သ ို့
ကလသမဂ္ဂလအခွ
့်ို့ ရ ေးရကောင့်စီ၏ အဖွွဲ့ဝင့်နင့်ငမ
ံ ောေး နှင့်ို့ ရလို့လောသညို့့်နင့်ငမ
ံ ောေး
ို့ ငအ
အိတဖ
် ွငပ
် ေးစာ
ကုလသမဂ္ဂလအခွငအ
် ပ ေးပကာင်စီအပေဖဖင ် ဖမေ်မာနိင
ု င
် အ
ံ တွငေး် ရိ ဆိေးု ွ ာေးလပသာ ာဇဝတ်မှုမ ာေးကို
တ ာေးစွွဲဆန
ုိ င
ို ် ေ်အတွက် တ ာေးစီ င်ပ ေးစေစ် တည်ပ

ာင်ပ ေး ေည်ေးလမ်ေးမ ာေး ရာပဖွ ေ်

၂၀၂၂ ခနှစ့် မတ့်လ ၇ က့်
ရလေးစောေး ပါရသော ဂ္ဏ့်သရ ရှလကကီေးမင့်ေးမ ောေးရှင/့် ခင့်ဗ ောေး
မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင် မြစ်ပ ေါ်ပနပ
အပ့်နင
ှ ေး့် ထောေးရသော

ာ ဆေး ွ ောေးလှသညို့့်

တ ောေးစီ င့်ရ ေးတစ့် ပ့်

လမ့်ေးရ ကောင့်ေးမ ောေးအောေးလံေးက ရှောရဖွရ ေး ကိုလ

တည့်ရဆောက့်ပပီေး

ောဇဝတ့်မှုမ ောေးအတွက့် ကလသမဂ္ဂမှ လပ့်ပင့်ခွငအ
့်ို့ ောဏော
တောဝန့်ယမှု

တောဝန့်ခံမှု

ရှလောရစရ ေး

ဖဖစ့်နင့်ရသော

ြဂ္ဂလအခွ
်ူ့ ပ ေးပကာင်စီ (United Nation Human Rights Council –
ူ့ ငအ

UNHRC) မှ ရှောရဖွရဖော့်ထတ့်သွောေး န့် ရအောက့်တွငလ
့် က့်မှတ့်ရ ေးထေးထောေးရသော ဖမန့်မောအ ပ့်ဘက့်လထအဖွွဲ့အစည့်ေး (CSO)
၁၁၆ ဖွွဲ့ မှ အရ ေးတကကီေး ရတောင့်ေးဆလက့်သည့်။
မမတအရနဖဖငို့
့် ၂၀၂၁ ခနှစ့် ရဖရဖော့်ဝါ ီလ ၁၂ က့်ရနတွ
ို့
ို့ င့် ဖပြုလပ့်သည့်ို့ အထေးအစည့်ေးအရဝေး၏ ဆံေးဖဖတ့်ခ က့် နှင့်ို့
၂၀၂၁ ခနှစ့် မတ့်လ ၁၄

က့်ရနတွ
စတ့်ပ က့် ရ ကောင့်ေး ရဖော့်ဖပလပပီေး
ို့ င့် ခ မှတ့်သည့်ို့ UNHRC ၏ ဆံေးဖဖတ့်ခ က့် တအရပေါ်
ို့

ယခဖပြုလပ့်ရနသည့်ို့ ၄၉ ကကမ့်ရဖမောက့် UNHRC ၏ ပံမှနအ
့် စည့်ေးအရဝေးတွင့် ဖမန့်မောနင့်ငံ လက့်ရှ င့်ဆင့်ရန ရသော
အက ပ့်အတည့်ေး၏ နက့်ရှုင့်ေးမှုက ထင့်ဟပ့်သညို့့် ခင့်မောရသော ဆံေးဖဖတ့်ခ က့်တစ့်ခက ခ မှတ့် န့်နင
ှ ့်ို့ ဖမန့်မောနင့်ငရ
ံ ှ နင့်ငတ
ံ ကော
ောဇဝတ့်မှုမ ောေးက

တ ောေးစွဆနင့်မညို့့်

တ ောေးစီ င့်ရ ေးတစ့် ပ့်

တည့်ရဆောက့်နင့်ရ ေး

ကကြုေးပမ့်ေးအောေးထတ့်မှုမ ောေးအရပေါ်

အရလေးရပေးလပ့်ရဆောင့် န့် ရတောင့်ေးဆသည့်။ ကလသမဂ္ဂသည့် တ ောေးမျှတမှုနင
ှ ့်ို့ တောဝန့်ယမှု တောဝန့်ခံမှု မရှရစဖခင့်ေးအောေးဖဖငို့့်
ဖမန့်မောဖပည့်သမ ောေးအရပေါ်

ဆက့်လက့်ပ က့်ကွက့်ရနပပီေး

တခ ြုွဲ့ ဖဖစ့်စဥ့်မ ောေးတွင့်

ဖပစ့်ဒဏ့်ကင့်ေးလွတ့်ခွင့်ို့

ရနမှုအရပေါ်

ထတ့်ရဖော့်ရဖပောဆ န့်ပင့် လံေးဝပ က့်ကွက့်ရနခို့ဖခင့်ေးမ ောေးရ ကောငို့့် ဖမန့်မောစစ့်တပ့်က ပမအတငို့့် လောရစသည့်။
လွနခ
့် ို့သည့်ို့ ၁၅ နှစ့်ရက ော့်ကောလအတွငေး့် UNHRC သည့် ဖမန့်မောနင့်ငန
ံ င
ှ ပ
့်ို့ တ့်သက့်၍ ဆံေးဖဖတ့်ခ က့် ၂၀ ရက ော့်
ခ မှတ့်ခို့ပပီေး ကိုလ

ြဂ္ဂလအခွ
့်ို့ ရ ေးဆင့် ောမဟောမင့်ေးကကီေးရံေး (Office of the High Commissioner for Human Rights
ို့ ငအ

- OHCHR) နှင့်ို့ ဖမန့်မောနင့်ငံ လအခွ
့်ို့ ရ ေးအရဖခအရနဆင့် ော အထေးကယ့်စောေးလှယ့် (Special Rapporteur on the
ို့ ငအ
situation of human rights in Myanmar) တအောေး
လအခွ
့်ို့ ရ ေး ခ ြုေးရဖောက့်မှုမ ောေးက ရလို့လောရစောငို့့် ကညို့့် န့်၊
ို့
ို့ ငအ
မှတ့်တမ့်ေးတင့် န့် နှင့်ို့ အစီ င့်ခံ န့် တအတွ
က့် လပ့်ပင့်ခွငအ
့်ို့ ောဏော ရပေးအပ့်ခို့သည့်။ ထအဖပင့်
အရ ေးကကီေးဆံေး အခ က့်တစ့်ခမှော
ို့
ို့
၂၀၁၇ ခနှစ့် မတ့်လတွင့် UNHRC က ဖမန့်မောနင့်ငဆ
ံ င့် ော လွတ့်လပ့်ရသော နင့်ငတ
ံ ကော အခ က့်အလက့်ရှောရဖွရ ေးမစ့်ရှင့်
(Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar - IIFFMM) က ဖွွဲ့စည့်ေးရပေးခို့ပပီေး ယင့်ေး IIFFMM က
ဖမန့်မောစစ့်တပ့်မှ လမ ြုေးတံေးသတ့်ဖဖတ့်မှု၊ စစ့် ောဇဝတ့်မှုမ ောေးနှင့်ို့ လသောေးမ ြုေးနွယ့်အရပေါ် ဆနက
့် ို့ င့်ရသော

ောဇဝတ့်မှုမ ောေးက

က ေးလွနထ
့် ောေးသည့်ဟ

IIFFMM

ယံ ကည့် နင့်ဖွယ့်

အရထောက့်အထောေးမ ောေးက

ရှောရဖွရတွွဲ့ ရှခို့သည့်။

၏

ရတွွဲ့ ရှခ က့်မ ောေးရနောက့်ပင့်ေး ၂၀၁၉ ခနှစ့်တွင့် UNHRC သည့် ဖမန့်မောနင့်ငတ
ံ ွင့် အဆေး ွ ောေးဆံေးရသော နင့်ငတ
ံ ကော ောဇဝတ့်မှုမ ောေးနှင့်ို့

1

နင့်ငတ
ံ ကောဥပရဒ

ခ ြုေးရဖောက့်မှုမ ောေးဆင့် ော

ခွဖခမ့်ေးစတ့်ဖဖောသံေးသပ့်မှု

လပ့်ရဆောင့် န့်၊

အရထောက့်အထောေးမ ောေးက
နှင့်ို့

သမ့်ေးဆည့်ေး န့်၊

ောဇဝတ့်မှုဆင့် ော

စစည့်ေး န့်၊

တ ောေးစွဆမှုမ ောေး

ထန့်ေးသမ့်ေး န့်နင
ှ ့်ို့

လပ့်ရဆောင့်နင့် န့်အတွက့်

အချက်အလက်မ ောေးက ဖပင့်ဆင့်ထောေး န့် တအတွ
က့် ဖမန့်မောနင့်ငဆ
ံ င့် ော လွတ့်လပ့်ရသောနင
ို င
် တ
ံ ကာစံစမ့်ေးစစ့်ရဆေးရ ယနတ ောေး
ို့
(Independent Investigative Mechanism for Myanmar - IIMM) က ဖွွဲ့စည့်ေးရပေးခို့သည့်။ ဤမတကွဖပောေးရသော
ယနတ ောေးမ ောေးမှ

မှတ့်တမ့်ေးတင့်

အစီ င့်ခံထောေးသညို့့်

က ေးလွနရ
့် နသည့်ို့ ဆေး ွ ောေးရသော နင့်ငတ
ံ ကော
အဖမစ့်တွယ့်ရနဖခင့်ေးရ ကောငို့့်
ရှရနရသော့်လည့်ေး

အခ က့်အလက့်မ ောေးက

ဖမန့်မောစစ့်တပ့်မှ

ောဇဝတ့်မှုမ ောေးသည့် ဖပစ့်ဒဏ့်ရပေး အရ ေးယဖခင့်ေး မခံ ဘ ကင့်ေးလွတ့်ခွင့်ို့ ရနမှု

ဖဖစ့်သည့်က

ကင့်ေးလွတ့်စွောဖဖငို့့် ထဆေး ွ ောေးရသော

ဖပညို့့်စံလံရလောက့်ရသော

ရထောက့်ဖပရနသည့်။

ဖမန့်မောစစ့်တပ့်သည့်

ဖပစ့်ဒဏ့်ရပေးအရ ေးယခံ မှု

ောဇဝတ့်မှုမ ောေးက ဆက့်လက့်က ေးလွနရ
့် နပ ကာင်ေး ခင့်မောသညို့့်အရထောက့်အထောေးမ ောေး

ယင့်ေးယနတ ောေးမ ောေးက

စစ့်တပ့်မှ

တောဝန့်ယ

တောဝန့်ခံလောရစရ ေး

အရ ေးယနင့်ရသော

တ ောေးဥပရဒရ ကောင့်ေးဆင့် ော လပ့်ငန့်ေးစဉ်မ ောေး ရဆောင့် ွ က့်နင့်သည့်ို့ လပ့်ပင့်ခွငအ
့်ို့ ောဏော သမဟ
ို့ တ့် တ ောေးစီ င့်ပင့်ခွင့်ို့
ရပေးထောေးဖခင့်ေး မရှရပ။ ဖမန့်မောနင့်ငအ
ံ တွက့် ဖပည့်ို့ဝရသော တ ောေးစီ င့်ရ ေးစနစ့်က မတည့်ရဆောက့်နင့်ပါက ကမဘောရပေါ်တွင့်
အဆေး ွ ောေးဆံေးရသော

ောဇဝတ့်မှုမ ောေးက

င့်ဆင့်ခံစောေးရန သညို့့် က ေးလွနခ
့် ံ သမ ောေးအတွက့်

တောဝန့်ယမှု တောဝန့်ခံမှုနင
ှ ့်ို့

တ ောေးမျှတမှု ရှနင့်ရ ေးမှော ဆက့်လက့်အလှမ့်ေးရဝေးရနမည့် ဖဖစ့်သည့်။
ဖမန့်မောစစ့်အပ့်စသည့်

ဖမန့်မောဖပည့်သမ ောေးအရပေါ်

အစလက့်အဖပံြုလက့်

သတ့်ဖဖတ့်ဖခင့်ေး၊

အစလက့်အဖပံြုလက့်

မတ ောေးဖမ့်ေးဆီေးခ ြုပ့်ရနှောင့်ဖခင့်ေး၊

ဥပရဒမို့သတ့်ဖဖတ့်ဖခင့်ေး၊

လင့်ပင့်ေးဆင့် ောနှင့်ို့

က ောေး-မအရဖခဖပြု

ရလရ ကောင့်ေးဖဖငို့့်

တက့်ခက့်ဖခင့်ေး၊

အ ကမ့်ေးဖက့်မှုမ ောေး

က ေးလွနဖ့် ခင့်ေး၊

ညှဥ့်ေးပန့်ေးနှပ့်စက့်ဖခင့်ေးနှင့်ို့

အဖခောေးရသော

က့်စက့် ကမ့်ေး ကြုတ့်မှုမ ောေးက ဖပစ့်ဒဏ့်ရပေးအရ ေးယခံ မှု ကင့်ေးလွတ့်စွောဖဖငို့့် ပံမှနက
့်
ေးလွနရ
့် နသည့်ဖဖစ့် ော

ဖမန့်မောနင့်ငရ
ံ ှ

အက ဥ့်ေးရထောင့်မ ောေးတွင့်

လအခွ
့်ို့ ရ ေးအရဖခအရနသည့် ရအောက့်ဆေးအဆငို့
ံ
သ
့် ရ
ို့ ငအ
ို့ ောက့်ရှရနပပီ ဖဖစ့်သည့်။
၂၀၂၁ ခနှစ့် စက့်တင့်ဘောလတွင့် ဖမန့်မောနင့်ငလ
ံ အခွ
့်ို့ ရ ေးအရဖခအရနဆိုင် ာ အထေးကယ့်စောေးလှယ့် မစစတောတွမ့်
ို့ ငအ
အင့်ဒရေးစ့်က “ဖခံြုငံပပီေး ရဖပော မယ့်ဆ င့် စစ့်အပ့်စဟော သ ို့ ို့ တပ့်ဖွွဲ့ရတွက ဖမန့်မောဖပည့်သရတွအရပေါ် က ယ့်က ယ့်ဖပနဖ့် ပန
့် ို့ ို့
ို့ န
စနစ့်တက တက့်ခက့်ဖ ို့ ညွှန့် ကောေးထောေးတော ဖဖစ့်တယ့်။ အဒါရ ကောငို့့် ဒီဖဖစ့် ပ့်ဟော စစ့်အပ့်စအရနန ို့ လသောေးမ ြုေးနွယ့်အရပေါ်
ဆနက
့် ို့ င့်တို့ ောဇဝတ့်မှုရတွက က ေးလွနရ
့် နတယ့်ဆတော ထင့်ရှောေးတို့ ဖဖစ့် ပ့်တစ့်ခ ဖဖစ့်တယ့်” ဟ ရဖော့်ဖပခို့သည့်။ ခ စစမတ့်
အကကြုရနတွ
ို့ င့် က င့်နဖီ ပည့်၌ ကရလေးမ ောေးနှင့်ို့ Save The Children အဖွွဲ့ မှ ဝန့်ထမ့်ေးနှစ့်ဦေး အပါအဝင့် အနည့်ေးဆံေး လ ၄၂ ဦေးက
အစလက့်အဖပံြုလက့်သတ့်ဖဖတ့်မှု

ဖဖစ့်ပွောေးပပီေးရနောက့်တွင့်

ကလသမဂ္ဂလံဖခံြုရ ေးရကောင့်စီက

“၎င့်ေးအဖပြုအမအတွက့်

တောဝန့်ယမှု တောဝန့်ခံမှု ရှလောရစရ ေး ရသခ ောစွောလပ့်ရဆောင့် န့် လအပ့်သည့်” ဟ ရဖော့်ဖပထောေးသညို့့် ထတ့်ဖပန့်ရ ကညောခ က့်
တစ့်ရစောင့်က ထတ့်ဖပန့်ခသ
ို့ ည့်။
UNHRC အရနဖဖင့်ို့ ဖမန့်မောနင့်ငအ
ံ တွငေး့် ရှ ဆေး ွ ောေးရသော

ောဇဝတ့်မှုမ ောေးအတွက့် တ ောေးစွဆနင့် န့် ကလသမဂ္ဂမှ

တ ောေးစီ င့်ရ ေးတစ့်ခ တည့်ရထောင့်နင့်ရ ေး ဖဖစ့်နင့်သမျှ နည့်ေးလမ့်ေးမ ောေး ရှောရဖွပပီေး ခ က့်ခ င့်ေးလပ့်ရဆောင့် မည့်။ IIMM ၏
လပ့်ရဆောင့်ထောေးခ က့်မ ောေးက

အသံေးဖပြု မည့်ဖဖစ့်ပပီေး

က ေးလွနသ
့် မ ောေးက

အရ ေးယမှုမ ောေး

လပ့်ရဆောင့်ဖခင့်ေးအောေးဖဖငို့့်

ဖပစ့်ဒဏ့်ရပေး အရ ေးယခံ မှု ကင့်ေးလွတ့်ခွငက
့်ို့
အဆံေးသတ့် မည့် ဖဖစ့်သည့်။ ကလသမဂ္ဂအရနဖဖငို့့် ဖမန့်မောနင့်ငအ
ံ တွငေး့် ရှ
ဆေး ွ ောေးရသော

လအခွ
့်ို့ ရ ေးခ ြုေးရဖောက့်မှုမ ောေးက
ို့ ငအ

ယခင့်လပ့်နည့်ေးအတင့်ေး ခ ဥ့်ေးကပ့်တဖပန့်
ံ ို့ ဖခင့်ေးမ ြုေး ဆက့်မလပ့်ဘ
ှ
လအခွ
့်ို့ ရ ေးက ကောကွယ့်ဖမငို့တ
့် င့်ရပေး မညို့့် ၎င့်ေး၏တောဝန့်ဝတတ ောေးမ ောေးက ဝင့်ရ ောက့်လပ့်ရဆောင့် ပါမည့်။
ို့ ငအ

2

၂၀၁၇

ခနှစ့်တွင့်

ရဟင့်ဂ္ ောမ ောေးအရပေါ်

အသင့်ေးအဝင့်ေးမ ောေးအရပေါ် ဆယ့်စနှစ့်မ ောေးစွော

လမ ြုေးတံေးသတ့်ဖဖတ့်မှုနင
ှ ့်ို့

က့်စက့် ကမ့်ေး ကြုတ့်ရသော

တဖခောေးတင့်ေး င့်ေးသောေး

ဖပည့်သလထ

ောဇ၀တ့်မှုမ ောေးက ဤတစ့်ခတည့်ေးရသော စစ့်တပ့်က

က ေးလွနခ
့် ဖို့ ခင့်ေးဖဖစ့်ပပီေး ၎င့်ေးတသည့်
ယခအခါ လသောေးမ ြုေးနွယ့်အရပေါ်ဆနက
့် ို့ င့်ရသော ောဇ၀တ့်မှုမ ောေးနှင့်ို့ စစ့် ောဇ၀တ့်မှုမ ောေးက
ို့
နင့်ငတ
ံ စ့်ဝှမ့်ေးတွင့် က ေးလွနရ
့် နရ ကောင့်ေး ထပ့်ခါတလလ ရဖပောရနရံဖဖငို့့် လံိုပလာက်နင
ို ြ
် ည် ြဟိုတ်ပ ။
လက့်ရှအခ န့်အထ
သတ့်ဖဖတ့်ခပို့ ပီေးသညို့့်အဖပင့်

စစ့်အပ့်စသည့်

အနည့်ေးဆံေး

ရဖမဖပင့်တက့်ခက့်မှုမ ောေးနှင့်ို့

တက့်ခက့်မှုမ ောေးရ ကောငို့့် ရနောက့်ထပ့်ရသော

ကရလေး

၁၀၀

ဦေးအပါအဝင့်

ပလပ ကာင်ေးြှတစ့်ဆငူ့်

လဦေးရ

၁,၆၀၃

ရ ကောက့်မက့်ဖွယ့်

ဦေးက

ပစ့်မတ
ှ ့်ထောေး

ောရပါင့်ေးမ ောေးစွောမှောလည့်ေး ထပ့်မံရသဆံေး က သည့်။ ၂၀၂၁ ခနှစ့် ရဖရဖော့်ဝါ ီလမှ

၂၀၂၂ ခနှစ့် ဇနနဝါ ီလအထ လက့်နက့်ကင့်တက့်ခက့်မှုနင
ှ ့်ို့ အ ပ့်သောေးမ ောေးအရပေါ် တက့်ခက့်မှု စစရပါင့်ေး ၉,၄၄၁ ကကမ့်
ဖဖစ့်ပွောေးခို့ပပီေး အ ပ့်သောေးဖပည့်သမ ောေးမှော ၎င့်ေးတ၏
ို့ လံဖခံြုရ ေးအတွက့် ထွက့်ရဖပေးတမ့်ေးရရှောင့်ရန က ကော အနဒယနင့်ငံ သမဟ
ို့ တ့်
ထင့်ေးနင့်ငံ အတွငေး့် မ ောေးသ ို့ ထွက့်ရဖပေးတမ့်ေးရရှောင့် မှုမ ောေးက ဖဖစ့်ရပေါ်ရစသည့်။ ၂၀၂၂ ခနှစ့် ဇနနဝါ ီလ ၃၁
ဖမန့်မောနင့်ငတ
ံ စ့်ဝှမ့်ေးတွင့် ဖပည့်တွငေး့် ရန ပ့်စွနခ
့် ို့ ွောထွက့်ရဖပေးတမ့်ေးရရှောင့် သ ဦေးရ

က့်ရနအထ
ို့

၈၁၁,၉၀၀ ရက ော့်ရှပပီဟ ခနမ
့် ို့ ှနေး့် သရှ

သည့်။
ရနွဦေးရတော့်လှနရ
့် ေးအောေး နှမ့်နင
ှ ေး့် န့် ဖပင့်ေးထန့်ရသော ကကြုေးပမ့်ေးအောေးထတ့်မှုမ ောေးတွင့် စစ့်အပ့်စသည့် လရပါင့်ေး ၁၂,၅၃၄
ဦေးကဖမ့်ေးဆီေးခို့ပပီေး ၉,၅၀၇ ဦေးတမှို့ ော ဆက့်လက့်ထန့်ေးသမ့်ေးဖခင့်ေး ခံ ကော ညှဉ်ေးပန့်ေးနှပ့်စက့်မှု၊ ရသဆံေးမှု၊ ငတ့်မွတ့်မှု၊
က န့်ေးမောရ ေးရစောငို့ရ
့် ရှောက့်မဆ
ှု င့် ော
အ ကမ့်ေးဖက့်မှုမ ောေးက

ဖငင့်ေးပယ့်မှု၊

အစောရ စောဖဖတ့်ရတောက့်မှုနင
ှ ့်ို့

ဆက့်လက့်ခံစောေးရန က သည့်။

လင့်ပင့်ေးဆင့် ောနှင့်ို့

ထ က်စက် ကြ်ေး ကြုတ်သညို့့်

က ောေး-မအရဖခဖပြု

က ေးလွနမ
့် ှုမ ောေးအောေးလံေးက

လပ့်ရဆောင့်ရနရသော့်လည့်ေး အောေးရကောင့်ေးပပီေး စည့်ေးလံေးညီညွတ့်သည့်ို့ ခခံရတော့်လှနရ
့် ေး လှုပ့်ရှောေးမှုရ ကောငို့့် စစ့်အပ့်စသည့်
နင့်ငအ
ံ ရပေါ်တွင့် နင့်ငရ
ံ ေး၊ စီေးပွောေးရ ေး သမဟ
ို့ တ့် နယ့်ရဖမထန့်ေးခ ြုပ့်မှုက မ နင့်ဘ ဖဖစ့်ရနသည့်။
ဖမန့်မောဖပည့်သမ ောေးသည့်
ဖပန့်လည့်ရ ောက့်ရှရ ေးအတွက့်
အသင့်ေးအဝင့်ေးနှင့်ို့

စစ့်အောဏောရှငစ
့် နစ့်
လပ့်ရဆောင့် န့်

အထေးသဖဖငို့့်

ယခအက ပ့်အတည့်ေးအတွငေး့်
က့်စက့် ကမ့်ေး ကြုတ့်ရသော

ခ ြုပ့်ပငမ့်ေးရ ေးနှင့်ို့

စတ့်ပင့်ေးဖဖတ့်ထောေး ကသည့်။

ကလသမဂ္ဂ၏

ဖဖစ့်ပွောေးခို့သညို့့်

နင့်ငက
ံ

ပံို့ပေးကညီမှုသည့်

အ ောအောေးလံေး

အ ကမ့်ေးဖက့်လှုပ့်ရှောေးမှုက

ထသ လ
ို့ ပ့်ရဆောင့် ောတွင့်

နင့်ငတ
ံ ကော

အလွနပ
့် င့်အရ ေးကကီေးသည့်။

သ ို့ ောတွင့်

ရှရနသညို့့်တင့်

ပ့်တန့် ို့ န့်

ဒီမကရ စီလမ့်ေးရ ကောင့်ေးရပေါ်

ကလသမဂ္ဂအရနဖဖငို့့်

အဓပပါယ့်ရှရသော

စစ့်အပ့်စ၏

အရ ေးယရဆောင့် ွ က့်မှုမ ောေး

လပ့်ရဆောင့် န့် ဆက့်လက့်ပ က့်ကွက့်ရနခို့သည့်။
ဖမန့်မောနင့်ငန
ံ င
ှ ပ
့်ို့ တ့်သက့်လျှင့်
ဖပညို့့်နက
ှ ့်ရနပပီေး

ရဟင့်ဂ္ ောမ ောေးအရပေါ်

ကလသမဂ္ဂ၏

ထရတွွဲ့ဆက့်ဆမ
ံ ှုမ ောေးသည့်

လမ ြုေးတံေးသတ့်ဖဖတ့်မှု

ဖဖစ့်ရပေါ် န့်

စနစ့်က ရသောပ က့်ကွက့်မှုမ ောေး

ဦေးတည့်ရနခ န့်နင
ှ ့်ို့

နှင့်ို့

ဖဖစ့်ရနသည့်က
ို့ ောလတွင့်

ထင့်ရှောေးစွော ဖမင့်ရတွွဲ့ ရသော ဆယ့်စနှစ့်ရပါင့်ေးမ ောေးစွော ထရ ောက့်မှုမရှသညို့့် အစဉ်အလော ဆက့်လက့်ရှရနမှုက Rosenthal
အစီ င့်ခံစောတွင့် အရသေးစတ့်ရဖော့်ဖပထောေးသည့်။ အဖခောေးရသော ရကောက့်ခ က့်ခ မှုမ ောေးထတွင့် ရတွွဲ့ ရှ သညို့့်အခ က့်တစ့်ခမှော
ဖမန့်မောနင့်ငရ
ံ ှ

ကလသမဂ္ဂရအဂ္ င့်စီမ ောေးသည့်

ရမျှော့်လငို့ခ
့် က့်ဖဖငို့့်

ခင့်ဖပည့်နယ့်တွင့်

၎င့်ေးတ၏
ို့

က ေးလွနခ
့် ို့သညို့့်

လပ့်ငန့်ေးအစီအစဉ်မ ောေး

ရရှ ွဲ့ဆက့်လပ့်ရဆောင့်နင့်ရ ေး

လမ ြုေးတံေးသတ့်ဖဖတ့်မှုရဖမောက့်ရသော

က့်စက့် ကမ့်ေး ကြုတ့်မှု

မ ောေးအရပေါ် နှုတ့်ဆတ့်ရန န့် ရ ွ ေးခ ယ့်ခို့ဖခင့်ေးပင့် ဖဖစ့်သည့်။ Rosenthal အစီ င့်ခံစောထတွင့် ရဖော့်ဖပထောေးရသော ကစစ ပ့်မ ောေးနှင့်ို့
အ ကံဖပြုတက့်တွနေး့် ခ က့်မ ောေးက ကလသမဂ္ဂအရနဖဖငို့့် ယရနတ
ို့ င့်ရအောင့် ကင့်တွယ့်ရဖဖရှငေး့် သညို့့် ရဆောင့် ွ က့်မှု မရှရသေးရပ။
သဖဖစ့်
့် ို့ရသော
ို့ ၍ ဖမန့်မောစစ့်တပ့်၏အတတ့်တွင့် က ေးလွနခ

ောဇ၀တ့်မှုမ ောေးအရပေါ်
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လ င့်ဖမန့်စွော

အရ ေးယရဆောင့် ွ က့်မှု

လပ့်ရဆောင့် န့်

ကလသမဂ္ဂ၏

ပ က့်ကွက့်ခို့မှုမ ောေးက

မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင ်

လက်ရှမြစ်ပွောေးရနသညို့့်

အက ပ့်အတည့်ေး၏

အရ ကောင့်ေး င့်ေး တစ့်စတ့်တစ့်ပင့်ေး ဖဖစ့်ရသောရ ကောငို့့် အစီ င့်ခံစော၏ ရတွွဲ့ ရှခ က့်မ ောေးက ကင့်တွယ့်ရဖဖရှငေး့် န့် လအပ့်ရသော
အရ ေးယရဆောင့် ွ က့်မှုမ ောေး

လပ့်ရဆောင့် န့်

လအပ့်ရ ကောင့်ေးက

ဆက့်လက့်အစီ င့်ခံတင့်ဖပသွောေး န့်

အလွနပ
့် င့်

အရ ေးကကီေးသည့်။
ထမျှသောမက
ကလသမဂ္ဂတွင့်

လက့်ရှအက ပ့်အတည့်ေး

၎င့်ေးတ၏
ို့

အရထွရထွညီလောခံသည့်

ဆက့်လက့်ဖဖစ့်ပွောေးရနဖခင့်ေးရ ကောငို့့်

တ ောေးဝင့်ကယ့်စောေးလှယ့်

ဖမန့်မောနင့်င၏
ံ

ထောေးရှနင့် န့်မှော

ကယ့်စောေးလှယ့်

ဖမန့်မောဖပည့်သမ ောေးအတွက့်

အလွနပ
့် င့်အရ ေးကကီေးသည့်။

စစစ့်လက့်ခံရ ေး

ဆံေးဖဖတ့်ခ က့်က

ကလသမဂ္ဂ

ရရွှွဲ့ဆင့်ေးလက့်ပပီေး

ဖမန့်မောစစ့်အပ့်စ၏ ရန ော ယရ ေး ကကြုေးပမ့်ေးမှုက ဖပတ့်ဖပတ့်သောေးသောေး ပယ့်ခ ကော သံအမတ့်ကကီေး ဦေးရက ော့်မေးထွနေး့် က
ဖမန့်မောနင့်င၏
ံ ကလသမဂ္ဂ ကယ့်စောေးလှယ့်အဖဖစ့် ဆက့်လက့်ထောေးရှခို့သည့်။ သံအမတ့်ကကီေးက အမ ြုေးသောေးညီညွတ့်ရ ေးအစေး
(National Unity Government - NUG) က ခနအ
့် ို့ ပ့်ထောေးဖခင့်ေးဖဖစ့်ပပီေး ၎င့်ေး၏ တ ောေးဝင့် ပင့်ခွငဖ့်ို့ ဖစ့်ရသော UNHRC တွင့်
ဖမန့်မောနင့်ငက
ံ
ကယ့်စောေးဖပြုခွင့်ို့ ရပေး မည့်ဖဖစ့်သည့်။ UNHRC ၏ လက့်ရှ ၄၉ ကကမ့်ရဖမောက့် အစည့်ေးအရဝေးတွင့်
ဦေးရက ော့်မေးထွနေး့် မှ

ဖမန့်မောနင့်ငအ
ံ ောေး

ကယ့်စောေးဖပြုရ ေးက

ဖယ့်ခ န့်ထောေးဖခင့်ေးမှော

လက့်ခံနင့်စ ောမရှဘ

ယင့်ေးမှော

ဖမန့်မောဖပည့်သမ ောေး၏ တ ောေးဝင့်ကယ့်စောေးလှယ့်က ဖငင့်ေးပယ့်လက့် ောရ ောက့်သည့်။
ဖက့်ဒ ယ့်ဒမ
ီ ကရ စီအတွက့် ဖမန့်မောဖပည့်သမ ောေး၏ သရဘောထောေးဆနဒ၊ တ ောေးမျှတမှုနင
ှ ့်ို့ တောဝန့်ယမှု တောဝန့်ခံမှု
ရှလောရစရ ေးလပ့်ရဆောင့် န့် နှင့်ို့ ဖမန့်မောစစ့်တပ့်၏ ဖပစ့်ဒဏ့်ရပေးအရ ေးယခံ မှု ကင့်ေးလွတ့်ရနဖခင့်ေးက

အဆံေးသတ့် န့်

တအတွ
က့် ကလသမဂ္ဂမှ အဖပညို့့်အဝ ပံို့ပေးကညီ မည့်။
ို့
သဖဖစ့်
ော မမတသည့်
လအခွ
့်ို့ ရ ေးရကောင့်စီအောေး ရအောက့်ပါအခ က့်မ ောေးက ရတောင့်ေးဆလက့်သည့်။
ို့
ို့
ို့ ငအ
• ဖမန့်မောနင့်ငရ
ံ ှ

က့်စက့် ကမ့်ေး ကြုတ့်သညို့့်

အပ့်နင
ှ ေး့် ထောေးရသော

တ ောေးစီ င့်ရ ေးက

ောဇဝတ့်မှုမ ောေးအတွက့်

ကလသမဂ္ဂမှ

တည့်ရထောင့်ဖခင့်ေးမှတစ့်ဆငို့့်

လပ့်ပင့်ခွငအ
့်ို့ ောဏော

ဖမန့်မောနင့်ငအ
ံ တွက့်

တောဝန့်ယမှု

တောဝန့်ခံမှု ရဖော့်ရဆောင့်နင့် န့် ဖဖစ့်နင့်ရဖခရှရသော လမ့်ေးရ ကောင့်ေးမ ောေးအောေးလံေးက ရှောရဖွ န့်၊
• ဖမန့်မောနင့်င၏
ံ

အရဖခအရနက

ICC

သ ို့ လွှရဖပောင့်ေးနင့် န့်အတွက့်

ကလသမဂ္ဂလံဖခံြုရ ေးရကောင့်စီမှ

ဆံေးဖဖတ့်ခ က့်တစ့်ခ ခ မှတ့်ရ ေး အ ကံဖပြုတက့်တွနေး့် န့်၊
• ၂၀၀၂ ခနှစ့် ဇလင့်လ ၁

က့်ရနမှို့ စတင့်၍ ဖမန့်မောနင့်ငပ
ံ င့်နက့်အတွငေး့် က ေးလွနခ
့် ရ
ံ ကော
ို့ သော နင့်ငတ

ောဇ၀တ့်မှုမ ောေးနှငစ
့်ို့ ပ့်လ ဉ်ေး၍
ရ ောမသရဘောတစောခ ြုပ့်

ICC

အပဒ့်

တ ောေးရံေး၏

၁၂(၃)

အ

တ ောေးစီ င့်ပင့်ခွငအ
့်ို့ ောဏောက
ဖမန့်မောအစေး ဖဖစ့်ရသော

NUG

လက့်ခံဖခင့်ေးအောေးဖဖငို့့်
မှ

တင့်သွငေး့် သညို့့်

ရ ကညောစောတမ့်ေးက လက့်ခံရ ေး ICC အောေး ရတောင့်ေးဆ န့်၊
• ကလသမဂ္ဂအရထွရထွညီလောခံမှ ဆက့်လက့်အတည့်ဖပြုထောေးရသော NUG မှ ခနအ
့် ို့ ပ့်ထောေးသညို့့် သံအမတ့်ကကီေး
ဦေးရက ော့်မေးထွနေး့် က လအခွ
့်ို့ ရ ေးရကောင့်စီတွင့် ဖမန့်မောနင့်ငက
ံ ကယ့်စောေးဖပြုနင့် န့်အတွက့် ပံို့ပေးရပေး န့်။
ို့ ငအ

ိုမို သိရိလို ါက ဆက်သယ
ွ ် ေ်
•

ခင့်ဥမမော၊ ရရှ ွဲ့ရဖပေးအသံအဖွွဲ့၊ info@progressive-voice.org

•

ရနော့်ထေးထေး၊ က င့်လအခွ
့်ို့ ရ ေးအဖွွဲ့၊ Htoothu@khrg.org
ို့ ငအ

•

မလန့်၊ ရသွေးစွနေး့် ရငွဖဖတ့်ရတောက့်ရ ေးလှုပ့်ရှောေးမှု၊ bloodmoneycampaign21@gmail.com
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လက်မတ်ပ ေး

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ေးို

ာေးပသာ အဖွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး

Action Committee for Democracy Development (ACDD)
All Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC)
All Burma Federation of Trade Unions - ABFTU
All Kachin Youth Union - AKYU
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)
Association of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)
Athan - Freedom of Expression Activist Organization
Ayeyarwaddy Karen Youth
Backpack Health Workers Team (BPHWT)
Blood Money Campaign (BMC)
Brilliant Future of Myanmar (BFM)
Burma Civil War Museum
Burma Human Rights Network (BHRN)
Burma Medical-Association (BMA)
Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK)
Burmese Women’s Union (BWU)
Child Protection Organization
Chin Human Rights Organization (CHRO)
Civic Engagement Development Network
CSO Committee for Peace (Tanintharyi)
Danu Youth Organization
Dawei Probono Lawyers Network
Dawei Youth’s Revolutionary Movement Strike Committee (DYRMSC)
Democracy for Ethnic Minorities Organization (DEMO)
Democracy Movement Strike Committee - Dawei (DDMSC)
Democracy, Peace and Women's Organization - DPW
Equality Myanmar
Federal FM Mandalay
Future Light Center
Future Light Women
Future Star Organization
Future Thanlwin (FT)
General Strike Committee of Nationalities - GSCN
Generation Wave (GW)
Green Development Network
Human Rights Foundation of Monland (HURFOM)
Independent Revolution Media Network
Interfaith Youth Coalition on Aids in Myanmar (IYCA-Myanmar)
International Society of Myanmar Scholars and Professional
iPACE Alumni Myanmar (iAM)
JIVAKA Medic Team
Justice For Myanmar
Kachin Peace Network
Kachin Women’s Association Thailand (KWAT)
Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)
Karen Human Rights Group (KHRG)
Karen Peace Support Network (KPSN)
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Karen Rivers Watch (KRW)
Karen Women’s Organization (KWO)
Karen Youth - Rangoon
Karenni Civil Society Network (KCSN)
Karenni Human Rights Group (KnHRG)
Karenni National Women’s Organization (KNWO)
Kayaw Women's Association
Keng Tung Youth
Kyaukse University Interim Administrative Council
Kyaukse University Students’ Union
Let’s Help Each Other (LHEO)
LGBT Alliance Myanmar
LGBT Union Mandalay
Ma Thone Nae
Mandalay Youth Association
Maramagri Youth Network
Metta Campaign Mandalay
Mon MATA
Muslim Youth Network
Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA)
Myanmar Cultural Research Society (MCRS)
Myanmar Digital Rescue (MDR)
Myanmar People Alliance (Shan State)
Network for Advocacy Action
Network for Human Rights Documentation - Burma (ND-Burma)
Nyan Lynn Thit Analytica
OCTOPUS - ရ ဘဝ (ဖပည့်သအကျ
ြုေးဖပြု လငယ့်အဖွအ
ွဲ့ စည့်ေး)
ို့

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Olive Organization
Pa-O Women’s Union (PWU)
People’s Goal (former people’s soldiers)
People’s Voice of Tanintharyi
Progressive Myanmar Muslim Network
Progressive Voice
Representative of South Okkalapa Youth Strike Committee
Right for Life & Women Engineers Chapter
SaNaR (Save the Natural Resource)
Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas (SCOEWBA)
Second Tap Root Organization
Shan MATA
Sisters 2 Sisters
Sitt Nyein Pann Foundation
Southern Youth Development Organization
Spouses of People’s Soldiers (CDM)
Spring Revolution Myanmar Deaf (SRMD)
Synergy - Social Harmony Organization
Ta’ang Women’s Organization (TWO)
Tanintharyi MATA
Taunggyi Youth Center
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Thint Myat Lo Thu Myar Organization
Twitter Team for Revolution
Union of Karenni State Youth (UKSY)
University Student’s Unions Alumni Forces
Volunteers in Myanmar
Way Way Nay
We Change
White Coat Society Yangon
Women Advocacy Coalition-Myanmar (WAC-M)
Women Alliance Burma (WAB)
Women for Justice
Women’s League of Burma (WLB)
Yangon Deaf Association
Yangon Medical Network
Yangon Revolution Force
[ Name undisclosed ]
[ Name undisclosed ]
ကရလေးပမြုွဲ့ ပင့်မသပတ့် အင့်အောေးစ

114. စန့်ပန့်ေး သပတ့်စစ့်ရ ကောင့်ေး (မနတရလေး)
115. ပမြုွဲ့နယ့်ပညောရ ေးဘတ့်အဖွွဲ့-မတတ ော
116. မံ ွ ောလထသပတ့်တက့်ပဦေးရဆောင့်
ွ
ရကော့်မတီ
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