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၂၀၂၂ ခု�စ်ှ �သဂုတ်လ ၂၅ ရက် 

 
ငါး�စှတ်ိငု�်ကာခဲ့�ပီးေသာ လမူျိုးတံးုသတြ်ဖတမ်�အေပါ်  �ုိဟငဂ်ျာများအတကွ ်တရားမ�တမ� ရ�ိှေစရန် 

ကမ�ာက ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည ်

 
၂၀၁၇ ခု�စ်ှတွင ် �ုိဟငဂ်ျာများအေပါ် ကျူးလွနခ်ဲသ့ည့ ် လူမျိုးတုံးသတ်ြဖတ်မ� ငါး�စ်ှြပည့ ်

အထမ်ိးအမှတ်တွင ် အရပ်ဘက်လူထအုဖဲွ�အစညး် ၃၈၄ ဖဲွ�က �ုိဟငဂ်ျာများ�ငှ့အ်တူ ေသးွစညး်ည�ီွတ်စွာ 

ဆက်လက်ရပ်တညသ်ည်အ့ြပင ် ၎ငး်တုိအ့တွက် တရားမ�တမ� �ှာေဖွေရး၊  ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် ၎ငး်တုိ၏့ 

အခွင့အ်ေရးများ အြပည့်အဝ ြပနလ်ညရ်�ှိေရး�ငှ့ ် ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ ဆက်လက်ရ�ှိေနေသာ ြပစ်ဒဏ ်

ကငး်လွတ်ခွင်ကုိ့ အဆံးုသတ်ေရး တုိအ့ား ဆက်လက်လုပ်ေဆာငသ်ာွးရနအ်တွက် မိမိတုိမှ့ ကတိကဝတ် 

ထပ်မံြပုလုိက်သည။် �ုိဟငဂ်ျာများ �ကံုေတွ�ခံစားေနရေသာ အတိဒကု�များကုိ ေမ့မထားသင်ေ့ပ။  

 
လွနခ်ဲေ့သာ ငါး�စ်ှက ဒကီေနတွ့င ် ြမနမ်ာစစ်တပ်က ရခိုငြ်ပညန်ယ်�ှိ �ုိဟငဂ်ျာများအေပါ် 

အ�ကမ်းဖက်ေရး လ�ပ်�ှားမ�တစ်ခုကုိ လုပ်ေဆာငခ်ဲ့�ပီး အစုလုိက်အြပံုလုိက် သတ်ြဖတ်ြခငး်၊ ည�ဥ်းပနး် 

�ှပ်ိစက်ြခငး်၊ မုဒမ်ိးကျင့ြ်ခငး်�ငှ့ ် ရွာများကုိ မီး�� ိ �ဖျက်ဆးီြခငး်များ လုပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည။် ၎ငး်တုိက့ လူဦးေရ 

တစ်သနး်၏ ေလးပုံသံးုပုံေသာ �ုိဟငဂ်ျာများကုိ ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်�ိငုင်သံို ့ ထက်ွေြပးတိမ်းေ�ှာငရ်မ� ြဖစ်ေစရန ်

တွနး်ပုိခ့ဲ့�ပီး ထိ�ုိငုင်တွံင ် �ှပ်ိစက်ည�ဥ်းပနး်မ�များေ�ကာင့ ် အေစာပုိငး်ကတညး်က ြမနမ်ာ�ိငုင်မှံ 

ထက်ွေြပးတိမ်းေ�ာှငခ်ဲ�့ကရေသာ လူဦးေရတစ်သနး်၏ ေလးပုံတစ်ပုံေသာ လူများ�ငှ့အ်တူ ေနထိငုေ်န�ကရသည။် 

ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်�ိငုင်�ံှိ လူဦးေရထထူပ်ေသာ ဒကု�သည်စခနး်များတွင ်လူဦးေရ ၁ သနး်ဝနး်ကျငခ်န် ့ ဘဝများသည ်

အသက်�ှငသ်နေ်ရးအတွက် �ုနး်ကနလ်�ပ်�ှားေန�ကရ�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ ေနအမ်ိများ�ငှ့ ် �ိငုင်သံို ့ အခွင့အ်ေရးများ 

ြပည့်ဝစွာ ြပနလ်ညရ်�ှိြခငး်�ငှ်အ့တူ ဂုဏသ်ကိ�ာ�ှိစွာ ြပန�်ိငုမ်ည့အ်ချိနကုိ် ေစာင့ဆ်ိုငး်ေန�ကသည်။  

 
�ုိဟငဂ်ျာများအတွက် ြမနမ်ာ�ိငုင်သံို ့ ေနရပ်ြပန�်ိငုေ်ရးမှာ ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ ဆက်လက်ရ�ှိေနေသာ 

ြပစ်ဒဏက်ငး်လွတ်ခွင့ ် အဆံးုသတ်�ိငုေ်ရး�ငှ့ ် တာဝနအ်�ှိဆံးုပုဂ�ိုလ်များကုိ တရားစဲွဆိြုခငး် အပါအဝင ်

ြမနမ်ာစစ်တပ်က ကျူးလွနခ်ဲေ့သာ ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်သည့ ် ရာဇ၀တ်မ�များအတွက် တာဝနယူ်မ� တာဝနခ်ံမ� 

ေဖာ်ေဆာင�်ိငုေ်ရး တုိအ့ေပါ်တွင ်များစွာမူတညေ်နပါသည။် သိုရ့ာတွင ်တရားမ�တမ��ငှ့ ်တာဝနယူ်မ� တာဝနခ်ံမ�သို ့ 

ဦးတညသ်ည့ ် တုိးတက်မ�မှာ အနမ့်ိဆံးုအဆင့တွ်ငသ်ာ �ှိေန�ပီး ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့ စစ်တပ်၏ 

အာဏာသမ်ိးေရး �ကိုးပမ်းမ�ေ�ကာင့ ်ပုိ၍ပင ်ခက်ခဲသာွးေစသည။်   

 
စစ်အုပ်စုက �ိငုင်တံစ်ဝှမ်းတွင ် စစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ် လူသားမျိုး�ယ်ွအေပါ် ဆန ့က်ျငသ်ည့် 

ရာဇဝတ်မ�များကုိ  ဆက်လက်ကျူးလွနေ်နလျက်�ှိ�ပီး ထိကဲုသ့ိုအ့လားတူ ရာဇာဝတ်မ�များကုိ ၂၀၁၇ ခု�စ်ှ 

“နယ်ေြမ�ှငး်လငး်မ� စစ်ဆငေ်ရးများ” အတွငး်တွငလ်ညး် �ုိဟငဂ်ျာများအေပါ် ကျူးလွနခ်ဲ�့ပီးြဖစ်ကာ စစ်အုပ်စု၏ 

ရခိုငြ်ပညန်ယ် ေြပာေရးဆိုခွင့�်ှိသ ူ ဦးလှသနိး်က စစ်အုပ်စုသည ် ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ စက်တငဘ်ာလမှစတင၍် 
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တစ်ရက်လ�င ် လူဦးေရ ၁၅၀ ��နး်ြဖင့ ် �ုိဟငဂ်ျာဒကု�သညမ်ျားကုိ ရခိုငြ်ပညန်ယ်သို ့ ြပနလ်ည်ေနရာချထားရန ်

စီစဉ်လ�က်�ှိေ�ကာငး် လွတ်လပ်ေသာ အာ�ှအသ ံ(RFA) သို ့  ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ �သဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေနက့ ေြပာဆိခုဲ့သည။် 

ယငး်လုပ်ေဆာငမ်�သည ် �ိငုင်တံကာ အသိငုး်အဝုိငး်ထမှံ တရားဝငမ်� ရ�ှိရန ် အြပငး်အထန ် �ကိုးပမ်းေနေသာ 

၎ငး်တုိအ့စီအစဥ်၏ အစိတ်အပုိငး် တစ်ခုသာ ြဖစ်သည။် လူအ့ခွင့အ်ေရးဆိငုရ်ာမဟာမငး်�ကီး၏ 

ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်�ိငုင် ံ ေကာဆ့စ်ဘဇား ခရီးစဉ်အတွငး် ေြပာဆိခုဲ့သည့အ်တုိငး် “ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကုိ 

စီစဥ်ေဆာငရွ်က်ရာတွင ် မိမိသေဘာဆ��အေလျာက်�ငှ့ ် ဂုဏသ်ကိ�ာ�ှိ�ှိ ေနရပ်ြပနေ်ရးမျိုး ြဖစ်သည့် 

လုပ်ေဆာငမ်�ကုိ စီစဥ်ေဆာငရွ်က်ရမည် ြဖစ်�ပီး ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး်�ှိ အေြခအေနများသည ် ေဘးကငး်လုံြခံု�ပီး 

သင့ေ်တာ်ေသာအေြခအေန �ှိရမည် ြဖစ်သည”် ဟု ေြပာဆိ�ုပီး လက်�ှိ “အေြခအေနများသည် 

ေနရပ်ြပနေ်ရးအတွက် သင့ေ်တာ်မ� မ�ှိေ�ကာငး်” မ�ကာေသးမီကပင ်ထတ်ုေဖာ်ေြပာဆိထုားခဲ�့ပီး ြဖစ်သည။်  

 
ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှိ �ုိဟငဂ်ျာများသည ် အသားအေရာငခ်ွဲြခားဆက်ဆမံ��ငှ် ့ အလားသ�ာနတူ်ေသာ 

အေြခအေနများြဖစ်သည့ ် လူမျိုးတုံးသတ်ြဖတ်မ� မူဝါဒများေအာက်တွင ် ဆက်လက်ေနထိငုေ်န�ကရ�ပီး 

�ိငုင်သံားြဖစ်မ�ကုိ စနစ်တကျ ြငငး်ပယ်ခံထားရြခငး်၊  လွတ်လပ်စွာသာွးလာခွင့၊် ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး�ငှ့ ်

အြခားေသာ မ�ှိမြဖစ်လုိအပ်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအပါအဝင ်အေြခခံကျေသာ လွတ်လပ်ခွင့မ်ျားကုိ ဆိးုရွားစွာ 

ကန ့သ်တ်ခံထားရမ�များေအာက်တွင ် ဆက်လက်ေနထိငုေ်န�ကရသည။် သတ်မှတ်ထားေသာ နယ်ေြမများ၏ 

အြပငဘ်က်သို ့ ခရီးသာွးလာြခငး်ေ�ကာင့ ် မတရား ဖမ်းဆးီခံ�ကရြခငး်၊ ထနိး်သမ်ိးခံ�ကရြခငး်�ငှ့ ်

ရာဇဝတ်သားများကဲသ့ို ့ ြပုမူဆက်ဆခံံ�ကရြခငး် တုိအ့ြပင ် ရခိုငြ်ပညန်ယ်အတွငး် ေ�ကာက်မက်ဖွယ် 

အေြခအေနများမှ ထက်ွေြပးတိမ်းေ�ှာငရ်န ် �ကိုးပမ်းမ�အတွက် လူမဆနေ်သာ ဆက်ဆမံ�များ�ငှ်လ့ည်း 

�ကံုေတွ� �ကရသည။် စစ်အုပ်စု၏ အာဏာသမ်ိးရန ်�ကိုးပမ်းချိနမှ်စ၍ ရခိုငြ်ပညန်ယ်အတွငး် ကျန�်ှိေနေသးသည့ ်

၁၃၀,၀၀၀ ေကျာ်ေသာ �ုိဟငဂ်ျာများသည ် အမုိးပွင်ေ့လဟာြပင ် ေထာငစ်ခနး်များတွင ် လ�ပ်�ှားသာွးလာမ� 

ကန ့သ်တ်ခံရြခငး်�ငှ့ ် အကူအညပိီတ်ဆိုမ့�များခံရြခငး် တုိ�့ငှ် ့ ရငဆ်ိုင�်ကံုေတွ�ေန�ကရသည။် 

အမှနစ်ငစ်စ်လက်ေတွ�တွင ် �ုိဟငဂ်ျာများ၏ �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ တစ်ခုလုံး သိုမ့ဟုတ် တစ်စိတ်တပုိငး် 

ပျက်စီးေစရနအ်တွက် ၎ငး်တုိ၏့ အသက်�ှငသ်နေ်ရး အေြခအေနများကုိ ထခိိုက်ပျက်စီးေစေရး 

ေသချာစီစဥ်တွက်ချက်အကွက်ချထားေသာ �ုိဟငဂ်ျာများ “တေြမ့ေြမ့ ေသဆံးု” သာွးေစေရး ဦးတညေ်နသည် ့

လူမျိုးတုံးသတ်ြဖတ်မ� လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ စစ်အုပ်စုက ဆက်လက်လုပ်ေဆာငေ်နလျက်�ှိသည။်  

 
ြမနမ်ာြပညသ်ူများ၏ ၁၈ လေကျာ်တုိင ် သတ� ိေြပာငေ်ြမာက်စွာ ဆက်လက်ခုခံေတာ်လှနမ်�ေ�ကာင် ့

အ�ကမ်းဖက် အာဏာလုရန�်ကိုးပမ်းမ� ကျ�� ံးလာသည�်ငှ်အ့မ� တာဝနယူ်မ�တာဝနခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ �ိငုင်တံကာ၏ 

စုစညး်ညီ�ွတ်ေသာ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ� အားနညး်ခဲြ့ခငး်ေ�ကာင် ့ အတင်ရဲ့လာေနသည် ့ စစ်အုပ်စုက 

စစ်ရာဇ၀တ်မ�များ�ငှ့ ် လူသားမျိုး�ယ်ွအားဆန်က့ျငသ်ည်ရ့ာဇ၀တ်မ�များ ေြမာက်သည် ့ အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ 

ြမနမ်ာြပညသ်ူများအေပါ် ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်စွာ ဆက်လက်ကျူးလွနေ်နမ�ကုိ ကမ�ာက မျက်ဝါးထငထ်င ်

ြမငေ်တွ�ေနရြခငး်ပင ် ြဖစ်သည။် ဤရာဇ၀တ်မ�များသည ် ြမနမ်ာစစ်တပ်၏ ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�များကုိ 

https://www.facebook.com/rfaburmese/videos/635707637973718/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C
https://www.france24.com/en/live-news/20220817-un-rights-chief-says-rohingya-refugees-not-able-to-return
https://www.brouk.org.uk/wp-content/uploads/2022/05/ICJ-Briefing-May-2022.pdf
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ဆယ်စု�စ်ှများစွာ ခံလာခဲရ့သည့ ် တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးစုအသိုငး်အဝုိငး်များအတွက် အဆနး်မဟုတ်ဘ ဲ

ရငး်�ှးီက�မ်းဝင�်ပီးေသာ ရာဇဝတ်မ�များ ြဖစ်သည။် 

 
ငါး�စ်ှတာ�ကာလာသည့်တုိငေ်အာင ် စစ်တပ်၏ ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်ေသာ ရာဇဝတ်မ�များအေပါ် 

��တ်ချသည့ ် “အလွနအ်မငး် စုိးရိမ်မိပါသည”် ဟူေသာ ထတ်ုြပနေ်�ကညာချက် အြပံုလုိက်များသာ ြဖစ်ေနခဲ�့ပီး 

ယငး်စကားလုံးများကုိ လက်ေတွ�အေရးယူေဆာငရွ်က်မ�အြဖစ် ကူးေြပာငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး် တစ်စုံတရာ 

မ�ှိေသးေပ။ ခိုငမ်ာေသာလုပ်ရပ်များြဖင် ့အမှနတ်ကယ် သက်ေသြပရမည ်ြဖစ်သည်။  

 
ဂမ်ဘယီာ�ိငုင်ကံ တရားစဲွဆိရုန ် တငြ်ပလာေသာ �ုိဟငဂ်ျာလူမျိုးတုံးသတ်ြဖတ်မ� ကိစ�ရပ်�ငှ့ ်

ပတ်သက်၍ ြမနမ်ာစစ်အုပ်စုက တငသ်ငွး်ခဲေ့သာ ပဏာမကန ့ကွ်က်မ�များအေပါ် �ိငုင်တံကာတရား�ုံး (ICJ) ၏ 

စီရငဆ်ံးုြဖတ်ချက်ကုိ မိမိတုိမှ့ �ကိုဆိလုိုက်�ပီး ယငး်က ဂမ်ဘယီာ�ိငုင်၏ံ တရားစဲွဆိမု�အေပါ် ေကာငး်ေသာ 

အကျိုးဆက်များကုိ တရား�ုံးက လမ်းေဖာက်ေပးလုိက်ြခငး်ပင ် ြဖစ်သည။် ဤစီရငဆ်ံးုြဖတ်ချက်�ငှ့အ်တူ 

�ိငုင်တံကာ အစုိးရများသည ် ဥပေဒဆိုငရ်ာ၊ ေငေွ�ကး�ငှ့ ် နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ ပ့ံပုိးေပးမ�များ အပါအဝင ်

ဂမ်ဘယီာ၏အမ�ကုိ ေထာက်ခပ့ံံပုိးြခငး်အားြဖင့ ် ြမနမ်ာစစ်တပ်အား ၎ငး်တုိက့ျူးလွနခ်ဲေ့သာ ရာဇ၀တ်မ�များ 

အတွက် တာဝနယူ်မ� တာဝနခ်ံရမည် အေရးယူခံရမည ် ြဖစ်ေ�ကာငး် ဆိသုည်သ့တငး်စကားကုိ  အခိုငအ်မာ 

ေပးပုိရ့မည ် ြဖစ်သည။် ထိုအ့ြပင ် ICJ ၏ �ကားကာလအစီအမံများ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရး တုိးတက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့ ်အစညး်အေဝးတစ်ရပ်ကုိ ကုလသမဂ�လုံြခံုေရးေကာငစီ်�ငှ့ ်ထိေုကာငစီ်တွင ် ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ 

“ဦးေဆာငသ်”ူ ြဖစ်ေသာ UK �ိငုင်တုိံမှ့ ေခါ်ယူရမည ်ြဖစ်သည။် 

 
ြမနမ်ာစစ်အုပ်စုအား ရာဇ၀တ်ေ�ကာငး်အရ တာဝနယူ်တာဝနခ်ခံိုငး်ြခငး်ဆိငုရ်ာ �ကိုးပမ်းမ�များကုိ 

အ�ှိနအ်ဟုနြ်မ�င့ ် ေဆာငရွ်က်ရမည ် ြဖစ်သည။် ဤအထတွဲင ် စစ်တပ်ကုိ တရားစဲွဆိရုန ် အထးူသြဖင့ ်

အာဂျငတီ်းနား�ိငုင်�ံှိ အြပညြ်ပည်ဆိငုရ်ာ တရားစီရငေ်ရးကိစ�ရပ် အပါအဝင ် အြပညြ်ပည်ဆိငုရ်ာ 

တရားစီရငေ်ရး အမ�တဲွများကုိ ပ့ံပုိးေပးြခငး်များလညး် ပါဝငသ်ည။် ကုလသမဂ�လုံြခံုေရးေကာငစီ်အေနြဖင် ့

ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ အေြခအေနများကုိ �ိငုင်တံကာရာဇ၀တ်ခံု�ုံးသို ့ လ�ဲေြပာငး်ေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ် သးီသန ့ခ်ံု�ုံးဖဲွ� ြခငး် 

အပါအဝင ် တရားမ�တမ��ငှ့ ် တာဝနယူ်မ� တာဝနခ်ံမ� အြပည့အ်ဝ�ှိလာေစေရးအတွက် အြခားေသာ 

နညး်လမ်းများကုိလညး် ဆက်လက်စူးစမ်း�ှာေဖွရန ်အလွနအ်ေရး�ကီးသည။်  

 
�ုိဟငဂ်ျာများအေပါ် ကျူးလွနေ်သာ ရာဇ၀တ်မ�များသည ်လူမျိုးတုံးသတ်ြဖတ်မ�ေြမာက်သညဟု် ယခု�စ်ှ 

အေစာပုိငး်က ချမှတ်ခဲသ့ည့ ် အေမရိကနအ်စုိးရ၏ ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ မိမိတုိမှ့ �ကိုဆိသုည။် ယငး်ဆံးုြဖတ်ချက် 

ေြခလှမ်းကုိ ချမှတ်ခဲ့သညမှ်ာ ငါးလေကျာ်ခဲ�့ပီး ြဖစ်သည။် အေမရိကနအ်ေနြဖင် ့ဂမ်ဘယီာ�ိငုင်၏ံ ICJ အမ�တွင ်

ပူးေပါငး်ပါဝင�်ပီး စစ်အုပ်စု၏ အဓိက �ိငုင်ြံခားေငေွ�ကး ဝငေ်ငအွရငး်အြမစ်တစ်ခုြဖစ်သည့ ် ြမနမ်ာေ့ရန�ံငှ့ ်

သဘာဝဓာတ်ေငွ�လုပ်ငနး် (MOGE) ကုိ ပိတ်ဆိုအ့ေရးယူြခငး် အပါအဝင ် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံား 
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လက်နက်ခဲယမ်းေရာငး်ချမ� ပိတ်ဆိုေ့ရးများ ထပ်မံချမှတ်ြခငး်ြဖင့ ် တာဝနယူ်မ�တာဝနခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ 

�ကိုးပမ်းအားထတ်ုမ�များကုိ ြမ�င့တ်ငလု်ပ်ေဆာငရ်မည ်ြဖစ်သည။် 

 
ြမနမ်ာစစ်တပ်သည ် ၎ငး်တုိ၏့ လုပ်ငနး်များမှတစ်ဆင့ ် ဆက်လက်�ကယ်ဝချမ်းသာလာေန�ပီး ရက်စက် 

�ကမ်း�ကုတ်ေသာ ရာဇ၀တ်မ�များကုိ ဆက်လက်ကျူးလွန�်ိငုေ်စရန ် လက်နက်ခဲယမ်း�ငှ့ ် ပစ�ညး်ကိရိယာများကုိ 

၎ငး်တုိ၏့ လက်နက်ပဲွစားများကွနရ်က်များက ဆက်လက်ပ့ံပုိးလုပ်ေဆာငေ်ပးေနသည။် သို ့ြဖင် ့ ၎ငး်တုိ၏့ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၊ မိတ်ဖက်များ�ငှ့ ် ခ�ုိနမီျားအေပါ် ပစ်မှတ်ထား အေရးယူပိတ်ဆိုမ့�များ ချမှတ်�ိငုသ်ည့် 

ေနာက်ထပ်�ကိုးပမ်းမ�များကုိ လုပ်ေဆာငရ်မည ် ြဖစ်သည။် �ိငုင်တံကာအစုိးရများအေနြဖင် ့ အားလုံးပူးေပါငး်ပါ 

ဝငေ်သာ ကမ�ာလုံးဆိငုရ်ာ လက်နက်ခဲယမ်း တငပုိ်ေ့ရာငး်ချမ� ပိတ်ဆိုေ့ရးအတွက် လုပ်ေဆာငစ်ဥမှ်ာပင ်

စစ်တပ်အား ေလယာဉ်ဆေီရာငး်ချေပးမ� အပါအဝင ် လက်နက်ခဲယမ်းများ ေရာငး်ချမ� ပိတ်ဆိုေ့ရးကုိ 

ချမှတ်လုပ်ေဆာငရ်မည။်  

 
�ုိဟငဂ်ျာများအေပါ် စစ်အပ်ုစုမှ ဆက်လက်ကျူးလွနေ်နေသာ ရာဇ၀တ်မ�များက ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ 

တရားဝငအ်စုိးရ ြဖစ်ေသာ အမျိုးသားည�ီွတ်ေရးအစုိးရ (NUG) အေနြဖင် ့ ၎ငး်၏မူဝါဒများကုိ ခိုငမ်ာေသာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များအြဖစ် ေြပာငး်လဲရန�်ငှ် ့ ICJ မှ ချမှတ်ေသာ �ကားကာလအစီအမံများကုိ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်နအ်တွက် ၎ငး်၏အေရးပါပုံကုိ ေထာက်ြပေနြခငး် ြဖစ်သည။် 

ထိလုုပ်ေဆာငခ်ျက်များထတွဲင ် �ုိဟငဂ်ျာများကုိ ြမနမ်ာ�ိငုင်မှံ တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးစု�ငှ့ ်

ဌာေနတုိငး်ရငး်သားအြဖစ် အသအိမှတ်ြပုြခငး်အပါအဝင ် ၎ငး်တုိ၏့ တနး်တူ အခွင့အ်ေရးများ 

ြပနလ်ညရ်�ှိေစရန၊် �ငှ့ ် NUG အစုိးရ၏ ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာက်ပုံအတွငး် အြမင့ဆ်ံးုေနရာများ အပါအဝင ်

လက်�ှိ�ိငုင်ေံရးလုပ်ငနး်စဉ်များတွင ် ၎ငး်တုိ၏့ ကုိယ်စားြပုမ��ှိေရး ေသချာေစရနတုိ်အ့တွက် �ုိဟငဂ်ျာများ�ငှ့ ်

ြပည့ြ်ပည်ဝ့ဝ အဓိပ�ါယ်�ှိစွာ ထေိတွ�ဆက်ဆြံခငး် တုိပ့ါဝင�်ိငုသ်ည။် NUG၊ အမျိုးသားည�ီွတ်ေရး 

အတုိငပ်ငခ်ံေကာငစီ် (NUCC) �ငှ့ ် ြပညေ်ထာငစု်လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားြပုေကာ်မတီ (CRPH) တုိသ့ည ် ၎ငး်တုိ၏့ 

မူဝါဒေရးရာရပ်တညခ်ျက်ထတွဲင ် ကတိြပုထားသည့အ်တုိငး် ၁၉၈၂ �ိငုင်သံားြဖစ်မ�ဥပေဒတွင ် ပါ�ှိေသာ 

ခွဲြခားဆက်ဆသံည် ့ပုဒမ်များ�ငှ့ ်အပုိဒအ်ားလုံးကုိ ဖယ်�ှားြခငး်ြဖင့ ်ထိခုွဲြခားဆက်ဆေံသာဥပေဒကုိ ြပငဆ်ငရ်န၊် 

လူမျိုးေရးခွဲြခားမ��ငှ့ ် လူမျိုးေရးမုနး်တီးမ�ကုိ ြဖစ်ေစေသာ “အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာဿနာ 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး ဥပေဒ” ေလးရပ်�ငှ့ ် လူမျိုးတုံးသတ်ြဖတ်မ�တွင ် နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် 

ကာလ�ှည်�ကာစွာ အသံးုြပုခဲေ့သာ �ိငုင်သံားစိစစ်ေရးလုပ်ငနး်စဉ်များ ဖျက်သမ်ိးြခငး်တုိကုိ့ ချက်ချငး် 

လုပ်ေဆာငရ်မည ် ြဖစ်သည။် ေ�ဦွးေတာ်လှနေ်ရး၏ ြပညသ်ူများက �ုိဟငဂ်ျာလူထအုသိငုး်အဝုိငး်များ�ငှ့ ်

စညး်လုံးညီ�ွတ်စွာ ရပ်တညေ်�ကာငး်�ငှ့ ် ၎ငး်တုိ၏့ စာနာနားလည်မ�ကုိ အစပုိငး်တွငပ်င ် ေဖာ်ြပခဲ�့က�ပီး 

ြဖစ်သည။် NUG သည ်၎ငး်၏မူဝါဒများ�ငှ့ ်ြပညသ်ူများ၏ ေသးွစညး်ည�ီွတ်မ�ကုိ လက်ေတွ�လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

အြဖစ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်န ်အချိနတ်န�်ပီ ြဖစ်သည။် 

 
 

https://gov.nugmyanmar.org/2021/06/03/policy-position-on-the-rohingya-in-rakhine-state/
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ပိုမိုသ�ိှိလိပုါက ဆကသ်ယ်ွရန် 

 ကုိထနွး်ခင၊် ြမနမ်ာ�ုိဟငဂ်ျာများအသငး် ယူေက၊ tunkhin80@gmail.com  

 မေဝေဝ�၊ု အမျိုးသမီး�ငမ်ိးချမ်းေရးကွနရ်က်၊ waiwai.peace@gmail.com 

 မသဥ�ာရ�နး်လဲရ့ည၊် Sisters 2 Sisters၊ thinzarshunleiyi@protonmail.com 

 ေဒါ်ခငဥ်မ�ာ၊ ေ�ှ�ေြပးအသအံဖဲွ�၊ info@progressive-voice.org  
 

 
ဤထတ်ုြပနေ်�ကညာချက်ကုိ အမည်မေဖာ်ြပလုိသည့ ်အဖဲွ�အစညး် ၂၆၅ ဖဲွ�အပါအဝင ်အဖဲွ�အစညး်စုစုေပါငး် 

၃၈၄ ဖဲွ� မှ လက်မှတ်ေရးထိးုထားပါသည။်  
 

1. 8888 Generation (New Zealand) 
2. Action Committee for Democracy Development 
3. Ah Nah Podcast - Conversation with Myanmar 
4. All Burma Democratic Face in New Zealand 
5. ALTSEAN-Burma 
6. Ananda Data 
7. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) 
8. Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC) 
9. Asian Dignity Initiative 
10. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 
11. Association of Human Rights Defenders and Promoters 
12. Association Suisse-Birmanie (ASB) 
13. Athan - Freedom of Expression Activist Organization 
14. Auckland Kachin Community NZ 
15. Auckland Zomi Community 
16. Ayeyarwaddy Youth Network 
17. Bandugavlar Civil Call - BCC (Sagaing Region) 
18. Blooming Padauk  
19. Burma Action Ireland  
20. Burma Campaign UK 
21. Burma Civil War Museum (BCM) 
22. Burma Human Rights Network 
23. Burma Task Force 
24. Burman suomalaiset Finland 
25. Burmese Community Group (Manawatu, NZ) 
26. Burmese Muslim Association (BMA) 
27. Burmese Rohingya Organisation UK  
28. Burmese Rohingya Welfare Organisation New Zealand 
29. Campaign for a New Myanmar 
30. Chin Community of Auckland 
31. Chin Human Rights Organization 
32. Chin Leaders of Tomorrow 

mailto:tunkhin80@gmail.com
mailto:waiwai.peace@gmail.com
mailto:thinzarshunleiyi@protonmail.com
mailto:info@progressive-voice.org
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33. Chin MATA Working Group 
34. Chin Resources Center 
35. Christian Solidarity Worldwide 
36. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
37. CRPH & NUG Supporters Ireland 
38. CRPH Funding Ireland 
39. CRPH Support Group, Norway 
40. Democracy for Ethnic Minorities Organization 
41. Democracy for Myanmar - Working Group (NZ) 
42. Democracy, Peace And Women’s Organization 
43. Digital Right Collective 
44. Equality Myanmar 
45. European Karen Network (EKN) 
46. Federal Myanmar Benevolence Group (NZ) 
47. Freedom for Burma 
48. Future Thanlwin 
49. General Strike Committee of Nationalities (GSCN) 
50. Global Movement for Myanmar Democracy (GM4MD) 
51. Grass-root People 
52. Human Rights Educator Network 
53. Human Rights Foundation of Monland 
54. India For Myanmar 
55. Info Birmanie 
56. Initiatives for International Dialogue 
57. Institute for Asian Democracy 
58. International Campaign for the Rohingya 
59. Justice for All 
60. Justice For Myanmar 
61. Karen Human Rights Group 
62. Karen Swedish Community 
63. Karen Women’s Organization  
64. Karenni National Women's Organization 
65. Karenni Society Finland 
66. Karenni Society New Zealand 
67. Keng Tung Youth 
68. Kyauktada Strike Committee (KSC) 
69. MATA (Sagaing Region) 
70. Metta Campaign Mandalay 
71. Myanmar Accountability Project 
72. Myanmar Action Group Denmark (MAGD) 
73. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability - MATA 
74. Myanmar Cultural Research Society (MCRS) 
75. Myanmar Diaspora Group Finland 
76. Myanmar Engineers - New Zealand 
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77. Myanmar Gonye (New Zealand) 
78. Myanmar People Alliance (Shan State) 
79. Myanmar Students' Union in New Zealand 
80. Never Again Coalition  
81. Netherlands - Myanmar Solidarity Platform 
82. Network for Advocacy Action 
83. New Rehmonnya Federated Force (NRFF) 
84. New Zealand Doctors for NUG 
85. New Zealand Karen Association 
86. New Zealand Zo Community Inc. 
87. No Business With Genocide 
88. Nyan Lynn Thit Analytica 
89. Overseas Mon Association, New Zealand 
90. Pa-O Women’s Union 
91. Progressive Voice 
92. Pyithu Gonye (New Zealand) 
93. Rvwang Community Association New Zealand 
94. Rohingya Action Ireland 
95. SaNaR (Save the Natural Resource) 
96. Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas 
97. Save Myanmar Fundraising Group (New Zealand) 
98. Shan Community (New Zealand) 
99. Shan MATA 
100. Sisters 2 Sisters 
101. SOS MYANMAR (�ုနး်ကနသ်အံဖဲွ�) 

102. Southern Dragon (Myanmar) 
103. Southern Youth Development Organization 
104. Students for Free Burma (SFB) 
105. Swedish Burma Committee 
106. Synergy-Social Harmony Organization 
107. Ta’ang Women’s Organization 
108. Ta'ang Legal Aid 
109. Tanintharyi MATA 
110. The Free Burma Campaign (South Africa) 
111. The Sentry 
112. Thint Myat Lo Thu Myar Organization 
113. Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) 
114. U.S. Advocacy Coalition for Myanmar (USACM) 
115. U.S. Campaign for Burma 
116. Women Advocacy Coalition Myanmar 
117. Women’s League of Burma 
118. Women’s Peace Network  
119. အထက်အညာလွငြ်ပငရ်ပ်ဝနး် 


