
 

 

 

ကုလသမဂ္ဂ အထ ွေထ ွေညီလာခံသည ်မမန်မာန ုင်ငသံာားမ ာားနှင  ်အတူ ရပ်တညလ် က်ရှ သည။် 

ကုလသမဂ္ဂလုပ်ငန်ားစဉတ်စ်ထလ ာက ်က ုယ်စာားမပြုမှုမှာ    ယခုအခ  န်တွေငတ်စသ်မတတ်ည်ား 

ရှ ထနရမည်။    

 

၂ ၀ ၂ ၁ ခုနစှ် ဒဇီင်ဘာလ ၇ ရက် 

ကုလသမဂ္ဂအထ ွေထ ွေညလီာခံ၏ ဆံုုံးဖြတ်ချက် အရ ဖမန်မာန ုင်ငအံထနဖြင  ် ကုလသမဂ္ဂ ၏ 

လုပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံးတွေင ်အမျ   ုံးသာုံးညီညွေတ်ထရုံးအစ ုုံးရ (NUG) မှ ခန ်အပ် ာုံး ထသာ က ုယ်စာုံးလှယ်မျာ ုံး မှ  

တစသ်မတ်တည်ုံး က ုယ်စာုံးဖပ ရမညဟ် ု ဖမန်မာန ုင်ငဆံ ငု်ရာ အ  ုံးအကကံထပုံးထကာင် စီ မှ 

ထဖပာကကာုံးသည်။  

ကုလသမဂ္ဂအထ ွေထ ွေညလီာခံမ ှ ယမန်ထန  ၂၀၂ ၁ ခုနှစ ် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရကထ်န တွေင် 

အမျ   ုံးသာုံးညီညွေတထ်ရုံးအစ ုုံးရမှ ခန အ်ပ ်ာုံးသည ် သံအမတ်ကကီုံး ဦုံးထကျာမ် ုုံး ွေန်ုံးအ ာ ုံး 

ကုလသမဂ္ဂတွေင ်  ဖမန်မာန ုင်ငအံတွေက် ဆက်လက်က ယု်စာုံးဖပ ထစရန် ဆံုုံးဖြတ်ချက်ချခ  သ ည်။ 

တရာုံးမဝင် စစအ်စ ုုံးရမှ ကုလသမဂ္ဂတွေင ် ဖမန်မာ န ုင်ငအံာုံး က ုယ်စာုံးဖပ ရန ် ကက  ုံးပမ်ုံးခ  ထသာ်လည် ုံး 

ကလုသမဂ္ ဂ၏ အြွေ ွဲ့ဝင် ၁၉၃ န ုင်ငမံ ှဖငင်ုံးပယခ်  သည်။  

“အထ ွေထ ွေညီလာခံရ ဲ့ အမမငမ်ှာ စစထ်ကာင်စကီ  ု မမန်မာန ုင်ငရံ ဲ့ အစ ုားရအထနန ဲ့ 

အသ အမှတမ်ပြုမခင်ား မရှ ဘာူးလ ုဲ့ ကုလသမဂ္ဂက မပတမ်ပတ်သာားသာား ဆံာုးမြတ်ခ က် ခ လ ကုတ်ယ်။  ဒီလ ု 

တရာားနညာ်းလမ်ား တက  ခ မှတ် ာားတ   ဆံာုးမြတ်ခ က်ဟာ မမန်မာန ုငင်ံသာားထတွေအတွေက် အင်မတန် 

အထရားကကီားပပီား ကုလသမဂ္ဂအထပေါ် အမ ာားယံုကကည ် လက်ခံန ုင်မှုအတွေက်လည်ား အရမ်ားက ု 

အထရားကကီားတယ်။” ဟ ု ဖမန်မာန ုငင်ံဆ ုင်ရာ အ  ုံးအကကံထပုံးထကာင်စီ မှ Marzuki Darusman က 

ထဖပာကကာုံးခ   သည်။  

စစ်တပမ် ှ အာဏာသ မ်ုံးရန ် ကက  ုံးပမ်ုံးခ  သည  ် ထြထြာ်ဝါရီလမှစ၍ သံအမတ်က ကီ ုံး 

ဦုံးထကျာမ် ုုံး ွေ န်ုံး အထနဖြင  ် တစ်ဦုံးတည်ုံးထသ ာ တရာုံးဝငအ်စ ုုံးရ က ုယစ်ာုံးဖပ အထနဖြ င ်     

ဖမန်မာန ုင်ငအံတွေက် ဆက်လက ် က ုယ်စာုံးဖပ ခ  သည်။ သ ု ထသ ာ် 



 

 

အထ ွေထ ွေညလီာခံ၏လမ်ုံးညွှန်ချကခ်ံယ ရန ် ထစာင ်ဆ ုင်ုံးခ   ရသည အ်တွေက် လွေန်ခ  သည ်လမျာ ုံး တွေင် 

ဖပ လုပ်ခ  ထသာ ကုလသမဂ္ဂအစည်ုံးအထဝုံးမျာုံး၌ ဖမန်မာန ုင်င ံ အထနဖြင  ် က ုယ်စာုံးဖပ  

တက်ထရာက်န ငု်ဖခငု်ံး မရှ ခ  ထပ။  

“အထ ွေထ ွေညီလာခံဆ ုတာ ကုလသမဂ္ဂရ ဲ့ အဓ ကက ုယ်စာားမပြု 

န ုင်ငထံရားအဂ္ဂါရပ်တစ်ခုမြစ်တယ်။ အခု ဦားထက ာ်မ ုား ွေန်ားက အထ ွေထ ွေညီလာခံမှာ 

မမန်မာန ုင်ငကံ ုယ်စာား ထနောက် ပ်တစန်ှစ် ပါဝငတ်က်ထရာက်မယ ် ဆ ုတာက  ု အတည်မပြုလ ုက်ပပီား  

ကုလသမဂ္ဂရ ဲ့ လုပ်ငန်ားစဉ ် တထလ ာကလ်ံုားမှာ  က ုယ်စာားမပြုမှုက တစ်သမတ်တည်ားရှ ရမာှမြစ်တယ်။ 

ဆ လု ုတာကထတာ  အမ  ြုားသာား ညီညွေတ်ထရားအစ ုားရက ခနဲ့အ်ပ ်ာားတ  သူ မြစ်ပပာီး ထနောက် ပ် 

ထနရာလွေတ ် မရှ ထတာ ပ  စစထ်ကာင်စရီ ဲ့ အြွေ ဲ့ဝင်လည်ား မပါထတာ ဘူား။” ဟ ု ဖမန်မာန ု င် ငံ 

အ  ုံးအကကံထပုံးထကာင်စမှီ Chris Sidoti က ထဖပာကကာုံးခ  သည်။  

စစ်ထကာငစ်ီသည ် ဆယ ်တစ်လတ ုင်တ ုင ် ထကကာက်မက်ြွေ ယ်ရာ အကကမု်ံးြကမ်ှုမျာုံးက ု 

အသံုုံးဖပ ၍ ဖမန်မာန ုင်ငအံတွေင်ုံး စစ်အာဏာရှင်စနစက် ု ကျင ်သံုုံးရနက်က  ုံးပမ်ုံးလျက်ရှ သ ည်။ 

စစထ်ကာင်စ၏ီ တပ်ြွေ ွဲ့မျာုံးသည် အကကမု်ံးြကမ်ှု လ ုပ်ရပ်မျာုံးဖြစ်သည  ် လ  ုထရှွဲ့သတ်ဖြတ်ဖခ င် ုံး ၊ 

ဓာုံးစာခံမျာုံး ြမ်ုံးဆုီံးဖခင်ုံး အဖပင ် ထကျုံးလက်ထဒသနှင ် တ ငု်ုံးရင်ုံးသာုံးနယ်ထဖမမျာုံးတွေင်လ ည်ုံး 

လက်နက်ကကုီံး ပစ်ခတ်ဖခင်ုံး၊ လ ထနအ မ်မျာုံးအာုံး မီ ုံးရ ှုွဲ့ြျက်စီုံးဖခင်ုံး၊  စာုံးနပ်ရ ကခာနှင  ် ထဆုံးဝါုံးမျာ ုံး 

ရရှ မှုက  ု ပ တ်ပင်ဖခင်ုံးစသည  ် ထဒသတစ်ခုလံုုံးအထပေါ်   ုုံးစစ်ဆင်မှုမျာုံး က  ု ကျယက်ျယဖ်ပန ်ဖ ပန  ် 

လုပ်ထဆာင်ခ  သည်။  စစက် ောင၏် အကကမု်ံးြကမ်ှုဆ ုင်ရာ သက်ထသမျာုံးအ ရ လ သာုံးမျ   ုံးနွေယ်အထ ပေါ် 

ကျ ုံးလွေန်သည ် ရာဇဝ တ်မှုအဖြစ ် သတ်မတှ်န ငုထ်သာ တ ကု်ခ ုက်မှုမျာုံးအ ာုံး အရပ်သ ာုံးမျာုံးအထ ပေါ် 

ကျယက်ျယဖ်ပန ်ဖပန ်နှင ် စနစ်တကျ ကျ ုံးလွေန်လျက် ရှ ထကကာင ်ုံးက  ုထြာ်ဖပထနသ ည။် 

“ဦားထက ာ်မ ုား ွေန်ားန ဲ့ တမခာား မမန်မာန ုင်ငကံ ဒီမ ုကထရစီနည်ားလမ်ားတစ်က  ခနဲ့်အပ် ာားတ   

က ုယ်စာားလှယ်ထတွေ ကသာ ကုလသမဂ္ဂမှာ မမန်မာန ုင်ငကံ မပညသ်ထူတွေအတွေက် က ုယ်စာားမပြု    

ထမပာဆ ုန ုင်တ  သူထတွေမြစ်တယ်။ န ုင်ငတံကာ အသ ုငာ်းအဝ ုငာ်းအထနန ဲ့ မမန်မာန ုင်ငကံ မပညသ်ူထတွေရ ဲ့ 

ထတာငာ်းဆ ုသံက ု ဂ္ရုတစ ုက ် နောားထ ာင်ပပီား လ ုက်ပါထဆာင်ရွက်သင ်တယ။် မမန်မာန ုင်ငံက 

မပည်သူထတွေက သူတ ုဲ့န ုင်ငံက  ု တပ်မထတာ်ရ ဲ့ အကကမ်ားြက်မှု၊ ြ နှ ပ်မှုန ဲ့ ထခါင်ားပုံမြတ် 

အမမတ် ုတ်မှုထတွေကထန လွှတ်ထမမာက်ထအာင ် ကက ြုားပမ်ားထနတ  အခ  န်မှာ ကျွနမ်တ ဲု့ထတွေအထနန ဲ့ 

သူတ ုဲ့က  ုလ စ်လ ျူရှု ာားြ ဲု့ မမြစ်န ုငဘ်ူား။” ဟ ု ဖမန်မာန ုငင်ံ အ  ုံးအကကံထပုံးထကာင်စမှီ Yanghee Lee 

က ထဖပာကကာုံးခ  သည်။  

 


