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၂၀၁၈ ခ                ၁၂      ႔ 

်မနးမာအာဏာပုိငးမ္ာ    ၿငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အေပၐ စျခဲ္ကးအာ့လုဵ့ ႐ုပးသိမး့ကာ ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံ 
ၿငိမး့ခ္မး့စျာစီတနး့လြညးံလညး်ခငး့ဆုိငးရာဥပေဒကုိ ်ပငးဆငးေပ့     

             ခ    

[ရနးကုနး - ၂၀၁၈ ခ                ၁၂      ႔] ်မနးမာအာဏာပိုငးမ္ာ့         ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ချငးံ က္ငးံသဵု့မႈ      မြာ့ယျငး့စျာ 
တရာ့စျဆဲို   သညးံ ပုဂၢဳိလးမ္ာ့အေပၐ စျခဲ္ကးအာ့လဵု့ကို ခ္ကးခ္ငး့႐ုပးသိမး့ေပ့           ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့ 
လြညးံလညး်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒ (ၿငိမး့စုစီ    ) ကို ်ပငးဆငးေပ့ရမညးဟု ေရြ႕ေ်ပ့အသဵ    ႔ (Progressive Voice)    ယေန႔ထုတး်ပနးေသာ 
      စာတမး့တျငး ေ်ပ    လိုကး ါသညး။ ကခ္ငး်ပညးနယး                       ပျ ဲ   အတျငး့ ပိတးမိေနေသာ ်ပညးတျငး့ ေနရပးစျနး႔ခ    
                      (IDP)     အတျကး လူသာ့ခ္ငး့စာနာေရ့ အေရ့တႀကီ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့     တုဵ႔်ပနးေရ့အတျကး 
              ၊ ေထာငးခ္ီေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့ ဆကးလကး၍ ေနရပးစျနး႔ခ   ထျကးေ်ပ့ေစသညးံ ်ပညးတျငး့စစးကို ရပးတနး႔ေစေရ့ 
အတျက                 ဧၿပီလႏြငးံ ေမလအတျငး့ ်မစးႀကီ့နာ့၊ ရနးကုနးႏြငးံ အ်ခာ့ၿမိဳ႕မ္ာ့၌ စီစဥး်ပဳလုပးခဲံေသာ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ 
အတျကး တကးႂကျလႈပးရြာ့သူလူငယး အနညး့ဆဵု့ ၄၇ ဦ့ တရာ့စျဆဲိုခဵထာ့ရ ါသညး။ 

 

"်မနးမာ       မြာ ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ပျဲ  ႔      တဲံ ထငးရြာ့သမိုငး့ေၾကာငး့ အရြညးႀကီ့    ရြိခဲံတယး။" ဟု ေရြ႕ေ်ပ့အသဵ    ႔၏ 
အမႈေဆာငး                ေအာငးခုိငးမငး့ကေ်ပ    ခ        ၎ကိုယးတုိင      ယခငး စစးအစုိ့ရကို ဆနး႔က္ငးေ်ပာဆုိမႈေၾကာငးံ ှ၉၉၇ 
ခုႏြစး     ေထာငး    ၇ ႏြစး ခ     ခ  ခ       သညး။ "က္ေနားတို႔ လုိလာ့ခ္ကးေတျန႔ဲ ပူပနးမႈေတျကို ၿငိမး့ၿငိမး့ခ္မး့ခ္မး့နဲ႔ ဖျငးံဟႏိုငးဖို႔ ႀကိဳ့ပမး့ခ္ကး 
ေတျ    အစို့ရက မခ္ဳိ့ႏြိမးဘဲ ပဵံပုိ့ကူညီေပ့ဖို႔၊ အာ့ေပ့်မႇငးံတငး   ဖုိ႔၊ အေလ့ထာ့ဖို႔                  တယး။" ဟု ၎  
ဆကးေ်ပာသညး။ 

 

                  ခ                 - လျတးလပးစျာ              ခ     ႏြငးံ                         ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့မႈ" 
      စာတမး့တျငး ဿွှ၆ ခ ု   က အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး (NLD)                      ်ပငးဆငးခဲံ     ၿငိမး့စုစီဥပေဒ၏ 
ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ေထာကး်ပထာ့ၿပီ့ ထပး    ချဲ် ခာ့           ႏြငးံ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ ရငးဆိုငးေနရသညးံ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ 
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၏ အေရ့ပါေသာအခနး့က႑ကိုလညး့ ေ          ်ပထာ့ ါသညး။ ၿငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့                       
လကးလျတးစပယးဖမး့ဆီ့ တရာ့စျဆဲိုရနး ၿငိမး့စုစီ    ကုိ မညးသို႔ဆကးလကးအသဵု့်ပဳေနပုဵ၊ စုေဝ့ပျမဲ္ာ့ကို ပံဵပို့ကာကျယးေပ့ရမညးံအစာ့ 
တငး့တငး့က ပးက ပး ထိနး့ခ္ဳပးဖိႏြိပး            သေဘာတရာ့    ဆကးလကးကိုငးစျဲေနပုဵတို႔ကို ဤစာတမး့တျငး ရြငး့လငး့      
ထာ့သညး။ 

 

"                                                                               ႔             ါ          ႔        ။ 
 ါ                                                                                                           ။” ဟု တသီ့ပုဂၢလ 
                    ေဟာငး့်ဖစး                     ခ        ၿငိမး့         ၂၀၁၈        ခ              ဆနး႔က္ငး     
ဆႏၵ်ပပျမဲ္ာ့      ၀             ခဲံသူလညး့ ်ဖစးသညးံ ေဒါကးတာညိဳညိဳသငး့ ကေ်ပာသညး။ "အစုိ့ရ     ႔ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ 
ဆႏၵ်ပသူေတျရဲ႕ အချငးံအေရ့ေတျကို ကာကျယးေစာငးံေရြာကးဖို႔ ပိုလုပးေပ့ရမယး။"    ၎           ။ 

 

်ပငးဆငးထာ့     ဿွှ၆ ခ ု    ၿငိမး့စုစီ    တျငး ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ပျတဲ  ခု        ရနးအတျကး "ချငးံ်ပဳခ္ကး" အစာ့ ႀကိဳတငး 
"      အေၾကာငး့ၾကာ့ခ္ကး" သာ လုပး    သတးမြတး       ထာ့ေသားလညး့ ေၾကျ့ေၾကားသဵမ္ာ့ႏြငးံ ဆိုငး့ဘုတးမ္ာ့တျငး ပါဝငးမညးံ 
အသဵု့အႏႈနး့ စာသာ့မ္ာ့အပါအဝငး အခ္ကးအလကးမ္ာ့စျာ တငး်ပရနးလိုအပးသ်ဖငးံ ႀကိဳတငးအသိေပ့ရနး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့သညး 
ပဵံပုိ့စီစဥးေပ့ရနးအတျကး လိုအပးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထကး မ္ာ့စျာေက္ားလျနးေနပါသညး။ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက 
အတညး်ပဳခံဲၿပီ့ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားတျငး မဲချဆဲဵု့်ဖတးရနး ေစာငးံေနေသာ ဿွှ၈        ဥပေဒ  ၾကမး့၌ အဆို်ပဳထာ့သညးံ ်ပငးဆငးခ္ကးမ္ာ့က 
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ပိုမုိ၍ပငး တငး့က ပး ခ္ဳပးခ္ယးသညးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့်ပ႒ာနး့မညး်ဖစးရာ ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ပျဲ စီစဥးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ စုေဝ့ပျအဲတျကး 
ရ  ပုဵေငျ                               အခ္ကးအလကးကိုပါ တငး်ပရနးလိုအပးမညး ်ဖစးသညး။ 

 

ထိုမြ္မက ၿငိမး့စုစီ     ပုဒးမ ှွ(ဋ) အရ ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ပျမဲ္ာ့ကို ဦ့ေဆာင  စီစဥးသူမ္ာ့ႏြငးံ ပါဝငးဆငးႏႊဲသူမ္ာ့သညး ယခငးက 
ရြိထာ့သညးံ ေဒသႏၱရစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးရာသေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကို လိုကးနာရမညး်ဖစးသညး။ ယငး့   ါ     
ပုဒးမေၾကာငးံ ရဲအပါအဝငး ေဒသႏၱရအာဏာပုိငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ စုေဝ့ပျစဲီစဥးသူမ္ာ့ႏြငးံ သေဘာတူညီခ္ကး       ေတာငး့ဆိုေစႏိုငးၿပီ့ 
အကယး၍ သေဘာတူညီခ္ကးကို ေဖာကးဖ္ကးလြ္ငး သို႔မဟုတး ေဒသႏၱရ အာဏာပုိငးမ္ာ့က ်ငငး့ပယးလြ္ငး စုေဝ့ပျပဲါဝငးသူမ္ာ့ကုိ 
ဥပေဒခ္ဳိ့ေဖာကးမႈႏြငးံ တရာ့စျ ဲ  ႏိုငးသညး။ ဤ်ပ႒ာနး့ခ္ကးႏြငးံ ဆကးစပးေနသညးမြာ ၿငိမး့စုစီ     ပုဒးမ ဿွ ်ဖစးသညး။ ပုဒးမ ဿွ အရ 
စီစဥးသူမ္ာ့ သို႔မဟုတး      ါ   ပါဝငးသူမ္ာ့သညး မူလအ      ေၾကာငး့ၾကာ့  တျငးေပ့ထာ့ေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးထကး 
ေက္ားလျနးသျာ့ပါက၊ ဥပမာ ပါဝငးသူတ     ဦ့   ႀကိဳတငးအတညး်ပဳမထာ့ေသာ ေႂကျ့ေၾကားသဵတ  ခုကို သဵု့စျဲလြ္ငးပငး ယငး့စုေဝ့ပျမဲြာ 
်ပစးမႈေ်မာကးသျာ့သညး။ 

 

"်မနးမာစစးတပးက                              IDP ေတျဆီ လူသာ့ခ္ငး့စာနာ          အကူအညီ                   
ဆကးၿပီ့တာ့ဆီ့ေနတယးဆိုေတာံ အစို့ရအေနနဲ႔ လကးနကးကုိငးပဋိပကၡေၾကာငးံ ေနရပးစျနး႔ေ်ပ့  ရတဲ ံသိနး့ခ္ီတဲံ IDP ေတျကို မကာကျယး      
မေစာငးံေရြာကးႏိုငး ်ဖစးေနရငး က္    တို႔အေနနဲ႔က ဒီ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ ၾကာခဲံၿပီ်ဖစးတဲံ ပဋိပကၡေၾကာငးံ ထိခိုကးေန တဲံ လူထုေတျကို 
အာ့ေပ့ေထာကးကူဖို႔      က္    တို႔ရ႕ဲ စုေပါငး့အသဵ    က္ယးက္ယးထျကးေအာငး လုပးႏိုငးတာကုိ လုပးရ ါလိမးံမယး။" ဟု လျ   ေဇာငး  
က ဆိုသညး။ ၎သညး ်မစးႀကီ့နာ့ဆႏၵ်ပပျကဲို ဦ့     စီစဥး     ကခ္ငးလူငယးမ္ာ့ထမဲြ တ  ဦ့်ဖစးၿပီ့ ေနာကးပုိငး့တျငး ်မနးမာစစးတပးမြ 
ဒုဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ မ္ဳိ့မငး့ဦ့က ရာဇသတးႀကီ့     ပုဒးမ ၅ွွ    အသေရဖ္ကးမႈ်ဖငးံ တရာ့စျဲ    ခ    ခ   ရ           သညး။ "           
တတိယ       ၂၁      ပငးလဵုညီလာခဵက    လုပး       ဆုိေတာံ          အငးမတနးအေရ့ႀကီ့ေနၿပီ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာံ ဒီလုိမ္ိဳ့ 
စုေပါငး့အသဵေတျ က္ယးေလာငးလာေအာငးေတာငး့ဆုိတာက              မြာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အချငးံအေရ့ေတျ 
အ်မစးတျယးေအာငး အာ့ေပ့ေနတာမ္ိဳ့်ဖစးလုိ႔ပါ" ဟု ၎က ဆကးေ်ပာသညး။ 

 

ရနးကုနးႏြငးံ ်မစးႀကီ့နာ့ ႏြစးၿမိဳ႕စလဵု့တျငး လူငယးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး ၿငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပပျမဲ္ာ့ကို စီစဥးစညး့႐ဵု့ရာ               ၊ 
အေကာငးအထညးေဖား         ရာတျင             ထငးရြာ့သညးံအခနး့ ႑မ္ာ့မြ ပါဝငးခဲံရာ                       ါ                   
  ါ ၀   လိငး                ခခ           ခ                                                                 ေပၐတျင   
               အာဏာပိုငးမ္ာ့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ အစျနး့ေရာကးမ္ာ        ခ       ခ       ထပးဆငးံ ကဵဳေတျ႔      ။  

 

"ၿငိမး့ခ္မး့စျာ ဆႏၵ်ပပျေဲတျ         စီစဥးတ                  ါ   ပါဝငး             အမ္ဳိ့သမီ့ေတျကို ေလ့စာ့ဖို႔လိုသလုိ 
တခ္ိနးတညး့မြ      အမ္ဳိ့သမီ့ေတျ                ႔       အၾကမး့ဖကး       ႔ ၿခိမး့ေ်ခာကး                      စဥး့စာ့ဖို႔ 
လိုပါတယး။" ဟု ရနးကုနး            ေဆာငး                          တ  ဦ့်ဖစးသူ အိအိမို့က ေ်ပာသညး။ "က္မတုိ႔ဟာ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ 
ညစးညစးညမး့ညမး့ေ်ပာတဲံ ၾကမး့ၾကမး့တမး့တမး့ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈေတျ  အေႏြာငးံအယြကးေပ့တာေတျ    အထူ့သ်ဖငးံ ရ ဲ ႔ မဘသေတျက 
လူမႈကျနးယကးေပၐ                      ခဵရေပ                         လူ႔        ၀        ခ         ႔      လူမႈေရ့  ႔ ယဥးေက့္မႈ 
စဵႏႈနး့ေတျကို ဆကးၿပီ့ ရငးဆုိငးစိနးေခၐသျာ့မြာပါ။" ဟု ၎ကဆကးေ်ပာသညး။ "က္မတုိ႔မေၾကာကးဘူ့၊ က္မတို႔ အချငးံအေရ့အတျကး  
ဆကး    သျာ့မယး။" ဟု ၎က ထပးေ်ပာသညး။ 

 

              ႔   ်မနးမာအစို့ရ  စစးတပး      ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အဝိုငး့  ါ ၀   အထူ့သ်ဖငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အလ   ရြငးမ္ာ့ 
အေန်ဖငး   IDP မ္ာ့အတျကး လူသာ့ခ္ငး့စာနာ         အကူအညီႏြငးံ လဵု်ခဵဳေဘ့ကငး့မႈ ေဆာငးက္ဥး့ေပ့ေရ့ အာမခဵရနး၊ စစးပျအဲဆဵု့သတးရနး၊ 
ၿငိမး့စုစီ         ်ပငးဆငးရနး      လူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယး            သူမ္ာ့ႏြငးံ တကးႂကျ        သူမ္ာ့               ေပ့ရနး 
တိုကးတျနး့        တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အေပၐ     စျဆဲိုထာ့ခ္ကးမ္ာ့အာ့     ခ္ကးခ္ငး့ပယးဖ္ကး   ရနးလညး့ ေတာငး့ဆိုလိုကးပါသညး။ 
 
ထပးမဵသိရြိလုိပါက ဆကးသျယးရနး 
ေအာငးခိုငးမငး့၊                  အမႈေဆာငး                +95 (0) 92 6100 9995 akm@progressive-voice.org (  ၤ      
          ) 
ေဒါကးတာညိဳညိဳသငး့၊ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေဟာငး့ +95 (0) 95 136 519 (  ၤ                ) 
အိအိမုိ့၊ ရနးကုနးၿမိဳ႕ လူငယးဆႏၵ်ပပျဲ စီစဥးစညး့ရဵု့သူ +95 (0) 97 9846 8326            ) 
လျမး့ေဇာငး့၊ ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕ လူငယးဆႏၵ်ပပျဲ စီစဥးစညး့ရဵု့သူ +95 (0) 97 9017 7904            ) 
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