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ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္ ေရကာတာႀကီးမ ာီးတည္ေဆာက္လိက
ု ္ျခင္ီးေၾကာင့္ ာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သံလြင္ျမစ္၊ ဧရမဝတီျမစ္၊ ခ င္းတြင္းျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္ ၊
ေပါင္းေလမင္းျမစ္မ မးမွ

ေဒသခံလူထုတိ႔၏
ု

သမုိင္ီးအေထာက္အထာီးမ ာီး၊

အသက္ေမီး၀မ္ီးေၾကာင္ီးႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္ီးက င္ဆုိင္ရာ

တန္ဖုိီးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ

ေဂဟစနစ္မ ာီးကုိ

အေမအနစ္မ ာီး၊

လုံးဝေပ မက္ကြယ္ေစာႏုိင္သည့္အျပင္

ျပန္လည္အစာီးထုိီး၍မရႏုိင္သည့္ ေဒသခံတုိ႔၏ ဘဝလုံျခ ံေရးာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက မင္းမ မးကုိ “ဖြံ႕ျဖ ိးေရးေနမက္ကြယ္က သူတိ႔အ
ု သံ”
ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္ျပီး

ယေန႔

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ ာင္ီးမ ာီးဆုိင္ရာကန္ယက္

“BRN”

မွ

သတင္ီးစာရွင္ီးလင္ီးပတ
ြဲ စ္ရပ္

က င္ီးပျပဳလုပ္ရျခင္ီးျဖစ္ပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမမက္ပုိင္း ေရႊလီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆမက္ျပီးသည့္ ေရႊလီေရကမတမအမွတ္ (၁) စီမံကိန္းတြင္ လုံျခ ံေရးယူေပးေနေသမ
ျမန္မမ့တပ္မေတမ္

ေျချမန္တပ္ရင္း

၁၄၄

သည္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမမက္ပုိင္းာႏွင့္

ကခ င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္လွ ပ္ရွမးေနသည့္

တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိင
ု ္အဖြ႔မ
ြဲ မးကုိ ေန႔စဥ္ာႏွင့္အမွ လက္နက္ၾကီးမ မးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုာႏွစ္တြင္ အမွတ္ (၁)
စီမံကိန္းေၾကမင့္

လွ ပ္စစ္မီးဓမတ္လိုက္မွ ာႏွင့္

အျခမးေသမလူ

့အခြင့္အေရးခ ိ းေဖမက္မွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြမးေသမ္လည္း

ကုပၼဏီမွ

တမ၀န္ယူေျဖရွင္းျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔အတူ “ေရႊလီအမွတ္ (၃) ေရကမတမစီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္မယ္ဆိရ
ု င္ေတမ့ ပဋိပကၡေတြ၊

လူ႔အခြင့္အေရးခ ိးေဖမက္မႈေတြ၊

ေနရမေရႊ႕ေျပမင္းမႈေတြျဖစ္ေစမယ့္အျပင္

ျမန္မမျပည္ၿငိမ္းခ မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိလည္း

ျခိမ္းေျခမက္မႈျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု TSYU မွ မုိင္းအမ္ေငး ကဆုိပါတယ္။
ေအမက္တုိဘမလ
တရမးဝင္ခရီးစဥ္မွ

၁၉

ရက္ေန႔

၂၀၁၆

ခုာႏွစ္တြင္

ထုတ္ျပန္ထမးေသမ

ာႏုိင္ငံေတမ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိ လ္သည္

ပူးတြေ
ြဲ ၾကညမခ က္ထြဲတြင္

ျမန္မမာႏုိင္ငံာႏွင့္

အိာႏၵိယာႏွစ္ာႏုိင္ငံအၾကမး

လွ ပ္စစ္ဆုိင္ရမအေျခခံအေဆမက္အအုံ

ာႏွင့္

လွ ပ္စစ္ဓါတ္အမးထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရမတုိ႔အပါအဝင္ ပတ္သက္ျပီး ာႏွစ္ာႏုိင္ငံနမးလည္မႈစမခြ န္လႊမ လက္မွတ္ေရးထုိးခြဲ့ၾကသည္။
၂၀၀၇

ခုာႏွစ္တြင္

ထမံသီေရကမတမစီမံကိန္းတည္ေဆမက္ရန္

ေက းရြမ

၂

ရြမေျပမင္းေရႊ႔ခံခြဲ့ရျပီး

လက္ရွိထုိစီမံကိန္းကုိ

ျပန္လည္တည္္ေဆမက္မည္ဆိပ
ု ါက ေရျမ ပ္ဧရိယမအတြင္းရွိ ေက းရြမာႏွင့္ လူဦးေရေပါင္း ၄၅၀၀၀ ေက မ္ထပ္မံေျပမင္းေရႊ႔ခံရမည္ျဖစ္သည္။

“စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း
၎ေရကမတမာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

ခ င္းတြင္းျမစ္ေပၚ
လူမႈေရးာႏွင့္

တည္ေဆမက္မည့္

ထမံသီေရကမတမကုိ

သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆုိင္ရမ

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္မွမ

အမ မးၾကီးထိခုိက္ာႏုိင္ေသမေၾကမင့္

ရပ္ဆုိင္းရန္

ေၾကညမလုိက္တယ္၊ ဆုိေတမ့ အခုကျပည္သေ
ူ တြေရြးေကမင္လုိက္တြဲ့ အရပ္သမးအစုိးက ဘမေၾကမင့္ ျပန္လည္အေကမင္အထည္ဖုိ႔
ၾကိ းစမးေနရတမလြဲ” ဟု ေဒၚဘြိ င္ာႏူး ကေျပမပါတယ္။

ဂြ န္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးထင္ေက မ္ကိယ
ု ္တိုင္ အထက္ေပါင္းေလမင္းေရအမးလွ ပ္စစ္ာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လမစဥ္တြင္
“ေရလႊမ္း ေရ၀ပ္ဧရိယာအတင္ီး က ေရာက္သည့္ ေက ီးရာမ ာီးအာီး စနစ္တက ေရႊ႕ေျပာင္ီး ေနရာခ ထာီးေပီးမႈ၊ အဆုိပါ စမံကိန္ီး၏
ေရဝပ္ဧရိယာအတင္ီးက ေရာက္ေသာ ေက ီး႐ြာာမ ာီး ေ႐ြာႊ႕ေျပာင္ီးေရီးအတက္ စုစုေပါင္ီးေငက ပ္ (၃၁ ဒသမ ၅၃၄) ဘလယံ အကုန္အက ခံ
ေဆာင္႐ြာက္ခြဲ့ၿပီး ေက ီး႐ြာာသစ္ေနရာမ ာီးအတက္ စိုက္ပ ိဳီးေျမ (၈၂၉၇) ဧကခန္႔ကိုလည္ီး ေဖာ္ထုတ္ေပီးခြဲ့သည္ ” ဟု ျမန္မမ့အလင္း
မွေဖမ္ျပထမးသည္။

သုိ႔ေသမ္

ေပါင္းေလမင္းေဒသခံမ မးသည္

မိမိတုိ႔အစမးထိုးရရွိခြဲ့သည့္

အိမ္ျခံေျမာႏွင့္

လယ္ယမစုိက္ခင္းမ မးမွမ

ယခင္ရြမေဟမင္းမွမရွိသည့္ ပုံစမ
ံ ိးမဟုတ္ဘြဲ က ဥ္းၾကပ္သည့္အိမ္ၿခံေျမမ မးသမရရွိခြဲ့ျခင္း ေျမဆီမေကမင္းသည့္ ေတမင္ေပၚေဒသတြင္
စိုက္ပ ိးေရးၿခံမ မး ေဖမ္ေဆမင္ေပးျခင္းမ မးမွမလည္း မည္သို႔မွ လုပ္ကိုင္စမးေသမက္ရန္ အဆင္မေျပၾကေပ။ ဤသို႔ေရႊ႕ေျပမင္းခံၾကရသည့္
ေပါင္းေလမင္းေဒသခံမ မးမွမ ယခင္ကမျဖစ္ဘူးေသမ လူမႈေရး ျပႆနမမ မးစြမ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။
ထုိ႔အတူ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ အဓိက အသက္ေသြးေၾကမျဖစ္ေသမ ဧရမဝတီျမစ္ ာႏွင့္ သံလြင္ျမစ္သည္လည္း ေရကမတမစီမံကိန္းေၾကမင့္
ေျပမင္းေရႊ႔ခံခြဲ့ရေသမ

ေဒသခံျပည္သူမ မးသည္

“အခုေျပမင္းလမတြဲ့ရြမသစ္အိမ္က
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြဝယ္ဖုိ႔လြဲ

အခက္အခြဲအမ ိးမ ိးာႏွင့္

မုိးရမသီေလတုိက္လိ႔ရ
ု ွိရင္
ဝင္ေငြကမရွိေတမ့

ေန႔စဥ္ဘဝမ မး

အိမ္ထြဲမွမမေနရြဲဘူး၊

အခက္အခြဲျဖစ္တမေပါ့၊

ဒီေနမက္ပုိင္းမွမ

ျဖတ္သန္းေနရမႈအေပၚ

ျပီးေတမ့

စမးဖုိ႔ေသမက္ဖုိ႔

က မက

ရြမေဟမင္း မွမ

အိမ္သြမးေဆမက္ထမးတယ္ ျပီးေတမ့ ရြမေဟမင္းမွမပြဲ ျပန္လုပ္ကုိင္စမးေသမက္တယ္” ဟု ျမစ္ဆုံေဒသခံမွ ေဒၚလုရမက ေျပမပါတယ္။
“လက္ရွိ

ျမန္မမာႏုိင္ငံျငိမ္းခ မ္းေရးေဆြးောႏြးေနတြဲ့

ဆက္လက္အေကမင္အထည္ာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္

အခ ိန္မွမ

လက္ရွိအစုိးရက

ဖြံ႕ျဖိ းေရးစီမံကိန္းဆုိျပီး

ၾကိ းစမးေနၾကတယ္၊

သုိ႔ေသမ္

ေရကမတမစီမံကိန္းေတြ
အြဲဒီ

ေရကမတမစီမံကိန္း

တည္ေဆမက္မည့္ေနရမေဒသမွမက အမ မးအမးျဖင့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိင
ု ္အဖြ႔ြဲေတြ အေျခခ တြဲ့ေနရမေတြျဖစ္တယ္၊ အထူးသျဖင့္
သံလြင္ျမစ္ာႏွင့္ ေရႊလီျမစ္ေပါ့ေလ၊ ျပီးေတမ့ စစ္ပြြဲေတြကလည္း ဆက္တိက
ု ္ျဖစ္ေနၾကတယ္” ဟု BRN မွ မိအမးခ ိင္းက ေျပမသည္။
ဆက္သြယရ
္ န္
မိအမးခ ိင္း

။

။ ၀၉ ၂၅၅ ၇၈၄ ၉၀၅

ျမန္မမာႏုိ္င္ငံျမစ္ေခ မင္းမ မးဆုိင္ရမကြန္ယက္ - BRN

ေဒၚဘြိ င္းာႏူ

။

။ ၀၉ ၄၄၄ ၇၆၇ ၂၅၆

ကူကးီ အမ ိးသမီးမ မးဆုိင္ရမလူ႔အခြင့္ေရးအစည္းအရုံး - KWHRO

မုိင္းအမ္ေငး

။

။ ၀၉ ၂၆၅ ၁၇၄ ၃၆၄

တအမင္းေက မင္းသမးာႏွင့္ လူငယ္မ မးအဖြြဲ ့- TSYU

။ ၀၉ ၇၉၃ ၀၀၆ ၁၁၀/ ၀၉ ၂၅၀ ၁၃၅ ၀၇၉

ကယန္းမ ိးဆက္သစ္လင
ူ ယ္ - KNGY

ခြန္ဂ က္စတင္း ။

