မြန်ြာနင
ို င
် ။ံ လူအခွ
် ူ့ ပေး န်။
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးကာကွယ်သူ ရြာင်ရဆာင်ေးခအရပေါ်တ ာေးစွွဲဆိုထာေးမခင်ေးြ ာေး ပ်တနရ
ကိုလသြဂ္ဂလအခွ
ူ ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးအထူေးကိုယ်စာေးလှယ်အသစ်ြှ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆိုခွငက
ူ့် ို
ကာကွယ်ရပေးနင
ို ရ
် ေးအတွက်ရတာင်ေးဆိုမခင်ေး။
၂၀၂၀ ဇူလိုငလ
် ၁၅ က်၊ န်ကိုနမ် ြ ြို့ -- အသံ (လူအခွ
ှ ူ့်
ူ့ ငူ့်အရ ေးလှုပ်ရှာေးြှုအ ွွဲြို့)၏ ပူေးတွွဲတည်ရထာင်သူနင
ကဗ ာဆ ာတစ်ဦေးမ စ်သူ

ရြာင်ရဆာင်ေးခအရပေါ်

ခိုငန
် င
ှ ခ
်ူ့ င်ေးမပည်နယ်ြ ာေးတွင်

အင်တာနက်ကနသ
် ူ့ တ်ြှုြ ာေး ရိုပ်သြ်ေးရပေးရ ေးအတွက် အစိုေး အာေး တွနေး် အာေးရပေးမခင်ေးနှငပ
ူ့် တ်သတ်မပေး
တ ာေးစွွဲဆိုထာေးမခင်ေးြ ာေးကို မြန်ြာအစိုေး ြှ ခ က်ခ င်ေးအြှုပတ်သြ်ေးရပေးသငူ့သ
် ည်ဟို ရ ေါ်တ င
ို ေး် ရို က်ြှ
ဆိုသည်။ ရက ာက်တံတာေးမြ ြို့နယ် တ ာေးရံိုေးတွင် ပထြရံိုေးခ န်ေးကို ဇူလိုငလ
် ၇ က် နှငူ့် ဒိုတယရံိုေးခ န်ေးကို
ဇူလိုငလ
် ၁၄ က်ရနတ
ို ူ့ ငမ် ပ လိုပ်ခွဲူ့သည်။
ူ့ တွ
ဂ္ နဗာမြ ြို့တွငြ
် ရနကမပ
လိုပ်ခွဲူ့သညူ့်
ူ့
အစည်ေးအရ ေးတွင်

၄၄ကကြ်ရမြာက်

ကြ္ာူ့ကိုလသြဂ္ဂလအခွ
ူ ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးရကာင်စ

ယူအန်လအခွ
ူ ူ့ ငအ
်ူ့ ရ ေးအထူေးကိုယ်စာေးလှယ်အသစ်

ရသာြက်(စ်)အန်ဒရူ ေးက

န ို င်ဘာလ

မ စ်သညူ့်

၈ က်ရနတွ
် င်ေးပြညူ့်
ူ့ ငက

နေးကပ်လာသညူ့်အခ န်တွင် မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွငေး်

ရ ွ ေးရကာက်ပွွဲ

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆိုခွငူ့် တမ ည်ေးမ ည်ေး

နည်ေးပ ေးလာရနသည်နင
ှ ူ့် ပတ်သတ်၍ စိုေး ြ်ရ ကာင်ေး ရ ာ်မပခွဲူ့သည်။ အထူေးကိုယ်စာေးလှယ်အရနနှငူ့်
လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆိုခွင၊ူ့် စိုရို ေးံ ခွငြ
ူ့် ာေးကို ထခိုက်ရစသညူ့် တ ာေးဥပရဒြ ာေးကို မပင်ဆင် န်
တိုက်တွနေး် ခွဲူ့သည်။
ရြာင်ရဆာင်ေးခြှ

"အစိုေး ကပဋပကခမ စ်ရနတွဲူ့ ခိုငန
် ွဲ ူ့

မ တ်ရတာက်ခွဲူ့တယ်။
လှုပ်ရှာေးသူရတွကိုလည်ေး
လူအခွငအ
ူ့် ရ ေးကို

ခ င်ေးမပည်နယ်ရတွြှာ

အင်တာနက်ကို

မပေးရတာူ့အင်တာနက်မပန်လည် ွငရ
ေးဆိုတွဲူ့
ူ့် ပေး ိုရတာင်
ူ့
ဆက်လက်မပေးရတာူ့

နှစ်ကကြ်နစ
ှ ်ခ

လူအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေး

တ ာေးစွွဲဆိုြှုရတွမပ လိုပ်ရနတယ်

ခ ေးရ ာက်ရနမခင်ေးမ စ်ပ တယ်"

ဆိုတာ

ဟိုရ ာ်တ ိုငေး် ရို က်သို ူ့

ိုနေး် ြှ

တစ်ဆငူ့ရ
် မပာခွဲူ့သည်။
ရက ာက်တံတာေးမြ ြို့နယ်တ ာေးစ င်ရ ေးရံိုေးြှ

ရြာင်ရဆာင်ေးခ

မငြ်ေးခ ြ်ေးစွာစိုရ ေးခွငန
ှ စ
ူ့် င
ူ့် တန်ေးလှညူ့်လည်ခွငူ့်

(မငြ်ေးစိုစည်ေး)

အစိုေး အာေးကက တင်အသရပေးမခင်ေးြမပ ပွဲ
ပဏာြစွွဲခ က်တင်ကာ

(အသက်

ဥပရဒပိုဒြ
်

၂၇

၁၉

ဆနဒထိုတ်ရ ာ်ပွွဲမပ လိုပ်မခင်ေးနှငူ့်

ပထြအကကြ်ရို ေးံ ခ န်ေးကို

ဇူလိုငလ
်
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၇

က်ရနတွ
ူ့ င်

နှစ်)

ကို

ကိုခ ေးရ ာက်သညူ့်
ပတ်သတ်မပေး၊
မပ လိုပ်ခသ
ွဲူ့ ည်။

တ ာေးစွွဲဆိုြှုတွင် ရထာင်ဒဏ် ၃ လ မပစ်ဒဏ် (သြဟို
ို ူ့ တ်) မြန်ြာရငွက ပ်သံိုေးရသာင်ေး (ရဒေါ်လာ၂၀)
ဒဏ်ရ ကေးကို တစ်ခိုခိုမ စ်ရစ၊ နှစ်ခိုလံိုေးမ စ်ရစ က ခံ န်ပ ရှသည်။ တ ာေးစ င်ြှုတွင် တ ာေးလိုြှ
တ ာေးလိုမပသက်ရသ ရမခာက်ဦေးကို တ ာေးရံိုေးသို ူ့ တင်သွငေး် ခွဲူ့သည်။ ဒိုတယအကကြ် ရံိုေးခ န်ေးကို ဇူလိုငလ
်
၁၄ က်ရနတွ
ူ့ င်

မပ လိုပ်ခမွဲူ့ ပေး

ဆနဒထိုတ်ရ ာ်မပသပွွဲကို

တ ာေးလိုမပသက်ရသ

စစဉ်ခွဲူ့မပေး

ွဲြေး

ပတ်စခ တ်ဆွွဲ

မပ လိုပ်ခွဲူ့သည်ဟိုစွပ်စွွဲထွက်ဆိုခွဲူ့သည်။

ဦေးြ ေးသက်ြှ

ဆနဒမပမခင်ေးကို

အြှုစစ်ရဆေးမခင်ေးကို

ရြာင်ရဆာင်ေးခသည်
တစ်မခာေးသူြ ာေးနှငအ
ူ့် တူ

ဇူလိုငလ
်

၂၁

က်ရနတွ
ူ့ င်

ဆက်လက်မပ လိုပ်ြည်မ စ်သည်။
အင်တာနက်မ တ်ရတာက်ခံထာေး မခင်ေး
တက်ကကလှုပ်ရှာေးသူြ ာေးြှ
က ေးလွနရ
် နတာရတွ၊

တစ်နစ
ှ ်မပညူ့်သညူ့်

န်ကိုနမ် ြ ြို့ထွဲရှ

ဇူလိုငလ
်

ဆူေးရလေးလူကူေးတံတာေးရပေါ်တွင်

၂၁ က်ရနတွ
ူ့ င်
"စစ် ာဇ တ်ြှု

လူသတ်ရနတာရတွကိုြသရစခ င်လအင်
ို ူ့ တာနက်မ တ်ထာေးတာလာေး"ဟူ၍

မြန်ြာဘာသာမ ငူ့်

ရ ေးသာေးထာေးသညူ့်

အကိုေးအကာေးမပ မပေး

ရက ာက်တံတာေးမြ ြို့နယ်

ပတ်စကိုခ တ်ဆွွဲခွဲူ့သည်။
ွဲြေး

ဦေးြ ေးသက်ြှ

ပတ်စပ အရ ေးအသာေးကို
မငြ်ေးစိုစည်ေးဥပရဒပိုဒြ
်

၁၉

ရ ာက် က်ြှုမ ငူ့် ရြာင်ရဆာင်ေးခကို တ ာေးစွွဲဆိုခွဲူ့မခင်ေးမ စ်သည်။ ရ ာ်တ ိုငေး် ရို က်၏ မြင်ရတွြို့ ြှုအ
တ ာေးစွွဲဆိုြှုတွင် အဆိုပ ပတ်စကိုခ တ်ဆွွဲခွဲူ့သညူ့် အမခာေးရသာသူရလေးရယာက်လည်ေးပ င်ရသာ်လည်ေး
ရြာင်ရဆာင်ေးခ တစ်ရယာက်သာ ရခေါ်ယူစစ်ရဆေးြှုခံ မခင်ေးမ စ်သည်။
ရက ာက်တံတာေးမြ ြို့နယ်

ွဲအ ာရှြှ

ရြာင်ရဆာင်ေးခကို

ဇူလိုငလ
်

၃ က်ရနတွ
ူ့ င်

ြ်ေးဆေးခွဲူ့မပေး၊

ရက ာက်တံတာေးမြ ြို့နယ် တ ာေးရံိုေးသရခေါ်
ို ူ့ ရဆာင်ခွဲူ့သည်။ ထိုြှတစ်ဆငူ့ရ
် ြာင်ရဆာင်ေးခအာေး အာြခံမ ငူ့်
မပန်လည် လွှတ်ရပေးခွဲသ
ူ့ ည်။
ရ ာ်တ ိုငေး် ရို က်၏ အြှုရဆာင်အ ာရှခ ပ် ြက်သရူ ေးစြစ်က"အစိုေး
လူအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးဥပရဒက

ွဲရပေါ်
ူ့ လစရတွကို ရ

န်မခင်ေးဟာ

ကာကွယ်ထာေးရပေးတွဲူ့လိုပ် ပ်မ စ်ပ တယ်"ဟိုရမပာသည်။

"အင်တာနက်ပတ်ပင်ထာေးတယ်ဆိုတာ တ ာေးြျှတြှုလံိုေး ြရှပ ဘူေး။ အစိုေး က ဒကစစကိုရ ာ၊ အလာေးတူ
ကစစ ပ်ရတွကိုပ

ခ က်ခ င်ေး ပ်တနသ
် ူ့ ငူ့မ် ပေး

မပင်ဆင်ရပေးသငူ့ပ
် တယ်။

အထူေးသမ ငူ့်

မငြ်ေးခ ြ်ေးစွာ
လာြယူ့်

စိုရ ေးဆနဒထိုတ်ရ ာ်ခွငူ့်

န ို င်ဘာရ ွ ေးရကာက်ပွွဲြတိုငခ
် င်ြှာ

အင်တာနက်ပတ်ဆထာေးတာရတွ
ို ူ့
ကို ယ်ရှာေးရပေးသငူ့ပ
် တယ် " ဟိုရမပာသည်။
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ဥပရဒကို

မြန်ြာအာဏာပိုငြ
် ာေးြှ

ခိုငန
် င
ှ ခ
ို ူ့ င်
ူ့် င်ေးမပည်နယ်တတွ

အင်တာနက်မ တ်ရတာက်ြှုနင
ှ ပ
ူ့် တ်သတ်မပေး

ဆနဒမပထိုတ်ရ ာ်သညူ့်အမခာေးရသာလူအခွ
် ရှာက်သူြ ာေးကိုလည်ေး
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးကာကွယ်ရစာငူ့ရ
ယခိုအပတ်ြ ာေးအရတာအတွငေး် တွင် တ ာေးစွွဲဆိုြှုြ ာေးမပ လိုပ်ခွဲူ့သည်။
ဇွနလ
်

၂၁

က်ရနတွ
ူ့ င်

ြ်မဗွဲမြ ြို့နယ်

ွဲအ ာရှ

ဦေးရဇာ် င်ေးြှ

ြ်မဗွဲမြ ြို့နယ်လူငယ်ကွန် က်ြှ

လူငယ်ရခ င်ေးရဆာင်တစ်ဦေးမ စ်သူ ကိုြ ေးြင်ေးထွနေး် ကို မြန်ြာအစိုေး ြှ အင်တာနက်ပတ်ဆြှု
ို ူ့ ြ ာေးကို
ရိုပ်သြ်ေးရပေးရ ေးဆနဒမပပွွဲကို

အာဏာပိုငြ
် ာေးအာေး

ြမပ ပွဲရဆာင် ွ က်မခင်ေးနှငပ
ူ့် တ်သတ်၍ တ ာေးစွွဲဆိုခွဲူ့သည်။
က်ရနတွ
ူ့ င်

၎င်ေး၏ရနအြ်ြှ

ြ်မဗွဲမြ ြို့နယ်တ ာေးရံိုေးြှ
ရထာင်ဒဏ် ၁၅

ွဲအ ာရှြ ာေးြှ ကိုြ ေးြင်ေးထွန်ေးကို ဇွနလ
် ၂၅

ွဲစခန်ေးသို ူ့ ြ်ေးဆေးရခေါ်ရဆာင်သွာေးခွဲူ့သည်။

ကိုြ ေးြင်ေးထွနေး် ကို

တ ာေးစွွဲဆိုခွဲူ့သည်။ ဇွနလ
်
၂၅

ကက တင်အသရပေးအရ ကာင်ေး ကာေးမခင်ေး

မငြ်ေးစိုစည်ေးဥပရဒပိုဒြ
်

၁၉

ထိုရနတွ
် င်
ူ့ ငပ
ရ ာက် က်ြှုမ ငူ့်

က်ရနတွ
ူ့ င် သူသည် တ ာေးရံိုေးတွင် အမပစ် န်ခံခွဲူ့မပေး တ ာေးရံိုေးြှ

က် (သြဟို
ို ူ့ တ်) ဒဏ်ရငွ နှစ်ရသာင်ေးက ပ် ( ၁၃.၈ ရဒေါ်လာ )ကို မပစ်ဒဏ်ခ ြှတ်ခွဲူ့ ာ

ကိုြ ေးြင်ေးထွန်ေးြှ ဒဏ်ရငွရဆာင်ခွဲူ့သည်။
ဇွနလ
်

၂၁ က်ရနတွ
ူ့ င်

ရက ာက်မ

မြ ြို့နယ်၊

ွဲအ ာရှြှ

ခိုင်

(Arakan)

အြ ေးသာေးပ တ

လူငယ်ရ ေး ာရကာ်ြတနှငူ့် ရကာ် ယ်ခ င်ေး နယူေးဂ္ န်နရ ေးရှငေး် လူငယ်အ ွွဲြို့တတွ
ို ူ့ ငပ
် င်သညူ့်

ခိုင်

(Arakan) လူြ ေး လူအခွငအ
ို ူ့ ို
ူ့် ရ ေးကာကွယ်သူ ကိုြင်ေးဇာရအာင် ၃၂ နှစ် နှငူ့် ကိုရနစိုေးခိုင် ၃၁ နှစ်တက
ဆိုရှယ်ြဒယာရပေါ်တွင်

"အင်တာနက်ပတ်ဆြှု
ို ူ့ ပ်"

စာသာေးပ တရှပ်ကို

ဓ တ်ပံိုြ ာေးတင်သညူ့်အရ ကာင်ေးအ ာနှငပ
ူ့် တ်သတ်၍တ ာေးစွွဲဆိုခွဲူ့သည်။
ရက ာက်မ

မြ ြို့နယ် ွဲရို ေးံ ြှ

ဇူလိုငလ
် ၆ က်ရနတွ
ူ့ င်

ဇွနလ
်

တ်ဆင်ထာေးသညူ့်
၂၆

က်ရနတွ
ူ့ င်

ကိုြင်ေးဇာရအာင်နင
ှ က
်ူ့ ိုရနစိုေးခိုငတ
် က
ို ူ့ ိုအာြခံမ ငူ့လ
် ွှတ်ရပေးခွဲသ
ူ့ ည်။
နှစ်ဦေးစလံိုေးကိုတ ာေးရံိုေးြှဆငူ့ရ
် ခေါ် ခွဲူ့မပေးနှစ်ဦေးစလံိုေးြှာခ ေးထွက်ရနရသာရ ကာငူ့်

တ ာေးရံိုေးတက် န်ပ က်ကွက်ခွဲူ့သည်။ ဇူလိုငလ
် ၁၁ က်ရန ူ့ခ ေးြှမပန်ရ ာက်ခ န်တွင် ရက ာက်မ
ွဲအ ာရှြ ာေးြှ
တ ာေးစွွဲဆိုြှုကို

တ ာေးရံိုေးတက် န်ပ က်ကွက်ြှုစွပ်စွွဲခ က်မ ငူ့်
ရရှ ြို့ရနတစ်ဦေးမ ငူ့်

သူက
ူ့ ိုမပန်လွှတ်ရပေးခွဲူ့သည်။ ရက ာက်မ

မြ ြို့နယ်

ကိုြင်ေးဇာရအာင်အာေး ြ်ေးဆေးခွဲူ့သည်။

ခိုခံရခ ပမပေးသညူ့်အခ န်တွင်

ွဲအ ာရှြ ာေးြှ

မြ ြို့နယ်တ ာေးရံိုေးြှ ပထြအကကြ် တ ာေး ကာေးနာြှုရို ေးံ ခ န်ေးကို

ဇူလိုငလ
် ၁၃ က်ရနတွ
ူ့ င် မပ လိုပ်ခွဲူ့မပေးတ ာေးရံိုေးြှ အာြခံမ ငူ့် လွှတ်ရပေးကာ ရနာက်ထပ်ရို ေးံ ခ န်ေးတစ်ခိုကို
ဇူလိုငလ
် ၂၁ က်ရနတွ
ူ့ င် မပ လိုပ် န်သတ်ြှတ်ခွဲူ့သည်။
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က်ဒ ယ်မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင်
တိုက်ရနသညူ့်

နင
ို င
် ရ
ံ ေးအ လွတ်လပ်ခွငန
ှ ူ့်
ူ့် င

နင
ို င
် တ
ံ ပ်ြဟိုတ်ရသာ

လူြ ေးစို

အခွငအ
ူ့် ရ ေးြ ာေးအတွက်

ခိုငတ
် ပ်ရတာ်(ရအရအ)နှငူ့်

မြန်ြာစစ်တပ်တအ
ို ူ့ ကာေး

လက်နက်ကိုငတ
် ိုက်ပွွဲြ ာေးမ စ်ပွာေးရနသညူ့်
ြိုဘိုငေး် အင်တာနက်ဆက်သွယ်ြှုြ ာေးကို

ခိုငန
် င
ှ ခ
ူ့် င်ေးမပည်နယ်ရှ
၂၀၁၉

ခိုနစ်၊

ဇွနလ
်

မြ ြို့နယ်ကိုေးခိုတွင်
၂၁

က်ရနြှူ့ စတင်၍

ကနသ
် ူ့ တ်ြှုြ ာေးမပ လိုပ်ထာေးမခင်ေးမ စ်သည်။
၂၀၁၉ ခိုနစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ယူအန်၏မြန်ြာနင
ို င
် ဆ
ံ ိုင် ာ အခ က်အလက်ရှာရ ွရ ေးရကာ်ြရှငြ
် ှ
အာ ကန်စစ်တပ်သည်လည်ေးအတင်ေးအ ကပ်ခိုငေး် ရစမခင်ေး၊
လွတ်လပ်ခွငြ
ူ့် ာေးကိုပတ်ပင်တာေးဆေးမခင်ေး၊

အာဏာရှငဆ
် န်ရသာနည်ေးမ ငူ့်

မခြ်ေးရမခာက်မခင်ေးနှငခ
ူ့် ိုေးယူမခင်ေးြ ာေးအပ အ င်မ စ်သညူ့်

နှပ်စက်ြှုြ ာေးအတွက်တာ န်ရှသည်ဟို အစ င်ခံစာတွငရ
် ာ်မပထာေးသည်။
ဇူလိုငလ
်

၈ က်ရနတွ
ူ့ င်

ရဒေါ်ရအာင်ဆန်ေးစို ကည်ြှ

မြန်ြာနင
ို င
် ရ
ံ တာ်အတိုငပ
် င်ခံပိုဂ္ဂ လ်မ စ်သညူ့်
ဦေးရဆာင်ရသာမြန်ြာနင
ို င
် န
ံ င
ို င
် ံ

ယာယမ တ်ရတာက်ြှုအရပေါ်
ရ ူ့ဘွတ်စာြ က်နာှ ရပေါ်တွင်

နင
ို င
် မံ ခာေးရ ေး န်ကကေး

မခာေးရ ေး န်ကကေးရံိုေးြှ

အင်တာနက်

ရှငေး် လင်ေးရမပာ ကာေးသညူ့်သတင်ေးထိုတ်မပန်ခ က်တစ်ခိုကို
ရ ာ်မပခွဲူ့သည်။

အဆိုပ ထိုတ်မပန်ခ က်တွင"် ြိုဘိုငေး် အင်တာနက်

နည်ေးပညာြ ာေးကို တလွွဲအသံိုေးခ ၍ ရအရအရသာင်ေးက န်ေးသူြ ာေးက လက်လိုပ်ြိုငေး် နှငူ့် အရ ေးထန်ေး
ရမြမြ ပ်ြိုငေး် ြ ာေးရ ာက်ခွွဲမခင်ေး၊
အစိုေး

တိုငေး် င်ေးသာေးလူြ ေးြ ာေးအ ကာေးအြိုနေး် တ ာေးြ ာေး

လှုံြို့ရဆာ်မခင်ေး၊

န်ထြ်ေးြ ာေးအာေး တိုက်ခိုက်ြှု၊ မပန်ရပေးဆွွဲြှုြ ာေးကို စနစ်တက လိုပ်ရဆာင်မခင်ေးြ ာေးရှရနသမ ငူ့်

အဆိုပ လိုပ် ပ်ြ ာေးြှကာကွယ်တာေးဆေးနင
ို ် န်အတွက်အင်တာနက်ကို
ယာယမ တ်ရတာက် မခင်ေးမ စ်သည် " ဟိုရ ေးသာေးထာေးသည်။
၂၀၁၉ခိုနစ်

နှစ်စပိုငေး် ြှစတင်ကာတိုက်ပွွဲမပင်ေးထန်လာသည်နင
ှ အ
်ူ့ ြျှ

ခိုငန
် င
ှ ခ
ူ့် င်ေးမပည်နယ်ရှ

ပဋပကခဒဏ်ခံ

မပည်သူရထာင်ရပ င်ေးြ ာေးစွာသည်ရန ပ်စွနခ
် ူ့ ွာထွက်ရမပေးရနခွဲူ့ သည်။

(Arakan) သတင်ေးထိုတ်မပန်ရ ေးစင်တာ၊ လူအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးရစာငူ့် ကညူ့်ရ ေးအ ွွဲြို့ ြှ ၂၀၁၉ ဇန်န

ခိုင်
လ ြှ

ရြလ ၂၀၂၀ ခိုနစ်အတွငေး် တွင် မြန်ြာစစ်တပ်ြှ အ ပ်သာေး ၂၇၁ ရယာက်ရသဆံိုေးရစခွဲူ့မခင်ေး၊

၅၃၅

ရယာက်

၁၂၀

ထခိုက်ဒဏ် ာ ရစမခင်ေး၊

၅၂၆

ရယာက်ကိုက ပန်ေး ြ်ေးဆေးမခင်ေး၊

အရယာက်

ရပ ာက်ဆံိုေးရစခွဲမူ့ ခင်ေးတက
ို ူ့ ိုမပ လိုပ်ခသ
ွဲူ့ ည်ဟို အစ င်ခံခသ
ွဲူ့ ည်။ ဇွနလ
် ၂၈ က်ရနအထ
မြန်ြာစစ်တပ်နင
ှ ်ူ့
ူ့
ရအရအ တအ
ို ူ့ ကာေးမ စ်ပွာေးသညူ့် ပဋပကခရ ကာငူ့်

ခိုငလ
် ူြ ေး (အာ ကန်န(စ်)လူြ ေး)နှငူ့် ခ င်ေးလူြ ေး

စိုစိုရပ င်ေး ၇၇၀၀၀ ရက ာ် ရန ပ်စွနခ
် ူ့ ွာခွဲူ့ သည်။ ထို အရ အတွက်ြ ာေးသည် အပတ်စဉ် တိုေးလာရနမပေး
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မြန်ြာအစိုေး ြှလွနခ
် ွဲူ့ရသာရှစ်နစ
ှ ်အတွငေး် ခိုငမ် ပည်နယ်၊
စခန်ေးြ ာေးတွင်

ထာေးရှသညူ့်

ရန ပ်စွနခ
် ူ့ ွာ

မြ ြို့နယ်၅ခိုရှ

ရို ဟင်ဂ္ ာလူြ ေး

စစ်ရဘေးရရှာင်ထန်ေးသြ်ေးရ ေး

၁၃၀၀၀၀

ခန် ူ့ နှငူ့်

ထပ်ရပ င်ေး

တိုေးလာမခင်ေးမ စ်သည်။
ကိုလသြဂ္ဂ

လူအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးအထူေးကိုယ်စာေးလှယ်

လက်နက်ကိုငပ
် ဋပကခြ ာေး ပ်စွဲရ ေးအတွက်
ရတာင်ေးဆိုထာေးမခင်ေးကို

ကိုလသြဂ္ဂ

မြန်ြာအစိုေး ြှ
တိုေးပွာေးလာရစမပေး

ကြ္ာလံိုေးဆိုင် ာ

အရထွရထွအတွငေး် ရ ေးြေးခ ပ်ြှ

အရလေးအနက်ထာေး န်တိုက်တွန်ေးခွဲူ့သည်။

"စစ်ပွွဲရနာက်ဆက်တွွဲဆိုေးက ေးြ ာေးသည်
ခက်ခွဲြှုြ ာေးကိုမ စ်ရစ၊

အန်ဒရူ ေးသည်

ခိုငမ် ပည်နယ်အတွက်
အ ပ်သာေးထခိုက်ြှုြ ာေးနှငူ့်

၎င်ေးြှ

အင်ြတန် န်ပရစရသာ
စစ်ရဘေးရရှာင်ရမပေး သူြ ာေး

အရ အတွက်ကိုတိုေးပွာေးလာရစသည်"ဟို လူအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးရကာင်စကိုရမပာသည်။
ြတ်လ

၂၆

က်ရန၊ ူ့

၂၀၂၀

ခိုနစ်တွင်

ရ ာတ ိုငေး် ရို က်ြှ

ကိုဗစ်-၁၉

ရ ာဂ္ ကပ်ရဘေးကို

ကာကွယ် န်အတွက် ခိုငန
် င
ှ ခ
်ူ့ င်ေးမပည်နယ်ြ ာေးတွငအ
် င်တာနက်ကနသ
် ူ့ တ်ြှုြ ာေးအာေး
ခ က်ခ င်ေးရိုပ်သြ်ေးရပေး န် မြန်ြာအစိုေး ကိုရတာင်ေးဆိုခွဲူ့သည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်၊ရြလ တွင် မြန်ြာအစိုေး ြှ
ခိုငမ် ပည်နယ်၊ ရြာင်ေးရတာမြ ြို့နယ်ရှ အင်တာနက် န်ရဆာင်ြှုြ ာေးကို မပန်လည်ခွငမူ့် ပ ရပေးခွဲူ့သည်။
အမပည်မပည်ဆိုင် ာ

လူအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးဥပရဒနှငူ့်

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆိုခွငန
ှ ူ့်
ူ့် င
မြန်ြာနင
ို င
် ြ
ံ ှ
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