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အမွတ္စဥ္ ၁၀၆

၂၀၁၅ ခုု ေအာက္တိုဘာလ

 NLD၇ ်ပညးတျငး့ႏြငးံႏိုငးငဵတကာမီဒီယာမ္ာ့တို႔မြ က္ယးက္ယး်ပနး႔
်ပနး႔ ေဝဖနးခဲံၾက်ပီ့ေနာကး ေ်မ်ပိဳမႈ၇ ေရၾကီ့မႈတို႔ေၾကာငးံ ႏုိဝငးဘာ
၅

ရကးေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ို

ေရႊ႕ဆိုငး့လုိကးရနး

အဆို်ပဳခ္ကးအာ့

ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး EC က ်ပနးလညးေ်ပာငး့လဲလိုကးသညး၈
 သို႔ေသားလညး့ EC က ေက့္ရျာအုပးစု ၃ွွ တို႔မြ မဲရဵုမ္ာ့ကိုဖ္ကး
သိမး့လုိကး်ပီ့

ဿွှွ

တျငး

ထိုသို႔ဖ္ကးသိမး့ခဵရေသာ

ေက့္ရျာအုပးစု ၁၄၅ အုပးစုသာရြိခဲံသညး၈
 တပးမေတား၌ရနးလိုမႈက

ဤသတငး့လႊာတျငး
ပငးမသတငး့ - ဿွှ၂ ခုေရျ့ေကာကးပျဲ
ဿ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ရႊ႕ဆိုငး့ရနးကို EC မြ်ပနးရုတး
သိမး့
၃ ဿွှ၂ တျငးေရျ့ေကာကးပပ
ျဲ ္ယးဖ္ကးမႈမ္ာ့လာ
၄ ပဋိပက၏မ္ာ့ကမဲဆျယး်ခငး့ကိုမတညးမ်ငိမး်ဖစးေစ
၁ အစို့ရေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ပဳထာ့သညးံအ
ဖဲ႔မ
ျ ္ာ့မြ မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့ကို်ခိမး့ေ်ခာကး

မဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့ကိုတာ့ဆီ့ခဲံကာ

၁ NLD အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့အာ့ပစးမြတးထာ့အၾကမး့ဖကး

အစို့ရမြေက္ာေထာကးေနာကးခဵေပ့ထာ့ေသာ ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့က

၂ ရဲကတကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံကိုယးစာ့လြယး

တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့မြ

မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့

်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံ်ပီ့

်ပညးသူ႔စစးအခ္ဳိ႔အာ့လညး့ ေရျ့ေကာကးပအ
ျဲ တျကး အထူ့ရဲအ်ဖစး
စုေဆာငး့ခဲံပါသညး၈
 ငြကးၾကီ့ေတာငးဒါ့ႏြငးံတုိကးခိုကးခဵခဲံရ်ပီ့ေနာကး ေဆ့ရဵုတျငးယခုအ
ထိတကးေရာကးကုသေနရေသာ

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး

ေလာငး့ကိုႏိုငးငဵလငး့အပါအဝငး NLD အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့ႏြငးံေထာကးခဵသူ
မ္ာ့မြာ ထိုအၾကမး့ဖကးတိုကးခုိကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ဒါဏးရာရမႈမ္ာ့၇
်ခိမး့ေ်ခာကးခဵရမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ခဲရ
ံ သညး၈

ေလာငး့မ္ာ့ကိုဖမး့ဆီ့
၆ USDP ႏြငးံ မဘသ တို႕ခ္ိတးဆကးမႈအာ့ေကာငး့
ေအာငးလုပး
၆ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈနညး့လမး့
မ္ာ့
၇ ေဒ၍စုက ဿွှ၃ ေခါငး့ေဆာငးမႈအတျကးစီစဥး၇
USDP ကဦ့သိနး့စိနးကိုေထာကးခဵ
၈ ်ပညးပမဲမ္ာ့သနး့ခ္ီေပ္ာကးဆဵု့
၈ ၾကိဳတငးမဲအေပ၍်ပညးတင
ျ း့မြပူပနးမႈမ္ာ့

 စစးကိုးငး့တိုငး့၇ မဵုရျာတျငး NLD အာ့ေထာကးခဵသညးံ လူထုလႈပးရြာ့

၉ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ စာငးံၾကညံးေလံလာသူမ္ာ့ေစ

မႈအာ့ အေထာကးအပဵံေပ့သညးံအတျကး NLD တကးၾကျလႈပးရြာ့

လႊတး

သူမ္ာ့အာ့

၁၀ အထူ့ရဲ ၁ွွွွ ကိုေလံက္ငးံေပ့

်ငိမး့ခ္မး့စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့

ဥပေဒပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ ရဲကဖမး့ဆီ့တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံသညး၈ ဿွှ၁ ခု

်မနးမာႏုိငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့

ဒီဇငး

၁၁

ဘာလက

တသီ့ပုဂၐလ

ဆႏၵ်ပမႈတခုတျငးပါဝငးခဲံသညးံအတျကး
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့

်မတးႏုခိုငးအာ့ဖမး့ဆီ့်ပီ့ အငး့စိနးေထာငးသို႔ပို႔လိုကးသညး၈
ႏုိငးရနးအတျကး

ဘာသာေရ့အာ့လျတးလျတးလပးလပးပငးအသဵု့ခ္ခဲံ

ေရ့လကးမြတးထို့
၁၃ NCA လကးမြတးမထို့သူမ္ာ့ကိုတပးမေတားမြ

 ဘုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့သညး
ႏုိငးငဵေရ့ကိုလႊမး့မို့

မ်ပညးံစဵုေသာတႏုိငးငဵအႏြဵ႔လဵု့အပစးအခတးရပးစဲ

ကာ

လကးတုနး႔်ပနး
ှ၅ အရပးသာ့အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့
လူ႔အချငးံအေရ့

မျတးစလငးမ္ာ့အေပ၍အမုနး့တရာ့မ္ာ့်ဖစးေပ၍လာေစရနး

ှ၆ ေဖံစးဘတ
ျ း်ဖိဳချဖ
ဲ မး့ဆီ့မႈ

လႈဵ႕ေဆားခဲံ်ပီ့ NLD အာ့ ဂုဏးသိက၏ာညဳိ့ရနးလုပးေဆာငးခဲံၾက

ှ၇ လကးပဵတနး့အစီရငးခဵစာ

သညး၈

ှ၇ ေပါငး့ေလာငး့ေရကာတာခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ - အစီ

 ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့နီ့ကပးလာစဥးတျငး

မဲဝယး်ခငး့၇ဂုဏးသိက၏ာ

ညဳိ့ႏျမး့ေအာငး်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံအ်ခာ့ေမ့ချနး့ထုတးဖျယးရာနညး့

ရငးခဵစာ
ႏုိငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
ှ၈ UNGA သိ႔ု UNSR ၌ေၾက်ငာခ္ကး
စီ့ပျာ့ေရ့
ှ၉ CBM ကႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျလဲလြယးမႈလိုငးစငးမ္ာ့
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လမး့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့စျတးစမ
ျဲ ႈမ္ာ့က ေရျ့ေကာကးပအ
ျဲ ာ့ဆကး လကးထိခိုကးေစေနခဲံသညး၈
 မြတးပဵုတငး်ခငး့အတာ့အဆီ့မ္ာ့၇ မဲစာရငး့အမြာ့မ္ာ့ႏြငးံမဲလကးမြတးေပ္ာကးဆဵု့မႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ေနစဥးတျငး ေစာငးံၾကညးံ
ေလံလာမႈမရြိေသာ ၾကိဳတငးမဲေပ့မႈမ္ာ့သညး ်ပညးပတျငးေရာ၇ ႏုိငးငဵတျငး့မြာပါစတငးခဲံသညး၈
 ်မနးမာႏုိငးငဵမြတိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့၌ တဝကးထကးနညး့သညးံ လကးနကးကိုငး ၅ ဖျ႔ႏ
ဲ ြငးံ ေန်ပညးေတား
(အစို့ရ) တို႔သညး တႏုိငးငဵလဵု့အႏြဵ႔အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီမႈ NCA ကိုလကးမြတးထို့ခဲံၾကသညး၈ တခ္ိနး
တညး့တျငးပငး

အစို့ရတပးမေတားသညး

လကးမြတးမထို့သညးံအဖျဲ႔မ္ာ့အာ့

အဓိကထို့စစးမ္ာ့်ဖငးံအပစးေပ့ခဲံ်ပီ့

အရပးသာ့ ၂ွွွ ခနး႔အထိကို အုိ့အိမးမ္ာ့မြစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ေစခဲံ်ပီ့ မဲရဵုမ္ာ့ကိုလညး့ပယးဖ္ကးခဲံသညး၈
 အာဏာပိုငးမ္ာ့က လူမႈေရ့မီဒီယာအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့ကို ်ဖိဳချမ
ဲ ႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံ်ပီ့ လူေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့အာ့ ေဖံစးဘျတး
တျငးတငးသညးံပို႔စးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ဖမး့ဆီ့ခဲံကာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ်ဖစးေသာ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒႏြငးံရာဇဝတး
ပုဒးမမ္ာ့တုိ႔်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံၾကသညး၈
 UN

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာလူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနးယျနးဟီလီ့က

မဲေပ့ချငးံတာ့ဆီ့ပိတးပငးမႈမ္ာ့ႏြငးံအချငးံအေရ့

ကနး႔သတးမႈမ္ာ့သညး လျတးလပး၊တရာ့မြ္တသညးံေရျ့ေကာကးပ်ျဲ ဖစးလာေစမညးံ အလာ့အလာအေပ၍ သဵသယမ္ာ့
်ဖစးေပ၍ေစပါသညးဟု UN အေထျေထျညီလာခဵတျငး ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ပငးမသတငး့ - ဿွှ၂ အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲ
ေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ ကားမရြငးက ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ရႊ႕ဆိုငး့်ခငး့အာ့်ပနးလညးေ်ပာငး့လဲခဲံ
ေအာကးတိုဘာလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး EC ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့က မၾကာေသ့ခငးက ေ်မ်ပိဳမႈ၇ေရၾကီ့
မႈတို႔ေၾကာငးံ ႏုိဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔ေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ို EC မြေရႊ႕ဆိုငး့ရနးစဥး့စာ့ေနပါသညးဟု ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ ၄ ခုအာ့
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP၇ အမ္ဳိ့သာ့တို့ တကးေရ့ပါတီ NDP၇ ်မနးမာံလယး
သမာ့မ္ာ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ပါတီ MFDP တို႔ကသေဘာတူလကးခဵခဲ်ပီ့ ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ ANP၇ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီ
အငးအာ့စု NDF၇ တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လဵု့ညီညႊတးေရ့ပါတီ NUP တို႔က EC ၌ဆဵု့်ဖတးခ္ကးအတုိငး့လုပးေဆာငးပါမညးဟု
ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ အမ္ဳိ့သာ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD က ရကးေနာကးဆုတးမညးံကိစၥကို်ပငး့ထနးစျာကနး႔ကျကးခဲံသညး၈
NLD

ႏြငးံ

်ပညးတျငး့၇်ပညးပမီဒီယာမ္ာ့ထဵမြ

မ္ာ့်ပာ့လြေသာေဝဖနးပစးတငးမႈ
မ္ာ့ႏြငးံစိတးရႈပးေထျ့မႈမ္ာ့ေပ၍ေပါကးလာခဲံ်ပီ့
ထိုညေနပိုငး့တျငးပငး
်ပနးရုတးသိမး့လိုကး်ပီ့

EC

က

ေနာကး
။တို႔၌အဆို်ပဳခ္ကးကို

ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့ကုိစီစဥးထာ့

က္ငး့ပသျာ့ပါမညးဟု

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

သညးံအတိုငး့
သို႔ေသားလညး့

ကခ္ငး်ပညးနယး၇ကရငး်ပညးနယး၇မျနး်ပညးနယး၇ရြမး့်ပညးနယးႏြငးံ

ပဲခူ့တိုငး့

တိို႔မြ ေက့္ရျာအုပးစုရာေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔တျငး ေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့အာ့ဖ္ကး
သိမး့ရနးအတျကး မူလကခ္မြတးခဲံေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးအတိုငး့ပငး EC မြ
လုပးေဆာငးခဲံသညး၈ [ဿွှွ မြာထကး ဿွှ၂ တျငး မဲဆႏၵနယးမ္ာ့ကိုပိုမို

ပယးဖ္ကး တျငးၾကညးံပါ၈]
EC ၌ပဵုမြနးမဟုတးေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးက ေဝဖနးမႈမ္ာ့စျာကို်ဖစးေပ၍ေစခဲံ
ပါသညး၈ NLD ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဦ့ဝငး့ထိနးက EC ၌ေနာကး်ပနး
လြညးံမႈသညး ။အာ့ရႈတးေထျ့ေဝဝါ့သျာ့ေစခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ
ANP

ေခါငး့ေဆာာငး

်ပဳလုပးမႈ၌

ဦ့ေအ့သာေအာငးကလညး့

ထိုသို႔ေရႊ႕ဆိုငး့ရနး

တကယးံေနာကးကျယးကအေၾကာငး့အရငး့ခဵကို

ေၾကာငး့ေမ့ချနး့ထုတးခဲံသညး၈
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သိလို

ဿွှွ မြာထကး ဿွှ၂ တျငး မဲဆႏၵနယးမ္ာ့ကိုပိုမိုပယးဖ္ကး
ေအာကးတိုဘာလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး EC က လဵု်ခဵဳေရ့အာမခဵခ္ကးမရြိေသာေၾကာငးံဟုဆိုကာ
ေက့္ရျာအုပးစုေပါငး့ ၃ွွ ခနး႔တို႔တျငး ေရျ့ေကာကးပမ
ဲျ ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ကို ပယးဖ္ကးခဲံ်ပီ့ အမ္ာ့စုမြာကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယး
မ္ာ့တျငး်ဖစးကာ ။သညး ဿွှွ ခုႏြစးက ပယးဖ္ကးခဲံေသာေက့္ရျာအုပးစု ၁၄၅ အုပးစုထကး သိသိသာသာပိုမိုေန်ပီ့ ထို
အခ္ကးကို EC ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့က ်ငငး့ပယးခဲံပါသညး၈
ကခ္ငး်ပညးနယးေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ခမ
ျဲ ြ အရာရြိမ္ာ့၌အဆိုအရ ်ပညးနယးတျငး့ရြိ ်မိဳ႕နယး ှှ ခုမြ ေရျ့ေကာကးပျဲ
ပယးဖ္ကးလိုကးေသာ ေက့္ရျာအုပးစု ဿှဿ အုပးစု၌အမ္ာ့စုမြာ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား KIA မြ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့
ေသာေဒသမ္ာ့်ဖစးကာ အဓိကအာ့်ဖငးံ အငးဂ္ာယနး့၇ ဆျမးပရာဘျမး၇ မို့ေမာကးႏြငးံဝိုးငး့ေမားမဲဆႏၵနယးမ္ာ့်ဖစးသညးဟု
သိရြိရသညး၈ ထိုေဒသမ္ာ့သညး ကခ္ငးႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အာ့ ေထာကးခဵမႈအာ့ေကာငး့သညးံေဒသမ္ာ့်ဖစးကာ အဓိပၸါယး
မြာ ထိုဆဵု့်ဖတးခ္ကးေၾကာငးံ ကခ္ငးပါတီမ္ာ့အာ့အမြနးတကယးရိုကးခတးသျာ့ေစပါသညးဟု ကခ္ငး်ပညးနယးဒီမိုကေရစီ
ပါတီေခါငး့ေဆာငးဦ့မနနးတူ့ဂ္ာ၌ အဆိုအရသိရြိရသညး၈
လကးနကးကိုငး်ပႆနာမ္ာ့မရြိခဲံေသားလညး့ ပဲခူ့တိုငး့မြေက့္ရျာအုပးစု ၁ှ အုပးစုႏြငံး ကရငး်ပညးနယးမြ ၆၁ အုပးစုတို႔တျငး
လညး့ ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့ကိုပယးဖ္ကးခဲံပါသညး၈ ေရျ့ေကာကးပအ
ျဲ ရာရြိမ္ာ့က ဿွှွ တျငး ပဲခူ့တိုငး့၉ ေရျ့ေကာကးပျဲ
ပယးဖ္ကးသညးံ ေက့္ရျာအုပးစုမရြိခဲံေသားလညး့ ေက္ာကးၾကီ့်မိဳ႕နယးႏြငးံေရႊက္ငး်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး မတညးမ်ငိမး်ဖစးခဲံကာ
ထိုအခ္ိနးကတညး့က ရျာအမ္ာ့အ်ပာ့တျငးလူမ္ာ့ေနထိုငးႏိုငး်ခငး့မရြိခဲံပါဟု ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU အာ့
အပစးတငး၊ ရြငး့လငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ မျနး်ပညးနယး၇ဘီ့လငး့်မိဳ႕နယးမြ ေဘာေနားခေက့္ရျာအုပးစုတျငးလညး့ ေရျ့
ေကာကးပျက
ဲ ိုပယးဖ္ကးခဲံသညး၈
ကရငး်ပညးနယး၇ၾကာအငး့ဆိပးၾကီ့်မိဳ႕နယးမြ အ်ခာ့အာဏာပိုငးမ္ာ့၌ေဝဖနးေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့ကို ထပးဆငးံလုိကးကာ [ဿွှ၂

ခုစကးတငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ေက့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့ဦ့ေက္ားစျာက ေအာကးတိုဘာ ဿွ ရကး
က်ပဳလုပးေသာ အငးတာဗ္ဴ့တခုအတျငး့၉ သူတို႔ေဒသမြအေ်ခအေနမ္ာ့ မလဵုမ်ခဵဳ်ဖစးေနသညးဆို်ခငး့မြာမဟုတးပဲ ေရျ့
ေကာကးပျပ
ဲ ယးဖ္ကးရနးလညး့သငးံေတားမႈမရြိပါ၇ အထူ့သ်ဖငးံ KNU ႏြငးံ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ေသာ တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအ
ခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCA အသစးရြိေနသညးံအခ္ိနးတျငးပို၊မသငးံေတားပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈
ယခငးေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့မြာကဲံသုိ႔ပငး [ဿွှ၂ ခု်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] EC ကရြမး့်ပညးနယး်မိဳ႕နယး ၂ ခုလဵု့တျငး
ေရျ့ေကာကးပျမ
ဲ ္ာ့ ပယးဖ္ကးလိုကးေၾကာငး့အတညး်ပဳခဲံသညး၈ ထို်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြာ ပနးဆနး့၇ မို့ေမာကး၇ နမးံပနး၇ ပနး
ဝမးႏြငးံမိုငး့လာ့တို႔်ဖစးၾကပါသညး၈ ေရြ႕မြ်မိဳ႕နယးေလ့ခုတို႔မြာ ညီညႊတးေသာ ဝ ်ပညးတပးမေတား UWSA က ထိနး့ခ္ဳပး
ထာ့ကာ ေနာကးဆဵု့်မိဳ႕နယးတခုကို အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား NDAA ကထိနး့ခ္ဳပးထာ့်ပီ့ ထို
တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး ဿ ဖျ႔လ
ဲ ဵု့မြာ NCA ညြိႏႈိငး့မႈတျငး ပါဝငးပတးသကး်ခငး့မရြိၾကေပ၈ မိုငး့ယနး့၇မိုငး့ေယာငး့၇မကး
မနး့၇မိုငး့ခတး၇မိုငး့တဵု၇ကုနး့ၾကမး့၇မူဆယးႏြငးံမနးတဵု်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ေက့္ရျာအုပးစု ၂၃ အုပးစုတို႔တျငးလညး့ ေရျ့ေကာကးပျမ
ဲ ္ာ့
ပယးဖ္ကးခဲံၾကသညး၈
ရနးလိုတိုကးခိုကးေနမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ရြမး့်ပညးနယး၇မိုငး့ရႈ့၇ေက့္သီ့၇တနး႔ယနး့်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး [အစို့ရတပးမေတားကအပစး

မရပးေသာအုပးစုမ္ာ့အာ့ထို့စစးမ္ာ့တို့်မြငးံ တျငးၾကညံးပါ၈] ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့မ်ပဳလုပးပဲ ရပးဆိုငး့ထာ့ပါရနးႏြငးံ ေနာကး
ဆကးတျစ
ဲ ာ်ဖငးံ ထိုေဒသမ္ာ့တျငးတညး်ငိမးမႈ်ပနးလညးရြိသျာ့ပါမြ ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့်ပနးလညး်ပဳလုပးပါရနးတို႔ကို ရြမး့အမ္ဳိ့
သာ့မ္ာ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ SNDP မြ EC အာ့ပနးၾကာ့ခဲံသညးဟု ေအာကးတုိဘာလ ှ၆ ရကးေန႔ထုတး အစို့ရသတငး့
စာ Global New Light of Myanmar တျငးေဖား်ပထာ့သညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးမြ မိုငး့ရႈ့
ႏြငးံေက့္သီ့်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငးေရာ တနး႔ယနး့ႏြငးံဟိုပနး်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ရပးကျကးႏြငးံေက့္ရျာအုပးစု ၂ွ တျငးပါ ေရျ့ေကာကးပျဲ
မ္ာ့ ပယးဖ္ကးလိုကးေၾကာငး့ EC မြေၾက်ငာခဲံသညး၈ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ေရာ ရြမ့း်ပညးနယးအစို့ရႏြငးံ
သကးဆုိငးရာ EC ေကားမရြငးခမ
ဲျ ္ာ့ကပါ ထိုဆဵု့်ဖတးခ္ကးကိုေထာကးခဵခဲံၾကပါသညးဟု ထိုပယးဖ္ကးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့
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EC ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့က ေန်ပညးေတားတျငး ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔က အေၾကာငး့်ပေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ပယးဖ္ကးမႈ
မ္ာ့ေၾကာငးံ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားမြ ေရျ့ခ္ယးခဵေနရာ ၀၀ွ တို႔အနကး အနညး့ဆဵု့ ၄ ေနရာလစးလပးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈
မေသခ္ာမေရရာေသာေရျ့ေကာကးပအ
ျဲ ေ်ခအေနမ္ာ့ပဋိပက၏ေဒသမ္ာ့တျငးဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေန
အစို့ရတပးမေတားႏြငးံသေဘာတူညီခ္ကးရရြိ်ပီ့ေနာကး [ဿွှ၂ ခုစကးတငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ရြမး့
်ပညးနယး၇ ်မိဳ႕နယး ှဿ ခုတျငး မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့မ်ပဳလုပးရနး အၾကဵ်ပဳထာ့ခ္ကးအာ့ ရုတးသိမး့လိုကး်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ေဖား
်ပထာ့သညးံစာကို ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ရြမး့်ပညးနယးတပးမေတား RCSS/SSA-S မြ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ
မ္ာ့အာ့ ေအာကးတိုဘာလ ှ ရကးေန႔တျငးေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ မဲဆျယးစညး့ရဵု့မညးံအစီအစဥးအာ့ ။တို႔အဖျ႔ဲ
သုိ႔ အသိေပ့ထာ့ပါရနး ပနးၾကာ့ခဲံသညး၈ ရနးလိုတိုကးခိုကးမႈမ္ာ့သညး မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့မႈအစီအစဥးမ္ာ့ကိုအေႏြာကးအ
ယြကး်ဖစးေစ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး လဵု့ဝရပးတနး႔သျာ့ေစ်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေစပါသညးဟု ပါတီမ္ာ့မြလႊျတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့
မ္ာ့က ပစးတငးေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ တႏုိငးငဵလဵု့အႏြဵ႔အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCA အာ့လကးမြတးေရ့
ထို့ခဲသ
ံ ူမ္ာ့ႏြငးံေတ႔ျဆဵုပအ
ျဲ ်ပီ့ ေအာကးတိုဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး EC ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့က RCSS/SSA-S တပးဖျ႔ဲ
မ္ာ့လႈပးရြာ့ေနသညးံ ရြမး့်ပညးနယးေဒသမ္ာ့တျငး ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့်ပဳလုပးမညး်ဖစး်ပီ့ ထိုေဒသမ္ာ့တျငး တုိကးပမ
ျဲ ္ာ့မ်ပဳ
လုပးပါရနး အစို့ရတပးမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့သျာ့မညးဟု သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ ကတိေပ့ခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ှ၃ ရကးေန႔အထိတျငး ်ပငး့ထနးေသာတိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ႏြငးံအသျာ့အလာကနး႔သတးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ အခ္ဳိ႕လႊတး
ေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့မြာ မဲဆယ
ျ းမႈစတငးရနးပငး အတာ့အဆီ့်ဖစးေနၾကရ်ပီ့ အထူ့သ်ဖငးံ်မစးၾကီ့နာ့၇ မို့ညြငး့
ႏြငးံ ဗနး့ေမား်မိဳ႕နယးတဝိုကးတုိ႔တျငး်ဖစးပါသညး၈ လဵု်ခဵဳေရ့စို့ရိမးရမႈႏြငးံခရီ့လမး့ပနး့ခကးခဲမႈတို ႔ေၾကာငးံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စု
ၾကညးသညး ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဖာ့ကနး႔၇တႏိုငး့၇မနးစီႏြငးံမို့ေမာကး်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့ေရ့်ပဳလုပးရနးအစီအစဥးကို
ဖ္ကးသိမး့လိုကးေၾကာငး့ ေအာကးတိုဘာလ ှ ရကးေန႔တျငး သတငး့ရရြိခဲံပါသညး၈ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား
KIA၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU၇ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA တုိ႔က ေရျ့ေကာကး
ပျေ
ဲ န႔ကို အေႏြာကးအယြကးေပ့မညးမဟုတးပဲ ထိုအစာ့သူတို႔၌အငးအာ့မ္ာ့ကို ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအတျကး အာ့
စိုကးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေအာကးတိုဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
အစို့ရေက္ာေထာကးေနာကးခဵေပ့ထာ့ေသာတိုငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့ကမဲဆႏၵရြငးမ္ာ့ကို်ခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့၇
အပစးေပ့်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပး
ေအာကးတိုဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ ဝ ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ေဒသမြ ရျာသာ့မ္ာ့အာ့ “ဝ အမ္ုဳိ့သာ့ညီ
ညႊတးေရ့ပါတီ” WNUP ကိုမဲမေပ့ရနး်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံ်ပီ့ ထို်ခိမး ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ကို အစို့ရမြေက္ာေထာကးေနာကးခဵေပ့ထာ့
ေသာ “ဝ ဒီမိုကရကးတစးပါတီ” WDP မြ်ပဳလုပးသညးဟု စျတးစမ
ျဲ ႈမ္ာ့ထျကးေပ၍ခဲံကာ အိမးမ္ာ့မြေမာငး့ထုတးခဵရမညးဟူ
ေသာ

်ခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့လညး့ပါဝငးသညးဟု

သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈

ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့

ပအို ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ၇ဟိုပဵု့၇ဆီဆိုငး၇ပငးေလာငး့်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြေဒသခဵမ္ာ့မြာအစို့ရမြေက္ာေထာကးေနာကးခဵ
ေပ့ထာ့ေသာ

ပအို အမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔

PNO

်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့ထဵမြာ

်မငးံတကးလာေသာ

ဖိအာ့မ္ာ့ေအာကးသို႔ေရာကးရြိေနခဲံရကာ ထိုအဖျဲ႔က အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD အာ့ မေထာကးခဵရနးအတျကး
မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံ်ပီ့

PNO

ပါတီအလဵကို

မလႊငးံ

သညးံအိမးမ္ာ့အာ့

ေငျဒါဏးရိုကးခဲံသညးဟု

စျတးစျမ
ဲ ႈမ္ာ့လညး့ရြိခဲံသညး၈
NLD အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့ႏြငးံေထာကးခဵသူမ္ာ့အာ့ၾကမး့ဖကးတိုကးခုိကးမႈမ္ာ့
ေအာကးတိုဘာလ ှဿ ရကးေန႔တျငး အခ္ဳိ႕မြာ်ပညးေထာငးစုၾကံဵခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP တဵဆိပးပါ ေခါငး့စညး့မ္ာ့
ဝတးဆငးထာ့သညးံ အမ္ဳိ့သာ့ ၀ွ ခနး႔တို႔သညး ကခ္ငး်ပညးနယး၇ခ္ီေဖျ်မိဳ႕နယးမြ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD အဖျ႔ဲ
ဝငးမ္ာ့ အိပးေပ္ားေနသညးံေနရာမ္ာ့သို႔ ခ္ဳိ့ေဖာကးဝငးေရာကးခဲံ်ပီ့ ၀ွွွွွွ က္ပး (US ေဒ၍လာဿ၀၀၂) ဖို့ခနး႔ရြိပစၥညး့
မ္ာ့အာ့ ပ္ကးစီ့ေစခဲံကာ NLD အဖျဲ႔ဝငးအခ္ဳိ႕အာ့ရိုကးႏြကးခဲံ်ပီ့ ထိုေနရာမြထျကးမသျာ့ပါက ေသနတး်ဖငးံပစးမညးဟု ်ခိမး့
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ေ်ခာကးခဲံသညး၈ NLD ေထာကးခဵသူမ္ာ့က ဝငးေရာကးလာသူမ္ာ့သညး အစို့ရမြေက္ာေထာကးေနာကးခဵေပ့ထာ့ေသာ
ဒီမိုကရကးတစးတပးမေတားသစး - ကခ္ငး NDA-K အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့်ဖစးမညးဟု သဵသယရြိခဲံကာ ထိုအဖျဲ႔သညး ကခ္ငး်ပညးနယး၇
အခ္ဳိ႕ေဒသမ္ာ့တျငး NLD ၌မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့်ခငး့မ္ာ့ကို တာ့ဆီ့ပိတးပငးရနး မၾကာေသ့ခငးကၾကိဳ့စာ့ခဲံၾက်ပီ့ [ဿွှ၂ ခု

စကးတငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညးံပါ၈] ကခ္ငး်ပညးနယးညီညႊတးေရ့ႏြငးံဒီမိုကေရစီပါတီ UDPKS ကိုလညး့အ
ပစးတငးခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔က်ပဳလုပးေသာအငးတာဗ္ဴ့တခုတျငး လကးရြိတသီ့ပုဂၐလလႊတးေတား
ကိုယးစာ့လြယးလညး့်ဖစးေသာ NDA-K ်ပညးသူ႔စစးေခါငး့ေဆာငးဦ့စခုနးတိနး႔ယိနး့က NLD ၌မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့မႈသညး
ေဒသတျငး့ မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့ကို ထိေရာကးစျာပ္ကးစီ့ေစ်ပီ့ သူ၌ေဒသကလညး့ အ်ခာ့ပါတီမ္ာ့ေၾကာငးံတညး်ငိမးမႈ
ပ္ကးစီ့်ခငး့ကို ေထာကးခဵမညးမဟုတးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး NLD အာ့ အ်ခာ့အၾကမး့ဖကးတိုကးခုိကးမႈတခု ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ရနးကုနး၇သာေကတ
်မိဳ႕နယးမြ NLD မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့မႈတခုအာ့ ဒါ့ကိုငးထာ့သူ အမ္ဳိ့သာ့တစုမြတိုကးခုိကးခဲံၾကကာ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး
ေလာငး့ကိုႏိုငးငဵလငး့ကို ်ပငး့ထနးစျာဒါဏးရာရေစခဲံ်ပီ့ အ်ခာ့ NLD အဖျ႔ဝ
ဲ ငးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို အႏၱာရာယး်ဖစးေစခဲံ
သညး၈ ယခုအခ္ိနးအထိတျငး ရဲမ္ာ့က တိုကးခိုကးမႈအတျကး သဵသယရြိသူ ၀ ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့ထာ့ကာ လႊတးေတားကိုယးစာ့
လြယးေလာငး့မြာမူ ေဆ့ရဵုေပ၍တျငး်ပနးလညးသကးသာလာ်ပီ်ဖစးပါသညး၈ ထိုတိုကးခိုကးမႈသညး ေအာကးတိုဘာလတျငး
သတငး့ရရြိေသာ NLD အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့ႏြငးံေထာကးခဵသူမ္ာ့အာ့ ေစားကာ့တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့စျာအနကး တခု်ဖစးခဲံပါသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ဿ - ဧရာဝတီတိုငး့၇ ေ်မာငး့်မ်မိဳ႕နယးတျငး စကးတငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔က ေဒသခဵေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကား
မရြငး EC အဖျ႔ခ
ဲ ေ
ျဲ ခါငး့ေဆာငးတဦ့က NLD ပါတီဝငးတဦ့အာ့ ေစားကာ့ခဲံသညးဆိုေသာကိစၥကို ပါတီမြတရာ့ဝငးတိုငး
ၾကာ့ထာ့သညးဟု NLD အဖျ႔ဝ
ဲ ငး ဦ့ဝငး့်မငးံက မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ၀ - ရနးကုနးမြမဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့ေရ့လႈပးရြာ့မႈအတျငး့ သူမအာ့ေထာကးခဵသူမ္ာ့ကိုအတိုကးခုိကးခဵခဲံရ်ပီ့
ေနာကး NLD လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေဒ၍ဆူဇနးနာလြလြစို့က သူမ၌လဵု်ခဵဳေရ့အတျကး စို့ရိမးေနရပါသညးဟု သ
တငး့မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၁ - မႏၱေလ့တိုငး့၇ေပ္ားဘျယး်မိဳ႕နယးတျငး NLD ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အုပးစုတစုအာ့ ေဒသခဵမ္ာ့
ကတိုကးခိုကးခဲံၾကသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၂ - စစးကိုငး့တိုငး့၇ဝကးလကး်မိဳ႕နယး၇သစးဆိမးံၾကီ့ေက့္ရျာမြ ေက္ာငး့အုပးၾကီ့က NLD အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့
အာ့ ၾကိဳဆိုခဲံသညးံအတျကး သူ၌ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ရိုကးႏြကးခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၄ - ေန်ပညးေတား၇ဒက၏ိဏသီရိ်မိဳ႕နယး၇ရျာတရျာတျငး NLD မဲဆယ
ျ းလႈပးရြာ့မႈအာ့ မညးသူမညးဝါမြနး့
မသိရေသာ ေမားေတားဆိုငးကယးသမာ့မ္ာ့က ေလ့ချ်ဖငးံပစးခတးတိုကးခုိကးခဲံသညးံအတျကး လူအမ္ာ့အ်ပာ့ဒါဏးရာရ
ရြိသျာ့ခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ USDP အဖျ႔ဝ
ဲ ငး ဦ့ညႊနး႔တငး၌သာ့ ဿ ဦ့အာ့ ထိုတိုကးခုိကးမႈအတျကး
စစးေဆ့ေမ့ ်မနး့လ္ကးရြိသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ဿှ - ဧရာဝတီ်မိဳ႕နယး၇မအူပငး်မိဳ႕နယး၇ NLD ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ အာငးႏုိငးေရ့မနးေနဂ္ာ ကိုသနး႔ဇငးလတး
အာ့ USDP ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ အာငးႏုိငးေရ့မနးေနဂ္ာ ဦ့စိနးလႈိငးကတိုကးခိုကးခဲံသညး၈
်ငိမး့ခ္မး့စျာစုရဵု့မႈအတျကးအတိုကးအခဵပါတီမြတကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ဖမး့ဆီ့ခဵရ
ႏုိငးငဵေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့သညး ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵထုတးေဖား်ခငး့မ္ာ့အ
တျကး ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံၾကရသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ှှ ရကးေန႔တျငး စစးကိုငး့တိုငး့၇မဵုရျာ်မိဳ႕၉ ဆုိကးကာ့သမာ့မ္ာ့မြက္ငး့
ပ်ပဳလုပးသညးံ NLD ေထာကးခဵပအ
ျဲ ာ့ ကူညီေပ့ခဲံသညးံအတျကး လူ ၁ ဦ့အာ့ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံ
လယး်ခငး့ဥပေဒ ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံသညး၈ ဖမး့ဆီ့ခဵရသူမ္ာ့တျငး ေဖံစးဘျတးပို ႔စးတခုအတျကး ယခုႏြစးေဖေဖားဝါရီ
လက ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရဘူ့သညးံ အလျတးဓါတးပဵုဆရာကိုေအာငးေနမ္ဳိ့ [ဿွှ၂ ခုေဖေဖားဝါရီလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငး
ၾကညံးပါ၈]၇ NLD စစးကိုငး့တုိငး့ရဵု့မြ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ အာငးႏိုငးေရ့အဖျဲ႔ဝငးကိုေနသီဟ တို႔ႏြငးံအတူ ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျ
လႈပးရြာ့သူ ဿ ဦ့လညး့ပါဝငးပါသညး၈
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လကးပဵေတာငး့ (မဵုရျာ) ေၾက့နီမိုငး့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ ရဲမြအေသပစးခတးခဲံ်ခငး့အေပ၍ ဿွှ၁ ခုဒီဇငးဘာလတျငး်ပဳလုပး
သညးံ ရနးကုနးဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပပျ၉
ဲ ပါဝငးခဲံသညးံအတျကး ပဲခူ့တိုငး့၇်ဖဴ့မဲဆႏၵနယး တသီ့ပုဂၐလကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ေဒ၍
်မတးႏုခိုငးအာ့ ေအာကးတိုဘာလ ှ၃ ရကးေန႔၉ အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးတျငး ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈ သူမအာ့်ငိမး့
ခ္မး့စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅၇ ရာဇဝတးမႈပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ှ၁၄၇ ၀၂၀၇ ၂ွ၂ (ခ) တို႔်ဖငးံ
တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံသညး၈ ေမလတျငး အ်ခာ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကိုထိုပုဒးမမ္ာ့်ဖငးံပငး တရာ့စျဲဆိုေထာငးခ္ခဲံ်ပီ့်ဖစး်ပီ့ ေဒ၍်မတးႏုခိုငး
မြာလညး့ထိုဆႏၵ်ပပျ်ဲ ပီ့ကတညး့က ရဲမ္ာ့လကးမြထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးရနးၾကိဳ့စာ့ခဲံ်ခငး့မ္ဳိ့လညး့ မ်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့၇ ထို႔
ေၾကာငးံစျဆ
ဲ ိုမႈမ္ာ့သညး ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ဲဆျယးစညး့ရဵု့်ခငး့ကို ဖ္ကးဆီ့ရနးၾကိဳ့ပမး့မႈသာ်ဖစးပါသညးဟု ေဒ၍်မတးႏုခုိငး၌
ေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ အာငးႏိုငးေရ့ေခါငး့ေဆာငးက ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ဘာသာေရ့ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့ - အႏၦာရာယးရြိေသာေပါငး့စပးမႈ
ေအာကးတိုဘာလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး အေမရိကနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာနမြထုတး်ပနးေသာ ႏြစးစဥးႏုိငး ငဵတကာဘာသာေရ့လျတး
လပးချငးံအစီရငးခဵစာ၉ ်မနးမာႏုိငးငဵမြဘာသာေရ့လူနညး့စုမ္ာ့ အတိအက္အာ့်ဖငးံ မျတးစလငးမ္ာ့အေပ၍ အစို့ရမြအာ့ေပ့
အာ့ေ်မာကး်ပဳထာ့ေသာ ဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေနသညးံ အၾကမး့ဖကးမႈႏြငးံဖိႏြိပးခ်ဲျ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့အာ့ စို့ရိမးဖျယးရာမ္ာ့
အ်ဖစး စာရငး့သျငး့ထာ့ခဲံသညး၈ အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ (မဘသ) မြ သိသိသာသာပငး
်ပဳလုပးေသာ အမုနး့စကာ့မ္ာ့၇ မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့စိတးဓါတးမ္ာ့ ပ္ဵ႕ႏြဵ႕ေနမႈကိုလညး့ မြတးခ္ကးေပ့ေဖား်ပထာ့သညး၈
ေအာကးတိုဘာလတလလဵု့ပငး ဘုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံႏုိငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့က ႏိုငးငဵေရ့လႊမး့မို့ႏုိငးရနးအတျကး ဘာသာေရ့
ကိုအသဵု့ခ္ေနသညးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့စျာတညးရြိေနခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ၁ - မဘသ ဦ့ေဆာငးအဖျဲ႔ဝငး ဦ့ဝီရသူက USDP အာ့ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ပငး ေထာကးခဵခဲံေၾကာငး့
သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ၅ - ်ပိဳငးဘကး USDP ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ ဒုသမၼတဦ့ဥာဏးထျနး့ႏြငးံပဲခူ့တိုငး့ဝနးၾကီ့ခ္ဳပးဦ့ဥာဏး
ဝငး့တို႔က USDP အာ့မဲေပ့ရနးႏြငးံ NLD ကိုပစးတငးရႈဵ႕ခ္ရနး ဘုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့အာ့ တိုကးတျနး့ခဲံပါသညးဟု ပဲခူ့တိုငး့၇
ဇီ့ကုနး့်မိဳ႕နယး NLD ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့ဦ့ေမာငးသိနး့မြ စျတးစေ
ျဲ ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ၆ - NLD ပါတီအာ့ မျတးစလငးပါတီဟုေခ၍ဆို်ပီ့ ေနရာေဒသေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့
်ခငး့မ္ာ့ကို ရခိုငး်ပညးနယးမြ ေဒသခဵမ္ာ့ကလိုကးလဵပိတးပငးခဲံပါသညးဟု NLD လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့
ဦ့ေစာသိနး့ထျနး့က မီဒီယာအာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၁ - အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဝါဒီဘုနး့ေတားၾကီ့ဦ့အိ်ႏၵာစာရက ဆႏၵ်ပပျမ
ဲ ္ာ့်ဖစးေပ၍လာကာ ဘာသာေရ့တငး့
မာမႈမ္ာ့ေပ၍ေပါကးလာႏိုငးသညးံအတျကး ရခုိငး်ပညးနယးသို႔မဲဆျယးစညး့ရဵု့ေရ့ခရီစဥးကို ဖ္ကးသိမး့ေပ့ပါရနး ေဒ၍ေအာငး
ဆနး့စုၾကညးအာ့ တိုကးတျနး့လိုကး်ပီ့ ရခိုငးမ္ာ့အတျကးတခုတညး့ေသာေကာငး့မျနးသညးံပါတီ်ဖစးသညးံ ရိုဟငးဂ္ာဆနး႔
က္ငးေသာ ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ ANP အာ့ သူ၌ေထာကးခဵမႈကိုပျငးံပျငးံလငး့လငး့ပငး ထုတးေဖားကတိ်ပဳခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၂ - အမညးမေဖား်ပေသာ မဘသ ေခါငး့ေဆာငးတဦ့က ချ်ဲ ခာ့ဖိႏြိပးေသာအမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာ
ကာကျယးေစာကးေရြာကးေရ့ဥပေဒမ္ာ့အာ့ ်မြငးံတငး်ခငး့်ဖငးံ USDP ပါတီအတျကးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဝါဒီမ္ာ့မြ မဲဆယ
ျ း
စညး့ရဵု့ခဲံသညးဟု ေဖား်ပခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ဿွ - ်မနးမာံတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးက အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသ
နာကိုကာကျယးေပ့ႏုိငးမညးံ

လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့မဲေပ့ပါရနး

စစးအရာရြိမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံ

သညး၈
ေမ့ချနး့ထုတးဖျယးရာမဲဆျယးစညး့ရဵု့်ခငး့နညး့လမး့မ္ာ့ဆကးလကး်ပဳလုပး
ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့နီ့ကပးလာသညးံႏြငးံအမြ္ မေရမတျကးႏုိငးေသာ မဲဝယး်ခငး့၇ မဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့
အာ့တာ့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံအ်ခာ့ေမ့ချနး့ထုတးဖျယးရာ နညး့လမး့မ္ာ့သဵု့်ခငး့ စသညးံ်ဖစးရပးမ္ာ့်ဖစးေပ၍လာခဲံသညး၈ [ဿွှ၂
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ခုၾသဂုတးႏြငးံစကးတငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ေအာကးတိုဘာလတျငး သတိ်ပဳမိဖျယးထငးရြာ့ေသာ်ဖစး
ရပးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ - ေစာေစာပိုငး့က စစးတပးစီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး သိမး့ဆညး့ထာ့ခဲံေသာေ်မဧက ၁ွွ (ှ.၃ km2)
နီ့ပါ့အာ့

ေဒသခဵမ္ာ့အာ့်ပနးလညးေပ့အပးခဲံ်ပီ့ေနာကးတျငး

မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသၾကီ့အစို့ရအဖျဲ႔ဝနးၾကီ့ခ္ဳပး၇

်ပညး

ေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးဦ့ရဲ်မငးံက မဲဝယးသညးဆိုေသာစျတးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့
ကို်ငငး့ဆိုခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှဿ - ဧရာဝတီသတငး့စာ၌ ်မနးမာဝကးဘးဆိုဒးမြာ အဟကးခဵခဲံရ်ပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ အမ္ဳိ့
သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD အာ့ သိက၏ာခ္ရနးအတျကး တမငးဖနးတီ့ထာ့ေသာသတငး့တပုဒးကို တငးထာ့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၁ - ေန်ပညးေတား၇ပ္ဥး့မနာ့မြ ေအာကးလႊတးေတားေနရာအတျကး ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးသညးံ USDP
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ ေဒ၍ဝငး့ဝငး့သီက ေန်ပညးေတားတျငး်ပဳလုပးသညးံ လူထုေထာကးခဵပတ
ျဲ ျငးပါဝငးသူ
မ္ာ့အာ့ အဝတးအစာ့၇အစာ့အစာႏြငးံဆိုငးကယးဆီမ္ာ့ထညးံေပ့ခဲံေၾကာငး့ ဝနးခဵခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၂ - ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး EC က ဝနးထမး့မ္ာ့အၾကာ့မညီမညႊတး်ဖစးသျာ့ေစႏုိငးသညးဟု ေ်ပာ
ၾကာ့လိုကး်ပီ့ ဝနးထမး့မ္ာ့ေနထုိငးသညးံအိမးယာမ္ာ့တျငး မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့်ခငး့မ္ာ့မ်ပဳလုပးရနး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီအာ့လဵု့
အာ့ ညႊနးၾကာ့လုိကးသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၄ - မညးသူမညးဝါမြနး့မသိသူမ္ာ့်ဖနး႔ေနေသာ သတငး့အမြာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ ရနးကုနးတိုငး့၇ေက္ာကးတနး့
်မိဳ႕နယးရြိေက့္ရျာမ္ာ့၉ သူမ၌မဲဆယ
ျ းေဟာေ်ပာပျေ
ဲ တားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို ဖ္ကးသိမး့ခဲံရပါသညးဟု NLD လႊတးေတား
ကုိယးစာ့လြယး ေဒ၍ေအ့်မ်မမ္ဳိ့ကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၆ - ကယာ့/ကရငးနီ်ပညးနယး၇ရြာ့ေတာ်မိဳ႕နယးရြိ ေက့္ရျာတိုငး့သို႔ သမၼတရဵု့ဝနးၾကီ့၇ တသီ့ပုဂၐလ
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ဦ့ေအာငးမငး့မြ ဆနးမ္ာ့်ဖနး႔ေဝခဲံမႈေၾကာငးံ မဲဝယးသညးဟု်ဖစးေပ၍ေနေသာ သဵသယမ္ာ့ကို ပိုမို
မ္ာ့်ပာ့လာေစသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ဿဿ - အစို့ရသတငး့စာမ္ာ့်ဖစးေသာ ်မနးမာံအလငး့ႏြငံးေၾက့မဵုတို႔က လကးရြိအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔၌ ယေန႔
အထိေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ကို စာမ္ကးႏြာေလ့မ္ကးႏြာမြ္ စီတနး့ေဖား်ပခဲံ်ခငး့က အ်ခာ့ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ထဵမြ ႏုိငးငဵပိုငးမီဒီ
ယာမ္ာ့အာ့ မတရာ့သ်ဖငးံအသဵု့ခ္သညးဟူေသာ ေဝဖနးမႈမ္ာ့ကို်ဖစးေပ၍ေစခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ဿ၃ - ကို့ကို့ကျ္နး့ကိုေနာကးဆဵု့တျငးေရာကးရြိခဲံေသားလညး့ ကျ္နး့ေပ၍ရြိမဲေပ့ႏုိငးသူ ဿွ% တို႔ထဵသို႔
သာ ေရာကးရြိစညး့ရဵု့ႏိုငးခဲံ်ပီ့ “စစးတပးလဵု်ခဵဳေရ့” အတျကးဟုဆိုကာ သျာ့လာချငးံကိုတာ့်မစးထာ့ေသာ ဆိုငး့ဘုတးမ္ာ့
ေၾကာငးံ မ္ာ့စျာဟနး႔တာ့ကနး႔သတးခဵခဲံရပါသညးဟု NLD လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးဦ့ဝငး့မငး့က မီဒီယာမ္ာ့သို႔ေ်ပာ
ၾကာ့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ဿ၄ - NLD အာ့ေထာကးခဵခဲံသညးံ ်မနးမာနိုငးငဵမြ နာမညးၾကီ့အဆိုေတားမ္ာ့အာ့ မညးသူမညးဝါမြနး့မသိ
သူမ္ာ့က အာဏာပိုငးမ္ာ့မြအနီ့ကပးေစာငးံၾကညံးေနသညးဟုေ်ပာၾကာ့ကာ ်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံၾကသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိ
ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ဿ၆ - မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသၾကီ့တဝိုကးမြ စစးတပးအရာရြိမ္ာ့ႏြငးံလူသိမ္ာ့ေသာ ကုမၼဏီပိုငးရြငးမ္ာ့က
ေနရာအေဆာကးအအဵုမ္ာ့တျငး မဲရဵုေဆာကးလုပးရနး်ငငး့ဆိုခဲံၾကသညးံအတျကး လူဦ့ေရတို့ပျာ့လာေသားလညး့ တိုငး့
ေဒသၾကီ့အတျငး့တျငး မဲရဵု ၄ွွ ခနး႔သာရြိခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
USDP

မြဦ့သိနး့စိနးအာ့်ပနးလညးေထာကးခဵေနစဥးတျငးေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကေရျ့ေကာကးပျဲအလျနးေခါငး့ေဆာငးမႈကို

အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့
ေအာကးတိုဘာလတျငး

ႏိုငးငဵအႏြဵ႔၉

ပါတီမ္ာ့မြမဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနခဲံ်ပီ့

ေကာကးပျအ
ဲ လျနးေခါငး့ေဆာငးမႈအေၾကာငး့သညး

ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့၌်မငးံတကးလာေသာ

်မနးမာႏိုငးငဵ၌ေရျ့

အေလ့ထာ့မႈ်ဖစးလာခဲံသညး၈

ေအာကးတိုဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက သမၼတမ်ဖစးရနး ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒမြ တာ့်မစးထာ့
ေသားလညး့ သူမသညးပါတီေခါငး့ေဆာငး်ဖစးေသာေၾကာငးံ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ ႔ခ္ဳပး NLD မြ ေရျ့ေကာကးပျတ
ဲ ျငး
ေအာငးႏုိငး်ပီ့ပါက သူမမြအစို့ရအဖျဲ႔ကိုဦ့ေဆာငးသျာ့မညးဟု သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ယခုလေစာ
ေစာပိုငး့က ရနးကုနးတျငး်ပဳလုပးေသာ လူထုေဟာေ်ပာပျတ
ဲ ျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ပါတီမြသမၼတေနရာအတျကး
ေရျ့ခ္ယးထာ့်ပီ့်ဖစးေသားလညး့ ထုတးမေ်ပာႏိုငးေသ့ပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့
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သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌ၇ ယခငး်ပညးေထာငးစုၾကဵံခုိငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP ဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့က NLD ႏြငးံညႊန႔ေ
း ပါငး့
အစို့ရဖျဲ႔ရနး ဆႏၵရြိမႈကိုအရိပးအ်မျကးမြ္ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ

ှ၄

ရကးေန႔ကထုတး်ပနးေသာ

ဒုတိယသမၼတသကးတမး့ကို

ဆကးလကးထမး့ေဆာငးရနး

သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး

ေၾက်ငာခ္ကးထဲတျငး
ေထာကးခဵေၾကာငး့

ႏိုဝငးဘာလ

၅

ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးမညးမဟုတးေသားလညး့

သမၼတဦ့သိနး့စိနးအာ့

USDP

မြအတညး်ပဳလိုကးသညး၈

ရကးေန႔တျငး်ပဳလုပးမညးံေရျ့ေကာကးပျက
ဲ ို

်မနးမာႏုိငးငဵဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ

အရ

သမၼတသညး်ပညးသူ႔ကိုယးစာ့လြယး်ဖစးရနးမလိုေပ၈ [်မနးမာႏိုငးငဵမြစို့ရိမးမႈႏြငးံမဲေပ့်ခငး့ - ဿွှ၂ေရျ့ေကာကးပျဲ တျငး
ၾကညံးပါ၈] ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ပဵုရိပးကိုဖနးတီ့ထာ့ေသားလညး့ သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညးမၾကာေသ့ခငးက သူ ႔အာ့ေထာကး
ခဵသူမ္ာ့အာ့ “လူထုလိုလာ့တဲံဒီမုိကေရစီကို ကျ္နးေတားတို႔ေ်ပာငး့လဲေပ့ခဲံပါ်ပီ၈ ေနာကးထပးေ်ပာငး့လဲစရာမလိုေတာံပါ
ဘူ့” ဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဦ့သိနး့စိနးအာ့ ေန်ပညးေတားတျငး တသီ့ပုဂၐလကိုယး စာ့လြယးေလာငး့ ၂ ဦ့ကလညး့
ေထာကးခဵခဲံကာ ။တုိ႔က။တို႔မဲဆႏၵနယးမ္ာ့အတျကး USDP ပါတီမြ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို ထုတးပယးခဵလိုကးရ
ေသာ ပါတီဥက၎ဌေဟာငး့၇ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့က ေရျ့ခ္ယးခဲံသညးံအတျကး ဦ့သိနး့စိနး၌ပနးၾကာ့ခ္ကး
အရ ယခုလိုတသီ့ပုဂၐလဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးရ်ခငး့်ဖစးသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ရႈပးေထျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ်ပညးပၾကိဳတငးမဲေပ့မႈမ္ာ့
်ပညးပၾကိဳတငးမဲေပ့မႈမ္ာ့ကို ေအာကးတိုဘာလ ှ၀ ႏြငးံ ဿ၀ အၾကာ့တျငး်ပဳလုပးခဲံကာ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရာကး်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့
လုပးသာ့ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔သညး မဲေပ့ရနးအတျကးသဵရဵု့မ္ာ့သို႔ သျာ့ေရာကးခဲံၾကသညး၈ ေရျ့ေကာကးပေ
ဲျ ကားမရြငး
EC ၌အဆိုအရ ်ပညးပမြမဲဆႏၵရြငး ၀ွွွွ ခနး႔ မဲဆႏၵရြငးမြတးပဵုတငးခဲံကာ ထိုပမာဏသညး်ပညးပတျငးေရာကးရြိေနေသာ
သနး့ခ္ီသညးံလူဦ့ေရ၌

ေသ့ငယးသညးံအစိတးအပိုငး့ေလ့မြ္သာ်ဖစးကာ

ရႈပးေထျ့ေသာမြတးပဵုတငးလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ

ေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ [ဿွှ၂ ခုစကးတငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ထိုငး့ႏုိငးငဵတျငး ခနး႔မြနး့
ေ်ခ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့ ဿ.၂ သနး့ခနး႔ တရာ့ဝငးေနထိုငးၾကကာ မဲဆႏၵရြငး ၀ွွွ သာ ၾကိဳတငးမဲအတျကးမြတးပဵု
တငးခဲံၾကသညး၈
စ

ပူတျငး မဲေပ့မႈမြာ ေအာကးတိုဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး စတငးခဲံကာ စ

ပူ၉်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့

ခနး႔မြနး့ေ်ခ ဿ၂ွွွွ ခနး႔ေနထိုငးလ္ကးရြိကာ ေအာကးတိုဘာလ ှ၅ ရကးအထိမဲေပ့ႏုိုးငးမညး်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားလညး့
မဲေပ့ရနးတနး့ စီေနသညးံ ရြညးလ္ာ့လြေသာလူတနး့ၾကီ့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ႏိုငးရနးအတျကး သဵရဵု့မြေနာကးထပး ၀
ရကးထပးတို့ေပ့ခဲံရ သညး၈ မဲဆႏၵရြငးအမ္ာ့အ်ပာ့တို႔သညး မဲ်ပာ့အေရအတျကးအမြနးအတုိငး့မရရြိၾက်ခငး့ သုိ႔မဟုတး
မဲစာရငး့တျငး

အမညးမ

ပါဝငး်ခငး့

ၾကိဳတငးမဲေပ့ရနးေလြ္ာကးထာ့ခဲံ
ေတျ႔ခဲံရသညးဟု

တို႔ႏြငးံေတျ႔ၾကဵဳၾကရသညးဟု

ေသားလညး့

သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈

သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈

သူ၌တရပးကျကးလဵု့သညး

ထိုသို႔

အမ္ဳိ့သာ့တဦ့က

မဲစာရငး့မြေပ္ာကးဆဵု့ေနသညးကို

ေသာ်ပႆနာတိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့သညး

ကိုရီ့ယာ့တျငးလညး့

ထပးမဵ်ဖစးပျာ့ခဲံကာ ကိုရီ့ယာ့တျငး သဵရဵု့ဝနးထမး့က EC သို႔ ၾကိဳတငးမဲေပ့ရနးေလြ္ာကးထာ့မႈ ၃၀ှှ ကိုေပ့ပို႔ခဲံ်ပီ့ ၀၄၅၅
မဲ်ပာ့မ္ာ့သာ ်ပနးပို႔ေပ့ခဲံကာ တခ္ဳိ႕မြာမမြနးကနးပါဟုေ်ပာ ၾကာ့ခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး EC ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့က ၾကိဳတငးမဲ်ပႆနာမ္ာ့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ႏုိငးရနးအတျကး
ထိုငး့ႏုိငးငဵ (ထိုငး့တျငးလညး့မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့မဲစာရငး့တျငးမပါမႈမ္ာ့်ဖစးခဲံၾကသညး၈ )၇ စ ကာပူ၇ကိုရီ့ယာ့တို႔သို႔ မဲ်ပာ့အသစး
မ္ာ့ ထပးမဵပို႔ေပ့ရနးစီစဥးေနပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံေၾကာငး့သတငး့ရရြိခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့သူက မဲ်ပာ့မ္ာ့ကိုအခ္ိနးမြီ
ရရြိရနး EC မြအာမမခဵႏုိငးပဲ၇ မဲ်ပာ့အသစးမ္ာ့ကိုလညး့ လိုအပးသညးံထကးေက္ား၊မရိုကးႏြိပးႏုိငးပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
်ပညးတျငး့ၾကိဳတငးမဲေပ့်ခငး့ႏြငးံပတးသကးသညးံစို့ရိမးမႈမ္ာ့
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့ၾကိဳတငးမဲေပ့မႈမ္ာ့ကို ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငးစတငးခဲံသညးဟု အစို့ရသတငး့မီဒီယာမ္ာ့က
ေဖား်ပခဲံကာ ႏိုဝငးဘာလ ၄ ရကးအထိေပ့ႏုိငးရနး သတးမြတးထာ့သညး၈ ၾကိဳတငးမဲေပ့ႏုိငးမညးံသူမ္ာ့မြာ ေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ န႔
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တျငး မိမိတုိ႔မဲဆႏၵနယးမ္ာ့တျငးမရြိၾကမညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇စစးသာ့မ္ာ့၇ႏိုငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့၇ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံမီဒီယာမ္ာ့
်ဖစးၾကပါသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ထိနး့သိမး့ခဵေနရသညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကို ၾကိဳတငးမဲေပ့ရနး ေထာငး
အာဏာပိုငးမ္ာ့မြေ်ပာၾကာ့လာကာ သို႔ေသားလညး့ အခ္ဳိ႕မြာ။တို႔၌ဆႏၵမဲမ္ာ့ကို တလျဲအသဵု့ခ္သျာ့ မညးလာ့ဟူေသာ
စို့ရိမးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ

ၾကိဳတငးမဲေပ့ရနးတုဵ႔ေႏြ့ေနၾကပါသညးဟု

ထိနး့သိမး့ခဵလကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးတဦ့

်ဖစးသညးံမငး့ေသျ့သစးက သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ှ ၄ကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD နာယကဦ့တငးဦ့က ဿွှွ တျငး ်ပညးေထာငးစု
ၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP ကိုအႏုိငးရေစရနး အသဵု့ခ္သျာ့ခဲံသညးံ မခုိငးလဵုေသာၾကိဳတငးမဲမ္ာ့ကို သတိထာ့ၾကပါ
ရနး စစးကိုငး့တုိငး့တျငး NLD ၌ မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့မႈစတငးသညးံအခမး့အနာ့၉ မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့ သတိေပ့ခဲံသညး၈
ေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ န႔ေလံလာေစာငးံၾကညံးသူမ္ာ့
ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ၄ကးေန႔တျငး ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးဥက၎ဌဦ့တငးေအ့က EC သညး ႏုိငးငဵတကာေလံလာေစာငးံ
ၾကညံးေရ့အဖျဲ႔ ၃ ဖျ႔၇ဲ ်ပညးတျငး့အဖျဲ႔ ှ၀ ဖျ႔ႏ
ဲ ြငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵရြိႏုိငးငဵ်ခာ့သဵရဵု့ ၀ွ မြေစလႊတးထာ့သညးံ ေလံလာေစာငးံၾကညံး
သူမ္ာ့ကို ချငးံ်ပဳထာ့ပါသညးဟု စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အေမရိကနးအေ်ခစိုကး ကာတာစငးတာ
Carter Centre၇ EU ၌ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ လံလာေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႔ EOM ႏြငးံ လျတးလပးေသာေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့အတျကး
အာရြကျနးယကး ANFREL တို႔သညး ်မနးမာႏုိငးငဵ
တျငး

လုပးကိုငးရနးအတျကး

ႏုိငးငဵတကာေရျ့

ေကာကးပျေ
ဲ လံလာေစာငးံၾကညံးသူမ္ာ့ကို ပထမ
ဆဵု့အစုအဖျဲ႔်ပဳလုပးရာတျငး

အေရ့ပါေသာအဖျဲ႔

အစညး့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈

ကာတာစငးတာ Carter Centre မြသတိထာ့ရမညးံအထူ့အခ္ကးမ္ာ့
ေအာကးတုိဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တင
ျ း ကာတာစငးတာ၌အစီရငးခဵစာက တိုငး့
ေဒသၾကီ့ ၀ ခုႏြငးံ်ပညးနယး ၂ ခုတ႔၉
ို ေအာကးတိုဘာလ ဿွ ရကးေန႔အထိ
ေတျ႔ရြိရသညးံ ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ သမာမႈမ္ာ့ကို အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့သညး၈
 ႏိုးငးငဵေရ့ပါတီဝငးမ္ာ့အာ့ ်ခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ႏြငးံယာယကဵေ်မာကးတိုကးခိုကး

ေအာကးတိုဘာလလယးတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၉ EU
EOM က ၀၆ ေယာကး၇ ANFREL က ၀ှ
ေယာကး၇ ကာတာစငးတာက ှွ ေယာကးႏြငးံ
လကးခဵယဵုၾကညးႏိုငးေသာေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့အ
တျကးလူထုမဟာမိတးအဖျဲ႔ PACE က အသိအ
မြတး်ပဳခဵရ်ပီ့်ဖစးေသာ

ေရရြညးေစာငးံၾကညံးသူ

ှ၀ွ၇ ေရတိုေစာငးံၾကညံးသူ ှွွွ တို႔ရြိေနၾက
သညး၈ မညးသုိ႔ပငးဆုိေစကာမႈ အနညး့ဆဵု့တေန
ရာတျငး PACE မြ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ စာငးံၾကညံးသူ
တဦ့အာ့

်မိဳ႕နယးမဲစာရငး့ကပးသညးံေနရာမြ

ဝငးေရာကးချငးံမ်ပဳခဲံေပ၈
ေသား

အဘယးေၾကာငးံဆို

ေဒသေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ခက
ျဲ

အသိအမြတး်ပဳတဵဆိပးကို မသိေသာေၾကာငးံ်ဖစး
ပါသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး EU EOM

်ခငး့ဆိုငးရာ မ္ာ့်ပာ့လြေသာအစီရငးခဵစာမ္ာ့၈
 အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဝါဒီႏုိငးငဵေရ့ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊

သို႔မဟုတး

အမုနး့စကာ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ မဘသ အဖျဲ႔၌ဘာသာေရ့အာ့အသဵု့ခ္
မႈဆိုငးရာ တႏိုငးငဵလဵု့အႏြဵ႔မြ တိုငးၾကာ့မႈ ၁ွ ႏြငးံ အေရ့ယူမႈမရြိ်ခငး့၈
 အမႈဖျငးံထာ့်ပီ့၄၅ မႈ၇

စဵုစမး့စစးေဆ့ရနးေစာငးံဆိုငး့ေနရဆဲ်ဖစးေသာအမႈ

၃ဿ မႈတ႔ႏ
ို ြငးံအတူ မဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈႏြငးံပတးသကးေသာ တိုငးၾကာ့မႈေပါငး့
၆၁ ခုအာ့ရဲကိုတိုငးၾကာ့ထာ့၈ (အနညး့ဆဵု့ NLD အာ့တိုကးခုိကးမႈ ၂ ခု
ပါဝငး)
 တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့၌ ထိနး့ခ္ဳပးေဒသအခ္ဳိ႕တျငး မဲဆႏၵ
ရြငးမ္ာ့အတျကး လဵု်ခဵဳေရ့ သို႔မဟုတး ်ခိမး့ေ်ခာကးခဵရ်ခငး့အတျကး အာမခဵ
ခ္ကးမရြိမႈႏြငးံ မဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈအခ္ဳိ႕အာ့ရယူႏုိငး်ခငး့ကို ကနး႔သတးထာ့မႈ၈
 ေရျ့ေကာကးပပ
ျဲ ယးဖ္ကးသညးံေနရာမ္ာ့မြာ

ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညးံထကးမ္ာ့

်ပာ့ၾကီ့မာ့၈
 ၾကိဳတငးမဲမ္ာ့အာ့ ေစာငးံၾကညံးေလံလာမႈကို ကဵမေကာငး့စျာ်ငငး့ပယးခဵရ
်ခငး့၈
 မျတးစလငးမ္ာ့အတျကး မဲဆႏၵရြငးပညာေပ့မႈကို ချ်ဲ ခာ့ဖိႏြိပး်ပီ့လစးလ္ဴရႈ႕
ထာ့မႈ၈

ေခါငး့ေဆာငး အလကးဇနး့ဒါ့ဂရကးလမးဘးစေဒံါဖး Alexander Graf Lambsdorff က တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး
ဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးႏြငးံေတျ႔ဆဵုအ်ပီ့၉ ေရျ့ေကာကးပျဲေန႔ ေစာငးံၾကညံးေရ့အတျကး အမ္ဳိ့သာ့လဵု်ခဵဳေရ့အေ်ခအ
ေနမြလျလ
ဲ ြ္ငး စစးတပးနယးေ်မတျငး့ရြိမဲရဵုအာ့လဵု့တျငးပါ သျာ့ေရာကးေစာငးံၾကညံးႏိုငးရနး EU အဖျ႔အ
ဲ ာ့ ချငးံ်ပဳေပ့ခဲံပါသညး
ဟု စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
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မီဒီယာသမာ့မ္ာ့သညး မဲရဵုမ္ာ့တျငး့သို႔ဝငးေရာကးရနးအတျကး သကးဆုိငးရာခရုိငးႏြငးံ်မိဳ႕နယး EC ေကားမရြငးခအ
ျဲ ရာရြိမ္ာ့
၌ ကငး့ရြငး့ေၾကာငး့ေထာကးခဵခ္ကးယူရမညး်ဖစးေသားလညး့ ႏုိငးငဵ်ခာ့မီဒီယာမ္ာ့အတျကး တလဗီဇာစီစဥးထာ့ေၾကာငး့
်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ေအာကးတိုဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ေၾက်ငာခဲံသညး၈
ေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ န႔လဵု်ခဵဳေရ့
ေအာကးတိုဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး တလတာေရျ့ေကာကးပၾျဲ ကီ့ၾကပးေရ့အတျကး ခနး႔အပးခဲံသညးံအထူ့ရဲ ၁ွွွွ တို႔
အာ့ ေရျ့ေကာကးပအ
ျဲ ၾကိဳကာလအတျကး တာဝနးမ္ာ့ေပ့အပးခဲံကာ သကးဆိုငးရာ်ပညးနယး၇ တိုငး့ေဒသၾကီ့မ္ာ့တျငး
ေအာကးတိုဘာလ ဿွ ရကးေန႔မြ ၀ှ ရကးေန႔အထိ၉ သငးတနး့မ္ာ့်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့တျငး အထူ့ရဲ
၂၁၆၂ ေယာကးရြိကာ ဿွှွ ကထကး ဿ ဆရြိခဲံပါသညး၈ အထူ့ရဲမ္ာ့သညး ဖမး့ဆီ့ချငးံမရြိ၇ လကးနကးတပးဆငးထာ့်ခငး့
မရြိ၇ မဲရဵုတျငး့သို႔လညး့ဆႏၵရြိသလုိဝငးေရာကးချငးံရြိမညးမဟုတးပဲ ရပးကျကး EC ေကားမရြငးခမ
ျဲ ္ာ့ေရြ႕တျငး မဲရဵုမႈ့မ္ာ့အာ့
။တို႔၌လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကိုရြငး့်ပရနးတာဝနးရြိမညး်ဖစးသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတားမြဒုတိယရဲခ္ဳပးဗိုလးမႈ့ၾကီ့ေဇားခငးေအာငးက လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့
ေ်ပာၾကာ့ရာ၉ အေ်ခခဵအေရ့ေပ၍အဆငးံတျငး ေဒသခဵရဲမ္ာ့ႏြငးံအတူအထူ့ရဲမ္ာ့ကိုေစလျတးမညး်ဖစး်ပီ့ အေရ့ေပ၍အေ်ခ
အေနအဆငးံ ဿ တျငး တိုငး့ေဒသၾကီ့ႏြငးံခရိုငးတို႔မြေနာကးထပးအငးအာ့မ္ာ့ကိုဆငးံေခ၍မညး်ဖစးကာ အေရ့ေပ၍အေ်ခအ
ေနအဆငးံ ၀ တျငး တပးမေတားအပါအဝငးေနာကးထပးအရဵအငးအာ့မ္ာ့ကို ဆငးံေခ၍ရနးလိုအပးမညး်ဖစးပါသညးဟု ေ်ပာဆို
ခဲသ
ံ ညး၈ ဗိုလးမႈ့ၾကီ့ေဇားခငးေအာငးက ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ န႔တျငး ်ပႆနာတကးလာႏိုငးသညးဟု ေမြ္ားလငးံရသညးံ ေနရာမ္ာ့
၉ အရပးဝတးရဲမ္ာ့အပါအဝငး အေစာငးံအၾကပးမ္ာ့ပိုမိုခ္ထာ့မညး်ဖစးကာ၇ အကူ့အေ်ပာငး့ေနရာမ္ာ့၇ ဘုနး့ေတားၾကီ့
ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံဘာသာေရ့အေဆာကးအအဵုမ္ာ့၇ ေဟားတယး၇ေမားတယး၇ဧညးံရိပး သာမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကပးၾကညံးရႈ႕သျာ့မညး
်ဖစး်ပီ့ အေစာငးံအၾကပးကာ့မ္ာ့သညး အ်ခာ့ကာ့မ္ာ့အာ့ရပးခုိငး့်ခငး့၇ ရြာေဖျ်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးႏုိငးမညး်ဖစးကာ ညအိပးဧညးံ
သညးစာရငး့မ္ာ့ကိုစစးေဆ့်ခငး့၇ အိမးနီ့ခ္ငး့မ္ာ့အာ့ေစာငးံၾကညံးရနးတပးလြနး႔ထာ့်ခငး့၇ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၌
သျာ့လာမႈမ္ာ့ကို လိုကးလဵေစာငးံၾကညံး်ခငး့ စသညးတို႔ကို်ပဳလုပးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ရြငး့လငး့ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ ေအာကး
တိုဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယးတျငး ရဲႏြငးံစစးသာ့မ္ာ့က လဵု်ခဵဳေရ့မ္ာ့ကိုတို့်မြငးံထာ့ကာ စစးေဆ့ေရ့ဂိတး
မ္ာ့်ပဳလုပးထာ့်ပီ့ ခရီ့သညးတငးကာ့မ္ာ့ကိုလညး့ စစးေဆ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံပါသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား KIA၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU ႏြငးံ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့
တပးမေတား TNLA တို႔က မဲရဵုလဵု်ခဵဳေရ့အ်ဖစးအစို့ရတပးမေတားကို အသဵု့မ်ပဳရနးပနးၾကာ့ထာ့ေသားလညး့ အစုိ့ရတပး
မ္ာ့ကို ကခ္ငး်ပညးနယးမြမဲရဵု ဿွ၅ ရဵုလဵု့တျငး တပးခ္ထာ့မညး်ဖစးကာ အထူ့စုေဆာငး့ထာ့ေသာအရပးသာ့ရဲအရာရြိ ၅ွွ
တို႔က အေထာကးအပဵံေပ့မညး်ဖစးပါသညး၈
်ပညးသူ႔စစးအဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့ကအထူ့ရဲအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အ်ဖစးဝငးေရာကး်ဖညးံဆညး့
တရာ့ဝငးထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့အရ အထူ့ရဲမ္ာ့မြာ ပါတီစက
ျဲ ငး့ေသာအရပးသာ့မ္ာ့်ဖစး ရမညး်ဖစးကာ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ
အရဵမီ့သတးမ္ာ့၇

စစးမႈထမး့ေဟာငး့မ္ာ့ႏြငးံစစးအရာရြိေဟာငး့မ္ာ့၇

ၾကကးေ်ခနီေစတနာံဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ

ရပးကျကး

အုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့ရဵု့မ္ာ့မြရဵု့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့တို႔ကို စုေဆာငး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့မြ
်ပညးသူ႔စစးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့မြာလညး့ အထူ့ရဲမ္ာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ခငး့ခဵၾကရေလသညး၈
ကခ္ငး်ပညးနယး ေခါငးလနးဖူ့၇ေနာငးမျနး့၇ခ္ီေဖျႏြငးံဝိုငး့ေမား်မိဳ ႕နယးမ္ာ့မြ မဲရဵုမ္ာ့အာ့ေစာငးံၾကပးၾကမညးံ အထူ့ရဲ ှွ၂ ဦ့မြာ
စစးတပးမြေက္ာေထာကးေနာကးခဵေပ့ထာ့သညးံ ်ပညးသူ႔စစးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့်ဖစးေနၾကသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိသညး၈ ကခ္ငး
်ပညးနယးမြလကးရြိ်ပညးသူ႔စစး ဿ ဖျ႔မ
ဲ ြာ လဆနးေအာငးဝ ႏြငးံ ဒီမုိကရကးတစးတပးမေတားသစး - ကခ္ငး NDA-K တို႔်ဖစးကာ
ဒုတိယအဖျဲ႔မြာ မၾကာေသ့ခငးက အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD ႏြငးံအ်ခာ့ပါတီမ္ာ့၌ မဲဆယ
ျ းစညး့ရဵု့်ခငး့မ္ာ့ကို
တာ့ဆီ့ရနးအာ့ထုတးခဲံေသ့်ပီ့ ထိုအဖျ႔မ
ဲ ြအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး ေအာကးတိုဘာလ ှဿ ရကးေန႔က NLD အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့အာ့
တုိကးခုိကးမႈတျငးလညး့ ပါဝငးေကာငး့ပါဝငးႏိုငးပါသညး၈

[NLD အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငးံေထာကးခဵသူမ္ာ့အာ့အၾကမး့ဖကးတုိကး
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ခုိကးမႈမ္ာ့ တျငးၾကညံးပါ၈] ေအာကးတိုဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ေတာငးၾကီ့မြ အထူ့ရဲသငးတနး့ဖျငးံပတ
ျဲ ျငး ရဲ
တပးဖျ႔မ
ဲ ႈ့ဗိုလးမႈ့ခ္ဳပးေအာငးေအာငးက ်ပညးနယးမြ ၁ွွွ ေက္ားခနး႔ရြိေသာ အထူ့ရဲအခ္ိဳ႕မြာ ်ပညးသူ႔စစးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့်ဖစး
သညးဟု အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့သညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ့
တႏိုငးငဵလဵု့အႏြဵ႔အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးကိုမ်ပညးံမစဵုႏြငးံလကးမြတးေရ့ထို့
ေအာကးတိုဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား၉ သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႈ့
ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငး၇ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP ဥက၎ဌဦ့ေဌ့ဦ့၇ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့
ခငးေအာငး်မငးံ၇ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့တို႔သညး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ EAOs ၅ ဖျ႔တ
ဲ ို႔ႏြငးံ တႏုိငးငဵ
လဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCA ကိုလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈ အစို့ရမြ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတး
ေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA၇ ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား MNDAA ႏြငးံ ရခိုငးတပးမေတား AA
တို႔အာ့ အ်ပညးံအဝ ထညးံသျငး့ရနးစိတးဆႏၵမရြိမႈေၾကာငးံ EAOs ှွ ဖျ႔တ
ဲ ို႔သညး သေဘာတူညီခ္ကးကို ေအာကးတိုဘာလ
တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ရနး လကးေရြာငးခဲံၾကသညး၈ ရလဒးအေန်ဖငးံ သေဘာတူညီခ္ကးသညး တႏုိငးငဵလဵု့အႏြဵ႔ ဆိုေသာ
အခ္ကးအလကးေဖား်ပခ္ကးအာ့ မ်ပညးံမြီေတာံပဲ အထူ့သ်ဖငးံ လကးမြတးထို့ေသာအဖျဲ႔ EAOs မ္ာ့၌ တပးသာ့အငးအာ့
ှ၃ွွွ ႏြငးံ ႏႈိငး့ယြဥးလြ္ငး လကးမြတးမေရ့ထို့ေသာအဖျဲ႔မ္ာ့၌ တပးသာ့အငးအာ့မြာ ခနး႔မြနး့ေ်ခ ၁၅ွွွ ရြိေနသညးံ
အတျကး်ဖစးပါသညး၈ လကးမြတးေရ့ထို့ေသာ EAOs မ္ာ့အနကးမြ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ရြမး့်ပညး
တပးမေတား-ေတာငးပိုငး့ RCSS/SSA-S တဖျ႔သ
ဲ ာလြ္ငး မၾကာေသ့ခငးကအစို့ရႏြငးံတိုကးပမ
ျဲ ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံကာ [ဿွှ၂ ခု

စကးတငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] လကးမြတးမေရ့ထို့ထာ့ေသာအဖျဲ႔မ္ာ့မြာမူ ပဋိပက၏မ္ာ့်ဖငးံ လဵု့ေထျ့
ေနရပါသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ၃ ရကးေန႔ကေ်ပာၾကာ့ေသာ လစဥးေရဒီယိုမိနး႔ချနး့ထဲတျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးက လကး
မြတးေရ့ထို့ထာ့်ခငး့မရြိေသာ အဖျဲ႔ ှွ ဖျ႔အ
ဲ ေန်ဖငးံဆႏၵရြိလြ္ငး ေနာကးပိုငး့ရကးမ္ာ့တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ႏုိငးပါသညးဟု
ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ လကးမြတးေရ့ထို့ပျတ
ဲ ျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးက “ဘယးႏြစးဖျဲ႔လကးမြတးထို့တယးဆုိတာက အေရ့မၾကီ့ပါ
ဘူ့၇ သေဘာတူထာ့တဲံအခ္ကးေတျကို ဘယးလိုအေကာငးအထညးေဖားသလဲဆိုတာက ပိုအေရ့ၾကီ့ပါတယး၈” ဟုေ်ပာ
ၾကာ့ခဲံသညး၈
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လကးမြတးမေရ့ထို့ေသာ EAOs မ္ာ့သညး လကးမြတးေရ့ထို့ ပျအ
ဲ ာ့ သကးေသအ်ဖစး တကးေရာကးရနးအတျကး
အဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ေစလႊတးရနး

အစီအစဥးမ်ပဳလုပးခဲံၾကပါဟု

တိုကးပဲမ
ျ ္ာ့ဆကးလကး
KNU
ေဆာငး

်ဖစးပျာ့ေန်ခငး့ႏြငးံ

ဒုဥက၎ဌစီဖို့ရာစိနးက

ေအာကးတိုဘာလ

ှ၁

ရကးေန႔တျငး

အဓိကအဖျဲ႔မ္ာ့ကိုခ္နးထာ့ခဲံ်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ

ထိုပက
ျဲ ိုသပိတးေမြာကးခဲံကာ

ကိုမငး့ကိုႏုိငးႏြငးံရခိုငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ

၅၅

ဿွှ၂ NCA လကးမြတးေရ့ထို့မႈတျငးပါဝငးသူမ္ာ့

ေခါငး့ေဆာငး ဦ့ေအ့သာေအာငးတို႔လညး့ သပိတးေမြာကးခဲံပါ

လကးမြတးေရ့ထို့သူမ္ာ့

သညး၈

(KNU);

ေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးဥက၎ဌဦ့ချနးထျနး့ဦ့တို႔သညးလညး့

ထိုပက
ျဲ ိုမ

တကးခဲံပါ၈ သို႕ေသားလညး့ သူတို႔၌သကးဆိုငးရာပါတီမ္ာ့မြ
ေလံလာသူမ္ာ့က ကိုယးစာ့်ပဳတကးေရာကးခဲံပါသညး၈

-

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့

ဒီမိုကေရစီအက္ဳိ့်ပဳကရငးံတပးမေတား

(DKBA);

KNU/ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား-်ငိမး့ခ္မး့
ေရ့ေကာငးစီ

(KNLA-PC);

ရခိုငးလတ
ျ းေ်မာကးေရ့ပါတီ

(ALP); ပအို႔အမ္ုဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖဲျ႔ (PNLO); ခ္ငး့
အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့ (CNF); ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့

ေအာကးတိုဘာလ ၅ ရကးေန႔က ခ္ငး့မိုငးတျငး်ပဳလုပးေသာ
သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတ
ဲ ျငး

ကရငးအမ္ုဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့

မ္ဳိ့ဆကး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံပျငးံလငး့လ႔ူအဖျ႔အ
ဲ စညး့ေခါငး့

အၾကီ့တနး့

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံရြမး့အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ဒီမိုက

သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈

သမၼတဦ့သိနး့စိးနးႏြငးံသမၼတရဵု့

ဝနးၾကီ့/ညြိႏႈိငး့ေရ့အဖဲျ႔ေခါငး့ေဆာငး ဦ့ေအာငးမငး့တို႔က ရြမး့

ေကာငးစီ/ရြမး့်ပညးတပးမေတား-ေတာငးပိုငး့ (RCSS/SSA-S);
်မနးမာႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ဒီမိုကရကးတစးတပးဦ့
(ABSDF).1

်ပညးနယးမြ အစို့ရတပးမ္ာ့ကို်ပနးဆုတးေပ့မညးဟု ကတိေပ့

ဖိတးၾကာ့ခဵရေသာလကးမြတးမထို့သူမ္ာ့

်ပီ့ EAO မ္ာ့အာ့ လကးမြတးထို့ရနးဆဲေ
ျ ဆာငးခဲံေၾကာငး့ေ်ပာ

ေကာငးစီ (ANC); ကခ္ငးလတ
ျ းေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔/တပးမေတား

ၾကာ့ကာ NCA တျငးအရငးဆဵု့လကးမြတးထို့သညးံအဖျဲ႔အ်ဖစး

(KIO/A);

ပါဝငးရနး ေနာကးက္၊ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ခဲံပဵုကို RCSS/SSA-S
ဥက၎ဌဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ရျကးဆစးက ရြငး့လငး့ေ်ပာ်ပခဲံသညး၈

စိနးႏြငးံ်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့တို႔သညး
ေသာအဖျဲ႔မ္ာ့အာ့

လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့

မတရာ့အသငး့ႏြငးံအၾကမး့ဖကးအဖျဲ႔အ

်ဖစးသတးမြတးထာ့ေသာစာရငး့မြ ပယးဖ္ကးေပ့ခဲံသညး၈

သညး မတရာ့အသငး့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အက္ဥး့ခ္ထာ့ေသာ
ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အာ့လဵု့အာ့

(KNPP);

လာ့ဟူဒီမုိကရကးတစးအစညး့အရဵု့ (LDU); မျနး်ပညးသစးပါ
တီ

(NMSP);

ရြမး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/ရြမး့်ပညးတပးမ

(WNO);

(SSPP/SSA-N);

ညီညႊတးေသာ

(UWSP/A);

ဝ

ဝ

အမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔

်ပညးပါတီ/တပးမေတား

နာဂေ်မ-ကကးပလနးအမ္ုဳိ့သာ့ဆိုရြယးလစး

ေကာငးစီ (NSCN-K); အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီမဟာမိတးတပးမ
ေတား (NDAA).2
ဖယးထာ့ခဵရသူမ္ာ့ -

ေအာကးတိုဘာလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး KNU ႏြငးံ RCSS အဖျ႔မ
ဲ ္ာ့

ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့

ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ

ေတား-ေ်မာကးပိုငး့

ေအာကးတိုဘာလ ှဿ ႏြငးံ ှ၀ ရကးတို႔တျငး သမၼတဦ့သိနး့

-

်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီမဟာမိတး

တပးမေတား (MNDAA); တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကး
ေရ့တပးမေတား (TNLA); ရခုိငးတပးမေတား (AA).

်ပနးလႊတးေပ့ေရ့ကိစၥကိုပနးၾကာ့ရနးအတျကး

သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံေတ႔ျဆဵုခဲၾံ က

သညး၈ သို႔ေသားလညး့ မညးသညးံအဖျဲ႔တျငးမြ္ ထိုအက္ဥး့သာ့မ္ာ့စာရငး့အတိအက္ရြိမေနေပ၈ လကးမြတးေရ့ထို့လုိကး
သညးံအေပ၍တျငး မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ထာ့သူအာ့လဵု့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအသစးအာ့ ဆနး႔
က္ငးဆႏၵ်ပခဲံသညးံအတျကး တရာ့ရငးဆိုငးေနရသူမ္ာ့ကို ်ပနးလႊတးေပ့ရမညးဟု NCA တျငးေဖား်ပထာ့ေၾကာငး့ ABSDF
ဒုဥက၎ဌကိုမ္ဳိ့ဝငး့က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး အစုိ့ရတပးမေတားသညး KNU/KNLA နယးေ်မအတျငး့ မညးသညးံလႈပးရြာ့မႈကိုမဆို
KNU/KNLA ႏြငးံညြိႏႈိငး့လုပးေဆာငးရမညး၇ တပးမ္ာ့တို့ခ္ဲ႕ခ္ထာ့်ခငး့၇ လကးနကး သို႔မဟုတး အေထာကးအပဵံမ္ာ့ တို့်မြငးံ
်ခငး့စသညးတုိ႔ကို မလုပးေဆာငးရစသညးံ ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့အပါအဝငး NCA တျငး ပါဝငးလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံရသညးံ ။
တို႔၌အေ်ခအေနမ္ာ့ကို KNLA မြအေသ့စိတးရြငး့လငး့်ပခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ်ပငးပရနးသူမ္ာ့ရနးမြကာကျယးရနးဟု
ဆိုကာ

လကးနကးၾကီ့မ္ာ့၇

စခနး့ရြငးတပးမ္ာ့အပါအဝငး

ၾကိဳတငးမေၾက်ငာထာ့ေသာ

စစးအငးအာ့်ဖညးံတငး့မႈကို

KNU/KNLA နယးေ်မတေလ္ြာကးသို႔ အစို့ရမြပို႔လႊတးခဲံေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ရရြိသညး၈

1

AP (15 Oct 15) 8 ethnic rebel armies sign cease-fire pact with myanmar govt; Irrawaddy (15 Oct 15) Long-Sought Ceasefire

Signed in Naypyidaw; Myanmar Times (16 Oct 15) Ceasefire pact is ‘historic gift’: president
2

IMNA (02 Sep 15) Not all ethnic armed groups ready to sign NCA
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NCA အ်ပီ့်ပဳလုပးေသာ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတ
ဲ ျငး အထူ့သ်ဖငးံအထညးခ္ဳပးစကးရဵုမ္ာ့၇ စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ဳိေ့ရ့လုပးငနး့မ္ာ့
တို႔်ဖငးံ စကးမႈဇဵုမ္ာ့၇ ်ပညးတျငး့်ပညးပ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့်ဖငးံ်ပဳလုပးမညးံ၇ လကးမြတးမထို့သညးံ အဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ကပါသေဘာတူပါ
က ။တို႔၌ထိနး့ခ္ဳပးေဒသမ္ာ့တျငးပါ အပါအဝငး အပစးရပးေဒသမ္ာ့တျငး်ပဳလုပးမညးံ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို သေဘာ
တူလကးမြတးေရ့ထို့ရနး ေန်ပညးေတား (အစို့ရ) ၌အစီအစဥးအာ့ ဦ့ေအာငးမငး့က တငး်ပခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ှ၂ မြ ှ၄ တျငး NCA လကးမြတးထို့သူမ္ာ့သညး ပူ့တျည
ဲ ြိႏႈိငး့အေကာငးအထညးေဖားေရ့အစညး့အေဝ့
JICM ကုိ ေန်ပညးေတား၉က္ငး့ပခဲံကာ ထိုအစညး့အေဝ့တျငး ပါဝငးသူမ္ာ့က တုိကးပမ
ျဲ ္ာ့မ်ဖစးပျာ့ေစရနးအတျကး ပူ့တျအ
ဲ
ပစးအခတးရပးစဲမႈေစာငးံၾကညံးေရ့ေကားမတီ JCMC ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲကိုပဵံပို့ေပ့ႏိုငးရနးအတျကး ်ပညးေထာငးစု်ငိမး့
ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲပူ့တျဲေကားမတီ UPDJC တို႔ကိုဖျ႔စ
ဲ ညး့ခဲံၾကသညး၈ ႏိုဝငးဘာလလယးတျငး ဒုတိယအၾကိမး JICM ကို်ပဳ
လုပးရနးလညး့ သေဘာတူခဲံၾကသညး၈ ႏြစးဘကးလဵု့တို႔သညး ေအာကးတိုဘာလ ှ၂ ရကးမြစ်ပီ့ ရကး ၃ွ အတျငး့ ႏိုငးငဵ
ေရ့မူေဘာငးကိုအ်ပီ့ေရ့ဆျက
ဲ ာ ရကး ၆ွ အတျငး့ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျစ
ဲ တငးၾကရမညး်ဖစးသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ၁ ရကးေန႔တျငး အစို့ရမြလုပးကိုငးေနေသာ ်မနးမာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ MPC မြအၾကီ့တနး့အၾကဵေပ့
ဦ့ေဇားဦ့က ယူနနးႏြငံးပီကငး့မြ အခ္ဳိ႕အရာရြိမ္ာ့သညး ်မနးမာ်ပညးေ်မာကးပိုငး့မြ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့
အာ့ NCA တျငး လကးမြတးပါဝငးမေရ့ထို့ေစရနးအတျကး လႊမး့မို့မႈရြိေနၾကသညးကို ေတျ႔ရပါသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
သို႔ေသားလညး့ ေနာကးပိုငး့တျငးသူက ထိုကိစၥကို်ပနးလညး်ငငး့ဆိုခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညး
ေတား NCA လကးမြတးေရ့ထို့ပျဲ၉ သကးေသအ်ဖစးတကးေရာကးလာေသာ တရုတးႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအထူ့သဵတမနး
စနး့ေဂါငးရြငး့ Sun Guoxiang က တရုတးႏိုငးငဵသညး UWSA၇KIA တို႔ႏြငးံ ဆကးႏျယးမႈရြိသညး သို႔မဟုတး ။အဖျဲ႔မ္ာ့အာ့
လကးမြတးမေရ့ထုိ့ရနးဆျေ
ဲ ဆာငးထာ့သညးဆိုေသာကိစၥမ္ာ့မြာ မဟုတးမြနးေၾကာငး့ ်ငငး့ဆိုခဲံသညး၈
တႏုိငးငဵလဵု့အႏြဵ႔်ငိမး့ခ္မး့ေရ့မရရြိခဲံပဲ၇အာမခဵထာ့သညးံၾကာ့မြဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံတုိကးပဲျမ္ာ့ကိုအဖျဲ႔မ္ာ့မြ ေဝဖနးၾက
်မနးမာ်ပညး၇ ထိုငး့နယးစပး၇မေလ့ရြာ့၇ဂ္ပနး၇ၾသစေတ့လ္၇အေမရိကနး၇အဂၤလနးႏြငးံကေနဒါတို႔မြ ကရငးအဖျဲ႔အစညး့ ၁ှ ဖျ႔ဲ
တုိ႔အပါအဝငး အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တုိ႔က အပစးအခတးရပးစဲေရ့လကးမြတးေရ့ထိးု့ရာတျငး အာ့လဵု့
ပါဝငးႏိုငးမႈမရြိ်ခငး့ကို ေဝဖနးခဲံၾကသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး WLB မြ
ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ NCA အာ့လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံ်ခငး့သညး ပဋိပက၏မ္ာ့ကိုပိုမို်မငးံတကးလာေစမညး ဟူ
ေသာ အလျနးစို့ရိမးရမႈကို ေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ပီ့ ဇျနးလက်ပဳလုပးခဲံေသာ ေလာခီ့လာထိပးသီ့ေဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျငး သေဘာတူညီခဲံ
သညးံ အမ္ဳိ့သမီ့ ၀ွ% ပါဝငးပတးသကးမႈကို ေလ့စာ့လိုကးနာ်ပီ့ စာသာ့မ္ာ့်ပငးဆငးေပ့ရနးအတျကး ေန်ပညးေတားအ
စို့ရတျငး စိတးဆႏၵမရြိမႈကို မီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံကာ IDP မ္ာ့ထဵ အကူအညီေပ့ေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့မြ ေရာကးရြိကူညီႏုိငးမႈမရြိစဥးတျငး
ေအာကးတိုဘာလပထမ ဿ ပတးလဵု့၉ အစို့ရ၌ၾကီ့မာ့ေသာစစးကူစစးအငးအာ့်ဖညးံတငး့ေနမႈကိုလညး့ ေဖား်ပခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ခ္ငး့်ပညးနယး၇တီ့တိနး်မိဳ႕နယးမြ ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့ CNF ဆကးဆဵေရ့ရဵု့တျငး ဗဵု့ ဿ
လဵု့ေပါကးကျဲခဲံ်ပီ့ လူေသဆဵု့မႈမရြိခဲံေသားလညး့ ထိုတိုကးခုိကးမႈသညး CNF ၌ NCA တျငးပါဝငးလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံ်ခငး့
အေပ၍တုနး႔်ပနးမႈ်ဖစးမညးလာ့ဟူေသာ သဵသယမ္ာ့ကို်ဖစးေပ၍ေစခဲံသညး၈
အစို့ရတပးမေတားကအပစးမရပးေသာအဖျဲ႔မ္ာ့ကိုတုိကးခုိကးမႈမ္ာ့ပိုမို်ပငး့ထနးလာ
ေအာကးတိုဘာလ ၁ ရကးေန႔တျငး အစို့ရ၌်ငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာမြ အထူ့အၾကဵေပ့ဦ့လြေမာငးေရႊက တႏိုငးငဵလဵု့အႏြဵ႔အ
ပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCA အာ့ လကးမြတးမေရ့ထို့ခဲံသူမ္ာ့ကို အစို့ရတပးမေတားမြ လကးတုနး႔်ပနးသျာ့
မညးမဟုတးပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ေအာကးတိုဘာလ ှ ရကးေန႔ အငးတာဗ္ဴ့တျငး ကခ္ငးလျတးေ်မာကး
ေရ့တပးမေတား KIA မြ ဗိုလးခ္ဳပးဂျမးေမားက NCA တျငးလကးမြတးေရ့ထို့ရနး သေဘာမတူသညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကး
ကိုငးအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ EAOs အေပ၍ တပးမေတားမြထို့စစးမ္ာ့်ပဳလုပးေနပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ရြမး့အရပးဘကးအဖျဲ႔
အစညး့ ှ၅ ဖျ႔တ
ဲ ို႔မြ ပူ့တျဲေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ အစို့ရတပးမေတားမြ အရပးသာ့မ္ာ့ေနထိုငးရာေနရာမ္ာ့
သို႔ လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ်ပငး့ထနးစျာ ဦ့တညးခ္ကးမဲံရမး့သနး့ပစးခတးေနပါသညးဟုေ်ပာၾကာ့လိုကး်ပီ့ KIA မြဗုိလးမႈ့ၾကီ့
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ေဇားေတာငးကလညး့

“က္ေနားတို႔ အပစးရပးလကးမြတးမထို့ဖို႔ဆဵု့်ဖတး်ပီ့တဲံေနာကး အစို့ရတပးေတျက က္ေနားတို႔ဌာန

ခ္ဳပးနာ့တဝိုကးမြာ လကးနကးၾကီ့ေတျနဲ႔တပးေတျလႈပးရြာ့လာတာေတျ ပိုလုပးလာၾကပါတယး” ဟု မီဒီယာသို႔ေ်ပာၾကာ့ခဲံ
သညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး၇်မစးၾကီ့နာ့၉ ေနထိုငးသူတဦ့က ေအာကးတိုဘာလ ှ၁ မြ
ှ၄ အတျငး့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့၌စစးကူမ္ာ့သညး ရထာ့မ္ာ့၇ထရပးကာ့မ္ာ့်ဖငးံ ေဒသတျငး့သို႔ေရာကးရြိလာခဲံၾကပါသညး
ဟု မီဒီယာမ္ာ့ကိုေ်ပာ်ပခဲံသညး၈
အစို့ရမီဒီယာ်ဖစးေသာ ်မဝတီက ရြမး့်ပညးနယး၇ေက့္သီ့်မိဳ႕နယး၇ဝမးဟိုငး့ရျာမြ SSA-N ဌာနခ္ဳပးအနီ့ ေအာကးတိုဘာလ
၃ မြ ှ၅ အတျငး့ အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ ရြမး့်ပညးတပးမေတား - ေ်မာကးပိုငး့ SSA-N တို႔အၾကာ့်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့မြာ
၀၄ ပျရ
ဲ ြိခဲံပါသညးဟု ေရတျကး်ပခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ၃ ရကးမြ ှှ ရကးအတျငး့တျငး အစို့ရတပးမေတားတပးရငး့မ္ာ့
မြ ှွ ခုတို႔သညး သဵု့ရကးတာလကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံပစးခတးကာတိုကးခုိကးခဲံၾက်ပီ့ ေက့္သီ့်မိဳ႕နယး၇တာစနး့ပုေက့္ရျာရြိ
စခနး့မြ SSA-N တပးမ္ာ့ မဆုတးချာေပ့ပါက ဝမးဟုိငး့ရြိဌာနခ္ဳပးကိုဗဵု့ၾကဲတိုကးခိုကးမညးဟု အစို့ရတပးမြ်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံ
သညး၈ ေနာကးပိုငး့တျငး အစို့ရတပးမြတပးမႈ့က ထိုစခနး့ရြိေန်ခငး့သညး ဿွှဿ ခုက အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီ
ခ္ကးကို ခ္ဳိ့ေဖာကးေနပါသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး SSA-N မြ ဒုဗိုလးမႈ့ၾကီ့စိုငး့လြက
အရပးသာ့မ္ာ့ထိခိုကးေသဆဵု့မႈနညး့ပါ့ေစရနးအတျကး ထိုစခနး့မြဆုတးေပ့လုိကးသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ SSA-N/ရြမး့
်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ အဖျ႔တ
ဲ ခုသညး ေနာကးတေန႔တျငး အစို့ရညြိႏႈိငး့ေရ့အဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငးဦ့ေအာငးမငး့ႏြငးံ ေန်ပညး
ေတားတျငး ေတျ႔ဆဵုခဲံပါသညး၈ အစို့ရတပး၌စခနး့မြဆုတးေပ့ရနးေတာငး့ဆိုခ္ကးကို SSA-N ဘကးမြ လိုကးေလ္ာခဲံေသား
လညး့ သဵု့ရကးတာေလေၾကာငး့ႏြငးံလကးနကးၾကီ့တိုကးခိုကးခဲံမႈမ္ာ့အတျငး့ စစးကူအငးအာ့ ှွွွ ခနး႔်ဖငးံ ေအာကးတို
ဘာလ ဿွ ရကးေန႔ထို့စစးကို အာ့်ဖညးံခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့က SSA-N ၌
ဝမးဟိုငး့ဌာနခ္ဳပးကို ှဿွ မမ လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံပစးခတးခဲံၾက်ပီ့ ထိုအထဲမြ ၅ ခုမြာ ရျာသာ့ ဿွွ ခနး႔တို႔မြ သီတငး့
ကျ္တးပဲေ
ျ တားက္ငး့ပေနေသာစာသငးေက္ာငး့အပါအဝငး ဝမးဟိုငး့ရျာတျငး့ေနရာမ္ာ့သို႔က္ေရာကးခံဲပါသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး NCA လကးမြတးေရ့ထို့ေသာ EAOs ၅ ဖျ႔တ
ဲ ို႔က ရြမး့ႏြငးံကခ္ငး်ပညးနယးမြ ပဋိပက၏မ္ာ့
ကိုရပးတနး႔ေပ့ပါရနးႏြငးံ ထိုေဒသမြ IDP မ္ာ့၇ဒုက၏သညးမ္ာ့ထဵသို႔ အကူအညီအေထာကးအပဵံမ္ာ့ပို႔ေပ့ပါရနး ေန်ပညးေတား
အစို့ရအာ့ ပနးၾကာ့ခဲံၾက်ပီ့ ထိုပနးၾကာ့မႈကို အေမရိကနးုက ေအာကးတိုဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ခဲံ
သညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး SSPP က ဒုသမၼတႏြငးံ်ငိးမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈလုပးငနး့ေကားမတီဥက၎ဌ
စိုငး့ေမာကးခမး့ထဵသို႔ SSA-N/SSPP ကိုတိုကးခုိကးေနမႈမရပးတနး႔ပါက NCA ကိုေနာကးထပး EAOs မ္ာ့ပါဝငးလကးမြတးေရ့
ထို့ေတာံမညးမဟုတးပါဟု ရာဇသဵေပ့ခဲံပါသညး၈
ေအာကးတိုဘာလတျငး အစို့ရတပးမေတားသညး တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA ႏြငးံ ်မနးမာအ
မ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား MNDAA တို႔အာ့ ထို့စစးမ္ာ့ဆကးလကး်ပဳလုပးေနခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာ
တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တို႔ တိုကးပျဲ ှွ ၾကိမး်ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟု ေအာကးတုိဘာ ှ၀ ရကးေန႔၉ သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံ်ပီ့
အဓိကတိုကးပျမ
ဲ ္ာ့မြာေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ဿ၇ ၃ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇မနးစီ်မိဳ႕နယးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးကျတးခိုငး၇မူဆယး်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့
ႏြငးံ KIA တပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ ၄ ၾကိမး်ဖစးပျာ့ခဲံပါသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ၃ - ရြမး့်ပညးနယး၇ေက့္သီ့်မိဳ႕နယး၇မိုငး့ေနာငး်မိဳ႕အနီ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ SSA-N/SSPP တပးမ္ာ့
တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ၃ - တရုတးနယးစပးအနီ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တို႔တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ၃ - ရြမး့်ပညးနယး၇ေက္ာကးမဲ်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ၃၇ ၄ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့က KIA တပးမ္ာ့ကို တိုကးခိုကးခဲံၾကကာ
အရပးသာ့မ္ာ့ထျကးေ်ပ့ခဲံၾကရ်ပီ့ ႏြစးဘကးလဵု့တျငးထိခိုကးဒါဏးရာရမႈမ္ာ့ရြိခဲံၾကသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ှဿ - ရြမး့်ပညးနယး၇နမးံစမး၇မို့မိတး၇ကျတးခိုငး်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြ သီ့်ခာ့ေနရာ ၂ ခုတို႔တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့က
TNLA တပးမ္ာ့ကို တိုကးခုိကးခဲံၾကကာ တပးမေတားေပ၍တာအ်ဖစးေ စခိုငး့ခဵရသူ အရပးသာ့ ဿ ဦ့ ဒါဏးရာမ္ာ့ရရြိခဵစာ့ခဲံ
ၾကရသညး၈
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 ေအာကးတိုဘာ ှ၀၇ှ၆ - ရြမး့်ပညးနယး၇ကျတးခုိငးႏြငးံေက့္သီ့်မိဳ႕နယးမ္ာ့ႏြငးံ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးတဝိုကးတုိ႔
မြ သီ့်ခာ့်ဖစးရပး ၅ ခုတို႔တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့က KIA တပးမ္ာ့ကို တိုကးခုိကးခဲံၾကသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ဿ၁ - ်မနးမာ-တရုတးနယးစပးအနီ့ သီ့်ခာ့ေနရာ ၁ ခုတို႔တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့
တိုကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ဿ၅ - ကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ ပဋိပက၏မ္ာ့်မငးံတကးလာစဥးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့က
MNDAA အာ့ လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးတိုကးခုိကးရာ၉ ဓာတုလကးနကးမ္ာ့အသဵု့်ပဳခဲံသညးဟု ေဒသခဵမ္ာ့က
ေ်ပာၾကာ့ခဲံေသားလညး့ ေနာကးတေန႔တျငး သမၼတရဵု့မြအရာရြိမ္ာ့က ထိုစျတးစခ
ျဲ ္ကးကို ်ငငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈
အရပးသာ့မ္ာ့အာ့အၾကမး့ဖကးမႈ
ေအာကးတိုဘာတလလဵု့တျငး အရပးသာ့မ္ာ့သညး ်ပညးတျငး့စစးအ်ပနးအလြနးပစးခတးေနမႈမ္ာ့အတျငး့ ဆကးတို ကးဆိုသ
လိုပငး ပိတးမိေနခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးအလယးပိုငး့၉ ေအာကးတိုဘာလ ၃ ရကး
ေန႔ကတညး့က ်ဖစးပျာ့ေနေသာစစးပမ
ဲျ ္ာ့ေၾကာငးံ အို့အိမးစျနး႔ချာခဲံရေသာ်ပညးသူ ှ၂ွွ ေက္ားတို႔အတျကး ခ္ငး့မိုငးမြရြမး့
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့က ဖေယာငး့တိုငးမီ့ထျနး့ညြိဆုေတာငး့ပျဲကို ်ပဳလုပးခဲံၾက်ပီ့ ရြမး့နယးေ်မမ္ာ့ကိုသိမး့ယူႏုိငးရနးအတျကး
အရပးသာ့မ္ာ့ေနထိုငးရာေနရာမ္ာ့ကို လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံမဆငးမ်ခငးပစးခတးေနမႈမ္ာ့ႏြငးံ စနစးတက္စစးဆငးေရ့မ္ာ့
်ပဳလုပးေန်ခငး့မ္ာ့ကို ရႈဵ႕ခ္ထာ့သညးံ ေၾက်ငာခ္ကးကိုလညး့ထုတး်ပနးခဲံကာ ထို်ဖစးရပးေၾကာငးံ အစာ့အစာ်ပတးလတးမႈကို
်ဖစးေပ၍ေစ်ပီ့ ကိုယးဝနးသညးအမ္ဳိ့သမီ့ေလ့ဦ့အာ့ ေတာထဲသုိ ႔အတငး့အၾကပးပို႔ေဆာငးခဲံရသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ
ဿ၄ ရကးေန႔အထိတျငး ရြမး့်ပညးတပးမေတား-ေ်မာကးပိုငး့အေပ၍ အစို့ရတပးမေတား၌ ထို့စစးမ္ာ့ေၾကာငးံ လူေပါငး့ ၂ွွွ
ခနး႔ အို့အိမးစျနး႔ချာခဲံရကာ ရျာေပါငး့ ဿဿ ရျာမြ ခနး႔မြနး့ေ်ခ ေက္ာငး့ ှ၁ ေက္ာငး့ႏြငးံအိမးေ်ခ ှ၀၅၅ လဵု့တို႔ ပ္ကးစီ့ဆဵု့ရႈဵ့ခဲံ
ရသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ှ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇မနးစီ်မိဳ႕နယး ေဒသေလ့ခုအနကးတခုစီမြ အတငး့အၾကပးခိုငး့ေစရနးအတျကး
ေပ၍တာငါ့ဦ့စီေပ့ရနး အစို့ရတပးမေတားမြေတာငး့ဆိုေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ရရြိပါသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ

၂

-

ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယး၇နတးေမားရျာတျငး

အရပးသာ့တျငး့ထျကးေက္ာကးကုနးသညး

ကိုခငးေမာငးလျငးအာ့ ေသနတးသမာ့ ဿ ဦ့ ေနာကးပိုငး့တျငးကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား KIA မြဟုသဵသယရြိသူ
မ္ာ့မြပစးသတးခဲံၾကကာ ေဒသခဵမ္ာ့က ေက္ာကးစိမး့ထျကးကုနးအေပ၍ အချနးေကာကးယူေရ့ကိစၥအ်ငငး့ပျာ့်ခငး့ေၾကာငးံ
်ဖစးႏိုငးပါသညးဟု ေ်ပာဆိုၾကပါသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ၂ - ခလရ ှဿ ႏြငးံ ဿ၁၃ တို႔မြ စစးသာ့မ္ာ့က စကးတငးဘာလ ှွ ရကးေန႔၉ ရုိကးႏြကးဖမး့ဆီ့သျာ့
သညးဆိုေသာ အသကး ၀၀ ႏြစးအရျယး လယးသမာ့ကိုစိုငး့သိနး့ထျနး့အာ့ ်ပနးပို႔ေပ့ပါရနး ရြမး့်ပညးနယး၇လျ္ိငးလငးခရိုငး၇
ဝမးကျမးေယာကးရျာသာ့မ္ာ့ကေတာငး့ဆိုခဲံ်ပီ့ အစို့ရတပးမ္ာ့မြ။တို႔၌စာ့စရာမ္ာ့ႏြငးံ တနးဖို့ရြိပစၥညး့မ္ာ့ကိုလညး့
လုယကးဖ္ကးဆီ့ခဲံသညးဟုလညး့ စျတးစခ
ျဲ ဲံပါသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ှွ - ဇူလိုငးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ခမရ ၀၅ှ၇ ၀၅၂ ႏြငးံ ၀၅၆ တို႔မြ အစို့ရတပးမ္ာ့၌ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ
အတျငး့ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဆျမးပရာဘျမး်မိဳ႕နယး၇ဆမး်ပီယနးရျာသာ့ နိနးေဇားနနးမြာ ဒါဏးရာမ္ာ့ရရြိ်ပီ့ေသဆဵု့ခဲံရကာ ဇနီ့
တဦ့ႏြငးံကေလ့ငါ့ေယာကးက္နးခဲံပါသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ှ၀ - ေဒသခဵလျ္ ငးခမး့လဵုကုမၼဏီအုပးခ္ဳပးေရ့၌ ေခ၍ယူမႈေၾကာငးံဝငးေရာကးလာသညးံ အစို့ရတပးရငး့
၀၀ွ မြတပးမ္ာ့က ရြမး့်ပညးနယးအေရြ႕ပုိငး့၇တာခ္ီလိတး်မိဳ႕နယး၇နဟိုငးလဵုရျာမြ ရျာသာ့ ဿွ တို႔အာ့ပစးခတးခဲံၾကကာ
ထိုသူမ္ာ့မြာ လျနးခဲံေသာတႏြစးကသေဘာတူထာ့သညးံအတိုငး့ ေရႊမိုငး့တျငး့အာ့ ရပးမရပးၾကညံးရႈ႕ရနးအတျကး လမး့
ေလြ္ာကးလာၾကသူမ္ာ့်ဖစးၾကပါသညး၈ မို့်ဖတးေဆ့ရဵုတျငး အသကး ၂ွ အရျယး အမ္ဳိ့သာ့တဦ့ေသဆဵု့ခဲံကာ အ်ခာ့
ငါ့ဦ့ဒါဏးရာမ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ှ၁ - အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံတေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA တို႔အၾကာ့ တိုကးပျဲ
မ္ာ့မြထျကးေ်ပ့လာ်ပီ့ ေ်မ်မဳပးမိုငး့နငး့မိသညးံအတျကး ရြမး့်ပညးနယး၇မနးတဵု်မိဳ ႕နယးေဆ့ရဵုတျငး ရျာသာ့ေလ့ဦ့အာ့
တငးထာ့ရပါသညး၈
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 ေအာကးတိုဘာ ဿွ - ရြမး့်ပညးနယး၇ေက့္သီ့်မိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ ဝမးလျီ၇ဝမးဂ္မး့၇လီေရြာ၇ကျနးလငး့၇နမးပမူ၇တဆနး့ပု၇ နဝမး
ခကး၇ဟိုနနးႏြငးံနပဲရျာမ္ာ့အနီ့တျငး အမ္ဳိ့သာ့၇ အမ္ဳိ့သမီ့၇ ကေလ့ ဿွွွ ခနး႔တို႔သညး တပးမေတားထို့စစးမြလျတး
ေ်မာကးရနးအတျကး ထျကးေ်ပ့ခဲံၾကရသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈

 ေအာကးတိုဘာ ဿှ - ရြမး့်ပညးနယး၇မိုငး့ရႈ့မြဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ့ေက္ာငး့တေက္ာငး့အနီ့တျငး ဗဵု့တလုဵ့ေပါကး
ကျခ
ဲ ဲံရာ ကိုရငးႏြစးပါ့၇ဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့တျငးဥပုသးေစာငးံေနေသာ အသကး ၄ွ အရျယး အမ္ဳိ့သမီ့ၾကီ့တဦ့၇ မိနး့က
ေလ့ငယးတဦ့တို႔ဒါဏးရာရရြိသျာ့်ပီ့ မိနး့ကေလ့ငယးမြာဒါဏးရာ်ပငး့ထနးကာ ထို်ဖစးရပးေၾကာငးံ်မိဳ႕သူ၇်မိဳ႕သာ့မ္ာ့အာ့
ပုနး့ေအာငး့်ခငး့၇ ထျကးေ်ပ့်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးေစခဲံသညး၈

 ေအာကးတုိဘာ ဿှ - ရြမး့်ပညးနယး၇ေက့္သီ့်မိဳ႕နယးမြ အို့အိမးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ေနရေသာ ရျာသာ့မ္ာ့အာ့ ကူညီ
ေထာကးပဵံေပ့ေနေသာ ရြမ့းလူငယးကျနးယကး Tai Youth Network မြ ကိုစိုငး့မိုငးက ဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ေ်ပ့
လာေသာရျာသာ့မ္ာ့အတျကး ေနရာမရြိေတာံပဲ အစို့ရမြ မညးသညးံလူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈအကူအညီမြ္ မပဵံ
ပို့ေပ့ခဲံပါဟု မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
လူ႔အချငးံအေရ့
ေဖံစးဘျတးအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့အာ့အာဏာပိုငးမ္ာ့မြဖမး့ဆီ့်ဖိဳချဲ
ေအာကးတိုဘာလတျငး စစးတပးႏြငးံပတးသကးေသာ ေဖံစးဘျတးပို႔စးမ္ာ့တငးသညးံအတျကး လူေတားတားမ္ာ့မ္ာ့ကို ်မနးမာ
အာဏာပိုငးမ္ာ့မြဖမး့ဆီ့ကာ အီလကးထေရာနစးဥပေဒ၇ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ရာဇဝတးမႈဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံၾက
သညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှဿ - ဧရာဝတီတိုငး့၇မအူပငး်မိဳ႕နယးမြရဲမ္ာ့က ေနာငးေ်ပာငး၊တငးထာ့ေသာေဖံစးဘျတးပို႔စးတခုေၾကာငးံ
အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမေခ္ာစႏၵီထျနး့အာ့ အီလကးထေရာနစးဥပေဒပုဒးမ ၀၁ (ဃ)
်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံ်ပီ့ ထိုပုဒးမသညးအ်မငးံဆဵု့ေထာငးဒါဏး ၂ ႏြစးအထိခ္မြတးႏုိငးမညး်ဖစးပါသညး၈ တပးမေတား၌ယူနီ
ေဖာငး့အသစးအာ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ထမီတထညးႏြငးံ ေနာကးေ်ပာငး်ပီ့ႏႈိငး့ယြဥး်ပထာ့ေသာဓါတးပဵုကို ေခ္ာ
စႏၵီထျနး့မြ ေဖံစးဘျတးေပ၍တျငးေဝမြ္ (Share) ခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ တရာ့စျေ
ဲ သာပုဒးမအာ့ ေနာကးပိုငး့တျငး ၃၃ (ဃ) သို႔
ေ်ပာငး့လဲခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ေခ္ာစႏၵီထျနး့အာ့ မအူပငး်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့တျငး ရဵု့ထုတးခဲံ်ပီ့
သူမအာ့ ရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးေသာ ဂုဏးသိက၏ာညိြ့ႏျမး့ေစမႈ ၂ွွ ်ဖငးံလညး့ ထပးမဵတရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၁ - ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့တဦ့က တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငး၌
ပဵုေပ၍တျငး တကးနငး့်ပီ့ရပးေနသညးံပဵုကို ေဖံစးဘျတးေပ၍တျငး ေဝမြ္ခဲံ်ခငး့အတျကး ရနးကုနးတိုငး့၇လႈိငး်မိဳ ႕နယးရဲစခနး့က
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမေမစပါယး်ဖဴ၌အမ္ဳိ့သာ့

ကိုပကးထရစးချနးဂ္ာလီအာ့

ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ

တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံသညး၈ ကိုပကးထရစးချနးဂ္ာလီအာ့ အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးသို ႔ပို႔ေဆာငးခဲံ်ပီ့ အပစးရြိသညးဟုေတ႔ျရပါက
ေထာငးဒါဏး ၀ ႏြစးအထိခ္မြတးခဵရမညး်ဖစးပါသညး၈ မေမစပါယး်ဖဴက ကိုပကးထရစးအာ့ အတငး့အၾကပးဝနးခဵလကးမြတး
ေရ့ထို့ေစခဲံသညးဟု ေနာကးပိုငး့တျငးသတငး့ေထာကးမ္ာအာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး
ကိုပကးထရစးချနးဂ္ာလီအာ့ ဒုတိယအၾကိမးရဵု့ထုတးခဲံကာ တရာ့စျဆ
ဲ ိုသညးံဒုဗိုလးမႈ့ၾကီ့ တရာ့ရုဵ့သို႔ေရာကးမလာသညးံ
အတျကး အာမခဵေလြ္ာကးထာ့မႈကို ႏိုဝငးဘာလ ၃ ရကးေန႔အထိေရႊ႕ဆိုငး့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၂ - ကိုပကးထရစးချနးဂ္ာလီေဝမြ္ခဲံသညးံ ဓါတးပဵုကိုပငး ေဖံစးဘျတးေပ၍တျငး ေဝမြ္ခဲံသညးံ ကိုေဇားမ္ဳိ့
ညႊနး႔အာ့ ရနးကုနးတိုငး့၇မရမး့ကုနး့်မိဳ႕နယးမြရဲမ္ာ့က အီလကးထေရာနစးဥပေဒ်ဖငးံတရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၂ - စစးတပးအာ့ရညးညႊနး့်ပီ့ ရိုငး့စိုငး့သညးံကဗ္ာကို ပို ႔စးတငးခဲံသညးံအတျကး ရဲမ္ာ့ကဆကးသျယးေရ့
ဥပေဒ ်ဖငးံတရာ့စျဆ
ဲ ိုအမႈဖျငးံ်ခငး့ခဵခဲံရသညးံအတျကး ပုနး့ေအာငး့ေနခဲံရပါသညးဟု ကဗ္ာဆရာလညး့်ဖစး ၇ NLD အဖျ႔ဲ
ဝငးလညး့်ဖစးသူ ကိုေဆာငး့ခကသတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှ၃ - တပးမေတားအာ့ေစားကာ့သညးဟုယူဆႏိုငးသညးံ ေဖံစးဘျတးပို႔စးအတျကး ကိုလူေဇားစို့ဝငး့အာ့
ရနးကုနးတုိငး့၇ေဒါပဵု်မိဳ႕နယးမြရဲမ္ာ့က အီလကးထေရာနစးဥပေဒ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့တရာ့စျဲဆိုခဲံသညး၈
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 ေအာကးတိုဘာ ဿွ - ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌မ္ကးႏြာပဵုအာ့ ဖိုတိုေရြာံ်ဖငးံအဝတးဗလာအမ္ဳိ့သမီ့ပဵုတျငး တပးေပ့
ထာ့သညးံ ေဖံစးဘျတးပို႔စးအာ့ေဝမြ္သညးံအတျကး ဧရာဝတီတိုငး့၇ကနးၾကီ့ေထာငးံ်မိဳ ႕နယးမြရဲမ္ာ့က ေဒသခဵ ်ပညးထာငး
စုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP အရာရြိတဦ့အာ့ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံးေရ့အဖျဲ႔ HRW ေရာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ AI ကပါ မေခ္ာစႏၵီထျနး့
ႏြငးံ ကိုပကးထရစးချနးဂ္ာလီတို႔ကို ဖမး့ဆီ့ခဲံမႈအေပ၍ရႈဵ႕ခ္ခဲံ်ပီ့ ထို်ဖစးရပးသညး ေရျ့ေကာကးပျဲမတုိငးခငးတျငး တကးၾကျလႈပး
ရြာ့သူမ္ာ့အေပ၍ ဖိအာ့မ္ာ့်မငးံတကးလာ်ခငး့ကို ်ပသလိုကး်ခငး့်ဖစးပါသညးဟု HRW မြေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ အေမရိ
ကနးက ဖမး့ဆီ့ထာ့သူ ဿ ေယာကးအာ့ ခ္ကးခ္ငး့်ချငး့ခ္ကးမရြိ်ပနးလႊတးေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုလိုကး်ပီ့ ထိုဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့
သညး လူ႔အချငးံအေရ့အာ့ေလ့စာ့လိုကးနာ်ပီ့ ႏိုငးငဵေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈကို တို့်မြငးံလုပးေဆာငးေပ့မညးဟု အစို့ရကိုယး
တိုငးမြကတိေပ့ထာ့မႈကိုေရာ ဒီမုိကရကးတစးအေ်ခခဵမူမ္ာ့ကိုပါ တိုကးရိုကးၾကီ့ဆနး႕က္ငးေနပါသညးဟု ေ်ပာဆိုလိုကး
သညး၈ သို႔ေသားလညး့ ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ရဲထတ
ျ းက USDP မြတဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့လိုကးသညးံ်ဖစးရပးကို ညႊနး့်ပေ်ပာဆုိ
လုိကး်ပီ့ ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့သညး စစးတပး၌အထိအရြမခဵမႈႏြငးံမပတးသကးပါဟု ကာကျယးေ်ပာဆိုလုိကးသညး၈
ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့အ်ပီ့ ဿ ပတးအၾကာ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး အေမရိကနးအေ်ခစိုကး လျတးလပးေသာေစာငးံ
ၾကညံးေရ့အဖျဲ႔တခု်ဖစးသညးံ Freedom House က ။၌ႏြစးစဥးအစီရငးခဵစာ “နကးေပ၍မြလျတးလပးမႈ” တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ
၌အဆငးံအာ့ “မလျတးလပး” ဟု အဆငးံေလ္ာံသတးမြတးခဲံကာ အီလကးထေရာနစးဥပေဒအာ့ အာဏာပိုငးမ္ာ့မြမဖ္ကး
သိမး့ခဲံ်ခငး့၇ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒမြ အဓိပၸါယးမရြငး့လငး့ေသာစကာ့လဵု့မ္ာ့၇ အငးတာနကးအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့ကို ဆကးလကး
ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ေနမႈမ္ာ့စသညးတို႔ကို မီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံသညး၈
လကးပဵတနး့်ဖိဳခဲမ
ျ ႈသညးႏိုငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့ဥပေဒမ္ာ့ကိုခ္ဳိ့ေဖာကးေနဟုအစီရငးခဵစာေဖား်ပ
ပဲခူ့တိုငး့၇လကးပဵတနး့မြ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကို မတးလ ှွ ရကးေန႔က ရဲမ္ာ့မြအၾကမး့ဖကး်ဖိဳခဲမ
ျ ႈအတျငး့ အငးအာ့အလျနးအ
ကျ္ဵသဵု့စျမ
ဲ ႈမ္ာ့၇ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ အစီရငးခဵစာကို အချငးံအေရ့ခုခဵကာကျယးေရ့အဖျဲ႔ ႏြငးံ
ဟာ့ဗတးဥပေဒေက္ာငး့ႏုိငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့အၾကဵေပ့အဖျဲ႔ Fortify Rights ႏြငးံ the Harvard Law School
International Human Rights Clinic တို႔မြ ေအာကးတိုဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာသညး
မ္ကး်မငးသကးေသမ္ာ့၇ ဓါတးပဵုမ္ာ့ႏြငးံဗျီဒီယိုသကးေသမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳ်ပီ့ေပါငး့စပးထာ့်ခငး့်ဖစးကာ ေအာကးပါေတျ႔ရြိခ္ကး
မ္ာ့ကိုေဖား်ပထာ့သညး၈
 ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့

ရနးကုနးသို႔ခ္ီတကး်ခငး့အာ့ပိတးပငး်ခငး့ႏြငးံ

သီခ္ငး့ဆိုရနး၇အလဵလႊငးထူရနး၇ေၾကျ့ေၾကားသဵတိုငးရနး

တာ့်မစး်ခငး့တို႔အတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵမြအာဏာပိုငးမ္ာ့မြာ တရာ့ဝငးအေၾကာငး့်ပခ္ကးမေပ့ႏုိငးခဲံပါ၈ဆႏၵ်ပခ္ီတကးမႈကို
ချငးံမ်ပဳခဲံ်ခငး့သညး တငး့မာမႈကို်မငးတကးေစခဲံ်ပီ့ မတးလ ှွ ရကး်ဖိဳချမ
ဲ ႈအဆငးံအထိ ေရာကးရြိအဆဵု့သတးခဲံရသညး၈
 ရဲအရာရြိမ္ာ့သညး ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုရဵု့ေဖားထုတးချငးံအချငးံအေရ့ကို က္ငးံသဵု့ခဲံၾကသညးံ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အေပ၍ အငးအာ့အ
လျနးအကျ္ဵသဵု့စျခ
ဲ ဲံသညး၈
 ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညးံ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အေပ၍ မလိုအပးေသာ၇ မသငးံေတားေသာ အငးအာ့ကိုအသဵု့်ပဳ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ရဲအရာရြိ
မ္ာ့က လူ႔အချငးံအေရ့ကို ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈကို က္ဴ့လျနးခဲံၾကသညး၈.
 ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ စိတးထငးသလိုဖမးဆီ့ခဲံ်ခငး့ႏြငးံတရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံ်ခငး့သညး လျတးလပးစျာဆႏၵထုတးေဖားချငးံႏြငးံ ်ငိမး့ခ္မး့
စျာစုေဝ့ချငးံကိုအကာအကျယးေပ့သညးံ ႏိုငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့ဥပေဒကို ခ္ဳိ့ေဖာကးခဲံ်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈
အစီရငးခဵစာထုတး်ပနးခဲံကတညး့က ်မနးမာအာဏာပိုငးမ္ာ့သညး လကးပဵတနး့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့၌ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးံ
ဆႏၵထုတးေဖား်ခငး့ လျတးလပးချငးံကို ဆကးလကး်ပီ့ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိခ္ဳိ့ေဖာကးေနခဲံသညး၈ ၅ လခနး႔ပုနး့ေအာငး့ေနခဲံရ်ပီ့
ေနာကး ေအာကးတုိဘာလ ဿ၆ ရကး ေန႔တျငး ဗမာႏုိငးငဵလဵု့ဆုိငးရာေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး ABFSU ဥက၎ဌကို
ေက္ားကိုကိုအာ့ လကးပဵတနး့ဆႏၵ်ပမႈတျငးပါဝငးပတးသကးခဲံမႈအတျကးဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
ေရအာ့လြ္ပးစစးစကးရဵုေၾကာငးံအို့အိမးစျနး႔ချာရမႈမ္ာ့မြဆငး့ရဲမေ
ျဲ တမႈ၇ ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈႏြငးံပဋိပက၏မ္ာ့အာ့အစီရငးခဵစာကေဖား်ပ
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ေအာကးတိုဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးသမာ့ေတားမ္ာ့ PHR အဖျ႔က
ဲ
ရြမး့်ပညးနယး၇အထကးေပါငး့
ေလာငး့ေရကာတာမြ ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့၇ အို့အိမးမြစျနး႔ချာရမႈမ္ာ့တို႔ႏြငးံပတးသကးသညးံ အစီရငးခဵစာတေစာငးကို
ထုတး်ပနးခဲံကာ ထိုေရကာတာစီမဵကိနး့အာ့ ်မနးမာအာဏာပိုငးမ္ာ့၇တရုတး၇ဆျစးႏြငးံအဂၤလိပးကုမၼဏီမ္ာ့မြ အေကာငးအ
ထညးေဖားခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

“်မနးမာႏုိငးငဵ၇ရြမး့်ပညးနယး၇အထကးေပါငး့ေလာငး့ေရကာတာတဝိုကးမြအတငး့အၾကပးေရႊ႕

ေ်ပာငး့်ခငး့ႏြငးံအဖ္ကးဆီ့ခဵရေသာဘဝမ္ာ့” အမညးရြိအစီရငးခဵစာသညး ေရကာတာအနီ့တဝိုကးမြ အေရႊ႕အေ်ပာငး့ခဵမိ
သာ့စု ၅ွ အာ့ေမ့်မနး့စမး့စစးထာ့မႈအေပ၍တျငး အေ်ခခဵထာ့ပါသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ အို့အိမးစျနး ႔ချါရ်ခငး့မ္ာ့၌ အဓိက
အေၾကာငး့အရာမြာ ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့မ္ာ့ေၾကာငးံပငး်ဖစးကာ အစီရငးခဵစာတျငးေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့အရ တိုငး့ရငး့သာ့
ေဒသမ္ာ့တျငးမၾကာခဏတညးေဆာကးေသာ ေရကာတာစီမဵကိနး့မ္ာ့သညး ။တို ႔ႏြငးံဆကးစပး်ပီ့စစးတပးမ္ာ့ပိုမိုတပးစျဲ
လာမႈ၇ ေဒသခဵလူထုအာ့ေနရာေရႊ႕ေ်ပာငး့ရာတျငး ႏုိငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့ကို လိုကးနာရနးပ္ကးကျကး်ခငး့ စသညးတို႔ေၾကာငးံ
ပဋိပက၏မ္ာ့်ဖစးေပ၍လာေစရနး အဓိကပငးရငး့အေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့်ဖစးလာခဲံရသညးဟုသိရသညး၈
အစီရငးခဵစာ၌ေတျ႔ရြိခ္ကးအရ လူထု၌ ၃၁ % တို႔သညး ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံသူတို႔မြ်ငငး့ပယးလိုကးလြ္ငး ဘာဆကး်ဖစး
မညးလဲဆိုေသာစို့ရိမးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ အာဏာပိုငးမ္ာ့ထဵမြာနညး့လျနး့လြသညးံ ေလ္ားေၾက့ကိုယူကာ သူတုိ႔ေ်မမ္ာ့ကိုသိမး့
ယူသညးကို လကးခဵရမညးဟုခဵယူထာ့ၾကပါသညး၈ PHR ႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ AAPP
တို႔၌အဆိုအရ ဿွှ၂ ခုေမလတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့အတျငး့ရြိေနသညးံ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ှှ၂ ဦ့
တျငး ၂၅ ဦ့မြာ ။တုိ႔၌ေ်မယာမ္ာ့သိမး့ဆညး့ခဵရမႈတို႔အတျကး ဆႏၵ်ပေသာေၾကာငးံ အဖမး့ခဵရ်ခငး့်ဖစးကာ ေ်မယာအ
ေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ၅၃ ဦ့ႏြငးံ လယးသမာ့ ၆၃ှ ဦ့တို႔သညး တရာ့စျခ
ဲ ဵထာ့ရကာ တရာ့ရငးဆိုငးရနးေစာငးံဆိုငး့ေန
ၾကရေၾကာငး့သိရပါသညး၈
အ်ခာ့ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့မြာေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈
 အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး ေဒသခဵေနထုိငးသူမ္ာ့အာ့ စစခ္ငး့အဆငးံတျငး ဘာေၾကာငးံေရႊ ႕ေ်ပာငး့ရသညး၇ ဘာေၾကာငးံသူ
တုိ႔၌ေ်မမ္ာ့ကုိသိမး့ယူရသညး၇ ေလ္ားေၾက့ေပ့မႈအဆငးံမ္ာ့ကိုဆဵု့်ဖတးသညးံစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကဘာ်ဖစးသညး၇ တရာ့ရဵု့
တျငး

ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့ကိုတရာ့ရငးဆိုငးရနးသူတို႔၌အရညးအေသျ့ကဘာ်ဖစးသညး

စသညးတုိ႔ႏြငးံပတးသကး

သညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို သိႏုိငးရနးမပဵံပို့ေပ့ခဲံပါ၈
 စမး့စစးေလံလာမႈ်ပဳလုပးခဵရေသာ မိသာ့စုမ္ာ့၌ ၆၀%တို႔က အတငး့အၾကပးေရႊ႕ေ်ပာငး့ခဵရ်ပီ့ကတညး့က သူတို႔၌
အေ်ခအေနအရပးရပးမြာ ပိုမိုဆို့ရျာ့လာခဲံပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 မိသာ့စုမ္ာ့၌ ၅၁% တို႔သညး ေ်ပာငး့ေရႊ႕ခဵရ်ပီ့ေနာကး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ဆငး့ရဲမဲေ
ျ တမႈမ္ဥး့၌ ေအာကးသို ႔ေရာကးရြိသျာ့
ခဲံၾကသညး၈
ႏုိငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
UN အထူ့သဵတမနးကလျတးလပး၊တရာ့မြ္တေသာေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့အတျကးစို့ရိမးမႈကိုထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့
UN ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာလူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနးယျနးဟီလီ့က ်မနးမာႏုိငးငဵသို႔ၾသဂုတးလကသျာ့ေရာကးခဲံသညးံ ခရီ့
စဥးႏြငးံပတးသကးသညးံ အစီရငးခဵစာကို UN အေထျေထျညီလာခဵ တတိယေကားမတီသို႔ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔
တျငးတငး်ပခဲံသညး၈ ယျနးဟီလီ့က ေရျ့ေကာကးပဝ
ျဲ နး့က္ငးႏြငးံမဲေပ့်ခငး့ကိုယး၉၌လုပးေဆာငးမႈတို ႔သညး လျတးလပးမြ္တမႈ
ရြိမရြိအဆဵု့အ်ဖတးေပ့မညးံ အဓိကအရာမ္ာ့်ဖစးပါသညးဟု အေလ့ထာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ချ်ဲ ခာ့ဖိႏြိပးသညးံဆဵု့်ဖတးခ္ကး
ဟုသူမကေခ၍ဆိုခဲံသညးံ အဓိကရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့်ဖစးေသာ ယာယီအ်ဖဴေရာငးမြတးပဵုတငးကဒး်ပာ့ကိုငးေဆာငးသူမ္ာ့ကို မဲေပ့
ချငးံမ်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ မျတးစလငးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့ အရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမြီဟုဆိုကာမြတးပဵုတငးချငးံမ်ပဳ
ခဲံ်ခငး့မ္ာ့ကိုေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ပီ့ အာ့လဵု့ပါဝငးေသာေရျ့ေကာကးပ်ျဲ ဖစးရနးအလာ့အလာအေပ၍ သူမ၌အဓိကစို့ရိမးပူပနးမႈ
အာ့ အထူ့သဵတမနးကထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ စစးတပးမဲေပ့မႈမ္ာ့တျငး က္ယး်ပနး႔စျာအသဵု့်ပဳသညးံ ၾကိဳတငးမဲေပ့
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်ခငး့အာ့ သျာ့ေရာကးစစးေဆ့ႏုိငးရနး ႏုိငးငဵတကာေလံလာေစာငးံၾကညံးသူမ္ာ့အာ့လဵု့ကိုချငးံမ်ပဳခဲံသညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို
လညး့စိတးပ္ကးဖျယးရာအ်ဖစး သူမကထပးမဵေဖား်ပခဲံသညး၈
အကယး၊ေရျ့ေကာကးပရ
ျဲ လဒးသညး ယဵုၾကညးႏုိငးစရာ၇လကးခဵႏုိငးစရာမရြိခဲံပါက ေရျ့ေကာကးပအ
ျဲ ်ပီ့ကာလတျငး မတညး
်ငိမးမႈမ္ာ့ႏြငးံတငး့မာမႈမ္ာ့ကိုေတ႔ျ်မငးႏုိငးပါလိမံးမညးဟု ယျနးဟီလီ့ကသတိေပ့ခဲံ်ပီ့ ေနာကးပိုငး့တျငး ေရျ့ေကာကးပသ
ဲျ ညး
်မနးမာႏုိငးငဵအတျကး အလျနးအေရ့ၾကီ့ေသာအခ္ိနးကာလ်ဖစးပါသညးဟု သူမ၌သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကးထဲတျငး ထညးံသျငး့
ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ၾသဂုတးလခရီ့စဥးအ်ပီ့ထုတး်ပနးေသာ ေၾက်ငာခ္ကးထဲတျငးေဖား်ပထာ့သညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံပတး
သကးေသာစို့ရိမးမႈကို [ဿွှ၂ ခုၾသဂုတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] အထူ့သ်ဖငးံ စုေဝ့်ခငး့ႏြငးံဆႏၵထုတးေဖား
်ခငး့ဆိုငးရာလျတးလပးချငးံမ္ာ့ကို ကနး႔သတးထိနး့ခ္ဳပးထာ့်ခငး့မ္ာ့အာ့ ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ထာ့ကာ အထူ့သဵတမနးက ထို
အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ဆကးလကးကနး႔သတးခ္ဳပးခ္ယးေနဦ့မညးဆိုပါက စစးမြနးေသာေရျ့ေကာကးပ်ျဲ ဖစးေပ၍လာႏုိငးစရာမရြိပါ
ဟု ေ်ပာဆိုလိုကးသညး၈
စီ့ပျာ့ေရ့
ေဒ၍လာလႊမး့မို့မႈ(ေဒ၍လာမ္ာ့ကိုတိုကးရိုကးကိုငးတျယးသဵု့စျမ
ဲ ႈ)ကိုကိုးငးတျယးေ်ဖရြငး့ႏုိငးရနးအတျကး်မနးမာႏုိငးငဵဗဟိုဘဏးက
ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျလဲလြယးမႈလိုငးစငးမ္ာ့ကို်ပနးလညးရုတးသိမး့
ေဒ၍လာလႊမး့မို့မႈဟုေခ၍ေသာ်ဖစးစဥးတေလြ္ာကး ်မနးမာက္ပးေငျမ္ာ့တနးဖို့က္ဆငး့လာ်ခငး့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနးၾကိဳ့
ပမး့ေသာအာ့်ဖငးံ ေအာကးတိုဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ဗဟိုဘဏး CBM မြေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံ်ပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့ကို ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျမ္ာ့်ဖငးံ တုိကးရိုကးေရာငး့ဝယးကုနးသျယးမႈလုပးႏုိငးေစသညးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျလလ
ဲ ြယးေရ့လိုငးစငး
မ္ာ့ကို ်ပနးလညးရုတးသိမး့သျာ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစးနြစးစကတညး့က အေမရိကနးေဒ၍လာႏြငးံကုနး
သျယးေရာငး့ဝယးႏိုငးရနးအတျကး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ပာ့လာမႈေၾကာငးံ ်မနးမာက္ပးေငျသညး ဿွ% အထကးအထိ ်ပဳတးက္
သျာ့ခဲံကာ CBM က US ေဒ၍လာသဵု့စျမ
ဲ ႈမ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ သတိေပ့ခဲံရသညး၈ [ဿွှ၂ ခုဇူလိုငးလ်မနးမာ

သတငး့လႊာ တျငးၾကညးံပါ၈] ေအာကးတိုဘာလ ှ၆ ရကးေန႔မြ ႏိုဝငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔အထိတျငး ေဟားတယး၇ေဆ့ရဵု၇စာ့
ေသာကးဆုိငးမ္ာ့အပါအဝငး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့သညး ။တို႔၌လိုငးစငးမ္ာ့ကို်ပနးအပးရမညး်ဖစးကာ ်ပညးတျငး့ေငျ
ေၾက့စီ့ဆငး့ရာတျငး အေမရိကနးေဒ၍လာႏြငးံအ်ခာ့ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျေၾက့မ္ာ့ကို လကးခဵႏုိငးေတာံမညးမဟုတးေပ၈
CBM

၌ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျလလ
ဲ ြယးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ဌာနမႈ့ႏြငးံဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ဗုိလးခ္ဳပးၾကီ့ဝငး့ေသားက

အာဏာပိုငးမ္ာ့

သညး ်ပညးတျငး့စီ့ပျာ့ေရ့တျငး ်မနးမာက္ပးေငျကိုအာ့ေကာငး့ေစလို်ခငး့သာ်ဖစးပါသညးဟု မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ပာဆိုခဲံ
သညး၈ ဘဏးမ္ာ့သညး အေမရိကနးေဒ၍လာမ္ာ့ကို လဲလြယးေပ့ေနဦ့မညး်ဖစးကာ ပုဂၐလိကတဦ့်ခငး့အေန်ဖငးံလညး့
အေမရိကနးေဒ၍လာ ှွွွွ အထိကိုငးေဆာငးထာ့ႏိုငးမညး်ဖစး်ပီ့ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေငျဘဏးစာရငး့မ္ာ့လညး့ ဖျငးံႏုိငးမညး် ဖစး
ပါသညး၈ မညးသုိ႔ပငးဆိုေစကာမူ CBM ၌ရုတးတရကးခ္မြတးလိုကးေသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျလလ
ဲ ြယးချငးံလိုငးစငးမ္ာ့ကို ်ပနးလညး
ရုတးသိမး့ရနးဆဵု့်ဖတးခ္ကးသညး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ကျ္မး့က္ငးသူမ္ာ့အၾကာ့တျငး စို့ရိမးစိတးမ္ာ့ကို
်ဖစးေပ၍ေစခဲံပါသညး၈ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ကျ္မး့က္ငးသူေရြာနးတနးနလး Sean Turnell က ်မနးမာစစးအစို့ရေဟာငး့မြ ေငျ
ေၾက့ဆိုငးရာမူဝါဒမ္ာ့ကို ခ္မြတးလုပးေဆာငးခဲံသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံဆငးတူေနမႈကို ေထာကး်ပခဲံ်ပီ့ ခ္ကးခ္ငး့ၾကီ့စိတး
ထငးသလို လိုငးစငးမ္ာ့အာ့်ပနးလညးရုတးသိမး့ခဲံ်ခငး့အာ့ မထငးမြတးေသာဆို့က္ဳိ့ရြိလာႏုိငးသကဲံသို ႔ပငး ရြငး့်ပရနးခကးခဲံ
ပါလိမးံမညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
အနညး့ဆဵု့လုပးခလစာအ်ငငး့ပျာ့မႈ - အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့မ္ာ့်ပနးေပ့ရနးေတာငး့ဆို
စကးတငးဘာလတျငး ေန႔စဥးအနိမးံဆဵု့လုပးခ ၀၃ွွ က္ပး (US ဿ.၅ ေဒ၍လာ) ကို အေကာငးအထညးေဖားခဲံကတညး့က အ
လုပးရြငးမ္ာ့သညး အလုပးသမာ့မ္ာ့ကိုအလုပး်ဖဳတးခဲံကာ အခ္ိနးပိုလုပးခကဲံသို႔ေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့၌ အချငးံအေရ့
မ္ာ့ကိုေလ္ာံခ္ခဲံသညး၈ [ဿွှ၂ ခုစကးတငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ရလဒးအေန်ဖငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့
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သညး စကးတငးဘာလ ှ ရကးေန႔က အနိမးံဆဵု့လစာကိုအေကာငးအထညးမေဖားခငးက သူတို႔ရရြိခဲံသညးံလစာအတုိငး့ သို႔
မဟုတး ပို၊ပငးနညး့ေသာလစာမ္ာ့ကိုသာ ရရြိခဲံၾကရေတာံသညး၈
စကးတငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးေရႊ်ပညးသာစကးမႈဇဵုမြ ဟနးဂ္ငး့အထညးခ္ဳပးစကးရဵုအလုပးသမာ့ရာေပါငး့မ္ာ့စျာ
တို႔သညး

အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆဵု့ရႈဵ့မႈႏြငးံ

လစာေလ္ာံနညး့သျာ့မႈတို႔အေပ၍

ကနး႔ကျကးဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈

ေအာကးတိုဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး ဟနးဂ္ငး့အလုပးသမာ့ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး အခ္ိနးပိုေၾက့အပါအဝငး အလုပးသမာ့
အချငးံအေရ့မ္ာ့်ပနးလညးရရြိရနးႏြငးံ လစာအ်ပညးံအဝေပ့ပါရနးတို ႔အတျကး အစာငတးခဵဆႏၵ်ပပျက
ဲ ို စတငးခဲံၾကသညး၈
ေအာကးတိုဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ဟနးဂ္ငး့အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔က ေအာကးတိုဘာလ ှ၄ ရကးအထိအလုပး်ပနးမဆငး့
ေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို အလုပးမြထျကးသူမ္ာ့ဟုမြတးယူမညးဟု ေၾက်ငာခဲံေသားလညး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကဆကး
လကး ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ သေဘာတူညီခ္ကးမရရြိခဲံၾကေသ့ေသားလညး့ ေအာကးတိုဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ခရုိငးခဵုသမာ
ဓိအဖျဲ႔က အလုပး်ဖဳတးခဵရေသာသမဂၐအဖျဲ႔ဝငး ၂ ဦ့ကို အလုပး်ပနးခနး႔ရနးႏြငးံေလ္ားေၾက့ေပ့ပါရနးဆဵု့်ဖတးေပ့ခဲံ်ပီ့ သမဂၐ
ဥက၎ဌကိုေက္ားေက္ား်မငးံကိုမူ ခ္နးထာ့ခဲံသညး၈
အ်ခာ့အလုပးသမာ့အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့လညး့ေအာကးတိုဘာလတျငးဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ၅ - မႏၱေလ့တိုငး့၇ေမ်မိဳ႕/်ပငးဦ့လျငးရြိ ကငးမရာမြနးဘီလူ့စကးရဵုအလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အခ္ိနးပိုလုပးခ၇
ေနထိုငးစာ့ေသာကးစရိတးမ္ာ့ကို်ပနးေပ့ရနးႏြငးံ စေနတနဂၤေႏျ ဿ ရကးကို ပိတးရကးအ်ဖစးသတးမြတးေပ့ပါရနး စတငး
ေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ၅ - ရနးကုနး၇လႈိငးသာယာ်မိဳ႕နယး၇အာရြႏြငး့ဆီ Asia Rose စကးရဵုမြ အလုပးသမာ့မ္ာ့က အနိမးံဆဵု့လ
စာအသစးအေကာငးအထညးေဖားသညးကို တုနး႔်ပနးသညးံအေန်ဖငးံ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး အလုပး်ဖဳတးပစးလိုကး
ေသာ အလုပးသမာ့ ှဿ၃ ေယာကးအနကးမြ ၄ ေယာကးကို အလုပး်ပနးခနး႔ရနး ခရိုငးခဵုသမာဓိေကာငးစီ၌အမိနး႔ကို လိုကး
နာရနး်ငငး့ဆနးခဲံၾကသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ှွ - ရနးကုနးအိုပယး Opal အထညးခ္ဳပးစကးရဵုအလုပးသမာ့ ၀ွွွ ေက္ားတို႔သညး အခ္ိနးပိုလုပးခမေပ့
သညးံအေပ၍ ၀ ရကးတာဆႏၵ်ပအ်ပီ့တျငး အလုပးမ္ာ့ကို်ပနးလညးစတငးခဲံၾကကာ အလုပးရြငးမ္ာ့မြလစာအ်ပညးံေပ့ရနး
်ဖစးသျာ့ခဲံရသညး၈
 ေအာကးတိုဘာ ဿ၀ - ေရႊ်ပညးသာစကးမႈဇဵုမြ ေဝါလးဂ္ငး World Jin အထညးခ္ဳပးစကးရဵုအလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အခ္ိနး
ပိုလုပးခေၾကာငးံ အ်ငငး့ပျာ့မႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အလုပးသမာ့အာ့ရိုကးႏြကးခဲံသညးဆိုေသာ ေတာငးကိုရီ့ယာ့အလုပး
ရြငးကို ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈
ေအာကးတိုဘာလအတျငး့်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ဿ

UN တျငးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငးလင
ျ းက စကာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ အထူ့သ်ဖငးံ လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့
ေကာငးစီမ္ာ့ကိုေရာ စနစးတက္က္ယး်ပနး႔စျာ်ဖစးေပ၍ေနေသာ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵတင
ျ း
တာဝနးရြိသညးဟု ်မနးမာႏိုငးငဵအာ့ေတာငး့ဆိုခဲံသညးံ UN အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကိုပါေဝဘနးခဲံ်ပီ့ UN ကို်ပနးလညးဖျဲ႔စညး့ရနး
လညး့ေတာငး့ဆိုလုိကးသညး၈

၀

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့၇ဧရာဝတီတိုငး့ေဒသၾကီ့ႏြငးံမျနး်ပညးနယးတို႔တင
ျ း ကေလ့လုပးသာ့ကငး့စငးေစရနး ေလ့ႏြစး-အ
ၾကိဳစီမဵကိနး့တခုအာ့စတငးလိုကးပါသညးဟု အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအလုပးသမာ့အဖျဲ႔ ILO မြမီဒီယာမ္ာ့အာ့ ေ်ပာ်ပခဲံ
သညး၈

၂

ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယး၇ကမိုငး့ရျာမြရဲမ္ာ့က ေဒသဆိုငးရာ်ပညးသ႔ဝ
ူ နးထမး့ရဵု့ဝငး့အတျငး့ ်မဳပးႏြဵထာ့သညးကို
ေတျ႔ရြိရေသာအေလာငး့မြာ လျနးခဲံသညးံေလ့လက စစးတပးမြထိနး့သိမး့ထာ့စဥး ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့သညးံဦ့အနးေဆာတူ့
ဂ္ာ ်ဖစးပါသညးဟု အတညး်ပဳေ်ပာဆိုခဲံသညး၈

၆

မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသၾကီ့၇အမရပူရ်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က

ရတနာပဵုတက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးေသာ

ကိုႏိုငးရဲေဝ၇ကို

ေအာငးဆနး့ဦ့၇ကိုဂ္စးတူ့ႏြငးံကိုဥာဏးလငး့ထကးတို႔အာ့ ရာဇဝတးမႈပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ပုဒးမ ှ၁ဿ၇ ှ၁၄၇ ၂ွ၂ (ခ) တိ႔ု
အရ ေထာငးဒါဏး ၀ လစီခ္မြတးခဲံကာ နဵရဵေဆ့ေရ့ပနး့ခ္ီဆႏၵ်ပမႈအတျကး ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လညးံ
လြယး်ခငး့ဆိုငးရာဥပေဒအရ ှ ႏြစးပစးဒါဏးကို သဵု့လသို႔ေလြ္ာံခ္ခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ရတနာပဵုတက၎သိုလး ေက္ာငး့သာ့
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သမဂၐဥက၎ဌ ကိုႏိုငးရဲေဝမြာ အ်ခာ့အမႈတခုႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေနာကးထပးေထာငးဒါဏး ၀ လထပး်ပီ့ခ္မြတးခဵခဲံရပါသညး၈
၆

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့

ဂုဏးထူ့ေဆာငးစစးရာထူ့မ္ာ့်ဖငးံ

ရညးညႊနး့ေခ၍ဆို်ခငး့မ်ပဳ

လုပးပါရနး မီဒီယာမ္ာ့အာ့ ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးထုတးခဲံ်ပီ့ ထိုသို႔လုပးေဆာငးရနး စစးတပးတင
ျ းလုပး
ပိုငးချငးံမရြိပါဟု ်မနးမာဂ္ာနယးလစးကန
ျ းယကးက ေ်ပာၾကာ့လိုကးကာ ဧရာဝတီတိုငး့ေဒသၾကီ့အစို့ရအာ့ မီဒီယာမ္ာ့ကို
ေစာငးံၾကညးံ၇ ၾကီ့ၾကပးသာျ ့ပါရနး ေ်ပာဆိုိလိုကးသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
ှ၁

အချငးံအေရ့ခုခဵကာကျယးေရ့အဖျဲ႔ Fortify Rights ႏြငးံ တရာ့မြ္တ်ခငး့ယဵုၾကညးမႈအဖျဲ႔ Justice Trust တိ႔က
ု
ေၾက်ငာ
ခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလိုကးကာ

ေရြ႕ေနေဒ၍ခငးခငးေက္ားအေပ၍တရာ့စျဆ
ဲ ိုထာ့မႈအာ့လဵု့ကို

ပယးဖ္ကးေပ့ပါရနး

်မနးမာအာဏာပိုငးမ္ာ့အာ့ ေတာငး့ဆိလ
ု ိုကး်ပီ့ ေဒ၍ခငးခငးေက္ားသညးလကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ေရြ႕ေန
လိုကးေပ့ေနသူ်ဖစးကာ မတးလကလကးပဵတနး့အၾကမး့ဖကး်ဖိဳခဲမ
ျ ႈအတျကး ထိပးပိုငး့ရဲအရာရြိမ္ာ့မြတာဝနးရြိသညးကို အ
ေရ့ယူေပ့ပါရနး ဥပေဒေၾကာငး့အရအဆိုတငးသင
ျ း့်ပီ့ေနာကး တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈
ဿ၁

မိမိတ႔မ
ို ဲဆႏၵနယး်ပငးပတျငးေနထိုငးေနသူမ္ာ့က လကးရြိေနထိုငးေနသညးံေနရာမ္ာ့မြ မဲေပ့ႏုိငးရနးတငး်ပမႈ ှ.ွ၀ သနး့ရြိ
ခဲံသညးဟု ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးကေရတျကး်ပခဲံေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈

ဿ၁

အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားႏြငးံလႊတးေတား ဿ ရပးလဵု့၌ ှ၀ ၾကိမးေ်မာကးပဵုမြနးအစညး့အေဝ့မ္ာ့ကို ေန်ပညးေတားတျငး ႏိုဝငး
ဘာလ ှ၃ ရကး၉က္ငး့ပ်ပဳလုပးသာျ ့မညးဆိုေသာ ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့က
လကးမြတးထို့ေပ့ခဲံသညး၈

ဿ၄

ေနာကးဆဵု့မဲဆႏၵရြငးစာရငး့မ္ာ့ကို ႏိုဝငးဘာလ ဿ ရကး၇ ၃ ရကးႏြငးံ ၄ ရကးမ္ာ့တျငး တႏိုငးငဵလဵု့ရြိ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမ
ရြငးအဖျဲ႔ချရ
ဲ ဵု့မ္ာ့တျငး ကပးထာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ EC မြေၾက်ငာခဲံသညး၈

*Altsean-Burma အဖျ႔၌
ဲ ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံဆကးစပးသညးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို ်ခဵဳငဵုထာ့သညးံ ေဒတာေဘံစးအခ္ကးအလကး ထညးံသျငး့ထာ့ ်ခငး့မ္ာ့ကို
ရယူအသဵု့်ပဳႏိုးငးရနးအတျကး www.altsean.org/ChronologyHome.php သိ႔သ
ု ျာ့ပါ၈*

ေအာကးတိုဘာလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအစီရငးခဵစာမ္ာ့

“်မနးမာႏုိငးငဵလကးပဵတနး့မြ်ဖိဳခဲမ
ျ ႈ - ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးံဆႏၵထုတးေဖား်ခငး့လျတးလပးချငးံကို အငးအာ့အလျနးအကျ္ဵသဵု့၊ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ”
ဟာ့ဗတးဥပေဒေက္ာငး့ႏုိငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့အၾကဵေပ့အဖျဲ႔ ႏြငးံ အချငးံအေရ့ခုခဵကာကျယးေရ့အဖျဲ႔ Harvard Law School
International Human Rights Clinic & Fortify Rights http://goo.gl/cHMcQF
“ေသေစႏိုငးေသာခရီ့မ္ာ့ - အေရြ႕ေတာငးအာရြမြဒုက၏သညးႏြငးံလူကုနးကူ့မႈ်ပႆနာမ္ာ့” ႏုိငးငဵတကာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျ႔ဲ
Amnesty International https://goo.gl/DyY5J1
“်မနးမာႏိုငးငဵရခိုငး်ပညးနယးမြမဲေပ့ချငးံပိတးပငး်ခငး့ႏြငးံစိတးပ္ကးအာ့ေလ္ာံ်ခငး့” လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးအာဆီယမးလႊတးေတားအမတးမ္ာ့
ASEAN Parliamentarians for Human Rights http://goo.gl/jrNfQg
“ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့အာ့ဖိႏပ
ြိ းရကးစကးမႈ - ်မနးမာႏုိငးငဵရခိုးငး်ပညးနယးတျငးမ္ဳိ့်ဖဳတးသတး်ဖတးမႈရြိေန်ပီလာ့၈ ဥပေဒေရ့ရာစမး့စစးမႈ”
ေယ့လးဥပေဒေက္ာငး့မြ Allard K. Lowenstein ႏုိငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့အၾကဵေပ့အဖျဲ႔ ႏြငးံ အချငးံအေရ့ခုခဵကာကျယးေရ့အဖျဲ႔
Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic at Yale Law School & Fortify Rights http://goo.gl/dSdoPO
“်မနးမာႏုိငးငဵ၇ရြမး့်ပညးနယး၇အထကးေပါငး့ေလာငး့ေရကာတာတဝုိကးမြအတငး့အၾကပးေရႊ႕ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့ႏြငးံအဖ္ကးဆီ့ခဵရေသာဘဝမ္ာ့”
လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးသမာ့ေတားမ္ာ့ Physicians for Human Rights https://goo.gl/i2TGsn
“နကးေပ၍မြလျတးလပးမႈ ဿွှ၂ - ်မနးမာႏုိငးငဵ” Freedom House https://goo.gl/msQOnX
“နညး့လမး့ေဟာငး့မ္ာ့သိ႔်ု ပနးသျာ့်ခငး့ - ်မနးမာႏုိငးငဵမြယဵုၾကညးခ္ကးေၾကာငးံအက္ဥး့ခ္ခဵေနရသူမ္ဳိ့ဆကးသစး” ႏုိငးငဵတကာလျတး်ငိမး့
ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ Amnesty International https://goo.gl/U5fx1G
“ဿွှ၁ ခုႏြစးအတျကးႏိုငးငဵတကာဘာသာေရ့လျတးလပးမႈအစီရငးခဵစာ - ်မနးမာႏိုငးငဵ” US ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာန US State Department
http://goo.gl/sfNDiY
“ေက္ာကးစိမး့ - ်မနးမာံ်ပညး၌ၾကီ့မာ့ေသာႏုိငးငဵေတားလ္ြဴိ႕ဝြကးခ္ကး” ကမၻာလဵု့ဆိုငးရာသကးေသ Global Witness
https://goo.gl/Fof283
“်မနးမာႏိုငးငဵမြစိုကပ
း ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံလူမႈဘဝမ္ာ့အေပ၍ေရၾကီ့်ခငး့၌သကးေရာကးမႈအာ့စမး့စစး်ခငး့” UN FAO, WFP၇ ်မနးမာအာဏာပိုငးမ္ာ့
UN FAO, WFP, Burma/Myanmar authorities http://goo.gl/Luem60
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“အေရြ႕အာရြ-ပစိဖိတး စီ့ပျာ့ေရ့ေနာကးဆဵု့အေ်ခအေန၇ ဿွှ၂ခုေအာကးတိုဘာလ - ဖ႔ျဵ်ဖိဳ့မႈလမး့ေၾကာငး့တျငးရြိေန်ခငး့” ကမၻာံဘဏး
World Bank http://goo.gl/86VpCQ
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