မြန်ြာနိုငင
် ံ - သတင််းထ

ာက်ကိုထ

ယ်ဖျက်ပ ်း

ွေဝင််းအထ ေါ် စွေွဲ

ို

ာ်းသည် အသထေဖျက်ြှုစွေွဲချက်ြျာ်းအာ်း

က်သယ
ွေ ်ထေ်းဥ ထေ ိုေြ
် ၆၆(ဃ) ကို ဖျက်သြ််းထ ်းေန်
သတင််း

ိုတမ် န်ချက်

ကိုဆ ွေဝင်းအဆ ေါ် အသဆေဖျကမှုနှင တေ ်းစွေွဲ ိုထ ်းခြင်း နှစနှစခ ည
[ေနကိုန- ၂၀၁၉ ြိုနှစ မတလ ၇ ေကဆနေ့] ခမနမ အ ဏ
အမှုကို ယဖျကပ ်း

င
ို မျ ်းမှ ကိုဆ

ွေဝင်းအဆ ေါ် တေ ်းစွေွဲ

ကသွေယဆေ်းဥ ဆေ ိုေမ ၆၆(ဃ) ကို ဖျကသမ်းေနအတွေက အြိုငအမ လို ကိုငဆ

ေမညဟို အဖွေွဲ့ွဲ အစည်းဆ ေါင်း (၇၇) ဖွေွဲ့ွဲ က ယဆနေ့ထိုတခ နသည

်းတွေွဲ သဆ

(၂)နှစက Myanmar Now အွေနလိုင်း သတင်းစ

လိုကသည။ လွေနြွဲဆသ

သတင်းထွဲတွေင

ဆဝဖနထ ်းသည

ဝေါဆတ ေ

ထငေှ ်းဆသ ဆေှွဲ့ဆန

လသမျ ်းဆသ

အမျ ်းသ ်းဆေ်း

ေဟန်းတစ ေါ်း၏စက ်းကို

အယေတ ခဖစသ ကိုဆ

ဦ်းကိုနအ ်း

၂၀၁၇

ြိုနှစ

အစွေန်းဆေ က

ကို်းက ်း
ဇနနဝေါေလတွေင

ငေွက

ထ ်းထိုတခ နြျကတွေင ဆတ င်း

သတင်းတစ ိုေကို Facebook တွေင တငြွဲသညအတွေက အသဆေဖျကမှုခဖင တေ ်းစွေွဲ
၎င်းတငြွဲဆသ

ိုထ ်းသည
ို

ွေဝင်းသည

ိုခြင်းြံြွဲေ ေါသည။

ိုန်းကက်း

ဦ်းဝေသအ ်း

ဆဖ ခ ထ ်း ေါသည။
စသတြွဲပ ်း

ဦ်းဝေသသည
မကက ဆသ်းမက

ခ စေဏြျမှတြံထ ်းေသ ဦ်းကကညလင်းကို ဆထ ကြံဆကက င်းနှင ဆကျ်းဇ်းတငဆကက င်း ဆဖ ခ ြွဲဖ်း ေါသည။
"ခမနမ နိုငငံမှ
ဆခြ ကခြ ်းစေ

အမျ ်းခ ညသက

နိုငငံဆေ်းလို ကကံသတခဖတမှုကို

ိုန်းကက်းက ခ စေဏဆ ်း မြံေ
သတင်းသမ ်းဆတွေကျဆတ
ဆခ

ဆလ်းစ ်းေတွဲ

ွဲ အွဲသလို ဆခ

ဆေှွဲ့ဆနတစဆယ ကကို

လမှုကွေနယကကဆန

သတြွဲတွဲ

လကြို ဩ

တ်း

တိုနလှု

အ ်းဆ ်းဆနတွဲ

ိုြျကဆတွေကို လသေှငကက ်း ခ စတငရှုတြျတွဲ ကျဆန လို

မတေ ်းဦ်းတညတိုကြိုကြံေတ

စတမဆက င်းစေ

ေါ

ွဲ"

ဟို

ကိုဆ

ွေဝင်းက

သည။ "အြိုလို လို ေ ဆတွေနွဲေ့ လူ့အြွေငအဆေ်း ြျ ်းဆဖ ကမှုဆတွေကို ဖွေငြျဆဝဖနသဆတွေ အသံတတဆအ င ိုေမ

၆၆(ဃ) ကို

ကသံို်းဆနတ ဟ ကျဆန တန
ိုေ့ ိုငငံမှ ေမိုကဆေစအဆခ

အ ဏ ေှငအငအ ်းစိုဆတွေ
ခ ဆနတ ခဖစ ေါတယ" ဟို ၎င်းက

ယဆလ ကအထ
ကဆခ

လွေတလ စွေ ထိုတဆဖ ဆခ

င်းအလွဲဆတွေ

အ ်းဆက င်းဆနသလွဲ

ိုတ အဆ ေါ်ယံသ ေှဆနပ ်း
ိုတ ကို

ေှင်းေှင်းလင်းလင်း

သည။

ိုြွေငနွဲေ့ အမျ ်းခ ညသဆတွေ သတင်းအြျကအလကေ ိုငြွေငဟ

ေမိုကဆေစ

နည်းကျ လူ့အဖွေွဲ့ွဲ အစည်းတစြိုေွဲွဲ့ အဆခြြံအိုတခမစဆတွေခဖစ ေါတယ၊ တကယလိုေ့ ခမနမ နိုငငံဟ

ေမိုကဆေစ

လမ်းဆကက င်းအတင
ို ်း

ကသွေ ်းမယ

ိုေင လွေတလ စွေ ဆခ
1

ိုြွေငကို ထန်းြျ ထ ်းတွဲ ဖနှ ဆေ်း ဥ ဆေဆတွေကို

ဖျကသမ်း စဖေ့ို ေေါမှမဟိုတ ခ င
ဆမ ငဆ

င်းြက ဆခ

ငဖေ့ို အြိုငအမ လို ဆ

သည။ ၎င်းကိုယတင
ို မှ လည်း

ငြျကဆတွေ လို ဆ

ငေ ေါမယ" ဟို အသံအဖွေွဲွဲ့မှ

ကသွေယဆေ်းဥ ဆေ ိုေမ ၆၆(ဃ) ခဖင ဆထ ငြျြံြွဲေပ ်း

ထိုစဉကတည်းက င အသဆေဖျကမှု ကို ေ ဇဝတမှုအခဖစ အဆေ်းယသည ယင်းဥ ဆေ ခ ခ ငဆခ
အတအလင်း ဆ

ကသဆနြွဲသတစဦ်း ခဖစသည။

၂၀၁၃ ြိုနှစ ဥ ဆေ ခ ဋ္ဌ န်းြွဲသညအြျနမှစ၍ ယဆနေ့အထ
အမှုဆ ေါင်း ၁၇၃ မှုအထ ေှဆနဆကက င်း အသံအဖွေွဲ့ွဲ ၏အ
ခ င

ိုေမ ၆၆(ဃ) ခဖင တေ ်းစွေွဲ

ကလည်း ဥ ဆေကျငသံို်းမှုအဆ ေါ် အကျ ်းသကဆေ ကမှု အနည်းငယမျှသ
ငပ ်းဆန က ိုင်းတွေင ိုေမ ၆၆(ဃ) ခဖင တေ ်းစွေွဲ
"ဥ ဆေဆတွေထွဲမှ

ွဲခဖစပ ်း ခ င

ိုထ ်းသည အမှုဆ ေါင်း ၇၃ မှု ေှဆန ေါသည။

၆၆(ဃ) လကေှ ံိုစံအတိုင်းေှဆနသ၍ လွေတလ စွေ ထိုတဆဖ ဆခ

ထ ်းဆကကည ြျကထွဲတွေင

ခမနမ အစို်းေနှင

အသဆေဖျကမှု ကို ေ ဇဝတမှုအခဖစ မသတမှတေနလည်းဆက င်း၊
ယဖျကပ ်း

ယင်းဥ ဆေခဖင

သတင်းဆထ ကမျ ်း၊

လကေှ

ဆထ ငထွဲတွေင

တကကကွေလှု ေှ ်းသမျ ်းနှင

ငမှုမျ ်း

ေှ ေါသည။ ၂၀၁၇ ြိုနှစ ဥ ဆေ

ိုြွေငဟ

ပြမ်းဆခြ က ကနေ့သတြံဆနေအံို်းမှ ခဖစ ေါတယ" ဟို ဆေှွဲ့ဆခ ်းအသံအဖွေွဲ့ွဲ မှ ကိုဆအ ငြိုငမင်း က ဆခ
ယင်းသဆ

ို ြံထ ်းေသည

ိုအေ သေသည။ ၂၀၁၇ ြိုနှစ ကသဂိုတလတွေင ဥ ဆေကို

ငြွဲဆသ လည်း ယင်းဥ ဆေ၌ အသဆေဖျကမှုကို ေ ဇဝတမှုအခဖစ သတမှတထ ်း

ခ င

င်းလွဲဆေ်းအတွေက

ိုငေ

အ ဏ

ကသွေယဆေ်းဥ ဆေ

အကျဉ်းြျြံဆနေသည၊

လူ့အြွေငအဆေ်း

ခ နလွှတဆ ်းေနလည်းဆက င်း လွှတဆတ မှ ြိုငြိုငမ မ ဆ

သက

သည။
င
ို မျ ်းအဆနခဖင
ိုေမ ၆၆(ဃ) ကို

တေ ်းစွေွဲ

ိုြံဆနေသည

က ကွေယဆစ ငဆေှ ကသမျ ်းအ ်းလံ်းို ကို

ငေွကသွေ ်းေန ဆတ င်း

ိုထ ်း ေါသည။

***

အြျကအလကမျ ်းကို ထ မံသေှလို ေါက သမ
ိုေ့ ဟိုတ မေယ
•

ဆမ ငဆ

င်းြ၊ အမှုဆ

ကသွေယဆမ်းခမန်းလို ေါက

ငေေါရိုကတ ၊ အသံ - လွေတလ စွေ ထိုတဆဖ ဆခ

ကသွေယေန -

ိုြွေငလှု ေှ ်းမှုအဖွေွဲ့ွဲ

+၉၅ (ဝ) ၉၇ ၇၃၉၃ ၇၂၇၃ (ခမနမ )၊ saungkhasithu@gmail.com၊ (ခမနမ /အဂဂလ
•

ဆအ ငြိုငမင်း၊ အမှုဆ

သ )

ငညွှနကက ်းဆေ်းမှ ်း၊ ဆေှွဲ့ဆခ ်းအသံအဖွေွဲ့ွဲ

+၆၆ (ဝ) ၉၇ ၉၉၅၅ ၃၀၅ (ထိုင်း)၊ akm@progressive-voice.org / info@progressive-voice.org၊
(ခမနမ /အဂဂလ

သ )

2

ကပ ်း

