သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး

ဿွှ၅ ခုႏြစး ေမလ ှ၀ ရကးေန႔

ရပးကျကး သို႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒကို ်ပနးလညး်ပငးဆငးရနး
ေတာငး့ဆုိသညးံ စာတမး့တုိ
ဒီမုိကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီႏြငးံ ေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျ႔ဲ တို႔မြ ပူ့တျထ
ဲ ုတး်ပနးသညး၈
(ရနးကုနး - ဿွှ၅ ခုႏြစး ေမလ ှ၀ ရကးေန႔) – ေဒသႏၱရအုပးခ္ဳပးေရ့တျငး ႏုင
ိ င
း သ
ဵ ာ့အာ့လဵ့ု မြ ၎တုိ႔၏
အေ်ခခဵဒီမုိကေရစီ

အချငးံအေရ့ကို

က္ငးံသဵု့ႏုိငးသညးံ

အေဆာကးအအဵုပိုငး့ဆုိငးရာႏြငးံ

လုပးငနး့စဥးတစးခု

ေအာကးတျငး ဒီမုိကေရစီ ပိုမိုတုိ့တကးလာေရ့၇ တကးၾကျေသာႏုိငးငဵသာ့်ဖစးမႈႏြငးံ တကးၾကျစျာ ပူ့ေပါငး့ပါွငး
လုပးေဆာငးႏုိငးေရ့ကို ချငးံ်ပဳထာ့ေသာဥပေဒ ်ဖစးေပၐလာေရ့အတျကး ရပးကျကး သို႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစု
အုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒကို

ထပးမဵ်ပငးဆငးရနး

လုိအပးေနေသ့ေၾကာငး့

ဒီမုိကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့လႈပးရြာ့

ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီ ႏြငးံ ေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျ႔ဲ တုိ႔မြ ယေန႔ထုတး်ပနးထာ့ေသာ စာတမး့တုိတျငး ဆုိထာ့ပါသညး၈
ဿွှ၅ ခုႏြစး အေစာပိုငး့တျငး က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံေသာ ရပးကျကးႏင
ြ ံး ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့
မ္ာ့ ေရျ့ေကာကးပျဲသညး ရပးကျကး သုိ႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒကို ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငး တတိယ
အၾကိမး ်ပငးဆငးအတညး်ပဳၿပီ့ေနာကး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး ဦ့ေဆာငးေသာ အစို့ရလကးထကးတျငး
ပထမဆဵု့ က္ငး့ပ်ပဳလုပးေသာ ေရျ့ေကာကးပျဲ်ဖစးသညး၈ ယငး့ဥပေဒတျငး လုပးပိုငးချငးံအာဏာႏြငးံပတးသကးသညးံ
ေရျ့ေကာကးပျဲဆုိငးရာ နညး့နာမ္ာ့အပါအွငး ရပးကျကးႏြငးံ ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ စီမဵခနး႔ချဲေရ့တုိ႔ကို
်ပဌာနး့ထာ့သညး၈
“လူထုအသဵကို ထငးဟပးမႈမရြိတဲံ ဟနး်ပေဒသႏၱရ ဒီမိုကေရစီ မ်ဖစးဖ႔အ
ုိ တျကး လႊတးေတားအေနနဲ႔
ရပးေက့္ဥပေဒမြာ ်ပႆနာ်ဖစးေနတဲံ အခနး့ေတျကို ဆနး့စစးသဵု့သပးတာေတျ ်ပငးဆငးတာေတျ ဆကးလကး
လုုပးေဆာငးရမြာ

်ဖစးပါတယး၈”

ဟု

ဒီမုိကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့တုိ့တကးေရ့

လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီမြ

မသဥ ရႊနး့လဲံရညးက ေ်ပာသညး၈ “ေဒသႏၱရေရျ့ေကာကးပျဲေတျဟာ ်မနးမာႏုိငးငဵရ႕ဲ ဒီမုိကေရစီအေ်ပာငး့အလဲ
အတျကး မရြိမ်ဖစး လုိအပးပါတယး၈ အမ္ိဳ့သမီ့၇ လူငယးန႔ဲ အ်ခာ့အပယးခထ
ဵ ာ့ရတဲံ လူနညး့စုေတျအပါအွငး
မဲေပ့သူေတျရ႕ဲ အချငးံအေရ့ကို ကနး႔သတးတာမ္ိဳ့ မလုပးသငးံပါဘူ့၈” ဟု ၎က ဆကးေ်ပာသညး၈
ယငး့စာတမး့တုိသညး

ဆနး့စစးသဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

အရပးဘကးလူထုအဖျ႔အ
ဲ စညး့

အမ္ာ့အ်ပာ့၏

အၾကဵ်ပဳတုိကးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့အေပၐ အေ်ခ်ပဳထာ့ၿပီ့ လူမအ
ႈ သိုငး့အွိုငး့တု႔၏
ိ စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့၇ အ်မငးသေဘာ
ထာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေဒသႏၱရဒီမိုကေရစီ အာ့ေကာငး့လာေစေရ့ အၾကဵ်ပဳတုိတးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့၇

ရပးကျကး သို႔မဟုတး

ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ လူမအ
ႈ သိုငး့အွုိငး့ ကုိယးစာ့်ပဳမႈႏြငးံ

ပါွငးလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အေပၐ အ်မငးသေဘာထာ့မ္ာ့ကိုအေ်ခခဵထာ့ပါသညး၈ လတးတေလာ်ပငးဆငးခ္ကးမ္ာ့သညး
ယခငး အလ္ငးစလုိ ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့၏ တုိ့တကးမႈ တစးစိတးတစးပိုငး့်ဖစးၿပီ့ ရြငး့လငး့မႈ မရြိသညးံ လုပးထဵု့
လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ ကိုလိုနီေခတး ဥပေဒလကးက္နး အာဏာရြငးဆနးသညးံက္ငးံသဵု့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ယငး့ဥပေဒသညး
ဒီမုိကေရစီနညး့က္

ေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့အတျကး

အေ်ခခဵအဆငးံအတနး့

အာ့နညး့ကာ

စစးတပးထိနး့ခ္ဳပးမႈ

ေအာကးရြိ ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၏ အုပးခ္ဳပးေရ့ဆုိငးရာအာ့ ခ္ဳပးကိုငးမႈကို အာ့ေကာငး့ေစသညးံ လကးနကး
တစးခု ်ဖစးေနသညး၈ ရပးကျကးႏြငးံ ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့သညး ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၏ ႀကီ့ၾကပး
ကျပးကဲမႈေအာကးတျငးရြိေသာ အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန (ေထျအုပ)း ကို တာွနးခဵရသညး၈
“ေဒသႏၱရအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ေတျက ်ပညးသူလူထုအာ့လဵု့ရဲ႕ နိစဓ
ၥ ဝ
ူ ဘဝေတျန႔ဲ ထိေတျ႔ဆကးဆဵေနရၿပီ့
သူတုိ႔ ကုိယးစာ့်ပဳထာ့တဲံ လူမႈအသိုငး့အွုိငး့အေပၐ တာဝနးယူမႈ တာွနးခဵမႈ ရြိရပါမယး၈ ေရျ့ေကာကးတငး
ေ်မႇာကးခဵထာ့ရတာမဟုတးတဲံ သူေတျအတျကး လကးညႇိဳ့ေထာငး ေခါငး့ညိတး အလုပးလုပးေနဖုိ႔ မဟုတးဘူ့၈
ေထျအုပက
း
ခနး႔အပးထာ့တဲံ ၿမိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ေတျဆုိတာကလညး့ စစးတပးက ထိနး့ခ္ဳပးထာ့တဲံ ်ပညးထဲ
ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနအတျကးပဲ အလုပးလုပးေပ့ေနရတယး၈” ဟု
ေ်ပာသညး၈

“ဒါေၾကာငးံ

ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒကိုလညး့

်ပငးဆငးဖို႔

လိုအပးတယး၈” ဟု ၎က ဆကးဆိုသညး၈
“ရပးေက့္ဥပေဒ ်ပနးလညး်ပငးဆငးခ္ကး တစးခုခ္ငး့စီတုိငး့မြာ ဖကးဒရယးဒီမုိကေရစီ ်ပညးေထာငးစု်မနးးမာ
ႏုိငးငဵကို ေရြ႕႐ရညးမြနး့တဲံ ဒီမုိကေရစီနညး့က္ အေ်ခခဵမူေတျနဲ႔ အာ့လဵု့ပါွငးမႈရြိတဲံ မူွါဒေတျကို အေ်ခခဵတဲံ
ေဒသႏၱရအုပးခ္ဳပးေရ့မ္ိဳ့ကို

ဦ့တညးတဲံ

က္ယး်ပနး႔ၿပီ့

ထိေရာကးမႈရြိတဲံ

အေ်ပာငး့အလဲေတျနဲ႔

ယြဥးတလ
ျဲ ုပးေဆာငးရမြာ်ဖစးပါတယး၈” ဟု ေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျ႔မ
ဲ ြ ကိုေအာငးခုိငးမငး့ကေ်ပာသညး၈ “်မနးမာႏုိငးငဵမြာက
မတူက်ျဲ ပာ့တဲံလူနညး့စုေတျ
ဒီဥပေဒ်ပငးဆငးမႈဟာ

အမ္ာ့အ်ပာ့

လကးရြိ

လူထုအသိုငး့အွုိငး့အာ့လဵု့ရဲ႕
အေရ့ၾကီ့ပါတယး၈

ေနထုိငးတဲံ

ဒီမုိကေရစီကို

ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမန
ႈ ဲ႔

ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာံ

လူမႈအဝနး့အွိုငး့တစး

ဦ့တညးေ်ပာငး့လဲေနတဲံအခ္ိနးမြာ
ကုိယးစာ့်ပဳမႈေတျကို

ခု်ဖစးတာေၾကာငးံ
ေအာကးေ်ခက

ထညးံသျငး့ဖုိ႔အတျကး

ေဒသႏၱရအဆငးံဒီမုိကေရစီက

အရမး့ကို

မတူက်ျဲ ပာ့မႈေတျကို

ကိုယးစာ့်ပဳေပ့ဖုိ႔အတျကး အေ်ခခဵအုတး်မစး ်ဖစးတယး၈” ဟု ၎က ဆကးေ်ပာသညး၈
ယခုစာတမး့တုိတျငး ရပးကျကး သို႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့ ဥပေဒႏြငးံပတးသကးေသာ
ေနာကးခဵသမိုငး့ေၾကာငး့ႏြငးံ

်ပႆနာမ္ာ့အ်ပငး

ေဒသႏၱရအဆငးံ

ဒီမုိကေရစီ၇

်ပညးသူအာ့လဵု့၏

ပါွငး

လႈပးရြာ့ချငးံႏြငးံ တနး့တူညီမြ္မႈရြိေသာ မဲေပ့ချငးံကို အာ့ေပ့်မႇငးံတငးေပ့ရနးအတျကး လႊတးေတားႏြငးံ ်မနးမာ
စစးတပးထဵသုိ႔ အၾကဵ်ပဳတုိကတ
း ျနး့ခ္ကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့ထာ့ပါသညး၈ ထုိသို႔ လုပးေဆာငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဒီမုိကေရစီ
နညး့က္ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵအဆငးံတျငး ်ပဳစုပ္ိဳ့ေထာငးေပ့ႏုိငးမညး ်ဖစးသညး၈

ထပးမဵသိရြိလုိပါက ဆကးသျယးရနး


ရဲမငး့ေနာငး၇ ဒီမုိကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုုိ့တကးေရ့လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီ
+၆၂ (ွ) ၆၆ ၃ဿွ ှှ၆ှ၅ acdd.org@gmail.com (်မနးမာဘာသာ)



သဥ ရႊနး့လဲံရညး၇ ဒီမုိကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုုိ့တကးေရ့လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီ
+၆၂ (ွ) ၆၄ ၆၂၂ ၄၁၄၄၂ acdd.org@gmail.com (အဂၤလိပး/်မနးမာဘာသာ)



ေအာငးခုိငးမငး့၇ ေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျဲ႔
+၆၂ (ွ) ၆ဿ ၃ှွ ွ၆၆၆၂၇ akm@progressive-voice.org (အဂၤလိပ/း ်မနးမာဘာသာ)

