
 

အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှန ိုငင်မံ ောျားအသငျ်ား - 

မမန်မောအောဏောသ မ်ျားစစ် ပ်၏ ပါဝငပ် သ်က်မှုက ို ရပ် န် ့်ရန်၊ 

မပည်သလူထူိုက ိုကောကွယန် ိုငမ်ည့်် 

အရရျားရပေါ်လိုပ်ရ ောငခ် က်မ ောျားခ မှ ရ်န် 
မမန်မောစစ် ပ်နငှ့်် “ပ ိုရနမမြဲ က ောျားရနမမြဲ” အရမခအရနက ို ထ န်ျားသ မ်ျားထောျားလ ိုသည့်် 

သရ ောထောျားပါဝငသ်ည့်် ASEAN စောရွက်စော မ်ျားရပါက်ကကောျား  
 

(ဘနက်ကောက်, န ိုဝငဘ်ော ၁၀၊ ၂၀၂၂) - ယကန ေ့က ေါက်ကကောြားလောက ော အောဆီယံစောရွက်စောတမ်ြားအရ 

မမနမ်ောန ိုငင်အံောြား အောဆီယံထ  ် ီြားအစည်ြားအကဝြားမ ောြားနငှ်ေ့ န ိုငင်မံ ောြားကရြားဝနက်ကီြားမ ောြား 

အထ ြားအစည်ြားအကဝြားမ ောြားမှလွွဲ၍ က နရ်ှ က ော အောဆီယံအစည်ြားအကဝြားမ ောြားတွင ်

အမ ည်ေ့အဝ ေါဝငမ် ငြ်ား ွင်ေ့မ ြုမည်ေ့ အကကကောငြ်ားအရော ေါဝင်က ော အကကံမ ြု  က်အောြား  

အကရှှေ့ကတောငအ်ောရှန ိုငင်မံ ောြားအ ငြ်ား က ေါငြ်ားကဆောငမ် ောြားအကနမြင်ေ့ မငငြ်ားဆ ို င်ေ့ကကကောငြ်ား Fortify 

Rights က ယကန ေ့ကြေ်ာမ ထောြား ေါ ည်။ အောဆီယံ န ိုငင်မံ ောြားကရြားဝနက်ကီြားမ ောြား ည် ကကမဘောဒြီားယောြားန ိုငင် ံ

ြနမ်ွြား ငမ်မ ြု ှေ့တွင ်က ောကကောကန ေ့တွငက် ငြ်ား မည်ေ့ နစ်ှ တ်လည်ထ  ် ီြားအစည်အကဝြားတွင ်

အောဆီယံန ိုငင်ကံ ေါငြ်ားကဆောငမ် ောြားအောြား တငမ် ရန ်ယကန ေ့ စောရွက်စောတမ်ြားအောြား  ံိုြား  ်မ ီြား  

အကကံမ ြု  က်မ ောြားနငှ်ေ့ တ် က်၍ ဆံိုြားမြတ်မှောမြစ် ေါတယ်။  

 

“အော ယီံရခါငျ်ားရ ောငမ် ောျားအရနမြင့်် အောဏောသ မ်ျားစစ် ပ်က မမန်မောန ိုငင်ံ အက ပ်အ ည်ျားမ ောျား၏ 

အရမြမဟို  ်ြဲ အဓ က ရောျားခံမြစ် ောက ို လက်ရ ွှေ့က က  နောျားလည်လက်ခံြ ို ့်လ ိုအပ်ရန ယ်” 

Fortify Rights ၏ လူအခွင့််အရရျား  ိုငရ်ော အထျူားပိုဂ္ ိုလ် Patrick Phongsathornက 

ရမပောပါ ယ်။  က်လက်မပီျားရ ော့် သကူ “စစ်အစ ိုျားရအရပေါ် အရလ ော့်ရပျားလ ိုက်ရလ ော က် လံ ို ြဲ့် 



 

အောျားထို မ်ှုအောျားလံိုျားဟော စစ် ပ်ရြဲ ့် န ိုငင် ံကောရောဇဝ ်မှု  ိုငရ်ော က  ျားလွန်မှုမ ောျားနငှ့်် 

မမန်မောမပည်သလူူထို၏  ငျ်ားရြဲဒိုကခမ ောျားသော ရှည်ကကောလောမည်မြစ်မပီျား ပ ိုမ ိုက ယ်မပန် ့်ရသော 

ရဒသ ငွျ်ား    ိုျားက  ိုျားသက်ရရောက်မှုမ ောျား ရှ လောမှောမြစ်ပါ ယ်။ န ိုငင် ံကောမင မ်ျားခ မ်ျားရရျားနငှ့် ်

လံိုမခံိုရရျားအရပေါ်  မခ မ်ျားရမခောက်ရသော အောဏောသ မ်ျားစစ်အစ ိုျားရအရနမြင့်် ထ ိုက်သင့််ရသောပံိုစံမြင့််သော 

 က် ခံံရသင့််ပါ ယ်”လ ို ့်ရမပောပါ ယ်။  

 

Fortify Rights (ကြေ်ာတီြ ိုငြ်ားရ ိုက်)  ည် မမနမ်ောန ိုငင်အံက  ်အတည်ြားနငှေ့ ် တ် က်၍ 

အောဆီယံအြွွဲှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောြားကကောြား ည  နှု ငြ်ားကဆွြားကနြွားမှုမ ောြားနငှေ့် နြီားစ ်က ော အရငြ်ားအမမစ်တစ် ိုမှ 

က ေါက်ကကောြားလောက ော အောဆီယံအတွငြ်ားကရြား စောရွက်စောတမ်ြားက ို ရရှ  ွဲေ့ ေါ ည်။ ၂၀၂၂  ိုနစ်ှ 

ကအောက်တ ိုဘောလ ၂၇ ရက်ကန ေ့ အငဒ် ိုနြီားရှောြားန ိုငင် ံဂ ကောတောမမ ြု ှေ့တွင ်က ငြ်ား  ွဲေ့က ော  

အောဆီယံန ိုငင်မံ ောြားကရြားဝနက်ကီြားမ ောြား အကရြားက ေါ်အစည်ြားအကဝြားအမ ီြားတွင ်အောဆီယံဥကက ဋ္ဌ-

ကကမဘောဒြီားယောြားမှ ရက်စွွဲမ ေါက ော စောရွက်စောတမ်ြားအောြား မ ငဆ်င ်ွဲေ့ကကကောငြ်ား   ရ ေါ ည်။ စောတမ်ြားတွင ်

“လက်နက်က ိုငအ်ြွွဲှေ့အောြားလံိုြားမှ အကကမ်ြားြက်မှုကကီြားထွောြားလောမ ငြ်ား ည် 

အဓ ကစ ိုြားရ မ်စရောမြစ် ည်”ဟ က ော မမနမ်ောန ိုငင်အံကမ အကနအောြား ညီမျှစွောအကွဲမြတ်မ ငြ်ားကွဲ  ို ေ့ 

အ  က်အ ေါအဝင ် နံ ေါတ် (၁၁)   က် ေါ၀ငမ် ီြား ကရှှေ့လို ်ငနြ်ားစဉ်မ ောြားအတွက် 

ကယဘိုယ လမ်ြားညွှန ် က်မ ောြားနငှေ့ ်အကကံမ ြု  က်မ ောြား ေါ  ေါဝင ်ေါ ည်။ ဤစာရွက်စာတမ််းတွင ်

အာဏာသိမ််းစစ်တပ်၏ အာဏာသိမ််းပပ ်း နိိုငင်ရံရ်းအကျဉ်းသာ်း ၁၂,၀၀၀ရကျာ် ဖမ််းဆ ်းခံရခခင််းမျာ်း  

(သိို ို့မဟိုတ်) စနစ်တကျ မှတ်တမ််းတငခ်ံထာ်းရရသာ စစ်တပ်၏ နိိုငင်အံနှံ ို့ ခပည်သူလူထိုအရပေါ် 

တိိုက်ခိိုက်မှုမျာ်းနငှ်ို့ ပတ်သက်၍ ရဖာ်ခပထာ်းခခင််းမရှိပါ။ 

 

မမနမ်ောအောဏော  မ်ြားက ေါငြ်ားကဆောင ်ဗ ိုလ်  ြု ်မ ြားကကီြား မငြ်ားကအောငလ်ှု င ်ည် အောဆီယံ 

ထ  ် ီြားအစည်ြားအကဝြား  ို ေ့ တက်ကရောက်မည်မဟိုတ် ေါ။ မမနမ်ောန ိုငင်မှံ န ိုငင်ကံရြားမဟိုတ်က ော 

က ိုယ်စောြားလှယ်မ ောြားက ို ော လက် ံမ ီြား အောဆီယံထ  ် ီြားအစည်ြားအကဝြားမ ောြားနငှေ့ ်

https://www.fortifyrights.org/downloads/FortifyRights_mya_inv_2022_11_10.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/FortifyRights_mya_inv_2022_11_10.pdf


 

န ိုငင်မံ ောြားကရြားဝနက်ကီြားမ ောြား အစည်ြားအကဝြားမ ောြားတွင ်မမနမ်ောစစ်အစ ိုြားရ က ိုယ်စောြားလှယ်မ ောြားက ို 

အောဆီယံမှ ြယ်ထိုတ်ရန ် ကဘောတ ညီမှုရှ ထောြားမ ီြားမြစ် ေါ ည်။ Fortify Rights မှရရှ က ော 

က ေါက်ကကောြားလောက ောစောရွက်စောတမ်ြား၏ အ  က်န ံေါတ် (၄)တွင ်“ဤမ ဝေါဒ ည်  

ဆက်လက်တည်ရှ ကနမည်ဟို အ  အမှတ်မ ြု ေါ ည်” ဟ က ောအ  က် ေါဝင ်ေါ ည်။ 

ထ ိုအ  က်အရ စောတမ်ြားတွင ်“အမ ောြားက ော ဝနက်ကီြားမ ောြားအစည်ြားအကဝြားမ ောြား ည် 

လက်ရှ အကနအထောြားက ို ထ န်ြား  မ်ြားထောြားရမည်” ဟ က ော အဓ  ပေါယ်မှော ထ ိုအစည်ြားအကဝြားမ ောြားတွင ်

စစ်အစ ိုြားရ က ိုယ်စောြားလှယ်မ ောြားက ို ကက ြုဆ ို ေါ ည်ဟ က ော အဓ  ပေါယ်ရ ေါ ည်။ 

 

စောတမ်ြား ေါ အ  က်(၂)တွင ်အောဆီယံ၏ “အ  က်ငေါြား  က်  ကဘောတ ညီမှုက ို 

ဆက်လက်ထ နြ်ား  မ်ြားထောြားရန”်နငှေ့ ်“အကကောငအ်ထည်ကြေ်ာမှု အစီအစဉ်က ို ကရြားဆွွဲရန”် အောဆီယံ 

အတွငြ်ားကရြားမ ြား  ြု ်ရံိုြားက ို တောဝနက် ြားမည်မြစ်ကကကောငြ်ား ရှငြ်ားလငြ်ားကြေ်ာမ ထောြား ေါ ည်။  

 

 

စောတမ်ြား ေါ အ  က် (၈)တွင ်အောဆီယံအကနမြင်ေ့  ီြားမ ောြားအမ  ြုင ်လမ်ြားကကကောငြ်ားနစ်ှ ိုမြစ်က ော  

အာဏာသိမ််းစစ်အစိို်းရ၏ ရရှှေ့လိုပ်ငန််းစဉ (၅)ရပ်နငှ်ေ့ အောဆီယံဘံို ကဘောတ ညီ  က်တ ို ေ့အကကောြား 

ဆံိုမှတ်အောြားရှောကြွရန ်“မဟောဗ ျူဟော ကမ ောငြ်ားမ န ်အကကောငအ်ထည်ကြေ်ာကရြား   ဉ်ြားက ်မှု” ဟ က ော 

န ိုငင်မံ ောြားကရြား ၀နက်ကီြားတစ်ဦြားမှ အဆ ိုမ ြုထောြားန ိုငြ်ွယ်ရှ  ည်ေ့ အ  က်အောြားကြေ်ာမ ထောြား ေါ ည်။  

 

 

၂၀၂၁  ိုနစ်ှ ဧမ ီလ ၂၄ ရက်ကန ေ့တွင ်အငဒ် ိုနီြားရှောြားန ိုငင် ံဂ ကောတောတွင ်စစ်အစ ိုြားရက ိုယ်တ ိုင ်

 ကဘောတ ညီ ွဲေ့က ော အာဆ ယံဘံိုသရဘာတူည ချက် (၅)ချက်နငှ်ေ့အမ  ြုင ် ရရှှေ့လိုပ်ငန််းစဉ (၅)ရပ်က ို 

မမနမ်ောစစ်အစ ိုြားရက ၂ဝ၂၁  ိုနစ်ှ က ဂိုတ်လတွင ်အဆ ိုတင ်ွငြ်ား ွဲေ့ ေါ ည်။ 

အောဆီယံဘံို ကဘောတ ညီမှုငေါြား  က်တွင ်အကကမ်ြားြက်မှုမ ောြား   က်မ ငြ်ားရ ်တန် ေ့ရန၊် 

 က်ဆ ိုင ်ည်ေ့အြွွဲှေ့အစည်ြားမ ောြား အမ ြု ကဘောကဆောငက် ော ကဆွြားကနြွားမှုမ ောြားမ ြုလို ်ရန၊် မမနမ်ောေ့အကရြား 

https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/08/8-8-20211.pdf


 

ကကောြားဝငည်  နှု ငြ်ားရနအ်တွက် မမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ော အထ ြား ံတမန ် န် ေ့အ ်ရန၊် 

လ  ောြား  ငြ်ားစောနောမှုအက အညီက ြားရနန်ငှ်ေ့ အထ ြား ံတမန်မှ မမန်မောမ ည်  ို ေ့ 

လောကရောက်ရနတ် ို ေ့ ေါရှ  ေါ ည်။  ကဘောတ ညီမှု အကကောငအ်ထည်ကြေ်ာရန ်လို ်ကဆောငရ်ောတွင ်

ဗ ိုလ်  ြု ်မ ြားကကီြား မငြ်ားကအောငလ်ှု ငက် ဆ ိုြားရွောြားက ော က ရှု ံြားမှုအမြစ် က ယ်က ယ်မ န ေ့မ် န ေ့ရ်ှု မမင ်ံရ ညေ့် 

 ကဘောတ ညီ  က်က ို   က်  ငြ်ားနြီား ေါြား ရှုတ်   ွဲေ့ ည်။ 

 

စစ်အစ ိုြားရက   မှတ်ထောြားက ော ရရှှေ့လိုပ်ငန််းစဉ (၅)ရပ်တွင ်အကရြားက ေါ် အကမ အကန 

ရို ်  မ်ြားမ ီြားကနောက် “လွတ်လ ်၍ တရောြားမျှတက ော  ေါတီစံို ဒမီ ိုကကရစီ ကရွြားကကောက် ွွဲ” က ငြ်ား မည်ေ့ 

ရည်ရွယ်  က်တစ် ို  ေါရှ  ေါ ည်။  

 

၂၀၂၁  ိုနစ်ှ ကြကြေါ်ဝေါရီလ စစ်တ ်အောဏော  မ်ြားမ ီြား   န်မှစ၍ မမနမ်ောစစ်အစ ိုြားရ ည် 

၎ငြ်ား၏အို ်  ြု ်မှုက ို ဆန ေ့်က င ် အောြားလံိုြားက ို စနစ်တက  က  မှုနြ်ားရန ်ကက ြုြား မ်ြား ွဲေ့ ည်။ 

အောဏော  မ်ြားမ ီြားကနောက်  ထမကမ ောက်လတွင ်Fortify Rights နငှ်ေ့ ကယြားလ်ဥ ကဒကက ောငြ်ားရှ  Schell 

စငတ်ော ည် လ  တ်မှု၊ ကထောင ် မှု၊ ည ဉ်ြား န်ြားနှ  ်စက်မှု၊ နှ  ်စက်ည ဉ်ြား နြ်ားမှု နငှေ့ ်

အတငြ်ားအကက ်က  ောက်ဆံိုြားမှုမ ောြားအ ေါအဝင ်မမနမ်ောစစ်တ ်နငှေ့ရ်ွဲမ ောြား၏ လ  ောြားမ  ြုြားနယ်ွအက ေါ် 

က ျူြားလွန ်ညေ့်ရောဇ၀တ်မှုမ ောြားက ို မှတ်တမ်ြားတင ်ွဲေ့ ည်။ န ိုငင်ကံရြား အက ဉ်ြား ောြားမ ောြား 

က ညီကစောငေ့က်ရှောက်ကရြားအ ငြ်ား (မမနမ်ောန ိုငင်)ံအရ စစ်အစ ိုြားရက အောဏောတည်မမွဲကစရနအ်တွက် 

အောဏော  မ်ြားမ ီြားကတည်ြားက လ က ေါငြ်ား ၁၆,၀၀၀ ကက ေ်ာက ို စနစ်တက  

ြမ်ြားဆီြားထ နြ်ား  မ်ြားထောြားကကကောငြ်ား၊ ယ ိုအ   နအ်ထ  အက ဉ်ြားကထောငမ် ောြား ကနောက်ကွယ်တွင ်

က နက်နက ြား   ၁၂,၀၀၀ ကက ေ်ာရှ က ြားကကကောငြ်ား   ရ ည်။ န ိုငင်ကံရြားအက ဉ်ြား ောြားမ ောြားတွင ်

 ကဘောထောြားက ေါငြ်ားကဆောငမ် ောြား၊ အရ ်ြက်အြွွဲှေ့အစည်ြားမ ောြား၏ အြွွဲှေ့အစည်ြားမ ောြား၊ အကရြား ေါက ော 

န ိုငင်ကံရြားနငှ်ေ့ဆ ိုငက် ော  ိုဂ္ ြုလ်မ ောြား၊ က နြ်ားမောကရြားဝနထ်မ်ြားမ ောြားနငှေ့ ်ယ င ်ကရွြားကကောက် ွွဲ 

စီမံအို ်  ြု ်မှုတွင ် ေါဝင ်တ် က် ွဲေ့က ော အစ ိုြားရ၀နထ်မ်ြားမ ောြား  ေါဝင ်ည်။ Fortify Rights နငှေ့ ်

https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/


 

Schell Center တ ို ေ့ ည် မ ည်ကထောငစ်ိုကရွြားကကောက် ွွဲကကေ်ာမရှင ်အြွွဲှေ့ဝငမ် ောြား၊  တငြ်ား မောြားမ ောြားနငှေ့ ်

အရ ်ြက်အြွွဲှေ့အစည်ြားက ေါငြ်ားကဆောငမ် ောြား၏ အက ဉ်ြား   ံရမှုမ ောြား၊ အမ  ြုြား ောြား ဒမီ ိုကကရစီ အြွွဲှေ့  ြု ် 

(NLD) အရောရှ မ ောြားအောြား အက ဉ်ြား  မ ငြ်ားနငှေ့ ်အတငြ်ားအကက ် ြမ်ြားဆီြားမ ငြ်ားတ ို ေ့က ို 

မှတ်တမ်ြားတင ်ွဲေ့ ည်။ 

 

၂၀၂၂  ိုနစ်ှ ဇ လ ိုငလ်အထ  စစ်အစ ိုြားရ ည် အနည်ြားဆံိုြား လွှတ်ကတေ်ာက ိုယ်စောြားလှယ်  ံိုြားဦြားအ ေါအဝင ်

NLD  ေါတီဝင ်၅၀ နြီား ေါြားက ို  တ်မြတ် ွဲေ့မ ီြား အောဏော  မ်ြားမ ီြားကနောက်  ိုငြ်ား  ေါတီဝင ်၉၀၀ နီြား ေါြား 

ြမ်ြားဆီြား ံ ွဲေ့ရကကကောငြ်ား မီဒယီောမ ောြား၏ ကြေ်ာမ   က်အရ   ရ ည်။ ဇ လ ိုငလ် ၂၅ ရက်ကန ေ့တွင ်

ဆယ်စိုနစ်ှမ ောြားစွောကကော ဆ ိုငြ်ားငံေ့ထောြား ွဲေ့ ညေ့် က ဒဏအ်ောြားအ ံိုြားမ ြုကော NLD လွှတ်ကတေ်ာအမတ် 

မြ ြုြားကဇယ က ေ်ာနငှေ့ ်က ိုဂ ငမီ်ဟို လ   မ ောြားက ော ဝေါရငေ့ဒ်မီ ိုကကရစီအကရြား တက်ကကလှု ်ရှောြား   

ဦြားကက ေ်ာမငြ်ားယို အ ေါအဝင ်န ိုငင်ကံရြားအက ဉ်ြား ောြား ကလြားဦြားက ို စစ်အစ ိုြားရက ကွ ်မ က် ွဲေ့ ည်။ 

 

မမနမ်ောန ိုငင်တွံင ်၂၀၂၁  ိုနစ်ှ ကြကြေ်ာဝေါရီလ ၁ ရက်ကန ေ့ အောဏော  မ်ြား   နမှ်စ၍ လ က ေါငြ်ား ၁ ဒ မ ၁ 

 နြ်ားကက ေ်ာ အ ိုြားမွဲေ့အ မ်မွဲေ့မြစ် ွဲေ့ရမ ီ အရ ် ောြား ၃၀,၀၀၀ ကက ေ်ာ ြ က်ဆီြား ံ ွဲေ့ရကကကောငြ်ား ကိုလ မဂ္က 

 တငြ်ားထိုတ်မ နထ်ောြား ည်။ 

 

“လောမည့််နစ်ှ ငွ ်ရရွျားရကောက်ပွြဲက ငျ်ားပမည်  ိုရသော စစ်အစ ိုျားရ၏ အစီအစဉ်သည် 

ဟောသမပဇော  ်စပိုဒက်ြဲ့်သ ို ့်မြစ်ရနမပီျား န ိုင်င ံကောအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား စ်ခိုလံိုျားက ထ ိုကြဲ့်သ ို ့် 

 က် သံင့််ပါ ယ်” ဟို Patrick Phongsathorn က ရမပောကကောျားခြဲ့်ပါ ယ်။  

"အော ယီံရခါငျ်ားရ ောငမ် ောျားသည် မမန်မောန ိုငင်ံအရပ်သောျားလူထိုအရပေါ် က ယ်က ယ်မပန ့််မပန ့််နငှ့်် 

စနစ် က   ိုက်ခ ိုက်မှုမ ောျား က  ျားလွန်ရနသည့်် စစ်အစ ိုျားရက ို ရက နပ်ရစရန် 

 က်လက်လိုပ်ရ ောငမ်ည့်် မည်သည့်် အစီအစဉ်က ိုမ  ို မငငျ်ားပယ်ရမည်"ဟို 

 က်မပီျားရမပော  ိုခြဲ့်ပါ ယ်။  

 

https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-22-1-october-2022?_gl=1*1jdqtkx*_ga*MTAzNjg0MDg3Ni4xNjY1Mzk0NTc3*_ga_E60ZNX2F68*MTY2Njc3NzM2Ni4yLjAuMTY2Njc3NzM2Ni42MC4wLjA.


 

၂၀၂၂  ိုနစ်ှ ကအောက်တ ိုဘောလ ၂၇ ရက်ကန ေ့  န ိုငင်မံ ောြားကရြား ဝနက်ကီြားမ ောြား အစည်ြားအကဝြားမှ 

ထွက်က ေါ်လောက ော စောမ က်နေှာ နစ်ှမ က်နေှာ ေါ ဥကက ဌ၏ ထိုတ်မ န ် က်အောြား  အောဆီယံ ဝဘ်ဆ ိုဒမှ် 

ြယ်ရှောြား ွဲေ့မ ီြား   ိုမ ိုတ ိုကတောငြ်ားက ော စော  ိုဒ ်ံိုြား  ိုဒမ်ြငေ့ ်မ န်လည်အစောြားထ ိုြား ွဲေ့ ည်က ို 

ကကည်ေ့မ ငြ်ားအောြားမြင်ေ့ အောဆီယံအြွွဲှေ့ဝငမ် ောြားအကကောြား  ကဘောထောြားကွွဲလွွဲမှုမ ောြားက ို မမငက်တွှေ့ န ိုင ်ေါ ည်။ 

မ နလ်ည်မ ငဆ်ငထ်ိုတ်မ နထ်ောြားက ော ထိုတ်မ န ် က်တွင် မ လထိုတ်မ န ် က်တွင ်

ကြေ်ာမ ထောြား ညေ့်အတ ိုငြ်ား အောဆီယံဘံို ကဘောတ ညီ  က် ၅  က်အောြား အကကောငအ်ထည်ကြေ်ာရောတွင ်

  ိုငမ်ောအောြားကကောငြ်ားကစရန် “တ က က   ော လက်ကတွှေ့က မ ီြား အ   နက် ိုက်လို ်ကဆောငမ်ှုမ ောြား” 

လ ိုအ ်ကကကောငြ်ား ကြေ်ာမ ထောြားမှုမ ောြား  ေါဝငမ် ငြ်ားမရှ ကတောေ့ ည်ေ့အမ င ်

လ  ောြား  ငြ်ားစောနောမှုအက အညီက ြား  ို ေ့မ ငြ်ားကွဲေ့  ို ေ့က ော အမ ောြားအဓ ကက စစရ ်မ ောြားအတွက်  

အက ြားစ တ်အ  က်အလက်မ ောြားက ို ေါ ကြေ်ာမ ရန ် က်ကွက်ကန ေါ ည်။  

 

ASEAN  ည် Justice for Myanmar အြွွဲှေ့အစည်ြားမှ စစ်အောဏောရှငက်လတ ် ည် 

အရ ် ောြားမ ောြားက ို ကလကကကောငြ်ားမှ တ ိုက်  ိုက်မှုမ ောြားအတွက် တောဝနရ်ှ  ည်ဟ က ော အ  က်အောြား 

ကြေ်ာထိုတ်တငမ် ထောြားက ေ်ာလည်ြား စစ်အစ ိုြားရ  ိုင ်Global New Light of Myanmar တငြ်ားစောမှ 

ကြေ်ာမ ထောြား ကွဲေ့  ို ေ့ အောဆီယံမှ မမန်မောစစ်အစ ိုြားရက ို အောဆီယံကလတ ်ဦြားစီြား  ြု ်မ ောြားညီလော ံတွင ်

ဥကက ဋ္ဌအမြစ် န ိုဝငဘ်ော ၄ ရက်က  န ေ့အ် ် ွဲေ့မ ငြ်ား ည် အောဏော  မ်ြားစစ်တ ်အက ေါ် 

ကမြကလျှောေ့က ြားကနမ ငြ်ားမြစ် ည်။ ကလကကကောငြ်ား ကောကွယ်ကရြားဦြားစီြား  ြု ်မ ောြား ညီလော ံတွင ်ကဒ တွငြ်ား 

ကလတ ်မ ောြား အကကောြား   က ေါငြ်ားမ ောြား ေါဝင ်ေါ ည်။  

 

အောဆီယံအကနမြင်ေ့ မမနမ်ောစစ်အစ ိုြားရအောြား အောဆီယံအြွွဲှေ့အစည်ြား အစည်ြားအကဝြားမ ောြားအောြားလံိုြားတွင ်

 ေါဝငမ် ငြ်ားက ို ဆ ိုငြ်ားငံေ့ထောြား ငေ့မ် ီြား၊ မကအောငမ်မငက် ော ဘံို ကဘောတ ညီမှုငေါြားရ ်က ို ြ က်  မ်ြားကော 

မမနမ်ောန ိုငင်၏ံ အရ ် ောြားမ ည်  လ ထိုအောြား ကောကွယ်ရန ်အကရြားက ေါ်အစီအမံမ ောြား 

မ ဋ္ဌောနြ်ား ငေ့ ်ည်ဟို Fortify Rights မှ ယကန ေ့ ကမ ောကကောြား ွဲေ့ ည်။ 

 

https://reliefweb.int/report/myanmar/statement-chair-special-asean-foreign-ministers-meeting-27-october-2022-asean-secretariat-jakarta
https://asean.org/wp-content/uploads/2022/11/FINAL-Eng-ASEAN-Statement-on-MM-Violence.pdf
https://reliefweb.int/report/myanmar/statement-chair-special-asean-foreign-ministers-meeting-27-october-2022-asean-secretariat-jakarta
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/asean-actively-aiding-and-abetting-myanmar-juntas-war-crimes-and-crimes-against-humanity


 

မမနမ်ောစစ်အစ ိုြားရ၏ လက်နက်၊ နစ်ှကက မ် ံိုြားနည်ြား ညော၊ ကလကကကောငြ်ားကလောငစ်ောဆီ၊ ၀ငက်ငနွငှေ့ ်

န ိုငင်ကံရြားအရ အ  အမှတ်မ ြုမှုမ ောြား မ တ်ကတောက်ကစရန်အတွက် 

အကရြားက ေါ်ကဆောငရွ်က်  က်မ ောြားတွင ်မမနမ်ောဒိုကခ ည်မ ောြားက ို အကောအကွယ်က ြားကရြား၊ 

နယ်စ ်မြတ်ကက ေ်ာ လ  ောြား  ငြ်ားစောနောကထောက်ထောြားမှုဆ ိုငရ်ော အက အညီမ ောြား  ွငေ့မ် ြုက ြားကရြားမ ောြားအောြား  

အကရြားက ေါ်အစီအမံမ ောြားအမြစ် တ်မှတ်ကော အမ ောြားက ော ကိုလ မဂ္အြွွဲှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောြားနငှေ့ ်

ည  နှု ငြ်ားကဆောငရွ်က် ငေ့ ်ေါ ည်။  အောဆီယံအကနမြင်ေ့ ယ ိုအ   နတွ်င ်န ိုငင်တံကော စငမ်မငေ့တွ်င ်

မမနမ်ောန ိုငင်မှံ တရောြားဝင ်က ိုယ်စောြားလှယ်မြစ် ညေ့် အမ  ြုြား ောြားညီညွတ်ကရြား အစ ိုြားရနငှေ့ ်

ထ ကတွှေ့ဆက်ဆံမ ငြ်ားက ို မ ြုလို ်ရမည်မြစ် ည်။ 

 

“မမန်မောစစ်အစ ိုျားရက ဒအီက ပ်အ ည်ျားရြဲ ့် အ င့် ် ိုငျ်ားမှော အော ယီံရြဲ ့် ကက ိုျားပမ်ျားမှုရ ကွ ို 

အောျားနည်ျားရစခြဲ့် ယ်” ဟို Patrick Phongsathornကရမပောပါ ယ်။ 

“မမန်မောမပည်သလူူထိုအရနနြဲ ့် ထပ်မပီျား မရစောင့်န် ိုင်ရ ော့် ျူား။ အော ယီံအရနနြဲ ့် အခိုအခ  န်မှော 

ခ ိုငမ်ောရသခ ော ြဲ့် အရရျားရပေါ်အရရျားယူမှုရ လွိုပ်ြ ို ့် လ ိုအပ်ရနပါ ယ်။” 

 

ပိိုမိို သိရှိလိိုပါက စံိုစမ််းရန ်- 

 
Patrick Phongsathorn 
Human Rights Advocacy Specialist 
Fortify Rights 
Patrick.Phongsathorn@fortifyrights.org  
 
Matthew Smith 
Chief Executive Officer 
Fortify Rights 
matthew.smith@fortifyrights.org  
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