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�ိင်ုငံတကာ ဒီမုိကေရစီေန ့ အခမ်းအနားသိ�  ေပးပိ�သည့် သဝဏ်လ�ာ

၁။ ၂၀၀၇ခု�ှစ်တင်ွ ကမ�ာကု့လသမဂ�အဖ�ဲက   ဒီမုိကေရစီ မူဝါဒတနဖုိ်းများကုိ ြမ�င့်တင်ရန်
ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် �ိင်ုငံတကာ ဒီမုိကေရစီေနဟ့ ုသတ်မှတ်ခ့ဲေ�ကာင်းကုိ ြမနမ်ာစစ်တပ်ကုိ စွန ့်
ခွာလာသူတစ်ဦးအေနြဖင့် ၂၀၂၂ခု�ှစ်မှသာ ေလလ့ာသိ�ိှခွင့်ရခ့ဲပါသည်။ 

၂။ ြမနမ်ာစစ်တပ်သည် အထက်လ�ူကီးများ အာဏာတည်�မဲေရးအတက်ွ အမိန ့လိ်က်ုနာြခင်းကုိ
သာ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရာ သာမနအ်ရာ�ိှများ�ှင့် ေအာက်ေြခတပ်သားများအတက်ွ ဒီမုိက
ေရစီဟေူသာ ေဝါဟာရသည် အင်မတနမှ်ပင် အလှမ်းေဝးခ့ဲပါသည်။ တစ်နည်းဆုိရလ�င်
စစ်တပ်၏ ဝါဒြဖန ့သိ်မ်းသွင်းမ�များေအာက်တင်ွ ဒီမုိကေရစီဟသူည် အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီအဖ�ဲ
ချ�ပ် တစ်ပါတီတည်း�ှင့်သာ စပ်ဆုိင်သက့ဲသိ�  တပ်သားများကုိ ခံစားရေစခ့ဲပါသည်။ ဒီမုိကေရ
စီ�ှင့် ပတ်သက်ဆက်��ယ်ေသာ ြပည်တင်ွးြပည်ပ အဖ�ဲအစည်းများ၊ လပုူဂ�ိ�လ်များသည်
တိင်ုးြပည်မတည်မ�ငိမ်ြဖစ်ေစရန၊် အေနာက်ဝါဒမ�ိင်းများကုိ ြဖန ့ခ်ျရိနလ်ပ်ုေဆာင်ေန�ကြခင်း
ြဖစ်ေ�ကာင်းဟသုာ နားလည်ခ့ဲရပါသည်။

၃။ ၂၀၀၈ အေြခခံဖ�ဲစည်းပုံဥပေဒကုိ မတရားသြဖင့် အတည်ြပ��ပီးေသာေနာက်တင်ွ ြမနမ်ာ
စစ်တပ်အေနြဖင့် ဒီမုိကေရစီကုိ ေ�ှာင်လ�ဲေန၍မရေတာေ့သာအခါ ေခတ်မီဟနေ်ဆာင်၍
"စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ�ိင်ုငံေတာ်"ဟသူည့် အသုံးအ�ှ�နး်ကုိ တင်ွတင်ွသုံးလာခ့ဲ
ပါသည်။ သာမနအ်ရာ�ိှများ၊ တပ်သားများအေနြဖင့်မူ ဒီမုိကေရစီ�ှင့် အလှမ်းနးီလာချင်းမ�ိှဘဲ
"ခုိင်းတာလပ်ု၊ ေက�းတာစား၊ ြပနမ်ေြပာနဲ"့ အဆင့်ြဖင့်သာ ကျင်လည်ခ့ဲရပါသည်။

၄။ တပ်တင်ွး လအူခွင့်အေရးဆုိသည်ကုိ မြမင်ခ့ဲရသက့ဲသိ�  အလိမုတဘဲူ ေခါင်းစ�်အမျ�ိးမျ�ိး
တပ်၍ လစာြဖတ်ခံရြခင်းများ၊ သာမနအ်ရာ�ိှ/တပ်သားများ၏ ဇနးီမယားများအေနြဖင့်
အထက်အရာ�ိှကေတာ်များ၏ ခုိင်းဖတ်သဖွယ် အဆင့်ဆင့် ြပ�မူခံရြခင်းများ၊ တိင်ုရင်းသား
လမူျ�ိးများြဖစ်ြခင်း၊ ဗုဒ�ဘာသာမဟတ်ုသည့် အြခားဘာသာဝင်များြဖစ်ြခင်း�ှင့် လိင်စိတ်ြဖစ်
တည်မ� မတကဲွူြပားြခင်းတိ� ကုိ အေြခခံ၍ အ�ိင်ုကျင့်ခံရြခင်းများ စသည့် လအူခွင့်အေရးချ�ိး
ေဖာက်မ�များ �ိှခ့ဲပါသည်။ ယင်းသိ�  လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ�များေ�ကာင့် ဒီမုိကေရစီ�ှင့်
အလှမ်းေဝးခ့ဲရေသာ တပ်သားတိ� ကုိယ်တိင်ုလည်း အြခားြပည်သူတိ�၏ အခွင့်အေရးများကုိ
အေလးထားြခင်းမ�ိှေတာဘဲ့ �ိငု့်ထက်စီးနင်းြပ�မူြခင်း၊ အ�ကမ်းဖက်ြခင်းတိ� ကုိ ေဆာင်ရွက်�က
ပါသည်။
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၅။ ယင်းသိ�  "ဒီမုိကေရစီ"ကုိ ေဒေဝါသဖွယ် ေ�ကာက်စရာပုံသွင်း၍ ပုံဖျက်ခ့ဲမ�တိ� ေ�ကာင့် တပ်
တင်ွးမှ လအူများစုတိ�သည် ဒီမုိကေရစီ�ိင်ုငံတည်ေဆာက်ေရး လမ်းေ�ကာင်းတင်ွ ပါဝင်ြခင်းမ�ိှ
ဘဲ အေ�ှာင့်အယှက်ပင် ြဖစ်ခ့ဲပါသည်။ ေခတ်မီ၍ အြမင်ပွင့်လင်းလာေသာ ြပည်သူတိ�က ဒီမုိက
ေရစီစံ�ှ�နး်များကုိ ရင်း�ှးီက�မ်းဝင်လာ�က�ပီး ဒီမုိကေရစီ�ိင်ုငံတည်ေဆာက်ရန ်အေြခခံြဖစ်သ
ည့် မိမိဆ��အေလျာက် မဲေပးြခင်းြဖင့် ပါဝင်လာေန�ကေသာ်လည်း တပ်ထဲေနသူများက မိမိတိ�
ကုိယ်တိင်ုပင် သတိမြပ�မိဘဲ ဒီမုိကေရစီ�ှင့်ေဝးရာ အာဏာ�ှင်တည်�မဲေရးအတက်ွ အဘက်
ဘက်မှ အင်တိက်ုအားတိက်ုပါဝင်ေပးခ့ဲ�ကပါသည်။ အာဏာသည် ေသနတ်ဖျားမှလာသည်ဆုိ
သည့် ဆုိ�ုိးအရပင် ေသနတ်တစ်ခုတည်းသာ အားကုိးစရာ�ိှသည့် စစ်တပ်အင်အားေ�ကာင့်ပင်
အလနွအ်�ုပ်ဆုိး အကျည်းတနေ်သာ အာဏာသိမ်းမ��ကီးကုိ ၂၀၂၁ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ရက်
ေန ့�တွင် ြဖစ်ေပ�ေစခ့ဲပါသည်။ 

၆။ ဘီစီ ၅၀၀ေကျာ်ကပင် ဂရိ�ိင်ုငံတင်ွ ပုံစံတစ်မျ�ိးြဖင့် စတင်ေပ�ထွနး်ခ့ဲသည့် ဒီမုိကေရစီသည်
�ှစ်ေပါင်း၂၅၀၀ေကျာ် �ကာသည့် ၂၀၂၂ခု�ှစ်ေရာက်သည်အထိ ြမနမ်ာြပည်�ှင့် အလှမ်းေဝးေန
ရေသးသည်မှာလည်း ရင်နာဖွယ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ သိ� ေသာ်လည်း အဖက်ဖက်က ဖိ�ှပ်ိထားသည့်
စစ်တပ်အတင်ွးတင်ွပင် မိမိအပါအဝင် ေနာက်ပုိင်း�ှစ်များတင်ွ ဒီမုိကေရစီ၏ အဖူးအငံမုျားကုိ
ေရးေတးေတးြမင်ခ့ဲရသူများက အာဏာသိမ်း�ပီးချနိမှ်စ၍  တပ်ကုိစွန ့�်ခွာလာ�ကသည်ကုိလည်း
ေတ��ြမင်ေနရပါသည်။ 

၇။ မိမိကုိယ်တိင်ုလည်း ြပည်သ�ရင်ခွင်အပါအဝင် ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရးတင်ွ ပါဝင်ေနေသာ အဖ�ဲ
အစည်းများ၊ လပုူဂ�ိ�လ်များ�ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်�ပီးေနာက်မှသာ အများဆ��ကုိ
အေလးထားရင်း လနူည်းစုကုိလည်း ေလးစားသည့် ဒီမုိကေရစီစံ�ှ�နး်များ�ှင့် ထိေတ�က�မ်းဝင်
ခွင့် ရခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဒီမုိကေရစီ၏ အေြခခံအတ်ုြမစ်များြဖစ်သည့် လတ်ွလပ်စွာ စုံ�ုံးခွင့်၊
ဖ�ဲစည်းခွင့်၊ အေဆာက်အအံ ု ပုိင်ဆုိင်ခွင်၊ လတ်ွလပ်စွာ ယုံ�ကည်ကုိးကွယ်ခွင့်၊ လတ်ွလပ်စွာ
ေြပာဆုိခွင့်၊ တနး်တပူါဝင်ခွင့်၊ သာတညီူမ�ေရး၊ �ိင်ုငံသားြဖစ်ခွင့်၊ မဲေပးခွင့်၊ လနူည်းစု
အခွင့်အေရးအစ�ိှသည်တိ�သည် မည်သူမဆုိ ရ�ိှသင့်သည့် အခွင့်အေရးများြဖစ်သည်ဟ ုတပ်
ကုိစွန ့�်ခွာလာသူများကလည်း ယုံ�ကည်လာ�ကပါသည်။

၈။ တပ်�ှင့်ရဲမှ စွန ့�်ခွာလာသူ CDM သူရဲေကာင်းများအနက် အချ�ိမှာ လက်နက်စဲွကုိင် တိက်ုပဲွ
ဝင်�ပီး ကျဆုံးြခင်းများလည်း �ိှခ့ဲပါသည်။ အချ�ိမှာ အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ြပနလ်ည်းဖမ်းဆီး
ြခင်းကုိ ခံခ့ဲရပါသည်။ ၄င်းတိ�၏ စွန ့�်လ�တ်စွန ့စ်ားမ�များကုိ ယေန ့ �ိင်ုငံတကာ ဒီမုိကေရစီေန ့
အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတင်ွ ထပ်ေလာင်း ဦး�တ်ွအေလးြပ�ပါသည်။



၉။ ြပည်သ�ရင်ခွင်အဖ�ဲအေနြဖင့်လည်း အဖ�ဲစတင်ဖ�ဲစည်းသည့်အချနိမှ်စ၍ ယေနအ့ထိ တပ်
တင်ွးမှ စွန ့�်ခွာလိသူုများကုိ ကူညီစီစ�်ေပးြခင်း၊ စွန ့�်ခွာလာ�ပီးသူများ၏ ေနထုိင်ေရး၊
ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရးတိ�အတက်ွ ကုိယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း�ိှသေရွ� ေထာက်ပ့ံကူညီြခင်း၊
အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရေအာက်�ိှ ဌာနအသီးသီး�ှင့် ပူးေပါင်း၍ မူဝါဒဆုိင်ရာလပ်ုငနး်
များ၊ ဝါဒြဖန ့�်ြခင်းလပ်ုငနး်များ�ှင့် တပ်စွန ့�်ခွာသူများကုိ အသိအမှတ်ြပ�ေရးလပ်ုငနး်များ
အင်တိက်ုအားတိက်ု ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ယေနခ့ျနိထိ် တပ်�ှင့်ရဲစွန ့�်ခွာသူ ၂၂၀၀ေကျာ်
အတက်ွ ြပည်သ�ရင်ခွင် ကုိယ်ပုိင်ရနပုံ်ေင ွ သိနး်၁၀၀၀ခန ့�ှ်င့် အမျ�ိးသားညီ�တ်ွေရးအစုိးရမှ
အားြဖည့်ေင ွ ၁၁၀သိနး်ကုိ ြဖန ့�်ခဲွေထာက်ကူခ့ဲ�ပီး CDMကုဒ်ထုတ်ေပးြခင်း လပ်ုငနး်စ�်များ
အြပင် ပညာေရးဆုိင်ရာအဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် ချတ်ိဆက်၍လည်း တပ်�ှင့်ရဲ CDMများ၏
မျ�ိးဆက်သစ်များအတက်ွ အတနး်ပညာဆက်လက်သင်�ကားေရး၊ ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ အနွ်
လိင်ုေဆးခနး်များ ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင်ုခ့ဲပါသည်။ 

၁၀။ ယခုလပုိင်းများတင်ွ သမား�ုိးကျ တပ်တင်ွးစွန ့�်ခွာသူများ ေလျာန့ည်းလာေသာ်လည်း
တိက်ုပဲွြဖစ်ေနသည့် အရပ်ေဒသများတင်ွ EROများ�ှင့် ချတ်ိဆက်၍ လက်နက်ချအလင်းဝင်
သူများ ဆက်လက်�ိှေနသည်ကုိ ေတ��ြမင်ရပါသည်။ တပ်တင်ွးကျနရ်စ်ေနသူများကုိ ဒီမုိကေရစီ
စံ�ှ�နး်ဟသုည် ၄င်းတိ� ယုံ�ကည်အားထားသည့် တပ်မေတာ်ကုိ ဖျက်ဆီးမည့်အရာမဟတ်ုပဲ ၄င်း
တိ�၏ လေူနမ�ဘဝအေနအထားကုိ ေြပာင်းလဲြမ�င့်တင်ေပး�ိင်ုသည့် တနဖုိ်းများဟ ု ယုံ�ကည်လာ
ေစရန ် သိမ်းသွင်း�ိင်ုပါက ယခုထက်ပုိ၍ တပ်ကုိ စွန ့�်ခွာလာ�ကမည်ဟလုည်း ြပည်သ�ရင်ခွင်
အဖ�ဲအေနြဖင့် ယုံ�ကည်ပါသည်။ ယင်းယုံ�ကည်ချက်အရ သက်ဆုိင်ရာအဖ�ဲအစည်းများ�ှင့်
ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရနလ်ည်း ဆ���ိှပါသည်။

၁၁။ ြပည်သ�ရင်ခွင်အဖ�ဲအေနြဖင့် အာဏာ�ှင်၏ ပင်မေထာက်တိင်ုြဖစ်သည့် အ�ကမ်းဖက်
စစ်တပ်အင်အားေလျာန့ည်းေစရန ်အဘက်ဘက်မှ နည်းအမျ�ိးမျ�ိးြဖင့် ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်
သွားမည်ြဖစ်�ပီး ဒီမုိကေရစီ�ိင်ုငံေတာ်သစ် တည်ေဆာက်ေရးတင်ွ တတပ်တအား ဆက်လက်
ပါဝင်သွားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ကတိြပ�ေြပာ�ကားရင်း �ိင်ုငံတကာဒီမုိကေရစီေနအ့တက်ွ ဤ
သဝဏ်လ�ာကုိ ေပးပိ�အပ်ပါသည်။

Email:  peoplesembrace@gmail.com Facebook:  http://facebook.com/PeoplesEmbrace
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