Special Advisory Council for

MYANMAR
ကမ္ဘာ့့��ကုုလသမဂ္ဂဂ အထော�ာက််အပံ့့�၏ အရေး�းပါါမှုု ။     ။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအပေါ်�်
အားး�နည်းး�သော�ာ အာာဆီီယံံ၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အားး� ပိုု�မို�ုအားး�ကော�ာင်းး�စေေရန််
နေ့�့စွဲဲ� ။ ။ ၁၄၊ နိုု�ဝင််ဘာာလ၊ ၂၀၂၂။
ဆိုုင်းး
� �ငံ့့နေေ
� သည့််� မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံအပေါ်�်ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ ဘုံံ�သဘော�ာတူူချျက်် ငါးး�ရပ််အားး� အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�ရာာတွွင််

ကူူညီီပေး�းရန််

အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှနိုု�င််ငံံများ�း�အသင်းး�

(အာာဆီီယံံ)၏

တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််ကို�ု

ကမ္ဘာ့့��ကုုလသမဂ္ဂဂ အနေေဖြ�င့််� အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းသော�ာ ယန္တတယားး�များ�း�အားး�တည််ဆော�ာက််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ
စနစ်် တစ််ရပ််လုံးး�� တွွင်် စစ််တပ််ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်များ�း�အားး� ပါါဝင််မှုမရှိိ�စေ�
ု
ရန်် သေ�ချာာ�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ပြ�တ််ပြ�တ််သားး�သားး� တုံ့့�ပြ� �န််မှုု ပြု�ုလုုပ််သင့််�သည််။
	အာာဆီီယံံ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�မှှ အာာဆီီယံံထိိပ််သီးး�အစည်းး�အဝေး�းတွွင်် ဘုံံ�သဘော�ာတူူညီချ
ီ ျက််ငါးး�ရပ််အားး�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ ပြ�န််လည််သုံးး�� သပ််မှုပြုု �ုလုုပ််ပြီး��း နော�ာက်် ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််မည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�နှှင့််�ပက််သက််၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အားး� ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် နိုု�ဝင််ဘာာ ၁၁ ရက််နေ့့� သော�ာကြာ�ာနေ့့�တွွင်် ကြေ��ညာာ
ခဲ့့�သည််။

မြ�န််မာာစစ််တပ််အနေေဖြ�င့််�

ဖော်�်�နိုု�င််ခြ�င်းး�
သတ််မှတ်
ှ ်ခဲ့့�ပြီး��း

မရှိိ�သည့််�အတွွက််

ယနေ့့�အချိိ�န််ထိိ

တာာဝန််ရှိိ�သည််ဟုု

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု

ဘုံံ�သဘော�ာတူူညီချ
ီ ျက််ငါးး�ရပ််ကို�ု
အာာဆီီယံံ

အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ�း�၏

ပိုု�မို�အားး
ု �ကော�ာင်းး�စေ�ရန််

အကော�ာင််အထည််
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�မှှ

ထပ််တိုးး��စီီမံံချျက််များ�း�အားး�

ကြေ��ညာာခဲ့့�ပြီး��း နော�ာက်် ကမ္ဘာ့့��ကုုလသမဂ္ဂဂအားး� အာာဆီီယံံ၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုအ
ု ပေါ်�် ကူူညီီပံ့့ပိုးး
� ��မှုုပေး�းရန််
တော�ာင်းး�ဆိုုခဲ့့
� �သည််။
“မင်းး�အော�ာင််လှိုု�င််ရဲ့့� စစ််တပ််က သူူစိိတ််ကျေ�ေနပ််စေ�ဖို့့�အတွွက်် ရွံ�ံရှာ�ဖွ
ာ ယ်
ွ ်ကော�ာင်းး�တဲ့့� နည်းး�လမ်းး�တွေ�ေသုံးး��ပြီး��း
ဒေ�သရဲ့့� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနဲ့့�

တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�မှုုကိုု�

ဆက််လက််ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််နေေတဲ့့အတွ
�
ွက်် သူ့့�ရဲ့့�ခေါ�ါင်းး�မာာမှုုကိုု�

အာာဆီီယံံ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွေ�ေအနေ�နဲ့့� စိိတ််ပျျက််နေေပြီ�ီဆိုု�တာာ တွေ့�့�ရတယ််။”

ဟုု

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ

အထူးး�အကြံ�ံပေး�း ကော�ာင််စီမှ
ီ ှ Marzuki Darusman က ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ “ကမ္ဘာ့့�ကုုလသ
�
မဂ္ဂဂအနေေနဲ့့�  မြ�န််မာာနိုုင််ငံံ
�

အတွွက်် တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုု ပိုု�မို�ရှိိ�
ု နိုုင််စေေ
�
ဖို့့� ခိုု�င််မာာတဲ့့ယန္တ
�
တယားး�တွေ�ေကိုု အသုံးး
�
�� ပြု�ုတဲ့့န
� ည်းး�လမ်းး�နှှင့််�
စစ််အုုပ််စုုအပေါ်�် ဖြ�စ််နိုု�င််တဲ့့� ဖိိအားး�တွေ�ေအားး�လုံးး�� ပေး�းတဲ့့န
� ည်းး�လမ်းး�တွေ�ေသုံးး��ပြီး��း တော့�့� အာာဆီီယံံရဲ့့�
တော�ာင်းး�ဆိုုချျက််ကို
�
� တုံ့့
ု �ပြ�န််သင့််�တယ််။ အာာဆီီယံံတစ််ဖွဲ့့��တည်းး�အနေေနဲ့့� စစ််အုုပ််စုုကိုု� မကိုုင််တွ
�
ယ်
ွ ်နိုု�င််ဘူးး�။”
	အာာဆီီယံံအနေေဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအမျိုးး���သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရနှှင့််� အဆက််အဆံံပြု�ုခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းသည့််�
အပြ�င်် အာာဆီီယံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�ကြေ��ညာာထားး�သည့််� အသစ််ချျမှှတ််သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�သည််လည်းး�
အာာဆီီယံံအားး� လွွန််ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််နှစ်
ှ ်ခန့််�က သဘော�ာတူူခဲ့့�သည့််� ဘုံံ�သဘော�ာတူူညီချ
ီ ျက််ငါးး�ရပ််ထက်် ကျော်�်��လွွန််
လုုပ််ဆော�ာင််စေေခြ�င်းး�

အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�သည််။

အာာဆီီယံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�က

အာာဆီီယံံထိိပ််သီးး�

အစည်းး�အဝေး�းများ�း�နှှင့််� နိုု�င််ငံံခြား�း�ရေး�း ဝန််ကြီး�း� အစည်းး�အဝေး�းပွဲဲ�များ�း�တွွင်် စစ််တပ််ကိုယ်
�ု ်စား�းလှယ်
ှ ်များ�း� ပါါဝင််ခြ�င်းး�
@SpecialCouncil
info@specialadvisorycouncil.org

www.specialadvisorycouncil.org
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မရှိိ�စေေရန််

တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု�

ဆက််လက််

လုုပ််ဆော�ာင််နေေသော်�်�လည်းး�

အာာဆီီယံံ

စနစ််တစ််ခုုလုံးး�� တွွင််

ပါါဝင််နေေခြ�င်းး�ကိုု� ဟန့််�တားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပေေ။
“ဒီီနေ့�့အချိိ�န််အထိိ အာာဆီီယံံအနေ�နဲ့့� ပြ�တ််ပြ�တ််သားး�သားး� လုုပ််ဆော�ာင််နေေတဲ့့ အရာ
�
ာတစ််ခုုကတော့�့�
စစ််အုုပ််စုုကိုု အ
�
ဆင့််�မြ�င့််�အရာာရှိိ�အစည်းး�အဝေး�းတွေ�ေကိုု�

တက််ရော�ာက််ခွွင့််�  မပေး�းတာာပဲဲ။ ဒီီဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု�

ဆက််လက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ပြီး��း  ဒါါကိုု ကုုလသ
�
မဂ္ဂဂ အဖွဲ့့��ဝင််တွေ�ေနဲ့့� ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််တွေ�ေက အားး�လျော့�့��အော�ာင််
မလုုပ််သင့််�ဘူးး�။”

ဟုု

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ

အထူးး�အကြံ�ံပေး�းကော်�်�မတီီမှှ

Yanghee

Lee

က

ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ “စစ််အုုပ််စုုအပေါ်�် အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုကိုု�  အာာဆီီယံံက ပွွင့််�ပွွင့််�လင်းး�လင်းး�နဲ့့� ဆန့််�ကျျင််နေ�ပြီး��း
နိုုင််ငံံ
� တကာာ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�အနေ�နဲ့့�လည်းး�ဒီီနည်းး�လမ်းး�ကိုု� လိုက််လုု
�ု
ပ််သင့််�တယ််။ မင်းး�အော�ာင််လှိုု�င််ဟာာ ရက််စက််
ကြ�မ်းး�ကြု�ုပ််တဲ့့ လူ
�
သတ််လက််
ူ
နက််ကိုုင််
� တပ််ဖွဲ့့��တစ််ခုုရဲ့့� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််  တစ််ယော�ာက််ထက််  မပိုု�ဘူးး�ဆိုု�တာာကိုု�
အာာဆီီယံံက ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လုုပ််ပြီး��း ပြီ�ီ။ စစ််အုုပ််စုု ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တွေ�ေကိုု အာ
�
ာဆီီယံံအစည်းး�အဝေး�းအားး�လုံးး��မှာာ� 
တက််ရော�ာက််ခွွင့််� ပိိတ််ပင််သင့််�တယ််။”
	လိုု�အပ််နေ�သည့််�

နေေရာာများ�း�တွွင််

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု

အကူူအညီီများ�း�အားး�

ခွဲဲ�ခြား�း�

ဆက််ဆံံခြ�င်းး�မရှိိ�ပဲဲ ထော�ာက််ပံ့့ပေး
� �းရန််အတွွက်် အစုုအဖွဲ့့��အားး�လုံးး��တွွင်် တာာဝန််ရှိိ�ကြော��ာင်းး�ကိုု�လည်းး� အာာဆီီယံံ
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�က ကြေ��ညာာချျက််တွွင်် မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� စစ််ကော�ာင််စီတပ်
ီ
်ဖွဲ့့��များ�း�က
စစ််တပ််၏ ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းခြ�င်းး� ဗျူူ�ဟာာတစ််ခုုအဖြ�စ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လူူမှုအ
ု သိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တစ််ခုုလုံးး�� ကိုု� အခြေ�ေခံံ
လူူသားး�ချျင်းး� စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု ဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�အားး� ခံံစား�းခွွင့််�မရရှိိ�စေ�ရန်် တမင််ပိိတ််ပင််ထားး�သည့််�
အချိိ�န််တွွင်် အသစ််ပြ�င််ဆင်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�က စစ််အုုပ််စုု၏ ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်များ�း�အားး�
အာာဆီီယံံလူူသားး�ချျင်းး� စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အကူူအညီီပေး�းအပ််ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုုဗဟို�ဌာ
ု ာန (AHA စင််တာာ) တွွင််
စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဘုုတ််အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ်် ပါါဝင််ခွွင့််� ပေး�းနေေသေး�းသည််။
“စစ််အုုပ််စုုဟာာ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု 
ကိုု�ယ််တိုု�င််ဖြ�စ််ပြီး��း

နိုုင််ငံံရေး�းနဲ့
�
့�

ကပ််ဘေး�းကျျရော�ာက််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််နေေတဲ့့သူ
� ူ

စစ််ရေး�းအကျိုးး���အမြ�တ််ရဖို့့�အတွွက်် အခြေ�ေအနေ�တွေ�ေကိုု ပို
�
မို
�ု �ဆိုးး
ု ��ရွား��းအော�ာင်် 

ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််နေေတဲ့့သူ
� တွေ�ေဖြ�စ််တဲ့
ူ
့အတွ
�
ွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအပေါ်�် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု
ဆိုုင််ရာ
� ာ ဘေး�းအန္တတရာာယ်် လျှော့�့��ချျရေး�းအတွက်် အကူ
ွ
အညီီပေး�း
ူ
ဖို့့� ဆော�ာင််ရွွက််တဲ့့အခါ
�
ါမှာာ�  စစ််အုုပ််စုု ပါါဝင််လာာခြ�င်းး�
မရှိိ�စေေဖို့့� အာာဆီီယံံအနေေနဲ့့� သတိိပြု�ုသင့််�တယ််။”

ဟုု

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဆိုု�င််ရာာ

အထူးး�အကြံ�ံပေး�းကော်�်�မတီီမှှ

Chris Sidoti က ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ “ကမ္ဘာ့့�ကုုလသ
�
မဂ္ဂဂအေ�ဂျျင််စီီတွေ�ေရဲ့့� ချျဉ်းး�ကပ််မှုုပုံံ�စံံကို�လ
ု ည်းး� ပြ�န််ပြီး��း
သုံးး��သပ််သင့််�တယ််။ နိုုင််ငံံ
� တဝှှမ်းး� ပြ�ည််သူူတွေ�ေကို လို
�ု
အ
�ု ပ််တဲ့့ဝ
� န််ဆော�ာင််မှုုတွေ�ေပေး�းနေေတဲ့့ အမျိုးး�
�
��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�း
အစိုးး��ရ၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�တွေ�ေနဲ့့� ဒေေသတွင်း
ွ း�အဖွဲ့့��တွေ�ေရဲ့့� အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အသိိအမှှတ််
ပြု�ုပြီး��း  ပိုု�မို� အားး
ု
�ကော�ာင်းး�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသင့််�တယ််။”
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