
 

 

ရက်စက် ကကမ််းက ကြုတ်သ ော  စစ်တပ်က ိုယစ်ော ်းလ ှ ယ် ဒို တ ယဗ ိုလ်ခ ြုပ် ကက ်း  န််းလ  ှို င်အ ော ်း 

UNODC ၏  မ ်းယစ်သ  ်းဝ ်းသ ကော ် မရှင် ၆၄  ကက မသ်  မော က် အ စည််းအ သ ဝ်း  ိုို့ ဖ တ်က ကော ်း ခ ဲ့ ည်ဲ့ 

  ို်း  ဖတ်ခ က်က ို   မနမ်ော အ ရပ်ဘ က်လ ထ ိုအ ဖ  ွဲ့အ စည််းမ ော ်း က  ပစ တ် င်ရှိုတခ်  လ ိုက် ည် 

ကုလသမဂ္ဂသည် တရ ားမဝင် မမနမ်  အ ဏ သိမ်ားစစအ်ုပ်စကုို တရ ားဝင်အအ င် လုပ်ရန ်မဟုတ်ဘဲ 

အရပ်သ ားမ  ားကို က ကယွ်အပားအရား ခ က်ခ င်ား အ  င်ရွကရ်မည် 
 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပပြီလ ၂၉ ရက ်
 

မမန်မ အရပ်ဘက်လူထုအဖဲွွဲ့အစည်ား ၄၁၀ ဖဲွွဲ့နှင ် လူပုဂ္ဂိိုလ် ၄ ဦားတိုို့သည ် မူားယစ်အ ားဝ ားနှင်  

ရ ဇဝတ်မှု ုိင်ရ  ကုလသမဂ္ဂရ ုား (UNODC) မှ ဒုတယိ ဗုိလ်ခ ိုပ်ကကြီား သန်ားလိှုငအ် ား ယခုနစှ် ဧပပြီလအတငွ်ား 

က င်ားပခဲ အသ  မူားယစအ် ားဝ ားအက ်မရငှ်၏ ၆၄ ကကိမ်အမမ က် အစည်ားအအဝားသုိို့ ဗြီဒြီယိုမှတစ ်င်   မမနမ် နိငု်င ကို 

ကိုယ်စ ားမပိုခွင် အပားရန ်   ုားမဖတ်ခ ကက်ို မပစတ်င်ရှုတ်ခ သည်။ သူသည် ကအနဒ ၊ အအမရကိန၊် ယူ အကနှင ် 

ဥအရ ပသမဂ္ဂတိုို့က ပိတ ုိ်ို့အအရားယူမခင်ားခ ထ ားရသူ မဖစ်သည်။ UNODC အအနမဖင ် တရ ားမဝင ် အ ဏ သိမ်ား 

စစအ်ုပ်စနုှင်   က်သွယ်မှုမ  ားအ ားလ ုားကို ခ က်ခ င်ား ရပ်တန်ို့ရနန်ှင ် အမ ိိုားသ ားညြီညွတအ်ရားအစိုားရ အ ား မမနမ် မပည်သူ 

လူထုကိ ုကိုယ်စ ားမပိုသည်  တရ ားဝငအ်ုပ်ခ ိုပ်အရားအဖဲွွဲ့အမဖစ် အသိအမတှ်မပိုရန ်အရပ်ဘကလူ်ထုအဖွဲွဲ့အစည်ားမ  ားမှ 

တိုကတ်ွန်ားသည်။ ဗြီယင်နာပမိိုွဲ့တငွ် က င်ားပအသ  ကုလသမဂ္ဂအစည်ားအအဝားသုိို့ စစတ်ပ်ကို မမနမ် နိုငင်  ကိယု်စ ားမပို 

ခွင်  အပားမခင်ားသည် တရ ားမဝင်၊ ရကစ်က်ကကမ်ားကကိုတအ်သ  စစတ်ပ်ကိ ု  က်လက်၍  န်ို့က ငအ်နကကအသ  

မမနမ် မပည်သူလူထု၏ သအဘ  နဒကိ ု သစစ အဖ က်မခင်ားမဖစ်ပပြီား ကုလသမဂ္ဂ ပဋညိ ဉ်စ တမ်ားတွင် မပဋ္ဌ န်ား 

ထ ားသည်  “လူူ့အခွင် အအရားမ  ားနှင်  အအမခခ လွတ်လပ်ခငွ ်မ  ားအတွက် အလားစ ားမှု” ကို မမြှင် တင်၊ အ ားအပားအရား 

တ ဝနက်ို ထမ်ားအ  င်ရမည်  ကလုသမဂ္ဂအဖွဲွဲ့အအပေါ် မပညသူ်မ  ား ထ ားရှိသည်  ယ ကုကညမ်ှုပ  ပုိမုိ ထိခိုက် အစသည်။  
 

မူားယစ်အ ားဝ ား အက ်မရှင်၏ ၆၄ ကကိမ်အမမ က ်အစည်ားအအဝားကို ဩစကတြီားယ ားနိုငင်  ဗြီယင်နာပမိိုွဲ့တငွ် ဧပပြီလ 

၁၂ ရကမှ် ၁၆ ရကအ်နို့အထိ က င်ားပခဲ ပပြီား ယင်ားကို UNODC က စြီစဥက် င်ားပခဲ မခင်ားမဖစသ်ည်။ ၎င်ား နှစ်ပတ်လည် 

ညြီလ ခ သည် ကမ္   မူားယစ်အ ားဝ ား အအမခအအနကို မပန်လည်သ ုားသပ်ရနအ်တကွ ် ကမ္ တစ်ဝှမ်ားမှ ကုလသမဂ္ဂ 

အဖွဲွဲ့ဝင်နိငု်င မ  ားက အိမ်ရငှ်အမဖစ် လကခ် က င်ားပကကမခင်ားမဖစပ်ပြီား  ထုိညြီလ ခ ကုိ ကုလသမဂ္ဂ 

အအထွအထွအတွင်ားအရားမှ ား အန်တိုနြီယိုဂ္တူ ရကစ်၏် မိန်ို့ခွနာ်းမဖင ် ဖွင လှ်စ်ခဲ သည်။ ကုလသမဂ္ဂသည် 

အ ဏ သိမ်ားစစအ်ုပ်စမှု ရက်စက်ကကမ်ားကကိုတ်သည  ် လူသ ားမ ိိုားနွယ်အအပေါ် က  ားလွနအ်သ  ရ ဇဝတ်မှုမ  ား 

က  ားလွန်ခဲ မခင်ားအအပေါ် အအရားယူရန ် ပ က်ကကွ်ခဲ ရ ုမျှမက ယခအုခ တငွ် ကအလားသူငယ်မ  ား အပ အဝင ်

အမပစ်မဲ မပညသူ် ရ နငှ ်ခ ြီ၍ သတ်မဖတ်အနသူမ  ားအ ား တရ ားဝင်အစအရားအတကွ်  စင်မမင် ၊ အခင်ားအက င်ားတစ်ခုပ  

ပ  ပုိားအပားရန ် အ  င်ရကွ်အနသည်။ လူူ့အခငွ် အအရားမ  ားကို အလားစ ားလုိက်နာအရား၊ က ကယွအ်ရားနှင ် ပ  ပုိားမှု အပားအရား 

လုပ်အ  ငရ်မည်  အဖဲွွဲ့အစည်ားကိုယတ်ိငု်က ထုိမျှအထိ လူူ့အခွင် အအရားမ  ားကိ ု အလားစ ားမှု မရှအိကက င်ား 

လုပ်မပလုိက်မခင်ားသည် စတိပ် က်စရ ပင် မဖစသ်ည်။ ရ ဇဝတ်မှု၊ အက င် ပ က်မခစ ားမှုနှင်  အကကမ်ားဖက်မှုကို 

တ ား ြီားရန ် တ ဝနအ်ပန်ငှ်ားခ ထ ားသည်  ကုလသမဂ္ဂအဖွွဲဲ့အစည်ားတစ်ခမှု နိငု်င တက  ရ ဇဝတသ် ား တစဦ်ားအ ား 

ခမ်ားခမ်ားနာားနာား ခ ြီားအမမြှ က်အနမခင်ားမှ  ပုိ၍ပင် တနု်လှုပ်ဖွယ် အက င်ားအနသည်။  
 

ပုိ၍ ုိားရ ွားသည်မှ  ညြီလ ခ က င်ားပခဲ သည ် ဗြီယင်နာပမိိုွဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ် လ ၂၂ ရကအ်နို့တငွ် 

ဒုတယိဗုိလ်ခ ိုပ်ကကြီား သနာ်းလိှုင်အ ား ကနိ်ု့သတအ်သ  အအရားယူအ  င်ရွကခ် က်မ  ား (ပုိင် ုိင်မှုမ  ားကို 

ထုတ်ယူသ ုားစွဲခွင်  ရပ် ုိင်ားမခင်ား နငှ ် ခရြီားသွ ားလ ခွင်  တ ားမမစခ် က)် ၏ တစစ်တိ်တစ်အဒသအမဖစ် အအရားယူ 

ဒဏခ်တ်ခဲ အသ  ဥအရ ပသမဂ္ဂအတငွ်ား တည်ရှိသည်။ သူူ့ကို ဗြီဒြီယိကုွန်ဖရနိ််ု့စ်နည်ားမဖင်  တက်အရ က်ခငွ်  မမပိုခဲ လျှင်  

ဗြီယင်နာပမိိုွဲ့သုိို့ ဝငအ်ရ ကခ်ငွ ်မရဘဲ တ ား ြီားခ ရမည် သူ မဖစ်သည်။ ဤအခ က်မှ  ဥအရ ပသမဂ္ဂ၏ အအရားယူ 

ဒဏခ်တ်မှုမ  ားတငွ်  ုိားရ ွားအသ  အရှ ငတ်ိမ်ားမှုမဖစပ်ပြီား ၎င်ားတိုို့ အအရားယူမှုမ  ား၏ ရည်ရယွ်ခ ကက်ို အ ားနည်ားအစသည။်  
 



 

 

အဖအဖ ်ဝ ရြီလ ၂ ရကအ်နို့ အ ဏ သိမ်ားမှုအပပြီား အနာကတ်စ်ရကတ်ွင် ဒုတယိဗုိလ်ခ ိုပ်ကကြီားသန်ားလိှုင်အ ား 

မမနမ် နိုငင် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ ရခဲ ိုပ်နှင ် မပည်ထဲအရားဝနက်ကြီားဌ န၏ ဒုတယိဝနက်ကြီားအမဖစ ်တရ ားမဝင် အ ဏ သိမ်ားစစ်အုပ်စု 

က ခန်ို့အပခ်ဲ သည်။ မမနမ် နိုငင် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ ရခဲ ိုပ်ရ ထူားမှအန၍ သူသည် ပငိမ်ားခ မ်ားစွ   နဒထုတ်အဖ ်သူမ  ား၊ 

အလုပ်မ င်ား လူထုအ ဏ ဖြီ န်အရားလှုပ်ရှ ားမှုတငွ ် ပ ဝင်သူမ  ားနှင ် အမပစမဲ် မပည်သူမ  ားအအပေါ် အလွနမ်ပင်ားထန် 

 ုိားရ ွားအသ  ရကစ်က်ကကမ်ားကကိုတ်မှုနငှ ် အကကမာ်းဖကမ်ှုမ  ားကို က  ားလွနသ်ည  ်သူ၏ အမိန်ို့အပားကွပ်ကဲမှု အအ ကတ်ွင် 

အမပစမဲ် မပည်သူမ  ားစ ွ သတ်မဖတ်၊ ဖမ်ား ြီား၊ နှိပ်စက်ညြှင်ားပန်ား ခ အနကကရသည်။ ၂၀၂၁ ခနုှစ ်ဧပပြီလ ၂၈ ရကအ်နို့အထိ 

အနည်ား  ုားကအလား ၅၁ ဦား အပ အဝင် မပည်သူ ၇၅၆ ဦား အသတ်ခ ခဲ ရပပြီား မပညသူ်လူထု ၃,၄၄၉ ဦားကိုလည်ား 

ဖမ်ား ြီားထိန်ားသိမ်ား ထ ားသည်။ လူဥြီားအရ ၁,၂၃၇ ကို ဖမ်ားဝရမ်ား ထုတ်ထ ားသည်။ သုိို့အသ  ်အ ဏ သိမ်ားစစအ်ုပ်စုသည် 

ယင်ားတိုို့၏ မအအ င်မမငအ်သ  အ ဏ သိမ်ားမှုကိ ု ရက်စက်ကကမ်ားကကိုတစ်ွ   က်လကက်ကိိုားစ ားအနခ နိတ်ငွ် 

မမနမ် မပည်သူ လူထုကလည်ား စစအ် ဏ ရငှ်မ  ားကိ ု ကလ်က် န်ို့က ငအ်နကကသည်။  
 

ဥအရ ပသမဂ္ဂသ မက အအမရကိန၊် ယအူကနငှ ် ကအနဒ နိငု်င တိုို့က သန်ားလိှုင်အ ား အအရားယူပိတ် ုိို့မှုမ  ား ခ  

မှတထ် ားအသ ်လည်ား ထုိသူကိုမှ UNODC က ယင်ားတိုို့က င်ားပအသ  ညြီလ ခ တငွ် မမနမ် နိငု်င ၏ ကိယု်စ ားမပို 

သူအမဖစ ်ကမ္ သိိုု့ စက ားအမပ ရန ်စငမ်မင် တစ်ခ ုခွင် မပိုအပားအရားကို ရကှ်ဖွယ်လိလိ   ုားမဖတ်ခဲ သည်။  
 

မမနမ် စစတ်ပ်၏ ဇ တ်အကက င်ားစက ားကုိ တရ ားဝင်မဖစအ်အ င် လုပ်သည် အတကွ် UNODC အ ား အဝဖန ်မပစ ်

တင်မခင်ားမှ  ယခုအကကိမ်သည် ပထမ  ုားအကကိမ် မဟတုအ်ပ။  UNODC သည် မမနမ် နိုင်င ၏ အမမတအ်စွန်ားမ  ားအသ  

မူားယစ်အ ားဝ ား အရ င်ားဝယ်မှုတွင် မမနမ် စစ်တပ်နငှ်  အမခ ားအစိုားရ အက  အထ ကအ်နာက်ခ မပိုအသ  အဖွွဲဲ့မ  ား၏ 

ပ ဝင်ပတ်သက်မှုကိ ု မ ကက်ယွ်မပိုသည်  ရညှ်လ  ား၍ မပဿနာရှိခဲ အသ  သမုိင်ားအကက င်ား ရှိသည်။ အထူားသမဖင်  

UNODC က မမနမ် အစိုားရနငှ ် ပူားတွဲထုတ်အဝအသ  နစှ်စဉ ် ဘိန်ားစစတ်မ်ားသည် မမန်မ စစတ်ပ်နှင ် အစိုားရ ထ မှ 

မ က်နှာသ  ရအရားအတွက ် လက်အတွွဲ့မဖစ်ရပ်မှန်မ  ားကို လုိရ  ဲွ၍ မမှန်မကန ် အမပ ထ ားသည် အတွက် မပင်ား 

ထနအ်သ  အဝဖန်မှုမ  ား ခ ခဲ ရသည်။  UNODC ၏ ၂၀၁၃ ခုနစှ် မမနမ်  ဘိန်ားစစတ်မ်ားတွင် ကခ င်မပည်နယ်အတွင်ား 

ဘိန်ားထုတ်လုပ်မှုနှုန်ားသည် ၁၀% က  င်ားသွ ားအကက င်ား အဖ ်မပထ ားအသ ်လည်ား မမနမ် စစ်တပ်၏ ကွပ်ကဲမှုအအ က် 

မှ နယ်မခ ားအစ င် တပ်က ထိန်ားခ ိုပ်သည်  ခ ြီအဖွကို ထည် သွင်ားအဖ ်မပခဲ မခင်ား မရှအိပ။ ယင်ား၏ ၂၀၁၈ ခုနစှ် မမနမ်   

ဘိန်ားစစ်တမ်ားတွင် UNODC သည် အမငင်ားပွ ားဖွယ်၊ မမှန်ကန်အသ  သတင်ားအခ က်အလက်မ  ားကိ ု ထည် သွင်ား 

အစြီရင်ခ ၍ ဘိန်ားစိကု်ပ ိိုားမှု သိပ်သည်ား  အမမင်   ုားသည် တိုင်ားရင်ားသ ားလက်နကက်ိုငအ်တ ်လှနအ်ရားအဖွဲွဲ့မ  ား 

ထိန်ားခ ိုပ်အသ  နယအ်မမမ  ားတွင် မဖစအ်ပေါ်ခဲ အကက င်ား အဖ ်မပခဲ သည်။ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲွဲ့အစည်ားမ  ားနငှ ် 

တိုင်ားရင်ားသ ား လက်နကက်ိုငအ်တ ်လှန်အရားအဖွဲွဲ့အစည်ားမ  ားက မငင်ား ုိခဲ သည်  ထုိအဖ ်မပခ က်မ  ားသည် 

မမနမ် စစတ်ပ်နှင်  အစိုားရတိုို့၏ အတ ထအနအသ  အက င် ပ က်မခစ ားမှုနှင ် မမနမ် နိုင်င အတငွ်ား အမမတ်အစွန်ား 

အမ  ား  ုားအသ  အရ င်ားဝယ်မှုမ  ားထဲမှ တစ်ခတုွင ် ယင်ားတိုို့ အမပစရ်ှမိခင်ားကို ကိုငတ်ွယအ်မဖရှင်ားရမည် အစ ား 

ယင်ားတိုို့သည် မူားယစအ် ားဝ ား တိုက်ဖ ကအ်ရားအ  င်ရကွ်အနသည်  ဥပအဒဘကအ်တ ်သ ားမ  ား မဖစအ်ကက င်ား 

အမပင်ပန်ားလုပ်မပမခင်ားကိ ုတရ ားဝင်မှု ရအစခဲ သည်။  
 

UNODC သည် အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲွဲ့အစည်ားမ  ားက အမမမပင်အအမခအအနကို အမှနတ်ကယ် ထင်ဟပ်ရန ်အတ င်ား 

 ုိမှုမ  ားကို ဂ္ရတုစိုက ် နာားအထ င်ရန် ပ က်ကကွ်ခဲ သည်မှ  ကက မမင် အနပပြီ မဖစသ်ည်။  ယင်ား၏ နှစ်ပတ်လည် 

ညြီလ ခ သုိို့ မမနမ် မပည်သူလူထုအအပေါ် က  ားလွနအ်သ  ရက်စကက်ကမ်ားကကိုတ်မှုအတကွ ် တ ဝနရ်ှိသူ စစအ်ရ ရှကိကြီား 

တစဦ်ားအ ား ဖိတ်ကက ားမခင်ားသည် ကုလသမဂ္ဂပဋညိ ဉ်တွင် ထည် သွင်ားမပဋ္ဌ န်ားထ ားသည်  လူူ့အခွင် အအရား 

တန်ဖုိားမ  ားကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲွဲ့အစည်ားမ  ားအ ားလ ုား ထင်ဟပ်အစရန ် အ  င်ရကွရ် တငွ် ကုလသမဂ္ဂ၏ စနစ် 

ပုိင်ား ုိင်ရ  ပ ကက်ွကမ်ှုကိ ု အဖ ်မပအနသည်  ပ စု ၏ အစတိ်အပုိင်ားတစ်ခ ု မဖစသ်ည်။ ထုိို့အကက င်  အအ က်ပ တိုို့ကို 

အ  င်ရွကရ်န ်ကျွန်ုပ်တိုို့ တိကု်တွန်ားလုိကသ်ည်။ 



 

 

• UNODC သည် တရ ားမဝင် အ ဏ သိမ်ားစစအ်ုပ်စုနှင ်  က်သွယအ်  င်ရွကမ်ှုမ  ား အ ားလ ုားကို ခ က်ခ င်ား 

ရပ်တန်ို့ရနန်ငှ ် အမ ိိုားသ ားညြီညတွ်အရားအစိုားရအ ား မမနမ် မပည်သူလူထုကိ ု ကိယု်စ ားမပိုသည်  တရ ားဝင် 

အပ်ုခ ိုပ်အရားအဖဲွွဲ့အမဖစ် အသိအမတှ်မပိုနငှ ် ၎င်ားတိုို့နငှ ် လက်တွအဲ  င်ရွကမ်ှုမ  ား မပိုလုပ်ရန၊် 

• ကုလသမဂ္ဂ အအထွအထွအတငွ်ားအရားမှ ား၊ ကုလသမဂ္ဂ OHCHR နှင ် အမခ ား ကုလသမဂ္ဂအဖဲွွဲ့မ  ားက UNODC 

သည် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိည ဉတ်ွင် ထည် သွင်ားအဖ ်မပထ ားအသ  လူူ့အခငွ် အအရား အအမခခ မူမ  ားနငှ ်အညြီ 

မပိုမူအ  င်ရွကအ်စရန် အသခ  စွ  လုပ်အ  င်ရမည်။ ကုလသမဂ္ဂသည် “ထိခိုက်မှု မရှိအစ အရား” နှင ် 

ပဋိပကခထိရလွှယ်မှု အအမခခ မူမ  ားကို ရုပ်လ ုားအဖ ်သည်  ညြှိနှိုင်ားအ  င်ရကွ်မှု လမ်ားစဉတ်စ်ခကုိ ု အသခ  စ ွ 

က င် သ ုားအစအရား လုပ်အ  င်ရန၊်  

• ကုသလမဂ္ဂအဖွဲွဲ့အစည်ားမ  ားအအနမဖင ် ပဲွမ  ားနှင ် အစည်ားအအဝားမ  ားတွင် မမနမ်  အ ဏ သိမ်ားစစအ်ုပ်စုကို 

မမနမ် နိုငင် ၏ တရ ားဝငက်ိုယစ် ားလှယ်အမဖစ ် အသိအမှတ်မပိုမခင်ားနှင ် လကခ် အနမခငာ်းကို ရပ် ုိင်ားရနန်ှင ် 

တရ ားဝငအ်စိုားရ မဖစ်သည်  အမ ိိုားသ ားညြီညတွအ်ရားအစိုားရ၏ ကိုယ်စ ားလှယမ်  ားကို ဖိတအ်ခေါ်ရန။် 

 

 

ပုိမုိသိရိှလုိပ က  က်သွယ်ရန် -  

• ခင်ဥမမ ၊ khinohmar@progressive-voice.org  
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