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မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်မြစ်ပွာွားနနသည့်် လ ့်အခွင့််အန ွားအနမခအနနြျာွားနငှ့်စ်ပ်လျဉွား၍ 

ကျငွ်ားပနသာ လ ့်အခွင့်အ်န ွားနကာငစီ်၏ နစ်ှဆယ့််က ိုွားခိုနမြာက် အထ ွားအစည်ွားအန ွား 

 
မြန်ြာန ိုငင် ံလ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး အရမခအရနဆ ိုင ်ာ ကိုလသြဂ္ဂအထ ေးက ိုယ်စာေးလှယ်  

Tom Andrews ၏ ထိုတမ်ြန်ချက် 

ဂ္ျျီနျီဗာမြ  ြို့၊ ရေရော်ဝါ ျီလ ၁၂  က်၊ ၂၀၂၁ ခိုနစှ် 

 
 

ြဒြ်ဥကက ဋ္ဌနငှ့်် ကိုလသြဂ္ဂလ ့်အခွင့််အန ွားနကာငစီ်၏ ဂ္ိုဏသ်န ရှ အြွ ွဲ့ ငြ်ျာွားခငဗ်ျာွား 

 
အချ နက် ိုက်မြစ်လနှသာ ဤအထ ွားအစည်ွားအန ွားပွ က ို ကျငွ်ားပနပွားသည့််အတွက် 

နကျွားဇ ွားတငပ်ါသည်ခငဗ်ျာ။  

 
န ဒါန်ေး - အရ ေးယ ရဆာင ွ်က်ြှုတစ်ခိုမြ လိုြ် န် လ ိုအြ်ရနမခငေ်း 

 
ဤအစည်ွားအန ွားပွ အာွား ကျငွ်ားပမခငွ်ားမြင့်် လက်ခံန ိုငြ်ွယ်ြရှ နသာ၊ တ ာွားြ ငန်သာ 

လိုပ် ပ်ဟို ဆီနလျာ်စွာ နမပာဆ ိုန ိုငသ်ည့်် ြျှတစွာ န ွွားနကာကတ်ငန်မြ ာက်ခံထာွား သည့်် 

အစ ိုွား နငှ့်် ၎ငွ်ား၏ ြျှတစွာ န ွွားနကာက်တငန်မြ ာက်ခံထာွား သည့်် နခါငွ်ားနဆာငြ်ျာွားအာွား 

အာဏာသ ြ်ွားြှုအနပေါ် ဤနကာငစီ်၏ အမြငသ်န ာထာွားနငှ့််ပတ်သက်၍ အန ွားပါနသာ 

 ပ်တည်ချက်က ို မပသလ ိုက်မခငွ်ားပငမ်ြစ်သည်။ 

 
လ ့်အခွင့််အန ွားနကာငစီ်အနနနငှ့်် အထ ွားအစည်ွားအန ွားပွ က ို နခေါ်ယ ကျငွ်ားပသည်ြှာ 

ဤအကက ြ်သည် ၂၉ ကက ြ်နမြာက်မြစ်ပါသည်။ ၂၇ ကက ြ်နမြာက် 

အစည်ွားအန ွားသည်လည်ွား မြနြ်ာတပ်ြနတာ်၏ ၎ငွ်ားတ ို ့်လ ြျ  ွားအချငွ်ားအချငွ်ားအနပေါ် 

ကျ ွားလွနခ် ့်နသာ တ ာွားြ ငလ်ိုပ် ပ်ြျာွားက ို နဆွွားနနွွား န ်

ကျငွ်ားပခ ့်မခငွ်ားမြစ်န ကာငွ်ားက ိုလည်ွား သတ မပ ြယွ်မြစ်ပါသည်––ထ ိုမြစ် ပ်တွငြ်  
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ရ ိုဟငဂ်္ျာတ ိုငွ်ား ငွ်ားသာွားလ နည်ွားစိုြျာွားအနပေါ်  ကြ်ွား က တ် က်စက်ယိုတ်ြာနသာ 

မပစ်ြှုအနမြာက်အြျာွားက ို ကျ ွားလွနခ် ့်မခငွ်ားမြစ်သည်။ 

 
တစ်နည်ွားဆ ို လျှင ်“တပ်ြနတာ်” ဟိုနခေါ်နသာ မြနြ်ာ့်စစ်တပ်၏ 

နခါငွ်ားနဆာငြ်ျာွားအနနနငှ့်် ၎ငွ်ားတ ို ့်သည် ၎ငွ်ားတ ို ့်က ိုယ်တ ိုငန် ွားဆွ ထာွားနသာ ဥပနဒြျာွားနငှ့်် 

န ိုငင်နံတာ်ဥပနဒြျာွား၏ အထက်၌ရှ သည်ဟ နသာ အတတဆနသ်ည့်် ယံို ကည်ချက်က ို 

ထငထ်ငရ်ှာွားရှာွားမပသခ ့်သည်ြှာ ဤအကက ြ်သည် ပထြဆံိုွားအကက ြ်ြဟိုတ်နတာ့်နပ။ 

 
ထ ို ့်န ကာင့်် တပ်ြနတာ်နခါငွ်ားနဆာငြ်ျာွားအနနနငှ့်် ၎ငွ်ားတ ို ့်သည် ဥပနဒ၏ အထက်၌ 

ြရှ န ကာငွ်ား၊ မြနြ်ာမပည်သ မပည်သာွားြျာွားနငှ့်် ကြဘာသ ကြဘာသာွားြျာွားကလည်ွား ထ ိုက ့်သ ို ့် 

ဥပနဒနငှ့်ဆ်န် ့်ကျငန်သာ၊ ရှုတ်ချမပစ်တငထ် ိုက်နသာ လိုပ် ပ်ြျာွားက ို 

လက်ခံြည်ြဟိုတ်န ကာငွ်ား နာွားလညသ်န ာနပါက် န ်အလွနအ်န ွားကကီွားသည်ဟို 

ကျွန်ိုပ် ယံို ကည်ပါသည်။ 

 
မြနြ်ာမပည်သ မပည်သာွားြျာွားသည် ဤမြစ် ပ်က ို 

၎ငွ်ားတ ို ့်ထီွားတည်ွား ငဆ် ိုငန်န မခငွ်ားြဟိုတ်န ကာငွ်ား၊ ၎ငွ်ားတ ို ့်အာွား ကြဘာြှ 

နြ့်နပျာက်ထာွားမခငွ်ားြရှ န ကာငွ်ားက ို နာွားလည်သ ရှ  နလ်ည်ွား ထပ်တ ထပ်ြျှပင် 

အန ွားကကီွားပါသည်။ ဤအြွ ွဲ့အစည်ွားနငှ့်် န ိုငင်တံကာအသ ိုက်အ နွ်ားသည်လည်ွား ဤက ့်သ ို ့် 

အနတ ာယ်ကကီွားြာွား၍ အက အညီလ ိုအပ်နနနသာအချ နြ်ျ  ွားတွင ်

မြနြ်ာမပည်သ မပည်သာွားြျာွားနငှ့် ်အတ တကွ  ပ်တည်သွာွားြည်မြစ်ပါသည်။  

 
 
အာဏာသ ြ်ေးြှုနငှ်ူ့ ေွ ြို့စည်ေးြံိုအရမခခံဥြရဒ 

 
န ို င ်ာလ ၈  က်တွင ်ကျငွ်ားပခ ့်နသာ န ွွားနကာက်ပွ ၌ ြ ြသြာြှုအြျာွားအမပာွား 

ရှ နနန ကာငွ်ား စွပ်စွ ချက်ြျာွားမပ လိုပ်၍ န ိုငင်အံာွား ကာကွယ်ြှုနပွားမခငွ်ားဟို 
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အနယာငန်ဆာငက်ာ နဆာင ွ်က်ခ ့်နသာ အာဏာသ ြ်ွားြှုအန ကာငွ်ားက ို နဆွွားနနွွား န ်

ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ယနန ့် ဤနန ာသ ို ့် န ာက်ရှ နနမခငွ်ားမြစ်ပါသည်။ 

 
ြဒြ်ဥကက ဋ္ဌခငဗ်ျာွား… န ွွားနကာက်ပွ ြ ြြှနြ်ှုြျာွား ရှ နနခ ့်သည်ဆ ိုလျှငပ်င ်တ ိုငွ်ားမပည်က ို 

အန ွားနပေါ်အနမခအနနန ကညာမခငွ်ား၊ အ ပ်သာွားအစ ိုွား နခါငွ်ားနဆာငြ်ျာွားက ို 

ြြ်ွားဆီွားမခငွ်ားနငှ့်် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ နပေါ်ထွနွ်ားစ ဒြီ ိုကန စီအာွား ြျက်ဆီွား န ်

ကက  ွားပြ်ွားမခငွ်ားတ ို ့်က ို မပ လိုပ် နအ်တကွ် ကျ  ွားန ကာငွ်ားဆီနလျာ်ခ ိုငလ်ံိုြှု လံိုွား ြရှ ပါ။ 

 
အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား သည် ၎ငွ်ားတ ို ့်က ိုယ်တ ိုင ်ြ  ကြ်ွားန ွားဆွ ခ ့်နသာ ၂၀၀၈ 

ြွ ွဲ့စည်ွားပံိုအနမခခံဥပနဒအတွငွ်ား၌ မပဋ္ဌာနွ်ားထာွားသည့်် န ိုငင်နံတာ်အာွား 

ထ ြ်ွားသ နွ်ားမခငွ်ားဆ ိုင ်ာ လ ိုအပ်ချက်ြျာွားက ို လ ိုက်နာ နပ်င ်ပျက်ကွက်ခ ့်ပါသည်။ 

ဤအာဏာသ ြ်ွားြှုသည် ြည်သည့််ရှုနထာင့််ြှ ကည့််လျှငြ်ဆ ို အြှနတ်ကယ် 

ဥပနဒနငှ့််ဆန် ့်ကျငန်သာ လိုပ် ပ်မြစ်ပါသည်။ န ိုငင်တံကာအသ ိုက်အ နွ်ားသည် 

ဤတ ာွားြ ငန်သာ အစ ိုွား စနစ်က ို အသ အြှတ်မပ  န ်မငငွ်ားဆန ်ြည်မြစ်ပါသည်။  

 
 
အာဏာသ ြ်ေးမခငေ်းအရြေါ် မြည်သ မြည်သာေးြျာေး၏ တံို ူ့မြန်ြှု  

 
ကျွန်ိုပ်၏ နလ့်လာချက်ြျာွား၊ အ ကံဉာဏ ်ယ ြှုြျာွားနငှ့်် နဆွွားနနွွားချက်ြျာွားအ  

အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား အာွား ဆန် ့်ကျငမ်ခငွ်ားြျာွားသည် အရှ နအ်ဟိုနမ်ပငွ်ား၍ ကွ မပာွားစံိုလငန်သာ 

မြနြ်ာမပည်သ မပည်သာွားြျာွား တစ်ခ နက် ပါ င ်ကန ကာငွ်ား ထငရ်ှာွားသည်။  

 
အသက်အ ွယန်ငှ့်် နနာက်ခံ နွ်ားကျငအ်ြျ  ွားစံို၍ သနန ဋ္ဌာနခ် ိုငလ်ံိုနသာလ ြျာွား ပါ ငသ်ည့်် 

ကကီွားြာွားနသာ လ အိုပ်စိုြျာွား ၎ငွ်ားတ ို ့်၏ ဒြီ ိုကန စီ၊ လ ့်အခွင့််အန ွားနငှ့်် 

၎ငွ်ားတ ို ့် ငန်သွွားြျာွား၏ အနာဂ္တ်က ို ကာကယွ် နအ်တွက် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လြ်ွားြျာွားအနပေါ် 
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ချီတက်ဆနဒမပနနသည့်် ဗီဒယီ ိုြှတ်တြ်ွားက ို မြင ်သည်ြှာ အြှနတ်ကယ်ပင ်

စ တ်ဓာတ်တက်ကကစ ာနကာငွ်ားပါသည်။ 

 
ဗိုဒဓ ာသာ င ်ိုနွ်ားကကွီားြျာွားနငှ့်် အစစလာြ် ိုနွ်ားနတာ်ကကီွားြျာွား န ွားချငွ်ားယှဉလျက် 

ချီတက်နနမခငွ်ား၊ ဆ ာ နြ်ျာွားနငှ့်် သ နာမပ ြျာွား၊ နဆာက်လိုပ်န ွားလိုပ်သာွားြျာွား၊ 

 ဏလ်ိုပ်သာွားြျာွားနငှ့်် ဆ ာဆ ာြြျာွား စသည့်် ကဏ္ဍြျ  ွားစံိုြှ အစ ိုွား အြှုထြ်ွားြျာွား 

သပ တ်နြှာက်၍ ချီတက်ဆနဒမပနနမခငွ်ား၊ က င၊် ချငွ်ား၊ ရှြ်ွား၊ ကချငန်ငှ့်် အမခာွားနသာ 

တ ိုငွ်ား ငွ်ားသာွားလ ြျ  ွားြျာွား၊ ငယ် ွယ်သ ြျာွားနငှ့်် သက်ကကီွား ွယ်အ ိုြျာွား၊ ထ ို ့်မပင ်

  ြျာွားြှလည်ွား ဆနဒမပသ ြျာွားနငှ့်် လာန ာက်ပ ွားနပါငွ်ားမခငွ်ား အစရှ နသာ ပံို  ပ်ြျာွားနငှ့်် 

ဗီဒယီ ိုြျာွားက ို နတွွဲ့ မြငခ် ့် ပါသည်။ 

 
မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို ယနန ့်အချ နတ်ွင ်စည်ွားလံိုွားညီညာဆံိုွားအမြစ် မြငန်တွွဲ့ မခငွ်ားမြစ်ပါသည်။ 

ထ ိုသ ို ့်မြငန်တွွဲ့ မခငွ်ားန ကာင့်် နြျှာ်လင့််ချက်ြျာွား မပည့်် လာပါသည်။ 

 
လွနခ် ့်နသာ ဆယ်စိုနစ်ှြျာွားအတွငွ်ား ဒြီ ိုကန စီအန ွားနဆာင ွ်က်သ ြျာွားအာွား 

အစိုလ ိုက်အမပံ လ ိုက် သတ်မခငွ်ား၊ န ွှေ ါန ာငသ်ကကနွ်ားြျာွားရံို၍ ဆနဒမပနနနသာ 

 ိုနွ်ားကကီွားြျာွားအာွား သတ်မြတ်မခငွ်ား၊ ြ ကာနသွားြီက 

ရ ိုဟငဂ်္ျာတ ိုငွ်ား ငွ်ားသာွားလ နည်ွားစိုြျာွားအနပေါ် ကျ ွားလွနခ် ့်သည့်် နမပာ က်စ ာြရှ နအာင ်

 ကြ်ွား က တ် က်စက်ယိုတ်ြာနသာ လိုပ် ပ်ြျာွားအပါအ င် တပ်ြနတာ်၏  က်စက်စွာ 

တံို ့်မပနန် ိုငစွ်ြ်ွားအန ကာငွ်ားက ို သ နသာ်လည်ွား မြနြ်ာမပည်သ မပည်သာွားြျာွားသည် 

တပ်ြနတာ်အာွား  ွတ် ွတခ်ျံွချံွ ဆန ့်က်ျငန်န ကမခငွ်ားမြစ်ပါသည်။ 

 
လ ြဆနန်သာ နှ ြ်နငှွ်ားဖြ  ခွငွ်ားြှုြျာွားနငှ့်် ၎ငွ်ားတ ို ့်အနပေါ် အသံိုွားမပ ခ ့်နသာ 

အလ ိုအနလျာက်စနစ်နငှ့်် လက်နက်ြျာွားက ို ပဓာနြထာွား   ဆနဒမပပွ ြျာွားသည် 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ  ာနပါငွ်ားြျာွားစွာနသာ ဖြ  ွဲ့နယ်ကကီွား၊ ဖြ  ွဲ့နယ်ငယ်ြျာွားတွင ်
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အလျှ  လျှ  နပေါ်နပါက်လျက်ရှ ပါသည်။ ဆန် ့်ကျငက်န် ့်ကွကန် ွားလှုပ်ရှာွားြှုြျာွားသည် 

ကကီွားသထက် ကကီွားြာွားလာဖပီမြစ်ပါသည်။  

 
 
အာဏာသ ြ်ေးြှုအမြျီေး စစ်တြ်၏ ေ နှ ြ်ချ ြ်ချယ်ရသာ လိုြ် ြ်ြျာေး 

 
စည်ွားလံိုွားညီညွတ်နသာ လ စိုြျာွား၏ အ ကြ်ွားြြက် ဖင ြ်ွားချြ်ွားစွာ ဆနဒမပြှုြျာွားအနပေါ် 

  ြျာွားနငှ့်် လံိုမခံ န ွားတပ်ြွ ွဲ့ြျာွား၏ တံို ့်မပနြ်ှုသည် ကန် ့်သတ်မခငွ်ား၊ ဖခ ြ်ွားနမခာက်မခငွ်ားြှနန၍ 

နသွွားနမြကျနစသည့််လိုပ် ပ်အထ  န ာက်ရှ ခ ့်ဖပီမြစ်သည်။ 

မြနြ်ာမပည်သ မပည်သာွားြျာွားနငှ့်် ကြဘာအနှံ ့်ြှ လ အြျာွားသည် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ 

လြ်ွားြြျာွားနပေါ်ြှ ထွက်နပေါ်လာနသာ လ ြဆနသ်ည့်် ပံို  ပ်ြျာွားနငှ့်် ဗီဒယီ ိုြျာွား– 

အဓ ကရိုဏွ်ားထ နွ်ား လက်နက်ပစစည်ွားြျာွားအမပည့််ရှ သည့်် ြျာွားမပာွားလှစွာနသာ 

လံိုမခံ န ွားတပ်ြွ ွဲ့စစ်န ကာငွ်ားြျာွားက အ ကြ်ွားြြက်ဆနဒမပသ ြျာွားက ို   ိုငွ်ားထာွားမခငွ်ား၊ 

လ အိုပ်ထ သ ို ့် န အနမြာက်ြျာွားမြင့်် ပစ်ခတ်နနမခငွ်ား၊ နနမပည်နတာ်၌ 

လက်နက်စ ိုွားစဉွားြျှြရှ သည့်် အြျ  ွားသြီွားငယ်တစ်ဦွားသည ်

အမခာွားအ ကြ်ွားြြက်ဆနဒမပသ ြျာွားနငှ့််အတ   ပ်လျက်ရှ နနစဉ ဦွားနခါငွ်ားတည့််တည့််သ ို ့် 

နသနတ်မြင့်် ပစ်ခတ်ခံ သည့်် မြစ် ပ်အပါအ င ်ဆနဒမပသ ြျာွား နသနတ်မြင့်် 

ပစ်ခတ်ခံ မခငွ်ား စသည့််တ ို ့်က ို တစ် က်ဖပီွားတစ် က် ထ တ်လန် ့်တ ကာွားမြင့်် 

 ကည့််ရှုနန ပါသည်။ 

 
မြနြ်ာ့်လံိုမခံ န ွားတပ်ြွ ွဲ့ြျာွားသည် ဆနဒမပသ ြျာွားအနပေါ်တွင ်အသက်နသနစန ိုငန်သာ 

ကျည်အစစ်ြျာွားက ို အသံိုွားမပ ခ ့်န ကာငွ်ား အစီ ငခ်ံစာြျာွားနငှ့်် 

ြှတ်တြ်ွားဓာတ်ပံိုသက်နသြျာွား ထွက်နပေါ်လာလျက်ရှ ပါသည်။ ဤအ ကြ်ွားြက်ြှုသည် 

န ိုငင်တံကာဥပနဒက ို ချ  ွားနြာက်မခငွ်ားမြစ်သည်။ 
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အကကငွ်ားြ ့်အာဏာရှငဆ်နန်သာ အကျဉွားချမခငွ်ားနငှ့်် ဖခ ြ်ွားနမခာက်မခငွ်ားြျာွားက ိုလည်ွား 

နတွွဲ့ ရှ နန ပါသည်။ န ိုငင်နံ ွားနခါငွ်ားနဆာငြ်ျာွားက ိုသာ ပစ်ြှတ်ထာွားသည်ြဟိုတ်   

လ ့်အသ ိုက်အ နွ်ားြျာွား၊ အ ပ် က်လ ့်အြွ ွဲ့အစည်ွားနခါငွ်ားနဆာငြ်ျာွားက ိုပါ 

ပစ်ြှတ်ထာွားနနန ကာငွ်ား နတွွဲ့ သည်။ ကွ မပာွားစံိုလငန်သာ တ ိုငွ်ား ငွ်ားသာွားြျာွားနငှ့်် 

 ာသာန ွားအြွ ွဲ့အစည်ွားြျာွားအ ကာွားတွင ်လ ြှုန ွားသဟဇာတမြစ်ြှုနငှ့်် 

နပါငွ်ားစည်ွားညီညွတ်ြှုတ ို ့်က ို တည်နဆာက် န ်ကက  ွားပြ်ွားလျက်ရှ နသာ 

အ ပ် က်လ ြှုအြွ ွဲ့အစည်ွားတစ်ခို၏ နခါငွ်ားနဆာင်တစ်ဦွားနငှ့် ်ြ ကာခငက် 

ဆက်သွယ်စကာွားနမပာခ ့်ပါသည်။ ထ ိုသ ို ့်ကက  ွားပြ်ွားြှုြျာွားန ကာင့်် ထ ိုနခါငွ်ားနဆာငအ်ာွား 

တပ်ြနတာ်ြှ အနတ ာယ်အမြစ် ယ ဆလ ိုက်ပံို သည်။ အာဏာသ ြ်ွားြှုဖပီွားနနာက် ြနက် ၂ 

နာ ီ နွ်ားကျငတ်ွင ်  အ ာရှ ြျာွားသည် ထ ိုသ ၏ ဇနွီား၊ အနြနငှ့််  ငန်သွွားနစ်ှဦွားဆီသ ို ့် 

လာန ာက်ခ ့်သည်။ ထ ိုသ အ ြ်တွငြ်ရှ န ကာငွ်ားက ို သ ၏ဇနွီားြှ နမပာလ ိုက်နသာအခါ 

(သ သည် ပစ်ြှတ်ထာွားခံ န ိုငန် ကာငွ်ား သ နသာန ကာင့်် အ ြ်ြှ 

တ ြ်ွားနရှာငသ်ွာွားမခငွ်ားမြစ်သည်)   ြျာွားသည် သ ြအာွား စစ်နဆွားနြွားမြနွ်ား၍ သ ြ၏ 

အြျ  ွားသာွားက ို ရှာနတွွဲ့နသာအခါတွင ်ြြ်ွားဆီွားထ နွ်ားသ ြ်ွားခ ံြည်မြစ်န ကာငွ်ား 

နမပာ ကာွားခ ့်သည်။ 

 
လက်ရှ  ရှ ထာွားနသာ သတငွ်ားအချက်အလက်ြျာွားအ  စစ်အာဏာသ ြ်ွားြှုက ို 

န ကမငာချ နြှ်စတငဖ်ပီွား အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား သည် အစ ိုွား အ ာရှ ြျာွားနငှ့် ်

အ ပ် က်အြွ ွဲ့ ငြ်ျာွား ၂၂၀ ဦွားထက်ြနည်ွားက ို 

ြြ်ွားဆီွားထ နွ်ားသ ြ်ွားထာွားန ကာငွ်ားသ  သည်။ ၎ငွ်ားတ ို ့်တွင ်န ိုငင်နံတာ်၏အတ ိုငပ်ငခ်ံပိုဂ္ဂ  လ် 

နဒေါ်နအာငဆ်နွ်ားစို ကည်၊ န ိုငင်နံတာ်သြမတ ဦွား ငွ်ားမြင့်န်ငှ့် ်

မပည်နထာငစ်ိုန ွွားနကာက်ပွ နကာ်ြရှငအ်ြွ ွဲ့ ငြ်ျာွားပါ ငသ်ည်။ အဆ ိုပါ 

ြြ်ွားဆီွားြှုအြျာွားအမပာွားက ို ညအချ နတ်ွင ်အ ပ် တ်  ြျာွားြှ လိုပ်နဆာငခ် ့်မခငွ်ားမြစ်သည်။ 
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အဆ ိုပါလိုပ် ပ်ြျာွားသည် ဥပနဒြ ့်ြြ်ွားဆီွားအကျဉွားချခံ မခငွ်ားြှ ကငွ်ားလွတ်န ိုငန်သာ 

အနမခခံအခွင့်အ်န ွားက ို ချ  ွားနြာက်မခငွ်ားမြစ်သည်။ တပ်ြနတာ်ြှ 

ြြ်ွားဆီွားထာွားသ အာွားလံိုွားက ို ချက်မခငွ်ားလွှေတန်ပွား ြည်။ 

 
အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား ၏ တ  ပ်  ပ် ဖခ ြ်ွားနမခာက်ြှုြျာွားက ို မြနြ်ာြီဒယီာြျာွားသည်လည်ွား 

ခံစာွားနန သည်။   ြျာွားသည် သတငွ်ားနထာက်တစ်ဦွားထက်ြနည်ွားက ို ရ ိုက်နကှ်ခ ့်ဖပီွား 

အမခာွားသတငွ်ားနထာက်ြျာွားကလည်ွား အ ပ် တ ် ြျာွား၏ ဖခ ြ်ွားနမခာက်ြှုနငှ့် ်

ပစ်ြှတ်ထာွားြှုြျာွား  ကံ နန န ကာငွ်ားက ို အစီ ငခ်ံခ ့် ကသည်။ အချ  ွဲ့ ြှာ 

တ ြ်ွားနရှာငပ်ိုနွ်ားကွယန်န က သည်။  

 
အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား သည် န ိုငင်သံာွားြျာွား၏ လွတ်လပ်စွာထိုတ်နြာ်နမပာဆ ိုခွင့်၊် 

သတငွ်ားအချက်အလက် ရှ ခွင့်န်ငှ့် ်က ိုယ်န ွားအချက်အလက်ြျာွားက ို စနစ်တကျြယ်ရှာွား 

ြျက်ဆီွားသည့်် နည်ွားဥပနဒနငှ့် ်ဥပနဒြျာွားက ို အခ ိုငအ်ြာမပဋ္ဌာနွ်ားနဆာင ွ်က်နနသည်။ 

အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား သည် န ိုငင်တံ ှြ်ွားရှ  ဖြ  ွဲ့နယ်အြျာွားအမပာွားတွင ်လ ငါွားဦွားသ ို ့်ြဟိုတ် 

ငါွားဦွားထက်ပ ို၍ စိုရံိုွားမခငွ်ားက ို ပ တ်ပငခ် ့်ဖပီွား ည ၈ နာ ီြှ ြနက် ၄ နာ ီအထ  

ညြထွက် အြ န ့်က် ိုလည်ွား မပဋ္ဌာနွ်ားခ ့်သည်။ နြ့်စ် ွတ်ခ်နငှ့် ်

အမခာွားအက်ပလီနကွားရှငွ်ားြျာွားက ိုလည်ွား ပ တ်ဆ ို ့်ခ ့်သည်၊ အငတ်ာနက်က ိုလညွ်ား လ ိုသလ ို 

မြတ်နတာကခ် ့်ဖပီွား၊ နခတ်ြီနည်ွားပညာက ိုသံိုွားကာ ၎ငွ်ားတ ို ့်၏ 

လြ်ွားန ကာငွ်ားတနလျှာက်တွငရ်ှ သည့်် ြည်သ က ိုြဆ ို ဖခ ြ်ွားနမခာက်၊ နမခာကလ်ှန ့်၊် 

ြြ်ွားဆီွားြည့်် နစာင့် ်ကည့််န ွား န ိုငင်နံတာ်တစ် ပ်အမြစ် မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို မြစ်လာနစြည့်် 

မပငွ်ားထနလ်ှနသာ ဆ ိုင ်ာလံိုမခံ န ွားဥပနဒက ိုလည်ွား န ကညာခ ့်သည်။ ဥပနဒသစ်အ  

အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား သည် ၎ငွ်ားြကက  က်သည့်် သတငွ်ားတငဆ်က်ြှုြျာွားက ို ပ တ်ပငမ်ခငွ်ား၊ 

အငတ်ာနက် နန်ဆာငြ်ှုြျာွားက ို ကန ့်သ်တ်မခငွ်ားနငှ့် ်နဒတာအချက်အလက်ြျာွားက ို 

 ကာွားမြတ် ယ မခငွ်ားစသည်တ ို ့်က ို လိုပ်နဆာငလ်ာန ိုငြ်ည်မြစ်သည်။ 
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န ိုငင်တံကာအသ ိုက်အဝန်ေးြှ တိုန ူ့်မြန် ြါြည်။ 

 
ယခိုအချ နတ်ွင ်တပ်ြနတာ်သည် ြြ်ွားဆီွားမခငွ်ား၊ ည ငွ်ားပနွ်ားနှ ပ်စက်မခငွ်ား၊ 

ြျက် ည်ယ ိုဗံိုွားအသံိုွားမပ မခငွ်ား၊ ရ ိုက်နကှ်မခငွ်ား၊ ဒဏ ်ာ နစမခငွ်ား၊ သတ်မြတ်မခငွ်ား 

စသည့််အန ကာက်တ ာွားြျာွားက ို ြျ  ွားနစ့်ချ န ်၎ငွ်ားတ ို ့်လိုပ်န ိုငသ်ြျှက ို 

လိုပ်နဆာငန်နသည်။  

 
သ ို ့်နသာ် ကျွန်ိုပ်နငှ့်စ်ကာွားနမပာဖပီွားသည့်် မြနြ်ာန ိုငင်သံာွားြျာွား 

ပ ိုြ ိုန ကာက်လန ့်သ်ည့််အ ာြှာ  က်စက် ကြ်ွား က တ်ဖပီွား ြ နှ ပ်တတန်သာ 

အာဏာရှငအ်စ ိုွား လက်နအာက် အနြှာငထ်ိုထ သ ို ့် ြ ြ တ ို ့်ဆနဒြပါပ  

မပနသ်ွာွား မခငွ်ားမြစ်ပါသည်။ 

 
လ ့်အခွင့်အ်န ွားနကာငစီ်အြွ ွဲ့ ငြ်ျာွားခငဗ်ျာွား… မြနြ်ာန ိုငင်သံာွားြျာွားက သငတ် ို ့်နငှ့် ်

ကြဘာသ ကြဘာသာွားြျာွားထံသ ို ့် နပွားပ ို ့်နသာ သတငွ်ားစကာွားြှာ ရှငွ်ားလငွ်ားပါသည်။ 

ယခိုမြစ် ပ်ြျာွား ဆက်မြစ်နန၍ ြ ပါ! 

 
အနစာပ ိုငွ်ားက ကျွန်ိုပ်နြာ်မပခ ့်သည့်် လက်ရှ တွင ်ပိုနွ်ားခ ိုနနနသာ တက်ကကလှုပ်ရှာွားသ နငှ့် ်

အမခာွားသ ြျာွားစွာက ကိုလသြဂ္ဂနငှ့် ်အမခာွားသ ြျာွား၏ နထာက်ပံ့်က ညီြှုြျာွားအတွက်  

လှု က်လှ စွာ နကျွားဇ ွားတငရ်ှ န ကာငွ်ား ကျွန်ိုပ်က ို နမပာမပခ ့်ပါသည်။ သ ို ့်နသာ် 

ဤအြွ ွဲ့အစည်ွားထံသ ို ့် နလွားစာွားသြှုနငှ့် ်သ နပွားပ ို ့်လ ိုနသာ စကာွားလံိုွားအတ အကျြှာ  

 
“စာ ွက်တစ် ွကန်ပေါ်က ထိုတ်မပနခ်ျက်တစ်ခိုထက်ပ ို၍ ကျွန်ိုပ်တ ို ့် လ ိုအပ်နနပါသည်။ 

ကိုလသြဂ္ဂထံြှ လက်နတွွဲ့ လိုပ်နဆာငခ်ျက်ြျာွားက ို ကျွန်ိုပ်တ ို ့် လ ိုအပ်ပါသည်။” 

 
ထ ို ့်န ကာင့် ်ယခိုအစည်ွားအန ွားသည် အလွနအ်န ွားကကီွားပါသည်။ ကိုလသြဂ္ဂနငှ့် ်

န ိုငင်တံကာအသ ိုက်အ နွ်ားသည် အလွနအ်န ွားကကီွားနသာ လ ့်အခွင့်အ်န ွားဆ ိုင ်ာ 
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က စစ ပ်ြျာွားအတွက် သတငွ်ားအချက်အလက်၊ ခွ မြာသံိုွားသပ်ြှုနငှ့် ်လြ်ွားညွှေနြ်ှုြျာွားက ို 

ဤနကာငစီ်ထံြှ ြီှခ ိုအာွားထာွားပါသည်။ ထ ို ့်န ကာင့် ်သငတ် ို ့်၏ ဆံိုွားမြတ်ချက်ြျာွားနငှ့် ်

အ ကံမပ ချက်ြျာွားအတွက် အနထာက်အက မပ ြည့်် အချက်အလက်ြျာွားက ို 

အစီ ငခ်ံန ိုင ်န ်ကျွန်ိုပ်အနနနငှ့် ်မြနြ်ာန ိုငင်သံ ို ့် သွာွားန ာက ်န ်

ြလွ ြနသွလ ိုအပ်ပါသည်။ ယခိုအပတ်အနစာပ ိုငွ်ားက မြနြ်ာန ိုငင်သံ ို ့် ကျွန်ိုပ်၏ 

လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့်န်ငှ့်အ်ညီ အန ွားနပေါ်သွာွားန ာက် န ်မြနြ်ာအစ ိုွား ထံသ ို ့် နတာငွ်ားဆ ိုြှုက ို 

ထပ်ြံနြာ်မပခ ့်ပါသည်။ ယခိုနကာငစီ်၊ အြွ ွဲ့ ငန် ိုငင်ြံျာွားနငှ့်် လံိုမခံ န ွားနကာငစီ်သည် 

ကျွန်ိုပ်၏ နတာငွ်ားဆ ိုြှုက ို လက်ခံနပွား န ်အမပငွ်ားအထနန်တာငွ်ားဆ ို ပါြည်။  

 
ကိုလသြဂ္ဂသည် ရှ နငှ့်ဖ်ပီွား နည်ွားလြ်ွားနပါငွ်ားစံိုက ိုသံိုွားမခငွ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

နည်ွားလြ်ွားသစ်ြျာွားက ိုြနတ်ွီားမခငွ်ားမြင့် ်လက်နတွွဲ့လိုပ်နဆာငန် ိုငန်သာ 

စွြ်ွား ည်ရှ န ကာငွ်ားက ို ၎ငွ်ား၏သြ ိုငွ်ားတနလျှာကတ်ွင ်မပသခ ့်ဖပီွားမြစ်သည်။ ထ ို ့်မပင ်

နကာငစီ်၏ လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့်အ် လည်ွား “လ ့်အခွင့်အ်န ွား အသ ပညာမပန ့်ပွ်ာွားနစမခငွ်ားနငှ့် ်

အကာအကွယ်နပွားမခငွ်ားဆ ိုင ်ာ အ ကံမပ ချက်ြျာွားက ိုလိုပ်နဆာင”်သည့်် 

အခွင့်အ်ာဏာရှ သည်။ နကာငစီ်သည် ယငွ်ားအ ကံမပ ချက်ြျာွားက ို လံိုမခံ န ွားနကာငစီ်၊ 

အနထွနထွညီလာခံ၊ အြွ ွဲ့ ငန် ိုငင်ြံျာွားနငှ့် ်ပိုဂ္ဂလ ကအြွ ွဲ့အစည်ွားြျာွားသ ို ့် 

အ ကံမပ နပွားအပ် န ်ထည့််သွငွ်ားစဉွားစာွားန ိုငပ်ါသည်။ ထ ို ့်သ ို ့်လိုပ်နဆာင ်နလ်ည်ွား ကျွန်ိုပ် 

တ ိုက်တွနွ်ားအပ်သည်။  

 
ဆ ိုွား ွာွားနသာ လ ့်အခွင့်အ်န ွားချ  ွားနြာက်ြှုြျာွားက ို အန ွားယ  နအ်တွက် 

ယခငက်အသံိုွားမပ ခ ့်သည့်် နညွ်ားလြ်ွားြျာွားက ို ထည့််သွငွ်ားစဉွားစာွား န ်

ကိုလသြဂ္ဂလံိုမခံ န ွားနကာငစီ်က ို တ ိုက်တနွွ်ားသင့်သ်ည်။ အလာွားတ အနမခအနနြျာွားက ို 

စီြံသည့်် လံိုမခံ န ွားနကာငစီ်ဆံိုွားမြတ်ချက်ြျာွားတွင် ပ တ်ဆ ို ့်အန ွားယ ြှုြျာွား၊ 

လက်နက်န ာငွ်ား ယ်ခွင့်ဆ် ိုင ်ာ ပ တ်ပငြ်ှုြျာွား၊ ခ ီွားသွာွားလာခွင့် ်ပ တ်ပငြ်ှုြျာွားနငှ့် ်

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ  ာဇ တ်ြှုခံိုရံိုွား သ ို ့်ြဟိုတ် အန ွားနပေါ် ခံိုရံိုွားြွ ွဲ့ စစ်နဆွားြှုြျာွား 
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ပါ င်ပါသည်။ ဤန ွွားချယ်စ ာနည်ွားလြ်ွားြျာွားအာွားလံိုွားက ို 

ထည့််သွငွ်ားစဉွားစာွားသင့်ပ်ါသည်။ 

 
လံိုမခံ န ွားနကာငစီ်ြှ တ တ ပပလိုပ်နဆာငခ်ျက်ြျာွားအမပင ်

အနထွနထွညီလာခံအနနနငှ့်လ်ည်ွား အန ွားနပေါ်အထ ွားအစည်ွားအန ွားတစ် ပ် 

နခေါ်ယ န ိုငပ်ါသည်။ ယခငအ်န ွားနပေါ်အထ ွားအစည်ွားအန ွားြျာွားတွင် 

အပစ်အခတ် ပ်စ န ွားြှသည် လက်နကန် ာငွ်ား ယ်ခွင့်ဆ် ိုင ်ာ ပ တ်ပင်ြှုြျာွားနငှ့် ်

ကိုနသ်ွယ်န ွားပ တ်ဆ ို ့်ြှုြျာွားက ို အနထွနထွညီလာခံြှ အ ကံမပ ခ ့်သည်။  

 
အြွ ွဲ့ ငန် ိုငင်ြံျာွားအနနနငှ့်လ်ည်ွား လက်နတွွဲ့လိုပ်နဆာငအ်န ွားယ န ိုငစွ်ြ်ွားရှ သလ ို 

စတငလ်ိုပ်နဆာငန်နဖပီလည်ွားမြစ်သည်။ ဥပြာအာွားမြင့် ်ဤအပတ်တွင ်

အနြ  ကနမ်ပည်နထာငစ်ိုြှ တပ်ြနတာ်၏  ဏ္ဍာန ွားနဒါက်တ ိုငြ်ျာွားက ို 

ပစ်ြှတ်ထာွားနသာ ပ တ်ဆ ို ့်ြှုြျာွားက ို ထိုတ်မပနန် ကမငာခ ့်ဖပီွား နယ ွားဇီလနန် ိုငင်ြှံလည်ွား 

စစ်အာဏာသ ြ်ွားြှုတွင ်တာ နရ်ှ သ ြျာွားက ို ခ ီွားသွာွားလာြှု ပ တ်ပငမ်ခငွ်ားအမပင် 

သံတြနဆ်က်ဆံန ွားြျာွားက ို  ပ်ဆ ိုငွ်ားမခငွ်ားြျာွား မပ လိုပ်ခ ့်သည်။ 

 
အမခာွားအြွ ွဲ့ ငန် ိုငင်ြံျာွားအနနနငှ့်လ်ည်ွား စီွားပွာွားန ွားပ တ်ဆ ို ့်ြှုြျာွား၊ နစ်ှန ိုငင်အံ ကာွား 

လက်နက်န ာငွ်ား ယ်ြှုပ တ်ပငမ်ခငွ်ားြျာွားက ို ချြှတ်မခငွ်ားနငှ့် ်၎ငွ်ားတ ို ့် မြနြ်ာန ိုငင်သံာွားြျာွားက ို 

နထာက်ပံ့်နသာ အက အညီြျာွားသည် အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား ြှတဆင့်ြ်ဟိုတ်ပ  

အ ပ် က်အြွ ွဲ့အစည်ွားြျာွားထံသ ို ့် မြစ်န ိုငပ်ါက တ ိုက်ရ ိုက်န ာက်ရှ နစ န ်

လိုပ်နဆာငသ်င့်န် ကာငွ်ား ကျွန်ိုပ်နြျှာ်လင့်က်ာ တ ိုက်တွနွ်ားအပ်ပါသည်။ ဤနကာငစီ်သည် 

အဆ ိုပါအဆင့်ြ်ျာွားက ို တ ိုက်တွနွ်ားသင့်ပ်ါသည်။ 

 
ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍအနနနငှ့်လ်ည်ွား စီွားပွာွားန ွားနငှ့်လ် ့်အခွင့်အ်န ွားဆ ိုင ်ာ 

ကိုလသြဂ္ဂလြ်ွားညွှေနအ်နမခခံြ ြျာွားနငှ့်အ်ညီ ၎ငွ်ားတ ို ့်လိုပ်ငနွ်ားလိုပ်နဆာငန်သာ 

ြည်သည့််နန ာတွငြ်ဆ ို န ိုငင်တံကာက အသ အြှတ်မပ နသာ လ ့်အခွင့်အ်န ွားြျာွားက ို 
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နလွားစာွား န ်တာ နရ်ှ ပါသည်။ မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်တပ်ြနတာ်၏ စီွားပွာွားန ွားဆ ိုင ်ာ 

အကျ  ွားစီွားပွာွားြျာွားသည် ကျယ်မပန ့်လ်ှဖပီွား ယငွ်ားသည် 

လ ထိုအနပေါ်တာ နယ် ြှုကငွ်ားြ ့်သည့််လိုပ် ပ်ြျာွားက ို ဆက်လက်လိုပ်နဆာငန် ိုင ်န ်

 ငန်ငအွ ငွ်ားအမြစ်တစ်ခိုအနနနငှ့်လ်ည်ွား ရှ နနပါသည်။ 

 
အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား နငှ့် ်ဆက်လက်၍ စီွားပွာွားန ွားြလိုပ် န ်ဆံိုွားမြတ်သည့်် 

န ိုငင်တံကာကိုြပဏြီျာွား တမြည်ွားမြည်ွား ြျာွားမပာွားလာသည်က ိုလည်ွား ကျွန်ိုပ်တ ို ့် 

နတွွဲ့ ရှ ဖပီွားမြစ်သည်။ နကာငစီ်သည် တပ်ြနတာ်နငှ့် ်ဆက်စပ်နနနသာ 

ကိုြပဏအီာွားလံိုွားအာွား ယငွ်ားတ ို ့်၏ ဆက်ဆနံ ွားြျာွားက ို  ပ်ဆ ိုငွ်ားထာွား န ်

တ ာွား ငတ် ိုက်တွနွ်ားသင့်သ်ည်။ မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်ဆက်လက်၍ 

လိုပ်ငနွ်ားလိုပ်နဆာငြ်ည့််ကိုြပဏအီြျာွားအနနနငှ့်လ်ည်ွား 

ဆ ိုွား ွာွားနသာလ ့်အခွင့်အ်န ွားချ  ွားနြာက်ြှုြျာွားနငှ့် ်ဆက်စပ်ပါ ငသ်ည့်် ဆံိုွားရှု ံွားန ိုငန်မခက ို 

နရှာငရ်ှာွားန ိုင ်နအ်လ ို ့်ငာှ အကျ  ွားသက်ဆ ိုငသ် အာွားလံိုွားနငှ့် ်အသ နပွားတ ိုငပ်ငက်ာ 

လ ့်အခွင့်အ်န ွားဆ ိုင ်ာ ကက  တငစံ်ိုစြ်ွားစစ်နဆွားြှုြျာွားက ို တ ိုွားမြ င့်လ်ိုပ်နဆာငသ်င့်သ်ည်။ 

ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍအနနနငှ့် ်စစ်အာဏာသ ြ်ွားြှုက ို ဆန ့်က်ျငန်နစဉ 

လိုပ်ငနွ်ား ပ်ဆ ိုငွ်ားြှုြျာွားန ကာင့် ်နစ်နာဆံိုွားရှု ံွား နသာ လိုပ်သာွားြျာွားအတွက်လည်ွား 

က ညီနထာက်ပံ့်ြှုြျာွားက ို မပ လိုပ်သင့်သ်ည်။  

 
နနာက်ဆံိုွားအနနနငှ့် ်လ တစ်ဦွားချငွ်ားစီ၏ အခနွ်ားကဏ္ဍက ို ကျွန်ိုပ် 

တငမ်ပနဆွွားနနွွားလ ိုပါသည်။ ကြဘာတစ် ှြ်ွားလံိုွားရှ  လ သာွားြျာွားတွင ်လွနစွ်ာကကီွားြာွားနသာ 

အငအ်ာွားရှ ပါသည်။ တစ်ကြဘာလံိုွားမြငန်တွွဲ့ န ိုင ်နအ်လ ို ့်ငာှ ထကကလှုပ်ရှာွား၊ 

အကျယ်တ င့်န်မပာဆ ိုကာ အြှနတ် ာွားက ို ြှတ်တြ်ွားတငသ်  တစ်ဦွားချငွ်ားန ကာင့်လ်ည်ွား 

လက်ရှ မြနြ်ာန ိုငင်တံွငမ်ြစ်ပျက်နနသည်ြျာွားက ို ကျွန်ိုပ်တ ို ့် 

ြျက် ါွားထင်ထငမ်ြငန်တွွဲ့ ခွင့် ်မခငွ်ားမြစ်ပါသည်။ ၎ငွ်ားတ ို ့်၏ နတာငွ်ားဆ ိုြှုြျာွားက ို 

တံို ့်မပနန်ပွားမခငွ်ား၊ ၎ငွ်ားတ ို ့်၏ အခက်အခ ြျာွားအနပေါ် တစ်ကြဘာလံိုွား၏ 
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အာရံိုစ ိုက်ြှု ရှ နစ နအ်တွက် လ သာွားတ ို ့်၏ အငအ်ာွားနငှ့် ်ဆ ိုရှယ်ြီဒယီာ၏ အငအ်ာွားက ို 

အသံိုွားချမခငွ်ား၊ ကိုလသြဂ္ဂ၊ အစ ိုွား ြျာွားနငှ့် ်ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍတ ို ့်က အန ွားယ လိုပ်နဆာင ်န ်

၎ငွ်ားတ ို ့်၏ နတာငွ်ားဆ ိုြှုြျာွားက ို နထာက်ခံနပွားမခငွ်ားတ ို ့်မပ လိုပ် နအ်တွက် ကျွန်ိုပ်တ ို ့် 

လ သာွားအာွားလံိုွားက ို တ ိုက်တွနွ်ားအပ်ပါသည်။ 

 
အာဏာသ ြ်ေးအစ ိုေး ထ ံရတာငေ်းဆ ိုချက်ြျာေး 

 
ယခိုနကာငစီ်၊ ကိုလသြဂ္ဂနငှ့် ်အြွ ွဲ့ ငန် ိုငင်ြံျာွားအာွားလံိုွားအနနနငှ့် ်မြနြ်ာ 

အာဏာသ ြ်ွားအစ ိုွား သ ို ့် နအာက်ပါတ ို ့်က ို နတာငွ်ားဆ ို န ်တ ိုက်တနွွ်ားအပ်ပါသည်။ 

• ြြ်ွားဆီွားခံ သ အာွားလံိုွားက ို ခခငွ်ားချက်ြရှ  မပနလ်ွှေတန်ပွား န ်

• အနမခခံလ ့်အခွင့်အ်န ွားြျာွားက ို အသံိုွားမပ နနနသာ မြနြ်ာန ိုငင်သံာွားြျာွားက ို 

ြ နှ ပ်အန ွားယ မခငွ်ားြျာွားက ို  ပ်တန ့် ်န ်

• ြျှတစွာန ွွားနကာက်မခငွ်ားခံ နသာ မြနြ်ာအစ ိုွား ၏ လိုပ်ငနွ်ားနဆာငတ်ာြျာွားက ို 

စတငန် ိုင ်န ်ချက်ချငွ်ား အာဏာစွန ့်လ်ွှေတ်နပွား န ်

• စစ်တနွ်ားလျာွားြျာွားသ ို ့် မပန ်န၊် တပ်ြနတာ်ထ ပ်ပ ိုငွ်ားအ ာရှ ြျာွား၏ 

ဥပနဒအထက်တွင ်တည်ရှ နနမခငွ်ားက ို  ပ်တန ့်န် ိုငြ်ည့်် ြမြစ်ြနနအန ွားပါနသာ 

မပ မပငန်မပာငွ်ားလ ြှုြျာွားက ို လက်ခံ န၊် တပ်ြနတာ်က ို အ ပ်သာွား 

ထ နွ်ားချ ပ်ြှုနအာက်တွင ်တာ နခ်ံနစသည့််အနမခအနနက ို 

အမပည့််အ တည်နဆာက် န။် 

  
 
န ဂံ္ိုေး 

 
လ ့်အခွင့််အန ွားနကာငစီ်၏ ဂ္ိုဏသ်န ရှ အြွ ွဲ့ ငြ်ျာွားခငဗ်ျာွား… ယခိုအနမခအနနသည် 

မြနြ်ာမပည်သ မပည်သာွားြျာွားအတွက် လွနစွ်ာအနတ ာယ်ကကီွားနသာ 
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အချ နတ်စ်ခိုမြစ်ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်အာွားလံိုွားက ို စြ်ွားသပ်နနနသာအချ နလ်ည်ွား 

မြစ်ပါသည်။ 

 
မြနြ်ာမပည်သ မပည်သာွားြျာွားက ၎ငွ်ားတ ို ့်၏ အာဂ္သတတ  နငှ့်် စ တ်ပ ိုငွ်ားမပတ်ြှုတ ို ့်က ို 

ထငထ်ငရ်ှာွားရှာွား မပသနနသက ့်သ ို ့် ၎ငွ်ားတ ို ့်နငှ့် ်၎ငွ်ားတ ို ့် ပ်တည်တ ိုက်ပွ  ငန်နနသာ 

ြ ြျာွားနငှ့်် စံတနြ် ိုွားြျာွားအာွား ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ြှ နထာက်ခံအာွားနပွားန ကာငွ်ားက ို မပသ ကပါစ ို ့်။ 

 
ထ ိုြ ြျာွားနငှ့်် စံတနြ် ိုွားြျာွားသည် ဤနကာငစီ်၏ အနမခခံအိုတ်မြစ်ပင ်မြစ်ပါသည်။ 

ယငွ်ားတ ို ့်က ို မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်  ိုငွ်ား နွ်ားြ နှ ပ်ထာွားမခငွ်ား ခံနန ပါသည်။ အြှနတ် ာွားက ို 

မပတ်သာွားစွာနငှ့်် အရှ နအ်ဟိုနန်ကာငွ်ားစွာ ထိုတ်နြာ်နမပာဆ ို ကပါစ ို ့်။ ထ ို ့်နနာက် 

အနတ ာယ်ကကီွားြာွား၍ အက အညီလ ိုအပ်နနနသာအချ နြ်ျ  ွားတွင ်ရှ နနသည့်် လ ြျာွားအတွက် 

ကျွန်ိုပ်တ ို ့် လက်နတွွဲ့လိုပ်နဆာငြ်ှုြျာွား မပ  ကပါစ ို ့်။ 

 
နကျွားဇ ွားတငပ်ါသည်။ 


