
မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ ကိုလသြဂ္ဂလ ူ့အခငွ ်အရ ေးရကာက်စီ (UNHRC) အမြြဲတြ်ေးက ိုယ်စာေးလယ်ှြှ အာဏာသ ြ်ေး 

စစ်တပ်နငှ ် ြ ပ်တညပ်ြဲ မပည်သ ြ ာေးနငှ ်အတ  ပတ်ည ်န် 

၂၀၂၁ ခိုနှစ် ရေရော်ဝါ လီ ၁၉  ကရ်နေ့ 

လ ူ့အခွင ်အရ ေးရကာင်စီ (HRC) (၂၉) ကက ြ်ရမြာက်အထ ေးအစည်ေးအရဝေးတငွ် မြနြ်ာန ိုငင်ံ၏ ကိုလသြမဂ္ အမြြဲတြ်ေး 

က ိုယ်စာေးလှယဦ်ေးမြင ်သ တငမ်ပခ က်က ို က င်လ ူ့အခွင အ်ရ ေးအေွြဲွဲ့ (KHRG) ြှ မပင်ေးထနစ်ွာရှုတ်ခ ပါသည။် ဦေးမြင ်သ  

ြှ အာဏာသ ြ်ေးစစတ်ပ်နငှ  ် ြ ပ်တည်ပြဲ မြနြ်ာမပညသ် ြ ာေးနှင ်အတ  ပ်တည် န ် က င်လ ူ့အခငွ ်အရ ေးအေွြဲွဲ့ြှ 

ရတာင်ေးဆ ိုပါသည။် 

ရေရော်ဝါ လီ ၁  ကရ်နေ့တငွ်စစတ်ပ်အာဏာသ ြ်ေးြှုမေစ်ခြဲ မပေီးသည ရ်နောက် ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ရေရော်ဝါ လီ ၁၂  ကရ်နေ့ 

တွင ် ထ ိုအစည်ေးအရဝေးက ိုက င်ေးပခြဲ မခင်ေးမေစ်သည။် လ ူ့အခငွ ်အရ ေးရကာင်စီ၏ တင်မပခ က်ြှာ ငှ်ေးလင်ေးမပတ်သာေး 

ပါသည်။ စစအ်ာဏာသ ြ်ေးြှုသည် ဒီြ ိုကရ စကီ ိုမခ ြ်ေးရမခာက်ြှုမေစရ်စမပေီး လ ူ့အခငွ ်အရ ေးအရပေါ် ဆ ိုေးက   ေးသက ်

ရ ာက်ြှု ှ ရစသည်။ စစအ်ာဏာသ ြ်ေးြှုမေစ်မပီေးရနောက ် လ ူ့အခွင ်အရ ေးအရပေါ် ဆ ိုေးက   ေးသက်ရ ာက်ြှုြ ာေးသည် 

မေစရ်ပေါ်ရနမပမီေစ်သည်။ ဤအစည်ေးအရဝေးက ို တတ်ရ ာက်လာကကရသာ က ိုယ်စာေးလှယ်အာေးလံိုေးနီေးပါေးြှ အာဏာေီ 

ဆနရ် ေးအကကြ်ေးြေက်လ ထိုလှုပ် ှာေးြှု (CDM) အရပေါ် အကကြ်ေးေက်နှ ြ်နှင်ေးြှုြ ာေးက ို ရှုတ်ခ ခြဲ ကကသည်။ စစ်အာဏာ 

သ ြ်ေးြှုအရပေါ် လ ူ့အခငွ ်အရ ေးရကာင်စီ၏ရှုတ်ခ ြှုက ိုအတည်မပ ရသာအာေးမေင ် ဆံိုေးမေတ်ခ က်အြှတ် A/HRC/S-

29/L.1 က ိုထိုတ်မပန်ခြဲ သည။် ထ ိုဆံိုေးမေတ်ခ က်ထြဲတွင် ဒီြ ိုကရ စအီစ ိုေး က ို အာဏာ မပန်လ ြဲရပေး န၊် စစတ်ပ်ြှဆနဒမပ 

သ ြ ာေးက ိုအကကြ်ေးြေက် နန်ငှ ်လ ူ့အခွင အ်ရ ေးက ိုရလေးစာေး နတ် ိုေ့ပါဝင်သည။် 

သ ိုေ့ရသာ်လည်ေး ဦေးမြင ်သ ြှလ ူ့အခွင ်အရ ေးရကာင်စီ၏ရ ွှဲ့ရြှာက်တငွ် စစ်တပ်၏လိုပ် ပ်ြ ာေးသည် လ ိုအပ်ခ က်အ  

မေစ်ရကကာင်ေးနငှ ် တ ာေးဝငရ်ကကာင်ေးဆ ိုကာ ကာကယွ်ရမပာဆ ိုရပေးခြဲ သည်။ ဦေးမြင ်သ ြှ “ရ  ေးရကာက်ပွြဲအမပီေး ြြဲြသြာ 

ြှုြ ာေးနှင ် ရနောက်ဆက်တွြဲရှုပ်ရထွေးြှုအရမခအရနြ ာေးရကကာင ် တပ်ြရတာ်ြှေွြဲွဲ့စည်ေးပံိုအရမခခဥံပရဒနှင အ်ညီ န ိုင်ငံ၏ 

တာဝနက် ိုယ  မခင်ေးမေစ် ရကကာင်ေး” ဆ ိုခြဲ ပါသည်။ 

ထ ိုစပ်ွစွြဲခ က်ြ ာေးသည် အရမခအမြစြ် ှ သည ်အမပင် န ိုင်ငကံ ိုအရ ေးရပေါ်အရမခအရနရကကညာမပေီး စစအ်စ ိုေး ေွြဲွဲ့စည်ေး  

ရလာက်သည ် အရမခအရနြဟိုတ်ပါ။ မြနြ်ာန ိုင်ငံသည ် စစ်အာဏာ ငှ်အိုပ်ခ  ပြ်ှုက ို ယခငက်တည်ေးကကကံ ရတွွဲ့ခံ 

စာေးလာခြဲ  မပီေး ဒီြ ိုကရ ေးစီအသွင်သ ိုေ့ က ေးရမပာင်ေး န် လတတ်ရလာတွင် အစမပ ရံိုြျှသာ ှ ရသေးသည်။ အာဏာ ငှ်စ 

နစ်က ိုေ ကသ် ြ်ေးမခင်ေးသည် ရ ွှဲ့သ ိုေ့ဆက်လှြ်ေးန ိုင် နအ်တကွ် တစ်ခိုတည်ေးရသာရမခလှြ်ေးမေစပ်ါသည်။ ထ ိုေ့ရကကာင ်  

မြနြ်ာန ိုငင်ံ၏ကိုလသြဂ္ဂအမြြဲတြ်ေးက ိုယစ်ာေးလှယ်ြှ ရမပာဆ ိုတင်မပခ ကြ် ာေးသည် ဒြီ ိုကရ စီအသွင်က ေးရမပာင်ေး 

ရ ေးသ ိုေ့ရ ွှဲ့ဆက် န် ြှနက်နသ်ည ်အကကံမပ ခ က်ြဟိုတ်သည ်အရပေါ် KHRG ြှ အဆ ိုပါအကကံမပ ခ ကအ်ာေး မပင်ေးထန် 

စွာ ရှုပ်ခ ပါသည။် 

 ဦေးမြင ်သ ြှ တပ်ြရတာ်သည် “န ိုင်ငံ၏ဒီြ ိုကရ စီအက ေးအရမပာင်ေးက ို ြရနေှာင ် ရနှေးရစခ ငပ်ါ” ဟိုဆ ိုခြဲ သည်။ ထ ိုရမပာ 

ကကာေးခ ကက် ို က င်လ ူ့အခွင အ်ရ ေးအေွြဲွဲ့ြှ အလွနရ်နောကက် ရနမပဟီို မပန်လညတ်ိုနေ့်မပန်လ ိုပါသည်။ စစ်အာဏာ 



သ ြ်ေးမခင်ေးနှင ် မပည်သ ြ ာေးအရပေါ်အကကြ်ေးေက်ြှုြ ာေးသည် န ိုင်ငံ၏ဒီြ ိုကရ စ ီ အရမပာင်ေးအလြဲက ို  ပ်ပစ်လ ိုကမ်ခင်ေး 

မေစသ်ည်။ စစတ်ပ်၏လိုပ်ရဆာင်ြှုသည် နစှ် ှည်လြ ာေးကက  ေးစာေးလာခြဲ   ရသာ ဒီြ ိုကရ စအီသွင်က ေးရမပာင်ေးြှုနှင ် 

မင ြ်ေးခ ြ်ေးရ ေးလိုပ်ငန်ေးတ ိုေ့၏ ရ ွှဲ့ဆက်တ ိုေးတကရ်မပာင်ေးလြဲြှုြ ာေးက ို မခ ြ်ေးရမခာကရ်နသည။် 

ဦေးမြင ်သ ြှ န ိုင်ငတံကာအသ ိုက်အဝ ိုင်ေးတ ိုေ့နှင ်လက်တွြဲသွာေး နန်ှင ် န ိုင်ငတံကာ လ ူ့အခငွ ်အရ ေးစာခ  ပ်ြ ာေးက ိုထ န်ေး 

သ ြ်ေးရစာင ရ် ာှက်သွာေးြညဟ်ို ကတ မပ ခြဲ ပါသည်။ ဦေးမြင ်သ ြှဆကလ်ကမ်ပေီး “မြန်ြာန ိုင်ငတံွင်မေစ်ရပေါ်ရနရသာအ 

ရမခအရနြ ာေးက ိုပ ိုနောေးလညရ်ပေး နန်ှင ် န ိုင်ငတံကာအသ ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးြှ အမပ သရ ာရဆာငရ်သာထ ရတွွဲ့ဆက်ဆံြှု 

နှင ် ပ ေးရပါင်ေးရဆာင်  ကြ်ှုြ ာေးမပ လိုပ် န်” ရတာင်ေးဆ ိုခြဲ သည်။ ဤရတာင်ေးဆ ိုြှုသည် န ိုင်ငတံကာစံခ  န်စညံ န်ေးနှင ်အ 

ည ီ ဒီြ ိုကရ စနီငှ ် လ ူ့အခွင အ်ရ ေးက ို ရလေးစာေးလ ိုကန်ောြည အ်စာေး န ိုငင်ံတကာအသ ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးြှ စစအ်ာဏာ ငှ်နငှ ် 

ပ ေးရပါင်ေးလိုပ်ရဆာင် န် ဦေးမြင ်သ ြှ ရတာင်ေးဆ ိုလ ိုကမ်ခင်ေးမေစ်သည်။ 

လ ူ့အခွင ်အရ ေးဆ ိုင် ာလကရ်ထာက်ရကာ်ြ ှင်နော Nada Al-Nashif ြှ “မြန်ြာမပည်သ ြ ာေး၏ တ ာေးြျှတြှု၊ မင ြ်ေး 

ခ ြ်ေးရ ေး၊ ဒီြ ိုကရ စပီ ေးရပါင်ေးပါဝင်ခွင ်၊ ပိုဂ္ဂလ ကလံိုခခံ ရ ေး နှင ်မင ြ်ေးခ ြ်ေးရသာ၊ ရ  ှဉ်တည်တံ ရသာ၊ လ တ ိုင်ေးပါဝင် 

ခွင  ်ှ ရသာေံွွဲ့မေ  ေးရ ေး  ှ ရ ေးတ ိုေ့အတွက ် ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့ရထာက်ခ ံ အာေးရပေးရနရကကာင်ေး ရမပာကကာေးလ ိုပါတယ်။” ဟိုရမပာ 

ကကာေးကာ အထ ေးအစည်ေးအရဝေးက ို စတင်ခြဲ သည်။ 

ဦေးမြင ်သ ြှ ဒီြ ိုကရ စနီည်ေးလြ်ေးက ရ  ေးရကာကတ်င်ရမြ ာက်ထာေးရသာအစ ိုေး နငှ ်န ိုင်ငသံာေးြ ာေးက ို ြှန်ကန်စွာက ိုယ ်

စာေးမပ  န ်ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့ြှရတာင်ေးဆ ိုပါသည်။ ဤကြဲ သ ိုေ့မပ လိုပ် န်အတကွ် တပ်ြရတာ်၏လိုပ်ရဆာင်ခ က်က ို ကာကွယ် 

ရမပာဆ ိုရပေးြည ်အစာေး စစ်အာဏာသ ြ်ေးြှုက ိုရှုတခ် ရသာ န ိုင်ငတံကာအသ ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးနှင အ်တ  ပ်တည်မပေီး အာဏာေီ 

ဆနရ် ေးအကကြ်ေးြေက်လ ထိုလှုပ် ှာေးြှု (CDM) က ို ရထာက်ခအံာေးရပေး န ်လ ိုအပ်သည။် 

 

ဆက်သွယ် န ်

ရနော်ထ ေးထ ေး - +66 (0) 87-205-1856 
ရစာနနဒဆ ေး - +66 (0) 811- 297- 564 


