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အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာ လတွင်င မ််းချမ််းသာခွင့််အဖွ ွဲ့ သတင််းထိုတပ်ြန်ချက ်

AI Index Number: ASA 16/2675/2020 

၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဇူလ ငုလ် ၈ ရက် 

 

 

ပမန်မာ - ရခ ိုငြ်ဋ ြကခမျာ်းြ ိုမ ို ဆ ို်းရွာ်းလာသညန်ငှ့််အမျှ 

ြစမှ်တခ်ွ ပခာ်းပခင််းမရှ သည့်် လလလ ကာင််းတ ိုကခ် ိုကမ်ှုမျာ်း လ ကာင့်် 

အရြ်သာ်းမျာ်းလသဆ ို်းလနရ  

• လလလ ကာင််းတ ိုကခ် ိုကမ်ှုမျာ်းက ကလလ်းမျာ်းအြါအဝင ်အရြ်သာ်းမျာ်းက ို ထ ခ ိုကလ်သဆ ို်းလစ 

• လကန်ကက် ငုအ်ဖ  ွဲ့က  ုနှ မ်နင််းရာတငွ ်ထငသ်လ ို ဖမ််းဆ ်းမှုမျာ်းနငှ့်် နှ ြ်စကည်ဉှ်းြန််းမှုမျာ်းရှ လန 

• အငတ်ာနက ်ပဖတလ်တာက ်အလမှာငခ်ျထာ်းချ န် လေသခ မျာ်းမှာ က ိုဗစ်-၁၉ ကြ်လရာဂါမှ 

အကာအကယွမ် ့်ပဖစ်လန 

 

မြနြ်ာန ိုငင် ံရခ ိုငမ်ြည်နယ်နငှ့်် ချင််းမြည်နယ်တ ို ့်တွင ်စစ်ရရ်း ြဋ ြက္ခြျာ်း ြ ိုြ ိုဆ ို်းရွာ်းလာရနပြ ်း 

မြနြ်ာစစ်တြ်၏ ြစ်ြတှ်ခွွဲမခာ်းမခင််းြရှ သည့်် ရလရ က္ာင််းတ ိုက်္ခ ိုက်္ြှုြျာ်းရ က္ာင့်် 

က္ရလ်းသငူယ်ြျာ်းအြါအဝင ်အရြ်သာ်းြျာ်း ရသရ က္ က္ရရ က္ာင််း 

အရထာက်္အထာ်းသစ်ြျာ်းက္ ို အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲွဲ့ ြှ 

စိုရဆာင််းရရှ ထာ်းြါသည်။ 

တြ်ြရတာ်ဟိုလည််း ရခေါ်ဆ ိုသည့်် မြနြ်ာစစ်တြ်၏ ထ ိုသ ို ့်တ ိုက်္ခ ိုက်္ြှုြျာ်းနငှ့်် 

အမခာ်းဆ ို်းရွာ်းရသာ လို ့်အခွင့််အရရ်းချ  ်းရဖာက်္ြှုြျာ်းသည် တစ်နစှ်ရက္ျာ် က္ာ 

အငတ်ာနက်္မဖတ်ရတာက္်ထာ်းမခင််းခံရရသာ ပြ  ွဲ့နယ်ြျာ်းတွငမ်ဖစ်ြွာ်းရနမခင််းမဖစ်ြါသည်။ 

ရေသတွင််း ရနထ ိုငသ်ူြျာ်းသည် က္ ိုဗစ-်၁၉ က္ြ်ရရာဂါ၏ပခ ြ််းရမခာက်္ြှုနငှ့်် လူသာ်းချင််းဆ ိုငရ်ာ 

အရထာက်္အြံ့်ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်္အလက်္ြျာ်းက္ ို ဆံို်းရှု ံ်း အရြှာငခ်ျထာ်းြှုနငှ့်် 

 က္ံ ရတွွဲ့ရနရြါသည်။ ဇွနလ်အတွင််း က္ ိုဗစ်က္်ူးစက္်ြှု မြင့််တက်္ခွဲ့်သည်ဆ ိုရသာ်လည််း 

ရခ ိုငမ်ြည်နယ်သည် က္ ိုဗစ်ကူ္်းစက်္မြန် ့်ြွာ်းြှု ကက္ ်းြာ်းစွာြ ကံ္ ခွဲ့်ရသည့်် 

မြည်နယ်တစ်ခိုမဖစ်ြါသည်။ 

https://www.mmtimes.com/news/rakhine-reports-uptick-covid-case-due-bangladesh-returnees.html


2 
 

“က္ ိုဗစ-်၁၉ က္ူ်းစက္်ြှု ဟန် ့်တာ်းရရ်းအတွက္ ်လူြျာ်း အ ြ်ထွဲြှာရန က္ဖ ို ့် အစ ို်းရက္ 

တ ိုက်္တွန််းရနရြြွဲ့် ရခ ိုငမ်ြည်နယ်နွဲ ့် ချင််းမြည်နယ်ရတွြှာရတာ့် သူ ့်ရွဲ ့်စစ်တြ်က္ အ ြ်ရတွက္ ိုြ ်းရှု  ွဲ့၊ 

စစ်ရာဇဝတ်ြှုရမြာက္်တွဲ့် အရြ်သာ်းရတွက္ ို ခွွဲမခာ်းမခင််းြရှ တွဲ့် သတ်မဖတ်ြှုရတလွိုြ်ရန က္တယ်” 

ဟို အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲွဲ့၏အာရြှစ ဖ တ်ရေသဆ ိုငရ်ာ 

ညွှန ်က္ာ်းရရ်းြှု်း နစ်က္ ိုလြ် ဘက္်က္ွယ်လငက်္ ရမြာြါသည်။ 

“ယင််းရေသတွင််းြှာ စစ်တြ်ရွဲ ့် စစ်ဆငရ်ရ်းရတွနွဲ ့် ြတ်သက္်ပြ ်း အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာတရာ်းရံို်း 

အြါအဝင ်န ိုငင်တံက္ာရွဲ ့်ဖ အာ်းရတွ မြင့််တက်္ရနရြြွဲ့် က္ျွနရ်တာ်တ ို ့် စိုရဆာင််းရရှ ထာ်းတွဲ့် 

ထ တ်လန် ့်စရာသက်္ရသခံချက်္ရတွက္ မြနြ်ာစစ်တြ်အတွင််း အဆင့််ဆင့်် 

အမြစ်ရြ်းအရရ်းယူခံရြှုရတွက္ ြည်ြျှနက္်ရှု  င််းစွာက္င််းလတွ် ရနတယ်ဆ ိုတာက္ ို 

မြသရနြါတယ”် လ ို ့် သူက္ရမြာြါတယ်။ 

၂၀၂၀ ရြလနငှ့် ်ဇွနလ်တွင ်ရလရ က္ာင််းတ ိုက်္ခ ိုက်္ြှုနငှ့် ်လက္်နက္်ကက္ ်းြျာ်းမဖင့် ်တ ိုက်္ခ ိုက္်ြှုြျာ်း 

အြါအဝင ်စစ်ဆငရ်ရ်းြျာ်းရ က္ာင့် ်ထ ခ ိုက်္ခံရရသာ ရခ ိုငန်ငှ့် ်ချင််းလူြျ  ်း အယ ောက်  

၂၀ ရက္ျာ်အာ်း အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့်အ်ဖွွဲွဲ့က္ အရဝ်းြ ှဆက်္သွယ ်

ရြ်းမြန််းခွဲ့်သည်။ ြ ်းရလာငက်္ျွြ််းခွဲ့်ရသာ ရက္ျ်းရွာြျာ်း၏ ပဂ  လ်တိုြံိုရ ြ်အသစြ်ျာ်းက္ ိုလည််း 

ရလ့်လာဆန််းစစ်မခင််းြျာ်း မြ လိုြ်ခွဲ့်ပြ ်း မြနြ်ာစစတ်ြ်ြှက္ျ ်းလွနရ်သာ 

ချ  ်းရဖာက်္ြှုြျာ်းက္ ိုမြသသည့်် ဗ ေ ယ ိုြှတ်တြ််းြျာ်းက္ ို စစ်ရဆ်းအတည်မြ ခွဲ့်သည်။ 

၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ဇနန်ဝါရ လ ၄ ရက္်တွင ်ရခ ိုငမ်ြည်နယ်ရမြာက္်ြ ိုင််းရှ  ရွဲက္င််းြျာ်းအာ်း 

ရခ ိုငလ်က်္နက်္က္ ိုငအ်ဖွွဲွဲ့ မဖစ်ရသာ ရက္ခ  င့််တြ်ရတာ် (ရအရအ) ြှတ ိုက္်ခ ိုက္်ြှုအပြ ်းတငွ ်

စစ်ရရ်းတ ိုက္်ြွွဲြျာ်း ြ ိုြ ိုဆ ို်းရွာ်းလာခွဲ့်သည်။ ဤမဖစ်ရြ်ရ က္ာင့်် အစ ို်းရြှ ရအရအက္ ို 

လက်္တံို ့်မြနတ် ိုက်္ခ ိုက်္ ရချြှုန််းရန ်အြ န ့်ရ်ြ်းခွဲ့်ပြ ်း ယင််းမဖစရ်ြ်သည် ြဋ ြက္ခ၏ 

အလှည့််အရမြာင််း တစ်ခိုမဖစလ်ာက္ာ ယင််းအချ နြ်ှစ၍ လရူြါင််းရသာင််းချ  

အ ို်းအ ြ်စွန် ့်ခွာထက်ွ္ရမြ်းခွဲ့် က္ရသည်။ 

ြ က္ာရသ်းြ ရက္ြ်ျာ်းအတွင််းက္ တ ိုက်္ြွွဲြျာ်းမြင််းထနလ်ာမခင််းနငှ့် ်စစ်ဆငရ်ရ်းြျာ်း 

တ ို်းမြြှင့်ြ်ည်ဟူရသာ  သတ ရြ်းြှုြျာ်းရ က္ာင့် ်ရနာက်္ထြ် လူရြါင််း ၁၀,၀၀၀ ခန ့် ်အ ို်းအ ြ်စွန ့်ခွ်ာ 

ထက်ွ္ရမြ်းခွဲ့် က္ရသည်ဟို က္ိုလသြဂဂ လူ ့်အခွင့်အ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ ြဟာြင််းကက္ ်းရံို ်းြှ 

ခန် ့်မှန််းခွဲ့်ြါသည်။ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/myanmar-government-fails-to-protect-rohingya-after-world-court-order/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26018&LangID=E
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၂၀၂၀ ခိုနစှ ်ြတ်လ ၂၃ ရက်္ရန ့်တွင ်မြနြ်ာအစ ို်းရက္ ရအရအအဖွွဲွဲ့အာ်း ြတရာ်းအသင််းအမဖစ် 

တရာ်းဝင ်ရ က္ညာသတ်ြှတ်ခွဲ့်သည်။ မြနြ်ာန ိုငင်တံငွ ်ြထြဆံို်း က္ ိုဗစ်က္်ူးစက္်ြှုရတွွဲ့ ရှ ရချ န ်

ြတ်လြ ှရြလ ၂၀ ရက္်အ က္ာ်းတွင ်တ ိုက်္ြွွဲြျာ်းမြင််းထနလ်ာခွဲ့်သည်။ တ ိုက်္ြွွဲြျာ်းရ က္ာင့် ်

ရြလတစ်လတည််းအတွင််း အရြ်သာ်း ၃၀ ရက္ျာ်ရသဆံို်းခွဲ့်သည်ဟို က္ိုလသြဂဂက္ ဆ ိုြါသည်။ 

ရသဆံို်းသ ူအြျာ်းစိုြှာ ဗိုေဓဘာသာဝငြ်ျာ်းနငှ့် ်ရခ ိုငန်ငှ့်ခ်ျင််းမြည်နယ်ရှ  

ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝငလ်ူနည််းစိုြျာ်းြှမဖစ ်က္ရသာ်လည််း ရ ိုဟငဂ်ျာအရြ်သာ်းြျာ်းအရြေါ် 

ချ  ်းရဖာက်္ြှုြျာ်းရှ ရ က္ာင််းလည််း ြ ေ ယာြျာ်းြ ှြှတ်တြ််းတငထ်ာ်းခွဲ့်သည်။ 

 

‘လလယာဉက ို တစ်ရွာလ ို်းမှ ပမငလ်တွွဲ့ ခ ့်ရ’ 

 

မြနြ်ာစစ်တြ်၏ ရလရ က္ာင််းအငအ်ာ်းရ က္ာင့်် ကက္ ်းြာ်းရသာ ြျက်္စ ်းြှုြျာ်းနငှ့်် 

လူအြျာ်းဆင််းရွဲေိုက္ခ ကက္ ်းစွာ ခံစာ်းခွဲ့် က္ရြါသည်။ ချင််းမြည်နယ် ြလက္်ဝပြ  ွဲ့နယ် ြ ်းစာဝ 

ချင််းရက္ျ်းရွာစိုြှ ရွာသာ်းသံို်းဦ်းက္ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၁၄ရက်္နငှ့်် ၁၅ရက်္တ ို ့်တွင ်မဖစ်ြွာ်းခွဲ့်သည် 

ဆ ိုရသာ ရလရ က္ာင််းတ ိုက္်ခ ိုက္်ြှုြျာ်း အရ က္ာင််းက္ ို ယခိုက္ွဲ့်သ ို ့် မြနရ်မြာမြြါသည်။ 

“တစ်ရွာလံို်းက္ ရလယာဉ်က္ ို မြင ်က္တယ၊် အသကံ္အက္ျယ်ကက္ ်းြွဲ” ဟို ရေသခံတစ်ဦ်း က္ 

ရမြာြါသည်။ တ ိုက်္ခ ိုက်္ြှုြှာ နနံက်္ ၁၁နာရ  ခန် ့်တွငမ်ဖစ်ြွာ်းခွဲ့်သည်ဟိုလည််း သူက္ဆ ိုြါသည်။ 

ရြါက်္က္ွွဲသြံျာ်းက္ ို  က္ာ်းရပြ ်းရနာက်္ သ၏ူ ဖခငအ် ြ်သ ို ့်ရမြ်းသွာ်းခွဲ့်ရာတွင ်သူ ့်ည အာ်း 

ဝြ််းဗ ိုက္်တွင ်ေဏရ်ာမဖင့််ရသဆံို်းရနသည်က္ ိုရတွွဲ့ရပြ ်း သူ ့်ည ၏ အသက္်၁၆နစှအ်ရွယ ်

သူငယ်ချင််းြှာလည််း ရသဆံို်းရနသည်က္ ို ရတွွဲ့ ခွဲ့်ရြါသည်။ အမခာ်းအ ြ်တစအ် ြ်တွင ်ရှ ရနရသာ 

သူ၏ ဦ်းရလ်းြှာလည််း ယင််းရလရ က္ာင််းတ ိုက်္ခ ိုက်္ြှု အတွင််းြှာြင ်ရသဆံို်းခွဲ့်သည်ဟို 

ဆ ိုြါသည်။ 

ထ ိုရက္ျ်းရွာအိုြ်စိုြှ ရနာက္်ထြ်ြ သာ်းစိုဝငန်စှ်ဦ်း က္လည််း ရလရ က္ာင််းတ ိုက်္ခ ိုက်္ြှုရ က္ာင့်် 

ခိုနစှ်နစှ်အရွယ ်ရယာက်္ျာ်းက္ရလ်းတစ်ဦ်း အြါအဝင ်ရြ်ရွာထွဲြှ လူက္ ို်းဦ်းရသဆံို်းခွဲ့်ရသည်ဟို 

https://reliefweb.int/report/myanmar/asia-and-pacific-weekly-regional-humanitarian-snapshot-2-8-june-2020
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အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲွဲ့က္ ို ရမြာြါသည်။ “က္ျွနရ်တာ်တ ို ့်ြ သာ်းစို 

ဘဝရတာ့် ြျက်္စ ်းသွာ်းြါပြ ” ဟို က္ရလ်း၏ ဖခငက်္ရမြာခွဲ့်ြါသည်။ 

ချင််းမြည်နယြ်လက္်ဝပြ  ွဲ့နယ် လယ်လှရက္ျ်းရွာအိုြ်စိုြှ ရခ ိုငလ်ယ်သြာ်းတစ်ဦ်း က္ ၂၀၂၀ ခိုနစှ ်

ဧပြ လ ၇ ရက်္ရန ့်တွင ်အန ်းအနာ်းရှ  နှရံချာင််းဝရက္ျ်းရွာအန ်းတွင ်တ ိုက်္ြွွဲြျာ်း မဖစ်ြွာ်းခွဲ့်ရ က္ာင််း 

ရမြာ က္ာ်းခွဲ့်သည်။ ရလရ က္ာင််းတ ိုက်္ခ ိုက်္ြှုအတငွ််း လူ ၇ ဦ်း ရသဆံို်းပြ ်း ၈ ဦ်း 

ေဏရ်ာရခွဲ့်သည်ဟို ရမြာခွဲ့်ပြ ်း ယင််းမဖစ်ရြ်နငှ့်် ြတသ်က္်ပြ ်း ထကွ္်လာရသာ 

သတင််းြျာ်းနငှ့််လည််း က္ ိုက်္ည ရ က္ာင််းရတွွဲ့ရသည်။ ရသဆံို်းသူြျာ်းနငှ့်ေ်ဏရ်ာရသူြျာ်းက္ ို 

ရရွှွဲ့ရမြာင််းန ိုငရ်န ်ကူ္ည ခွဲ့်ပြ ်းရနာက်္ သူ၏ရက္ျ်းရွာအန ်းတွင ်ဂျက်္တ ိုက်္ရလယာဉ်နစှ်စင််း 

ထြ်ြံြစ်ခတ ်တ ိုက်္ခ ိုက်္ခွဲ့်သည်က္ ိုမြငရ်တွွဲ့ရပြ ်း ြ ်းရလာငက်္ျွြ််းရနရသာအ ြ်ြျာ်းြှ 

ြ ်းခ ို်းတန််းနစှ်ခို ရြေါ်လာသည်က္ ို ရတွွဲ့ မြငခ်ွဲ့်ရသည် ဟိုဆ ိုသည်။ 

သူသည် ရနာက်္တစ်ရန ့်တွင ်ြလက္်ဝပြ  ွဲ့သ ို ့်ထက်ွ္ရမြ်းခွဲ့်ရသာ်လည််း 

ရလရ က္ာင််းတ ိုက်္ခ ိုက်္ြှုြျာ်းက္လည််း ြလက္ဝ်အထ  ဆက်္လက်္မဖစ်ြွာ်းခွဲ့်သည်။ 

 

အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လူသာ်းချင််းစာနာရထာက်္ထာ်းြှု ဥြရေအရ၊ အရြ်သာ်းရသဆံို်းြှုက္ ို 

မဖစ်ရြေါ်ရစလျှင ်အရြ်သာ်းြျာ်းအာ်း ခွွဲမခာ်းမခင််းြရှ ရသာ တ ိုက်္ခ ိုက်္မခင််းသည် 

စစ်ရာဇဝတ်ြှုမဖစ်သည်။ 

 

 

ဖမ််းဆ ်း ထ န််းသ မ််းပခင််း၊ နှ ြ်စကညှ်ဉ်းြန််းပခင််းနငှ့်အ်ပခာ်းချ  ်းလဖာကမ်ှုမျာ်း 

 

ြျက်္မြငသ်က္်ရသြျာ်းြှ ထကွ္်ဆ ိုချက္်ြျာ်းအရ ရခ ိုငမ်ြညန်ယ်တွင ်မြနြ်ာစစ်သာ်းြျာ်းသည် 

ရအရအအဖွွဲွဲ့ နငှ့်ဆ်က်္သွယ်ြှုရှ သည်ဟို ထငမ်ြငယ်ူဆလျှင ်အရြ်သာ်းြျာ်းအာ်း ထငသ်လ ို 

ဖြ််းဆ ်းထ န််းသ ြ််းမခင််း၊ ရံဖနရ်ံခါတွင ်နှ ြ်စက်္မခင််းနငှ့် ်အမခာ်းရသာ ညြှဉ််းြန််းမခင််းဆ ိုငရ်ာ 

နည််းလြ််းြျာ်းက္ ိုမြ လိုြ် က္သည်။ 

 

ရခ ိုငမ်ြည်နယ်ရမြာက္်ဦ်း ပြ  ွဲ့နယ်တွင ်ရနထ ိုငခ်ွဲ့်ရသာ ရေသခံနစှ်ဦ်းက္ ၂၀၂၀ ခိုနစှ် ရဖရဖာဝ်ါရ လ 

၂၉ ရက္တ်ွင ်မြနြ်ာစစ်သာ်းြျာ်းက္ စတငြ်စ်ခတ်ြှု မြ လိုြ်အပြ ်း သူတ ို ့်၏ြ သာ်းစိုဝငအ်ာ်း 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/seven-civilians-killed-airstrike-myanmar-chin-state.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/seven-civilians-killed-airstrike-myanmar-chin-state.html
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ထ န််းသ ြ််းထာ်းပြ ်း နှ ြ်စက်္ညြှဉ််းြန််းခွဲ့်ရ က္ာင််း အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့်် 

အဖွွဲွဲ့သ ို ့် ရမြာ က္ာ်းခွဲ့်သည်။ 

ထ န််းသ ြ််းခံထာ်းရသူ၏ ဇန ်းမဖစ်သူက္ သူ၏ခငြ်ွန််းက္ ို ထ န််းသ ြ််းထာ်းစဉ်အတွင််း သွာ်းရရာက်္ 

ရတွွဲ့ဆံိုခွဲ့်ရာ သူ ့်က္ ို ကက္  ်းတိုြ်ထာ်းပြ ်း ရလ်းညနငှ့် ်ငါ်းရက္် က္ာ ရ ိုက္်နက်ှ္မခင််းခံခွဲ့်ရရ က္ာင််း 

သူ ့်ခငြွ်န််းက္ ရမြာ က္ာ်းခွဲ့်သည်။ ရ ိုက်္နက်ှ္ြှုြျာ်း၏ေဏရ် က္ာင့် ်ယခိုအခါတွင ်သူသည် 

အသက္ရ်ှ ရခက်္သည့်် ရဝေနာက္ ိုခံစာ်းရနရြါသည်။ 

“အစာ်းြရက္ျွ်း၊ ရရြတ ိုက်္… ရက္ျာက္ ို ရ ိုငဖ်ယ်ရသနတ်နွဲ ့်ထိုပြ ်း ရငဘ်တ်က္ ိုလည််း 

က္န ်က္တယ်။” “အရငက်္ သကူ္ မြင့််မြင့််ထာွ်းထာွ်း၊ အွဲေ ြှာ သူ ့်က္ ို ရတွွဲ့ရတာ့် အရြ််း 

ြ နသ်ွာ်းတယ်” ဟို သူ ့်ဇန ်းက္ ရမြာြါသည်။ 

စစ်သာ်းြျာ်းက္ သူ၏လည်ြင််းက္ ို ဓာ်းနွဲ ့်ရထာက်္ထာ်းပြ ်း ရအရအနွဲ ့် အဆက္်အသယွ်ရှ ရ က္ာင််း 

အတင််းဝနခံ်ခ ိုင််းခွဲ့်ြါသည်။ ြဋ ြက္ခနငှ့််ြတ်သက်္ပြ ်း သတင််းရရ်းသာ်းသည့်် 

သတင််းရထာက္်ြျာ်း၊ ရအရအအဖွွဲွဲ့ နငှ့််ဆက်္သွယ်သည်ဟို ယူဆသူြျာ်း၊ က္ ို 

ြ က္ာခငလ်ြျာ်းအတငွ််းက္ တ ို်းတက်္အသံို်းမြ  

စွွဲဆ ိုလာသည့်် အ က္ြ််းဖက္်ြှုတ ိုက်္ဖျက္်ရရ်း ဥြရေမဖင့်် သအူာ်း  တရာ်း စွွဲဆ ိုထာ်းမခင််းခထံာ်းရြါ

သည်။ 

 

ထ န််းသ ြ််းခံထာ်းရသူြျာ်းအာ်း ရ ိုက္်နကှ္်ြှုသည် က္ျယ်က္ျယ်မြန် ့်မြန် ့် မဖစ်ရနြံိုရသည်။ ရြလတွင ်

စစ်သာ်းြျာ်းက္ ြျက်္နာှက္ ို စည််းရနာှငထ်ာ်းသည့်် ဖြ််းဆ ်းထ န််းသ ြ််းထာ်းသြူျာ်းအာ်း 

က္နရ်က္ျာက်္ ထ ို်းနကှ္် ရနသည့်် ဗ ေ ယ ိုတစ်ခို ြျံွဲ့ နှံ ့်ထက်ွ္ရြေါ်လာပြ ်းသည့််ရနာက်္ စစ်တြ်က္ 

ယင််းမဖစရ်ြ်မဖစ်ရြေါ် ခွဲ့်ရ က္ာင််း ဝနခံ်ခွဲ့်ြါသည်။ 

 

ထငသ်လ ို ဖြ််းဆ ်းထ န််းသ ြ််းမခင််းြျာ်းက္ ို ပြ  ွဲ့နယ်အြျာ်းအမြာ်းတွင ်မဖစ်ြွာ်းခွဲ့်ရ က္ာင််း 

ြှတ်တြ််းြျာ်း ရှ ခွဲ့်သည်။ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၁၆ ရက်္ရန ့်တွင ်ရခ ိုငမ်ြည်နယ် ရက္ျာက်္ရတာ်ပြ  ွဲ့နယ်ြှ 

ရွာသာ်းတစ်ဦ်းက္ မြနြ်ာစစသ်ာ်းြျာ်းသည် သူြ၏ခငြ်ွန််းအြါအဝင ်ရွာသာ်း ၁၀ ဦ်း အာ်း 

ဖြ််းဆ ်းခွဲ့်သည်က္ ို ြျက်္မြင ်ကံ္ ရတွွဲ့ ခွဲ့်သည်။ အာခံသည့်် သူြျာ်းအာ်း စစ်သာ်းြျာ်းက္ 

က္နရ်က္ျာက်္မခင််း၊ ရသနတ်မဖင့််ရ ိုက်္နက်ှ္မခင််းြျာ်း မြ လိုြ်ခွဲ့်သည်ဟို သူက္ အမြည်မြညဆ် ိုငရ်ာ 

လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲွဲ့အာ်း ရမြာမြြါသည်။ ထ ိုတြ်ြျာ်းသည် ရခ ိုငမ်ြည်နယ်အတငွ််း 

https://news.yahoo.com/myanmar-army-admits-prisoner-abuse-beating-video-emerges-071602445.html
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ချ  ်းရဖာက်္ြှုြျာ်းအာ်းက္ျ ်းလနွသ်ည်ဟို အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲြှ 

ယခငက်္ ြှတ်တြ််းတငထ်ာ်းသည့်် အြှတ် ၅၅ ရမခမြနတ်ြ်ြဌာနြှ မဖစ်သည်ဟို ဆ ိုသည်။ 

  

“အခိုထ  က္ျွနြ်ရယာက်္ျာ်းနွဲ ့်ြတ်သက်္ပြ ်း ဘာသတင််းြှြရဘူ်း၊ အရြ််းစ တ်ထ ခ ိုက္်ရြါတယ်။” 

ဟို သူက္ရမြာသည်။ 

 

မြနြ်ာစစ်သာ်းြျာ်းသည် အရြ်သာ်းတ ို ့်၏ အ ို်းအ ြ်ြျာ်း ြစစည််းြျာ်းက္ ို သ ြ််းယူ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဖျက်္ဆ ်းမခင််းြျာ်း ြံိုြှနမ်ြ လိုြ်ြံိုရသည်။ ဘိုန််းကက္ ်းရက္ျာင််းြျာ်းတငွဝ်ငရ်ရာက်္တြ်စွွဲပြ ်း 

ယာယ စခန််းြျာ်းအမဖစ ်အသံို်းမြ ရလ့်ရှ ြါသည်။ အလာ်းတြူင ်၂၀၁၉ ခိုနစှ်တငွ ်ရခ ိုငမ်ြည်နယ်နငှ့် ်

ရှြ််းမြည်နယ်ရမြာက္်ြ ိုင််းတငွ ်စစ်သာ်းြျာ်းက္ အရြ်သာ်းြျာ်း၏ ြစစည််းြျာ်းက္ ို ယူငင ်

သံို်းစွွဲမခင််းနငှ့်သ် ြ််းယူမခင််းြျာ်းက္ ို အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲြှ 

ြှတ်တြ််းတငထ်ာ်းသည်။ 

 

စစ်သာ်းြျာ်းက္ ဆန၊် ထင််း၊ ရစာငန်ငှ့်် အဝတ်အစာ်းြျာ်း၊ ြ ိုဘ ိုင််းဖိုန််းြျာ်း၊ စာရွက္်စာတြ််းြျာ်း၊ 

ရရွှလက်္ရက္ာက်္ြျာ်း၊ ဆွွဲကက္  ်းြျာ်းက္ ို ယူငငသ်ွာ်း က္သည်ဟို ရေသခံြျာ်းက္ ရမြာသည်။ 

အ ြ်ရြွ်း  က္က္်ြျာ်း၊ တ ရစဆာနြ်ျာ်းက္ ိုလည််း သတမ်ဖတ်စာ်းရသာက်္မခင််း 

ယူရဆာငသ်ွာ်းမခင််းြျာ်းမြ  လိုြ် က္သည်။ စစ်သာ်းြျာ်းက္ တံခါ်းြျာ်း၊ မြ တင််းရြါက်္ြျာ်းက္ ို 

ချ  ်းဖျက်္ က္ပြ ်း အ ြြ်ျာ်းရှ  ဘိုရာ်းစငြ်ျာ်းက္ ိုလည််း ြျက်္စ ်းရစခွဲ့်သည်။  

 

ရခ ိုငန်ငှ့််ချင််းမြည်နယ်ရှ  ပြ  ွဲ့နယ်အချ  ွဲ့ ြှ ရွာြျာ်းက္ ို ြ ်းရှု  ွဲ့ မခင််း ဖျက်္ဆ ်းမခင််းြျာ်းရှ ခွဲ့်သည်က္ ိုလည််း 

အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲွဲ့က္ ြှတ်တြ််းမြ စိုထာ်းန ိုငခ်ွဲ့်သည်။  

 

တ ိုက်္ြွွဲြျာ်းမဖစ်ြွာ်းခွဲ့်ရသာ ရွာြျာ်းက္ ို ပဂ  ဟ်တိုြှ ရ ိုက္်ယူထာ်းရသာ ရိုြ်ြံိုြျာ်းတွင ်

မြနြ်ာစစ်တြ်အသံို်းမြ ရလ့်ရှ ရသာ နည််းဗျ ဟာြျာ်းအတ ိုင််း ကက္ ်းြာ်းရသာ 

ြ ်းရလာငက်္ျွြ််းြှုြျာ်းရှ ခွဲ့်သည်က္ ို ရတွွဲ့ရသည်။ ယင််းသ ို ့်ရွာြျာ်းက္ ို ြ ်းရှု  ွဲ့ ြှုြျာ်းက္ ို စစ်တြ်နငှ့်် 

ရအရအအဖွွဲွဲ့တ ို ့်က္ တစ်ဘက်္နငှ့်် တစ်ဘက်္ အမြနအ်လှန ်အမြစ်တငခ်ွဲ့် က္သည်။  

 

ြင််းမြာ်းပြ  ွဲ့နယ်အတွင််းရှ  ရက္ျ်းရွာအိုြ်စိုတစစ်ိုတွင ်ြတလ် ၂၉ ရက်္ရန ့်က္ စစ်သာ်းြျာ်းက္ 

အ ြ်၁၀လံို်းခန် ့်နငှ့်် ရက္ျာင််းတစ်ရက္ျာင််းတ ို ့်က္ ို ြ ်းတငရ်ှု  ွဲ့ ခွဲ့် က္ပြ ်း ယင််းမဖစ်စဉ်တွင ်ရွာသာ်းနစှ်ဦ်း 

အသက်္ဆံို်းခွဲ့်သည်ဟို ရနရြ်စွန် ့်ခွာထက်ွ္ရမြ်းလာသူ တစဦ််း က္ မြနရ်မြာမြသည်။ 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1611422019ENGLISH.PDF
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ချင််းမြည်နယ်တွငလ်ည််း ြလက္်ဝပြ  ွဲ့နယ်အတငွ််းရှ  စ နည်င််းဝရက္ျ်းရွာြှ 

နစ်ှလန ်းြါ်းထက်ွ္ရမြ်းတ ြ််းရရှာငရ်နခွဲ့်ရရသာ အသက္် ၄၁ နစှ်အရွယ ်

ရခ ိုငအ်ြျ  ်းသာ်းတစ်ရယာက္က်္ ၄င််း၏ ရွာက္ ို ရြလ ၂၄ ရက်္ရန ့်က္ မြနသ်ွာ်းခွဲ့်ရာ ရွာက္ ို 

စ ်းမြငရ်နရရသာ ရနရာြှ  က္ည့််လျင ်မြာြံိုက္ ိုသာ ရတွွဲ့ ခွဲ့်ရသည်ဟို ဆ ိုြါသည်။  

 

ယခိုအစ ရငခ်ံစာ မြ စိုသည့်် အချ နက်္ာလအတွင််း က္ ိုဗစ-်၁၉ ရ က္ာင့်် ခရ ်းသွာ်းလာြှု 

က္န် ့်သတ်ချက်္ရတွရှ ရနခွဲ့်မခင််းနငှ့်် စစ်ြွွဲြျာ်းမဖစ်ရာရေသသ ို ့် သွာ်းရရာက်္ရနန်ငှ့်် 

ြျက်္မြငသ်က္်ရသြျာ်းက္ ို ရတွွဲ့ဆံိုရြ်းမြန််းရန ်အက္န် ့်အသတ်ြျာ်းရှ ရနမခင််းရ က္ာင့်် 

ရက္ခ  င့််တြ်ရတာ်ရအရအအဖွွဲွဲ့၏ စစ်ရရ်းလှုြ်ရှာ်းြှုြျာ်းနငှ့်် ချ  ်းရဖာက်္ြှုြျာ်းက္ ို 

အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲွဲ့ အရနနငှ့်် ြှတ်တြ််းြမြ စိုန ိုငခ်ွဲ့်ြါ။ သ ို ့်ရာတွင ်

သတင််းအချက်္အလက်္ြျာ်းအရ ရအရအအဖွွဲွဲ့က္လည််း ယခငက်္ အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ 

လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲွဲ့ မြ စိုြှတ်တြ််းတငခ်ွဲ့်ဖူ်းသည့်် ဖ နှ ြ်ရက္်စက်္ ချ  ်းရဖာက်္ြှုြံိုစံြျာ်းက္ ို 

ဆက်္လိုြ်မြ လိုြ်ရနခွဲ့်သည်ဟို ယူဆန ိုငြ်ါသည်။ ယင််းလိုြ်ရြ်ြျာ်းထွဲတွင ်တ ိုက်္ြွွဲြျာ်းအတွင််း 

အရြ်သာ်းြျာ်း၏ အသက္ြ်ျာ်း အနတရာယ်ရှ ရစခွဲ့်မခင််း၊ ရေသခံအရြ်သာ်းြျာ်းက္ ို 

ပခ ြ််းရမခာက်္မခင််းနငှ့်် လအူြျာ်း၏ လွတ်လြ်ခွင့််ြျာ်းက္ ို ချ ြ်ရနာှင ်က္န် ့်သတ်မခင််း၊ 

ဖြ််းဆ ်းမခင််းြျာ်းတ ို ့် ြါဝငြ်ါသည်။  

 

 

“မျကစ် မပမင ်နာ်းမ ကာ်းပဖစက်ိုန် ကတယ”် -  ကြ်လရာဂါလ ်းကာလအတငွ််း 

အငတ်ာနကပ်ဖတလ်တာကခ် ရပခင််း 

 

 

၂၀၁၉ ဇွနလ်တွင ်မြနြ်ာအာဏာြ ိုငြ်ျာ်းက္ ရခ ိုငန်ငှ့်် ချင််းမြည်နယ်အတွင််းရှ  

တ ိုက်္ြွွဲြျာ်းမဖစြ်ွာ်းရနရသာ ပြ  ွဲ့နယ် က္ ို်းခိုတွင ်အငတ်ာနက္်ဆက္်သွယ်ြှုက္ ို 

မဖတ်ရတာက်္ခွဲ့်သည်။ ယင််းပြ  ွဲ့နယ်ြျာ်းြှာ ရခ ိုငမ်ြည်နယအ်တွင််းရှ  ဘ်ူးသ ်းရတာင၊် 

ရက္ျာက်္ရတာ်၊ ရြာငရ်တာ၊ ြင််းမြာ်း၊ ရမြာက်္ဦ်း ၊ ရမြြံို၊ ြိုဏ္ာ်းက္ျွန််းနငှ့်် ရရသ့်ရတာင၊် 

ချင််းမြည်နယအ်တွင််းရှ  ြလက်္ဝတ ို ့် မဖစ် က္သည်။  

 

၂၀၁၉  သဂိုတ်လက္ိုနတ်ွင ်ပြ  ွဲ့နယ် ငါ်းပြ  ွဲ့နယ်တွငအ်ငတ်ာနက္်က္ ို မြနဖွ်င့််ရြ်းခွဲ့်ရသာ်လည််း ၂၀၂၀ 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1604172019ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1604172019ENGLISH.PDF
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ရဖရဖေါ်ဝါရ လတွင ်မြနြ် တ်ခွဲ့်သည်။ ယခိုအစ ရငခ်စံာ ရရ်းသာ်းချ နအ်ထ  

ရြာငရ်တာတစ်ပြ  ွဲ့နယ်ထွဲတငွသ်ာ ြ ိုဘ ိုင််းအငတ်ာနက္်သံို်းစွွဲြှု မြနရ်ခွဲ့်ြါသည်။  

 

ရအရအရခ ိုငတ်ြ်ဖွွဲွဲ့က္ အာဏာြ ိုငြ်ျာ်းအာ်း တ ိုက်္ခ ိုက္်ရန၊် ြ ိုင််းရထာငရ်န၊် အစ ို်းရအရြေါ် 

ြိုန််းတ ်းရနလ် ိုြှုြျာ်း မဖစ်ရြေါ်လာရအာင ်လှုံွဲ့ရဆာ်ရနအ်တကွ္် ြ ိုဘ ိုင််းအငတ်ာနက်္က္ ိုသံို်း၍ 

စ စဉ်ရနမခင််းရ က္ာင့်် အငတ်ာနက်္မဖတ်ရတာက္်ထာ်းရန ်လ ိုအြ်သည်ဟို အစ ို်းရက္ ရမြာခွဲ့်သည်။ 

သ ို ့်ရာတွင ်အငတ်ာနက်္ မဖတရ်တာက်္ထာ်းသည့််အတွက်္ က္ ိုဗစ-်၁၉ နငှ့််ြတ်သက်္သည့်် 

သတင််းအချက်္အလက်္ြျာ်းက္ ိုလည််း ရရှ န ိုငရ်န ်အက္န် ့်အသတ် မဖစရ်စြါသည်။  

 

“ေိုက္ခသည်စခန််းရတွြှာဆ ို က္ ိုဗစ်-၁၉ အရ က္ာင််း သ တွဲ့်သကူ္ နည််းနည််းရလ်းြွဲ ရှ တယ်” ဟို 

က္ယ်ဆယ်ရရ်းလိုြ်သာ်းတစဦ််းက္ အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲွဲ့က္ ို 

ရမြာမြြါသည်။ ဗ ိုင််းရြ်စြ် ို်း၏ အနတရာယ်က္ ို သ ရှ နာ်းလည်သူက္ ငါ်းရာခ ိုငန်ှုန််းရလာက္်ြွဲ 

ရှ န ိုငြ်ည်ဟို ၄င််းက္ ခန် ့်ြှန််းြါသည်။  

 

ြင််းမြာ်းပြ  ွဲ့နယ်ြှ ထကွ္်ရမြ်းလာရသူ တစ်ရယာက္်က္လည််း က္ ိုဗစ-်၁၉ အရ က္ာင််း လရူတွက္ 

ရိုြ်မြငသ် ံက္ာ်း၊ သတင််းစာနငှ့်် တရာ်းြဝငဆ်က်္သယွ်ထာ်းရရသာ ပဂ  ဟ်တိုရိုြ်သလံ ိုင််းြျာ်းြှသာ 

သ ရှ  က္ရသည်ဟို ဆ ိုြါသည်။  

 

“က္ျွနရ်တာ်စ ို်းရ ြ်တာက္ရတာ့် စစ်ြွွဲဆ ိုတာက္ မခံ ထွဲြှာ ေါြြှဟိုတ ်အနာ်းတဝ ိုက်္ြှာ 

သွာ်းရရှာငြ်ိုန််းရနလ ို ့်ရတယ်၊ ဗ ိုင််းရြ်စ်က္ ိုက္ျ ြိုန််းရနလ ို ့် ြရဘူ်းရလ၊ က္ျွနရ်တာ်တ ို ့် ြျက်္စ က္န််း၊ 

နာ်းက္န််း မဖစ်သွာ်းရသလ ိုြွဲ၊ ြင််းမြာ်းြှာ ဘာရတွ မဖစ်ရနသလွဲဆ ိုတာ ဘယသ်ူက္ြှ 

ရမြာမြတာြရှ ဘ်ူး” ဟို သူက္ ရမြာြါသည်။ 

 

မြနြ်ာ စစ်တြ်၏ ဆ ို်းရွာ်းရသာ က္ျ ်းလွနခ်ျ  ်းရဖာက်္ြှုြျာ်း ဆက်္လက်္မဖစ်ြွာ်းရနချ နတ်ငွ ်

မြနြ်ာန ိုငင်ြံ ှအရမခအရနြျာ်းက္ ို န ိုငင်တံက္ာရာဇဝတ်ခံိုရံို်း အ ိုငစ် စ သ ို ့် တငမ်ြြါရန ်

က္ိုလသြဂဂလံိုမခံ ရရ်းရက္ာငစ် အာ်း အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််းသာခွင့််အဖွွဲွဲ့က္ 

ထြ်ြံရတာင််းဆ ိုြါသည်။  

 

“ရလရ က္ာင််းက္တ ိုက္တ်ာရတွ၊ အငတ်ာနက်္ မဖတ်တာရတွက္ အသစ်လိုြ်ရြ်ရတွ 

မဖစ်ချငမ်ဖစ်ြယ်၊ ေါရြြယ့်် အရြ်သာ်းအသက္်ရတွက္ ို လံို်းဝဂရိုြစ ိုက္်တာ၊ လိုြ်ရြ်အတွက်္ 
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ရနာငတ် ြရတာရတွက္ရတာ့် စဉ်ဆက်္ြမြတ်မဖစ်ရနခွဲ့်တာြါ” ဟို နစ်က္ ိုလြ် ဘက္က်္ွယ်လငက်္ 

ရမြာသည်။  

 

“ရက္်စက္်ြှုရတွက္ ရြ်ြသွာ်းဘူ်း၊ တက္ယ်ဆ ို မြနြ်ာ စစ်တြ်ရွဲ ့် ရက္်စက်္ြှုရတွက္ 

ြ ိုပြ ်းရတာ့်ရတာင ်ရှုြ်ရထ်ွးဆန််းမြာ်းလာရသ်းတယ်။ ရြ်ြသွာ်းြွဲ 

အဆက်္ြမြတ်ချ  ်းရဖာက်္ြှုရတွ လိုြ်လာရနတွဲ့် ြံိုစကံ္ အ ိုငစ် စ က္ က္ ိုငတွ်ယ်ဖ ို ့် လ ိုတယဆ် ိုတာ 

ရှင််းရငှ််းလင််းလင််းသ သာြါတယ်။ လံိုမခံ ရရ်းရက္ာငစ် က္ အရရ်းယူရဆာငရွ်က္်တာ 

လိုြ်က္ ိုလိုြ်ရြါြယ်” ဟို သကူ္ ရမြာြါသည်။ 

 

 

 

 
 


