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စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁
စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၂၀၂၁ စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွ စ

အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ခိုင္းေစ
ျခင္း၊ လူသားဒိုင္းအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ စစ္ေရးတင္းမာလာသည့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္
လည္း အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က “ေပၚတာဆြဲေနသည္” ဟူေသာ သတင္းစကားမ်ား မၾကာခဏပ်ံ႕ႏွံ့ေန
သျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးစတင္ေၾကာင္း

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက

ေၾကညာခဲ့သည့္

စက္တာဘာ (၇) ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းရြာမ်ားရွိ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပိုမိုလွဳပ္ရွား
လာသည့္အတြက္ “ေပၚတာဆြဲမည္” ဟူေသာ သတင္းမ်ားသည္ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ့လာသည္။
စာမ်က္နွာ (၂) သုိ႕

အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုကို စတင္တြန္းလွန္သည့္
ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး စတင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား
ညီညြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)ကေၾကညာၿပီးေနာက္
ပိုင္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ လုံျခဳံေရး ပိုမိုတင္းၾကပ္
လာၿပီး အစစ္အေဆးမ်ားျပားလာသျဖင့္ သြား
ေရးလာေရး ခက္ခဲသည့္အျပင္ ကုန္စည္စီးဆင္း
မွဳပါ ထိခိုက္လာေၾကာင္း သိရသည္။
အေတာ္ခက္ခဲလာ

တယ္။ အရင္ကဆို ေဈးပစၥည္းေတြ တင္လာတာ
ျမင္ေနၾကပဲဆိုေတာ့ ဘာမွအထူးအေထြ မစစ္
စာမ်က္နွာ (၃) သုိ႕

mJ,lcj,er,rnjpu·ecWkiu ssjek.cjsJKnj²aupjK[Õpjer,mHê,T· läYe\p.cj,ep,rnj |Kimj,e\K.kj
စာမ်က္နွာ (၄) သုိ႕

tpjfWYÁwcjm[., rHiqvjhuSiuk. ssjek.cjsJtpjfWYÁwcjm[.,k
er,|miÕÁrHienaimjaK[iÕÁkiu piukjsitjtiukjrH.efW

မင္းေအာင္လွိဳင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္

“သြားလာရတာ

Inside
k.kWyjeS,Tiu,r.tWcj mWnjam[iÕ,q.,ek[.cj,mHek[.cj,q.,&qUm[., K[njlHpjK·r

တင္ၿပီး

ေဆးဘူး။ အခုက ပစၥည္းအကုန္လုံးကိုအကုန္ေမႊ
ေႏွာက္လွန္ေလွာပစ္တာပဲ။ ဂိတ္တစ္ဂိတ္ဆိုရင္
နာရီဝက္ တစ္နာရီၾကာတာပဲ။ ခရီးအေတာ္ဖင့္
သြားတယ္” ဟု ေရး - သံျဖဴဇရပ္ ကုန္ပစၥည္းပို႔
ေဆာင္သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

စာမ်က္နွာ (၅) သုိ႕

ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္စခန္း
မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာမက စစ္သားမ်ားပါ

စာမ်က္နွာ (၆) သုိ႕

လုံျခဳံေရးရယူေနၿပီး

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကို

လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမိုခ်ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ
ေနရသည္။
စာမ်က္နွာ (၇) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၃) သုိ႕
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စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

ssjtpjk epãt.SWYqvj hUeq. qtcj,m[.,e]k.cj<
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တစ္ရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ျပည္ သူ ႔ေ တာ္ လွ န္ေ ရးစတင္ေ ၾကာင္း
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက

ေၾကညာၿပီး

အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္

၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို

ေန႔တြင္လည္း သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ ၾကာအင္းရပ္ကြက္

လာၿပီး

ခိုင္းေစျခင္း၊ လူသားဒိုင္းအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းမ်ား

တြင္ ဗမာစစ္တပ္က ရပ္ကြက္အတြင္း လူလိုက္

အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က

ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ စစ္ေရးတင္းမာလာသည့္ မြန္

ဖမ္းေနသည္ဟု သတင္းၾကားၾကသျဖင့္ “စစ္တပ္

ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ စစ္ဆင္ေရးတြင္

ျပည္နယ္တြင္လည္း

က ေပၚတာဆြဲသည္” ဟူေသာ သတင္းစကား

ခိုင္းေစျခင္း၊ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္

သည္ ေက်းရြာမ်ားအထိ ပ်ံ႕ႏွံ့သြားခဲ့သည္။

ေနအိမ္ေက်းရြာမ်ားကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားလြန္

အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က

“ေပၚတာဆြဲေနသည္” ဟူေသာ သတင္းစကားမ်ား
မၾကာခဏပ်ံ႕ႏွံ့ေနသျဖင့္

ေနာက္ပိုင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြား
စစ္ေရးတင္းမာသည့္

ေဒသမ်ားတြင္

ေဒသခံရြာသားမ်ားကို

လြန္က်ဴးက်ဴး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား
အာဏာသိမ္းစစ္တပ္အေနျဖင့္

စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မုဒုံ၊

သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူငယ္မ်ားကို စစ္
ျပည္ သူ ႔ေ တာ္ လွ န္ေ ရးစတင္ေ ၾကာင္း

အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္

ရွာေဖြဖမ္းဆီးမွဳမ်ား

အမ်ိဳး သားညီညြတ္ေရးအစိုးရက ေၾကညာခဲသ
့ ည့္

ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက “ေပၚတာလိုက္

စက္တာဘာ (၇) ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပ

ဆြဲေနသည္” ဟု ထင္ျမင္ေနၾကသည္။

ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားရွိ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပိုမို
“ဗမာစစ္တပ္က ေပၚတာလိုက္ဆြဲတယ္

လွဳပ္ရွားလာသည့္အတြက္ “ေပၚတာဆြဲမည္” ဟူ
ေသာ သတင္းမ်ားသည္ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ့လာသည္။
“ဗမာစစ္တပ္က ဟိုၿမိဳ႕ဒီရြာမွာ ေပၚတာ

ဆိုတာက မဟုတ္ဘူးထင္ပါတယ္။ ျဖစ္နိုင္တာက

ရွာေဖြဖမ္းဆီးမွဳမ်ား

ကို လိုက္ဖမ္းတာပဲ။ သူတို႔က ဧည့္စာရင္းကို

ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္

စစ္ဝတ္စုံေတြနဲ႔

တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိရဘူးေပါ့။ ကၽြန္

တယ္ပဲ ထင္ၾကတာေပါ့” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္

ေတာ္တို႔ရြာမွာေတာ့ အဖမ္းခံရမွာေၾကာက္ၿပီး

ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက

အမ်ိဳးသားေတြေတာ့ ညဘက္ေတြမွာ ေရွာင္တိမ္း

သည္။

2

အလုံးအရင္းျဖင့္

ေတာ့ သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္တဲ့လူေတြ လူငယ္ေတြ
လိုက္ဆြဲေနတယ္လို႔ ခဏခဏၾကားေနရတယ္။

ေနၾကတာမ်ိဳး ရွိတယ္” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ

စစ္အင္အား

စစ္ေတာ့ ညဘက္ေပၚတာဆြဲ
ေျပာပါ

ေဒသခံမ်ားက
“ေပၚတာလိုက္ဆြဲေနသည္” ဟု
ထင္ျမင္ေနၾကသည္။

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

rGefvlxktoH

စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

NUG k D-Day

e]kv.|pJ,en.kjpiucj, lu·\KÕ·er,tcj,]kpj´ kunjsvjsJ,Scj,mHÕTiKiukj
“သြားလာရတာ

အေတာ္ခက္ခဲလာ

တယ္။ အရင္ကဆို ေဈးပစၥည္းေတြ တင္လာတာ
ျမင္ေနၾကပဲဆိုေတာ့ ဘာမွအထူးအေထြ

အေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာ
ပါသည္။

မစစ္
၎ျပင္ ေရး - ထားဝယ္ကားလမ္းပိုင္း

ေဆးဘူး။ အခုက ပစၥည္းအကုန္လုံးကို အကုန္
ေမႊေႏွာက္လွန္ေလွာပစ္တာပဲ။ ဂိတ္တစ္ဂိတ္ဆို

တြင္လည္း

ဆန္တင္ေဆာင္လာသည့္ကုန္တင္

ရင္ နာရီဝက္ တစ္နာရီၾကာတာပဲ။ ခရီးအေတာ္

ယာဥ္မ်ားကို စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပိတ္

ဖင့္သြားတယ္” ဟု ေရး - သံျဖဴဇရပ္ ကုန္ပစၥည္း

ဆို႔စစ္ေဆးေနသျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္လာ

ပို႔ေဆာင္သူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

မည္ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း
လည္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ စခန္း
ျပည္သူ႔ခုခံေတာ္လွန္ေရးစစ္

မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာမက စစ္သားမ်ားပါ
လုံျခဳံေရးရယူေနၿပီး

စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁
၂၀၂၁ စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွ
စတင္ၿပီး

မင္းေအာင္လွိဳင္ေခါင္းေဆာင္သည့္

အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုကို

စတင္တြန္းလွန္သည့္

ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး စတင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား
ညီညြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)က ေၾကညာၿပီးေနာက္
ပိုင္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ လုံျခဳံေရးပိုမိုတင္းၾကပ္လာ
ၿပီး အစစ္အေဆးမ်ားျပားလာသျဖင့္ သြားေရးလာ
ေရး ခက္ခဲသည့္အျပင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမွဳပါ ထိ
ခိုက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကို

ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ားျပည္သူ

လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမိုခ်ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ

မ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္း မျပဳၾကရန္၊ စား

ေနရသည္။

နပ္ရိကၡာစုေဆာင္းထားၾကရန္၊

“ စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွာေတာ့
ေမာ္လၿမိဳင္ သံျဖဴဇရပ္ ေရး (အားလုံးမွာ) ေတာ္
ေတာ္ေလးကို

တင္းၾကပ္တယ္။

သားညီညြတ္ေရးအစိုးရက

ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ေတြလည္း စစ္တယ္။ ဘယ္
သြားမယ္၊ ဘယ္လာမယ္ဆိုတာလည္းေမးတယ္။
ကုန္ပစၥည္းေတြလည္း စစ္တယ္။ အစစ္အေဆး
ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕မွ ပရဟိတ
လံေဆြးေႏြးညႇိႏွိဳင္းေနပါတယ္။
ေသးေတာ့

“ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းက ေက်ာင္းသား
ေျပာတာကေတာ့ အေပၚကညႊန္ၾကားခ်က္ မလာေသး
ေတာ့ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ကာ
ဆရာမမ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
၎တို႔လက္ေအာက္ခံ

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေ

ရည္ရြယ္ၿပီး အသက္ (၁၂) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ စစ္ေကာင္စီ
လက္ေအာက္ခပ
ံ ညာေရးဝန္ႀကီးႏွငက
့္ ်န္းမာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနတို႔က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မွဳရွိသည့္ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနလက္
ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကာ
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ (၁၇)
ရက္ေန႔မွစၿပီး ေနရာ (၁၁၆) ေနရာတြင္ ကာကြယ္ေဆး
ထိုးႏွံေပးလ်က္ရွိၿပီး ေဆးအမ်ိဳးအစားမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံ
ထုတ္ Sinovac ေဆး ျဖစ္သည္။
“အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းက
ေဆးထိုးခြင့္ရရင္

စစ္ေကာင္စီက လာမည့္နိုဝင္ဘာတြင္ စာ
သင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ေန သကဲ့သို႔
မြန္အမ်ိဳးသား

ကေလးေတြ

ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ိဳးသားေက်ာင္းက

ကေလးေတြလည္း ေဆးထိုးခြင့္ရသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါ
တယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း
ဆရာတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနကလည္း

မျဖစ္ေသးဘူးေပါ့” ဟု

တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ မရွိေသးဘူးတဲ ့” ဟ ုေရးျမဳိ့နယ္ ဆရာ

ရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

စိတ္ခ်လက္ခ်

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆရာဆရာမအသင္းမွ ေက်ာင္းဆရာ

မြန္ျပည္နယ္တြင္မူ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမွ

ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ စာရင္းတင္ထားၿပီးၿပီ။ သူတို႔

စစ္ေကာင္စီကမူ

တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမွာဆို

ဖြင့္ေတာင္ဖြင့္ေနၿပီ။ တစ္ဖက္မွာလည္း ေရာဂါက ရွိေန

မသိရွိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ လာမည့္ နိုဝင္ဘာလ

တိုက္တြန္းထား

သည္။

ကားလိုင္စင္၊

ကြယ္ေဆးထိုးခြင့္ရမည္/မရမည္ကို ေသခ်ာေရရာ စြာ

တြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္

စစ္ေကာင္စီ

တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္း မျပဳၾကရန္ အမ်ိဳး
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ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၂၁

စတင္

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အသက္ (၁၂)ႏွစ္အထက္
အစိုးရေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း
ဦးကို

ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးနိုင္ရန္

(၆၆,၂၇၃)

စစ္ေကာင္စီက

ရည္ရြယ္ထားသည္။

ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
“(မြန္အမ်ိဳးသား) ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္ဖို႔က
ေတာ့ ေက်းရြာေတြ ေနအိမ္ေတြအထိေတာင္ လိုက္
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စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁

“ သံျဖဴဇရပ္မွာရွိတဲ့ မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တပ္ဖြဲ႕႐ုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၂) ေယာက္ကို ေခၚ

မတီဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း
သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ႏွီးပေဒါေက်း

သြားတယ္။ သူတို႔က အာဏာသုံးၿပီး ရန္ပုံေငြလႊဲ

ရြာတြင္ ၂၀၂၁ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔က

ေပးဖို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔မွာက လက္နက္ေတြနဲ႔။

“အခုလက္ရွိ (ယာယီ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရန္ပုံေငြကို သူတက
႔ို ို မေပးရင္ကယ
ို အ
့္ တြကလ
္ ည္း

ဆိုတာ ဘယ္သူကမွ ခန္႔ထားတာ မဟုတ္ဘူး။

ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္ (၆) ဦးတို႔က ႏွီးပေဒါေက်းရြာ

လုံျခဳံမွဳ မရွိဘူး။

အသက္ကိုရင္းၿပီး ေနေနရတဲ့

သူ႔အစ္ကိုေနရာမွာ သူ႔ဘာသာသူ ဝင္လုပ္ေန

မီးလင္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ (၂) ဦးကို ဖမ္းဆီး

အျဖစ္။ ကိုယ့္ကိုအႏၲရာယ္ျပဳမွာ စိုးရိမ္ေနရတယ္။

တာ။ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ကလည္း သူ႔ကိုအသိအမွတ္

ေခၚေဆာင္သြားၿပီး မီးလင္းေရးေကာ္မတီ၏လက္

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္လို႔ ဒီကေန႔ (စက္တင္

မျပဳရေသးဘူး။ ရန္ပုံေငြကို လႊဲေျပာင္းေပးရတာကို

က်န္ရန္ပုံေငြမ်ားကို စစ္ေကာင္စီခန္႔ (ယာယီအုပ္

ဘာလ (၆) ရက္ေန႔)မွာ (ရန္ပုံေငြ)လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔

ရြာသားေတြကလည္း သေဘာမတူဘူး။ သူတို႔

ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့

ေကာ္မတီအဖြဲ႕ေတြ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု သတင္း

က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕နဲ႔ပူးေပါင္းေနလို႔သာ ရန္ျပဳ

သည္။

အရင္းအျမစ္တစ္ခုက ေျပာပါသည္။

မွာစိုးလို႔ ေပးလိုက္ရတာ” ဟု အျခားေသာသတင္း

ထိုသို႔

ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္

ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုၿပီးေနာက္

ေကာ္မတီဝင္ (၂) ဦးကို

ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့

ေၾကာင္း သိရသည္။

အရင္းအျမစ္တစ္ခုက ေျပာပါသည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္

စစ္ေကာင္စီ

ကခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမန္း

ႏွီးပေဒါေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီကို

ရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္းေပးရန္အတြက္ ေငြ

မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔ကပစ္သတ္

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ

ေၾကးစာရင္းဇယားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္

ခံရၿပီး ေသဆုံးသြားရာ ဦးမန္း၏ေယာက္ဖျဖစ္သူ

(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးျဖင့္

အခ်ိန္ (၃) ရက္ ေစာင့္ဆိုင္းေပးရန္ ေကာ္မတီဝင္

ဦးတင္ေရႊက (ယာယီ)

တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီခန္႔

တာဝန္ယူေနသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က လက္မခံဘဲ ရန္ပုံေငြကို စက္
တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔

လာေရာက္လႊဲ

ေျပာင္းေပးရန္ ဖိအားေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။

4

ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ဦးမန္းလက္

ထက္ကတည္းကပင္ မီးလင္းေရးရန္ပုံေငြကို ၿခိမ္း
ေျခာက္ေတာင္းယူေနသျဖင့္

မီးလင္းေရးေကာ္
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

rGefvlxktoH

tpjfWYÁwcjm[., rHiqvjhuSiuk. ssjek.cjsJtpjfWYÁwcj
m[.,k er,|miÕÁrHienaimjaK[iÕÁkiu piukjsitjtiukjrH.efW

PDF

စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၂၁

က ေျပာပါသည္။

အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကို
လည္း အတားအဆီးမရွိ က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။

၂၀၂၁ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔

စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက

၎တို႔

တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ သီရိနႏၵာႏွင့္ သီရိ

သံသယရွိသည့္ေနအိမ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့

စ စ္ေ ကာ င္ စီ တ ပ္ ဖြဲ ႕ ဝ င္ မ်ား က

မာလာလမ္းၾကား သမိန္ဗရမ္းလမ္းရွိေနအိမ္အခ်ိဳ႕

ေသာ္လည္း မည္သည့္ PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္ကိုမၽွေတြ႕ရွိ

ရွာေဖြမွဳမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနသျဖင့္

ကို စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စစ္ကား (၄) စီး၊

ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရးၿမိဳ႕ရွိျပည္သူမ်ားက သတိ

အင္အားအေယာက္ (၅၀) ခန္႔ျဖင့္ တစ္အိမ္တက္

ဝီရိယျဖင့္ သြားလာေနထိုင္ေနရေၾကာင္း သိရ

တစ္အိမ္ဆင္း ပိုက္စိတ္တိုက္ရွာေဖြမွဳမ်ား ျပဳလုပ္

“သူတို႔( စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား)က

ခဲ့သျဖင့္ အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္

ဘာေတြရွာေနလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး။

မွလူမ်ားက ထိတ္လန္႔မွဳျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သူတို႔ေျပာတာက လူ (၅) ေယာက္ လာရွာတာ

သည္။

ေျပာတာပဲ။ (ဒါေပမဲ့) သူတို႔တက္ရွာတဲ့အိမ္မွာ
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္(PDF)

ထမီေသတၱာပါမက်န္

လွန္ေလွာရွာေဖြခဲ့တယ္။

အျဖစ္ သံသယရွိသူ (၅) ဦးက သီရိနႏၵာရပ္ကြက္

ေနာက္ၿပီး ေဆးစာေတြကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ

တြင္ ပုန္းေရွာင္ေနသည္ဟု သတင္းရရွထ
ိ ားသျဖင့္

စစ္ေဆးတာ ေတြ႕ရတယ္” ဟု

လာေရာက္ရွာေဖြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

အရစ္တစ္ခုက ေျပာပါသည္။

စစ္ေကာင္စီ

အျခားသတင္း

တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အိမ္ရွင္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။
စစ္ေကာင္စီက

အာဏာသိမ္းၿပီး

“စစ္ကားနဲ႔ စစ္သားေတြကို ေတြ႕ေတာ့

ေနာက္ပိုင္း နိုင္လြတ္လုံ ဟုေခၚသည့္ နိုင္ငံသား

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ေပၚတာဆြဲတယ္ထင္

မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မွဳႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္

ၿပီး ထေအာ္တယ္။ သူ႔အိမ္နားက အမ်ိဳးသားတစ္

ရာလုံျခဳံမွဳကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒႏွငရ
့္ ပ္ေက်း

ဦး ေျပးဝင္သြားတာကို PDF အဖြဲ႕ဝင္မို႔ ထြက္ေျပး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(ဧည့္စာရင္း)ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊

တယ္ထင္ၿပီး စစ္သားေတြက လိုက္ဖမ္းတယ္။

ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး

အမွန္က အဲအမ်ိဳးသားက သူ႔အိမ္ေနာက္ေဖးမွာ

တရားလက္လြတ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရွာေဖြဖမ္းဆီးမွဳမ်ားကို

ငါးသြားဖမ္းတာ။ စစ္သားေတြ႕လို႔ ေျပးတာ။ အနီး
အနားမွာရွိတဲ့ ေနအိမ္ေတြကိုလည္း ရွာတာ ေဖြ

သံသယရွိသူကို မေတြ႕ရွိပါက မိသားစု

တာလုပ္ခဲ့တယ္” ဟု သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခု

ဝင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္ရွိ ေရႊေငြမ်ားႏွင့္

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

q·qyrHiqUkiu
metWÁrHip>k
miq.,suwcjm[.,kiu
fmj,SJ,\Kcj,×Hcj<
enaimjrHi
eräecWm[.,×Hcj<
afiu,tnjpsËvj,m[.,
luykjf[kjSJ,\Kcj,m[.,kiulvj,
at.,aSJ,mrHi
k[ê,lWnjen]kqvjâ
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rGefvlxktoH

er,et.cjpiucj,tWcj mWnjlkjnkjkiucjafWYÁqsjtsjKu
epãep>kjl.´ Skje]k,et.cj,K·l.mvjkiu edqK·m[.,siu,rimj

စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၁

ေဒသခံမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲၿပီး ေငြေၾကးေတာင္း
ခံျခင္းမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္

ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း

က်ဳံကညာေက်းရြာတစ္ဝိုက္တြင္

ယခုရက္ပိုင္း

ယခုအသစ္ေပၚေပါက္လာေသာလက္

အတြင္း မြန္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သစ္တစ္ခု ေပၚ

နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္

ေပါက္လာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္

ေရွာင့္ေရးတပ္မေတာ္” ဟု အမည္ရေၾကာင္းသိ

အရ သိရွိရသည္။

ရေသာ္လည္း မည္သူက ေခါင္းေဆာင္သည္၊ရပ္
တည္ခ်က္

အဆိုပါလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သစ္ကၿပီးခဲ့

“မြန္ျပည္ကာကြယ္ေစာင့္

မည္သို႔ရွိသည္၊ အင္အားမည္မၽွရွိ

သည္ကို မသိရွိရေသးေခ်။

epãl.\pnj|pJâ k[Õ·kv.BkjmH.

သည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ က်ဳံကညာေဒသခံမ်ား
ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း လူမွဳကြန္ရက္မ်ားတြင္ေဖာ္
ျပထားသည္။

“ေဒသခံေတြေျပာတာကေတာ့
ဝတ္စုံအျပည့္နဲ႔

စစ္

လက္နက္ေတြလည္း မ်ိဳးစုံပဲ။

ပခုံးထမ္းလက္နက္ႀကီးေတြပါ,

ပါတယ္ေျပာ

“မြန္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သစ္တစ္ခု ေပၚ

တယ္။ အင္အား (၂၀) (၃၀) ေလာက္ ရွိမယ္

လာျပန္ၿပီ။ က်ဳံကညာဘက္မွာ လွဳပ္ရွားေနတယ္

ေျပာေနၾကတယ္။ ဘာအဖြဲ႕လည္းဆိုတာေတာ့

ေျပာတယ္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးဘူး” ဟု ေခါဇာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ေတာ့ ေရာက္

မလာေသးဘူး။ သူတို႔က ေဒသခံျပည္သူေတြနဲ႔

ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ေျပာပါသည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သစ္

ေပၚေပါက္

လာသျဖင့္ ယခင္ကာလကဲ့သို႔ပင္ ဆက္ေၾကး
ေတာင္းခံျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာ

စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္

မည္ကို ေဒသခံမ်ားကို စိုးရိမ္ေနၿပီး သတိဝီရိယ

ေတာင္ပိုင္း၌ မြန္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ား အ

ျဖင့္ သြားလာလွဳပ္ရွားေနရေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ိဳးမ်ိဳးေပၚေပါက္လာၿပီး ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊
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lHÕpjrH.,entyje\p.tyjâ
kºWnjet.jtiu²Bkjet.<
er.kjml.eq,BU,â
qUtiu²k

ေတြ႕ဆုံၿပီး သူတို႔ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွင္းျပေနတယ္
လို႔ ၾကားတယ္” ဟု ေခါဇာၿမိဳ႕က ေဒသခံတစ္ဦးက

mWnjlkjnkjkiucjafWYÁqsjtsjKu

edqK·\pvjqUetWnY²etWÁSu·|pJ,
qUtiu²rpjtvjK[kjkiu
rHcj,\pentyjliu² ]k.,tyj
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

rGefvlxktoH

er,\mÕi<nyjtWcj D.tja.,Kkiu tsjyUnsjlºHcj (600) k[pjaTi
tiu,ek.kjmvj\fsjq\fcj< ae\KK·lUtnj,s.,m[., piumiu]kpjtvj,rnjrHi
စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၁

ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခင္ကတည္းကပင္
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ တစ္ယူနစ္လၽွင္ (၅၅၀)က်ပ္

လည္း ပုဂၢလိကဓာတ္အားသုံးစြဲရသည့္ ေရးၿမိဳ႕
နယ္တြင္ မည္သည့္ကင္းလြတ္ခြင့္မွ မရရွိခဲ့ေခ်။

နိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းႏွင့္ COVID-

ျဖင့္ ဝယ္ယူသုံးစြဲေနရၿပီး ယခုအခါ စက္သုံးဆီေဈး

19 ကူးစက္ေရာဂါ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပည္သူ

ႏွဳန္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္အားေပးေဝး

အမ်ားစုမွာ အလုပ္အကိုင္ဆုံးရွဳံးၿပီး ဝင္ေငြထိခိုက္

သည့္ကုမၸဏီက တစ္ယူနစ္လၽွင္ က်ပ္ (၆၀၀)

လၽွပ္စစ္မီတာခက်ေတာ့ တစ္ျခားၿမိဳ႕နယ္က တစ္

ေနသည္။

အထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယူနစ္ (၅၀) ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးၿမိဳ႕နယ္က တစ္ယူ

၎ျပင္

ကုန္ေဈးႏွဳန္းျမင့္တက္လာ

ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ စားဝတ္
ေနေရးမွာ ၾကပ္တည္းလ်က္ရွိသည္။

“အေျခခံလစာကေတာ့

အတူတူပဲ။

နစ္ (၆၀၀)။ ဒါကေတာ့ မတရားဘူး” ဟု ေရးၿမိဳ႕ခံ
“ေရးၿမိဳ႕နယ္က နဂိုကတည္းက တစ္ယူ

တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

နစ္ကို (၅၅၀) ေပးေနရတာေလ၊ တစ္ျခားၿမိဳ႕နယ္
ပုဂၢလိကကုမၸဏီက ေပးေဝသည့္ လၽွပ္

ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ေဈးအႀကီးဆုံးပဲ။ အခု တစ္ယူနစ္

စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ စားဝတ္ေန

စစ္ဓာတ္အားကို သုံးစြဲေနရသည့္ မြန္ျပည္နယ္

ကို (၆၀၀)ဆိုေတာ့လည္း ကိုယ္က ဘာမွ မတတ္

ေရးၾကပ္တည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုစက္တင္ဘာလမွစ၍ ဓာတ္

နိုင္ဘူး။ လၽွပ္စစ္က မသုံးလို႔လည္း မရဘူးေလ။

အေနျဖင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားလည္း ပိုမို

အားအသုံးျပဳခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သျဖင့္

လၽွပ္စစ္မသုံးဘဲ ဂတ္စ္သုံးမယ္ဆိုရင္လည္းဂတ္စ္

ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ပိုမိုၾကပ္တည္းလာ

ကလည္း ေဈးတက္ေနတာပဲ” ဟု အဆိုပါလုပ္ငန္း

ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရွင္က ညည္းညဴပါသည္။

ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမတ္သူရ၊ Southern
Myanmar

“ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေတာင္ အခက္အခဲ
ျဖစ္ေနတာ

အေျခခံလူတန္းစားဆိုရင္

ေရးၿမိဳ႕နယ္သည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက

ေနာက္ဆက္တြဲ

Development

ႏွင့္

Bedok

Construction and Engineering ကုမၸဏီတို႔က

ဘယ္

ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို မရရွိသျဖင့္

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား

ေလာက္ၾကပ္တည္းလဲ ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့ ” ဟု

ပုဂၢလိကကုမၸဏီထံမွ ဓာတ္အားဝယ္ယူသုံးစြဲေန

ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရးၿမိဳ႕က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါ

ရသည္။ COVID-19 ဒုတိယလွိဳင္းကာလတြင္

သည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အိမ္သုံးလၽွပ္စစ္သုံးစြဲမွဳတြင္

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေန

ယူနစ္ (၁၅၀) အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ခ်ိန္တြင္

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။
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rGefvlxktoH

\pvjqU²et.jlHnjer,kiu tnj\pnjrnjatWkj \pvjqU²ssjfWYÁrnj
ssjek.cjsJk rpjek[,aupjK[Õpjer,mHê,m[.,×Hcj< Tpjm·v§i×HiÕcj,

စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၂၁

မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံ(ျပည္သူ႔စစ္သတ္မွတ္
“ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ ထြက္လာတာ

အေရအတြက္) မျပည့္တဲ့ရြာေတြ ျပန္ျဖည့္ထားဖို႔

လုံျခဳံေရးအရ စိန္ေခၚျခင္းခံေနရသည့္

မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အရင္ကရွိတဲ့အင္အားကိုပဲ

ေတာ့

အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္

စာရင္းယူတဲ့ပုံစံမ်ိဳးေပါ့။ ဥပမာ ရြာတစ္ရြာမွာဆို

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာပါ သည္။

ေရးကို တန္ျပန္ရန္အတြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္

(ျပည္သူ႔စစ္) အမာခံအင္အား (၁၀) ေယာက္၊

ျပည္သူ႔စစ္အင္အား အျပည့္အဝထားရွိရန္ သက္

အရန္အင္အား အေယာက္ (၃၀) ရွိရမယ္ေပါ့။

ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ေဒသရပ္

ဆိုင္ရာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိဳင္း

တစ္ခ်ိဳ႕ရြာေတြဆို အမာခံ (၂၀) အရန္ (၅၀) ရွိရ

ရြာ ကာကြယ္ေရးထက္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္၏

လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

မယ္ အဲလိုမ်ိဳး။ လူျပန္စုၿပီး သင္တန္းျပန္ေပးမယ္

အရန္အင္အားအျဖစ္သာ

ဘာညာေတာ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ မရွိေသးဘူး” ဟု

သျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ

မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္နီးစပ္သူ

မ်ားမွာ အကာအကြယ္ရရွိရမည့္အစား ဝန္ထုပ္

တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ဝန္ပိုးသာျဖစ္ေနသည္။

ျပည္သူ႔စစ္အင္အားစုေဆာင္းရန္ ယ
ခင္လကတည္းက

စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္

ေျပာထားတာ ဟုတ္တယ္”

မုဒုံၿမိဳ႕နယ္

ထားရွိထားျခင္းျဖစ္

လည္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္မည့္သူ မရွိ
သည့္အတြက္ ယခုတစ္ဖန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား
ႏွင့္

ထပ္မံညႇိႏွိဳင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု

ဆို

သည္။
ျပည္ သူ ႔ေ တာ္ လွ န္ေ ရးစတင္ေ ၾကာင္း

စစ္ေကာင္စီႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားကလည္း
ျပည္သူ႔စစ္ (ျပန္လည္) ဖြဲ႕စည္းရန္ ရွိေၾကာင္း၊

ေက်းလုံျခဳံေရးေပါ့။

ေက်းရြာမ်ားတြင္ လိုက္လံစည္း႐ုံးေနမွဳမ်ား လုပ္

လာရင္ စစ္တပ္ရဲ့အရန္အင္အား ျဖစ္လာတာေပါ့။

ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

မြန္ျပည္နယ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕ဖို႔လုပ္တာကေတာ့

ေျပာဆိုမွဳမ်ား ရွိေန

သည္။

တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္

တာပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ မြန္ျပည္
“ကၽြ န္ေ တာ္ တို ႔ ရြာေတြ ဘ က္ ကိုေ တာ့

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား

ၿမိဳ႕နယ္စစ္ေကာင္စီက တစ္ရြာကို အေယာက္

တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အင္အား စုေဆာင္းရန္ စီစဥ္ေန

(၂၀) ထားရွိရမယ္လို႔ ေျပာလာတာ ရွိတယ္။

ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား

ဝင္တဲ့လူ ရွိသလို မဝင္တဲ့လူလည္း ရွိတယ္။ ဝင္ၿပီး

ႏွင့္နီးစပ္သည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္က ေျပာပါ

ျပန္ထြက္တဲ့လူလည္း ရွိတယ္။ သတင္းေတြက

သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ။
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ဒါေပမယ့္ ကိစၥတစ္ခုခုျဖစ္

စစ္တပ္က သူတို႔အရန္အင္အားအတြက္ ျပင္ဆင္

ေၾကညာထားသည့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုး
ရႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို

“ျပည္သူ႔စစ္ကေတာ့ အဓိက, က ရပ္

သစ္ပါတီဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးက သုံးသပ္ပါသည္။

စစ္သင္တန္းေပးတာမ်ိဳးေတာ့
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

rGefvlxktoH

mWnj\pvjqsjp>tJTinj,K[Õpjnyje\mtWcj COVID-19 k.kWyjeS,
pTma}kimj Tiu,×H·

dJer.g>k
k.kWyjeS,
Tiu,lvj,\fsjtyj´
mTiu,rcjlY\fsjt.pYâ
aYd>e]k.cj<
kºWnjet.jket.<
mTiu,BU,
စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၂၁
၂၀၂၁

စက္တင္ဘာလ

တတိယရက္ သတၱပတ္မ်ားတြင္

ဒုတိယႏွင့္
မြန္ျပည္သစ္

ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ အဓိက,ကပါတီ

ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မၽွင္ဝါးကုန္းေက်းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦး

ဝင္စစ္သားေတြနဲ႔ သူတို႔မိသားစုဝင္ေတြ ေနာက္

က ေျပာပါသည္။

ၿပီး

သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔

ရြာသူရြာသားေတြကို

ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးခဲ့တာပါ” ဟု

ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ

မိသားစုဝင္မ်ား၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းကူညီလုပ္ကိုင္

နိုင္ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာပါသည္။

သထုံခ႐ိုင္

တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ

ရြာသူရြာသားမ်ားကို

ကာကြယ္ေဆး

ပထမအႀကိမ္

ေနာက္ တစ္နာရီခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ကာ အေျခ

COVID-19

သထုံ ခ ႐ို င္ မြ န္ျ ပည္ သ စ္ ပါတီ အ တြ က္

ထိုးႏွံေပးေနၿပီ

ကာကြယ္ေဆးအေရအတြက္ (၈၅၀) သာ ရရွိ

ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသာ္လည္း

အေနေကာင္းမြန္မွ ေနာက္လူမ်ားက ထိုးႏွံၾက
ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုးႏွံရန္စာရင္းေပးထားသူ

(၁,၅၀၀) နီးပါးရွိသျဖင့္ က်န္ရွိသူမ်ားကို ေနာက္
COVID-19 ကာကြယ္ေဆး အလုံးေရ
(၅,၀၀၀) ကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနကမြန္ျပည္

အေနျဖင့္

ထိုးရာတြင္ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ေဆးထိုးၿပီး

ေနသူမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္း
မ်ားႏွင့္

ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား

ကာကြယ္ေဆးအေပၚ သံသယရွိေနသျဖင့္ ေဆး

တစ္ႀကိမ္ထိုးႏွံမည့္အစီအစဥ္တြင္

ပါဝင္နိုင္ရန္

စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒီေရာဂါက ကာကြယ္ေဆး ထိုးလည္း
ျဖစ္တယ္၊ မထိုးရင္လဲ ျဖစ္တာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မထိုးဘူး”

သစ္ပါတီထံ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သျဖင့္ ၎ကာ

ဟု ေရးေခ်ာင္း

ဖ်ားေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ကြယ္ေဆးမ်ားကို ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမွ ျပည္သူ
မ်ားအား ထိုးႏွံေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီ ထိ န္း ခ်ဳပ္ ရာေဒသရွိျ ပည္ သူ မ်ား
အေနျဖင့္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ ထား

ကာကြယ္ေဆးထိုးရာတြင္

အခက္

အခဲတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝယ္ခ႐ိုင္၊ သထုံခ႐ိုင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ရွိ ေက်းရြာ
မ်ားအျပင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အနီးအနားရွိေက်းရြာမ်ား

“ ရြာသားအမ်ားစုက တ႐ုတ္ေဆးျဖစ္
လို႔

မထိုးရဲၾကတာ

မ်ားတယ္။

ပါတီဘက္က

ေဆြးေႏြးမွဳ(ပညာေပးမွဳ)ေတြ လုပ္ရတယ္။ ကာ
ကြယ္ေဆး (၂) ႀကိမ္ ထိုးၿပီးရင္ ေရာဂါမကူးေတာ့

“ မြန္ျပည္သစ္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမက လူ

ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာမ်ားတြင္

အမ်ားစုက

မွတ္ပုံတင္

မရွိၾကတာမ်ားတယ္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံးေပးခဲ့သည္။

မွတ္ပုံတင္အရင္လုပ္ၿပီးမွ

ကာကြယ္ေဆးထိုးရ

ဘူးလို႔ေတာ့ မေျပာနိုင္ေပမယ့္ ေသဆုံးႏွဳန္းေတာ့
ေလ်ာ့က်မယ္လို႔

ယုံၾကည္ထားပါတယ္”

နိုင္ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာပါသည္။

တာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ စက္
“ အစိုးရက်န္းမာေရးဌာနက သားဖြား
ဆရာမေတြနဲ႔

ပူးေပါင္းၿပီး လူ (၈၅၀) ဦးကို

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

တင္ဘာ (၁၇) ရက္ေန႔မွ ေဆးစထိုးရတယ္” ဟု
မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ ၾကာအင္းဆိပ္
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“ဒီအဖြဲ႕က ေပၚလာတာ ႏွစ္လသုံးလပဲ

တည္းမွာ

ေတာင္းတာမဟုတ္ဘူး။

အဲတစ္

ရွိေသးတယ္။ အခုမွမဟုတ္ဘူး ေပၚလာကတည္း

ေလၽွာက္ ရြာအကုန္လုံးထိတာပဲ။ (ဒီေဒသက)

က ေငြေတာင္းေနတာ။ ဒီတစ္ေခါက္ေတာင္းတာ

ခလရ (၃၁) နဲ႔ နီးေနတာပဲေလ။ သူတို႔ဘယ္လို

က အရင္ေတာင္းတုန္းက သူတို႔ကို မေပးရေသး

လွဳပ္ရွားၾကလဲ

တဲ့သူေတြကို ေတာင္းတာ။ သူတို႔က ရြာထဲကို

နားလည္မွဳ ယူထားလား ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံသယ

ဝင္လာၿပီး

ျဖစ္မိတယ္” ဟု အဆိုပါေဒသခံက ဆက္ေျပာပါ

ဥကၠ႒ကို ဖမ္းၿပီး လက္ကိုင္ဖုန္းပါ

သိမ္းလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ပိုက္ဆံမေပးရေသးတဲ့

မေျပာတတ္ဘူး။

အခ်င္းခ်င္း

သည္။

အိမ္ေတြ လာေပးပါဆိုၿပီး ရြာလွည့္ၿပီး လိုက္ေအာ္
တယ္။ သိန္း (၂၀၀) ေလာက္ ထပ္ရသြားတယ္”

စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၂၁

ဟု ေခါဇာေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

က်ဳံကညာေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
အေနျဖင့္ အနည္းဆုံး ေငြက်ပ္ (၇) ေသာင္းမွ
အမ်ားဆုံး က်ပ္ (၁) သိန္းအထိ ဆက္ေၾကးေပးခဲ့

“မြ န္ျ ပည္ ကာကြ ယ္ေ စာင့္ေ ရွာ က္ေ ရး
တပ္မေတာ္” ဟု ၎တို႔ဘာသာ နာမည္ ေပးထား

က်ဳံကညာတစ္ခုတည္းတြင္ မဟုတ္ဘဲ

သည့္ မြန္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ရက္

ေရးေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မိေထာလွာႀကီး၊ မိေထာ

ပိုင္းအတြင္းက မြန္ျပည္နယ္ ေရးျမဳိ့နယ္ ေတာင္

လွာငယ္ႏွင့္

ပိုင္း က်ဳံကညာေက်းရြာရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွ

အဆိုပါလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ဆက္ေၾကးေတာင္း

အႀကိမ္ေျမာက္

က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ခန္႔ ဆက္ေၾကးေတာင္းခံသြား

ခံေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မန္က်ည္းေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း

ရေၾကာင္း သိရသည္။
က်ဳံကညာေက်းရြာတြင္

အိမ္ေၿခ

(၃၀၀) ခန္႔ ရွိၿပီး ယခုအႀကိမ္သည္ ဒုတိယ
ဆက္ေၾကးေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္

ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
“ ၾကည့္ရတာေတာ့ က်ဳံကညာတစ္ခု
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ေအာက္တိုဘာ ၉၊ ၂၀၂၁

အခုညႊန္ၾကားလာတယ္” ဟု က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္

စစ္ေကာင္စီႏွင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမွဳကို
(National

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အေျခစိုက္ မြန္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက

ယႏၲရားကို

ေျပာပါသည္။

ျခင္း မရွိသျဖင့္ ေပါက္ကြဲမွဳမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အဖြဲ႕

ဆန္႔က်င္သည့္ အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳး
သားညီညြတ္ေရးအစိုးရ

စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္

ေအာက္ေျခအထိျဖန္႔က်က္ထားနိုင္

ဝင္မ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမွဳမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြား

Unity

စစ္ေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားကို

Government) ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕

ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ စစ္တပ္ပိုင္ တယ္လီဖုန္းတာဝါတိုင္

မ်ား ( People Defense Forces) ၏ လွဳပ္ရွားမွဳ

မ်ားကို ဖ်က္စီးျခင္း၊

သတင္းမ်ားကို ၎တို႔ထံအခ်ိန္မီေပးပို႔ရန္ စစ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို

ေကာင္စီက ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္

မၾကာခဏျဖစ္ပြားလာသျဖင့္

သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ လက္ေအာက္ရွိလက္နက္

ရပ္ေက်းအာဏာပိုင္မ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ဖိအားေပး

ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဖိအားေပးညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း

လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနေသာ္လည္း သတင္းအတိအက်ရယူနိုင္ျခင္း
မရွိေခ်။

စစ္ေကာင္စီခန္႔ ရပ္ေက်း
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား
စစ္ေကာင္စီက

သိရသည္။
“သတင္းပို႔ရမယ္ဆိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေဖာက္ခြဲျခင္းမ်ားအပါအဝင္စစ္ေကာင္

မွဴးေတြအတြက္က အခက္အခဲျဖစ္လာၿပီ။ သူတို႔

စီ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ပ်က္ျပားေစရန္ရည္ရြယ္

လုပ္တဲ့ကိစၥကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ဘယ္လို

လုပ္ေဆာင္မွဳမွန္သမၽွကို ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား

ႀကိဳသိမလဲ။ သတင္းပို႔ရမယ္ဆိုေတာ့ အေျပာက

က မပ်က္မကြက္သတင္းေပးပို႔ရန္ ဖိအားေပးေန

ေတာ့ လြယ္တာေပ့ါ။ တကယ္က အခက္ဆုံးပဲ။

ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းမပို႔နိုင္ရင္ အလုပ္မလုပ္တဲ့သူျဖစ္သြား
မယ္။

သတင္းပို႔ျပန္ေတာ့လည္း

ဟိုဘက္က

“အဓိက,က သတင္းၾကားတာနဲအ
႔ လ်င္

လာသတ္ဦးမယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ၾကားညပ္တာပဲ”

အျမန္ သတင္းပို႔ဖို႔ပဲ။ မျဖစ္ခင္ သတင္းႀကိဳပို႔ေပး

ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသိုင္းအဝိုင္း

ဖို႔။ ျဖစ္ၿပီးသားကိစၥေတြကိုေတာ့ ပို႔စရာမလိုဘူး။

ႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

သတင္းလက္ဦးမွဳရဖို႔က အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥဆိုၿပီး
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စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁

တင္းၾကပ္လာသည္။

ကို ေထာက္ခံသည့္ ႐ုပ္ပုံႏွင့္စာသားမ်ားကို ေတြ႕
ရွိသည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးၿပီး သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕မ ရဲ

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ား

“အရင္က စစ္ေဆးတယ္ဆိုလည္း ေမး

အတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သစ္မ်ား ေပၚေပါက္

မြန္ျပည္နယ္တြင္

တာျမန္းတာ သိပ္မရွိပါဘူး။ အခုကေတာ့ ေတာ္

လာၿပီး

ေတာ္ေလးကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္စစ္ေဆးတယ္။

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ၎တို႔၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားကို

ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္

ခိုက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ လုံျခဳံေရးအရ
ေဆးေမးျမန္းမွဳမ်ား

စစ္

တင္းၾကပ္လာေၾကာင္း

သိရသည္။

ၿပီးေတာ့
တယ္။

စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။

စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြလည္း မ်ားလာ
သံျဖဴဇရပ္မွာဆို

တစ္ဂိတ္ၿပီးတစ္ဂိတ္

စစ္ၿပီးထပ္စစ္ျပန္ အဲလိုျဖစ္ေနတယ္” ဟု သံျဖဴ
ဇရပ္-မုဒုံ

ေအာက္စီဂ်င္အိုးမ်ား

ကူညီသယ္

ေဆာင္ေပးေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းအတြင္း မြန္ျပည္နယ္
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕

People

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္

ေရးၿမိဳ႕နယ ျပည္သူ႔

ေန႔တြင္လည္း ဘုရားဖူးသြားသည့္လူငယ္ (၁၂)

ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ Ye People Defense Force

ဦးကို ေဖာင္စိန္တိုးဂိတ္တြင္ စစ္ေဆးရာ ၎တို႔၏

(YPDF)၊ မြန္ျပည္ကာကြယ္ေရးတပ္ Mon State

လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားတြင္

Defense Force (MSDF)၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ကာကြယ္

အစိုးရ (NUG – National Unity Government)

Defense Force (MPDF)၊

Mon

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး

ေရးအထူးအဖြဲ႕ Ye Special Task Force (YSTF)
စသည့္ အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္သည့္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သစ္မ်ား

ေပၚေပါက္လာခဲ့

သည္။
အဆို ပါလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ မ်ားသည္
စစ္ေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားႏွင့္ ၎တို႔၏
စီးပြားေရးေဒါက္တိုင္မ်ားကို

တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိ

သည္။
“အခုတေလာ ဖုန္းတိုင္ေတြကို မိုင္းခြဲ
တာ၊ (စစ္ေကာင္စီရဲ့) စစ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြကို
ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးတာေတြက ခဏခဏျဖစ္လာ
တယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာေတာ့ စစ္ေဆးေရးေတြလည္း
တင္းၾကပ္လာတာေပါ့။

ဒီလိုတင္းၾကပ္တာက

အၿမဲတမ္းလိုလိုလည္း

ျဖစ္သြားနိုင္တယ္။

မဆိုင္တဲ့သူေတြကိုလည္း

စစ္ေဆးေမးျမန္းေန

ေတာ့ ခရီးသြားေတြ အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြေတာ့
အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့။ တစ္နာရီၾကာမယ့္ခရီးက
ႏွစ္နာရီျဖစ္သြားတာေပါ့” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္-ေရး
ကု န္ စ ည္ ပို ႔ေ ဆာ င္ေ ရး ယာ ဥ္ေ မာ င္း တ စ္ ဦး က
ေျပာပါသည္။
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း

ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္

ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဖာက္ခြဲမွဳမ်ား ေန႔စဥ္ရက္
ဆက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္

ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္

ဂိတ္စခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမွဳမ်ား အထူး
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။
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ခ်က္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ တစ္ဦးေသဆုံးေၾကာင္းသတင္း
ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု ပစ္သတ္ခံရသူ၏မိသားစု
ဝင္မ်ားက ေျပာပါသည္။
“သူတို႔ (ရဲနဲ႔စစ္တပ္) ေျပာတဲ့အတိုင္း
ေခါင္းညိတ္ (လက္ခံ) ေနရတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနၿပီ။
ဒီမွာေနတဲ့သူ ဘယ္သူ႔ေမးေမး သူ႔အေၾကာင္းက
အကုန္လုံးအေကာင္းခ်ည္းပဲ။ေသနတ္နဲ႔ပစ္တယ္
ဆိုလည္း မေသနိုင္တဲ့ေနရာ ပစ္ေပါ့၊ ခုက်ေတာ့
ေသတဲ့အထိ ပစ္သတ္ရတာလား။ အခုက အျပစ္
မဲ့ျပည္သူေတြ

မတရားသတ္ျဖတ္ခံေနရတာကို

ေတြ႕ေနရတယ္” ဟု အစ္မျဖစ္သူက ဆက္ေျပာ
ပါသည္။
မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ရဲနိုင္ဦး ပစ္
သတ္ခံရမွဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

အမွဳမဖြင့္လိုေတာ့

ေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူရဲနိုင္ဦးအား ေကာင္းမြန္စြာ
သၿဂႋဳဟ္နိုင္ရန္အတြက္

႐ုပ္အေလာင္းကိုသာ

စစ္ေကာင္စီက ျပန္လည္ေပးအပ္ေစလိုေၾကာင္း
သိရသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရးဘက္ျခမ္းမွာ အေျခ
အေနက အရင္လိုမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ညဘက္
အျပင္ထြက္ရင္
စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၁

(၉) နာရီေက်ာ္ကတည္းကပင္ ေနအိမ္မွ ထြက္
သြားခဲ့သည္။

နယ္ ေရး-ေခ်ာင္းေတာင္တံတားဂိတ္တြင္

လုံျခဳံ

“ ကၽြန္မေမာင္ေလးက
စိတ္မမွန္ဘူး။

မယ္။ ၿခံသြားတာ၊ ရြာျပင္သြားတာကအစေပါ့။
ေသဆုံးသူက

ထိုင္းကေန ျပန္ေရာက္တာ (၂)

ရက္ေလာက္ပဲ ရွိေသးေတာ့ ဒီကအေျခအေနေတြ

၂၀၂၁ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔
ည (၇) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးျမဳိ့

ေတာ္ေတာ္ေလး သတိထားရ

သိပ္ၿပီးေတာ့

အိမ္ျပန္မေရာက္ေတာ့ အေမက

ေရးရယူေနေသာ စစ္ေကာင္စီ၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက

လည္း သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ သြားလည္ေနတာလား၊

စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းကို လက္မခံဘဲ ထြက္ေျပး

ဘာလားေပါ့။ ည (၇) (၁၅) မိနစ္က်မွ ေခါဇာနယ္

သည္ဆိုကာ ရြာသားတစ္ဦးကို ပစ္သတ္လိုက္

ေျမရဲစခန္းက ဖုန္းဆက္လာတယ္။

ကိုလည္း မသိဘူး။ ေျပာရရင္ လမ္းမွာ(အေၾကာင္း
မရွိဘဲ) ပစ္သတ္ခံေနရတာေတြ ေတြ႕လာရတယ္”
ဟု ေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပါက္ကြဲမွဳမ်ား ျဖစ္
ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း

ေၾကာင္း သိရသည္။
ကၽြန္မတို႔က ေမာင္ေလးကို ျပန္ေတြ႕လို႔
ပစ္သတ္ခံရသူသည္ အသက္ (၂၇)

အေၾကာင္းၾကားတာထင္ေနတာ။ ဒါေပမယ့္ စစ္

ႏွစ္အရြယ္ ကိုရဲနိုင္ဦးျဖစ္ၿပီး ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေခါဇာၿမိဳ႕

ေဆးတာကို ထြက္ေျပးလို႔ ပစ္သတ္လိုက္တယ္လို႔

ရပ္ကြက္ (၂) တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ရဲစခန္းက ေျပာလာတယ္” ဟု အစ္မျဖစ္သူက

သည္။ ၎သည္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ေျပာပါသည္။

လည္းေကာင္း၊

ညဘက္အျပင္ထြက္လၽွင္
လုပ္ငန္းခြင္သြားေရာက္လၽွင္

လည္းေကာင္း အေျခအေနအခ်ိန္အခါကို ၾကည့္
ၿပီး အထူးသတိထားေနရေၾကာင္း

ေရးၿမိဳ႕နယ္

ေဒသခံတစ္ဦးက မြန္လူထုအသံကို ေျပာပါသည္။

လာသည္မွာ (၂) ရက္ခန္႔သာ ရွိေသးသည္ဟု
ဆိုသည္။

စစ္ေကာင္စီဘက္ကမူ

ေရး - ေခ်ာင္း

ေတာင္တံတားဂိတ္တြင္ သားအဖႏွစ္ဦးဆိုင္ကယ္
စက္တင္ဘာ

(၂၈)

ရက္ေန႔တြင္

ေသဆုံးသူက ကြမ္းယာဝယ္မည္ဟုဆိုကာ မနက္

12

စီးနင္းလာစဥ္ စစ္ေဆးရန္ ရပ္တန္႔ခိုင္းရာစစ္ေဆး
မွဳကိုလက္မခံဘဲ ထြက္ေျပးသျဖင့္ ေသနတ္ (၅)
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

rGefvlxktoH

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။
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rGefvlxktoH

a\psjmY<arpjq.,tsjxJ, ae]k.cj,mY<psjqtjK·rqvj<aepã mWnjniucjc·er,
acja.,sum[., ×HÕtjSitjenqvj<atWkj \psjtcjewfnjmHÕm[.,rHien
မဟုတ္ဘဲ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ၿပီးမွ ပစ္သတ္ျခင္းျဖစ္
နိုင္ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားက သံသယရွိေနၾက
သည္။
“ရဲနိုင္ဦးကို ဗမာစစ္တပ္က ပစ္သတ္
တဲ့ကိစၥမွာ မြန္ပါတီ

(၂)

ခုစလုံးက (ကူညီဖို႔)

တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္/မ ျမင္တယ္။ မြန္
ျပည္သစ္ပါတီေရာ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီပါ တစ္ခု
ခုေတာ့ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသင့္တယ္။ မြန္ညီညြတ္
ေရးပါတီကေတာ့ ပိုတာဝန္ရွိတာေပါ့” ဟု ေရးၿမိဳ႕
နယ္မွ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
နိုင္ငံေတာ္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ

တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေနရာယူထားသည့္ မြန္ညီ
ညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္

ပါတီက မဲအျပတ္အ

သတ္ အနိုင္ရရွိထားသည့္နယ္ေျမတြင္ အပစ္မဲ့
ျပည္သူကို အေၾကာင္းမဲ့သတ္ျဖတ္မွဳအေပၚ ႏွဳတ္
ဆိတ္ေနသျဖင့္ ေရးေတာင္ပိုင္းေဒသခံ အေတာ္
မ်ားမ်ားက ေဝဖန္ျပစ္တင္ေနၾကေၾကာင္း သိရ
သည္။
ရဲနိုင္ဦးကို စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက
အေၾကာင္းမဲ့သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္

အေျခခံလူ႔

အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူ
ထုအေပၚ စစ္ရာဇဝတ္မွဳကို

ေျပာင္ေျပာင္တင္း

တင္း က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသား
ေကာင္စီ (ဩစေၾတလ်ား)၊

အာဏာရွင္ကိုဆန္႔

က်င္ေသာ မြန္လူငယ္အင္အားစုႏွင့္

မြန္အမ်ိဳး

သားကြန္ရက္တို႔က ေအာက္တိုဘာလ (၃)ရက္
ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၂၁

“ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္တုန္းက (မြန္ညီ
ညြတ္ေရး)ပါတီ မဲနိုင္ဖို႔ ေခါဇာေဒသကလူေတြ

၂၀၂၁ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္

ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကတာ ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့။ ခု ဒီေဒ

ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးျမဳိ့နယ္ ေခါဇာၿမိဳ႕မွ

သကလူေတြ ဒီလိုျဖစ္ေတာ့ ဘာအကူအညီမွ

အသက္ (၂၇) အရြယ္ အရပ္သားတစ္ဦးျဖစ္သူ

မေပးဘူး။ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနနဲ႔ တာဝန္

ရဲနိုင္ဦးကို စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေခ်ာင္း

မေက်ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္/ မျမင္တယ္” ဟု ေရး

ေတာင္ဂိတ္တြင္

ေတာင္ပိုင္းက မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္

အေၾကာင္းမဲ့ပစ္သတ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အျပစ္မဲ့အရပ္သားတစ္ဦးကို အေၾကာင္း

ဦးက ေျပာပါသည္။

မဲပ
့ စ္သတ္သည္အ
့ ေပၚ မြနန
္ င
ို င
္ ံေရးအင္အားစုမ်ား
က ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းမရွိဘဲ

ႏွဳတ္ဆိတ္ေနၾက

အဆိုပါအရပ္သားကို ပစ္သတ္ရာတြင္

သျဖင့္ ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ျပစ္တင္ေနၾက

စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသကဲ့သို႔

ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးခံရန္
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ျငင္းဆန္သျဖင့္

ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္မွထုတ္ေ၀သည္။

