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ပြနြ်ာန ငုင် ံလ ူ့အခွင်ူ့အရရေးအရပခအရနဆ ငုရ်ာ ကုလသြဂ္ဂအထ ေးက ုယ်စာေးလှယ် 

ကုလသြဂ္ဂ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးရကာငစီ် 

ြတ်လ ၁၁ ရက် ၂၀၂၁ 

 
ြဒြ်ဥကက ဋ္ဌနငှ်ူ့ ကုလသြဂ္ဂလ ူ့အခွင်ူ့အရရေးရကာငစီ်၏ ဂု္ဏသ်ရရရှ အဖွ ွဲ့ဝငြ်ျာေးခငဗ်ျာေး 

 
ပြနြ်ာပြည်၏ အရပခအရနနငှ်ူ့ြတ်သက်၍ အထ ေးအစည်ေးအရ၀ေးြွ တွင ်လွနခ် ူ့ရသာ တစ်လ၌ 

တငပ်ြခ ူ့ြါသည်။ ထ ုအချ နတွ်င ်စစ်အစ ုေးရြှ ပြည်သ တစ်ရယာက်အာေး သတ်ပဖတ်ပြီေး၊ အရယာက် ၂၀၀ 

ရကျာ်အာေး တရာေးြ၀င ်ဖြ်ေးဆီေးပခငေ်းြျာေးက ု အာဏာသ ြ်ေးသည်ူ့အချ နြှ် စ၍ ဆယ်ရက်အတွငေ်း 

လုြ်ရဆာငခ် ူ့ရ ကာငေ်း တငပ်ြခ ူ့ြါသည်။ ယခငတ်စ်ြတ်တွင ်တငပ်ြခ ူ့ရသာ အစီအရငခ်ံစာတွင ်

သတ်ပဖတ်ြှုရြါငေ်း စုစုရြါငေ်း အရယာက် နစ်ှဆယ်က ု ြှတ်တြ်ေးတငခ် ူ့ြါသည်။ ယရန ူ့တွင ်

ယုံ ကည်စ တ်ချရရသာ သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချက်ြျာေးအရ ပြန်ြာန ငုင် ံလုံပခံြုံရရေးတြ်ဖွ ွဲ့၀ငြ်ျာေးြှ အနည်ေးဆံုေး 

အရယာက် ၇၀ ခန် ူ့ သတ်ပဖတ်ခ ူ့ရ ကာငေ်း ရတွွဲ့ ရှ ရသည်။ 

 
ြဒြ်ဥကက ဋ္ဌခငဗ်ျာ၊ သတ်ပဖတ်ခံခ ူ့ရရသာပြည်သ ြျာေးြှာ တစ်စုံတစ်ရယာက်၏ ဖခင၊်သာေး၊ြ ခင၊်သြီေး၊ 

အ ြ်ရထာငရ်ှငန်ငှ်ူ့ အ ြ်ရထာငရ်ငှြ်ြျာေး ပဖစ် ကသည်။ ၄ငေ်းတ ု ူ့သည် ြညာရြေးရ၀သ ြျာေး၊ 

အငဂ်္ျငန်ယီာြျာေး၊ ရကျာငေ်းသာေးရကျာငေ်းသ ြျာေး၊ အသက်အရွယ်ရြါငေ်းစုံြါ၀င ်ကပြီေး၊ 

အသတ်ပဖတ်ခံခ ူ့ရရသာ ပြည်သ  ထက်၀က်ရကျာ်သည် အသက် ၂၅နစ်ှရအာက် သ ု ူ့ြဟုတ် 

လ ငယ်ြျ ြုံေးဆက် Z (Generation Z) ြျာေးပဖစ် ကသည်။  

 
သတ်ပဖတ်ခံရြှု၊ တရာေးြ၀ငဖ်ြ်ေးဆီေးထ နေ်းသ ြ်ေးထာေးြှု အရရအတွက်ြျာေးသည် အစီအရငခ်ံစာ 

တစ်ခုတငပ်ြီေးတ ုငေ်း ရပြာငေ်းလ ရနသည်ြှာ ခါေးသီေးရသာအြှနတ်ရာေးတစ်ခုြငပ်ဖစ်သည်။ စစ်အစ ုေးရသည် 

ရန ူ့စဥ်ရန ူ့တ ုငေ်း ဆယ်ဂ္ဏနေ်း၊ တစ်ခါတရံ ရာဂ္ဏနေ်းစသပဖင်ူ့ ဖြ်ေးဆီေးထ နေ်းသ ြ်ေးရနသည်။ ရဖရဖာ်၀ါရီလ 

၁ရက်ရန ူ့ြှစ၍ ြရန ူ့ညထ  ြတရာေး ဖြ်ေးဆီေးထ နေ်းသ ြ်ေးထာေးရသာ အရရအတွက်သည် စုစုရြါငေ်း ၂၀၀၀ 

ရကျာ်ခန် ူ့ ရှ ရနပြီပဖစ်သည်။ ဆနဒပြသ ြျာေးအာေး အ ကြ်ေးဖက်ပခငေ်း၊ ြ ြ အ ြ်အတွငေ်း ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာ 

ရနထ ုငသ် ြျာေးအာေး အ ကြ်ေးဖက်ပခငေ်း၊ စသပဖင်ူ့ တစစ တ ုေးြွာေးလာရနသည်။  

 
ထ ုသ ု ူ့ သတ်ပဖတ်ပခငေ်း၊ တရာေးြ၀ငထ် နေ်းသ ြ်ေးထာေးပခငေ်းစသည်တ ု ူ့အပြင ်ဆနဒပြသ ြျာေး၊ 

လြ်ေးသွာေးလြ်ေးလာြျာေး၊ ကျန်ေးြာရရေးရဆေးအက ြျာေးအာေး လုံပခံြုံရရေးတြ်ဖွ ွဲ့၀ငြ်ျာေးြှ 



ရက်စက် ကြ်ေး ကြုံတ်စွာ ရ ုက်နက်ှရနသည်ူ့ ဗီဒယီ ုြျာေး အရပြာက်အြျာေး ရှ ရနသည်။ 

လ ရနအ ြ်ြျာေး ကာေး စနစ်တကျ လှုြ်ရှာေးသွာေးလာပခငေ်း၊ ြစစည်ေးဥစစာြျာေးဖျက်ဆီေးပခငေ်း၊ ဆ ုငြ်ျာေးအာေး 

တ ုက်ခ ုက်လုယ ပခငေ်း၊ လြ်ေးသွာေးလြ်ေးလာနငှ်ူ့ ဆနဒပြသ ြျာေးအာေး တရာေးြ၀ငဖ်ြ်ေးဆီေးထ နေ်းသ ြ်ေးပခငေ်း နငှ်ူ့ 

လ ရနအ ြ်ြျာေးအတွငေ်း လက်လွတ်စြယ် ြစ်ခတ်ပခငေ်း စသည်ူ့ ဗီဒယီ ုြျာေးလည်ေး ရှ သည်။ တ ုက်ခ ုက်ပြီေး 

အရပခအရနြျာေး၊ ဆနဒပြသ ြျာေး၏ ဦေးရခါငေ်းအာေး ရသရစန ငုရ်သာ ရသနတ်ြစ်ဒဏရ်ာြျာေးစသပဖင်ူ့ 

ဗီဒယီ ုြျာေး၊ ရသဆံုေးသ ြျာေး၏ ခနနာက ုယ်ြျာေးအာေး စစ်သာေးြျာေးြှ သယ်ရဆာငပ်ခငေ်း၊ 

ဆွ ယ သွာေးပခငေ်းစသပဖင်ူ့ ရပခာက်ချာေးဖွယ်ဗီဒယီ ုြျာေးလည်ေး ရှ သည်။  

 
အစီအရငခ်ံစာတွင ်ြှတ်တြ်ေးတငထ်ာေးသည်ူ့အတ ုငေ်း စစ်အစ ုေးရသည် ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေး၏ 

လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ရဖာ်ရပြာဆ ုခွင်ူ့၊ စုစည်ေးခွင်ူ့၊ စုရံု ေးခွင်ူ့၊ က ုယ်ြ ုငလွ်တ်လြ်ခွင်ူ့စသပဖင်ူ့ 

အရပခခံကျရသာ ဥြရဒဆ ုငရ်ာ ကာကွယ်ြှုြျာေးအာေး တရာေးြ၀င ်စနစ်တကျ ဖျက်သ ြ်ေးခ ူ့သည်။ 

ဤသ ု ူ့ဖျက်သ ြ်ေးပခငေ်းပဖင်ူ့ ပြည်သ ူ့အ ြ်ြျာေးအာေး သတ ရြေးပခငေ်းြရှ ြ  ၀ငရ်ရာက်စီေးနငေ်းပခငေ်း၊ ရံု ေးထုတ်ြ န် ူ့ 

(သ ု ူ့ြဟုတ်)ဖြ်ေးဆီေးပခငေ်းသည် တရာေး၀ငြ်၀င ်ဆံုေးပဖတ်ရန ်တရာေးသ ကကီေးရရှွဲ့ ရလ ာက်လ ချက်တငပ်ခငေ်း 

ြရှ ရတာူ့ပခငေ်း၊ စစ်အစ ုေးရအာေး ရ၀ဖနပ်ခငေ်းအာေး ရာဇ၀တ်ြှုအပဖစ်သတ်ြှတ်ပခငေ်း (စစ်အစ ုေးရအာေး 

စစ်အစ ုေးရဟုရခေါ်ဆ ုပခငေ်းက ုြင ်တရာေးြ၀ငဟု်သတ်ြှတ်ပခငေ်း)၊ အာဏာြ ုငြ်ျာေးြှ 

ရစာင်ူ့ ကည်ူ့ပခငေ်းြျာေးအာေး ခွင်ူ့ပြြုံရြေးပခငေ်း၊ လွတ်လြ်ရသာ သတငေ်းြီဒယီာအာေး အဆံုေးသတ်ဖ နှ ြ်ပခငေ်း၊ 

ကုနသ်ွယ်ြှုအသငေ်းြျာေးအာေး ကန် ူ့သတ်တာေးပြစ်ပခငေ်း၊ န ငု်ငတံ၀နေ်း အငတ်ာနက်ပဖတ်ရတာက်ြှုြျာေးအာေး 

ညစဥ်လုြ်ရဆာငပ်ခငေ်း နငှ်ူ့ လ ငါေးရယာက်ထက်ြ ု၍စုရံုေးပခငေ်းြျာေး ကန် ူ့သတ်တာေးပြစ်ပခငေ်း စသပဖင်ူ့ 

လုြ်ရဆာငပ်ခငေ်းြျာေးက ု ခွင်ူ့ပြြုံအာဏာရြေးထာေးသည်။  

 
ြဒြ်ဥကက ဋ္ဌခငဗ်ျာ၊ တရာေးြ၀ငရ်သာ လ သတ် စစ်အစ ုေးရြှ ပြန်ြာန ငုင်ကံ ု ထ နေ်းချြုံြ်ထာေးပခငေ်းပဖစ်သည်။ 

ထ ုစစ်အစ ုေးရသည် န ငုင်တံကာ တရာေးြ တြှု တရာေးရံုေးတွင ်လ ြျာေးတုံေးသတ်ပဖတ်ြှု 

ရာဇ၀တ်ြှုြျာေးအတွက် တရာေးစွ ခံထာေးရရသာ ရခါငေ်းရဆာငြ်ှုြှ တာ၀နရ်ှ သ ြျာေးပဖစ်သည်။ 

အစီရငခ်ံစာတွင ်ြါရှ ရသာ ြ ေးတွ တွငလ်ည်ေး ရ ုဟငဂ်္ျာြျာေးရြေါ်တွင ်ရာဇ၀တ်ြှုကျ ေးလွနပ်ခငေ်းြျာေးလည်ေး 

ဆက်လက်လုြ်ရဆာငရ်နရ ကာငေ်းတငပ်ြထာေးသည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှတစ်ခုလုံေးတွင ်ပြနြ်ာန ငုင်ံ

လုံပခံြုံရရေးတြ်ဖွ ွဲ့ြျာေးသည် န ငုင်တံကာ တရာေးြ တြှု တရာေးရံုေးြှ ထုတ်ပြနထ်ာေးရသာ 

ယာယီအတ ုငေ်းအတာြျာေး အြ န် ူ့ြှ တာေးပြစ်ထာေးရသာ ရ ုဟငဂ်္ျာြျာေးအာေး အစရဖျာက်ပခငေ်း၊ 

သတ်ပဖတ်ပခငေ်း၊ နှ ြ်စက်ပခငေ်းလုြ်ရဆာငခ် ူ့ပြီေး အနည်ေးဆံုေး ရ ုဟငဂ်္ျာရြါငေ်း ၃၃ ရယာက်အာေး 

သတ်ပဖတ်ထာေးသည်။  
 



အာဏာသ ြ်ေးသည်ူ့ အချ နြှ် စ၍ ပြန်ြာစစ်တြ်သည် တ ုငေ်းရငေ်းသာေးြျ ြုံေးနယ်ွစုြျာေးအာေး တ ုက်ခ ုက်ခ ူ့ပြီေး 

အတငေ်းအကျြ်ရရ ွဲ့ရပြာငေ်းြှု ရထာငရ်ြါငေ်းြျာေးစွာ လုြ်ရဆာငခ် ူ့သည်။   

 
န ငုင်တံကာ ဥရြရဒအရပခခံြျာေးအာေး ချ ြုံေးရဖာက်ပခငေ်းပဖစ်သည်ူ့ သတ်ပဖတ်ပခငေ်း၊ အစနရဖျာက်ပခငေ်း၊ 

ဖ စီေးနှ ြ်စက်ပခငေ်း၊ ရထာငခ်ျပခငေ်း စသည်ူ့ လ သာေးြျ ြုံေးနယ်ွအရြေါ် ရာဇ၀တ်ြှုကျ ေးလွန်ပခငေ်းြျာေးသည်လည်ေး 

ဤပြနြ်ာစစ်တြ်ြ ုငေ်း ရခါငေ်းရဆာငြ်ျာေးြှ ဆက်လက်လုြ်ရဆာငရ်နသည်ူ့ သက်ရသြျာေး 

တ ုေးြွာေးလာပခငေ်းြှာ အံူ့ သဖွယ်ြဟုတ်ရတာူ့သည်ပဖစ်သည်။  

 
ဤသ ု ူ့လ သာေးြျ ြုံေးနယ်ွရြေါ်ကျ ေးလွနရ်သာ ရာဇ၀တ်ြှုြျာေးအာေး ခံုရံု ေးရရှ ွဲ့တွင ်ဥြရဒအရ 

တရာေး၀ငတ်ငသ်ွငေ်းရဆာငရွ်က်ရြည်ပဖစ်ပြီေး စစ်ရဆေးရဆာငရွ်က်ြှုြျာေး ပြြုံလုြ်ရြည်။  ပြနြ်ာန ငုင် ံ

အတွက် သီေးပခာေး စုံစြ်ေးရရေး အဖွ ွဲ့အစည်ေး (Independent Investigative Mechanism for Myanmar) 

သည် သက်ရသြျာေးအာေး စုရဆာငေ်းရနသည်က ုသ ရှ ထာေးြါသည်။ သ ု ူ့ရသာ် 

လ သာေးြျ ြုံေးနယ်ွအရြေါ်ချ ြုံေးရဖာက်ရသာ ရာဇ၀တ်ြှုြျာေးအတွက် န ငုင်တံကာ ဥြရဒလုြ်ထံုေးလုြ်နည်ေးအရ 

ဆက်လက်လုြ်ရဆာငန် ငုရ်န ်လက်ရှ ရယ န ငုရ်သာ အချက်အလက်ြျာေးအာေး 

ထည်ူ့သွငေ်းစဥ်ေးစာေးသင်ူ့သည်ဟုတ ုက်တွနေ်းြါသည်။ 

 
“ပြည်သ လ ထုြျာေးအာေး ရည်ရွယ်ချက်ရှ ရှ ပဖင်ူ့ အကျယ်တပြန် ူ့ သ ု ူ့ြဟုတ် စနစ်ကျကျ ြစ်ြှတ်ထာေး 

တ ုက်ခ ုက်ြှု” သည် လ သာေးြျ ြုံေးနယ်ွအရြေါ်ကျ ေးလွနြ်ှုြျာေးအပဖစ် ရကာက်ချက်ချန ငုရ်သာ 

တာေးပြစ်ထာေးသည်ူ့ ရာဇ၀တ်ြှု တစ်ခု သ ု ူ့ြဟုတ် တစ်ခုထက်ြ ုရသာ ရာဇ၀တ်ြှုြျာေးအာေးဆ ုလ ုသည်။ 

 
ဤသ ု ူ့ သတ်ပဖတ်ြှုြျာေး၊ ရထာငခ်ျြှုြျာေး၊ အစရဖျာက်ပခငေ်းြျာေးနငှ်ူ့ အပခာေးရသာ ပြနြ်ာပြည်သ လ ထုရြေါ် 

ြစ်ြှတ်ထာေးရသာ လုြ်ရဆာငြ်ှုြျာေးအာေး ရအာက်ြါအတ ုငေ်းရတွွဲ့ ရှ ရသည်။ 

 
• သီေးပခာေးရှ ရသာ အပဖစ်အြျက်ြျာေးြဟုတ်ဘ  အစီအစဥ်တကျ ရဆာငရွ်က်ထာေးရသာ 

တ ုက်ခ ုက်ြှုပဖစ်စဥ်ြျာေး  

• တ ုက်ြွ ၀ငစ်စ်သည်ြဟုတ်ဘ  ပြည်သ လ ထုအရြေါ်ြစ်ြှတ်ထာေးပခငေ်း  

• လုြ်ရဆာငရ်သာအကက ြ်ရရ ကျယ်ပြန် ူ့ပခငေ်း  - ဥြြာ အရယာက်ရြါငေ်း ၂၀၀၀ ရကျာ် 

တရာေးြ၀င ်ထ နေ်းသ ြ်ေးခံရပခငေ်း၊ န ငုင်တံ၀နေ်းရှ ပြ ြုံ ွဲ့နယ်ရြါငေ်း ၂၈ ခုြှ ပြည်သ လ ထုြျာေးအာေး 

သတ်ပဖတ်ပခငေ်း 



• ရ နငှ်ူ့စစ်တြ်ြှ စနစ်တကျစီစဥ်ြှု၊ ချ တ်ဆက်ရဆာငရွ်က်ြှုြျာေးသည် ရာထ ေးပြင်ူ့ရသာ 

အရာရှ ြျာေးြှ အြ န် ူ့ရြေးပခငေ်းနငှ်ူ့ ည န ်ကာေးပခငေ်းက ု ရဖာ်ပြရနပခငေ်း၊ တနည်ေးအာေးပဖင်ူ့ဆ ုရရသာ် 

ပြည်သ ြျာေးအရြေါ်တ ုက်ခ ုက်ြှုြျာေးသည် ြရတာ်တဆထက် ‘စနစ်တကျ’ 

လုြ်ရဆာငပ်ခငေ်းပဖစ်ပခငေ်း  

• အထက်ြှ ရခါငေ်းရဆာငြ်ှုပဖင်ူ့ လှုြ်ရှာေးပခငေ်း၊ အြှန်တကယ်ြငလ် င ်စစ်အစ ုေးရရခါငေ်းရဆာင ်

ဗ ုလ်ချြုံြ်ြှုေးကကီေးြငေ်းရအာငလ်ှု ငသ်ည် တ ုက်ခ ုက်ြှုြျာေးအာေး ကက ြ်ဖနြ်ျာေးစွာ ရပြာဆ ုပခငေ်း၊ 

န ငုင်ြံ ုင ်သတငေ်းတွင ်ဆနဒပြြှုြျာေး ဆက်လက်လုြ်ရဆာငရ်နလ င ်

‘အသက်ရသဆံုေးပခငေ်းရငဆ် ုငရ်ြည်’ ဟု သတ ရြေးပခငေ်း စသပဖင်ူ့တ ု ူ့က ု ရတွွဲ့ ရှ ရသည်။ 

 
ြဒြ်ဥကက ဋ္ဌခငဗ်ျာ၊ ယခုလက်ရြှာက်တွင ်ပြနြ်ာစစ်အစ ုေးရြှ ၄ငေ်းတ ု ူ့ 

ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သ ြျာေးအရြေါ်တွင ်ရက်စက် ကြ်ေး ကြုံတ်ြှုြျာေး ချ ြုံေးရဖာက်လုြ်ရဆာငရ်နသည်ူ့ 

အလာေးအလာြျာေး ြျာေးစွာရတွွဲ့ရနရသည်က ု ကျွန်ြ်ုတ ု ူ့ ြည်သ ု ူ့ လုြ်ရဆာငရ်ြည်နည်ေး? 

 
န ငုင်တံကာြှ အရရေးယ ရဆာငရွ်က်ြှုကင ်းမ ဲ့ခြင ်း အဖ ုေးအခက ု ရကာငေ်းစွာသ ထာေးသည် 

ပဖစ်ရသာရ ကာင်ူ့ ြည်သည်ူ့ လက ငင ်းဆ ောင ရွက မှုမ ော်း ပြြုံလုြ်ရြည်ပဖစ်သနည်ေး? 

 
ြရန ူ့က ထုတ်ပြနရ်သာ ကုလသြဂ္ဂ လုံပခံြုံရရေးရကာငစီ်၏ အစီရငခ်ံစာထ တွင ်ပြနြ်ာပြည်တွင ်

ပဖစ်ရြေါ်ရနရသာ အရပခအရနြျာေးအာေး အလွန်စ ုေးရ ြ်ရ ကာငေ်း ရဖာ်ပြခ ူ့သည်။ ဆနဒပြသ ြျာေးအာေး 

အ ကြ်ေးဖက်ပခငေ်းက ု ရှု ံ ွဲ့ချပြီေး ဒြီ ုကရရစီက ေးရပြာငေ်းရရှ ြှုအတွက် ရထာက်ခံြှုအာေး ရဖာ်ပြခ ူ့သည်။ 

 
ဤသ ု ူ့ ထုတ်ရဖာ်ရပြာဆ ုြှုြျာေးအာေး ကက ြုံဆ ုြါသည်။သ ု ူ့ရသာ် လုံေး၀ ြလုံရလာက်ြါ၊ 

 
ြဒြ်ဥကက ဋ္ဌခငဗ်ျာ၊ ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေးသည် အလွနအ်ြငေ်း စ ုေးရ ြ်ြ ြနရ်နရြါသည်။ 

ကုလသြဂ္ဂ နငှ်ူ့ လုံပခံြုံရရေးရကာငစီ်၏ အ ကြ်ေးြဖက်ပခငေ်းစသည်ူ့ ြ အြါအ၀င ်အပြင်ူ့ြာေးဆံုေး အရပခခံြှု 

ြျာေးအာေး ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေးြှ လက်က ုငထ်ာေး၊ ကာကွယ်ရန ကြါသည်။ သ ု ူ့ရသာ် 

ဤြှုြျာေးနငှ်ူ့အတ  ၄ငေ်းတ ု ူ့၏ဘ၀ြျာေးသည် ရက်စက်စွာ တ ုက်ခ ုက်ခံရနရြါသည်။ 
 
ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေးသည် စကာေးလုံေးြျာေးပဖင်ူ့ ြံူ့ြ ုေးြှုအပြင ်အရရေးြါရသာ 

လက်ရတွွဲ့လုြ်ရဆာငြ်ှုြျာေးအာေး လ ုအြ်ရနသည်။ န ငုင်တံကာ အက အညီက ု 

ယခုချက်ချငေ်းလ ုအြ်ရနြါသည်။ 

 



န ငုင်တံ ုငေ်းြှ က ညီရနအ်ဆငသ်င်ူ့ ြရှ သည်က ု သရဘာရြါက်ြါသည်။ သ ု ူ့ရသာ် န ငုင်အံနည်ေးငယ်ြှ 

ချက်ပခငေ်းက ညီရန ်လက်တွန် ူ့ရနပခငေ်းရ ကာင်ူ့ အပခာေး ည  နှု ငေ်းရဆာငရွ်က်ြှုြျာေးအာေး 

တာေးပြစ်ကန် ူ့သတ်ရနပခငေ်းသည် ြပဖစ်သင်ူ့ြါ။ န ငုင်ြံျာေးြှ အတ တကွ ည  နှု ငေ်းရဆာငရွ်က်ြှု ြျာေးသည် 

အထ ရရာက်ဆံုေး နည်ေးလြ်ေး ပဖစ်သည်။ ပြနြ်ာန ငုင်စံစ်အစ ုေးရအာေး န ငုင်ရံြါငေ်းြျာေးစွာြှ ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုြျာေး 

ပြြုံလုြ်ပြီေးပဖစ်သည်။ ဤသ ု ူ့လုြ်ရဆာငခ်ျက်အာေး ကက ြုံဆ ုြါသည်။ သ ု ူ့ရသာ် ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုြျာေးသည် 

ညီညာပြီေး ည  နှု ငေ်းြှုရှ ြှသာလ င ်ထ ရရာက်ြည်ပဖစ်သည်။ 

 
ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေးအတွက် အရရေးရြေါ်ြဟာြ တ်အဖွ ွဲ့အာေး ကုလသြဂ္ဂ၏အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်ြံျာေးြှ 

ဖွ ွဲ့စည်ေးကာ ခ ုငြ်ာရသာ၊ ပြတ်သာေးရသာ၊ ညီညွတ်ြှုရှ ရသာ လုြ်ရဆာငခ်ျက်ြျာေး ပြြုံလုြ်ရန ်

ယရန ူ့တ ုက်တွနေ်းလ ုက်သည်။  

 
ြဟာြ တ်န ငုင်ြံျာေးအာေး ရအာက်ြါ လက်ငငေ်းရဆာငရွ်က်ြှု လုြ်ငနေ်းစဥ် ၅ ရြ် တ ုက်တွနေ်းလ ုက်သည်။ 

 
၁) စစ်အစ ုေးရဆီသ ု ူ့ စီေးဆငေ်းရသာ ၀ငရ်င ွစီေးဆငေ်းြှုရြ်တန် ူ့ရန။် ဤအရာက ု ယခုချက်ချငေ်း 

လုြ်ရဆာငန် ငုသ်ည်။ စစ်အစ ုေးရရခါငေ်းရဆာငြ် ုငေ်းနငှ်ူ့ ၄ငေ်းတ ု ူ့ အဓ က၀ငရ်ငစီွေးဆငေ်းရသာ 

စစ်တြ်ြ ုငန်ငှ်ူ့ စစ်တြ်ြှ ထ န်ေးချြုံြ်ထာေးရသာစီေးြွာေးရရေးလုြ်ငနေ်းြျာေးနငှ်ူ့ ပြန်ြာူ့ ရရနနံငှ်ူ့ 

ဓာတ်ရငွွဲ့လုြ်ငနေ်း ြျာေးအာေး ဘက်ရြါငေ်းစုံြှ ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုြျာေးအာေး ပြြုံလုြ်ရန။်  

 
ြည်သည်ူ့စီေးြွာေးရရေးလုြ်ငန်ေးြဆ ု “ပြနြ်ာန ငုင် ံလုံပခံြုံရရေးတြ်ဖွ ွဲ့ြျာေး ရပြာငေ်းလ ဖွ ွဲ့စည်ေးပခငေ်းနငှ်ူ့ 

ပြြုံပြငရ်ပြာငေ်းလ ြှုြျာေးြပြြုံလုြ်သရရွွဲ့ ၊ ပြနြ်ာန ငုင် ံလုံပခံြုံရရေးတြ်ဖွ ွဲ့ြျာေး အထ ေးသပဖင်ူ့ စစ်တြ်၊ 

စစ်တြ်ြှ ြ ုငရ်သာ စီေးြွာေးရရေးလုြ်ငန်ေးြျာေး၊ စစ်တြ်ြှ သ ု ူ့ြဟုတ် စစ်တြ်ြှ 

တစ်စုံတစ်ဦေးထ နေ်းချြုံြ်ထာေးရသာ စီေးြွာေးရရေးလုြ်ငနေ်းြျာေးပဖင်ူ့ စီေးြွာေးရရေးအရရသာ်လည်ေးရကာငေ်း 

ရငရွ ကေးအရရသာ်လည်ေးရကာငေ်း တွ ြလုြ်ရန”် လွနခ် ူ့ရသာ တစ်နစ်ှခွ တွင ်ထုတ်ပြနထ်ာေးရသာ 

ပြနြ်ာန ငုင်အံရြေါ်တွင ်န ငုင်တံကာအချက်အလက်ရှာရဖွရရေး (International Fact Finding Mission on 

Myanmar) ြှ ရကာက်ချက်ချထာေးသည်။  

 
အာဏာသ ြ်ေးပြီေးသည်ူ့အချ နြှ်စ၍ အချ ြုံ ွဲ့ရသာစီေးြွာေးရရေးလုြ်ငနေ်းြျာေးသည် စစ်အစ ုေးရနငှ်ူ့ 

လုြ်ရဆာငရ်နရသာ အချ တ်အဆက်ြျာေးက ု ဖျက်သ ြ်ေးလ ုက်ပြီပဖစ်ပြီေး 

ကျွန်ြ်ု၏အစီရငခ်ံစာထ တွငလ်ည်ေး ထည်ူ့သွငေ်းရဖာ်ပြထာေးသည်။ သ ု ူ့ရသာ် လုြ်ငနေ်းရြါငေ်းြျာေးစွာသည် 

ပြနြ်ာစစ်တြ်ြ ုငရ်သာ လုြ်ငနေ်းြျာေးနငှ်ူ့ ဆက်လက် စီေးြွာေးရရေးလုြ်ရဆာငြ်ှုြျာေး ရှ ရနသည်က ု 



ရတွွဲ့ရသည်။ စီေးြွာေးရရေးလုြ်ငန်ေးြျာေးြှ လ ုလ ုလာေးလာေး အဆက်အသွယ်ြပဖတ်လ င ်အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်ြံျာေးြှ 

ြ တ်ဆ ု ူ့ပခငေ်းပဖင်ူ့ အရရေးယ ရဆာငရွ်က်ရန ်ရလေးရလေးနက်နက်စဥ်ေးစာေးသင်ူ့သည်။ 

 
ပြနြ်ာူ့ဓာတ်ရငွွဲ့လုြ်ငနေ်းြျာေးသည် ဤနစ်ှတွင ်အရြရ ကနရ်ဒေါ်လာရြါငေ်း ၁ ဘီလီယံခန် ူ့ 

၀ငရ်ငစီွေးဆငေ်းြှုရှ ြည်။ ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုြျာေးြရှ လ င ်တရာေးြ၀င ်ပြနြ်ာစစ်အစ ုေးရသည် ဤ၀ငရ်ငြွျာေးအာေး 

၄ငေ်းတ ု ူ့ ရာဇ၀တ်စီေးြွာေးရရေးလုြ်ငနေ်းြျာေးအာေး ရထာက်ြံူ့ရန ်အသံုေးပြြုံြည်ပဖစ်ပြီေး၊ 

အပြစ်ြ ူ့ပြည်သ ပြည်သာေးြျာေးအာေး တ ုက်ခ ုက်ရန ်အသံုေးပြြုံသွာေးလ ြူ့်ြည်။ ရရနနံငှ်ူ့ 

ဓာတ်ရငွွဲ့၀ငရ်ငြွျာေးသည် လ သာေးပခငေ်းစာနာရထာက်ထာေးြှု လုြ်ငနေ်းြျာေးအတွက်သာ အသံုေးပြြုံရစရန၊် 

သ ု ူ့ြဟုတ်၊ ပြနြ်ာန ငုင်အံစ ုေးရြှ ဤအရငေ်းအပြစ်ြျာေးအာေး တရာေး၀ငထ် နေ်းချြုံြ်န ငုသ်ည်အထ ၊  

န ငုင်တံကာြှ ရသချာရဆာငရွ်က်ရြည်ပဖစ်သည်ဟု ပြနြ်ာန ငုင်ြှံ လ ြှုအဖွ ွဲ့အစည်ေးရြါငေ်း ၄၀၀ ရကျာ်ြှ 

စုရြါငေ်း ထုတ်ပြနထ်ာေးသည်။ ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေးအတွက် 

အရရေးရြေါ်ြဟာြ တ်အဖွ ွဲ့၀ငြ်ျာေးသည်  ပြနြ်ာူ့ရရနနံငှ်ူ့ ဓာတ်ရငွွဲ့ လုြ်ငနေ်း က ု ြ တ်ဆ ု ူ့သင်ူ့သည်ပဖစ်ပြီေး၊ 

၄ငေ်းြှ ရရှ ရသာ ၀ငရ်ငြွျာေးသည် စစ်အစ ုေးရဆီ ြရရာက်ရှ ရစရန ်ရသချာရဆာငရွ်က်ရြည်။  

 
၂) ြဟာြ တ် အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်ြံျာေးသည် ပြနြ်ာစစ်တြ်ဆီသ ု ူ့ လက်နက်တငြ် ု ူ့ြှုြျာေးအာေး 

တရာေးြ၀ငရ်အာင ်ရဆာငရွ်က်သင်ူ့သည်။ န ငုင်ရံြါငေ်း ၄၁ န ငုင်ြှံ ပြနြ်ာစစ်တြ်အရြေါ် 

လက်နက်ြ တ်ဆ ု ူ့ြှု အချ ြုံ ွဲ့လုြ်ရဆာငပ်ြီေးပဖစ်သည်။ လ ုအြ်ရနသည်ြှာ ညီညွတ်ရသာ 

လက်နက်ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုပဖစ်ပြီေး ပြန်ြာစစ်တြ်အာေး လက်နက်ရရာငေ်းချြှုြျာေး ရြ်တန် ူ့သွာေးရစရနန်ငှ်ူ့၊ 

နည်ေးြညာြျာေး ရြေးြ ု ူ့ပခငေ်း ရြ်တန် ူ့သွာေးရစရန ်ပဖစ်သည်။ ဤအရာသည် 

အသက်ရြါငေ်းြျာေးစွာက ု ကယ်တငန် ငုသ်ည်။ 

 
၃) တစ်ကြဘာလုံေးဆ ုငရ်ာ တရာေးစီရငြ် ုငခ်ွင်ူ့ဥြရဒရှ ရသာ အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်ြံျာေးအရနပဖင်ူ့ 

ပြနြ်ာစစ်တြ်ရခါငေ်းရဆာငြ် ုငေ်းြျာေး ကျ ေးလွနရ်နသည်ူ့ ရာဇ၀တ်ြှုြျာေးအာေး စုံစြ်ေးရနန်ငှ်ူ့ 

အရရေးယ ြှုြျာေးပြငဆ်ငသ်ွာေးန ငုရ်န ်လုြ်ရဆာငသ်င်ူ့သည။် 

 
၄) စစ်အစ ုေးရြှတဆင်ူ့သွာေးရသာ လ သာေးပခငေ်းစာနာရထာက်ထာေးြှုနငှ်ူ့ 

တ ုေးတက်ဖွံွဲ့ ပဖ ြုံေးရရေးဆ ုငရ်ာ က ညီရထာက်ြံူ့ြှုြျာေး ရြ်တန် ူ့ရနန်ငှ်ူ့ အရြ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျာေးနငှ်ူ့ 

အရထာက်အြံူ့ရြေးရသာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျာေးပဖင်ူ့ ပဖစ်န ငုသ်ြ  တ ုက်ရ ုက်အလုြ်လုြ်သင်ူ့သည်။ 

 



၅) ရနာက်ဆံုေးအရနပဖင်ူ့ အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်ြံျာေးအာေး တ ုက်တွနေ်းလ ုသည်ြှာ စစ်အစ ုေးရသည် 

တရာေး၀ငအ်စ ုေးြပဖစ်သည်ူ့အတွက် စစ်အစ ုေးရအာေး ပြည်သ လ ထုအာေးက ုယ်စာေးပြြုံရသာ 

တရာေး၀ငအ်စ ုေးရအပဖစ် သတ်ြှတ်ပခငေ်းအာေး ပငငေ်းဆနရ်န ်ပဖစ်သည်။  

 
ဤလုြ်ရဆာငြ်ှုြျာေးသည် အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်ြံျာေးအရနပဖင်ူ့ ကာကွယ်ရစာင်ူ့ရရှာက်ရနတ်ာ၀န ်(Responsibility 

to Protect) အာေး အတ တကွ ရဆာငရွ်က်ရန ်လုြ်ရဆာငန် ငုရ်သာ အရာြျာေးပဖစ်သည်။

အပခာေးအရာြျာေးက ုလည်ေး စဥ်ေးစာေးသင်ူ့သည်။သ ု ူ့ရသာ် အရရေးကကီေးသည်ြှာ အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်ြံျာေးအရနပဖင်ူ့ 

၄ငေ်းတ ု ူ့ လုြ်ရဆာငြ်ှုြျာေးအာေး ည  နှု ငေ်းရဆာငရွ်က်ရန ်နငှ်ူ့ တ ုက်ခ ုက်ခံရနရရသာ 

ပြည်သ လ ထုြျာေးအတွက်အတ တကွ ရြ်တည်ရြေးရသာ ရည်ရွယ်ချက်ရှ သည်ူ့ 

ညွန် ူ့ရြါငေ်းရဆာငရွ်က်ြှုပဖင်ူ့ လုြ်ရဆာငသ်င်ူ့သည်။ 

 
ပြနြ်ာစစ်တြ်နငှ်ူ့ ရ တြ်ဖွ ွဲ့၀ငြ်ျာေးြှ ရန ူ့စဥ်ကျယ်ကျယ်ပြန် ူ့ပြန် ူ့ကျ ေးလွနရ်နရသာ 

ရက်စက် ကြ်ေး ကြုံတ်ြှုြျာေး ရှ ရနရသာ်လည်ေး ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေးသည် ြတ ညီရသာ၊ သ ု ူ့ရသာ် 

အာေးရကာငေ်းရသာ လ ြျ ြုံေးရြါငေ်းစုံြျာေး စုရြါငေ်းညီညာ ကပြီေး တစ်စုတစ်စည်ေးတည်ေး ရြ်တည် ကသည်က ု 

ရတွွဲ့ရသည်။ ထ ုသ ု ူ့လုြ်ရဆာငရ်ပခငေ်းြှာ ဒြီ ုကရရစီ ရရှ ရရေး၊ လ ူ့အခွင်ူ့အရရေးနငှ်ူ့၊ စစ်အာဏာရှင ်

ကျဆံုေးရရေးတ ု ူ့က ု ရတာငေ်းဆ ုရနရပခငေ်းပဖစ်သည်။ အ ကြ်ေးြဖက်ရသာ ပြည်သ ပြည်သာေးြျာေး 

အာဏာဖီဆနြ်ှု လှုြ်ရှာေးြှု (Civil Disobedience Movement) သည်လည်ေး ထ ရရာက်ြှုရှ ကာ 

အချ နန်ငှ်ူ့အြ အရှ နရ်ရနပြီေး၊ ခ ုငြ်ာရသာ၊ တုနလ်ှုြ်ပခငေ်းစ ုေးစဥ်ေးြရှ သည်ူ့ ပြန်ြာပြည်သ လ ထု၏ 

ဒြီ ုကရရစီရယ လ ုြှု အငအ်ာေးြျာေးလည်ေး ရရှ ထာေးသည်။ ဤအချ နတွ်င ်

စည်ေးလုံေးညီညွတ်ပခငေ်းအာေးအရကာငေ်းဆံုေးပဖင်ူ့ ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေးက ု ပြငရ်ပခငေ်းပဖစ်သည်။ 

 
သ ု ူ့ရသာ် ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေးသည် အက အညီလ ုအြ်လ က်ရှ ပြီေး လက်ငငေ်းြငလ် ုအြ်ရနသည်။ 
 
ြဒြ်ဥကက ဋ္ဌခငဗ်ျာ၊ သြ ုငေ်း၀ငြ်ည်ူ့ ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေး၏ အာေးတက်ဖွယ်၊ ချီေးကျ ေးဖွယ် 

ဦေးရဆာင ်လှုြ်ရှာေးြှုြျာေး ရနာက်ြှ န ငုင်တံကာအသ ုငေ်းအ၀ ုငေ်းသည် လ ုက်၍ လုြ်ရဆာငန် ငုြ်ည်ဟု 

အြှနတ်ကယ် ရြ ာ်လင်ူ့ြ ြါသည်။ ပြနြ်ာပြည်သ ပြည်သာေးြျာေး၏အရြှာငဆ်ံုေးအချ နတွ်င ်န ငုင်တံကာြှ 

ညီညွတ်စုရံုေးကာ စုရြါငေ်း အက အညီရြေးန ငုြ်ည်ဟု ရြ ာ်လင်ူ့ြ ြါသည်။ 

 
ဤသ ု ူ့ က ညီပခငေ်းသည် ပြနြ်ာပြည်သ ြျာေးပဖင်ူ့ ထ ုက်တန်သည်။ 

 
ရကျေးဇ ေးတငြ်ါသည်။ 


