
 

 

 
သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး           ဿွှ၅ ခုႏြစး ေမလ ှ၀ ရကးေန႔ 
 

ရပးကျကး သုိ႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒကုိ ်ပနးလညး်ပငးဆငးရနး 
ေတာငး့ဆိုသညး ံစာတမး့တို 

ဒီမိုကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီႏြငးံ ေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျဲ႔ တုိ႔မြ ပူ့တျထုဲတး်ပနးသညး၈ 
 

(ရနးကုနး - ဿွှ၅ ခုႏြစး ေမလ ှ၀ ရကးေန႔) – ေဒသႏၱရအုပးခ္ဳပးေရ့တျငး ႏိုငးငဵသာ့အာ့လုဵ့မြ ၎တို႔၏  
အေ်ခခဵဒီမုိကေရစီ အချငးံအေရ့ကုိ က္ငးံသုဵ့ႏုိငးသညးံ အေဆာကးအအုဵပိုငး့ဆိုငးရာႏြငးံ လုပးငနး့စဥးတစးခု 
ေအာကးတျငး ဒီမုိကေရစီ ပိုမိုတို့တကးလာေရ့၇ တကးၾကျေသာႏိုငးငဵသာ့်ဖစးမႈႏြငးံ တကးၾကျစျာ ပူ့ေပါငး့ပါွငး 
လုပးေဆာငးႏုိငးေရ့ကုိ ချငးံ်ပဳထာ့ေသာဥပေဒ ်ဖစးေပၐလာေရ့အတျကး ရပးကျကး သို႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစု 
အုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒကုိ ထပးမဵ်ပငးဆငးရနး လိုအပးေနေသ့ေၾကာငး့ ဒီမုိကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့လႈပးရြာ့ 
ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီ ႏြငး ံေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျဲ႔ တို႔မြ ယေန႔ထုတး်ပနးထာ့ေသာ စာတမး့တိုတျငး ဆိုထာ့ပါသညး၈  

ဿွှ၅ ခုႏြစး အေစာပုိငး့တျငး က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံေသာ ရပးကျကးႏြငးံ ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ 
မ္ာ့  ေရျ့ ေကာကးပျဲသညး ရပးကျကး သို႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒကုိ ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငး တတိယ 
အၾကိမး ်ပငးဆငးအတညး်ပဳၿပီ့ေနာကး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး ဦ့ေဆာငးေသာ အစုိ့ရလကးထကးတျငး  
ပထမဆုဵ့ က္ငး့ပ်ပဳလုပးေသာ ေရျ့ေကာကးပျဲ်ဖစးသညး၈ ယငး့ဥပေဒတျငး လုပးပိုငးချငးံအာဏာႏြငးံပတးသကးသညးံ 
ေရျ့ ေကာကးပျဲဆိုငးရာ နညး့နာမ္ာ့အပါအွငး ရပးကျကးႏြငး ံ ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငး ံ စီမဵခနး႔ချဲေရ့တို႔ကုိ 
်ပဌာနး့ထာ့သညး၈  

“လူထုအသဵကုိ ထငးဟပးမႈမရြိတံဲ ဟနး်ပေဒသႏၱရ ဒီမိုုကေရစီ မ်ဖစးဖုိ႔အတျကး လႊတးေတားအေနနဲ႔ 
ရပးေက့္ဥပေဒမြာ ်ပႆနာ်ဖစးေနတံဲ အခနး့ေတျကုိ ဆနး့စစးသဵု့သပးတာေတျ ်ပငးဆငးတာေတျ ဆကးလကး  
လုုပးေဆာငးရမြာ ်ဖစးပါတယး၈” ဟု ဒီမိုကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့တို့တကးေရ့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီမြ 
မသဥ  ရႊနး့လဲံရညးက ေ်ပာသညး၈ “ေဒသႏၱရေရျ့ ေကာကးပျဲေတျဟာ ်မနးမာႏိုငးငဵရ႕ဲ ဒီမိုကေရစီအေ်ပာငး့အလဲ 
အတျကး မရြိမ်ဖစး လိုအပးပါတယး၈  အမ္ိဳ့သမီ့၇ လူငယးနဲ႔ အ်ခာ့အပယးခဵထာ့ရတဲ ံ  လူနညး့စုေတျအပါအွငး 
မေဲပ့သူေတျရဲ႕ အချငးံအေရ့ကုိ ကနး႔သတးတာမ္ိဳ့ မလုပးသငးံပါဘူ့၈”  ဟု ၎က ဆကးေ်ပာသညး၈ 

ယငး့စာတမး့တိုသညး ဆနး့စစးသဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အရပးဘကးလူထုအဖျဲ႔အစညး့ အမ္ာ့အ်ပာ့၏ 
အၾကဵ်ပဳတိုကးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့အေပၐ အေ်ခ်ပဳထာ့ၿပီ့ လူမႈအသုိငး့အွုိငး့တို႔၏ စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့၇ အ်မငးသေဘာ 
ထာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေဒသႏၱရဒီမိုကေရစီ အာ့ေကာငး့လာေစေရ့ အၾကဵ်ပဳတိုတးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့၇  ရပးကျကး သုိ႔မဟုတး 
ေက့္ရျာအုပးစ ုအုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒဆုိငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ  လူမႈအသုိငး့အွိုငး့ ကိုယးစာ့်ပဳမႈႏြငး ံ



ပါွငးလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အေပၐ အ်မငးသေဘာထာ့မ္ာ့ကုိအေ်ခခဵထာ့ပါသညး၈ လတးတေလာ်ပငးဆငးခ္ကးမ္ာ့သညး 
ယခငး အလ္ငးစလုိ ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့၏ တို့တကးမႈ တစးစိတးတစးပိုငး့်ဖစးၿပီ့ ရြငး့လငး့မႈ မရြိသညးံ လုပးထုဵ့ 
လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငး ံကိုလုိနီေခတး  ဥပေဒလကးက္နး အာဏာရြငးဆနးသညးံက္ငးံသဵု့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ယငး့ဥပေဒသညး 
ဒီမိုကေရစီနညး့က္ ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့အတျကး အေ်ခခဵအဆငးံအတနး့ အာ့နညး့ကာ စစးတပးထိနး့ခ္ဳပးမႈ 
ေအာကးရြ ိ ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၏ အုပးခ္ဳပးေရ့ဆိုငးရာအာ့ ခ္ဳပးကုိငးမႈကုိ  အာ့ေကာငး့ေစသညးံ လကးနကး 
တစးခု ်ဖစးေနသညး၈ ရပးကျကးႏြငးံ ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့သညး ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၏ ႀကီ့ၾကပး 
ကျပးကဲမႈေအာကးတျငးရြိေသာ အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန (ေထျအုပး) ကို တာွနးခဵရသညး၈   

“ေဒသႏၱရအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ေတျက ်ပညးသူလူထုအာ့လုဵ့ရဲ႕ နိစၥဓူဝ ဘဝေတျနဲ႔ ထိေတျ႔ဆကးဆဵေနရၿပီ့  
သူတို႔ ကိုယးစာ့်ပဳထာ့တဲ ံ လူမႈအသုိငး့အွိုငး့အေပၐ တာဝနးယူမႈ တာွနးခဵမႈ ရြိရပါမယး၈ ေရျ့ ေကာကးတငး 

ေ်မႇာကးခဵထာ့ရတာမဟုတးတဲ ံ သူေတျအတျကး လကးညႇိဳ့ေထာငး ေခါငး့ညတိး အလုပးလုပးေနဖုိ႔ မဟုတးဘူ့၈ 
ေထျအုပးက ခနး႔အပးထာ့တံဲ ၿမိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ေတျဆိုတာကလညး့ စစးတပးက ထိနး့ခ္ဳပးထာ့တဲံ ်ပညးထဲ 
ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနအတျကးပ ဲ အလုပးလုပးေပ့ေနရတယး၈” ဟု                                                   
                          ေ်ပာသညး၈ “ဒါေၾကာငးံ ဖျဲ႔စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒကုိလညး့ ်ပငးဆငးဖုိ႔ 
လုိအပးတယး၈” ဟု ၎က ဆကးဆိုသညး၈  

“ရပးေက့္ဥပေဒ ်ပနးလညး်ပငးဆငးခ္ကး တစးခုခ္ငး့စီတိုငး့မြာ ဖကးဒရယးဒီမုိကေရစီ ်ပညးေထာငးစု်မနးးမာ 
ႏိုငးငဵကို ေရြ႕႐ ရညးမြနး့တံဲ ဒီမိုကေရစီနညး့က္ အေ်ခခဵမူေတျနဲ႔ အာ့လုဵ့ပါွငးမႈရြိတံဲ မူွါဒေတျကို အေ်ခခဵတဲ ံ
ေဒသႏၱရအုပးခ္ဳပးေရ့မ္ိဳ့ကုိ ဦ့တညးတဲ ံ  က္ယး်ပနး႔ၿပီ့ ထိေရာကးမႈရြိတဲ ံ အေ်ပာငး့အလဲေတျနဲ႔ 
ယြဥးတျလုဲပးေဆာငးရမြာ်ဖစးပါတယး၈” ဟ ုေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျဲ႔မြ ကိုေအာငးခိုငးမငး့ကေ်ပာသညး၈ “်မနးမာႏုိငးငဵမြာက 
မတူကျဲ် ပာ့တဲံလူနညး့စုေတျ အမ္ာ့အ်ပာ့ ေနထိုငးတဲ ံ လူမႈအဝနး့အွုိငး့တစး ခု်ဖစးတာေၾကာငးံ  
ဒီဥပေဒ်ပငးဆငးမႈဟာ လကးရြိ ဒီမိုကေရစီကုိ ဦ့တညးေ်ပာငး့လဲေနတဲံအခ္ိနးမြာ ေအာကးေ်ခက 
လူထုအသုိငး့အွိုငး့အာ့လုဵ့ရဲ႕ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈနဲ႔ ကုိယးစာ့်ပဳမႈေတျကို ထညးံသျငး့ဖုိ႔အတျကး အရမး့ကုိ 
အေရ့ၾကီ့ပါတယး၈ ဘာလို႔လဲဆိုေတာံ ေဒသႏၱရအဆငးံဒီမိုကေရစီက မတူကျဲ် ပာ့မႈေတျကုိ 
ကုိယးစာ့်ပဳေပ့ဖို႔အတျကး အေ်ခခဵအုတး်မစး ်ဖစးတယး၈” ဟု ၎က ဆကးေ်ပာသညး၈ 

ယခုစာတမး့တိုတျငး ရပးကျကး သုိ႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့ ဥပေဒႏြငးံပတးသကးေသာ 
ေနာကးခဵသမုိငး့ေၾကာငး့ႏြငး ံ ်ပႆနာမ္ာ့အ်ပငး ေဒသႏၱရအဆငးံ ဒီမုိကေရစီ၇ ်ပညးသူအာ့လုဵ့၏ ပါွငး 
လႈပးရြာ့ချငးံႏြငး ံ တနး့တူညီမြ္မႈရြိေသာ မေဲပ့ချငးံကုိ အာ့ေပ့်မႇငးံတငးေပ့ရနးအတျကး လႊတးေတားႏြငးံ ်မနးမာ 
စစးတပးထဵသို႔ အၾကဵ်ပဳတိုကးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့ထာ့ပါသညး၈ ထိုသုိ႔ လုပးေဆာငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဒီမုိကေရစီ 
နညး့က္ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵအဆငးံတျငး ်ပဳစုပ္ိဳ့ေထာငးေပ့ႏိုငးမညး ်ဖစးသညး၈  
 

 

 

 



ထပးမဵသိရြိလိုပါက ဆကးသျယးရနး 

 ရမဲငး့ေနာငး၇ ဒီမုုိကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့တိုု့တကးေရ့လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီ                                  
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+၆၂ (ွ) ၆၄ ၆၂၂ ၄၁၄၄၂ acdd.org@gmail.com  (အဂၤလိပး/်မနးမာဘာသာ) 

 

 ေအာငးခုိငးမငး့၇ ေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျ႔ဲ 

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