
 

 

 

 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  ဒီဇငဘ်ာလ ၁၀ ရက် 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အြြည်ြြည်ဆိငုရ်ာလူ့အခွင့်အေရးေေ့ အထိမး်အမှတ် သေောထားထုတ်ြြေ်ချက် 

၁။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ ၁၀ ရက်ေေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳ၌ အြြည်ြြည် 

ဆုိင်ရာ လူ့အခွငဴ်အေရဵ ေ ကညာစာတမ်ဵအာဵ အတည်ြြုခဴဲရာ ယခုနှစ်သည်(၇၅) နှစ် ြြည်ဴေြမာက်ခဴဲ 

ပြီြြစ်ြါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၏ လူ့အခွင်ဴအေရဵေေ့အာဵ “လူတုိင်ဵအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ 

လွတ်လြ်မှုနှငဴ် တရာဵမျှတမှု” ေဆာင်ြဒု်ြြင်ဴ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵတွင် ကျင်ဵြဆင်နွှဲေေသကဴဲသ့ုိ 

ြမေ်မာြြည်သူမျာဵသည်လည်ဵ ေြမြြင်နှငဴ် အွေ်လုိင်ဵလူထုလှုြရှ်ာဵမှုမျာဵ ြြုလုြ်ကာ ြါဝင်လျက် 

ရိှြါသည်။ ယေေ့တွင် နုိင်ငဳအမျာဵအြြာဵ၌ လွတ်လြ်ခွင်ဴနှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵတ့ုိကုိ ကာကွယ်ြမှင်ဴတင် 

နုိင်ေရဵတ့ုိအတွက် အာဵလဳုဵြါဝင်ဆင်နွှဲေေ ကြါေသာ်လည်ဵ ြမေ်မာနုိင်ငဳအြါအဝင် နုိင်ငဳအမျာဵစုသည် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵဆုိသည်နှင်ဴ ေဝဵကွာလျက်ရိှေေသည်မှာ ဝမ်ဵေည်ဵြွယ်ေကာင်ဵလှြါသည်။ 

၂။ ြမေ်မာနိုငင်၌ဳ စစ်အာဏာရှင်မျာဵသည်  ြမေ်မာြြည်သူမျာဵအေြါ် ဆိုဵရွာဵေသာ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေြာက်မှုမျာဵကုိ ကျူဵလွေ်လုြေ်ဆာင်လျက်ရိှပြီဵ ေရွဵေကာက်ခဳလွှတ်ေတာ် 

ကိယ်ုစာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ ဒီမိုကေရစီအာဵ အင်အာဵစုမျာဵကုိ ြစ်မတ်ှထာဵ၍ မတရာဵတုိက်ခုိက်မှု 

မျာဵ ြြုလုြလ်ျက်ရိှြါသည်။  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေြေြာ်ဝါရီလမှစ၍ အ ကမ်ဵြက်အာဏာသိမ်ဵ  စစ်တြ် 

သည် ဥြေဒမဴဲြမ်ဵဆီ ြဵခင် ၊ဵ တရာဵဥြေဒေဘာင်ကုိ ေကျာ်လွေ်၍ တရာဵလက်လွတ် သတ်ြြတ်ြခင် ၊ဵ 

ညှင်ဵြမ်ဵ နှိြ်စက်ြခင်ဵ၊ မုဒိမ်ဵကျင်ဴြခင်ဵနှငဴ ် ြိငုဆ်ိုင်မှုသိမ်ဵ ယူြခင်ဵတ့ုိကုိ ြုမဳှေ်အေလဴအထမျာဵ 

ကဲသ့ုိဴ ြြုမူေဆာင်ရွကခ်ဲဴ ကြါသည်။ ယခုအခါ အြြစ်မဲဴ ြြည်သူေြါင်ဵ (၂၅၆၅) ဉီဵ သတ်ြြတ် 

ခဳခဲဴရပြီဵ ဥြေဒမဴဲ ြမ်ဵ ဆီဵ ထိေ်ဵသိမ်ဵ ခထဳာဵရသည်ဴ အရြ်သာဵ ြြည်သူဦဵေရမှာလည်ဵ (၁၆၅၄၀) 

ဦဵ နှင်ဴအထက် ရိှြါသည်။ 



 

၃။ အာဆီယဳအြါအဝင် နုိင်ငဳတကာက အ ကမ်ဵြက်မှုမျာဵကုိ ရြ်တေ့်ရေ်နှငဴ ် ေသဒဏ်ေြဵမှု 

မျာဵကိ ု ြျက်သိမ်ဵ ရေ် အကကိမက်ကိမ ် ေတာင်ဵ ဆိုခဴဲြါေသာ်လည်ဵ အ ကမ်ဵြက်စစ်တြ်သည် 

၎င်ဵတ့ုိ၏ အ ကမ်ဵြက်လုြ်ရြ်မျာဵကုိ မရြ်တေ့်သည်ဴအြြင် ြုိမုိ၍အရိှေ်ြမှင်ဴတင် လုြ်ေဆာင်လျက် 

ရိှသည်ကုိ မ ကာေသဵမီက ဒဂဳုတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵ (၇) ဦဵအာဵ ေသဒဏ် ချမှတ်ရေ် တရာဵသူကကီဵ 

မျာဵကုိ အမိေ့်ေြဵခုိင်ဵေစခဴဲြခင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ေတွ့ြမင်နိုင်ြါသည်။ စစ်အာဏာသိမ်ဵ မှုကုိ ဆေ့်ကျင ်

ေတာ်လှေ် ကသည်ဴ အရြ်သာဵ ြြည်သူေြါင်ဵ (၁၄၀) ေကျာကုိ် ေသဒဏ် ချမှတ်ခဴဲပြီဵ လွှတ်ေတာ် 

ကိယ်ုစာဵလှယ် (၁) ဉီဵ အြါအဝင် ဒီမိကုေရစီအေရဵတက်ကကလှုြရှ်ာဵသည်ဴ ဦဵေဆာင်သူ (၄) ဉီဵ 

ကိလုည်ဵ ကွြ်မျကခဴဲ်ပြီဵြြစ်ြါသည်။ 

၄။ အာဏာသိမ်ဵ စစ်တြ်က တုိင်ဵရင်ဵ သာဵမျာဵ ေေထုိင်ရာ ေဒသမျာဵကဲသ့ုိဴ အရြ်သာဵ 

ြြည်သူမျာဵေေထုိင်ရာေေရာမျာဵကုိ ရက်စက်စွာ ေလေ ကာင်ဵအငအ်ာဵသဳုဵ၍ တိုကခုိ်က်ြခင်ဵတ့ုိ 

ေ ကာင်ဴ ရာချေီသာ ြြည်သူမျာဵ ေသဆဳုဵခဲဴရပြီဵ ေထာင်ေြါင်ဵမျာဵစွာေသာ ြြည်သူမျာဵသည် 

ေေရြ်စွေ့်ခွာ ထွကေ်ြြဵေေရြါသည်။ အရြ်သာဵြြည်သူမျာဵေေထုိင်ရာ ေေရာမျာဵသ့ုိ ခဲွြခာဵမှုမရိှ 

ေလေ ကာင် ြဵြင်ဴ တုိက်ခုိက်ြခင် ၊ဵ ေေအိမ်၊ ေကျဵ ရွာနှင်ဴ စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵအာဵ မီဵရှို့ ြျက်ဆီ ြဵခင်ဵ 

မျာဵကုိ လုြေ်ဆာင်လျက်ရိှသည်ဴအြြင် ြမ်ဵ ဆီဵ ထိေ်ဵသိမ်ဵ ခဳရသူမျာဵနှင်ဴ ထွက်ေြြဵတိမ်ဵ ေရှာင် 

ေေရသူမျာဵ၏ အိုဵအိမမ်ျာဵကိလုည်ဵ တရာဵမဝင် သိမ်ဵ ြုိက်လျက်ရိှြါသည်။  

၅။ အ ကမ်ဵြက်အာဏာသိမ်ဵ စစ်ေခါင်ဵေဆာငမ်င်ဵေအာင်လှိုင်နှငဴ် တရာဵမဝင ် အမည်ခဳ 

နိုငင်ေဳတာ်စီမအဳုြ်ချုြ်ေရဵေကာင်စီသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏တရာဵမဝငအ်ာဏာသိမ်ဵ မှုနှငဴ ် အုြခ်ျုြ်မှုအာဵ 

ဆေ့်ကျင် ကသည်ဴ ြမေ်မာြြည်သူမျာဵအေြါ် စေစ်တကျ သတ်ြြတ်မှုမျာဵအတွက် တာဝေ်ရိှြါသည်။ 

အာဆီယဳ ဘုဳသေဘာတူညီချက် (၅) ရြ်ကို ေဒသတွင်ဵနိုငင်မဳျာဵေရှ့ေမှာက်တွင် သေဘာတူညီခဲဴ 

သည်ဴ အာဏာသိမ်ဵ စစ်ေခါင်ဵေဆာင် မင်ဵ ေအာငလ်ှိုင်သည် ယခုအခါ အာဆီယဳနှင်ဴ နိုငင်တဳကာ 

ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၏ ေတာင်ဵ ဆုိမှုမျာဵကိ ုလုိက်ောြခင်ဵမရိှြါ။ 

၆။ ြြည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵြြုေကာ်မတီအေေြြင်ဴ တုိင်ဵရင်ဵ သာဵလူမျ ိုဵမျာဵနှင်ဴ 

ဒီမိုကေရစီအာဵ အသက်ေြဵ၍ ခုခဳကာကွယ်ေေ ကသူမျာဵအေြါ် အာဏာသိမ်ဵ စစ်တြ်က 

ကျူဵလွေ်ခဴဲသည်ဴ လူမဆေ်ေသာ လုြ်ရြ်မျာဵအတွက ် တရာဵမျှတမှုရိှေရဵနှင်ဴ အ ကမ်ဵြက် 

စစ်တြ်မ ှတာဝေ်ခဳမှုရိှေစရေ် ဆက်လက်လုြေ်ဆာငသွ်ာဵမည်ြြစ်ြါသည်။ 



 

၇။ မိမိတ့ုိအေေြြင်ဴ ယေေ့ကျ ေရာက်သည်ဴ အြြည်ြြည်ဆိငုရ်ာ လူအခွင်ဴအေရဵေေ့တွင် 

လူမဆေ်ေသာ စစ်တြ်၏ သတ်ြြတ်မှုမျာဵအာဵ ရြ်တေ့်သွာဵရေ်နှငဴ် ြမေ်မာြြည်သူမျာဵ၏ 

အသက်မျာဵကုိ ကယ်တင်ေြဵရေ် ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယဳနှင်ဴ ဥေရာြသမဂ္ဂ တ့ုိအြါအဝင် နိုငငဳ် 

တကာ အသုိက်အဝေ်ဵအေေြြင်ဴ အာဏာသိမ်ဵစစ်တြ်ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵနှငဴ ် ေထာက်ခဳသူမျာဵကုိ 

ထိေရာက်ေသာ အေရဵယူေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵမျာဵ ချမှတ်ေြဵရေ် ထြ်မဳ တုိက်တွေ်ဵအြ်ြါသည်။ 

 

 

  


