်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ရြိ စာနယးဇငး့လျတးလပးချငးံအေပၚစို့ရိမးပူပနး၇ သတငး့သမာ့မ္ာ့ကို လႊတးေပ့ရနးႏြငးံ
ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးေသာဥပေဒမ္ာ့ကို ရုတးသိမး့ရနး အာဆီယဵလႊတးေတားအမတးမ္ာ့ေတာငး့ဆို
ဂ္ကာတာ၇ ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ဇူလိုငးလ ဿွ ရကး၈
ရြမး့်ပညးနယးအတျငး့

်မနးမာံအာဏာပိုငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ

လျနးခဲံေသာလက

ဖမး့ဆီ့ထာ့ေသာ သတငး့သမာ့မ္ာ့ကို အ်မနးဆဵု့်ပနးလညးလႊတးေပ့ရနး၇

၁ငး့တို႔အေပၚထာ့ရြိေသာ စျဲခ္ကးမ္ာ့ကိုဖ္ကးသိမး့ရနး၇ မီဒီယာလျတးလပးချငးံကိုထိနး့ခ္ဳပးဟနး႔တာ့ရနး
အသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညးံ ဥပေဒ မ္ာ့ကို ဖ္ကးသိမး့

(သို႔မဟုတး) ်ပငးဆငးရနး လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ

အေရြ႔ေတာငးအာရြလႊတးေတား အမတးမ္ာ့အဖျဲ႔က ယေန႔ေ်ပာၾကာ့လိုကးပါသညး၈
ကိုလိုနီေခတးအတျငး့က ်ပဌာနး့ခဲံသညးံ တရာ့မွငးအသငး့အဖျဲ႔ဆိုငးရာအကးဥပေဒ်ဖငးံ စျပးစျဲ်ခငး့ခဵေန
ရသညးံ သတငး့သမာ့ (၀) ဦ့အာ့ တရာ့ရဵု့တျငးရုတးတရတးမေမ္ြားလငးံဘဲတရာ့စစးေဆ့မြဳ်ပဳလုပး်ပီ့
၁ငး့တို႔၏ၾကာ့နာစစးေဆ့မြဳရကးကိုေရႊံဆိုငး့လိုကး်ပီ့ေနာကးတစးရကးတျငး ယခုေတာငး့ဆိုမြဳကို ေ ဒသ
တျငး့ရြဥ
ိ ပေဒ်ပဳအမတးမ္ာ့က်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

နိုငးငဵအတျငး့ရြိ

စာနယးဇငး့လျတးလပးချငးံ

အေ်ခအေနအေပၚစို့ရိမးပူပနးမြဳမ္ာ့ကို ်မငးံတကးေစသညးံ၇ မီဒီယာသမာ့မ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ အက္ဥး့ခ္ရနး
အသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညးံ ယခုဥပေဒသာမကဆကးသျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမ ၃၃(ဃ)ကဲံသို႔ေသာ အ်ခာ့ေသာ
ဥပေဒမ္ာ့ကို ဆကးလကးအသဵု့်ပဳေနမြဳနြငးံစပးလ္ဥး့်ပီ့ အေရြ႔ေတာငးအာရြမြ လႊတးေတားအမတးမ္ာ့ က
ေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ဥပေဒဆိုငးရာ် ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမြဳမ္ာ့ကို အလ္ငးအ်မနး လုပးေဆာငးရနး လိုအပး
လ္ကးရြိေ်ကာငး့လညး့ အေလ့ထာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
“ ်မနးမာံအာဏာပိင
ု းမ္ာ့အေန်ဖငးံ ယုတၱိမရြိေသာ မခိုငးလဵုေသာအေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ ပစးမြတးထာ့
ဖမး့ဆီ့ထာ့ေသာ သတငး့သမာ့ေကာငး့မ္ာ့ကို အ်မနးဆဵု့်ပနးလညးလႊတးေပ့ရနးနြငးံ စျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့ကို

အ်မနးဆဵု့ပယးဖ္ကးေပ့ေစလိုပါတယး “ ဟု မေလ့ရြာ့လႊတးေတားအမတးႏြငးံ APHR ဥကၠဌ Charles
Santiago က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
“ သတငး့သမာ့ေတျကို ဖမး့ဆီ့အက္ဥး့ခ္ရနးႏြငးံ

လျတးလပးစျာဆႏၵေဖားထုတးမြဳကို်ပဳလုပးေနသညးံ

အ်ခာ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့ကို အေရ့ယူရာတျငးအသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညးံ ဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပငးဆငးရနး သို႔မဟုတး
ပယးဖ္ကးရနး အလ္ငးအ်မနးေဆာငးရျကးရနးလိုအပးေၾကာငး့ကို ယခုလကးရြိအေ်ခအေနမ္ာ့က ေဖားလ္ကး
်ပ
ရြိပါတယး၈ တစးကယးလို႔ အငးအယးလးဒီအစို့ရအေနနဲ႔ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့ကို်

မြငးံတငးဖို႔ၾကိဳ့စာ့

ေနတယးဆိုရငး စာအုပးထဲမြာရြိတဲံဥပေဒေတျဟာ တရာ့မ္ြတမြဳနဲ႔အညီ်ဖစးေစဖို႔နဲ႔ အစို့ရ သို႔မဟုတး
တပးမေတားကိုဆနးံ႕က္ငးေွဖနးတဲံအခါမြာ အေရ့ယူဖို႔အတျကး တစးလျဲအသဵု့မ်ပဳေစဖို႔လိုပါတယး၈ “
Ta’ang National Liberation Army ( TNLA ) အဖျဲ႔ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံနယးေ်မအတျငး့တျငး TNLA
အဖျဲ႔၏ မူ့ယစးေဆ့ွါ့မ္ာ့မီ့ရြိဳ႔ဖ္ကးဆီ့ပျဲတျငး သတငး့ရယူ်ပီ့်ပနးလာသညးံ
Lawi Weng ၇ Democratic Voice of Burma

ဧရာွတီသတငး့ဌာနမြ

သတငး့ဌာနမြ ေအ့ႏိုငးနြငးံ ်ပညးံဖုနး့ႏိုငး စသညးံ

သတငး့ေထာကး(၀)ဦ့ကို ်မနးမာစစးတပးက ဇျနးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ဖမး့ဆီ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ အဆိုပါ
သတငး့ေထာကး (၀) ဦ့အာ့ ှ၆ွ၅ ခုႏြစး တရာ့မွငးအသငး့အဖျဲ႔ဆိုငးရာအကးဥပေဒပုဒးမ ှ၄ (ှ)
်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုထာ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ်ပစးမြဴ့က္ဴ့လျနးေၾကာငး့ထငးရြာ့ပါက ေထာငးဒဏး (၀) ႏြစးအထိ က္ခဵ
ရမညး်ဖစးပါသညး၈ ယခုအကးဥပေဒမြာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႕မ္ာ့အပါအ ွငး တရာ့မ ွငး
အသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့တျငး ပါွငး်ခငး့နြငးံ အသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ေထာကးပဵံကူညီ်ခငး့ အတျကး ်ပဌာနး့သတးမြတး
ထာ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့ လႊတးေတားအမတးအခ္ိဳံက ယခု်ဖစးရပးႏြငးံသကးဆိုငး်ခငး့မရြိ
၁ငး့တို႔၏ၾကာ့နာစစးေဆ့မြဳရကးကို ဇူလိုငးလ ဿှ ရကးေနံအစာ့ ဇူလိုငးလ

ဟု ယူ ဆၾကပါသညး၈
ဿ၅ ရကးေနံသိုံ ဆိုးငး့ငဵံ

ထာ့သညး၈
“ လူတိုငး့၇ ရငး့်မစးတိုငး့နဲ႔စကာ့ေ်ပာဖို႔ကသတငး့သမာ့ေတျရဲ႔အလုပးပါ၈ ပဋိပကၡေဒသေတျမြာ သတငး့
ယူရတယးဆတ
ို ာ အႏၱရာယးမ္ာ့တဲံအလုပးပါ၇ ဒါကို

ထပး်ပီ့ေတာံ သူတို႔နဲံမသကးဆိုငးတဲံ ရာစုနဲံခ္ီ်ပီ့

ၾကာေန်ပီ်ဖစးတဲံ ဥပေဒေတျကို အသဵု့ခ္အေ်ခခဵ်ပီ့ေတာံ စစးတပးက သူတို႔ကိုေထာငးခ္ဖို႔ သဵု့လို႔ရတယး
ဆိုတဲံပူပနးမြဳမ္ိဳ့ သတငး့သမာ့ေတျကို ထပးမေပ့သငးံပါဘူ့၈ အဲံဒီဥပေဒေတျကို ်ပငးသငးံတာလညး့
ၾကာပါ်ပီ “ဟု Santiago က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ယခုကဲံသို႔ အက္ဥး့ခ္မြဳမ္ာ့ေၾကာငးံ

ဿွှ၂ ခုႏြစး ႏို ွငးဘာလ ေရျ့ေကာကးပျဲတျငး အ်ပတးအသတး

အႏိုငးရ်ပီ့ေနာကး ှ ႏြစးႏြငးံ ၃ လ အၾကာတျငး ်မနးမာႏိုငးငအ
ဵ တျင့း လျတးလပးစျာဆႏၵထုတးေဖားချငးံႏြငးံ
စာနယးဇငး့လျတးလပးချငးံအေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့်ပီ့ စို့ရိမးပူပနးမြဳမ္ာ့ကို ်မငးံတကးေစခဲံသညး၈
ဿွှ၀ ခုႏြစး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမ ၃၃(ဃ)အာ့ အငးအယးလးဒီအစို့ရလကးထကးတျငး လူအခ္ိဳ႔ ကို
ပစးမြတးထာ့်ပီ့အသဵု့်ပဳခဲံသညး၈ ဥပေဒ်ပဌာနး့ခ္ိနးမြစတငးကာ ယခုဥပေဒေအာကးတျငး အျနးလိုငး့တျငး
အသေရဖ္ကးမြဳ်ဖငးံ လူ (၄ှ) ဦ့အာ့ အေရ့ယူခဲံ်ပီ့ စာနယးဇငး့သမာ့အခ္ိဳ႔ႏြငးံ ေဖံစးဘျတးစာမ္ကးႏြာ
တျငး ပို႔စးတငးသူအခ္ိဳံလညး့ ပါွငးသညး၈
APHR အဖျဲံသညး ဇျနးလ ဿ၆ ရကးေန႔က ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမ

၃၃(ဃ) အာ့ ပယးဖ္ကးရနး

်ပညးတျငး့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲံအစညး့ ၃ွ ေက္ားႏြငးံပူ့ေပါငး့ေတာငး့ဆိုခဲံပါသညး၈
ေနာကးတစးပတးအၾကာတျငး ႏိုငးငဵေတား၏အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးက အဆိုပါ
်ပဌာနး့ခ္ကးကို ်ပငးဆငးရနးစဥး့စာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈ ေ်

ပာငး့လဲရနးအဆို်ပဳထာ့

ခ္ကးမ္ာ့တျငး တရာ့စျဲဆိုခဵရသူမ္ာ့အာ့ အာမခဵေပ့ချငးံေပ့ရနး၇ တတိယပုဂၢိဳလးတစးဦ့က အမြဳ
ေလ္ြာကးထာ့ချငးံရြိမြဳကို ပယးဖ္ကးေပ့ရနး တို႔ပါရြိေသားလညး့ ်ပငးဆငးခ္ကးမူၾကမး့တျငး ဥပေဒပုဒးမ
၃၃(ဃ) ကို လဵု့ ွဖ္ကးသိမး့ရနးမပါရြိေခ္၈ APHR အေန်ဖငးံ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)ကို
လဵု့ွပယးဖ္ကးရနးႏြငးံ ်မနးမာ

ႏိုငးငဵအတျငး့ ်ပစးမြဳဆိုငးရာ

အသေရဖ္ကးမြဳမ္ာ့ကို အဆဵု့သတးရနး

ထပးေလာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈
“ ဒီဥပေဒက အလျဲသဵု့စာ့်ပဳဖို႔အရမး့ကို က္ယးေ်ပာလျနး့ေနတယး၈ ကၽျနးမတို႔အေနနဲံ အငးအယးလးဒီ
အစို့ရက ဒီဥပေဒကို ်ပငးဖို႔စဥး့စာ့ေနတယးဆိုတာ ကို သိရတဲံအတျကး ွမး့သာပါတယး၈ ဥပေဒပုဒးမ

၃၃(ဃ)

ကို

လဵု့ွဖ္ကးသိမး့ဖို႔

သူတို႔ကိုက္ျနးမတို႔ေဆားၾသထာ့ပါတယး၈ ဒါကုိဆကးသဵု့ေန်ခငး့က

အစို့ရကိုေွဖနးမြဳေတျထိနး့ခ္ဳပးေနတယးဆိုတာကို ်ပသေနမြာပါ၈ “ဟု အငးဒိုနီ့ရြာ့လႊတးေတားအမတး
ႏြငံး APHR ဒုတိယဥကၠဌ Eva Kusuma Sundari ကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
လႊတးေတားအမတးမ္ာ့က ်မနးမာလႊတးေတားအမတးမ္ာ့ႏြငးံအငးအယးလးဒီအစို့ရအာ့ အေ်ခခဵလျတးလပး
ချငးံမ္ာ့ကို ထိခိုကးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ဖ္ကးသိမး့ရနး သို႔မဟုတး ်ပနးလညး်ပငးဆငးရနး ဦ့စာ့ေပ့
ေဆာငးရျကးေရ့အတျကး ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ၏မ်ပီ့ဆဵု့ေသ့ေသာအသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့

လုပးငနး့စဥးကို ်ခိမး့ေ်ခာကးအႏၱရာယး်ပဳေနသညးံ မီဒီယာမ္ာ့ကို
တုိကးဖ္ကး်ပီ့ မီဒီယာမ္ာ့အတျကး ေကာငး့မျနးေသာပတး

ရနးလိုဆနးံက္ငးေနမြဳမ္ာ့အာ့

ွနး့က္ငးတစးခုတညးေထာငးေပ့ရနးလညး့

တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈
“ အေ်ခခဵဒီမိုကေရစီဆိုငးရာ လျတးလပးမြဳမ္ာ့ကို ေလ့စာ့တနးဖို့ထာ့သညးံ ပျငး့လငး့်ပီ့ သေဘာထာ့
်ပညးံွေသာ်မနးမာႏိုငးငဵတညးေထာငးရနးဆိုတဲံ ေရျ့ေကာကးပျဲမြာအႏိုငးရေစခဲံတဲ႔ကတိက

ွတးေတျကို

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးနဲံ အငးအယးလးဒီအစို့ရအေနနဲ႔ ဆကးလကးအေကာငးအထညးေဖားသျာ့မယးလို႔
ေမ္ြားလငးံပါတယး၈ ဒီမိုကေရစီစဥးဆကးမ်ပတးတို့တကးေရ့၇ ပျငးံလငး့်မငးသာမြဳနဲ႔တာ

ွနးခဵမြဳေတျကို

တို့်မြငးံရာမြာေထာကးပဵံကူညီေရ့နဲ႔ ်ပညးသူလူထုရဲ႔အက္ိဳ့စီ့ပျာ့အတျကး စာနယးဇငး့လျတးလပးချငးံ
ဆိုတာ အဓိကအခ္ကးတစးခုပါပဲ၈ “ဟု Sundari က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
“ မီဒီယာလျတးလပးချငးံဆိုတာ လူတိုငး့အတျကး အက္ိဳ့ရြိပါတယး၈ ဒါေၾကာငး့ သတငး့သမာ့ေတျကို
ကာကျယးေပ့ရမြာ်ဖစး်ပီ့ သူတို႔အလုပးလုပးႏိုငးေအာငးကူညီေပ့ရမြာပါ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵအေနနဲံဒီလို
ဒီမိုကေရစီႏိုငးငဵကိုတညးေထာငးဖို႔ၾကိဳ့စာ့ရာမြာ ေအာငး်မငးမယးဆိုရာ ဒီလို မီဒီယာလျတးလပးချငးံဆိုတာ
လညး့်ဖစးလာနိုငးပါတယး၈ အဲံဒီအတျကး စာနယးဇငး့လျတးလပးချငးံကို ်ခိမး့ေ်ခာကးေနတဲံအရာေတျကို
ဖယးရြာ့်ခငး့နဲံစတငးရမြာပါ၈ ”

