မြန်ြာနင
ို ်ငံ၏ ကိုလသြဂ္ဂလူ့အခွင်အရ ေးရကာက်စီ (UNHRC) အမြြဲတြ်ေးကယ
ို ်စာေးလှယ်ြှ အာဏာသြ်ေး
စစ်တပ်နင
ှ ် ြ ပ်တည်ပြဲ မပည်သြ ာေးနှင်အတ ပ်တည် န်
၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် ရေရော်ဝါ လ
ီ ၁၉ က်ရနေ့
လူ့အခွင်အရ ေးရကာင်စီ (HRC) (၂၉) ကကြ်ရမြာက်အထေးအစည်ေးအရဝေးတွင် မြန်ြာနင
ို င
် ံ၏ ကိုလသြမဂ္ အမြြဲတြ်ေး
ကိုယ်စာေးလှယဦ
် ေးမြင်သတင်မပခ က်ကို က င်လူ့အခွငအ
် ရ ေးအေွြဲွဲ့ (KHRG) ြှ မပင်ေးထန်စွာရှုတ်ခ ပါသည်။ ဦေးမြင်သ
ြှ အာဏာသြ်ေးစစ်တပ်နင
ှ ် ြ ပ်တည်ပြဲ မြန်ြာမပည်သြ ာေးနှင်အတ ပ်တည် န် က င်လူ့အခွင်အရ ေးအေွြဲွဲ့ြှ
ရတာင်ေးဆပ
ို ါသည်။
ရေရော်ဝါ လ
ီ ၁ က်ရနေ့တင
ွ ်စစ်တပ်အာဏာသြ်ေးြှုမေစ်ခမပီ
ြဲ ေးသညရ
် နောက် ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ရေရော်ဝါ လ
ီ ၁၂

က်ရနေ့

တွင် ထိုအစည်ေးအရဝေးကက
ို င်ေးပခြဲမခင်ေးမေစ်သည်။ လူ့အခွင်အရ ေးရကာင်စီ၏ တင်မပခ က်ြှာ င
ှ ်ေးလင်ေးမပတ်သာေး
ပါသည်။ စစ်အာဏာသြ်ေးြှုသည် ဒီြက
ို ရ စီကိုမခြ်ေးရမခာက်ြှုမေစ်ရစမပီေး လူ့အခွင်အရ ေးအရပေါ် ဆိုေးက ေးသက်
ရ ာက်ြှု ရစသည်
ှ
။

စစ်အာဏာသြ်ေးြှုမေစ်မပီေးရနောက် လူ့အခွင်အရ ေးအရပေါ်

ဆိုေးက ေးသက်ရ ာက်ြှုြ ာေးသည်

မေစ်ရပေါ်ရနမပီမေစ်သည်။ ဤအစည်ေးအရဝေးကို တတ်ရ ာက်လာကကရသာ ကယ
ို ်စာေးလှယ်အာေးလံိုေးနီေးပါေးြှ အာဏာေီ
ဆန်ရ ေးအကကြ်ေးြေက်လထိုလှုပ် ှာေးြှု (CDM) အရပေါ် အကကြ်ေးေက်နှြ်နှင်ေးြှုြ ာေးကို ရှုတ်ခ ခြဲကကသည်။ စစ်အာဏာ
သြ်ေးြှုအရပေါ် လူ့အခွင်အရ ေးရကာင်စီ၏ရှုတ်ခ ြှုကိုအတည်မပ ရသာအာေးမေင် ဆံိုေးမေတ်ခ က်အြှတ် A/HRC/S29/L.1 ကထ
ို တ
ို ်မပန်ခသည်
ြဲ
။ ထိုဆံိုေးမေတ်ခ က်ထတ
ြဲ ွင် ဒီြက
ို ရ စီအစိုေး ကို အာဏာ မပန်လြဲရပေး န်၊ စစ်တပ်ြှဆနဒမပ
သြ ာေးကိုအကကြ်ေးြေက် န်နင
ှ ်လူ့အခွငအ
် ရ ေးကိုရလေးစာေး န်တပ
ိုေ့ ါဝင်သည်။
သရ
ိုေ့ သာ်လည်ေး ဦေးမြင်သြှလူ့အခွင်အရ ေးရကာင်စီ၏ရ ွဲ့ှ ရြှာက်တင
ွ ် စစ်တပ်၏လိုပ် ပ်ြ ာေးသည် လိုအပ်ခ က်အ
မေစ်ရကကာင်ေးနှင် တ ာေးဝင်ရကကာင်ေးဆိုကာ ကာကွယ်ရမပာဆရ
ို ပေးခြဲသည်။ ဦေးမြင်သြှ “ရ ေးရကာက်ပွြဲအမပီေး ြြဲြသြာ
ြှုြ ာေးနှင် ရနောက်ဆက်တရ
ွြဲ ှုပရ
် ထွေးြှုအရမခအရနြ ာေးရကကာင် တပ်ြရတာ်ြှေွြဲွဲ့စည်ေးပံိုအရမခခံဥပရဒနှငအ
် ညီ နင
ို ်ငံ၏
တာဝန်ကယ
ို
မခင်ေးမေစ် ရကကာင်ေး” ဆိုခြဲပါသည်။
ထိုစပ
ွ ်စခ
ွြဲ က်ြ ာေးသည် အရမခအမြစ်ြ သည
ှ
်အမပင် နင
ို ်ငက
ံ ိုအရ ေးရပေါ်အရမခအရနရကကညာမပီေး စစ်အစိုေး ေွြဲွဲ့စည်ေး
ရလာက်သည် အရမခအရနြဟိုတ်ပါ။ မြန်ြာနင
ို ်ငံသည် စစ်အာဏာ င
ှ ်အိုပ်ခ ပ်ြက
ှု ို ယခင်ကတည်ေးကကကံ ရတွွဲ့ခံ
စာေးလာခြဲ မပီေး ဒီြက
ို ရ ေးစီအသွင်သိုေ့ ကေးရမပာင်ေး န် လတ်တရလာတွင် အစမပ ရံိုြျှသာ ရသေးသည်
ှ
။ အာဏာ င
ှ ်စ
နစ်ကိုေ က်သြ်ေးမခင်ေးသည် ရ ွဲ့ှ သဆ
ိုေ့ က်လှြ်ေးနိုင် န်အတွက် တစ်ခတ
ို ည်ေးရသာရမခလှြ်ေးမေစ်ပါသည်။ ထရ
ိုေ့ ကကာင်
မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ကိုလသြဂ္ဂအမြြဲတြ်ေးကိုယစ
် ာေးလှယ်ြှ ရမပာဆိုတင်မပခ က်ြ ာေးသည် ဒီြိုကရ စီအသွင်ကေးရမပာင်ေး
ရ ေးသရ
ိုေ့ ွဲ့ှ ဆက် န် ြှနက
် န်သည်အကကံမပ ခ က်ြဟိုတ်သည်အရပေါ် KHRG ြှ အဆိုပါအကကံမပ ခ က်အာေး မပင်ေးထန်
စွာ ရှုပ်ခ ပါသည်။
ဦေးမြင်သြှ တပ်ြရတာ်သည် “နိုင်ငံ၏ဒီြက
ို ရ စီအကေးအရမပာင်ေးကို ြရနှောင် ရနှေးရစခ င်ပါ” ဟိုဆိုခြဲသည်။ ထိုရမပာ
ကကာေးခ က်ကို က င်လူ့အခွငအ
် ရ ေးအေွွဲ့ြဲ ြှ အလွနရ
် နောက်က ရနမပီဟို မပန်လည်တိုန်မေ့ ပန်လိုပါသည်။ စစ်အာဏာ

သြ်ေးမခင်ေးနှင် မပည်သြ ာေးအရပေါ်အကကြ်ေးေက်ြှုြ ာေးသည် နိုင်ငံ၏ဒီြက
ို ရ စီ အရမပာင်ေးအလြဲကို

ပ်ပစ်လိုကမ် ခင်ေး

မေစ်သည်။ စစ်တပ်၏လိုပရ
် ဆာင်ြှုသည် နှစ် ှည်လြ ာေးကက ေးစာေးလာခြဲ ရသာ ဒီြက
ို ရ စီအသွင်ကေးရမပာင်ေးြှုနှင်
မငြ်ေးခ ြ်ေးရ ေးလိုပ်ငန်ေးတို၏
ေ့ ရ ွဲ့ှ ဆက်တိုေးတက်ရမပာင်ေးလြဲြြ
ှု ာေးကို မခြ်ေးရမခာက်ရနသည်။
ဦေးမြင်သြှ နင
ို ်ငတ
ံ ကာအသက
ို ်အဝိုင်ေးတန
ိုေ့ ှင်လက်တွြဲသာွ ေး န်နှင် နင
ို ်ငတ
ံ ကာ လူ့အခွင်အရ ေးစာခ ပ်ြ ာေးကထ
ို န်ေး
သြ်ေးရစာငရ
် ာှ က်သွာေးြည်ဟို ကတမပ ခြဲပါသည်။ ဦေးမြင်သြှဆက်လက်မပီေး “မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင်မေစ်ရပေါ်ရနရသာအ
ရမခအရနြ ာေးကိုပိုနောေးလည်ရပေး န်နှင် နိုင်ငတ
ံ ကာအသင
ို ်ေးအဝင
ို ်ေးြှ အမပ သရ

ာရဆာင်ရသာထရတွွဲ့ဆက်ဆြ
ံ ှု

နှင် ပေးရပါင်ေးရဆာင် က်ြှုြ ာေးမပ လိုပ် န်” ရတာင်ေးဆိုခြဲသည်။ ဤရတာင်ေးဆိုြှုသည် နင
ို ်ငတ
ံ ကာစံခ န်စည
ံ န်ေးနှင်အ
ညီ ဒီြက
ို ရ စီနင
ှ ် လူ့အခွငအ
် ရ ေးကို ရလေးစာေးလိုကန
် ောြညအ
် စာေး နိုငင
် ံတကာအသင
ို ်ေးအဝင
ို ်ေးြှ စစ်အာဏာ င
ှ ်နင
ှ ်
ပေးရပါင်ေးလိုပ်ရဆာင် န် ဦေးမြင်သြှ ရတာင်ေးဆိုလိုကမ် ခင်ေးမေစ်သည်။
လူ့အခွင်အရ ေးဆိုင် ာလက်ရထာက်ရကာ်ြ င
ှ ်နော Nada Al-Nashif ြှ “မြန်ြာမပည်သြ ာေး၏ တ ာေးြျှတြှု၊ မငြ်ေး
ခ ြ်ေးရ ေး၊ ဒီြက
ို ရ စီပေးရပါင်ေးပါဝင်ခွင်၊ ပိုဂ္ဂလကလံခို ခံ ရ ေး နှင်မငြ်ေးခ ြ်ေးရသာ၊ ရ
ခွင် ရသာေွ
ှ
ံွဲ့မေ ေးရ ေး

ှဉတ
် ည်တရသာ၊
ံ
လတင
ို ်ေးပါဝင်

ှရ ေးတအ
ိုေ့ တွက် ကျွန်ိုပတ
် ရ
ိုေ့ ထာက်ခံ အာေးရပေးရနရကကာင်ေး ရမပာကကာေးလိုပါတယ်။” ဟိုရမပာ

ကကာေးကာ အထေးအစည်ေးအရဝေးကို စတင်ခြဲသည်။
ဦေးမြင်သြှ ဒီြက
ို ရ စီနည်ေးလြ်ေးက ရ ေးရကာက်တင်ရမြာက်ထာေးရသာအစိုေး နှင်နင
ို ်ငသ
ံ ာေးြ ာေးကို ြှန်ကန်စွာကိုယ်
စာေးမပ န် ကျွန်ိုပတ
် ြ
ိုေ့ ှရတာင်ေးဆိုပါသည်။ ဤကြဲသမိုေ့ ပ လိုပ် န်အတွက် တပ်ြရတာ်၏လိုပရ
် ဆာင်ခ က်ကို ကာကွယ်
ရမပာဆရ
ို ပေးြည်အစာေး စစ်အာဏာသြ်ေးြှုကရ
ို တ
ှု ခ
် ရသာ နင
ို ်ငတ
ံ ကာအသိုင်ေးအဝင
ို ်ေးနှငအ
် တ ပ်တည်မပီေး အာဏာေီ
ဆန်ရ ေးအကကြ်ေးြေက်လထိုလှုပ် ှာေးြှု (CDM) ကို ရထာက်ခအ
ံ ာေးရပေး န် လိုအပ်သည်။

ဆက်သွယ် န်
ရနော်ထေးထေး - +66 (0) 87-205-1856
ရစာနနဒဆေး - +66 (0) 811- 297- 564

