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၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ေက်ရန့မှ ၂၁ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



၆ လကကာ ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံေပပီးရနာက် အရမေိကန်သတင်းစာဆော Danny 
Fenster သည် ထုတ်ရဖာ်ရမပာကကားမခင်းမေှိဘဲ အာဏာသိမ်းစစ်ရခါင်းရဆာင်နှင့်
 ရတွ့ဆုံခဲ့သည့် US သံတမန်ရောင်း Bill Richardson ၏ အကူအညီမဖင့် မပန်လည်
လွတ်ရမမာက်လာခဲ့သည်။ မပည်လည်လွတ်ရမမာက်သည့် ရန့မတိုင်မီ နို၀င်ဘာလ ၁၂
 ေက်ရန့တွင် ၎င်းကို မပည်နှင်ဒဏ် ရပးခဲ့သည့် စစ်ရကာင်စီမှ လူဝင်မှုကကီးကကပ်ရေး
 အက်ဥပရဒနှင့် မတေားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပရဒ ပုဒ်မတို့မဖင့် ရထာင်ဒဏ် ၁၁
 နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ Danny Fenster အလုပ်လုပ်သည့် Frontier Myanmar သတင်း
ဌာနမှ မပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ေသည့် အမှုအရပါ်  အရမခအမမစ်မေှိ၊ တေားမျှတမှုမေှိဘဲ
 ဥပရဒရအာက်တွင် မပင်းထန်လွန်းရကကာင်း ထုတ်မပန်ရကကမငာခဲ့သည်။ ရထာင်တွင်း
တေားရုံးတွင် လအတန်ကကာ စစ်ရဆးပပီးရနာက် အစကတည်းမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
မခင်းမမပုသင့်ရသာ သတင်းသမားများနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကို ခခင်းချက်မေှိ မပန်
လွတ်ရပးေန် ရတာင်းဆိုမှုများ ထွက်ရပါ်လာပပီးရနာက် မပန်လွတ်လာမခင်းမဖစ်သည်။ 

Danny သည် ရမလ ၂၄ ေက် မိသားစုေှိော အရမေိကန်နိုင်ငံသို့အမပန် မမန်မာသတင်း
မီဒီယာဌာန မဖစ်ရသာ Myanmar Now တွင် ရေးသားရဖာ်မပခဲ့ရသာ သတင်းများ
နှင့် ပတ်သက်ရကကာင်း စွပ်စွဲမှုမဖင့် ရလဆိပ်တွင် လုံခခုံရေးတပ်မှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ၎င်း၏ ဖမ်းဆီးခံေမခင်းနှင့် ရနာက်ဆက်တွဲလွတ်ရမမာက်လာမခင်း
တို့သည် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ လွတ်လပ်စွာထုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်နှင့် သတင်း
လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဖိနှိပ်ထားရကကာင်း မီးရမာင်းထိုးမပရနသည်။ မမန်မာနိုင်ငံတွင် ဒါဇင်
နှင့်ချ ီအကျဉ်းကျရနဆဲမဖစ်ရသာ သတင်းသမားများလွတ်ရမမာက်ရေးအတွက် တက်
နိုင်သရလာက် လုပ်ရဆာင်သွားမည်ေု Danny  မှ ရမပာကကားခဲ့သည်။ သတင်းသမား
များသည် မပင်းထန်ရသာစွဲချက်များေင်ဆိုင်ရနေပပီး နှစ်ေှည်ရထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခံနိုင်
သည့် အမှုကိုေင်ဆိုင်ရနေသည်။ 

Danny မပန်လည်လွတ်ရမမာက်လာသည့်သတင်းကို တခဲနက်ကကိုဆိုကကရသာ်လည်း 

မမန်မာသတင်းမီဒီယာများ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ေှားသူများနှင့် မတေားဖမ်းဆီးချုပ်
 ရနှာင် ခံထားေရသာ အေပ်သားများအတွက် လွတ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေေှိေန် နှင့် မပန်

 လည်လွတ်ရမမာက်ေန်အတွက် ၎င်းတို့ကိုယ်စား ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ မပုလုပ်ေန်
လည်း အရေးကကီးသည်။ 

အာဏာသိမ်းစစ်တပ်သည် မမန်မာမပည်တစ်ဝှမ်းေှိ သတင်းမီဒီယာအရပါ် အတင်း
 အကျပ် ဖိနှိပ်ေန် သိသာထင်ေှားရသာ လုပ်ေပ်များကို လုပ်ရဆာင်ရနပပီး လွတ် လပ်
ရသာ သတင်းမီဒီယာ ရလာကကို လုံးလုံးလျားလျား ရချမှုန်းပစ်ေန် လုပ် ရဆာင်
ရနသည်။ ရဖရဖာ်ဝါေီလကတည်းမှ စတင်၍ သတင်းမီဒီယာများအား “အာဏာ
 သိမ်းအစိုးေ”ေု သုံးနှုန်းမခင်းမမပုေန် သတိရပးခဲ့သည်။ ပငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ရဖာ်
မှုများကို မှတ်တမ်းတင် သတင်းေယူမှုရကကာင့် သတင်းရထာက်များစွာ ဖမ်းဆီး
ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ေပပီး ဒါဇင်နှင့်ချ ီ ထွက်ရမပး ပုန်းရေှာင်ရနခဲ့ေသည်။ အများစုသည်
 ဖမ်း၀ေမ်းစာေင်းထဲတွင် ကျန်ရနဆဲမဖစ်ပပီး ၎င်းတို့၏ မိသားစု၀င်များသည် ဓားစာခံ
အမဖစ် ပစ်မှတ်ထားခံေကာ ဖမ်းဆီးခံရနေသည်။ စိုးေိမ်စောအရမခအရနနှင့် သိသိ
သာသာ ဆိုးဝါးစွာ ကျဆင်းရနသည့် မမန်မာ့သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်အရမခအရနသည်  
တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာအေ  ကမ္ဘာရပါ်တွင် အဆိုးဆုံး မဖစ်ရနသည်။ 

မမန်မာနိုင်ငံေှိ သတင်းမီဒီယာများအရပါ်  ဖိနှိပ်မှုကို ေပ်တန့်ေန်နှင့် မတေား အကျဉ်း
 ချခံထားေရသာ သတင်းရထာက်များ မပန်လည်လွတ်ရမမာက်ရအာင် လုပ်ရဆာင်ေန်
အရေးတကကီးလိုအပ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ အသိုင်းအဝိုင်းတိုင်းအတွက် အမှတ်အသား
မဖစ်ရသာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို အကကမ်းဖက် စစ်ရကာင်စီမှ အကျ ိုးမေှိရအာင်
အကကမ်းဖက်လုပ်ရဆာင်ရနပပီး တားမမစ်ပိတ်ပင်မှုများကိုအရလးထား ဖိနှိပ်လုပ်
 ရဆာင်ရနသည်။ စစ်ရကာင်စီ ရလျှာက်လှမ်းခဲ့သည့် အန္တောယ်ေှိရသာ လမ်းစဉ်
ကိုရမပာင်းမပန်လှန်ေန် လိုအပ်သည်။ ထိုသို့မလုပ်ပါက သတင်းမီဒီယာ၏ တန်ဖိုး
သည် ယုတ်ရလျာ့ကျဆင်းသည်သာမက သတင်းရထာက်များ အတွက်လည်း ပို၍
 အန္တောယ်ေှိရပသည်။ ထို့ရကကာင့် အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီလက်ရအာက်တွင် ထိန်း
 ချုပ်ခံရနေရသာ ကျွမ်းကျင် အတက်ပညာေှင်တို့၏ အေည်အချင်းနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ 
မပန်လည်ေေှိရေးအတွက် လုပ်ရဆာင်ေန် လိုအပ်သည်။ 



ကေင်မပည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲများ မပင်းထန်လာရသာရကကာင့်
ရဒသခံ အေပ်သားများ လုံခခုံရေးအတွက် စိုးေိမ်ရနကကေ
သည်။ ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ အဆိုအေ 
နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှစတင်၍ တိုက်ပွဲများအတွင်း မမန်မာ
စစ်တပ်မှ တပ်သား ၃၂ ဦး ကျဆုံးကာ ၅၆ ဦး ဒဏ်ောေေှိခဲ့
သည်။ လာမည့် ရမခာက်ရသွ့ောသီကို အခွင့်ရကာင်းယူကာ
 ေိက္ခာနှင့် ခဲယမ်းမီးရကျာက်များ ပို့ရဆာင်ေန် စစ်ဆင်ရေး
များ တိုးချဲ့လုပ်ရဆာင်လာမခင်းရကကာင့် တိုက်ပွဲများ တိုး
လာေမခင်းမဖစ်သည်ေု KNU မှ သတင်းထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 

နို၀င်ဘာလ ၁၁ ေက်ရန့ မူရကတာ်ခရိုင် ဒွယ်လိုးပမို့နယ် မာ
ရထာရကျးေွာတွင် အရမခစိုက်သည့် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု
ဌာနချုပ် -စကခ(၈) လက်ရအာက်ခံ ရမခမမန်တပ်ေင်း-ခမေ
(၄၀၆) နှင့် ကေင့်အမျ ိုးသား လွတ်ရမမာက်ရေး တပ်မရတာ်
  (KNLA) တပ်ဖွဲ့ကကား တိုက်ပွဲ ၅ ကကိမ် မဖစ်ပွားခဲ့ရကကာင်း 
KNU မှ သတင်းထုတ်မပန်ထားသည်။

ေှမ်းမပည်ရတာင်ပုိင်း ဖယ်ခံုပမို့နယ်မှ ရကျးေွာတစ်ေွာ
တွင် ရနအိမ် သံုးဒါဇင်ရကျာ်ကုိ စစ်ရကာင်စီတပ်မှ မီးေိှု့
 ခ့ဲသည်။ ရနအိမ်အများအမပားကုိ စစ်ရကာင်စီတပ်မှ
 ေည်ေွယ်ချက်ေိှေိှ မီးေိှု့ဖျက်ဆီးခ့ဲရကကာင်း ကေင်နီအမျ ိုး
 သားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တာ၀န်ေိှသူမှ ရမပာကကား
ခ့ဲသည်။ အုိးအိမ်များ မီးေိှု့ဖျက်ဆီးခံေပပီးရနာက် စစ်တပ်
မှ ထုိရဒသတွင် စခန်းချရသာရကကာင့် ရဒသခံများသည်
 ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခ့ဲေသည်။ ရနအိမ်များအမပင် ဘုေား
ရကျာင်းတစ်ရကျာင်းသည်လည်း လက်နက်ကကီးရကကာင့်
 ပျက်ဆီးခ့ဲသည်။ 
Fortify Rights မှ ထုတ်မပန်ရသာ “Access Denied” 
အစီေင်ခံစာအသစ်တွင် ကယားမပည်နယ်တွင် အသက်
ကယ်ဆယ်ရပးရေး အကူအညီများ ပိတ်ပင်မခင်းအပါအဝင်
 အမပစ်မ့ဲမပည်သူများအရပါ် ကျူးလွန်ခ့ဲသည့် ေက်စက်
 ကကမ်းကကုတ်မှုများကုိ ခဲွမခမ်းစိတ်မဖာ သံုးသပ်ထား သည်။ 
 အစီေင်ခံစာပါ မှတ်တမ်းများအေ  ညှဉ်းပန်းနိှပ်စက်မခင်း၊
 ဝင်ရောက်စီးနင်းမခင်းနှင့် ရကျးေွာများကုိ မီးရလာင်ပျက်
 ဆီးရစမခင်း စသည့်ချ ိုးရဖာက်မှုများ အပါအဝင် လူ့အခွင့် 
အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများ တုိးမမင့်လာခ့ဲသည်။ စစ်ရဘး ရေှာင်
များကုိ ကူညီရနရသာ ရစတနာ့၀န်ထမ်းများ ပစ်မှတ် ထား
ခံရနေပပီး  မတေားဖမ်းဆီးမှုများ ဆက်လက်မဖစ် ပွားရန
 သည်။

ချင်းမပည်နယ် တီးတိန်ပမို့နယ်ေှိ ရကျးေွာတစ်ေွာကို စစ်
ရကာင်စီတပ်စီးနင်းစဉ် အမျ ိုးသမီးနှစ်ဦးကို  အဓမ္မမပုကျင့်
ခဲ့သည်ေု စွပ်စွဲမှုများေှိရနသည်။ အဓမ္မမပုကျင့်ခံခဲ့ေသူအ
 သက် ၂၇ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသမီး၏ ရခါင်းကို ရသနတ်
မဖင့်ချနိ်ေွယ်ကာ သူမ၏ ခင်ပွန်းရေှ့တွင် အဓ္ဓမမပုကျင်ခဲ့
ရကကာင်း ရဒသခံများမှ သိေှိေသည်။ သူမသည် မကကာရသး
မီကပင် ကရလးရမွးဖွားထားသူတစ်ဦးမဖစ်သည်။ သူမ
၏ ကိုယ်ဝန်ရဆာင် ရယာင်းမသည်လည်း ထိုညတွင်ပင် 
အဓ္ဓမ မပုကျင်ခံခဲ့ေသည်။ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့CHRO 
မှ ဒါရိုက်တာ သင်းယုမွန်မှ အဆိုပါမဖစ်ေပ်သည် စက်ဆုပ်
ေွံ့ေှာ ဖွယ်ရကာင်းပပီး အလွန်တောမှ လူမဆန်ရကကာင်း
 မှတ် ချက်မပုခဲ့သည်။ 
စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ တိုးလာမခင်းနှင့်
စစ်အင်အားတိုးချဲ့လာမခင်းသည် အေပ်သားများအတွက်
 အန္တောယ်ေှိသည်။ မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ော ကုလသမဂ္ဂ အထူး
ကိုယ် စားလှယ်ရောင်း  ယန်ေီးလီ မှ ချင်းမပည်တယ်
တွင် စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများတိုးလာမခင်း
နှင့် စစ်အင်အားတိုးချဲ့လာမခင်းသည် အေပ်သားများအ
 တွက် အန္တောယ်ေှိသည်။ မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ော ကုလသမဂ္ဂ
အထူး ကိုယ်စားလှယ်ရောင်း  ယန်ေီးလီမှ မမန်မာမပည်
၏ လူ့အခွင့်အရေးအရမခအရန နှင့်ပတ်သက်၍ “ချင်း 
မပည်နယ်တွင်  အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ စပါးများကို လုယူ
မခင်း၊ လယ်ယာများနှင့် အိမ်ရမွးတေိစ္ဆာန်များကို ဖျက် ဆီး
သတ်မဖတ်မခင်းမဖင့် ရဒသခံများကို အစာရေစာငတ် မွတ်
 ရခါင်းပါးေန် လုပ်ရဆာင်ရနသည်။ မမန်မာနိုင်ငံ အရနာက်
 ရမမာက်ပိုင်း တဝှမ်းမှ မပည်သူများသည် စားနပ်ေိက္ခာနှင့်
 ရဆးဝါးအကူအညီများ အရေးရပါ်လိုအပ်ရနပါသည် ေု
 ရမပာဆိုခဲ့သည်။”



ရမမမပင်ရပါ်မှာေပ်တည်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်ရတာ်ရမမမပင်ရပါ်မှာေပ်တည်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်ရတာ်

တို့အတွက် အေမ်းခက်ခဲတယ်။ ဒါရကကာင့်မတို့အတွက် အေမ်းခက်ခဲတယ်။ ဒါရကကာင့်မ

လို့ မျက်မမင်သက်ရသရတွကိုပဲ အားကိုးရနလို့ မျက်မမင်သက်ရသရတွကိုပဲ အားကိုးရန

ေတယ်။ စစ်တပ်က သတင်းရထာက် ၁၀၀ေတယ်။ စစ်တပ်က သတင်းရထာက် ၁၀၀

 ရကျာ်ရလာက်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပပီး  အရယာက် ၅၀ ရကျာ်ရလာက်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပပီး  အရယာက် ၅၀

 ရလာက်က ရထာင်ထဲမှာ ဆက်လက်ဖမ်းဆီး  ရလာက်က ရထာင်ထဲမှာ ဆက်လက်ဖမ်းဆီး 

ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲမဖစ်တယ်။ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲမဖစ်တယ်။

ဒီမိုကေက်မမန်မာ့အသံ (DVB) သတင်းဌာန 

တည်ရထာင်သူတစ်ဦးမဖစ်ရသာ 

အယ်ဒီတာချုပ် ဦးရအးချမ်းနိုင်

၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၄ ေက်ရန့ ေန်ကုန်ပမို့ အင်းလျားလိတ်ေိုတယ်၌ ကျင်းပသည့် မပည်သူ့ ၀န်ရဆာင်မှု မီဒီယာ-  
မပည်သူ့၀န်ရဆာင်မှု အသံလွှင့် ဖိုေမ် ရဆွးရနွးပွဲတွင် ဒီမိုကေက်မမန်မာ့အသံ (DVB) သတင်းဌာန တည်ရထာင်သူတစ်ဦးမဖစ်
ရသာ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးရအးချမ်းနိုင်မှ မိန့်ခွန်းရမပာကကားစဉ်။
Via: Voice of America 



စစ်ရကာင်စီ၏ ရမခာက်လနီးပါး
 ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ေရသာ အ
ရမေိကန် သတင်းရထာက် Dan-
ny Fenster သည် အကျဉ်းရထာင်
မှ မပန်လည်လွတ်ရမမာက်လာပပီ
မဖစ်သည်။

အမျ ိုးသား ညီညွှတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံ
 ရကာင်စီ National Unity Con-
sultative Council (NUCC) သည်
 ပထမဆုံးရသာ သတင်းစာေှင်းလင်းပွဲ
ကို နံနက် ၉:၃၀ ခွဲတွင် မပုလုပ်ခဲ့
သည်။ NUCC သည် ဖက်ဒေယ်ဒီမို
ကရေစီ မပည်ရထာင်စု ထူရထာင်
ရေးအပါအ၀င် ရနွဦးရတာ်လှန်ရေး
နှင့် ရေှ့နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဥ်များ
 အရကာင်အထည်ရဖာ် ညှိနှိုင်း
ရဆာင်ေွက်ေန် ေည်ေွယ်၍ ဖွဲ့စည်း
ထားသည်။  

အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့
ချုပ် (NLD) ရခါင်းရဆာင်
 ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည်သည်
 မဲသမာမှုမဖင့် ထပ်မံ တေားစွဲဆို
ခံေသည်။ နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ
 ဦးဝင်းမမင့်အပါဝင် စုစုရပါင်း ၁၆
 ဦးကို ရေွးရကာက်ပွဲရကာ်မေှင်မှ
 တေားစွဲဆိုထားသည်။ NLD သည်
 ၂၀၂၀ အရထွရထွရေွးရကာက်ပွဲ
တွင် မဲအမပတ်အသတ် အနိုင်ေ
ခဲ့ရသာ်လည်း အာဏာသိမ်းစစ်
ရကာင်စီမှ ေလဒ်ကို လက်မခံခဲ့ရပ။ 

အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ
 NUG၏ ကာကွယ်ရေး၀န်ကကီးဌာနမှ
 ဂျနီဗာကွန်ဗင်းေှင်းတွင် ရဖာ်မပထား
သည့် အမပည်မပည်ဆိုင်ော စည်းမျ
ဥ်းများ၊ ကျင့်ဝတ်များနှင့် စံနှုန်း
များကို လိုက်နာေန် လမ်းညွှန်ချက် 
ထုတ်မပန်ထားသည်။ 

edk0ifbm 15 &ufaeY edk0ifbm 16 &ufaeY edk0ifbm 17 &ufaeY edk0ifbm 18 &ufaeY



မမန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးနှင့်
 ဆက်နွယ်ရနရသာ ဆက်ဆံရေးများ
ကို အဆုံးသတ်ေန် ကကိုးပမ်းပပီးတဲ့
ရနာက် Kirin ဘီယာကုမ္ပဏီသည် 
နိုင်ငံတွင်းမှရန ထွက်ခွာေန် တေားဝင်
ရမခလှမ်းများကို မပန်လည်စတင်လိုက်
သည်။ 

နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားများကူညီ
ရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း AAPP 
မှတ်တမ်းများအေ နို၀င်ဘာလ ၂၀
 ေက်ရန့ထိ လူရပါင်း ၁၂၈၁ ဦးသည်
 အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ တေားမဲ့
ဖမ်းဆီးသတ်မဖတ်မခင်း ခံခဲ့ေသည်။ 

ဧော၀တီတိုင်း မအူပင်ပမို့နယ်မှ 
အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည် မွန်မပည်နယ် ရေး
ပမို့နယ်ေှိ စစ်ရဆးရေးဂိတ်တွင် ပစ်သတ်
ခံခဲ့ေရကကာင်း မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရေး
ရဖာင်ရဒးေှင်း HURFOM မှတ်တမ်းများ
အေ သိေသည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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