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၂၀၂၁ အော�အော�ာ်ဝါါရီ ၁ ရက််အောနီ� ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�ရှို စ်က််ဆိုး��်�ာယ်် �ာဏာာသာု�်��ုကြံက်ီ�ပြ�စ််အော�်ခဲ�မြို့�ီ�အောနီာက်် 

ပြ�နီ်�ာ��ာဏာာသာု�်�စ်စ််တို�်သာည်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ်် (က်ယ်ာ�ပြ�ည််နီယ််)ရှို �စ်ု��ရ�ဟု�တို်သာည််� 

လက််နီက််က်ု�င််���်စ်��ျာ�နှှင််� �ရ�်သာာ�ပြ�ည််သာူလူထဲ��ျာ�က်ု� တိုု�က််ခု�က််�ု�ျာ�စ်တိုင််ခဲ�ရာ �ရ�်သာာ�

ပြ�ည််သာူ ၁၀၀,၀၀၀ အောက်ျာ် အောနီ�ု�်စ်ာနီ်�ခာာ ထဲာက််အောပြ��ခဲ�ရသာည််။ �ာဏာာသာု�်�စ်စ််တို�်သာည်် က်ရင််နီီ

ပြ�ည််သာူ�ျာ�က်ု� သာတို်ပြ�တို်ပြခင််�၊ ည်ှင််���်�နှှု�်စ်က််ပြခင််�နှှင််� တိုရာ�လက််လာတို်��်�စ်ီ�ပြခင််��ျာ� ပြ�ုလ��်

ခဲ�သာလု� လူသာာ�ဒီု�င််�က်ာ��ါ�ဝါင်် �တိုင််��ဓိ�မအောစ်ခု�င််��ု�ျာ�လည််� ပြ�ုလ��်ခဲ�သာည််။ �ဆိုးု��ါ

တိုု�က််ခု�က််�ု�ျာ�၏ �စ်ုတို်��ု�င််�တိုစ််ရ�်�ပြ�စ်် �ာဏာာသာု�်�စ်စ််တို�်သာည်် ��ျုု�သာ�ီ�၊ ��ျု��သာာ�

�ျာ�နှှင််� က်အောလ�သာူင်ယ််�ျာ� အောသာအောရ�ရှိင််အောရ�တို�ှ �လု�ရှိုအောနီသာည််� လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ု

ဆိုးု�င််ရာ �က်ူ�ည်ီ�ျာ�က်ု� �ုတို်�င််တိုာ�စ်ီ�ခဲ�သာည််။ 

�ာဏာာသာု�်�စ်စ််တို�်သာည်် လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ုဆိုးု�င််ရာ က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�

က်ု� �အောကြက်ာင််��ဲ���်�စ်ီ�ပြခင််�၊ ပြ�ည််သာူ�ျာ�သာု�အောလှာင််ထဲာ�ရှိုသာည််� �စ်ာ��အောသာာက််�ျာ�နှှင််� စ်စ််တို�်နှှင််�  

�သာက််ဆိုးု�င််သာည််� �စ်စည််��ျာ�က်ု� �ျက််စ်ီပြခင််�၊ က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို ပြ�ည််သာူ�ျာ�ဆိုးီသာု� �စ်ာ��အောသာာက််

နှှင််� အောဆိုး�ဝါါ��ျာ�အော��အောဝါပြခင််��ာ� �ချုနီ်ဆိုးာဲထဲာ�ပြခင််� (သာု�) က်နီ်�က်ာက််ပြခင််�ပြ�င််� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ

အောထဲာက််ထဲာ��ုဆိုးု�င််ရာ �က်ူ�ည်ီအော����်�ည််� ��ာဲ��စ်ည််��ျာ�၏ လ��်င်နီ်�က်ုစ်စ�ျာ�က်ု� ကြက်နီ်�ကြက်ာ

အောစ်ခဲ�သာည််။ ဤက်ဲ�သာု� ဆိုးက််လက််အောဆိုးာင််ရာက်် အောနီ�ု�ျာ�သာည်် စ်စ််ရာဇဝါတို်�ုအောပြ�ာက််နှု�င််မြို့�ီ� ပြ�နီ်�ာ�

�ာဏာာသာု�်�စ်စ််တို�်၏ နှု�င််င်�တိုဝါနီ်� �ပြခာ��ရ�်သာာ� ပြ�ည််သာူ�ျာ��ာ� တိုု�က််ခု�က််အောနီ�ု�ျာ�နှှင််�လည််� 

�အောပြ�ာင််��လဲ �သာာင််တိုူလျက််ရှိုသာည််။ 

အကာ�ဉ််း�ချူ���် 

နုှ�င််င်�တိုစ််က်ာ��ာဲ��စ်ည််�တိုစ််
ခ�ပြ�စ််အောသာာ Partners Relief & 
Development သာည်် ဆိုးန်ီနှှင််� 
�ပြခာ� �ရုှိ�ပြ�စ််�စ်စည််���ါ�ဝါင်် 
�ကူ်�ညီ်�ျာ�ကု်� ၂၀၂၁ ခ�နှှစ်် ဇာန်ီလ
တိုာင်် ပြ�န်ီ�ာစ်စ််တို�်၏ တုို�က််ခု�က််
�ု�ျာ�အောကြက်ာင််� ��ည််�အော�ာ်ပြ�ထဲာ�
အောသာာ အောနီရာတိုစ််ခ�တိုာင်် စ်စ််အောဘာ�
အောရှိာင််အောနီကြက်ရအောသာာ က်ရင််နီီပြ�ည််
သူာ�ျာ�ထဲ�သုာ� အော���ု�အော��အောနီစ်ဉ််။ 
©Partners Relief & Development၊ 
ဇာန်ီလ၊ ၂၀၂၁ ခ�နှှစ််
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ဤ�နှှစ််ချ��်�စ်ီရင််ခ�စ်ာသာည်် Fortify Rights �ှ လ့�ခာင််��အောရ�ချုု�အော�ာက််ခ�ရ�ု�ှ လာတို်အောပြ�ာက််ခဲ�

သာူ�ျာ�၊ ဒီ�က်ခသာည်် (IDP)�ျာ�၊ ဘာာသာာအောရ�အောခါင််�အောဆိုးာင််�ျာ�၊ ပြ�ည််သာ့က်ာက်ာယ််အောရ�တို�် (PDF)��ာဲ�

ဝါင််�ျာ�၊ �ာဏာာသာု�်�မြို့�ီ�အောနီာက်် စ်စ််���်ချ��်အောရ�က်ု� ��တို�ရနီ်နှှင််� စ်စ််�စ်ု��ရ၏တိုု�က််ခု�က််�ု�ျာ�က်ု�  

က်ာက်ာယ််ရနီ် �ာဲ�စ်ည််�ထဲာ�သာည််� ပြ�ည််သာ့စ်စ််��ာဲ�ဝါင််�ျာ�နှှင််� ပြ�ုလ��်ခဲ�သာည််� �င််တိုာဗျူးျ��အော�ါင််� 

၂၀ အောက်ျာ်က်ု� �အောပြခခ�ထဲာ�သာည််။ Fortify Rights သာည်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််တိုာင်် လု�်ရှိာ�အောနီသာည််� 

လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာအောရ� အော�ဂိျင််စ်ီ�ျာ�၏ ရုံး���တိုာင််��ချက််�လက််�ျာ�နှှင််� သာက််အောသာခ�

စ်ာရာက််စ်ာတို�်��ျာ�က်ု� ပြ�နီ်လည််ဆိုးနီ်�စ်စ််ခဲ�မြို့�ီ� �ဆိုးု��ါက်ျ��လာနီ်�ု�ျာ�၏ ဓိာတို်���နှှင််� ဗျူးီဒီီယ်ု� သာက််အောသာ

�ျာ�က်ု�လည််� သာ���သာ�်ခဲ��ါသာည််။ 

သာတိုင််��ရင််�ပြ�စ််�ျာ��ရ �ာဏာာသာု�်�မြို့�ီ�ချုနီ်�ှစ်၍ စ်စ််�စ်ု��ရသာည်် နှု�င််င်��တိုဝါနီ်�ပြ�ည််သာူအော�ါင််� 

၉၀၀၀ အောက်ျာ်က်ု� ��်�ဆိုးီ�ခဲ�မြို့�ီ� UN �ရင််��ပြ�စ််�ျာ��ရ တိုစ််နှု�င််င်�လ���တိုာင်် ��ျုု�သာာ�၊ ��ျုု�သာ�ီ�နှှင််� 

က်အောလ�သာူင်ယ််အော�ါင််� ၂၂၃,၀၀၀ အောက်ျာ်က်ု� အောနီရ�်စ်ာနီ်�၊ �ု���ဲ��ု�်�ဲ� ပြ�စ််အောစ်ခဲ�သာည််။ UN �ရင််��ပြ�စ််

�ျာ��ရ အောနီရ�်စ်ာနီ်�ခာာ ထဲာက််အောပြ��ခဲ�ရသာူစ်�စ်�အော�ါင််��နီက်် ၈၅,၀၀၀ အောက်ျာ်�ှာ က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််

�တိုာင််�၌ ဒီ�က်ခသာည််�ပြ�စ််ရှိုအောနီမြို့�ီ� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််�ှ အောနီရ�်စ်ာနီ်�ခဲ�ရသာူ က်ျနီ် ၁၈,၀၀၀ အောက်ျာ်�ှာ 

ရှိ�်�ပြ�ည််နီယ််  အောတိုာင််�ု�င််�တိုာင်် ရှိုအောနီသာည််။ �အောပြခ�အောနီက်ု� �နီီ�က်�်အောစ်ာင််�ကြက်ည််�လျက််ရှိုသာည််� �ရ�်

�က််��ာဲ��စ်ည််��ျာ�နှှင််� က်ူည်ီအောထဲာက််���အောရ���ာဲ��စ်ည််� ၁၀ အောက်ျာ်ပြ�င််��ာဲ�စ်ည််�ထဲာ�အောသာာ Karenni 

Civil Society Network သာည်် ၂၀၂၁ အော�အော�ာ်ဝါါရီလ ၁ ရက််အောနီ�ှစ်၍ က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််�တိုာင််� အောနီရ�်

စ်ာနီ်�ခာာခဲ�ရသာူ ၁၄၀,၀၀၀ အောက်ျာ်က်ု� �ှတို်တို�်�တိုင််ခဲ�သာည််။ သာတိုင််�ရင််�ပြ�စ််�ျာ�ရ နှု�င််င်�တိုဝါနီ်� ပြ�ည််သာူ

၂၀၂၁ ခ�နှှစ်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််�တိုာင််�ရုှိ ��ည််�အော�ာ်ပြ�ထဲာ�အောသာာ အောနီရာတိုစ််ခ�တိုာင်် �ု�ု 
အောနီရ�်ကု်� စ်ာန်ီ�ခာာ ထဲာက််အောပြ��အောနီရအောသာာ ပြ�ည််သူာ�ျာ�ကု်� အောတိုာ�ရစ်ဉ််။ ပြ�န်ီ�ာစ်စ််�စု်��ရ�ှ 
အောနီမြို့�ီ� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််����ု �ကူ်�ညီ်�ျာ�ကု်� စ်နီစ််တိုက်ျ ပြင်င််��ယ််အောနီ�ု�ျာ�
အောကြက်ာင််� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််�တိုာင််�ရုှိ စ်စ််အောဘာ�အောရှိာင််အောနီရ�်�ျာ�သာည်် အောသာာက််သာ���အောရ၊ 
က်ျန်ီ��ာအောရ�နှှင််� တိုစ််ကု်�ယ််အောရ သာန်ီ�ရှိင််�အောစ်အောရ� �စ်စည််� �စ်စယ်�ျာ���ါ�ဝါင်် �အောပြခခ� 
�စ်စည််��ျာ� ချု�တဲို�လျက််ရုှိဆဲိုးပြ�စ််သာည််။ ©Free Burma Rangers၊ ၂၀၂၁
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အော�ါင််� သာ���သာနီ်�အောက်ျာ်�ှာ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ��အောရ�အော�်လု���်

အောနီမြို့�ီ� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှိုပြ�ည််သာူ�ျာ��ှာ �လာနီ်ခက််ခဲသာည််� �အောပြခ�အောနီတိုာင််ရှိုအောနီအောသာာ်လည််� 

အောထဲာက််���က်ူည်ီအောရ� လ��်သာာ��ျာ��ှာ �သာက််နီဲ� လာတို်လ�်ခာင််�က်ု� �လာနီ်��လာနီ် မြို့ခု�်�အောပြခာက််ခ�

သာည််� �နှ တရာယ််နှှင််� ရင််ဆိုးု�င််ကြံက်�ုအောတိုာ�လျက််ရှို�ါသာည််။ 

“သာူတိုု�က် လူတိုု�င််�၊ ယ်ာဉ််တိုု�င််�က်ု� တိုာ�တိုယ််” ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာလတိုာင်် က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််

အောရ�လ��်သာာ� ၇ ဦး�သာည်် စ်စ််�စ်ု��ရ၏ ��်�စ်ီ��ုက်ု�ခ�ခဲ�ရမြို့�ီ� ယ်င််��နီက်် အောပြခာက််ဦး��ာ� အောနီာက််�ု�င််�

တိုာင်် လှတို်အော��ခဲ�အောကြက်ာင််� သာုရှိုထဲာ�သာည််� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််�ှ က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ� တိုစ််ဦး�က် 

အောပြ�ာသာည််။ 

“ဒီီ�အောပြခ�အောနီအော�ာက််�ှာ �လ��်လ��်ရတိုာ က်ွနီ်အောတိုာ်တိုု� �က်�နီ်လ��� အောကြက်ာက််တိုယ််။ ဒီါအော��

ယ််� �တိုတို်နှု�င််ဆိုး���အောတိုာ� လ��်ရတိုာ�ဲ” ဟုူ၍ ၂၀၂၁ အော�လ ၂၇ အောနီ� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ်် လာုုင််အောက်ာ်မြို့�ု�  

�နီ်က်နီ်�အောက်ျ�ရာာ��နီီ�တိုာင်် က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ� ၃ ဦး�က်ု� စ်စ််�စ်ု���ှ လက််လာတို်စ်�ယ်် ��်�စ်ီ�ခဲ�

ပြခင််��အော�် �ှတို်ချက််အော��သာည််� �အောနီပြ�င််� �ပြခာ�က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ�တိုစ််ဦး�က် Fortify Rights 

က်ု�အောပြ�ာသာည််။ ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ ၁၈ ရက််အောနီ��ထဲု �ဆိုးု��ါ က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ� ၃ 

ဦး��ှာ ထဲုနီ်�သာု�်�ခ�ထဲာ�ရဆိုးဲ ပြ�စ််သာည််။ 

က်�်�က်�နီ်အော�ာင််ဆိုးု��ရာာ�သာည််� လ��်ရ�်�ျာ��နီက်် ဇာနီ်လ ၉ ရက််အောနီ� ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်�ှ စ်စ််သာာ�

�ျာ�သာည်် က်ရင််နီီနှှင််� ရှိ�်�ပြ�ည််နီယ််�စ်�် �ယ််ခ��မြို့�ု�နီယ်် လာယ််ရင််�အောတိုာင််အောပြခရာာရှို စ်ာသာင််အောက်ျာင််�

တိုာင်် သာု�အောလာင််ထဲာ�ရှိုသာည််� ဆိုးနီ်�ျာ�က်ု� �ီ�ရှို့ု�ျက််ဆိုးီ�ခဲ��ုလည််��ါသာည််။ က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�

၂၀၂၁ ခ�နှှစ်် အော�ာက််တုို�ဘာာ ၂၄ ရက််အောနီ�
တိုာင်် ရှိ�်�ပြ�ည််နီယ််နှှင််� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််၏ 
နီယ််စ်�်တိုာင်် တိုည််ရုှိအောသာာ �ယ််ခ��မြို့�ု�နီယ်် 
�ု��မြို့ဗဲျူးမြို့�ု��နီီ�တိုာင်် ပြ�န်ီ�ာစ်စ််တို�်ဘာက််�ှ 
တုို�က််ခု�က််�ု�ျာ�ကု်� အောရှိာင််တုို�်�ထဲာက််အောပြ��
လာသာည််� �ုသာာ�စ်�တိုစ််စ်� ဆုိုး�င််က်ယ််
အော�ာင််�မြို့�ီ� ပြ�တ်ိုသာာာ�သာည််ကု်� ပြ�ည််သ့ာ
က်ာက်ာယ််အောရ�တို�်�ာဲ� (PDF: ပြ�န်ီ�ာစ်စ််တို�် 
�ရ�်သာာ��ျာ��အော�် �ကြက်�်��က််ပြခင််�နှှင််� 
�ာဏာာသုာ�်��ု�အော�် တို��ပြ�န်ီရန်ီ�တိုာက်် 
�ရ�်သာာ��ျာ� ဦး�အောဆိုးာင််�ာဲ�စ်ည််�ထဲာ�
သာည််� လက််နီက််ကု်�င််��ာဲ�) ��ာဲ�ဝါင််တိုစ််
ဦး��ှအောနီမြို့�ီ� ကြက်ည််�အောနီစ်ဉ််။ ©အော�ာက််ခ�်�ဝါါ၊ 
အော�ာက််တုို�ဘာာလ၊ ၂၀၂၁ ခ�နှှစ််
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လ��်သာာ��ျာ�သာည်် �ဆိုးု��ါသာု�အောလာင််ထဲာ�ရှိုသာည််� ဆိုးနီ်�ျာ�က်ု� (�ခ��စ်ီရင််ခ�စ်ာက်ု�အောရ�အောနီသာည််� 

�ချုနီ်�ထဲု ခနီ်��ှနီ်�အောပြခ အောနီရ�်စ်ာနီ်�ခာာသာူအော�ါင််� ၃၀၀၀ အောက်ျာ်ခနီ်�ရှိုအောသာာ) �နီီ��နီာ��ှ ဒီ�က်ခသာည််စ်ခနီ်�

�ျာ�သာု� အော��အောဝါအောနီပြခင််�ပြ�စ််သာည််ဟု� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ��ျာ�နှှင််� အောဒီသာခ��ျာ�က် Fortify Rights 

က်ု� အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။ 

က်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ��ျာ�နှှင််� အောဒီသာခ��ျာ�က် ပြ�ည််နီယ််�တိုာင််�ရှို ဒီ�က်ခသာည်် စ်ခနီ်��ျာ�သာည်် 

�စ်ာ��စ်ာ၊ အောသာာက််အောရ၊ အောဆိုး�ဝါါ�၊ က်ျနီ်��ာအောရ� �အောစ်ာင််��အောရှိာက််နှှင််� �ု�်သာာ�သာ����အောဆိုးာင််

��ါ�ဝါင်် �ရှို�ပြ�စ််လု���်သာည််� �ရင််��ပြ�စ််�ျာ� က်င််��ဲ�လျက််ရှိုအောနီ���က်ု� Fortify Rights �ာ�

တိုင််ပြ�ခဲ�ကြက်သာည််။ ဤ�အောပြခ�အောနီ�ျာ�သာည််လည််� ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်��တိုာင််� တိုပြခာ�အောနီရာ�ျာ�ရှို ဒီ�က်ခသာည််

စ်ခနီ်��ျာ�၏ �အောပြခ�အောနီ�ျာ�က်ု� တိုင််ဟု�်ပြခင််��င််ပြ�စ််သာည််။ 

“��နီ်�စ်ရာအောနီရာရှိုအော��ယ််� အောသာာက််စ်ရာအောရ�ရှိုဘာူ�” ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်၏တိုု�က််ခု�က််�ုအောကြက်ာင််� အော�လတိုာင်် 

က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ်် လာုုင််အောက်ာ်မြို့�ု� က်ယ်နီ်�သာာယ်ာရာာ�ှ �ု�်က်ု� စ်ာနီ်�ခာာခဲ�ရသာည််� ၃၉ နှှစ်် �ရာယ်် က်ရင််နီီ 

��ျုု�သာာ�တိုစ််ဦး�က် အောပြ�ာသာည််။ “စ်ာ�စ်ရာက် ၁ �တို် (သာု�) ၂ �တို်စ်ာအောလာက််�ဲ ရှိုအောတိုာ�တိုယ််။ �လ��မြို့ခ�ု

အောတိုာ�ဘာူ�၊ အောကြက်ာက််လည််� အောကြက်ာက််တိုယ််။ မြို့�ီ�ရင်် ဘာယ််အောတိုာ� ထဲ�်တိုု�က််လာဦး��လဲ �သာုဘာူ�” ဟု�

ဆိုးု�သာည််။ 

စ်စ််တို�်�ှ ချ�ှတို်သာည််� �ုတို်�င််တိုာ�ဆိုးီ��ုနှှင််� �ရ�်သာာ�ပြ�ည််သာူ�အော�် တိုု�က််ခု�က််�ု�ျာ�သာည်် က်ရင််နီီ

ပြ�ည််နီယ်် (သာု�) လက််ရှို�က်ျ�်�တိုည််��ှာ�ှ �ဟု�တို်အော�။ ဤ�စ်ီ�ရင််ခ�စ်ာက် �မြို့ခ�ုင်���ုနှု�င််အောသာာ်လည််� 

‘သာတိုင််�ရင််�ပြ�စ််�ျာ��ရ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ ၂၉ ရက််အောနီ�တိုာင်် ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်�ှ �ရ�်သာာ� �ု�်အောပြခ

အော�ါင််� ၁၆၀ အောက်ျာ်၊ ခရစ််ယ်ာနီ် ဘာာသာာအောရ�အောက်ျာင််�အောဆိုးာင်် ၂ ခ�၊ �စ်ု��ရ�ဟု�တို်သာည််� ��ာဲ��စ်ည််�

တိုစ််ခ�၏ ရုံး���ခနီ်� စ်သာည််တိုု�က်ု� �ီ�ရှို့ုခဲ�အောသာာ ချင််�ပြ�ည််နီယ််ရှို ထဲုခု�က််ပြ�ည််သာူ�ျာ�ဆိုးီသာု� လက််လှ�်��ီ

ရနီ်က်ု�လည််� ကြံက်ုု�စ်ာ�အောနီရအောကြက်ာင််� က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ��ျာ�က် Fortify Rights က်ု� 

အောပြ�ာကြက်ာ�သာည််။ ထဲု��ပြ�င်် က်ရင််နီီပြ�ည််�ှ �ှတို်တို�်�တိုင််ခဲ�သာည််� က်ျ��လာနီ်�ု�ျာ�နှှင််� က်နီ်�သာတို်

တိုာ�ပြ�စ််�ု�ျာ�သာည်် ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�၏ �ပြခာ�အောနီရာ�ျာ�၌လည််� ပြ�စ််အော�်ခဲ�၊ ပြ�စ််အော�်အောနီဆိုးဲပြ�စ််အောသာာ 

က်ျ��လာနီ်�ု�ျာ�နှှင််� က်နီ်�သာတို်တိုာ�ပြ�စ််�ု�ျာ�က်ု� ထဲင််ဟု�်ပြ�သာအောနီပြခင််�ပြ�စ််�ါသာည််။ ဥ��ာ ၂၀၁၈ ခ�နှှစ်် 

က်ချင််ပြ�ည််နီယ််တိုာင်် စ်စ််�ာဲအောကြက်ာင််� �ု���ု�်စ်ာနီ်�ခာာခဲ�ရသာည််� �ရ�်သာာ�ပြ�ည််သာူ�ျာ��ာ� အော��အောဝါ�ည််� 

လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ�၌ အောရှိာင််လှဲရနှု�င််သာည််� က်နီ်�သာတို်တိုာ�စ်ီ��ု�ျာ�က်ု� 

�ှတို်တို�်�တိုင််ထဲာ�အောသာာ စ်ာ�ျက််နှှာ ၇၀ �ါ�စ်ီ�ရင််ခ�စ်ာ တိုစ််အောစ်ာင််က်ု� “They Block Everything” 

ဟုူအောသာာ အောခါင််�စ်ဉ််ပြ�င််� Fortify Rights �ှ ထဲ�တို်အောဝါခဲ�သာည််။ 

�ရ�်သာာ��ျာ��အော�် ဆိုးက််လက််ဦး�တိုည်် တိုု�က််ခု�က််�ု�ရှိုနီ်ပြ�င််�လာပြခင််�သာည်် �ရ�်သာာ�ပြ�ည််

သာူ�ျာ�၏ လူသာာ�ချင််�ဆိုးု�င််ရာ စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ုလု���်ချက််�ျာ�က်ု� အောပြ�ရှိင််�အော��နှု�င််ရနီ်နှှင််� 

၎င််�(စ်စ််တို�်)၏ �တိုုတို်နှှင််� �စ်စု�ာာနီ်က်ာလ�တိုာင််� ��ျာ�ပြ�ည််သာူ�အော�် ရက််စ်က််ယ်�တို်�ာသာည််� 

ရာဇဝါတို်�ု�ျာ��တိုာက်် တိုာဝါနီ်ခ�အောစ်ရနီ် အောထဲာင််�စ်���ှ ရှုံးပြ�င််သာည််�ချည််�က်�်�ုတိုစ််ရ�် �အောရ�တိုကြံက်ီ�

လု���်လျက််ရှိုအောကြက်ာင််� �ီ�အော�ာင််�ထဲု�� အော�ာ်ပြ�အောနီ�ါသာည််။ 
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�ခ��စ်ီ�ရင််ခ�စ်ာအောရ�အောနီချုနီ်တိုာင်် နှု�င််င်�တိုက်ာ��ာဲ��စ်ည််��ျာ�သာည်် စ်စ််တို�်၏ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာ

အောထဲာက််ထဲာ��ုဆိုးု�င််ရာ �က်ူ�ည်ီ�ျာ�က်ု� အောလာအောလာလတို်လတို် ပြင်င််��ယ််က်နီ်�သာတို်ပြခင််��ာ�  

တို�နီ်�ပြ�နီ်�ည််� �ဟုာဗျူးျ�ဟုာ�ျာ�က်ု� အော�ာ်ထဲ�တို်သာတို်�ှတို်လျက်် ရှိုသာည််။ ဥ��ာ၊ ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ 

၂၀ ရက််အောနီ� �အော�ရုက်နီ်ပြ�ည််အောထဲာင််စ်� State Department �ှ �တိုု�င််��င််ခ� Derek Chollet ၏ ထဲု�င််�

နှု�င််င်�သာု� ၂ ရက််တိုာ လည််�တို်�ု�မြို့�ီ� ထဲု�င််�နှု�င််င်�ပြခာ�အောရ� ဝါနီ်ကြံက်ီ�ဌာာနီ�ှ �အော�ရုက်နီ်ပြ�ည််အောထဲာင််စ်�နှှင််� 

ထဲု�င််�နှု�င််င်�တိုု�သာည်် ထဲု�င််�-ပြ�နီ်�ာနီယ််စ်�်�ှ တိုဆိုးင််� ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်��တိုာင််�သာု� နီယ််စ်�်ပြ�တို် လူသာာ�ချင််�

စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ� အော����်ရနီ် စ်ဉ််စ်ာ�အောနီအောကြက်ာင််� အောကြက်ည်ာခဲ�သာည််။ �ရှိုနီ်ပြ�င််�

လာသာည််� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ�ု �က်ူ�ည်ီဆိုးု�င််ရာ �က်ျ�်�တိုည််�က်ု� တိုာ�ဆိုးီ�နှု�င််ရနီ် နှု�င််င်�တိုက်ာ

�သာု�င််��ဝါု�င််�၏ လက််င်င််�လက််အောတိုာ� �အောရ�ယ်ူ အောဆိုးာင််ရာက််�ု�ျာ� လု���်�ါသာည််။ 

အဓိိကာ အကြံကာံမြ��ချူ�ကာ်မာ�ာ�

�ာဆိုးီယ်�နှှင််� UN ��ာဲ�ဝါင််နှု�င််�ျာ�သာည်် ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်��တိုာင််� လု���်အောနီသာည််� ပြ�ည််သာူ�ျာ�ဆိုးီသာု� 

နီယ််စ်�်ပြ�တို် �က်ူ�ည်ီ�ျာ��ာ� တိုရာ�ဝါင််ခာင််�ပြ�ုနှု�င််ရနီ် ထဲု�င််��စ်ု��ရက်ု� �အောစ်ာတိုလျင်် က်ူည်ီသာင််�

သာည််။ ထဲု�နီည််�တိုူစ်ာာ �ုနှိုယ်၊ တိုရုံး�တို်နှှင််� ဘာဂိဂလာအောဒီ�ရှိ်�စ်ု��ရတိုု��ှလည််� ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်��တိုာင််� လု���်

အောနီသာည််� ပြ�ည််သာူ�ျာ�ဆိုးီသာု� နီယ််စ်�်ပြ�တို် �က်ူ�ည်ီ�ျာ� တိုရာ�ဝါင််ခာင််�ပြ�ု သာင််�သာည််။ လူသာာ�ချင််�

စ်ာနီာသာည််� �လှ�ရှိင််�ျာ�နှှင််� �လှ�ရှိင်် �စ်ု��ရ�ျာ�သာည််လည််� အောဒီသာခ��ရ�်�က််��ာဲ��စ်ည််��ျာ�

နှှင််� ရ�်ရာာ�အောပြခပြ�ု��ာဲ��စ်ည််��ျာ� ဦး�စ်ီ�သာည််� လ��်င်နီ်�စ်ဉ််�ျာ���ါ�ဝါင်် နီယ််စ်�်ပြ�တို်အောက်ျာ်က်ူည်ီ

အောထဲာက််���သာည််� လ��်င်နီ်�စ်ဉ််�ျာ�က်ု� လက််င်င််�လက််အောတိုာ� �ာ�အော��က်ူည်ီသာင််�သာည််။ 

�ာဆိုးီယ်�နှှင််� UN ��ာဲ�ဝါင််နှု�င််င်��ျာ�သာည်် ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်��ာဏာာသာု�်�စ်စ််�စ်ု��ရက်ု� က်ု�ယ််စ်ာ�ပြ�ုသာူ�ျာ�

နှှင််� �ည််သာည််�နှု�င််င်�အောရ� (သာု�) စ်ီ�ာာ�အောရ��ူ�အော�ါင််�အောဆိုးာင််ရာက််�ုက်ု��ဆိုးု� အောရှိာင််ကြက်ဉ််သာင််�မြို့�ီ� �ာဏာာသာု�်� 

�စ်ု��ရ၏ �ည််သာည််�နှု�င််င်�အောရ�တိုရာ�ဝါင််�ု�ျုု�က်ု��ဆိုးု� က်နီ်�က်ာက််သာင််�သာည််။ �စ်ု��ရ�ျာ��အောနီပြ�င််� 

�ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရ၏ ထဲု�င််�နှု�င််င်�သာု� သာဘာာဝါဓိာတို်အောင်ာ�အောရာင််�ချပြခင််�ပြ�င််� ဝါင််အောင်ာရရှိုအောနီပြခင််���ါ�ဝါင်် 

ဘာဏ္ဍာာအောင်ာနှှင််� အောင်ာအောကြက်� �အောထဲာက််�����ျာ�ရရှိုနှု�င််သာည််� လ�်�အောကြက်ာင််��ျာ�က်ု� �ုတို်�င််နှု�င််ရနီ် 

လု���်သာည််� နှှစ််နှု�င််င်�ချင််�နှှင််� နှု�င််င်�စ်���ါဝါင််အောသာာ �အောရ�ယ်ူအောဆိုးာင််ရာက််�ု�ျာ�က်ု� ပြ�ုလ��်သာင််�သာည််။  

��ာဲ�ဝါင််နှု�င််င်��ျာ��အောနီနီဲ�ပြ�င််� ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�သာု� လက််နီက််အောရာင််�ချ�ု�ျာ�က်ု� တိုာ�ပြ�စ််မြို့�ီ� က်�ာ့�

က်�လသာ�ဂိဂ �အောထဲာအောထဲာည်ီလာခ�က် ၂၀၂၁ ဇာနီ်လတိုာင််အောတိုာင််�ဆိုးု�ခဲ�သာည််��တိုု�င််� ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်�ာ� 

က်�ာ့လ���ဆိုးု�င််ရာ လက််နီက််အောရာင််�ချ�ု �ုတို်�င််ပြခင််� (Global Arms Embargo) က်ု� �ာ�အော��အောထဲာက််ခ� 

သာင််�သာည််။ 

အောနီာက််ဆိုး����အောနီပြ�င််� UN နှှင််� �ာဆိုးီယ်���ာဲ�ဝါင််နှု�င််င်��ျာ�သာည်် ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�တိုာင်် ပြ�စ််အော�်လျက််ရှိုအောသာာ 

ကြက်�်�ကြက်ုတို်ရက််စ်က််သာည််� ရာဇဝါတို်�ု�ျာ�က်ု� �ဆိုး���သာတို်၊ တိုည််��တို်အော��နှု�င််ရနီ် အောပြ�ရှိင််�ချက််�ျာ�

နှှင််� တိုည််ဆိုးဲနှု�င််င်�တိုက်ာ တိုာဝါနီ်ခ��ုဆိုးု�င််ရာ ယ်နှ တရာ��ျာ��အော�် ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�၏ �ရ�်သာာ�ပြ�ည််သာူ 

ဦး�အောဆိုးာင််အောသာာ ��ျုု�သာာ�ည်ီည်ာတို်အောရ��စ်ု��ရ (NUG)နှှင််� ချုတို်ဆိုးက််အောဆိုးာင််ရာက််သာင််�သာည််။
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၂၀၂၁ ခ�နှှစ််၊ စ်က််တိုင််ဘာာ ၂၅ ရက််အောနီ�တိုာင်် က်ရင််နီီ
ပြ�ည််နီယ်် ဒီီအော�ာဆုိုး��မြို့�ု�နီယ််�တိုာင််�ရုှိ က်�န်ီ�သာာအောက်ျ�ရာာ
တိုာင်် အောဒီသာခ� ပြ�ည််သ့ာက်ာက်ာယ််အောရ�တို�်�ာဲ�ဝါင််�ျာ�နှှင််� 
ပြ�န်ီ�ာစ်စ််တို�်တုို��ကြက်ာ� �စ််ခတ်ို�ု�ျာ�ပြ�စ််�ာာ�အောနီစ်ဉ််။ 
©အော�ာက််ခ�်�ဝါါ၊ စ်က််တိုင််ဘာာလ၊ ၂၀၂၁ ခ�နှှစ််
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Methodology (န်ည််�လမ်ာ�)
ဤ�နှှစ််ချ��်�စ်ီရင််ခ�စ်ာသာည်် Fortify Rights �ှ ၂၀၂၁ ဇာနီ်လနှှင််� အော�ာက််တိုု�ဘာာလကြက်ာ� က်ရင််နီီ

ပြ�ည််နီယ််ရှို ပြ�ည််သာူ�ျာ�နှှင််� ပြ�ုလ��်ခဲ�အောသာာ �င််တိုာဗျူးျ��အော�ါင််� ၂၃ ခ�က်ု� �အောပြခခ�ထဲာ�သာည််။ �ဆိုးု��ါ

�င််တိုာဗျူးျ���ျာ�တိုာင်် လူ�ခာင််��အောရ�ချုု�အော�ာက််ခ�ရ�ု�ှ လာတို်အောပြ�ာက််ခဲ�သာူ�ျာ�နှှင််� �ျက််ပြ�င််သာက််အောသာ

�ျာ�၊ �ု���ု�်စ်ာနီ်�ခာာခဲ�ရသာည််� ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�၊ ဘာာသာာအောရ�အောခါင််�အောဆိုးာင််�ျာ�၊ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ

အောထဲာက််ထဲာ��ုဆိုးု�င််ရာ က်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ��ျာ�နှှင််� PDF ��ာဲ�ဝါင််�ျာ��ါဝါင််သာည််။ Fortify Rights 

သာည်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််တိုာင်် လ��်ရှိာ�အောနီသာည််� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ� အော�ဂိျင််စ်ီ�ျာ�၏ 

ရုံး���တိုာင််��ချက််�လက််�ျာ�နှှင််� သာက််အောသာခ� စ်ာရာတို်စ်ာတို�်��ျာ�က်ု� ပြ�နီ်လည််ဆိုးနီ်�စ်စ််ခဲ�မြို့�ီ� �ဆိုးု��ါ

က်ျ��လာနီ်�ု�ျာ�၏ ဓိာတို်���နှှင််� ဗျူးီဒီီယ်ု� သာက််အောသာ�ျာ�က်ု�လည််� သာ���သာ�်ခဲ��ါသာည််။ 

Fortify Rights သာည်် �င််တိုာဗျူးျ����ျာ�စ်�က်ု� ပြ�နီ်�ာဘာာသာာစ်က်ာ�ပြ�င််� ပြ�ုလ��်ခဲ�သာည််။  

ဤ�စ်ီရင််ခ�စ်ာ�တိုာက်် �င််တိုာဗျူးျ��အော��ခ�ရသာူ တိုစ််ဦး�တိုစ််အောယ်ာက််�ှ �ခအောကြက်�အောင်ာ ယ်ူခဲ�ပြခင််�  

�ရှို�ါ။ Fortify Rights သာည်် �င််တိုာဗျူးျ��ရည််ရာယ််ချက််�ျာ�၊ ယ်င််�၏ သာအောဘာာသာဘာာဝါနှှင််� �ှအောဝါခဲ�

သာည််� သာတိုင််��ချက််�လက််�ျာ��ာ� �ည််သာု��သာ���ပြ�ု�ည််က်ု� �ါဝါင််အောပြ�ကြက်ာ�သာူ�ျာ��ာ� �သာုအော��

ခဲ�သာည််။ �င််တိုာဗျူးျ��အောပြ�ဆိုးု�ခဲ�သာူ�ာ�လ���သာည်် အောဝါ�ှခဲ�သာည််� သာတိုင််��ချက််�လက််�ျာ�က်ု� �သာ���ပြ�ု

�ည််� �အောနီ�ထဲာ��အော�် သာအောဘာာတိုူအောကြက်ာင််�အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။ �ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရ၏ တို��ပြ�နီ်

ရနီ်လု�နှု�င််�ု�ျာ�က်ု� အောရှိာင််ရှိာ�ရနီ် Fortify Rights �ှ �စ်ီရင််ခ�စ်ာ၌�ါရှိုအောသာာ လာတို်အောပြ�ာက််သာူ�ျာ�၊ 

�ျက််ပြ�င််သာက််အောသာ�ျာ�နှှင််� �ပြခာ�အောသာာသာူ�ျာ�၏ နီာ�ည််�ျာ�က်ု� ထဲု�်ချနီ်ထဲာ��ါသာည််။ စ်ာ�ျက််နှှာ

အော�ာက််အောပြခ�ါ ရှိင််�လင််�ချက််၌ သာီပြခာ� �င််တိုာဗျူးျ���ျာ��ပြ�စ််�ှတို်ယ်ူသာည််� လက််�ှတို်�ျာ�သာည်် 

�င််တိုာဗျူးျ��အောပြ�ဆိုးု�ခဲ�သာူ�ျာ�၏ လက််�ှတို် �စ်စ််က်ု� က်ု�ယ််စ်ာ��ပြ�ုအော�။ 

၂၀၂၁ ခ�နှှစ်် အော�ာက််တုို�ဘာာလ
တိုာင်် ��ည််�အော�ာ်ပြ�ထဲာ�အောသာာ 
စ်စ််အောဘာ�အောရှိာင််အောနီရ�်တိုစ််ခ�တိုာင််     
လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�
�ု�အောထဲာက််����အော��သာည််� ��ာဲ�
�စ်ည််�တိုစ််ခ�ပြ�စ််သာည််� Free 
Burma Rangers ��ာဲ��ှ ����ု��အော��
ထဲာ�သာည််� ဆိုးန်ီပြ�င််� ထဲ�င််�ချက််
အောနီသာည််�  အောနီရ�်တုို�်�အောရှိာင်် 
ထဲာက််အောပြ��လာသူာ က်ရင််နီီ
��ျုု�သာ�ီ�တိုစ််ဦး��ာ� အောတိုာ�ရ
စ်ဉ််။ ©Free Burma Rangers၊ 
အော�ာက််တုို�ဘာာလ၊ ၂၀၂၁ ခ�နှှစ််
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I  လ့အခွျူင််�အမြေရ�ချူ�ိ��မြေ�ာက်ာမြချူင််�နှိုင််� လူသားာ�ချူ�င််�
စာာန်ာသားည််� အကူာအညီ်မာ�ာ�ကိာ� �ိတ်ိ�င််ကာန််�သားတ်ိ
မြချူင််�
အော�ာ်အော�်ဝါါရီလ ၁ ရက််အောနီ� �ာဏာာသာု�်��ုပြ�စ််မြို့�ီ�အောနီာက််�ု�င််� ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်သာည်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််

တိုာင်် တိုု�က််ခု�က််�ု�သာစ််�ျာ� စ်တိုင််ခဲ�မြို့�ီ� အောသာာင််�ချီအောသာာ ��ျုု�သာာ�၊ ��ျုု�သာ�ီ�နှှင််� က်အောလ�သာူင်ယ််

�ျာ�က်ု� အောနီရ�်စ်ာနီ်�ခာာအောစ်ခဲ�သာည််။ �ဆိုးု��ါတိုု�က််ခု�က််�ု�ျာ�တိုာင််ပြ�နီ်�ာ� �ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရသာည်် 

�ရ�်သာာ��ျာ�က်ု� သာတို်ပြ�တို်ပြခင််�၊ ည်ှင််���်�နှှု�်စ်က််ပြခင််�နှှင််� လက််လာတို်စ်�ယ််��်�စ်ီ�ပြခင််��ျာ� ပြ�ုလ��်

ခဲ�မြို့�ီ� တိုချုနီ်တိုည််�တိုာင်် လူသာာ�ဒီု�င််�က်ာ��ါ�ဝါင်် �တိုင််��ဓိ�မအောစ်ခု�င််��ု�ျာ�ပြ�ုလ��်ခဲ�သာည််။1 

က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို �ျက််ပြ�င််သာက််အောသာ�ျာ�နှှင််� လာတို်အောပြ�ာက််လာသာူ�ျာ�သာည််လည််� ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်၏ 

ဘာာသာာအောရ�ဆိုးု�င််ရာ အောနီရာ�ျာ�နှှင််� �ု���ု�်စ်ာနီ်�ခာာခဲ�ရသာူ�ျာ�၏ ခု�လ��ရာအောနီရာ�ျာ� ��ါ�ဝါင်် စ်စ််အောရ�နှှင််� 

�သာက််ဆိုးု�င််အောသာာ အောနီရာ�ျာ��အော�် တိုု�က််ခု�က််�ု�ျာ�က်ု� အော�ာ်ပြ�ခဲ�ကြက်သာည််။2 

�ဆိုးု��ါတိုု�က််ခု�က််�ု�ျာ�နှှင််� ယ်င််�အောနီာက်် လူအော�ါင််��ျာ�စ်ာာ �ု���ု�်စ်ာနီ်�ခာာလာရ�ုသာည်် က်ရင််နီီ 

ပြ�ည််နီယ််တိုာင်် �အောရ�အော�် �သာက််က်ယ််ဆိုးယ််အောရ��က်ူ�ည်ီဆိုးု�င််ရာ လု���်ချက််က်ု� ပြ�င််��ာ�လာအောစ်

ခဲ�သာည််။ သာု�ရာတိုာင်် လု���်သာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ� �ဆိုးင််အောပြ� အောချာအော�ာ�အောစ်ရနီ်အောဆိုးာက််ရာက််ရ�ည််��စ်ာ� 

1 ၂၀၂၁ �တို်လ�ှအော�ာက််တိုု�ဘာာလ�ထဲု အောလ�လာသာ�အောတိုသာနီပြ�ုချက််တိုစ််ခ�တိုာင်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို ပြ�နီ်�ာ� စ်စ််တို�်၏ 
လူသာာ��ျုု�နှာယ််စ်��အော�် က်ျ��လာနီ်သာည််� ရာဇဝါတို်�ု�ျာ�၏ သာက််အောသာ�အောထဲာက််�ထဲာ��ျာ�က်ု� Fortify Rights �ှ 
�ှတို်တို�်�တိုင််ခဲ�သာည််။ အောတိုာရှိုချက််�ျာ�က်ု� အောနီာက််ထဲာက််လာ�ည််� ထဲ�တို်အောဝါချက််�ျာ�တိုာင်် ထဲ�တို်ပြ�နီ်အော�ာ်ပြ�သာာာ��ါ�ည််။ 

2 Ibid�

၂၀၂၁ ခ�နှှစ််၊ စ်က််တိုင််ဘာာ ၂၇ ရက််
အောနီ�တိုာင်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို ဒီီအော�ာ
ဆိုးု��မြို့�ု�နီယ််တိုာင်် ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်
နှှင််� ပြ�စ််�ာာ�ခဲ�အောသာာ တိုု�က််�ာဲတိုစ််
ခ�တိုာင်် က်ျဆိုး���သာာာ�အောသာာ ပြ�ည််သာ့
က်ာက်ာယ််အောရ�တို�်�ာဲ�ဝါင််တိုစ််ဦး�၏ 
�သာက််�ဲ�ရုံး��်�အောလာင််�က်ု� ထဲ�တို်�ု��
ထဲာ�အောသာာ �ုတို်က်ု� အောဒီသာခ� ပြ�ည််သာ့
က်ာက်ာယ််အောရ�တို�်�ာဲ��ဝါင်် ရဲအောဘာာ်�ျာ�
�ှ  သာယ််ယ်ူအောနီစ်ဉ််။ ©အော�ာက််ခ�်�ဝါါ၊ 
စ်က််တိုင််ဘာာလ၊ ၂၀၂၁ ခ�နှှစ််
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�ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရသာည်် �က်ူ�ည်ီအော��အောရ�လ��်င်နီ်�စ်ဉ််�ျာ�က်ု� ဝါင််အောရာက််စ်ာက််�က််မြို့�ီ� အောနီ�ု�်

စ်ာနီ်�ခာာခဲ�ရသာည််� ပြ�ည််သာူ�ျာ�ဆိုးီသာု� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ� �အောရာက််အော�ာင်် တိုာ�စ်ီ�ခဲ�

သာည််။ 

Fortify Rights သာည်် လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ� �အောကြက်ာင််��ဲ���်�စ်ီ� 

ခ�ခဲ�ရ���၊ ပြ�ည််သာူ�ျာ�သာု�အောလှာင််ထဲာ�ရှိုသာည််� �စ်ာ��အောသာာက််�ျာ�နှှင််� စ်စ််တို�်နှှင််� �သာက််ဆိုးု�င််သာည််� 

�စ်စည််��ျာ� �ျက််စ်ီ�ခ�ခဲ�ရ���၊ က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို ပြ�ည််သာူ�ျာ�ဆိုးီသာု� �စ်ာ��အောသာာက််နှှင််� အောဆိုး�ဝါါ��ျာ�

အော��အောဝါပြခင််��ာ� �ချုနီ်ဆိုးာဲထဲာ�ပြခင််� (သာု�) က်နီ်�က်ာက််ပြခင််�ပြ�င််� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ုဆိုးု�င််ရာ 

�က်ူ�ည်ီအော����်�ည််� ��ာဲ��စ်ည််��ျာ�၏ လ��်င်နီ်�က်ုစ်စ�ျာ�က်ု� ကြက်နီ်�ကြက်ာအောစ်ခဲ�����ျာ��ာ� �ှတို်တို�်�

တိုင််ခဲ�သာည််။ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�ပြခင််�ဆိုးု�င််ရာ �က်ူ�ည်ီအော����်ပြခင််�၌ �တိုာ��စ်ီ��ျာ�

ပြ�စ််အော�်အောစ်ပြခင််�သာည်် အောပြ�ာက််�ျာ�စ်ာာအောသာာ�က်ျု��ဆိုးက််�ျာ�က်ု� ကြံက်�ုအောတိုာ�အောစ်နှု�င််သာလု� စ်စ််ရာဇဝါတို်�ု

လည််� အောပြ�ာက််နှု�င််သာည််။ 

ကာူည်ီကာယ််ဆယ််မြေရ�လ��်သားာ�မာ�ာ�ကာိ� တိရာ�လကာ်လွတိ်�မာ်�စာီမြချူင််�နိုှင််� �မာ်�
ချူ���် ထိိန််�သားိမာ်�ထိာ�မြချူင််� 

�ာဏာာသာု�်�မြို့�ီ�ချုနီ်�ှစ်၍ �ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရတို�်�ာဲ��ျာ�သာည်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််�တိုာင််��ှ 

က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ� �နီည််�ဆိုး��� ၁၄ အောယ်ာက်် က်ု� ��်�စ်ီ�ခဲ�မြို့�ီ� ယ်င််��နီက်် ၃ ဦး��ှာ ယ်ခ��ချုနီ်

�ထဲု �အောကြက်ာင််��ဲ� ��်�ချ��်ခ�ထဲာ�ရဆိုးဲပြ�စ််သာည််။ 

အော�လ ၂၇ ရက််အောနီ� ပြ�စ််�ျက််ခဲ�အောသာာ ပြ�စ််ရ�်တိုစ််ခ�၌ ပြ�နီ်�ာ��ာဏာာသာု�်�တို�်�ျာ�က် လာုုင််အောက်ာ်မြို့�ု�နီယ်် 

�နီ်က်နီ်�ရာာ�နီီ� က်ူည်ီဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ� ၃ ဦး� (��ျုု�သာ�ီ� ၂ ဦး�၊ ��ျုု�သာာ� ၁ ဦး�)�ာ� ��်�စ်ီ�ခဲ����

က်ု� Fortify Rights �ှ �ှတို်တို�်�တိုင််ခဲ�သာည််။ �ဆိုးု��ါ က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ� ၃ ဦး�သာည်် ���်�ခ�

ရချုနီ်၌ ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�သာာ� ဦး�စ်ီ�သာည််� ��ာဲ��စ်ည််� တိုစ််ခ� (လ��မြို့ခ�ုအောရ��ရ ��ာဲ���ည််က်ု� ထဲုနီ်ချနီ်ထဲာ�

�ါသာည််)၌ တိုာဝါနီ်ထဲ�်�အောဆိုးာင််အောနီပြခင််�ပြ�စ််သာည််။ အောဒီသာခ�က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ�တိုစ််ဦး�က် 

“�ခ�ထဲု သာူတိုု� �လာတို်လာအောသာ�ဘာူ�။ က်ွနီ်အောတိုာ်တိုု� �က်�နီ်လ��� ဒီီ�အောပြခ�အောနီအော�ာက််�ှာ �လ��်လ��်

ရ�ှာ အောကြက်ာက််တိုယ််ဗျူးျ။ ဒီါအော��ယ််� �တိုတို်နှု�င််ဆိုး���လ��်ရတိုာ�ဲ”ဟု� Fortify Rights က်ု� အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�

သာည််။3 အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၈ ရက််အောနီ��ထဲု က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ� ၃ ဦး��ှာ ���်�ခ�ထဲာ�ရဆိုးဲ 

ပြ�စ််သာည််။ 

အော�ာက််တိုု�ဘာာလ ၁၈ ရက််အောနီ� �ပြ�စ််��ျက်် တိုစ််ခ�တိုာင်် ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�် �င််�ာ�စ်��ျာ�သာည််  

လာုုင််အောက်ာ်မြို့�ု� စ်စ််အောဆိုး�အောရ�ဂိုတို်တိုာင်် နှု�င််င်�တိုက်ာက်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� ��ာဲ��စ်ည််�တိုစ််ခ� (လ��မြို့ခ�ုအောရ�

�ရ ��ာဲ���ည််က်ု� ထဲုနီ်ချနီ်ထဲာ��ါသာည််)၏ ဝါနီ်ထဲ�်� ၇ ဦး��ာ� ဒီ�က်ခသာည််�ျာ��တိုာက်် အောဆိုး�ဝါါ��ျာ�

သာယ််အောဆိုးာင််လာသာည််က်ု� အောတိုာရှို�ခဲ�မြို့�ီ�အောနီာက်် �အောကြက်ာင််��ဲ���်�ဆိုးီ�ချ��်အောနှှာင််ခဲ�သာည််ဟု� ဆိုးု�သာည််။4 

အောဒီသာခ�က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ�တိုစ််ဦး�က် “သာူတိုု�က် လူတိုု�င််�၊ ယ်ာဉ််တိုု�င််�က်ု� တိုာ�တိုယ််။ 

(ပြ�နီ်�ာစ်စ််သာာ�အောတိုာက်) ‘လ��မြို့ခ�ုအောရ� �အောကြက်ာင််�ပြ�ချက််’နီဲ� စ်စ််တိုာအော�ါ�။ အောဆိုး�ဝါါ�လု� ‘သာ�သာယ်ပြ�စ််စ်ရာ

3 Fortify Rights �ှ A�C နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ��၊ ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၉ ရက်် ။ ထဲုနီ်�သာု�်�ခ�ထဲာ�ရသာူ�ျာ�၏ နီာ�ည််�ျာ�က်ု� Fortify Rights 
�ှ �ှတို်တို�်�တိုင်် သာု�်�ဆိုးဲထဲာ��ါသာည််။ 

4 Fortify Rights �ှ C�A နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ��၊ ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ 
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�စ်စည််�အောတိုာ’သာယ််လာလု� (က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ�အောတိုာက်ု�) ��်�တိုာ�ဲ။5

ထဲု�အောနီာက််�ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရသာည်် ��်�စ်ီ�ခ�ရသာူ ၇ ဦး��နီက်် ၆ ဦး�က်ု� လှတို်အော��ခဲ�သာည််။6

ဩဂိ�တို်လ ၁၀ ရက််အောနီ�တိုာင်် �ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရသာည်် အောဒီသာခ�က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ���ာဲ��စ်ည််�၌ 

�လ��်လ��်အောနီသာည််� လူ ၄ အောယ်ာက််က်ု�လည််� �အောကြက်ာင််��ဲ���်�စ်ီ�ခဲ�သာည််။7 ၎င််��အောပြခ�အောနီ�ျာ�

က်ု� သာုရှိုထဲာ�သာည််� ��ာဲ��စ်ည််�တိုစ််ခ�တိုည််��တိုာင််� �လ��်လ��်က်ု�င််အောနီသာူ ��ျု��သာ�ီ�တိုစ််ဦး�က် 

Fortify Rights က်ု� အော�ာက််�ါ�တိုု�င််� အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။ 

ဒီ�က်ခသာည််စ်ခနီ်�တိုစ််ခ�က် ဝါနီ်ထဲ�်�အောတိုာဟုာ (ဒီ�က်ခသာည််)စ်ခနီ်��တိုာက်် �စ်စည််�အောတိုာသာယ််�ု� 

(ဒီီအော�ာဆိုးု�မြို့�ု�နီယ််က်)ဂို�အောဒီါင််က်ု� က်ာ�နီဲ�သာာာ�ကြက်တိုယ််။ ဂို�အောဒီါင််က်လည််� (ဒီ�က်ခသာည်် အောတိုာ

�တိုာက််)�ျာအောတိုာ၊ �ု��က်ာ�က်ျ�အောတိုာ၊ ပြခင််အောထဲာင််အောတိုာ၊ �စ်ာ��အောသာာက််အောတိုာ၊ တိုစ််က်ု�ယ််

ရည််သာနီ်�ရှိင််�အောရ�နီဲ��တို်သာက််တိုာအောတိုာ၊ �က်�နီ်�ါတိုဲ� �စ်စည််�အောတိုာ်အောတိုာ်�ျာ��ျာ�က်ု� 

ထဲ�တို်အော��ခဲ�တိုယ််။ �ပြ�နီ်�ှာအောတိုာ� သာူတိုု�အောတိုာ �ဲ�ဒီီ�စ်စည််��ာ�လ���နီဲ� �တိုူ ���်�ခ�လု�က်် 

ရတိုာ�ဲ။8 

စ်စ််တို�်�ှ အောနီာက််�ု�င််�တိုာင်် ��်�ဆိုးီ�ခ�ရသာူ အောလ�ဦး�လ���က်ု� လှတို်အော��ခဲ�သာည််။ 

စ်က််တိုင််ဘာာနှှင််� အော�ာက််တိုု�ဘာာလ တိုအောလှာက််လ���တိုာင်် ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်သာည်် လာုုင််အောက်ာ်၊ ဒီီအော�ာဆိုးု�၊  

�ရုံးူ�ဆိုးု�၊  အောဘာာ်လခဲနှှင််� �ာအောဆိုးာင််မြို့�ု�နီယ််�ျာ�တိုာင်် တို�်ပြ�နီ်�ထဲာ�မြို့�ီ� စ်စ််တို�်နှှင််� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� 

က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� ��ာဲ��စ်ည််��ျာ��တိုာက်် �ဓိုက်လ�်�အောကြက်ာင််�ပြ�စ််သာည််� ဒီီအော�ာဆိုးု��ှ �ာအောဆိုးာင််

သာု�သာာာ�ရာ လ�်��ျာ�တိုာင်် စ်စ််အောဆိုး�အောရ�ဂိုတို်�ျာ�က်ု� ချထဲာ�ခဲ�ကြက်သာည််။9

သားိ�မြေလာင််ထိာ�ရှိိသားည််� ကာယ််ဆယ််မြေရ��စာစည််�မာ�ာ�နိုှင််� စာစာ်တိ�်နိုှင််� 
မာသားကာ်ဆိ�င််သားည််��စာစည််�မာ�ာ�ကာိ� ��ကာ်စာီ�မြချူင််� 

က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််အောဒီသာခ��ျာ�သာည်် ပြ�နီ်�ာ�ာဏာာသာု�်�တို�်�ာဲ��ျာ��ှ ပြ�ည််သာူ�ု�င််�စ်စည််��ျာ�က်ု� ခု��ယ်ူ���၊ 

�ီ�ရှို့ုတိုု�က််ခု�က််�ု�ျာ� ပြ�ုလ��်ခဲ����နှှင််� အောနီရ�်စ်ာနီ်� ပြ�ည််သာူ�ျာ��တိုာက်် ရည််ရာယ််သာည််� �စ်ာ��အောသာာက််၊ 

အောဆိုး�ဝါါ�၊ က်ယ််ဆိုးယ််အောရ� �က်ူ�ည်ီ�ျာ���ါ�ဝါင်် ပြ�ည််သာူ�ု�င််�စ်စည််��ျာ��ာ� �ျက််စ်ီ�ခဲ�����ျာ�က်ု�

လည််� �စ်ီ�ရင််ခ�တိုင််ပြ�ခဲ�ကြက်သာည််။ 10

5 Ibid�

6 Ibid�

7 ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို်လ ၁၂ ရက်် Fortify Rights �ှ BF နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ��

8 Ibid�

9 Fortify Rights �ှ B�B�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ��၊ ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၈ 

10 Fortify Rights �ှ A�H�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ��၊ ၂၀၂၁ ဇာနီ်လ ၂၂၊ A�I� နှှင််� ၂၀၂၁ ဇာနီ်လ ၂၂၊ B�E�, နှှင််� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၅၊ B�I�, နှှင််� 
၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၂၀၊ A�E�နှှင််� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၂၀၊ B�D�,နှှင််� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၂၇၊ B�B�နှှင််� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၁၀၊ B�F�နှှင််� ၂၀၂၁ 
ဩဂိ�တို် ၁၂၊ B�J�,နှှင််� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၂၅၊ B�C�, နှှင််� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၂၆။
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ဥ��ာ၊ ဇာနီ်လ ၉ ရက််အောနီ�တိုာင်် ပြ�နီ်�ာ�စ်စ််သာာ��ျာ�သာည်် က်ရင််နီီနှှင််� ရှိ�်�ပြ�ည််နီယ််နီယ််စ်�်ရှို �ယ််ခ��

မြို့�ု�နီယ််�တိုာင််� လာယ််ရင််�အောတိုာင််အောပြခရာာရှို စ်ာသာင််အောက်ျာင််�တိုစ််ခ�တိုာင်် သာု�အောလှာင််ထဲာ�ရှိုသာည််� ဆိုးနီ်�ျာ�

က်ု� �ီ�ရှို့ု�ျက််စ်ီ�ခဲ�ကြက်သာည််။11 က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�သာည်် �ဆိုးု��ါ သာု�အောလာင််ထဲာ�ရှိုသာည််� 

ဆိုးနီ်�ျာ�က်ု� (၎င််��ချုနီ်�ထဲု ခနီ်��ှနီ်�အောပြခ �ု���ု�်စ်ာနီ်�ခာာသာူအော�ါင််� ၃၀၀၀ အောက်ျာ်ခနီ်�ရှိုအောသာာ) �နီီ��နီာ�

�ှ ဒီ�က်ခသာည််စ်ခနီ်��ျာ�သာု� အော��အောဝါအောနီပြခင််�ပြ�စ််သာည််ဟု� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ��ျာ�နှှင််� အောဒီသာခ��ျာ�

က် Fortify Rights က်ု� အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။12 ဤ�ပြ�စ််��ျက််တိုာင်် က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�

�ု�င််ဆိုးု�င််သာည််� လူနီာတိုင််ယ်ာဉ််တိုစ််စ်ီ�နှှင််� �ု�်စ်ီ�က်ာ� တိုစ််စ်ီ�က်ု�လည််� စ်စ််သာာ��ျာ��ှ �ီ�ရှို့ုခဲ�ကြက်သာည််

ဟု� ဆိုးု�သာည််။13 လာယ််ရင််�အောတိုာင််အောပြခရာာ�ှ �သာက်် ၃၅ နှှစ််�ရာယ်် အောဒီသာခ�တိုစ််ဦး�က် Fortify Rights က်ု�

အော�ာက််�ါ�တိုု�င််� အောပြ�ာသာည််။ 

က်ွနီ်အောတိုာ်��ါ�ဝါင််လူအောတိုာ�က်�နီ်လ���က် ရာာက်အောနီ လာတို်ရာ(လ��မြို့ခ�ုရာ)က်ု� ထဲာက််အောပြ��ကြက်

အောတိုာ� ရာာ�ှာ စ်စ််သာာ�အောတိုာ�ဲ က်ျနီ်ခဲ�တိုာ။ (ပြ�နီ်�ာစ်စ််သာာ�အောတိုာက်) စ်ာသာင််အောက်ျာင််�အောဆိုးာင််ထဲဲက်  

ဆိုးနီ်�ုတို်အောတိုာက်ု� �က်�နီ်ထဲ�တို်တိုယ််၊ �ဲ�အောက်ျာင််�အော��ှာ�ဲ �ီ�ရှို့ုလု�က််ကြက်တိုာ�ဲ၊ ပြ�ည််သာူအောတိုာက်ု� 

PDF အောထဲာက််ခ�သာူအောတိုာလု� စ်ာ�်စ်ာဲရင််�နီဲ�အော�ါ�။ သာု�်�အောဝါ�အောတိုာ� သာူတိုု�လ��်အောနီတိုာအောတိုာ �က်�နီ်လ���

က်ု� အောတိုာင််အော�်က်အောနီ ပြ�င််ရတိုယ််။14 

Fortify Rights �ှ �ှတို်တို�်�တိုင််ခဲ�သာည််� က်နီဦး�သာက််အောသာခ�ချက််သာည်် က်�လသာ�ဂိဂလ့�ခာင််��အောရ�

ဆိုးု�င််ရာ �ဟုာ�င််�ကြံက်ီ�ရုံး���(OHCHR)�ှ က်�လသာ�ဂိဂလ့�ခာင််��အောရ�အောက်ာင််စ်ီသာု� �စ်ီ�ရင််ခ�သာည််� 

သာတိုင််� �ချက််�လက််�ျာ�က်ု� �တိုည််ပြ�ု��်သာည််။ ၂၀၂၁၊ စ်က််တိုင််ဘာာ ၁၆ အောနီ� အောက်ာင််စ်ီက်ု� 

တိုင််သာာင််�ခဲ�သာည််� �စ်ီရင််ခ�စ်ာတိုာင်် OHCHR က် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််�တိုာင််� ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်သာည်် 

“လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� �က်ူ�ည်ီအော��အောရ�လ�်�အောကြက်ာင််��ျာ�က်ု� �ုတို်ဆိုးု�ပြခင််�”နှှင််� “စ်ာသာင််အောက်ျာင််�

�ျာ�၊ ဘာာသာာအောရ� �အောဆိုးာက််�ဦး��ျာ���ါ�ဝါင်် ပြ�ည််သာူ�ု�င််�စ်စည််��ျာ�က်ု� သာု�်�ယ်ူပြခင််�၊ �ျက််စ်ီ�

ပြခင််�၊ �ီ�ရှို့ုပြခင််�နှှင််� ခု��ယ်ူပြခင််��ျာ�” ပြ�ုလ��်ခဲ�အောကြက်ာင််� �စ်ီ�ရင််ခ�ခဲ�သာည််။15

စာစာ်တိ�်စာစာ်မြေဆ�မြေရ�ဂိိတိ်မာ�ာ�တိွင်် အကာူအည်ီ�စာစည််�မာ�ာ�ကာိ��ိတိ်�င််မြချူင််� 
(သားိ�) ကာန််�သားတိ် တိာ�မြမာစာ်မြချူင််�

ဒီီအော�ာဆိုးု�၊ လာုုင််အောက်ာ်၊ �ရုံးူ�ဆိုးု��နှှင််� �ာအောဆိုးာင််��ါ�ဝါင်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို မြို့�ု�နီယ််�ျာ�စ်ာာ�ှ 

ပြ�ည််တိုာင််�၊ပြ�ည််� က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ��ျာ�က် စ်စ််တို�်သာည်် စ်စ််အောဆိုး�အောရ�ဂိုတို်�ျာ�၌ ယ်ာဉ််

�ျာ�က်ု� ����ှနီ်တိုာ�စ်ီ�၍ ဒီ�က်ခသာည််�ျာ��တိုာက််ရည််ရာယ််သာည််� က်�နီ်�ျာ�က်ု� သာု�်��စ််လျက််ရှိုကြက်ာင််� 

11 Fortify Rights �ှ B�E�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၅၊ B�C� နှှင််� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၂၆။

12 Ibid�

13 Ibid�

14 Fortify Rights �ှB�C�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၂၆။

15 က်�ာ့က်�လသာ�ဂိဂလ့�ခာင််��အောရ�ဆိုးု�င််ရာ �ဟုာ�င််�ကြံက်ီ�ရုံး���၊ ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�၏လ့�ခာင််��အောရ��အောပြခ�အောနီ�အော�် က်�ာ့
က်�လသာ�ဂိဂလ့�ခာင််��အောရ�ဆိုးု�င််ရာ �ဟုာ�င််�ကြံက်ီ�ရုံး����ှ အောနီာက််ဆိုး����အောပြခ�အောနီက်ု� အောရ�သာာ�တိုင််ပြ�ပြခင််�၊ A/HRC/48/67 
လ့�ခာင််�အောရ�အောက်ာင််စ်ီ၊ ၄၈ ကြံက်ု�်အောပြ�ာက််ည်ီလာခ�။ ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁။� https://reliefweb�int/sites/reliefweb�
int/files/resources/A_HRC_48_67�pdf�

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_48_67.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_48_67.pdf
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Fortify Rights က်ု� အောပြ�ာကြက်ာ�သာည််။16 ဥ��ာ၊ ဇူလု�င််လတိုာင်် က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ� တိုစ််ဦး�က် 

Fortify Rights က်ု� အော�ာက််�ါ�တိုု�င််� က်ု�အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။ 

အောတိုာင််ကြံက်ီ�(ရှိ�်�ပြ�ည််နီယ််)က်အောနီ �ု��မြို့ဗျူးဲ၊ လာုုင််အောက်ာ် (က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််)က်ု� ဆိုးင််�လာတိုဲ� က်ာ�

အောတိုာ တိုာ�ဆိုးီ��ုတို်ဆိုးု�တိုာ ခ�ရတိုယ််။ အောပြ�ာင််အောပြ�ာင််တိုင််�တိုင််��နှု�င််ဆိုး��� (�က်ူ�ည်ီ�စ်စည််�

အောတိုာ �ုတို်�င််ခ�ရတိုဲ�) က်ုစ်စက်အောတိုာ� က်�လသာ�ဂိဂရဲ� က်�ာ့�စ်ာ�နီ�်ရုက်ခာ��ာဲ� (WFP) နီဲ�က်ုစ်စ�ါ။ 

က်ယ်ာ�ပြ�ည််နီယ််�ှာ တိုု�က််ခု�က််�ုအောတိုာ စ်တိုဲ��ခါ WFP က် က်�နီ်�စ်စည််�အောတိုာ ��ျာ�ကြံက်ီ� 

�ု�ခဲ�တိုယ််။ က်ွနီ်အောတိုာ်��ထဲင်် �တို်ထဲရစ််တိုနီ်အော�ါင််� အောထဲာင််ချီတိုဲ� ဆိုးနီ်အောတိုာက်ု� တိုာ�ပြ�စ််ခဲ�တိုယ််။ 

ဝါင််ခာင််� �ပြ�ုခဲ�ဘာူ�။17

က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို ရ�်ရာာ�အောပြခပြ�ု���်စ်��ျာ�ကြက်ာ� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� တို��ပြ�နီ်�ု�ျာ�က်ု� ည်ှုနီုုင််� 

အောဆိုးာင််ရာက််အောနီသာည််� အောဒီသာခ�က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ���ာဲ�တိုစ််ခ��ှ ��ာဲ�ဝါင််�ျာ�က် �အောရ�အော�်�က်ူ�ည်ီ

�ျာ� �ု� အောဆိုးာင််ပြခင််�သာည််�က်ုစ်စက်ု� စ်စ််တို�် စ်စ််အောဆိုး�အောရ�ဂိုတို်နှှင််� လ�်��ုတို်ဆိုးု��ု�ျာ�က် �ျာ�စ်ာာ ဟုနီ်�တိုာ�

လျက််ရှိုအောကြက်ာင််�ဆိုးု�သာည််။18 ပြ�ည််သာ့ဆိုးီက်ု� အော���ု��ည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ�က်ု� တို�င််ရည််ရာယ််၍ �ုတို်ဆိုးု�ပြခင််�

လာ�ဟု� Fortify Rights �ှ အော��ပြ�နီ်�ရာ က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ�တိုစ််ဦး�က် “ဒီါပြင်င််��ရတိုဲ� �ချက််�ဲလု� 

က်ွနီ်အောတိုာ်ပြ�င််တိုယ််” ဟု� ပြ�နီ်အောပြ�ကြက်ာ�ခဲ�သာည််။19

Fortify Rights သာည်် ၂၀၂၁ အော�လတိုာင်် ဒီ�က်ခသာည််�ျာ��တိုာက်် �စ်ာ��အောသာာက််နှှင််� လု���်သာည််� 

�စ်စည််��ျာ�က်ု� သာယ််အောဆိုးာင််လာအောသာာ ��ှတို်�သာာ��ပြ�ုလ��်ထဲာ�သာည််� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ��စ်စည််� 

�ု� ယ်ာဉ််တိုစ််စ်ီ��ာ� စ်စ််တို�်�ှ အောသာနီတို်ပြ�င််� �စ််ခတို်ခဲ�သာည််� �ပြ�စ််��ျက််တိုစ််ခ�က်ု�လည််� �ှတို်တို�်�

တိုင််ခဲ�သာည််။ �သာက်် ၃၃ နှှစ််�ရာယ်် အောစ်တိုနီာ�ဝါနီ်ထဲ�်� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ�တိုစ််ဦး�က် 

Fortify Rights က်ု� အော�ာက််�ါ�တိုု�င််� အောပြ�ာသာည််။ 

�ဲ�ဒီီတို�နီ်�က် စ်စ််တို�်က် အောနီရာတိုု�င််��ှာ�ဲ။ သာ�သာယ်ရှိုတိုဲ� သာူတိုု�င််�က်ု� �စ််သာတို်တိုာ။ စ်စ််တို�်

က် လူတိုု�င််� �စ်စည််�တိုု�င််�က်ု� စ်စ််တိုယ််။ က်ွနီ်အောတိုာ်တိုု�က်ာ�က် အောသာနီတို်နီဲ� ၂ ကြံက်ု�် �စ််ခတို်ခ� 

ခဲ�ရတိုယ််။ ဒီီအော�ာဆိုးု�က်ု� ပြ�တို်သာာာ�တို�နီ်�က် စ်စ််တို�်�ာဲ�အောတိုာနီဲ� ဆိုး��တိုယ််။ �ဲ�အောတိုာ� က်ွနီ်အောတိုာ်တိုု� 

လှည််�ပြ�နီ်အော�ာင််�အောပြ��ခဲ�ကြက်တိုယ််။ �ဲ��ှာ က်ွနီ်အောတိုာ်တိုု�က်ာ�က်ု� သာူတိုု�အောတိုာ �စ််ခတို်တိုာအော�ါ�။ 

က်ာ�က်အောတိုာ� ဘာာ�ှ ပြ�စ််�သာာာ�ဘာူ�။ ဒီါအော��ယ််� က်ွနီ်အောတိုာ်တိုု�အောနီာက််က် ဆိုးု�င််က်ယ််နီဲ� လု�က််လာ

တိုဲ� တိုစ််အောယ်ာက််က်အောတိုာ� အောပြခအောတိုာက််�ှာ ဒီဏာ်ရာ ရသာာာ�တိုယ််။20

16 Fortify Rights �ှ B�D�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁၊ ဇူလု�င််လ ၇၊ A�C နှှင််�၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၉ ရက််၊ ; A�D� နှှင််� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၁၆၊ 
B�F�,နှှင််� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၁၂၊ B�J�နှှင််� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၂၅၊ B�C�နှှင််� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၂၆၊ J�နှှင််� ၂၀၂၁ စ်က််တိုင််ဘာာ ၆၊ 
A�K�နှှင််� ၂၀၂၁ စ်က််တိုင််ဘာာ ၆၊ A�F�နှှင််� ၂၀၂၁ စ်က််တိုင််ဘာာ ၁၅၊ A�C�နှှင််� ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၈၊ B�B�နှှင််� ၂၀၂၁ 
အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၈၊ A�D�, နှှင််� ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၈၊ C�A� နှှင််� ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၁။

17 Ibid�

18 Fortify Rights �ှ B�F�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ��၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၁၂ 

19 Fortify Rights �ှ A�D�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၁၆

20 Fortify Rights �ှ B�J နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၂၅
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လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� �က်ူ�ည်ီအော��အောရ�ဆိုးု�င််ရာ �က်ျ�်�တိုည််�က်ု� ပြ�စ််အော�်အောစ်ရာ၌ ပြ�နီ်�ာ

စ်စ််တို�်၏ �ခနီ်�က်ဏ္ဍာက်ု�သာုရှိုထဲာ�မြို့�ီ� ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�၏ အောခတိုတ UN Resident Coordinator တိုစ််

ဦး� ပြ�စ််သာူ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ အောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီအော����်အောရ�ဆိုးု�င််ရာ ထဲု�်တိုနီ်��ရာရှို  

Andrew Kirkwood က် ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ ၁ ရက််အောနီ� Public Briefing တိုာင်် “လူသာာ�ချင််�

စ်ာနီာသာည််� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�နှှင််� က်ွနီ်အောတိုာ်တိုု�ရဲ� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ အောထဲာက််ထဲာ�သာည််� 

�က်ူ�ည်ီ�ျာ� �နှ တရာယ််က်င််�က်င််�နှှင််� �ဟုနီ်��တိုာ��ရှို သာာာ�လာခာင််�ရအောရ�က်ု� ����ု��အောဆိုးာင််ရာက််

ရနီ် �တိုာက်် �ါဝါင််�တို်သာက််သာူ�ာ�လ����အောနီနီဲ� ၎င််�တိုု�၏ �ရှိုနီ်�ဝါါက်ု� �သာ���ချကြက်�ု� အောတိုာင််�

ဆိုးု�ခာင််�တိုာဝါနီ် က်ွနီ်အောတိုာ်��အော�်က်ျလာမြို့�ီထဲင််တိုယ််”ဟု� ပြ�ည််�စ်ာက်် အောပြ�ာကြက်ာ�လျက်် လ�်��ုတို်ဆိုးု��ု

��ါ�ဝါင်် နှု�င််င်�တိုဝါနီ်� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ�အော����်ရနီ် ကြံက်ုု�စ်ာ��ုနှှင််� �တို်သာက််၍ 

“ထဲင််ရှိာ�သာည််� လ��်င်နီ်�ဆိုးု�င််ရာ စ်ုနီ်အောခ်�ု�ျာ�”က်ု� သာတိုုအော��အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ� သာည််။21

OCHA က် ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁ ရက််အောနီ��ထဲု “သာာာ�လာဆိုးက််သာာယ််�ု�င််ခာင််�၊ လ��မြို့ခ�ုအောရ�နှှင််� �ပြခာ� 

လ��်င်နီ်� အောဆိုးာင််ရာက််�ုဆိုးု�င််ရာ �ခက််�ခဲ�ျာ�”သာည်် �က်ူ�ည်ီ�ျာ� အော����်အောရ�က်ု� ထဲုခု�က််လျက််ရှို

မြို့�ီ� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််��ါ�ဝါင်် နှု�င််င်��နှှ��၌ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� �အောထဲာက််�����ျာ�နှှင််� က်ာက်ာယ်် 

အောစ်ာက််အောရှိာက််အောရှိာက််အောရ� ဝါနီ်အောဆိုးာင််�ု�ျာ�သာည်် “ထဲင််ထဲင််အော�်အော�်က်နီ်�သာတို်ခ�” အောနီရဆိုးဲပြ�စ််အောကြက်ာင််� 

�တိုည််ပြ�ု အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။22

ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�လ့�ခာင််��အောရ�ဆိုးု�င််ရာ က်�လသာ�ဂိဂ �ထဲူ�က်ု�ယ််စ်ာ�လှယ်် Tom Andrews သာည်် ၂၀၂၁ 

စ်က််တိုင််ဘာာတိုာင်် က်�လသာ�ဂိဂ �အောထဲာအောထဲာည်ီလာခ�သာု� တိုင််သာာင််�ခဲ�သာည််� ၎င််�၏ �စ်ီ�ရင််ခ�စ်ာ၌ 

“ပြ�နီ်�ာစ်စ််တို�်�ျာ�သာည်် က်ယ်ာ�ပြ�ည််နီယ််သာု� အော���ု��ည််� ဆိုးနီ်တိုနီ်အော�ါင််��ျာ�စ်ာာ��ါ�ဝါင်် က်ူည်ီ

က်ယ််ဆိုးယ််အောရ� ယ်ာဉ််�ျာ�က်ု� �ုတို်ဆိုးု�ပြခင််�၊ လှည််�ပြ�နီ်ခု�င််�ခဲ�ပြခင််��ျာ�အောကြက်ာင််� ချင််�နှှင််� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််

ရှို ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�ဆိုးီသာု� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ� �အောရာက််ရှိုပြခင််��တိုာက်် �ာဏာာသာု�်�

�စ်ု��ရသာည််သာာ တိုု�က််ရုံးု�က်် �ပြ�စ််ရှိုသာည််”ဟု� ထဲ�်အောလာင််� အောက်ာက််ချက််ချ အော�ာ်ပြ�ခဲ�သာည််။23 

အကာူအည်ီ�စာစည််�မာ�ာ�မြ�န််�မြေ�ရန်် ချူွင််�မြ��မာိန််�ကာိ� အချူ�ိန််ဆွ�ထိာ�မြချူင််� (သားိ�)  
�ယ််ချူ�မြချူင််�၊ 

ဇာနီ်လ�တိုာင််� လူသာာ�ချင််�စ်ာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� စ်ီ��က်ုနီ်��ျာ� အောဆိုးာင််ရာက််ရာ၌ �ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရ

ဆိုးီ�ှ တိုရာ�ဝါင််ခာင််�ပြ�ုချက််ယ်ူရအောသာာ �ခက််�ခဲတိုချု�အောကြက်ာင််� (WFP နှှင််� က်�ာ့� က်�လသာ�ဂိဂ 

ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�ဆိုးု�င််ရာ �ဟုာ�င််�ကြံက်ီ�ရုံး��� (UNHCR)��ါ�ဝါင််) နှု�င််င်�တိုက်ာ��ာဲ��စ်ည််��ျာ�

 21 ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်� U�N� Resident Coordinator, Andrew Kirkwood ၏ “Draft transcript of the briefing by Andrew 
Kirkwood, United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator to the media,” ၂၀၂၁ 
အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁ ရက််၊ https://myanmar�un�org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-
nations-resident-coordinator-ai-and�

22 က်�လသာ�ဂိဂလူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ�ုဆိုးု�င််ရာ ည်ှုနီုုင််�အောရ�ရုံး���၏ ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ�ုဆိုးု�င််ရာ အောနီာက််ဆိုး����အောပြခ�အောနီ 
��ှတို်၁၁, ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁ ရက််, https://reliefweb�int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-
no-11-1-october-2021

23 က်�လသာ�ဂိဂပြ�နီ်�ာနှု�င််င်� လ့�ခာင််��အောရ�ဆိုးု�င််ရာ �ထဲူ�က်ု�ယ််စ်ာ�လှယ််, Tom Andrews ၏ Situation of Human Rights 
in Myanmar, ၇၆ ကြံက်ု�်အောပြ�ာက်် က်�လသာ�ဂိဂ�အောထဲာအောထဲာ ည်ီလာခ�, A/76/314, ၂၀၂၁ စ်က််တိုင််ဘာာလ ၂ ရက်် https://
undocs�org/A/76/314�

https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-11-1-october-2021
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-11-1-october-2021
https://undocs.org/A/76/314
https://undocs.org/A/76/314
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�ှ စ်ာ�နီ�်ရုက်ခာ�ျာ���ါ�ဝါင်် လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ� က်ရင််နီီ  

ပြ�ည််နီယ််ရှို ပြ�ည််သာူ�ျာ�ဆိုးီသာု�အောရာက််ရှို�ု�ှာ လာနီ်စ်ာာနီည််��ါ�ခဲ�သာည််။24 ဥ��ာ၊ WFP က် ၎င််�၏ 

�အောပြခ�အောနီက်ု� တိုင််ပြ�သာည််� Situation Report တိုာင်် လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ

လု���်ချက််�ျာ��ှာ ပြ�င််��ာ�အောနီဆိုးဲပြ�စ််အောသာာ်လည််� “�ဋို�က်ခဒီဏာ်ခ�ပြ�ည််သာူ�ျာ�ဆိုးီသာု� အောရာက််ရှိုနှု�င််�ု

�ှာ လက််ရှိုလ��မြို့ခ�ုအောရ��အောပြခ�အောနီနှှင််� ရှိည််လျာ�ကြက်နီ်�ကြက်ာသာည််� ���်ချ��်အောရ� လ��်င်နီ်�စ်ဉ််�ျာ�အောကြက်ာင််�  

�ျာ�စ်ာာ က်နီ်�သာတို်ခ�အောနီရဆိုးဲပြ�စ််သာည််” ဟု�အော�ာ်ပြ�ခဲ�သာည််။25 နှု�င််င်�တိုက်ာက်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ���ာဲ�

�စ်ည််��ျာ�၏ ရုံး���တိုာင််��ှတို်တို�်��ျာ�က်ု� Fortify Rights ကြက်ည််�ရှုံးခဲ�ရာ အော�ာက််တိုု�ဘာာလလယ််�ထဲု 

ခရီ�သာာာ�ခာင််�ပြ�ုချက််ယ်ူရာ၌ �အောကြက်ာင််��ဲ� �ချုနီ်ဆိုးာဲထဲာ�ပြခင််��ျာ�ရှိုအောကြက်ာင််�က်ု�လည််� အော�ာ်ပြ�ထဲာ�

�ါသာည််။26

အောဒီသာခ�က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� ��ာဲ��စ်ည််�တိုစ််ခ�၏ ဒီါရုံးု�က််တိုာ�ှ Fotify Rights နှှင််� အော�ာက််တိုု�ဘာာလ 

၂၁ အောနီ� စ်က်ာ�အောပြ�ာကြက်ာ�ရာ၌ ၎င််�တိုု���ာဲ��စ်ည််�က် က်အောလ�သာူင်ယ််�ျာ��တိုာက်် �အောထဲာက််����

�စ်စည််��ျာ� ��ါ�ဝါင်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�က်ု� �က်ူ�ည်ီ�ျာ�အော����်ရနီ် ၂၀၂၁ အော�လ

က်တိုည််�က် ခာင််�ပြ�ုချက််ရယ်ူ�ု� ကြံက်ုု�စ်ာ�ခဲ�သာည််ဟု� ဆိုးု�သာည််။ သာု�ရာတိုာင်် �ခ��စ်ီ�ရင််ခ�စ်ာ အောရ�အောနီ

သာည််� �ချုနီ်�ထဲု �ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရ�ှ ခာင််�ပြ�ုချက်် �အော��အောသာ�အော�။27 �ဆိုးု��ါ ဒီါရုံးု�က််တိုာက် ယ်ခ�

�ခါ ၎င််�တိုု���ာဲ��စ်ည််�၏ တိုစ််ခ�တိုည််�အောသာာနီည််��ှာ �ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရ စ်စ််တို�်ထဲ� ��်�စ်ီ�ခ�ရနှု�င််

ပြခင််�နှှင််� �က်ူ�စ်စည််��ျာ��သာု�်�ခ�ရနှု�င််ပြခင််� စ်အောသာာ �နှ တရာယ််�ျာ�က်ု� �ရဲစ်ာနီ်�လျက်် ဒီ�က်ခသာည််�ျာ� 

ဆိုးီသာု� သာာာ�အောရာက််နှု�င််�ည််� �ပြခာ�နီည််�လ�်��ျာ�က်ု� ရှိာအော�ာရနီ်သာာရှိုအောတိုာ�သာည်် ဟု� Fortify Rights 

�ာ�အောပြ�ာသာည််။28

24 Fortify Rights �ှ A�D�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ��၊ ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၁၆၊ B�F�နှှင််� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၁၂၊ B�C�နှှင််�၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၂၆ ၊ C�A�, 
နှှင််� ၂၀၂၁ �ာက််တိုု�ဘာာ ၂၁

25 WFP Myanmar, “Situation Report #4,” ဩဂိ�တို် – စ်က််တိုင််ဘာာ ၂၀၂၁, https://api�
g o d o c s � w f p � o r g / a p i / d o c u m e n t s / 6 6 f 1 c f b 3 c 8 b 7 4 8 9 f b 7 2 5 7 a d 8 d 9 1 4 6 b b 6 / d o w n l o a d / ? _
ga=2�72331099�974480423�1635230391-596732011�1635230391�

26 [ထဲုနီ်ချနီ်ထဲာ�သာည််� ��ာဲ��စ်ည််���ည််], Fortify Rights က်ု�အောဝါ�ှခဲ�သာည််� ရုံး���တိုာင််��ှတို်တို�်�, ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၅၊, 
Fortify Rights ၏ �ှတို်တို�်�တိုာင်် သာု�်�ဆိုးည််�။

27 Fortify Rights �ှ C�A�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၁

28 Ibid�

https://api.godocs.wfp.org/api/documents/66f1cfb3c8b7489fb7257ad8d9146bb6/download/?_ga=2.72331099.974480423.1635230391-596732011.1635230391
https://api.godocs.wfp.org/api/documents/66f1cfb3c8b7489fb7257ad8d9146bb6/download/?_ga=2.72331099.974480423.1635230391-596732011.1635230391
https://api.godocs.wfp.org/api/documents/66f1cfb3c8b7489fb7257ad8d9146bb6/download/?_ga=2.72331099.974480423.1635230391-596732011.1635230391
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ဝဲါ �အော�်ဘာက််။ ။ က်ရင််နီီ နှှင််� ရှိ�်�ပြ�ည််နီယ််စ်�်ရုှိ  
လာယ််ရင််�အောတိုာင််အောပြခရာာ�နီီ� လ�်�အောဘာ�တိုစ််အောနီရာတိုာင်် အောဒီသာခ� 
ကူ်ညီ်က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�၏ အော�ာ်အောတိုာ်ယ်ာဉ််တိုစ််စီ်��ာ� 
၂၀၂၁ ခ�နှှစ်် ဇာန်ီလ ၉ ရက််အောနီ�တိုာင်် ပြ�န်ီ�ာစ်စ််တို�်�ှ စ်စ််သာာ��ျာ�
�ှ �ီ�ရုှို့�ျက််စီ်�ထဲာ�သာပြ�င််� �ီ�အောလာင််က်ွ�်�မြို့�ီ� �ျက််စီ်�အောနီသာည််� 
�အောနီ�ထဲာ�ကု်� အောတိုာ�ပြ�င််ရစ်ဉ််။  

အော�ာက််ဘာက််။ ။ က်ရင််နီီ နှှင််� ရှိ�်�ပြ�ည််နီယ်် နီယ််စ်�်ရုှိ �ယ််ခ��
မြို့�ု�နီယ််�တိုာင််�ရုှိ လာယ််ရင််�အောတိုာင််အောပြခရာာ လ�်�အောဘာ�တိုစ််အောနီရာ
တိုာင်် �ီ�အောလာင််က်ွ�်�ထဲာ�သာည််� လူနီာတိုင််ယ်ာဉ်် ကု်�ယ််ထဲည််�ခာ�
ကု်� အောတိုာ�ရစ်ဉ််။ ၂၀၂၁ ခ�နှှစ်် ဇာန်ီလ ၉  ရက််အောနီ�တိုာင်် ပြ�န်ီ�ာစ်စ််တို�်�ှ 
စ်စ််သာာ��ျာ�သာည်် ထုဲ� လူနီာတိုင််ယ်ာဉ််�ာ� �ီ�ရုှိ��ျက််စီ်�ခဲ�ကြက်သာည််
ဟု� အောဒီသာခ��ျာ�က် အောပြ�ာကြက်သာည််။   

ည်ာ �အော�်ဘာက််။ ။ ၂၀၂၁ ဇာန်ီလ ၉ ရက််အောနီ�တိုာင်် လာယ််ရင််�အောတိုာင််
အောပြခရာာ�ှ အောက်ျာင််�တိုစ််ခ�၏ �ပြ�င််ဘာက်် အောပြ�ကြံကီ်�အော�်တိုာင်် စ်စ််အောဘာ�
အောရှိာင််ဒီ�က်ခသာည််�ျာ��တိုာက်် လျာထဲာ�သာည််� ဆိုးန်ီ�ျာ��ာ�  ပြ�န်ီ�ာ
စ်စ််တို�်�ှ စ်စ််သာာ��ျာ� �ီ�ရုှိ��ျက််ဆီိုး�ထဲာ�သာပြ�င််� ပြ�န်ီ�က်ျဲအောနီသာည််
ကု်� အောတိုာ�ရစ်ဉ််။

 ©MT၊ ဇာန်ီလ၊ ၂၀၂၁
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II  ကာရင််နီ်မြ�ည််န်ယ််ရိှိ ဒု�ကာခသားည််မာ�ာ�အမြေ�် 
ကူာညီ်ကာယ််ဆယ််မြေရ�ကာန််�သားတ်ိ �ိတ်ိ�င််မြချူင််�၏ 
ရိို�က်ာချူတ်ိမုာမာ�ာ�
က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှိုလူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ�အော�် စ်စ််တို�်�ှ ချ�ှတို်သာည််� 

�ုတို်�င််က်နီ်�သာတို် ချက််�ျာ�သာည်် ဒီ�က်ခသာည််�ျာ��တိုာက်် လ��အောလာက််သာည််� �စ်ာ��အောသာာက််၊ က်ျနီ်

�ာအောရ��  အောစ်ာင််��အောရှိာက််၊ ခု�လု�အောနီထဲု�င််ရာ၊ �ရှို�ပြ�စ််သာည််� �စ်စည််��ျာ�၊ အောရနှှင််� �ု�်သာာ(�ုလာာစ်နီစ််)

တိုု�က်ု� ရယ်ူရာတိုာင်် အောရှိာင်် လှဲနှု�င််အောသာာ �ုတို်�င််တိုာ�ဆိုးီ��ု�ျာ��ပြ�စ်် ဦး�တိုည််လျက််ရှိုသာည််။ �အောပြခခ� 

�သာက််က်ယ််ဆိုးယ််အောရ��က်ူ�ည်ီ�ျာ� �သာင််� ရရှို�ု �ရှိုပြခင််�သာည်် ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�၏ က်ာက်ာယ််အောရ�

ဆိုးု�င််ရာ�နှ တရာယ််က်ု� တိုု��ပြ�င််�အောစ်သာည််သာာ�က် လူ�ခာင််��အောရ�ချုု�အော�ာက််�ုနှှင််� �ဆိုး�တိုနီ်တိုု��ပြ�င််�

လာသာည််� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ�ု�က်ူ�ည်ီဆိုးု�င််ရာ �က်ျ�်�တိုည််� စ်သာည််တိုု��ှ လာတို်အောပြ�ာက််အောရ�

�တိုာက်် ရ�်ရာာရှိုပြ�ည််သာူ�ျာ��ှာ အောနီ�ု�်က်ု� စ်ာနီ်�ခာာထဲာက််အောပြ��ကြက်ရအောသာာအောကြက်ာင််� အောဒီသာတိုာင််�လ��မြို့ခ�ုအောရ�

ဆိုးု�င််ရာ စ်ု��ရု�်စ်ုတို်�ျာ�က်ု��ါ ဆိုးထဲက််တိုစ််�ု�� တိုု���ာာ�အောစ်လျက််ရှိုသာည််။ အော�အော�ာ်ဝါါရီလ ၁ ရက််အောနီ��ှ စ်၍ 

�ရ�်သာာ�ပြ�ည််သာူ �နီည််�ဆိုး��� ၁၅,၀၀၀ ခနီ်�အောနီရ�်စ်ာနီ်�ခာာ ထဲာက််အောပြ��ခဲ�ရသာည််ဟု� UN ��ာဲ��စ်ည််��ျာ�

က် ခနီ်��ှနီ်�ကြက်သာည််။29

Fortify Rights �ှ ကြက်ည််�ရှုံးခဲ�သာည််� နှု�င််င်�တိုက်ာက်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ���ာဲ��စ်ည််��ျာ�၏ ရုံး���တိုာင််�

�ှတို်တို�်��ျာ��ရ ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာလလယ််�ထဲု သာတို်�ှတို်အောက်ျ�ရာာ�ျာ�သာု� �က်ူ�ည်ီ�ျာ� 

အော���ု�ပြခင််��အော�် က်နီ်�သာတို်တိုာ�ပြ�စ််ခ�ရပြခင််�အောကြက်ာင််� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််�ှပြ�ည််သာူ�ျာ�သာည်် 

က်ျနီ်��ာအောရ��အောစ်ာင််��အောရှိာက််၊ အောရ၊ �ု�်သာာ၊ တိုက်ု�ယ််အောရသာနီ်�ရှိင််��ုတိုု���ါ�ဝါင်် �စ်ာ��အောသာာက်် 

��ူလ���ုနှှင််� �အောပြခခ��သာ����အောဆိုးာင််�စ်စည််��ျာ� က်င််��ဲ��ုတိုု�က်ု� �ျာ�စ်ာာ ရင််ဆိုးု�င််အောနီရသာည််။30 

Fortify Rights �ာ� လက််ခ�စ်က်ာ�အောပြ�ာခဲ�ကြက်သာည််� ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�နှှင််� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�

က်လည််� ဤပြ�ဿနီာ�ျာ�က်ု� �တိုည််ပြ�ု အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�ကြက်သာည််။31 ဥ��ာ၊ ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ 

၁၈ ရက််အောနီ�က် အောဒီသာခ�က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� ��ာဲ��စ်ည််�တိုစ််ခ�၏ ဒီါရုံးု�က််တိုာက် Fortify Rights က်ု� 

အော�ာက််�ါ�တိုု�င််� အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။ 

က်ယ်ာ�(ပြ�ည််နီယ််)က် အောတိုာအောတိုာထဲဲ�ှာ �ု��က် �ခ�ထဲု သာည််�အောနီတို�နီ်��ါ။ စ်ု�စ်ာတို်မြို့�ီ�အောတိုာ� 

အော��စ်ု�်�အောနီအောရာ။ ဒီါ�အောက်ာင််�ဘာူ�ဗျူးျ။ �ခ� �ျာ�နီာအောနီတိုဲ� ဒီ�က်ခသာည််အောတိုာ ��ျာ�ကြံက်ီ��ဲ။ 

အောလာအောလာဆိုးယ််အောတိုာ� �စ်ာ��အောသာာက််ထဲက််အောဆိုး�ဝါါ�အောတိုာ ��ျာ�ကြံက်ီ�လု���်တိုယ််။ 

29 UNHCR, “Myanmar Emergency Overview Map,” ၂၀၂၁ နှု�ဝါင််ဘာာ ၁ https://data2�unhcr�org/en/documents/
details/89436�

30 [ထဲုနီ်ချနီ်ထဲာ�သာည််� ��ာဲ��စ်ည််���ည််], Fortify Rights က်ု�အောဝါ�ှခဲ�သာည််� ရုံး���တိုာင််��ှတို်တို�်�, ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၅၊, 
Fortify Rights ၏ �ှတို်တို�်�တိုာင်် သာု�်�ဆိုးည််�။

31 Fortify Rights A�H�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ��၊ ၂၀၂၁ ဇာနီ် ၂၂၊ A�I�နှှင််� ၂၀၂၁ ဇာနီ် ၂၂၊; A�C�နှှင််� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၉;၊ B�E�,နှှင််� ၂၀၂၁ 
ဇူလု�င်် ၅၊ A�D�နှှင််� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၁၆၊ A�E� နှှင််� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၂၀၊ B�I�နှှင််� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၂၁; A�G�နှှင််� ၂၀၂၁ ဇူလု�င်် ၂၀; B�B� 
နှှင််� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၁၀ ၊ A�C�နှှင််� ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၈

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89436
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89436
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ဒီ�က်ခသာည််အောတိုာ�ှာ �စ်ာ��အောသာာက််က် နှှစ််�တို်စ်ာအောလာက််�ထဲု �လ���အောလာက််ရှိုတိုယ််။  

ဒီါအော��ယ််� အောဆိုး�နီဲ� အောဆိုး�ဝါါ��အောထဲာက််����က် တိုက်ယ််�က်ု� ပြ�တို်အောတိုာက််သာာာ�တိုာ။ မြို့�ီ�အောတိုာ�  

�ဲ��ှာ က်ျနီ်��ာအောရ�လ��်သာာ�အောတိုာက်လည််� ရှိာ�တိုယ််။32

၂၀၂၁ အော�လတိုာင်် လာုုင််အောက်ာ်မြို့�ု�နီယ်် က်ယ်နီ်�သာာယ်ာရာာ�ှ အောနီ�ု�်က်ု� စ်ာနီ်�ခာာခဲ�ရမြို့�ီ� အောတိုာတိုာင််�

ဒီ�က်ခသာည်် စ်ခနီ်�တိုစ််ခ�၌ �ပြခာ� ဒီ�က်ခသာည်် ၁၀၀၀ ဝါနီ်�က်ျင််ခနီ်�နှှင််��တိုူအောနီထဲု�င််အောနီရသာည််� �သာက်် 

၃၉ နှှစ်် �ရာယ်် က်ရင််နီီ��ျုု�သာာ�တိုစ််ဦး�က် Fortify Rights က်ု�အော�ာက််�ါ�တိုု�င််�အောပြ�ာသာည််။ 

က်ွနီ်အောတိုာ်တိုု� ဒီီက်ု� (ဒီ�က်ခသာည််စ်ခနီ်�က်ု�) စ်အောရာက််တို�နီ်�က် ဒီီ�ှာအောသာာက််အောရ ပြ�တို်အောတိုာက်် 

အောနီ တိုာဗျူးျ။ ခု�စ်ရာ  အောနီ ရာရှိုအော��ယ််� အောသာာက််စ်ရာအောရ �ရှိုဘာူ�။ က်ျုုကြက်ာ� က်ျုုကြက်ာ� �လှ�ရှိင််

အောတိုာအောတိုာ� ရှိုတိုယ််။ ဒီါအော��ယ််� က်ွနီ်အောတိုာ်တိုု��ှာ ၁ �တို် (သာု�) ၂ �တို်စ်ာအောလာက််�ဲ စ်ာ�စ်ရာ

က် ရှိုတိုာ။ �လ��မြို့ခ�ုအောတိုာ�ဘာူ�ဗျူးျ။ အောကြက်ာက််လည််�အောကြက်ာက််တိုယ််။ မြို့�ီ�အောတိုာ� အောနီာက််ထဲ�် 

ဘာယ််အောတိုာ� တိုု�က််ခု�က််လာဦး��လဲ �သာုဘာူ�။ �ဲ�အောတိုာ� အော��ှာ �အောရရာတိုဲ� �နီာဂိါတို်�တိုာက််  

စ်ာ�စ်ရာအောတိုာ သာု�ထဲာ�တိုာ�ဲ �အောက်ာင််�ဆိုး���ပြ�စ််�ယ််ထဲင််တိုယ််။ ၃ လစ်ာ အောလာက််�ထဲု စ်ာ�စ်ရာ

အောတိုာ သာု�အောလှာင််ထဲာ�ရ�ယ််။33

က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ်် လာုုင််အောက်ာ်မြို့�ု��ှ ထဲာက််အောပြ��ခဲ�ရသာည််� က်အောလ� နှှစ််အောယ်ာက််�အော� က်ရင််နီီ��ျုု�သာ�ီ� 

အောက်ျာင််�ဆိုးရာ� တိုစ််ဦး�က်လည််� �သာက်် ၉ နှှစ််နှှင််� ၁၉ နှှစ််�ရာယ်် သာ�ီ� နှှစ််အောယ်ာက််��ါ�ဝါင်် ၎င််�၏ 

ရာာ�ှ �ပြခာ�ပြ�ည််သာူ ခနီ်��ှနီ်�အောပြခ ၃၀၀ ဝါနီ်�က်ျင််ခနီ်� ခု�လု�ရာ ရှိ�်�ပြ�ည််နီယ််အောတိုာင််�ု�င််�ရှို အောနီာက််ထဲ�် 

ဒီ�က်ခသာည်် စ်ခနီ်�တိုစ််ခ�၏ ���စ်�တိုူ �အောပြခ�အောနီတိုစ််ခ�က်ု� အော�ာ်ပြ�ခဲ�သာည််။34 သာူ�က် Fortify Rights က်ု� 

အော�ာက််�ါ�တိုု�င််�အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။ 

က်ွနီ်�တိုု�က် အောတိုာထဲဲက်အောနီ အောရက်ု�သာယ််ရတိုယ််။ �လှည််�က်ျ သာယ််မြို့�ီ�အောတိုာ� အောခွအောခွတိုာတိုာ 

သာ���ကြက်ရတိုာအော�ါ�။ (စ်စ််တို�် လာလု�) ထဲ�်အောရှ�ရရင်် က်ွနီ်�တိုု�လည််� �ဲ�လု��ျုု�ပြ�ဿနီာအောတိုာ 

ရင််ဆိုးု�င််ရလု�်��ယ််။ အောနီ�အောက်ာင််�ပြ�စ််အောနီကြက်တိုဲ� လူ�နီည််��က်ျဉ််�ရှိုတိုယ််။ က်ွနီ်�တိုု�ထဲဲ�ှာ 

သာူနီာပြ�ု ဆိုးရာ�က် နှှစ််အောယ်ာက််�ဲရှိုတိုာ။ စ်ခနီ်��တိုာက်် �အောပြခခ��စ်စည််�အောတိုာက်ု� က်ု�ယ််��ု�က််ဆိုး�နီဲ�

က်ု� စ်�ဝါယ််ကြက်ရတိုယ််။ ဒီါအော��ယ််� အောရရှိည််�ှာအောတိုာ� �ဆိုးင််အောပြ��ှာ �ဟု�တို်ဘာူ�။ က်ွနီ်�ရဲ� �င်ယ််

ဆိုး���အောလ�က် အောသာနီတို်သာ�ကြက်ာ�တိုု�င််� �မြို့�ဲအောကြက်ာက််တိုယ််။ သာူကြံက်�ုအောတိုာခဲ�ရတိုဲ� �ပြ�စ််��ျက််အောတိုာ၊ 

���ရု�်အောတိုာက် သာ့က်ု� မြို့ခု�်�အောပြခာက််အောနီတိုာ”။35

UN �ထဲူ�က်ု�ယ််စ်ာ�လှယ်် Tom Andrews ၏ �ကြက်ာခင််က် က်�လသာ�ဂိဂ�အောထဲာအောထဲာည်ီလာခ�တိုာင်် 

တိုင််သာာင််�ခဲ�သာည််� �စ်ီရင််ခ�စ်ာတိုာင်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််တိုာင်် သာာ�ဟု�တို်ဘာဲ ချင််�၊ က်ချင််ပြ�ည််နီယ််နှှင််� 

စ်စ််က်ု�င််�တိုု�င််�အောဒီသာကြံက်ီ���ါ�ဝါင်် နှု�င််င်�၏ �ပြခာ�အောဒီသာ�ျာ�တိုာင််�ါ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ�ု�က်ူ�ည်ီ 

လု���်ချက်် ပြ�င််��ာ�လာ����ဆိုးင််�ဆိုးင််�က်ု� �ှတို်တို�်�တိုင််ခဲ�သာည််။

32 Fortify Rights �ှ A�C�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၈

33 Fortify Rights �ှ A�H�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁ ဇာနီ်၂၂ 

34 Fortify Rights �ှ A�I�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁ ဇာနီ် ၂၂

35 Ibid�



25Access Denied

ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�က်ု� �သာက််ရှိင််အော�ာင််ထဲာ�ရှိုသာည််� �ု�်ရှိင်် ရ�်ရာာ�ျာ� က်ု�ယ််တိုု�င််�ှာလည််� 

၎င််�တိုု�၏ စ်ာ�စ်ရာနှှင််� အောဆိုး�ဝါါ�အောထဲာက််�����ျာ� နီည််��ါ�လာကြက်မြို့�ီပြ�စ််သာည််။ အောဒီသာခ�

က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� ��ာဲ��စ်ည််��ျာ��ှာ လက််ရှိုဒီ�က်ခသာည််�ျာ�က်ု� အောက်ွ�အော�ာ�ရနီ်နှှင််�  

တိုစ််ချုနီ်တိုည််��ှာ �ု�်ရှိင််ရ�်ရာာ�ျာ�က်ု� ပြ�နီ်လည်် ပြ�ည််�ဆိုးည််�အော��ရနီ် �စ်ာ�်�အောဆိုးာင််နှု�င််ကြက်အော�။ 

တိုု�က််�ာဲ�ျာ� ရင််ဆိုးု�င််ကြံက်�ုအောတိုာ�အောနီရသာည််� အောဒီသာ�ှ �ုသာာ�စ်��ျာ��ှာ �ချုနီ်�ှနီ်စ်ု�က််�ျုု�ခဲ�ကြက်သာည််� 

အောက်ာက််�ဲသာီ�နှှ��ျာ�က်ု� �ရုတို်သာု�်�နှု�င််ဘာဲ ထဲ�်�� �စ်ာအောရစ်ာ ပြ�တို်အောတိုာက််�ုနှှင််� ကြံက်�ုအောတိုာ�ရ�ည််

က်ု� �လာနီ်��င််� စ်ု��ရု�်လျက််ရှိုသာည််။ 36

UNHCR သာည်် ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၄ ရက််အောနီ�က် ထဲ�တို်အောဝါခဲ�   အောသာာ ၎င််�၏ အောနီာက််ဆိုး���ရသာတိုင််�

တိုာင်် COVID-19 က်ူ�စ်က််အောရာဂိါက် ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�ရှို လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� �က်ူ�ည်ီအော����်

ပြခင််� �အောပြခ�အောနီ�ာ� �ု��ု�ဆိုးု��ဝါါ�အောစ်ခဲ�အောကြက်ာင််�က်ု� “ဒီ�က်ခသာည်် စ်ခနီ်�တိုချု�တိုာင်် က်ူ�စ်က််ခ�ရနှုနီ်� ပြ�င််�

�ာ�လာပြခင််�နှှင််� �တိုူ ဒီ�က်ခသာည််�ျာ��ှာ တိုစ််က်ု�ယ််အောရက်ာက်ာယ််အောရ�ဝါတို်စ်�� (PPE)�ျာ�က်ု� �အောရ�

အော�်လု���်လျက််ရှိုအောနီအောသာ�မြို့�ီ� COVID-19 နှှင််� ဆိုးက််စ်�်အောသာာ က်နီ်�သာတို်ချက််�ျာ��ှာလည််� 

�သာက််အော�ာ�ဝါ�်�အောကြက်ာင််�နှှင််� လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ုဆိုးု�င််ရာ �အောထဲာက််����ျာ��ာ� ရယ်ူ

နှု�င််�ုက်ု� ဆိုးက််လက်် တိုာ�စ်ီ�လျက််ရှိုသာည််”ဟု� ထဲ�်အောလာင််� သာတိုုအော�� အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။37 UNHCR 

သာည်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််တိုစ််ခ�တိုည််�ရှို ဒီ�က်ခသာည်် စ်ခနီ်�နှှစ််ခ� �တိုာင််� COVID-19 က်ူ�စ်က််ခ�ရသာူ  

၉၀ ရှိုအောကြက်ာင််� �စ်ီ�ရင််ခ�ခဲ�သာည််။38 

Fortify Rights �ှ ကြက်ည််�ရှုံးခဲ�အောသာာ ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်��တိုာင််�လု�်ရှိာ�အောနီသာည််� နှု�င််င်�တိုက်ာက်ူည်ီ က်ယ််ဆိုးယ််

အောရ� ��ာဲ��စ်ည််��ျာ�၏ ရုံး���တိုာင််��ှတို်တို�်��ျာ�တိုာင်် ဒီ�က်ခသာည််�ျာ��တိုာက်် စ်ုတို်က်ျနီ်��ာအောရ�

နှှင််� စ်ုတို်�ု�င််�ဆိုးု�င််ရာ �အောထဲာက််�က်ူ�ျာ� က်င််��ဲ�အောနီပြခင််�နှှင််� စ်�်လျဉ််�၍ စ်ု��ရု�်အောကြက်ာင််� ထဲ�်��

အော�ာ်ပြ�ထဲာ�သာည််။39 က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�သာည််လည််� ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�

�ကြက်ာ� �ဆိုးု��ါ စ်ု��ရု�်စ်ုတို်က်ု� �စ်ီ�ရင််ခ�အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။ က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ�တိုစ််ဦး��ှ 

“�ခ�လု��အောပြခ�အောနီ�ျုု��ှာ စ်ုတို်�ု�င််�ဆိုးု�င််ရာ တို��ပြ�နီ်�ုအောတိုာ အောဆိုးာက််ရာက််အော��လု� ရ�ှာ �ဟု�တို်ဘာူ�။ 

အောရရှိည််�ှာအောတိုာ� စ်ုတို်�ု�င််�ဆိုးု�င််ရာ ထဲုခု�က််�ုအောတိုာ ကြံက်ီ�သာထဲက်် ကြံက်ီ�လာလု�်��ယ််လု� ထဲင််တိုယ််”ဟုူ၍ 

Fortify Rights က်ု�အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။40 

36 က်�လသာ�ဂိဂပြ�နီ်�ာနှု�င််င်� လ့�ခာင််��အောရ�ဆိုးု�င််ရာ �ထဲူ�က်ု�ယ််စ်ာ�လှယ််, Tom Andrews ၏ Situation of Human Rights 
in Myanmar ၇၆ ကြံက်ု�်အောပြ�ာက်် က်�လသာ�ဂိဂ�အောထဲာအောထဲာ ည်ီလာခ�, A/76/314, ၂၀၂၁ စ်က််တိုင််ဘာာလ ၂၊ https://undocs�
org/A/76/314�

37 က်�လသာ�ဂိဂ ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�ဆိုးု�င််ရာ �ဟုာ�င််�ကြံက်ီ�, “ပြ�နီ်�ာ��အောရ� – UNHCR အောဒီသာတိုာင််�အောနီာက််ဆိုး���ရ �အောပြခ�အောနီ,” 
၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၄ ရက််, https://data2�unhcr�org/en/documents/details/89045�

38 Ibid�

39 [ထဲုနီ်ချနီ်ထဲာ�သာည််� ��ာဲ��စ်ည််���ည််], Fortify Rights က်ု�အောဝါ�ှခဲ�သာည််� ရုံး���တိုာင််��ှတို်တို�်�, ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၅၊, 
Fortify Rights ၏ �ှတို်တို�်�တိုာင်် သာု�်�ဆိုးည််�။

40 Fortify Rights �ှ B�F�နှှင််� �င််တိုာဗျူးျ�� ၂၀၂၁ ဩဂိ�တို် ၁၂၊ ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�ရှို အောရှ�အောပြ�ာင််�ဒီ�က်ခသာည််�ျာ� ခ�စ်ာ�အောနီရသာည််� စ်ုတို်
�ု�င််�ဆိုးု�င််ရာ ထဲုခု�က််�ု�ျာ�နှှင််��တို်သာက််၍�ု��ု�သာုရှိုနှု�င််ရနီ် Fortify Rights ၏ “Torture in my mind” ကြက်ည််��ါ။ ပြ�နီ်�ာနှှင််� 
ဘာဂိဂလာ�အောဒီ�ရှိ်ရှို ရုံးု�ဟုင််ဂိျာ Genocide �ှ လာတို်အောပြ�ာက််ခဲ�သာူ�ျာ��တိုာက်် စ်ုတို်က်ျနီ်��ာအောရ� ရရှို�ု�င််ခာင််� ၂၀၂၀ ဒီီဇင််ဘာာ ၁၀ 
https://www�fortifyrights�org/mya-inv-rep-2020-12-10/�

https://undocs.org/A/76/314
https://undocs.org/A/76/314
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89045
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2020-12-10/
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လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� �က်ူ�ည်ီလု���်ချက််�ျာ�သာည်် ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�နှှင််� �ဋို�က်ခနီယ််အောပြ��ျာ��ှ 

တိုု�က််ရုံးု�က််ထဲုခု�က်် ခ�စ်ာ�ရသာူ�ျာ�က်ု� အောက်ျာ်လာနီ်မြို့�ီ� �က်ျု��ဝါင််အောနီမြို့�ီပြ�စ််သာည််။။ သာနီ်� ၂၀ အောသာာပြ�ည််

သာူ (လူဦး�အောရ၏ ထဲက််ဝါက််နီီ��ါ�)တိုု�သာည််� ဆိုးင််�ရဲ�ာဲအောတို�ု သာတို်�ှတို်�ျဉ််� (Poverty Line)အော�ာက််

တိုာင််သာာရှိုအောနီမြို့�ီ� နှု�င််င်��နှှ�� ၃ သာနီ်�အောက်ျာ်အောသာာပြ�ည််သာူ�ျာ��ှာ လတို်တိုစ််အောလာတိုာင်် �အောရ�အော�်

လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ အောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ� လု���်လျက််ရှိုအောကြက်ာင််�က်ု� UN က် သာတိုုအော��  

အောပြ�ာကြက်ာ�ခဲ�သာည််။41 

WFP ၏ �ဆိုးု��ရ “�လ��မြို့ခ�ု�ု ပြ�င််��ာ�လာပြခင််�နှှင််� ယ်ု�ယ်ာင််�အောနီအောသာာစ်ီ��ာာ�အောရ�သာည်် ဇာနီ်လနှှင််� 

ဩဂိ�တို်လ�ျာ� �ကြက်ာ� �အောသာ�အော�ျာက််�ျာ�ခဲ�သာည််� COVID-19 တိုတိုုယ်လုုင််�က်ု� �လူ��လဲ

ခ�စ်ာ�ခဲ�ရအောသာာ ထဲုလာယ််ရှိလာယ်် �ု�်အောထဲာင််စ်��ျာ�၏ �စ်ာ��အောသာာက်် ��ူလ���ုက်ု� �ု��ု�ဆိုးု��ဝါါ�အောစ်

နှု�င််သာည််”ဟု� ဆိုးု�သာည််။42 WFP က် ‘ဝါယ််ယ်ူပြခင််�ဆိုးု�င််ရာ လ��်င်နီ်�စ်ဉ််�ျာ�နှှင််� �ချုနီ်�ီ အောင်ာ�အောကြက်�

�က်ူ�ည်ီအော���ု�ပြခင််�’�ျာ�က်ု� ရုံးု�က််ခတို်လျက််ရှိုသာည််� ကြံက်�ုရမြို့�ဲ Banking ဆိုးု�င််ရာ �ခက််�ခဲ�ျာ�က်ု�

လည််� ရည််ည်ှနီ်�အော�ာ်ပြ�ခဲ�သာည််။43 WFP က် ၂၀၂၁ ဒီီဇင််ဘာာတိုာင်် �က်ျ�်�တိုည််�ဒီဏာ်က်ု�ခ�ရအောသာာ 

အောဒီသာ�ျာ�ရှို WFP ၏ အောင်ာအောကြက်�က်ု� �အောပြခခ�အောသာာ လ��်င်နီ်�စ်ဉ််�ျာ� �တိုာက်် ရနီ်���အောင်ာ�ှာ ပြ�တို်အောတိုာက််

သာာာ�လု�်��ည််ပြ�စ််မြို့�ီ� ၁၇၅,၀၀၀ အောသာာ ပြ�ည််သာူ�ျာ��အော�် သာက််အောရာက််၊ ရုံးု�က််ခတို်�ည််ပြ�စ််အောကြက်ာင််�က်ု� 

လည််� သာတိုုအော��ခဲ�သာည််။44

41 ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်� U�N� Resident Coordinator, Andrew Kirkwood ၏ “Draft transcript of the briefing by Andrew 
Kirkwood, United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator to the media,” ၂၀၂၁ 
အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁ ရက််၊, https://myanmar�un�org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-
nations-resident-coordinator-ai-and�

42 က်�ာ့စ်ာ�နီ�်ရုက်ခာ��ာဲ�, “Situation Report—ပြ�နီ်�ာ,” ၂၀၂၁ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၁ https://www�wfp�org/publications/
situation-report-myanmar�

43 Ibid

44 Ibid�

https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://www.wfp.org/publications/situation-report-myanmar
https://www.wfp.org/publications/situation-report-myanmar


27Access Denied

III  နိို�င််ငံ်တိကာာ ဥ�မြေဒုမူာမြေ�ာင််
က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််၏ �အောပြခ�အောနီက်ဲ�သာု� နှု�င််င်�တိုက်ာနှှင််� �သာက််ဆိုးု�င််အောသာာ(ပြ�ည််တိုာင််�) လက််နီက််က်ု�င်် 

�ဋို�က်ခ�ျာ�တိုာင်် စ်စ််�ာဲဥ�အောဒီ (war of law)�ပြ�စ်် ရည််ည်ှနီ်�အောလ�ရှိုသာည််� နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာ

အောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီ (International Humanitarian Law) က်ု� က်ျင််�သာ���သာည််။45 စ်စ််ရာဇဝါတို်�ု

�ျာ�သာည်် နှု�င််င်�တိုက်ာရာဇဝါတို်ဥ�အောဒီ (International Criminal Law)အော�ာက််ရှို ရာဇဝါတို်သာာ�တိုစ််ဦး� 

တိုစ််အောယ်ာက််ချင််�စ်ီက်ု� ပြ�စ််ဒီဏာ်သာင််�အောစ်သာည််� နှု�င််င်�တိုက်ာဥ�အောဒီက်ု� ပြ�င််�ထဲနီ်စ်ာာ ချုု�အော�ာက််လု�က််ပြခင််� 

ပြ�စ််သာည််။

နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီ�ရ �ါဝါင််�တို်သာက််သာူ �ာ�လ���သာည်် 

�ရ�်သာာ��ျာ� လ��မြို့ခ�ုအောရ�က်ု� အောသာချာအောဆိုးာင််ရာက််ရ�ည််။ ၁၉၄၉ ဂိျနီီဗျူးာက်ာနီ်ဗျူးင််�ရှိင််�နှှင််� ယ်င််�၏ 

စ်ည််��ျဉ််� protocol �ျာ�သာည်် နှု�င််င်�တိုစ််က်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီ�တိုာက််  

�ူအောဘာာင််က်ု� ပြ�စ််အော�်အောစ်သာည််။ နှု�င််င်�တိုက်ာနှှင််� �သာက််ဆိုးု�င််သာည််� �ဋို�က်ခ�အောပြခ�အောနီ�ျာ�တိုာင်် ၁၉၄၉ 

ဂိျနီီဗျူးာက်ာနီ်ဗျူးင််�ရှိင််� Common Article 3၊ ဂိျနီီဗျူးာက်ာနီ်ဗျူးင််�ရှိင််� ပြ�ည််�စ်ာက်် protocol II နှှင််� နှု�င််င်�တိုစ််က်ာ

က်ျင််�ထဲ���ဥ�အောဒီက်ု� က်ျင််�သာ���နှု�င််�ါသာည််။46 ပြ�ည််တိုာင််�၌ အောနီရ�်စ်ာနီ်�ခာာ/�ယ််ရှိာ�ခ�ရ�ုနှှင််� �တို်သာက််၍ 

၁၉၉၈ UN ၏ လ�်�ညွှှနီ်�ူ (UN Guiding Principles)သာည်် ပြ�ည််တိုာင််�ရှို အောနီရ�်စ်ာနီ်�ခာာ/�ယ််ရှိာ�ခ�ရ

အောသာာ ဒီ�က်ခသာည််�ျာ��တိုာက်် �က်ာ�က်ာယ််နှှင််� လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာသာည််� �အောထဲာက််�����ျာ�အော����်

ရနီ် လု���်အောသာာ �နီု�်�ဆိုး��� စ်�နှုနီ်��ျာ�က်ု� ခု�င််�ာရှိင််လင််�စ်ာာ အော�ာ်ပြ�ထဲာ�ပြခင််�ပြ�စ််သာည််။47

45 နှု�င််င်�တိုက်ာလူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောရ� ဥ�အောဒီက်ု� ဂိျနီီဗျူးာ က်ာနီ်ဗျူးင််�ရှိင််�က် �က်ျယ််တိုဝါင််� �ဓို�ာာယ််�ာင််�ဆိုးု�ထဲာ�သာည််။ 
ပြ�နီ်�ာနှု�င််င်�သာည်် Protocol II တိုာင််��ါအောသာာ်လည််� ဂိျနီီဗျူးာ က်ာနီ်ဗျူးင််�ရှိင််�က်ု� နှု�င််င်�တိုက်ာက်ျင််�ထဲ���ဥ�အောဒီ�ပြ�စ်် သာတို်�ှတို်
အောသာာအောကြက်ာင််� နှု�င််င်��ာ�လ���နှှင််� သာက််ဆိုးု�င််သာည််။ စ်စ််�ာဲက်ာလ�တိုာင််� ပြ�ည််သာူ�ျာ�က်ု� က်ာက်ာယ််ပြခင််�နှှင််�ဆိုးု�င််အောသာာ ဂိျနီီ
ဗျူးာ က်ာနီ်ဗျူးင််�ရှိင််� (အောလ�ကြံက်ု�်အောပြ�ာက်် ဂိျနီီဗျူးာ က်ာနီ်ဗျူးင််�ရှိင််�)က်ု� ၁၉၄၉ ဩဂိ�တို် ၁၂ တိုာင်် ချ�ှတို်ခဲ�မြို့�ီ�75 U�N�T�S� 287 ၁၉၅၀ 
အော�ာက််တိုု�ဘာာ၂၁ တိုာင်် ဥ�အောဒီ �သာက််ဝါင််၊ ၁၉၉၂ ဩဂိ�တို် ၁၂ တိုာင််ပြ�နီ်�ာ�ှ လက််�ှတို်အောရ�ထဲု�� Art� 3[Common Article 
3]။ ၁၉၄၉ ဩဂိ�တို် ၁၂ ဂိျနီီဗျူးာ က်ာနီ်ဗျူးင််�ရှိင််�နှှင််� နှု�င််င်�တိုက်ာနှှင််��သာက််ဆိုးု�င််အောသာာ လက််နီက််က်ု�င်် �ဋို�က်ခ�ျာ�၏ ဒီ�က်ခသာည််
�ျာ�က်ု� က်ာက်ာယ််ပြခင််�နှှင််� စ်�်လျဉ််�၍ (Protocol II) 1125 U�N�T�S� 609 သာည်် ၁၉၇၈ ဒီီဇင််ဘာာ ၇ တိုာင်် �သာက််ဝါင််ခဲ�မြို့�ီ� 
ပြ�နီ်�ာ�ှ လက််�ှတို် �ထဲု��ထဲာ�အော�။ “နှု�င််င်�တိုက်ာနှှင််��သာက််ဆိုးု�င််အောသာာ လက််နီက််က်ု�င်် �ဋို�က်ခ”တိုာင်် �ါဝါင််ရနီ် �ဋို�က်ခတိုာင််
�ါဝါင််အောသာာ လက််နီက််က်ု�င််���်စ်��ျာ�သာည်် �နီု�်�ဆိုး���အောသာာ စ်နီစ််က်ျက်ု��ုက်ု� ပြ�သာရမြို့�ီ� ထဲုတို်တိုု�က််အောတိုာ�ဆိုး���ု�ျာ��ှာလည််� 
�နှှု�်�ဆိုး���အောသာာ ပြ�င််�ထဲနီ်�ု�ဆိုးင််�သာု� အောရာက််ရှိုရ�ည််။ �ရည််�ချင််�ပြ�ည််��ီ�ုက်ု� သာတို်�ှတို်တိုု�င််�တိုာရနီ် စ်�နှုနီ်��ျာ�စ်ာာရှို
အောသာာ်လည််� �ါဝါင််�တို်သာက််သာူ�ျာ�နှှင််� ထဲု�်တိုု�က််တိုု�က််ခု�က််�ု�ဆိုးင််�က်ု� ကြက်ည််�လှင်် က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို �ဋို�က်ခသာည်် 
“နှု�င််င်�တိုစ််က်ာနှှင််��သာက််ဆိုးု�င််အောသာာ လက််နီက််က်ု�င်် �ဋို�က်ခ”�ပြ�စ်် �ရည််�ချင််�ပြ�ည််��ီနှု�င််သာည််။

46 Common Article 3 and Protocols I and II။ Protocol I နှှင််� II တိုာင််�ါဝါင််အောသာာ စ်�နှုနီ်��ျာ�သာည်် စ်ာချ��်ဆိုးု�င််ရာ က်ျင််�ဝါတို်
�ျာ�ထဲက်် က်ျင််�ထဲ���ဥ�အောဒီ၏ �အောရ�ကြံက်ီ�အောသာာ ပြ�ဌာာနီ်�ချက််�ျာ�က်ု� က်ု�ယ််စ်ာ�ပြ�ုသာည််။ ရနီ်လု�ပြ�ု�ု�ျာ�နှှင််� ဆိုးက််စ်�်
အောသာာ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောရ� က်ျင််�ထဲ���ဥ�အောဒီသာည််က်ု� ‘နှု�င််င်�တိုက်ာနှှင််� နှု�င််င်�တိုက်ာနှှင််� �သာက််ဆိုးု�င််အောသာာ လက််နီက််က်ု�င််
�ဋို�က်ခ’ �အောပြခ�အောနီ နှှစ််ရ�်လ���တိုာင်် �တိုူတိုူ�ပြ�စ်် သာတို်�ှတို်သာည််။ Common Article 3 က် နှု�င််င်�တိုက်ာနှှင််�  
�သာက််ဆိုးု�င််အောသာာ လက််နီက််က်ု�င််�ဋို�က်ခက်ု� �ဓို�ာာယ််�ာင််�ဆိုးု�င််ပြခင််��ရှိုအောသာာ်လည််� “ယ်ခင်် ယ်ူဂို�ဆိုးလာ�ဗျူးီ�ယ်ာ��တိုာက််
�ာဲ�ခဲ�သာည််� နှု�င််င်�တိုက်ာရာဇဝါတို် ခ��သာ�ာဓို��ာဲ�”က် “နှု�င််င်��တိုာင််� �စ်ု��ရ�ာဏာာ�ု�င််�ျာ�နှှင််� စ်နီစ််တိုက်ျ�ာဲ�စ်ည််�ထဲာ�
သာည််� လက််နီက််က်ု�င််���်စ်��ျာ�ကြက်ာ� (သာု�) ယ်င််�က်ဲ�သာု� ���်စ်��ျာ��ကြက်ာ� �ီအောလ�ဆိုးာဲရှိည််ကြက်ာအောနီအောသာာ လက််နီက််က်ု�င််
�ကြက်�်��က််�ု” ဟုူ၍ �ဓို�ာာယ််�ာင််�ဆိုးု�ခဲ�သာည််။ Prosecutor v� Dusko Tadic, International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia (ICTY), Case No� IT-94-1-AR72, Decision (Appeals Chamber), October 2, 1995, စ်ာ�ု�ဒီ်� 
70 က်ု�ကြက်ည််�ရနီ်။

47 ၂၀၀၃ ဇနီ်နီဝါါရီလ ပြ�ည််တိုာင််�အောနီရာအောရှ�အောပြ�ာင််��ုနှှင််� �တို်သာက််အောသာာ UNOCHA ၏ လ�်�ညွှှနီ်�ူ http://www�unhcr�
org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement�html (accessed August 9, 2018), 
Principle 3(1), 18�

http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
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က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််တိုာင််လ��်ရှိာ�အောနီသာည််� �စ်ု��ရ�ဟု�တို်အောသာာ လက််နီက််က်ု�င််��ာဲ��စ်ည််��ျာ�

��ါ�ဝါင်် လက််နီက််က်ု�င်် �ဋို�က်ခနှှင််� သာက််ဆိုးု�င််သာူ�ာ�လ���သာည်် နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာ

အောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီ�ါ ပြ�ဌာာနီ်�ချက််�ျာ�က်ု� လု�က််နီာရနီ် တိုာဝါနီ်ရှိုသာည််။48 

က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�က်ု� လက််လာတို်စ်�ယ််��်�စ်ီ�ပြခင််�၊ ချု�်အောနှှာင််ထဲုနီ်�သာု�်�ထဲာ�ပြခင််�၊ 

သာု�အောလှာင််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ�စ်စည််��ျာ�က်ု� �ျက််စ်ီ�ပြခင််�၊ �က်ူ�ည်ီ�ျာ�က်ု� က်နီ်�သာတို်�ုတို်ဆိုးု�ထဲာ�

ပြခင််�နှှင််� လု���်အောနီသာည််� ဒီ�က်ခသာည်် ပြ�ည််သာူ�ျာ�က်ု� က်ူည်ီလု�အောသာာ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ု

ဆိုးု�င််ရာ က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� ��ာဲ��စ်ည််��ျာ��အော�် က်နီ်�သာတို်၊ တိုာ�ပြ�စ််�ု�ျာ� ချ�ှတို်ပြခင််��ာ�ပြ�င််� 

ပြ�နီ်�ာ� စ်စ််�ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရသာည်် နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီအော�ာက်် 

၎င််�၏ တိုာဝါနီ်ဝါတိုတရာ��ျာ�က်ု� လု�က််နီာရနီ် �ျက််က်ာက််ခဲ�ပြခင််�ပြ�စ််သာည််။

လူသားာ�ချူ�င််�စာာန်ာမြေထိာကာ်ထိာ�မာုဆိ�င််ရာ ကာူည်ီကာယ််ဆယ််မြေရ�လ��်သားာ�မာ�ာ� 
လွတိ်လ�်စာွာ သားွာ�လာ�ိ�င််ချူွင််�နိုှင််� အနိုှိ�်အကာွ�်မာှ ကာင််�လွတိ်�ိ�င််ချူွင််�

နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီသာည်် လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ုဆိုးု�င််ရာ 

က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�၏ လာတို်လ�်စ်ာာ သာာာ�လာခာင််�က်ု� က်ာက်ာယ််အော��သာည််။49 �ဋို�က်ခ

တိုစ််ခ� �တိုာင််� �ါဝါင််�တို်သာက််သာူ�ာ�လ���သာည်် က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ��ျာ� ဒီ�က်ခသာည်် 

ပြ�ည််သာူ�ျာ�ဆိုးီသာု� အောချာ အော�ာစ်ာာအောရာက််ရှိုနှု�င််အောရ��တိုာက်် က်ာက်ာယ််အောစ်ာင််�အောရှိာက််အော��ရနီ် 

တိုာဝါနီ်ရှိုသာည််။50 �ပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုးု�င််ရာ လ့�ခာင််��အောရ�အောကြက်ည်ာစ်ာတို�်�နှှင််� နှု�င််င်�တိုက်ာ ပြ�ည််သာူ

အောရ�ရာနှှင််� နှု�င််င်�အောရ� �ခာင််��အောရ��ျာ�ဆိုးု�င််ရာ �ဋိုဉာာဉ််စ်ာချ��် (ICCPR)တိုု�တိုာင်် �ာ�ခ�ထဲာ�သာည််� 

နှု�င််င်�တိုက်ာ လ့�ခာင််��အောရ�ဥ�အောဒီသာည််လည််� လက််လာတို်စ်�ယ်် ��်�ဆိုးီ�ပြခင််�နှှင််� ချ��်အောနှှာင််

ထဲုနီ်�သာု�်�ပြခင််��ျာ��ှ က်င််�လာတို်�ု�င််ခာင််�က်ု� က်ာက်ာယ််အော��သာည််။51 �နှှု�်�က်ာ�်�ှ က်င််�လာတို် 

�ု�င််ခာင််� (right to liberty)သာည်် တိုချု��အောပြခ�အောနီ�ျာ�တိုာင်် က်နီ်�သာတို်ခ�ရနှု�င််အောသာာ်လည််� လူသာာ�

ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ�ျာ�က်ု� အောဆိုးာင််ရာက််ပြခင််�က်ဲ�သာု�အောသာာ နှု�င််င်�တိုက်ာဥ�အောဒီက်  

က်ာက်ာယ််အော��ထဲာ�သာည််� လ��်င်နီ်��ျာ�တိုာင််�ါဝါင််၍ ���်�ခ�ရလှင်် �ဆိုးု��ါ��်�ဆိုးီ��ုသာည်် တိုရာ� 

�ဝါင််အော�။52 ထဲု�အောကြက်ာင််� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််ရှို လူသာာချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ုဆိုးု�င််ရာ က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််

48 �ချု�်�ပြခာ�ာဏာာဆိုးု�င််ရာ�ူ�ှ ဆိုးင််�သာက််သာည််� နှု�င််င်��တိုာဝါနီ် �The Charter of the United Nations နှှင််� the Statute 
of the International Court of Justice, 1945, Art� 2(1)။ Jean-Marie Henckaerts နှှင််� Louise Doswald-Beck, 
နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောရ� က်ျင််�ထဲ���ဥ�အောဒီ Vol� I, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)၊ 
က်�လသာ�ဂိဂ�အောထဲာအောထဲာည်ီလာခ�၊ က်�လသာ�ဂိဂ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောရ��အောရ�အော�်�က်ူ�ည်ီဆိုးု�င််ရာ ည်ှုနီုုင််�အောဆိုးာင််ရာက််
ချက််�ာ� ခု�င််�ာအောစ်ပြခင််�နှှင််� �တို်သာက််သာည််� ဆိုး���ပြ�တို်ချက််�ျာ� GA Res� 46/182, ၁၉၉၁ ဒီီဇင််ဘာာ ၁၉, Annex,  
စ်ာ�ု�ဒီ် ၄ တိုု�က်ု�လည််� ကြက်ည််�ရနီ်။

49 ကြက်ည််�ရနီ်၊ ICRC နှု�င််င်�တိုက်ာက်ျင််�ထဲ��� ဥ�အောဒီ, Rule 56, ပြ�ည််�စ်ာက်် Protocol I, Art� 71(3)က်ု� က်ု��က်ာ�

50 ကြက်ည််�ရနီ်၊ Common Art 3။ ICRC, နှု�င််င်�တိုက်ာက်ျင််�ထဲ��� ဥ�အောဒီ, Rule 56 က်ု�လည််�ကြက်ည််�ရနီ်

51 ၁၉၄၈ ဒီီဇင််ဘာာ ၁၀ တိုာင်် ချ�ှတို်ခဲ�အောသာာ �ပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုးု�င််ရာ လ့�ခာင််��အောရ� အောကြက်ည်ာစ်ာတို�်�, G�A� Res� 217A(III), 
U�N� Doc� A/810။ ၁၉၆၆ ဒီီဇင််ဘာာ ၁၆ တိုာင််ချ�ှတို်ခဲ�အောသာာ နှု�င််င်�တိုက်ာ ပြ�ည််သာူအောရ�ရာနှှင််� နှု�င််င်�အောရ��ခာင််��အောရ��ျာ�
ဆိုးု�င််ရာ �ဋိုဉာာဉ််စ်ာချ��် (ICCPR)၊ G�A� Res� 2200A (XXI), U�N� Doc� A/6316

52 UN လ့�ခာင််��အောရ�အောက်ာ်�တိုီ၊ ��ဒီ်� ၉၊ လူ��ဂိဂုုလ်�နှှု�်�က်ာ�်�ှ လာတို်အောပြ�ာက််ပြခင််�နှှင််� လ��မြို့ခ�ုအောရ�၊ �အောထဲာအောတိုာ�ှတို်ချက်် 
No� 35, U�N� Doc� CCPR/C/ GC/35, December 16, 2014, စ်ာ�ု�ဒီ် ၁၇� 
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အောရ�လ��်သာာ��ျာ�က်ု� ��်�ဆိုးီ�ပြခင််�နှှင််� ချ��်အောနှှာင််ထဲုနီ်�သာု�်�ပြခင််�သာည်် နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာ

အောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီနှှင််� လ့�ခာင််��အောရ� ဥ�အောဒီ နှှစ််ခ�လ���က်ု� အောပြ�ာင််အောပြ�ာင််တိုင််�တိုင််� ချုု�အော�ာက််

လု�က််ပြခင််��င်် ပြ�စ််သာည််။

Fortify Rights �ှ �ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရသာည်် က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်င်နီ်�စ်ဉ််�ျာ�က်ု� ဝါင််အောရာက််

စ်ာက််�က််ရနီ် ခရီ�သာာာ�ခာင််�ပြ�ုချက််က်ု� ���်ချ��်အောရ�ဆိုးု�င််ရာ �ချုနီ်ဆိုးာဲထဲာ�ပြခင််� (သာု�) ပြင်င််��ယ််

ပြခင််��ာ�ပြ�င််� �သာ���ချခဲ����က်ု�လည််� �ှတို်တို�်�တိုင််ထဲာ�သာည််။ လူသာာချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ု

ဆိုးု�င််ရာ က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်င်နီ်��ျာ��တိုာက်် လာတို်လ�်စ်ာာသာာာ�လာခာင််�က်ု� �ာဏာာ�ု�င််�ျာ�

က် ခာင််�ပြ�ုအောသာာ က်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ��ျာ�က်ု�သာာအော��ထဲာ�အောသာာ်လည််� နှု�င််င်�တိုက်ာဥ�အောဒီက်�ူ 

�ာဏာာ�ု�င််�ျာ�က်ု� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ� လ��်သာာ��ျာ��ာ� လက််လာတို်စ်�ယ်် ပြင်င််��ယ််၊ က်နီ်�သာတို်ပြခင််�

�ျုု��ှ တိုာ�ပြ�စ််ထဲာ�သာည််။53 ထဲု��ပြ�င်် �ာဏာာ�ု�င််�ျာ�သာည်် “စ်စ််အောရ��ရ �လာနီ်တိုရာ�ှ�အောရ�ကြံက်ီ�

သာည််� လု���်ချက််”�ျုု�တိုာင််သာာ က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�၏ လာတို်လ�်စ်ာာ သာာာ�လာ�ု�င််ခာင််�

က်ု� တိုာ�စ်ီ�နှု�င််သာည််။54 �ဆိုးု��ါတိုာ�စ်ီ��ု�ျုု�သာည်် �က်နီ်��သာတို်ရှိုရ�ည််ပြ�စ််မြို့�ီ� ယ်ာယ်ီ�ခု�က်် 

�တိုနီ်� �ှအောလာက််သာာ ချ�ှတို်နှု�င််သာည််။55 �ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရ�ှ �အောက်ာင််�ထဲည််အော�ာ်ထဲာ�သာည််� 

ခရီသာာာ�ခာင််�ပြ�ုချက််လ��်င်နီ်�စ်ဉ််သာည်် နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီက်ု� ချုု�

အော�ာက််လျက်် က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�နှှင််� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ� လာတို်လ�်စ်ာာ သာာာ�လာခာင််��အော�် 

�ဟုနီ်��တိုာ� တိုစ််ရ�်�ပြ�စ်် စ်င််စ်စ်် အောဆိုးာင််ရာက််လျက််ရှိုသာည််။

လူသားာ�ချူ�င််�စာာန်ာမြေထိာကာ်ထိာ�မာုဆိ�င််ရာ အကာူအည်ီမာ�ာ� ရရှိိမြေစာရန််
မြေဆာင််ရွကာ်မြချူင််�

နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီအော�ာက််တိုာင်် လက််နီက််က်ု�င်် �ဋို�က်ခ

နှှင််� �တို်သာက််သာူ �ာ�လ���သာည်် “လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ��ုဆိုးု�င််ရာ �က်ူ�ည်ီ�ျာ�  

လာတို်လ�်စ်ာာ စ်ီဆိုးင််�ခာင််�က်ု� အောထဲာက််���က်ူည်ီရနီ်”နှှင််� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်သာာ��ျာ�သာည်် “ဒီ�က်ခသာည််

�ျာ�ဆိုးီ �လျင််�ပြ�နီ်၊ အောနှှာင််�အောနှှ��ု �ရှို အောရာက််ရှို” နှု�င််အော�ာင််အောဆိုးာင််ရာက််ရနီ် တိုာဝါနီ်ရှိုသာည််။56

Fortify Rights သာည်် ပြ�နီ်�ာစ်စ််�ာဏာာသာု�်��စ်ု��ရ၏ သာု�အောလှာင််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီ �စ်စည််��ျာ�

က်ု� �ျက််စ်ီ�ခဲ����နှှင််� စ်စ််တို�် စ်စ််အောဆိုး�အောရ�ဂိုတို်�ျာ�တိုာင်် �က်ူ�ည်ီ�စ်စည််��ျာ�က်ု� �ုတို်ဆိုးု� (သာု�) က်နီ်�သာတို် 

���တိုု�က်ု� �ှတို်တို�်�တိုင််ခဲ�သာည််။ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �က်ူ�ည်ီအော��အောရ� 

လ�်�အောကြက်ာင််��ျာ�က်ု� �ုတို်ဆိုးု�ပြခင််�သာည်် နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီ

53 ကြက်ည််�ရနီ်၊ ICRC, နှု�င််င်�တိုက်ာက်ျင််�ထဲ��� ဥ�အောဒီ, Rule 56, ပြ�ည််�စ်ာက်် Protocol I, Art� 71(3)က်ု� က်ု��က်ာ�

54 ကြက်ည််�ရနီ်၊ ICRC, နှု�င််င်�တိုက်ာက်ျင််�ထဲ��� ဥ�အောဒီ, Rule 56, ပြ�ည််�စ်ာက်် Protocol I, Art� 71(3)က်ု� က်ု��က်ာ�

55 Ibid� ICRC, ICRC Q&A and Lexicon on Humanitarian Access� က်ု�လည််� ကြက်ည််�ရနီ်

56 လ�်�ညွှှနီ်�ူ ၂၅(၃)၊ ICRC နှု�င််င်�တိုက်ာက်ျင််�ထဲ��� ဥ�အောဒီ, Rule 55။ ဤ�ူ�ျာ�က်ု�လည််� နှု�င််င်�တိုက်ာ နှု�င််င်�တိုက်ာ က်ျင််�ထဲ���
ဥ�အောဒီ၏ �စ်ုတို်��ု�င််��ပြ�စ်် �ှတို်ယ်ူသာည််။ Rebecca Barber၊ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောရ��က်ူ�ည်ီက်ု� အောထဲာက််���က်ူည်ီ
ပြခင််�။ နှု�င််င်�တိုက်ာ ကြက်က််အောပြခနီီ သာ���သာတို်ချက််�ါ နှု�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာ�ုနှှင််� လ့�ခာင််��အောရ� ဥ�အောဒီ� Vol� 91, No� 
874, June 2009, p� 387�
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က်ု� ပြ�င််�ထဲနီ်စ်ာာ ချုု�အော�ာက််လု�က််ပြခင််��င်် ပြ�စ််သာည််။ ဥ��ာ၊ �ရ�်သာာ��ျာ� င်တို်�ာတို်အောစ်ရနီ် စ်စ််

အောရ�နီည််�လ�်�တိုစ််ခ� �ပြ�စ်် “က်ယ််ဆိုးယ််အောရ��စ်စည််��ျာ�က်ု� တို�င််ဟုနီ်�တိုာ� ကြက်နီ်�ကြက်ာအောစ်ပြခင််�” 

�ာ� စ်စ််ရာဇဝါတို်�ု�ပြ�စ်် သာတို်�ှတို်သာည််။57 �ာဏာာ�ု�င််�ျာ�က် လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�

သာည််� �က်ူ�ည်ီ�စ်စည််��ျာ�နှှင််� အော��အောဝါပြခင််��ျာ�က်ု� ထဲုနီ်�ချ��်သာည််� �အောရ�ယ်ူ အောဆိုးာက််ရာက််�ု�ျာ�

က်ု� �အောက်ာင််�ထဲည်် အော�ာ်နှု�င််အောသာာ်လည််� နှု�င််င်�တိုက်ာဥ�အောဒီက်�ူ �က်ူ�ည်ီ�စ်စည််��ျာ� အော��အောဝါ

ပြခင််��ာ� တို�င််အောနှှာင််�အောနှှ�အောစ်သာည််� လ��်အောဆိုးာင််ချက််�ျာ�က်ု� တိုာ�ပြ�စ််သာည််။58 လူသာာ�ချင််� စ်ာနီာ

အောထဲာက််ထဲာ�သာည််� လ��်င်နီ်�စ်ဉ််�ျာ�က်ု� ထဲုနီ်�ချု�်ရနီ် �ာဏာာ�ု�င််�ျာ�က် ချ�ှတို်အောသာာ �ည််�သာည််� 

�အောရ�ယ်ူအောဆိုးာင််ရာက််ချက််�ျာ��ဆိုးု� �က်ူ�ည်ီ�စ်စည််��ျာ�အော���ု�ရာတိုာင်် လာနီ်က်ဲသာည်် ကြက်နီ်�ကြက်ာ�ု

�ျာ�၊ �ရင််��ပြ�စ််�ျာ��ာ� ထဲုအောရာက််စ်ာာ�သာ���ချ�ုက်ု� အောနှှာင််�အောနှှ�အောစ်ပြခင််��ျာ� (သာု�) �အောက်ာင််�ထဲည််

အော�်အောဆိုးာက််ရာက််�ုက်ု� �ျက််ပြ�ာ�အောစ်ပြခင််��ျာ� �ပြ�စ််အော�်အောစ်ရ။59 �ရ�်သာာ�ပြ�ည််သာူ�ျာ��အော�်  

��ှတိုအောသာာ ရုံးု�က််ခက််�ု�ျာ�ပြ�စ််အော�်အောစ်သာည််� (သာု�) င်တို်�ာတို်အောစ်ရနီ်အောဆိုးာင််ရာက််သာည််� (သာု�) �ရ�်သာာ� 

ပြ�ည််သာူ�ျာ� �သာက််ရှိင််ရ�်တိုည််ရနီ် �ရှို�ပြ�စ််လု���်အောသာာ �က်ူ�ည်ီ�ျာ�က်ု� ပြင်င််��ယ််သာည််� 

�အောရ�ယ်ူအောဆိုးာင််ရာက််�ု�ျာ�သာည်် စ်စ််�ာဲဥ�အောဒီ (War of Law)က်ု� တိုု�က််ရုံးု�က်် ဆိုးနီ်�က်ျင််�ချုု�အော�ာက််ပြခင််�

ပြ�စ််မြို့�ီ� စ်စ််ရာဇဝါတို်�ု�ျာ��ပြ�စ်် �အောရ�ယ်ူပြခင််� ခ�ရနှု�င််သာည််။

57 ၁၉၉၈ ဇူလု�င်် ၁၇ က် ချ�ှတို်ထဲာ�အောသာာ နှု�င််င်�တိုက်ာ ရာဇဝါတို်ခ��ရုံး��� (Rome Statute), 2187 U�N�T�S� 90, U�N� Doc� 
A/CONF�183/9 (2002), Art� 8(2)(b)(xxv)။ က်�လသာ�ဂိဂလ��မြို့ခ�ုအောရ�အောက်ာင််စ်ီ ဆိုး���ပြ�တို်ချက််�ျာ�၊ ဆိုး���ပြ�တို်ချက်် ၇၅၈ 
Bosnia နှှင််� Herzegovina (8 June), U�N� Doc� S/RES/758၊ ၁၉၉၂ ဇာနီ်လ ၈ ရက်် က်�လသာ�ဂိဂလ��မြို့ခ�ုအောရ�အောက်ာင််စ်ီ 
ဆိုး���ပြ�တို်ချက််-၇၆၁ Bosnia နှှင််� Herzegovina (ဇာနီ် ၂၉) U�N� Doc� S/RES/761၊ ၁၉၉၂ ဇာနီ် ၂၉ က်�လသာ�ဂိဂလ��မြို့ခ�ုအောရ�
အောက်ာင််စ်ီ- ဆိုး���ပြ�တို်ချက်် ၈၃၆ Bosnia နှှင််� Herzegovina (4 June), U�N� Doc� S/RES/836၊ ၁၉၉၃ ဇာနီ်လ ၄ ရက်် 
က်�လသာ�ဂိဂလ��မြို့ခ�ုအောရ�အောက်ာင််စ်ီ- ဆိုး���ပြ�တို်ချက်် ၉၄၅, က်�လသာ�ဂိဂ �နီ်ဂို�လာ စ်ီစ်စ််အောရ� �စ််ရှိစ်် II ၏ လ��်�ု�င််ခာင််� တိုု��
ချဲ�ပြခင််� U�N� Doc� S/RES/945၊ ၁၉၉၄ စ်က််တိုင််ဘာာ ၂၉ က်�လသာ�ဂိဂလ��မြို့ခ�ုအောရ�အောက်ာင််စ်ီ- ဆိုး���ပြ�တို်ချက်် ၁၁၃၂, 
Sierra Leone ရှို�အောပြခ�အောနီ U�N� Doc� S/RES/1132၊ ၁၉၉၇ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁၈ က်�လသာ�ဂိဂ�အောထဲာအောထဲာ ည်ီလာခ�- 
ဆိုး���ပြ�တို်ချက်် ၄၆/၂၄၂, Bosnia နှှင််� Herzegovina �အောပြခ�အောနီ U�N� Doc� A/RES/46/242၊ ၁၉၉၂ ဩဂိ�တို် ၂၅ 
က်�လသာ�ဂိဂ �အောထဲာအောထဲာ ည်ီလာခ�- ဆိုး���ပြ�တို်ချက်် ၅၂/၁၄၅, �ာ�ဂိနီစ်စတိုနီ်နှု�င််င်�၏ လ့�ခာင််��အောရ��အောပြခ�အောနီ U�N� 
Doc� A/52/644/Add�3၊ ၁၉၉၇ ဒီီဇင််ဘာာ ၁၂၊ က်�လသာ�ဂိဂ လ့�ခာင််��အောရ�အောက်ာ်�ရှိင််- ဆိုး���ပြ�တို်ချက်် ၁၉၉၅/၇၂, ယ်ခင်် 
ယ်ူဂို�ဆိုးလာ�ဗျူးီယ်ာ�နှု�င််င်� နီယ််နီ�ုတို်�တိုာင််� လ့�ခာင််��အောရ��အောပြခ�အောနီ U�N� Doc� E/CN�4/RES/1994/72၊ ၁၉၉၄ 
�တို် ၉ က်�လသာ�ဂိဂ လ့�ခာင််��အောရ�အောက်ာ်�ရှိင််- ဆိုး���ပြ�တို်ချက်် - ၁၉၉၅/၇၇, ဆိုးူဒီနီ်၏ လ့�ခာင််��အောရ��အောပြခ�အောနီ U�N� 
Doc� E/CN�4/1995/77၊ ၁၉၉၅ �တို် ၈ က်�လသာ�ဂိဂ လ့�ခာင််��အောရ�အောက်ာ်�ရှိင််- ဆိုး���ပြ�တို်ချက်် ၁၉၉၆/၇၃ ဆိုးူဒီနီ်၏  
လ့�ခာင််��အောရ��အောပြခ�အောနီ U�N� Doc� E/CN�4/1996/73, April 23, 1996 ��ါ�ဝါင်် က်�လသာ�ဂိဂ�အောထဲာအောထဲာည်ီလာခ�၊ 
က်�လသာ�ဂိဂလ��မြို့ခ�ုအောရ�အောက်ာင််စ်ီ ဆိုး���ပြ�တို်ချက််�ျာ�နှှင််� က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�အောနှှာင််�အောနှှ�အောစ်�ုက်ု�ရှိ��ချက််သာည််� က်�လသာ�ဂိဂ 
လ့�ခာင််��အောရ�အောက်ာ်�ရှိင်် �ျာ�က်ု�လည််�ကြက်ည််�ရနီ်

58 က်ူည်ီက်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်င်နီ်�နှှင််� စ်�်လျဉ််�သာည််� သာအောဘာာတိုူည်ီ�ုသာည်် နှု�င််င်���ချု�်ပြခာ�ာဏာာနှှင််� �အောပြခခ��ာ�ပြ�င််� 
ဆိုးက််စ်�်အောနီသာည််။ နှု�င််င်�တိုက်ာ ကြက်က််အောပြခနီီ�သာင််�၏ �ှတို်ချက််�ရ “နှု�င််င်�တိုက်ာနှှင််� �သာက််ဆိုးု�င််သာည််� လက််နီက််က်ု�င််
�ဋို�က်ခပြ�စ််�ာာ�အောနီသာည််�အောနီအောပြ�အော�်ရှိုနှု�င််င်��ှ ခာင််�ပြ�ုချက််ယ်ူရမြို့�ီ� ၎င််��ှာ နှု�င််င်��အောနီပြ�င််� မြို့�ုုင််�က််��ာဲ��ာ� ထဲုနီ်�ချ��်�ု 
�ျာ�ဆိုး���ရှုံး��လု�က််ရသာည််� နီယ််အောပြ�အော�်တိုာင်် တိုာဝါနီ်ယ်ူအောဆိုးာင််ရာက််�ည််� က်ယ််ဆိုးယ််အောရ�လ��်င်နီ်�နှှင််�လည််� ဆိုးက််စ်�်
အောနီသာည််။ ICRC နှု�င််င်�တိုက်ာက်ျင််�ထဲ��� ဥ�အောဒီ Rule 55, p� 198 က်ု�ကြက်ည််�ရနီ်

59 ကြက်ည််�ရနီ်- ICRC, Humanitarian Access ဆိုးု�င််ရာ ICRC �အော��၊�အောပြ�နှှင််� အောဝါါဟုာရ �သာ����နှုနီ်��ျာ� Vol� 96, No� 
893, 2014, p� 368-9, https://www�icrc�org/en/international-review/article/icrc-qa-and-lexicon-humanitarian-
access (accessed August 9, 2018)�

https://www.icrc.org/en/international-review/article/icrc-qa-and-lexicon-humanitarian-access
https://www.icrc.org/en/international-review/article/icrc-qa-and-lexicon-humanitarian-access


အကြံကံာမြ��ချူ�က်ာမာ�ာ�
မြမာန််မာာစာစာ်အာဏာာသားိမာ်�အစာိ��ရအာ� အကြံကာံမြ��မြချူင််� 

 � ပြ�န်ီ�ာပြ�ည််သူာ�ျာ�၏ �ချ��်ပြခာ�ာဏာာဆုိုး�င််ရာ သာအောဘာာဆိုးနိှကု်� အောလ�စ်ာ�ရန်ီ၊ ချက််ချင််� နုှတ်ိုထဲာက််

မြို့�ီ� နုှ�င််င်�အောရ��ာဏာာကု်� ၂၀၂၀ နုှ�င််င်�အောတိုာ် အောရာ�အောက်ာက််�ာတဲိုာင်် တိုရာ�ဝါင်် �အောရာ�ခ�ခဲ�ရသူာ�ျာ��ာ� 

လဲှအောပြ�ာင််�အော��ရန်ီ ။ 

 � �ရ�်သာာ�ပြ�ည််သူာ�ျာ��အော�် တုို�က််ခု�က််�ုကု်� ရ�်တိုန်ီ�ရန်ီ၊ နုှ�င််င်�တိုက်ာလ့�ခာင််��အောရ�နှှင််� လူသာာ�

ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ� ဥ�အောဒီ�ျာ�ကု်� ချု��အော�ာက််ပြခင််��ာ� အောရှိာင််ရှိာ�ရန်ီနှှင််� �ရ�်သာာ�  

ပြ�ည််သူာ�ျာ� �အောစ်ာင််��အောရှိာက််�က်ာ�က်ာယ််ရရုှိအော�ာင်် အောဆိုးာင််ရာက််ရန်ီ ။

 � က်�ာ့�က်�လသာ�ဂိဂ၊ ပြ�ည််တိုာင််�နှှင််� နုှ�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �ကူ်�ညီ်

အော�� ��ာဲ��စ်ည််��ျာ�နှှင််� လ့�ခာင််��အောရ�အောစ်ာင််�ကြက်ည််�သာည််���ာဲ��စ်ည််��ျာ��ာ� ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်�

ရုှိ ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�ရုှိရာ အောနီရာ�ာ�လ���ကု်� သာာာ�အောရာက််ဆိုးက််သာာယ််နုှ�င််သာည််� လ��မြို့ခ�ု ခု�င််မြို့�ဲမြို့�ီ� �ချ��် 

�အောနှှာင်် �က်န်ီ��သာတ်ို�ရုှိအောသာာ လ�်�အောကြက်ာင််� (access) ကု်� အောထဲာက််���အော��ရန်ီ ။

 � ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်��တိုာင််� စ်ာဆုဲိုး�ထဲာ�သာည််� နုှ�င််င်�တိုက်ာ ရာဇဝါတ်ို�ု�ျာ�နှှင််� �တ်ိုသာက််၍ နုှ�င််င်�တိုက်ာ စ်��စ်�်�

စ်စ််အောဆိုး��ု�ျာ�၊ �ထူဲ�သာပြ�င််� ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်�ဆုိုး�င််ရာ လာတ်ိုလ�်အောသာာစ်��စ်�်�စ်စ််အောဆိုး��ု ယ်နှ တရာ� (IIMM)

နှှင််� �ပြ�ည််��ဝါ �ူ�အော�ါင််� အောဆိုးာင််ရာက််ရန်ီ ။

 � နုှ�င််င်�တိုက်ာ ဥ�အောဒီချုု�အော�ာက််�ုကု်� အောပြ�ရှိင််�ရန်ီ UN �ချက််�လက််ရှိာအော�ာအောရ� �စ််ရှိင်် (FFM) 

နှှင််� ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်�ဆုိုး�င််ရာလ့�ခာင််��အောရ� �ထူဲ�ကု်�ယ််စ်ာ�လှယ််တုို��ါဝါင််သာည််� ခု�င််�ာမြို့�ီ� သီာ�ပြခာ�

လာတ်ိုလ�်အောသာာ �ကြံက်�အော��အောရ�နှှင််� စ်��စ်�်�စ်စ််အောဆိုး�အောရ���ာဲ�တုို��ှ အော����်အောသာာ �ကြံက်��ဉာာဏ်ာ�ျာ�

ကု်� �အောက်ာင််�ထဲည််အော�ာ်ရန်ီ ။

အာဆီယ်ံနိုှင််� ကာ�လသားမာဂိဂအ�ွ���င််နိုိ�င််င်ံမာ�ာ�အာ� အကြံကာံမြ��မြချူင််� 

 � ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်��တိုာင််�လု���်အောနီသာည််� ပြ�ည််သူာ�ျာ��ာ� နီယ််စ်�်ပြ�တ်ို လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာသာည််� 

�သာက််က်ယ်် �ကူ်�ညီ်�ျာ�ကု်� အောထဲာက််ခ�၊ ခာင််�ပြ�ုရန်ီ ။ 

 � ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်��တိုာင််�လု���်အောနီသာည််� ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�ကု်� နီယ််စ်ည််�ပြ�တ်ို�ကူ်�ညီ်�ျာ�အော����်�ည််� 

လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� ��ာဲ��စ်ည််��ျာ��ာ� အောင်ာအောကြက်�၊ နီည််��ည်ာနှှင််� advocacy 

�ကူ်�ညီ်�ျာ�အော����်ရန်ီ ။

 � ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်�၏ ဒီီ�ု�က်အောရစီ်နီည််�လ�်�က်ျက်ျ အောရာ�ချယ််ခဲ�သာည််� အောခါင််အောဆိုးာင််��ျာ�၊ �ရ�်�က််

လ့��ာဲ��စ်ည််��ျာ�နှှင််� ချုတ်ိုဆိုးက််အောဆိုးာင််ရာက််ရန်ီ နှှင််� ပြ�န်ီ�ာ��ာဏာာသုာ�်�စ်စ််�စု်��ရ၏ နုှ�င််င်�အောရ�

နှှင််� စီ်�ာာ�အောရ��ရ ချုတ်ိုဆိုးက်် အောဆိုးာင််ရာက််�ု��ါ�ဝါင်် နုှ�င််င်�အောရ��ရ တိုရာ�ဝါင််�ုရရုှိနုှ�င််သာည််�  

နီည််�လ�်��ာ�လ���ကု်� �ယ််ချရန်ီ ။



 � နုှ�င််င်�တိုက်ာစ်စ််ရာဇဝါတ်ိုခ��ရုံး���သုာ� ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်�ကု်� လဲှအောပြ�ာင််�အော��အောရ�ကု်� အောထဲာက််ခ�ရန်ီ UN လ��မြို့ခ�ု အောရ�

အောက်ာင််စီ် ��ာဲ�ဝါင််နုှ�င််င်��ျာ��ာ� စ်�အော�ါင််�၍အောသာာ်လည််�အောက်ာင််� နှှစ််နုှ�င််င်��ရအောသာာ် လည််�အောက်ာင််� 

�ရုှိန်ီပြ�ှင််� �ာ�အော��တုို�က််တိုာန်ီ�ရန်ီ ။

 � ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်�နှှင််� ပြ�န်ီ�ာစ်စ််တို�်�ာ� လက််နီက််အောရာင််�ချ�ု�ုတ်ို�င််ပြခင််�နှှင််� ထုဲ�င််�နုှ�င််င်�သုာ�

သာဘာာဝါဓိာတ်ိုအောင်ာ� အောရာင််�ချရာ�ှ ဝါင််အောင်ာနှှင််� လက််နီက််ရရုှိ�ု��ါ�ဝါင်် ပြ�န်ီ�ာစ်စ််တို�်၏ ဘာဏ္ဍာာ

ဝါင််အောင်ာ�ျာ�ရရုှိသာည််� လ�်�အောကြက်ာင််��ျာ�ကု်� �ုတ်ို�င််နုှ�င််အောရ��တိုာက်် စ်စ််တို�်�ု�င််လ��်င်န်ီ��ျာ�ကု်� 

�စ််�ှတ်ိုထဲာ�ဒီဏ်ာခတ်ို�ုတ်ိုဆုိုး��ု�ျာ� ချ�ှတ်ိုရန်ီ ။

အမာ�ိ��သားာ�ည်ီည်ွတိ်မြေရ�အစာိ��(NUG)နိုှင််� ကာရင််န်ီမြ�ည််န်ယ််ရှိိ သားကာ်ဆိ�င််ရာ
အစာိ��ရမာဟု�တိ်သားည််� အ�ွ��စာည််�မာ�ာ�အာ� အကြံကာံမြေ��မြချူင််�

 � ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်�ရုှိဒီ�က်ခသာည်် �ာ�လ���သာည်် �စ်ာ��စ်ာ၊ က်ျန်ီ��ာအောရ�၊ အောနီ�ု�်၊ အောရနှှင််� �ု�်သာာ�ျာ�ရရုှိ

�ု�င််ခာင််� ��ါ�ဝါင်် နုှ�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�အောရ�နှှင််� လ့�ခာင််��အောရ� ဥ�အောဒီ�ျာ�

က် �ာ�ခ�သာည််� �ခာင််��အောရ�နှှင််� �က်ာ�က်ာယ််ကု်� ရရုှိနုှ�င််အော�ာင်် အောဆိုးာင််ရာက််အော��ရန်ီ ။

 � က်�ာ့�က်�လသာ�ဂိဂ၊ ပြ�ည််တိုာင််�၊ နုှ�င််င်�တိုက်ာ လူသာာ�ချင််�စ်ာနီာအောထဲာက််ထဲာ�သာည််� �ကူ်�ညီ်အော��

အောနီသာာ��ာဲ��စ်ည််��ျာ�နှှင််� လ့�ခာင််��အောရ�အောစ်ာင််�ကြက်ည််�သာည််���ာဲ��စ်ည််��ျာ��ာ� ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်�

ရုှိ ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�ရုှိရာ အောနီရာ�ာ�လ���ကု်� သာာာ�အောရာက််ဆိုးက််သာာယ််နုှ�င််သာည််� လ��မြို့ခ�ု ခု�င််မြို့�ဲမြို့�ီ� �ချ��် 

�အောနှှာင်် �က်န်ီ��သာတ်ို�ရုှိအောသာာ လ�်�အောကြက်ာင််� (access)ကု်� အောထဲာက််���အော��ရန်ီ ။

 � နုှ�င််င်�တိုက်ာ တိုာဝါန်ီယူ်�ု၊ တိုာဝါန်ီခ��ုဆုိုး�င််ရာ ယ်နှ တရာ��ျာ�၊ ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်��တိုာင််� က်ရင််နီီပြ�ည််နီယ််

နှှင််� �ပြခာ�အောနီရာ�ျာ�တိုာင်် က်ျ��လာန်ီထဲာ�သာည််ဆုိုး�အောသာာ ရာဇဝါတ်ို�ု�ျာ��အော�် နုှ�င််င်�တိုက်ာ စ်��စ်�်�

စ်စ််အောဆိုး�အောရ�လ��်င်န်ီ��ျာ�နှှင််� �ပြ�ည််��ဝါ �ူအော�ါင််�အောဆိုးာင််ရာက််ရန်ီ ။

 � UN ၏ �ထူဲ�လ��်င်န်ီ�စ်ဉ််�ျာ�၊ �ထူဲ�သာပြ�င််� ပြ�န်ီ�ာနုှ�င််င်� လ့�ခာင််��အောရ�ဆုိုး�င််ရာ�ထူဲ� 

ကု်�ယ််စ်ာ�လှယ််နှှင််� ဒီ�က်ခသာည််�ျာ�ဆုိုး�င််ရာလ့�ခာင််��အောရ� ကု်�ယ််�စ်ာလှယ််တုို�ကု်� �ာ�အော��ကူ်ညီ်ရန်ီ ။

 � နုှ�င််င်�တိုက်ာရာဇဝါတ်ိုခ��ရုံး���၏ Rome Statute၊ နုှ�င််င်�တိုက်ာ ပြ�ည််သူာအောရ�ရာနှှင််� နုှ�င််င်�အောရ� �ခာင််��အောရ�

�ျာ�ဆုိုး�င််ရာ �ဋုိဉာာဉ််စ်ာချ��်နှှင််� �ပြခာ�နုှ�င််င်�တိုက်ာ သာအောဘာာတူိုညီ်�ုစ်ာချ��်�ျာ�အော�ာက်် တိုာဝါန်ီ�ျာ�

ကု်� လက််ခ�က်ျင််�သာ���ရန်ီ ။
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၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရ ီ၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိစက္ဆုပ္ဖြယ ္အာဏာသိမ္းမႈႀကီးျဖစ္
ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက ္ျမန႔္မာအာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရသည ္ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အရပ္သားျပည္သူ
မ်ားကိ ုသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့ ္ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သိန္းေပါင္းမ်ားစြာကိ ုအိုးမဲ့အိမ္မဲ ့ ျဖစ္ေစ(ေနရပ္စြန႔္ခြာေစ)ခဲ့သည္။ 
ကယားျပည္နယ္ဟ ုသိၾကသည့ ္ကရင္နီျပည္နယ္တြင ္လိုအပ္ေနသည့ ္အရပ္သား
ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာသည့ ္အကူအညီပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိေအာင ္
ေဆာင္႐ြက္ရမည့ ္အစား အာဏာသိမ္းအစိုးရသည ္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ား
ကို အေၾကာင္းမဲ ့ဖမ္းစီးျခင္း၊ အရပ္သားျပည္သူမ်ားသိုေလွာင္ထားသည့ ္အစား
အေသာက္မ်ားႏွင့ ္စစ္တပ္ႏွင့ ္မသက္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ာကိ ုဖ်က္စီးျခင္း၊ စစ္တပ ္
စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားတြင ္အစားအေသာက္ႏွင့ ္ေဆးဝါးအေထာက္အပံ့မ်ားကိ ု
တားဆီးျခင္းႏွင့ ္ေဒသခံ၊ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကိ ုအခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း (သို႔) ျငင္းပယ္ျခင္း
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤ အႏွစ္ခ်ဴပ္အစီရင္ခံစာက ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက ္
လုပ္ေဆာင္ေနမႈသည ္စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားသည္။ 

စစ္တပ္ဦးေဆာင္ေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား တိုးလာၿပီး ယုတ္မာရက္စက္သည့ ္
ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက ္အျပစ္မွကင္းလြတ္ေနျခင္းသည ္ဆက္လက ္အျမစ္တြယ္
လ်က ္ရွိေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရမွာ မည္သည့ ္ ျပစ္မႈေျမာက္သည့ ္
လုပ္ရပ္ကိုမဆိ ုျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း အိုးအိမ္စြန္ခြာခဲ့ရသည့ ္ျပည္သူမ်ားစြာအတြက ္အသက္ကယ္ဆယ္
ေရး အကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန ္ဤအစီအရင္ခံစာက ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္
ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္ျဖတ ္လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားသည့ ္  အကူအညီမ်ားကိ ုတိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ရပ္႐ြာ
အေျချပဳမိတ္ဖက ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးအပ္ႏိုင္ေရး
အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း  ေအဂ်င္စီမ်ားကိ ု ခြင့္ျပဳေပးအပ္ဖို႔ တိုက္တြန္း
ေတာင္္းဆိုထားပါသည္။
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