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 ကမၻာံေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ပစးမြတးထာ့ကာ 
လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးေစားကာ့မႈကလူသာ့်ဖစးတညးမႈအေပ၍ 
ဆနး႔က္ငးေသာ်ပစးမႈနြငး ံလူမ္ဳိ့တဵု့သတး်ဖတးမႈ ်ပဳလုပးေနသညးဟု 
ေ်ပာဆုိ၈ 

 ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငး ှ ဦ့ ေခါငး့်ဖတးသတးခဵ 
ရမႈနြငးံ ရြမး့်ပညးနယးတျငး ကခ္ငးတရာ့ေဟာဆရာဿ ဦ့ သတငး့ 
စာနယးဇငး့သမာ့အာ့ ကူညီၿပီ့ေနာကး ေပ္ာကးဆုဵ့ေန၈ 

 ရြမး့်ပညးနယးအတျငး့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ တုိကးပျဲမ္ာ့ 
ေၾကာငံး ရာႏြငးံခ္ီေသာ ရျာသာ့မ္ာ့ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရ 

 ရြမး့်ပညးနယးအစို့ရမြ တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး ၁ ဖျဲ႔အာ့ 
အၾကမး့ဖကးသမာ့မ္ာ့ဟုအဆုိ်ပဳ်ခငး့အာ့ အတညး်ပဳ၈ 

 ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ ႔နယးတရာ့ရဵု့မြ ေတာငးသူ ၄ဿ ဦ့အာ့ တပးမေတား 
သိမး့ထာ့သညးံေ်မယာတျငးွငးေရာကးထျနးယကးမႈေၾကာငးံေထာငး 
ဒဏးတစးလခ္မြတး၈  

 ကာကျယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ ွနးႀကီ့ဌာနအာ့လုဵ့အတျကး အတညး 
်ပဳေပ့ေသာဘတးဂ္ကး်ဖညးံဆညး့မႈတျငး အမ္ာ့ဆုဵ့ရရြိ၇  

 ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမေအာကးတျငး အသေရဖ္ကးမႈ်ဖငးံလူအ 
မ္ာ့ တရာ့စျဲခဵရမြဳ ပိုမိုတုိ့ပျာ့၈ 

 Eleven Media Group EMG၏ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးနြငးံ အယး 
ဒီတာခ္ဳပးတုိ႔ က္နး့မာေရ့မေကာငး့ေသားလညး့ အယူခဵွငးမႈကုိ 
တရာ့ရဵု့မြ ်ငငး့ပယး၈  

 
ပငးမသတငး့

်မနးမာႏိုငးငဵ ရိုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငးေရ့စညး့ရဵု့လႈဵေဆားမႈ လူသာ့်ဖစး 
တညးမႈ အေပ၍ဆနး႔က္ငးေသာ်ပစးမႈနြငးံ လူမ္ဳိ့တဵု့သတး်ဖတးမႈ 
ဒီဇငးလာှ၃ရကးေန႔က ရခိုငး်ပညးနယးတျငး လူနညး့စုရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ 
အာ့ အဓမၼ်ပဳက္ငးံမႈနြငးံ သတး်ဖတးမႈမ္ာ့်ဖစးခဲံသညးဟု ေန႔စဥးရရြိ 
သညးံအစီရငးခဵမႈမ္ာ့မြ ကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးရဵု့က 
အစီရငးခဵစာတငးသျငး့ခဲံသညး၈ ရိုဟငးဂ္ာဿှ,ွွွခနး႔သညး ေအာကး 
တုိဘာအေစာပိုငး့ လုဵၿခဵဳေရ့အရၿဖိဳချငး့မႈ စတငးကတညး့က ရခိုငး 
်ပညးနယးကုိ်ဖတးေက္ားကာ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးသုိ႔ထျကးေ်ပ့ခဲံၾကသညး၈   
ႏိုငးငဵတကာလျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔မြ တပးမေတား၌ လုပးေဆာငး 
မႈကုိေ်ပာၾကာ့ရာ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး အဓမၼ်ပဳက္ငးံမႈမ္ာ့ အ်ပငး 
ဟယးလီေကားပတာမြ ရျာမ္ာ့ေပ၍သုိ႔ ရမး့သနး့ပစးခတး်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳ 

ဤသတငး့လႊာတျငး 

ပငးမသတငး  ့ 
ှ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး လူသာ့်ဖစးတညးမႈအေပ၍ဆနး႔က္ငးေသာ 
်ပစးမႈႏြငး ံ-လူမ္ဳိ့တုဵ့သတး်ဖတးမႈ ်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိ 
၀ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ကုိ ကူညီၿပီ့ေနာကး ရိုဟငးဂ္ာှဦ့ 
ေခါငး့်ဖတးခဵရ်ခငး့ႏြငး ံတရာ့ေဟာဆရာဿဦ့ေပ္ာကးဆုဵ့ 
ပါလီမနးေစာငးံၾကညးံေရ  ့
၀ လူမ္ဳိ့စုလကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့အၾကမး့ဖကးသမာ့မ္ာ့ဟု
 သတးမြတးခဵရ 
၁ ွနးႀကီ့ဌာနမ္ာ့၌ ်ဖညးံစျကးဘတးဂ္ကး 
တုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပက၏မ္ာ ့

၁ ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးအဖျဲ႔ကုိ ဆနး႔က္ငး၊တပးမေတားႏြငးံ 
NCA လကးမြတးထုိ့သူမ္ာ့ၾကာ့ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ 

လူ႔အချငးံအေရ  ့
၃  ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ 
၃  Eleven Media Group၌ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးနြငးံ 
အယးဒီတာခ္ဳပးတုိ႔ အာမခဵ ်ငငး့ပယးခဵရ 
၄  ပိုကးနကးက္ဴ့လျနးမႈ လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး်ပစးဒဏး  
အုိ့အိမးေ်ပာငး့ေရႊ ံ်ခငး  ့
၅  ်ပနးပို႔ခဵရသညးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့ အိမးယာတနးဖို့ ေလြ္ာံခ္ 
ေပ့ရနးေတာငး့ဆုိ 
၅ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးေရာကးဒုက၏သညးဿ၁ှ၂ဦ့အာ့  ်မနးမာမြ 
်ပနးလညးလကးခဵရနး ကတိ်ပဳ 
၅ အစီရငးခဵစာမ္ာ  ့
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လုပးခဲံမႈတုိသညး လူသာ့်ဖစးတညးမႈအေပ၍ဆနး႔က္ငးေသာ ်ပစးမႈေ်မာကးေစသညး၈ ႏိုဘယးလးဆုရြငးဿ၀ဦ့က ။တုိ႔လုပး 
ေဖားကုိငးဖကးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆုရြငးေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့သာတူညီမြ္မႈႏြငးံ ်ပညးံွ သညးံ ႏိုငးငဵ
သာ့အချငးံအေရ့ကုိရရြိရနး အာ့စိုကးလုပးေဆာငး်ခငး့မရြိသညးံအေပ၍ ေွဖနးေ်ပာၾကာ့လုိကးၿပီ့ တပးမေတား၌လုပးေဆာငး 
မႈမ္ာ့သညးလူမ္ဳိ့တဵု့သတး်ဖတးမႈႏြငးံလူသာ့်ဖစးတညးမႈအေပ၍ဆနး႔က္ငးသညးံ ရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့ေ်မာကးေနႏိုငးသညး
ဟုလညး့ သတိေပ့လုိကးသညး၈ 
ဒီဇငးဘာ၁ရကးေန႔က မေလ့ရြာ့အစို့ရမြ ဦ့ေဆာငးဆႏၵ်ပပျဲတရပးတျငး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ နာဂ္စးရာဇတး Najib Razak 
က ်မနးမာႏိုငးငဵရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ကုိ ႏြိပးစကးညြငး့ပနး့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးေနမႈမ္ာ့ကုိ လူမ္ဳိ့တဵု့သတး်ဖတးေန်ခငး့ဟုေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ 
်မနးမာႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ဦ့ေက္ားတငးံမြ မေလ့ရြာ့သဵအမတး Haniff Bin Abd Rahmanကုိဆငးံေခ၍ ၊ Najib၌ အ်ပဳ 
အမူအာ့ စိတးပ္ကးမိေၾကာငး့ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာ ၃ရကးေန႔က မေလ့ရြာ့လူွငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ မေလ့
ရြာ့ႏိုငးငဵသုိ႔ ်မနးမာအလုပးသမာ့မ္ာ့သျာ့ေရာကးချငးံ  ယာယီရပးဆုိငး့ထာ့ခံဲသညး၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဖျဲ႔စညး့သညးံ  
ရခိငုးစဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးတျငး ဥက၎ဌ်ဖစးသညးံ ကုလသမဂၐ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးေဟာငး့ကုိဖီအာနနးမြ 
ရိုဟငးဂ္ာလူမ္ဳိ့မ္ာ့အာ့ဆနး႔က္ငးသညးံ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့မ္ာ့အေပ၍ လူမ္ဳိ့တုဵ့သတး်ဖတး်ခငး့ဟု ။အေန်ဖငးံေခ၍ေွ၍ 
မညးမဟုတးေၾကာငး့ ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ရခုိငး်ပညးနယးအတျငး့ရြိ ဗုဒၶဘာသာႏြငးံမျတးစလငးတုိ႔အၾကာ့ မေက္နပးမႈမ္ာ့်ဖစးေစ
ရနးလုပးေဆာငးေနသညးဟု ႏိုငးငဵတကာအသုိငး့အွနး့ကို ႏိငုးငဵေတားအတုိငးပငးခဵေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ ်ပစးတငးေွဖနး 
လုိကးသညး၈   
ဒီဇငးဘာ ှ ရကးေန႔က ရခိုငးေ်မာကးပိုငး့ေဒသ ေသဆုဵ့ခဲံရသညးံတုိကးခိုကးမႈမ္ာ့အတျကး ရခိုငး်ပညးနယးစဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့
ေကားမရြငးကုိ သမၼတဦ့ထငးေက္ားမြ ဖျဲ႔စညး့ခဲံသညး၈ သမၼတဦ့ထငးေက္ားခနး႔အပးမႈ်ဖငးံ ဒသုမၼတဦ့်မငးံေဆျဦ့ေဆာငးသညးံ 
ေကားမရြငးသညး ေမာငးေတာၿမိဳ ႔နယးတိုကးခိုကးခဵရမႈအေၾကာငး့ရငး့ႏြငးံေနာကးခဵအခ္ကးအလကး၇ေသဆုဵ့မႈ၇ဒဏးရာရရြိ်ခငး့၇ 
ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ႏြငးံ အ်ခာ့အပ္ကးအစီ့မ္ာ့ကုိ စဵုစမး့စစးေဆ့်ခငး့တုိ႔ကုိ ်ပဳလုပးလ္ကးရြိသညး၈ ဒီဇငးဘာ ှ၁ရကးက ရခိုငး်ပညး 
နယးေကားမရြငးမြ အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဥပေဒအတုိငး့လုိကးနာေဆာငးရျကးကာ တုိကးခုိကးသူမ္ာ့ကုိ တရာ့ွငး
တုနး႔်ပနးရနး ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ပတးသကးေနသညးံဖ်စးေပ၍တုိ့တကးမြဳမ္ာ့

  
ဒီဇငးဘာ ၂ ရကး၈ ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့ ဘဂၤလာ့ေဒ႔ရြးသုိ႔ ထျကးေ်ပ့စဥး နယး်ခာ့်မစးအတျငး့ေလြေမြာကး၊ ဒါဇငးအမ္ာ့
အ်ပာ့ ေပ္ာကးဆုဵ့ခဲံသညးဟုစို့ရိမးရသညး၈ ရိုဟငးဂ္ာသတငး့ဇစး်မစးအရ အေလာငး့မ္ာ့မြာ မိနး့မ ှ၀ေယာကးႏြငးံကေလ့
မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ဿဦ့မြာ က္ညးဆဵထိမြနးထာ့ေၾကာငး့ႏြငးံ ။တုိ႔သညးနတး်မစး်မနးမာဘကးကမး့ရြိ သတငး့ဇစး်မစးအမ္ဳိ့သာ့၌ရျာ
မြ်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးရႏဲြငးံနယး်ခာ့ေစာငးံတပးမြယခုအ်ဖစးအပ္ကးကုိ သတိမထာ့မိေၾကာငး့ေ်ပာ
ခဲံသညး၈  
 
ဒီဇငးဘာ ၂ရကး၈ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႉ့ႀကီ့မငး့ေအာငးလိႈငးသညး သူနြငးံအဆငးံတူသညးံမေလ့ရြာ့ 
ဗိုလးခ္ဳပးZulkifeli Mohd Zinနြငးံေန်ပညးေတားတျငးေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ရြသိညး 
ဆုိသညးံအခ္ကးကုိ ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈ 
 
ဒီဇငးဘာ ှဿရကး၈ ႏိုငးငဵေတားအတုိငးပငးခဵေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး အေရြ ႔ေတာငးအာရြႏိုငးငဵမ္ာ့ (အာဆီယဵ)၌ ႏိုငးငဵ
်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့မ္ာ့အာ့ ရခိငုး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ အၾကပးအတညး့မ္ာ့ကုိေဆျ့ ေႏျ့ ရနးအထူ့ 
အစညး့အေွ့တရပးေခ၍ယူခဲံသညး၈ ထုိအစညး့အေွ့တျငး မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ Anifah Amanမြ ်မနးမာနိုငးငဵရို
ဟငးဂ္ာတုိ႔၌ အတိဒုက၏ေရာကးေနမႈသညး ေဒသဆိုငးရာစို့ရိမးမႈ်ဖစးလာၿပီ့ အာဆီယဵအေန်ဖငးံလူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ 
အေထာကးအပဵံမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနးႏြငးံ ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့အေပ၍ ရကးစကးစျာက္ဴ့လျနးခဲံမႈမ္ာ့အာ့ စဵုစမး့စစး
ေဆ့ရနးတုိ႔ကုိေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵ၌ၾကာ့ွငးမႈသညး အာဆီယဵမူွါဒ်ဖစးသညးံ အ်ခာ့နိုငးငဵတစးခု၌်ပညးတျငး့
ေရ့ကုိ ွငးေရာကးမစျကးဘကးေရ့ဆုိသညးကုိ ခ္ဳိ့ေဖာကးလုိကးသညးံ မြတးတမး့တစးခု်ဖစးသညး၈  
 
ဒီဇငးဘာ ှဿရကး၈ အသစးဖျဲ႔စညး့ထာ့ေသာ ရခိုငး်ပညးေမာငးေတာနယး်ခာ့ေစာငးံတပးမႈ့ဗိုလးခ္ဳပးသူရစနး့လျငးက ေဒသ 



ဆုိငးးရာ ရိုဟငးဂ္ာလူမႈအသုိငး့အွနး့အာ့ ေအာကးတုိဘာ၆ရကးက လကးနကးကိုငးမ္ာ့က နယး်ခာ့ကငး့စခနး့အာ့တုိုိကး 
ခိုကးၿပီ့ခို့ယူသျာ့ေသာ လကးနကးမ္ာ့်ပနးရေအာငး အာဏာပိုငးမ္ာ့ကုိကူညီခဲံလ္ငး လုဵၿခဵဳေရ့စစးဆငးေရ့ကုိရပးဆုိုငး့ေပ့ 
မညး်ဖစးေၾကာငး့ ကတိ်ပဳခဲံသညး၈                                                                                                                                                           
 
ဒီဇငးဘာ ှ၁ရကး၈ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့သညး ဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုွငးမဟုတးေၾကာငး့သကးေသ်ပဳရနး“်မနးမာံသမိုငး့အမြနး” 
ေခ၍တျငးသညးံစာအုပးကုိ ပဵုႏြိပးထုတးေွမညး်ဖစးေၾကာငး့ သာသနာေရ့ႏြငးံယဥးေက့္မႈွနးႀကီ့ဌာနမြ ေၾကညာခဲံသညး၈  
ွနးႀကီ့ဌာနမြ ထုတး်ပနးရာတျငး ရိုဟငးဂ္ာရြိေၾကာငး့ခုခဵေ်ပာဆုိရနးအတျကး အေ်ခအေနမ္ာ့ရႈပးေထျ့ ေအာငးလုပးေနမႈမ္ာ့ 
ႏြငး ံ်မနးမာႏံိုငးငဵေရ့ ပဵုရိပးကုိထိခိုကးရနးရညးရျယးသညးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့မ္ာ့ကုိေခ္ပရနး်ဖစးေၾကာငး့ေၾကညာခဲံသညး၈ 
 
ဒီဇငးဘာ ှ၂ရကး၈ ေဆားဒီအာေရဗ္၇ပါကစၥတနးတုိ႔ႏြငးံဆကးစပးေနသညးံHarakah al-Yakinဟုေခ၍သညးံအုပးစုမြ ရိုဟငးဂ္ာ 
မ္ာ့ကုိဦ့ေဆာငးကာ ်မနးမာနယး်ခာ့ေစာငးံစခနး့မ္ာ့ကုိေအာကးတုိဘာလက တုိကးခိုကးခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ႏိုငးငဵတကာပ႗ိ
ပက၏ေလံလာေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႔ ICGမြ ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈  
 
ဒီဇငးဘာ ှ၂ရကး၈ ရခိုငး်ပညးေ်မာကးပိုငး့တျငး အၾကမး့ဖကးတုိကးခိုကးမႈမ္ာ့အေပ၍ တပးမေတား၌အငးအာ့အဆမတနးသုဵ့ 
ၿဖိဳချငး့ခဲံမႈကုိ ဥေရာပ ပါလီမနးအဖျ႔ဲွငးမ္ာ့က ်ပစးတငးရြဳတးခ္လုိကးသညး၈ ဥေရာပပါလီမနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးတျငးသတး်ဖတးမႈ 
မ္ာ့၇ေႏြာငးံယြကးမႈႏြငးအံဓမၼ်ပဳက္ငးံမႈမ္ာ့၇ေနအိမးမ္ာ့ကုိမီ့ရြဳ ိ ႔်ခငး့တုိ႔အာ့ အ်မနးဆုဵ့ရပးရနး တပးမေတားကုိေတာငး့ဆုိလုိကး
သညး၈   
 
သတငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ ကူညီၿပီ့ေနာကး ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးှ ဦ့ ေခါငး့်ဖတးခရဵၿပီ့ တရာ့ေဟာဆရာဿဦ့ ေပ္ာကးဆဵု  ့
 
်မနးမာသတငး့ေထာကးမ္ာ့ကုိ အစို့ရဦ့ေဆာငးေလံလာေရ့ခရီ့စဥးတျငး လမး့ၫႊနး်ပသ၊စကာ့ေ်ပာဆုိၿပီ့ရကးမ္ာ့မၾကာ 
မီတျငး ေမာငးေတာၿမိဳ ႔နယးမြ  ရြဳန်မဟုသတးမြတးေဖား်ပႏိုငးသညးံ ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သာ့တဦ့ေခါငး့မဲံအေလာငး့ ဒီဇငးဘာဿ၀
ရကးက ်မစးအတျငး့ေမ္ာလာခဲံသညးကုိေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ ရြငး့လငး့ေရ့ကာလအတျငး့ တပးမေတားက္ဴ့လျနးခဲံသညးံ ်ပစးမႈမ္ာ့
ကုိ ရြဴနာ်မမြသတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ရြဳနာ်မသညးမီ့ရြဳိ ႔ဖ္ကးဆီ့မႈ၇မုဒိမး့မႈနြငးံမတရာ့ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့အာ့
တပးမေတားမြ်ငငး့ဆနးၿပီ့ေနာကး ေခါငး့်ဖတးအသတးခဵရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ႏိုငးငဵေတားအတုိငးပငးခဵရဵု့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲသံညး၈ 
မျတးစလငးမ္ာ့သညး မေတားတဆ်ဖစးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ အစို့ရအစီရငးခဵစာအာ့ ယုဵမြာ့သဵသယရြိၾကေၾကာငး့ရိုဟငးဂ္ာ 
လူမႈအသုိငး့အွနး့ေခါငး့ေဆာငးတဦ့မြ ရိုကးတာသုိ႔ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

ဒီဇငးဘာဿ၁ရကးက ကခ္ငးႏြစး်ခငး့သငး့အုပးဆရာ ဒျမးေဒါံေနာငးလတးႏြငးံ လေဂ္ာဂမးဆုိငး့တုိ႔သညး ဒီဇငးဘာလ၀ရကးေန႔
ကတပးမေတားႏြငးံမဟာမိတးတပးဖျဲ႔တုိ႔အၾကာ့ အ်ပငး့အထနးတုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ရာတျငး စစးတပး၌ေလေၾကာငး့ တုိကးခိုကးမႈ 
ေၾကာငးံပ္ကးစီ့သျာ့သညးံ မူဆယးၿမိဳ ႔နယး စိနး႔ဖရနး႔စစးကကးသလစးဘုရာ့ေက္ာငး့ကိစၥ သတငး့ေရ့သာ့ခဲံသညးံေဒသခဵ 
သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ လုိကးလဵ်ပသၿပီ့ေနာကးေပ္ာကးဆုဵ့ခဲံသညး၈ မဵု့ကို့ၿမိဳ႕နယးမႈ့က ပ္ကးစီေနသညးံဘုရာ့ေက္ာငး့ 
ဓါတးပဵုမ္ာ့အျနးလိုငး့တျငး ေပ၍ထျကးလာမႈမတိုငးမြီ ေရြ႔ရကးမ္ာ့တျငး၁ငး့ဓါတးပုဵမ္ာ့ကို ပဵုႏြိပးထုတးေွ်ခငး့မ်ပဳရနး ဧရာွတီ 
သတငး့ေထာကးသုိ႔ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ဒီမိုကေရစီႏြငးံအစို့ရအုပးခ္ဳပးမႈ 

 ရြမး့်ပညးအစို့ရမြ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့အာ  ့အၾကမး့ဖကးေသာငး့က္နး့သူမ္ာ့ဟု သတးမြတးေခ၍ေွ ၍ 
 
ဒီဇငးဘာ ၄ရကးေန ႔က ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တျငး ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးအဖျဲ႔(၁)ဖျဲ႔ႏြငးံ တပးမေတားတုိ႔အၾကာ့ တုိကးပျဲ 
်ဖစးၿပီ့ေနာကး ကခ္ငးလျတးလပးေရ့တပးမေတား(KIA)၇ ပေလာငး(တအာွ း့) အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား 
(TNLA)၇ ်မနးမာ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစ ီမဟာမိတးတပးမေတား ကို့ကန႔းအဖျ႕ဲ(MNDAA)၇ ရကၡိဳငံး တပးမေတား (AA)တုိ႔အာ့ 
အၾကမး့ဖကးေသာငး့က္နး့သူမ္ာ့အ်ဖစး အမညးတပးကာ ရြမး့်ပညးနယးလႊတးေတားမြ အေရ့ေပ၍အဆုိ်ပဳလႊာတရပးကုိ 
အတညး်ပဳခဲံသညး၈  
တႏိုငးငဵလုဵ့ပစးခတးရပးစေဲရ့စာခ္ဳပးတျငး လကးမြတးထုိ့ထာ့သညးံ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔ ၅ဖျဲ႔က ။တုိ႔ကုိလႊတး
ေတားမြ အၾကမး့ဖကးေသာငး့က္နး့သူမ္ာ့ဟု သတးမြတး်ခငး့သညး ေဖားေဆာငးေနသညးံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကုိ နစးနာ



ထိခိုကးႏိုငးသညးဟုေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာဿရကးေန႔က ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအမတးေမာငးသငးမြ အလာ့တူအဆုိ်ပဳလႊာ
ကုိ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားတျငး တငးသျငး့ခဲံေသားလညး့ အတညး်ပဳ်ခငး့မရရြိခဲံပါ၈  
 
ကာကျယးေရ့ွ နးႀကီ့ဌာနမြ ်ဖညးံစျကးဘတးဂ္ကး အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ရြယးယာရရြိသျာ့်ခငး ့
 
ဒီဇငးဘာှ၁ရကးေန႔တျငးဿွှ၆-ဿွှ၇ဘ႑ာႏြစးအတျကး က္နးရြိေနသညးံ ၂လစာအတျကး ်ဖညးံစျကးဘတးဂ္ကးကို ်ပညး 
ေထာငးစုလႊတးေတားမြ အတညး်ပဳခဲံသညး၈ ်ဖညးံစျကးဘတးဂ္ကးေတာငး့ခဵေငျ က္ပးှ.၀ ထရီလီယနး (အေမရိကနးေဒ၍လာ 
ှဘီလီယမးး)ခနး႔ကုိ ်ပညးေထာငးစု႔လႊတးေတားမြ က္ပး၃၆ဘီလီယမး (အေမရိကနးေဒ၍လာ၂ဿသနး့)သုိ႔မဟုတး ၂.ှ%အာ့  
်ဖတးေတာကးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈စစးတပးမြဦ့ေဆာငးသညးံ ကာကျယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ ်ဖညးံစျကးဘတးဂ္ကးပမဏာအမ္ာ့ဆုဵ့
ကုိရရြိသျာ့ခဲံသညး၈ ဿွှ၃ခ ုဇနးနွါရီတျငး ကာကျယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာနသညး စုစုေပါငး့ဘတးဂ္ကး၌ ှ၁ရာခိုငးနႈနး့ေက္ားကုိ 
လကးခဵရရြိခဲံသညး၈ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားမြအတညး်ပဳခဲံသညးံ ်ဖညးံစျကးဘတးဂ္ကးဆုိသညးမြာ အေမရိကနးေဒ၍လာ၄၂
သနး့ပိုရရြိမညး်ဖစးၿပီ့  ဿွှ၄ မတးလမကုနးမီအတျငး့  သုဵ့စျဲရမညး်ဖစးသညး၈ 
 
အ်ခာ့်ဖစးေပ၍တုိ့တကးမႈမ္ာ ့
 
ဒီဇငးဘာှ၂ရကး၈ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားမြ အထူ့သ်ဖငံး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငံး ကေလ့ငယးမ္ာ့အေပၚ လူကုနးကူ့မႈတိုကး 
ဖ္ကးေရ့ဆိုငးရာ အာဆီယဵကျနးဗငး့ရြငး့ (ACTIP)ကုိ လကးမြတးထုိ့အတညး်ပဳခဲံသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အေရြ ႔ေတာငး 
အာရြတျငး ကေမၻာဒီ့ယာ့၇ စကာၤပူ၇ ထုိငး့ႏိုငးငဵၿပီ့လ္ငး သေဘာတူစာခ္ဳပးတျငး စတုထၱေ်မာကးလကးမြတးထုိ့သညးံ အဖျဲ႔ွငး 
ႏိုငးငဵ်ဖစးသညး၈ သေဘာတူညီခ္ကးသညး ဆဌမေ်မာကးအာဆီယဵအဖျဲ႔ွငးႏိုငးငဵဵမြ အတညး်ပဳၿပီ့သညးံ ေနာကးပုိငး့ ရကး ၀ွ 
အတျငး့ သကးေရာကးမႈရြိမညး်ဖစးသညး၈ 
 
တုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပက၏ 

 တပးမေတား၇ NCA လကးမြတးထုိ့သူအဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ ေမ်ာကးပိုငး့မဟာမိတးအဖျဲ႔တုိ႔အၾကာ  ့ဆနး႔က္ငးတုိကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့၈   
 
ႏိုွငးဘာလအတျငး့ ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးၫႊနး႔ေပါငး့တပးမ္ာ့်ဖစးသညးံ တအာငး့ပေလာငး လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား 
TNLA၇ ်မနးမာဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတားMNDAA၇ ရခိုငးတပးမေတားAA၇ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား 
KIAတုိ႔  ရႏဲြငးံတပးမေတားစခနး့မ္ာ့ကုိ တုိကးခိုကးခဲံၿပီ့ေနာကး ဒီဇငးဘာလတျငးတိုကးပျဲမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနခဲံသညး၈ 
(ႏိုွငးဘာသတငး့လႊာတျငးၾကညးံရနး)ဒီဇငးဘာလအတျငး့ တပးမေတား၇NCAလကးမြတးထုိ့ထာ့သူမ္ာ့ႏြငးံေ်မာကးပိုငး့မဟာ
မိတးအဖျဲ႔တုိ႔အၾကာ့ အနညး့ဆုဵ့ တုိကးပျဲ၄ႀကိမး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 
ဒီဇငးဘာ ၃ရကး၈ တပးမေတားမြေမားတာႏြငးံေလေၾကာငး့တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ဆငးႏႊၿဲပီ့ ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးတပးထိနး့ခ္ဳပးထာ့
သညးံ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ မုဵ့ကုိ့ၿမိဳ ႔ကုိ ်ပနးလညးရယူခဲံသညး၈ တုိကးပျဲေၾကာငးံ အရပးသာ့၁ဦ့ေသဆုဵ့ကာ ၃၀ဦ့ဒဏးရာရ
ရြိခဲံသညး၈ တုိကးပျဲေၾကာငးံ နယးစပး်ဖတးေက္ားထျကးေ်ပ့သူ ၀၃ွွဦ့ အပါအွငး ပြ္မး့မြ္လူဦ့ေရ ၂ွွွခနး႔ အို့အိမးစျနး႔ချာ
ထျကးေ်ပ့ခၾဲံကရသညး၈ 
 
ဒီဇငးဘာ ှဿရကး၈ တပးမေတား ေ်ခလ္ငးတပးရငး့ ခလရ ၂၂ႏြငးဿံွတုိ႔သညး ရခိုငးတပးမေတားAAတပးမဟာ၀ ေ်ခလ္ငးတပး
ရငး့ ၀ှ၁ ႏြငးံ ခ္ငး့်ပညးနယး ပလကးွၿမိဳ ႔နယးအထကးပိုငး့တျငး တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ လူဿွွအို့အိမးမဲံ်ဖစးခဲံသညး၈ 
 
ဒီဇငးဘာ ှ၅ရကး၈ တရုတးနယးစပးKIAဌာနခ္ဳပးလုိငးဇာအနီ့ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား၌ အေရ့ႀကီ့ေတာငးေပ၍
တပးစခနး့်ဖစးသညးံ ဂီဒျနးတျငး ်ပငး့ထနးစျာတုိကးပျဲ် ဖစးၿပီ့ တပးမေတားမြ သိမး့ပိုကးခဲံသညး၈  
 
ဒီဇငးဘာဿွရကး၈ NCA ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့တပးမေတားSSA-Sႏြငးံ လကးမြတးထုိ့မထာ့သညးံ တအာငး့လကးနကးကုိငး 
TNLAအဖျဲ႔တုိ႔ နမၼတူၿမိဳ ႔နယး ပနးလုဵေက့္ရျာတျငး တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ရာ အမ္ိဳ့သမီ့ှဦ့ေသဆုဵ့ၿပီ့ ၀ဦ့ဒဏးရာရေၾကာငး့သိရ 
သညး၈ ရျာသာ့၀ွွွေက္ားခနး႔မြာ အို့အိမးမ္ာ့စျနး႔ချာ၊ နမၼတူႏြငးံသီေပါၿမိဳ ႔မ္ာ့တျငး ခိုလႈဵေနၾကရသညး၈ 



 
ဒီဇငးဘာဿဿရကး၈ ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့တပးမေတားႏြငးံတအာငး့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔တုိ႔အၾကာ့ ၀ရကးၾကာတုိကးပျဲ် ဖစးခဲံၿပီ့ 
ရြမး့်ပညးနမၼတူၿမိဳ႔နယးတျငး ှ၄ႏြစးမိနး့ကေလ့ှဦ့ ေသဆုဵ့ကာ ရာေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ်ပညးသူမ္ာ့ အို့အိမးမဲံ်ဖစးခဲံရသညး၈  
 
ဒီဇငးဘာဿ၃ရကး၈တပးမေတားႏြငးံတအာငး့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔တုိ႔အၾကာ့ ေက္ာကးမၿဲမိဳ ႔နယးေနာငးေမာငးရျာအနီ့တျငးတုိကး
ပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ အရပးသာ့၀ဦ့ေသဆုဵ့ေၾကာငး့သိရြိရၿပီ့ ကေလ့၀ဦ့၇အမ္ဳိ့သမီ့ဿဦ့ႏြငးံဘုနး့ႀကီ့၀ပါ့အပါအွငးရျာသာ့ 
၅ဦ့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ ရျာသာ့ှ၂ွေက္ား ေက္ာကးမၿဲမိဳ ႔နယးတျငး့ရြိစခနး့မ္ာ့သုိ ံထျကးေ်ပ့သျာ့ရခဲံသညး၈ 
 
ဒီဇငးဘာဿ၄ရကး၈ တပးမေတားမြ ကခ္ငး်ပညးနယးွိုငး့ေမာၿမိဳ ႔နယးအနီ့တွိုကးရြိ ကခ္ငးတပးစခနး့လိုငးေဖာငး့ႏြငးံွနး့ရဵေန
သညးံစခနး့ငယး၃ခုကုိ သိမး့ပိုကးခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ်ပညးတျငး့ေရႊ ႔ေ်ပာငး့ဒုက၏သညးဿ၃ွွခနး႔သညး အနီ့ရြိစခနး့မ္ာ့သုိ႔ ထျကး
ေ်ပ့ခဲံၾကရသညး၈ 
တပးမေတားႏြငးံလူမ္ဳိ့စုလကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ၾကာ့ ပိုမို်ပငး့ထနးသညးံတုိကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ လူဦ့ေရှ၂ွွွအထိ ်မနးမာ 
နယးစပး်ဖတးေက္ား၊ တရုတးႏိုငးငဵတျငး့ ဒီဇငးဘာလက ွငးေရာကးခဲံေၾကာငး့ ကုလသမဂၐမြ အစီရငးခဵတငး်ပထာ့သညး၈  
ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တျငး ရႏဲြငးံတပးမေတားတပးစခနး့မ္ာ့ကုိ ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးတပးမ္ာ့ ထုိ့စစးဆငးတုိကးခိုကးခဲံ
သညးံ ႏိုွငးဘာဿွရကးေန႔ကတညး့က လူဦ့ေရဿ၁ွွခနး႔မြာ ်ပညးတျငး့စစးေဘ့ေရြာငးဒုက၏သညးမ္ာ့်ဖစးခဲံသညး၈  
(နုိဝငးဘာသတငး့လႊာတျငးၾကညံးရနး)  
ဒီဇငးဘာ၁ရကးေန႔က တရုတးမြၾကာ့ွငး်ဖနးေ်ဖမႈအပါအွငး်ဖငး ံလကးရြိ်ဖစးပျာ့ေနေသာတုိကးပျဲ် ဖစးမႈမ္ာ့ကုိ အဆုဵ့သတး 
ေစရနး ေ်မာကးးပိုငး့မဟာမိတးတပးမ္ာ့က ေရ့ဆျဲေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈ ဇူလုိငးှှရကးေန႔က ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့ 
အဆငးေ်ပေခ္ာေမျ႔ေစရနး အစို့ရမြဖျဲ႔စညး့ေပ့ခဲံသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငးမြ တဖျဲ႔်ခငး့စီနြငးံ သီ့သနး႔ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ လို 
ေသားလညး့ ယငး့တဖျဲ႔်ခငး့စီ ေတျ႔ဆုဵ်ခငး့်ပဳလုပးရနးကုိ ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးအဖျဲ႔မ္ာ့က ်ငငး့ဆုိခဲံသညး၈ဒီဇငးဘာဿှရကး  
ကေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးတပးမ္ာ့က အစို့ရႏြငးံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ရနး ထပးမဵေခ၍ဆုိေသားလညး့။တုိ႔ေတာငး့ဆုိခ္ကး 
မ္ာ့မြာမူ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မရြိပါ၈ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငးအဖျဲ႔ွငးဦ့ေအာငးစို့မြ အစညး့အေွ့အတျကးအစီအစဥးမ္ာ့ ဆကး
လကးေဆာငးရျကးေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
   
အ်ခာ့်ဖစးေပ၍တုိ့တကးမႈမ္ာ ့
 
ဒီဇငးဘာှဿရကး။ တအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားမြ ေ်မာကးပိုငး့ရြမး့်ပညးနယး ေက္ာကးမၿဲမိဳ ႔နယးတျငး 
ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးေတာငးပိုငး့ႏြငးံ ပတးသကးမႈမရြိေၾကာငး့ တဦ့်ခငး့ခဵွနးလကးမြတးထုိ့ၿပီ့ေနာကးဖမး့ဆီ့ထာ့ 
သညးံ ရျာသာ့ှှဦ့ကို ်ပနးလႊတးေပ့လုိကးသညး၈ ပေလာငးလူငယးှဦ့မြာ လျတးေ်မာကး်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈ 
 
ဒီဇငးဘာှ၂ရကး။ ်မနးမာႏိုငးငဵသညးနယး်ခာ့ေဒသတေလြ္ာကး ၿငိမး့ခ္မး့မႈႏြငးံတညးၿငိမးမႈရြိေစရနးႏြငးံ အိမး့နီ့ခ္ငး့ႏိုငးငဵနယး
နမိတးအတျငး့ အထိနး့အကျပးမဲံက္ညးဆဵမ္ာ့မွငးရနးလုပးေဆာငးမညးဟုေမြ္ားလငးံေၾကာငး့ တရုတးနိုငးငဵအေနာကးပိုငး့ခရိုငး
တပးမေတားဗိုလးခ္ဳပး Zhao Zongqi ်မနးမာႏိုငးငဵသုိ႔ ၁ရကးၾကာေရာကးရြိစဥးအတျငး့ တရုတးကာကျယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာနက  
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ တရုတးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလးGeng Shuangက ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့တုိကးပျဲမ္ာ့
ေၾကာငးံအထိနး့အကျပးမဲံက္ညးဆဵအခ္ဳိ ႔ေရႊလီ်မစးေက္ား၊ တရုတးနယးေ်မတျငး့ေရာကးခဲံၿပီ့ တရုတးအမ္ဳိသာ့ှဦ့ဒဏးရာရ
ခဲံေၾကာငး့အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈(ႏိုွငးဘာသတငး့လႊာတျငး ၾကညးံရနး)  
 
ဒီဇငးဘာှ၃ရကး။ ရြမး့်ပညးနယး ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႔ ႔အနီ့ တပးမေတားႏြငးံ ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့တပးမေတား SSA-S တုိ႔အၾကာ့ 
မေမြ္ားလငးံသညးံ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ မညးသူတစးဦ့မြ္ ထိခိုကးေသဆုဵ့ဒဏးရာရ်ခငး့မရြိခဲံပါ၇ 
 
ဒီဇငးဘာှ၆ရကး။ တအာငး့အမ္ဳိ့သာ့ပါတီမြ အမတးမိုငးွငး့ထူ့သညး ေဖေဖ၍ွါရီတျငးက္ငး့ပမညးံ ဿှရာစုပငးလဵု ၿငိမး့ခ္မး့ 
ေရ့ညီလာခဵသုိ႔ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စုအဖျဲ႔အာ့လုဵ့တကးေရာကးရနးဖိတးေခ၍သညးံ အဆုိ်ပဳလႊာမူၾကမး့ကုိ ်ပညးေထာငးစု 
လႊတးေတားသုိ႔ တငးသျငး့ခဲံသညး၈ လႊတးေတားရဵု့ၫႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့မြ ။ကိစၥအေပ၍ ်ငငး့ခုဵေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့၇ မေဲပ့်ခငး့မ္ာ့်ပဳ 
လုပးရနး ချငးံမ်ပဳဘ ဲအဆုိ်ပဳလႊာကုိ ပယးခ္ခဲံသညး၈ 



 
ဒီဇငးဘာဿ၀ရကး။ ႏိုငးငဵေတား၌အတုိငးပငးခဵပုဂၐိဳလးရဵု့မြ ဖျဲ႔စညး့ထာ့သညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ရနးပုဵေငျဆုိငးရာပူ့တျဲ
ညိြႏႈိငး့ေရ့ေကားအဖျဲ႔(JCB)တျငး အစို့ရကိုယးစာ့လြယး၈ဦ့ႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ကိုယးစာ့လြယး ၅ဦ့တုိ႔ပါ 
ွငးၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးႏြငးံပတးသကးေသာအသုဵ့စရိတးမ္ာ့ကုိ ႀကီ့ၾကပးရနး်ဖစးသညး၈ 
 

လူ ံအချငးံအေရ့

ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမစျဲခ္ကး်ဖငး ံလူအမ္ာ့တရာ့စျဲခဵရမႈ ပိုမိ ုတုိ့ပျာ့ 

ဒီဇငးဘာှရကးေန႔က နိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ေစားကာ့သညးဟုယူဆသညးံ ပို႔စးတခုကုိ လူမႈ 
ကျနးရကးတျငးတငးခဲံမႈေၾကာငးံ ပဲခူ့တုိငး့ရဌဲာနမြ မစႏၵီ်မငးံေအာငးအာ့ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ေဖံဘုတးစာမ္ကးႏြာတျငး အေမရိကနးႏြငးံ 
ဥေရာပခရီ့စဥးအ်ပနး ေနသိပးမေကာငး့သညးံေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ အဖျာ့ႀကီ့ဟုသုဵ့ႏႈဵ့ကာသူမကုိေသပါေစဟုဆု 
ေတာငး့ ခဲံမႈေၾကာငးံ်ဖစးသညးဟု ဧရာွတီသတငး့ဌာနမြ အတညးမ်ပဳႏိုငးသညးံသတငး့ကုိ ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈  

ဿွှ၀ဒီဇငးဘာတျငး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒကုိ စတငး်ပဌာနး့ခဲံၿပီ့ တရာ့ရဵု့သုိ ံေရာကးရြိတုိငးၾကာ့လာသညးံအမႈေပါငး့ ၁၂မႈ 
ရြိၿပီ်ဖစးသညး၈ ဒီဇငးဘာလတျငး ေအာကးေဖ၍်ပပါအမႈမ္ာ့ ေဖ၍်ပထာ့သညး၈  
 
ဒီဇငးဘာှ၂ရကး၈ ပခဲူ့တုိငး့လကးပဵတနး့ၿမိဳ႕နယး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးလူငယးေခါငး့ေဆာငး ကုိၿငိမး့ခ္မး့သညး 
ဇူလုိငးဿွှ၃ကေဖံစးဘျတးခးအေကာငးံမြ စညးပငးသာယာေရ့အရာရြိတဦ့ကုိ လူမႈကျနးရကးေပ၍တျငး ဂုဏးသိကၡာထိခိုကးေစ
ရနး တုိကးခိုကးးေရ့သာ့ေဖား်ပခဲသံညးဟုဆုိကာ တရာ့စျဲခဵရသညး၈ 
 
ဒီဇငးဘာဿ၅ရကး၈ ရနးကုနးတျငးေနထုိငးသူ ှဦ့သညး သူ၌အိမးေဖားအမႈကိစၥတျငး NLD လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး ှဦ့က 
သူ၌အာဏာပါွါ်ပကာၾကနး ံၾကာေစခဲံေၾကာငး့ေဖံစးဘျတးခ းလူမႈကျနးရကးတျငးေဖား်ပခဲံေသာေၾကာငးံံ ရနးကုနးတိုငး့ရနးကငး့ 
ၿမိဳ ႔နယးရြိ တိုငး့ေဒသႀကီ့ဆုိငးရာ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးဿဦ့က တရာ့စျဲဆုိခဲံသညး၈   
 
ဒီဇငးဘာဿ၅ရကး၈ လူမႈကျနးရကးေဖံဘျတးခးေပၚတျငး ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၢဳိလးအာ့ ဆဆဲိုေရ့သာ့်ခငး့ႏြငးံ လူမ္ဳိ့ေရ့ 
ဘာသာေရ့ မုနး့တီ့မႈမ္ာ့ေရ့သာ့်ဖနး႔ေဝ်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငံး ဦ့ထျနး့မငး့လတးကုိ စလငး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့႐ဵု့မ ြ ေထာငးဒဏး 
၆လ ခ္မြတးခဲ႔ေၾကာငး့ သိရြိရသညး။ 
 
တရာ့ရဵု့မြ Eleven Media အမႈေဆာငးအရာရြိမ္ာ့အတျကး အာမခအဵာ့ႏြစးႀကိမးပယးခ္၈  
 
Eleven Media Group CEO ႏြငးံအယးဒီတာခ္ဳပးတုိ႔၌ ႏိုွငးဘာှ၂ရကးေန႔က ေလြ္ာကးတငးခဲံသညးံအယူခဵွငးမႈအာ့ ဒီဇငး 
ဘာ ှရကးေန႔က တာေမျၿမိဳ႕နယးတရာ့႐ဵု့မြ ပယးခ္ခဲံသညး၈ တရာ့ခဵမ္ာ့၌ေဆ့မြတးတမး့မ္ာ့သညး ပုဂၐလိကေဆ့ရဵုမြ်ဖစး 
ၿပီ့ ်ပညးသူပိုငးေဆ့ရဵုမြ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ လုိအပးသညးဟု တရာ့သူႀကီ့ေဒ၍ေကသီလႈိငးမြ ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ 
ႏိုွငးဘာဿ၀ရကးေန႔က CEO ဦ့သနး့ထျဋးေအာင း အငး့စိိနးေထာငးတျငး့၉ ႏြလုဵ့ေရာဂါေွဒနာခဵစာ့ရေၾကာငး့ သကးေသ်ပ 
ရနး ေဆ့မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ ။တုိ႔ေရြ ႔ေနမ္ာ့မတငး်ပႏိုငးခဲံေၾကာငး့ သူမက်ဖညးံစျကးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာ ဿဿရကး 
ေန႔ကCEOႏြငးအံယးဒီတာခ္ဳပးတုိ႔အာ့အာမခဵရရြိရနးအယူခဵအာ့ ေထာငးတျငး့ဆရာွနး၌အစီရငးခဵႏြငးံတကျ တငး်ပခဲံေသား 
လညး့တရာ့ရဵု့မြပယးခ္ခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာဿ၄ရကးေန႔က ရနးကုနးတုိငး့ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးဦ့ၿဖိဳ့မငး့သိနး့ကုိ လာဘးယူေၾကာငး့စျပးစျဲ 
ေဖား်ပခဲံမႈအတျကးEleven Media Groupမြယခုကဲံသုိ႔ေသာအ်ဖစးမ္ဳိ့အာ့ အနာဂါတးတျငးေရြာငးၾကဥးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ 
်ပညးသူသုိ႔ေတာငး့ပနးခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ Eleven Media Group ေဒါကးတာသနး့ထျဋးေအာငးႏြငံး အယးဒီတာခ္ဳပးဦ့ေွ 
ၿဖိဳ့တို႔သညး အသေရဖ္ကးမႈဆုိငးရာဆကးသျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမ ၆၆(ဃ)်ဖငံး တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရသညး၈ 
(ႏိုွငးဘာသတငး့လႊာတျငးၾကညးံရနး)  
 
 
 
 



သိမး့ယူထာ့သညးံေ်မတျငး ွ ငးေရာကးထျနးယကးမႈေၾကာငး ံလယးသမာ့၄ဿဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ၈ 
 
ဒီဇငးဘာဿဿရကးေန႔က ရြမး့်ပညးနယးေတာငးႀကီ့ၿမိဳ ႔နယးတရာ့ရဵု့မြ လယးသမာ့၄ဿဦ့ကုိ အမ္ာ့ပိုငးပစၥညး့ဖ္ကးဆီ့မႈႏြငးံ 
ပိုကးနကးက္ဴ့ေက္ားွငးေရာကးမႈမ္ာ့်ဖငးံ တပးမေတားအေရြ ႔ပိုငး့တုိငး့စစးဌာခ္ဳပးမြ စျဲခ္ကးတငးထာ့ကာ အလုပးၾကမး့နြငးံ 
ေထာငးဒဏး ှလခ္မြတးခဲံသညး၈ လယးသမာ့အမ္ဳိ့သာ့၁ွဦ့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သမီ့၀ဿဦ့အာ့တို႔သညး တပးပိုငးေ်မအ်ဖစးသိမး့ 
ဆညး့ထာ့သညံး ဧက ၂ွွွေ်မေနရာတျငးတပးမေတားပိုငးဆုိငးမႈအာ့ ်ငငး့ဆနး၊ ဆကးလကးွငးေရာကးလုပးကုိငးခဲံသညးံ
အတျကး တရာ့စျဲခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ သကးႀကီ့လယးသမာ့၃ဦ့ႏြငးံ ှ၄ႏြစးအရျယးမိနး့ခေလ့ှဦ့တုိ႔အာ့ ဒဏးေငျေပ့ေဆာငး
ေစကာ ်ပနးလႊတးေပ့ခဲံသညး၈ လယးသမာ့မ္ာ့အတျကးေဆာငးရျကးေပ့သညးံ ေဒ၍ခငးမို့မို့မြ စီရငးခ္ကးအာ့အယူခဵဝငးမညး 
်ဖစးေၾကာငး့နြငးံ ယခုလိုးံ လယးသမာ့အမ္ာ့အ်ပာ့တႀကိမးထညး့နြငးံ စီရငးခ္က း်ပစးဒဏးခ္မြတးမႈမြာ  ပထမဦ့ဆုဵ့အႀကိမး်ဖစး 
ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
အ်ခာ့်ဖစးေပ၍တုိ့တကးမႈမ္ာ ့
 
ဒီဇငးဘာှ၀ရကး၈ အထိခိုကးမခဵသညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵအေနာကးေ်မာကးဖကးနယးစပးေဒသ သစးေမြာငးခိုကိစၥအာ့ သတငး့ယူခဲံ 
သညးံ အလဗဲငး့မီဒီယာအုပးစုမြ ကုိစို့မို့ထျနး့သညး ရိုကးႏြကးမႈဒဏးရာမ္ာ့်ဖငး ံေသဆုဵ့ခဲံေၾကာငး့သိရြိရသညး၈ ှ၆၆၆ခုႏြစး
ကတညး့မြစ၊ ယခုအမႈသညးသတငး့ေထာကးမ္ာ့အသတးခဵရသညးံ ပဥၥမေ်မာကးအမႈ်ဖစးသညး၈ ်မနးမာသတငး့ေထာကး 
မ္ာ့အသငး့မြ ဤအမႈ၌ေနာကးကျယးမြ အ်ဖစးမြနးကုိေဖ၍ထုတးေပ့ရနးႏြငးံ သတငး့သမာ့မ္ာ့အေပ၍ ထိေရာကးသညးံကာ 
ကျယးမႈမ္ာ့လုပးေဆာငးေပ့ရနးတုိ႔ကုိ ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈  
 
ဒီဇငးဘာဿွရကး၈ ဗုဒၶတရာ့မ္ာ့ဖျငးံေနသညးံအသဵခ္ဲ ႔စကးအာ့ ပလပးဆျဲ်ဖဳတးခဲံသညးံ ဒတးခ္းကမၻာလြညးံခရီ့သျာ့အာ့  
ေထာငးဒဏး(၀)လ်ပစးဒဏးခ္ၿပီ့ေနာကး မႏၱေလ့အက္ဥး့ေထာငးမြ ်ပနးလႊတးေပ့ခဲံၿဲပီ့ ။အာ့တုိငး့်ပညးမြခ္ကး်ခငး့ႏြငး 
ထုတးလုိကးသညး၈ 
 
သဘာ  ွသယဵဇာတမ္ာ့

ေ်ပာငး့လတုိဲ့တကးမႈ 
 
ဒီဇငးဘာဿ၀ရကး၈ တနသာၤရီတုိငး့ ေ်မာငး့ၿပိဳေက့္ရျာမြ ရျာသာ့မ္ာ့သညး ထုိငး့ႏိုငးငဵပိုငး ခဲမ်ဖဴကုမၸဏီကုိ ေဒသဆိုငးရာအ
မိနး႔အရ စီမဵခ္ကးကုိရပးဆုိငး့ထာ့ရမညး်ဖစးေသားလညး့ ဆကးလကးတူ့ေဖားေနသညးံအတျကးဿွှ၁ခတုျငး ်မနးမာပျနးပီပကး
ကုမၸဏီ၌ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့စီမဵကိနး့ေၾကာငးံလူမႈအသုိငး့အွိုငး့ႏြငးသံဘာွပတးွနး့က္ငးကုိထိခိုကးမႈအတျကးေလ္ားေၾက့
ေငျရလုိေၾကာငး့ ေက့္ရျာလူထုမြ အမႈဖျငးံတရာ့စျဲခဲံသညး၈ ယခုအမႈကုိ ်ပညးေထာငးစုတရာ့ရဵု့ခ္ဳပးတျငးအထူ့အယူခဵွငးမႈ 
်ဖငးံ ဆုိငး့ငဵံထာ့သညး၈  
ဒီဇငးဘာ၀ွရကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယးဖာ့ကနး႔တျငး ေက္ာကးစိမး့မိုငး့ေ်မၿပိဳမႈေၾကာငးံ အလျတးတနး့ေက္ာကးေ႐ျ့ ေကာကးသူဿ
ဦ့အက္ဳိ့အပဲံမ္ာ့ၾကာ့ ႏြစး်မဳပးေသဆုဵ့ခဲံသညးဟု ယူဆရၿပီ့ ှှဦ့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 
  
အို့အိမးေရႊ ႔ေပ်ာငး့မႈ

်ပနးပိုခဵရသညး ံဒုက၏သညးမ္ာ့ အိမးဖို့ေလြ္ာခံ္ရနးေတာငး့ဆုိ 
 
ဒီဇငးဘာ၂ရကးေန႔က ထုိငး့်မနးမာနယးစပးမြ ်ပနးပို႔ခဵရသညးံ ပထမအသုတးဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ အိမးယာွယးယူမႈကုိ အနိမးံ
ဆုဵ့လကးငငး့ေငျေပ့ေခ္ချငးံ်ဖငးံ ်မနးမာအစို့ရမြ သေဘာတူချငးံ်ပဳခဲံသညး၈လကးငငး့ေငျေခ္မႈအ်ဖစး က္ပးှသနး့မြ၁သနး့(အ
ေမရိကနးေဒ၍လာ၄၁ဿမြေဒ၍လာဿ၆၃၆)်ဖစးၿပီ့ မိသာ့စုမ္ာ့တစးစု်ခငး့ အေ်ခအေနေပ၍မူတညးသညး၈ ကနဦ့အ်ဖစး အစို့ရ
မြ ဒုက၏သညးမ္ာ့ကုိအိမးယာဖို့ စုေပါငး့ကုနးက္စရိတး၌၀ွရာခိုငးႏႈနး့ကုိလကးငငး့ ေပ့ေခ္ေစရာ မတတးႏိုငးသ်ဖငံး အစို့ရ
မဟုတးသညးံအဖျဲ႔မ္ာ့၌ကုနးလုဵရဵုမ္ာ့တျငး ခိုလႈဵရနး အတငး့အၾကပးတျနး့ပို႔သကဲံသုိ႔်ဖစးေနသညး၈ 
(ႏိုွငးဘာသတငး့လႊာတျငးၾကညးံရနး) 
 



ဘဂၤလာ့ေဒံရြးမြ ်ပနးပို႔မညး ံဒုက၏သညး ဿ၁ှ၂ဦ့အာ့ ်မနးမာလကးခဵရနးကတိေပ  ့ 
 
ဒီဇငးဘာ၀ွရကးေန႔က ဘဂၤလာ့ေဒံရြးမြ ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့ဿ၁ှ၂ဦ့ကုိ ်ပနးလညးလကးခဵမညးဟု ်မနးမာမြေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
၁ငး့သညးဘဂၤလာ့ေဒံရြးမြ ဒုက၏သညးအ်ဖစးလကးခဵထာ့သညးဟုဆိုသညးံ ်မနးမာ ၀ွွ,ွွွမြာ အစိတးအပိုငး့အနညး့ငယး 
်ဖစးသညး၈   ်မနးမာႏိုငးငဵႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာနၫႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ခ္ဴပး ဦ့ေက္ားေဇယ္မြ ွနးႀကီ့ဌာနသညး ။တုိ႔ရရြိသညးံ
အခ္ကးအလကးေပ၍မူတညးလုပးေဆာငး်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ဘဂၤလာ့ေဒ႔ရြးေဖား်ပသညးံ ကိနး့ဂဏနး့၀ွွ,ွွွမြာ သူ႔အေန်ဖငးံ 
မေ်ပာတတးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
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“Durable Peace Programme: Baseline Report” Oxfam https://goo.gl/0r4PLH  
 
“ECHO Factsheet The Rohingya crisis – December 2016” European Commission’s Directorate-General for 
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations https://goo.gl/0xz9hg 
 
“Hidden Plight: Christian Minorities in Burma [EN/MY]” Government of the United States of America 
https://goo.gl/8ZwIjk  
 
“Myanmar: A New Muslim Insurgency in Rakhine State” International Crisis Group https://goo.gl/wqc9oh  
 
“Myanmar Humanitarian Needs Overview 2017” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
https://goo.gl/P7Ct5g 
 
“OCHA Update - Humanitarian situation in the northern part of Rakhine State, Myanmar - 13 December 
2016” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs https://goo.gl/ySRG1N  
 
“Suspended in Time: The Ongoing Persecution of Rohingya Muslims in Burma [EN/MY]” Government of 
the United States of America https://goo.gl/fnKQPt  
 
 
 
 
 
 

 
 

https://goo.gl/S6sTp7
https://goo.gl/6hsQuh
https://goo.gl/0r4PLH
https://goo.gl/0xz9hg
https://goo.gl/8ZwIjk
https://goo.gl/wqc9oh
https://goo.gl/P7Ct5g
https://goo.gl/ySRG1N
https://goo.gl/fnKQPt

