လူမ ျိုးသဉ
ု ်ျိုးသတ်ဖြတ်မှု တာျိုးဆျိုးကာကွယ်ရရျိုးဆင
ု ်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူျိုးအကကြံရ ျိုးအရာရ Alice Wairimu
Nderitu

နင်

ကုလသမဂ္ဂလူ့ူ အခွင်အရရျိုးဆင
ု ်ရာ

မဟာမင်ျိုးကကျိုး

Michelle

Bachelet

တို့၏
ု

ဖမန်မာနင
ု ်ငြံအရဖခအရနဆင
ု ်ရာ ျိုးူ တွဲထ
ွ တ
ု ်ဖ န်ခ က်
နယူျိုးရယာက်/ဂ္ နဗာ (၂၀၂၁ ခုနစ် မတ်လ ၂၈ ရက်) – ဖမန်မာစစ်တ ရ
် ကာင် နုင်ငြံအနြံို့အဖ ာျိုး ရသရက
ဒဏ်ရာရမှုမ ာျိုး

ထ ်မြံဖြစ်ရ ေါ်ခွဲပ ျိုး

တာျိုးဆျိုးကာကွယ်ရရျိုးဆုင်ရာ

ရနောက်တစ်ရနို့

တနဂ္ဂရနွရနို့တွင်

ကုလသမဂ္ဂအထူျိုးအကကြံရ ျိုးအရာရ

Alice

လူမ ျိုးသုဉ်ျိုးသတ်ဖြတ်မှု
Wairimu

Nderitu

နင်

ကုလသမဂ္ဂ လူူ့အခွင်အရရျိုးဆုင်ရာ မဟာမင်ျိုးကကျိုး Michelle Bachelet တက
ို့ု
ဖမန်မာနုင်ငြံတင
ွ ် ကမ်ျိုး
က တ်ရက်စက်ရသာ

ရာဇဝတ်မှုမ ာျိုး

ဖြစ် ွာျိုးနုင်ရဖခအနတရာယ်

ဖမင်မာျိုးရနရ ကာင်ျိုး

သတရ ျိုးခ က်

တစ်ရ ်ကု ရင်ျိုးလင်ျိုးဖ တ်သာျိုးစွာ ထုတ်ဖ န်ခွဲ ါသည်။
၂၀၂၁

ခုနစ်

ရြရြေါ်ဝါရလ

၁

ရက်ရနို့

အာဏာသမ်ျိုးယူခွဲသည်အခ န်မစတင်၍

ပငမ်ျိုးခ မ်ျိုးစွာ

ဆနဒဖ သူမ ာျိုးအရ ေါ် ဖမန်မာစစ်တ က
်
ရသရစနုင်ရသာ အင်အာျိုးသြံုျိုး၍ စနစ်တက တက
ု ်ခုက်မမ
ှု ာျိုး
ရနရာအနတ
ြံို့ ျိုးု ဖမြှင်ဖ လု ်ရနမှုနင် အဖခာျိုးရသာ ကကျိုးရလျိုးဖ င်ျိုးထန်သည် လူူ့အခွင်အရရျိုးခ ျိုးရြာက်မှုမ ာျိုးကု
အဆင်ဖမင်ကုလသမဂ္ဂအရာရနစ်ဦျိုးက
တရာျိုးလက်လွတ်

ြမ်ျိုးဆျိုးဖခင်ျိုးခြံခွဲရပ ျိုး

ဖ င်ျိုးထန်စွာ

ရှုတခ
် ခွဲ ါသည်။

အမ ာျိုးအဖ ာျိုးသည်

လူရ ါင်ျိုးရထာင်နင်

မည်သည်ရနရာတွင်

ခ၍

ရရာက်ရရနကာ

မည်သည်အရဖခအရနရရ ကာင်ျိုး မသာျိုးစုမ ာျိုးမ သရခွင်မရသည်အဖြစ်နင် (enforced disappearance)
ကကြံ ရတွွေ့ရနရ ါသည်။

ယြံု ကည်စတ်ခ ရရသာ

သတင်ျိုးရ ျိုး ို့မ
ု ှုမ ာျိုးအရ

စရနရနို့တွင်

လြံုခခြံ ရရျိုး

တ ်ြွဲွေ့ွ မ ာျိုး၏ သတ်ဖြတ်မှုရ ကာင် ကရလျိုးငယ် ၇ ဦျိုးအ ါအဝင် အနည်ျိုးဆြံုျိုး လူရ ါင်ျိုး ၁၀၇ ဦျိုး
ရသဆြံုျိုးခွဲရသည်ဖြစ်ရာ စစ်အာဏာသမ်ျိုးမှုကု ဆနို့်က င်သည် ဆနဒဖ မှုမ ာျိုး စတင်ခွဲသည်ရနောက် ုင်ျိုး
ရသဆြံုျိုးမှုအမ ာျိုးဆြံုျိုး ရနို့တစ်ရနို့ ဖြစ်ခွဲပ ျိုး ရရထာျိုးသည်သတင်ျိုးမ ာျိုးကု အတည်ဖ နုင် ါက ရသဆြံုျိုးသူ
အရရအတွက်သည် ထ ်မြံတုျိုးဖမင်လာြွယ် ရရန ါသည်။ နုင်ငြံတစ်ဝမ်ျိုးရ ရနရာရ ါင်ျိုး ၄၀ ရက ာ်တွင်
စနစ်တက အကွက်ခ ရဆာင်ရွက်သည်ဟု ယူဆြွယရ
် သည် တက
ု ်ခုက်မမ
ှု ာျိုးအတွင်ျိုး ဒဏ်ရာရခွဲသူမ ာျိုးမာ
ရာနငခ
် ၍ ရသကွဲသုို့ ြမ်ျိုးဆျိုးထန်ျိုးသမ်ျိုးခြံရသူမ ာျိုးလည်ျိုး အမ ာျိုးအဖ ာျိုး ရခွဲ ါသည်။
Bachelet နင် Nderitu တို့က
ု စစ်တ အ
် ရနဖြင် ၎င်ျိုးတို့ု အလု ်အရက ျိုးဖ ၍ ကာကွယ်ရစာင်ရရာက်ရ ျိုး
ရန် တာဝန်ရသည် ဖ ည်သူမ ာျိုးအာျိုး သတ်ဖြတ်ရနဖခင်ျိုးကု ခ က်ခ င်ျိုးရ တ
် နို့် ကရန် တုက်တန
ွ ်ျိုးလုက်
ါသည်။

“ထွက်ရဖ ျိုးလွတ်ရဖမာက်ြို့ု
မတ်တမ်ျိုးဗဒယရ
ု တွ၊

ဆနဒဖ သူရတွကု

ကရလျိုးငယ်ရတွကရ
ု တာင်မခ န်

မတ်တမ်ျိုးဗဒယရ
ု တွအရ
ရ ကာင်လတွဲ

ကက ျိုးစာျိုးရနတွဲ

စစ်တ န
် ွဲို့ရွဲက

ရသနတ်နွဲို့ စ်ခတ်တွဲ

ရန်ဖ တုက်ခုက်ရနတာကု

စစ်တ န
် ွဲို့ရွဲတ ်ြွဲွေ့ွ ရွဲွေ့လု ်ရ ်ရတွဟာ

ရုက်ထာျိုးတွဲ

ရက်ြယ
ွ ်ရကာင်ျိုးလပ ျိုး

သူရွဲရ

ာ

ကမ်ျိုး က တ်ရက်စက်တွဲ လု ်ရ ်ရတွဖြစ် ါတယ်။ ဒါရတွကု ခ က်ခ င်ျိုး ရ ်တနို့်ရမာ

ဖြစ်တယ်။ ဖမန်မာဖ ည်သူရတွကု ရက်စက် ကမ်ျိုး က တ်တွဲ ရာဇဝတ်မှုရတွကရန ကာကွယ်ရစာင်ရရာက်
ရ ျိုးြို့ု

နုင်ငြံတကာအသုင်ျိုးအဝုင်ျိုးမာ

တာဝန်ရ ါတယ်။”

ဟု

Bachelet

နင်

Nderitu

တို့ုက

ရဖ ာ ကာျိုးခွဲ ါသည်။
အထူျိုးအကကြံရ ျိုးအရာရနင် မဟာမင်ျိုးကကျိုးတို့က
ု
လြံုခခြံ ရရျိုးရကာင်စအရနဖြင် ၂၀၂၁ ခုနစ် မတ်လ ၁၀
ရက်ရနို့တွင် ထုတ်ဖ န်ခသည
ွဲ
် ၎င်ျိုးတို့၏
ု ထုတ်ဖ န်ခ က်ရ ေါ်တွင် အရဖခခြံ၍ ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ရမည်
လု ်ငန်ျိုးအဆင်မ ာျိုးကု ရဆာင်ရွက် ကရန်နင် အာဆယြံနင်တကွ နုင်ငြံတကာအသုင်ျိုးအဝုင်ျိုးအရနဖြင်
ဖမန်မာဖ ည်သူမ ာျိုးကု

ရက်စက် ကမ်ျိုး က တ်ရသာ

ရာဇဝတ်မှုမ ာျိုးမ

ကာကွယ်ရစာင်ရရာက်ရ ျိုးရန်

တာဝန်ရသည်နင်အည လက်ရတွွေ့အရရျိုးယူရဆာင်ရွက်မမ
ှု ာျိုးကု အခ န်မဆုင်ျိုးဖ လု ် ကရန် တက
ု ်တန
ွ ်ျိုး
လုက် ါသည်။ နုင်ငြံတစ်နင
ု ်ငြံသည် ၎င်ျိုး၏ ဖ ည်သူမ ာျိုးအာျိုး ကာကွယ်ရစာင်ရရာက်ရ ျိုးရန် အဓကတာဝန်
ရသည်မန်ရသာ်လည်ျိုး နုင်ငြံတကာအသုင်ျိုးအဝုင်ျိုးသည်လည်ျိုး ထုတာဝန်ကု မျှရဝထမ်ျိုးရဆာင် ကရမည်
ဖြစ်ပ ျိုး

နုင်ငြံတစ်နင
ု ်ငြံမ

ထုတာဝန်ကု

ထမ်ျိုးရဆာင်ရန်

လာသည်အခါမ ျိုးတွင်

နုင်ငြံတကာအသုင်ျိုးအဝုင်ျိုးသည်

က ျိုးလွန်ခြံရနုင်သည်

အနတရာယ်ကကြံ ရတွွေ့ရနရရသာ

က်ကွက်ရ ကာင်ျိုး

ရ ေါ်လွင်ထင်ရာျိုး

“ရက်စက် ကမ်ျိုး က တ်ရသာ

ရာဇဝတ်မှုမ ာျိုး

အရ သ
် ာျိုးဖ ည်သူမ ာျိုးကု

ကာကွယ်

ရစာင်ရရာက်ရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ ဋညာဉ်စာခ ်နင်အည အခ န်မရနောင်ျိုးမ စုရ ါင်ျိုး၍ အရရျိုးယူ
ရဆာင်ရွက်မမ
ှု ာျိုး ဖ လု ်သင် ါသည်။”
ဖမန်မာနုင်ငြံတွင် ဖ စ်မှုက ျိုးလွန်ရသာ်လည်ျိုး ဖ စ်ဒဏ်မခြံရ

ွဲ လွတ်ရဖမာက်ရနသည် စနစ် ဆြံုျိုးခန်ျိုး

တင
ု ်ရအာင် လု ်ရဆာင် ကရမည်ဟု Nderitu နင် Bachelet တို့က
ု
တက
ု ်တန
ွ ်ျိုးခွဲ ါသည်။ “ယခင်က
က ျိုးလွန်ခွဲရသာ ရာဇဝတ်မှုမ ာျိုးအတွက် တာဝန်ခြံမှုရရအာင် ရဆာင်ရွက်ပ ျိုး ရနောင်တင
ွ ်လည်ျိုး အကကျိုး
ရလျိုးဆြံုျိုး

နုင်ငြံတကာဖ စ်မမ
ှု ာျိုးကု

က ျိုးလွန်ရွဲဖခင်ျိုး

မရရတာရအာင်

တာျိုးဆျိုး ကရမည်”

ဟု

အဆင်ဖမင်အရာရနစ်ဦျိုးကဆု ါသည်။ “ရုဟင်ဂ္ ာမ ာျိုးနင် အဖခာျိုးလူနည်ျိုးစုမ ာျိုးအရ ေါ် က ျိုးလွန်ခွဲမှုမ ာျိုး
အ ါအဝင်

စစ်တ ၏
်

ကုင်တယ
ွ ်ရဖြရင်ျိုးရန်

ယခင်က

က ျိုးလွန်ခွဲရသာ

ရက်စက် ကမ်ျိုး က တ်သည်

ရာဇဝတ်မှုမ ာျိုးကု

က်ကွက်ခွဲမှုရ ကာင် ဖမန်မာနုင်ငြံအရနဖြင် ယခုကွဲသုို့ ဆုျိုးရွာျိုးလသည် အရဖခ

အရနနင်

ကကြံ ရတွွေ့ရစခွဲသည်။

ရဖ ာင်ျိုးလွဲမှုမ ာျိုး မဖ လု ်

စစ်တ အ
် ာျိုး

တာဝန်ခြံမှုရရစဖခင်ျိုးနင်

အရဖခခြံက ရသာ

ဖ ဖ င်

ွဲ ရရွေ့ဆက်သွာျိုးနုင်မည်နည်ျိုးလမ်ျိုး မရ ါ။”

နုင်ငြံတင
ွ ် ဖ စ်မှုက ျိုးလွန်ထာျိုးရသာ်လည်ျိုး ဖ စ်ဒဏ်ခြံရမှု မရသည် အစဉ်အလာကု တက
ု ်ြ က် စ်ရန်
အတွက်

က်ရဖ ာင်ျိုးလာရသာ အစုျိုးရအရာရမ ာျိုး၊ ရွဲနင် စစ်

သက်ဆုင်သူမ ာျိုးအာျိုးလြံုျိုးအရနဖြင်

နုင်ငြံတကာရာဇဝတ်ခြံုရြံုျိုးနင်

က်ဆုင်ရာ အရာရမ ာျိုးအ ါအဝင်
လူူ့အခွင်အရရျိုးရကာင်စ၏

သျိုးဖခာျိုး

လွတ်လ ်ရသာ ဖမန်မာ နုင်ငြံဆုင်ရာ စြံုစမ်ျိုးစစ်ရဆျိုးရရျိုးယနတရာျိုးတို့အ
ု
ါအဝင် နုင်ငြံတကာ ယနတရာျိုး မ ာျိုးနင်
ူျိုးရ ါင်ျိုးရဆာင်ရွက်ရ ျိုး ကရန် အဆင်ဖမင်အရာရနစ်ဦျိုးက တက
ု ်တွန်ျိုးထာျိုး ါသည်။
လက်ရအရဖခအရနသည်

ရုဟင်ဂ္ ာမ ာျိုးအ ါအဝင်

ထခုက်လွယ်ပ ျိုးဖြစ်ရသာ တင
ု ်ျိုးရင်ျိုးသာျိုးနင်

ဖမန်မာနုင်ငြံအတွင်ျိုးရ

မူလကတည်ျိုးက

ာသာရရျိုး လူနည်ျိုးစုမ ာျိုးအရ ေါ် အနတရာယ်က ရရာက်နုင်ရဖခ

မ
ု ဖု မင်မာျိုးလာရစ ါသည်။ လူူ့အခွင်အရရျိုးရကာင်စမ ြွွေ့ွဲ စည်ျိုးရ ျိုးထာျိုးရသာ သျိုးဖခာျိုးလွတ်လ ်သည်
ဖမန်မာနုင်ငြံဆုင်ရာ
ဖမန်မာစစ်တ ၏
်

အခ က်အလက်ရာရြွရရျိုးမစ်ရင်၏
လက်ထွဲတွင်

ဆုျိုးရွာျိုးလွန်ျိုးလသည်

မတ်တမ်ျိုးမ ာျိုးအရ

ထုသူမ ာျိုးသည်

အ ကမ်ျိုးြက်မမ
ှု ာျိုးကု

ခြံစာျိုးခွဲရသည်မာ

သက်ရရာက်နုင်မှုရတွကု

က န်ု ်တို့အ
ု ရနနွဲို့

ကာလ ကာဖမင်ခွဲပ ဖြစ်သည်။
“လက်ရအရဖခအရနရ ကာင်

အွဲဒလူအု စ
် ုရတွအရ ေါ်

စုျိုးရမ်မကင်ျိုးဖြစ်လ က်ရပ ျိုး

ဖြစ်ရ ေါ်ရဖ ာင်ျိုးလွဲမှုရတွကု

ရုဟင်ဂ္ ာရတွအ ါအဝင်
ကရမာဖြစ်တယ်။”

ဟု

လူနည်ျိုးစုအု စ
် ုရတွရွဲွေ့
ကုလသမဂ္ဂအရာရနစ်ဦျိုးက

အနျိုးက ်

ရစာင် ကည်ရလလာရန ါတယ်။

အခွင်အရရျိုးရတွကု
ရဖ ာ ါသည်။

ဆနို့်က င်ရရျိုး လှု ်ရာျိုးမှုမ ာျိုးအတွင်ျိုး မတူကွွဲဖ ာျိုးရသာ အု စ
် ုအမ ျိုးမ ျိုး
ဖ မ ကပ ျိုး လူမ ျိုး၊

အဖ ည်အဝ

၎င်ျိုးတို့က
ု

ရလျိုးစာျိုး

စစ်အာဏာသမ်ျိုးမှု

ူျိုးရ ါင်ျိုး ါဝင်ရနမှုကု သတ

ာသာ မတူသည် အု စ
် ုမ ာျိုး ကာျိုး ကွွဲဖ ာျိုးမှုမ ာျိုးကု ရက ာ်လာျိုး၍ ယခင်ကနင် မတူ

စည်ျိုးလြံုျိုးညညွတမ
် ှု ရလာဖခင်ျိုးကုလည်ျိုးရကာင်ျိုး၊ ရုဟင်ဂ္ ာမ ာျိုးအ ါအဝင် လူနည်ျိုးစုအု စ
် ုမ ာျိုး အရ ေါ်
အတတ်က က ျိုးလွန်ခွဲသည် ဖ စ်မှုမ ာျိုးအာျိုး လက်ခြံအသအမတ်ဖ မှုမ ာျိုး တုျိုး ွာျိုးလာမှုကု လည်ျိုးရကာင်ျိုး
ကုလသမဂ္ဂအဆင်ဖမင်အရာရနစ်ဦျိုးက အာျိုးရ ျိုးကက ဆုခွဲ က ါသည်။
ပ ျိုး။

