်မနးမာသတငး့လႊာ
်မနးမာနိုငးငဵမြ တစးလအတျငး့်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့ သဵု့သပးမြဳ
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အမြတးစဥး ှှ၆


အၾကမး့ဘကး်ခငး့ အရြိနး်မငးံမာ့မႈေၾကာငးံ ရိုဟငးဂ္ာ မျတးစ
လငးမ္ာ့ ရခိုငး်ပညးနယး ေ်မာကးပို ငး့မြ ဘဂၤလာ့ေဒ႔ရြးသို႔ ထျကး
ေ်ပ့ခဲံသညး၈

 ရခိင
ု း်ပညးနယးေ်မာကး ပိုငး့ အေ်ခအေနေၾကာငးံ်ဖစးေပ၍ေန
ေသာ သတငး့မ္ာ့အာ့ကိုငးတျယးရနး အထူ့်ပနးၾကာ့ေရ့
ေကားမတီတစးရပးကို အစို့ရမြ ဖျဲ႔စညး့ ခဲံၿပီ့ အဓမၼ်ပဳက္ငးံမႈ
သတငး့ပို႔ခ္ကးအာ့ ပယးခ္ခဲံသညး၈
 ရိုဟငးဂ္ာတို႔အေ်ခအေနမြာ လူမ္ဳိ့်ပဳနး့သတး်ဖတးခဵေနသကဲံသို႔
်ဖစးေနေၾကာငး့ UNHCR မြ ေဖား်ပသညး၈
 ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့မြ အမတးဿ ဦ့သညးဿွှ၂ ေရျ့
ေကာကးပျဲ မဲဆျယးကာလတျငး လူမ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံဘာသာေရ့ကို
အသဵု့ခ္လႈဵေဆားခဲံေၾကာငး့ အထူ့ေရျ့ေကာကးပျဲဆိုငးရာခဵုရဵု့မြ
ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈
 ရပ္ကြက္ (သို႔)ေက်းရြာအုပ္စု အုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒမြ ညအိပးဧညးံ
သညးသတငး့ပို႔်ခငး့ႏြငးံသကးဆိုငးသညးံအခ္ကးကို ်ပညးေထာငး
စု လႊတးေတားမြ ပယး ဖ္ကးလိုကးသညး၈


ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့တျငး မတူညီသညးံ လူမ္ဳိ့ စုလကးနကးကိုငး
အဖျဲ႔မ္ာ့က ရဲစခနး့ႏြငးံတပးမေတားအာ့ တိုကးခိုကးခဲံသညး၈

 အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့ကို ဆနး႔က္ငးေ ွဖနးသူတုိ႔အာ့ ဆကး
သျယးေရ့ပုဒးမ်ဖငးံ စျဲခ္ကးတငးသညးံ အမြုမ္ာ့ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့လာခဲံ
သညး၈
 ထိုငး့မြ်ပနးပို႔ခဵရသညးံဒုကၡသညးမ္ာ့ ်မနး မာႏိုငးငဵတျငးအိမးယာ
ဘို့ မတတးႏိုငး်ဖစးေနသညး၈

 အေမရိကနးေဒ၍လာ ၄.၄၀ ကုေဋ ကူညီမႈေပ့မညးဟု ဂ္ပနး
ကတိ်ပဳခဲံသညး၈

ပငးမသတငး့
ေ်မာကးပိုငး့ရခိုငး်ပညးနယးတျငး အၾကမး့ဘကးမြဳမ္ာ့ အရြိနး်မငးံ
ႏိုငွ
း ငးဘ ှဿ-ှ၀ရကးအပါတးက ရခိုငး်ပညးနယးတျငး အၾကမး့ဘကး

ဿွှ၃ ခု ႏိွ
ု ငးဘာ
ဤသတငး့လႊာတျငး
ပငးမသတငး့
ှ ေ်မာကးပိုငး့ရခိုငး်ပညးနယး အၾကမး့ဘကးမြုမ္ာ့ အရြိနး်မငးံမာ့
ဿ ေရႊ ႔ေ်ပာငး့ ရိုဟငးဂ္ာ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့
ဿ တပးမေတားမြ ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ကို မတရာ့်ပဳက္ငးံ
ေၾကာငး့ လျတးလပးသညးံ သတငး့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ တကးၾကျလြဳပး
ရြာ့သူမ္ာ့မြသတငး့ပို႔
ဿ အစို့ရမြ သတငး့မီဒီယာကို ်ပငး့ထနးစျာ ႏြိမးနငး့
၀ ်မနးမာမြ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈအကူအညီအာ့ အကနး႔အသတး
်ဖငးံ ်ပနးလညးလကးခဵ
၀ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာႏြငးံ ႏိုငးငဵေတားအာဏာပိုငးတို႔မြ လူနညး့စု
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ တုနး႔်ပနး
၀ လူမ္ဳိ့တုနး့ သတး်ဖတးမႈ
ဒီမိုကေရစိႏြငးံအစို့ရ
၀ အပယးခဵရသညးံ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငဖ
း ျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ ဥပေဒ်ပဳ
အမတးေနရာတျငး NLD ကိုယးစာ့လြယ(း ဿ)ဦ့အာ့ အစာ့ထို့၈
၁ ရပးကျကးႏြငးံေက့္ရျာအုပးစုဥပေဒ ်ပငးဆငးေရ့ ဥပေဒမူၾကမး့
၁ အမတး၀ဦ့ကို ပါတီႏြငးံ ပါလီမနးေရ့ရာေကားမတီမ္ာ့မြ NLD
ထုတးပယး၈
တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပကၡမ္ာ့
၁ ေ်မာကးပိုငး့ရြမး့်ပညးနယးတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး
အဖျဲ႔မ္ာ့ လဵုၿခဵဳေရ့တပးဖွ
ျဲ႔ ငးမ္ာ့အာ့တိုကးခိုကး
လူ႔အချငးံအေရ့
၂ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈဥပေဒအတျကး တငးသျငး့
သညးံအမႈမ္ာ့
အို့အိမးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမြဳမ္ာ့
၂ ထိင
ု း့မြ်ပနးပို႔သညးံ ဒုကၡသညးမ္ာ့ အို့အိမး်ပသနာမ္ာ့ႏြငးံ
်မနးမာ်ပညးတျငးရငးဆိုငးေနရ
တပးမေတား
၃ မရငးံက္ကးေသ့သညးံဒီမိုကေရစီအတျကး တပးမေတားလိုအပး
ေနေသ့သညး၈
စိ့ပျာ့ေရ့
၃ ကမၻာံကုနးအမြတးတဵဆိပးမ္ာ့ UWSA ႏြငးံ ဆကးစပးလ္ကးရြိ
ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
၃ ်မနးမာသုိ႔ အေမရိကနးေဒ၍လာ(၄.၄၀)ကုေဋ ေထာကးပမ
ဵံ ညး
ဟု ဂ္ပနးကတိ်ပဳ၈
၃ အစီရငးခဵစာ
____________________________________
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တုနး႔်ပနးမြဳအ်ဖစး တပးမေတားရဟတးယာဥးမြ စကးေသနတး်ဖငးံပစးခတးရာ၀ွေက္ား ေသဆဵု့ေၾကာငး့သိရသညး၈ ေအာကး
တိုဘာအေစာပိုငး့ကာလက စတငးလုပးေဆာငးခဲံေသာ လဵုၿခဵဳေရ့အရၿဖိဳချငး့မႈတျငး(ေအာကးတုိဘာသတငး့လႊာကုိၾကညံးပ ါ)
လူေပါငး့ ၄ွ ေက္ားေသဆဵု့ခဲံၿပီ့ ှ၀ွေက္ားမြာ်မိဳ ႔နယးတျငး့ရြိရဲစခနး့မ္ာ့တျငး ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့ေၾကာငး့သိ ရသညး၈
တပးမေတားသညး ႏိုွငးဘာ ှွမြှ၅ရကးအတျငး့ ေမာငးေတာၿမိဳ႔ ႔နယးတျငး ရျာ၂ရျာမြ အိမး ှဿ၂ွ ေက္ားကိုမီ့ရြဳိ႔ခဲံေၾကာငး့
လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႔ HRWမြ ေဖား်ပထာ့သညး၈ (အစီရငးခဵစာမ္ာ့ၾကညးံပါ)အစို့ရႏြငးံ တပးမေတားမြအၾကမး့
ဘကးတုိကးခုိကးသူမ္ာ့က ။တို႔အိမးမ္ာ့အာ့ ကုိယးတိုငးမီ့ရြဳိ ႔်ခငး့သာ်ဖစးေၾကာငး့ အ်ပစးတငးကာ ယငး့အစီရငးခဵစာအာ့
်ငငး့ပယးခဲံသညး၈ ေမာငးေတာရဲမြဴ့ ေက္ား်မွငး့မြ ရျာသာ့မ္ာ့သညး ေသာငး့က္နး့သူမ္ာ့ ်ဖစးလာၾကၿပီ့ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့
လညး့ပါွငးေၾကာငး့ ေၾကညာခဲံသညး၈
ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့ ဘဂၤလာ့ေဒ႔ရြးသို ံပိုမိုထျကးေ်ပ့
ရခိုငး်ပညးနယးအၾကမး့ဘကးမႈေၾကာငးံ ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငး ှွ,ွွွ ဘဂၤလာ့ေဒ႔ရြးသို႔ ထျကးေ်ပ့သျာ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာႏြငးံ
ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယး်ခာ့ နတး်မစးကို ်ဖတးေက္ားထျကးေ်ပ့ခဲံသညးံ ၄ဿေယာကးခနး႔ကို တပးမေတားမြပစးခတးခဲံသညး၈ ဒဏးရာ
ရရြိထာ့သညးံ ထျကးေ်ပ့သျာ့သူမ္ာ့သညး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ ်ပနးပို႔ခဵရမညးစို့ရိမး၊ ေဆ့ကုသမႈမ္ာ့ မ်ပဳလုပးခဲံပါ၈
ေအာကးတိုဘာ ှရကးမြ ႏိွ
ု ငးဘာှ၄ရကးအၾကာ့ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယး်ခာ့ေစာငးံတပးမြ ။တို႔ႏိုငးငဵအတျငး့ ွငးေရာကးရနး
ႀကိဳ့စာ့ခဲ႔သညးံ ဿ၄၅ဦ့ကို အတငး့အၾကပး်ပနးပို႔ခဲံသညး၈ဘဂၤလာ့ေဒံရြး်ပညးထဲေရ့ွနးႀကီ့ အဇာံဒူဇမနးခနး Asaduzzama
Khanက ရိုဟငးဂ္ာ်ပႆနာသညး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးအတျကး မသကးမသာ်ဖစးေစသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
လျတးလပးသညးံသတငး့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ လြဳပးရြာ့တကးၾကျသူမ္ာ့က တပးမေတားသညး ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ကို အဓမၼ်ပဳ
က္ငးံေၾကာငး့ ေ်ပာဆို
လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာသတငး့ဌာနမ္ာ့က တပးမေတားတပးဖျဲ႔မ္ာ့သညးေမာငးေတာၿမိဳ ႔နယးတျငး စစးေရ့
လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့စတငးကတညး့က ရုိဟငးဂ္ာအမ္ဴ့ိသမီ့မ္ာ့အာ့ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာေစားကာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ အဓမၼ်ပဳက္ငးံ်ခငး့
မ္ာ့ရြိခဲံေၾကာငး့ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာဿ၅ရကးအထိ ေစားကာ့ခဵရသညးဟုဆိုသူ လူဦ့ေရမြာ ၀ွွနး့က္ငးခနး႔်ဖစး
သညး၈ ဦ့ေရြၾကာေက့္ရျာမြ အမ္ဳိ့သမီ့ ၅ဦ့က လိငးပိုငး့ဆိုငးရာအၾကမး့ဖကး မႈႏြငလ
းံ ုယကးမႈမ္ာ့ကို စစးသာ့မ္ာ့မြ်ပဳလုပးခဲံ
ေၾကာငး့ သတငး့မီဒီယာႏြငးံအခ္ကးအလကးေ ကာကးယူသူမ္ာ့ထဵ သကးေသထျကးဆိုခဲံသညး၈ သမၼတရဵု့ေ်ပာချငးံရ ဦ့ေဇား
ေဌ့ႏြငရ
းံ ခိုငး်ပညးနယးရဲမႈ့ႀကီ့စိနးလျငးတို႔မြ ။ကိစၥအာ့်ငငး့ဆိုခဲံၿပီ့ မျတးစလငးေဒသခဵမ္ာ့ႏြငသ
းံ ူပုနးမ္ာ့က ွါဒ်ဖနး႔ေ်ပာဆို
်ခငး့သာ်ဖစးေၾကာငး့်ဖငးံ စျပးစျဲခဲံသညး၈
အစို့ရမြ သတငး့ဌာနမ္ာ့အာ့ ႏြိမးနငး့မႈအရြန
ိ း်မငးံမာ့
တပးမေတားမြလျတးလပးသညးံစာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ တကးၾကျလြဳပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ ယငး့ေဒသသို႔သျာ့ေရာကးချငးံမရရနး
ေအာကးတိုဘာကတညး့က ပိတးပငးထာ့ခဲံသညး၈ ်ပငးပမြအ်ပစးတငးသညးံ အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကို တုန႔း်ပနးရနးႏြငးံ ေ်မာကးပိုငး့
အေ်ခအေနမ္ာ့ကိုတငး်ပရနးအတျကး အစို့ရမြ အထူ့်ပနးၾကာ့ေရ့ေကားမတီးကို ဖျဲ႔စညး့ခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍ခဲံ
သညး၈
ႏိုွငးဘာအစပိုငး့က တပးမေတားသညး ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တျငး ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သမီ့ဒါဇငးမ္ာ့စျာအာ့ အဓမၼ်ပဳက္ငးံ
သညးဆိုေသာ ေဆာငး့ပါ့ေရ့သာ့မႈေၾကာငးံ ်မနးမာတိုငး့မးသတငး့စာမြ ဖီယိုနာမကးဂရီေဂါ Fiona MacGregorကို အလုပး
ထုတးခဲံသညး၈သူမေဆာငး့ပါ့သညး ကုုမၺဏီမူှါဒကို ခ်ိဳးေဖါက္်ခငး့ျဖစ္သလို အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏြငးံ ကုုမၺဏီဂုဏး
သိကၡာကိုထိပါးေစသညးဟုဆိုသညး၈ ႏိုွငးဘာ(ှှ)ရကးေန႔က ကေနဒါ-အေမရိကနးႏိုငးငဵသာ့ဆုရဓါတးပဵုသမာ့ ဂရကးခး
ကျနးစတနးတိနး Greg Constantineသညး နဵမညးပ္ကးစာရငး့တျငးပါွငးေနေသာေၾကာငးံ ရနးကုနးေလဆိပးတျငး တာ့ဆီ့ခဵရ
သညး၈ ကျနးစတနးတိနး့ Constantineသညး ရခိုငး်ပညးနယးတျငး့ရြိစခနး့မ္ာ့မြ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့၌ရုပးပဵုမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵမဲံ်ပညးသူမ္ာ့
အေၾကာငး့ရုိကးထာ့ေသာ သူ၌ဓါတးပဵု်ပပျဲတကးေရာကးရနးလာခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈လူ ွငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့ဌာန ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့
ရဲထျနး့ဦ့မြ ကျနးစတနးတိနး့Constantineအာ့ နဵမညးပ္ကးစာရငး့တျငး

ထညးံသျငး့ထာ့ေၾကာငး့

အတညး်ပဳခဲံေသားလညး့

သတငး့အခ္ကးအလကး ထပးမဵေပ့ရနး ်ငငး့ဆိုခဲံသညး၈
်မနးမာမြ ကနး႔သတးထာ့သညးံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈအေထာကးအပဵ ွငးချငးံ်ပဳ
ႏိုွငးဘာ ဿ၀ ရကးတျငး ကမၻာံစာ့နပးရိကၡာအဖျဲ႔ WFP၌ ရခိုငးေ်မာကးပိုငး့ေက့္ရျာ ၁ရျာသို႔ ေထာကးပဵံမႈကို အစို့ရမြ ချငးံ်ပဳ
လိုကးသညး၈ ေမာငးေတာၿမိဳ ႔နယးတျငး ေအာကးတိုဘာ ၆ ရကးေန႔ တိုကးခိုကးမႈ်ဖစးပျာ့ၿပီ့ေနာကး ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့်ပဳလုပးရနး
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အစို့ရမြ ပထမဆဵု့အႀကိမးအ်ဖစး ချငးံ်ပဳလိုကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ကုလသမဂၢလူမႈဆိုငးရာပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈ
အဖျဲ႔OCHA အေန်ဖငးံ အကူအညီ်ဖတးခဵထာ့ရေသာ လူဦ့ေရေသာငး့နြငးံခ္ီၿပီ့ က္နးရြိေနသညးံနယးေ်မသို႔ အ်ပညးံအွ ွငး
ချငးံရရနး ထပးေလာငး့ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာႏြငးံ နုိငးငဵအာဏာပိုငးမ္ာ့၌တုနး႔်ပနးမႈ
ႏိုွငးဘာဿရကးေန႔က ႏိုငးငဵ်ခာ့သဵတမနးမ္ာ့၇ အေရြ ႔ေတာငးအာရြႏိုငးငဵမြ ပါလီမနးအမတးမ္ာ့ႏြငးံကုလသမဂၢကိုယးစာ့လြယး
တို႔ ေမာငးေတာၿမိဳ ႔နယးသို႔သျာ့ေရာကးခဲံၿပီ့ ေဒသတျငး့်ဖစးေပ၍ေနသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးခဵရမႈမ္ာ့ကို လျတးလပး
ၿပီ့ယဵုၾကညးေလာကးသညးံ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုပးရနး ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈ ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒ၍ေအာငး
ဆနး့စုၾကညးမြ အစို့ရသညးရခိုငး်ပညးနယးစပးဂိတးအတိုကးခဵရမႈႏြငးံ ေနာကးဆကးတျဲ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အေပ၍ မညးသူ႔ကို
အ်ပစးတငးရနးဆိုသညးမြာ သတိႀကီ့စျာထာ့၊လုပးေဆာငးေနရေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈအာ့ ဥပေဒႏြငးံ
အညီလုပးေဆာငးသျာ့မညးဟု သူမက ကတိ်ပဳခဲံသညး၈ ႏိုွငးဘာှ၁ရကးေန႔က ရခိုငး်ပညးစဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးသ
ညးရခိုငး်ပညးနယးအစို့ရ၇ ရခိုငးလူမ္ဴိ့မ္ာ့ႏြငးံ မျတးစလငးလူမႈအသိုငး့အွနး့တို႔မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ကို စစးေတျ၉ေတျ႔ဆဵုခဲံၿ
ပီ့ လူမႈအဖျဲ႔အစညး့ ဿခုၾကာ့ရြိ ပဋိပကၡမ္ာ့ ်ပနးလညးသငးံ် မတးရနး ႀကိဳ့စာ့ေဆာငးရျကးခဲံ သညး၈
လူမ္ဳိ့တုနး့သတး်ဖတးမႈ
နိုွငးဘာဿ၁ရကးေန႔က ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံးအရာရြိဂျ္နးးမကးကစးဆစး John McKissick က
်မနးမာႏိုငးငဵတျငးရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ကို လူမ္ဳိ့တုနး့သတး်ဖတးေနသညးဟု ဘီဘီစီသုိ႔ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ကုလသမဂၢ်မနးမာကိုယး
စာ့လြယးမြသကးေသအေထာကးအထာ့မပါသညးံ မတရာ့စျပးစျဲခ္ကး မ္ာ့်ဖစးသညးဟု ႏိုွငးဘာဿ၅ရကးေန႔က UNHCR သို႔
ေခ္ပေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ဤအေတာအတျငး့ ရခိုငး်ပညးနယးရဲတပးဖျဲ႔သညး မျတးစလငးမဟုတးသညးံ ေဒသတျငး့ေနထိုငးသူမ္ာ့
ကို အရနးရဲအဖျအ
ဲ႔ ်ဖစးလကးနကးတပးဆငးေပ့ၿပီ့ ေလံက္ငးံေပ့ခဲံသညး၈ တပးသာ့သစးမ္ာ့ကို ကိုယးခဵပညာ၇ လကးနကးအ
သဵု့်ပဳမႈႏြငးံ အဓိကရုဏး့ထိနး့ခ္ဳပးမႈတို႔ကိုသငးၾကာ့ေပ့ခဲံၿပီ့ ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့နယးစပးစခနး့မ္ာ့အာ့ေစာငံးၾကပးရနး
ေနရာခ္ထာ့ခဲံသညး၈

ဒီမိုကေရစီႏြငံး အုပးခ္ဳပးေရ့
အထူ့ေရျ့ ေကာကးပျဲခဵုရဵု့မြ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့အမတး

ဿဦ့ကုိ မႏၱေ လ့ပါလီမနးအမတးမ္ာ့အ်ဖစးမြထုတးပယး

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ အထူ့ခဵုရဵု့မြ ႏိုွငးဘာ ှ၅ရကးေန႔က ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့အမတး ဿ ဦ့်ဖစး
သညးံ

မႏၱေလ့၇ရမညး့သငး့ၿမိဳ ႔နယးကိုယးစာ့လြယးြ အၿငိမး့စာ့တပးမေတားအရာရြိ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအမတး ဦ့ကိုကိုႏိုငး

ႏြငးံ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတးေတားမြဦ့ေက္ား်မငးံတို႔သညး ဿွှ၂ ေရျ့ေကာကးပျဲ မဲဆျယးကာလတျငး အမ္ာ့်ပညးသူေထာကးခဵမႈ
ရရနး လူမ္ဴိ့ေရ့ႏြငးံဘာသာေရ့ကို ခုတဵု့လုပး်ပဳက္ငးံခဲံသညးံးအတျကးအ်ပစးရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရြိခဲံသညးး၈ အထူ့ေရျ့ေကာကးပျဲခဵု
ရဵု့မြ။တို႔ေနရာတျငးအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႔ခ္ဳပး ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့်ဖစးသညးံ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းကို ်ပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ႏြငးံ ဦးေအာင္မ်ိဳးဦးကုိ တုိငး့ေဒသႀကီ့လႊတးေတားတျငး အစာ့ထို့ ခနး႔အပးခဲံသညး၈
လႊတးေတားမြ ရပးကက
ျ းႏြငးံေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒ ်ပငးဆငးလုိကးသညး
ႏိုွငးဘာ ဿှ ရကးေန႔က ရပးကျကးႏြငးံေက့္ရျာ အုပခ
း ္ဳပးေရ့ဥပေဒ်ပငးဆငး်ခငး့တျငး ညအိပးဧညးံသညးအာ့ရပးကျကးႏြငးံေက့္
ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့ထဵ သတငး့ပို႔ရမညးံအပိုဒး ဖယးရြာ့်ခငး့ကို ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားးမြ အတညး်ပဳခဲံသညး၈ မညးသို႔ပငးဆို
ေစတစးလေက္ားၾကာ တညး့ခိုမညးံဧညးံသညး်ဖစးပါက သကးဆိုငးရာရပးကျကး၇ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့အာ့အေၾကာငး့ၾကာ့
ရမညး်ဖစးသညး၈
အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး အဖျွ
ဲ႔ ငး ၀ဦ့ ပါတီႏြငးံ လႊတးေတားေကားမတီ တာွနးမ္ာ့မြ ဖယးရြာ့ခဵရ
ႏိုွငးဘာ ဿ၂ရကးေန႔က အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး သညး အဖျဲ႔ွငး၀ဦ့အာ့ပါတီႏြငးံ လႊတးေတားေရ့ရာကားမတီတာွနး
မ္ာ့မြ တရာ့ွငးဖယးရြာ့လိုကးသညး၈ မအူပငးၿမိဳ ႔နယးအမတးႏြငးံ ေအာကးလႊတးေတား ေတာငးသူလယးသမာ့ႏြငးံအလုပးသ
မာ့ေရ့ရာေကားမတီဦ့ေဆာငးသူ ဦ့စိနးွငး့သညး ပါတီေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ဆႏၵအာ့ဆနး႔က္ငးကာ အ်ခာ့NLDအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ကို
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တရာ့စျဲခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံတာွနးမြ ဖယးရြာ့လိုကးသညး၈ ဦ့စိနွ
း ငး့သညး မအူပငးၿမိဳ ႔နယး NLDဗဟိုအလုပးအမႈေ ဆာငး ေကားမ
တီွငး မဟုတးေတာံေပ၈ ေ်မာငး့်မၿမိဳ႔နယးအမတး ဦ့စို့မို့သူသညး လူမႈေရ့ေဖါကး်ပာ့မႈေၾကာငးံ ေတာငးသူလယးသမာ့ႏြငးံ
အလုပးသမာ့ေရ့ရာေကားမတီမြ ဖယးရြာ့ခဵခဲံရသညး၈
ေရႊ်ပညးသာၿမိဳ ႔နယးအမတး ဦ့ဥာဏးလငး့သညး ရနးကုနးေရႊ်ပညးသာဟိုတယးတျငး ပိုကးနကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ ေႏြာငးံယြကးမႈတို႔
်ဖငးံအမႈရငးဆိုငးေနရၿပီ့ ဘ႑ာေရ့ေကားမတီမြ ဖယးရြာ့ခဵရသညး၈ ။သညး ေရႊ်ပညးသာၿမိဳ ႔နယးဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး
ေကားမတီွငး မဟုတးေတာံေပ၈ အဆိုပါ၀ ဦ့သညး ပါတီတျငး သာမနးအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ႏြငဥ
းံ ပေဒ်ပဳအမတးမ္ာ့အ်ဖစးဆကးလကး
ရြိေနမညး ်ဖစးသညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံ ပဋိပကၡ
ေ်မာကးပင
ို း့ရြမး့်ပညးတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့က လဵုၿခဵဳေရ့တပးမ္ာ့အာ့ တိုကးခိုကး
ႏိုွငးဘာဿွ ရကးေန႔က ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားသညး တေအာင္းပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၇ ်မနးမာဒီ
မိုကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတား၇ ရခိုငးတပးမေတားတို႔ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ကာ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ စီ့ပျာ့ေရ့ေဒသ်ဖစးသညးံ
မူဆယးႏြငးံကျတးခိုငးတို႔တျငး ရဲႏြငးံတပးမေတားအာ့ တနး်ပနးတိုကးခိုကးခဲံသညး၈ ယငး့တိုကးပျဲတျငး ၅ဦ့ ခနး႔ေသဆဵု့ၿပီ့ ဿ၆ဦ့
ဒဏးရာရခဲံသညး၈ က္ညးဆနးအခ္ဳိ ႔မြာ ေရႊလီ်မစးေက္ား၊ တရုတးနယးေ်မအတျငး့ ွငးခဲံၿပီ့ တရုတးအမ္ဳိ့သာ့ ှ ဦ့ဒဏးရာရ
ခဲံေၾကာငး့ တရုတးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ ေ်ပာချငးံရပုဂၢိဳလး Geng Shuang အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့သညး၈
တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ရာမြ တရုတး်ပညးတျငး့သို႔ ရျာသာ့၀ွွွ ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ အို့အိမးစျနး႔ချာခဲံသညးံ ဿ၄ွoေက္ား
ခနးမ
႔ ြာ မူဆယးၿမိဳ ႔ဒုကၡသညးစခနး့၁ခုတျငး ခုိလႈဵေနရသညး၈ တိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံှွ၂မိုငး မူဆယးကုနးသျယးဇဵုနယးေ်မကို ပိတး
ခဲံၿပီ့ ကုနးကာ့မ္ာ့ လမး့တျငးရပးတနး႔ေနခဲံရသညး၈ ှွ၂မိုငက
း ုနးသျယးမႈဇဵုသညး အေမရိကနးေဒ၍လာတႏြစးပြ္မး့မြ္ ၂ဘီယမး
ရရြိသညးံ ်မနးမာႏိုငးကုနးသျယးမႈ အခ္ကးအ်ခာက္သညးံ အႀကီ့မာ့ဆဵု့ေနရာ်ဖစးသညး၈
အစို့ရမြ အခ္ဳိ ႔လကးနကးကိုငးအုပးစုကို ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမြ ဖယးရြာ့ခ္ငးေသာေၾကာငးံ ်ပညးသူ႔စစး ၁ဦ့က ႏိုွငးဘာ
ဿှရကးတျငး တိုကးခိုကးမႈကိုစတငးခဲံ်ခငး့်ဖစး သညး၈ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့တျငး တိုကးပျဲမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနမႈေၾကာငးံ
တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအာ့လဵု့ လကးမြတးေရ့ထို့ရနး ႏိုငးငဵ
ေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၢဳိလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ တိိုကးတျနး့လိုကးသညး၈
ေ်မာကးပိုငး့ရြမး့်ပညးတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့က လဵုၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ တိုကးခိုကး
ႏိုွငးဘာဿွ ရကးေန႔က ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား KIA သညး တအာင္းပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတား
TNLA၇ ်မနးမာဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတး MNDAA၇ ရခိုငးတပးမေတားAAတို႔ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ကာ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့
မူဆယးႏြငးံ ကျတးခိုငးတို႔တျငး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ဌာနတခုနြငးံ ရဲႏြငးံတပးမေတားစခနး့ မ္ာ့အာ့ ထုိ့စစးဆငးတိုကးခိုကးခဲံသညး၈
ယငး့တိုကးပျဲတျငး ၅ဦ့ခနး႔ေသဆဵု့ၿပီ့ ဿ၆ဦ့ဒဏးရာရခဲံသညး၈ က္ညးဆနးအခ္ဳိ ႔မြာေရႊလီ်မစးေက္ား၊ တရုတးနယးေ်မအတျငး့
ွငးခဲံၿပီ့ တရုတးအမ္ဳိ့သာ့ ှဦ့ဒဏးရာရခဲံေၾကာငး့ တရုတးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ ေ်ပာချငးံရပုဂၢိဳလး Geng Shuang
အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့သညး၈ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ရာမြတရုတး်ပညးတျငး့သို႔ ရျာသာ့၀ွွွ ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ အို့
အိမးစျနး႔ချာခဲံသညးံဿ၄ွွေက္ားခနး႔မြာ မူဆယးၿမိဳ ႔ဒုကၡသညးစခနး့၁ခုတျငး ခုိလႈဵေနရသညး၈ တိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ှွ၂မိုငး မူ
ဆယးကုနးသျယးဇဵုနယးေ်မကိုပိတးေစခဲံၿပီ့ ကုနးကာ့မ္ာ့ လမး့တျငးရပးတနး႔ေနခဲံရသညး၈ ှွ၂မိုငးကုနးသျယးမႈဇဵုသညး တႏြစး
လ္ငး အနညး့ဆုဵ့အေမရိကနးေဒ၍လာ ၂ကုေဋရရြိသညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ကုနးသျယးမႈ အခ္ကးအ်ခာက္သညးံအႀကီ့မာ့ဆဵု့ေန
ရာ်ဖစးသညး၈ အစို့ရမြ အခ္ဳိ ႔လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့ကုိ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး မြခ္နးထာ့ေသာေၾကာငးံ လကးနကးကုိငး
အဖျဲ႔ ၁ဖျဲ႔ကႏိုွငးဘာဿှရကးတျငး တိုကးခိုကးမႈကိုစတငးခဲံ်ခငး့်ဖစး သညး၈ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့တျငး တိုကးပျဲမ္ာ့ ဆကးလကး
်ဖစးပျာ့ေနစဥး တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအာ့လဵု့ လကးမြတး
ေရ့ထို့ရနး ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၢဳိလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ တိိုကးတျနး့လိုကးသညး၈
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လူ႔အချငးံအေရ့
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒေအာကးတျငး အသေရဖ္ကးမႈ်ဖငးံ စျဲခ္ကးတငး တိုငၾး ကာ့်ခငး့ ပိုမိုတို့ပျာ့
ႏိုွငးဘာ၆ရကးေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြ႕ဲ ကThe Eleven Media Group(EMG)၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေဝၿဖိဳးတို႔အာ့ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုခဲံသညး၈
။ေန႔စဥးထုတးသတငး့စာႏြငးံ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ ခ္ဳပးNLD ရနးကုနးတိုငး့ၿမိဳ ႔ေတားွနး
ဦ့ၿဖိဳ့မငး့သိနး့သညး လာဘးစာ့မႈ တျငး ပါတးသကးေနေၾကာငး့ ေဆာငး့ပါ့ေရ့သာ့မႈေၾကာငးံ စျဲခ္ကးတငးခဵရသညး၈
ယငး့ေဆာငး့ပါ့တျငး အမညးေဖားမ်ပထာ့သညးံ အႀကီ့အကဲွနးႀကီ့တစးဦ့ အေမရိကနးေဒ၍လာတစးသိနး့တနး Patek
Philippe နာရီအာ့ ၿမိဳ ႔သစးစီမဵကိနး့အတျကး လတးတေလာတငးဒါႏိုငးခဲံသူထဵမြ လကးခဵရရြိသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈
နိုွငးဘာ၀ွရကးေန႔က ရနးကုနးအေရြ ႔အလယးပိုငး့ တာေမျၿမိဳ ႔နယးတရာ့ရဵု့မြ EMG၌ အာမခဵအာ့ ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈
ဦ့သန္းထြဋ္ေအာငးႏြငးံ ဦးေဝၿဖိဳးတို႔ကို အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးတျငး ဆကးလကးထိနး့ သိမး့ထာ့သညး၈ ဗဟိုတရာ့ရဵု့သို႔
အယူခဵဆကးလကးွငးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေရြ ႔ေန ဦ့ၾကညး်မငးံမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ဤအေတာအတျငး့မြာပငး ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဿဦ့အက္ဥး့ခ္ခဵရၿပီ့ ှဦ့ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရသညး၈ ႏိုွငးဘာ ှှ
ရကးေန႔က သမၼတေဟာငး့ဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကို လူမႈ႔စာမ္ကးႏြာတျငးဒစး
ဂ္စးတယး်ဖငးံ ေ်ပာငး့လဲထာ့သညးံဓါတးပဵုမ္ာ့တငးခဲံသညးံ ကိုလြဖုနး့အာ့ ရနးကုနးမရမး့ကုနး့ၿမိဳ ႔နယးတရာ့ရဵု့မြေထာငးဒဏး
ဿႏြစးခ္မြတးခဲံသညး၈ အ်ခာ့အမႈတခုမြာႏိွ
ု ငးဘာှ၄ရကးေန႔က ႏိုငးငဵေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူကိုရာ်ပညးံအာ့ ကာကြယးေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈငန
္ ြငးံ အ်ခာ့လႊတးေတားအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့အာ့ လူမႈကျနးယကးတျငး ပုတးခတးေစားကာ့မႈ
်ဖငးံ ရန္ကုန္တုိင္း ေမွာ္ဘီၿမိဳ ႔နယးမြ ်ပစးဒဏး၃လခ္ခဲံသညး၈ ရဵု့တငးစစးေဆ့ေဆာငးရျကးမႈ ၃လကာလတျငး အငး့စိိနးေထာငး
၉ ခ္ဴပးေနြာငးခဵခဲံရၿပီ့်ဖစးေသာေၾကာငး ကိုရာ်ပညးံသညး ပစးဒဏးခ္အၿပီ့တျငး လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ ႏိုွငးဘာ၀ရကးေန႔က
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပးအႀကီ့တနး့အရာရြိ ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းသညးလူမႈကျနးယကးတျငး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္
လိႈင္ ႏႈတးထျကးသငးံသညးဟု ေရ့သာ့မႈေၾကာငးံ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈
ႏိုွငးဘာအေစာပိုငး့ကာလတျငး ျပည္ေထာင္စုလႊတေ
္ တားဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္
ေရ့ေကာ္မရွငွ
္ ငးတဦ့က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအာ့ အမ္ာ့်ပညးသူ ေွဖနးမႈေၾကာငးံ ေကားမရြငးမြ ဥပေဒကို်ပနးလညးသဵု့
သပးရနး အစီအစဥးရြိေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
အို့အိမးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမြဳမ္ာ့
ထိုငး့နိုငးငဵမြ ေနရပး်ပနးဒုကၡသညးမ္ာ့ ်မနးမာ်ပညးတျငး အိမးဖို့မတတးႏိုငးသညးံ အခကးအခဲၾကဵဳေတျ႔
်မနးမာႏိုငးငဵတျငးေနထိုငးမစ
ႈ ာ့ရိတးမတတးႏိုငး သညးံအတျကး ထိုငး့ႏိုငးငဵမြ်ပနးပို႔လိုကးသညးံ ဒုကၡသညး၄ှဦ့မြာအခကးအခဲရငး
ဆိုငးေနရသညး(ေအာကးတုိဘာသတငး့လႊာကုိၾကညံး ပါ)၈ ရနးကုနးေဒသဆိုငးရာအစို့ရမြ ေနရပး်ပနးဒုကၡသညးမ္ာ့အတျကး
စီမဵအိမးယာမ္ာ့ကို ်မနးမာက္ပး၆.၅သနး့(အေမရိကနးေဒ၍လာ၄၁၂ွ) လကးငငး့၀ွရာခိုငးႏႈနး့ေပ့ေခ္၊ ၅ႏြစးေက္ားအရစး
က္အေၾကျ့စနစး်ဖငးံွယးယူႏိုငးရနးစီမဵေပ့ခဲံသညး၈ ်ပနးလညးေရာကးရြိလာသညးံ ဒုကၡသညးမ္ာ့သညး မရမး့ကုနး့ၿမိဳ ႔နယး
ကယးဆယးေရ့နြငးံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဦ့စီ့ဌာနကုနးေလြာငးရဵုေနရာတျငး ေခတၱခိုလႈဵရာအ်ဖစးေနထိုငးလ္ကးရြိသညး၈
လာမညးံႏြစးတျငး အစို့ရ၌ေနရပး်ပနးပို႔မအ
ႈ စီအစဥး ဒုတိယအသုတးအ်ဖစး ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇တာံခးခရိုငး နို႔ဖဒ
ို ုကၡသညးစခနး့မြ ဒုကၡ
သညး ှွွနီ့ပါ့ ထပးမဵေရာကးရြိလာမညးဟု ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညး၈
တပးမေတား
မရငးံက္ကးေသ့သညးံ ဒီမိုကေရစီအတျကး တပးးမေတားလိုအပးေနေသ့သညး
မရငးံက္ကးေသ့သညးံ ်မနးမာ်ပညးဒီမိုကေရစီကုိ ခုိငးခနး႔ေအာငးလုပးေဆာငးရနးအတျကး တပးမေတားသညး နိုငးငဵေရ့တျငးအ
ေရ့ႀကီ့ေသာ ပါွငးပတးသကးမႈ ဆကးလကးရြိေနဦ့မညးဟု ႏိုွငးဘာ၅ရကးေန႔က ဥေရာပသမဂၢစစးေရ့ေကားမတီအစညး့
အေွ့တျငး တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗုိလးခ္ဳပးမႈ့ႀကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
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စီပျာ့ေရ့
ကမၻာံကုနးအမြတတ
း ဵဆိပးမ္ာ့ UWSA ႏြငးံဆကးႏျယးမရ
ႈ ြိ
ႏိုွငးဘာဿ၅ရကးေန႔က အေမရိကနးစီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔မႈကို ေရြာငးလႊဲေက္ားလႊာ့၊UWSA ခဲမ်ဖဴမိုငး့ႏြငးံ ဆကးႏျယးေနသညးံ
ကုနးပစၥညး့ကျငး့ဆကးကုိ ရိုကးတာသတငး့ဌာနမြစဵုစမး့ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ အဆိုပါအစီရငးခဵစာတျငး ကမၻာံအေကာငး့ဆဵု့အမ္ာ့
သိ ကုနးအမြတးတဵဆိပးအခ္ဳိ ႔်ဖစးသညးံ Apple, Starbucks ႏြငးံ Tiffany&Coတို႔သညး တရုတးထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ ကုမၸဏီ
မ္ာ့ထဵမြကုနးပစၥညး့မ္ာ့ဝယးယူခဲံၿပီ့ ။တရုတးကုမၸဏီမ္ာ့သညး UWSAပိုငးသတၱဳတျငး့မြ ခဲမ်ဖဴမ္ာ့ကို တဆငးံွယးယူေန
ေၾကာငး့သိရသညး၈ အေမရိကနးသညးUWSA ကို မူ့ယစးေဆ့ကုနးသျယးမႈစျဲခ္ကး် ဖငးံ ဿွွ၀ခုႏြစး စီ့ပျာ့ေရ့အရ အေရ့ယူ
ပိတးဆို႔မႈေအာကးတျငး သတးမြတးထာ့ရြိခဲံသညး၈

ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
အေမရိကနးေဒ၍လာ ၄.၄၀ ကုေဋ ေထာကးပဵံကူညီမညးဟု ်မနးမာအာ့ ဂ္ပနးမြ ကတိ်ပဳ
ႏိုွငးဘာ ှရကးေန႔က ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ဂ္ပနးသို႔ေရာကးရြိစဥး ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈႏြငးံ ကူညီေထာကးပဵမႈတို႔အတျကး ဂ္ပနး
ွနးၾကီ့ခ္ဳပးရြငးဇိုအာေဘ့ႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈ ႏိုွငးဘာဿရကးေန႔က ဂ္ပနးမြကူညီေထာကးပဵံေ ငျ ယနး့၅ွွကုေဋကို (အေမ
ရိကနးေဒ၍လာ ၄.၄၀ကုေဋ) ်မနးမာ်ပညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး ၂ႏြစးေက္ား ေထာကးပဵံကူညီသျာ့မညးဟု
ွနးႀကီ့ခ္ဳပးရြငးဇိုအာေဘ့က ေၾကညာခဲံသညး၈
အစီရငးခဵစာမ္ာ့
“BURMA: END PROSECUTIONS FOR CRITICAL SPEECH” HUMAN RIGHTS WATCH
“BURMA: MASSIVE DESTRUCTION IN ROHINGYA VILLAGES” HUMAN RIGHTS WATCH
“BURMA: NEW WAVE OF DESTRUCTION IN ROHINGYA VILLAGES” HUMAN RIGHTS WATCH
“MYANMAR: IDP SITES IN KACHIN AND NORTHERN SHAN STATES (SEPTEMBER 2016)” UN
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS
“STILL ADRIFT: FAILURE TO PROTECT ROHINGYA IN MALAYSIA AND THAILAND”
REFUGEES INTERNATIONAL
“STORIES OF IMPACT: ROADS TO RECOVERY IN MYANMAR” GFDRR
“„THE FARMER BECOMES THE CRIMINAL‟: LAND CONFISCATION IN BURMA'S KAREN
STATE” HUMAN RIGHTS WATCH
“WORLD FOOD PROGRAMME MYANMAR OCTOBER - NOVEMBER 2016 OPERATIONAL
REPORT” WORLD FOOD PROGRAMME
“WFP MYANMAR SITUATION REPORT #03 - SITUATION IN NORTHERN RAKHINE STATE,
NOVEMBER 2016” WORLD FOOD PROGRAMME
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