
 

“အငတ်ခံပပ ြီး သေမလ ြီး၊ တ ိုက်ရင်ြီးသေမလ ြီးပဲ ကျွန်သတ ်တ ိုို့မ   သရ ြီးစရ ရ  တယ်” 

ကမ္ ာ့ကိုလေမဂ္ဂ လံိုခခံြုံသရြီးသက င်စ အသနဖြင်ာ့ ဖမန်မ ဖပည်၏ အကျပ်အတည်ြီးအ ြီး 

ထ သရ က်စွ  က ိုင်တွယ်သဖြရ င်ြီးရမည။် 

        န ေ့စ ွဲ။ ။၂၉ န ော က် တ ိုဘော၊ ၂၀ ၂ ၁ 

စစ် ိုပ်စို၏  လန ှင့််ခ ျီကကောမ ြင့််လောခွဲ့်န ော  ကကြ််းတ ြ််းရက်စက်ြှုြ ော ်းနက က ော င့််  

မြ ်ြောမပည် ူလူထို န မ ြ င့်် န ်း၀ ်းနှင့််စော်း ပ်ရ ကခောြ ော်း   လ င် မြ ်လ ို ပ်လ က်ရှ န ပ ပျီ ်း  

 ခ  ြုံျို့န ော ူ ြ ော်း န မြင့််  ငတ်နဘ ်း  ို က်ြည့်် နတရော ယ်နှင့််ပ  ကကံြုံန တ ျို့န ကကရ နကကောင််း မြ ်ြော န  ိုင်ငံ နရ ်း  

 ထူ်း ကကံ နပ်း နကောင ်စျီြှ  နမ ပောကကော်းလ ိုပ   ည်။  ၎ င််း ခက် ခွဲ၊  က ပ် တ ည််း ော ်း  

နမြရှင််းန  ိုင်နစ နရ်း တ က ် ကြ္ော့်ကိုလ ြဂ္ဂလံိုခခံြုံနရ်းနကောင်စျီ န မြင့်် န  ိုင်ငံတက ော ြ ွဲျို့ စည််း ော်းလံို ်း  ော ်း  

စိုစည််းပပျီ်း  နမ ြထိုတ်ရြည်မြစ် ည် ။  

မြ ်ြောန ိုင်ငံ နရ်း ထူ ်း က ကံနပ ်းနက ောင် စျီ၏  ယန ေ့မ ပြုံလိုပ်ခ ွဲ့်န ောန  ်းနန  ်းပ ွဲတ င်  

ြင််းတပ်မပည်  ူူ့ ိုပ်ခ ြုံ ပ်နရ်း ြ ွဲျို့ြှ က ို ယ်စော ်းလှယ်တ စဥ်ျီ်း တ က်နရောက်ခ ွဲ့်ပပျီ်း ခ င််းမပည် ယ် ြင််းတပ် ပ ြ ြုံ ျို့ ရှ  

မပည် ူြ ော်းခံစော ်းန ကကရ ည့််  င််းရွဲဒို ကခြ ော်းက ို နမပောကကော်းခွဲ့်ပ   ည်။ ြင််း တပ် ည် စစ် ို ပ် စို၏  

တ ိုက်ခ ိုက်မခင််း က ို လန ှင့််ခ ျီခံစ ော်းန ရပပျီ်းမြစ် ပ  ည်။ . 

“ကမ္ တ၀ မြ်ီးက ဖပည်ေူသတွအသနနဲို့ ကျွန်သတ ်တ ိုို့က ို လူေ ြီးချင်ြီးစ နာသထ က်ထ ြီးမှုဆ ိုင်ရ  

အကူအည သပြီးကကြ ိုို့ဆ ိုတဲာ့ စ တ်နဲို့ ကူည ြ ိုို့က ို လ ိုလ ြီးပါတယ်။ သလြီးလတ တ  ကျွန်သတ ်တ ိုို့ရဲဲ့ စ ြီးနပ်ရ ကခ သတွ 

ြျက်ဆ ြီးခံခဲာ့ရပါတယ်၊ ကျွန်သတ ်တ ိုို့က ရ ကခ သတွဖပတ်သတ ာ့မ  ပါ။ ငတ်ပပ ြီးသေရင်သေ၊ မသေရင် 

တ ိုက်ရင်ြီးခ ိုက်ရင်ြီး သေြ ိုို့ပဲ ရ  ပါသတ ာ့တယ်။ ကျွန်သတ ်တ ိုို့မ   သရ ြီးချယ်စရ  အဲာ့ဒ န စခ်ိုပဲရ  ပါတယ်” ဟို  

လံိုခခ ံြုံနရ်း ရ  ြည် နြောမ်ပခ  င့််ြရှ  ည့်် ြင််းတပ်မပည် ူူ့  ိုပ်ခ ြုံ ပ်နရ်း ြ ွဲျို့ြ ှ  ြ ွဲ ျို့၀င်တ စ်ဥ ျီ ်း ြှ  

နမပောကကော်းခွဲ့်ပ   ည်။  



စစ် ိုပ်စို  န မြင့်် မြ ်ြောန ိုင်ငံ၏ န ော က်နမြောက်ပ ိုင် ်း က ို   က်    ယ် န ှင့်် စော်း ပ်ရ ကခော ြ ော ်း  

မြတ်နတောက် ထော်းလ က်ရှ ပ  ည်။ န  ်း နန ်းပ ွဲ  ိုေ့တ က် နရောက်န ော  က ိုယ်စော ်းလှ ယ်၏ န  ်းန န  ်းခ က် ရ  

မပည် ူ ၃၃ ဥျီ်း န မြင့််  စော ဟ ောရခ   ြုံျို့တွဲ့်ြှုနှင့်် န ်း ၀ ်းြ ော ်းြရရှ မခင််းနက က ော င့််  

  က် ံို်းရံှု်းခ ွဲ့်ကကရပပျီ်းမြစ် ည်ဟို   ရှ ရပ  ည်။ 

“ကျွန်သတ ်တ ိုို့ ဖပည်ေူလူထိုသတွအသနနဲို့ ဒ လ ိုအသဖခအသနက ို သနာက်ထပ်တစ်လသတ င် 

ဆက်လက်ေည်ြီးခံန ိုင်စွမ်ြီးမရ  သတ ာ့ပါဘူြီး၊ ဒ သတ ာ့ စစ်အိုပ်စိုက ို ဆက်ပပ ြီး ခိုခံသတ ်လ န်ရမယဆ် ိုရင် 

ကျွန်သတ ်တ ိုို့ သဆြီး၀ါြီး အသထ က်အပံာ့သတွလ ိုပါတယ်၊ အဖခ ြီးအရ သတွအ ြီးလံိုြီးလည်ြီး လ ိုအပ်ပါတယ်။” ဟို  

နမပောကကော်းခွဲ့်ပ   ည်။ 

စစ် ိုပ်စို  န မြင့််  မြ ်ြောန ို င်ငံ န ောက် နမ ြောက်ပ ိုင််းတ င်   ယ်နမြရှင််း လင််းနရ်း ဟို  ြည်တ ပ် က ော  

ယန ေ့နခ တ်တ င် မြင်ြူ်း၊ကကော်းြူ်းမခင််းပ င်  ြရှ နလော က် ည့်် ကကျီ်းြော်းလ ှ ည့်် င် ော်း က ို    ံို်းခ ၍  

 ကကြ််းြက် တ ိုက်ခ ိုက်မခင််း နကကောင့်် ယ ခိုထိုတ်မပ ်ခ က်က ို ထို တ်မပ ်ရ မခ င််းမြစပ်  ည် ။ မ ြ ်ြောန ိုင် ငံ ၏  

 နရှျို့ြ က်ရှ နဒ ြ ော်းမြစ်က က န ော  ကရင် ျီ(ကယ ော်းမပည် ယ်)  ည်လည ််း ရက်စက် စ ော  

တ ိုက်ခ ိုက် နခ ြှု ််းခံန ရပ  ည်။  

မြ ်ြောန ိုင်ငံ  ြ  ြုံ်း ော်းညျီ ည တ်နရ်း  စ ို ်း ရ၏ န  ိုင်ငံမခော်းနရ်း၀  ်ကကျီ်းမြစ ်ူ  

နဒေါ်ဇင် ြောန ောင် န မြင ့်် လည််း မြ ်ြော န  ိုင်ငံ၏  က ပ် တည််း ည် မပည်တ င််း နရ်းက စစ ျီ်း  ်ေ့ ောြဟ ို တ် ပွဲ  

နဒ တ င််း  ို င်ရော တည်ပင ြ် ြှု ြရှ  ည့််  နရ်းက စစမြစ်လ ော ည်ဟို နမပ ောကကော်းခွဲ့်ပ  ည်။  

“ကျွန်မတ ိုို့က စကကန်ို့မလပ်၊အခါမလပ် ပခ မ်ြီးသဖခ က်ခံသနရတ ပါ။ ကျွန်မတ ိုို့ရဲဲ့ လူေ ြီးလံိုခခံြုံသရြီးက 

အစဥ်အပမဲ ပခ မ်ြီးသဖခ က်ခံသနရပါတယ်။ ဒ အကျပ်အတည်ြီးက ို သဖြရ င်ြီးန ိုင်ြ ိုို့ သဆ င်ရ ကရ် မ   ASEAN ၊ 

ကိုလေမဂ္ဂလံိုခခံြုံသရြီးသက င်စ နဲို့ န ိုင်ငံတက အေ ိုင်ြီးအ၀ ိုင်ြီးတစခ်ိုလံိုြီးရဲဲ့ အကူအည က ို 

ကျွန်မတ ိုို့လ ိုအပ်သနပါတယ်” ဟို န ိုင်ငံမခ ော်းနရ်း၀ ်က ကျီ်းြှ နမ ပောကကော်းခွဲ့်ပ  ည်။  

မြ ်ြောန ိုင်ငံ နရ်း ထူ ်း က ကံနပ ်းနက ောင် စျီ ော်း  ပူ်းတ ွဲတည် နထော င် ူန ှင့်် ကြ္ော့်ကိုလ ြ ဂ္ဂ ၏  

လ တ်လပ်န ော  ခ က် လက်ရှောနြ နရ ်း ြ ွဲျို့၏ ဥ ကက ဌနဟောင် ်းမြစ် ူ Marzuki Darusman  န မ ြ င့််  

မြ ်ြောန ိုင်ငံ  ိုင်ရော ASEAN  ထူ်းက ိုယ်စော ်းလှယ ်ည်   ယူ်းနယောက်ပြ ြုံ ျို့ ရှ  

ကြ္ော့်ကိုလ ြဂ္ဂလိံုခခ ံြုံနရ်းနကောင ်စျီန ှင့််နတ ျို့ ိံုပ ပျီ်း န  ိုင်ငံတကော   ိုင််း ၀ ိုင် ်းတ စ်ခ ို လိံု ်း ၏  



လိုပ်န ောင ်ခ က်ြ ော်း ော ်း  တစ်စို တစ် စည််း တည််းနြော်မပ ထော်းပပျီ်း  လော်းရောတူ ည့််  နမြ က ို  

နတောင် ်း  ိုရ ် လ ို ပ်နကကောင် ်း နမပောက ကော ်းခွဲ့်ပ  ည်။ 

“ေသဘ တူည မှုဆ ိုင်ရ အသဖြရဲဲ့ ပထမဥ ြီးဆံိုြီးအချက်ကသတ ာ့ စစ်အ ဏ ေ မ်ြီးမှုရဲဲ့ တရ ြီးမ၀င်မှုက ို 

လက်ခံြ ိုို့နဲို့ လက်နက်သရ င်ြီးချမှု ပ တ်ပင်ြ ိုို့၊ စ ြီးပ ွြီးသရြီးပ တ်ဆ ိုို့မှုသတွ ဖပြုံလိုပ်ြ ိုို့၊ ဖပစ်မှုကျ ြီးလွန်ေူမျ ြီး 

အသရြီးယူခံရမှုမ  လွတ်သဖမ ကသ်နမှုက ို အဆံိုြီးေတပ်စြ် ိုို့နဲို့ န ိုင်ငံသရြီးအကျဥ်ြီးေ ြီးသတွအ ြီးလံိုြီးက ို ဖပန်လွှတ်သပြီးြ ိုို့ 

ဖြစ်ပါတယ်။ ဒ အကျပ်အတည်ြီးမ   ပါ၀င်ေူသတွအ ြီးလံိုြီး ASEAN ရဲဲ့ ေသဘ တူည ချက် ၅ချက်က ို 

အသက င်အထည်သြ ်ကကြ ိုို့နဲို့ လူေ ြီးချင်ြီးစ နာသထ က်ထ ြီးမှုဆ ိုင်ရ  အကူအည သပြီးသရြီး လ ိုအပ်ချက်သတွက ို 

ဖြည်ာ့ဆည်ြီးသပြီးြ ိုို့ဖြစ်ပါတယ်” ဟ ို Marzuki Darsuman ြနှမပောကကော်းခွဲ့်ပ   ည်။  

မြ ်ြောန ိုင်ငံ နရ်း ထူ ်း က ကံနပ ်းနက ောင် စျီ ော်း ပူ ်း တ ွဲတည် နထော င် ူန ှင့်် မြ ်ြောန ိုင်ငံ  ိုင်ရ ော  

လူူ့ ခ  င့်် နရ ်းက စစရပ် ြ ော်း ၏  ထူ်းက ိုယ် စော်းလှယ်မြစ်ခွဲ့်န ော Yanghee Lee န မ ြ င့််  

“နယူြီးသယ က်ကလူသတွ အထူြီးေဖြင်ာ့ ကမ္ ာ့ကိုလေမဂ္ဂလံိုခခံြုံသရြီးသက င်စ မ  ထ ိုင်သနတဲာ့ေူသတွအသနနဲို့ 

ဒ အေံသတွက ို တကယန်ာြီးသထ င်သနကကလ မ်ာ့မယ်လ ိုို့ သမ  ်လင်ာ့ပါတယ်” ဟို နမပောကကော်းခွဲ့်ပ  ည် ။  

Yanghee Lee န ှင့်် Marzuki Darusman  န မြင့်် ြင််းန ောင် လ ှုင်၏ န ော င် မြင်ြှုြရှ န ော ၊  

က  ံို်း  ော်း န ောဥ ျီ်းန ောင ် ြှုနှင့်် ၎ င််းနကကောင့််   က် က ွဲနကကောင််း ြ ော ်း စတင်မ ြစန်ပေါ်လ ော န ပပျီ ်း  

မြ ်ြောန ိုင်ငံ၏ က ပ် တ ည််း ည် န ော က်မပ ်လှည့််၍ြရ ည့််  န  ထော်း  ိုေ့ နရ ောက်ရှ န ပပျီမြစ်နက က ော င် ်း  

ြှတ်ခ က်မပြုံ နမပော  ိုခွဲ့်ပ  ည်။“စစ်အိုပ်စိုကသတ ာ့ ေူတ ိုို့က ိုယ်ေူတ ိုို့ ကျဥ်ြီးထဲ၊ကျပ်ထဲသရ က်သအ င် 

တွန်ြီးပ ိုို့လ ိုက်တ ပါပဲ။ စစ်အိုပ်စိုအသနနနဲို့ ဖပည်တွင်ြီးမ  သရ ၊ ဖပည်ပကပါလ တဲာ့ ဖပင်ြီးထန်တဲာ့ြ အ ြီးသတွနဲို့ 

ကကံြုံသတွဲ့သနရတ  ဒါပထမဥ ြီးဆံိုြီးအချ  န်ပါပဲ။ စစအ်ိုပ်စိုမ   သရ ြီးချယ်စရ ကိုန်သနပါပပ ။ ဒါသပမယ်ာ့ ဒ သနရ မ   

အချ  န်ကေ  အဓ ကဖြစ်ပါလ မာ့်မယ်” ဟို  Marzuki Darusman ြှ နမပ ောကကော်းခွဲ့်ပ  ည်။  

 

 


