
မြနြ်ာန ိုငင်။ံ အကျဉ်းချဖြ််းဆ ်းထာ်းသ ာ ရခ ိုင(်အာရကန)် သကျာင််း ာ်းသခေါင််းသဆာငန်စ်ှသ ာက်က ို 

လွှတ်သ ်းရန။် 

အငတ်ာနက်  တ်  ြ််းြှု ရို ်  ြ််းသ ်း ေါ။ လွတ်လ ်စွာထိုတ်သဖာ်သမ ာဆ ိုခွင က် ို ကာကွ ် ေါ။  

 

(ဇူလ ိုင ် ၃၀ရက်၊ ၂၀၂၀ခိုနစ် ရနက်ိုန)် - ရခ ိုငမ် ည်န ်နငှ  ် ချင််းမ ည်န ်တ ို  တွင ် အငတ်ာနက် 

ကန   ်တ်ြှုြျာ်းနငှ  ်  တ် က်၍ဆနဒမ ကကသ ာ ရနက်ိုန်တကက  ိုလ် ရခ ိုငသ်ကျာင််း ာ်းြျာ်း ြဂ္ဂ၏ 

သခေါင််းသဆာငန်စ်ှဦ်းမဖစ် ူ က ိုမြတ်ဟ န််းထွန််းနငှ  ် က ိုသကျာ်လင််းတ ို  က ို မြန်ြာအာဏာ  ိုငြ်ျာ်းက 

အကျဉ်းချ ဖြ််းဆ ်းထာ်းမခင််းြှ အမြနဆ်ံို်းလွှတ်သ ်း င  ်ည် ဟို သဖာ်တ ဖ ိုင််းရ ိုက်ြှဆ ို ည်။ ဇူလ ိုငလ် 

၂၃ ရက်သန  တွင ် ဆနဒမ ြှုက ို ကက ြိုတငအ်  ြသ ်းမခင််းနငှ  ်  တ် က်၍ ကြာရွတ်မြ ြို ြို့န ်တရာ်းရံို်းြှ 

၎င််းတ ို  နစ်ှဦ်းက ို သထာငဒ်ဏတ်စ်လစ ကျခံသစခ  မခင််းမဖစ် ည်။  

 

“မြနြ်ာန ိုငင်ြှံာ လွတ်လ ်စွာထိုတ်သဖာ်သမ ာဆ ိုခွင က် ို ဖ နှ  ်ထ န််းချြို ်ထာ်းမခင််းသတွ ရ ်က ို ရ ်ရ ေါ 

ြ ်။ သေဖန ်ူသတွန   လူ  အခွင အ်သရ်းကာကွ ် ူသတွက ို အစ ို်းရက သထာင ်ွင််းအကျဉ်းချြှုသတွ 

မ ြိုလို ်တာဟာဖ နှ  ်ြှု၊ အလွ  ံို်းစာ်းမ ြိုြှု ံိုစံြျာ်းစွာသတွထ ြှာြှ တစ်စ တ်တစ်  ိုင််းအသနန    ေါေငသ်နတ   

 ံိုစံတစ်ခိုမဖစ် ေါတ ်။” ဟို သဖာ်တ ဖ ိုင််းရ ိုက်၏ အြှုသဆာငအ်ရာရှ ချြို ် ြက် ရူ်းစြစ်ြှ ဆ ို ည်။ 

က ိုမြတ်ဟ န််းထွန််း၊ ၂၃ နစ်ှ နငှ  ် က ိုသကျာ်လင််း၊ ၂၂ နစ်ှတ ို   ည်  ခိုလက်ရှ  

အင််းစ နအ်ကျဉ်းသထာငတွ်င ်သထာငက်ျခံသနရမခင််းမဖစ် ည်။ 

 

သဖသဖာ်ရ လ ၂၃ ရက်သန  တွင ် ရနက်ိုနတ်ကက  ိုလ်ရခ ိုငသ်ကျာင််း ာ်းြျာ်း ြဂ္ဂ၊ ဗြာန ိုငင်လံံို်းဆ ိုငရ်ာ 

သကျာင််း ာ်းြျာ်း ြဂ္ဂအဖွ ြို့ချြို ်နငှ  ် ရနက်ိုနတ်ကက  ိုလ် သ ာဂ္သဗဒသကျာင််း ာ်းြျာ်း ြဂ္ဂတ ို  ြှ 

ရနက်ိုန၊် လှည််းတြ််းလြ််းဆံိုသနရာတွင ် ဆနဒမ  ွ တစ်ခိုမ ြိုလို ်ခ   ည်။ ရခ ိုငန်ငှ  ် ချင််းမ ည်န ် 

တစ်ချ ြို ြို့တွင ် အငတ်ာနက်  တ်ဆ ို  ြှုြျာ်း ချက်ချင််းရို ်  ြ််းသ ်းသရ်းနငှ  ်  ူ်း  ်းသတာငရ်ှ  ြူလတန််း 

သကျာင််းတစ်ခိုက ို သဖသဖာ်ေေါရ လ ၁၃ ရက်သန  ကအသမြာက်မဖင  ်စ်ခတ်မ  ်း သကျာင််း ာ်း ၂၁သ ာက် 

ထ ခ ိုက်ဒဏရ်ာ ရရှ သစမခင််း လို ်ရ ်အတွက် တာေနရ်ှ  ူအာ်း ဖြ််းဆ ်းသ ်းသရ်းနငှ  ်  န ိုငင်တံကာ 

 တင််းြ ဒ  ာြျာ်းအာ်း ရခ ိုငမ် ည်န ်၏  ဋ  ကခမဖစ် ွာ်းရာသနရာသဒ ြျာ်းက ို ေငသ်ရာက်ခွင  ်

သ ်းသရ်း အချက်ြျာ်းက ို ဆနဒမ  ူြျာ်းကသတာင််းဆ ိုခ  ကက ည်။  

 

သဖသဖာ်ေေါရ လ ၂၃ ရက်သန  တွင ်ကြာရွတ်မြ ြို ြို့န ်ရ အရာရှ ချြို ် ဦ်း  န််းဟနြှ် က ိုမြတ်ဟ န််းထွန််းနငှ ် 

က ိုသကျာ်လင််းတ ို  အ ေါအေင ် သကျာင််း ာ်း ၉ ဦ်းက ိုတရာ်းစွ ဆ ိုြှုြျာ်းမ ြိုလို ်ခ   ည်။ 

အမခာ်းသကျာင််း ာ်း ၇ သ ာက်ြှာ ြနငှ််းနို (၂၁နစ်ှ)၊ ြသအ်းမြတ်ြွနသ်ကျာ် (၂၀နစ်ှ)၊ 

က ိုသနာငထ်က်သအာင ် (၂၃နစ်ှ)၊ က ိုသအာငမ် ည ်စံိုမဖ ြို်း (၂၀နစ်ှ)၊ က ိုသဇာ်ထက်န ိုင ် (၂၂နစ်ှ)၊ က ို ိုတစ ို်း 

(၂၁နစ်ှ) နငှ  ် က ို က်တငသ်အာင ် (၂၃နစ်ှ) တ ို  မဖစ်ကက ည်။ အဆ ို ေါ ဆနဒမ သကျာင််း ာ်း ၇ ဦ်းက ို 



မင ြ််းချြ််းစွာစိုသေ်းခွင န်ငှ စ် တန််းလှည ်လည်ခွင  ် (မင ြ််းစိုစည််း) ဥ သဒ အ  ိုင််း ၄  ေါ ဆနဒမ  ွ ြမ ြိုလို ်ြ  

အစ ို်းရက ိုကက ြိုတငအ်သကကာင််းကကာ်းရန ် အချက်ချ ြို်းသဖာက်ြှုမဖင  ် အာဏာ  ိုငြ်ျာ်းြှ တရာ်းစွ ဆ ိုခ  မခင််း 

မဖစ် ည်။ ြတ်လ ၂၅ ရက်သန  တွင ်  ဆနဒမ သကျာင််း ာ်း ၇ ဦ်းက ို ကြာရွတ်မြ ြို ြို့န ်တရာ်းရံို်းြှ 

သထာငဒ်ဏန်ငှ  ်အလို ်ကကြ််းမ စ်ဒဏတ်စ်လက ို ချြှတ်ခ   ည်။  

 

မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရအသနနငှ  ်  ခိုဖြ််းဆ ်းအကျဉ်းချထာ်း ည ် သကျာင််း ာ်းက ို်းဦ်း၊ လက်ရှ  

အကျဉ်းကျခံသနရ ည ် န ိုငင်သံရ်းအကျဉ်း ြာ်းြျာ်းနငှ  ်  ခငက်အကျဉ်းချခ  ရ ည ် န ိုငင်သံရ်း 

အကျဉ်း ြာ်းြျာ်းက ို သငသွကက်းအာ်းမဖင မ်ဖစ်သစ၊ အသမခာ်းနည််းလြ််းမဖင မ်ဖစ်သစ မ နလ်ည်ကိုစာ်း 

သထာက် ံ  င  ်ည်။  

 

မင ြ််းချြ််းစွာစိုသေ်းခွင န်ငှ  ် စ တန််းလှည ်လည်ခွင ဥ် သဒအရ လူစိုလူသေ်းမ ြိုလို ်မခင််းက ို ကက ြိုတင ်

အသကကာင််းြကကာ်းမခင််းြရှ  ေါက သထာငဒ်ဏ ်၃ လအထ  (  ို  ြဟိုတ်) မြနြ်ာကျ ် ၃၀၀၀၀ (၁၉.၅၀ 

သဒေါ်လာ) အထ  မ စ်ဒဏသ် ်းခွင ရ်ှ  ည်။ 

 

က ိုမြတ်ဟ န််းထွန််း ည် ရနက်ိုနတ်ကက  ိုလ် ရခ ိုငသ်ကျာင််း ာ်းြျာ်း ြဂ္ဂ၏ အသထွသထွ 

အတွင််းသရ်းြ ်းမဖစ်မ  ်း၊ က ိုသကျာ်လင််း ည်  ြဂ္ဂ၏ သမ ာသရ်းဆ ိုခွင ရ်ှ  ူ က ို ်စာ်းလှ ်သဟာင််း 

တစ်ဦ်း မဖစ် ည်။  

 

အ ံ(လူ  အခွင အ်သရ်းလှု ်ရှာ်းြှုအဖွ ြို့)၏  ူ်းတွ တည်သထာင ်ူ၊ လက်ရှ အြှုသဆာငအ်ရာရှ နငှ  ်

ကဗျာဆရာတစ်ဦ်းမဖစ် ူ သြာငသ်ဆာင််းခ ည်လည််း ရခ ိုငမ် ည်န ်တွင ် အငတ်ာနက်မဖတ် 

သတာက်ထာ်းမခင််းက ို ဆနဒမ မခင််းနငှ  ်တ် တ်၍ တရာ်းစွ ဆ ိုြှုြျာ်းက ိုရငဆ် ိုငသ်နရ ည်။ 

သကျာက်တံတာ်းမြ ြို ြို့န ် တရာ်းရံို်းတွင ် က ဂ္ိုတ်လ ၆ ရက်သန  တွင ် တရာ်းကကာ်းနာြှုရံို ်းချ န််းြျာ်းက ို 

ဆက်လက်မ ြိုလို ် ွာ်းြည်မဖစ် ည်။  

 

“အစ ို်းရက လူ  အခွင အ်သရ်းကာကွ ် ူသတွန   လူ  အခွင အ်သရ်းတက်ကကလှု ်ရှာ်း ူသတွက ို ရခ ိုင ်

မ ည်န ်က စစန    တ် က်မ  ်းသတာ  ရနက်ိုနြှ်ာ ဆနဒမ ခ  ရင ် သထာငခ်ျအသရ်း ူဖ ို   မခ ြ််းသမခာက် 

သနတာဟာ လွတ်လ ်စွာထိုတ်သဖာ်သမ ာဆ ိုခွင  ်လူ  အခွင ်အသရ်းက ို ချ ြို်းသဖာက်သနတာ   မဖစ်တ ်” ဟို 

သြာငသ်ဆာင််းခြှ သမ ာ ည်။  

 

ထ ်ြံ၍ ဇွနလ် ၂၁ ရက်သန  ၊ ရခ ိုငမ် ည်န ်၊ သကျာက်မဖြူမြ ြို ြို့န ်တွင ် ရခ ိုငအ်ြျ ြို်း ာ်း ေါတ  

လူင ်သရ်းရာသကာ်ြတ နငှ  ် သကာ်ရ ်ချ ြိုင််း န ူ်းဂ္ျနန်သရ်းရှင််း လူင ်အဖွ ြို့တွင ်ေါေင ်ည  ်

လူ  အခွင အ်သရ်းကာကွ ် ူ ရခ ိုင ်(အာရကန)် တ ိုင််းရင််း ာ်း က ိုြင််းဇသအာင ်(၃၂နစ်ှ) နငှ  ်က ိုသနစ ို်းခ ိုင ်

(၃၁နစ်ှ) တ ို  အာ်း  “အငတ်ာနက်  တ်ဆ ို  ြှုရ ်” စာ ာ်း ေါ ည ် တ ရှ ်က ိုေတ်ဆင ် ထာ်းသ ာ 



ဓာက် ံိုြျာ်းက ို အငတ်ာနက်သ ေါ်တွငတ်ငမ်ခင််းနငှ  ်တ် က်၍ ရ အရာရှ တစ်ဦ်းြှ တရာ်းစွ ဆ ိုြှုြျာ်း 

မ ြိုလို ်ထာ်း ည်။ အဆ ို ေါတရာ်းစွ ဆ ိုြှုနငှ  ်တ် က်၍တရာ်းရံို်းချ န််းြျာ်းက ို ဇူလ ိုငလ် ၁၃ ရက်သန  ၊ 

သကျာက်မဖြူမြ ြို ြို့န ် တရာ်းရံို်းတွငစ်တငမ် ြိုလို ်ခ  မ  ်း၊ စက်တင ်ာလကိုနအ်ထ  ရံို်းချ န််းြျာ်း 

ဆက်လက်မ ြိုလို ် ွာ်းြည်ဟို ခန  ်ြှန််းရ ည်။  

 

အငတ်ာနက်က ို  ာ  ကန   ်တ်ထာ်းမခင််း ာမဖစ်မ  ်း ထ ို  ို  ကန   ်တ်ထာ်းမခင််းြှာ  အသေ်းထ န််း 

သမြမြြို ်ြ ိုင််းြျာ်းက ို အာရကနစ်စ်တ ် (သအသအ)ြှ သဖာက်ခွ မခင််းက ို ကက ြိုတင ် ကာကွ ် ည ် 

အသနနငှ မ် ြိုလို ်မခင််းမဖစ် ည်ဟို မြနြ်ာအစ ို်းရြှဆ ို ည်။ အငတ်ာနက် ကန   ်တ်ခံ 

သနရာသဒ ြျာ်းတွင ် အရ ် ာ်း တစ် န််းခန  သ်နထ ိုငလ်ျှက်ရှ မ  ်း၊ အငတ်ာနက်မဖတ်သတာက်ြှု ည် 

ကြဘာသ ေါ်တွငအ်ရှည်ကကာဆံို်းသ ာအငတ်ာနက်မဖတ်သတာက်ြှုမဖစ် ည်။   

 

ဇနန်ေေါရ လ ၂၃ ရက်သန  တွင ်  သဟ (ဂ်္)မြ ြို ြို့ ရှ  န ိုငင်တံကာတရာ်းရံို်း (အ ိုငစ် သဂ္ျ)ြှ လူြျ ြို်းတိုန််း 

 တ်မဖတ်ြှုဆ ိုငရ်ာ က်သ ြျာ်းက ို ထ န််း  ြ််းထာ်းရှ သ ်းသရ်းနငှ  ် ရ ိုဟငဂ်္ျာလူြျ ြို်းတ ို  ၏ 

အခွင အ်သရ်းြျာ်းက ို ကာကွ ်သ ်းန ိုငရ်န ် ကကာ်းမဖတ်အစ အြံြျာ်းချထာ်းသရ်းတ ို  က ို လူြျ ြို်းတံို်း 

 တ်မဖတ်မခင််းနငှ  ်  တ် က်၍ မြနြ်ာန ိုငင်အံသ ေါ် ဆက်လက်လို ်သဆာငလ်ျှက်ရှ သ ာ 

တရာ်းစွ ဆ ိုထာ်းထာ်းြှုနငှ  ်ဆက်စ ်ကာ အြ န  ခ်ျြှတ်ထာ်းမ  ်းမဖစ် ည်။  

 

ရခ ိုငမ် ည်န ်တွင ် ြွတ်စလငလူ်ြျ ြို်းြျာ်းက ို မြနြ်ာစစ်တ ်ြှ တ်မဖတ်မ  ်း သမြမြ ြို ်ထာ်းခ   ည ် 

အစိုလ ိုက်၊ အမ ံြိုလ ိုက်သမြမြြို ် ခ္ျြိုင််းြျာ်းရှ  ည ် က်သ က ိုသဖာ်မ ြည်ဟို သအသအြှ အွနလ် ိုင််း 

 တင််းထိုတ်မ နခ်ျက်တစ်ခိုတွင ်သဖသဖာ်ေေါရ လ ၃ ရက်သန  ကသဖာ်မ ခ   ည်။  

 

“ရခ ိုငမ် ည်န ်န   တ် က်မ  ်းသတာ  မြနြ်ာကဖံို်းကွ ်ထာ်းတာသတွရှ တ ်ဆ ိုတာ အထငအ်ရှာ်း ေါ  ။ 

ဒ လ ိုဖြ််းဆ ်းြှု၊ ချြို ်သနာှငထ်ာ်းြှုသတွဟာ အငတ်ာနက်မဖတ်သတာက်ခံရတ  က စစလ ို   တရာ်းြျှတြှု 

ြရှ  ေါ ူ်း”ဟို ြက် ရူ်းစြစ်က သမ ာ ည်။ 

 

  ိုြ ို  န ိုငရ်န ်သအာက် ေါ ူတ ို  ထံဆက် ွ ်န ိုင ်ေါ ည်။ 

 

နစ်က ဒ ိုင််းြွန််း၊ မြန်ြာန ိုငင်လူံ  အခွင အ်သရ်းဆ ိုငရ်ာကျွြ််းကျင ်ူ (သဖာ်တ ဖ ိုင််းရ ိုက်) 

+95 0 99 7568 3114 ( မြနြ်ာ ) ( မြနြ်ာ ာ ာ၊ အဂ္ဂလ  ် ာ ာ) 

အ ်းသြ်း။ Nickey.Diamond@FortifyRights.org  

တွစ်တာ။ @NickeyMdy, @FortifyRights 

 

ြက် ရူ်းစြစ်၊ အြှုသဆာငအ်ရာရှ ချြို ်၊သဖာ်တ ဖ ိုင််းရ ိုက် 



+66 85 028 0044 (  ို်းဒ ာ်း WhatsApp) 

+1 202 503 8032  ူအက်(စ) 

အ ်းသြ်း: Matthew.Smith@FortifyRights.org 

တွစ်တာ: @MatthewFSmith, @FortifyRights 

 
 
 


