
ကုလသမဂ္ဂအဖ  ွဲ့ဝငန် ငုင်မံ  ျား - မမန်မ န ငုင်ရံ   နနရပ်စ န  ်ဒကုခသညမ်  ျားအတ က် 

နယ်စပ်မဖတက်   ် အကူအညီမ  ျားနပျားအပ်န ငုန်အ ငန်  ငရ်  ်ရန်လ  ု

စစ်အာဏာသိမ််းအစိို်းရမှ နေရပ်စွေ  ပ်ပည်သူမ ာ်းကိို နပ်းအပ်မည ် အသက်ကယ် အကူအညီမ ာ်းကိို ပိတ်ဆိို   

 

(၂၀၂၁ နိိုဝငဘ်ာ ၁၀၊ ဘေန်ကာက်) - ပမေမ်ာ စစ်အာဏာသိမ််းအစိို်းရသည် ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်းမ ာ်းကိို 

ဖမ််းစီ်းပြင််း၊ သိိုနလှာငထ်ာ်းရှိသည ် အစာ်းအနသာက်မ ာ်းကိိုဖ က်စီ်းပြင််း၊ အကူအညီပစစည််းမ ာ်းကိို 

သိမ််းယူပြင််းနငှ  ် အပြာ်း စစ်ရာဇဝတ်မှုနပမာက်နိိုငသ်ည ် လိုပ်ရပ်မ ာ်းပဖင  ် ကရငေ်ပီပည်ေယ် (ကယာ်းပပည်ေယ်)ရှိ 

နေရပ်စွေ  ခ် ွာပပည်သူမ ာ်းအတွက် နပ်းအပ်မည  ် လူသာ်းြ င််းစာောထထွာက်ထွာားသည ် 

အသက်ကယ်အကူအညီမ ာ်းကိို ပိတ်ပင ် တာ်းစီ်းလ က်ရှိန ကာင််း Fortify Rights ၏ ယနေ  ထိုတ် 

အနစှ်ြ ျူပ်အစီအရငြံ်စာတွင ်နဖာ်ပပထာ်းသည်။   

 

၎င််းအစီအရငြံ်စာသည် ထိိုင််း၊ အိနဒယိ၊ တရုတ်နငှ  ် ဘင်္ဂလာ်းန  ရ်ှ အစိို်းရမ ာ်းအာ်း 

အနရအတွက်တိို်းလာလ က်ရှိနသာ ပမေမ်ာနိိုငင်ရံှိ အကူအညီလိိုအပ်ထေထသွာပပည်သူမ ာ်းအတွက် 

ေယ်စပ်ပဖတ်ထက ွာ် အကူအညီမ ာ်း နပ်းအပ်နိိုငရ်ေ ် လူသာ်းြ င််းစာောသည ် အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းကိို ြွင ပ်ပြုနပ်းဖိို   

အ ကံနပ်းတိိုက်တွေ််း ထာ်းပါသည်။  

 

“လက်ေက်ကိိုငပ်ဋပိကခမှာ အကူအညီနတွကိို ပိတ်ဆိို  တာ၊ လူသာ်းြ င််းစာောထထွာက်ထွာားတ    

ကူညီကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်းနတွကိို ပစ်မှတ်ထာ်းတာနတဟွာ စစ်ရာဇဝတ်မှုနပမာက်တယ်” ဟို Fortify Rights 

၏ Regional Director တစ်ဦ်းပဖစ်သူ Ismail Wolff က နပပာသည်။ “ပမေမ်ာ အာဏာသိမ််း စစ်အစိို်းရက 

န သတွင််း ငငမိ််းြ မ််းနရ်းေ   လံိုပြံြုနရ်းကိို ငြိမ််းနပြာက်နေတယ်။ ကိုလသမင်္ဂနငှ  ်အာဆီယံအဖွ ွဲ့ဝငန်ိိုငင်နံတွအနေေ   

နေရပ်စွေ  ခ် ွာ  ိုကခသည်နတွအတွက် အနရ်းနပေါ် ေယ်စပ်ပဖတ်ထက ွာ် အကူအညီနပ်းပြင််းကိို အပမေဆ်ံို်း 

အာ်းနပ်းကူညီငပီ်းနတာ  အာဏာသိမ််းအစိို်းရရ   ရက်စကယ်ိုတ်မာတ   ရာဇဝတ်မှုနတွအတွက် တာဝေယ်ူမှု၊ 

တာဝေြံ်မှု ရိှနအာင ်လိုပ်နဆာငသ်င တ်ယ်” ဟို သူကဆိိုသည်။  

 

သ  ျားလ  က်သ ယ်ခ င ပ် တ ် ု  မှု - မမန်မ အ ဏ သ မျ်ားစစ်တပ်၏ ကရငန်ီ(ကယ ျား) မပည်နယ်အတ ငျ်ား 

ကယ် ယ်နရျား အကူအညီမ  ျားအ ျား ကန  ်သတ ် ပ တပ်ငမ်ခငျ်ား အမည်ရှိ ၃၁ မ က်နာှပါ အနစှ်ြ ျူပ ်

အစီအရငြံ်စာသည် Fortify Rights မှ ၂၀၂၁ ဇွေန်ငှ  ် နအာက်တိိုဘာလ ကာ်း ပပြုလိုပ်ြ  နသာ 

ကရငေ်ပီပည်ေယ်အတွင််းမှ အငတ်ာဗ ျူ်း ၂၁ ြိုနငှ  ် ထိိုင််းမှ ၂ အြိုအပါအဝင ် စိုစိုနပါင််း ၂၃ ြိုနသာ 

အငတ်ာဗ ျူ်းမ ာ်းကိို အနပြြံထာ်းသည်။ Fortify Rights သည် လူအြွင အ်နရ်းြ ိြု်းနဖာက်ြံရမှုမှ 

လွတ်နပမာက်ြ  သူမ ာ်း၊ အိို်းအိမ်စွေ  ြွ်ာြ  ရသည ်  ိုကခသည်မ ာ်း၊ ဘာသာနရ်းနြါင််းနဆာငမ် ာ်း၊ 

လူသာ်းြ င််းစာောနထာက်ထာ်းမှုဆိိုငရ်ာ ကယဆ်ယ်နရ်း လိုပ်သာ်းမ ာ်းနငှ  ် ပမေမ်ာ စစ်တပ်၏ ၂၀၂၁ နဖနဖာ်ဝါရီ ၁ 
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ရက်နေ   စက်ဆိုတ်ဖွယ် အာဏာသိမ််းမှုကိို တိုေ  ပ်ပေသ်ည ် အနေပဖင  ် ပပည်သူမ ာ်းမှ ဖွ ွဲ့စည််းြ  သည ် 

ပပည်သူ  ကာကွယ်နရ်းတပ် PDF မှ အဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်းကိို အငတ်ာဗ ျူ်းနမ်းြ  သည်။။ Fortify Rights သည် 

ကရငေ်ပီပည်ေယ်တွင ် လိုပ်ရှာ်းနေသည ် လူသာ်းြ င််းစာောနထာက်ထာ်းနရ်း နအင်္ ငစ်ီမ ာ်း၏ 

ရံို ်းတွင််းအြ က်အလက်မ ာ်းနငှ  ် သက်နသြံ စာရွတ်စာတမ််းမ ာ်းအပါအဝင ် အဆိိုပါက ျူ်းလွေမ်ှုမ ာ်း၏ ဓာတ်ပံိုနငှ  ်

ဗီ ယီိို သက်နသမ ာ်းကိိုလည််း ပပေလ်ည်ဆေ််းစစ်ြ  သည်။  

 

အာဏာသိမ််းငပီ်းြ ိေမ်ှစ၍  အာဏာသိမ််းစစ်တပ်သည်  အနရ်းယူပြင််းမြံရဘ  အရပ်သာ်းပပည်သူမ ာ်းကိို 

သတ်ပဖတ်၊ နှပိ်စက်၊ မတရာ်းဖမ််းစီ်းြ  ပံိုနငှ  ် လူသာ်း ိိုင််းကာအပါအဝင ် အဓမမြိိုင််းနစြ  ပံိုမ ာ်းကိိုလည််း Fortify 

Rights မှ မှတ်တမ််းတငြ်  သည်။ ဤက  သိို   တိိုက်ြိိုက်နေမှုန ကာင  ် ကရငေ်ပီပည်ေယ်တွင ် ပပည်သူ ၁၀၀,၀၀၀ 

နက ာ်နငှ  ် တစ်နိိုငင်လံံို်းတွင ် ပပည်သူနပါင််း ၂၂၃,၀၀၀ နက ာ် နေရပ်စွေ  ြွ်ာထွက်နပပ်းရြ  သည်။ 

အာဏာသိမ််းစစ်တပ်သည် လိိုအပ်နသာ လူသာ်းြ င််းစာောမှု အကူအညမီ ာ်းကိို ပံ ပိို်းနပ်းရမည အ်စာ်း 

ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်းမ ာ်းကိို ဖမ််းစီ်းပြင််းပဖင  ် နေရပ်စွေ  ခ် ွာပပည်သူမ ာ်း အကူအညီမရနိိုငန်အာင ်

တာ်းဆီ်းြ  သည်။  

 

ဥပမာဆိိုရနသာ် ပမေမ်ာ အာဏာသိမ််းစစ်တပ်သည် နမလ ၂၇ နေ  တွင ် လွိြုင်နကာ်ငမိြု ွဲ့ ပေက်ေ််းရွာအေ်ီး၌ 

ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်း ၃ ဦ်း (အမ ိြု်းသမီ်း ၂ ဦ်း၊ အမ ိြု်းသာ်း ၁ ဦ်း)ကိို အန ကာင််းမ   ဖမ််းစီ်းြ  သည်။ အဆိိုပါ 

ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်း ၃ ဦ်းသည် ပမေမ်ာနိိုငင်သံာ်းဦ်းစီ်းသည ် အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ြိုတွင ် တာဝေ ်

ထမ််းနဆာငန်ေ ကပြင််းပဖစ်သည်။  

 

“အြိုထိ မလွှတ်နသ်းဘူ်း” ဟို ၎င််းအပဖစ်အပ က်ကိို သိရှိထာ်းသူ န သြံ ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်း တစ်ဦ်းက 

ဆိိုသည်။ “ အီနပြအနေနအာက်မှာ အလိုပ်လိုပ်ရတာ ကျွေန်တာ်တိို   အကိုေလ်ံို်း န ကာက်ကကတယ်။  ါနပမယ်  

အတတ်နိိုငဆ်ံို်းနတာ  လိုပ်ရတာပ ” ဟို ၎င််းက ဆိို သည်။  

 

“သ ွာားလွာဆက်သ ယ်ခ င ပ်ိတ်ဆို  မှု” အစီရငြံ်စာသည် ကရငေ်ပီပည်ေယ်ရှိ ကူညီကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်း ၁၄ ဦ်း 

အန ကာင််းမ   အဖမ််းြံြ  ရပံိုကိို မှတ်တမ််းတငထ်ာ်းသည်။ စစ်တပ်မှထေပပ ား ဤက  သုိ   ဖမ််းစီ်းမှုမ ာ်းသည် 

ကရငေ်ပီပည်ေယ်ရှိ ပပည်တွင််း၊ ပပည်ပ ကညူီကယ်ဆယန်ရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းအ ကာ်း မ ာ်းစွာသက်နရာက ်

ရိိုက်ြတ်သွာ်းငပီ်း ၎င််းတိို  ၏ တရာ်းဝင ် လိုပ်ငေ််းကိစစမ ာ်းကိိုနဆာငရွ်က်ပြင််းအတွက် အာဏာသိမ််းစစ်တပ်မ ှ

ပစ်မှတ်ထာ်းလာနိိုငသ်ည် ဟူနသာ န ကာက်စိတ်ကိိုလည််း ြိိုင်ြိိုငမ်ာမာ ပဖစ်နပေါ်နစြ  သည်။ 

 

ကရငေ်ပီပည်ေယ်န သြံမ ာ်းသည် ပမေမ်ာအာဏာသိမ််းတပ်ဖွ ွဲ့မ ာ်းမှ ပပည်သူပိိုငပ်စစည််းမ ာ်းကိို ြိို်းယူပံို၊ 

မီ်းရှု ိ ွဲ့တိိုက်ြိိုက်မှုမ ာ်း ပပြုလိုပ်ြ  ပံိုနငှ  ်နေရပ်စွေ  ခ် ွာ ပပည်သူမ ာ်းအတွက် ရည်ရွယ်သည ် အစာ်းအနသာက်၊ နဆ်းဝါ်း၊ 

ကယ်ဆယ်နရ်း အကူအညီမ ာ်းအပါအဝင ် ပပညသူ်ပိိုငပ်စစည််းမ ာ်းအာ်း ဖ က်စီ်းြ  ပံိုမ ာ်းကိိုလည််း 

အစီအရငြံ်တငပ်ပြ   ကသည်။  
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ဥပမာ၊ ပမေမ်ာ စစ်သာ်းမ ာ်းသည် ဇွေလ် ၉ ရက်နေ  တွင ် ကရငေ်နီငှ  ် ရှမ််းပပည်ေယ်အစပ် ဖယ်ခ ုငမိြု ွဲ့ေယ်အတွင််း 

လ ယ်ရငာ်းနတာငန်ပြရွာရှိ စာသငန်က ာင််းတစ်ြိုတွင် သိိုနလှာငထ်ာ်းရှိသည ် ပစစည််းမ ာ်းကိို 

မီ်းရှု ိ ွဲ့ဖ က်စီ်းြ   ကသည်။ ကူညီကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်းမ ာ်းသည် အဆိိုပါ သိိုနလာငထ်ာ်းရိှသည ် ဆေမ် ာ်းကိို 

အိို်းအိမ်စွေ  ြွ်ာသူနပါင််း ြေ  မ်ှေ််းနပြ ၃၀၀၀ နက ာ်ြေ   ် ြိိုလံိုနေသည ်  ိုကခသည်စြေ််းရိှ မိသာ်းစိုမ ာ်းအာ်း 

နပ်းနဝနထာက်ပံ နေပြင််းပဖစ်သည်။ ဤအပဖစ်အပ က်တွင ် ပမေမ်ာစစ်သာ်းမ ာ်းက 

ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်းမ ာ်းပိိုငဆ်ိိုငသ်ည ် လူောတငယ်ာဉ်တစ်စီ်းနငှ  ် အိမ်စီ်းကာ်းတစ်စီ်းကိိုလည််း 

မီ်းရှု ိ ွဲ့ ြ   ကသည်။ 

 
 နီမာဆိို၊ လွိြုငန်ကာ်၊ ဖရူ်းဆိို်းနငှ  ် ဖာနဆာငအ်ပါအဝင ် ကရငေ်ပီပည်ေယ်ရှိ ငမိြု ွဲ့ေယ်မ ာ်းစွာမှ ပပည်တွင််း၊ပပည်ပ 

ကူညီကယ်ဆယ်နရ်း လိုပ်သာ်းမ ာ်းက စစ်တပ်သည် စစန်ဆ်းနရ်းင်္ိတ်မ ာ်း၌ ယာဉ်မ ာ်းကိို ပံိုမှေတ်ာ်းစီ်း၍ 

 ိုကခသည်မ ာ်းအတွက်ရည်ရွယ်သည ် ကိုေမ် ာ်းကိို သိမ််းပစ်လ က်ရှိ ကာင််း Fortify Rights ကိို နပပာ ကာ်းြ  သည်။ 

 

ပပည်သူ  ဆီကိို နပ်းပိို  မည ် အကူအညီမ ာ်းကိို တမငရ်ည်ရွယ်၍ ပိတ်ဆိို  ပြင််းလာ်းဟို Fortify Rights မှ နမ်းပမေ််းရာ 

ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်းတစ်ဦ်းက “ ါပငင််းမရတ   အြ က်ပ လိို   ကျွေန်တာ်ပမငတ်ယ်” ဟို ပပေန်ပဖ ကာ်းြ  သည်။ 

 
 
ပမေမ်ာနိိုငင်၏ံ လက်ရှိ UN Resident Coordinator တစ်ဦ်းပဖစ်သည ် Andrew Kirkwood က ၂၀၂၁ 

နအာက်တိို  ဘာလ ၁ ရက်နေ   Public Briefing တွင ် လမ််းပိတ်ဆိို  မှုအပါအဝင ် နိိုငင်အံနှံ   လူသာ်းြ င််းစာော 

ထထွာက်ထွာားသည ် အကူအညီမ ာ်းနပ်းအပ်ရေ ် ကကိြု်းစာ်းမှုနငှ  ် ပတ်သက်၍ “ထငရ်ှာ်းသည ် လိုပ်ငေ််းဆိိုငရ်ာ 

စိေန်ြေါ်မှုမ ာ်း”ကိို သတိနပ်းနပပာ ကာ်းြ   သည်။ UN အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းကလည််း ကရငေ်အီပါအဝင ် နိိုငင်တံဝေ််း 

လူသာ်းြ င််း စာောသည ် အကူအညီမ ာ်းနပ်းအပ်ရေ ် ကကိြု်းစာ်းမှုအနပေါ် ကေ  သ်တ်တာ်းပမစ်ြ က်မ ာ်းကိို 

မှတ်တမ််းတင ်ြ   ကသည်။ 

 

Fortify Rights မှ နိိုငင်တံကာကူညီကယ်ဆယ်နရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်း၏ ရံို်းတွင််းမှတ်တမ််းမ ာ်းကိို  ကည ်ရှုြ  ရာ 

၎င််းတိို  ၏ လိုပ်ငေ််းတာ၀ေမ် ာ်း နဆာငရွ်က်ရေ ် အာဏာသိမ််းအစိို်းရဆီမှ ြရီ်းသွာ်းြွင ပ်ပြုြ က်ယူရာ၌ 

နအာက်တိိုဘာလလယ်အထိ အန ကာင််းမ   အြ ိေဆ်ွ ထာ်းပံို၊ စစ်တပ်၏ လမ််းပိတ်ဆိို  ပံိုနငှ  ် ကရငေ်ပီပည်ေယ်နငှ ်   

တစ်ပြာ်းန သမ ာ်း၌ လံိုပြံြုနရ်းအနပြအနေဆိို်းရွာ်းနေပံိုတိို  ကိို နဖာ်ပပထာ်းသည်။ ဤသိို  လိုပ်နဆာငမ်ှုမ ာ်းသည် 

လိိုအပ်နေသည ် ရပ်ရွာသိိုင််းအဝိိုင််းမ ာ်းအတွက် အနရ်းနပေါ်လူသာ်းြ င််းစာောနထာက်ထာ်းသည  ်

အကူအညီမ ာ်းနပ်းအပ်မှုကိို နနာှင န်န်ှးနစပြင််း (သိို  ) ပငင််းပယ်ကေ  က်ွက်ပြင််းသိို   ဦ်းတည်နစြ  သည်။  

 
နေရပ်စွေ  ခ် ွာပပည်သူမ ာ်းအတွက် အကူအညီမ ာ်းကိို တာ်းပမစ်ပြင််း၏ အက ိြု်းသက်နရာက်မှုမှာ ဆိို်းရွာ်း 

ပပင််းထေလ်ှသည်။  ိုကခသည်မ ာ်းနငှ  ် ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်းမ ာ်းက ကရငေ်ပီပည်ေယ်ရှိ  ိုကခသည်စြေ််းမ ာ်းမှာ 



နသာက်နရ၊ က ေ််းမာနရ်းအနစာင အ်နရှာက်နငှ ် အိမ်သာအသံို်းအနဆာငပ်စစည််းမ ာ်းအပါအဝင ်

အနပြြံအရင််းအပမစ်မ ာ်း ကင််းမ  လ က်ရိှန ကာင််းကိိုလည််း Fortify Rights အာ်း နပပာ ကာ်းြ  သည်။ 

 

 

“ပိုေ််းစရာနေရာရှိနပမယ ် နသာက်စရာနရမရိှဘူ်း” ပမေမ်ာစစ်တပ်၏တိိုက်ြိိုက်မှုန ကာင  ် နမလတွင် 

ကရငေ်ပီပည်ေယ် လွိြုငန်ကာ်ငမိြု ွဲ့ ကယော်းသာယာရွာမှ အမိ်ကိို စွေ  ြွ်ာြ  ရသည ် ၃၉ နစှ် အရွယ် ကရငေ် ီ

အမ ိြု်းသာ်းတစ်ဦ်းက နပပာသည်။ “စာ်းစရာက ၁ ပတ် (သိို  ) ၂ ပတ်စာနလာက်ပ  ရိှနတာ တယ်။ မလံိုပြံြုနတာ ဘူ်း၊ 

န ကာက်လည််း န ကာက်တယ်။ ငပီ်းရင ်ဘယ်နတာ  ထပ်တိိုက်လာဦ်းမလ  မသိဘူ်း” ဟိုဆိိုသည်။  

 

 
“ကျွေမ်တိို  က နတာထ ကနေ နရကိိုသယ်ရတယ်။ အလှည က်  သယ်ငပီ်းနတာ  နြျွနြျွတာတာ သံို်း ကရတာနပါ  ” 

ဟို လွိြုငန်ကာ်ငမိြု ွဲ့ မှ ထွက်နပပ်းြ  ရသည်  ကနလ်း နစှ်နယာက်အနမ ကရငေ်အီမ ိြု်းသမီ်း နက ာင််းဆရာမ တစ်ဦ်းက 

နပပာသည်။ “ကျွေမ်ရ   အငယ်ဆံို်း သမီ်းနလ်းက နသေတ်သံ ကာ်းတိိုင််း အငမ န ကာက်တယ်။ သူ ကံြုနတွြ  ရတ   

အပဖစ်အပ က်နတွ၊ ပံိုရိပ်နတွက သူ  ကိို ငြိမ််းနပြာက်နေတာ” ဟို ၎င််းက ဆိိုသည်။ 

 
ကမ္ာ ကိုသမင်္ဂ  ိုကခသည်မ ာ်းဆိိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််း၏ အဆိိုအရ COVID-19 ကူ်းစက်နရာင်္ါသည် ပမေမ်ာနိိုငင်ရံှ ိ

လူသာ်းြ င််းစာောသည ် အကူအညီနပ်းအပ်ပြင််း အနပြအနေအာ်း ပိိုမိိုဆိို်းဝါ်းနစြ  ငပီ်း ကရငေ်ပီပည်ေယ်  ိုကခသည် 

စြေ််း ၂ ြိုတွင ် ကူ်းစက်ြံထာ်းရသူ ဦ်းနရ ၉၀ အပါအဝင ်  ိုကခသည်စြေ််းမ ာ်း၌ ထပ်မံကူ်းစက်ြံနေရသူမ ာ်း 

တိို်းလ က်ရှိန ကာင််းဆိိုသည်။  

 

အကူအညီနပ်းအပ်ရေ ် ပ က်ကွက်ပြင််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်သာ်းမ ာ်းကိို လက်လွတ်စပယ်ဖမ််းစီ်းပြင််း၊ 

လိိုအပ်နေသည ် ပပည်သူမ ာ်းအတွက် ရည်ရွယ်နသာ အကူအညီမ ာ်းကိို သိမ််းယူပြင််းနငှ ် လိိုအပ်နေသည ် 

 ိုကခသည် ပပည်သူမ ာ်းကိို ကူညီလိိုနသာ လူသာ်းြ င််းစာောနထာကထ်ာ်းမှုဆိိုငရ်ာ ကူညီကယဆ်ယ်နရ်း 

အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းအနပေါ် ကေ  သ်တ်တာ်းပမစ်မှုမ ာ်း ြ မှတ်ပြင််းအာ်းပဖင  ် ပမေမ်ာ  စစ်အာဏာသိမ််းအစိို်းရသည် 

မရှိမပဖစ်လိိုအပ်နသာအကူအညီမ ာ်းကိို ပပည်သူမ ာ်း ရရှိနစရေ ် နဆာငရွ်က်ရမည်ဟူနသာ နိိုငင်တံကာ 

လူသာ်းြ င််း စာောနထာက်ထာ်းနရ်း ဥပန နအာက်ရိှ ၎င််း၏ တာဝေဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းကိို ပ က်ကွက်ြ  ပြင််းပဖစ်သည်။ 

 
ပပည်သူမ ာ်းအတွက် အသက်ကယ်အကူအညီမ ာ်းကိို ရည်ရွယ်ြ က်ရှိရှိ ပိတ်ပငရ်ာ၌ တာဝေရ်ှိသည ် ပမေမ်ာနိိုငင်မံှ 

တစ်ဦ်းတစ်နယာက်ြ င််းစီတိိုင််းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းအတွက် ဥပန န ကာင််းအရ တာဝေရ်ှိနိိုငသ်ည်ဟို 

Fortify Rights မှ နပပာ ကာ်းြ  သည်။  

 
ဥပမာ၊ အရပ်သာ်းမ ာ်း ငတ်မွတ်နစရေ ် စစ်နရ်းေည််းလမ််းတစ်ြို အပဖစ် “ကယ်ဆယ်နရ်းပစစည််းမ ာ်းကိို 

တမငဟ်ေ်  တာ်း  ကေ   ်ကာနစပြင််း”အာ်း စစ်ရာဇဝတ်မှုအပဖစ ် သတ်မှတ်သည်။ အာဏာပိိုငမ် ာ်းက လူသာ်းြ င််း 

စာောနထာကထ်ာ်းသည ် အကူအညီပစစည််းမ ာ်းနငှ်  ပစစည််းမ ာ်းနပ်းနဝပြင််းကိို ထိေ််းြ ျူပ်သည ် အနရ်းယူ 



နဆာက်ရွက်မှုမ ာ်းကိို အနကာငအ်ထည် နဖာ်နိိုငန်သာ်လည််း နိိုငင်တံကာဥပန ကမူ အကူအညီပစစည််းမ ာ်း 

နပ်းနဝပြင််းအာ်း တမငန်နာှင န်န်ှးနစသည ် လိုပ်နဆာငြ် က်မ ာ်းကိို တာ်းပမစ်သည်။ လူသာ်းြ င််း 

စာောနထာကထ်ာ်းသည ် လိုပ်ငေ််းစဉ်မ ာ်းကိို ထိေ််းြ ြုပ်ရေ ် အာဏာပိိုငမ် ာ်းက ြ မှတ်နသာ မည ်သည ် 

အနရ်းယူနဆာငရွ်က်ြ က်မ ာ်းမဆိို အကူအညီပစစည််းမ ာ်းနပ်းပိို  ရာတွင ် လွေက် သည်  ကေ   ်ကာမှုမ ာ်း၊ 

အရင််းအပမစ်မ ာ်းအာ်း ထိနရာက်စွာအသံို်းြ မှုကိို နနာှင န်န်ှးနစပြင််းမ ာ်း (သိို  ) လိုပ်ငေ််း 

အနကာငအ်ထည်နပေါ်နဆာက်ရွက်မှုကိို ပ က်ပပာ်းနစပြင််းမ ာ်း မပဖစ်နပေါ်နစရ။ 

 

“They Block Everything” နြါင််းစဉ်ပဖင  ် ၂၀၁၈ အစီအရင်ြံစာတွင ် Fortify Rights သည် နစှ်ရညှ်လမ ာ်းစာွ 

လက်ေက်ကိိုင ် ပဋပိကခပဖစ်နပေါ်လ က်ရှိနသာ ကြ င်ပပည်ေယ်ရှိ စစ်နဘ်းနရှာငပ်ပည်သူမ ာ်းကိို နပ်းအပ်မည ် 

လူသာ်းြ င််းစာောသည ် အကူအညီမ ာ်းအာ်း ပမေမ်ာစစ်တပ်မှ ပံိုစံတူတာ်းပမစ်ြ  ပံိုကိို မှတ်တမ််းတငြ်  သည်။ 

 

အာဏာသိမ််းစစ်တပ်၏ ကရငေ်ပီပည်ေယ်မှ ပပည်သူမ ာ်းကိို တိိုက်ြိိုက်မှုသည် နိိုငင်အံတွင််း အပြာ်းတိိုင််းနငှ ် 

ပပည်ေယ်မ ာ်း အထူ်းသပဖင  ် ြ င််းပပည်ေယ်နငှ  ် စစ်ကိိုင််းတိိုင််းန သကကီ်းတိို  တွင ် တိိုက်ြိိုက်မှုမ ာ်းနငှ  ် မနပပာင််းမလ  

ပံိုစံတူလ က်ရှိသည်ဟို Fortify Rights က ဆိိုသည်။  

 
ငပီ်းြ  သည ်လအကိုေပ်ိိုင််းတွင ် အနရှွဲ့နတာငအ်ာရှနိိုငင်မံ ာ်းအသင််း ASEAN သည် ၃၈ နငှ  ် ၃၉ ကကိမ်နပမာက် 

ထိပ်သီ်းအစည်ားအနဝ်းမ ာ်းအတွက် နတွွဲ့ဆံိုြ   ကသည်။ ပမေမ်ာနိိုငင်အံနပေါ် ၎င််း၏ြ ဉ််းကပ်ကိိုငတ်ွယ်ပံိုနငှ ် 

ပတ်သက်၍ မှတ်သာ်းနလာက်သည ် အနရွွဲ့ မှာ ၎င််းအဖွ ွဲ့အစည််းမှ (ပမေမ်ာနိိုငင်ရံှိ လူမ ိျူ်းတိုေ််းသတ်ပဖတ်မှု 

တရာ်းြံနငှ  ် နဖနဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက် အာဏာသိမ််းစစ်နြါင််းနဆာင)် မင််းနအာငလ်ှုိငက်ိို ဖယ်ထိုတ်ြ  ငပီ်း 

ပမေမ်ာနိိုငင်၏ံ ထိိုငြံ်ိုနေရာကိို အလွတ်ထာ်းြ  ခခငာ်းပငခ်ဖစ်သည်။ 

 
နအာက်တိိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ   အနမရိကေပ်ပည်နထာငစ်ို State Department မှ အတိိုငအ်ပငြံ် Derek Chollet 

၏ ထိိုင််းနိိုငင်ံသိို   ၂ ရက်တာ လည်ပတ်မှုအငပီ်း ထိိုင််းနိိုငင်ံပြာ်းနရ်း ဝေက်ကီ်းဌာေမှ အနမရိကေပ်ပည်နထာငစ်ိုနငှ  ်

ထိိုင််းနိိုငင်တံိို  သည် ထိိုင််း-ပမေမ်ာေယ်စပ်မှ တစ်ဆင  ် ပမေမ်ာနိိုငင်အံတွင််းသိို   ေယ်စပ်ပဖတ်ထက ွာ် 

လူသာ်းြ င််းစာောနထာက်ထာ်းသည ် အကူအညီမ ာ်း နပ်းအပရ်ေ ်စဉ်စာ်းနေန ကာင််း န ကညာြ  သည်။ 

 

“သ ွာားလွာဆက်သ ယ်ခ င ပ်ိတ်ဆို  မှု” အစီရငြံ်စာက အစိို်းရမ ာ်းအနေပဖင  ်  ပမေမ်ာနိိုငင်သိံို   

လက်ေက်နရာင််းြ မှုမ ာ်းကိို တာ်းပမစ်အနရ်းယူပြင််း၊ အာဏာသိမ််းစစ်တပ်၏ နငနွ က်းရရှိနေမှုကိို တာ်းပမစ်ရေ် 

စီ်းပွာ်းပိတ်ဆိို   အနရ်းယူပြင််းနငှ  ် အာဏာသိမ််း အစိို်းရအာ်း မည်သည ်နိိုငင်နံရ်းတရာ်းဝငမ်ှုမ ိြု်းကိိုမှ မနပ်းမိနစရေ် 

နရှာင ်ကဉ်ပြင််းမ ာ်း ပပြုလိုပ်သင န် ကာင််း အ ကံနပ်း တိိုက်တွေ််းထာ်းပါသည်။ 

 

https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2018-08-30/
https://www.fortifyrights.org/downloads/Access%20Denied%20-%20Fortify%20Rights%20-%20November%202021%20-%20MYA.pdf


“လူ  ဘဝနတွက ဘာမှ မနရရာနတာ ဘူ်း။ ပမေမ်ာပပည်သူ တစ်ရပ်လံို်းက ငြိမ််းနပြာက်ြံနေရငပီ” ဟို Ismail Wolff 

က နပပာသည်။ “အာဆယီံေ   ကိုလသမင်္ဂအဖွ ွဲ့ဝငန်ိိုငင်နံတွအနေေ   ပပတ်ပပတ်သာ်းသာ်း အနရ်းယူသင ်ငပီ။ 

အေည််းဆံို်းနတာ  လိိုအပ်နေတ   သူနတွလက်ထ  အကူအညီနတွနရာက်ဖိို   ထိိုင််းေ   တစ်ပြာ်းအစိို်းရနတွဟာ 

အပပြုသနဘာနဆာငင်ပီ်း မူအာ်းပဖင ပ်ါ အနရ်းပါတ   အြေ််းကဏ္ဍမှာ ပါဝငသ်င ၊် ပါဝငန်ိိုငတ်ယ်” ဟို 

၎င််းကဆိိုသည်။ 

 

 က်သ ယ်ရန်-  

 
Ismail Wolff, Regional Director, Fortify Rights 
+66 81 643 0009 (Thailand) 
Email: ismail.wolff@fortifyrights.org 
Twitter: @ismailwolff, @FortifyRights 
 
 
Matthew Smith, Chief Executive Officer, Fortify Rights 
+1.202.503.8032 (U.S.; Signal) 
+66 85 028 0044 (Thailand, WhatsApp) 
Email: Matthew.Smith@FortifyRights.org 
Twitter: @matthewfsmith, @FortifyRights 
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