မြန်ြာ စစ်အပ
ု ်စုအနနမြင့်် ကြ္ာက
့် လ
ု သြဂ္ဂ အစည််းအန ်းြ ာ်းအာ်း
ြထီြ့်မြင်မပြုကာ အကကြ််းြက်ြှုြ ာ်းကု ရည်ရွယ်လုပ်န

ာင်နနသည်

န ေ့စွဲ။ ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲွဲ့၀င်နုင်ငံမ ာျားအန ဖဖင်ာ့ လ ်ခွဲာ့သည်ာ့ ရက်သတတပတ် နှစပ
် တ်အတင်ျား

ယျားနယာက်မမ ွဲ့နှင်ာ့

ဂ္ ျီ ျီဗာမမ ွဲ့မ ာျားတင် အစည်ျားအန၀ျားမ ာျား က င်ျားပန သည်ာ့အခ ်တင်ပင် ဖမ ်မာ စစ်အုပ်စုအန ဖဖင်ာ့ အလ ်အမင်ျား
အကကမ်ျားဖက်သည်ာ့ လုပ်ရပ်မ ာျားကု ဖပ လုပ်ခွဲာ့ကကသည်ာ့အတက် ၄င်ျားတုေ့အာျား အကကမ်ျားဖက်အဖွဲွဲ့အစည်ျားအဖဖစ်
သတ်မှတသ
် င်ာ့သည်ဟု ဖမ ်မာနုင်ငံအနရျား အထျားအကကံနပျားနကာင်စမ
ျီ ှ နဖပာကကာျားလုပါသည်။
ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ

အနထနထညျီလာခံနှင်ာ့

စတင်လာသည်နှင်ာ့

တစ်မပ င် က်

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ

လူ့အခင်ာ့အနရျားနကာင်စျီ

ဖမ ်မာနုင်ငံအနရျားကစစသည်လည်ျား

ညျီလာခံတုေ့
နုင်ငံတကာ၏

အနသျားစတ်နစာင်ကာ့ ကညာ့်ဖခင်ျားခံရမှုကု ကကံ နတွဲ့လာရသည်။
ဖမ ်မာနုင်ငံအာျား

စစ်အုပ်ခ ပ်နရျားဖပ ်လည်အသက်သင်ျားလုသည်ာ့်

အဖွဲွဲ့အစည်ျားနှစခ
် ုအန ဖဖင်ာ့

ညျီလာခံမ ာျား

တပ်မနတာ်သည်

က င်ျားပန စဥ်တင်ပင်

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၏

ဖပည်သမ ာျားအာျား

လသရှင်ကကာျား

ညှင်ျားပ ်ျားနှပ်စက်ဖခင်ျားနှင်ာ့ သတ်ဖဖတ်ဖခင်ျားမ ာျားကု က ျားလ ်ခွဲာ့ပါသည်။ စစ်အုပ်စအ
ု န ဖဖင်ာ့ ဒျီမုကနရစျီအနရျား
တက်ကကလှုပ်ရှာျားသမ ာျား၏ နှစ်နှစ်သာျားအရွယ် ကနလျားငယ်မ ာျား အပါအ၀င် မသာျားစ၀
ု င်မ ာျားအာျား ဓာျားစာခံအဖဖစ်
ဖမ်ျားဆျီျားဖခင်ျား၊

၄င်ျားတုေ့

သတ်ဖဖတ်ခွဲာ့နသာ

၄င်ျားကကင်ျားက ်ခနဓာမ ာျားအာျား

အရပ်သာျားဖပည်သမ ာျား၏

ဖပ ်လည်သယ်ယရ ်

မသာျားစ၀
ု င်မ ာျားနှင်ာ့

လာနရာက်ကကသည်ာ့အခါတင်

မတ်နဆမ ာျားမှ
နဖာက်ခွဲပစ်ရ ်

ရည်ရွယ်ခ က်ဖဖင်ာ့ နသဆံုျားသမ ာျား၏ အနလာင်ျားမ ာျားနအာက်တင် နဖမဖမှ ပ်မုင်ျားမ ာျား တပ်ဆင်ထာျားဖခင်ျားတုေ့ကု
ဖပ လုပ်ခွဲာ့ကကသည်။

“ဒါန ွေဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နှစ်လယ် ကာလန ွေ န
ု ််းက အီရ ်သကနတာရြှာ အစမပြုလာ ့် IS (Islamic State)
အကကြ််းြက်အြွေွဲ့အစည််းက
ပ်ြန

က ်းလွေန်ခ့်

့်

လုပ်ရပ်န

ွေပါပ။

ကြ္ာ့်ကုလသြဂ္ဂလုခခြုနရ်းနကာင်စအ
ီ နနနဲ့

့် လုပ်ငန််းစဥ်ကု ခ က်ခ င််းအစမပြုရပါြယ်။” ဟု

ာ်ကု အကကြ််းြက်အြွေွဲ့အစည််းအမြစ် နကကညာ

ဖမ ်မာနုင်ငံအနရျား အထျားအကကံနပျားနကာင်စျီ အဖွဲွဲ့၀င် Chris Sidoti မှ နဖပာကကာျားခွဲာ့ပါသည်။
ယံုကကည်စတ်ခ နုင်သည်ာ့

အစျီရင်ခံစာမ ာျားအရ

စစ်အုပ်စုအန ဖဖငာ့်

ကနလျားငယ်မ ာျား

အပါအ၀င်

အရပ်သာျားဖပည်သမ ာျားအာျား ရက်စက်စာ သတ်ဖဖတ်ခွဲာ့ဖခင်ျား၊ ရွာလံုျားကျွတ်မျီျားရွဲ့ှု ဖ က်ဆျီျားဖခင်ျား၊ အမ်မ ာျားအတင်ျားထ
ပစ်ခတ်ဖခင်ျားနှင်ာ့ အရပ်သာျားဖပည်သမ ာျားအာျား သတ်ဖဖတ်ဖခင်ျားတုေ့ကု ခ င်ျားဖပည် ယ်၊ မနကျားတုင်ျား၊ စစ်ကုင်ျားတုင်ျားနှင်ာ့
မနတနလျားတုင်ျားတုေ့တင် စက်တင်ဘာလတစ်လလံုျားတင် က ျားလ ်ခွဲာ့ကကသည်။

“ြင််းနအာင်လှုင်ရွဲ့
လုပ်ရပ်န
သ

်မြ

ွေအ

ပ်ြွေွဲ့၀င်န

ုင်း် အခုမပန်လုပ်နနကက

်ြှု ရုပ်ပုန

နှုင််းယှဥ်ကကည့််ြယ်

ြီ်းရှုွဲ့ြ က်

ရုဟင်ဂ္ ာန
ာမြစ်

ွေကု

့် ရာဇ၀

အခပြုလုက်
ီ်းခနနကကရပါ

်ြှုန

သ

်မြ

ွေအ

်မြ

ွေွဲ့နနကကရ

်ြှုက ြု်းလွေန်ခ့်ကကစဥ်က
့် အစုလုက်၊ အခပြုလုက်

့် ရခုင်မပည်နယ် နမြာက်ပင
ု ််းက မြစ်ရပ်ပုရပ်န

ုရင် ဘယ်လုကမပာ်းမခာ်းနာ်းြှု
ွေ
ြ ြု်းကုြှန
်

လူြ ြု်းသုန််းသ

ယ်။ အခုခ န်ြှာ ကကြုန

ွေကု ၂၀၁၇ခုနှစ်ြှာ မြစ်ပွော်းခ့်

အ့်ဒီ ရက်စက်ကကြ််းကကြု
အစုလုက်၊

ွေဟာ

ာင် မြင်နုင်ြာှ ြဟု

ွေက် ဘယ်သူကြှ

်ခနနကကရ

်ဘူ်း။ အ့်ဒီ

ွေနဲ့သာ

ုန််းကလည််း

ာ၀န်ြခခ့်ဘူ်း၊ အခုခ န်ြှာ လူအြ ာ်းကကီ်း

့်အမပင်

နုင်င

စ်၀ြ
ှ ််းြှာ

ရွာနပါင််းြ ာ်းစွော

ယ်။” ဟု ဖမ ်မာနုင်ငံအနရျား အထျားအကကံနပျားနကာင်စျီ အဖွဲွဲ့၀င် Yanghee Lee မှ

နဖပာကကာျားခွဲာ့ပါသည်။
ဖမ ်မာနုင်ငံအနရျား အထျားအကကံနပျားနကာင်စအ
ျီ န ဖဖင်ာ့ နုင်ငံတကာအသုင်ျားအ၀ုင်ျားမှ ဖမ ်မာဖပည်သလထုကု
ကာကယ်နပျားရ ် ထပ်တလွဲလွဲ ပ က်ကက်မှုမ ာျားအနပေါ် ရံှုွဲ့ခ လုကပ
် ါသည်။

“နုင်င ကာ
မြန်ြာမပည်

အသုင််းအ၀ုင််းအနနနဲ့
ွေင််းြှာရှနနကက

့်

ွေနဲ့ ကပ်နဘ်း

ုဲ့ရွဲ့

အနမပာနဲ့အလုပ်

အစုအြွေွဲ့ြ ာ်းအာ်းလ်းု အနနနဲ့

ခပ်လွေယ်လွေယ်နလ်း အဓပပာယ်ြရှ နမပာ
အကကြ််းြက်ြှုန

သူ

ု်းန

ွေရွဲ့

ုနန

ာန

ွေကု ရပ်

ြညီကက

့်

အကကြ််းြက်ြှုြ ာ်းကု

လုပ်ရပ်န

နရှာင်ရှာ်းကကြုဲ့

န်ဲ့ကကြုဲ့ နကာင််းပါပပီ။ လက်ရှမြစ်နန

ကယ့်် အရင််းအမြစ်က

ပ်ြန

ာ်နကကာင့််

ွေနဲ့

ု

့်

ာကုလည််း

နုင်င

ကာအသုင််းအ၀ုင််းအနနနဲ့

နကာင််းနကာင််းသကကပါ

ယ်။”

အထျားအကကံနကာင်စျီအဖွဲွဲ့၀င် Marzuki Darusman မှ နဖပာကကာျားခွဲာ့ပါသည်။

ဟု

ဖမ ်မာနုင်ငံအနရျား

