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ရခိုင်ြြညန်ယ်မှ ေရွေဵေကာက်ြွဲဝင် ကုိယ်ောဵလှယ်ေလာင်ဵ(၃)ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵခဳထာဵရမှုအေြါ် 
သေောထာဵေ ကညာချက်  

ရက်စွဲ။  ။ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ် 
၁။  နိုင်ငဳေရဵေကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵေသင်ဵ (ေေေေြီြီ) သည ် ေသင်ဵစတင် 
တညေ်ထာင်ခဲဴသညဴ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်ဵက စတင်ပြီဵ နိုင်ငဳေရဵေကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
လွတ်ေြမာက်ေရဵေတွက် ေစဉ်တစိုက် လုြ်ေဆာင်ေေေသာ ေဖွဲ့ ေစည်ဵ ြဖစ်ြါသည်။ 
ထို့သ့ုိေဆာင်ရွကရ်ာတွင် လကေ်က်ကုိင် တိက်ုြွဲမျာဵေ ကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵထိမ်ဵသိမ်ဵခဳခဲဴရသူမျာဵေြါေဝင် 
ောဵလုဳဵေသာ နိုင်ငဳေရဵေကျဉ်ဵသာဵမျာဵ လွတ်ေြမာက်ေရဵေတက်ွ ေဆာင်ရွကေ်ေြခင်ဵြဖစ်သည်။ 
ေေေေြီြီ၏ ေဆာင်ြုဒ်မှာ “နိုင်ငဳေရဵ ေကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ရှိေေသေရွ့ ေမျ ိုဵသာဵြြေ်လညသ်င်ဴြမတ်ေရဵ 
မြဖစ်နိင်ု”ဟု ြဖစ်ပြီဵ၊ ေေ  ြီြီသည ်နိုင်ငဳ   ေရ သီဵြခာဵလွတ်လြ်    ေဖွဲ့ ေစည်ဵ ြဖစ်သည။်  
ေေေေြီြီသည ် ေယ်စြ်ေဒသတွင် ေေြခစိုက်ခဲဴေသာ ေဖွဲ့ ြဖစ်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ရက္ခိုင် ေြါေဝင် 
တိင်ုဵရင်ဵသာဵ လကေ်က်ကုိင် ေဖွဲ့ ေစည်ဵ မျာဵနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵေသာ ေေြခခဳရှိြါသည။် ထို့ေ ကာင်ဴ ယခုကဴဲသို့ 
ရင်ဵနှီဵြွင်ဴလင်ဵစွာ သေဘာထာဵတရြ် ထုတ်ြြေ်ရြခင်ဵ ြဖစ်ြါသည။် 
၂။    လာမည်ဴ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေေ့တွင် ကျင်ဵြမညဴ် ၂၀၂၀ ေေထွေထွေရွဵေကာက်ြွဲတင်ွ ေမျ ိုဵသာဵ 
ဒီမိုကေရစီေဖွဲ့ ချုြ်မ ှ ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပြိုင် ေေရွဵခဳ ကမည်ဴ လွှတ်ေတာက်ိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ (၃) ဦဵ 
ြဖစ်သညဴ် ေဒါ်ေီေီေမြမင်ဴ၊ ေဒါ်ချစ်ချစ်ေချာနှင်ဴ ဦဵမင်ဵေောင်တို့သည် ၂၀၂၀ ြြညဴ်ေောက်တိုဘာလ ၁၄ 
ရက်ေေ့၌ ေတာင်ကုတ်ပမို့ေယ်၊ ေဖာင်ဵခါဵေကျဵရွာတွင် မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵဆင်ဵ ေေစဉ် လကေ်က်ကိုင် 
လူတစစ်ုက ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵြခင်ဵ ခဳခဲဴ ကရသည။်  
ထို (၃) ဦဵောဵ ရက္ခိုင်တြ်ေတာ် (AA) က ၎င်ဵတို့ေခါ်ေဆာင်သွာဵေ ကာင်ဵ ေောက်တိုဘာလ (၁၉) 
ရက်စွဲြဖင်ဴ ေချက် (၉) ချက်ြါ ရှင်ဵလင်ဵထုတ်ြြေ်ချက်တေစာင် ထုတ်ြြေ်ထာဵြါသညကုိ်     ရြါသည။် 
၃။      ဒီမိုကေရစီစေစ်တွင် လွတ်လြ်ပြီဵတရာဵမျှတေသာ ေရွဵေကာက်ြွြဲဖစ်ရေ် ေရွဵေကာက်ြဲွ 
ကုိယ်စာဵလှယ် ေလာင်ဵမျာဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳစွာ မဲဆွယ်စည်ဵ ရုဳဵခွင်ဴသည် ေေရဵကကီဵေသာ ေနှစ်သာရ 
တခ ု ြဖစ်ြါသည။် မည်သညဴ် ြါတီ၏ ေရွဵေကာက်ြွဝဲင် ကုိယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵကုိမဆို 
တရာဵလကလ်ွတ် ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵချုြေ်နှာင်ြခင်ဵသည် ြြည်သူမျာဵ၏ ေေြခခဳလူ့ေခွင်ဴေေရဵ 
ကုိ ချ ိုဵေဖာက်ရာ ေရာက်သညဴ်ေြြင် ေရွဵေကာက်ြွဲ၏ လွတ်လြ်တရာဵမျှတမှုကုိ ထိခိုက်ေစသညဟု် 
ရှုြမင်ြါသည။်  
၄။       ယခု ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵြခင်ဵခဳရသညဴ်  လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵေေက်  
ဦမင်ဵေောင်နှင်ဴ ေဒါ်ေီေီေမြမင်ဴသည ်စစ်ောဏာရှင်ေဆက်ဆက် ဆေ့်ကျင်တိုက်ြွဝဲင်ရင်ဵ ၊ ြြည်သူတို့၏ 
ေကျ ိုဵစီဵြွာဵေတွက် ကုိယ်ကျ ိုဵစွေ့်ေြဵဆြ်ရင်ဵ စစ်ေစုိဵရ၏ ေကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် နှစ်ရှည်လမျာဵ 
ေကျဉ်ဵကျ ေကျာ်ြဖတ်ခဲဴသညဴ် နိုင်ငဳေရဵေကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵြဖစ်သည။် ေကျဉ်ဵေထာင်မှ 
ြြေ်လညလ်ွတ်ေြမာက်လာပြီဵေောက်တွင်လည်ဵ ေည်ဵောေရ ကဲွြြာဵ ကေသာ်လည်ဵ ဒီမိုကေရစီေရဵ၊ 
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လူ့ေခွင်ဴေေရဵနှင်ဴ ေမျ ိုဵသာဵတေ်ဵတူေရဵတို့ေတွက် စဉ်ဆက်မြြတ် ကကိုဵစာဵေဖါ်ေဆာင်ေေ 
သူမျာဵလည်ဵ ြဖစ်ြါသည။်  ထိုသူမျာဵောဵ ရက္ခိုင်တြ်ေတာမ်ှ ယခုကဴဲသ့ုိ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵသည် 
ေမျာဵြြည်သူတ့ုိ၏ထင်ြမင်ချက်ကုိ ရှုတ်ေထွဵေစနိုင်ြါသည။် 
၅။   တဖက်တွင် နိုင်ငဳေတာ်ေစိုဵရေေေနှင်ဴေသာ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ ေဒသန္တရလုဳခခုဳေရဵကုိ 
တာဝေ်ယူထာဵေသာ ေဖွဲ့ ေစည်ဵ မျာဵေေေနှင်ဴေသာ်လည်ဵ ေကာင်ဵ ကုိယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵ၏ 
ေရွဵေကာက်ြွဲ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ လတ်တေလာကာလ ကူဵစက်ေရာဂါ ကေ့်သတ်ချက်မျာဵ 
နှင်ဴေည ီ လွတ်လြ်စွာ မဲဆွယ ် စည်ဵရုဳဵြခင်ဵမျာဵောဵ ေကာေကွယ်ေြဵရေ် ေြြည်ဴေဝ 
တာဝေ်ရှိြါသည။်  
ယခုြဖစ်ရြ်ေေြါ် နိုင်ငဳေတာေ်စိုဵရေေေြဖင်ဴ ထုတ်ြြေ်ချက်၊ ညွှေ် ကာဵချက်၊ ေချေိ်နှင်ဴတေြြဵညီ 
ြြည်သူသ့ုိ ေသိေြဵတင်ြြြခင်ဵ တစုဳတရာတေု့်ြြေ်ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵြဖင်ဴ ြြည်သူတို့၏ စိုဵရိမြ်ူြေ်မှုကုိ 
ဂရုြြုဖယ်ရှာဵေြဵရေ် လိုေြ်ြါသည။် 
၆။   ရခိုင်ြြည်ေယ်ေတွင်ဵ ေေထိုင်ေေ ကေသာ ြြည်သူတစ်ဦဵချင်ဵေေေြဖင်ဴ ၎င်ဵတို့ယု ဳကညရ်ာ 
ေယူဝါဒနှင်ဴ နှစ်သက်ရာ နိုင်ငဳေရဵြါတီကုိ     ချယ်ြါဝင်ခွင်ဴရှိသညဟု် ယုဳ ကညသ်ည။် 
တပြိုင်တည်ဵ မှာြင် လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြြာဆိုခွင်ဴနှင်ဴ ေ ကမ်ဵမဖက်ေသာ 
နိုင်ငဳေရဵေဆာင်ရွကခ်ျက်မျာဵကုိလည်ဵ လွတ်လြ်စွာ ကျင်ဴသဳုဵခွင်ဴ ရှိသညဟု် ေြြည်ဴေဝ လကခ်ဳြါသည။် 
နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵေခွင်ဴေေရဵဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတကာ    တူစာချုြ်တွင်လည်ဵ 
ထိုသ့ုိြြဌာေ်ဵထာဵြါသည။် ထို့ေ ကာင်ဴ ရခိုင်ေဒသေတွင်ဵ ြြည်သူလူထု၏ ေသက်ေိုဵေိမစ်ည်ဵစိမ်ကို 
ထိခိုက်ြျက်စီဵေစသညဴ် လကေ်က်ကုိင်ြဋိြက္ခမျာဵ ရြ်တေ့်  ရေ်ေတွက် စစ်ဆေ့်ကျင်ေရဵ 
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်သညဴ် ေကျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵောဵ ောဏာြုိင်မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵေေြါ် မိမိတ့ုိမှ 
ြြင်ဵထေ်စွာကေ့်ကွက်ခဲဴြါသည။် 
၇။  ေဒသခဳြြည်သူမျာဵောဵ တာဵဆီဵကေ့်သတ်ြခင်ဵ၊ ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ ကျ ိုဵေ ကာင်ဵမမျှတေသာ 
ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵသည ် ေမျ ိုဵသာဵြြေ်လညသ်င်ဴြမတ်ေရဵနှင်ဴ ြြည်တွင်ဵပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကုိ မည်သ့ုိမျှ 
ေေထာက်ေကူ မြြုနိုင်ြါ။ မည်သညဴ်ေေ ကာင်ဵြြချက်နှင်ဴမျှ ေမျာဵြြည်သူ၏ ေေြခခဳလူ့ေခွင်ဴ 
ေေရဵနှင်ဴ ဒီမိုကေရစီရြိုင် ခွင်ဴမျာဵကုိ မချ ိုဵေဖာက်သင်ဴြါ။ 
၈။   ရခုိင်ြြည်ေယ်တွင်ဵ ြဖစ်ြွာဵေေေသာ ြစ်ခတ်တုိက်ခိုက်မှုမျာဵ စစ်ေဘဵဒုက္ခမျာဵ 
ေြမေ်ေဆဳုဵသတ်ေရဵ ေတွက် ေစိုဵရ၊ တြမ်ေတာ်နှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလကေ်က်ကုိင် ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ 
ောဵ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵေရဵ ေည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ကကိုဵြမ်ဵေဆာင်ရွက ်ကြါရေ် တိုက်တွေ်ဵေြ်ြါသည။်  
ထို့ေတ ူ ရက္ခိုင်တြ်ေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵထိေ်ဵသိမ်ဵ ေသာ ေမျ ိုဵသာဵဒီမိကုေရစီေဖွဲ့ ချုြ်မှ 
လွှတ်ေတာကုိ်ယ်စာဵလှယ် ေလာင်ဵ (၃) ဦဵောဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳစွာ ေြမေ်ဆုဳဵြြေ်လွှတ်ေြဵြါရေ် 
ေေလဵေေက် တိက်ုတေွ်ဵေတာင်ဵဆို လိုက်ြါသည။် 
နိုင်ငဳေရဵေကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵေသင်ဵ 
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နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

No.(75), 33 Extension Ward, Oakthaphayar Street, Dagon Myothit (North), Yangon, Myanmar  

E-mail: info@aappb.org Website: www.aappb.org 

ဆက်သွယ်ရေ်- 
- ကိုတိတ်နိငု်                  ၀၉၄၂၈၀၂၃၈၂၈ 

- ကိုဘုိ ကည်                        ၀၉၄၂၅၃၀၈၈၄၀ 

 

 

 

 


