“အငတ်ခံပပြီး သေမလ ြီး၊ တိုက်ရင်ြီးသေမလ ြီးပဲ ကျွန်သတ ်တိုို့မ သရြီးစရ ရတယ်”
ကမ္ ာ့ကိုလေမဂ္ဂ လံိုခခံြုံသရြီးသက င်စအသနဖြင်ာ့ ဖမန်မ ဖပည်၏ အကျပ်အတည်ြီးအ ြီး
ထသရ က်စွ ကိုင်တွယ်သဖြရင်ြီးရမည်။
န ေ့စွဲ။
စစ် ိုပ်စို၏
မြ ်ြောမပည်
ခ ြုံျို့န

လနှင့််ခ ကျီ ကောမြင့််လောခွဲ့်န

ူလူထို န မြင့််

ော

ူြ ော်း န မြင့််

န

စိုစည််းပပျီ်း

နမြထိုတ်ရြည်မြစ်

လ င် မြ ်လို ပ်လ က်ရှန ပပျီ်း

ိုက်ြည့်် နတရောယ်နှင့််ပ ကကံြုံနတျို့န ကကရနကကောင််း မြ ်ြောနိုင်ငံ နရ်း

နမပောကကော်းလိုပ

နမြရှင််းနိုင်နစနရ်း တက် ကြ္ော့်ကလ
ို

ကကြ််းတြ််းရက်စက်ြှုြ ော်းနကကောင့််

်း၀ ်းနှင့််စော်း ပ်ရကခောြ ော်း

ငတ်နဘ်း

ထူ်း ကကံနပ်းနကောင်စျီြှ

ော

ည်။

၎င််း ခက် ခွဲ၊ က ပ် တည််း ော်း

ြဂ္ဂလံိုခခံြုံနရ်းနကောင်စျီ န မြင့်် နိုင်ငံတကော ြွဲျို့ စည််း ော်းလံို်း ော်း

ည်။

မြ ်ြောနိုင်ငံ နရ်း ထူ်း ကကံနပ်းနကောင်စ၏
ျီ
ြင််းတပ်မပည်
မပည်

။၂၉ န ောက်တိုဘော၊ ၂၀၂၁

ယန ေ့မပြုံလိုပ်ခွဲ့်န ောန

်းနန်းပွဲတင်

ူူ့ ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း ြွဲျို့ြှ ကိုယ်စော်းလှယ်တစ်ဥျီ်း တက်နရောက်ခွဲ့်ပပျီ်း ခ င််းမပည် ယ် ြင််းတပ်ပြြုံျို့ရှ

ူြ ော်းခံစော်းန ကကရ

ည့််

င််းရွဲဒိုကခြ ော်းကို

တိုက်ခိုက်မခင််းကို လနှင့််ခ ခ
ျီ ံစော်းန ရပပျီ်းမြစ်ပ
“ကမ္ တ၀မ်ြီးက

နမပောကကော်းခွဲ့်ပ

ည်။

ြင််းတပ်

ည်

စစ် ိုပ်စို၏

ည်။ .

ဖပည်ေူသတွအသနနဲို့

ကျွန်သတ ်တိုို့ကို

လူေ ြီးချင်ြီးစ နာသထ က်ထ ြီးမဆ
ှု ိုင်ရ

အကူအညသပြီးကကြိုို့ဆိုတာ့ဲ စတ်နဲို့ ကူညြို့ိုကို လိုလ ြီးပါတယ်။ သလြီးလတတ ကျွန်သတ ်တိုို့ရဲ့ဲ စ ြီးနပ်ရကခ သတွ
ြျက်ဆြီးခံခဲာ့ရပါတယ်၊

ကျွန်သတ ်တိုို့က

ရကခ သတွဖပတ်သတ ာ့မ ပါ။

ငတ်ပပြီးသေရင်သေ၊

တိုက်ရင်ြီးခိုက်ရင်ြီး သေြိုို့ပဲ ရပါသတ ာ့တယ်။ ကျွန်သတ ်တိုို့မ

သရြီးချယ်စရ

လံိုခခံြုံနရ်း ရ

ူူ့ ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း ြွဲျို့ြှ

နမပောကကော်းခွဲ့်ပ

ြည်နြော်မပခင့််ြရှ
ည်။

ည့််

ြင််းတပ်မပည်

မသေရင်

အဲာ့ဒနစ်ခိုပဲရပါတယ်” ဟို
ြွဲျို့၀င်တစ်ဥျီ်းြှ

စစ် ိုပ်စို န မြင့်် မြ ်ြောနိုင်ငံ၏ န ောက်နမြောက်ပိုင််းကို
မြတ်နတောက်ထော်းလ က်ရှပ
မပည်

ူ
က်

၃၃

ည်။

န

်းနန်းပွဲ

ဥျီ်း န မြင့််

ံို်းရံှု်းခွဲ့်ကကရပပျီ်းမြစ်
“ကျွန်သတ ်တိုို့

ည်ဟို

ိုေ့တက်နရောက်န

ော

က်

ကိုယ်စော်းလှယ်၏

စော ဟောရခ ြုံျို့တွဲ့်ြှုနှင့််

ရှရပ

န

န

်းနန်းခ က် ရ

်း၀ ်းြ ော်းြရရှမခင််းနကကောင့််

ည်။

ဖပည်ေူလူထိုသတွအသနနဲို့

ဆက်လက်ေည်ြီးခံနိုင်စွမ်ြီးမရသတ ာ့ပါဘူြီး၊

ယ်နှင့်် စော်း ပ်ရကခောြ ော်း

ဒလိုအသဖခအသနကို

ဒသတ ာ့

စစ်အိုပ်စိုကို

သနာက်ထပ်တစ်လသတ င်

ဆက်ပပြီး

ခိုခံသတ ်လန်ရမယ်ဆိုရင်

ကျွန်သတ ်တိုို့ သဆြီး၀ါြီး အသထ က်အပံာ့သတွလိုပါတယ်၊ အဖခ ြီးအရ သတွအ ြီးလံိုြီးလည်ြီး လိုအပ်ပါတယ်။” ဟို
နမပောကကော်းခွဲ့်ပ

ည်။

စစ် ိုပ်စို န မြင့််
ယန ေ့နခတ်တင်

မြ ်ြောနိုင်ငံ န ောက်နမြောက်ပိုင်း် တင်

မြင်ြူ်း၊ကကော်းြူ်းမခင််းပင်

ကကြ််းြက်တိုက်ခိုက်မခင််းနကကောင့််
နရှျို့ြက်ရှနဒ

ြ ော်းမြစ်ကကန

တိုက်ခိုက်နခ ြှု ််းခံန ရပ

ြရှနလောက်

ယခိုထိုတ်မပ ်ခ က်ကို

ော

ည့်် င် ော်းကို

ထိုတ်မပ ်ရမခင််းမြစ်ပ

ကရင် ျီ(ကယော်းမပည် ယ်)

ြ ြုံ်း

ည်။

ံို်းခ ၍
မြ ်ြောနိုင်ငံ၏

ည်လည််း

ော်းညျီညတ်နရ်း စို်းရ၏

နဒေါ်ဇင်ြောန ောင် န မြင့််လည််း မြ ်ြောနိုင်ငံ၏
တင််း

ကကျီ်းြော်းလှ

ြည်တပ်ကော

ရက်စက်စော

ည်။

မြ ်ြောနိုင်ငံ

နဒ

ည့််

ယ်နမြရှင််းလင််းနရ်းဟို

ိုင်ရော တည်ပငြ်ြှုြရှ

ည့််

က ပ် တည််း

နရ်းကစစမြစ်လော

နိုင်ငံမခော်းနရ်း၀ ်ကကျီ်းမြစ်

ည် မပည်တင််းနရ်းကစစ

ည်ဟို နမပောကကော်းခွဲ့်ပ

ျီ်း

်ေ့

ူ

ောြဟိုတ်ပွဲ

ည်။

“ကျွန်မတို့ိုက စကကန်ို့မလပ်၊အခါမလပ် ပခမ်ြီးသဖခ က်ခံသနရတ ပါ။ ကျွန်မတို့ိုရဲဲ့ လူေ ြီးလံိုခခံြုံသရြီးက
အစဥ်အပမဲ ပခမ်ြီးသဖခ က်ခံသနရပါတယ်။ ဒအကျပ်အတည်ြီးကို သဖြရင်ြီးနိုင်ြိုို့ သဆ င်ရက်ရ မ
ကိုလေမဂ္ဂလံိုခခံြုံသရြီးသက င်စနဲို့

နိုင်ငံတက အေိုင်ြီးအ၀ိုင်ြီးတစ်ခိုလံိုြီးရဲဲ့

ကျွန်မတို့ိုလိုအပ်သနပါတယ်” ဟို နိုင်ငံမခော်းနရ်း၀ ်ကကျီ်းြှ နမပောကကော်းခွဲ့်ပ
မြ ်ြောနိုင်ငံ နရ်း ထူ်း ကကံနပ်းနကောင်စျီ ော်း
လတ်လပ်န

ော

မြ ်ြောနိုင်ငံ

ိုင်ရော

ကြ္ော့်ကိုလ

ြဂ္ဂလံိုခခံြုံနရ်းနကောင်စန
ျီ ှင့််နတျို့

ပူ်းတွဲတည်နထောင်

ူနှင့််

ကြ္ော့်ကလ
ို

ူ Marzuki Darusman

ထူ်းကိုယ်စော်းလှယ်
ံိုပပျီ်း

အကူအညကို

ည်။

ခ က် လက်ရှောနြနရ်း ြျို့ွဲ ၏ ဥကကဌနဟောင််းမြစ်
ASEAN

ASEAN ၊

ည်

နိုင်ငံတကော

ြဂ္ဂ၏
န မြင့််

ယူ်းနယောက်ပြြုံျို့ရှ
ိုင််း ၀ိုင််းတစ်ခိုလံို်း၏

လိုပ်န

ောင်ခ က်ြ ော်း ော်း

နတောင််း

တစ်စိုတစ်စည််းတည််းနြော်မပထော်းပပျီ်း

ိုရ ်လို ပ်နကကောင််း နမပောကကော်းခွဲ့်ပ

လော်းရောတူ

ည့်် နမြကို

ည်။

“ေသဘ တူညမှုဆိုင်ရ အသဖြရဲဲ့ ပထမဥြီးဆံိုြီးအချက်ကသတ ာ့ စစ်အ ဏ ေမ်ြီးမှုရဲဲ့ တရ ြီးမ၀င်မှုကို
လက်ခံြိုို့နဲို့

လက်နက်သရ င်ြီးချမှု

ပတ်ပင်ြိုို့၊

စြီးပွ ြီးသရြီးပတ်ဆိုို့မှုသတွ

ဖပြုံလိုပ်ြိုို့၊

ဖပစ်မှုကျ ြီးလွန်ေူမျ ြီး

အသရြီးယူခံရမှုမ လွတ်သဖမ က်သနမှုကို အဆံိုြီးေတ်ပစ်ြိုို့နဲို့ နိုင်ငံသရြီးအကျဥ်ြီးေ ြီးသတွအ ြီးလံိုြီးကို ဖပန်လွှတ်သပြီးြိုို့
ဖြစ်ပါတယ်။

ဒအကျပ်အတည်ြီးမ

ပါ၀င်ေူသတွအ ြီးလြီးံို

ASEAN

ရဲဲ့

ေသဘ တူညချက်

၅ချက်ကို

အသက င်အထည်သြ ်ကကြိုို့နဲို့ လူေ ြီးချင်ြီးစ နာသထ က်ထ ြီးမဆ
ှု ိုင်ရ အကူအညသပြီးသရြီး လိုအပ်ချက်သတွကို
ဖြည်ာ့ဆည်ြီးသပြီးြိုို့ဖြစ်ပါတယ်” ဟို Marzuki Darsuman ြှနမပောကကော်းခွဲ့်ပ
မြ ်ြောနိုင်ငံ နရ်း ထူ်း ကကံနပ်းနကောင်စျီ ော်း
လူူ့ ခင့်် နရ်းကစစရပ်ြ ော်း၏
“နယူြီးသယ က်ကလူသတွ

ပူ်းတွဲတည်နထောင်

ထူ်းကယ
ို ်စော်းလှယ်မြစ်ခွဲ့်န

အထူြီးေဖြင်ာ့

ည်။

ော

ူနှင့််

မြ ်ြောနိုင်ငံ

Yanghee

Yanghee Lee နှင့်် Marzuki Darusman
ံို်း

ော်းန

ောဥျီ်းန

ောင်ြှုနှင့််

မြ ်ြောနိုင်ငံ၏ က ပ် တည််း
ြှတ်ခ က်မပြုံ

နမပော

ိုခွဲ့်ပ

Lee န မြင့််

ကမ္ ာ့ကိုလေမဂ္ဂလံိုခခံြုံသရြီးသက င်စမ ထိုင်သနတဲာ့ေူသတွအသနနဲို့

ဒအေံသတွကို တကယ်နာြီးသထ င်သနကကလမ်ာ့မယ်လိုို့ သမ ်လင်ာ့ပါတယ်” ဟို နမပောကကော်းခွဲ့်ပ

က

ိုင်ရော

န မြင့်် ြင််းန ောင်လှုင်၏ န ောင်မြင်ြှုြရှန

၎င််းနကကောင့််

က်ကွဲနကကောင််းြ ော်း

ည် န ောက်မပ ်လှည့််၍ြရ
ည်။“စစ်အိုပ်စက
ို သတ ာ့

ည်။

ည့််

န

စတင်မြစ်နပေါ်လောန ပပျီ်း

ထော်း

ေူတိုို့ကိုယ်ေူတို့ို

ော၊

ိုေ့ နရောက်ရှန ပပျီမြစ်နကကောင််း

ကျဥ်ြီးထဲ၊ကျပ်ထဲသရ က်သအ င်

တွန်ြီးပိုို့လိုက်တ ပါပဲ။ စစ်အိုပ်စအ
ို သနနနဲို့ ဖပည်တွင်ြီးမ သရ ၊ ဖပည်ပကပါလ တဲာ့ ဖပင်ြီးထန်တဲာ့ြအ ြီးသတွနဲို့
ကကံြုံသတွဲ့သနရတ

ဒါပထမဥြီးဆံိုြီးအချန်ပါပဲ။ စစ်အိုပ်စိုမ

သရြီးချယ်စရ ကိုန်သနပါပပ။ ဒါသပမယ်ာ့ ဒသနရ မ

အချန်ကေ အဓကဖြစ်ပါလမာ့်မယ်” ဟို Marzuki Darusman ြှ နမပောကကော်းခွဲ့်ပ

ည်။

