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၂၀၂၂ ခနုှစ် အ ောကတ် ုဘောလ ၂၅ ရက် 

သတင််းထုတပ်ြန်ချက် 

 

ပြနြ်ောန ုငင်ံ၏  ကျြ် တည််း  ဆံု်းသတ်န ုင်အရ်း  ဘုံသအဘောတညူီချကင် ်းရြ်က  ုအကျော်လွန်လုြ်အဆောင်ရန၊် 

စစ် ုြ်စု၏ က ုယစ်ော်းလှယ်ြျော်းက ု  ောဆီယ ံစည််း အ ်းနှင့်် ယနတရော်းြျော်း ော်းလုံ်းြှ ချန်လှြ်ထော်းရန၊် နှင့်် 

ပြနြ်ော ရြ်ဘကလူ်ထု ဖွ ွဲ့ စည််းြျော်းနှင့်် ြူ်းတွ လုြ်အဆောင်ရန ်  ရြ်ဘက်လူထု ဖွ ွဲ့ စည််း ၄၅၇ ဖွ ွဲ့က 

 ောဆီယံက  ု တ ကု်တနွ််းအတောင််းဆ  ု

အာဆီယံအနေဖြင ့် ဖြေ ြာစစ အုပ စု၏ ရက စက ကကြ ်းကကြုတ ြှုြ ာ်းက ု အဆံု်းသတ ရေ  ခ ငု ြာနသာ နဖခလှြ ်းြ ာ်း 

လုပ နဆာင ရြည ။  

 

အာဆီယံသည  ဖြေ ြာန ုင ငံရှ  အြ  ြု်းြ  ြု်းနသာ အက ပ အတည ်းြ ာ်းက ု နဖြရငှ ်းရေ အတွက  

အလုပ ြဖြစ နေနသာ ဘုံသနဘာတူညီခ က င ်းရပ  (5PC) အစာ်း နသခ ာခ ငု ြာသည ့် လုပ ငေ ်းအစအီစဥ  

တစ ရပ နှင ့် အစာ်းထ ု်းရြည ဟု နအာက တ ုဘာလ ၂၄ ရက နေေ့ (တေလလာနေေ့) တငွ  အာဆီယံနခ င ်းနဆာင ြ ာ်းထံ 

နပ်းပ ုေ့နသာ အရပ ဘက လူထုအြွ ွဲ့အစည ်း ၄၅၇ ြွ ွဲ့တ ုေ့၏ ပူ်းတွ စာတွင  နတာင ်းဆ ုလ ုက သည ။ အာဆီယံသည  

၎င ်း၏ ထ ပ သီ်းအစည ်းအန ်းြ ာ်းနငှ ့် တဖခာ်းအစည ်းအန ်းအာ်းလုံ်းတွင  ဖြေ ြာစစ အုပ စု၏ 

န ုင ငနံရ်းက ယု စာ်းလှယ ြ ာ်းနငှ့်  န ုင ငနံရ်းနှင ့် ြဆက စပ သည့်  က ုယ စာ်းလှယ ြ ာ်းက ု ြ တ ကကာ်းဖခင ်းက ု 

ရပ တေ ေ့ကာ ယင ်းအစာ်း အရပ ဘက လူထုအြွ ွဲ့အစည ်းြ ာ်း၊ အြ  ြု်းသာ်းညညီွတ နရ်းအစ ု်းရ (NUG) တ ုေ့နှင ့် 

တ ုင ပင နဆွ်းနနွ်းဖခင ်းနငှ ့် ပံ့်ပ ု်းဖခင ်းြ ာ်းက ု လုပ နဆာင ရြည ဟု အရပ ဘက လူထုအြွ ွဲ့အစည ်းြ ာ်းက 

နဖပာသည ။ 

ထ ုေ့အဖပင  ထ အုြွ ွဲ့အစည ်းြ ာ်းက အာဆီယံက  ု အာဆီယအံထူ်းသံတြေ ၏ လုပ ပ ုင ခငွ ့်အာဏာအာ်း 

ဖပေ လည ဖပင ဆင ကာ အာဆီယံဥကကဌြှ အထူ်းသံတြေ က  ု သုံ်းနှစ သက တြ ်းတစ ခ ဖြင ့် နရ ်းခ ယ  

ခေ ေ့အပ ဖခင ်းနငှ ့်အတူ အထူ်းသံတြေ ၏ သတ ြှတ တာ ေ နှင ့်လုပ ပ ုင ခငွ ့်ြ ာ်းက ုလည ်း ရငှ ်းရှင ်းလင ်းလင ်း 

ခ ြှတ ထာ်းရေ  နတာင ်းဆ ုသည ။ 

ြကကာြီကာလတငွ  ဖပြုလုပ ြည ့် အာဆီယံန ငု ငံဖခာ်းနရ်း ေ ကကီ်းြ ာ်း အစည ်းအန ်းနငှ ့် အာဆီယံ 

ထ ပ သီ်းအစည ်းအန ်းြ ာ်းသည  ၂၀၂၁ ခုနစှ  နြနြာ   ရလီ ၁ ရက နေေ့တွင  စတင ခ ့်သည ့် က ရံှု်းနေနသာ 

စစ အုပ စု၏ အာဏာသ ြ ်းရေ  ကက ြု်းပြ ်းခ  ေ ြှစ၍ ဖြေ ြာန ုင ငံ၏ အက ပ အတည ်းက ု နဖြရှင ်းရေ  

လုပ နဆာင နသာ အာဆီယံ၏ အာ်းထုတ ြှုြ ာ်းက ု စာြ က နှှာအသစ ြွင ့်ပပီ်း ထ နရာက နသာ 

လုပ နဆာင ခ က ြ ာ်းအဖြစ  နဖပာင ်းလ လုပ နဆာင န ငု ရေ  အခွင ့်အလြ ်းပင  ဖြစ သည ။ 
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ပပ်ီးခ ့်နသာ လနပ င ်း ၂၀ အတွင ်းတွင  စစ အုပ စုသည  ဖြေ ြာဖပည သူြ ာ်းအနပေါ် 

ရက စက ကကြ ်းကကြုတ နသာ ရာဇ တ ြှုြ ာ်းက ု ြရပ ြေှာ်းနတာက နလ ာက  က  ်းလွေ လာဖခင ်း ဖြစ သည ။ 

ဘုံသနဘာတူညီခ က င ်းရပ က ု ြလ ုက ေှာနသာနကကာင ့် သတ နပ်းနဖပာဆ ုခံရနသာ လည ်း အနှစ ြပ  

အခွံသက သက သာဖြစ နသာ အာဆီယံ၏ သတ နပ်းခ က ြ ာ်းနှင ့် “နတွွဲ့ဆံနုဆွ်းနနွ်းြှုြ ာ်း” က စစ အုပ စကု ု 

အလုံ်းစံနုသာ ဖပစ ဒဏ ကင ်းလွတ ခငွ ့်ဖြင ့် အကကြ ်းြက လုပ ရပ ြ ာ်းက  ု ဆက လက က  ်းလွေ ရေ  

ပ ုြ ုအတင ့်ရ နစသည ။  

အရှွဲ့အပြ်း သံ ဖွ ွဲ့၏ ဥကကဌ အ ေါ်ခင်ဥြမောက “စစ အုပ စုက က  ်းလွေ နေတ ့် ဆ ု်းရ ာ်းလှတ ့် ရာဇ တ ြှုနတွက  ု

အဆံု်းသတ န ုင ြ ုေ့ အင ဒ ေုီ်းရာှ်းရ ွဲ့ အာဆီယဥံကကဌရာထူ်းေ ေ့ ခ ငု ြာတ ့်နခ င ်းနဆာင ြှုဟာ အာဆီယံြှာ အဓ က 

နြာင ်းနှင အာ်းတစ ခုဖြစ လာြယ လ ုေ့ က ြတ ုေ့ နြ ာ လင ့်ပ တယ ” ဟု နဖပာကကာ်းသည ။ 

“ဖြေ ြာဖပည သူနတွရ ွဲ့ ရုေ ်းကေ လှုပ ရှာ်းြှုအနပေါ် အာဆီယံရ ွဲ့ လက ရှ ခ ဥ ်းကပ ပုံနကကာင ့် ဖြစ ခ ့်ရတ ့် 

ကကီ်းြာ်းက ယ ဖပေ ေ့တ ့် ဆ ု်းက  ြု်းသက နရာက ြှုနတကွ  ု နေှာက နကကာင ်းဖပေ လှည ့်ြ ုေ့အတွက  အနရ်းပ တ ့် 

လုပ ငေ ်းစဥ နတွက ု နရွှဲ့နလ ာက ြှာ အာဆီယံက လုပ နဆာင လာြယ လ ုေ့လည ်း နြ ာ လင ့်ပ တယ ” ဟု ၎င ်းက 

ဆက ဆ ုသည ။ 

“အာဆယီံဟာ အရပ ဘက လူထုအြွ ွဲ့အစည ်းနတွ၊ အြ  ြု်းသာ်းညီညတွ နရ်းအစ ု်းရ၊ တ ုင ်းရင ်းသာ်း 

လက ေက က ုင နတာ လှေ နရ်းအြွ ွဲ့အစည ်းတ ုေ့ေ ေ့ က ယ က ယ ဖပေ ေ့ဖပေ ေ့ နတွွဲ့ဆုံည  န ှုင ်းနဆွ်းနနွ်းြှုနတွအနပေါ် 

အနဖခခပံပ်ီး ရငှ ်းလင ်းဖပတ သာ်းတ ့် စံသတ ြှတ ခ က နတွပ တ ့် လုပ ငေ ်းအစီအစဥ အသစ တစ ရပ က  ု အနရ်းနပေါ် 

ခ ြှတ ရနတာ့်ြှာ ဖြစ ပ တယ ” ဟု ၎င ်းက ဆက လက နဖပာဆ ုသည ။ 

 ြျ  ျု်းသြီ်းြျော်း ဖွ ွဲ့ချျုြ် (ပြနြ်ောန ုင်ငံ) ၏  အထွအထွ တငွ််းအရ်းြှ ်း အန ်ဆ ဆ က “ကကီ်းြာ်းတ ့် စ ေ နခေါ်ြှုနတ ွ

ရှ နေနပြယ ့်လည ်း အကအူညီနတွလ ုအပ နေတ ့် အနတရာယ က နရာက န ငု နဖခအြ ာ်းဆုံ်း ဖပည သူနတွဆီ 

အကူအညနီတွက ု အနရာက ပံ့်ပ ု်းရာြာှ နဒသခ ံ လူသာ်းခ င ်းစာေှာနထာက ထာ်းြှုဆ ုင ရာ လုပ က ငု နဆာင ရ က  

နေသူနတကွ ြရှ ြဖြစ  ဖြစ ပ တယ ” ဟုဆ ုသည ။ 

“အကူအညနီတွက  ု လက ေက သြွယ  အသုံ်းခ နေဖခင ်းရ ွဲ့ဒုကခက ု ဖပည သူတစ သေ ်းနက ာ က ဆက လက  

ြခံစာ်းရြ ုေ့အတကွ  အာဆီယအံနေေ ေ့ စစ အုပ စုက စီြံကွပ က နရ်းဘုတ အြွ ွဲ့ြာှ ပ  င ထာ်းတ ့် သူူ့ရ ွဲ့ လူသာ်းခ င ်း 

စာေှာနထာက ထာ်းြှုဆ ုင ရာလုပ ငေ ်းအြွ ွဲ့ဖြစ တ ့် AHA စင တာအနပေါ် ြီှခ ုနေတာက ု ရပ ရြှာဖြစ သလ  ု

လူသာ်းခ င ်းစာေှာနထာက ထာ်းြှု အကူအညီနတွက  ု နပ်းအပ ရာြာှ စစ အုပ စုေ ေ့ ပူ်းနပ င ်းနေတာနတွက လုည ်း 

ရပ ရြှာ ဖြစ ပ တယ ။ အ ဒီအစာ်း အာဆီယဟံာ အကူအညနီတွက  ု နဒသခဦံ်းနဆာင ြှုဗဟ ုဖပြုနရ်းက ု 

နထာက ခံပံ့်ပ ု်းပပ်ီး အရင ်းအဖြစ နတွက  ုေယ စပ ဖြတ နက ာ လြ ်းနကကာင ်းနတွကနေတစ ဆင ့် အပ အ င  နဒသခံ 

လူသာ်းခ င ်းစာေှာနထာက ထာ်းြှုဆ ုင ရာ အြွ ွဲ့နတွဆီက  ု လြ ်းနကကာင ်းလ   နပ်းပ ုေ့ရပ ြယ ” ဟု ၎င ်းက 

ဆက ဆ ုသည ။ 

ASEAN Parliamentarians for Human Rights ၏ ဘုတ အြွ ွဲ့ င  Kasit Pironya က 

“လူူ့အခွင ့်အနရ်းအနဖခခံြူနတွက ု လ ုက ေှာြ ုေ့အတွက  အာဆီယံအထူ်းသံတြေ ရ ွဲ့ လုပ ပ ုင ခွင ့်အာဏာက ု 
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ဖပေ လည ဖပင ဆင ရြှာဖြစ ပပီ်း ဖြေ ြာန ုင ငံြှာရှ တ ့် ရက စက ကကြ ်းကကြုတ ြှုနတွက ု ရပ တေ ေ့ြ ုေ့အနရ်းဟာ သူူ့တ ုေ့ရ ွဲ့ 

တစ ခတုည ်းနသာ လုပ ငေ ်းရည ြှေ ်းခ က အဖြစ  ထာ်းရှ ရြှာ ဖြစ ပ တယ ။ အင ဒ ေုီ်းရာှ်းရ ွဲ့ ဥကကဌရာထူ်း 

နအာက ြှာ အထူ်းသံတြေ ဟာ အရပ ဘက လူထုအြွ ွဲ့အစည ်းနတွ၊ တ ငု ်းရင ်းသာ်းအြွ ွဲ့အစည ်းနတွအဖပင  

အြ  ြု်းသာ်းညီညတွ နရ်းအစ ု်းရတ ုေ့ေ ေ့ ခ က ခ င ်းထ နတွွဲ့ဆက ဆံရြှာ ဖြစ ပ တယ ” ဟု နဖပာသည ။ 

“လူူ့အခွင ့်အနရ်းေ ေ့ လူသာ်းခ င ်းစာေှာနထာက ထာ်းြှုဆ ုင ရာ အက ပ အတည ်းဟာ နဒသတွင ်းလုံခခြံုနရ်းအတွက  

ပခ ြ ်းနဖခာက ြှုတစ ရပ  ဖြစ ပ တယ ။ နေှာက ထပ  နဒသတွင ်းြတည ပင ြ ြှု ဖြစ နစြယ ့်အရာနတွက  ု

တာ်းဆီ်းြ ုေ့အတွက  အာဆီယဟံာ စစ အုပ စုရ ွဲ့ ရာဇ တ ြှုေ ေ့ အကကြ ်းြက ြှုနတ ွအဆံု်းသတ နရ်း ရုေ ်းကေ နေတ ့် 

ဖြေ ြာဖပည သူနတကွ ု နထာက ပံ့်ကညူီသင ့်ပ တယ ” ဟု ၎င ်းက ဆက ဆ သုည ။ 

ယခုစာက ု ဘုံသနဘာတညူီခ က င ်းရပ  အနကာင အထည နြာ ြှုနငှ ့်ပတ သက ၍ နဆွ်းနနွ်းြည ့် 

နအာက တ ုဘာလ ၂၇ ရက နေေ့ အာဆီယံန ငု ငံဖခာ်းနရ်း ေ ကကီ်းြ ာ်း အထူ်းအစည ်းအန ်းြတ ငု ြီ 

နပ်းပ ုေ့လ ုက ပ သည ။ အာဆီယံထ ပ သီ်းအစည ်းအန ်းက ုလည ်း ၂၀၂၂ ခုနစှ  န ု င ဘာလ ၁၀ ရက ြှ ၁၃ 

ရက နေေ့အထ  က င ်းပဖပြုလုပ သွာ်းရေ  ရှ ပ သည ။ 

 

ထြ်ြံသ ရှ လ ုြ က ဆက်သွယ်ရန ်

• နဒေါ်ခင ဥြမာ၊ နရွှဲ့နဖပ်းအသံြွ ွဲ့၊ info@progressive-voice.org  

• နေှာ ဆ ဆ ၊ အြ  ြု်းသြီ်းြ ာ်းအြွ ွဲ့ခ ြုပ  (ဖြေ ြာန ုင ငံ)၊ equality20@protonmail.com   

• Carlos Sardiña Galache၊ ASEAN Parliamentarians for Human Rights၊ carlos@aseanmp.org  
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