မ္ာ့အရ
ကရငး႖ အမ္ိဳ့သာ့႖ ကာကျယးေရ့႖ တပးဖျဲ႔၏ အတငး့႖ အဓမၼ႖ အလုပးခိုငး့ေစမႈ၊်မနးမာံ႖ တပးမေတား႖ ၏႖ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့႖ ႏြင႖းံ
အၾကမး့ဖကးမ၊ႈ ႖ကရငးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား႖ ၏႖အၾကမး့ဖကးမႈ႖ ႖ႏြင႖းံ ဒီမိုကေရစီအက္ိဳ့်ပဳ႖ကရငးံတပး႖ မေတား၏႖
ရျာသာ့မ္ာ့အာ့႖ ပစးခတး်ခငး့႖ ကဲံသို႔်ပငး့ထနးေသာ လူ႔အချငးံအေရ့႖ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈအစီရငးခဵစာမ္ာ့႖ ကိုလကးခဵရရြခ
ိ ဲ႔ပါသညး။ ဤ႖
အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့႖ ႏြင႖းံ ပတးသကးေသာ႖ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ႖ ႏြင႖းံ အေရ့

ယူေဆာငးရျကးမႈ႖ တစးစဵုတစးရာ႖ မရြိရသ
ဵု ာမက႖

်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကို႖ ၎႖ တို႔်ပစးမႈအတျကး႖ အမြနးတရာ့ေဖားထုတးရနး လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ မရြိေသ့ေပ။ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမြ
ကနဦ့ေ်ခလြမး့အေန်ဖငးံ ေစာတာႏို႖ ၏႖အမႈတျင႖း စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ႖ မ္ာ့်ပဳလုပးခံပ
ဲ ါသညး။ သို႔ေသားလညး့ လကးနကးကိုငး႖ ဖျ႔အ
ဲ စညး့႖
အာ့လဵု့႖ ဤ႖ ကဲံသို႔႖ ေ႕ရြဆကး႖ ပိုမိုစမ
ျ း့ေစာငးႏိုငးေစရနး႖ ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျ႔႖ဲ မြတိုကးတျနး့ပါသညး။ ်ပညးသူမ္ာ့႖ ၏႖
အသကးသညး စစးသာ့မ္ာ့႖ ၏႖ အသကးႏြငးံထပးထူထပးမြ္ တနးဖို့ရြိပါသညး။ အၾကမး့ဖကးမႈ႖ က္ဴ့လျနးေသာ႖ စစးသာ့မ္ာ့ကို
်ပညးတျငး့႖ ဥပေဒ ႏိင
ု င
း တ
ဵ ကာ႖ ဥပေဒ႖ ၏ အတိုငး့အတာ႖ ႏြင႖းံ အညီတတးႏိုငးသမြ္ ပျငးံလငး့်မငးသာေသာ႖ တရာ့စီရငးမႈပဵုစဵ်ဖငးံ
တရာ့စီရငးသငးံပါသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ အသတးခဵရေသာ႖ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့႖ တပးမေတား တပးသာ့၏႖ အမႈအာ့
စဵုစမး့စစးေဆ့ေနေသာ႖
အ်ခာ့လကးနကးကိုငး

နယး်ခာ့ေစာငးံတပး႖

၏႖

အဖျ႔ဲေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကလညး့

လုပးရပးအာ့႖

ကရငးလူ႔႖

အချငးံအေရ့အဖဲ႔မ
ျ ြ

အသိအမြတး်ပဳသကဲံသို႔

်မနးမာႏိုးငးငဵ႖ အေရြ႕႖ ေတာငးပိုငး့တျငး႖ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကး႖ ခဵရေသာ၊

အၾကမး့ဖကးခဵရေသာ၊ အသတးခဵရေသာ ်ပညးသူမ္ာ့ကိုယစ
း ာ့႖်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့အာ့႖ထိထိေရာကးေရာကး႖ အေရ့ယူေပ့ပါရနး
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