၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေ

အာ္တု ာလ ၁၀ ရအာ

သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္
ျ္မ္ ာ  ေရရးပရ ေး ပရ ေ

ပရာအာရပ္္ ရ

်ားာအဖြဲ႔ ၏္ျ္မ္ ုႏတပပ ္ာအာ္ ေ ရ္ာပရ ေရာရစေရေော္္ႈ

အာာလအာ္ေရွျတ ခပရ  ေးေပၚ ဂဏျး ျခပရုႏွပာ္ ေရွင ေျးရ ရ၏

မ ဂ္ာလးပမရစစ

ရ

ရတ ္ွ္ျး ျခပရ
္္ျ္္မာ့အေး းပ အ င္းအ

မင္ောခ်ကသ
္ ပ္္မး့်ားာအဖြဲ႔ ုႏွငာ္ အေွအ္ း့သအသံ

[ေျ္ခ်ကျ္၊ ၂၀၁၆ နုႏစ္ အ့မခ်က္တုိ

မဘာလ ၁၀ ေခ်က္အျအဖြဲ႔] - ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ္ငံ၏ ဘာလပအဖြဲ႔့နာငာ့
္ အေးုႏင္ာ

ဒီ္ုိခ်ကအေစီအေး့တာခ်က္ ့မေ- စုိ်ားုိတ္အဒသတာငး္ အသားစစ္းစီ
ခ်က္စ ္န္ုိတ္
အ

ခ်က္ စႇုိုႏုိႈင္းအ

တ
ာ ္အေး ဘာလႈ ္ေမး္ႈ့မး

ယ္ုႏစ္ ခ်ကမ

မင္ေခ်က
ာ ္နာ္နင္းခ်ကုိ ္ ျ္အ္ မင္းသအသံးသ ္ံ ီးအျမခ်က္ ္္ျ္္မာ့အေး ပးအ င္း

မင္ေခ်က
ာ သ
္ ပ္္မး့်ားာအဖြဲ႔ (Burma Partnership - BP) သစ္ ္ုိ္ုိတအဖြဲ႔့
ုိ ်ားာအဖြဲ႔ခ်ကုိ ေ ္ျမးခ်ကမ ‘အေွအ္ း့သအသံ’္

ဟပအသမ ဘာလပထ းပ အ င္း ပင္္ႈုႏင္ာ ့နာငာ့
္ အေးခ်ကုိ ့အ္နနအသံသစ္ာ သအတသျုႏင္ာ စစ္း းဘာလႈ
အသံ အသံအဖြဲ႔အ

မ္အေး

့်ားာအဖြဲ႔သစ္တစ္နခ်ကုိ ထပအထမင္ဘာလခ်က္
ုိ အ ခ်ကမင္း ယအျအဖြဲ႔ အ ခ်ကစမနာသစ္္။
္္ျ္္မာ့အေး းပ အ င္းအ

မင္ောခ်ကသ
္ ပ္္မး့်ားာအဖြဲ႔သစ္

္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ

ျယ္စ ့
္ အ္နစုိခ်က္

ဒီ္ခ်ကအေစီ
ုိ
အေး၊

တုိင္းေင္းသမးတျ္းတပအေးုႏင္ာ ဘာလပအဖြဲ႔့နာငာ့
္ အေးဘာလႈ ေ
္ မး္ႈ္ အ ပထာခ်ကဘာလ
္ မနာ္နင္း္်ားစ္သစ္္။ ယင္း့်ားာအဖြဲ႔ခ်ကုိ
၂၀၀၆ နုႏစ္ ထုိင္းုႏုိင္ငအသံ န္င္း္ုိင္ံ္ုိ ွတာင္ ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံဒီ္ုိခ်ကေခ်က္တစ့္င့္မးစ (Forum for Democracy
in Burma - FDB)၊ ဘာလပအဖြဲ႔့နာင္ာ့အရရုႏွပာ်ားအဖြဲ႔ံာ ်ားုိ းအေး
FORUM-ASIA) ုႏင္ာ ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ

ုိင္ေမစင္ံ ုိ င့္မ

Burma - ALTSEAN-Burma) တုိအဖြဲ႔ခ်က
့အ္ မင္း့ာလ

တာခ်က္ ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ

ုိင္ေမ့မေ်ားုိေ္္ (Asia Human Rights Forum ယ
ီ ခ်က
အသံ ာျ္ေခ်က္ (Alternative ASEAN Network on

ႀခ်ကီး္းခ်က္င္း သစ္ာ “္ စ္သပူီးအ

ုိင္ေမ ့မေ- စုိ်ားုိတ္အဒသ

ပးအ င္းအ

မင္အသမ ဒီ္ခ်ကအေစီ
ုိ
မင္ောခ်က္အေး”္ အဒသ

ုိင္ေမ ့စစ္ရ့အပး၌ တစ္အထမင္နာ္နင္း ္်ားစ္သစ္္။ ဤ့စစ္း့အပးခ်ကုိ ဘာလာတဘာလ
္
၍
္ ဒီ္ုိခ်ကအေစီ
ခ်က္အသမ ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံအ ပထာျ္းအေး့တာခ်က္ အထမခ်က္နအသံဘာလ ္အ

မင္အျ ခ်ကသစ္ာ ခ်က္ၻမတပ္္း ုႏုိင္ငအသံ ၁၆

ုႏုိင္င္
အသံ ့်ားာအဖြဲ႔့စစ္း ၄၇ ်ားာအဖြဲ႔ခ်ကုိ ခ်ကုိယ္စမး္ အသမ ခ်ကုိယ္စမးဘာလယ္ ၁၀၀ ျီး း တခ်က္အေမခ်က္နသ
ာ စ္္။
ယအျအဖြဲ႔

သတင္းစမေင္းဘာလင္း တာ
ာ င္

္ စ္သအဖြဲ႔စ
ပ ာ္္း့မး္္ႇငာတ
္ င္အေးအ်ားမင္အဒးေင္း

(People’s

Empowerment Foundation – PEF) ဒ ခ်က္
ုိ တမုႏင္ာ BP ့ဘာလ ့္်ားာအဖြဲ႔၀င္ ်ားုိေ္္-အ့းေမး့်ားာအဖြဲ႔္ငံ၏
့်ားာအဖြဲ႔ပင္ဘာလစ္း္်ားစ္အသမ န္မဘာလီဒ ထမးဂ္မးောငစ
္ ာတခ်က
္ “BP ခ်ကုိ တစ္အထမင္္်ားစ္နတ
ာ ာ ့ဒီ ၂၀၀၆ နုႏစ္ခ်က
့စစ္း့အပးဟမ ္္ျ္္မာ့အေး တခ်က္ႂခ်ကာဘာလႈ ေ
္ မးသပ ္္ျ္္မအတာျအဖြဲ႔ ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ ဒီ္ုိခ်ကအေစီအေးျအဖြဲ႔
ဘာလပအဖြဲ႔့နာငာ့
္ အေး့တာခ်က္ စစ္း အသံးဘာလႈအသံအဖြဲ႔အ
္ုိတ္အ

ာအတာ

ထ္

းအသံ အတာအဖြဲ႔

မ္အျ ခ်ကတာ အဒသတာင္းျအဖြဲ႔ ုႏုိင္ငတ
အသံ ခ်ကမခ်က အသားစစ္းစီ

္်ားစ္
အသံ တာ

ာ္်ားစ္ တယ္္။ အျမခ်က္

ာတ္အေး

း္
အသံ မ ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ ဒီ္ခ်ကအေစီ
ုိ
အေး၊

တုိင္းေင္းသမး တျ္းတပအေး၊ ံငုိ္္းန္္္းအေးျအဖြဲ႔ ဘာလပအဖြဲ႔့နာငာ့
္ အေးေ်ားုိအဖြဲ႔ ႀခ်ကုိ းစမးအ

မင္ေခ်က
ာ အ
္ ျ ခ်ကတာ ့မေ-

စုိ်ားုိတ္အဒသတာင္း ္ စ္သ့
ပ မးဘာလအသံးေွ စအ င္း ႀခ်ကုိ း ္္း္ႈအတာခ်ကုိ ့မးအ းအထမခ်က္န္
အသံ ယ္ာ ္ စ္သန
ပ ္င္း

ပးအ င္းအ

မင္ေခ်က
ာ ္တာ အသားစစ္းစီ

နာ ခ်ကတယ္”

ဟအ္ မသစ္္။

္္ျ္္မာ့အေး းပ အ င္းအ

ာတ္အေးခ်ကာျ္ေခ်က္ ထပအထမင္်ားအဖြဲ႔ုိ ခ်က္္တုိအဖြဲ႔့မးဘာလအသံးခ်က သအ

ထုိခ်ကာျ္ေခ်က့္မး

စတင္်ားာအဖြဲ႔စစ္းန္ုိျတ
္ ာင္

မတပ

့မေ- စုိ်ားုိတ္အဒသ

ုိင္ေမ

မင္ောခ်ကသ
္ ပ္္မး့်ားာအဖြဲ႔ဟ အနပတာင္နာ သစ္္။

BP ္ငံ၏ ့ဘာလ ့္်ားာအဖြဲ႔ပင္ အျမခ်က္တစ္်ားအဖြဲ႔္ာ ်ားစ္အသမ ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံအခ်က္မင္းသမးဘာလပငယ္္္မးခ်ကာျ္ဂေခ်က္ (Students
and Youth Congress of Burma
ဘာလခ်က္ေုိ့ႀခ်ကအသံအ း ဂဂ ဘာလ
ုိ ္္်ားစ္အသမ
ခ်က္အျမ္တအဖြဲ႔ခ်က
ုိ ုိ

– SYCB) ၏ ့အထာအထာ့တာငး္ အေး္းအဟမင္း္်ားစ္ံ းီ

အျမ္စျ္းခ်က

နာျ့္မးအတာ အ းနတ
ာ ယ္္။

“အဒသတာင္း

BP

ေွ

န္ုိတ္

အသားစစ္းစီ
ခ်က္စုိုႏ
ႇ ုိႈင္းအ

ာတ္အေး

ဘာလႈ ္ေမး္ႈခ်က

မင္ေခ်က
ာ ္
္ ႈအတာခ်ကတစ္

င္ာ

ျယ္စ ့
္ အ္နစုိခ်က္တာ ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ ဒီ္ခ်ကအေစီ
ုိ
အေးျအဖြဲ႔ ဘာလပအဖြဲ႔့နာငာ့
္ အေး ဘာလႈ ္ေမး္ႈဟမ စစ့္စုိးေ့အ ပ
်ားုိ့မးအ းုႏုိင္်ားုိအဖြဲ႔
အ္ မ

ုႏုိင္ငတ
အသံ ခ်ကမျအဖြဲ႔အဒသတာင္း

အထမခ်က္န့
အသံ မးအ း္ႈအတာ

ုိေနာတယ္”

ဟ

္ ျ္အ္ မင္း

န
ုိ ာသစ္္။

်ားုိဘာလစ္ ုိင္၊ ့င္ဒုိျီးေမး၊ အဟမင္အခ်ကမင္၊ အတမင္ခ်ကုိးေီးယမးုႏင္ာ ဂ္ ျ္တအဖြဲ႔္
ုိ ုႏုိင္င့
အသံ ဘာလုိခ်က္ အသားစစ္း
စီ

ာတ္္ႈ္

စာျ္အဖြဲ႔အ င္း့်ားာအဖြဲ႔္္မး၊ အဒသတာင္း အသားစစ္းစီ

္္ျ္္မစာျအဖြဲ႔အ
္ င္း့်ားာအဖြဲ႔္္မး

ပင္သစ္ာ BP ္ငံ၏ ့ဘာလ ့္်ားာအဖြဲ႔ပင္္္မးသစ္ ့မေအဒသတာငး္ ၌ ဘာလစ္းအခ်ကမင္း၊

ုႏုိင္ငတ
အသံ ခ်ကမ၌ဘာလစ္းအခ်ကမင္း
စစစ္းုႏုိင္ေျ္ုႏင္ာ
ဘာလ ္အ

တ
ာ ္္ႈ္ ခ်ကာျ္ေခ်က္္္မးုႏင္ာ ျယ္စ ့
္ အ္နစုိခ်က္

္္ျ္္မာဒီ္ခ်ကအေစီ
ုိ
အေး

ဒီ္ုိခ်ကအေစီဘာလႈ ေ
္ မး္ႈ္ငံ၏

ဘာလႈ ္ေမး္ႈ့တာခ်က္

့သအသံ္္မးခ်ကုိ

မင္နာ ခ်ကသစ္္။ ့မေ- စုိ်ားုိတ္ အသားစစ္းစီ

္္ႇင္ာတင္အ းုႏုိင္ေျ္

ာတ္အေး

Coalition - APSOC) ုႏင္ာ ္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံဘာလတ
ာ ္အ္္မခ်က္အေး
Coalition-Philippines - FBC-Philippines) တုိအဖြဲ႔ခ်ကုိ ူီးအ

္အ္မ္ ျ္း

ျ
ာ အဖြဲ႔အ
္ င္း့်ားာ-အဖြဲ႔ ်ားုိဘာလစ္ ုိင္ (Free Burma
မင္သပ ဂတ္စ္ ္စ္ခ်ကဘာလတ္ခ်က “စစ္တ ေ
္ ွ
ခ်က္ံ ီး ခ်က္ကးဘာလာျ္အျတမအတာခ်ကုိ

ာအတာခ်က ္္ျ္္မ္ စ္သအ
ပ တာ ေင္

့တာခ်က္ အထမခ်က္နအသံ့မးအ း္ႈအတာ အသားစစ္းစီ

့မးအ း္ႈ

ျ
ာ အဖြဲ႔အ
္ င္း့်ားာအဖြဲ႔ (Asia Pacific Solidarity

အတမခ်က္အဘာလ္မခ်က္ခ်က္ကးဘာလာျ္န္
ာ ႈအတာ၊ ဒီအျအဖြဲ႔့ထုိ အတမ္အတမ္္္မး္္မး
ခ်ကစ္ာေင္ ခ်က္အျမ္တအဖြဲ႔ဘာလ
ုိ ုိ အဒသတာင္း္ုိတ္အ

အထမခ်က္နအသံ

ာတ္္အ
ႈ တာ

ုိင္အျေတာ တုိခ်က္ ာအတာ

ခ်က္ဘာလ ္အ း်ားုိအဖြဲ႔ ့င္္တျ္ ဘာလုိ့ ္

တယ္္။ ့န ္္ျ္္မုႏုိင္ငခ်က
အသံ
ဒီ္ုိခ်ကအေစီ ဘာလ္္းအ ခ်ကမင္းခ်ကုိ သာမးအျံ ီ

အတမာ
ုိ
အေွ္မ စုိျ္အနပ္ႈအတာ

ေုိအ ္ယ္ာဘာလစ္း ခ်က္အျမ္တုိအဖြဲ႔ခ်ကအတမာ ္္ျ္္မ္ စ္သပအတာခ်ကုိ ယအသံ ခ်ကစ္တယ္္။ ခ်က္အျမ္တအဖြဲ႔ေ
ုိ ွ ္ုိတ္အ
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“္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံေွ ဒီ္ုိခ်ကအေစီဘာလႈ ္ေမး္ႈ
့ပျ္း့ပုိင္းခ်ကုိ

အသံသ႑ျ္ သအ

ခ်ကပးအ္ မင္းသာမး ံ ီ္။

ဒ အ ခ်ကမင္ာ
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ဘာလႈ ္ေမး္ႈ့င့္မးခ်ကုိ စစစ္း်ားုိအဖြဲ႔ ့ ္ုႏင္းထမးတာ BP ေွ တမပျ္ျအဖြဲ႔ ဘာလ ္ ုိင္နင
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္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ

တုိင္းေင္းသမး

တခ်ကယ္ာခ်ကုိ

္ စ္သ့
ပ မးဘာလအသံး

ဒီ္ုိခ်ကအေစီခ်က္ံ ီး

ဂဏ္သုိခ်ကၡမေုိေုိျအဖြဲ႔
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ံငုိ္္းံငုိ္္းန္္္းန္္္း

့နာငာ့
္ အေးအတာခ်ကုိ ့စုိးေခ်က ခ်ကမခ်ကာယ္အစမင္ာအေမခ်က္တာ ့

္်ားစ္ဘာလမတာ့

အျုႏုိင္တာ့
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သပတအဖြဲ႔ုိ

င္ာထုိအေမခ်က္အ့မင္ာလ ္်ားအဖြဲ႔ုိ ့္္မးႀခ်ကီး

ဘာလုိအျ အသးတယ္္။ ဒ အ ခ်ကမင္ာ ခ်က္္တုိအဖြဲ႔ဟမ ဒီ အေွအ္ း့သအသံ (Progressive Voice)
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္်ားစ္ာ

စ္းသာမး္စ္

္်ားစ္ သစ္္။

အေွအ္ း့သ၏

ယမယီတမပျ္နအသံ ခ်ကုိအ့မင္နုိင္္င္းခ်က “ခ်က္အျမ္တအဖြဲ႔ုိ အေွအ္ း့သအသံ့အျျအဖြဲ႔ ထုိနုိခ်က္ဘာလယ
ာ ္၊ ့်ားုိုႏုိ ္နအသံ၊
့ စ္ ယ္နအသံ ့အ္နနအသံဘာလထ
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္ပပ ဒန္္တ္သပအတာ ခ်ကမး အ င္းခ်ကပး

ခ်က္သာယအ
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့တာခ်က္ ဘာလပထ ပင္္ႈျအဖြဲ႔ ့နာင္ာ့အေးခ်ကုိ ့အ္နနအသံတာ သအတသျျအဖြဲ႔ ္ပပ ဒအေးေမ ့ႀခ်ကအသံ္ တုိခ်က္တာျ္းန္ခ်က္
အတာခ်ကတစ္

င္ာ

့ာဒီအဒသနအသံ

့အ္နနအသံဘာလထ
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ာ သအသံအတာခ်ကုိ

ထစ္ာသာင္းစူ္းစမးဘာလမအ့မင္ စစ္း အသံးဘာလႈအသံအဖြဲ႔အ
BP ္ွ ုႏစ္အ င္း္္မးစာမ စအ
ခ်က္ဘာလခ်က္ေုိအျ္စ္္်ားစ္ သစ္္။
စမတ္္းတုိ္္မး၊

္ပပ ဒန္္တ္ေမ္မ

မ္်ားအဖြဲ႔ုိ ေစ္ောယ္ တယ္”္ဟ ထ ္္ေ
အသံ င္း္ နာသစ္္္။

မင္းနာအသမ ေင္း္္စ္္္မး္မ www.burmapartnership.org တာင္
့ျမဂတ္တာင္

့ တ္စူ္

ထတ္္ ျ္္စ္ာ

္ပပ ဒသအတသျ့စီေင္နအသံစမ္္မး၊

္္ျ္္မာ့အေးသအသံးသ ္န္ခ်က္္္မးခ်ကုိ

www.progressivevoicemyanmar.org တာင္ သာမးအေမခ်က္ ်ားတ္ ႈုႏုိင္ သစ္္။

သတင္း့န္ခ်က့္ဘာလခ်က္ ထ ္
္ အသံသဘာလ
ုိ ုိ ခ်က
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ာ ္ေျ္္မ -

္နင္ူ္ၼမ
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့အဘာလးထမး

မင္ေခ်က
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ပ ္မး့်ားာအဖြဲ႔

+၆၆ (၀) ၈၁ ၈၈၄ ၀၇၇၂၊ khinohmar@burmapartnership.org (္္ျ္္မ/ ့ဂၤဘာလုိ )္
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+၉၅ (၀) ၉၂ ၆၁၀ ၀၉၉၉၅ akm@burmapartnership.org (္္ျ္္မ/့ဂၤဘာလုိ )္
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္ င္း့်ားာအဖြဲ႔့စစ္း္္မး
•္္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံဒီ္ုိခ်ကေခ်က္တစ့္င့္မးစ (FDB)
•္တုိင္းေင္းသမးဘာလပငယ္္္မး်ားုိေ္္ (NYF)
•္္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံအခ်က္မင္းသမးဘာလပငယ္္္မးခ်ကာျ္ဂေခ်က္ (SYCB)
အဒသတာငး္ အသားစစ္းစီ
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ုိင္ေမ စင္ံ ုိ င့္မ

 ဘာလပအဖြဲ႔့နာငာ့
္ အေးုႏင္ာ်ားအဖြဲ႔ံအသံာ ်ားုိ းအေး
 အသားစစ္းစီ

ာတ္အေး

ုႏုိင္င့
အသံ ဘာလုိခ်က္အသားစစ္းစီ
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ီ အသံခ်ကျ
ာ ္ေခ်က္ (ALTSEAN-Burma)

ုိင္ေမ့မေ်ားုိေ္္ (FORUM-ASIA)

ျ
ာ အဖြဲ႔အ
္ င္း့်ားာအဖြဲ႔ (APSOC)

ာတ္
္ ္ႈ

ာျအဖြဲ႔အ
္ င္း့်ားာအဖြဲ႔္္မး

မး္မးခ်က္္ ုိျ္း ခ်ကုိးေီးယမး (BCK)
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္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံဘာလတ
ာ ္အ္္မခ်က္အေး အဟမင္အခ်ကမင္



္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ

ုိင္ေမ ္ စ္သအဖြဲ႔်ား
ပ ုိေ္္ - ဂ္ ျ္ (PFB)



္္ျ္္မုႏုိင္ငအသံ

ုိင္ေမ ့င္ဒုိျီးေမးအသားစစ္းစီ

့မ

ီယအသံ္ စ္သဘာလ
ပ ထ
ပ

ျ
ာ ္အဖြဲ႔အ င္း့်ားာအဖြဲ႔-်ားုိဘာလစ္ ုိင္ (FBC-်ားုိဘာလစ္ ုိင္)
ာျအဖြဲ႔အ
္ င္း့်ားာအဖြဲ႔ (HKCFB)
ာတ္အေး့်ားာအဖြဲ႔ (SIB)/

ုိင္ေမ ့င္ဒုိျီးေမးအသားစစ္းစီ

တ
ာ ္အေး့်ားာအဖြဲ႔ (SIAP)

