
 
 
 
လ$ူအခငွ်အ့ေရးမတှ်တမ်းကနွ်ရက် (ြမန်မာ6ိုင်ငံ)မှ ထုတ်ြပန်သည့် “ဖျက်ဆးီခံရြခင်း6ငှ် ့ ေရDE 
ေြပာင်းခံရြခင်း။ ြမန်မာ6ိုင်ငံတငွ် စစ်တပ်မ ှ အာဏာသမိ်းIပးီေနJက် လထူဘုဝလံMုခံNေရးအတကွ် 
အာမခံမOမရှိသည် ့အ6Pရာယ် အေနအထားတငွ် ေရာက်ရှိေနြခင်း “စာတန်းတွင် စစ်အာဏာရှင် များ၏ 
အSကမ်းဖက်လပု်ရပ် ရပ်တန်းကရပ်ရန် ေဖာ်ြပထားသည်။  
 
၂၀၂၁ ခု6ှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက် 
 
ြမန်မာ6ိုင်ငံတငွ် တိုက်ပွဲများေSကာင် ့ ြပည်တငွ်း ေရDEေြပာင်းေနထိုင်ရမOများ ကျယ်ကျယ်ြပန်Yြပန်Y 
ရှိေနသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁ရက် စစ်တပ်မ ှအာဏာသမိ်းIပးီေနJက် စစ်အာဏာရငှ်တိုY၏ အSကမ်းဖက် 
မOမ ှ လတွ်ေြမာက်ေစရန် ေတာေရာ IမNိEပါမကျန် ြပည်သမူျားသည် အိုးအမိ်စနွ်Yခာွ ထကွ်ေြပးSကရ 
သည်။ လ$ူအခငွ်အ့ေရးမတှ်တမ်းကနွ်ရက် (ြမန်မာ6ိုင်ငံ) ND-Burma မ ှထတု်ြပန်သည် ့ “ဖျက်ဆးီခံရ 
ြခင်း6ငှ် ့ ေရDEေြပာင်းခံရြခင်း။ ြမန်မာ6ိုင်ငံတငွ် စစ်တပ်မ ှအာဏာသမိ်းIပးီေနJက် လထူဘုဝလံMုခံNေရး 
အတကွ် အာမခံမOမရှိသည် ့ အ6Pရာယ် အေနအထားတငွ် ေရာက်ရှိေနြခင်း” စာတန်းငယ်တငွ် 
နယ်စပ်ေဒ သတေလeာက် တိုက်ပွဲများ ြပန်လည်ဆိုးရfားလာေစIပးီ စစ်တပ်က လိုချင်တပ်မက်သည် ့
အာဏာ6ငှ် ့ ချNပ်ကိုင်လိုမOက တရားမeတမO6ငှ် ့ အဓပိhါယ်ရှိသည် ့ ြပNြပင်ေြပာင်းလဲမOကို 
မြမင်ေတEွ6ိုင်ေတာေ့လာက် ေအာင် ၄င်းတိုYအား ဖံးုကယွ်သာွးေစသည့် အာဏာသမိ်းမOကို 
ြပစ်တင်jံOEချထားသည်။ အာဏာသမိ်းIပးီ ချနိ်မစှ၍ တသန်း၏ ေလးပံတုပံေုကျာ်ေသာ လဥူးီရမာှ 
အတင်းအSကပ် ထကွ်ေြပး ေရDEေြပာင်းေနရ သည်။   ြမန်မာ6ိုင်ငံတငွ် စစ်တပ်အပု်ချNပ်မO ရပ်ဆိုင်းရန်6ငှ် ့
လသူားမျNိး6ယွ်အေပm ဆန်Yကျင်သည် ့ ြပစ်မO ကျnးလနွ်သ ူ စစ်အာဏာရငှ် ေခါင်းေဆာင်မျာအား 
ချက်ြခင်းအေရးယရူန် ကနွ်ရက် အဖွဲEဝင် များက ေတာင်းဆိုထားသည်။ 
 
ြမန်မာ6ိုင်ငံတငွ် ြပည်သမူျား မည်သည်ေ့နရာတငွ် ေနထိုင်ေစကာမ ူလံMုခံNမOမရှိေSကာင်း စာတန်း တငွ် 
နဂိံးုချNပ်ထားသည်။ စစ်အာဏာရငှ်တပ်များက လထူအုတငွ်း အေSကာက်တရားလpမ်းမိုးေစရန် 
ဥပေဒမဲ ့ Sကမ်းတမ်းစာွ IဖNိခငွ်းြပSကသည်။ ထနိ်းသမိ်းထားစဥ် ညqဥ်းပန်း6ှိပ်စက်ြခင်းေSကာင် ့ထပိ်ပိုင်း 
ေခါင်းေဆာင်တချNိE ေသဆံးုSကရသည်။ အမျNိးသမးီ6ငှ် ့ မနိ်းမပျNိေလးများမာှလည်း လငိ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အSကမ်းဖက်မO ခံရသည်။ တိုက်ပွဲများက ေကျးလက်ေတာရfာ6ငှ် ့ IမNိErကးီ ြပrကးီ မကျန် 
ြဖစ်ပာွးေနသည်အ့တကွ် ေနရပ်စနွ်Yခာွ ထကွ်ေြပးရမOများ အေြမာက်အများ ြဖစ်ေနသည်။ 
စစ်အာဏာရငှ်များက လသူားချင်းစာနJ ေထာက်ထားမOမရှိစာွ ြပNကျင်S့ကသြဖင် ့ေဝးလံေခါင်သသီည် ့
ေဒသများရှိ ြပည်သမူျားမာှ ငတ်မတွ်မO6ငှ် ့လိုအပ်သည် ့အသက်ရငှ် ရပ်တည် ေရး အကအူညမီျားမာှ 
ြငင်းပယ်ခံေနရသည်။  
 



ပဋပိကtများ၏ အကျNိးဆက်များကို ရပ်ရfာအသိုင်းအဝိုင်းက အချနိ်Sကာြမင်စ့ာွ ထမ်းပိုးထားရသည်။ 
လက်ရှိအေြခအေနအရ ြပည်သမူျား၏ဘ၀ လံMုခံNေရး6ငှ် ့ အသက်ေမးွဝမ်းေကျာင်းလပု်ငန်းများကို 
အထးူသြဖင် ့ ယခလုို ကမuာက့ပ်ေရာဂါ ကာလအတငွ်း ထနိ်းသမိ်းေစာင်ေ့ရာှက် ကာကယွ်ေပးရမည် 
ြဖစ်သည်။ အာဏာမသမိ်းမ6ီငှ် ့ အာဏာသမိ်းIပးီေနJက် ကျnးလနွ်ခံရသည် ့ နစ်နJသမူျားသည် 
၄င်းတိုYအေပm ကျnးလနွ်မOများအတကွ် တရားမeတမO ရရှိရန် လိုအပ်သည်။ ထိုသိုYေဆာင်ရfက်ြခင်းမရှိ 
ပါက ြမန်မာြပည်သမူျားသည် ၄င်းတိုY မလိုလားသည် ့အနJဂတ်6ငှ် ့အတင်းအSကပ် ေပါင်းစပ်ေပး ြခင်း 
ခံရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သမူျား၏ ဘဝလံMုခံN စတိ်ချမOကို အာမခံသည် ့စည်ပင်ဖွံEIဖNိးေသာ အနJဂတ်ကို 
ပိုင်ဆိုင်ခငွ်ရ့ှိသည်။  
 
ထိုYအြပင် စစ်အာဏာရငှ်များ ချNိးေဖာက်ကျnးလနွ်မOများအတကွ် တရားမeတမO ယ6Pရားများမ ှတဆင် ့
တာဝန်ယ ူ တာဝန်ခံမOရှိေစေရးအတကွ် 6ိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းမ ှ ဖအိားေပး ရမည်ြဖစ် သည်။ 
လသူားချင်းစာနJသည် ့ အကအူညမီျားေပးေနေသာ အဖွဲEများအေနြဖင့် ၄င်းတိုY၏ လမူOအသိုင်းအ 
ဝိုင်းသိုY အကအူည ီအေထာက်အပံမ့ျား တိုက်jိုက် ေပးအပ်6ိုင်ရမည်ြဖစ်သည်။   
 
အကအူညမီျားေပးရန်အတကွ် စစ်အာဏာရငှ်တိုY6ငှ် ့ ဆက်သယွ်ေဆာင်ရfက်ြခင်းြဖင် ့ ၄င်းတိုYအား 
တရားဝင်အဖွဲEအစည်းအြဖစ် အသအိမတှ်ြပNရာေရာက်သည် ့ လပု်ေဆာင်မOများ မြပNလပု်ရန်6ငှ် ့
လက်ရှိ6ငှ် ့ အနJဂတ်မျNိးဆက်အတကွ် ြမန်မာ6ိုင်ငံတငွ် အေြခခံလ$ူအခငွ်အ့ေရး6ငှ် ့
လတွ်လပ်ခငွ်မ့ျားကို ထနိ်းသမိ်းြမqင်တ့င်ေပးရမည်။   
 
ဆက်သယွ်ရန ်
 

၁.  ကိုတနိ်ဥးီ 
aasyc.ghq@gmail.com  
၂.  မမနွ်းေနလ ီ
moon.nayli@tutanota.com  
 
 
 

 
ND-Burma အေSကာင်း 
 
ND-Burma ၏ အဖွဲEဝင် ၁၃ ဖွဲEသည် တိုင်းရင်းသားများ၊ အမျNိးသမးီများ6ငှ့် လငိ်စတိ်ကွဲြပား 
သမူျားအား ကိုယ်စားြပNသည်။ နစ်နJခဲသ့မူျား၏ တရားမeတမO ရရှိေရးအတကွ် လ$ူအခငွ့်အေရးချNိး 
ေဖာက်မOများကို ၂၀၀၄ ခ6ုစှ်မစှIပးီ မတှ်တမ်းတင်ေနသည့် အဖွဲEအစည်းြဖစ်သည်။ ND-Burma တငွ် 
ေအာက်ပါ အဖွဲEဝင် ၉ ဖွဲE6ငှ် ့ဆက်စပ်အဖွဲEအစည်း ၄ ဖွဲEပါဝင်သည်။ 
 
အဖွဲEဝင်အဖွဲEအစည်းများ  



 
၁။ ရခိုင်ြပည်လံးုဆိုင်ရာေကျာင်းသား6ငှ့်လငူယ်များအစည်းအjံးု 

၂။ 6ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရာှက်ေရးအသင်း  

၃။ လ$ူအခငွ့်အေရးကာကယွ်ြမqင့်တင်သမူျားအဖွဲE  

၄။ အနJဂါတ်အလင်းတန်းဆံမုတှ် 

၅။ မနွ်ြပည်လ$ူအခငွ့်အေရးေဖာင်ေဒးရငှ်း 

၆။ ကချင်အမျNိးသမးီများအစည်းအjံးု -ထိုင်း6ိုင်ငံ 

၇။ တအာင်းအမျNိးသမးီအဖွဲEအစည်း 

၈။ တအာင်းေကျာင်းသားလငူယ်များ အဖွဲE 

၉။ ထားဝယ် အမျNိးသမးီသမဂ� 

 

 

ဆက်စပ်အဖွဲEဝင်းများ 

၁။ ချင်းလ$ူအခငွ့်အေရးအဖွဲE 

၂။ ပဲခးူ အေရEှ - ယခင် 6ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများကနွ်ရက် 

၃။ ပအိုဝ်းလငူယ်များအစည်းအjံးု 

၄။ ေရEှေြပးအသံ 

 


