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ချက်ချင််းထုတ်ပြန်ရန် 

 

လူမ   ျိုးတ  ျိုးသတ်ဖြတ်မှု င ျိုးနှစ်က ြာပ  ျိုးသည ်တ  င် န  င်င တစ်ဝန်ျိုး    ျိုးလွန်နနနသြာ ရြာဇဝတ်မှုမ ြာျိုးအတွ ် 

စစ်အ  ်စ သည် ဖ စ်ဒဏ် င်ျိုးလွတ်ခွင်  ဆ ်လ ်ရရှ နနသည် 

 

ရ ုဟင်ဂျျာမျျာ်းအတွက် တရျာ်းမျှတမှု အသေအချျာ ရရ  သေသရ်း န ုင်ငံတကျာအေ ုင််းအဝ ုင််းေ ု ို့ အရြ်ဘက် 

လူထုအဖွ ွဲ့အေည််း ၃၈၄ ဖွ ွဲ့က သတျာင််းဆ ုလ ုက်ေည်။ 

 

[၂၀၂၂ ခုန ေ် ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်သန ို့) ရ ုဟင်ဂျျာမျျာ်းအသြေါ် ပမန်မျာေေ်တြ်က လူမျ  ်းတုံ်းေတ်ပဖတ်မှု 

ကျ ်းလွန်ခ ို့ေည်မ ျာ င ်းန ေ်ခန် ို့ကကျာပြ ်းေည်အထ  ေေ်တြ်က ု တျာဝန်ယူမှု၊ တျာဝန်ခံမှု ရ  လျာသေသရ်း 

လုြ်သဆျာင်မည်ဆ ုသေျာ ေကျာ်းမျျာ်းန င်ို့ ကတ ကဝတ်မျျာ်းေည် အန ေ်ေျာရပြညို့်ဝသေျာ လုြ်သဆျာင်ချက်မျျာ်း 

ပဖေ်မလျာသေ်းသကကျာင််း အရြ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အေည််း ၃၈၄ ဖွ ွဲ့က ယသန ို့ထုတ်ပြန်သေျာ ြူ်းတွ  

ထုတ်ပြန်သကကညျာချက်တွင် သပြျာကကျာ်းလ ုက်ေည်။ အျာဏျာေ မ််းရန် ကက  ်းြမ််းေည်ို့ ၂၀၂၁ ခုန ေ် သဖသဖျာ်ဝ ရ  ၁ 

ရက်သန ို့ သနျာက်ြ ုင််း ကျ ်းလွန်ထျာ်းသေျာ ေေ်တြ်၏ ြူြူသနွ်းသနွ်း ရျာဇဝတ်မှုမျျာ်းအသြေါ် ကုလေမဂဂ 

လုံပခံ သရ်းသကျာင်ေ န င်ို့ န ုင်ငံတကျာအေ ု်းရမျျာ်းက “အလွန်အမင််း ေ ု်းရ မ်ြူြန်ြ ေည်” ဟု ရှုတ်ချထျာ်းသေျာ 

ထုတ်ပြန်ချက်မျျာ်းက ုေျာ အသပမျာက်အပမျာ်း ထုတ်ပြန်သနေညို့်အတွက် ယင််းမျျာ်းက ု ခ ုင်မျာသေျာ 

“လုြ်ရြ်မျျာ်းပဖင်ို့ အမ န်တကယ် ေက်သေပြရမည်” ဟု ဤအရြ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အေည််းမျျာ်းက 

သတျာင််းဆ ုေည်။ 

ကေဂုတ်လ ၂၅ ရက်သန ို့ေည် “ရ ုဟင်ဂျျာလူမျ  ်းမျျာ်းအသြေါ် လူမျ  ်းတုံ်းေတ်ပဖတ်မှုအတွက် 

သအျာက်သမို့ဖွယ်ရျာသန ို့” ပဖေ်ေည်။ ထ သုန ို့ေည် ပမန်မျာေေ်တြ်က ရခ ုင်ပြည်နယ်အတွင််းရ   ရ ုဟင်ဂျျာမျျာ်းက ု 

အေုလ ုက်အပြံ လ ုက်ေတ်ပဖတ်ပခင််း၊ ညှဥ််းြန််းန  ြ်ေက်ပခင််း၊ မုဒ မ််းကျင်ို့ပခင််း၊ ရွျာမျျာ်းက ု မ ်းရှု  ွဲ့ဖျက်ဆ ်းပခင််း၊ 

ရ ုဟင်ဂျျာလူဦ်းသရတေ်ေန််း၏ သလ်းြုံေံု်းြုံက ု ဘဂဂလျာ်းသဒို့ရ ်န ုင်ငံေ ု ို့ ထွက်သပြ်းတ မ််းသရ ျာင်သေရန် 

အဓမမတွန််းြ ု ို့ပခင််းတ ု ို့ ြ ဝင်ေညို့် အကကမ််းဖက်ေေ်ဆင်သရ်းတေ်ရြ် ေတင်ခ ို့ေည်ို့သန ို့ ပဖေ်ေည်။ 

ဤြူ်းတွ ထုတ်ပြန်သကကညျာချက်တွင် အရြ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အေည််း ၃၈၄ ဖွ ွဲ့က “ရ ုဟင်ဂျျာမျျာ်းန ငို့် 

အတူ သေွ်းေည််းည ညွတ်ေွျာ ဆက်လက်ရြ်တည်ေည်ို့အပြင် ၎င််းတ ု ို့အတွက် တရျာ်းမျှတမှု ရ ျာသဖွသရ်း၊  

ပမန်မျာန ုင်ငံအတွင််း ၎င််းတ ု ို့၏ အခွငို့်အသရ်းမျျာ်း အပြညို့်အဝ ပြန်လည်ရရ  သရ်းန ငို့် ပမန်မျာေေ်တြ်မ  

ဆက်လက်ရရ  သနသေျာ ပြေ်ဒဏ်ကင််းလွတ်ခွင်ို့က ု အဆံု်းေတ်သေသရ်း” တ ု ို့အတွက် ဆက်လက်လုြ်သဆျာင် 

ေွျာ်းရန် ကတ ကဝတ် ထြ်မံပြ လ ုက်ေည်။ “ရ ုဟင်ဂျျာမျျာ်း ကကံ ွဲ့သတွွဲ့ခံေျာ်းသနရသေျာ အတ ဒုကခမျျာ်းက ု 

သမို့မထျာ်းေငို့်သြ” ဟု ထ အုဖွ ွဲ့မျျာ်းက ဆ ေုည်။ 
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န ုင်ငံတကျာတရျာ်းရုံ်း (ICJ) ၏ ကကျာ်းကျာလအေ အမံမျျာ်း အသကျာင်အထည်သဖျာ်သရ်း တ ု်းတက်မှုန ငို့် 

ြတ်ေက်ေညို့် အေည််းအသဝ်းတေ်ရြ်က ု ကုလေမဂဂလုံပခံ သရ်းသကျာင်ေ န ငို့် ထ ုသကျာင်ေ တွင် ပမန်မျာန ုင်ငံ 

ဆ ုင်ရျာ “ဥ ်းသဆျာင်ေူ” ပဖေ်သေျာ UK န ုင်ငံတ ု ို့မ  သခေါ်ယူရန်လည််း ထ ုအဖွ ွဲ့မျျာ်းက သတျာင််းဆ ုထျာ်းေည်။  

 ဂမ်ဘ ယျာန ုင်ငံက တရျာ်းေွ ဆ ုရန် တင်ပြလျာသေျာ ရ ုဟင်ဂျျာလူမျ  ်းတုံ်းေတ်ပဖတ်မှု က ေစရြ်န ငို့်  

ြတ်ေက်၍ ပမန်မျာေေ်အုြ်ေုက တင်ေွင််းခ ို့သေျာ ြဏျာမကန ို့်ကွက်မှုမျျာ်းအသြေါ် ၂၀၂၂ ခုန ေ် ဇူလ ုင်လ ၂၂ 

ရက်သန ို့တွင် န ုင်ငံတကျာတရျာ်းရုံ်း (ICJ) မ  ြယ်ချခ ို့ပြ ်း ဂမ်ဘ ယျာန ုင်ငံ၏ တရျာ်းေွ ဆ ုမှုအသြေါ် သကျာင််းသေျာ 

အကျ  ်းဆက်မျျာ်းက ု တရျာ်းရုံ်းက လမ််းသဖျာက်သြ်းလ ုက်ပခင််းြင် ပဖေ်ေည်။ န ုင်ငံတကျာ အေ ု်းရမျျာ်းအသနပဖငို့် 

ဂမ်ဘ ယျာန ုင်ငံ၏ ICJ အမှုက ု သထျာက်ခံြံို့ြ ု်းသြ်းရန်  ဤအဖွ ွဲ့မျျာ်းက သတျာင််းဆ ုလ ုက်ေည်။ 

ပမန်မျာန ုင်ငံ၏ တရျာ်းဝင်အေ ု်းရအသနပဖင်ို့ အမျ  ်းေျာ်းည ညွတ်သရ်းအေ ု်းရေည် လွန်ခ ို့သေျာတေ်န ေ်က 

၎င််းတ ု ို့၏ ကတ ပြ ချက်မျျာ်းအတ ုင််း ခွ ပချာ်းဆက်ဆံမှုရ  သေျာ ၁၉၈၂ ခုန ေ် န ုင်ငံေျာ်းပဖေ်မှုဥြသဒက ု 

ပြင်ဆင်ပခင််း၊ န င်ို့ “န ုင်ငံေျာ်းေ ေေ်သရ်းလုြ်ငန််းေဥ်” ဖျက်ေ မ််းပခင််းတ ု ို့က ု ချက်ချင််းလုြ်သဆျာင်ရန်လည််း 

ဤအဖွ ွဲ့မျျာ်းက သတျာင််းဆ ုေည်။ 

ဖမန်မြာရ  ဟင်ဂ ြာမ ြာျိုးအသင်ျိုး ယူန  မှ    ထွန်ျိုးခင်  “ပမန်မျာန ုင်ငံအတွင််းမ ျာ ရ  တ ို့ ရ ုဟင်ဂျျာ 

၆၀၀,၀၀၀ သကျျ်ာဟျာ လူမျ  ်းတုံ်းေတ်ပဖတ်မှုန ို့ ဆက်လက်ရင်ဆ ုင်သနရြ တယ်။ ေူတ ု ို့ဟျာ 

အေျာ်းသရျာင်ခွ ပချာ်းမှုန ို့ အလျာ်းေဏ္ဌျာန်တူတ ို့ အသပခအသနသတွအတွင််းမ ျာ လွတ်လြ်ေွျာေွျာ်းလျာခွငို့် 

အြ အဝင် အသပခခံအခွငို့်အသရ်းသတွ ဆံု်းရှု ံ်းသနရပြ ်း န ုင်ငံေျာ်းပဖေ်ခွငို့်လည််း ေနေ်တကျ 

ပငင််းြယ်ခံသနရြ တယ်။ တေ်ချ န်တည််းမ ျာြ  ရ ုဟင်ဂျျာလူမျ  ်း ၁ ေန််းခန ို့်ဟျာ ဘဂဂလျာ်းသဒို့ရ ်န ုင်ငံက 

နံုချျာေုတ်ပြတ်တ ို့ ဒုကခေည်ေခန််းသတွမ ျာ သနသနကကရြ တယ်။ လူမျ  ်းတုံ်းေတ်ပဖတ်မှု ကျ ်းလွန်ခ ို့ေူသတွဟျာ 

ခုချ န်မ ျာလည််း အလျာ်းတူရျာဇဝတ်မှုသတွက ု ပမန်မျာန ုင်ငံတေ်ဝန််းမ ျာ ကျ ်းလွန်သနဆ ပဖေ်ပြ ်း ဒ သတွက ု 

တျာ်းဆ ်းရမ ျာ ပဖေ်ြ တယ်။” ဟု သပြျာေည်။ 

“ေေ်အုြ်ေုက ု အျာဂျင်တ ်းနျာ်းန ုင်ငံမ ျာ န ုင်ငံတကျာတရျာ်းေ ရင်ြ ုင်ခွငို့်ေံု်းပြ ်း တရျာ်းေွ ဆ ုတ ို့အမှု 

အြ အဝင် ေေ်တြ်က ု တျာဝန်ခံခ ုင််းသရ်းအတွက် ရ ုဟင်ဂျျာသတွရ ို့ ဦ်းသဆျာင် ကက  ်းေျာ်းအျာ်းထုတ်မှုသတွက ု 

န ုင်ငံတကျာအေ ုင််းအဝ ုင််းက ဝ ုင််းဝန််းသထျာက်ခံရမ ျာ ပဖေ်ြ တယ်။ တျာဝန်ယူတျာဝန်ခံမှု ရရ  လျာသေသရ်းက ု 

ဦ်းတည်သရ ်းရှုတ ို့ ဒ ကက  ်းေျာ်းအျာ်းထုတ်မှုသတွဟျာ တူည သနတ ို့ လက်ေည်တရျာ်းခံတေ်ေုကြ  ကျ ်းလွန်သနတ ို့ 

ြုံေံတူ ရက်ေက်ကကမ််းကက တ်တ ို့ ရျာဇဝတ်မှုသတွက ု ရင်ဆ ုင်ကကံ သတွွဲ့သနရတ ို့ ပမန်မျာပြည်ေူအျာ်းလုံ်းအတွက်ြ  

ပဖေ်ြ တယ်။ န ုင်ငံတကျာအေ ုင််းအဝ ုင််းအသနန ို့ ပမန်မျာပြည်ေူသတွ တရျာ်းမျှတမှု ရရ  သေဖ ု ို့အတွက် 

လမ််းသကကျာင််းမျ  ်းေုံက ု အဘက်ဘက်က သထျာက်ခံြံို့ြ ု်းသြ်းရြ မယ်။” ဟု ၎င််းက ဆက်သပြျာေည်။ 
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အမ   ျိုးသမ ျိုးပင မ်ျိုးခ မ်ျိုးနရျိုး ွန်ရ ်မှ မနဝနဝန   “ရ ုဟင်ဂျျာသတွအတွက် တရျာ်းမျှတမှုမရ  ရင် 

ပမန်မျာန ုင်ငံအတွက် ပင မ််းချမ််းသရ်းက ခက်ခ သနဦ်းမ ျာြ ။ ေေ်တြ်ရ ို့ လူမျ  ်းတုံ်းေတ်ပဖတ်မှုအတွက် တျာဝန်ယူ 

တျာဝန်ခံမှု ရ  မသနတျာဟျာ ေေ်တြ်က ု အပြေ်ဒဏ်ကသန ကင််းလွတ်ခွင်ို့ ပြ သြ်းသနေလ ု ပမန်မျာန ုင်ငံအတွင််းက 

တပချာ်းပြည်ေူသတွအသြေါ် ကကမ််းကက တ်ရက်ေက်မှုသတွ ထြ်ကျ ်းလွန်လျာသအျာင် အျာ်းသြ်းအျာ်းသပမှျာက် 

ပြ သနတျာလည််း ပဖေ်ြ တယ်။” ဟု သပြျာေည်။ 

“ေေ်တြ်က ု အသရ်းယူဖ ု ို့ ဘျာမ မလုြ်ဘ သနတျာဟျာ ကမဘျာကက ်းဟျာ ေေ်တြ်က ု လူမျ  ်းတုံ်းေတ်ပဖတ်မှု၊ 

ေေ်ရျာဇဝတ်မှုန ို့ လူေျာ်းမျ  ်းနွယ်အသြေါ်ဆန်ကျင်ို့တ ို့ရျာဇဝတ်မှုသတွ ကျ ်းလွန်ထျာ်းတ ို့ အပြေ်ကသန 

လွတ်သပမျာက်န ုင်တယ်ဆ ုတ ို့ ေတင််းေကျာ်းအမ ျာ်းကက ်းက ု သြ်းသနြ တယ်။ အတ တ်န ို့ ြေစြပ န်က ကျ ်းလွန်ခံ 

ခ ို့ရေူသတွ၊ အေက်ရ င်ကျန်ရေ်ေူသတွအတွက် ေေ်တြ်က တျာဝန်ယူတျာဝန်ခံမှုရ  လျာဖ ု ို့အတွက် ခ ုင်မျာတ ို့ 

လုြ်သဆျာင်ချက်သတွလုြ်ဖ ု ို့ န ုင်ငံတကျာအေ ု်းရသတွက ု ကျမတ ု ို့ ဆက်လက်သတျာင််းဆ ုေွျာ်းမ ျာြ ။” ဟု 

၎င််းကဆက်သပြျာေည်။ 

နရှ ှေ့နဖ ျိုးအသ အြွ ှေ့ မှ နဒေါ်ခင်ဥမမြာ  “ရ ုဟင်ဂျျာသတွအသြေါ် ကျ ်းလွန်တ ို့ ရျာဇဝတ်မှုသတွအတွက် 

ပမန်မျာေေ်အုြ်ေုက ု အသရ်းယူဖ ု ို့ဆ ုတျာဟျာ ရ ုဟင်ဂျျာသတွအတွက်ြ  မဟုတ်ြ ဘူ်း။ ပမန်မျာပြည်ေူသတွ 

အတွက်လည််း ပဖေ်ြ တယ်။”ဟု သပြျာေည်။ 

“လက်ရ  မ ျာပဖေ်ြွျာ်းသနတ ို့ ေေ်အုြ်ေုရ ို့ ကျရှု ံ်းသနတ ို့ အကကမ််းဖက် အျာဏျာလုယူသရ်း ကက  ်းေျာ်းမှုက ု 

ပမန်မျာပြည်ေူသတွ ရ ရ ဝံို့ဝံို့ ခုခံသတျာလ် န်သနတျာ ၁၈ လရ  ခ ို့ြ ပြ ။ န ုင်ငံတကျာအေ ုင််းအဝ ုင််းဟျာ 

ပမန်မျာပြည်ေူသတွရ ို့ အေံက ု နျာ်းသထျာင်ပြ ်း ပမန်မျာန ုင်ငံအသပခအသနက ု ကုလေမဂဂလုံပခံ သရ်းသကျာင်ေ ကသန 

ICC က ု လ  သပြျာင််းသြ်းတ ို့လမ််းသကကျာင််းကပဖေ်ပဖေ်၊ ယျာယ အထူ်းခံုရုံ်း ဖွ ွဲ့ေည််းတ ို့လမ််းသကကျာင််းကြ ပဖေ်ပဖေ် 

အ ဒ လ ုလမ််းသကကျာင််းသတွ အြ အဝင် တရျာ်းမျှတမှုန ို့ တျာဝန်ယူတျာဝန်ခံမှု အပြည်ို့အဝရ  လျာသရ်း 

လုြ်သဆျာင်ရမ ျာ ပဖေ်ြ တယ်။” ဟု ၎င််းကဆက်သပြျာေည်။ 

Sisters 2 Sisters မှ မသဥဇြာရွှန်ျိုးလ  ရည်  “ရ ုဟင်ဂျျာသတွအတွက် တရျာ်းမျှတမှု သဖျာ်ထုတ်ရမယ်ို့ 

ကျမတ ု ို့ရ ို့ ကတ ကဝတ်က ု ထြ်မံအတည်ပြ ြ တယ်။ ကမဘျာို့သခ င််းသဆျာင်သတွလည််း အလျာ်းတူြ  

လုြ်သဆျာင်ရြ မယ်။” ဟု သပြျာေည်။ 

“အေ ု်းရသတွအသနန ို့ ချက်ချင််းလုြ်သဆျာင်န ုင်တ ို့ သပခလ မ််းသတွ ရ  ြ တယ်။ ေေ်တြ်က ေူတ ု ို့ရ ို့ 

ေေ်ရျာဇဝတ်မှုသတွန ို့ လူေျာ်းမျ  ်းနွယ်အသြေါ် ဆန် ို့ကျင်တ ို့ရျာဇဝတ်မှုသတွက ု သငွသကက်းသထျာက်ြံို့ဖ ု ို့ ေံု်းေွ သနတ ို့ 

ရင််းပမေ်ကက ်းတေ်ခုပဖေ်တ ို့ ပမန်မျာို့သရနံန ငို့်ေဘျာဝဓျာတ်သငွွဲ့လုြ်ငန််းက ု အသမရ ကန်အေ ု်းရက အသရ်းယူ 

ဒဏ်ခတ်န ုင်ြ တယ်။ ေေ်တြ်အသြေါ် ကမဘျာလုံ်းဆ ုင်ရျာ လက်နက်ခ ယမ််းတင်ြ ု ို့သရျာင််းချမှု တျာ်းပမေ်ချက်န ို့ 

သလျာင်ေျာဆ သရျာင််းချမှု တျာ်းပမေ်ချက်သတွက ု န ုင်ငံတကျာအေ ု်းရသတွအသနန ို့ ချမ တ်န ုင်ြ တယ်။” ဟု 

၎င််းကဆက်သပြျာေည်။ 
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ြ ုမ ုေ ရ  လ ုြ က ဆက်ေွယ်ရန် 

▪ ဦ်းထွန််းခင်၊ ပမန်မျာရ ုဟင်ဂျျာမျျာ်းအေင််း ယူသက၊ tunkhin80@gmail.com 

▪ မသဝသဝနု၊ အမျ  ်းေမ ်းမျျာ်းပင မ််းချမ််းသရ်းကွန်ရက်၊ waiwai.peace@gmail.com 

▪ မေဥဇျာရ န််းလ ို့ရည်၊ Sisters 2 Sisters၊ thinzarshunleiyi@protonmail.com 

▪ သဒေါ်ခင်ဥမမျာ၊ သရ ွဲ့သပြ်းအေံအဖွ ွဲ့၊ info@progressive-voice.org 
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