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အက္ဥး့သာ့ စုစုေပါငး့ ၅၃ ဦ့ အက္ဥး့ က္ခဵေနရၿပီ့ 

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ၆ွ ဦ့သညး ေထာငးတျငး့မြေန၍ 
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ဇနးနဝါရလီအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကုိ AAPP ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး 

         တစးလအတျငး့သုဵ့သပးခ္ကး 

ယခုလတျငး တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ စုစုေပါငး့ ၀ွ ဦ့ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈ ။တုိ႕ထဲမြ ဿ၂ ဦ့သညး လယးသမာ့မ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ 

ေလ့ဦ့သညး တုိငး့ရငး့သာ့ ေဒသမ္ာ့မြ တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးကာ က္နးတစးဦ့သညး ဆယးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ) ်ဖငး ံ

ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈ ယခုလတျငး ၀၃ ဦ့တရာ့စျဲဆုိခဵခဲရံၿပီ့ ထုိ ၀၃ ဦ့ထဲမြ ဿ၂  ဦ့သညး လယးသမာ့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ကုိ့ဦ့သညး 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးကာ က္နးႏြစးဦ့သညး တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ယခုလတျငး လယးသမာ့ ၂၅ ဦ့၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ) 

်ဖငးံတစးဦ့၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ တစးဦ့ အပါအဝငး စုစုေပါငး့ ၃ွ ဦ့ လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ႏြစးဦ့မြာမႈ 

က္နး့မာေရ့ဆုိ့ရျာ့လ္ကးရြိေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 

ဇနးနဝါရီလတျငး့တျငး လယးသမာ့မ္ာ့သညး မတရာ့သိမး့ဆညး့ခဵထာ့ရေသာ လယးယာေ်မမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ ဆကးလကး၊ 

ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ခဵရလ္ကးရြိသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႕တျငး ဧရာဝတီတုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ကနးႀကီ့ေထာငးံၿမိဳ႕နယး၇ နဝငး့ဂရကး 

ေက့္ရျာမြ လယးသမာ့ ၀၄ ဦ့အာ့ ဗိုလးႀကီ့ေဟာငး့ ဦ့သိနး့ဝငး့၌ သာ့်ဖစးသူ ကုိေဇေဇေအာငးမြ ။ပိုငးဆုိငးေသာ ေ်မေပ၍တျငး 

ဝါ့ခုတးသညးဟု စျပးစျဲကာ ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ အက္ိဳ့ဖ္ကးဆီ့မႈတုိ႕်ဖငးံ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ၀ ရကးေန႕တျငး မႏၱေလ့တုိငး့ 

ေဒသႀကီ့၇ စဥး႕ကုိငးၿမိဳ႕နယး၇ ခနး့လူ့ေက့္ရျာမြ လယးသမာ့ ဿှ ဦ့တုိ႕သညး ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ အက္ိဳ့ဖ္ကးဆီ့မႈတုိ႕်ဖငံး ဖမး့ဆီ့၇ 

တရာ့စျဲဆုိခဵခဲံရသညး၈  ဿွှှ ခုႏြစးတျငး အမြတး(ဿ) စစးဖကးေရ့ရာ လုဵၿခဵဳေရ့အဖျဲ႔(စရဖ)က ခနးလူ့ေက့္ရျာသာ့ ဿ၁ ဦ့ ပိုငးဆုိငး 

သညး ံ လယးယာေ်မဧက ၄ွ ေလာကးကုိ သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ အနညး့ငယးသာေပ့ၿပီ့ သိမး့ယူခဲံ်ခငး့မြ အစ်ပဳကာ လယးယာေ်မ 

အ်ငငး့ပျာ့မႈစတငးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ှွ ရကးေန႕တျငး ထုိလယးသမာ့မ္ာ့သညး အာမခဵ်ဖငး ံ လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ ထုိ႕ 

ေၾကာငး ံ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ လယးသမာ့အချငးံအေရ့ႏြငးံ မတရာ့သိမး့ဆညး့ခ ဵ လယးယာေ်မအေရ့သညး ဆကးလကး ရြိေနသညးကုိ 

ထုိအမႈမ္ာ့မြ မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပလ္ကးရြိသညး၈ သုိ႕်ဖစးပါ၊ မူလပိုငးလယးယာေ်မမ္ာ့တျငး ထျနးယကးရနးႀကိဳ့စာ့ေသာ လယးသမာ့မ္ာ့ 

ကိ ု ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့မြ ကာကျယးႏိုငးရနး၇ သိမး့ဆညး့ခဵလယးယာေ်မအေရ့ကို အ်မနးဆဵု့ေ်ဖရြငး့ရနး  AAPP မြ အစို့ရအာ့ တုိကး 

တျနး့ ပါသညး၈ 

မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒအာ့ ဆကးလကးအသဵု့်ပဳ၍ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ကုိ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငးအဖျ႕ဲမ္ာ့တျငး ပါဝငးသညးဟု 

စျပးစဲျကာ ဖမး့ဆီ့၊ ထိနး့သိမး့လ္ကးရြိသညး။  ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႕တျငး ေပ္ာကးဆုဵ့သျာ့ခဲံေသာ မုနး့ကုိ့ၿမိဳ႕နယးမြ 

သငး့အုပးဆရာႏြစးဦ့်ဖစးသညး ံဦ့ဒျယးေဒါံေနာငးလတး ႏြငး ံဦ့ေဂ္ားဂမးဆုိငး့တုိ႕အာ့ ဖမး့ဆီ့ထာ့ေၾကာငး့ စစးတပး မြ ဇနးနဝါရီလ ှ၆ 

ရကးေန႕တျငး အတညး်ပဳခဲံသညး၈ ။တုိ႕အာ့ မႈဆယးရစဲခနး့သုိ႕ ဇနးနဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႕တျငး  လႊေဲ်ပာငး့်ခငး့မ်ပဳမ ီတစးလနီ့ပါ့ 

ၾကာ တရာ့စျဲဆုိ်ခငး့မရြိပ ဲထိနး့သိမး့ထာ့ခဲံသညး၈ ယခုလကးရြိတျငး ။တုိ႕ႏြစးဦ့အာ့ မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ ှ၄(ှ)(ဿ)တုိ႕်ဖငး ံ

မႈဆယးၿမိဳ႕နယးရစဲခနး့၉ အမႈဖျငးံ စစးေဆ့လ္ကးရြ ိသညး၈ စစးတပးမြ ။တုိ႕ႏြစးဦ့အာ့ ကခ္ငး လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (KIA) 

အတျကး ဓာတးဆီမ္ာ့ သယးယူပို႕ေဆာငးေပ့်ခငး့၇ သတငး့ေပ့်ခငး့၇ လူသစးစုေဆာငး့ေပ့်ခငး့ႏြငး ံ မဟုတးမမြနး လုပးႀကဵ 

                                                                 *************************** 

အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပးပါတီ (NLD) ၌ ဥပေဒအႀကဵေပ့တစးဦ့်ဖစးသူ တရာ့လႊတးေတားေရြ႕ေန ဦ့ကုိနီႏြငး ံ အငြာ့ယာဥးေမာငး့ 

ကုိေနဝငး့တုိ႕ ဇနးနဝါရီလ ၀ွ ရကးေန႕တျငး ေသဆုဵ့ခဲံ်ခငး့အတျကး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ (AAPP) မြ ထပးတူ 

ေၾကကျဲ ဝမး့နညး့ရပါသညး၈ ဦ့ကုိနီသညး ထူ့ချ္နးေသာ ဥပေဒပညာရြငးတစးဦ့်ဖစးၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ ဒီမိုကေရစီေရ့ရာလုပးငနး့စဥးႏြငး ံလူ႕အချငးံ 

အေရ့လႈပးရြာ့မႈတျငး ႀကီ့မာ့ေသာအခနး့က႑မြ ပါဝငးခဲံသူ်ဖစးသညး၈ အေရ့ပါေသာ ်ပယုဂးတစးခုအ်ဖစး ၿပီ့ခဲံသညးံႏြစး၇ ဧၿပီလတျငး ႏိုငးငဵေရ့ 

အက္ဥး့သာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ကုိ လႊတးေပ့ခဲံရာတျငး ဦ့ကုိနီသညး အေရ့ပါေသာ အခနး့က႑မြ ပါဝငးခဲံသူ်ဖစးၿပီ့ AAPP ႏြငးံလညး့ နီ့ကပးစျာ 

မဟာမိတးအ်ဖစးဆကးဆဵသူ်ဖစးသညး၈ ကျ္ႏုးပးတုိ႕အေန်ဖငးံ ဦ့ကုိနအီာ့ လျနးစျာအမြတးရေနလိမးံမညး်ဖစးသညး၈ ဦ့ကုိနီႏြငး ံဦ့ေနဝငး့တုိ႕ ေသဆုဵ့ 

်ခငး့ အတျကး AAPP မြ အစို့ရအာ့ ပျငးံလငး့်မငးသာ၊ မြ္တမႈရြိေသာ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈအာ့ အ်မနးဆုဵ့်ပဳလုပးေပ့ပါရနး တိုကးတျနး့ပါသညး၈ ထုိ႔အတူ 

ဦ့ကုိနီလုပးႀကဵခဵရမႈတျငး မိမိ၏အသကးကုိပငးပဓာနမထာ့ပဲ အၾကမး့ဖကးသမာ့အာ့ လုိကးလဵဖမး့ဆီ့ရငး့ အသကးေပ့လြဴခဲံသညးံ အငြာ့ 

ယာဥးေမာငး့ ဦ့ေနဝငး့အာ့လညး့ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီမြ မြတးတမး့တငး ဂုဏး်ပဳအပးပါသညး။ AAPP မြ ဦ့ကုိနီႏြငးံ ဦ့ေနဝငး့တုိ႕၌ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ႏြငး ံ

မိတးေဆျ အေပါငး့အသငး့မ္ာ့အာ့ အထူ့ ဝမး့နညး့ေၾကာငး့ သတငး့စကာ့ ေ်ပာၾကာ့အပးပါသညး၈ 

*************************** 
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ဇနးနဝါရလီအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကုိ AAPP ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး 

ဝါဒ်ဖနးံ်ခငး့တုိ႕ ်ပဳလုပးေၾကာငး့ စျပးစျဲထာ့သညး၈ ႏိုငးငဵတကာလူ႕အချငးံအေရ့ဥပေဒအရ တိက္ေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့မရြိပဲ 

ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့သညး တရာ့ဝငး်ခငး့မရြိပါ၈ ထုိကံဲသုိ႕မတရာ့ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့သညး လူ႕အချငးံ အေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈကုိ 

်ဖစးေစၿပီ့ ထုိသူမ္ာ့ကုိ ်ပငး့ထနးေသာ ထိခိုကးမႈ်ဖစးေစသညး၈ ႏိုငးငဵတကာမြ ဖိအာ့မ္ာ့ေပ့ၿပီ့ေနာကး သငး့အုပးဆရာႏြစးဦ့၌ 

အေ်ခအေနအာ့ စစးတပးမြ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိရနး တစးလနီ့ပါ့ၾကာ်မငးံခဲံသညး၈ AAPP မြ သကးဆုိငးရာ တာဝနးရြိသူမ္ာ့အာ့ လုပးငနး့ 

စဥးမ္ာ့အတုိငး့ ေဆာငးရျကးရနး၇ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိရနးႏြငး ံ  ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အာ့ လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ ေဖာကးမႈမ္ာ့မြ ကာကျယးရနး 

အတျကး ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ထာ့မႈအာ့လုဵ့ကုိ မြတးတမး့တငးရနး တုိကးတျနး့ပါသညး၈ 

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႕တျငး ် မနးမာတႏိုငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာ ေ က္ာငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမိုကရကးတစးတပးဦ့ (ABSDF) ၌ 

ဗဟုိေကားမတီဝငးတစးဦ့်ဖစးသူ ကုိမငး့ေဌ့သညး အစို့ရစစးေဆ့ဂိတးတျငး ဖမး့ ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈ သူ႕အာ့ ကခ္ငး လျတးေ် မာကးေရ့ 

တပးမေတားႏြငးံ ဆကးသျယးသညးဟူေသာ စျဲခ္ကး်ဖငးံ ဇနးနဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႕တျငး မတရာ့အသငး့ အကးဥပေဒပုဒးမ ှ၄/ှ ်ဖငးံ 

ရဵု့ထုတးစစးေဆ့ခဲံသညး၈ ရက၏ိဳငးံလျတးေ်မာကးေရ့ပါတီ (ALP)၌ ဒုတိယေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူ၇ လူ႕အချငးံအေရ့လုပးရြာ့ သူတစးဦ့်ဖစး  

သညးံ ကုိခိုငးမ္ိဳ့ထျနး့၌ က္နး့မာေရ့အေ်ခအေန စို့ရိမးရေသားလညး့ ဇနးနဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႕တျငး  သူ၌ အာမခဵေ လြ္ာကးထာ့မႈ  

သညး ဒုတိယအႀကိမး ်ငငး့ပယး်ခငး့ခဵခဲံ ရသညး၈ ALP မြ စစးတပးအာ့ ဂ္နီဗာ စာခ္ဳပးအာ့ ခ္ိဳ့ေ ဖာကးကာ ေဒသခဵမ္ာ့ အာ့ အဓမၼ  

လုပးအာ့ေပ့ ခိုငး့ေစခဲံ်ခငး့၇ ႏြိပးစကးညြဥး့ပနး့ခဲံ်ခငး့တုိ႕ ်ပဳလုပးေနေၾကာငး့ စျပးစျဲခဲံၿပီ့ေနာကး ကုိခိုငးမ္ိဳ့ထျနး့သညး  ႏိုငးငဵေတားအာ့ 

အၾကညးအညိဳပ္ကးေစမႈ၇ မမြနးမကနး ေသျ့ ထုိ့လႈဵ႕ေဆားမႈ၇ ရာဇ သတးႀကီ့ ပုဒးမ ၂ွ၂(ခ) ႏြငးံ ၂ွ၂(ဂ) တုိ႕်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရ  

သညး၈ မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ ှ၄(ှ)်ဖငးံ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ဧၿပီလတျငး ေထာငးဒဏးေလ့ႏြစးခ္မြတး ်ခငး့ခဵခဲံရေသာ ဘာသာေပါငး့စဵု 

ခ္စးၾကညးေရ့လႈပးရြာ့သူ ႏြစးဦ့်ဖစးသညးံ ကုိေဇားေဇားလတးႏြငးံ မပျငးံ်ဖဴလတးတုိ႕၌ အာမခဵေလြ္ာကးထာ့မႈအာ့ မႏၱေလ့တုိငး့ 

တရာ့ရဵု့မြပယးခ္ခဲံသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ဿှ ရကးေန႕တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၇ နမးံဆနးၿမိဳ႕နယး၇ ပေလာငး အုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ၇ 

ဟူ့မနး့ေက့္ရျာတျငး ေနထုိငးေသာ ရျာသာ့ႏြစးဦ့အာ့ စစးတပးမြ ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈ စစးတပးမြ ။တုိ႕ႏြစးဦ့အာ့  လကးနကး 

ကုိငးအဖျဲ႕၌ အဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့်ဖစးသညးဟု သဵသယရြိခဲံသညး၈ ထိုဖမး့ဆီ့၊ ထိနး့သိမး့မႈမ္ာ့သညး အစို့ရမြ အေကာငးအထညးေဖားလ္ကးရြိ 

ေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ကို ေႏြာငးံေႏြ့ေစသညးသာမက ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၏ အေ်ခခဵအချငးံအေရ့်ဖစး 

ေသာ လျတးလပးစျာ အသငး့အဖဲျ႕ဖဲျ႕ချငးံကိုပါ ခ္ိဳ့ေဖာကးလ္ကးရြိသညး။ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ လူ႕အချငးံအေရ့ေၾက်ငာစာတမး့ ပုဒးမ 

ဿွ (ှ) တျငး လူတုိငး့ လျတးလပးစျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ အသငး့အဖဲျ႕ ဖဲျ႕ချငးံရြိ သညးဟုေဖား်ပထာ့ သညး။ ထို႕ေၾကာငးံ AAPP မြ အစို့ရအာ့  

မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒအာ့ ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကးရနး တိုကးတျနး့ၿပီ့ တရာ့စဲျဆို်ခငး့မ်ပဳမီ ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့အာ့ ေနာကးဆုဵ့ 

ေရျ့ ခ္ယးစရာနညး့လမး့အ်ဖစး သုဵ့သငးံေၾကာငး့ တုိကးတျနး့ပါသညး၈ AAPP မြ က္နး့မာေရ့ အေ်ခအေနေကာငး့မျနး်ခငး့မရြိသူမ္ာ့ကုိ 

အာမခဵေပ့သငးံေၾကာငး့ တုိကးတျနး့ၿပီ့ ထိနး့သိမး့်ခငး့ႏြငးံ စဵုစမး့စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့ အာ့ မြ္တမႈရြိစျာႏြငးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိစျာ 

ေဆာငးရျကးရနးလညး့ တုိကးတျနး့အႀကဵ်ပဳ ပါသညး၈ 

ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ကုိ လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငးံမြ ရပးတနး႕သျာ့ေစရနး အသေရဖ္ကးမႈဥပေဒမ္ာ့်ဖစးသညးံ ဆကးသျယးေရ့ 

ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွွ တုိ႕အာ့ ဆကးလကး အသုဵ့်ပဳလ္ကးရြိသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႕တျငး စစးတပးမြ 

ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွွ ်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့ ကုိ့ဦ့အာ့ တရာ့စျဲဆုိခဲံသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ၆ ရကးေန႕တျငး ဧရာဝတီတိုငး့၇ ပုသိမးၿမိဳ႕ 

နယး၇ ပုသိမးဟုိတယးတျငး က္ငး့ပခဲံေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ၉  တပးမေတားႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႕မ္ာ့ၾကာ့ 

်ဖစးပျာ့ေနေသာ ပဋိပက၏မ္ာ့ကုိ ်ပဇာတးက်ပခဲံၿပီ့ေနာကး ထုိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး တရာ့စျဲဆုိခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ၄ 

ရကး၇ ှှ ရကးႏြငး ံ ှ၄ ရကးေန႕တုိ႕တျငး အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး၇ သုေတသနဌာန၌ အတျငး့ေရ့မြဴ့်ဖစးသူ 

ကုိမ္ိဴ့ရနးေနာငးသိမး့၌  အာမခဵေလြ္ာကးထာ့မႈသညး ်ငငး့ပယး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ကုိမ္ိဳ့ရနးေနာငးသိမး့သညး သူ၌ လူမႈကျနးရကး 

စာမ္ကးႏြာတျငး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငးအာ့ အသေရဖ္ကးခဲံ်ခငး့အတျကး ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒ၇ 

ပုဒးမ ၃၃/ဃ ်ဖငး ံတရာ့ရငးဆုိငးေနရသညး၈ သူသညး ေမာငးေတာ နယးစပးတုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏျယး၊ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး 

ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငးအာ့ ေဝဖနးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတား ဥပေဒေရ့ရာႏြငး ံအထူ့ကိစၥရပးမ္ာ့ ေလံလာ 

ဆနး့စစးသုဵ့သပးေရ့ ေကားမရြငး၌ ဥက၎ဌ်ဖစးသူ သူရဦ့ေရႊမနး့ႏြငး ံ သာ့်ဖစးသူ ဦ့တုိ့ႏိငုးမနး့တုိ႔ကုိ အသေရဖ္ကးသညးဟူေသာ 

စျပးစျဲခ္ကး်ဖငးံ အပတးစဥးထုတး သူရိယေနွနး့ဂ္ာနယးသညး အမႈဖျငးံ်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ အၿငိမး့စာ့တပးမေတားအရာရိြ ဦ့်မငးံေဇားက 

သူရိယေနဝနး့ဂ္ာနယး ထုတးေဝသူ ဦ့ခငးေအ့၇ ဂ္ာနယးတုိကး အုပးခ္ဳပးသူ ဦ့ေက္ားတငးံႏြငးံ ေဆာငး့ပါ့ရြငး ေထာငးသူရဘဲအုပးတုိ႕ကုိ 

ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)်ဖငး ံ မဂၤလာဒဵုၿမိဳ႕နယးရစဲခနး့၉ အမႈဖျငးံခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေဒသဆုိငးရာ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီ 
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ဇနးနဝါရလီအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကုိ AAPP ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး 

(ANP) ၌ ဥက၎်ဖစးသူ၇ ရခိုငး်ပညးနယး၇ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ ေအာငးဆိတးေက့္ရျာမြ ဦ့ေမာငးတငးထျနး့သညး ဦ့သာလြထျနး့အာ့ 

ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငး ံ  စစးေတျၿမိဳ႕နယးရစဲခနး့၉ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ဦ့သာလြထျနး့သညး ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိပဲ 

လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာ၉  ဦ့ေမာငးတငးထျနး့၌ ဓာတးပဵုကုိ အသုဵ့်ပဳခဲံ်ခငး့၇ ANP ဥက၎ဌ ဦ့ေအာငးေမာငး့အပါအဝငး ANP ၌ 

အဆငးံ်မငးံအရာရြိမ္ာ့ကုိ အသေရဖ္ကးခဲံ်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးခဲံသညးဟု စျပးစျဲခဵထာ့ရသညး၈ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ စတငးၿပီ်ဖစးေသားလညး့ 

ဦ့သာလြထျနး့သညး ဖမး့ဆီ့ခဵရ်ခငး့မရြိေသ့ပါ၇  

လူမႈအသုိငး့အဝိုငး့အတျငး့်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိေသာ ်ပႆနာမ္ာ့အတျကး ပုဒးမ ၃၃(ဃ) အာ့ လကးနကးသဖျယး ဆကးလကး အသုဵ့ 

်ပဳကာ မတရာ့ ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့လ္ကးရြိသညး၈ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ) ်ဖငံး တရာ့စျဲဆုိခဵထာ့ရေသာ 

ကုိရႈိငး့ထကးေအာငး၌ အာမခဵေလြ္ာကးထာ့မႈအာ့ ဇနးနဝါရီလ ၂ ရကးေန႕တျငး သဃၤနး့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့သူႀကီ့မြ ပယးခ္ခဲံသညး၈ 

ေလလျငးံေချ့ မ္ာ့ ခ္စးသူမ္ာ့အဖျဲ႕မြ အဖျဲ႕ဝငး ေဒ၍ၾကဴၾကဴသိနး့လျငးမြ သူမအာ့ အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး ကုိရႈိငး့ထကးေအာငးအာ့ 

အမႈဖျငးံခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)ႏြငး ံရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွွ တုိ႕သညး လျဲမြာ့စျာ ဆကးလကး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ခဵရလ္ကးရြိသညး၈ 

ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာလကတညး့မြ လကးရြိကာလထိ AAPP မြ  ပုဒးမ ၃၃(ဃ) အမႈမ္ာ့အာ့ မြတးတမး့်ပဳလ္ကးရြိၿပီ့ ၄၂ 

ရာခိုငးႏႈနး့ေသာ တုိငးၾကာ့မႈမ္ာ့တျငး အသေရဖ္ကးခဵရေသာသူမြ တုိငးၾကာ့ 

်ခငး့မရြိပ ဲ တ်ခာ့သူတစးဦ့မြ တုိငးၾကာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ တိက္ေသခ္ာမႈမရြိ 

ေသာ အသေရဖ္ကးမႈဥပေဒကုိ လုိသလုိအသုဵ့်ပဳေနသညးကုိ ထုိအ်ခငး့ 

အရာမ္ာ့မြ ထငးဟပး်ပေနသညး၈ ထုိဥပေဒမ္ာ့ကုိ ရာဇဝတးမႈဆုိငးရာ ဥပေဒ 

မ္ာ့ကံဲသုိ႕ သုဵ့စျဲေနသညးမြာ သငးံေတား်ခငး့မရြိပ ဲအေ်ခခဵလူ႕အချငးံအေရ့ကုိ 

လညး့ ထိခိုကးေစသညး၈ ဇနးနဝါရီလ အစီရငးခဵစာတျငး ပုဒးမ ၃၃ (ဃ) ်ဖငး ံ

အမႈဖျငးံ်ခငး့ခဵခဲံရေသာ လူမႈအသုိငး့အဝိုငး့်ပႆနာတစးခုအာ့ ဥပမာအေန 

်ဖငး ံ ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့သညး၈ ထုိအမႈမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵေရ့ဆုိငးရာ လျတး 

လပးစျာ ထုတးေဖား ေ်ပာဆုိချငးံႏြငးံ တုိကးရိုကး ဆကးႏျယး်ခငး့မရြိေသားလညး့ 

လူမႈ႕ေရ့ရာဆုိငးရာ ထငး်မငး ယူဆခ္ကးမ္ာ့မြ လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာ 

ဆုိချငးံကုိ ဖိႏြိပးရနး ပုဒးမ ၃၃(ဃ)ကုိ က္ယး်ပနး႕စျာ အသုဵ့်ပဳလ္ကးရြိသညး၈  အက္ိဳ့ဆကးအေန်ဖငးံ မလုိလာ့အပးေသာ ထိနး့သိမး့ 

ထာ့မႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍လာသညး၈ အသေရဖ္ကးေသာ အမႈမ္ာ့သညး အခ္ိနးတုိငး့ ်ဖစးေပ၍လ္ကးရြိသညးကုိ AAPP မြ သိရြိၿပီ့ ်ပစးမႈေ်မာကး 

ေသာ အမႈမ္ာ့်ဖစးေစရနး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မြ အဆုဵ့သတးရနး ပုဒးမ ၃၃(ဃ) အာ့ ခ္ကး်ခငး့ ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကးရနးလုိအပးပါသညး၈ 

တရာ့စျဲဆုိ်ခငး့မ်ပဳမ ီ ထိနး့သိမး့ရာတျငး မ္ာ့စျာေသာ ပမာဏကုိ က္ခဵသုဵ့စျဲ် ခငး့ရ်ခငး့ေၾကာငး ံ ထုိပမာဏကုိ က္ခဵသုဵ့စျဲရ်ခငး့မြ 

ေလ္ာံနညး့ေစရနး အသေရဖ္ကးမႈစျဲခ္ကးမ္ာ့ကုိ လူမႈေရ့ဆုိငးရာအမႈကိစၥမ္ာ့ကံဲသုိ႕သာေ်ဖရြငး့သငးံၿပီ့ ရာဇဝတးမႈဆုိငးရာ တရာ့စီရငး 

ေရ့ကံဲသုိ႕ ထုိ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနးမသငးံပါ၈ ထုိ႕ေၾကာငး ံ AAPP မြ အစို့ရအာ့ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အာ့ လျတးလပးစျာ ထုတး 

ေဖားေ်ပာဆုိချငးံကုိ က္ငးံသုဵ့်ခငး့မြ တာ့်မစးထာ့ေသာ ထုိဥပေဒမ္ာ့အာ့ ်ချငး့ခ္ကးမရြိ အ်မနးဆုဵ့ ်ပငးဆငး်ဖညး႕စျကးရနး သုိ႕ မဟုတး 

ဖ္ကးသိမး့ရနး တုိကးတျနး့ပါသညး၈ 

ဇနးနဝါရီလ ဿွ ရကးေန႕တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕၇ ကျနးလုဵေက့္ရျာအုပးစု၇ ေရပူေက့္ရျာမြ လယးသမာ့ ၂၂ ဦ့တုိ႕သညး 

ေတာငးေလ့လုဵ့ အက္ဥး့ေထာငးမြ လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး 

တရာ့ရဵု့မြ ထုိလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး တစးလစီ က္ခဵေစရနး အမိနး႕ခ္မြတးခဲံသညး၈ အေရြ႕ပိုငး့တုိငး့ 

စစးဌာနခ္ဳပးမြ ထုိေတာငးသူမ္ာ့အာ့ ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ်ဖငး ံတရာ့စျဲဆုိခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အထကးတျငး ေဖား်ပခဲံသညးံအတုိငး့ ဇနးနဝါရီ 

လ ၀ ရကးေန႕တျငး မႏၱေလ့တုိငး့၇ စဥး႕ကုိငးၿမိဳ႕နယး၇ ခနးလူ့ေက့္ရျာမြ လယးသမာ့ ဿှ ဦ့သညး ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ အက္ိဳ့ဖ္ကးဆီ့  

မႈတုိ႕်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့၇ တရာ့စျဲဆုိ ခဵခဲံရသညး၈ ဿွှှ ခုႏြစးတျငး အမြတး(ဿ) စစးဖကးေရ့ရာ လုဵၿခဵဳေရ့အဖျဲ႔(စရဖ)က ခနး့လူ့ေက့္ရျာသာ့ 

ဿ၁ ဦ့ ပိုငးဆုိငးသညးံ လယးယာေ်မဧက ၄ွ ေလာကးကုိ သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့အနညး့ငယးသာေပ့ၿပီ့ သိမး့ယူခဲံ်ခငး့မြ အစ်ပဳကာ 

လယးယာေ်မ အ်ငငး့ပျာ့မစတငးလာခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ှွ ရကးေန႕တျငး ထုိလယးသမာ့မ္ာ့သညး အာမခဵ် ဖငးံ လျတး  

ေ်မာကးခဲံသညး၈ အီလဲဗငး့ မီဒီယာဂရု၌ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး ဦ့သနး့ထျဋးေအာငးသညး ေထာငးတျငး့တျငး ႏြလုဵ့ေရာဂါခဵစာ့ရ်ခငး့ 

● ● ● 

“၄၂ ရာခိုငးႏႈနး့ေသာ တိုငးၾကာ့မႈ 
မ္ာ့တျငး အသေရဖ္ကးခဵရေသာသူမြ 
တိုငးၾကာ့်ခငး့မရြိပ ဲတ်ခာ့သူတစးဦ့မြ 

တိုငးၾကာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈” 

● ● ● 
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ဇနးနဝါရလီအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကုိ AAPP ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး 

အပါအဝငး ်ပငး့ထနးစျာ က္နး့မာေရ့ခ္ိဳ႕တံဲမႈႏြငးံ မ္ာ့စျာေသာ အာမခဵေလြ္ာကးထာ့မႈမ္ာ့ၿပီ့ေနာကး ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႕တျငး 

ဦ့သနး့ထျဋးေအာငးႏြငးံ အယးဒီတာခ္ဳပး ကုိေဝၿဖိဳ့တုိ႕သညး တစးဦ့လြ္ငး က္ပးသိနး့ငါ့ရာ်ဖငးံ အာမခဵရရြိခဲံသညး၈ ၎တုိ႕အာ့ 

တရာ့စျဆဲိုခဲံေသာ ထိုေဆာငး့ပါ့ကိုရုတးသိမး့ၿပီ့ ေတာငး့ပနးေၾကာငး့ ေၾက်ငာခ္ကးထုတးၿပီ့သညးံေနာကးတျငး ၎တုိ႕ႏြစးဦ့သညး 

ဆကးလကးထိနး့သိမး့ခဵခဲံရသညး။ AAPP မြ အာမခဵေပ့ခဲံသညးံ တရာ့ရဵု့ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ ႀကိဳဆုိပါသညး၈ သုိ႕ေသားလညး့ 

က္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ရြိေသားလညး့ အာမခဵအႀကိမးႀကိမး်ငငး့ပယးခဵရ်ခငး့သညး လကးခဵႏိုငးဖျယးမရြိသညးကုိ ။တုိ႕ႏြစးဦ့က 

်မငးသာစျာ်ပလ္ကးရြိသညးကုိ အေလ့ေပ့ေ်ပာၾကာ့ခ္ငးပါသညး၈ ထုိအမႈသညး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး တရာ့စျဲဆုိခဵရ်ခငး့မ်ပဳမ ီ

ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့ကုိ  သုဵ့စျဲေနေသာ ေနာကးထပး ဥပမာတစးခု်ဖစးသညး၈ AAPP မြ တရာ့စျဲဆုိခဵရ်ခငး့မ်ပဳမ ီထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့ကုိ 

ႏိုငးငဵတကာ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငး ံ ႏိုငးငဵသာ့အချငးံအေရ့ စာခ္ဳပးပါ ပုဒးမ ၆(၀) ႏြငးံအညီ အ်မနးဆုဵ့ က္ငးံသုဵ့ပါရနး တုိကးတျနး့၇ အႀကဵ်ပဳပါ 

သညး၈  

်မနးမာႏိုငးငဵ အမ္ိဳ့သာ့ လူ႕အချငးံအေရ့ေကားမရြငး၏ အစီအစဥး်ဖငးံဇနးနဝါရီလ ဿ၅ ရကးေန႕ႏြငးံဿ၆ ရကးေန႕တို႕တျငး ရနးကုနးတိုငး့ 

ေဒသႀကီ့၊ ရဲတပးဖဲျ႕ မြဴ့ရဵု့သငးတနး့ခနး့မ၌ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့အတျငး့ရြိ ရဲအရာရြိ ငါ့ဆယးဦ့အာ့ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ 

သငးတနး့ပို႕ခ္ေပ့ခဲံသညး။ ရဲတပးဖဲျ႕ဝငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့၊ မႈခငး့က္ဆငး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးရာတျငး 

လူ႕အချငးံအေရ့ စဵခ္ိနး၊ စဵညႊနး့မ္ာ့ ႏြငးံအညီ အခ္ိဳ့ညီစျာ က္ငးံသဵု့ေဆာငးရျကးႏိုငးရနး ရညးရျယး၊ အဆိုပါသငးတနး့ကုိ ဖျငးံလြစး 

ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး။ လူ႕အချငးံအေရ့သငးတနး့ေပ့်ခငး့သညး အေ်ခခဵက္ေသာ ႏိုငးငဵသာ့ အချငးံအေရ့ကုိ ကာကျယး်ခငး့ ၿပီ့ AAPP မြ 

MNHRC ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရနးအတျကး ၾကာရြညးစျာ စညး့ရဵု့လႈဵ႕ေဆား မႈ်ပဳလ္ကးရြိသညး၈ MNHRC အေန်ဖငးံ လူ႕အချငးံ 

အေရ့စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့အတိုငး့ ်ပညးံမီႏိုးငးမညးံ သငးတနး့ပို႔ခ္မႈမ္ာ့အာ့ အစုိ့ရဌာနမ္ာ့အတျငး့ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနးပိုမုိလုပးေဆာငး 

သငးံေၾကာငး့ အႀကဵ်ပဳ တုိကးတျနး့လုိကးပါသညး။ 

အစို့ရသညး အမ္ိဳ့သာ့ ်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ရရြိရနးႏြငး ံ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့်မြငးံတငးရနး ဆကးလကးေဆာငးရျကးလ္ကးရြိ 

ေသားလညး့ ႏိုငးငဵ၌ လူ႕အချငးံအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့သညး ပိုမိုဆုိ့ရျာ့လ္ကးရြိသညး၈ စစးတပးႏြငး ံတုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႕ 

မ္ာ့ၾကာ့ တုိကးပျဲမ္ာ့ ပိုမို ်ဖစးပျာ့ေန ်ခငး့၇ လယးယာေ်မ အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၇ တ်ခာ့လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ 

လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငးံကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ဇနးနဝါရီ အစီရငးခဵစာတျငး ေတျ႕်မငးႏိုငးသညး၈ ထို႕ေၾကာငး ံ AAPP မြ 

အစို့ရအာ့ AAPP အသိအမြတး်ပဳထာ့ေသာ အာ့လုဵ့ပါဝငးႏိုငးသညး ံ လကးက္နး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကုိ ်ချငး့ခ္ကးမရြိ 

အ်မနးဆုဵ့လႊတးေပ့ရနး တုိကးတျနး့ပါသညး၈ ႏိုငးငဵသာ့အာ့လုဵ့၌ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငး ံ ႏိုငးငဵသာ့အချငးံအေရ့ကုိ ကာကျယးရနးအတျကး 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးသညး ဦ့စာ့ေပ့်ဖစးရမညး်ဖစးၿပီ့  ဥပေဒဆုိငးရာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈကုိလညး့ အေရ့တႀကီ့ ေဆာငးရျကး 

ရမညး်ဖစးသညး၈ 

ဆကးသျယးေမ့်မနး့ရနး 
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး ့
တိတးႏုိငး အတျငး့ေရ့မြဴ  ့           +၃၃(ွ) ၅ှဿ၅၄၅ ၄၂ှ 
ဘိုၾကညး တဲျဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ  ့ +၆၂(ွ) ၁ဿ၂၀ွ ၅၅၁ွ 
ဦ့ေအာငးမ္ိဳ့ေက္ား ရနးကုနးရုဵ့တာဝနးခ ဵ+၆၂(ွ) ၁ဿ၅ှှ၄၀၁၅ 


