
 
 

မြန်ြာစစ်ကကာငစ်ီအာား သသံယမြစ်ြွယ် သယ်ွဝ ိုက်ပံံ့ပ ိုားကနြှုက ို ရပ်ဆ ိုငာ်းရန် Thales 

အာား အရပ်ဘက်အြွ ွဲ့အစည်ားြ ာား က ာငာ်းဆ ို 

 

၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ န ဝုငဘ်ာလ၊ ၂၉ ရက်န ေ့၊ ပဲရစ်မ   ြို့ - မြနြ်ာစစ်ကကာငစီ်၏ ကကာြားခံအိန္ဒယိြိတ်ဖက်ကုြပဏီ 

တစ်ခုသို ို့ Thales ကုြပဏကီ စစ်ဘက်သံုြားနည်ြားပညာ တငပုိ် ို့ကနြှုြ ာြားကုိ Info Birmanie၊ Justice For 

Myanmar၊ Reporters Without Borders (RSF) န္ငှို့ ်Sherpa အဖွ ွဲ့ြ ာြားက ကန ို့ကွ်က်ရှုတ်ခ လုိက်သည်။ 

အဆိုပါ စစ်ဘက်နည်ြားပညာတငပုိ် ို့ြှုြ ာြားသည် မြန်ြာန္ိငုင်တွံင ် ၂၀၂၁ ခုန္စ်ှ၊ ကဖကဖာ်ဝါရီလ 

စစ်အာဏာသိြ်ြားကကိ ြားပြ်ြားြှုကနာက်ပုိငြ်ား ဥကရာပသြဂ္ဂြှ မပဌာနြ်ားခ ို့သညို့် ကန ို့သ်တ် တာြားမြစ်ကရြား 

အကရြားယူကဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာြားကုိ ခ ိ ြားကဖာက်ရာ ကရာက်သည်ဟု ဆိုန္ိငုသ်ည်။ အဆိုပါ တငပုိ် ို့ြှုြ ာြားအာြား 

ရပ်ဆိုငြ်ားရန ် Thales ကုြပဏကုိီ အထက်ပါအဖွ ွဲ့အစည်ြားြ ာြားက ကတာငြ်ားဆိုထာြားသည်။ မပငသ်စ် 

အာဏာပုိငြ် ာြားအကနမဖငို့လ်ည်ြား အဆိုပါြိတ်ဖက်ကဆာငရွ်က်ြှုကုိ အပပီြားသတ် ရပ်ဆိုငြ်ားရနအ်တွက် 

လုိအပ်သညို့် အကရြားယူကဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာြား လုပ်ကဆာငရ်နန်္ငှို့ ် စစ်လက်နက် ကရာငြ်ားခ ြှု ပိတ်ပငက်ရြား 

မပဌာနြ်ားခ က် ခ ိ ြားကဖာက်ြှုြ ာြားအတွက် အကရြားယူအမပစ်ကပြားန္ိငုက်ရြားအတွက် ဥပကေတစ်ရပ် မပဌာနြ်ားရန် 

တုိက်တွနြ်ား ကတာငြ်ားဆိုသည်။ 

 

ပပီြားခ ို့သညို့် ကန္ဥွီြားကာလတွင ် ထုတ်မပနခ် ို့ကသာ  Justice For Myanmar အဖွ ွဲ့၏ ကလို့လာကတွွဲ့ ရှိခ က် 

တစ်ကစာငတွ်င၊် Thales ကုြပဏ၏ီ ကာလရှည်ြိတ်ဖက်ြ ာြားထ ြှ တစ်ခုမဖစ်သညို့် အိန္ဒယိကုြပဏ ီBharat 

Electronics Limited (BEL) သည် မြနြ်ာစစ်ကကာငစီ်န္ငှို့ ် ထူြားမခာြားနြီားကပ်သညို့်ဆက်ဆံကရြားရှိပပီြား၊ 

စစ်ကကာငစီ်သို ို့ စစ်ဘက်နည်ြားပညာြ ာြား တငပုိ် ို့ခ ို့ကကကာငြ်ားကုိ ထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုထာြားသည်။ အဆိုပါ 

အခ က်ကုိ အကမခတည်၍ InfoBirmanie၊ RSF န္ငှို့ ် Sherpa အဖွ ွဲ့ြ ာြားက ၂၀၂၁ခုန္စ်ှ၊ န္ိဝုငဘ်ာလ ၂၆ 

ရက်ကန ို့တွင ်Thales ကုြပဏထီံသို ို့ စာတစ်ကစာင ် ကရြားသာြားကပြားပုိ ို့ခ ို့ပပီြား၊ မြနြ်ာစစ်ကကာငစီ်ထံ ၎ငြ်ားတုိ ို့၏ 

နည်ြားပညာ လ  ကမပာငြ်ားကရာငြ်ားခ ြှု ြှနသ်ြျှကုိ ရပ်ဆိုငြ်ားရန၊် ပုိြုိက ယ်မပန ို့စွ်ာမဖငို့ ်BEL ကုြပဏနီ္ငှို့ ် မြနြ်ာ 

စစ်ကကာငစီ်၏ အမခာြားကသာြိတ်ဖက်ြှနသ်ြျှတုိ ို့န္ငှို့ ် စီြားပွာြားကရြားဆက်န္ယ်ွြှုြ ာြားကုိ မပတ်မပတ်သာြားသာြား 

အဆံုြားသတ်ရန ်မပငသ်စ်ကုြပဏအီာြား ကတာငြ်ားဆိုခ ို့သည်။  

 



 
 

Justice For Myanmar ၏ စုံစြ်ြားကတွွဲ့ ရှိခ က်ြ ာြားတွင ်BEL  ကုြပဏ၏ီ စစ်ကကာငစီ် န္ငှို့ ် နြီားကပ်သညို့် 

ပတ်သက်ဆက်န္ယ်ွြှုြ ာြားအကကကာငြ်ား ကဖာ်မပခ ို့ပပီြား၊ BEL ကုြပဏ၏ီ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုန္စ်ှ န္စ်ှစဉ် 

အစီရငခ်ံစာတွင ် အတည်မပ ထာြားကသာ စစ်တပ်သို ို့ လက်နက်ပစစည်ြားတငသ်ွငြ်ားခ ို့ြှုကုိလည်ြား 

ကပေါ်လွငက်စခ ို့သည်။ စစ်အာဏာသိြ်ြားြှုကကကာငို့် မြန်ြာန္ိငုင်အံကပေါ်  န္ိငုင်တံကာ ေဏခ်တ်ပိတ်ဆို ို့ြှုြ ာြား 

ခ ြှတ်ခ ို့ပပီြား၊ န္ိငုင်အံသီြားသီြားန္ငှို့ ် ကုြပဏြီ ာြားအကနမဖငို့လ်ည်ြား စစ်ကကာငစီ်၏ လူ ို့အခွငို့အ်ကရြား 

ခ ိ ြားကဖာက်ြှုြ ာြားအာြား ကလာငစ်ာမဖညို့်တငြ်ား အာြားကပြားကူညီမခငြ်ားြှ ကရှာငြ်ားက ဉ်ရနအ်တွက် လုိအပ်သညို့ ်

အကရြားယူကဆာငရွ်က်ြှုြှနသ်ြျှကုိ လုပ်ကဆာငက်ကရန် တုိက်တွနြ်ားကတာငြ်ားဆိုြှုြ ာြား ရှိခ ို့သည်။ ထိုသို ို့ 

ကသာအကမခအကနတွငပ်င ် BEL ကုြပဏသီည ် ၂၀၂၁ ခုန္စ်ှ၊ ကဖကဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ကန ို့ အာဏာသိြ်ြား 

ကကိ ြားပြ်ြားြှုကနာက်ပုိငြ်ားြှစ၍ မြနြ်ာစစ်ကကာငစီ်၏ အက ိ ြားအမြတ်အတွက် ကရေါန္ငှို့် ဆက်စပ်ပစစည်ြား 

တငပုိ် ို့ြှုကုိ အနည်ြားဆံုြား ၇ ကကိြ်အထိ လုပ်ကဆာငခ် ို့ကကကာငြ်ား စုစည်ြားထာြားသညို့် သတငြ်ားအခ က်အလက် 

ြ ာြားအရ ကတွွဲ့ရသည်။ BEL ကုြပဏသီည် အကဝြားထိနြ်ားလက်နက်စနစ်တစ်ခုကုိလည်ြား မြနြ်ာစစ်တပ်ထံ 

တငပုိ် ို့ခ ို့ကကကာငြ်ား သိရပပီြား၊ အဆိုပါစနစ်ကုိ BEL န္ငှို့ ်Thales Systems Limited တုိ ို့၏ ဖက်စပ်ကုြပဏီ 

BTSL ၏ အုပ်ခ  ပ်ကရြားအရာရှိြ ာြားက ပူြားတွ စီြံခန ို့ခ်ွ သည်။ 

 

အဆိုပါသတငြ်ားအခ က်အလက်ြ ာြားအရ Thales ကုြပဏြှီ BEL ကုြပဏသီို ို့ ြျှကဝကပြားခ ို့သညို့် 

နည်ြားပညာကုိ BEL က ၎ငြ်ားတုိ ို့၏ စစ်လက်နက်ပစစည်ြားြ ာြားတွင ် ထညို့်သွငြ်ားကာ မြန်ြာစစ်ကကာငစီ်ထံ 

တုိက်ရိုက်လ  ကမပာငြ်ား ကပြားအပ်ခ ို့မခငြ်ားမဖစ်ပပီြား၊ စစ်ကကာငစီ်က ၎ငြ်ားတုိ ို့၏ ရက်စက်ကကြ်ြားကက တ်ြှုြ ာြား 

က  ြားလွနရ်ာတွင ် အသံုြားမပ ခ ို့န္ိငုဖ်ွယ် ရှိသည်။ ယငြ်ားတငပုိ် ို့ြှုြ ာြားသည် ဥကရာပသြဂ္ဂ၏ တာြားမြစ် 

အကရြားယူကဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာြားန္ငှို့ ် ကုလသြဂ္ဂ၏ စီြားပွာြားကရြားန္ငှို့ ် လူ ို့အခွငို့အ်ကရြားဆိုငရ်ာ 

လြ်ြားည နခ် က်ြ ာြားအာြား ခ ိ ြားကဖာက်ရာ ကရာက်န္ိငုသ်ည်။ 

 

Info Birmanie အဖွ ွဲ့၏ ည ိန္ှုငိြ်ားကရြားြ ြားမဖစ်သူ ဆိုဖီဘရွနေ် လ်က “ေမီဖစ်ရပ်က ကဖကဖာ်ဝါရီလအတွငြ်ား 

Justice For Myanmar န ို့ Info Birmanie အဖွ ွဲ့တုိ ို့ အပါအဝင ်ကြဘာတဝနြ်ားက အဖွ ွဲ့အစည်ြားကပါငြ်ား ၁၃၆ 

ဖွ ွဲ့တုိ ို့က ကတာငြ်ားဆိုခ ို့ကကတ ို့ မြနြ်ာန္ိငုင်အံကပေါ် ကြဘာလုံြားဆိုငရ်ာ လက်နက်ကရာငြ်ားခ ြှုပိတ်ပငက်ရြား 

အကရြားတကကီြား လုိအပ်ကကကာငြ်ားကုိ ခိုငြ်ာကစတာပါပ ” ဟု ကမပာကကာြားခ ို့သည်။ 



 
 

Reporters Without Borders (RSF) အဖွ ွဲ့၏ ဥပကေအရာရှိမဖစ်သူ ကပါကကာ်ပငက် “Thales ကုြပဏ ီ

အကနန ို့ မြန်ြာစစ်ကကာငစီ်အတွက် အက ိ ြားအမြတ်ရရှိကစတ ို့ သူတုိ ို့ရ ို့ စီြားပွာြားကရြားဆက်န္ယ်ွြှုကတွကုိ 

အဆံုြားသတ်ရပါြယ်။ အာဏာသိြ်ြားစစ်ကကာငစီ်ဟာ ဂ္ ာနယ်လစ်ကတွအကပေါ် မပငြ်ားမပငြ်ားထနထ်န် 

ဖိန္ှပ်ိကနပပီြား၊ အရပ်ဘက်လူ ို့အဖွ ွဲ့အစည်ြားကတွကုိ ဖ က်ဆီြားကနတ ို့ မြနြ်ာန္ိငုင်လုိံ န္ိငုင်တံစ်န္ိငုင်နံ ို့ 

“ပုံြှနအ်တုိငြ်ား စီြားပွာြားကရြားလုပ်ကနတာ” ဟာ ြမဖစ်သငို့ပ်ါဘူြား” ဟု အကလြားအနက် ကမပာကကာြားခ ို့သည်။ 

 

Justice For Myanmar ြှ ြရတနာကြာငက် “စစ်အာဏာသိြ်ြားြှုကနာက်ပုိငြ်ား စစ်ကကာငစီ်က ကကလြား 

သူငယ်ကတွအပါအဝင ် မပည်သူကပါငြ်ား ၁၂၉၀ ကက ာ်ကုိ သတ်မဖတ်ခ ို့တယ်။ အခုဆိုရင ် စစ်ကကာငစီ်ဟာ 

ကလကကကာငြ်ားကကန ြဆငြ်မခငဗ်ံုြားကက တုိက်ခိုက်ြှုကတွ၊ လူကနအိြ်န ို့ ကက ြားရွာကတွကုိ ဖ က်ဆီြားတာကတွ၊ 

သတ်မဖတ်တာကတွန ို့ ြုေနိ်ြားက ငို့တ်ာကတွကကနတဆငို့ ်သူတုိ ို့ရ ို့ အကကြ်ြားဖက်စစ်ဆငက်ရြားကုိ အရှိနအ်ဟုန ်

မြ  ငို့လ်ာတယ်။ ေါဟာ Thales ရ ို့ ြိတ်ဖက်ကုြပဏ ီ  Bharat Electronics Ltd အကနန ို့ စစ်ကကာငစီ် 

က  ြားလွနခ် ို့တ ို့ ရာဇဝတ်ြှုကတွကုိ သိမြငက်နပါလ က်န ို့ စစ်ကကာငစီ်အတွက် စက်လက်နက်ပစစည်ြားြ ာြား 

ကထာက်ပံို့ပပီြား စီြားပွာြားကရြားဆက်လက်လုပ်ကုိငက်နတ ို့ အခငြ်ားအက ငြ်ားပ  မဖစ်ပါတယ်။ Thales အကနန ို့ 

Bharat Electronics န ို့ သူတုိ ို့ရ ို့ ဆက်န္ယ်ွြှုကတွကုိ မဖတ်ကတာက်ရပါြယ်၊ နည်ြားပညာ 

လ  ကမပာငြ်ားကပြားအပ်ြှုကုိလည်ြား ရပ်တန ို့ရ်ြှာမဖစ်ပပီြား အကကြ်ြားဖက်သြာြားကတွမဖစ်တ ို့ မြန်ြာစစ်တပ်ကုိ 

တုိက်ရိုက်မဖစ်ကစ၊ သွယ်ဝုိက်ပပီြားမဖစ်ကစ ပံို့ပုိြားကနြှုအာြားလုံြားကုိ အဆံုြားသတ်ရပါြယ်” ဟု တုိက်တွန်ြား 

ကမပာဆိုသည်။  

 

Sherpa အဖွ ွဲ့ ြှ တရာြားစွ ဆိုမခငြ်ားန္ငှို့ ် ကရှ ွဲ့ကနဆိငုရ်ာအရာရှိမဖစ်သူ ကလာ်ရာကဘာို့ခ ်ဝါက “လက်နက်ကုိင် 

အဖွ ွဲ့အစည်ြားကတွကုိ တုိက်ရိုက်ကသာ်လည်ြားကကာငြ်ား၊ သွယ်ဝုိက်ပပီြားကသာ်လည်ြားကကာငြ်ား ပစစည်ြားတငပုိ် ို့ 

ကနပပီြား၊ အ ို့ေအီဖွ ွဲ့အစည်ြားကတွရ ို့ လုပ်ရပ်ကတွကုိ ပံို့ပုိြားကပြားကနတ ို့ မပငသ်စ်ကုြပဏကီတွအကနန ို့ လုံကလာက်တ ို့ 

စိတ်ပူပန်တာြ ိ ြား ရှိြှာြဟုတ်သလုိ၊ တာဝနခ်ံြှာလည်ြား ြဟုတ်ပါဘူြား။ သူတုိ ို့အကပေါ် ေဏခ်တ် ပိတ်ဆို ို့ဖို ို့ 

ရှိထာြားတ ို့ စည်ြားြ ဉ်ြားကတွက ယုိကပါက်ြ ာြားပပီြား တာြားမြစ်န္ိငုဖ်ို ို့ ကနသ်တ်ခ က်ကတွ ြ ာြားလွနြ်ားကနတ ို့ 

အထူြားစည်ြားြ ဉ်ြားကတွမဖစ်ကနပါတယ်။ အခုအခ ိနဟ်ာ မပငသ်စ်ဥပကေမပ သြာြားကတွအကနန ို့ ကုနသ်ွယ်ြှု 



 
 

ပိတ်ပငက်ရြား မပဌာနြ်ားခ က်ကတွကုိ ခ ိ ြားကဖာက်ြှုကတွအတွက် အမပစ်ကပြားြှု တစ်ရပ်ကုိ ဖနတီ်ြားဖို ို့ အခ ိနပ်ါပ ။” 

ဟု သံုြားသပ်သည်။  

 

ဥကရာပသြဂ္ဂအဖွ ွဲ့ဝငန်္ိငုင်ြံ ာြားအကနမဖငို့ ် ဥကရာပသြဂ္ဂဥပကေ အထူြားသမဖငို့ ် ကန ို့သ်တ်တာြားမြစ်ကရြား 

မပဌာနြ်ားခ က်ြ ာြား၏ ကဘာငအ်တွငြ်ား သက်ကရာက်ြှုရှိကစကရြားအတွက် လုိအပ်သညို့် အကရြားယူ 

ကဆာငရွ်က်ြှုအာြားလုံြားကုိ လုပ်ကဆာငရ်န၊် ထိကရာက်ြှုရှိပပီြား အခ ိ ြားအစာြားညီြျှစွာမဖငို့ ် လုိက်နာရန် 

တာြားမြစ်န္ိငုစွ်ြ်ြားရှိသညို့် ေဏခ်တ်ပိတ်ဆို ို့ြှုြ ာြားကုိ န္ိငုင်အံဆငို့ ် ခ ြှတ်ကဆာငရွ်က်ရန ် တာဝနရ်ှိသည် 

မဖစ်ရာ၊ ဥကရာပသြဂ္ဂအဖွ ွဲ့ဝငန်္ိငုင်မံဖစ်သညို့် မပငသ်စ်န္ိငုင်သံည်လည်ြား ထိုတာဝနရ်ပ်ြ ာြား လုိက်နာရန် 

လုိအပ်သည်။ လက်ြှတ်ကရြားထိုြား ကတာငြ်ားဆိုထာြားညို့် အဖွ ွဲ့အစည်ြား ၄ ဖွ ွဲ့အကနမဖငို့ ် ယငြ်ားထုတ်ကဖာ် 

သိရှိခ က်ြ ာြားအကပေါ် ဥပကေကကကာငြ်ားအရ အကရြားယူကဆာငရွ်က်န္ိငုက်ရြားလြ်ြားကကကာငြ်ားကုိ 

ဖယ်ကကဥ်ထာြားမခငြ်ားြရှိသလုိ၊  ဥကရာပသြဂ္ဂ၏ ကန ို့သ်တ်တာြားမြစ်ကရြား မပဌာနြ်ားခ က်ြ ာြားအာြား 

ခ ိ ြားကဖာက်ြှုြ ာြားအတွက် က ငို့သ်ံုြားန္ိငုသ်ညို့် ဥပကေစည်ြားြ ဉ်ြား ြ ာြားအာြား အကကာငြ်ားဆံုြားအသံုြားခ န္ိငုက်ရြား 

အရပ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည်ြားြ ာြားန္ငှို့ ် အခွငို့အ်ာဏာရှိသညို့် အာဏာပုိငြ် ာြားအာြား စည်ြားရံုြား ကဆာ်ဩမခငြ်ားြ ာြား 

ကုိလည်ြား မပ လုပ်လ က်ရှိသည်။ 

 

ဥပကေကရားရာ ကနာက်ခံအခငာ်းအက ငာ်း 

 

ဥကရာပကကာငစီ်၏ဆံုြားမဖတ်ခ က် ၂၀၁၃/၁၈၄/စီအက်ဖအ်က်စ်ပီတွင ်“န္ိငုင်အံတွငြ်ား ဖိန္ှပ်ိြှုြ ာြား အတွက် 

အသံုြားမပ န္ိငုဖ်ွယ်ရှိသညို့် စက်ပစစည်ြားကိရိယာြ ာြားအာြား၊ ယငြ်ားစက်ပစစည်ြားြ ာြားသည် ဥကရာပ 

သြဂ္ဂအဖွ ွဲ့ဝငန်္ိငုင်ြံ ာြား၏ နယ်နြိိတ်အတွငြ်ားြှမဖစ်ကစ၊ နယ်နိြိတ်အမပငြှ်မဖစ်ကစ ထိုပစစည်ြားြ ာြားအာြား 

မြနြ်ာန္ိငုင်တွံင ် ကရာငြ်ားခ မခငြ်ားန္ငှို့ ် တငသ်ွငြ်ားမခငြ်ား၊ ထို ို့အမပင ် အဖွ ွဲ့ဝငန်္ိငုင်ြံ ာြား သို ို့ြဟုတ် အဖွ ွဲ့ဝငန်္ိငုင် ံ

ြ ာြား၏ နယ်နိြိတ်အတွငြ်ားရှိ န္ိငုင်သံာြားြ ာြားြှ ယငြ်ားန္ိငု်ငသံို ို့ လ  ကမပာငြ်ားကပြားအပ်မခငြ်ားန္ငှို့ ် တငပုိ် ို့ကရာငြ်ား 

ခ မခငြ်ားြ ာြားအာြား” ပိတ်ပငတ်ာြားမြစ်သည်။ ယငြ်ားဆံုြားမဖတ်ခ က်ကုိ ၂၀၂၁ ခုန္စ်ှ ဧပပီလ ၂၉ ရက်ကန ို့တွင ်

ခ ြှတ်ခ ို့သညို့် ကကာငစီ်၏ ဆံုြားမဖတ်ခ က် (စီအက်ဖ်အက်စ်ပီ) ၂၀၂၁/၇၁၁ အရ ၂၀၂၂ ခုန္စ်ှ ဧပပီလ ၃၀ 

ရက်ကန ို့အထိ သက်တြ်ြားတုိြားမြ ငို့ခ် ို့သည်။ 



 
 

၂၀၂၁ ခုန္စ်ှ၊ ြတ်လ ၂၂ ရက်ကန ို့တွင ် ကကာငစီ်၏ မပဌာနြ်ားခ က် ၂၀၂၁/၄၉၇ မဖငို့ ် မပငဆ်ငခ် က်အရ 

မြနြ်ာ/ဗြာန္ိငုင်အံတွငြ်ား အကမခအကနြ ာြားအကပေါ် မပဌာနြ်ားခ ို့သညို့် ကန ို့သ်တ်တာြားမြစ်ကရြား အကရြားယူ 

ကဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာြားန္ငှို့ ်စပ်လ ဉ်ြား၍ ကကာငစီ်၏ မပဌာန်ြားခ က် ၄၀၁/၂၀၁၃ ၏ ၃ (က) တွင ် “ တစ်စိတ် 

တစ်ပုိငြ်ားကုိမဖစ်ကစ သို ို့ြဟုတ် တစ်ခုလုံြားကုိမဖစ်ကစ စစ်တပ်အသံုြားမပ ြှုအတွက်၊ ကနာက်ဆံုြားလက်ဝယ် 

သံုြားစွ သူ စစ်တပ်အတွက် ရည်ရွယ်သည် သို ို့ြဟုတ် ရည်ရွယ်န္ိငုသ်ည်မဖစ်လျှင၊် ကနာက်ဆံုြားလက်ဝယ် 

သံုြားစွ ြညို့်သူသည် မြနြ်ာစစ်တပ်မဖစ်ကကကာငြ်ား “သတ်ြှတ်န္ိငုလ်ျှင”်၊ ကကာငစီ်၏ မပဌာန်ြားခ က်အြှတ် 

၄၂၈/၂၀၀၉ ၏ ကနာက်ဆက်တွ စာရငြ်ား (ဈ) တွင ် ပါရှိသညို့် အရပ်ဘက်-စစ်ဘက် န္စ်ှြ ိ ြားသံုြား 

ပစစည်ြားြ ာြားန္ငှို့ ် နည်ြားပညာြ ာြား၊ စစ်တပ်အသံုြားမပ သည်ဟု ယူဆန္ိငုသ်ညို့် အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်န္စ်ှြ ိ ြား 

သံုြားပစစည်ြားန္ငှို့ ် နည်ြားပညာြှနသ်ြျှကုိ မြနြ်ာန္ိငုင်အံတွငြ်ားရှိ ြည်သညို့်အဖွ ွဲ့အစည်ြား သို ို့ြဟုတ် အစုအဖွ ွဲ့ 

ကုိကသာ်လည်ြားကကာငြ်ား၊ ယငြ်ားန္ိငုင်အံတွငြ်ား အသံုြားမပ ရန ် ရည်ရွယ်ခ က်မဖငို့က်သာ်လည်ြားကကာငြ်ား၊ 

တုိက်ရိုက်မဖစ်ကစ၊ သွယ်ဝုိက်၍မဖစ်ကစ ကရာငြ်ားခ မခငြ်ား၊ ကပြားသွငြ်ားမခငြ်ား၊ လ  ကမပာငြ်ားကပြားအပ်မခငြ်ား သို ို့ြဟုတ် 

တငပုိ် ို့မခငြ်ားြ ာြားအာြား” ပိတ်ပင ်တာြားမြစ်သည်။     

 

ကုလသြဂ္ဂ၏ စီြားပွာြားကရြားန္ငှို့ ် လူ ို့အခွငို့အ်ကရြားဆိုငရ်ာ လြ်ြားည နအ်ကမခခံြူြ ာြား၏ အကမခခံြူ ၁၃ တွင် 

“လူ ို့အခွငို့အ်ကရြားြ ာြားအာြား ကလြားစာြားလုိက်နာရန ် တာဝန်ရှိြှုတွင ် ကုြပဏြီ ာြားအကနမဖငို့ ်  (က) ၎ငြ်ားတုိ ို့၏ 

လုပ်ကဆာငခ် က်ြ ာြားကကကာငို့ ် လူ ို့အခွငို့အ်ကရြားဆိုငရ်ာ အန္ှုတ်လကခဏာအက ိ ြားဆက်ြ ာြား မဖစ်ကပေါ်ကစြှု၊ 

မဖစ်ကပေါ်ကစရန ် အာြားကပြားကူညီြှု ြ ာြားကုိ ကရှာငရ်ှာြားရန၊် မဖစ်ကပေါ်လာပါက ထိုအက ိ ြားဆက်ြ ာြားကုိ 

ကမဖရှငြ်ားရန ် လုိအပ်သည်၊ (ခ) ၎ငြ်ားတုိ ို့၏ စီြားပွာြားကရြားဆိုငရ်ာ ဆက်န္ယ်ွြှုြ ာြားြှတဆငို့ ် ၎ငြ်ားတုိ ို့၏ 

လုပ်ကဆာငခ် က်ြ ာြား၊ ထုတ်ကုန်ြ ာြား သို ို့ြဟုတ် ဝန်ကဆာငြ်ှုြ ာြားန္ငှို့ ် တုိက်ရိုက်ပတ်သက်ကနသညို့် 

လူ ို့အခွငို့ ် အကရြားဆိငုရ်ာ ဆိုြားက ိ ြားြ ာြားအာြား (၎ငြ်ားဆိုြားက ိ ြားြ ာြားတွင ် ၎ငြ်ားတုိ ို့ကူညီအာြားကပြားြှုြ ာြား 

ြရှိခ ို့လ ငပ်င)် တာြားမြစ်ကရြား သို ို့ြဟုတ် ကလ ာို့ခ ကရြားအတွက် ကကိ ြားပြ်ြားအာြားထုတ်ရန ် လုိအပ်သည်။ 

ဥကရာပအသိုက်အဝနြ်ား (European Community) ၏ တရာြားရံုြားက ၁၉၈၉ ခုန္စ်ှ စက်တငဘ်ာလ ၂၁ 

ရက်ကန ို့၊ ထိုစဉ်အခ ိနက် စီရငခ် က်ခ ြှတ်ရာတွင ် “အသိုက်အဝနြ်ား စည်ြားြ ဉ်ြားမပဌာနြ်ားခ က်တွင ်

(လူ ို့အခွငို့အ်ကရြား) ခ ိ ြားကဖာက်ြှု မဖစ်ရပ်အတွက် ေဏခ်တ်ပိတ်ဆို ို့ြှုတစ်ရပ် ခ ြှတ်ရာတွင် 

မပဌာနြ်ားခ က်တစ်ရပ်ရပ် ြပါရှိခ ို့လျှင၊် သို ို့ြဟုတ် ထိုအရာန္ငှို့ ် ပတ်သက်၍ န္ိငုင်၏ံ ဥပကေြ ာြား၊ 



 
 

စည်ြားြ ဉ်ြားြ ာြားန္ငှို့ ် အုပ်ခ  ပ်ကရြားဆိုငရ်ာ မပဌာနြ်ား ခ က်ြ ာြားတွင ် ြပါရှိခ ို့လျှင ် ပဋညိဉ်၏ ပုေြ် ၅ အရ 

အဖွ ွဲ့ဝငန်္ိငုင်ြံ ာြားသည် အသိုက်အဝနြ်ားဥပကေ၏ ကဘာငအ်တွငြ်ား သက်ကရာက်ြှုရှိကစကရြား သငို့က်လ ာ်သညို့ ်

အကရြားယူကဆာငရွ်က်ခ က်အာြားလုံြားကုိ လုပ်ကဆာငရ်နလုိ်အပ်သည်ဟု ြှတ်ယူသငို့”် ကကကာငြ်ား 

ခ ြှတ်ခ ို့သည်။  

 

ပ ိုြ ိုသ ရ  ရန် 

 

ကလာ်ရာကဘာို့ခ ်ဝါ - Sherpa: laura.bourgeois@asso-sherpa.org - 07 80 91 65 13 

 

ဆိုဖီဘရွနေ် လ် - Info Birmanie: sophie@info-birmanie.org - 07 62 80 61 33 

 

ကပါကကာ်ပင ်- Reporters Without Borders: paul.coppin@rsf.org   

 

ြရတနာကြာင ်- Justice For Myanmar: media@justiceformyanmar.org 
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