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ကလုသမဂ္ဂ၏ ယခငက်ျွမ််းကျငသ်မူျ ်းမှ 

လတွလ်ပ်သသ  “မမန်မ ာ့အသ ်းအထ်ူးအကကြံသပ်းသက ငစ်”ီ က  ုဖွ ွဲ့စည််းလ ကုသ်ည ်

  

[၂၀၂၁ ခုနစှ ်မတ်လ ၁ ရက]် စစ်အာဏာသမိ််းပ  ်းတစ်လအကကာတွင ်လ ူ့အခွငူ့အ်ရရ်း၊ ဒ မိုကရရစ ရရ်း၊ 

ပငမိ််းချမ််းရရ်း၊ တရာ်းမျှတမှုနငှူ့ ် တာဝနယ် မှု တာဝနခ်မံှုအတွက် မမနမ်ာမ ည်သ မျာ်း တိုက် ွွဲဝငရ်ာတွင ်

အရ ာက်အက မြစ်ရစမညူ့် လွတ်လ ်ရသာ အကကံရ ်းအြွွဲွဲ့သစ်တစ်ြွွဲွဲ့ကို မမနမ်ာနိငုင်ဆံိုငရ်ာ 

နိငုင်တံကာကျွမ််းကျငသ်  သံ်ုးဦ်းတုိ ူ့ စုရ ေါင််း၍ ြွွဲွဲ့စည််းလိုက်သည်။ 

 

မမနမ်ာနိငုင်ရံှိ အရ ်ဘကလ်  အုြွွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရ်းကာကွယ်ရစာငူ့ရ်ရှာက်သ မျာ်းနငှူ့ ်

တက်ကကလှု ်ရှာ်းသ မျာ်း၊ နငှူ့ ် အမခာ်းရသာ မမနမ်ာနိငုင်ဆံိငုရ်ာ ကျွမ််းကျငသ် မျာ်းမှ ၎င််းတုိ ူ့၏ အသမံျာ်းကိ ု

အဓိကသက်ဆိငုသ် မျာ်းနငှူ့ ် ဆံု်းမြတ်ချက် ချမတှ်သ မျာ်း  ံ ရရာကရ်ှိရစရနအ်တွက ် နိငုင်တံကာဆိုငရ်ာ 

ဆံုချက်တစ်ခုကုိ ရြာ်ရဆာငရ် ်းနိငုရ်န ်မမနမ်ာူ့အရရ်းအ  ်းအကကံရ ်းရကာငစ်  သို ူ့မဟုတ် Special Advisory 

Council (SAC-M) ကိ ု ြွွဲွဲ့စည််းလိုက်မခင််းမြစသ်ည်။ SAC-M ကိ ုတည်ရ ာငသ် မျာ်းမှာ မမနမ်ာနိငုင်ဆံိငုရ်ာ 

ကုလသမဂ္ဂ အ  ်းကိယု်စာ်းလှယ်ရဟာင််း မစစ ရနဟ် ်းလ ၊ မမနမ်ာနိငုင်ဆံိုငရ်ာ ကုလသမဂ္ဂ၏ လွတ်လ ်ရသာ 

နိငုင်တံကာအချက်အလကရ်ာှရြွရရ်းမစရ်ှင ်ဥကက ဌရဟာင််း မစစတာ မာဇ က ဒေါရ စမင ်နငှူ့ ် မမနမ်ာနိငုင်ဆံိုငရ်ာ 

ကုလသမဂ္ဂ၏ လတွ်လ ်ရသာ နိငုင်တံကာအချက်အလက် ရှာရြွရရ်းမစရ်ှင ် အြွွဲွဲ့ဝငရ်ဟာင််း မစစတာ 

ခရစ်ဆ ဒိတု  တုိ ူ့မြစ် ေါသည်။  

 

လွနခ်ွဲူ့သညူ့ ် ဆယ်နစှ်တာကာလအတွင််း မမနမ်ာစစ်တ ်သည်  ၎င််းတုိ ူ့ရရ်းဆွွဲခွဲူ့ရသာ  ၂၀၀၈ ခုနစှ ်

ြွွဲွဲ့စည််း ုံအရမခခံဥ ရဒရအာက်တွင ် ဒ မိုကရရစ နည််းကျ ရရွ်းရကာက်တငရ်မမ ာက် ာ်းရသာ အရ ်သာ်း 

အစို်းရအာ်း အာဏာကုိ အကန ူ့အ်သတ်မြငူ့သ်ာ ရ ်းအ ်ခွဲူ့သည်။ ပ  ်းခွဲူ့သညူ့် နိဝုငဘ်ာလတွင ်

အမျိျု်းသာ်းဒ မိုကရရစ အြွွဲွဲ့ချျု ် (NLD) သည် ယင််းြွွဲွဲ့စည််း ုံအရမခခံဥ ရဒအရ ကျင််း ခွဲူ့ရသာ 

ရရွ်းရကာက် ွွဲတွင ်အမ တအ်သတ် ရအာငန်ိငုမ်ှုမြငူ့ ်ဒတုိယအကကိမ ်တာဝန ်မ််းရဆာငရ်န ်အနိငုရ်ခွဲူ့သည်။ 

သို ူ့ရာတွင ်ဆက်လက်မြစ် ွာ်းရနရသာ မ ည်တွင််းစစ်၊ COVID-19 က ်ရရာဂ္ေါနငှူ့ ်မမနမ်ာမ ည်သ မျာ်း ရငဆ်ိုင ်

ရနရပ  ်းသာ်းမြစ်ရသာ ဆိ်ုးရွာ်းမ င််း နလ်ှသညူ့် စ ်း ွာ်းရရ်းအကျ ်အတည််းတုိ ူ့၏ ကက ်းမာ်းရသာ စိနရ်ခေါ်မှုမျာ်း 

ရှိရနလငူ့က်စာ်း ရရွ်းရကာက် ွွဲရလဒမ်ျာ်းအရ ေါ် ရကျန ်မှုမရှိဘွဲ ၂၀၂၁ ခုနစှ ်ရြရြာ်ဝေါရ လ ၁ ရက်ရန ူ့တွင ်

စစ်ဗုိလ်ချျု ်မျာ်းသည် ြွွဲွဲ့စည််း ုံအရမခခံဥ ရဒနငှူ့ ် ကိုက်ည မခင််းမရှိရသာ အာဏာသမိ််းမှုကိ ု

လု ်ရဆာငခ်ွဲူ့မခင််းမြငူ့ ်တိငု််းမ ည်ကို  ုိမိုဆို်းရွာ်းရသာ အကျ ်အတည််းအတွင််းသို ူ့ ရရာက်ရှိရစခွဲူ့သည်။  
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“ရာစုနစှ ် တစ်ဝက်ရကျာက်ကာရအာင ် မမနမ်ာစစ်တ ်က မ ည်သ ရတကွိ ု ြိနှ ်ိခွဲူ့သလုိ 

ြက်ဒရယ်ဒ မိုကရရစ  တည်ရဆာက်ြုိ ူ့အတွက် သ တုိ ူ့ရွဲ ူ့ ကကိျု်း မ််းချက်ရတွကုိ  ိတ်ဆို ူ့ခွဲူ့တယ်။ ရနာက်ပ  ်း 

ဆို်းရွာ်းလှတွဲူ့ လ အခွငူ့အ်ရရ်း ချိျု်းရြာက်မှုရတွကိ ု မ စ်ဒဏရ် ်း အရရ်းယ ခံရမခင််း ကင််းလွတ်စွာနွဲ ူ့ 

ဆက်လက်ကျ ်းလွနရ်နတယ်။” ဟု မစစ ရနဟ် ်းလ က ရမ ာသည်။ “ပ  ်းခွဲူ့တွဲူ့လက 

အငမ်တနစ်ိတ ်ျက်စရာရကာင််းတွဲူ့ အာဏာသမိ််းမှုက စစ်ဗုိလ်ချျု ်ရတွ အရနနွဲ ူ့ မမနမ်ာမ ည်သ ရတွရွဲ ူ့ဆနဒနွဲ ူ့ 

နိငုင်တံကာစံချိနစ်ံနှုန််းရတွကိ ု ရမဗာငက်ျကျ မ  မွဲူ့မမင ် မ ျုမှုကိ ု ရြာ်မ လိုက်တာ ွဲ မြစ်တယ်။” ဟု ၎င််းက 

ဆက်ရမ ာသည်။ 

 

မမနမ်ာစစ်တ ်၏ အမ ျုအမ သည် နိငုင်တံစ်ဝှမ််းရှိ မ ညသ် လ  ကုိ ု အမျက်ရဒေါသ  ကွ်ရစသည်။ 

မ ည်သ လ  နုငှူ့ ်  ုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အလု ်သမာ်းမျာ်း၏ အကကမ််းမြက်ရသာ လ  အုာဏာြ ဆနရ်ရ်း 

လှု ်ရှာ်းမှု (CDM) နငှူ့ ် အရ ရွ သွ ိတ်သည် အစိ်ုးရကို ရ ်တန ူ့မ်ှု မြစ်ရစခွဲူ့သည်။ သနိ််းနငှူ့ခ်ျ ရသာ 

ပငမိ််းချမ််းစွာဆနဒမ သ မျာ်းသည် မမနမ်ာစစ်တ ်၏ အငတ်ာနက် ိတ်ဆို ူ့မှုကုိ ရကျာ်လွနပ်  ်း တစ်ရနဝင ်

တစ်ရန ကွ ်စုရံု်းနိငုရ်န ်စ စဥ်ခွဲူ့ကကသည်။  

 

“မမနမ်ာမ ည်သ ရတွက ရကကာက်ရံွွဲ့ မှုမရှိဘွဲ ရွဲရွဲရငူ့ရ်ငူ့န်ွဲ ူ့  တု်ရြာ်ရမ ာဆိုရနကကသလို သ တုိ ူ့အရနနွဲ ူ့ 

ရနာက်  ်မျိျု်းဆက်တစ်ခုကိ ု ရက်စက်ယတု်မာတွဲူ့ စစအ် ်ုချျု ်မှုရအာက်မှာ မခံစာ်းရစချငရ်တာူ့ဘ ်း ဆိုတွဲူ့ 

သ တုိ ူ့ရွဲ ူ့ သတင််းစကာ်းကလည််း ရှင််း ေါတယ်။” ဟု မစစတာ မာဇ က ဒေါရ စမင ်ကရမ ာသည်။ “လ ူ့အခွငူ့အ်ရရ်း၊ 

ပငမိ််းချမ််းရရ်း၊ ဒ မိုကရရစ ရရ်း၊ တရာ်းမျှတမှုနွဲ ူ့ တာဝနယ် မှု တာဝနခ်ံမှုရှိရရ်းအတွက် တိုက် ွွဲဝငရ်နတွဲူ့ 

သ တုိ ူ့ရွဲ ူ့တုိက် ွွဲမှာ ကျရနာ်တုိ ူ့ သ တုိ ူ့နွဲ ူ့ အတ  ရ ်တည်ရန ေါတယ်။” ဟု ၎င််းက ဆက်ရမ ာသည်။  

 

စစ်တ ်နငှူ့ ် ရွဲမျာ်းသည် ဆနဒမ မှုမျာ်းကိ ု ရနာှက်ယှက်ရစာ်ကာ်းမခင််း၊ ြမ််းဆ ်းမခင််း၊ 

အကကမ််းြက်မခင််းနငှူ့ ် ရသရစရလာက်ရသာအငအ်ာ်း အသံ်ုးမ ျုမခင််းတုိ ူ့မြငူ့ ် တုန ူ့မ် နရ်နသည်။ 

အကကမ််းြက်နှမိ်နငှ််းမှုမျာ်းမှာ မမငူ့တ်က်လာရနပ  ်း လုံမခံျုရရ်းတ ်ြွွဲွဲ့မျာ်းရကကာငူ့ ် သတ်မြတ်ခံရသ ၊ 

 ခုိိက်ဒဏရ်ာရသ နငှူ့ ် ရိုက်နကှ်ခံရသ  တစ်ရန ူ့တမခာ်း မျာ်းမ ာ်းလာရနသည်။ ပြိျုခွွဲနှမိ်နငှ််းမှုမျာ်း 

 ုိမုိမမငူ့တ်က်လာမည်ကုိ စိ်ုးရိမ်   နရ်နကကသည်။ မမနမ်ာနိငုင်၏ံ တုိင််းရင််းသာ်းလ မျိျု်းစုမျာ်းနငှူ့ ် ဘာသာရရ်း 

လ နည််းစုမျာ်းအတွက်မ  စစ်တ ်၏ ရက်စက် ကကမ််းကကျုတ်မှုမျာ်းကို ရကကာက်ရံွွဲ့ရနရမခင််းသည် 

၎င််းတုိ ူ့ရန ူ့စဉ်ဘဝ၏ ဆိ်ုးရွာ်းရသာလက်ရတွွဲ့အရမခအရနအမြစ် ရှိရနခွဲူ့ပ  ်း မြစသ်ည်။ လွနခ်ွဲူ့သညူ့ ်

ဆယ်စုနစှ်တွင ် တုိင််းရင််းသာ်းလ မျိျု်းစုနငှူ့ ် ဘာသာရရ်း လ နည််းစ ု အရ ်သာ်းမျာ်းအရ ေါ် စစ်တ ်၏ 

ရသရစနိငုရ်လာက်ရသာ  ိ်ုးစစ်ဆငမ်ှုမျာ်းသည် လ မျိျု်းတံု်းသတ်မြတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနငှူ့ ်

လ သာ်းမျိျု်းနယွ်အာ်း ဆန ူ့က်ျငရ်သာရာဇဝတ်မှုမျာ်း ရမမာက်သညူ့် စွ ်စွွဲချက်မျာ်း မြစ်ရ ေါ်လာသည်အ  ိ

ရမျှာ်လငူ့မ် ာ်းရသာ အချိျု်းအစာ်းသို ူ့ ရရာက်ရှိခွဲူ့သည်။ 
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“မ စ်မှုအတွက ် အမ စ်ရ ်း အရရ်းယ ခံရမခင််း ကင််းလွတ်ရနမှုကို အဆံ်ုးသတပ်  ်း တာဝနယ် မှု 

တာဝနခ်ံမှု ရှိလာရအာင ် အာမခံ မရ ်းနိငုမ်ချင််း မမနမ်ာနိငုင်ရံွဲ ူ့ အတိတ်ကမြစ်ခွဲူ့တွဲူ့ ဝမ််းနည််း ရကကကွွဲြွယ ်

မြစ်ရ ်ရတွဟာ   ်တလွဲလွဲ မြစ်ရနဦ်းမှာ ွဲ။ အခုအချိနဟ်ာ စ ်း ွာ်းရရ်း လု ်ငန််းရတွအတွက် 

အခိုငအ်မာရ ်တည်ပ  ်း စစ်တ ်နွဲ ူ့ ဆက်စ ်မှုရတွကိ ု မြတ်ရတာက်ရမယူ့် အချိနမ်ြစတ်ယ်။” ဟု မစစတာ 

ခရစ်ဆ ဒိတု က ရှင််းမ သည်။ 

 

ယခုအကကံရ ်းရကာငစ် သည် ၎င််းတုိ ူ့၏ ကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်းကို စုရ ေါင််းပ  ်း မမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိ

လ ူ့အခွငူ့အ်ရရ်းအြွွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရ်းကာကွယ်ရစာငူ့ရ်ရှာက်သ မျာ်းနငှူ့ ်တက်ကကလှု ်ရှာ်းသ မျာ်းကိ ု

၎င််းတုိ ူ့၏ မဟာဗျ ဟာမျာ်းအရ ေါ် အကကံရ ်းသွာ်းရနန်ငှူ့ ် ၎င််းတုိ ူ့၏ အသမံျာ်းကို မမ ငူ့တ်ငရ် ်းနိငုရ်နလ်ည််း 

စည််းရံု်းလှုံွဲ့ရဆာ်ရ ်းသွာ်းမည် မြစ်သည်။ ရကာငစ် အသစ်တွင ် တည်ရဆာငသ်  သံ်ုးဦ်းနငှူ့အ်တ  အမခာ်း 

မမနမ်ာူ့အရရ်းကျွမ််းကျငသ် မျာ်းလည််း   ်းရ ေါင််း ေါဝငန်ိငု ်ေါသည်။ 

 

 

For more information, please contact:  

Isabel Todd, SAC-M Coordinator 

 

 

 


