
မြန်ြာ  

ရ ိုဟငဂ်ျာတ ို ို့၏ မြစ်တည်ြှုသရိုပ်လက္ခဏာက္ ို ဖြျာက္ြ်ျက္်ပပ ြီး န ိုငင်သံာြီးမြစ်ခွငို့က်္ ိုမငငြ်ီးပယ်သညို့် 

က္ြ်ပ န်ြီးအာြီး ရပ် 

 

Fortify Rights မှ နနောက်ဆံုုံးထွက်ရှှိထောုံးနသော ၁၀၂ မျက်နေှာရှှိသည ် သုနေသန အစီရငခ်ံစောသည် 

ရှိုဟငဂ်ျောပြဿနော၏ အရငု်ံးအပမစ်ကှို အချက်အလက်သစ်မျောုံးပြင  ်နြေ်ာထုေ်ေငပ်ြထောုံးသည်။  

 

(ဘနန်ကောက်၊ ၂၀၁၉  ခုနစ်ှ စက်ေငဘ်ောလ ၃ ရက်)  

 

Fortify Rights မှ ယနန  ထုေ်ပြနလ်ှိုက်နသော သုနေသနအစီရငခ်ံစောသစ်ေွင ်ပမနမ်ောအစှိုုံးရသည် 

ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးအောုံး နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွင က်ှို ေန်ုံးေူညီမျှမနြုံးဘဲ ခွဲပခောုံးဆက်ဆံသည ်စီမံချက်မျောုံးအောုံး 

လုြ်နဆောငန်နမှုကှို ရြ်ေန  သ်င ပ်ြီပြစ်န ကောငု်ံး နြေ်ာပြထောုံးသည်။  

 

အစီရငခ်ံစောသည် ရှိုဟငဂ်ျောမွေ်ဆလငမ်ျောုံး၏ ပြစ်ေည်မှုသရုြ်လကခဏောကှို နြျောက်ြျက်ရန ်

စနစ်ေကျပြြုလုြ်ထောုံးနသော ကမ်ြှိနု်ံးပြစ်န ကောငု်ံး နြေ်ာထုေ်ထောုံးသည်။  

  

“ပမနမ်ောအစှိုုံးရက ရှိုဟငဂ်ျောေှို  ရဲ  အနပခခံအခွင အ်နရုံးနေွကှို ထှိထှိနရောက်နရောက်နဲ   ြယ်ရှောုံးြစ်မဲ  

အုြ်ချြုြ်နရုံးဆှိုငရ်ောလုြ်ငနု်ံးစဉ်ေစ်ရြ်ကှို ြနေီ်ုံးပြီုံး ရှိုဟငဂ်ျောလူမျှိြုုံးစုနေွကှို နြျောက်ြျက်ြစ်ြှို   

ကကှိြုုံးစောုံးနနြါေယ်” ဟု Fortify Rights ၏ စီအီုံးအှို Matthew Smith ကနပြောသည်။  

 

“ရှိုဟငဂ်ျောပြဿနောရဲ  အရငု်ံးအပမစ်မှော ဒလုီြ်ငန်ုံးစဉ်နဲ   သူ  ရဲ  သက်နရောက်မှုနေွရှှိနနေယ်။ 

 အဲ ေောနေွကှို မနပြရှငု်ံးသမျှ ကောလြေ်လုံုံး ဒပီြဿနောကကီုံးက ဆက်ပြစ်နနဦုံးမှောြဲနလ” ဟု 

၄ငု်ံးကနပြောသည်။ 

  

“လူမျှိြုုံးေုန်ုံးသေ်ပြေ်မှု၏ လက်နက်ကှိရှိယောမျောုံး” - နှိငုင်သံောုံးစှိစစ်မှုသက်နသခံကဒပ်ြောုံးမျောုံးနငှ  ်

 ပမနမ်ောနှိငုင်ရံှှိ ရှိုဟငဂ်ျောမွေ်ဆလငမ်ျောုံး၏ နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွင က်ှို ပငငု်ံးြယ်ပခငု်ံး  ဟုအမည်ရပြီုံး ၁၀၂ 

မျက်နေှာရှှိနသော ဤအစီရငခ်ံစောသည် ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးကှို “နှိငုင်ပံခောုံးသောုံးမျောုံး” အပြစ် ထှိနရောက်စွော 

သေ်မှေ်ထောုံးပြီုံး ၄ငု်ံးေှို  နှိငုင်သံောုံးအခွင အ်နရုံးအပြည ်အဝမရရှှိနစရန ်အဟန  အ်ေောုံးပြစ်နစသည ် 

နှိငုင်သံောုံးစှိစစ်မှုသက်နသခံကဒပ်ြောုံး (NVC) မျောုံးကှို ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးက လက်ခံလောနစရန် 

ပမနမ်ောအောဏောြှိုငမ်ျောုံးက ြှိအောုံးနြုံးပခငု်ံး၊ အေငု်ံးအကျြ်နစခှိုငု်ံးပခငု်ံးမျောုံးပြြုလုြ်ြုံကှို 

ထုေ်နြေ်ာနရုံးသောုံးထောုံးသည်။ 

 

ပမနမ်ောအောဏောြှိုငမ်ျောုံးသည် ရှိုဟငဂ်ျောေှို  ကှို NVC ကဒမ်ျောုံးလက်ခံလောနစရန ်ညှဉ်ုံးြန်ုံးနှှိြ်စက် 

https://www.fortifyrights.org/downloads/Tools%20of%20Genocide%20-%20Fortify%20Rights%20-%20September-03-2019-EN.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Tools%20of%20Genocide%20-%20Fortify%20Rights%20-%20September-03-2019-EN.pdf


မှုမျောုံးပြြုလုြ်ခဲ ပြီုံး NVC ကဒပ်ြြုလုြ်ရန ်ပငငု်ံးဆနသ်ည ် ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံး၏ သွောုံးလောလှုြ်ရှောုံးမှုနငှ  ်

အသက်နမွုံးဝမ်ုံးနကျောငု်ံးလုြ်ငနု်ံးမျောုံးကှို ကန  သ်ေ်ြှိေ်ြငခ်ဲ သည်။အစှိုုံးရက ပြငု်ံးပြငု်ံးထနထ်န ်

ကန  သ်ေ်ြှိေ်ြငမ်ှုမျောုံး ပြြုလုြ်ခဲ နသော အနနအထောုံးန ကောင  ်နှိငုင်ေံကောလူသောုံးချငု်ံးစောနောမှု 

အကူအညီနြုံးနရုံးနအဂျငစီ်မျောုံးသည်လည်ုံး အစှိုုံးရက NVC မူဝါဒမျောုံးကှို အနကောငအ်ထည် 

နြေ်ာရနန်ငှ  ်ရှိုဟငဂ်ျောေှို  ၏ပြစ်ေည်မှုသရုြ်လကခဏောကှို နြျောက်ြျက်ြစ်ရန ်ကကှိြုုံးြမ်ုံးရောေွင် 

ထှိနရောက်စွော အကူအညီနြုံးခဲ သည်ဟု အစီရငခ်ံစောက နြေ်ာပြထောုံးသည်။ 

  

သုနေသနအစီရငခ်ံစောေွင ်မှေ်ေမ်ုံးေငထ်ောုံးသည ် အစှိုုံးရ၏ NVC လုြ်ငနု်ံးစဉ်နငှ ေ်ကွ 

နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွင အ်ောုံးပငငု်ံးြယ်ထောုံးသည်မျောုံးနငှ  ်ြေ်သက်၍ နှိငုင်ေံကောရောဇဝေ်ခံုရံု ုံးက 

ပမနမ်ောနှိငုင်ရံှှိရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးအနြေါ် ကျ ုံးလွနခ်ဲ သည ်  ကမ်ုံး ကြုေ်နသောရောဇဝေ်မှုမျောုံးအောုံး 

စုံစမ်ုံးစစ်နဆုံးနှိငုန်ရုံးအေွက် လက်ခံစဉ်ုံးစောုံးနြုံးရန ်စီရငြ်ှိုငခ်ငွ အ်ောဏောရှှိသည်။  

  

(အစီရငခ်ံစောအကျဉ်ုံးချြုြ်ကှို ဤနနရောေွင ်ရယူြါ။) 

 

အစီရငခ်ံစောသစ်သည် ပမနမ်ော၊ဘဂဂလောုံးနဒ ရှ်နငှ  ်မနလုံးရှောုံးနှိငုင်ေံှို  ေွငပ်ြြုလုြ်နသော အငေ်ောဗျ ုံး 

နြါငု်ံး ၆၀၀ နကျေ်ာကှို အနပခခံထောုံးပြီုံး၊ ၄ငု်ံးအငေ်ောဗျ ုံးမျောုံးေွင ်ရှိုဟငဂ်ျောအမျှိြုုံးသမီုံး ၃၀၄ 

ဦုံးြါ၀ငခ်ဲ သည်။ Fortify Rights သည် လူ  အခငွ အ်နရုံးချှိြုုံးနြောက်မှုကှို နေွွေ့  ကံြုခဲ ရပြီုံး 

လွေ်နပမောက်လောသူမျောုံး၊ မျက်ပမငသ်က်နသမျောုံးအပြင ်အရက်ဘက်လူမှုအြွဲွေ့အစည်ုံးမျောုံးမှ 

အြွဲွေ့ဝငမ်ျောုံးနငှ  ်လူသောုံးချငု်ံးစောနောနထောက်ထောုံးမှုဆှိုငရ်ော အကူအညီနြုံးနရုံးဝနထ်မ်ုံးမျောုံးကှိုြါ 

လူနေွွေ့နမုံးပမနု်ံးမှုမျောုံး ပြြုလုြ်ထောုံးြါသည်။ 

 

“လူသောုံးေှို  ၏ ကှိုယ်ြှိုငသ်ရုြ်လကခဏောပြစ်ေည်မှုနငှ  ်ြေ်သက်ပြီုံး နှိငုင်နံရုံးလွှမ်ုံးမှိုုံးမှုမျောုံးကှို 

ဆထက်ေှိုုံးပြြုလုြ်ပခငု်ံး၊” အကောအကွယ်နြုံးခံရနသောအုြ်စုမျောုံးအောုံး ြစ်မှေ်ထောုံးခွဲပခောုံး 

ဆက်ဆံသည ် အစီအမံမျောုံး သှို  မဟုေ် ဥြနဒမျောုံး” ချမှေ်နဆောငရွ်က်ပခငု်ံး အစရှှိသည ်  

လုြ်ရြ်မျောုံးသည် “ရက်စက် ကမ်ုံး ကြုေ်နသော ရောဇဝေ်မှုမျောုံးပြစ်ြွောုံးနစရန ်အောုံးနြုံးအောုံးနပမှောက် 

ပြြုသည ် အနနအထောုံးေစ်ခုကှို ြနေီ်ုံးသည ်” လုြ်ရြ်မျောုံးပြစ် ကပြီုံး၊ ထှိုကဲ သှို  နသော လုြ်ရြ် 

အချှိြု ွေ့ နငှ ြ်ေ်သက်၍ လူမျှိြုုံးေုနု်ံးသေ်ပြေ်မှုဟန  ေ်ောုံးနရုံးဆှိုငရ်ော ကုလသမဂဂရံုုံးမှ သေှိနြုံးချက် 

ထုေ်ပြနထ်ောုံးြါသည်။ လူမျှိြုုံးေုန်ုံးသေ်ပြေ်မှုမျောုံးအောုံး ကျ ုံးလွနန်သောနှိငုင်မံျောုံးသည် 

လူအုြ်စုေစ်စုအောုံး လူမျှိြုုံးေုနု်ံးသေ်ပြေ်ပခငု်ံးကဲ သှို  နသော သီုံးပခောုံးေောုံးပမစ်ထောုံးသည ် 

လုြ်ရြ်မျောုံးကှို ပြြုလုြ်သည ်အပြင၊် မ ကောခဏဆှိုသလှို ၄ငု်ံးေှို  ြစ်မှေ်ထောုံးသည ် အုြ်စုေစ်စုအောုံး 

“ေစ်အုြ်စုလုံုံးကှိုပြစ်နစ ေစ်စှိေ်ေြှိုငု်ံးပြစ်နစ” နြျောက်ြျက်ြစ်ရနအ်ေွက် အနထောက်အကူ 

ပြြုသည ် ဥြနဒနငှ အ်ုြ်ချြုြ်မှုဆှိုငရ်ောနည်ုံးလမ်ုံးမျောုံးကှိုလည်ုံး အသံုုံးပြြုနလ ရှှိြါသည်။ 



   

“NVC ဟော လူမျှိြုုံးေုနု်ံးသေ်ပြေ်ေဲ လက်နက်ပြစ်ေယ်”  ဟု ဘဂဂလောုံးနဒ ရှ်မှ ရှိုဟငဂ်ျောဒကုခသည် 

ေစ်ဦုံးက Fortify Rights သှို  နပြောသည်။ “ြထမဆံုုံး ကျွနန်ေေ်ာေှို  ရဲ   နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွင က်ှို  

အရငပ်ြနန်ြုံးနစချငပ်ြီုံး ကျွနန်ေေ်ာေှို  ရဲ  အမှိနပမမှော သောေူညီမျှမှုနဲ  နဘုံးကငု်ံးလုံပခံုုမှုရှှိသင ေ်ယ်။” 

 

၁၉ ၈၂ ခုနစ်ှေွင ်အသက်ဝငခ်ဲ သည် နှိငုင်သံောုံးဥြနဒေစ်ခုကှိုအသံုုံးပြြုပြီုံး အစှိုုံးရသည် နှိြုုငင်နံေေ်ာ 

မှသေ်မှေ်ထောုံးနသော “နှိငုင်သံောုံး” ေှိုငု်ံးရငု်ံးသောုံးအုြ်စုမျောုံးေွင ်မြါ၀ငသ်ူမျောုံးကှို နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွင  ်

ပငငု်ံးဆနလ်ျှက်ရှှိသည်။ အစှိုုံးရသည် နှိငုင်နံေေ်ာကအသှိအမှေ်ပြြုထောုံးနသော လှိုသလှိုဆွဲသံုုံးနှိငုပ်ြီုံး 

အပငငု်ံးြွောုံးြွယ်ရောစောရငု်ံးပြစ်သည ် ေှိုငု်ံးရငု်ံးသောုံး ၁၃၅ မျှိြုုံးအနြေါ်ေွင ်အောုံးထောုံးနနနသောန ကောင  ် 

ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးသည် ထှိုေှိုငု်ံးရငု်ံးသောုံးအုြ်စုမျောုံးေွငမ်ြါ၀ငရ်ော လက်ရှှိဥြနဒအရ ၄ငု်ံးေှို  အောုံး 

နှိငုင်သံောုံးအခွင အ်နရုံးမျောုံးကှိုအပြည ်အဝ နြုံးထောုံးပခငု်ံးမရှှိြါ။  

  

ပမနမ်ောအစှိုုံးရအဆက်ဆက်သည် ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံး၏ အခွင အ်နရုံးမျောုံးအောုံး အဆင ဆ်င က်န  သ်ေ်ရန ်

အေွက် “မည်သူမည်ဝါပြစ်န ကောငု်ံး သက်နသခံကဒ”် အမျှိြုုံးမျှိြုုံးကှို ထုေ်နြုံးပခငု်ံးအောုံးပြင  ်

အုြ်ချြုြ်မှုဆှိုငရ်ော “နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွင  ်စှိစစ်နရုံး” လုြ်ငနု်ံးစဉ်မျောုံးကှိုလည်ုံး ြနေီ်ုံးခဲ  ကသည်။  

NVC ထုေ်နြုံးပခငု်ံးလုြ်ငနု်ံးသည်လည်ုံး နလောနလောလေ်လေ် ရှိုဟငဂ်ျောေှို  ၏အခွင အ်နရုံးကှို 

နြုံးရနြ်ျက်ကွက်ပြီုံး လူ  အခွင အ်နရုံးချှိြုုံးနြောက်မှုမျောုံးစွောကျ ုံးလွနပ်ခငု်ံးအောုံးပြင  ်အနကောငအ်ထည်  

နြေ်ာနနပခငု်ံးပြစ်ြါသည်။ 

 

“ကျွနန်ေော ်ေကှိုယ်လုံုံး အရှိုက်ခံရေယ်။ ကျွနန်ေော ်နခါငု်ံး၊ နကျော၊ ရငဘ်ေ်နဲ  ကျွနန်ေော ် 

ေကှိုယ်လုံုံး” ဟု အသက် ၆၂ နစ်ှရှှိ ရှိုဟငဂ်ျောလယ်သမောုံးေစ်ဦုံးက ပမန်မောအောဏောြှိုငမ်ျောုံး၏ 

ရှိုက်နက်ှမှုမျောုံးကှို Fortify Rights သှို  နပြောပြခဲ သည်။ ထှိုအောဏောြှိုငမ်ျောုံးကြင ်၄ငု်ံးအောုံး “ခငဗ်ျောုံး 

NVC ကှိုလက်မခံရင ်ခငဗ်ျောုံးကှို သေ်ြစ်မယ်” ဟုနပြောကော ၄ငု်ံးအောုံး NVC ကှိုလက်ခံရန် 

ပခှိမ်ုံးနပခောက်ခဲ သည်။ 

 

ပမနမ်ောလုံပခံုုနရုံးေြ်ြွဲွေ့မျောုံးသည်လည်ုံး ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးကှို နသနေ်နငှ ခ်ျှိန၍် NVC ကှိုလက်ခံရန ် 

ပခှိမ်ုံးနပခောက်ခဲ သည်။ 

  

“(စစ်သောုံးနေွက) နသနေ်နေွကှိုငထ်ောုံးပြီုံး ေံခါုံးနေွကှိုြှိေ် ကျွနန်ေေ်ာေှို  ကှို ၀ှိုငု်ံးထောုံးေယ်” ဟု 

ရခှိုငပ်ြည်နယ် နမောငန်ေောပမှိြု ွေ့နယ်ရှှိ ဘနဒ်ှိလုောနကျုံးရွောဟုသှိ ကသည ် နဘေ်ာေူလောနကျုံးရွောမှ 

 အသက် ၆၁ နစ်ှရှှိ ရှိုဟငဂ်ျောအမျှိြုုံးသောုံးမှ Fortify Rights သှို  နပြောပြသည်။ ပမန်မောအောဏောြှိုငမ်ျောုံးမှ  

၄ငု်ံးနငှ ၄်ငု်ံး၏မှိသောုံးစုဝင ်ရ နယောက်အနက် ၄ နယောက်အောုံး NVC ကှိုလက်ခံရန ်အေငု်ံးအကျြ် 

နစခှိုငု်ံးခဲ သည်။ “သူေှို  က နယောကျောုဂုံးနဲ  မှိန်ုံးမနေွကှို ခွဲလှိုက်ေယ်… NVC ကှိုလက်ခံြှို  ပခှိမ်ုံးနပခောက် 



မှုနေွက ေကယ်ရှှိေယ်။ အဲ ေောက ကျွနန်ေေ်ာေှို  အေွက် န ကောက်စရောနကောငု်ံးေဲ  အနပခအနန 

ေစ်ခုြါြဲ။” 

 

၂၀၁၆ခုနစ်ှ နအောက်ေှိုဘောလနငှ  ်၂၀၁၇ ခုနစ်ှ  သဂုေ်လေှို  ေွင ်စေငခ်ဲ ပြီုံး ရဲေြ်ြွဲွေ့အနြေါ်  

ရှိုဟငဂ်ျောစစ်နသွုံးကကမျောုံး၏ ေှိုက်ခှိုက်မှုအနြေါ် လက်ေုံ  ပြနန်သောအောုံးပြင ဟု်ဆှိုကော ပမန်မောလုံပခံုု 

နရုံးေြ်ြွဲွေ့မျောုံးနငှ  ်အရြ်သောုံးကျ ုံးလွနသ်ူမျောုံးမှ ရှိုဟငဂ်ျောနကျုံးရွောနြါငု်ံးမျောုံးစွောကှို ြျက်ဆီုံးခဲ ပြီုံး 

ရခှိုငပ်ြည်နယ်နပမောက်ြှိုငု်ံးေနလျှောက် ရှိုဟငဂ်ျောအမျှိြုုံးသမီုံး၊ အမျှိြုုံးသောုံးနငှ  ်ကနလုံးငယ်မျောုံးအနြေါ်  

အစုလှိုက်အပြံုုလှိုက်သေ်ပြေ်မှုမျောုံး၊ အဓမမပြြုကျင ပ်ခငု်ံးမျောုံးကှို ပြြုလုြ်ခဲ ပြီုံး ရှိုဟငဂ်ျော ၈ 

သှိနု်ံးနုီံးြါုံး 

ဘဂဂလောုံးနဒ ရှ်နှိငုင်သံှို   ထွက်နပြုံးခဲ ရသည်။ 

  

Fortify Rights၊ ပမနမ်ောနှိငုင်ဆံှိုငရ်ော လွေ်လြ်နသော နှိငုင်ေံကောအချက်အလက်ရှောနြွနရုံး  

မစ်ရှငန်ငှ  ်အပခောုံးအြွဲွေ့မျောုံးသည် လူမျှိြုုံးေုနု်ံးသေ်ပြေ်မှုနငှ သ်က်ဆှိုငသ်ည ် အနထောက်အထောုံးမျောုံး  

နငှ  ်လူသောုံးမျှိြုုံးနယ်ွစုအနြေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည ် ရောဇဝေ်မှုမျောုံးကှို မှေ်ေမ်ုံးေငထ်ောုံးခဲ ြါသည်။ 

  

“လူမျှိြုုံးေုန်ုံးသေ်ပြေ်ပခငု်ံး၏ လက်နက်ကှိရှိယောမျောုံး” အစီရငခ်ံစောသည် ၂၀၁၆ နငှ  ်၂၀၁၇ ခုနစ်ှ 

မျောုံးေွင ်ပမနမ်ောစစ်ေြ်ကဦုံးနဆောငသ်ည ် ကျယ်ပြန  ်ပြီုံးစနစ်ကျနသော ေှိုက်ခှိုက်မှုမျောုံးမေှိုငမီ် 

အချှိနေွ်င ်ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးအောုံး NVC ကှိုလက်ခံရန ်ြှိအောုံးနြုံးပခငု်ံး၊ အေငု်ံးအကျြ်ပြြုလုြ်ပခငု်ံး 

စသည ် ပမနမ်ောအောဏောြှိုငမ်ျောုံး၏ ကကှိြုုံးြမ်ုံးလုြ်နဆောငမ်ှုမျောုံးကှို မှေ်ေမ်ုံးေငထ်ောုံးြါသည်။  

နေွွေ့ ရှှိရနသောအနထောက်အထောုံးမျောုံးအရ ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးအောုံး NVC ကှိုလက်ခံလောနအောင ်အေငု်ံး 

အကျြ်ြှိအောုံးနြုံးရန ်ပမနမ်ောအောဏောြှိုငမ်ျောုံး၏မနအောငပ်မငန်သော ကကှိြုုံးြမ်ုံးအောုံးထုေ်မှုမျောုံးနငှ  ်

ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးအောုံးအုြ်စုလှိုက် ြျက်ဆီုံးြစ်ရန ်ကကှိြုုံးစောုံးအောုံးထုေ်မှုမျောုံးအ ကောုံး 

အပြနအ်လှနဆ်က်စြ်မှုအေှိအကျရှှိန ကောငု်ံး နြေ်ာပြနနြါသည်။  

အလောုံးေူြင ်FFM အစီရငခ်ံစောကလည်ုံး “၂၀၁၇ ခုနစ်ှ  သဂုေ်လအထှိ NVC အောုံးလက်ခံရန် 

အေွက် ြှိုမှိုြှိအောုံးနြုံးပခငု်ံးမျောုံး ရှှိလောြုံ” နငှ  ်NVC အောုံး နဒသခံမျောုံးကလက်ခံရန ်နေောငု်ံးဆှို 

သည ် “ြစ်မှေ်ထောုံး ရနရ်ှောနသောအစည်ုံးအနဝုံးမျောုံးကှို” နယ်ပခောုံးနစောင ရ်ဲေြ်ြွဲွေ့ နငှ  ်ပမနမ်ောစစ်သောုံး 

မျောုံးမှ ရှိုဟငဂ်ျောရြ်မှိရြ်ြမျောုံးနငှ  ်၂၀၁၇  သဂုေ်လလယ်ေွင ်ပြြုလုြ်ခဲ န ကောငု်ံး နြေ်ာပြထောုံးသည်။ 

FFM အစီရငခ်ံစောအရ ထှိုအစည်ုံးအနဝုံးမျောုံးသည် “ေပြည်ုံးပြည်ုံးနငှ န်နောက်ြှိုငု်ံးေွင”် ပြစ်ြွောုံးလော 

ခဲ သည ် “အရက်စက်ဆံုုံးနသော သုေ်သငရ်ှငု်ံးလငု်ံးနရုံးစစ်ဆငန်ရုံးအချှိြု ွေ့” ရှှိရောနနရောမျောုံးေွင ်

ပြြုလုြ်ခဲ သည်။ 

  

ထြ်မံ၍ Fortify Rights သည် “ဘဂဂါလီ” သှို  မဟုေ် အပခောုံးေှိေှိကျကျပြဌောန်ုံးထောုံးပခငု်ံးမရှှိနသော  

https://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify_Rights_Long_Swords_July_2018.pdf


သရုြ်လကခဏောေစ်ခုခုကှို လက်ခံပခငု်ံးမရှှိသည ် ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးကှို ခရီုံးသွောုံးလောခွင န်ငှ  ်စောုံးဝေ် 

နနနရုံးအလှို  ငေှာ NVC အောုံးလက်ခံလောရန ်ပမန်မောအောဏောြှိုငမ်ျောုံးက အနြုံးအယူပြြုလုြ်ပြီုံး မည်ကဲ  

သှို   ြှိအောုံးနြုံးသည်၊ မည်ကဲ သှို   စီုံးြွောုံးနရုံးြှိအောုံးနြုံးမှုမျောုံးပြြုလုြ်သည်ကှို မှေ်ေမ်ုံးပြြုစုထောုံး 

ြါသည်။ 

  

“မနစ်ှက ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ စက်ေငဘ်ောေုနု်ံးကနြါ ၊ အောဏောြှိုငန်ေွက ကျွနန်ေော ်ကှို ငါုံးမြမ်ုံးရဘူုံးလှို   

နပြောေယ်” ဟု အသက် ၃၀ အရွယ် ရှိုဟငဂ်ျောေံငါသည်ေစ်ဦုံးက Fortify Rights အောုံး 

နပြောသည်။ “NVC မရှှိရင ်ကျွနန်ေေ်ာေှို   သွောုံးလောြှို  ၊ အလုြ်လုြ်ြှို  မပြစ်နှိငုြ်ါဘူုံး။ ဒါန ကောင ် 

ကျွနန်ေော ်မှော နရွုံးချယ်စရောမရှှိဘူုံးနလ။ NVC ကှိုယူခဲ ရေယ်” 

  

ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးမှ NVC ကဒမ်ျောုံးအောုံးလက်ခံနစရနအ်ေွက် ြှိအောုံးနြုံးသည ်အနနပြင  ်ပမနမ်ောအစှိုုံးရမှ 

ချမှေ်ခဲ နသော ကန  သ်ေ်ချက်မျောုံးသည် ရခှိုငပ်ြည်နယ်နပမောက်ြှိုငု်ံးေွင ်ေောဝနထ်မ်ုံးနဆောငန်န 

သည ် နှိငုင်ေံကောလူသောုံးချငု်ံးစောနောနထောက်ထောုံးမှုဆှိုငရ်ောအကူအညီနြုံးနရုံးအြွဲမျောုံးအနြေါ်လည်ုံး 

သက်နရောက်မှုရှှိသည်။ ရှိုဟငဂ်ျောအကူအညီနြုံးနရုံးဝနထ်မ်ုံးမျောုံး ခရီုံးသွောုံးလောရနန်ငှ  ်လုြ်ငနု်ံးမျောုံး 

လုြ်နဆောငရ်နအ်ေွက် ၄ငု်ံးေှို  အေွက်လည်ုံး NVC ကဒေ်စ်ခုကှိုငန်ဆောငထ်ောုံးရန ်လှိုအြ်သည်ဟု 

အစှိုုံးရကသေ်မှေ်ထောုံးသည်။  

  

Fortify Rights သည် လူသောုံးပခငု်ံးစောနောနထောက်ထောုံးမှုဆှိုငရ်ောအကူအညီနြုံးနရုံးအြွဲွေ့အစည်ုံး  

၅ ြွဲွေ့ နငှ အ်ထက်ထံမှ ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးအောုံး NVC ကဒက်ှိုလက်ခံရန ်၂၀၁၆ နငှ  ်၂၀၁၉  ခုနစ်ှအ ကောုံး 

မည်သှို  အေငု်ံးအကျြ်နစခှိုငု်ံးခဲ သည်ကှို မှေ်ေမ်ုံးေငခ်ဲ သည်။ 

  

“ကျွနန်ေေ်ာေှို   ပမနမ်ောနှိငုင်ဆံှိုငရ်ော ဒါရှိုက်ေောကနပြောေယ်။ ‘ခရီုံးသွောုံးလောခွင မ်ရှှိဘဲ ကျွနန်ေေ်ာေှို   

အြွဲွေ့အစည်ုံးနဲ  ခငဗ်ျောုံးဘယ်လှိုဆက်အလုြ်လုြ်မလဲ’ ေဲ ။ ကျွနန်ေော ်ရဲ  ေောဝနန်ေွထမ်ုံးနဆောငြ်ှို   

အေွက် NVC ကဒယူ်ထောုံးေော ြှိုနကောငု်ံးေယ်လှို   အ ကံနြုံးေယ်” ဟု ရခှိုငပ်ြည်နယ်နပမောက်ြှိုငု်ံးရှှိ 

ရှိုဟငဂ်ျောအကူအညီနြုံးနရုံး ၀နထ်မ်ုံးေစ်ဦုံးမှ Fortify Rights သှို  နပြော ကောုံးသည်။ “(နအဂျငစီ်) က 

နပြောေယ်။ အဲ လှိုမှမလုြ်ရင ်နနောက်နစ်ှကျရင ်ကျွနန်ေော ်ကှို သူေှို  ထြ်မငေှာုံးနှိငုဘ်ူုံးလှို  ။ ကျွနန်ေော ် 

အလုြ်လုံပခံုုနရုံးအေွက် စပြီုံးစဉ်ုံးစောုံးလောခဲ ရေယ်။ ရှိုုံးရှို ုံးသောုံးသောုံးနပြောရရင ်NVC ကှိုကျွနန်ေေ်ာ 

ယူခဲ ရေယ်။” 

  

ရခှိုငပ်ြည်နယ်နပမောက်ြှိုငု်ံးရှှိ ရှိုဟငဂ်ျောနငှ  ်နှိငုင်ပံခောုံးအကူအညီနြုံးနရုံးဝနထ်မ်ုံးမျောုံးထဲမှ ရှိုဟငဂ်ျော 

၀နထ်မ်ုံးမျောုံးသည် ၄ငု်ံးေှို  ၏အြွဲွေ့အစည်ုံးနငှ  ်လုြ်ငနု်ံးခွင်မျောုံးေွင ်ရှိုဟငဂ်ျောဟု ထုေ်နြေ်ာနပြောဆှိုမှု 

မပြြုနှိငုန် ကောငု်ံး Fortify Rights သှို  နပြောပြခဲ သည်။ 

 



“ကျွနန်ေော ်ရဲ  လုြ်ငနု်ံးခွငမှ်ော ကျွနန်ေေ်ာဟော ရှိုဟငဂ်ျောေစ်ဦုံးြါလှို   မနပြောပြနှိငုခ်ဲ ဘူုံး” ဟု အသက် 

၃၇ နစ်ှအရွယ်ရှှိ ရှိုဟငဂ်ျောေစ်ဦုံးမှ Fortify Rights သှို  နပြောသည်။ “အစည်ုံးအအနဝုံးနေွမှော 

ဒါမှမဟုေ် ကျွနန်ေေ်ာနဲ  အလုြ်ေူေူလုြ်နနသူနေွကှို ဒအီန ကောငု်ံး မနပြောပြနှိငုဘ်ူုံး” 

 

ရခှိုငပ်ြည်နယ်နပမောက်ြှိုငု်ံးရှှိ လူသောုံးချငု်ံးစောနောမှုအနထောက်အကူပြြုနရုံးအြွဲွေ့မျောုံးေွင ်ေောဝနထ်မ်ုံး 

နဆောငန်နသည ် လက်ရှှိအကကီုံးေနု်ံးဝနထ်မ်ုံးမျောုံးမှောလည်ုံး လက်ရှှိအနနအထောုံးေွင ်

“နရငံနုှုေ်ြှိေ်နနရသည ် အနလ အထ” နငှ  ်“မှိမှိဘောသော ေှိုုံးေှိုုံးေှိေ်ေှိေ်နနရသည ်  

ြါေ်ဝန်ုံးကျင”် အန ကောငု်ံး နပြောပြခဲ သည်။  

  

“ရခှိုငပ်ြည်နယ်နပမောက်ြှိုငု်ံးအနပခအနနက အရမ်ုံးကှိုခက်ခဲေယ်။ ဒါနြမဲ  ‘ရှိုဟငဂ်ျော’ 

ဆှိုေဲ စကောုံးလုံုံးကှို လုြ်ငနု်ံးခွငမှ်ော သံုုံးခွင မ်ရှှိေော ဒါမှမဟုေ် ရှိုဟငဂ်ျော အကူအညီနြုံးနရုံး 

၀နထ်မ်ုံးနေွကှို NVC ကှိုလက်ခံလောနအောင ်လုြ်ေောကနေော  မျှေေဲ အန ကောငု်ံးမရှှိဘူုံး။ 

အန ကောငု်ံးပြချက်မရှှိဘူုံး။” ဟု Matthew Smith ကနပြောသည်။ အကူအညီနြုံးနရုံးအြွဲွေ့ 

နေွဟော ရခှိုငပ်ြည်နယ်နပမောက်ြှိုငု်ံးကှိစစကှို အနပြထုေ်ရောမှော ေစှိေ်ေနဒသြါ၀ငန်နေယ်။  

အဲ ေောကှိုအစှိုုံးရက သူေှို  အလုြ်ကှို ကျင ဝ်ေ်နဲ  အညီလုြ်ကှိုငြ်ှို   မပြစ်နှိငုန်အောင ်လုြ်နနေယ်။ 

ကှိုယ်ကျင သ်ှိကခောအရှှိဆံုုံးနခါငု်ံးနဆောငမ်ှုကှို အနရုံးနြေါ်လှိုအြ်နနပြီ” ဟုြုနပြောသည်။ 

  

“ရခှိုငပ်ြည်နယ်နပမောက်ြှိုငု်ံးရှှိ နှိငုင်ေံကောလူသောုံးချငု်ံးစောနောနထောက်ထောုံးမှုအကူအညီနြုံးနရုံး 

နအဂျငစီ်မျောုံးအနနပြင  ်ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံး၏အခွင အ်နရုံးကှိုကောကွယ်ရန၊် NVC လုြ်ငနု်ံးစဉ်ကှို  

ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးက နရှောငရ်ှောုံးနှိငုန်စရန၊် ထှိုလုြ်ငနု်ံးစဉ်ေွငြ်ါ၀ငရ်န ်၄ငု်ံးေှို  ကနရွုံးချယ်ခဲ ရလျှငလ်ည်ုံး  

လက်ေုံ  ပြနမ်ည်ကှိုန ကောက်ရွံ ွေ့ ပခငု်ံး သှို  မဟုေ် အခွင အ်လမ်ုံးမျောုံးဆံုုံးရှု ံုံးပခငု်ံးေှို   မြါရှှိနစရဘဲ NVC   

လုြ်ငနု်ံးစဉ်အနြေါ်ေွင ်“အောုံးလုံုံးသနဘောေူညီနသော အနပခအနနေစ်ရြ်” နငှ  ်

“လူ  အခွင အ်နရုံးကှိုအနလုံးထောုံးနသော ြူုံးနြါငု်ံးလုြ်ဆောငမ်ှုေစ်ရြ်” ကှိုြနေီ်ုံးသင သ်ည်။  

  

အစီရငခ်ံစောသစ်ေွင ်ပမနမ်ောနှိငုင်ကံလုြ်နဆောငန်နနသော NVC လုြ်ငနု်ံးစဉ်နငှ  ်ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံး၏ 

နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွင က်ှို ပငငု်ံးြယ်ပခငု်ံးသည် ပမနမ်ောနှိငုင်ကံလှိုက်နောရမည ် နှိငုင်ေံကောဥြနဒေောဝန် 

၀ေတ ရောုံးမျောုံးပြစ်နသော နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွင ၊် ခွဲပခောုံးဆက်ဆံမှုမရှှိနရုံး၊ နှှိြ်စက်ညှဉ်ုံးြမ်ုံးမှုမျောုံး 

မပြြုလုြ်နစရန ်အကောအကွယ်နြုံးနရုံး၊ လွေ်လြ်စွောလှုြ်ရှောုံးသွောုံးလောခွင န်ငှ လုံ်နလောက်နသော 

နနထှိုငမ်ှုအဆင အ်ေနု်ံးနြုံးနရုံး အစရှှိသည်ေှို  နငှ ်ဆန  က်ျငလ်ျှက်ရှှိန ကောငု်ံး  

မှေ်ေမ်ုံးပြြုစုထောုံးသည်။  

 

အစီရငခ်ံစောေွငြ်ါ၀ငသ်ည ် သက်နသအနထောက်အထောုံးက ၁၉ ၈၂ ခုနစ်ှ နှိငုင်သံောုံးဥြနဒသည် 



လူသောုံးမျှိြုုံးနယ်ွစုအနြေါ်ကျ ုံးလွနန်သော ရောဇဝေ်မှုမျောုံးပြစ် ကနသော နှှိြ်စက်ညှဉ်ုံးြန်ုံးပခငု်ံးနငှ ် 

နနရြ်ပြနြ်ှို  ပခငု်ံးအပြင ်နှိငုင်ေံကောဥြနဒကေောုံးပမစ်ထောုံးနသော လူမျှိြုုံးေုန်ုံးသေ်ပြေ်မှုြုံစံ  

နစ်ှမျှိြုုံးကှို NVC လုြ်ငနု်ံးစဉ်နငှ  ်ြေ်သက်မှုရှှိသည်မရှှိသည်၊ ရှှိလျှငလ်ည်ုံး မည်သှို  မည်ြုံ 

ြေ်သက်သည်စသည ်ကှိစစရြ်မျောုံးကှို နဆွုံးနနုွံးထောုံးြါသည်။ ထှိုလူမျှိြုုံးေုနု်ံးသေ်ပြေ်မှုြုံစံ 

နစ်ှမျှိြုုံးကှိုနြေ်ာပြရမည်ဆှိုြါက ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးကှို ပြငု်ံးထနသ်ည ်စှိေ်ြှိုငု်ံးဆှိုငရ်ောထှိခှိုက်မှုပြစ်နစပခငု်ံး  

နငှ  ်ရှိုဟငဂ်ျောလူမျှိြုုံးစုေှို  ၏ နနထှိုငမ်ှုအနပခအနန အောုံးလုံုံးကှိုနသေ်ာလည်ုံးနကောငု်ံး၊ ေစှိေ်ေြှိုငု်ံး 

ကှိုနသေ်ာလည်ုံးနကောငု်ံး ရုြ်ြှိုငု်ံးဆှိုငရ်ောြျက်စီုံးမှုမျောုံးပြစ်နြေါ်နအောင ်ေမငရ်ည်ရွယ်ကော 

ြျက်ဆီုံးပခငု်ံး 

ေှို  ပြစ်သည်။ 

   

ကုလသမဂဂလုံပခံုုနရုံးနကောငစီ်သည် ပမနမ်ောနှိငုင်၏ံအနပခအနနကှို နှိငုင်ေံကောရောဇဝေ်ခံုရံု ုံးသှို   

လွှဲနပြောငု်ံးနြုံးသင သ်ည်။ သှိုြု ွေ့မဟုေ်ြါကလည်ုံး ရခှိုငပ်ြည်နယ်၊ကချငပ်ြည်နယ်နငှ  ်

ရှမ်ုံးပြည်နယ်မျောုံးေွင ်ပြစ်ြွောုံးနနရနသော ရောဇဝေ်မှုမျောုံးအြါအဝင ်ရက်စက် ကမ်ုံး ကြုေ်သည ် 

ရောဇဝေ်မှုမျောုံးကှို အစအဆံုုံးစုံစမ်ုံးစစ်နဆုံးပြီုံး အနရုံးယူမည ် သီုံးပခောုံးရောဇဝေ်ခံုရံု ုံးေစ်ခုကှို 

ြနေီ်ုံးသင ြ်ါသည်။ 

  

ဤအစီရငခ်ံစောက “NVC လုြ်ငနု်ံးစဉ်သည် အစှိုုံးရကနပြောခဲ သည ်အေှိုငု်ံး ရခှိုငပ်ြည်နယ်၏  

ပြဿနောကှိုနပြရှငု်ံးပခငု်ံးမဟုေ်ဘဲ ထှိုပြဿနောထဲေွင ်အနပခခံကျနသောအန ကောငု်ံးေရောုံးေစ်ခု 

အပြစ်ြါ၀ငန်နသည်ဟု သုနေသနနေွွေ့ ရှှိချက်မျောုံးက သက်နသပြနနန ကောငု်ံး” 

ညွှနု်ံးဆှိုထောုံးြါသည်။ 

 

Fortify Rights အနနနငှ  ်ပမနမ်ောအစှိုုံးရသည် နှိငုင်ေံကောအကူအညီပြင  ်ပမနမ်ော၊ ဘဂဂလောုံးနဒ ရှ်နငှ  ် 

အနဝုံးနရောက်ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံးနငှ အ်ေူ ပမနဆ်နသ်ည ် အုြ်ချြုြ်နရုံးဆှိုငရ်ောလုြ်ငနု်ံးစဉ်ေစ်ရြ်အောုံး 

နြေ်ာနဆောငပ်ြီုံး ထှိုလုြ်ငနု်ံးစဉ်မှေဆင  ်ရှိုဟငဂ်ျောမျောုံး၏ နှိငုင်သံောုံးအခွင အ်နရုံးမျောုံးကှို အပြည ်အဝ 

သောေူညီမျှရြှိုငခ်ွင က်ှိုပြနန်ြုံးနှိငုန်ရုံးအေွက် လုြ်နဆောငရ်နအ် ကံပြြုထောုံးြါသည်။ 

 

အစှိုုံးရသည် NVC ကဒမ်ျောုံး၊ မှေ်ြုံေငက်ဒမ်ျောုံး၊ အပြ နရောငက်ဒမ်ျောုံး၊ အှိမ်နထောငစု်ဇယောုံးမျောုံးနငှ  ် 

ယခငက်အစှိုုံးရကထုေ်နြုံးဘူုံးနသော စောရွက်စောေမ်ုံးမျောုံး၊ ကုလသမဂဂက ထုေ်နြုံးထောုံးနသော  

စောရွက်စောေမ်ုံးမျောုံး အစရှှိသည ် စောရွက်စောေမ်ုံးအနထောက်အထောုံးအောုံးလုံုံးအပြင၊် ကျမ်ုံးကျှိမ်ပခငု်ံး 

ကဲ သှို  နသော ပြငြ်သက်နသအနထောက်အထောုံးမျောုံးကှိုြါ နှိငုင်သံောုံးအပြစ်နလျှောက်ထောုံးနသော 

နလျှောက်လွှောမျောုံးကှို အနထောက်အကူပြြုနှိငုရ်န ်လက်ခံနြုံးသင သ်ည်။ 

  



အစှိုုံးရသည် NVC လုြ်ငနု်ံးစဉ်ကှို ြျက်သှိမ်ုံးပြီုံး၊ ၁၉ ၈၂ နှိငုင်သံောုံးဥြနဒကှို ြျက်သှိမ်ုံးနြုံး 

သင သ်ည်။ သှို  မှသောလျှင ်နှိငုင်နံေေ်ာက နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွုငွ က်ှို သံုုံးမျှိြုုံးအစောုံး ေစ်မျှိြုုံးေည်ုံး 

သေ်မှေ်နြုံးနှိငုမ်ည်ပြစ်ပြီုံး၊ ဥြနဒက ေှိုငု်ံးရငု်ံးသောုံးအုြ်စုနြေါ်အနပခခံကော နှိငုင်သံောုံးပြစ်ခွင  ်

နြုံးပခငု်ံးကှို ြယ်ြျက်နှိငုမ်ည်ပြစ်သည် ဟု Fortify Rights က နပြော ကောုံးထောုံးြါသည်။ 


