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တရတု ္- ျမနမ္ာႏုိငင္ေံျမာကပ္ိငုး္ တိကုပ္ြဲမ်ားမ ွထြကေ္ျပးလာသည္ ့ကခ်ငတ္ိငုး္ရငး္သားဒကုၡသညမ္်ားအား ကာကြယေ္ပးရန ္ 

စစေ္ဘးဒဏ္သင့္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အတင္းအက်ပျ္ပန္ခိငု္းျခင္းမ်ားကုိ တားျမစရ္န၊္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညေီပးေသာ 
အဖြဲအ့စည္းမ်ားအား ေနအိမအ္ိုးအမိ္မ်ားဆုံးရံႈးရေနရသည့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ိငု္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံခြင့္ေပးရန္။ 

(ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၇) - ျမန္မာျပည္အတြင္းျဖစေ္နသည့္ ပဋိပကၡတုိက္ပြဲမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ကခ်ငတုိ္င္း 
ရင္းသား ျပည္သူေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာအား အတင္းအက်ပ္ ျပနခ္ိငု္းျခင္းမ်ားကုိ တားျမစ္ရန၊္  တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္  
ေသခ်ာစြာလုပ္ ေဆာငရ္န္ Fortify Rights မွ ယေန ့ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။ ျမနမ္ာႏုိငင္ံ ကခ်င္ျပညန္ယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားမ ွ ထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္လာသူ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၄၀၀၀ေက်ာ္အား တရုတ္ႏိုငင္ံသုိ ့ေရာက္ရွိျပီး 
 ေနာက္တရက္တြင္ တရုတ္ႏိငုင္ံလုံျခံဳေရးအင္အားစ ုမ်ားမွ ျမနမ္ာျပည္တြင္းသုိ ့ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ရက္ေန ့တြင္ အတင္းအက်ပ္  
ျပနခ္ိငု္းခဲပ့ါသည္။  

“တရုတ္အေနနဲ ့ႏုိငင္ံေရးခိုလံွဳေတာင္းခံသူေတြအေနန ့ဲလက္ခံျပီး ရိပ္သာအေဆာငေ္တြမွာထားသင့္တယ္ ဒုကၡမီးေတြထဲကုိ မပို ့ 
ရဘူး”ဟု Fortify Rights၏ စီမခံန့္ခြဲအုပခ္်ဳပေ္ရးမွဴး Matthew Smithမွ ေျပာၾကားခဲပ့ါသည္။ “ျမန္မာစစတ္ပ္က 
ထိထိေရာက္ ေရာက္အတင္းအက်ပ္ ေဒသခအံရပ္သားေတြကုိ ႏိုငင္ံတြင္းကေနထြက္သြားဖို ့လုပ္ေနတ့ဲအခ်နိမ္ွာ တရုတ္ကလည္း  
ျပနဖ္ို ့အတင္း တြန္းပို ့ေနတယ္” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ Nagyang နယ္အတြင္း Zai Awng/Mungga Zup ႏငွ့္ Hkau Shau ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအနီးတြင္  
ျမနမ္ာစစ္တပမ္ွ ေလးေၾကာင္းျဖင့္ျပင္းထန္းစြာတုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန ့တြင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား 
ႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိမု်ားအပါအ၀င္ အရပ္သား ၄၀၀၀ေက်ာ္ ျမန္မာႏုိင္ငမံွ ထြတ္ေျပးလာၾကပါသည္။ နယ္ခံအဖြဲ ့အစည္း 
၉ခပုူးေပါင္းထားသည့္ ပူးတြဲ မဟာဗ်ဴဟာ အဖြဲ ့(JST)၏အစရီငခ္ခံ်က္အရ Hkau Shau ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ 
အိုးအမိ္မရွိအေျခအေနမဲေ့န စခန္း (IDP) ၂ခ ုမွလူမ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ရက္ေန ့ ခန္ ့မွန္းေျခ မနက္ ၄နာရီအခ်နိ္မွ စတငက္ာ 
တရုတ္ႏိငု္ငံထဲသုိ ့ျဖတ္ကူး၀င္လာၾကသည္။ တရုတ္နယ္နမိတ္ထဲသ့ုိဦးစြာ၀ငေ္ရာက္သြားၾကသည့္ မိသားစုအခ်ိဳ့ကုိ တရုတ္ႏိုငင္ံ 
လုံျခံဳေရးအငအ္ားစမု်ားမွ ႏိုငင္ံ ေရးခိုလံွဳခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအျဖစ္လက္ခခံဲေ့ၾကာင္း Fortify Rights မွ အစရီငခ္ခံ်က္မ်ား 
လက္ခံရရွိခဲပ့ါသည္။ ဇနန္၀ါရီလ ၁၁ရက္ ေန ့တြင္ မနက္မိုးလင္းခ်နိ္တြင္ နယ္စပ္ကုိျဖတ္၍ ၀ငေ္ရာက္လာသည့္ဒုကၡသည္မ်ား 
ႏွင့္အေစာပိုင္းမွ ျဖတ္ေက်ာ္၍၀ငေ္ရာက္လာသူမ်ားအားလုံးကုိ တရုတ္ႏိငု္ငံလုံျခံဳေရးအင္အားစုမ်ားမွ အတင္းအက်ပ္ ျပနခ္ိငု္း  
ေစခဲပ့ါသည္။  

ျမနမ္ာႏွင့္ တရုတ္ နယ္စပအ္နီးရွိတုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ Maga Yang အိုးအမိ္အေျခအေနမဲ့ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းသုိ ့ ေနာက္ထပ ္
၀ငေ္ရာက္လာသူ ၂၅၀၀ သည္လည္း ထြတ္ေျပးရနျ္ပင္ဆငေ္နျပျီဖစ္သည္ဟု JST ၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ Fortify Rights သုိ 
့ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ယေန ့ေန ့လည္ ၁နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့၌ လူမႈအကူအညမီ်ားေပးရန္ အေရးေပၚတငျ္ပျခင္းအတြက္ အစည္းေ၀းကုိ 
JST ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျပဳလုပခ္ဲ့ပါသည္။   

ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္း ပဋပိကၡတုိက္ပြဲမ်ားပိုမို ျမင့္မားစြာျဖစေ္နျခင္းႏွင့္ တရုတ္ႏိငုင္ံမ ွ အကာအကြယ္ေပးမႈနည္းပါးျခင္းတုိက ပဋပိကၡ 
ျဖစပ္ြားေနသည့္ေနရာတြငေ္နထုိင္ေနသူ ကခ်င္လူမႈအသုိင္းအ၀ိငု္းမ်ားအား လုံျခံဳမႈမရွိသည့္ ခံစားခ်က္ကုိ ပိမုုိၾကီးထြားေစပါသည။္  

“ကြ်နေ္တာ္တုိ ့ကုိ တရုတ္ႏိုငင္ံထဲကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္မေပးဘူး”ဟု Maijayang ျမိဳ ့နယ္အနီးရွိ  Kahtawng IDP ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း 
မွ အသက္၂၀အရြယ္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားတဦးမွ Fortify Rights အားေျပာျပခဲပ့ါသည္။ “ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ က်ည္ဆံေတြက်လာ 
ရင္ ျပီးေတာ့ကြ်နေ္တာ္တ့ုိအနီးအနားမွာ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ေနရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဘယ္ကုိေျပးရမလဲ? ကြ်နေ္တာ္တုိ ့မွာေျပးစရာေနရာ 
မရွိဘူး။ တရုတ္အစိုးရက ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကုိလက္မခမံွာေၾကာက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အနားမွာ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္တာန ့ဲနယ္စပမ္ွာ 
တရုတ္စစ္သားေတြအျပည့္ဘဲ ျပီးေတာ့ ဘယ္သူ ့ကုိမွျဖတ္ခြင့္ မေပးဘူး” 
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ျမနမ္ာစစ္တပႏ္ွင့္ ကခ်င္ျပညန္ယ္တြငအ္ေျခခ်လႈပရ္ွားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ ့-ကခ်င္လႊတ္ေျမာက္ေရးတပမ္ေတာ္ 
(KIA)တ့ုိၾကား တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္မ်ားအတြင္း လူေပါင္း ၂၃၀၀၀ေထာငေ္က်ာ္သည္ အိုးမဲအ့ိမမ္ဲ့ 
အေျခအေနသုိ ့က်ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Laiza ျမိဳ   ့ေျမာက္ပိငု္းရွိ Zai Awng IDP ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း မခွန္ ့မနွ္းေျခ လူေပါင္း၂၅၆၀ 
သည္ စခန္းအနီး က်ညခ္ြံမ်ား က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒဇီင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန ့တြင္ထုိစခန္းမွ ထြက္ေျပးသြားၾကသည္ဟု JST မ ွ
အစရီငခ္ံတင္ျပခဲပ့ါသည္။ ထုိက့ဲသုိ ့ေသာတုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင့္ Mung Lai Hket IDP ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ ွ
လူေပါင္းရာေက်ာ္သည္လည္းထုိ စခန္းမွ KIA အေျခခ်ရံုးစိုက္သည့္ Laiza ျမိဳ ့တြင္ရွေိသာ Woi Chyai IDP 
စခန္းသုိ ့ေျပာင္းေရြ ့ခဲ့ရပါသည္။ ဒဇီင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ ျမနမ္ာစစ္တပ္ႏငွ့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ ့၄ဖြဲ ့ေပါင္းစည္းထားသည့္ ေျမာက္ပိငု္း ညီအကုိမ်ားမဟာမတ္ိ (NBA) တုိ ့တုိက္ခိုက္ေနသည့္အခ်နိ္အတြင္း ျမနမ္ာစစ္တပသ္ည္ 
ရွမ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပိငု္းရွိ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ ့မ်ားကုိ ဦးတညက္ာ 
ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွရိပါသည္။ ဤက့ဲသ့ုိေသာ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ကခ်ငႏ္ွင့္ ရမွ္းျပည္သူထု ၁၅၀၀၀အား 
အိုးမဲ ့အိမမ္ဲ့ျဖစေ္စခဲ့ျပီး တရုတ္ႏိုငင္ံ တြင္းသုိ ့ ထြက္ေျပးရန္လည္း ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။  
 
အရပ္သားအစိုးရအပါအ၀င္ ျမန္မာ အစိုးရအာဏာပိငုမ္်ားမွ လူမႈကူညေီရးအေထာက္အပံေ့ပးေသာ အဖြဲ ့မ်ားအား ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ ရမွ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိငု္း သုိ ့လြတ္လပ္စြာ၀င္ေရာက္လုပေ္ဆာင္ရန္ ဆက္လက္တားျမစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားက အေျခအေနမဲျ့ဖစ္ေနသည့္ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ား အတြက္ လုံေလာက္သည့္ အစားအေသာက္၊ က်န္းမာေရးကူညေီစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏငွ့္ အျခားလူမႈအကူ 
အညမီ်ားေပးျခင္းကုိ ျငင္းပယ္သည့္ အေနအထားျဖစေ္နပါသည။္  
 
“ဒါဟာညွင္းပန္းႏွိပစ္က္တ့ဲ နည္းလမ္းဘဲျဖစ္တယ္။ ျမန္မာအစိုးရက ျပည္သူလူထုကုိ ပိျုပီးအက်ဥ္းအက်ပ္ျဖစ္ေစတ့ဲ အေနအထားကုိ 
 ေရာက္ေစျပီးေတာ့ သူတ့ုိကုိ ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္တာေတြလုပ္ေနတ့ဲအခ်နိ္မာွ လူမႈအကူအညီေတြကုိလည္းျဖတ္ထားတယ္”ဟု 
Matthew Smithမွ ေျပာခဲပ့ါသည္။ “တရုတ္အာဏာပိငု္ေတြက မွန္ကန္တ့ဲလုပ္ရပ္ကုိလုပ္သင့္တယ္ ျပီးေတာ့အကာအကြယ္ 
အေထာက္အပံေ့ပးရမယ္” 
  
ကုလသမဂၢ၏ လူ ့အခြင့္အေရးအေပၚအထူးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Yanghee Lee သည္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေနသည့္ တရုတ္ 
ႏိုငင္နံယ္စပ္အနီး အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၂ ရက္တာ ေစာင့္ၾကည့္စစေ္ဆးသည့္ မစ္ရငွ ္ အဖြဲ့ 
ျဖင့္ ေရာက္ရွေိနပါသည္။ ျမနမ္ာအစိုးရမွ အထူးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွသူိအား ကခ်င္ျပညန္ယ္ႏငွ့္ ရွမ္းျပညန္ယ္အတြင္း ပဋပိကၡက်ေရာက္ 
ေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ ့၀ငေ္ရာက္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲပ့ါသည္။  
 
Fortify Rights မွ ျမနမ္ာအစိုးရအား ကုလသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူမႈအကူအညအီေထာက္အပံေ့ပးသည့္ အဖြဲ ့မ်ားအား 
ထိန္းခ်ဳပမ္ႈမလုပ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာျဖင္ ့ျမနမ္ာျပည္တြင္းရွိ ပဋပိကၡမ်ားျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ ့၀ငေ္ရာက္ခြင္ ့ ခ်က္ခ်င္းေပးရန္ 
 ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ထုိ ့အျပင္ Fortify Rightsမ ွကုလသမဂၢ၊ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ 
အလွဴေငြေပးသည့္ အစိုးရမ်ားအား ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏သက္သာေခ်ာငခ္်ေိရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပေ္ဆာငမ္ႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံေ့ပးရန္ 
ႏွင့္ ထုိေထာက္ပံမ့်ားကုိ ႏစွ္ဆတုိးေပးရနေ္တာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။  
 
၂၀၁၁ခႏွုစ္မွ စတင္ကာ ကခ်င္ျပညန္ယ္ႏငွ့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တုိ ့တြင္ပိမုိုျပင္းထန္သည့္ပဋပိကၡတုိက္ပြဲမ်ားျဖစခ္ဲ့သည့္အျပင္ 
တရုတ္ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးျဖင့္ စီမံလုပေ္ဆာငေ္နသည့္ ဟုိက္ဒရုိဂ်င္စြမ္းအင္ ေရေလွာင္တမံ အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပမ္ွ KIA ၏  
 ေရွ  ့တန္းကင္းစခန္းမ်ားကုိ အၾကိမမ္်ားစြာတုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းက ၁၇ႏွစ္ၾကာခဲ့သည့္ အပစအ္ခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီမႈကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ 
ေစခဲပ့ါသည္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိုးမဲ့အမိ္မ ဲ ့အေျခအေနသုိ ့ေရာက္ရွခိဲရ့ျပီး ကခ်င္ျပညန္ယ္ႏငွ့္ ရမွ္းျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေနရာေပါင္း၁၇၀တြင္ အေျခအေနမဲေ့နသူမ်ားအျဖစ္ အေျခခ်ေနထုိင္ေနရပါသည္။  
 
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျမနမ္ာစစ္တပ၏္ ရမွ္းျပည္တြင္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုိးကန္ ့တုိင္းရင္းသား ၅၀၀၀၀ေက်ာ္သည္ 
တရုတ္ႏိငု္ငံသုိ ့ထြက္ေျပးထိန္းေရွာငခ္ဲရ့ျပီး တရုတ္အစိုးရမွ ထုိသူမ်ားအား အစားေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ ယာယီနားခိုရန္ေနရာမ်ား 
ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲရ့ပါသည္။ သုိ ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ခႏွုစ္မစွတင္ကာ ျမနမ္ာစစ္တပႏ္ငွ့္ KIA တုိ ့အၾကား တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
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ထြက္ေျပးလာသည့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာအား တရုတ္အစိုးရမ၀ွင္ေရာက္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲျ့ပီးအတင္း 
အက်ပ ္ျပန္ခိငု္းခဲပ့ါသည္။  
 
ႏိုငင္ေံရးခိုလံွဳခြင့္ေတာင္းသူမ်ားအား ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားေၾကာင့္ ေတြ ့ၾကံဳရမည့္ အႏၱာရာယ္မ်ားကုိေသခ်ာစြာေလ့လာ 
သုံးသပ္ ျခင္း မရွိဘဲျပနခ္ိုင္းျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုငင္မံွအျပညျ္ပညဆုိ္င္ရာဥပေဒေအာက္မွ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္လုပ္ေဆာငေ္ပးျခင္း ကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Fortify Rights မွ ေျပာခဲ့ပါသည္။  
 
တရုတ္ႏိငု္ငံသည္ ၁၉၅၁ ဒုကၡသည္ သေဘာတူညီခ်က္ႏငွ့္ ၁၉၆၇၏ သံခင္တမနခ္င္းက်င့္၀တ္မ်ားကုိသေဘာတူသည့္ ပါတီ၀င ္
ႏိုငင္ံျဖစပ္ါသည္။ ဒုကၡသည္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ သံခငတ္မနခ္င္းက်င့္၀တ္မ်ားကုိသေဘာတူသည့္ ႏိုငင္ံအေနျဖင့္ တရုတ္ 
ႏိုငင္ံသည ္ ဥပေဒအရ ႏိငုင္ံေရးခိုလံွဳခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးရနႏ္ငွ့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား 
အကာအကြယ္ေပးရန ္ အက်ံဳး၀ငပ္ါသည္။ သ့ုိေသာ္လည္း တရုတ္ႏိငုင္ံသည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုငင္ေံရးခိလံွုဳခြင့္ 
 ေတာင္းခံသူမ်ား၏ ေလွ်ာက္ ထားခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာစစေ္ဆးျခင္းႏငွ့္ ႏိုင္ငံတကာစခံ်ိနစ္ညံႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာလုပေ္ဆာင္ေပးျခင္းမ်ားမရွေိသးပါ။  ႏိငုင္ံေရးခိုလံွဳခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအားျပန္မပို ့ရန္ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ က်င့္၀တ္မ်ားေအာက္တြင ္ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာဥပေဒက်င့္သုံးမႈ ၀နိည္းမ်ားအရ ဒုကၡသည္မ်ားအား သူတ့ုိ၏ 
အသက္ရငွ္ေနထုိငေ္ရးႏွင့္ လႊတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ျခမိ္းေျခာက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ ့အတင္းအက်ပ္ျပန္ခိငု္းျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ရန္ 
တရုတ္ႏိငု္ငံသည္တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

“လြန္ခဲ့တ့ဲ ႏစွ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ တရုတ္အစိုးရအာဏာပိုငေ္တြက ျမန္မာႏုိင္ငအံား ကုလသမဂၢႏွင့္ အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ ့ 
မ်ားအား နယ္စပေ္ဒသမ်ားသုိ ့၀ငေ္ရာက္ခြင့္ကုိ မေပးဘဲ ျငင္းပယ္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့တ့ဲအေပၚ ျမနမ္ာအစိုးရက လုပေ္ဆာငခ္ဲ့တယ္”ဟု 
Matthew Smith မွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ျပည္သူလူထု အနည္းစုကုိ အကာအကြယ္ေပးျပီး၊ ကူညေီထာက္ပံခ့ြင့္ကုိ ျငင္းပယ္တာက 
တရားဥပေဒအရ ျပသာနာျဖစေ္စတာမကဘဲန ့ဲ ပီကင္း နဲ ့ေနျပည္ေတာ္ရဲ  ့စိတ္၀င္စားမႈကုိ ဆန ့္က်င္ေနတယ္” 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိမုိုရယူလုိပါက ဆက္သြယ္ရန ္

Amy Smith, Executive Director, +66 (0) 87.795.5454,43012902 

amy.smith@fortifyrights.org; Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights 

Matthew Smith, Chief Executive Officer, +66 (0) 87.795.5454, 

matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter: @matthewfsmith, @fortifyrights  

 
 
FORTIFY RIGHTS အေၾကာငး္ 
 
Fortify Rightsသည ္ လ့ူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးျပီ၊း ျဖစ္သင့္ရသင့္ေသာအရာမ်ားအတြက္ တရား ဥပေဒနည္း အ
အရလုပ္ေဆာငေ္ပးေသာအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့အေနျဖင့္ ညွ
ညွင္းပန္းႏွိပစ္က္ျခင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၊ အထူး တညထ္ြင္ထားသည့္နည္းပညာစနစ္ျဖင့္ လူ
လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ အေထာက္အကူေပးျခင္း ႏငွ့္ ရလဒ ္ အေ
အေျဖမ်ားရရွရိန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပပ္ါသည္။ ကြ်ႏုပ္တုိ္ ့သည္ Switzerlandႏငွ့္အေမရိကန္ျပညေ္ထာငစ္ု တြင္  
မွတ္ပံုတင္ကာ အေရွ ့ေတာင္ အာရွတြင္ အေျခခ်ေသာ လြတ္လပ္စြာရပ္တညေ္နသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွရိနအ္တြက္မဟုတ္ေသာ အ
အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ ့အစည္း ျဖစ္ပါသည္။  
 


