
 

သမ ိုင််းဝငမ်ည  ်ပြညထ် ောငစ်ိုသမမတပမန်မောန ိုငင်ထံတေ်ာ 

အမ   ်းသော်းညညီွတထ် ်း အစ ို်း သည ်တ ော်းဝငအ်စ ို်း ပြစသ်ည် 

 

 

ဧပ ြီလ ၁၆ရက် ၂၀၂၁ခုနစှ်။     ။  

 

မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ အထ ူးအကကံပ ူးပကာငစ်ြီ (SAC-M) အပနမြင  ်သြ ုငူ်းတွငြ်ည  ်

ပကကညာချက ်တစ်ခု မြစ်ပသာ အြျ  ူးသာူးညြီညွတ်ပရူး အစ ုူးရ တစ်ရ ်အာူး မြနြ်ာန ငုင်၏ံ 

တရာူးဝငအ်စ ုူးရ တစ်ရ ်အမြစ် ထတု်မ နပ်ကကညာချက်အာူး  ကက  ဆ ု ါသည။်  

 

ယပန  တွင ်ပြပြာ်ဝါရြီလ ၁ရက်ပန  က မြနြ်ာစစ်တ ်၏ အာဏာသ ြ်ူးယ ြှု 

ကက  ူး ြ်ူးြှုပကကာင  ်လွှတ်ပတာ်တက်ပရာက်ခွင ြ်ရလ ုက်သည  ်မြနြ်ာန ငုင်၏ံ 

တရာူးဝငပ်ရွူးပကာက်ခံ လွှတ်ပတာ်အြတ်ြျာူးမြင  ်ြွ ွဲ့စညူ်းထာူးသည  ်

ပကာ်ြတြီတစ်ခုမြစ်သည မ် ညပ်ထာငစ်ုလွှတ်ပတာ် က ုယ်စာူးမ  ပကာ်ြတြီ(CRPH) သည ်

သြ ုငူ်းတွငြ်ည  ်ပကကညာချက်တစ်ခုမြစ်သည  ်အြျ  ူးသာူးညြီညွတ်ပရူးအစ ုူးရတစ်ရ ်အာူး 

ြွ ွဲ့စညူ်းလ ုက်ပ ြီမြစ်ပကကာငူ်းက ု တရာူးဝငထ်ုတ်မ န ်ပကကညာခ   ါသည။်၎ငူ်းအစ ုူးရသည ်

မ ည်သ ြျာူး၏တရာူးြဝင ်အကကြ်ူးြက်စစ်ပကာငစ်ြီအာူး ဆန  က်ျငြ်ှုနငှ  ်

ြက်ဒရယ်ဒြီြ ုကပရစြီအနာဂတ်သ ု   ပရာက်ပအာင ်ကက  ူး ြ်ူးအာူးထတု်ြှုတွင ်

မြနြ်ာမ ညသ် တ ု  အာူး ဦူးပဆာငြ်ည  ်ကကာူးကာလအစ ုူးရတစ်ရ ်အပနမြင  ် 

ပဆာငရွ်က်သာွူးြည ်မြစ် ါသည်။  

 

 

 

 



 

အြျ  ူးသာူးညြီညွတ်ပရူးအစ ုူးရအြွ ွဲ့(NUG) တွင ်န ငုင်ပံတာ်၏ အတ ုင ်ငခ်ံ ုဂ္  လ် အမြစ ်

ပဒေါ်ပအာငဆ်နူ်းစုကကည၊်န ငုင်ပံတာ်သြမတအမြစ် ဦူးဝငူ်းမြင ၊်ဒတု ယသြမတအမြစ် 

ဒ ဝါလရှြီူးလနငှ  ်န ငုင်ပံတာ်ဝနက်ကြီူးချ  ်အမြစ် ြနူ်းဝငူ်းခ ုငသ်နူ်း တ ု   ါဝင ်ါသည။်   

ကကာူးကာလအစ ုူးရ က  ုCRPH နငှ  ်န ငုင်ပံရူး ါတြီအသြီူးအသြီူးြျာူး၊ တ ုငူ်းရငူ်းသာူးလ ြျ  ူးြျာူး 

အတ ုင ်ငခ်ံပကာငစ်ြီြျာူး၊ အကကြ်ူးြြက်အာဏာြြီဆနပ်ရူးလှု ်ရှာူးြှု (CDM) 

မ  လု ်သ ြျာူး၊ အပထပွထွသ  တ် ပကာ်ြတြီြျာူး နငှ  ်တ ုငူ်းရငူ်းသာူးလက်နက်က ုင ်အြွ ွဲ့ြျာူး 

အာူးလုံူးတ ု   ကျယ်ကျယ်မ နမ် န   ်ပဆွူးပနူွးကာ အတ တကွ ကက  ူး ြ်ူးအာူးထတု် 

ြွ ွဲ့စညူ်းခ  မခငူ်းမြစ် ါသည်။ NUG သည ်ြကကာပသူးခငက် ထုတ်မ နပ်ကကညာထာူးသည  ်

ြက်ဒရယ်ဒြီြ ုကရက်တစ် သပ ာတ ပကကညာချက်က ု အပမခမ  ကာ ပရှ ွဲ့ဆက်သာွူးြှာ 

မြစ် ါသည။် ြတ်လ၃၁ရက်ပန  တွင ်CRPH သည ်စစ်တ ်ြှ ပရူးဆွ ခ  ပသာ ၂၀၀၈ 

ြွ ွဲ့စညူ်း ုံအပမခခံဥ ပဒက ု အပ ြီူးတ ုင ်ြျက်သ ြ်ူးလ ုက်ပ ြီဟု ပကကညာခ   ါသည။် 

 
 

"ဒြီဟာက သြ ုငူ်းဝငမ်ြစ်ရ ်တစ်ခု ါ။ ကုလသြဂ္၏ မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ အထ ူးအစြီရငခ်ံစာ 

တငသ်ွငူ်းသ  တစ်ဦူးအပနမြင  ်မြနြ်ာန ငုင်၏ံ ဒြီြ ုကပရစြီကက  ူး ြ်ူးလှု ်ရှာူးြှုက ု 

တ ်ြပတာ်အပနမြင  ်သ တ ု  ပရူးဆွ ထာူးတ   ၂၀၀၈ ြွ ွဲ့စညူ်း ုံမြင  ်အမ ည အ်ဝထ နူ်းချ  ်ကာ 

ြတ ုူးတက်ပအာင ်မ  လု ်ပနြှုက ု ကျွနြ်အပနမြင  ်မြငပ်တွွဲ့ ခ  ရ ါတယ်။ ြနစ်ှက 

မြနြ်ာန ငုင်ြှံာ တ ုငူ်းမ ည်က ု ညြီညွတ်စွာ စုစည်ူးန ငုရ်နအ်တွက် အြျ  ူးသာူးအဆင  ်

ပဆွူးပနူွး ွ တစ်ခုက ု မ  လု ်ရန ်ကျွနြ်တ ုက်တွနူ်းခ   ါတယ်။ အဆ ု ါ အြျ  ူးသာူးအဆင  ်

ပဆွူးပနူွး ွ ဟာ အခုဆ ုရင ်စတငန် ငုပ်တာ ြှာ ါ" လ ု   SAC-M ၏ 

  ူးတွ တညပ်ထာငသ် တစ်ဦူးမြစ်သ  Yanghee Lee က ပမ ာ ါသည။် ဆက်လက်၍ သ က 

"ဒြီဟာက မြနြ်ာမ ည်သ ပတွ အာူးလုံူး တစ်ပန  ကျရင ်တ ုငူ်းမ ညအ်တွငူ်းြှာ စစ်တ ်ရ   

ြ နှ  ်ြှုပတွြှ ကငူ်းပဝူးကာ၊ မ ည်သ အာူးလုံူးရ   အကျ  ူးက ု အြှနတ်ကယ်ပရှူးရှု ွဲ့တ   

အစ ုူးရတစ်ရ ်အု ်ချ  ်တ   ြက်ဒရယ်ဒြီြ ုကပရစြီ မ ညပ်ထာငစ်ုအတွငူ်းြှာ ပင ြ်ူးချြ်ူးစွာ 

ပနထ ငုန် ငုြ်ည  ်အပမခအပနအတွက် အပရူးကကြီူးတ   ပမခလှြ်ူးတစ်ရ ်  မြစ် ါတယ်" 

ဟုပမ ာ ါသည။်  

 

 
 
 



 

"ပြပြာ်ဝါရြီလြှာ မ  လု ်ခ  တ   စစ်တ ်က အာဏာသ ြ်ူးယ ြှုဟာ တရာူးြဝငတ်   

မ  လု ်ြှုတစ်ခု ါ။ ယခု နစ်ှလခွ ပကျာ်ကကာသည ်အထ  သ တ ု  ဟာ တ ုငူ်းမ ညက် ု န ငုန်ငူ်းပအာင ်

ြအု ်ချ  ်န ငု ်ါ  ူး။ တ ်ြပတာ်ဟာ ဥ ပဒအရပရာ၊ အပမခအပနအရ ါ 

တရာူးဝငအ်စ ုူးရတစ်ရ ် အပနမြင  ်ြ ြ က ုယ်က ပုကကညာလ ု   ြရန ငု ် ူး" ဟု SAC-M 

အာူး  ူးတွ တညပ်ထာငသ် တစ်ဦူးမြစ်သ  Chris Sidoti က ပမ ာ ါသည။်  

"တစ်ြက်ြှာပတာ  အြျ  ူးသာူးညြီညွတ်ပရူးအစ ုူးရဟာဆ ုရင ်သ တ ု  က ု မ ည်သ ပတွက 

ပရွူးချယ်တငပ်မြ ာက်လ ုက်တ   က ုယ်စာူးလှယ်ြျာူးနငှ  ်က ုယ်စာူးမ   

အြွ ွဲ့အစညူ်းြျာူးပတွကပနတစ်ဆင  ်မ ည်သ တစ်ရ ်လုံူးရ   ပထာက်ခံြှုက ု ရရှ ထာူး ါတယ်။ 

အခုဆ ုရင ်သ တ ု  ဟာ တရာူးဝငအ်စ ုူးရတစ်ရ ်က ုပတာင ်ြွ ွဲ့ န ငုသ်ွာူး ါပ ြီ။ 

ြက်ဒရယ်ဒြီြ ုကရက်တစ် သပ ာတ ပကကညာချက်ဟာ မြနြ်ာန ငုင် ံပရှ ွဲ့ဆက်သာွူးြည  ်

လြ်ူးပကကာငူ်းက ု  ုံပြာ်ပ ူး ါတယ်" လ ု   သ က ဆက်ပမ ာ ါသည။်  

 

"န ငုင်တံကာအသ ငုူ်းအဝ ုငူ်းကလညူ်း ယခုအချ နြ်ှာ  ယ်သ က မြနြ်ာမ ညသ် ပတွက ု 

န ငုင်တံကာ ြျက်နာှစာြှာ တကယ်   က ုယ်စာူးမ  ပနပ ြီလ ဆ ုတာက ု ရှငူ်းရှငူ်းလငူ်းလငူ်း 

သ သာွူး ါပ ြီ။ အြျ  ူးသာူးညြီညွတ်ပရူးအစ ုူးရ က  ုသ  ရ   အရှ တရာူးမြစ်တ   မြနြ်ာမ ည်၏ 

အစ ုူးရအမြစ် အသ အြှတ်မ  ပ ူးရက ု ရြှာမြစ် ါတယ်" လ ု   SAC-M 

အာူး  ူးတွ တညပ်ထာငသ်    Marzuki Darusman   ြှပမ ာ ါသည်။  

"SAC-M အပနမြင  ်CRPH, န ငုင်ပံရူး ါတြီြျာူး၊ တ ုငူ်းရငူ်းသာူး လ ြျ  ူးြျာူး 

အတ ုင ်ငခ်ံပကာငစ်ြီြျာူး၊ CDM လှု ်ရှာူးြှု မ  လု ်သ ြျာူး၊ အပထပွထသွ  တ်ပကာ်ြတြီြျာူး 

နငှ  ်တ ုငူ်းရငူ်းသာူးလက်နက်က ုင ်အြွ ွဲ့ အစည်ူးြျာူး တ ု  က ု  ခက်ခ ြှု 

အပမခအပနြျ  ူးစံုကကာူးထ ြှ ယခုလ ု ကကြီူးြာူးသည  ်ပအာငမ်ြငြ်ှုက ု   ူးပ ါငူ်းပဆာငရွ်က် 

အပကာငအ်ထညပ်ြာ်န ငုခ်  သည အ်တွက် ပလူးစာူးဂုဏယ် ြ ပကကာငူ်း ပမ ာကကာူးလ ု ါသည်" 

ဟု သ က ဆက်ပမ ာ ါသည။် 

 

ယခုအခါ အြျ  ူးသာူးညြီညွတ်ပရူးအစ ုူးရ (NUG) အပနမြင  ်ပရာြသပ ာတ စာချ  ် တွင ်

အြွ ွဲ့ဝငန် ငုင်တံစ်န ငုင် ံအမြစ်  လျငမ်ြနဆ်နစ်ွာ ဝငပ်ရာက်မခငူ်း 

(သ ု  ြဟုတ်)  ါဝငလ်က်ြှတ်ပရူးထ ုူးမခငူ်းမ  လု ်ကာ စစ်တ ်ြ ှကျ ူးလွနခ်  သည  ်

ရာဇဝတ်ြှုြျာူးက ု န ငုင်တံကာတရာူးစြီရငပ်ရူးစနစ်က ု အသံူုးမ  ကာ ကျ ူးလွနခ်  သ ြျာူးက ု 



အမ ညမ် ညဆ် ုငရ်ာ ရာဇဝတ်ခံုရံု ူး (ICC) သ ု     ု  ကာ အမ ည အ်ဝတာဝနခ်ံန ငုပ်အာင ်

မ  လု ်ပ ူး ရန ်SAC-M ြှ NUG အာူး တ ုက်တွနူ်း ပတာငူ်းဆ ုလ ုက် ါသည်။  

 

 

ြ ိုမ ိုသ ရ  လ ိုြါက ဆကသ်ယွန် ိုငြ်ါသည။်  

Isabel Todd, SAC-M ည  နှု ငူ်းပရူးြ ူး 

 

 

 


