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မတ္ ၃၊ ၂၀၂၁

 ၂၀၂၁   ေဖေဖာ္ဝါရီ  (၂၈)   ရက္ေန႔ 
ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵျပပြဲေနာက္ပုိင္း မြန္ျပည္နယ္
အတြင္းရိွ   ၿမိ ႕ဳအဝင္အထြက္ေနရာမ်ားတြင္   ရဲ
တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားက ျဖတ္သန္းသြား
လာေနၾကသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ ဆုိင္
ကယ္ႏွင့္ ကားမ်ားအျပင္ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားကုိ
ပါရွာေဖြစစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရ
သည္။
 “ေဖေဖာ္ဝါရီလ    (၂၈)    ရက္ေန႔မွာ 
ကၽြန္မက     သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳထဲကုိ    ဝင္လာေတာ့ 
ပငန႔ဲဝယ္သြန္ေခ်ာင္အထြက္ဂိတ္မွာ       ရဲတစ္
ေယာက္က ဆုိင္ကယ္ကုိ တားတယ္။ ၿပီးေတာ့
 အရင္ဦးဆံုး ဆုိင္ကယ္ေဘာက္စ္ကုိ ဖြင့္ခုိင္း
တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဖုန္းကုိ ဖြင့္ခုိင္းၿပီး Face-
book န႔ဲ (Photo Gallery)ဓာတ္ပံုသိမ္းတဲ့ေနရာ
ကုိ စစ္ေဆးတယ္” ဟု အစစ္ေဆးခံခဲ့ရသူ  အ
မ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ စစ္ေဆးရာတြင္
 Facebook ႏွင့္ Photo Gallery မ်ား၌ အာဏာ
သိမ္းအစုိးရကုိဆန္႔က်င္သည့္ လွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္ ဓာ
တ္ပံုမ်ား ရိွမရိွကုိ အဓိကထား စစ္ေဆးသည္ဟု 
သိရသည္။
 “မေန႔(မတ္လ   (၂)  ရက္)က   ကၽြန္
ေတာ္ ၿမိ ႕ဳတက္ၿပီး ပစၥည္းသြားဝယ္တယ္။ အဲဒါ
ကုိ ဆုိင္ကယ္တားၿပီးေတာ့ “ခင္ဗ်ား နုိင္ငံေရး
လုပ္လား” လုိ႔ ေမးတယ္။ စိတ္မဝင္စားဘူးလုိ႔ 
ေျဖလုိက္တယ္။ ဖုန္းပါလားေမးေတာ့ “ပါမလာ
ဘူး” လုိ႔ ေျဖလုိက္တယ္။ အသြားေကာ အျပန္
ပါ အစစ္ေဆးခံရတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳအထြ
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ဧၿပီ ၂၇၊ ၂၀၂၁

 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း စစ္ေကာင္စီ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက အၾက
မ္းဖက္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မွဳေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကသည့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထု (၇၀၀) ေက်ာ္အတြ
က္ စစ္ေကာင္စီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္ဦးေဆာင္အဖြ႕ဲ (PPST) ၏ ယာယီအဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။
 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီ၏ တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကုိ အၾကမ္း
ဖက္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္
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က္ဂိတ္တြင္ စစ္ေဆးခံရသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက
 ေျပာပါသည္။
 သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳခံလူငယ္တစ္ဦးကုိ စစ္
သားမ်ားက အတင္းအဓမၼဝုိင္းဖမ္းေနသည့္ ႐ုပ္
သံတစ္ခုကုိ လူမွဳကြန္ရက္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျ
ပန္႔ျပန္႔ေတြ႕ရိွေနရေသာ္လည္း အခ်က္အလက္
အေသးစိတ္ကုိ အတည္မျပဳနုိင္ေသးေခ်။

sm[kjnH. (1) aSkj

က်ဴးလြန္လ်က္ရိွၿပီး ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔အထိ 
လူေပါင္း (၇၄၅) ဦး ေသဆံုးခဲ့ကာ (၃,၃၇၁) ဦး
 ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္ဟု နုိင္ငံေရးအက်ဥ္း
သားေဟာင္းမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
(AAPP)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရိွရသည္။
 လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက ၎
တုိ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ ကေလးသူငယ္
မ်ားအပါအဝင္ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားကုိ တစ္
နုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ သတ္ျဖတ္ေနသည္
မွာ ေၾကာက္ရြ့ံထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း

 ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး 
Thomas Vajda က မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
 ျမန္မာ့စစ္တပ္သည္ “ျပစ္ဒဏ္မွကင္း
လြတ္ခြင့္ ရရိွေနျခင္း (Impunity)” နာမည္ဆုိးျဖ
င့္ ေက်ာ္ၾကားေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္န
ယ္ေျမာက္ပုိင္း အစုလုိက္အျပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္မွဳ
အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ က်ခံခဲ့သည့္ စစ္
သား (၇) ဦးသည္ ျပစ္ဒဏ္က်ၿပီး တစ္ႏွစ္မျပည့္ခ
င္မွာပင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္
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လာခဲ့သည္။
 စစ္ေကာင္စီက အၾကမ္းဖက္မွဳက်ဴး
လြန္သည့္  သက္ေသအေထာက္အထားေပါင္း
 (၁၈,၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ လက္ခံရရိွထားၿပီး ၎တုိ႔
၏က်ဴးလြန္မွဳမ်ားအတြက္ စစ္ေကာင္စီကုိ ျမန္မာ
နုိင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ့အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ပါ တ
ရားစြဲဆုိသြားနုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ
ယ္စားျပဳေကာ္မတီ(CRPH)က ျပင္ဆင္လ်က္ရိွ
သည္။
 စစ္ေကာင္စီက ဆက္လက္က်င့္သံုးေ
နသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၃၂) တြင္
 “အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ေၾကညာထားစ
ဥ္ကာလအတြင္း     ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ   အ
ေၾကာင္းျပဳလ်က္   တရားစြဲဆုိခြင့္မရိွေစရ”    ဟု
ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားျပဳေကာ္မတီ(CRPH)က ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကုိ အၿပီးသတ္ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း
 ၂၀၂၁ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ၎တုိ႔အၾကမ္း
ဖက္မွဳအတြက္ တာဝန္ယူမွဳ၊ တာဝန္ခံမွဳရိွေစရ
န္အတြက္ နုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက လုပ္ေ
ဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း      အေမရိကန္နုိင္ငံ
ျခားေရးဝန္ႀကီး Antony Blinken က ေဖေဖာ္ဝါ
ရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

 “မေန႔ကေတာ့ စစ္သားေတြက
 ဖုန္းေတြ လုိက္စစ္ေနတယ္။ ဆႏၵျပတဲ့ပံုေတြ ေ
တြ႕လုိ႔ဆုိၿပီး လူငယ္ေတြကုိ ဖမ္းသြားတယ္ဆုိတာ
လည္း ၾကားေနရတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့ မ
သိဘူးေပါ့။ ဒီတစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္း စစ္သားေ
တြ ရဲေတြက ဆုိင္ကယ္ေတြ ဖုန္းေတြ လုိက္စစ္ေ
နတာေတာ့ ေတြ႕ေနရတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳမွ 
ဆန္ဆုိင္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 သံျဖဴဇရပ္အျပင္ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ မုဒုံၿမိ ႕ဳ
 အဝင္အထြက္ေနရာမ်ားတြင္လည္း စစ္ေဆးမွဳ
မ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
 “ကၽြန္မတုိ႔ အၿမဲသြားလာတဲ့ေနရာမွာ
 အခုလုိမ်ိဳး ဖုန္းေတြ ဆုိင္ကယ္ေတြ စစ္ေနတ
ယ္ဆုိေတာ့ ၿမိ ႕ဳထဲသြားမယ္ဆုိရင္ ဖုန္းမယူရဲေ
တာ့ဘူး။ ၿမိ ႕ဳထဲသြားရမယ္ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ားက ေၾကာက္ေနၾကၿပီ။ ဂိတ္မွာ စစ္သားန႔ဲ ရဲေ

တြက (၁၅) ေယာက္ေလာက္ ေစာင့္ေနၾကတယ္
။ အဲလုိမ်ိဳးစစ္ေဆးေနေတာ့ သြားရလာရတာ တ
င္းၾကပ္သလုိ ခံစားရတယ္” ဟု ေဒသခံျပည္သူ
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ၎တုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ျပ
ည္သူမ်ားကုိ ဖိႏိွပ္ရန္အတြက္ စစ္ေကာင္စီက “
နုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္မွဳႏွင့္ ပု
ဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလံုျခဳံမွဳကုိ ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ” 
၏ ပုဒ္မ (၅)၊ ပုဒ္မ (၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၈) တုိ႔ကုိ ေဖေ
ဖာ္ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

|miÕÁawcjaTWkjenr.m[.,tWcj rY×Hcj<ssjtpjk \pvjqUtiu²|miÕÁawcjaTWkjenr.m[.,tWcj rY×Hcj<ssjtpjk \pvjqUtiu²

=pugàiÕljer,aK[kjalkjm[.,kiu ssjeS,en=pugàiÕljer,aK[kjalkjm[.,kiu ssjeS,en

sm[kjnH. (1) aSkj
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မတ္ ၁၊ ၂၀၂၁

 ၿပီးခဲ့သည့္  ေဖေဖာ္ဝါရီလ  (၂၈) ရက္
ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ရာမညတုိင္းမ္
သတင္းေအဂ်င္စီမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ကုိ

fmj,SJ,K·r.mvtiucj,ayjdJt.K[Õpjkiu mvjqvj<enr.tWcj Tinj,qimj,T.,qvjkiu mqirHireq,

လင္းထြန္းက ို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳ  ဖက္ခင္းရပ္ကြက္
မွ  ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုကုိ Live လႊင့္ေနစဥ္ ေန႔လည္ (
၁) နာရီဝန္းက်င္အခ်ိန္၌ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက ဖမ္း
ဆီးသြားခဲ့သည္။
 “ဘယ္ကုိ   ဖမ္းသြားလဲဆုိတာ  ေလာ
ေလာဆယ္ေတာ့ မသိရေသးဘူး။ စံုစမ္းေနတုန္း
ပဲ။ ဘယ္ကုိပုိ႔လုိက္တယ္၊ ဘယ္မွာရိွေနတယ္ဆုိ
တာ   (ခုထိ)   မသိရေသးဘူး”   ဟု ျမန္မာျပည္
ေတာင္ပုိင္းဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္မွ တာဝန္ရိွသူ
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ သတင္းသမားမ်ား
 သတင္းရယူရာတြင္ လံုျခဳံမွဳမရိွသည့္အျပင္ သ
တင္းသမားမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီး တုိက္ခုိက္
လာမွဳမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ ၎ျပင္ လံုျခဳံေရး
တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားကလည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိသတင္းရ
ယူေနသည့္ သတင္းသမားမ်ားကုိ ပစ္ခတ္ဖမ္း
ဆီးေနသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေန
သည္။

 “သတင္းသမားေတြက ဆႏၵျပပြဲမွာ
 သတင္းယူရင္ လံုျခဳံေရးအဖြ႕ဲေတြက (သူတုိ႔ကုိ
) ကာကြယ္ေပးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာသိမ္းစ
စ္အစုိးရေအာက္မွာ ဘယ္မီဒီယာမွ အကာအကြ
ယ္မရတဲ့အျပင္ သတင္းသမားေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာ
က္တဲ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ေနရတယ္” ဟု 
၎တာဝန္ရိွသူက ဆက္ေျပာပါသည္။
 သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ သတင္း
သမားတစ္ဦးသည္ တုိက္ပြဲ၊ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္
 ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး သတ
င္းရယူစဥ္ ၎တုိ႔အား လံုျခဳံေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား
က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
 ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ အာဏာ
သိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳး အလြတ္သတ
င္းေထာက္တစ္ဦးအပါအဝင္ သတင္းသမားအေ
ယာက္   (၂၀) ခန္႔   ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး  အမ်ားစုမွာ 
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ
သည္။

ssjek.cjsJ= erW,ek.jaqsjk erW,ek.kjpWYsnsjkiu ssjek.cjsJ= erW,ek.jaqsjk erW,ek.kjpWYsnsjkiu 

e\p.cj,lYrnj \pcjScjl.e\p.cj,lYrnj \pcjScjl.

မတ္ ၂၊ ၂၀၂၁

 အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက ဖြ႕ဲစည္း
ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
အသစ္က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြက္ “နုိင္ငံေ
တာ္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳမွဳစ
နစ္ Proportional Representative (PR) Sys-
tem” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာတမ္းမ်ား ျပဳစုေပးပုိ႔ရန္
ဟုဆုိကာ   နုိင္ငံေရးပါတီအားလံုးသုိ႔   လိပ္မူၿပီး
၂၀၂၁   ေဖေဖာ္ဝါရီလ   (၂၈)  ရက္ေန႔တြင္ အ
ေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိ
ရသည္။
 အဆုိပါကိစၥကုိ အတည္ျပဳရန္အတြက္
 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေရြးေ
ကာ္အသစ္၏ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ 
မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီမွ ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္တစ္
ဦးကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။
 “(တရားဝင္အေၾကာင္းၾကား)စာေတာ့
 ေရာက္မလာေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ လုိင္းေပၚမွာေ
တာ့ ေတြ႕တယ္။ စာမေရာက္ေသးေတာ့ ပါတီမွာ
လည္း အစည္းအေဝး မလုပ္ရေသးဘူး။ ပါတီ
အေနန႔ဲ ဘာေမွျပာလုိ႔မရေသးဘူး” ဟု မြန္ညီညြ
တ္ေရးပါတီမွ      ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္တစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္   ေဖေဖာ္ဝါရီလ  (၂၆) ရက္
ေန႔တြင္   ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  စစ္ေကာင္စီ၏    ျပည္

ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ နုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရိွ
က်င့္သံုးေနသည့္ နုိင္သူအကုန္ First Past The 
Post (FPTP) ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အစား အခ်ိဳး
က်ကုိယ္စားျပဳမွဳ   (PR)   စနစ္က်င့္သံုးရန္  နုိင္ငံ
ေရးပါတီအခ်ိ ႕ဳက    တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း  အေၾကာင္း
ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 “ကၽြန္ေတာ့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္ကေတာ့
 PR စနစ္ကုိ လက္ခံနုိင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
စနစ္တုိင္းကေတာ့ သူ႔ဟာန႔ဲသူ ေကာင္းကြက္ေ
တြေတာ့ ရိွပါတယ္။ PR စနစ္ကေတာ့ အားသာ
ခ်က္မ်ားတာေပါ့။ မဲေပးပံုေပးနည္းန႔ဲ မဲေရတြက္ပံု
ကအစ စနစ္တက်စီစဥ္ေပးနုိင္မယ္ဆုိရင္ PR စန
စ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နုိင္ငံအတြက္ေတာ့ ထြက္ေပါ
က္တစ္ခုပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္” ဟု ေရးၿမိ ႕ဳန
ယ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲအနုိင္ရရိွခဲ့သူ မင္းေအာင္ထူး 
ေခၚ နုိင္ဗညားမြန္က ေျပာပါသည္။
 တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးအတြက္ PR 
စနစ္ကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ က်င့္သံုးရန္
 ၂၀၁၄ နုိဝင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔၌ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။
 “PR စနစ္ကုိ ႀကိဳက္တဲ့သူလည္း ရိွ
တယ္၊ မႀကိဳက္တဲ့သူလည္း ရိွတယ္။ PR စနစ္
ဆုိရင္ေတာ့ အင္အားနည္းတဲ့ပါတီေတြက အန
ည္းန႔ဲအမ်ား ေနရာပုိရလာနုိင္တယ္။ အခုအေန
အထားကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ တစ္ပါတီ၊ ႏွစ္
ပါတီကပဲ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတယ္။ လူနည္း

စုပါတီေတြက အသံမထြက္နုိင္ေတာ့ ဒီမုိကေရ
စီက အားနည္းေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ေယာ
က္တည္းအျမင္ကေတာ့ PR စနစ္ကုိ သေဘာ
က်ပါတယ္” ဟု မင္းေအာင္ထူးက သံုးသပ္ပါ
သည္။
 ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ့ံၿဖိဳးေ
ရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ၂၀၂၀ ေရြးေကာ
က္ပြဲတြင္    အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳ (PR) စနစ္ မ
ျဖစ္မေနက်င့္သံုးရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း၂၀၁၉
စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီဗ
ဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့
သည္။
 လက္ရိွအေနအထားအရ စစ္တ
ပ္က လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ (၂၅) ရာခုိင္ႏွဳန္း
ကုိ အလုိအေလ်ာက္ရယူထားသျဖင့္ PR စနစ္
ကုိ က်င့္သံုးမည္ဆုိပါက လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္
တပ္၏ဩဇာ ပုိမုိႀကီးထြားလာမည္ဟု သံုးသပ္
မွဳမ်ားလည္း ရိွေနသည္။
 “တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစန
စ္န႔ဲ စစ္တပ္ရဲ့အခန္းက႑ကုိ ေရာေထြးလုိက္
လုိ႔ မသင့္ဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဘာေရြးေ
ကာက္ပြဲစနစ္ပဲသံုးသံုး တပ္က (ေနရာ)အတ
င္းယူထားမယ္ဆုိ သူတုိ႔က (လႊတ္ေတာ္မွာ) 
ပါလာမွာပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္ေရြးေကာက္
ပြဲစနစ္ပဲသံုးသံုး လႊတ္ေတာ္မွာ အလုိအေလ်ာ
က္ေနရာယူထားတာမ်ိဳးက မရိွသင့္ဘူး” မင္းေ
အာင္ထူးက ေျပာပါသည္။
 ၂၀၀၈     ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ 
ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္နုိင္သေရြ႕ အခ်ိဳးက်ကုိယ္
စားျပဳ (PR) စနစ္ကုိ မက်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း 
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ပါတီက ကန္႔ကြ
က္ခဲ့ဖူးသည္။
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မတ္ ၄၊ ၂၀၂၁

 ၂၀၂၁   မတ္လ  (၃)  ရက္ေန႔က မြန္
ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္
အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ရဲႏွင့္စစ္
တပ္ ပူးေပါင္းအဖြ႕ဲတုိ႔က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သ
ည္သာမက ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိပါ ဖ်က္ဆီး
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမွဳတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့
ရသူ (၄) ဦး ရိွၿပီး ဖုန္းဆုိင္မ်ား၊ ကြမ္းယာဆုိင္မ်ား
၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္    ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ   အ
ေၾကာင္းမဲ့ဖ်က္စီးခဲ့သည့္အျပင္       ေဈးဆုိင္မ်ား

တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ CCTV ကင္မရာမ်ားကုိ
လည္း ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက ဖ်က္စီးခဲ့သည္။
 “ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္
အေျခအေနက ခန္႔မွန္းလုိ႔မရေသးဘူး။ မေန႔က
 သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္မွာေတာ့ ဆိတ္ေတြ၊ ေငြေတြ၊
 စားစရာေတြ အကုန္ယူသြားတယ္။ CCTV ေတြ
လည္း ခြဲသြားတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ရပ္ကြက္ထဲ
ထိဝင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္တာေတာ့ မေန႔က ပထမ
ဆံုးပဲ။ ေတာ္ေတာ္ေလးဆုိးတယ္” ဟု     ေမာ္လ
ၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳမွ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။

 ညေနပုိင္းတြင္လည္း ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား
က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳ သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္အတြင္းသုိ႔
 အၾကမ္းဖက္ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အသက္ (
၁၉) ႏွစ္အရြယ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး 
ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ထိမွန္ၿပီး အသက္ဆံုးရွဳံးခဲ့
ရသည္။
 “ဆံုးသြားတဲ့ေကာင္ေလးက ဆႏၵျပ
တဲ့အထဲမွာ မပါဘူး။ အိမ္က အေအးဆုိင္မွာ (ေ
ဈးေရာင္း)ေနရင္းန႔ဲ ေသနတ္မွန္သြားတာ” ဟု 
အဆုိပါတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူက ေျပာပါသည္။
 လူေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ ပစ္ခတ္မွဳမ်ားလ
ည္း ရိွခဲ့ၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ     အမ်ားအျပားရိွ
ေၾကာင္း သိရသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၈) ရက္ေ
န႔တြင္လည္း လံုျခဳံေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ အၾကမ္းဖ
က္ပစ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္    အသက္ 
(၂၁) အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး လူအေ
ယာက္ (၃၀) ခန္႔ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့သည္။
 “အခုက ဘယ္လုိျဖစ္ေနၿပီလဲဆုိေတာ့
 သာမန္ျပည္သူေတြ မကဘူး၊ taxi သမားေတြ
 ေန႔စားသမားေတြေတာင္ မလံုျခဳံေတာ့ဘူး။ လ
မ္းသြားလမ္းလာေတြလည္း အခန္႔မသင့္ရင္ အ
ဖမ္းခံေနရတယ္။ ျပည္သူေတြ အားကုိးရာမဲ့ေန
တယ္။ သူတုိ႔(ရဲန႔ဲစစ္သားေတြ) ရပ္ကြက္ထဲဝင္
လာရင္ (ျပည္သူေတြက) ထြက္ေျပးေနရတယ္” 
ဟု အဆုိပါတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူက ဆက္ေျပာပါ
သည္။
 ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳရိွ ဆႏၵျပမွဳမ်ားကုိ အၾက
မ္းဖက္ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ တ
ပ္မသည္ သထံုအေျခစုိက္တပ္မ (၄၄) ျဖစ္ေၾကာ
င္း သိရသည္။

မတ္ ၁၂၊ ၂၀၂၁

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအ
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NAC) အ
တုိင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေျပာဆုိ
ထားေသာ္လည္း     အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း

စစ္ေကာင္စီက NAC စာခ်ဳပ္ကုိ အႀကီးအက်ယ္
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပ
တ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အပစ္ရပ္အဖြ႕ဲမ်ား၏
 ယာယီအဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စ
စ္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။
 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ျပည္
သူမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၊
 မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊
 ေဆး႐ံု၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ တကၠသုိလ္ပရဝုဏ္ႏွ
င့္ အမ်ားျပည္သူပုိင္ေနရာမ်ားတြင္ တပ္စြဲျခင္း၊
 ျပည္သူလူထုကုိ အက်ိဳးမျပဳသည့္ဥပေဒမ်ားကုိ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည္တုိ႔သည္ NAC 
စာခ်ဳပ္ကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနျ
ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က ၂၀၂၁

 မတ္လ (၁၁) ႏွင့္ (၁၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္က်င္း
ပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြ႕ဲ 
(PPST) အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“(ဒါေတြဟာ) NAC ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳတဲ့ ထင္ရာ
စုိင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြပဲဆုိတာ PPST ကုိယ္
စား ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္
စစ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 ၎ျပင္ အပစ္ရပ္အဖြ႕ဲမ်ားအေနျဖင့္
 လက္ရိွနုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းနုိင္
ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
ျပဳေကာ္မတီ (CRPH) ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစ
ည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိွဳင္းသြားနုိင္ရန္လည္း အ
စည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစ
ည္းမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွ
င့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအ
တြက္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေ
ပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ကုိလည္း အဖြ႕ဲေခါ
င္းေဆာင္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

a.$.qimj,ssjek.cjsJaen\fcj<a.$.qimj,ssjek.cjsJaen\fcj< NCANCA s.K[Õpjkiu  s.K[Õpjkiu 
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မတ္ ၅၊ ၂၀၂၁

 အာဏာလုစစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ အ
မ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႕ခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရလက္ထ
က္က ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲျဖင့္ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ရပ္ကြ
က္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ တာဝန္မွ ရ
ပ္စဲလုိက္ေၾကာင္း ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁) ရ
က္ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။
 “ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔က သူ
တုိ႔(ၿမိ ႕ဳနယ္စစ္ေကာင္စီ)က ဖုန္းဆက္ေျပာတယ္။
 ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက အစုိးရသက္တ
မ္းန႔ဲအတူတူပဲျဖစ္လုိ႔ ခုကအန္အယ္ဒီအစုိးရက
 သက္တမ္းကုန္ၿပီဆုိေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ
ကုိလည္း တာဝန္ကေန ႐ုပ္သိမ္းတယ္ေပါ့။ “အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္မွ ရပ္စဲလုိက္သည္” ဆုိၿပီးေတာ့
လည္း viber ကေန စာပုိ႔လာပါတယ္” ရပ္ေက်း

ssjek.cjsJkKnj²apjeq. aupjK[Õpjer,mHê,m[.,kiu 
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အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူတ
စ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 လက္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ တာဝန္
မွရပ္စဲၿပီး     ၎တုိ႔ကုိ အားေပးေထာက္ခံသူမ်ား
ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ့ံၿဖိဳးေရး
ပါတီႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ စစ္ေကာင္စီက ႀကိဳးပမ္းလာ
ခဲ့သည္။
 “အစကေတာ့ အန္အယ္ဒီကုိေထာက္
ခံတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သံုးေလးေယာက္ေလာက္
ကုိပဲ ျဖဳတ္ခ်မယ္လုိ႔ ၾကားထားတာ။ ေနာက္က်ေ
တာ့ အဲလုိမဟုတ္ဘူး။ (၂၄) ေယာက္ လဲလုိက္
တယ္။ (၁၈) ေယာက္ ခ်န္ထားတယ္။ အဓိက,
က အန္အယ္ဒီဘက္ကလူေတြကုိ ျဖဳတ္ၿပီး ျပည္
ခုိင္ၿဖိဳးဘက္ကလူေတြန႔ဲ အားျပန္ျဖည့္လုိက္တာ။
 စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းေတြလည္း ပါတယ္” ဟု ၎

က ဆက္ေျပာပါသည္။
 စစ္ေကာင္စီအလုိက်ခန္႔အပ္ေသာ အု
ပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ ရြာသူရြာသားမ်ားက ေထာ
က္ခံျခင္းမရိွဘဲ ကန္႔ကြက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၃) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္
 မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္ ေကာ့ခပံုေက်းရြာ၌ စစ္ေကာင္စီက
ခန္႔အပ္လုိက္ေသာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ
 အလုိမရိွသျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေ
ရးမွဴး႐ံုးတြင္ စုေဝးၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
 ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအနုိင္ရလႊတ္ေ
တာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ျပ
ည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီက
လည္း စစ္ေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ လ
က္မခံဘဲ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအလုိက္ ျပည္
သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းကာ အမ်ားျပည္သူ
တုိ႔၏ လံုျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ
 ျပည္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည့္
 ၾကားကာလ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ကုိ
 ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာ
န္းေၾကညာခဲ့သည္။
 မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိ ႕ဳနယ္ ၿမိ ႕ဳနယ္ျပ
ည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲကုိ ၂၀၂၁ မတ္လ (၃) ရ
က္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္ ၿမိ ႕ဳနယ္ျပည္
သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲကုိ မတ္လ (၄) ရက္ေန႔တြ
င္လည္းေကာင္း အဖြ႕ဲဝင္ (၁၉) ဦးစီျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္း
လုိက္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူမ်ားက ေၾကညာခဲ့
သည္။

မတ္ ၉၊ ၂၀၂၁

 ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အာဏာလုစစ္ေ
ကာင္စီ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက လမ္းသြား
လမ္းလာမ်ားကုိ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလု
ပ္ေနသည့္အျပင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြားမ်ားအတြင္း

ရိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္လည္း
 ေနရာခ်တပ္စြဲမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာလ်
က္ရိွသည္။
 ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္ စစ္ေရးလွဳ
ပ္ရွားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြ
င္းရိွ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စစ္တပ္က
 ေပၚတာလုိက္ဆြဲမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားထြ
က္ေပၚလာၿပီး ျပည္သူအမ်ားက ေၾကာက္ရြ့ံထိတ္
လန္႔လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။
 “ေပၚတာဆြဲမယ္ဆုိတဲ့သတင္းက ဟုိ
ရြာဒီရြာမွာ အဲလုိခဏခဏ ၾကားေနရတာပဲ။ တ
ကယ့္တကယ္က်ေတာ့ ဘယ္မွာမွ ျဖစ္ေနတာမ
ဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၿမိ ႕ဳအဝင္ဂိတ္ေတြမွာေတာ့ 
လမ္းသြားလမ္းလာေတြကုိ စစ္ေဆးေနတယ္။ ေ
ပၚတာဆြဲတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ အတည္ျပဳလုိ႔ မရ
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ဘူး”   ဟု   သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ   ရပ္ေက်းအေထြ
ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက
 ေျပာပါသည္။
 စစ္ေကာင္စီ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္
မ်ားက ဆႏၵျပမွဳမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြ
င္းေနသည့္အျပင္ ညဘက္တြင္လည္း လုိက္လံဖ
မ္းဆီးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။
 “ဒီညေတာ့ စစ္တပ္က ေပၚတာဆြဲလိ
မ့္မယ္ဆုိၿပီး သတင္းေတြက အၿမဲထြက္ေနတယ္
။ တစ္ခ်ိ ႕ဳလူေတြက အဲဒါကုိ  ေၾကာက္ၿပီး  ေရွာင္
ေနၾကတာလည္း ရိွတယ္။ တကယ္ေပၚတာဆြဲတ
ယ္ဆုိတာမ်ိဳးေတာ့  မၾကားမိေသးဘူး”  ဟု   မုဒုံ
ၿမိ ႕ဳနယ္မွ ရာအိမ္မွဴးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ စ
စ္ေကာင္စီ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက  ေမာ္လ
ၿမိဳင္တကၠသုိလ္ကုိ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမွဳမ်ား ျပဳလု
ပ္ခဲ့ၿပီး မတ္လ   (၇)   ရက္ေန႔တြင္လည္း    ေရး
ၿမိ ႕ဳနယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ဝင္ေရာက္တပ္စြဲခဲ့
သည္။
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ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၂၁

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ အာဏာ
သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈
 အေျခခံဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမုိ

ကေရစီပဋိညာဥ္ကုိ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေၾကာင္း
 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ
 (CRPH) က ၂၀၂၁ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ညပုိ
င္းအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
 ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ္ကုိ ေ
ရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ နုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၊ CDM လွဳပ္ရွားမွဳ ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ အေထြေ
ထြသပိတ္အင္အားစုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္
အင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွ
င့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား
က စုေပါင္းေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သ
ည္ဟု ဆုိသည္။
 ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ္သည္ 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡကုိ အၿပီးသတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ႏွ
င့္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အာမခံ
နုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သီးျခား
တုိင္းျပည္အျဖစ္ တည္ေထာင္နုိင္ခြင့္ကုိ စြန္႔လႊတ္
၍ ၁၉၄၇ တြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိကာ ျပည္ေ
ထာင္စုနုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ပင္လံု
စာခ်ဳပ္၊ ပင္လံုကတိကဝတ္ႏွင့္ ပင္လံုမူတုိ႔ကုိ ျပ
န္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု ပဋိညာ
ဥ္က ဆုိသည္။

 ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ္၏ အစိ
တ္အပုိင္း (၁) ျဖစ္သည့္ “ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပ
ည္ေထာင္စု ေၾကညာစာတမ္း” ကုိ ၂၀၂၁ မတ္လ
 (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအတုိ
င္ပင္ခံေကာင္စီ (National Unity Consultative 
Council – NUCC) က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသည္
ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မတ္ ၁၆၊ ၂၀၂၁

 အာဏာလုစစ္ေကာင္စီႏွင့္ ဆက္လ
က္ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၂၁ မတ္လ
 (၁၅) ရက္ေန႔ ယမန္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇ
ရပ္ၿမိ ႕ဳတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ၏ 
ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာ
င္း သိရသည္။

 အာဏာလုစစ္ေကာင္စီတြင္   ပါဝင္ၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရာထူးတစ္ေနရာ လက္ခံ
ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီက ၿပီးခဲ့သည့္ ေ
ဖေဖာ္ဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 စစ္ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ ဆံုးျဖတ္
လုိက္ျခင္းေၾကာင့္    မြန္လူထုအၾကားတြင္လည္း
ေကာင္း    ပါတီအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း    သ
ေဘာထားကြဲလြဲမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ပါတီဝင္

မ်ားႏွဳတ္ထြက္ျခင္းမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ဗဟုိ
အလုပ္မွဳေဆာင္ပါတီဝင္ ေဒါက္တာေအာင္နုိင္
ဦးကလည္း ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္
မွ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့သည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္  ေဖေဖာ္ဝါရီလ  (၆)  ရက္
ေန႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ  ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္  ဗဟုိ
ေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ 
မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ စစ္ေကာ
င္စီႏွင့္ပူးေပါင္းမွဳကုိ ထပ္မံအတည္ျပဳေၾကာင္း ဗ
ဟုိေကာ္မတီဝင္ (၉၀) ဦးရိွသည့္အနက္ သံုးပံုႏွ
စ္ပံုေက်ာ္က အတည္ျပဳမဲေပးခဲ့ၾကသည္။
 စစ္ေကာင္စီ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆ
င့္ရာထူးတစ္ေနရာအတြက္ ေဒါက္တာဗညားေ
အာင္မုိးကုိ  ေရြးခ်ယ္ထားသည္ဟု   မြန္ညီညြတ္
ေရးပါတီက   ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း စစ္ေကာ
င္စီဘက္ကမူ တရားဝင္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေၾက
ညာျခင္း မရိွေသးေခ်။ သုိ႔ေသာ္ မြန္ျပည္နယ္စ
စ္ေကာင္စီတြင္မူ ပါတီ၏တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး 
(၁) နုိင္လယိတမက အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္
ရြက္ေနသည္။

ssjek.cjsJ×Hcj< pU,ep>cj,mvj\fsje]k.cj, mWnjvJvWtjer,p>tJ Tpjm·atvj\pÕssjek.cjsJ×Hcj< pU,ep>cj,mvj\fsje]k.cj, mWnjvJvWtjer,p>tJ Tpjm·atvj\pÕ



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qvjj  ................................................................................. ၇

eamH.cjeKtjqiu² tsjfnjer.kjKY<rqvj< lU²aKWcj<aer,ae\KaeneamH.cjeKtjqiu² tsjfnjer.kjKY<rqvj< lU²aKWcj<aer,ae\Kaen

ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၂၁

 ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္
 စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာနုိ
င္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနသည္ လြန္ခဲ့ေ
သာဆယ္စုႏွစ္ (၃) ခုေက်ာ္က ေအမွာင္ေခတ္သုိ႔
 တစ္ဖန္ျပန္လည္ေရာက္ရိွသြားသည္ဟု ေျပာရမ
ည္ျဖစ္သည္။ လမ္းမေပၚက အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖ
တ္မွဳမ်ားႏွင့္အတူ အျခားေသာအေျခခံလူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားက အရပ္သားအစုိးရလ
က္ထက္မွာပင္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏
 လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကုိ ေအာက္ဆံုးသုိ႔ 
ဆြဲခ်သြားခဲ့သည္။ 
 မူလကပင္    လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအ
ေနဆုိးရြားေနသည့္   မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း  အ
ေျခခံအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားသည္ အာဏာ
သိမ္းၿပီးေနာက္ ေတာက္ေလၽွာက္ျမင့္တက္လာခဲ့
သည္။ မတရားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သတင္းေ
အမွာင္ခ်ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကုိ ပိတ္
သိမ္းျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အကာအကြ
ယ္မေပးျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား
မွဳအကူအညီမ်ားကုိ တားျမစ္ျခင္းစသည့္ ခ်ိဳးေဖာ
က္မွဳမ်ားကုိ မြန္ျပည္သူလူထုမ်ားက အလူးအလဲ
ခံစားေနရသည္။
၁) မတရားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၁) မတရားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း

 စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္
 ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ လက္
နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္သ
တ္ျဖတ္မွဳေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ယေန႔အထိ
 က်ဆံုးသူဦးေရ (၈) ဦး ရိွခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ က်ဆံုး
သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးပါဝင္ၿပီး က်ဆံုး
သူမ်ား၏ ထက္ဝက္ျဖစ္ေသာ (၄) ဦးမွာ (၂၅) ႏွ
စ္ေအာက္လူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ က်
ဆံုးသူမ်ားတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေ
လးငယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး ဦးေခါင္းကုိ ခ်ိန္ရြယ္
ပစ္ခတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသူမ်ားလည္း 
ရိွသည္။
 “ဆံုးသြားတဲ့ေကာင္ေလးက ဆႏၵျပတဲ့
အထဲမွာ မပါဘူး။ အိမ္က အေအးဆုိင္မွာ (ေဈးေ
ရာင္း)ေနရင္းန႔ဲ ေသနတ္မွန္သြားတာ” ဟု  တက္

ႂကြလွဳပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 က်ိဳက္ထုိ၊ သထံုႏွင့္ ေပါင္ၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားမွ 
(၁) ဦးစီႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ (၅) ဦး က်ဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖ
စ္သည္။
 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာနုိင္ငံေတာင္
ပုိင္း မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ထားဝယ္ေဒသမ်ားတြင္ ဖမ္း
ဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ (၅၀၀) နီးပါးရိွေၾကာင္း
 သိရသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္ ဆႏၵျပျပည္
သူမ်ားအျပင္ သတင္းေထာက္မ်ားလည္း ပါဝင္
သည္။
 “လမ္းသြားလမ္းလာေတြလည္း အ
ခန္႔မသင့္ရင္ အဖမ္းခံေနရတယ္။ ျပည္သူေတြ
 အားကုိးရာမဲ့ေနတယ္။ သူတုိ႔(ရဲန႔ဲစစ္သားေတြ) 
ရပ္ကြက္ထဲဝင္လာရင္   (ျပည္သူေတြက)  ထြက္
ေျပးေနရတယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္မွတက္ႂကြလွဳပ္
ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 
 ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳ
ခြင္းမွဳအတြင္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက ေ
မာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ လုယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခ
င္း၊ ေဈးဆုိင္မ်ားကုိ ဖ်က္စီးျခင္းမ်ားအျပင္ ျပည္
သူတုိ႔၏ပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ားကုိလည္း အဓမၼလုယူသြား
ခဲ့သည္။
 “မေန႔က သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္မွာေတာ့ 
ဆိတ္ေတြ၊ ေငြေတြ၊ စားစရာေတြ အကုန္ယူသြား
တယ္။  CCTV  ေတြလည္း ခြဲသြားတယ္။ ေမာ္လ
ၿမိဳင္မွာ   ရပ္ကြက္ထဲထိဝင္ၿပီး   အၾကမ္းဖက္တာ
ေတာ့ မေန႔က ပထမဆံုးပဲ။ ေတာ္ေတာ္ေလးဆုိး
တယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳမွ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
၂) သတင္းေအမွာင္ခ်ျခင္း၂) သတင္းေအမွာင္ခ်ျခင္း

 ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) ရက္ေန႔
 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားတြင္ 
အင္တာနက္သံုးစြဲမွဳ (Mobile Data) ကုိ ျဖတ္ေ
တာက္ျခင္း   ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္မွာ   (၂၃)   ရက္
ေျမာက္ ရိွၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အမ်ား
သံုးအင္တာနက္ (Public Wifi ) ျဖတ္ေတာက္မွဳ
သည္ (၂၁) ရက္ ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။
 ညအခ်ိန္အင္တာနက္သံုးစြဲမွဳကုိလည္း
 ည (၁) နာရီမွ မနက္ (၆း၃၀) သုိ႔မဟုတ္ (၉) 
နာရီအထိ ကန္႔သတ္လ်က္ရိွၿပီး အဆုိပါကန္႔သ
တ္ခ်က္သည္   ရက္ေပါင္း (၅၁) ရက္အထိ ရိွလာ
ၿပီျဖစ္သည္။
 Website စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ စိစစ္ပိတ္
သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္မွာလည္း (၆၂) ရက္
ၾကာ ရိွခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
 “လက္ရိွနုိင္ငံေရးအေျခအေနမွာ အင္
တာနက္လုိင္းကုိ မပိတ္သင့္ဘူး။ ဒီသတင္းက မွ
န္လား၊ မွားလားဆုိတာ ျပည္သူေတြက ေသေသ

ခ်ာခ်ာ မေဝခြဲနုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အကုန္ပိတ္ခ်လုိ
က္ေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္သြားတယ္။ အေရးႀကီး
ဆံုးက   အခုျပည္သူေတြ  လမ္းေပၚတက္ၿပီး ဆႏၵ
ျပေနၾကၿပီဆုိတဲ့သတင္းေတြကုိ မသိနုိင္ေတာ့
ဘူး။   ေနာက္တစ္ခုက   ေကာလာဟလသတင္း
ေတြ မ်ားလာမွာကုိ စုိးရိမ္ေနရတယ္” ဟု ေမာ္လ
ၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
၎ျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံက လြတ္လပ္ေသာသတင္းဌာ
နမ်ားျဖစ္သည့္ DVBဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၊ 
မဇၥ်ိမသတင္းဌာန၊ Myanmar Now၊ 7 Day ႏွင့္
 ေခတ္သစ္မီဒီယာသတင္းဌာနမ်ားကုိ လုပ္ငန္း
လုိင္စင္႐ုပ္သိမ္းသည့္အျပင္ နည္းပညာသံုးထုတ္
လႊင့္မွဳမွန္သမၽွကုိလည္း မတ္လ (၈) ရက္ေန႔မွ စ
တင္ၿပီး ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
 ၎ျပင္ ေျမျပင္အေျခအေနမွန္ကုိ ျပ
ည္သူမ်ားအား တင္ျပနုိင္ရန္ သတင္းရယူေနသ
ည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိလည္း လက္နက္ကုိင္
တပ္ဖြ႕ဲမ်ားက ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္မွဳမ်ား လုပ္ေ
ဆာင္ေနသည္။
 “သတင္းသမားေတြက ဆႏၵျပပြဲမွာ
 သတင္းယူရင္ လံုျခဳံေရးအဖြ႕ဲေတြက (သူတုိ႔ကုိ) 
ကာကြယ္ေပးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာသိမ္းစ
စ္အစုိးရေအာက္မွာ ဘယ္မီဒီယာမွ အကာအကြ
ယ္မရတဲ့အျပင္ သတင္းသမားေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာ
က္တဲ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ေနရတယ္” ဟု
 ျမန္မာျပည္ေတာင္ပုိင္းဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္မွ 
တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 
 ၂၀၂၁  မတ္လ  (၂၀)    ရက္ေန႔အထိ
ျမန္မာနုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္      သတင္းေထာက္ 
(၄၁)   ဦး   ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး   အမ်ိဳးသမီးသတင္း
ေထာက္ (၅)   ဦး ပါဝင္သည္။    ျပန္လည္လြတ္
ေျမာက္လာသူ (၂၂) ဦး ရိွၿပီး (၁၉) ဦးမွာ ထိန္း
သိမ္းခံထားခဲ့ရကာ (၁၁) ဦးမွာ တရားစြဲဆုိခံထား
ရသည္။
၃) လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကုိ ပိတ္သိမ္းျခင္း၃) လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကုိ ပိတ္သိမ္းျခင္း

 “အခုေတာ့ စိတ္ႀကိဳက္သြားလာခြင့္က 
အကုန္လံုးဆံုးရွဳံးသြားၿပီ” ဟု ေရးၿမိ ႕ဳနယ္မွ အငွား
ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၈) ရက္ေန႔ေနာ
က္ပုိင္း   မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ  ၿမိ ႕ဳအဝင္အထြက္
ေနရာမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားက
ျဖတ္သန္းသြားလာေနၾကသည့္ ခရီးသြားျပည္သူ
မ်ား၏   ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ ကားမ်ားအျပင္ လက္ကုိင္
ဖုန္းမ်ားကုိပါ ရွာေဖြစစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေန
သည္။
 “ကၽြန္မတုိ႔ အၿမဲသြားလာတဲ့ေနရာမွာ 
အခုလုိမ်ိဳး ဖုန္းေတြ ဆုိင္ကယ္ေတြ စစ္ေနတယ္
ဆုိေတာ့ ၿမိ ႕ဳထဲသြားမယ္ဆုိရင္ ဖုန္းမယူရဲေတာ့
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ဘူး။ ၿမိ ႕ဳထဲသြားရမယ္ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေၾကာက္ေနၾကၿပီ။ ဂိတ္
မွာ စစ္သားန႔ဲ ရဲေတြက (၁၅) ေယာက္ေလာက္ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ အဲလုိမ်ိဳး
စစ္ေဆးေနေတာ့ သြားရလာရတာ တင္းၾကပ္သလုိ ခံစားရတယ္” ဟု ေဒသ
ခံျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ စစ္ေဆးရာတြင္ Facebook ႏွင့္ Photo Gallery 
မ်ား၌ အာဏာသိမ္းအစုိးရကုိဆန္႔က်င္သည့္ လွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိွမရိွ
ကုိ အဓိကထား စစ္ေဆးသည္ဟု သိရသည္။
 “ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္မက သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳထဲကုိ ဝင္
လာေတာ့ ပငန႔ဲဝယ္သြန္ေခ်ာင္အထြက္ဂိတ္မွာ ရဲတစ္ေယာက္က ဆုိင္ကယ္
ကုိ တားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရင္ဦးဆံုး ဆုိင္ကယ္ေဘာက္စ္ကုိ ဖြင့္ခုိင္းတယ္။
 ေနာက္ေတာ့ ဖုန္းကုိ ဖြင့္ခုိင္းၿပီး Facebook န႔ဲ (Photo Gallery)ဓာတ္ပံုသိမ္း
တဲ့ေနရာကုိ    စစ္ေဆးတယ္”    ဟု အစစ္ေဆးခံခဲ့ရသူ  အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။
 လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကုိ    ရပ္တန္႔စစ္
ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြားမ်ားအတြင္းရိွ စာသ
င္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္လည္း ေနရာခ်တပ္စြဲမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳး
ပမ္းလာလ်က္ရိွသည္။ ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္ စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ျပဳလု
ပ္လာသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စစ္တပ္က
 ေပၚတာလုိက္ဆြဲမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး ျပည္သူအမ်ားက 
ေၾကာက္ရြ့ံထိတ္လန္႔လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။
 ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ျပည္သူမ်ားကုိ   ဖိႏိွပ္ရန္အတြက္  နစက
ေကာင္စီအေနျဖင့္ “နုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္မွဳႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိ
င္ရာလံုျခဳံမွဳကုိ    ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ”   ၏  ပုဒ္မ (၅)၊ ပုဒ္မ (၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ 
(၈) တုိ႔ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
 “ဒီညေတာ့ စစ္တပ္က ေပၚတာဆြဲလိမ့္မယ္ဆုိၿပီး သတင္းေတြက
 အၿမဲထြက္ေနတယ္။ တစ္ခ်ိ ႕ဳလူေတြက အဲဒါကုိ ေၾကာက္ၿပီး ေရွာင္ေနၾကတာ
လည္း ရိွတယ္။ တကယ္ေပၚတာဆြဲတယ္ဆုိတာမ်ိဳးေတာ့ မၾကားမိေသးဘူး” 
ဟု မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္မွ ရာအိမ္မွဴးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ၎ျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္က ပယ္ဖ်
က္ခဲ့သည့္ “ဧည့္စာရင္း” ဥပေဒကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းကာ ေကာင္စီက
ခန္႔အပ္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကလည္း ျပည္သူမ်ားကုိ ဧည့္စာရင္းတုိ
င္ရန္ ဖိအားေပးေနသည္။ အခ်ိ ႕ဳၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားတြင္ ဧည့္စာရင္းမတုိင္ပါက ေထာ
င္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္အထိ က်ခံရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ (၃) သိန္း ေပးေခ်ရမည္
ဟု တည္ဆဲဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ရိွေနသည္။
၄) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အကာအကြယ္မေပးျခင္း၄) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အကာအကြယ္မေပးျခင္း

 အာဏာသိမ္းျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည့္ နုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္
မွဳေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိ အၾကမ္း
ဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းသာမက ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဈးဆုိင္မ်ားကုိ လုယူဖ်
က္စီးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လံုျခဳံေရးအေျခအေနစုိးရိမ္ရျခင္းေၾကာင့္လ

ည္းေကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္လည္ပတ္နုိင္ျခင္း မရိွေတာ့ေခ်။
 မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ က်ိဳက္ထုိ၊ ေပါင္၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ သံျဖဴဇ
ရပ္ႏွင့္ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ (၁၄၄) အရ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္
ထားသည္။ ည (၈) နာရီမွ မနက္ (၄) နာရီအတြင္း အျပင္ထြက္ခြင့္ကုိ ပိ
တ္ပင္ထားၿပီး ထုိအခ်ိန္အတြင္း ရာဘာအေစးျခစ္ရန္ ၿခံသြားသူမ်ားကုိ စ
စ္တပ္က ဒဏ္ေငြ႐ုိက္ေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေနသျဖင့္ ရာဘာအေစး
ျခစ္သူမ်ားက ေၾကာက္ရြ့ံထိတ္လန္႔ေနသည္။
 “ကၽြန္မတုိ႔ သတင္းၾကားေနတာေပါ့။ မုဒုံဘက္က ရာဘာျခစ္
တဲ့သူေတြကုိ ညဘက္ပုိင္းၿခံသြားတဲ့လမ္းမွာ စစ္တပ္က ဖမ္းမိေတာ့ (၃) 
သိန္းဒဏ္႐ုိက္ခဲ့တယ္တဲ့။ အဲလုိမ်ိဳးသတင္းၾကားေနေတာ့ လမ္းမႀကီးနား
က ၿခံရွင္ေတြ ၿခံသြားဖုိ႔ ေၾကာက္ေနတယ္။ မနက္  (၄) နာရီအထိ အေစး
ျခစ္တဲ့သူေတြ မလာရဲၾကေတာ့ဘူး”   ဟု   သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ  ရာဘာအ
ေစးျခစ္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 မနက္ (၄) နာရီေနာက္ပုိင္းမွ ရာဘာအေစးျခစ္ရသည့္အတြက္
 ရာဘာအထြက္ႏွဳန္းေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကုိ
က္ေၾကာင္း အဆုိပါအမ်ိဳးသမီးက ေျပာပါသည္။
 “အရင္ကေတာ့ ၿခံ (၂) ၿခံ အေစးျခစ္တယ္။ အခုေတာ့ တစ္ၿခံ
ပဲ ျခစ္နုိင္ေတာ့တယ္။ ေစာေစာသြားလုိ႔လည္း မရဘူးေလ။ ၿခံသြားရင္း စ
စ္သားေတြန႔ဲေတာ့ေတာ့ စစ္ေဆးတာ ေအာ္ေငါက္တာေတြရိွေတာ့ မသြား
ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ရာဘာအေစးျခစ္တဲ့သူမွန္း သိေနေပမယ့္လည္း စစ္လား၊
 ေဆးလားလုပ္ေနေတာ့ မခံခ်င္ဘူး။ အဲေတာ့ တစ္ၿခံပဲ ျခစ္ေတာ့တယ္” 
ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ ရာဘာအေစးျခစ္သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ   အလယ္အလတ္ႏွင့္  အေသးစားလုပ္
ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း စီးပြားေရးဆုိင္
ရာ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကဳံေတြ႕ေနရသည္။
 “လုပ္ငန္းႀကီးေတြက မထိခုိက္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ 
ဒါေပမယ့္   ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ   အလတ္စား အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေတြက ပုိထိတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ဘာမွ မရိွေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရ
တယ္။ ဘယ္အထိဆက္ျဖစ္ေနမယ္ မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားပ်က္
ဖို႔ကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ရိွေနတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳမွ လၽွပ္စစ္ပစၥ
ည္းဆုိင္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ က်ဆင္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလု
ပ္ငန္းမ်ားသည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ပုိမုိဆုိးရြားလာခဲ့သည္။ 
၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ကာကြယ္ေဆးရရိွၿပီးေနာက္ပုိင္း စီးပြားေရးျပန္လ
ည္ထူေထာင္ရန္ အားခဲထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား
လည္း သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆားလုပ္ငန္းကေတာ့ လုပ္သာလုပ္ေနရတယ္
။ တုိင္းျပည္က မၿငိမ္သက္ေတာ့ အေရာင္းအဝယ္က မရိွဘူး။ ကူးသ
န္းသြားလာဖုိ႔ကလည္း ခက္ခဲလာတယ္။ အေရာင္းအဝယ္က လံုးဝရပ္
လုနီးပါးပါပဲ။ ဒီလုိအေျခအေနဆုိရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဒုကၡေရာက္
ဖုိ႔ပဲ ရိွတယ္” ဟု ပငေက်းရြာမွ ဆားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ခရီးသြားမ်ားအတြက္ လံုျခဳံမွဳမရိွသျဖင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားလု
ပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္, လည္ပတ္နုိင္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အ
တြင္းရိွ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ကုိင္ေနသူ (၂၀၀) ဦးခန္႔ အလုပ္အကုိင္ဆံုးရွဳံး
ခဲ့ရသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ခရီး
သြားဝင္ေရာက္မွဳ (၉၀) ရာခုိင္ႏွဳန္းနီးပါး က်ဆင္းခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ခ
ရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ နုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မွဳေၾကာင့္    ပုိမုိဆုိးရြားသည့္အ
ေျခအေနတစ္ခုကုိ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။
၅) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳအကူအညီမ်ားကုိ တားျမစ္ျခင္း၅) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳအကူအညီမ်ားကုိ တားျမစ္ျခင္း

 ၂၀၂၁ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အေရးေပၚလူနာအား ေဆး႐ံု
သုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ က်ိဳက္ခမီ “ဟိတကာရီ ပရဟိတအသင္း” မွ ဝ
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န္ထမ္း (၂) ဦးကုိ ပုဒ္မ (၁၈၈) ျဖင့္ သံျဖဴဇရ
ပ္တရား႐ံုးက တရားစြဲဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္တ
စ္လစီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပုဒ္မ
 (၁၄၄) ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး
 လူနာပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သ
ည္ဟု ဆုိသည္။ 
 ထုိသုိ႔အေရးယူမွဳေၾကာင့္ အေရးေပၚ
ကယ္ဆယ္ေရးအသင္းအဖြ႕ဲမ်ားအေနျဖင့္ ည
 (၈) နာရီေနာက္ပုိင္း အေရးေပၚလူနာမ်ားကုိ
 ကူညီပုိ႔ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရိွလာခဲ့
သည္။
 “လူနာပုိ႔တဲ့ကိစၥကုိေတာ့ တားျမစ္ပိ
တ္ပင္ဖုိ႔ မသင့္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒါက အ
သက္အႏၲရာယ္န႔ဲဆုိင္တဲ့ကိစၥေလ။ စစ္ေဆးၿပီး 
မွန္ကန္တယ္ဆုိရင္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္တယ္။ အခု
က အဲလုိမဟုတ္ဘူး။ က်ိဳက္ခမီက (၂) ေယာ
က္ အဖမ္းခံရတယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ တရားမၽွ
တမွဳ မရိွဘူး။ အဲကိစၥေနာက္ပုိင္း (ညဘက္ဆုိ
) အေရးေပၚလူနာ မပုိ႔ရဲတာမ်ိဳး ျဖစ္လာတယ္” 
ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ အေရးေပၚလူနာပုိ႔ေဆာ
င္ေပးေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ေမာ္လၿမိဳင္အေျခစုိက္ ဘုိဘုိဝင္း
အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြ႕ဲကလည္း ည (၇) 
နာရီမွ နံနက္ (၅) နာရီအတြင္း အေရးေပၚလူနာ

မ်ားပုိ႔ေဆာင္မွဳကုိ ဧၿပီလ (၂) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး 
ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ
ခဲ့သည္။
 နုိင္ငံေရးအေျခအေန ယုိယြင္းပ်က္စီးေ
နမွဳေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ထိခုိက္ရသည့္ ပရဟိတ
လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ေရလွဴဒါန္းမွဳ ျဖစ္သည္။ ေသာ
က္သံုးေရရွားပါးခ်ိန္တြင္ ေရလွဴဒါန္းေနက်ျဖစ္ေ
သာ ပရဟိတအလွဴရွင္အဖြ႕ဲမ်ားကလည္း ယခုႏွ
စ္တြင္ လွဴဒါန္းမွဳမျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေဒသခံရြာ
သူရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။ 
 “ဒီႏွစ္က ေရလွဴတဲ့အဖြ႕ဲမရိွေတာ့ ေရဝ
ယ္သံုးေနရတာ ၾကာပါၿပီ။ တစ္ခါဝယ္ရင္ (၃,၅၀၀
) (၄,၀၀၀) ေလာက္ ကုန္တယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြ
ကေတာ့ ေရလွဴတဲ့အဖြ႕ဲေတြလည္း မ်ားတယ္။
 အဲေတာ့ ေရဝယ္ရတာ သက္သာတယ္။ ဒီႏွစ္ေ
တာ့ ခုခ်ိန္ကေန မုိးက်တဲ့အထိ ေရဝယ္သံုးရမယ့္
ပံုပဲ။ ေရဝယ္ဖုိ႔သပ္သပ္ အသံုးစရိတ္ဖယ္ထားရမ
ယ့္ကိန္းပဲ” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေရဝယ္သံုးေ
နရသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 မြန္ျပည္နယ္တြင္   တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္
အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာလ်က္ရိွၿပီး ေရတြင္းေရကန္ 
ခန္းေျခာက္မွဳမ်ားလည္း ရိွလာသည္။ ေႏြရာသီေ
ရာက္တုိင္း ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္ကာ အၿမဲ
တေစဝယ္ယူသံုးစြဲရေလ့ရိွသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ား
တြင္မူ အလွဴရွင္အဖြ႕ဲေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ေသာ

က္သံုးေရေပးေဝခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ 
အေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
 “ဒီႏွစ္ကေတာ့ နုိင္ငံေရးအေျခအေန
မေကာင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပရဟိတအသင္း
ကေတာ့ ေရလွဴတဲ့အစီအစဥ္ကုိ မလုပ္နုိင္ေတာ့
ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြ႕ဲသားေတြကလည္း ဟုိဟုိ
ဒီဒီအာ႐ံုေတြက မ်ားေနေတာ့ အားလံုးစုၿပီး ေရ
လွဴမယ့္ကိစၥကေတာ့ မျဖစ္နုိင္ေတာ့ဘူး” ဟု မု
ဒုံၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေရလွဴေနက်ပရဟိတအသင္းတစ္ခု
မွ အသင္းဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္       တက္
ႂကြစြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွၾကသည့္ လူငယ္
မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုသည္
 အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ ပါ
ဝင္ေနၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ရဲကလည္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳ
ခြဲေနသျဖင့္ ေန႔စဥ္အေသအေပ်ာက္ရိွေနသည္။
 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အၾကမ္း
ဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ပိတ္
ဆုိ႔ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ျ
ခင္းမ်ားအေပၚ အလြန္တရာစုိးရိမ္ေၾကာင္း ကုလ
သမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး
 အရပ္သားအစုိးရကုိျဖဳတ္ခ်သည့္လုပ္ရပ္အား 
အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ၂၀၂၁ မတ္လ 
(၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ထုတ္ျပန္
ခဲ့သည္။
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ဧၿပီ ၂၅၊ ၂၀၂၁

 လာမည့္စာသင္ႏွစ္တြင္ စာသင္ေ
က်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္နုိင္ရန္အတြက္ အာဏာသိ
မ္းယူထားေသာ စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ဆရာ
ဆရာမမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား
 ဖြင့္လွစ္ၿပီး စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေ
က်ာင္းဆရာဆရာမအမ်ားစုမွာ စစ္ေကာင္စီက 
အာဏာရယူထားသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း စာ
သင္ၾကားရန္ စိတ္ပါဝင္စားမွဳ မရိွေၾကာင္း သိရ
သည္။

 “ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္တယ္ဆုိဦးေတာ့ စ
စ္ေကာင္စီလက္ထက္မွာ စာသင္ဖုိ႔စိတ္မပါဘူး။ 
တာဝန္ကေန ရပ္စဲမယ္ဆုိရင္လည္း မတတ္နုိင္
ဘူး။ စာေတာ့ မသင္နုိင္ဘူး” ဟု မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္မွ အ
ထက္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ပညာေရးဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၏      “အာ
ဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ အမွဳမထမ္းျခင္း 
(Civil Disobedience Movement -CDM) လွဳ
ပ္ရွားမွဳ” သည္ ေအာင္ျမင္မွဳရရိွေနၿပီး စစ္ေကာင္
စီအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ပံုမွန္လည္ပ
တ္နုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရိွေနသည္။ 

ssjek.cjsJlkjea.kjtWcj s.qcj]k.,rnj Sr.Sr.mm[., sitjmwcjs.,ssjek.cjsJlkjea.kjtWcj s.qcj]k.,rnj Sr.Sr.mm[., sitjmwcjs.,

 ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာပညာေရးမွဴး
မ်ားက ဆရာဆရာမမ်ားကုိ   လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္
ရန္  အျပင္းအထန္ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္လ်က္
ရိွသည္။
 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းမွာလည္း စစ္
အာဏာရွင္ကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ CDM လွဳပ္ရွားမွဳ ရိွ
တယ္။ ေက်ာင္းဖြင့္မယ္ဆုိေပမယ့္ ေက်ာင္းလာ
တက္မယ့္ ေက်ာင္းသူ/သားေတြ သိပ္ရိွမယ္ မ
ထင္ဘူး။ စာသင္ခ်င္တဲ့ ဆရာဆရာမေတြလည္း
 နည္းတယ္။ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ခ်င္တဲ့သူေတြ
 မ်ားတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္” ဟု သံျဖဴဇရ
ပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိ သင္
ၾကားေပးေနသည့္ Teacher Assistant တစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
 စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ လာမည့္ေမလ
 (၅) ရက္ေန႔တြင္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားကုိ
 စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားေသာ္
လည္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကုိမူ မည္သည့္
အခ်ိန္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ကုိ မသိရေသးေခ်။
 အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကုိ မၾကာမီ
ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ကုိ အတ
န္း (၂) တန္းႏွဳန္းျဖင့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖ
စ္ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ျပ
န္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး      ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက 
ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။
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ဧၿပီ ၂၂၊ ၂၀၂၁

 စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမွဳကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိ စစ္တ
ပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းေနျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ရပ္ရြာေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။
 ယခုအခါ အဆုိပါထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ျပည္သူလူထုအေရအတြက္သည္ (၂) သိ
န္း (၅) ေသာင္းေက်ာ္အထိ ရိွလာသျဖင့္ အဆုိပါမ်ားျပားလွသည့္ အေရအတြက္အေပၚ အလြန္အမင္း
ထိတ္လန္႔တုန္လွဳပ္မိသည္ဟု ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္က 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 “ဒီဆုိးရြားလွတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမွဳဆုိင္ရာ ေဘးဒုကၡႀကီးကုိ နုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း
အေနန႔ဲ ခ်က္ခ်င္းကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္”   ဟု   အထူးကုိယ္စားလွယ္   Tom Andrews က 
ေျပာၾကားပါသည္။
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 ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖ
က္ႏိွမ္နင္းမွဳေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္နီးကပ္သ
ည့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ထြ
က္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းရိွ ျပည္
သူမ်ားမွာလည္း ၎တုိ႔၏ရပ္ရြာေနအိမ္မ်ားကုိ စြ
န္႔ပစ္ကာ အသက္အႏၲရာယ္အတြက္ ထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။
 စစ္တပ္၏ ႏိွမ္နင္းသတ္ျဖတ္မွဳေၾကာ
င့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ ျမန္မာနုိင္ငံ
မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကုိ ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ ယာယီ
ခုိလွဳံခြင့္ေပးရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ ကရင္အရပ္ဖ
က္အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္း   (၄၁)      ဖြ႕ဲက ၿပီးခဲ့သည့္ 
ဧၿပီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းအစုိးရကုိ တုိက္
တြန္းေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
 နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူ
ညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ ဧၿပီလ
(၂၀) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ   အာဏာသိမ္း
ၿပီး (၇၉)    ရက္အတြင္း    အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမွဳ
ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၇၃၈) ဦး၊ ဖမ္းဆီးခံထား
ရသူ (၃,၃၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံထား
ရသူ (၁,၀၂၀) ေက်ာ္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၀၂၁

 ကမၻာ့ကူးစက္ေရာဂါ COVID-19 ႏွင့္
 အာဏာသိမ္းမွဳေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျမန္
မာနုိင္ငံတြင္ ေနာက္လာမည့္ (၆) လအတြင္း လူ
ဦးေရ (၃.၄) သန္းခန္႔ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေ
နျပည္သူလူထုမ်ားသည္ အငတ္ေဘးၾကဳံရဖြယ္
ရိွေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအစီ
အစဥ္ (World Food Programme – WFP) က
 ၂၀၂၁ ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔မွန္းေျပာဆုိ
လုိက္သည္။

 “အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ပုိမ်ားလာေတာ့ 
စားဝတ္ေနေရးကုိ မေျဖရွင္းနုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒီေဘး
ဒုကၡကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔န႔ဲ တုန္႔ျပန္နုိင္ဖုိ႔က တိက်ေသ
ခ်ာတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ျမန္
မာနုိင္ငံ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ဒါ႐ုိက္တာ Ste-
phen Anderson က ေျပာပါသည္။
 မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း နုိင္ငံေရးမတ
ည္ၿငိမ္မွဳေၾကာင့္    ကုန္ေဈးႏွဳန္းျမင့္တက္လ်က္ရွိ
ၿပီး အေျခခံစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အထူးသ
ျဖင့္ မီးဖုိေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ဆီ
၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္တုိ႔၏ ေဈးႏွဳန္းမ်ားသည္ လြ
န္ခဲ့ေသာ (၃) လ အာဏာမသိမ္းမီအခ်ိန္ထက္ 
မ်ားစြာေဈးတက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 ဘဏ္စနစ္ အျပည့္အဝမလည္ပတ္နုိ
င္ျခင္း၊ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းေၾကာ
င့္ Digital Money ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ရယူရန္ခက္
ခဲသြားျခင္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လံုျခဳံမွဳ
 မရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမွဳ ေႏွးေကြး
သြားၿပီး ကုန္ပစၥည္းျပတ္လပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေန
သည္။

 ၎ျပင္  မြန္ျပည္နယ္၏  အဓိကစီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ရာဘာၿခံလုပ္ငန္း၊ ဆား
လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နုိင္ငံေရး
အေျခအေနေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္နုိ
င္ျခင္း မရိွသည့္အျပင္ အျခားအလယ္အလတ္စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း      ရပ္တန္႔လုနီးပါး
ျဖစ္ေနသည္။
 အ ဆုိ ပါ အ င တ္ေဘးအႏၲ ရာ ယ္ ကုိ
 တားဆီးနုိင္ရန္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာအစီအစ
ဥ္က ၎တုိ႔၏အကူအညီမ်ားကုိ သံုးဆပုိၿပီး ေ
ပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။ နုိင္
ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ
မ်ားႏွင့္ အတူတကြရပ္တည္ၿပီး အကူအညီမ်ား ေ
ပးအပ္ရန္ကုိလည္း စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ဒါ႐ုိက္
တာက တုိက္တြန္းထားသည္။
 အေျခခံကုန္ေဈးႏွဳန္းမ်ား      ျမင့္တက္
ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေဈးကြက္သုိ႔ တင္သြ
င္းေနသည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း (၄) မ်ိဳးကုိ
 လာမည့္ ေမလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ နယ္စပ္ေဒသ
မွတဆင့္    တင္သြင္းခြင့္  မျပဳေတာ့ဘဲ ပင္လယ္
ေရးေၾကာင္းမွသာ တင္သြင္းရန္ စီးပြားေရးႏွင့္
 ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန   ကုန္သြယ္
ေရးဦးစီးဌာနက ဧၿပီလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ အ
သိေပးအေၾကာင္းၾကားထားသည္။



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qvj  ................................................................................. ၁၁

a.$.qimj,|pJ,en.kj qtcj,rpiucjKWcj<,aKWcj<aer, ×Hsj (30) a.$.qimj,|pJ,en.kj qtcj,rpiucjKWcj<,aKWcj<aer, ×Hsj (30) 

ek[.j en.kjSutjek[.j en.kjSutj

ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၂၁

 စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္    အာဏာသိမ္း
ၿပီးေနာက္ (၃) လတာ ကာလအတြင္း မုိဘုိင္းအ
င္တာနက္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဝုိင္ဖုိင္အင္တာ
နက္မ်ား ကန္႔သတ္ျခင္း၊ သတင္းဌာနမ်ားကုိ လုိ
င္စင္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆုိျခင္း၊ သတင္းေ
ထာက္မ်ားကုိ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္
 တရားစြဲဆုိျခင္းစသည့္ ဖိႏိွပ္မွဳမ်ားကုိ ဆက္တုိ
က္လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္
အေျခအေနသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၃၀) 

ေက်ာ္အေျခအေနသုိ႔ ေနာက္ဆုတ္သြားေၾကာင္း
 သိရသည္။
 “၈၈    တုန္းကလုိ အေျခအေနကုိ ျပန္
ေရာက္သြားတာေပါ့။ သတင္းေတြလည္း မဖတ္
ရေတာ့ဘူး။ ႐ုပ္သံလုိင္းေတြလည္း ၾကည့္လုိ႔မရေ
တာ့ဘူး။ ေရဒီယုိပဲ နားေထာင္ရေတာ့မယ္။
 ေလာေလာဆယ္ဝယ္ထားၿပီးၿပီဆုိေပ
မယ့္ လုိင္းေတြ မဖမ္းတတ္ေသးဘူး။ ခုေတာ့ သ
တင္းမွမရဘူး။ ပစ္ၾကခတ္ၾကတဲ့ေခတ္တုန္းက
လုိ ျပန္ျဖစ္သြားတာေပ့ါ” ဟု ေရးၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေဒသ
ခံအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 အထက္ပါသတင္းဖိႏိွပ္မွဳမ်ားအျပင္ 
သတင္းစီးဆင္းမွဳကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ သတ
င္းေအမွာင္ခ်ရန္အတြက္    အာဏာပုိင္မ်ားအေန
ျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီးအမီွအခုိကင္းသည့္ ႐ုပ္သံလုိင္း
မ်ားကုိ ဖမ္းယူၾကည့္ရွဳနုိင္သည့္ PSI ႐ုပ္သံဖမ္းစ
က္မ်ားကုိလည္း လုိက္လံသိမ္းဆည္းေနသည္။ 
 “သတင္းဆုိ ဘာသတင္းမွ မရေတာ့

ဘူး။ သတင္းမရဘူးဆုိေတာ့ နုိင္ငံေရးအေျခ
အေန ဘာျဖစ္ေနတယ္၊ ကုန္ေဈးႏွဳန္းက ဘယ္
လုိျဖစ္ေနတယ္ ဘာမွမသိေတာ့ဘူး။ ဒီလုိလုပ္
တာကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ့ နားမ်က္စိကုိ ကန္းေ
အာင္လုပ္တာန႔ဲ အတူတူပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ
ကေတာ့ ျပည္သူေတြကုိ ဘာမွ မသိေစခ်င္ဘူး
၊မၾကားေစခ်င္ဘူး၊ မျမင္ေစခ်င္ဘူး။ ၿပီးေတာ့
အာဏာသိမ္းတာကုိ       ဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြကုိ 
ေထာက္ပ့ံတာလည္း မလုပ္ေစခ်င္ဘူးေပါ့”    ဟု 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳမွ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ လူငယ္တစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
 အာဏာသိမ္းသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁
) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ သတင္းေ
ထာက္ (၆၉) ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အနက္ (
၃၉) ဦးမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရဆဲျဖစ္သည္။ သတင္း
ဌာန (၅) ခုကုိ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး သ
တင္းဌာနတစ္ခုကုိ တရားစြဲဆုိထားသည္။
 အာဏာပုိင္မ်ား၏ သတင္းဖိႏိွပ္မွဳ၊ သ
တင္းေအမွာင္ခ်မွဳမ်ားကုိ တန္ျပန္ရန္အတြက္ လူ
ငယ္မ်ားက စာစဥ္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ FM ေရဒီယုိ
လုိင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လာ
သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ဧၿပီ ၁၄၊ ၂၀၂၁

 အာဏာပုိင္မ်ားက သတင္းေအမွာင္ခ်
ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္
သူလူထုအၾကား သတင္းစီးဆင္းမွဳကုိ ျမႇင့္တင္
ရန္အတြက္ အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေသာ မြန္လူ
ငယ္အင္အားစုက “လဂြန္းအိမ္” စာစဥ္ကုိ မြန္ျမ
န္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ၂၀၂၁ ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေ
န႔တြင္ စတင္ထုတ္ေဝလုိက္သည္။
 နိုင္ငံေရးတြင္ ျပည္သူမ်ား တက္ႂကြစြာ
ပါဝင္လာရန္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ အေ

ထာက္အပ့ံျဖစ္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆုိခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မၽွေဝခြင့္ကုိ ျမႇ
င့္တင္ရန္ႏွင့္ အာဏာရွင္ကုိ ေတာ္လွန္ေနေသာ 
မြန္လူငယ္မ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား 
သိရိွလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္ေဝသည္ဟု စာေ
စာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ယခုအခ်ိန္တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ျပ
ည္သူလူထုအၾကား သတင္းစီးဆင္းမွဳကုိ ျဖတ္ေ
တာက္ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွ
သည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မွဳကြန္ရက္
မ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္အျပင္ သတင္း
ဌာနမ်ားကုိ လုိင္စင္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ သတင္းသမား
မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ မတရား, တရားစြဲဆုိေ
ထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။
 ၎ျပင္ ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားကုိ ဖ
မ္းယူၾကည့္ရွဳနုိင္သည့္ ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားကုိလ
ည္း လုိက္လံသိမ္းဆည္းေနၿပီး အလိမ္အညာသ
တင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းတုမ်ားကုိသာ ထုတ္လႊင့္ေ
နသည့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ျမဝ
တီသတင္းဌာနတုိ႔ကုိသာ ျပည္သူလူထုကုိ ၾက
ည့္ရွဳေစခ်င္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။
 အာဏာရွင္မ်ား၏ သတင္းဖိႏိွပ္မွဳကုိ 
တန္ျပန္နုိင္ရန္ လူငယ္မ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳး
ပမ္းလ်က္ရိွၿပီး ေရးၿမိ ႕ဳနယ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမ
ဂၢကလည္း ျပည္သူမ်ား သတင္းမွန္ကုိ သိရိွနုိင္ေ
စရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး “မုိလုိေတာ့ဗ္” ႏွင့္ “ေႏြဦးအသံ

qtcj,eamH.cjK[mHÕkiu tnj\pnjeq.a.,\fcj< mWnjlUcyjacja.,suk lgWnj,aimjs.qtcj,eamH.cjK[mHÕkiu tnj\pnjeq.a.,\fcj< mWnjlUcyjacja.,suk lgWnj,aimjs.

sxjkiu stcjTutjewsxjkiu stcjTutjew

” အမည္ရိွ သတင္းစာေစာင္မ်ားကုိ လူစည္ကား
ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ေဈးမ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (
၆) ရက္ေန႔တြင္ လုိက္လံျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။
 ၎ျပင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုအေထြေထြသပိ
တ္ေကာ္မတီ (General Strike Committee of 
Nationalities – GSCN) ကလည္း အင္တာနက
ျပတ္ေတာက္ေနခ်ိန္တြင္ သတင္းအခ်က္အလ
က္ရရိွရန္ “ဖက္ဒရယ္ FM ေရဒီယုိ” ကုိ မတ္လ (
၂၇) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိ ႕ဳတြင္ စတင္ထု
တ္လႊင့္လ်က္ရိွသည္။



၁၂     ..............................................................................................  mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qvj  

မတ္ ၁၆၊ ၂၀၂၁

 မြန္ျပည္နယ္    ေမာ္လၿမိဳင္၊ က်ိဳက္ထုိ၊ 
ေပါင္၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္မ်ား
တြင္ အာဏာလုစစ္ေကာင္စီက ပုဒ္မ (၁၄၄
) အရ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားသည္
။ ည (၈) နာရီမွ မနက္ (၄) နာရီအတြင္း အျပ
င္ထြက္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားၿပီး ထုိအခ်ိန္အတြင္း 
ရာဘာအေစးျခစ္ရန္ ၿခံသြားသူမ်ားကုိ စစ္တပ္က
 ဒဏ္ေငြ႐ုိက္ေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေနသျဖ

vaK[injaes,\KsjqUm[.,kiu ssjtpjk d$jecWRiukjene]k.cj, qtcj,TWkjenq\fcj< 

r.B.aes,\KsjqUm[., e]k.kjrW·<en

င့္ ရာဘာအေစးျခစ္သူမ်ားက ေၾကာက္ရြ့ံထိတ္
လန္႔ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 “ကၽြန္မတုိ႔ သတင္းၾကားေနတာေပါ့။ မု
ဒုံဘက္က   ရာဘာျခစ္တဲ့သူေတြကုိ ညဘက္ပုိင္း
ၿခံသြားတဲ့လမ္းမွာ စစ္တပ္က ဖမ္းမိေတာ့ (၃) သိ
န္းဒဏ္႐ုိက္ခဲ့တယ္တဲ့။ အဲလုိမ်ိဳးသတင္းၾကားေ
နေတာ့ လမ္းမႀကီးနားက ၿခံရွင္ေတြ ၿခံသြားဖုိ႔ ေၾ
ကာက္ေနတယ္။   မနက္ (၄) နာရီအထိ  အေစး
ျခစ္တဲ့သူေတြ မလာရဲၾကေတာ့ဘူး” ဟု သံျဖဴဇ
ရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ ရာဘာအေစးျခစ္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
 မနက္ (၄) နာရီေနာက္ပုိင္းမွ ရာဘာ
အေစးျခစ္ရသည့္အတြက္ ရာဘာအထြက္ႏွဳန္းေ
လ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ
မကုိက္ေၾကာင္း အဆုိပါအမ်ိဳးသမီးက ေျပာပါ
သည္။
 “ရြာက အေစးျခစ္တဲ့သူေတြဆုိရင္ မ
နက္ (၄) နာရီေက်ာ္ၿပီးမွ ၿခံသြားေနရတယ္။ အ
ရင္ကဆုိ ည (၁၀) နာရီခြဲေလာက္ သြားရင္ မ

နက္ (၇) နာရီဆုိ ျပန္ေရာက္ေနၿပီ။ ၿခံထဲသြားေန
ဖုိ႔က်ေတာ့လည္း အိမ္ကမိသားစုဝင္ေတြကုိ စုိးရိ
မ္ေနရျပန္တယ္” ဟု မုဒုံၿမိ ႕ဳနယ္မွ ရာဘာၿခံပုိင္ရွင္
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 လက္ ရိွ လံုျ ခဳံေ ရးအေျ ခအေနအရ 
ရာဘာအေစးျခစ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿခံသုိ႔သြားမည္
ဆုိပါက အုပ္စုလုိက္သြားေနရသည္ဟု ဆုိသည္။
 “ဖမ္းၿပီး ဒဏ္႐ုိက္႐ံုေလာက္ဆုိ ေတာ္ေ
သးတာေပ့ါ။ ဒါမွမဟုတ္ ဖမ္းသြားၿပီး ဘာသတင္း
မွ မရရင္ (ဘယ္လုိလုပ္မလဲ)။ ရြာေတြမွာေျပာေ
နၾကသလုိမ်ိဳး ေပၚတာဆြဲသြားမွာကုိပဲ ေၾကာက္ေ
နရတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာ
ပါသည္။
 ယခုရက္ပုိင္းမ်ားတြင္ အာဏာလုစစ္ေ
ကာင္စီ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက ျပည္သူလူ
ထုအၾကားတြင္ ဝင္ေရာက္တပ္စြဲမွဳမ်ား ရိွေနသ
ည့္အျပင္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေနသျဖ
င့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ထိတ္လန္႔မွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေ
နသည္။

မတ္ ၂၆၊ ၂၀၂၁

 နုိ င္ ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးေကာင္စီ
ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တ
ပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကရင္အမ်ိဳး
သားအစည္းအ႐ံုး(KNU)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

လုိေၾကာင္း ၾကားခံဆက္သြယ္မွဳမွတဆင့္ အ
သိေပးလာသည္ကုိ လက္ခံရရိွခဲ့သည္ဟု KNU 
က ၂၀၂၁ မတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္   ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့သည္။
 တပ္မေတာ္တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္
ဖြ႕ဲမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနၾကသည့္ ျပည္သူ
မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ား က်ဴး
လြန္ေနသျဖင့္ KNU အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာ
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လတ္တေလာေတြ႕ဆံုေ
ဆြးေႏြးရန္ မျဖစ္နုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုနုိင္
ရန္အတြက္ KNU က အခ်က္ (၈) ခ်က္ကုိ ေတာ
င္းဆုိခဲ့သည္။
 ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအားလံုးကုိ ျပန္လႊ
တ္ေပးရန္၊ အာဏာသိမ္းသည့္ကာလမွစ၍ ျပဌာ
န္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္၊ ညႇိႏိွဳင္းေ
ဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစုိးရကုိ
 ဖြ႕ဲစည္းရန္ႏွင့္ ၎အစုိးရကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္း
ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
 ၎ျပင္ တစ္နုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရ
ပ္စဲေရးေၾကညာၿပီး တပ္စခန္းမ်ားအားလံုးကုိ ႐ု
ပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားအေနျဖ

င့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ လုိ
က္ရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆုိထား
သည္။
 တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖ
က္ဒရယ္စနစ္ကုိ   တည္ေဆာက္ရန္    လူသိရွင္
ၾကား ကတိျပဳၿပီး နုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ေနမွဳမွ ႏွဳတ္
ထြက္ရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ဗုိ
လ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက   ၂၀၂၁    မတ္လ 
(၂၂) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိ
ခဲ့သည္။
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မတ္ ၂၈၊ ၂၀၂၁

 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၌
အာဏာသိမ္းမွဳေၾကာင့္ နုိင္ငံေရးအေျခအေနဆုိး
ဝါးေနသည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကုိ စ
စ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖ
တ္ႏိွမ္နင္းေနမွဳေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးလ
ည္း ပ်က္သုဥ္းလ်က္ရိွေနသည္။ ထုိသုိ႔ နုိင္ငံေရး
အေျခအေန ယုိယြင္းပ်က္စီးေနမွဳေၾကာင့္ ေသာ
က္သံုးေရရွားပါးခ်ိန္တြင္ ေရလွဴဒါန္းေနက်ျဖစ္ေ
သာ ပရဟိတအလွဴရွင္အဖြ႕ဲမ်ားကုိ   ယခုႏွစ္တြင္
ျမင္ေတြ႕ရျခင္းမရိွေၾကာင္း ေဒသခံရြာသူရြာသား
မ်ားက ေျပာပါသည္။

niucjc·er,ae\Kaen yiuyWcj,p[kjsJ,enmHÕe]k.cj< eralHêep,mvj< 

prhitafWYÁm[., mrHi

 မြန္ျပည္နယ္ ၿမိ ႕ဳနယ္အေတာ္မ်ားမ်ား၌ 
ေႏြရာသီအခ်ိန္တြင္      ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္
ေလ့ရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အလွဴရွင္အဖြ႕ဲေပါ
င္းေျမာက္ျမားစြာ ေသာက္သံုးေရေပးေဝခဲ့ၾက
သည္။
 “ဒီႏွစ္ကေတာ့ နုိင္ငံေရးအေျခအေန
မေကာင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပရဟိတအသင္း
ကေတာ့ ေရလွဴတဲ့အစီအစဥ္ကုိ မလုပ္နုိင္ေတာ့
ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြ႕ဲသားေတြကလည္း ဟုိဟုိ
ဒီဒီအာ႐ံုေတြက မ်ားေနေတာ့ အားလံုးစုၿပီး ေရ
လွဴမယ့္ကိစၥကေတာ့ မျဖစ္နုိင္ေတာ့ဘူး” ဟု မု
ဒုံၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေရလွဴေနက်ပရဟိတအသင္းတစ္ခုမွ 
အသင္းဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 မြန္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ 
အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာလ်က္ရိွၿပီး ေရတြင္းေရကန္ 
ခန္းေျခာက္မွဳမ်ားလည္း ရိွလာသည္။ ေႏြရာသီေ
ရာက္တုိင္း ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္ကာ အၿမဲ
တေစဝယ္ယူသံုးစြဲရေလ့ရိွသည္။
 “လူေတြေန႔တုိင္းေသေနတာ ေရလွဴ
တဲ့ဘက္ကုိ ဘယ္လုိစဥ္းစားလုိ႔ရနုိင္ဦးမလဲ။ ကု
သုိလ္ေရးလည္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ လူစုဖုိ႔က
လည္း မလြယ္ေတာ့ဘူး။ နုိင္ငံေရးမေကာင္းရင္
 ကုသုိလ္ေရးလည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြားတာပဲ” ဟု 

ႏွစ္စဥ္ေရလွဴဒါန္းမွဳျပဳေနသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္အေျခ
စုိက္ပရဟိတအဖြ႕ဲတစ္ခုမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။
 ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွၾကသည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္
 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုသည္ အာဏာ
ရွင္ဆန္႔က်င္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး
 စစ္တပ္ႏွင့္ရဲကလည္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲေနသျဖ
င့္ ေန႔စဥ္အေသအေပ်ာက္ရိွေနသည္။
 “ဒီႏွစ္က ေရလွဴတဲ့အဖြ႕ဲမရိွေတာ့ ေရဝ
ယ္သံုးေနရတာ ၾကာပါၿပီ။ တစ္ခါဝယ္ရင္ (၃,၅၀၀
) (၄,၀၀၀) ေလာက္ ကုန္တယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြ
ကေတာ့ ေရလွဴတဲ့အဖြ႕ဲေတြလည္း မ်ားတယ္။
 အဲေတာ့ ေရဝယ္ရတာ သက္သာတယ္။ ဒီႏွစ္ေ
တာ့ ခုခ်ိန္ကေန မုိးက်တဲ့အထိ ေရဝယ္သံုးရမယ့္
ပံုပဲ။ ေရဝယ္ဖုိ႔သပ္သပ္ အသံုးစရိတ္ဖယ္ထားရမ
ယ့္ကိန္းပဲ” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္မွ ေရဝယ္သံုးေ
နရသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွဳႏွ
င့္အတူ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ပ်က္စီးလာသျဖင့္ ေ
ဒသတြင္းအပူခ်ိန္မွာ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လာလ်က္ရ
ၿပီး ေႏြရာသီေရာက္တုိင္း နုိင္ငံႏွင့္အဝန္း ေသာ
က္သံုးေရျပတ္လပ္လ်က္ရိွသည္။

၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

 (၁) ရက္ေန႔ စစ္ (၁) ရက္ေန႔ စစ္

အာဏာသိမ္းၿပီးကတအာဏာသိမ္းၿပီးကတ

ည္းက NCA စာခ်ဳပ္ကည္းက NCA စာခ်ဳပ္က

 ဘယ္လုိမွ ဆက္သြား ဘယ္လုိမွ ဆက္သြား

လုိ႔မရေတာ့တာလုိ႔မရေတာ့တာ

မတ္ ၃၁၊ ၂၀၂၁

 တစ္နုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္
စဲေရးစာခ်ဳပ္(Nationwide Ceasefi re Agree-
ment – NCA) သည္ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေ
ကာင္း၊ နုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း  ပ်က္
ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစ
ည္းအ႐ံုး (Karen National Union – KNU) ၏
တပ္မဟာ (၅) ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ပဒုိမန္းမန္းက
သတင္းဌာနတစ္ခု၏ ေမးျမန္းမွဳကုိ ေျဖၾကားခဲ့
သည္။

apsjaKtjrpjsYer,apsjaKtjrpjsYer,((NCANCA s.K[Õpj) p[kj\pyjqW.,|pJhu s.K[Õpj) p[kj\pyjqW.,|pJhu KNUKNU Siu Siu

“၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ စစ္အာဏာ
သိမ္းၿပီးကတည္းက NCA စာခ်ဳပ္က ဘယ္လုိမွ 
ဆက္သြားလုိ႔မရေတာ့တာ”   ဟု    ၎က ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
 အထက္ပါေျပာဆုိမွဳသည္ တပ္မဟာ
 (၅) တစ္ခုတည္း၏ သေဘာထားမဟုတ္ဘဲ
 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးတစ္ခုလံုး၏ သေ
ဘာထားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က အတည္ျပဳခဲ့
သည္။
 တပ္မဟာ   (၅)   အေနျဖင့္  ဗဟုိညႊန္
ၾကားခ်က္မပါဘဲ တုိက္ခုိက္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ကာ
 NCA ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း 
စစ္တပ္ပုိင္ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနက မတ္လ
 (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ 
 အဆုိပါေၾကညာခ်က္သည္ KNU အ
တြင္း စည္းလံုးမွဳၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သာျဖစ္ၿပီး KNU အေနျဖင့္ ဗဟုိလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
တပ္မဟာမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ သီးသန္႔ခြဲေဝေပး
ထားေၾကာင္း၊ ေၾကညာေျပာဆုိခ်က္ကုိ လက္မခံ
နုိင္ေၾကာင္း KNU တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေ
ရးမွဴး (၂) ပဒုိေစာလွထြန္းက တံု႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း 

သိရသည္။
 စစ္တပ္အေနျဖင့္      အာဏာသိမ္းၿပီး
ေနာက္ပုိင္း NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အႀကီး
အက်ယ္ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း အပစ္ရပ္ (၁၀) ဖြ႕ဲ
၏ ယာယီအဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စ
စ္က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။



၁၄       ..............................................................................................   mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qvj  

မတ္ ၃၀၊ ၂၀၂၁

 ယေန႔ ၂၀၂၁ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြ
င္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္
သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားကုိ မရပ္တန္႔ပါက ေႏြဦးေတာ္လွ
န္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္
အတူ ခုခံကာကြယ္ေရးကုိ  လုပ္ေဆာင္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိးကန္႔၊ တအာင္းႏွင့္ ရခုိင္ ေျမာက္
ပုိင္းညီေနာင္မဟာမိတ္ (၃) ဖြ႕ဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့
အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္

 (MNDAA)၊ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေ
ရးတပ္မေတာ္ (TNLA)ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ 
(AA) တုိ႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိ
က္သည္။
 အဆုိပါညီေနာင္မဟာမိတ္ (၃) ဖြ႕ဲ 
သည္ ၂၀၂၁ မတ္လအတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ထားမည္ဟု    ေၾက 
ညာထားသည့္ အဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္သည္။
 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနၾကသည့္ ျပည္သူ
မ်ားအေပၚ စစ္တပ္၏အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မွဳ
မ်ားကုိ သည္းမခံနုိင္သည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေ
ရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြ
တ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNU/KNLA) တုိ႔က
လည္း လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္အေျခစုိက္စခ
န္းမ်ားကုိ ထုိးစစ္ဆင္ေနသည္။
 ျပည္သူလူထုအား အကာအကြယ္ေပး
ရန္အတြက္ ခုခံတံု႔ျပန္မွဳကုိ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္  ေျမာက္
ေရးတပ္မေတာ္ KNLA ၏ တပ္မဟာအမွတ္ (၅
) က မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သကဲ့
သုိ႔ ျပည္သူမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ေနမည္ဆုိပါက
 ၿငိမ္ခံေနမည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူႏွင့္အတူ စစ္
အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္သြားမ
ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေ
တာ္ KIA ၏ တပ္မဟာအမွတ္ (၈) က မတ္လ
 (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ သတိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေ
ကာင္စီ/သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) က
လည္း အာဏာသိမ္းေကာင္စီအေနျဖင့္ ဆႏၵျပျပ
ည္သူမ်ားအား ဆက္လက္သတ္ျဖတ္ေနပါက ၿငိ
မ္ေနေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း မတ္လ (၂၇) ရ
က္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာခဲ့သည္။
 အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာ
က္ပြဲအနုိင္ရကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထား
သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္
မတီ (CRPH) ကလည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး စ
စ္အာဏာရွင္ကုိ တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ရန္ ျပည္ေ
ထာင္စုတပ္မေတာ္ (Federal Army) တည္ေ
ထာင္နုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ရိွေနရာ
 စစ္တပ္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ေနမွဳ
မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ၿပီး အာဏာမစြန္႔လႊတ္ပါက ျမန္
မာနုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး တဖန္ျပန္ေတာက္
လာဖြယ္ရိွေနသည္။
 တစ္နုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္
စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA)ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသ
ည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း (၁၀
) ဖြ႕ဲကလည္း အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ႏွင့္ နုိင္ငံေရးေ
ဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟု ထုတ္ျပန္ထား 
ျခင္းေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းမွဳႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သ
တ္ျဖတ္မွဳျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေ
ဝဖန္ျခင္းမျပဳသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း
ဟူ၍ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ဝျပည္ ေသြးစ
ည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) တစ္ဖြ႕ဲသာ 
က်န္ရိွေတာ့သည္။

ssjtpjaen\fcj< a]kmj,fkjqtj\ftjmHÕm[.,kiu mrpjtnj²p>k ssjtpjaen\fcj< a]kmj,fkjqtj\ftjmHÕm[.,kiu mrpjtnj²p>k 

niucjc·twnj, \pvjtWcj,ssj\fsjl.fWyjrHiniucjc·twnj, \pvjtWcj,ssj\fsjl.fWyjrHi
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(40) ek[.j\fsjpW.,(40) ek[.j\fsjpW.,

ဧၿပီ ၁၈၊ ၂၀၂၁

 စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္
 ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (
၁၇) ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္း (၇၆) ရက္အတြင္း 
စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္အဖြ႕ဲအစည္း
မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ျဖစ္ပြား

ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရိွ
ရသည္။

 မြန္ျပည္နယ္၊      ေရးၿမိ ႕ဳနယ္ႏွင့္ သထံု
ၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားတြင္ တုိက္ပြဲတစ္ႀကိမ္စီ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး
 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU)ႏွင့္ တုိက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 တုိက္ပြဲအမ်ားစုသည္      ကခ်င္လြတ္
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳး
သားအစည္းအ႐ံုး(KNU)တုိ႔ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္
ၿပီး KIA ႏွင့္ (၂၈) ႀကိမ္၊ KNU ႏွင့္ (၇) ႀကိမ္ ျဖစ္
ပြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 တုိက္ပြဲေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္
ဖြ႕ဲဝင္မ်ား ထိခုိက္ေသဆံုးမွဳမ်ား ရိွသကဲ့သုိ႔ ျပည္
သူလူထု ထိခုိက္ေသဆံုးမွဳမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိ

မ္းေရွာင္မွဳမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ ၎ျပင္ စစ္တ
ပ္အေနျဖင့္ တုိက္ပြဲႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္း မရိွသည့္
လူေနေက်းရြာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္ျခ
င္း၊ ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗံုးက်ဲတုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား ရိွေ
နသျဖင့္ အရပ္သားေသဆံုးမွဳမ်ား၊ ရြာလံုးကၽြတ္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမွဳမ်ား ရိွေနသည္။

 စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၁ ဧၿပီလ (၁) 
ရက္ေန႔မွ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ အပစ္အခတ္ရပ္
စဲထားမည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ေၾက
ညာထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသတြင္ စစ္ေရး
လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ 
အဆုိပါေၾကညာခ်က္သည္ ဟန္ျပအတုအေယာ
င္သာျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက တံု႔ျပန္ေျပာဆုိထားသည္။
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၁၆       ...........................................................................................................  ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမိှဟ္ပႜဲဍဳင္မန္

မတ္ ၂၂၊ ၂၀၂၁

 နုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ(နစက)က အာဏာရယူထားစဥ္
အခ်ိန္ကာလအတြင္း သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအသီးသီးတြင္ တုိင္း
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္တာဝန္ယူသြားနုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီမွ နုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအဖြ႕ဲဝ
င္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိးက ေျပာပါသည္။
 “နစကမွာ ပါဝင္ၿပီး တာဝန္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားထား
တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ ပါဝင္နုိင္ဖုိ႔ေပါ့။ အဲဒါမွ ပုိခ
ရီးေရာက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာလည္း တုိင္းရင္းသားေတြ
 ပါရမယ္။ အဲ့သလုိပဲ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြမွာ တုိ
င္းရင္းသားေတြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ အဲဒါမွ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရပံုစံ ျဖစ္လာမယ္
” ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာဗ
ညားေအာင္မုိးက ေျပာပါသည္။

 မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္အဖြ႕ဲဝင္ ေဒါက္တာဗညားေ
အာင္မုိးကုိ နုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း မ
တ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး မတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔ တနလၤာေန႔ ယေန႔တြ
င္ စတင္႐ံုးတက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ တာဝန္ယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အေရးႀကီးကိ
စၥတြျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ ဖြ့ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ ပညာေရးန႔ဲက်န္းမာေရးကိစၥေတြ
ကုိ စြမ္းအားရိွသေလာက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မြန္ျပည္နယ္အတြ
က္ဆုိရင္ေတာ့ ေခ်ာင္းဆံုတံတားနာမည္ကိစၥတုိ႔ အစုိးရေက်ာင္းေတြမွာ မြန္စာေပ
သင္ၾကားေရးတုိ႔ ၿပီးေတာ့ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းကိစၥတုိ႔ အဲလုိကိစၥေတြကေတာ့ စ
ဥ္းစားထားၿပီးသားပါပဲ။ အခြင့္ရိွသေလာက္ေတာ့ လုပ္သြားမယ္” ဟု ေဒါက္တာဗ
ညားေအာင္မုိးက ဆက္ေျပာပါသည္။
 နုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီတြင္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီမွ ေဒါက္
တာဗညားေအာင္မုိးက အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ တာဝန္ယူေနသကဲ့သုိ႔ မြန္ျပည္နယ္စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီတြင္လည္း မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီမွ နုိင္လယိတမက အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။


