
 
 

Mohib Ullah အာား သတဖ်ြတ်ခ ဲ့ဖခင်ားအပြေါ် ပ ြေညာချြေ် ထုတ်ဖြန်ဖခင်ား 
  

         န ေ့စ ွဲ။ ၃၀ စကတ်င်ဘာ ၂၀၂၁ 

  

မြ ်ြာနှိိုင်ငံရ ှိ ရှိိုဟင်ဂ ာလူြ ှိ ျိုးြ ာျိုးအတ က ် လူူ့အခ င့််အနရျိုး လှုပ်ရ ာျိုးသူတစ်ဥ ျိုးမြစ်သူ Mohib Ullah 

နသဆံိုျိုးခွဲ့်ရြှုအနပေါ် မြ ်ြာနှိိုင်ငံအနရျိုး အထူျိုးအကကံနပျိုးနကာင်စ အန မြင့်် ၀ြ်ျိုး ည်ျိုးန ကက ွဲန ကာင်ျိုး 

နမပာ ကာျိုးလှိိုပါသည်။ Mohib Ullah သည် ဘဂဂလာျိုးန ့်ရ ် နှိိုင်ငံ နကာ့်ဇ်ဘဇာျိုးရ ှိ ကူျိုးတိုပနလာင်၊ လ ်ဘရ  ရတ င် 

တည်ရ ှိသည့်် ရှိိုဟင်ဂ ာ နဘျိုး ိုကခသည်စခ ်ျိုးတ င် ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ ခိုန စ်တ င် 

သတ်မြတ်ခံခွဲ့်ရမခင်ျိုးမြစပ်ါသည်။ သူသည် Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights 

(အာရက ် ရှိိုဟင်ဂ ာြ ာျိုး၏ ငငှိြ်ျိုးခ ြ်ျိုးနရျိုးန င့်် လူူ့အခ င့််အနရျိုးဆှိိုင်ရာ အြ ွဲွဲ့အစည်ျိုး) ၏ ဥကကဌမြစ်ပါသည်။ 

  

 “ြေျွန်မအပနန ဲ့ ဖမန်မာနှိုငင်ံမ ာရ ှိတ ဲ့ လ ူ့အခွင်ဲ့အပရားဆှိုင်ရာအပရားြေှိစ္စရြ်ပတွအတွြေ် ြေမ္ာဲ့ြေုလသမဂ္ဂ 

အထ ားြေှိုယ်စ္ာားလ ယ်အပနန ဲ့ သွာားပရာြေ် အလုြ်လုြ်ြေှိငု်ရာြေပန  Mohib Ullah န ဲ့ 

ပြောင်ားပြောင်ားရင်ားန  ားခ ဲ့တာ ဖြစ္်ြါတယ်။ သ ူ့အပနန ဲ့ ရှိုဟင်ဂ္ျာလ မျ ှိ ားပတွရ ဲ့  လ ူ့အခွင်ဲ့အပရားန ဲ့ ြြေ်သတ်ပြ ား 

တြေယ်ဲ့ြေှို စ္ှိတ်အာားထြေ်သန်မှုအဖြညဲ့်၊ ြေတှိြေ၀တ် အဖြည်ဲ့န ဲ့ ကြေှိ ားြမ်ားပနတာဖြစ္်ြါတယ်။ သ ဟာ 

တြေယ်ြေှို ရ စ္မွ်ားသတတှိပရာ၊ ခှိုင်မာပမ မမံတ ဲ့ စ္ှိတ်ဓာတ်ပရာရ ှိပြ ား ပငှိမ်ားချမ်ားပရားန ဲ့ တရာားမျှတမှုြေှို ရရ ှိ ြေြှိုဲ့ 

ကြေှိ ားြမ်ားပန ြေတ ဲ့ ရှိုဟင်ဂ္ျာလ မျ ှိ ားအာားလံာုးအတွြေ် အစ္ာားထှိုားလှိုဲ့မရတ ဲ့ ပခါင်ားပဆာင်ြါြ ။” ဟို 

မြ ်ြာနှိိုင်ငံအနရျိုး အထူျိုးအကကံနပျိုးနကာင်စ ၏ ပူျိုးတ ွဲတည်နထာင်သူန င့်် အြ ွဲွဲ့၀င်မြစသ်ူ Yanghee Lee ြ 

နမပာ ကာျိုးခွဲ့်ပါသည်။ 

  

“Mohib Ullah အပနန ဲ့ FFM (Fact-finding Mission on Myanmar) ရ ဲ့ စ္ံုစ္မ်ားစ္စ္်ပဆားမှုပတွန ဲ့ ြြေ်သတ်လှိုဲ့ 

တန်ြှိုားမဖြတ်နှိုင်တ ဲ့ အြေ အည ပတွပြားခ ဲ့ြါတယ်။ Arakan Rohingya Society for Peace and Human 

Rights မ ာြါ၀င် ြေတ ဲ့ သ န ဲ့ သ ူ့ရ ဲ့ လုြ်ပြာ်ြေှိုငြ်ြေ်ပတွဟာ ဖမန်မာစ္စ္်တြ်ရ ဲ့ အဖြင်ားထန်ဆံုား ဆှိုားယုတ်မှုန ဲ့ 

ရြေ်စ္ြေ်မှုပတွရ ှိတ ဲ့ လုြ်ရြ်ပတွထ ြေ တစ်္ခုဖြစ္်တ ဲ့ ၂၀၁၇ ခုန စ်္ြေလုြ်ရြ်ပတွ၊ အဖြစ္အ်ြျြေ်ပတွြေှို 

အစ္ ရင်ခံမှုပတွ အမျာားကြေ ား ဖြ လုြ်ခ ဲ့ ြေြါတယ်။ သ ူ့ရ ဲ့ ကြေှိ ားြမာ်းအာားထုတ်မှုပတွဟာ 

ရှိုဟင်ဂ္ျာလ မျ ှိ ားပတွအတွြေ် နှိုင်ငံတြောရ ဲ့ အပထာြေ်အြံဲ့ြေှို ရရ ှိြှိုဲ့တင်သာမြေြ  ဖမန်မာစ္စ်္အုြ်စု္ရ ဲ့ 

စ္စ်္ပခါင်ားပဆာင်ပတွြေှို တရာားစ္ ရင်နှိုင်ပရား အထှိြါ လုြ်ပဆာင်နှိုင်ြှိုဲ့ ြေ ည ပြားခ ဲ့တာြါ” ဟို မြ ်ြာနှိိုင်ငံအနရျိုး 

အထူျိုးအကကံနပျိုးနကာင်စ ၏ ပူျိုးတ ွဲတည်နထာင်သူန င့်် အြ ွဲွဲ့၀င်လည်ျိုးမြစ်ငပ ျိုး ကြ္ာ့်ကိုလသြဂဂ၏ 

လ တ်လပ်နသာ အခ က်အလက်ရ ာနြ နရျိုး အြ ွဲွဲ့ (Fact-Finding Mission on Myanmar) ၏ ဥကကဌလည်ျိုးမြစ်သူ 

Marzuki Darusman ြ  နမပာ ကာျိုးခွဲ့်ပါသည်။  

 



မြ ်ြာစစအ်ိုပ်စိုအန မြင့်် ၂၀၁၇ ခိုန စ်တ င် ရခှိိုင်မပည် ယ် နမြာက်ပှိိုငျ်ိုး၊ ရှိိုဟင်ဂ ာနက ျိုးရ ာြ ာျိုးရ ှိ 

ရှိိုဟင်ဂ ာလူြ ှိ ျိုးြ ာျိုးအနပေါ် လူြ ှိ ျိုးသို ်ျိုးသတမ်ြတ်သည့်် စ ြံကှိ ်ျိုးကှိို က  ျိုးလ  ်ခွဲ့်မခင်ျိုးန ကာင့်် 

ရှိိုဟင်ဂ ာလူြ ှိ ျိုးတစသ် ်ျိုး၏ သံိုျိုးပံိုတစပ်ံိုသည် ဘဂဂလာျိုးန ့်ရ ် နှိိုင်ငံသှိိုေ့ ထ က်နမပျိုးတှိြ်ျိုးနရ ာင်ခွဲ့် ကရပါသည်။ 

၎င်ျိုးထ က်နမပျိုးတှိြ်ျိုးနရ ာင်သူြ ာျိုးအန မြင့်် ဘဂဂလာျိုးန ့်ရ ် နှိိုင်ငံသှိိုေ့ နရာက်ရ ှိန င့််ငပ ျိုးနသာ 

ရှိိုဟင်ဂ ာတစ်သ ်ျိုးခ ်ေ့န င့််အတ ူ ြ က်စှိတဆံိုျိုး က ယ်မပ ်ေ့နသာ  ိုကခသည်စခ ်ျိုးြ ာျိုးတ င် အလ  ်ဆှိိုျိုးရ ာျိုးသည့်် 

အနမခအန ြ ာျိုးန င့်် ဆက်လက်န ထှိိုင်လ က် ရ ှိန  ကရပါသည်။  

 

 “Mohib Ullah ရ ဲ့ ပသဆံုားမှုဟာ ဖမန်မာနှိုင်ငံတငွ်ားမ ာရ ှိတ ဲ့ ရှိုဟင်ဂ္ျာလ မျ ှိ ားမျာားအတွြေ်တင်သာမြေြ  

ဖမန်မာဖြည်သ လ ထတုစ္်ရြလ်ံုားရ ဲ့ လ ူ့အခွင်ဲ့အပရား ကြေှိ ားြမ်ားလှုြ်ရ ာားမှုပတွအပြေါ်မ ာ နှိုင်ငတံြောရ ဲ့ ြှိုမှို ဖြင်ားထန်ပြ ား 

ခှိုင်မာပမ မမံတ ဲ့ ပထာြေ်ြံဲ့အာားပြားမှုြေှို ဖြစ္ြ်ေှို ဖြစ္်ပစ္ရြါမယ်။ ြေျွန်ပတာ်တှိုဲ့အပနန ဲ့ သ ပသဆံာုးပြ ားတ ဲ့ပနောြေ်မ ာ 

သ ူ့အပြေါ် ပြားနှိုင်တ ဲ့ အပရားအကြေ ားဆုံား ဂ္ုဏ်ဖြ မှုြေပတာဲ့ ဖမန်မာနှိုင်ငသံာားပတအွာားလံုား ပငှိမ်ားချမ်ားပရားန ဲ့ 

တရာားမျှတမှုြေှို ရရ ှိပအာင ် ြေ ည ပဆာငြ်ေျဥ်ားပြားြှိုဲ့ြါြ ။” ဟို မြ ်ြာနှိိုင်ငံအနရျိုး အထူျိုးအကကံနပျိုးနကာင်စ ၏ 

အြ ွဲွဲ့၀င်န င့်် ကြ္ာ့်ကိုလသြဂဂ၏ လ တ်လပန်သာ  အခ က်အလက် ရ ာနြ နရျိုးအြ ွဲွဲ့ (Fact-Finding Mission on 

Myanmar) ၏  အြ ွဲွဲ့၀င်တစ်ဥ ျိုးလည်ျိုးမြစ်သူ Chris Sidoti ြ  နမပာ ကာျိုးခွဲ့်ပါသည်။  

 

မြ ်ြာနှိိုင်ငံအနရျိုး အထူျိုးအကကံနပျိုးနကာင်စ အန မြင့်် Mohib Ullah နသဆံိုျိုးခွဲ့်ရြှုပက်သတ်၍ ဘဂဂလာျိုးန ့်ရ ် 

အစှိိုျိုးရြ  ရာဇ၀တ်ြှုက  ျိုးလ  ်သူြ ာျိုးကှိို တရာျိုးဥပန န င့််အည  ြြ်ျိုးဆ ျိုးအနရျိုးယူမခင်ျိုးကှိို တှိက နသခ ာစ ာ 

မပ လိုပ်ရ ် တှိိုက်တ  ်ျိုးလှိိုက်ပါသည်။ ကြ္ာ့်ကိုလသြဂဂ လူူ့အခ င့််အနရျိုးဆှိိုင်ရာ အြ ွဲွဲ့အစည်ျိုးြ ာျိုးအန မြင့်် 

ဘဂဂလာျိုးန ့်ရ ် အာဏာပှိိုင်ြ ာျိုး၏ စံိုစြ်ျိုးစစ်နဆျိုးြှု၏  ကာခ ှိ ်န င့်် ထှိနရာက်ြှုတှိိုေ့ကှိို နကာင်ျိုးစ ာနစာင့်် ကည့််၊ 

ြ တ်တြ်ျိုးတင်ရ ်အတ ကလ်ည်ျိုး မြ ်ြာနှိိုင်ငံအနရျိုး အထူျိုးအကကံနပျိုးနကာင်စ ြ  တ  ်ျိုးအာျိုးနပျိုး တှိိုက်တ  ်ျိုး 

လှိိုပါသည်။ ဘဂဂလာျိုးန ့်ရ ် နှိိုင်ငံရ ှိ  ိုကခသည်စခ ်ျိုးြ ာျိုးတ င် န ထှိိုင်န  ကရနသာ ရှိိုဟင်ဂ ာလူြ ှိ ျိုးတစ်သ ်ျိုး 

ခ ်ေ့၏ အသက်အှိိုျိုးအှိြ်တှိိုေ့ကှိို ကာက ယ်ရ ်ြ ာ ဘဂဂလာျိုးန ့်ရ ်နှိိုင်ငံ အာဏာပှိိုင်ြ ာျိုး၏ တာ၀ ်မြစ်ငပ ျိုး 

ယခိုမြစ်ပ ာျိုးခွဲ့်နသာ န ကက ွဲ၀ြ်ျိုး ည်ျိုးြ ယ်ရာကှိစစန ကာင့်် ကက ျိုးြာျိုးသည့််ဆံိုျိုးရံှုျိုးြှုြ ာျိုးစ ာကှိို ကကံ နတ ွဲ့ 

ခံစာျိုး ကရငပ ျိုးမြစသ်ူြ ာျိုး၏ ဘ၀တ င် ပှိိုြှိိုတင်ျိုးက ပ်နသာ တာျိုးမြစခ် က်ြ ာျိုးကှိို ခ ြ တ်ရ ် အခ င့်် 

နကာင်ျိုးယူြှိန ှိပ်မခင်ျိုးြ ာျိုး ြမြစန်စရ ် တာ၀ ်ယူ ကာက ယ်ရြည်မြစ်ပါသည်။  

 

 

 


