
 
 

အခ  ျိန် မီပ ြ င်ဆ င်ခ ွင့််   

(အ စ  ိုးရသက ်တမ ်ိုး ၄ နှစ်အ တွင််း လွတ် လြ ်စွွာ ထုတဖ် ွာ ်ဖပြ ွာ ဆ ျိုခွင ့််က ျိ ု ဆ န််းစစ်ပခင ််းအ စီ ရင ်ခံစွာ )   

သတင ်ိုးထ တပ်ြ န်ချက ်  

 

၁ ၆ရက ်၊ ဇူလ ိုင်၊  ၂၀၂၀ခ ိုနှစ။် 

 

 

 အမ  ျုျိုးသ ျိုးဒီမ ိုက ရေစီအဖ  ွဲ့ခ  ျုပ်(NLD)သည် ၂၀၁ ၅ ခ ိုနှစ် ရေ ျိုးရက  က ်ပ  တ  င် အန ိုင်ေေှ ခ  ဲ့ပပီျိုးရ  က ် ၂၀၁ ၆ 

ခ ိုနှစ၊် ဧပပီလ(၁)ေက ်ရ ေ့တ  င် အစ ိုျိုးေတ  ဝ မ်  ျိုးက  ို စတ င်ထမ်ျိုးရ  င်ခ  ဲ့ေ  ၂ ၀၂ ၀ ခ ိုနှစ၊်  မတ ်လ (၃၁)ေက ်ရ ေ့တ  င် 

အစ ိုျိုးေသက ်တ မ်ျိုး ( ၄) နှစပ်ြည့််မပမြော က ်ခ  ့်ပြြီပြစ်ြါသည်။ ယခ ိုအစြီရင်ခ ံစြောတ ွင် အဆ  ိုြါ ( ၄)နှစ်တ ြော က ြော လအတ ွင််း  

လွတ ်လြ်စွြောထိုတ ်မြြော ်မပြြောဆ  ိုခ ွင့််နင်ှ့်ြတ ်သက ်၍ မလ့်လြောမတ ွွေ့ရှ ခ ျ က ်မျြော ်းအြော ်း မြြော ်ထိုတ ်ထြော ်းြါသည်။ 

 

အ စီရင ်ခံစွာ အ နှစ်ခ  ျု ြ ် 

အမျ  ျု်းသြော ်းဒြီမ ိုက မရစြီအြွ ွေ့ခ ျ ျုြြ်ါတ ြီ(NLD)ဥ ြီ်းမဆ ြော င်မသြော အစ ို်းရသစ် လက ်ထကတ် ွင် လူူ့ရြ ိုင်ခ ွင့်် နှင့်် 

လွတ ်လြ်စွြော  ထိုတ ်မြြော ်မပြြော ဆ  ိုခ ွင့််တ ိုို့ ြ ိုမ ိုရရှ လြော လ မ့််မည်ဟို လူထိုက  မမ ြော ်လင့််ခ  ့်ကက သည်။  သ ိုို့မသြော ် ယမ ို့  

အခ ျ   ် ထ  သ သြော မသြော အမပြြော င််းအလ  အရ ြ်အမယြော င်က  ို မမတ ွွေ့ရဘ  လွတ ်လြ်စွြောထိုတမ်ြြော ်မပြြော ဆ  ိုခ ွင့်် ၊  သတ င််း 

မြီဒြီယြော လွတ ်လြ်ခ ွင့််၊  လွတ ်လြ်စွြောစိုမ ်းခ ွင့််နင်ှ့်စြီတ  ််းလှည့််လည်ခ ွင့််တ ိုို့ အမြေါ် ြ နှ ြ်က  ်ို့သတ ်  ချ  ျု်းမြြောက ်မှုမျ ြော ်း  

ဆ က ်လက ်  ပြျုလိုြ်မ ဆ  ပြစ်သည်က  ိုမတွွေ့ရသည်။   NLD အစ ို်းရလက ်ထက ်တ ွင် ပြည်သူမျ ြော ်း၏ လွတ ်လြ်စွြော  

ထိုတ ်မြြော ်  မပြြော ဆ  ိုခ ွင့််က  ို အစ ို်းရနှင့််တြ်မမတ ြော ်အပြင် လွှတ ်မတ ြောက်  ိုယ်စြော်းလှယ်မျ ြော ်း က လည််း အမျြော ်းအပြြော ်း  

ခ ျ  ျု်းမြြောက ်မှုမျ ြော ်း  ရှ လြော သည်။  ပြည်သူမျ ြော ်းအမ ပြင့်် မ မ တ  ိုို့၏က  ိုယ်စြော်း တ င်မပမ ြောက ်ထြော ်းမသြော  လွှ တမ်တ ြော ်  

က  ိုယ်စြော်းလှယ်မျ ြော ်းအြော ်း မစြော င့််ကက ည့််၍  မ ြ ်ြ ိုင်ခ ွင့််ရှ သည်။  ထ ိုသ ိုို့ ပြည်သူမျ ြော ်းမှမစြောင့််ကက ည့််မ ြ ်မှုမျ ြော ်း 

ပြျုလိုြ်မှသြော လ င် သ ိ်ု့ရှင််းမသြော အစ ို်းရ၊  မက ြော င််း မွ ်မသြော အိုြ်ခ ျ ျုြမ်ှုစ စ်မျ ြော ်း ရရှ လြော မည်ပြစ်သည်။  ထ ိုို့ပြ င်  

န ိုင်ငံတ က ြော စံနှု ််းမျ ြော ်းနှင့် ် ချ   ်ည  ရမည်ဆ  ိုလ င်  ခ  ိုင်မြော မသြောဒြီမ ိုက မရစြီစ စ ် က ျ င့််သံို်းမ မသြော န ိုင်ငံမျ ြော ်းမှ န ိုင်ငံမရ်း  

မခ ါင််းမဆ ြော င်မျ ြော ်း၊ လွှတမ်တ ြောက်  ိုယ်စြော်းလှယ်မျ ြော ်း နှင့် ် ြါတ ြီ င်မျ ြော ်းသည် မ မ တ  ိုို့အြော ်း မ ြ ်မပြြောဆ  ိုမှုမျ ြော ်းက  ို 

တ ရြော ်းစွ ဆ  ိုပခ င််းပြင့်် မပြရှင််းမလ့်မရှ မြ။  အမည်သတ င််း ထင် မြေါ် မက ျြော ်ကက ြော ်း မသြော သူတ စ်ဦ ်းအတကွ ် မမှ က်  ်မသြော  

အခ ျက ်အလက ်မျ ြော ်းပြင့်် မ ြ ်မပြြော ဆ  ိုမှုမျ ြော ်းရှ လြော လ င် မ မ ၏  ဂိုဏ ်သ က ခြော အတကွ ်  သတ င််းမြီဒြီယြော မျ ြော ်းမှတ စဆ် င့်် 

ပြ ်လည် တ ံိုို့ပြ ်မပြရှင််းန ိုင်သည်။  ထ ိုို့မကက ြော င့်် ပြည်သူူ့မရ ်းမက ြော ကခ် ံ လွှတ ်မတြော ် က  ိုယ်စြော ်းလှယ်မျ ြော ်းအမ ပြင့််  



ရရှ ထြော ်းမသြော  လိုြ်ြ ိုင်ခ ွင့််အြောဏ ြော ပြင့်် ပြည်သူမျ ြော ်း၏ လွတ ်လြ်စွြော ထိုတ ်မြြော ်မပြြောဆ  ိုခ ွင့််အြော်းခ ျ  ျု်းမြြောက ်ပခ င််း၊  

ဟ ိ်ု့တ ြော ်းပခ င််းမျ ြော ်း ပြျုလိုြ်ပခ င််းထက ် ြ ိုမ ိုရင့််သ ်မသြော ဒြီမ ိုက မရစြီစ စ် ရရှ ရ ် ဥ ြမဒ မျ ြော ်းပြင်ဆ င်န ိုင်ရ ် ကက  ျု်းစြော်း  

အြော ်းထိုတ ်ပခ င််းနှင့်် လူူ့ရြ ိုင်ခ ွင့််မျ ြော ်းက  ို က  ိုယ်တ  ိုင်မလ်းစြော်းလ ိုက ် ြောပြပခ င််း တ  ိုို့က  ို မဆ ြော င်ရ က ်သင့််သည်။ 

အသံအြွ ွေ့၏  Research Manager ပြစ်သူ က  ိုရ မ ပြ ျု်းမအြောင်က “ လွတ ်လြ်စွြောထိုတ ်မြြော ်မပြြော ဆ  ိုခ ွင့််မရှ တ ့် 

ဒြီမ ိုက မရစြီခ ရြီ်းလမ််းဟြော  အြောဏ ြော ရှင်မတ ွြ ်တြီ်းတ  ့်  က ကြါ ြါြ ။  န ိုင်ငံရ ွေ့ မရရှည်အက ျ  ျု်းစြီ်းြွါ်းဟြော  ပြည်သူမတ ွရ ွေ့  

လွတ ်လြ်ခ ွင့််သြော  ပြစ်ြါတ ယ်။  လူူ့ဂိုဏ ်သ က ခြောက  ို ည  ျု်းနွမ််းမစပြြီ်း လူူ့ရြ ို င်ခ ွင့််မတွက  ို ခ ျ  ျု်းမြြောက ်တ  ့် အစ ို်းရတ  ိုင််းရ ွေ့  

လိုြ်ရြ်မျ ြော ်းက  ို က ျွ ်မတြော ်တ  ိုို့ အစဉ်တစ ိုက ် က  ိ်ု့က ွက ်ရှုတခ် ျြါတ ယ်။ ” ဟို မပြြော ဆ  ိုသည်။ 

 

ဥြ ဖေမ  ွာ ်းက ျို ထျိဖရွာ က ်စွွာ မ ပြ င ်ဆင ်ခ ့်ပခင ််း 

လွတ ်လြ်စွြောထိုတ ်မြြော ်မပြြောဆ  ိုခ ွင့််က  ို ခ ျ  ျု်းမြြောက ်၍ အသံို်းပြျုမ မသြော  ဥ ြမဒ ြိုဒ်မမျ ြော ်းက  ို NLD အစ ို်းရ လက ် 

ထက ်တ ွင် ထ မရြောက ်မသြော ြျက ်သ မ််းပခ င််း၊  ပြင်ဆ င်ပခ င််းမျ ြော ်း မလိုြ်မဆြော င်န ိုင်ခ  ့်မြ။ အသစ်ပြဌ ြော  ််းလ ိုက ်သည့််  

န ိုင်ငံသြော ်းမျ ြော ်း၏  ြိုဂ္ ျုလ်ဆ  ိုင်ရြော  လွတ ်လြ်မှုနှင့်် ြိုဂ္ ျုလ်ဆ  ိုင်ရြော လံိုခခ ံျု မှုက  ို အက ြောက ွယ်မြ်းမရ်းဥ ြမဒ နှင့်် အမျ  ျု်း သြော ်း 

မှတ ်တ မ််းနှင့်် မမြောက် ွ ််းဥ ြမဒတ  ိုို့မှြောလည််း  လွတ ်လြ်စြွောထိုတ ်မြြော ်မပြြော ဆ  ိုခ ွင့််နငှ့်် သတ င််းအခ ျက ်အလက ် ရြ ိုင်ခ ွင့််  

တ  ိုို့က  ို ခ ျ  ျု်းနှ မ်က  ်ို့သတ ်ထြော ်းပြ ်သည်။  ထ ိုို့ပြင် အပခ ြော ်းြျကသ် မ််းသင့််သည့်် ဥ ြမဒ ၊  ြိုဒ်မမျ ြော ်းပြစ်မသြော  ရြော ဇသတ ်ကက ြီ်း  

ဥ ြမဒ  ြိုဒ်မ ၅ ၀၅ (က )၊ (ခ )၊ ရြော ဇသတ ်ကက ြီ်းဥ ြမဒ ြိုဒ်မ ၁ ၂၄ ( က )၊  အြီလက ်ထမရြော  စ် ဆက ်သွယ်မဆ ြော င်ရ က ်မရ်း 

ဥ ြမဒ ၊  မတ ရြော ်းအသင််းမျ ြော ်းအက ်ဥ ြမဒ ြါ ြိုဒ်မ ၁ ၇ ( ၁)၊  ဆက ်သွယ်မရ်းဥ ြမဒ ြါ ြိုဒ်မ ၆၆ ( ဃ)၊  ၆၈ (က )၊ ြိုဒ်မ ၇၇ 

နှင့်် ၇၈ တ  ိုို့က  ိုလည််း လွှတ ်မတြော ်ဘကက်  လျ စ်လျ ျူရှုခ  ့်သည်။ 

ပြင်ဆ င်ရမည့််ဥြမဒမျြော ်းပြစ်မသြော  ပင မ််းခ ျ မ််းစွြောစိုမ ်းပခ င််းနှင့်် စြီတ ််းလှည့််လည်ပခ င််းဆ  ိုင်ရြော ဥ ြမဒ ၊ သတ င််း  

မြီဒြီ ယြော ဥ ြမဒ နှင့်် ြံိုနှ ြ်ပခ င််းနှင့််ထိုတ ်မ ပခ င််းလိုြ်င ််းဥ ြမဒတ  ိုို့က  ို လူူ့ရြ ိုင်ခ ွင့််၊ ဒြီမ ိုကမရစြီစံနှု ််းမျ ြော ်းနှင့််အညြီ ပြင်  

ဆ င်န ိုင်ပခ င််းမရှ ခ  ့်မခ ျ ။ ထ ိုို့အပြင် သတ င််းမြီဒြီယြော မျ ြော ်းနှင့် ် အရြ်ဘကအ်ြွ ွေ့အစည််းမျ ြော ်း မတြော င််းဆ  ိုလ က ်ရှ မသြော  

သတ င််းအခ ျက ်အလက ်ရြ ိုင်ခ ွင့််ဥြမဒ သည် ယမ ို့ထကတ်  ိုင် လွှတ ်မတ ြော ်သ ိုို့  ဥ ြမဒကက မ််းအပြစ်ြင် မရြော က ်ရှ လြောခ  ့်  

ပခ င််းမရှ မြ။ 

 

အ င ်တွာနက ်ပ တ်ဖတွာ က ်ခံရပခင ််း နှင ့်် ဝက ်ဘ်ဆျိုက ်မ  ွာ်းြ ျိတသ်ျိမ ််းပခင ််း 

ဒြီမ ိုက မရစြီအစ ို်းရဟိုမခ ေါ် မသြော  NLD အစ ို်းရလက ်ထက ်တ ွင် လွတ ်လြ်စွြော ထိုတ ်မြြော ်မပြြော ဆ  ိုခ ွင့်် ၊ သတ င််း 

အခ ျက ်အလက ်မျ ြော ်းရယူြ ိုင်ခ ွင့််နင်ှ့် သတ င််းမြီဒြီယြော လွတ ်လြ်ခ ွင့််မျ ြော ်းြါ ချ  ျု်းမြြော ကခ် ံမ ရသည်။ ထ ိုအမပခ အ မ  မျြော ်း 

က  ို ရခ  ိုင်ပြည် ယ်နှင့်် ခ ျ င််းပြည် ယ်တ ွင်အင်တ ြော  က ်ပြတ ်မတ ြော က ်ထြော ်းခ ံရသည့်် ပြစ်ရြ်မျ ြော ်းက  ို ကက ည့််ပခ င််းအြော ်းပြင့််  

သ န ိုင်သည်။  ပြည်တ ွင််းစစ်ြဋ ြက ခပြစ်ြွြော်းမ သည့်် မဒသ မျ ြော ်းတ ွင် န ိုင်ငံမတ ြော ် လံိုခခ ံျုမရ်းအမကက ြော င််းပြက ြော  

အင်တ ြော  က ် ပြတ ်မတြော က ်ထြော ်းပခ င််းသည် ယင််း မဒ သတ ွင်မ ထ ိုင်မသြော  ပြည်သူ တ စ်ဥ ြီ်းချ င််းစြီ၏ စြီ်းြွြော်းမရ်း၊  

လူမှုမရ်း၊  က ျ  ််းမြော မရ်း  နှင့်် န ိုင်ငံမရ်းအခ ွင့််အမရ်း မျ ြော ်းအပြင် ြညြော သင်ယူမလ့်လြော ခ ွင့်် မျ ြော ်းြါ ဆ ံို်းရံှု်းမ သည်က  ို 

အခ ျက ်အလကစ်စ်တမ််းမျ ြော ်းအရ မတ ွွေ့ရှ ရသည်။  ထ ိုက  ့်သ ိုို့ အင်တ ြော  က ် ပြတ ်မတ ြောက ်ပခ င််း မျ ြော ်းအပြင် အစ ို်းရ၏  

ညွှ ်ကက ြော ်းခ ျက ်ပြင့်် ဆ က ်သွယ်မရ်းမအြော ်ြမရတ ြော မျ ြော ်းမှ သတ င််း က ်ဘ်ဆ  ိုက ်မြါင််း နစှ်ရြော မက ျြော ်က  ို  ြ တခ် ျခ  ့်သည်။  

ထ ိုြ တ ်ခ ျခ  ့်မသြော  က ်ဘ်ဆ  ိုကန်ှစ်ရြော မကျ ြော ် ၏ အမည်စြောရင််းက  ို အစ ို်းရနှင့်် ဆ က ်သွယ်မရ်းမအြော ်ြမရတ ြော မျ ြော ်းမှ 

ထိုတ ်ပြ ်ခ  ့်ပခ င််းမရှ မသြော ်လည််း  တ ရြော ်း င်သတ င််းဌ ြော  တ ချ  ျုွေ့ ြါ င်လျ က ်ရှ သည်က  ို မတ ွွေ့ရှ ရသည်။  အဆ  ို်းရ ြော်းဆ ံို်းမှြော 



Covid-19 က မ္ြော့်က ြ်မရြော ဂါ ပြစ်ြွြော်းမ ခ ျ   ်တွင် န ို င်ငံနှင့််အ  ််း ပြည်သူမျ ြော ်းအြော ်းလံို်း က ျ  ််းမြော မရ်း ြညြော မြ်းနှင့်် 

သတ င််းအခ ျက ်အလက ်မျ ြော ်း ပမ ်ပမ ်ဆ  ်ဆ  ်ရရှ န ိုင်ရ ် အမရ်းကက ြီ်းမသြော မကက ြော င့်် အရြ်ဘက ်  အြွ ွေ့အစည််းမျ ြော ်းက  

ရခ  ိုင်ပြည် ယ်နှင့်် ခ ျ င််းပြည် ယ်တ  ိုို့တ ွင် အင်တ ြော  က ် ပြတမ်တ ြော က ်ထြော ်း ပခ င််းက  ို ရြ်ဆ  ိုင််းမြ်းရ ် တ စ ိုက ်မတ ်မတ ်  

မတ ြော င််းဆ  ိုခ  ့်မသြော ်လည််း အစ ို်းရဘကက်  လျ စ်လျ ျူရှု ခ  ့်သည်။ 

 

မ တရွာ ်းဥြ ဖေမ  ွာ ်းက ျို အ သုံ်းပြ ျု ပြ ီ်း အ ဖရ်းယူ မ ််းဆ ီ်းမ ှုမ  ွာ ်း ဆ က ်လက ်လုြ ်ဖဆ ွာ င ်ဖနပခင ််း 

ဒြီမ ိုက မရစြီအစ ို်းရလက ်ထက ်တ ွင် ဆ နဒထိုတ ်မြြော ်မသြော ပြည်သူမျ ြော ်းအြော ်း ဆက ်လက ်ြမ််းဆ ြီ်းမ ပခ င််းသည် 

ယခ င် စစ်အစ ို်းရလက ်ထက ်နှင့််  ထူ်းမပခ ြော ်း ြော်း ြ နှ ြ်မ ဆ  ပြစ် မကက ြော င််းက  ိုသက ်မသပြမ သည်။  ရခ  ိုင်ပြည် ယ်တ ွင်  

အင်တ ြော  က ်ပြတ ်မတ ြောက ်မှု ရြ်ဆ  ိုင််းမြ်းမရ်းမတ ြော င််းဆ  ိုမသြော  မက ျ ြော င််းသြော ်းမျ ြော ်းအြော ်း ြမ််းဆ ြီ်းပခ င််း၊ ပြည်တ ွင််း စစ်  

ရြ်စ မရ်းနှင့်် ပင မ််းခ ျ မ််းမရ်းမတ ြော င််းဆ  ိုမသြော လူငယ်မျ ြော ်းအြော ်း ခင်ွ့်ပြျုခ ျ က ်မမြ်းဘ အမရ်းယူပခ င််း၊  အ စ ို်းရနှင့်် တ ြ်မမတ ြော ်  

အြော ်း ဆ  ်ို့က ျ င်ဆ နဒပြသူမျ ြော ်းအြော ်း ြမ််းဆ ြီ်းအမရ်းယူပခ င််း  စသည်တ  ိုို့က  ို ပြင််းပြင််းထ ်ထ ် လိုြ်မဆ ြော င်မ ဆ  ပြစ်  

မကက ြော င််းမတ ွွေ့ရသည်။   ထ ိုို့ပြင် တ  ိုင််းရင််းသြော ်းအမရ်းမပြြော ဆ  ိုရြော တ ွင်လည််း ယခ င်အစ ို်းရ လက ်ထက ်က  ့်သ ိုို့ ထ လွယ် 

ရှလွယ် ပြစ်မ ဆ  ပြစ်မကက ြော င််းက  ို ‘က ရင့််အြောဇြော  ည်မ ို့’ ဟို  ဆနဒပြြွ တွင် သံို်းစွ ခ  ့်သပြင့်် ြမ််းဆ ြီ်းခ ံရမသြော  

မ ြော ်အို ််းလှ အမှုတ ွင် မတ ွွေ့န ိုင်သည်။   

အလြော ်းတ ူ သတ င််းမြီဒြီယြော လွတ ်လြ်ခ ွင့််တ ွင်လည််း သတ င််းရယူပခ င််းအတ ွက ် သတ င််းသမြော ်းမျ ြော ်းက  ို 

မတ ရြော ်းအသင််းမျ ြော ်းအက ်ဥ ြမဒ၊ အကက မ််းြက ်မှုတ  ိုက ်ြျ ကမ်ရ်းဥ ြမဒ  တ  ိုို့အြါအ င် ြိုဒ်မအမျ  ျု်းမျ  ျု်းပြင့််  ြမ််းဆ ြီ်း 

အမရ်းယူပခ င််း၊  ရခ  ိုင်ပြည် ယ် အင််းဒင်မက ျ ်းရ ြောလသူတ ်မှုထိုတ ်မြြော ်မှုမကက ြော င့်် ရ ိုကတ် ြော သတ င််းမထြောက ်၂ ဦ ်း က  ို န ိုင်ငံ  

မတ ြော ် လ  ျုွေ့ ကှ ်အကဥ် ြမဒ ပြင့်် တ ရြော ်းစွ ဆ  ိုခ ံရပခ င််းတ  ိုို့သည် ဒြီမ ိုက မရစြီ၏  ြင်မအမပခခ ံအိုတ ်ပမစ်က  ို ရ ိုကခ် ျ  ျု်းမ  

သက  ့်သ ိုို့ ပြစ်မ သည်။  

အထက ်ြါအချ က ်အလက ်မျ ြော ်းက  ို ကက ည့််ပခ င််းအြော ်းပြင့််   NLDအစ ို်းရသည် လူူ့ရြ ိုင်ခ ွင့်် ၏  အမပခခ ံပြစ်မသြော  

လွတ ်လြ်စွြောထိုတ ်မြြော ်မပြြောဆ  ိုခ ွင့််၊ ဒြီမ ိုက မရစြီအိုြ်ခ ျ ျုြမ်ရ်း စ စ်၏ အဓ ကအစ တ ်အြ ိုင််းပြစ်မသြော  လွတ ်လြ်စွြော  

စိုမ ်းခ ွင့််၊ လွတ ်လြ်စွြောစြီတ  ််းလှည့််လည်ခ ွင့််နင်ှ့် သတင််း မြီဒြီယြော လွတ ်လြ်ခ ွင့််တ ိုို့အမြေါ် အမရ်းကက ြီ်းသည်ဟို  

သမဘြော မထြော ်းဘ  လျ စ်လျ ျူရှု ြ နှ ြ်မ ဆ  ပြစ်မကကြော င််း မတ ွွေ့ရှ ရ မြသည်။   

အသံအြွ ွေ့၏  Researcher တ စဥ် ြီ်းပြစ်သည် မြ ်ဆ ိုပြည့််အ မ်က  “ လက ်ရှ အစ ို်းရလက ်ထက ်မှြော  

လွတ ်လြ်စွြောထိုတ ်မြြော ်မပြြောဆ  ိုခ ွင့််  ို့ြတ ်သက ်ပြြီ်း   အစ ို်းရ၊ စစ်တြ်  ို့ ရ တ ြ်ြွ ွေ့တ  ိုို့ကမ  ြ နှ ြ်မှုမတ ွလိုြ်ခ  ့်တြောက  ို  

မတ ွွေ့ရတ ယ်။  သတ င််းမြီဒြီယြော လွတ ်လြ်ခ ွင့််  ို့ြတ ်သက ်ပြြီ်းမတ ြော ့်လည််း  သတ င််းသမြော ်းမတကွ  ို  အကက မ််းြက ်မှု  

တ  ိုက ်ြျက ်မရ်းဥ ြမဒ လ ို ပြင််းထ ်တ ့်ဥ ြမဒ မတ ွ  ို့  တ ရြော ်းစွ လြော တ ြော မျ  ျု်းမတ ွထ  မတ ွွေ့ရတ ယ်။ ဒြီလ ိုမျ  ျု်းမတ ွ

ဆ က ်မပြစ်ြ ိုို့ လြော မယ့််မရ ်းမက ြောက ်ြွ မှြော ဒြီအခ ွင့််အမရ်းမတကွ  ို ပမ င့််တင်မြ်းန ိုင်မယ့်် အြော မခ ံမြ်းန ိုင်မယ့််  ြါတ ြီ မတ ွ  

အမျြော ်းကက ြီ်းရှ လြော ြ ိုို့လ ိုြါတ ယ်။ ” ဟို  မပြြော ဆ  ို သည်။ 

 

တ  က ်တန်ွိုးချက ် 

 ဒီမ  က ရရစီစနစ်၏ အရပခ ခအံ တ ်ပမစ်ပြစ်သည ် လွတ ်လြ်စွွာ ထ တ ်ရြွာရ်ပြွာ ဆ   ခ ွင က်   ြင် အစ  ိုးရက 

အက ွာ အက ွယ်မရြိုးန  င်လျှင် ပြည်သူလူထ ၏ အပခွာ ိုးရသွာ လူူ့အခ ွင ် အရရိုးဆ ံ ိုးရံှုိုးမှုမျ ွာ ိုးက    အကွာ အက ွယ်ရြိုးန  င်ရန ်



ြ  မ  ခ ကခ် ဲ သွွာိုးြါလ မ ်မည်။ လွတ ်လြ်စွွာရပြွာဆ   ခ ွင ်မရ  ရသွာ အသ  က ်အဝန်ိုးသည် တ ရွာိုးမျှတ မှု က င်ိုးမဲ ရသွာ၊ 

အက ျ င ်ြျက ်ပခ စွာိုးမှု ထူရပြွာ ရသွာ အရပခ အရနမျွာ ိုးက   သွာ ဦ ိုးတ ည်ရစြါသည်။ လက ်ရ  အစ  ိုးရသကတ် မ်ိုး သည် 

( ၄)နှစ် ဖက  ွာ ်လွာခ  ့်ပြီ်း  ၂၀၂၀ဖရ ်းဖက ွာက ်ြွ သည်လည််း  မကက ွာ မီစတင်ဖတ ွာ ့်မည်ပ စ်သည့််အတကွ ်  လွှတ ်ဖတ ွာ ်  

အဖနပ င့််လည််း  ဥ ြဖေ ပြင်ဆ င်ရန်  လုံဖလွာက ်သည့််အခ  ျိန်  မက  န်ရှျိဖတွာ ့်ဖြ။  

အမ  ျုျိုးသ ျိုးဒီမ ိုက ရေစီအဖ  ွဲ့ခ  ျုပ၏် လွှတရ်တ  က်  ိုယ်စ ျိုးလှယ်အရေအတ  က ်အေ ၄င်ျိုးတ  ိုေ့ထံတ  င် (ဖ  ွဲ့စည်ျိုးပံို 

အရ ခ ခ ံဥ ပရဒမှလ  ၍) အ ခ ျိုးဥ ပရဒ မ  ျိုးက  ို  ပင်န ိုင်၊ ဖ ကန် ိုင်၊ အသစ် ပဌ   ်ျိုးန ိုင်သညဲ့် အမပခ အမ က  ို ရရှ ထြော ်း 

ခ  ့်မသြော ်လည််း လွတ ်လြ်စွြောထိုတ ်မြြော ်မပြြော ဆ  ိုခ ွင့််နင်ှ့်ြတသ်က ်မသြော  ဥ ြမဒမ ပြြော င််းလ မရ်းက  ို  ထ မရြောက ်စွြော  

လိုြ်မဆ ြော င်ခ  ့် ပခ င််း မရှ မခ ျ ။  

အဆ  ိုြါအမပခ အမ အမြေါ်တ ွင် အသံအြွ ွေ့၏ Researcher တ စ်ဥ ြီ်းပြစ်သူ မထက ်ထကမ်ဇြော ်က  

“ ပမ ်မြော န ိုင်ငံရ ွေ့ ဒြီမ ိုက မရစြီက  ို မြြော ်မဆြော င်မြ်းမယ်ဆ  ိုပြြီ်း  တ က ်လြောတ  ့်အစ ို်းရတ စ်ရြ်အမ   ို့  အခ ိုလ ိုလွတ ်လြ်စွြော  

ထိုတ ်မြြော ်  မပြြောဆ  ိုခ ွင့်က်  ို  ြ နှ ြ်ခ ျ ျုြခ် ျ ယ် က  ိ်ု့သတ ်မ တ ြော ဟြော  အမပြြော   ို့လက ်မတ ွွေ့မညြီမကက ြော င််းပြမ ြါတ ယ်။ သူတ  ိုို့ 

မပြြော မပြြော မ တ  ့်  ဒြီမ ိုက မရစြီဆ  ိုတြောက မရြော  ဘယ်လ ိုစနံှု ််းမတ ွ  ို့တ  ိုင််း တ ြောတ ြော လ ၊  က  ိုယ်လ ိုသလ ိုအဓ ြပါယ်ြွင့််မ  

သလြော ်းဆ  ိုတြော မမ်းခ ွ ််းထိုတစ်ရြော ြါြ ။ ” ဟို မှတခ် ျက ်ပြျုခ  ့်သည်။ 

ထ ိုေ့ ပင် အသံအြွ ွေ့၏  အမှုမဆ ြော င်ဒါရ ိုက ်တ ြော မမြော င်မဆ ြော င််းခက လည််း  “အစ ိုျိုးေအရပေါ် ရဝဖ ်ရ ပ   ို မှုမတ ွ၊ 

သတ င်ျိုးရေျိုးသ ျိုးမှု မတ ွ  ို့ြတ ်သက ်ပြြီ်း တ ေ ျိုးစ    ိုထ ျိုး တ ြော မတ ွက  ို အပမ ်ဆ ံို်း ပ ်လည်ရိုတ ်သ မ်ျိုးသငဲ့်ပပီျိုး ရထ င်ဒဏ ်  

ခ  မှတခ် ံထ ျိုးေသူမ  ျိုးက  ိုလည်ျိုး အ မ ် ံိုျိုး ပ ်လွှတ ်ရပျိုးသ င့််ြါတ ယ်။ ရ  က ်ရ  င် ဖစ်ရပေါ် လ ဦ ျိုးမ ယ့်် ရဝဖ ်မှု မတ ွ  

က  ိုလည်ျိုး အြော ဏ ြော ြ ိုင်မတအွမ   ို့ စ တ်ေှည်သည်ျိုးခ ံပပီျိုး သရ  ထ ျိုးကက ီျိုးစ     ျိုးရထ င်ရပျိုးသငဲ့် တ ယ်။ အထူျိုးသ ဖငဲ့် 

သတ င်ျိုးမီဒီ ယြော မတ ွရ ွေ့ ရေျိုးသ ျိုးရဖ ် ပမှု မတ ွအမြေါ် မရက  လည်တ ြော မတ ွရှ ရင် သတ င်ျိုးမီဒီယ  ရက  င်စြီကမ တ ငဲ့် 

ည  န ှုင်ျိုးရ  င်ေ က ် တ  ့်  ည်ျိုးလမ််းက  ိုြ  က  ငဲ့်သံိုျိုးသငဲ့် ြါတ ယ်။”  ဟို  တ  ိုကတ် ွ ််းမပြြော ကက ြော ်းခ  ့် သည်။ 
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