
 
BHRN Stands In Solidarity With Burma’s Nationwide 22222 Protest 

 

22 February 2021 – London/Yangon -- Burma Human Rights Network stands in firm solidarity with the 

protesters and organizations behind Burma’s nationwide general strike. The protests on February 22nd 

are expected to be the largest yet, despite violence over the weekend where security forces shot and killed 

two protesters. Notably, the 33rd Light Infantry Division, which committed many crimes against the 

Rohingya, was dispatched against the protesters. The weekend also saw the tragic death of peaceful 

protester Mya Thwate Thwate Khaing who was on life support for ten days after being shot in the head by 

security forces. As the protest movement gains momentum, the military’s crackdown is becoming 

increasingly hostile towards civilians and it is urgent that the international community takes immediate 

action. 

 

“We are indescribably proud of the activists involved in the general strike but also tremendously worried 

for their safety. They have taken a stand against a rogue military regime that seeks to rule over them 

undemocratically and this is truly commendable. The military will try every tactic they know to retain power, 

as we’ve already witnessed with live gunshots, indiscriminate killings, water cannons, internet blackouts, 

and mass arrests. The unity of the Burmese people will be key to their success, and we are overjoyed to 

witness so many activists in solidarity with each other despite race and religion. We encourage this unity  

and believe it will be key to the movement’s success,” Said BHRN’s Executive Director, Kyaw Win 

 

Since the military’s coup on 1 February, activists have flooded the streets for weeks in response, many of 

them carrying signs expressing sympathy for the Rohingya. Likewise, Rohingya in the refugee camps in 

Bangladesh and IDP camps in Burma have outpoured support for the protesters and solidarity in their 

aspiration to end the dictatorship. Muslims, Christians, and Buddhists in the protests are working in unity 

towards a shared goal and vision of a better future for Burma.  

 

BHRN calls on the Burmese military to stand down, dismiss and charge the coup leaders, relinquish power, 

and to allow the elected members of Parliament to meet and govern. Once Parliament resumes, it must 

immediately amend or completely rewrite the 2008 Constitution, which the military has used to maintain 

its grasp on power. This Parliament must also finally acknowledge the rights of all minorities, including the 

Rohingya, and work towards ending the country’s decades-old civil war in the ethnic regions. BHRN calls 

on the international community to seek these ends by using every tool at their disposal. The coup leaders 

and all of their business interests must be sanctioned, the military must be ostracized globally until they 

stand down, an arms embargo must be enacted, and the Civil Disobedience Movement must be given 

total support and recognition as the democratic will of the people of Burma.  
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BHRNသည ်မြန်ြာန ိုငင်တံစ်၀ှြ််း ၂၂၂၂၂ ဆနဒမြြှုနငှ အ်တ ူသသ်ွးစည််းညီညွတ ်ရြ်တည်ြါသည်။ 

 

ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၂၂ ရကော် ၊ ၂၀၂၁ ခုနစှော်။ 

မြနော်ြ လ ူ့အခွငော်ူ့အဖရေးကွနော်ရကော်သညော် မြနော်ြ န ငုော်ငတံစော်၀ှြော်ေး အဖ ွဖ ွသပ တော်က ု မပြုလုပော်ဖနဖသ သ ြ  ေးနငှော်ူ့ော် အေွ ွဲ့အစညော်ေးြ  ေး 

အ ေးလံုေးနငှူ့ော် အတ  အခ ုငော်အြ ဖသွေးစညော်ေးညီညွတော်စွ ရပော်တညော်ပါသညော်။ ပပီေးခ ူ့သညူ့ော် စဖနဖန ူ့နငှူ့ော် တနင်္ဂဖနဖွန ူ့ြ  ေးတွငော်  

လံုမခံြုဖရေးတပော်ြ  ေးသညော် ဆနဒမပသ နစှော်ဦေးအ ေး ရကော်စကော်စွ  ပစော်သတော်ခ ူ့ဖသ ော်လညော်ေး ၊   ယခု ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၂၂ ရကော်ဖန ူ့တွငော် 

မပြုလုပော်ြညော်ူ့ော် ဆနဒမပြှုြ  ေးြှ  အကကီေးြ ေးဆံုေး လ  ုလှုပော်ရှ ေးြှု မေစော်ြညော်ဟု ခန ူ့ော်ြှနော်ေးရပါသညော် ။  ငော်ရှ ေးြှုတစော်ခုအဖနမေငူ့ော် 

ရခ ုငော်မပညော်နယော်တွငော် ရ ုဟငော်င်္  ြ  ေးအဖပေါ်ရ ဇဝတော်ြှုြ  ေးက ြုေးလွနော်ခ ူ့သညော် အြှတော် ၃၃ ဖမခမြနော်တပော်ရငော်ေးအ ေး ဆနဒမပြ  ေးအ ေး 

နှ ြော်နငှော်ေးရနော်ခ   ေးခ ူ့မခငော်ေးမေစော်သညော်။ ဖနမပညော်ဖတ ော်တွငော်ပင ြော်ေးခ ြော်ေးစွ ဆနဒမပရငူ့ော် ဦေးဖခါငော်ေးအ ေးပစော်ခတော်ခံရသ  ြမြသွ ွဲ့သွ ွဲ့ ခ ုငော်သညော် 

ပပီေးခ ူ့သညော်အပတော်တွငော် ကွယော်လွနော်ခ ူ့ပါသညော် ။ ြမြသွ ွဲ့သွ ွဲ့ ခ ုငော်သညော် လံုမခံြုဖရေးတပော်ေွ ွဲ့ဝငော်ြ  ေး၏ဦေးဖခါငော်ေး ပစော်ခတော်ခ ူ့ြှုဖ က ငူ့ော် 

လွနော်ခ ူ့ဖသ  ၁၀ ရကော်အတွငော်ေး အသကော်က ုလု၍ အဖရေးဖပေါ်အဖမခအဖနနငှူ့ော်ရငော်ဆ ုငော်ဖနခ ူ့ရသ မေစော်ပါသညော်။ 

ဆနဒမပြှုြ  ေးအရှ နော်ေးမြြှငူ့ော်လ သညော်နငှော်ူ့ော်အြျှ စစော်တပော်၏ အရပော်သ ေးြ  ေးအဖပေါ် ရနော်လ ု အ ကြော်ေးေကော်ပေ ြုခွငော်ေးြှုြ  ေးြှ လညော် 

မြြှငူ့ော်တကော်လ ဖနဖသ ဖ က ငူ့ော် န ငုော်ငတံက  အသ ုငော်ေးအဝ ုငော်ေးအဖနမေငူ့ော် ခ ကော်မခငော်ေးအဖရေးယ ဖဆ ငော်ရွကော်ရနော်လ ုအပော်ပါသညော်။ 

 

 “ကျွနော်ဖတ ော်တ ု ူ့အဖနမေငူ့ော် အဖ ွဖ ွသပ တော်တွငော် ပါ၀ငော် တကော်ကကလှုပော်ရှ ေးသ ြ  ေး အ ေးလံုေးအတွကော် ဖမပ ြမပတကော် 

ဖလ ကော်ဖအ ငော် င်္ုဏော်ယ ပါတယော်။ ဒါဖပြ ူ့ သ တ ု ူ့ရ ူ့လံုမခံြုဖရေးအတွကော် အငော်ြတနော်ြှ စ ုေးရ ြော်ေးြ ပါတယော် ။  သ တ ု ူ့အ ေးလံုေးဟ  

သ တ ု ူ့ရ ူ့သဖဘ ဆနဒြပါဘ  ဒြီ ုကဖရစီနညော်ေးြက ဘ  အုပော်ခ ြုပော်ရနော်ကက ြုေးပြော်ေးဖနဖသ  ရကော်စကော် ကြော်ေး ကြုတော်သညော် စစော်အုပော်စုက ု 

 ၍ဆန ူ့ော်က ငော်ဆနဒမပဖနပါပပီ၊ အ ူ့ဒါကလညော် ြှနော်ကနော်တ ူ့လုပော်ရပော်မေစော်ပါတယော်။ စစော်တပော်ကဖတ ူ့ သ တ ု ူ့ 

အ ဏ တညော်ပြ ဖရေးအတွကော် နညော်ေးလြော်ေးဖပါငော်ေးစံု      အသုံေးမပြုြှ မေစော်ပါတယော်။ အခ  ြု ွဲ့ဖသ  နညော်ေးလြော်ေးဖတွကဖတ ူ့ ကျွနော်ဖတ ော်တ ု ူ့ 

မြငော်ခ ူ့ရသလ ု က ညော်အစစော်န ူ့ ပစော်တ ဖတွ ၊ လ  ုအ ေး စညော်ေးြရှ ဘ  သတော်မေတော်တ ဖတွ၊ ြီေးသတော်ပ ုကော်မေငူ့ော်  ုေး၍ ပေ ြုခွငော်ေးတ ဖတွ 

အငော်တ နကော်မေတော်ဖတ ကော်တ ဖတွနငှူ့ော် လ ဖတွက ု အစုလ ုကော်အမပံြုလ ုကော် ေြော်ေးဆီေးတ ဖတွပ  မေစော်တယော်။ 

မြနော်ြ မပညော်သ ဖတွရ ူ့စညော်ေးလံုေးညီညွတော်ြှုဟ  ဒပီွ အတွကော်ဖအ ငော်မြငော်ြှုဖသ ူ့ခ ကော်ပ  မေစော်ပါလ ြူ့ော်ြညော်။ ဒါ ူ့အမပငော် 

ကျွနော်ဖတ ော်တ ု ူ့အဖနမေငော်ူ့ော် တကော်ကကလှုပော်ရှ ေးသ ြ  ေးအ ေးလံုေး လ ြ  ြုေး၊ ဘ သ ြခွ မခ ေးဘ စညော်ေးလံုေးြှုက ု မြငော်ဖတွွဲ့ဖနရသညော်အတွကော် 

အလွနော်၀ြော်ေးသ ပါတယော်။ ကျွနော်ဖတ ော်တ ု ူ့အဖနမေငူ့ော် အခုလ ုစညော်ေးလံုေးဖနြှုက ု အ ေးဖပေးပပီေး ၊ အဆ ုပါ စညော်ေးလံုေးြှုကပငော်လျှငော် 

ယခုလ  ုလှုပော်ရှ ေးြှု ဖအ ငော်မြငော်ေ ု ူ့အတွကော် အဓ ကက တ ူ့ လ အုပော်ခ ကော်ပ မေစော်ပါတယော်။”ဟု BHRN ၏ အြှုဖဆ ငော်ဒါရ ုကော်တ  

ဦေးဖက  ော်၀ငော်ေးြှ ဖမပ မက ေးပါသညော်။   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

စစော်တပော်ြှ အ ဏ သ ြော်ေးလ ုကော်သညော်ူ့ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော်ဖန ူ့ြှစပပီေး အ ဏ သ ြော်ေးြှုက ု ဆန ူ့ော်က ငော်သညူ့ော်အဖနမေငူ့ော် တကော်ကက 

လှုပော်ရှ ေးသ ြ  ေးသညော် ရကော်သတတ ပတော်ြ  ေးစွ  လြော်ေးြ  ေးမပညူ့ော်လျံှဖအ ငော် ခ ီတကော်ဆနဒမပဖန ကပါသညော်။ အခ  ြု ွဲ့ ြှ လညော်ေး 

ရ ုဟငော်င်္  ြ  ေး သန ြ ပါပပီေးဟု ဖရေး  ေးဖသ  ဆ ုငော်ေးဘုတော်ြ  ေးက ုငော်၍ ြ ြ တ ု ူ့၏ ဆနဒက ု  ုတော်ဖေ ော်မကပါသညော် ။   ု ူ့အတ  

ဘင်္ဂလ ေးဖဒရှွဲ့ ော်ရှ  ဒကုခသညော်စခနော်ေးြ  ေးနငှူ့ော် မြနော်ြ န ငုော်ငအံတွငော်ေးရှ  IDP စခနော်ေးြ  ေးတွငော် ဖရ ကော်ရှ ဖန ကဖသ  ရ ုဟငော်င်္  ြ  ေးကလညော် 

မြနော်ြ န ငုော်ငတံွငော် ယခုမေစော်ဖပေါ်ဖနဖသ  စစော်အ ဏ ရှငော်အဆံုေးသတော်ဖရေး လ  ုလှုပော်ရှ ေးြှုတွငော် ပါဝငော်ဆနဒမပဖနသ ြ  ေးနငှူ့ော် ဖသွေးစညော်ေး 

ညီညွတော်ြှုရှ ဖ က ငော်ေးနငှူ့ော် လ  ုလှုပော်ရှ ေးြှုက ု အမပညူ့ော်အ၀ဖ  ကော်ခံဖ က ငော်ေးက ု ဆနဒ ုတော်ဖေ ော်ခ ူ့ပါသညော်။ ဆနဒမပပွ တွငော် 

ပါဝငော်ဖနဖသ  ြွတော်စလငော်ြော် ၊ ခရစော်ယ နော်နငှူ့ော် ဗုဒဓဘ သ ဝငော်ြ  ေးကလညော် ဘုံရညော်ြှနော်ေးခ ကော်မေငူ့ော် အန င်္တော်မြနော်ြ န ငုော်ငအံတွကော် 

စညော်ေးလံုေးစွ  လကော်တွ လုပော်ဖဆ ငော်ဖန ကပါသညော်။  

 

BHRN သညော် မြနော်ြ ူ့တပော်ြဖတ ော်အ ေး လ  ုအ ေးေ နှ ပော်ဖနြှုြ  ေး ရပော်တန ူ့ော်ပပီေး၊  အ ဏ က ုစွန ူ့ော်လွှတော်က  

မပညော်သ ြှဖရွေးခ ယော်တငော်ဖမြြှ ကော်   ေးဖသ သ ြ  ေးအ ေး လွှတော်ဖတ ော်ဖခေါ်ယ ခွငူ့ော်နငှူ့ော် တ ုငော်ေးမပညော်အုပော်ခ ြုပော်ခွငူ့ော်ဖပေးပပီေး၊ 

အ ဏ သ ြော်ေးြှုက ု မပြုလုပော်ခ ူ့သညော် ဖခါငော်ေးဖဆ ငော်ြ  ေးက ု ေြော်ေးဆေီး၍ တရ ေးစွ ဆ ုအမပစော်ဖပေးအဖရေးယ ရနော် ဖတ ငော်ေးဆ ုလ ုကော်ပါသညော်။ 

လွှတော်ဖတ ော်စတငော်သညော်နငှူ့ော်တပပ ြုကော်နကော် လွှတော်ဖတ ော်အဖနမေငူ့ော် စစော်တပော်အ ဏ တညော်ပြ ဖအ ငော် မပြုလုပော်  ေးဖသ  ၂၀၀၈ 

ေွ ွဲ့စညော်ေးပံုက ု ခ ကော်ခ ငော်ေးမပငော်ဆငော် (သ ု ူ့ြဟုတော်) အသစော်ဖရေးစွ ဖရေးက ု မပြုလုပော်ရပါြညော်။   ုလွှတော်ဖတ ော်အဖနမေငူ့ော် 

ရ ုဟငော်င်္  ြ  ေးအပါအဝငော် လ နညော်ေးစုအ ေးလံုေး၏ အခွငူ့ော်အဖရေးြ  ေးက ုအသ အြှတော်မပြုဖပေးရြညော် မေစော်ပပီေး ၊ 

တ ုငော်ေးရငော်ေးသ ေးဖဒသြ  ေးတွငော် ဆယော်စုနစှော်ြ  ေးစွ  မေစော်ပွ ေးဖနဖသ မပညော်တွငော်ေးစစော်ပွ ြ  ေး အဆံုေးသတော်ရနော် ဖဆ ငော်ရွကော်ရြညော် 

မေစော်ပါသညော်။  BHRN အဖနမေငူ့ော် န ငုော်ငတံက အသ ုငော်ေးအဝ ုငော်ေးအ ေး ြ ြ တ ု ူ့၏ လုပော်န ငုော်စွြော်ေးအ ေးလံုေးက ု အသုံေးမပြု၍ 

ယခုအဖမခအဖနြ  ေးက ု ရပော်တန ူ့ော်ဖအ ငော်မပြုလုပော်ရနော် ဖတ ငော်ေးဆ ုလ ုကော်ပါသညော်။ အ ဏ သ ြော်ေးဖခါငော်ေးဖဆ ငော်ြ  ေးနငှူ့ော် 

၎ငော်ေးတ ု ူ့၏စီေးပွ ေးဖရေးလုပော်ငနော်ြ  ေး အ ေးလံုေးက ုလညော် အဖရေးယ ပ တော်ဆ ု ူ့ြှုြ  ေးမပြုလုပော်က  ၊ စစော်တပော်အ ေး တစော်ကြဘ လံုေးတွငော် 

သ တ ု ူ့အ ဏ ြစွန ူ့ော်ြမခငော်ေး အသ အြှတော်ြမပြုပ  ေယော်က ဉ်  ေးက  လ ဆ ုေးစ ရငော်ေးသွငော်ေး  ေးရနော်လ ုအပော်ပါသညော် ။ 

န ငုော်ငတံက အဖနမေငူ့ော် စစော်တပော်အ ေးလကော်နကော်ဖရ ငော်ေးခ ြှုြ  ေးက ုလညော် ရပော်ဆ ုငော်ေး  ေးေ ု ူ့လ ုအပော်ပါသညော်။ မြနော်ြ န ငုော်ငအံတွငော်ေး 

အ ဏ ရှငော်ဆန ူ့ော်က ငော်ဖရေးလှုပော်ရှ ေးြှုမေစော်သညူ့ော် CDM လ  ုလှုပော်ရှ ေးြှုြ  ေးက  ု အသ အြှတော်မပြု၊ က ညီဖ  ကော်ပံူ့က  

မြနော်ြ မပညော်သ လ  ု၏ ဒြီ ုကဖရစီရလ ုြှု သဖဘ ဆနဒက ု က ညီပံူ့ပ ုေးဖပေးရြညော်မေစော်ပါသညော်။ 

 

သတင််းယူဖ ို   ဆကသ်ယ်ွရန် 

ဦေးဖက  ော်ဝငော်ေး၊ အလုပော်အြှူဖဆ ငော်ညွနော် က ေးဖရေးြှူေးခ ြုပော် 

မြနော်ြ ူ့လ ူ့အခွငူ့ော်အဖရေးကွနော်ယကော် 

ဖြေးလော်လ ပော်စ : kyawwin@bhrn.org.uk 

တယော်လီေုနော်ေးနပံတော်: ၀၀၄၄ ၇၄၀ ၃၄၅ ၂၃၇၈ 


