နာဂစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ လူဦးေရ သံုးသိန္းနီးပါးရွိဟု စစ္အစိုးရ နံပါတ္ႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာခဲ့
သတင္းရင္းျမစ္ > ကိုဝိုင္း
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။
။ နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေသခဲ့ရသူ အေရအတြက္မွာ ၃၀၀,၀၀၀
နီးပါးအထိ ရွိသည္ဟု အစုိးရက တြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးက "သူေသမွ"
ဤကိန္းဂဏန္းကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သံ႐ံုးအဆက္သြယ္မ်ားက
တဆင့္စကား ေျပာသည္ကို ဝီကီလိခ္မွ ေပါက္ၾကားလာသည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
လ်ဳိ႕ဝွက္ေၾကးနန္း တေစာင္အရ သိရသည္။
မုန္တိုင္းအလြန္ ၁ လေက်ာ္ ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဒုတိယ
အႀကီးအကဲ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇကို ေခၚယူၿပီး အစိုးရက
ခန္႔မွန္းသည့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရကို ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္ အေမရိကန္ သံ႐ံုးမွ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္
ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးထံ ေပးပို႔သည့္ ၂ဝဝ၈ ခု ဇြန္လ ၁၁ ရက္စြဲပါ ေၾကးနန္းတြင္ ပါရွိသည္။
“အစိုးရက ေသဆံုးသူ ၃၀၀,၀၀၀ ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူေသမွပဲ ဒီအေရအတြက္ကို
ထုတ္ျပန္ ရမယ္ ” ဟု သံအရာရွိက စီးပြားေရးသမား တဦး၏ ေျပာျပခ်က္ကို ေၾကးနန္းတြင္ ျပန္လည္
ေျပာဆိုထားသည္။
ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းတုိက္ၿပီး သံုးရက္အၾကာ ၂၀၀၈ ခု ေမလ ၅ ရက္အထိ ေသဆံုးသူ ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုး
၃,၀၀၀ ရွိ သည္ဟု ျမန္မာဝန္ႀကီးတခ်ဳိ႕က ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ စည္းေဝးရာတြင္
ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း
ေၾကးနန္းတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။
ဇြန္လမကုန္မီ အစိုးရက အမ်ားျပည္သူသို႔ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေသဆံုးသူ ၈၄,၅၃၇ ဦး၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူ
၅၃,၈၃၆ ဦးရွိၿပီး ဒဏ္ရာရသူ ၁၉,၃၅၉ ဦး ရွိသည္ဟုဆို ျပန္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဆံုးဦးေရႏွင့္
ေပ်ာက္ဆံုး ကိစၥကို ထပ္မံ ရွင္းျပျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။
ကုလသမဂၢကမူ ေသဆံုးသူ ၁၄၀,၀၀၀ ဦးခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး မုန္တိုင္း ဒဏ္ကို လူ ၂.၄ သန္း
ဆိုးဆိုးရြားရြား ခံခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ား ဗီဇာ အခက္အခဲ
ျဖစ္ေစရန္ အမိန္႔ေပး ခဲ့သည္မွာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဦးေတဇ မိသားစုႏွင့္ နီးစပ္သူထံမွ
ရန္ကုန္ အေမရိကန္
သံ႐ံုးက သိလိုက္ရသည္။
ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ဆိုးရြားလွေသာ ေသၾကပ်က္စီးမႈမ်ားကို
ဗီစီဒီမ်ား
မွ တဆင့္ ျမန္မာလူထုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိလာခ်ိန္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အတြက္ စိတ္
အေႏွာက္အယွက္
ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။
“အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးက ဧရာဝတီျမဝကၽြန္းေပၚ ေဒသကို ႏိုင္ငံတကာ
ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတြ ဝင္ထြက္ေနတာကို တင္းက်ပ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္တယ္” ဟု သံ႐ံုး ေၾကးနန္းတြင္
ျပန္ေျပာျပထားသည္။
ဗီဇာေတာင္းခံသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို တိုးျမႇင့္လိုက္သည္။ ကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ
“လက္မခံႏိုင္သည့္ အျပဳအမႈ” ဟု ရန္ကုန္ အေမရိကန္ သံ႐ံုးကို ေျပာဆိုၾကသည္။
ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္၊ နအဖ ေကာင္စီဝင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ လယ္ယာ/ စိုက္ပ်ဳိး ဝန္ႀကီး ဦးေဌးဦးတို႔က သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီး၊
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နာဂစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ လူဦးေရ သံုးသိန္းနီးပါးရွိဟု စစ္အစိုးရ နံပါတ္ႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာခဲ့
သတင္းရင္းျမစ္ > ကိုဝိုင္း
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔က တင္းမာသည္ဟု သံ႐ံုး
အဆက္သြယ္က ေျပာဆိုသည္။
နာဂစ္မုန္တုိင္း ဝင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ထူးျခားမႈ တခုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသီဟသူရ
တင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔ကို စိတ္ဝမ္းကြဲေနေစရန္ ကုန္သြယ္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒
ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီးေမာင္ေအးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ အစားထိုးလိုက္ၿပီး
တခ်ိန္တည္းတြင္ အတြင္းေရးမႉး ၁ ေနရာေပး၍ သဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းကို
ထိန္းၫႇိထားလိုက္သည္
ဟု ရန္ကုန္ အေမရိကန္ သံ႐ံုး ေၾကးနန္းတြင္ ပါရွိသည္။
"သူရဲ႕ အတြင္းစည္းမွာ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ထိန္းၫႇိၿပီးသား ျဖစ္ၿပီး သစၥာခံမႈရေအာင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး)
သန္းေရႊ
က ဒီလိုလုပ္တာ” ဟု သံ႐ံုး အဆက္သြယ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တဦးက ေျပာသည္ကို ေၾကးနန္းတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဝင္မၿပိဳင္ပါက သူရေရႊမန္းကို သမၼတ လ်ာထားၿပီး ဒုသမၼတ
၁
ကို လယ္ယာ/ စိုက္ပ်ဳိးဝန္ႀကီး ဦးေဌးဦး၊ ဒုသမၼတ ၂ ကို အပစ္ရပ္ ပအိုဝ္း တိုင္းရင္းသား ဦးေအာင္ခမ္းထီတို႔ကို
လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း “သူရေရႊမန္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက သာမက ဇနီးေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကလည္း အဲဒီလို
လ်ာထားဖို႔ သေဘာက်ေနတာ” ဟု သံ႐ံုး ေၾကးနန္းတြင္ ျပန္ေျပာဆိုထားသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူ ဦးသိန္းစိန္က သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး
သူရဦးေရႊမန္းကေတာ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ နအဖကိုလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
မတ္လကုန္
တြင္ တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေတာ့သည္။
နာဂစ္မုန္တိုင္းကို အေျခခံၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္
ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အေနျဖင့္ ယခင္က ခြင့္မျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားကို
ျပည္တြင္းတြင္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ၂ဝဝ၈ ခု ဇြန္လ ၁၁ ရက္စြဲပါ ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံ႐ံုး
မွတ္ခ်က္
တြင္ ပါရွိသည္။
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