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်မနးမာ၈ တိက္မြနးကနးမႈမရြိေသာ ်ပညးတင
ျ း့စုဵစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့သညး စို့ရမးစရာေကာငး့ေသာ
ရာဇဝတးမႈမ္ာ့အေပၚ ကုလသမဂၢ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးကုိ လုိအပးေစသညး၈
ဿွှဿခုႏြစးကတညး့က ဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့သမတဦ့သိနး့စိနး

(ဿွှှ-ဿွှ၂) ဦ့ေဆာငးသညးံအစို့ရနြငးံ သမတ

ဦ့ထငးေက္ား(ဿွှ၃မြယခုအထိ)တို႔မြ အဓိကတရာ့ွငးစဵုစမး့စစးေဆ့မႈ၁ခုအာ့ ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့်ပဳလုပးေစခဲ့
ၾကသညး၈ စဵုစမး့ေရ့အဖျ႔ဲ၀ဖျ႔ဲ တို့ခ္ဲ ႔ၿပီ့ ေမာငးေတာေဒသတျငး ေအာကးတိုဘာ၆ရကးမြစၿပီ့်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ

အၾကမး့

ဖကးမႈမ္ာ့အာ့ စဵုစမး့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးေစခဲံသညး၈ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့လုဵ့သညး ႏိုငးငဵတကာလူ႔ံအချငးံအေရ့စဵခ္ိနးစဵၫႊနး့
ႏြငးံ မကုိကးညီဘဲ အာ့နညး့ခ္ဳိ ႔ယျငး့မ္ာ့ရြိခဲံသညးံ လုပးပိုငးချင၇းံ ဖျ႔စ
ဲ ညး့မႈ၇ လုပးငနး့စဥးႏြငးံ

အက္ဳိ့ရလာဒးမ္ာ့်ဖစးခဲ့

ၾကသညး၈
 လျတးလပး်ခငး့ႏြငးံ တရာ့မြ္တမႈ မရြိ်ခငး့
 ခဵရသူမ္ာ့ႏြငးံမ္ကး်မငး သကးေသမ္ာ့အတျကး အကာအကျယး မရြိ်ခငး့
 စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးအဖျ႔ဲွငးတျငး ရိုဟငးဂ္ာ မပါွငးေစ်ခငး့
 ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵေသာဥပေဒႏြငးံ ၁ငး့ဥပေဒကုိက္ငးံသုဵ့မႈမ္ာ့သညး အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့

်ဖစးေပၚေစသညးံ

အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့်ဖစးသညးကုိ အသိအမြတး်ပဳမႈ မရြိခဲံ်ခငး့
 ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့

ပုိမုိ်ဖစးေပၚေစမႈ

မိမိကိုယးကို ရိုဟငးဂ္ာ်ဖစးသညးဟု

ေဖၚ်ပချငးံ အချငးံအေရ့အာ့

်ငငး့ပယးခဵရမႈ
 အသာ့အေရာငးခ်ျဲ ခာ့မႈႏြငးံ ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵခဵရမႈမ္ာ့(ဥပမာ-အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာႏိုငးငဵသာ့်ဖစး်ခငး့
အသိအမြတး်ပဳမႈလုပးငနး့စဥးႏြငးံ ႏိုငးငဵမဲံ်ဖစး်ခငး့ကုိ စဵနစးတက္လုပးေဆာငးေနမႈ)
 ႀကီ့ေလ့သညးံ လူံအချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးေနမႈအစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့သညး အစို့ရကို သိကၡာခ္ရနး
လုပးေဆာငးသညးံ လုပးႀကဵထာ့ေသာေကာလာဟလႏြငးံ သတငး့တုမ္ာ့အ်ဖစး ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈
သုဵ့မရေအာငးခ္ဴိ႔ယျငး့ေနသညးံ်ပညးတျငး့စုဵစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့သညး
ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵခဵရမႈတညးတဵံခိုငးၿမဲေန်ခငး့၇ ်ပစးဒဏးက္ဴ့လျနးထာ့ရြိေသားလညး့ အေရ့ယူမခဵရ်ခငး့၇

နုိငးငဵမ္ာ့အၾကာ့

ခါ့သညး့မနြစးသကးမႈမ္ာ့်ဖစးေပၚ်ခငး့၇ ကနး႔သတးခဵလူမႈအသိုငး့အွိုငး့ၾကာ့ထိခုိကးအာ့နညး့မႈပုိ်ဖစးေစ်ခငး့၈ လူ႔အချငးံ
အေရ့ဆိုငးရာကာကျယးမႈ ်ငငး့ပယးခဵရ်ခငး့ ရလာဒးမ္ာ့ကို်ဖစးေစသညးံအ်ပငး ေရရြညးတညးတဵံခုိငးၿမဲသညးံ အေ်ဖရရြိ
ရနး အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့တျငး အာဏာပိုငးမ္ာ့၏ လုပးေဆာငးလုိစိတးနြငးံ စျမး့ေဆာငးရညးမ္ာ့အ
ေပၚ်ပညးတျငး့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာတုိ႔၏ ယဵုၾကညးမႈၾကီ့မာ့စျာ ေပ္ာကးဆဵု့ေစခဲံသညး၈
ဤအေတာအတျငး့ တုိငး့်ပညးတင
ျ း့အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့တျငး စုိ့ရိမးစရာေကာငး့ေသာအချငးံအေရ့ ခ္ဴိ့ေဖါကးမႈမ်ားသည္
ဆကးလကး်ဖစးေပၚေနဆဲ်ဖစးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငံး ရြမး့်ပညးနယးတို႔တင
ျ လ
း ဵုၿခဵဳေရ့တပးမ္ာ့သည္
အရပးသာ့မ္ာကိုပစးမြတးထာ့ကာ ဥပေဒမဲံသတး်ဖတး်ခငး့မ္ာ့၇ မုဒိမး့မႈႏြငးံလိငးပိုငး့ဆိုငးရာအၾကမး့ဖကးမႈ၇ မတရာ့ခ္ဳပး
ေႏြာငး်ခငး့၇ႏြငးံအငးအာ့သဵု့ေ႐ႊ ႔ေ်ပာငး့်ခငး့တို႔ကုိ်ပဳလုပးေနၾကသညး၈ အေရ့ႀကီ့မြတးသာ့ရနးမြာထိုေဒသအတျငး့က္ယး
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်ပနး႔စျာမြတးတမး့တငးထာ့်ခငး့ခဵရသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုပရ
း နး အာဏာပိုငး
မ္ာ့က ်ငငး့ဆနးခဲံသညး၈
သို႔အတျကးေၾကာငးံ ရခိုငးဗုဒၶဘာသာအသိုငး့အွနး့အပါအွငး ခ္ဳိ့ေဖါကးမႈမ္ာ့ကုိခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့ ဘုဵအက္ဳိ့ေက့္ဇူ့
အလို႔ငြာ အစို့ရႏြငးံႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွနး့တုိ႔သညး ကုလသမဂၢဦ့ေဆာငးသညးံ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး
တရပးကုိ အၾကပးအတညး့က္ေရာကးေနမႈမ္ာ့အာ့ အမြီခိုကငး့၍ဘကးမလိုကးသညးံ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတ
ကာလူ႔အချငးံအေရ့စဵခ္ိနးစဵၫႊနး့ႏြငးံ ကိုကးညီေသာ ေရရြညးတညးတဵံမညးံေ်ဖရြငး့ခ္ကးမ္ာ့အႀကဵ်ပဳလုပးေဆာငးးရနးဖျ႔စ
ဲ ညး့
ဘုိ႔်ဖစးသညး၈ ထိရြလျယးသညးံ တိုငး့်ပညး၏ အေ်ပာငး့အလဲတျငး အငးအာ့်ဖညးံတငး့ရနးအတျကး ယခုလိုလုပးငနး့စဥး
သညး အေရ့တႀကီ့လိုအပးသညး၈
အမ္ဳိ့သာ့အဆငးံ စဵုစမး့စစးေဆ့်ခငး့
ရခိုငး်ပညးနယးတျငး့ လူမ္ဳ့ိေရ့အၾကမး့ဖကးမႈအေပၚ ဿွှဿ ေကားမရြငး


အဓိက ခ္ဳိ ႔ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့
 လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ စျပးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့ကို စစးအစို့ရအာ့ဆနး႔က္ငးသညးံ “သိကၡာခ္လႈေ
ဵ ဆာ္မ”ႈ
အစိတးအပိုငး့တစးခုကဲံသို႔အဆကးမ်ပတး ပယးခ္ခဲံသညး၈
 လျတးလပးေသာအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကို်ပညးတျငး့ႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏ လုပးႀကဵထာ့သညး့
မမြနးကနးသညးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့အ်ဖစး ပယးခ္်ခငး့
 လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့်ခငး့မရွိျခင္း
 အစျနး့ေရာကးဗုဒၶဘာသာအ်မငးရြိသူမ္ာ့အဖျ႔ဲွငးအ်ဖစးပါွငး်ခငး့၇မျတးစလငးအဖျ႔ွဲ ငးဿဦ့အာ့
ဖယးရြာ့်ခငး့၈



အဓိက အၾကဵ်ပဳခ္ကး
 စစးတပးအငးအာ့ တို့်မငးံလာ်ခငး့
 မျတးစလငးမ္ာ့အေပၚချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵသညးံ ကေလ့ေမျ့ဖျာ့ႏႈနး့ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့အာ့
အေကာငး အထညးေဖား်ခငး့
 မျတးစလငးလူမႈအသိုငး့အွနး့ကို ချ်ဲ ခာ့်ခငး့၇ အတငး့အဓၶမေနရာခ္ထာ့်ခငး့
 အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာႏိုငးငဵသာ့စီစစးမႈအစီအစဥးကိုအသဵု့်ပဳ်ခငး့-မျတးစလငးမ္ာ့ကို ပစးမြတးထာ့
ၿပီ့ တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့၏ ႏိုငးငဵမဲံမႈကိုစနစးတက္အသကးဝငးေစ်ခငး့

ဿွှ၁ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး ဒူခ္ီရာတငးအ်ဖစးအပ္ကးႏြငးံ ဆကးစပး်ဖစးပျာ့မႈမ္ာ့


အဓိက ခ္ဳိ ႔ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့
 အၾကမး့ဖကးမႈအစီရငးခဵစာမ္ာ့အာ့ ်မနးမာနိုငးငဵတညးၿငိမးမႈကို ပ္ကး်ပာ့ေစေအာငးလုပးသညးဟု စျပးစျဲ
ခ္ကး်ဖငးံ မြာ့ယျငး့စျာေဖား်ပသညးဟုဆိုကာ ပယးခ္ခဵရသညး၈ UNႏြငးံ MSFတုိ႔ အ်ပစးတငးခဵရကာ MSF
လုပးငနး့မ္ာ့ယာယီရပးတနး႔ခဵရသညး၈
 သတး်ဖတးခဵရမႈမ္ာ့အတျကးႀကိဳတငးသတးမြတးထာ့မႈမ္ာ့ႏြငံး်ငငး့ဆိုခဵရမႈမ္ာ့
(ဥပမာ.ေသဆုဵ့သူအမညးမ္ာ့သညး လူွငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့မြတးတမး့ႏြငးံကိုကးညီမႈ ရြိမေနေသာေၾကာငးံ

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ေသဆဵု့မႈမြာ သကးေသ်ပရနးမရြ)ိ
 လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးခဵရမႈမ္ာ့အာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့်ခငး့မရြိ၈


အဓိက အၾကဵ်ပဳခ္ကး
 ရဲတပးဖျဲ ံလကးနကးအငးအာ့မ္ာ့ စျမး့ရညးတို့်မြငးံ
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“မြာ့ယျငး့ေသာစျပးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့” လုပးေနသညးံး မီဒီယာကိုတုနး ံ်ပနးသညးံ အစီအမဵခ္မြတး

 အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာရခိုငး်ပညးနယးလႈပးရြာ့မႈအစီအစဥး အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့(မတူက်ျဲ ပာ့သညးံ
မျတးစလငးမ္ာ့အေပၚႏြငးံ ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့)
ဿွှ၃ ရခိုငး်ပညးနယး အၾကဵေပ့ေကားမရြငး (ကိုဖီအာနနးဦ့ေဆာငးမ)ႈ


အဓိက ခ္ဳိ ႔ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့
 စဵုစမး့စစးေဆ့မႈတျငး အာဏာမရြိ်ခငး့
 လုပးပိုငးချင-းံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာနြငးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈကိစၥမ္ာ့ရပးမ္ာ့သာ၈
 အေ်ခခဵွနးေဆာငးမႈနြငးံလဵုၿခဵဳေရ့သာ ွငးေရာကးချငးံရြိသညး၈



အဓိက အၾကဵ်ပဳခ္ကး
 ေနာကးဆဵု့အစီရငးခဵစာသတးမြတးရကးမြာ ဿွှ၄၏ ဒုတိယႏြစးွကး်ဖစးသညး၈

ဿွှ၃စဵုစမး့ေရ့ေကားမရြငး၏ ေမာငးေတာအၾကမး့ဖကးမႈ


အဓိက ခ္ဳိ ႔ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့
 ဖျ႔စ
ဲ ညး့မႈ- တပးမေတားဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့ဦ့ေဆာငးသညးံေကားမရြငး်ဖစး၇
 တပးမေတားဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့ဦ့ေအာငးၾကညးႏြငးံရဲအရာရြိခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးေဇားွငး့တို႔မြအဖျ႔ွ
ဲ ငးအ်ဖစးပါွငး
သညးး၈
 လူ ံအချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သညးအစို့ရကုိသိကၡာခ္ရနး ေကာလာဟလမ္ာ့နြငးံ သတငး့
လုပးႀကဵမႈအ်ဖစး စဥးဆကးမ်ပတး ပယးခ္ခဵရသညး၈
 မ္ကး်မငးသကးေသမ္ာ့အာ့ကာကျယး်ခငး့မရြိ၇ သကးေသအသစးမ္ာ့်ဖငးံ အစာ့ထုိ့်ခယးလြယး်ခငး့
(သကးေသအငးတာဗ္ဴ့ ႏိုငးငဵပိုငးမီဒီယာမြ ထုတးလႊငးံမႈ)



အဓိက အၾကဵ်ပဳခ္ကး
 ဿွှ၄ဇနးနွါရီ ၀ရကး ၾကာ့်ဖတးအစီရငးခဵစာ- သကးေသအေထာကးအထာ့ခိုငးလဵု်ခငး့မရြိ
သညးံအတျကး အဓမၼ်ပဳက္ငးံမႈ စျပးစခ
ျဲ ္ကးအာ့ပစးပယးး်ခငး့ လူမ္ဳိ့တုနး့သတး်ဖတးမႈ၇ ႏြိပးစကး
ၫြဥး့ပနး့မႈအာ့ အဟာရခ္ဳိ ႔တဲံမႈ ်ငငး့ပယး်ခငး့
 ဿွှ၄ေဖေဖၚွါရီ ဿှရကး ကုလသမဂၢ OHCHRအစီရငးခဵစာကိတ
ု ုနး႔်ပနးခ္ကးအစီရငးခဵစာပါအေ်ခအေနမ္ာ့သညး ်ဖစးပျာ့ရာေဒသရြိအေ်ခအေနနြငးံ နီ့စပးမႈမရြိ
 ၾကာ့်ဖတးအစီရငးခဵစာသညးတငး်ပပဵုနညး့လမး့အာ့်ဖငးံ ခ္ဳိ ႔ယျငး့မႈရြိ၈ တိက္ေသာစဵုစမး့စစး
ေဆ့မႈမ္ာ့မဟုတးဘဲႀကိဳတငးသတးမြတးထာ့မႈမ္ာ့နြငးံအေ်ခခဵထာ့ရ
(ဥပမာ၈ ယငး့ေနရာတျငး ဗလီမ္ာ့ရြိေနေသ့၍ လူမ္ဳိ့တုနး့သတး်ဖတး်ခငး့မ်ဖစးနုိင)း

ေမာငးေတာအၾကမး့ဖကးမႈအေပၚ အ်ခာ့စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့
ဿွှ၃ ေအာကးတိုဘာဿ၁ ျပည္နယးအဆငးံေကားမတီ
 စစးသာ့မ္ာ့ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့ မုဒိမး့်ပဳက္ငးံသညးမြာ မ်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား
သူတို႔သညး အလျနးညစးပတးၿပီ့ဆျဲေဆာငးမႈလညး့မရြိသညးံအတျကး်ဖစးသညးဟု ဥကၠဌဦ့ေအာငးွငး့မြ
ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
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 လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ရြိ်ခငး့ကို ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အတျက

း ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့

အေပၚသာ သီ့သနး ံ်ပစးတငးခသ
ဲံ ညး၈
 လဵုၿခဵဳေရ့ တို့်မြငးံခ္ထာ့ရနးအၾကဵ်ပဳ
ေဖေဖၚွါရီ ၆ရကး ဿွှ၄ စစးတပးစုဵစမး့ေရ့ဘုတးအဖျ႔ဲ
 တပးမေတားမြ တပးမေတားကိုစဵုစမး့စစးေဆ့သညး၈
 ဗိုလးခ္ဳပးမငး့ေအာငးလႈိငးမြ “စျပးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့သညး

်ဖစးပျာ့ရာေဒသမြ

အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံႏႈိငး့ယြဥးလြ္ငး

မ္ာ့စျာမြာ့ယျငး့ေၾကာငး့”
 မတးလ၄ ရကး၈ ေနာကးဆဵု့အစီရငးခဵစာ မထျကးေသ့
ေဖေဖၚွါရီ ှှရကး ဿွှ၄ ရဲဌာနေမ့စုဵစမး့်ခငး့
 ရဲတပးဖျဲ ံမြ ရဲတပးဖျဲ ံကိုစဵုစမး့စစးေဆ့သညး၈
 ခုခဵမႈမဲံရျာသာ့မ္ာ့ကိုရိုကးႏြကးခဲံသညးံရဲတပးသာ့မ္ာ့အာ့ ရဲတပးဖျဲ ံစညး့ကမး့ဥပေဒ်ဖငးံ ေထာငးဒဏးဿလ
်ပစးဒဏးခ္မြတး၈
 မတးလ၄ ရကး၇ ေနာကးဆဵု့အစီရငးခဵစာ မထျကးေသ့
က္ေနားေ်ပာခ္ငးတာက
က္ေနားအမ္ာ့ႀကီ့ွမး့နညး့ပါတယး၇ ဘာေၾကာငးံလဆ
ဲ ိုေတာံ အစို့ရနဲ႔တပးမေတားက ရိုဟငးဂ္ာေဒသခဵေတျ
အတျကးေကာငး့တဲံကိစၥေတျလုပးေပ့ခဲံတာေတျကို လ္စးလ္ဴရႈၿပီ့ လကးလျတးစပယး

စျပးစေ
ျဲ ်ပာဆိုခဲ႔တာေတျ ေၾကာငးံ

်ဖစးတယး၈
(ဗိုလးခ္ဳပး်မထျနး့ဦ့ တပးမေတားသတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲ ဿွှ၄) ေဖေဖၚွါ၄ီ ဿ၅ ရကး
မြတးခ္ကး၈ အေသ့စိတးပိုက္ေသာထုတး်ပနးမႈကုိ FIDH အ်ခာ့အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ထုတးေဝမညးံ
က္ယး်ပနး႔ေသာအစီရငးခဵစာတျငး ေတျ႔ရြိပါလိမးံမညး၈
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