
HRC ဆ  ုံးျ ဖတ္ ခ်တ္ အမဖတ (၃၄/၂၂)္ရ   ြဲ႔စညတုံး္ြဲဲ့ ညတဲ ျအမတအမာႏို ဆိုငတဆိုင ဆႏို ဆိုငတရမ လ ဖတလပတေ့မ မႏို ဆိုငတဆိုင ဖ်မ 
္္ခ်တ္ လ်တရမမေ  ေရုံး္  ြဲဲ႕ 

--- ့ဖဆိုငတုံးထ ဖတျပမတ္ ခ်တ --- 

 

ျအမတအမာႏို ဆိုငတဆိုင ဆႏို ဆိုငတရမ လ ဖတလပတေ့မ မႏို ဆိုငတဆိုင ဖ်မ ္္ခ်တ္ လ်တရမမေ  ေရုံးအမ ်ၽ အတုံး်ခဆိုငတပညမရမဆိုငတအခမုံးး၏ 
ဘဂၤလမုံးေဒရဲမတမႏို ဆိုငတဆိုင  ္ရ ုံးစဥတ ျပ ုံးဆ  ုံးျ္ဆိုငတုံးခင္း။ 

 

ဘဂၤလမုံးေဒဲရမတမႏို ဆိုငတဆိုင ငံ၊ ဒါ်မၿအႏိုိဳဲ႕ငံ၊၂၀၁၇ ္ ာမစတငံ၊ ေ္မ်တဖႏို ဘမလ (၂၇) ရ်တေမ႔ခင္း။  ် လ့အဂၢ 
လူ႔္္ ဆိုငတဲ္ေရုံး ် ခအတုံး်ခဆိုငတပညမရမဆိုငတ ့  ုံးဥ ုံး့ညတ ၎ဖႏို ႔း၏ ပထအဥ ုံးဆ  ုံး ဘဂၤလမုံးေဒဲရမတမႏို ဆိုငတဆိုင ္ဖ ဆိုငတုံး 
် ဆိုငတုံးဆဆိုငတုံး ္္ခ်တ္လ်တ ရမမေ  ေရုံးလ ပတဆိုငမတုံး္မုံး ယေမ႔ ္ျပ ုံး့ဖတ္ြဲၿဲပ ုံးငံ၊ ျအမတအမမႏို ဆိုငတဆိုင ဖ ဆိုငတုံးရမႏို 
ရႏို ဟဆိုငတဂခမလူ္  ပတစ ္ မုံး ့ဖတျ ဖတအမအခမုံးငံ၊ ညႇဥတုံးပမတုံး ာမႏိုပတစ်တအမမအခမုံးငံ၊ အ ဒႏိုအတုံး်ခဆိုငတဲအမမအခမုံးငံ၊ အ ုံးရမႏိုဲ႕ 
 ခ်တဆ ုံးအမအခမုံးငံ၊ ေလေေ်မဆိုငတုံးအမ ဖႏို ် တ္ႏို ် တအမ အခမုံး စ့ညတဲျ ဆိုငတဲ ်ခ ုံးလ မတ္ြဲဲ့ ညတဟ  ေ်မုံး့ႏို္ြဲဲရေ့မေေ်မဆိုငတဲ 
"္လ မတ္အဆိုငတုံး စႏိုဖတ္ ောမမဆိုငတဲ္ယမ် တ ျ စတ္ြဲဲ" ေ်ပါ့ညတခင္း။ 

လ်တမ်တ် ႏို ဆိုငတအခမုံး် လ  ၿ္ိဳ ေရုံးစ္မတုံးအခမုံး္မုံး ဝဆိုငတေရမ်တဖႏို ် တ္ႏို ်တ္ ြဲဲ့ညတဟ ဆႏို ၿပ ုံး ျအမတအမဖပတ  ြဲဲ႕ 
အခမုံး် "ရမဆိုငတုံးလဆိုငတုံး စစတဆဆိုငတေရုံးလ ပတဆိုငမတုံးအခမုံး" စဖဆိုငတ္ြဲဲၿပ ုံးေမမ်တ လူဥ ုံးေရ (၆)့ႏိုမတုံးေ်ခမတေ့မ ရႏို ဟဆိုငတဂခမေ္ခၚ 
ျအမတအမမႏို ဆိုငတဆိုင ဖ ဆိုငတုံးရမႏို အ ဖတစလဆိုငတဘမ့မဝဆိုငတ လူမညတုံးစ ့ ညတ ဩဂ ဖတလ (၂၅)ရ်တ ်ဖညတုံး် ဘဂၤလမုံးေဒဲရမတ 
မႏို ဆိုငတဆိုင ဘ်တ့ ႏို ႔ ထ ် တေျပုံး္ႏို လ မ္ ြဲဲေ်ပါ့ညတခင္း။ ဤထ ်တေျပုံးလမ့ူအခမုံးး၏ ထ်တဝ်တေ်ခမတ့ညတ 
(၁၈)မမစတေ္မ်တ ်ေလုံးအခမုံး ျ စတပါ့ညတခင္း။ ေ့ဆ  ုံး္ြဲဲေ့မ လူဥ ုံးေရ ္ဖႏို္်ခ အ့ႏိုရမႏိုရေ့ုံးေ့မတလညတုံး 
္လ မတ္်ၽ   အခမုံးျပမုံးမႏို ဆိုငတ  ယတ ရမႏိုပါ့ညတခင္း။ 

“ျအမတအမမႏို ဆိုငတဆိုင ္ ဖ ဆိုငတုံးငံ၊ ္ထုူံး့ျ ဆိုငတဲ ရ ႏ္ို ဆိုငတျပညတမယတ္ ဖ ဆိုငတုံး ဖပတအေဖမတမမဆိုငတဲ လ  ၿ္ိဳ ေရုံးဖပတ  ြဲဲ႕အခမုံး် 
လူဲ္္ ဆိုငတဲ္ေရုံး ္ခႏိုိဳုံးေ မ်တ္ြဲဲ့ ညတဆႏို ေ့မ စ ပတစ ြဲ္ခ်တအခမုံး်ႏို လညတုံးေ်မဆိုငတုံးငံ၊ ်ခ ုံးလ မတအမအခမုံး်ႏို  
လညတုံးေ်မဆိုငတုံး ္္ခ်တ္လ်တမမဆိုငတဲ ္ေျ္္ေမအခမုံးျ ဆိုငတ ဲ့်တေ့ျပ ္ဖညတျပိဳမႏို ဆိုငတရမတ” ် လ့အဂၢ 
လူဲ္္ ဆိုငတဲ္ေရုံး ေ်မဆိုငတစ ့ ညတ ္္ခ်တ္ လ်တရမမေ  ေရုံးအစတရမဆိုငတ္ မုံး လ မတ္ ြဲဲေ့မ အဖတလဖ ဆိုငတ 
္မတဲ္ပတဖမဝမတေပုံး္ြဲဲပါ့ညတခင္း။ ္်ယတ၍ အစတရမဆိုငတ်  ္ခႏိုိဳုံးေ မ်တအမအခမုံး ရမႏ္ို ြဲဲ့ညတဟ  ဆ  ုံးျ ဖတ္ခ်တ္ခေ့မတ 
ျပစတအမ်ခ ုံးလ မတ့ ူအခမုံး ္ျပညတ္ ဝ ျပစတဒဒတ္ ရမတ မမဆိုငတ ဲ်ခ ုံးလ မတ္ ရ့ူအခမုံး ဖရမုံးအမခဖအမရရမႏိုေစရမတ 
္ေ့္္ခမ ျပိဳလ ပတေပုံးပါအညတခင္း။ 

္္ခ်တ္လ်တရမမေ  ေရုံး္  ြဲဲ႕း၏ ဥ်ၠဌျ စတ့ ူ ္ဆိုငတဒႏို မ ုံးရမမုံးမႏို ဆိုငတဆိုင ့ မုံးငံ၊ ေရမဲ႕ေမ္ခိဳပတေဟမဆိုငတုံးာမဆိုငတဲ 
လူ႔္္ ဆိုငတဲ္ေရုံး စညတုံး   ုံးလ မဲ႕ေဆမတ့ူ  အမဇူ်  ုံး ဒါ ူစအမတုံး် "်ၽ မတေဖမတဖႏို ႔ ဤ္ရ ုံး္ဆ  ုံးအမမ ္လ မတ္အဆိုငတုံး 
စႏိုဖတ္ ောမမဆိုငတဲ္ယမ်တ ျ စတရပါ့ညတ"ဟ  ေျပမေ်မုံး္ြဲပဲါ့ညတခင္း။ "်ၽ မတေဖမတဖႏို ႔ ရ ႏ္ို ဆိုငတျပညတမယတ ေျအမ်တပႏို ဆိုငတုံး 
ဖစတေလၽမမ်တရမႏို ရ မေပါဆိုငတုံးစ  ်  လူအခမုံး ေျပမျပ္ခ်တအခမုံးစ မ်ႏို  ေ်မုံး့ႏို္ြဲရဲပါ့ညတခင္း။ ထႏို ေျပမျပ္ခ်တအခမုံး္ရ လ ူ
့ႏိုမတုံးေပါဆိုငတုံးအခမုံးစ မ္ေပခၚ ့်တေရမ်တေစ့ညတဲ ဆႏို ုံးရ မုံးေ့မ လူ႔္္ ဆိုငတဲ္ေရုံး္ခႏိုိဳုံးေ မ်တအမအခမုံး ်ခ ုံးလ မတၿပ ုံး  
ဖစႏို ် တအဖတအဖတ မညတုံးစမစတ် ခ်ခ ေဆမဆိုငတရ ် တ္ ြဲဲေေ်မဆိုငတုံး ့ႏိုရပါ့ညတခင္း။" 



် လ့အဂၢ ္ေထ ေထ ္ဖ ဆိုငတုံးေရုံးအမူုံးး၏ ်ေလုံးအခမုံးာမဆိုငတဲ လ်တမ်တ် ႏို ဆိုငတပဋႏိုပ ၡ်ဆႏို ဆိုငတရမ ္ထူုံး 
်ႏို ယတစမုံးလမယတေဟမဆိုငတုံး ျ စတေ့မ ် ခအတုံး်ခဆိုငတပညမရမဆိုငတ ရဒ ် မ ်ူအရမဆ မအႏို် စ္မတုံးအခမုံး္ဖ ဆိုငတုံး 
စႏိုဖတဆဆိုငတုံးရြဲအမာမဆိုငတဲ စႏိုဖတ္ မုံးဆိုငယတအမဖႏို ႔်ႏို  ေဖ ဲ႕ရမႏို္ြဲရဲေ့မေေ်မဆိုငတဲ "ဖ မတလမပတၿပ ုံး ္အခ်တေဒါ့ထ ် တ္ြဲဲရ့ညတ" 
ဟ  ဆႏို ပါ့ညတခင္း။ "လႏိုဆိုငတ္ေ်အတုံး ်တအမ္  ရ့ူအခမုံးး၏ ေျပမျပ္ခ်တအခမုံး့ညတ ေဘုံးဆႏို ုံး်ခေရမ်တ့ ညတဲ 
္ေျ္္ေမအခိဳႏိုုံးဖ ဆိုငတ ျ စတေလရဲမႏိုေ့မ ထႏို ် ြဲဲ့ ႏို ႔္ျ စတအခိဳႏိုုံး်ႏို  ်ႏို ဆိုငတဖ ယတ္ြဲဲ့ ညတဲ ်ခအး၏ ရဆိုငတဲ်ခ်တ့ ညတဲ 
္ေဖ ႔္ႀ် ိဳအမမပဆိုငတ ္ဆႏို ုံးရ မုံးဆ  ုံးထြဲဖ ဆိုငတ ပါ၀ဆိုငတပါဖယတ” ဟ  ့ူအ် ဆႏို ပါ့ညတခင္း။ "်ၽ မတအ ေအုံးျအမတုံးစ  စအတုံး္ြဲဲ 
့ညတဲ ္အခိဳႏိုုံး့အ ုံးအခမုံးး၏ အခ်တဝမတုံးအခမုံးဖ ဆိုငတ ့ူအဖႏို ႔း၏ ထႏို္ႏို ် တ္ စမုံးရအမအခမုံး်ႏို  ့ႏို့ႏ့ို မ့မ ေဖ ဲ႕မႏို ဆိုငတပါ့ညတခင္း။  
ဤ်ြဲဲ့ႏို ေ့မ်ခ ုံးလ မတအမအခမုံး ္အမမတဖ်ယတျ စတေေ်မဆိုငတုံး ္ေထမ်တ္ ထမုံးာမဆိုငတဲ ့်တေ့ထူမႏို ဆိုငတလၽမဆိုငတငံ၊ 
်ခ ုံးလ မတ့အူခမုံး္မုံး ္ေရုံးအယူငံ၊ ္ျပစတအေပုံးျ္ဆိုငတုံး်ႏို  လ  ုံးဝ လ်တအ္ ့ ဆိုငတဲပါခင္း။" 

ဘဂၤလမုံးေဒဲရမတမႏို ဆိုငတဆိုင ့ႏို ႔ေရမ်တ္ ြဲစဲဥတ ် ခအတုံး်ခဆိုငတပညမရမဆိုငတအခမုံး် ်ဖူပေလမဆိုငတငံ၊ မမရပါရမာမဆိုငတဲ 
ဘလ ်မလ  စ္မတုံးအခမုံးရမႏို ရႏို ဟဆိုငတဂခမ ဒ ် ၡ့ညတအခမုံး္မုံး ေအုံးျအမတုံးစ  စအတုံး္ြဲၿဲပ ုံးငံ၊ ္စႏို ုံးရ ္ရမရမႏိုအခမုံးငံ၊ ့ ဖအမတအခမုံးငံ၊ 
NGO အခမုံးာမဆိုငတဲ္ဖ ူညႇႏိုာမႏို ဆိုငတုံးဖႏို ဆိုငတပဆိုငတအမအခမုံး ျပိဳလ ပတ္ြဲဲ့ ညတခင္း။ ထႏို ႔္ျပဆိုငတ ္္ခ်တ္ လ်တရမမေ  ေရုံး္  ြဲဲ႕အမ 
ေစလလဖတ္ြဲဲေ့မ လူ႔္္ ဆိုငတဲ္ေရုံး ္ရမရမႏ္ို  ြဲ ႔အခမုံး် ရ္ႏို ဆိုငတျပညတမယတအမ ထ ်တေျပုံးလမ့အူခမုံး်ႏို   
ဘဂၤလမုံးေဒဲရမတမႏို ဆိုငတဆိုင ငံ၌ ရ်တ့ ဖၱပါဖတအခမုံးစ မ ျပညတဲျပညတဲစ  စ   ေအုံးျအမတုံးစ  စအတုံး္ခ်တအခမုံး ျပိဳလ ပတေမဆြဲ ျ စတပါ့ညတခင္း။  

္္ခ်တ္လ်တရမမေ  ေရုံး္  ြဲဲ႕့ညတ ျအမတအမာႏို ဆိုငတဆိုင ္စႏို ုံးရထ အမ မႏို ဆိုငတဆိုင ဖ ဆိုငတုံး 
လမေရမ်တ္ ဆိုငတဲျပိဳရမတ ေဖမဆိုငတုံးဆႏို ၿပ ုံး ျ စတပါ့ညတခင္း။ ္ျ စတ္ ပခ်တအခမုံးး၏  ္်ခႏိုိဳုံး္ေေ်မဆိုငတုံး္ေပခၚ 
ျအမတအမာႏို ဆိုငတဆိုင ္စႏို ုံးရာမဆိုငတ ဲဖပတအေဖမတဖႏို ႔း၏ ္ျအဆိုငတရမေထမဆိုငဲတ်ႏို  ့ႏိုရမႏိုလႏို ျပ ုံး ရ္ႏို ဆိုငတျပညတမယတ္ ဖ ဆိုငတုံး 
လမေရမ်တ ေအုံးျအမတုံးစ  ုံးစအတုံးျ္ဆိုငတုံးအခမုံးလညတုံး ျပိဳလႏို ပါ့ညတခင္း။ ့ႏို ႔ေ့မတလညတုံး မႏို ဆိုငတဆိုင ဖ ဆိုငတုံးလမေရမ်တ္  ဆိုငတ ဲ
ယေမ႔္ထႏို အရရမႏိုေ့ုံးပါခင္း။ ထႏို ့ ႏို ႔ မႏို ဆိုငတဆိုင ဖ ဆိုငတုံးဝဆိုငတ္  ဆိုငတဲ အရမႏိုလၽမဆိုငတငံ၊ ္္ခ်တ္ လ်တအခမုံး်ႏို  ္ဖညတျပိဳမႏို ဆိုငတရမတ 
လ  ုံးဝအျ စတမႏို ဆိုငတ့ ညတ အဟ ဖတေ့မတလညတုံး ပႏို အႏို ္္်တ္ ္ြဲ ရမႏိုေစပါ့ညတခင္း။ ဥပအမ္မုံးျ ဆိုငတ ဲ္ေ်အတုံး ်တ 
လ်တမ်တ် ႏို ဆိုငတအခမုံး ဖပတအေဖမတ လ  ၿ္ိဳ ေရုံးစ္မတုံးအခမုံး့ႏို ႔ ဝဆိုငတေရမ်တဖႏို ် တ္ႏို ် တ္ြဲဲ့ ညတဟ  
္စႏို ုံးရ် ေျပမေ်မုံး့်ြဲဲ့ ႏို ႔ ျ စတ္ြဲဲ့ ညတငံ၊ အျ စတ္ြဲဲ့ ညတ် ႏို  ္စႏို ုံးရ ်ႏို ယတဖႏို ဆိုငတ်  အႏိုအႏိုဖႏို ႔ ္ဘယတဲေေ်မဆိုငတဲ 
ဤ်ြဲဲ့ ႏို ႔ ့  ုံး့ပတ္ခ်တျပိဳလ ပတ္ ြဲဲေေ်မဆိုငတုံး ္်ခႏိုိဳုံး္ေေ်မဆိုငတုံးအခမုံး ဖဆိုငတျပ့ညတဲ္္ါအမ ္္ႏို ဆိုငတ္အမ့်တေ့ာမဆိုငတဲ 
္ဖညတျပိဳမႏို ဆိုငတအညတ ျ စတပါ့ညတခင္း။ 

ဖဖႏိုယေျအမ်တ ်ၽ အတုံး်ခဆိုငတပညမရမဆိုငတ ္ရစၥဖႏို  မ စ ဒႏို ဖ ့ ညတ ဩစေေဖုံးလခမႏို ဆိုငတဆိုင ့ မုံးငံ၊  မႏို ဆိုငတဆိုင ဖ်မ 
လူ႔္္ ဆိုငတဲ္ေရုံးဆႏို ဆိုငတရမ ပါရဂ ူျ စတၿပ ုံးငံ၊ ဤ ဘဂၤလမုံးေဒဲရမတမႏို ဆိုငတဆိုင  ္ရ ုံးစဥတဖ ဆိုငတ ရႏို ဟဆိုငတဂခမဖႏို ႔း၏ ္မမဂဖတ် ႏို လညတုံး 
္ေလုံးထမုံး့ဆိုငတဲ့ညတဟ  ဆႏို ပါ့ညတခင္း။ ် လ့အဂၢာမဆိုငတဲ မႏို ဆိုငတဆိုင ဖ်မ ္စႏို ုံးရအခမုံးအမ ရႏို ဟဆိုငတဂခမဖႏို ႔ 
ျအမတအမာႏို ဆိုငတဆိုင ဖ ဆိုငတုံး ့ႏို ႔ ျပမတလညတဝဆိုငတေရမ်တာႏို ဆိုငတရမတ ဖႏို ်တဖ မတုံးထမုံးၿပ ုံး ျ စတပါ့ညတခင္း။ "့ဖူႏို ႔ 
္ႏိုအတျပမတလမ္ ဆိုငတဲရမႏို ႏို ႔လႏို ့ညတငံ၊" ဟ  အစၥဖမ စ ဒႏို ဖ ်  ေျပမေ်မုံးပါ့ညတခင္း။ ့ႏို ႔ေ့မတလညတုံး ေမရပတျပမတပႏို ႔ျ္ဆိုငတုံး 
္မုံးလ  ုံး့ညတ ဆာၵ္ေလခမ်တျ စတရမတ လႏို ၿပ ုံးငံ၊ ့ူဖႏို ႔း၏ လ  ျ္ိဳ ေရုံးာမဆိုငတဲ ်မ် ယတေရုံးဖႏို ႔်ႏို  ဖမဝမတယူမႏို ဆိုငတ့ ညတဲ 
ထႏိုေရမ်တေ့မ ယာၲရမုံးအခမုံး ဖညတေထမဆိုငတၿပ ုံးအမ ျ စတမႏို ဆိုငတပါအညတခင္း။ ဤ်ြဲဲ့ ႏို ႔ ျ စတမႏို ဆိုငတရမတ မႏို ဆိုငတဆိုင ဖ်မ 
လူ႔္္ ဆိုငတဲ္ေရုံးဆႏို ဆိုငတရမ ေစမဆိုငတဲေ်ညတဲ့ူ အခမုံး ရ ႏ္ို ဆိုငတျပညတမယတဖ ဆိုငတုံး ထမုံးရမႏိုရမတ လႏို ္ ပတာႏို ဆိုငတ  ယတ ရမႏိုပါ့ညတခင္း။ 

လူေဖ ဲ႕ေအုံးျအမတုံးျ္ဆိုငတုံး္မုံးလ  ုံးအမ ရရမႏိုထမုံးေ့မ ္္ခ်တ္ လ်တအခမုံး်ႏို  ဖျ္မုံး ္ေေ်မဆိုငတုံး္ရမ 
ရဆိုငတုံးျအစတအခမုံးာမဆိုငတဲ္ဖ ူေစစဲပတဖႏ်ို ခေ့မ ္ဖညတျပိဳျ္ဆိုငတုံးငံ၊ ဥပေဒဆႏို ဆိုငတရမ ္ ြဲျ္အတုံးစႏိုဖတျ မျ္ဆိုငတုံးဖႏို ႔ ျပိဳလ ပတၿပ ုံးအမ့ မ 



္္ခ်တ္လ်တရမမေ  ေရုံး္  ြဲဲ႕း၏ မႏိုဂ  ုံး္ခိဳပတ ္စ ရဆိုငတ္ စမဖ ဆိုငတ ထညတဲ့ ဆိုငတုံးေ မတျပအညတ ျ စတပါ့ညတခင္း။ 
္္ခ်တ္လ်တရမမေ  ေရုံး္  ြဲဲ႕့ညတ ေ်မုံးျ ဖတထ ဖတျပမတ္ ခ်တ္ မုံး လူ႔္္ ဆိုငတဲ္ေရုံးေ်မဆိုငတစ ့ ႏို ႔ ၂၀၀၈ ္ ာမစတ 
အဖတလဖ ဆိုငတ ဖဆိုငတျပရအညတ ျ စတပါ့ညတခင္း။   မႏိုဂ  ုံး္ခိဳပတ္ စ ရဆိုငတ္  စမ်ႏို  ၂၀၁၈ ္ ာမစတ စ်တဖဆိုငတဘမလ 
လူ႔္္ ဆိုငတဲ္ေရုံးေ်မဆိုငတစ ာမဆိုငတဲ ္ေထ ေထ ည လမ္ ဖႏို ႔္မုံး ဖဆိုငတျပရမတရမႏိုပါ့ညတခင္း။ 
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