ထူးမျခားနား အေျပာင္းအလဲ
သတင္းရင္းျမစ္ > ေဒါက္တာ ေရွာင္စမစ္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၀၀ နာရီ ၅၂ မိနစ္

ဘန္ေကာက္ (မဇၹ်ိမ)။ ။ ျမန္မာျပည္တြင္း မဝင္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္က
ထိုင္းႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္မ်ား ကလပ္တြင္ စုၿပံဳေနျခင္းက ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ
အသုိင္းအဝုိင္း၏ တံု႔ျပန္ခ်က္ကုိ ျပေနေတာ့သည္။
ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္သူမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားမ်ိဳးစုံရွိသူမ်ားအေပၚ စစ္အုပ္စု ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအရ “ေမာင္တုိ႔မလာႏုိင္”
ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ သူတုိ႔ ေယဘုယ်သေဘာတူညီခ်က္က “ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈသည္၊
သို႔ေသာ္ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းမည္ မေမွ်ာ္ႏွင့္” ဟူ၏။
လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတခု ျဖစ္ခဲ့ပါသလားဟု ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒
မာဝမ္ မကန္မာကာ ကုိ ပထမဆံုးေမးခဲ့ပါသည္။
“ဘယ္ေရြးေကာက္ပြဲမဆို တခုေမွ်ာ္လင့္ရတာက ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ ဘာေတြ႔တယ္ဆိုတာကို
ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံဖို႔ တိုင္းျပည္တျပည္ဟာ သတင္းသမားေတြကို ခြင့္ျပဳရပါတယ္၊ ျမန္မာအစိုးရဟာ
ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ တက္လာမယ့္ ေမးခြန္းေတြအတြက္
ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ေတြကို တားဆီးပိတ္ဆို႔ခဲ့ပါတယ္”
“ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္ေတြ ျပည္ဝင္ခြင့္ မရၾကပါဘူး။ သူတို႔ေတြ အထဲသြားဖို႔ ခရီးသြား ဗီဇာေတြပဲ
ရခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲလို ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားပံုစံနဲ႔ သြားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္ ၂ ေယာက္၊ ၃
ေယာက္လဲ ျပန္ေမာင္းထုတ္ခံရပါတယ္” ဟုလည္း ဆိုသည္။
လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရး အာရွကြန္ယက္က ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ထိုင္းလူမ်ဳိး
ခြန္စြန္စရီ ဟာနာႏုတာဆက္က ရန္ကုန္မွေန၍ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျဗာင္က်က် ေျပာသည္က
“ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ဟာသတခုပဲ မႈတ္လား။ ဒီအေၾကာင္း ပါတီေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
နားေရာလည္ၾကရဲ့လား” ဟု ဆိုသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျမန္မာျပည္မျပန္ခင္ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနခင္းကလည္း ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ
ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး အင္ဒရူးဟိန္းကို ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္မ်ားကလပ္တြင္ ေတြ႔ခဲ့ရေသးသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေန႔လယ္ ၃ နာရီခြဲခန္႔က မဲ႐ုံမပိတ္ခင္တြင္ သူႏွင့္ တယ္လီဖုန္း အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခြင့္
ရခဲ့သည္။ လူမ်ား မဲသြားေပးသည္ကုိ ျမင္ရသည္မွာ ဟုတ္သလုိလုိရွိေသာ္လည္း လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ပမာ
မတက္ၾကြဘဲ လက္ေလွ်ာ့အ႐ႈံးေပးေနသလို ျမင္ရေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ မဲလက္မွတ္မ်ားတြင္ တဦးခ်င္းနံပါတ္မ်ား တပ္ထားၿပီး ထိုအတြက္ လမ္းစရွာလုိက္ႏိုင္ကာ
မဲမွားေပးမိလွ်င္ လက္စားေခ်ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ေနၾကသည္လည္း ဆိုသည္။
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အေၾကာက္တရား ေပၚလြင္သည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ “အခုထက္ထိေတာ့
အဲလိုဟာမ်ဳိး မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ၿပီးသြားသလို ခံစားေနၾကတာေတာ့ ရွိပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ အာရွတိုက္ခြဲမွ ျမန္မာျပည္ အႀကီးတန္း သုေတသနမွဴး ေဒးဗစ္
မသီဆန္ကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားသား
သတင္းေထာက္မ်ားအသင္းတြင္ ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို အာရွႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းမႈ အက်ိဳးဆက္ကို စဥ္းစားရင္း ေဒးဗစ္မသီဆန္က
ဤအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ပစ္မွတ္ (အထူးသျဖင့္ စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈ
စာရင္းႏွင့္ လက္နက္ဝယ္ယူမႈမ်ား) ပိုတိတိက်က်႐ွိရမည္၊ ေသခ်ာ သုေတသနျပဳ စဥ္းစားရမည္။ သို႔မွသာ
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ထူးမျခားနား အေျပာင္းအလဲ
သတင္းရင္းျမစ္ > ေဒါက္တာ ေရွာင္စမစ္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၀၀ နာရီ ၅၂ မိနစ္

ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ မလုိလားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ပုိလက္ခံလာမည္ဟု ဆိုသည္။
ျမန္မာျပည္ လူမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ရန္ပံုေငြ
ပိုတိုးေပးရမည္၊ လူထုအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ထဲ၌ အစိးု ရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ဖို႔လိုသည္ ဆိုသည္။
အထူးသျဖင့္ “ျမန္မာျပည္သားေတြကို စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္မ်ဳိးေတြကို ပိုအာ႐ံုစိုက္ရမယ္။
ၿပီးေတာ့ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔လဲ အႏၱရာယ္မရွိဘူး ဆံုးျဖတ္ထားရင္ ဒီအစီအစဥ္ေတြကို ခြင့္ျပဳမွာပါ” ဟု ဆိုသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္က ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား အသင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္ ဧည့္ခံသူ ထိုင္း၊
ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ကေနဒါသံအမတ္ႀကီး ရြန္ေဟာ့ဖ္မန္းက ျမန္မာျပည္တြင္
အေကာင္းဘက္က ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ခိုင္မာသည့္ သက္ေသမ်ား ေပၚမလာလွ်င္ ကေနဒါက
ျမန္မာျပည္ေပၚတြင္ တင္းမာစြာ ဆက္လက္ခ်ဥ္းကပ္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ား ကိုင္ဆြဲထားသည့္
သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရသစ္ကုိ ေဝဖန္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းျခင္း ဆိုသည့္ “လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္း” လုံးကို
ခြဲျခားမေနဘဲ ဆက္လက္ လက္ခံထားသင့္သည္ဟု ဟိန္းႏွင့္ ေဟာ့ဖ္မန္းတို႔က ဆိုသည္။
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