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\pvjqU²k.kWyjer,tpjmet.j
fWYÁsvj,e]k.cj, e]kv.|pJ,en.kj
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ေမ ၁၁၊ ၂၀၂၁
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)
အေနျဖင့္ စစ္ေကာင္စီ၏ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို
အဆုံးသတ္ရန္အတြက္

ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး

တပ္မေတာ္ (PDF) ကို တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းတည္
ေထာင္လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၂၁ ေမလ (၅) ရက္ေန႔
တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္း မြန္ျပည္
နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕အဝင္အထြက္ဂိတ္မ်ားတြင္စစ္
ေကာင္စီက လုံျခဳံေရးပိုမိုတင္းၾကပ္လိုက္ေၾကာ
င္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေျပာပါသည္။
“ ၿမိဳ႕အဝင္အထြက္ဂိတ္ေတြမွာေရာၿမိဳ႕
ထဲေတြမွာပါ

ဇြန္ ၁၊ ၂၀၂၁

စစ္အင္အားေတြကို အရင္ရက္

ပိုင္းေတြထက္ပိုၿပီးခ်ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီးဂိတ္

၂၀၁၇ ေမလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား(ဘီလူးကၽြန္း)နာမည္ျဖင့္ ဖြင့္
လွစ္ခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ျမစ္ကူးတံတား
သည္ ယခု ၂၀၂၁ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ)နာမည္ျဖင့္ အသစ္တဖန္ ျပန္
လည္ဖြင့္လွစ္ခံခဲ့ရျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။
မူလတံတားနာမည္ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)အစိုးရက ေျပာင္းလဲခဲ့ခ်ိန္တြင္
မြန္လူထုတစ္ရပ္လုံးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး “ရာမညတံတား” သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအစမူ
s.m[kjnH. ø 2 qui<

Inside
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ssjek.cjsJerW,ek.j×Hcj< niucjc·er,p>tJm[., etWÁSu·´ mWnj (2) p>tJ
tkjer.kj(sm[kjnH.ø7 qui<)
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ေတြမွာလည္း

အကာအကြယ္အတားအဆီး

ေတြကို ပိုခိုင္ေအာင္ လုပ္လာတယ္။ ဂိတ္ေတြ
မွာစစ္သားနဲ႔ရဲ

အေရအတြက္ပိုခ်ထားၿပီးေတာ့

စစ္ေဆးမွဳေတြ လုပ္ေနတယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္သံျဖဴဇရပ္ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာ
ပါသည္။
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားသာမက

အိမ္စီး

ကားမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုပါ စစ္
ေဆးေမးျမန္းလ်က္ရွိၿပီး သံသယရွိပါက လက္
ကိုင္ဖုန္း၊ မွတ္ပုံတင္မ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္မ်ားကိုပါ စစ္
ေဆးေမးျမန္းလ်က္ရွိသည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ (၃) လေက်ာ္
ၾကာျမင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီ
အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ေကာင္းစြာ
လည္ပတ္နိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။
s.m[kjnH. ø2 qui<

sm[kjnH. (1) aSkj

t·t.,n.mvjTkj ssjmHnjqvj<e\p.cj,lYmHÕkiuq. mWnjlUTuliul.,
အေရး(တစ္ခု) ျဖစ္ေျမာက္သြားတာလို႔ ျမင္တယ္
” ဟု ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးလူ
ငယ္(၃)က ေျပာပါသည္။
တံတားနာမည္ေျပာင္းလဲမွဳႏွင့္ပတ္သ
က္ၿပီး ေဝဖန္မွဳ၊ ျပစ္တင္မွဳမ်ားအမ်ားအျပားျဖစ္
ေပၚေနၿပီး သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့သည့္ မြန္
လူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္

ကိုယ္ပိုင္နိုင္ငံေရးရပ္တည္

ခ်က္ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ပန္းတိုင္
သည္ စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္
ေပၚထြန္းေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုတုံ႔ျပန္မွဳမ်ား ရွိ
လာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔

မြန္အမ်ိဳးသားေရးဦး

တည္ခ်က္က တံတားနာမည္ေလာက္ပဲ မဟုတ္
ပါဘူး။ နိုင္ငံေတာ္ကို ပုံေဖာ္တည္ေဆာက္ရာမွာ
အျပန္အလွန္ေလးစားမွဳ၊

အျပန္အလွန္စာနာမွဳ

မ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအားလုံးအတြက္ ယုံၾကည္စိ
လနာမည္ျဖစ္သည့္ “သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ)

တံတားနာမည္ ျပန္ေျပာင္းေပးခဲ့သည့္

”ကိုသာ အမည္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

စည္းကလည္း အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီျဖစ္ေန

အဖြဲ႕အ

ယခုအခါ မြန္လူမ်ိဳးတို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူး

သည့္အတြက္ တံတားနာမည္ကိစၥကိုအာဏာပိုင္

သည့္ နာမည္(၂) ခုထဲက တစ္ခုကိုအာဏာသိမ္း

မ်ားက နိုင္ငံေရးအတြက္ အသုံးခ်ေနေၾကာင္း လူ

စစ္ေကာင္စီက ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး တံတားဖြင့္

မွဳကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေဝဖန္ေနၾကသည္။

ပြဲကို အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔

“လက္ရွိမွာ တံတားကိစၥက နိုင္ငံေရး

ေသာ္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ တုံ႔ျပန္မွဳသည္ တံတားနာမ

အတြက္

ည္တစ္ခုထက္ပိုေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

MUP (မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ)က ေတာင္းဆိုလို႔

“ စစ္ေကာင္စီကအခုလို

တံတားနာ

အသုံးခ်ခံေနရတယ္လို႔

ထင္တယ္။

နာမည္ေျပာင္းေပးလိုက္တာလို႔ ကၽြန္မ မျမင္ဘူး။

မည္ေျပာင္းေပးတာကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ မႀကိဳဆို

သူတို႔(စစ္ေကာင္စီ)မွာ

ဘူး၊ မလိုလားဘူး။ ဘာခံစားခ်က္မွမရွိဘူး။ ကၽြန္

မယ္။ … မြန္လူမ်ိဳးေတြက ၾကားထဲမွာ အသုံးခ်ခံ

မတို႔က

ရသလို ျဖစ္သြားတယ္ ” ဟု

စစ္အာဏာရွင္ကို

ဆက္ၿပီးဆန္႔က်င္

သြားမွာပါ” ဟု ေခ်ာင္းဆုံးၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံအမ်ိဳး
သမီး(၁)က ေျပာပါသည္။

ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္မွ

ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးလူငယ္(၂)က ေျပာပါသည္။
တံတားနာမည္ေျပာင္းလဲမွဳအေပၚ အ

မူ လ တံ တားနာမည္ေျပာင္း လဲ ခဲ့ သ ည့္
NLD အစိုးရက ျပည္သူလူထု၏အသံကို

အစီအစဥ္ရွိၿပီးသားျဖစ္

နားမ

ေထာင္ဘဲ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ျပဳမူခဲ့သလို ယခု

ေကာင္းျမင္သည့္မြန္လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိသည္။
“တံတားနာမည္

ေျပာင္းသြားတာ

တ္ခ်ရမယ့္ နိုင္ငံေရးစနစ္ေကာင္းတစ္ခုေပၚထြန္း
ျဖစ္တည္ေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု

တံတားနာ

မည္ကန္႔ကြက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဒု
တိယအႀကိမ္

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒

ေဒါက္တာေအာင္နိုင္ဦးက

သူ၏လူမွဳကြန္ရက္

တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
တံတားနာမည္ေျပာင္းအခမ္းအနားကို
စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာ
င္လွိဳင္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အ
ဆင့္စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္
မိုးလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
“စစ္တပ္ကဒီေလာက္ေပးလို႔ဒီအတိုင္း
ပဲ ေနသြားၾကမလား။

လက္ရွိအေျခအေနအရ

ေတာ့ ကၽြန္မတို႔မြန္လူမ်ိဳးေတြကို
တည္း

ျဖစ္ေစခ်င္တယ္”

ဟု

တညီတညြတ္
လူငယ္အမ်ိဳး

သမီး(၂)က ေျပာပါသည္။

ေကာင္းတယ္။ မြန္လူမ်ိဳးေတြ (လိုခ်င္တဲ့)အခြင့္

sm[kjnH. (1) aSkj

နိစၥဝူဝ လြတ္လပ္စြာသြားလာေနသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ စစ္သားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စစ္
ေဆးေမးျမန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ လြန္
စြာစိတ္ေအႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရေၾကာင္း ေဒသခံျပ

\pvjqU²k.kWyjer,tpjmet.j fWYÁsvj,e]k.cj, e]kv.|pJ,en.kjpiucj,
lu·\KÕ·er,tcj,]kpjl.

ည္သူမ်ားက မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွ

“ဒီတစ္ေခါက္ ဆန္႔က်င္တာက ၈၈ တု

ထားေသာ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူး

န္းကထက္ ပိုျပင္းထန္တယ္။ ဒီေလာက္ထိ ျဖစ္
လာမယ္လို႔ စစ္တပ္က တြက္မထားဘူး။ ေတာ ခို
ၿပီး ဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြ ရွိသလို ၿမိဳ႕ေပၚမွာလည္း ရ
ရာလက္နက္နဲ႔ ခုခံတာ ရွိလာတယ္။ အေျခအေန
က ပိုတင္းမာလာဖို႔ပဲ ရွိတယ္” ဟု ပါတီမွ ႏွဳတ္ထြ
က္စာတင္ထားသူ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုအ

င္းကို ေျပာဆိုထားသည္။
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္အေ
နျဖင့္

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ဖြဲ႕စည္း

ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္

ေဆြးေႏြးညႇိႏွိဳင္း

မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားညီညြ
တ္ေရးအစိုးရ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးရ
ည္မြန္က ေမလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆိုထား
သည္။

လုပ္မွဳေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

၂

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

mtr.,fmj,SJ,K·rqUm[.,= xpedSiucjr.rpiucjKWcj<kiu ssjek.cjsJk knj²qtjelºH.<K[
နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

ကူညီေစာင့္ေရွာက္

ေရးအသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေမလ (၁)
ရက္ အထိ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရသူအေရ
အတြက္မွာ (၃,၄၈၅) ဦး ရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုဥ
ပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေၾကာင့္ အဆိုပါအေရအတြက္
ရွိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားမွာ ဥပေဒပိုင္းဆို
င္ရာအကူအညီမ်ား ရရွိရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာမည္ျဖစ္
သည္။
ေမ ၁၊ ၂၀၂၁
စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ အာဏာသိမ္း
ၿပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာသိမ္းမွဳကိုဆန္႔က်င္သည့္
ျပည္သူမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရန္အတြက္ ဥပေဒအမ်ိဳး
မ်ိဳးကို ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလ်က္ရွိရာ ၂၀၂၁ ဧၿပီလ
(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ “ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အ
ကူေပးေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” ကို ျပ
ဌာန္းၿပီး မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား၏
ဥပေဒဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္အကူအညီမ်ားကို ေလၽွာ့
ခ်ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

မူလဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္
သည့္ “ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မွဳ
မ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္” ဟူေသာ ပုဒ္မကိုပယ္ဖ်က္
လိုက္သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒကိုျပင္
ဆင္သည့္ စစ္ေကာင္စီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိရွိ
နိုင္သည္။
၎ျပင္ ပုဒ္မ (၄-ဂ) ျပင္ဆင္ခ်က္
ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ေန
သူမ်ားသာ ဥပေဒအကူအညီ ရရွိနိုင္ၿပီး ျပစ္မွဳႏွင့္
စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအကူအ
ညီမ်ားကို ေတာင္းခံခြင့္၊ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္

မရွိ

ေတာ့ေခ်။
မတရားထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကို လိုက္
ပါကူ ညီေ ဆာင္ ရြ က္ေ ပးေနသူ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္
၍လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျပင္ဆ
င္ခ်က္အရ

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပး

ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံ
ေရးပါတီဝင္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္
ေခ်။
၎ျပင္
ကူေပးေရးအဖြဲ႕တြင္

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အ
ပါဝင္ေနသည့္ေရွ႕ေနမ်ား

သည္ ဤဥပေဒအရ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္အ
မွဳမ်ားမွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္အမွဳတြင္မၽွ လိုက္
ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳနိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။
စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္

နိုင္ငံေတာ္

အာဏာကို တစ္ႏွစ္သာရယူမည္ဟု ေၾကညာ
ထားေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း မ
တရားေသာဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလ်က္
ရွိရာ (၃) လအတြင္း ဥပေဒအမွတ္ (၁၉/၂၀၂၁
) အထိ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ecWq.,\ptjlpjq\fcj< pm.$m[.,qvj< ecWläYecWTutjwnjeS.cjmHÕ rpjSiucj,
“ေငြေခ်းေပးေနတဲ့ ေရႊဆိုင္ေတြဆိုရင္
လည္း ေခ်းမေပးနိုင္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔လက္ထဲမွာ
ေငြသားမရွိေတာ့ မေခ်းေပးနိုင္ဘူးေပါ့။ ဘယ္မွာ
မွလည္း ေခ်းလို႔ မရဘူး။ ေငြထုတ္ရမယ့္ကိစၥဆို
ဘယ္မွာမွ ထုတ္လို႔မရေတာ့ဘူး” ဟု သံျဖဴဇရပ္
ၿမိဳ႕နယ္မွ

ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းလုပ္ကို

င္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ဘဏ္မ်ားတြင္

အလြန္နည္းပါးသည့္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေငြထုတ္ယူနိုင္ျခင္း၊ ေငြ
ထုတ္ယူရန္

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တန္းစီရျခင္းတို႔

ေၾကာင့္ ေငြထုတ္ယူမွဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ပတြင္
တရားမဝင္ေဈးကြက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
“လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕သည္ ဘဏ္မ်ားသို႔
ေငြသားအပ္ႏွံမွဳမျပဳဘဲ လက္ဝယ္ေငြသားထားရွိ
ေမ ၄၊ ၂၀၂၁
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဆက္သြယ္ေ
ရးကြန္ရက္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ Dig-

ေငြသား

၍ ေငြသားလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္

မရွိေတာ့ဘူး။ အဲေၾကာင့္ သိန္းဂဏန္းေလာက္

“ေအဂ်င္စီေတြလက္ထဲမွာ

ၿပီး ရာခိုင္ႏွဳန္းတစ္ခု အက်ိဳးအျမတ္ရယူေဆာင္ရြ

ရွိလာၿပီဆို

က္ေသာ ေဈးကြက္ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ အေရးယူေ

ေငြလႊဲေငြထုတ္လက္မခံေတာ့ဘူး။

ေသာင္းဂဏန္းဆို ရတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့

ဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”

ital Money စီဆင္းမွဳ ေႏွးေကြးရပ္တန္႔သြားျခ

သူတို႔ဆီမွာ ေငြသားမ်ားမ်ားစားစား မရွိေတာ့

ဧၿပီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

င္းႏွင့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေ

ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပဲ။ တစ္ခါတေလဆို ေသာင္း

ေငြ သားျဖင့္ သာလည္ ပ တ္ေ နရသျဖင့္

ငြထုတ္ယူနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား

ဂဏန္းေတာင္ ထုတ္ေပးဖို႔ ခက္ေနတာမ်ိဳးလည္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ျပည့္ဝေကာင္းမြန္

တြင္ ေငြစကၠဴလိုအပ္ခ်က္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမို

ရွိတယ္။ အဲလိုအခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္” ဟု မုဒုံ

စြာ လည္ပတ္နိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား

ျမင့္မားလာၿပီး ယခုအခါ ေငြသားရွားပါးျပတ္လပ္

ၿမိဳ႕နယ္မွ Wave Money ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွဳေ

ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွဳေပးအပ္ေနသ

ပးေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ည့္ ပုဂၢလိကေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ သိန္းဂဏန္း

မွာ ရပ္ဆိုင္းထားရသည္။
စစ္ေကာင္စီက ဗဟိုဘဏ္အေပၚ ဝင္

ေငြေ

ေရာက္စြက္ဖက္ေနသျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ဘ

ပမာဏရွိသည့္ ေငြလႊဲေငြထုတ္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

ၾကးဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနသည့္

ေအဂ်င္စီအေ

ဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးစနစ္အေပၚတြင္ ယုံၾကည္မွဳက်

ကို

ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲေငြ

ေငြသားျပတ္လပ္ျခင္းေၾကာင့္

ဗဟိုဘဏ္က

တာ္မ်ားမ်ား လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရၿပီး လုပ္ငန္း

ဆင္းလာၿပီး ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာ

ေၾကးေသာင္းဂဏန္းေလာက္ကိုသာ ဝန္ေဆာင္

လည္ပတ္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း အ

လာဟလမ်ားလည္း ေန႔စဥ္နီးပါး ထြက္ေပၚလ်က္

မွဳေပးနိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္သည္။

ရွိေနသည္။
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ssjek.cjsJ×Hcj<pU,ep>cj,mHÕkiu mWnjvJvWtjer,p>tJ \pnjlvjqu·,qpjqcj<hu Siu
င္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပထမဦးဆုံးပူးေပါင္းခဲ့
သည့္ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည့္ ရခိုင္
အမ်ိဳးသားပါတီက ပူးေပါင္းမွဳကို ရပ္ဆိုင္းေၾကာ
င္း ေမလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
စစ္ေကာင္စီက ေတာင္းဆိုထားသည့္
အခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးမွဳ မ
ရွိျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းမွဳက ရခိုင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီး
ပြားကို တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမွဳ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာ
င့္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေတာ့မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) က
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္

စစ္ေ

ကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းရာတြင္ တန္းတူပူးေပါင္းေ
ဆာင္ရြက္မွဳသာ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး စစ္ေကာင္စီလ
က္ေအာက္ခံအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြား
ရန္ မသင့္ေၾကာင္း လူမွဳကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေဝဖ
န္ေရးသားေနၾကသည္။
စစ္ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္းမွဳမွတဆင့္ ညြ
ေမ ၁၀၊ ၂၀၂၁

မယ္ဆိုကတည္းက အေပးအယူေတာ့ ရွိရမယ္။
ရခိုင္ပါတီဆို ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာထားတယ္။ မြန္လ

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္

စစ္ေ

ည္း အဲလိုပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ ပူးေပါင္းၿပီးေနာက္

တရားဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား

ပိုင္း ကိုယ့္ေတာင္းဆိုခ်က္၊ ကိုယ့္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္တစ္မ်ိဳးသားလုံးအ

ကို ဘယ္ေလာက္ေဆြးေႏြးနိုင္လဲ၊ ဘယ္ေလာ

တြက္ သိသာျမင္သာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရ

က္ ရလာလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ခုခ်ိန္

ရွိလာခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ အဆိုပါပူးေပါင္းမွဳကို ျပန္

ထိ ဘာအသီးအပြင့္မွ မရေသးဘူး။ စစ္ေကာင္စီ

လည္သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ

ကေတာ့ လူပဲဆက္သတ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မြ

အသိုင္းအဝိုင္းက ေထာက္ျပေျပာဆိုလာခဲ့သည္။

န္ပါတီအေနနဲ႔ (ပူးေပါင္းမွဳကို) ျပန္သုံးသပ္သင့္

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အျမင္ကေတာ့ ပူးေပါင္း

ၿပီ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူေခါ

ကာင္စီႏွင့္

န္႔ေပါင္းအစိုးရပုံစံေဖာ္ေဆာင္သြားနိုင္ရန္ ရည္ရြ
ယ္သည္ဟု ပူးေပါင္းသူအခ်ိဳ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုထားေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးေ
နာက္ပိုင္း

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမွဳမည္မၽွရွိသည္ကို

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီက ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားျခ
င္း မရွိေခ်။
မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္

စစ္ေ

ကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံေတာ္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေနရာႏွင့္
မြန္ျပည္နယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕ဝ
င္တစ္ေနရာ ရရွိထားသည္။

ek[.cj,\pnjfWcj<rnj}kiÕ,s.,enqvj< ssjek.cjsJk mWnj\pvjnyjmH Sr.Sr.m
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သိရွိရသည္။

တာဝန္ မွ ရ ပ္ ဆို င္း ခံ ထားရသည့္ ဆ ရာ
ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္မွ သင္ၾကားစီမံဝန္ထ

တြင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒအရ ဌာနဆိုင္ရာ

မ္းဆရာဆရာမ (၅၇၉) ဦး၊ သထုံမွ (၅၃၀) ဦး၊ ေ

စစ္ေဆးမွဳကို ခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စစ္

ပါင္မွ (၄၄၁) ဦး၊ ေခ်ာင္းဆုံမွ (၁၁၂) ဦး၊ ေမာ္လ

ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားက

ၿမိဳင္မွ (၃၃၈) ဦး၊ မုဒုံမွ (၂၁၉) ဦး၊ က်ိဳက္မေရာမွ

ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

(၃၃၂) ဦး ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္မွ (၆၁၇) ဦးတို႔ကို လုံေ
ေမ ၁၇၊ ၂၀၂၁
လာမည့္ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္တြ
င္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွ
စ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ စစ္ေကာင္စီက မြန္ျပည္န
ယ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းအုပ္ (၁၃) ဦးအပါအဝင္ သ
င္ၾကားစီမံ ဆရာဆရာမစုစုေပါင္း (၃,၁၈၁) ဦးကို
တာဝန္မွရပ္ဆိုင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး
မွဴး႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ

၄

လာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ တာဝန္ခ်ိန္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာ

ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆိုကာ ေမလ (၇) ရက္ေန႔တြ

ဂတ္အတြက္ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္တြင္ အ

င္ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ တာဝန္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖ

မွဳမထမ္းဘဲ ျပည္သူလူထုဘက္တြင္ မားမားမတ္

စ္သည္။

မတ္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ
မ်ားကို
၎ျပင္ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ (၄

ထုတ္ပယ္ခံဆရာဆရာမ

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္

ရွိခိုးဦးတင္

ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား

) ဦးႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္ (၉) ဦးတို႔ကို

ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္

လည္း ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ တာဝန္မွ ရပ္ဆို

ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

င္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

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

ssjmJ,kU,skjl.mvjkiu siu,rimjq\fcj< ]k.acj,Sipj}kJ,mH mWnjedqK·m[., mudu·BkjtWcj
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ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးက

မြန္နဲ႔ကရင္လ

က္နက္ကိုင္ေတြ လွဳပ္ရွားေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးန
ယ္ေျမဆိုေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ က်ယ္ျပန္႔လာမယ္
ဆိုရင္ ဒီေဒသကို စစ္မီးကူးစက္လာဖို႔က လြယ္
လြယ္ေလးပဲ။

အဲလိုစစ္ျဖစ္လာမွာေၾကာက္လို႔ပဲ

ဒီကလူေတြက မုဒုံဘက္က ရြာေတြမွာ ၿခံေျမေတြ
လိုက္ရွာေနၾကတယ္” ဟု ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးက
ၿခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္

မြန္ႏွင့္

ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အဓိကအေျခခ်ေ
နထိုင္လ်က္ရွိၿပီး

ဗမာႏွင့္အျခားတိုင္းရင္းသား

မ်ားက လူနည္းစုျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဥ
ယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ရာဘာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္
ေမ ၁၈၊ ၂၀၂၁

ၿမိဳ႕နယ္)ေတာင္ေအရွ႕ဘက္ပိုင္းကလူေတြ စစ္ျဖစ္
မွာကို

ကရင္ျပည္နယ္

ေၾကာက္ၿပီး မုဒုံကရြာေတြဘက္မွာ ၿခံ

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕

ေျမေတြ လိုက္ဝယ္ေနတာ မနည္းဘူး။ အိမ္ၿခံ

နယ္ရွိ မြန္ႏွင့္ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ေျမေတြက ေဈးက်တာမဟုတ္ေပမယ့္ လိုက္ဝယ္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမတြင္ ေနထို

တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ဖယ္ဒို

င္ေနၾကသည့္

ေက်းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

မြန္တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားက

၎တို႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာမည္ကို

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလမွစၿပီး ကရင္ျပည္

စိုးရိမ္ေနၾကသျဖင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ဘက္တြင္ အိမ္ၿခံ

နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကအန္ယူတပ္မဟာ (၅) ႏွ

ေျမမ်ား ဝယ္ယူၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကရန္ စီစဥ္ ေ

င့္ ဗမာစစ္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်

နေၾကာင္း သိရသည္။

က္ရွိရာ ထိုမွတဆင့္ စစ္မီးကူးစက္ၿပီး ျပည္တြင္းစ

“အခုတေလာ

(ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး

စ္ျဖစ္ပြားလာမည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾက

er,|miÕÁnyjtWcj (2) rkjatWcj, ep>kjkWYmHÕ
(4) }kimj \fsj
က္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ စစ္ေကာင္စီခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးတစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔စစ္တစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးတ
စ္ဦးႏွင့္

ကေလးငယ္တစ္ဦးတို႔ ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး က

ေလးငယ္၏ထိခိုက္ဒဏ္ရာမွာ

စိုးရိမ္ရေၾကာင္း

သိရသည္။
ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔ညတြင္ လမိုင္း
ၿမိဳ႕တြင္ ေပါက္ကြဲမွဳ (၂) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ည
(၉) နာရီ (၂၀) မိနစ္ခန္႔တြင္ လမိုင္းၿမိဳ႕ အထက္
တန္းေက်ာင္းနား၌ တစ္ႀကိမ္၊ ည (၉) နာရီ (၃၀
ေမ ၂၁၊ ၂၀၂၁

) မိနစ္ခန္႔တြင္ လမိုင္းၿမိဳ႕မ (၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး
နား၌ တစ္ႀကိမ္ ဗုံးေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သ

၎ျပင္ ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔ ည (၉) နာရီ မိနစ္

ည့္ ေမလ (၁၉) ႏွင့္ (၂၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဗုံးေပါ

(၃၀) အခ်ိန္တြင္ ေမာ့ကနင္ေက်းရြာ အထက္တ

က္ကြဲမွဳ (၄) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူထိ

န္းေက်ာင္း၌ ဗုံးေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့

ခိုက္ဒဏ္ရာရမွဳမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္သည္။ ဗုံးေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ

ေမလ (၁၉) ရက္ေန႔ ည (၈) နာရီ
ခန္႔အခ်ိန္တြင္

ေက်ာင္းရြာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္႐ုံး၌

ဗုံးေပါက္ကြဲမွဳတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူ (၄) ဦး ထိခို

ရရွိမွဳ မရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းၿခံစည္း႐ိုးႏွင့္ အေ
ဆာက္အဦး အနည္းငယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပါက္ကြဲ

ၾကသည္။
တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး စစ္မီးကူးစက္
လာနိုင္သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေၾကာင့္
မုဒုံၿမိဳ႕ႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ေျပာင္းေရႊ႕သြား
ၾကသည္လည္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
စစ္ေကာင္စီ၏

လက္နက္ကိုင္တပ္

မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနမွဳေၾကာင့္ ကခ်င္ႏွင့္က
ရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေသာ
င္းခ်ီ စစ္ေဘးေရွာင္ထြက္ေျပးေနရၿပီး လူသားခ်
င္းစာနာေထာက္ထားမွဳအကူအညီမ်ားႏွင့္ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်
က္ရွိသည္။
မွဳမ်ား၊ မီးေလာင္မွဳမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ့ ျဖစ္ပြားေ
နၿပီး မြန္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေမာ္လၿမိဳ
င္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေပါက္ကြဲမွဳမ်ား ေန႔စဥ္နီးပါးမၽွ ျဖ
စ္ပြားေနသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္လ
ည္း ေမာ္လၿမိဳင္၊ သထုံ၊ သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္
မ်ားတြင္ ေပါက္ကြဲမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေပါက္
ကြဲမွဳမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေ
ကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စစ္ေဆးေရးကို တင္းတ
င္းၾကပ္ၾကပ္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။
“အရင္ကစစ္တယ္ဆိုတာ နည္းနည္း
ပါးပါးေမးျမန္း႐ုံေလာက္ပဲ။ ဒါေတာင္ ကားတိုင္း
မဟုတ္ဘူး။ ဆိုင္ကယ္လည္း ဒီလိုပဲ။ လူတိုင္း မ
စစ္ဘူး။ အခုေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကား
တိုင္း၊ ဆိုင္ကယ္တိုင္းကို စစ္တယ္။ မသကၤာ
တာေရာ သကၤာတာေရာ အကုန္စစ္ေတာ့တာပဲ
” ဟု ေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ေ
မာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ဗုံးေဖာက္ခြဲမွဳကို

မည္သူမည္ဝါက

ျပဳလုပ္သည္ကို မသိရွိေသာ္လည္း ေပါက္ကြဲမွဳ
မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး မတရားဖမ္းဆီးခံရမည္ကို ျပ
ည္သူအမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ
သည္။

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

၅

kul.,gutjernkjSipjkmj,erHÁer, edqK·tiu² metW,Sniucjeq,
“ဒီေက်ာက္ေတာင္ေလာက္အထိပဲ ေ
ရာင္းလိုက္တယ္။ ဟိုဘက္ ၿခံစည္း႐ိုးတိုင္စိုက္
ထားတဲ့ေနရာဘက္ဆို မေရာင္းရေသးဘူး။ ေဈး
နည္းနည္းပဲ ေပးေတာ့ ၿခံရွင္ေတြက မေရာင္းခ်
င္ၾကဘူး။ သိနားလည္တဲ့သူေတြကေတာ့ မေရာ
င္းဘူး။ မသိနားမလည္ ေငြလိုေနတဲ့သူေတြကေ
တာ့ ေရာင္းလိုက္တာပဲ” ဟု စီမံကိန္းဧရိယာ
အနီး ၿခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အနင္းေက်းရြာသား
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ကု လားဂု တ္ေ ရနက္ ဆိ ပ္ က မ္း တည္ေ
ဆာက္မည့္ေနရာသည္ ေရအနက္ (၁၈) မွ (၂၃)
ေမ ၁၉၊ ၂၀၂၁

မီတာအထိ ရွိၿပီး သေဘၤာဆိုက္ကပ္ရန္၊ ကုန္တင္

ေျပာပါသည္။
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ မေသခ်ာမေ

ကၽြန္းႏွင့္

ရရာျဖစ္လာေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွဳစီမံကိန္းမ်ားတြင္

ည့္ေလာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းခ်

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ကုလားဂုတ္ကၽြန္းရွိ ေရ

ဥ္းကပ္တံတားသည္ အရွည္ (၃) မိုင္ခန္႔ ရွိမည္

နက္ဆိပ္ကမ္းလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္လာၿပီ

ပင္လယ္ကမ္းေၿခ

ကုလားဂုတ္

အလယ္တည့္တ

ျဖစ္သည္။

ျဖစ္သည္။

“ေရနက္ ဆိ မ္း ကမ္း စီ မံ ကိ န္း အေၾကာ
ကုလားဂုတ္ကၽြန္းေအရွ႕ဖက္

သေျပ

င္းေတာ့ ငါတို႔လည္း ဘာမွမသိဘူး။ သူတို႔ ဘ

သစ္ရြာကို အေျချပဳထားသည့္ ေရနက္ဆိပ္က

ယ္လိုလုပ္မယ္၊ ရြာသားေတြ ဘယ္လိုထိခိုက္နိုင္

မ္းစီမံကိန္းကို

Bedok

တယ္၊ ဘာေတြ ပ်က္စီးသြားနိုင္တယ္ အဲဒါေတြ

Construction & Engineering Co.,Ltd တို႔က

ကို ဘယ္သူကမွ ဘာမွ မေျပာၾကဘူး။ ဒီနားက

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ နားလည္မွဳစာခၽြန္လႊာေရးထိုး

ေျမေတြကိုပဲ ကုမၸဏီလား၊ ဘာလား မသိ လို

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္

ၿပီး စတင္ေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“နိုင္ငံေရးအေျခအေနက ခုလိုျဖစ္သြား
ေတာ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း ရပ္သြားတယ္။ ဘယ္

က္ဝယ္ေနတာပဲ” ဟု ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း
ဧရိယာအနီးရွိ ရာဘာၿခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။

ေတာ့ ဆက္လုပ္ျဖစ္မလဲ မသိေသးဘူး။ တံတား

စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လည္း

ခင္းဖို႔ သံေခ်ာင္းေတြေရာက္ေနတာ ၾကာလွၿပီ။ နို

ရပ္ေဝးေဒသက လူမ်ားက စီမံကိန္းဧရိယာအတြ

င္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားေတာ့ ဆက္မလု

င္းရွိ ေျမေနရာမ်ားကို ေဈးေပါေပါျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္

ပ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ အရင္တုန္းကဆို ထိုင္းက ဟိုနိုင္

ရန္ ေဒသခံမ်ားကို လိုက္လံစည္း႐ုံးေနသည္။ စီး

ငံဒီနိုင္ငံက

ကုမၸဏီေတြ ေျခခ်င္းလိမ္ေနတာပဲ။

ပြားေရးခက္ခဲသျဖင့္ ၿခံေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ရသူ

အခုေတာ့ ၿငိမ္ေနတယ္” ဟု Bedok Construc-

မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ဝယ္သူရွိစဥ္ ေရာင္းခ်ရန္ ဆုံးျဖ

tion ကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက

တ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ကုန္ခ် ျပဳလုပ္ရန္ ေနရာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ကုလားဂုတ္ကၽြန္းတြင္ ေအာက္ဆိပ္၊ အလယ္ဆိ
ပ္ႏွင့္ အေပၚဆိပ္ဟူ၍ ေက်းရြာ (၃) ရြာရွိၿပီး ေရန
က္ဆိပ္ကမ္းေၾကာင့္ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသူ
ရြာသားမ်ားကို စစ္တပ္က ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီစဥ္ေန
သည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း သီး
ျခားအတည္ျပဳနိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။
“ကုလားဂုတ္ကၽြန္းေပၚက ၿခံေတြကို ပို
င္ရွင္လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်လို႔မရဘူးလို႔ စစ္တပ္က
ေျပာထားတာလည္း ရွိတယ္။ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸ
ဏီက ဆိပ္ကမ္းေဆာက္မယ္ဆိုလား ေလယာဥ္
ကြင္းေဆာက္မယ္ဆိုလား အဲလိုမ်ိဳးလည္း ၾကား
ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မ
သိဘူး” ဟု အလယ္ဆိပ္ေက်းရြာမွ ေဒသခံတစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
ကုလားဂုတ္ကၽြန္းအနီးတဝိုက္တြင္ ေရ
နက္ဆိပ္ကမ္းအျပင္ ျပည္နယ္စက္မွဳဇုန္၊ ငါးလုပ္
ငန္းဇုန္၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ အိမ္ယာစီမံကိန္း
ဇုန္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲဇုန္တို႔ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္သြားရန္

စီစဥ္

ထားသည္။

em.jl|miÕcjmH tsjxJ,ap>awcj kel,qUcyj (73)xJ,kiu ssjek.cjsJk qtj\ftjKY<
ေမ ၂၆၊ ၂၀၂၁

မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔ညေနပိုင္းက ေမာ္လၿမိဳင္
ၿမိဳ႕၌

စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ အာဏာသိမ္း
ၿပီးေနာက္ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ
ေမလ (၁၅) ရက္ေန႔အထိ သုံးလတာကာလ

ၾကာင့္

စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏
ဦးေခါင္းတြင္က်ည္ထိမွန္ၿပီး

ပစ္ခတ္မွဳေ
ေသဆုံးခဲ့

ရသူ အသက္ (၁၁) အရြယ္ သမီးငယ္မေအးျမ
တ္သူလည္း ပါဝင္ေနသည္။

အတြင္း အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူ

သမီးငယ္မေအးျမတ္သူသည္ ၿခံဝင္း

ငယ္ (၇၃) ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အ

အတြင္း ေဆာ့ကစားေနစဥ္ ဦးေခါင္းကို က်ည္

မ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဝ

ထိမွန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ဆုံး

န္ႀကီးက ၎၏လူမွဳကြန္ရက္တြင္ စာရင္းထုတ္

ပါးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမီးငယ္၏ဈာပနကို မတ္လ

ျပန္ခဲ့သည္။

(၂၈) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပိႏၷဲကုန္းျမန္မာ

အဆိုပါအေရအတြက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္

၆

သုႆာန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အသတ္ခံရသူ ကေလးငယ္ (၇၃) ဦး
တြင္ ေယာက္်ားေလး (၆၃) ဦးႏွင့္ မိန္းကေလး
(၉) ဦး ပါဝင္ၿပီး လိင္အမ်ိဳးအစားအတည္မျပဳနိုင္
သူ (၁) ဦး ပါဝင္သည္။ စစ္ေကာင္စီက သတ္ျဖ
တ္မွဳမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ေ
သဆုံးသူကေလးသူငယ္အေရအတြက္တိုးလာဖြ
ယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္တပ္က

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပို

င္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ိဳးကိုမၽွ မရရွိေတာ့ေၾကာင္း
နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

ကူညီေစာင့္ေရွာက္

ေရးအသင္း (AAPP) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

.............................................................................................mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjmHTutje0qvj
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မ်ားတြင္ မြန္တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္
သည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ
(မြန္)တို႔လည္း တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ

ျပည္ေ

ထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၂၁ ေဖေ
ဖာ္ဝါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္လည္း နိုင္ငံေရးပါ
တီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲကို နိုင္
ငံေရးပါတီ (၅၃) ပါတီ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ေကာ္မရွင္က ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ၂၀၂၀ ေ

ယခုအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္
ကအဆိုျပဳထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ “အခ်ိဳး
က်ကိုယ္စားျပဳမွဳစနစ္” ေျပာင္းလဲေရးကို အဓိက
ထားေဆြးေႏြးမည္ဟု ၾကားသိထားသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ

ေ

တြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ နိုင္
ငံေရးပါတီမ်ား၏ (၈၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔သည္ ေရြးေ
ကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမၽွ အနိုင္မရဘူးသ
ည့္ ပါတီမ်ား ျဖစ္သည္။

ရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီ

ေမ ၂၁၊ ၂၀၂၁

မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအပါအဝင္ တရားဝင္နိုင္ငံ

၂၀၂၁ ေမလ (၂၁) ေန႔ ယေန႔တြင္ ေ
နျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္႐ုံး၌ စစ္ေကာင္စီကခန္႔အပ္ထားသည့္ ျပ
ည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က နိုင္ငံေ
ရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလ်က္ရွိသည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ နိုင္ငံေရးပါတီ (
၆၂) ပါတီ တက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ,ပါတီ

ေရးပါတီအားလုံးကို

ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း

ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အစဥ္အလာႀကီးသည့္
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကမူ ေတြ႕ဆုံပြဲကို တက္ေရာက္
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။
ပထမအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံပြဲကို တက္ေရာ
က္ခဲ့သည့္

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)ႏွင့္ က

ခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ(KSPP)တို႔ကလည္း ေ
တြ႕ဆုံပြဲတက္ေရာက္ရန္ ျငင္းပယ္ထားသည္။

ssjek.cjsJk a|cimj,s.,Sr.Sr.mm[.,kiu s.\pnjqcjrnj liukjl·svj,Ru·,
စာသင္ဖို႔ဆိုေတာ့ အျပင္ကလူကို အဆင္ေျပသ
လိုေကာက္ခန္႔လိုက္လို႔ မရဘူးေလ။ သင္တန္းေ
တြ ဘာေတြ ေသခ်ာတက္ၿပီးမွ ရမယ္။ အဲတစ္ခ်
က္ေတာ့ သူတို႔(စစ္ေကာင္စီ) အခက္အခဲျဖစ္ေ
နတယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ရွိ အထက္တန္းေက်ာ
င္းတစ္ခုမွ ပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမလည္ပတ္နိုင္သ
ျဖင့္ CDM ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္း
မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ စစ္ေ
ကာင္စီက

ေခ်ာ့တစ္ခါ

ေျခာက္တစ္လွည့္ျဖင့္

ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေနေသာလည္း
တာ္တို႔လို အၿငိမ္းစားဆရာဆရာမေတြကို သူ

ေမ ၂၆၊ ၂၀၂၁

တို႔လူ

၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခ
ခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို

ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္အျပင္း

အထန္ႀကိဳးစားေနသည့္ စစ္ေကာင္စီက ဆရာ
ဆရာမအင္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ရ
န္အတြက္ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား
ကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္တာဝန္ယူ
ရန္

လိုက္လံစည္း႐ုံးေနေၾကာင္း

အၿငိမ္းစား

ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားအသိုင္းအဝိုင္းက မြန္
ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို

ေျပာပါ

သည္။
“ေမာ္လၿမိဳင္လိုေနရာေတြမွာဆိုဆရာ
ဆရာမအင္အား မျပည့္တဲ့ေက်ာင္းေတြ အမ်ား
ႀကီးပဲေလ။ အခုေတာ့ စစ္ေကာင္စီက ကၽြန္ေ

ေတြလႊတ္ၿပီး လိုက္စည္း႐ုံးေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္
အေနနဲ႔ကေတာ့ တာဝန္မယူခ်င္ဘူး” ဟု ေမာ္
လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ

အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက

ေျပာပါသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္
အမွဳမထမ္းျခင္း Civil Disobedience Movement (CDM) ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရအတြက္အ
မ်ားဆုံးႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳအရရွိဆုံးဌာနမ်ားျဖစ္ၿပီး
စစ္ေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားလည္ပတ္မွဳ
ကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေနေစသည္။
“တြက္ၾကည့္ရင္
က္ေလာက္က

ဆရာဆရာမတစ္ဝ

တာဝန္မထမ္းေဆာင္ေတာ့ဘူး။

အ

မ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္း မ
ရွိေခ်။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၂၄) ရက္ေန႔ တန
လၤာေန႔တြင္ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေ
က်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းကို စတင္လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အနည္းငယ္သာ လာေ
ရာက္အပ္ႏွံေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ
(၄) သိန္း (၃) ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး အဆိုပါအေရ
အတြက္၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ျဖစ္ေသာ ဆရာဆရာမ
စုစုေပါင္း (၁) သိန္း (၃) ေသာင္းခန္႔ကို စစ္ေကာ
င္စီက တာဝန္မွရပ္ဆိုင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

မြန္

ျပည္နယ္တြင္လည္း အနည္းဆုံး ဆရာဆရာမ (
၃,၂၀၀) ေက်ာ္ကို စစ္ေကာင္စီက တာဝန္ရပ္ဆို
င္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
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sm[kjnH. (7) aSkj

biuljK[Õpjea.cjSnj,t·t.,(BJlU,kºWnj,)kiu amvj\pnje\p.cj,mvj
ဗို လ္ ခ်ဳပ္ေ အာင္ ဆ န္း တံ တား(ဘီ လူး
ကၽြန္း)ကို

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

(NLD)အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
(၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အမည္ေပးဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖ
စ္သည္။
တံတားနာမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက်
နပ္မွဳမရွိေသာ မြန္လူမ်ိဳးေသာင္းခ်ီ ဆႏၵျပကန္႔ကြ
က္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ျခ
င္းမရွိဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အထိ ေဆြးေႏြးဆုံး
ျဖတ္ကာ တံတားနာမည္ကို အတည္ျပဳေျပာင္း
လဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမ ၃၁၊ ၂၀၂၁

စီမံကိန္းမူလနာမည္ျဖစ္သည့္

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား(ဘီလူးကၽြန္း)ကို

စီမံ

ကိန္းစတင္စဥ္က မူလနာမည္ျဖစ္သည့္ သံလြင္
တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ)သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဒသခံသတင္းအရင္းအျမစ္

မ်ားအရ သိရွိရသည္။
“ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဘက္က
တဲ့သတင္းေတြအရေတာ့

ထြက္လာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

တံတားကို အမည္ေျပာင္းဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သိရတယ္
။ သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ)လို႔ ေျပာင္းမယ္လို႔
ေတာ့ ၾကားရတယ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူႀကီး
ပိုင္းႏွင့္နီးစပ္သူ ဘီလူးကၽြန္းေဒသခံတစ္ဦးက ေ
ျပာပါသည္။

င္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ)ကို

သံလြ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

တံတားဟု ဂုဏ္ျပဳအမည္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေပါ
င္ၿမိဳ႕နယ္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ မိကြန္းခ်မ္းက

ကၽြန္းေဒသခံက ဆက္ေျပာပါသည္။
ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ လက္ရွိ
တံတားနာမည္ႏွင့္ဆိုင္းဘုတ္ကို ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း
မ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး မနက္ျဖန္ ဇြန္လ (၁) ရက္
ေန႔တြင္ တံတားအမည္သစ္ကို ေရးထိုးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္နီးစပ္သူတ
စ္ဦးက အတည္ျပဳပါသည္။
နိုင္ငံေတာ္အဆင့္စစ္ေကာင္စီတြင္ အ
ဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္

မြန္ညီ

ညြတ္ေရးပါတီမွ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးကလ
ည္း မြန္လူမ်ိဳးမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေသာ ဗို
လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား(ဘီလူးကၽြန္း)နာမည္
ကို

နာမည္ျပန္လည္ေျပာင္းလဲနိုင္ေရးအတြက္

စစ္ေကာင္စီႏွင့္

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသြားမည္ျဖစ္

ေၾကာင္း ကတိေပးေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေထာ
က္ခံအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေ
တာ္ဥကၠ႒သည္ လက္ရွိတြင္ အထိန္းသိမ္းခံေနရ
သည့္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ျဖစ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔
ကေတာ့

ေခ်ာင္းဆုံသားေတြ

“ရာမညတံတား”

ႀကိဳက္တာေပါ့။

ဒါေပမဲ့

ဆိုတဲ့ နာမည္ကို

(နာမည္ေျပာင္းတဲ့ကိ

စၥက) စစ္ေကာင္စီကလုပ္တာဆိုေတာ့ သူတို႔
ေျပာင္းေပးတဲ့အတိုင္းေပါ့။

ေျပာင္းေပးရင္

ၿပီး

တာပါပဲ၊ ဘာမွထပ္မေျပာခ်င္ပါဘူး” ဟု ဘီလူး

ssjek.cjsJa}kiÕkj,mliukjeq. niucjc·er,p>tJm[.,a., f[kjqimj,niucjrnj
lkjea.kjK·erW,ek.j lupjeS.cjl.
အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ

ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရနိုင္မွဳႏွင့္ပတ္

သက္၍

က္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မတရားအသင္း

“ျပည္သူအတြက္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ပါတီ

မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးကူ

ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူရွိေနသမၽွကာလပတ္လုံး ပါတီ

ညီျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္

တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” သူ၏ေရွ႕ေနမွတဆ

လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ နို

င့္ သတင္းစကားပါးခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

င္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္

စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ

ကို လိုက္နာျခင္းရွိ/မရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ကာ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ တက္ေရာ

က စိစစ္ေပးရန္ ပါရွိသည္။

က္ခဲ့သည့္ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေ

စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ

ေရြးေ

ျပည္ေ

အးေမာင္က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ

ထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၂၀ ေရြးေ

ရွင္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ကာက္ပြဲအနိုင္ရ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၏ အာဏာပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္

(NLD)ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းပစ္မည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္

မရွင္ႏွင့္ မပူးေပါင္းပါက ပါတီမွတ္ပုံတင္ ပယ္ဖ်

ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ပို
င္း ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

က္ခံရနိုင္ေၾကာင္း

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျဖ

ၾကားခဲ့သည္။

နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ေ

ဇြန္ ၂၊ ၂၀၂၁

တြ႕ဆုံပြဲတြင္လည္း NLD ပါတီကို အေရးယူေပး

၂၀၂၁ ေမလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ စ
စ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေ

ကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔

၈

NLD

စာတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖ

ရန္ စစ္တပ္လက္ေဝခံနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက စစ္ေ
ကာင္စီလက္ေအာက္ခံေရြးေကာ္ကို ေတာင္းဆို
ခဲ့ၾကသည္။

..........................................................................................
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ek[.cj,apj×H·er,atWkj ek[.cj,q.,miBm[.,kiu svj,Ru·,rnj
Sr. Sr.mm[.,kiu ssjek.cjsJ fia.,ep,
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေက်ာင္းအပ္ၾကတယ္။ န
ယ္မွာက ၿမိဳ႕ေတြမွာလို အၾကမ္းဖက္တာ၊ အဖမ္း
ခံရတာ သိပ္မေတြ႕ရေသးဘူး။ ကေလးေတြက
လည္း ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကို
ယ့္ရြာကေက်ာင္းပဲဆိုေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္လည္း
သြားရလာရ လြယ္တယ္ေလ။ အခုက ေက်ာင္း
အပ္႐ုံပဲ အပ္ထားတာပါ။ ေက်ာင္းတက္ရတဲ့အခ်ိ
န္က်ရင္ အေျခအေနၾကည့္ရဦးမယ္” ဟု ေက်ာ
င္းအပ္ႏွံခဲ့သူ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ေမလ တတိယအပတ္တြင္
ေရးၿမိဳ႕နယ္ လမိုင္းၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေ
မာ့ က နင္ေ က်းရြာ အထက္ တ န္းေက်ာင္း မ်ားတြ င္
ေပါက္ကြဲမွဳမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းလုံျခဳံေရးကို
စိတ္မခ်ျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံေရးအေျခအေနမတည္ၿငိ
မ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမျပဳေၾကာင္း
ဇြန္ ၁၊ ၂၀၂၁

“ကၽြန္မတို႔ေက်ာင္းမွာ ခါတိုင္းႏွစ္ေတြ
မွာဆို ေက်ာင္းသားဦးေရ (၁၈၀) ေက်ာ္ ရွိတယ္

ေက်ာင္းသားမိဘအခ်ိဳ႕က မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေ
ရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို ေျပာပါသည္။

၂၀၂၁ ေမလ (၂၄) ရက္မွ (၃၀) ရက္

။ အခုက (၁၈) ေယာက္ပဲ ရွိတာဆိုေတာ့ ေက်ာ

“လမိုင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းအပ္တဲ့သူက

ေန႔အထိကို ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးရက္သတၱပတ္အ

င္းအပ္တဲ့သူ အရမ္းနည္းေနတယ္။ ေက်ာင္းသား

(၁၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အပ္တဲ့သူေ

ျဖစ္ စစ္ေကာင္စီက သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း

မိဘေတြ ေက်ာင္းလာျပန္အပ္ဖို႔၊ ေက်ာင္းေတြ

တြက ဝန္ထမ္းသားသမီးေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း

မွာ ဘာအႏၲရာယ္မွမျဖစ္ေအာင္ လုံျခဳံေရးအျပ

သမားသားသမီးေတြပဲ မ်ားတယ္။ ရြာခံေတြက

အခ်ိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းအပ္နံသူအေရအတြက္ အန

ည့္ တာဝန္ယူေပးမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေက်ာင္း

ည္းအက်ဥ္းသာရွိသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမိ

သားမိဘေတြကို ေျပာျပဖို႔ (စစ္ေကာင္စီလက္ေ

ဘမ်ားက ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းအ

အာက္ခံ ပညာေရးအရာရွိမ်ားက) ကၽြန္မတို႔ကို

ပ္ႏွံရန္အတြက္ စည္း႐ုံးေပးရန္ ဆရာဆရာမမ်ား

မွာသြားတယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕နယ္ မူလတန္းေက်ာ

ကို စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဖိအားေပးတိုက္
တြန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

င္းတစ္ခုမွ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

မအပ္ၾကဘူး” ဟု လမိုင္းၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို

သက္ဆိုးရွ

ည္ေစမည့္ စစ္ကၽြန္ပညာေရးကို ဆန္႔က်င္ေသာ
အားျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမျပဳၾကရန္ ေက်ာင္း

ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္

သားသမဂၢမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္

သူအေရအတြက္ လြန္စြာနည္းပါးေသာ္လည္းန

တြင္ အမွဳထမ္းရန္ျငင္းဆန္ျခင္း (CDM) ျပဳလုပ္ေ

င္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသူ ဆယ္ဂဏန္းသာရွိၿပီး ယခင့္

ယ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္

နသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားက တိုက္တြန္းမွဳမ်ား ျပဳ

ယခင္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားထက္ အေရအတြက္ အ

ျပားၿပီး အခ်ိဳ႕စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရာႏွဳန္း ျပ

ဆေပါင္းမ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနသည္။

ည့္နီးပါးလာေရာက္အပ္ႏွံၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြ

ေက်ာင္းအပ္ႏွံသူမ်ားမ်ား

“နယ္ဘက္မွာေတာ့

ေက်ာင္းသား

လုပ္လ်က္ရွိသည္။
“ေက်ာင္းမအပ္တဲ့အေၾကာင္းရင္းက ႏွ
စ္ခုရွိတယ္။ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီကို ဆန္႔က်
င္ဖို႔အတြက္ရယ္၊ ေက်ာင္းေတြမွာ ေပါက္ကြဲမွဳျဖ
စ္ေနတာေၾကာင့္ရယ္။ ေက်ာင္းသားမိဘေတြက
လည္း သူတို႔သားသမီးေတြ အႏၲရာယ္ျဖစ္မွာစိုး
တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းမအပ္ၾကဘူး” ဟု လမိုင္း
ၿမိဳ႕ခံက ေျပာပါသည္။
မြန္ျပည္နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း
မ်ားတြင္ ၂၀၂၁ ေမလ (၂၄) ရက္မွ (၂၇) ရက္
ေန႔အထိ

ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္

ေက်ာင္းသား

ေက်ာင္းသူ (၈၄,၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
မြန္ျပည္နယ္စစ္ေကာင္စီက

သတင္းထုတ္ျပန္

ထားသည္။
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ေဈးဆိုင္ေတြကလည္း ပစၥည္းေကာက္ၿပီး စစ္ေ
ဘးေရွာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္” ဟု ခလယ္တံခြန္တိုင္ေက်းရြာမွ ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္ရွ
င္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲတြင္ လက္
နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္
မွဳအေျခအေနကို မသိရေသာ္လည္း အေဆာက္
အဦးအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွဳမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ
သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အင္
အားျဖည့္တင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အေျခအေနကို ေ
စာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
“ကရင္ဘက္ကေတာ့ နန္းသြန္းထြန္း

ဇြန္ ၇၊ ၂၀၂၁

ရြာဂိတ္ဘက္ေတြမွာ စစ္အင္အင္း အေျမာက္အ

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးျမဳိ့နယ္ ခလယ္-တံခြ
န္တိုင္ရဲစခန္းတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF – Border Guard Force) ပူးေပါင္းတ
ပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA – Karen National Liberation Army)
တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ေကာင္စီဘက္မွ အင္အားျဖည့္တင္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။
စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားေၾကာင့္ ခလယ္-တံခြန္တိုင္ေက်းရြာအနီးဝန္းက်င္မွ ေဒသခံမ်ားက တို
က္ပြဲက်ယ္ျပန္႔လာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ႀကိဳတင္ေရွာင္တိမ္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ေဈးဆိုင္မ်ားလ
ည္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး ပိတ္သိမ္းရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ
သိရွိရသည္။
“ေသနတ္ၾကားၿပီးေတာ့ ညေနဘက္မွာ ဗမာစစ္တပ္ဘက္က စစ္ကားေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ (ခ
လယ္-တံခြန္တိုင္ဘက္ကို) တက္လာၾကတယ္။ ရြာကေန ေရွာင္ထြက္သြားတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္။

င္အားေတြ ျဖည့္တင္းထားတယ္။ အခုေတာ့ စ
စ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္က ေတာ္ေတာ္နီးေနၿပီ။ ကရင္
ဘက္ကျဖစ္ျဖစ္ ဗမာဘက္ကျဖစ္ျဖစ္ ကၽြံဝင္လာ
တာရွိရင္ တိုက္ပြဲျဖစ္မွာပဲ” ဟု နန္းသြန္းထြန္းရြာ
သားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ခလယ္-တံခြန္တိုင္တိုက္နယ္အတြင္း
စစ္ေရးတင္းမာေနမွဳေၾကာင့္ နန္းသြန္းထြန္းေ
က်းရြာတစ္ေလၽွာက္ရွိ ျပည္သူမ်ားက စစ္ေဘးေ
ရွာင္လ်က္ရွိၾကၿပီး ေဈးဆိုင္မ်ားလည္း ပိတ္သိမ္း
လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

niucjc·er,p>tJm[.,kiu \pvjTYer, wcjer.kjssjeS,´ mWnjvJvWtjer,p>tJT·mH
bhiualupjmHÕeS.cjek.jmtJwcjs.rcj,kiu et.cj,K·qW.,
ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္

ႀကိဳတင္အေ

ထဲေရးက ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အေၾကာင္းၾကား
ျခင္းမရွိ ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
လည္း ရွိခဲ့သည္။

နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္
ပါတီႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊ
တ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ(CRPH)၊

“စသုံးလုံး

ဇြန္ ၁၅၊ ၂၀၂၁
ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ နို
င္ငံေရးပါတီမ်ားအား စစ္ေဆးေပးရန္ စစ္ေကာင္
စီလက္ေအာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေ
ကာ္မရွင္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာ
င္းၾကားစာေပးပို႔ၿပီးေနာက္ပိုင္း

အဆိုပါဝန္ႀကီး

ဌာနက နိုင္ငံေရးပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္စ
စ္ေဆးေမးျမန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၀

အမ်ိဳး

(အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေ

သားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာ

ရးဦးစီးဌာန)နဲ႔ SB (သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ - Special

ကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDF) တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြ

Branch) အဖြဲ႕တို႔က ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္မွာ MUP ႐ုံး

ယ္ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္

ခ်ဳပ္ကိုလာၿပီးေတာ့ ဗဟိုအလုပ္မွဳေဆာင္ေကာ္မ

ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြ

တီဝင္ေတြရဲ့(အမည္)စာရင္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ ကိုယ္ေရး

န္းမွဳရွိမရွိကို

ရာဇဝင္အခ်က္အလက္ေတြကို ေတာင္းယူသြား

ဟု သိရသည္။

အဓိကထားစစ္ေဆးေမးျမန္းသည္

တယ္။ အဲဒီေလာက္ပါပဲ၊ က်န္တာ ဘာေမွျပာမ
သြားဘူး” ဟု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ (MUP) ၏ ေ
ျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ နိုင္တလညီက ေျပာပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(SNLD – က်ားေခါင္းပါတီ) ကိုလ
ည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္

............................................................................................
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တ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တစ္ဆက္တည္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မွဳကို

ကာလအတြင္း လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡအသြင္ ဖန္တီးလွဳံ႕ေ

ရွဳံ႕ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳမွတဆင့္ လူမ်ိဳးေရးပ

ဆာ္မွဳမ်ား၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မွဳမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မွဳ

ဋိပကၡမ်ား မဖန္တီးသင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထုတ္ျပ

မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အ

န္ခဲ့ၾကသည္။

စည္းမ်ားကို အျပင္းအထန္ရွဳံ႕ခ်ေၾကာင္း” အာဏာရွင္

မိေဝသီၿဖိဳးအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မွဳကို မိ
ခင္ပါတီျဖစ္သည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီက နိုင္ငံေရး(ပ

ထင္ရွားသည့္မြန္နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္

ျဖစ္ ရွဳျမင္ေနၿပီး လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ မေပၚေပါက္လာေ
ရး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြ

သူ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါ

န္းထားသည္။

ရမွဳတြင္ ပါတီနိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေ

“လက္ရွိနိုင္ငံေရးျပႆနာေၾကာင့္

မြန္ေ

ဒသတစ္ခုလုံးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေနၾကသည့္
လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံးအၾကား ေဒသတြင္းပဋိပကၡ၊ လူ

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္း

မိေဝသီၿဖိဳးသည္

အမည္မသိအ

ၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦး၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မွဳေၾကာင့္
၂၀၂၁ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကြယ္လြန္
ခဲ့ရသည္။
မိေဝသီၿဖိဳး၏

ေသဆုံးမွဳအေပၚ ဝမ္းနည္း

ေၾကာင္း မြန္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ေၾကညာခ်က္ထု

မိခင္ပါတီျဖစ္သည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအပါအဝင္ မြန္

သည္။
အာဏာရွင္ကိုေတာ္လွန္ေသာ မြန္လူငယ္
အင္အားစုကလည္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မွဳအတြက္ တ
ရားမၽွတမွဳအျမန္ဆုံးရရွိရန္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္သြားမ
ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
“ နို င္ ငံေ ရး အ ၾ က ပ္ အ တ ည္း ကာ လႏွ င့္
အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးေရး

အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္း
ဆိုခဲ့ၿပီး

မြန္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလည္း အမွဳမွန္ေပၚေပါ
က္ေရးအတြက္ စုံစမ္းရွာေဖြမွဳ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖ
စ္ေၾကာင္း ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေနသည့္

၂၀၂၁ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔ ညေနပို

နတ္ပစ္ခတ္မွဳျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အမွတ္ (၂) အလကေ

င္းေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္

က်ာင္းကို လက္ဗစ္ပုံးျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္မွဳ

ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္ရွိ အမွတ္ (၂) အလယ္

ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေပါက္ကြဲမွဳမရွိေၾကာင္း ရပ္ကြ
က္ေနျပည္သူမ်ားက ေျပာပါသည္။

ရာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ကားလမ္းကူး

“အလက (၂) ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းစ

ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ရပ္မိရပ္ဖ (၂

စဖြင့္ခ်င္း ေက်ာင္းထဲကို လက္ပစ္ဗုံး အပစ္ခံရ

) ဦး ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးမွာ ေသဆုံးသြား

တယ္။ ဗုံးကေတာ့ မေပါက္ဘူးေပါ့။ အဲေနာက္ပို

ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

င္း မိဘေတြက ေၾကာက္ၿပီးေတာ့ ကေလးေတြကို
ေက်ာင္းမတက္ခိုင္းရဲေတာ့ဘူး။ (စေနတနဂၤေႏြပိ

“ေသနတ္မွန္ၿပီး ဆုံးသြားတဲ့သူက ရပ္

တ္ရက္အပါအဝင္)ေလးငါးရက္ေလာက္ ေက်ာင္း

မိရပ္ဖျဖစ္သလို စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးလည္း

ပိတ္လိုက္ရတယ္။ အခုလဲ အဲဒီလိုပဲ ျဖစ္မယ္” ဟု

ျဖစ္တယ္။ သူလည္း သူ႔သား/သမီးကို လာႀကိဳရ

ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

င္း ေက်ာင္းသားေတြ လမ္းကူးဖို႔ ကူညီလမ္းရွင္းေ

လက္ပစ္ဗုံးျဖစ္ အပစ္ခံရၿပီးေနာက္ ေ

ပးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လူႏွစ္ေယာက္က ဆိုင္ကယ္

သနတ္ပစ္ခတ္မွဳ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္း

နဲ႔လာၿပီး ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သြားတယ္။ နားထင္ထိမွ

သားမိဘမ်ားက ၎တို႔ကေလးမ်ား၏ လုံျခဳံေရး

န္ၿပီးေတာ့ ဆုံးသြားတာ။ ရပ္ကြက္ဥကၠ႒ကေတာ့

ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေက်ာင္းဆက္မတက္ခိုင္းဘဲ ေ

လက္ေမာင္းကို ထိသြားတယ္” ဟု ေအာင္ေမ

က်ာင္းနားလိုက္သည္မ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ဆို

ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္တြင္

ေၾကာင္း” သူ၏ လူမွဳကြန္ရက္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
သက္ၿပီး အမွဳမွန္ေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ တရားမၽွတမွဳရရွိရန္

၎ျပင္ ဇြန္လပထမအပတ္တြင္လည္း ယခုေသ

တၱာရပ္ကြက္ေန ျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

လုံးဝစက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္

ျပင္းထန္စြာရွဳံ႕ခ်ေၾကာင္း

မွဴး႐ုံး၌ ေပါက္ကြဲမွဳတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

တန္းေက်ာင္းေရွ႕၌ ေသနတ္ပစ္ခတ္မွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့

မ်ား ပါဝင္ေနမည္ဆိုပါက

” ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား
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ဇြန္ ၁၅၊ ၂၀၂၁

စ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရျဖစ္ေစ မလိုမုန္းထား အာဃာတစိတ္

မိေဝသီၿဖိဳး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမွဳႏွင့္ပတ္

ျဖစ္ေပၚေစမည့္

မ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကိုမဆို

ကရင္ျပည္နယ္

က္တာေအာင္နိုင္ဦးကလည္း “မိေဝသီၿဖိဳး၏ လုပ္ႀကံခံ

မည္သည့္အၾက

မ်ိဳးေရးပဋိပကၡကို

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ၏

) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အ

ဋိပကၡ)အသြင္ေဆာင္သည့္

ဇြန္ ၁၀၊ ၂၀၂၁

ကိုေတာ္လွန္ေသာ မြန္လူငယ္အင္အားစုက ဇြန္လ (၉

သည္။

ၿပီးခဲ့သ

“ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ကိုယ့္သားသ

ည့္ေမလတတိယအပတ္တြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မီးေက်ာင္းတက္ေနရတာကို မိဘေတြက သိပ္စိ

တ္မခ်ဘူး။ အခုလိုမ်ိဳး ေက်ာင္းနယ္ေျမထဲမွာ ပစ္
ခတ္မွဳေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီေက်ာင္းက
တစ္ႀကိမ္တည္းလည္း မဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ဒီႏွ
စ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္သမီးကို ေက်ာင္းဆက္မတက္ခို
င္းေတာ့ဘူး” ဟု အလက (၂) တြင္ ပညာသင္
ယူေနသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏ မိဘတစ္ဦးက
ေျပာပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ မတ္လ (
၁၅) ရက္ေန႔အထိ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသို
လ္ပရိဝုဏ္ (၆၀) ေက်ာ္၌ စစ္ေကာင္စီလက္န
က္ကိုင္တပ္မ်ား တပ္စြဲထားၿပီး ၎တို႔တပ္စြဲထား
မွဳေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ေပါက္ကြဲမွဳမ်ား မၾကာခဏျဖစ္
ပြားေနသည္ဟု သိရသည္။
“ဒီေန႔မွာေတာ့

ေက်ာင္းသားတစ္ဝ

က္ေလာက္ ေက်ာင္းမတက္ရဲၾကဘူး။ အတန္း
ႀကီးေတြပဲ တက္တယ္။ အတန္းငယ္(ကေလးေ
တြ) မတက္ၾကတာ မ်ားတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့
ေက်ာင္းကို ရဲေတြ လုံျခဳံေရးယူေပးထားတယ္”
ဟု ေရးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ပညာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ လုံ
ျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက

ဝင္ေရာက္တပ္စြဲထားျခင္း

သည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ႀကီးေ
လးစြာခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏သင္ယူေလ့
လာေရးကို ပိုမိုၾကပ္တည္းေစေၾကာင္း ကုလသ
မဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕
(ယူနီဆက္-UNICEF) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

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

၁၁

kul.,gutjkºWnj,tWcj ssjtpjk ely.xjkWcj, \pnjlvjtvjeS.kjen|pJ,
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ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၂၁

မ်ား မၾကာခဏထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း သိသာျ

တာ မသိေသးဘူး” ဟု အထက္ပါေဒသခံက ဆ

မင္သာသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား မေ

က္ေျပာပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ကုလားဂုတ္

တြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေ

ကုလားဂုတ္ကၽြန္းရွိ ေျမဧက (၃,၅၂၅

ကၽြန္းေပၚတြင္ ကာလၾကာရွည္ရပ္နားထားသည့္

နာက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာ

) ဧကကို သိမ္းဆည္းၿပီး ေမာရဝတီေရတပ္စခ

ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

က္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည္ကို ေ

န္းဌာနခ်ဳပ္ကို တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ အခမဲ့လႊဲေျပာ

တြ႕လာရသည္။

င္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း

ကို စစ္တပ္က ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္
လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက မြန္လူထု
အသံကို ေျပာပါသည္။
“ေျမေကာ္ထားတာ အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီ။
အေပၚဆိပ္နဲ႔ အလယ္ဆိပ္ၾကားမွာ ေျမေတြေကာ္

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ကုလားဂုတ္ကၽြန္း အေပၚဆိပ္ႏွင့္ အ

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႔က ၂၀၁၄ ဇြ

လယ္ဆိပ္ၾကား ေျမညႇိေျမေကာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

န္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေ

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံတို႔၏ ၿခံေျမမ်ားလ

ျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ည္း ပါဝင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ

ထားတာ အရွည္ႀကီးပဲ။ စစ္တပ္နဲ႔နီးစပ္တဲ့သူေတြ

“ၿခံေတြလည္း ပါသြားတယ္။ ေလ်ာ္

ကေတာ့ စစ္ေလယာဥ္ကြင္းအတြက္လို႔ ေျပာတာ

ေၾကးရမလား မရဘူးလားဆိုတာလည္း မသိဘူး။

အနီးတဝိုက္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ျပည္နယ္စ

ပဲ” ဟု ကုလားဂုတ္ကၽြန္းေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာ

ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ညႇိႏွိဳင္းေျပာ

က္မွဳဇုန္၊ ငါးလုပ္ငန္းဇုန္၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ အိ

ဆိုတာမ်ိဳး မၾကားေသးဘူး။ ၿခံရွင္ေတြကေတာ့သူ

မ္ယာစီမံကိန္းဇုန္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ စီမံ

တို႔ၿခံအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရမယ္လို႔

ခန္႔ခြဲမွဳဇုန္တို႔ တည္ေဆာက္သြားရန္ လ်ာထားခဲ့

ပါသည္။
ကုလားဂုတ္ကၽြန္းတြင္ စစ္တပ္က ေ
လယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သတင္း

၁၂

ထင္ထား

ၾကတယ္။ တကယ့္တကယ္ ဘယ္လိုလာမယ္ဆို

..............................................................................................

ဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္က

ကုလားဂုတ္ကၽြန္း

သည္။

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

mWnj\pvjnyjtWcj COVIDø19 kU,skjmHÕ \pnjlvj\mcj<tkjl.eq.j
lvj, niucjc·er,ae\Kaene]k.cj< gRu\pÕmHÕnvj,p>,
ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္း
ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၂၁

မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွဳ အားနည္း

၂၀၂၁ ႏွစ္စမွ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔အထိ မြန္ျပ

လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ည္နယ္တြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးကူးစက္သူအေ

“အျပင္ထြက္တာ ေဈးဆိုင္သြားတာကအစ ရြာ

ယာက္ (၃၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ေသဆုံးသူ (၅) ဦးအထိ

သားအမ်ားစုက Mask ကို လုံးဝမတပ္ေတာ့တာ

ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာ

။ ကူးစက္မွဳ ေၾကာက္တဲ့လူေလာက္ပဲ ကိုယ္အိမ္

ဂါျဖစ္ပြားမွဳကို ဂ႐ုျပဳမွဳနည္းပါးေနၿပီး က်န္းမာေ

သားေတြ အျပင္ထြက္ရင္ Mask တပ္ဖို႔ အျပင္သိ

ရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမွဳအားနည္းလ်

ပ္မထြက္နဲ႔ အဲေလာက္ပဲ ေျပာနိုင္တယ္။ ဒီအခ်ိန္

က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မွာ တိုက္တြန္ႏွိဳးေဆာ္သူလည္း မရွိသလို (ျပည္

“အခုက ေရာဂါကူးစက္မွဳကို သိပ္ၿပီးေတာ့ ဂ႐ုမျ

သူေတြကလည္း ကူးစက္မွဳကို) လုံးဝ ဂ႐ုမစိုက္

ပဳနိုင္ေတာ့ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ရြာေတြဆိုရင္ “ကိုဗစ္”ဆို

ဘူး” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦး

တာ တကယ္ရွိရဲ့လား။ အလိမ္အညာေတြလား

က ေျပာပါသည္။

ဆိုၿပီး ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေနာက္တစ္

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္

ခုက နိုင္ငံေရးအေျခအေနဘက္ကိုပဲ အားစိုက္ၿပီး

မွဳကို ကာကြယ္ရန္ ႏွာေခါင္းစည္းကို စနစ္တက်

ဂ႐ုျပဳလာတာကို ေတြ႕ရတယ္” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ ေ

တပ္ဆင္ၿပီး သြားလာေစခ်င္ေၾကာင္း ၎က ဆ

ဒသခံအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

က္လက္ေျပာဆိုပါသည္။

အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္သူလူထုအ

“အခုျဖစ္ေနတဲ့ နိုင္ငံေရးပဋိပကၡကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ေ

မ်ားစုက အျပင္ထြက္လၽွင္ ႏွာေခါင္းစည္းကို စန

နေတာ့ ေရာဂါျဖစ္ပြားမွဳေတြကို တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြ႕ဆို

စ္တက်တပ္ဆင္မွဳ မရွိသည့္အျပင္ COVID-19

ရင္ ေမ့ေနၾကတယ္။ ေရာဂါကူးစက္မွဳကို အရင္

ကလို မေၾကာက္ၾကေတာ့ဘူး။ ရြာမွာဆိုရင္လ
ည္း လူစုလူေဝးျဖစ္ေစတဲ့ ပြဲေတြ(အခမ္းအနားေ
တြ)ပါ လုပ္ေနၾကတယ္။ သတင္းနားေထာင္တာ
ကအစ ဆႏၵျပပြဲသတင္းေတြကိုပဲ နားစြင့္ၾကတာ
မ်ားတယ္။ တစ္ေန႔ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေရာဂါပိုး
ကူးစက္ေနတယ္ဆိုတာကို မသိခ်င္ၾကေတာ့ဘူး
“ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕မွ လူငယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။
မြန္ျပည္နယ္အတြင္း
စက္ခံထားရသူမ်ားကို

COVID-19

ေရာဂါပိုးကူ

ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ုံႀကီးရွိ

Isolation Ward 3 တြင္ ကုသေပးေနၿပီး လက္ရွိ
တြင္ Isolation Ward 3 ၌ လူနာ (၁၅) ဦး ေဆး
ကုသခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ (၉) အေျခ
ခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၁၀) တန္းေ
က်ာင္းသူတစ္ဦး COVID-19 ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံ
ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိေတြ႕ခဲ့သူ အ
တန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုး
ကူးစက္ျခင္းမရွိဟုဆိုကာ စာသင္ေက်ာင္းကို မပိ
တ္ဘဲဆက္လက္ဖြင့္ထားဆဲျဖစ္သည္။

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

၁၃

lu·\KÕ·er,ae\Kaene]k.cj< ek[.cj,apjT.,eq.jlvj,
ek[.cj,mtkjniucj

ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၂၁
မြန္ျပည္နယ္၌

အျပင္ေျဖေက်ာင္းသား/သူအျဖစ္ ကူးေျပာင္းျခင္း
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္

အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းပရိဝုဏ္၌

ဗုံးေပါက္ကြဲျခ

င္းႏွင့္ အနီးအနားတဝိုက္တြင္ လူေသဆုံးသည္
အထိ ပစ္ခတ္မွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ လုံ
ျခဳံေရးအေျခအေနကို စိတ္မခ်သျဖင့္ မိဘမ်ား
က၎တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းအပ္ထားေ
သာ္လည္း ေက်ာင္းတက္ခိုင္းရန္ ခက္ခဲေနသည္။
“ေက်ာင္းတက္ခိုင္းဖို႔က ခပ္ေၾကာက္ေ
ၾကာက္ပါပဲ။ မတက္ခိုင္းျပန္ေတာ့လည္း တစ္ႏွစ္
အခ်ိန္ကုန္ဦးမယ္။ ေက်ာင္းလည္း မပ်က္ေစခ်င္

မ်ားလည္း ရွိလာသည္။

၁၀) တန္းေက်ာင္းသား/သူ မိဘတစ္ဦးက ေျပာ
ပါသည္။
အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုံျခဳံ
ေရးအေျခအေန စိတ္မခ်ရျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိ
ကေက်ာင္းမ်ားတြင္ အပ္ႏွံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသ
ည့္အျပင္ ေက်ာင္းတက္ျခင္းကို ေရွာင္လႊဲနိုင္ရန္

၁၄

ေက်ာင္းတက္

) အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး စီစဥ္ၾကေပါ့။ သင္ခန္း
“စာေမးပြဲေျဖတဲ့အခ်ိန္က်မွ

အျပင္ေျဖအေနနဲ႔

စာျပတ္မသြားဖို႔က အဓိကေပါ့။ စာေမးပြဲနီးတဲ့အ

ေျဖခိုင္းဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့

ခါက်မွ တစ္မ်ိဳးစီစဥ္ၾကတာေပ့ါ” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ

အဲလိုပဲ ေတြးထားတယ္” ဟု ကေလာ့ေသာ့ေ
က်းရြာမွ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမိဘတစ္

အထက္တန္းေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက

ေျပာပါ

သည္။

ဦးက ေျပာပါသည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္ လုံျခဳံေရးအေျခအေ
လုံျခဳံေ ရးအေျခအေနစိ တ္ မ ခ်မွဳေၾကာ

နစိတ္မခ်ရမွဳအျပင္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ

င့္ ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားကို လုံးဝေက်ာင္းအပ္ႏွံ

ျဖစ္ပြားမွဳ ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ကလည္း စာသင္

ျခင္းမျပဳသည့္ မိဘမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာသည္။

ဘူးဆိုေတာ့ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဘက္ကို စီစဥ္ရေ
တာ့မွာေပါ့။ ပိုက္ဆံေတာ့ ပိုကုန္မယ္” မုဒုံၿမိဳ႕မွ (

“ဒီလိုအေျခအေနမွာ

ဖို႔ကို အတင္းမတိုက္တြန္းဘူး။ (မိဘေတြအေနနဲ႔

“ဒီလိုဆူပူရွဳပ္ေထြးေနပုံမ်ိဳးနဲ႔ဆို ဘာပဲ

လက္ရွိအခ်ိန္၌ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ႏွ

ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းဆက္မထားနိုင္ဘူး။ က်ဴရွင္တ

င့္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသူ/သား

က္ခိုင္းၿပီး အျပင္မွာပဲ စာေလ့လာခိုင္းထားတယ္”

အခ်ိဳ႕ COVID-19 ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရသည္

ဟု ေက်ာင္းသား/သူမိဘတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း စစ္ေကာင္

ယခင္စာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း မြန္ျပ

စီက အဆိုပါသတင္းကို ဖုံးဖိၿပီး ေက်ာင္းဆက္လ

ည္နယ္ရွိ

အထက္တန္းေက်ာင္းသူ/သားအမ်ား

က္ဖြင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

စုသည္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းကို အားကိုးသည္
ထက္ ျပင္ပအေဆာင္တြင္ က်ဴရွင္တက္ၿပီး စာေ
မးပြဲေျဖဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

..............................................................................................
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၁၅

tik[qvj<asJasxj mrHiBY ssjek.cjsJ×Hcj< SkjlkjpU,ep>cj,enmvjSiup>k
bhiualupjmHÕeS.cjek.jmtJwcjtsjK[iÕÁ Tpjm·×HÕtjTWkjrnjrHi

ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၂၁

မွတ္မထားဘူး။ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ျပန္လည္သုံးသပ္တာမ်ိဳးလည္း မရွိဘူး။
အဲေၾကာင့္ ပါတီက ေပါင္းမယ္ဆိုေပါင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္မခံနိုင္လို႔

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္ တိက်သည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ရည္မွ
န္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ မည္ကာမတၱဆက္လက္
ပူးေပါင္းေနမည္ဆိုပါက ဗဟိုအလုပ္မွဳေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ ထပ္မံႏွဳ
တ္ထြက္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွဳတ္ထြက္လိုက္တာ” ဟု ပါတီမွႏွဳတ္ထြက္ခဲ့သူ ဗဟိုအလုပ္မွဳေဆာင္ေကာ္
မတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
စစ္ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အဆင့္စ
စ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕စည္းရ

“စစ္ေကာင္စီနဲ႔ ဘာအစီအစဥ္မွ မရွိဘဲ ဒီအတိုင္းပဲဆက္ေပါင္းေ

န္ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ တတ္စြမ္းသမၽွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္

နမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ဗ်ာ ပူးေပါင္းတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္မွာအစီ

ဟု ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ ေျဖၾကားခဲ့သည့္အျပင္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖ

အစဥ္ရွိရတယ္။ ဒါမွ ပူးေပါင္းတာက အက်ိဳးျဖစ္မယ္။ အခုက ဘာမွမရွိ ဘာ

င့္လည္း စစ္ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လမ္းျပေျမပုံကို မြ

မွမသိဘဲ ပူးေပါင္းတယ္ဆိုေတာ့ ဘာအဓိပၸါယ္ရွိမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္က အဲလို

န္လူထုအား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမၽွ ခ်ျပခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

ပဲျမင္ေတာ့ ႏွဳတ္ထြက္ဖို႔ကိစၥကို စဥ္းစားလာရတာပဲ” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္

ဗဟိုအလုပ္မွဳေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
စစ္ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္မွဳေ

စစ္ေကာင္စီႏွင့္ပူးေပါင္းလိုက္ျခ

င္းေၾကာင့္ ဗဟိုအလုပ္မွဳေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၁၉) ဦးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ
ဝင္ (၁၅) ဦး စုစုေပါင္းဗဟိုအဆင့္ေကာ္မတီဝင္ (၃၄) ဦးႏွင့္ ျမဳိ့နယ္အဆ

ဆာင္ေကာ္မတီက ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေဝဖန္မွဳ

င့္ေကာ္မတီဝင္ (၅၀) ဦးခန္႔ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မ်ား ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မတ္လ (၁၆) ရက္ေ

ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့ေသာပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသားေရးကို ဆက္လက္

န႔တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီက မဲခြဲၿပီး ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္အတြက္ “မြန္ေရးရာအဖြဲ႕” ကို ဖြဲ႕စည္းသြားရ

“ကိုယ့္ပါတီက စစ္ေကာင္စီနဲ႔သာ ပူးေပါင္းတာ၊ ဘာအစီအစဥ္မွ
ဆြဲထားတာ မရွိဘူး။ ဘယ္ေလာက္ထိ ပူးေပါင္းမယ္ဆိုတာလည္း သတ္

၁၆

န္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ မြန္ေရးရာအဖြဲ႕ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထား
ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

........................................................................................................... ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ပႜဲဍဳင္မန္

