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owif;rSwfpk•	 သ႐ုပ္ေဆာင္ဇဏ္ခီႏွင့္	ဒါရိုက္တာ	ခရစၥတီး	
နားခီတို႔ကို	 မနက္	 (၇)	 နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္	
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ	 ေလဆိပ္၌	 အ	
ရပ္ဝတ္	 လူတစုက	 လာေရာက္	 ဖမ္းဆီး	
ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း	သိရ။

•	 ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊	 ဝါေရွာင္ေက်းရြာရွိ	 စစ္	
ေဆးေရးဂိတ္	 (ေဒသအေခၚ	 ၁၃	 မိုင္ဂိတ္)	
အနီး၌	မနက္	(၆)	နာရီေလာက္က	စတင္ၿပီး	
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ဟုသိရ။

•	 တကသ	ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအင္အား	
စုမွ		ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း	၊ကိုလင္းထက္	၊မေရႊ	
႐ူပါလင္းႏွင့္	ကိုစိုးထက္ဦး	(ေခၚ)	တိုက္ခၽြန္း	
တို႔	ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ။

•	 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊	 မႀကီးႀကီးလမ္းႏွင့္	 ေရႊ	
ႏွင္းဆီလမ္းေထာင့္တြင္	 	လူငယ္ႏွစ္ဦးအား	
လက္လုပ္ဗုံးရွိသည္ဟုဆိုကာ	ဖမ္းဆီးခဲ့။

•	 သပိတ္မွတ္စု
•	 ရန္ကုန္တိုင္း-	 သုဝဏၰၿမိဳ႕နယ္၊	 လိႈင္၊	 ရန္	

ကင္း၊	 ေတာင္ဒဂံု၊	 စမ္းေခ်ာင္း၊	 ေရႊျပည္	
သာ၊	 ပုဇြန္ေတာင္၊	 အင္းစိန္၊	 သာေကတ၊	
ေတာင္ဥကၠလာပ၊	ရန္ကင္း၊	သကၤန္းကၽြန္း၊	
ဗဟန္း၊	 ၾကည့္ျမင္တိုင္၊	သန္လ်င္၊	 ေျမာက္	
ဒဂံု။	 မႏၲေလး-	 အေနာက္ျပင္၊	 စက္မႈစံု	
စုေပါင္း၊	 ျပည္ႀကီးတံခြန္၊	 အင္ဂ်ီနီယာအဖြဲ႕	
သပိတ္၊	 ႏြားထိုးႀကီး။	 သရက္ေခ်ာင္း-ပိန္း	
ေတာ၊	 ေညာင္ဇင္ေက်းရြာ။	 ေရျဖဴၿမိဳ႕။	 ဖ႐ူ	
ဆို။	ဒီးေမာဆို။	လြိဳင္ေကာ္၊	ေထးငွားလ်ားႏွင့္	
ဘာဒိုေက်းရြာ။	 ရွမ္းေျမာက္-	 ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕။	
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕။	 ေပါင္းတည္။	 ပုသိမ္ၿမိဳ႕။	
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕။	 ကေလးၿမိဳ႕။	 ေက်ာက္ပန္း	
ေတာင္း။	 စစ္ကိုင္း၊	 ကသာၿမိဳ႕၊	 ဆားလင္း	
ႀကီး-လင္းစားက်က္ရြာ။	မေကြးၿမိဳ႕။	ပဲခူးၿမိဳ႕။	
ေငြေဆာင္။	 ေမာ္လၿမိဳင္။	 မုဒံု။	 က်ိဳက္ထို။	

ေရး။	လြိဳင္ေကာ္-နာနတ္ေတာ။	 ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕	
နယ္-ေရဇင္းအုပ္စု။	ရွမ္းေျမာက္-သီေပါၿမိဳ႕။	
မုံရြာ။	 ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။	 ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္-ေဇ	
ယ်ဝတီၿမိဳ႕။	ဖားကန႔္ၿမိဳ႕၊	ေမာ္ဝမ္း	ရပ္ကြက္။	
မိတၳီလာ။	 ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္-မရကန္ေက်း	
ရြာ။	ေတာင္ႀကီး၊	ကေလာ။	စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊	
ပလိပ္ၿမိဳ႕။	ထားဝယ္ၿမိဳ႕။	ျမင္းၿခံ။	မိုးေကာင္း။	
ရွမ္းေျမာက္-ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊	သီေပါ၊	မူဆယ္။	
ဧရာဝတီ-	 ႀကံခင္းၿမိဳ႕၊	 လပြတၱာ၊	 ဖ်ာပံု၊	
က်ံဳေပ်ာ္။	 နန႔္ခမ္း။	 စစ္ကိုင္း-ကၽြန္း	 လွ။	
နမၼတီး။	ေတာင္ငူ။	ေရႊဘို။	ျပည္ၿမိဳ႕။	ေအာင္	
လံၿမိဳ႕။	 ေရဦးၿမိဳ႕။	က်ိဳင္းတုံ။	 ေပါင္။	 ေပါင္း	
တည္။	 ဘားအံ၊	 ေကာ့ကရိတ္၊	 က်ံဳဒုိး၊	 နမၼ	
တီး၊	 ျမစ္ႀကီးနား၊	 ဝိုင္းေမာ္၊	 ေရႊကူ၊	 ျပင္	
ဦးလြင္၊	 ေနျပည္ေတာ္	 စသျဖင့္	 ၿမိဳ႕အသီး	
သီး၌	 သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား	 ခ်ီတက္၍		
လည္းေကာင္း၊	 ဆုိင္ကယ္သပိတ္မ်ားျဖင့္	
လည္းေကာင္း	 ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္	 အမ်ိဳးသား	 ညီ	
ၫြတ္ေရး	 အစိုးရသစ္အား	 ေထာက္ခံ	
ေၾကာင္းျပသကာ	အရွိန္အဟုန္	မျပတ္	ဆႏၵ	
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း	သိရ။

ဧၿပီလ	(၁၇)	ရက္၊	၂၀၂၁
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ဧၿပီ	(၁၇)	ရက္၊		မိုးထဲေလထဲ၌	ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့သည့္	

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏	ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို	ေတြ႕ရစဥ္
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၁။	အၾကမ္းဖက္	 စစ္အုပ္စုမွ	 ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ	
အား	မတရား	သိမ္းပိုက္လိုက္သျဖင့္	အေျခခံဥပ	
ေဒႏွင့္	လူထုအစိုးရ	ပ်က္	ျပယ္၊	ၾကားကာလအစိုးရ	
တစ္ရပ္ကို	ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပဋိညာဥ္ႏွင့္	ႏိုင္	
ငံေရးလမ္းျပေျမပုံတို႔	 ႏွင့္အညီ	 ဖြဲ႕စည္းသြားရန္	
လိုအပ္လာ၊	၂။	မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထား
ရသူမ်ား၊	 အသက္စေတးခဲ့	 ရသူမ်ား၊	 CDM	 ဝန္	
ထမ္းမ်ား၊	စစ္ေျမျပင္တြင္	လက္ေတြ႕	တိုက္ပြဲဝင္	
ေနေသာ	 ရဲေဘာ္မ်ား၏	 စြန႔္လႊတ္	 အနစ္နာခံမႈ	
မ်ားသည္	ေလာကပါလတရားႏွင့္	ညီညြတ္ေသာ	
ဖကဒ္	ရယ္ဒမီိကုေရစ	ီႏိငုင္ံေတာတ္ည္ေထာင္ေရး	
တြင္	အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား	ျဖစ္သည္ဟု	မွတ္တမ္း	
တင္၊	 ၃။	 ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံ	 (၈)ခ်က္အား	
လက္ေတြ႕	 အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္	
ႏိုင္ငံေရးခရီးလမ္းမွာ	ၾကမ္းတမ္းဦးမည္ျဖစ္၊	ၾကား	
ကာလ	 အစိုးရသည္လည္း	 တိုက္ပြဲဝင္အစိုးရတ	
ရပ္သာ	 ျဖစ္။	 ၄။	 ၾကားကာလအစိုးရ၏	 အဓိက	
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္ရွိ၊	 (၁)	 ၾကားကာလ	
အစိုးရ၏	 အစိုးရယႏၲရားမ်ားအား	 ျပည္သူလူထု	
အတြင္းလက္ေတြ႕အျမစ္တြယ္နိုင္ရန္၊	(၂)	 ၾကား	
ကာလအစိုးရအား	နိုင္ငံတကာမွ	အသိ	အမွတ္ျပဳ	
မႈရရန္၊	 ၎ႏွစ္ရပ္ကို	 ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္	 ဖက္ဒ	
ရယ္တပ္မေတာ္	တည္ေထာင္ျခင္း၊	သံခင္းတမန္
ခင္းနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္	ႏိုင္ငံတကာ	အသိအမွတ္	
ျပဳမႈ	 ရရွိလာေအာင္	 ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊	 နိဂုံးခ်ဴပ္	
အားျဖင့္	ယခုအခ်ိန္သည္	စစ္အာဏာရွင္	အျမစ္	
ျပတ္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္	ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ
သစ္တစ္ရပ္	 ထူေထာင္နိုင္ရန္	 တုိင္းရင္းသား	
ျပည္သူအားလုံးႏွင့္	ဆက္လက္လက္တြဲ	ႀကိဳးပမ္း	
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု	ကတိျပဳေျပာၾကား။
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