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ျမနမ္ာ - အခြင့္အေရး အလြနအ္မငး္ခ်ိဳးေဖာကျ္ခငး္အတြက ္UN မလွိအုပသ္ည္ ့စစေ္ဆးမႈမ်ားျပဳလပုရ္န ္ 

ရခုိင္ျပညန္ယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အလြန္အကြ် ံ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရန္လုိအပ္ 

(ဂ်နီဗာ၊ မတ္လ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၇)- အခ်နိ္ၾကာျမင့္စြာညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးေကာင္စမီွ 
ယေနအ့ထင္ကရဆုံးျဖတ္ခ်က္တချုဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငအံတြင္း အထူးသျဖင့္ရခိုငျ္ပည္နယ္တြင္ျဖစေ္ပၚေနသည့္ လ့ူအခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ညွင္းပန္းႏွပိ္စက္မႈမ်ားအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိလြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနသည့္အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာသတင္းအခ်က္ 
အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ ့အားစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရနအ္မနိ္ ့ေပးခဲပ့ါသည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ Fortify Rights အေနျဖင့္ 
ၾကိဳဆုိျပီး ျမနမ္ာအစိုးရ ႏငွ့္ အာဏာပိငု္မ်ားအားထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပေ္ဆာင္ရန္အားေပးခဲပ့ါသည္။  

“လူ ့အခြင့္အေရးေကာငစ္အီေနန ့ဲ ဒီလုိ အစျပဳညႈိႏႈိင္းလုပေ္ဆာင္ေပးတ့ဲအတြက္ ကြ်နေ္တာ္တုိ ့ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ ဒါကလည္း ျဖစရ္မွာ 
ၾကာပါျပီ”ဟု Fortify Rights ၏ စမီံခန္ ့ခြဲေရးအရာရွိ Matthew Smith မွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ဒမီစ္ရငွ္က အေရးပါတ့ဲ ေနာက္ဆံုး 
လက္နက္ မဟုတ္ေပမဲ့လည္း တားျမစမ္ႈ နဲ ့တာ၀န္ယူမႈေတြအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာကုိ ဦးတည္ေနလုိ ့ဒါကုိၾကိဳဆုိပါတယ္” 

ဥေရာပသမဂၢမွ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အစျပဳလုပေ္ဆာင္ခဲ့သည့္ “ဖိႏိွပ္ခရံသည့္ဒုကၡသည္မ်ားတရားမွ်တမႈရရွရိနအ္တြက္ ျပစမ္ႈက်ဴး 
လြန္သူမ်ားအားအျပည့္အ၀တာ၀န္ခမံႈကုိေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာငႏ္ိုငရ္န္ စစ္တပ္ႏငွ့္ လုံျခံဳေရးအင္အားစုမ်ားမွ မၾကာျမင့္မွအီခ်နိ္မ်ား 
အတြင္း လ့ူအခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္ခဲ့သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 
 ေဖာ္ထုတ္ရနမ္စ္ရငွ္အဖြဲ ့ကုိ လြတ္လပ္သည့္အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသည့္ မစ္ရငွအ္ဖြဲ ့ကုိ အေရးေပၚေစလြတ္ရန္” 
ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးေကာင္စအီားတုိက္တြန္းမႈပင္ျဖစပ္ါသည္။  

လူ ့အခြင့္အေရးေကာငစ္ီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr.Joaquin Alexander Maza Martelli ၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ျပဌာန္းခ်က္ေအာက္တြင္ 
ႏိုငင္ံျခားသားမ်ားကုိ အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြစုေဆာင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  

UN ၏ မစရ္ငွ္အဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းမႈအတြက္သတ္မွတ္ထားသည့္ျပဌာနး္ခ်က္မ်ားတြင္ အရညအ္ေသြးျပည့္မွီေသာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈျပည့္၀ေသာ  
ႏုိငင္ံျခားသား ၃ ဦး သုိ ့မဟုတ္ ၅ဦးျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းရမညျ္ဖစ္သည္။ လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရငွအ္ဖြဲ ့မွခန္ ့အပ္ထားသည္ ့အဖြဲ ့၀င္ 
မ်ားသညအ္နည္းဆုံးရွိႏွင့္ျပီးသည့္အျခားအရညအ္ခ်င္းမ်ားအနက္ လူ ့အခြင့္အေရးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိရွာေဖြျခင္းဆုိင္ရာအသိပညာမ်ားႏွင့္ စံုစမ္းစစေ္ဆးေရးအတြက္ခ်မွတ္ထားေသာအေျခခ ံ
သေဘာတရားမ်ားကုိ သိရွိကာ လြတ္လပမ္ႈျဖင့္ ဘက္မလုိက္တတ္ေသာ၊ လုံေလာက္သည့္အသိပညာဗဟုသုတရွိျပီး အေတြ ့အၾကံဳ 
ရွိသူျဖစရ္မည္။  

Fortify Rights အေနျဖင့္ နယ္အဆင့္၊ ျပညန္ယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိငု္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ျမနမ္ာအစိုးရ ႏငွ့္အာဏာပိငုမ္်ားသည္ 
မစရ္ငွ္အဖြဲ ့အစည္းျဖင့္ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပေ္ဆာငရ္န္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ရံုးမ်ားကုိထိေတြ ့ ဆက္ဆံ 
ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိခ်ေပးရန္ အားေပးပါသည္။ ထ့ုိအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအားလုံး အေန 
ျဖင့္လည္း မစ္ရငွႏ္ွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာငရ္န္ အားေပးပါသည္။  

“ႏိငု္ငံထဲမွာ အခ်နိ္ၾကာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တ့ဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈေတြကုိ ဒမီစရ္ငွ္အဖြဲ ့အားျဖင့္အဆုံးသတ္တ့ဲဘက္ကုိ ဦးတည္ 
လိမ့္မယ္လုိ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေမွ် ာ္လင့္တယ္”ဟု Matthew Smith မွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ျပညန္ယ္ လုံျခံဳေရးအင္အားစေုတြ 
အျပစဒ္ဏ္ ေပးမခရံဘဲက်ဴးလြန္ခဲ့တ့ဲ ဆုိးရြားတ့ဲလုပရ္ပေ္တြကုိ အစိုးရအေနန ဲ ့အမွန္တရားကုိေရွးရႈျပီး ျပစမ္ႈက်ဴးလြန္တ့ဲသူေတြကုိ 
သူတုိ ့န ့ဲ ထုိက္ေလွ်ာက္ တ့ဲ ပံုစေံတြန ့ဲကုိင္တြယ္ရမယ္” 
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ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြသည့္ မစရ္ငွ္အဖြဲ ့အေနျဖင့္ “အထူးသျဖင့္ရခိုငျ္ပည္နယ္တြငး္” မွ 
ျပညန္ယ္လုံျခံဳေရးအင္အားစမု်ား၏အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ တရားဥပေဒကုိေက်ာ္လြန္ေသာသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ႏွပိစ္က္ညွင္း 
ပန္းျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိဖ်က္ဆီးျခင္းႏငွ့္ အျခားေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစေ္ဆးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေအာက္တုိဘာလမွစတင္၍ရခိငု္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပိငု္းတြင္ျမနမ္ာျပညန္ယ္လုံျခံဳေရးအင္အားစမု်ားမေွမြးကင္းစကေလးမ်ားႏွင့္ကေလး 
ငယ္မ်ားအပါအ၀ငရ္ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလငမ္်ားအားတရားဥပေဒကုိေက်ာ္လြန္ေသာသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ အမိ်ဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး 
မ်ားအား အဖြဲ ့လုိက္အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ခိုးယူလုယက္ျခင္းႏငွ့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ 
အစားအေသာက္မ်ား သုိေလွာင္သည့္ရံုမ်ားအပါအ၀င္ ရြာလုံးကြ် တ္ပ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းမ်ားကုိ Fortify Rights မမွွတ္တမ္းတင္ခဲပ့ါသည္။  

ယခငအ္ပတ္ Fortify Rights ၏ US လႊတ္ေတာ္ညီလာခအံေရ ့ွတြင္ သက္ေသခံတင္ျပခ်က္မ်ားအရ “ျပည္နယ္လုံျခံဳေရးအငအ္ားစ ု
မ်ားမွ ျပည္သူလူထုအေျခခ်ေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တူညသီည့္ပံုစံျဖင့္ ဆက္တုိက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျပဳလုပေ္နျခင္းသည္ စနစ္ 
တက် တုိက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ စစ္သားမ်ားမွ အလုိအေလွ်ာက္လုပေ္ဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လမ္းညႊနခ္်က္ (သုိ 
့မဟုတ္) အမိန္ ့ အာဏာေၾကာင့္ လုပေ္ဆာငေ္နျခင္းျဖစေ္ၾကာငး္ ညႊန္ျပေနသည္ဟု Fortify Rights အေနျဖင့္ ယုံၾကညပ္ါသည္။” 

ထုိၾကားနာခ်က္တြင္ Fortify Rights ႏငွ့္ တကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ ့၀င္မ်ားႏွင့္ Trump အုပခ္်ဳပ္ေရး အဖြဲ ့ 
ကုိ လ့ူအခြင့္အေရးေကာငစ္ီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳရန္ တြန္းအား 
 ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ US ႏိငုင္ံ သည္ ပူးတြဲ ့ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

မၾကာေသးမွီအခ်နိ္မ်ားအတြင္း ရခိငု္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစေ္ပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပင္ ျမနမ္ာအစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ားစုျဖစ္သည့္ လူေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ေက်ာ္ကုိ ဆက္လက္၍ ကန့္သတ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနျပီး ထုိသူမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ 
 ျမိဳ ့နယ္၈ျမိဳ ့နယ္တြငရ္ွိေသာ သန့္ရငွ္းမႈမရွိသည့္ ကန့္သတ္ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း၄၀ ေက်ာ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ 
လုံေလာက္သည့္ အကူအညႏွီင့္ အေျခခံက်သည့္ ၀နေ္ဆာင္ေပးမႈမ်ားကုိ မရရွိျခင္း စသည့္ တုိ ့ႏွင့္ ရင္ဆုိငေ္တြ ့ၾကံဳေနရပါသည္။ 
ထုိမွ်မက အစုိးရအာဏာပိငုမ္်ားမွ ရခုိင္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပိငု္းတြင္ေနထုိငေ္နသည့္ အျခားေသာ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားအားလည္း ရရွိသင့္ 
သည့္တန္းတူညမီွ်အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာႏုိင္ငံသားျဖစခ္ြင္ ့ကုိဆက္လက္ျငင္းပယ္ေနျပီး လ့ူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း  ျဖစ္သည့္ ေန
ေန ့စဥ္ ႏငွ့္ အမွ်ကန္ ့သတ္ထိန္းခ်ဳပျ္ခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။   

ကုလသမဂၢ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Yanghee Lee ႏငွ့္ လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရငွ္ရံုး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ  ျမနမ္ာျပညန္ယ္လုံျခံဳေရး 
အငအ္ားစမု်ား၏ ရခိငု္ျပညန္ယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားစေုပါင္းလုိက္လွ်င္ 
လူမိ်ဳးႏြယ္စု တခအုေပၚသုိ ့ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

သတင္းအခ်က္အလက္ရာွေဖြသည့္မစ္ရငွ္အေနျဖင့္လက္ရွိ ကုလသမဂၢ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းလူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္ ျခင္းမ်ားကုိ 
အေျခခံ၍ပိုမိအုေသးစိတ္က်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူကာ ကုလသမဂၢမွ အသုံးျပဳရနအ္သင့္ျဖစ္ေသာသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားျဖစ္သည္အထိ လုပေ္ဆာငရ္န္ Fortify Rights မွ အၾကံျပဳလုိက္ပါသည္။ မစရ္ငွ္အဖြဲ ့အေနျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွသိည့္ 
နယ္ပယ္အားလုံးျဖစ္သည့္ ရခိငု္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ရိုဟငဂ္်ာဒုကၡသည္ရာေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္သည့္ဘဂၤလားေဒရွ္ ့ 
ႏိုငင္ႏွံင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ မ်ားသုိ ့လည္းသြားေရာက္သင့္ပါသည္။  

ရခိငု္ျပညန္ယ္တြငေ္နထုိင္ၾကေသာ ရခိငုဗ္ုဒၶဘာသာ၀ငမ္်ားသည္လည္း ျမနမ္ာစစ္တပ္မွက်ဴးလြနေ္သာ အတင္းအက်ပခ္ိုင္းေစျခင္း 
ႏွင့္တဖက္သတ္ဆန္သည္ ့ ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င ္ လ့ူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဆယ္စနုွစေ္ပါင္းမ်ားစြာ 
 ေတြ ့ၾကံဳခစံားခဲရ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြသည့္မစရ္ငွ္အေနျဖင့္ရခိငု္ျပညန္ယ္တြငေ္နထုိင္ၾကေသာ ရခိုငဗ္ုဒၶဘာသာ 
၀ငမ္်ားႏွင့္ အျခားလူမႈအသုိင္းအ၀ိငု္းမ်ားတြငေ္နထုိင္က်သူမ်ား အေပၚ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညငွ္းပန္းမႈမ်ား 
ကုိလည္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္း သင့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ေျပာၾကားခဲပ့ါသည္။  
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သတင္းအခ်က္အလက္ရာွေဖြသည့္ မစ္ရငွအ္ဖြဲ ့သည္ျမနမ္ာစစ္တပႏ္ွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ ့ မ်ား 
ၾကား လက္နက္ကုိင္တုိက္ခိုက္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစေ္ပၚေနေသာ ကခ်ငျ္ပည္နယ္ႏငွ့္ရွမ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပိငု္းသုိ ့ -လုပ္ပိငု္ခြင့္ 
အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ၀င္ခြင့္-ႏွင့္ ၀ငေ္ရာက္ကာ လူ ့အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ  စံုစမ္းစစေ္ဆးမႈမ်ားျပဳလုပရ္န္ Fortify 
Rightsမွ အားေပးေထာက္ခံခဲပ့ါသည္။ ျမနမ္ာစစ္သားမ်ားမွ စစ္ဆင္ေရးက့ဲသုိ ့ဇြန္လ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မစွတင္ကာ က်ယ္ျပန္ ့စြာ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ညငွ္းပန္းႏွပိစ္က္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ တရားဥပေဒကုိေက်ာ္လြန္ေသာသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ လူသား 
ဒိုင္းလႊားကုိအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားလူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ Fortify Rights ႏငွ့္ ကခ်င္၊ ရမွ္း အရပဖ္က္လူ ့အသုိင္းအ 
၀ိုင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ မွတ္တမ္းတငခ္ဲပ့ါသည္။  

သတင္းအခ်က္အလက္ရာွေဖြသည့္ မစရ္ွငအ္ဖြဲ့သည္ လ့ူအခြင့္အေရးေကာင္စ၏ီ ၃၆ၾကိမေ္ျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပမည္  
ျဖစျ္ပီး လူ ့အခြင့္အေရးေကာငစ္ီ၏ ၃၇ၾကိမေ္ျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ အစရီငခ္ခံ်က္အျပည့္အစံုကုိတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။  

ျမနမ္ာအရပဖ္က္လူမႈအသုိင္းအ၀ိငု္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လ့ူအခြင့္အေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢမွ 
အရာရွမိ်ား၏ လေပါင္း၊ ႏွစေ္ပါင္းမ်ားစြာ ရခိုင္ျပညန္ယ္တြင္း လ့ူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အျပညျ္ပည္ဆုိငရ္ာမွ စံုစမ္းစစေ္ဆး 
ရန္ အၾကိမေ္ပါင္းမ်ားစြာေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းေၾကာင့့္ ကုလသမဂၢ မဆုံွးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖင့္တုံ ့ျပန္ခဲပ့ါသည္။  

ဥပမာအားျဖင့္ရခိငု္ျပညန္ယ္တြင္းအေျခအေနမ်ားကုိ “အမနွ္တကယ္လြတ္လပ္ေသာ”အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစေ္ဆးမႈျပဳလုပ ္ရန္  
ျမနမ္ာႏုိင္ငံသား ၄၀ျဖင့္ဖြဲ ့စည္းထားေသာအရပဖ္က္လူမႈအသုိင္းအ၀ိငု္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ဇနန္၀ါရီလ ၁၈ရက္ေန ကုိေတာင္းဆုိရာ၌ 
ရခိငု္ျပညန္ယ္တြင္း အစိုးရ၏ ဦးေဆာငၾ္ကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ျပင္းထန္စြာအျပစ္တင္ေျပာဆုိျခင္းမဟုတ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ 
ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္လည္း ႏိုဘယ္ဆုရငွ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငေံခါငး္ေဆာငမ္်ားမွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံုစမ္းစစေ္ဆးမႈျပဳလုပ္ရနေ္တာင္း 
ဆုိျခင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင ္ ကုလသမဂၢ လ့ူအခြင့္အေရးေကာ္မရငွမ္ွ စံုစမ္းစစေ္ဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ေကာ္မရွငအ္ဖြဲ ့ ဖြဲ ့စည္းရန္ 
 ေတာင္းဆုိျခင္း၊ မတ္လ ၃ရက္ေန ့တြင္ Fortify Rightsႏငွ့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့အစည္း ၁၂ခမု ွ
အနည္းဆုံးရခိငု္ျပညန္ယ္တြင္း လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံုစမ္းစစေ္ဆးေရးျပဳလုပရ္နေ္တာင္းဆုိျခင္း 
ႏွင့္ မတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ အထူးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွသူိ Yanghee Leeမွ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားအေပၚ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားအား စံုစမ္းစစေ္ဆးေရးေကာ္မရငွ္ဖြဲရ့န္သူမ၏ အစီရငခ္ံစာျဖင့္ လူ ့အခြင့္အေရးေကာငစ္ီသုိ ့ေတာင္းဆုိျခင္းတုိ ့ျပဳ လုပခ္ဲ့ပါသည္။   

ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၅ခႏွုစ္တြင ္Fortify Rights ႏငွ့္ Yale ဥပေဒေက်ာင္းရွိ Allard K.Lowenstein အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ ့အခြင့္ 
အေရးဌာနမွ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးေကာငစ္ီအား ရခိငု္ျပညန္ယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလငမ္်ားႏွင့္ ရခိငု္ဗဒုၶဘာသာ၀င္မ်ား 
အေပၚလူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈ အေျခအေနအလုံးစံုကုိ အကဲျဖတ္ႏိငု္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစေ္ဆးေရးအဖြဲ ့ကုိ 
အတည ္ျပဳျပဌာန္းရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည။္ 

“ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိငုေ္တြအေနနဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြတဲ ့မစရ္ငွ္အဖြဲ ့ကုိ နုိင္ငအံေနန ့ဲပိုမိေုကာင္းမြန္တ့ဲ လူ ့အခြင့္ 
အေရး အကာအကြယ္ေပးဖို ့နဲ ့အမနွ္တရားကုိေဖာ္ထုတ္တ့ဲ ကိရိယာတခအုေနနဲ ့သတ္မွတ္ထင္ျမင္သင့္တယ္”ဟု Matthew Smith 
မွေျပာခဲ့ပါသည္။ “ဒခီ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိငု္တ့ဲအထိ ႏိုငင္ေံရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးႏွင့့္ႏိုင္ငံတြင္းတုိးတတ္ဖြံ ့ျဖိဳး 
 ေအာင္လုပ္ ေဆာင္မႈေတြက ဆက္ျပီး အခက္အခေဲတြရွေိနအံုးမယ္” 

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


