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ဖြတသ်  ုံးဖြတ ်မဟာဗ ျူဟာအာုံး မှတတ်မ်ုံးယ ူသမ်ိုံးဆညု်ံးထာုံးဖြငု်ံး - 

ဖမန်မာနိ ငင် ဆိ ငရ်ာ အထုူံးအက  ပ ုံးပ ာငစ်အီပနဖြင့်် 

စစအ်ာဏာသမ်ိုံးပြေါငု်ံးပဆာငမ် ာုံးအပ ေါ် ဘဏ္ဍာပရုံးဆိ ငရ်ာဖြတပ်တာ မ်ှု 

မှတတ်မ်ုံးမ ာုံးအာုံး ပြာ်ဖ ဖြငု်ံး 

[၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇွနလ် ၄ ရက်နန ေ့] မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာအထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်အနနမြင်ေ့ မြနြ်ာန ငုင်တံွင ် အာဏာသ ြ်ူးြှု 

မြစ်စဥ်ြှစ၍ စစ်အု ်စု၏ ဘဏ္ဍာနရူးဆ ုငရ်ာ အက   ူးမြစ်ထနွူ်းြှုြ ာူးက ု ကန် ေ့သတ်မြတ်နတာက်န ငုြ်ည်ေ့ စီူး ွ ူးနရူး 

  တ်ဆ ု ေ့ြှုြ ာူး၊ လု ်ငနူ်းဆ ုငူ်းငံေ့ထာူးြှုြ ာူးနငှ်ေ့ ရငူ်းနှူီးမြြှ ်နှြံှုြ ာူး ရ ်ဆ ုငူ်းမခငူ်း စသည်ေ့ လု ်ရ ်ြ ာူးက ု လု ်နဆာငခ် ေ့နသာ 

န ငုင်ြံ ာူး၊ စီူး ွ ူးနရူးလု ်ငနူ်းြ ာူး၏ လု ်နဆာငခ် က်ြ ာူးက ု ြှတ်တြ်ူးတငြ်ှုြ ာူး မ  လု ်ထာူး  သည်။ မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ 

အထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်သည် အာဏာသ ြ်ူးစစ်အု ်စုအာူး ဆန် ေ့က ငရ်ာတွင ် လ ုအ ်သည်ေ့ လက်နက်နရာငူ်းခ ြှု 

မြတ်နတာက်မခငူ်း၊ နငနွကကူးစီူးဆငူ်းြှု မြတ်နတာက်မခငူ်းနငှ်ေ့ မ စ်ဒဏက်င ်းလွတ်ခွင်ေ့ ရနနြှုအာူး ရ ်တန ေ့မ်ခငူ်းစသည်ေ့ 

ကြဘာလံုူးဆ ုငရ်ာ မြတ်သံုူးမြတ်ြဟာဗ ျူဟာက ု မ  လု ်ရန ်တ ုက်တွနူ်းလ ုကသ်ည်။   

ြှတ်တြ်ူးတငထ်ာူးြှုအာူး ဖ   ပြြါလင်ေ့ခ်တွင ်၀ငန်ရာက်ကကညေ့်ရှုန ငု ် သည် - https://specialadvisorycouncil.org/cut-the-

cash/. 

မြနြ်ာန ငုင်ရံှ  စစ်အု ်စုသည် မြနြ်ာစစ်တ ်အမြစ် တ ်ြနတာ်နငှ်ေ့ ဆက်စ ်နသာ လု ်ငနူ်းြ ာူးနငှ်ေ့ လု ်ငနူ်းခွ ြ ာူး၊ 

န ငုင် ံ ုငလ်ု ်ငနူ်းြ ာူး၊ ခရ ုနြီ ာူးနငှ်ေ့   ူးန  ငူ်းလု ်က ုငန်သာ  ုဂ္ဂလ က လု ်ငနူ်းြ ာူးနငှ်ေ့ ကာလရှည်ကကာစွာ ခ ုငြ်ာရှု ်နထူွးနသာ 

စီူး ွာူးနရူးဆက်စ ်လု ်က ုငြ်ှုြ ာူးက ု တည်နဆာက်ထာူးရာ နာြည်ဆ ုူးနငှ်ေ့ ဤက ေ့သ ု ေ့ အက င်ေ့  က်မခစာူးြှုြ ာူးရှ နနသညေ့် 

မြနြ်ာေ့စီူး ွာူးနရူးစနစ်ြှ ရယ စုနဆာငူ်းထာူးခ ေ့နသာ စည်ူးစ ြ်ဥစစာကကယ်၀ြှုြ ာူးသည် စစ်အု ်စု နခ ငူ်းနဆာငြ် ာူးအတွက် 

 ုဂ္ဂလ ကကကယ်၀ြှုက ု မြစ်နစပ ီူး ၎ငူ်းတ ု ေ့အနနမြင်ေ့ န ငုင်တံစ်၀ှြ်ူး လ ေ့အခွင်ေ့အနရူး ခ   ူးနြာက်နနြှုြ ာူးက ု 

ဆက်လက်က ျူူးလွနန် ငုန်စရနအ်တွက် အခွင်ေ့အလြ်ူး ြနတ်ီူးန ူးထာူးသက ေ့သ ု ေ့လည်ူး မြစ်နစ  သည်။  

 

“စစအ်  ်စ အပနဖြင့် ်ဖ ည်တငွု်ံးနငှ့်် ဖ ည် လ  ်ငန်ုံးမ ာုံးမှ ရရိှပသာ၀ငပ်ငမွ ာုံး ိ  ၎င ်းတ  ို့၏ စစ်ဆငပ်ရုံးလ  ်ပဆာငမ်ှုမ ာုံးတငွ ်

အသ  ုံးဖ ြုပနဖြငု်ံးနငှ့် ် တစ်တိ ငု်ံးဖ ည်လ  ုံး ိ  စီုံး ွေါုံးပရုံးအ   ်အတည်ုံးအတငွု်ံးတန်ွုံး ိ ့်ပ ီုံး ၎င ်းတ  ို့၏ ပြေါငု်ံးပဆာငမ် ာုံး ိ မူ 

ထိ အ   ်အတည်ုံးမှ  ငု်ံးလွတြွ်င့််ရပစရန်အတ ွ ်  ထ  ငငွေင  ်းအ  ိြုုံးအဖမတမ် ာုံး ိ  အသ  ုံးဖ ြုပနက သည။်” ဟု  

မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာအထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်ြှ Chris Sidoti နမ ာသည်။ “စစအ်  ်စ   ရရိှပနပသာ ပ ေါ်လာ သန်ုံးနငှ့််ြ သီည့်် 

ပငပွက ုံးအ  ိြုုံးအဖမတမ် ာုံး ိ  ဖြတပ်တာ ဖ်ြငု်ံးသည် ဖ ည်သလူထူ ၏ အာဏာြီဆန်ပရုံးလှု ်ရှာုံးမှုအာုံး 

https://specialadvisorycouncil.org/cut-the-cash/
https://specialadvisorycouncil.org/cut-the-cash/
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အပထာ အ် ဖူ ြုပရုံး၊ စစအ်  ်စ ၏ က ပီလုံးပသာ လူ ့်အြွင့််အပရုံး ြ ိြုုံးပြာ ်မှုမ ာုံး ိ  ရ ်တန် ့်ပရုံးနငှ့်် 

ဖ စ်မှု  ျူုံးလနွ်သမူ ာုံး ိ  ဖ စ် ဏ်  ြ ပစပရုံး လှု ်ရှာုံးမှုမ ာုံး ိ    ့် ိ ုံးရာတငွ ် အလနွ်အပရုံးက ုီံးသည။် ထိ ့်ပက ာင့်် 

ယခ မှတတ်မ်ုံးတငမ်ှုမ ာုံးသည် မည်သ ူ လိ အ ်သည့််အတိ ငု်ံး လ  ်ပဆာငပ် ီုံး မည်သမူ ာုံး  မလ  ်ပဆာငသ်ည် ိ  

သရိှိပစရန် ရည်ရွယ ်ေါသည။်” ဟု ၎ငူ်းက ဆက်နမ ာသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ နြနြာ်၀ ရီလ ၁ ရက်နန ေ့ စစ်အာဏာသ ြ်ူးခ  နြှ်စတင၍် စစ်အု ်စု၏ လံုမခံ နရူးတ ်ြွ ွဲ့ြ ာူးအနနမြင်ေ့ 

ဒါဇင နငှ  ခ ျီဖ   ကနလူးသ ငယ်ြ ာူးအ  အ၀င ်အနည ်းဆ  ်း လ ဦူးနရ ၈၄၀ က ု နသနကကနစခ ေ့ပ ီူး နထာငန်  ငူ်းြ ာူးစွာနသာ 

မ ည်သ ြ ာူးအာူး အတငူ်းအဓ္ဓြ နခေါ်နဆာငသ်ွာူးမခငူ်းနငှ်ေ့ ြြ်ူးဆူီးထာူးမခငူ်း၊ ြခံြရ ်န ငုန်အာင ် ညြှငူ်း နူ်းနှ  ်စက်မခငူ်း၊ 

လ င ် ုငူ်းဆ ုငရ်ာနငှ်ေ့ က ာူး-ြ အနမခမ   အကကြ်ူးြက်ြှုြ ာူးက ျူူးလွနမ်ခငူ်း နငှ်ေ့ အမခာူး အလွနအ်ြငူ်းဆ ုူးရွာူးနသာ 

နှ  ်စက်ြှုြ ာူးက ုလည်ူး က ျူူးလွနန်နသည်။ စစ အ ြ စ  ည  ဖေဖ က င ်းတ  က ခ  က မှုမ  ်းနငှ   ေက နက ကကျီ်းမ  ်းပ င   

ြစ ခတ မှုမ  ်းက  ေည ်း ပမန မ န  င င ၏ ဖက ်းေက ဖဒ မ  ်းတွင  ေ ြ ဖဆ င ဖန ည ။ မြနြ်ာန ငုင် ံ အနနာက်  ုငူ်းနငှ်ေ့ 

အနရှွဲ့   ုငူ်း နယ်စ ်တစ်နလ ာက်ရှ  ပြ  ွဲ့ နငှေ့ ် ရွာြ ာူးတွင ် နနထ ုငက်ကသညေ့် နထာငန်  ငူ်းြ ာူးစွာနသာ မ ည်သ ြ ာူးသည်လည်ူး 

၎ငူ်းတ ု ေ့၏ အ ုူးအ ြ်ြ ာူးြှ စွန ေ့ခ်ွာထကွ် နမ ူးတ ြ်ူးနရှာငန်နကကရသည်။ 

 

မြနြ်ာေ့အရ ်ဘက်လ ြှုအြွ ွဲ့အစည်ူးြ ာူး၏ နတာငူ်းဆ ုခ က်ြ ာူးက ု တုန် ေ့မ နသ်ည်ေ့အနနမြင်ေ့ န ငုင်ြံ ာူး၊ စီူး ွာူးနရူးလု ်ငနူ်းြ ာူးနငှ်ေ့ 

အြွ ွဲ့အစည်ူးြ ာူးအနနမြင်ေ့ စစ်အု ်စုက ု တ ုက်ရ ုက်သက်နရာက်နစန ငုန်သာ ြစ မှတ ထ ်း စီူး ွာူးနရူး  တ်ဆ ု ေ့ြှုြ ာူး၊ 

လု ်ငနူ်းလု ်က ုငြ်ှု ရ ်တန် ေ့မခငူ်းြ ာူးနငှ်ေ့ ရငူ်းနှူီးမြြှ ်နှြံှုရ ်ဆ ုငူ်းမခငူ်းတ ု ေ့မြငေ့ ် ဒဏခ်တ်အနရူးယ ြှုြ ာူး မ  လု ်ခ ေ့ကကသည်။ 

မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာအထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်အနနမြင်ေ့ ၎ငူ်းက ေ့သ ု ေ့ ဒဏခ်တ်အနရူးယ ြှုြ ာူးက ု ကက  ဆ ုနထာက်ခံပ ီူး 

နရှ ွဲ့နလ ာက်တွငလ်ည်ူး ထ ုက ေ့သ ု ေ့ ဒဏခ်တ်အနရူးယ ြှုြ ာူးက ု ဆက်လက်လု ်နဆာငြ်ှုြ ာူးက ု နစာင်ေ့ကကညေ့် 

ြှတ်တြ်ူးတငသ်ွာူးြည ်မြစ်သည်။ 

 

“နိ ငင် မ ာုံးနငှ့်် စီုံး ွာုံးပရုံးလ  ်ငန်ုံးမ ာုံးအပနဖြင့်် နိ ငင် တ ာ ဥ ပ စ နှုန်ုံးမ ာုံး ေါ လူ ့်အြွင့််အပရုံး ိ  ပလုံးစာုံးလိ  န်ာရမည့်် 

တာ၀န်မ ာုံးရိှသည့််အတ ွ ် ၎ငု်ံးတိ ့်အပနဖြင့်် လူ ့်အြွင့််အပရုံး ိ  ဆိ ုံးရွာုံးစွာြ ိြုုံးပြာ မ်ှုဖြစ်ပ ေါ်ပစပသာ လ  ်ငန်ုံးမ ာုံး၊ 

အြွ ွဲ့အစည်ုံးမ ာုံးနငှ့်် လ  ်ငန်ုံးလ  ် ိ ငပ်ဆာငရွ် ်မှုမ ာုံး ိ  လ  ုံး၀ဥဿ  ပရှာငရှ်ာုံးရန် တာ၀န်ရိှ ေါတယ။်” ဟု 

မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ အထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်ြှ Marzuki Darusman နမ ာသည်။ “  ပနာ်တိ ့်အပနန ့် နိ ငင် တ ာဥ ပ  

ပလုံးစာုံးလိ  န်ာပရုံးရှုပ ေါင့်အ်ရ   လသမဂ္ဂရ ့် မြန ြာန  င ငဆံ  င ရာ လတွလ် ်ပသာ အြ  အ်လ ရှ်ာပြွပရုံးမစ်ရှင၏် 

လ ပ ငန ်းတစ စ တ တစ ပ  င ်းအမြစ  ဖမန်မာစစ်တ ်၊ စစ်ပြေါငု်ံးပဆာငမ် ာုံးနငှ့် ် ၎ငု်ံးတိ ့်၏မိသာုံးစ မ ာုံး၊ ဖမန်မာစစ်တ ် 

 ိ ငဆ်ိ ငပ်သာ သိ ့်မဟ တ ်ထနိ်ုံးြ ြု ်ထာုံးပသာ စီုံး ွာုံးပရုံးလ  ်ငန်ုံးစ မ ာုံးနငှ့်် စီုံး ွာုံးပရုံးလ  ်ငန်ုံးမ ာုံးနငှ့် ်ထပိတွွဲ့ဆ ဆ် မှုမ ာုံး 

မလ  ်ပဆာငပ်ရုံး ိ  ၂၀၁၉ ခ နစှ  တည်ုံး  တိ  ်တန်ွုံးပတာငု်ံးဆိ ထာုံးြ ့်ပ ီုံး ဖြစ်သည်။ အ ို့ဒငီတာင ်းဆ  ချ  ငတွေဟာ 

ယြ အြ ိန်ထလိည်ုံး အလနွ် င ်အပရုံးက ုီံးပနဆ  ဖြစ်တယ။်” ဟု ၎ငူ်းက ဆက်နမ ာသည်။ 

 

မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာအထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်အနနမြင်ေ့ စစ်အု ်စုက ု  စ်ြှတ်ထာူးနသာ စီူး ွာူးနရူး  တ်ဆ ု ေ့ြှုြ ာူးသည် 

စစ်အု ်စု၏ နငနွကကူးစီူးဆငူ်းြှုက ု မြတ်နတာက်န ငုမ်ခငူ်းနကကာငေ့ ် အထ ကု်အနလ ာက် ထ နရာက်ြှုရှ လ ြ်ေ့ြည်ဟု 

သံုူးသ ်  သည်။ မြနြ်ာစစ်တ ်နငှ်ေ့ စီူး ွာူးနရူးဆ ုငရ်ာ ထ နတွွဲ့ဆက်ဆြံှုြ ာူး ြလု ်နဆာငမ်ခငူ်းအမ င ် စစ်တ ်နငှ်ေ့ 

ြသက်ဆ ုငန်သာ လု ်ငနူ်းြ ာူးနငှ်ေ့ ြ တ်ြက်၍ စီူး ွာူးနရူးြ ာူးမ  လု ်မခငူ်းအာူးမြင်ေ့လည်ူး မြနြ်ာန ငုင် ံ စီူး ွ ူးနရူးကဏ္ဍတွင ်

စစ်တ ်   ၀င ်က်သတ်ြှုက ု နလ ာေ့ခ န ငုလ် ြ်ေ့ြည်ဟု ကုလသြဂ္ဂ၏ ပမန မ န  င င ဆ  င ရ  လွတ်လ ်နသာ အခ က်အလက် 

ရှာနြွနရူးြစ်ရှငြှ် နထာက်မ နမ ာဆ ုတ ုက်တွနူ်းထာူး  သည်။ 
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လက်ရှ အခ  နတ်ွင ် မြနြ်ာန ငုင်အံတွငူ်း စီူး ွာူးနရူးလု ်က ုငန် ငုြ်ှု ြရှ သည်ြှာ နရှာငလ်  ၍ြရန ငုန်သာ အခ က်မြစ်သည်။ 

ယခုအနမခအနနတွင ် စီူး ွာူးနရူးလု ်ငနူ်းြ ာူးအနနမြင်ေ့ ြရှ ြမြစ်လ ုအ ်နသာ လ သာူးခ ငူ်းစာနာနထာက်ထာူးြှု 

အက အညီြ ာူးက ု န ူးအ ်မခငူ်းြှလွ ၍ မြနြ်ာန ငုင်နံငှ်ေ့ ဆက်စ ်လု ်က ုငန်သာ စီူး ွာူးနရူးလု ်ငနူ်းြ ာူးအာူးလံုူးက ု 

ရ ်တန် ေ့မခငူ်းအာူးမြငေ့ ်စစ်အာဏာသ ြ်ူးြှု ကန် ေ့ကွက်မခငူ်း လှု ်ရှာူးြှုြ ာူးက ု အာူးန ူးက ညီသင်ေ့သည်။ 

 

စစ်အု ်စုက ု မြနြ်ာန ငုင်၏ံ စီူး ွ ူးနရူးကဏ္ဍြှ ြယ်ထတု်သည်ေ့ကာလတွင ် န ငုင်အံတွငူ်းရှ  အက င်ေ့  က်မခစာူးြှုြ ာူးအာူး 

ထ နရာက်စွာ က ုငတ်ွယ်နမြရှငူ်းန ငုြ်ည်ေ့ တရာူးနရူးနငှ်ေ့ စီူး ွာူးနရူးဆ ုငရ်ာ  တ်၀နူ်းက ငက် ု ြနတ်ီူးန ူးရာ နရာက်  လ ြ်ေ့ြည်။ 

ထ ကု ေ့သ ု ေ့  တ်၀နူ်းက ငရ်ှ မခငူ်းအာူးမြင်ေ့ စစ်တ ်နငှ်ေ့  က်သတ်ဆက်နယွ်ြှုြရှ နသာ စျီ်းြွ ်းဖရ်းလု ်ငနူ်းြ ာူး၊ မ ည်တွငူ်းနငှေ့ ်မ ည်  

လု ်ငနူ်းြ ာူးအတွက် အခွင်ေ့အလြ်ူးြ ာူးက ု   ုြ ုြနတ်ီူးန ူးရနအ်တွက်လည်ူး အနထာက်အက မ န ငု ် လ ြ်ေ့ြည်။ 

ကာလရှည်ကကာ နနာက်က နရ်စ်နနနသာ မြနြ်ာန ငုင်၏ံ စီူး ွာူးနရူးြွံွဲ့ ပြ  ူးတ ုူးတက်ြှုအတွက်  ုဂ္ဂလ က လု ်ငနူ်းြ ာူးသည် 

အနရူး  နသာနနရာတွင ်ရှ နနသည်။  

 

မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာအထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်အနနမြင်ေ့ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ နြနြာ်၀ ရီလ ၁ ရက်နန ေ့ြှစတင၍် စစ်အု ်စုအန ေါ် 

တ ုက်ရ ုက်နသာ်လည်ူးနကာငူ်း၊ သွယ်၀ ုက်၍နသာ်လည်ူးနကာငူ်း နငနွကကူးနထာက် ံေ့ြှုြ ာူးက ု မြတ်နတာက်အနရူးယ  

ခ ေ့ကကနသာ န ငုင်ြံ ာူး၊ စီူး ွာူးနရူးလု ်ငနူ်းြ ာူးနငှ်ေ့ အမခာူးဘဏ္ဍာနရူးအြွ ွဲ့အစည်ူးြ ာူးက ု ယခုက ေ့သ ု ေ့ ြှတ်တြ်ူးြ ာူး 

ထာူးရှ မခငူ်းအာူးမြင်ေ့ အဖရ်းယူဖဆ င ရွက မှုဆ  င ရ  မခံ ငံသုံုူးသ ်ခ က်တစ်ခု နြာ်မ န ငုရ်နရ်ည်ရွယ်  သည်။ ယခုြှတ်တြ်ူးက ု 

မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာအထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်ြှ စဥ ဆက မပြတ  ြှတ်တြ်ူးတငထ် နူ်းသ ြ်ူးသွာူးြည်မြစ်ပ ီူး 

အခ က်အလက်ြ ာူးက ုလည်ူး လ ုအ ်သလ ု ထည်ေ့သွငူ်းမြည်ေ့စွက်သွာူးြည်မြစ်သည်။ စီူး ွာူးနရူးလု ်ငနူ်းြ ာူးအနနမြငေ့ ်

ယခုစာရငူ်းတွင ်ထည်ေ့သွငူ်းနြာ်မ မခငူ်း ြခံရနသာ်လည်ူး ၎ငူ်းတ ု ေ့အနနမြင်ေ့ မြနြ်ာန ငုင်အံတွငူ်း ၎ငူ်းတ ု ေ့၏ စီူး ွာူးနရူးလု ်ငနူ်း 

အနရူးယ နဆာငရွ်က်ြှုြ ာူး မ  လု ်ခ ေ့  က မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ အထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်အာူး အသ န ူး အနကကာငူ်းကကာူး 

န ူး  ရန ်တ ုက်တွနူ်းလ ုကသ်ည်။ 

 

ယခု စာရငူ်းသည် စစ်အာဏာသ ြ်ူးြှုြှ နနာက်ဆက်တွ မြစ်န ေါ်လာနသာ တရ ်းမဝင  စစ်အာဏာသ ြ်ူးနရူး ကက  ူး ြ်ူးြှုက ု 

ဆန် ေ့က ငဆ်နဒမ နနကကသညေ့် အရ ်သာူးမ ည်သ ြ ာူးအန ေါ် လ ေ့အခွင်ေ့အနရူးခ   ူးနြာက်ြှုြ ာူး က ျူူးလွနန်နနသာ စစ်အု ်စုအာူး  

ဦူးစွာ အနရူးယ   တ်ဆ ု ေ့ခ ေ့ကကသည်ေ့ စီူး ွာူးနရူးလု ်ငနူ်းြ ာူး၏ စာရငူ်းြ ာူးမြစ်သည်။ ယခုစာရငူ်းတွင ် အာဏာြီဆနန်ရူး 

လှု ်ရှာူးြှုနကကာငေ့ ်လု ်ငနူ်းရ ်ဆ ုငူ်းထာူးရသညေ့် စီူး ွာူးနရူးလု ်ငနူ်းြ ာူး ြ  ၀ငန် ။ 

  

“အြ လိ မ ိြုုံး အာုံးလ  ုံးစ ပ ေါငု်ံးပ ီုံး စစ်အ  ်စ ရ ့် ပငပွက ုံးဆိ ငရ်ာ ဖြတပ်တာ မ်ှုဖ ြုလ  ်ဖြငု်ံးဟာ သတူိ ့် ိ  

ထြိိ  ်ပနပစတယဆ်ိ တာ ဖမငသ်ာတ ့် လ ခဏာပတရိှွပန ေါတယ။်” ဟု မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာအထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်ြှ 

Yanghee Lee က နမ ာသည်။ “  မတိ ့်အပနန ့် ဆ ပ် ီုံးပတာ့် ြိအာုံးပတ ွ ပ ုံးပနြိ ့်လိ  ေါတယ။် ဖမန်မာ့် 

သစ်ထ တလ်  ်ပရုံးလ  ်ငန်ုံး၊ ဖမန်မာ့် ပ  ာ မ်  ရ်တနာလ  ်ငန်ုံးနငှ့်် ဖမန်မာ့် ပရန နငှ့်် ဓာတပ်ငွွဲ့လ  ်ငန်ုံးမ ာုံးအပ ေါ်လည်ုံး 

နိ ငင် တ ာရ ့် ည ိနှုငို်ံး ူုံးပ ေါငု်ံးလ  ်ပဆာငမ်ှုရိှတ ့် အပရုံးယ ူဏ်ြတ ိ်တဆ်ိ ့်မှုပတ ွိ  ဦုံးစာုံးပ ုံး လ  ်ပဆာငသ်ာွုံးရ ေါမယ။် 

 အီရာပတ ွိ   ျြအငနန ို့ ၂၀၁၉ ြ နစှ် တည ်း  ဖမန်မာနိ ငင် ဆိ ငရ်ာ   လသမဂ္ဂအထုူံး ိ ယစ်ာုံးလယှ်တစ်ဦုံးအပနဖြင့် ်

တင မပပဆုွံးပနုွံးြ ့်ပ ီုံး ဖြစ် ေါတယ။်  လီ  ်ငန်ုံးပတဟွာ စစ်အာဏာရှငပ်တရွ ့် အသ ပ်သုွံးပက ာဖြစ်ပ ီုံး တိ ငု်ံးဖ ည်ထ မှာရိှတ ့် 

လပူ ေါငု်ံးမ ာုံးစွာ ိ  ြိနှ ်ိည ငု်ံး န်ုံးပ ီုံး တစ်နိ ငင် လ  ုံး    စ်ီုံးပနတာပတာငမှ် သတူိ ့်အပနန ့် သတူိ ့် ိ ယ ် ိြုုံးအတ ွ် 

 သီယ ဇာတပတ ွိ  ပနာ ဆ်  ုံးအြ ိန်ထ ိအလွ သ  ုံးစာုံးလ  ် ထ တယ်သူ  ုံးစွ ပနဦုံးမှာ ေါ။” ဟ  ၎င ်းက ဆက ဖပြ  ည ။  
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စစ်အု ်စုအန ေါ် နငနွကကူးစီူးဆငူ်းြှု မြတ်နတာက်မခငူ်းသည် မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာအထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်ြှ 

နမ ာဆ ုတ ုက်တွနူ်းနနသညေ့် ကြဘာလံုူးဆ ုငရ်ာ ‘မြတ်သံုူးမြတ်’ အစီအစဥ်၏ တစ်စ တ်တစ်  ုငူ်းမြစ်ပ ီူး ထ မုြတ်သံုူးမြတ် 

အစီအစဥ်တွင ် စစ်အု ်စုအာူး လက်နက်နရာငူ်းခ ြှု  တ် ငမ်ခငူ်းအာူးမြင်ေ့ လက်နက်မြတ်နတာက်မခငူ်း၊ အာဏာသ ြ်ူး 

စစ်အု ်စုအာူး  စ်ြှတ်ထာူး စီူး ွာူးနရူး  တ်ဆ ု ေ့အနရူးယ ြှုြ ာူး မ  လု ်မခငူ်းအာူးမြင်ေ့ နငနွကကူးစီူးဆငူ်းြှု မြတ်နတာက်မခငူ်းနငှ်ေ့ 

အာဏာသ ြ်ူးစစ်အု ်စုအာူး အမ ည်မ ည်ဆ ုငရ်ာ ရာဇ၀တ်တရာူးရံုူးနငှ်ေ့ အမခာူးနသာ တာ၀နယ် ြှု တာဝနခ်ံြှု ယနတရာူးြ ာူးသ ု ေ့ 

လ  နမ ာငူ်းန ူးမခငူ်းမြင်ေ့ ၎ငူ်းတ ု ေ့ က ျူူးလွနခ် ေ့နသာ ရာဇ၀တ်ြှုြ ာူးြှ မ စ်ဒဏက်ငူ်းလွတ်ခွင်ေ့ ရရှ နနမခငူ်းက ု မြတ်နတာက်မခငူ်းြ ာူး 

နဆာငရွ်က်ရနမ်ြစ်သည်။ ၎ငူ်းမြတ်သံုူးမြတ် အစီအစဥ်၏ တ ုူးတက်နမ ာငူ်းလ ြှု မြစ်စဥ်ြ ာူးက ု မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ 

အထ ူးအကကံန ူးနကာငစီ်၏ အင တ နက စ မ က န ှတွင ်တငမ် န ူးသွာူးြည်မြစ်သည်။   

 

 

 

For more information, please contact:    

 

Isabel Todd, SAC-M Coordinator 

   
 

Email: info@specialadvisorycouncil.org 

Website: specialadvisorycouncil.org  

Facebook: facebook.com/SpecialCouncil 

Twitter: @SpecialCouncil  
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