
လက်သီးေတွကိ ုကျစ်ကျစ်ဆုပ်၊ ေမာေအာင် 'ရယ်'--ြမန်မာ့ေ�ွဦး ၂၀၂၁

စာေရးသူ--ဒိုင်ယာနာေဇာ်ဝင်း

HAPPY NEW YEAR!!!

ြပည်သူေတွဟာ သူတ�ရိ�ဲ လသာေဆာင ်ြပတင်းေတွကေန ညနက်ထဲကို ေအာ်ဟစ်
ပစ်လိုက်�ကတယ်။ မီးအေရာင်ေတွ  �းဒိုင်းေတွခဏနားချ န်ိ  အခန်းဆက်အေနနဲ ေ့ပါ  ။့
ဒါဟာ ၂၀၂၁ မတ်လ ၇ ရက်ေန ရ့ �ဲ ညခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဂရဂီိုးရးီယန်း ြပက�ဒိန်အရဆို 
�ှစ်သစ်ကူးဖ� ိအများ�ကီး ေနာက်ကျေန�ပီးေတာ့ ဧ�ပီမှာ ကျေရာက်မယ့်ြမန်မာ့�ှစ်သစ်ကူးအတွက်လည်း အများ�ကီး ေစာလွန်းေနပါတယ်။

ြပည်သူေတွဟာလည်း ေပျာ်ရ�င်ြမ�းထူး�ပီး ေအာ်ဟစ်ခ့ဲ�ကတာေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတ�ရဲိ� 
ခါးသီးမ�ေတွ ြပက်ရယ်ြပ� ခနဲ လုိ့တာေတွကုိ  ေဖာက်ထုတ်ခဲ့�ကတာြဖစ်တယ်။ �ပိ�း�ပိ�းြပက်ြပက် 
မီးအ ေရာင်ေတွ ဝုန်းခနဲေပါက်ကဲွသံေတွဟာ မီး �းမီးပန်းေတွ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေတွဟာ 
ကျည်ဆံေတွနဲ ့အသံဗံုးေတွပဲ ြဖစ်တယ်။ ြပည်သူေတွဟာ သူတ�ရဲိ� ဝရတံာ ြပတင်းေတွမှာ ရပ် ေ
န�ကတယ်။ အေ�ကာင်းကေတာ ့တစ်�ုိင်ငံလံုးအ�� ံည ၈ နာရ ီကာဖျ�းအချ န်ိကုိ
ေကျာ်လွန်လာခဲ့လ�ပိဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီအချ န်ိ  ေကျာ်တာနဲ ့အြပင်မှာ ှိတဲ့ ဘယ်သူမဆို ဖမ်းဆီး၊ �ှိပ်စက်၊ သတ်ြဖတ်ခံရ�ုိင်တယ်။

ဒီလို ရွ�ဲတ့ဲတ့ဲ�ုိင်တဲ ့ရန်ကုန်ရဲ� “Happy New Year” ညဟာ
ြမန်မာ့ေ�ွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလအတွင်း အားေကာင်းေမာင်းသန်အြဖစ်ဆံုး
အခိုက်အတန် ေ့တွထ ဲက တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁ ရက်ေန ့
အာဏာသိမ်းမ�စြဖစ်ကတည်းက ဒီလို အြဖစ်အပျက် အခိုက်အတန ်ေ့တွ  အများအြပား ှိခဲ့တယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရ�ဲ ခပ်တံုးတံုး အ�ကမ်းဖက်မ�ေတွဟာ ြမန်မာြပည်သူလူထုရဲ�
စုေပါင်း�ကံ့�ကံ့ခံ�ုိင်မ�နဲ ့ရသေြမာက်တ့ဲ ဟာသဉာ ်ေတွေ�ကာင့် တန်ြပန် ေချပခံရ�ပီး သနားဖွယ်ရာ စုတ်ြပတ်�ုံချာတ့ဲ အဆင့်ထိ ြဖစ်ေစခ့ဲပါတယ်။

ြမန်မာ့ေ�ွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွင်း ဟာသဉာဏ်ရ�ဲ အစွမ်း (သာမန်အားြဖင့် ြမန်မာ့လူေနမ�ရပ်ဝန်း 
(socio-culture) က ဟာသဉာဏ)် ကိ ုေပါ ့ေပါ  ့ မေတွးသင ် ့ပ ါ။ ဟာသ (ဝါ) ဟဿရသဟာ ဂ��ဝင် 
ြမန်မာစာေပမှာပါတ့ဲ ရသ ၉ ပါးထဲက တစ်ပါးြဖစ်တယ်။ ဟာသကိ ုချစ်ြခင်း၊
တည်�ငိမ် ေအးချမ်းြခင်း၊ စက်ဆုပ်ရွ ံှာြခင်း၊ ေ�ကာက်ြခင်း စတ့ဲ အြခားေသာ ရသေတွနဲ ့ 
တစ်တန်းတည်း တစ်ဆင့်တည်းထား�ပီး စ ်းစား�ုိင်ပါတယ်။ တိုင်းြပည်ရ�ဲ
အေမှာင်မိုက်ဆံုးအချ န်ိမှာေတာင်  ေသနတ်ကိုင်ထားတ့ဲ စစ်သားေတွကို
ရယ်ေမာြပက်ရယ်ြပ� �ုိင်တာကို �ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ရယ်ေမာြခင်းဟာ အေ�ကာက်တရားကို 
တွန်းလှန်�ုိင်တဲ့ အစွမ်း ှိတယ်ဆိုတာကို သက်ေသြပ�ုိင်တယ်။ အ့ဲဒီ ဒူေပနာေပခံတဲ့ 
ဟာသဓာတ်ကိ ုေဖာ်ထုတ်ြပသမ�ေတွက အ�ကမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသူေတွရဲ� တရားဝင်မ�ကို တစ်စစီ ြဖ�တ်ပစ်ေနတာလည်း ြဖစ်တယ်။

ြပင်ပကလူတစ် ေယာက်အတွက်ကေတာ့ ြမန်မာေတွရ�ဲ ဟာသဉာဏ ်အြပည့်အစံု

အတိုင်းအတာကို ဖမ်းဆုပ်မိဖ� ိအေတာ်ေလး ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာလ�ဆိို ဟာသရ�ဲ အ�ပီးသတ်



punch-line ေတဟွာ များေသာအားြဖင့် ဗမာဘာသာစကား အထပ်ထပ်၊ ယ ်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ
လေူနမ�စ�ုိက် ေနာက်ခံအေ�ကာင်းအရာေတနွဲ ့ ြမ�ပ်ဝင်�ပီးသား ြဖစ်ေနလိ� ပါ။ ဒါေ�ကာင့်
ဟာသေတဟွာ သိမ်ေမ� �ပီး ပါးနပ်တယ်။ ေနာက်�ပီးေတာ ့အချင်းချင်းပဲသိတဲ့
အတင်ွးဟာသေတအွေနနဲ ့ ချတ်ိဆက်ေြပာဆုိ တယ်။ အဲလိ့ ုထိ�ှတဲ့ ဟာသဥပမာ  တစ်ခုကေတာ့
"မအလ" ဆုိတဲ ့အေခ�အေဝ� ပဲ။
ဒါဟာ ေတာ်လှနေ်ရးကုိ အ�ိှနအ်ဟနုေ်ကာင်းေကာင်း ဦးတည်ေစတဲ့ ြမနမ်ာဟ့ာသဉာဏ်ရဲ�
အစမှတ်ဆုိရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အဲဒီ့ စကားလံးု သုံးလံးုဟာ “မင်းေအာင်လ�ိင်” ဆုိတဲ ့နာမည်ရဲ�
အစ အက�ရာေတ ွြဖစ်တယ်။ ဟာသရဲ� အ�ပီးသတ် punch-line က အဲဒီ့အက�ရာသုံးလံးုဟာ
"မေအလိးု" ဆုိတဲ ့ေဝါဟာရတစ်ခုကုိလည်း ေပါင်းလိ�  ရေနတာပါပဲ။

အာဏာသိမ်းမ�စြဖစ်တဲေ့နက့စ�ပီး အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ဆန ့က်ျင်တဲ့ လတူစ်ေယာက်စီတိင်ုးက
"မေအလိးု မင်းေအာင်လ�ိင်" ဒါမှမဟတ်ုလည်း ဒီအတိင်ုး မအလ ဆုိ�ပီး ေြပာဆုိ�ကတယ်။
ဒီလိမုျ�ိး အာဏာသိမ်းေခါင်းေဆာင်ရဲ� နာမည်ကုိ အ ှက်ရေစတဲ့ ကျနိဆဲ်တဲ ့စကားလံးုအြဖစ်ကုိ
�ုိး�ှင်း�ပီး သဘာဝဆနဆ်န ်ဖလှယ်လိက်ုတာဟာ �ိင်ုလိမုင်းထက်ြပ�ေနတဲ့ စစ်ေခါင်းေဆာင်ရဲ�
အာဏာပါဝါကုိ ြပက်ရယ်ြပ�သေရာ်တဲအ့ရာ သာသာအြဖစ် ေလ�ာကျသွားေစပါတယ်။

ြမနမ်ာြပည်သားေတရဲွ� ပင်ကုိဗီဇ ဟာသဥာဏ်ဟာ ၂၀၁၀ ေနာက်ပုိင်းကာလ ဆုိ�ှယ်မီဒီယာနဲ ့
Meme ယ�်ေကျးမ�ေရာက်�ိှလာတဲအ့ခါမှာ ပုိ�ပီး အ�ိှနြ်မင့်တက်လာပါတယ်။ လက်�ိှ
Generation-Z/GenZ လိ� ေခ� တဲ ့လငူယ်မျ�ိးဆက်က ေတာ့ ဒီေရစီးေ�ကာင်းမှာ
အက�မ်းတဝင်အ�ိှဆုံးေပါ။့

အနွလိ်င်ုးဂိမ်း၊ anime ယ�်ေကျးမ� နဲ ့ K-pop ေခတ်မှာ �ကီးြပင်းလာတဲ ့GenZ လငူယ်ေတဟွာ
အဆုိပါ အချင်းအရာေတကုိွပါ ြမနမ်ာဟ့ာသဉာ�် (ဝါ) ယ�်ေကျးမ�ထဲကုိ ထပ်ေပါင်း
ထည့်လိက်ု�ကပါတယ်။ ဒီဟာသဉာဏ်ခံစားမ� အသစ်နဲ ့ အြခားေသာ ယ�်ေကျးမ�ေတကုိွ
ထိေတ�က�မ်းဝင်ေနေသာ GenZ လငူယ်ေတဟွာ ယခုအာဏာသိမ်းမ�ကုိ ေ�ှ�ကြဖစ်ခ့ဲ�ပီးေသာ
၁၉၈၈ ၊ ၂၀၀၇ ေရ�ဝါေရာင်ေတာ်လှနေ်ရး စတဲ ့လထုူအံ�ုကမ�တနုး်ကနဲ လံ့းုလံးုမတတဲူ ့ပုံသ�ာန်
အဆနး်များြဖင့် ြငင်းဆန ်ေတာ်လှနလ်ာ�ကတယ်။

ေတာ်လှနေ်ရး ေ�ှ�ဆက်လာတဲအ့ေလျာက် ေ�ှ�မျ�ိးဆက်ေတနွဲ လ့က် ှိ
လငူယ်မျ�ိးဆက် ေတ�ွကားက အဟ ဟာ ပုိပုိ�ပီး ြမင်သာလာပါတယ်။ ေ�ှ�မျ�ိးဆက်
လ�ူကီးပုိင်းေတအွဖိ� ေတာ ့"အခုေခတ် ကေလးေတ ွမှာ အဓိက ဘဝနဲ ့ ဆုိင်တဲ ့အရည်အေသွးေတွ
တစ်ခုမှ မ�ိှ။ အနွလိ်င်ုးမှာပဲ အချနိကု်န ်ြဖ�နး်တီးေန�ကတာ"

လငူယ်မျ�ိးဆက်ေတကွလည်း "သက်�ကီးပုိင်း ေ�ှ�မျ�ိးဆက်ေတကွ ရယ်ရတဲ ့တစ်ဖက်ပိတ်ဝါဒီ
ေ�ှး ို းစဲွ လအူပ်ုစုေတပဲွ"
ဒီလိြုမင်�ကတယ်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်ေန ့ ရနကု်န�်မိ� လှည်းတနး်မှာ ြဖစ်ခ့ဲတဲ့ ဆ��ြပပဲွတစ်ခုအေ�ကာင်းကုိ
ေဖာ်ြပတဲ ့စာသား screenshot တစ်ခုကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့် �ဲှထား�ကပါတယ်။ " ရနကု်နမှ်ာ
ဒီေနအ့င်းယားလမ်းမှာ ြဖစ်သွားတာ ေြပာြပမယ်။ ဆ��ြပသူေတကွ ချတီက်လာတယ်။ ေနာက်
သိပ်မ�ကာဘူး။ ရဲေတ ွေရာက်လာတယ်။ စည်းေတဘွာညာလပ်ု။ Formationေတအွပုိင်ချ။
ကာစရာ�ိှတာေတ ွကာ။ ေရသယ်တဲ ့Water cannon ကား�ကီးပါ ေရာက်လာေသးတယ်။
အဲမှ့ာဆ��ြပ လအူပ်ုစုရဲ� အေ�ှ�ဆုံးထဲက တစ်ေယာက်ကေနေမးလိက်ုတာ ‘အကုိတိ� ၊



�ပီး�ပီလား’တဲ ့‘’ဒါဆုိ ေနာက်ေနမှ့ေတ� �ကမယ်ေနာ်’ ဆုိ�ပီး ဆ��ြပလအူပ်ုလိက်ု�ကီး
ေနာက်ြပနလှ်ည့်အိမ်ြပန�်ကတယ်။”

လ�ူကီးပုိင်း ေ�ှ�မျ�ိးဆက်ေတကွေတာ ့ဒီလိ ုစစ်တပ်နဲထိ့ပ်တိက်ုေတ�ဆုံမ�ကုိ ေ�ှာင် ှားတဲ့
ဗျ�ဟာေတကုိွ တီထွင်ဉာဏ်အေတာ်ေကာင်းတယ်လိ�  ြမင်�ကတယ်။ အထိအခုိက်အကျအဆုံး
တတ်�ိင်ုသေလာက်နည်းေအာင် စွမ်းေဆာင်�ိင်ုတဲ ့GenZ လငူယ်ေတကုိွ ချးီမွမ်း�ကတယ်။ ဒီ
GenZ လငူယ်ေတရဲွ� ြပဿနာကုိ အေ�ှာင်အတိမ်းေကာင်းတဲပ့င်ကုိစ�ုိက် ဗီဇဟာ
အခုမှေပ�ေပါက်လာတာမဟတ်ုပါဘူး။ ဒီလိ ုဗီဇမျ�ိး ှ ိေနခ့ဲတာ�ကာပါ�ပီ။
ေတာ်လှနေ်ရးေ�ကာင့်သာပုိ�ပီး ထင်သာြမင်သာြဖစ်လာတာမျ�ိးပါ။

သိပ်မဖ�ံ �ဖိ�းေသးတဲ ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ် အစပုိင်းမှာ �ကီးြပင်းလာ�ပီး �ှစ် ၆၀
အာဏာ�ှင်လက်ေအာက်မှာ �ှင်သနလ်ာခ့ဲရတဲ ့လက်�ိှ Gen-Z လငူယ်ေတရဲွ�
မိဘမျ�ိးဆက်ေတဟွာ အလနွအ်မင်း ကာကွယ်လိစိုတ်၊ စုိးရိမ်စိတ်လနွကဲ်�ကပါတယ်။
တိင်ုးြပည်တင်ွးမှာ လ�မ်းမုိး ထားတဲ ့အေ�ကာက်တရား ယ�်ေကျးမ�၊ စစ်ေ�ကာေရးနဲ ့
ဆင်ဆာစနစ် ေတဟွာ အိမ်ထိ ချ�ဲထွင်ေနရာယူခ့ဲတယ်။ မိဘေတကွ စစ်တပ်ရဲ� လမူဆနတဲ့်
အြပစ်ေပးတာေတကုိွ အလနွအ်မင်း ေ�ကာက်ရွ�ံခ့ဲတာေ�ကာင့် မိသားစုကုိ ဒီလိ ုြပဿနာေတနွဲ ့
ခပ်ကင်းကင်း ေနေစလိ�ုကတာြဖစ် တယ်။

Gen-Z လငူယ်ေတကွ ေကျာင်းေတ၊ွ အင်စတီးကျ�း�ှင်းေတရဲွ� ေစာင့်�ကပ်�ကည့်��မ�ေတကုိွ
ေကျာ်လ�ား ခ့ဲရ�ုံသာမကပဲ ေနအိမ်ထဲက မိဘရဲ� မျက်စိေဒါက်ေထာက်
ေစာင့်�ကပ်မ�ေတကုိွပါခံရင်း �ကီးြပင်းလာခ့ဲ�ကရတာြဖစ်တယ်။ ဒီလိ ုကုိယ်တိင်ုသတိမထားမိဘဲ
ေမွးရာပါ ထိပ်တိက်ုေတ�ဆုံမ�ကုိ ေ�ှာင်�ှားြခင်း အေလအ့ထ၊ တသီးတသန ့ေ်နတတ်တဲ့
အြပ�အမူေတနွဲ ့ အနွလိ်င်ုး �ိင်ုငံတကာ ေရစီေ�ကာင်းေတနွဲ ေ့ပါင်းစပ်သွားတဲအ့ခါမှာေတာ့
စစ်တပ်အပါအအဝင် သက်�ကီးပုိင်းမျ�ိးဆက် အတက်ွ GenZ လငူယ်ေတဟွာ
အင်မတနခ်န ့မှ်နး်နားလည်ရခက်တဲ ့အပ်ုစု�ကီး ြဖစ်သွားေစပါတယ်။

GenZ လငူယ်ေတရဲွ� ေြပာင်ေြမာက်လှတဲ ့လက်ရာေတ ွအနည်းငယ်ကုိ
ေြပာြပရမယ်ဆုိရင်ေတာ-့
လမ်းေပ�က  ကားေတအွားလံးု ထူးထူးဆနး်ဆနး် �ုတ်တရက် "စက်ပျက်" သွားတယ်ဆုိ�ပီး
ယာ ်အသွားအလာေတကုိွ ပိတ်ဆိ� လိက်ုတဲ ့ကားဆ��ြပပဲွ။ ဂျပနသံ် ံု းေ�ှ�မှာ cosplay
သမားေတဟွာ "Military-Kun, Yamete Kudasai!"
(စစ်တပ်၊ ေကျးဇူးြပ��ပီး ရပ်တနး်ကရပ်ပါ) ဆုိတဲ ့ဆုိင်းပုဒ်ေတသွွားေထာင်�ကတယ်။
အင်တာနက် ြဖတ်ေတာက်ခံထားရမ�ေတ ွ�ိှေနတဲအ့ချနိအ်တင်ွး တ�ုတ်ြပည်က
သံသယြဖစ်ဖွယ်ပစည်းပိ�  ေလယာ�်ေတ ွဆုိက်ေရာက်လာတာကုိ တ�ုတ်သံ�ုံးက
အဆုိပါေလယာ�်ေတဟွာ ပင်လယ်စာတင်တဲ ့ေလယာ�်ေတသွာြဖစ်ပါတယ်ဆုိ�ပီး
တံ� ြပနခ့ဲ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ေနာက်မှာေတာ ့GenZ လငူယ်ေတကွ တ�ုတ်သံ�ုံးေ�ှ�မှာ
"ပင်လယ်စာေဈးတနး်" ဆုိ�ပီး ဆုိင်းပုဒ်�ကီး သွားချခ့ဲပါတယ်။

ကုလသမဂ�ရဲ� အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်ေတ ွေ�ှးဖင့်ေနတဲအ့ခါကျြပနေ်တာလ့ည်း
ဆုိ�ှယ်မီဒီယာထက်က Memes ေတမှွာ "ငါ ့မိသားစုထဲက လ�ူကီးေတကုိွလည်း
ယူအနအ်စည်းအေဝးေတ ွပိ� ထားရမယ်။ အဲဒ့ါမှ သူတိ�အားလံးု အတတူ ူအလနွအ်မင်း
စုိးရိမ်ပူပနလိ်� ရတာေပါ"့ တဲ။့



စစ်တပ်ရဲ� ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပ� �ိင်ုငံပုိင် သတင်းအစီအစ�်တစ်ခုမှာ ည ၈ နာရီ သံပုံးတီး
ဆ��ြပတာေတကွ တကယ်ေတာ ့"သံ ေသတ� ာ စက်�ုံအလပ်ုသမားေတ ွညဘက် အလပ်ုကုိ
အတိးုချလပ်ုေန�ကတာမ�သာ ြဖစ်ပါတယ်" ဆုိ�ပီး ေ�ကညာလိက်ုတဲအ့ခါ ေနာက်ရက်မှာပဲ
ေဖ့စ်ဘုတ်က ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ လငူယ်ေတကွ "Started a new job at
သံေသတ� ာလပ်ုငနး်” ဆုိ�ပီး Job Profile အသစ်တစ်ခု ချက်ချင်းတင်�ပီး အားပါးတရ
သေရာ်ခ့ဲ�ကပါတယ်။

အခု ဒီစာ ကုိ ေရးေနတဲအ့ချနိမှ်ာ အြပစ်မ့ဲြပည်သူ ၆၀၀ ထက်မနည်း စစ်အာဏာ�ှင်ေ�ကာင့်
အေသအေပျာက်ေတ ွ�ိှေနခ့ဲေသာ်လည်းပဲ ြမနမ်ာေ့�ဦွး ေတာ်လှနေ်ရးရဲ� �က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုတဲ့
ဟာသဉာဏ်ဟာ ပုံစံေကာက်ေ�ကာင်းမျ�ိးစုံနဲ ့ မတရားမ�ကုိ ဆက်လက်တနွး်လှနေ်နဆဲြဖစ်တယ်။
ေဖေဖာ်ဝါရီလ တစ်ရက်ေန ့ အာဏာသိမ်း မသမာမ��ကီးြဖစ်ေပ�လာတဲအ့ ေလျာက်
နည်းပညာက�မ်းကျင်�ပီး ြပဿနာကုိေ�ှာင်လ�ဲတတ်တဲ ့ပင်ကုိဗီဇေ�ကာင့်
တသီးတြခားစီေနေလ�ိှ့တဲ ့GenZ လငူယ်ေတဟွာ သူတိ� ရဲ� ကုိယ်ပုိင် လတ်ွလပ်ခွင့်အေရးကုိ
သူတိ� ရဲ�လက်ြဖင့် ကုိယ်တိင်ုြပနလ်ည်ရယူရန ်ဆုံးြဖတ်လိက်ု�ကပါတယ်။

လ�ူကီးေတရဲွ� မမ�တတဲ ့ကစားပဲွထဲ �ှင်ကျနရ်စ်ေစဖိ� ၊ ြပဿနာေတနွဲ ့ ခပ်ေဝးေဝးေနရဖိ�  GenZ
လငူယ်ေတဟွာ သူတိ� ရဲ� အိပ်မက်အစစ်အမှနေ်တ၊ွ သ�ုပ်မှနေ်တကုိွ
ဆယ်စု�ှစ်ေပါင်းများစွာဖုံးဖိကာ အရိပ်အေြခတ�ကည့်�ကည့်နဲ လ့ငူယ်ဘဝေတကုိွ
ချနိညိ်�ကံဆခ့ဲရပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် ဒီေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး�ကီးမှာ GenZတိ�ဟာ ဒီဘဝ,
ဒီအေြခအေနမျ�ိးေတ ွေတာ်သင့်�ပီ၊ ရပ်တနး်ကရပ်သင့်�ပီလိ� ေ�ကးေ�ကာ်လိက်ု�ကတာပဲ
ြဖစ်ပါတယ်။
… … …

ဤေဆာင်းပါးကုိ အာဏာသိမ်း�ပီး အေစာပုိင်းလများတင်ွေရးသားခ့ဲ�ပီး UNLIRICE: Domains
မဂ�ဇင်းတင်ွ ပုံ�ှပ်ိထုတ်ေဝခ့ဲသည်။ ၂၀၂၀ ဩဂုတ်လ တင်ွ စစ်အာဏာ�ှင်
အ�ကမ်းဖက်မ�တိ� ေ�ကာင့် လေူပါင်း ၁၀၀၀ ေကျာ်ေသဆုံးခ့ဲရ�ပီး ၅၅၀၀ ေကျာ်
ဖမ်းဆီးြခင်းခံခ့ဲရသည်။ ၎င်း အေရအတက်ွတင်ွ စစ်အပ်ုစု၏ ကုိဗစ်ထိနး်ချ�ပ်မ� ေပါဆ့မ�ေ�ကာင့်
အသကိဆုံး�� ံခ့ဲရေသာ ြပည်သူ ၂၀,၀၀၀ ေကျာ်�ှင့် ေထာင်ချေီသာ
စစ်ေဘးေ�ှာင်ဒကု�သည်တိ�မပါေသးပါ။ မတရားသြဖင့် ေသဆုံးခ့ဲရသူများထဲတင်ွ
အ�ပုညာ�ှင်များ၊ ကဗျာဆရာများ၊ စာေရးဆရာများ၊ အေတးွအေခ�ပညာ�ှင်များစွာ
ပါဝင်သည်။ ယခုက့ဲသိ�  ေ�ကကဲွဖွယ် နစ်နာမ�များ�ကားတင်ွမူ ဟာသဥာဏ်သည်လည်း �က့ံ�က့ံခံ
ေ�ှ�ဆက်လျက်�ိှသည်။




