
1 
 

၂၀၂၂ ခုနစှ ်သြဂုတလ် ၂၅ ရက် 

 

င ါးနစ်ှတ ိုငက် ြာခ ဲ့ပ  ါးသ ြာ လမူ   ါးတ ိုါး တဖ်ြတမ်ှုအသ ေါ်  ရ ိုဟငဂ် ြာမ ြာါးအတ ွ ်တရြာါးမျှတမှု ရရှ သစရန ်

 မဘြာ  သ ြာငရွ် သ် ါးရမည် 

 

၂၀၁၇ ခုနစှ်တငွ ် ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားအပ ေါ် က  ျားလွနခ် ဲ့ြညဲ့် လူမ   ျားတ ုျားြတ်ဖြတ်မှု င ျားနစှဖ် ညဲ့် 

အထ မ်ျားအမှတတ်ွင ် အရ ်ဘက်လူထအုြွ ွဲ့အစည်ျား ၃၈၄ ြွ ွဲ့က ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားနငှဲ့အ်တ ူ ပြျွားစည်ျားညီညွတ်စွျာ 

ဆက်လက်ရ ်တည်ြည်ဲ့အဖ င ် ၎ငျ်ားတ ု ဲ့အတွက် တရျာျားမျှတမှု ရှျာပြွပရျား၊  ဖမနမ်ျာန ငုင် အတငွျ်ား ၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ 

အခွငဲ့အ်ပရျားမ ျာျား အဖ ညဲ့အ်ဝ ဖ နလ်ည်ရရှ ပရျားနငှဲ့ ် ဖမနမ်ျာစစ်တ ်မှ ဆက်လက်ရရှ ပနပြျာ ဖ စဒ်ဏ ်

ကငျ်ားလွတ်ခွင်ဲ့က ု အဆ ုျားြတ်ပရျား တ ု ဲ့အျာျား ဆက်လက်လု ်ပဆျာငြ်ွျာျားရနအ်တကွ် မ မ တ ု ဲ့မ ှ ကတ ကဝတ် 

ထ ်မ ဖ  လ ုက်ြည်။ ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျား သက  ပတွွဲ့ခ စျာျားပနရပြျာ အတ ဒကုခမ ျာျားက  ုပမဲ့မထျာျားြင်ဲ့ပ ။  

 

လွနခ် ဲ့ပြျာ င ျားနစှ်က ဒကီပန ဲ့တွင ် ဖမနမ်ျာစစ်တ ်က ရခ ုငဖ် ည်နယ်ရှ  ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားအပ ေါ် 

အသကမျ်ားြက်ပရျား လှု ်ရှျာျားမှုတစ်ခုက ု လု ်ပဆျာငခ် ဲ့ပ ီျား အစုလ ုက်အဖ   လ ုက် ြတ်ဖြတဖ်ခငျ်ား၊ ညှဥ်ျား နျ်ား 

နှ  ်စကဖ်ခငျ်ား၊ မဒု မ်ျားက ငဲ့ဖ်ခငျ်ားနငှဲ့ ် ရွျာမ ျာျားက ု မျီားရှု  ွဲ့ြ က်ဆျီားဖခငျ်ားမ ျာျား လု ်ပဆျာငခ် ဲ့ြည်။ ၎ငျ်ားတ ု ဲ့က လူဦျားပရ 

တစ်ြနျ်ား၏ ပလျား  ြု ုျား  ုပြျာ ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားက  ု ဘဂဂလျာျားပဒဲ့ရှ်န ငုင် ြ ု ဲ့ ထကွ်ပဖ ျားတ မ်ျားပရှျာငရ်မှု ဖြစ်ပစရန ်

တွနျ်ား  ု ဲ့ခ ဲ့ပ ီျား ထ နု ငုင် တွင ် နှ  ်စက်ညှဥ်ျား နျ်ားမှုမ ျာျားပသကျာငဲ့ ် အပစျာ  ုငျ်ားကတည်ျားက ဖမနမ်ျာန ငုင် မ ှ

ထကွပ်ဖ ျားတ မ်ျားပရှျာငခ် ဲ့သကရပြျာ လူဦျားပရတစ်ြနျ်ား၏ ပလျား  ုတစ်  ုပြျာ လူမ ျာျားနငှဲ့အ်တူ ပနထ ငုပ်နသကရြည်။ 

ဘဂဂလျာျားပဒဲ့ရှ်န ငုင် ရှ  လူဦျားပရထထူ ်ပြျာ ဒကုခြည်စခနျ်ားမ ျာျားတငွ ်လူဦျားပရ ၁ ြနျ်ားဝနျ်ားက ငခ်န် ဲ့ ဘဝမ ျာျားြည် 

အြကရ်ှငြ်နပ်ရျားအတွက ် ရုနျ်ားကနလ်ှု ်ရှျာျားပနသကရပ ီျား ၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ ပနအ မ်မ ျာျားနငှဲ့ ် န ငုင် ြ ု ဲ့ အခွငဲ့အ်ပရျားမ ျာျား 

ဖ ညဲ့်ဝစွျာ ဖ နလ်ည်ရရှ ဖခငျ်ားနငှ်ဲ့အတူ ဂဏုြ် ကချာရှ စွျာ ဖ နန် ငုမ်ညဲ့်အခ  နက်  ုပစျာငဲ့ဆ် ုငျ်ားပနသကြည်။  

 

ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားအတွက် ဖမနမ်ျာန ငုင် ြ ု ဲ့ ပနရ ်ဖ နန် ငုပ်ရျားမှျာ ဖမနမ်ျာစစ်တ ်မှ ဆကလ်က်ရရှ ပနပြျာ 

ဖ စ်ဒဏက်ငျ်ားလွတ်ခွငဲ့ ် အဆ ုျားြတ်န ငုပ်ရျားနငှဲ့ ် တျာဝနအ်ရှ ဆ ျုား ုဂ္  လ်မ ျာျားက ု တရျာျားစွ ဆ ုဖခငျ်ား အ  အဝင ်

ဖမနမ်ျာစစ်တ ်က က  ျားလွနခ် ဲ့ပြျာ ရက်စက်သကမျ်ားသက တ်ြညဲ့် ရျာဇ၀တ်မှုမ ျာျားအတကွ် တျာဝနယ်ူမှု တျာဝနခ် မှု 

ပြျာ်ပဆျာငန် ငုပ်ရျား တ ု ဲ့အပ ေါ်တွင ်မ ျာျားစွျာမူတည်ပန  ြည်။ ြ ု ဲ့ရျာတွင ်တရျာျားမျှတမှုနငှဲ့ ်တျာဝနယ်ူမှု တျာဝနခ် မှုြ ု ဲ့ 

ဦျားတည်ြညဲ့် တ ုျားတက်မှုမှျာ အန မဲ့်ဆ ုျားအဆငဲ့တွ်ငြ်ျာ ရှ ပနပ ီျား ၂၀၂၁ ခုနစှ ်ပြပြျာ်ဝ ရီလ ၁ ရကပ်န ဲ့ စစ်တ ်၏ 

အျာဏျာြ မ်ျားပရျား ကက  ျား မ်ျားမှုပသကျာငဲ့ ်  ု၍ င ်ခက်ခ ြွျာျားပစြည်။   

 

စစ်အု ်စုက န ငုင် တစ်ဝှမ်ျားတွင ် စစ်ရျာဇဝတ်မှုမ ျာျားနငှဲ့ ် လူြျာျားမ   ျားနယွ်အပ ေါ် ဆန ဲ့က် ငြ်ညဲ့ ်

ရျာဇဝတမ်ှုမ ျာျားက  ု  ဆက်လက်က  ျားလွနပ်နလ က်ရှ ပ ီျား ထ ကု ဲ့ြ ု ဲ့အလျာျားတူ ရျာဇျာဝတ်မှုမ ျာျားက ု ၂၀၁၇ ခုနစှ ်

“နယ်ပဖမရှငျ်ားလငျ်ားမှု စစ်ဆငပ်ရျားမ ျာျား” အတငွျ်ားတငွလ်ည်ျား ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားအပ ေါ် က  ျားလွနခ် ဲ့ပ ီျားဖြစ်ကျာ စစ်အ ်ုစု၏ 

ရခ ုငဖ် ည်နယ် ပဖ ျာပရျားဆ ခွုငဲ့ရ်ှ ြ ူ ဦျားလှြ နျ်ားက စစအ်ု ်စုြည် ၂၀၂၂ ခုနစှ် စက်တငဘ်ျာလမစှတင၍် 
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တစ်ရက်လျှင ် လူဦျားပရ ၁၅၀ နှုနျ်ားဖြငဲ့ ် ရ ုဟငဂ် ျာဒကုခြည်မ ျာျားက ု ရခ ုငဖ် ည်နယ်ြ ု ဲ့ ဖ နလ်ည်ပနရျာခ ထျာျားရန ်

စီစဉ်လျှက်ရှ ပသကျာငျ်ား လွတ်လ ်ပြျာ အျာရှအြ  (RFA) ြ ု ဲ့  ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်ပန ဲ့က ပဖ ျာဆ ုခ ဲ့ြည်။ 

ယငျ်ားလု ်ပဆျာငမ်ှုြည် န ငုင် တကျာ အြ ငုျ်ားအဝ ုငျ်ားထ မှ တရျာျားဝငမ်ှု ရရှ ရန ် အဖ ငျ်ားအထန ် ကက  ျား မ်ျားပနပြျာ 

၎ငျ်ားတ ု ဲ့အစီအစဥ်၏ အစ တ်အ  ုငျ်ား တစ်ခုြျာ ဖြစ်ြည်။ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ပရျားဆ ငုရ်ျာမဟျာမငျ်ားကကျီား၏ 

ဘဂဂလျာျားပဒဲ့ရှန် ငုင်  ပကျာဲ့ဆစ်ဘဇျာျား ခရျီားစဉ်အတငွျ်ား ပဖ ျာဆ ုခ ဲ့ြညဲ့်အတ ငုျ်ား “ဖ နလ်ည်ပနရျာခ ထျာျားပရျားက  ု

စီစဥ်ပဆျာငရွ်က်ရျာတငွ ် မ မ ြပဘျာဆနဒအပလ ျာက်နငှဲ့ ် ဂုဏြ် ကချာရှ ရှ  ပနရ ်ဖ နပ်ရျားမ   ျား ဖြစ်ြညဲ့ ်

လု ်ပဆျာငမ်ှုက ု စီစဥ်ပဆျာငရွ်က်ရမည် ဖြစ်ပ ီျား ဖမနမ်ျာန ငုင် အတွငျ်ားရှ  အပဖခအပနမ ျာျားြည် ပဘျားကငျ်ားလ ုဖခ  ပ ီျား 

ြငဲ့ပ်တျ်ာပြျာအပဖခအပန ရှ ရမည် ဖြစြ်ည်” ဟု ပဖ ျာဆ ပု ီျား လက်ရှ  “အပဖခအပနမ ျာျားြည် 

ပနရ ်ဖ နပ်ရျားအတွက် ြငဲ့ပ်တျ်ာမှု မရှ ပသကျာငျ်ား” မသကျာပြျားမီက င ်ထတ်ုပြျ်ာပဖ ျာဆ ုထျာျားခ ဲ့ပ ီျား ဖြစ်ြည်။  

 

ဖမနမ်ျာန ငုင် ရှ  ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားြည် အြျာျားအပရျာငခ်ွ ဖချာျားဆက်ဆ မှုနငှ်ဲ့ အလျာျားြဏ္ဌျာနတူ်ပြျာ 

အပဖခအပနမ ျာျားဖြစ်ြညဲ့ ် လူမ   ျားတ ျုားြတ်ဖြတ်မှု မူဝ ဒမ ျာျားပအျာက်တငွ ် ဆက်လက်ပနထ ငုပ်နသကရပ ီျား 

န ငုင် ြျာျားဖြစ်မှုက ု စနစ်တက  ဖငငျ်ား ယ်ခ ထျာျားရဖခငျ်ား၊  လွတ်လ ်စွျာြွျာျားလျာခွငဲ့၊် က နျ်ားမျာပရျား၊  ညျာပရျားနငှဲ့ ်

အဖချာျားပြျာ မရှ မဖြစ်လ အု ်ြညဲ့် ဝနပ်ဆျာငမ်ှုမ ျာျားအ  အဝင ်အပဖခခ က ပြျာ လွတ်လ ်ခွငဲ့မ် ျာျားက ု ဆ ျုားရွျာျားစွျာ 

ကန ဲ့ြ်တ်ခ ထျာျားရမှုမ ျာျားပအျာက်တွင ် ဆက်လက်ပနထ ငုပ်နသကရြည်။ ြတ်မှတ်ထျာျားပြျာ နယ်ပဖမမ ျာျား၏ 

အဖ ငဘ်က်ြ ု ဲ့ ခရျီားြွျာျားလျာဖခငျ်ားပသကျာငဲ့ ် မတရျာျား ြမ်ျားဆျီားခ သကရဖခငျ်ား၊ ထ နျ်ားြ မ်ျားခ သကရဖခငျ်ားနငှဲ့ ်

ရျာဇဝတြ်ျာျားမ ျာျားက ဲ့ြ ု ဲ့ ဖ  မဆူက်ဆ ခ သကရဖခငျ်ား တ ု ဲ့အဖ င ် ရခ ုငဖ် ည်နယအ်တွငျ်ား ပသကျာက်မက်ြွယ ်

အပဖခအပနမ ျာျားမှ ထကွ်ပဖ ျားတ မျ်ားပရှျာငရ်န ် ကက  ျား မျ်ားမှုအတွက် လူမဆနပ်ြျာ ဆက်ဆ မှုမ ျာျားနငှ်ဲ့လည်ျား 

သက  ပတွွဲ့ သကရြည်။ စစ်အု ်စု၏ အျာဏျာြ မ်ျားရန ်ကက  ျား မ်ျားခ  နမ်ှစ၍ ရခ ုငဖ် ည်နယ်အတွငျ်ား က နရ်ှ ပနပြျားြညဲ့ ်

၁၃၀,၀၀၀ ပက ျာ်ပြျာ ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားြည် အမ ျုား ွင်ဲ့ပလဟျာဖ င ် ပထျာငစ်ခနျ်ားမ ျာျားတွင ် လှု ်ရှျာျားြွျာျားလျာမှု 

ကန ဲ့ြ်တ်ခ ရဖခငျ်ားနငှဲ့ ် အကူအညီ  တ်ဆ ု ဲ့မှုမ ျာျားခ ရဖခငျ်ား တ ု ဲ့နငှ်ဲ့ ရငဆ် ုငသ်က  ပတွွဲ့ပနသကရြည်။ 

အမှနစ်ငစ်စလ်က်ပတွွဲ့တွင ် ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျား၏ ရု ်  ငုျ်ားဆ ုငရ်ျာ တစ်ခုလ ျုား ြ ု ဲ့မဟုတ် တစ်စ တ်တ  ုငျ်ား 

  က်စီျားပစရနအ်တွက ် ၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ အြက်ရငှြ်နပ်ရျား အပဖခအပနမ ျာျားက  ု ထ ခ ုက်  က်စီျားပစပရျား 

ပြခ ျာစီစဥ်တွက်ခ က်အကကွ်ခ ထျာျားပြျာ ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျား “တပဖမဲ့ပဖမဲ့ ပြဆ ျုား” ြွျာျားပစပရျား ဦျားတည်ပနြည်ဲ့ 

လူမ   ျားတ ုျားြတ်ဖြတ်မှု လု ်ပဆျာငခ် က်မ ျာျားက ု စစအ်ု ်စကု ဆက်လက်လု ်ပဆျာငပ်နလ က်ရှ ြည်။  

 

ဖမနမ်ျာဖ ည်ြမူ ျာျား၏ ၁၈ လပက ျာ်တ ုင ် ြတတ  ပဖ ျာငပ်ဖမျာက်စွျာ ဆက်လက်ခုခ ပတျ်ာလှနမ်ှုပသကျာင်ဲ့ 

အသကမျ်ားြက် အျာဏျာလုရနက်က  ျား မျ်ားမှု က ရှု  ျားလျာြည်နငှ်ဲ့အမျှ တျာဝနယ်မူှုတျာဝနခ် မှုဆ ုငရ်ျာ န ငုင် တကျာ၏ 

စုစည်ျားညီညွတ်ပြျာ  ျူားပ  ငျ်ားပဆျာငရွ်ကမ်ှု အျာျားနည်ျားခ ဲ့ဖခငျ်ားပသကျာင်ဲ့ အတင်ဲ့ရ လျာပနြည်ဲ့ စစ်အု ်စကု 

စစ်ရျာဇ၀တ်မှုမ ျာျားနငှဲ့ ် လူြျာျားမ   ျားနယ်ွအျာျားဆန် ဲ့က ငြ်ည်ဲ့ရျာဇ၀တ်မှုမ ျာျား ပဖမျာက်ြည်ဲ့ အသကမျ်ားြက်မှုမ ျာျားက  ု

ဖမနမ်ျာဖ ည်ြမူ ျာျားအပ ေါ် ရက်စက်သကမျ်ားသက တ်စွျာ ဆက်လက်က  ျားလွနပ်နမှုက  ု ကမဘျာက မ က်ဝ ျားထငထ်င ်

ဖမငပ်တွွဲ့ပနရဖခငျ်ား င ် ဖြစြ်ည်။ ဤရျာဇ၀တ်မှုမ ျာျားြည် ဖမနမ်ျာစစ်တ ်၏ ရက်စက်သကမျ်ားသက တ်မှုမ ျာျားက  ု

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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ဆယ်စုနစှ်မ ျာျားစွျာ ခ လျာခ ဲ့ရြညဲ့် တ ုငျ်ားရငျ်ားြျာျားလမူ   ျားစုအြ ငုျ်ားအဝ ုငျ်ားမ ျာျားအတကွ် အဆနျ်ားမဟုတဘ်  

ရငျ်ားနှျီားကျွမျ်ားဝငပ် ီျားပြျာ ရျာဇဝတ်မှုမ ျာျား ဖြစြ်ည်။ 

 

င ျားနစှ်တျာသကျာလျာြညဲ့်တ ငုပ်အျာင ် စစ်တ ်၏ ရကစ်က်သကမ်ျားသက တ်ပြျာ ရျာဇဝတ်မှုမ ျာျားအပ ေါ် 

ရှုတ်ခ ြညဲ့် “အလွနအ်မငျ်ား စ ုျားရ မ်မ   ြည်” ဟူပြျာ ထတု်ဖ နပ်သကညျာခ က် အဖ   လ ုက်မ ျာျားြျာ ဖြစပ်နခ ဲ့ပ ီျား 

ယငျ်ားစကျာျားလ ျုားမ ျာျားက  ု လက်ပတွွဲ့အပရျားယူပဆျာငရွ်ကမ်ှုအဖြစ် ကူျားပဖ ျာငျ်ားပဆျာငရွ်က်ဖခငျ်ား တစ်စ ုတရျာ 

မရှ ပြျားပ ။ ခ ုငမ်ျာပြျာလု ်ရ ်မ ျာျားဖြင်ဲ့ အမှနတ်ကယ ်ြက်ပြဖ ရမည် ဖြစြ်ည်။  

 

ဂမ်ဘယီျာန ငုင် က တရျာျားစွ ဆ ုရန ် တငဖ် လျာပြျာ ရ ုဟငဂ် ျာလမူ   ျားတ ျုားြတ်ဖြတ်မှု က စစရ ်နငှဲ့ ်

 တ်ြက်၍ ဖမနမ်ျာစစ်အ ်ုစကု တငြ်ွငျ်ားခ ဲ့ပြျာ  ဏျာမကန ဲ့ကွ်က်မှုမ ျာျားအပ ေါ် န ငုင် တကျာတရျာျားရ ုျား (ICJ) ၏ 

စီရငဆ် ျုားဖြတ်ခ က်က ု မ မ တ ု ဲ့မှ ကက  ဆ ုလ ုက်ပ ီျား ယငျ်ားက ဂမ်ဘယီျာန ငုင် ၏ တရျာျားစွ ဆ ုမှုအပ ေါ် ပကျာငျ်ားပြျာ 

အက   ျားဆက်မ ျာျားက ု တရျာျားရ ုျားက လမ်ျားပြျာက်ပ ျားလ ကု်ဖခငျ်ား င ် ဖြစ်ြည်။ ဤစီရငဆ် ျုားဖြတ်ခ ကန်ငှဲ့အ်တူ 

န ငုင် တကျာ အစ ုျားရမ ျာျားြည် ဥ ပဒဆ ုငရ်ျာ၊ ပငပွသကျားနငှဲ့ ် နည်ျား ညျာ  ုငျ်ားဆ ုငရ်ျာ   ဲ့  ုျားပ ျားမှုမ ျာျား အ  အဝင ်

ဂမ်ဘယီျာ၏အမှုက  ု ပထျာက်ခ   ဲ့  ုျားဖခငျ်ားအျာျားဖြငဲ့ ် ဖမနမ်ျာစစ်တ ်အျာျား ၎ငျ်ားတ ု ဲ့က  ျားလွနခ် ဲ့ပြျာ ရျာဇ၀တ်မှုမ ျာျား 

အတွက ် တျာဝနယ်ူမှု တျာဝနခ် ရမည် အပရျားယူခ ရမည် ဖြစ်ပသကျာငျ်ား ဆ ြုည်ဲ့ြတငျ်ားစကျာျားက  ု  အခ ုငအ်မျာ 

ပ ျား  ု ဲ့ရမည် ဖြစ်ြည်။ ထ ု ဲ့အဖ င ် ICJ ၏ သကျာျားကျာလအစီအမ မ ျာျား အပကျာငအ်ထည်ပြျာ်ပရျား တ ျုားတက်မှုနငှဲ့ ်

 တ်ြက်ြညဲ့် အစည်ျားအပဝျားတစရ် ်က ု ကုလြမဂ္လ ုဖခ  ပရျားပကျာငစီ်နငှဲ့ ်ထ ပုကျာငစီ်တွင ် ဖမနမ်ျာန ငုင် ဆ ုငရ်ျာ 

“ဦျားပဆျာငြ်ူ” ဖြစ်ပြျာ UK န ငုင် တ ု ဲ့မှ ပခေါ်ယရူမည် ဖြစြ်ည်။ 

 

ဖမနမ်ျာစစ်အ ်ုစုအျာျား ရျာဇ၀တပ်သကျာငျ်ားအရ တျာဝနယ်တူျာဝနခ် ခ ုငျ်ားဖခငျ်ားဆ ုငရ်ျာ ကက  ျား မျ်ားမှုမ ျာျားက  ု

အရှ နအ်ဟုနဖ်မှငဲ့ ် ပဆျာငရွ်က်ရမည် ဖြစ်ြည်။ ဤအထ တွင ် စစ်တ ်က  ု တရျာျားစွ ဆ ုရန ် အထျူားြဖြငဲ့ ်

အျာဂ ငတ်ျီားနျာျားန ငုင် ရှ  အဖ ည်ဖ ည်ဆ ုငရ်ျာ တရျာျားစရီငပ်ရျားက စစရ ် အ  အဝင ် အဖ ည်ဖ ည်ဆ ုငရ်ျာ 

တရျာျားစီရငပ်ရျား အမှုတွ မ ျာျားက  ု   ဲ့  ုျားပ ျားဖခငျ်ားမ ျာျားလည်ျား   ဝငြ်ည်။ ကုလြမဂလ္ ုဖခ  ပရျားပကျာငစ်ီအပနဖြင်ဲ့ 

ဖမနမ်ျာန ငုင် ၏ အပဖခအပနမ ျာျားက  ု န ငုင် တကျာရျာဇ၀တ်ခ ရု ု ျားြ ု ဲ့ လ  ပဖ ျာငျ်ားပ ျားဖခငျ်ား ြ ု ဲ့မဟုတ် ြျီားြန ဲ့ခ် ရု ု ျားြွ ွဲ့ ဖခငျ်ား 

အ  အဝင ် တရျာျားမျှတမှုနငှဲ့ ် တျာဝနယ်ူမှု တျာဝနခ် မှု အဖ ညဲ့်အဝရှ လျာပစပရျားအတက်ွ အဖချာျားပြျာ 

နည်ျားလမ်ျားမ ျာျားက ုလည်ျား ဆက်လက်စူျားစမျ်ားရှျာပြွရန ်အလွနအ်ပရျားကကျီားြည်။  

 

ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားအပ ေါ် က  ျားလနွပ်ြျာ ရျာဇ၀တ်မှုမ ျာျားြည် လူမ   ျားတ ုျားြတ်ဖြတ်မှုပဖမျာက်ြည်ဟု ယခုနစှ် 

အပစျာ  ုငျ်ားက ခ မှတ်ခ ဲ့ြညဲ့ ် အပမရ ကနအ်စ ုျားရ၏ ဆ ုျားဖြတ်ခ က်က ု မ မ တ ု ဲ့မှ ကက  ဆ ုြည်။ ယငျ်ားဆ ုျားဖြတ်ခ က ်

ပဖခလှမ်ျားက  ုခ မှတ်ခ ဲ့ြည်မှျာ င ျားလပက ျ်ာခ ဲ့ပ ီျား ဖြစ်ြည်။ အပမရ ကနအ်ပနဖြင်ဲ့ ဂမ်ဘယီျာန ငုင် ၏ ICJ အမှုတငွ ်

 ူျားပ  ငျ်ား  ဝငပ် ီျား စစအ်ု ်စ၏ု အဓ က န ငုင် ဖချာျားပငပွသကျား ဝငပ်ငအွရငျ်ားအဖမစ်တစ်ခုဖြစ်ြညဲ့် ဖမနမ်ျာဲ့ပရန နငှဲ့ ်

ြဘျာဝဓျာတ်ပငွွဲ့လု ်ငနျ်ား (MOGE) က  ု   တ်ဆ ု ဲ့အပရျားယူဖခငျ်ား အ  အဝင ် ဖမနမ်ျာန ငုင် အျာျား 
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လက်နက်ခ ယမ်ျားပရျာငျ်ားခ မှု   တ်ဆ ု ဲ့ပရျားမ ျာျား ထ ်မ ခ မှတ်ဖခငျ်ားဖြငဲ့ ် တျာဝနယ်ူမှုတျာဝနခ် မှုဆ ငုရ်ျာ 

ကက  ျား မျ်ားအျာျားထတု်မှုမ ျာျားက ု ဖမှငဲ့တ်ငလ်ု ်ပဆျာငရ်မည် ဖြစ်ြည်။ 

 

ဖမနမ်ျာစစ်တ ်ြည် ၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ လု ်ငနျ်ားမ ျာျားမှတစ်ဆငဲ့ ်ဆက်လက်ကကယ်ဝခ မ်ျားြျာလျာပနပ ီျား ရက်စက ်

သကမ်ျားသက တ်ပြျာ ရျာဇ၀တမ်ှုမ ျာျားက ု ဆက်လက်က  ျားလနွန် ငုပ်စရန ်လက်နက်ခ ယမျ်ားနငှဲ့ ် စစည်ျားက ရ ယျာမ ျာျားက  ု

၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ လက်နက် ွ စျာျားမ ျာျားကွနရ်ကမ် ျာျားက ဆက်လက်  ဲ့  ုျားလု ်ပဆျာငပ် ျားပနြည်။ ြ ု ဲ့ဖြင်ဲ့ ၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ 

စီျား ွျာျားပရျားလု ်ငနျ်ားမ ျာျား၊ မ တြ်က်မ ျာျားနငှဲ့ ် ခရ ုနမီ ျာျားအပ ေါ်  စ်မှတ်ထျာျား အပရျားယူ  တ်ဆ ု ဲ့မှုမ ျာျား ခ မှတန် ငုြ်ညဲ့ ်

ပနျာက်ထ ်ကက  ျား မျ်ားမှုမ ျာျားက  ုလု ်ပဆျာငရ်မည် ဖြစ်ြည်။ န ငုင် တကျာအစ ုျားရမ ျာျားအပနဖြင်ဲ့ အျာျားလ ုျား ျူားပ  ငျ်ား   

ဝငပ်ြျာ ကမဘျာလ ျုားဆ ုငရ်ျာ လက်နက်ခ ယမ်ျား တင ် ု ဲ့ပရျာငျ်ားခ မှု   တ်ဆ ု ဲ့ပရျားအတွက် လု ်ပဆျာငစ်ဥ်မှျာ င ်

စစ်တ ်အျာျား ပလယျာဉ်ဆပီရျာငျ်ားခ ပ ျားမှု အ  အဝင ် လက်နက်ခ ယမျ်ားမ ျာျား ပရျာငျ်ားခ မှု   တ်ဆ ု ဲ့ပရျားက  ု

ခ မှတလ်ု ်ပဆျာငရ်မည်။  

 

ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားအပ ေါ် စစအ် ်ုစုမှ ဆက်လက်က  ျားလွနပ်နပြျာ ရျာဇ၀တမ်ှုမ ျာျားက ဖမနမ်ျာန ငုင် ၏ 

တရျာျားဝငအ်စ ျုားရ ဖြစ်ပြျာ အမ   ျားြျာျားညီညွတ်ပရျားအစ ုျားရ (NUG) အပနဖြင်ဲ့ ၎ငျ်ား၏မူဝ ဒမ ျာျားက  ု ခ ငုမ်ျာပြျာ 

လု ်ပဆျာငခ် က်မ ျာျားအဖြစ ် ပဖ ျာငျ်ားလ ရနန်ငှ်ဲ့ ICJ မှ ခ မှတ်ပြျာ သကျာျားကျာလအစီအမ မ ျာျားက  ု

အပကျာငအ်ထည်ပြျာ်ပဆျာငရ်နအ်တွက် ၎ငျ်ား၏အပရျား    ုက  ု ပထျာက်ဖ ပနဖခငျ်ား ဖြစြ်ည်။ 

ထ လုု ်ပဆျာငခ် က်မ ျာျားထ တငွ ် ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားက  ု ဖမနမ်ျာန ငုင် မှ တ ုငျ်ားရငျ်ားြျာျားလူမ   ျားစုနငှဲ့ ်

ဌျာပနတ ုငျ်ားရငျ်ားြျာျားအဖြစ ် အြ အမှတ်ဖ  ဖခငျ်ားအ  အဝင ် ၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ တနျ်ားတူ အခွငဲ့အ်ပရျားမ ျာျား 

ဖ နလ်ည်ရရှ ပစရန၊် နငှဲ့ ် NUG အစ ုျားရ၏ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ပဆျာက်  ုအတွငျ်ား အဖမငဲ့ဆ် ုျားပနရျာမ ျာျား အ  အဝင ်

လက်ရှ န ငုင် ပရျားလု ်ငနျ်ားစဉ်မ ျာျားတွင ် ၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ က ယု်စျာျားဖ  မှုရှ ပရျား ပြခ ျာပစရနတ် ု ဲ့အတွက် ရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားနငှဲ့ ်

ဖ ညဲ့်ဖ ည်ဲ့ဝဝ အဓ  ပ ယရ်ှ စွျာ ထ ပတွွဲ့ဆက်ဆ ဖခငျ်ား တ ု ဲ့  ဝငန် ငုြ်ည်။ NUG၊ အမ   ျားြျာျားညီညွတ်ပရျား 

အတ ုင ်ငခ် ပကျာငစ်ီ (NUCC) နငှဲ့ ် ဖ ည်ပထျာငစ်ုလ တ်ပတျ်ာက ုယ်စျာျားဖ  ပကျ်ာမတီ (CRPH) တ ု ဲ့ြည် ၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ 

မူဝ ဒပရျားရျာရ ်တည်ခ က်ထ တွင ် ကတ ဖ  ထျာျားြညဲ့်အတ ုငျ်ား ၁၉၈၂ န ငုင် ြျာျားဖြစ်မှုဥ ပဒတွင ်   ရှ ပြျာ 

ခွ ဖချာျားဆက်ဆ ြည်ဲ့  ုဒမ်မ ျာျားနငှဲ့ ်အ  ုဒအ်ျာျားလ ျုားက ု ြယ်ရှျာျားဖခငျ်ားဖြငဲ့ ်ထ ခုွ ဖချာျားဆက်ဆ ပြျာဥ ပဒက ု ဖ ငဆ်ငရ်န၊် 

လူမ   ျားပရျားခွ ဖချာျားမှုနငှဲ့ ် လူမ   ျားပရျားမုနျ်ားတီျားမှုက ု ဖြစ်ပစပြျာ “အမ   ျား၊ ဘျာြျာ၊ ြျာဿနျာ 

ကျာကွယ်ပစျာငဲ့ပ်ရှျာက်ပရျား ဥ ပဒ” ပလျားရ ်နငှဲ့ ် လူမ   ျားတ ုျားြတ်ဖြတ်မှုတငွ ် နည်ျားလမ်ျားတစ်ခုအဖြစ ်

ကျာလရှည်သကျာစွျာ အြ ုျားဖ  ခ ဲ့ပြျာ န ငုင် ြျာျားစ စစ်ပရျားလု ်ငနျ်ားစဉ်မ ျာျား ြ က်ြ မ်ျားဖခငျ်ားတ ု ဲ့က  ု ခ က်ခ ငျ်ား 

လု ်ပဆျာငရ်မည် ဖြစ်ြည်။ ပနဦွျားပတျာ်လှနပ်ရျား၏ ဖ ည်ြူမ ျာျားက ရ ုဟငဂ် ျာလူထအုြ ုငျ်ားအဝ ငုျ်ားမ ျာျားနငှဲ့ ်

စည်ျားလ ုျားညီညွတစ်ွျာ ရ ်တည်ပသကျာငျ်ားနငှဲ့ ် ၎ငျ်ားတ ု ဲ့၏ စျာနျာနျာျားလည်မှုက  ု အစ  ုငျ်ားတွင ်င ် ပြျာ်ဖ ခ ဲ့သကပ ီျား 

ဖြစ်ြည်။ NUG ြည် ၎ငျ်ား၏မူဝ ဒမ ျာျားနငှဲ့ ်ဖ ည်ြမူ ျာျား၏ ပြွျားစည်ျားညီညွတ်မှုက  ုလက်ပတွွဲ့လု ်ပဆျာငခ် ကမ် ျာျား 

အဖြစ် အပကျာငအ်ထည်ပြျာ်ပဆျာငရ်န ်အခ  နတ်နပ် ီ ဖြစြ်ည်။ 

 
 

https://gov.nugmyanmar.org/2021/06/03/policy-position-on-the-rohingya-in-rakhine-state/
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  ိုမ ို  ရှ လ ို       ်ယွရ်န် 

▪ က ထုနွျ်ားခင၊် ဖမနမ်ျာရ ုဟငဂ် ျာမ ျာျားအြငျ်ား ယူပက၊ tunkhin80@gmail.com  

▪ မပဝပဝန၊ု အမ   ျားြမီျားပင မျ်ားခ မ်ျားပရျားကွနရ်က်၊ waiwai.peace@gmail.com 

▪ မြဥဇျာရ နျ်ားလ ဲ့ရည်၊ Sisters 2 Sisters၊ thinzarshunleiyi@protonmail.com 

▪ ပဒေါ်ခငဥ်မမျာ၊ ပရှ ွဲ့ပဖ ျားအြ အြွ ွဲ့၊ info@progressive-voice.org  
 

 

ဤထတု်ဖ နပ်သကညျာခ က်က  ုအမည်မပြျာ်ဖ လ ုြညဲ့် အြွ ွဲ့အစည်ျား ၂၆၅ ြွ ွဲ့အ  အဝင ်အြွ ွဲ့အစည်ျားစုစုပ  ငျ်ား 

၃၈၄ ြွ ွဲ့ မှ လက်မှတ်ပရျားထ ျုားထျာျား  ြည်။  
 

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 



7 
 

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 (ရုနျ်ားကနြ် အြွ ွဲ့) 

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. အထက်အညျာလွငဖ် ငရ် ်ဝနျ်ား 


