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အက ဉားခ ျုပ် 

“ကျွန်နတ ်တ ို ို့ အ ပ်နနတ က ို သတူ ို ို့ (ရဲနတွေ) နတွေွေ့တ နဲ ို့ ရ ိုကန်တ ို့တ ပဲ။ 

ထ ိုငန်နတ  နတွေွေ့ရငလ်ညာ်းရ ိုကတ်ယ။် သတူ ို ို့နရ ကလ် တ နဲ ို့ 

ဘယလ် ိုပံိုစနံနရမယဆ် ိုတ က ို မသ ဘာူး။ ကျွန်နတ ်တ ို ို့က ို 

ပခ မ်ားနမခ ကတ် နတွေလိုပ်တယ။် G3 နသနတန်တွေနဲ ို့ ကျွန်နတ ်တ ို ို့ 

နခေါငာ်းနတွေက ို ခ  န်ပပ ား အခ  န်မနရွေ ားသတပ်စလ် ို ို့ရတယဆ် ိုပပ ား 

ပခ မ်ားနမခ ကတ်ယ။်”   

လံုံခြံြုံရရေးတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်  ေးမှ ဖမ်ေးဆ ေးခြငေ်းြံြ ဲ့ရသည်ဲ့ မရ  ေးတ ုံငေ်းမှရ   ငေ်းသ ေးတစဦ်ေး 

အမ  ြုံေးသ ေးဒ မ ုံ ရရစ အဖ  ွဲ့ြ ြုံပ် (NLD) အခပတသ်တအ်န ုံငရ်ြ ဲ့သည်ဲ့ အရ  ရ  ရရ ေးရ   ပ်  အပပ ေး ၂၀၂၁ြုံနစှ ်

ရဖရဖ ်၀ါရ လ ၁ ရ ရ် ဲ့တ င ်ခမ မ် စစတ်ပ်သည ်တ ုံငေ်းခပည၏် အ ဏ   ုံ သ မ်ေးလ ုံ သ်ည။် ရ ံေး  မ်ဲ့ြ ဲ့ရသ  

အတ ုံ ြ်ံပါတ   ုံ ရ   ြ်ံအ ေးရပေးသည်ဲ့ ခမ မ် စစ်တပ်၏ စစဗ် ုံလမ်  ေး  ရရ ေးရ   ်ပ  အတ ငေ်း လ မ်လည်မ  

  ယ ် ယခ်ပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ခဖစရ်ပေါ် ြ ဲ့ရ   ငေ်းရခပ ဆ ုံြ ဲ့ပပ ေး မ ခပ လ်ညရ်ရတ  ရ်  ်ရတ ငေ်းဆ ုံြ ဲ့ပါသည။် 

အ ဏ သ မ်ေးပပ ေးရ    ်န ုံငင်တံစဝ်မ်ှေးရှ  ရ  ငရ်ပါငေ်းမ  ေးစ  ရသ လ ူုံက  ေး  လမ်ေးရပေါ်   ဆ်နဒခပြ ဲ့  သညသ် မ  

လ ူုံအ ဏ ဖ ဆ လ် ပ်ရှ ေးမ တ င ်အငတ် ုံ အ် ေးတ ုံ ပ်ါဝငြ် ဲ့  ပါသည။် ခမ မ် စစ်တပ်သည ်စစရ်ခမခပငတ် ငသ်  

အသံုံေးခပြုံရမည်ဲ့ လ  ် ်မ  ေးအပါအဝင ် ရသရစရလ  ရ်သ အငအ် ေးမ  ေး  ုံအသံုံေးခပြုံ၍ ဆနဒခပသူမ  ေး  ုံ 

ရ စ်  ် မ်ေး  ြုံတစ်  တံုံ ဲ့ခပ ြ် ဲ့ပါသည။် လရူ  ငရ်ပါငေ်းမ  ေးစ   သတခ်ဖတြ်ံြ ဲ့ရသည်ဲ့အခပင ်အမ  ေးအခပ ေး 

ဖမ်ေးဆ ေးြံြ ဲ့ရပါသည။်   

ဤ အစ ရငြ်ံစ တ င ်အခပညခ်ပည်ဆ ုံငရ် လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှ ၂၀၂၁ ြုံနစှ ်ရဖရဖ ်ဝါရ လ ၁ ရ  ်အ ဏ သ မ်ေး 

ပပ ေး ရ    ်ဆနဒခပပ  မ  ေးတ င ်ပါဝငြ် ဲ့သညဟ်ုံ ယဆူရသူမ  ေး သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်  ုံပုံဂ္ ြုံလမ်  ေး၏ ရဆ မ  ြုံေးမ  ေး  ုံ ခမ မ် န ုံငင်ရံှ  

လံုံခြံြုံရရေးတပ်ဖ  ွဲ့မ  ေး မ ှဖမ်ေးဆ ေးခြငေ်း၊ စစရ်ဆေးရမေးခမ ေ်းခြငေ်း နငှ်ဲ့    ေ်းသ မ်ေးခြငေ်း မ  ေးခပြုံလုံပ်ရ တ င ်၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ 

အခပြုံအမ မ  ေး  ုံ န ုံငင်တံ   လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဥပရဒ ၊စနံ  ေ်းမ  ေး နငှ်ဲ့ န  ငေ်းယဉှ်၍ ဆ ေ်းစစြ် ဲ့ပါသည။် အစ ရငြ်ံစ တ င ်

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ အြ င်ဲ့အရရေးမ  ေးခဖစသ်ည်ဲ့ လ တလ်ပ်စ  ရခပ ဆ ုံြ င်ဲ့၊ စုံရဝေးြ င်ဲ့ နငှ်ဲ့ အသငေ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စညေ်းြ င်ဲ့တ ုံ ဲ့  ုံ   င်ဲ့သံုံေးခြငေ်း 

ရ   င်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး ရ  ငြ် ြံရ ရသူမ  ေး အ ေးလံုံေး  ုံ ခမ မ် စစ်တပ်မ ှလွှတရ်ပေးရ  ်နငှ်ဲ့ အ  ဉ်ေးရ  ငရ်ှ  

အရခြအရ မ  ေး  ုံ န ုံငင်တံ  လူ ဲ့အြ င်ဲ့ အရရေးဆ ုံငရ်  တ ဝ ၊်ဝတတ ရ ေးမ  ေးနငှ်ဲ့ အည  ပ ုံမ ုံရ  ငေ်းမ  စ်   လုံပ်ရဆ ငရ်  ်

အ  ခံပြုံ တ ုံ တ်  ေ်းြ  မ်  ေးလညေ်းပါဝငသ်ည။်  

၁၅ ရကက် ၁၅ နစှ်လ ိုပဲ ခံစ ားရတယ် ဟုံအမညရ်သည်ဲ့ယြုံ အစ အရငြ်ံစ  သည ်၂၀၂၁ ြုံနစှ ်ရဖရဖ ်ဝါရ လ ၁ ရ ရ် ဲ့ 

အ ဏ သ မ်ေးပပ ေး ရ   ပ် ုံငေ်း ခမ မ် စစ်တပ်မ ှ   ေးလ  ြ် ဲ့သည်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေး  ုံ မတှတ်မ်ေးတငခ်ပြုံစုံ 

  ေးသည်ဲ့ အစ ရငြ်ံစ မ  ေး၏ အစ တအ်ပ ုံငေ်းတစြ်ုံခဖစသ်ည။် ဤအစ ရငြ်ံစ မ ှစစရ်ဆေးြ ဲ့သည်ဲ့ ခဖစစ်ဉ်ဆယြ်ုံတ င ်

ညဉ်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ စ်  ် မ်ေး  ြုံတရ်သ ၊ လမူဆ ရ်သ ၊ ဂုံဏသ်  ခ   ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်



 

3 
 

အခပစရ်ပေးမ မ ှလ တရ်ခမ  ြ် င်ဲ့ ြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေး အပါအဝင ်လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေးစ    ုံ အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ်  

လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှရတ ွဲ့ ရှ ြ ဲ့ပါသည။်  

ဤအစ ရငြ်ံစ တ င ်အခပညခ်ပည်ဆ ုံငရ်  လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှမတှတ်မ်ေးတငြ် ဲ့သည်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေးမ မ  ေး နငှ်ဲ့ 

အ  ဉ်ေးြ   ေးမ အ ေးလံုံေးသည ်န ုံငင်တံ  လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဆ ုံငရ်  ဥပရဒမ  ေး နငှ်ဲ့ စနံ  ေ်းမ  ေး  ုံ ြ  ြုံေးရဖ  သ်ည်ဲ့ 

ဥပရဒမ ဲ့လုံပ်ရပ်မ  ေးခဖစသ်ည။် ဖမ်ေးဆ ေးမ  နငှ်ဲ့ အ  ဉ်ေးြ   ေးရခြငေ်း အရ   ငေ်းအရငေ်းမ  ေးသည ်ဥပရဒနငှဲ့အ်ည  မဟုံတပ်  

န ုံငင်တံ  လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဆ ုံငရ်  ဥပရဒမ  ေးနငှ်ဲ့လညေ်း   ုံ ည် မ  မရှ ရပ။1 လ တ်လပ်မ အ ေး ပ တ်ပင ် ေးခြငေ်းသည ်

အရခြအရ တ ုံငေ်းတ င ်   ြုံေးရ   ငေ်း ဆ ရလ  ်မ မရှ သလ ုံ မလ ုံအပ်ပါ။ လ တလ်ပ်စ   ရခပ ဆ ုံြ င်ဲ့၊ စုံရဝေးြ င်ဲ့ နငှ်ဲ့ 

အသငေ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စညေ်းြ င်ဲ့   ုံ   င်ဲ့သံုံေးသည်ဲ့ ခပညသ်ူမ  ေး  ုံ ခမ မ် စစတ်ပ်မ ှဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးသည်ဲ့ ညေ်း  ုံ အသံုံေးခပြုံ၍ 

တ ုံ ရ် ုံ  ်တ ုံ ြ် ုံ ခ်ြငေ်းခဖစသ်ည။် အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ် လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှစ  ေးရခပ ဆ ုံြ ဲ့သည်ဲ့သူမ  ေးသည ်

ရှ ရဖ မ  ် ဲ့ သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်ဖမ်ေးဝရမ်ေးစ  ခပသြံြ ဲ့ရရ   ငေ်း မရတ ွဲ့ ရှ ရပါ။ ဖမ်ေးဆ ေးခြငေ်းမ  ေးသည ်အပမ တရစ 

ဝရမ်ေးမပါရှ သည်ဲ့အခပင ်   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့သူမ  ေး  ုံ  ဖမ်ေးဆ ေးရခြငေ်း၏ အရ   ငေ်းခပြ   ် ုံ ရပေးြ ဲ့ခြငေ်းမရှ ပါ။ 

   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့သူမ  ေး၏ ရဆ မ  ြုံေးမ  ေး  ုံလညေ်း    ေ်းသ မ်ေး  ေးသည်ဲ့ ရ ရ မ  ေး  ုံ ရ ရ်ပါငေ်းမ  ေးစ   အသ ရပေး 

အရ   ငေ်း   ေးြ ဲ့ခြငေ်းမ  ေးမရှ ြ ဲ့ရပ။    ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ သူမ  ေးအ ေး ဥပရဒရရေးရ တ ုံငပ်ငရ်ဆ ေးရန ေးြ င်ဲ့  ုံ 

ရစ စ ေးလ ငခ်မ စ်   နငှ်ဲ့ ပံုံမ ှရ်ပေးအပ်ြ ဲ့ခြငေ်းမရှ သ  ဲ့သ ုံ ဲ့ တရ ေးသူက  ေး ရရှ ွဲ့ရမ ှ သ် ုံ ဲ့ ြ  ြ် ငေ်းရြေါ် ရဆ ငသ်  ေး 

ြ ဲ့ခြငေ်းမ  ေးလညေ်း မရှ ပါ။ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေး  ေးြံရစဉ်အတ ငေ်း    ေ်းသ မ်ေး  ေးြံရသူမ  ေး  ုံ လသူ ေးဆ သ်ည်ဲ့ 

ဆ ဆ်ခံြငေ်းမ  ေး နငှ်ဲ့ ြ  ြ် ငေ်း ရဆေး ုံသမ ြံယမူ ရရှ ြ င်ဲ့မ  ေးလည်ေး ရပေးအပ်ြ ဲ့ခြငေ်းမရှ ပါ။ 

စစတ်ပ်၊ ရ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်ယ ူ ရဖ ငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အရပ်ဝတမ်  ေး ဝတ်ဆင ် ေးသည်ဲ့ ပေူးရပါငေ်းတပ်ဖ  ွဲ့မ  ေးမ ှခပညသ်ူမ  ေး  ုံ 

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ ရ အ မ်မ  ေးတ င ်ညအြ   တ် င ်ဖမ်ေးဆ ေးရလဲ့ရှ ရ   ငေ်း အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ်  လ တပ်င မ်ေး 

ြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မရှတ ွဲ့ ရှ ြ ဲ့ပါသည။် ဖမ်ေးဆ ေးစဉ်အတ ငေ်း လံုံခြံြုံရရေးတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်  ေးမ ှရသ ဲ့ နငှ်ဲ့ တြံါေးမ  ေး  ုံ ဖ  ဆ် ေးခြငေ်း၊ 

ရ အ မ်သ ုံ ဲ့ အတငေ်းအဓမမ ဝငရ်ရ  ၍် အ တသ်  ဖ် ရမ ှ ရ်ှ ရဖ    စ ရ  စ် တမ်ေးမ  ေး၊ ဖုံ ေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်

လ ပ််ရတ ဲ့  ဲ့သ ုံ ဲ့ရသ  လျှပ်စစ်ပစစညေ်းမ  ေး နငှ်ဲ့ လ ဝ်တရ်တ  မ  ေး  ဲ့သ ုံ ဲ့ တ ဖ် ုံေးရှ ရသ  ပစစညေ်းမ  ေး  ုံ ရံဖ ရံ်ြါ 

ယရူဆ ငသ်  ေးြ ဲ့ပါသည။်   ုံ ဲ့အခပင ်ဖမ်ေးဆ ေးရ ြ   အ်တ ငေ်း အ  ေး  ေးရှ  မ သ ေးစုံဝငမ်  ေး  ုံ မ   ြဏ ပြ မ်ေးရခြ  ခ်ြငေ်း 

သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်  ြ ုံ  ်   ငရ်စခြငေ်းမ  ေးလညေ်းရှ ြ ဲ့ပါသည။်  

   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေးသည ်စစတ်ပ် ယရ်ခမအတ ငေ်းရှ  စစရ်   ရရေးစြ ေ်း၊ ရ စြ ေ်းမ  ေး သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်

ယ ယ ခပြုံလုံပ်  ေးသည်ဲ့ စစရ်   ရရေးစြ ေ်းမ  ေး  ဲ့သ ုံ ဲ့ တရ ေးဝငမ်ဟုံတသ်ည်ဲ့ စစရ်   ရရေးစြ ေ်းမ  ေး သ ုံ ဲ့ 

ရြေါ်ရဆ ငခ်ြငေ်း ြံြ ဲ့ရသည။်  အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ်  လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှရတ ွဲ့ဆံုံရမေးခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့သူအြ  ြုံ ွဲ့သည ်

  ဦေး ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရစဉ်တ င ်၎ငေ်းတ ုံ ဲ့အ ေး မညသ်ည်ဲ့ရ ရ တ င ်   ေ်းသ မ်ေး  ေးြ ဲ့ရ   ငေ်း ရသြ  မသ ရှ ရပ။ 

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေးသည ်ရ အ်ရတ ်    စစရ်   ရမေးခမ ေ်းြံရပပ ေး ရ   မ်သှ  ရ  ငသ် ုံ ဲ့လွှ ရခပ ငေ်း 

ပ ုံ ဲ့ရဆ ငခ်ြငေ်းြံြ ဲ့ရသည။် အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ်  လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှရတ ွဲ့ဆံုံရမေးခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့ အ  ဉ်ေးသ ေး 

ရဟ ငေ်းမ  ေး အ ေးလံုံေးသည ်စစရ်   ရရေးစြ ေ်းမ  ေး နငှ်ဲ့ ရ စြ ေ်းမ  ေးတ င ်ဥပရဒရရေးရ အ   ံရယြူ င်ဲ့ မရှ ြ ဲ့ပါ။ 

အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ် လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှရတ ွဲ့ဆံုံရမေးခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူ အြ  ြုံ ွဲ့၏ 

မ သ ေးစုံဝငမ်  ေးသည ်တညရ် ရ  နငှ်ဲ့ပတသ် သ်ည်ဲ့ သတငေ်းအြ  အ်လ ်မ  ေး ရရှ ြ င်ဲ့ ခငငေ်းပယြ်ံြ ဲ့ရသည်ဲ့အခပင ်

ခဖစစ်ဉ်တစြ်ုံတ င ်လူပုံဂ္ ြုံလ်တစ်ဦေး  ုံ ရ စြ ေ်းတ င ်   ေ်းသ မ်ေး  ေးသည်ဲ့အရ   ငေ်း  ုံ ရ အရ ရှ မ  ေး  

ခငငေ်းဆ ုံြ ဲ့ပါသည။် ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်း သ မ်ေး  ေးခြငေ်း  ုံ ခငငေ်းဆ ုံြ ဲ့ခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေး၏ အရခြအရ  

                                                 
1  Working Group on Arbitrary Detention, Report: Mission to China, 1 December 2004, UN Doc. E/CN/4/2005/6/Add. 4, para 54 
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သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်တညရ် ရ အ ေး ဖံုံေး  ယြ် ဲ့ခြငေ်းခဖင်ဲ့ ခမ မ် စစ်တပ်သည် လပူုံဂ္ ြုံလမ်  ေး   ုံ အတငေ်းအဓမမ 

အစအ ရဖ   ခ်ြငေ်းလုံပ်ရဆ ငြ် ဲ့ရ   ငေ်း အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ် လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှရတ ွဲ့ ရှ ြ ဲ့ ပါသည။်  

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေးအ ေး အ  ဉ်ေးရ  င ်သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်   ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်း သ ုံ ဲ့ လွှ ရခပ ငေ်းပပ ေးမှသ လျှင ်

တရ ေးသူက  ေးရရှ ွဲ့ရမ ှ သ် ုံ ဲ့ ပ ုံ ဲ့ရဆ ငြ် ဲ့ပါသည။် ပံုံမ ှအ် ေးခဖင်ဲ့ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေးြံရပပ ေး သံုံေးပတအ်   တ ငခ်ဖစပ်ါသည။် 

အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ် လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့  မ ှမတှတ်မ်ေးတငြ် ဲ့သည်ဲ့ အမ  အရတ ်ရတ ်မ  ေးမ  ေး တ င ်

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေးသည ်အ  ဉ်ေးရ  င ်သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်   ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းသ ုံ ဲ့ ရရွှွဲ့ရခပ ငေ်းခြငေ်း မြံရမ   

နစှပ်တ ်   စစရ်   ရရေးစြ ေ်းမ  ေးတ ငရ်ှ ရ န ုံငပ်ါသည။်   ုံ ဲ့ရ   င်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေး   ုံ 

တရ ေးသူက  ေးရရှ ွဲ့သ ုံ ဲ့ ရြေါ်ရဆ ငမ် မရှ ခြငေ်းသည ် ံုံေးစ ံ ဲ့သ ုံ ဲ့ ခဖစရ် ပပ ေး   ုံ  လအတ ငေ်း ယငေ်းဖမ်ေးဆ ေး 

   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေးသည ်ညဉ်ေးပမ်ေးနှ ပ်စ ြ်ံရခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခြ ေးရသ  ဆ ုံေးရ  ေးစ  ခပြုံမဆူ ဆ်ံြံရခြငေ်း နငှ်ဲ့ 

အဆ အ်သ ယခ်ဖတ ်   ေ်းသ မ်ေးခြငေ်းတ ုံ ဲ့  ုံ ြံြ ဲ့ရပပ ေးခဖစသ်ည။်  

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေး  ုံ ရြေါ်ရဆ ငလ် သည်ဲ့ တရ ေးရံုံ ေးမ  ေးသည ်စစတ်ပ်မှ အ ဏ သ မ်ေးအမ အပပ ေး 

   ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းဝငေ်းမ  ေးအတ ငေ်း ဖ  ွဲ့စညေ်းြ ဲ့သည်ဲ့ တရ ေးရံုံ ေးမ  ေးခဖစသ်ည။် ဤယ ယ  အရပ်ဘ ်တရ ေးရံုံ ေးမ  ေးသည ်

အ ဏ သ မ်ေးပပ ေးရ    ်ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေး  ုံ  ုံငတ် ယရ် အ်တ  ် အ  ဉ်ေးရ  င ်

အ  ေးပတဝ် ေ်း  ငမ်  ေးတ င ်ဖ  ွဲ့စည်ေးြ ဲ့ခြငေ်းခဖစသ်ည။် အဆ ုံပါ အရပ်ဘ တ်ရ ေးရံုံ ေးမ  ေး  ုံ အရပ်သ ေးတရ ေးသူက  ေးမ  ေးမ ှ

ဦေးရဆ ငပ်ပ ေး အရပ်ဘ တ်ရ ေးရံုံ ေးဆ ုံငရ်  သ ရ်သအရ   အ်  ေးမ  ေး နငှ်ဲ့ လုံပ် ံုံေးလုံပ် ညေ်းမ  ေးဆ ုံငရ်  

စနံ  ေ်းမ  ေး  ုံ   င်ဲ့သံုံေးသည။် အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ် လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှရတ ွဲ့ဆံုံရမေးခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့ လအူြ  ြုံ ွဲ့    ုံ 

တရ ေးရံုံ ေးမ  ေးသ ုံ ဲ့ သ  ေးရရ  ြ် ဲ့ရရ   ငေ်းရခပ ဆ ုံြ ဲ့ပါသည။် စစအ်ုံပ်ြ ြုံပ်ရရေးရအ  ရ်ှ  ပမ ြုံ ွဲ့ ယမ်  ေးမ ှ

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေးသည ်စစြ်ံုံရံုံ ေးမ  ေးသ ုံ ဲ့ ပ ုံ ဲ့ရဆ ငလ်ွှ  ရခပ ငေ်းခြငေ်းြံြ ဲ့ရပပ ေး ဥပရဒအ  ၊ံ အယြူံဝငြ် င်ဲ့ နငှ်ဲ့ 

ြုံြံ    ယပ် ုံငြ် င်ဲ့မ  ေးရရှ ြ ဲ့ခြငေ်းမရှ ပါ။ စစြ်ံုံရံုံ ေးမ  ေးသည ်အရပ်ဘ တ်ရ ေးရံုံ ေးဆ ုံငရ်  သ ရ်သအရ   အ်  ေးမ  ေး 

နငှ်ဲ့ လုံပ် ံုံေးလုံပ် ညေ်းမ  ေး စညေ်း မ်ေးမ  ေး  ုံ   င်ဲ့သံုံေးခြငေ်းမရှ ပါ။ စစအ်ုံပ်ြ ြုံပ်ရရေး အမ  ် ဲ့  ုံ ရ  ်ုံ ရ်ှ  ပမ ြုံ ွဲ့ ယ ်

ရခြ  ြ်ုံနငှ်ဲ့ မနတရလေးရှ  ပမ ြုံ ွဲ့ ယ ်ငါေးြုံ တ င ် ုံတ ်ခပ  ် ေးပါသည။် ဤစစအ်ုံပ်ြ ြုံပ်ရရေးအမ  ် ဲ့  ုံတခ်ပ  ် ေးသည်ဲ့ 

ပမ ြုံ ွဲ့ ယမ်  ေး အတ ငေ်း ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေးသည ်စစြ်ံုံရံုံ ေးမ  ေးတ င ်စစရ်ဆေးြံရပါသည။် ၂၀၂၁ ြုံနစှ ်ရဖရဖ ်ဝါရ လ 

အ ဏ သ မ်ေးမ  ရ   ပ် ုံငေ်း ခမ မ် န ုံငင်တံ င ်ရသဒဏရ်ပေးမ  စ ုံေးရ မ်ဖ ယရ် ခမင်ဲ့တ ်လ ပပ ေး ခမ မ် စစ်တပ်မ ှဆနဒခပသူမ  ေး 

နငှ်ဲ့ သတငေ်းရ   မ်  ေး အပါအဝင ်ခပညသ်ူလ ူုံအ ေး စဉ်ဆ မ်ခပတ ်  ယ်  ယခ်ပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ နှ ပ်  ပ်ရ ၊် ရခြ  လ် ှ် ဲ့ရ ၊် 

ရန ှင်ဲ့ယ ှရ်  ်နငှ်ဲ့ အ  မ်ေးဖ ရ်  ် ရသဒဏအ် ေး လ  ် တ်စြ်ုံ အခဖစအ်သံုံေးခပြုံ ရ ပါသည။်  

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ အမ  ြုံေးသမ ေးမ  ေး နငှ်ဲ့ LGBTI အြ  ြုံ ွဲ့သည ်စစရ်   ရမေးခမ ေ်းခြငေ်း နငှ်ဲ့    ေ်းသ မ်ေးြံ  ေးရစဉ် 

ညဉ်ေးပမ်ေးနှ ပ်စ သ်ည်ဲ့  ညေ်းလမ်ေးတစြ်ုံခဖစရ်သ  ြနဓ   ုံယအ်နှံ ဲ့ရှ ရဖ ြံရခြငေ်းအခပင ်လ ငပ် ုံငေ်းဆ ုံငရ် အ  မ်ေးဖ ်ြံရ 

ခြငေ်း၊   ပါေးရန ှ ယ် ှြ်ံရခြငေ်း နငှ်ဲ့ အရှ ြ်  ြံရခြငေ်းမ  ေး   ြံုံရတ ွဲ့ ြ ဲ့ရပါသည။် 

အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ် လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့  ရတ ွဲ့ဆံုံခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့ လ တရ်ခမ  လ် သူမ  ေးတ င ်အ ပ်ရရေးပ  ခ်ြငေ်း၊ 

(အရမ ှငြ် ေ်း  တ င ်အြ    ်  ခမင်ဲ့စ    ေးြံရခြငေ်းရ   င်ဲ့) အရမ ှင ် ုံရ    ရ် ံ ွဲ့ ခြငေ်း နငှ်ဲ့ 

အ မ်မ ဆ် ုံေးမ  ေးမ ခ်ြငေ်းရစရသ  စ တဒ်ဏရ် မ  ေး ြံစ ေးရသည်ဲ့ လ ခဏ မ  ေးရှ ရ ပါသည။်   ုံ  ဲ့သ ုံ ဲ့ 

လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖ   ်  ေးလ  မ် မ  ေးအတ   ်ခမ မ် စစတ်ပ်  ုံ တ ဝ ြ်ံရစလ ုံရ   ငေ်း လွှတ်ရခမ  လ် သူမ  ေးမ ှ

အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ်  လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ အ ေးရခပ ခပြ ဲ့ပါသည။်  

၂၀၂၀ ြုံနစှ ်ရဖရဖ ်ဝါရ မ ှစတင၍် ခမ မ် န ုံငင်တံ င ်ရသဒဏရ်ပေးမ  စ ုံေးရ မ်ဖ ယရ် တ ုံေးခမင်ဲ့လ သည ် ုံ မတှ ်

တမ်ေးတငြ် ဲ့ပါသည။် ခမ မ် စစ်တပ်သည ်ဆနဒခပသူမ  ေး နငှ်ဲ့ သတငေ်းသမ ေးမ  ေးအပါအဝင ်ခပညသ်ူလူ ုံ အ ေး 
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စဉ်ဆ မ်ပ   ်  ယ်  ယခ်ပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ နှ ပ်  ပ်၊ ရခြ  လ် ှ် ဲ့၊   ပါေးရန ှ ယ် ှ၊် အ  မ်ေးဖ ရ်  ် ရသဒဏ ် ုံ လ  ်  ်

တစြ်ုံ အခဖစအ်သံုံေးခပြုံရ ပါသည။် အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ် လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့   ၂၀၂၁ ြုံနစှ ်ရဖရဖ ်ဝါရ လမ ှ

စတင၍် ြ မတှြ် ဲ့သည်ဲ့ အ ညေ်းဆံုံေး ရသဒဏ ်၁၁၄ ြုံနငှ်ဲ့ဆ ုံငသ်ည်ဲ့ မ ဒ ယ  အစ ရငြ်ံစ မ  ေး နငှ်ဲ့ အခြ ေးရသ  

သတငေ်းအြ   ်အလ မ်  ေး  ုံ စုံရဆ ငေ်း  ေးြ ဲ့ ပပ ေးခဖစသ်ည။် ဤ ရသဒဏမ်  ေးအ ေးလံုံေးသည ်စစြ်ံုံရံုံ ေးမ  ေးမ ှြ မတှြ် ဲ့ 

ပပ ေး ခဖစ်စဉ်တစြ်ုံတ င ်စစြ်ံုံရံုံ ေးမ ှလွှ ရခပ ငေ်းရပေးရသ  အမ   ုံ အရ ယမ်ရရ  သ်ူမ  ေး  ုံ   ုံငတ် ယ်သည်ဲ့ 

တရ ေးရံုံ ေးမြှ မတှြ် ဲ့ပါသည။် ၂၀၂၀ ြုံနစှ ်ဇူလ ုံငလ် ၂၅ ရ ရ် ဲ့တ င ်လပူုံဂ္ ြုံလရ်လေးဦေး  ုံ   ပ်မ  ြ် ဲ့ရ   ငေ်း 

ခမ မ် စစတ်ပ်၏သတငေ်းစ   ရဖ ်ခပြ ဲ့ပါသည။် န ုံငင်တံ  ဥပရဒ နငှ်ဲ့ စနံ  ေ်းမ  ေးရအ  တ် င ်

တရ ေးမျှတမ မရှ သည်ဲ့အမ စစရ်ဆေးမ ခပြုံပပ ေး   ပ်မ  ခ်ြငေ်းသည ်မတရ ေးသခဖင်ဲ့ အသ ဆ်ံုံေးရ ံေးခြငေ်းတ ေးခမစြ်   ်အခပင ်

ညညေ်းပ ေ်းနှ ပ်စ မ် ၊ ရ စ်  ် မ်ေး   ြုံတရ်သ ၊ လမူဆ ရ်သ ၊ ဂုံဏသ်  ခ    ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  

တ ေးခမစြ်  ်  ုံ ြ  ြုံေးရဖ  ပ်ါသည။်  

ခမ မ် န ုံငင်တံ င ်အတ ုံ အ်ြံခပြုံခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်သရဘ   ေး   လ  မ   ုံ  ုံတရ်ဖ ်ခပသခြငေ်းရ   င်ဲ့ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ 

ဖမ်ေးဆ ေးြံရ ရပပ ေး အ ဏ သ မ်ေးပပ ေးသည်ဲ့အြ   မ်စှ၍ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ လဦူေးရရတ ုံေးပ  ေးလ ရ ပါသည။် 

ခမ မ် စစတ်ပ်သည ်ခပငပ် မဘ သ ုံ ဲ့ အရခြအရ ပံုံမ ှခ်ဖစရ် ရ   ငေ်း ခပသရ က်  ြုံေးပမ်ေးရ ရသ ်လညေ်း 

ဖမ်ေးဆ ေးြံရသည်ဲ့လဦူေးရရ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ တ ုံေးခမင်ဲ့လ  ရ်ှ ပါသည။် ခမ မ် စစ်တပ်မ ှ

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့   ေးလ  ရ် သည်ဲ့ရ ဇဝတ်မ မ  ေး ရပ်တ ် ဲ့ရမညခ်ဖစပ်ပ ေး တ ဝ ြ်ံရစရမညခ်ဖစသ်ည။် လသူ ေးတ ုံ ဲ့၏ 

အြ င်ဲ့အရရေးခဖစသ်ည်ဲ့ ပင မ်ေးြ မ်ေးစ  ဆနဒခပခြငေ်းရ   င်ဲ့ စ ပ်စ  ြံရပပ ေး အ  ဉ်ေးြ ြံရ ရသည်ဲ့ သူမ  ေးအ ေးလံုံေး  ုံ 

ြ  ြ် ငေ်းလွှတရ်ပေးရပါမည်။ န ုံငင်တံ  အသ ုံငေ်းအဝ ုံငေ်းမ ှခဖစရ်ပေါ်ရ သည်ဲ့ အရခြအရ မ  ေး  ုံ မ   ် ယခ်ပြုံရ  ်

မသင်ဲ့ရပ။ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ  ြံုံရတ ွဲ့ရ ရသည်ဲ့ ဒုံ ခမ  ေး  ုံ အရလေးရပေး ရမညခ်ဖစပ်ပ ေး ဖ နှ ပ်ြံရသူမ  ေး တရ ေးမျှတမ  

ရရှ ရစရ  ် ညူ ပပ ေး ခမ မ် ခပည်သူမ  ေးနငှ်ဲ့အတ ူရပ် တညရ် လ် ုံအပ်ပါသည။်    

န ဂံိုား နငှ်ို့ အကကမံပျုခ ကမ်  ား  

ခမ မ် ခပည်တ ငေ်းရှ  ဆ ုံေးရ  ေးသည်ဲ့လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးအရခြအရ သည ်ခမ မ် စစတ်ပ်အ ေး ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့   ေးလ  ြ် ဲ့သည်ဲ့ 

ရ ဇဝတမ် မ  ေးအတ   ်တ ဝ ြ်ံရစရ  ်န ုံငင်တံ  အသ ုံငေ်းအဝ ုံငေ်းမ ှပ   ်  ြ် ဲ့ခြငေ်း၏ တ ုံ ရ် ုံ ်ရလဒခ်ဖစသ်ည။် 

၂၀၂၁ ြုံနစှ ်ရဖရဖ ်ဝါရ လ ၁ ရ ်ရ ဲ့ အ ဏ သ မ်ေးပပ ေးရ   တ် င ်သရဘ   ေး   လ  မ  နငှ်ဲ့ ရဝဖ မ် မ  ေး  ုံ 

 ုံတရ်ဖ ်ရခပ ဆ ုံသည်ဲ့ ခပညသ်ူမ  ေးသည ်ခမ မ် စစတ်ပ်နငှ်ဲ့ လံုံခြံြုံရရေးတပ်ဖ  ွဲ့မ  ေး၏ ညဉ်ေးပမ်ေးနှ ပ်စ မ်  နငှ်ဲ့ အခြ ေးရသ  

ဆ ုံေးရ  ေးစ  ခပြုံမခူြငေ်းမ  ေး  ုံ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ   ြံုံရတ ွဲ့ြံစ ေးရ   ရပါသည။်   ယ ် ယခ်ပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ခဖစရ်ပေါ်ရ သည်ဲ့ 

ခပစဒ်ဏ ်ငေ်းလွှတြ် င်ဲ့အ ေး အခမစခ်ဖတန် ုံငခ်ြငေ်းမရှ ပါ  ဤလူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေးသည ်

ဆ လ် ခ်ဖစရ်ပေါ်ရ မည ်ခဖစသ်ည။် ခမ မ် စစတ်ပ်၏ ယြင ်နငှ်ဲ့ ယြုံလ ရ်ှ     ေးလ  ြ် ဲ့သည်ဲ့ ရ ဇဝတ်မ မ  ေးအတ   ်

တ ဝ ြ်ံရစမည်ဲ့ လမ်ေးရ   ငေ်းဆ သ ုံ ဲ့ ဦေးတညရ်မညခ်ဖစပ်ပ ေး လအူြ င်ဲ့အရရေး  ုံခမြှင်ဲ့တငခ်ြငေ်း နငှ်ဲ့ 

    ယရ်စ င်ဲ့ရရှ  သ်ည်ဲ့ ဓရလဲ့  ုံ လူ ဲ့အဖ  ွဲ့အစညေ်းအတ ငေ်း တညရ်ဆ  ရ်မည ်ခဖစသ်ည။် ခမ မ် စစ်တပ်၏ 

အ  ဉ်ေးရ  ငအ်တ ငေ်းရှ  မညသ်ည်ဲ့ပုံဂ္ ြုံလ်  ုံမဆ ုံ ညဉ်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ မ် ၊ ရ ်စ  ်  မ်ေး  ြုံတရ်သ ၊ လမူဆ ရ်သ ၊ 

ဂုံဏသ်  ခ   ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခပစရ်ပေးမ  ပံုံစ ံအ ေးလံုံေး  ုံ လသူ ရှင ်  ေးရ တ်ြ ပပ ေး 

ရပ်တ ် ဲ့ရမညခ်ဖစသ်ည။် ခမ မ် စစတ်ပ်၏ ယငေ်း  ဲ့သ ုံ ဲ့ရသ  အခပြုံအမမူ  ေး  ုံ မညသ်ည်ဲ့ အရခြအရ မ  ြုံေးတ ငမ်ဆ ုံ 

သညေ်းြံမညမ်ဟုံတရ်   ငေ်း နငှ်ဲ့    ေးလ  သ်ူမ  ေး  ုံ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ ရ  ေူး နငှ်ဲ့ တ ဝ ြ်  ခြ ေးခြငေ်းမရှ ဘ   တရ ေးဥပရဒအရ 

ရဆ ငရ်  ြ်ံရ မညခ်ဖစရ်   ငေ်း ခပတခ်ပတသ် ေးသ ေးရခပ ဆ ုံရမည။်  
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အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ် လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မ ှရအ  ပ်ါ အရသေးစ တ ်အစ အမံမ  ေး  ုံ ဦေးစ ေးရပေး  စစမ  ေးအခဖစ ်

လုံပ်ရဆ င ်ရ လ်ညေ်း အ  ခံပြုံ  ေးပါသည။်  

န ိုငင်နံတ ်စ မံအိုပ်ခ ျုပ်နရားနက ငစ် သ ို ို့  

 လအူြ င်ဲ့အရရေး    ယရ်စ င်ဲ့ရရှ  သ်ူမ  ေး၊ တ က် လ ပ်ရှ ေးသူမ  ေး၊ သတငေ်းသမ ေးမ  ေး နငှ်ဲ့ 

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏အြ င်ဲ့အရရေးမ  ေး  ုံ   င်ဲ့သံုံေးရသ  အခြ ေးသူမ  ေး  ုံ   ပါေးရန ှ ယ် ှရ် ၊် ရခြ  လ် ှ် ဲ့ ရ ၊် 

ဖမ်ေးဆ ေးရ ၊် တရ ေးစ  ဆ ုံရ  ်သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်ရ  ငြ် ရ  ်အတ   ်ဖ နှ ပ်ြ ြုံပ်ြ ယသ်ည်ဲ့ ဥပရဒမ  ေး အသံုံေးခပြုံခြငေ်း  ုံ 

ြ  ြ် ငေ်းရပ်တ ် ဲ့ရမည။်  

 ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေး  ုံ ပင မ်ေးြ မ်ေးစ     င်ဲ့သံုံေးခြငေ်းရ   င်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်

အ  ဉ်ေးြ ြံရသည်ဲ့ သူမ  ေးအ ေးလံုံေး  ုံ ြ  ြ် ငေ်းလွှတရ်ပေးရမညခ်ဖစပ်ပ ေး    ရ်ှ သည်ဲ့ 

စ  ြ  မ်  ေးအ ေးလံုံေးရုံပ်သ မ်ေးရမည်။ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏အြ င်ဲ့အရရေး  ုံ ပင မ်ေးြ မ်ေးစ     င်ဲ့သံုံေးရသ  ရ   င်ဲ့ 

ခပစဒ်ဏြ် မှတြ်ံရသည်ဲ့သူမ  ေးအ ေးလံုံေး၏ ရ ဇဝတမ် မတှတ်မ်ေးမ  ေး  ုံ ပယဖ်  ်ပစရ်မည။်  

 န ုံငင်တံ  ဥပရဒအ ေးခဖင်ဲ့ ခပစမ် ရခမ  ရ်သ  ညညေ်းပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ စ်  ် မ်ေး  ြုံတရ်သ ၊ 

လမူဆ ရ်သ ၊ ဂုံဏသ်  ခ    ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခပစရ်ပေးမ  ပံုံစအံ ေးလံုံေး အပါအဝင ်နငှ်ဲ့ 

အခြ ေးရသ  လူ ဲ့ အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေး   ုံ ြ  ြ် ငေ်းရပ်တ ် ဲ့   တ ေးဆ ေးရမည။်  

 ၂၀၂၁ ြုံနစှ ်ရဖရဖ ်ဝါရ လ ၁ ရ ်ရ ဲ့  မတ ုံငမ်  နငှ်ဲ့ ပပ ေးရ    ်ခမ မ် န ုံငင် ံတစဝ် ေ်း လံုံခြံြုံရရေး တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်  ေး၏ 

စစဆ်ငရ်ရေးမ  ေးနငှ်ဲ့ စပ်လ ဉ်ေး၍ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေး၏ မ သ ေးစုံမ  ေး  ုံ ၎ငေ်းဖမ်ေးဆ ေးြံ  ေးရသူမ  ေး၏ 

အရခြအရ  နငှ်ဲ့ တညရ် ရ မ  ေးနငှ်ဲ့ဆ ုံငသ်ည်ဲ့ သတငေ်းအြ  အ်လ  ်အခပည်ဲ့အစံုံ  ုံ ြ  ြ် ငေ်းရပေးပ ုံ ဲ့ရမည။် 

 န ုံငင်တံ  စနံ  ေ်းမ  ေး  ြ င်ဲ့ခပြုံ  ေးသည်ဲ့ခပစမ် မ  ေးခဖင်ဲ့တရ ေးစ  ဆ ုံခြငေ်း နငှ်ဲ့ အမှ အြ ုံ ငေ်းသည်ဲ့ 

အရပ်ဘ တ်ရ ေးရံုံ ေးမ ှမ သ ေးစုံ ရရ ေးြ ယ ် ေးသည်ဲ့ ရရှ ွဲ့ရ မ  ေးနငှ်ဲ့ ပံုံမ ှ ်မ   ြဏ ရတ ွဲ့ ဆံုံြ င်ဲ့ရှ ပပ ေး 

အ  ဉ်ေးသ ေးမ  ေး ခပြုံမဆူ ဆ်သံည်ဲ့ အရခြြစံညေ်းမ ဉ်ေးမ  ေး (Nelson Mandela Rules) နငှ်ဲ့ 

အခြ ေးရသ န ုံငင်တံ  ဥပရဒ နငှ်ဲ့ စနံ  ေ်းမ  ေး နငှ်ဲ့အည  အခပည်ဲ့အဝ ဆ ဆ်ြံံရမည်ဲ့ 

တရ ေးဝင ် ေးရှ ရသ    ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းတ ငသ်  ြ ြုံပ်မ  ် ဲ့ရပေးြံရခြငေ်း မ ှလွှ ၍ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်း သ မ်ေးြရံသူမ  ေး  ုံ 

ြ  ြ် ငေ်းလွှတရ်ပေးရမည်။  

 စစရ်ဆေးရမေးခမ ေ်းခြငေ်းအ ေးလံုံေး  ုံ ရစ င်ဲ့  ည်ဲ့ရလဲ့လ ပပ ေး ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေး၏ ရရှ ွဲ့ရ  

ရရှ ွဲ့ရမ ှ တ် ငလ်ုံပ်ရဆ ငခ်ြငေ်းခဖင်ဲ့ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့ ရရ ေးြ ယ ် ေးသည်ဲ့ ရရှ ွဲ့ရ မ  ေး၊ မ သ ေးစုံမ  ေး၊ 

လံုံရလ  သ်ည်ဲ့ရဆေးဝါေး ုံသမ  နငှ်ဲ့ လ တလ်ပ်သည်ဲ့တရ ေးရံုံ ေးမ  ေး  ုံ အလ ငအ်ခမ  ်လ ်လမ်ှေးမ န ုံငသ်ည်ဲ့ 

တရ ေးဝင ်  ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းမ  ေးတ ငသ်  လပူုံဂ္ ြုံလမ်  ေး  ုံ    ေ်းသ မ်ေး  ေးရ  ်အပါအဝင ်  

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးမ မ  ေးအ ေးလံုံေး န ုံငင်တံ   လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဥပရဒ နငှ်ဲ့ စနံ  ေ်းမ  ေးနငှ်ဲ့ အည  ရဆ ငရ်  ရ်မည။်  

 အ  ဉ်ေးရ  ငသ် ုံ ဲ့ လွှ ရခပ ငေ်းပ ုံ ဲ့ရဆ ငြ်ံရခြငေ်း၊ လွှ ရခပ ငေ်းြံရပပ ေးရ    ်လွှတရ်ခမ  ်လ သည်ဲ့ အြ    ်

အပါအဝင ်အ  ဉ်ေးရ  ငသ် ုံ ဲ့ ဝငရ်ရ  စ်ဉ် နငှ်ဲ့ အ  ဉ်ေး  ြံရစဉ်  လ တစရ်လျှ  လ်ံုံေးတ င ်

ရဆေးစစမ် မ  ေး နငှ်ဲ့ ဝ ရ်ဆ ငမ် မ  ေး  ုံ လ လ်ှမ်ေးမှ ရရှ ရ  ်လုံပ်ရဆ ငရ်ပေးရမည။်    

 ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေး၏    ေးမရရေးရ  သ ေးခြ ေးလ ုံအပ်ြ  မ်  ေး နငှ်ဲ့ အရခြအရ မ  ေး  ုံ ရခဖရှငေ်းရ  ်

အမ  ြုံေးသမ ေး၊ မ  ေ်း ရလေးငယ၊် အမ  ြုံေးသမ ေးြ ငေ်း နစှသ် သ်ူ၊ အမ  ြုံေးသ ေးြ ငေ်း နစှသ် သ်ူ၊    ေးမ နစှမ်  ြုံေးလံုံေး 

နစှသ် သ်ူ နငှ်ဲ့ ဆ ် ဲ့  ငဖ် လ် ငြ်ယံသူူမ  ေး  ုံ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးရ တ င ် ုံလသမဂ၏္ အမ  ြုံေးသမ ေး 

အ  ဉ်ေးသ ေးမ  ေး   ုံ   ုံငတ် ယရ်ဆ ငရ်  မ် မ  ေး နငှ်ဲ့ ခပစမ်    ေးလ  သ်ည်ဲ့ အမ  ြုံေးသမ ေးမ  ေး 
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အ ေးြ ြုံပ်ရန ှငခ်ြငေ်းမခပြုံသည်ဲ့ အစ အမံမ  ေး  ) ဘ ရ်    ်စညေ်း မ်ေးမ  ေး (ဆ ုံငရ်  စညေ်း မ်ေးမ  ေး  ုံ 

အခပည်ဲ့အဝ လ ငခ်မ စ်   အရ  င ်ညရ်ဖ ်ရဆ ငရ်  ရ်မည။်  

 ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ  ေး  ုံ လွှတရ်ပေးမည်ဲ့အစ ေး ြ ြုံပ်မ  ် ဲ့ရပေးြံ  ေးရပါ  စစ်ရဆေး 

ရမေးခမ ေ်းရ တ် ဝ ရ်ှ သည်ဲ့ အ ဏ ပ ုံငမ်  ေးသည ်ဖမ်ေးဆ ေးြ ြုံပ်ရန ှငရ်  ်တ ဝ ရ်ှ သည်ဲ့အ ဏ ပ ုံငမ်  ေးနငှ်ဲ့ 

တ ဝ  ်  ခပ ေး လုံပ်ရဆ ငရ်မည။်  

 စစတ်ပ် နငှ်ဲ့ ၎ငေ်း၏   ပ်  မ ရအ  ရ်ှ  အခြ ေးရသ တပ်ဖ  ွဲ့မ  ေးမ ှ   ေးလ  သ်ညဟ်ုံ စ ပ်စ    ေးသည်ဲ့ 

ညညေ်းပ ေ်းနှ ပ်စ မ် ၊ ရ စ်  ် မ်ေး  ြုံတရ်သ ၊ လူမဆ ရ်သ ၊ ဂုံဏသ်  ခ    ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  

သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခပစရ်ပေးမ မ ှပံုံစအံ ေးလံုံေး ဘ မ်လ ုံ ၊် အမှ အြ ုံ ငေ်း ပပ ေး   ရရ  ရ်သ  စံုံစမ်ေးစစရ်ဆေးမ မ  ေး  ုံ 

ြ  ြ် ငေ်း လုံပ်ရဆ ငရ်  ်အမ  ် ဲ့ရပေးရမည။် လံုံရလ  ပ်ပ ေး လ သ်င်ဲ့ြံန ုံငသ်ည်ဲ့ သ ရ်သအရ   အ်  ေး 

မ  ေးရှ ပါ  အမ  ် ဲ့ရပေးသည်ဲ့ တ ဝ ရ်ှ မ  အပါအဝင ်ရ ဇဝတမ် ဆ ုံငရ် တ ဝ ရ်ှ သညဟ်ုံ   ြုံေးရ   ငေ်းဆ ရလ  ်စ   

သသံယရှ သူမ  ေး  ုံ ရသဒဏရ်ပေးခြငေ်းမခပြုံလုံပ်ပ  န ုံငင်တံ   စနံ  ေ်းမ  ေးနငှ်ဲ့  ုံ ည် သည်ဲ့ တရ ေးစ ရငရ်ရေးသ ုံ ဲ့ ပ ုံ ဲ့ 

ရဆ ငရ်မည။်  

 ခမ မ် န ုံငင်သံ ုံ ဲ့  ုံလသမဂအ္ ေူးသတံမ  ်နငှ်ဲ့ ညညေ်းပ ေ်းနှ ပ်စ မ် ၊ ရ စ်  ် မ်ေး  ြုံတရ်သ ၊ လမူဆ ရ်သ ၊ 

ဂုံဏသ်  ခ    ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခပစရ်ပေးမ  ဆ ုံငရ်  အ ေူး   ုံယစ် ေးလယှ ်နငှ်ဲ့ အခြ ေး 

သ ဆ် ုံငရ်  တ ဝ ရ်ပေးအပ်ခြငေ်းြံရသူမ  ေး လ ရရ  န် ုံငရ်  ် ညူ  ရဆ ငရ်  ရ်ပေးရ  ်နငှ်ဲ့ 

တ ုံငေ်းခပညအ်တ ငေ်းရှ  တရ ေးမဝင ်   ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းမ  ေး အပါအဝင ် ခမ မ် န ုံငင်မံ ှ   ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းမ  ေး 

နငှ်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်း သ မ်ေးြံရသူ မ  ေးအ ေးလံုံေး  ုံ လ ်လမ်ှေးမှ န ုံငရ်  ် ညူ ရဆ ငရ်  ရ်ပေးရမည။်  

ကိုလသမဂဂ လံိုမခံျုနရားနက ငစ် သ ို ို့  

 ခမ မ် န ုံငင်၏ံအရခြအရ အ ေး န ုံငင်တံ  ရ ဇဝတတ်ရ ေးရံုံ ေးသ ုံ ဲ့ လွှ ရခပ ငေ်းရပေးရ ။်  

 ၂၀၂၁ ြုံနစှ ်ရဖရဖ ်ဝါရ လ ၁ ရ ်ရ ဲ့ အ ဏ သ မ်ေးပပ ေးရ   ပ် ုံငေ်း အတ ုံ အ်ြံမ  ေး  ုံ ဖ နှ ပ်မ မ  ေး အပါအဝင ်

န ုံငင်တံ  ဥပရဒရအ  ရ်ှ  ရ ဇဝတမ် မ  ေး နငှဲ့ ်က  ေးရလေးရသ  ြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေးအတ   ်တ ဝ ရ်ှ သညဟ်ုံ 

သသံယရှ ရသ  အဆင်ဲ့ခမင်ဲ့အရ ရှ မ  ေး  ုံ ပစ်မတှ ် ေး၍ ဘဏ္ဍ ရရေးပ တဆ် ုံ ဲ့အရရေးယမူ မ  ေး ြ မတှ်ရ ။်  

 ခမ မ်  န ုံငင်ရံှ  ယြငန်ငှ်ဲ့ ယြုံဆ လ် ခ်ဖစရ်ပေါ်ရ သည်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေး အရပေါ် တ ဝ  ်

ြံမ ဆ ုံငရ်  အရခြအရ တ ုံေးတ မ် မ  ေး  ုံ အ  ခဖတ ်ဆ ေ်းစစန် ုံငရ်  ်ြ  ြ် ငေ်းအရရေးယရူဆ ငရ်  ရ် ။်  

 ခမ မ် န ုံငင်အံရခြအရ နငှ်ဲ့ ပတသ် ၍် တြံါေးဖ င်ဲ့အစညေ်းအရဝေး ပံုံမ ှလ်ုံပ်ရဆ ငရ်  ်နငှ်ဲ့ ခမ မ် န ုံငင်ဆံ ုံငရ်  

လ တလ်ပ်ရသ စံုံစမ်ေးစစရ်ဆေးရရေး ယနတရ ေး (IIMM) အပါအဝင ်လူသ ေးြ ငေ်း စ    ရ    ် ေးမ အ အူည  

နငှ်ဲ့ အမှ အြ ုံ ငေ်းသည်ဲ့ စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေးရရေးမ ေးမ  ေး အ  ် ဲ့ အသတမ်ရှ  ဝငရ်ရ  န် ုံငရ် လ် ုံအပ်ရ   ငေ်း 

ခမ မ် စစတ်ပ် သံ ုံ ဲ့ တ   ရှငေ်းလငေ်းသည်ဲ့ အရ   ငေ်း   ေး စ ရပေးပ ုံ ဲ့ရသ  ဆံုံေးခဖတြ်   ်သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်

လ ုံအပ်သလ ုံဆံုံေးခဖတြ်  ်မ  ေး ြ မတှ ်ရ ။်  

 လ  ် မ်  ေး၊ ြ ယမ်ေးမ ေးရ    ်မ  ေး နငှ်ဲ့ အခြ ေးစစဘ်  ်နငှ်ဲ့ လံုံခြံြုံရရေးဆ ုံငရ်  ပစစညေ်းမ  ေး အ ေးလံုံေး  ုံ 

သယယ်ပူ ုံ ဲ့ရဆ ငခ်ြငေ်း၊  ယစ်ပ်ခဖတရ်   ်ပ ုံ ဲ့ရဆ ငရ်ပေးခြငေ်း၊ အ   ြုံေးရဆ ငရ်ပေးခြငေ်း၊ သငတ် ေ်း နငှ်ဲ့ 

အခြ ေးစစရ်ရေးဆ ုံငရ်  နငှ်ဲ့ လံုံခြံြုံရရေးဆ ုံငရ်  အ အူည မ  ေးရပေးခြငေ်း အပါအဝင ်တ ုံ ရ် ုံ  ်နငှ်ဲ့ သ ယဝ် ုံ  ် 

ရ   ပံ်ဲ့ခြငေ်း၊ ရရ ငေ်းြ ခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်လွှ ရခပ ငေ်းရပေးခြငေ်း တ ုံ ဲ့အရပေါ် အ   ြုံေးသ ရ်ရ  သ်ည်ဲ့ 

 မဘ လံုံေးဆ ုံငရ် လ  ် ရ်ရ ငေ်းြ မ   ုံ ပ တဆ် ုံ ဲ့အရရေးယူမ အ ေး   ယ ် ယခ်ပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ 

ခမ မ် န ုံငင်အံရပေါ်ြ မတှရ်  ်အရရေးယမူ သည ်တရ ေးဥပရဒစ ုံေးမ ုံေးရရေးအတ  သ်ံုံေးသည်ဲ့ ပစစညေ်းမ  ေး နငှ်ဲ့ 
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ခပညတ် ငေ်းဖ နှ ပ်ရ အ်သံုံေးခပြုံသည်ဲ့ ရစ င်ဲ့  ည်ဲ့  ညေ်းပည မ  ေး  ဲ့သ ုံ ဲ့ရသ   ုံ စ်ညန်စှြ်ုံအသံုံေးခပြုံမ   ုံ 

ပစမ်ှတ ် ေးရ လ် ုံအပ်သည။်   ုံပ တဆ် ုံ ဲ့ အရရေးယမူ မ  ေးအ ေး တငေ်း  ပ်စ  ရစ င်ဲ့  ည်ဲ့ရလဲ့လ ရ  ်

လ ုံအပ်သ  ဲ့သ ုံ ဲ့ ြ ုံငမ်   ရရ  စ်   အရ  င ် ညရ်ဖ ်လုံပ်ရဆ ငမ်ည်ဲ့ ယနတရ ေးမ  ေးပါရှ ရမည။်  

အမ  ျုားသ ားည ညွေတန်ရားအစ ိုားရ ဆ သ ို ို့  

 ICC တရ ေးစ ရငပ် ုံငြ် င်ဲ့ရှ သည်ဲ့ ဘဂဂလ ေးရဒဲ့ရှ်/ခမ မ် ဆ ုံငရ် အရခြအရ အတ ငေ်း စ ပ်စ    ေးသည်ဲ့ 

ရ ဇဝတမ် မ  ေးအတ   ်န ုံငင်တံ  ရ ဇဝတ်တရ ေးရံုံ ေး (ICC) အစ ုံေးရရရှ ွဲ့ရ မ  ေး၏စံုံစမ်ေးစစရ်ဆေးရရေး၊ 

ခမ မ် န ုံငင်ဆံ ုံငရ်  လ တလ်ပ်ရသ စံုံစမ်ေး စစရ်ဆေးရရေး ယနတရ ေး (IIMM)၊ ခမ မ် န ုံငင်ဆံ ုံငရ်   ုံလသမဂ ္

လူ ဲ့အြ ငဲ့အ်ရရေးဆ ုံငရ်  အ ေူး  ုံယစ် ေးလယှ ်(OHCHR) နငှ်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဆ ုံငရ်  မဟ မငေ်းက  ေးရံုံ ေးမ  ေးနငှ်ဲ့ 

အခပည်ဲ့အဝ ပေူးရပါငေ်းရဆ ငရ်  ခ်ြငေ်း အပါအဝင ်၂၀၂၁ ြုံနစှ ် သဂုံတလ်တ င ် ုံတခ်ပ ြ် ဲ့သည်ဲ့ NUG ၏ 

ရ  ည ြ   ်အပ ုံဒ ်၁၂ (၃) နငှ်ဲ့ အည  ခမ မ် န ုံငင်အံနှံ ဲ့    ေးလ  ြ် ဲ့သည ်န ုံငင်တံ   ဥပရဒမ  ေးရအ  ရ်ှ  

ရ ဇဝတမ်  ေးအတ   ်တရ ေးမျှတမ  နငှ်ဲ့ တ ဝ ြ်ံယမူ မ  ေး ရှ ရစရ  ်ဆ လ် က်  ြုံေးပမ်ေးလုံပ်ရဆ ငရ် ။်   

အနရှွေ့နတ ငအ် ရှန ိုငင်မံ  ားအသငာ်း (အ ဆ ယ)ံ သ ို ို့ 

 ညညေ်းပ ေ်းနှ ပ်စ မ် ၊ ရ စ်  ် မ်ေး  ြုံတရ်သ ၊ လူမဆ ရ်သ ၊ ဂုံဏသ်  ခ    ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  

သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခပစရ်ပေးမ  ပံုံစအံ ေးလံုံေး  ုံ ခပတခ်ပတသ် ေးသ ေး ခပစတ်ငရ် တြ် ရ  ်နငှ်ဲ့ 

တရ ေးလ လ် တဖ်မ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့သူမ  ေးအ ေးလံုံေး  ုံ လွှတရ်ပေးရရေး ဆ လ်  ်ရတ ငေ်းဆ ုံရ ။်  

 အ ဆ ယ ံလူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးရ  ်မရှင ်(AICHR)၏ လုံပ်င ေ်းသရဘ တညူ ြ  ၊် သတမ်ှတတ် ဝ ် မ  ေးရှ  

လုံပ်ပ ုံငြ် င်ဲ့ စညေ်းမ ဉ်ေး အပ ုံငေ်း ၄.၁၁ နငှ်ဲ့အည  ခမ မ် န ုံငင်နံငှ်ဲ့   ရတ ွဲ့ ဆ ဆ်မံ အ ေးလံုံေး သည ်

လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဆ ုံငရ် စ ုံေးရ မ်ြ  မ်  ေး  ုံ  ည်ဲ့သ ငေ်းစဉ်ေးစ ေး၍   ုံငတ် ယ ်ရခဖရှငေ်းရ အ်တ   ်

ဘံုံြ ဉ်ေး ပ်မ တစရ်ပ်  ုံ ရရေးဆ  ရဆ ငရ်  ရ်  ်AICHR အ ေး ညွှ  ်  ေးရ ။် ခမ မ် န ုံငင် ံတ င ်ခမ မ် စစတ်ပ် နငှ်ဲ့ 

၎ငေ်း၏  ပ်  မ ရအ  ရ်ှ  အခြ ေး တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်  ေးမ ှ   ေးလ   ်သည်ဲ့  ညညေ်းပ ေ်းနှ ပ်စ မ် ၊ 

ရ စ်  ် မ်ေး  ြုံတရ်သ ၊ လမူဆ ရ်သ ၊ ဂုံဏသ်  ခ    ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခပစရ်ပေးမ  

ပံုံစအံ ေးလံုံေး အပါအဝင ်ဆ လ် ခ်ဖစရ်ပေါ်ရ သည်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေးအ ေး ရပ်တ ် ဲ့ရ  ်အ ဆ ယ ံ

အရ ခဖင်ဲ့ ယငေ်းဘံုံြ ဉ်ေး ပ်မ   ုံ အရသေးစ တ ်စ မံြ  ်တစြ်ုံအခဖစြ် မတှရ် ။်  

န ိုငင်တံက သ ို ို့  

 ခမ မ် န ုံငင်တံ င ်န ုံငင်တံ  ဥပရဒရအ  ရ်ှ  လသူ ေးမ  ြုံေးန ယမ်  ေးအရပေါ်    ေးလ   ်သည်ဲ့ရ ဇဝတ်မ မ  ေး၊ 

စစရ် ဇဝတမ်  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခြ ေး ရ ဇဝတမ် မ  ေး    ေးလ  သ်ညဟ်ုံ    ြုံေးရ   ငေ်း ဆ ရလ  ်စ   

သသံယခဖစဖ် ယရ်ှ သည်ဲ့ မညသ်ည်ဲ့  ုံမဆ ုံ  မဘ လံုံေးဆ ုံငရ်  နငှ်ဲ့ အခြ ေးရသ  

တရ ေးစ ရငြ် င်ဲ့ပံုံစမံ  ေး  ုံ  င်ဲ့သံုံေး၍ စံုံစမ်ေးစစရ်ဆေးရ ။် လံုံရလ  ်ပပ ေး လ သ်င်ဲ့ြံန ုံငသ်ည်ဲ့ 

အရ   အ်  ေးမ  ေးရှ ပါ  ရသဒဏရ်ပေးရ  ်လုံပ်ရဆ ငခ်ြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်ြ မတှ်ခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်သသံယရှ  

သူအ ေး   ုံ  ဲ့သ ုံ ဲ့ခပြုံမနူ ုံငသ်ည်ဲ့ စ ရငပ် ုံငြ် င်ဲ့အ ဏ စ  ် ငေ်းသ ုံ ဲ့လွှ အပ်ခြငေ်း မခပြုံလုံပ်သည်ဲ့ တရ ေးမျှတမ ရှ ၍ 

န ုံငင် ံတ  စနံ  ေ်းမ  ေးနငှ်ဲ့  ုံ ည် သည်ဲ့ တရ ေးစ ရငရ်ရေးခဖင်ဲ့ သသံယရှ သူအ ေး တရ ေးစ  ဆ ုံရ ။်  
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အမပည်မပည်ဆ ိုငရ် လွေတပ်င မ်ားခ မ်ားသ ခွေင်ို့အဖွေဲ ွေ့သည် ကျွန်ိုပ်တ ို ို့အ ားလံိုား လူ ို့အခွေင်ို့အနရားက ို 

ခံစ ားန ိုငရ်န် လတူ ိုငာ်းရှ  လသူ ားဆန်မှု နငှ်ို့ အနမပ ငာ်းအလအဲတွေက ်လှုံွေ့နဆ ်နပားသည်ို့ လ ူနပေါငာ်း၁၀ 

သန်ား၏ လှုပ်ရှ ား မှုမဖစသ်ည်။  

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏နမ  ်မှန်ားခ ကမှ်  အ ဏ ရှ သမူ  ားက ၎ငာ်းတ ို ို့၏ ကတ မ  ားက ိုလ ိုကန် နစ င်ို့ထ န်ားရန် 

နငှ်ို့ န ိုငင်တံက  ဥပနေက ိုနလားစ ားလ ိုကန် ပပ ား တ ဝန်ခံမှုရှ နစသည်ို့ 

ကမဘ တစခ်ိုမဖစန်စရန်မဖစသ်ည်။  

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့သည် မည်သည်ို့အစ ိုားရ၊ န ိုငင်နံရားအနတွေားအနခေါ်၊ စ ားပွေ ားနရားအက  ျုားအမမတ ်သ ို ို့မဟိုတ ်

ဘ သ နရားအနပေါ် အမှ အခ ိုမရှ ပဲ အဓ ကရန်ပံိုနငွေအမဖစ ်အဖွေဲ ွေ့ဝငန်ကကားနငှ်ို့ လတူစဦ်ားခ ငာ်း၏ 

အလှူနငွေမ  ားမဖင်ို့ ရပ်တည်နနနသ အဖွေဲ ွေ့ မဖစသ်ည်။  

နနရ အနှံ ို့ရှ  မပည်သမူ  ားနငှ်ို့ စည်ားလံိုားည ညွေတပ်ပ ား ကရိုဏ တရ ားမဖင်ို့ လိုပ်နဆ ငမ်ခငာ်းမဖင်ို့ 

လူ ို့အဖွေဲ ွေ့အစည်ား ပ ိုမ ိုနက ငာ်းမွေန်လ နစရန် နမပ ငာ်းလနဲ ိုငမ်ည်ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို ို့ယံိုကကည်ပေါသည်။  

 

 

 

 

 

 

ဤစ ရ  ်စ တမ်ေးပါ အရ   ငေ်းအရ သည်အခြ ေးပံုံစံမ  ေးခဖင်ဲ့ 

မှတ်သ ေး  ေးသည်မှလ  ၍ Creative Commons (attribution, non-

commercial, no derivatives, international 4.0) တ င ်လ ုံငစ်ငတ်င ်

  ေးပါသည်။ (creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/4.0/legalcode   ုံ  ညဲ့ပ်ါ)။ 

အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ် လ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှမဟုံတ်ပ  

အရ   ငေ်းအရ မ  ေး  ုံ မ မ သရဘ ခဖင်ဲ့ ဘ သ ခပ ၊်ပံုံစံရခပ ငေ်း 

 ုံတ်ရဝမ မ  ေးသည် the Creative Commons licence 

အရအ  ံြုံေးဝငခ်ြငေ်းမရှ ပါ။  

ပ ုံမ ုံသ ရှ လ ုံပါ  အခပည်ခပညဆ် ုံငရ် လ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့၏ 

၀ ်ဘ်ဆ ုံဒရ်ှ  permissions page သ ုံ ဲ့ ဝငရ်ရ  ်  ညဲ့်ရ ပါ။ 

amnesty.org 

 

အခပညခ်ပညဆ် ုံငရ် လ တ်ပင မေ်းြ မေ်းသ 

ြ ငဲ့အ်ဖ  ွဲ့ ပ တ  ဘ  ် ဆ  ်အ မ ်

အ စတ လ်မေ်း ၁ လ ဒ်  ် 

WC1X 0DW, UK 

 

 
info@amnesty.org 

 
facebook.com/ 
AmnestyGlobal 

 
@Amnesty 

 

ဆ သ် ယရ်  ်

 

https://www.amnesty.org/en/about-us/permissions/
mailto:info@amnesty.org
mailto:info@amnesty.org
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
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၁၅ ရကက် ၁၅ နစှလ် ို ခံစ ားရတယ ် 

၁၅ ရကက် ၁၅ နစှ်လ ိုပဲ ခံစ ားရတယ် သည ်၂၀၂၁ ြုံနစှ ်ရဖရဖ ်ဝါရ လ ၁ ရ ရ် ဲ့ အ ဏ သ မ်ေးပပ ေး ရ    ်ပ ုံငေ်း 

ခမ မ် စစတ်ပ်မ ှ   ေးလ  ြ် ဲ့သည်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေး  ုံ မတှ်တမ်ေးတငခ်ပြုံစုံ  ေးသည်ဲ့ အစ ရငြ်ံစ မ  ေး၏ 

အစ တအ်ပ ုံငေ်းတစြ်ုံခဖစသ်ည။် ဤအစ ရငြ်ံစ မ ှစစရ်ဆေးြ ဲ့သည်ဲ့ ခဖစစ်ဉ် ဆယြ်ုံတ င ်ညဉ်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ မ် ၊ 

ရ စ်  ် မ်ေး  ြုံတရ်သ ၊ လမူဆ ရ်သ ၊ ဂုံဏသ်  ခ    ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခပစရ်ပေးမ မ ှ

လ တရ်ခမ  ြ် င်ဲ့ ြ  ြုံေးရဖ  မ် မ  ေး အပါအဝင ်လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေး ရဖ  မ် မ  ေးစ    ုံ အခပညခ်ပည်ဆ ုံငရ်  

လ တပ်င မ်ေးြ မ်ေးသ ြ င်ဲ့ အဖ  ွဲ့ မရှတ ွဲ့ ရှ ြ ဲ့ပါသည။်  

ခမ မ် စစတ်ပ်၏ အ  ဉ်ေးရ  ငအ်တ ငေ်းရှ  မညသ်ည်ဲ့ပုံဂ္ ြုံလ ် ုံမဆ ုံ ညဉ်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ မ် ၊ ရ စ်  ်  မ်ေး  ြုံတရ်သ ၊ 

လမူဆ ရ်သ ၊ ဂုံဏသ်  ခ   ဆငေ်းရစရသ  ဆ ဆ်မံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်အခပစရ်ပေးမ  ပံုံစ ံအ ေးလံုံေး  ုံ လူသ ရှင ်  ေးရ တြ် ပပ ေး 

ရပ်တ ် ဲ့ရမညခ်ဖစသ်ည။် ခမ မ် စစတ်ပ်၏ ယငေ်း  ဲ့သ ုံ ဲ့ရသ  အခပြုံအမမူ  ေး  ုံ မညသ်ည်ဲ့ အရခြအရ မ  ြုံေးတ ငမ်ဆ ုံ 

သညေ်းြံမညမ်ဟုံတရ်   ငေ်း နငှ်ဲ့    ေးလ  သ်ူမ  ေး  ုံ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ ရ  ေူး နငှ်ဲ့ တ ဝ ြ်  ခြ ေးခြငေ်းမရှ ဘ   တရ ေးဥပရဒအရ 

ရဆ ငရ်  ြ်ံရ မညခ်ဖစရ်   ငေ်း ခပတခ်ပတသ် ေးသ ေးရခပ ဆ ုံရမည။်  

ခမ မ် န ုံငင်တံ င ်ဆ ် ဲ့  ငမ်  သ ုံ ဲ့မဟုံတ ်သရဘ   ေး   လ  မ   ုံ  ုံတရ်ဖ ်ခပသခြငေ်းရ   င်ဲ့ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ 

ဖမ်ေးဆ ေးြံရ ရပပ ေး အ ဏ သ မ်ေးပပ ေးသည်ဲ့အြ   မ်စှ၍ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ လဦူေးရရတ ုံေးပ  ေးလ ရ ပါသည။် 

ခမ မ် စစတ်ပ်သည ်ခပငပ် မဘ သ ုံ ဲ့ အရခြအရ ပံုံမ ှခ်ဖစရ် ရ   ငေ်း ခပသရ က်  ြုံေးပမ်ေးရ ရသ ်လညေ်း 

ဖမ်ေးဆ ေးြံရသည်ဲ့လဦူေးရရ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ တ ုံေးခမင်ဲ့လ  ရ်ှ ပါသည။် ခမ မ် စစ်တပ်မ ှ

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့   ေးလ  ရ် သည်ဲ့ရ ဇဝတ်မ မ  ေး ရပ်တ ် ဲ့ရမညခ်ဖစပ်ပ ေး တ ဝ ြ်ံရစရမည် ခဖစသ်ည။် ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ 

အြ င်ဲ့အရရေးခဖစသ်ည်ဲ့ ပင မ်ေးြ မ်ေးစ  ဆနဒခပခြငေ်းရ   င်ဲ့ စ ပ်စ  ြံရပပ ေး အ  ဉ်ေးြ ြံရ ရသည်ဲ့ သူမ  ေးအ ေးလံုံေး  ုံ 

ြ  ြ် ငေ်းလွှတရ်ပေးရပါမည်။ န ုံငင်တံ  အသ ုံငေ်းအဝ ုံငေ်းမ ှခဖစရ်ပေါ်ရ သည်ဲ့ အရခြအရ မ  ေး  ုံ မ   ် ယခ်ပြုံရ  ်

မသင်ဲ့ရပ။ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ  ြံုံရတ ွဲ့ရ ရသည်ဲ့ ဒုံ ခမ  ေး  ုံ အရလေးရပေး ရမညခ်ဖစပ်ပ ေး ဖ နှ ပ်ြံရသူမ  ေး တရ ေးမျှတမ  

ရရှ ရစရ  ် ညူ ပပ ေး ခမ မ် ခပည်သူမ  ေးနငှ်ဲ့အတ ူရပ် တညရ် လ် ုံအပ်ပါသည။်    

 

 

*အစ ရငခံ် စ အခပည်ဲ့အစံုံ  ုံ အဂဂလ ပ်ဘ သ ခဖင်ဲ့ ဖတရ်ှ န ုံငပ်ါသည။် 
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