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မြနြ်ာန ိုငင်၌ံ န ိုငင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးြျာေးအာေးကွပ်ြျက်မြငေ်းက ို International IDEA က 

ရှုတ်ြျရ ကာငေ်း ထိုတ်မပနမ်ြငေ်း - မြနြ်ာမပညသ်ြူျာေး၏ လွတလ်ပ်ြွင န်ငှ ဂ်ိုဏသ် ကခာ 

မပနလ်ည ်ရှ ရေ န ်ရတာငေ်းဆ ိုသည။် 

 

 

ေေ်အာဏာရှငတ် ို   ကျ ေးလနွရ်သာ အ ကြ်ေးဖက်ြှုြျာေးထြှဲ ရနာက်ထပ်တိုနလ်ှုပ်ရြျာက်ြျာေးဖွယ ်ာ 

အကြမ််းဖြ်မှု တ ိုေးမြင လ်ာခြင််းမဖေ်သည  ်ဒြီ ိုကရ ေီအရ ေးလှုပ်ရှာေးသရူလေးဦေးအာေး မြနြ်ာန ိုငင်တံငွ ်

တ ာေးဥပရဒြဲ  ကွပ်ြျက်မြငေ်းက ို International IDEA က အမပငေ်းထနဆ်ံိုေး ရှုတ်ြျပါသည။် 

International IDEA သည ် ဤကွပ်ြျက်မြငေ်းအာေး ရှုတ်ြျရသာ န ိုငင်တံကာအသ ိုက်အဝနေ်းြျာေး၊ 

အြျ  ေးသာေးညညီွတ်ရ ေးအေ ိုေး အပါအဝင ် မြနြ်ာန ိုငင်ြှံအဖွဲွဲ့အေညေ်းြျာေးနငှ အ်တူ 

 ပ်တညလ်ျက်ရှ သည။် 

 

၂၀၂၂ ြိုနေှ် ဇူလ ိုငလ် ၂၅  က်ရန  သတငေ်းထိုတ်မပနြ်ျက်အ  မြနြ်ာေေ်အာဏာရှငြ်ျာေး၏  

ကွပ်ြျက်မြငေ်းြံြဲ  သည  ် က ိုရကျာ်ြငေ်းယို (ြ)က ိုဂျငြ်ီ၊ က ိုဖဖ  ေးရဇယျာရသာ်၊ က ိုလှြျ  ေးရအာငန်ငှ  ်

က ိုရအာငသ် ူရဇာ်တ ို  က ို က ိုယ်ပ ိုငခ်ြဌာန််းြငွ  ် နငှ  ် ဒြီ ိုကရ ေီအိုပ်ြျ ပ်ရ ေးအတကွ် 

တ ိုက်ပွဲဝငြ်ဲ  ကရသာ အာဇာနညြ်ျာေးအမဖေ ် မြနြ်ာန ိုငင်သံာေးြျာေးက 

ရအာက်ရြ သတ  ရန ကပါလ ြ ်ြည။် န ိုငင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးြျာေးက ို ထပ်ြ ံ ကွပ်ြျက် န ်

ေေ်အာဏာရှငြ်ျာေး၏ ဖြ ြ်ေးရမြာက်ြှုြျာေးသည ် ဥပရဒ (သ ို  ြဟိုတ်) ကျ  ေးရ ကာငေ်းဆရီလျာ်ြှု လံိုေးဝ 

ြရှ သည အ်မပင ် အရ ကာက်တ ာေး နငှ  ် ဖြ ြ်ေးရမြာက်ြှု မပန  ပွ်ာေးရေ န ်

သက်သက်သာ ည ွ်ယ်ြျက်ရှ သည။်  

 

ေေ်အာဏာရှငအ်ိုပ်ေိုသည ် ၎ငေ်းတ ို  ၏ မပေ်ဒဏက်ငေ်းလွတ်ြွင က် ို အသံိုေးြျ နအ်မပင ်

၎ငေ်းတ ို  အာေးဆန  က်ျငသ်တူ ိုငေ်း နငှ  ် မပညသ်ြူျာေး၏ တ ာေးဝငက် ိုယ်ောေးလှယ်ြျာေးက ို ဖ နှ ပ်ြျ ပ်ြျယ် န ်

ယ ိုငန်ဲ  ဖပီေး လူအြျာေးယံို ကညက် ိုေးောေးြှုကငေ်းြဲ ရနသည  ် တ ာေးေီ ငရ် ေးေနေ်က ို ဆက်လက် 

အလွဲသံိုေးောေးလိုပ်လျကရ်ှ သည။် လံိုေးဝမဖေ်န ိုငရ်မြြရှ ရသာ ရ ွေးရကာက်ပွဲြသြာြှု ေွပ်ေဲွြျက်ြျာေးမဖင  ်
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တ ာေးဝငမ်ပညရ်ထာငေ်ိုရ ွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြရငှဥ်ကက ဋ္ဌ ဦေးလှသ နေ်းနငှ  ် အမြာေး ရ ွေးရကာက်ပွဲ 

ရကာ်ြရှငအ်ဖွဲွဲ့ဝငြ်ျာေးအာေး ြ ကာရသေးြီက 'မပေ်ဒဏြ်ျြှတ်မြငေ်း' သညလ်ညေ်း ထပ်တူထပ်ြျှပင ်

လံိုေးဝလက်ြံန ိုငေ် ာြရှ ဖပီေး တ ာေးြျှတြှု ကငေ်းြဲ သည  ်လိုပ် ပ်မဖေ်သည။် 

 

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ေေ်တပ်က တ ာေးဥပရဒြဲ ၊ ဖွဲွဲ့ေညေ်းပံိုအရမြြံဥပရဒနငှ  ် ြက ိုက်ညဘီ ဲ

အာဏာသ ြ်ေးယူထာေးသည အ်ရမြအရနတွင ် ၂၀၂၂ ြိုနေ်ှ ဇူလ ိုငလ် ၂၇  က်ရန  ၌  ြထြဲီ မြငမ်ပ ဖပီေး 

အဓ ပပါယ်ြဲ ရသာရ ကညာြျက်မဖင  ် ေေ်အာဏာရှငအ်ိုပ်ေိုက ထိုတ်မပနြ်ဲ ရသာ 

တ ာေးဝငအ်ြျ  ေးသာေးညညီတွ်ရ ေးအေ ိုေး အဖွဲွဲ့ဝငြ်ျာေးအရပေါ် ပေ်ြှတ်ထာေး ဖြ ြ်ေးရမြာက်ြှုသည် 

တ ာေးြျှတြှုက ို ရမပာငေ်းမပနလ်ှနရ်နသကဲ သ ို  မဖေ်ရနသည။်   ဤအြျက်ြှာ အာဆယီံနငှ  ်

အမြာေးန ိုငင်တံကာ ြ တ်ဖက်ြျာေးအရပေါ် ထာေးရှ ရသာ ၎ငေ်း၏ ကတ ကဝတ်ြျာေးက ို ရလေးောေးလ ိုက်နာ န ်

ေေ်တပ်က ြလ ိုလာေးရ ကာငေ်း ရှငေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်း မပသမြငေ်းလညေ်း မဖေ်သည။် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်၂၀၂၁ 

ြိုနေှ် ရဖရဖာ်ဝါ ီလက တ ာေးြ၀င ် အာဏာသ ြ်ေးဖပီေးရနာက်ပ ိုငေ်း ေေ်အာဏာရှငအ်ိုပ်ေိုက န ိုငင်ရံ ေး 

အကျဉေးသာေး အနညေ်းဆံိုေး ၇၃၄ ဦေး သတ်မဖတ်ြဲ သညဟ်ို မြနြ်ာန ိုငင် ံ န ိုငင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးြျာေး 

ကူညရီောင ရ်ရာှက်ရ ေးအသငေ်း (AAPP)အ  သ ရှ  သည။် ေေ်အာဏာရှငအ်ိုပ်ေိုက 

အာဏာသ ြ်ေးဖပီေးရနာက်ပ ိုငေ်း ေိုေိုရပါငေ်း လူရပါငေ်း ၁၅,၀၀၀ ြန   ်သတ်မဖတ်ြဲ ကာ လူရပါငေ်း တေ်သနေ်းြန   ်

အ ိုေးြဲ အ ြ်ြဲ  မဖေ်ြဲ  သည။်  

 

အရထရွထအွတွငေ်းရ ေးြ ေးြျ ပ် Kevin Casas-Zamora က ကြဘာဟာ မြနြ်ာန ိုငင်အံရပေါ် 

အာရံိုေ ိုက်ြှုရပျာက်ြသာွေးသင ဘ် ဲ ဤတ ိုေးမြင လ်ာသည  ် အ ကြ်ေးဖက်ြှုအာေး 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံဆ ိုေး ွာလာသည အ်ရမြအရနက ို အမြနဆ်ံိုေး အဆံိုေးသတ်ရ ေးအတွက် နေှ်ဆတ ိုေးဖပီေး 

ကက  ေးပြ်ေးရဆာင ွ်က်သင သ်ည  ် အြျ နအ်ြါအမဖေ် ြှတ်ယူသင သ်ညဟ်ို သတ ရပေးလ ိုက်သည။် 

လက်ရှ ေေ်အေ ိုေး လက်ရအာက်တွင ် ပံိုြနှအ်တ ိုငေ်းမပနလ်ညရ်နထ ိုငရ် ေးက ို ြရြျှာ်ြှနေ်းန ိုငသ်လ ို 

ေေ်အာဏာရှငြ်ျာေးက ကျငေ်းပရသာ ြညသ်ည ရ် ွေးရကာက်ပွဲြှ ယံို ကညေ် တ်ြျ ြှု ြရှ န ိုငပ်ါ 

(သ ို  ြဟိုတ)် လက်ရှ အကျပ်အတညေ်းက ို ကူညရီမဖရငှရ်ပေးန ိုငလ် ြ ်ြညြ်ဟိုတ်ပါ။  

 

“ကြဘာ  ဲ   အာရံိုေ ိုက်ြှုရတွက တမြာေးရန ာရတွက ို ရ ာကရ်ှ ရနြျ နြ်ှာ မြနြ်ာန ိုငင် ံဲ   

ရ ကကွဲေ ာရတွက ဆက်လက်မဖေ်ပွာေးလျကရ်ှ ရနပါတယ်။ မြနြ်ာမပညသ်ရူတွက ို ကူညတီ ဲ့အရနန ဲ့ 

အနညေ်းဆံိုေးရတာ  သတူ ို  ြံောေးရန တဲ ဒိုကခရတနွ ဲ့ ဒြီ ိုကရ ေီနဲ   ဂိုဏသ် ကခာအတွက် 

သတူ ို   ဲ  တ ိုက်ပဲွဝငြ်ှုရတွအရ ကာငေ်း ကျယက်ျယ်မပန  မ်ပန  သ် ရှ န ိုငရ်အာင ် ကျွနရ်တာ်တ ို   

ရဆာင ွ်က်သင ပ်ါတယ်။ ကျွန်ိုပ်တ ို   International IDEA အရနမဖင  ် မြနြ်ာမပညသ်ရူတွက ို 
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ပံ ပ ိုေးကူညဖီ ို   အေွြ်ေးရှ သြျှ အာေးလံိုေးက ို ဆက်လက်လိုပ်ရဆာငသ်ာွေးပါြယ်" ဟို Kevin 

ကရမပာ ကာေးြဲ သည။်  

 

“၂၀၂၀ ြိုနေ်ှ န ိုဝငဘ်ာလ ၈  က် အရထရွထ ွရ ွေးရကာက်ပဲွ လဒမ်ဖင  ်လွတ်လပ်ေွာထိုတ်ရဖာ်ြဲ သည  ်

မပညသ်ြူျာေး၏ဆနဒက ို ရလေးောေးလ ိုက်နာ န၊် အရ ေးရပေါ်အရမြအရနအာေးအဆံိုေးသတ် န၊် 

မြနြ်ာမပညသ်အူာေးလံိုေး၏ လူ  အြွင အ်ရ ေးြျာေးအာေးလံိုေးက ို ရလေးောေးလ ိုက်နာ န ် နငှ  ်

ဒြီ ိုကရ ေီနညေ်းကျ ရ ွေးရကာက်တငရ်မြ  ာကထ်ာေးရသာ လွှတ်ရတာ် ဖွင လ်ှေ်မြငေ်း၊ 

လက်နက်က ိုငတ်ပ်ဖွဲွဲ့ြျာေးအမပင ် န ိုငင်၏ံအငေ်တကီျ ေးရငှေ်းအာေးလံိုေးအာေး မပညသ်လူူထို၏ဆနဒက ို 

က ိုယ်ောေးမပ သည  ် အာေးလံိုေးပါဝငြ်ှုရှ ရသာအ ပ်သာေးအေ ိုေး  တေ် ပ်ရအာက်တွင ်

ထာေးရှ ရ ေးအတကွ်ကက  ေးပြ်ေးမြငေ်းအပါအဝင ် မြနြ်ာ ဒြီ ိုကရ ေီ အသွငက်ူေးရမပာငေ်းရ ေးက ို 

ေဉဆက်ြမပတ် ရဆာင ွ်က်န ိုငရ်ေ န”် မြနြ်ာေေ်တပ်က ိုရတာငေ်းဆ ိုထာေးသည  ် န ိုငင်ရံပါငေ်း ၁၁၉ 

န ိုငင်ြံှရထာက်ြံထာေးရသာ ကိုလသြဂဂအရထရွထညွလီာြံ၏ ၂၀၂၁ ဆံိုေးမဖတ်ြျက်က ို 

မဖည ဆ်ညေ်း နအ်တွက် ရဆာင ွ်က် ကပါ န ် International IDEA ြှ ကြဘာ အသ ိုက်အဝနေ်းက ို 

ရတာငေ်းဆ ိုလ ိုက်ပါသည။်  

 

International IDEAသည ် မပညရ်ထာငေ်ိုလွှတ်ရတာ်က ိုယ်ောေးမပ ရကာ်ြတီ၊ 

အြျ  ေးသာေးညညီွတ်ရ ေးအေ ိုေး ၊ အြျ  ေးသာေးညညီွတရ် ေးအတ ိုငပ်ငြ်ံရကာငေီ်တ ို  နငှ  ် ထ ရတွွဲ့ဆက်ဆ ံ

လ ိုရသာ ဆနဒတ ိုေးြွာ်းလာသည  ် န ိုငင်တံကာအသ ိုက်အဝနေ်းက ို ကက  ဆ ိုဖပီေး ဖက်ဒ ယ်ဒြီ ိုကရ ေီ 

ပဋ ညာဉပါ အရမြြံြူြျာေးက ို အရမြြံ၍ ဒြီ ိုကရ ေီမပနလ်ညထ်ရူထာင ်န ်

၎ငေ်းတ ို  ၏ကက  ေးပြ်ေးအာေးထိုတ်ြှုြျာေးက ို အမပည အ်ဝ ရထာက်ြံအာေးရပေး န ်အမြာေးန ိုငင်ြံျာေးအာေးလညေ်း 

တ ိုက်တွနေ်းလ ိုက်ပါသည။် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံအနာဂတက် ို မပညသ်ြူျာေး၏တ ာေးဝငက် ိုယ်ောေးလယှ်ြျာေး 

ကသာ ဆံိုေးမဖတ်န ိုငြ်ညမ်ဖေ်ဖပီေး ကိုလသြဂဂပဋ ညာဉောတြ်ေးတငွ ် အာြြံထာေးသည အ်တ ိုငေ်း 

န ိုငင်တံကာအသ ိုက်အဝနေ်းကလညေ်း ထ ိုဆနဒက ိုရလေးောေးလ ိုက်နာ ြညမ်ဖေ်သည။်  


