
 

 

 

 

ျမနမ္မာိုႏငင္ျံမစေ္ခ မငး္မ မးဆိုငရ္မကြနယ္က္၏ သတငး္ထုတ္ျပနခ္ က္ 

Brn.burmariversnetwork@gmail.com www.burmariversnetwork.org  

ရက္စြြဲ။  ။ ဒဇီငဘ္မလ ၇ ရက္ေန႔  ၂၀၁၆ ခာွုႏစ ္

ေရကမတမစမီကိံနး္မ မး၏ ေနမက္ဆက္တြြဲ ျပႆနမမ မးမ ွ လက္ရွရိငဆို္ငေ္နရေသမ ေရႊလီ၊ ေပါငး္ေလမငး္၊ ထမသီံ၊ ျမစဆံု္ာွႏင့္ 

သံလြငေ္ဒသခမံ မးတို႔၏ ဘဝအခက္အခြဲအေျခအေနမ မးာွႏင့္ ပတ္သက္ျပးီ ရပုသံ္မွတ္တမး္ အစရီငခ္ျံခငး္။ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ေရက ာတ ာႀ က  ီးမ ာီးတ ည ္ေဆ ာက ္လ ုိက ္ျ ခင္ီးေၾ က ာင့္ ာိုႏင္ငံအတြင္းရိွ သံလြင္ျမစ္၊ ဧရမဝတီျမစ္၊ ခ င္းတြင္းျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္၊ 

ေပါင္းေလမင္းျမစ္မ မးမွ ေဒသ ခံလ ူထ ုတ ုိ႔၏  အသ က ္ေမ ီး၀မ္ီးေၾ က ာင္ီး ႏွင့္ တ န္ဖို ီးမျ ဖတ ္ႏိုင္ ေသ ာ အေမ အ နစ္ မ ာီး ၊  

သ မိုင္ီးအေထ ာက ္အထ ာီးမ ာီး၊ သ ဘ ာဝပ တ ္ဝန္ီးက  င္ဆ ုိင္ရာ ေဂဟ စ နစ္ မ ာီးက ုိ လုံးဝေပ မက္ကြယ္ေစာိုႏင္သည့္အျပင္ 

ျ ပန္လ ည ္အ စာီး ထ ုိီး၍မရ ႏိုင္သ ည ့္ ေဒသခံတုိ႔၏ ဘဝလုံျခ ံေရးာွႏင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက မင္းမ မးကုိ “ဖြံ႕ျဖ ိးေရးေနမက္ကြယ္က သူတုိ႔အသံ” 

ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္ျပီး ယေန႔ ျ မန္ မာ ႏို င္ငံျ မ စ္ေ ခ ာင္ီးမ ာီးဆ ုိင္ ရာက  န္ယ က ္ “BRN” မွ သ တ င္ီးစာရွင္ီးလ င္ီးပ ြဲတ စ္ ရပ္  

က  င္ီးပျ ပဳ လ ုပ္ရျ ခင္ီးျ ဖ စ္ပါ သ ည ္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမမက္ပိုင္း ေရႊလီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆမက္ျပီးသည့္ ေရႊလီေရကမတမအမွတ္ (၁) စီမံကိန္းတြင္ လုံျခ ံေရးယူေပးေနေသမ 
ျမန္မမ့တပ္မေတမ္ ေျချမန္တပ္ရင္း ၁၄၄ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမမက္ပိုင္းာွႏင့္ ကခ င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္လွ ပ္ရွမးေနသည့္ 
တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္အဖြြဲ႔မ မးကုိ ေန႔စဥ္ာွႏင့္အမွ လက္နက္ၾကီးမ မးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုာွႏစ္တြင္ အမွတ္ (၁) 
စီမံကိန္းေၾကမင့္ လွ ပ္စစ္မီးဓမတ္လိုက္မွ ာွႏင့္ အျခမးေသမလူ ့အခြင့္အေရးခ ိ းေဖမက္မွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြမးေသမ္လည္း ကုပၼဏီမွ 
တမ၀န္ယူေျဖရွင္းျခင္းမရိွေပ။ ထုိ႔အတူ “ေရႊလီအမွတ္ (၃) ေရကမတမစီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတမ့ ပဋိပကၡေတြ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ  ိးေဖမက္မႈေတြ၊ ေနရမေရႊ႕ေျပမင္းမႈေတြျဖစ္ေစမယ့္အျပင္ ျမန္မမျပည္ၿငိမ္းခ မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိလည္း 
ျခိမ္းေျခမက္မႈျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု TSYU မွ မိုင္းအမ္ေငး ကဆုိပါတယ္။  
 
ေအမက္တုိဘမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုာွႏစ္တြင္ ာိုႏင္ငံေတမ္အတုိင္ပင္ခံပုဂ ိ လ္သည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံာွႏင့္ အိာႏၵိယာွႏစ္ာိုႏင္ငံအၾကမး 
တရမးဝင္ခရီးစဥ္မွ ထုတ္ျပန္ထမးေသမ ပူးတြြဲေၾကညမခ က္ထြဲတြင္ လွ ပ္စစ္ဆုိင္ရမအေျခခံအေဆမက္အအုံ ာွႏင့္ 
လွ ပ္စစ္ဓါတ္အမးထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရမတုိ႔အပါအဝင္ ပတ္သက္ျပီး ာွႏစ္ာိုႏင္ငံနမးလည္မႈစမခြ န္လႊမ လက္မွတ္ေရးထုိးခြဲ့ၾကသည္။   

 
၂၀၀၇ ခုာွႏစ္တြင္ ထမံသီေရကမတမစီမံကိန္းတည္ေဆမက္ရန္ ေက းရြမ ၂ ရြမေျပမင္းေရႊ႔ခံခြဲ့ရျပီး လက္ရိွထုိစီမံကိန္းကုိ 
ျပန္လည္တည္္ေဆမက္မည္ဆုိပါက ေရျမ ပ္ဧရိယမအတြင္းရိွ ေက းရြမာွႏင့္ လူဦးေရေပါင္း ၄၅၀၀၀ ေက မ္ထပ္မံေျပမင္းေရႊ႔ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
“စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္း ခ င္းတြင္းျမစ္ေပၚ တည္ေဆမက္မည့္ ထမံသီေရကမတမကုိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွမ 
၎ေရကမတမာွႏင့္ပတ္သက္ျပီး လူမႈေရးာွႏင့္ သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆုိင္ရမ အမ မးၾကီးထိခိုက္ာိုႏင္ေသမေၾကမင့္  ရပ္ဆုိင္းရန္ 
ေၾကညမလုိက္တယ္၊ ဆုိေတမ့ အခုကျပည္သေူတြေရြးေကမင္လုိက္တြဲ ့ အရပ္သမးအစိုးက ဘမေၾကမင့္ ျပန္လည္အေကမင္အထည္ဖုိ႔ 
ၾကိ းစမးေနရတမလြဲ” ဟု ေဒၚဘြိ င္ာူႏး ကေျပမပါတယ္။   
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ဂြ န္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးထင္ေက မ္ကုိယ္တိုင္ အထက္ေပါင္းေလမင္းေရအမးလွ ပ္စစ္ာွႏင့္ ပတ္သက္ျပီး ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လမစဥ္တြင္ 
“ေရလႊမ္း ေရ ၀ပ္ ဧရိယ ာအတ  င္ီး က  ေရ ာက ္သ ည ့္ ေက  ီးရ ာမ ာီးအာီး စန စ္တ က  ေရႊ႕ေျ ပာ င္ီး ေနရ ာခ ထ ာီးေ ပီးမႈ၊ အဆ ုိပါ စ မံက ိန္ီး ၏  
ေရဝ ပ္ဧ ရိယ ာအတ  င္ီးက  ေရာက ္ေသ ာ ေက  ီး႐ြာ ာ မ  ာီး ေ႐ြာႊ႕ေျ ပ ာင္ီး ေရီးအတ  က ္ စုစုေ ပါ င္ီးေ င က  ပ္ (၃ ၁ ဒသ မ ၅၃ ၄) ဘ  လ  ယ ံ အက ုန္အက  ခံ 
ေဆ ာင္႐ြာ က ္ခြဲ့ၿ ပ ီး ေက  ီး႐ြာ ာသ စ္ေန ရာမ ာီးအတ  က ္ စုိက ္ပ ိဳ ီးေျ မ (၈ ၂၉ ၇) ဧက ခန္႔က ိုလ ည ္ီး ေ ဖာ္ထ ုတ ္ေပီးခြဲ့သ ည ္ ” ဟု ျမန္မမ့အလင္း 
မွေဖမ္ျပထမးသည္။ သုိ႔ေသမ္ ေပါင္းေလမင္းေဒသခံမ မးသည္ မိမိတုိ႔အစမးထိုးရရိွခြဲ့သည့္ အိမ္ျခံေျမာွႏင့္ လယ္ယမစိုက္ခင္းမ မးမွမ 
ယခင္ရြမေဟမင္းမွမရိွသည့္ ပံုစံမ  ိးမဟုတ္ဘြဲ က ဥ္းၾကပ္သည့္အိမ္ၿခံေျမမ မးသမရရိွခြဲ့ျခင္း ေျမဆီမေကမင္းသည့္ ေတမင္ေပၚေဒသတြင္ 
စုိက္ပ  ိးေရးၿခံမ မး ေဖမ္ေဆမင္ေပးျခင္းမ မးမွမလည္း မည္သို႔မွ လုပ္ကိုင္စမးေသမက္ရန္ အဆင္မေျပၾကေပ။ ဤသို႔ေရႊ႕ေျပမင္းခံၾကရသည့္ 
ေပါင္းေလမင္းေဒသခံမ မးမွမ ယခင္ကမျဖစ္ဘူးေသမ လူမႈေရး ျပႆနမမ မးစြမ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။ 
 
ထုိ႔အတူ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ အဓိက အသက္ေသြးေၾကမျဖစ္ေသမ ဧရမဝတီျမစ္ ာွႏင့္ သံလြင္ျမစ္သည္လညး္ ေရကမတမစီမံကိန္းေၾကမင့္ 
ေျပမင္းေရႊ႔ခံခြဲ့ရေသမ ေဒသခံျပည္သူမ မးသည္ အခက္အခြဲအမ  ိးမ  ိးာွႏင့္ ေန႔စဥ္ဘဝမ မး ျဖတ္သန္းေနရမႈအေပၚ 
“အခုေျပမင္းလမတြဲ့ရြမသစ္အိမ္က မိုးရမသီေလတုိက္လုိ႔ရိွရင္ အိမ္ထြဲမွမမေနရြဲဘူး၊ ျပီးေတမ့ စမးဖို႔ေသမက္ဖုိ႔ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြဝယ္ဖို႔လြဲ ဝင္ေငြကမရိွေတမ့ အခက္အခြဲျဖစ္တမေပါ့၊ ဒီေနမက္ပိုင္းမွမ က မက ရြမေဟမင္းမွမ 
အိမ္သြမးေဆမက္ထမးတယ္ ျပီးေတမ့ ရြမေဟမင္းမွမပြဲ ျပန္လုပ္ကုိင္စမးေသမက္တယ္” ဟု ျမစ္ဆုံေဒသခံမွ ေဒၚလုရမက ေျပမပါတယ္။ 

“လက္ရိွ ျမန္မမာိုႏင္ငံျငိမ္းခ မ္းေရးေဆြးောႏြးေနတြဲ့ အခ ိန္မွမ ဖြံ႕ျဖိ းေရးစီမံကိန္းဆုိျပီး ေရကမတမစီမံကိန္းေတြ 
ဆက္လက္အေကမင္အထည္ာိုႏင္ဖို႔အတြက္ လက္ရိွအစိုးရက ၾကိ းစမးေနၾကတယ္၊ သုိ႔ေသမ္ အြဲဒီ ေရကမတမစီမံကိန္း 
တည္ေဆမက္မည့္ေနရမေဒသမွမက အမ မးအမးျဖင့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္အဖြြဲ႔ေတြ အေျခခ တြဲ့ေနရမေတြျဖစ္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ 
သံလြင္ျမစ္ာွႏင့္ ေရႊလီျမစ္ေပါ့ေလ၊ ျပီးေတမ့ စစ္ပြြဲေတြကလည္း ဆကတ္ုိက္ျဖစ္ေနၾကတယ”္ ဟ ုBRN မွ မိအမးခ  ိင္းက ေျပမသည္။ 
 
ဆက္သြယ္ရန ္

မိအမးခ  ိင္း       ။    ။ ၀၉ ၂၅၅ ၇၈၄ ၉၀၅                               ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံျမစ္ေခ မင္းမ မးဆုိင္ရမကြန္ယက္ - BRN                              
ေဒၚဘြိ င္းာူႏ       ။    ။ ၀၉ ၄၄၄ ၇၆၇ ၂၅၆                               ကူကးီအမ  ိးသမီးမ မးဆုိင္ရမလူ႔အခြင့္ေရးအစည္းအရံုး - KWHRO            
မိုင္းအမ္ေငး      ။    ။ ၀၉ ၂၆၅ ၁၇၄ ၃၆၄                                    တအမင္းေက မင္းသမးာွႏင့္ လူငယ္မ မးအဖြြဲ ့- TSYU    
ခြန္ဂ က္စတင္း   ။    ။ ၀၉ ၇၉၃ ၀၀၆ ၁၁၀/ ၀၉ ၂၅၀ ၁၃၅ ၀၇၉         ကယန္းမ  ိးဆကသ္စ္လငူယ္ - KNGY  


