×iucjc·er,fi×Hipjmém[.,kiu qtcj,aemH.cjK[rnjatWkj ep[.jpWYRäcjpWYm[.,kiu
ssjek.cjsJ a.,ep,k[cj,pen

စာမ်က္နွာ (၂) သုိ႕

ssjek.cjsJk vaK[injrH.efWmém[., SkjtiukjlupjeS.cj
l.q\fcj< \pvjqUlUTua]k., siu,rimjTitjlnj²mé \fsjpW.,

Inside
ssjek.cjsJtpjfWYÁwcjm[., Drone \fcj< tiukjKiukjK·r|pJ,en.kjpiucj,
pWYet.jm[.,tWcj Drone \fcj< RiukjkU,er,lupj\Kcj,kiu a.$.piucj m[.,t.,\msj

စာမ်က္နွာ (၄) သုိ႕

ek.<kritj×Hcj< k[iÕkjmer.tiu²tWcj mU,ysjeS,\p.,×Hcj<
Binj,s.RWkjqu·,sWYmé \mcj<tkjl.

စာမ်က္နွာ (၅) သုိ႕

a.$.qimj,tsj×Hsj\pvj< titjSitj\Kcj,qpitj m\pÕlupj]krnj
ssjek.cjsJk fia.,ep,
CCTV

စာမ်က္နွာ (၆) သုိ႕

ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၂
မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသခံကာကြယ္ေရး

tpjScj|pJ, \pvjqUtiu²= lépjrH.,mékiu (24) n.rJ es.cj<]kvj<
စာမ်က္နွာ (၇) သုိ႕

(People Defense Force – PDF)အဖြဝ
႕ဲ င္မ်ားႏွင့္ အာဏာရွငလ
္ က္ေအာက္တင
ြ ္
အလုပ္လုပ္ရန္ျငင္းဆန္ျခင္း (Civil Disobedience Movement – CDM) တြင္

mWnjlUcyjmUw>dtWcj 18 ×Hsj\pvj<qUtiucj, ssjméTmj,rnjp>rHi
စာမ်က္နွာ (၈) သုိ႕

ပါဝင္သူမ်ားကို ရွာေဖြရန္ဟုဆိုကာ စစ္ေကာင္စီလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက
ညအခ်ိန္ရွာေဖြမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္လာသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

စာမ်က္နွာ (၃) သုိ႕

စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

×iucjc·er,fi×Hipjmém[.,kiu qtcj,aemH.cjK[rnjatWkj
ep[.jpWYRäcjpWYm[.,kiu ssjek.cjsJ a.,ep,k[cj,pen

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ

ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၂

အေျခအေနမ်ားကို စစ္ေကာင္စီက ဖုံးကြယ္လိုေနၿပီး ျပည္သူမ်ား
မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္

ေအးခ်မ္းေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနထိုင္သြားလာေနေၾကာင္း ပုံေဖာ္လိုသျဖင့္

အတည္းဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို သတင္းအေမွာင္ခ်ရန္အတြက္

အဆိုပါေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားကို အားေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ မြန္လူ

ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားကို စစ္ေကာင္စီက အားေပးက်င္းပေနေၾကာင္း

မ်ိဳးေရးရာအခမ္းအနားမ်ားက်င္းပရန္ ရန္ပုံေငြက်ပ္သိန္း (၅၀၀)

ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ကို စစ္ေကာင္စီက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီး

“ေပါက္ကြဲမႈေတြ ပစ္ခတ္မႈေတြ ခဏခဏျဖစ္လို႔ ပြဲလမ္း

သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ေပါက္ကြဲပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ

သဘင္ေတြကို တားျမစ္ရမယ့္အစား ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲေတြကို အားေပး

တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး

ေနတယ္။ဂုဏ္ျပဳပြဲေတြ၊ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲေတြ၊ေရစက္ခ်ပြဲေတြအကုန္

အဆိုပါရာဇတ္မႈမ်ားကို ဖုံးကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတဝန္း ၿငိမ္သက္

ခြင့္ျပဳေပးတယ္။ ၾကည့္ရတာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္

ေအးခ်မ္းေနေၾကာင္း ျပည္သူလူထုကို လွည့္ဖ်ားရန္ စစ္ေကာင္စီ

ေနတာကို ဖုံးကြယ္ဖို႔ပဲေနမယ္” ဟု ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို

ကေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားကို အားေပးက်င္းပလ်က္ရွိသည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ေကာင္စီက လူသားျဖစ္
“ ေပါက္ကြဲမႈေတြ ခဏခဏျဖစ္ၿပီး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေန

တည္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္

တာကို သူတို႔က ျပည္သူလူထုကို မသိေစခ်င္ဘူး။ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရလို႔

အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ

ေျမာက္ျမားစြာကို

က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္လည္း

ဂုဏ္ျပဳပြဲေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပ်ံပြဲေတြကို (COVID-19 တားျမစ္

ထင္ရွားေသာသတင္းဌာနမ်ားကို

ခ်က္ေတြရွိေနေပမယ့္) ခြင့္ျပဳေပးေနတယ္။ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ

သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေထာင္ခ်ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ

က်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနတယ္ဆိုတဲ့ပုံစံမ်ိဳး ျမင္

မ်ားတြင္ သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ၎တို႔၏ရာဇ

ေစခ်င္ေနတယ္” ဟု မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံ

ဝတ္မႈမ်ားကို ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ပိတ္သိမ္းျခင္း၊

သတင္း

ေရးသမားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

စာမ်က္နွာ (၁) အဆက္

ssjek.cjsJk vaK[injrH.efWmém[., SkjtiukjlupjeS.cj l.q\fcj<
\pvjqUlUTua]k., siu,rimjTitjlnj²mé \fsjpW.,

Quote

arcjket.< (vBkj) ssjeS,tyjSiu
t.etWÁrKYtyjâ Kuet.< mhutjBU,´ v
tiucj,liuliussjentyjâ aTU,q\fcj<
em.jl|miÕcj´ q·\fêzrpjnY² er,|miÕÁetWmH.
piussjtyj

ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၂
မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသခံကာကြယ္
ေရး (People Defense Force – PDF)အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္လက္
ေအာက္တြင္

အလုပ္လုပ္ရန္ျငင္းဆန္ျခင္း ( Civil Disobedience

Movement – CDM) တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ရွာေဖြရန္ဟုဆိုကာစစ္ေကာင္
စီလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ညအခ်ိန္ရွာေဖြမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္လာ
သျဖင့္ ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္

စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန

ေၾကာင္း သိရသည္။

ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ သံသယျဖစ္ရင္ေတာ့ တစ္ခါတည္း ေခၚသြား

စစ္ေကာင္စီက ညအခ်ိန္ရွာေဖြမႈမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္
ေဆာင္လာသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈျဖစ္ပြား
ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ထူးျခားသည့္အေျခအေနျဖစ္ေပၚမွသာ ည
အခ်ိန္တြင္ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္
တြင္ ညအခ်ိန္ရွာေဖြမႈမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။

ဖမ္းေခၚခံရရင္ေတာ့

ျပႆနာအႀကီးႀကီးျဖစ္ၿပီပဲ။

အခုခ်ိန္မွာ သူတို႔က PDF တို႔ CDM တို႔ကို မည္းၿပီးရွာေနေတာ့
ညဘက္ေတြ သတိထားတာေကာင္းလိမ့္မယ္” ဟု အဆိုပါၿမိဳ႕ခံက
ေျပာပါသည္။
စစ္ေဆးရန္ ရပ္တန္႔ခိုင္းခ်ိန္တြင္ ရပ္တန္႔ေပးျခင္းမရွိပါ
က ပစ္မိန္႔ေပးထားသည္ဟု နီးစပ္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက

“အရင္ကေတာ့ (ညဘက္)စစ္ေဆးတယ္ဆိုတာေတြ႕ရ
ခဲတယ္။ ခုေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ညတိုင္းလိုလို စစ္ေနတယ္။ အထူး
သျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံျဖဴဇရပ္နဲ႔ ေရးၿမိဳ႕ေတြမွာ ပိုစစ္တယ္” ဟု
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ညအခ်ိန္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို စစ္ေကာင္စီလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕
ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္

တာပဲ။

စစ္သားႏွင့္ရဲ

အခိုင္အမာသိရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ရန္ကုန္မွမိသားစုတစ္စုကိုစစ္ေကာင္
စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေရးၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ရပ္တန္႔ေပးရန္
တားဆီးခ်ိန္တြင္

ခ်က္ခ်င္းမရပ္တန္႔ေပးသျဖင့္

ပစ္ခတ္ရာ

ကားေမာင္းသူ၏ဇနီး က်ည္ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့သည္။

တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကပူးေပါင္းလုပ္

ေဆာင္ေနၿပီး သံသယျဖစ္ပါက လက္ကိုင္ဖုန္းကိုပါ စစ္ေဆးေန
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

3

ssjek.cjsJtpjfWYÁwcjm[., Drone \fcj< tiukjKiukjK·r|pJ,en.kjpiucj,
pWYet.jm[.,tWcj Drone \fcj< RiukjkU,er,lupj\Kcj,kiu a.$.piucj
m[.,t.,\msj
ဇန္နဝါရီ ၈၊ ၂၀၂၂
၂၀၂၂ ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
ပုလဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေကာင္စီ
တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို Drone အသုံးျပဳၿပီး ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
အေျမာက္က်ည္ဆန္ကို Drone ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ၿပီး တိုက္ခိုက္
မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔စစ္သား
စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးအဖြ႕ (People Soldier’s Production
Team) က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့သည္။
ထိုသို႔ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕မ်ား Drone ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံ
ရၿပီးေနာက္ပိုင္း Drone အသုံးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊ Drone ျဖင့္
ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးေရး မျပဳလုပ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တား
ျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ပ်ံအခမ္းအနားမ်ား၊ ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲ
မ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိရာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမ်ားကအခမ္း
အနားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ Drone ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးလိုၾက
ေသာ္လည္း တားျမစ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရခဲ့ၾကေခ်။
“ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ Drone နဲ႔ ႐ိုက္ကူးတာက ေခတ္စား
လာေတာ့ သူတို႔လည္း Drone နဲ႔ ႐ိုက္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အုပ္

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ

ပ်က္

ျပားေနၿပီး စစ္ေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ေၾကာင္းက်ိဳးဆီ
ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို စိတ္ထင္တိုင္း
မၾကာခဏထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။
အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး ဆိုင္ကယ္မစီးရ၊ COVID-19 ကူးစက္
ေရာဂါကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွာေခါင္းစည္း မတပ္ရ၊ ေနကာ
မ်က္မွန္ မတပ္ရစသည့္ ႐ူးႏွမ္းေသာအမိန္႔မ်ားကို လုံၿခဳံေရး
အရဟုဆိုကာ ထုတ္ျပန္တားျမစ္ခဲ့ဖူးသည္။

ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တားျမစ္ထားတာဆိုေတာ့ Drone မသုံးရဲဘူး။
Drone အသုံးျပဳတာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တားျမစ္ပိတ္ပင္ထား
တယ္ဆိုပါေတာ့ ” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးေရးပညာရွင္
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
အာဏာမသိမ္းခင္ကာလက မြန္ျပည္နယ္ရွိ ပြဲေတာ္မ်ား
ကို Drone ကို အသုံးျပဳၿပီး မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးေရးမ်ားကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးပိုင္းက လုံၿခဳံေရးကို အေၾကာင္းျပကာ Drone အသုံးျပဳမႈကို
တားျမစ္ထားသည္။
“အရင္ကဆို ဘယ္ပြဲေတာ္ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုလုပ္လို႔ မွတ္

dJen.kjpiucj,mH. Drone nY² RiukjkU,t.k eKtjs., l.et.<
qUtiu²lvj, Drone nY² RiukjK[cj]ktyjâ d>epmY< aupjK[Õpjer,
piucj,k t.,\msjT.,t.Siuet.< Drone mqu·,rYBU,â Drone
aqu·,\pÕt.kiu aupjK[Õpjer,piucj,k t.,\msjpitjpcjT.,tyjSiup>
et.<

တမ္းဗီဒီယို႐ိုက္မယ္ဆို Drone နဲ႔ပဲ ႐ိုက္တယ္။ ခုေတာ့ စစ္တပ္
က Drone သုံးလို႔မရဘူးလို႔ ေျပာထားတယ္လို႔ သိရတယ္” ဟု
အဆိုပါပညာရွင္က ဆက္ေျပာပါသည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ek.<kritj×Hcj< k[iÕkjmer.tiu²tWcj mU,ysjeS,\p.,×Hcj<
Binj,s.RWkjqu·,sWYmé \mcj<tkjl.

ကို ခဏခဏ ဖမ္းမိတယ္။ မိရင္ ျပႆနာက ျဖစ္တယ္။မူးယစ္ေဆး

ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၂

ကေတာ့ သူတို႔ဆီကပဲ လာတယ္။ ဘိန္းစာ႐ြက္ေတြလည္းေရာင္း
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒ
သျဖစ္သည့္

ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

မူးယစ္ေဆးျပားႏွင့္ ဘိန္းစာ႐ြက္သုံးစြဲမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ျဖစ္

ဝယ္ေနၾကတယ္။ သူတို႔လူေတြပဲ လုပ္ေနၾကတာေလ၊ သာမန္႐ြာ
သားေတြကေတာ့ ဘယ္သူလုပ္ရဲမလဲ” ဟု ၎က ဆက္ေျပာ
ပါသည္။

ပြားလာေနေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ သထုံခ႐ိုင္ မူးယစ္ေဆးဝါး
မူးယစ္ေဆးဝါး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသျဖင့္

တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

မြန္

ျပည္သစ္ပါတီက ဖမ္းဆီးရမိသည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ၎တို႔၏သား
အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ယခင္က မူးယစ္ေဆး(WY)ျပား

သမီးမ်ား မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲေနသည္ကို ဆိုဆုံးမရန္မတတ္ႏိုင္

မ်ားကိုသာ သုံးစြဲမႈမ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္

သျဖင့္

ဘိန္းစာ႐ြက္သုံးစြဲမႈပါ ျမင့္မားလာၿပီး ေက်း႐ြာအားလုံးနီးပါးတြင္

ရွိသည္။

မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္

လာေရာက္အပ္ႏွံသည္မ်ားလည္း

ပ်ံ႕ႏွံ႔သုံးစြဲေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလတြင္ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ား
“အရင္ကေတာ့ ေဆးျပားေတြပဲ သုံးၾကတယ္၊ ဘိန္းစာ

ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာသျဖင့္ သုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း

႐ြက္ မရွိဘူး။ အခုကေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လူငယ္အားလုံးလို

အစားထိုးအေနျဖင့္ ဘိန္းစာ႐ြက္ျပဳတ္ရည္ကို သုံးစြဲလာၾကသည္။

လို ဘိန္းစာ႐ြက္ သုံးလာၾကတယ္။ ဖမ္းမိၿပီေဟ့ဆိုရင္ ဘိန္းစာ
“ဘိန္းစာ႐ြက္ေတြကေတာ့ ဒီေဒသကပဲ ထြက္တာေလ။

႐ြက္က အၿမဲပါတယ္” ဟု အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သိေနတာပဲ။ သုံးစြဲမႈကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ျမင့္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ရာေကာ့ကရိတ္၊က်ိဳက္မေရာ

တက္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖမ္းရင္ အဖမ္းခံရတဲ့သူေတြက

ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လက္နက္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ရန္ရွာျပန္တယ္။ မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔

ထားသည့္ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားလည္း လႈပ္ရွား

လည္း ဖမ္းစရာရွိ ဖမ္းရမွာပဲ” ဟု တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါသည္။

ေနရာ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈကို

ဗမာစစ္တပ္ထံတြင္ လက္နက္ခ်ထားသည့္ လက္နက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသဖြယ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက

ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဘိန္းစာ႐ြက္ ေရာင္းဝယ္မႈကို

ေျပာပါသည္။

တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း

သက္ဆိုင္ရာ

နယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္က မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳထားေၾကာင္းသိရ
“အခုတေလာ သူတို႔ (မြန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕) လူေတြ
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

သည္။

5

a.$.qimj,tsj×Hsj\pvj< titjSitj\Kcj,qpitj m\pÕlupj]krnj
ssjek.cjsJk fia.,ep,
ဆိုင္ခန္းမ်ား၏ ဆိုင္ရွင္နာမည္ကို ေမးျမန္းကာ လာမည့္ေဖေဖာ္
ဝါရီ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေဈးဆိုင္ဖြင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိအားေပး
လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေနသည္။
“ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚက

လက္ရွိဖြင့္ေနတဲ့ဆိုင္ေတြကို

စစ္ေကာင္စီဘက္က အရပ္ဝတ္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။
အခ်ိဳ႕ဆိုင္ေတြမွာဆို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ဆိုင္ရွင္နာမည္ေတြ
လိုက္ေမးေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲေန႔(ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) ရက္ေန႔)
က်ရင္ ဆိုင္ေတြ မပိတ္ဖို႔ လက္မွတ္ေတြ ထိုးခိုင္းတယ္။ ဘာအ
တြက္လဲလို႔ေမးရင္ ဘာမွ ျပန္မေျဖဘူး” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
တိတ္ဆိတ္ျခင္းသပိတ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ပါကအၾကမ္း
ဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတို႔ျဖင့္အေရး
ယူခံရမည့္အျပင္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္း
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီက ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။
“ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ဘက္မွာလည္း ကားနဲ႔လိုက္ေၾက
ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၂
လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔သည့္ စစ္အာဏာ
သိမ္းသည့္ တစ္ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါေန႔တြင္
“တိတ္ဆိတ္ျခင္းသပိတ္” ဆင္ႏႊဲၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကရန္ ေတာ္
လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ညာေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္” ဟု သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ဦးက
ေျပာပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တြင္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို
ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း

တိတ္ဆိတ္ျခင္းသပိတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးႏိုင္ငံတ

ကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ရရွိခဲ့သည္။

စစ္အာဏာသိမ္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေသာအားျဖင့္အဆို
ပါေန႔တြင္ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအတြင္း ေဈးဆိုင္
မ်ားကို ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ အျပင္မထြက္ဘဲ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ျခင္း
ျဖင့္ လမ္းမမ်ား ေျခာက္ကပ္တိတ္ဆိတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
တိတ္ဆိတ္ျခင္းသပိတ္ ဆင္ႏႊဲၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။
ျပည္သူမ်ားအၾကား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားက်ယ္
ျပန္႔လာသျဖင့္ စစ္ေကာင္စီဘက္က ဖိအားေပးတားဆီးမႈမ်ားရွိ

titjSitj\Kcj,qpitj

လာေၾကာင္း သိရသည္။
မြန္ျပည္နယ္ (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္အားလုံး၌ တိတ္ဆိတ္ျခင္း
သပိတ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္လိုက္
လံေၾကညာေနသည့္အျပင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမ္းမေဘးေဈး
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CCTV

tpjScj|pJ, \pvjqUtiu²= lépjrH.,mékiu (24) n.rJ
es.cj<]kvj<

ဇန္နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂
အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကဲ့သို႔
ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ လမ္းဆုံလမ္းခြမ်ားတြင္ CCTV မ်ား တပ္ဆင္
ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို (၂၄) နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း
သိရသည္။
လမ္းဆုံလမ္းခြမ်ားတြင္ CCTV မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း အစီ
အစဥ္ကို အရပ္သားအစိုးရျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳ
ပ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက စတင္စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးအာဏာ
သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ေကာင္စီက အလ်င္အျမန္အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစိုးရဌာန
ဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားႏွင့္ လမ္းဆုံလမ္းခြအားလုံးနီးပါး CCTV တပ္ဆင္
ထားၿပီး ျပည္သူလူထုတို႔၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ေစာင့္ၾကည့္
လ်က္ရွိသည္။

ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ
ဆိုင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ားကို

႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ျပည္သူတို႔၏

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေကာင္စီက တရားလက္
လြတ္ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ နာမည္ႀကီးေအာ္ပေရတာတစ္
ခုျဖစ္သည့္ Telenor ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရန္

“စစ္တပ္က CCTV ေတြ ဒီလိုတပ္လိုက္လို႔ပဲ CDM(အာ

ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္သူ)ေတြ ဘာလုပ္လုပ္ အဖမ္းခံေနရတာ။
CCTV ေၾကာင့္ ဖမ္းမိတာေတြ မနည္းဘူး။ CDM ေတြ မကဘူး၊
သာမန္ျပည္သူေတြလည္း သူတို႔မႀကိဳက္တာ ဘာမွလုပ္လို႔မရ
ဘူး။ ကားေတြ ဆိုင္ကယ္ေတြကိုလည္း စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္
တယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ထမင္းဆိုင္ဖြင့္ထားသူျပည္သူတစ္
ဦးက ေျပာပါသည္။
လမ္းဆုံလမ္းခြမ်ားတြင္

တပ္ဆင္ထားသည့္

CCTV

ကို လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္သြားေသာ္လည္း လည္ပတ္ႏိုင္ရန္
စစ္ေကာင္စီက လုပ္ေဆာင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆိုင္က CCTV ေတြဆိုရင္ မီးပ်က္သြား
တာနဲ႔ Wifi ျပတ္သြားတာနဲ႔ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ စစ္တပ္က
တပ္ထားတဲ့ CCTV ေတြက အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ မီးပ်က္ သြားရင္

ssjtpjk CCTV etW dJliutpjliukjliu²pY CDM(a.$.qimj,mé
kiu Snj²k[cjqU)etW B.lupjlupj afmj,K·enrt.â CCTV
e]k.cj<
fmj,mit.etW mnvj,BU,â CDM etW mkBU,´ q.mnj
\pvjqUetWlvj,
qUtiu²m}kiÕkjt. B.mHlupjliu²mrBU,â k.,etW
SiucjkyjetWkiulvj,
ssjeS,es.cj<]kvj<tyj

လည္း ဆက္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ သူတို႔ စီစဥ္ထားတယ္။ အဲေၾကာင့္
ဘယ္အခ်ိန္

ဘာလုပ္လုပ္

သူတို႔အကုန္သိတယ္”

ဟု

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံက ေျပာပါသည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီက ႏိုင္လြတ္လုံ
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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ဇန္နဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၂၂

ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက မြန္လူငယ္ဆုံရပ္ကို တည္ေထာင္သြားဖို႔ပဲ”
ဟု ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

မြန္လူငယ္မူဝါဒကို

လာမည့္မြန္လူငယ္မ်ားအစည္းအ

ေဝးတြင္ အတည္ျပဳသြားရန္ ရွိၿပီး အဆိုပါမူဝါဒတြင္ “အသက္

ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊

(၁၈) ႏွစ္ျပည့္သူ မြန္လူငယ္တိုင္း စစ္သင္တန္းတက္ရန္ႏွင့္

ေဒသဆိုင္ရာမြန္လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

စစ္မထ
ႈ မ္းရန္” ဆိသ
ု ည့္ အခ်က္ကို ထည္သ
့ င
ြ ္းအတည္ျပဳသြားဖြယ္

မြန္လူငယ္စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၅၀) ခန္႔ တက္ေရာက္မည္ဟု

ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သိရသည္။

“ဒီအစည္းအေဝးမွာ အေရးႀကီးတာတစ္ခုက “အသက္
(၁၈)

ႏွစ္ျပည့္သည့္

မြန္လူငယ္တိုင္း

ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွ

“အခုကာလက ႏိုင္ငံေရးက အေရးႀကီးေနတာဆိုေတာ့

စစ္သင္တန္းတက္ဖို႔”

လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း မြန္ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ကူညီရမယ္။

ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟုမြန္လူ

စစ္သင္တန္းတက္ရမယ္။ စစ္သင္တန္းတက္ၿပီးရင္ တစ္ႏွစ္တန္

ငယ္ဆုံရပ္မွ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ ႏိုင္ဉာဏ္သိုက္ရာမာန္က

သည္ ႏွစ္ႏွစ္တန္သည္ (မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွာ) တာဝန္ထမ္း

ေျပာပါသည္။

ေဆာင္ရမယ္။ အဲလိုမ်ိဳးေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သင့္ေနၿပီ”
ဟု ႏိုင္ဉာဏ္သိုက္ရာမာန္က တိုက္တြန္းပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္

မြန္လူငယ္မ်ားအစည္းအေဝးႀကီးကို

မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ သထုံခ႐ိုင္တြင္ လာမည့္ ဇန္န

မြန္လူငယ္မူဝါဒတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊

ဝါရီလ (၂၇) မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ သုံးရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပသြား

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၊ မူးယစ္

မည္ျဖစ္ၿပီး

ေဆးဝါး၊ ေျမယာအေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္

မြန္လူငယ္မူဝါဒကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

အေရးစသည့္ က႑မ်ား ပါဝင္သည္။

“ ဒီ ဒု တိ ယ အ ႀ ကိ မ္ မြ န္ လူ င ယ္ မ်ား အ စ ည္း အေ ဝး မွာ
အတည္ျပဳစရာ (၂) ခု ရွိပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ မြန္လူငယ္မူဝါဒ
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lkjnkjkiucjafWYÁqsjtsjKuk RW.q.,m[.,T·
Skje]k,ek.kj
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၂
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္
ပိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သစ္တစ္ဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာၿပီး ေဒသခံ
႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရ
သည္။
MMA တပ္ဖြဲ႕ဟု ေဒသခံမ်ားက သိရွိထားေသာ အဆိုပါ
အဖြဲ႕သည္ လယ္ယာႏွင့္ ၿခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ အတင္း
အဓမၼေငြေၾကးေတာင္းခံေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက မြန္လူထု
အသံကို ေျပာပါသည္။
“သူတို႔ကိုသူတို႔ MMA တပ္ဖြဲ႕လို႔ေျပာတယ္။ အင္အား
(၁၅) (၁၆) ေယာက္ေလာက္ ရွိမယ္။ လက္နက္အျပည့္အစုံရွိ
တယ္။ ေပၚလာတာ မၾကာေသးဘူး၊ ႐ြာသားေတြဆီကေန သိန္း
ေသာင္းခ်ီ ဆက္ေၾကးေကာက္ေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြကို
လည္း ႏွိပ္စက္ေနတယ္ၾကားတယ္။ ဗမာစစ္တပ္ကို တိုက္တာ
ေတာ့ တစ္ခါမွ မၾကားဘူး၊ ႐ြာသားေတြဆီကေန ဆက္ေၾကး
ေကာက္သာ သပ္သပ္ပဲ” ဟု ဟံဂံေက်း႐ြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက
ေျပာပါသည္။
MMA တပ္ဖြဲ႕အေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ လူေျပာမ်ား
ေနၿပီး လူမႈကြန္ရက္သုံးစြဲသူမြန္လူမ်ိဳးမ်ားက ၎တပ္ဖြဲ႕၏မေလ်ာ္

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမၿငိမ္မ

သက္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ၿပီး ေရးေတာင္ပိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕
အသစ္မ်ား

ေပၚေပါက္လာသည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕မွာ

စစ္အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ေဒသခံမ်ား
ကို ႏွိပ္စက္ျခင္း ဆက္ေၾကးေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။

ကန္ေသာအမူအက်င့္မ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ေနၾကသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ဘိန္းစာ႐ြက္
ဖမ္းစီးရမိသည္ဟုဆိုကာ ႐ြာသားတစ္ဦးကို အဆိုပါ MMA တပ္ဖြဲ႕
က ရာဇဝတ္သားတစ္ဦးသဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့သည့္႐ုပ္သံဗီဒီယို
သည္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။
“ဘိန္းစာ႐ြက္နည္းနည္းပဲ မိတာပါ။ ခုေခတ္က ဘိန္းစာ
႐ြက္က အိမ္တိုင္းမွာ ရွိတယ္။ အဲဒါကို အျပစ္ႀကီးလုပ္ၿပီး သူခိုး
ဓားျပလို တုပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးထားတယ္။ ဘာတပ္ဖြဲ႕လဲ၊ ႐ြာသား
ေတြကို ဒုကၡေပးဖို႔သပ္သပ္ပဲ။ ႐ြာသားေတြဆီကေန ဆက္ေၾကး
ေတာင္း၊ ႐ြာသားေတြကေတာ့ စိတ္ဒုကၡေရာက္ရတာေပါ့” ဟု
မြန္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေရးေတာင္ပိုင္းကေဒသခံတစ္ဦး
က ေျပာပါသည္။
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေနသျဖင့္ နစ္နာသူ
ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက ေနာက္တဖန္ အႏၲရာယ္ျပဳလာမည္ကို
စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
“ ဒီကာလ

(အာဏာသိမ္းၿပီး) ေနာက္ပိုင္းဆိုင္ကယ္

ေပ်ာက္တာကအစ ဘာမွ လုံးဝမတိုင္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာ
ကိုယ္ရွာတယ္။ လိုင္းေပၚတင္ (ၿပီး အကူအညီေတာင္း) တယ္။
႐ြာကလူေတြအမ်ားစုက စစ္ေကာင္စီနဲ႔ မပတ္သက္ခ်င္ေတာ့
(ျပစ္မႈေတြကို မတိုင္ၾကားဘဲ) ဒီအတိုင္းပဲ ၿငိမ္ေနလိုက္တာမ်ား
တယ္” ဟု အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊ ၂၀၂၂

သုဥ္းသြားျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ ရပ္႐ြာတည္ၿငိမ္ေရး

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္
ေက်း႐ြာမ်ားတြင္

ရာဇဝတ္မႈအပါအဝင္

သာမန္ခိုးမႈျပစ္မႈမ်ား

ပိုမိုျဖစ္ပြားလာေသာ္လည္း အဆိုပါက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ကိုယ္တြယ္
ေျဖရွင္းရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ က်ဴး
လြန္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးႏွင့္နယ္ေျမ
ခံရဲစခန္းမ်ားထံသို႔ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီ
ဘက္က ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆိုင္ကယ္ခိုးယူမႈအပါ
အဝင္ အျခားရဲအေရးပိုင္သည့္အမႈမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားေန
ေသာ္လည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ အေရးယူေျဖရွင္း
ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
“ဓားခုတ္မႈျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ရဲစခန္းက အိမ္ကို

ထက္ ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ေရးကိုသာ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားက အယုံအၾကည္
မရွိေတာ့ေခ်။
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု
တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံသို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကး
မေပးပါက အမႈမဖြင့္ေပးျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူက ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို လာဘ္ထိုးထားသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ
မရွိျခင္း စသည္တို႔ကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း

မြန္ျပည္နယ္အပါအဝင္

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္
ျပည္သူမ်ားအားလုံးမွာ လုံၿခဳံမႈမရွိေတာ့ဘဲ ဥပေဒဆိုင္ရာအကာ
အကြယ္မ်ားလည္း မရရွိေတာ့ေခ်။

တစ္ခါႏွစ္ခါေလာက္ေတာ့ လာစုံစမ္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ဴးလြန္သူ
အိမ္မွာ ဖမ္းဝရမ္းသြားကပ္တယ္။ က်ဴးလြန္သူရဲ႕ မိသားစုေတြက
ေတာ့ ေအးေဆးပဲ ဆက္ေနထိုင္ေနတယ္။ အရင္ကလည္း ကြၽန္
ေတာ့္အေဖကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဴးလြန္သူက႐ြာျပန္
လာၿပီး ေဆးေတာင္ကုလိုက္ေသးတယ္။ ခုက်ေတာ့လည္းမေက်
နပ္လို႔ဆိုၿပီး သူက ကြၽန္ေတာ့္အေမကို ဓားနဲ႔ခုတ္ထားတာ။ အမႈ
က (၃) လေလာက္ေတာင္ ရွိေနၿပီ။ ရွာေဖြဖမ္းဆီးမိတာေတြ ဘာ
ေတြ ဘာမွမရွိေသးဘူး” ဟု နစ္နာသူမိသားစုဝင္တစ္ဦးက ေျပာ
ပါသည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၂၀၂၂

သား/ သူမိဘမ်ားက ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားကို

ေက်ာင္းမပို႔

ေတာ့ေခ်။
၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔ မနက္ (၁၀) နာရီခန္႔
တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ အစင္ေက်း႐ြာမွ စစ္ေကာင္စီခန္႔

အလားတူ အနီးအနားေက်း႐ြာျဖစ္သည့္ အေဘာ္ေက်း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ပစ္သတ္ခံခဲ့ရၿပီး အဆိုပါညတြင္ စစ္တပ္ကအနီး

႐ြာတြင္လည္း လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကားမ်ားကို

အနားေက်း႐ြာျဖစ္သည့္

စစ္တပ္က

တားဆီးစစ္ေဆးေလ့ရွိသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား

ၿခိမ္းေျခာက္ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္

အေနျဖင့္

အိမ္အျပင္ထြက္သြားလာရာတြင္ အထူးဂ႐ုျပဳေနရ

လန္႔ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒူးယားေက်း႐ြာအတြင္း ေသနတ္ျဖင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို

ပစ္သတ္ခဲ့သူသည္

ဒူးယားေက်း

႐ြာဘက္တြင္ တိမ္းေရွာင္ေနသည္ဟု သတင္းရရွိသည္ဟုဆိုကာ
စစ္တပ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔ တစ္ညလုံး ဒူးယားေက်း
႐ြားအတြင္း ကင္းလွည့္လည္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါ
သည္။
“စစ္တပ္က

ကင္းလွည့္ၿပီး

စစ္ေဆးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

ဆိုင္ကယ္တစ္စီးက ေနာက္ျပန္လွည့္သြားတဲ့အတြက္ သူတို႔က
ေသနတ္ကို

အေပၚေထာင္ပစ္ၿပီး

ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္တယ္လို႔

ၾကားတယ္။ လူထိခိုက္တာေတာ့ မရွိပါဘူး” ဟု သတင္းအရင္း
အျမစ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ssjtpjk kcj,lHvj<|pJ,
ssjeS,entY<aK[injmH.
SiucjkyjtsjsJ,k en.kj\pnjlHvj<qW.,tY<atWkj
qUtiu²k eqntjkiu aepãeT.cjpsj|pJ, |Kimj,
e\K.kjliukjtyjliu² ]k.,tyjâ lUTiKiukjt.
et.< mrHip>BU,

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား စိုး
ရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္း
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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a.$.qimj,|pJ,en.kjpiucj, skjqu·,SJe{, qu·,S\mcj<tkj´
piu²eS.cjer,ap>awcj k@ep>cj,su· a]kpjSiukj
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၂
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္စစျမင့္တက္လာသည့္
စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းသည္

ယခုအာဏာသိမ္းၿပီးတစ္ႏွစ္ေက်ာ္အ

ၾကာတြင္ ယခင္အာဏာမသိမ္းမီေဈးႏႈန္းထက္ (၃) ဆဝန္းက်င္
ျမင့္တက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။
၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈) ရက္ေန႔ ေဈးႏႈန္းအရ ဒီဇယ္
ဆီ (၁) လီတာလွ်င္ (၁,၇၀၀) က်ပ္၊ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ (၁) လီတာ
လွ်င္ (၁,၈၀၀) က်ပ္၊ (92) ဓာတ္ဆီ (၁) လီတာလွ်င္ (၁,၇၀၀)
က်ပ္၊ (95) ဓာတ္ဆီ (၁) လီတာလွ်င္ (၁,၈၀၀) က်ပ္အထိ
ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာသည္။
“အာဏာမသိမ္းမီအခ်ိန္တုန္းက ဆီေဈးဆိုတာ ((၁)လီ
တာဆိုရင္) (၅၀၀) (၆၀၀) ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အခုေဈးနဲ႔တြက္ရင္
(၃) ဆ တက္သြားတာေပ့ါ။ ခရီးစရိတ္ေတြ ကားငွားခေတြ
(အကုန္ေဈးတက္ေတာ့) အကုန္ဒုကၡေရာက္တာပဲ” ဟု အငွား
ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ

ေရးၿမိဳ႕နယ္သားတစ္ဦးက

ေျပာပါ

သည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ၿပီး

ႏိုင္ငံေရး

မတည္ၿငိမ္မႈ

ေၾကာင့္ စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းသာမက ေ႐ႊေဈး၊ ေဒၚလာေဈး၊ ဆန္ေဈး၊
စားေသာက္ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားအပါအဝင္ အေျခခံကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား

ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းလာၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္ရပ္နားလိုက္ရသည္
အထိ ျဖစ္လာသည္။ ၎ျပင္ စက္သုံးဆီေဈးျမင့္တက္လာသည္
သာမက စစ္ေကာင္စီကပါ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္လာသည့္အတြက္ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရပ္
နားလိုက္ရေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ကမာၻ႔စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ေနသ
ျဖင့္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းလည္း ထပ္မံျမင့္တက္လာဖြယ္
ရွိေၾကာင္း စက္သုံးဆီဆိုင္ရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

အဆမတန္ ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည္။
ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာသည့္အျပင္

အလုပ္အကိုင္

ဆုံးရႈံးမႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတို႔
ေၾကာင့္ မိသားစုအတြင္း ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မွ်တမႈမရွိဘဲစားဝတ္
ေနေရးခက္ခဲလာလ်က္ရွိသည္။

a.$.mqimj,mJaK[injtunj,k SJes[Siut.

“အရင္က ရာဘာၿခံကေန တစ္ေန႔ သုံးေသာင္းေလာက္

((1)lJt.Siurcj) (500) (600) el.kjpY

ရရင္ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ လုံေလာက္ၿပီ။ အခု (ရာဘာေဈးေကာင္းလို႔)

rHityjâ aKue{,nY²tWkjrcj (3) S

ဝင္ေငြနည္းနည္းပိုလာတယ္ဆိုေပမယ့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းက အဆမ

tkjqW.,t.ep<>â KrJ,sritjetW k.,cH.,KetW

တန္တက္လာေတာ့

အသုံးစရိတ္မေလာက္ေတာ့ဘူး။ အစစ

အရာရာ ၾကပ္တည္းလာတာပဲ” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ေထာင္

(akunje{,tkjet.<) akunjdukÉer.kjt.pY

ရွင္မတစ္ဦးျဖစ္သူက ေျပာပါသည္။
စက္သုံးဆီေဈးျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္
လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္
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ခရီးသည္ရွားပါး

ဆိုင္ကယ္အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားလည္း
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

kU,skjmé \pnjlvjm[.,\p.,l.K[injtWcj ssjek.cjsJk
prhitaqcj,m[.,kiu tcj,]kpjT.,q\fcj< kUr.mY<\fsjmvjkiu
\pvjqUm[., siu,rimj

COVID-19

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၂
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ကူး
စက္ေရာဂါပိုးမ်ိဳးကြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ Omicron ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ
မ်ား မၾကာခဏေတြ႕ရွိေနရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)
ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္ခမီၿမိဳ႕ရွိ အ
ေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆရာဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္း
သားေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း အေယာက္ (၄၀) ေက်ာ္ COVID-19
ေရာဂါပိုး အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ကူးစက္ခံခဲ့ရသည္။
COVID-19 ကူးစက္မႈ ျပန္လည္ျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္
COVID-19 အေရးကို ကူညီေပးေနသည့္ ပရဟိတအသင္းမ်ား
ႏွင့္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအသင္းမ်ားအေပၚ စစ္ေကာင္စီက စည္း
ကမ္းတင္းၾကပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အေန
ျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို ထိေရာက္ေသာကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္
ျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။

ေတြကပဲ လူနာေတြကို ေဆး႐ုံႀကိဳပို႔ေပးတယ္။ ေသဆုံးလူနာ
ေတြကို သၿဂႋဳဟ္ေပးတယ္။ ေဆးျဖန္းတာကအစ

အစ (အရာရာအားလုံး) ဒီလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြကိုပဲ ဖုန္း
ဆက္ေခၚအကူအညီေတာင္းေနရတာ။ အခုဆို ကိုဗစ္ကူးစက္
မႈကလည္း ရွိလာျပန္ၿပီ။ အခက္အခဲရွိလို႔ သူတို႔နားလိုက္ရင္
ျပည္သူေတြ အမ်ားႀကီးအခက္ေတြ႕လာမယ္” ဟု ေဒသခံအမ်ိဳး
သမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း

ပရဟိတအသင္းမ်ားႏွင့္

လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအသင္းမ်ားအေပၚ စစ္ေကာင္စီက တင္းၾကပ္
လိုင္စင္မဲ့လူနာတင္ယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳခြင့္

အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရန္

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဖိအားေပးျခင္း၊

ေၾကာင့္ အေရးေပၚလူနာမ်ားႏွင့္ နယ္ေဝးလူနာမ်ား ပို႔ေဆာင္ရာ
တြင္ အခက္အခဲျဖစ္လာျခင္း စသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ႀကဳံ
ေတြ႕လာရသည္။

မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအသင္းေတာ္ေ

တာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲလာၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာ
လုပ္ငန္းရပ္နားလိုက္ရသည္။
“႐ြာမွာ ကိုဗစ္ေတြ႕ရင္ အနီးအနားကပရဟိတအဖြဲ႕ကပဲ
စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္တယ္။ ကိုဗစ္စင္တာကို ႀကိဳပို႔ေပးတယ္။
ခုေတာ့

အခက္အခဲရွိလို႔ဆိုၿပီး

သူတို႔က

နားလိုက္ရတယ္။

ကိုဗစ္ကူးစက္မႈေတြမ်ားလာရင္ ကူညီေပးမယ့္သူ မရွိမွာကိုစိုးရိမ္
မိတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက
ေျပာပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္လည္းေပါင္ၿမိဳ႕
နယ္၌ အထက္တန္းေက်ာင္း ဆရာမတစ္ဦးမွတဆင့္ ေက်ာင္း
သား/သူႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္ (၁၀) ဦးခန္႔ COVID-19 ေရာဂါ
ပိုးကူးစက္မႈ ခံခဲ့ရသည္။

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စစ္ေကာင္စီ

တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေနရျခင္းႏွင့္ ညမထြက္ရအမိန္႔

ဆက္တိုက္ျမင့္တက္

လာျခင္းႏွင့္ အလႉရွင္နည္းပါးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ

သူတို႔ကပဲ

အကုန္လုပ္ေပးတာပါ။ ျပည္သူေတြကလည္း ေအာက္စီဂ်င္က

မေပးျခင္း၊

စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္း

ပရဟိတအသင္းမ်ားႏွင့္

“ ၿပီးခဲ့တဲ့တတိယလႈိင္းတုန္းကဆို ဒီလူမႈအသင္းအဖြဲ႕

မႈျပဳလုပ္လာၿပီး

၎ျပင္

စစ္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
၂၀၂၂

ေဖေဖာ္ဝါရီ

(၉)

ရက္ေန႔အထိ

မြန္ျပည္နယ္တြင္

COVID-19 ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူစုစုေပါင္း (၁၆,၈၀၄) ဦး ရွိၿပီး
ေသဆုံးသူ (၁,၄၀၆) ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၂

ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တူးေဖာ္တာေတြကိုလည္း ၿခံေတြ ထိခိုက္မႈ
မရွိေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာတာပဲ” ဟု ၿခံပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသား

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝဲကဝါေက်း႐ြာအနီး မိန္

တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ဗလာေတာင္ရွိ ဂ်ပန္ေခတ္ရတနာပစၥည္းရွာေဖြေရး စီမံကိန္းကို
စစ္ေကာင္စီက လက္လႊဲရယူၿပီးေနာက္ပိုင္း စီမံကိန္းဧရိယာ တစ္

စီမံကိန္းဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္

ဝိုက္ရွိ ရာဘာၿခံလုပ္သားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္သို႔ မလာေရာက္ရန္

စစ္သားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လုံၿခဳံေရးရယူထားၿပီး ညမထြက္

တားျမစ္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံၿခံပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာပါသည္။

ရအမိန္႔ ပုဒ္မ (၁၄၄) ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၎ျပင္
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျဖတ္သန္းသြားလာပါက ပစ္ခတ္မည္ဟု ေၾက

အဆိုပါဂ်ပန္ေခတ္ရတနာပစၥည္းရွာေဖြေရး စီမံကိန္းကို

ညာထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ ကုမၸဏီအသီးသီးက ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက
ၿပီး ယခုေနာက္ဆုံးလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမွာ ဥတၱရေျမကုမၸဏီ

“သူတို႔လုပ္ၿပီးတဲ့အထိ ေစာင့္ရမွာေပါ့။ ၿခံကိုသြားတဲ့

ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကို ၂၀၂၁ ဩဂုတ္လတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့

ဆိုင္ကယ္လမ္းေတြမွာပါ “တာဝန္မွအပ မဝင္ရ” ဆိုတဲ့ စာေတြ

ေသာ္လည္း အေထာက္အထားတစ္စုံတရာ ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း မရွိ

ကပ္ထားတယ္။ စာမကပ္ခင္ တစ္ရက္အလိုကလည္း အေစးျခစ္

သျဖင့္ ကုမၸဏီက စီမံကိန္းကို ရပ္နားခဲ့သည္။

သြားတဲ့ ၿခံသမားေတြကို မျဖတ္ခိုင္းလို႔ အကုန္လုံး လွည့္ျပန္လာ
ရတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ထို႔ေနာက္ စစ္ေကာင္စီက အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္ရွိ ေျမ
ဧရိယာ (၆၅) ဧကကို စီမံကိန္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ မိန္
ဗလာေတာင္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ

ဂ်ပန္ေခတ္ရတနာပစၥည္းရွာေဖြေရးစီမံကိန္းကို Royal

ရာဘာၿခံလုပ္သားမ်ားအေန

Eagle Myanmar Development Group ကလည္း ၂၀၁၈ တြင္

ျဖင့္ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၉) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ရာဘာၿခံတြင္

လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးၿပီး အေထာက္အထားတစ္စုံတရာ မေတြ႕ရွိသျဖင့္

အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ အေစးျခစ္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီ

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ လုပ္ငန္းရပ္နားခဲ့သည္။

က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါ
သည္။

ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ရာဘာျပား မ်ား ေဈးေကာင္းရေန
ခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ စစ္ေကာင္စီ၏တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈသည္ ေဒသခံၿခံ
“အရင္တူးေနတဲ့ကုမၸဏီက စစ္အစိုးရကို လုပ္ငန္းေတြ

ျပန္အပ္လိုက္တာ။ ကုမၸဏီက အလုပ္မျဖစ္လို႔ ေနမွာေပ့ါ။ ဒါကို

ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ဝင္ေငြရရွိမႈကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစေၾကာင္း
သိရသည္။

စစ္ေကာင္စီက ျပန္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး စီမံကိန္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္
မွတ္ၿပီး စာကပ္တယ္။ သူတို႔ တူးမယ့္ေနရာအားလုံးမွာၿခံသမား
ေတြကို အေစးသြားျခစ္ခြင့္မျပဳဘူး။ သူတို႔က ေျမကို သိမ္းတာ
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အစင္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ပစ္သတ္ခံရျခင္း၊ ေတာင္
ပုံ႐ြာအနီးတြင္ မီးရထားလမ္း မိုင္းခြဲခံရျခင္း၊ Mytel တာဝါတိုင္
မ်ား ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးခံရျခင္းႏွင့္ ဗိုလ္မႉးေဟာင္းတစ္ဦး ပစ္သတ္
ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္

စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက

လမိုင္းၿမိဳ႕ႏွင့္

ေရးၿမိဳ႕အၾကား လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ပိုမို
လုပ္ေဆာင္လာၿပီး လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ဖမ္းစီးသိမ္းယူ
ေနသည္။
“ခုေတာ့ လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္ေတြကို ေတာ္ေတာ္ဖမ္းေန
တယ္ဗ်။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဖမ္းမိတာလည္း မနည္းဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕က
ျပန္လြတ္လာေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ အဖမ္းခံရတယ္။ အဖမ္းခံရ
တဲ့သူေတြကို (မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔) ေပးမေတြ႕တာလည္း ရွိတယ္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၂

အခုဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရးမွာ

အေတာ္ေလးရႈပ္ေထြးေနတယ္။

သတ္ျဖတ္တာလည္း အျဖစ္မ်ားလာတယ္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းတာ
ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေကာင္
စီက လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား အသုံးျပဳသည္ဟုဆိုကာ

လည္း တင္းၾကပ္လာတယ္” ဟု လမိုင္း-ေမာ္လၿမိဳင္ ကုန္ပစၥည္းပို႔
ေဆာင္သူ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ေက်း႐ြာမ်ားမွ လူငယ္အခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အဆိုပါလူငယ္မ်ားကို
မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို ယေန႔တိုင္မသိရွိရ
ေခ်။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္
ေရးအသင္း (AAPP) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ
လ (၁၁) ရက္ေန႔အထိ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း

စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လမိုင္း

ခံရသူေပါင္း (၄၀၀) ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕ၾကားရွိ ေမာ္လၿမိဳင္-ေရးလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ဆိုင္ကယ္
မ်ားကို တားဆီးစစ္ေဆးၿပီး လူငယ္အခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။
အဆိုပါထိန္းသိမ္းခံလူငယ္မ်ားကို

မည္သည့္ပုဒ္မျဖင့္

ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို မိသားစုဝင္မ်ားက မသိရွိသကဲ့သို႔ အဆို
ပါလူငယ္မ်ားႏွင့္လည္း

အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္လ်က္ရွိ

သျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈျမင့္တက္ေနေၾကာင္း
သိရသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔႐ြာသားေတြကို ဖမ္းထားတာ တစ္ပတ္ရွိ
ေနၿပီ။ ဘာအမႈလဲဆိုတာ မေျပာဘဲနဲ႔ ဒီေန႔အထိ ဖမ္းထားတုန္းပဲ။
ဘာသတင္းမွလည္း မရဘူး။ ဘာအေၾကာင္းကိစၥဆိုတာလည္း

kWºnjet.jtiu²RW.q.,etWkiu fmj,T.,t.
tsjptjrHi en|pJâ B.amélYSiut. me\p.BYnY²
dJen²aTi fmj,T.,tunj,pYâ B.qtcj,mHlvj, mrBU,â
B.ae]k.cj,kisËSiut.lvj, mqiret.<
et.jet.jlWnjqW.,|pJTcjtyjâ kWºnjet.j<tUk Siucjkyj\pcj
tY<qUtsjey.kjpYâ B.(×iucjc·er,)lépjrH.,mémH mlupjBU,â
fmj,T.,t. dJel.kj]k.en|pJ´ B.qtcj,mHlvj,
mreq,BU,

မသိရေတာ့ ေတာ္ေတာ္လြန္သြားၿပီထင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္တူက
ဆိုင္ကယ္ျပင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲ။

ဘာ(ႏိုင္ငံေရး)လႈပ္ရွားမႈမွ

မလုပဘ
္ ူး။ ဖမ္းထားတာ ဒီေလာက္ၾကာေနၿပီ၊ ဘာသတင္းမွလည္း
မရေသးဘူး” ဟု ထိန္းသိမ္းခံလူငယ္တစ္ဦး၏ ဦးေလးျဖစ္သူ
အာယုေတာင္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

ssjek.cjsJ=ep><Smée]k.cj< ek[.cj,q.,&qUm[., COVID-19
kU,skjK·enr
“သူတို႔ system (စနစ္) က ေက်ာင္းသား/သူေတြမွာ ပိုး
ေတြ႕ရင္ ပိုးေတြ႕တဲ့အတန္းကိုပဲ ခဏပိတ္လိုက္တယ္။ က်န္တဲ့
အတန္းကိုေတာ့ ပုံမွန္သင္ၾကားေနတယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ
COVID-19 အေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါ
သည္။
စစ္ေကာင္စီ လက္ေအာက္ခံ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန
တြင္ COVID-19 ကာကြယ္ကုသေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္ တိတိက်က်
ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိဘဲ COVID-19 အေရးထက္ စာသင္ေက်ာင္း
မပိတ္သိမ္းရေရးကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။
“ဆရာ/မေတြေျပာသံၾကားတာကေတာ့ ပိုးေတြ႕လည္း
Lockdown မခ်ေတာ့ဘူးတဲ့။ စာေမးပြဲနားကပ္လာေတာ့ေက်ာင္း
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇၊ ၂၀၂၂
ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို မတရားရယူခဲ့ေသာစစ္ေကာင္စီ
အေနျဖင့္ ၎တို႔၏အာဏာတည္ၿမဲေရးကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ေနၿပီး
COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ကို လစ္လ်ဴရႈထားသျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈႏႈန္းမွာ တစ္ေန႔ထက္
တစ္ေန႔ ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည္။
၎ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္း
သား/သူမ်ားအၾကားတြင္လည္း ေရာဂါကူးစက္လာေၾကာင္းသိရ
သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒုံႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕
နယ္မ်ားမွအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ COVID19 အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ကူးစက္မႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ဟုေဒသ
ခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
“ရန္ကုန္ကေန အသစ္ေျပာင္းလာတဲ့ ဆရာမဆီကေန
ကူးၾကတာတဲ့။ ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ျဖစ္ေနၾက

ပဲတက္ခိုင္းေနတယ္။ ေက်ာင္းသား/သူေတြကေတာ့ ေၾကာက္
ေၾကာက္နဲ႔တက္ရတာေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ
က်ဴရွင္မွာသင္ယူတာမ်ိဳးေတြလည္း လုပ္ေနၾကတယ္” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕
နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးက
ေျပာပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေကာင္
စီက က်င္းပခဲ့သည့္ (၇၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္း
အနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေနျပည္ေတာ္မွ ေက်ာင္းသား/ သူ
ေပါင္း (၈၅) ဦး အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ COVID-19 ေရာဂါပိုးကူးစက္
ခံခဲ့ရၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္
စာေမးပြဲကိုပါ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားရေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ေကာင္စီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

မြန္ျပည္နယ္တြင္

COVID-19 ကူးစက္ခံရသူ အေရအတြက္အသစ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ (၅၇) ဦးႏွင့္ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္
(၁၄၀) ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနႏွင့္နီးစပ္သူ မုဒုံေဒသခံတစ္ဦး
က ေျပာပါသည္။
ထိုသို႔စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ COVID - 19 ကူးစက္မႈ
ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းျခင္း
မျပဳဘဲ ေရာဂါကူးစက္သည့္စာသင္ခန္းကိုသာ ေခတၱပိတ္သိမ္း
ထားသည္ဟု သိရသည္။
မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။
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mWnjam[iÕ,q.,en²tWcj Ru·,mtkj´ alupjmqW.,´ ek[.cj,mtkjrnj
mWnj\pvjqsjp>tJ tiukjtWnj,
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၂
လာမည့္ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္
မည့္ (၇၅) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္
႐ုံးတက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္သြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ၾကရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁)
ရက္ေန႔တြင္ စာထုတ္ျပန္တိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆) ရက္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ပုံမွန္
အားျဖင့္ အလုပ္သြား/ေက်ာင္းတက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
မြန္လူမ်ိဳးတို႔အထဋ္အျမတ္ထားေသာ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို
တရားဝင္႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္

မြန္ျပည္သူမ်ားအပါ

အဝင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မြန္အရပ္
ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ေခတ္အဆက္ဆက္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ

ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေသာ္လည္း မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို ႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳသတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္မြန္အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ႐ုံးတက္ျခင္း၊လုပ္
ငန္းခြင္သြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ မြန္လူ
မ်ိဳးမ်ား၏ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ကို ျပသရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကတိုက္
တြန္းထားသည္။
၎ျပင္ မြနလ
္ မ
ူ ်ိဳးတိ၏
႔ု ကံၾကမၼာကို မြနလ
္ မ
ူ ်ိဳးတိက
႔ု သာ ဖန္တီးႏိင
ု ္ေၾကာင္း ျပသႏိင
ု သ
္ ည့္ မြနအ
္ မ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားကိသ
ု ာ
ခ်ီတက္,တက္ေရာက္ၾကရန္ကိုလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက မြန္လူထုကို ေတာင္းဆိုထားသည္။
“အခုလိုမ်ိဳးတိုက္တြန္းတာက ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပဲ။ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔မွာ တရားဝင္႐ုံးပိတ္ရက္ရဖို႔ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို
မြန္လူထုေတြ မြန္သံဃာေတာ္ေတြ ေတာင္းဆိုလာတာ။ ဒီေန႔အထိ မေအာင္ျမင္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြလည္း အသံတိတ္
သြားၾကတယ္။ အခုလိုကာလမ်ိဳးမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဒီလိုတိုက္တြန္းတာကေတာ့ ေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုပဲ။ ခုခ်ိန္မွာ
မြန္လူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ လုပ္ၾကရမယ္” ဟု မြန္လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
တိုက္တြန္းခ်က္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မြန္လူမ်ိဳးေရးရာလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သူလူထုမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးရန္
လိုေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။
(၇၅) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔(ဗဟို)အခမ္းအနားကို မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ရွိ ရာမညရ႒
ဗုဒၢတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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မြန္ျပည္လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္မွ ထုတ္ေ၀သည္။

