
 

 

၂၀၂၁ခုနစ်ှတငွ ်ကျရ ောကရ် ော အပြညပ်ြည်ဆ ငု ်ော လ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးရ ူ့အရြေါ် 

 KHRG ၏ ရ ောထောေးထတုပ်ြ ခ်ျက ်

၂၀၂၁ခုနစ်ှ၊ ဒဇီင ်ောလ ၁၀ ကရ် ူ့ 

ယန ေ့ ဒဇီငဘ်ာလ (၁၀) ရက်န ေ့သည် ကမ္ဘာတဝှမ်္်းလ ု်းရှှိ ပြည်သလူူထမု္ ာ်းမှ္ ၁၉၄၈ ခုနစှ် အပြည်ပြည်ဆှိငုရ်ာ 

လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းန ကပငာစာတမ်္်း(UDHR)ကှို အတည်ပြြုလက်ခ က ငေ့သ် ်ုးပခင််း အထှိမ်္်းအမှ္တ်အပြစ် က င််းြမ္ညေ့်န ေ့ 

တစ်န ေ့ပြစ်ြါသည်။ သှို ေ့နသာ် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ နြနြေါ်ဝါရလီတွင ် စစ်တြ်အာဏာသှိမ်္်းမ္ှုန ကာငေ့ ် ယခုနစ်ှတွငက်  

နရာက်နသာ အပြည်ပြည်ဆှိုငရ်ာ လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းန ေ့သည် ပမ္ မ်္ာပြည်သပူြည်သာ်းမ္ ာ်းအတွက် အလွ တ်ရာ 

 ာက ငဝ်မ္််း ည််း ြွယ်နကာင််းနသာအခ ှိ ပ်ြစြ်ါသည်။ အာဏာသှိမ္််းပြီ်းကတည််းက ပမ္ မ်္ာပြည်သူပြည်သာ်းမ္ ာ်း 

အနြေါ် က  ်းလွ န် သညေ့်လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းခ ှိြု်းနြာက်မ္ှုမ္ ာ်းသည် ပမ္ မ်္ာစစ်တြ်မှ္ တှိုင််းရင််းသာ်းနငှေ့ ် ဘာသာနရ်း 

လူ ည််းစုမ္ ာ်းအနြေါ် ကာလ ကာရှည်စွာ ြှိနှှိြ်ခ ြုြ်ခ ယ်လာခ ေ့ပခင််းအာ်း အဆ ်ုးသတ်ရ  ်ြ က်ကွက်ပခင််းတှို ေ့န ကာငေ့ ်

တှိုက်ရှိုက်ပြစ်နြေါ်လာနသာ ရလဒတ်စ်ခုပြစ်သည်။ ထှို ေ့န ကာငေ့ ်ယခုနစ်ှတွငက် နရာက်နသာ အပြည်ပြည်ဆှိုငရ်ာ 

လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းန ေ့၏နဆာငြု်ဒမှ်္ာ လူသာ်းအာ်းလ ု်း တ ််းတူညီမ္ျှမ္ှုရှှိနရ်းသည် ပမ္ မ်္ာပြည်အနပခအန နငှေ့ ်

ကှိုက်ညီမ္ှုရှှိသည်။ အဘယ်န ကာငေ့ဆ်ှိုနသာ် ဤနဆာငြ်ုဒသ်ည် တ ််းတူညီမ္ျှပခင််း၏ သနဘာတရာ်းကှိ ု

လ စ်လ  ရှုြါက အ ာဂတတ်ွငပ်ြစ်နြေါ်လာနှိငုသ်ည်ေ့ အက ှိြု်း ဆက်မ္ ာ်းကှို သတှိနြ်းန က ေ့သှို ေ့ပြစသ်ည်။ 

လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းမူ္တွင ် "တ ််းတူညီမ္ျှပခင််း" ကှို UDHR ၏ အြှိုဒ ် (၁)တွင ် နတွွေ့ ရှှိရပြီ်း "လူသာ်းတှိုင််းသည် 

နမွ္်းြွာ်းလာစဉ်ကတည််းက လွတ်လြ်မ္ှု၊ တူညီနသာလူ ေ့ဂုဏသ်ှိကခာနငှေ့ ် တ ််းတူ အခွငေ့အ်နရ်းမ္ ာ်းရှှိသည်" ဟ ု

နြာ်ပြထာ်းသည်။ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ နြနြာ်ဝါရီလမ္ှစ၍ မ္တရာ်းအာဏာသှိမ္််းယူရ  ်ကကှိြု်း စာ်းခ ေ့သညေ့် စစ်နကာငစ်ကီှိ ု

ပမ္ မ်္ာနှိငုင် တစ်ဝှမ္််းရှှိ ပြည်သူလူထမု္ ာ်းက ဆ ေ့က် ငဆ်နဒပြခ ေ့သည်။ စစ်အာဏာရငှစ် စသ်ည် 



တ ််းတူညီမ္ျှနရ်းမူ္ကှိ ု ြ က်ပြာ်းနစရ ၊် ခွ ပခာ်းဆက်ဆ သညေ့် စှိတ်ဓာတ်နငှေ့အ်နလေ့အထမ္ ာ်းကှို က ငေ့သ် ်ုးကာ 

တှိုင််းပြည်၏ တရာ်းဥြနဒပြြု နရ်း၊ နှိငုင် နရ်း၊ စီ်းြွာ်းနရ်းနငှေ့ ် လူမ္ှုနရ်းနဘာငမ်္ ာ်းတွင ် ပမ္ ြုြ်နှ ထာ်းသညေ့် အစှိ်ုးရ 

တစ်ရြ်ပြစသ်ည်။ 

ပြည်သလူူထမု္ ာ်း၏ လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းကှို နလ်းစာ်းတ ််းြှို်းထာ်းပခင််းမ္ရှှိဘ  အာဏာကှိအုသ ု်းပြြု၍ အရြ်သာ်းမ္ ာ်း 

အနြေါ် ခွ ပခာ်းြှိနှှိြ်ခ ြုြ်ခ ယ်နသာ စစ်အာဏာရငှစ် စ်ကှို ပမ္ မ်္ာနှိငုင် ရှှိ အသကအ်ရွယမ်္နရွ်း၊ တှိုင််းရင််းသာ်းနြါင််း 

စ ုနငှေ့ ်ဘာသာနြါင််းစ တုှို ေ့မှ္ ဆ ေ့က် င၍် ပငှိမ်္်းခ မ်္်းစွာ အတူတကွဆနဒပြခ ေ့သည်။  

အာဏာြီဆ န်ရ်း အ ကမ္််းမ္ြက် လူထလုှုြ်ရှာ်းမ္ှု(CDM)တွင ်ြါဝငလ်ာ ကနသာ အစှို်းရဝ ထ်မ်္်းမ္ ာ်းနငှေ့လ် ုပခ ြုနရ်း 

တြ်ြွ ွေ့ဝင ်အရာရှှိမ္ ာ်းသည် အာဏာသှိမ္််းစစ်နကာငစ်အီတွက် တာဝ ထ်မ္််းနဆာငလ်ှိုပခင််း မ္ရှှိနတာေ့သပြငေ့ ်၎င််းတှို ေ့ 

၏ဘဝမ္ ာ်းကှို ဒမီ္ှိုကနရစရီရှှိနရ်းအတကွ် နြ်းဆြ်ခ ေ့ ကသည်။ ထှို ေ့ ည််းအတူ လငူယမ်္ ာ်းသည်လည််း ၎င််းတှို ေ့၏ 

အခွငေ့အ်နရ်းအတွက် နရှ ွေ့တ ််းထကွ်၍ ဒမီ္ှိုကနရစီတှိုက်ြွ ဝငခ် ေ့ ကသည်။ ပမ္ မ်္ာနှိငုင် ရှှိ ပြည်သူမ္ ာ်းအာ်းလ ်ုးသည် 

နှိငုင် တကာလူ ေ့အခွငေ့အ် နရ်းန ကပငာစာတမ်္်း(UDHR)တွင ်ပြဌာ ််းထာ်းနသာ အခွငေ့အ်နရ်းမ္ ာ်းအာ်း တစ်န ေ့တစ်ခ ှိ  ်

တွင ်အပြညေ့်အဝခ စာ်းြှိငုခွ်ငေ့ရ်ှှိလာနှိငုမ်္ည်ဟု နမ္ျှာ်လငေ့ခ် က်ပြငေ့ ်အနတွွေ့အ က ြုရှှိသညေ့် သက်ကက်ီးြှိုင််းပြည်သမူ္ ာ်းမ္ ှ

လည််း စစ်အာဏာရငှစ် စ်ကှို နတာ်လှ ဆ် ေ့က် ငန် နသာအန ပြငေ့ ်နရှ ွေ့တ ််းတွင ်တှိုက်ြွ ဝငန် နသာ ထှိလုူငယ ်

မ္ ာ်းကှို န ာက်ကွယ်မ္ှ  မ္ ာ်းစာွြ ေ့ြှို်းနြ်း ကသည်။ အာဏာရှငစ် စ်ကှိုနတာ်လှ ရ်ာတွင ်ပမ္ မ်္ာနှိငုင် တစဝ်ှမ္််းရှှိ ပြည် 

သူလူထမု္ ာ်းသည် မ္တရာ်းြမ်္်းဆ်ီးခ ြုြ်နနာှငခ် ရပခင််း၊ လှိငြ်ှိုင််းဆှိငုရ်ာနငှေ့ ်က ာ်းမ္အနပခပြြုအ ကမ်္်းြက်မ္ှုမ္ ာ်းအြါ 

အဝင ် ည ဉ််းြ ််းနှှိြ်စက်ခ ရပခင််း၊ သတ်ပြတ်ခ ရပခင််း၊ အဓမ္မအစနြ ာက်ခ ရပခင််း စသည်ေ့ဆှို်းရွာ်းနသာ လူ ေ့အခွငေ့ ်

အနရ်းခ ှိြု်းနြာက်မ္ှုမ္ ာ်းနငှေ့ ်ရငဆ်ှိုင ်က ြုနတွွေ့န ရသည်။     

ကာလ ကာရှည်စွာ စစ်တြ်၏ လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းက  ်းလွ မ်္ှုမ္ ာ်းကှို ရငဆ်ှိငု ်က ြုနတွွေ့ရသညေ့် နက ်းလက် နဒသတွငရ်ှှိ 

နသာ တှိုင််းရင််းသာ်းလူ ည််းစုမ္ ာ်းသည်လည််း ယခုအခ ှိ တွ်င ်၎င််းတှို ေ့၏ အသက်နမွ္်းဝမ်္်းနက ာင််းပြြု နရ်း၊ ဘဝရှင ်

သ န်ရ်း၊ ရုြ်ြှိုင််းဆှိငုရ်ာလ ပုခ ြုနရ်းစသည်တှို ေ့အတွက် စှိ န်ခေါ်မ္ှုမ္ ာ်း ထြ်မ္  က ြုနတွွေ့ခ စာ်း ကရြါသည်။ စစအ်ာဏာ 

သှိမ္််းပြီ်းကတည််းက ပမ္ မ်္ာပြည်အနရှွေ့နတာငြ်ှိငု််းတငွ ်တှိုင််းရင််းသာ်းလက် က်ကှိငုတ်ြ်ြွ ွေ့ နငှေ့ ်စစ်နကာငစီ်တြ်ြွ ွေ့ 

မ္ ာ်းအ ကာ်း လက် က်ကှိုငြ်ဋှိြကခမ္ ာ်း ြှိုမ္ှိပုြင််းထ လ်ာခ ေ့ြါသည်။ မ္တ်လအနစာြှိုင််းတွင ်စစ်နကာငစ်ီမ္ှ ပမ္ မ်္ာ 

ပြည်နရှ ွေ့နတာငြ်ှိငု််းတငွရ်ှှိနသာ ပြည်သူလူထမု္ ာ်းကှို ြစ်မ္ှတ်ထာ်းပြီ်း နလန ကာင််းတှိကု်ခှိုက်မ္ှုမ္ ာ်း စတငပ်ြြုလုြ် 

ခ ေ့ြါသည်။ နလန ကာင််းတှိက်ုခှိုက်မ္ှုန ကာငေ့ ် နဒသခ တှိငု််းရင််းသာ်းနက ်းရွာ အမ္ ာ်းအပြာ်းြ က်စီ်းခ ေ့ပြီ်း အသက ်

နြါင််းမ္ ာ်းစွာလည််း ဆ ု်းရှု  ်းခ ေ့ရသည်။ ထှို ေ့ ည််းအတူ စစ်နဘ်းဒဏန် ကာငေ့ ်နထာငန်ြါင််းမ္ ာ်းစွာနသာ နက ်းလက်န  

ပြည်သူမ္ ာ်းသည် ၎င််းတှို ေ့၏စည််းစှိမ်္်းမ္ ာ်းကှိုစွ ေ့ခွ်ာပြီ်း ထက်ွနပြ်းတှိမ်္်းနရှာငခ် ေ့ ကရသည်။ ယခုအခ ှိ တ်ွင ်ပမ္ ပ်ြည် 

အနရှွေ့နတာငြ်ှိငု််း၌ စစ်နကာငစ်ီ၏ဆှိ်ုးရွာ်းနသာစစ်မ္က်ပြြုပခင််းကှို ဆက်လက် က ြုနတွွေ့ရလျှက်ရှှိသည်။ ထှို ေ့န ကာငေ့ ်



နက ်းလက်နဒသရှှိ ပြည်သလူူထမု္ ာ်းအန ပြငေ့ ်စစ်နကာငစ်ီတြ်ြွ ွေ့ဝငမ်္ ာ်း၏ သတပ်ြတ်ခ ရပခင််း၊ ထှိခှိုက်ဒဏရ်ာ 

ရရှှိသည်အထှိ ည င််းြမ်္်းနှှိြ်စက်ခ ရပခင််း၊ ြမ်္်းဆ်ီးခ ရပခင််း စသညေ့်ပခှိမ်္်းနပခာက်မ္ှုမ္ ာ်းန ကာငေ့ ်၎င််းတှို ေ့န ေ့စဥ်ဘဝအ 

တွက် လွတ်လြ်စွာသွာ်းလာလုြ်ကှိုငန်ှိငုပ်ခင််း မ္ရှှိနတာေ့နြ။ ထှို ေ့အပြင ်အတှိတ်မှ္စစအ်ာဏာရှငမ်္ ာ်းက  ်းလွ န်လေ့ 

ရှှိနသာ လူ ေ့အခွငေ့အ် နရ်းခ ှိြု်းနြာက်မ္ှုြ ုစ မ္ ာ်းပြစသ်ညေ့် အတင််းအဓဓမ္နြေါ်တာဆွ ပခင််းနငှေ့ ် ရွာသာ်းမ္ ာ်းအာ်း လူသာ်း 

ဒှိငု််းအပြစ် အသ ်ုးပြြုပခင််းမ္ ာ်းသည်လည််း စစ်အာဏာသှိမ္််းပြီ်းန ာက်ြှိငု််း ပြ လ်ည်နြေါ်နြါက်လာခ ေ့သည်။ ဤခ ှိြု်း 

နြာက်မ္ှုမ္ ာ်း အာ်းရငဆ်ှိငု ်က ြုနတွွေ့န ရနသာ်လည််း နက ်းလက်နဒသရှှိ ပြညသ်ူလူမ္ ာ်းသည် စစ်အာဏာသှိမ္််းမ္ှုကှိ ု

ဆ ေ့က် ငသ်ညေ့်လှုြ်ရှာ်းမ္ှုနငှေ့ ် လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းကာကွယ်နစာငေ့န်ရှာက်သူမ္ ာ်းကှို တက်ကကစွာကူညီြ ေ့ြှို်းနြ်းလျှက်ရှှိ 

သည်။ နဒသခ ရွာသာ်းမ္ ာ်းသည် CDM ပြြုလုြ်သူမ္ ာ်း၊ လွတ်နတာ်အမ္တ်မ္ ာ်း၊ ဆနဒပြသူမ္ ာ်း၊ လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းကာ 

ကွယ်နစာငေ့န်ရှာက်သူမ္ ာ်း၊ စစ်ဘက်နပြာင််းလာသူမ္ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို ေ့၏  နဒသတွငခ်ှိုလှု ခွငေ့န်ငှေ့ ်အကာအကွယ်မ္ ာ်း 

နြ်းလျှက်ရှှိန ြါသည်။ ထှို ေ့အပြင ်နဒသခ ရွာသာ်းမ္ ာ်းသည် စစ်တြ်လ ုပခ ြုနရ်းတင််းက ြ်စွာခ ထာ်းမ္ှုမ္ ာ်း  က ြုနတွွေ့ 

ရသညေ့်တှိုငန်အာင ်ပငှိမ္််းခ မ္််းစွာဆနဒပြမ္ှုမ္ ာ်းတွင ်ြ်ူးနြါင််းြါဝငလ်ျှကရ်ှှိသည်။  

လွ ခ် ေ့သညေ့် (၁၀) လတာကာလအတွင််း  ဆှို်းရွာ်းသညေ့်လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းခ ှိြု်းနြာက်မ္ှုမ္ ာ်းကှို အမှ္တ်ရနသာ အန ပြငေ့ ်

လူသာ်းအာ်းလ ်ုး လူ ေ့ဂုဏသ်ှိကခာနငှေ့အ်ညီ တ ််းတူညီမ္ျှသညေ့အ်ခွငေ့အ်နရ်းရှှိန ကာင််းကှို လက်ခ က ငေ့သ် ်ုးနသာ ပမ္ မ်္ာ 

နှိငုင် သစ်တစ်ခုတည်နထာငရ် အ်တွက် တှိုက်ြွ ဝငန် သမူ္ ာ်းအာ်းလ ု်းကှို ကရငလူ် ေ့အခွငေ့အ်နရ်းအြွ ွေ့ မှ္ ဂဏုပ်ြြု 

လှိုက်ြါသည်။   

နှိငုင် တကာအသှိုင််းအဝှိငု််းကှိလုည််း ပမ္ မ်္ာပြည်သူလူထအုတွက် မ္ာ်းမ္ာ်းမ္တ်မ္တ် ဆက်လက်ရြ်တည်နြ်းရ  ်

ကရငလူ် ေ့အခွငေ့အ်နရ်းြွ ွေ့ မှ္ တှိကု်တွ ််းလှိုက်ြါသည်။ လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းနငှေ့ ်နှိငုင် တကာလူသာ်းခ င််းစာ ာနထာက်ထာ်း 

မ္ှုဥြနဒကှိ ု ခ ှိြု်းနြာက်န နသာ အာဏာသှိမ္််းစစ်နကာငစ်ီကှို ြ ေ့နြ်းနြ်းမ္ှုမ္ ှ နရှာငက် ဥ်ရြါမ္ည်။ နှိငုင် တကာအ 

သှိုင််းအဝှိုင််းအန ပြငေ့ ်စစ်နကာငစီ်အာ်း ကူညီြ ေ့ြှို်းနြ်းပခင််းအာ်းပြငေ့ ်၎င််းတှို ေ့အာ်း တှိကု်ရှိုက်ပြစ်နစ သယွ်ဝှိုက်ပြစ ်

နစ တရာ်းဝငမ်္ှုနြ်းရာနရာက်ပြီ်း ပမ္ မ်္ာနှိငုင် ၏အစှိ်ုးရအပြစ် အသှိအမ္ှတပ်ြြုရာနရာက်ြါသည်။ ထှို ေ့န ကာငေ့ ်ဤသှို ေ့ 

လုြ်နဆာငပ်ခင််းတှို ေ့အာ်း နှိငုင် တကာအသှိုင််းအဝှိုင််းမ္ှ နရှာငက် ဥ်နြ်းရမ္ည်ပြစ်ြါသည်။ 

ထှို ေ့အပြင ် အာဏာသှိမ်္်းစစ်နကာငစီ်အာ်း စစ်လက် က်နရာင််းခ နြ်းပခင််းအပြင ် ၎င််းတှို ေ့နငှေ့ဆ်က်စြ်နသာ စီ်းြွာ်း 

နရ်းအာ်းလ ်ုးကှို ပြတ်နတာက်နြ်းရ လ်ည််း ကရငလူ် ေ့အခွငေ့အ်နရ်းအြွ ွေ့ မှ္ နလ်း က်စွာနတာင််းဆှိုလှိုက်ြါသည်။ 

န ာက်ဆ ု်းအန ပြငေ့ ် ပမ္ မ်္ာနှိငုင် တွင ် လူသာ်းအာ်းလ ်ုးအတွက် တ ််းတူညီမ္ျှမ္ှုရှှိပြီ်း လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းကှို နလ်းစာ်း၊ 

လှိုက် ာကာကွယ်ပြညေ့်ဆည််းသညေ့် ြယ်ဒရယ်ဒမီ္ှိုကနရစနီှိငုင် တစ်ခု ထနူထာငရ် အ်တွက် အာဏာသှိမ္််းစစ် 

နကာငစီ်အာ်း ခုခ ဆ ေ့က် ငပ်ြီ်း တှိုက်ြွ ဝငန် နသာန ကာငေ့ ် လွတ်လြ်နရ်းကှိုဆ ်ုးရှု  ်းခ ေ့ရနသာ အသက်နြ်းဆြ်ခ ေ့ရ 

နသာ သူမ္ ာ်းအာ်းလ ်ုးကှို ကျွန်ြ်ုတှို ေ့မှ္ ဂါဝရပြြုလှိုက်ြါသည်။  



  


