
 

ကလုသမဂ္ဂအထထွေထထွေအတွေင််းထရ်းမ ှ်းချျုပ်၏ မမန်မာန ငု်ငံဆ ငု်ရာ အထ ်းက ယ်ုစာ်းလယ်ှ၏ ထတု်မပန်ချက်  
  
ကုလသမဂ္ဂအထထွေထထွေအတွေင််းထရ်းမှ ်းချျုပ်၏ မမန်မာန ုင်ငံဆ ုင်ရာ အထ ်းက ုယ်စာ်းလှယ် Christine 

Schraner Burgener သည ် မမန်မာန ုင်ငံ၏ လံုခခံျုထရ်းတပ်ဖွေ ွဲ့မျာ်းက ဆက်လက်ကျ ်းလွေန်လျက်ရှ ထသာ 

အကကမ််းဖက်မှုမျာ်းထကကာင ် မျာ်းစွော စ ု်းရ မ်ပ ပနလ်ျက် ရှ ထနဆ မဖစ်ပါသည်။ မနက်မဖနခ်ျ  န်ခါသည် 

နယ်ချ ွဲ့လက်ထအာက်မ ှ မမန်မာန ုင်ငံလွေတ်ထမမာက်ထစရန်ကက ျု်းပမ််းမှု အထ မ််းအမှတ်အမဖစ် ကျင််းပထသာ 

တပ်မထတာ်ထနေ့ မဖစ်ပါသည။် မ မ တ ေု့န ုင်ငံ၏ ငင မ််းချမ််းထရ်းနှင ် မပညသ် မျာ်းအာ်း ကာကွေယ် 

ထစာင ်ထရှာက်ထရ်းသည် မည်သည ်စစ်တပ်မဆ ု ထမ််းထဆာင်ရမည ်တာဝန်ပင်မဖစ်ပါသည်။ သ ုေ့ထသာ် 

မမန်မာန ုင်ငံတွေင် တပ်မထတာ်သည ်မပည်သ မျာ်းက ု မ မ က ုယတ် င်ု မပန်လညရ်န်မပျုတ က်ုခ ုက် ထနပါသည။်   

သတ်မဖတ်ခံရသ မျာ်းတွေင် အမျ  ျု်းသမ ်းမျာ်း၊ လ ငယ်မျာ်းနှင ် ကထလ်းမျာ်း ပါဝင်ပါသည။် အမျ  ျု်းသမ ်း 

မျာ်းသည ် ငင မ််းချမ််းထရ်း ထဖာ်ထဆာင်မှုတွေင် အထရ်းပါထသာ က ည ပံ ပ ်ုးအာ်းထပ်းသ မျာ်းအမဖစ် ဆက် 

လက်ရှ ထနကကငပ ်း မပည်သ မျာ်း၏ အာဏာဖ ဆန်ထရ်း မပညသ် ူ့လှုပ်ရာှ်းမှုမျာ်းတွေင် ဦ်းထဆာင်မှု အခန််းကဏ္ဍမှ 

ပါဝင်ထနကကသ မျာ်း မဖစ်ပါသည။် မမန်မာန ုင်ငံတွေင်ဒ မ ုကထရစ အသွေင်က ်းထမပာင််းမှု၏ အကျ  ျု်းရလဒ်မျာ်းက ု 

ရရှ ခံစာ်းခ  ရထသာ လ ငယ်ထခါင််းထဆာင်မျာ်းသည် န ုင်ငံ၏ အနာဂ္တ်အတွေက် အဓ ကကျသ မျာ်း မဖစက်ကငပ ်း 

စစ်တပက် ထ ုအနာဂ္တ်က ု ဖျက်ဆ ်းလျက်ရှ ပါသည်။  

  
န ုင်ငံထတာ်သမမတဦ်းဝင််းမမင ်နှင ် န ုင်ငံထတာ်အတ င်ုပင်ခံပဂု္ဂ ျုလ် ထဒေါ်ထအာင်ဆန််းစုကကညအ်ပါအဝင် 

ဖမ််းဆ ်းထ န််းသ မ််းထာ်းသ မျာ်းအာ်းလံု်းက ု လွှတ်ထပ်းရန် အထ ်းက ုယစ်ာ်းလှယ်မှ တ ုက်တွေန််းပါသည။်   

 

အထ ်းက ုယစ်ာ်းလှယ်သည် မမန်မာမပည်သ မျာ်းနှင ်အတ  စွေ စွေ ငမ ငမ  တစ်သာ်းတည််း ရပတ်ည်ထနငပ ်း 

ငင မ််းချမ််းထရ်းနှင ် တရာ်းဥပထဒစ ု်းမ ု်းထရ်းအတွေက် မဆုတ်မနစ် ကက ျု်းပမ််းသွော်းရန် သနန ဋ္ဌာန်က ု မယ မ််း မယ ုင် 

ခ ုင်မာစွော ချမှတ်ထာ်းပါသည။်    

  
မမန်မာန ုင်ငံ၏ နှစ်သစ်က ်းအခါသမယ သကကြန်ကာလသည် ဧငပ လတွေင် ထရာက်ရှ လာထတာ မည်မဖစ် 

သညန်ှင ်အည  အရပသ်ာ်းအုပခ်ျျုပ်ထရ်းလက်ထအာက် န ုင်ငံထတာ်ကက ်း သာယာဝထမပာစည်ပင်န ုင်ထရ်း 

ပ မု ကုက ်းမာ်းထသာ န ုင်ငံ၏ အကျ  ျု်းစ ်းပွော်းက ု ထရ်ှးရှုလျက် အထမခခံအခွေင ်အထရ်းမျာ်းနှင ် ဒ မ ုကထရစ  

စံနှုန််းမျာ်းက ု လ ုက်နာထဆာင်ရွက်ရန် အထ ်းက ုယ်စာ်းလှယ်မှ အန ်းအညွေတ ် ထမတတာရပ်ခံလ ုပါသည။် 

အတတန် ုင်ဆံု်း ထ န််းထ န််းသ မ််းသ မ််းမဖင ် ထဆာင်ရွက်ကကရန်လည််း တ ုက်တွေန််းလ ုက်ပါသည။်    

 



မမန်မာန ုင်ငံ၏ ဒ မ ုကထရစ နည််းကျ ထရ်ွးထကာက်တင်ထမမ ာက်ခံ အစ ု်းရ အာဏာမပန်လညရ်ရှ ထရ်း အတွေက် 

တစ်န ုင်ငံချင််းစ မဖစ်ထစ၊ စုထပါင််း၍မဖစ်ထစ န ုင်ငံတကာမှ မပတ်မပတ်သာ်းသာ်းမဖင ် တည တညွေတတ်ည််း 

တံေု့မပန်ထဆာင်ရွက်ထပ်းကကရန်  ကုလသမဂ္ဂအထထွေထထွေအတွေင််းထရ်းမှ ်းချျုပ်၏ တ က်ုတွေန််းန ှု်းထဆာ်ချက် 

က ုလည််းထကာင််း၊ မမန်မာမပညသ် မျာ်း၏ အကျ  ျု်းက ု ထရှ်းရှုလျက် အမပျုသထ ာ ထဆာင်ထသာ ထဆွေ်းထနွေ်းမှုနငှ ် 

လက်ထတွေွဲ့ကျထသာ မပန်လည်သင ်မမတ်ထရ်း ထဆာင်ရွက်မှုမျာ်းမှတစ်ဆင ် ငင မ််းချမ််းစွော အထမဖရာှကကရန် 

ကုလသမဂ္ဂလံုခခံျုထရ်းထကာင်စ ၏ တ ုက်တွေန််းချက်က ုလည််းထကာင််း အထ ်းက ုယ်စာ်းလှယ်မှ ဆက်လက် 

ထထာက်ခံပံ ပ ု်းသွော်းမည်မဖစ်သည။်  

  

မတ်လ ၂၆ ရက်   

 


