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ဿွှ၂ ခုဧၿပီလ ဿဿ ရကး ဥေရာပ အလယးပုိငး  ့ဂ္ီနီဗာ စဵေတားခ္ိနး ှှ နာရ ီမေက္ားလျနးခငး ဤသတငး့ကိ ု
ထုတး်ပနးချငးံမရြိပါ၈ 
  
သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး 
ဂ္နီဗာ၇ ဗုဒၶဟူ့ေန ံ၇ ဧၿပီလ ဿဿ ရကး ဿွှ၂ 
 
ဿွှ၂ Martin Ennals ဆုအတျကး လ ံူအချငးံအေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူ သုဵ့ဦ  ့အာ့ပဏာမ ေရျ့ ခ္ယး်ခငး  ့
 
ဤ ဆုသညး မိမိ၌အက္ိဳ့စီ့ပျါ့ထိခုိကးမြာကိ ုလုဵ့ဝ အမႈမထာ့ပ ဲသတၱိေ်ပာငးေ်မာကးစျာ်ဖငး ံအထူ့သဵဓိဌနးခ္ 
ေဆာငးရျကးေနေသာ လ ံူအချငးံအေရ့ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့ကိ ုအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ လ ံူအချငံးအေရ့ 
အသိုငး့အဝုိငး့မြ ေရျ့ ခ္ယးေပ့အပး်ခငး့်ဖစး ပါသညး၈(အကဲ်ဖတးဂ္ဴရီအဖျဲ ံဝငးစာရငး့ကိ ုေအာကးတျငး ေဖ၍်ပထာ့ 
ပါသညး) ဆုေပ့အပးရ်ခငး့၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ။တိ ု ံ၌ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကိ ုထငးရြာ့ေပ၍လျငးေအာငး 
မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပရနး ႏြငး ံထိ ုသု ိ ံလုပးေဆာငး်ခငး့်ဖငး ံအမ္ာ့၌ အာရုဵစိုကးမႈေၾကာငး ံ။တု ိ ံ မြာ 
အကာအကျယးပိုမိုရရြိေစရနး တု ိ ံအတျကး်ဖစးသညး၈ 
 
ေရာဘတးစနး့ေအာငး (်မနးမာ) 
 
ေရာဘတးစနး့ေအာငး သညး ှ၆၄၁ ခုႏြစး တက၎သိုလးပထမႏြစး ေက္ာငး့သာ့ဘဝကပငး လ ူ ံအချငးံအေရ့ 
ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့ကိ ုရဝဲဵံစျာ တိုကးပျဲဝငးခဲံသူ်ဖစးသညး၈လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ၇ သူသညးႀကိမးဖနးမ္ာ့စျာ 
ေထာငးက္ခဲံရာ ေထာငးထတဲျငး ဆုိ့ဝါ့ေသာအေ်ခအေနမ္ာ့တျငးေနထုိငးခဲံရသညး၈ထိ ံုအ်ပငး သူသညး 
ကိုယးထိလကးေရာကးက္ဴ့လျနး်ခငး  ့ခဵရသညးံအ်ပငး၇ ပုဵမြနးဆိုသလုိၿခိမး့ေ်ခာကးခဵခဲံရပါသညး၈ သူ၌ 
ပညာေရ့လမး့ေၾကာငး့မြာ ႀကိမးဖနးမ္ာ့စျာ ်ပတးေတာကးခဲံရၿပီ  ့ှ၆၆၀ မြ ဿွှဿ ခုထိေရြ ံေနလုိငးစငး 
ပိတးသိမး့်ခငး့ခဵခဲံရပါသညး၈ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး ေရာဘတးစနး့ေအာငး သညး သူ၌အမႈလုိကးေရြ ံေနလုိငးစငး ကိ ု
်ပနးလညးရယူႏုိငးခဲံၿပီ့ေနာကး၇ အက္ဥး့က္ အ်ပစးေပ့ခဵေနရေသာ ကေလ့ စစးသာ့အမႈ၇ 
လကးပနး့ေတာငး့ေတာငး ေၾက့နီမုိငး့ တျငး လႈပးရြာ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အမႈ၇ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ  ့
ၿငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပၾကေသာ သူမ္ာ့အမႈ၇ စစးတပး၌ ေ်မသိမး့်ခငး့ခဵရေသာ သူမ္ာ့အမႈ ႏြငး ံတကးၾကျလႈပးရြာ့သ ူ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အမႈ၇ စေသာအမႈေ်မာကးမ္ာ့စျကုိလုိကးပါေဆာငးရျကးေပ့ခဲံသညး၈ သူ၌ ေရြ ံေနဘဝ 
တေလြ္ာကးလုဵ့တျငး အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးခဵရသူမ္ာ့ဘကးမြ ဥပေဒအက္ိဳ့ေဆာငးအ်ဖစးေဆာငးရျကးရာတျငး 
ေသား။၇ ဥပေဒ ပိုငး့ဆုိငးရာ အႀကဵေပ့ရာတျငး။၇ အမ္ာ့အာ့်ဖငး ံအခမဲ ံလုိကးပါေဆာငးရျကးခဲံပါသညး၈ 
 
ေရာဘတးစနး့ေအာငးက ခုလိ ု ပဏာမ ေရျ့ ခ္ယး်ခငး့ခဵရ သညးံအတျကး ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး၇ " 
သိက၏ာႀကီ့မာ့လြတဲ ံ(Martin Ennals) ဆ ုဆနးခါတငးစာရငး့မြာ အမညးစာရငး့တငးသျငး့်ခငး့ခဵရသညး ံအတျကး 
က္ေနားံအေနန ံဲအလျနးအမငး့ဂုဏးယူၿပီ  ့ဒါဟာအငးမတနးႀကီ့်မတးတဲ ံခ္ီ့်မ္ငံးမႈ လု ိ ံခဵယူပါတယး၈ 



တခ္ိနးတညး့မြာပ ဲက္ေနာံးကိ ုဆုအတျကး ပဏာမေရျ့ ခ္ယးလုိကး်ခငး့ဟာ၇ က္ေနားန ံဲအတူ၇ တနး့တူညီမြ္ေရ့၇ 
တရာ့မြ္တမႈရရြိေရ့၇ ဒမီုိကေရစီအေရ့၇ တု ိ ံအတျကး တုိကးပျဲဝငးေနတဲံ၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူေတျ၇ လ ံူ 
အချငးံအေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူေတျကိလုညး့၇ သငးတု ိ ံကိ ုကမၻာႀကီ့ကေမံေလ္ာံမထာ့ဘူ  ့လု ိ ံ 
သတငး့စကာ့ပါ့လုိကးတာန ံဲအတူတူပဲ် ဖစးပါတယး၈ဒီဆုဟာ က္ေနားတေယာကးတညး့ကိုသာမက၇ ်မနးမာ်ပညး 
တျငး့မြာ ကုလသမဂၐလ ူ ံအချငးံအေရ့စာတနး့ပါ အေ်ခခဵမူမ္ာ့န ဲ ံအညီ၇တရာ့မြ္တတဲံဥပေဒမ္ာ့ေအာကး၇ 
လူသာ့ဂုဏးသိက၏ာန ဲ ံအညီ၇ ေနထုိငးႏုိငးေရ့အတျကး၇ ရုနး့ကနး လႈပးရြာ့ၾကေသာ ်မနးမာ်ပညးသူ်ပညးသာ  ့
မ္ာ့ကိုပါ ရညးညႊနး့တာ်ဖစးပါတယး၈" လိ ု ံေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈ 
 
 
အကး(စ)မာအ ူဒီယာလိ ု(ဂီန)ီ 
  
အကး(စ)မာအ ူဒီယာလု ိ(Asmaou Diallo) ၌ လ ူ ံအချငးံအေရ့တုိကးပျဲဝငးမႈမ္ာ့သညး ဿွွ၆ ခုႏြစး စကးတငးဘာ 
ဿ၅ ရကးေန ံတျငး ဂီန ီစစးတပးက ၿငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပၾကသူမ္ာ့ကိ ုတိုကးခုိကးခဲံၿပီ့ ေနာကးပုိငး့တျငးအစ်ပဳခဲံသညး၈ 
ဤ်ဖစးရပးတျငး သူ၌သာ့အပါအဝငး လူေပါငး့တရာံငါ့ဆယးေက္ား ေသဆုဵ့ခဲံရၿပီ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့ ှွွ ေက္ား 
မုဒိနး့က္ငးံခဵခဲံရသညး၈ထု ံိအ်ပငးရာေပါငး့မ္ာ့စျာ ထိခိုကးဒဏးရာရခဲံပါသညး၈သူႏြငး ံသူတညးေထာငးခဲံေသာ 
AVIPA ေခ၍ ဿွွ၆ စကးတငးဘာ ဿ၅ ်ဖစးရပးတျငး ေသဆုဵ့ထိခုိးကးဒဏးရာရသူမ္ာ့၇မိဘႏြငး ံမိတးေဆျမ္ာ့ 
အသငး့မြ တရာ့ဥပေဒအတိုငးအေရ့ယူေရ့၇ ႏြငး ံအက္ဴ့လျနးခဵရေသာ ကာယကဵရြငးမ္ာ့ကိ ုေစာငးံေရြာကး 
ကူညီေပ့ေရ့မ္ာ့လုပးေဆာငးခဲံသညး၈ လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ က္ဴ့လျနး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့အတျကးး ေဆ့ဝါ့ကုသေပ့်ခငး့၇ 
အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့်ပဳလုပးႏုိငးရနးကူညီ်ခငး  ့်ပဳလုပးေပ့ခဲံသညး၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငး ံထုိသူမ္ာ့မြာ မိမိတု ိ ံအိမး 
ကို်ပနးသျာ့ႏုိငး်ခငး့မရြိေတာံပါ၈ အကး(စ)မာအ ူဒီယာလိ ုသညးတရာ့ရုဵ့တျငး လာေရာကးထျကးဆုႏိုိငးရနး၇ 
သကးေသမ္ာ့ကိ ုတိုကးတျနး့အာ့ေပ့ခဲံသညးအံ်ပငး၇ကူည ီပဵံပုိ့ခဲံသညး၈ထိ ံုေၾကာငး ံေလာေလာဆယးတျငး၇ 
အဆငးံ်မငးစံစးအရာရြိမ္ာ့အပါအဝငး လူေပါငး့ ဆယးံတစးဦ့ကိ ုတရာ့စျဲဆုိႏိုငးၿပီ်ဖစးသညး၈ 
 
သ ူ ံကိ ုေရျ့ ခ္ယးမႈႏြငးံပတးသကး၊ ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး၇ အကး(စ)မာအ ူဒီယာလု ိက "ဂီန ီႏုိငးငဵက လ ူ ံ အချငးံအေရ့ 
ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူတဦ့အေနန ံဲMartin Ennals ဆုမြာ ပဏာမေရျ့ ခ္ယးခဵရတဲံအတျကး 
အထူ့စိတးခ္မး့ေ်မံရပါတယး၇ ဒီဆုဟာ ဂီနီႏုိငးငဵမြာ လ ူ ံအချငးံအေရ့ေတျ ကာကျယးေစာငးံေရြာကး်မြငးံတငး ေရ့ 
အတျကး၇ ဆကးလကးတုိကးပျဲဝငးဖု ိ ံ က္မကိ ုအာ့ေပ့လုိကးတာပါပ၇ဲ ခုလိ ုအမညးစာရငး့ တငးသျငး့်ခငး့ 
ခဵရတာေၾကာငး ံ ဿွွ၆ခ ုစကးတငးဘာဿ၅ရကး ်ဖစးရပးန ဲ ံပတးသကး၊ တရာ့ရငးဆုိငးမႈမ္ာ့တျငး၇ အ်ပဳ သေဘာ 
ေဆာငးတဲ ံအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့က္ေရာကးၿပီ့၇ ဂီနီႏိုငးငဵရြ ိလ ံူအချငးံအေရ့ ကာကျယး ေစာငးံေရြာကးသ ူ
အာ့လုဵ့အတျကးအငးအာ့တခု်ဖစးေစမယးလု ိ ံယုဵၾကညးပါတယး " ဟုေ်ပာဆုိပါသညး၈ 
 
 
အာမကး မနးဆူ့ (အာရပးေစာဘျာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့်ပညးေထာငးစ)ု 
 
ဿွွ၃ ခုမြစ၊ အာမကးမနးဆူ့ (Ahmed Mansoor) သညး လျပးလပးစျာေ်ပာဆုိေရ့သာ့ချငးံ၇ ႏုိငးငဵသာ့အချငး ံ
အေရ့ ႏြငး ံႏုိငးငဵေရ့ရပိုငးချငးံမ္ာ့ ဆိုငးရာလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကိ ုဦ့စာ့ေပ့ ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ သူသညး ဿွွ၃ -



ဿွွ၄ ခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ ေဝဖနးေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့ေၾကာငး ံေထာငးက္ေနသူႏြစးဦ  ့အတျကး လႈပးရြာ့မႈ 
တခ ုေအာငး်မငးစျာေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ ထိုသူႏြစးဦ့အာ့စျဲဆုိထာ့မႈမ္ာ့ကိ ုပယးဖ္ကး၊ ေထာငးမြ 
လႊတးေပ့ခဲသံညး၈မ္ာ့မၾကာမီ၇ အာရပးေစာဘျာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့်ပညးေထာငးစ ု(UAE) ၌ ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး်ဖစးသူက၇ 
စာနယးဇငး့ သမာ့မ္ာ့ကိ ုသူတု ိ ံလုပးငနး့ေဆာငးရျကးခ္ကးႏြငးံပတးသကး၊ ေထာငးမခ္ဖိ ု ံအမိနး ံထုတး်ပနးခဲံသညး၈ 
အာရပးေစာဘျာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့်ပညးေထာငးစုတျငး၇ သူသညး လ ူ ံအချငးံအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငံးပတးသကး၊ ပကတ ိ
အေ်ခအေနမြနးအတိုငး  ့လျပးလပးစျာသုဵ့သပးေ်ပာဆုိႏုိငးသူပုဂၐိဳလး အနညး့ငယးထမဲြ တဦ့်ဖစးသညး၈ သူသညး 
တရာ့လကးလျတး ဖမး့ဆီ့ထိမး့သိမး့မႈ၇ ညြငး့ပမး့ႏြိပးစကးမႈ၇ မြနးကနးမြ္တေသာ တရာ့စီရငးေရ့ဆိုငးရာ 
အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ စဵႏႈဵ့မ္ာ့ကိစၥ၇လျပးလပးၿပီ့ဘကးလိုကးမႈမရြိေသာ တရာ့စီရငးေရ့စနစး၇ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ 
ဥပေဒ ကိုေဖါကးဖ္ကးေနေသာ ်ပညးတျငး့ဥပေဒ၇ စသညးံအေရ့ကိစၥမ္ာ့တျငး မြနးမြနးႀကီ့ ေဝဖနးေ်ပာဆိုသ ူ
်ဖစးသညး၈ သူသညးဿွှှ ခုတျငး ေထာငးခ္ခဵခဲံရၿပီ့၇ ထိုအခ္ိနးမြစ၊ ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတးထုတးမေပ့ဘ၇ဲ 
်ပညးပခရီ့သျာ့လာ ချငး ံပိတးပငးခဵရသူ်ဖစးပါသညး၈  
 
သူက " ခုလိ ုMartin Ennals ဆုအတျကး ပဏမ ေရျ့ ခ္ယး်ခငး့ခဵရတဲံအတျကး အထူ့ဝမး့ေ်မာကးဝမး့သာ 
်ဖစးရပါတယး၇ ခုလိုအသိမြတး်ပဳ်ခငး့သညး၇ က္ေနားတု ိ ံဟာ ဒီကမၻာ်ခမး့မြာအထီ့က္နးမဟုတးဘူ့၇က္ေနားတိ ု ံ ရ ဲ ံ 
အသဵေတျဟာပဲံတငးထပးသလုိ၇ က္ေနားတု ိ ံရ ဲ ံႀကိဳ့စာ့မႈကိ ုသိနာ့လညးသူေတျအာ့လုဵ့က တနးဖို့ထာ့တယး 
ဆိုတာ်ပသလုိကးတာပဲ် ဖစးပါတယး၈ ဒီဆုဟာ UAE ႏုိငးငဵရ ဲ ံလ ူ ံအချငံးအေရ့အေ်ခအေနကိ ု
မီ့ေမာငး့ထို့်ပလုိကးတာ်ဖစးၿပီ့၇ မို့ထိတုိကးမ္ာ့၇ ကုနးတုိကးႀကီ့မ္ာ  ့န ဲ ံစျဲမကးစရာစီ့ပျါ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ  ့ရ ဲ ံ 
ေနာကးကျယး၇ အ်ခာ့ေသာ ရုနး့ကနးလႈပးရြာ့မႈတညးရြိေနေၾကာငး့လညး ၇့ညႊနး်ပရာေရာကးမယးလု ံိ ေမြ္ားလငံးပါ 
တယး" ဟုေ်ပာဆုိပါသညး၈ 
 
ဆုကိ ုေအာကးတုိဘာ ၃ ရကးေန ံတျငး ဂ္ီနီဗာ ၿမိဳ ံကအိမးရြငးအ်ဖစးက္ငး့ပေသာအခမး့အနာ့၉ ေပ့အပးမညး 
်ဖစးသညး၈ 
 
လ ူ ံအချငးံအေရ  ့လႈပးရြာ့မႈအတျကး အဓိက်ဖစးေသာဤဆ ု
 
လ ူ ံအချငးံအေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့အတျကး Martin Ennals ဆ ု(Martin Ennals Award for 
Human Rights Defenders) (MEA) သညး တကမၻာလုဵ့ ရြိလ ူ ံအချငးံအေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့ကိ ု
အကာအကျယးေပ့ေရ့အတျကး ကမၻာံထိပးတနး့ လ ံူအချငးံအေရ့အဖျဲ ံအစညး့ ဆယးခ ုပူူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး 
ခ္ီ့်မြငံးေသာဆု်ဖစးသညး၈ဆုေရျ့ ခ္ယးေရ့အဖျဲ ံ(ဂ္ဴရ)ီ တျငး ေအာကးေဖ၍်ပပါ NGO မ္ာ့ပါဝငးသညး၈ 
 
-Amnesty International    
-Human Rights Watch 
-Human Rights First 
-International Federation for Human Rights 
-World Organisation Against Torture 
-Front Line Defenders 



-International Commission of Jurists 
-EWDE Germany 
-International Service for Human Rights 
-HURIDOCS 
 
Electronic version: http://bit.ly/1DYqlFn 
 
အေသ့စိတးသိလုိပါက၇ Michael Khambatta +41 79 474 8208 
khambatta@martinennalsaward.org or visit www.martinennalsaward.org  
ကုိဆကးသျယးပါ 
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