
          

 

 

 

 

               ကက ျောင််းသျော်းသမဂ္ဂက ိုယစ်ျော်းလယှမ် ျော်းကကျော်မတ ီ(SURC) 

International Democracy Day 2022 အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ျောဒမီ ိုကကရစကီန ေ့အခမ််းအနျော်းသ ို ေ့  

ကက ျောင််းသျော်းသမဂ္ဂက ိုယစ်ျော်းလယှမ် ျော်းကကျောမ်တ ီ(SURC) မှ ကြ်းြ ို ေ့ကသျော သဝဏ်လ ျော 

 

 

ကန ေ့စ ွဲ။ ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅) ရက်။ 

 

ကမ္ဘာပြေါ်ရှှိ လူသာားမ္ ှိ ားနွယ်အာားလ ာုးတှိုို့သည် ဒီမ္ှိုကပရစီဆှိုပသာအနှစ်သာရကှို အပြည ်အဝရရှှိနှိုင်ပရားသည် 

အလွန်အပရားကကီားပ ကာင်ားပြသရန်နှင ် ဒီမ္ှိုကပရစီ ြှိုမ္ှိုထွန်ားကာားလာနှိုငရ်န် ရညရ်ွယ်၍ ကမ္ဘာ ကုလသမ္ဂ္ဂအဖွ ွဲ့ကကီားမ္ှ 

စက်တငဘ်ာလ (၁၅) ရက်ပနို့ကှို အပြည်ပြည်ဆှိုငရ်ာဒီမ္ှိုကပရစီပနို့အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ခ  ြါသည်၊၊ 

 

ကမ္ဘာ နှိုင်င မ္ ာားနည်ားတူ ကျွန်ုြ်တှိုို့ ပမ္န်မ္ာနှိုငင် တွင်လည်ား ဒီမ္ှိုကပရစီအပရားနှင ြ်တ်သက်၍ 

လှုြ်ရှာားပဆာင်ရွက်မ္ှု မ္ ာားစွာ ရှှိခ  ြါသည်၊၊ လူူ့ဂ္ုဏ်သှိကခာကှိုပလားစာားပခငာ်း၊ တန်ားတူညီမ္ျှအခွင ်အပရားရရှှိပခင်ား၊ 

လွတ်လြစ်ွာ ထုတ်ပဖာ်ပပြာဆှိုခွင ၊် လွတ်လြစ်ွာယ ု ကည်ကှိုားကွယ်ခွင ၊် လွတ်လြစ်ွာဆနဒမ္ ပြားြှိုင်ခွင ်နှင ် 

ပရွားပကာက်ခ ြှိငုခ်ွင ် စသည်တှိုို့မ္ှာ ဒီမ္ှိုကပရစီ၏ အပပခခ က သ ာအနှစ်သာရမ္ ာားပဖစ်သည်၊၊ ပမ္န်မ္ာနှိုင်င  

လွတ်လြပ်ရားရပြီားသည ်ကာလ အနည်ားငယ်အတွင်ား ဒီမ္ှိုကပရစီ၏အရှိြ်အပယာင်သည် ပြည်သူလူထုအပြေါ် 

အနည်ားငယ်ထင်ဟြ်ခ  ဟန် ရှှိပသာ်လည်ား (၁၉၆၂) ခုနှစ်တွင် စစ်တြ်မ္နှှိုငင် ပတာအ်ာဏာကှို သှိမ္်ားယူခ  သည်မ္ှ 

အစပြ ၍ ပမ္န်မ္ာပြည်၌ ဒီမ္ှိုကပရစီသည် တပဖည်ားပဖညာ်း ဆှိတ်သုဉ်ားလာခ  သည်။ ထှိဆုှိတ်သုဉ်ားမ္ှုသည် 

စစ်အာဏာရှင်တှိုို့အလှိုက  ပရားဆွ ထာားပသာ (၂၀၀၈) အပပခခ ဥြပဒဟူသည ် ပလာင်ားရှိြ်၌ အပယာင်ပြ 

ဒီမ္ှိုကပရစီတစ်ပဖစ် ခဏတာ ပြေါ်လာခ  ပြီား (၂၀၂၁) ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီ (၁) ရက်ပနို့တွင် ပမ္န်မ္ာပြည်၌ ဒီမ္ှိုကပရစီသည် 

လ ာုးဝပမ္ှာငမ်္ှိုကပ်ခငာ်းသှိုို့ ပရာက်သွာားခ  သည်၊၊  

 

မ္ှိမ္ှိတှိုို့တှိုင်ားပြည်ရှှိ ပက ာငာ်းသာားလူငယ်မ္ ာားသည် ပြည်သူလူထုနှင ်အတူ ဒီမ္ှိုကပရစီအပရားနှင ်ြတ်သက်လျှင် 

ပရှွဲ့ဆ ုားမ္ှပန၍ ပခတ်အဆက်ဆက် ရ ဝင စ်ွာ တှိုက်ြွ ဝင်ခ   ကသည်မ္ှာ လက်ရှှိပမ္န်မ္ာ ပနွဦးပတာလ်ှန်ပရားအထှိြင် 

ပဖစ်သည်။ မ္ှိမ္ှိတှိုို့ပက ာင်ားသာားလူငယ်မ္ ာားသည် လူငယ်ြီြီ အမှ္န်တရာားကှိုပမ္တ်နှိုားသည်နှင ်အတူ ဒီမ္ှိုကပရစီ 

အနှစ်သာရမ္ ာားကှို တန်ဖှိုားထာားသည ်အတွက် (၁၉၆၂) ခုနှစ် စစ်တြ်မ္ှ တှိုင်ားပြည်အာဏာသှိမ္်ားယူခ  သည်ကှို 

လက်မ္ခ ဘ  ဆနိ်ု့က င်တှိုက်ြွ ဝင်ခ   ကသည်။ ထှိိုု့ပြင ် ပမ္န်မ္ာ ဒီမ္ှိုကပရစီလှုြရ်ှာားမ္ှုသမ္ှိုင်ားတွင် ထင်ရှာားသည ်          



(၁၉၈၈) ခုနှစ် လူထုအပရားပတာ်ြ ုကကီားတွင်လည်ား ပက ာငာ်းသာားလူငယ်မ္ ာားသည် ပြည်သူနှင ်တသာားတည်ား 

ရြ်တည်တှိုက်ြွ ဝငခ်   ကသည်၊၊ လက်ရှှိ ပမ္န်မ္ာ ပနွဦးပတာ်လှန်ပရားတွင် မ္ှိမ္ှိတှိုို့ပက ာငာ်းသာားလူငယ်မ္ ာားသည် 

အ ကမ္်ားမ္ဖက် အာဏာဖီဆန်ပရား CDM ပြ လုြ်၍လည်ားပကာငာ်း၊ သြှိတ်တှိုက်ြွ အြါအဝင ် ပပမ္ပြေါ်ပပမ္ပအာက် 

ပတာလ်ှန်ပရား လှုြ်ရှာားမ္ှုတွင်လည်ားပကာင်ား ရ ရင ်တက်ကကွစွာ တှိုက်ြွ ဝင်ပနသည်မ္ှာ ယပနို့ ပတာလ်ှန်ပရား 

အာားပကာင်ားရှင်သန်မ္ှုကြင် သက်ပသပြပနြါသည်။ ထှိုသှိုို့ တှိုက်ြွ ဝငပ်န ကပသာ ပက ာငာ်းသာားလူငယ်မ္ ာားသည် 

စစ်အာဏာရှင်တှိုို့၏ ဖှိနှှိြ်သတ်ပဖတ်ရန် အဓှိကြစ်မ္ှတ်မ္ ာားပဖစ်လာပြီား ပက ာငာ်းသာားလူငယ်အပြေါ် ရက်စက်စွာ 

သတ်ပဖတ်ပခငာ်း၊ မ္တရာားဖမ္်ားဆီားပထာင်ခ ပခင်ားနှင ် လူမ္ဆန်စွာညှင်ားြန်ားနှှိပစ်က်မ္ှုတှိုို့ကှို အညှှိ ားကကီားစွာ 

လုြ်ပဆာင်လာ ကသည်။ မ္ည်မ္ျှဖှိနှှိြ်ရက်စက်သည်ပဖစ်ပစ မ္ှိမ္ှိတှိုို့ပက ာင်ားသာားလူငယ်မ္ ာားအပနပဖင ် စစ်အာဏာရှင် 

စနစ်အပမ္စ်ပပတ်၍ ပတာ်လှန်ပရားပအာငပ်မ္င်သည်အထှိ ခ တီက်တှိုက်ြွ ဝင်သွာားမ္ည်ပဖစ်သည်၊၊  

 

လက်ရှှိ ပမ္န်မ္ာ ပနွဦားပတာလ်ှန်ပရားတွင် က ဆ  းသွာားပသာ မ္ပမ္သွ ွဲ့သွ ွဲ့ခှိုင်၊ ကှိုခနိ်ု့ပငာားဟှိန်ား၊ 

ကှိုပဝယ ပဖှိ ားအြါအဝင ် ပခတ်အဆက်ဆက် ပမ္န်မ္ာ ဒီမ္ှိုကပရစီအပရားအတွက် မ္ှိမ္ှိ၏အသက်ြင် ြဓာနမ္ထာားဘ  

ရွြ်ရွြ်ချွ ချွ  တှိုက်ြွ ဝငရ်ငာ်း က ဆ ုားခ   ကပသာ ရဟန်ားရှင်လူ၊ ပက ာင်ားသာားပြည်သူအပြါင်ားအာား ဂ္ုဏ်ယူပလားစာား 

ဦးညွှတ်ြါသည်။ ထှိိုု့ပြင ် မ္တရာားဖမ္်ားဆီားထှိန်ားသှိမ်္ားခ ပနရပသာ ပက ာငာ်းသာားလူငယ်ပြည်သူမ္ ာား အပမ္န်ဆ ုား 

လွတ် ပပမ္ာက်နှိုငပ်ရားသည် လက်ရှှိပတာ်လှန်ပရားပအာင်ြွ ရရှှိမ္ှုတွင် မ္ ာားစွာမူ္တည်ပနြါသည်၊၊ ဒီမ္ှိုကပရစီကှို 

ပခှိမ္်ားပပခာကပ်နပသာ အာဏာရှင်စနစ်ကှို အပမ္စ်ပြတ်သုတ်သငပ်ရားသည် မ္ှိမ္ှိတှိုို့ပက ာငာ်းသာားလူငယ်တှိုို့ 

ခ ယူထာားသည ် ဒီမ္ှိုကပရစီ ရှင်သန်ပခငာ်း၏  လမ္ာ်းစြင်ပဖစ်သည်၊၊ ဒီမ္ှိုကပရစီရှင်သန်မ္ှသာ ပမ္န်မ္ာပြည်၌ 

ပငှိမ်္ားခ မ္်ားပရားနှင ် သဟဇာတရှှိပရားတှိုို့သည် ပရရှည်တည်တ  ဖွ ွဲ့ပဖှိ ားနှိုင်မ္ည်ပဖစ်ပ ကာင်ားကှို နှစ်ပြါင်ား (၇၀) ပက ာ် 

ပြည်တွင်ားြဋှိြကခ၏ အက ှိ ားဆက်အား လက်ရှှိပက ာငာ်းသာားလူငယ်မ္ ာားမ္ှ လက်ပတွွဲ့သှိပမ္င ် ခ စာားလာရသည်။  

 

ဒီမ္ှိုကပရစီကှို ပမ္တ်နှိုားတန်ဖှိုားထာား လှိုလာားသူတှိုင်ား မ္ည်သည ်ပဒသ၊ မ္ည်သည ်ပနရာတွငမ်္ဆှို ဒီမ္ှိုကပရစီအာား 

ပမ္ှားမ္ှှိန်ပြ ာကက်ွယ်ဆှိတ်သုဉ်ားရန် ကကှိ ားစာားသည ်အနတရာယ်မ္ှ ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှှိသည်၊၊ ထှိုသှိုို့ 

တာားဆီားကာကွယ်မ္ှုနှင ် ထှိန်ားသှိမ္်ားပမ္ှင ်တင်မ္ှုတှိုို့ ြ က်ကွက်သည ်တစ်ပနို့ အာဏာရှင်စနစ် ည် ဦားပမ္ာ ကကီားစှိုားလာပြီား 

ကမ္ဘာကကီားအာား ြ က်ဆီားပစပခင်ားကှို ပဖစ်ပစြါလှိမ္ ်မ္ည်၊၊ မ္ှိမ္ှိတှိုို့ပက ာငာ်းသာားလူငယ်မ္ ာားအပနပဖင ် ယပနို့ 

ပမ္န်မ္ာ ပနွဦားပတာ်လှန်ပရားအာား ပအာငြ်ွ ရသည်အထှိ တှိုက်ြွ ဝငသွ်ာားမ္ည်ပဖစ်ပြီား ကမ္ဘာကကီားပြေါ်ရှှိ မ္ည်သည ်ပနရာ၌ 

ပဖစ်ပစ အာဏာရှင်စနစ်ြ က်သုဉ်ားပရားနှင  ် ဒီမ္ှိုကပရစီရှင်သန်အာားပကာင်ားပစပရားအာား  ပဆာင်ရွက်သွာားမ္ည်ဟု 

သနနှိဌာန်ပြ ပ ကာငာ်း ယပနို့က ငာ်းြပသာ အပြည်ပြည်ဆှိုင်ရာဒီမ္ှိုကပရစီပနို့ အခမ္်ားအန ားသှိိုု့ သဝဏ်လ ာ 

ပြားြှိုို့အြ်ြါသည်၊၊       

 

သတာလ်ှန်သ း စစာပြင ် 

သက ာငး် ား မဂ္ဂက  ယ်စားလှယ်မ ားသကာ်မတီ (SURC) 

 


