ကန့််သတ်ဖြတ်တတောက်ခံရဖခင််း
ဆက်သွယ်ရရေးကွန်ရက်အတ ေးအဆေးမ ေး၏ အက ေးသက်ရရ က်မမ
ှု ေးကို ရ
ပ်းတပေါင််းထုတ်တေသည်အ
့် ြွဲ့အစည််းမ ော်း

်ထတ
ို ်ရလေ့လ ခြင်ေး

ကန့််သတ်ဖဖတ်ရတာက်ခုံ ဖခင်ုံး
ဆက်သယ်ပရူးကန်ရက်အတ ူးအဆူးမ ူး၏ အက ူးသက်ပရ က်မမ
ှု ူးကု ပဖ ်ထုတ်ပလ့်လ ခြင်ူး

ပူးပပေါင်ူးထုတ်ပေသည့််အဖွဲ့အစည်ူးမ ူး

စာအုပ်ရ ှေ့ဖုုံုံးဓာတ်ပအ
ုုံ ညွှန်ုံး
ပုုံ ၁ (အရပေါ်)

- နုင်ငုံတကာ တ ာုံးရုုံုံး(ICJ) တွင် လူမ ုံးတုုံုံးသတ်ဖဖတ်မှုအာုံး အစီ င်ခုံစာ
တင်သွင်ုံးရနသည်ကု ကူတပ
ူ ရလာင် ဒုကသ
ခ ည်စခန်ုံးမ ရဟ
ု င်ဂ ာ
ရ ွှေ့ရဖပာင်ုံးဒုကသ
ခ ည်မ ာုံး ကကည်ရှုရနကကစဥ်။ ဓာတ်ပုုံ - ခင်ရမာင်

ပုုံ ၂ (ရအာက်)

- အင်တာနက် အသငအ
် တငသ
် ုုံုံးလုို့ နုင်မည် ရတာင်ရပေါ်သုို့တက်၍ ခုင်လူငယ်
မ ာုံး အင်တာနက်သုုံုံးရနကကစဥ်။ ဓာတ်ပုုံ - ရကာင်ုံးဖမတ်နုင(် ရမာင်ရတာ)

ကနူ့သတမြတရတာကခံ မခင်း
ဆက်သွယ်ရရေးကွန်ရက်အတ ေးအဆေးမ ေး၏ အက ေးသက်ရရ က်မှုမ ေးကို ရ

်ထိုတ်ရလေ့လ ခြင်ေး
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ရိဟ
ို ငဂ ာရတွ ဲ့ွဲ ဘဝဟာ အခမွဲတမ်း တ
ိ ရလာငခံရန ခ ်းီ အကနို့အသတရတွနူ့ွဲ မြစတယ။
အာ ကနမာ က ရနာတိဟ
ိုို့ ာ ရမမယာမွဲ ွဲ။
ကိိုယမိခငနိိုငငံထွဲမာရတာင က ရနာတိဟ
ိုို့ ာ ခ ီ်းသွာ်းခွငမ ိဘ်း။
မမနမာအစိို်း က က ရနာတိက
ိုို့ ိို ိတရလာငထာ်းခွဲတယ။
ရိိုဟငဂ ာရတွ ွဲဲ့ ဘဝဟာ အခမွဲတမ်း ိတရလာငခံရန ခ ီ်း အကနို့အသတရတွနွဲူ့ မြစတယ။
ဘင်္ဂလာ်းရဒ ဒိုကခသညစခန်းကိိုရ ာကရတာလည်း
က ရနာတိဟ
ိုို့ ာ ဒိုကခသညရတွမြစလိဆ
ိုို့ ိိုခ ီ်း ဘယကိမ
ို သွာ်းလာလိိုို့မ
သတိက
ိုို့ က ရနာတိက
ိုို့ ိို ထ ခ ်းီ ိတရလာငခွဲ မ နတယ။
ရိိုဟငဂ ာရတွ ွဲဲ့ ဘဝဟာ အခမွဲတမ်း ိတရလာငခံရန ခ ီ်း အကနို့အသတရတွနွဲူ့ မြစတယ။
မမနမာနိိုငငံမာတိုန်းက ရိိုဟငဂ ာရတွ ွဲဲ့ဘဝဆိို်းရတွအရ ကာင်း မြနူ့မာစိို်းလိိုို့
အစိို်း က အငတာနကနွဲူ့ဆကသွယရ ်းလိိုင်းရတွမြတရတာကခွဲတယ။
ရိိုဟငဂ ာရတွ ွဲဲ့ ဘဝဟာ အခမွဲတမ်း ိတရလာငခံရန ခ ီ်း အကနို့အသတရတွနွဲူ့ မြစတယ။
အခိုက ရတာလည်း ဒိုကသ
ခ ညရတွမြစတွဲ က ရနာတိက
ိုို့ ိို
ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း က အငတာနကမြတရတာကထာ်းမ နတယ။
အခိုခ န
ိ ထိလည်း ဆကခ ီ်း မြတရတာကထာ်းဆွဲ ွဲ။
အွနလိိုင်း ညာရ ်းကိို သငယြိိုို့နွဲူ့ ကမဘာကကီ်း ွဲဲ့ သတင်းရတွြတြိိုို့ရတာင
က ရနာတိိုို့မာ အခကအခွဲရတွနွဲူ့ ငဆိင
ို တယ။
ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း က က ရနာတိိုို့ရန ာရတွမာ
အငတာနကမ နရ ်းြိိုို့ ွဲ ရမ ာလင ါတယ။
ဘင်္ဂလာ်းရဒ ရတွက လသာ်းခ င်းစာနာရထာကထာ်းတတသရတွ ွဲဲ့ မိခင ွဲရလ။
ရိိုဟငဂ ာရတွ ွဲဲ့ ဘဝဟာ အခမွဲတမ်း ိတရလာငခံရန ခ ီ်း အကနို့အသတရတွနွဲူ့ မြစတယ။
ကိိုဗစ-၁၉လိိုို့ အမည တွဲ က ရ ာဂါရနာကတစခိုက
ကမဘာတဝမ်းမာ ိတွဲ အိမတံခါ်းရတွဆီ အရ ာကလာခွဲတယ။
ဒါကလည်း က ရနာတိက
ိုို့ ိို တ
ိ ရလာငြိိုို့ ရနာကအရ ကာင်းတစခိုမြစလာတယ။
အခိုထိလည်း ိတရလာငခံရန ဆွဲ ွဲ။
က ရ ာဂါဆိို်းကကီ်း မ နူ့ ွာ်းရနတွဲအခ ိနမာ ွဲ
အမြမဆိင
ို ကလိုန်းမိုနတိိုင်းဝငလာခွဲမ နတယ။
မိုနတိိုင်း ွဲဲ့ရနာကဆကတွွဲအမြစ က ရနာတိဟ
ိုို့ ာ ထ ဆင တ
ိ ရလာငခံ ခ ီ်း
ကမဘာကကီ်းနွဲူ့ အဆကအသွယမြတခံခွဲ တယ။
ဘယရန ာကိို က ရနာတိိုို့နွဲူ့ ဆိိုငတွဲ သတင်းရတွ ိိုို့လိိုို့ မလွဲ?
ဘယသရတွက သတိအ
ိုို့ သကကိိုအ ွဲစန
ွ ို့ခ ီ်း က ရနာတိက
ိုို့ ိို ကယတငမာလွဲ?
ရိိုဟငဂ ာရတွ ွဲဲ့ ဘဝဟာ အခမွဲတမ်း ိတရလာငခံရန ခ ီ်း အကနို့အသတရတွနွဲူ့ မြစတယ။
2

အိို... အလလာ ငမမတ
က ရနာ၊ က မတိိုို့ လသာ်းအာ်းလိုံ်းကိို
ဒီက ရ ာဂါဆိို်းကကီ်းကရန ကယတငခ ီ်း
အ ငမမတစိတရတာရတွွေ့သညအတိိုင်း
ကမဘာရ ေါ်တွင အာ်းလိုံ်းလို ရဆာငနိိုငစွမ်း ိသညကိို
သံသယမ ိဘွဲ သိနာ်းလညနိိုငစွမ်းမ ာ်း ရ ်းသနာ်းရတာမ ါ။
အ ငမမတအရနနွဲူ့ က ရနာ၊ က မတိက
ိုို့ ိို
အနာဂတကာလမာ အခိုလိိုို့ အခ ိနအ ကာကကီ်း ိတရလာငခံ ခ ်းီ
အဆကအသွယမြတရတာကမှုမ ာ်းမကကြုခ
ြုံ ိိုင်းရစြိိုို့ ရမ ာလငမိ ါတယ။
အလလာ ငမမတကိို ရက ်းဇ်းတငလ က ...
ကမဘာတဝမ်းက သတတဝါမ ာ်းအာ်းလိုံ်း ခငိမ်းခ မ်း က ါရစ။1

— Syedul Mostafa
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နိဒါန်း

၂၀၁၂ ခိုနစ

ခိိုငမ ညနယတွငမြစ ွာ်းခွဲရသာ လမ ်းိြု ရ ်း ဋိ ကခမစတငကာ ထိိုရဒသတွင ရနထိိုငရသာ

ရိိုဟငဂ ာလမ ိြု်းမ ာ်း၏ အလွနဆိို်း ွ ာ်းလရသာ အရမခအရနနင တသက၍ နိိုငငံတကာမီဒီယာတွင ဆကတိိုက
ရြာမ လာ ါသည။ အထ်းသမြင ၂၀၁၇ တွင မမနမာတ မရတာမ “နယရမမ င်းလင်းရ ်း စစဆငရ ်း”
ရဆာင ွ ကခွဲ ခ ီ်း မမနမာနိိုငငံမ ရိဟ
ို ငဂ ာလမ ိြု်း အရမမာကအမမာ်း

ာရထာငနငခ က
ီ ာ ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံသိိုို့

ထွကရမ ်းသွာ်းရစခွဲသည အခ ိနမမြစသည။ ထိိုထက ိို၍ လသိ မသိရသာ အခ ကမ ာ်းမာ ညှင်း န်း နိ စက
မခင်း၊

အလွနခ ွေ့ိြု ငွဲစွာအသက ငသနရစမခင်း၊

ရိိုဟငဂ ာနငအမခာ်း ရန

လူ့ဂိုဏသိကခာမွဲရစမခင်း

စသညနည်းလမ်းအမ ိြု်းမ ိြု်းအမ င

ရ ွေ့ရမ ာင်းရနထိိုင ရသာ တိင
ို ်း င်းသာ်း လနည်းစိုမ ာ်းသည မမနမာနိိုငငံအတွင်း

တွင သာမက ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံတွင ိရသာ ကမဘာသကတမ်း အ ညဆိုံ်းမြစသည ဒိုကခသညစခန်းတွငမာ ါ
အလွန ကာမမငစွာ အငတာနကမြတရတာကမခင်း ဦ်းတညခံစာ်းရန သညအရမခအရနမြစသည။ လက ိရခတ
ကာလတွင အငတာနကခ ိတဆကမှု ိမခင်းသည ရနို့စဉဘဝအရမခခံလအ
ိို
ခ ကမ ာ်းအာ်း မ ညမီ နလိအ
ို
ခ ီ်း
အဓိကထိန်းသိမ်းကာကွယ မည လူ့အခွငအရ ်းမ ာ်းမြစရသာ ညာရ ်း၊ အလို အကိိုင၊ က န်းမာရ ်း ရစာင
ရ ာကမှု၊ လွတလ စွာထိုတရြာရမ ာဆိိုခွင နင မနကနရသာ သတင်းအခ ကအလကမ ာ်း လကလမ်းမီနိိုင န
အတွက အရ ်း ါလသည။ ရန

စွနို့ခွာထွကရမ ်း သမ ာ်းနင ဋိ ကခဒဏခံအရမခအရန မ ာ်းတွင ရနထိိုင သ

မ ာ်းအတွက အငတာနကသည အသကရသွ်းရ ကာတစခိုမြစသညဟိုဆိိုလ င မလွွဲနင
ိို ရ ။ သိရ
ိုို့ သာလည်း
ထိိုကွဲသိထ
ိုို့ ိခက
ိို လွယရသာလအို စိုမ ာ်း၏ အသကရသွ်းရ ကာမာ မ ကာခဏဆိိုသလိို မြတရတာကခံရန

ါ

သည။
အငတာနကမြတရတာကမခင်းကိို ရအာက ါအတိိုင်း အဓိ ပါယြွငဆိိုနိိုငသည - “လအို စိုတစစို သိမ
ိုို့ ဟိုတ
ရန ာတစရန ာကိို ဦ်းတညကာ အငတာနက သိမ
ိုို့ ဟိုတ အီလကထရ ာနစ ဆကသွယရ ်းစနစမ ာ်း ည ွ ယ
ခ က ိ ိ အဟနို့အတာ်းမြစရစကာ၊ ထိိုမတဆင ယင်းတိအ
ိုို့ ာ်း လကလမ်းမမီရစမခင်း သိိုို့မဟိုတ ထိရ ာကစွာ
အသိုံ်းမမ ြုနိိုငမခင်းမြစရစ၍ သတင်းအခ ကအလကစီ်းဆင်းမှုအရ ေါ် ထိန်းခ ြု နိိုင နအတွက မြစသည။”
မမနမာအစိို်း မ

ခိိုငနငခ င်းမ ညနယနစရန ာနင ဘင်္ဂလာရဒ အစိို်း မ ရကာစဘဇာ်း (Cox’s Bazar)

ဒိုကခသညစန်းမ ာ်းတွင အမိနို့ရ ်း၍ အငတာနကမြတရတာကရစခွဲမှုသည ထိက
ို ွဲသိိုို့ ဦ်းတည စမတ ထာ်းသည
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ရန ာမ င တွင ရနထိိုင ကရသာသမ ာ်းကိို မထိခက
ိို
ါ။ သိိုို့ရသာ သမိိုင်းအစဉအဆက အနတ ာယ က ရ ာက
လွယ၊ ထိခက
ိို လွယသည လအို စိုမ ာ်းအရ ေါ်ကိိုသာ ြိနိ မှု ဆကလကမြစရ ေါ်ရစ ါသည။1
ဥ မာအာ်းမြငဆိို ရသာ

မမနမာနိိုငငံတွငတစနစရက ာ ကာမမငခွဲ ခ ီမြစရသာ

အငတာနကမြတရတာကမှု

(ကမဘာအ ကာ ညဆို်းံ လက ိမြတရတာကမှုတစခိုလည်းမြစသည) သည ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်း နင
2

ဒဏခံ ခမိြုွေ့နယမ ာ်းတွငရနထိိုငရန ရသာ တိင
ို ်း င်းသာ်းလနည်းစိုမ ာ်းမြစသည
မ ညတွင်းရန

ဋိ ကခ

ခိင
ို ၊ ရိဟ
ို ငဂ ာ နင ခ င်း

စွနခွ
ို့ ာတိမ်းရ ာင သမ ာ်း (IDPs) အရ ေါ်တွငသာ အက ိြု်းသကရ ာကမှု ိ ါသည။ နယစ

တြက ိ ဘင်္ဂလာ်းရဒ တွငလည်း အငတာနက ၁၁လရက ာ ကာ3 မြတရတာကခွဲမှုရ ကာင ၈၆၀၀၀၀ ရက ာ
ခနို့ ိရသာ ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်း
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အရ ေါ် ထိခက
ိို မှု ခ
ိ ွဲသည။ ထိိုကသိ
ွဲ ိုို့ မြတရတာကမှုမ ာ်းအသိုံ်းမ ြုကာ

ဦ်းတည စမတထာ်းသည လအို စိုမ ာ်း၏ ဆကသွယရ ်းနည်းလမ်းမ ာ်းကိို တာ်းဆီ်းလိိုကရသာရ ကာင ၎င်းတိို့ို
၏ အသံမ ာ်း တိတသွာ်းရစခွဲသည။ သိရ
ိုို့ သာ ယခိုထိတင
ိို ထိိုကွဲသိိုို့ရသာရဆာင ွ ကခွဲမှုမ ာ်းရ ကာင ိို၍နကရှိုင်း
ရသာ အက ိြု်းဆကမ ာ်းမြစရ ေါ်ခွဲမှုအရ ေါ် ရလလာမခင်းမ ိရသ်း ါ။

ိို၍အ န
ိ မမငလာရသာ မမနမာနိိုငငံ၏

လကနကကိင
ို ဋိ ကခအရမခအရနနင ကိဗ
ို စက ရ ာဂါအာ်း ရနာကခံထာ်းကာ ယခိုစာတမ်းအရနမြင ယခင
ကာလမ ယခိုထတ
ိ ိိုင ိရနဆွဲမြစရသာ အငတာနကမြတရတာကမှုအရ ေါ် သိုရတသနမ ြုကာ အထ်းသမြင
မမနမာနိိုငငံအတွင်း ိ တိိုင်း င်းသာ်းလနည်းစို IDPs မ ာ်း နင ဘင်္ဂလာ်းရဒ

ိ ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းအရ ေါ်

ဆိို်းက ိြု်းသကရ ာကမှုမ ာ်း မညကွဲသိမိုို့ ြစရ ေါ်ရစခွဲသညကိို အဓိက မီ်းရမာင်းထိို်းမ သွာ်းမညမြစသည။ ၂၀၂၀
ဩဂိုတလအတွင်း

ခိိုင၊ ရိဟ
ို ငဂ ာ၊ ခ င်း IDPs မ ာ်း နင ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကသ
ခ ညမ ာ်း ၁၆ ရယာက 5 ကိို semi-

structured နင qualitative ရမ်းခွန်းမ ာ်း အသိုံ်းမ ြုကာ အငတာဗ ်း ရမ်းခွဲ ါသည။ ယခိုသိုရတသနအာ်းမြင

1

Defined by a diverse set of stakeholders including technologists, policy makers, activists, and others at RightsCon

Brussels in 2016: “No more internet shutdowns! Let’s #KeepItOn,” Access Now, March 30, 2016,
https://www.accessnow.org/no-internet-shutdowns-lets-keepiton/.
2

The Myanmar Ministry of Transport and Communications (MoTC) directed all mobile phone operators in Myanmar,

to temporarily stop mobile internet traffic in nine townships in Rakhine and Chin States on June 21, 2019. As of
August 2020, 2G service has been restored but the restriction is to remain in place until October 31, 2020: “Continued
network restrictions in Myanmar from 1 August 2020,” Telenor Group, https://www.telenor.com/network-restrictionsin-myanmar-1-august-2020/.
3

Internet shutdown in place since September 2019 was lifted after almost a year in late August 2020: Humayun Kabir

Bhuiyan and Syed Samiul, “Govt decides to restore 3G, 4G internet in Rohingya camps,” Dhaka Tribune, August 24,
2020 https://www.dhakatribune.com/bangladesh/rohingya-crisis/2020/08/24/bangladesh-to-lift-rohingya-internet-banvery-soon.
4

“Three Years On: Rohingya Refugee Response Report 2020,” World Vision, August 22, 2020,

https://www.wvi.org/publications/annual-report/world-vision-rohingya-refugee-response/three-years-rohingyarefugee.
5

10 interviews were conducted in Myanmar while 6 interviews were carried out in the Rohingya refugee camps in

Bangladesh.
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မငင်း ယခံခွဲ ရသာ အသံမ ာ်းအတွက ရန ာတစခို

န ည ွ ယခ ီ်း အငတာနကမြတရတာကမှုမ ာ်းရ ကာင

မြစရ ေါ်လာခွဲရသာ ဆိို်း ွ ာ်းလသည အက ိြု်းဆကမ ာ်းကိို ရြာထိုတနိိုင နမြစ ါသည။
ယခိုစာတမ်းအာ်း မမနမာနိိုငငံနင ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံတ၏
ိိုို့
လူ့အခွငအရ ်းဆိင
ို ာအရမခအရနမ ာ်းအရ ေါ်
ခခြုြုံငိုံသိုံ်းသ မှုမ ာ်းနငစတငထာ်းကာ ထိအ
ို ခ ကမ ာ်းအရ ေါ်အရမခခံ၍ အငတာနကမြတရတာကမှု ရဆာင ွ က
ခွဲသည ရနာကခံအရ ကာင်းအ င်းနင ထိိုမတဆငရနာကဆကတွအ
ွဲ က ိြု်းဆကမ ာ်းကိို ခ တ
ိ ဆကတငမ ထာ်း
ါသည။ ထိိုရခါင်းစဉရအာကတွင တ မရတာ၏ ၂၀၁၇ခိုနစတွင ရဆာင ွ ကခွဲရသာ “နယရမမ င်းလင်း
ရ ်းစစဆငရ ်း” ရ ကာင ရိဟ
ို ငဂ ာ ၇၅၀,၀၀၀ ခနို့ ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံသိိုို့ ထွကရမ ်းခွဲ မှု၊
မ ညနယမ ာ်းတွင

ဆကလကမြစ ွာ်းရနရသာ

လကနကကိင
ို ဋိ ကခနင

ခိိုငနင ခ င်း

ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံတင
ွ ိရသာ

ရိိုဟငဂ ာဒိုကခသညစခန်းမ ာ်း၏ အရမခအရနမ ာ်းကိို မီ်းရမာင်းထိို်းမ ထာ်းသည။ ထိရ
ိုို့ နာက ၂၀၁၉ ခိုနစအတွင်း
မမနမာနင ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံမ ာ်းတွင အငတာနကမြတရတာကမှုမ ာ်းရန ာအခ ိြုွေ့တွင ရ ွ ်းခ ယရဆာင ွ ကခွဲ
မခင်း အရ ကာင်း င်းမ ာ်းအရ ေါ် သိုံ်းသ ထာ်းသည။ ထိမ
ို တဆင ဒီဂ စတယအခွငအရ ်းဆိုံ်းရှုံ်းမခင်းသည လူ့
အခွငအရ ်းခ ိြု်းရြာကခံ မခင်းမြစရ ကာင်းတငမ ခ ီ်းရနာက အငတာနကမြတရတာကမခင်းရ ကာင မ ညတွင်း
ရန

စွနို့ခွာတိမ်းရ ာင သမ ာ်းနင ဒိုကခသညမ ာ်းအခွငအရ ်းအရ ေါ် မညကွဲသိိုို့ အဟနို့အတာ်းမြစရစသညကိို

တငမ ထာ်းသည။ ယခိုစာတမ်း၏ အဓိကအစိတအ ိိုင်းမြစရသာ အ ိိုင်း ၄ ရအာကတွင အငတာဗ ်းရမြဆိခ
ို ွဲ
သမ ာ်း၏ အသံမ ာ်းကိို ရြာမ ထာ်းခ ီ်း ထိအ
ို သံမ ာ်းမ တညီရသာအဓိကအရ ကာင်းအ ာမ ာ်းအရ ေါ် သိုံ်းသ
ရဆွ်းရနွ်းထာ်းသည။ ရတွွေ့ ခ
ိ ကမ ာ်းမ ရြာမ သညမာ နိိုငငံ ၂ ခို လိုံ်းတွင အငတာနကမြတရတာကမခင်းရ ကာင
တညီရသာအက ိြု်းသကရ ာကမှုမ ာ်း ိသည။ ယင်းတိမ
ိုို့ ာ ကိိုဗစ-၁၉ နင တသကသည မ ညသူ့က န်းမာရ ်း
သတင်းအခ ကအလကမ ာ်း၊

ညာရ ်း နင သတင်းအမာ်းမ ာ်းမ နို့ရနသည

တဝန်းက ငတွင မနကနရသာ

သတင်းလကလမ်းမီနိိုငမှုစသည အရ ကာင်းအ ာမ ာ်းနင သကဆိင
ို ၍မြစသည။ မတညီရသာ အက ိြု်း သက
ရ ာကမှုမ ာ်းမာ အလို အကိိုင၊ က န်းမာရ ်းရစာငရ ာကမှုလကလမ်းမီမခင်း နင ရို

ိိုင်းဆိိုင ာလိုံခခြုြုံရ ်း

စသည အရ ကာင်းအ ာမ ာ်းမြစသည။ ရနာကဆိုံ်းတွင စာတမ်းအာ်း မမနမာနင ဘင်္ဂလာ်းရဒ
အတွက အဓိက အကကြုြုံမ ြုခ ကမ ာ်းမြင အဆိုံ်းသတထာ်း ါသည။

အင်တ ဗ ေးမ ေးမှ အဓကထွက်ရ ေါ်လ သညေ့် ရြေါင်ေးစဉ်မ ေး
ခမန်မ
ြ စ်ြင်ရသူမ ေးနှငေ့် ဆက်သွယ်ခြင်ေး
ည ရရေး
က န်ေးမ ရရေး
သတင်ေးနှငေ့် အြ က်အလက်အမှ ေးမ ေး
ခ ည်သူူ့က န်ေးမ ရရေး (ကဗ
ို စ်-၁၉)
လိုခြ ရရေးနှငေ့် ဋ ကခ
အလို ်အကင
ို ်
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ဘင်္ဂလ ေးရ ေ့ရှ်

အစိို်း တိိုို့

ယခိုစာတမ်းအာ်း အ

ဘကအြွွဲွေ့အစည်း ၃ြွွေ့ွဲ မြစရသာ အသံအြွွဲွေ့၊ ခငိမ်းခ မ်းရ ်းနင ြွံွေ့ ခြိြု်းရ ်းရ ဲ့ရဆာငအြွွဲွေ့

(PDI – Kintha) နင ရိဟ
ို ငဂ ာလငယအသင်း တိမ
ိုို့ ဟာ်းဗတတကကသိိုလ၏ Cyberlaw Clinic and the
International Human Rights Clinic နင အတ ်းရ ါင်း ရဆာင ွ ကခွဲသည။
အသံအြွွဲွေ့ကိို ၂၀၁၈တွင စတငတညရထာငခွဲသည။ မမနမာနိိုငငံတွင အရမခစိက
ို ကာ လွတလ စွာ ထိုတရြာ
ရမ ာဆိိုခွငအရ ်းအတွက တကကကွစွာ လှု

ာ်းရဆာင ွ ကရနသည အြွွဲွေ့ မြစသည။ အသံအြွွဲွေ့အရနမြင လွတ

လ စွာထိုတရြာရမ ာဆိမ
ို ှု ခ ိြု်းရြာကမှုမ ာ်းကိို မတတမ်းတငမခင်း၊ ဥ ရဒမ ာ်းမ ြုမ ငရမ ာင်းလွဲရ ်းအတွက
စည်းရိုံ်းလှုံွေ့ရဆာမခင်းအမ င နိိုငငံတွင်းနင နိိုငငံတကာတွငလည်း ကမ န
ိ ်းမ ာ်း မ ြုလို လ က ိ ါသည။ ထိိုကသိ
ွဲ ိုို့
လို ရဆာငမခင်းမတဆင မမနမာနိိုငငံအတွင်း လွတလ စွာထိုတရြာရမ ာဆိိုနိိုငမှုအရမခအရန

ိိုတိို်းတကလာ

ရစ နနင အ
ိို ာ်းရကာင်းလာရစ န မ ြုမ ငရမ ာင်းလွဲသငသညမ ာ်းအတွက အရ ်းဆိို ါသည။
ခငိမ်းခ မ်းရ ်းနင ြွံွေ့ ခြိြု်းရ ်းရ ဲ့ရဆာငအြွွဲွေ့ (PDI – Kintha) အြွွဲွေ့အာ်း

ခိိုငမ ညနယတွင်း မြစရ ေါ်ခွဲရသာ

အ ကမ်းြကမှုမ ာ်း အရ ေါ်တိုူ့ံ မ န န အတွက ၂၀၁၃ ခိုနစတွင စတငတညရထာငခွဲသည။ အြွွဲွေ့အရနမြင ခငိမ်း
ခ မ်းရ ်းတညရဆာကမခင်း၊
အာ်းရ ်းမမှငတင

ညာရ ်း နင တိိုင်း င်းသာ်း လူ့အြွွဲွေ့အစည်းမ ာ်း ကာ်း လမှုသဟဇာတမြစမှုကိို

န စသမြင

ည ွ ယကာ ခိိုငမ ညနယအလယ ိိုင်း နင ရမမာက င
ိို ်းရဒသမ ာ်းတွင ရ
ိ သာ

စစရတွ၊ ဘ်းသီ်း ရတာင၊ ရက ာကရတာ နင ရမမာကဦ်းခမိြုွေ့နယမ ာ်းတွင လို ငန်းမ ာ်းရဆာင ွ က ါသည။

Kintha အရနမြင

ဋိ ကခမ ာ်းကိို တွန်းအာ်းရ ်းသည သရဘာထာ်းမ ာ်းရမ ာင်းလာရစမခင်း၊

ရဒသမ ာ်းတွင

လိိုအ ရသာ

လမှုရ ်းဝနရဆာငမှုမ ာ်းရ ်းမခင်း

(Leadership

Development

Program)၊

နင

ဋိ ကခဒဏခံ

ရခါင်းရဆာငမှုြွံွေ့ ခြိြု်းရ ်းအစီအစဉ

ရဒသခံလမှုအသိိုင်းအဝိင
ို ်းနင

ခ ိတဆကရဆာင ွ ကမခင်း

အစီအစဉ (Community Engage-ment Initiative)၊ ရ ါင်းက်းတံတာ်းစီမခ
ံ က (Bridge Project)၊
Culture of Dialogue (“စကာ်းဝိိုင်း”)၊ and New Dreams (“အိမမကသစ”) စသည အစီအစဉမ ာ်းမတဆင
စွမ်း ညမမှငတငမှုမ ာ်း ရဆာင ွ က ါသည။
ရိိုဟငဂ ာလငယအသင်း (“RYA”)သည ဘင်္ဂလာ်းရဒ တွင ိရသာ ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းအာ်းလိုံ်း ါဝငကာ
လှု

ာ်းရနရသာ ကွန ကတစခိုမြစသည။ ၂၀၁၇ခိုနစတွင စစတ ၏ နယရမမ င်းလင်းရ ်းစစဆငရ ်း

ရဆာင ွ ကခ ကမ ာ်းရ ကာင

ခိိုငမ ညနယမ လအလိုံ်းအ င်းလိိုက ထွကခွာခွဲ ခ ီ်းရနာက ကွန ကအရနမြင

လကနကကိင
ို ဋိ ကခနင လထိုအရ ေါ်အ ကမ်းြကလို

မ ာ်းသည တိင
ို ်း င်းသာ်းနင ဘာသာရ ်း လနည်းစို

မ ာ်းအရ ေါ် မညမ ထိခက
ိို မှုမ ာ်း ိရနသညကိို လကရတွွေ့နာ်းလညသရဘာရ ါကလာသည။ RYA အရနမြင
ရိိုဟငဂ ာဒိုကခသည လငယမ ာ်း၏ စွမ်း ညမမှငတငရ ်းမခင်းမြင မမနမာနိိုငငံနင ရိဟ
ို ငဂ ာလူ့အြွွဲွေ့အစည်းတွင
မ ြုမ ငရမ ာင်းလွဲမှုမ ာ်းလို ရဆာင ာတွင အဓိကရန ာမ ါဝငနိိုင န ည ွ ယ ါသည။ RYA အရနမြင လငယ
မ ာ်းသည နိိုငငံရ ်းနငလမှုရ ်းတကကကွလှု

ာ်းမှုမ ာ်းတွင ါဝငနိိုင န နင ၎င်းတိိုို့၏အသံမ ာ်းကိို ရိဟ
ို ငဂ ာ

လူ့အြွွဲွေ့အစည်းအတွင်းတွင ကာ်းနိိုင နအတွက စင်္ကံတစခိုြနတီ်းရ ်း ါသည။ RYA မ ဘဝတ လငယ
ညာရ ်းအစီအစဉမ ာ်း နင လူ့အခွငအရ ်းနင သာတညီမ ိမခင်း စသညရခါင်းစဉမ ာ်း ါဝငရသာ လထိုအရမခ
မ ြုကမ ိန်းမ ာ်းရဆာင ွ ကကာ

ရိိုဟငဂ ာဒိုကသ
ခ ညမ ာ်း၏

အမာခံ ရထာကခံအာ်းရ ်းသမ ာ်းလည်းမြစသည။
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ညာရ ်းဆိိုင ာအခွငအရ ်းနင

တသက၍

မမနမာနိိုငငံ၏ လူ့အခွငအရ ်းအရမခအရန

ရနောက်ြသမင
ို ်ေးရ က င်ေး
ကမဘာအ ည ကာဆိုံ်းနင လက အ
ိ ခန
ိ ထိဆကလကမြစရ ေါ်ရနဆွဲစစ ွွဲအာ်း လကဝယ ိိုကထာ်း ရသာရ ကာင
မမနမာနိိုငငံသည ယခိုအခ န
ိ ထိ ခငိမ်းခ မ်းရ ်းမ နိိုငရသ်း ါ။ ၁၉၆၂ တွင အာဏာသိမ်းခွဲ ခ ီ်းရနာက စစအာဏာ
င အစိို်း အရနမ မမနမာနိိုငငံအာ်း အထီ်းက နစွာမြင ၂၀၁၀ခိုနစအထိ အို ခ ြု ခွဲ ါသည။ 6 ၂၀၁၀တွင
တ မရတာ အရနမြင ၎င်း၏အာဏာကိို စစတ ရထာကခံအာ်းရ ်းရသာ မ ညရထာငစိုကကံခိိုငရ ်းနငြွံွေ့ ခြိြု်း
ရ ်း ါတီ (USDP) ဦ်းရဆာငရသာ အ

သာ်းတစ ိိုင်းအစိို်း အာ်း အာဏာလွဲရ ်းခွဲသည။ ၂၀၁၅ ရ ွ ်းရကာက ွွဲ

အခ ီ်းတွငမ ရဒေါ်ရအာငဆန်းစို ကည၏ အမ ိြု်းသာ်းဒီမိိုကရ စီအြွွဲွေ့ခ ြု (NLD)သည USDP ကိို အမ တအသတ
အနိိုငယခွဲသည။ အ

သာ်းအစိို်း အရနမြင ယခိုအခ ိနတွင အို ခ ြု နိိုငခွဲ ခ ီမြစရသာလည်း စစတ မ ရ ်းဆွွဲ

ခွဲရသာ ၂၀၀၈ အရမခခံဥ ရဒမတဆင စစတ အရနမြင အာဏာဆကလက ဆို ကိိုငထာ်းဆွဲမြစသည။ ဥ မာ
အာ်းမြင ဆိို ရသာ အဓိကဝနကကီ်းဌာနမ ာ်းမြစရသာ ကာကွယရ ်း၊ နယစ ရ ်း ာ နင မ ညထွဲရ ်း စသညတိိုို့
မာ အ

သာ်းအစိို်း ၏ အို ခ ြု မှုရအာကတွငမ ိ ါ။ ၎င်းတိိုို့မာ ကာကွယရ ်းဦ်းစီ်းခ ြု

မင်းရအာငလှိုငထံ

အစီ ငခံ ကာ ၎င်း၏ စီမံခနို့ခွွဲမှုရအာကတွင ိရန ါသည။ လက ိအခ ိနတွင NLD အရနမြင လတရတာတွင
ရန ာအမ ာ်းစို ိိုငဆိင
ို ထာ်းရသာလည်း လတရတာတစခိုစတ
ီ ိိုင်း၏ ၂၅ ာခိိုငနှုန်းသည စစ အ ာ မ
ိ ာ်းအတွက
ရန ာရ ်း သည။ ၂၀၀၈ အရမခခံဥ ရဒအ
ရလ်း ိုံ သိုံ်း ိုံလအ
ိို

အရမခခံဥ ရဒမ ငဆငမှု ရဆာင ွ က န အတွက ရထာကခံမွဲ

ါသည။ ထိိုကွဲသိိုို့ စစတ ၏ ဗီတိိုအာဏာအသိုံ်းမ ြု ိိုငခွငမြင အ

သာ်းအစိို်း ၏

အာဏာကိို အကနို့အသတမ ြုလို ထာ်း ါသည။
မမနမာနိိုငငံသည အရ ဲ့ရတာငအာ တွင တိင
ို ်း င်းသာ်းလမ ိြု်းစိုမ ာ်း စိုရ ါင်းရနထိိုငလ က ခိ ီ်း အမ ာ်းအမ ာ်း
ရသာ လမ ိြု်းစိုမ ာ်း၊ ယဉရက ်းမှုထိုံ်းတမ်းမ ာ်း၊ ဘာသာစကာ်းမ ာ်း နင ကိို်းကွယယိုံ ကညမှုတိိုို့ အတယဥတွွဲရန
ထိိုင ကရသာ နိိုငငံတစခိုမြစ ါသည။ 7 လနည်းစိုအခွငအရ ်းမ ာ်း ကာကွယရ ်းနင လွတလ စွာ

6

Andrew Marshall, “The Slow Thaw of Burma’s Notorious Military Junta,” Time, August 31, 2011,

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2091229,00.html.
7

Nehginpao Kipgen, Myanmar: A Political History (New Delhi: Oxford University Press, 2016), 11,

http://www.oxfordscholarship.com.ezpprod1.hul.harvard.edu/view/10.1093/acprof:oso/9780199466306.001.0001/acprof-9780199466306.
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တညနိိုင

ရ ်း စသညတိမ
ိုို့ ာ ၁၉၄၇ ငလိုံစာခ ြု တွင အဓိက အာမခံရ ်းခွဲရသာ အခ ကမ ာ်းမြစသည။ မမနမာနိိုငငံ၏
လွတလ ရ ်းရခါင်းရဆာငတစဦ်းမြစသည ဗိိုလခ ြု ရအာငဆန်းမ စတငကာ အဆိိုမ ြုခွဲရသာ

ငလိုစ
ံ ာခ ြု

သည မမနမာနိိုငငံအရနမြင ြယဒ ယ ဒီမက
ိို
ကတစ နိိုငငံ ထရထာငနိိုင နအတွက အဓိကအရမခခံအိုတမမစ
မြစသည။ သိရ
ိုို့ သာလည်း ငလိုံ၏ ရမ ာမန်းခ ကမ ာ်း အမ ညအဝ အရကာငအထညရြာနိိုငမခင်း မ ိရသ်းခင
အခ ိနတွင ဗိိုလခ ြု ရအာငဆန်းနငတကွ ၎င်း၏ ကာ်းကာလအစိို်း အြွွဲွေ့ဝငမ ာ်းမာ ၁၉၄၇ ခိုနစတွင လို ကကံခံ
ခွဲ သည။ 8 ထိိုအခ ိနမစ၍ နိိုငငံအတွင်း ိ မတ ကွွဲမ ာ်းမှုမ ာ်းကိို လကခံမညအစာ်း တိိုင်း င်းသာ်း အခ င်းခ င်း
ကာ်း ဋိ ကခကိို စစတ အရနမြင ၎င်း၏ အာဏာ ဆကလကတညခမွဲနိိုင နအတွက အသိုံ်းခ ခွဲသည။9
စစတ ၏ ၁၉၈၂ မမနမာနိိုငငံသာ်းဥ ရဒရအာကတွင မ ညသလထိုအာ်း အဓိကလမ ိြု်းစို အို စို ၈ အို စိုခက
ွွဲ ာ
တိိုင်း င်းသာ်း (“ရမမကကီ်း၏သာ်းမ ာ်း”) ဟို ရခေါ်ဆိိုခသည
ွဲ
။ ထိိုမတဆင “တိင
ို ်း င်းသာ်း လမ ိြု်းစို”ရ ါင်း ၁၃၅ စို
အထိ ထ မံအို စိုခလ
ွွဲ က
ိို သည။ 10 ဗမာလမ ိြု်းမ ာ်းအရနမြင နိိုငငံလဦ်းရ ၏ ၇၀ ာခိိုငနှုန်းအထိ ိကာ ကခ င၊
က ငနီ၊ က င၊ ခ င်း၊ မွန၊ ခိိုငနင မ်း စသည အမခာ်းတိင
ို ်း င်းသာ်းလမ ိြု်းမ ာ်းမြင ါဝငြွွဲွေ့စည်းထာ်းသည။11
ရိိုဟငဂ ာလမ ိြု်းမ ာ်းကိို ထိတ
ို
ာ်းဝငစာ င်းတွင ထညသွင်းထာ်းမခင်းမ က
ိ ာ အစိို်း အရနမြင ၎င်းတိအ
ိုို့ ာ်း
တ ာ်းဝင နိိုငငံသာ်းမ ာ်းအမြစ အသိအမတမ ြုထာ်းမခင်းမ ိ ါ။12
တ မရတာအရနမြင

တိင
ို ်း င်းသာ်းလနည်းစိုအရ ်းကိို

လစလ ရှုကာ

ဗမာလမ ်းိြု ကကီ်းဝါဒလမ်းမိို်းမှုအာ်း

မ ညသူ့အရ ်း၊ နိိုငငံရ ်း နင ယဉရက ်းမှု ကဏ္ဍအာ်းလိုံ်းတွင စနစတက ထညသွင်းတညရဆာကထာ်းသည။13
လွတလ စွာ

တညနိိုင န နင ကိိုယ ကမမာကိိုယြနတီ်းနိိုင နအတွက တိိုင်း င်းသာ်းလကနကကိင
ို အြွွဲွေ့

အစည်းမ ာ်း (EAOs) မ ာ်းအရနမြင ရတာလနရ ်းဆငနွလ
ွဲ ာ ကသည။ ၎င်းတိိုို့သည နိင
ို ငံ၏ ရဒသအရမမာက
အမမာ်းတွင က
ိ ာ အရနာကဘကတွင ခိိုငနင ခ င်းမ ညနယ၊ ရမမာက ိိုင်းတွင မ်းနငကခ ငမ ညနယ စသည
ရဒသမ ာ်း အ ါအဝငမြစသည။ တ မရတာအရနမြင ထိက
ို ွဲသိိုို့ အတွင်းမတိင
ို ်း င်းသာ်းအငအာ်းစိုမ ာ်းရ ကာင
မမနမာနိိုငငံ ခ ိြုကွွဲသွာ်းရစမည အနတ ာယမ ကာကွယရနသည သ ရ
ွဲ ကာင်းမ ာ်းအမြစ ၎င်းတိိုို့ဘာသာ ြ
ံ န ံခါ
ိုံရြာရလ ိသည။14
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9

ိုံ ၃ -

ခိိုငအမ ်းိြု သမီ်းမ ာ်း၊ အမ ်းိြု သာ်းငယတစဦ်းနင ဘိုန်းကကီ်းတိိုို့သည အငတာနကရကာင်းရကာင်း အသိုံ်း
မ ြုနိိုငသည ရမမာကဦ်းခမိြုွေ့တစရန ာတွင မိိုဘိိုင်းအငတာနကမ ာ်း လာရ ာကအသိုံ်းမ ြုရနစဥ။
ဓာတ ိုံ - ရကာင်းမမတနိိုင(ရမာငရတာ)

အမနတကယတွငရတာ အတိတကာလမစတငကာ ယခိုထိတိိုင တ မရတာမ ၎င်းမ အာဏာခ ြု ကိိုငထာ်းမခင်း
ကိို

စိနရခေါ်ရနရသာ တိိုင်း င်းသာ်းလကနကကိိုငအြွွဲွေ့အစည်းမ ာ်းအရ ေါ်

စစဆငရ ်းမ ာ်းရဆာင ွ ကကာ

အမ တရခ မှုန်းရနမခင်းသာမြစသည။ တိိုင်း င်းသာ်းလကနကကိင
ို အြွွေ့ွဲ အစည်းမ ာ်းအစ အတိိုကအခံ နိိုငငံရ ်း
သမာ်းမ ာ်း၊ ဆနဒမ မ ညသမ ာ်း နင လူ့အခွငအရ ်းကာကွယရစာငရ ာကသမ ာ်းအ ါအဝင မညသည ဆနို့က င
မှု

စ
ိုံ ံမြစရန ါရစ အနတ ာယဟိုသတမတကာ ရခ မှုန်းရလ ိသည။ နိိုငငံ၏ လူ့အခွငအရ ်း မတတမ်းသည

လည်း တ မရတာမ စနစအာ်းမြငမတ ာ်းြိနိ မခင်းနင ဆိို်း ွ ာ်းလရသာ လူ့အခွငအရ ်း ခ ိြု်းရြာကမခင်းမ ာ်းမြင
မ ညနကစွန်းထင်းရနခွဲသည။ မမနမာနိိုငငံတွင်း ထိက
ို ွဲသိိုို့ က ်းလွနခွဲမှုမ ာ်းသည မ ညသူ့အရ ်း၊ နိိုငငံရ ်း၊
စီ်း ွာ်းရ ်း၊ လမှုရ ်း၊ ယဉရက ်းမှု စသည ကဏ္ဍမ ာ်းနင ဆကစ သည လူ့အခွငအရ ်းအာ်းလိုံ်းအရ ေါ် အက ိြု်း
သကရ ာကမှု ိသည။ ဥ မာအာ်းမြင အလွနမ င်းထနသည အငအာ်းအသိုံ်းမ ြုမခင်း၊ တ ာ်းဥ ရဒရဘာင
မ င လသတမခင်း၊ အစရြ ာကမခင်း၊ လိင င
ိို ်းဆိိုင ာ အ ကမ်းြကမခင်း၊ ညင်း န်းနိ စကမခင်း၊ တ ာ်း
လကလွတထိန်းသိမ်းမခင်း၊ အတင်းအက အလို ခိိုင်းရစမခင်း၊ ရမမသိမ်းမခင်း၊ မ ညတွင်းရန

စွနို့ခွာ ရ ွေ့

ရမ ာင်း မခင်း နင တိိုင်း င်းသာ်းနင ဘာသာရ ်းလနည်းစိုဝငမ ာ်းကိို အစိုလက
ိို အခ ြုလ
ြုံ ိိုကြယ ာ်းမခင်း စသည
တိိုို့ ါဝငသည။

10

နိိုငငံတကာအသိိုင်းအဝိိုင်းမ ၁၉၉၀ ခိုနစမ ာ်းတွင မမနမာနိိုငငံအရ ေါ်

ိတဆိမ
ိုို့ မ
ှု ာ်းမြင တိုံူ့ မ န၍ ကိုလသမဂဂ

အရထွရထွညီလာခံမဆိုံ်းမြတခ ကမ ာ်းခ မတကာ 15 မမနမာနိင
ို ငံအတွက လူ့အခွငအရ ်းအထ်း ကိိုယစာ်းလယ
ခနို့အ ခွဲသည။16 ထိိုအခ ိနမစတင၍ အထ်းကိယ
ို စာ်းလယ ၆ဦ်းမ တာဝနအဆကဆက ယခွဲကာ လက ိတာဝန
ယထာ်းရသာ Tom Andrews သညလည်း မမနမာနိိုငငံအတွင်း အလွနဆိို်း ွ ာ်း က ယမ နို့စွာမြစရ ေါ်ရနရသာ
လူ့အခွငအရ ်းခ ိြု်းရြာကမှုမ ာ်းကိို မီ်းရမာင်းထိို်းမ ခွဲ ါသည။ ထိအ
ိုို့ မ င ၎င်းမ ယခိုထိတင
ိို ဒဏခတ အရ ်းယ
မခင်းမ ိရသ်းရသာ လသာ်းမ ်းိြု နွယတစခိုလိုံ်းကိထ
ို ိခက
ိို ရစသည

ာဇဝတမှုမ ာ်း၊ စစ ဆ
ွွဲ ိိုင ာ ာဇဝတမှု နင

ရိိုဟငဂ ာမ ာ်းအာ်း လမ ိြု်းတိုံ်းသတမြတမှု စသည လူ့အခွငအရ ်းဆိိုင ာ က ်းလွနမှုမ ာ်းကိို ါ ရထာကမ ခွဲ
သည။17

ရိုဟင်င်္ လူနည်ေးစိုမ ေး

တ မရတာ၏

နိ ကွ ခံ သည

တိိုင်း င်းသာ်းလနည်းစိုမ ာ်းအာ်းလိုံ်းကိို ကညလ င

မညသညအို စိုကမ

ရိိုဟငဂ ာမ ာ်းကွဲသိိုို့ အလွနတ ာမိုန်းတီ်းခံ ကာ အ ကမ်းြကနိ စကမခင်းခံ မည မဟိုတ ါ။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ
နယစ နင ထိစ ရနရသာ ခိိုငမ ညနယရမမာက ိိုင်း ိ ရိဟ
ို ငဂ ာ - မွတစလငတိိုင်း င်းသာ်းလနည်းစို - သည
“ကမဘာရ ေါ်တွင ညှင်း န်းနိ စကခံ ဆိုံ်း လနည်းစိုတစစို” ဟို ကိုလသမဂဂမ ရြာမ ခွဲသည။18 အမခာ်း မညသည
ရန ာမအရမခမခ ဘွဲ မ ိြု်းရိို်းစဉဆကအလိက
ို ရိိုဟငဂ ာလမ ိြု်းမ ာ်းအရနမြင မမနမာနိိုငငံထွဲတွငသာ ရနထိင
ို ခွဲ
ရသာလည်း တ မရတာ၏အမမငတွင ရိဟ
ို ငဂ ာတိသ
ိုို့ ည အခမွဲတရစ “ရဒါင်းမ ာ်း ကာ်းတွငရနထိင
ို ၍ မညသည
အခါမ ရဒါင်း မမြစလာနိိုငရသာ က ီ်းကန်းမ ာ်း”ဟ၍ အမမင သ
ိ ည။19 ရိိုဟငဂ ာဟို လမ ိြု်းနာမညတ မခင်း ကိို
တ မရတာမ မငင်း ယကာ ၎င်းတိအ
ိုို့ ာ်း “တ ာ်းမဝင ဘင်္ဂလီ ရ ွေ့ရမ ာင်းရနထိိုငသမ ာ်း” နင “အမခာ်းနိိုငငံမ
က ်းရက ာသမ ာ်း” ဟ၍ သတမတသည။20
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တစခ န
ိ အခါက မမနမာလူ့အြွွဲွေ့အစည်းတွင အမ ညအဝ ါဝငနိိုငခွဲရသာလည်း ရိိုဟငဂ ာမ ာ်းအရနမြင ၇၀ ခိုနစ
ရနာင်း ိိုင်းမစတငကာ ၎င်းတိိုို့၏ နိိုငငံသာ်းအခွငအရ ်းမ ာ်း တမြည်းမြည်းရ ာကဆိုံ်းလာ ကာ ၁၉၈၂
နိိုငငံသာ်း ဥ ရဒမြင လိုံ်းဝဆို်းံ ရှု်းံ သွာ်းခွဲ သည။ နိိုငငံသာ်းမြစတညမှုမ ရ
ိ တာသညရနာက ိိုင်းတွင နိိုငငံမွဲ
ရိိုဟငဂ ာမ ာ်း အရနမြင စနစတက ခွွဲမခာ်းဆကခံမခင်းခံ ကာ ၎င်းတိိုို့၏ လွတလ စွာသွာ်းလာခွင၊ ထိမ်းမမာ်း
လကထ

ိိုငခွင၊ ညာရ ်းနင က န်းမာရ ်း ဝနရဆာငမှုလကလမ်းမီနိိုငမှုမ ာ်းစသညတိိုို့တွင အလွနကနို့သတ

ခံလာ သည။ ယခိုကသိ
ွဲ ိုို့ အလွနဆိို်း ွ ာ်းရသာ လမ ိြု်းရ ်းခွမွဲ ခာ်းမှု ိုံစံ အရမခအရနမ ာ်းရ ကာင ၁၉၈၀ ခိုနစမ ာ်း၊
၁၉၉၀ ခိုနစမ ာ်း နင ၂၀၀၀ခိုနစ အရစာ ိိုင်းကာလမ ာ်းတွင ရိဟ
ို ငဂ ာ “ရလလသာ်းမ ာ်း” ဟို ရမ ာစမတ
မ ြု သညအထိ အိမနီ်းခ င်းနိိုငငံမ ာ်းမြစသည မရလ်း ာ်း၊ ထိိုင်းနိိုငငံ စသညရန ာမ ာ်းသိိုို့ အလွနအနတ ာယမ ာ်း
သည ခ ီ်းမ ာ်းထွကခွာသွာ်းနိိုင န တွန်းအာ်းမြစရစခွဲသည။ က နခွဲသည လအို စိုမာ အမခာ်း
သာ်းမ ာ်းနင

ခိင
ို မ ညနယအတွင်း၌ ကနို့သတခံ က

ခိိုငတိင
ို ်း င်း

ါသည။ ထိက
ို ွဲသိိုို့ အလွနြိနိ ခံထာ်း သည တိိုင်း င်း

သာ်းလနည်းစို နစစိုမာ မမနမာနိိုငငံ၏ အဆင်း ဆ
ွဲ ိုံ်းမ ညနယတစခိုတွင ခကခွဲစွာ ငသနစွာ

တညရန

ါသည။
၂၀၁၂ ခိုနစတွင ခိိုငအမ ိြု်းသမီ်း မသီတာရထွ်းအာ်း ရိဟ
ို ငဂ ာအမ ိြု်းသာ်း ၃ဦ်းမ အဓမမမ ြုက ငကာ သတမြတ
သညဟို စွ စွခ
ွဲ ံ ခ ီ်းရနာက
သည။

ခိိုငနငရိဟ
ို ငဂ ာအသိိုင်းအဝိိုင်း နစခို ကာ်း အ ကမ်းြကမှုမ ာ်း မြစရ ေါ်လာခွဲ

ထမအကကိမ အ ကမ်းြကမှုလှိုင်းလိုံ်းကကီ်းသည ၂၀၁၂ ခိုနစ ဩဂိုတလအထိ ကာမမငကာ ဒိုတယ
ိ

အကကိမ အဓိကရိုဏ်းမ ာ်းသည ၂၀၁၂ ခိုနစ ရအာကတိဘ
ို ာလတွင ထ မံမြစ ွာ်းခွဲသည။ ရနာကဆိုံ်း အကကိမ
အ ကမ်းြကမှုမြစခွဲသညမာ ၂၀၁၃ခိုနစတွင မြစသည။ ထိိုအဓိကရိုဏ်းမ ာ်းရ ကာင ခမိြုွေ့နယ ၁၂ ခမိြုွေ့နယ နင
ရိိုဟငဂ ာ၊ ခိိုင၊ ကမာန စသည တိိုင်း င်းသာ်းအို စို သိုံ်းအို စိုကိို ထိခိိုကမှုမြစရစခွဲ ါသည။ 21 ကိုလသမဂဂ၏
ခနို့မန်းခ ကအ

ထိအ
ို ဓိကရိုဏ်းမ ာ်းရ ကာင လဦ်းရ

၁၄၀၀၀၀ ခနို့မာ ထွကရမ ်းတိမ်းရ ာငခွဲ သည။

ထိိုကွဲသိိုို့ တိမ်းရ ာင ရသာ လမ ာ်း၏ ၉၅ ာခိိုငနှုန်းသည ရိဟ
ို ငဂ ာမ ာ်းမြစကာ
စခန်းမ ာ်းတွင ခိိုလှုံ က သည။

ခိိုငမ ညနယ ိ IDP

22

၂၀၁၂-၂၀၁၃အတွင်းမြစခွဲရသာအ ကမ်းြကမှုသည အလွနဆိို်း ွ ာ်းလရသာလည်း ၂၀၁၇ ရ ာကရသာအခါ
ခိိုငမ ညနယ ရမမာက ိိုင်း ိ ရိိုဟငဂ ာ ွ ာမ ာ်း ာနငခ ြ
ီ ကဆီ်းခံ ၍ ရိဟ
ို ငဂ ာ အရယာက ၇၅၀,၀၀၀ ခနို့ကိို
ဘင်္ဂလာ်းရဒ သိိုို့ ထွကရမ ်းရစခွဲသည တ မရတာ၏ နယရမမ င်းလင်းရ ်းစစဆငရ ်းနင ယဉလိက
ို လ င
အာ်းရြ ာရန ါရသ်းသည။ နယစ

ွဲစခန်း ၃၀ စီစဉတက တိိုကခိက
ို ခွဲ ကာ လ၁၂ဦ်းအသကဆိုံ်းရှုံ်းခွဲ ခ ီ်းရနာက

စစတ မ အာ ကနရိိုဟငဂ ာကယတငရ ်းတ (ARSA) နင “အ ကမ်းြကမှုတင
ွ

ါဝင တသကသမ ာ်း”ကိို

တိိုကထိုတမခင်းသာမြစသညဟို ထိုတမ နခွဲသည။23

21

The Kaman are another Muslim community in Rakhine, who unlike the Rohingya, are citizens under 1982

Citizenship Law.
22

“Area based programming: UNDP in Rakhine,” United Nations Development Programme,

http://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/area-based-programming/rakhine.html.
23

Wa Lone and Shoon Naing, “At least 71 killed in Myanmar as Rohingya insurgents stage major attack,” Reuters,

August 25, 2017, https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/at-least-71-killed-in-myanmar-as-rohingyainsurgents-stage-major-attack-idUSKCN1B507K.
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ရိိုဟငဂ ာအရ ်းအခင်းအမ င

ကခ ငနင မ်းမ ညနယတိတ
ိုို့ ွင

ဆကလကမြစရ ေါ်ရနရသာ

လကနကကိိုင

ဋိ ကခမ ာ်းရ ကာင ကိုလသမဂဂအခ ကအလက ာရြွရ ်းမစ ငအြွွဲွေ့ (FFM)ကိို ြွွဲွေ့စည်းခွဲ ခ ီ်း ၎င်း၏ အစီ င
ခံစာတွင အသက ငက န စသ ရိဟ
ို ငဂ ာမ ာ်း၏ အလွနဆိို်း ွ ာ်းလသည အမြစအ ကမ ာ်း ရြာမ နိိုငခွဲ
သည။24 အမခာ်းတိိုင်း င်းသာ်းရဒသမ ာ်း ိမ ညသမ ာ်းအရ ေါ် ဆယစိုနစရ ါင်းမ ာ်းစွာ ဆငနခ
ွဲ ွဲသည စစဆငရ ်း
ိုံစံနင ဆငတသည အလွန ကစက ကမ်း ကြုတသည တ မရတာ၏ စစဆငရ ်းမ ာ်းကိို ထိိုအြွွေ့ွဲ မ ရြာထိုတခွဲ
သည။ သာမနအ

သာ်းမ ညသမ ာ်းကိို မခွွဲမခာ်းဘွဲ စမတထာ်းကာ သတမြတမခင်း၊ လိင ိိုင်းဆိိုင ာ အ ကမ်း

ြကမှုမ ာ်းကိို က ယမ နို့စွာက ်းလွနမခင်း၊ လူ့ဂိုဏသိကခာခ ်းိြု နိမကာ လမ ိြု်းရ ်းခွွဲမခာ်းရသာ အသိုံ်းအနှုန်းမ ာ်း
သိုံ်းစွွဲမခင်း နင စစတ ၏ လို

မ ာ်းအာ်း အရ ်းယမှုလိုံ်းဝမ ိမခင်း စသညတိိုို့ ါဝငသည။ FFM မ

၎င်း၏ရတွွေ့ ိခ ကမ ာ်းကိို ဩဂိုတလ ၂၀၁၈ခိုနစ တွင တငမ ခွဲ ခ ီ်း တ မရတာမ အကကီ်းတန်းအ ာ ိမ ာ်းအာ်း
စိုံစမ်းစစရဆ်းကာ

၎င်းတိအ
ိုို့ ာ်း

လမ ိြု်းတိုံ်းသတမြတမှု၊

လသာ်းမ ိြု်းနွယတစခိုလိုံ်းကိို

ထိခက
ိို ရစသည

ာဇဝတမှုမ ာ်း နင စစ ဆ
ွွဲ ိိုင ာ ာဇဝတမှုမ ာ်း အတွကအရ ်းယနိိုင န အကကြုြုံမ ြုခသည
ွဲ
။ FFM ၏ လို
25

ိိုင

ခွင စကတငဘာလ ၂၀၁၉ခိုနစတွင ကိုနဆို်းံ ခွဲ ခ ီ်းရနာက င
ိို ်း ကိုလသမဂဂ လူ့အခွငအရ ်းရကာငစီမ သကရသ
အရထာကအထာ်းမ ာ်းကိို ဆကလကမ ြုစိုထန
ိ ်းသိမ်းနိိုင န ည ွ ယကာ မမနမာနိိုငငံအတွက လွတလ ရသာ
စိုံစမ်းစစရဆ်းရ ်းယနတယာ်း(IIMM)ကိို တညရထာငခွဲသည။ ထိိုို့ရနာက နိိုဝငဘာ ၂၀၁၉တွင အမ ညမ ညဆိိုင
ာ

ာဇဝတမှုတ ာ်းရိုံ်း (ICC) ၏ တ ာ်းလိိုရ ဲ့ရနို့ရိုံ်းမ ရိဟ
ို ငဂ ာမ ာ်းကိို မမနမာနိိုငငံမ ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံသိိုို့

အတင်းအက
သည။

26

နငထိုတခွဲသညဟရသာ စွ စွွဲခ ကကိို စိုံစမ်းစစရဆ်းရ ်းရဆာင ွ က န အမှုစတငြွငခွဲ

ထိိုတစလတည်းတွင ဂမဘီယာနိိုငငံမ မမနမာနိိုငငံအာ်း လမ ိြု်းတိုံ်းသတမြတမှု တာ်းဆီ်းရ ်းဆိင
ို

ာနိိုငငံတကာ သရဘာတစာခ ြု ၏ ကတိကဝတမ ာ်းကိို ခ ်းိြု ရြာကသညဟိုဆက
ိို ာ အမ ညမ ညဆိိုင ာ
တ ာ်းရိုံ်း (ICJ) တွင တ ာ်းစွဆ
ွဲ ိိုခွဲသည။

လက်ရှအရခြအရန

နိိုငငံတကာတာဝနယမှု၊ တာဝနခံမှုအ ိိုင်းတွင တိို်းတကမှုမ ာ်း ိခွဲရသာလည်း မမနမာနိိုငငံ၌တွငမ စစတ အာ်း
တာ်းဆီ်းနိိုငမခင်းမ ိရသ်းကာ

လကနကကိိုင ဋိ ကခကလ
ိို ည်း

ခိိုငမ ညနယတွင တ မရတာနင

တနို့နိိုငမခင်းမ ိ ါ။

၂၀၁၈မစတငကာ

ခိိုငတိင
ို ်း င်းသာ်းလကနကကိင
ို အြွွဲွေ့အစည်းမြစသည

(AA) နစဘက ကာ်း တိက
ို
ွွဲမ ာ်းနင အ ကမ်းြကလို

ကခိြုငတ ရတာ

မ ာ်း မ
ိို ာ်းလာ ါသည။27 ခိင
ို ၊ ခ င်း နင က န စရသာ

24

United Nations Human Rights Council, “Myanmar: Tatmadaw leaders.”

25

United Nations Human Rights Council, “Myanmar: Tatmadaw leaders.”

26

Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on opening a Preliminary Examination concerning the alleged

deportation of the Rohingya people from Myanmar to Bangladesh,” International Criminal Court, September 18, 2018,
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180918-otp-stat-Rohingya.
27

International Criminal Court, “Statement of ICC Prosecutor.”
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ရိိုဟငဂ ာ

အ

သာ်းမ ညသမ ာ်းသည

ကာ်းညှ ရန ကသည။

ထိိုနစြွွဲွေ့ ကာ်း

တိိုက ွွဲမ ာ်းနင

တနမ နစစဆငရ ်းမ ာ်း ကာ်းတွင

ခိိုငမ ညနယ၏ ခမိြုွေ့နယ ၉ ခမိြုွေ့နယမြစရသာ ဘ်းသီ်းရတာင၊ ရက ာကရတာ၊

ရမာင်းရတာ၊ မင်းမ ာ်း၊ ရမမာကဦ်း၊ ရမမ ိုံ၊ ရ ါကရတာ၊

ိုဏ္ာ်းကျွန်း၊

ရသရတာင နင ခ င်းမ ညနယ ိ

လကဝခမိြုွေ့နယတွင ရန ာအနံအမ ာ်း တိက
ို
ွွဲမ ာ်းမြစ ွာ်းရနသည။ တ မရတာနင ရအရအ ကာ်း တိိုက ွွဲမ ာ်း
ရ ကာင ရန
သာမနအ

စွနို့ခွာ ထွကရမ ်း သ ထ တိို်း လဦ်းရ ၂၀၀,၀၀၀ ခနို့ ိလာခွဲခ ီမြစသည။28
သာ်းမ ညသမ ာ်း ဒဏ ာ မခင်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ ရမမမမှြု မိိုင်း နင လကနကကကီ်းမ ာ်းမြင

စခတမခင်း

ရ ကာင ရသဆိုံ်း မခင်း စသည သတင်းမ ာ်းသည ခိိုင ဋိ ကခအတွင်း အလွနမ ာ်းမ ာ်းလာခွဲသည။ ကိုလသမဂဂ
လူ့အခွငအရ ်းဆိိုင ာမဟာမင်းကကီ်းရိုံ်းမ မမနမာစစတ အရနမြင ရအရအအာ်း ရလရ ကာင်းမ တိိုကခိိုကမှုမ ာ်း
မ ြုလို ခွဲသညဟို သတင်းထိုတမ နခွဲသည။ အ
ထိ တိက
ို ရတွွေ့မှုမ ာ်းရ ကာင ရက ာင်းမ ာ်း၊ အိမမ ာ်း

သာ်းမ ညသမ ာ်း ရ
ိ သာ ရန ာမ ာ်းတွင ၎င်းတိိုို့ နစြွွဲွေ့
ကစီ်းခွဲ သည။ အနည်းဆိုံ်း လရ ါင်း ၃၀၀ အသက

ရသဆိုံ်းခွဲ ကာ (၄၂ဦ်းမာ အသက ၁၈နစရအာကမြစသည) ၆၄၀ဦ်း ဒဏ ာ
အရမခအရနတွင ထိထ
ို က င လဦ်းရ
ခိိုငမ ညနယတွင

ခ
ိ ွဲသည။29 သိိုို့ရသာ လကရတွွေ့

မ
ိို ာ်းနိိုင ါသည။30

ဋိ ကခအ ိနမ င်းလာသညနငအမ လသာ်းမခင်းစာနာရထာကထာ်းမှုဆိိုင ာ အကအညီ

လိိုအ မှုမာလည်း တ ိနထိို်းမမငတကလာခွဲသည။ သိရ
ိုို့ သာလည်း ဇနနဝါ ီ ၂၀၁၉ မ စတငကာ မမနမာနိိုငငံ
အစိို်း မ ကနို့သတမှုမ ာ်းမ ြုလို ကာ လသာ်းမခင်းစာနာရထာကထာ်းမှုအကအညီမ ာ်းကိို မြတရတာကခွဲသညဟို
ကိုလသမဂဂလသာ်းခ င်းစာနာရထာကထာ်းမှုရ ်း ာ

ညှိနင
ှို ်းရ ်းရိုံ်းမ

သတင်းထိုတမ နခွဲသည။

ထိရ
ိုို့ ကာင

ဋိ ကခဒဏခံ ခမိြုွေ့နယမ ာ်း ိမ ညသမ ာ်းမာ အလွနဆိို်း ွ ာ်းသညအက ိြု်းဆကမ ာ်း ခံစာ်း ကသည။31 ကိဗ
ို စက
ရ ာဂါစတငမြစ ွာ်းခ ီ်း ရနာက င
ိို ်းတွင တိက
ို ခိက
ို ရန ကရသာ တစကမဘာလိုံ်း စ
ိ စ ွွဲမ ာ်း

စွဲရ ်းအတွက

ရတာင်းဆိခ
ို ွဲ ကရသာလည်း တ မရတာအရနမြင ခိိုငနင ခ င်းမ ညနယမ ာ်းတွင ရအရအ အရ ေါ် ထိို်းစစမ ာ်း
ဆကလက လို ရဆာငကာ ၎င်းအာ်း အ ကမ်းြက အြွွဲွေ့အစည်းအမြစ ရ ကညာခွဲသည။

28

“Myanmar’s Rakhine War Produces Grim Child Casualty Toll,” Radio Free Asia, September 16, 2020,

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/child-casualties-09162020200647.html.
29

Radio Free Asia, “Myanmar’s Rakhine War.”

30

Press briefing note on Myanmar/Bangladesh - Rohingya,” Office of the United Nations High Commissioner for

Human Rights, April 17, 2020,
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25804&LangID=E.
31

“Myanmar: Conflict between the Arakan Army and the Myanmar Military,” United Nations Office for the

Coordination of Humanitarian Affairs, November 1, 2019, https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-conflictbetween-arakan-army-and-myanmar-military-update-humanitarian-needs.
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ဘင်္ဂလာ်းရဒ ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်း ိ လူ့အခွငအရ ်းအရမခအရန

၂၅ က ဩဂိုတလ ၂၀၁၇ခိုနစ တွင မြစ ွာ်းခွဲရသာ “နယရမမ င်းလင်းရ ်းစစဆငရ ်းမ ာ်း” ရနာက ိိုင်းတွင
ရိိုဟငဂ ာအရယာက

၇၅၀,၀၀၀

ရက ာသည

မမနမာနိိုငငံမ

ထွကရမ ်းခွဲ က သည။

လိုံခခြုြုံ ာရန ာသိိုို့

ထွကရမ ်းခွဲရသာလအို စိုသည ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံသိိုို့ ရ ာက ိနိိုင န ကရ ါင်းမ ာ်းစွာ ရမခလ ငရလ ာကကာ
ရတာငတန်းမ ာ်းရက ာမြတ၍ရသာလည်းရကာင်း၊ ရတာထွဲတွင တ မရတာထံမ

န
ို ်းရအာင်းခွဲ၍ ရသာ

လည်းရကာင်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဘင်္ဂလာ်း ငလယရအာ၏ ကမ်းတမ်းလရသာ ရ လမ်းခ ီ်းအာ်း ရလမြငမြတရက ာ
၍ရသာလည်းရကာင်း ခ ီ်းမ ြုခွဲ သည။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း အရနမြင ၎င်းတိိုို့၏ နယစ ြွငထာ်းရ ်းကာ
ရိိုဟငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းကိို ခိလ
ို ှုံခွငရ ်းခွဲသည။ 32 UNHCR ၏ ထိုတမ နခ ကအ
အရ ်းအခင်းမြစခ ီ်းရနာက

ဒိုကခသညအမ ာ်းစိုသည

ထမ ၃လတွင ရ ာက ခ
ိ ွဲသညဟိုဆိိုသည။ ထိအ
ိုို့ မ င ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကသ
ခ ည

လဦ်းရ ၏ အမ ာ်းစိုမာ အမ ိြု်းသမီ်းနငကရလ်းငယမ ာ်း (၄၀

ာခိိုငနှုန်းမာ ၁၂နစရအာက) မြစသညဟို သိ

သည။

33

Ukhiya နင Teknaf Upazilas တွင ရ
ိ သာ အသိုံ်းမ ြုမခင်းမ ရ
ိ သ်းသည သစရတာရမမမ ာ်းကိို ထိအ
ို ခ န
ိ မ
စတငကာ ကမဘာအကကီ်းဆိုံ်း နင လဦ်းရ အထထ ဆိုံ်း ဒိုကသ
ခ ညစခန်းမ ာ်းအမြစရမ ာင်းလွဲခွဲသည။ ဒိုကခသည
အမ ာ်းစိုသည ရကာ(စ)ဘဇာ်းနာ်းတွင ိရသာ အလွနလဦ်းရ ်းပ ွတသိ သည ဒိုကသ
ခ ညစခန်း ၃၄ ခိုတင
ွ
ရနထိိုငသည။34 Kutupalong-Balukhali တိို်းခ ွဲ ရန ာတစခိုတွင င ရိိုဟငဂ ာ ၆၂၆,၅၀၀ ခနို့သည ဧ ိယာ
အက ယအဝန်း ၁၃ စတို န်းကီလိိုမတ
ီ ာအက ယတွင ရနထိိုင က သည။

35

ရိိုဟငဂ ာအရ ်းအခင်း နင

ဆကစ ၍ လိအ
ို
သည လသာ်းခ င်းစာနာရထာကမှုအကအညီမာ အလွနကကီ်းမာ်းလသည။ ၂၀၁၈ခိုနစတွင
ကိုလသမဂဂနင မိတြကအြွွဲွေ့အစည်းမ ာ်းအရနမြင

်းရ ါင်းတိုံမ နမှု အစီအစဉ (Joint Response Plan

(JRP)) အာ်း မိတဆကကာ ရိိုဟငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်း၏ လိိုအ ခ ကမ ာ်းကိို မြညဆည်းနိိုင နအတွက န ိုံရငွ

32

But in March 2019, Bangladesh announced it would no longer accept Rohingya fleeing Myanmar. “Bangladesh will

no longer take in Myanmar refugees,” BBC News, March 1, 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-47412704.
33

“Refugee Response in Bangladesh,” United Nations High Commissioner for Refugees,

https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees.
34

Other camps include: Hakimpara, Jamtoli, Bagghona / Potibonia, Chakmarkul, Unchiprang, Shamlapur, Alikhali,

Leda, Nayapara RC and Jamudira.
35

“Impacts of the Rohingya Refugee Influx on Host Communities,” United Nations Development Programme,

November 2018,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Impacts%20of%20the%20Rohingya%20Refugee%20Influx%20o
n%20Host%20Communities.pdf.

15

လိိုအ ခ ကမ ာ်း ကိို ရတာင်းခံခွဲ က ါသည။36 ထိိုစတငရတာင်းခံမှု နင ရနာကဆကတွွဲ ၂၀၁၉ နင ၂၀၂၀တွင
ရတာင်းခံမမ
ှု ာ်းအတွက ကိုလသမဂဂမ ထ ဆငရမတတာ

ခံမမ
ှု ာ်း မ ြုလို ခွဲရသာလည်း ယခိုထိတင
ိို မ ညမီ

နိိုငမခင်း မ ိရသ်း ါ။37 ဇွနလ ၂၀၂၀ အထိ JRP ၏ စိုစိုရ ါင်းလိိုအ ခ ကမာ အရမ က
ိ နရဒေါ်လာ ၉၉၄ သန်းဟို
ခနို့မန်းထာ်းရသာလည်း ၂၇

ာခိိုငနှုန်း အတွကသာ

န ရ
ိုံ ငွ အရမ က
ိ နရဒေါ်လာ ၂၇၃ သန်းကိို

ိထာ်း ါ

သည။38

ိုံ ၄ -

ကတ ရလာင ဒိုကခသညစခန်းတွင ရိိုဟငဂ ာရ ွေ့ရမ ာင်းဒိုကခသညမ ာ်း ရ ်းဆွွဲထာ်းသည ခငိမ်းခ မ်းရ ်း
ိုံမ ာ်းရြာက ်းထာ်းရသာ နံ ရ
ံ ဲ့တွင ရိဟ
ို ငဂ ာကရလ်းငယမ ာ်း ရဆာကစာ်းရန ကစဥ။
ဓာတ ိုံ - ီထန
ွ ်း

36

“JRP for Rohingya Humanitarian Crisis - Snapshot,” United Nations High Commissioner for Refugees, March 23,

2018, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/62873.
37

United Nations High Commissioner for Refugees, “JRP.”

38

“Rohingya Humanitarian Crisis Joint Response Plan 2020 funding update as of 2020-06-16,” Inter Sector

Coordination Group,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/fundingupdates_
june.pdf.
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ဘင်္ဂလာ်းရဒ

ိ ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းကကြုြုံရတွွေ့ သညအခကအခွဲမ ာ်းမာ လိုံရလာကသညအမိို်းအကာ၊ သနို့

င်းသညရ ၊ မိလလာစနစနင သနို့ င်းရ ်း၊ အစာ်းအစာ၊ က န်းမာရ ်း နင ဝနရဆာငမှုမ ာ်း၊ လိုံခခြုြုံရ ်းနင
ထိခိိုကလွယရသာလအို စိုမ ာ်း (အမ ိြု်းသမီ်းနင မိန်းကရလ်းမ ာ်းအ ါအဝင) အတွက လိုံခခြုြုံရသာခိိုလှုံ ာရန ာ
နင

အရမခမွဲဘဝမ ာ်းအမြစရမ ာင်းလွဲသွာ်းခွဲ သည

ကရလ်းမ ာ်းအတွက ညာရ ်း

စသညတိိုို့ ါဝငသည။

၎င်းတိိုို့ ရနထိိုင သညအရမခအရနမ ာ်းသည အလွနဆိို်း ွ ာ်းနိမက လသည။ ဒိုကခသညမ ာ်း

သ
ိ ည အမိို်းအကာ

မ ာ်းသည လတစတစအကာနင ဝါ်းမ ာ်း အသိုံ်းမ ြုထာ်းကာ ၂၀ စတို န်းမီတာခနို့သာ အက ယအဝန်း ိသည။
ထိိုို့အမ င ၎င်းရန ာတွင လရ ါင်း ၁၂ ရယာကခနို့ရနထိိုင သညအမ င 39 မိို်းအကကီ်းအက ယ ွ ာသွန်းမခင်း၊
ရမမခ ိြု မခင်း နင ၎င်းတိိုို့ရ ကာငရ ကကီ်းမခင်းစသည အနတ ာယမ ာ်းသိိုို့ အလွနက ရ ာကလွယ ါသည။ နစစဉ
နစတိိုင်း မိို်း ာသီ ရ ာကရသာအခါ ဒဏ ာအနာတ မြစမခင်း၊ လရသဆိုံ်းမခင်း၊ အမိို်းအကာမ ာ်းနင အရ ်းရ ေါ်
ရမ ာင်းရ ွေ့ ခိိုလှုံ ာရန ာမ ာ်း

ကစီ်းမခင်း စသည ရဘ်းဒိုကမ
ခ ာ်း နစစဉနစတိိုင်း ကကြုြုံ က သည။40

အ ညအရသွ်းနိမရသာအရဆာကအဦ နင မိလလာစနစတိမ
ိုို့ ာ အလွနနီ်းက စွာတည ိရသာ ရနထိိုင ာရန ာမ ာ်း
မြစရသာရ ကာင ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းသည ရ ာဂါ နင အမခာ်း က်းစကမှုမ ာ်းမြစရ ေါ် န
ိလာသညဟို ရမ ာနိိုငသည။ ကိဗ
ို စက ရ ာဂါ နငနှိုင်းယဥလ င ထိိုအနတ ာယမာ

ိို၍အနတ ာယ

ိို၍ င မမငတက သွာ်း ါ

သည။ ၂၀၂၀ တွင ကိိုဗစ-၁၉ က်းစကမှု ထမဦ်းစွာမမြစ ာွ ်းခငမာ င မ ညသူ့က န်းမာရ ်း တာဝန ိ သမ ာ်းမ
အသကရှုလမ်းရ ကာင်းရ ာဂါနင အမခာ်းက်းစကမှုမ ာ်း မမငမာ်းစွာမြစရ ေါ်ရနမခင်းကိို သတိရ ်းခွဲ ခ ီ်း မြစ
သည။

41

ခိိုငမ ညနယတွင

ိစဉခါက က န်းမာရ ်းရစာငရ ာကမှု အကနို့အသတမြငသာ လကလမ်း

မီခွဲရသာရ ကာင ယခိုကွဲသိိုို့ က န်းမာရ ်းခ ိြုွေ့တွဲသည အရမခအရနမြစလာ န

ိိုအာ်းရ ်းခွဲသည။ ၂၀၁၈ တွင

Harvard’s FXB Center for Health and Human Rights နင BRAC မ ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းကိို
စစတမ်းရကာက ာတွင ၅၁.၅
ရ ကာင်းရတွွေ့ ကာ လဦ်းရ

ာခိိုငနှုန်းသည ရသွ်းတိို်း ိကာ ၁၄.၂

၃၆,၉၃၀ မာ မမနမာနိိုငငံမ ထွကရမ ်းခွဲ ာမ

ာခိိုငနှုန်းသည ဆီ်းခ ရ
ိြု ာဂါ ိ
ိခရသာဒဏ
ွဲ
ာမ ာ်း ခံစာ်းရန

ရသ်းသညကိို ရတွွေ့ခွဲ သည။

42

က န်းမာရ ်းဆိင
ို ာအခွငအရ ်းသည အရမခခံလူ့အခွငအရ ်းမြစကာ က န်းမာရ ်း ရစာငရ ာကမှု အထ်း
သမြင စိတက န်းမာရ ်း၊ လိင ိိုင်းနင မ ိြု်းဆက ွာ်းက န်းမာရ ်းဝနရဆာငမှုတမ
ိိုို့ ာ ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်း ရန
သာ ထိိုငသာ ရ
ိ စနိိုင န နင ၎င်းတိိုို့၏ ခနဓာ၊ စိတကကံခိင
ို ရ ်းအတွက အလွနအရ ်း ါလသည။ ဆယစိုနစ
ရ ါင်းမ ာ်းစွာ မမနမာနိိုငငံတင
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ခ ညအမ ိြု်းသမီ်းဦ်းရ ၏ ၉၀
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အတန်းစာရမ်း ွွဲ မ ာ်းတွင ရမြဆိိုခွငလည်းမ
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ိို ည။ ထိို “လကခံရ ်းစခန်းမ ာ်း”ကိို သံဆ်းကကိြု်းမ ာ်း၊ လိုံခခြုြုံရ ်းတ ြွွဲွေ့မ ာ်းမြင
ကာ ံထာ်းကာ ၂၀၁၂ တွင မြစ ွာ်းခွဲရသာ အ ကမ်းြကမှုရနာကတွင ရိဟ
ို ငဂ ာမ ာ်းကိို ထိန်းသိမ်းထာ်းခွဲရသာ
ဒိုကခသည စခန်းမ ာ်းနင ဆငတမြစရနသည။ ထိက
ို ွဲသိိုို့ “ယာယီ” အကနို့အသတမြင အရဆာကအအိုံမ ာ်းတွင
ရိိုဟငဂ ာမ ာ်း သည ယခိုထတ
ိ ိိုင

ိရနဆွဲမြစသည။ မ နလညလကခံရ ်းမြစစဉအာ်း နိိုဝငဘာလ ၂၀၁၈ နင

ဩဂိုတလ ၂၀၁၉ တွင နစကကိမစတငခွဲ ခ ီ်းမြစရသာလည်း ဒိုကခသညရ ါင်း ၃၅၀ သာ ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ မမနမာ
နိိုငငံသိိုို့ မ နဝငလာခွဲသည။55 ည ွ ယခ ကကကီ်းမာ်းလသည ဒိုကခသညမ ာ်း မ နလညလကခံရ ်းအစီအစဉသည
လကရတွွေ့တင
ွ အလို မြစမည ိုံမရ ေါ် ါ။ အဘယရ ကာငဆိိုရသာ ရိဟ
ို ငဂ ာမ ာ်းအရ ေါ် နိ စကညှင်း န်းမခင်း
မ ာ်း မြစရ ေါ်ရစခွဲသည အဓိကအရ ကာင်းအ င်းမ ာ်းအာ်း ယခိုထကတိိုင ရမြ င်းနိိုငမခင်း မ ိရသ်းရသာရ ကာင
မြစသည။ ထိအ
ိုို့ မ င၎င်းတိ၏
ိုို့
အနာဂတမာ
ရ ကာင မရ

ခိင
ို မ ညနယတွင လက ိဆကလကမြစ ွာ်းရနရသာ

ဋိ ကခ

ာလရ ။ မမနမာအစိို်း မ ၎င်းတိိုို့၏ လိုံခခြုရ
ြုံ ်း၊ လွတလ စွာသွာ်းလာခွင နင နိိုငငံသာ်းဆိိုင ာ

အခွငအရ ်းမ ာ်းကိို အာမခံနိိုငမခင်းမ ိလ င ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကသ
ခ ညမ ာ်းအရနမြင မ နလာ န မမြစနိိုင ါ။
တစခ န
ိ တည်းတွင ဘင်္ဂလာ်းရဒ အာဏာ ိိုငမ ာ်းအရနမြင ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကသ
ခ ညမ ာ်းအရ ေါ် ၍
ိို တင်းက ရသာ
ကနို့သတမှုမ ာ်းမ ြုလို လာခွဲသည။ ၎င်းတိအ
ိုို့ ရနမြင စခန်းမ ာ်းတွင လွတလ စွာ အလို လို
သွာ်းလာခွငမ ိဘွဲ အကအညီရ ်းသညအြွွေ့ွဲ အစည်းမ ာ်းမ ရထာက ံရ ်းရသာ စာ်းန

င
ိို ခွင သိမ
ိုို့ ဟိုတ

က
ိ ခာ အရ ေါ်သာ မခ
ီ ိို

သည။ ရြရြာဝါ ီလ ၂၀၂၀တွင ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ ညထွဲရ ်းဝနကကီ်း Asaduzzaman Khan Kamal မ
ရိိုဟငဂ ာဒိုကခသညစခန်းမ ာ်း တလညတွင သံဆ်းကကိြု်းမ ာ်း ကာ ံကာ “တ ာ်းမဝငလှု
န”

နင

ရိိုဟငဂ ာမ ာ်း၏

ဒိုကသ
ခ ညစခန်းမ ာ်း

အဝငအထွကလှု

ာ်းမှုမ ာ်းကိို

ာ်းမှုမ ာ်းကိို ထိန်းခ ြု
ကနို့သတ နအတွက

ရဆာင ွ ကခွဲသညဟို ရမ ာ ကာ်းခွဲသည။ 56 “ရိိုဟငဂ ာမ ာ်း နင ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်းကိို ရစာင က ကညရှုမှု
ိိုအာ်းရကာင်းရစ န” အမခာ်းလိုံခခြုြုံရ ်းဆိိုင ာရဆာင ွ ကခ ကမ ာ်းအရနမြင ကင်းရစာင ရမ ာစငမ ာ်း နင
CCTV ကငမ ာမ ာ်း တ ဆငမညဟို ရ ကညာခွဲသည။ 57 ရအာကတိိုဘာ ၂၀၂၀အခ ိနထိ Kutupalong-
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Eileen Pittaway, Protracted Displacement in Asia: No Place to Call Home, (Hampshire: Ashgate, 2008), 87.
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Balukhali တိို်းခ ွဲ ရန ာ၏ ၉၀ ာခိင
ို နှုန်းနီ်း ါ်းအထိ သံဆ်းကကိြု်းကာ ံမခင်း ခ ီ်းစီ်းခွဲ ခ ီဟို လူ့အခွငအရ ်း အြွွဲွေ့
အစည်းမ ာ်းမ ထိုတရြာရမ ာ ကာ်းခွဲသည။58
ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း အရနမြင တစနစတာ ကာမမငခွဲ ခ ီမြစသည အငတာနကမြတရတာကမှုကိို “လိုံခခြုရ
ြုံ ်း”
ရခါင်းစဉမြင အရ ကာင်းမ ခွဲသည။ 59 ြိုန်းအငတာနကဝနရဆာငမှုအာ်း ကနို့သတခွဲသညအမ င အစိို်း အရန
မြင ဒိုကသ
ခ ညမ ာ်းထံသိိုို့ ြိုန်းဆင်းကဒရ ာင်းခ မခင်းကိိုလည်း တာ်းမမစခွဲသည။ 60 နိိုငငံသာ်းစီစစရ ်းကတမ ာ်း
ိရသာ ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံသာ်းမ ာ်းသာ ဆင်းကဒဝယယနိင
ို ၍ အငတာနကအသိုံ်းမ ြုနိိုငသညမာ တစနစနီ်း ါ်း
ကာခွဲ ခ ီ မြစသည။ အာဏာ ိိုငမ ာ်းသည ဒိုကခသညမ ာ်းထံမ မမနမာ နင ဘင်္ဂလာ်းရဒ ြိုန်းရအာ ရ တာတိ၏
ိုို့
ဆင်းကဒ ၁၂,၀၀၀ ခနို့ သိမ်းဆည်းခွဲသညဟို သိ သည။ ထိအ
ိုို့ မ င ဒိုကခသညမ ာ်းအရနမြင တ ာ်းမဝင
ဆင်းကဒအသိုံ်းမ ြုသညကိို ရတွွေ့ ိလ င တာကာ ၅၀,၀၀၀ (အရမ က
ိ နရဒေါ်လာ ၅၈၈) ဒဏခတ ခံ နိိုငသည
သိိုို့မဟိုတ ၆လ ရထာငဒဏက နိိုငသညဟိုလည်း ရ ကညာထာ်းသည။61
၂၀၁၉ တွင အစိို်း မ ရိိုဟငဂ ာဒိုကသ
ခ ည ၁၀၀,၀၀၀ ခနို့အာ်း ရကာ(စ)ဘဇာ်းမ လရနထိိုငမခင်းမ ရ
ိ သ်း၍
ရ လမ်းမိို်း နလွယကရသာ ကိုန်းမကကီ်းရ ာက န ရလမြင ၃ နာ ီ ကာသွာ်း ရသာ ဘင်္ဂလာ်း ငလယရအာ ိ
Bhasan Char (“ရ ါရလာရ ေါ်ရနရသာ ကျွန်း”) သိိုို့ ရမ ာင်းရ ွေ့မညမြစရ ကာင်း ၎င်း၏ အစီအစဉအာ်း
ရ ကညာခွဲသည။

62

ကိုလသမဂဂနင လသာ်းခ င်းစာနာရထာကထာ်းမှုဆင
ိို ာ ကျွမ်းက ငသမ ာ်းမ ၎င်းတိိုို့၏

စိို်း ိမမှုမ ာ်းကိို ထ ခါတလွဲရြာမ ခွဲရသာလည်း ဒိုကခသည ၃၀၀ အာ်း ထိိုကျွန်းသိိုို့ ရမ ာင်းရ ွေ့ခွဲ ခ ီ်းမြစသည။
ထိိုအရယာက ၃၀၀ မာ အမခာ်း အိမနီ်းခ င်းနိိုငငံမ ာ်းသိိုို့ ရလမြင ထွကရမ ်း နကကိြု်းစာ်းစဉ မရအာငမမငခွဲဘွဲ
ငလယမ ငတွင အြမ်းခံခွဲ ကာ ထိိုကသိ
ွဲ ိုို့ ရမ ာင်းရ ွေ့ခံခွဲ မခင်းမြစသည။ 63 ရိိုဟငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းမ အစာ
ငတခံ ဆနဒမ မှုနင အမခာ်း

စ
ိုံ ံဆနဒမ မှုမ ာ်းမ ြုလို ခွဲရသာလည်း အစိို်း အာ်း မတာ်းဆီ်းနိိုငခွဲ ါ။ ၂၀၂၀ ခိုနစ

စကတငဘာလကိုန ိိုင်းတွင ရကာမတီတစ

ြွွဲွေ့စည်းခွဲကာ ရိိုဟငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းအာ်း Bhasan Charသိိုို့

ရမ ာင်းရ ွေ့ န ၎င်း၏ ဆိုံ်းမြတခ ကမရမ ာင်းလွဲရ ကာင်း မ သခွဲသည။64
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၂၀၂၀ခိုနစ ရအာကတိိုဘာလအရစာ င
ိို ်းတွင ခ ိြုငဘကဂိိုဏ်းမ ာ်းမြစရသာ Munna နင ARSA မ မကသမြ
တမင်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ ာဘရဆ်းမ ာ်းမ ာ်း မြနို့မြ ်းသည ကိစစနင တသက၍ တိိုက ွွဲမြစရသာရ ကာင ာနငခ ရ
ီ သာ
လမ ာ်း ထွကရမ ်း ကာ လ ၇ဦ်းရသဆိုံ်းခွဲ ါသည။65 ထိိုို့ရ ကာင တ
ွဲ
ြွွဲွေ့မ စခန်းမ ာ်းတွင ကင်းလညမခင်းမ ာ်း
ိိုမိိုရဆာင ွ ကကာ မသင်္ဂာသမ ာ်းကိို ြမ်းဆီ်းမခင်း၊ရမ်းမမန်းမခင်းမ ာ်းရဆာင ွ ကခွဲ ါသည။ ယခိုရြာမ ခွဲရသာ
အမြစအ ကအာ်း အသိုံ်းခ ကာ ဘင်္ဂလာ်းရဒ အာဏာ ိိုငမ ာ်းမ ရိဟ
ို ငဂ ာမ ာ်း အရ ေါ် တင်းက မှုမ ာ်း
ိိုမိိုရဆာင ွ ကမခင်း နင/သိမ
ိုို့ ဟိုတ Bhasan Char သိိုို့ ရမ ာင်းရ ွေ့မညကိို ကျွနို တိအ
ိုို့ ရနမြင စိို်း ိမမိ ါသည။
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မြန်ြာနှင် ဘင်္ဂလာားဒ ရှ်တွင် အင်တာနက်မြတ်ဒတာက်ြှုြ ာား

ခမန်မ နိုင်ငတွင် အင်တ နက်အသိုေးခ မှု

မမနမာနိိုငငံတွင နစရ ါင်းမ ာ်းစွာ စစတ အို ခ ြု ရ ်းရအာကတွင သတင်းအခ ကအလကနင

တသက၍

တင်းက စွာထိန်းခ ြု ခွဲရသာရ ကာင မမနမာနိိုငငံအတွကသာမကာ ကမဘာတစတဝန်းတွင အလွနအရ ်း ါ
လရသာ

လွတလ စွာထိုတရြာရမ ာဆိိုခွငနင

ကနို့သတခံခွဲ

သတင်းအခ ကအလက

လကလမ်းမီနိိုငမှုတမ
ိိုို့ ာ

အလွန
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၂၀၁၉ ခိုနစ ဇွနလတွင
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ကရ ါင်း ၅၀၀

ရက ာခနို့ အက ဉ်းခ ခံ ခ ီ်းရနာက ၎င်းတိိုို့နစဦ်းသည ၂၀၁၉ ခိုနစ ရမလ တွင မ နလည လွတရမမာကလာခွဲ
သည။76
၂၀၂၀ ခိုနစ ရြရြာဝါ ီလတွင ခိိုငအရ ်းနင အငတာနကမ နြွငရ ်းအတွက ဆနဒမ ရတာင်းဆိိုမမ
ှု ာ်း မ ြုလို
ခွဲရသာရ ကာင ခငိမ်းခ မ်းစွာစိုရဝ်းမခင်းနင ခငိမ်းခ မ်းစွာဆနဒမ မခင်းဥ ရဒမြင တ ာ်းစွဆ
ွဲ ိိုခွဲသည။ ၄င်းတိထ
ိုို့ ွဲမ
၇ဦ်းကိို ၂၀၂၀ ခိုနစ၊ မတလတွငလည်းရကာင်း၊ လကက န ၂ ဦ်းကိို ဇွနလတွငလည်းရကာင်း ရထာငဒဏ
တစလစီ ခ မတခွဲ ါသည။

အသံ အြွွဲွေ့တညရထာငသမြစသည ရမာငရဆာင်းခကိိုယတိိုငသညလည်း စကတငဘာလ ၂၀၂၀ခိုနစတွင
“စစ ာဇဝတမှုက ြု်းလွနရနတာရတွ၊

လသတရနတာမသိရစခ ငလိိုို့

အငတာနကမြတတာလာ်း”

စာသာ်း

ါ ိတစအာ်း နကိုနခမိြုွေ့လယ၊ ဆ်းရလလက်းကိုန်းရက ာတံတာ်းရ ေါ်တွင သွာ်းရ ာကခ ိတဆွွဲခမှု
ွဲ နင တသက
၍ ရြာမ ခွဲရသာ ဥ ရဒမြင င တ ာ်းစွွဲဆခ
ိို ံခွဲ သည။ ရမာငရဆာင်းခအရနမြင ရထာငဒဏ ၁၅
မညအစာ်း ဒဏရ က်း ရငွ ၃ ရသာင်းက

ကက ခံ

(အရမ က
ိ နရဒေါ်လာ ၂၀ခနို့) ရ ်းရဆာင န ရ ွ ်းခ ယခွဲသည။

ဘင်္ဂလ ေးရ ေ့ရှ်နိုင်ငတွင် အင်တ နက်အသိုေးခ မှု

ရယဘယ အာ်းမြင ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံ၏ အငတာနကလိိုင်းမ ာ်းသည အရမ ာင်းအလွဲ ိတတကာ အစိို်း မ
ံြန ံခါ မြတရတာကမခင်း သိိုို့မဟိုတ ဆငဆာမြတရတာကမခင်း မ ြုလို ရလ သ
ိ ည။ မမနမာနိိုငငံကသိ
ွဲ ိုို့ င
ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံ ိ ၂၄.၂ သန်း ခနို့ရသာ အငတာနကအသိုံ်းမ ြုသမ ာ်းသည 77 broadband အငတာလိိုင်း
သိိုို့မဟိုတ ြိုန်းလိိုင်းမ ာ်းထက မိိုဘိိုင်းဆကသွယရ ်းလိင
ို ်းကိို

76

ိို၍ အာ်းထာ်း ကသည။ နိိုငငံ၏ ြိုန်းလိိုင်း

“Wa Lone and Kyaw Soe Oo: Reuters journalists freed in Myanmar,” BBC, May 7, 2019,

https://www.bbc.com/news/world-asia-48182712.
77

“Freedom on The Net 2019,” Freedom House, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2019-

11/11042019_Report_FH_FOTN_2019_final_Public_Download.pdf, 29.

26

သွယတန်းမှုနှုန်း သည ရတာငအာ တွင အနိမဆိုံ်းမြစကာ လာမညနစမ ာ်းတွင

၍
ိို တိို်းတကလာမညဟို

ရမ ာမန်း ကသည။ 78 Freedom House မ ထိုတမ နရသာ ၂၀၁၉ အငတာနကလွတလ မှု အစီ ငခံစာအ
ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံအာ်း “အတငအသင လွတလ မှု ိသည” ဟို အဆငရ ်းထာ်းကာ မ ကာရသ်းမီကာလတွင
အငတာနကလွတလ မှု အဆင အလွနထိို်းက သွာ်းခွဲသည နိိုငငံမ ာ်းမြစရသာ ဆဒန နင ကာဇဒစတနနိိုငငံတိိုို့
နင အတအို စိုတစစိုတည်း သတမတခံခွဲ

ါသည။ 79 ဒိုကသ
ခ ညစခန်းမ င တွငလည်း ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း

အရနမြင ၂၀၁၈ ခိုနစ ဒီဇငဘာလ ရ ွ ်းရကာက မ
ွွဲ တိိုငမီကာလအ ါအဝင အခ ိြုွေ့ရသာ ကာလမ ာ်းတွင
လွတလ စွာ
ကွနယက

တညသည အွနလိိုင်းသတင်း မီဒီယာမ ာ်းကိို ကညရှုခွင ိတ ငကာ မိိုဘိိုင်းဆကသွယရ ်း
ိနိိုငမှုကိိုလည်း ကနို့သတခွဲသည။80

ရကာ(စ)ဘဇာ်းအာ်း ဦ်းတညသည အငတာနကမြတရတာကမှု

မမနမာနိိုငငံသည ရိဟ
ို ငဂ ာမ ာ်းအရ ေါ် အငတာနကဦ်းတညမြတရတာကမခင်းနည်းလမ်း အသိုံ်းမ ြုသည တစခို
တည်းရသာ နိိုငငံမဟိုတ ါ။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ

ိ ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်းတွင အငတာနက

န
ိ ိိုငမှုကိို တစနစနီ်း ါ်း

ိတ ငခံခွဲ ကာ သိ မ ကာရသ်းရသာကာလအတွင်းမသာ မ နလညြွငရ ်းခွဲသည။ ၂၀၁၉ ခိုနစ စကတင
ဘာလတွင ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း မ ဆကသွယရ ်းရအာ ရ တာမ ာ်းကိို ရိဟ
ို ငဂ ာမ ာ်း ရနထိိုငလ က

ိရသာ

ရကာ(စ)ဘဇာ်း ိ ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်းတွင အငတာနကမြနို့က ကမှုကနို့သတ န အမိနို့ရ ်းခွဲသည။ ထိအ
ိုို့ မ င
81

အာဏာ ိိုငမ ာ်းမ ဒိုကခသညမ ာ်း SIM ကတဝယယမခင်းကိို တာ်းဆီ်းကာ လကဝယ ရ
ိ နရသာ ကတအရ
အတွက တစရသာင်းရက ာကိို သိမ်းဆည်းခွဲသည။ 82 ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းနင တကကကွလှု
ယခိုကွဲသိိုို့အငတာနကမြတရတာကမှုသည

နယရမမ င်းလင်းရ ်းစစဆငရ ်း

ာ်း သ မ ာ်းမ

နစနစမ ညအထိမ်း

အမတ

အရနမြင ၂၀၁၉ခိုနစ ဩဂိုတလတွင အကကီ်းအက ယဆနဒမ မှုမ ာ်း မ ြုလို ခွဲရသာရ ကာင အစိို်း မ မ နလည
တိုံူ့ မ နမခင်း မြစသညဟို ဆိို ကသည။83
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Remove restrictions on communication in Rohingya refugee camps amid COVID-19 outbreak,” International
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82

International Federation for Human Rights, “Remove restrictions.”
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Poppy McPherson and Ruma Paul, “Tens of thousands of Rohingya mark ’Genocide Day’ amid tensions in
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“ထိိုကွဲသိိုို့ မြတရတာကမခင်းသည ဒိုကသ
ခ ညစခန်းမ ာ်းတွငရနထိိုငသမ ာ်း၊ အိမ ငလမှုအြွွဲွေ့အစည်းမ ာ်း ရဘ်း
ကင်းရ ်းနင လိုံခခြုြုံရ ်းအတွကလို ရဆာင မခင်းမြစသည။ ထိိုကသိ
ွဲ က
ိုို့ နို့သတမှုအာ်းမြင အ ကမ်းြကမှုမ ာ်း နင
ာဘမ်းယစရဆ်းဝါ်းမ ာ်း ရမာငခိိုသွင်းမခင်းတိက
ိုို့ ိို

တနို့နိင
ို နမြစသည။” ဟို ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံ၏ မ ညထွဲ

ရ ်းဝနကကီ်းမ ရမ ာ ကာ်းခွဲသည။ ဒိုကသ
ခ ညစခန်းမ ာ်းဆီသိိုို့ ကိဗ
ို စ-၁၉က်းစကမ နို့ ွာ်းခွဲ၍ အဝငအထွက
သွာ်းလာမှု ိတ ငခွဲရသာလည်း အငတာနကမြတရတာကမှုသည ယခငအတိင
ို ်းဆကလကတည ဆ
ိ ွဲ မြစ
သည။

84

ထိိုို့ရ ကာင ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းအရနမြင က န်းမာရ ်းဆိင
ို ာအကကံမ ြုခ ကမ ာ်း နင ကိိုရန
ိို ာ

ဗိိုင်း

စနင ဆိိုငရသာ ရနာကဆိုံ်းသတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကိို လကလမ်းမီခွင ဆိုံ်းရှုံ်းခွဲ သည။ ၂၀၂၀ ခိုနစ

ဩဂိုတလရနာက ိိုင်းတွင ကိုလသမဂဂအြွွဲွေ့အစည်းမ ာ်း၊ ရဒသတွင်း၊ မ ညတွင်း နင အစိို်း မဟိုတသည
နိိုငငံတကာ အြွွဲွေ့အစည်းမ ာ်းမ ြိအာ်းဝိိုင်းရ ်းမခင်းရ ကာင အငတာနကမြတရတာကမှုကိို အဆိုံ်းသတရ ်းခွဲ
သည။85

84

“Coronavirus: Bangladesh locks down a million in Rohingya camps,” BBC, April 9, 2020,

https://www.bbc.com/news/world-asia-52227924.
85

Munir Uz zaman, “Bangladesh to lift.”
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ိုံ ၆ နင ၇ -

29

ရကာ(စ)ဘဇာ်းရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကသ
ခ ညစခန်းတစရန ာ။ ဓာတ ိုံ - ခငရမာင

အငတာနကမြတရတာကမှုမ ာ်းသည
နိိုငငံတကာလူ့အခွငအရ ်းဥ ရဒအာ်းခ ိြု်းရြာကမခင်းမြစသည။

င်္ စ်တယ်ဆိုင်ရ အြွငေ့်အရရေးသည် လူူ့အြွငေ့်အရရေးခ စ်သည်။

ကိုလသမဂဂလူ့အခွငအရ ်းဆိင
ို ာ မဟာမင်းကကီ်း Michelle Bacheletအရနမြင ၎င်း၏ ၂၀၁၉ မိနို့ခွန်းတွင
ဒီဂ စတယဆိိုင ာအခွငအရ ်းသည လူ့အခွငအရ ်းမြစသညဟို ထညသွင်းရမ ာ ကာ်းခွဲသည။

86

သမ၏

မိနို့ခွန်းသည လူ့အခွငအရ ်းရကာငစီ၏ ၂၀၁၈ ခိုနစ ဇလိိုငလ ဆိုံ်းမြတခ ကတွင အခိိုငအမာရြာမ ခွဲသည
“အွနလိိုင်းမ င တွင ခံစာ်းနိိုငရသာ လူ့အခွငအရ ်းမ ာ်းကိို အွနလိိုင်းရ ေါ်တွငလည်း ထိန်းသိမ်းကာကွယ
မည” ဟရသာအခ ကနငကိက
ို ညီမှု ိသည။
ြွငဆိိုခ က

အမ ာ်းအမ ာ်း သ
ိ ညအထွဲတွင

87

ဒီဂ စတယဆိိုင ာ အခွငအရ ်းနင တသက၍ အဓိ ပာယ

အခ ိြုွေ့ြွငဆိခ
ို ကမာ

ရဘာငက ဉ်းရမမာင်းကာ

အခ ိြုွေ့ကရတာ

က ယမ နို့လသည။ ထိထ
ို မ
ွဲ အရကာင်းဆိုံ်းအဓိ ပာယြွငဆိိုခ ကမ ာ်းသည လူ့အခွငအရ ်းအာ်း အွနလိိုင်း နင
အွနလိိုင်းမ င ခွွဲမခာ်းအာမခံရ ်းမခင်း နင ခွွဲမခာ်းလိိုကနာရစမခင်း မလို သငဟရသာ အခ ကအမခာက လသည
အမနတ ာ်းအာ်း အသိအမတမ ြုလကခံ ကသည။ ဥ မာအာ်းမြင အစိို်း မဟိုတသည အြွွဲွေ့အစည်း တစခို
မြစသည Digital Freedom Fund အရနမြင ဒီဂ စတယဆိိုင ာအခွငအရ ်းမ ာ်းသည “ဒီဂ စတယ အဝန်း
အဝိိုင်းတွင အက ြုံ်းဝငမှု ိသည လူ့အခွငအရ ်းမ ာ်း” ဟို အဓိ ပာယြွငဆိိုထာ်းသည။ ဆိိုလိိုသညမာ ရို

ိိုင်းအ

တညရဆာက ထာ်းသည အရမခခံအရဆာကအအိုံနင စက စစည်းမ ာ်းနင ဆကစ ၍ သာမက စကခြုအာရိုမံ ြင
တညရဆာက ထာ်းသညရန ာမ ာ်းတွင အ ါအဝင လူ့အခွငအရ ်းမ ာ်းသည သကဆိင
ို မှု ိ ါသည။ ဥ မာ
အာ်းမြင ကျွနို တိိုို့၏ အွနလိင
ို ်းအမတအသာ်းမ ာ်းနင လမှုအဝန်းအဝိင
ို ်းမ ာ်းကိိုဆိိုလိိုသည။88

86

Michelle Bachelet, ”Human rights in the digital age,” Office of the United Nations High Commissioner for Human

Rights, October 17, 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25158&LangID=E.
87

United Nations Human Rights Council, Resolution adopted by the Human Rights Council on 5 July 2018 – 38/7. The

promotion, protection and enjoyment of human rights on the internet, July 17, 2018, A/HRC/RES/38/7,
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/215/67/PDF/G1821567.pdf?OpenElement.
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Nani Jansen Reventlow, “Digital rights are human rights,” Digital Freedom Fund, December 10, 2017,

https://digitalfreedomfund.org/digital-rights-are-human-rights/3/.
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ဒီဂ စတယဆိိုင ာအခွငအရ ်းမ ာ်းသည

လူ့အခွငအရ ်းဆိိုင ာအထ်းကျွမ်းက ငသမ ာ်း၏

အာရိုံစက
ိို စ ာ

တမြည်းမြည်းမြစလာခွဲသည။ မ ညသူ့ရ ်း ာနငနိိုငငံရ ်းအခွငအရ ်းမ ာ်းဆိိုင ာ အမ ညမ ညဆိိုင ာ သရဘာ
တစာခ ြု အာ်း အဓိ ပယြွငဆိို န တာဝနရ ်းခံ သည လူ့အခွငအရ ်းရကာမတီမ ၂၀၁၁ ခိုနစတွင သရဘာ
ထာ်း မတခ ကတစခို ထိုတမ နခွဲသည။ ၎င်းမာ “အငတာနကအရမခမ ြုသရဘာထာ်း ထိုတရြာရမ ာဆိိုမခင်း ိုံစံ
အမ ်းိြု မ ိြု်း”အာ်း အမခာ်းဆကသွယရ ်းနည်းလမ်းအမ ိြု်းမ ိြု်းအသိုံ်းမ ြုသကွဲသိိုို့ င လွတလ စွာ သရဘာထာ်း
ထိုတရြာရမ ာဆိိုနိိုငခွငကိို ကာကွယရ ်း န လိိုအ သညဟို အသိအမတမ ြုခွဲသည။89
အလာ်းတ င ကိုလသမဂဂအထ်းကိိုယစာ်းလယမ ာ်းအရနမြငလည်း ထိရ
ို ခါင်းစဉအာ်း အစဉအဆက အရလ်း
ထာ်း အာရိုံစိိုကခွဲသည။ တာဝနခ ီ်းဆိုံ်းသွာ်းခ ီမြစသည လွတလ စွာ ထငမမငယဆခွင နင ထိုတရြာရမ ာဆိိုခွင
မ ာ်းကိို မမှငတင၊ ကာကွယရ ်းဆိိုင ာ အထ်းကိိုယစာ်းလယ David Kaye အရနမြင ၎င်း၏ ကဏ္ဍ အထ်းမ ြု
အစီ ငခံစာအမ ာ်းစိုတွင ဒီဂ စတယကိစစ

မ ာ်းအရ ေါ် ရဇာင်းရ ်းရ ်းသာ်းခွဲသည။ ထိိုအထွဲတင
ွ အရ ်း

အသာ်းမ ာ်းကိို စည်းမ ဉ်း စည်းကမ်းနငကိက
ို ညီမှု

ိ၊မ ိ စစရဆ်းမခင်း (content moderation) ၊ အွနလိိုင်း

ရ ေါ်မ အမိုန်းစကာ်း (online hate speech) ၊ မ ကရမခမမ တရစာင ကညမခင်း (surveillance) နင ဥာဏတို
(artificial intelligence) စသည အရ ကာင်းအ ာတိိုို့နင ဆကစ ၍ ရ ်းသာ်းခွဲသည။

90

ရခတရ ေါ်

လမ ိြု်းရ ်းခွွဲမခာ်းမှု စ
ိုံ ံမ ာ်းဆိင
ို ာ အထ်းကိိုယစာ်းလယ Tendayi Achiume မ ရနာကဆိုံ်းရ ေါ် ဒီဂ စတယ
နည်း ညာမ ာ်း အရ ကာင်း (emerging digital technologies) အစီ ငခံစာကိို ၂၀၂၀ တွင ထိုတမ န
ခွဲသည။91 ထိိုို့ရနာက ထိစ
ို ဉအခါက အလွနအမင်း ဆင်း ွဲမရ
ွွဲ တမခင်းနင လူ့အခွငအရ ်းဆိင
ို ာ အထ်းကိိုယစာ်း
လယ မြစခွဲသည Philip Alston မလည်း ၂၀၁၉ တွင ဒီဂ စတယလမှုြလိုံရ ်းနိိုငငံမ ာ်း (digital welfare
states) ဟ၍ ရ ်းသာ်းခွဲသည။ 92 ထိိုကသိ
ွဲ ိုို့ က ယမ နို့လရသာ သိုရတသနအစီ ငခံစာမ ာ်းကိို ကညမခင်းမြင
ဒီဂ စတယအခွငအရ ်းမ ာ်း၏ ဘကစိုံသရဘာသဘာဝကိို ရတွွေ့ မမငနိိုငကာ ဒီဂ စတယ နည်း ညာမ ာ်း၏
အရ ်း ါရသာ အက ိြု်းသကရ ာကမှုမ ာ်းအရ ေါ် လူ့အခွငအရ ်းဆိင
ို ာ အသိိုင်းအဝိိုင်းမ

ိို၍ အာရိုံစက
ိို လာ

သညကိို သရဘာရ ါကလာမညမြစသည။
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United Nations Human Rights Committee, General comment No. 34, September 12, 2011, CCPR/C/GC/34,

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.
90

“Special Rapporteur on the promotion and protection of freedom of opinion and expression,” Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights,
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx.
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. Tendayi Achiume, U.N. Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial discrimination and emerging
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အင်တ နက်ခ တ်ရတ က်မမ
ှု ေးသည် လွတ်လ ်စွ ထိုတ်ရ
ြ ေးရ

်ရခ

ဆိုြွငေ့်အ ေး

က်ခြင်ေးသ မက အခြ ေးလူူ့အြွငေ့်အရရေးရခမ က်ခမ ေးစွ ကို ေါ ြ ေးရ

က်ခြင်ေးခ စ်သည်

အငတာနကမြတရတာကမှုမ ာ်းသည ဒီဂ စတယအခွငအရ ်းမ ာ်းနင ဆကစ စကခြုအာရိုံ နင ရို

င
ိို ်းဆိိုင ာ

ကဏ္ဍနစခိုလိုံ်းအရ ေါ်တွင အက ိြု်းသကရ ာကသည။ ကမဘာလဦ်းရ တစဝကသည ယခိုအခါတွင အငတာနက
နင ခ ိတဆကရန ကခ ီမြစကာ

93

အမခာ်းသမ ာ်းနငဆကသွယ န နင သတင်းအခ ကအလကမ ာ်း ယ န

ကိ ိယာတစခိုအရနမြင အသိုံ်းမ ြု ကသည။ ဒီဂ စတယကဏ္ဍရအာကတွင အငတာနက ိတထာ်းရသာရ ကာင
လူ့အခွငအရ ်းမ ာ်းအရ ေါ်တွင အဓိက အက ိြု်းသကရ ာကမှုမ ာ်းမာ နိိုငငံသာ်းမ ာ်းအရနမြင လွတလ စွာ
ထိုတရြာရမ ာဆိိုခွင နင သတင်းအခ ကအလက လကလမ်းယနိိုငမှုအရ ေါ် ကနို့သတမခင်းတိိုို့ မြစသည။ ထိို့ို
အမ င အရ ်းကကီ်းသညရနာကတစခ ကမာ မ ညသမ ာ်း အထ်းသမြင သတင်းရထာကမ ာ်းအရနမြင ၎င်းတိိုို့၏
ရ ်းသာ်းမှုမ ာ်းကိို အွနလိိုင်းတငမခင်း၊ အသကရမမာကမမာ်းစွာကယတငနိိုငသည ရဒသအတွင်း စစတ ၏
လှု

ာ်းမှုမ ာ်းကိို ရစာင ကညမခင်းတိိုို့ လို ရဆာင န မစွမ်းသာရတာ ါ။94

အငတာနကမြတရတာကမှုသည

လွတလ စွာထိုတရြာရမ ာဆိိုခွငအာ်း

ခ ိြု်းရြာကသညကိို

သရဘာတ

လကခံမှု ိိုမ ာ်းလာခွဲခ ီမြစသည။ နိိုငငံမ ာ်းအရနမြင အငတာနကမြတရတာကမှုမ ာ်း မ ြုလို ကာ “လတစဦ်း
တစရယာက၏ သတင်းအခ ကအလက ာရြွနိိုငစွမ်း၊ လကခံ ယနိိုငစွမ်း နင အွနလိိုင်းရ ေါ်တွင မ ရဝနိိုငစွမ်း
အာ်း တာ်းမမစမခင်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ အရနာကအယကရ ်းမခင်း” စသည ရဆာင ွ ကမှုမ ာ်းကိို

လူ့အခွငအရ ်း

ရကာငစီမလည်း ရှုံွေ့ခ ရဝြနခွဲသည။ 95 ထိိုို့အမ င လူ့အခွငအရ ်းရကာမတီ၏ ခခြုင
ြုံ ိုံအကကံမ ြုခ က နံ ါတ ၃၄
တွင “အခ ိြုွေ့ရသာအငတာနကစာမ ကနာမ ာ်း နင စနစမ ာ်း လည တမှုအာ်း ပခွင်းခ ကမ ိ တ
ိ
ငထာ်းမခင်း”
သည နိိုငငံမ ာ်းအရနမြင လွတလ စွာ ထိုတရြာရမ ာဆိခ
ို ွငကိို ကာကွယ မညတာဝနဝတတ ာ်းမ ာ်းနင ကိက
ို ညီ
မှု မ ိ ါဟို ထ မံ အတညမ ြုရမ ာ ကာ်းခွဲသည။ 96
ထိိုို့အမ င ထိက
ို ွဲသိတ
ိုို့ ာ်းမမစမခင်းတိိုို့သည လွတလ စွာထိုတရြာရမ ာဆိိုခင
ွ အာ်း ကာကွယရ ်းထာ်းသည နိိုငငံ
တကာလူ့အခွငအရ ်းစံနှုန်းမ ာ်းကိို ခ ိြု်းရြာကမခင်းမြစသညဟို အသိအမတမ ြုထာ်းသည။ မ ညသူ့ရ ်း ာနင
နိိုငငံရ ်းအခွငအရ ်းမ ာ်းဆိိုင ာအမ ညမ ညဆိိုင ာ သရဘာတစာခ ြု ၏ အ ဒ
ိို ၁၉ (၃) တွင ထိုတရြာရမ ာ
ဆိိုခွငအာ်း ကနို့သတမှုမ ြုလို မည မညသညနိိုငငံမဆိို အ င
ိို ်း (၃) ိိုင်း ါသည စမ်းသ မှုအာ်း ရက ာနိိုင မည
ဟိုရြာမ ထာ်းသည။ အက ဉ်းခ ြု ရြာမ
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ရသာ ကနို့သတမှုကိို ဥ ရဒအာ်းမြင မ ဌာန်း ထာ်း မည၊ မြတ

According to World Bank data, in 2017 49% of the global population was connected to the internet, and the

number was rising sharply year over year. “Individuals using the internet (% of population),” World Bank Group,
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS.
94

United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, December 16, 1966, United

Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, Article 19.
95

United Nations Human Rights Council, Resolution adopted.

96

United Nations Human Rights Committe, General comment No. 34.
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ရတာကမညအတိင
ို ်းအတာအတွက ယိုံ ကညစိတခ ခ ီ်း တ ာ်းဝငမှု ိရသာ အရ ကာင်းမ ခ က ိ မည။ ထိို့ို
အမ င လွတလ စွာထိုတရြာရမ ာဆိိုခွင သိမ
ိုို့ ဟိုတ အမခာ်းဆကစ

အခွငအရ ်းမ ာ်းကိို အခ ်းိြု မမ တစွာ

အဟနို့အတာ်းမမ ြု ဟ၍ ါဝငသည။97
ဘီလီယန
ံ ငခ ီရသာလမ ာ်းသည ထိုတရြာရမ ာဆိိုနိိုင နအတွကသာမက သတင်းအခ ကအလက ယ န နင
လူ့အခွငအရ ်းမရဘာငမ အကာအကွယရ ်းထာ်းသည အမခာ်းအရ ်း ါသညအလို မ ာ်း ရဆာင ွ ကနိိုင န
အတွက ါ အငတာနကကိိုအသိုံ်းမ ြု ကသည။ ၎င်းတိိုို့မာ က န်းမာရ ်းဝနရဆာငမှုခံယမခင်း၊ ဘဏဝနရဆာငမှု
အသိုံ်းမ ြုမခင်း၊

ညာရ ်းဆိိုင ာ အ င်းအမမစမ ာ်း ယမခင်း၊ ရနထိိုင နအိမ ာရြွမခင်း၊ အလို

လမှုရ ်းဝနရဆာငမှုမ ာ်းရလ ာကထာ်းမခင်း နင

ာမခင်း နင

ယမခင်း စသညတိိုို့ မြစသည။ ထိရ
ိုို့ ကာင အငတာနက

မြတရတာကမှုမ ာ်းသည လွတလ စွာထိုတရြာရမ ာဆိခ
ို င
ွ သာမက အမခာ်းရမမာကမမာ်းစွာရသာ အခွငအရ ်း
မ ာ်းကိို ါ ခ ိြု်းရြာကမခင်းမြစသည။ ကိုလသမဂဂအထ်းကိိုယစာ်းလယ ၄ ဦ်းမ
အငတာနကအသိုံ်းမ ြု န ကနို့သတမှုမ ာ်းမ ြုလို ထာ်းသညကိို

ခိိုငနငခ င်းမ ညနယတွင

ရအာက ါအတိိုင်း ရ ်းသာ်း၍

၎င်းတိိုို့၏

သရဘာထာ်းကိို ထိုတရြာခွဲသည။

“အငတာနက

မြတရတာကမှုသည သန်းနငခ ီရသာ လမ ာ်း၏ လအခွငအရ ်းမ ာ်းအရ ေါ်

ဆိို်း ွ ာ်းစွာ အက ိြု်း သကရ ာကမှု ိရနသည။ ၎င်းတိိုို့သည ရဘ်းကင်းရ ်း၊ လိုံခခြုြုံရ ်း၊ က န်းမာ
ရ ်း၊

ညာရ ်း၊ စာ်းရ ်းရသာကရ ်း၊ ရနထိိုငရ ်း၊ အသကရမွ်းဝမ်းရ ကာင်း၊ လွတလ စွာ

ထိုတရြာရမ ာဆိိုခွင၊ သတင်းအခ ကအလက၊

ါဝင ရဆာင ွ ကနိိုငမှု၊ အသင်းြွွဲွေ့နင
ိို မှု နင

စိုရဝ်းနိိုငမှုစသည အခွငအရ ်းမ ာ်းအ ါအဝငမြစသည။ ထိိုို့အမ င မ ညသမ ာ်းအရနမြင အနီ်း
ဝန်းက ငတွင စစစခန်းခ ထာ်းမခင်း နင တိက
ို
ွွဲမြစနိိုငရခ တိိုို့ကိို အငတာနကမတဆင သိ ိနိိုင
ရသာရ ကာင ထိက
ို ွဲသိိုို့ မြတရတာကမခင်းသည အ

သာ်းမ ညသအကာအကွယရ ်းရ ်းနင

အသက ငသနနိိုငရ ်း စသည အခွငအရ ်းမ ာ်းအရ ေါ် ဆိို်း ွ ာ်းလသည ရနာကဆကတွွဲ
ဆိို်းက ိြု်းမ ာ်း မြစရ ေါ်ရစသည။”98

အထကတွငရြာမ ခွဲသညအခ ကမ ာ်းသည ဒီဂ စတယအခွငအရ ်း၏ ဆကစ ရို ခနဓာ ိိုင်းဆိိုင ာ ရှုရထာငမ
သိုံ်းသ တငမ ခွဲ မခင်းသာမြစသည။ အငတာနကမြတရတာကမှုသည ထိုတရြာရမ ာခွငအတွကသာ ခခိမ်း
ရမခာကမှုတစခိုမဟိုတဘွဲ လကရတွွေ့ဘဝမ ာ်းအတွက ါ အက ိြု်းသကရ ာကမှုမ ာ်းစွာ ိ ါသည။ ယင်းရ ကာင
လွတလ မှုကိိုလည်း ထိခိိုကရစသည။ မမနမာအစိို်း အရနမြင ခိိုငနငခ င်းမ ညနယမ ာ်းတွင ခ မတထာ်းရသာ
အငတာနကမြတရတာကမှုအရ ေါ် ဆနို့က ငသရဘာထာ်းထိုတရြာခွဲရသာ တကကကွလှု

ာ်းသမ ာ်းကိို ရထာင

97

ICCPR Article 19(3)

98

“UN experts concerned at surge in civilian casualties in northwest Myanmar after internet shutdown,” Office of the

United Nations High Commissioner for Human Rights, February 18, 2020,
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25572&LangID=E.
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ခ ခွဲသည။99 ထိအ
ို ရမခအရနမ ာ်းရ ေါ်တွငထ ရဆာင်း ကိိုဗစ-၁၉ က ရ ာဂါရ ကာင အထ်း ကိိုယစာ်းလယမ ာ်း
မ အထကတွငရြာမ ခွဲသညအတိိုင်း က န်းမာရ ်းနင လူ့အသကဆိိုင ာ အခွငအရ ်းမ ာ်းကိို အနတ ာယရ ်းမှုမာ
ိို၍မမငမာ်းလာသည။ မ ညသလထိုမ ဗိိုင်း

စနင တသကသည မ ညသူ့က န်းမာရ ်းဆိိုင ာ နင ၎င်းတိိုို့

ရဒသတွင်း က်းစကမှုနှုန်းအရ ေါ် သတင်းအခ ကအလကမ ယနိိုငရသာရ ကာင လိုံရလာကစွာ ကာကွယမှုမ ာ်း
မမ ြုလို နိိုင ကရ ။

99

“Myanmar: drop charges against activist poet Maung Saungkha,” Access Now, September 2, 2020,

https://www.accessnow.org/myanmar-drop-charges-against-activist-poet-maung-saungkha/.
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အငတာနကမြတရတာကမှုရ ကာင မမနမာနငဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံမ ာ်းတွင
ရမမမ ငအက ိြု်းသကရ ာကမှုမ ာ်း

ယခိုအခန်းတွင ရမ်းမမန်းခွဲရသာအငတာဗ ်းမ ာ်း၏

လဒမ ာ်းကိို မ ရဝထာ်း ါသည။ အထကတွင ရြာမ ခွဲ

သညအတိိုင်း အငတာဗ ်းစိုစရ
ို ါင်း ၁၆ ခိုရဆာင ွ ကခွဲကာ မမနမာနိိုငငံတင
ွ
စွနို့ခွာခွဲ သ ၁၀ ဦ်း နင ဘင်္ဂလာ်းရဒ
ရမ်းမမန်းထာ်း ါသည။

ခိိုင၊ ရိဟ
ို ငဂ ာ၊ ခ င်း ရန

ိ ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်းတွငရနထိိုငရသာ ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသည ၆ ဦ်း အာ်း

အငတာဗ ်းရမ်းခွန်းမ ာ်းကိို

အသငအတငစနစတက တညရဆာကထာ်း

(semi-

structured) ၍ အ ညအရသွ်းဦ်းစာ်းရ ်း (qualitative) သည စ
ိုံ ံမြင ထိုတထာ်း ါသည။ အငတာဗ ်း ရမ်းသ
မ ာ်းအတွက အသိုံ်းမ ြုခွဲသည ရမ်းခွန်းမ ာ်းကိို ရနာကဆကတွွဲစာမ ကနာတွငရြာမ ထာ်းသည။ အငတာဗ ်း
အာ်းလိုံ်းကိို ၂၀၂၀ ခိုနစ၊ ဩဂိုတလ တစလအခ ိနယကာရဆာင ွ ကခွဲ ါသည။
မမနမာနငဘင်္ဂလာ်းရဒ တွင ရကာကယခွဲရသာ အငတာဗ ်းအာ်းလိုံ်းအရ ေါ် သိုံ်းသ
အရ ကာင်းအ ာရခါင်းစဉ သိုံ်းခို အဓိကရတွွေ့ခွဲ

ါသည။ ၎င်းတိမ
ိုို့ ာ

ာတွင တညီသည

ညာရ ်း၊ သတင်းနငသတင်းမာ်း နင

ကိိုဗစ-၁၉ က ရ ာဂါတိိုို့ မြစ ါသည။ ရန ာအရ ေါ်မတည၍ ထွကရ ေါ်လာသည အရ ကာင်းအ ာနစခိုလည်း ိ
ါသည။ အထ်းသမြင မမနမာနိိုငငံတွငရတွွေ့ သည အရ ကာင်းအ ာမ ာ်းမာ အလို အကိင
ို အရ ေါ် အက ိြု်း
သကရ ာကမှုနင လိုံခခြုြုံရ ်းနင ဋိ ကခ တိိုို့မြစကာ ဘင်္ဂလာ်းရဒ တွင ထ်းမခာ်းစွာရတွွေ့ ရသာ အရ ကာင်းအ ာ
မ ာ်းမာ ခ စခင သမ ာ်းနင ဆကသွယမ ြုရ ်း နင က န်းမာရ ်းဝနရဆာငမှုမ ာ်းအာ်း လကလမ်းမီရ ်းတိိုို့ မြစ
သည။ ဆကလက၍ ရြာမ မည အခန်းငယမ ာ်းတွင ထိအ
ို ရ ကာင်းအ ာ ရခါင်းစဉမ ာ်းတစခိုခ င်းစီအရ ေါ်
သိုံ်းသ ရဆွ်းရနွ်း ထာ်း ါသည။

ည ရရေး

မမနမာနင ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံနစနိိုငငံလိုံ်းမ အငတာဗ ်းတစခိုခ င်းစီတင
ွ ၎င်းတိိုို့၏

ညာရ ်းအခွငအလမ်း

အရ ေါ် အငတာနကမြတရတာကမှုရ ကာငမြစရ ေါ်ခွဲရသာ ဆိို်းက ိြု်းမ ာ်းအရ ကာင်း အက ယတဝငရဆွ်းရနွ်း
ထာ်း ါသည။

ညာရ ်းသည အရမခခံ လူ့အခွငအရ ်းမြစကာ လသာ်းမ ာ်း၏ဘဝ

ိိုရကာင်းမွနစွာ တည

ရဆာကနိိုင န အခွငအလမ်းရ ်းသည။ သိိုို့ရသာလည်း ကမဘာအဆင်း ွဲဆိုံ်းနိိုငငံတစခိုအရနမြင မမနမာနိိုငငံ၏
ရက ာင်းတွင်း ညာရ ်းစနစသည တိို်းတကရသာနိိုငငံမ ာ်း၏ အဆငအတန်းနင နှိုင်းယဥလ င မ ာ်းစွာရနာက
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က န စခွဲ ခ ီမြစသည။100 မမနမာအစိို်း သည ညာရ ်းကဏ္ဍအတွက နိိုငငံ၏ စိုစိုရ ါင်းမ ညတွင်းထိုတကိုန၏
၂

ာခိိုငနှုန်းရအာကသာ အသိုံ်းမ ြုခွဲရသာရ ကာင အ င်းအမမစအလွန ာ်း ါ်းစွာမြင အဆငအတန်းနိမရသာ

အရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်း၊ ရခတရနာကက ရနခ ီမြစသည အလွတက ကမတမခင်းရ ေါ် အရမခခံရသာ သင
ကာ်းရ ်းနည်းလမ်းမ ာ်းမြငသာ ညာရ ်းစနစအာ်း လည တနိိုငခွဲသည။101
ရက ာင်းသာ်းမ ာ်းစိုရဝ်း၍

စရလ်းလိုံ်းအရ ်းရတာ က
ိုံ သိ
ွဲ ိုို့

နိိုငငံရ ်းလှု

ာ်းမှုမ ာ်းြနတီ်းမခင်းမ

ကကိြုတင

ကာကွယသညအရနမြင တကကသိိုလအမ ာ်းစိုကိို အကနို့အသတမြငထိန်းခ ြု ထာ်းကာ မတညီရသာ ခမိြုွေ့အသီ်း
သီ်းတွင ခွွဲ၍ထာ်း ိ ါသည။ 102 မမနမာနိိုငငံတွင အဆငမမင ညာရ ်း

ိထာ်းသအမ ာ်းစိုမာ အမ ာ်းအာ်းမြင

စစတ အ ာ ိမ ာ်း၏ သာ်းသမီ်းမ ာ်းမြစရနသည။ အဘယရ ကာငဆိိုရသာ နိင
ို ငံတကာ တကကသိိုလမ ာ်းတွင
တကရ ာက

ညာဆည်း ်း န အခွငအလမ်းမ ာ်းကိို ၎င်းတိိုို့သာအကိုနက ခံနိိုင ရသာရ ကာငမြစသည။ 103

တစြကတွငလည်း နွမ်း ါ်းရသာ လမှုရ ်း နင စီ်း ွာ်းရ ်း ရနာကခံအသိိုင်းအဝိင
ို ်းမ ာ်း၊ လနည်းစိုတိိုင်း င်းသာ်း
နင

ဋိ ကခဒဏသငရန ာမ ာ်း ိ လမှုအြွွေ့ွဲ အစည်းမ ာ်းမ မ ညသမ ာ်းအရနမြင

အတာ်းအဆီ်း အရမမာကအမ ာ်း ကကြုြုံရတွွေ့ရန

ညာဆည်း ်းနိိုင နအတွက

ါသည။

ထိိုကွဲသိရ
ိုို့ သာ ထိခိိုကလွယရသာလမှုအြွွေ့ွဲ အစည်းမ ာ်းအတွက အ ညအရသွ်းမ ညမီသည ညာ

ဆိင
ို ာမ ာ်း

လကလမ်းမီဆည်း ်းနိိုင န အငတာနကမ တစြကတွင အခွငအလမ်းရ ်းသညဟို ဆိန
ို ိိုငသည။ အငတာဗ ်း
ရမြဆိိုခွဲသမ ာ်း၏အဆိိုအ

အငတာနကသည ၎င်းတိအ
ိုို့ တွက သတင်းအခ ကအလကမ ာ်း ယနိိုင န၊ အသိ

ညာတိို်း ွာ်းနိိုင န နင မမနမာနိိုငငံ ိ ဋိ ကခဒဏသငရဒသ နင ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံ ိ ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်း တွင
ရနရန ရသာလည်း စဉဆကမမ တသငယဆည်း ်းနိိုင န အခွငအလမ်းမ ာ်းရ ်းသညဟိုဆိို ကသည။ ထိအ
ို
တွက ၎င်းတိိုမ
ို့ အငတာနကကိို ၎င်းတိိုို့၏ “ ညာရ ်းဆိိုင ာ အြွွဲွေ့အစည်း”104 သိမ
ိုို့ ဟိုတ “တကကသိိုလ”105အမြစ
တငစာ်း ကသည။ တနည်းအာ်းမြင မမနမာနင ဘင်္ဂလာ်းရဒ အာဏာ ိိုငမ ာ်းမ ညာရ ်းအရ ေါ် ကနို့သတထာ်း
မှုမ ြုထာ်းသညကိိုရက ာလာ်း န

အွနလိိုင်း ညာရ ်းသည

အဓိကနည်းလမ်းမြစလာသည။

ခိိုငမ ညနယ

ဘ်းသီ်းရတာငခမိြုွေ့နယမ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသ ရိိုဟငဂ ာတစဦ်းမ “ကျွနရတာက မစလငမြစလိိုို့ တမခာ်းရန ာမာ
ရက ာင်းသွာ်းတကလိမ
ိုို့

ါဘ်း။ အငတာနကက ကျွနရတာ အတွက

ညာဆကသငနိင
ို ြိိုို့ ရန ာ ါ ွဲ” 106 ဟို

ရမ ာမ ခွဲ ါသည။
ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ Md Rafique ကွဲသိိုို့ရသာ ဒိုကခသညမ ာ်းမလည်း အလာ်းတ စိတခံစာ်းမှုမ ာ်း မ ရဝခွဲသည -

100

The World Bank, “Inclusive Access and Quality Education project,” https://projects.worldbank.org/en/projects-

operations/project-detail/P163389
101

UNESCO, “Myanmar Education Expenditure,” http://uis.unesco.org/en/country/mm?theme=education-and-literacy

102 102

Aung Kyaw Soe, “A peep behind the curtain of Myanmar education system,” Burma Digest, 5 June,

https://sanooaung.wordpress.com/2008/04/27/a-peep-behind-the-curtain-of-myanmar-education-system/
103

Ibid.
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“ရိိုဟငဂ ာမြစရနရတာ ကျွနရတာ

ညာသငယလိိုို့မ ဘ်း ... အငတာနကကလွွဲ င ဘယနိိုငငံ

ကမ ကျွနရတာတိက
ိုို့ ိို ညာဆည်း ်းြိိုို့ အခွငမရ ်း ါဘ်း” စသမြင ငြွငခွဲ ကသည။107

ထိိုကွဲသိိုို့ စိတခံစာ်းမှုသည Md Rafique တစဦ်းတည်းခံစာ်းရန သညမဟိုတ ါ။ လ ၁၆ ရယာကရမ်း ာတွင လ
၁၅ ဦ်းအတွက

ညာရ ်းသည အငတာနကသိုံ်း မခင်း၏ အရ ်းကကီ်းဆိုံ်းအရ ကာင်း င်းမြစရန ါသည။

Coursera၊ Quora၊ YouTube၊ သရမ အွနလိိုင်းသငယမှု လကရြာင်း၏ Exam Preparation Outreach
Program တိက
ိုို့ ိို ၎င်းတိိုို့မ အရ ်း ါသည
အခ ိြုွေ့ရသာသမ ာ်းအရနမြင အင်္ဂလိ

108

ညာရ ်းသငယ ာရန ာမ ာ်းအမြစရြာမ ခွဲကာ မမနမာနိိုငငံမ

နင ကိို်း ီ်းယာ်း109 အွနလိိုင်းစကာ်းရမ ာ သငတန်းမ ာ်းကိို ါ ရြာမ ခွဲ က

သည။
အွနလိိုင်း ညာရ ်းမာ ထိက
ို သိ
ွဲ ိုို့အရ ်း ါရသာရ ကာင အငတာနကမြတရတာကမှုသည လအမ ာ်းအမ ာ်း၏
ညာရ ်းအတွက

အတာ်းအဆီ်းမြစလာခွဲသည။

မမနမာနင

ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ

အရနမြင “ဆိုံ်းရှုံ်းသွာ်းသည အခွငအလမ်းမ ာ်း”110၊ “သငယမခင်းမ ခဏတာ

အငတာဗ ်းရမြဆိသ
ို မ ာ်း

နာ်း န” လိအ
ို
လာမခင်း111 နင

၎င်းတိိုို့၏ သငတန်းမ ာ်း ဆကလကသငယနိိုငမှုမ ိမခင်း112 စသညတိက
ိုို့ ိို ရြာမ ခွဲ ါသည။ Syedul Mostafa
ကွဲသိိုို့ ရမြဆိသ
ို မ ာ်းအရနမြင 113 သငတန်းခ ီ်းရမမာကမှုလကမတဆိုံ်းရှုံ်းသွာ်း မခင်း နင ၎င်းတိိုို့၏ အွနလိင
ို ်း
သငတန်းမ ာ်း အဆငဆငတကကာ သငယနိိုငမှုမ ရ
ိ တာသညအရ ကာင်း ရမ ာလာသည။

ခိင
ို မ ညနယ၊

ဘ်းသီ်းရတာင ခမိြုွေ့နယတွင ရနထိိုငရသာ ၁၈နစအ ွ ယ ခိ ီမြစသည Asmahraမ ရလလာသငယခွင ဆိုံ်းရှုံ်း
သွာ်း ရသာရ ကာင ၎င်း၏ စိတ ကမှုကိို ရအာက ါအတိင
ို ်းရမ ာမ ခွဲသည -

“ကျွနမ

အွနလိိုင်းသငတန်းရတွ

ကျွနမ တကလိိုို့မ

ါဘ်း။”114

107
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108
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109
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အ မ်းတကခ ငတယ... ဒါရ မယ အငတာနကမ ရတာ

ညာရ ်းလကလမ်းမီြိိုို့ န အတာ်းအဆီ်းမ ာ်းရ ကာင အငတာဗ ်းရမြဆိိုသမ ာ်းအရနမြင ရမ ာလငခ ကကင်းမွဲ
ရနကာ အနာဂတအတွကစိို်း ိမစိတမ ာ်း ိသည အရ ကာင်းလည်း မ ရဝခွဲသည။ အသက ၂၀ နစ ိခ ီမြစရသာ
Ro Arfat Khanသည

ခိိုငမ ညနယ ရမာငရတာခမိြုွေ့နယမမြစကာ လက ိအခ ိနတွင ဘင်္ဂလာ်းရဒ

ိ

Balukhaliစခန်း (၂) တွင ရနထိိုငရနကာ ရအာက ါအတိင
ို ်း ရမ ာ ကာ်းခွဲ ါသည -

“ကျွနရတာတိိုို့

ကိိုယနိိုငငံကိို စွနို့ခွာခွဲ တယ။ ကိိုယ ညာရ ်းကိိုလည်း စွနို့လတခွဲ တယ။

ဒိုကခသညစခန်းမာ ၃နစနီ်း ါ်း အသကဆက ငသနခွဲ ခ ီ်းခ ။ီ ဒါရ မယ ကျွနရတာတိအ
ိုို့ တွက
အနာဂတမာ

ညာရ ်းဆကသငယ ရလလာနိိုငြိိုို့ ဘာအခွငအလမ်းမ

မ
ိ ရနဘ်း

…

ကျွနရတာတိဘ
ိုို့ ဝရတွက အငတာနကမ ိဘွဲ ဒိုကခသညစခန်းမာ ဆကအသက ငြိိုို့ အ မ်း
ခကခွဲလာတယ… အငတာနက ိမ ကျွနရတာ ညမန်းခ ကရတွဆီ ရမခလမ်းနိိုငြိိုို့ အိမမက
မ နမကနိိုငမာ ါ။”115

ခိိုငမ ညနယ ဘ်းသီ်းရတာငခမိြုွေ့နယမ ရက ာမိို်းသမလည်း အလာ်းတ ငြွငခွဲသည -

“

ညာရ ်းဆိိုင ာ အခွငအရ ်းက ကျွနရတာဘဝ ွဲဲ့ အစိတအ င
ိို ်းတစခို မြစတယ။ အခိုရတာ

အငတာနကမ ိရတာ ကျွနရတာ ဘာမရလလာလိိုို့မ ရတာဘ်း။ တစရနို့တစရနို့ ကျွနရတာ
အသက ိိုကကီ်းလာခွဲတယ။ ကျွနရတာ ရမ ာလငခ က က တမြည်းမြည်းနည်းလာသလိို ွဲ ….
ညာမတတ င လရတွကအ ကမ်းြကနည်းလမ်းရတွ အသိုံ်းမ ြု လာလိမမယ။”

မမနမာနိိုငငံမ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသ ၁၀ရယာကစလိုံ်းအာ်း

ခိိုငနင ခ င်းမ ညနယတိတ
ိုို့ ွင အငတာနကမ န

လ င ဘာလို မလွဲဟရ
ို မ်း ာတွင ရမ ာမန်းထာ်းသလိို င ၎င်းတိိုို့၏ အွနလိိုင်းသင ကာ်းရ ်း ဆကလကလို
ရဆာငမညဟို ရမြ ကာ်းခွဲသည။ တစခ န
ိ တည်းတွင ၂၀၂၀ခိုနစ ဩဂိုတလတွင ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း မ
အငတာနက မ နလညြွငရ ်းခွဲရသာရ ကာင ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသ ၆ ဦ်းမာ

ညာရ ်း

ဆကလက ဆည်း ်းရနခွဲ ခ ီမြစသညဟိုရမြ ကာ်းခွဲသည။ ယခိုအစီ ငခံစာ ရ ်းသာ်းရနသညအခ ိနတွင RYA
အြွွဲွေ့ဝငမ ာ်းမ မ ကာရသ်းမီကာလအတွင်း စခန်းမ ာ်းတွငမြစသွာ်းခွဲရသာ အို စိုြွွဲွေ့အ ကမ်းြကမှုကိို အရ ကာင်း
မ ကာ ဘင်္ဂလာ်းရဒ အာဏာ ိိုငမ ာ်းမ အငတာနကမ နလည ိတသိမ်းနိိုငရသာရ ကာင ၎င်းတိိုို့၏ ညာရ ်း
လမ်းရ ကာင်း မ နလညချွတရခ ာသွာ်းမညကိို စိို်း ိမရ ကာင်းထိုတရြာရမ ာ ကာ်းခွဲသည။
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သတင်ေးနှငေ့် သတင်ေးမှ ေး

မမနမာနိိုငငံသည သမိင
ို ်းအစဉအဆက စစအစိို်း ရအာကတွင သတင်းအခ ကအလကကိို တင်းက စွာ ထိန်း
ခ ြု ခံခွဲ

ါသည။ ဆယစိုနစငါ်းစိုထက ိို ကာမမငကာ သတင်းလွတလ ခွငသည မ န ကာ်းရ ်း ဝနကကီ်းဌာန၏

ိုံနိ သမ ာ်း၊ ထိုတရဝသမ ာ်းမတ ိုံတငနင စာရ စိစစမြနို့ခ ိရ ်းလို ငန်းမ ာ်း ကကီ်း က ရ ်း ဗဟိအ
ို ြွွဲွေ့၏
ဆငဆာမြတရတာကမှုရအာကတွင ရ ာကဆိုံ်းခွဲ သည။ မမနမာသတင်းမီဒီယာ မြနို့ခ ရ
ိ ်းအာ်း အစိို်း မ
အဓိကထိန်းခ ြု ခွဲကာ ၎င်း၏ ဝါဒမြနို့အာရဘာအမြစ အဓိကအသိုံ်းခ ခွဲသည။ နယစည်းမမခာ်း သတင်းရထာက
မ ာ်းအြွွဲွေ့က ၂၀၁၀တွင မမနမာနိိုငငံကိို သတင်းလွတလ ခွင အဆငသတမတ ာတွင အဆငရ ါင်း ၁၇၈
ိသညမ အဆင ၁၇၄ (အီ န၊ တာခမင်းနစစတန၊ ရမမာကကိို်း ီ်းယာ်း၊ အီ စတ ီ်းယာ်းတိိုို့၏ အရ ဲ့) သတမတ
ခွဲသည။116
ထိိုကွဲသိရ
ိုို့ သာ သမိိုင်းနငဆနို့က ငကာ အစိို်း မ ိုံနိ နငအီလကထရ ာနစမီဒီယာအရ ေါ် ဆငဆာမြတရတာက
မှုကိို အဆိုံ်းသတကာ117 ိုံနိ သမ ာ်း၊ ထိုတရဝသမ ာ်း မတ တ
ိုံ င နင စာရ စိစစမြနို့ခ ိရ ်းလို ငနမ ာ်း ကကီ်း က
ရ ်းဗဟိိုအြွွဲွေ့ကိို ြ ကသိမ်းခွဲသည။ ထိိုို့အမ င အ

သာ်းအစိို်း ကိိုလည်း ရ ွ ်းရကာကတငရမမာက နိိုငခွဲရသာ

ရ ကာင မမနမာနိိုငငံနိိုငငံအတွင်း ိ သတင်းရထာကမ ာ်းအရနမြင လွတလ စွာသတင်းရ ်းသာ်း နိိုငမညမြစ
ကာ မ ညသမ ာ်းအရနမြင လွတလ စွာသတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကိို

ယနိိုငခွင ိခ ီဟို ထငမတ ကမညမာ

မလွွဲရ ။ ယခငကကနို့သတထာ်းရသာ နိိုငငံတကာသတင်းဌာနမ ာ်းမြစသည ဘီဘီစီ (BBC)၊ လွတလ တွဲ
အာ အသံ (Radio Free Asia)၊ ဗွီအရ
ိို အ (Voice of America) နင အမခာ်း ရဝြနရ ်းသတင်းမီဒီယာမ ာ်းမြစ
သည ဒီမိိုက ကတစ မမနမာအသံ (Democratic Voice of Burma)၊ ဧ ာဝတီ အ ါအဝင အငတာနက စာ
မ ကနာရ ါင်း ၃ရသာင်းရက ာကိို မ နလညခွငမ ြုခွဲသည။ ထိိုို့ရ ကာင မမနမာနိိုငငံမ မီဒယ
ီ ာြတရှုသမ ာ်းအရန
မြင ယခငရခတကာလက မစဉ်းစာ်းဝံခွဲသည နိင
ို ငံရ ်းရဆာင်း ါ်းမ ာ်းကိို လကလမ်းမီ လာခွဲသည။ ဆကသွယ
ရ ်းကဏ္ဍတွင ါ ကနို့သတမှုမ ာ်း ရမြရလ ာခွဲရသာရ ကာင မ ညသမ ာ်းအရနမြင ၎င်းတိိုို့၏ စမတြိုန်းမ ာ်း
ရ ေါ်တွင သတင်းရဆာင်း ါ်းမ ာ်းကိို လွယလငတက ြတရှုနင
ိို လာသည။
အစ ိိုင်းကာလမ ထိိုကသိ
ွဲ ိုို့အရကာင်းမမငခွဲမှုမ ာ်းသည ယခိုအခ ိနတွငမ ရလ ာနည်းသွာ်းခွဲခ ီမြစသည။ ခိိုငနင
ခ င်းမ ညနယတွင

အငတာနကမြတရတာကမှုမ ာ်း

နင

သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကိို

ထိန်းခ ြု ထာ်းမခင်းသည ယခငစစအစိို်း လကရအာကမ မမနမာနိိုငငံနင
national Human Rights Clinic နင မမနမာနိိုငငံမ အ
အစွန်းရ ာကအမ ိြု်းသာ်းရ ်းဝါဒီအြွွဲွေ့မ ာ်း၏

လက အ
ိ စိို်း မ

ိုံသဏ္ဍာနတမြစရနသည။ Inter-

ဘကအြွွေ့ွဲ အစည်း ၁၈ ြွွဲွေ့အရနမြင စစတ နင

အလွနမ နို့ ွာ်းရနသည

သတင်းအမာ်းမြနို့သညကမ န
ိ ်းမ ာ်း

အရ ကာင်း တစနစရက ာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ကာ သိုရတသနရဆာင ွ ကခွဲသည။ ရတွွေ့ ခ
ိ ကမ ာ်းအ

116

“Press Freedom Index 2010,” Reporters without Borders,

https://web.archive.org/web/20101129195350/http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html.
117

“Burma Abolishes Media Censorship,” BBC News, August 20, 2012, https://www.bbc.com/news/world-asia-

19315806.
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လူ့အြွွဲွေ့

အစည်းအတွင်း ဋိ ကခမ ာ်းမြစ ွာ်းလ င အက ိြု်းမြစထွန်းမည အငအာ်းကကီ်းအို စိုမ ာ်းက သတင်း အမာ်းမ ာ်းကိို
စနစတက အာ်းရ ်းအာ်းရမမာကမ ြုကာမြနို့မြ ်းရနခွဲရ ကာင်း ရတွွေ့ ခ
ိ ွဲ သည။
ဥ ရဒမ ာ်းမြစသည ၂၀၁၃ ဆကသွယရ ်းဥ ရဒ၊ ၂၀၁၄

118

မမနမာနိိုငငံ၏ မ ညတွင်း

ိုံနိ မခင်းနင ထိုတရဝမခင်းလို ငန်းဥ ရဒ၊ ၁၉၂၃

မမနမာနိိုငငံ အစိို်း လ ိြုွေ့ဝကခ ကအကဥ ရဒ၊ ၁၉၀၈ မတ ာ်းအသင်းအကဥ ရဒ၊ ၂၀၁၆ ခငိမ်းခ မ်းစွာ
စိုရဝ်းမခင်းနင ခငိမ်းခ မ်းစွာ စီတန်းလညလညမခင်းဆိင
ို ာဥ ရဒ 119 တိိုို့ကိို မမနမာနိိုငငံ၏ လက ိ အမနတ ာ်း
အရမခအရနကိို ထိုတရြာရမ ာဆိို န ကကိြု်း မ်းရနသည သတင်းရထာကမ ာ်း၊ လူ့အခွငအရ ်း ကာကွယသမ ာ်း
နင တကကကွလှု

ာ်းသမ ာ်းအရ ေါ် လကနကသြွယအသိုံ်းခ ရနခွဲသညကိိုလည်း ရတွွေ့ ိ သည။

မမနမာနိိုငငံမ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသတစဦ်းခ င်းစီက အငတာနကမြတရတာကမှုရ ကာင ဋိ ကခနင ကိဗ
ို စ-၁၉
က ရ ာဂါတိအ
ိုို့ ရ ကာင်း

တိက သညသတင်း နိိုငစွမ်းကိို

အဟနို့အတာ်းမြစရစသညဟို

ရမ ာမ ခွဲသည။

တစြကတွင ရိိုဟငဂ ာဒိုကသ
ခ ညမ ာ်းအရနမြင က ရ ာဂါနင တသက၍သာ အဓိကထာ်းရမ ာဆိိုခသည
ွဲ
။
(ရ ဲ့ဆကရြာမ မညအခန်းတွင အရသ်းစိတရဆွ်းရနွ်းခ ကကိို ြတရှုနိိုင ါသည)။
ခ င်းမ ညနယ

လကဝခမိြုွေ့နယတွငရနထိင
ို ရသာ

ရက ာရက ာအရနမြင အငတာနကမြတရတာကမှုရ ကာင

ရနာကဆိုံ်းသတင်းမ ာ်း ယနိင
ို စွမ်းအရ ေါ် အက ိြု်းသကရ ာကမှု သ
ိ ညကိို ထိုတရြာရမ ာခွဲသည။

“ကမဘာကကီ်းနွဲူ့ အဆကအသွယမ

တသွာ်းသလိို ွဲ။ သတင်းရတွကိို အခ ိနနွဲူ့ တရမ ်းညီ မသိနိိုငဘ်း

… ကိဗ
ို စကာလ အမ ငမထွကနိိုငတွဲအခ န
ိ မာ သတင်းနွဲူ့ တမခာ်းအရ ကာင်း အ ာရတွကိို
အွနလိိုင်းရ ေါ်မာ ကညရှုခွငမ ရတာဘ်း။ တီဗအ
ီ စီအစဉကလည်း ရနာကဆိုံ်းသတင်းရတွကိို
အခ ျိနနွဲူ့တပ ်းညီ မလငရ ်းဘ်းရလ။” ဟို သူ့အရနမြင င်းမ ခွဲသည။120
Abulnawser မလည်း သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းဆိုံ်းရှုံ်းခွဲ မခင်းအရ ေါ် ရအာက ါအတိိုင်း ခံစာ်းခ ကမြင
ရမ ာဆိိုခွဲသည -

“အငတာနကရခဲ့တဲ့ အခ ျိနတုန်းက စစ

ွေသတင်းပတွေကျို ဘီဘီစီ နဲ့ RFA တျိက
ုို့ ရန ဓာတ ိုံနွဲူ့

တကွေ ထုတ န ပ ်းတယ။ အငတာနက တ
ျိ ထာ်းတဲ့ပနာက င
ျို ်း အွဲလသ
ိို တင်းပတွေ သျိ အမ ာ်း
ကကီ်း မပတွေွေ့ ြစရတာဘ်း။”121

118

“Hate Speech Ignited: Understanding Hate Speech in Myanmar,” October 2020, https://hrp.law.harvard.edu/press-

releases/myanmar-hate-speech-report/
119

“Hate Speech Ignited,” 73 for full discussion of the laws in Myanmar.

120

Myanmar interview 4. Name changed.

121

Myanmar interview 10. Name changed.
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“သတင်းအရမာငခ ခံထာ်း မခင်း” ဟသည အရ ကာင်းအ ာကိို မမနမာနိိုငငံတွင ရမ်းမမန်းခွဲရသာ အငတာဗ ်း
အမ ာ်းစိုတွင ရတွွေ့ ခ
ိ ွဲ သည။ ခိိုငမ ညနယ ရမမာကဦ်းခမိြုွေ့နယမ သထကစံမ ရအာက ါအတိိုင်း မ ရဝခွဲသည -

“

ခိင
ို မ ညသရတွကိို သတင်းအရမာငခ လိိုက င နိိုငငံရ ်းခငိမသကမယလိရ
ိုို့ တွ်းခ ီ်း အငတာ

နက ိတလိိုကတယလိိုို့ ထင ါတယ။ စစမြစရနရတာ မ ဿနာတစခိုခိုမြစ င ခ ကခ င်း အွန
လိိုင်းမာ

ံ နံူ့သွာ်းနိိုငခ ီ်း ဆ အိုံကကွမှုရတွ မမြစလာရအာင မ ညသရတွကိို နိိုငငံရ ်း သတင်း

အရမာငခ ခ ီ်း

နိိုငငံရ ်းအသိအမမငနည်း ါ်းရအာင၊

စိတဝငစာ်းမှု

နည်း ါ်းရအာငလိိုို့

အငတာနက တ
ိ ထာ်းလိိုကတာမြစမယ”122

အမခာ်းသမ ာ်းအရနမြင “သတင်းအရမာငခ ထာ်းမခင်း”သည ည ွ ယခ ကရနာကတစခို ိရသာရ ကာင မြစနိိုင
သညဟို ယိုံ ကည ကသည။ ၎င်းမာ လူ့အခွငအရ ်းခ ိြု်းရြာကမှုဆိိုင ာသတင်းမ ာ်းကိို မမနမာနိိုငငံ ိ အမခာ်း
ရဒသမ ာ်း နင နိိုငငံတကာအသိိုင်းအဝိိုင်းသိိုို့ မရ ာက ရ
ိ စ နအတွက တာ်းဆီ်းနိိုငြိိုို့မြစသည။ စစရတွဇာတိ
မြစကာ ယခိုအခ န
ိ တွင ခ င်းမ ညနယတွင ရ ွေ့ရမ ာင်းရနထိိုငရန ရသာ

ထ စ ာမ ရအာက ါအတိိုင်း

မ ရဝခွဲသည -

“မ

ညသမ ာ်းကိို သတင်းအရမာငခ ခ ငတာရ ကာငမြစမယ ... ရနာကခ ီ်း မ ညတွင်းမာ မြစ ွာ်း

ရနတာရတွကိို နိိုငငံတကာကိို ရ ာကသွာ်းမာ စိို်း ိမလိိုို့ မြစမယ”123

“စစမြစရနတွဲ ရဒသမြစတွဲအတွက အစိို်း

က သတိက
ိုို့
်းလွနထာ်းတွဲ မ စမှုရတွကိို နိိုငငံတကာ

ကိို သတင်းမရ ါက ကာ်းရစြိိုို့ ိတထာ်းတာမြစမယ။ ၂၀၁၂ အရ ်းအခင်းတိုန်းက စစတ က
က ်းလွနထာ်းတွဲ မ စမှုရတွကိို မ ညသရတွက ခ ကခ င်း အွနလိင
ို ်းရ ေါ်တငခွဲတွဲအတွက အခို
လည်း အွဲဒီလိို ထ မမြစရအာင တာ်းခ ငလိိုို့ မြစမာရ ါ”124

122

Myanmar interview 2. Name changed.

123

Myanmar interview 3. Name changed.

124

Myanmar interview 4. Name changed.
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ခိိုငမ ညနယ ဘ်းသီ်းရတာငခမိြုွေ့နယမ Muhammad Shor Biarမလည်း ယခိုကသိ
ွဲ ိုို့ ထ ဆငအတညမ ြု
ရမ ာခွဲသည -

“သတိက
ိုို့

သတင်းအခ ကအလကကိို ိတတယ။ အဆကအသွယ တ
ိ တယ။ အ ငတိုန်းက

တစခိုခိုမြစတယ ဆိို င အငတာနကမာ ခ ကခ င်း ွဲ ဓာတ ိုံနွဲူ့ အတ တငလိက
ို တယ။ အစိို်း က
ဒါရတွကိို ကျွနရတာတိအ
ိုို့
ါအဝင ကမဘာကကီ်းကိို မသိရစခ ငလိိုို့ထငတယ။”125

မမနမာနိိုငငံနင ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံမ အငတာဗ ်းရမြဆိသ
ို မ ာ်း၏ ထ တက သည

တညခ ကမာ အစိို်း

မ ာ်း၏ အငတာနကမြတရတာက သည အရ ကာင်းမ ခ ကမ ာ်းအရ ေါ် ယိုံ ကညမှုမ မိ ခင်း မြစသည။ အစိို်း
နစခိုစလိုံ်းမ “တ ာ်းမဝငလှု
စခန်းမ ာ်းသိိုို့ တ ာ်းမဝင

ာ်းမှုမ ာ်း” ကိို အရ ကာင်းမ ခွဲ ကသည။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း အရနမြင ဒိုကခသည
ာဘရဆ်းမ ာ်းမ ာ်းရမာငခိိုသွင်းမခင်းကိို အရ ကာင်းမ ခွဲကာ မမနမာနိိုငငံတွငမ

ခိိုင

မ ညနယနင ခ င်းမ ညနယတိတ
ိုို့ ွင ရအရအ၏ “အ ကမ်းြကရသာင်းက န်းမှု” ကိို အရ ကာင်းမ ခွဲသည။
ဥ မာ အရနမြင Omar Faruqueမ

၎င်းတိိုို့ဒက
ို ခသညမ ာ်းအရနမြင မ င သတင်းမ ာ်း နင စခန်းမ ာ်း၏

ရနာကဆိုံ်းအရမခအရနသတင်းကိို သိ ိခွငဆိုံ်းရှုံ်း သညဟို ယိုံ ကညသည။ ၎င်း၏အမမငတွင

“အစိို်း

က ကျွနရတာတိရ
ိုို့ ကာငမဟိုတတွဲ အရ ကာင်းမ ခ ကရတွ ဥ မာ ရမာငခိသ
ို ွင်းတာ၊

ာဘမ်းယစရဆ်းမြနို့တာရတွ ကိို အသိုံ်းမ ြုခ ီ်း မြတရတာကတာရတွ လို နိိုငရအာင ကကိြု်းစာ်း
တယလိိုို့ထငတယ …” ဟို ရြာမ ခွဲ ါသည။126

Balukhali စခန်း (၂) တွင ခိိုလှုံရန ရသာ Md Ataram Shine အရနမြင Omar Faruque ကွဲသိိုို့ 127
ယိုံ ကညခ ီ်း ၎င်းမ

“အစိို်း

ကရမာငခိိုခိို်းသွင်းတာ၊

ာဘမ်းယစရဆ်းဝါ်းတာ်းမမစြိိုို့ဆိိုခ ီ်း အရ ကာင်းမ တယဟို

ဆိိုကာ လကရတွွေ့တွင တ ာ်းမဝငလို ငန်းမ ာ်းတွင

ါဝင တသကရနသမ ာ်းမာ ရဒသခံမ ာ်း

မြစကာ ရိဟ
ို ငဂ ာမ ာ်း အရနမြင ထိအ
ို ထွဲတွင ဓာ်းစာ်းခံမြစရန သည”

ဟို ဆိို ါသည။
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နယစ တစြက ိ မမနမာနိိုငငံ၏ ဘ်းသီ်းရတာငခမိြုွေ့နယတွင ရနထိိုငရနရသာ ရိိုဟငဂ ာလငယတစရယာက
အရနမြင အစိို်း ၏ အရ ကာင်းမ ခ ကကိို မငင်း ယခွဲသည။ ၎င်း၏ ယဆခ ကကိို ရအာက ါအတိင
ို ်း
မ ရဝခွဲသည “အစိို်း က တမငတကာ လထိုကိို နိ စကရနတယလိိုို့ထငတယ။ အ ကမ်းြကမှုကိို နိမနင်းြိိုို့
အတွကဆိိုခ ီ်းရတာ လထိုကိို သတင်းအရမာငခ နိ စကမခင်းမြစတယ။”128

ခိိုငမ ညနယနင ခ င်းမ ညနယတိိုို့တွင အငတာနကမြတရတာကမှုနင

ဋိ ကခ နစခို ကာ်း ဆကစ မှုသည

မမနမာနိိုငငံအတွက အထ်းသီ်းသနို့အရမခအရနမြစရနသည။ ထိိုို့ရ ကာင ၎င်းနင တသက၍ အမခာ်းရခါင်းစဉ
ရအာကတွင သီ်းသနို့သိုံ်းသ ရဆွ်းရနွ်းမညမြစကာ ယခိုဆကလက၍ အငတာနက မြတရတာကမှုရ ကာင
တိိုင်း င်းသာ်း မ ညတွင်းရန

ရ ွေ့ရမ ာင်း သမ ာ်း နင ဒိုကသ
ခ ညမ ာ်း၏ ဘဝမ ာ်းအရ ေါ် ကိိုဗစ-၁၉ က ရ ာဂါ

ကာလအတွင်း မညကွဲသိိုို့ ထိခိိုကမှု ိခသည
ွဲ
ကိို တငမ ရဆွ်းရနွ်းသွာ်းမညမြစသည။

ကိုဗစ်-၁၉ က ်ရရ င်္ေါ

အငတာဗ ်းရမြဆိသ
ို အမ ာ်းစို (၁၆ရယာကမ ၁၁ ရယာက) အရနမြင အငတာနကမြတရတာကမှုရ ကာင
တစကမဘာလိုံ်း ထိခက
ိို ခံစာ်း ရသာ ကိဗ
ို စ-၁၉ က ရ ာဂါအရမခအရန နင ဆကစ သည အက ိြု်းသကရ ာကမှု
မ ာ်းအရ ကာင်း

င်းလင်းရမ ာမ ခွဲ ကသည။ ထိအ
ို ရ ကာင်းမာ နယစည်းနစဘကတွင ရ
ိ သာ မမနမာနိိုငငံနင

ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံ ိ ဒိုကသ
ခ ညစခန်းမ ာ်းမ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသမ ာ်း၏ တညီရသာ စိ်းို ိမ

နမှုအရ ကာင်း

အ ာ တစခိုမြစသည။ ကမဘာတဝန်း ိ လူ့အြွွဲွေ့အစည်းအာ်းလိုံ်းအရနမြငလည်း ထိက
ို သိ
ွဲ ိုို့ တညီရသာစိို်း မ
ိ မှုမ ာ်း
ကိို ယခိုကသိ
ွဲ ိုို့ အလွနဒိုကရ
ခ ်းသည ရ ာဂါအသစအဆန်း နင ကကြုြုံ ရသာအခါ တညီစွာ ခံစာ်း က

ါသည။

၎င်းတိမ
ိုို့ ာ မိမရ
ိ ဒသအတွင်း ရ ာဂါက်းစကမှုနင ကာကွယရ ်းရဆာင ွ ကခ ကမ ာ်းနင တသက၍ ယိုံ ကည
စိတခ ရသာ သတင်းအ င်းအမမစမ ာ်း၊ က်းစကမှုနှုန်းရလ ာခ နအတွက သိုရတသနအရ ေါ်အရမခခံရသာ
က န်းမာရ ်း ညာရ ်းမ ာ်း၊ က်းစကမ နို့ ွာ်းမှုထိန်းခ ြု နိိုင နနည်းလမ်းမ ာ်း နင ရကာလာဟလမ ာ်း မ နို့ ွာ်းမှုမ
တာ်းဆီ်းနိိုင န လိိုအ ခ ကမ ာ်းနင ဆကစ ၍မြစသည။
ဋိ ကခဒဏသငရဒသမ ာ်း၊ အာဏာ ငအစိို်း မ ာ်းလကရအာက နင ပ ွတသိ ရနရသာဒိုကခသညစခန်းမ ာ်းတွင
ရနထိိုင ရသာသမ ာ်းအတွကမ ထိိုစိို်း မ
ိ မှုမ ာ်းကိို

ိို၍ င နကရှိုင်းစွာခံစာ်း ရ မည။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံ ိ

ရိိုဟငဂ ာမ ာ်းကိို ရမ်းမမန်းခွဲ ာတွင ၎င်းတိအ
ိုို့ ရနမြင လမ ညသိ ရနသည စခန်းမ ာ်းတွငရနထိိုငရန ရသာဒိုကခ
သညမ ာ်း၏ အရမခအရနနင အမခာ်းဆကစ ရသာ အခကအခွဲမ ာ်းကိို ရမ ာမ ခွဲသည။ ထိိုအထွဲတွင အရဝ်း
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ရ ာကရနခ ီမြစရသာ ခ စခင သမ ာ်းနင ဆကသွယရ ်းမမ တလိသ
ို ည စိတခံစာ်းမှုမ ာ်းအ ါအဝင မြစ
သည။129
နယစ တစြကတစခ ကမ အငတာဗ ်းရမြဆိသ
ို ၃ရယာက အရနမြင ၎င်းတိအ
ိုို့ တွက ကိဗ
ို စ-၁၉ က ရ ာဂါ
နင တသကသည ယိုံ ကညစိတခ သည အခ ကအလကမ ာ်း လိိုအ

က
ိုံ ိို ရြာမ ခွဲ ကသည။ ခိင
ို မ ညနယ

ဘ်းသီ်းရတာငခမိြုွေ့နယမ ရက ာရက ာနိိုငအရနမြင -

“အငတာနကက မ

မ
ိ မြစလိိုအ

ါတယ… အခို ကိိုဗစ ကာလမာ ိိုခ ီ်းလိိုအ

ါတယ။ ရ ာဂါ

တိို်း ွာ်းမှုအရမခအရနရတွကိို သိ ိြိိုို့နွဲူ့ ကမဘာအရ ကာင်းအ ာရတွကိို သိနိိုငြိိုို့ အငတာနက
ကိိုလိို ါတယ။

(အငတာနကမ ိ င)

ကျွနရတာအရနနွဲူ့

ယိုံ ကည တွဲ

ကိိုဗစ-၁၉

နွဲူ့

တသကတွဲသတင်းရတွ အခ ိနနွဲူ့တရမ ်းညီမ နိိုငရတာဘ်း” ဟိုဆိို ါသည။130

ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသ Ali Jinnah Hussin သညလည်း ရက ာရက ာနိိုင နင စိတဆနဒ တိိုကဆိိုင
ကာ က ရ ာဂါအရမခအရနနင တသက၍ ရဒသတွင်းအမ င နိိုငငံတကာသတင်းမ ာ်းကိို ြတရှုခွင ခ ငရန ါ
သည။ ကိိုယရနထိင
ို ရသာ ရဒသအတွင်း

ငဆိိုငရန သည အနတ ာယမ ာ်းသာမကဘွဲ ကမဘာရန ာ အနံူ့

အမ ာ်းတွင ိရနရသာ မိသာ်းစိုဝငမ ာ်း နင င်းနီ်းသမ ာ်း မညကွဲသိိုို့ အရမခအရန ရ
ိ နသညကိိုလည်း သိလိို က
သည။ ထိအ
ိုို့ မ င လအမ ာ်းအရနမြင ၎င်းတိိုို့၏ ရ ာဂါက်းစကနိိုငရခ ိမှု ရလ ာခ န မညကွဲသိိုို့ မ ြုမရနထိိုင
မညကိို ညွှနမ နိိုငသည စိတခ သည က န်းမာရ ်း ညာရ ်းအ င်းအမမစမ ာ်းလိိုအ

ါသည။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ

အငတာဗ ်းရမြဆိသ
ို မ အငတာနကသည

“ကိဗို စ-၁၉

က ရ ာဂါမ ကိိုယအသကကိိုယ ကယတငနိိုငြိိုို့ န အတွက သိမတစ ာမ ာ်း၊

သတင်းအခ ကအလကမ ာ်း မ ိြု်းစို”
ံ ရ ်းသည အ င်းအမမစ မြစသညဟိုဆိိုသည။131

လမှုမဒ
ီ ီယာစာမ ကနာမ ာ်း - အထ်းသမြင Facebook အာ်း မမနမာနိိုငငံ ိ အငတာနကသိုံ်းစွွဲသမ ာ်း အမ ာ်းဆိုံ်း
အသိုံ်းမ ြု ကသည။ ၎င်းတိအ
ိုို့ ာ်း အစိို်း ဝနကကီ်းဌာနမ ာ်းမလည်း အက ယတဝငအသိုံ်းမ ြုကာ မမနမာနိိုငငံမ
အငတာဗ ်းရမြဆိခ
ို ွဲသမ ာ်းအရနမြင သတင်းအခ ကအလကအမ ာ်းစိုကိို လကလမ်းမီခလ
ွဲ င ထိိုရန ာမ ာ်းမ
ာရြွ ကရ ကာင်း အတညမ ြုခွဲ ကသည။
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“(အငတာနကမြတရတာကမှုမလို

ခငက) ကျွနရတာ Facebook ကိို အမ ာ်းဆိုံ်းသိုံ်းမြစ

တယ... သတင်းအခ ကအလကရတွြတနိိုငြိိုို့အတွက ါ။ ဥ မာဆိို

င က န်းမာရ ်းဝနကကီ်း

ဌာန ွဲဲ့ Facebook စာမ ကနာကိို like လို ထာ်း င က ရ ာဂါနွဲူ့ တသကတွဲ စိတခ ယိုံ ကည
တွဲ သတင်းရတွ နိိုငမယ။”132

အစိို်း အရနမြင အငတာနကနင လမှုမဒ
ီ ီယာစာမ ကနာမ ာ်းကိို သတင်းအခ ကအလကမ ာ်း မြနို့ရဝ န တ ာ်း
ဝငလမ်းရ ကာင်းအမြစအသိုံ်းမ ြုရနရသာရ ကာင ထိရ
ို န ာမ ာ်းသိိုို့ ဝငရ ာကနိိုင န

တ
ိ
ငမခင်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ

ဟနို့တာ်းမခင်းမ ြုလို လ င လတစဦ်းတစရယာက၏ လွတလ စွာထိုတရြာရမ ာဆိခ
ို င
ွ နင သတင်း အခ က
အလက လကလမ်းမီခွငတိက
ိုို့ ိို ခ ိြု်းရြာကမခင်းမြစသညဟို မတယနိိုင ါမည။133
မြတရတာကသည ကာလမ ာ်းအတွင်း အငတာနကမ နိိုငရသာရ ကာင နစနိိုငငံစလိုံ်းမ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသ
မ ာ်း အရနမြင သတင်းအခ ကအလက ယနိိုငသည အမခာ်းရန ာမ ာ်း ာရြွခရသာ
ွဲ
လည်း မရတွွေ့နိိုငခွဲ က ါ။
မမနမာနိိုငငံမ

အငတာဗ ်း ါဝငရမြဆိိုသမ ာ်းအရနမြင

တီဗီသတင်းအာ်း

ထိအ
ို မခာ်းရန ာတစခိုအရနမြင

ရြာမ ခွဲ ကရသာလည်း ယင်းမ “အခ န
ိ နငတရမ ်းညီသတင်းအခ ကအလက” မ နိိုငရသာရ ကာင စိတ ကမှု
ကိို

ရမ ာ

မ ခွဲသည။

134

ရမြဆိိုသမ ာ်းအရနမြင

တစခိုတည်းရသာ

အမခာ်းနည်းလမ်းတစခိုအရနမြင

ရအာက ါနည်းလမ်းကိို ရြာမ ခွဲသည -

“အသံခ ွဲ စကကရန တစရနို့တစခါ သိမိုို့ ဟိုတ တစ

တတစခါ ရ ကမငာစ ာရတွကိို

ကွကထွဲ

လညခ ီ်း ရ ကမငာတာ ိတယ။ ဒါရ မယ အသံကက ယလွန်းရတာ နာ်းမလညနိိုငဘ်း။ ရသခ ာ
လည်း မ ကာ်း ဘ်း။”135

ဒိုကခသညစခန်းတွငမ ရမြဆိသ
ို တစဦ်းမ ၎င်းနင ဆကသွယမှု ိသည အငဂ ီအိို အြွွဲွေ့အစည်းမ ာ်း အရနမြင
က ရ ာဂါနင တသကသည အရ ်း ါသည သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကိို မြနို့ရဝနိိုငြိိုို့ ကကိြု်း မ်းရဆာင
ွ ကရ ်းရသာလည်း ထိိုို့သိိုို့ လို ရဆာငမခင်းမာ လိုံရလာကမှုမ ိရသ်းရ ကာင်းရမ ာမ သည။ သူ့အရနမြင
သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကိို ြတနိိုငရိုံသာမကဘွဲ အရဝ်းရ ာကရနရသာ မိသာ်းစိုဝငမ ာ်းကိိုလည်း ၎င်းတိိုို့၏
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For example, in the United States, the Second Circuit Court of Appeals found it to be a violation of the First

Amendment of the US Constitution, which protects Americans’ rights to free expression, when President Donald
Trump blocked other Twitter accounts from following his, since he used his account for official purposes.
https://knightcolumbia.org/documents/a07ecc2a26/2019.07.09_ECF-141-1_Opinion.pdf
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လက အ
ိ ရမခအရနကိို သတင်း ိိုို့လိိုရသာရ ကာငမြစသည။

136

လ ငမမနစွာက်းစကရနရသာ က ရ ာဂါ၏

သရဘာသဘာဝရ ကာင တိက ရသာသတင်းအခ ကအလကမ ာ်းလိိုအ သညအမ င အမ နအလနဆကသွယ
နိိုင န လိအ
ို
ရသာရ ကာင အမခာ်းနည်းလမ်းမ ာ်းအသိုံ်းမ ြု၍ သတင်းအခ ကအလကအခ ိြုွေ့

ယနိိုငခွဲရသာ

လည်း ရသခ ာသညမာ အငတာနကအစာ်းထိို်းအရနမြင လိုံ်းဝအဆငရမ မှုမ ိနိိုင ါ။
ယိုံ ကညစိတခ သည သတင်းအခ ကအလကမ က
ိ ာ လကလမ်းမီနိိုငရနသည သတင်းအခ ကအလကမ ာ်းကိို
စစရဆ်းနိိုငစွမ်းမ ိရသာရ ကာင အငတာဗ ်းရမြဆိိုသမ ာ်းအရနမြင ရကာလာဟလမ ာ်းနင တသက၍ စိို်း ိမ
သညအရ ကာင်းကိို ရမ ာမ ခွဲ ကသည။ မမနမာနိိုငငံမ ါဝငရမြဆိိုသတစဦ်းမြစသည Asmahra အရနမြင
ရအာက ါအတိိုင်း အတိိုခ ြု ရမ ာမ ခွဲသည -

“ရကာလာဟလ

ပတွေလည်းအမ ာ်းကကီ်း

အငတာနကမရပ
ျိ တာဲ့ ဘယဟာမနတယ မာ်းတယ

ဆျိုတာ အတည ြုလမ
ျိုို့ ရဘ်း။”

မမနမာနိိုငငံမ

အငတာဗ ်းရမြဆိိုသရနာကတစဦ်း

မြစသည

Abulnawserမလည်း

ရအာက ါအတိိုင်း

အက ယတဝင င်းမ ခွဲသည။

“လျိအ
ု

တဲ့အခ ျိနမာ သတင်းအခ ကအလကအမနမရရျိနျိုငဘ်း။ တခ ျိြုွေ့က ဘ်းသီ်းပတာငမမျိြုွေ့မာ

ကိိုဗစ လနာ ၁၀ ပယာကလျိုို့ပ ာတယ တခ ျိြုွေ့က ၈ ပယာကလျိုို့ပ ာတယ။ ဘယဟာက
မနတယ/မာ်းတယ မပ ာနျိုငဘ်း။ စစပတွေမာ ျို်းပတွေွေ့လနာ ၃၀၀ ပက ာတဲ့။ အခု ၆၀၀ ပက ာ
ြစသွော်းမ ီတ။ဲ့ တခ ျိြုွေ့ ကျိယ
ု နဲ့နီ်းစ တသ
ဲ့ ပတွေ လာပမ်းကကတယ။ မနသလာ်း မာ်းသလာ်း
ကျွနပတာ မပ ာနျိုငဘ်း။ ဘာလျိုို့လ ဆျိုပတာဲ့ ကျွနပတာ ပကာလာဟလ သတင်းမ ြနို့ဘ်း။”137

၎င်းတိိုို့၏ရမြဆိိုမမ
ှု ာ်းတွင Asmahra နင Abulnawserတိိုို့အရနမြင ရကာလာဟလမ နို့ ွာ်းမှုမ ာ်းရနရသာ
လည်း မညကွဲသိိုို့ တနမ နရဆာင ွ ကနိိုငမခင်းမ သ
ိ ညအတွက စိတ ကရနမှုအာ်း အ င်းသာ်းရတွွေ့

ါသည။

အငတာနက မ နိိုငရသာရ ကာင ၎င်းတိိုို့အရနမြင ကာ်းရန သည သတင်းမ ာ်းကိို မညသညနည်းလမ်းနငမ
အတညမ ြု စစရဆ်းနိိုငမခင်း မ ရ
ိ န ါ။ အလာ်းတ ရကာလာဟလနင
ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်းတွငလည်း ိသညကိို ရတွွေ့ခွဲ သည။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ
ဟလမ ာ်း “အလွနက ယမ နို့စွာ”

138

တသကသည စိနရခေါ်မှုသည
ါဝငရမြဆိသ
ို တစဦ်းမ ရကာလာ

ံ နံရနသညအရ ကာင်းကိို ရမ ာမ ခွဲသည။ ကိိုဗစ-၁၉ က ရ ာဂါသည

ကမဘာတဝန်း ိ အစိို်း မ ာ်း၊ လထိုအြွွေ့ွဲ အစည်းမ ာ်း၊ လတစဦ်းတစရယာကခ င်းစီအတွက စိနရခေါ်မှုတစခိုမြစကာ
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အငတာနကသည ထိအ
ို ရမခအရနတွင လအမ ာ်းအမ ာ်းအတွက အသကရသွ်းရ ကာ မြစရနသည။ ယခိုထတ
ိ င
ိို
အငတာနကမြတရတာကမှုအာ်း ဆကလကထာ်း ိမခင်းသည ခိိုငနင ခ င်းမ ညနယတွင ရ
ိ နရသာသမ ာ်း၏
အသကရသွ်းရ ကာကိို နိုတယထာ်းမခင်းသာမြစ ါသည။ ထိအ
ိုို့ တ ဘင်္ဂလာ်းရဒ

ိ ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်းတွင

လည်း အလာ်းတမြတရတာကထာ်းမခင်းကိို လရ ါင်းမ ာ်းစွာ ရဆာင ွ ကခွဲ ါသည။

အလို ်အကိုင်

အငတာနက တ
ိ မခင်း၏ အက ိြု်းဆကရနာကတစခိုအရနမြင မမနမာနိိုငငံမ ရမြဆိိုသတစဝကအတွက အလို
အကိင
ို ာရြွနိိုငမှု နင ဆကလကရဆာင ွ ကနိိုငမှု နင တသက၍ စိို်း မ
ိ မှုမြစ ါသည။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ
အငတာဗ ်းအရမြမ ာ်းတွင

ထိိုကွဲသိမ
ိုို့ ရတွွေ့

ါ။

ယခိုကသိ
ွဲ ိုို့ရတွွေ့ ိ သညအတွကလည်း

အဘယရ ကာငဆိိုရသာ အထကတွင ရြာမ ခွဲသညအတိင
ို ်း ဘင်္ဂလာ်းရဒ

အံဩစ ာမ ိ ါ။

ိ ရိဟ
ို ငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းအရနမြင

အလို လို ကိိုငခွင မ ရ
ိ သာရ ကာငမြစသည။ ၎င်းတိိုို့အတွက အငတာနက ိတထာ်းမခင်းရ ကာင စိို်း ိမမှုမ ာ်း
သည အမခာ်းရခါင်းစဉအရ ကာင်းအ ာမ ာ်းမြစရနသည။ မမနမာနိိုငငံတွင သိ မ ကာရသ်းရသာ ကာလမ င
အငတာနကအာ်းက ယမ နို့စွာ အသိုံ်းမ ြုနိိုငခွဲရသာလည်း ါဝငရမြဆိသ
ို မ ာ်းအရနမြင ၎င်းတိိုို့ အလို အတွက
မ မ
ိ မြစလိအ
ို
ရ ကာင်း ရြာမ ခွဲ ကသည။
အငတာနက တ
ိ
ငမခင်းရ ကာင အလို

ာရြွရနသည ယခိုသိုရတသနတွင အငတာဗ ်း ါဝငရမြဆိိုသမ ာ်း

အတွက စ
ိုံ ံမ ိြု်းစိုံမြင အက ိြု်းသကရ ာကမှု ိသည။ Muhammad Shor Biar အရနမြင အငတာနက အသိုံ်း
မ ြု၍ လကိိုယတိိုငရဆာင ွ က နမမြစနိိုငသည အကနို့အသတမ ာ်းကိို ရက ာလာ်းနိိုငခွဲသညဟို မတခ ကရ ်းခွဲ
သည။

“[အငတာနကမမြတခငက] အလို

အကိိုင အခွငအလမ်း ာရြွမှုရတွ အငတာနက ိလိိုို့ သွာ်း

ရလ ာကစ ာမလိိုဘ်း။ အီ်းရမ်းလ

ိိုို့လက
ိို ရိုံဘွဲ။ အခိုရတာ အငတာနကလည်း မ ရတာဘ်း။

တစရန ာနွဲူ့ တစရန ာ သွာ်း လာ တာလည်း လမ်း န်းဆကသွယရ ်း ရတာရတာခကတယ။
ဆိိုရတာ အခိုကျွနရတာ အလို ထ မရလ ာက မြစဘ်း။”139

မမနမာနိိုငငံမ အငတာဗ ်းရမြဆိိုခွဲသမ ာ်းနင ၎င်းတိိုို့၏ လမှုအသိိုင်းအဝိိုင်းအတွကဆိို ါက မြစ ွာ်းရနဆွဲ
ဋိ ကခနင ကိဗ
ို စရ ကာင သွာ်းလာမှုကနို့သတမှုမ ာ်း နစခို ရ ါင်းလိက
ို ရသာအခါ သွာ်းရ ်းလာရ ်း အတွက
အလွန င အခကအခွဲ အတာ်းအဆီ်း ကကီ်းမာ်းစွာကကြုရ
ြုံ တွွေ့ရန
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ါသည။ ရမြဆိသ
ို တစဦ်းမြစသည အသက

၂၀ နစ အ ွ ယ ိ သထကစံအရနမြင သမမာအလို ဝငခါစသာ ိရသ်းရသာလည်း အငတာနကမာ ၎င်းအတွက
ခ ိတဆကမှုမ ာ်းလို ရဆာင န အဓိကရသာခ ကမြစသညဟိုဆိိုသည။ အငတာနက မြတရတာကမှုရ ကာင
သမအရနမြင ယခိုမ စတင ိြု်းရထာငခါစ အြိို်းတန အဆကအသွယမ ာ်းကိို ဆိုံ်းရှုံ်းခွဲ သညဟို ဆိိုသည။ ထိိုို့
အမ င သမအရနမြင “အလို ကိိုင အခွငအလမ်းမ ာ်း ာရြွ န စိနရခေါ်မှုမ ာ်း” ရတွွေ့ ကကြုြုံ သညဟိုဆသ
ိို ည။140
တစြကတွငလည်း အငတာဗ ်းရမြဆိိုသအခ ိြုွေ့အရနမြင အထိိုငက ခ ီ်းသာ်း အလို ကိင
ို ိရသာလည်း အငတာ
နကမ နိိုငရသာအရမခအရနတွင ဆကလက အလို လို နိင
ို ြိိုို့ အခကအခွဲမ ာ်းကိို ထိုတရြာမ ခွဲသည။ အငတာ
နက ခွဲစဉအခါက ၎င်းတိအ
ိုို့ ရနမြင အီ်းရမ်းလအသိုံ်းမ ြုကာ ဆကသွယမခင်း 141 ၊ အမခာ်းလို ရြာကိိုငြကမ ာ်း
ကိို စာ ွ ကစာတမ်း ိိုို့ မခင်း 142 တိက
ိုို့ ိို ရဆာင ွ ကနိိုငခွဲ ါသည။ ထိိုို့အမ င YouTube အ ါအဝင အငတာနက
ရ ေါ်တွင ရလလာမှုမ ာ်းရဆာင ွ ကမခင်း၊ အွနလိိုင်းသငယမခင်းတိိုို့သည ၎င်းတိိုို့ အလို အတွက အရ ်းကကီ်း
ရ ကာင်းရမ ာခွဲသည

143

။ အြွွဲွေ့အစည်းတစခိုအာ်း ဦ်းရဆာငရနရသာ ရမာငရမာငအရနမြင အငတာနက

အသိုံ်းမ ြုကာ “၎င်း၏ အြွွဲွေ့အစည်း၏ ရနာကဆိုံ်းလှု

ာ်းမှုမ ာ်းကိို ိုံမနမ ရဝရလ”

သ
ိ ညဟိုဆခ
ိို ွဲသည 144 ။

ခိိုငနင ခ င်းမ ညနယတိအ
ိုို့ တွက အစိို်း မ 2G အငတာနကဝနရဆာငမှုသာ မ နလညြွငရ ်းရသ်းသည။ ထိိုို့
ရ ကာင လို ရဆာငမှုအမ ည ါရသာ လမှုမီဒီယာ၊ အီ်းရမ်းလဝနရဆာငမှုမ ာ်း နင ရို သံ ကညရှုနာ်းရထာငမခင်း
တိိုို့သည ခကခွဲရနဦ်းမည သိိုို့မဟိုတ အသိုံ်းမ ြု နမြစနိိုငဦ်းမညမဟိုတ ါ။ အဓိ ပါယမာ လတစရယာကခ င်းစီ၏
အလို လို နိိုငစွမ်းအရ ေါ် ဆကလကခ ီ်း အက ်းိြု သကရ ာကမှု ိရနဦ်းမညမြစသည။

လိုခြ ရရေးနှငေ့် ဋ ကခ

လိုံခခြုြုံရ ်းနင ဋိ ကခရခါင်းစဉနစခိုကိို မမနမာနိိုငငံမ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသအရယာကတိိုင်းအရနမြင အငတာ
နက မြတရတာကမှုနငဆကစ ကာ င်းမ ရဆွ်းရနွ်းခွဲ ကရသာလည်း ရိိုဟငဂ ာဒိုကခသညမ ာ်းအာ်း အငတာဗ ်း
ရမ်း ာတွင ထိအ
ို ရ ကာင်းအ ာမ ာ်းကိို အရလ်းထာ်းရြာမ ခွဲ မခင်းမ ိ ါ။ “ဘာရ ကာင အစိို်း အရနမြင အငတာ
နကမြတရတာက သညဟို သငထင ါသလွဲ” ဟိုရမ်းရသာအခါ ရမြဆိသ
ို ၁၀ ရယာကမ ၁၀ ရယာကစလိုံ်း
အရနမြင တ မရတာနင ရအရအ နစြက ကာ်း စစ ွွဲ၏ အဓိက တိိုကရိိုကအက ိြု်းဆကမြစသညဟို ဆိိုသည။
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ခိိုငမ ညနယမ တဆင ကိဗ
ို စ-၁၉ က်းစကမှု ရနာကတြနမ နလညမြစ ွာ်းခွဲရသာလည်း 145 မမနမာစစတ
အရနမြင စစ ွွဲမ ာ်း

တနို့ န နိိုငငံတကာမ ရတာင်းဆိိုမအ
ှု ာ်း လိိုကနာမခင်းမ ခ
ိ ွဲ ါ။ အ

အသကဆိုံ်းရှုံ်း မခင်း၊ ဒဏ ာအနာတ မြစမခင်း နင ရန

သာ်းမ ညသမ ာ်း၏

စွနို့ခွာ မခင်းတိသ
ိုို့ ည ခိင
ို နင ခ င်းမ ညနယတိိုို့တွင

စစ အ
ွွဲ
န
ိ ိိုမ င်းလာသညနငအမ တိို်း ွာ်းလာခွဲသည။ မမနမာနိိုငငံ ိ ကိုလသမဂဂအြွွေ့ွဲ အစည်းမ ာ်း အရနမြင
၎င်းတိိုို့၏ စိို်း မ
ိ မှုမ ာ်းအ ေါ် ထိုတမ နခွဲသည။ ၎င်းတိိုို့၏ ထိုတမ နခ က အ

၂၀၂၀ ခိုနစ၏

ထမ သိုံ်းလ

အတွင်းမာ င ကရလ်းငယအရယာက ၁၀၀ရက ာခနို့မာ အသကရသဆိုံ်း မခင်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ ထိခက
ိို ဒဏ ာ ခွဲ
သညဟိုဆသ
ိို ည (ယင်းမာ ၂၀၁၉ခိုနစအတွင်း အရ အတွကစိုစိုရ ါင်း၏ တဝကရက ာ င မြစရနကာ ၂၀၁၈
ခိုနစအတွင်း ကရလ်းငယရသဆိုံ်းမှုအရ အတွကထက င

မ
ိို ာ်းရန ါသည)။ 146 ဘ်းသီ်းရတာငခမိြုွေ့နယတွင

ရနထိိုငသ ခ ိြုခ ိြုရမအရနမြင အငတာနကမြတရတာကမှုသည

“မီဒယ
ီ ာကိို

မ ညသရတွရသဆိုံ်းတာနွဲူ့ဆိိုငတွဲ အခ ကအလကရတွမသိရစခ ငဘ်း … သတိက
ိုို့

မ ညသရတွကိို စစနွဲူ့ တသကတွဲ သတင်းရတွသမ
ိ ာမလိလ
ို ာ်းဘ်း” စသည အခ ကရ ကာငဟို
ယိုံ ကညသည။

အမခာ်းရမြဆိိုသမ ာ်းအရနမြင အငတာနကမြတရတာကမှုသည ထိခက
ိို ခံရဒသမ ညသမ ာ်းအရနမြင ရအရအ
၏ လှု

ာ်းမှုမ ာ်းကိို ကညီရ ်းမခင်း နင သတင်းရ ်းမခင်းတိက
ိုို့ ိို တာ်းဆီ်း နအတွကဟို သရဘာရ ါက ကသည။

ဘ်းသီ်းရတာငခမိြုွေ့နယမ

ရက ာရက ာနိိုငကွဲသိိုို့ရသာ

အငတာဗ ်းရမြဆိသ
ို မ ာ်းအရနမြင

အစိို်း အရနမြင

အငတာနကမြတရတာကလိက
ို သညမာ ခိိုငတိိုင်း င်းသာ်းမ ာ်းကိို ကခိြုငတ ရတာ နင ဆကသွယမခင်း မမ ြု
နိိုင နအတွကဟိုဆိို ကသည။147 Asmahra အရနမြင

“ကျွနမ
ရတာ

ထငတာကရတာ အစိို်း မဝါဒ လိထ
ိုို့ ငတယ။ လရတွရမ ာ ကတာ ကာ်း သရလာက
မ ညသရတွ ကာ်းထွဲမာ

ရအရအ

(သ န
ို )

ရတွရ ာရနတယ။

သတိအ
ိုို့ ခ င်းခ င်း

သတင်းမရ ်းနိိုငရအာင အငတာနက ိတထာ်းတာလိိုို့ ရမ ာ ကတယ။” ဟို ထညသွင်းရမ ာခွဲ
သည။148
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Andrew Nachemson, “Racism Is Fueling Myanmar’s Deadly Second Wave of COVID-19,” The Diplomat, September
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“Myanmar: ‘Shocking’ killing of children allegedly used as human shields,” UN News, October 14, 2020,

https://news.un.org/en/story/2020/10/1075362.
147

Myanmar interview 1. Name changed.

148

Myanmar interview 9.

49

မတလ ၂၀၂၀ ခိုနစ မမနမာနိိုငငံတွင ရအရအအြွွဲွေ့အာ်း ယခင အာဆာ (ARSA) အြွွဲွေ့ကသိ
ွဲ ိုို့ အ ကမ်းြက
ရသာင်းက န်းသအြွွဲွေ့အစည်းအရနမြင သတမတခွဲသည။

149

မမနမာအစိို်း ၏ ထိုတမ နခ ကအ

အရနမြင “မ ညသူ့လိုံခခြုြုံရ ်း၊ အသကအိို်းအိမမ ာ်း၊ နိိုငငံရတာနင

ရအရအ

ိုဂဂလက
ိ
ိိုင အရမခခံအရဆာကအအိုံမ ာ်း၊

အစိို်း အရဆာကအဦ်းမ ာ်း၊ ယာဉမ ာ်း၊ စစည်းကိ ိယာမ ာ်းကိို ဆိို်း ွ ာ်းစွာ ကစီ်းရစခွဲသည” ဟိုဆိို ါသည။150
အစိို်း ၏ ဝါဒမြစသည ရအရအကိို အ ကမ်းြကရသာင်းက န်းသ အြွွဲွေ့အစည်းအရနမြင သတမတမခင်းနင
ဆနို့က ငကာ ခိိုငမ ညနယမ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသမ ာ်းသည ထိက
ို ွဲသိိုို့ ဇာတရ ကာင်းတညမှုမ ာ်းကိို မ နလည
ယခ ခွဲ ကသည။

“

ခိင
ို မ ညနယမာ ရနထိိုငရနတွဲသတိိုင်းက အ ကမ်းြကသမာ်းခ ည်းမဟိုတဘ်း။ ရိို်းသာ်းတွဲ

မ ညသရတွ အမ ာ်းကကီ်း ွဲ။ ဘယသရတွက အ ကမ်းြကလည်းဆိိုတာ သိခ ီ်းသာ်း ါ။ အစစလာမ
ကိို်းကွယရနတွဲသတိိုင်း အ ကမ်းြကသမာ်း မဟိုတသလိို ဗိုဒဓဘာသာကိို်းကွယသတိိုင်းလည်း
အ ကမ်းမြကဘ်း။ အခိုအ ကမ်းြကသမာ်း လိိုို့ အစိို်း ရမ ာရနတွဲအြွွဲွေ့ဟာလည်း အခွငအရ ်း
ကိို ြိိုို့ တိိုကယရန ကတာမြစတယ။ ဒါကိို အ ကမ်းြကတယလိိုို့ အစိို်း ကရမ ာတယ။”151

ခိိုငနငခ င်းမ ညနယတွင အငတာနကမြတရတာကမှုမာ ဒိုတိယနစထွဲဝငလာခွဲကာ ါဝငရမြဆိိုသမ ာ်း အရန
မြင

ဋိ ကခနင ကိဗ
ို စ-၁၉ က ရ ာဂါနင

တသက၍ သတင်းအခ ကအလကမ ာ်း အလွနလိိုအ လာရသာ

ရ ကာင အငတာနက နိိုင န နည်းလမ်းအမ ိြု်းမ ိြု်းမြင ကကိြု်း မ်းလာခွဲ ကသည။ အခ ိြုွေ့မာ မ ာ်းမ ာ်းလရသာ
စစရဆ်းရ ်းဂိတမ ာ်းမြတကာ အလမ်းရဝ်းရသာလည်း အငတာနကြွငရ ်းလိိုကခ ီ မြစရသာ ရမာငရတာသိိုို့
ရ ာက န ခ ီ်းမ ြု က သည။ သထကစံ152အရနမြင ြိုန်းအသစနင မ
ိို ိိုရကာင်းမွနသည ဆင(မ)ကဒ ရမ ာင်း
သိုံ်းကာ ရတာငရ ေါ်တွင ဝါ်းလိုံ်းတစဘက၌ ြိုန်းကိိုခ ညခ ်းီ အမမငတွငရထာငကာ ဝိင
ို ြိင
ို လွင၍ အသိုံ်းမ ြုခသည
ွဲ
ဟိုဆိိုသည။ သိရ
ိုို့ သာလည်း ထိိုကွဲသိိုို့ လို ရဆာင ရသာရ ကာင ရငွကန
ို က မ ာ်းကာ တိက
ို
မ
ွွဲ ာ်း မြစရနရသာ
အခ ိနမြစလ င ထိိုရန ာသည လိုံခခြုြုံမှုမ ဟ
ိ ိုလည်း ဆိို ါသည။
တစြကတွင ရမာငရမာငနင Muhammad Shor Biarတိိုို့အရနမြင ဘ်းသီ်းရတာငနင ရသရတာငခမိြုွေ့နယ
တွင ိရသာ ၎င်းတိိုို့ ွ ာတွင အငတာနကလိိုင်းမ ရသာလည်း တမခာ်း ွ ာမ ာ်းတွင နိိုငသညဟိုဆိိုသည။ ၎င်းတိိုို့
မ ဆိိုငကယသိမ
ိုို့ ဟိုတ ရလမြင ထိိုရန ာမ ာ်းသိိုို့ သွာ်းသညဟိုဆိိုသည။ နစဦ်းစလိုံ်းမ ထိက
ို ွဲသိိုို့ တစရန ာမ
တစရန ာ သွာ်းလာ ရသာရ ကာင အနတ ာယ က
ိ ာ “အလွနအရ ်းကကီ်းရသာ ကိစမ
စ ာ်း” အတွကသာ ထိိုကသိ
ွဲ ိုို့
လို ရဆာငသညဟိုဆသ
ိို ည။
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ရက ာမိို်းသအရနမြင ၎င်းတိရ
ိုို့ ဒသမ လမ ာ်းအရနမြင အစိို်း ၏ အငတာနကကနို့သတမှုကိို ရက ာလာ်းနိိုင န
အတွက မညသညအ ာမ ာ်းကိို လို ရဆာင သည၊ မညကွဲသိိုို့ အနတ ာယယ သညကိို ရအာက ါအတိိုင်း
အ င်းသာ်း ရမ ာမ သည။

“မသိုံ်းမမြစသိုံ်း

ရတာမယဆိို င ရတာရတာ အ င န်းခံခ ီ်း အသိုံ်းမ ြု တယ။ တခ ိြုွေ့ရန ာ

ရတွမာ အငတာနက တာရတွ ိတယ။ ဒါရ မယ အစိို်း က ရထာကလမ်းနိိုငတယလိိုို့ ထင
တယ။ ကျွနရတာတိိုို့ MyTel ဆင်းကဒကိို အသိုံ်းမ ြု တယ ခ ီ်းရတာ စစတ နွဲူ့ရတာရတာနီ်းနီ်း
မာ သိုံ်း တယ။ ကျွနရတာကရတာ သိ မသိုံ်းခ ငဘ်း။ ဒါရ မယ မသိုံ်းမမြစသိုံ်း ရတာမယ
ဆိို င ခမိြုွေ့ မ ငထွကခ ီ်း စစတ အနီ်းမာ သွာ်းသိုံ်း တယ။ တစခါတစရလ မိို်းရတာရတာ ွ ာ
တယ။ တစခ ိနလိုံ်းထီ်းရဆာင်းခ ီ်း ကာ်းလမ်းမကကီ်းနံရဘ်းမာ မတတ

ခ ီ်း အငတာနကသိုံ်း

ရန တာက ဒိုကခရတာရတာရ ာကတယ။”153

အငတာဗ ်းမ ာ်းမ က ာ်း၊မ မြစတညမှုအရ ေါ်အရမခခံသည အက ိြု်းသကရ ာကမှုကိိုလည်း ရတွွေ့ ိ သည။ ယင်း
မာ အမ ိြု်းသမီ်းမ ာ်းသည အမ ိြု်းသာ်းမ ာ်းထက သတင်းအခ ကအလက ယ န
မခင်းမြစသည။ ခ ိြုခ ရ
ိြု မ၊ Asmahra၊

ိို၍ အဟနို့အတာ်းမ ာ်း ိရန

ထ စ ာ နင သထကစံတက
ိိုို့ ွဲသိရ
ိုို့ သာ အမ ိြု်းသမီ်းရမြဆိသ
ို မ ာ်း

အရနမြင ထ ရဆာင်း အနတ ာယမ ာ်းကိို မီ်းရမာင်းထိို်းမ ခွဲသည။ ဥ မာအာ်းမြင အခ ိြုွေ့ ရမြဆိိုသမ ာ်းအရနမြင
ညဘကတွင လိိုင်းအာ်း ိိုရကာင်းသညဟိုရမ ာခွဲ ကသည။ သိရ
ိုို့ သာ အမ ိြု်းသမီ်းမ ာ်းအရနမြင ထိိုအခ ိနတွင
လိုံခခြုြုံစိတခ စွာမြင အမ ငထွကနိိုငခွငမ ိ ါ။

“ဘ်းသီ်းရတာငခမိြုွေ့နယအခ ိြုွေ့ရတာငကိုန်းရလ်းရတွရ

ေါ်မာ

အငတာနက တွဲ

ရန ာရတွ ိ

တယ။ ကျွနမအရြနွဲူ့ ကျွနမ တစခါက အွဲဒရ
ီ န ာကိို မိသာ်းစိုကိစစ အရ ်းကကီ်းလိိုို့သွာ်းခ ်းီ အင
တာနကသိုံ်းမြစတယ။ ဒါရ မယ ကျွနမ မလိုံခခြုြုံသလိို ခံစာ်း တယ။ ညရနြကဆိို င ဆ
ိို ိို်းတာ
ရ ါ။ လရတွအမ ာ်းကကီ်းဘွဲ အွဲဒီရန ာမာ အငတာနက သိုံ်းရန ကတာရလ။”154

“ဘ်းသီ်းရတာင

အက ဥ်းရထာငနာ်းမာ MyTel ဆင်း(မ)ကတနွဲူ့ အငတာနကသိုံ်းလိိုို့ တယ။

အွဲဒီ ရန ာကိို သွာ်းသိုံ်း တာ အခကအခွဲ ိတယ။ ရယာက ာ်းရလ်းရတွအမ ာ်းကကီ်း တ
ိ ယ။
အမနတိိုင်းရမ ာ

င ရ ကာကတယ။ ခ ီ်းရတာ သိုံ်းဘီ်းဆိိုငကယနွဲူ့ ခမိြုွေ့ မ ငထွကခ ီ်း အငတာ

နကသိုံ်း တာ မလွယဘ်း။”155
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ြ စ်ြင်ရသူမ ေးနှငေ့် ဆက်သွယ်ခြင်ေး
ယခိုသိုရတသနမရဆာင ွ ကခငက င လနည်းစိုတိိုင်း င်းသာ်းမ ညတွင်းရန

ရ ွေ့ရမ ာင်း သမ ာ်း၊ ရိိုဟငဂ ာ

ဒိုကခသညမ ာ်းနင ကရနဦ်းဆကသွယခွဲ ာတွင အငတာနကမြတရတာကမှုရ ကာင ခ စခင သမ ာ်းနင ဆက
သွယရ ်းမ တရတာကခွဲ ရသာရ ကာင အဓိကအက ိြု်းဆကတစခိုအရနမြင ထိိုလမှုအြွွဲွေ့အစည်းမ ာ်း အတွင်း
စိတြိစီ်းမှုမြစ သညကိို သိနငခ ီ်းမြစသည။ အငတာဗ ်းရမ်းခွဲရသာ လ၁၀ရယာကတွင ၄ရယာက အရနမြင
ထိိုအခကအခွဲကိို ရြာမ ခွဲ ကကာ ဘင်္ဂလာ်းရဒ တွငမ လ ၆ ရယာကမ ၅ ရယာကအထိမြစသည။ လွနခွဲရသာ
ဆယစိုနစမ ာ်း ရတာကရလ ာက အခကအခွဲမ ိြု်းစိုကံ ကြုြုံလာ မခင်းအက ိြု်းဆကမာ ထိိုလအို စိုမ ာ်းသည ယခိုအခါ
တွင နိိုငငံအသီ်းသီ်းသိိုို့ ထွကခွာ၍ ဘဝဆကလက ငသနရန က သည။ အငတာဗ ်းအရမြမ ာ်းအ

မမနမာ

နိိုငငံနင ဘင်္ဂလာ်းရဒ တွင ရဆွမ ်းိြု မ ာ်း ရ
ိ နသည သာမက အလွနရဝ်းလံသည ရဆာဒီအာရ ဗ နင အရမ ိ
ကန စသည နိိုငငံမ ာ်းအထိ ိ ကသည။
အငတာနကမ နိိုငရသာရ ကာင ထိက
ို ွဲသိိုို့ အရဝ်းရ ာကရနသည ခ စခင သမ ာ်းနင ဆကသွယြိိုို့ မမြစနိိုင
ရတာ ါ။ အငတာဗ ်းရမြဆိသ
ို တစရယာကမြစသည ရက ာရက ာမ ၎င်းအရနမြင “ကမဘာကကီ်းနင အဆက
အသွယမ တသွာ်းသကွဲသိ”ိုို့ ခံစာ်း ရ ကာင်း ထိုတရမ ာခွဲသည။156 ဘင်္ဂလာ်းရဒ တွင အငတာနက မ နမ ခင
အခ ိနက ဒိုကသ
ခ ညစခန်းမ ာ်းတွင ရမ်းခွဲရသာအငတာဗ ်းမ ာ်းအ

ရမြဆိိုသမ ာ်းမ ၎င်းတိိုို့၏မိသာ်းစိုကိို

တမ်းတသည ခံစာ်းခ ကမာ အလွနမ င်းထနလသည။ အငတာနကမ န မခင်းသည ၎င်းအတွက မညသည
အဓိ ပါယ ိသနည်းဟို ရမ်း ာတွင Omor Faruqueအရနမြင “နိိုငငံမခာ်းမာ ိတွဲ ရဆွမ ိြု်းရတွကိို အသံနွဲူ့ရ ာ၊
ဗီဒီယိိုနွဲူ့ ါ ြိုန်းရခေါ်ဆကသွယလိိုို့ တာက ခငိမ်းခ မ်းမှုကိို

ရစတယ။ အ ငသတိ ခွဲတွဲအခ န
ိ ရတွကိို သတိိုို့

မ ကနာမမင တာ၊ ကရလ်းရတွကိိုရတွွေ့ တာနွဲူ့ အလွမ်းရမ ရစတယ” ဟိုဆိို ါသည။ 157 ထိိုို့ရ ကာင ဆကသွယ
ရ ်းနည်းလမ်းမ ာ်းသည အသက ငရနထိိုင နဘဝ၏ လကရတွွေ့လအ
ိို
ခ ကအတွကသာမက စိတခံစာ်းမှုဆိိုင
ာ လိိုအ ခ ကအတွက ါ မြညဆည်းရ ်းနိိုငသည။ ရကာ(စ)ဘဇာ်းဒိုကသ
ခ ညစခန်းတွင ရနထိိုငသ Ro Arfat
Khan မ

“ကျွနရတာတိအ
ိုို့ ရနနွဲူ့ ဘင်္ဂလာ်းရဒ

မ အခကအခွဲရတွ ကကြုြုံ တယ။ မရသခ ာတွဲ အနာဂတကိို

ငဆိိုငရန တယ။ အွဲဒါရ ကာင ကျွနရတာအရနနွဲူ့ အရဝ်းရ ာကရနတွဲ ကျွနရတာမိသာ်းစိုရတွ
ကိို စကာ်းရမ ာနိိုငြိအ
ိုို့ တွက အငတာနကဝနရဆာငမှုအ မ်း ကိိုလိိုအ

ါတယ” ဟို ငြွငခွဲ

သည။158

အံအာ်းသငစ ာရကာင်းသညအခ ကမာ အငတာဗ ်းမ ာ်းကိို ကညကာ အငတာနက တ
ိ မခင်းသည ါဝင ရမြဆိို
သမ ာ်း၏ မ ညတွင်းတွင ိရနရသာ သငယခ င်းမ ာ်း နင မိသာ်းစိုဝငမ ာ်းကိို ဆကသွယ န အရမခအရန အရ ေါ်
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၌ ါ ထိခက
ိို ရနရသာရ ကာင မြစသည။ ထိအ
ို ရမခအရနသည ဘင်္ဂလာ်းရဒ

ိ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသမ ာ်းနင

ဆကစ ၍ ိိုသိသာ ါသည။ Md Rafique၏ အသကကကီ်းခ ီမြစရသာ မိဘမ ာ်းသည ဒိုကခသညစခန်းတွင သာ
ရနထိိုငရသာလည်း အတရနထိိုငမခင်းမ ိ ါ။ ၎င်းတိမ
ိုို့ ာ ရသွ်းတိို်း ဆီ်းခ ိြုအမ င အမခာ်းရ ာဂါမ ာ်း ခံစာ်းရန
ရသာရ ကာင သူ့အရနမြင “သတိိုို့နွဲူ့ တစရနို့ကိို နစရခါကရလာက စကာ်းမရမ ာနိိုင င ကျွနရတာစိတ
မရ ာဘ်း” ဟို ထိုတရြာရမ ာခွဲသည။159 Ro Arfat Khanအရနမြငလည်း အငတာနကအသိုံ်းမ ြုကာ စခန်း ိ
ရဆွမ ်းိြု မ ာ်း၊ သငယခ င်းမ ာ်းကိို ဆကသွယ န လိိုအ သညဟိုရမ ာခွဲသည။ “အငတာနကမ ိ င ဒီစခန်းမာ
ဆက ငသနနိိုငြိိုို့ ကျွနရတာတိိုို့ ဘဝရတွက အ မ်းကိို ခကခွဲ ါတယ” ဟို ၎င်းမဆိိုသည။ 160 မမနမာနိိုငငံမ
အငတာဗ ်းတစခိုတွငလည်း ရဒသတွင်း အခ င်းခ င်း ဆကသွယနိိုငြိအ
ိုို့ ငတာနက အရ ်း ါ က
ိုံ ိို ရမ ာမ သည။
ထ စ ာအရနမြင အငတာနကအသိုံ်းမ ြု သည အဓိက ည ွ ယခ ကမာ သငယခ င်းမ ာ်းနင Facebook
ရ ေါ်မတဆင

ဆကသွယနိင
ို နမြစသည။

အငတာနက

မ န လင

“နိိုငငံအတွင်းနွဲူ့

နိိုငငံမ င က

သငယခ င်းရတွနွဲူ့ မ နအဆကအသွယလို နိိုငြိိုို့” ရမ ာလငသညဟို ၎င်းမဆိိုသည။
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က န်ေးမ ရရေးရစ ငေ့်ရရှ က်မှုလက်လှမေး် မနိုင်မှု

အငတာနကမြတရတာကမှုရ ကာင ဘင်္ဂလာ်းရဒ ဘကမ အငတာဗ ်း ါဝငရမြဆိိုသအမ ာ်းစိုအတွက က န်းမာ
ရ ်း ဝနရဆာငမှုလကလမ်းမီနိိုင န အကနို့အသတတစခိုမြစခွဲသညကိို ရတွွေ့ သည။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ ဒိုကခသည
စခန်းမ ာ်း ိ လူ့အခွငအရ ်းအရမခအရနနင
ဝနရဆာငမှုရ ်း နအတွက

တသက၍ အထကတွငရြာမ ခွဲသညအတိိုင်း က န်းမာရ ်း

န ရ
ိုံ ငွ နင အရမခခံအရဆာကအအိုံ လိုံရလာကစွာမ ိသညကိို အ င်းသာ်း

ရတွွေ့ခွဲ သည။ ထိိုကသိ
ွဲ ိုို့ရနာကခံအရမခအရနအရ ေါ်တွင လပ ွတသိ စွာရန မခင်း၊ က်းစကမ နို့ ွာ်း လွယသည
ရ ာဂါအနတ ာယ ိမခင်းစသည အခ ကမ ာ်း ထ ဆငရ ါင်းလိိုကရသာအခါ အငတာဗ ်းရမြဆိိုသမ ာ်း အတွက
အငတာနကမ ိရသာရ ကာင ၎င်းတိိုို့နင ၎င်းတိိုို့၏ ခ စခင သမ ာ်း၏ က န်းမာရ ်းရစာငရ ာကမှု ယနိိုငစွမ်း
အရ ေါ် အလွနထိခိိုကရစခွဲသည။
ရမြဆိိုသသိုံ်းဦ်းမ အမြစအ က အလွနဆငတရသာ ၎င်းတိိုို့၏ ကိိုယရတွွေ့ဇာတလမ်းမ ာ်းကိို ရမ ာမ ခွဲသည။
မိသာ်းစိုဝငတစဦ်းအလွနရနမရကာင်းမြစလာရသာအခါ ရဆ်းရိုံသိိုို့ အမမန ိိုို့ရ ်းနိိုငမည လ မညသကိိုမ မဆက
သွယနိိုငမခင်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ ရဆ်းရိုံရ ာကသွာ်းရသာလည်း အမခာ်းသမ ာ်းကိို ၎င်းတိိုို့ မညသညရန ာ ရ ာကရန
သည၊ လနာမညသညအရမခအရန ိသည၊ လိအ
ို
ရသာ အကအညီထ မံရတာင်း န အရ ကာင်း မ ကာ်းနိိုင
မခင်းစသည ဒိုကမ
ခ ာ်းနင ၎င်းတိိုို့အရနမြင ကကြုြုံ က သည။ ဘင်္ဂလာ်းရဒ မ
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Bangladesh interview 5. This interviewee also told us a harrowing story, included in the Access to Healthcare

section, about his parents’ inability to reach him during an acute health crisis.
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Omor Faruque၏ ြခငသည ဆီ်းခ ရ
ိြု ာဂါ က
ိ ာ ဇလိိုငလ ရနို့လညခင်းတစခိုတွင ရ ာဂါ အလွနဆိို်း ွ ာ်းလာ
ခွဲသည။ ရဆ်းရိုအ
ံ ရ ာကသွာ်းနိိုင န တစခိုတည်းရသာ နည်းလမ်းမာ သူ့အာ်း ကိုန်း ိို်းသွာ်း န မြစသည။ သနင
အတ ိရသာ Omor Faruque၏ မိခငနင အိမနီ်းခ င်းမာ အသကအ ွ ယကကီ်းခ ီ မြစရသာရ ကာင ကညီ န
မစွမ်းသာ က ါ။ ထိိုအခ ိနတွင Omor Faruque အရနမြင အရဝ်းရ ာကရနကာ 2G ခ တ
ိ ဆကမှု
သာ ရသာရ ကာင ၎င်း၏ မိခငမ ၎င်းအာ်းြိုန်းရခေါ် န အကကိမကကိမ ကကိြု်း မ်းခွဲရသာလည်း မ ခွဲ ါ။ ထိအ
ို တွက
ရ ကာင သ၏ ြခငသည “ရသမင်းနင ၂နာ ီခနို့ တိိုက ဝ
ွွဲ င” ခွဲ သညဟို ရမ ာမ ခွဲသည။ Omor Faruque၏
စကာ်းအတိင
ို ်းရြာမ

“ကျွနရတာ

လင
အွဲအခ ိနမာ တစရယာကတည်း ွဲ ‘ဘင်္ဂလာ်းရဒ

ယ! အငတာနကသာ ခွဲ င

အခ ိနရနာကမက ဘွဲ ငါအရ ာကသွာ်းနိိုငခွဲမာ ွဲ။ ငါအရြလည်း အွဲဒီလိို အ မ်းစိို်း မ
ိ တွဲ
အရမခအရနကိို ရ ာကမာမဟိုတဘ်း’” ဟို ညည်းတွာ်းမိသညဟို ဆိိုခွဲသည။162

ရနာက ကာ်းခွဲ ရသာ ဇာတလမ်းမ ာ်းတွငမ ရမြဆိိုသ လငယနစရယာက (၂၄ နင ၂၅ နစ) အရနမြင ၎င်းတိိုို့၏
မိသာ်းစိုဝငကိို ရဆ်းရိုသ
ံ ိိုို့ ိိုို့ရဆာငနိိုငခွဲရသာလည်း ရ ာကသညနင ၎င်းတိိုို့အာ်းခွွဲထာ်းကာ အမခာ်းမိသာ်းစိုဝင
မ ာ်းကိို လိိုအ ရသာအကအညီရတာင်း န လိုံ်းဝဆကသွယ၍ မ ခွဲ ါ။ Md Ahtaram Shine အရနမြင ၎င်း၏
အမရနမရကာင်း မြစရသာရ ကာင ရဆ်းရိုံသရ
ိိုို့ ခေါ်သွာ်းခွဲသည။ သမ၏ အမ ိြု်းသာ်း - သ၏ ရယာကြအာ်း
ဆကသွယ န ကကိြု်းစာ်းရသာလည်း လိိုင်းမ ရသာရ ကာင ဆကသွယ၍မ ခွဲ ါ။ 2G လိိုင်းမတဆင စာ ိိုို့လိိုို့
ရသာလည်း ထိက
ို ွဲသိရ
ိုို့ သာ အခ ိနတွငမ အသိုံ်းမဝငခွဲ ါ။

“ကျွနရတာ ရယာကြက စာမြတတတဘ်း။ အွဲဒီရတာ ကျွနရတာ စာ

ိိုို့လမ
ိိုို့ ဘ်း။ ကျွနရတာ

သငယခ င်းဆီကိို စာ ိိုို့ ခ ီ်း သကတဆင ရယာကြကိို မ နရမ ာခိိုင်း တယ” ဟို Md Ahtaram
Shineမ ဆိိုသည။163

ထိိုကွဲသိိုို့ အလာ်းတ အရတွွေ့အကကြုမ
ြုံ ာ Md Rafiqueတွငလည်း
သ၏ြခငနင ရဆ်းရိုံတင
ွ တစရယာကတည်း

ိရနသည။ အလွနရနမရကာင်းမြစရနသည

ခ
ိ ိန သူ့အရနမြင “အကကိမတစ ာရလာက ြိုန်းရခေါ်ခွဲတယ”၊

သိိုို့ရသာလည်း အသံြိုန်းရခေါ် နအတွက လိုံရလာကသည လိိုင်းမ ိခွဲ ါ။ ထိိုို့ရ ကာင သူ့အရနမြင Md
Ahtaram ကွဲသိ164
ိုို့ လကိိုယတိင
ို သွာ်းကာ သ၏ မိသာ်းစိုကိို သတင်းသွာ်းရ ်းခွဲ သညဟို သိခွဲ
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ါသည။165

ရနာကဆိုံ်းအရနမြင

ါဝငရမြဆိိုသတစဦ်းမြစသ Ro Arfat Khan ၏ ဇာတလမ်းကိို ရြာမ လိို ါသည။

၎င်းကိိုယတိိုင ြ ာ်းနာခွဲရသာရ ကာင မညကွဲသိိုို့ စီစဉရဆာင ွ ကခွဲ သညအရ ကာင်းမြစသည။

“လွနခွဲတွဲသိုံ်းလက ကျွနရတာ အ

မ်းကိို ြ ာ်းခွဲတယ။ ဒါရ မယ ကိိုဗစ က ရ ာဂါ အနတ ာယ

လည်း ရ ကာကရတာ ဘယမမသွာ်း ွဲဘ်း။ ကျွနရတာ အရမခအရနက

ဆ
ိို ိို်းလာခွဲတယ။

ကျွနရတာသငယခ င်း ဆ ာဝန တစရယာကကိို ဆကသွယြိိုို့ ကကိြု်းစာ်းခွဲတယ။ လိိုင်းမရကာင်း
ရတာ ကျွနရတာ ဘယနစရခါကရခေါ်ရခေါ် သနွဲူ့ စကာ်းမရမ ာနိိုငခွဲဘ်း။ အွဲဒီရတာ ကျွနရတာ
သူ့ကိို စာ ိိုို့ ခ ီ်း ကျွနရတာ တ
ိ ွဲရန ာလာြိိုို့ ရမ ာတယ။ ဒါရ မယ သစာကိိုမရတွွေ့ခဘ
ွဲ ်း။ ဒီလိို
ရ ကာကစ ာရကာင်းတွဲအခ န
ိ ရတွကိို ဆကသွယရ ်းလိိုင်း မ ိရတာ မ ကမမမင တစရယာက
လိို ရက ာမြတခွဲ တယ။”166

Ro Arfat Khan၏ အရတွွေ့အကကြုြုံမတဆင ရြာမ ရနသညအခ ကမာ ဒိုကသ
ခ ညမ ာ်းအရနမြင ရဆ်းရိုံ
တက သည အဆငထိ ရ ာဂါမခံစာ်း ရသာလည်း လိအ
ို
ရသာ ရစာငရ ာကမှု လကလမ်းမီနိိုငစွမ်းအရ ေါ်
အငတာနကမြတရတာကမှုရ ကာင ဆိို်း ွ ာ်းစွာ အက ိြု်းသကရ ာကမှု သ
ိ ည။ ထိိုို့အမ င က န်းမာရ ်း လို သာ်း
မ ာ်းကိို ဆကသွယနိိုငမခင်းမ ိသည အရမခအရနရ ကာင မြစရ ေါ်လာသည စိတြိစီ်းမှုသည ၎င်းတိိုို့၏ စိတ
က န်းမာရ ်း ထိခက
ိို လာရစသညအရ ကာင်း တစခ ကမြစလာနိိုင ါသည။
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နိဂိုံ်း နင အကကံမ ြုခ ကမ ာ်း

ယခို အစီ ငခံစာတွငရြာမ ခွဲသည အငတာနကလိိုင်းမ တရတာကမှုမ ာ်း၏ က ယမ နို့မှုနင အခ န
ိ ကာမမငမှု
အတိမအနကတိက
ိုို့ ိို ကညလ င ထိိုအရမခအရနတိိုို့သည သမိိုင်းတွင မတသာ်းြွယ ာ မြစလာမညမြစသည။
ထိိုို့အမ င လအြွွဲွေ့အစည်းအသီ်းသီ်းတွင

ရ
ိ န ကရသာ အငတာဗ ်း ါဝငရမြဆိိုသမ ာ်းအ ါအဝင လအမ ာ်း

အမ ာ်း အရ ေါ်တွင အက ိြု်းသကရ ာကမှုမ ာ်းမာ အလွန ငဆိို်း ွ ာ်းခွဲ ါသည။ ယခငအခန်းတွင

င်းမ ထာ်း

သည ICCPR အ ဒ
ိို ၁၉(၃)တွင ရြာမ ထာ်းသည အ ိိုင်း ၃ င
ိို ်း စမ်းစစခ ကကိိုမ န ကညမညဆိိုလ င
ထိက
ို ွဲသိအ
ိုို့ ငတာနက မြတရတာကမှုမ ာ်းသည နိိုငငံတကာလူ့အခွငအရ ်းစံနှုန်းမ ာ်းကိို ခ ိြု်းရြာကရနရ ကာင်း
ကိို ခ ကခ င်း သရဘာရ ါက နာ်းလညနိိုငမညမြစသည။ မြတရတာကမှုသည ဥ ရဒနင ညီညွတရသာ အရမခခံ
အရ ကာင်း င်း ိ မည၊ လမှုရ ်းအ တ ာ်းဝငမှု ိသည ည ွ ယခ က ိ မည၊ ထိအ
ိုို့ မ င ၎င်း၏အက ိြု်းသက
ရ ာကမှုမာ လူ့အခွငအရ ်းအရ ေါ် အက ိြု်းသကရ ာကမှုနင ယဉလ င အခ ိြု်းအစာ်းနည်း မည ဟသည အဆင
မ ာ်းကိို ရအာငမမင မညမြစသည။
ဘင်္ဂလာ်းရဒ နင မမနမာနိိုငငံ၏ ဥ ရဒမ ာ်းအရနမြင ထိက
ို ွဲသိိုို့ ဆကသွယရ ်းမြတရတာကမှုမ ာ်းကိို ခွငမ ြုနိိုင
သညအမ င ၎င်းတိိုို့ကိို အလွနက ယမ နို့စွာရ ်းသာ်းထာ်းရသာရ ကာင အာဏာ ိိုငမ ာ်းကိို လို
အမမာ်းရ ်းထာ်း ါသည။ ထမလိိုအ ခ ကမြစသည ဥ ရဒရ ကာင်းအ

ိိုငခွင အရမမာက

တ ာ်းဝငမှု န
ိ ိိုငရသာလည်း ဒိုတိယ

နင တတိယအခ ကမ ာ်းနင စစရဆ်းလိက
ို လ င ရအာငမမငမညမဟိုတ ါ။ မမနမာနိင
ို ငံအရနမြင

ခိိုငနင

ခ င်းမ ညနယ ိ ခမိြုွေ့နယ ၈ ခမိြုွေ့နယတွင အငတာနကမြတရတာကမှုမ ာ်းကိို တိက သည အရ ကာင်းမ ခ ကမ ာ်း
မရ ်း ါဘွဲ “အြ ကလို

မ ာ်း” နင “အငတာနကအသိုံ်းမ ြုကာ တ ာ်းမဝင လို ငန်းမ ာ်းကိို ခ ိတဆက

လို ရဆာငမခင်း” မ ာ်းရ ကာင ဟသည ရယဘယ ဆနသည အရ ကာင်းမ ခ ကမ ာ်းသာရ ်းခွဲသည။ ထိက
ို ွဲသိို့ို
ရသာ အရ ကာင်းမ ခ ကမ ာ်းရ ကာင မ ညသမ ာ်း၏ ဆကသွယရ ်းကွနယကအသိုံ်းမ ြုနိိုငခွငကိို ယာယီ
ဆိင
ို ်းထာ်းနိိုငမညဆိိုလ င ကမဘာတဝန်း ိ အစိို်း တိိုင်းအရနမြငလည်း ၎င်းတိိုို့၏အို ခ ြု မှု အဆငတိိုင်းတွင
ထိိုကွဲသိိုို့ အလာ်းတ လို ရဆာငနိိုငမညမြစသည။ အဘယရ ကာငဆိိုရသာ လူ့အြွွဲွေ့အစည်းတိင
ို ်းတွင အြ က
လို

မ ာ်း နင တ ာ်းမဝငအမ ြုအမမ ာ်း ြ
ံ န ံခါ ိရနရသာရ ကာငမြစသည။

ထိိုို့အမ င ခ ီ်းခွဲသည အခန်းတွင ရြာမ ခွဲသညအတိင
ို ်း မမနမာအစိို်း ၏

ည ွ ယခ ကမာ တ ာ်းဝငမှု ိသည

ဆိိုဦ်းရတာ မြတရတာကမှုရ ကာင ရနာကဆကတွွဲ အက ိြု်းဆကမ ာ်းသည ၎င်းတိရ
ိုို့ ်းရသာ အရ ကာင်း
မ ခ ကနင ယဉလ င အလွန င အခ ိြု်းညီမ မှု မ
ိ ရန ါ။

ညာရ ်း၊ က န်းမာရ ်း၊ လွတလ စွာထိုတရြာရမ ာ

ဆိိုခွင နင သတင်းအခ ကအလကလကလမ်းမီနိိုငရ ်း၊ လိုံခခံရ ်း စသညအရ ကာင်းအ ာမ ာ်း အ ါအဝင
အမခာ်း ဆကစ အခွငအရ ်းတိိုို့မာ ထ ခါတလွဲ ခ ိြု်းရြာကခံရန
အငတာဗ ်း
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ရမြဆိိုသမ ာ်း

ရမ ာမ ခွဲ ကသညအတိိုင်း

ါသည။ 2Gလိိုင်း မ နလညရ ်းခွဲရသာလည်း

လိုံရလာကမှုလိုံ်းဝမ မ
ိ ရန ါ။

လက ိ နိိုငသည

ဝနရဆာငမှု အရနအထာ်းနင အသံမြငရခေါ်ဆိမ
ို မ
ှု ာ်းအ ါအဝင အမခာ်းဝနရဆာငမှု ရတာရတာမ ာ်းမ ာ်း မ နိိုင
ါ။ ထိိုို့ရ ကာင မမနမာနိိုငငံအရနမြင အငတာနကမြတရတာကမှုကိို

တနို့ကာ ထိခိိုကခံစာ်း ရသာရန ာမ ာ်း

တွင 3G၊ 4G ဝနရဆာငမှုမ ာ်းကိို ခ ကခ င်းမ နလညခွငမ ြု မညမြစသည။ ယခိုသိုရတသနမ ရတွွေ့ ခ
ိ ကမ ာ်း
အ

အငတာနက မြတရတာကမှု၏ အရ ်းကကီ်းရသာ အက ိြု်းဆကမ ာ်းမြစသည လတစဦ်းခ င်းစီ၏ သတင်း

လကလမ်းမီနိိုငမှု၊ သတင်းအမာ်းမ ာ်းနင ိို၍ ထိရတွွေ့လာမှုစသညတိရ
ိုို့ ကာင ယခိုရတာင်းဆိိုမှုကိို အလ ငအမမန
ရဆာင ွ ကရ ်းသင သည အရ ကာင်းမ ခ က ိိုခင
ိို မာလာ ါသည။
ကျွနို တိအ
ိုို့ ရနမြင နိိုငငံတကာမြိအာ်းရ ်းမှုမ ာ်းရ ကာင ဒိုကသ
ခ ညစခန်းမ ာ်းတွင အငတာနက ဝနရဆာငမှု
မ ာ်း မ နလညခွငမ ြုရ ်းခွဲသည ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း ၏ ဆိုံ်းမြတခ ကကိို ကကိြုဆိို ါသည။ သိိုို့ရသာ မ ကာရသ်း
ရသာ ကသတတ တမ ာ်းတွင အာ တိိုက၏ အမခာ်းရဒသမ ာ်းနည်းတ ာဘမ်းယစရဆ်းဝါ်းရမာငခိိုက်းမခင်းနင
တသက၍ စိို်း ိမမှုမ ာ်းမာ ရကာ(စ)ဘဇာ်းနင အနီ်းတဝိက
ို
ိ စခန်းမ ာ်းတွင မမငတကလ က ိရန ါသည။
ထမဦ်းဆိုံ်းမြတရတာကမှုသည ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်းတွင က ယမ နို့စွာဆနဒမ မှုမ ာ်းရနာက င
ိို ်းတွင မြစရ ေါ်ခွဲ
ရသာရ ကာင မ ကာရသ်းမီကမြစရ ေါ်ခွဲရသာ ဆ မှုမ ာ်းကိို ရခ မှုန်း န အငတာနက မြတရတာကမခင်းဟသည
လကနကကိို ဒိုကခသညစခန်းမ ာ်းအတွင်း ထ မံအသိုံ်းမမ ြုြိိုို့ န ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံ အာ်း သတိရ ်းလိိုသည။
ဘင်္ဂလာ်းရဒ နိိုငငံတွင ဒိုကသ
ခ ညမ ာ်းမြစရနရသာ ရိိုဟငဂ ာလူ့အြွွဲွေ့အစည်း နင ခိိုငနင ခ င်းမ ညနယမ ာ်း ိ
လနည်းစိုတိိုင်း င်းသာ်း IDPsမ ာ်းအရနမြင လက ိမြစ ွာ်းရနဆွဲ ဋိ ကခဒဏသငရဒသမ ာ်းတွင ကကီ်းမာ်းသည
အခကအခွဲမ ာ်းရတွွေ့ ကကြုရ
ြုံ န ကာ

ခကခကခွဲခွဲ

ရိုန်းကနအသက ငသနရန က သည။

ဆယစိုနစမ ာ်းစွာ

အြိနိ ခံ ဘဝမြင လူ့အခွငအရ ်းမ ာ်း ရ ာကခွဲ ရသာရ ကာင ရနို့စဉကကြုြုံရတွွေ့ သည အ ကမ်းြကမှုမ ာ်း၊
ရနထိိုငမှု မလိုံခခြုြုံမခင်းမ ာ်း၊ ထိိုို့အမ င လက အ
ိ ခန
ိ တွင ကိိုဗစ-၁၉ ကမဘာက ရ ာဂါနင ါ အဆငရမ ရအာင
အတယဉတွွဲ ရနထိိုငရန က သည။ ထိက
ို သိ
ွဲ ိုို့ရသာ အရမခအရနမ ာ်းရ ေါ်တွင တစဆငကွဲကာ အငတာနက
မြတရတာကမှုမ ာ်း မ ြုလို ၍ ရနာကထ မ ဿနာဆိ်းို မ ာ်း မီ်းရမ်းမြစရ ေါ်ရစခွဲသည။

လဒမာ လအမ ာ်း

အရနမြင မညကွဲသိိုို့ အနတ ာယကင်းစွာ ရနထိိုင မညဟို လမ်းညွှနမ နိိုငမည ယိုံ ကညစိတခ ရသာ သတင်း
အခ ကအလကမ ာ်း မ နိိုငရတာဘွဲ ၎င်းတိိုို့၏ သငယခ င်းမ ာ်း၊ မိသာ်းစိုဝငမ ာ်းနင ါ အဆကသွယ မ တ
ရတာကခွဲ သည။ Ro Arfat Khan၏ စကာ်းကိို ရြာမ

လ င “ကျွနရတာတိဘ
ိုို့ ဝရတွ ွဲဲ့ အစိတအ င
ိို ်းတစခို

က အနတ ာယရတွ၊ ဝမ်းနည်း တွဲ စိတခံစာ်းမှုရတွ အမ ညမြစလာခွဲတယ။ ခငိမ်းခ မ်းရ ်းနွဲူ့ ရ ာ ငမှုဆိိုတာ
ကျွနရတာတိဘ
ိုို့ ဝကရန အရဝ်း ထွကသွာ်းခ ီ ထင ါ ွဲဲ့” ဟို ဆိိုခွဲ ါသည။
ထိခိိုကခံစာ်း ရသာလမ ာ်းအရ ေါ်သကရ ာကရနသည ဆိို်းက ိြု်းမ ာ်းကိို ရလ ာခ န၊ ၎င်းတိိုို့၏အခွငအရ ်းမ ာ်း
မ နလညအကာအကွယရ ်း နအတွက အငတာနကမြတရတာကမှု

တနို့လိိုက န မမနမာအစိို်း ၏ အခွင

အာဏာရအာကတွင ရ
ိ န ါသည။ တစြကတွငလည်း ဘင်္ဂလာ်းရဒ အစိို်း အရနမြင အငတာနက လကလမ်း
မီနိိုငသည အရမခအရနကိို ဆကလက၍အာမခံရ ်း မညမြစသည။ ဤစာတမ်း၏ ရခါင်းစဉအမည ရ ်းထာ်း
သည Syedul Mostafa၏ ကဗ ာထွဲကလိို င အငတာနကမ ိလ င ဒီဂ စတယ ကမဘာမ ိ သညသာမက ဤ
ကမဘာရလာကတွင မညသညအ ာမ မ ရ
ိ တာ ါ။
အငတာနကမ

ါက ထိခက
ိို လွယရသာ လူ့အြွွဲွေ့အစည်းမ ာ်း၏ ဘဝမ ာ်းနင ခံစာ်း မှုမ ာ်းသည ဆကလက၍

ိတရလာငခံထာ်း ၊ မြတရတာကခံထာ်း သည အရမခအရနတွင ဆကလက ိရနမည မြစ ါသည။
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ရနောက်ဆက်တွွဲ အင်တ ဗ ေးရမေးြွနေး် မ ေး

•

•

ဒနောက်ခအ
ံ ခ က်အလက်ြ ာား
o

နောြည်

o

အသက်

o

ဘယ်ကလာသလဲ?

o

အခုဘယ်ြာှ ဒနသလဲ?

(အင်တာနက်လှိုင်ားရရှှိခ န
ှိ ်က) အင်တာနက်ကှို ြည်သည်အတွက် အဒရားကကားဆံုား၊ အြ ာားဆံုားအသံုားမ ြု
မြစ်သလဲ?

•

အင်တာနက်မြတ်ဒတာက်မခင်ားဒ ကာင် သင်အဒ ေါ် အကကားအက ယ်သက်ဒရာက်ဒသာ
အဒ ကာင်ားအရာ တစ်ခခ
ု ုကုှိ ဒမ ာမ

ါ?

•

အစှိုားရက ြည်သည်အတွက်ဒ ကာင် အင်တာနက်မြတ်ဒတာက်ထာားသည်ဟု ထင်သလဲ?

•

အင်တာနက်မ န်ရလျှင် သင် ဘာလု ်ြလဲ?

•

အင်တာနက်မြတ်ဒတာက်ခထ
ံ ာားရဒသာ်လည်ား အင်တာနက်ရဒအာင် လု ်နင
ှို ်ခဲ ါသလာား?
လု ်ဒဆာင် နှိုင်ခဲ ါက ြည်ကဲသှိုို့ ဒဆာင်ရွကခ
် ဲ ါသနည်ား?
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