
ကုလလ ုခ  ြုံရ ေးရကောငစ်ီ - ခြန်ြောန ငုင် အရ ေါ် ြခြစ်ြရနလ ုက်နော ြည ် လက်နက် 

ကုန်သယ်ွ ွင  ်တောေးခြစ်ြ န်  က ု  ချမှတရ်န် 

သမ္မတ Biden မှ္ အာဆီယံခ ေါင််းခဆာငမ်္ ာ်းက ို Washington, D.C. တွင ်ခတွဆံိုရနရ်ှ   

 

(ဘနခ်ကာက် - ၁၂ ခမ္လ ၂၀၂၂) - ကိုလသမ္ဂ္ဂလံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်သည် ခမ္နမ်္ာန ိုငင်ရံှ  အခခ အခနနငှ  ်

ပတ်သက်၍ တံ ေါ်းဖွင အ်စည််းအခ ်းတစ်ရပ်က ို အခရ်းတကကီ်းက င််းပပပီ်း ခမ္နမ်္ာစစ်တပ်အခပေါ် 

လက်နက်ကိုနသ်ွယ် ွင တ်ာ်းခမ္စ်မ္ န  တ်စ်ရပ်က ို  မှ္တ်၍ ခမ္နမ်္ာ အခရ်းက ို န ိုငင်တံကာရာဇဝတ်မှုခံိုရံို ုံး 

(ICC)သ ို   လ ွှဲခခပာင််းခပ်းမ္ည ် အာ်းလံို်းလ ိုက်နာရနလ် ိုအပ်သည ် ဆံို်းခဖတ်ခခဖရှင််း  က်တစ်ရပ်က ို 

  မှ္တ်သင ခ် ကာင််း Fortify Rights မှ္ ယခန   ခခပာဆ ိုလ ိုက်သည်။ ခမ္လ ၁၂ - ၁၃ တွင် 

အခရှှေ့ခတာငအ်ာရှ န ိုငင်မံ္ ာ်းအသင််းမ္ ာ်း (ASEAN) အဖွ ှေ့ ငန် ိုငင်မံ္ ာ်းမှ္ အဆင ခ်မ္င က် ိုယ်စာ်းလှယ် ၉ 

ဦ်းသည် Washintong D.C., ရှ  အဆ ိုပေါ ခေသတွင််းအဖွ ှေ့၏ ခမ္နမ်္ာန ိုငင်အံက ပ်အတည်ုံးအခပေါ် 

တိုန  ခ်ပန်မ္ှုက ို ခဆွ်းခန်ွးမ္ည ် အထ ်းထ ပ်သီ်းအစည််းအခ ်း၌ U.S. သမ္မတ Joe Biden နငှ  ်ခတွှေ့ဆံိုရန ်

စီစဉ်ထာ်းပေါသည်။  

 

၂၀၂၁ ဧပပီလတွင ် ASEAN ခ ေါင််းခဆာငမ်္ ာ်းသည် ဗ ိုလ်  ျူပ်မ္ ်းကကီ်းမ္င််းခအာငလ်ှု င ်ဦ်းခဆာငခ်သာ 

၂၀၂၁ ခဖခဖာ် ေါရီ အာဏာသ မ်္်းမ္ှုအပပီ်း ပင မ်္်း  မ်္်းခရ်းလမ်္်းခ ကာင််းနငှ  ် ပတ်သက်၍ 

ခမ္နမ်္ာ စစ်တပ်နငှ  ် ဘံိုသခဘာတ ညီ  က် ၅ ရပ် “Five-Point Consensus” က ို ရရှ     ကသည်။ 

ခမ္နမ်္ာအာဏာသ မ်္်းစစ်အိုပ်စိုသည် အစိုလ ိုက်အခပံြုံလ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မ္ာသည ် ရာဇ တ်မ္ှုမ္ ာ်းက ို 

က  ုံးလွနပ်  ုံး  အဆ ိုပေါ သခဘာတ ညီ  က်က ို ခခပာငခ်ခပာငတ်င််းတင််း ခသွဖယ်   ြုံ်းခဖာက်   သည်ဟို 

Fortify Rights က ဆ ိုသည်။  

 

“အာဆီယံန   သ ရ   ဘံိုသခဘာတ ညီ  က်ခတွက က ရှု ံ်းပ က်စီ်း   ပေါပပီ” ဟို Fortify Rights ၏ Chief 

Executive Officer ခဖစ်သ  Matthew Smith ကဆ ိုသည်။ “လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်အခနန   

အခရ်းယ ခဆာငရွ်က်ဖ ို   တာ နရ်ှ တယ်။ အာဏာသ မ်္်းစစ်အိုပ်စိုဆီ လက်နက်န   ခငခွ က်းစီ်းဆင််းမ္ှုက ို 

ရပ်တန  ရ်မ္ယ်။ ပပီ်းခတာ  လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်ဟာ ေေါက ို ခဖစ်ခအာငလ်ိုပ်ဖ ို   လိုပ်ပ ိုင ်ွင အ်ာဏာရှ တ   

အဓ ကန ိုငင်တံကာ အဖွ ှေ့အစည််းပေါ” ဟို ၎င််းကဆ ိုသည်။  

 

U.K. သည် ကိုလလံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်တွင ် ခမ္နမ်္ာ အခရ်းနငှ  ်ပတ်သက်ပပီ်း “အဓ က ဦ်းခဆာငဦ််းရွက် 

ခပြုံလိုပ်သ ” ခဖစ်၍ လက်နက်ကိုနသ်ွယ် ွင တ်ာ်းခမ္စ်မ္ န  န်ငှ  ်ICC သ ို   လ ွှဲခခပာင််းမ္ှုက ို   မှ္တ်သည ် အ န််း 

၇ ပေါ ခခဖရှင််း  က်က ို အဆ ိုခပြုံသင ပ်ပီ်း သမ္မတ Biden သည် အဆ ိုပေါအခရွှေ့အတွက် အာဆီယံ၏ 

https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf


ခထာက် ံမ္ှုက ို ရရှ ရန ်အထ ်းထ ပ်သီ်း အစည််းအခ ်းအ မ်္်းအနာ်းက ို အသံို်းခပြုံသင သ်ည်ဟို Fortify 

Rights က ဆ ိုသည်။  

 

U.N.  ဋ ညာဉ်စာတမ်ုံး အ န််း ၇ သည် လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်အာ်း န ိုငင်တံကာပင မ်္်း  မ်္်းခရ်းနငှ  ်

လံိုခ ံြုံခရ်းအခပေါ်  ပ  မ်္်းခခ ာက်လာမ္ှုနငှ  ်ပတ်သက်၍ အတင််းအက ပ် အခရ်းယ  

ခဆာငရွ်က်န ိုငခ်စသည် - အ န််း ၇ ပေါ ခခဖရှင််း  က်မ္ ာ်းသည် ကိုလအဖွ ှေ့ ငန် ိုငင်အံာ်းလံို်းက ို 

တာ န ်ံခစသည်။  

 

ခမ္နမ်္ာစစ်တပ်သည် ဂ  န ိုဆ ိုက်၊ လူသာုံးမ   ုံးနယ်ွစိုအပ ေါ် က  ုံးလွနသ်ည ် ရာဇဝတ်မှုနငှ ် 

စစ်ရာဇဝတ်မှုမ ာုံးအတွက် တာ နရ်ှ ပပီ်း န ိုငင်တံကာ ပင မ်္်း  မ်္်းခရ်းနငှ  ် လံိုခ ံြုံခရ်းက ို 

နစ်ှကာလရှည် ကာစွာ ပ  မ်္်းခခ ာက်လ က်ရှ ပေါသည်။ ၂၀၂၁ ခဖခဖာ် ေါရီ ၁ ရက် အာဏာသ မ်္်းမ္ှု 

စတင ်  နမှ်္ စ၍ ခမ္နမ်္ာစစ်တပ်နငှ  ်ရ မ္ ာ်းသည် သတင််းရင််းခမ္စ်မ္ ာ်းအရ လ ခပေါင််း ၁၈၀၀ ခက ာ်က ို 

သတ်ခဖတ်    ကပပီ်း ၁၀,၀၀၀ ခက ာ်က ို ဖမ်္်းဆီ်းခထာင ်     ကသည်။  

 

မ္တ်လထိုတ် ဤ ၁၉၃ မ က်နာှ ါ အစ အရငခ်ံစာတွင ် Fortify Rights နငှ  ် Yale Law School ရှ  

Schell Center for International Human Rights တ ို  သည် ခမ္နမ်္ာ အာဏာသ မ်္်း အိုပ်စိုမှ္ 

က ျူ်းလွန ်  ခသာ လ သတ်မ္ှု၊ ခထာင ် မ္ှု၊ ညှင််းပန််းနှ မ်္စက်မ္ှု၊ အဓမ္မအစခဖ ာက်မ္ှု၊ 

အဓမ္မခနရပ်စွန  ခ်စမ္ှု နငှ  ် အရပ်သာ်းမ္ ာ်းအခပေါ် ကွပ်မ္ က်မ္ှုမ္ ာ်းအပေါအ င် 

လ သာ်းမ္  ြုံ်းနယ်ွစိုအခပေါ်က ျူ်းလွနသ်ည ် ရာဇ တ်မ္ှုမ္ ာ်းအထ ခခမ္ာက်ခသာ လိုပ်ရပ်မ္ ာ်းက ို 

မှ္တ်တမ်္်းတင ်  ပေါသည်။  

 

အာဏာသ မ်္်းပပီ်း   နမှ်္စ၍ လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်သည် ခမ္နမ်္ာန ိုငင်ရံှ  အ ကမ်္်းဖက်မ္ှုနငှ  ်

ရက်စက်ယိုတ်မ္ာမ္ှုမ္ ာ်းက ို အဆင ဆ်င  ် ရှု ံ ှုံ့ခ ထာ်းသည  ် သတင််းထိုတ်ခပနခ် ကညာ  က် ၄  ိုနငှ  ်

ပကာငစ် ဥကက ဌ၏ထိုတ်ပ နခ် က် တစ်ခို က ို ထိုတ်ခပနခ် ကညာပပီ်း တ   နတ်ည််းတွင ် ဤ 

အက ပ်အတည််းအခပေါ် အာဆီယံဦ်းခဆာငခ်သာ တိုန  ခ်ပနမ်္ှုက ို အာ်းခပ်းခထာက် ံ   ခသာ်လည််း 

သ သာသည ် အက  ြုံ်းသက်ခရာက်မ္ှု မ္ရှ    ခပ။ အာဏာသ မ်္်းစစ်အိုပ်စိုသည် လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်၏ 

ထိုတ်ခပန ် က်မ္ ာ်းက ို ဆန  က် င ခ်သွဖယ်   ပပီ်း အဆ ိုပေါအဖွ ှေ့(လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်)၏ 

ကကီ်းခလ်းခပင််းထနသ်ည ် အခရ်းယ ခဆာငရွ်က်မ္ှုတစ်ရပ် လ ိုအပ်သည ်အခခ အခနက ို 

ခဆာင ်ကဉ််းလ က်ရှ သည်ဟို Fortify Rights ကဆ ိုသည်။   

 

https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
https://www.fortifyrights.org/downloads/Nowhere%20is%20Safe%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf
https://www.un.org/press/en/2021/sc14462.doc.htm


အကယ်၍ လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်၏ အပမ္ တမ်္်းအဖွ ှေ့ ငန် ိုငင်တံစ် ို ိုက ခမ္နမ်္ာန ိုငင်နံငှ ပ်တ်သက်သည ် 

ခခဖရှင််း  က်က ို ဗီတ ိုအာဏာခဖင  ်ပယ်     လ င ်ဤအခရ်းနငှ  ်ပတ်သက်၍ ကိုလသမ္ဂ္ဂအခထွခထ ွ

ညီလာ ံက ို က င််းပရနလ် ိုအပ်ခပလ မ္ ်မ္ည်။ ဧပပီလ ၂၆ ရက်ခန  တွင ်ကိုလအခထွခထွညီလာ ံသည ်

ဗီတ ို အာဏာအသံို်းခပြုံခ င််းနငှ ပ်တ်သက်၍ လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်၏ အပမ္ တမ်္်းအဖွ ှေ့ င ် ၅ န ိုငင်ကံ ို 

တာ န ်ံခစရန ် ရည်ရွယ်သည ် မှ္တ်ခက ာက်တငခ်ခဖရှင််း  က်တစ်ရပ်က ို   မှ္တ်   သည်။ အဆ ိုပေါ 

ခခဖရှင််း  က်သည် “ဗီတ ိုအာဏာသံို်းသည ် အခခ အခနအခပေါ် ခငင််း  က်ထိုတ်ခဆွ်းခန်ွးန ိုငရ်န”် 

အခထွခထွညီလာ ံက ို လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်ဗီတ ိုအာဏာက ို သံို်းပပီ်း ၁၀ ရက်အတွင််း 

က င််းပရနလ် ိုအပ်သည်။  

 

ခမ္နမ်္ာန ိုငင်အံခရ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ် (သ ို  ) အာဆီယံတ ို  မှ္ စည််းခနာှင ် ိုငမ်္ာသည  ်

(အာ်းလံို်းခဆာငရွ်က်ရမ္ည ်) အခရ်းယ မ္ှုမ္ရှ ခသာ်လည််း U.K.၊ U.S.၊ ကခနေေါ၊ ဩစခ တ်းလ နငှ  ်

ဥခရာပသမ္ဂ္ဂအပေါအ င ် ကိုလအဖွ ှေ့ ငန် ိုငင်တံစ် ို  င််းစီကမ္  လက်နက်ကိုနသ်ွယ် ွင တ်ာ်းခမ္စ်မ္ န  န်ငှ ် 

ပစ်မှ္တ်ထာ်း ပ တ်ဆ ို  မ္ှုမ္ ာ်းက ို   မှ္တ်    ကသည်။  

 

ကိုလလ  အ ွင အ်ခရ်းဆ ိုငရ်ာအထ ်းက ိုယ်စာ်းလှယ် Tom Andrews က ၂၀၂၂ ခဖခဖာ် ေါရီလ 

ကိုလလ  အ ွင အ်ခရ်း ခကာငစီ်က ိုတငသ်ွင််းသည ် ၎င််း၏  အစ ရငခ်ံစာတွင ် လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်၏ 

အပမ္ တမ်္်းအဖွ ှေ့ ငန် ိုငင်ခံဖစ်သည ် တရိုတ်နငှ  ် ရိုရှာ်းတ ို  အပေါအ င ် ခမ္န်မ္ာစစ်တပ်က ို 

လက်နက်တငသ်ွင််းခနဆ ခဖစ်ခသာ န ိုငင်မံ္ ာ်းက ို  ွ ထိုတ်ခဖာ်ခပထာ်းပေါသည်။ Fortify Rights နငှ  ်the 

Schell Center တ ို  သည် န ိုငင်တံကာရာဇ တ်မ္ှုမ္ ာ်းအတွက် စံိုစမ်္်းစစ်ခဆ်းသင သ်ည  ်

စစ်အာဏာသ မ်ုံးအို ်စို၏ အဆငပ်မင အ်ရာရှ  အဖွွှဲှုံ့ဝင ် ၆၁ ဦုံး က ို  ွ ထိုတ်ခဖာ်ခပ   ဖ ်းပေါသည်။ 

ယင််းအနက် ၂၀ ဦ်းက ိုသာ အစ ို်းရ(တစ် ို ို)မှ္ ပ တ်ဆ ို  အခရ်းယ ထာ်းခသ်းသည်။ ဂ္ ပနအ်စ ို်းရသည် 

လည်ုံး ခမ္န်မ္ာ စစ်တပ်က ို သငတ်န််းမ္ ာ်းပ ို    ပမွှဲခဖစ်ပေါသည်။  

 

၂၀၂၁ ဇွနလ်တွင ်U.N. အခထွခထွညီလာ ံသည် ခမ္နမ်္ာန ိုငင်သံ ို   လက်နက်စီ်းဆင််းမ္ှုက ို တာ်းခမ္စ်ရန် 

ခတာင််းဆ ိုလ က် လ ိုက်နာဖ ို  မလ ိုသည ် ဆံိုုံးပဖတ်ပပဖရှငု်ံးခ က် တစ်ရပ်က ို   က်မှ္တ်   သည်။ 

အဆ ိုပေါဆံို်းခဖတ်  က်က ို ၁၁၉ န ိုငင်ကံ ခထာက် ံကာ Belarus တစ်န ိုငင် ံကန  ကွ်က်ပပီ်း တရိုတ်နငှ  ်

ရိုရှာ်းအပေါအ င ်၃၆ န ိုငင်ကံ  ကာ်းခနမ္ှုခဖင  ်  မှ္တ်   သည်။ 

 

သမ္မတ Biden သည် မ္ခလ်းရှာ်းန ိုငင်ခံ ာ်းခရ်း န်ကကီ်း Saifuddin Abdullah မ္ ကာ ငက် 

အ ကံခပ်း   သည ်အတ ိုင််း အာဆီယံအဖွ ှေ့ ငန် ိုငင်မံ္ ာ်းက ို ခမ္နမ်္ာန ိုငင်အံမ္  ြုံ်းသာ်း ညီညွတ်ခရ်းအစ ို်းရနငှ  ်

   တ်ဆက်ခဆာငရွ်က်ရနလ်ည််း အာ်းခပ်းသင ခ်ပသည။် U.S. အစ ို်းရနငှ  ် ASEAN တ ို  သည် 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/myanmar-un-expert-urges-security-council-resolution-stop-weapons-fueling
https://www.fortifyrights.org/downloads/Nowhere%20is%20Safe%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf
https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp


ခမ္နမ်္ာန ိုငင်သံ ို   လ သာ်း  င််းစာနာပထာက်ထာုံးသည ်အက အညီမ္ ာ်း စစ်အာဏာသ မ်္်းအိုပ်စိုမှ္တဆင  ်

 ငခ်ရာက်ခ င််းမ္ခဖစ်ပစရနလ်ည််း ခသ  ာခအာငခ်ဆာငရွ်က်သင ခ်ပသည်။  

 

“ခမ္နမ်္ာ အာဏာသ မ်္်းစစ်အိုပ်စိုဟာ ခေသတစ် ိုလံို်းက ို မ္တည်မ္ပင မ်္ခဖစ်ခအာင ် လိုပ်ခနတာပေါ။ 

ခပတ်သာ်းတ  ဆံို်းခဖတ်  က်က ို   မှတ်ဖ ို   ပ က်ကွက်မ္ှုခ ကာင  ် အာဆီယံလည််း ယံို ကည်မ္ှုခတွ 

အကိုနက် ဆင််းမ္ယ ် အနတရာယ်နငှ  ် ရငဆ် ိုငခ်နရပေါပပီ” ဟို Matthew Smith ကဆ ိုသည်။ 

“အစ ို်းရအာ်းလံို်းမှ္ာ အစိုလ ိုက်အခပံြုံလ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မ္ာမ္ှုရနစွ်ယ်ကခန ခမ္နမ်္ာခပည်သ ခတွက ို 

ကာကွယ်ပ ုံးဖ ို  တာ နရ်ှ တယ်။ လံိုခ ံြုံခရ်းခကာငစီ်အဖွ ှေ့ ငန် ိုငင်ခံတွ အပေါအ ငခ်ပေါ  ” ဟို ၎င််းက 

ဆက်ခခပာ   သည်။ 
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