
“အချနိဟ်ာရနသူ်ြဖစ်တယ်”
ြမနမ်ာစစ်အာဏာသိမ်းမ�အေပ� �ုိင်ငံတကာတုန ့ြ်ပနမ်�၏ကျ�� ံးမ�

(ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအကျပ်အတည်းအေပ� ကမ�ာတစ်ဝှမ်းတနု ့ြ်ပနမ်�များ�ှင့်ပတ်သက်၍
�ိင်ုငံတကာလ�တ်ေတာ်ဆုိင်ရာစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအစီအစ�် (IPI) ၏ အဆုံးသတ်အစီရင်ခံစာ)

အစီရင်ခံစာအ�ှစ်ချ�ပ်

၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ (၁) ရက်ေနတ့င်ွ ြမနမ်ာစစ်တပ်က အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်
တိင်ုးြပည်အတင်ွး အေြခအေန တစ်ေြဖးေြဖး ယုိယွင်းပျက်စီးလာခ့ဲသည်။
ဗုိလ်ချ�ပ်မ�း�ကီးမင်းေအာင်လ�ိင် ဦးေဆာင်ေသာ ြမနမ်ာစစ်အပ်ုစုသည် ြမနမ်ာြပည်သူအေပ�
ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်ေသာ ေရ�ှည်တိက်ုစားမ�စစ်ပဲွ ဆင်��လဲာခ့ဲ�ပီး မေရမတက်ွ�ိင်ုေလာက်ေသာ
ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်မ�များ ကျ�းလနွလ်ာခ့ဲကာ တိင်ုးြပည်၏စီးပွားေရးကုိလည်း ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်။
ြမနမ်ာစစ်တပ်သည် ြပည်သူအနည်းဆုံး (၂,၃၇၁) ဦးကုိသတ်ြဖတ်ခ့ဲ�ပီး သိနး်ေပါင်းများစွာကုိ
အိးုအိမ်စွနခွ်ာထွက်ေြပးေစခ့ဲရာ �ိင်ုငံတစ်ဝှမ်းအိးုအိမ်စွန ့ခွ်ာထွက်ေြပးသူေပါင်း (၁.၃) သနး်ေကျာ် �ိှေန�ပီ
ြဖစ်သည်။ စစ်အပ်ုစုသည် �ိင်ုငံေရးကျ�်းသား (၁,၅၀၀) ေကျာ်ကုိလည်း ဖမ်းဆီးေထာင်ချထား�ပီး
ဖမ်းဆီးထား သူများအေပ� ည�င်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�များ မ�ကာခဏကျ�းလနွေ်နသည့် တစ်ချနိတ်ည်းတင်ွ
မီဒီယာ�ှင့် အရပ်ဘက် လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းအေပ� ြပင်းထနသ်ည့်ဖိ�ှပ်ိမ�များ ကျ�းလနွေ်န�ုံသာမက
လတ်ွလပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်�ှင့် သင်းပင်းဖ�ဲစည်းခွင့်အေပ� ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့် �ဖိ�ခွင်းမ�များ
ြပ�လပ်ုလာခ့ဲသည်။

သိ� ေသာ် ြမနမ်ာြပည်သူများသည် ခုခံတနွး်လှနမ်� ြပ�လပ်ုလာခ့ဲသည်။ အာဏာသိမ်းမ�ြဖစ်�ပီးခါစ
�ကီးမားေသာ �ငိမ်းချမ်းစွာဆ��ထုတ်ေဖာ်ပဲွ�ကီးများ�ှင့် ြပည်သ�အာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�များ (CDM)
�ှင့်အတူ အေထွေထွ သပိတ်�ကီးအတင်ွး အစုိးရအပ်ုချ�ပ်ေရးယ��ရားမှ ဝနထ်မ်းများအပါအဝင်
သိနး်�ှင့်ချေီသာြပည်သူများ ပူးေပါင်း ပါဝင်ခ့ဲရာ ဤလ�ပ်�ှားမ�များသည် ြပည်သူလထုူက
စစ်အပ်ုချ�ပ်မ�ေအာက် ြပနမ်ေရာက်လိေု�ကာင်း အထင်အ�ှား ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အရာများြဖစ်သည်။
စစ်အာဏာသိမ်းမ�သည် တိင်ုးရင်းသားလမူျ�ိးစုများအ�ကားအပါအဝင် ြပည်သူများ�ကား
ယခင်ကမ�ိှခ့ဲဖူးသည့် စည်းလံးုမ�ြဖစ်ေပ�ေအာင်လည်း တနွး်ပိ� ခ့ဲသည်။

၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ဧပရယ်လတင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအမျ�ိးသားညီ�တ်ွေရးအစုိးရ (NUG) ကုိဖ�ဲစည်းခ့ဲ�ပီး
အာဏာသိမ်းမ� �ှင့်အတြူဖ�တ်ချခံခ့ဲရေသာ လ�တ်ေတာ်အမတ်များ၊
လနူည်းစုလမူျ�ိးစုကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် အရပ်ဘက်လမူ� အသုိင်းအဝုိင်းမှ အစုအဖ�ဲများ
အတတူကွစုစည်းလာခ့ဲ�ကသည်။ NUG က ၎င်းတိ�သည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံြပည်သူများ၏
တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်များြဖစ်သည်ဟု အမှနတ်ရားအတိင်ုးဆုိထားသည်။ ၎င်းတိ�သည်
အများြပည်သူထံမှ အထူးသြဖင့် ြပည်မေဒသများ�ိှြပည်သူများထံမှ တရားဝင်မ��ှင့်ေထာက်ခံမ�ကုိ
ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့် ရ�ိှထား�ပီး ြမနမ်ာသ့မုိင်းတစ်ေလ�ာက် အများပါဝင်မ�အားအေကာင်းဆုံး
ကုိယ်စားြပ�အစုိးရတစ်ရပ်အြဖစ် ရပ်တည်ေန သည်။ ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒသစ်တစ်ရပ်ေရးဆဲွ�ပီး



စစ်မှနေ်သာဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီ ထူေထာင်သွားမည် ြဖစ်ေ�ကာင်းလည်း NUG
ကထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားထား�ပီး ဤအချက်သည် တိင်ုးြပည်အတင်ွး�ိှ လနူည်းစု လမူျ�ိးစုများ၏
ကုိယ်ပုိင်အပ်ုချ�ပ်ခွင့်ေမ�ာ်မှနး်ချက် အေကာင်အထည်ေပ�လာရန် အေရး�ကီးေသာ ေြခလှမ်းတစ်ခု
ြဖစ်သည်။

ြပင်းထနေ်သာ အ�ကမ်းဖက်မ�များအသုံးြပ�၍ ခုခံတနွး်လှနမ်�များကုိ အေရးနမ့်ိေအာင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ
စစ်အပ်ုစု၏ �ကိ�းပမ်းချက်များသည် အ�ကီးအကျယ်�� ံးနမ့်ိမ�များ�ှင့် ရင်ဆုိင်ခ့ဲရကာ
�ိှ�ပီးသားတင်းမာမ�များကုိ ပုိမုိ�ကီးထွားလာေစခ့ဲသည့်အြပင် တစ်ချ�ိေသာ စစ်အပ်ုစုဆန ့က်ျင်ေရး
တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများအား မိမိကုိယ်ကုိ ကာကွယ်ရန် လက်နက်ကုိင်လမ်းစ�်အား ေရွးချယ်ေစခ့ဲသည်။
NUG ၏အမိန ့ကွ်ပ်ကဲမ�ေအာက်တင်ွ တစ်ချ�ိ�ိှေန သည့် စစ်တပ်ဆန ့က်ျင်ေရး
ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးတပ်ဖ�ဲများ (PDF) သည် ယခင်ကစစ်မက်ြဖစ်ပွားမ�မ�ိှေသာ ေနရာများအပါအဝင်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတစ်ဝှမ်းတင်ွ ေပ� ေပါက်လာခ့ဲသည်။ အာဏာသိမ်းမ�သည် စစ်တပ်�ှင့်
နယ်စပ်အနးီေဒသတစ်ေလ�ာက် ကုိယ်ပုိင်အပ်ုချ�ပ်ခွင့်အတက်ွ ဆယ်စု�ှစ်များစွာ တိက်ုပဲွဝင်လာခ့ဲေသာ
လမူျ�ိးစု လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲအစည်း (EAO) များ�ကား တစ်ေ�ကာြ့ပနအ်�ကမ်းဖက်မ�များလည်း
ြဖစ်ေပ�ေစခ့ဲသည်။ ကရင်အမျ�ိးသားအစည်းအ�ုံး (KNU) �ှင့် ကချင်လတ်ွေြမာက်ေရးအဖ�ဲ (KIO) က့ဲသိ�
အချ�ိေသာ EAO များ၏ လက်နက်ကုိင်တပ်ဖ�ဲများသည် NUG �ှင့် မဟာမိတ်ဖ�ဲခ့ဲ�ကသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏
�ိင်ုငံေရးအခင်းအကျင်းသည် အလနွ�်� ပ်ေထွးကာ ကဲွြပားမ�များြပားေသာေ�ကာင့် လက်�ိှအချနိတ်င်ွ
EAO များအားလံးု စစ်တပ်ဆန ့က်ျင်ေရး �ုနး်ကနမ်�တင်ွ တရားဝင်ပါဝင်လာြ◌ခင်း မ�ိှေသးေပ။

�ကီးထွားလာေနေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များေ�ကာင့် �ိင်ုငံစီ့းပွားေရး လံးုဝ�ပိ�လဲမည့်ဆဲဆဲြဖစ်ေန�ပီး
သမုိင်းတစ်ေလ�ာက် မ�ကံ�ဖူးေသာ လသူားချင်းစာနာမ�အကျပ်အတည်းကုိ ြဖစ်ေပ�ေစခ့ဲသည်။
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ြပည်တင်ွးထုတ်ကုနတ်နဖုိ်းသည် ၂၀၁၉ ခု�ှစ်မှ၍ (၁၃) ရာခုိင်��နး်ကျဆင်းခ့ဲ�ပီး
လက်�ိှအချနိတ်င်ွ တိင်ုးြပည် လဦူးေရ၏ (၄၀) ရာခုိင်��နး်သည် ဆင်းရဲမဲွေတမ�အတင်ွး ေနထုိင်ေနရသည်။
အကူအညီလိအုပ်ချက်များ �ကီးမားလာေသာ်လည်း စစ်တပ်သည် လသူားချင်းစာနာမ�အကူအညီ
မရ�ိှ�ိင်ုေအာင် အလနွတ်င်းကျပ်ေသာ ကန ့သ်တ်မ�များြပ�လပ်ုလာခ့ဲေသာေ�ကာင့် လသူားချင်းစာနာမ�
အကူအညီေပးေရးအဖ�ဲများသည် အကာအကွယ် မ့ဲေသာြပည်သူများ�ှင့် ေဝးလနေ်သာေဒသ�ိှ
ြပည်သူများထံ လက်လှမ်းမီှရန ်�ုနး်ကနေ်နရသည်။

�ိင်ုငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းသည် အကျပ်အတည်းအေပ� ထိေရာက်ေသာတနု ့ြ်ပနမ်�များ အများအားြဖင့်
လပ်ု�ိင်ုစွမ်းမ�ိှေ�ကာင်း ေတ� ြမင်ခ့ဲရ�ပီးြဖစ်သည်။ အဓိကအားြဖင့် တ�ုတ်�ှင့်�ု�ှားက့ဲသိ� စစ်အပ်ုစု၏
�ိင်ုငံတကာ မဟာမိတ်များသည် ေဝဖနဆ်နး်စစ်မ�မ�ိှသည့် စစ်အပ်ုစုအခုိင်အမာေထာက်ခံသူများအြဖစ်
ထွက်ေပ�လာခ့ဲသည်။ ၎င်းတိ�သည် အထီးကျနေ်နေသာစစ်အပ်ုစုကုိ လက်နက်ပစ�ည်း�ှင့်တရားဝင်မ�
�ှစ်မျ�ိးလံးုပ့ံပုိးေပးေနသည်။ သိ� ေသာ် ဒီမုိကေရစီအေရး ေထာက်ခံအားေပးမည်ဟု ကတိြပ�ထားေသာ
�ိင်ုငံတကာအစုိးရများမှာမူ ၎င်းတိ�၏ ေြပာဆုိမ�များ�ှင့်ညီသည့် လက်ေတ�ေဆာင်ရွက်ချက်များမ�ိှေပ။
�ိင်ုငံအချ�ိက စစ်အပ်ုစုေခါင်းေဆာင်များ�ှင့် ၎င်းတိ�၏ပုိင်ဆုိင်မ�များအေပ�
ပစ်မှတ်ထားဒဏ်ခတ်အေရးယူမ�များ ြပ�လပ်ု�ကေသာ်လည်း ဤေဆာင်ရွက်ချက် များသည်
ည�ိ��င်ိးမ�မ�ိှသည့် တစ်�ိင်ုငံချင်းစီသီးသန ့လ်ပ်ုေဆာင်မ�ြဖစ်ေနကာ ြမနမ်ာေ့ရန�ှံင့်သဘာဝ
ဓတ်ေင�လပ်ုငနး် (MOGE) က့ဲသိ� စစ်အပ်ုစု၏ အဓိကကျေသာဝင်ေငလွမ်းေ�ကာင်းများကုိ
ထိထိေရာက်ေရာက် ပစ်မှတ်ထားအေရးယူ�ိင်ုြခင်း မ�ိှေပ။ အထူးသြဖင့်ကုလသမဂ�သည်
အဖ�ဲအစည်းအတင်ွး သေဘာထား ကဲွြပားမ�များေ�ကာင့် လိရုင်းမေရာက်ြဖစ်ေနကာ အေြခအေနအေပ�



လ�မ်းမုိး�ိင်ုစွမ်းမ�ိှေ�ကာင်း ထင်�ှားေနသည်။ NUG သည် ကမ�ာတစ်ဝှမ်းေထာက်ခံသူများ ရ�ိှထားကာ
ကုလသမဂ�တင်ွလည်း ြမနမ်ာကုိယ်စားလှယ်ေနရာကုိ ဆက်လက်ကုိင်စဲွထားေသာ်လည်း
အစုိးရအများစုသည် လ�တ်ေတာ်အမတ်များ�ှင့် စည်း�ုံးလ�ံေဆာ်သူ အများြပားက
ေတာင်းဆုိေနသည့်�ကားမှပင် NUG ကုိတရားဝင်အသိအမှတ်ြပ�ရန ်တနွ ့ဆု်တ်ေန�ကဆဲြဖစ်သည်။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံက အဖ�ဲဝင်အြဖစ်ပါဝင်ေနေသာ အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ�ိင်ုငံများအသင်း (အာဆီယံ) သည်လည်း
အလားတူ အဖ�ဲအစည်းအတင်ွး သေဘာထားကဲွြပားမ�များေ�ကာင့် ထိေရာက်စွာတနု ့ြ်ပန�်ိင်ုြခင်း မ�ိှေပ။
ြမနမ်ာအ့ေရး အကျပ်အတည်းကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အာဆီယံက ၂၀၂၁ ခု�ှစ်
ဧပရယ်လတင်ွ လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲေသာ “ငါးချက်ပါဘုံသေဘာတညီူမ�” သည်
မည်သည့်အာဆီယံအဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံကမှ အေကာင် အထည်ေဖာ်လိစိုတ်မ�ိှြခင်းေ�ကာင့်လည်းေကာင်း၊
အစကတည်းကပင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဆ��လံးုဝ�ိှပုံ မရသည့်
ြမနမ်ာစစ်ေခါင်းေဆာင်များေ�ကာင့်လည်းေကာင်း ဆုိးဆုိးရွားရွား ကျ�� ံးခ့ဲရသည်။ မေလး�ှား�ိင်ုငံက့ဲသိ�
�ိင်ုငံတစ်ချ�ိက ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအေြခအေန�ှင့်ပတ်သက်၍ NUG �ှင့်အြခားဒီမုိကေရစီအင်အားစုများ�ှင့်
တိက်ု�ုိက် ဆက်ဆံမ�ြပ�လပ်ုြခင်းအပါအဝင် နည်းလမ်းအသစ်ြဖင့်ချဥ်းကပ်ရန် တိက်ုတနွး်�ကေသာ်လည်း
ထုိင်း�ိင်ုငံ သိ� မဟတ်ု ကေမ�ာဒီယား�ိင်ုငံက့ဲသိ� အြခား�ိင်ုငံများမှာ စစ်အပ်ုစုအားေပးသူများအြဖစ်
ဆက်�ိှေနခ့ဲသည်။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ ြပည်တင်ွးစစ်အတင်ွး က�ဝံင်လာသည့်အေလျာက် ပဋိပက�ကုိ ည�ိ��င်ိးေဆွးေ�းွမ�ြဖင့်
အေြဖ�ှာရန် ြဖစ်�ိင်ုေြခများ လံးုဝဆိတ်သုနး်သွား�ပီြဖစ်သည်။ အာဆီယံ၏
ငါးချက်ပါဘုံသေဘာတညီူမ�ထဲတင်ွ ေဖာ်ြပထား ေသာ ည�ိ��င်ိးေဆွးေ�းွမ�သည် ြဖစ်�ိင်ုေြခမ�ိှပါ။
စစ်အပ်ုစုသည်သာ တာဝန�ိှ်သူြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းတိ�အား ဆန ့က်ျင်သူများ�ှင့်
ထိေတ�ဆက်ဆံလိစိုတ်မ�ိှေ�ကာင်း ေတ� ြမင်ခ့ဲရ�ပီးြဖစ်သည်။ ထုိအစား မည်သည့်ဆန ့က်ျင်မ� မျ�ိးကုိမဆုိ
အြမစ်ြပတ်ေြခမ�နး်ရန် ရက်စက်ေသာအင်အားသုံးေြဖ�ှင်းသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းကုိသာ
အားထားလာခ့ဲသည်။ �ိင်ုငံေရး အကျ�်းသား (၄) ဦးကုိ ဇူလိင်ုလ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်တင်ွ
ကွပ်မျက်လိက်ုြခင်းသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ၁၉၈၈ ခု�ှစ်ေနာက်ပုိင်း ပထမဆုံးကွပ်မျက်မ�ြဖစ်�ပီး
ဤလပ်ုရပ်က စစ်တပ်၏ ရက်စက် �ကမ်း�က�တ်မ��ှင့် ည�ိ��င်ိးေရးြပ�လပ်ုရန် လံးုဝစိတ်ဆ��ကင်းမ့ဲေနမ�ကုိ
ေဖာ်ြပေနသည်။ အာဏာသိမ်းမ�သည် ယခင် အရပ်သားေခါင်းေဆာင်မ��ှင့်
အာဏာခဲွေဝသည့်အစီအစ�်ကုိ �ုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားေစခ့ဲသည်။ လက်�ိှတင်ွ
ြမနမ်ာြပည်သူအများစုက ယခင်အေြခအေနသိ� ြပနမ်ေရာက်လိေု�ကာင်း ၎င်းတိ�၏သေဘာဆ��ကုိ
�ှင်း�ှင်းလင်းလင်း ထုတ်ေဖာ်ြပသထား�ပီးြဖစ်သည်။

စစ်အာဏာသိမ်း�ပီး (၁၉) လ�ကာသည့်တိင်ု စစ်အပ်ုသည် အာဏာထိနး်ချ�ပ်�ိင်ုစွမ်းမ�ိှေပ။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ
နယ်ေြမအများအြပားတင်ွ စစ်အပ်ုစု�ှင့် NUG သိ� မဟတ်ု EAO တိ� �ှင့် ပတ်ဆုိင်ေသာ အင်အားစုများ�ကား
အား�ပိ�င်မ�များ�ိှေန�ပီး စစ်အာဏာသိမ်းမ�ေအာင်ြမင်ခ့ဲြခင်းမ�ိှဟု သတ်မှတ်�ိင်ုသည်။
ထုိင်း�ိင်ုငံနယ်စပ်ေဒသ တစ်ေလ�ာက် KNU �ှင့် ကရင်နအီမျ�ိးသားတိးုတက်ေရးပါတီ (KNPP) က့ဲသိ�
EAO အဖ�ဲအစည်းများသည် အတလူက်တွဲ၍ ြပည်သူများအတက်ွ အေြခခံဝနေ်ဆာင်မ�များ
ေပးေနလျက်�ိှရာ ဖိ�ှပ်ိေသာ စစ်အာဏာ�ှင်ကုိသာ ဖယ်�ှားလိက်ု�ိင်ုပါက မတညီူေသာအဖ�ဲများ�ကား
အြပနအ်လှနတိ်က်ုခုိက်�ကြခင်းထက် ပူး ေပါင်းေဆာင်ရွက် မ�များ ြပ�လပ်ု�ကေန�ကသည့် ြဖစ်�ိင်ုေြခ
အနာဂတ်ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ အေြခအေနတစ်ခုကုိ ြမင်ေတ��ိင်ုသည်။



ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအနာဂတ် ေရရာမ�မ�ိှြဖစ်ေနချနိ် စစ်အပ်ုစုအေပ� ြပင်ပဖိအားေပးြခင်း�ှင့်
ခုခံတနွး်လှနသူ်များကုိ ေထာက်ပ့ံကူညီြခင်းသည် ပဋိပက�အေြခအေနအတက်ွအဆုံးအြဖတ်
ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်သွားေစ�ိင်ုသည်။ ြမနမ်ာစစ်တပ်ကုိ စစ်တနး်လျားသိ� ြပနပိ်� ကာ
ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီတည်ေဆာက်�ိင်ုေရးအတက်ွ �ိင်ုငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်းသည်
ြမနမ်ာြပည်သူများကုိ အကူအညီများပုိမုိေပးအပ်ရန်  ေဆာင်ရွက်�ိင်ုသလို ေဆာင်ရွက်ရန်
လည်းသင့်သည်။ ထုိသိ� ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ပထမဆုံးအေနြဖင့် ပုိမုိဆုိးရွားလာေနေသာ
လသူားချင်းစာနာမ� အကျပ်အတည်းကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းရန် သိသိသာသာတိးုြမ�င့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ပူးေပါင်းဒဏ်ခတ်အေရးယူမ��ှင့် လက်နက်ေရာင်းဝယ်မ�ပိတ်ပင်ြခင်းြဖင့် တရားမဝင်စစ်အပ်ုစုကုိ
တိးုြမ�င့်ဖိအားေပးြခင်း၊ NUG ကုိြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ တရားဝင်အာဏာပုိင်တစ်ရပ်အေနြဖင့်
အသိအမှတ်ြပ�ြခင်း စသည်လပ်ုငနး်များြဖင့် စတင်သင့်သည်။ NUG �ှင့်တကွ မဟာမိတ် EAO များကုိ
အပ်ုချ�ပ်ေရး�ှင့်ဖယ်ဒရယ်ဆုိင်ရာ ကိစ�ရပ်များအတက်ွ ရနပုံ်ေင�ှွင့် စွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ေရးအစီအစ�်များ
ပ့ံပုိးေပးသင့်သည်။ ဤလပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ အေရးတ�ကီးအေကာင် အထည်ေဖာ်ရနလိ်အုပ်သည်။
ြမနမ်ာအ့ေရးတက်�ကလ�ပ်�ှားသူ ေ�ှ�ေြပးအသံအဖ�ဲ၏ဥက� ဌ ေဒ�ခင်ဥမ�ာက
�ိင်ုငံတကာလ�တ်ေတာ်ဆုိင်ရာစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအစီအစ�် (IPI) �ှင့်ြပ�လပ်ုေသာ
��တ်ြဖင့်�ကားနာမ�တစ်ခုတင်ွ ေြပာခ့ဲသည့်အတိင်ုး “အချနိက်က�နမ်တိ�ဘက်မှာမ�ိှဘူး”
ဟဆုိုရမည်ြဖစ်သည်။

အစီရင်ခံစာအ�ကံြပ�ချက်များ

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဒီမုိကေရစီအေရး ေထာက်ခံအားေပးပါသည်ဟု ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားထားေသာ �ိင်ုငံများ�ှင့်
နင်ိငံတကာ အဖ�ဲအစည်းများအေနြဖင့် ယခုထက်ပုိမုိအားစုိက်လပ်ုေဆာင်သင့်သည်။
ြမနမ်ာြပည်သူများကုိ ကူညီရန် အမှနတ်ကယ်ဆ���ိှပါက ၎င်းတိ�၏ အခက်ခဲဆုံးအချနိတ်င်ွ
လိအုပ်ေသာအကူအညီေပးရန�ှ်င့် ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ အနာဂတ်အတက်ွ လမ်းေဖာက်�ိင်ုေအာင်
ထိေရာက်�ပီးတီထွင်ဖနတီ်းမ��ိှေသာ မူဝါဒအသစ်များ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
မင်းေအာင်လ�ိင်ေခါင်းေဆာင်ေသာ စစ်အပ်ုစုသည် တိင်ုးြပည်ကုိ ထိနး်ချ�ပ်�ိင်ုစွမ်းမ�ိှေသာ်လည်း
ဖယ်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီအတက်ွ တိက်ုပဲွဝင်ေနေသာ ဒီမုိကေရစီ အင်အားစုများသည်လည်း
အကူအညီမပါပဲ စစ်တပ်ကုိ ြမနမ်ာ�့ိင်ုငံေရးအခင်းအကျင်းမှ ဖယ်�ှား�ိင်ုမည်မဟတ်ုပါ။
ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီအတက်ွ တိက်ုပဲွဝင်ေနေသာ အင်အားစုများသည် �ိင်ုငံတကာအသုိင်းအဝုိင်း�ိှ
၎င်းတိ�၏မဟာမိတ်များထံမှ ရ�ိင်ုသည့် အကူအညီများအားလံးု ရ�ိှရနလိ်အုပ်သည်။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ဒီမုိကေရစီမိတ်ေဆွများ ေဆာင်ရွက်�ိင်ုေသာအရာများ�ှင့် ပတ်သက်၍ IPI အေနြဖင့်
ေအာက်ပါအတိင်ုး အ�ကံြပ�တင်ြပအပ်ပါသည်။

၁။ လသူားချင်းစာနာမ�အကူအညီ

ကုလသမဂ�၊ အလ��ှင်�ိင်ုငံများ�ှင့် အာဆီယံ တိ�အေနြဖင့် ေအာက်ပါအချက်များ ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။

(က) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး လသူားချင်းစာနာမ�အကူအညီေပးေရးအတက်ွ ရနပုံ်ေင�ှွင့်အရင်းအြမစ်များ
သုံးစဲွမ�ကုိ သိသိသာသာ ထပ်မံတိးုြမ�င့်ပါ။



(ခ) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအရပ်ဘက်လမူ�အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် အတက်�ိင်ုဆုံး လက်တွဲ ေဆာင်ရွက်ပါ။ စစ်အပ်ုစု၏
ထိနး်ချ�ပ်မ� ေအာက်တင်ွမ�ိှေသာေနရာများ အထူးသြဖင့် ထုိင်း�ိင်ုငံ�ှင့်အိ��ယိ�ိင်ုငံ
နယ်စပ်တစ်ေလ�ာက်�ိှ ေဒသများ အတက်ွ အကူအညီများကုိ
ေဒသခံအရပ်ဘက်လမူ�အဖ�ဲအစည်းများ (CSO) �ှင့် လမူျ�ိးစုလက်နက်ကုိင် အဖ�ဲအစည်းများ (EAO)
မှတစ်ဆင့် ေပးအပ်ပါ။

(ဂ) ေဒသခံ CSO များ�ှင့် EAO များအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏လ�ပ်�ှားမ�များကုိ အ�ိှနြ်မ�င့်လပ်ုေဆာင်�ိင်ုရန်
လံြုခံ�ေရး၊ ေထာက်ပ့ံပုိးေဆာင်ေရး�ှင့် စီးပွားေရးအကူအညီများ ေပးအပ်ပါ။

(ဃ) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ အိမ်နးီချင်း�ိင်ုငံများ (အထူးသြဖင့် ထုိင်း၊ အိ��ယိ�ှင့် ဘဂ�လား ေဒ�်ှ့�ိင်ုငံများ)
ကုိဖိအားေပးြခင်း�ှင့် မက်လံးုေပးြခင်းြဖင့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်
လသူားချင်းစာနာမ�အကူအညီများေပးပိ� မ�ကုိ တိးုြမ�င့်လပ်ုေဆာင် �ိင်ုေရး
ထုိ�ိင်ုငံများကခွင့်ြပ�လာေအာင် အားေပးတိက်ုတနွး်ပါ။ ကုလသမဂ�အေထွေထွအတင်ွးေရးမ�းချ�ပ်
အနတိ်နုယုိီဂတ်တာရက် ကုိယ်တိင်ုထုိ�ိင်ုငံများသိ� သွားေရာက်ကာ စည်း�ုံးသိမ်းသွင်းမ�များ
ကူညီလပ်ုေဆာင်သင့်သည်။

(င) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှဒကု�သည်များကုိ လက်ခံ�ကိ�ဆုိ�ပီး ၎င်းတိ� ကုိ လက်ခံေနထုိင်ခွင့်ြပ�ထားေသာ
အိမ်နးီချင်း�ိင်ုငံများကုိ ေငေွ�ကး�ှင့်ေထာက်ပ့ံပိ� ေဆာင်ေရး အကူအညီများ ေပးအပ်ပါ။
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှဒကု�သည်များ တတိယ�ိင်ုငံသိ� အေြခချေနထုိင်�ိင်ုေရးအတက်ွ ထိေရာက်စွာ
စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပးပါ။

၂။ မင်းေအာင်လ�င်ိ�ှင့်စစ်အုပ်စုအားဖိအားေပးြခင်း

ကုလသမဂ�၊ အလ��ှင်�ိင်ုငံများ�ှင့် အာဆီယံအေနြဖင့် ေအာက်ပါအချက်များ ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။

(က) မည်သည့်စစ်အပ်ုစုကုိယ်စားလှယ်ကုိမဆုိ ကုလသမဂ��ှင့် အာဆီယံအစည်းအေဝးများအပါအဝင်
မည်သည့် တရားဝင်အဆင့်ြမင့်အစည်းအေဝးမဆုိ တက်ေရာက်�ိင်ုြခင်းမ�ိှေအာင် တားဆီးြခင်းြဖင့်
စစ်ေကာင်စီကုိ သံတမနအ်ရ ဖယ်ကျဥ်ပါ။

(ခ) ြမနမ်ာစစ်တပ်�ှင့် မည်သည့် စစ်ဘက်ဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ကုိမဆုိ အားလံးုဆုိင်းငံထ့ားပါ။

(ဂ) စစ်အပ်ုစုအေပ� ပစ်မှတ်ထားဒဏ်ခတ်အေရးယူမ�များ ပူး ေပါင်းချမှတ်ပါ။

- ြမနမ်ာေ့ရန�ှံင့်သဘာဝဓတ်ေင�လပ်ုငနး် (MOGE)
အေပ�ဒဏ်ခတ်အေရးယူမ�မြပ�လပ်ုရေသးေသာ အစုိးရများ
အထူးသြဖင့်အေမရိကန�်ိင်ုငံအစုိးရအား ထုိသိ� ဒဏ်ခတ်အေရးယူမ�များ အြမနဆုံ်းြပ�လပ်ုေပး
ေအာင် တိက်ုတနွး်ပါ။

- စစ်အပ်ုစုအေပ� ဒဏ်ခတ်အေရးယူမ�များြပ�လပ်ုရာတင်ွ �ိင်ုငံများအ�ကား
ည�ိ��င်ိးပူး ေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� ပုိမုိအားေကာင်းေအာင်ေဆာင်ရွက်ပါ။ ထုိသိ� ေဆာင်ရွက်ရန်
�ိင်ုငံေပါင်းစုံအထူးလပ်ုငနး်အဖ�ဲ ဖဲွစည်း�ိင်ုသည်။



၃။ ဒီမုိကေရစီအင်အားစုများကုိေထာက်ပ့ံကူညြီခင်း

ကုလသမဂ�၊ အလ��ှင်�ိင်ုငံများ�ှင့် အာဆီယံတိ�အေနြဖင့် ေအာက်ပါအချက်များ ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။

(က) NUG ကုိြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ တရားဝင်အာဏာပုိင်အဖ�ဲအစည်းအြဖစ်လည် ေကာင်း၊
တရားဝင်ေရွးေကာက်တင် ေြမာက်ြခင်းခံထားေသာအစုိးရ၏
ကုိယ်စားလှယ်အေနြဖင့်လည်းေကာင်း အသိအမှတ်ြပ�ပါ။

(ခ) NUG �ှင့်တကွ စစ်အပ်ုစုကုိဆန ့က်ျင်ေနသည့် (KNU သိ� မဟတ်ု KIO က့ဲသိ� ) EAO များကုိလိအုပ်ေသာ
ရနပုံ်ေငမွျား ေထာက်ပ့ံပါ။

(ဂ) NUG �ှင့် EAO ကုိယ်စားလှယ်များအြပင် အြခားဒီမုိကေရစီေရးတက်�ကလ�ပ်�ှားသူများ
ြမနမ်ာအ့ေရးအတက်ွ လိအုပ်ေသာ စည်း�ုံးလ�ံေဆာ်မ�များေဆာင်ရွက်ရန် ခရီသွားလာ�ိင်ုေအာင်
လိအုပ်ပါက ၎င်းတိ�အတက်ွ ဗီဇာများ�ှင့် အထူး�ိင်ုငံကူးလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးြခင်းြဖင့်
လတ်ွလပ်စွာသွားလာခွင့်�ိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးပါ။

(ဃ) NUG ကုိသက်ဆုိင်ရာ �ိင်ုငံများအတက်ွသာမက ဥေရာပသမဂ��ှင့်အာဆီယံက့ဲသိ� �ိင်ုငံတကာ
အဖ�ဲအစည်းများ အတက်ွပါ ကုိယ်စားလှယ်အဖ�ဲများထား�ိှခွင့်ြပ��ပီး EAO ေခါင်းေဆာင်များ�ှင့်
ြပည်ပ�ိင်ုငံများအ�ကား ဆက်ဆံမ�ြပ�လပ်ုရာတင်ွလည်း ထုိကုိယ်စားလှယ်အဖ�ဲများကုိ
တရားဝင်�ကားခံလမ်းေ�ကာင်း တစ်ခုအြဖစ် အသုံးြပ�ေစြခင်းြဖင့်
�ှစ်လမ်းသွားသံတမနဆ်က်ဆံေရး ထူေထာင်ပါ။

(င) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီအတက်ွ အနာဂတ်အစီအစ�်များချမှတ်�ိင်ုေရး ည�ိ��င်ိးေဆွးေ�းွမ�
ြပ�လပ်ု�ိင်ု ေအာင် NUG �ှင့် EAO �ကား ည�ိ��င်ိးေဆွး ေ�းွမ�များြပ�လပ်ုြခင်းကုိ
အားေပးတိက်ုတနွး်ြခင်း၊ အေထာက်အကူြပ� စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ လိအုပ်ပါက
ြပည်ပ�ိင်ုငံများတင်ွ အစည်းအေဝးများ�ှင့်ေဆွးေ�းွပဲွများ ကျင်းပ�ိင်ု ေအာင်
အစည်းအေဝးေနရာပ့ံပုိးြခင်း ြပ�လပ်ုေပးပါ။ �ုိဟင်ဂျာြပည်သူများကုိ �ိင်ုငံသားြဖစ်ခွင့်
ခ�င်းချက်မ�ိှ ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရန�ှ်င့် ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ိင်ုငံတင်ွ လနွခ့ဲ်ေသာ�ှစ်များအတင်ွး
ခုိလ�ံေနေသာဒကု�သည်များကုိ ြပနလ်ည်လက်ခံရန် NUG ကုိ ြပင်းြပင်းထနထ်န်
အားေပးတိက်ုတနွး်ပါ။

(စ) CDM လ�ပ်�ှားမ�တင်ွပါဝင်ေသာ လငူယ်တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများကုိ ေဒသတင်ွး�ိင်ုငံများတင်ွြဖစ်ေစ၊
အနွလိ်င်ုး သင်�ကားေရး အစီအစ�်များမှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ ေကျာင်းတက်ေရာက်ရန်
တက� သုိလ်ပညာသင်ဆုများ ေပးအပ်ြခင်းြဖင့် ပ့ံပုိးကူညီပါ။

(ဆ) NUG အပါအဝင် ဒီမုိကေရစီအင်အားစုများကုိ အပ်ုချ�ပ်ေရး၊ �ိင်ုငံေရးသိပ�ံ၊
�ိင်ုငံတကာဆက်ဆံေရး�ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် စသည်တိ� �ှင့်ပတ်သက်သည့် စွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ေရး
အစီအစ�်များ ပ့ံပုိးေပးပါ။

၄။ အာဆီယံသိ�အ�ကံြပ�ချက်များ

အာဆီယံ�ှင့်တကွ အဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံများသည် ေအာက်ပါအချက်များ ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။



(က) ငါးချက်ပါဘုံသေဘာတညီူမ�သည် ��ံးနမ့်ိခ့ဲေ�ကာင်း�ှင့် မင်းေအာင်လ�ိင်၏စစ်အပ်ုစုသည်
ယုံ�ကည်�ိင်ုေသာ မိတ်ဖက်မဟတ်ုေ�ကာင်း အသိအမှတ်ြပ�ပါ။ အာဆီယံအေနြဖင့်
လက်�ိှငါးချက်ပါဘုံသေဘာတညီူမ�ကုိ စွန ့လ်တ်ွ သင့်�ပီ�ပီး

- ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအကျပ်အတည်း �ှင့်ပတ်သက်�ပီး သေဘာတညီူမ�အသစ် ချမှတ်�ိင်ုေအာင် NUG �ှင့်
EAO ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် ည�ိ��င်ိးေဆွးေ�းွပါ။

- ထုိရ�ိှလာေသာ သေဘာတညီူချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတက်ွ
လိအုပ်ေသာယ��ရားများ တည်ေဆာက်၍ ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ပါ။

(ခ) အာဆီယံေဒသတင်ွး လသူားချင်းစာနာမ�အကူအညီ  ေပးေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိင်ရာ
ည�ိ��င်ိးေဆာင် ရွက်ေရးစင်တာ (AHA စင်တာ) ၏တာဝန�ှ်င့်လပ်ုပုိင်ခွင့်များကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ကာ
ပဋိပက�အေြခအေနများ အတက်ွပါ ထိေရာက်မ��ိှလာေအာင်  ေဆာင်ရွက်ပါ။ ထိ� ြပင်

- ၎င်း၏ရနပုံ်ေင�ှွင့် ေထာက်ပ့ံပိ� ေဆာင်ေရး စွမ်းရည်ပုိမုိအားေကာင်းလာေအာင်
ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ပါ။

- အကဲြဖတ်ေဆွးေ�းွသုံးသပ်မ�များတင်ွ ဒီမုိကေရစီအင်အားစုများကုိပါဝင်ခွင့်ြပ�၍
လသူားချင်းစာနာမ� အကူအညီများ ေပးပိ� ရာတင်ွ ၎င်းတိ� �ှင့်လက်တွဲေဆာင်ရွက်ပါ။

(ဂ) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဆုိင်ရာ အထူးကုိယ်စားလှယ် ခန ့အ်ပ်သည့်လပ်ုငနး်စ�်�ှင့် ၎င်း၏တာဝန�ှ်င့်လပ်ုပုိင်ခွင့်ကုိ
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲပါ။

- အထူးကုိယ်စားလှယ်ေနရာကုိ အချနိြ်ပည့်ရာထူးတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ထား�ိှပါ။

- အထူးကုိယ်စားလှယ်ကုိ အလှည့်ကျအာဆီယံဥက� ဌအား ခန ့အ်ပ်ေစြခင်းထက်
အာဆီယံအဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံများ အားလံးုက တာဝနယူ်ခန ့အ်ပ်ပါ။ အထူးကုိယ်စားလှယ်သည်
အာဆီယံဥက� ဌကုိသာ တာဝနခံ်ြခင်း မဟတ်ုပဲ အာဆီယံအစုအဖ�ဲတစ်ခုလံးုကုိ
တာဝနခံ်သင့်သည်။

(ဃ) စစ်အာဏာသိမ်းမ�မတိင်ုခင်ကတည်းက ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်လာခ့ဲေသာ �ုိဟင်ဂျာများ�ှင့်
အြခားလမူျ�ိးစု အပ်ုစုများအပါအဝင် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်လာသူများအားလံးုကုိ
ခုိလ�ံခွင့်ေပးကာ ဥပေဒအရတရားဝင် ကာကွယ်ေစာက်ေ�ှာက်မ�ေပးပါ။


