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၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ရက်န ေ့ 

 

ကလုသမဂ္ဂအေဂ္ျငစီ်မျ ျားေအေဖြင  ်၎ငျ်ားတ ု  ၏ လ  ေခွင ေ်အရျားဆ ငုရ်  တ ဝေ်ဝတတ ရ ျားမျ ျားက  ု

လ ကုေ် အစ င ထ် ေ်ျားပ ီျား ဖမေ်မ စစ်ေ ်ုစုေ ျား တရ ျားဝငမ်ှုရအစရေ် လ ်ုအဆ ငအ်ေဖခငျ်ားမျ ျားက  ုရ ်တေ  ရ်မည် 

 

န ာက်တွင ် လက်မတှ်နရေးထ ေုးထာေးန ာ  ရပ်ဘကလ်ူထ ုဖွ ွဲ့ စည်ေး ၂၅၆ ဖွ ွဲ့က  တရာေးမဝင၊် 

လူ တ် မာေး မမ မ်ာစစ် ပ်ုစု ာေး တရာေးဝငမ်ှု ရနစမညေ့် ပူေးနပေါငေ်းန ာငရွ်က်မှု ပုံစံ ာေးလံေုးက ု ကုလ မဂ္ဂ၏ 

န ဂ္ျငစ်ီမျာေး၊ ရ ပုံ်နငနွထာက်ပံေ့မှုမျာေး၊ ဖရ ုဂ္ရမမ်ျာေးနငှ်ေ့ တမခာေး စ တ် ပ ငုေ်းမျာေး  ာေးလံုေး န မဖငေ့ ် ရပ်တ ေ့ရ်  ်

နတာငေ်း  ုလ ုက် ည်။ ဤ ထ တွင ် စစ် ုပ်စမှု မမ မ်ာမပည် ူလူထတုစရ်ပ်လံေုး နပေါ် ရက်စကစွ်ာမဖင်ေ့ 

ကကီေးမာေးန ာ ဒကုခ ငေ်းရ မျာေး ကျနရာက်နစရ  ် က်လက်ကျ ေးလွ လ်ပ်ုန ာငန်  ညေ့် မပင ် ဂ္ ုရှ နငှေ့န်  ညေ့ ်

  ုေးရွာေးန ာ လူ ေ့ ခွငေ့ ်နရေးနငှေ့ ် လူ ာေးချငေ်းစာ ာနထာက်ထာေးမှု  ုငရ်ာ   ကျပ် တည်ေး  နမခ န မျာေး 

က ုလည်ေး ပ ုမ ု  ုေးရွာေးလာနစန ာန ကာင်ေ့ စစ် ပ်ုစုနငှေ့ ်  ာေးလည်မှုစာချွ လ် ာ (MoU) လက်မှတ်ထ ေုးမခငေ်းနငှ်ေ့ 

စစ် ုပ်စ၏ု က ုယ်စာေးလှယ်မျာေး ာေး န ငုင်တံကာ စည်ေး နဝေးမျာေး  ု ေ့ တက်နရာက်ရ  ် ဖ တ် ကာေးမခငေ်းမျာေး 

လံုေးဝမလုပ်န ာငရ်  ်တ ု ေ့ပေါ၀င ်ည်။   

 ကုလ မဂ္ဂန ဂ္ျငစ်ီမျာေး ည် MoU မျာေး လက်မှတ်နရေးထ ေုးမခငေ်းနငှ်ေ့ တမခာေးန ာပုံစံမျာေးမဖင်ေ့ ပူေးနပေါငေ်း 

န ာငရွ်က်မှုမျာေး လုပ်န ာငမ်ခငေ်းမှတစ် င်ေ့ စစ် ပ်ုစ ုာေး တရာေးဝငမ်ှုရနစမခငေ်းနငှေ့ ် ၎ငေ်း၏ ဝေါဒမဖ ် ေ့ချ နရေး 

ယနတရာေး ာေး နထာက်ကူ ာေးနပေးန ာ န ရာက ု ပံေ့ပ ေုးနပေးန  ည်။ MoU တစ်ခု လက်မတှ်နရေးထ ေုးမခငေ်းမှတစ် င်ေ့ 

စစ် ုပ်စုနငှ်ေ့ မ တ်ဖွ ွဲ့ မခငေ်းက ကုလ မဂ္ဂ၏ လူ ေ့ ခွင်ေ့ နရေး ကာကွယ် မမြှင်ေ့တငန် ငုစ်ွမ်ေးက ု  ထ ခ ုက်ခံပပီေး  

 နလျာေ့ တငေ်း လုပ်န မခငေ်း ည် စစ ်ုပ်စမုှ ၎ငေ်း၏ ကကီေးမျာေးကျယ်မပ ် ေ့န ာ လူ ေ့ ခွငေ့ ်နရေး 

ချ  ေးနဖာက်မှုမျာေးက ု  က်လက်ကျ ေးလွ န်စရ  ် ပ ုမ  ုတငေ့ရ် နစမခငေ်း မပင ် ၎ငေ်းတ ု ေ့၏  ူရ နဘာန ကာငန် ာ 

န ငုင်နံရေးနငှ်ေ့ စစ်နရေး ရည်မှ ေ်းချက်မျာေး  ထနမမာက်နစနရေး တွက် ဩဇာ ရှ   ်ဝေါတစ်ခု 

 ပ်နငှေ်းနပေးလ ုက် လ ု မဖစန်စပေါ ည်။   

မ ကာန ေးမီ ချ  က် ကလု မဂ္ဂတွင ် စစ ်ုပ်စုဘက်မ ှ နလ ာက်ထာေးန ာ က ုယ်စာေးလှယ် ာေး 

ပယ်ချလ ုက် ညေ့်  ကုလ မဂ္ဂ နထနွထညီွလာခံ (UNGA) ၏  ံုေးမဖတ်ချက ်ည် စစ် ုပ်စုက မမ မ်ာန ငုင် ံာေး 

က ုယ်စာေးမမပ န ကာငေ်းက  ု ကမ္ာေ့ ုပ်ချ ပ်နရေးယနတရာေး  ဖွ ွဲ့ စည်ေးတစ်ခုက  တည်မပ လ ုက်မခငေ်းပင ် မဖစ ်ည်။ 

  ု ေ့မဖင်ေ့  မျ  ေး ာေးညီညွတ်နရေး စ ုေးရ (NUG) မှ ခ ် ေ့ ပ်န ာ လက်ရှ ကုလ မဂ္ဂ  ုငရ်ာ မမ မ်ာ ပမ တမေ်း 

က ုယ်စာေးလှယ်   ံမတ်ကကီေး ဦနကျာ်မ ေုးထ ွေ်းမှ တင ်ငွေ်းန ာ က ုယ်စာေးလှယ်မျာေးက ု 

ကုလ မဂ္ဂန ဂ္ျငစီ်မျာေးက ၎ငေ်းတ ု ေ့၏  ဖွ ွဲ့ စည်ေး စ တ် ပ ငုေ်းမျာေး  ာေးလံေုးတွင ်ာမက ၎ငေ်းတ ု ေ့နငှ်ေ့ 

 က်စပ်န ာ ဖ ရုမ်မျာေးနငှေ့ ်  စည်ေး နဝေးမျာေးတွင ် မမ မ်ာန ငုင် ံ က ယု်စာေးမပ  တက်နရာက်ရ  ် လက်ခရံမည် 

မဖစ ်ည်။  
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ထ  ် ေ့လ ် ေ့ ံေ့  ဖွယ်နကာငေ်း ည်မှာ န ဝုငဘ်ာလ ၂၇ ရက်န ေ့တွင ် ကုလ မဂ္ဂ ဖံွွဲ့ ပဖ  ေးနရေး စီ စဉ် 

(UNDP) က ပူေးတွ စီစဉ်ကျငေ်းပန ာ  ွ လ် ုငေ်း စည်ေး နဝေးတစ်ခုက  ု စစ် ုပ်စမှု တက်နရာက်နစခ ေ့မခငေ်းပင ်

မဖစ ်ည်။ တမခာေးန ာ ကလု မဂ္ဂန ဂ္ျငစ်ီမျာေး မပ လုပ်န ာ  “ITU Digital World 2021”၊ UNWTO  ဖွ ွဲ့၏ 

The Future of World Tourism Summit–Ministerial Debate နငှေ့ ်  UNEP  ဖွ ွဲ့၏ United Nations 

Biodiversity Conference တ ု ေ့ ပေါ ဝင ် ထ ပ် ေီးန ွေးနနေွးပွ မျာေး၊  စည်ေး နဝေးမျာေးနငှေ့ ် ပွ မျာေးက လုည်ေး 

စစ် ုပ်စုက ု ပေါ၀ငတ်က်နရာက် နစခ ေ့ ည်။  

ကုလ မဂ္ဂပဋ ညာဉ်စာတမေ်းတွင ် ကုလ မဂ္ဂန ဂ္ျငစ်ီမျာေး၊ ရ ပုံ်နငနွထာက်ပံေ့မှုမျာေးနငှေ့ ်

ဖရ ုဂ္ရမ်မျာေး ည် လူ ေ့ ခွငေ့ ်နရေးက  ု  ဓ ကမဏ္  ငတ်စ်ရပ် မဖစ် ရပ်တည်က ုငစ်ွ ရမည်ဟ ု နဖာ်မပထာေး ည်။ 

ထ ု ေ့န ကာင်ေ့ ကုလ မဂ္ဂ န မဖငေ့ ် ၎ငေ်းတ ု ေ့၏ လုပ်င ေ်းမျာေးက ု “လက်လှမ်ေးမီ” လုပ်က ုငန် ငုန်ရေး တကွ ်

လူ ေ့ ခွင်ေ့ နရေးမျာေးက  ုချနငှေ်းပပီေး စစ ်ုပ်စ၏ု  လ ကု ု မဖည်ေ့ ည်ေးနပေး ည်ေ့ မ စဆာနငှ်ေ့ပူေးနပေါငေ်းန ာငရွ်ကမ်ခငေ်းမျာေး 

လံုေး၀မရှ နစနရေး လုပ်န ာငရ်မည်။  မပည်မပည်  ုငရ်ာလူ ေ့ ခွငေ့ ်နရေးန ကညာစာတမ်ေး (UDHR)  ည် 

ကုလ မဂ္ဂ၏ လုပ်င ေ်း စီ စဉ်မျာေး ာေးလုံေးတွင ် လူ ေ့ ခွငေ့ ်နရေးက ု  နမခခံပပီေး ချဉ်ေးကပ်လုပ်န ာငရ်မညေ့ ်

လမ်ေးည  မ်ဖစ် က ေ့  ု ေ့  နထနွထ ွတွငေ်းနရေးမ ေးချ ပ် န မဖငေ့လ်ည်ေး လုပ်င ေ်းန ာငရွ်က်မှုမျာေး ာေးလံေုး၏ 

ဗဟ ခုျက်မဖစ် ညေ့ ်လူ ေ့ ခွငေ့ ်နရေးက  ု မထ ခ ုက်နစနရေး ကက  ေးပမ်ေးကာကွယ်မခငေ်း (human rights due diligence) 

နငှ်ေ့ မည် ူမ  ထ ခ ုက် စ် ာမှု မရှ နစနရေး (do no harm) မူ တ ု ေ့က ု လ ုက် ာန ာငရွ်က်ရ  ်

တ ုက်တွ ေ်းနတာငေ်း  ုခ ေ့ပပီေး မဖစ် ည်။   ု ေ့မဖင်ေ့  နထနွထ ွတွငေ်းနရေးမ ေးချ ပ်၏ “လူ ေ့ ခွင်ေ့ နရေး တွက် 

လှုပ်ရှာေး ကရ  ် နတာငေ်း  ုမှု” နငှေ့ ်ညီ မမ မ်ာမပည် ူလူထ၏ု  ခွင်ေ့ နရေးမျာေးက ု နလေးစာေးလ က်ု ာ ကာကွယ် 

နစာင်ေ့နရှာက်နရေး  ာမခံရ  ် လွ ပ်င ် နရေးကကေီး ည်။  

စစ် ုပ်စု ည် မမ မ်ာန ငုင်၏ံဥပနဒ ရ   ကမ်ေးဖက ်ဖွ ွဲ့ စည်ေးတစ်ခု မဖစ်  တ်မှတ်ခံထာေးရပပီေး 

န ငုင်တံကာ မမ မ်ာေ့ နရေးကျွမ်ေးကျင ်ူမျာေးမှ  တမ်ှတ်ထာေး ညေ့်   ကမ်ေးဖက်မှုလုပ်ရပ်မျာေးက ုလည်ေး 

န ေ့စဉ်နငှ်ေ့ မ  ကျ ေးလွ န်  ည်။ ၂၀၂၁ ခုနစှ် နဖနဖေါ်ဝေါရီလ ၁ ရကန် ေ့  ာဏာ  မ်ေးရ  ် ကက  ေးပမေ်း ည်ေ့ 

 ချ  မ်ှစ၍ မမ မ်ာစစ ်ုပ်စု ည် ကနလေး ငူယ်ဦေး နရ   ည်ေး ံေုး ၁၀၀  ပေါ ဝင ်

 ရပ် ာေးမပည် ူ ာေးလံေုးနပေါငေ်း ၁,၃၀၃ ဦေးနကျာက် ု  တ်မဖတခ် ေ့ပပီေး   ရပ် ာေးမပည် ူ ၁၀,၇၂၇ ဦေးက လုည်ေး 

ဖမ်ေး ေီးခ ေ့ ည်။ စက်တငဘ်ာလမှစ၍ မမ မ်ာစစ်တပ် ည် ချငေ်းမပည် ယ်ရှ  ထ တ်လ ပ်မ  ွဲ့က  ု

လက် က်ကကီေးမျာေးမဖငေ့ ် ရက်စက် ကမေ်း က တ်စွာ စ စ်တကျ ပစ်ခတ်မခငေ်းမျာေးနငှေ့ ် မီေးရှု  ွဲ့ ခ ေ့မခငေ်းတ ု ေ့န ကာင်ေ့ 

လူန   မ်နပေါငေ်း ၂၅၀ နကျာ ်မီေးနလာငဖ်ျက် ေီးမခငေ်း ခံခ ေ့ရ ည်။  ဒဇီငဘ်ာလ ၅ ရကန် ေ့တွငလ်ည်ေး စစ ်ုပ်စ ုည် 

ရ က်ု ပ်မ  ွဲ့၌ ပင မေ်းချမေ်းစွာ  နဒမပ ူမျာေးက ု န  တ်မဖင်ေ့ ပစ်ခတ်ပပီေး စစ်ကာေးမဖင်ေ့ တ ုက် တပ်ဖ  ခွငေ်းခ ေ့ မဖင်ေ့ 

လူငေါေးဦေးန  ံေုးခ ေ့ရပပီေး ဒေါဇငန်ပေါငေ်းမျာေးစွာ ဒဏရ်ာရခ ေ့ က ည်။ ယငေ်း  ု ေ့န ာ  စွ ေ်းနရာက် 

  ကမေ်းဖက်မှုပုံစံမျာေးက ု န ငုင်၏ံ န ရာနဒ   နှံ ေ့ မပာေးတွင ် စစ ်ုပ်စု၏ တပ်ဖွ ွဲ့မျာေးက ထပ်ခေါတလ လ  

ကျ ေးလွ န်  ည်။   ု ေ့ရာတွင ် ကုလ မဂ္ဂန ဂ္ျငစ်ီမျာေး ည် လူ ေ့ ခွင်ေ့ နရေးနငှေ့ ်

လူ ာေးချငေ်းစာ ာနထာက်ထာေးမှု  ုငရ်ာ မူမဖစ်န ာ “မည် ူမ  ထ ခ ုက် စ် ာမှုမရှ နစနရေး” စံ တမ်ှတခ်ျက်က  ု
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https://www.gnlm.com.mm/moht-union-minister-joins-future-of-tourism-world-summit-ministerial-debate-online/
https://www.gnlm.com.mm/15th-ministerial-meeting-for-united-nations-biodiversity-conference-held/
https://www.gnlm.com.mm/15th-ministerial-meeting-for-united-nations-biodiversity-conference-held/
https://www.gnlm.com.mm/motc-deputy-minister-joins-closing-ceremony-of-high-level-conference-on-covid-19-online/
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.facebook.com/crph.official.mm/photos/a.102804501845530/125588429567137
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/30/myanmar-military-a-terrorist-group-that-should-face-international-court-advisory-council-says
https://aappb.org/?p=19010
https://www.irrawaddy.com/news/burma/chin-state-town-blames-myanmar-junta-for-arson-attacks.html
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-security-forces-ram-car-into-protest-yangon-deaths-feared-2021-12-05/
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လ ုက် ာကျငေ့ ်ံေုးရ  ် ကတ ကဝတ် ရှ ထာေးန ာ်လည်ေး   စွ ေ်းနရာက်   ကမ်ေးဖက်မှုလုပ်ရပ်မျာေး  က်လက် 

ကျ ေးလွ န် န ာ ယငေ်းစစ် ုပ်စုနငှေ့ ်လက်တွ  လုပ်လပ်ုရ  ်နရွေးချယ်မခငေ်းက ၎ငေ်းတ ု ေ့ကုလ မဂ္ဂ န ဂ္ျငစ်ီမျာေးမှ 

 မ   ေ်းတငန်မပာ  ုန န ာ “ ကာေးန နရေးနငှေ့ ် ဘက်မလ ုက်နရေး”  နမခခံမမူျာေးက ု ၎ငေ်းတ ု ေ့က ုယ်တ ငု ်

ချ  ေးနဖာက်လ ကု်မခငေ်းပင ်မဖစ ်ည်။  

စစ် ုပ်စုနငှေ့ ် ပူေးနပေါငေ်းန ာငရွ်က်မခငေ်း ည် ကုလ မဂ္ဂ ဖွ ွဲ့ စည်ေးမျာေး၏  ကာေးန နရေးမူနငှေ့ ်

လူ ေ့ ခွင်ေ့ နရေးက  ု ကာကွယ်နစာငေ့န်ရှာက်ရမညေ့ ် ၎ငေ်းတ ု ေ့၏တာဝ ဝ်တတ ရာေးမျာေးက  ု   ေ့က်ျငန်  ညေ့ ်မပင ်

မမ မ်ာမပည် ူလူထ ုာေး  ကူ ညီနပေးရာတွင ်လွ မှာေးန ာ ချဉ်ေးကပ်မှုတစ်ခုလည်ေး မဖစ် ည်။ စစ် ုပ်စု ည် 

လူ ာေးချငေ်းစာ ာနထာက်ထာေးမှု  ုငရ်ာ  ကူ ညီမျာေးက ု လက် က် ဖွယ ်  က်လက်  ံေုးချန ပပီေး  

ကူညီနထာက်ပံေ့မှု နပေးန  ူမျာေး ာေး ဖမ်ေး ေီးမခငေ်းနငှေ့ ်  တ်မဖတ်မခငေ်းတ ု ေ့ မပင ်  ရပ် ာေးမပည ်ူမျာေး ာေး 

 က်တ ုက်ပစ်မှတ်ထာေး တ ကု်ခ ုက်မှုမျာေးန ကာငေ့ ် န ရပ်စွ ေ့ခွ်ာထက်ွနမပေးတ မ်ေးနရှာငရ် ညေ့်  ရပ် ာေးမပည ် ူ

မျာေး ထကမ်ျာေးလာန ပပီေး ခ ုက ုေးရာမ ေ့ဘဝ နမခ န   ု ေ့ နရာက်ရှ န  ကရ ည်။ တစ်ချ  တ်ည်ေးမှာပင ်

ကုလ မဂ္ဂဒကုခ ည်မျာေး  ငုရ်ာမဟာမငေ်းကကီေးရံုေး (UNHCR) နငှေ့ ် ကမ္ာေ့စာေး ပ်ရ ကခာ ဖွ ွဲ့ (WFP) တ ု ေ့မှ ချငေ်းနငှေ့ ်

ရ ုဟငဂ်္ျာမျာေး ပေါ ဝင ် မပည် ူမျာေး တွက ်   က်ကယ်နရေး  ုငရ်ာ လူ ာေးချငေ်းစာ ာနထာက်ထာေးမှု 

 ကူ ညီမျာေး နပေးပ ု ေ့ရာတွင ် က ် ေ့ တမ်ှုနငှေ့ ် ပ တ်  ု ေ့တာေးမမစ်မှုမျာေးနငှ်ေ့ ကံ နတွွဲ့ ခ ေ့ရ မဖင်ေ့ MoU မျာေး၏ 

ထ နရာက်မှု နပေါ်တွငလ်ည်ေး နမေးခွ ေ်းထတု်စရာ မဖစ်လာ ည်။  

ကုလ မဂ္ဂ န မဖငေ့ ် ရ ုဟငဂ်္ျာမျာေး နပေါ် လူမျ  ေးတံေုး တ်မဖတ်မှု မဖစ်ပွာေးချ  က်ာလ တွငေ်း ၎ငေ်း၏ 

စ စတ်ကျ ပျက်ကွက်ကျရှုေံးမှုက  ု  ငခ် ေ်းစာယူရမည် မဖစ် ည်။ ထ မု  ာမက လူမျ  ေးတံုေး တမ်ဖတ်မှုနငှေ့ ်

လူ ာေးမျ  ေးနယ်ွ နပေါ်   ေ့က်ျငန် ာ ရာဇဝတ်မှုမျာေး တွက်  ပေါ ၀င ် ရ ုဟငဂ်္ျာမျာေး နပေါ် ကျ ေးလွ န် ာ 

ရာဇာ၀တ်မှုမျာေး တကွ် မမ မ်ာစစ်တပ်နခေါငေ်းန ာငမ်ျာေး ာေး စံုစမေ်းစစ်န ေး တရာေးစွ   ု နရေးယူ င်ေ့ ည် 

ဟူန ာ ချက်မဖင်ေ့   ဂုံ္ေးချ ပ်ထာေး ည်ေ့ လွတ်လပ်န ာန ငုင်တံကာ ချက် လက်ရှာနဖွနရေးမစ်ရှင ်(IIFFMM) ၏ 

 စီရငခံ်စာတွင ် ချမပခ ေ့ ညေ့်   ကမ်ေးဖက်မှုမျာေး ရပ်တ ် ေ့နစနရေး၊ နလ ာေ့ချနရေး   ု ေ့မဟုတ်  ာရံုစ က်ုမှု 

ရရှ လာနစနရေးတ ု ေ့က ု လုပ်န ာငရ်  ် ပျက်ကွက်ခ ေ့ ည်က ု မနမေ့နလျာေ့ င်ေ့နပ။ မမ မ်ာန ငုင်ရံှ  ကုလ မဂ္ဂ 

န ဂ္ျငစ်ီမျာေး ည်  လပ်ု က်လက်လုပ်က ငုန် ငုန်ရေးနငှေ့ ် ၎ငေ်းတ ု ေ့၏  စီ စဉ်မျာေးက ု  က်လက ်

 နကာင ်ထည် နဖာ်န ာငန် ငုရ် ဟူ်န ာ နမ ာ်မှ ေ်းချက်မဖင်ေ့ ရခ ုငမ်ပည် ယ်တွင ် မဖစ်ပွာေးန န ာ လူမျ  ေးတံေုး 

 တ်မဖတ်မှု  ုငရ်ာ ရက်စက်ယုတ်မာမှုမျာေး နပေါ် နှုတ်  တ်ရ  ်နရွေးချယ်ခ ေ့မခငေ်း ည် နရရှည်တငွ ်လူ ေ့ ခွငေ့ ်နရေး 

 နမခ န  ပ ုမ  ု ုေးရွာေးလာနစရ  ် ပံေ့ပ ေုးနပေးမခငေ်းပင ် မဖစ ်ည်။ မမ မ်ာမပည် ူမျာေးမှ စစ် ုပ်စကု ု ဖီ  ၍် 

  က်စွ ် ေ့န ရချ  တွ်င ် ရ ု   ် လ် (Rosenthal)  စီရငခ်ံစာ၌  န ေးစ တ်နဖာ်မပထာေး က ေ့  ု ေ့ပင ်

ကုလ မဂ္ဂ၏ စ စ်တကျ ပျက်ကွက်ကျရှု ံေးမှုမျာေး ည် ထပ်ခေါတလ လ   က်မဖစ်န ၍ မရနပ။ 

မမ မ်ာန ငုင် ံနမခစ ုက် ကလု မဂ္ဂတာဝ ခ်ံ (UN Resident Coordinator)  ည် နမမမပငန်ပေါ်တငွ ်

မဖစ်ပွာေးန န ာ  နမခ န က ု ပုံမှ လူ်  ရငှ ်ကာေး ထတ်ုနဖာ်နမပာ  ုရ  ် ပျက်ကွက်န မခငေ်းန ကာင်ေ့ 

မမ မ်ာန ငုင်တံငွ ် ကုလ မဂ္ဂ၏ စ စ်တကျ ပျက်ကွက်ကျရှုေံးမှုမျာေး န ာက်တစ်ကက မ် ထပ်မဖစ်လာမည်ေ့ 

https://specialadvisorycouncil.org/2021/09/myanmar-military-junta-engaging-in-terrorism-with-flagrant-disregard-for-united-nations-meetings/
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/10/myanmar-military-accused-of-blocking-aid-to-displaced-civilians
https://www.irrawaddy.com/news/burma/displaced-myanmar-civilians-denied-un-aid.html
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/Myanmar%20Report%20-%20May%202019.pdf
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 နတရာယ်ရှ န  ည်။ မမ မ်ာန ငုင် ံနမခစ ုက် ကလု မဂ္ဂတာဝ ခ် ံန မဖငေ့ ်  ကျပ် တည်ေးမျာေးက  ု

က ုငတ်ွယ်နမဖရှငေ်းရာတငွ ် မျ  ေး ာေးညီညွတ်နရေး စ ေုးရ (NUG) နငှေ့ ် မမ မ်ာ ရပ်ဘက် လူထ ုဖွ ွဲ့ စည်ေးမျာေးနငှေ့ ်

တ ုငပ်ငန် ွေးနနေွးရမည် မဖစ ်ည်။  

ထ ု ေ့ မပင ် လူ ာေးလံုမခံ နရေး နပေါ် န ာက်ထပ်န ာ  နတရာယ်မျာေး မကျနရာက်နစဘ  လူ ာေးချငေ်း 

စာ ာနထာက်ထာေးမှု  ုငရ်ာ  ကူ ညီမျာေးက ု  လ  ုပ် ံုေးန ာ မပည် ူမျာေးထ ံ ု ေ့ နပေးပ ု ေ့လုပ်န ာငရ်  ်

 လွ  ်နရေးကကီေး ည်။ ကျရှု ံေးန န ာ  ာဏာ  မေ်းရ  ် ကက  ေးပမေ်းမှုက ကုလ မဂ္ဂ၏ လုပ်ငန််း စီ စဉ်မျာေးက  ု

မမဖစ်မန  မပ လ်ည်ချ  ည်ြှ မပင ်ငရ် ည်ေ့  န  ထာေး  ု ေ့ နရာက်ရှ နစမခငေ်း ည် မမ မ်ာန ငုင် ံ ုငရ်ာ 

ကုလ မဂ္ဂ ဖွ ွဲ့ တွက ် မမ မ်ာ ရပ်ဘက်လူထ ုဖွ ွဲ့ စည်ေးမျာေး၊ တ ုငေ်းရငေ်း ာေး ဖွ ွဲ့ စည်ေးမျာေးနငှေ့ ်

မမ မ်ာန ငုင်၏ံ တစ်ခုတည်ေးန ာ တရာေးဝင ်စ ုေးရမဖစ ်ည်ေ့ NUG တ ု ေ့ ာေး  နကာင ်ထည်နဖာ်န ာငန်ရေး 

မ တ်ဘက်မျာေး မဖစ်  တ်မတှ် ည်ေ့ လူ ေ့ ခွင်ေ့ နရေး  ုငရ်ာဘံုမဟာဗျ ဟာတစ်ရပ် နရေး ွ ရ  ်   ခွငေ့ ်လမ်ေး 

တစ်ခုပင ် မဖစ် ည်။ ကုလ မဂ္ဂ ည် NUG နငှေ့န်တွွဲ့ ံုပပီေး နဒ ခံ လူ ာေးချငေ်းစာ ာနထာက်ထာေးမှု  ုငရ်ာ 

 ကူ ညီနပေးနရေး  ဖွ ွဲ့ စည်ေးမျာေးနငှေ့ ်  ရပ်ဘက်လူထ ုဖွ ွဲ့ စည်ေးမျာေးမှတစ် င်ေ့  ယ်စပ်မဖတ်နကျာ် 

 ကူ ညီမျာေး နပေး ပ်ရမည်။ ပဋ ပကခနဒ မျာေး တွငေ်း လှုပ်ရှာေးလုပ်န ာငန် န ာ တ ုငေ်းရငေ်း ာေး 

ကျ ေ်းမာနရေး ဖွ ွဲ့ စည်ေးမျာေးနငှေ့ ်  ရပ်ဘက်လူထ ုဖွ ွဲ့ စည်ေးမျာေး၊ န ငုင် ံနှံ ေ့တငွ ်   စ်ဖွ ွဲ့စည်ေးထာေးန ာ 

ကွ ရ်က်မျာေး ည်  ကူ ညီမျာေးက ု ထ နရာက်စွာ ပ ု ေ့န ာင၊် မဖ ် ေ့နဝနပေးန ငု ်ည်ေ့  နတွွဲ့  ကံ မျာေးနငှ်ေ့ 

လုပ်က ုငန် ငုစ်ွမေ်း ရှ ထာေး ညေ့် မပင ် မပည် ူမျာေး၏ ယံု ကည်က ေုးစာေးမှုက ု ရထာေးပပီေး  မှ တ်ကယ ်

န ာငရွ်က်န ငု ်ညေ့်  နမခခ ံန ာက်  ံုလည်ေး ရှ  က ည်။  

 ာဏာ  မ်ေးရ  ် ကက  ေးပမေ်းမှုက န ငုင်ကံ  ု စစ် ပ်ုစု၏ ဖ နှ ပ်ချ ပ်ချယ်မှုန ာက်မှ လတွ်နမမာက်နစနရေး 

 တွက်  လုပ် မာေးမျာေး၊  လုပ် မာေး မဂ္ဂမျာေး၊ တ ုငေ်းရငေ်း ာေးမပည် မူျာေး၊ ပညာ င ်ကာေးနပေး ူမျာေး၊ 

န ေးဘက်  ငုရ်ာ ပညာရငှမ်ျာေး၊  မျ  ေး မီေးမျာေး၊ LGBTIQ မျာေး၊ ရ မျာေး၊ စစ်တပ် ဖွ ွဲ့၀ငမ်ျာေးနငှ်ေ့ 

 ရပ်ဘက်လူထ ုဖွ ွဲ့ စည်ေးမျာေး စ ည်ေ့ စံုလငက်ွ မပာေးန ာ  စု ဖွ ွဲ့မျာေး ပေါဝငလ်ှုပ်ရှာေးန ာ န ငုင်တံစ်ဝမှ်ေး 

လှုပ်ရှာေးမှုမဖစ် ည်ေ့  နနဦွေးနတာ်လှ န်ရေးက ု နပေါ်နပေါက်လာနစခ ေ့ ည်။ နနဦွေးနတာ်လှ န်ရေး ည် န ာငမ်မငမ်ှုမျာေး 

ရရှ န ပေါ ည်။   ကမေ်းဖက်စစ် ုပ်စ ုည် ၎ငေ်း၏ ာဏာ  မ်ေးရ  ် ကက  ေးပမေ်းချ  မ်ှစ၍  ယ်ေ့တစ်လ ေီးပေါေး 

 ကာလာ ည်ေ့တ ုင ် န ငုင်ကံ  ု ထ  ေ်းချ ပ်လ မ်ေးမ ေုးန ငုမ်ခငေ်း မရှ န ေးနပ။ ကုလ မဂ္ဂ န မဖငေ့ ် မမ မ်ာမပည် ူလူထ ု

နငှေ့ ်တူ ရပ်တည်ပပီေး န ေွးစည်ေးညီညွတ်မှုမပကာ ၎ငေ်းတ ု ေ့၏ ရု ေ်းက မ်ှုက ု ပံေ့ပ ေုး ရမည်။  

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇွ လ်တွင ်ချမှတ်ခ ေ့န ာ ကုလ မဂ္ဂ နထနွထညီွလာခံ  ံုေးမဖတ်ချက်နငှေ့ ်ညီ ကုလ မဂ္ဂ 

န ဂ္ျငစီ်မျာေး ည် ဒမီ ုကနရစီနငှေ့ ် မမ မ်ာမပည် ူလူထ၏ု  နဒက ု နထာက်ခံပံေ့ပ ေုးန ကာငေ်း ရှငေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်း 

မပ ရမည်မဖစ်ပပီေး  ရပ် ာေးမပည ်ူမျာေး၏ ပင မေ်းချမ်ေးစွာ  နဒထတု်နဖာ်မှုမျာေး နပေါ် စစ် ုပ်စ၏ု 

  ကမေ်းဖက်မှုမျာေး   ံေုး တ်နရေးနငှေ့ ် န ငုင်နံရေး ကျဉ်ေး ာေးမျာေး ာေး ချက်ချငေ်းမပ လ် တ်နပေးနရေးတ ု ေ့က  ု

တ ုက်တွ ေ်းနတာငေ်း  ရုမည် မဖစ် ည်။ 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/191/87/pdf/G2119187.pdf?OpenElement
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စစ် ုပ်စု ည် လ ူာေးချငေ်းစာ ာနထာက်ထာေးမှု  ုငရ်ာ  ကျပ် တည်ေးက ု မဖစ်နစ ညေ့် မူလဇစ်မမစ ်

မဖစ်န ရာ ၎ငေ်းတ ု ေ့ ည်  ဤ ကျပ် တည်ေး နမဖရငှေ်းနရေး တွက် မ တ်ဖက်လုံေးဝမဟုတ်နပ။  

ကုလ မဂ္ဂ န မဖငေ့ ်မမ မ်ာလူထ ုနပေါ်  က်လက်ပျက်ကွက်န ၍မရဘ  ၎ငေ်း၏ လူ ေ့ ခွငေ့ ်နရေး  ုငရ်ာ 

တာဝ ဝ်တတ ရာေးမျာေး လ ုက် ာနစာငေ့ထ်  ေ်းနရေးက ု  ဓ ကဦေးစာေးနပေး မဖစ် ထာေးရှ ရမည်မဖစ်ပပီေး “မည် မူ  

ထ ခ ုက် စ် ာမှု မရှ နစနရေး”  တွက် ၎ငေ်းတ ု ေ့၏ ကတ မျာေးက  ုနဖာ်န ာငရ်မည်။ 

 

  ုမ ုသ ရ  လ  ုါက ဆကသ်ယွရ်ေ် 

• နဒေါ်ခငဥ်မမာ၊ နရှွဲ့နမပေး   ံဖွ ွဲ့၊ info@progressive-voice.org  

• မ ဉ္ဇာရ  ေ်းလ ေ့ရည်၊ ဒမီ ုကနရစီဖံွွဲ့ ပဖ  ေးတ ုေးတက်နရေးလှုပ်ရှာေးန ာငရွ်က်မှုနကာ်မတီ၊ 

acdd.burma@protonmail.com  

• န ာ်ထေူးထေူး၊ ကရငလူ် ေ့ ခွငေ့ ်နရေး ဖွ ွဲ့၊ htoothu@khrg.org 

• န ငု ် မွ ၊် မွ မ်ပည်လူ ေ့ ခွငေ့ ်နရေးနဖာငန်ဒေးရှငေ်း၊ auemon@rehmonnya.org   

အေ က ်ါေရ ်ဘကလ် ထေုြွ ွဲ့ေစည်ျားစုစုအ ါငျ်ား ၂၅၆ ြွ ွဲ့ မ  လကမ် တအ်ရျားထ ျုားသည် 

1. 8888 Generation (New Zealand) 
2. Action Committee for Democracy Development  
3. Advocates for Public Interest Law 
4. Ah Nah: Conversations with Myanmar Team  
5. Albany Karen community, Albany, NY 
6. All Arakan Students’ and Youths’ Congress  
7. All Burma Democratic Face in New Zealand 
8. ALTSEAN-Burma 
9. America Rohingya Justice Network 
10. American Baptist Churches USA 
11. Anti-Junta Mass Movement Committee 
12. Arakan Institute for Peace and Development 
13. Arakan Rohingya Union 
14. Arizona Kachin Community 
15. ASEAN Parliamentarians for Human Rights  
16. Asia Democracy Network  
17. Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) 
18. Asia Pacific Solidarity Coalition 
19. Asian Companions Against Brutality 
20. Asian Dignity Initiative 
21. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 
22. Assistance Association for Political Prisoners 
23. Association for Advancing Freedom of Religion or Belief in Vietnam (AAFoRB-Vn) 
24. Association of Human Rights Defenders and Promoters 
25. Association Suisse-Birmanie 
26. Athan - Freedom of Expression Activist Organization 

mailto:info@progressive-voice.org
mailto:acdd.burma@protonmail.com
mailto:htoothu@khrg.org
mailto:auemon@rehmonnya.org
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27. Auckland Kachin Community NZ 
28. Auckland Zomi Community 
29. AwazCDS-Pakistan 
30. Backpack Health Workers Team  
31. Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), India 
32. Baptist World Alliance 
33. Blood Money Campaign 
34. Boat People SOS 
35. Burma Action Ireland  
36. Burma Campaign UK 
37. Burma Human Rights Network  
38. Burma Medical Association 
39. Burma Task Force 
40. Burmese American Millennials 
41. Burmese Democratic Forces 
42. Burmese Rohingya Association of North America 
43. Burmese Rohingya Community of Georgia 
44. Burmese Rohingya Organisation UK  
45. Burmese Rohingya Welfare Organisation New Zealand 
46. Burmese Women’s Union  
47. Busan Solidarity Network for Democracy in Myanmar 
48. Bytes For All, Pakistan 
49. Calgary Karen Community Association (CKCA)  
50. California Kachin Community 
51. Campaign for a New Myanmar 
52. Central European Institute of Asian Studies 
53. Centre for Human Rights and Development, Mongolia 
54. Changjak21 
55. Chin Community of Auckland 
56. Chin Leaders of Tomorrow (CLT) 
57. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation  
58. Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA) 
59. Committee for Religious Freedom in Vietnam 
60. COVIL 
61. CRPH Funding Ireland  
62. CRPH/NUG Supporters Ireland  
63. Dalit Foundation 
64. Dallas Kachin Community 
65. Decency & Clarity 
66. Democracy for Myanmar - Working Group (NZ) 
67. Democracy, Peace and Women's Organization -DPW 
68. Ecumenical Youth Council in Korea 
69. Edmonton Karen Community Youth Organization  
70. Education Community Woorijari Social Cooperation 
71. Educational Initiatives Myanmar 
72. Equality Myanmar 
73. European Karen Network 
74. Federal Myanmar Benevolence Group (NZ) 
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75. Florida Kachin Community 
76. Free Burma Action Bay/USA/Global 
77. Free Myanmar Campaign USA/BACI 
78. Freedom for Burma 
79. Freedom, Justice, Equality for Myanmar 
80. Future Light Center 
81. Future Thanlwin 
82. Georgia Kachin Community 
83. Global Movement for Myanmar Democracy (GM4MD) 
84. Green Party Korea International Committee 
85. Gwanak Education Community MODU 
86. Houston Kachin Community 
87. Human Rights Development for Myanmar 
88. Human Rights Foundation of Monland 
89. IMPARSIAL, Indonesia 
90. Incorporated Organization Shilcheon Bulgyo 
91. In Defense of Human Rights and Dignity Movement (iDEFEND) 
92. Info Birmanie 
93. Initiatives for International Dialogue 
94. Institute for Asian Democracy 
95. Institute for Genocide and Mass Atrocity Prevention (I-GMAP) 
96. International Campaign for the Rohingya 
97. International Child Rights Center (InCRC) 
98. International Federation for Human Rights (FIDH) 
99. International Karen Organisation 
100. International Ministries - American Baptist Foreign Mission Society 
101. International Trade Union Confederation (ITUC) 
102. Iowa Kachin Community 
103. Justice for Myanmar (JFM) 
104. Kachin American Community (Portland – Vancouver) 
105. Kachin Community of Indiana 
106. Kachin Community of USA 
107. Kachin National Organization USA 
108. Kachin Women’s Association Thailand 
109. Karapatan Alliance Philippines 
110. Karen American Association of Wisconsin, Milwaukee, WI 
111. Karen Association Ireland  
112. Karen Association of Huron, SD 
113. Karen Community of Akron, OH 
114. Karen Community of Austin, Texas 
115. Karen Community of Canada (KCC)  
116. Karen Community of Czech Republic  
117. Karen Community of Finland  
118. Karen Community of Hamilton  
119. Karen Community of Iowa, IA 
120. Karen Community of Ireland  
121. Karen Community of Israel  
122. Karen Community of Kansas City, KS & MO 
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123. Karen Community of Kitchener & Waterloo  
124. Karen Community of Leamington K 
125. Karen Community of Lethbridge  
126. Karen Community of London  
127. Karen Community of Minnesota, MN 
128. Karen Community of Ottawa  
129. Karen Community of Regina  
130. Karen Community of Saskatoon  
131. Karen Community of Thunderbay  
132. Karen Community of Toronto  
133. Karen Community of Windsor  
134. Karen Community of Winnipeg  
135. Karen Community Society of British Columbia (KCSBC)  
136. Karen Environmental and Social Action Network  
137. Karen Human Rights Group 
138. Karen Organization of America 
139. Karen Organization of Illinois, IL 
140. Karen Peace Support Network  
141. Karen Rivers Watch  
142. Karen Swedish Community (KCS) 
143. Karen Thai Group  
144. Karen Women’s Organization  
145. Karen Youth Education Pathways 
146. Karen Youth Networks 
147. Karen Youth of Norway  
148. Karen Youth of Toronto  
149. Karen Youth Organization  
150. Karenni Civil Society Network  
151. Karenni Human Rights Group 
152. Karenni National Women’s Organization  
153. Karenni Society New Zealand 
154. Keng Tung Youth 
155. Kentucky Kachin Community 
156. Kijamii Table 
157. Korea Christian Solidarity for Democracy in Myanmar 
158. Korea Karen Organization  
159. Korea Karen Youth Organization  
160. Korean Civil Society in Solidarity with the Rohingya 
161. Korean Civil Society in Support of Democracy in Myanmar 
162. Korean Dentists Association for Healthy Society, Busan-Kyungnam branch 
163. Korean House for International Solidarity 
164. Korean Solidarity for Overseas Community Organization 
165. La Communauté Birmanie de France   
166. LA Rohingya Association 
167. Louisiana Kachin Community 
168. Maldivian Democracy Network (MDN), Maldives 
169. Maryland Kachin Community 
170. May 18 Seoul Memorial Society 
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171. Michigan Kachin Community 
172. Migrant Health Association in Korea WeFriends 
173. MINBYUN - Lawyers for a Democratic Society International Solidarity Committee 
174. Minnesota Kachin Community 
175. Myanmar Accountability Project 
176. Myanmar Advocacy Coalition 
177. Myanmar Doctors for Human Rights Network 
178. Myanmar Engineers - New Zealand 
179. Myanmar Family Community Ireland (MFCI)  
180. Myanmar Gonye (New Zealand) 
181. Myanmar Hindu Union  
182. Myanmar People Alliance (Shan State) 
183. Myanmar Students' Union in New Zealand 
184. National Clergy Conference for Justice and Peace 
185. National Council of YMCAs of Korea 
186. Nationalities Alliance of Burma USA 
187. NeT Organization 
188. Netherlands-Myanmar Solidarity Platform 
189. Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma)  
190. Never Again Coalition  
191. New Bodhisattva Network 
192. New York Kachin Community 
193. New Zealand Doctors for NUG 
194. New Zealand Karen Association 
195. New Zealand Zo Community Inc. 
196. No Business With Genocide 
197. North Carolina Kachin Community 
198. Nyan Lynn Thit Analytica 
199. Olive Organization 
200. Omaha Kachin Community 
201. Oversea Karen Organization Japan 
202. Overseas Burmese Christian Fellowship 
203. Overseas Mon Association New Zealand 
204. Pa-O Women’s Union  
205. Pennsylvania Kachin Community 
206. People, not Profit 
207. People’s Watch, India 
208. People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) 
209. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) 
210. PIDA (People’s Initiative for Development Alternatives) 
211. Progressive 3.0 
212. Progressive Korea 
213. Progressive Voice 
214. Pyithu Gonye (New Zealand) 
215. Pyungdung Parents Union 
216. Rohingya Cultural Center of Chicago  
217. Rvwang Community Association New Zealand 
218. Save and Care Organization for Ethnic Women on the Border Areas 



10 
 

219. Save Myanmar Fundraising Group (New Zealand) 
220. Save the Salween Network  
221. SEA Junction 
222. Shan Community (New Zealand) 
223. Shan MATA 
224. Sisters 2 Sisters 
225. Sitt Nyein Pann Foundation 
226. Solidarity for Another World 
227. Solidarity for Peace & Human Rights in Asia 
228. South Carolina Kachin Community 
229. Spouses of Peoples’ Soldiers 
230. Spring Revolution Interfaith Network 
231. Students for Free Burma 
232. Support Group for Democracy in Myanmar (Netherlands) 
233. Support the Democracy Movement in Burma 
234. Supporters Group for Migrant Workers Movement in Korea 
235. Swedish Foundation for Human Rights 
236. Synergy - Social Harmony Organization 
237. Ta’ang Women’s Organization 
238. Tennessee Kachin Community 
239. The Center For Freedom of Information 
240. The Human Rights Center of the National Council of Churches in Korea 
241. The Rohingya American Society (RAS) 
242. The Sound of Hope 
243. Thint Myat Lo Thu Myar 
244. U.S. Campaign for Burma 
245. ULSAN MIGRANT CENTER 
246. Union of Karenni State Youth  
247. Unitarian Universalist Association 
248. Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) 
249. US Advocacy Coalition for Myanmar 
250. Utica Karen Community, NY 
251. Virginia Kachin Community 
252. Washington Kachin Community 
253. West Virginia Kachin Community 
254. Women’s League of Burma  
255. Women's Peace Network 
256. Wonders International 


