်မနးမာသတငး့လႊာ
်မနးမာႏိုငးငဵမြတလအတျငး့်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့သဵု့သပးမႈ
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campaigns, advocacy & capacity-building for human rights & democracy

အမြတးစဥး ှွှ

ဿွှ၂
ခုု ေမလ
ဤသတငး့လႊာတျငး
ပငးမသတငး့

 ထိုငး့ႏိုငးငဵ၌်ဖိဳချဲမႈေၾကာငးံ လူကုနးကူ့သူမ္ာ့က
လူကုနးကူ့ခဵရသူ ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏုိငးငဵသာ့

ဿ ထိုငး့မြ်ဖိဳချဲမႈကပဋိပက၏ကို်ဖစးေစ

ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔ကို

၀ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလူ႔အဖျဲ႔အစညး့မြစို့ရိမးပူပနး

ပငးလယးထဲတျငးစျနး႔ပစးခဲံၾကေသာအခါ ်ဖစးပျာ့ဆဲရိုဟငးဂ္ာ

၁ အေရ့ယူရနးအာဆီယမးမြဖိအာ့ေပ့

်ပ ႆနာသညး

၂ ပဵုမြနးမဟုတးေသာပငးလယး်ဖတးေက္ားမႈမ္ာ့်မငးံ တကးလာ

ေဒသတျငး့လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ်ပႆနာ

၂ ရနးကုနးမြရိုဟငးဂ္ာဆနး႕႔က္ငးေရ့ဆႏၵ်ပမႈ

အ်ဖစးသို႔ေရာကးရြိသျာ့သညး၈

၃ ရခုိငး်ပညးနယးမြမ္ဳိ့်ဖဳတးသတး်ဖတးေရ့ညႊနး့ ကိနး့မ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ့

 ႏိုငးငဵတကာ၇ေဒသတျငး့ႏြငးံ်ပညးတျငး့မြ်ပငး့ထနးေသာ

၃ ကခ္ငး၇ရြမး့တုိကးပျဲႏြငးံခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့

ဖိအာ့မ္ာ့ ေပ၍ထျကးလာ်ပီ့ေနာကး

၄ တရုတး်ပညးသို႔လကးနကးၾကီ့မ္ာ့က္ေရာကး

အငးဒိုနီ့ရြာ့၇မေလ့ရြာ့ႏြငးံထိုငး့တို႔၌

၅ ဿွှ၁ ခုသနး့ေခါငးစာရငး့ရလဒးထုတး်ပနး

ကပၸလီပငးလယးႏြငးံမလက၎ာေရလကးၾကာ့မြ
သျာ့စရာမရြိ်ဖစးေန ေသာကမး့တငးမ္ာ့အာ့ ႏိုးငးငဵ်ပနးပို႔ရနး
မူလတုနး႔်ပနးခ္ကးကို လိုကး
လဵရြာေဖျကယးဆယးသညးံအဆငးံသို႔ေ်ပာငး့လဲသျာ့ေစပါသ
ညး၈

၆ လူဦ့ေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈဥပေဒၾကမး့ကိုလကးမြတးေရ့ ထို့
ှွ ေဒ၍စုတိုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့သို႔သျာ့ေရာကး
လူ႔အချငးံအေရ့
ှှ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ေထာငးခ္ခဵရ

 ထိုငး့ႏိုငးငဵေတာငးပိုငး့တျငး

ှှ သတငး့ေထာကးကိစၥတရာ့ချငး

လူေသအေလာငး့အမ္ာ့အ်ပာ့အာ့ ်မြဳပးႏြဵထာ့ေသာ

ှဿ သတငး့ေထာကးမ္ာ့အကနး႔သတးခဵရ

ေနရာမ္ာ့ကိုေတျ႔ရြိခဲံ်႔ပီ့ေနာကး ထိုငး့ႏိုငးငဵက

အို့အိးမးမြဖယးရြာ့ခဵရမႈမ္ာ့

လူကုနးကူ့သူမ္ာ့အေပ၍
ႏြိမးနငး့်ဖိဳချဲမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍လာခဲံသညး၈ မေ လ့ရြာ့တျငးလညး့
ေနာကးထပး အေလာငး့မ္ာ့်မဳပးႏြဵထာ့ေသာ ေနရာမ္ာ့ကို
ေတ႔ျရြိခဲံသညး၈

ှဿ ထိုးငး့ႏိုငးငဵမြ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့
ႏိုငးငဵတကာ
ှဿ US မြပိတးဆို႔မႈကိုသကးတမး့တို့
စီ့ပျာ့ေရ့

 ဿွှ၂ ခုႏြစး၌ ပထမေလ့လပတးတျငး လူ ဿ၂ွွွ နီ့ပါ့ခနး႔
ဘဂၤ လာ့ပငးလယးေအားမြ ပငးလယးတျငး့သို႔ ပဵုမြနးမဟုတးပဲ
ထျကးချာလာ ခဲံၾကသညးဟု

၆ လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးအစညး့အေဝ့

UNHCR

ကခနး႔မြနး့ခဲံကာ

ထိုပမာဏသညး မႏြစးက ထကး ဿ ဆခနး႔မ္ာ့ပါသညး၈

ှ၁ အလုပးသမာ့မ္ာ့၌ေတာငး့ဆိုခ္ကးမရေသ့
ှ၁ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ှ၁ အစီရငးခဵစာမ္ာ့

_____________________________________

 ယူအကးစးဂ္ဳ့မ္ာ့သတး်ဖတးခဵရမႈအမြတးတရ်ပတိုကး
(USHMM)

ႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာႏိုငးငဵေတားရာဇဝတးမႈေရြ႕ေဆာငးအဖျဲ႔

ှ၀ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့

Receive the Burma Bulletin monthly!
email publications@altsean.org

(ISCI)

တို႔ က ရခိုငး်ပညးနယးတျငး လူမ္ဳိ့တုနး့သတး်ဖတးမႈမ္ာ့၌
လက၏ဏာ မ္ာ့ ကိုေတျ႔ရြိခဲံရသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ႏိုးငးငဵတကာလူနညး့စု အချငးံအေရ့အဖျဲ႔

(MRG)

က

။တို႔၌ ဿွှ၂ ခု “်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ ေအာကးမြ်ပညးသူမ္ာ့”
အညႊနး့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵအာ့ တကမၻာလဵု့ ၌အဆငးံ

၅

အ်ဖစးသတးမြတးထာ့သညး၈
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 ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပုိငးအပးု ခ္ဳပးချငးံရေဒသတျငး

အစို့ရတပး

မ္ာ့ႏြငးံ

်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) တို႔အၾကာ့မြ တို ကးပျဲမ္ာ့သညး ေလ့လေ်မာကးဆကး
တိုကးလအ်ဖစး ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 အစို့ရတပးမ္ာ့၌ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား
(TNLA)

(KIA) ႏြငးံ တေအာငး့အမ္ုိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

တို႔အ ေပ၍ထို့စစးမ္ာ့ ်မငးံတကးလာခဲံကာ ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးေ်မာကး ပိုငး့တျငး

အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးတိုကးခိုကးမႈမ္ာ့လညး့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 အစို့ရသညးအ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ တႏိုငးငဵလဵု့အႏြဵ႔သနး့ေခါငးစာရငး့ ေကာကးယူမႈရလဒးကိုထုတး်ပနးခဲံကာ
ဘာသာေရ့ႏြငးံတိုငး့ရငး့ သာ့ဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာမူမပါရြိေပ၈
 လႊတးေတား ှဿ ၾကိးမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့တျငး့ အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာကးေရြာကးေရ့၌ အစိတးအပိုငး့
တခု်ဖစးသညးံ ဘာသာ်ခာ့မ္ာ့အၾကာ့လကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ဥပေဒၾကမး့အာ့ ်ပငးဆငး်ခငး့ကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား
အစညး့အေဝ့ကအတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
 သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ်ဖစးေနေသာ လူဦ့ေရ့ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဥပေဒၾကမး့ကို လကးမြတးေရ့ထိ
ခဲု့ံသညး၈
 ်မနးမာႏိုငးငဵအႏြဵ႔အ်ပာ့တျငး ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပခဲံမႈမ္ာ့အတျကး တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ှ၀ ဦ့ႏြငးံလယးသမာ့ ှဿ ဦ့အာ့
ဖိႏြိပးသညးံဥပေဒမ္ာ့အသဵု့်ပဳကာ အစို့ရမြအပစးဒါဏးမ္ာ့ခ္မြတးခဲံသညး၈
 အလျတးသတငး့ေထာကးကိုေအာငးေက္ားႏိုငး (ေခ၍) ကိုပါၾကီ့အာ့သတး်ဖတးမႈႏြငးံတရာ့စျဲဆခဵို ထာ့ရသူ အစို့ရတပးသာ့
ဿ ဦ့အာ့ ဿွှ၁ခုႏိုဝငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔က စစးခဵုရဵု့မြတရာ့ေသလႊတးေပ့လိုကး်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ အစို့ရလူ႔အချငးံအေရ့
ေကားမရြငးက ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 အေမရိကနးသမၼတဘာ့ရကးအိုဘာ့မာ့သညး အေမရိကနး၌ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမမ
ႈ ္ာ့အာ့တာ့ဆီ့ပိတးပငးသညးံ ် မနးမာႏုိငးငအ
ဵ
ေပ၍ စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔မႈကို သကးတမး့တို့လိုကးသညး၈
ပငးမသတငး့
ထိုငး့တျငးလူေသအေလာငး့မ္ာ့စျာ်မဳပးႏြဵထာ့ေသာေနရာမ္ာ့ေတ႔ျရြိမႈသညးရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ပငးလယးထဲတျငးသျာ့စရာ
ေနရာမရြိ်ဖစးေစခဲံ
ေမလပထမပတးတျငး စျနးခလာခရိုငးမြမေလ့ရြာ့နယးစပးႏြငးံနီ့ကပးေသာေနရာရြိ စျနး႔ပစးထာ့ေ သာလူကုနးကူ့စခနး့ႏြစးခုမြ
လူေသအေလာငး့ ၀ဿ ေလာငး့ႏြငးံအ်ခာ့စခနး့မ္ာ့မြ လူေသေလာငး့အမ္ာ့အ်ပာ့အာ့်မဳပးႏြဵထာ့ေသာေနရာမ္ာ့ကို ထိုငး့
အာဏာပိုငးမ္ာ့မြေတျ႔ရြိခဲံၾကသညး၈ လူကုနးကူ့ခဵရသူမ္ာ့အာ့ မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵသို႔မပို႔ေဆာငးေပ့ႏုိငးခငး ေခတၱရပးနာ့ရာေန
ရာမ္ာ့အ်ဖစး အသဵု့်ပဳေ သာစခနး့မ္ာ့ကိုရြာေဖျေတျ႔ရြိမႈသညး ထိုငး့အာဏာပိုငးမ္ာ့မြလူကုနးကူ့သူမ္ာ့အာ့ ်ဖိဳချဲဖမး့ဆီ့မႈ
မ္ာ့ကို်ဖစးေပ၍ေစခဲံသညး၈ ထုိလေႏြာငး့ပိုငး့တျငး မေလ့ရြာ့အာဏာပိုငးမ္ာ့မြလညး့ ထိုငး့ႏြငးံနယးစပးခ္ငး့ကပးလ္ကးပါလစး
်ပညးနယးတျငးထိုသို႔ေသာအလာ့တူစခနး့ ဿ၅ ခုမြ အေလာငး့မ္ာ့်မဳပး ႏြဵထာ့ရာေနရာ အနညး့ဆဵု့ ှ၀၆ ေနရာကိုရြာေဖျ
ေတျ႔ရြိခဲံကာ ထိုေနရာမ္ာ့တျငး အေလာငး့အပိုငး့အစမ္ာ့ႏြငးံ အလျနးပ္ကးစီ့ယိုယျငး့ေန်ပီ်ဖစးေသာ အေလာငး့ အနညး့ဆဵု့
၀၂ ေလာငး့ကိုရြာေဖျေတျ႔ရြိခဲံသညး၈
်ဖိဳချဲဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့၌ရလဒးအ်ဖစး လူကုနးကူ့သူမ္ာ့သညးစခနး့မ္ာ့အာ့စျနး႔ချာထျကးေ်

ပ့ကာ အသကးရြငးက္နးရစးေသာ

အနညး့ဆဵု့ ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြး ဿ၄၃ ေယာကးအာ့ သစးေတာမ္ာ့အတျငး့ ဘယးသျာ့ရမြနး့မသိေသာ အေ်ခအ
ေန်ဖငးံ ထာ့ရစးခဲံသညး၈ အာရကနးပေရာံဂ္ကးအဖျဲ႔၌အဆိုအရ လူကုနးကူ့သူမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵတကာေရပိုငးနကးအနီ့
ကပၸလီပငးလယးႏြငးံမလက၎ာေရလကးၾကာ့တျငး ေ လြမ္ာ့အာ့ စျနး႔ပစးထာ့ခဲံကာ ေနာကးထပး ခနး႔မြနး့ေ်ခ ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံဘဂၤ
လာ့ေဒံရြးေလြစီ့ဒုက၏သညး ၄ွွွ - ၅ွွွ ခနး႔တို႔ကိုလညး့ ဘယးသျာ့၊ဘယးလာရမြနး့မသိေသာအေ်ခအေနတျငး ထာ့
ရစးခဲံၾကသညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့အတျကးႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႔ (IOM) က ေလြစီ့ဒုက၏သညးမ္ာ့သညး လဵုေလာကးေသာအစာ့အ
စာ၇ ေရ၇ သနး႔ရြငး့ေရ့တို႔မရြိပဲ သျာ့စရာမရြိ်ဖစးေနၾကရပါသညးဟု ေတျ႔ရြိေဖား်ပခဲံသညး၈ ထိုဒုက၏သညးမ္ာ့သညး အၾကမး့
ဖကးမႈမ္ာ့ကိုလညး့ ရငးဆိုငးခဲံၾကရပါသညး၈ လူကုနးကူ့သူမ္ာ့မြသူတုိ႔အာ့အစာေရစာမေပ့ပဲအငတးထာ့်ခငး့၇ ကနး႔သတး
မႈမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံရိုကးႏြကး်ခငး့တို႔ကို်ပဳလုပးခဲံၾကကာ အမ္ဳိ့ သမီ့မ္ာ့ႏြငးံမိနး့ကေလ့ငယးမ္ာ့မြာလညး့ လိငးအၾကမး့ဖကး

2

မႈမ္ာ့ ခဵရႏုိငးေသာအေ်ခအေနတျငး အတိအက္ပငးရြိေနခဲံၾကရသညး၈

[အေရြ႕ေတာငးအာရြမြပငးလယး်ပငးဆိုငးရာေဘာ

လီေဘာပုတး်ခငး့ (အ်ပနးအလြနးလႊဲခ္ေနမႈမ္ာ့) တျငးၾကညံးပါ၈]
အေရြ႕ေတာငးအာရြမြပငးလယး်ပငးဆိုငးရာေဘာ
လီေဘာပုတး်ခငး့
်ပႆနာအာ့ဦ့ဆဵု့တုနး႔်ပနးမႈမြာ သျာ့စရာမရြိေသာေလြစီ့ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ်ပနးေမာငး့ထုတးရနးအတျကး အငးဒိုနီ့ရြာ့၇မေလ့ရြာ့ႏြငးံထိုငး့တုိ႔မြ ေရတပး်ဖငးံပိတး
ဆို႔ထာ့်ခငး့ပငး်ဖစးပါသညး၈ အခ္ဳိ႕်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး ေရတပးတို႔က သူတို႔ေရပိုငးနကးအ်ပငး အိမးနီ့ခ္ငး့မ္ာ့၌ပိုငးနကးအတျငး့သိ႔ေ
ု ရာကးေအာငး ေလြမ္ာ့အာ့ဆျဲေခ၍
သျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှွ -

အာေခ့္ခရိုငးမြ အငးဒိုနီ့ရြာ့ကယးဆယးေရ့သမာ့မ္ာ့သညး ေ လြထို့သာ့မ္ာ့ကေလြကစ
ို ျနး႔ချာသျာ့ခဲံ်ပီ့ေနာကး ရိုဟငးဂ္ာ ဟုသဵသယရြိသႏ
ူ ြငးံ

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးံေလြစီ့ဒုကသ
၏ ညး ၃ွွ ခနး႔တို႔အာ့ ကမး့ကပးႏုိငးရနးအတျကး ေခ၍ေဆာငးလာခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှှ -

ေလြထို့သာ့မ္ာ့ကေလြကိုစျနး႔ချာသျာ့ခဲံ်ပီ့ေနာကး

ရိုဟငးဂ္ာဟုသဵသယရြိသူႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြးံေလြစီ့ဒုက၏သညး ှွှ၅ ခနး႔ (အမ္ဳိ့သာ့ ၅၃၂၇

အမ္ဳိ့သမီ့ ှွှ ႏြငးံ ကေလ့ ၂ဿ) တို႔သညး ကီဒါံ်ပညးနယးလနးကာဝီသို႔ေရာကးရြိလာခဲံသညး၈
 ေမ ှှ - ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြး ၂ွွ ခနး႔တို႔ကို တငးေဆာငးလာသညးံ ေလြတစီ့အာ့ အငးဒိုနီ့ရြာ့ေရတပးသေဘၤာမ္ာ့က ်ပနးေမာငး့ထုတးခဲံကာ မေလ့
ရြာ့သို႔ဆကးသျာ့ရနး ေ်ပာခဲံသညး၈
 ေမ ှဿ - ေလြထို့သာ့မ္ာ့ကေလြကိုစျနး႔ချာသျာ့်ပီ့ေနာကး အမ္ဳိ့သမီ့ ၂ွ ဦ့ႏြငးံကေလ့ ၅၁ ဦ့အပါအဝငး ရိုဟငးဂ္ာ ၀၂ွ ဦ့အာ့တငးေဆာငးလာေသာ ကီဒါံ
်ပညးနယးလနးကာဝီအနီ့မြ ေလြတစငး့သညး သူတို႔အာ့ကယးဆယးပါရနး အကူအညီေတာငး့ဆိုမႈကို အခ္ကး်ပခဲံသညး၈
 ေမ ှ၀ - ပီနနး်ပညးနယးကမး့လျနးတျငး ရုိဟငးဂ္ာႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြး ၂ွွ ခနး႔ပါေသာ ေလြတစီ့အာ့ မေလ့ရြာ့က ်ပနးေမာငး့ထုတးခဲံသညး၈
 ေမ ှ၁ - မေလ့ရြာ့ေရပိုငးနကးအစပးတျငး

ရိုဟငးဂ္ာဟုသဵသယရြိသူႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြးံ ရာေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔အာ့ တငးေဆာငးလာသညးံေလြတစငး့အာ့ ထိုငး့

ေရတပးသေဘၤာမ္ာ့ႏြငးံပုဂၐလိကငါ့ဖမး့သေဘၤာမ္ာ့က ၾကာ့်ဖတးတာ့ဆီ့ခဲံသညး၈
 ေမ ှ၁ - ကီဒါံ်ပညးနယးလနးကာဝီအနီ့တျငး

ရိုဟငးဂ္ာဟုသဵသယရြိသူႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြး႕ ၂ွွ ခနး႔တငးေဆာငးလာေသာ ေလြတစီ့ အာ့ မေလ့ရြာ့က ်ပနး

ေမာငး့ထုတးခဲံသညး၈
 ေမ ှ၂ - ဆတျနးခရိုငး၇ခို႔လိုကးအနီ့တျငး ရိုဟငးဂ္ာ ၀ွွ အာ့တငးေဆာငးလာေသာ ေလြတစီ့အာ့ ထိုငး့အာဏာပုိငးမ္ာ့က ထုိငး့ေရပိုငးနကးအတျငး့မြ ေမာငး့
ထုတးခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှ၂ - အငးဒိုနီ့ရြာ့ေရတပးသေဘၤာမ္ာ့က ရိုဟငးဂ္ာရာေပါငး့မ္ာ့စျာတငးေဆာငးလာေသာ ေလြတစီ့အာ့်ပနးေမာငး့ထုတးခဲံကာ အာေခ့္်ပညးနယးတျငးကမး့
ကပး်ခငး့မြ တာ့ဆီ့ခဲံသညး၈
 ေမ ှ၂ - ကမး့လျနးတျငးနစး်မဳပးသျာ့ေသာေလြမ္ာ့မြ ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြးံ

၄၆၁ ဦ့ခနး႔အာ့ အာေခ့္်ပညးနယးမြအငးဒန
ို ီ့ရြာ့ငါ့ဖမး့သမာ့မ္ာ့က

ကယးဆယးခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှ၃ - လျနးခဲံသညးံ ၃ ရကးကေလြထို့သာ့မ္ာ့က ေလြအာ့စျနး႔ချာခဲံ်ပီ့ေနာကး ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြးရာေပါငး့မ္ာ့စျာ တငးေဆာငးလာေသာေလြတစငး့
အာ့ ထိုငး့ႏုိငးငဵမြ ်ပနးေမာငး့ထုတးခဲံသညး၈
 ေမ ှ၄ - မေလ့ရြာ့မြမလက၎ာေရလကးၾကာ့အာ့ဦ့တညး်ဖတးသနး့ရနး်ပဳုလုပး်ပီ့ေနာကးတျငး ထိုေလြအာ့ အငးဒိုနီ့ရြာ့ေရတပးမြတာ့ဆီ့ကာ ်ပနးေမာငး့ထုတးခဲံ
သညးဟု အငးဒိုနီ့ရြာ့လကးနကးကိုငးတပးမ္ာ့ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူဖဒးဘကးစးရာ Fuad Basya ကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ေမ ှ၅ - လူ ဿွွ ခနး႔သယးေဆာငးလာေသာေလြတစီ့ႏြငးံ ေလြအလျတးတစီ့်ဖစးသညးံ ထိုငး့လူကုနးုကူ့ေလြ ဿ စီ့အာ့ ရခုိငး်ပညးနယးကမး့လျနးတျငး ်မနးမာ
ေရတပးမြေတျ႔ရြိခဲံကာ ေလြေပ၍ပါသူအာ့လဵု့သညး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့်ဖစး်ပီ့ ။တို႔ႏိုငးငဵသို႔်ပနးပို႔သျာ့မညး်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ေမ ဿွ - အာေခ့္ခရိုငးကမး့လျနးတျငး ရိုဟငးဂ္ာ ၁ွွ ေက္ားအာ့ ေဒသခဵအငးဒိုနီ့ရြာ့ငါ့ဖမး့သမာ့မ္ာ့က ကယးဆယးလိုကးသညး၈
 ေမ ဿှ - ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားတျငး ်မနးမာေရတပးသညး ေလြတစီ့အာ့ ပထမအၾကိမးအ်ဖစး ကယးတငးလိုကး်ပီ့ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏုိငးငဵသာ့

ဿွ၅ ဦ့အာ့

ကမး့ေ်ခသို႔ေခ၍ေဆာငးလာခဲံသညး၈
 ေမ ဿ၆ - ဧရာဝတီတိုငး့ဖ္ာပဵု်မိဳ႕နယးအေရြ႕ဘကးတျငး ်မနးမာေရတပးသေဘၤာတစီ့သညး ရိုဟငးဂ္ာ ၄ဿ၄ ဦ့ (အမ္ဳိ့သာ့ ၃ွ၅ ဦ့၇ အမ္ဳိ့သမီ့ ၄၁ ဦ့၇ ကေလ့
၁၂ ဦ့) ကိုတငးေဆာငးလာေသာ ေလြတစီ့အာ့တာ့ဆီ့၊ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ အနီ့ရြိကျ္နး့တခုတျငး ထိနး့သိမး့ထာ့ခဲံသညး၈

ကပၸလီပငးလယးႏြငးံမလက၎ာေရလကးၾကာ့မြေလြစီ့ဒုက၏သညးမ္ာ့်ပႆနာအေပ၍ႏိုငးငဵတကာမြစို့ရိမးပူပနး
သျာ့စရာမရြိ်ဖစးေနေသာေလြစီ့ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ထိုငး့၇မေလ့ရြာ့ ၇အငးဒိုနီ့ရြာ့ေရတပးမ္ာ့မြ အတငး့အၾကပး်ပနးလညး
ေမာငး့ထုတး်ခငး့အေပ၍ ႏုိငးငဵတကာအသိုငး့အဝိုငး့မြ ပစးတငးရဵႈ႕ခ္ခဲံပါသညး၈ ်ပႆနာအာ့်ဖစးေပ၍ေစမႈမြ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌
အခနး့က႑ကိုလညး့ ရႈဵ႕ခ္ခဲံသညး၈
 ေမ ှ၀ - ကမၻာံကုလသမဂၐဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ရဵု့ (UNHCR) က အငးဒိုနီ့ရြာ့ ၇မေလ့ရြာ့တုိ႔မြ ေလြမ္ာ့
အာ့ပငးလယး်ပငးသို႔်ပနးေမာငး့ထုတးေနပါသညးဟု အစီရငးခဵစာမ္ာ့မြ အလျနး႔အလျနးသတိေပ့ေနပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့
ခဲံသညး၈
 ေမ ှ၁ - ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍်မနးမာႏုိငးငဵ၌ဆကးဆဵပဵုကို မေလ့ရြာ့်ပညးထဲေရ့ဒုဝနးၾကီ့ ဝမးဂ္နးအီဒီတျမးကုဂ္ကးဖာ
Wan Junaidi Tuanku Jaafar ကပစးတငးရႈဵ႕ခ္လိုကး်ပီ့ ။သညး အေရြ႕ေတာငးအာရြ၌ဒုက၏သညး်ပႆနာမ္ာ့်မငးံ
တကးလာရာပငးရငး့အဓိက်ဖစးသညးဟု ေ်ပာဆိုလိုကးသညး၈
 ေမ ှ၂ - အေမရိကနးႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ေလြမ္ာ့ကို်ပနးလညးေမာငး့မထုတးပါရနး ေဒသတျငး့ရြိႏုိငးငဵမ္ာ့အာ့
တိုကးတျနး့လိုကးသညး၈
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 ေမ ှ၂ - UN လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ြဇိုကးရာဒးအယး Zeid Ra’ad Al က အစို့ရမြရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍
စနစးတက္ချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵေနမႈကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့်ခငး့မ်ပဳမခ္ငး့ ဆို့ဝါ့ေသာအေ်ခအေနသညး ဆကးလကး်ဖစး
ေပ၍ေနဦ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
 ေမ ှ၄ - UN အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ဘနးကီမျနး့က ပငးလယး ထဲတျငးသျာ့စရာမရြိ်ဖစးေနၾကသူမ္ာ့အေပ၍ သူ၌စို့
ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို ေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ ထိုေလြမ္ာ့ထဲမြသျာ့စရာမရြိသူမ္ာ့ အာ့ ကာကျယးရနးႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာဥပ
ေဒအရတာဝနးရြိမႈအာ့ ကိုငးစဲျထာ့ရနး လိုအပးခ္ကး ကို ထပးေလာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ေမ ှ၅ - UK ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဟူဂိုစျိ္ငးယာ Hugo Swire က UK ဆိုငးရာ်မနးမာႏိုငးငဵသဵအမတးၾကီ့ ဦ့ေက္ားစျာမငး့
အာ့ေတ႔ျဆဵု်ပီ့ အလျနးအမငး့စို့ရိမးမႈကိုထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ပီ့ ေဒသတျငး့မြလူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ ပဋိပက၏မ္ာ့
ကို်ဖစးေစေသာ အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ပါရနး ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့တုိ ကးတျနး့လိုကးသညး၈
 ေမဿှ-ပါလီမနးဆဵု့်ဖတးခ္ကးတျငး EUအမတးမ္ာ့သညးရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ႏြိပးစကးညြငး့စဲ်ခငး့ႏြငးံချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵ်ခငး့
မ္ာ့ကို အဆဵု့သတးရနးႏြငးံ ႏုိငးငဵသာ့အ်ဖစးအ်ပညးံအဝချငးံ်ပဳေပ့ပါရနး ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
 ေမ ဿဿ - ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာေလြစီ့ဒုက၏သညး်ပႆနာမ္ာ့အာ့ ကိုငးတျယးႏိုငးရနး အတျကး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့
ႏိုငးငဵသာ့အ်ဖစးတို့်မြငးံေပ့ပါရနး ်မနးမာႏုိငးငဵကို

US ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဒုဝနးၾကီ့အနးတိုနီဘလငးကနး Antony Blinken

ကတိုကးတျနး့လိုကးသညး၈
 ေမ ဿ၃ - ေနားေဝ့ႏိုငးငဵေအားစလို်မိဳ႕တျငး်ပဳလုပးေသာ ညီလာခဵတခုတျ ငး ေတာငးအာဖရိကမြဘုနး့ေတားၾကီ့ေဟာငး့
ဒကးစးမျနးတူ့တူ့၇ အီရနးတကးၾကျလႈပးရြာ့သူရြီရငး့အီဘာဒီ Shirin Ebadi၇ အေရြ႕တီေမာသမၼတေဟာငး့ဟိုေဆ့ရာမိုစး
ေဟာတာ Jose Ramos-Horta တို႔က ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးေနမႈမ္ာ့ကိုရပးတနး႔ရနးေတာငး့ဆိုလိုကး်ပီ့
ထိုအေ်ခအေနကို “မ္ဳိ့်ဖဳတးသတး်ဖတးမႈထကးမေလ္ာံေသာ” အေ်ခအေနအ်ဖစး ေဖား်ပလိုကးသညး၈
 ေမ ဿ၅ - UN လဵု်ခဵဳေရ့ေကာငးစီ (UNSC) ကရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့၌ ဆို့ဝါ့ေသာလူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေနႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ
တျငးရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ရငးဆိုငးေနရေသာ “စနစးတက္ခဲျ်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈ ” တို႔အေပ၍ ။တို႔၌ ပထမဆဵု့တဵခါ့ပိ တးေဆျ့
ေႏျ့တငး်ပပျဲကို ်ပဳလုပးခဲံသညး၈
 ေမ ၀ှ - ေအားစလိုညီလာခဵတျငး ဒကးစးမျနးတူ့တူ့ႏြငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာ OIC အထူ့သဵတမနးဆဒးဟာမစးအယးဘာ
Syed Hamid Albar တိုိ႔မြေပ့ေသာ မြတးခ္ကးမ္ာ့ကို “မမြ္တေသာ၇အဆို့်မငးေသာ” မြတးခ္ကးမ္ာ့ဟုဆိုကာ အစို့ရ
ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့က ပယးခ္ခဲံသညး၈
အာဆီယမးႏုိငးငဵမ္ာ့ကေလြမ္ာ့ကို်ပနးေမာငး့ထုတးရနးဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို်ပနးလညးရုတးသိမး့
အစို့ရက ေလြစီ့ဒုက၏သညးမ္ာ့်ပႆနာအတျကး တာဝနးရြိမႈကိုဆကးလကး်ငငး့ဆနးခဲံကာ ထိုအစာ့ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးကိုအ
ပစးတငးခဲံသညး၈ ေမလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယးဝနးၾကီ့ခ္ဳပးဦ့ေမာငးေမာ ငးအုနး့က ေလြစီ့ဒုက၏သညးမ္ာ့မြာ ်မနးမာ
ႏုိငးငဵမြလဵု့ဝမဟုတးပါဟု ်ငငး့ဆနးခဲံသညး၈ ထိုေန႔တျငးပငး အစို့ရႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဒုဝနးၾကီ့ဦ့သနး႔ေက္ားက ေလြစီ့ဒုက၏သညး
မ္ာ့ေရထဲတျငးေမ္ာေနရသညးံကိစၥကို ရိုဟငးဂ္ာကိစၥဟု သတးမြတးပါက အစို့ရမြေဆျ့ေႏျ့လိမးံမညးမဟုတးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံ
သညး၈
ေမလပထမ ဿ ပတးတျငး ။တို႔၌ကမး့ေ်ခမ္ာ့မြ ေလြစီ့ဒုက၏သညးတေထာငးေက္ားခနး႔ စတငးဝငးေရာကးလာသညးကို
လကးခဵလိုကးရ်ပီ့ေနာကးတျငး အငးဒိုနီ့ရြာ့၇မေလ့ရြာ့၇ထိုငး့ႏိုငးငဵတို႔သညး လူအမ္ာ့ၾကီ့အာ့ ေနရာခ္ထာ့ေပ့ရနးမလုပး
ေဆာငးႏိုငးေသာေၾကာငးံဆိုေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ ေလြမ္ာ့အာ့ ်ပနး

လညးေမာငး့ထုတးခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵတကာမြပစး

တငးရႈဵ႕ခ္မႈမ္ာ့ႏြငးံ်ပညးတျငး့ဖိအာ့မ္ာ့ေပ၍ထျကးလာအ်ပီ့တျငး အာဆီယမးႏုိငးငဵအေတားမ္ာ့မ္ာ့တို႔သညး ေလြမ္ာ့အာ့်ပနး
ေမာငး့ထုတးမညးံ သူတို႔၌ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးပယးဖ္ကးခဲံၾကသညး၈ ေမလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵက
ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြးေလြစီ့ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ကူညီရနးကမး့လြမး့ခဲံသညး၈ ေမလ ဿွ ရကးေန႔တျငး မေလ့ရြာ့ေရာ
အငးဒိုနီ့ရြာ့ကပါ ေလြမ္ာ့ကို်ပနး်ပီ့မေမာငး့ထုတးေတာံပါဟုေၾက်ငာခဲံ်ပီ့ ေလြေပ၍မြ လူမ္ာ့အေန်ဖငးံ တႏြစးအတျငး့တျငး
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အေ်ခခ္်ခငး့ သို႔မဟုတး ႏိုးငးငဵ်ပ နး်ခငး့မ္ာ့ကို်ပဳလုပးႏိုငးပါသညးဟုချငးံ်ပဳခဲံကာ ရြာေဖျကယးဆယးမႈလုပးငနး့မ္ာ့
ကို်ပဳလုပးရနးအမိနး႔ေပ့ခဲံသညး၈ ထိုေန႔တျငးပငး ်မနးမာအစို့ရက ေလြစီ့ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ လူသာ့ခ္ငး့စာနာသညးံအကူ
အညီမ္ာ့ေပ့ရနး်ပငးဆငးေနပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေမလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ထိုငး့ႏိုငးငဵက ကပၸလီပငးလယး်ပငး တျငး
ေလြမ္ာ့အာ့ရြာေဖျရနးအတျကး ေလေၾကာငး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို စတငးခဲံသညး၈
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ေမလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ထိုငး့ႏုိငးငဵက ်ပႆနာအာ့ေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး ဘနးေကာကး်မိဳ႕တျငး “အိႏိၵယသမုဒၵရာအတျငး့
မြပဵုမြနးမဟုတးေသာေရႊ႕ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့အတျကးအထူ့အစညး့အေဝ့” ကိုလကးခဵက္ငး့ပေပ့ခဲံသညး၈ UN ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငး
ရာမဟာမငး့ၾကီ့ (UNHCR)၇ ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့အတျကးႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႔ (IOM) တို႔အပါအဝငး အာဆီယမး၇ၾသစေတ့လ္၇
အိႏိၵယ၇ဘဂၤလာ့ေဒံရြး၇ဂ္ပနး၇ US၇ ဆျစးဇာလနးတို႔မြ အရာရြိမ္ာ့တကးေ ရာကးခဲံၾကသညး၈ အစညး့အေဝ့အေစာပိုငး့ တျငးပငး
UNHCR က ေလြစီ့ဒုက၏သညး ဿ၂ွွ ခနး႔ပငးလယးထဲတျငးပိ တးမိေနဆဲ်ဖစးမညးဟု ခနး႔မြနး့ခဲံ်ပီ့ ။တို႔အာ့ကယးတငးရနး
အတျကး ခ္ကးခ္ငး့လုပးေဆာငးမႈ်ပဳလုပးပါရနး ေတာငး့ဆိုမႈကိုထပးမဵ်ပဳလုပးခဲံသညး၈
အစညး့အေဝ့မြ အဆို်ပဳခ္ကးမ္ာ့၇ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ထျကးေပ၍ေနစဥးတျငးပငး ပါဝငးသူမ္ာ့မြာ တိက္ေသာတာဝနးယူမႈမ္ာ့
်ဖငးံ စညး့ေႏြာငးမႈရြိေသာသေဘာ တူညီမႈကိုမူ မရရြိႏိုငးခဲံေပ၈ အစညး့အေဝ့အ်ပီ့ထုတး်ပနးေသာ ေၾက်ငာခ္ကးတျငး ရိုဟငး
ဂ္ာဟူေသာနာမညးကိုမေဖား်ပပဲ ထုိအစာ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့ႏြငးံလူကုနးကူ့ခဵရသူမ္ာ့ဟုသာ ။တို႔၌မူလေဒသမ္ာ့အာ့
မေဖား်ပပဲ သဵု့စျဲခဲံသညး၈ သတိထာ့ဖျယးရာပငး ်မနးမာႏိုးငးငဵ၇အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏြငးံမေလ့ရြာ့

ႏုိငးငဵတို႔သညး အငယးတနး့အရာရြိ

မ္ာ့ကိုသာ အစညး့အေဝ့သို႔ ေစလႊတးခဲံၾကသညး၈
UNHCR အစီရငးခဵစာကအစုလိုကးအ်ပဵဳလိုကးထျကးချာမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာဟုေဖား်ပ
ေမလ ၅ ရကးေန႔တျငး UN ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ (UNHCR) က “ပဵုမြနးမဟုတးေသာပငးလယး်ပငးမြလႈပးရြာ့
မႈမ္ာ့ - ဿွှ၂ ဇနးနဝါရီမြမတးလ” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာက ဿွှ၂ ခုႏြစးစကတညး့
က ရိုဟငးဂ္ာအမ္ာ့အ်ပာ့အပါအဝငး လူ ဿ၂ွွွ နီ့ပါ့တို႔သညး ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုးငးငဵတုိ႔မြ ေလြမ္ာ့်ဖငးံထျကး
ေ်ပ့ခဲံကာ ထိုပမာဏသညး ဿွှ၁ ခုႏြစးယခုလိုအခ္ိနးကပမာဏထကး ႏြစးဆရြိ သညးဟုေဖား်ပခဲံသညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာက
်ဖတးေက္ားမႈမ္ာ့အတျငး့ အနညး့ဆဵု့လူ ၀ွွ ေသဆဵု့ခဲံသညးဟုလညး့ ခနး႔မြနး့ခဲံသညး၈
အစီရငးခဵစာက ေလြစီ့ဒုက၏သညးအမ္ာ့စုသညး မေလ့ရြာ့နယးစပးအနီ့ ထိုငး့ေတာတျငး့စခနး့မ္ာ့မြတဆငးံခဵ၊ သျာ့ရ
်ခငး့်ဖစးကာ ထိုေနရာမ္ာ့တျငး လူကုနးကူ့ခဵရသူမ္ာ့အာ့မေ လ့ရြာ့သို႔ပို႔ေပ့ရနးအတျကး ။တို႔၌ေဆျ့မ္ဳိ့မ္ာ့မြ ်ပနးေရျ့
သညးံေငျအ်ဖစး အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿွွွ ခနး႔မေပ့မခ္ငး့ လူႏြငးံမတူေအာငးထာ့ေသာအေ်ခအေန်ဖငးံ ေနထိုငးၾကရ
သညးဟုလညး့ ေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့သညး၈
ရိုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငးေရ့ဆႏၵ်ပပျျဲမ္ာ့အတျကးလျတးလပးချငးံရြိေသားလညး့မီဒီယာမ္ာ့အတျကးမဟုတး
ေမလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ရိုဟငးဂ္ာေလြစီ့်ပႆနာအေပ၍ ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့အပစးတငးသညးံအတျကး ႏုိးငးငဵတကာအသိုငး့အ
ဝုိငး့ႏြငးံ UN တို႔၌တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့အာ့ ဆနး႔က္ငးကာ ရနးကုနး်မိဳ႕တျငး လူ

၀ွွ ေက္ားခနး႔ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ ထိုငး့ႏုိငးငဵမြ

လကးခဵ်ပဳလုပးေပ့ေသာ အထူ့အစညး့အေဝ့ [ေလြမ္ာ့အာ့်ပနးေမာငး့ထုတးရနးဆဵု့်ဖတးခ္ကးကိုအာဆီယမးႏုိငးငဵမ္ာ့မြ်ပနး

လညးပယးဖ္ကး တျငးၾကညံးပါ] မတိုငးခငး်ပဳလုပးသညးံ ထိုဆႏၵ်ပပျဲသညး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့်ပနးလညးလကးခဵရနး ႏုိငးငဵတကာ
အသိုငး့အဝုိငး့၌ဖိအာ့ကိုလညး့ ဆနး႔က္ငးခဲံၾကသညး၈
။ႏြငးံတခ္ိနးတညး့ပငးေမလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး ဧရာဝတီတိုငး့ငပုေတာ်မိဳ႕နယးဟိုငး့ၾကီ့ကျ္နး့အနီ့မြ ကျ္နး့တခုအာ့သျာ့
ေရာကးသတငး့ယူရနး ၾကိဳ့စာ့သညးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ ်မနးမာေရတပးအရာရြိမ္ာ့က ဖမး့ဆီ့်ပီ့်ပနးပို႔ခဲံၾကသညး၈
ထိုေနရာတျငး ်ပီ့ခဲံသညးံေန႔မ္ာ့က ေရတပးသေဘၤာမ္ာ့မြ တာ့ဆီ့ကာ ထိနး့သိးမး့ထာ့သညးံ ရိုဟငးဂ္ာ

၄ဿ၄ ဦ့အာ့

ထာ့ထာ့ပါသညး၈ ေရတပးအရာရြိမ္ာ့သညး ေအပီႏြငးံရိုကးတာသတငး့ဌာနမ္ာ့မြအပါအဝငး ႏုိငးငဵတကာသတငး့ေထာကး
မ္ာ့အာ့

ေမ့ချနး့မ္ာ့လညး့ေမ့်မနး့ခဲံကာ သူတို႔ရိုကးကူ့ထာ့ေသာဓါတးပဵု၇ဗျီဒီယုိမ္ာ့ကိုအတငး့အၾကပးဖ္ကးခိုငး့်ပီ့

ေနာကးတၾကိမး်ပနးမလာပါဟုလညး့ အတငး့အၾကပးလကးမြတးေရ့ထို့ခုိ ငး့ခဲံၾကသညး၈
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အစို့ရ၌ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ႏြိပးစကးညြငး့ပနး့မႈမ္ာ့“မ္ဳိ့်ဖဳတးသတး်ဖတးမႈႏြငးံကိုကးညီေန”
ေမလတျငး ရခုိငး်ပညးနယးမြသုေတသနမ္ာ့အာ့အေ်ခခဵထာ့သညးံ အစီရငးခဵစာ ဿ ေစာငးက ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး မ္ဳိ့်ဖဳတး
သတး်ဖတးမႈ၌ လက၏ဏာမ္ာ့ေတျ႔ရြိေနရသညးဟု ေဖား်ပထာ့ၾကသညး၈
 ေမ ှ - ယူအကးစးဂ္ဳ့မ္ာ့သတး်ဖတးခဵရမႈအမြတးတ ရ်ပတိုကး (USHMM) ၌အစီရငးခဵစာ်ဖစးေသာ “သူတို႔သညးကျ္ႏုးပး
တို႔အာ့လဵု့အာ့ထျကးချာသျာ့ေစခ္ငးေန - ်မနးမာႏုိငးငဵမြမ္ဳိ့်ဖဳတးသတး်ဖတးမႈ၌ အေစာပိုငး့အခ္ကး်ပသတိေပ့ခ္ကးမ္ာ့”
က ရိုဟငး ဂ္ာလူထုသညး အစုလိုကးအ်ပဵဳလိုကးရကးစကးမႈမ္ာ့ႏြငးံမ္ဳိ့် ဖဳတးသတး်ဖတးမႈမ္ာ့ခဵရရနး အလျနးအႏၱာရာယး ရြိေန
ကာ ေနာကး

ထပးရကးရကးစကးစကး်ပဳလုပးမႈမ္ာ့မ်ဖစးပျာ့ေစရနးအတျကး ခ္ကးခ္ငး့လုပးေဆာ

ငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးပါရနး

ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
 ေမ ှ၃ - ႏိုငးငဵတကာႏိုငးငဵေတားအၾကမး့ဖကးမႈဆိုငးရာေရြ႕ေဆာငးအဖျဲ႔ (ISCI) က ်မနးမာအစို့ရ၌ဆကးလကးက္ဴ့လျနး
ေနေသာ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ရကးစကးစျာဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈမ္ာ့သညး ရိုဟငးဂ္ာေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာတုိ႔အာ့ ေလြမ္ာ့်ဖငးံ
ထျကးေ်ပ့ေစခဲံပါသညးဟု ေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
သညး

။က လကးရြိအစုလိုကးအ်ပဵဳလိုကးထျကးေ်ပ့ေနမႈမ္ာ့

“မ္ဳိ့်ဖဳတးသတး်ဖတးးမႈႏြငးံကိုကးညီေသာရကးစကးဖိႏြိပးမႈမ္ာ့၌ထငး ရြာ့သညးံလက၏ဏာ”

ပငး်ဖစးသညးဟုလညး့

ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
ထို႔အ်ပငး ေမလ ဿွ ရကးက အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလူနညး့စုအချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (MRG) က ။တို႔၌ “်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ
ေအာကးမြ်ပညးသူမ္ာ့” အမညးရြိ ဿွှ၂ ခုႏြစးအတျကးအညႊနး့က ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ကမၻာံအဆငးံ ၅ အ်ဖစးသတးမြတးလိုကး
သညး၈ MRG ကမၾကာေသ့ခငးက်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ ပဋိပက၏မ္ာ့သညး
လညး့ အစို့ရ၌်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး ကတိကဝတးမ္ာ့အေပ၍ သဵသယမ္ာ့ကို်မငးံတကးလာေစကာ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အ
ေပ၍ ရကးစကးဖိႏြိပးမႈမ္ာ့က ရိုဟငးဂ္ာေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔ကို ထျကးေ်ပ့ေစကာ လူကုနးကူ့မႈကျနးယကးမ္ာ့အတျငး့သို႔
သကးဆငး့သျာ့ေစပါသညးဟုလညး့ ေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့ပါသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ့
ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးမ္ာ့တျငးတုိကးပျဲမ္ာ့်မငးံတကးလာ၇အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့တို့လာ
ေမလတျငး ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံ ရေဒသမြ အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကး တစးမဟာ
မိတးတပးမေတား (MNDAA) တို႔အၾကာ့တိုကးပျဲမ္ာ့သညး ေလ့လေ်မာကးဆကးတိုကးလအ်ဖစး ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံပါ
သညး၈ အခ္ဳိ႕တိုကးပျဲမ္ာ့တျငး တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) က MNDAA တို႔ကိုကူညီ
ေပ့ခဲံသညး၈ အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KIA) ႏြငးံ
တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) တပးမ္ာ့အာ့ ေလေၾကာငး့တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့်ဖငးံ
လညး့ ထို့စစးမ္ာ့ကိုတို့်မြငးံလုိကးသညး၈ ေမလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငး
အုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသတျငး ေၾက်ငာထာ့ေသာအေရ့ေပ၍အေ်ခအေနကို ေနာကးထပး ရကး ၆ွ တရာ့ဝငး ထပးတို့လိုကး
သညး၈
ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးေရ့ေဒသမြတိုကးပျဲမ္ာ့
 ေမ ှှ၇ ှဿ - ေလာကးကုိငးအနီ့နနးတီယနးမနးေတာငးကုနး့မ္ာ့တျငး စခနး့ခ္သညးံ MNDAA တပးမ္ာ့အာ့ အစို့ရတပးမ္ာ့မြ လကးနကးၾကီ့ေမားတာ၇ ေရာံကကး
မ္ာ့အသဵု့်ပဳကာ တိုကးခုိကးခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှဿ - ကုနး့ၾကမး့်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေမ ှ၀ - ေလာကးကိုငးအနီ့ရြိနနးတီယနးမနးေတာငးကုနး့မြ MNDAA တပးမ္ာ့အာ့ ဗဵု့ၾကဲရနး အစို့ရေလတပးသညး ဂ္ကးတုိကးေလယာဥး ဿ စီ့ႏြငးံဟယးလီ
ေကားပတာ ဿ စီ့တို႔ကိုအသဵု့်ပဳခဲံသညး၈
 ေမ ှ၂ - ေလာကးကုိငးႏြငးံကုနး့ၾကမး့်မိဳ႕မ္ာ့အာ့ ဆကးသျယးထာ့ေသာလမး့ေပ၍မြ ေနရာ ၃ ခုတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံ
သညး၈
 ေမ ှ၃ - ေလာကးကုိငးႏြငက
းံ ုနး့ၾကမး့်မိဳ႕မ္ာ့အာ့ ဆကးသျယးထာ့ေသာလမး့ေပ၍တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံကာ ေလေၾကာငး့
တိုကးခုိးကးမႈ ဿ ၾကိမး်ပဳလုပးခဲံသညး၈
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မႏၱေလ့တိုငး့၇ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တုိ႔မြတိုကးပျဲမ္ာ့
 ေမ ၁ - ရြမး့်ပညးနယးသီေပါ်မိဳ႕နယးတျငး ခလရ ဿ၀ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေမ ၁ - မႏၱေလ့တိုငး့ မို့ကုတးႏြငးံေမ်မိဳ႕အာ့ဆကးသျယးထာ့ေသာလမး့ေပ၍တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ၂ဿ၄ မြတပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေမ ၁ - ရြမး့်ပညးနယးသီေပါ်မိဳ႕နယးတျနး့ဆနး႔ရျာအနီ့တျငး ခလ ရ ဿ၀ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ မညးသူမညးဝါမြနး့မသိရေသ့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး
တပးမ္ာ့တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေမ ၁ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးတျငး KIA တပးမ္ာ့အာ့ အစို့ရတပးမ္ာ့က ေလေၾကာငး့တိုကးခုိကးမႈ်ပဳုလုပးခဲံသညး၈
 ေမ ၃ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးနမးလငး့ပရျာအနီ့တျငး ခမရ ှ၂ ႏြငးံ ှ၁ဿ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ှဿ တို႔တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေမ ၄၇ ၅ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးနမးလငး့ပရျာအနီ့တျငး KIA တပးရငး့ ှဿ အာ့ ေ်မ်ပငးတပး ခမရ ၅၃၇ ှ၂ ႏြငးံ ှ၁ဿ တို႔မြ အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ ဂ္ကးတိုကး
ေလယာဥး ဿ စီ့ တို႔မြ တိုကခ
း ုိကးဗဵု့ၾကဲမႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈
 ေမ ၆ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးနမးလငး့ပရျာအနီ့တျငး KIA တပးရငး့ ှဿ ႏြငးံ ခမရ ှ၂၇ ၅၃၇ ှ၁ဿ၇ ၃ွှ ႏြငးံ ၀ှ၆ တို႔မြအစို့ရတပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံ
ၾကသညး၈
 ေမ ှွ - ရြမး့်ပညးနယးသိႏီၶ်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှွ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးနမးလငး့ပရျာတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှဿ - ရြမး့်ပညးနယး၇ မူဆယး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ၆၇ ၀၅၇ ၀၆ တို႔မြတပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှ၁ - ရြမး့်ပညးနယး၇ မူဆယး်မိဳ႕နယးေမာငးလနး့ရျာအနီ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ၀၃ တုိ႔တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှ၅ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးတျငး ခမရ ၂၃၇ ၅၃၇ ှ၁၀၇ ၀ဿှ တို႔မြ အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ှ ႏြငးံ ှဿ တို႔တုိကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှ၅ - ရြမး့်ပညးနယး၇ကျတးခိုငး်မိဳ႕နယးနမးဖတးကရျာတျငး ခလရ ှဿ၀ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေမ ဿွ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇မနးစီ်မိဳ႕နယးနမးလငး့ပရျာႏြငးံ လအစးဘမးေတာငးကုနး့တျငး ခမရ ှ၂၇ ၂၃၇ ၅၃ တို႔မြ အစို့ရေ်မ်ပငးတပးမ္ာ့ႏြငးံ ဂ္ကးတိုကးေ လယာဥး
မ္ာ့က KIA တပးရငး့ ှ ႏြငးံ ှဿ တို႔မြ တပးမ္ာ့အာ့ ေလေၾကာငး့တိုကးခုိကးမႈေရာ ေ်မ်ပငးတုိကးခုိကးမႈပါ ်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈
 ေမ ဿ၀ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးနမးလငး့ပရျာ၇ လအစးဘမးႏြငးံနမးဖလနးဘမးေတာငးကုနး့မ္ာ့တျငး ခမရ ၂၃ ႏြင၅
းံ ၃ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ှဿ
တို႔ တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေမ ဿ၁ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ မနးစီ်မိဳ႕နယးတျငး ခမရ ၁၀၄ မြအစို့ရေ်မ်ပငးတပးမ္ာ့ႏြငးံ ဂ္ကးတုိကးေလယာဥးမ္ာ့သညး KIA တပးရငး့ ှဿ အာ့တိုကးခုိကး ဗဵု့ၾကဲခဲံ
သညး၈

ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးတို႔မြ စစးဆငးေရ့မ္ာ့အတျငး့ အစို့ရတပးမ္ာ့သညး အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ပစးမြတးထာ့ခဲံ
ၾကသညး၈
 ေမ ဿ - ရြမး့်ပညးနယးကျနးလဵု်မိဳ႕နယးပနးဝမးရျာအနီ့မြ စစးေဆ့ေရ့ဂိတးတခုတျငး အစို့ရစစးသာ့တဦ့က ကာ့တစီ့အာ့
ေသနတးႏြငးံပစးခတးခဲံသ်ဖငးံ အရပးသာ့တဦ့ကိုေသေစခဲံသညး၈
 ေမ ၁ - ကခ္ငး်ပညးနယးဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယး ကကးေမားရျာတျငး ခမရ ၁ှ၂ မြ အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ေက္ာငး့မ္ာ့၇ အိမးမ္ာ့ကို
လကးနကးၾကီ့်ဖငးံပစးခတးခဲံကာ ကခ္ငးအရပးသာ့ႏြစးဦ့အာ့ထိမြနး ခဲံသညး၈
 ေမ ၅ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးမနးဂူရျာအနီ့တျငး ခမရ ှ၂ ႏြငးံ ှ၁ဿ မြအစို့ရတပးမ္ာ့သညး အသကး ၁ွ အရျယး
အမ္ဳိ့သာ့တဦ့အာ့ ညြငး့ဆဲသတး်ဖတးခဲံကာ အသကး ၀ွ အရျယးအမ္ဳိ့သမီ့တဦ့အာ့ ေသနတး်ဖငးံပစးခတးဒါဏးရာရ
ေစခဲံသညး၈
 ေမ ှွ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးနမးလငး့ပရျာ တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးမ္ာ့အၾကာ့ တိုကးပျဲတခုအတျငး့
ေဘ့သို႔ထျကးလာေသာ ေမားတာက္ညးေၾကာငးံ အရပးသာ့တဦ့ဒါဏးရာရရြိခဲံသညး၈
 ေမ ှဿ - ရြမး့်ပညးနယးမူဆယး်မိဳ႕နယးေနာငးလျနး ရျာအနီ့မြ စစးေဆ့ေရ့ဂိတးအာ့ ေမားေတားဆိုငးကယးႏြငးံ်ဖတးစီ့လာ
ေသာ ဆယးေက္ားသကးလူငယးတဦ့အာ့ အစို့ရတပးမ္ာ့က ပစးခတးခဲံသညး၈
 ေမ ှ၀ - တရုတး်ပညးယူနနးခရိုငးသို႔ထျကးေသာ ရြမး့်ပညးနယး နယးစပးစစးေဆ့ေရ့ဂိတးတျငး တရုတးစစးတပးအတျကး
ေထာကးလြမး့ေရ့လုပးေပ့သညးဟူေသာ သဵသယ်ဖငးံ တရုတးေစတနာံဝနးထမး့ေက္ာငး့ဆရာသဵု့ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ထိနး့
သိမး့ခဲံသညး၈
တရုတးသို႔လကးနကးၾကီ့က္ညးမ္ာ့က္၇ တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍
ေမလတျငး အစီရငးခဵစာမ္ာ့သညး ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငံးရေဒသ တိုကးပျဲမ္ာ့မြလကးနကးၾကီ့က္ညးမ္ာ့
ေၾကာငးံ တရုတးႏုိငးငဵယူနနး်ပညးနယးတျ ငး အရပးသာ့မ္ာ့ထိခိုကးဒါဏးရာရ်ခငး့အေၾကာငး့မ္ာ့ကို အသာ့ေပ့ေဖား်ပခဲံၾက
သညး၈ ေမလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး စငးလာေသာလကးနကးၾကီ့က္ညး ဿ ခုသညး ယူနနး်ပညးနယးနနးဆနးကိုထိမိကာ အရပး
သာ့ငါ့ေယာကးဒါဏးရာရရြိခဲံသညး၈ တရုတးႏိုငးငဵ၌သီ့်ခာ့ေနရာေလ့ခုတျငး ်မနးမာအစို့ရတပးမ္ာ့၌ေလေၾကာငး့တိုကး
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ခုိကးမႈေၾကာငးံ က္ညးက္ေရာကးခဲံရာ မတးလကတညး့ကဆိုလြ္ငး ။သညးငါ့ၾကိမးေ်မာကး တရုတးနယးထဲသို႔က္ညးက္
ေရာကး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ [ဿွှ၂ခုမတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ေနာကးတေန႔တျငး ပီကငး့၉ တရုတးႏိုငးငဵ်ခာ့
ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဟျာခ္နးရငး Hua Chunying က ်ပငး့ထနးေသာမေက္နပးမႈကို်ပသခဲံကာ တရာ့ဝငး
ကနး႔ကျကးမႈကို်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ေမလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတားမြအစညး့အေဝ့တခုအတျငး့ တပးမေတားကာကျယး
ေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးက လကးနကးၾကီ့မ္ာ့က္ေရာကးေပါကးကျဲ်ခငး့အတျကး တပးမေတားတျငး တာ
ဝနးမရြိပါဟု ်မနးမာႏိုးငးငဵဆိုငးရာတရုတးႏုိငးငဵသဵအမတးၾကီ့ ယနးေဟားလနး Yang Houlan အာ့်ငငး့ဆိုခဲံသညး၈ ေမလ ဿွ
ရကးေန႔တျငး ပီကငး့၉ တရုတးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ထိုသုိ႔ထပးမဵ်ဖစးပျာ့်ခငး့မြကာကျယးရနးအတျကး ထိေရာကးေသာ
လုပးေဆာငးမႈကို လုပးကိုငးပါရနးေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈
အ်ခာ့တိုကးပျဲႏြငးံဆကးစပးေသာသတငး့မ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
 ေမ ှ - အကူ့အေ်ပာငး့အငးစတီက္ဴ႕ (TNI) ၌ “်မနးမာႏိုငးငဵမြမူ့ယစးေဆ့ဝါ့ဆနး႔က္ငးေရ့မူဝါဒ၌လကးရြိအေ်ခအေန
ႏြငးံေဆ့ဝါ့်ပဳ်ပငးေရ့ဒီဘိတးမ္ာ့” အမညးရြိအစီရငးခဵစာက ႏိုငးငဵတျငး့ရြိဘိနး့စိုကးပ္ဳိ့မႈသညး မူ့ယစးေဆ့ထုတးလုပးေရ့
ႏြငးံသဵု့စျဲမႈကိုႏႈိ့ဆျေပ့ေသာ ်ပညးတျငး့စစး၇ စစးအုပးခ္ဳပးေရ့တို႔ႏြငးံအတူ ဿွွ၃ ခုႏြစးကထကး ဿ ဆ်မငးံတကးလာခဲံသညး
ဟု ေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့သညး၈
 ေမ ၃ - ်ပညးတျငး့ေရႊ႕ေ်ပာငး့မႈေစာငးံၾကညံးေရ့စငးတာ (IDMC) ၌ “ကမၻာံလဵု့ဆိုငးရာ်ခဵဳငဵုသဵု့သပးမႈ ဿွှ၂ - ပဋိပက၏
ႏြငးံအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ပညးတျငး့တျငးအို့အိမးစျနး႔ချာရသူမ္ာ့” အမညးရြိအစီရငးခဵစာက ဿွှ၁ ခုတျငး ပဋိပက၏ႏြငးံ
အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ထျကးေ်ပ့ခဲံရေသာလူ ၃၁၂၀ွွ နြငးံအတူ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး အေရြ႕ေတာငးအာရြ၉ IDP
အမ္ာ့ဆဵု့ရြိေနပါသညးဟု ေတျ႔ရြိေဖား်ပခဲံသညး၈
 ေမ ၆ - အစို့ရတိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာဝနးၾကီ့မ္ာ့၇ ႏိုးငးငဵေရ့ပါတီ ၃၁ ခု၇ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစု ၄ ခုႏြငးံအ်ခာ့
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့တို႔သညး ရနးကုနး၉ေတ႔ျဆဵုခဲံကာ ဿွှ၂ ေရျ့ေကာကးပျဲမတုိငးခငးတျငးေရာ၇ အ်ပီ့တျငးပါ အစို့ရႏြငးံတုိငး့
ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့အၾကာ့ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ်ပဳလုပးပါရနး ေတာငး့ဆိုထာ့သညးံ ေၾက်ငာခ္ကးကိုထုတး
်ပနးခဲံသညး၈
 ေမ ှ၀ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဗနး့ေမား်မိဳ႕နယးနမးလငး့ပရျာတျငး ကခ္ငးအရပးသာ့ ှွွွ ေက္ားတုိ႔သညး ဧ်ပီလ ှ၀ ရကး
ေန႔က အစို့ရစစးသာ့တဦ့မြ အသကး ၄ဿ ႏြစးအရျယးအမ္ဳိ့သမီ့တဦ့အာ့ အတငး့အဓမၼ်ပဳလုပးရနးၾကိဳ့ပမး့ ခဲံမႈအေပ၍
တရာ့မြ္တေအာငးလုပးေဆာငးေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှ၅ - ရခိုငးတပးမေတားႏြငးံဆကးသျယးသညးဟူေသာစျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့အတျကး မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒႏြငးံ လူ ဿဿ
ဦ့အာ့ ရခိုငး်ပညးနယးေက္ာကးေတား် မိဳ႕နယးရဲစခနး့မြ ေမလ ဿ ရကးကတညး့က ဖမး့ဆီ့ထာ့ပါသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရ
ရြိခဲံသညး၈
 ေမ ဿ၃ - ရခိုငးတပးမေတားႏြငးံဆကးသျယးသညးဟူေသာစျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့အတျကး မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒႏြငးံ လူ ၅ ဦ့
ကို ရခုိငး်ပညးနယးေက္ာကးေတား် မိဳ႕နယးမြ ရဲမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ထာ့ပါသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈
တႏုိငးငဵလဵု့အႏြဵ႔သနး့ေခါငးစာရငး့ေကာကးယူမႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့ထုတး်ပနး၇ှ.ဿ သနး့က္နးရြိေန
ေမလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး အစို့ရလူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဌာနက တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ႏြငးံဘာသာ
ေရ့ဆုိငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုမထုတး်ပနးပဲ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ တႏုိငးငဵလဵု့အႏြဵ႔သနး့ေခါငးစာရငး့ ေနာကး
ဆဵု့ရလဒးမ္ာ့ကို ထုတး်ပနးခဲံသညး ၈ ဿွှ၁ ခုသနး့ေခါငးစာရငး့ေကာကးယူမႈသညး ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံအ်ခာ့လူနညး့စုလူမ္ဳိ့မ္ာ့
အပါအဝငး ရခုိငး၇ကခ္ငးႏြငးံကရငး်ပညးနယးမ္ာ့မြ လူဦ့ေရ

ှ.ဿ သနး့ကို ခ္နးလြပးထာ့ခဲံပါသညး၈ [ဿွှ၁ခုမတးလ်မနးမာ

သတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] အဓိကေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
 တရာ့ဝငးလူဦ့ေရမြာ အမ္ဳိ့သမီ့ဦ့ေရ ၂ှ.၄၅% ႏြငးံ ၂ှ၁၅၃ဿ၂၀ ဦ့ ်ဖစးပါသညး၈
 ေက့္လကးေနလူဦ့ေရမြာ လူဦ့ေရစုစုေပါငး့၌ ၄ွ% အထကးရြိပါသညး၈
 ရနးကုနးတိုငး့သညး ေနထိုငးသူ

၄.၀၃ သနး့ႏြငးံ လူဦ့ေရအထူထပးဆဵု့အုပးခ္ုဳပးေရ့တိုငး့်ဖစး်ပီ့ ဧရာဝတီတိုငး့သညး

၃.ှ၅ သနး့်ဖငးံလညး့ေကာငး့၇ မႏၱေ လ့တိုငး့သညး ၃.ှ၃ သနး့်ဖငးံလညး့ေကာငး့ ။၌ေနာကးမြလိုကးပါသညး၈
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 လူဦ့ေရအနညး့ဆဵု့်ပညးနယးမြာ ဿ၅ွွွွ ဦ့်ဖငးံ ကရငးနီ်ပညးနယး်ဖစး်ပီ့ ၁၄ွွွွ ဦ့်ဖငးံ ခ္ငး့်ပညးနယး်ဖစးပါသညး၈
 ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး ေမျ့ကငး့စကေလ့ေသဆဵု့ႏႈနး့ ၁ွ% နီ့ပါ့ပိုမို်မငးံမာ့လ္ကး ကေလ့ ှွွွ တျငး ၃ဿ ဦ့မြာ
အသကး ှ ႏြစးမတိုငးခငး ေသဆဵု့ခဲံၾကပါသညး၈ ခ္ငး့်ပညးနယးသညး ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ေမျ့ဖျာ့ႏႈနး့အ်မငးံဆဵု့်ဖစးကာ ေမျ့
ကငး့စအရျယးကေလ့ငယးေသဆဵု့ႏႈနး့လညး့ ်မငးံမာ့ပါသညး၈
 လူ႔သကးတမး့မြာ အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အတျကး ၃၀.၆ ႏြစး်ဖစးကာ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အတျ ကး ၃၆.၆ ႏြစး်ဖစးပါသညး၈ လူဦ့ေ ရ
ထကးဝကးမြာ အသကး ဿ၄ ႏြစးေအာကး်ဖစးပါသညး၈
 အိမးေထာငးစု ှ၃% သာ လြ္ပးစစးမီ့အသဵု့်ပဳႏိုငးကာ ၃၆.ဿ% မြာထငး့ကိုသာမြီခိုေနရပါသညး၈ ဆယးအိမးတျငးတအိမး၉
ေရ်ဖနး႔ေဝေရ့စနစးရြိပါသညး၈ အိမးေထာငးစု သဵု့ပဵုတပဵုတျငးတယးလီဖုနး့အသဵု့်ပဳႏိုငးကာ ၃% သာလြ္ငးအငးတာနကး သဵု့
စဲျႏိုငးမႈရြိသညး၈
လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ဆကးလကးက္ငး့ပ
ေမလတျငး လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးပဵုမြနးအစညး့အေဝ့ကို ဆကးလကးက္ငး့ပခဲံသညး၈ အေရ့ၾကီ့ေသာ ်ဖစးထျနး့မႈ
မ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
 ေမ ှ၁ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့သညး ှ၆၂၆ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ (ကာကျယးေရ့) အကးဥပေဒေန
ရာတျငး အစာ့ထို့ရနးရညးရျယးသညးံ ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအာ့ကာကျယးရနးဥပေဒၾကမး့ကို အ်ပီ့သတးေရ့ဆျဲ
ပါရနး အစို့ရ်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအာ့ တိုကးတျနး့လိုကးသညး၈
 ေမ ှ၂ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ေဒသတျငး အေရ့ေပ၍ အေ်ခအေနကို
ေနာကးထပးရကး ၆ွ တို့ရနးသေဘာတူခဲံသညး၈
 ေမ ဿွ - ႏိုငးငဵေရ့အရအတုိကးအခဵ်ပဳသူမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ႏိုငးရနးအသဵု့်ပဳေသာ

ှ၆၂ွ အေရ့ေပ၍စီမဵခ္ကး

အကးဥပေဒအာ့ ဖ္ကးသိမး့ရနးအဆုိကို ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအစညး့အေဝ့က ပယးခ္လိုကးသညး၈

ထိုဥပေဒက “သ

တငး့မြာ့မ္ာ့ပ္ဵ႕ႏြဵ႕” ရနး ”လူထုမြဆႏၵ်ပ” ရနး ”ႏုိငးငဵေတားအာ့အႏၱာရာယး်ပဳ” ရနး သို႔မဟုတး “လူထုမြစီ့ပျာ့ေရ့အေပ၍
ယဵုၾကညးမႈေလ္ာံနညး့လာေစရနး်ပဳလုပး ” ရနး အတျကး ။ကိုတရာ့မဝငး်ဖစးေအာငးလုပးထာ့သညး၈
 ေမ ဿ၂ - ယာယီမြတးပဵုတငးကဒး်ပာ့ကိုငးေဆာငးသူမ္ာ့၌ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား၇ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားႏြငးံ်ပညးနယး၇ တိုငး့
ေဒသၾကီ့ဥပေဒ်ပဳေရ့ (လႊတးေတား ) မ္ာ့အတျကး ေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့တျငး မဲေပ့ပိုငးချငးံကို ဖ္ကးသိမး့သညးံ ေရျ့
ေကာကးပျဲဥပေဒ ၀ ခုကို ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
 ေမ ဿ၄ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားအစညး့အေဝ့က “အမ္ဳိ့ဘာသာသာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့” ၌အစိတးအ
ပုိငး့တခု်ဖစးေသာ ်ပငးဆငးထာ့သညးံ ဘာသာကျဲမ္ာ့အၾကာ့လကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ဥပေဒကို အတညး်ပဳေပ့ခဲံကာ ထို
ဥပေဒတျငး လကးထပးလိုေသာဗုဒၶဘာသာအမ္ဳိ့သမီ့ႏြငးံအ်ခာ့ဘာသာဝငးအမ္ဳိ့သာ့တို႔မြာ ေဒသခဵအာဏာပိုငးမ္ာ့ထဵ
တျငး ချငးံ်ပဳခ္ကးရရနး ေလြ္ာကးထာ့ရမညး်ဖစးပါသညး၈ ်ပငးဆငးထာ့မႈက ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈအတျကးေ ထာငးဒါဏးကို ဿ ႏြစးသို႔၇
အ်မငးံဆဵု့ေငျဒါဏးအာ့ ှ.၂သနး့က္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ှ၂ွွ) သို႔ ေလ္ာံခ္ထာ့ပါသညး၈
 ေမ ဿ၆ - ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒကို်ပငးဆငး်ခငး့အတျကး ်ပညးလဵု့ကျ္တးဆႏၵခဵယူပဲျက္ငး့ပရနး လုပးပိုငးချငးံ်ပဳထာ့
သညးံ ဥပေဒၾကမး့ကို ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက အတညး်ပဳလုိကးသညး၈
သမၼတဦ့သိနး့စိနးကလူဦ့ေရထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဥပေဒၾကမး့ကိုဥပေဒအ်ဖစးလကးမြတးေရ့ထို့ေပ့
ေမလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့ဘာသာသာသနာေစာငးံေရြာကးေရ့အတျကး ဥပေဒ်ပဌာနး့သညးံဥပေဒေလ့ခုမြ တခု်ဖစး
ေသာ လူဦ့ေရ့ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဥပေဒၾကမး့ကို ဥပေဒအ်ဖစးသုိ႔ သမၼတဦ့သိနး့စိနးကလကးမြတးေရ့ထို့ လိုကးသညး၈ ထိုဥပ
ေဒက လူမႈ -စီ့ပျာ့ညႊနး့ကိနး့မ္ာ့အေပ၍အေ်ခခဵ်ပီ့ ေဒသမ္ာ့ကိုအစို့ရမြ ပဵုစဵသတးမြတးရနးချငးံ်ပဳသျာ့မညး်ဖစးကာ ထိုေဒ
သမ္ာ့မြအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညးံ ကိုယးဝနးယူခ္ိနးတခ္ိ နးႏြငးံတခ္ိနးအၾကာ့ ၀၃ လေစာငးံရမညး်ဖစးပါသညး၈ ဥပေဒအတညး်ပဳ
ရနးနညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ ထိုဥပေဒကို ခ္ဳိ့ေဖာကးေသာသူမ္ာ့အတျကး အပစးဒါဏးမ္ာ့ကိုအေသ့စိတးမ်ပဌာနး့ရေသ့ပါ၈
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ထိုဥပေဒအာ့ ဘာသာေရ့ႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့ အဓိကအာ့်ဖငးံရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ဖိႏြိပးရနးအတျကးအသဵု့်ပဳ
ႏုိငးသညးဟု ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အဝိုငး့မြတငး်ပလာေသာစို့ရိမးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ ထဵမြ ကနး႔ကျကးမႈမ္ာ့ရြိေန
ေသားလညး့ လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
 ေမ ှ၆ - US ႏိုးငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနသညး ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးကာ ထိုဥပေဒၾကမး့သညး “သာ့ဖျာ့မႈထိနး့
ခ္ဳပးေရ့မူဝါဒမ္ာ့ကိုႏိုငးထကးစီ့နငး့၇ မမြ္မတအသဵု့်ပဳ်ခငး့ ” မြတဆငးံ ချဲ႔်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵ်ခငး့အတျကး ဥပေ ဒအေ်ခခဵ
မ္ာ့ ပဵံပို့ေပ့ႏုိငးလိမးံမညးဟူေသာ စို့ရိမးမႈကိုေဖား်ပထာ့သညး၈
 ေမ ဿှ - သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံေတျ႔ဆဵုမႈတခုတျငး US ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနဒုဝနးၾကီ့အနးတိုနီဘလငးကနး Antony
Blinken က ထိုဥပေဒၾကမး့သညး “တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံဘာသာေရ့မ္ာ့အၾကာ့ကျဲ်ပာ့ေနမႈမ္ာ့ ” ကိုပိုမိုဆုိ့ဝါ့သျာ့ေစ
ႏုိငးပါသညးဟု သတိေပ့ထာ့ပါသညး၈
 ေမ ဿ၂ - ေဒသခဵအမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔အစညး့ႏြစးခုသညး “ေဒသတခုမြဘာသာေရ့တခု၇ လူဦ့ေရတခုကိုပစးမြတးထာ့ ” ထာ့
သညး၇ ။သညးဗုဒၶဘာသာႏြငးံရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့အၾကာ့ တငး့မာေနမႈကိုပိုမိုတို့ပျာ့သျာ့ေစပါလိမးံမညး ဆိုသညးံ
အေ်ခခဵေပ၍တျငး ထိုဥပေဒကိုကနး႔ကျကးခဲံသညး၈
 ေမ ဿ၄ - UN အထူ့သဵတမနး ၀ ဦ့ - ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနးယျနးဟီလီ့၇
ကမၻာံကုလသမဂၐက္နး့မာေရ့အချငးံအေရ့ဆိုငးရာအထူ့သဵတမနးဒိနး့နီ့ယပးစးပါရကးစး Dainius Pûras၇ ကမၻာံကုလသ
မဂၐလူနညး့စု်ပႆနာဆိုငးရာအထူ့သဵတမနး ရီတာအစးဇကး Rita Izs တို႔က ထိုဥပေဒၾကမး့အာ့ ဥပေဒ်ပဳမႈကို သတိ
ေပ့ေ်ပာၾကာ့ၾက်ပီ့ ထိုဥပေဒကိုယျနးဟီလီ့က အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ့ေနာကး်ပနးဆျဲ်ခငး့ဟုေခ၍ခဲံသညး၈
ေဒ၍စု မျနးႏြငးံကခ္ငး်ပညးနယးမ္ာ့သို႔သျာ့ေရာကး
ေမလ ှ၃ ႏြငးံ ှ၄ တျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး မျနး်ပညးနယးသို႔ သျာ့ေရာကးကာ သထဵု၇ေမားလ်မိဳငး၇မုဒဵု၇သဵ်ဖဴဇရပး
်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး လူထုေဟာေ်ပာပျဲမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့်ဖငးံ သူမအေဖ၌ႏြစး ှွွ ေ်မာကးေမျ့ေန႔ကို က္ငး့ပခဲံသညး၈ ေမလ
ှ၃ ရကးေန႔တျငး ေမားလ်မိဳငး်မိဳ႕နယးမြလူထုေဟာေ်ပာပျဲတျငး အကယး၊သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌်ပႆနာမ္ာ့
ႏြငပ
းံ တးသကး်ပီ့ အမြနးတကယးစိတးေစတနာရြိပါက အ်ခာ့ေ်ခာကးပျငးံဆုိငးေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို်ပဳလုပးေပ့ရနးလိုသညးဟု ေဒ၍စု
မြေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေမလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး သထဵု်မိဳ႕နယးမြ လူထုေဟာေ်ပာပျဲတျငး ေဒ၍စုကလူထုအာ့ တိုငး့ရငး့သာ့
အထိမး့အမြတးမ္ာ့ (်ဖစးတညးမႈမ္ာ့) ထကး ်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတးကို ပ္ဳိ့ေထာငးရနးတိုကးတျနး့လိုကးသညး၈
ေဒ၍စုသညးကခ္ငး်ပညးနယးသို႔လညး့သျာ့ေရာကးလညးပတးခဲံသညး၈ ေမလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယးပူတာအို်မိဳ႕
နယးမြ လူထုေဟာေ်ပာပဲျတျငး ်ပညးသူေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔ကို သူမကမိနး႔ချနး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ လႊတးေတားမြတဆငးံ
ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအာ့ ်ပငးဆငးလိုသညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈
အ်ခာ့ႏိုငးငဵေရ့သတငး့မ္ာ့မြာ  ေမ ှ၀ - ်မနးမာ်ပညး၌ပထမဆဵု့အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့်ဖငးံသာဖျဲ႔စညး့ထာ့သညးံႏိုငးငဵေရ့ပါတီ်ဖစးသညးံ အမ္ဳိ့သမီ့ပါတီ၌
မြတးပဵုတငးချငးံေလြ္ာကးထာ့မႈကို

အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက

နာမညးသညးေယဘူယ္ဆနးလျနး့သညးဟူေသာ

အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ မြတးပဵုတငးချငးံကို်ငငး့ပယးခဲံသညး၈
 ေမ ဿွ - လမး့်ပၾကယးပါတီ Guiding Star Party ၌ပါတီမြတးပဵုတငးချငးံကို အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက အတညး
်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
 ေမ ဿွ - ရြမး့နီ (ထိုငး့လိုငး) Red Shan (Tailai) ႏြငးံရြမး့ေ်မာကးပိုငး့တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ပါတီ
Northern Shan Ethnics Solidarity Party တို႔၌ပါတီမြတးပဵုတငးချငံးကို အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက အတညး်ပဳ
ေပ့ခဲံသညး၈
 ေမ ဿ၃ - အစုိ့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးသညး ကာတာစငးတာ Carter Center ႏြငးံ နာ့လညးမႈစာခႊ္နးလႊာကို
လကးမြတးေရ့ထုိ့ကာ ဿွှ၂ အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲအာ့ ေစာငးံၾကညံးရနးအတျကး ႏုိငးငဵတကာေစာငးံၾကညံးေလံလာ
သူအ်ဖစးချငးံ်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
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လူ႔အချငးံအေရ့
်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ႏြငးံလယးသမာ့မ္ာ့အာ့အစို့ရမြဆကးလကးပစးဒါဏးမ္ာ့ခ္မြတး
ေမလတျငး ်မနးမာ်ပညးအႏြဵ႔မြ ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ႏြငးံလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ အစို့ ရကဆကးလကး၊ ေထာငးဒါဏးမ္ာ့
ခ္မြတးေနခဲံသညး၈
 ေမ ၁ - ကရငးနီ်ပညးနယးလိျ္ငးေကား တရာ့ရဵု့တခုမြ ှ၆၆ွေက္ားႏြစးမ္ာ့က တပးမေတားမြေ်မသိမး့ယူ မႈအေပ၍ ဿွှ၁ ခု
ၾသဂုတးလတျငး ထျနးတဵု့တိုကးပျဲဆငးႏျဲခဲံသညးံအတျကး လယးသမာ့

၃ ဦ့အာ့ ေထာငးဒါဏး

ှ၂ ရကး သို႔မဟုတး

ဒါဏးေငျ ၂ွွ က္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ွ.၂ွ) ခ္မြတးခဲံသညး၈
 ေမ ှ၂ - ရနးကုနး်မိဳ႕ဒဂဵု်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ၃ ဦ့ (ေဒ၍ေနားအဵု့လြ၇ကိုေနမ္ဳိ့ဇငး၇ကိုသနး့ေဆျ၇ကို
တငးထျတးပိုငး၇ေဒ၍စိနးေထျ့ႏြငးံမစမး့စမး့ဝငး့ ေခ၍ မေလ့ေလ့ ) အာ့ အလုပးၾကမး့ႏြငးံေထာငးဒါဏး ၁ ႏြစး ၁ လခ္မြတးခဲံ
သညး၈ တရာ့ရဵု့ က တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ ရာဇဝတးပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ှ၁၄၇ ၀၂၀၇ ၂ွ၂ (ခ)၇ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့
်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ပုဒမ ှ၅ တို႔်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ တရာ့စျဲဆိုမႈမ္ာ့သညး စစးကုိငး့တိုငး့
ဆာ့လငး့ၾကီ့်မိဳ႕နယး လကးပဵေတာငး့

(မဵုရျာ)ေၾက့နီသတၱဳတျငး့စီမဵကိနး့ေနရာအနီ့တျငး ရဲမ္ာ့ကေက့္ရျာသူေဒ၍ခငး

ဝငး့အာ့ ပစးသတးခဲံမႈကိုဆနး႔က္ငး်ပီ့ ဿွှ၁ခုဒီဇငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔ တရုတးသဵရဵု့ေရြ႕တျငးဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့မြ ထျကးေပ၍
လာခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈
 ေမ ဿွ - ရနးကုနး်မိဳ႕ေက္ာကးတဵတာ့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က တကးၾကျလႈပးရြာသူ ၀ ဦ့ - ဦ့ဘ်မငးံ၇ဦ့ေဌ့ေအာငးႏြငးံေဒ၍
ေလ့ေလ့်မငးံတို႔အာ့ ေထာငးဒါဏး ၀ လစီခ္မြတးခဲံသညး၈ ဿွှ၁ ခု ဇနးနဝါရီလ ဿ၅ ရကးေန႔က မေကျ့တိုငး့၇မေကျ့်မိဳ႕
နယး၉ ရျာသာ့မ္ာ့အာ့ အစို့ရစာ့ေသာကးကုနး၇ေရလုပးငနး့ႏြငးံေက့္လကးဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့အုနး့်မငးံမြေ်ပာခဲံေသာ
ရိုငး့စိုငး့ေစားကာ့သညးံ မြတးခ္ ကးစကာ့မ္ာ့အေပ၍ ဆနး႔က္ငး်ပီ့ ဿွှ၁ခုေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကးေန႔က ရနးကုနး်မိဳ႕ေတား
ခနး့မေရြ႕တျငး ဆႏၵ်ပခဲံမႈအတျကး ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ တရာ့ရဵု့မြ ပစးဒါဏး
ခ္ခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈
 ေမ ဿဿ - ဧရာဝတီတိုငး့ပုသိမး်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က တက၎သို လးကထိကဦ့ေဝယဵေအာငးအာ့ ဿွှ၂ခုမတးလ ၂ ရကးေန႔
က ပုသိမး်မိဳ႕နယးတျငး အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပမႈကို ဦ့ေဆာငးခဲံသညးံအတျကး ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့
်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ အလုပးၾကမး့ႏြငးံေထာငးဒါဏး ၀ လခ္မြတးခဲံပါသညး၈
 ေမ ဿ၃ - မႏၱေလ့တိုငး့မိထၱီလာခရုိငးတရာ့ရဵု့မြ လယးသမာ့ ၃ ဦ့အာ့ ှ၆၆ှ ခုႏြစးက တပးမေတားမြ သိမး့ယူထာ့
ေသာ ေ်မမ္ာ့ အတျကး ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ထျနး့တဵု့တိုကးပျဲ် ပဳလုပးခဲံေသာေၾကာငးံ ရာဇဝတးမႈပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ၁၁၄၇
၁ဿ၄ တို႔်ဖငးံ ေထာငးဒါဏး ၂ လစီခ္မြတးခဲံပါသညး၈ တရာ့ရဵု့က လယးသမာ့အချငးံအေရ့တကးၾကျ လႈပးရြာ့သူ ၀ ဦ့အာ့
လညး့ ဆႏၵ်ပပျဲတျငးပါဝငးပတးသကးခဲံသညးံအတျကး ရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးေသာ

၁၁၄ ်ဖငးံ ေထာငးဒါဏး ဿ လခ္မြတးခဲံ

သညး၈
သတငး့ေထာကးအသတးခဵရ်ခငး့အေပ၍အစို့ရစစးသာ့ ဿ ဦ့အာ့စစးခဵုရဵု့ကတရာ့ေသလႊတးေပ့
ေမလ ၅ ရကးေန႔တျငး အစို့ရလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး (HRC) က ေၾက်ငာခ္ ကးတေစာငးထုတး်ပနးလုိကးကာ ဿွှ၁ခု
ေအာကးတိုဘာလ ၁ ရကးေန႔က အလျတးသတငး့ေထာကးကိုေအာငးေက္ားႏုိငး ေခ၍ ကိုပါၾကီ့အာ့သတးခဲံသညးံအတျကး
တရာ့စျဲဆိုခဵေနရေသာ အစို့ရစစးသာ့ ဿ ဦ့အာ့ လြ္ဳိ႕ဝြကးစစးခဵုရဵု့က တရာ့ေသလႊတးေပ့ လိုကးပါသညးဟု ထုတး်ပနးေဖား
်ပခဲံသညး၈ [ဿွှ၁ ခုေအာကးတိုဘာ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] အစို့ရလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးက ဿွှ၁ ခုဒီဇငး
ဘာလတျငး ထိုအမႈအာ့အရပးဘကးခဵုရဵု့တျငးစစးေဆ့သငးံသညးဟူေသာ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ်ပဳလုပးမြီ ထိုတရာ့ချငးသညး
ဿွှ၁ ခုႏုိဝငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ အရပးဘကးတရာ့ရဵု့ကိစၥအတျကး ၾကာ့ နာ
မႈမ္ာ့မြာ ဆကးလကး်ပဳလုပးေနသညး၈
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အစို့ရမြတိုငး့ရငး့သာ့ထိပးသီ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ၇လႊတးေတားတို႔မြသတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့သတိေပ့
ေမလတျငး အစို့ရသညး စာနယးဇငး့လျတးလပးချငးံအာ့ ဆကးလကးကနး႔သတး ခဲံသညး၈
 ေမ

၀

-

တပးမေတားသတငး့မြနး်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႔ မြ ်မနးမာႏိုးငးငဵစာနယးဇငး့ေကာငးစီယာ

ယီထဵသို႔ စာတ

ေစာငးေပ့ပို႔ခဲံ်ပီ့ ရြမး့်ပညးနယးပနးဆနး့တျငး်ပဳလုပးေနေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးမ္ာ့ထိပးသီ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲအတျငး့
်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) မြထုတး်ပနးေသာ ေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့
သတငး့ေရ့သာ့ခဲံပါက ထို မီဒီယာမ္ာ့အာ့ ဥပေဒအရအေရ့ယူသျာ့မညးဟု ်ခိမး့ေ်ခာကးထာ့ပါသညး၈
 ေမ ဿ၃ - လႊတးေတားေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့အတျငး့ လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ အိပးေပ္ားေနသညးံပဵုမ္ာ့ လူမႈမီဒီယာမ္ာ့
ေပ၍တျငးပ္ဵ႕ႏြဵ႔သျာ့်ပီ့ေနာကးတျငး လႊတးေတားမီဒီယာအခနး့အတျငး့သို႔ သတငး့ေထာကးမ္ာ့သတငး့ဝငးယူႏုိငးချငးံကို
အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ ပိတးပငးလိုကးသညး၈ ေမလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး လႊတးေတားအရာရြိမ္ာ့က သတငး့ေထာကးမ္ာ့
အာ့ ဇျနးလ ှ ရကးေန႔မြစ၊ ်ပနးလညးချငးံ်ပဳမညးဟု ေၾက်ငာခဲံသညး၈
 ေမ ၀ွ - ဧရာဝတီတိုငး့ငပုေတာ်မိဳ႕နယးဟိုငး့ၾကီ့ကျ္နး့ အနီ့မြ ကျ္နး့တခုေပ၍တျငး ဖမး့ဆီ့ ထာ့သညးံ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့
အာ့ အငးတာဗ္ဴ့လုပးရနး ၾကိဳ့စာ့ခဲံသညးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ ်မနးမာႏုိငးငဵေရတပးအရာ ရြိမ္ာ့က ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့
၊ ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်မနး့်ပီ့ ်ပနးပို႔ခဲံကာ ရိုကးထာ့သညးံ ဓါတးပဵုမ္ာ့ႏြငးံဗျီဒီယိုမ္ာ့ကိုလညး့ အတငး့အၾကပးဖ္ကးခိုငး့ခဲံ
သညး၈ [အထကးမြ ရိုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငးေရ့ဆႏၵ်ပပျျဲမ္ာ့အတျကးလျတးလ ပးချငးံရြိေသားလညး့မီဒီယာမ္ာ့အတျကးမဟုတး
တျငးၾကညံးပါ၈]
အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရခ
် ငး့မ္ာ့
်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငးထိနး့သိမး့ခဵရ
ေမလတျငး ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့သညး ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး ထိနး့ထိမး့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးလကးရငးဆုိငးေနရသညး၈
 ေမ ၁ - ထိုငး့ရဲမ္ာ့သညး ကကးခ္နာဘူရီခရိုငးမြတဆငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး့သို႔ဝငးေရာကးရနး ၾကိဳ့စာ့ေသာ အေထာကးအ
ထာ့မရြိေသာ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ၀၃ ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိးမး့ခဲံသညး၈
 ေမ ၂ - ထိုငး့ရဲမ္ာ့သညး ကကးခ္နာဘူရီခရိုငးမြတဆငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး့သို႔ဝငးေရာကးရနး ၾကိဳ့စာ့ေသာ အေထာကးအ
ထာ့မရြိေသာ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ၃ှ ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိးမး့ခဲံသညး၈
 ေမ ှဿ - ကကးခ္နာဘူရီခရိုငးတျငး ထရပးကာ့ ဿ စီ့အာ့ ရပးတနး႔ေစကာ အေထာကးအထာ့မရြိေသာ ်မနးမာေရႊ႕
ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့ ၄၃ ဦ့ကို ထုိငး့အာဏာပုိငးမ္ာ့မြဖမး့ဆီ့ထိနး့သိးမး့ခဲံသညး၈
 ေမ ှ၃ - စမျတးပရာကနးခရိုငးမြ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့ချငးံတခုကို ဝငးေရာကးစီ့နငး့စဥးအတျငး့ အေထာကးအထာ့မ
ရြိေသာ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ှွ ဦ့အာ့ ထိုငး့ရဲမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့လိုကးသညး၈
ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
US မြ်မနးမာႏုိငးငဵအေပ၍ပိတးဆို႔အေရ့ယူမႈအာ့သကးတမး့တို့
ေမလလယးတျငး အမ္ဳိ့ သာ့အေရ့ေပ၍အကးဥပေဒအာ့ အေမရိကနးက ေနာကးတႏြစးသကးတမး့တို့လိုကး်ပီ့ ထိုဥပေဒက
်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ US ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအသစးမ္ာ့ဝငးေရာကး်ခငး့ သို႔မဟုတး ဒီမိုကေရစီလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အာ့ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးရာတျငး
ပါဝငးပတးသကးသညးံ ်မနးမာႏုိငးငဵသာ့တဦ့ခ္ငး့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ပူ့တျဲလုပးကိုငး်ခငး့ကို တာ့် မစးပိတးပငးထာ့ပါသညး၈ အေမရိ
ကနးသမၼတဘာ့ရကးအိုဘာ့မာ့သညး ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ ပဋိပက၏ႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ အထူ့သ
်ဖငးံ ရခုိငး်ပညးနယးအပါအဝငး တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုေဒသမ္ာ့မြ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ လုပးေဆာငး
မႈမ္ာ့မြ စစးတပး၌အခနး့က႑ စသညးတုိ႔ႏြငးံပတးသကးသညးံ စို့ရိမးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံဟုေဖား်ပကာ ပိတးဆို႔အေရ့ယူမႈမ္ာ့
အာ့ သကးတမး့တို့လိုကး်ခငး့ကို လႊတးေတားသို႔ ေမလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး အသိေပ့ခဲံသညး၈
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စီ့ပျာ့ေရ့
ၾကီ့မာ့ေသာဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈ၇သတၱဳတျငး့ႏြငးံေရကာတာစီမဵကိနး့အာ့အေပ၍ဆႏၵ်ပမႈ
မ္ာ့
ေမလတျငး ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့၇ ။တို႔ႏြငးံသကးဆိုငးေသာေ်မယာသိမး့ယူမႈကိစၥမ္ာ့အေပ၍ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ကို ေဒသခဵ ႏြငးံ
လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈
 ေမ ဿ - ရြမး့်ပညးနယး၇မို့နဲ်မိဳ႕နယးတျငး ရြမး့လယးသမာ့ ှွွွွ ေက္ားတို႔သညး သတၱဳတျငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ေ်မယာသိမး့
ဆညး့်ခငး့အေပ၍ ဆႏၵ်ပခဲံၾကကာ ႏုိငးငဵေတားအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ကာကျယးေပ့ပါရနးေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈
 ေမ ၂ - မျနး်ပညးနယးေရ့်မိဳ႕နယးရြိေက့္ရျာမ္ာ့မြ ေဒသခဵ ၃ွွွ ခနး႔တို႔သညး မဂၐါဝပး ှဿ၅ွ ထျကးမညးံ ေက္ာကးမီ့
ေသျ့သဵု့ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုေဆာကးရနးအတျကး ထိုငး့မြ တိုက္ဳိ-ထိုငး့ ကုမၼဏီႏြငးံ အစို့ရကသေဘာတူခဲံ်ခငး့
အေပ၍ ေရ့်မိဳ႕နယးအငးဒငး့ရျာတျငး ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ ေမလ ဿဿ ရကးတျငး အငးဒငးရျာအတျကး စီ့ပျာ့ေရ့အချနးအထုတး
အစီရငးခဵစာက ေဒသတျငး့ငါ့ဖမး့လုပးငနး့ႏြငးံစိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြ ႏြစးစဥးအချနးအထုတးသညး ၂.၅ ဘီလီယမးက္ပး
(အေမရိကနးေဒ၍လာ ၂.ဿ၆ သနး့) ရြိသညးဟု ေဖား်ပခဲံ်ပီ့ ်မငးသာထငးရြာ့စျာပငး တိုက္ဳိ-ထိုငး့ကုမၼဏီမြအငးဒငးရျာ
ေဒသခဵမ္ာ့ကို ကမး့လြမး့သညးံ မကးလဵု့ပမာဏ အေမရိကနးေဒ၍လာ ှ.၂ သနး့ထကး ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့ပါသညး၈
 ေမ ၃ - ရခုိငး်ပညးနယးေက္ာကး်ဖဴ်မိဳ႕နယးမြ ေဒသခဵမ္ာ့သညး ဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုကိုပူ့တျဲ တညးေဆာကးရနးစီစဥးထာ့
သညးံ အစို့ရလြ္ပးစစးစျမး့အငးဝနးၾကီ့ဌာန၇ ကိုရီ့ယာ့ကုမၼဏီစု်ဖစးသညးံ ေဒဝူ့၇ အေမရိကနးကုမၼဏီ်ဖစးသညးံ MCM စျမး့
အငးကုမၼဏီ တို႔မြအရာရြိမ္ာ့ႏြငးံအစညး့အေဝ့အတျငး့ ေက္ာကးမီ့ေသျ့သဵု့ဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုတညးေဆာကးရနး အဆို
်ပဳခ္ကးကို ဆနး႔က္ငးေၾကာငး့ေဖားထု တးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ေမ ှွ - ပဲခူ့တိုငး့၇ေတာငးငူ်မိဳ႕နယးမြေဒသခဵမ္ာ့သညး အေမရိကနးဘ႑ာေရ့ဌာနမြ နာမညးပ္ကးစာရငး့အသျငး့ခဵ
ထာ့ရေသာ ကုမၼဏီ်ဖစးသညးံ ေအ့ရြာ့ေဝါလး ၌အသစးေဆာကးလုပးထာ့သညးံ ၁ွ မဂၐါဝပးေရအာ့လြ္ပးစစးစကးရဵုအာ့
ပတးဝနး့က္ငးေဒသမ္ာ့တျငးေ ရလႊမး့မို့ေစကာ ေဒသတျငး့၉ အမ္ာ့အသဵု့်ပဳေနသညးံ ေရေ်မာငး့၇ေခ္ာငး့မ္ာ့ကိုပိတး
ဆို႔ေစသညးံအတျကး ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈
 ေမ ှွ - ကရငး်ပညးနယးသဵေတာငး်မိဳ႕နယး CBO မ္ာ့မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံေဒသခဵ ှွွ ေက္ားတို႔သညး သဵေတာငး
်မိဳ႕နယးေသာကးေရခပးေရကာတာေနရာတျငး ဆႏၵ်ပခဲံကာ ေရကာတာစီမဵကိနး့ကိုအဆဵု့သတးရနး၇ သိမး့ယူထာ့ေသာ
ေ်မမ္ာ့ကို်ပနးေပ့ရနး၇ သီ့ႏြဵမ္ာ့ပို႔ေဆာငးႏိုငးရနးအတျကး တဵတာ့အသစးမ္ာ့တညးေဆာကးေပ့ရနး စသညးတို႔ကိုေတာငး့
ဆိုခဲံသညး၈
 ေမ ှ၃ - ကရငးနီ NGO တခု်ဖစးေသာ ေသားသီခိုလူမႈအေထာကးအကူ်ပဳအဖျဲ႔ Thaw-Thi-Kho Social Assistance
Group ကေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ စီမဵကိနး့ေဒသမြ လယးယာေ်မမ္ာ့အေပ၍ ဆို့က္ဳိ့မ္ာ့သကးေရာကး
မညးကို စို့ရိမးသညးံအတျကး သတၱဳတျငး့ကုမၼဏီ၌ ေဒသတျငး့တျငး သဵ်ဖဴႏြငးံတနးစတငးမ္ာ့စမး့သပးရနး အဆို်ပဳခ္ကးကို
ကရငးနီ်ပညးနယးဖာ့ေဆာငး့ေဒသခဵမ္ာ့မြ ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးသညးံ သေဘာထာ့ကိုေဖား်ပထာ့သညး၈
ေမလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး အစို့ရလြ္ပးစစးစျမး့အာ့ဝနးၾကီ့ဌာန ဒုဝနးၾကီ့ဦ့ေအာငးသနး့ဦ့က ဿွွ၀ ခုႏြစးကစတငးခဲံေသာ
ရခုိငး်ပညးနယး သဵတျဲ်မိဳ႕ သူေဌ့ေခ္ာငး့ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့တညးေဆာကး်ခငး့လုပးငနး့သညး ေဆာကးလုပး်ပီ့စီ့ရနးအ
တျကး ေနာကးထပး ၁ ႏြစးလိုဦ့မညး်ဖစးကာ ေနာကးထပး ဿ၀ွ ဘီလီယမးက္ပး (US ေဒ၍လာသနး့ ှဿွ) လညး့လိုမညး်ဖစး
သညးဟု အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားအာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေမလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ်ပညးသူမ္ာ့ကကနး႔ကျကးၾကသညးံအ
တျကး ေက္ာကးမီ့ေသျ့သဵု့ဓါတးအာ့ေပ့စီ မဵကိနး့မ္ာ့ကို အစို့ရမြဖ္ကးသိမး့မညးလာ့ဟူေသာ ေမ့ချနး့ကိုအမ္ဳိ့သာ့လႊတး
ေတားထဲတျငးေမ့သညးံအခါ

ဦ့ေအာငးသနး့ဦ့က ဿွ၀ွ ခုတင
ျ းထုတးလုပးေသာ

စျမး့အငးအာ့လဵု့၌ ၀ွ% အထိ

ေက္ာကးမီ့ေသျ့အေ်ခခဵစီမဵကိနး့မ္ာ့အေပ၍အာ့ကို့မႈကို တို့်မြငးံသျာ့ရနးအစို့ရမြ ရညးရျယးထာ့ပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံ
သညး၈
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ရနးကုနးစကးရဵုလုပးသာ့မ္ာ့၌ေတာငး့ဆိုခ္ကးမရရြိႏုိငးေသ့
ေမလတျငး လုပးခတို့်မြငးံရနးႏြငးံပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ လုပးငနး့ချငးံအေ်ခအေနအတျကး ေဆျ့ေႏျ့ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့ ရနးကုနးစကးမႈ
ဇဵုတျငးဆကးလကး တညးရြိေနခဲံသညး၈ ေမလ ှ ရကးေန႔တျငး လႈိငးသာယာ၇ေရႊ်ပညးသာႏြငးံမဂၤလာဒဵုစကးမႈဇဵုမ္ာ့မြ စကးရဵု
လုပးသာ့ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာတုိ႔သညး အလုပးသမာ့ေန႔ဆႏၵ်ပမႈကို်ပဳလုပးခဲံကာ အနိမးံဆဵု့လုပးခကို တေန႔လြ္ငး ှ၂ွွ
က္ပး (US ှ.၁ ေဒ၍လာ) မြ ၂ွွွ က္ပး (US ၁.၃ ေဒ၍လာ) သုိ႔တို့ေပ့ပါရနးေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈ အလုပးသမာ့ ၂ွွ
ပါဝငးေသာ လႈိငးသာယာစကးမႈဇဵုမြအ်ခာ့အဖျဲ႔တခုမြာ ေတာငး့ဆိုခ္ကး ှှ ခ္ကးကိုထုတး်ပနးခဲံကာ ယခုအၾကိမးတျငး
အနညး့ ဆဵု့လုပးခလစာကို တေန႔လြ္ငး ၂၃ွွ က္ပး (US ၂.၃ ေဒ၍လာ) သို႔တို့်မြငးံေပ့ပါရနးေတာငး့ဆိုထာ့သညး၈
ှ၆၆၀ ခုႏြစးက ေနာကးဆဵု့လုပးခလစာသတးမြတးမႈတျငး တေန႔ကို ဿွ က္ပးသတးမြတးခဲံသညး၈ ဿွှ၀ ခုတျငး အနညး့ဆဵု့
လုပးခလစာဥပေဒ ႏြငးံ ေနာကးဆကးတျဲအ်ဖစး နညး့ဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပဌာနး့ခဲံေသားလညး့ စာ့ဝတးေနထိုငးေရ့စရိတးမ္ာ့
အာ့ ေလံလာစမး့စစးမႈ်ပဳရနးလိုအပးပါသညးဟု အေၾကာငး့်ပကာ အစို့ရသညး အမ္ဳိ့သာ့အနိမးံဆဵု့လစာသတးမြတး်ခငး့ကို
အခ္ိနးဆျဲထာ့သညး၈ ထိုသို႔အခ္ိနးဆျဲထာ့မႈသညး အလုပးရြငးမ္ာ့အာ့ သူတို႔၌အနညး့ဆဵု့ေန႔စဥးလုပးခသတးမြတး်ခငး့ကို
လျတးလပးစျာလုပးကိုငးႏုိငးရနး ချငးံ်ပဳေပ့ထာ့သလို်ဖစးေနကာ လကးရြိတျငး ၆ွွ မြ ှ၀ွွ က္ပးအၾကာ့သာလြ္ငးရြိသညး၈
ေမလ ၄ ရကးေန႔တျငး အစို့ရအလုပးသမာ့ေရ့ခဵုရဵု့ေကားမရြငး (ဝါဏိစၥပဋိပက၏ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမရြငး ) က ေရႊ်ပညးသာ
စကးမႈဇဵုရြိ ကိုရီ့ယာ့ပိုငး Costec ႏြငးံ ေဟာငးေကာငးပိုငး Ford Glory အထညးခ္ဳပးစကးရဵုမ္ာ့အာ့ ဆႏၵ်ပသညးံအလုပးသ
မာ့ ှ၂၅ ဦ့ကို ရကး ၀ွ အတျငး့အလုပး်ပနးခနး႔ရနး အမိနး႔ခ္ခဲံသညး၈ ေမလ ှ ရကးေန႔ဆႏၵ်ပပျဲတျငးပါဝငးေသာ အလုပးသ
မာ့မ္ာ့သညး ပထမက ေဖေဖားဝါရီလတျငး စတငးဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ [ဿွှ၂ ခုေဖေဖားဝါရီလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငး
ၾကညံးပါ၈] သို႔ေသားလညး့ ေမလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး Costec ပိုငးရြငးက ေမ ၄ ရကးဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို ်ပနးေ်ပာငး့ေပ့ပါရနး
ေကားမရြငးထဵ အသနာ့ခဵစာတငးခဲံသညး၈
ေမလအတျငး့်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
၁

Save the Children (ကေလ့မ္ာ့ကိုကယးတငးပါ) အဖျဲ႔မြ ။တို႔၌ႏြစးစဥးအစီရငးခဵစာ “ကမၻာံအေမမ္ာ့အညႊနး့ ” က အဆငးံ
ှ၄၆ တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ ှ၂၅ သတးမြတးခဲံကာ အာဆီယမးႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး အနိမးံဆဵု့်ဖစးပါသညး၈

ှ၂

အစို့ရပိုငး ်မနးမာံမီ့ရထာ့ က JICA မြေငျေၾက့အကူအညီကိုအသဵု့်ပဳ်ပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး မီ့ရထာ့အခ္ကး်ပစနစးတပးဆငး
ရနးႏြငးံ လိုအပးေသာပစၥညး့မ္ာ့ ရရြိႏိုငးရနး ဂ္ပနးႏုိငးငဵမြ မစးဆူဘီရြီ၇ဟီတာခ္ီကုမၼဏီတို႔ႏြငးံ ဿ.၁ ဘီလီယမးယမး့ (US ေဒ၍လာ
သနး့ ဿွ) တနးဖို့ရြိ သေဘာတူညီမႈကိုလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈

ဿှ

ေတာငးၾကီ့်မိဳ႕နယးမြ အသကး ၃၀ အရျယးရြိ လယးသမာ့ၾကီ့တဦ့သညး တပးမေတားမြသူ၌ေ်မမ္ာ့ကို သိမး့ယူခဲံ်ခငး့အေပ၍
ဆႏၵ်ပသညးံအေန်ဖငးံ သူ႔ကိုယးသူမီ့ရႈိ႕ခဲံသညး၈

ဿ၂

ေန်ပညးေတားတျငး ဗဟိုေ်မအသဵု့ခ္မႈၾကီ့ၾကပးေ ရ့ေကားမတီက ဿွှ၀ ခုႏိုဝငးဘာလႏြငးံ ဿွှ၂ ခု ေမလအတျငး့ ေ်မယာ
သိမး့ယူမႈႏြငးံပတးသကးေသာ တိုငးၾကာ့မႈ ှ၁၁၆၆ ခုအနကး ၄၃၆၄ ခုအာ့ လုပးေဆာငးခဲံ်ပီ့ပါ်ပီဟု လႊတးေတားအာ့အစီရငး
ခဵခဲံသညး၈

ဿ၄

ဝီကီလိခး Wikileaks က ှ၆၄၅ ခုႏြစးက ရနးကုနးအေမရိကနးသဵရဵု့မြ သဵၾကိဳ့စာ ၆ွ၁ ခုကိုထုတး်ပနးဖျငးံခ္ခဲံကာ ။တို႔သညး
ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ေနဝငး့လကးထကး ်မနးမာ်ပညး၌ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ ပ္ကးစီ့ယိုယျငး့ခဲံရ်ခငး့အေပ၍ အ်မငး
မ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈

ဿ၆

သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကးတျငး ဗဟိုဘဏးက တေသာငး့တနးအသစးမ္ာ့ ရိုကးႏြိပးထုတးေဝသျာ့မညး်ဖစး်ပီ့ ဇူလိုငးလ ှ ရကးေန႔
မြစ်ပီ့ အသဵု့်ပဳသျာ့မညး်ဖစးကာ ထိုအသစးမ္ာ့သညး

ဿွှဿ ခုႏြစးကရိုကးႏြိပးထုတးေဝခဲံေသာ အေဟာငး့မ္ာ့အေပ၍မညး

သညးံသကးေရာကးမႈမြ္ရြိမညးမဟုတးပါဟု ေၾက်ငာခဲံသညး၈

ေမလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအစီရငးခဵစာမ္ာ့
“ဿွှ၂

ဧ်ပီလအတျကး ်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့

မ္ာ့၌လစဥးမြတးတမး့”

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့

အဖျဲ႔Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://goo.gl/VjCqmi
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“်ခိမး့ေ်ခာကးမႈေအာကးမြ်ပညးသူမ္ာ့ ဿွှ၂” လူနညး့စုအချငးံအေရ့အဖျဲ႕

Minority Rights Group International (MRG)

http://goo.gl/tGajbN
“ကမၻာလဵု့ဆုိငးရာသဵု့သပးခ္ကး ဿွှ၂ - ပဋိပက၏ႏြငးံအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ်ပညးတျငး့တျငးအို့အိမးမ္ာ့မြထျကးေရြာငးေ်ပ့ေနရသူမ္ာ့
”
ႏိုငးငဵတကာအို့အိမးဖယးရြာ့ခဵရမႈေစာငးံၾကညံးေရ့စငးတာ

Internal

Displacement

Monitoring

Centre

(IDMC)

http://goo.gl/VYgOxS
“သူတို႔ကငါတို႔အာ့လဵု့ကိုအေဝ့ထျကးသျာ့ေစခ္ငးေန

-

်မနးမာ်ပညးမြမ္ဳိ့်ဖဳတးသတး်ဖတးမႈ၌အေစာပိုငး့သတိေပ့လက၏ဏာမ္ာ့”

ယူအကးစးဂ္ဳ့မ္ာ့သတး်ဖတးခဵရမႈအမြတးတရ်ပတို ကး US Holocaust Memorial Museum (USHMM) http://goo.gl/0ZnBky
“အေရြ႕ေတာငးအာရြမြပဵုမြနးမဟုတးေသာပငးလယးတျငး့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့- ဿွှ၂ ခု ဇနးနဝါရီ - မတး” UN ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာမဟာမငး့
ၾကီ့ရဵု့ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) http://goo.gl/5PQCQz
“်မနးမာႏိုငးငဵ - လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာသတငး့လႊာ၇ အတျဲ ှ မြ ၀ွ ဧ်ပီ” UN လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကး
ေရ့ရဵု့ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) http://goo.gl/2qr0be
“်မနးမာႏုိငးငဵေလ့လပတးေစာငးံၾကညံးေရ့အစီရငးခဵစာ၇ ဿွှ၂ ခုဇနးနဝါရီ - မတးလ” UN လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့ညြိႏႈိငး့
ေဆာငးရျကးေရ့ရဵု့ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) https://goo.gl/M82V4Y
“ယဵုၾကညးမႈထာ့်ခငး့ - အာဆီယမးမြ အေတျ့အေခ၍၇ယဵုၾကညးမႈႏြငးံဘာသာေရ့လျတးလပးမႈမ္ာ့ကိုေလံလာမႈ” လူ႔အချငးံအေရ့အရငး့
အ်မစးစငးတာ Human Rights Resource Centre (HRRC) http://goo.gl/xMx2Mv
“ဘယးသူ႕အတျကး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လဲ -

်မနးမာႏုိငးငဵ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့မြ က္ာ့ -မ မညီမြ္မႈမ္ာ့ကိုခိုငးမာေအာငးလုပး

ေဆာငး်ခငး့” ဆီျဒငး်မနးမာေကားမတီ Swedish Burma Committee http://goo.gl/bEo0SK
“်မနးမာႏိုငးငဵမြမူ့ယစးေဆ့ဝါ့ဆနး႔က္ငးေရ့မူဝါဒ၌လကးရြိအေ်ခအေနႏြငးံေဆ့ဝါ့်ပဳ်ပငးေရ့ဒီဘိတးမ္ာ့
”

အကူ့အေ်ပာငး့အငးစတီက္ဴ႕

Transnational Institute (TNI) http://goo.gl/NQpH1p
“အေရြ႕ႏြငးံေတာငးအာရြ၇သမုဒၵရာေဒသမ္ာ့မြ ေဆ့ဝါ့အတုမ္ာ့၌ စိနးေခ၍မႈ”

မူယစးေဆ့ႏြငးံရာဇဝတးမႈဆိုငးရာကမၻာံကုလသမဂၐရဵု့

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) http://goo.gl/6HGZZ7
“အသဵတူ်ခငး့သို႔ခ္ီတကး်ခငး့” ်မနးမာံအေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့အဖျဲ႔ Burma Partnership http://goo.gl/gIRHIX
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