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မြနြ်ာန ိုငင်။ံ လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးကာကွယ်သူ ရြာငရ်ဆာငေ်းခအရပေါ်တ ာေးစွွဲဆ ိုထာေးမခငေ်းြ ာေး ပ်တန ူ့ရ်ပေး န။်  

ကိုလသြဂ္ဂလူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးအထူေးက ိုယ်စာေးလှယ်အသစ်ြှ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆ ိုခွငူ့က် ို 

ကာကွယ်ရပေးန ိုငရ် ေးအတွက်ရတာငေ်းဆ ိုမခငေ်း။ 

 

၂၀၂၀ ဇူလ ိုငလ် ၁၅  က်၊  နက်ိုနမ်ြ  ြို့  -- အသံ (လူ ူ့အခွငူ့်အရ ေးလှုပ်ရှာေးြှုအ ွွဲြို့)၏ ပူေးတွွဲတည်ရထာငသ်ူနငှူ့ ်

ကဗ ာဆ ာတစ်ဦေးမ စ်သူ ရြာငရ်ဆာငေ်းခအရပေါ်  ခ ိုငန်ငှူ့ခ် ငေ်းမပည်နယ်ြ ာေးတွင် 

အငတ်ာနက်ကန ူ့သ်တ်ြှုြ ာေး ရိုပ်သ ြ်ေးရပေးရ ေးအတွက် အစ ိုေး အာေး တွနေ်းအာေးရပေးမခငေ်းနငှူ့ပ်တ်သတ်မပ ေး 

တ ာေးစွွဲဆ ိုထာေးမခငေ်းြ ာေးက ို မြန်ြာအစ ိုေး ြှ ခ က်ခ ငေ်းအြှုပ တ်သ ြ်ေးရပေးသငူ့သ်ည်ဟို ရ ေါ်တ   ိုငေ်းရ ိုက်ြှ 

ဆ ိုသည်။ ရက ာက်တံတာေးမြ  ြို့နယ် တ ာေးရံိုေးတွင ်ပထြရံိုေးခ  နေ်းက ို ဇူလ ိုငလ် ၇  က် နငှူ့ ်ဒိုတ ယရံိုေးခ  နေ်းက ို 

ဇူလ ိုငလ် ၁၄  က်ရန ူ့တ ို ူ့တွငမ်ပ လိုပ်ခွဲူ့သည်။  

 

ဂ္ န ဗာမြ  ြို့တွငြ်ရန ူ့ကမပ လိုပ်ခွဲူ့သညူ့် ၄၄ကက ြ်ရမြာက် ကြ္ာူ့ကိုလသြဂ္ဂလူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးရကာငစ်   

အစည်ေးအရ ေးတွင ် ယူအနလူ် ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးအထူေးက ိုယ်စာေးလှယ်အသစ် မ စ်သညူ့် 

ရသာြက်(စ်)အနဒ်ရူေးက န ို ငဘ်ာလ ၈ က်ရန ူ့တွငက် ငေ်းပြညူ့် ရ ွေးရကာက်ပွွဲ 

န ေးကပ်လာသညူ့်အခ  နတွ်င ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငေ်း    လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆ ိုခွငူ့ ် တမ ည်ေးမ ည်ေး 

နည်ေးပ ေးလာရနသည်နငှူ့ ် ပတ်သတ်၍ စ ိုေး  ြ်ရ ကာငေ်း ရ ာ်မပခွဲူ့သည်။ အထူေးက ိုယ်စာေးလှယ်အရနနငှူ့် 

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆ ိုခွငူ့၊် စိုရံို ေးခွငူ့ြ် ာေးက ို ထ ခ ိုက်ရစသညူ့် တ ာေးဥပရဒြ ာေးက ို မပငဆ်င ်န ်

တ ိုက်တွနေ်းခွဲူ့သည်။  

 

ရြာငရ်ဆာငေ်းခြှ "အစ ိုေး ကပဋ ပကခမ စ်ရနတွဲူ့ ခ ိုငန်ွဲ ူ့ ခ ငေ်းမပည်နယ်ရတွြှာ အငတ်ာနက်က ို 

မ တ်ရတာက်ခွဲူ့တယ်။ မပ ေးရတာူ့အငတ်ာနက်မပန်လည် ွငူ့ရ်ပေး  ို ူ့ရတာငေ်းဆ ိုတွဲူ့ လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေး 

လှုပ်ရှာေးသူရတွက ိုလည်ေး ဆက်လက်မပ ေးရတာူ့ တ ာေးစွွဲဆ ိုြှုရတွမပ လိုပ်ရနတယ် ဆ ိုတာ 

လူအခွငူ့အ်ရ ေးက ို နစ်ှကက ြ်နစ်ှခ  ခ   ေးရ ာက်ရနမခငေ်းမ စ်ပ တယ်" ဟိုရ ာ်တ   ိုငေ်းရ ိုက်သ ို ူ့  ိုနေ်းြှ 

တစ်ဆငူ့ရ်မပာခွဲူ့သည်။ 

 

ရက ာက်တံတာေးမြ  ြို့နယ်တ ာေးစ  ငရ် ေးရံိုေးြှ ရြာငရ်ဆာငေ်းခ (အသက် ၂၇ နစ်ှ) က ို 

မင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာစိုရ ေးခွငူ့န်ငှူ့စ် တန်ေးလှညူ့်လည်ခွငူ့ ် (မင ြ်ေးစိုစည်ေး) ဥပရဒပိုဒြ် ၁၉ က ိုခ   ေးရ ာက်သညူ့် 

အစ ိုေး အာေးကက  တငအ်သ ရပေးမခငေ်းြမပ ပွဲ ဆနဒထိုတ်ရ ာ်ပွွဲမပ လိုပ်မခငေ်းနငှူ့ ် ပတ်သတ်မပ ေး၊ 

ပဏာြစွွဲခ က်တငက်ာ ပထြအကက ြ်ရံိုေးခ  န်ေးက ို ဇူလ ိုငလ် ၇  က်ရန ူ့တွင ် မပ လိုပ်ခွဲူ့သည်။ 
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တ ာေးစွွဲဆ ိုြှုတွင ် ရထာငဒ်ဏ ် ၃ လ မပစ်ဒဏ ် (သ ို ူ့ြဟိုတ်) မြနြ်ာရငကွ ပ်သံိုေးရသာငေ်း (ရဒေါ်လာ၂၀) 

ဒဏရ် ကေးက ို တစ်ခိုခိုမ စ်ရစ၊ နစ်ှခိုလံိုေးမ စ်ရစ က ခံ နပ် ရှ သည်။ တ ာေးစ  ငြ်ှုတွင ် တ ာေးလ ိုြှ 

တ ာေးလ ိုမပသက်ရသ ရမခာက်ဦေးက ို တ ာေးရံိုေးသ ို ူ့ တငသ်ွငေ်းခွဲူ့သည်။ ဒိုတ ယအကက ြ် ရံိုေးခ  နေ်းက ို ဇူလ ိုငလ် 

၁၄ က်ရန ူ့တွင ် မပ လိုပ်ခွဲူ့မပ ေး တ ာေးလ ိုမပသက်ရသ  ွဲြ ေး ဦေးြ   ေးသက်ြှ ရြာငရ်ဆာငေ်းခသည ်

ဆနဒထိုတ်ရ ာ်မပသပွွဲက ို စ စဉ်ခွဲူ့မပ ေး ပ တ်စခ  တ်ဆွွဲ ဆနဒမပမခငေ်းက ို တစ်မခာေးသူြ ာေးနငှူ့အ်တူ 

မပ လိုပ်ခွဲူ့သည်ဟိုစွပ်စွွဲထွက်ဆ ိုခွဲူ့သည်။ အြှုစစ်ရဆေးမခငေ်းက ို ဇူလ ိုငလ် ၂၁  က်ရန ူ့တွင ်

ဆက်လက်မပ လိုပ်ြည်မ စ်သည်။  

 

အငတ်ာနက်မ တ်ရတာက်ခံထာေး မခငေ်း တစ်နစ်ှမပညူ့်သညူ့် ဇူလ ိုငလ် ၂၁ က်ရန ူ့တွင ်

တက်ကကလှုပ်ရှာေးသူြ ာေးြှ  နက်ိုနမ်ြ  ြို့ထွဲရှ  ဆူေးရလေးလူကူေးတံတာေးရပေါ်တွင ် "စစ် ာဇ တ်ြှု 

က  ေးလွနရ်နတာရတွ၊ လူသတ်ရနတာရတွက ိုြသ ရစခ ငလ် ို ူ့အငတ်ာနက်မ တ်ထာေးတာလာေး"ဟူ၍  

မြနြ်ာဘာသာမ ငူ့ ် ရ ေးသာေးထာေးသညူ့် ပ တ်စက ိုခ  တ်ဆွွဲခွဲူ့သည်။ ပ တ်စပ အရ ေးအသာေးက ို 

အက ိုေးအကာေးမပ မပ ေး ရက ာက်တံတာေးမြ  ြို့နယ်  ွဲြ ေး ဦေးြ   ေးသက်ြှ မင ြ်ေးစိုစည်ေးဥပရဒပိုဒြ် ၁၉ 

ရ ာက်  က်ြှုမ ငူ့ ် ရြာငရ်ဆာငေ်းခက ို တ ာေးစွွဲဆ ိုခွဲူ့မခငေ်းမ စ်သည်။ ရ ာ်တ   ိုငေ်းရ ိုက်၏ မြငရ်တွြို့ ြှုအ  

တ ာေးစွွဲဆ ိုြှုတွင ် အဆ ိုပ ပ တ်စက ိုခ  တ်ဆွွဲခွဲူ့သညူ့် အမခာေးရသာသူရလေးရယာက်လည်ေးပ  ငရ်သာ်လည်ေး 

ရြာငရ်ဆာငေ်းခ တစ်ရယာက်သာ ရခေါ်ယူစစ်ရဆေးြှုခံ မခငေ်းမ စ်သည်။  

 

ရက ာက်တံတာေးမြ  ြို့နယ်  ွဲအ ာရှ ြှ ရြာငရ်ဆာငေ်းခက ို ဇူလ ိုငလ် ၃ က်ရန ူ့တွင ်  ြ်ေးဆ ေးခွဲူ့မပ ေး၊ 

ရက ာက်တံတာေးမြ  ြို့နယ် တ ာေးရံိုေးသ ို ူ့ရခေါ်ရဆာငခ်ွဲူ့သည်။ ထ ိုြှတစ်ဆငူ့ရ်ြာငရ်ဆာငေ်းခအာေး အာြခံမ ငူ့ ်

မပနလ်ည် လွှတ်ရပေးခွဲူ့သည်။  

 

ရ ာ်တ   ိုငေ်းရ ိုက်၏ အြှုရဆာငအ် ာရှ ခ  ပ် ြက်သရူေးစြစ်က"အစ ိုေး  ွဲ ူ့ရပေါ်လစ ရတွက ို ရ  နမ်ခငေ်းဟာ 

လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးဥပရဒက ကာကွယ်ထာေးရပေးတွဲူ့လိုပ် ပ်မ စ်ပ တယ်"ဟိုရမပာသည်။ 

"အငတ်ာနက်ပ တ်ပငထ်ာေးတယ်ဆ ိုတာ တ ာေးြျှတြှုလံိုေး ြရှ ပ ဘူေး။ အစ ိုေး က ဒ က စစက ိုရ ာ၊ အလာေးတူ 

က စစ ပ်ရတွက ိုပ  ခ က်ခ ငေ်း ပ်တန ူ့သ်ငူ့မ်ပ ေး မင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာ စိုရ ေးဆနဒထိုတ်ရ ာ်ခွငူ့ ် ဥပရဒက ို 

မပငဆ်ငရ်ပေးသငူ့ပ် တယ်။ အထူေးသမ ငူ့ ် လာြယူ့် န ို ငဘ်ာရ ွေးရကာက်ပွွဲြတ ိုငခ်ငြှ်ာ 

အငတ်ာနက်ပ တ်ဆ ို ူ့ထာေးတာရတွက ို  ယ်ရှာေးရပေးသငူ့ပ် တယ် " ဟိုရမပာသည်။  
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 မြနြ်ာအာဏာပ ိုငြ် ာေးြှ  ခ ိုငန်ငှူ့ခ် ငေ်းမပည်နယ်တ ို ူ့တွင ် အငတ်ာနက်မ တ်ရတာက်ြှုနငှူ့ပ်တ်သတ်မပ ေး 

ဆနဒမပထိုတ်ရ ာ်သညူ့်အမခာေးရသာလူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးကာကွယ်ရစာငူ့ရ်ရှာက်သူြ ာေးက ိုလည်ေး 

ယခိုအပတ်ြ ာေးအရတာအတွငေ်းတွင ်တ ာေးစွွဲဆ ိုြှုြ ာေးမပ လိုပ်ခွဲူ့သည်။ 

 

ဇွနလ် ၂၁  က်ရန ူ့တွင ်  ြ်မဗွဲမြ  ြို့နယ်  ွဲအ ာရှ  ဦေးရဇာ် ငေ်းြှ  ြ်မဗွဲမြ  ြို့နယ်လူငယ်ကွန ်က်ြှ 

လူငယ်ရခ ငေ်းရဆာငတ်စ်ဦေးမ စ်သူ က ိုြ   ေးြငေ်းထွနေ်းက ို မြနြ်ာအစ ိုေး ြှ အငတ်ာနက်ပ တ်ဆ ို ူ့ြှုြ ာေးက ို 

ရိုပ်သ ြ်ေးရပေးရ ေးဆနဒမပပွွဲက ို အာဏာပ ိုငြ် ာေးအာေး ကက  တငအ်သ ရပေးအရ ကာငေ်း ကာေးမခငေ်း 

ြမပ ပွဲရဆာင ွ်က်မခငေ်းနငှူ့ပ်တ်သတ်၍ တ ာေးစွွဲဆ ိုခွဲူ့သည်။  ွဲအ ာရှ ြ ာေးြှ က ိုြ   ေးြငေ်းထွန်ေးက ို ဇွနလ် ၂၅ 

 က်ရန ူ့တွင ် ၎ငေ်း၏ရနအ ြ်ြှ  ွဲစခနေ်းသ ို ူ့ ြ်ေးဆ ေးရခေါ်ရဆာငသ်ွာေးခွဲူ့သည်။ ထ ိုရန ူ့တွငပ်င ်

 ြ်မဗွဲမြ  ြို့နယ်တ ာေးရံိုေးြှ က ိုြ   ေးြငေ်းထွနေ်းက ို မင ြ်ေးစိုစည်ေးဥပရဒပိုဒြ် ၁၉ ရ ာက်  က်ြှုမ ငူ့ ်

တ ာေးစွွဲဆ ိုခွဲူ့သည်။ ဇွနလ် ၂၅  က်ရန ူ့တွင ် သူသည် တ ာေးရံိုေးတွင ် အမပစ် နခ်ံခွဲူ့မပ ေး တ ာေးရံိုေးြှ 

ရထာငဒ်ဏ ်၁၅  က် (သ ို ူ့ြဟိုတ်) ဒဏရ်င ွ နစ်ှရသာငေ်းက ပ် ( ၁၃.၈ ရဒေါ်လာ )က ို မပစ်ဒဏခ် ြှတ်ခွဲူ့ ာ 

က ိုြ   ေးြငေ်းထွန်ေးြှ ဒဏရ်ငရွဆာငခ်ွဲူ့သည်။  

 

ဇွနလ် ၂၁ က်ရန ူ့တွင ် ရက ာက်မ  မြ  ြို့နယ်၊  ွဲအ ာရှ ြှ  ခ ိုင ် (Arakan) အြ   ေးသာေးပ တ  

လူငယ်ရ ေး ာရကာ်ြတ နငှူ့ ် ရကာ် ယ်ခ   ငေ်း နယူေးဂ္ န်နရ ေးရှငေ်း လူငယ်အ ွွဲြို့တ ို ူ့တွငပ်  ငသ်ညူ့်  ခ ိုင ်

(Arakan) လူြ   ေး လူအခွငူ့အ်ရ ေးကာကွယ်သူ က ိုြငေ်းဇာရအာင ်၃၂ နစ်ှ နငှူ့ ်က ိုရနစ ိုေးခ ိုင ် ၃၁ နစ်ှတ ို ူ့က ို 

ဆ ိုရှယ်ြ ဒ ယာရပေါ်တွင ် "အငတ်ာနက်ပ တ်ဆ ို ူ့ြှု ပ်" စာသာေးပ တ ရှပ်က ို  တ်ဆငထ်ာေးသညူ့် 

ဓ တ်ပံိုြ ာေးတငသ်ညူ့်အရ ကာငေ်းအ ာနငှူ့ပ်တ်သတ်၍တ ာေးစွွဲဆ ိုခွဲူ့သည်။ ဇွနလ် ၂၆  က်ရန ူ့တွင် 

ရက ာက်မ  မြ  ြို့နယ် ွဲရံို ေးြှ က ိုြငေ်းဇာရအာငန်ငှူ့က် ိုရနစ ိုေးခ ိုငတ် ို ူ့က ိုအာြခံမ ငူ့လ်ွှတ်ရပေးခွဲူ့သည်။ 

ဇူလ ိုငလ်၆ က်ရန ူ့တွင ် နစ်ှဦေးစလံိုေးက ိုတ ာေးရံိုေးြှဆငူ့ရ်ခေါ် ခွဲူ့မပ ေးနစ်ှဦေးစလံိုေးြှာခ  ေးထွက်ရနရသာရ ကာငူ့ ်

တ ာေးရံိုေးတက် နပ် က်ကွက်ခွဲူ့သည်။ ဇူလ ိုငလ် ၁၁ က်ရန ူ့ ခ  ေးြှမပနရ် ာက်ခ  နတွ်င ်ရက ာက်မ  မြ  ြို့နယ် 

 ွဲအ ာရှ ြ ာေးြှ တ ာေးရံိုေးတက် န်ပ က်ကွက်ြှုစွပ်စွွဲခ က်မ ငူ့ ် က ိုြငေ်းဇာရအာငအ်ာေး ြ်ေးဆ ေးခွဲူ့သည်။ 

တ ာေးစွွဲဆ ိုြှုက ို ရရှ ြို့ရနတစ်ဦေးမ ငူ့ ် ခိုခံရခ ပမပ ေးသညူ့်အခ  နတွ်င ်  ွဲအ ာရှ ြ ာေးြှ 

သူ ူ့က ိုမပနလ်ွှတ်ရပေးခွဲူ့သည်။ ရက ာက်မ  မြ  ြို့နယ်တ ာေးရံိုေးြှ ပထြအကက ြ် တ ာေး ကာေးနာြှုရံို ေးခ  နေ်းက ို 

ဇူလ ိုငလ် ၁၃ က်ရန ူ့တွင ် မပ လိုပ်ခွဲူ့မပ ေးတ ာေးရံိုေးြှ အာြခံမ ငူ့ ်လွှတ်ရပေးကာ ရနာက်ထပ်ရံိုေးခ  န်ေးတစ်ခိုက ို 

ဇူလ ိုငလ် ၂၁ က်ရန ူ့တွင ်မပ လိုပ် နသ်တ်ြှတ်ခွဲူ့သည်။ 
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 က်ဒ ယ်မြနြ်ာန ိုငင်တွံင ် န ိုငင်ရံ ေးအ လွတ်လပ်ခွငူ့န်ငှူ့ ် လူြ   ေးစို အခွငူ့အ်ရ ေးြ ာေးအတွက် 

တ ိုက်ရနသညူ့် န ိုငင်တံပ်ြဟိုတ်ရသာ  ခ ိုငတ်ပ်ရတာ်(ရအရအ)နငှူ့ ် မြနြ်ာစစ်တပ်တ ို ူ့အ ကာေး 

လက်နက်က ိုငတ် ိုက်ပွွဲြ ာေးမ စ်ပွာေးရနသညူ့်  ခ ိုငန်ငှူ့ခ် ငေ်းမပည်နယ်ရှ  မြ  ြို့နယ်က ိုေးခိုတွင ်

ြ ိုဘ ိုငေ်းအငတ်ာနက်ဆက်သွယ်ြှုြ ာေးက ို ၂၀၁၉ ခိုနစ်၊ ဇွနလ် ၂၁  က်ရန ူ့ြှစတင၍် 

ကန ူ့သ်တ်ြှုြ ာေးမပ လိုပ်ထာေးမခငေ်းမ စ်သည်။  

 

၂၀၁၉ ခိုနစ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ် ယူအန်၏မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုင ်ာ အခ က်အလက်ရှာရ ွရ ေးရကာ်ြရှငြှ် 

အာ ကနစ်စ်တပ်သည်လည်ေးအတငေ်းအ ကပ်ခ ိုငေ်းရစမခင်ေး၊ အာဏာရှငဆ်နရ်သာနည်ေးမ ငူ့ ်

လွတ်လပ်ခွငူ့ြ် ာေးက ိုပ တ်ပငတ်ာေးဆ ေးမခငေ်း၊ မခ ြ်ေးရမခာက်မခငေ်းနငှူ့ခ် ိုေးယူမခငေ်းြ ာေးအပ အ ငမ် စ်သညူ့် 

နှ ပ်စက်ြှုြ ာေးအတွက်တာ နရ်ှ သည်ဟို အစ  ငခ်ံစာတွငရ် ာ်မပထာေးသည်။ 

 

ဇူလ ိုငလ် ၈ က်ရန ူ့တွင ် မြနြ်ာန ိုငင်ရံတာ်အတ ိုငပ်ငခ်ံပိုဂ္ဂ  လ်မ စ်သညူ့်  န ိုငင်မံခာေးရ ေး န်ကက ေး 

ရဒေါ်ရအာငဆ်နေ်းစို ကည်ြှ ဦေးရဆာငရ်သာမြန်ြာန ိုငင်နံ ိုငင်ံ မခာေးရ ေး နက်က ေးရံိုေးြှ အငတ်ာနက် 

ယာယ မ တ်ရတာက်ြှုအရပေါ် ရှငေ်းလငေ်းရမပာ ကာေးသညူ့်သတငေ်းထိုတ်မပနခ် က်တစ်ခိုက ို 

ရ ူ့ဘွတ်စာြ က်နာှရပေါ်တွင ် ရ ာ်မပခွဲူ့သည်။ အဆ ိုပ ထိုတ်မပနခ် က်တွင"်ြ ိုဘ ိုငေ်းအငတ်ာနက် 

နည်ေးပညာြ ာေးက ို တလွွဲအသံိုေးခ ၍ ရအရအရသာငေ်းက နေ်းသူြ ာေးက လက်လိုပ်ြ ိုငေ်းနငှူ့ ် အရ ေးထ နေ်း 

ရမြမြ  ပ်ြ ိုငေ်းြ ာေးရ ာက်ခွွဲမခငေ်း၊ တ ိုငေ်း ငေ်းသာေးလူြ   ေးြ ာေးအ ကာေးအြိုနေ်းတ ာေးြ ာေး လှုံြို့ရဆာ်မခငေ်း၊ 

အစ ိုေး  နထ်ြ်ေးြ ာေးအာေး တ ိုက်ခ ိုက်ြှု၊ မပနရ်ပေးဆွွဲြှုြ ာေးက ို စနစ်တက  လိုပ်ရဆာငမ်ခငေ်းြ ာေးရှ ရနသမ ငူ့ ်

အဆ ိုပ လိုပ် ပ်ြ ာေးြှကာကွယ်တာေးဆ ေးန ိုင ်နအ်တွက်အငတ်ာနက်က ို 

ယာယ မ တ်ရတာက် မခငေ်းမ စ်သည် " ဟိုရ ေးသာေးထာေးသည်။  

 

၂၀၁၉ခိုနစ် နစ်ှစပ ိုငေ်းြှစတငက်ာတ ိုက်ပွွဲမပငေ်းထနလ်ာသည်နငှူ့အ်ြျှ ပဋ ပကခဒဏခ်ံ 

 ခ ိုငန်ငှူ့ခ် ငေ်းမပည်နယ်ရှ  မပည်သူရထာငရ်ပ ငေ်းြ ာေးစွာသည်ရန ပ်စွန ူ့ခ်ွာထွက်ရမပေးရနခွဲူ့ သည်။  ခ ိုင ်

(Arakan) သတငေ်းထိုတ်မပနရ် ေးစငတ်ာ၊ လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးရစာငူ့ ်ကညူ့်ရ ေးအ ွွဲြို့ ြှ ၂၀၁၉ ဇနန်    လ ြှ 

ရြလ ၂၀၂၀ ခိုနစ်အတွငေ်းတွင ် မြနြ်ာစစ်တပ်ြှ အ ပ်သာေး ၂၇၁ ရယာက်ရသဆံိုေးရစခွဲူ့မခငေ်း၊  ၅၃၅ 

ရယာက် ထ ခ ိုက်ဒဏ ်ာ ရစမခငေ်း၊ ၅၂၆ ရယာက်က ိုက ပနေ်း ြ်ေးဆ ေးမခငေ်း၊ အရယာက် ၁၂၀ 

ရပ ာက်ဆံိုေးရစခွဲူ့မခငေ်းတ ို ူ့က ိုမပ လိုပ်ခွဲူ့သည်ဟို အစ  ငခ်ံခွဲူ့သည်။ ဇွနလ် ၂၈  က်ရန ူ့အထ  မြန်ြာစစ်တပ်နငှူ့် 

ရအရအ တ ို ူ့အ ကာေးမ စ်ပွာေးသညူ့် ပဋ ပကခရ ကာငူ့ ်  ခ ိုငလူ်ြ   ေး (အာ ကနန် (စ်)လူြ   ေး)နငှူ့ ် ခ ငေ်းလူြ   ေး 

စိုစိုရပ ငေ်း ၇၇၀၀၀ ရက ာ် ရန ပ်စွန ူ့ခ်ွာခွဲူ့ သည်။ ထ ို အရ အတွက်ြ ာေးသည် အပတ်စဉ် တ ိုေးလာရနမပ ေး 
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မြနြ်ာအစ ိုေး ြှလွနခ်ွဲူ့ရသာရှစ်နစ်ှအတွငေ်း ခ ိုငမ်ပည်နယ်၊ မြ  ြို့နယ်၅ခိုရှ  စစ်ရဘေးရရှာငထ် နေ်းသ ြ်ေးရ ေး 

စခနေ်းြ ာေးတွင ် ထာေးရှ သညူ့် ရန ပ်စွန ူ့ခ်ွာ ရ ိုဟငဂ်္ ာလူြ   ေး ၁၃၀၀၀၀ ခန ူ့် နငှူ့ ် ထပ်ရပ ငေ်း 

တ ိုေးလာမခငေ်းမ စ်သည်။ 

 

ကိုလသြဂ္ဂ လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးအထူေးက ိုယ်စာေးလှယ် အနဒ်ရူေးသည် ကြ္ာလံိုေးဆ ိုင ်ာ 

လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခြ ာေး ပ်စွဲရ ေးအတွက် ကိုလသြဂ္ဂ အရထွရထွအတွငေ်းရ ေးြ ေးခ  ပ်ြှ 

ရတာငေ်းဆ ိုထာေးမခငေ်းက ို မြနြ်ာအစ ိုေး ြှ အရလေးအနက်ထာေး နတ် ိုက်တွန်ေးခွဲူ့သည်။ ၎ငေ်းြှ 

"စစ်ပွွဲရနာက်ဆက်တွွဲဆ ိုေးက   ေးြ ာေးသည်  ခ ိုငမ်ပည်နယ်အတွက် အငြ်တန ်နပ် ရစရသာ 

ခက်ခွဲြှုြ ာေးက ိုမ စ်ရစ၊ တ ိုေးပွာေးလာရစမပ ေး အ ပ်သာေးထ ခ ိုက်ြှုြ ာေးနငှူ့ ် စစ်ရဘေးရရှာငရ်မပေး သူြ ာေး 

အရ အတွက်က ိုတ ိုေးပွာေးလာရစသည်"ဟို လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးရကာငစ် က ိုရမပာသည်။  

 

ြတ်လ ၂၆  က်ရန ူ့၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ်တွင ် ရ ာတ   ိုငေ်းရ ိုက်ြှ က ိုဗစ်-၁၉ ရ ာဂ္ ကပ်ရဘေးက ို 

ကာကွယ် နအ်တွက် ခ ိုငန်ငှူ့ခ် ငေ်းမပည်နယ်ြ ာေးတွငအ်ငတ်ာနက်ကန ူ့သ်တ်ြှုြ ာေးအာေး 

ခ က်ခ ငေ်းရိုပ်သ ြ်ေးရပေး န ် မြနြ်ာအစ ိုေး က ိုရတာငေ်းဆ ိုခွဲူ့သည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်၊ရြလ တွင ် မြနြ်ာအစ ိုေး ြှ 

 ခ ိုငမ်ပည်နယ်၊ ရြာငေ်းရတာမြ  ြို့နယ်ရှ  အငတ်ာနက် နရ်ဆာငြ်ှုြ ာေးက ို မပနလ်ည်ခွငူ့မ်ပ ရပေးခွဲူ့သည်။ 

 

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးဥပရဒနငှူ့ ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံဥပရဒအ  

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆ ိုခွငူ့န်ငှူ့ ် လွတ်လပ်စွာစိုရံို ေးခွငူ့တ် ို ူ့က ိုအကာအကွယ်ရပေးထာေးသည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်ြှံ လက်ြှတ်ထ ိုေးကတ မပ ထာေးသညူ့် အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာလူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးရ ကမငာစာတြ်ေး 

အပ ိုဒ၁်၉နငှူ့ ် အပ ိုဒ ် ၂၀(၁) အ လွတ်လပ်စွာထငမ်ြငခ်ွငူ့၊် ထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆ ိုခွငူ့န်ငှူ့ ် မင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာစိုရ ေး၊ 

စိုရံို ေးခွငူ့ ် အခွငူ့အ်ရ ေးအသ ေးသ ေးတ ို ူ့က ို ကာကွယ်ထာေးသည်။ အဆ ိုပ အခွငူ့အ်ရ ေးြ ာေးက ို န ိုငင်တံကာ 

လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးဥပရဒြ ာေးအ  န ိုငင်ြံ ာေးအရနနငှူ့ ် လက်ခံက ငူ့သ်ံိုေး ြညူ့် 

အရမခခံအခွငူ့အ်ရ ေးြ ာေးအမ စ် အသ အြှတ်မပ ထာေးသည်။ မြနြ်ာန ိုငင်ဥံပရဒ၊ မြနြ်ာန ိုငင် ံ

 ွွဲြို့စည်ေးပံိုအရမခခံဥပရဒ ပိုဒြ် ၃၅၄(ခ) အ " ြ ြ ၏ယံို ကည်ခ က်၊ထငမ်ြငယူ်ဆခ က်ြ ာေးက ို 

လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆ ိုခွငူ့၊် ရ ေးသာေးထိုတ်ရ ခွငူ့"်နငှူ့"်လက်နက်ြပ ပွဲ မင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာစိုရ ေးခွငူ့၊် 

စ တနေ်းလှညူ့်လည်ခွငူ့ ်" တ ို ူ့က ိုခွငူ့မ်ပ ထာေးသည်။  

 

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးဥပရဒအ  လွတ်လပ်စွာထိုတ်ရ ာ်ရမပာဆ ိုခွငူ့န်ငှူ့ ် မင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာ 

စ တနေ်းလှညူ့်လည်ခွငူ့ ် အခွငူ့အ်ရ ေးတ ို ူ့က ို ဥပရဒအ ခွငူ့မ်ပ မပ ေး တ ာေးရဘာင ်ငရ်သာ 
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 ည် ွယ်ခ က်တစ်ခို မပညူ့်ရမြာက် န ် လ ိုအပ်ြှုရှ သရလာက်သာလျှငက်န ူ့သ်တ်ခွငူ့ ်ြည်မ စ်သည်။ 

သ ို ူ့ရသာ်ကိုလသြဂ္ဂ၏ မင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာ စိုရ ေးစ တနေ်းမခငေ်းဆ ိုင ်ာအထူေးက ိုယ်စာေးလှယ်ရဟာငေ်းမ စ်သူ 

ြ ိုငန်ာက ိုင၏် ြှတ်ခ က်ြှာ "လွတ်လပ်ခွငူ့က် ိုသာ စည်ေးကြ်ေးအရနနွဲ ူ့သတ်ြှတ် ြှာမ စ်တယ်။ 

လွတ်လပ်ခွငူ့က်န ူ့သ်တ်တယ်ဆ ိုတာက ချွငေ်းခ က်အရနနွဲ ူ့ပွဲရှ သငူ့တ်ယ် " 

 

ထ ို ူ့အမပင ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ မင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာ စိုရံိုေးစည်ေးရ ေးခွငူ့ဥ်ပရဒက ငူ့သ်ံိုေး ာတွင ် လ ိုအပ်ခ က်မ စ်သညူ့် 

အာဏာပ ိုငြ် ာေးအာေးကက  တငအ်သ ရပေးအရ ကာငေ်း ကာေး န၊် ြဟိုတ်ပ က တ ာေးစွွဲဆ ိုြှုက ို 

 ငဆ် ိုင ်နဟူ်ရသာ အခ က်သည် န ိုငင်တံကာဥပရဒစံခ  နစံ်ညွန်ေးြ ာေးနငှူ့က် ိုက်ည ြှုြရှ ပ ။ 

ယူအနလူ် ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးရကာ်ြတ ြှ မင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာစိုရ ေးမခငေ်းအတွက် ရထာငဒ်ဏရ်ပေးမခငေ်းနငှူ့ ် ဒဏရ်င ွ

က ခံရစမခငေ်းတ ို ူ့အပ အ င ်မပစ်ခ က်တင ်တ ာေးစွွဲဆ ိုမခငေ်းြ ာေးမပ လိုပ်မခငေ်းသည် လူ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးဥပရဒနငှူ့ ်

က ိုက်ည ြှုြရှ ရ ကာငေ်း အတည်မပ မပ ေးမ စ်သည်။ 

 

၂၀၂၀ ခိုနစ်၊ ဧမပ လတွငအ်သံနငှူ့ ် ရ ာ်တ   ိုငေ်းရ ိုက်တ ို ူ့ပူေးရပ ငေ်း၍ "ကျွန်ိုပ်တ ို ူ့၏အ ြ်ြက်သည် 

ရက ာငေ်းသာေးြ ာေး အာေးလံိုေးအတွက်မ စ်သည်၊ မြနြ်ာန ိုငင်၊ံ ြနတရလေးမြ  ြို့ ရှ  

ရက ာငေ်းသာေးြ ာေး၏အခွငူ့အ်ရ ေးြ ာေးအာေးခ   ေးရ ာက်မခငေ်း" အြည်ရှ  ပူေးတွွဲအစ  ငခ်ံစာတစ်ခို 

က ိုထိုတ်ရ ခွဲူ့သည်။ ထ ိုအစ  ငခ်ံစာတွင ် မင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာစိုရ ေးခွငူ့ ် ဥပရဒရအာက်တွင ် လွတ်လပ်စွာ 

ဆနဒထိုတ်ရ ာ်ခွငူ့န်ငှူ့ ် လွတ်လပ်စွာစိုရ ေးခွငူ့ ် အခွငူ့အ်ရ ေးြ ာေးက ို ခ   ေးရ ာက်ြှုြ ာေးနငှူ့ပ်တ်သတ်၍ 

ြှတ်တြ်ေးြ ာေးတငထ်ာေးပ သည်။  

 

“အငတ်ာနက်ပ တ်ဆ ို ူ့ထာေးြှုရတွဟာ ြှာေးယွငေ်းတွဲူ့လိုပ် ပ်မ စ်မပ ေး ခ က်ခ ငေ်းအဆံိုေးသတ်သငူ့ပ် တယ်။ 

တက်ကက လှုပ်ရှာေးသူရတွြှာ အင်တာနက်ကန ူ့သ်တ်ြှုရတွက ို  ပ်တန ူ့ ် ို ူ့ 

ရတာငေ်းဆ ိုန ိုငတ်ွဲူ့အခွငူ့အ်ရ ေးရှ တယ်။ မပ ေးရတာူ့ သူတ ို ူ့ရတာငေ်းဆ ိုတွဲူ့ရမပာငေ်းလွဲြှုရတွက ို အရလေးအနက် 

ထာေးသငူ့တ်ယ်" ဟို ြက်သရူေးစြစ်က ရမပာသည်။ 

 

ပ ိုြ ိုသ န ိုင ်န ်ရအာက်ပ သူတ ို ူ့ထံဆက်သွယ်န ိုငပ် သည်။ 

 

နစ်က ဒ ိုငေ်းြွန်ေး၊ မြန်ြာန ိုငင်လူံ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးဆ ိုင ်ာကျွြ်ေးက ငသ်ူ ( ရ ာ်တ   ိုငေ်းရ ိုက်) 

+95 0 99 7568 3114 (မြနြ်ာ) ( မြန်ြာဘာသာ၊ အဂ္ဂလ ပ်ဘာသာ) 

အ ေးရြေးလ်။ Nickey.Diamond@FortifyRights.org  
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တွစ်တာ။ @NickeyMdy, @FortifyRights 

 

ြက်သရူေးစြစ်၊ အြှုရဆာငအ် ာရှ ခ  ပ်၊ ရ ာ်တ   ိုငေ်းရ ိုက် 

+66 85 028 0044 (ယ ိုေးဒယာေး WhatsApp) 

+1 202 503 8032 ယူအက်(စ) 

အ ေးရြေးလ်။ Matthew.Smith@FortifyRights.org 

တွစ်တာ။ @MatthewFSmith, @FortifyRights 
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