
အာဆယံီ - မြန်ြာအာဏာသြိ််းစစ်အပ်ုစုအပပေါ် လက်နကက်ုန်သယ်ွခွင  ် တာ်းမြစ်ြှု (Arms Embargo) ကို 

ပ ာက်ခံအာ်းပပ်းရန်လိုအပ် 

“အနစ်ှခ ျုပ်အစီရငခ်ံစာ” အသစ်သည် မြနြ်ာန ိုငင် ံကရငန်မီပည်နယရှ်  စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား၊ အရပ်သာျားမ  ျားအပပေါ် ဆက်လက် 

တ ိုက်ခ ိုက်ပနြှုြ ာက ို အပသျားစ တ်ပ ာ်မပထာျားပါသည်။ 

(၁၅ ပ ပ ာ်ဝါရီ ၂၀၂၂ ဘန်ပကာက်) - မြနြ်ာစစ်တပ်သည် ကရငန်မီပည်နယ်ရှ  စစ်ရာဇဝတ်ြှုပမြာက်န ိုငသ်ည  ်

လိုပ်ရပ်ြ ာျားက  ျားလွနလ် က် အရပ်သာျားမပည်သူြ ာျားက ို အစိုလ ိုက်အမပံျုလ ိုက်သတ်မခငျ်ား၊ လူသာျားဒ ိုငျ်ားကာအမ စ် 

အသံိုျားမပျုမခငျ်ားြ ာျားနငှ  ်အမခာျားရက်စက်ယိုတ်ြာြှုြ ာျား လိုပ်ပဆာငလ် က်ရှ ပ ကာငျ်ား Fortify Rights က ယပန  ထိုတ ်

အစီရငခ်ံစာသစ်တွငဆ် ိုထာျားသည်။ Fortify Rights အပရှှေ့ပတာငအ်ာရှန ိုငင်ြံ ာျားအသငျ်ား၏ 

အ ွ ှေ့ဝငန် ိုငင်ြံ ာျားအပနမ င  ် မြနြ်ာ အာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပ်စိုအာျား လက်နက်နငှ  ် နစှ်လြ်ျားသွာျားနည်ျားပညာ (Dual Use 

Technology) ပရာငျ်ားခ မခင်ျားက ို တာျားမြစ်ရန ်UN လံိုမခံျုပရျားပကာငစ်ီြှ ခ ြှတ်သည ် ကြ္ာ လက်နက်ကိုနသွ်ယ်ခွင ် 

တာျားမြစ်ြ န   ်(Global Arms Embargo) က ို အာျားပပျားပထာက်ခံသင ပ် ကာငျ်ား အ ကံပပျားထာျားပါသည်။  

အာဆီယံန ိုငင်မံခာျားပရျားဝနက်ကီျားြ ာျားသည် ယခိုလ မည့်် ဗိုဒဓဟူျားပန   နစှ်ပတ်လည်အစည်အပဝျားတွင ် ပတွဆံိုဖ  ့်ရန ်

ရှ ပါသည်။ 

“မြနြ်ာအာဏာသ ြ်ျားအိုပစ်ိုဟာ ကြ္ာပ ျားကွက်က ဝယ်ယူထာျားတ   လက်နက်ပတွန   မပည်သူပတွက ို 

သတ်မ တ်ပနတာပါ။ ဒါပတွက ို ရပ်တန   ် ို  လ ိုလ ြ ်ြယ်”ဟို Fortify Rights ြှ Regional Director တစ်ဦျားမ စ်သူ 

Ismail Wolff က ဆ ိုသည်။ “မပည်သူ  အပပေါ်တ ိုက်ခ ိုက်တ  လိုပ်ရပ်ပတွန  ပတ်သက်လ ို   

မြနြ်ာ အာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပစ်ိုက ို မပနလ်ညဆ်ငမ်ခငန် ိုငပ်အာငလ်ိုပ်  ို  က မပတ်သာျားခ ိုငြ်ာတ   

အပရျားယူပဆာငရွ်က်ြှုပတွ လ ိုအပ်တယ်။ UN လံိုမခံျုပရျားပကာငစ်ီအပနန   မြနြ်ာစစ်တပ်အပပေါ် 

ကြ္ာ လက်နက်ကိုနသွ်ယ်ခွင တ်ာျားမြစ်ြ န  က် ို အပရျားပပေါ်ခ ြှတ်ပပီျားပတာ  အာဆီယံအပနန  လည်ျား 

ဒါက ိုအာျားပပျားပထာက်ခံြှ စနစ်က ပပီျား အသ သတ ထာျားပဆာငရွ်က်ရာ ပရာက်လ ြ ်ြယ်” ဟို ၎ငျ်ားက ဆ ိုသည်။  

“မြန်ြာနိငုင်၊ံ ကရငန်ီ(ကယာ်း)မပည်နယ်ရ ိ မြစ်ပပေါ်ဆ ဲစစ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာ်း - ပြလ ၂၀၂၁ ြ  ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂” ဟ  

အြည်ရှ  ၃၆ ြ က်နာှပါ အနစှ်ခ ျုပ်အစီရငခံ်စာသည် န ိုငင်အံနှံ   အာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပ်စိုမှ က  ျားလွနခ် ့်သည့်် 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျား၏ တစစ် တ်တစ်ဒေသက  သ  က  ယ်စ ျားပ ြုသည့်် မြနြ်ာ စစ်တပ်ြှ ကရငန်မီပည်နယ်ရှ  အရပ်သာျား 

၆၁ ပယာက်က ို သတ်မ တ်ခ  ြှုနငှ  ်ဆက်စပ်ပသာ အခ က်အလက်ြ ာျားက ိုလည်ျား ြှတ်တြ်ျားတငထ်ာျားပါသည်။  

အစီရငခံ်စာ၌ ၂၀၂၁ ဒဇီငဘ်ာ ၂၄ တွင ်  မြနြ်ာစစ်တပ်ြှ ကပလျားတစ်ပယာက်နငှ်  Save the Children တွင် 

လိုပ်က ိုငပ်နပသာ လူသာျားခ ငျ်ားစာနာပထာက်ထာျားပရျား လိုပ်သာျား ၂ ဦျားအပါအဝင ်အနည်ျားဆံိုျားအရပ်သာျားမပည်သူ ၄၀ 

က ို သတ်မ တ်ခ  သည ် ကရငန်ီမပည်နယ်  ရူဆ ိုပြ ျု ှေ့နယ်ရှ  ြ ိုဆ ိုရွာနာျား “ခရစ်စြတ်အကက ျု 

https://www.fortifyrights.org/downloads/Ongoing%20War%20Crimes%20in%20Karenni%20%28Kayah%29%20State%2C%20Myanmar%20-%20Fortify%20Rights%20Flash%20Report%20-%20MYA.pdf


အစိုလ ိုက်အမပံျုလ ိုက်လူသတ်ြှု” နငှ  ် ပတ်သက်သည ် ထပ်ပလာငျ်ားအပသျားစ တ်အခ က်အလက်ြ ာျားလည်ျား 

ပါဝငပ်ါသည။်  

 

ကရငန်ပီ ည်နယ်၊ ဖရူျားဆ  ့်မမ ြု ြို့နယ်၊ မ  ဆ  ရွ န ျား KNDF စစ်တ ်မ  ျားက ရ  က်ကူျားခ ့်သည့်် ခရစ်စမတ်အကက ြု အစ လ  က်အပ ံြုလ  က် လူသတ်မှုမှ 

မီျားဒလ ငပ်ခစ်တူျားဒနဒသ  က  ယ်ခန္ဓ အကကငျ်ားအက နန်္ငှ့် ်မီဒလ ငခံ်ထ ျားရဒသ  ယ ဉ်မ  ျား ါရှ သည့်် လက်က  ငဖ် နျ်ားဗီေယီ   screenshots မ  ျား 
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အဆ ိုပါ အစိုလ ိုက်အမပံျုလ ိုက်လူသတ်ြှုြှ သယ်ယူလာသည ် ရိုပ်အပလာငျ်ားြ ာျားက ို ခွ စ တ်စစ်ပဆျားခ  ပသာ 

ပဆျားဆရာဝနတ်စ်ဦျား (လံိုမခံျုပရျားအရ အြည်က ို ထ ြ်ခ နထ်ာျားပါသည်)က အပလာငျ်ားြ ာျားြှာ 

လံိုျားဝပလာငက်ျွြ်ျားမခငျ်ားခံထာျားရပသာပ ကာင  ် ခွ စ တ်စစ်ပဆျားရန ် ြမ စ်န ိုငပ်တာ ပ ကာငျ်ား Fortify Rights က ို 

ပမပာ ကာျားခ  ပါသည်။ သ ို  ပသာ် သူနငှ  ် အမခာျားဆရာဝနတ်စ်ဦျားသည် အြ  ျုျားသမီျား အပလာငျ်ား ၅ ပလာငျ်ားန   ၁၅ 

နစှ်ပအာက် ြ နျ်ားက ပလျား တစ်ပယာက်အပါအဝင ်အနညဆ်ံိုျား ၃၁ ပလာငျ်ားက ို ခွ ထိုတ်စစ်ပဆျားခ  ပါသည်။  

“တခ  ျု ှေ့က သူတ ို  ပါျားစပ်ပတွက ို အဝတစ်ပတွန   ပ တ်ဆ ို  မခငျ်ားခံထာျားရတယ်။ ဒလီူပတွ ပါျားစပ်ပ တဆ် ို  ခံထာျားရတာပတာ  

ပသခ ာတယ်ဗ ” ဟို Fortify Rights က ို ပမပာသည်။ “ဦျားပခါငခံွ်တ ိုငျ်ားနီျားပါျား က  ျုျားပ  ပပီျား ဆ ိုျားဆ ိုျားဝါျားဝါျား 

အက်ကွ ပနတယ်၊… (တခ  ျု ှေ့အပလာငျ်ားပတွက) သူတ ို  က ို အရှငလ်တ်လတ်ြီျားရှု  ှေ့ ခ  တယ်လ ို   ပမပာလ  ့်ရန ိုငတ်   

သက်ပသ အလံိုအပလာက်က ို ရခ  ပါတယ်”ဟိုဆ ိုသည်။ 



ဤအနစှ်ခ  ပ် အစီရငခံ်စာသည် ဒမ ၂၀၂၁ နငှ  ်ဇနန်ဝါရီ ၂၀၂၂  ကာျားတွင ်၃၁ ပယာက်ပသာ ြ က်မြင်သက်ပသ၊ 

အသက်ပဘျားြှ လွတ်ပမြာက် လာသူြ ာျားနငှ ် ပနရပ်စွန  ဒ် ိုကခသည်ြ ာျား၊ ဘာသာပရျားပခါငျ်ားပဆာငြ် ာျား၊ လူသာျားခ ငျ်ား 

စာနာပထာကထ်ာျားပရျားနငှ  ် အရပ် က်အ ွ ှေ့အစည်ျားလိုပ်သာျားြ ာျား၊ လက်နက်က ိုငပ်တာ်လှနပ်ရျား အ ွ ှေ့ဝငြ် ာျားနငှ ် 

အမခာျားသူြ ာျား၏ ကနဦျားထွက်ဆ ိုခ က်က ို အပမခခံထာျားပါသည။် Fortify Rights သည် ရက်စက်ယိုတ်ြာြှုြ ာျား၏ 

ဓာတ်ပံို၊ ဗီဒယီ ိုအပထာက်အထာျားြ ာျားနငှ  ် ကရငန်မီပည်နယ်တွင ် လှုပ်ရှာျားပနသည ် 

လူသာျားခ ငျ်ားစာနာပထာက်ထာျားပရျား ပအဂ ငစ်ီြ ာျားနငှ  ် လက်နက်က ိုငအ် ွ ှေ့အစည်ျားြ ာျား၏ ရံိုျားတွငျ်ား  ိုငြ် ာျားနငှ  ်

သက်ပသခံ စာရွတ်စာတြ်ျားြ ာျားက ိုလည်ျား ရယူသံိုျားသပ်န ိုငခ်  ပါသည်။  

ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၂၁ နငှ ် ဇနန်ဝါရီ ၂၀၂၂ ြ ာျားတွင် အာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပ်စိုသည် ကရငန်မီပည်နယ်ရှ  

အရပ်သာျားမပည်သူြ ာျားက ို တ ိုက်ခ ိုက်မခငျ်ား၊ ပယာက် ာျား၊ ြ နျ်ားြနငှ  ် ကပလျားသူငယ်ြ ာျားက ို သတ်မ တ်မခငျ်ား၊ 

အရပ်သာျားြ ာျားပနထ ိုငရ်ာ ပနရာြ ာျားပပေါ် ဗံိုျားကက မခငျ်ားနငှ ် အရပ်သာျားမပည်သူြ ာျားက ို ပစ်ြှတ်ထာျား၍ လက်နက်ကကီျား၊ 

ရှု  ှေ့ြီျားနငှ  ် ပလပ ကာငျ်ားတ ိုက်ခ ိုက်ြှုြ ာျားက ို အရှ နမ်ြြှင လ်ိုပ်ပဆာငခ်  ပါသည်။ ဤ ခ  ျုျားပ ာက်ြှုြ ာျားက ို 

မြနြ်ာအာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပစ်ိုနငှ  ် အမခာျားပသာ တ ိုငျ်ားရငျ်ားလက်နက်က ိုငတ်ပ်ြ ာျားနငှ  ် မပည်သူ  ကာကွယ်ပရျား 

တပ်ြပတာ်(PDF) (၂၀၂၁ ခ န္စှ် ဒဖဒဖ ်ဝါရီ ၁ ရက်ဒန ့် အာဏာသ ြ်ျားြှုမ စ်ပပီျားပနာက် ြ ြ က ိုယ်က ိုကာကွယ်ရနန်ငှ  ်

စစ်အိုပ်ခ  ပ်ပရျားက ို အာခံရန ်ွ ှေ့စည်ျားထာျားပသာ ရပ်ရွာအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ားြှ ဦျားစီျားသည ်တပ်) တ ို   ကာျား လက်နက်က ိုင ်

ပဋ ပကခနငှ  ်ဆက်စပ်ပသာ အပမခအပနြ ာျားတွင ်က  ျားလွန်ခ  မခငျ်ားမ စ်သည်။   

အစီအရငခံ်စာသည် ကရငန်မီပည်နယ်ရှ မပည်သူြ ာျားက ို မြနြ်ာ စစ်တပ်ြှ လူသာျားဒ ိုငျ်ားကာအမ စ် အသံိုျားမပျုမခငျ်ားနငှ ် 

အဓြမပပေါ်တာဆွ မခငျ်ားြ ာျားက ိုလည်ျား ြှတ်တြ်ျားတငထ်ာျားပါသည်။ ဥပြာ - မြနြ်ာစစ်တပ်သည် ြ ိုျားပဗ ြှ ၁၈ 

နစှ်အရွယ်ပက ာငျ်ားသာျားတစ်ဦျား၊ ၎ငျ်ား၏ ဦျားပလျားနငှ ် အမခာျားလူ နစှ်ပယာက်က ို ၂၀၂၁ ဇွနလ် အပစာပ ိုငျ်ားတွင် 

ထ နျ်ားသ ြ်ျားခ  သည်။ စစ်သာျားြ ာျားက ၎ငျ်ားတ ို  အာျား PDF တ ိုက်ခ ိုက်ပရျားသြာျားြ ာျားနငှ  ် မ စပ်ွာျားခ  သည ် လက်နက်က ိုင် 

ပဋ ပကခအတွငျ်ား လူသာျားဒ ိုငျ်ားကာအမ စ် အသံိုျားမပျုခ  သည်။  

“သူတ ို   ပသနတ်ပတွက ို ကျွနပ်တာ်တ ို   ပခံိုျားပပေါ်တငတ်ယ်၊ ပပီျားရင ် ကျွနပ်တာ်တ ို  ပနာက်ကပနပပီျား PDF ပတွက ို 

လှြ်ျားပစ်တယ်” ဟို လံိုမခံျုပရျားအရ အြည်က ို ထ ြ်ခ နထ်ာျားသူက Fortify Rights က ိုပမပာသည်။ “ကျွနပ်တာ်တ ို  က ို 

တိုတ်ခ ည်ထာျားပပီျားပတာ  ြ က်စ ပတွက ိုလည်ျား စည်ျားထာျားတယ်။ ကျွနပ်တာ်တ ို  က ို နည်ျားပပါငျ်ားစံိုနငှ  ်

နှ ပ်စက်ခ   ကတယ်။ သူတ ို  က က ိုယ်ပတွက ို ကနတ်ယ်၊ ပခါငျ်ားက ို ပသနတ်ဒငန်   ထိုတယ်၊ စသမ င ်ပပါ  ” ဟို ၎ငျ်ားက 

ဆ ိုသည်။  

ကရငန်အီရပ် က်အ ွ ှေ့အစည်ျားြ ာျားကွနယ်က်၏ အလ ိုအရ အာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပ်စိုသည် အာဏာသ ြ်ျားပပီျားခ  နြ်ှစ၍ 

ကရငန်မီပည်နယ်၏ အရပ်သာျား ၁၇၀, ၀၀၀ (သ ို  ) မပည်နယ်ခန  ြ်ှနလ်ူဦျားပရ ၃၀၀,၀၀၀ ၏ တဝက်ပက ာ်က ို 



အဓြမပနရပ် စွန  ခွ်ာပစခ  ပပီျားမ စ်သည်။ ကမဘ က လသမဂ္ဂေ ကခသည်မ  ျားဆ  ငရ် မဟ မငက်ကီျား (UNHCR) ၏ 

အဆ  အရ ၂၀၂၂ ဇနန်ဝါရီ ၃၁ တွင ် န ိုငင်တံွငျ်ားပနရပ်စွန   ် က နျ်ားဂဏနျ်ား ညွှနျ်ားက နျ်ားြှာ အာဏာသ ြ်ျားခ  နြ်ှစ၍ 

ကရငန်မီပည်နယ်ရှ  ခန  ြ်ှနျ်ား ပနရပ်စွန  ခွ်ာသူ ၉၁၉၀၀ နငှ  ် အ ြ်နျီားခ ငျ်ားရှြ်ျားမပည်နယ်ရှ  ၅၆၂၀၀ တ ို  အပါအဝင ်

ပနရပ်စွန  မ်ပည်သူပပါငျ်ား ၄၄၁၅၀၀ အမ စ် မြင ြ်ာျားသည ် ပြာဏအသစ်တစ်ခိုသ ို   ပရာက်ရှ ခ  ပပီျားမ စ်သည်။ UNHCR 

ကလည်ျား “ကယာျား (ကရငန်)ီ မပည်နယ် လူဦျားပရ ၃၀၀,၀၀၀ ၏ ပမြာက်ြ ာျားစွာပသာအခ  ျုျားအစာျား ပြာဏတစ်ခိုြှာ 

ယခိုအခါ ပနရပ်စွန  ခွ်ာလ က်ရှ ”ပ ကာငျ်ား ြှတ်တြ်ျားတငခ်   ူျားသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90791
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-17-january-2022


ကရငန်ပီြ ျု ှေ့ ရွာြ ာျားအာျား ဆက်လက်တ ိုက်ခ ိုက်ပနမခငျ်ားနငှ  ် မပည်သူ  အ ိုျားအ ြ်၊ စည်ျားစ ြ်ြ ာျား   က်စီျားခံရမခငျ်ားြ ာျားက ို 

 ကည ်မခငျ်ားအာျားမ င ် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ မပည်သူြ ာျားအာျား အဓြမပနရပ်စွန  ပ်စသည် က စစြှာ 

အီပလျားဆွ ရှည် ကာန ိုငြ်ည ် အလာျားအလာရှ ပ ကာငျ်ား Fortify Rights က ဆ ိုသည်။  

န ိုဝငဘ်ာ ၂၀၂၁ တွင် Fortify Rights သည် ကရငန်မီပည်နယ်ရှ  လူသာျားခ ငျ်ားစာနာပထာက်ထာျားသည ် အကူအညီြ ာျား 

ပ တ်ဆ ို  ြှုအပပေါ် စံိုစြ်ျားပ ာထ်ိုတ်သည ် အစီအရငခံ်စာ တစ်ခိုက ို ထိုတ်မပနခ်  ပါသည်။ 

သွ ျားလ ဆက်သွယ်ခွင့် ် တ်ဆ  ့်မှု-ပမနမ် အ ဏ သ မ်ျားစစ်တ ၏်-ကရငန်(ီကယ ျား)ပ ည်နယ်အတွငျ်ား 

ကယ်ဆယ်ဒရျားအကူအညီမ  ျားအ ျား ကန ့်သ်တ်  တ် ငပ်ခငျ်ား အြည်ရှ  ၃၁ ြ က်နာှပါ အနစှ်ခ  ပ်အစီအရငခံ်စာသည ်

မြနြ်ာစစ်တပ်ြှ ကယဆ်ယ်ပရျားလိုပ်သာျားြ ာျားအာျား လက်လတွ်စပယ် ြ်ျားစီျားပံို၊ သ ိုပလှာငထ်ာျားရှ သည ် စ ျားန ်ရ ကခ  

ြ ာျားအာျား   က်စီျားပံို၊ အကူအညီပစစည်ျားြ ာျားအာျား သ ြ်ျားပစ်ပံိုနငှ  ် တမခာျားစစ်ရာဇဝတြ်ှုပမြာက်န ိုငသ်ည ် 

လိုပ်ရပ်ြ ာျားအာျား ဆက်လက်လိုပ်ပဆာငပ်နပံိုြ ာျားက ို ြတှ်တြ်ျားတငခ်  ပါသည်။ Fortify Rights ၏ 

“အနစှ်ခ ျုပ်အစီရငခံ်စာြ ာျား”သည် မ စ်ပပေါ်ဆ  လူ  အခွင အ်ပရျားခ  ျုျားပ ာက်ြှုြ ာျားနငှ  ် ပတ်သက်၍ 

ဥဿံိုစံိုစြ်ျားစစ်ပဆျားြှုြဟိုတ်ပသျားသည ် ကနဦျားြှတ်တြ်ျားတငမ်ခငျ်ားြ ာျားမ စ်သည်။  

ဂ နဗီာကွနဗ်န  ရှ်ငျ်ားသည် လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခက ို ထ နျ်ားညြှ ရန ် အပမခခံစည်ျားြ ည်ျားြ ာျားက ို ပ ာ်မပထာျားပသာ 

စစ်ဥပ ပဒက ို အဓ က မပဌာနျ်ားသည်။ ကရငန်မီပည်နယ်ရှ  မြနြ်ာ စစ်တပ်၏ လူသတ်ြှု၊ အဓြမပနရပ်စွန  ပ်စြှုနငှ  ်

အရပ်သာျားအပပေါ် အမခာျားတ ိုက်ခ ိုက်ြှုြ ာျားသည် န ိုင်ငတံကာလူသာျားခ ငျ်ားစာနာပထာက်ထာျားပရျားနငှ  ်လူ  အခွင အ်ပရျား 

ဥပပဒက ို ဆ ိုျားရွာျားစွာခ  ျုျားပ ာက်မခငျ်ားမ စ်ပပီျား စစ်ရာဇဝတ်ြှုအထ  ပမြာက်န ိုငသ်ည်ဟို Fortify Rights က ဆ ိုသည်။  

ပ ာ်ဝါရီလ ၁ ရက် အာဏာသ ြ်ျားြှု ၁ နစှ်မပည ်တွင  ် ထိုတ်မပနပ်သာ ပ ူးတ ွဲထတုပ်ပန်ချက် တစ်ခိုတွင ်

ဥပရာပသြဂဂနငှ  ် ကပနဒါ၊ ပနာ်ပဝျား၊ UK နငှ  ် အပြရ ကနမ်ပည်ပထာငစ်ိုတ ို  ပါဝငပ်သာ UN အ ွ ှေ့ဝငန် ိုင်င ံ ၉ ခိုြှ 

ဝနက်ကီျားတ ို  သည် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  လူ  အခွင အ်ပရျားခ   ျားပ ာက်ြှု က  ျားလွနသူ်ြ ာျားက ို ၎ငျ်ားတ ို  ၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားအတွက ်

တာဝနခံ်ပစရနန်ငှ  ်န ိုငင်ြံ ာျားအပနမ င လ်ည်ျား “လက်နက်၊ ပစစည်ျားက ရ ယာ၊ နစှ်လြ်ျားသွာျား က ရ ယာတနဆ်ာပလာနငှ  ်

နည်ျားပညာအကူအညီ” ြ ာျားက ို အာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပ်စိုအာျား ပရာငျ်ားခ ြှု ရပ်တန  ရ်န ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ားအာျား 

တ ိုက်တွနျ်ားခ  ပါသည်။  

၂၀၂၁ ပ ပ ာ်ဝါရီလြှစ၍ UN လူ  အခွင အ်ပရျားပကာငစ်ီသည် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ အ ကြ်ျား က်ြှုြ ာျားအာျား 

ပံိုစံအြ  ျုျားြ  ျုျားမ င  ်ရှု ံ ှေ့ခ ထာျားသည ် သတငျ်ားထိုတ်မပနြ်ှု ၄ ခိုနငှ ် (ကိုလလံိုမခံျုပရျားပကာငစ်ီ) ဥကက ဌ၏ ထ တ်ပ နခ် က် 

Presidential Statement တစ်ခိုက ို ထိုတ်မပနခ်  ပသာ်လည်ျား ြည ်သည့်် ထငသ်ာမြငသ်ာရှ သည ် 

အက  ျုျားသက်ပရာက်ြှုြ  ျုျားြှ ြရှ ခ  ပါ။ လံိုမခံျုပရျားပကာငစ်ီြှ လက်နက်ကိုနသွ်ယ်ခွင  ် တာျားမြစ်ြ န  က်  သ ို   ပ ိုမြင ်သည ် 

အပရျားယူြှုဆ ိုငရ်ာ အပမခအပနတစ်ရပ်လ ိုအပ်ပ ကာငျ်ားက ို ြီျားပြာငျ်ားထ ိုျားပ ာ်မပလ က် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  

https://www.fortifyrights.org/downloads/Access%20Denied%20-%20Fortify%20Rights%20-%20November%202021.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Access%20Denied%20-%20Fortify%20Rights%20-%20November%202021.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/110360/one-year-anniversary-military-coup-myanmar-joint-statement_en
https://mm.usembassy.gov/statement-by-the-president-of-the-security-council-on-myanmar-march-10-2021/
https://mm.usembassy.gov/statement-by-the-president-of-the-security-council-on-myanmar-march-10-2021/


အာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပ်စိုသည် ပကာငစ်ီ၏ ညွှန ်ကာျားခ က်က ို အကက ြ်ကက ြ် ဆန  က် ငခ်  ပ ကာငျ်ား Fortify Rights က 

ပမပာသည်။  

“အ ကြ် က်ြှုက ို ခ က်ခ ငျ်ားရပ်” ပပီျား ပါဝငပ်တ်သက်သူအာျားလံိုျား အတတ်န ိုငဆ်ံိုျား ထ နျ်ားသ ြ်ျားပဆာငရွ်က်ရြည ် 

အဆံိုျားအမ တ်ပါ မပဌာနျ်ားခ က်ြ ာျားက ို ထည ်သွငျ်ားပ ာ်မပထာျားပပီျား မြနြ်ာန ိုငင်အံပမခအပနနငှ ပ်တ်သက်၍ 

ဘံိုသပဘာတူညီြှုမ င  ် ၂၀၂၁ ဧပပီလတွင် ခ ြှတ်သည ် အာဆီယံ၏ “ဘံိုသပဘာတူညီခ က် ၅ ရပ်” Five Points 

Consensus က ို လည်ျား အာဏာသ ြ်ျားအိုပ်စိုြှ အသ အြှတ်မပျုလ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်ခ  မပနသ်ည်။ 

သတငျ်ားရငျ်ားမြစ်ြ ာျားအရ အာဆီယံသည် ဤအပတ်အစည်ျားအပဝျားသ ို   အာဏာသ ြ်ျားအိုပ်စို၏ 

န ိုငင်မံခာျားပရျားဝနက်ကီျားအာျား   တ်ပခေါ်ြှုက ို မငငျ်ားပယ်လ ိုက်ပါသည်။ ၎ငျ်ားအစာျား မြနြ်ာန ိုငင်အံာျား “န ိုငင်ံပရျားနငှ ် 

ြပတ်သက်သည ် က ိုယ်စာျားလှယ်” တစ်ဦျားက ို ပ ို  ပပျားရန ်   တ ်ကာျားလ ိုက်ပါသည်။ ယငျ်ားြတ ိုငြ်ီက ဤအ ွ ှေ့သည ်

အာဏာသ ြ်ျားအိုပ်စို၏ က ိုယ်စာျားလှယ်က ို   တ်၊ ြ  တ်အပပေါ် အမငငျ်ားပွာျားြှုပ ကာင  ်ဇနန်ဝါရီလတွင ်စီစဉ်ထာျားသည ် 

အစည်ျားအပဝျားက ို ပရွှှေ့ဆ ိုငျ်ားခ  ရသည်ဟို ဆ ိုသည်။ 

“အာဏာသ ြ်ျားအိုပ်စိုက အစ ိုျားရြဟိုတ်ဘူျား၊ ရာဇဝတ် အိုပ်စိုပါ။ အာဆီယံစာျားပွ ဝ ိုငျ်ားနငှ  ်ြဆ ိုငဘူ်ျား” ဟို Ismail Wolff 

ကပမပာသည်။ “ြငျ်ားပအာငလ်ှု ငန်   သူ  အာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပ်စိုက ို ြည်သည ် န ိုငင်ပံရျားအရ တရာျားဝငြ်ှုြ  ျုျားြဆ ို 

ပပျားခ  မ ရင ်အာဆီယံအတွက် ပတာ်ပတာ်အနတရာယ်ကကီျားလ ြ ်ြယ်” ဟို ၎ငျ်ားက ဆ ိုသည်။  

ယပန  အနစှ်ခ  ပ်အစီရငခံ်စာက UN လံိုမခံျုပရျားပကာငစ်ီ၊ အာဆီယံနငှ  ် UN အ ွ ှေ့ဝငန် ိုငင်ြံ ာျား၊ မြနြ်ာန ိုငင် ံ

အြ  ျုျားသာျား ညီညွှတ်ပရျားအစ ိုျားရ NUG၊ လက်နက်က ိုင်ပတာ်လှနပ်ရျားအငအ်ာျားစိုြ ာျားနငှ  ် မြနြ်ာ အာဏာသ ြ်ျား 

စစ်အိုပ်စိုတ ို  အာျား အ ကံမပျုခ က်ပပါငျ်ား ၁၈ ခ က်အာျား တင်မပထာျားပါသည်။  

ဤအစီအရငခံ်စာက မြနြ်ာ စစ်တပ်အာျား လက်နက်နငှ  ် နစှ်လြ်ျားသွာျားနည်ပညာ (Dual Technology) 

ပရာငျ်ားခ ြှုက ို တာျားမြစ်ရန ် ကြ္ာ လက်နက်ကိုနသွ်ယ်ခွင  ် တာျားမြစ်ြ န   ် တစ်ရပ်အာျား ခ ြှတ်သည  ်

ပမ ရှငျ်ားခ က်တစ်ရပ်က ို အတည်မပျုမပဌာနျ်ား  ို   UN လံိုမခံျုပရျားပကာငစ်ီက ို အ ကံျုမပျုထာျားပါသည်။ ထ ို  အမပင ်၎ငျ်ားက 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ အပမခအပနက ို န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတခံ်ိုရံို ျားသ ို   လွ ပမပာငျ်ားပပျားရနန်ငှ  ် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ 

ပငပွ ကျားရရှ ပနြှုလြ်ျားပ ကာငျ်ား အထူျားသမ င  ် တစ်ခိုတည်ျားနငှ  ် အကကီျားြာျားဆံိုျားပသာ ဝငပ်ငအွရင်ျားအမြစ်မ စ်သည ် 

သဘာဝဓာတ်ပငွှေ့ပရာငျ်ားခ မခင်ျားြှ ဝငပ်ငရွရှ ပနြှုက ို ပ တ်ပင်တာျားမြစ်ရန ်ပတာငျ်ားဆ ိုထာျားပါသည။်  

အပမ ရှာပမ ရှငျ်ားြှုြ ာျားအပပေါ် NUG နငှ  ် ခ  တ်ဆက် ပဆာငရွ်က်မခငျ်ား၊ လ ိုအပ်သည ် 

ပစစည်ျားအကူအညီြ ာျားပပျားအပ်မခငျ်ားနငှ  ် အာဏာသ ြ်ျားစစ်အိုပ်စိုအပပေါ် လက်နကက်ိုနသွ်ယ်ခွင  ်

တာျားမြစ်ြ န  ခ် ြှတ်ြှုက ို အာျားပပျားပထာက်ခံမခငျ်ားအပါအဝင ် ဤကက ျုျားပြ်ျားြှု၌ ပ ိုြ ို အပရျားပါသည ်အခနျ်ားကဏ္ဍြှ 

ပါဝငပ်ဆာက်ရွက်ရန ်အာဆီယံအ ွ ှေ့ဝငန် ိုငင်ြံ ာျားအာျား ဤအစအီရငခံ်စာြှ အထူျားသမ င  ်ပတာငျ်ားဆ ိုထာျားပါသည်။  



အာဆီယံန ိုငင်ြံ ာျားြှာ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ အဓ က လက်နက်တငပ် ို  ပပျားသွငျ်ားသည ် န ိုငင်ြံ ာျားြဟိုတ်ပသာ်လည်ျား 

အရပ်သာျားအပပေါ် စစ်တပ်၏ တ ိုက်ခ ိုက်ြှုပ ကာင  ် မ စ်လာပသာ န ိုငင်ပံရျား၊ စီပွာျားပရျား၊ 

လူသာျားခ ငျ်ားစာနာပထာက်ထာျားပရျားဆ ိုငရ်ာ အပမခအပနဆ ိုျားြ ာျားနငှ  ် အပြ လ ိုလ ိုပတ်သတ်ပနရသည ် န ိုငင်ြံ ာျား 

မ စ်သည်ဟို Fortify Rights က ဆ ိုသည်။ 

“မြနြ်ာစစ်တပ်ဟာ ရ ိုဟငဂ် ာြဆူလငြ် ာျားအပပေါ် လူြ  ျုျားတံိုျားသတ်မ တ်ြှုက ို အပရျားယူမခငျ်ားြခံရဘ  

က  ျားလွနခ်  သလ ို အမခာျားတ ိုငျ်ားရငျ်ားသာျားလူြ  ျုျားပတွအပပေါ်ြှာလည်ျား လူသာျားြ  ျုျားနယွ်အစိုအပပေါ်က  ျားလွနတ်   

ရာဇဝတ်ြှုန   စစ်ရာဇဝတြ်ှုပတွက ို က  ျားလွနခ်  တာ အပါအဝင ် န ိုငင်တံကာပင ြ်ျားခ ြ်ျားပရျားနငှ  ် လံိုမခံျုပရျားက ို 

ဆယ်စိုနစှ်ပပါငျ်ားြ ာျားစာွ ပခ ြ်ျားပမခာက်ပနတာပါ” Ismail Wolff က ဆ ိုသည်။ “ဒရီက်စက်ယိုတ်မ မှုပတွက ို 

အဆံိုျားသတ်န ိုင ် ို   လက်နက်ကိုနသွ်ယ်ခွင တ်ာျားမြစ်ြ န  က် အရြ်ျားအပရျားပါတယ်၊ ပပီျားပတာ  ေါဟ  အ ဆီယံအတွက ်

အဆင့််မ  ျားစွ မ ှ ဗ  ဟ ဒပမ က်တ ့်လ  ်ဒဆ ငခ် က် ပဖစ် ါလ မ့််မယ။် ခ က်ခ ငျ်ား အပရျားယူပဆာငရွ်က်  ို   

အပရျားတကကီျား လ ိုအပ်ပနပပီ”ဟို ၎ငျ်ားက ဆ ိုသည်။ 

 

ဆက်သွယ်ရန-် 

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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