်မနးမာအရပးဘကးလူထုအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ အေမရိကနးႏြငးံ ်မနးမာ စစးတပးခ္ငး့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အာ့
အတညးမ်ပဳရနး အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု ေအာကးလႊတးေတားကုိ တုိကးတျနး့

ရနးကုနး၊ ဿွှ၇

စကးတငးဘာလ ၁၂ ရကး
အေမရိကနးႏင
ြ ံး ်မနးမာႏုိငးငဵတုိ႔ၾကာ့ စစးတပးခ္ငး့ ပူ့ေပါငး့

ဆကးဆဵေရ့ ပုဵမြနးထူေထာငး တုိ့ခ္ဲ႕ႏုင
ိ ေ
း ရ့အတျကး National Defense Authorization Act (NDAA) ဥပေဒ
အာ့ ်ပငးဆငးေရ့အဆုိ်ပဳခ္ကးကုိ
လ

လ
လ

အတညး်ပဳ်ခငး့ မ်ပဳလုပရ
း နး

၈၅

။

“က္ေနားတုိ႔ႏုိငင
း ဵ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အချငးံအေရ့ ်ပညးံ်ပညးွ
ံ ွရရြဖ
ိ ိ႔ု ႀကိဳ့ပမး့ရုနး့ကနး တညးေထာငး
ရာမြာ

်မနးမာစစးတပးက အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ အဟနး႔အတာ့တစးခု ်ဖစးေနပါတယး။” ဟု ေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျ႔ဲ

အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ေအာငးခုိငးမငး့က ေ်ပာဆုိသညး။ “်မနးမာစစးတပးကုိ ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး ေွဖနး
ေထာကး်ပတာမ္ိဳ့

မလုပးဘဲ

အ်ပညးံအွ

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး

ခ္ီ့မျမး့ေထာမနာ်ပဳတာက

အေမရိကနး

်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရအေနနဲ႔ ်မနးမာံဒီမုိကေရစီ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈ လမး့တစးေလြ္ာကး ်ပတး်ပတးသာ့သာ့
ေထာကးခဵအာ့ေပ့ခဲံသူအ်ဖစး

ရြိေနတဲံဂုဏးသတငး့ေကာငး့ကုိ

ပ္ကး်ပယးသျာ့ေစႏုိငးတဲံ

လုပးရပးသာ်ဖစးပါ

လိမးံမယး။ ဒီလုိလုပးေဆာငးမႈက ်ပညးသူလူထုရဲ႕ အထူ့သ်ဖငးံ စစးတပး ႕ စစးဆငးေရ့ေတျဒဏးကုိ ႏြစးေပါငး့
မ္ာ့စျာ ခဵစာ့ေနရတဲံ တုိငး့ရငး့သာ့ ်ပညးသူေတျရဲ႕ ယုဵၾကညးကုိ့စာ့မႈကုိ ဆုဵ့ရဵႈ့ရႏုိငးတဲံ အေ်ခအေနကုိလ
ေရာကးသျာ့ႏုိငးပါတယး။”

။

အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု အထကးလႊတးေတား၏ NDAA
အၾကာ့

စစးဘကးဆကးဆဵေရ့

တုိ့ခ္ဲ႕်ခငး့မ္ာ့ကို

စစးတပးႏြစးခု

ချငးံ်ပဳေပ့မညး်ဖစးၿပီ့

်မနးမာစစးတပး

အေမရိကနး

်ပညးေထာငးစုစစးဘကးမြ နညး့ပညာပုိငး့ဆုိငးရာ ေထာကးပဵံေရ့ကိုလညး့ အသကးွငးေစလိမံးမညး ်ဖစးသညး။
်မနးမာစစးတပး၏

ဆုိ့ွါ့သညးံ

လုပးရပးမ္ာ့ကုိ

ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ခါ့စညး့ခဵခံရ
ဲ သညးံ

တုိငး့ရငး့သာ့

မ္ာ့အတျကး ယငး့အဆုိ်ပ ခ္ကးသာ အတညး်ဖစးသျာ့မညးဆုိပါက ၎တိ႔အ
ု ာ့ ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့
က္ဴ့လျနးခဲံသညးံ ်မနးမာံစစးတပးအဖျဲ႔အစညး့ကုိ တရာ့ွငး်ဖစးေစမညးံအ်ပငး တုိငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့အေပၐ
လူ႔အချငးံအေရ့

ဆကးလကးခ္ိဳ့ေဖာကးႏုိငးရနး

ချငးံ်ပဳသလုလ
ိ

ႏြစးႏုိငးငဵၾကာ့ စစးတပးခ္ငး့အ်ပညးံအွဆကးဆဵေရ့တစးခု
ကငး့ကငး့နဲ႔ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈေတျ က္ဴ့လျနးေနတဲံ

်ဖစးသျာ့ေစပါလိမးံမညး။

ထူေထာငးလုိကးမယးဆုိရငး

“တကယးလုိ႔သာ

တာွနးယူမႈ

ဗုိလးခ္ဳပးမ ႀကီ့မငး့ေအာငးလိႈငးအမြဴ့်ပဳတဲံ

်မနးမာစစးတပးကုိ တရာ့ွငး ်ဖစးသျာ့ေစလိမမ
းံ ယး။ ဒါံအ်ပငး တုိငး့ရငး့သာ့နဲ႔ ဘာသာ်ခာ့လူနညး့စေတျအေပၐ
ေရြ႕ေလြ္ာကး လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသျာ့ဖုိ႔ ရဲေဆ့တငးေပ့သလုိ ်ဖစးလိမးံမယး” ဟု ထုိငး့ႏိုငးငဵအေ်ခစုိကး
ကခ္ငးအမ္ိဳ့သမီ့အစညး့အရဵု့ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့်ဖစးသူ မျနး့ေနလီ မြဆပ
ုိ ါသညး။

်မနးမာစစးတပးမြ
အၾကမး့ဖကးမႈ၊

က္ဴ့လျနးခဲံသညးံ

စိတးထငး

လဖမး့ဆီ့မႈ၊

အတငး့အဓမၼ

ေစခုင
ိ ့း မႈ၊

ဥပေဒမဲသ
ံ တး်ဖတးမႈ

ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ၊

လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ

စသညးံလ႔အ
ူ ချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့စျာကုိ

ေဒသခဵႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့မြ ႏြစေ
း ပါငး့မ္ာ့စျာ မြတးတမး့တငးထာ့သညးံ မြတးတမး့မ္ာ့ ရြေ
ိ နၿပီ့
်ဖစးသညး။ “မုဒိမး့က္ငးံ လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ အၾကမး့ဖကးတာေတျကုိ စစးလကးနကးတစးခုအ်ဖစး သူတုိ႔စနစးတက္
အသုဵ့်ပဳေနတာ

မြာ့

်မနးမာစစးတပးက

ေကာငး့ေကာငး့သိတယး။

ဒီလုိမလုပးသငးံဘူ့ဆုိၿပီ့

အေမရိကနးစစးတပးက သငးတနး့ေပ့ေနစရာမလိုဘူ့။ တကယးဆုိရငး ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူက တာွနးခဵတတးဖ႔ပ
ုိ ဲ
လုိတယး။” ဟု အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး (်မနးမာႏုိငးင) မြ ေလျ့ပုိ

က ဆုိပါသညး။

NDAA

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့

ေဖားေဆာငးရနး ႀကိဳ့ပမး့လုပးေဆာငးေနၾကသညးံ

ဒီမုိကရကးတစး

မ္ာ့ကို ဆကးလကးအာ့ေပ့

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး အေမရိကနးေအာကးလႊတးေတားအာ့ ဤအိတးဖျငးံေပ့စာ တုိကးတျနး့ထာ့ပါသညး။

။ ။
၏ လ

လ

႕

လ
လ

႕

၈၅

။

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ထပးမဵသိရြိလုိပါက ဆကးသျယးရနး
ေအာငးခုိငးမငး့၊ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ ေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျ႔ဲ
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)၊ akm@progressive-voice.org
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