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၂၀၂၁ ခုနစှ ်အပြညပ်ြညဆ် ငုရ်ာ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးန ေ့  ထတုပ်ြ ်ခ က ်

 

၂၀၂၁ ခုနစှ ်မတလ် ၈ ရက၊် ရ ်က ်ု။ 

 

 

တစက်မ္ဘာလ  ုံးတွင ် အပြည်ပြည်ဆိ ငရ်ာအမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးန ေ့ကိ  အသအိမှ္တ်ပြြုကျငု်ံးြန ချိ တ်ွင ် ပမ္ မ်္ာေ့နိ ငင် နရုံး 

မ္တည်ငငမ်ိ္မ္ှုနငှ်ေ့ အကကမ်္ုံးဖက်မ္ှုမ္ျာုံးပဖစြွ်ာုံးန သည်မှ္ာ တစလ်နကျာ် ကကာပမ္င်ေ့လာငြ ပဖစသ်ည်နငှ်ေ့အည  နိ ငင် တစ၀် ု်ံးလ  ုံးမှ္ 

အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးသည် ၄ငု်ံးတိ ေ့၏ နခေါငု်ံးနဆာငမ်္ှုနငှ်ေ့ ကိ ယ်စာုံးပြြုြေါဝငန်ိ ငမ်္ှုကိ  တဖ ပ်ြ လ်ည် ပြသလျက်ရှိြေါသည်။  

 

ပမ္ မ်္ာနိ ငင် တစ်၀ ု်ံးလ  ုံးမှ္ အသက်ကက ုံးငယ်မ္နရွုံး အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးသည် ဒ မိ္ ကနရစ ၊ တရာုံးမ္ျှတမ္ှု နငှ်ေ့ ငငမ်ိ္ုံးချမ်္ုံးနရုံးအတွက်  

ဥ ုံးနဆာငန်တာငု်ံးဆိ န ကကသည်ကိ  ကျွန် ြ်တိ ေ့ ပမ္ငန်တွွေ့န ရြေါသည်။ ၄ငု်ံးတိ ေ့သည် ရ ိုက်နကှ်ခံရခခင််းနငှ့်် ကျည်ဆ ပဖင်ေ့ 

ြစခ်တ်ခ ရပခငု်ံး၊ ဖမ္်ုံးဆ ုံးထိ ု်ံးသမ်ိ္ုံးခ ရပခငု်ံးနငှ်ေ့ အသက်ဆ  ုံးရှု  ုံးမ္ှုမ္ျာုံးအကကာုံးမှ္ ဖိ ၀ေါဒ ကက ်းစ ို်းမှုနငှ့်် ထံို်းတမ််းစဥ်လာမ ာ်းက ို 

သတတ ိရှိရှိ ရဲဝ ေ့စွာ စ ိန်ခေါ်န ကကြေါသည်။ 

 

ပမ္ မ်္ာနိ ငင် တွင ်အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံး၏ အခ ု်ံးကဏ္ဍကိ  အသိအမှ္တ်ပြြုခ ရပခငု်ံး  ည်ုံးြေါုံးနသာ်လည်ုံး အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးနငှ်ေ့ အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံး 

အရြ်ဖက်လူမ္ှုအဖွဲွေ့အစည်ုံးမ္ျာုံးသည် ြိ မိ္  သာယာဝနပြာငြ ုံး ငငမ်ိ္ုံးချမ်္ုံးနရုံး နငှ်ေ့ ဒ မိ္ ကနရစ ရရှိနရုံးသိ ေ့ ဥ ုံးတည်ရာတွင ်နနုှံးနကွုံး 

နလုံးဖင်ေ့န သည်ေ့ ပမ္ မ်္ာေ့ခရ ုံးရှည်၌ အဓိကကျနသာန ရာမှ္ ြေါ၀ငလ်ျက် ရှိြေါသည်။ ပမ္ မ်္ာနိ ငင် မှ္ အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံး အန ပဖင်ေ့ 

၎ငု်ံးတိ ေ့၏ န ုံးအနတရာယ်ကငု်ံးမ္ှု နငှ်ေ့ ကျ ု်ံးမ္ာသ ခကိ  ငခိမ်္ုံးနပခာက်မ္ှုမ္ျာုံးစွာ ရှိနသာ်လည်ုံး နရှ ွေ့တ ု်ံးမ္ှသာမ္က န ာက်ကွယ်မှ္ြေါ 

ငငမ်ိ္ုံးချမ်္ုံးနရုံးကိ နဆာ်ကသနြုံးကကငြ ုံး ငငမ်ိ္ုံးချမ်္ုံးနရုံးပဖစစ်ဥ်မ္ျာုံးအတွက် နထာက်ြ ေ့ကူည နြုံးသညေ့်အပြင ် အစိ ုံးရ ဝ န်ဆာငမ်္ှုမ္ျာုံး 

မ္ရရှိနိ ငသ်ည်ေ့ န ရာ နငှ်ေ့ အချိ အ်ခေါမ္ျာုံးတွင ်မ္ရှိမ္ပဖစ်   လိ အြ်နသာ ဝ န်ဆာငမ်္ှုမ္ျာုံး ကိ  ပဖည်ေ့ဆည်ုံးနြုံးလျက်ရှိြေါသည်။ 

 

ပမ္ မ်္ာနိ ငင် မှ္ အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးနငှ်ေ့ အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးအရြ်ဖက်လူမ္ှုအဖွဲွေ့အစည်ုံးမ္ျာုံးသည် နိ ငင် အတွက် ရည်မှ္ ု်ံးချက် ြ ု်ံးတိ ငသ်ိ ေ့ 

အနရာက်လှမ်္ုံးရ  ် ၄ငု်ံးတိ ေ့၏ နခေါငု်ံးနဆာငမ်္ှုမ္ျာုံးကိ  ဆက်လက် ကျင်ေ့သ  ုံး နဖာ်နဆာငန်ြုံးန ကကသည်နငှ်ေ့အည   ယခ နစှ်၏ 

နဆာငြ် ဒ ် ပဖစသ်ည်ေ့ “ကိ ဗစ ် ၁၉ ကမ္ဘာ အ ာဂေါတ်တ ု်ံးတူည မ္ျှမ္ှုရရှိနရုံး အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးနခေါငု်ံးနဆာငမ်္ှုကိ  နဖာ်နဆာငန်ြုံး” 

နခေါငု်ံးစဥ်နအာက်မှ္ ကျွန် ြ်တိ ေ့သည် စံိုလငက် ွဲခ ာ်းနသာ   ပမ္ မ်္ာနိ ငင် မှ္ အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးအာုံးလ  ုံးနငှ်ေ့ တစသ်ာုံးတည်ုံး ရြ်တည်ငြ ုံး  

ငြ ုံးခဲေ့သည်ေ့နစှတ်စ်နလျှာက်လ  ုံးတွင ် ပမ္ မ်္ာနိ ငင် မှ္  နကျုံးလက်နငှ်ေ့ ငမ္ိြုွေ့ ပြန  အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံး၊ တိ ငု်ံးရငု်ံးသာုံး အမ္ျိ ုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံး၊ 

ငယ်ရွယ်သူအမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးနငှ်ေ့ သက်ကက ုံးရွယ်အိ  အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံး၊ လိငတ်ူလိငက်ွဲနစှသ်က်သူ LGBTIQ+ အမ္ျိ ုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံး၊ 

 ာသာ အယူ၀ေါဒအမ္ျိြုုံးမ္ျိြုုံး သက်၀ငယ်  ကကည် ကိ ုံးကွယ်သူ အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံး၊ အစရှိသည်ေ့ ကဏ္ဍနြေါငု်ံးစ  မှ္ အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးသည် 

ကိ ဗစ ် ၁၉ ကြ်ကာလတွင ် မမျှတသည့်် သက်နရာက်မ္ှုမ္ျာုံး ကျနရာက်ခဲေ့နသာ်လည်ုံး ၄ငု်ံးတိ ေ့၏ အသက်အနတရာယ်ကိ  

စ ိန်ခေါ်မ္ှုမ္ျာုံးရှိသည်ေ့တိ င ် ကိ ဗစ် ၁၉ ကြ်နရာဂေါ ကာကွယ်တိ က်ဖျက်နရုံးတွင ် နိ ငင် အတွက် နရှ ွေ့တ ု်ံးမ္ှ နတာက်နလျှာက် 

ြေါဝငန်ဆာငရွ်က်ခဲေ့ကကသည်ကိ  ကျွန် ြ်တိ ေ့ သပိမ္ငက်ကရြေါသည်။   

 

အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံး ကျ ု်ံးမ္ာနရုံးလ ြ်သာုံးမ္ျာုံးအန ပဖင်ေ့ ကိ ဗစ် ၁၉ ကာကွယ်တ  ေ့ပြ န်ရုံးကိ  ဥ ုံးနဆာငန်ဆာငရွ်က်ခဲေ့နကကာငု်ံး ကျွန် ြ်တိ ေ့ 

သပိမ္ငက်ကရြေါသည်။ တစန်ိ ငင် လ  ုံးမ္ှ လူအမ္ျာုံး အစာုံးအနသာက်ဖူလ  နစနရုံးအတွက် စူြေါမ္ာုံးကတ်မ္ျာုံးနငှ်ေ့ နစျုံးမ္ျာုံးတွင ်

အစာုံးအနသာက်မ္ျာုံးကိ  (အနပခခ လ ြ်သာုံး) မ္ရှိမ္ပဖစ် လ ြ်သာုံးမ္ျာုံးမှ္ ပြ လ်ည်ပဖည်ေ့တငု်ံးန သည်ကိ  ကျွန် ြ်တိ ေ့ 

နတွွေ့ ပမ္ငက်ကရြေါသည်။ ရြ်ရွာ အနပခပြြု ကွာရ တ်ငု်ံး သ ုံးသ ် ေ့ထာုံးန ရာမ္ျာုံးတွင ်အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံး နစတ ာေ့ဝ ထ်မ်္ုံးမ္ျာုံး စ မ္ ခ ် ေ့ခွဲ 

ကကသည်ကိ  ကျွန် ြ်တိ ေ့ သပိမ္ငက်ကရြေါသည်။  စာုံးြဲွနြေါ်တွင ်စာုံးနသာက်စရာ ရှိန နစရ  ်အမ်ိ္စ ုံးြွာုံးနရုံးကိ  ထ ို်ံးသိမ်္ုံးကကိြုုံးစာုံး
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န ရသည်နငှ်ေ့တစင်ြိြုင ်က် နကျာငု်ံးမ္ျာုံးြိတ်ငြ ုံးန ာက် အိမ်္တွင ် ကနလုံးမ္ျာုံးကိ  ပြြုစ နစာင်ေ့နရှာက်ရပခငု်ံး၊ သိ ေ့မ္ဟ တ် 

 ာမ္ကျ ု်ံးပဖစန်သာ မိ္သာုံးစ ဝငမ်္ျာုံးကိ  နစာင်ေ့နရှာက်ရပခငု်ံး အစရှိသည်ေ့ အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးအတွက် ထြ်နဆာငု်ံးလ ြ်ရနသာ 

ဗာဟ ရကိစစရြ်မ္ျာုံးသည် မ္ျာုံးနသာအာုံးပဖငေ့ ်အသိမှ္တ်ပြြုပခငု်ံး မ္ခ ရနသာ အမ်ိ္မ္ှုကိစစရြ်မ္ျာုံး ပဖစြ်ေါသည်။ 

 

ယခ လိ  နိ ငင် နရုံးအကျြ်အတည်ုံးကာလတွင ်က လသမ္ဂဂအနထနွထအွတွငု်ံးနရုံးမ္ ုံးချြုြ်မှ္ ပမ္ မ်္ာနိ ငင်  စစတ်ြ်နငှ်ေ့ ရဲတြ်ဖွဲွေ့၀င ်

မ္ျာုံးကိ  နပြာကကာုံးခဲေ့သည်ေ့ ငငမ်ိ္ုံးချမ်္ုံးစွာစ နဝုံးခွင်ေ့အခွင်ေ့အနရုံးကိ  အပြည်ေ့အဝ နလုံးစာုံးလိ က် ာမ္ှုရှိနကကာငု်ံး နသချာနစရ  ် နငှ်ေ့ 

ဆနဒပြနတာငု်ံးဆိ န သူမ္ျာုံးအနြေါ် တ  ေ့ပ်ြ အ်နရုံးယူနဆာငရွ်က်ပခငု်ံးမ္ျာုံးမ္ရှိနစရ  ် ကျွန် ြ်တိ ေ့က ထြ်နလာငု်ံးတိ က်တွ ု်ံး 

လိ က်ြေါ သည်။  

 

ပမ္ မ်္ာနိ ငင်  စစတ်ြ်နငှ်ေ့ ရဲတြ်ဖွဲွေ့က ငငမ်ိ္ုံးချမ်္ုံးစွာ ဆနဒထ တ်နဖာ်န သူမ္ျာုံးကိ   ပြငု်ံးထ စွ်ာ အကကမ်္ုံးဖက်နှမ်ိ္ ငု်ံးမ္ှု နငှ်ေ့ 

နသနစနိ ငန်သာ အငအ်ာုံးအသ  ုံးပြြုပခငု်ံးကိ  က လသမ္ဂဂ အနထနွထအွတွငု်ံးနရုံးမ္ ုံးချြုြ် မှ္ ပြငု်ံးထ စွ်ာ ရှု  ွေ့ချမ္ှု နငှ်ေ့ ငငမ်ိ္ုံးချမ်္ုံးစွာ 

စ န၀ုံးခွင်ေ့ အခွင်ေ့နရုံး ကိ  နလုံးစာုံးလိ က် ာရ  ်တိ က်တွ ု်ံးမ္ှုကိ  ကျွန် ြ်တိ ေ့ က ထြ်နလာငု်ံးတိ က်တွ ု်ံးလိ က်ြေါသည်။ 

 

လွ ခ်ဲေ့နသာ ဆယ်စ နစှမ်္ျာုံးအတွငု်ံး ပမ္ မ်္ာနိ ငင် တွင ် က လသမ္ဂဂသည် အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးနငှ်ေ့ အတူတကွ ရြ်တည်ခဲေ့ငြ ုံး  

ကျာုံးမ္နရုံးရာ ြိ မိ္ တ ု်ံးတူည မ္ျှမ္ှုရှိသည်ေ့ နိ ငင် ပဖစလ်ာနစရ  ်အတွက် အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံး အရြ်ဖက်အဖွဲွေ့စည်ုံးမ္ျာုံး၏ လ ြ်နဆာငမ်္ှုနငှေ့ ် 

အာုံးထ တ်မ္ှုမ္ျာုံးကိ  နထာက်ြ ေ့ကူည နိ ငရ်  ် ကကိြုုံးစာုံးလ ြ်နဆာငခ်ဲေ့ြေါသည်။ ကျ ု်ံးမ္ာနရုံး၊ စိ က်ြျိြုုံးနရုံး၊ ြညာနရုံး၊ 

အ ြ်ချြုြ်မ္ှုကဏ္ဍစ    ယ်ြယ်အသ ုံးသ ုံးတွင ် အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံး၏လိ အြ်ချက်မ္ျာုံး ပြည်ေ့မ္ နစရ န်ငှ်ေ့ နိ ငင် ၏ စ ုံးြွာုံးနရုံး၊ နိ ငင် နရုံး 

ဖွ ွေ့ ငဖိြုုံးတိ ုံးတက်မ္ှုလ ြ်င ု်ံးစဥ်မ္ျာုံးတွင ် ၎ငု်ံးတိ ေ့၏အခ ု်ံးကဏ္ဍနငှေ့က်ိ ယ်စာုံးပြြုြေါဝငန်ိ ငမ်္ှုကိ  နထာက်ြ ေ့နြုံးနိ ငရ် အ်တွက် 

ကျွန် ြ်တိ ေ့ ၏ဖွ ွေ့ ငဖိြုုံးတိ ုံးတက်နရုံး နငှ်ေ့ လူသာုံးချငု်ံးစာ ာမ္ှုလ ြ်င ု်ံးမ္ျာုံးတွင ် အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံးနငှ်ေ့ မိ္ ု်ံးကနလုံးငယ်မ္ျာုံးကိ  

အဓိကန ရာမှ္ ထည်ေ့သွငု်ံးထာုံးလျက် ရှိြေါသည်။  

 

ယခ ကဲေ့သိ ေ့နသာ အကျြ်အတည်ုံးကာလတွင ် ပြည်ြနငှ်ေ့ ပမ္ မ်္ာနိ ငင် တွငု်ံးမ္ှ သက်ဆိ ငသ်ူမ္ျာုံးအာုံးလ  ုံးကိ  ပမ္ မ်္ာနိ ငင် ရှိ  

အမ္ျိြုုံးသမ္ ုံးမ္ျာုံး၏ အသ ကိ   ာုံးစွင်ေ့  ာုံးနထာငန်ြုံးကကရ  ် ကျွန် ြ်တိ ေ့က တိ က်တွ ု်ံးလိ က်ြေါသည်။ က လသမ္ဂဂ အနထနွထွ 

အတွငု်ံးနရုံးမ္ ုံးချြုြ်၏ နပြာကကာုံးချက်ပဖစသ်ည်ေ့ က လသမ္ဂဂသည် ပမ္ မ်္ာနိ ငင် ပြည်သူမ္ျာုံး၏ ဒ မိ္ ကနရစ ၊ ငငမ်ိ္ုံးချမ်္ုံးနရုံး၊ 

လူ ေ့အခွင်ေ့အနရုံးနငှ်ေ့ တရာုံးဥြနဒစိ ုံးမ္ိ ုံးမ္ှုရရှိနရုံး ကကိြုုံးြမ်္ုံးမ္ှုမ္ျာုံးကိ  မ္မိှ္တ်မ္သ  န်ထာက်ြ ေ့ကူည သွာုံးမ္ည်ပဖစန်ကကာငု်ံး အတည်ပြြု  

ထြ်နလာငု်ံးနပြာကကာုံးအြ်ြေါသည်။ 

 


