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မြနြ်ာန ိုငင်။ံ မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို န ိုငင်တံကာစံခ  နစံ်ညွန််းနငှ အ်ညီ 

မဆာငရွ်က်ပါ။  

အစ ို်းရအဖွ ွဲ့ ြှ မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းအတွက် အစီအစဉ်ြ ာ်းမ ကမငာ။ 

 

ရနက်ိုနမ်ြ ြု ွဲ့။ ၂၅ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ်  

 

မြနြ်ာအစ ို်းရသည် လူသာ်းအဓ ကပစ်ြှတ်ထာ်း၊ မသမ ကပ က်စီ်းမစန ိုငတ်   မမြမြြုပ်ြ ိုင််းမတွ 

အသံို်းမပြုမခင််းက ို ရပ်တန  မ်ပီ်းမတာ  ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို န ိုငင်တံကာ မမြမြြုပ်ြ ိုင််း 

ရှင််းလင််းမရ်း စံနှုန််းြ ာ်းနငှ အ်ညီမဆာငရွ်က်သင ပ်ါသည် Fortify Rights ြှ ယမန   မမပာ ကာ်း 

လ ိုက်သည်။  

 

ဇွနလ် ၁၂ ရက်မန  တွင ် လူြူဝနထ်ြ််းကယ်ဆယ်မရ်းနငှ  ် မပနလ်ည်မနရာခ ထာ်းမရ်းဌာန၊ 

မပည်မထာငစ်ိုဝနက်ကီ်း မ ါက်တာဝင််းမြတ်မအ်းက မြန်ြာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် မြနြ်ာန ိုငင်လံံို်းဆ ိုငရ်ာ 

မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်း လိုပ်ငန််းြ ာ်းမဆာငရွ်က်မရ်းနငှ  ် စစ်မ ်းမရှာငအ်ရပ်သာ်းမပည်သူြ ာ်း 

မပနလ်ည်မနရာခ ထာ်းမရ်းတ ို  အတွက် အဖွ ွဲ့အစည််း နစ်ှခိုဖွ ွဲ့စည််းပါြည်ဟို မမပာ ကာ်းခ  သည်။ 

အစ ို်းရြှ အဆ ိုပါအဖွ ွဲ့အစည််းနစ်ှခိုအာ်း ြည်သည ်အခ  နတွ်င ် ဖွ ွဲ့စည််းလိုပ်မဆာငြ်ည်က ို 

ြမမပာ ကာ်းခ  ပါ။ 

 

Fortify Rights ၏ အြှုမဆာငအ်ရာရှ ခ ြုပ် ြက်သရူ်းစြစ်က " မမြမြြုပ်ြ ိုင််းဆ ိုတာ အရပ်သာ်းမတွက ို 

ခွ မခာ်းဆက်ဆံြှုြရှ ပ မသမ ကပ က်စီ်းမစန ိုငပ်ါတယ်"ဟိုမမပာခ  သည်။ ၎င််းက "အစ ို်းရြှ ထိုတ်မဖာ် 

မမပာ ကာ်းထာ်းလ ိုက်တ   မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ဟာ လြ််းြှနမ်ပေါ်က ို မရှ ွဲ့တစ်လှြ််းတ ို်း 

လ ိုက်မခင််းပ မဖစ်တယ်။ သ ို  မသာ်  အီက ည််းတနလှ်တ  လက်နက်ဆ ို်းမတွက ို အသံို်းမပြုမန ကဆ  

မဖစ်တ  မပဿနာကမတာ  လိုပ်ငန််းစဉ်က ို မနာှင မ်န်ှးမစြှာပ မဖစ်တယ်" ဟိုမမပာခ  သည်။ 

 

မနမပည်မတာ်တွငက် င််းပသည ် သတင််းစာရှင််းလင််းပွ တစ်ခိုတွင ် လူြူဝနထ်ြ််းကယ်ဆယ်မရ်းနငှ  ်

မပနလ်ည်မနရာခ ထာ်းမရ်းဝန်ကကီ်း မ ါက်တာဝင််းမြတ်မအ်းြှ မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ မမြမြြုပ်ြ ိုင််း 

ရှင််းလင််းမရ်းအဖွ ွဲ့ နငှ  ်န ိုငင်မံတာ်အဆင  ်မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းက ို န ိုငင်မံတာ်အစ ို်းရြှ 

တာဝနယူ်ဖွ စည််းပါြည်ဟို သတင််းမထာက်ြ ာ်းက ို မမပာ ကာ်းခ  သည်။ ဝနက်ကီ်းက အဆ ိုပါ 

အဖွ ွဲ့အစည််းသည် သူ၏ဝနက်ကီ်းဌာနြှမဆာငရွ်က်မနမသာ မပနလ်ည်မနရာခ မပ်းမရ်းဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ငန််းြ ာ်းအတွက် အမထာက်အပံ မဖစ်မစြည် ဟိုလည််းမမပာ ကာ်းခ  သည်။  

 

ရှြ််းမပည်နယ်မမြာက်ပ ိုင််းရှ  ြ ိုင််း ဏခ်ံ က နရ်စ်သူြ ာ်းအာ်းအကူအညီမပ်းမနသည ် မ သတွင််း 

လူြှုအဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခိုမဖစ်မသာ တအနအ်ြ  ြု်းသြီ်းအဖွ ွဲ့ (တီ ဗယ်လ ျူအ ို)၏ မမပာမရ်းဆ ိုခွင ရ်ှ သ ူ

mailto:khin.translator@gmail.com


Translated by khin.translator@gmail.com on 1st/July/2020 (2nd Draft)
   

မလွ်းခ ီ်းဆငါ်းက ဖွ ွဲ့စည််းရနမ်ဆာငရွ်က်ြည ်  မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းအမပေါ် 

ယံို ကည်ြှုနည််းမ ကာင််း Fortify Rights က ိုမမပာခ  သည်။ 

 

သူကမမပာ ကာ်းခ  ရာတွင ် "မမြမြြုပ်ြ ိုင််းမတွက ို ရှာမဖွရငှ််းလင််းမပ်းရံိုန   ြလံိုမလာက်ပါ ူ်း။ 

မမြမြြုပ်ြ ိုင််းအသံို်းမပြုမနတာမတွက ို ရပ်တန  ဖ် ို   လ ိုက ိုလ ိုအပ်မနပါမပီ။ အစ ို်းရအမနန   မမြမြြုပ်ြ ိုင််း 

ဆ ိုငရ်ာက စစရပ်မတွြှာ လိုပ်မဆာငမ်နတ   အရပ် က်အဖွ ွဲ့အစည််းမတွ၊ အစ ို်းရြဟိုတ်တ    

န ိုငင်တံကာက အကူအညီမပ်းမရ်း အနဂ် ီအ ို အဖွ ွဲ့မတွန   တူတူလက်တွ မပီ်းမတာ  လိုပ်မဆာင ်

သင ပ်ါတယ်။ မနာက်ဆံို်းတစ်ခ က်မမပာရရင ် ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်မတွ စမပီ်းလိုပ်တ   

အခါမတွြှာ ရွာသူရွာသာ်းမတွ၊ ရပ်ရွာအမမခမပြုအဖွ ွဲ့မတွက ို ဖ တ်မပီ်းမတာ  ဦ်းမဆာငမ်ပ်းတာြ  ြု်း၊ 

ြ ိုင််းအနတရာယ်မစာင  ်ကည ်န ိုငမ်အာငလ် ို  အသ ပညာမဝြ မပ်းတာြ  ြု်းမတွက ို လိုပ်သင ပ်ါတယ်" 

 

ဝနက်ကီ်း၏မ ကမငာခ က်သည် မြနြ်ာအစ ို်းရြှ ယခငအ်မစာပ ိုင််းကာလြ ာ်းတွင ် န ိုငင်မံတာ်အဆင  ်

မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှာမဖွရှင််းလင််းမရ်းအဖွ ွဲ့ မဖစ်မမြာက်မရ်းရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းနငှ ဆ်က်လ ဉ််း၍ ထိုတ်မဖာ် 

မမပာ ကာ်းခ  သည်ြ ာ်းနငှ  ် က ိုက်ညီြှုရှ သည်။ မ ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံခန  ခ်ွ ြှု ဦ်းစီ်းဌာန၏ 

ညွန ်ကာ်းမရ်းြ ်းခ ြုပ် ဦ်းထွန််းမဇာ်က "ကျွနမ်တာ်တ ို  အမနန    ကယ်ဆယ်မရ်း လိုပ်ငန််းစဉ်မတွပ  

မဆာငရွ်က်ရံိုန  မတာ  လံိုမလာက်ြှုြရှ န ိုငပ်ါ ူ်း။ မမြမြြုပ်ြ ိုင််းမတွက နမ်နသမရွွဲ့မတာ  ြ ိုင််းထ  

ခံရသူမတွရှ မနအံို်းြှာပ ။ မမြမြြုပ်ြ ိုင််းမတွက ို အကကင််းအက နြ်ရှ မအာငရ်ှင််းမပ်းန ိုငတ်ာက ပ ိုမကာင််း 

ပါလ ြ ်ြယ်။ မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းအတွက် န ိုငင်မံတာ်အဆင အ်ဖွ ွဲ့တစ်ဖွ ွဲ့ မဖစ်မမြာက်မအာင် 

ကျွနမ်တာ်တ ို  စီစဉ်မနပါတယ်"ဟို မြနြ်ာတ ိုင််း(ြ်)သတင််းစာအာ်း မမပာ ကာ်းခ  သည်။ 

 

လူြှုဝနထ်ြ််းကယ်ဆယ်မရ်းနငှ  ် မပနလ်ည်မနရာခ ထာ်းမရ်းဝနက်ကီ်းဌာနြှ မမြမြြုပ်ြ ိုင််းြ ာ်း ရှာမဖွ 

ရှင််းလင််းမရ်း လိုပ်ငန််းြ ာ်းလိုပ်မဆာငရ်န ် ကတ ခံတာဝနယူ်မပီ်းမဖစ်မသာ်မငာ်းလည််း မြနြ်ာ  

တပ်ြမတာ်ြှ မမြမြြုပ်ြ ိုင််းြ ာ်းက ို ထိုတ်လိုပ်မခင််း၊ သ ိုမလှာငထ်ာ်းမခင််းနငှ  ်မမြမြြုပ်ြ ိုင််းခ မခင််းြ ာ်းက ို 

ရပ်တန  န် ိုငမ်ခင််းြရှ မသ်းပါ။ 

 

မမြမြြုပ်ြ ိုင််း ရှင််းလင််းမရ်းဆ ိုငရ်ာက စစရပ်ြ ာ်းက ို မြန်ြာန ိုငင်တွံင ် လိုပ်က ိုငမ်ဆာငရွ်က်မနသည  ်

အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း၏အဆ ိုအရ ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို တပ်ြမတာ်နငှ  ် တစ်န ိုငင်လံံို်း 

ဆ ိုငရ်ာ အပစ်အခတ်ရပ်စ မရ်း သမ ာတူညီခ က်စာခ ြုပ်တွင ် လက်ြှတ်မရ်းထ ို်းထာ်းသည ် 

တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်က ိုင ် အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းကသာ လိုပ်မဆာငရ်နအ်ခွင ရ်ရှ  ကသည် မဖစ်သည်။ 

အဆ ိုပါတပ်ြမတာ်နငှ  ် လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း နစ်ှဖွ ွဲ့စလံို်းသည် ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်း 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ိုက ယ်က ယ်မပန  မ်ပန  ်လိုပ်မဆာငန် ိုငခ်  မခင််းြရှ ပါ။ 
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ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်း လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအတွက် အစ ို်းရြှအသံို်းမပြုြည ်စံနှုန််းြ ာ်းနငှ  ် ပတ်သတ်မပီ်း 

စ ို်းရ ြ်ြှုြ ာ်း ရှ မနဆ မဖစ်သည်။ ကိုလသြဂဂအမထွမထွညီလာခံတွင ် အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ 

အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းနငှ  ် စီ်းပွာ်းမရ်းဦ်းစီ်းဌာနြှ ညွန ်ကာ်းမရ်းြ ်း ဦ်းရ ြင််းသ န််းြှ ၂၀၁၉ ခိုနစ်၊ 

မအာက်တ ို ာလတွင"် မြနြ်ာန ိုငင်ဟံာ စနစ်တက  ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်း လိုပ်ငန််းစဉ်အတွက် 

ရည်ရွယ်မပီ်းမရ်းဆွ ထာ်းတ   မြန်ြာန ိုငင်အံြ  ြု်းသာ်းြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းစံနှုန််း အြည်ရှ  လိုပ်ငန််းပ ိုင််း 

ဆ ိုငရ်ာစံနှုန််းမတွက ို အမပီ်းသတ်မရ်းဆွ မနမပီမဖစ်ပါတယ်" ဟူ၍ မမပာ ကာ်းခ  သည်။  

 

ကြ္ာ ကိုလသြဂဂအဖွ ွဲ့ ြှ မမြမြြုပ်ြ ိုင််း ရှင််းလင််းမရ်းဆ ိုငရ်ာြ ာ်းနငှ  ် ပတ်သက်၍ လိုပ်နည််း 

က ိုငန်ည််းြ ာ်း၊ ဖွ ွဲ့စည််းပံိုြ ာ်းပါဝငသ်ည ် အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းဆ ိုငရ်ာ 

စံနှုန််းြ ာ်း (အ ိုငအ်ြ်မအအက်)က ို မရ်းဆွ မပီ်းမဖစ်သည်။ န ိုငင်တံကာြှလက်ခံထာ်းသည ် ၎င််း စံခ  န် 

စံညွှန််းြ ာ်းထ တွင ် အရပ်သာ်းြ ာ်းက ို ထ ခ ိုက်ပ က်စီ်းမစန ိုငမ်ပီ်း လူသာ်းခ င််းစာနာမထာက်ထာ်းမရ်း 

လိုပ်ငန််းမဆာငရွ်က်ြှုြ ာ်းက ို အနတရာယ်မဖစ်မစန ိုငသ်ည ် မပါက်ကွ မစတက်မသာ ပစစည််းြ ာ်း 

ရှာမဖွရှင််းလင််းမရ်းလိုပ်ငန််းက ို လ ငလ် ငမ်ြန်မြန ် မဆာငရွ်က်ရြည်ဆ ိုမသာ အခ က်ပါရှ သည်။ 

ထ ို  အမပင ် ြ ိုင််းအနတရာယ်ကင််းရှင််းမရ်း မဆာငရွ်က်ခ က်တ ိုင််းတွင ် အစ ို်းရနငှ  ် လူသာ်းခ င််း 

စာနာမထာက်ထာ်းြှုဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းမဆာငရွ်က်သူြ ာ်းနငှ  ် လိုပ်မဆာငခ် က်ြ ာ်းက ို က ယ်က ယ် 

မပန  မ်ပန  ပူ််းမပါင််းမဆာငရွ်က်န ိုငမ်ရ်း၊ ဦ်းစာ်းမပ်းလိုပ်မဆာငန် ိုငမ်ရ်းတ ို  အတွက် အာ်းစ ိုက် လိုပ်မဆာင ်

သင သ်ည် ဟိုမရ်းသည်။ 

 

တပ်ြမတာ်၏ မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှာမဖွရှင််းလင််းမရ်းဆ ိုငရ်ာ လိုပ်မဆာငခ်  ြှုြ ာ်းသည် မဖာ်မပခ  မသာ 

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာစံနှုန််းြ ာ်းနငှ  ် က ိုက်ညီြှုြရှ ပါ။ ဥပြာ၊ တပ်ြမတာ်နငှ  ် ကခ ငလ်က်နက်က ိုင ်

လွတ်မမြာက်မရ်းအဖွ ွဲ့  ကာ်းတွင ် မဖစ်ပွာ်းခ  သည ် ပဋ ပကခြ ာ်းမ ကာင  ် နြ ်စြ််းရြ်ရွာ၊ 

ကခ ငမ်ပည်နယ်ြှ မနရပ်စွန  ခ်ွာမပည်သူြ ာ်းမပန်လည်မရွှွဲ့မမပာင််းန ိုငမ်ရ်းအတွက် တပ်ြမတာ်ြှ 

ြ ိုင််းရှာမဖွ ရှင််းလင််းမရ်းကနဦ်း စြ််းသပ်စီြံက န််းတစ်ရပ်က ို လိုပ်မဆာငခ်  ပါသည်။ ကခ ငမ်မြ 

သိုမတသနစငတ်ာ၏ အဆ ိုအရ  တပ်ြမတာ်သည် အ ြ်မထာငစ်ို စာရင််းပ ိုငဆ် ိုငထ်ာ်းသည ် 

ြ သာ်းစိုအ ြ်မနရာြ ာ်းအတွက်က ိုသာ ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်း မဆာငရွ်က်မပ်းကာ တရာ်းဝင ်

စာရွက်အထာက်အထာ်းြ ာ်းြရှ သည ် အ ြ်မနရာြ ာ်းနငှ  ် ရွာအန်ီး မတာတွင််းတွငရ်ှ  မနန ိုငသ်ည ် 

ြ ိုင််းြ ာ်းက ို ရှင််းလင််းမပ်းခ  မခင််းြရှ ပါဟိုသ ရသည်။ စံနှုန််းြ ာ်းအရ" ြ ိုင််းအနတရာယ်ရှ မပည်သူြ ာ်းသည် 

ြ ိုင််းရှာမဖွရှင််းလင််းမရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းနငှ  ် ပတ်သက်၍လည််းမကာင််း၊ ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်း 

က စစြ ာ်းမ ကာင  ် မ သတွင််းရှ အြ  ြု်းသာ်း၊ အြ  ြု်းသြီ်းနငှ က်မလ်းြ ာ်းအတွက်မဖစ်မပေါ်လာန ိုငသ်ည ် 

အမမခအမနအ၀၀နငှ  ် ပတ်သက်၍လည််းမကာင််း အသ တရာ်း အမပည ်အဝရှ မနမစမရ်း"အတွက် 

အစ ို်းရြှစီစဉ်မဆာငရွ်က်မပ်းရြည်မဖစ်သည်။ နြ ်စြ််းရြ်မ သခံမပည်သူြ ာ်းြှ မမြမြြုပ် ြ ိုင််းြ ာ်း၏ 
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တည်မနရာြ ာ်း၊ ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ာသတ ထာ်းရြည ်အခ က်ြ ာ်းြသ ခ  ရမ ကာင််း ကခ ငမ်မြ သိုမတသန 

စငတ်ာက ို မမပာခ  သည်။ 

 

 မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှာမဖွရှင််းလင််းမရ်းက ို တပ်ြမတာ်ြှ အကန  အ်သတ်မဖင သ်ာမဆာငရွ်က်န ိုငမ်ခင််းသည ်

နြ ်စြ်ရြ််းမ သရှ မပနလ်ည်မနရာခ ထာ်းမပ်းမပီ်းမဖစ်သည ် ြ သာ်းစိုြ ာ်း၏ အသက်အ ို်းအ ြ်ြ ာ်းက ို 

အနတရာယ်ရှ မစ၊ မခ ြ််းမမခာက်မနဆ ပငမ်ဖစ်သည်။ ဥပြာ။  ။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်၊ မဖမဖာ်ဝါရီလ ၁၄ 

ရက်မန  တွင ်အသက် ၅၅ နစ်ှအရွယ်ရှ  ဥ ီးခ ီမဖသွည် နြ ဆ်ြ်ရြ််းရွာအန်ီးရှ မခ ာင််းစွယ်တစ်ဝ ိုက်တွင် 

မပါက်ကွ သွာ်းမသာမမြမြြုပ်ြ ိုင််းမ ကာင  ် မမခမထာက်တစ်ဖက်ဆံို်းရှု ံ်းခ  သည်။ အဆ ိုပါမဖစ်ရပ်သည ်

စစ်တပ်မမခလ ငတ်ပ်ြ ၁၀၁  ိုတ ယဗ ိုလ်ြ ်းကကီ်း စ ို်းမက ာ်ထက်က ကခ ငမ် သသတင််းြ ာ်းအဖွ ွဲ့က ို " 

ငါတ ို  စစ်သာ်းမတွဟာ ရွာတစ်ဝ ိုက်ြှာမမြမြြုပ်ြ ိုင််းမတွက ိုရှင််းမပီမပီ"ဟိုမမပာမပီ်း တစ်နစ်ှအ ကာတွင် 

မဖစ်ပွာ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။ 

 

အစ ို်းရအမနန   ြ ိုင််း ဏမ် ကာင  ် အသက်မြွ်းဝြ််းမ ကာင််းလိုပ်ငန််းမတွဖ က်စီ်းမခင််းခံလ ိုက်ရတ   

ြ ိုင််း ဏခ်ံမပည်သူမတွအတွက် မပနလ်ည်ထူမထာငန် ိုငမ်စဖ ို  မထာက်ပ  မ က်းမငမွပ်းမရ်းက စစရပ်က ို 

ဦ်းစာ်းမပ်းမဆာငရွ်က်မနမခင််းြ  ြု်းြရှ ပါ။ ကခ ငအ်ရပ် က်အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခိုြှ Fortify Rights 

အာ်းမမပာ ကာ်းခ  ရာတွင် 

 

 "အထူ်းသမဖင  ် မတာငယ်ာသီ်းနှမံတွ စ ိုက်ပ  ြု်းတ   ကျွနမ်တာ်တ ို   ကခ ငလူ်ြ  ြု်းမတွအတွက်က 

လိုပ်က ိုငစ်ာ်းမသာက်စရာဆ ိုတာ မတာထ ြှာပ အြ ာ်းဆံို်းရှ မနတယ်။  မီမြမြြုပ်ြ ိုင််းမတွမ ကာင  ်

မတာထ ြသွာ်းရ ူ်းဆ ိုရင ်ရွာြှာမနတာန   အ ိုင ်ပီီစခန််းမတွြှာမနတာ  ယ်ြှာမနမန ာြှြထူ်း ူ်း။ 

စ ိုက်စာ်းြရြှမတာ  အမမခအမနက အတူတူပ "  

 

မမြမြြုပ်ြ ိုင််းြ ာ်းရှ မနမခင််းက စစ်ပွ တ ြ််းမရှာငမ်ပည်သူမပည်သာ်းြ ာ်း ြ ြ မ သတွင ် မပန်လည် 

မနထ ိုငန် ိုငမ်ရ်းအတွက် အတာ်းအဆီ်းတစ်ခိုမဖစ်မစသည်။ ဥပြာ ၂၀၁၈ ခိုနစ်၊မြလတွင ်တာရှည်ခံို 

မင ြ််းခ ြ််းမရ်းအစီအစဉ်ပူ်းမပါင််းအဖွ ွဲ့ ြှ ၂၀၁၈ ခိုနစ်၊ မြလတွငမ်ကာက်ယူထာ်းသည ် 

မလ လာြှုစာတြ််းတွင ် မမြမြြုပ်ြ ိုင််းြ ာ်းရှ မနမခင််းက မရွှွဲ့မမပာင််းခံကခ ငမ်ပည်သူြ ာ်း ြူရင််းမနရပ်သ ို   

မပနလ်ည်အမမခခ န ိုငမ်ရ်းအတွက်အတာ်းအဆီ်းမဖစ်မစသည ် အကကီ်းြာ်းဆံို်းအမ ကာင််းရင််းသံို်းခိုတွင ်

တစ်ခိုအပါအဝငမ်ဖစ်သည်ဟို မဖာ်မပထာ်းသည်။ 

 

မြနြ်ာန ိုငင်သံည် လူသာ်းြ ာ်းက ိုပစ်ြှတ်ထာ်းသည ်မမြမြြုပ်ြ ိုင််းြ ာ်းက ို အသံို်းမပြုမခင််း၊ ထိုတ်လိုပ်မခင််း၊ 

သ ြ််းတည််းသ ိုမလှာငမ်ခင််း၊ လက်လွှ မမပာင််းယူမခင််းက ိုတာ်းမြစ်ထာ်းမပီ်း ၎င််းြ ိုင််းြ ာ်း 

ဖ က်ဆီ်းန ိုငမ်ရ်းအတွက်  
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လြ််းညွှနြ်ှုြ ာ်းမပ်းန ိုငသ်ည ် မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရပ်စ မရ်းသမ ာတူညီခ က်အာ်း လက်ြှတ် ထ ို်းထာ်းမခင််း 

မရှ ပါ။ 

 

မြနြ်ာတပ်ြမတာ်နငှ  ် တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်း ကာ်း တ ိုက်ပွ မပနလ်ည်မဖစ်ပွာ်းသည ် 

၂၀၁၁ ခိုနစ်၊ ဇွနလ်ြှစတင၍် ပဋ ပကခြ ာ်းမဖစ်ပွာ်းရာ ရှြ််းမပည်မမြာက်ပ ိုင််းတွင ် လူသာ်းြ ာ်းအာ်း 

ပစ်ြှတ်ထာ်းသည ် မမြမြြုပ်ြ ိုင််းြ ာ်းအသံို်းမပြုြှုက ို မဖာတီဖ ိုင််းရ ိုက်(စ်)အဖွ ွဲ့အမနနငှ  ် ြှတ်တြ််း 

တငထ်ာ်းသည်။ 

 

"တစ်ဖက်ြှာ မမြမြ ြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်မတွက ို မဆာငရွ်က်မနမသာ်မငာ်းလည််း 

မမြမြြုပ်ြ ိုင််း အသံို်းမပြုြှုမတွက ို အဆံို်းြသတ်န ိုငမ်ဖစ်မနမသ်းတယ်ဆ ိုရင ်  ါဟာ အရပ်သာ်းြ ာ်း 

မသမ ကပ က်စီ်းရြှုက ို မလ ာ နည််းမစြှာြဟိုတ်သလ ို မရွှွဲ့မမပာင််းမနထ ိုငမ်နရတ  သူမတွ မပနလ်ည် 

အမမခခ န ိုငဖ် ို   အခငွ အ်လြ််းမတွမပ်းန ိုငြှ်ာလည််းြဟိုတ်ပါ ူ်း"ဟို ြက်သရူ်းစြစ်က မမပာသည်။" 

အသက်မတွက ို ကယ်တငန် ိုငဖ် ို  အတွက် မမြမြြုပ်ြ ိုင််းရှင််းလင််းမရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းဟာ န ိုငင်တံကာရ   

စံခ  နစံ်ညွန််းမတွန  က ိုက်ညီဖ ို  ၊ မပီ်းမတာ  က ယ်က ယ်မပန  မ်ပန  လ်ိုပ်မဆာငမ်ပ်းန ိုငဖ် ို  လ ိုအပ်ပါတယ်"ဟို 

မမပာခ  သည်။ 
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