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ရက်စွဲ။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက် 

ြမန်မာ့အေရးနှင့ ်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေရာပါလီမနက် ဆံုးြဖတခ်ျကခ်ျမတှ ်အတညြ်ပuခဲ့ြခင်းအေပါ် 

သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက ်

၁။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၆ ရက်ေန ရက်စွဲြဖင့် ဥေရာပပါလီမန်က ြမန်မာိငု်ငံရှိ 

သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိ ုပိတ်ပင်တားဆီးမှင့ ်သတင်းေထာက်များြဖစ်သည့် မထကထ်ကခုိ်င်၊ 

ကိုစညသ်ူေအာင်ြမင့်ှင့် မငိမ်းငိမ်းေအး တုိအား မတရားဖမ်းဆီးခံရသည့်ကိစှင့် စပ်လျ်း၍ 

ဆံုးြဖတ်ချကတ်စ်ရပ ်ချမှတ်အတည်ြပခဲ့ြခင်းအေပ ြမန်မာြပည်သမူျားှင့ ်သတင်းမီဒီယာသမား 

များကိုယ်စား ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားြပေကာ်မတီအေနြဖင့် ေကျးဇူးတင်စွာြဖင့် 

အသိအမှတ်ြပပါသည်။  

၂။ ဆံုးြဖတ်ချက်တွင် ပါဝင်သည့ ်စစ်အာဏာရှင်တို၏ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်အကမး်ဖက်ကာ 

တရားမဝင်အပု်ချပ်မအား ြပင်းထန်စွာ ကန်ကကွ်တ်ချသည်ဆိုသည့် စကားရပသ်ည် လူသတ် 

ေခါင်းေဆာင်မင်းေအာင်လိင် ဦးေဆာင်သည့ ်အကမ်းဖက်စစ်တပ်က ြမန်မာြပည်သူများ အေပ၌ 

ရည်ရွယခ်ျကရ်ှိရှိ သတ်ြဖတ်ေနြခင်း၊ ဖမး်ဆီးေထာင်ချေနြခင်း၊  အကန်အသတ်မရိှ ခဲွြခားမ 

မရိှသည့် ေလေကာင်းှင့် လက်နက်ကးီများ အသံးုြပကာ တုိကခုိ်ကေ်နြခင်းများကို တားဆီး 

ိုင်လိမ့်မညမ်ဟုတ်ဘ ဲ စစ်တပ်က ကျးလွန်ထားသည့် စစ်ရာဇဝတ်မများအတွက ် ုိင်ငံတကာ 

ဥပေဒများှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အချနိ်မ ီ အြပစ်ေပးအေရးယူိုင်ရန ် အထူးလိုအပ်ေကာင်း 

သတိေပး လိုပါသည်။  
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၃။ ဥေရာပပါလီမန်က ေတာင်းဆိုထားသည့ ် ဥပေဒမဲ့ ဖမ်းဆီးထားသည့် သတင်းမီဒီယာ 

သမားများအား ခွင်းချက်မရှိ  ြပန်လတ်ေပးေရးှင့် ိုင်ငံေရးအရ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချမှတ်ထား 

သည့် ြပစ်ဒဏ်များကို ုပ်သိမ်းရန် ေတာင်းဆုိချက်ကိ ု မိမိတုိအေနြဖင့် ထပ်ေလာင်းေထာကခံ်ပါ 

သည်။ ယင်းလုပ်ရပ်သည် စစေ်ကာင်စီတပ်ဖဲွဝင်များ၏ လူမဆန်ေသာ လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ 

များှင့် စစ်ရာဇဝတ်မများကိ ု ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ိုင်ရန်ှင့် ဖုံးကယွထ်ားုိင်ရန် စနစ်တကျ 

လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ချနိ်တည်းတွင် ိုင်ငံတကာှင့် ြပညသူ်လူထုအား 

သတင်းအမှားများ ြဖန်ေဝပီး အာဏာဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ိုင်ေရး ကိးပမ်းေနလျက်ရှိပါသည်။  

၄။ ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်၊ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် 

ှင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမး်ထားသူများကုိ ခွင်းချက်မရိှ ြပနလ်တေ်ပးေရးေတာင်းဆုိချကအ်ား 

ြပန်လတ်ေပးေရးအတွက ် ဥပေရာပပါလီမန်အေနြဖင့် စစ်အာဏာရှင်များကိ ု ချကခ်ျင်းအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေပးသည်အထ ိ ဖိအားေပး ေတာင်းဆိုေပးရန်လည်း ေမာ်လင့်ပါသည်။ 

ုိင်ငံေရးအကျ်းသားများအား ထပ်မံ၍ ေသဒဏ်ချမတ်ှြခင်းများ ြပလုပ်လာမည်ကို စိုးရိမ်လျက် 

ရိှသည့်အြပင် ြမန်မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင်းေဆာင် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်အား အကျ်းေထာင်သို 

ေြပာင်းေရွလိုက်ြခင်းသည ် ိုင်ငံေရးအရ ရည်ရွယ်ထိုးှက်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပီး သူမ၏ကျန်းမာေရး 

အတွက် ြမန်မာြပည်သမူျားှင့်အတ ူမိမိတို အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်လျက ်ရိှပါသည်။   

၅။ ဥေရာပပါလီမန်က ေတာင်းဆုိထားသည့် ဥပေဒှင့် မကိုက်ညီသည့် အေရးေပ 

ေကညာချက်ကိ ု ုပ်သိမ်းပီး အရပ်သားအစိုးရထံ အာဏာြပန်လည်အပ်ှံြခင်းှင့ ်ေရွးေကာက်ခ ံ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလံုးှင့်အတ ူ လတ်ေတာ်ေခယူေပးရန်ဆုိသည့် အချက်သည် 

အာဏာမက်ေမာ၍ လကန်ကြ်ဖင့် မတရားလုယူခဲ့သည့် စစ်အာဏာရှင်များအတွက ် မည်သိုမ 

တွန်းအားေပးရန ်မြဖစ်ိုင်ပါ။ ထိုေကာင့် တစ်ဖကလှ်ည့်ြဖင့် အေယာင်ြပ ေရွးေကာက်ပွဲ ကျင်းပ၍ 

အာဏာဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ိုင်ေရးအတွက ် ကိးပမ်းေနမကိ ု တားဆီးကန်ကွက်ရမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 
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၆။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ သတင်းသမားများအပါအဝင ် ြမန်မာြပည်သမူျားသည ် အကမ်းဖက ်

ဖမ်းဆီးထိန်းသမိး်ခံရြခင်း၊ ညင်းပနး်ှိပ်စကခ်ံရြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း၊ အဓမြပကျင့်ခံရြခင်း၊ 

ေနအိမမ်ျား မီးိဖျက်ဆးီခံရြခင်းတိုကို ေနစ်ှင့်အမ ခံစားေနရပးီ ိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း 

အေနြဖင့် အကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ဆုိးရွားေသာ လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မများမှ အချနိ်မ ီ

ချကခ်ျင်း တားဆီးကာကွယေ်ပးရန ်လိုအပ်ပါသည်။ ယငး်အတကွ ်စစ်လက်နကမ်ျား ေရာင်းချမ 

ကိ ုပိတပ်င်တားဆီးြခင်းှင့ ်စီးပာွးေရးအရ အေရးယူပိတဆ်ိုမများကိုလည်း ကမာ့ိုင်ငံအားလံုးက 

ထိထိေရာကေ်ရာက် ေဆာင်ရကွေ်ပးရန် ေတာင်းဆိုပါသည်။  

၇။ ြမန်မာြပည်သူများှင့ ် ြမန်မာပဋိပကကိ ုမှန်ကနထိ်ေရာကစွ်ာ ကညူီေြဖရှင်းေပးိုင်ရန ်

ြမန်မာြပည်သတူိုက ဒီမိုကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ထားသည့် ြပည်ေထာင်စ ု

လတေ်တာ်ကိုယစ်ားြပေကာမ်တှီင့် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရတိုအား အသိအမှတ်ြပ 

ေကာင်း ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ချမှတ်ခဲ့မအတွက ်ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အြခားေသာ ိုင်ငံတကာ 

ပါလီမနမ်ျားအေနြဖင့် ယင်းသို အလားတ ူဆံုးြဖတ်ချကမ်ျား ချမှတ်ပီး လူကီးမင်းတို၏ အစုိးရများက 

တရားဝင်အသိအမှတ်ြပရန်ှင့် လက်ေတွကျစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေပးရန်လည်း ထပ်ေလာင်း 

ေတာငး်ဆုိပါသည်။  

၈။ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားြပေကာ်မတီအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၌ တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးှင့် ဒီမိုကေရစီြပန်လည်ရရှိေရးအတွက် ဆက်လက်ကိးပမး်သာွးမည်ြဖစ်ပီး 

ြပည်တင်ွးရိှ အင်အားစုများြဖင့်သာမက ကလုသမဂ၊ ဥေရာပသမဂှင့ ် အာဆီယအံပါအဝင် 

ိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ လတေ်တာ်များ၊ အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် မိမိတိုှင့်အတ ူ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ြမန်မာြပည်သမူျား၏ ဒီမိုကေရစီြပန်လည်ရရှိေရး ကိးပမ်းမများကိ ု

အားေပးကညူီရန ်အေလးအနက ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။  

 

 

 


