
သို႔ 
        
 ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့သနး့ေရႊ 
 ဥကၑဌ 
 ႏုိငးငဵေတားေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငံး ဖျဵ႔ၿဖဳိ့ေရ့ေကာငးစီ     
 ေန်ပညးေတား       
                       ရကးစျဲ - ဿွွ၉၊ ႏုိးွငးဘာလ၊ ဿ၈ရကး။ 
 

အေၾကာငး့အရာ။            ။ ်မနးမာႏုိငးငဵအေပၐအေရ့ယူပိတးဆို႔ထာ့မႈမ္ာ့                                           
႐ုပးသိမး့ေရ့ႏြငံးပါတးသကးေသာကိစၥ။ 

 
 (ှ) ်မနးမာႏုိးငးငဵလျတးလပးေရ့ရရြိၿပီ့သညးံ အခ္ိနးမြ စ၍ ်မနးမာႏုိးငးငဵ်ပညးသူတစးရပးလဵု့ စညး့လဵု့  
ညီညျတး ေရ့ၿပိဳကျဲခဲံရာမြ အလျနးနာက္ညး့မႏြစးၿမိဳ ႕ဖျယးရာ်ပညးတျငး့စစး်ဖစးခဲံရာ ယေန႔်မနးမာႏုိငးငဵ အေ်ခ 
အေနကို ဓမၼဒိဌာနးက္က္ သဵု့သပးၾကညးံ႐ႈလြ္ငး  အဖကးဖကးမြယုိ့ယျငး့နိမးံက္လ္ကး၊ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈအနိမးံက္ ဆဵု့ႏုိငးငဵ 
အ်ဖစးမြ ႐ုနး့မထျကးႏုိငးေသ့သညးကို ထငးထငးရြာ့ရြာ့ေတျ႔ႏုိငးမညး ်ဖစးပါသညး။ 
 (ဿ) ယငး့သို႔ေသာ အေ်ခအေနမြ လျတးေ်မာကးႏုိငးရနးႏြငံး ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကး၍ စစးမြနးေသာ ဒီ မုိကေရစီ 
ႏုိငးငဵ ထူေထာငးေရ့အတျကး တစးခုတညး့ေသာနညး့လမး့မြာ “အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့ ” 
“အမ္ဳိ့သာ့ ညီညျတးေရ့”ကို အ်မနးဆဵု့မ်ဖစးမေနတညးေဆာကးရနး်ဖစးသညးဟု ႏုိငးငဵေတားေအ့ခ္မး့သာယာ 
ေရ့ႏြငံး ဖျဵဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီအေနႏြငံးလညး့ အေလ့ထာ့ယဵုၾကညးသညးကို ၁ငး့၏ႏုိးငးငဵေရ့ဦ့တညးခ္ကး(၁) 
ရပးတျငး ေအာကးပါအတိုငး့ ထငးထငးရြာ့ရြာ့ေဖား်ပထာ့သညးကို ေတျ႔ရြိရပါသညး။  

“ႏုိးငးငဵေတားတညးၿငိမးေရ့၊ ရပးရျာေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငံး တရာ့ဥပေဒ  
စုိ့မုိ့ေရ့၊ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးစညး့လဵု့ညီညျတးေရ့“ ဟု ပါရြိပါသညး။ 

 (၀) က္ေနားတို႔ သကးႀကီ့ရျယးအုိႏုိငးငဵေရ့လုပးေဖား ကိုငးဖကးမ္ာ့ကလညး့ က္ေနားတို႔ ်ဖတးသနး့  
ေတျ႔ႀကဳဵကိုယးတိုငးဆငးႏႊခဲဲံသညးံ တိုကးပျဲသငးခနး့စာမ္ာ့အရ လျနးခဲံေသာ ှ၉၉၂ခုႏြစး ႏုိး ွငးဘာလ ဿ၁ရကး 
ေန႔စျဲ် ဖငးံ ႏုိးငးငဵေတားေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငံး ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးသို႔ လိပးမူ၍ 
ပနးၾကာ့စာတစးေစာငး ေပ့ပုိ႔ခဲံရာ၌ ေအာကးပါအတိုငး့ ေမတၱာရပးခဵပနးၾကာ့ခဲံပါသညး။  

(ှ) ရရြိၿပီ့ေသာ ်မနးမာႏုိးငးငဵလျတးလပးေရ့ မဆဵု့႐ႈဵ့ေစေရ့ႏြငံး ၿငိမး့ခ္မး့သာယာေသာ 
ဒီမုိကေရစီက္ေသာ၊ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးေသာႏုိငးငဵသစးႀကီ့ တညးေဆာကးေရ့အတျကး၎၊  
(ဿ) တစးတိုငး့တစး်ပညးလဵု့ ရဟနး့ရြငးလူ်ပညးသူတစးရပးလဵု့ ေသျ့ စညး့ညီညျတးေရ့ 
အတျကး ေဆာငးရျကးသျာ့မညးဟု၎၊  
(၀) ယေန႔်မနးမာႏုိးငးငဵလကးရြိ အေ်ခအေနမြာ “တစးမ္ဳိ့သာ့လဵု့ေသျ့ စညး့ ညီညျတးေရ့  

တညးေဆာကးရနး အလိုအပးဆဵု့အေ်ခအေန်ဖစးေနပါသညး” ဟု၎ ေဖား်ပခဲံပါသညး။ 
  အလာ့တူပငး ှ၉၉၉ခုႏြစး၊ ဇနးန ွါရီလ ှ၇ရကးေန႔စျဲ် ဖငးံ အမ္ဳိ့သာ့ ် ပနးလညးသငးံ်မတး 
ေရ့အတျကး အႀကဵ်ပဳစာတမး့တစးေစာငးကုိ ေရ့သာ့ကာ ႏုိငးငဵေတားေအ့ခ္မး့  သာယာေရ့ႏြငးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့  
ေကာငးစီသို႔ ၎၊ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးသို ႔၎ ေပ့ပုိ႔ခဲံရာ ယငး့စာတမး့၌ ကၽျဳ ႏုးပးတို႔၏ ရညးရျယးခ္ကး 
ဟူေသာ ေခါငး့စဥးေအာကးတျငး ေအာကးပါအတိုငး့ေဖား်ပခဲံပါသညး။  
  (ှ) အမ္ဳိ့သာ့ေသျ့ စညး့ညီညျတးေရ့တညးေဆာကးရနး၊ 
  (ဿ) လျတးလပးေရ့ႏြငးံ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာကုိထိနး့သိမး့ ကာကျယးရနး၊  
  (၀) ၿငိမး့ခ္မး့ေသာ ဒီမုိကေရစီက္ေသာ ်ပညးေထာငးစုႀကီ့တညးေဆာကးရနး ဟု 
ေဖား်ပခဲံပါသညး။ 
 



 ဆကးလကး၍လညး့ က္ေနားတို႔စတငးအႀကဵ်ပဳခဲံသညးံ ှ၉၉၂ခုမြ ယေန႔အထိ ှ၁ႏြစးတိုငးတိုငး 
အဆိုပါသေဘာထာ့အတိုငး့ အႀကိမးႀကိမးအႀကဵေပ့ပနးၾကာ့ ေမတၱာရပးခဵခဲံပါသညး။  
 က္ေနားတို႔ အႀကဵ်ပဳခဲံခ္ကးမ္ာ့မြာ ရကးရြညးလမ္ာ့စျာ အေၾကာငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေၾကာငးံ အေကာငးအထညး  
မေဖားႏုိးငးခဲံေသားလညး့ ဿွွ၉ခုႏြစး၊ ႏုိး ွငးဘာလ ှှရကးေန႔စျဲ် ဖငးံ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ ႔ခ္ဳပး 
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ေဒၐေအာငးဆနး့စုၾကညးကိုယးတိုငး လကးမြတးေရ့ထို့၍ ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ ႀကီ့ထဵ 
လိပးမူ၍ေပ့ပုိ႔ေသာစာတျငး “်မနးမာႏုိးငးငဵအေပၐ အေရ့ယူပိတးဆို႔ထာ့မႈမ္ာ့ကို ႐ုပးသိမး့ေရ့” ႏြငးံ ပတးသကး၍  
ေပ့ပုိ႔ေသာစာတျငး ေအာကးပါ အတိုငး့ ေဖား်ပပါရြိသညးကို ေတျ႔ရပါသညး။  
 အပုိဒး(ဿ) “်မနးမာႏုိးငးငဵအေပၐ ခ္မြတးခဲံေသာ အေရ့ယူပိတးဆို႔မႈမ္ာ့ကုိ ဖယးရြာ့ေရ့ အတျကး 
ကၽျနးမအေန်ဖငးံ ႏုိငးငဵေတားေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငံး ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးလိုေၾကာငး့ ” 
ဟူ၍၎၊ 
 အပုိဒး(၀) “ႏုိငးငဵေတားအတျကး အက္ဳိ့ရြိမညးံလုပးငနး့မ္ာ့ကိုလညး့ ကၽျနးမအေန်ဖငးံ ႏုိငးငဵေတား  
ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငံး ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီႏြငံး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးႏုိငးလိမးံမညး ဟု ေမြ္ားလငးံပါ သညး။” 
ဟုေဖား်ပသညးကို ေတျ႔လိုကးရ ဖတးလိုကးရေသာအခါ က္ေနားတို႔ တိုငး့်ပညးတျငး လျတးလပးေရ့ရၿပီ့ စ အခ္ိနး  
မြစ၍ ႏုိငးငဵေရ့သေဘာထာ့ကျဲလျဲမႈမ္ာ့မြ အေ်ခခဵကာ နယးခ္႕ဲသမာ့တို႔ကို အတူလကးတျဲ၍ အသကးေပ့  
တိုကးခုိကးခဲံသူမ္ာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့ ဂုိဏး့ဂဏ ွါဒ၊ အတၱ ွါဒတညး့ဟူေသာ မာနးမာနတို႔၏ လႊမး့မုိ့မႈကုိ 
မလျနးဆနးခဵႏုိငးခဲံၾကသ်ဖငးံ အမ္ဳိ့သာ့ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့မ္ာ့ (အာဇာနညး ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့မ္ာ့) အသကးေပ့ 
တညးေဆာကးခဲံသညးံ အမ္ဳိ့သာ့ညီညျတးေရ့ၿပိဳကျဲကာ ႏုိငးငဵေတား၏ အေ်ခအေန အဖကးဖကးမြယုိယျငး့  
မႈမ္ာ့အာ့လဵု့ အဆဵု့သတးေတာံမညးံ လမး့စေပၐလာခဲံၿပီဟု က္ေနားတို႔ ယူဆမိပါသညး။ 
   

ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ခငးဗ္ာ့  -  
 
 ကမၻာႀကီ့၏ လကးရြိအေ်ခအေနမြာ ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့သိရြိထာ့ၿပီ့်ဖစးသညးံအတိုငး့ 

- ႏုိငးငဵႀကီ့ငယးအာ့လဵု့ စီ့ပျာ့ပ္ကးကပးဒဏးကို အလူ့အလခဲဵေနရရာ ယခုတိုငး 
နလနးမထူႏုိငးၾကေသ့်ခငး့  

- ႏုိငးငဵႀကီ့အခ္ဳိ႕တို႔၏ လကးနကးၿပိဳငးဆိုငးမႈ စစးေအ့တိုကးပျဲ် ပငး့ထနးလာ ေန်ခငး့၊  
- အစျနး့ေရာကး ွါဒသမာ့မ္ာ့၏ အၾကမး့ဖကးမႈအႏၱရာယးတစးေန႔တ်ခာ့ ႀကီ့ မာ့ 

လာ်ခငး့၊ 
- အႏု်မဴအႏၱရာယး၏ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈခဵေနၾကရ်ခငး့ စသညးတို႔ေၾကာငးံ  

တတိယကမၻာစစး၏ အႏၱရာယးသညး ေအ့ခ္မး့စျာေနလိုေသာ က္ေနားတို႔်ပညးသူ တစးရပးလဵု့အာ့ 
ၿခိမး့ေ်ခာကးလြ္ကးရြိသညးဟု ယူဆမိပါသညး။  
 ယငး့ကဲံသို႔ေသာ အေ်ခအေနအရပးရပးတျငး ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးံ မိ နး႔ချနး့အသီ့သီ့၌ 
လညး့ “အမ္ဳိ့သာ့ညီညျတးေရ့အေရ့ႀကီ့ပု”ဵ ဆိုသညးံ စကာ့ရပး မ်ပတးပါရြိခဲံသလို အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔  
ခ္ဳပး ၈၉ႀကိမးေ်မာကး အမ္ဳိ့သာ့ေန႔ ေၾကာညာခ္ကးတျငးလညး့ “တိုငး့်ပညးႏြငံး ်ပညးသူလူထုအက္ဳိ့စီ့ပျာ  ့ ကို 
ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး အမ္ဳိ့သာ့ညီညျတးေရ့ကို တညးေဆာ ကးၾကရမညး” ဟုေဖား်ပထာ့ၿပီ့ ဥကၑဌႀကီ့ထဵသို႔ 
ေဒၐေအာငးဆနး့စုၾကညး ေပ့စာတျငး  “တိုငး့်ပညးႏြငးံ ်ပညးသူလူထုအက္ဳိ့ရြိမညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကိုလညး့ ႏုိငးငဵ  
ေတားေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီႏြငံးအတူပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးလိုေၾကာငး”့ ေဖား်ပထာ့ပါသညး။ 
ထို႔အတူ ် ပညးသူတစးရပးလဵု့ကလညး့ ႏြစးရြညးလမ္ာ့ ႏုိငးငဵကုိဦ့ေဆာငးခဲံၾကသညးံ မညးသညးံေခါငး့ေဆာငး  
တစးေယာကးကမြ မတညးေဆာကးႏုိငးခဲံသညးံ “အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ”့ တစးနညး့အာ့်ဖငးံ “အမ္ဳိ့ 
သာ့ ညီညျတးေရ ”့ တညးေဆာကးႏုိငးေတာံမညး၊ စစးမဲံေဘ့အႏၱရာယးအသျယးသျယးတို႔မြ၎ အၾကပးအတညး့  
ေပါငး့စုဵ တို႔မြ၎ ညီညျတးေရ့လကးနကးႏြငးံ ခုခဵၿဖိဳချငး့ႏုိငးေတာံမညး။ ငါတို႔်မနးမာႏုိငးငဵေခတး ဆနး့ ခ္ိနးေရာကး 
ေတာံမညးဟု ွမး့ေ်မာကးွမး့သာရြိေနၾကပါသညး။ ဤသို႔ေသာ ဆႏၵႏြငးံ ်ပညးသူ႕သေဘာထာ့ကို ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ  ့
ႀကီ့ကိုယးတိုငးဦ့ေဆာငးကာ ပတးသကးသူအာ့လဵု့ႏြငံး ဗုဒၶ်မတးစျာဘုရာ့၏ အဆဵု့အမႏြငံး အည ီ အတိတးကို 



သငးပုနး့ေခ္၊ ခႏၲီတရာ့လကးကိုငးထာ့၍ ေမတၱာတရာ့ေရြ့႐ႈကာ အ်မနးဆဵု့ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့ အမ္ဳိ့သာ့  
ညီညျတးေရ့ အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့တို ႔ကို ႀကိဳ့ ပမး့ေပ့ပါရနး ႏုိငးငဵေတားႏြငးံ အာ့လဵု့ေသာ 
ဆငး့ရခဲ္မး့သာမေရျ့ ၊ အယုတးအလတး အ်မတးမေရျ့  ညီညျတးေရ့ကို အာသာင မး့ငမး  ့ ေတာငးတံေနၾကသညးံ 
်ပညးသူမ္ာ့၏ ကိုယးစာ့ေမတၱာရပးခဵလိုပါသညး။ 
 ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ခငးဗ္ာ့ -  

က္ေနားတို႔သညး အသကးအရျယးႀကီ့ရငးံေနၾကပါၿပီ။ ေ သမငး့ထဵ ေ်ခတစးဖကးလြမး့ေန  
သူမ္ာ့လညး့ ်ဖစးပါသညး။ “တို႔တစးေတျ ညီညျတးေရ့ရခဲံလြ္ငး ” ဟူေသာ ခဵစာ့ခ္ကး်ဖငးံသာ 
ဤစာကိုေရ့သာ့ေပ့ပုိ ႔်ခငး့်ဖစးပါသညး။ 

ဥကၑဌႀကီ့သညး ႏုိငးငဵေတားကို ဦ့ေဆာငးေနသူတစးေယာကးအ်ဖစး ဂါရွတရာ့ “ဂုဏွုတိၱ” 
ထာ့၍ ႏုိငးငဵအက္ဳိ့ေရြ့႐ႈကာ မိမိတို႔ ဥာဏးမီသေလာကး ေရ့သာ့တငး်ပရ်ခငး့ကုိ ချငံးလႊတးေစ  
လိုပါသညး။  

 
  “က္နး့မာခ္မး့သာၾကပါေစ” 
 
     (သခငးသိနး့ေဖ) 
   (ွါရငးံႏုိငးငဵေရ့လုပးေဖားကိုငးဖကးမ္ာ့ ကိုယးစာ )့ 

    


