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သ  ို့  

အာဆယီံခ ေါင််းခဆာငမ် ာ်း 

H.E. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Prime Minister of Brunei 

H.E Hun Sen, Prime Minister of Cambodia 

H.E Joko Widodo, President of Indonesia 

H.E Thongloun Sisoulith, Prime Minister of Laos 

H.E Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob, Prime Minister of Malaysia 

H.E Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Philippines 

H.E Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore 

H.E Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand 

H.E. Phạm Minh Chính, Prime Minister of Vietnam 

 

ခ ို့စ ွဲ။  ။ ၂၀၂၂   နစှ် ခအာက်တ  ဘာလ ၂၆ ရက ် 

အခ ကာင််းအရာ။ ။ မမ မ်ာန  ငင်တံ င ် မြစ်ပ ာ်းခ ခသာ န  ငင်ခံရ်း၊ လ ို့အ  င်ို့အခရ်းနငှ်ို့ လ သာ်း  င််း 

စာ ာခ ာက် ာ်းမှုဆ  ငရ်ာ အက ပ်အတည််းအခပေါ် အာဆယံီ၏   ဥ််းကပ်မှုနငှ်ို့ 

ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက်လ   အြ ွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းမှ အ တ်ြ င်ို့ခပ်းစာ ခပ်းပ  ို့မ င််း။ 

 

ခလ်းစာ်းရပေါခသာ ဂ ဏသ်ခရရှ  လ ကကီ်းမင််းမ ာ်းရှင်ို့/ ငဗ် ာ်း 

ခအာက်တ င ်လက်မှတ်ခရ်း   ်း ာ်းခသာ မ မ တ  ို့ မမ မ်ာန  ငင်၊ံ ခေသတ င််းနငှ်ို့ န  ငင်တံကာ အရပ်ဘက် 

လ   အြ ွဲွဲ့အစည််း ၅၀၅ ြ ွဲွဲ့တ  ို့က အခရှွဲ့ခတာငအ်ာရှန  ငင်မံ ာ်းအသင််း (အာဆယီံ) က   ၎င််း၏ 

  ပ်သ်ီးအစည််းအခ ်းမ ာ်းနငှ်ို့ တမ ာ်းအစည််းအခ ်းအာ်းလံ ်းတ င ် စစ်အ ပ်စ ၏ န  ငင်ခံရ်းက  ယ်စာ်းလယှ်မ ာ်း 

သာမက န  ငင်ခံရ်းနငှ်ို့ မဆက်စပ်သညို့် က  ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းက   ြ တ် ကာ်းမ င််း မမပြုရ အ်မပင ်မမ မ်ာန  ငင်ဆံ  ငရ်ာ 

အာဆယီအံ  ်း သတံမ ၏် လ ပ်ပ  င ် င်ို့အာဏာက  လည််း မပ လ်ည်မပငဆ်ငရ်  ် ခတာင််းဆ  လ  က်သည်။ 

အာဆယံီအခ မြင်ို့ အငေ်   ်ီးရှာ်း၏ အာဆယီံဥကက ဌရာ  ်း ဦ်းခဆာငမ်ှုခအာက်တ င ် ခေသတ င််းအြ ွဲွဲ့ ကက်ီး 

တစ်  လံ ်းအခ မြင်ို့ခရာ သက်ဆ  ငရ်ာန  ငင်တံစ်    င််းစီအရပေါ အလ ပ်မမြစ်ခ သည်ို့ 

ဘံ သခဘာတ ညီ  ကင်ေါ်းရပ်က   ခက ာ်လ  လ် ပ်ခဆာငရ် ၊်  လ သာ်း  င််းစာ ာခ ာက် ာ်းမှု အက အညီမ ာ်း 

    ခရာက်ခရာက် ပံို့ပ  ်းန  ငခ်ရ်း လ ပ်ခဆာငရ် ၊် နငှ်ို့ အမ  ြု်းသာ်းညီည တ်ခရ်းအစ  ်းရ (NUG) က   လ သ ရငှ ်ကာ်း 

အသ အမတှ်မပြုရ  ်စခသာခတာင််းဆ  မှုမ ာ်းက   မ မ တ  ို့မှ  ပ်ခလာင််းခတာင််းဆ  သည်။ 

https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
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က ရှု ံ်းခ သညို့် အာဏာသ မ််းခရ်းကက ြု်းပမ််းမှု စတင ်   မ်ှစ၍ လ   ်ွဲို့ခသာလခပေါင််း ၂၀ အတ င််းတ င ်

အာဆယီံသည် မမ မ်ာန  ငင်ရံှ  ပ  မ  က ယ်မပ ် ို့လာခ ခသာ အက ပ်အတည််းက   တံ ို့မပ ရ်ာတ င ်   ခရာက်မှု 

အလ  တ်ရာ  ည််းပေါ်း ွဲို့သည်။ အာဆယံီ၏ “ခတ ွဲ့ဆံ ခဆ ်းခန ်းခရ်း” သည် ဘံ သခဘာတ ညီ  က်ငေါ်းရပ်က   

ခရ ်း  ယ်ဦ်းတည်ခသာ   ဥ််းကပ်ခရ်းက  သာ မပသခ မ င််းမြစ်ပပီ်း မမ မ်ာန  ငင်တံ င််း ဆကလ်က်မြစ်ပ ာ်းခ ခသာ 

အက ပ်အတည််းက   အဆံ ်းသတ်ရ  ်ရလေမ် ာ်း   က်မလာ ွဲို့ခပ။ ၂၀၂၂   နစှ်  သဂ တလ်တ င ် စစ်အ ပ်စ သည် 

ဘံ သခဘာတ ညီ  ကင်ေါ်းရပ်အာ်း ခလ်းစာ်းလ  က် ာမ င််း မရှ သည်ို့အခပေါ် သတ ခပ်းခသာ အာဆယီ၏ံ 

ပ ်းတ ွဲခ ကညာ  က်တစ်ခစာင ်   တ်မပ မ် င််း  ံ ွဲို့ရခသာ်လည််း စစ်အ ပ်စ သည် မမ မ်ာမပည်သ မ ာ်းအခပေါ်  

ဆ  ်းရ ာ်းကက်ီးခလ်းခသာ ရာဇ တ်မှုမ ာ်းက   ဆက်လက်က  ်းလ  ခ် သည်။ အာဆယီ၏ံ သတ ခပ်း  က်အပပီ်း 

တစ်လ  ် ို့အ ကာတ င ် စစအ် ပ်စ သည် စစက်  င််းတ  င််းခေသကက်ီးရှ  စာသငခ်က ာင််း တစ်ခက ာင််းက   

ခလခ ကာင််းမှ တ  က်   က် ွဲို့ခသာခ ကာင်ို့ ကခလ်းသ ငယ် ၁၁ ဦ်း ခသဆံ ်း ွဲို့ရသည်။ 

၂၀၂၁   နစှ် ခအာက်တ  ဘာလနငှ်ို့ ၂၀၂၂   နစ်ှ န   ငဘ်ာလ တ  ို့တ င ် မပြုလ ပ်ခသာ အာဆယီံ  ပ်သ်ီး 

အစည််းအခ ်းမ ာ်းတ င ် အာဆယီံက စစ်အ ပ်စ က      လှ်ပ် ွဲို့မ င််းသည် မှ က် ခ်သာ လမ််းခ ကာင််းက   

ဦ်းတည်သညို့် ခမ လှမ််းတစ်ရပ် မြစသ်ည်။ မ မ တ  ို့အခ မြင်ို့ အငေ်   ်ီးရှာ်း၊ မခလ်းရှာ်း၊ ြ လစ်ပ  ငန်ငှ်ို့ 

စငက်ာပ န  ငင်တံ  ို့၏ အခပေါင််းသခဘာခဆာငခ်သာ ရပ်တည်  က်မ ာ်းက   အသ အမှတ်မပြုသကွဲို့သ  ို့ ၂၀၂၂   နစှ ်

ဇ လ  ငလ်တ င ်   တ်မပ  ်ွဲို့သညို့် အာဆယံီ၏ ခ ကညာ  က်က  လည််း ကက ြုဆ  သည်။ သ  ို့ခသာ် စစအ် ပ်စ နငှ်ို့ 

တစ် ည််း ည််းမြင်ို့   ခတ ွဲ့ဆက်ဆခံ မ င််းသည် အာဆယံီပဋ ညာဥ်က      ြု်းခြာက်မ င််းပင ် မြစသ်ည်။ 

မမ မ်ာစစ်အ ပ်စ မှ က  ်းလ  ခ် ခသာရာဇ တ်မှုမ ာ်းသည် န  ငင်တံကာဥပခေ အဓ ပပာယ်ြ င်ို့ဆ    က်မ ာ်းအမပင ်

မပည်တ င််းဥပခေမ ာ်းအရပေါ အ ကမ််းြက်အြ ွဲွဲ့ အစည််းတစ်  ၏ လ ပ်ရပ်ခမမာက်ခ သည်။ မမ မ်ာစစ်တပ်သည် 

န  ငင်တံကာတရာ်းရံ ်း၊ န  ငင်တံကာရာဇ တ် ံ ရံ ်းနငှ်ို့ အာဂ ငတီ််း ာ်းန  ငင်ကံ အမပည်မပည်တရာ်းစီရငပ်  င ် င်ို့ 

က စစရပ်တ  ို့တ င ် ရက်စက် ကမ််း ကြုတ်ခသာ ရာဇ တမ်ှုမ ာ်းမြင်ို့ တရာ်းစ ွဲဆ   ံ ာ်းရသည်။ ဤတရာ်းမ င ်

စစ်အ ပ်စ က အာဆယီံ၏ လ ပ်ခဆာင ် က်မ ာ်းအခပေါ်တ င ် တစ်စံ တရာခသာမ ယလ်ှယ်မှု ရှ ခ မှုအခပေါ် 

မ မ တ  ို့က စ  ်းရ မ်ပေါသည်။  

 

အထ ူးသတံမန်၏ လပ်ုပ ုငခ်ွင့််အာဏာ 

ရှင််းလင််းမပတသ်ာ်းမှုမရှ ခသာ ဘံ သခဘာတ ညီ  ကင်ေါ်းရပ်   မှတပ်ပီ်း    က်တည််းကပင ်

အာဆယီံအ  ်းသတံမ ၏် လ ပ်ပ  င ် င်ို့အာဏာသည် မပဿ ာခမြရှင််းခရ်းအတ က် ခအာငမ်မငမ်ှု မဆ   ာ်းနငှ်ို့ 

အမပြုသခဘာခဆာငသ်ည်ို့ သက်ခရာက်မှုပင ် မရှ ဘွဲ မမ မ်ာန  ငင်၏ံ အက ပ်အတည််း အခမ အခ က   

ပ  မ  ဆ  ်းရ ာ်းလာခစ ွဲို့ရံ သာ ရှ သည်။ “ခတ ွဲ့ဆံ ခဆ ်းခန ်းမှုမ ာ်း” ခြာ်ခဆာငရ် န်ငှ်ို့ စစ်အ ပ်စ   ံ“လည်ပတ်မှုမ ာ်း” 

လ ပ်ခဆာငခ် ခသာ အ  ်းသတံမ န်ငှ်ို့ အာဆယံီတစ်စံ လံ ်း၏ ကက ြု်းပမ််းအာ်း  တ်မှုမ ာ်းသည် 

အနစှ်သာရရှ ခသာ တ  ်းတက်မှုမြစမ်လာ ွဲို့ခပ။    နငှ်ို့ဆ ် ို့က ငစ် ာပင ် ယင််းကွဲို့သ  ို့ခသာ လ ပ်ရပ်မ ာ်းသည် 

https://asean.org/wp-content/uploads/2022/08/Joint_Communique-of-the-55th-AMM-FINAL.pdf
https://www.irrawaddy.com/news/burma/eleven-children-killed-many-injured-as-myanmar-junta-helicopter-troops-attack-monastery.html
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-military-linked-party-names-junta-chiefs-ally-as-leader
https://www.straitstimes.com/opinion/should-asean-be-an-organisation-based-on-the-rule-of-law?utm_source=pocket_mylist
https://specialadvisorycouncil.org/2021/12/sac-m-the-illegal-junta-should-be-designated-a-terrorist-organisation/
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တရာ်းမ ငစ်စအ် ပ်စ က   မပစ်ေဏက်င််းလ တ်စ ာမြင်ို့ ကက်ီးခလ်းခသာ စစ်ရာဇ တ်မှုမ ာ်း 

ဆက်လက်က  ်းလ  ရ်  ်အာ်းခပ်းအာ်းခမမ ာက်မပြုခ မ င််းနငှ်ို့ ကာက ယ်ခပ်းခ မ င််းသာ မြစ်ခ သည်။ 

ေ တ ယခမမာက် အ  ်းက  ယ်စာ်းလှယ်မြစသ်ည်ို့ က ခမဘာေ်ီးယာ်းန  ငင်မံ ာ်းခရ်း  က်ကီ်း ပရက်ဆ     ််း၏ 

၂၀၂၂   နစ်ှ မတ်လနငှ်ို့ ဇ  လ်  ရီ်းစဥ်မ ာ်းတ င ်ရှင််းရငှ််းလင််းလင််းခတ ွဲ့  ွဲို့ရသည်ို့အတ  င််း အာဆယီံ၏ အခရ်းယ  

န  ငစ် မ််း မရှ မှုက   စစ်အ ပ်စ က  ငသ်ာခအာင ်ပ်မံမပသ ွဲို့ပပီ်း အရပ်သာ်းမ ာ်းအခပေါ် မပင််း  သ်ည်ို့ ခလ 

ခ ကာင််းတ  က်   က်မှုမ ာ်း လ ပ်ခဆာင ်ွဲို့ရာ ကခလ်းမ ာ်း ခသဆံ ်း ွဲို့ရသည်။ န  ငင်ခံတာ်၏ အတ  ငပ်င ်ံပ ဂ္ ြုလ ်

ခေေါ်ခအာငဆ် ််းစ  ကည်သည်  ပ်တ  ်းခ ာငေ်ဏမ် ာ်း အကက မ်ကက မ်  မှတ်မ င််း  ံ ွဲို့ရသကွဲို့သ  ို့ ၎င််း၏ စီ်းပ ာ်း 

ခရ်းအ ကံခပ်း ခရှာငတ်ာ ယ်သည်လည််း အလာ်းတ မြစ်သည်။    သ ာ်းခရာက်လည်ပတ်မှုမ ာ်းတ င ်

စစ်အ ပ်စ ၏   င်ို့မပြု  က်မရ၍ အ  ်းသတံမ သ်ည် န  ငင်ခံတာ်၏အတ  ငပ်င ်ံပ ဂ္ ြုလ ်

ခေေါ်ခအာငဆ် ််းစ  ကည်နငှ်ို့ စစအ် ပ်စ ၏ မတရာ်း ြမ််းဆ်ီး   ််းသ မ််းမ င််း  ံ ာ်းရသည်ို့ အမ ာ်းခသာ ၂၀၂၀ 

န   ငဘ်ာလ အခ  ခ  ခရ ်းခကာက်ပ ွဲအန  ငရ် ခရ ်းခကာက် ံလွှတ်ခတာ်က  ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းနငှ်ို့ တစ်ကက မ်မျှ 

ခတ ွဲ့   င်ို့မရ ွဲို့သည်မှာ ရှက်ြ ယ်မြစ်သည်။    ို့အမပင ် အ  ်းသတံမ သ်ည် မမ မ်ာန  ငင်၏ံ တရာ်း ငအ်စ  ်းရ 

မြစ်ခသာ NUG ၏ ယာယီသမမတ၊   က်ကီ်း  ြုပ် သ  ို့မဟ တ် အမ ာ်းတာ  ရ်ှ သ မ ာ်း၊ အဓ ကက ခသာ 

တ  င််းရင််းသာ်းလက် က်က  င ် ခတာ်လှ ခ်ရ်းအြ ွဲွဲ့အစည််း (ERO) မ ာ်း၊ အရပ်ဘက်လ   အြ ွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းနငှ်ို့ 

ခတ ွဲ့ဆံ ရ လ်ည််း ပ က်က က် ွဲို့သည်။ 

စစ်အ ပ်စ သည် အာဆယီ၏ံ အလှည်ို့က ဥကက ဌမြစ်ခသာ ကခမဘာေ်ီးယာ်း  က်က်ီး  ြုပ်ဟ  ဆ် မှ် ခမတတ ာ 

ရပ် ံခ သည်ို့ ကာ်းကပင ် ဇ လ  ငလ်တ င ် မတရာ်းခ ာင ်  ံ ာ်းရခသာ န  ငင်ခံရ်းတက်ကကလှုပ်ရှာ်းသ  

ခလ်းဦ်းက   မတရာ်းသတ်မြတ်ရွဲသည်အ   အတင်ို့ရွဲလာ ွဲို့သည်။    သတ်မြတမ်ှုက   “အတတဆ ခ်သာ ငေါ 

တခကာခကာမ င််း သ  ို့မဟ တ် အာဆယံီ၏ အ  ််းကဏ္ဍက   လံ ်းလံ ်းလ ာ်းလ ာ်း မခလ်းစာ်းမှု” မြစ်ခ ကာင််း 

ရှင််းရငှ််းကကီ်း မပခ သည်ဟ  စငက်ာပ န  ငင်မံ ာ်းခရ်း  က်က်ီးက ခမပာဆ   ွဲို့သည်။ စစ်ရာဇ တ်မှုမ ာ်းနငှ်ို့ လ သာ်း 

မ  ြု်းန ယ်ခပေါ် ဆ ် ို့က ငခ်သာ ရာဇ တ်မှုမ ာ်း ခမမာက်န  ငသ်ည်ို့ လက်မ ံန  ငြ် ယ်လ ပ်ရပ်တစ်  သည် အနစ်ှ 

မရှ ခသာ ခ ြ ရ်ှုတ်  သမံ ာ်းမြင်ို့သာ တံ ို့မပ  ံ်ရသည်ို့အခပေါ် မ မ တ  ို့မှ  လ  စ် ာစ တ်ပ ကမ် သည်။ 

အ  ်းသတံမ ၏် အခမမာအ်မမင ်ည််းခသာ စစ်အ ပ်စ နငှ်ို့  ခတ ွဲ့ဆက်ဆမံှုမ ာ်းသည် အန  ငက် င်ို့ 

ဗ  လ်က သည်ို့ စစ်အ ပ်စ စ  ်းမ  ်းခရ်းက   အဆံ ်းသတ်ပပီ်း ြကေ်ရယ်ေမီ  ကခရစစီ စ် တည်ခ ာငခ်ရ်း လ ပ်ခဆာင ်

ခ ခသာ မမ မ်ာမပည်သ မ ာ်း၏ ကက ြု်းစာ်းအာ်း  တရ်  ််းက မ်ှုမ ာ်းအခပေါ် ခ ာက် ပ်ခသာ ကကီ်းမာ်းသည်ို့    

   က် စ် ာမှုမ ာ်းက   မြစ်ခပေါ်ခစသည်။ ယင််းကွဲို့သ  ို့ခသာလ ပ်ရပ်မ ာ်းသည် “မပည်သ တ  ို့၏ အက  ြု်းအတ က”် 

ခမြရှင််း  က်တစ်   ခြာ်ခဆာငရ်  ် ကက ြု်းစာ်းသ ာ်းမည်ို့ ဘံ သခဘာတ ညီ  က်ငေါ်းရပ်နငှ်ို့ ဆ ် ို့က ငခ် သည်။    ို့ 

အမပင ် အ  ်းသတံမ ၏် ခ  ေါ်းသည်ို့လ ပ်ပ  င ် င်ို့အာဏာ အခမ  ံခ ကာင်ို့ ၎င််း၏ လ ပ်ပ  င ် င်ို့အာဏာသည် 

န  ငင်ခံရ်းအရ  ကာ်း ငခ်စို့စပ်သ သက်သက်လာ်း၊ ပေါ ငခ်ဆ ်းခန ်းသ လာ်း၊ သ  ို့မဟ တ် လ သာ်း  င််းစာ ာခ ာက ်

https://www.bbc.com/news/world-asia-61239881
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/vivian-balakrishnan-warns-of-real-danger-that-myanmar-could-be-headed-for-civil-war
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 ာ်းမှု အက အညီမ ာ်းခပ်းပ  ို့ခရ်းဆ  ငရ်ာ အဓ က ာ်းလ ပ်ခဆာငသ် လာ်း ဆ  သည်က   မပည်သ မ ာ်းအ ကာ်း 

ခ ခ  ေါ်း ေါ်း မြစ်ခစသည်။ 

 

လ သာူးချငူ်းစာနာထထာကထ်ာူးမှု အက အညီနငှ့်် AHA စငတ်ာ 

လ သာ်း  င််းစာ ာခ ာက် ာ်းမှု အက အညီမ ာ်းက   အာဆယီံ၏ AHA စငတ်ာမှတစ်ဆင်ို့ ခပ်းပ  ို့ရ  ်

အာဆယံီနငှ်ို့ စစ်အ ပ်စ  ကာ်း ဆက်လက်ပ ်းခပေါင််းလ ပ်ခဆာင၊်   ခတ ွဲ့ဆက်ဆမံှုမ ာ်းက လ သာ်း  င််းစာ ာ 

ခ ာက် ာ်းမှုဆ  ငရ်ာ အက ပ်အတည််းက   ပ  ၍ပင ် ဆ  ်းရ ာ်းလာခစသည်။ သဘာ ခဘ်းအနတရာယ် အခရ်း 

က စစမ ာ်းက   က  ငတ် ယ်ခမြရှင််းရ  ်ြ ွဲွဲ့စည််းတည်ခ ာင ်ာ်းခသာ AHA စငတ်ာသည် ဘက်စံ န  ငင်ခံရ်း အက ပ် 

အတည််းတစ်  က   ခမြရှင််းရ  ် အရည်အ  င််း မမပည်ို့မီခပ။ AHA စငတ်ာ၏ လ ပ်င ််းလည်ပတ်မှု လ ပ် ံ ်း 

လ ပ် ည််းမ ာ်းနငှ်ို့အတ  စငတ်ာသည် အက အညီမ ာ်းခပ်းပ  ို့ရမည်ို့ခ ရာမ ာ်းသ  ို့ လကလ်ှမ််းမီ ခရာက်ရှ န  ငရ်  ်

စစ်အ ပ်စ က   မှီ   အာ်း ာ်းခ ရပပီ်း စစအ် ပ်စ ၏ မမ မ်ာလ ပ်င ််းအြ ွဲွဲ့ (Myanmar Task Force) ပေါ ငခ်သာ 

ဘ တ်အြ ွဲွဲ့က စီမံသတ်မှတ်မ င််းက    ံခ ရသည်။ အက အညီမ ာ်းသည် လက်ရှ  ကံြုခတ ွဲ့ခ ရသည်ို့ လ သာ်း  င််း 

စာ ာခ ာက် ာ်းမှုဆ  ငရ်ာ အက ပ်အတည််းမြစ်လာခစသည်အ   လ သာ်းမ  ြု်းန ယအ်ခပေါ် ဆ ် ို့က ငသ်ည်ို့ 

ရာဇ တ်မှုမ ာ်းနငှ်ို့ စစရ်ာဇ တ်မှုမ ာ်း က  ်းလ  သ် မြစ်သကွဲို့သ  ို့  ၂၀၁၇   နစှ် ရ  ဟငဂ် ာမ ာ်းအခပေါ် လ မ  ြု်းသ ဥ််း 

သတ်မြတ်မှု က  ်းလ   ်ွဲို့သ လည််းမြစ်သည်ို့ စစ်အ ပ်စ ၏ လက် က်သြ ယ် အသံ ်း  မ င််းက    ံခ ရသည်။ AHA 

စငတ်ာ၏ ညွှ  ်ကာ်းခရ်းမ ်းခဟာင််းက စစ်အ ပ်စ သည် “လ သာ်း  င််းစာ ာခ ာက် ာ်းမှုဆ  ငရ်ာ 

မ  ေါေမ ာ်းနငှ်ို့အညီ အက အညီမ ာ်းက   မပည်သ လ    ရရှ ခစရ  ် ခပ်းပ  ို့လ  သည်ို့ဆနဒ ရှ မခ ခ ကာင််း” 

ခမပာဆ   ာ်းပပီ်း အာဆယံီအခ မြင်ို့ စစ်အ ပ်စ က   အက အညီခပ်းခရ်းဆ  ငရ်ာ ပ ်းခပေါင််းလ ပ်ခဆာငသ် အမြစ်မှ 

ြယ်ရှာ်းရ လ်ည််း ခတာင််းဆ   ာ်းသည်။ 

ခေသ ံ လ သာ်း  င််းစာ ာခ ာက် ာ်းမှု အက အညီခပ်းခရ်း လ ပ်ခဆာငခ် သ မ ာ်းနငှ်ို့ အရပ်ဘက ်

လ   အြ ွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းသည် လ   အသ  င််းအ   င််းမ ာ်း သံ  ို့ NUG၊ ERO မ ာ်းနငှ်ို့အတ  လ သာ်း  င််း 

စာ ာခ ာက် ာ်းမှု အက အညီမ ာ်းစ ာက   အာဏာသ မ််းရ  ် ကက ြု်းပမ််းမှု စတင ်   က်တည််းကပင ်

    ခရာက်ခရာက် ခပ်းပ  ို့က ညီ ကသည်။  ယ်စပ်အခမ စ  က် အရပ်ဘက်လ   အြ ွဲွဲ့အစည်မ ာ်းသည် 

လက်လှမ််းမီရ  ်  က် ွဲဆံ ်းခသာ ခေသမ ာ်းသ  ို့ လ  အပ်ခသာ ခင ်းခ က်းမ ာ်းနငှ်ို့ အက အညီပစစည််းမ ာ်း 

ခရာက်ရှ ခစခရ်း ပံို့ပ  ်းရ မှ်ာ အလ  အ်ခရ်းပေါသည်။ NUG သည် တစ်နစှအ်တ င််း မပည်တ င််းခ  

အ  ်းအ မ်စ  ် ို့  ာ  က်ခမပ်းတ မ််းခရှာငရ်သ  (IDP) မ ာ်းနငှ်ို့ CDM မ ာ်းအတ က် က ပ်ခင  ၂.၇၃ ဘလီ ံ 

ပံို့ပ  ်းန  င ်ွဲို့သည်။ တစ်    တ်ည််းတ င ် န  ငင်တံကာ လ သာ်း  င််း စာ ာခ ာက် ာ်းမှုဆ  ငရ်ာ အြ ွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ 

က လသမဂ္ခအဂ ငစ်ီမ ာ်းနငှ်ို့ AHA စငတ်ာတ  ို့သည် အက အညီ အလ  အပ်ဆံ ်းမပည်သ မ ာ်း သံ  ို့  

လက်လှမ််းမီခရာက်ရှ န  ငမ် င််း မရှ ခပ။ မခလ်းရှာ်းန  ငင်မံ ာ်းခရ်း  က်ကီ်းက အာဆယီံအခ  ခ   

အတ င််းခရ်းမ ်း  ြုပ်  ံ ခပ်းပ  ို့ခသာ ၎င််း၏စာတ င ် “အာဆယံီက စစ်အ ပ်စ နငှ်ို့အတ  ြ ွဲွဲ့စည််း ာ်းသည်ို့ 

(လ သာ်း  င််းစာ ာခ ာက် ာ်းမှုဆ  ငရ်ာ) အ  ်းလ ပ်င ််းအြ ွဲွဲ့သည် အလ ပ်မမြစ်ခ ကာင််း” 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/22/un-general-assembly-withdraw-the-mandate-of-the-un-special-envoy/
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 ည်ို့သ င််းခမပာ ကာ်း ာ်းသည်။ လက်ရှ မြစ်ပ ာ်းခ ခသာ အ ကမ််းြက်လှုပ်ရှာ်းမှုနငှ်ို့ အက အညီမ ာ်းက   

လက် က်သြ ယ်အသံ ်း  ခ မ င််း၏ အက  ြု်းဆက်ခ ကာင်ို့ စစ်အ ပ်စ အခပေါ် အယံ အ ကည်မရှ သညို့အ်တ က ်

ခေသ ံ အက အညီပံို့ပ  ်းသ မ ာ်းကလည််း စစ်အ ပ်စ  သ  ို့မဟ တ် စစ်အ ပ်စ နငှ်ို့ဆက်စပ်သည်ို့ 

မည်သည်ို့အြ ွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းနငှ်ို့မဆ   တ ွဲြကလ် ပ်က  ငလ်  စ တ ်ပ  ၍ပ  ၍ ကင််းမွဲို့လာခ သည်။  

 

အကကပံပြုတ ကုတ်န်ွူးချကမ်ျာူး 

မမ မ်ာမပည်သ မ ာ်းက ၎င််းတ  ို့၏ အ ာဂတ်လ ငယ်မ  ြု်းဆက်အတ က် မ မ တ  ို့၏ ဘ မ ာ်း၊ 

အသက်အ  ်းအ မမ် ာ်းနငှ်ို့ အ ာဂတ်မ ာ်းက   စခတ်းခ     ၌် အာဆယီသံည် စစအ် ပ်စ က    ြု်းခြာက်ခသာ 

လ မဆ သ်ညို့်လ ပ်ရပ်အာ်းလံ ်းက   အဆံ ်းသတ်ခရ်း    ငမ်ာခသာလ ပ်ရပ်မ ာ်း ခြာ်ခဆာငရ်မည် မြစသ်ည်။ ၂၀၂၃ 

  နစှ်တ င ် အာဆယီ၏ံ ဥကက ဌရာ  ်းက   ရယ မည်ို့ အငေ်   ်ီးရှာ်းသမမတအခ မြင်ို့ မမ မ်ာမပည်သ လ   ၏ 

ဆနဒက  ခ ာက် ပံံို့ပ  ်းရ  ်မ မ တ  ို့မှ ခမတတ ာရပ် သံည်။ 

အာဆယီအံခ မြင်ို့ စစ်အ ပ်စ နငှ်ို့ တရာ်း ငအ်စည််းအခ ်းမ ာ်း မပြုလ ပ်မ င််း သ  ို့မဟ တ် စစ်အ ပ်စ နငှ်ို့ ၎င််း၏ 

က  ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းက   မမ မ်ာန  ငင်၏ံ အစ  ်းရအမြစ် အသ အမှတ်မပြုမ င််းတ  ို့ ဆက်လကလ် ပ်ခဆာငမ် င််း မမပြု 

ရ  ် မမြစ်မခ လ  အပ်သည်။     ို့အမပင ် အာဆယီခံေသဆ  ငရ်ာ အမ  ြု်းသမီ်းမ ာ်းနငှ်ို့ ကခလ်းသ ငယ်မ ာ်း 

အ  င်ို့အခရ်း မမ င်ို့တငခ်ရ်းနငှ်ို့ ကာက ယ်ခစာင်ို့ခရှာက်ခရ်းခကာ်မရငှ ် (ACWC) နငှ်ို့ အာဆယံီအစ  ်းရမ ာ်း 

လ ို့အ  င်ို့အခရ်းခကာ်မရငှ ် (AICHR) အပေါအ င ် အာဆယီံ  ပ်သ်ီးအစည််းအခ ်းနငှ်ို့ တမ ာ်းအစည််းအခ ်း 

အာ်းလံ ်းသ  ို့ န  ငင်ခံရ်းနငှ်ို့ သ  ို့မဟ တ် န  ငင်ခံရ်းနငှ်ို့မဆက်ခသာ စစ်အ ပ်စ ၏ က  ယ်စာ်းလှယ်အာ်းလံ ်းက    

တက်ခရာက်  င်ို့ ပ တ်ပငရ်မည် မြစ်သည်။ ယင််းကွဲို့သ  ို့ခသာပ တ်ပငမ်ှုမ ာ်းတ င ် မမ မ်ာစစ်အ ပ်စ နငှ်ို့ 

ကာက ယ်ခရ်းဆ  ငရ်ာ   ခတ ွဲ့ဆက်ဆမံှုမ ာ်း ရပ်ဆ  င််းမ င််းလည််း ပေါ ငရ်မည် မြစ်သည်။ အာဆယီံသည် NUG 

က   လ သ ရငှ ်ကာ်း အသ အမှတ်မပြုရမည်မြစ်ပပီ်း ၎င််း၏က  ယ်စာ်းလှယ်က   အာဆယံီတစ်  လံ ်း သ  ို့မဟ တ် 

အြ ွဲွဲ့ ငန်  ငင်မံ ာ်းသ  ို့ က  ယ်စာ်းမပြုခစလွှတ်  င်ို့မပြုရမည် မြစ်သည်။  

အာဆယံီအခ မြင်ို့ ဘံ သခဘာတ ညီ  က်ငေါ်းရပ်က   ခက ာ်လ  ၍် လ ပ်ခဆာငရ်  ် မ မ တ  ို့မှ အ  ်းတ  က်တ  ််း 

ခတာင််းဆ  ပပီ်း ခအာငမ်မငမ်ှု၏ တ  ်းတက်မှုမ ာ်းက   လက်ခတ ွဲ့က က  တ  င််းတာန  ငခ်သာ ရှင််းလင််းသည်ို့စံနှု ််းနငှ်ို့ 

အညွှ ််းမ ာ်းပေါ ငသ်ည်ို့ အစအီစဥ်တစ်ရပ် ခရ်းဆ ွဲခြာ်ခဆာငရ်  ်မ မ တ  ို့မှ အ  ်းတ  က်တ  ််းခတာင််းဆ  သည်။ 

ယင််းအစီအစဥ်တ င ် NUG၊ အမ  ြု်းသာ်းညီည တ်ခရ်းအတ  ငပ်င ်ံခကာငစ်ီ (NUCC)၊ ERO မ ာ်း၊ အရပ် 

ဘက်လ   အြ ွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းနငှ်ို့ က ယ်က ယ်မပ ် ို့မပ ် ို့ ခဆ ်းခန ်းမှုမ ာ်း အခပေါ် အခမ မပြုရမည။် 

အာဆယံီအခ မြင်ို့ လက်ရှ မြစ်ပ ာ်းခ ခသာ အ ကမ််းြက်မှုမ ာ်းက   ရပ်တ ် ို့ရ  ် ဘံ သခဘာ 

တ ညီ  က်ငေါ်းရပ်အာ်း မလ  က် ာခ သည်ို့ စစ်အ ပ်စ က   အခရ်းယ န  ငခ်သာ လက်ခတ ွဲ့ခြာ်ခဆာငန်  ငသ်ည်ို့ 

အစီအမံမ ာ်းက  လည််း တည်ခ ာငရ်မည် မြစ်သည်။ 

https://twitter.com/saifuddinabd/status/1567373001662021632
https://www.justiceformyanmar.org/stories/aseans-complicity-in-the-myanmar-militarys-atrocity-crimes
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၂၀၂၂   နစှ် န   ငဘ်ာလ၌က င််းပမည်ို့ အာဆယီံ  ပ်သ်ီးအစည််းအခ ်းတ င ် အာဆယီအံခ မြင်ို့ 

အ  ်းသတံမ ၏် လ ပ်ပ  င ် င်ို့အာဏာက   ၂၀၂၃   နစှ်မှစတင၍် အ    မ်ပည်ို့အလ ပ်လ ပ်ခသာ သံ ်းနစှ်သက်တမ််း 

ရာ  ်းတာ  အ်မြစ် ခမပာင််းလွဲသတ်မှတ်သည်ို့အမပင ် ၎င််းက   အာဆယံီဥကက ဌက   ် ို့အပ်ခသာ်မငာ်း 

အာဆယီံအြ ွဲွဲ့ ကက်ီးတစ်စံ လံ ်းက   တာ  ယ် ၊ တာ   ်ရံခသာ တာ  အ်မြစ် ခမပာင််းလွဲသတ်မှတ်ရ  ် မ မ တ  ို့မှ 

ခတာင််းဆ  သည်။ အ  ်းသတံမ သ်ည် ပင မ််း  မ််းခရ်းဆ  ငရ်ာ  ကာ်း ငည်  နှု င််းခရ်းမဟ တ်ဘွဲ လ ို့အ  င်ို့အခရ်း 

အခမ  ံမ မ ာ်း၊ တရာ်းမျှတမှု၊ တာ  ယ် မှု တာ   ်ံမှု၊ နငှ်ို့ မမ မ်ာမပည်သ လ   ၏ဆနဒ တ  ို့အခပေါ် အခမ  ံသည်ို့ 

ရှင််းလင််း မပတ်သာ်းခသာ သတ်မှတ်တာ  န်ငှ်ို့ တတ ရာ်းမ ာ်း ရှ ရမည် မြစ်သည်။ အ  ်းသတံမ ၏် 

လ ပ်ပ  င ် င်ို့အာဏာသည် ရံြ ရ်ံ ေါမသှာ က င််းပခသာ အာဆယီံ  ပ်တ ််းခ ေါင််းခဆာငအ်ဆင်ို့ 

အစည််းအခ ်းမ ာ်း ခနာှင်ို့ခန်ှး က ် ို့ ကာမှု၏ သက်ခရာက်မှု မရှ ခစဘွဲ လ ပ်င ််းစဥ်မ ာ်းက   အ    မ်ှ  ်

ခြာခ်ဆာငန်  ငသ်ည်ို့ အ  င်ို့အာဏာနငှ်ို့ အမှအီ   ကင််းရှင််းမှု ရှ ရမည် မြစ်သည်။    ို့အမပင ်

   လ ပ်ပ  င ် င်ို့အာဏာတ ငရ်ှ ခသာ အ  ်းက  ယ်စာ်းလှယ်သည် NUG၊ NUCC၊ ERO မ ာ်း၊ 

အရပ်ဘက်လ   အြ ွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း မပည်ခ ာငစ် လွှတခ်တာ်က  ယ်စာ်းမပြုခကာ်မတ ီ (CRPH) တ  ို့နငှ်ို့ 

တရာ်း ငဆ်က်သ ယ်မှု မပြုလ ပ်ရ န်ငှ်ို့   ခတ ွဲ့ဆက်ဆမံှုမ ာ်း   က်  င််းမပြုလ ပ်ရမည် မြစသ်ည်။ 

လ သာ်း  င််းစာ ာခ ာက် ာ်းမှု အက အညီခပ်းခရ်းက စစနငှ်ို့ပတ်သက်၍ အာဆယံီသည် စစ်အ ပ်စ နငှ်ို့ ပ ်း 

ခပေါင််းခဆာငရ် က်ခ မှုအာ်းလံ ်းက   ရပ်ဆ  င််းကာ လ သာ်း  င််းစာ ာခ ာက် ာ်းမှုဆ  ငရ်ာ အက ပ်အတည််းက   

AHA စငတ်ာက ခမြရှင််းန  ငမ် င််း မရှ ခ ကာင််းက   အသ အမှတ်မပြုရမည် မြစ်သည်။ အာဆယံီအခ မြင်ို့ 

ခေသ ံလ သာ်း  င််း စာ ာခ ာက် ာ်းမှုအခရ်း လ ပ်ခဆာငခ် သ မ ာ်း၊ NUG၊ ERO မ ာ်းနငှ်ို့ 

ပ ်းခပေါင််းခဆာငရ် ကမ် င််းမှတစ်ဆင်ို့  ယ်စပ်မြတ်ခက ာ် အက အညီမ ာ်း ပံို့ပ  ်းခရ်းက   ခြာ်ခဆာငရ် အ်တ က ်

ခသ ်းစည််းညီည တ်ခသာ   ဥ််းကပ်မှုတစရ်ပ် ခဆာငရ် ကရ်  ် မ မ တ  ို့မှ အ ကံမပြုတ  က်တ  ််းသည်။ 

အာဆယီံအြ ွဲွဲ့ ငန်  ငင်မံ ာ်းသည်လည််း မမ မ်ာန  ငင်မံ ှ   က်ခမပ်း   လှုံလာသ မ ာ်းက   လက် ၍ံ 

အကာအက ယ်ခပ်းရမည် မြစ်သည်။ ခေသတ င််းဆ  ငရ်ာ ကက ြု်းပမ််း အာ်း  တ်မှုအာ်းလံ ်းသည် မည်သ မျှ 

     က် စ် ာမှုမရှ ခရ်း၊ လ သာ်းဆ မ်ှုနငှ်ို့ ဘက်မလ  က်မှု အခမ  ံမ မ ာ်းက   အခမ  ံပပီ်း အ  ်းအ မ်စ  ် ို့  ာ  က်ခမပ်း 

တ မ််းခရှာငခ် ရခသာ လ   အသ  င််းအ   င််းမ ာ်း၏ စ မ််းခဆာငန်  ငမ်ှုအခပေါ်တ င ်အခမ  ံရမည် မြစ်သည်။ 

မမ မ်ာန  ငင်ရံှ  န  ငင်ခံရ်း၊ လ ို့အ  င်ို့အခရ်းနငှ်ို့ လ သာ်း  င််းစာ ာခ ာက် ာ်းမှုဆ  ငရ်ာ အက ပ်အတည််းတ  ို့သည် 

“မပည်တ င််းခရ်းသက်သက”် မဟ တ်ဘွဲ အာဆယီံအြ ွဲွဲ့က ကာက ယ်မည်ဟ  သနန ဌာ မ်ပြု ာ်းသည်ို့ ခေသတ င််း 

လံ မ ံြုခရ်းနငှ်ို့ တည်ပင မ်ခအ်း  မ််းခရ်းအတ က် ပ  မ််းခမ ာက်မှုတစ်ရပ်လည််း မြစ်သည်။ မမ မ်မ ဆ် ဆ်  ်

ခဆာငရ် က်မ င််းမရှ ပေါက မမ မ်ာန  ငင်၏ံ အ မ် ်ီး  င််းန  ငင်မံ ာ်းနငှ်ို့ အာဆယံီအြ ွဲွဲ့ ငန်  ငင်မံ ာ်းသည် ေ ကခသည်မ ာ်း 

အဆမတ  ်  ငခ်ရာကလ်ာမှု၊ စီ်းပ ာ်းခရ်းအက  ြု်းအမမတမ် ာ်း ဆံ ်းရှု်ံးမှုနငှ်ို့ မပ မ်ပင၍်မရခသာ ဂ ဏသ် ကခာ 

     က် စ် ာမှုတ  ို့ ဆက်လက် ကံြုခတ ွဲ့ရလ မ်ို့မည် မြစ်သည်။ အာဆယီံအခပေါ် ယံ  ကည်အာ်း ာ်းန  ငစ် မ််းသည် 

အာဆယီံ ခေသတစ်  ငလ်ံ ်းအာ်း မတည်မပင မ်မြစ်ခစမညို့် တစ်စ က်တစ်စ ပ ံွဲ့ နှံ ို့လာခ ခသာ စစ်အ ပ်စ ၏ 
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အ ကမ််းြက်မှုနငှ်ို့ အြ က်အခမှာင်ို့လ ပ်ရပ်မ ာ်းက   အ    မ်ီ   ခရာက်စ ာ မည်သ  ို့ကာက ယ်တာ်းဆ်ီးန  ငသ်ည် 

ဆ  သည်ို့ အာဆယီ၏ံ လ ပ်ခဆာငန်  ငစ် မ််းအခပေါ်တ င ်မ တည်ခ သည်။ 

မမ မ်ာမပည်သ မ ာ်း၏ လ  အပ်  က်မ ာ်းက   က  ငတ် ယ်ခမြရငှ််းရာတ င ် ၎င််းတ  ို့၏ ရည်မှ ််း  က်၊ လ  အငဆ်နဒနငှ်ို့ 

အညီမြစ်ခစရ  ် အာဆယံီအခ မြင်ို့   ခရာက်ခသာ အခရ်းယ ခဆာငရ် က်မှုမ ာ်း လ ပ်ခဆာငန်  ငရ်  ် မ မ တ  ို့ 

အရပ်ဘက်လ   အြ ွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းသည် အာဆယီံအတ က် အသင်ို့ရှ ခ ပေါသည်။ 

 

ထပ်မံသ ရှ လ ပုါက ဆကသ်ယွရ်န် 

• ခေေါ် ငဥ်မမာ၊ ခရှ ွဲ့ခမပ်းအသြံ ွဲွဲ့၊ info@progressive-voice.org  

• ခ ာ်ဆွဲဆွဲ၊ အမ  ြု်းသမီ်းမ ာ်းအြ ွဲွဲ့  ြုပ် (မမ မ်ာန  ငင်)ံ၊ equality20@protonmail.com   

• Carlos Sardiña Galache၊ ASEAN Parliamentarians for Human Rights၊ 

carlos@aseanmp.org  

 

ဤအ တ်ြ ငို့ခ်ပ်းစာက   အမည်မခြာ်မပလ  ခသာ အြ ွဲွဲ့အစည််း ၃၀၁ ြ ွဲွဲ့ အပေါအ င ်အြ ွဲွဲ့အစည််း စ စ ခပေါင််း  

၅၀၅ ြ ွဲွဲ့ မှ လက်မှတ်ခရ်း   ်း ာ်းပေါသည်။ 

 

1. 8888 Generation (New Zealand) 
2. Action Committee for Democracy Development (Coalition of 14 grassroots networks)  
3. Active Youths (Kalaymyo) 
4. Ah Nah Podcast - Conversation with Myanmar  
5. All Arakan CSOs Network (AACN) 
6. All Arakan CSOs Partnership 
7. All Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC) 
8. All Burma Democratic Face in New Zealand 
9. All Burma Indigenous People Alliance (ABIPA) 
10. Alliance for Democracy in Myanmar (Western USA) 
11. ALTSEAN-Burma 
12. Anti Dictatorship in Burma - DC Metropolitan Area 
13. Anyar Taw Eain  
14. Arakan Community Engagement Network (ACEN) 
15. Arakan CSO Network 
16. Arakan Rivers Network (ARN) 
17. Arakan Workers’ Organization 
18. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)  
19. Asia Justice and Rights (AJAR)  
20. Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC) 
21. Asian Democracy Network  
22. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 
23. Asians Cultural Forum on Development Foundation (ACFOD) 
24. Assistance Association for Political Prisoners  
25. Association of Human Rights Defenders and Promoters  
26. Association Suisse - Birmanie  

mailto:info@progressive-voice.org
mailto:equality20@protonmail.com
mailto:carlos@aseanmp.org
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27. Athan - Freedom of Expression Activist Organization  
28. Auckland Kachin Community NZ 
29. Auckland Zomi Community 
30. Ayeyarwaddy Youth Network 
31. Back Pack Health Worker Team 
32. Bago MATA 
33. Buddhist Solidarity Association 
34. Burma Action Ireland 
35. Burma Campaign UK  
36. Burma Human Rights Network  
37. Burma Medical Association  
38. Burmese Canadian Network 
39. Burmese Community Group (Manawatu, NZ) 
40. Burmese Rohingya Welfare Organisation New Zealand 
41. Burmese Women’s Union  
42. Cambodian American and Friends for Democracy and Human Rights advocate, USA 
43. Cambodian Center for Human Rights (CCHR) 
44. Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC Cambodia) 
45. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) 
46. Campaign for a New Myanmar 
47. Campaign for Popular Democracy (CPD) 
48. Chin Community of Auckland 
49. Chin Community SF Bay Area 
50. Chin Human Rights Organization  
51. Chin MATA 
52. Chin Resources Center 
53. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
54. Civil Society Forum for Peace Network (Arakan) 
55. Community Resource Centre (CRC) 
56. Cross Cultural Foundation (CrCF) 
57. CRPH & NUG Supporters Ireland  
58. CRPH Funding Ireland  
59. Danu Youth Organization 
60. Dawei Development Association 
61. Democracy for Ethnic Minorities Organization  
62. Democracy, Peace and Women’s Organization 
63. Democratic Youth Council 
64. Educational Initiatives Myanmar 
65. ENLAWTHAI Foundation (EnLAW) 
66. Equality Myanmar 
67. ETOs Watch Coalition 
68. Federal FM Mandalay 
69. Federal Myanmar Benevolence Group (NZ) 
70. Foundation of Khmer Samaki, USA  
71. Free Burma Action Committee – Northern California (San Francisco, Sacramento, Chico and 

Central Valley) 
72. Free Burma Campaign (South Africa) (FBC- SA) 
73. Free Myanmar Inc. 
74. Friends Without Borders 
75. Future Light Center  
76. Future Thanlwin  
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77. Generation Wave  
78. Grass-root People  
79. Green Network (Myeik) 
80. Human Rights and Development Foundation (HRDF) 
81. Human Rights Educators Network  
82. Human Rights Foundation of Monland  
83. Human Rights Lawyers Association 
84. In Defense of Human Rights and Dignity Movement (iDEFEND) Philippines 
85. India for Myanmar 
86. Info Birmanie 
87. Initiatives for International Dialogue  
88. Inlihtan Peninsula Tenasserim  
89. Institute for Asian Democracy 
90. Inter Pares 
91. International Campaign for the Rohingya 
92. Jagriti Child and Youth Concern Nepal 
93. Just Associates Southeast Asia (JASS SEA) 
94. Justice For Myanmar  
95. Kachin Women’s Association Thailand  
96. Karen Association of Ireland 
97. Karen Human Rights Group  
98. Karen Peace Support Network  
99. Karen Women’s Organization  
100. Karen Youth Ireland 
101. Karenni Civil Society Network  
102. Karenni National Women’s Organization  
103. Karenni Society New Zealand 
104. Kayaw Women’s Organization 
105. Keng Tung Youth  
106. KontraS Indonesia 
107. Kyae Lak Myay 
108. Kyaukse University Students’ Union 
109. La communauté BIRMANE de France 
110. Let’s Help Each Other  
111. Los Angeles Myanmar Movement (LA2M) 
112. Mandalay Youth Association 
113. Me Boun Foundation 
114. Metta Campaign Mandalay 
115. Migrant Workers Rights Network (MWRN) 
116. Migrant Working Group (MWG) 
117. Mindanao Peacebuilding Institute Foundation, Inc 
118. Minority Affairs Institute - MAI (Myanmar) 
119. Mon State Development Center 
120. Monywa People's Strike Steering Committee 
121. Myanmar Accountability Project (MAP) 
122. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability 
123. Myanmar anti-military coup movement in New Zealand 
124. Myanmar Campaign Network 
125. Myanmar Community Group Christchurch New Zealand  
126. Myanmar Community Group Dunedin New Zealand  
127. Myanmar Democratic Force in Denmark 
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128. Myanmar Emergency Fund (Canada) 
129. Myanmar Engineers - New Zealand  
130. Myanmar Gonye (New Zealand)  
131. Myanmar People Alliance (Shan State)  
132. Myanmar Students' Union in New Zealand 
133. Myaung Education Network  
134. Myaung Medical Team  
135. Nelson Myanmar Community Group New Zealand  
136. Network for Advocacy Action 
137. Network for Human Rights Documentation Network - Burma (ND-Burma)  
138. New Zealand Doctors for NUG 
139. New Zealand Karen Association  
140. New Zealand Zo Community Inc. 
141. No Business With Genocide 
142. Non-Binary Thailand 
143. Northern California Hong Kong Club 
144. Nway Oo Guru Lay Myar 
145. Nyan Lynn Thit Analytica 
146. Overseas Mon Association, New Zealand 
147. Oway Institute  
148. Padauk Phue - Blooming Padauk 
149. Pakokku Youth Development Council 
150. Peace and Culture Foundation  
151. Peace Working Committee (PWC) 
152. People's Empowerment Foundation (PEF) 
153. People's Goal 
154. Progressive Voice  
155. Protection International 
156. Pyithu Gonye (New Zealand) 
157. Rvwang Community Association New Zealand 
158. Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas  
159. Save Myanmar - USA  
160. Save Myanmar Fundraising Group (New Zealand) 
161. Sea Junction  
162. Second Tap Root 
163. Shan Community (New Zealand) 
164. Shan MATA 
165. Shape-Sea  
166. Sisters 2 Sisters 
167. Social Garden  
168. Social Action for Community and Development (Cambodia) 
169. Social Program Aid for Civic Education (SPACE) 
170. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) 
171. Southern Youth Development Organization  
172. Spirit in Education Movement (SEM) 
173. Support group for Democracy in Myanmar (Netherlands) 
174. Swedish Burma Committee 
175. Swedish Foundation for Human Rights 
176. Synergy - Social Harmony Organization 
177. Ta’ang Women’s Organization  
178. Taiwan Association for Human Rights 
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179. Tanintharyi MATA 
180. Tanitharyi People’s Voice 
181. Tanitharyi Women’s Network 
182. Thai Action Committee for Democracy in Burma (TACDB) 
183. Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) 
184. The Ladies 
185. The Mekong Butterfly 
186. The Regional Center for Social Science and Sustainable Development 
187. Thint Myat Lo Thu Myar Organization 
188. Together Thanlyin 
189. U.S. Campaign for Burma 
190. Union for Civil Liberty (UCL) 
191. US Advocacy Coalition for Myanmar (USACM) 

a. Campaign for a New Myanmar  
b. Students for Free Burma (SFB) 
c. Freedom for Burma  
d. International Campaign for The Rohingya 
e. Helping Hands for Burma (H2B) 
f. Global Movement for Myanmar Democracy (GM4MD)  
g. Chin Leaders of Today &Tomorrow 

192. Vorapat Veerapattanakup, Human Rights Activism  
193. Women Advocacy Coalition - Myanmar  
194. Women’s League of Burma  
195. Women’s Peace Network  
196. Yangon Medical Network  
197. Youths for Community – Myaung 

198. ၈၈ မ  ြု်းဆက်ပင မ််း  မ််းခရ်းနငှို့ပ် ငို့လ်င််းလ ို့အြ ွဲွဲ့အစည််း(ပမ တ် ရ  င)် 

199.    စ်စဉ် ကယ်အြ ွဲွဲ့ 

200. တ မီ်း-ခတာ်လှ ခ်ရ်းစာစဉ် 

201. ေ  ို့ခမမက  ရ်က် (LIOH) 

202. မပည်သ ို့လှုပ်ရှာ်းမှုဦ်းခဆာငအ်ြ ွဲွဲ့-ပ ခလာပမ ြုွဲ့ ယ် 

203. ပ င်ို့မြ လယ်ယာခမမက  ရ်က် 

204. မမစ်ခက ွဲ့ - လ   ခတာ်လှ ခ်ရ်းစာစဉ် 

 

*လကမှ်တထ်ရူးထ ူုးထာူးထသာ အဖွ ွဲ့မျာူး၏အမည်စာရငူ်းက  ု၂၀၂၂ ခုနစ်ှ ထအာကတ် ဘုာလ ၂၆ ရကထ်န ့်တငွ ်

ပပငဆ်ငပ်ဖည့််စွကထ်ာူးပါသည်။ 


