
 

အပြစရှ်ှိသကူှိို အပြစမှ် လတွက်င််းနေနစပြင််းကှိို 

ပြတန်တောကြ်စပ်ြင််း 

နှိိုငင်တံစက်ော အသှိိုင််းအဝှိိုင််းအနေပြင့်် ယြိုြျကြ်ျင််းြင ်

အနရ်းယရူမည။်  

ဇွနလ် ၃၀ ရက် ၂၀၂၁ခုနစှ်၊ တပ်မတတ ်အတနဖြင့်် မင််းတပ်၊ဒတီမ ့်ဆ ု၊ ကင််းမရွ နငှ့်် မနတတလ်းတ ု ့်တငွ ်

က  ်းလနွခ် ့်သည ် အကကမ််းြက်မှုမ  ်းသည ် ၄င််းတ ု ့် အစဥ်အဆက် က  ်းလနွလ် ခ ့်တသ  

လုပ်ရ ု်းလုပ်စဥ် နယ်တဖမရှင််းလင််းတရ်း လုပ်ငန််းစဥ်မ  ်းအတ ုင််းဖြစ်ပပီ်း ၄င််းလုပ်ရပ်မ  ်းသည ်

တပ်မတတ ်အတနဖြင့်် ယခငက်တည််းက က  ်းလနွခ် ့်သည့်် လူသ ်းမ   ်းနယွ်စုအတပေါ် ရ ဇ၀တ်မှု 

က  ်းလနွဖ်ခင််း၊ လက်နက်က ုငတ် ုက်ပွ မ  ်းဖြစ်ပွ ်းသည့်် တနရ မ  ်းတွင ် စစ်ရ ဇ၀တ်မှုမ  ်း 

က  ်းလနွခ် ့်ဖခင််းဖြစ်ရပ်တ ု ့်အတပေါ်တွင ် ပ ုမ ုမ  ်းဖပ ်းစွ  က  ်းလနွလ် ဖခင််းဖြစ်သညဆ် ုသည့််အခ က်က  ု  

ယံုကကညစ် တ်ခ ရတသ  အစီအရငခ်ံစ မ  ်းက  ု က ု်းက ်းဖခင််းအ ်းဖြင့်် ဖမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  

အထ်ူးအကကံတပ်းတက ငစီ်အတနဖြင့်် တဖပ ကက ်းလ ုပါသည။် န ငုင်တံစ်က  အသ ငု််းအဝ ုင််းအတနဖြင့်် 

၄င််းအဖပစ်ရှ သမူ  ်းက ု အဖပစ်တပ်းရန ်ခ က်ခ င််းပင ်အတရ်းယူတဆ ငရွ်က်ရမညဖ်ြစ်သည။်  



တြတြ ်ဝါရီ တစ်ရက်တန ့် အ ဏ သ မ််းစဥ်မှစတငပ်ပီ်း ပပီ်းခ ့်သည့်် ငါ်းလတ  က လအတွင််းတငွ ်

ဖမနမ် ဖပညရ်ှ  အ ဏ သ မ််း စစ်တက ငစ်ီသည ် ၄င််းတ ု ့်အတနဖြင့်် န ငုင်နံငှ့််အ၀ှမ််းဖပ လုပ်တနကကတသ  

ဒမီ ုကတရစီ လှုပ်ရှ ်းမှုမ  ်းက ု တခ မှုန််းရနန်ငှ့်် ဖပညတ်ွင််းရှ  အတဖခအတနမ  ်းက ု ထ န််းခ  ပ်ရနအ်တွက ်

ဖမနမ် ဖပညသ်လူူထတုစ်ရပ်လံု်းအတပေါ်တွင ် အကကငန် တရ ်းကင််းမ ့်ပပီ်း 

စ ု်းရ မ်ထ တ်လန် ့်စရ တက င််းတသ  တခ မှုန််းတရ်းလပ်ုရပ်မ  ်းက ု မရပ်မန ်း ဖပ လုပ်လ သညက်  ု

တတွွေ့ ရှ ရသည။်  

ယံုကကညစ် တ်ခ ရတသ  ခ ုငမ် သည့်် အရင််းအဖမစ်မ  ်းတွင ် တန ့်စဥ်နငှ့််အမျှ စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်း၏ 

တပ်ြွ ွေ့၀ငမ်  ်းမှ က  ်းလွနတ်သ  အလွနအ်က ံ ဥပတဒမ ့် သတ်ဖြတ်ဖခင််းမ  ်း၊ တစ်စထက်တစ်စ 

က ယ်ဖပန် ့်လ တသ  ညှင််းပန််းနှ ပ်စက်မှုမ  ်း၊ အတကက င််းဖပခ က်မ ့်သည့်် ြမ််းဆ်ီးခ  ပ်တန ှငမ်ှုမ  ်း၊ 

၄င််းတ ု ့် ပစ်မှတ်ထ ်းသမူ  ်းအ ်း အတင််းအက ပ် ြမ််းဆ်ီးတခေါ်တဆ ငပ်ပီ်း ဖပငပ်လူမ  ်းနငှ့်် 

အဆက်အသယွ်ဖြတ်တတ က်ဖခင််းမ  ်း၊ မုဒ မ််းမှုက  ်းလနွဖ်ခင််းမ  ်းနငှ့်် လူတရှွေ့သတူရှွေ့တငွ ်

ရ ုက်နကှ်ဖခင််းမ  ်း၊ လူသ ်းတစ်ဦ်း၏ ပုံပန််းသငွဖ်ပင ် ပ က်စ်ီးတလ က်သည့််အထ  

ရ ုက်နကှည်ှင််းပန််းဖခင််းမ  ်းစသည့်် အလွန ် ကကမ််းကက တ်ရက်စက်တသ  လုပ်ရပ်မ  ်းက  ု

ကက ်းသ ၊ဖမငတ်တွွေ့တနရသည။် 

လွနခ် ့်သည့်် ရက်သတတ ပတ် တဖခ က်ပတ်အတွင််းတငွ ် စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်းအတနဖြင့်် 

အလွနဆ် ု်းရွ ်းဖပင််းထနသ်ည့်် တလတကက င််းမှတ ုကခ် ုက်ဖခင််းမ  ်းနငှ့်် မ မ တ ု ့်၏ တနအ မ်မ  ်းအ ်း 

က ကွယ်တနကကတသ  ဖပညသ်လူူထအုတပေါ်တွင ် လက်နက်ကကီ်းမ  ်း အသံ်ုးဖပ ပပီ်း 

မီ်းတလ ငတ် ုက်သငွ််းဖခင််းစသည့်် လုပ်ရပ်မ  ်းက  ု ဖပ လုပ်ပပီ်း ၄င််းတ ု ့်အတနဖြင့်် လက်နက်အငအ် ်း 

အဖပင််းထနဆ်ံု်း အသံ်ုးဖပ ခ ့်ကကသည။်  

ကယ ်းဖပညန်ယ် ဒတီမ ့်ဆ ု ပမ  ွေ့တွင ် ဇွနလ်အစတွင ် ဖြစ်ပွ ်းခ ့်တသ  တ ုက်ခ ုက်မှုမ  ်းတကက င့် ်

လူတပါင််းတစ်သ န််းခန် ့် တနရပ်စွန် ့်ခွ ထကွ်တဖပ်းခ ့်ကကရသည။် စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်း၏ 



လက်နက်က ငုစ်စ်သ ်းမ  ်းသည ် တနရပ်တရှ ငခ်ွ  ထကွ်တဖပ်းခ ့်ကကရတသ သမူ  ်းအ ်း 

ခ ုလှုံခွင့််တပ်းတသ  ဘရု ်းရှ ခ ု်းတက  င််းမ  ်းအ ်း ဗံု်းခွ တ ုက်ခ ုက်ဖခင််း၊ ၀ငတ်ရ က်စီ်းနင််းဖခင််းနငှ့်် ၄င််း 

ဒကုခသညမ်  ်းအ ်း အကအူညတီပ်းရန ်ကက  ်းစ ်းတသ  ဖပညသ်လူူထအု ်း ပစ်သတ်ခ ့်ကကသည။်  

ခ င််းဖပညန်ယ၊် မင််းတပ်ပမ  ွေ့တွငလ်ည််း တမလ ၁၂ ရက်တန ့်တငွ ် ဖြစ်ပွ ်းတသ  တ ုက်ပွ တွင ်

တထ ငန်ငှ့််ခ ီသည့်် ဖပညသ်လူူထသုည ် န်ီးစပ်ရ  တတ ထ သ ု ့် အ ု်းအ မ်စွန် ့်ခွ  ထကွ်တဖပ်းခ ့်ကကရပပီ်း 

က နရ်ှ တနခ ့်တသ  ဖပညသ်အူမ  ်းစုသည ် စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်း၏ စစ်သ ်းမ  ်းမှ လူသ ်းဒ ငု််းအဖြစ် 

အသံ်ုးဖပ ဖခင််းနငှ့်် တလတကက င််းမှတ ုက်ခ ကု်ခ ့်ဖခင််းစသည့်် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်သည့်် ဒဏမ်  ်းက ု 

ခံစ ်းခ ့်ကကရသည။်  

ဇွနလ် ၁၅ ရက်တန ့်တွငလ်ည််း စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်း၏ တပ်ြွ ွေ့၀ငမ်  ်းမှ မီ်းရှု  ွေ့ြ က်ဆ်ီးခ ့်သည့််အတွက် 

မတကွ်းတ ုင််းရှ  ကင််းမရွ တစ်ရွ လံု်း ဖပ ပုံအတ ဖြစ်ခ ့်ရပပီ်း သက်ကကီ်းရွယ်အ ုမ  ်း တသဆံု်းဖခင််းနငှ့်် 

ရွ ထ ရှ  အ မ်တဖခ ၈၀ ရ ခ ုငန်ှုန််း ဆံု်းရှု ံ်းပ က်ဆ်ီးခ ့်ရသည။်  

ဇွနလ် ၂၂ ရက်တန ့်တွင ် လူတနထထူပ်သည့်် မနတတလ်း ပမ  ွေ့လညတ်ခါငတ်ွင ် စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်း၏ 

တပ်ြွ ွေ့၀ငမ်  ်းမှ ပ တ်ဆ ု ့်တ ုက်ခ ုက်မှုမ  ်း ဖပ လုပ်ရ တွငလ်ည််း လကန်ကမ်  ်းတပ်ဆငထ် ်းသည့်် 

စစ်က ်းမ  ်းတပေါ်မှ အတဝ်းပစ် ဒံ်ုးက ညမ်  ်း၊ လက်နက်ကကီ်းမ  ်းဖြင့်် ပစ်ခတ်ခ ့်ကကသည။်   

၄င််းတ ုက်ခ ုက်မှုတငွ ် အနည််းဆံု်း လူရှစ်တယ က် အသက်ဆံု်းရှု ံ်းခ ့်ကကသည။် ၄င််း 

အသက်ဆံု်းရှု ံ်းခ ့်ကကရသည့််သမူ  ်း၏ ခနဓ က ုယ်မ  ်းက ု အ၀တ်အစ ်းမ  ်း ခ တ်က ၊ ပုံထပ်ထ ်းပပီ်း 

စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်း စီမံတနသည့်် န ငုင်ပံ ုငရ်ုပ်သလံ ုင််းမ  ်းတွင ် ဖြန် ့်တဝဖပသရနအ်တွက် စစ်သ ်းမ  ်းမှ 

ဓ တ်ပုံမ  ်းရ ုက်ယူခ ့်ကကသည။်  

၄င််းလုပ်ရပ်မ  ်းသည ် စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်းအတနဖြင့်် န ငုင်အံနှံ ့်ရှ  ဖပညသ်လူူထအု ်း 

စစ်ဆငတ်ရ်းလုပ်ရ တငွ ် ဆယ်စုနစှ်တပါင််းမ  ်းစ ွ အသံ်ုးဖပ လ သည့်် ြ နှ ပ်မှုပုံစံမ  ်းပင ် ဖြစ်သည။် 



၄င််း ြ နှ ပ်မှုမ  ်းက ု ရ ုဟငဂ်  လူမ   ်းမ  ်းအတပေါ် ရက်စက်စွ  လူမ   ်းတုန််း သတ်ဖြတ်သည့်် 

လုပ်ရပ်တွငလ်ည််း အသံ်ုးဖပ ခ ့်ကကပပီ်း ၄င််းဖြစ်စဥ်တကက င့်် ကသဂုတ်လ ၂၀၁၇ ခုနစ်ှတွင ်အလွနတ်စ်ရ  

ထ ခ ုက်တကကကွ ြွယ်တက င််းတသ  လူအစုလ ုက်၊ အဖပံ လ ုက် အ ု်းအ မ်တနရပ်က  ု

စွန် ့်ခွါထကွ်တဖပ်းခ ့်ကကရသည့်် ဖြစ်ရပ်တပေါ်တပါက်လ ရသည။် 

“ကျွန်ိုြ်တှိို ့် သံို်းဥ ်းအနေေ ့် မင််းနအောငလ် ှိငရ် ့် စစသ်ော်းနတဟွော နှိိုငင်တံစက်ော ဥြနေနတကွှိို 

ဆှိို်းရွော်းပြင််းထေ်စွော နြောကြ်ျကန်ေတယဆ်ှိိုတ ့် ကှိစစနြေါ် ကေ် ့်ကကွပ်ြစတ်ငရ် ံြျနေတောဟော 

အသစအ်ဆေ််းမဟိုတြ်ါဘ်ူး” “ေါနြမယ့်် သတပ်ြတမ် နတ၊ွ လမူဆေ်မ နတ ွ ပမင့််တကလ်ောတောေ ့် 

တစပ်ြှိြိုငေ်ကတ်ည််းမှောြ  တော၀ေ်ြံမ ရှှိရမယ့်် အရှှိေ်အဟိုေ်လည််း ပမင့််တကလ်ောြှိို ့် လှိိုအြ်ြါတယ။် 

စစအ်ောဏောရှငမ်ျော်းကှိို ၄င််းတှိို ့် ကျ ်းလေ်ွြ ့်တ ့် အပြစမ်ျော်းမှ ကင််းလတွြ်ွင့််နြ်းနေတ ့်ပြစစ်ဥ်ကှိို 

ရြ်တေ် ့်ြစလ်ှိိုကြ်ှိို ့်က အရငက်ထကက်ှိို အမျော်းကက ်း ြှိိုအနရ်းကက ်းလောြါပြ ။” ဟု ဖမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  

အထ်ူးအကကံတပ်းတက ငစ်ီမ ှတဖပ ကက ်းထ ်းပါသည။်  

ဖမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  အထ်ူးအကကံတပ်းတက ငစီ်အတနဖြင့်် ဖမနမ် န ငုင်၏ံ ဖြစ်စဥ်က ု န ငုင်တံစ်က  

ရ ဇ၀တ်ခံုရံု ်းသ ု ့် လ  တဖပ င််းတပ်းရန ်ကမ္ ့်ကုလသမဂဂ လံုဖခံ တရ်းတက ငစီ်က ု တတ င််းဆ ုလ ကရ်ှ သည။် 

၄င််းဖြစ်စဥ်သည ် စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်းက ု တစ်ကမ္ လံု်း အတနဖြင့်် အတရ်းယူမည့်် “လက်နက်မ  ်း 

ဖြတ်တတ က်ဖခင််း၊ ၀ငတ်ငစီွ်းဆင််းမှု လမ််းတကက င််းမ  ်းဖြတ်တတ က်ဖခင််းနငှ့်် အဖပစ်က  ်းလွနမ်ှုမှ 

လွတ်ပင မ််းခ မ််းသ ခွင့််ရတနဖခင််းက ု ဖြတ်တတ က်ဖခင််း” စသည့်် ဖြတ်သံ်ုးဖြတ် အစီအစဥ်၏ 

တစ်စ တ်တစ်ပ ုင််း လ ုအပ်ခ က်ဖြစ်သည။်  

ဖမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  အထ်ူးအကကံတပ်းတက ငစီ်အတနဖြင့်် န ငုင်တံစ်န ငုင်ခံ င််း၊ န ငုင်အံစုအြွ ွေ့မ  ်း၊ 

အရပ်ြက်အြွ ွေ့အစည််းမ  ်း၊ ကမ္ ့်ကုလသမဂဂအြွ ွေ့အစည််းမ  ်းမှလည််း စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်းအ ်း 

အဖပစ်က  ်းလွနဖ်ခင််းမှ ကင််းလွတ်ခငွ့််ရတနဖခင််းက  ု ဖြတ်တတ က်ပစ်ရ တငွ ် ကမ္ လံု်းဆ ုငရ်  



ဖြတ်သံ်ုးဖြတ် မဟ ဗ  ဟ က ု ကူညတီထ က်ပံ့်ကကရန ် တ ုက်တနွ််းတဖပ ကက ်းလ ုက်ပါသည။် 

ဖမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  အထ်ူးအကကံတပ်းတက ငစီ်အတနဖြင့်် စစ်အ ဏ ရှငမ်  ်း၏ အဖပစ်က  ်းလွနဖ်ခင််းမှ 

လွတ်ပင မ််းခ မ််းသ ခွင့််ရရှ ဖခင််းက ု ဖြတ်တတ ကရ် တွင ် ၄င််းတ ု ့်အ ်း န ငုင်တံစ်က  တရ ်းရံု်း၊ 

န ငုင်တံစ်က  စစ်ရ ဇ၀တ်ခံုရံု ်းနငှ့်် အ ဂ ငတ်ီ်းန ်း ြယ်ဒရယ် ရ ဇ၀တ်ခံုရံု ်းအစရှ သည့်် 

ဖပညတ်ွင််းတရ ်းရံု်းမ  ်းက  ု ပ ု ့်တဆ ငန် ငုရ်နအ်တွက ် လ ုအပ်သည့်် သက်တသခံတငသ်ငွ််းန ငုမ်ည့်် 

သက်တသဖြစ်ရပ်မ  ်းက  ု မှတ်တမ််းတငစ်ုတဆ င််းထ ်းလ ကရ်ှ ပါသည။် ၄င််းမှတ်တမ််းမ  ်းအ ်း 

ဤလင့််ခ်တွင ်တတွွေ့ ရှ န ငုပ်ါသည။် https://specialadvisorycouncil.org/cut-the-impunity/  

ဖမနမ် န ငုင်၏ံ စည််းလံု်းညညီွတ်သည့် ် ဒမီ ုကတရစီလှုပ်ရှ ်းမှုမ  ်းသည ်

တရ ်းမျှတမှုနငှ့််တ ၀နခ်ံတစမှုက ု တတ င််းဆ ုတနပပီဖြစ်သည။်၄င််းလုပ်ရပ်မ  ်းသည ်

ဖမနမ် လူမ   ်းမ  ်း၏ အသကံ ု ထငဟ်ပ်ဖပသတနသည။် န ငုင်တံစ်က  အသ ငု််းအဝ ုင််းအတနဖြင့်် 

အတရ်းယူမှုမ  ်းက ု ယခုပင ်ဖပ လုပ်ရပါမည။် 

 

 

ထပ်မံသ ရှ လ ုပါက Isabel Todd 

ညှ နှု င််းတရ်းမ ်းက ု ဆက်သယွ်န ငုပ်ါသည။်  

 

 

Remarks: စစ်အ ဏ ရှင ်is a term for military junta or military dictator, စစ်တက ငစ်ီ is a colloquial 

term for SAC (State Administrative Council).  
 

https://specialadvisorycouncil.org/cut-the-impunity/

