်မနးမာသတငး့လႊာ
်မနးမာႏိုငးငဵမြတလအတျငး့်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့သဵု့သပးမႈ
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အမြတးစဥး ှှ၅

ဿွှ
၃ ခု ေအာကးတိုဘာ

 ရခိုငး်ပညးနယး၇ ေမာငးေတာေဒသတျငး အမညးမသိတိုကးခိုကးသူမ္ာ့
က ရဲတပးဖျဲ႔ွငး(၆)ဦ့အာ့ သတး်ဖတးခဲံမြဳအတျကး တပးမေတားမြ ရို
ဟငးဂ္ာႏြငးံ မျတးစလငးတို႔အာ့ ပစးမြတးထာ့ ဖမး့ဆီ့မြဳမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံ
သညး၈
 အပစးအခတးရပးစဲေရ့ လကးမြတးထို့မြုအၿပီ့ တပးမေတားႏြငးံ ရြမး့
်ပညးေတာငးပိုငး့ တပးမေတားတို႔အၾကာ့ ႏြစးရကးေက္ားတိုကးပျဲမ္ာ့
်ဖစးပျာ့်ခငး့ေၾကာငးံ (ဿွွွ) ခနး႔ အို့အိးမးမဲံ ်ဖစးခဲံသညး၈
 တပးမေတားမြ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့သငးတနး့တကးေရာကးရနးလာသညးံ
မူ့ယစးေဆ့ွါ့ဓါတးချဲခနး့မ္ာ့ကိုး

ပငးမသတငး့ ှ ေ်မာကးပိုငး့ရခိုငး်ပညးနယး စစးေရ့ဇဵု်ဖစးလာ
ပါလီမနး ေစာငးံၾကညးံေရ့
ဿ အေရ့ေပ၍စီမဵမြဳဥပေဒႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမြဳ ဥပေဒ
၀ ဧၿပီလ ဿွှ၄ ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲ
တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပက၏မ္ာ့
၀ အပစးအခတးရပးဆဲေရ့စာခ္ဳပးတျငး ပိုမိုပါွငးလကးမြတးထို့ရနး
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ေခ၍ယူ
၁ တပးမေတားႏြငးံအပစးအခတးလကးမြတးထို့သူမ္ာ့အၾကာ့
တိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့
၁ ွ်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီနြငးံ မဵု့ကို့အၾကာ့ ပိုမိုတငး့မာ

ကခ္ငးလူငယး (၁၆)ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
 တပးမေတားသညး

ဤသတငး့လႊာတျငး

လကးခဵခဲံၿပီ့

မူ့ယစးကုနးသျယးမြဳတျငး ပါ ွငးပတးသကးမြဳရြိသညးဟု စျပးစျဲေ်ပာဆို
ခဵရသညး၈
 ဿွှ၄ ခုနြစး ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲအာ့ လ္ာထာ့ၿပီ့စီ့၈
 လႊတးေတားမြ အေရ့ေပ၍်ပဌာနး့ခ္ကးဥပေဒ ်ပနးလညးသဵု့သပးရနး
်ငငး့ဆို၈
 အသကးမ်ပညးံေသ့သညးံ အိမးေဖားမိနး့ခေလ့မ္ာ့အမြဳေၾကာငးံ
အမ္ဳိ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြ ငးအဖျဲ႔ွငး(၁)ဦ့ ႏုတးထျကး၈
 ဒတးခ္းကမၻာလြညးံခရီ့သျာ့တစးဦ့အာ့ ဗုဒၶဘာသာတရာ့ပျဲအာ့
ေႏြာငးံယြကးမြဳ်ဖငးံ (၀)လၾကာ ဖမး့ဆီ့ေထာငးခ္ခဲံသညး၈
 ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ အေသေရဖ္ကးမြု်ဖငးံလူ (၀)ဦ့စျဲခ္ကး
တငးခဵရသညး၈
 ခ္ငး့တျငး့်မစးအတျငး့ ကူ့တို႔သေဘာၤေမြာကး၊ လူ(၄ဿ)ဦ့ေသဆဵု့
ခဲံသညး၈

၁ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့မြ ချဲထျကးသညးံ DKBA
လူ႔အချငးံအေရ့
၂ လူံအချငးံအေရ့ေကားမရြငးအဖျွ
ဲ႔ ငး(၁)ဦ့ အိမးေဖားအမြဳကိစၥ
ေၾကာငးံထုတးပယးခဵရ
၂ ဒတးခ္းခရီ့သျာ့ ဗုဒၶတရာ့ပျအ
ဲ ာ့ ေစားကာ့မြဳေၾကာငးံ
်ပစးဒဏးက္ခဵရ
၂ တပးမေတားမြ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့သငးတနး့တကးေရာကးမညးံ ကခ္ငး
လူငယး (၁၆)ေယာကးအာ့ ဖမး့ဆီ့
၃ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ ပုတခ
း ပးေစားကာ့မြဳ်ဖငးံ (၀)ဦ့
အာ့ တရာ့စျဲဆို
လူမြဳေထာကးပဵံေရ့
၃ စစးကိုငး့ကူ့တို႔သေဘာၤ ကပးေဘ့
ေရႊ ႔ေ်ပာငး့သူမ္ာ့
၄ ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ ်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့ကို ပထမဆဵု့်ပနးပို ံ
မူ့ယစးေဆ့ွါ့
၄ တပးမေတားမြ ဘိနး့်ဖဴဓါတးချဲခနး့ (ှွ)ခုအာ့ လကးခဵထာ့
စီ့ပျာ့ေရ့
၄ စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔ဒဏးခတးမြဳ အေမရိကနး ရုပသ
း ိမး့ဖယးရြာ့
၅ အစီရငးခဵစာမ္ာ့
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ပငးမသတငး့
ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ စစးဆငးေရ့ဇဵု်ဖစးလာ်ခငး့
ေအာကးတိုဘာ(၆)ရကး ေမာငးေတာၿမိဳ႔နယးတပးစခနး့အတျငး့ လတးတေလာ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ ရဲစခနး့(၀)ခုအာ့ အမညးမသိ
လကးနကးကိုငးမ္ာ့က ွငးေရာကးတိုကးခိုကးခဲံၿပီ့ ရဲတပးသာ့(၆)ဦ့ ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ အစို့ရမြ ေမာငးေတာေဒသအာ့ စစးေရ့
ဇဵုအ်ဖစးသတးမြတးခဲံၿပီ့ လူအမ္ာ့အာ့ လိုကးလဵဖမး့ဆီ့မြဳ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ တိုကးခိုကးသူမ္ာ့မြာ အဖျ႔ွ
ဲ ငး(၁ွွ)ရြိ ေမာငးေတာ
ေဒသ အကာလးမူလး မူဂ္ာဟီဒငးအဖျ႔မ
ဲ ြ်ဖစးေၾကာငး့ သမၼတရုဵ့မြထုတး်ပနးခဲံသညး၈ တရာ့ဥပေဒစို့မို့မြဳေအာကးတျငး တရာ့မြ္
တသညးံ စဵုစမး့စစးေဆ့မြဳမ္ာ့ ်ပဳလုပးမညး်ဖစးေၾကာငး့ ေအာကးတိုဘာ(ှဿ) ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵေတားအတုိငးပငးခဵ ေဒၚေအာငး
ဆနး့စုၾကညးမြ ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ တိုကးခိုကးမြဳၿပီ့ေနာကး ရိုဟငးဂ္ာအရပးသာ့မ္ာ့ကို လူသာ့မဆနးစျာ်ပဳမူခဲံ သညးဟု မီ
ဒီယာႏြငးံေဒသခဵလူ႔အချငးံအေရ့အုပးစုမ္ာ့က အစီရငးခဵတငး်ပၾကသညး၈ တပးမေတား၏ နယးေ်မရြငး့လငး့ေရ့ကာလအတျငး့
အနညး့ဆဵု့(၀၀)ဦ့ ေသဆဵု့ခဲၿံ ပီ့ ေသဆဵု့ခဲံသူမ္ာ့မြာ တိုကးခိုကးသူမ္ာ့မဟုတးပဲ ်ပညးသူမ္ာ့သာ်ဖစးေၾကာငး့ ေမာငးေတာ
ၿမိဳ ႔နယးေဒသခဵမ္ာ့နြငးံရပးရျာေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကတငး်ပခဲံၾကသညး၈ ယငး့အ်ဖစးအပ္ကးတျငး အနညး့ဆဵု့လူ(ဿ)ဦ့ေသဆဵု့ခဲံ
ၿပီ့တိုကးခိုကးမြဳႏြငးံ ပတးသကး၊ ဆကးႏျယးမြဳရြိသညးံ(၂ှ)ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ေမာငးေတာခရုိငးရြိ ၾကကးရို့်ပငး၇ ေ်ပာငးပစး
(ငါ့စာ့ၾကဴ့)၇ ွါ့ပိတး (က္ီ့ကနး်ပငး)တို႔မြ ရာေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ အိမးႏြငးံဗလီမ္ာ့မီ့ရြဳိဖ္ကးဆီၤ့ခဵခဲံရသညး၈ တနး်ပနးေသာငး့
က္နး့မြဳစစးေဆ့ေရ့ကာလအတျငး့ ်ပညးနယးလဵုၿခဵေရ့ ရဲတပးဖ႔ျဲမ္ာ့က ရိုဟငးဂ္ာအမ္ိဳ့သမီ့ ဒါဇငးေပါငး့မ္ာ့စျာကို အဓမၼ်ပဳ
က္ငးံခဲံသညး၈ အကူအညီေပ့ေရ့ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ ခနး႔မြနး့ခ္ကးအရ လူ(ှ၂ွွွ)ခနး႔ အို့အိမးမဲံ်ဖစးခဲံေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲသ
ံ ညး၈
ေ်မာကးပိုငး့ရခိုငး်ပညးနယးေဒသတျငး ရျာသာ့မ္ာ့ေသာငး့နြငးံခ္ီၿပီ့ တာ့ဆီ့ပိတးပငးခဵေနရေၾကာငး့ ကုလသမဂၢစာ့နပးရိကၡာ
အစီအစဥးဌာနမြ အစီရငးခဵတငး်ပထာ့သညး၈
ေအာကးတိုဘာ (ဿ၁)ရကးေန႔က ကုလသမဂၢအထူ့ကုိယးစာ့လြယး(၀)ဦ့ ပူ့ေပါငး့ကာ ေ်မာကးပိုငး့ရခိုငး်ပညးနယး လူ႔အချငးံ
အေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမြုမ္ာ့အာ့ အေလ့ထာ့ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးရနး ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵေတားသမၼတရဵု့၏ေ်ပာချငးံရပုဂၢိဳလး
ဦ့ေဇားေဌ့က ခ္ဳိ့ေဖာကးမြဳမ္ာ့ရြိသညးဆုိ်ခငး့မြာ စျပးစေ
ျဲ ်ပာဆုမ
ိ ႈသာ်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာ်ပီ့ အစီရငးခဵစာအာ့ ပယးခ္ခဲံသညး၈
အာဏာပိုငးမ္ာ့က ေထာကးပဵံမြဳမ္ာ့ကို ်ငငး့ဆနးတာ့်မစး၊ နယးေ်မသို႔ွငးချငးံမေပ့်ခငး့မြာ ။တို႔အာ့ ေနရပးသို႔်ပနးပို႔ရနးလို
်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးေၾကာငး့ ်ဖညးံစျကးေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
ရခိုငး်ပညးနယးလႊတးေတားမြ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးကို ရခိုငးအမ္ုိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပးပါတီ (ANP)်ပညးေထာငးစု
ၾကဵဵ႔ခိုငးေရ့ႏြငးံ ဒီမိုကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ပါတီ (USDP)ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့အဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး (NLD)တို႔မြ အဖျ႔ွ
ဲ ငးမ္ာ့်ဖငးံ ေအာကးတိုဘာ (ဿ၃)
ရကးေန႔ကဖျ႔စ
ဲ ညး့လိုကးသညး၈ ေကားမရြငး၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ အဆိုပါတိုကးခိုကးမြဳမြ ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကး လာသညးံ တိုငး့
ရငး့သာ့မ္ာ့ကို ဌာေန်ပနးပို႔ေရ့ ကူညီရနးဟုဆိုသညး၈ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ဆိုသညးမြာ မျတစ
း လငးလူဦ့ေရကို ဖယးထုတး၊
ေဒသတျငး့ရြိ ရခိုငးဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ကိုသာ ရညးညႊနး့ရနး (ANP)မြ သတးမြတးခဲံသညး၈
ဒီမိုကေရစီႏြငးံအုပးခ္ဳပးေရ့
ပါလီမနး အေရ့ေပၚဥပေဒ်ပဌာနး့ခ္ကး ်ပဌာနး့ ႏိုငးငဵေတားသမၼတရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမြဳ ဥပေဒ လကးမြတးထို့၈
ေအာကးတိုဘာ(၁)ရကးေန႔က ်ပညးေထာငးစုပါလီမနးတျငး အေရ့ေပၚစီမဵမြဳအကးဥပေဒကိုဖ္ကးသိမး့ရနး မဲေပ့ခဲံၾကသညး၈
။မြာ ယခငးစစးအစို့ရမြ ႏိုငးငဵေရ့တကးၾကျလြဳပးရြာ့သူမ္ာ့အေပ၍ မၾကာခန အသဵု့်ပဳခဲံသညးံ ဥပေဒ်ဖစးသညး၈
အဆိုပါဥပေဒတျငး အာဏာပိုငးအရာရြိတစးဦ့က စျခ
ဲ ္ကး်ပညးံစဵု်ခငး့မရြိပဲ အရပးသာ့မ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ႏိုငးစျမး့ေပ့ထာ့သညး၈
ယငး့ဥပေဒဖ္ကးသိမး့မြဳကို ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတား(ဿ)ရပးလဵု့မြ အဖျ႔ွ
ဲ ငးမ္ာ့က ႏြစးပါတးအတျငး့ အတညး်ပဳခ္မြတးႏိုငးရနး
ေဆာငးရျကးသျာ့မညး၈ အဆိုပါအကးဥပေဒေအာကးတျငး အက္ဥး့က္ခဲံၾကသူမ္ာ့၏ ်ပစးဒဏးေပ့မြဳမ္ာ့ကို ်ပနးလညးသဵု့သပး
ေပ့ရနး အစို့ရကို တကးၾကျလြဳပးရြာ့သူမ္ာ့က တိုကးတျနး့ခဲ႔သညး၈ သို႔ေသားအမညးမေဖားလိုသညးံအစို့ရ ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိ
သူတစးဦ့မြ အၾကမး့ဖကးလြဳပးရြာ့မြဳ်ဖငးံ ေထာငးခ္ခဵေနရသညးံ မျတးစလငး(ဿွ)ဦ့၌အမြဳအာ့ ်ပနးလညးစစးေဆ့မညး မဟုတး
ေၾကာငး့မီဒီယာသို႔ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလက အေရြ ႔ပိုငး့ရြမး့်ပညးနယးး၉ မဂၤလာေဆာငးတစးခုသို႔အသျာ့ ေယာက္ာၤ့
(ှ၅) ဦ့၇ အမ္ဳိ့သမီ့(ှ)ဦ့ႏြငးံ အသကး(ှ၂)နြစး လူငယးတစးဦ့တို႔အာ့ ဿွှ၁ခုနြစး ဖမး့ဆီ့ခဲံၿပီ့ ဿွှ၂ ခုႏြစး ဇနးနွါရီတျငး
ေထာငးဒဏး (ှ၁)ႏြစး ခ္မြတးခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာ(ှ၅)ရကးေန႔က ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈဥပေဒႏြငးံ ်မနးမာတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈဥပေဒတို႔ ေပါငး့စပး
ထာ့ေသာ လိုအပးသညးံရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈဥပေဒကို သမၼတဦ့ထငးေက္ား လကးမြတးထို့အတညး်ပဴခဲံသညး၈ ဇနးနွါရီ (ဿွှ၄)

မတုိငးမီ ဥပေဒအသစးအတျကး နညး့ဥပေဒမ္ာ့ကို ေရ့ဆျဲသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈႏြငးံ ကုမၼဏီမ္ာ့ညႊနးၾကာ့ေရ့
မြဴ့ဦ့စီ့ဌာနမြ အတျငး့ေရ့မႈ့ဦ့ေအာငးႏုိငးဦ့က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အသစး်ပဌာနး့မညးံဥပေဒအရ မကးေလာကးမညးံ အချနး
ႏႈန့း ထာ့မ္ာ့မြာ အေရ့ပါေသာက႑မ္ာ့နြငးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈအရေအာကးက္ေနေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး ်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့အတျကး
သာ်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးမြၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ို ဧၿပီလ (ှ)ရကးေန ံအာ့ သတးမြတး
ေအာကးတိုဘာ(ှှ)ရကးေန႔က ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးမြ မဲဆႏၹနယး(ှ၅)ေနရာအတျကး ပါလီမနးၾကာ့်ဖတး
ေရျ့ေကာကးပျက
ဲ ို ဿွှ၄ခုနြစး ဧၿပီလ (ှ)ရကးေန႔တျငး က္ငး့ပမညး်ဖစးေၾကာငး့ ေၾကညာခဲံသညး၈
ဿွှ၂ခုႏြစး အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲအၿပီ့ ေရျ့ေကာကးပျဲမလုပးနုိငးခဲံေသာ မဲဆႏၵနယးမ္ာ့နြငးံ အခ္ဴိ ႔အမတးမ္ာ့ ကကးဘိ
နကးရာထူ့တျငး ခနး႔အပးခဵရ်ခငး့ေၾကာငးံ လစးလပးသျာ့သညးံ ပါလီမနးအမတး (ှ၆)ေနရာတျငး ်ဖညးံဆညး့ရနးး်ဖစးသညး၈
အဓိကႏိုငးငဵေရ့ပါတီၾကီ့ (ဿ)ခု်ဖစးသညးံ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပးႏြငးံ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ပါတီတို႔
ယြဥးၿပိဳငးၾကမြာ်ဖစးၿပီ့ ်ပညးေထာငးစုႏြငးံေဒသဆိုငးရာလႊတးေတားေနရာမ္ာ့ရြိ လစးလပးေနရာမ္ာ့အတျကး ယြဥးၿပိဳငးၾကမညး
်ဖစးေၾကာငး့ အတညး်ပဳေၾကညာထာ့သညး၈
ႏိုွငးဘာ(ဿ၅)မြ ဒီဇငးဘာ(၄)ရကးအတျငး့ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ မြတးပဵုတငးရနး ေအာကးတိုဘာ (ှ၆)ရကးေန႔က
ေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ ကားမရြငးမြ ေၾကညာခဲံသညး၈ အၿပီ့သပးး ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့စာရငး့အာ့ ဿွှ၄ ဇနးနွါရီ(ဿ)ရကးေန႔
တျငး ေကားမရြငးမြ ထုတး်ပနးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ စညး့ရဵု့လြဳဵ႔ေဆားမြဳကာလကို ဇနးနွါရီ (၀ွ)ရကးမြ မတး(၀ွ)ရကးထိ
သတးမြတးထာ့သညး၈ ေဒသဆိုငးရာ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးရဵု့ချမ
ဲ ္ာ့တျငး ေဖေဖၚွါရီ(ှ)ရကးေန႔မြ (ှ၁)ေန႔အထိ
အေသ့စိတးႏြစးၾကိမးစစးေဆ့ၿပီ့မြ မဲေပ့နိုငးသူစာရငး့အာ့ ထုတး်ပနးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံ ပဋိပကၡ
အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး သေဘာတူညီခ္ကးတျငး ပိုမိုပါွငးလကးမြတးထို့ရနး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးေခၚ
ေအာကးတိုဘာ(ှ၂)ရကးေန႔က နုိငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာအပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီခ္ကး လကးမြတးေရ့ထုိ့်ခငး့ တစးနြစး
်ပညးံအခမး့အနာ့တျငး အမ္ဳိ့သာ့ေရ့အဆငးံႏိုငးငဵေရ့ေတျ႔ဆဵုပမ
ျဲ တိုငးမီ စာခ္ဳပးတျငး လကးနကးကိုးငးအဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ ပိုမိုပါွငးလာရနး
ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့မငး့ေအာငးလြဳိငးတ႔မ
ို ြ ဖိတးေခ၍ခဲံသညး၈ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့မြာ အမ္ဳိ့သာ့နိုငးငဵ
ေရ့အဆငးံ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ NCA လကးမြတးထို့သူမ္ာ့အတျကးသာ်ဖစးေသား်ငာ့လညး့ အပစးအခတးရပးစဲေရ့စာခ္ဳပး
တျငး လကးမြတးထို့ထာ့သူေရာ မထို့ထာ့သူအဖျဲ႔မ္ာ့မြ အဖျဲ႔မ္ာ့အာ့လုဵ့ပါွငးသငးံေၾကာငး့ေ်ပာခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာ
(ဿ၅)ရကးေန႔က ေန်ပညးေတားတျငး (ဿ)ရကးၾကာ်ပဳလုပးခဲံေသာ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ ပူ့တျေ
ဲ ကားမတီ (UP
DJC)စညး့ေဝ့ပျဲတျငး ေကားမတီဥကၠဌေဒၚေအာငးဆနး့ၾကညးမြ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့အဆငးံ ႏိုငးငဵေရ့ေတျ႔ဆဵုပက
ျဲ ိုေစာနိုငးသမြ္
အေစာဆဵု့ နိုွငးဘာလတျငး က္ငး့ပရနးရညးရျယးေၾကာငး့ေၾကညာသညး၈ NCAတျငးလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့သညးံ ရြမး့၇ကရငး၇
ခ္ငး့တုိ႔ပါဝငးသညးံ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး ်ပညးနယးအဆငးံႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ စဥးဆကး်ပဳလုပးရနး ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့
စတငးေဆာငးရျကးသျာ့မညးဟု UNDJCမြ သေဘာတူထာ့သညး၈
ဤအေတာအတျငး့ ေအာကးတိုဘာ(ှ၃)ရကးေန႔က NCAစာခ္ဳပး (တစးႏုိငးငဵလဵု့အပစးရပးစာခ္ဳပး)လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့်ခငး့
မရြိေသ့သညးံ အဖျ႔အ
ဲ စညး့(၄)ဖျဲ႔ပါဝငးသညး႔ ညီၫႊတးေသာတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ ဖကးဒရယးေကာငးစ(ီ UNFC)၏ ႏုိငးငဵေရ့
ဆိုငးရာ ေဆျ့ေႏျ့ညႇိႏိႈငး့ေရ့ ကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစး ေဆာငးရျကးေနရသညးံ (DPN)သညး ယငး့တုိ႔မြNCAမထုိ့မီ ၿပီ့်ပညးံစုဵလုိ
ေသာေတာငး့ဆိခ
ု ္ကး(၅)ခ္ကးအနကး (၁)ခ္ကးကို အစို့ရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငးႏြငးံ သေဘာတူႏုိငးခဲံၾကသညး၈ DPN ကိုယး
စာ့လြယးမ္ာ့ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး သေဘာတူညီမြဳအ်ဖစး သဘာွအရငး့အ်မစးက႑ကိစၥမ္ာ့နြငးံ အစို့ရႏြငးံ တုိးငး့ရငး့သာ့
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့အၾကာ့ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ကုိ ကူညီ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကိစၥတုိ႔ကုိရ ရြိခဲံသညး၈
တပးမေတားႏြငးံအပစးအခတးရပးစဲေရ့လကးမြတးထို့ထာ့သညးံ ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့တပးတို႔တိုကးပျဲ်ဖစး
ေအာကးတိုဘာ(ှ)ရကးေန႔က တပးမေတားႏင
ြ းံ ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့အၾကာ့ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ။သညး တႏိုငးငဵလဵု့
ပစးခတးရပးစဲေရ့စာခ္ဳပးတျငး လကးမြတးထို့ထာ့သညးံ အဖျ႔၅
ဲ ဖျဲ႔ထဲမြ တစးဖျဲ႔်ဖစးသညး၈ (ဿ)ရကးၾကာတိုကးပျဲမြာ ရြမး့်ပညးနယးအ
လယးပိုငး့ မိုငး့ကုိငးၿမိဳ ႔နယးအတျငး့်ဖစးသညး၈ တိုကးပျဲေၾကာငးံ အိမးေ်ခ (ဿွွွ)ေက္ားေနအိမးမ္ာ့ကို စျနး႔ချာခဲံရၿပီ့ ဘုနး့ၾကီ့ေ
က္ာငး့(ဿ)ခုတျငး ယာယီခုိလြဳဵေနၾကရသညး၈ ယခုတိုကးပျဲမြာ ၁ငး့တို႔နယးေ်မအတျငး့ ေဒသခဵတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ န

သညးံ မူ့ယစးေဆ့ွါ့်ပနးလညးထူေထာငးေရ့စခနး့ကို တပးမေတားမြ ွငးေရာကးတိုကးခိုကး်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးသညးဟု ရြမး့်ပညး
ေတာငးပိုငး့တပးမေတားေ်ပာချငးံရ ဗုိလးမြဴ့စိုငး့လမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ရြမး့်ပညးနယးအေရြ႔ပိုငး့၉ တငး့မာမြဳမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့UWSA မြ အေ်ခအေနစိတးပူစရာမဟုတးေၾကာငး့ ေ်ပာဆို
စကးတငးဘာ(ဿ၅)ရကးေန႔က အငးအာ့(၃ွွ)ခနး႔ရြိသညးံ ဝ်ပညးေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့တပးမေတားသညး မဟာမိတးအဖျဲ႔ဟု
ယူဆရမညးံမိုင့း လာ့အဖျ႔ဲဟု လူသိမ္ာ့သညးံ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတား (NDAA)ထိနး့ခ္ဳပးရာနယးေ်မ
ေဒသသို႔ ွငးေရာကးခဲံေၾကာငး့ ရြမး့သဵေတားဆငးံသတငး့ဌာနမြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာ(ဿ၁)ရကးေန႔က
်မနးမာအစုိ့ရ၌ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး လျယးကူေခ္ာေမျ႔ေစရနးအတျကးဖျဲ႔စညး့ထာ့ေသာ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့
ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာမြUWSAသို႔ တပးမ္ာ့ရုပးသိမး့ေပ့ရနး စာပို႔ခဲံသညး၈ တိုကးပျာ့်ဖစးပျာ့မြဳမ္ာ့ေၾကာငးံ ဒါဇငးေက္ားသညးံ
မုနးေယာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ ေတာငးဘကးရြိအုပးခ္ဳပးေရ့ရဵု့စိုကးရာ အေရြ ႔ပိုငး့ရြမး့်ပညး က္ဳိငး့တဵဘ
ု ကးသို႔ ထျကးေ်ပ့သျာ့ခဲံသညး၈
ေအာကးတုိဘာ(ဿှ)ရကးေန႔UWSAမြ ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး ။တုိ႔မြNDAAစခနး့မ္ာ့အာ့ သိမး့ယူထိနး့ခ္ဴပးရနးလုပးေဆာငးေန
သညးဆုိ်ခငး့မြာ နာ့လညးမြဳလျဲစျာ်ဖငးံ ေဖား်ပ်ခငး့သာ်ဖစးေၾကာငး့၇။တုိ႔ႏြငးံ ညီရငး့အစးကိုဆကးဆဵေရ့ရြိေသာ မဟာမိတး
နယးေ်မအတျငး့ စစးေရ့ေလံက္ငးံ်ခငး့ ်ပဳလုပး်ခငး့သာ်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
ေကအနးယူနြငးံ DKBA ချထ
ဲ ျကးအဖျ႔တ
ဲ ို႔ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ရနး ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့
ေအာကးတိုဘာ(၁)ရကးေန႔က အငးအာ့အၾကီ့ဆဵု့တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျ႔်ဲ ဖစးသညးံ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့
(KNU)သညး တို့တကးေသာကရငးဗုဒၶဘာသာလကးနကးကိုငး (DKBA)ချထ
ဲ ျကးအဖျ႔အ
ဲ ာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပိုမိုခိုငးမာေစရနးအတျကး
။တို႔ႏြငးံ်ပနးလညးပူ့ေပါငး့ရနး ဖိတးေခ၍ခဲံသညး၈ ဇနးနဝါရီလ(ှ၃)ရကးေန႔က ထုတး်ပနးထာ့သညးံ မ္ာ့်ပာ့ေသာ တိုငး့ရငး့
သာ့အုပးစုမ္ာ့အၾကာ့ လိုအပးသညးံအေ်ခအေန လျတးလပးသညးံအဖျဲံတခုအ်ဖစးဖျဲ႔စညး့ထာ့်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ထုပး်ပနးထာ့
သညးံေၾက်ငာခ္ကးကုိ ဆနး႔က္ငးလုိကး်ခငး့က ယခုဖိတးေခ၍ေဆျ့ေႏျ့မႈအာ့်ဖစးေစခဲံသညး၈ ယခုနြစးအေစာပိုငး့တျငး (DKBABenovelent)မြထျကးလာသညးံ ချဲထျကးအဖျဲ႔်ဖစးသညး၈ ညြိနြဳိငး့ေစံစပးသူ DKBAမြ ကိုေက္ားေက္ားက ။တို႔အဖျဲ႔သညး ကရငး
်ပညးနယးၿမိဳ႔ေတား ဖာ့အဵတျငး KNUႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုမညးံရကးကိုအတညး်ပဳ သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

အ်ခာ့်ဖစးေပ၍တို့တကးမြဳမ္ာ့
ေအာကးတိုဘာ(ှ)ရကး၈ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ မူဆဲၿမိဳံနယး ပူွမး့ရျာတျငး တပးမေတား၏ လကးနယးၾကီ့ က္ညးဆဵမ္ာ့
ေၾကာငးံ အသကး(ဿ)နြစးအရျယး မိနး့ကေလ့(ှ)ဦ့ေသဆဵု့၊ အ်ခာ့ကေလ့(ဿ)ဦ့ ဒဏးရာရခဲံေသားလညး့ တပးမေတားမြ
တာွနးယူရနး်ငငး့ဆနးခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာ(၃)ရကး၈ ်မစးၾကီ့နာ့ခရိုငး ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး တပးမေတားမြ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(KIA)
ေရြ႔တနး့စခနး့မ္ာ့အာ့တိုကးေလယာဥး(ဿ)စငး့အ်ပငး အေ်မာကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံပါ ေွဟငးႏြငးံေ်မ်ပငးတိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ တဆကးတညး့
တုိကးခုိကးမႈ စတငးခဲံသညး၈ ယငး့တိုကးခိုကးမြဳတျငး ထိခိုကးေသဆဵု့မြဳ မညးမြ္ရြိခဲံေၾကာငး့ မသိရရ
ြိ ပါ၇
ေအာကးတိုဘာ(ှ၆)ရကး၈ တပးမေတားႏြငးံနယး်ခာ့ေစာငးံတပး ပူ့တျစ
ဲ စးေရ့လြဳပးရြာ့မြဳႏြငးံ DKBA ချထ
ဲ ျကးတပးတို႔ ကရငး်ပညး
နယး၇ ေကာံကရိတးတျငး တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ DKBA ချထ
ဲ ျကးအဖျ႔ဲွငး(၁)ဦ့ႏြငးံ ရျာသာ့(ှ)ဦ့ ဒဏးရာရရြိေၾကာငး့
သတငး့ရရြိခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာ(ဿ၃)ရကး၈ ရြမး့်ပညးအလယးပိုငး့ မုိငး့ရႈဴ့ၿမိဳ ႔နယးတျငး တပးမေတားမြ ပစးခတးမြဳေၾကာငးံ ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့ (ှ)ဦ့
ေသဆဵု့ခဲံေၾကာငး့ ။ေမာငး့ႏြငးလာသညးံ စကးဘီ့အာ့ စစးေဆ့ေရ့ဂိတးတျငး ပုလိပးမြရပးတနး႔ခိုငး့ခဲရ
ံ ာ အရြိနးမထိနး့ႏိုငးပဲ
ေက္ားလျနးေမာငး့ႏြငးသျာ့ခဲက
ံ ာ ေနာကးးစစးေဆ့ေရ့ဂိတးအေရာကးတျငး ပစးသတးးခဵလိုကးရေၾကာငး့ ေဒသခဵနနး့ဆိုငးဟိနး့က
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
လူ ံအချငးံအေရ့
အသကးမ်ပညးံ အိမးအကူအမြဳေၾကာငးံ MNHRC အဖျွ
ဲ႔ ငး(၁)ဦ့ ထုတးပယးခဵရ
ေအာကးတိုဘာ(၃)ရကးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငမ
း ြ အဖျ႔ွ
ဲ ငး(၁)ဦ့အာ့ ထုတးပယးလိုကးေၾကာငး့ သမၼတရဵု့
မြ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈အသကးမ်ပညးံသညးံ အိမးအကူမိနး့ကေလ့မ္ာ့အာ့ ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးသညးံအမြဳကို ေလ္ား
ေၾက့ေပ့ေက္ေအ့ေစခဲၿံ ပီ့ ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့မရြိခသ
ဲံ ညးံ MNHRCမြ မြာ့ယျငး့စျာဘကးလိုကးဆဵု့်ဖတးခဲံ မြုကုိ လူထုမေက္နပး

်ဖစးခဲံသညး၈ ထုတးပယးခဵလိုကးရသူ ေကားမရြငွ
း ငး(၁)ဦ့မြာ ဦ့ေဇားွငး့၇ ဦ့ဥာဏးေဇား၇ေဒၚသနး့ႏျယးႏြငးံ ေဒၚ်မ်မတို႔်ဖစးသညး၈
ေအာကးတိုဘာ (ဿွ)တျငး သကးငယးအႏြိပးစကးခဵတစးဦ့်ဖစးသညးံ မတငးတငးခိုငမ
း ြ တရာ့ရဵု့သို႔ သူမ၌နာက္ငးခဵစာ့ရမြဳ အာ့
သကးေသထျကးဆိုခဲံသညး၈ မိနး့ခေလ့မ္ာ့ ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးခဵေန်ခငး့ကို အနီ့ွနး့က္ငးမြသိၾကေသားလညး့ အိမးတျငး့ေရ့်ပ
ႆနာတစးခုအ်ဖစး သေဘာထာ့ကာ မညးသူမ္ြ ၾကာ့ွငး်ခငး့မရြိခဲံေၾကာငး့ အငး့ွအပးခ္ဳပးဆိုငးအနီ့မြ ဦ့ေက္ားစို့က ေ်ပာ
ၾကာ့ခဲံသညး၈ ယငး့တရာ့စျဲဆိုမြဳတျငး မ္ကး်မငးသကးေသ (ှဿ) ေယာကး ထပးတို့ကာ ထျကးဆိုမညးဟု ေမြ္ားလငးံထာ့သညး၈
ဗုဒဘ
ၶ ာသာတရာ့ပျအ
ဲ ာ့ ေႏြာငးံယြကးမြဳ်ဖငးံ မႏၱေလ့တရာ့ရဵု့မြ ဒတးခ္းဧညးံသညးကို ေထာငးသျငး့အက္ဥး့ခ္
မႏၱေလ့တရာ့ရဵု့မြ ေအာကးတိုဘာ(၃)ရကးေန႔တျငး ဗုဒၶတရာ့မ္ာ့ဖျငးံေနသညးံ အသဵခ္ဲ ႔စကးအာ့ ပလပးဆျဲ်ဖဳတးခဲံသညးံ
ဒတးခ္းကမၻာလြညးံခရီ့သျာ့တစးဦ့အာ့ ေထာငးဒဏး (၀)လ ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဲံသညး၈ ဒတးခ္းဧညးံသညး

Klaas Haytema မြ

၁ငး့ေနထိုငးသညးံတညး့ခိုခနး့အနီ့ အသဵဆူညဵေႏြာငးံယြကး မြဳေၾကာငးံ အိမးမရသညးံအတျကး ်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ဘာသာေရ့
အခမး့အနာ့်ပဳလုပးေန်ခငး့ကို သတိမထာ့ခဲံမိေၾကာငး့ တရာ့ရဵု့သို ံ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသ ညး၈
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့သငးတနး့သျာ့သညးံ ကခ္ငးလူငယး(၁၆)ဦ့အာ့ တပးမေတားမြ ဖမး့ဆီ့
ေအာကးတိုဘာ(ှှ)ရကးေန႔က ကခ္ငးလကးနကးကိုငးတပးတျငး စစးေရ့သငးတနး့တကးေရာကးသျာ့သညးဆိုသညးံ စျပးစျဲခ္ကး
်ဖငးံ KIAထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မ်ဖစးသညးံ နယးစပးမိုကးဂ္ာယနးေ ဒသတျငး ကခ္ငးလူငယး(၁၆)ဦ့အာ့ တရာ့ဥပေဒမဲံအဖျဲ႔အစညး့ကို
ဆကးသျယးသညးံပုဒးမ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ။အုပးစုသညး ပူတာအိုမြ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့သငးတနး့တကးေရာကးၿပီ့ ်ပနးလာကာ
ဗနး့ေမား်မဳိ ႔နယးတျငးအဖမး့ခဵရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အ်ပစးရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရြိပါကအနညး့ဆဵု့ေထာငးဒဏး(ဿ)ႏြစက
း ္ခဵရမညး်ဖစးညး၈
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ အၾကညးညပ္ကး
ိဳ ေစမြဳ်ဖငးံ လူ(၀)ဦ့အာ့ NLDမြ အမြဳဖျငးံတိုငးၾကာ့
ေန်ပညးေတားတျငး ဦ့ေဌ့်မငးံႏြငးံ ဦ့ေအာငး်မငးံသနး့အာ့ ပါတီဥက၎ဌေဒ၍ေအာငးဆနး့ၾကညးအာ့ အၾကညးညိဳပ္ကးေစမႈ်ဖငးံ
အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးမြ အမြဳဖျငးံတိုငးၾကာ့ခဲံသညး၈ ဆဲဆိုခဲံသူႏြစးဦ့ကုိ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမဿ၆၁ (ညစးညမး့ဆဲဆိုမ)ႈ ၇
၂ွွ(အၾကညးညဳိပ္ကးေစမႈ)၇ ၂ွွ(ခ)(အထိတးတလနး႔်ဖစးေစမႈ)တု်ိ႔ ဖငးံ အေရ့ယူရနး အမႈဖျငးံထာ့သညး၈
အရကးေသာကးေနစဥးအတျငး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ သတးပစးဖျယးရာေကာငး့ေၾကာငး့ က္ိနးဆဲဟစးေအားခဲံသညး၈
။တို႔သညး ကုနးေစ့္ႏြဳနး့်မငးံမာ့လာ်ခငး့ကိုလညး့ အမ္ကးေဒါသထျကးခဲံ ၾကသညး၈ အ်ခာ့အမြဳ(ှ)ခုတျငး မလငး့လဲံလဲံလြဳိငး
အသကး(ှ၅)ႏြစး မြ မစႏၵီ်မငးံေအာငး(ှ၆)ႏြစးကို လူမြဳစာမ္ကးႏြာ(FB)တျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ ညစးညမး့စျာဆဲဆိုမြဳ
်ဖငးံ တိုငးၾကာ့ခဲံသညး၈ မစႏၵီ်မငးံေအာငးသညး ၃၃(ဃ) ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ်ဖငံး အေရ့ယူခဵထာ့ရသညး၈
အ်ခာ့်ဖစးေပ၍တို့တကးမမ
ြဳ ္ာ့
ေအာကးတိုဘာ(ဿွ)၈ ကမၻာံတရာ့မြ္တေရ့စီမဵကိနး့မြ ႏြစးပတးလညးတရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့ညႊနး့ကိနး့ေဖား်ပရာ(ှှ၀)ႏိုငးငဵစာ
ရငး့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အဆငးံ(၆၅) တျငးရြိခဲံၿပီ့ လျနးခဲံသညးံႏြစး (ှွဿ)တျငး အဆငးံ (၆ဿ)ံရြိခဲံေၾကာငး့ေဖား်ပသညး၈
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမြဳဆိုငးရာ
စစးကင
ို း့ကူ့တို႔အႏၱရာယး ၄၀ ဦ့ေသဆဵု့
ေအာကးတိုဘာ(ှ၂)ရကးေန႔က စစးကိုငး့တုိငး့ ကနီၿမိဳ႔တျငး ပုဂၐလိကပိုငးကူ့တို႔သေဘာၤသညး ဟုမၼလငး့မြ မဵုရျာသို႔ ခရီ့သညး
ပို႔ေဆာငးစဥး ခ္ငး့တျငး့်မစးအတျငး့နစး်မဳပးခဲံသညး၈ ေအာကးတိုဘာ(ဿှ)ရကးတျငး ခရီ့သညး (ှ၂၆)ဦ့ကို ကယးဆယးႏိုငး၊
(၄၀)ေယာကးေသဆဵု့ၿပီ့ (၃၁)ဦ့ေပ္ာကးဆဵု့ေနေၾကာငး့ အာဏာပိုငးမ္ာ့မြ ေၾကညာခဲံသညး၈

အသကးရြငးက္နးသူမ္ာ့က

သေဘာၤသညး လူႏြငးံကုနးစညး ွနးပတ
ို ငးေဆာငးထာ့သညးဟုေ်ပာသညး၈ ။တုိ႔်ဖညးံစျကးေ်ပာၾကာ့ခ္ကးမြာ ေရယာဥးသညး
လိုငးစငးအရ ခရီ့သညး(၀၃)ဦ့သာတငးေဆာငးချငးံရြိေသားလညး့ (၀ွွ)ေက္ား သယးေဆာငးလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ (ရကစ)ေခ၍
ပုဂလ
ၐ ိက ေရယာဥးၾကီ့ၾကပးေရ့ေကားမတီသညး ွနးပတ
ို ငးသညးကို လစးလ္ဴ်ပဳခဲံသညး၈ ရဲမြ ေရယာဥးွနးထမး့(၁)ဦ့အာ့ဖမး့
ဆီ့ခဲံသညး၈

အ်ခာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မြဳမ္ာ့
ေအာကးတိုဘာ(ဿ၄)၈ ရနးကုနးၿမိဳ ႔ေန အသကး(၀ဿ)ႏြစးအရျယး ကိုယးွနးေဆာငးႏိုငးငဵ်ခာ့သူတစးဦ့ ဇီကာေရာဂါ်ဖစးပျာ့
ေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ဇီကာဗိုငး့ရပးစး်ဖစးပျာ့မြဳ ပထမဦ့ဆဵု့အၾကိမး်ဖစးေၾကာငး့ အတညး်ပဳခဲံသညး၈
သဘာွ သယဵဇာတမ္ာ့
ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမြုမ္ာ့
ေအာကးတိုဘာ (ှွ)၈ (ှ၄၂)တနးမြ (ဿှွ)တနးခ္ိနးရြိ ၾကီ့မာ့သညးံေက္ာကးစိမး့အရိုငး့တဵု့ကို ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဖာ့ ကနး႔ၿမိဳ ႔
ေက္ာကးမိုငး့တျငးေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ အစို့ရပိုငး်မနးမာံေက္ာကးမ္ကးဌာနမြ ်မနးမာက္ပးေငျ ၄ဘီလီယမး(အေမရိကနး ၃ မီလီယမး)
တနးဖို့်ဖတးထာ့သညး၈ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေလံလာသူမ္ာ့ကမူ အေမရိကနးေဒ၍လာသနး့(ှ၄ွ)ထိရနုိငးမညးဟုခနး႔မြနး့ထာ့
သညး၈ မူလပိုငးရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေက္ာကးရိုငး့တဵု့ေရႊ ႔ေ်ပာငး့ရနး ကိရိယာမရြိေသ့သညးံအတျ ကး ။ေနရာတျငးသာ ဆကး
လကးထာ့ရြိမညး်ဖစးေၾကာငး့ အစို့ရမြ ေၾကညာခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာ(ှ၄)၈ ရြမး့်ပညးေ်မာ ကးပိုငး့၇ နမးံခမး့ၿမိဳ ႔နယး တရုတးႏိုငးငဵသာ့(၁)ဦ့အာ့ တရာ့မ ွငး ဆီလီကာသတၱဳ
(silica)

ခုိ့ထုတးမြု်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈

၁ငး့တို႔(၁)ဦ့သညး တရပးကာ့ (ဿ)စီ့်ဖငးံ ဆီလီကာသတၱဳ မ္ာ့သယးယူေနစဥး

အဖမး့ခဵရ်ခငး့်ဖစးသညး၈
အို့အိမးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမြဳမ္ာ့
ထိုငး့ႏိုငးငဵမြ ်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့ ်ပနးေရာကး
ေအာကးတိုဘာ(ဿ၁)ရကးေန႔က ထိုငး့်မနးမာနယးစပးတေလြ္ာကး ဒုက၏သညးစခနး့တျငးေနထိုငးၾကသညးံ ကရငးဒုက၏သညး(၃၅)
ေယာကးကို UNHCRမြ ကရငး်ပညးနယး ၇ ၾကာအငး့ဆိပးၾကီ့၇်မွတီနြငးံေကာံကရိတးသို႔ ်ပနးပို႔ခဲံသညး၈ ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး ႏြစး ဿွ
ေက္ားၾကာ ေနထိုငးေနၾကေသာ မြတးပဵုတငးထာ့သညးံ ်မနးမာဒုက၏သညး (ှဿွွွွ)ေက္ားရြိသညးံအနကး ကိုယးပိုငးသေဘာ
ဆႏၵ်ဖငးံ တရာ့ွငးေနရပး်ပနးသညးံ ပထမအုပးစု်ဖစးသညး၈ ထုိငး့ႏြငးံ ်မနးမာအစို့ရတို႔၌ ပထမဆဵု့အၾကိမး သေဘာတူချငးံ်ပဳ
ခ္ကး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ယခု်ဖစးစဥးကို UNHCRမြ သမိုငး့မြတးတိုငးတစးခုအ်ဖစး သတးမြတးခဲံသညး၈ သို႔ေသား အခ္ဳိ ႔လူ႔အချငးံ
အေရ့အုပးစုမ္ာ့က ်ပနးပို႔်ခငး့ကိစၥသညး အနညး့ငယးေစာေနေသ့ေၾကာငး့ (DKBA)ႏြငးံတပးမေတား၇ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးတို႔
အၾကာ့ တုိကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနၿပီ့ ေ်မ်မြပးမိုငး့မ္ာ့ရြိေနေသ့ေၾကာငး့လညး့ ေွဖနးေထာကး်ပၾကသညး၈
အ်ခာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမြဳမ္ာ့
ေအာကးတိုဘာ(ှွ)ရကး၈ ဿွှ၂ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ(ှ၂) မြ ဿွှ၃ခုႏြစး စကးတငးဘာအထိ အေမရိကနးသို႔ အေ်ခခ္ေန
ထိုငးသူ တတိယအၾကီ့ဆဵု့အုပးစုမြာ ်

မနးမာႏုိငးငဵသာ့ဒုက၏သညးမ္ာ့်ဖစးသညးဟု အေမရိကနးနုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ ဌာနမြ

ေလံလာေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ အေ်ခခ္ေနထိုငးသူ ၄ဿရာခိုငးႏြဳနး့မြာ အမ္ဳိ့သမီ့ႏြငးံ ကေလ့သူငယးမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ သိရသညး၈

တပးမေတား
တပးမေတား လကးခဵထာ့သညးံ ေတာတျငး့ မူ့ယစးဓါတးချဲခနး့ (ှွ)ခု
တပးမေတားမြ အေရြ ႔ပိုငး့ရြမး့်ပညးနယးတျငးဘိနး့်ဖဴႏြငးံ စိတးၾကျေဆ့မ္ာ့ထုတးလုပးမြဳတျငး ပါွငးပတးသကးေနသညးံ ေဒသခဵ
်ပညးသူ႔စစးအဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ ကာကျယးေပ့ေနသညးံအတျကး မူ့ယစးေဆ့ွါ့ကုနးသျယးမြဳ ပိုမိုၾကိ့ထျာ့ရနး အေထာကးအကူ်ဖစး
ေနေၾကာငး့ လာ့ဟူအမ္ဳိ့သာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့အဖျဲ႔ (LNDO)မြ ေအာကးတိုဘာ (ဿ၄) ရကးေန႔ကအစီရငးခဵတငး်ပခဲံသညး၈
ေန်ပညးေတား မူ့ယစးေဆ့စျဲမြဳ်ပသနာဟု အမညးရေသာအစီရငးခဵစာတျငး တပးမေတားသညး မူ့ယစးေဆ့သနး႔စငး်ခငး့တျငး
ရငး့နြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳႏြငးံသနး႔စငးၿပီ့ မူ့ယစးေဆ့မ္ာ့်ဖနး႔်ဖဴ့သူမ္ာ့ထဵ ပို႔ေဆာငး်ခငး့တို႔မြ အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့သညးံအ်ပငး ေတာတျငး့
ဘိနး့်ဖဴႏြငးံ စိတးၾကျေဆ့ထုတးလုပးသညးံ ေရျ ႔လ္ာ့ဓါတးချဲခနး့ အနညး့ဆဵု့(ှွ)ခုကို လကးခဵထာ့ေပ့ေၾကာငး့ ေဖား်ပပါရြိ
သညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့
်မနးမာႏိုငးငဵအေပ၍အေရ့ယူပိတးဆို႔မြဳ အေမရိကနး တရာ့ွငး ရုပသ
း ိမး့
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ စကးတငးဘာခရီ့စဥးအတျငး့ ေတျ႔ဆဵုခဲံၿပီ့ေနာကး ေအာကးတိုဘာ(၄)ရကးေန႔ကတရာ့ွငးစီမဵခနး႔ချဲ
မႈအမိနး႔်ဖငးံ ်မနးမာနိုငးငဵအေပ၍ စီ့ပျာ့ေရ့ဒဏးခတးပိတးဆို႔မြဳကို သမၼတဘာရကးခးအိုဘာမာ့က လကးမြတးထို့ ရုပးသိမး့ခဲံ
သညး၈ ပိတးဆို႔မြဳရုပးသိမး့ၿပီ့ေနာကး အေမရိကနးဘ႑ာေရ့ဌာနမြ အာဏာရြငးေဟာငး့ ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ၾကီ့သနး့ေရႊ အပါအွငး
ပုဂၐလိကအမညးပ္ကးစာရငး့(ှွွ)ေက္ားတျငးပါွငးေနေသ့သညးံ က္နးေသာ ခရိုနီလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၇ စစးတပးနြငးံပတးသကးေန
သညးံစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ကိုပါ ဖယးရြာ့လိုကးသညး၈
အ်ခာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မြဳမ္ာ့
ေအာကးတိုဘာ(၄)ရကး၈ စီမဵကိနး့ွနးၾကီ့ဌာနမြ အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့အက္ဳိ့ငြာ အစုိ့ရ၌ဘ႑ာေရ့မူွါဒႏြငးံ မတူညီသညးံ
က႑မ္ာ့တျငးပါဝငးေသာအေသ့စိတးဘတးဂ္ကး ႏိုငးငဵသာ့တုိ႔ရသဵု့ေငျရြငး့တမး့ ကို ရြငး့လငး့စျာေဖ၍်ပထာ့ၿပီ့ ပထမဦ့ဆဵု့
အၾကိမး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈အဆိုပ ါနိုငးငဵသာ့ဘတးဂ္ကးရြငး့ တမး့တျငးဿွှှဿွှဿဘ႑ာႏြစး ဘတးဂ္ကးလိုေငျ်ပမြဳ ႏြငးံ မတူ
ကျဲ်ပာ့ေသာအေၾကျ့ မ္ာ့ကိုလညး့ ရြငး့လငး့စျာေဖား်ပထာ့သညး၈
ေအာကးတိုဘာ(ဿဿ)ရကး၈ ေန်ပညးေတားတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ ႏိုငးငဵ်ခာ့အလြဴရြငးမ္ာ့၇သဵတမနးမ္ာ့၇ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵသူ
မ္ာ့ကို လကးခဵေတျ႔ဆဵုစဥး ်ပညးတျငး့်ပညးပ ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵသူမ္ာ့ကို ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့စနစးတျငး ပျငးံလငး့်မငးသာမြဳႏြငးံ တာွနး
သိတာွနးယူတတးမြဳရြိေစရမညးဟု အ်မငးံမာ့ဆဵု့ကတိကွတး်ပဳခဲံသညး၈ မထိစပးရေသ့သညးံ စီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့အတျကး
လညး့ ရြငး့လငး့သညးံ မူေဘာငးမ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့ရရြိေစရမညးဟု ကတိ်ပဳခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာ(ဿ၃)ရကး၈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးကိုငးရ လျယးကူသညးံႏုိငးငဵစာရငး့ (ှ၆ဝ)တျငး ်မနးမာႏုိငးငသ
ဵ ညး အဆငံး(ှ၄ွ)တျငး
ရြိေၾကာငး့ ကမၻာ႔ဘဏးႏြစးပတးလညး အစီရငးခဵစာတျငးေဖ၍်ပထာ့သညး၈ ၿပီ့ခဲံသညးံႏြစးက အဆငးံ (ှ၄ှ)်ဖစးသညးဟုလညး့
အစီရငးခဵစာတျငး ေဖ၍်ပပါရြိသညး၈
။အစီရငးခဵစာတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးေဆာငးမြဳ လျယးကူေစရနး

ကုမၸဏီမြတးပုဵတငး်ခငး့စရိတးမ္ာ့ ေလြ္ာံခ္

ေစ်ခငး့၇ေထာကးခဵခ္ကး ကုမၸဏီတစးခုထညးံသျငး့ရနးး ႏြငးံ ရာဇ ွတးမြဳကငး့ရြငး့ေၾကာငး့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ပယးဖ္ကးရနးတို႔ ် ဖစး
ေၾကာငး့တငး်ပထာ့သညး၈ ထို႔အ်ပငး ်မနးမာ်ပညးအတျကး ႏိုငးငဵ်ခာ့ကုနးသျယးမြဳ ႔ ပိုမိုခကးခဲေစသညးံအခ္ကးမြာ ်မငးံမာ့သညးံ
ကုနးက္စာ့ရိတး၇ရနးကုနးဆိပးကမး့တျငး ပိတးၾကပးမြဳ်ဖငးံ အခ္ိနးေႏြာငးံေႏြ့်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးသညးဟု မြတးခ္ကး်ပဳထာ့သညး၈
ႏုိငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
ဖဵျ႔ၿဖိဳ့မြဳမ္ာ့
ေအာကးတိုဘာ (ှ၂-ှ၄)၈ ဘရာဇီ့၇ ရုရြာ့၇

အိႏိၵယ၇ တရုတး၇ေတာငးအာဖရိကတို ေပါငး့စပးထာ့သညးံ စီ့ပျာ့ေရ့အုပးစု

(BRICS) ႏြငးံ ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားေဒသႏိုငးငဵမ္ာ့၌ နညး့ပညာႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔ (BIMSTEC)
အစညး့အေွ့မ္ာ့သို႔ ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵေ ဒ၍ေအာငးဆနး့ၾကညး တကးေရာကးခဲံသညး၈ ယငး့အစညး့အေွ့ တကးေရာ
ကးစဥးကာလအတျငး့ အ်ခာ့ႏိုငးငဵေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးသညးံ အိႏိၵယွနးၾကီ့ခ္ဳပး နာရငးဒရာမိုဒီ၇ အိႏိၵယသမၼတ ပရာနကးမူခါ
ဂ္ီ၇ သီရိလကၤာသမၼတ မိုငးသရီပါလာစီရီေစနာ၇ တရုတးသမၼတ ရြီဂ္ငးပငး့တို႔ႏြငးံပါ ေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈
ေအာကးတိုဘာ(ှ၆)၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ အိႏိၵယခရီ့စဥးအတျငး့ ်မနးးမာနြငးံအိႏိၵယႏြစးႏိုငးငဵ နာ့လညးမြုစာချ္နးလႊာ (၀)
ခုကို လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈ ၁ငး့သေဘာတူညီမြဳမ္ာ့မြာ အာမခဵလုပးငနး့၇ လြ္ပးစစးစျမး့အငးႏြငးံ ဘဏးလုပးငနး့က႑တို႔
်ဖစးသညး၈

