
မြန်ြာန ိုငင်ံအပ ေါ် ကြဘာလံိုုံးဆ ိုငရ်ာ လက်နက်  တ ်ငမ်ြငု်ံးအတကွ်   ုံးတွွဲပတာငု်ံးဆ ိုြျက်။ 

ကိုလသြဂ္ဂလံိုမြံြုံပရုံးပကာငစီ်နငှ  ်ကိုလသြဂ္ဂအဖွွဲွဲ့ဝင်န ိုငင်ြံျာုံးသ ို   အ တဖွ်င ပ် ုံးစာ။ 

 

ဤက ြေငငြာချြ်ေက ြာြ်ေတွင ်လြ်ေမှတ်ထ  ိုးထြာိုးက ြာ  ဖွ ွဲ့ စည်ိုးမျြာိုးမှ ြေ လ မဂ္ဂ 

လ  ငခ ြုံက ိုးကြေြာငစီ် နငှ  ်ြေ လ မဂ္ဂ ဖွ ွဲ့ဝငန်  ငင် မျြာိုး     ငမနမ်ြာငြည် ူမျြာိုးမှ ၎ငိ်ုးတ   ၏ စ  ိုး  ြာိုး 

ဒမီ  ြေက စီ နည်ိုးလမ်ိုး ြေျစွြာ က ွိုးချယ်ြ  ငခ်ွင ြ်ေ  ြ တ်ြငက်စခ  က ြာ ၂၀၂၁ခ နစ်ှ ကဖကဖြ်ာဝါ ီလ ၁  ြ်ေကန   

စစ် ြာဏြာ  မ်ိုးမှု  ကြေါ် တ န  ်ငြနက် ြာ ြာိုးငဖင  ်ငမနမ်ြာန  ငင်  ကြေါ် 

ြေမဘြာလ  ိုးဆ  င ်ြာလြ်ေနြ်ေြ တ်ြငင်ခငိ်ုးတစ်ခ  ြာိုး  လျင ်ငမန ်ချမှတ် နက်တြာငိ်ုးဆ  လ  ြ်ေ ည်။ 

လြ်ေရှ ငဖစ်ကြေါ်ကနက ြာ လူ   ခွင  ်က ိုးချ ြုံိုးကဖြာြ်ေမှုမျြာိုး၊ ရ  ဟငဂ်္ျြာမျြာိုး နငှ  ် ငခြာိုးတ  ငိ်ုး ငိ်ုး ြာိုး 

လူနည်ိုးစ   ြ်စ မျြာိုး ြါ ဝင၊် စစ်  ြ်ချြုံြ်က ိုး ြာိုး ငင မ်ိုးချမ်ိုးစွြာ ကဝဖန ်ူမျြာိုး ကြေါ် 

လ  ငခ ြုံက ိုးတြ်ဖွ ွဲ့မျြာိုး၏ စ  ိုး  မ်ဖွယ်မတ ြာိုးဖ နှ ြ်ငခငိ်ုးမျြာိုးက ြေြာင  ်ြေျွနှြ််တ   ၏ စ  ိုး  မ်မှုြေ   

ြ  မ  ငမင တ်ြ်ေကစြါ ည်။  

 

ြေြာြွေယ်က ိုးဦိုးစီိုးချြုံြ် ဗ  လ်ချြုံြ်မ ိုးကြီေိုးမငိ်ုးက ြာငလ်ှု င၏်က ြာြ်ေတွင ်ငမနမ်ြာစစ်တြ် ည် န  ငင် ၏ 

က ွိုးကြေြာြ်ေတငက်ငမြာြ်ေထြာိုးက ြာ   ြ် ြာိုးကခါငိ်ုးကဆြာငမ်ျြာိုး ြာိုး ဖမ်ိုးဆီိုးထ နိ်ုး  မ်ိုးခ  ငြီိုး၊ ၂၀၂၀ 

ခ နစ်ှ န  ဝငဘ်ြာလ က ွိုးကြေြာြ်ေြွ မျြာိုး၏  လြာဒြ်ေ  ြယ်ဖျြ်ေခ  ငြီိုး၊  က ိုးကြေါ် ကငခ ကန က ြေငငြာြေြာ၊ 

န  ငင် ကတြ်ာ စီမ   ြ်ချြုံြ်က ိုးကြေြာငစီ်ြေ  ဖွ ွဲ့စည်ိုးခ   ည်။ ကဖကဖြ်ာဝါ ီ ၁ ြ်ေကန  မှစတငင်ြီိုး စစ် စ  ိုး  ည် 

ဆနဒငြြွ မျြာိုးတွင ် လွန ်ြေျွ နငှ  ်တခါတ  တွင ်လူြေ  က ကစန  ငက် ြာ  င ်ြာိုး    ိုးငြြုံမှုမျြာိုးြေ   

တ  ိုးငမင  ်  ိုးစွ ခ  ငြီိုး တြ်ေကြေလှုြ်ရှြာိုး ူမျြာိုး၊  တငိ်ုးကထြာြ်ေမျြာိုး၊ ကြေျြာငိ်ုး ြာိုးမျြာိုးနငှ  ်  ြ်ဖြ်ေ 

ဝနထ်မ်ိုးမျြာိုး ြာိုး ငခ မ်ိုးကငခြာြ်ေခ  ငြီိုး၊ ဥြကဒမ  ဖမ်ိုးဆီိုးထ န်ိုး  မ်ိုးခ  ြေြာ၊  လှည ်ြေျ  ငတ်ြာနြ်ေ ြ တ်ြင ်

ငခငိ်ုး တ   ြေ   ချမှတ်ခ   ည်။  

 

 ြာဏြာ  မ်ိုးငြီိုး ြ်ေမျြာိုး  ြေြာတွင၊် ြေ လ မဂ္ဂ ကထွကထွ တွငိ်ုးက ိုးမ ိုးချြုံြ် Antonio Guterres မှ 

“ဒ ီြာဏြာ  မ်ိုးမှု  က ိုးန မ ်ကစဖ    တွြ်ေ ငမနမ်ြာန  ငင်  ကြေါ် လ  ကလြာြ်ေတ  ဖ  ြာိုးကြိုးမှုကတွ ကဆြာင ွ်ြ်ေ 

န  င ်န ်တွြ်ေ  ဓ ြေန  ငင် မျြာိုးနငှ  ်န  ငင် တြေြာ    ငိ်ုး ဝနိ်ုးတ   ြေ   ကဆြ်ာ  စည်ိုးရ  ိုးဖ    တွြ်ေ 

ြေျွနှြ််တ    လ ြ်န  င ်မျှ  ြာိုးလ  ိုးလ ြ် မယ်”ဟ  ကငြြာ ြေြာိုးခ   ည်။ ငမနမ်ြာန  ငင် ဆ  င ်ြာ 

ြေ  မဂ္ဂ ထူိုး  တမနမှ် စစ်တြ် ကြေါ် ြစ်မှတ်ထြာိုးကဆြာင ွ်ြ်ေက ြာ ြေ လ မဂ္ဂ က ိုးယူမှုနငှ  ်

လြ်ေနြ်ေြ တ်ြငင်ခငိ်ုး တွြ်ေ ကတြာငိ်ုးဆ  ခ  ငြီိုး၊ လူ   ခွင  ်က ိုးဆ  င ်ြာ ဒ တ ယမဟြာမငိ်ုးကြီေိုးမှလည်ိုး 



 ြာဏြာ  မ်ိုးကခါငိ်ုးကဆြာငမ်ျြာိုး  ကြေါ် ြစ်မှတ်ထြာိုးက ြာ ြေ လ မဂ္ဂ က ိုးယူမှုမျြာိုး 

ချမှတ်ငခငိ်ုး တွြ်ေ ကထြာြ်ေခ ခ   ည်။  

 

ထ   ကဘြာထြာိုးနငှ  ် လြာိုးတူြင၊် ြေျွနှ်ြ်တ   မှ လ  ငခ ြုံက ိုးကြေြာငစီ် ြာိုး ငမနမ်ြာန  ငင်  ကြေါ် 

ငြီိုးငြည ်စ  က ြာ လြ်ေနြ်ေဆ  င ်ြာြ တ်ြငမ်ှုတခ ြေ    လျှင ်ငမနခ်ျမှတ် န ်တွြ်ေ တ  ြ်ေတွနိ်ုးြါ ည်။ 

ထ  ြေ     က ြာ ဆ  ိုးငဖတ်ချြ်ေ ည်  ငတ်နိ်ုးကြိုးငခငိ်ုး၊ ကထြာြ်ေလှမ်ိုးက ိုး တငိ်ုးနငှ  ်

 ငခြာိုးစစ်ဖြ်ေဆ  င ်ြာ ြူေ ညီတ     ြါ ဝင ်လြ်ေနြ်ေမျြာိုး၊ ခ ယမ်ိုးမျြာိုးနငှ  ်ယြာဉ်မျြာိုး၊ 

ဆြ်ေ ွယ်က ိုးနငှ  ်ကထြာြ်ေလှမ်ိုးက ိုးြေ   ယြာမျြာိုး ြေ      က ြာ   ြ်ဖြ်ေ-စစ်ဖြ်ေ 

နစ်ှမျ ြုံိုး   ိုးြေ န်ြစစည်ိုးမျြာိုး ြါဝင ် ငခြာိုးစစ်ဖြ်ေနငှ  ်ဆြ်ေစြ်က ြာ ြေ   ယြာ မျြာိုးတ    ြာိုး တ  ြ်ေရ  ြ်ေနငှ  ်

 ွယ်ဝှု ြ်ေြ  ြ  ိုးငခငိ်ုး၊ က ြာငိ်ုးချငခငိ်ုး     မဟ တ် လ  ကငြြာငိ်ုးငခငိ်ုးတ    ြာိုး ြ တ်ြင ်င  ်ည်။ 

ထ  ြ တ်ြငမ်ှု ြာိုး ခ  ငမ်ြာက ြာကစြာင  ်ြေည ်မှုနငှ  ် ြေြ်မတ်မှုဆ  င ်ြာ နည်ိုးလမ်ိုး ယနတယြာိုးမျြာိုးငဖင  ်

ြ  ြ  ိုး င  ်ည်။ 

 

ငမနမ်ြာန  ငင်      စစ်ဖြ်ေနငှ  ်ဆြ်ေစြ်က ြာ ြေ   ယြာမျြာိုး၊ က ြာငိ်ုးဝယ်မှု     မဟ တ် လ ွှဲကငြြာငိ်ုးမှုတခ ခ  ည် 

န  ငင် တြေြာ လူ ြာိုးငခငိ်ုးစြာနြာကထြာြ်ေထြာိုးမှုဆ  င ်ြာနငှ  ်လူ   ခွင  ်က ိုးဥြကဒမျြာိုးြေ   ချ ြုံိုးကဖြာြ်ေငခငိ်ုး 

ငဖစ်က ြာ ငမနမ်ြာငြည် ူမျြာိုး ကြေါ် ြ  မ  ဖ နှ ြ် န ်တွြ်ေ နည်ိုးလမ်ိုးမျြာိုးြေ   ြ  ြ  ိုးကစ ည်။ 

 

လ  ငခ ြုံက ိုးကြေြာငစီ်မှ  က ိုးယူ ည ်  ချ န ်ထ ၊ ြေ လ မဂ္ဂ ဖွ ွဲ့ဝငန်  ငင် မျြာိုး ကနငဖင  ်လြ်ေနြ်ေ 

ဆ  င ်ြာြ တ်ြငမ်ှု ြာိုး တြေမဘြာလ  ိုး တ  ငိ်ုး တြာနိီုးနီိုး ထ  ြေျယ်ငြန  က်စ န ်ည် ွယ်ချြ်ေငဖင  ်

ငမနမ်ြာန  ငင်      လြ်ေနြ်ေမျြာိုးနငှ  ်ဆြ်ေစြ်ြစစည်ိုးမျြာိုး ြာိုး က ြာငိ်ုးဝယ်ငခငိ်ုးနငှ  ် ငခြာိုးလ  ကငြြာငိ်ုး 

ငခငိ်ုးမျြာိုး ြာိုး န  ငင် ကတြ်ာ ဆင န်ငှ  ်ကဒ ဆ  င ်ြာ ဆင မ်ျြာိုးတွင ်ြ တ်ြင ်န ် စီ မ မျြာိုးြေ   ချမှတ် 

 င  ်ည်။  

 

ဆယ်စ နစ်ှမျြာိုးစွြာ၊ ငမန်မြာလ  ငခ ြုံက ိုးတြ်ဖွ ွဲ့မျြာိုး မှ ြေျ ိုးလွနက် ြာ ြာဇဝတ်မှုမျြာိုး ကြေါ် 

လ  ငခ ြုံက ိုးကြေြာငစီ် ၏ တ   ငြန်မှု ည် လ  ကလြာြ်ေငခငိ်ုးမရှ ခ  ြ ၊ စစ်တြ်မှ ငြငိ်ုးထနက် ြာ 

ကနြာြ်ေဆြ်ေတွ  ြေျ ြုံိုးဆြ်ေမျြာိုးြေ    က ြေြာြ်ေ လန  မ်ရှ ြ  မတ ြာိုးငြြုံြေျင မ်ှုမျြာိုးြေ   

ဆြ်ေလြ်ေြေျ ိုးလွန ်န ်တွြ်ေ   ကဆိုးတငက်ြိုး  ြေ      ငဖစ်ကစ ည်။ လြ်ေရှ  က ိုး ခငိ်ုး ည် 

ထ   ကန ထြာိုး ြာိုးကငြြာငိ်ုးလ  န ်တွြ်ေ ကတြာငိ်ုးဆ   ကန ည်။  



 

ကဖကဖြ်ာဝါ ီလ ၄ ြ်ေကန  တွင၊် လ  ငခ ြုံက ိုးကြေြာငစီ်မှ ဥြကဒမ  ဖမ်ိုးဆီိုးထ နိ်ုး  မ်ိုးထြာိုး ူမျြာိုး  ြာိုးလ  ိုး ြာိုး 

လ တ်ကြိုး နန်ငှ  ်န  ငင် ၏ ဒမီ  ြေက စီ ကဆြာြ်ေ    မျြာိုး ြာိုး  ြေြာ ြွေယ်ကြိုး န ်တွြ်ေ 

တညီတည တ်တည်ိုးကတြာငိ်ုးဆ  ခ   ည်။ လ  ငခ ြုံက ိုးကြေြာငစီ် ဖွ ွဲ့ဝငန်  ငင် မျြာိုး  ကနငဖင  ်ငမနဆ်နင်ြီိုး 

ထ က ြာြ်ေက ြာ  က ိုးယူမှုတခ ြေ   ချမှတ်န  င ်န ်တွြ်ေ ယခ  ရှ ထြာိုးက ြာ  မျြာိုးဆနဒ ြာိုး 

    ိုးငြြုံ င  ်ည်။ လြ်ေနြ်ေဆ  င ်ြာြ တ်ြငမ်ှုတခ  ည် ငမနမ်ြာငြည် ူမျြာိုး ြာိုး  ြ်ေစြ်ေငြီိုး 

 ြာဏြာရှငဆ်နက် ြာ   ြ်ချြုံြ်မှုတခ      ငြနလ်ည်ြေျက ြာြ်ေငခငိ်ုးမှ  ြေြာ ြွေယ်ကြိုး န ်တွြ်ေ 

ြေမဘြာလ  ိုးဆ  င ်ြာကြေ ြုံိုးြမ်ိုးမှုတခ ၏  ဓ ြေက ြာ ချြ်ေတခ  ငဖစ်လြာမည်ငဖစ် ည်။  

 

 က ိုးယူ န ်ချ န ်ည် ယခ ြငြ်ေျက ြာြ်ေကနငြီငဖစ် ည်။ 

 

လက်မှတထ် ိုိုးတတောငိ်ုးဆ ိုတ ောအဖ  ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး။  

 

Access Now 

Advocacy Forum-Nepal 

AFL-CIO 

All Arakan Students’ and Youths’ Congress 

Arakan Information Center  

Arakan Rivers Network 

Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights 

ARTICLE 19 

ASEAN Parliamentarians for Human Rights 

Asia and Pacific Alliance of YMCAs 

Asia Democracy Network 

Asia Justice and Rights (AJAR) 

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

Asian Human Rights Commission 

Asian Migrant Centre 

Asian Network for Free Elections (ANFREL) 

Asian Resource Foundation 

Association of Human Rights Defenders and Promoters 

Association of Women for Awareness and Motivation (AWAM) 

Australian Centre for International Justice 

Australian Lawyers for Human Rights 

BALAOD Mindanaw 

Bir Duino Kyrgyzstan 

Brotherhood For Democracy (BFD) 

Burma Campaign UK 

Burma Human Rights Network (BHRN) 



Burmese Rohingya Association in Japan 

Burmese Rohingya Community in Australia 

Bytes For All 

Cambodian Center for Human Rights (CCHR) 

Cambodian Food And Service Workers Federation (CFSWF) 

Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC) 

Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) 

Canadian Rohingya Development Initiative 

Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL) 

Center for Peace Education, Miriam College 

Center for Social Integrity 

Centre for Human Rights and Development 

Centre for Peace and Justice, Brac University 

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 

Climate Change Working Group-Myanmar 

Colorful Girls 

Community Resource Centre Foundation (CRC) 

Cross Cultural Foundation  

Christian Solidarity Worldwide 

Dawei Pro Bono Lawyer Network  

Democracy, Peace and Women Organization 

DHEWA (Development for Health, Education, Work, and Awareness) Welfare Society 

Equality Myanmar 

Equitable Cambodia 

European Rohingya Council 

Federal Association of Vietnamese Refugees in the Federal Republic of Germany 

Fortify Rights 

Free Rohingya Coalition 

Global Centre for the Responsibility to Protect 

Global Justice Center 

Global Witness 

Htoi Gender and Development Foundation 

Human Rights First 

Human Rights Foundation of Monland  

Human Rights Law Centre 

Human Rights Office-Sri Lanka 

Human Rights Watch 

Human Rights Without Frontiers 

Info Birmanie 

Innovation for Change Network  

Institute for Asian Democracy 

Institute on Statelessness and Inclusion 

International Campaign for the Rohingya 

International Movement of Catholic Students (IMCS), Asia Pacific 

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 



Jewish Alliance of Concern Over Burma 

Jubilee Australia 

Justice for All/Burma Task Force 

Justice for Myanmar 

Kachin State Women’s Network 

Karapatan Alliance Philippines 

Karen Human Rights Group 

KontraS Aceh 

Loka Ahlinn Social Development Organization  

Maldivian Democracy Network (MDN) 

MAP Foundation 

Medical Association for Prevention of War (Australia) 

Mekong Migration Network 

Mennonite Central Committee 

MeSheWe 

Mother Nature Cambodia 

Myanmar Human Rights Alliances Network (MHRAN) 

National Campaign for Sustainable Development Nepal 

Never Again Coalition 

New School for Democracy 

No Business With Genocide 

Nonviolence International 

Odhikar 

Olof Palme International Center 

OutRight Action International 

PAX 

Pax Christi Aotearoa New Zealand 

Pax Christi Australia 

Pax Christi International 

Pax Christi Korea 

Pax Christi Philippines 

People’s Empowerment Foundation 

People’s Watch 

Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) 

Progressive Voice 

Prosecute; don’t perpetrate 

Public Association “Dignity” 

Pusat KOMAS 

Refugees International 

Restless Beings 

Robert F. Kennedy Human Rights 

Rohingya Association of Canada 

Rohingya Human Rights Initiative 

Rohingya Today 

Rohingya Women Education Initiative 

Rohingya Youth for Legal Action  



Smile Foundation 

Swedish Burma Committee 

Taiwan Association for Human Rights 

Taiwan Forever Association (台灣永社) 

Tampadipa Institute 

The Arakan Project 

The May 18 Memorial Foundation 

The PLAN: Public Legal Aid Network 

The Swedish Rohingya Association  

Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania 

US Campaign for Burma 

Viet Tan 

Vietnamese Women for Human Rights 

Voice of Rohingya  

Win Without War 

World Federalist Movement/Institute for Global Policy 

World Organisation Against Torture (OMCT) 

YMCA Mandalay 

Youth Resource Development Program (YRDP) 


